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روزهـا نـه، بلکـه ماه هاسـت کـه فضـای امنیتِی 
کشـور تیـره و تـار شـده و این تیره گی، مسـلمًا 
بازتـاِب ندانم کاری هـاِی دولت مـردان و متولیاِن 
عرصۀ سیاسـت و حکومت اسـت. شـاید بخش 
را  افغانسـتان  ناامنی هـای  از  توجهـی  قابـِل 
انفجارهـا و انتحارهـای طالبـان رقـم بزننـد، اما 
آن چـه کـه نباید در غبـارِ این حـوادث فراموش 
در  زیرپوسـتی   و  خزنـده  ناامنی هـای  شـود، 
جامعـه اسـت کـه در آن، طالبـان و هیـچ گروهِ 
جنگـی ِ دیگـری نقـِش اصلـی را ایفـا نمی کنند؛ 
بلکه ایـن ناامنی ها زاییدۀ ناکارآمدِی نهــادهای 
امـور  مسـوولیِن  مسوولیت نشناسـِی  و  دولتـی 

ست.  ا
و  عمیـق  نگاهـی  »ناامنـی«  مقولـۀ  بـه  اگـر 
همه جانبـه بیندازیـم، بـه غیـر از جنـگ و ترور، 
همـۀ آسـیب های اجتماعـِی موجـود در جامعه 
از قبیـل فقــر، اعتیـاد، بـی کاری و سـرقت، از 
مؤلفه هـای ناامنـی بـه حسـاب می آینـد و هـر 
کـدام بخشـی از چرخـۀ خشــونت و ناامنی در 
کشـور را می گردانند. در افغانسـتان اما همیشـه 
بحـث ناامنـی، بـه جنـگ و صلـح بـا طالبـان 
گـره خـورده و کمتـر بـه امنیـت و صلـح در 
بسـتری فـراخ و علمـی نگریسـته شـده اسـت. 
و  ناقـص  پرداخـِت  و  سـطحی نگری  ایـن 
تک بُعـدی بـه بحـث امنیـت، درحالی سـت کـه 
شـمارِ قربانیـاِن حـوادِث ناشـی از آسـیب های 
تجـاوز  قضایایـی چـون  هیـأِت  در  اجتماعـی 
و  خودسـوزی  ناموسـی،  قتـل  جنسـی، 
خودکشـی، خشـونت های خانواده گـی و ایـدز 
و اعتیاد، بســیار بیشـتر از قربانیاِن آتش افروزِی 
طالبـان اسـت. یقینـًا پرداختن به همـۀ مصادیِق 
امـا  می طلبـد،  کالن  بسـیار  فرصتـی  ناامنـی، 
در ایـن گفتـارِ کوچـک می تـوان بـه »اپیدمـِی 
راهزنی هـای شـبانۀ اوباشـان در شـهر کابـل« و 
غفلت مسـووالن و بـزرگاِن نظام و حکومت در 
قالـب »اپیدمـِی رایزنی هـای شـبانه و بی حاصل 
چرخـۀ  از  بخشـی  عنـواِن  بـه  پایتخـت«  در 
دیالکتیـِک خـرد و جامعـه و امنیـت و ناامنـی 

پرداخـت. 
در ماه هـای اخیـر، هـر کوچـه و خیابـاِن کابـل، 
شـباهنگام شـاهد جـوالِن دزداِن رهگیر و مجهز 
به سـالِح سـرد یا گرم اسـت. ایـن رهگیران در 
سـاعاِت میانـی شـب ـ کـه رفته رفتـه کوچه هـا 
ـ  می شـوند  خالـی  جمعیـت  از  خیابان هـا  و 
بـه فعالیـت آغـاز می کننـد. آن هـا معمـوالً در 
دسـته های دو یـا سـه نفره، عابـر و رهگـذری 
را تعقیـب می کننـد و در یـک فرصت و گوشـۀ 
امـن، بـا تهدیـِد قربانی به قتـل، پـول و موبایِل 

افـراد را بـه سـرقت می برند. ایـن اتفاقات چنان 
در نواحـِی هفده گانـۀ شـهر کابل جریـان دارند 
کـه هیـچ خانواده یـی نیسـت که دسـت کم یکی 
نشـده  شـبرو  راهگیـراِن  طعمـۀ  عزیزانـش  از 

 . شد با
از  کابـل،  پولیـس  فرماندهـی  بارهـا  هرچنـد 
دسـتگیری باندهای سـرقت و نیز دزداِن شـبرِو 
پایتخـت سـخن گفتـه  اسـت، امـا گزارش های 
ایـن  از  حکایـت  همـه  غیررسـمی  و  مردمـی 
دارنـد کـه سـرقت ها و راهزنی هـا همچنـان رو 

اند. افزایـش  بـه 
از  کـه  صورتـی  در  آن هـم  ـ  پولیـس  مسـلمًا 
فســاد عاری باشـد ـ فقط به مبـارزه با صورت 
فیزیکـِی جـرم و فعالیـِت مجرمانه می پـردازد و 
هرگـز قادر بـه مبـارزه بـا ریشـه های اجتماعی 
و روان شناسـانۀ جرایـم نیسـت. امـا سـرقت ها 
و رهگیری هـای رو بـه رشـِد کابـل ـ هماننـد 
دیگـر جرایِم رو به رشـد در دیگر نقاط کشـور 
ـ معلـوِل فقـر و بـی کاری و سـایر آسـیب های 
و  اسـت،  پایتخـت  در  روزافـرون  اجتماعـِی 
پیــامِد  نیـز  آسـیب ها  ایـن  همـۀ  روزافزونـی 
نهادهـای  ناکاره گـِی  غیرمسـتقیِم  و  مسـتقیم 
اسـت.  سیاسـت مردان  ندانـم کارِی  و  دولتـی 
از ایـن رو، بـرای مــبارزۀ منطقـی و موثـر بـا 
سـرقت و رهگیری هـای شـبانه، بایـد نهادهـای 
دولتی و سیاسـت گرداناِن کشـور به خشـکاندِن 

بپردازنـد.  ریشـه های جـرم 
بخـِش  فقـط  راهزنـان،  و  سـارقان  دسـتگیری 
تشـکیل  را  مبـارزه  ایـن  ابتــدایِی  و  سـطحی 
می دهـد و سیاسـت  مداراِن موفـِق دنیـای امروز، 
الیه هـای  تـا  را  ناامنـی  و  جرایـم  بـا  مبـارزه 
زیریـِن آن دنبـال می کننـد و این گونـه امنیـت 
بـه  شهروندان شـان  بـه  را  پایـدار  ثبـاِت  و 
امـا متأسـفانه دولت مـردان  ارمغـان می آورنـد. 
و سیاسـت بازاِن مـا بیشـتر از دو سـال اسـت 
و  درون حکومتـی  جنجال هـای  مصـروِف  کـه 
رقابت هـای جناجـی با یکدیگرنـد و این وضع، 
اصـاًل فرصـِت پرداخـِت عمیق به مشـکالت و 
آن هـا  بـه  را  جامعـه  بی شـمارِ  ناهنجاری هـای 
نـداده و نمی دهـد. آن هـا یـا به شـدت مشـغول 
بـازی بـا شـاخ وبرِگ مشـکالت و نابسـامانی ها 
انـد و یـا این کـه در تقـالِی پیشـی گرفتـن از 
یکدیگـر در میـداِن قـدرت، آن هـم بـدون در 
نظرداشـِت خیـر و شـِر عمومـی و مصالـح و 
منافـِع کشـوری انـد. ایـن غفلت و سـرگردانی 
در بـازارِ سیاسـت و تضییـِع حقوِق شـهروندی 
و  خبرهـا  قالـِب  در  می تـوان  را  آن  پـاِی  در 
حـوادِث ناگـوار دیـد و شنیــد. رهگیری هـای 

شـبانه در کابـل، مسـلمًا یکـی از آن هاسـت. 
چنـد مـاه اسـت کـه بـه مـوازاِت راهزنی هـای 
افغانسـتان و  شـبانه در کابـل، سیاسـت مداراِن 
آن هایـی کـه خـود را پیشـوا و نماینـدۀ مـردم 
شـبانه  رایزنی هـای  مصـروِف  می پندارنـد، 
شـبانه اند.  مهمانی هـاِی  مغـروِق  واقـع،  در  و 
شـب هایش  کـه  ماه هایـی  همیـن  در  دقیـق 
عکـس  و  می گیرنـد  جلسـه  سیاسـت مردان 
یکدیگـر  ُرِخ  بـه  را  جلسات شـان  تصویـِر  و 
معرکـه  نیـز  چاقوکـش  شـبگرداِن  می کشـند، 
می گیرنـد و نقـِش معرکۀشـان را با نـوِک چاقو 
و گلولـۀ تفنگچـه بـر پیشـانی و سـینۀ مـردمِ 
افـراد  سـنخ  دو  ایـن  می کننـد.  بیچـاره حـک 
)شـبگردان و سیاسـت بازان( بـا همـۀ تفاوت ها 
و تفاصل  های شـان، اپیــدمِی شـبانۀ کابـل را در 
دو خـط مـوازی کـه یکدیگر را قطـع نمی کنند، 

شـکل داده انـد. 
اپیدمـی  ایـن  نخسـِت  خـط  هرچنـد 
و  گفت وگوهـا  دلیـِل  )سیاسـت مداران(، 
پیرامـون  رایزنـی  را  شبانۀشـان  مهمانی هـاِی 
وضعیـِت حسـاس کشـور و اتخـاذ تصمیمـاِت 
نیکـو عنوان می کنند و در رسـانه ها و فیسـبوک، 
کـه  می نمایاننـد  چنیـن  قهرمانانـه  فیگـورِ  بـا 
امـا  هسـتند؛  سرنوشت شـان  و  مـردم  نگـراِن 
خـط دومِ اپیدمـی کابـل )راهزنـان( با نشـاندِن 
زخـِم چاقـو و تفنـگ بـر رهگـذراِن کوچـه و 
خیابـان به وضـوح ثابـت می کننـد کـه نگرانـی 
برای سرنوشـِت مـردم در خط نخسـِت اپیدمِی 

نـدارد.  اعـراب  از  محلـی  موازی شـان 
دولت مـردان و سیاسـت مداراِن افغانسـتان بیش 
از دو سـال اسـت که در معمای تقسـیم قدرت، 
آن هـم در قالـِب تقسـیِم پسـت ها و منصب هـا 
دسـت وپا می زننـد و چنـد ماهی سـت کـه بـه 
همـِت اتـاق فکـِر ارگ ریاسـت جمهوری، ایـن 
دسـت وپا زدن هـای نفس گیـر، بـه نمایش هـای 
سـبِک شـبانه و ُرخ زدن هـای سـِرکاری بـدل 
شـده اسـت. اگرچـه بازیگـراِن ایـن نمایش هـا 
همیشـه دالیـِل محکـم و زیبایـی به مـردم ارایه 
می دهنـد و می گوینـد می خواهنـد حـِق آن هـا 
را اعـاده کننـد، عدالـت سیاسـی را تأمیـن کنند 
وحـدت  دولـت  سیاسـِی  توافق نامـۀ  مفـاد  و 
ملـی را عملـی سـازند؛ امـا خروجِی نـازِل این 
نشسـت ها و نمایش هـا در رسـانه ها و صفحاِت 
وضعیـِت  کـه  می نمایانـد  همـواره  فیسـبوک، 
آن هـا »هیـچ در هیـچ« اسـت و مـردم، قربانـی 

درجه یـِک ایـن هیچـی و بیهوده گـی  انـد! 
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دیــروز، بــار دیگــر طالبــان کارمنــدان دادگاه عالــی را مــورد 
هــدف قــرار دادنــد و بیــش از بیســت تــن آنــان را کشــتند. 
ــن اداره  ــایط ای ــف گاه  وس ــاری در توق ــار انتح ــن انفج ای
ــد  ــدام زده ان ــن اق ــه ای ــی دســت ب ــان در حال رخ داد. طالب
ــام اعضــای حــزب  ــر ن ــب زی ــرار اســت صدهــا طال کــه ق
اســالمی از زنــدان  رهــا گردنــد. ایــن  بــار نخســت نیســت 
ــرار  ــورد هــدف ق ــی را م ــدان دادگاه عال ــان کارمن ــه طالب ک
ــا  ــی حت ــن حمالت ــا چنی ــز باره ــن نی ــش از ای ــد، پی می دهن
بــر خــود دادگاه عالــی صــورت گرفتــه اســت. ایــن حملــۀ 
طالبــان در حالــی صــورت می گیــرد کــه ســخن از ســرگیری 
مذاکــرات صلــح بــا طالبــان بــار دیگــر ورد زبان هــا اســت 
ــه  ــت های چهارجانب ــدن نشس ــرح ش ــخن از مط ــا س و حت
ــت در  ــان درس ــه طالب ــن حمل ــت. ای ــده اس ــم زده ش ه
زمانــی صــورت گرفتــه اســت کــه حلقه هایــی در دولــت و 
برخــی موسســه های خارجــی، بــرای طالبــان از نــو چهــره 
می ســازند و ســعی در بهتــر نشــان دادن ایــن گــروه دارنــد. 
ــر  ــی ب ــت مبن ــده اس ــر ش ــی نش ــه گزارش های ــی ک چنان
این کــه طالبــان فقــط از طریــق معــادن و قاچــاق مــواد مخدر 
ــار و باج گیــری از شــرکت هــای مخابراتــی  و کشــت کوکن
ــت.   ــن هاس ــان همی ــع آن ــه مناب ــد و هم ــول در می آورن پ
بــه نظــر میرســد کــه نشــر چنیــن گزارش هایــی کــه نشــان 
ــه  ــتر ب ــت، بیش ــان اس ــی طالب ــاص داخل ــع خ ــدۀ مناب دهن
هــدف خنثــا کــردن آن واقعیت هایــی اســت کــه تــا کنــون 
در بــارۀ طالبــان  گفتــه شــده اســت. یعنــی مــردم می داننــد 
ــب  ــتراتیژیک از جان ــۀ کالن اس ــک برنام ــان در ی ــه طالب ک
کشــورهای خاصــی از جملــه پاکســتان حمایــت می شــوند و 
در واقــع ابــزاری بــرای تطبیــق سیاســت خارجــی آن کشــور 
انــد. امــا آنــان بــدون شــک بخش هایــی از منابــع داخلــی را 
ــن گــروه  ــه حســاب ای ــادی ب ــول زی ــد و پ ــرل دارن در کنت
ــک گــروه  ــوان ی ــه عن ــن گروه هــا ب ــه می شــود و ای پرداخت
عایداتــی شــناخته شده اســت. بنابریــن وقتــی کــه دولــت بــا 
چنیــن گروه هایــی مواجــه باشــد نمــی توانــد بــا آن راهــی 
ــو  ــوع گفت وگ ــع، هرن ــد. در واق ــاز کن ــو ب ــرای گفت وگ ب
ــاب  ــد و حس ــزار ان ــد اب ــه در ح ــی ک ــن گروه های ــا چنی ب
و کتــاب شــان بــه جای هــای دیگــر اســت، بی نتیجــه 
ــداده  ــه نشــان ن ــچ کشــوری تجرب ــع در هی اســت و در واق
ــا چیــن گروه هــای بــی سروســامان و پیچیــده  اســت کــه ب
ــورت  ــو ص ــه، گفت وگ ــد منفعت ــا چن ــده ای ی ــد فای و چن
ــی  ــرف تالش های ــن ط ــه ای ــی ب ــا از مدت ــد. ام ــه باش گرفت
وجــود دارد کــه طالبــان را از حــد یــک گــروه تروریســتی 
و جنایــت کار، بــه حــد یــک گــروه سیاســی تقلیــل دهنــد و 
نیــز در واقــع از حــد یــک گــروه وابســته بــه بازیگــران بــه 
ــگاه  ــا جای ــت و ی ــر موقعی ــی تغیی ــک گــروه داخل ســطح ی
ــن  ــی ای ــع عایدات ــواره مناب ــه هم ــت ک ــد. از اینجاس دهن
گــروه در حــد عشــر و گاهــی هــم فیصدی هایــی از معــادن 
ــن  ــد. ای ــل می دهن ــرکت ها تقلی ــا از ش ــم باج گیری  ه و یاه
نــوع روش و برخــورد بــدون شــک کــه شــامل بازی هــای 
اســتخباراتی نیــز اســت و قطعــا بــه زیــان کشوراســت. زیــرا 
ــرای  ــتند و ب ــان کیس ــد طالب ــردم می دانن ــه م ــی ک در حال
ــردم  ــل و کشــتار م ــه قت چیســتند و هــر روز هــم دســت ب
مــی زننــد، بازهــم نشــر گزارش هایــی کــه منابــع عدایداتــی 
طالبــان را داخلــی جلــوه می دهــد در واقــع همســویی 
همــان نهــاد و مرجــع بــا طالبــان را آشــکار می ســازد. البتــه 
گاهــی در کنــار حلقــات داخلــی بازیگــران خارجــی هــم در 
ــن  ــد. ای ــش دارن ــا نق ــه  بافی ه ــازی ها و درام ــن صحنه س ای
ــا  ــازی ب ــه و ب ــان ب ــه بحــث طالب ــد ک ــان می ده ــود نش خ
ایــن گــروه قابلیت هــای زیــادی دارد و نیــز بــه نظرمیرســد 
کــه همیــن مســاله از عوامــل اصلــی دســت نیافتن بــه 
ــن  ــه ای ــی ک ــا زمان ــرا ت ــت؛ زی ــتان اس ــح در افغانس صل
ــویه  ــد س ــی و چن ــروه عایدات ــک گ ــوان ی ــه عن ــروه ب گ
ــرای حلقــات مختلــف داخلــی و خارجــی باشــد، بحــث  ب
ــه عقــب زده  ــه ب ــه همــان پیمان ــز ب صلــح در افغانســتان نی
ــف  ــت تعری ــه دول ــن حــال سال هاســت ک می شــود. در عی
هــای متفاوتــی از طالبــان کــرده و از صلــح بــا آنــان ســخن 
مــی گویــد امــا هیــچ تغییــری در سیاســت و عملکــرد ایــن 
گــروه در هیــچ شــرایطی وارد نشــده اســت. بنابریــن دولــت 
نبایــد بیــش از ایــن خــود، مــردم و جهــان را فریــب بدهــد.

نه خـود را بفریبید 
و نـه مـردم را

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1961  چها  ر    شنبه      20د  لو  /   بهمن          y    1395   11 جما د ی اال و ل   y 1438   8 فبر و ری  2017

شب های کابل
در رایزنی های سیاست مداران و راهزنی های اوباشان

دولت مـردان و سیاسـت مداراِن افغانسـتان بیـش از دو سـال اسـت كـه در معمـای تقسـیم قـدرت، آن هـم در قالـِب تقسـیِم 
پسـت ها و منصب هـا دسـت وپا می زننـد و چنـد ماهی سـت كـه بـه همـِت اتاق فکـِر ارگ ریاسـت جمهوری، ایـن دسـت وپا زدن های 
نفس گیـر، بـه نمایش هـای سـبِک شـبانه و ُرخ زدن های سـِركاری بدل شـده اسـت. اگرچه بازیگـراِن این نمایش ها همیشـه دالیِل 
محکـم و زیبایـی بـه مـردم ارایـه می دهنـد و می گویند می خواهند حـِق آن ها را اعاده كنند، عدالت سیاسـی را تأمیـن كنند و مفاد 
توافق نامـۀ سیاسـِی دولـت وحـدت ملـی را عملـی سـازند؛ امـا خروجـِی نـازِل ایـن نشسـت ها و نمایش هـا در رسـانه ها و صفحـاِت 
فیسـبوک، همـواره می نمایانـد كـه وضعیـِت آن هـا »هیـچ در هیـچ« اسـت و مـردم، قربانـی درجه یـِک ایـن هیچـی و بیهوده گی  اند
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چرا صـدای 
شهروندان فراه شنیده نمی شود؟

ــا  ــه صده ــود ک ــاه می ش ــک م ــش از ی بی
ــرای  ــراه ب ــت ف ــهروندان والی ــن از ش ت
ــی  ــگ، وال ــف نن ــد آص ــاری محم برکن
ایــن والیــت دســت بــه اعتراض هــا 
از  و  انــد  زده  کاری  اعتصابــاِت  و 
ــای  ــه آق ــد ک ــته ان ــور خواس رییس جمه
ــد. ــار کن ــت برکن ــن والی ــگ را از ای نن
معترضــان، آقــای ننــگ را متهــم بــه 
ــتفاده از  ــاد اداری، سوءاس ــی، فس بی کفایت
صالحیت هــای وظیفه یــی، دروغ گویــی 
و عوام فریبــی کــرده و گفتــه انــد کــه 
آقــای ننــگ بــا آمدنــش بــه ایــن والیــت، 
در  فراوانــی  وعده هــای  مــردم  بــرای 
بخــش تأمیــن امنیــت، اشــتغال زایی و 
ــود،  ــت داده ب ــن والی ســازنده گی در ای
امــا بــا گذشــت ماه هــا از ایــن تعهــدات، 
نشــده  زمینه هــا  ایــن  در  هیــچ کاری 

ــت. اس
خیمه هــای  برپایــی  بــا  معترضــان، 
از  تظاهــرات  برگــزاری  و  تحصــن 
رییس اجرایــی  و  غنــی  رییس جمهــور 
خواســتند تــا صــدای باشــنده گان فــراه را 
ــگ  ــای نن ــای آق ــر آن، بق بشــنوند، در غی
ــودی  ــِب ناب ــت فراه،موج ــام والی در مق

ــد. ــد ش ــت خواه ــن والی ای
ــتادن  ــان فرس ــان، خواه ــان معترض هم چن
یــک هیــأت از ســوی حکومــت مرکــزی 
بــرای بررســی شــکایت های مــردم شــدند 
ــا  ــه گفتــۀ شــورای والیتــی فــراه، ت کــه ب
هنــوز هیأتــی از ســوی حکومــت بــه ایــن 

والیــت فرســتاده نشــده اســت.
ــا  ــگ ب ــف نن ــد آص ــویی هم، محم از س
رد اتهام هــا گفتــه بــود کــه معترضــان 
در  منافع شــان  کســانی که  از  شــماری 
ــرکات  ــان در گم ــت و افرادش ــر اس خط
ــن  ــده اند، ای ــار ش ــاد برکن ــل فس ــه دلی ب
راه پیمایی هــا را ســازمان دهی کرده انــد.
ــه  ــز ب ــت نی ــن والی ــام ای ســخنگوی مقام
ــت  ــت امنی ــه بح ــود ک ــه ب ــانه ها گفت رس
ــه  ــراه اســت. ب ــألۀ جــدی در ف ــک مس ی
شــمول والــی تمــا مســووالن امنیتــی 
ــد،  ــاص دارن ــه خ ــمت توج ــن قس در ای
شــده  برکنــار  وظیفــه  از  کســانی که 
آنــان در  بودنــد،  آغشــته  و در فســاد 
ــت  ــز دس ــت نی ــن والی ــای ای ناآرامی ه

ــد. دارن
هم زمــان بــا ایــن، رییس جمهــور غنــی از 
ــا اســناد در دســت  معترضــان خواســت ت
ــودن  ــر بی کفایت ب ــی ب ــود مبن ــتۀ خ داش
محمــد آصــف ننــگ را بــه مرکــز کشــور 
ــا، ۴۱  ــن تقاض ــر همی ــه بناب ــتند ک بفرس
ــرای شــخص  ــزارش ب ــند و هشــت گ س
معترضــان  ســوی  از  رییس جمهــور 

ــتاده شــد. فرس
ضمــن  هم چنــان  ریاســت جمهوری 
خواســتن اســناد در رابطــه بــا والــی 
ــان دادن  ــان پای ــان خواه ــراه، از معترض ف

بــه اعتراض هــا و برچیــدن خیمه هــای 
ــت. ــده اس ــن ش تحص

اعتراض هــا مجلــس  ایــن  بــه دنبــال 
نماینــده گان هیأتــی را بــرای بررســی 
ــن  ــه ای خواســته های معترضــان فراهــی ب

ــتاد. ــت فرس والی
یافته هــای هیــأت اعزامــی کمیســیون امور 
ــده گان  ــس نماین ــی مجل ــی و قضای عدل
ــه  ــد ک ــان می ده ــراه نش ــت ف ــه والی ب
مســووالن گمــرک والیــت فراه در مشــوره 
ــه طــور ماهــوار  ــی ایــن والیــت ب ــا وال ب
از عوایــد گمــرک بــه طالبــان ســهم 

می دهنــد.
ــدۀ  ــی فراهــی، نماین محمــد ســرور عثمان
ایــن  هیــأت  عضــو  و  فــراه  مــردم 
در  گــزارش  ارایــۀ  هنــگام  کمیســیون 
جلســۀ عمومــی مجلــس نماینــده گان 
ــان  ــای بازرگان ــر گفته ه ــود: بناب ــه ب گفت
ــا  ــی ب ــرگ در تبان ــاون گم ــردم، مع و م
ــراه  ــی ف ــا وال ــوره ب ــن کاران و مش کمیش
ــرگ  ــد گم ــان از عوای ــه طالب ــوار ب ماه
ــد. ــهم می دهن ــی س ــر فراه ــیخ ابونص ش

آقــای فراهــی تأکیــد کــرد کــه دادن پــول 
از عوایــد گمــرک بــه طالبــان بســیار 
ــی  ــل مال ــی تموی ــت و معن ــاک اس خطرن
ــت اســت. ــردم و دول ــر م ــان در براب طالب

ــأت  ــان از هی ــس همچن ــو مجل ــن عض ای
اداری خواســت تــا یافته هــای هیــأت 

ــتد.  ــتانی بفرس ــه دادس ــی را ب اعزام
ــگ را  ــف نن ــد آص ــی محم ــای فراه آق
متهــم کــرد و گفــت کــه همــۀ ایــن فســاد 
ــه در رأس آن  ــی ک ــۀ مافیای ــط حلق توس
والــی فــراه قــرار دارد، صــورت می گیــرد.
ــراه  ــی ف ــخنگوی وال ــان س ــان زم در هم
ایــن اتهام هــارا رد کــرد و گفــت کــه ایــن 
تنهــا ابــراز نظــر شــخصی وکال اســت. مــا 
چیــن موضوعاتــی را از اســاس کامــاًل رد 

می کنیــم.
رییس جمهــور  غنــی،  اشــرف  محمــد 
دلو/بهمــن   2 تاریــخ  بــه  کشــور 
۱393محمــد آصــف ننــگ، معــاون ســابِق 
وزارت آمــوزش و پــرورش را بــه عنــوان 
ــای  ــرد. آق ــن ک ــراه تعی ــت ف ــی والی وال
ــته در ســمت های  ــگ در 9 ســال گذش نن

ــت. ــرده اس ــت کار ک ــف در دول مختل
یــک هفتــه پیــش از معرفــی آقــای ننــگ 
ــور  ــراه، رییس جمه ــی ف ــوان وال ــه عن ب
اشــرف غنــی شــش تــن از مقامــات 
ــت و  ــمول سرپرس ــه ش ــراه، ب ــی ف محل
فرمانــده پولیــس ایــن والیــت را بــه اتهــام 

ــرد. ــار ک ــاد از کار برکن فس
آقــای ننــگ ۴3 ســال دارد و متولــد والیت 
ــالت  ــگ تحصی ــای نن ــت. آق ــکا اس پکتی
ــانس در  ــوِق لیس ــه ف ــا درج ــی را ت عال
ــعه از  ــزی توس ــاد و برنامه ری ــتۀ اقتص رش

ــال کــرده اســت. عربســتان ســعودی دنب
آقــای ننــگ گفتــه بــود کــه اولویــت کاری 

ــردن  ــراه مدرنیزه ک ــی ف ــوان ول ــه عن او ب
تکمیــل  و  فــراه  والیــت  گمــرک 
والیــت  ایــن  نیمــه کارۀ  پروژه هــای 

ــود. ــد ب خواه
ــی  ــر وال ــا در براب ــاو مخالفت ه اعتراض ه
والیــت فــراه درحالــی برپــا می شــود کــه 
ــت  ــهرونداِن والی ــز ش ــن نی ــش از ای پی
بامیــان بــا انتصــاب طاهــر زهیــر بــه 
عنــوان والــی ایــن والیــت مخالفــت 
کــرده و دســت بــه راه پیمایــی زده بودنــد، 
امــا حکومــت بی اعتنــا بــه خواســت 
ــر را  شــهروندان ایــن والیــت، آقــای زهی

ــرد. ــرر ک ــان مق ــی بامی ــوان وال ــه عن ب
تقاضــای  و  بــه خواســت  بی توجهــی 
شــهروندان نشــان می دهــد کــه حکومــت 
هضِماعتراض هــا  و  پذیــرش  ظرفیــت 
ــه  ــدارد و زمانی ک ــهروندان را ن ــی ش مدن
پــای منطــِق حکومــت در برابــر خواســت 
مســووالن  می لنگــد،  مــردم  جمعــی 
بــه روش هــا و شــیوه های غیرمدنــی و 
در مــواردی، اســتبدادی و دیکتاتــوری 

می جوینــد. توصــل 
حــاال کــه یــک بــار دیگــر حکومتیــان در 
برابــر خواســت جمعــی و اکثریــت مــردم 
در والیــت فــراه مواجــه شــده اند، ظاهــراٌ 
ــی آن اســت  ــت در پ ــز حکوم ــار نی این ب
تــا بــه خواســت های مدنــی مــردم پشــت 
ــۀ  ــت دیکتاتورمأبان ــه حاکمی ــا زده و ب پ

خــود ادامــه دهــد.
بی توجهــی  ایــن،  بــر  افــزودن 
مــردم  خواســت های  بــه  حکومــت 
در  آن هــم  کشــور،  از  بخش هایــی  در 
ــت  ــف حکوم ــای مخال ــه گروه ه زمانی ک
ــدازی  ــرای بران تالش هــای شــبانه روزی ب
نظــام و حکومــت هســتند، شــهروندان را 
ــرای حــل مشــکالت  ــا ب ــر آن داشــته ت ب
خواست های شــان،  بــه  رســیده گی  و 
کننــد  مراجعــه  طالبــان  محاکــِم  بــه 
کــه ایــن امــر می توانــد از یــک ســو 
را  حکومــت  حاکمیــت  و  مشــروعیت 
ــر،  ــوی دیگ ــرد و از س ــش بب ــر پرس زی
ــال  ــه اعم ــیدن ب ــب مشروعیت بخش موج
ــت  ــت و تقوی ــف حکوم ــای مخال گروه ه

ــردد. ــز گ ــان نی آن
بــرای مســووالن حکومــت وحــدت ملــی 
اســت تــا در روش برخوردشــان بــا مــردم 
ــر آن، ممکــن  ــد، در غی ــد نظــر کنن تجدی
اســت روزی مــردم بــه ســتوه آمــده 
تغییــر  را  اعتراض ها شــان  گزینه هــای 
داده و بــه قطــع رابطــه بــا حکومــت 
ــای  ــه جرقه ه ــزی ک ــود، چی ــل ش متوص
اعضــای  اعتراض هــای  در  را  آن 
ــود  ــه می ش ــه گفت ــنایی ک ــش روش جنب
بــا حکومــت و شــرکت برشــنا قطــع 
را  برق شــان  بل هــای  و  کــرده  رابطــه 
ــاهده  ــه مش ــد ب ــز نمی پردازند،می توان نی

ــت. نشس

میــان  شــایع  شــکایت های  از  یکــی 
بــودن  بلنــد  افغانســتان،  شــهروندان 
ــت  ــت انترن ــودن کیفی ــن ب قیمــت و پایی

در کشــور اســت.
هزینــۀ اســتفاده از انترنــت در افغانســتان 
ثابــت نبــوده و مســووالن در وزارت 
پاییــن  ادعــای  همه ســاله  مخابــرات 
ــا  ــا ت ــد، ام ــه را می کنن ــن هزین ــدن ای آم
هنــوز هــم شــهروندان از ایــن وضعیــت 

ناراض انــد.
بــا گذشــت زمــان، شــمارِ کاربــران 
ــد و  ــش می یاب ــور افزای ــت در کش انترن
ایــن امــر ســبِب کاهــش کیفیــت انترنــت 
در کشــور شــده و شــهروندان نیــز بارهــا 

ــده اند. ــاکی ش ــر ش ــن ام از ای
شــهروندان بارهــا شــکایت کرده انــد 
ــت  ــتفاده از انترن ــۀ اس ــه کاهــش هزین ک
ــد  ــژه در چن ــی آن به وی ــبب بی کیفیت س
ســال اخیــر شــده کــه مقام هــای وزارت 
مخابــرات نیــز بی کیفیتــی انترنــت در 

ــد. ــور را پذیرفته ان ــن کش ای
وزارت  در  مســووالن  هــم،  دیــروز 
معلوماتــی  تکنالــوژی  و  مخابــرات 
در نشســتی گفتنــد کــه شــرکت های 
ــالم«،  ــی کام« و »س ــان تل ــی »افغ مخابرات
خدمــات  ارایــۀ  هزینــۀ  درصــد   2۰
می دهنــد. کاهــش  را  خــود  انترنتــی 

ســید احمدشــاه ســادات، سرپرســت 
وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتی 
در ایــن نشســت گفــت: هزینــۀ خدمــات 
مخابراتــی  شــرکت های  در  انترنتــی 
ســر  تیلــی کام«،  »افغــان  و  »ســالم« 

می یابــد. کاهــش  فردا)امــروز( 
خاطــر  مخابــرات  وزارت  سرپرســت 
نشــان کــرد کــه مســووالن در ایــن 
ــتفاده  ــۀ اس ــا هزین ــند ت وزارت می کوش
انترنــت را در شــرکت های مخابراتــی 

ــد. ــش دهن ــز کاه ــی نی خصوص
ــا  ــالش م ــادات: "ت ــای س ــۀ آق ــه گفت ب
ایــن اســت کــه شــرکت های خصوصــی 
نیــز در هزینــۀ خدمــات انترنتی شــان بــه 

مشــترکین خــود تخفیــف بدهنــد".
مســووالن وزارت مخابــرات و تکنالوژی 
دولــت  کــه  می گوینــد  معلوماتــی 
افغانســتان تــالش دارد تــا ۵ســال آینــده، 
ــر کشــور  ــی را در سراس ــات انترنت خدم
ــه در  ــطح منطق ــاخته و در س ــم س فراه

ــرد. ــرار گی ــگاه خــوب ق جای
هم زمــان بــا ایــن، مســووالن در ادارۀ 
)اتــرا(،  مخابراتــی  خدمــات  تنظیــم 
ــۀ  ــه هزین ــی ک ــر زمان ــه ه ــد ک می گوین
»افغــان  شــرکت  ســوی  از  انترنــت 
تیلــی کام« کاهــش یافتــه شــرکت های 

ــای  ــز هزینه ه ــی نی ــی خصوص مخابرات
انترنــت خــود را کاهــش داده انــد.

نجیــب عزیــزی، رییــس بــورد ادارۀ 
ــالش  ــت: ت ــت گف ــن نشس ــرا در ای ات
ــش  ــترین کاه ــه بیش ــت ک ــن اس ــا ای م
را شــرکت های خصوصــی در قیمــت 

ــند. ــته باش ــد داش ــت بای انترن
 2۰ کاهــش  گفــت:  عزیــز  آقــای 
ــوی  ــت از س ــۀ انترن ــدی در هزین درص
شــرکت »افغــان تیلــی کام« تأثیــر مســتقیِم 

ــت. ــوده اس ــوری ب ــر ن فایب
بــه گفتــۀ او: در حــال حاضــر فایبــر 
نــوری 23 والیــت کشــور را تحــت 
پوشــش قــرار داده اســت. رییــس بــورد 
ــه  ــرد ک ــدی ک ــراز آرزومن ــرا اب ادارۀ ات
قیمــت انترنــت تــا آخــر ســال ۱39۶ بــه 
ــش  ــتان کاه ــترده در افغانس ــکل گس ش

ــت. ــد یاف خواه
هم چنــان  اتــرا  ادارۀ  در  مســووالن 
دارنــد  برنامــه  آنــان  کــه  می گوینــد 
ــه  ــتان را ب ــده، افغانس ــال آین ــه س ــا س ت
ــوری در  ــر ن ــال فایب ــز اتص ــوان مرک عن

ــازند. ــدل س ــه مب ــطح منطق س
پــس از حکومــت طالبــان در افغانســتان، 
 2۰۰2 ســال  از  انترنــت  از  اســتفاده 
آن  کاربــران  و  شــد  آغــاز  میــالدی 
ــش  ــور افزای ــر کش ــه در سراس رفته رفت

ــت. یاف
اســت کــه در گام نخســت،  گفتنــی 
ورود انترنــت بــه افغانســتان تنهــا دفاتــر 
و ســازمان های خارجــی و هم چنیــن 
انترنــت  از  دولتــی  ادارات  از  برخــی 
آن،  از  پــس  و  می کردنــد  اســتفاده 
رفته رفتــه اســتفاده از ایــن ســرویس 
ــت و  ــرار گرف ــان ق ــه جوان ــورد توج م
ــت  ــران انترن ــمار کارب ــر ش ــه روز ب روزب

ــد.  ــزوده ش ــتان اف افغانس
افغانســتان،  شــهروندان  و  دولــت 
ــم  ــع مه ــک منب ــوان ی ــه عن ــت را ب انترن
بــه  کشــور  بــرای  توســعه  و  رشــد 
ــد  ــاد دارن ــند، و اعتق ــمیت می شناس رس
کــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
می توانــد فرصت هــای خوبــی بــرای 
ــد.  ــاد کن ــه ایج ــرهای جامع ــام قش تم
شــده،  منتشــر  گزارش هــای  بربنیــاد 
افغانســتان در ســال های اخیــر در عرصــه 
مخابــرات پیشــرفت چشــم گیری داشــته 
اســت. آوردن شــبکه فیبــر نــوری در 
ایــن کشــور و اتصــال آن بــا کشــورهای 
و  تاجیکســتان  جملــه  از  منطقــه 
ــرای  ــی را ب ــای خوب ــتان زمینه ه ازبکس
آینــده اســتفاده از انترنــت در افغانســتان 

ــت. ــرده اس ــم ک فراه
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هزینۀ انترنت کاهش می یابد
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آن چــه در ایــن نوشــتار کوتــاه می آیــد، برخــی 
از کلمــات اندیشــمندان مغرب زمیــن پیرامــون 
عظمــت »قــرآن« اســت، کــه به راســتي برخــی 

از آن هــا انســان را بــه تعجــب وامــی دارد. 
»دکتر گرینیه« فرانسوی:

ــوم پزشــکی  ــه عل ــه ب ــرآن را ک ــات ق ــن آی م
و بهداشــتی و طبیعــی ارتبــاط داشــت، دنبــال 
کــردم و از کودکــی آن هــا را فراگرفتــم و 
ــم  ــن دریافت ــودم. بنابرای ــه آن آگاه ب ــاًل ب کام
ــارف و  ــا مع ــر ب ــر نظ ــات از ه ــن آی ــه ای ک
ــس  ــر ک ــت... ه ــق اس ــی منطب ــوم جهان عل
ــات  ــم باشــد و آی ــا عل ــر ی دســت اندر کار هن
قــرآن را بــا هنــر و علمــی کــه آموختــه اســت 
ــه همــان صــورت کــه مــن  ــد ـ ب مقایســه کن
ــالم  ــه اس ــد ب ــدون تردی ــردم ـ ب ــه ک مقایس
ــی  ــر صاحــب عقل ــه اگ ــد؛ البت ــد گروی خواه

ســلیم و بی غــرض باشــد.
 

»رود ویل« نویسندة انگلیسی:
اروپــا نبایــد فرامــوش کنــد کــه مدیــون قــرآن 
ــه  ــود ک ــرآن ب ــرا ق ــدی)ص( اســت؛ زی محم

ــا طلــوع داد. آفتــاب علــم را در اروپ
 

»ارنست رنان« فرانسوی:
در کتابخانــۀ شــخصی مــن هــزاران جلــد 
ــره  ــی و غی ــی، ادب ــی، اجتماع ــاب سیاس کت
وجــود دارد کــه همــۀ آن هــا را بیشــتر از یــک 
بــار مطالعــه نکــرده ام و چــه بســا کتاب هایــی 
ــند؛  ــن می باش ــۀ م ــت کتابخان ــط زین ــه فق ک
ــی یــک جلــد کتــاب هســت کــه همیشــه  ول
مونــس مــن اســت و هــر وقــت خســته 
ــی و  ــی از معان ــم درهای ــوم و می خواه می ش
کمــال بــر روی مــن بــاز شــود، آن را مطالعــه 
می کنــم و از مطالعــۀ زیــاد آن خســته و ملــول 
کتــاب  »قــرآن«،  کتــاب؛  ایــن  نمی شــوم، 

ــت. ــلمین اس ــمانی مس آس

»ه .ج .ولز« دانشمند و مورخ انگلیسی: 
در قــرآن، بهتریــن عبــارات و عالی تریــن 
جمــالت نــازل گردیــده و اســلوب فصاحــت 
و بالغــت آن بــه حــّدی زیباســت کــه عقــول 
عقــال را حیــران ســاخته اســت. قــرآن کتابــی 

ــی. ــدی و جهان ــت اب اس
 

بانو »مایل انجلو« ایتالیایی:
و  حیات بخــش  تعالیــم  بــا  مــن  آشــنایی 
ــش  ــرآن، بین ــالم و ق ــان اس ــارف درخش مع
ــود آورد  ــه وج ــن ب ــی در م ــد و عمیق جدی
ــش و  ــان آفرین ــارۀ جه ــرم را درب ــرز فک و ط

فلســفۀ وجــود بــه کلــی دگرگــون ســاخت و 
احســاس کــردم تعلیمــات اســالم بــر خــالف 
تعالیــم مســیحیت، انســان را موجودی شــریف 
موجــودی  نــه  می شناســد  باشــخصیت  و 
کثیــف و ذاتــًا آلــوده... در ایــن کتــاب دســتور 
لذایــذ  از  بهره بــرداری  نحــوۀ  و  زنده گــی 
ایــن دنیــا و حمایــت آن، بــه طــرزی جالــب و 

ــده اســت. ــان ش ــه بی خردمندان

دکتر »گوستاولوبون« فرانسوی:
ــلمین اســت،  ــمانی مس ــاب آس ــه کت ــرآن ک ق
تعالیــم و دســتورهای  بــه  تنهــا منحصــر 
مذهبــی نیســت و بلکــه دســتورهای سیاســی 
و اجتماعــی مســلمانان نیــز در آن درج اســت. 
تعلیمــات اخالقــی قــرآن بــه مراتــب باالتــر از 

ــل اســت. ــی انجی ــات اخالق تعلیم
 

»آلــوارو ماچــوردوم کومینــز«، محقــق 
اســپانیایی:

از  بعضــی  خواســتند  مــن  از  عده یــي 
ترجمــه  برای شــان  را  قــرآن  ســوره های 
ــاب  ــی را انتخ ــورۀ کوتاه ــم س ــن ه ــم. م کن
ــد؛  ــد می گوی ــی خداون ــه از یگانه گ ــردم ک ک
ــیقی  ــوره و موس ــن س ــد« را. ای ــوره توحی »س
آن، آن چنــان زیبــا بــود کــه بــرای مــِن 
ــوره  ــن س ــود. هم چنی ــم ب ــیار مه ــاعر بس ش
ــودن  ــی ب ــارۀ جهان ــه درب ــاب را ک فاتحۀالکت
ــن  ــه ای ــردم. ب ــه ک ــت، ترجم ــد اس خداون
ــودن و یگانه گــی  ــی ب ــه جهان ــود ک ــب ب ترتی
خداونــد مــرا بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه ایــن 
دیــن  منطقی تریــن  و  مردمی تریــن  دیــن، 
ــا و مشــکالت  ــردن ناآرامی ه ــن ب ــرای از بی ب

ــت. ــروزی اس ــان ام جوان
 

»گوته«، شاعر و نویسندة بزرگ آلمانی:
مــا ابتــدا از قــرآن روی گــردان بودیــم، ولــی 
طولــی نکشــید کــه ایــن کتــاب توّجــه مــا را 
بــه خــود جلــب نمــود و بــه حیــرت درآورد 
ــد  ــول و قواع ــدیم اص ــور ش ــره مجب و باالخ
ــاظ  ــت الف ــزرگ بشــماریم و در مطابق آن را ب
آن بــا معانــی بکوشــیم. مــرام و مقاصــد ایــن 
ــی  ــم و مبان ــوی و محک ــدازه ق ــاب بی ان کت
ــت  ــه اهمی ــا را ب ــر م ــن نظ ــد و از ای آن، بلن
و علــّو مقــام خــود بیشــتر جــذب می نمایــد. 
ــا ایــن وصــف بــه زودی بزرگ تریــن تأثیــر  ب
خــود را در تمــام جهــان نمــوده، نتیجــه 
مّهمــی از خــود به جــا خواهــد گــذارد. و بــاز 
ــاب  ــن کت ــه ای ــب اســت ک ــد: عن قری می گوی
توصیف ناپذیر)قــرآن(، عالــم را بــه خــود 

جلــب نمــوده، تأثیــر عمیقــی در دانــش جهــان 
ــردد. ــدار گ ــه، جهان م ــد و بالنتیج نه

و  حیات بخــش  تعالیــم  بــا  مــن  آشــنایی 
ــش  ــرآن، بین ــالم و ق ــان اس ــارف درخش مع
ــود آورد  ــه وج ــن ب ــی در م ــد و عمیق جدی
ــش و  ــان آفرین ــارۀ جه ــرم را درب ــرز فک و ط
فلســفۀ وجــود بــه کلــی دگرگــون ســاخت و 
ــالف  ــالم برخ ــات اس ــردم تعلیم ــاس ک احس
تعالیــم مســیحیت، انســان را موجودی شــریف 
و بــا شــخصیت می شناســد نــه موجــودی 
کثیــف و ذاتــًا آلــوده... در ایــن کتــاب دســتور 
لذایــذ  از  بهره بــرداری  نحــوۀ  و  زنده گــی 
ایــن دنیــا و حمایــت آن، بــه طــرزی جالــب و 

ــت. ــده اس ــان ش ــه بی خردمندان

نویســنده گان  بزرگ تریــن  )از  »ولیــز« 
انگلیســی(:

ــر  ــدن در ه ــت و تم ــا مدنی ــه ب ــی ک ــر دین ه
ــه  ــروا ب ــد، آن را بی پ ــیر نکن ــان س دوره و زم
ــو  ــه پهل ــی ک ــه دین ــرای آن ک ــد. ب ــوار بزنی دی
بــه پهلــو بــا تمــدن ســیر نکنــد، بــرای پیــروان 
خــود، لهــو و شــر و اباطیــل اســت و آن هــا را 
ــی  ــن حق ــاند و دی ــی می کش ــوی تباه ــه س ب
کــه بــا تمــدن همــگام اســت؛ »اســالم« اســت 
و هــر کــس بخواهــد ایــن معنــی را دریابــد بــه 
»قــرآن« و محتــوای آن از لحــاظ علــم و قانــون 
و نظــام اجتماعــی مراجعــه کنــد. پــس )قــرآن( 
ــی  ــی و اخالق ــی اجتماع ــی و علم ــاب دین کت
ــن  ــه م ــی ب ــر کس ــت... و اگ ــی اس و تاریخ
بگویــد کــه اســالم را تعریــف کــن، می گویــم 

اســالم یعنــی تمــدن واقعــی بشــر.
 

ــورخ  ــمند و م ــل« دانش ــاس کارالی »توم
مشــهور اســکاتلندی:

اگــر یــک بــار بــه ایــن کتــاب مقدس)قــرآن( 
ــص  ــق برجســته و خصای ــم، حقای ــر افکنی نظ
اســرار وجــود طــوری در مضامیــن جوهــری 
ــت  ــت و حقیق ــه عظم ــه ک ــرورش یافت آن پ
ــود،  ــان می ش ــا نمای ــی از آن ه ــه خوب ــرآن ب ق
و ایــن خــود مزیــت بزرگــی اســت کــه 
ــچ  ــه و در هی ــرآن اختصــاص یافت ــه ق فقــط ب
ــر  ــادی دیگ ــی و اقتص ــی و سیاس ــاب علم کت
ــی از  ــدن بعض ــی، خوان ــود. بل ــده نمی ش دی
کتاب هــا، تأثیــر عمیقــی در ذهــن انســان 
ــرآن در  ــر ق ــا تأثی ــز ب ــی هرگ ــذارد ول می گ

ــت. ــه نیس ــور مقایس خ

منبع: تبیان

دیدگاه دانشمندان غربی پیرامون 

قرآن كریم

فرشته آل علی
اگر روش شما پاسخ گو نیست، آن را عوض کنید. 

دکتــر اسپنســر جانســون نویســندۀ کتــاب "چــه کســی پنیــر مــن را برداشــت"، 
ــک  ــی ی ــد: وقت ــف می کن ــور توصی ــا و موش هــا را این ط ــن آدم ه ــرق بی ف
مــوش حــس می کنــد تالش هایــش بــه نتیجــه نمی رســد، روش خــود را 
ــد  ــد کاری کــه انجــام می دهن ــی آدم هــا حــس می کنن ــا وقت ــد. ام عــوض می کن
ــه نتیجــه نمی رســد، عصبانــی و خســته شــده و دوســت ندارنــد روش خــود  ب
ــان  ــا نش ــه آن ه ــی را ب ــی راه کار تازه ی ــر کس ــی اگ ــا گاه ــد. حت ــوض کنن را ع
دهــد، حالــت دفاعــی بــه خــود می گیرنــد و می گوینــد: »مــن همیشــه ایــن کار 

ــی هســتم!«  ــن مودل ــی ای ــن آدم ــا »م را همین طــور انجــام داده ام.« ی
ــند و  ــام آن می ترس ــازه و انج ــکار ت ــن راه ــا از پذیرفت ــن آدم ه ــل ای در اص
ــتباه  ــا اش ــایر روش ه ــه س ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــان ب ــد ترس ش ــس می کنن ح
ــه نظــر می رســد، در  ــح ب ــا طبیعــی و صحی ــه نظــر م اســت. همیشــه آن چــه ب
ــدرت نشــان دهندۀ همــۀ احتمــاالت  ــه ن اصــل محصــول باورهــای  ماســت و ب
ــت.  ــان اس ــی از توانایی های م ــن صحیح ــا تخمی ــان ی ــش روی م ــات پی و امکان
ــد،  ــی به دســت بیاوری ــج متفاوت ــد در زنده گــی خــود نتای ــًا می خواهی اگــر واقع
بایــد از حصــاری کــه بــه منظــور راحتــی دور خــود کشــیده ایــد، پــا را فراتــر 

ــد.  ــی را امتحــان کنی گذاشــته و راهکارهــای متفاوت
چیــزی بــه اســم شکســت وجــود نــدارد؛ بلکــه تنهــا بازخــورد عمل کردها 

ــت دارند.  موضوعی
تنهــا شکســتی کــه در زنده گــی وجــود دارد، ایــن اســت کــه دســت از یادگیــری 
ــد،  ــان می آی ــش روی ت ــه پی ــی ک ــر نتیجه ی ــورد ه ــن م ــز ای ــه ج ــد. ب برداری
بازتابــی اســت کــه بــه شــما می گویــد آیــا راه کار انتخابــی، شــما را بــه هــدف 
ــک  ــند، ی ــان می رس ــه اهداف ش ــه ب ــی ک ــر. آدم های ــا دورت ــرده ی ــر ک نزدیک ت
ــون  ــند، چ ــتباه نمی ترس ــت و اش ــا از شکس ــد: آن ه ــترک دارن ــت مش خصوصی
می داننــد هــر اشــتباه یــا شکســت، فرصتــی اســت بــرای یادگیــری کــه بایــد از 

آن اســتفاده کــرد. شکســت، الزمــۀ یــاد گرفتــن اســت. 
در اصــل، ایــن مــردم نیســتند کــه شکســت می خورنــد، راهکارهــا، روش هــا و 
ــراد کوشــا معمــوالً  ــا موفقیــت مواجــه نشــده. اف ــه ب ــزی آن هاســت ک برنامه ری
روش هــا را تغییــر می دهنــد تــا راهــکاری را انتخــاب کننــد کــه نتیجــه بدهــد. 
ــان  ــروزی برای ت ــد، پی ــالش کنی ــداف ت ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــًا وقت ضمن
ــان راه نیســت و فقــط ســنگی  ــد شکســت پای ــی بدانی شــیرین تر می شــود. وقت
ــل  ــوان عوام ــه عن ــع ب ــه موان ــرار دارد، دیگــر ب ــروزی ق ــه ســر راه پی اســت ک
منفــی نــگاه نمی کنیــد، بلکــه آن هــا را نقــاط راهنمــا بــه حســاب می آوریــد کــه 

ــد.  ــان می آورن ــه ارمغ ــت ب ــادی و موفقی ــان ش ــفر برای ت ــن س در ای
شما همین حاال در حال شکل دادن به آیندةتان هستید. 

تفــاوت بــارزی کــه بیــن افــراد موفــق و ناموفــق وجــود دارد، ایــن اســت کــه 
ــراد ناموفــق در گذشــته ســیر  ــا اف ــد، ام ــراد موفــق در حــال زنده گــی می کنن اف
ــی را  ــا و فرصت های ــام زیبایی ه ــه گذشــته بچســبید، تم ــم ب ــر دای ــد. اگ می کنن
ــد.  ــت می دهی ــرده، از دس ــی ک ــما ارزان ــه ش ــر ب ــال حاض ــی در ح ــه زنده گ ک
اگــر در حــال زنده گــی کنیــد، بــه ســرعت می توانیــد فرصت هــای رســیدن بــه 
اهداف تــان را صیــد کنیــد. مهــم نیســت در گذشــته چه قــدر تــالش کــرده ایــد، 
ــی و  ــه خوش بخت ــا ب ــازه اســت ت ــی ت ــر لحظــه از هــر روز زنده گــی، فرصت ه

ــوید.  ــر ش ــت نزدیک ت موفقی
ــع شــادی و  ــده مان ــای محدودکنن ــای قدیمــی و باوره ــار دیگــر ترس ه ــر ب اگ
ــان  ــرده و در درون ت ــف ک ــان متوق ــا را در ذهن ت ــدند، آن ه ــما ش ــت ش موفقی
افــکار مثبــت و خوش بینانــه را جایگزیــن افــکار منفــی کنیــد. قــدرت باورهــای 
ــه کمــک آن هــا از تمــام لحظــات  ــد ب ــاد اســت کــه می توانی ــدر زی مثبــت آن ق

زنده گی پلی برای موفقیت بسازید. 

بخش دوم و پاياني

از لحظاِت زنده گی 
پُلـی برای موفقیـت بسـازید!
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مـروري بر  جريا ن  هاي 
عمدۀ شعر فرانسه  

 در نيمۀدوم
 قرن  بيستم

آرش نقیبیان 
شــعر فرانســه در قــرن بیســتم، هــم بــه لحــاظ ُفــرم و ســاختار 
ــرات و تحــوالت  ــه، تغیی ــوا و درون مای ــت محت ــم از جه و ه
ــرن  ــۀ اول ق ــر در نیم ــت. اگ ــده اس ــر گذران ــي را از س ژرف
بیســتم هم چنــان ســایۀ شــاعران بــزرگ و تأثیرگــذاري چــون 
ــر  ــاعران جوان ت ــِر ش ــر س ــو« ب ــن« و »رمب ــه«، »ورل »ماالرم
تأمــالت  بیســتم  قــرن  دوم  نیمــۀ  در  مي شــد،  احســاس 
فلســفي،  ژرف اندیشــانۀ  نگرش هــاي  و  هستي شناســانه 
ــابق  ــگاه س ــن ن ــان جایگزی ــش در جه ــان و جایگاه ــه انس ب
مي گــردد. در ایــن میــان شــاید بتــوان مــرگ نابه هنــگام 
ــوار« را  ــل ال ــون »پ ــذاري چ ــزرگ و تأثیرگ ــیار ب ــاعر بس ش
ــالدي، خــط فاصــل و  در ســال هاي نخســتین دهــۀ پنجــاه می
ــخ شــعر فرانســه.  ــن دو نیمــۀ تاری مــرزي در نظــر گرفــت بی
بــه هنــگام مطالعــۀ اشــعار الــوار و در وراي تحــول عمیقــي کــه 
شــعر او در طــي چنــد دهــه از ســر گذرانــد، آن چــه بیــش از 
همــه بــه چشــم مي خــورد، عبــارت اســت از: ثبــات وضــوح 
شــعر، تعلــق خاطــر بــه لحــن و درون مایه هــاي یکســان و بــه 

ــردم. ــان م ــدن در می ــان مان ــي انس گونه ی
ــار اونانیمیســت ها و ســرودن شــعر  ــۀ آث ــس از مطالع ــوار پ ال
دربــارۀ رنــج انســان ها در طــول جنــگ، بــه محــض پیوســتن 
ــون«،  ــدره برت ــري »آن ــه رهب ــت ها ب ــروه سورریالیس ــه گ ب
ــود  ــه خ ــرد ب ــه ف ــر ب ــخصي و منحص ــي ش ــعرش طنین ش
ــردن از نمــردن«، »پایتخــت  ــار مهــم شــعرِي او »م گرفــت. آث
درد«، »عشــق شــعر« و »زنده گــي بالدرنــگ« نیــروي شــگرفي 
ــان  ــد. زب ــکار مي کن ــده آش ــوظ مان ــات محف ــه در کلم را ک
شــاعرانۀ الــوار، بیــش از حــد بــه بي پیرایه گــي گرایــش 
ــمول و  ــاي جهان ش ــر تعلق ه ــتر به خاط ــن بیش ــت و ای داش

اوســت. صلح جویانــۀ  و  عدالت طلبانــه  اندیشــه هاي 
ــداد  ــرن بیســتم قلم ــاعران ق ــن ش ــي از بزرگ تری ــوار را یک ال
کرده انــد کــه بي گمــان قضاوتــي منصفانــه اســت. بــدون 
شــاعران  ارزشــمند  میــراث  و  حضــور  تردیــد،  ذره یــي 
ــه  ــرور ب ــنوس و ژاک پ ــر دس ــوار، روب ــل ال ــي چــون پ بزرگ
ــه،  ــگ و ادب فرانس ــنگ در فرهن ــتاوردي گران س ــه دس مثاب
قابــل تعمیــم و انکشــاف بــه تمامــي دوره هــاي تاریــخ ادبیــات 

ــت.  ــور اس ــن کش ــر ای معاص
ــمه ها و  ــوي از چش ــعر فرانس ــتم، ش ــرن بیس ــۀ دوم ق در نیم
منابــع مختلــف و متعــددي ســیراب مي شــود. از جملــه ایــدۀ 
ــن  ــگ ای ــي در فرهن ــه ریشــه هاي ژرف مارکسیســم و چــپ ک
ــا  ــه هایش ت ــن« ریش ــه مون ــول »اولیوی ــه ق ــور دارد و ب کش
ــه هاي  ــر اندیش ــوي دیگ ــردد، و از س ــب برمي گ ــه عق ــر ب ولت
ــي  ــر فراوان ــرا، تأثی ــفه هاي وجودگ ــتي و فلس اگزیستانسیالیس
در جریان هــاي عمــدۀ شــعر فرانســه خصوصــًا در نــزد 
ــه  ــوا« و »رن ــو بونف ــون »ای ــي چ ــراي بزرگ ــاعران درون گ ش

ــته اســت. ــار« گذاش ش
ایــو بونفــوا بــه عقیــدۀ غالــب منتقدیــن ادبــي، یکــي از 
ــن شــاعر  ــگ اســت. شــعر ای ــد از جن ــن شــاعران بع مهم تری
ــته  ــي گذاش ــري قطع ــوي، تأثی ــعر فرانس ــن ش ــر لح ــر تغیی ب
اســت. بونفــوا اگرچــه دغدغــۀ روحانیــت انســاني را در ســر 
مي پرورانــد، امــا دغدغه هــاي هستي شناســانه اش او را بــه 
ــور  ــوي دمخ ــت هاي فرانس ــا اگزیستانسیالیس ــي ب ــرز غریب ط
ــي از  ــر نوین ــاختار یکس ــاهد س ــوا، ش ــعر بونف ــد. در ش مي کن
ــل  ــه و تکمی ــع در ادام ــه در واق ــتیم ک ــان هس ــت انس روحانی
ــه  ــت ک ــن انقالبي س ــرد و ای ــکل مي گی ــري ش ــالب بودل انق
ــان را  ــزد و انس ــم مي ری ــعر را به ه ــم در ش ــاس ایده آلیس اس
ــد. ــه در مــورد مــرگ، رهــا مي کن از محــک ارزیابي هــاي کهن
ــاب  ــات فرانســه، کت ــزرگ شــعر و ادبی ــد ب ــل، منتق ــر برون پی
ــن  ــي از آخری ــوا را، یک ــر بونف ــکون« اث ــش و از س »از جنب
وقایــع مهــم شــعري دانســته و آن را تحولــي بــزرگ در 
ــتم  ــرن بیس ــۀ دوم ق ــوي در نیم ــعر فرانس ــي ش جریان شناس
ــي  ــدي چه گونه گ ــن شــعر جدی ــه، ف ــن منظوم ــد. در ای مي دان
ــده گان  ــه رخ خوانن ــه تمــام و کمــال ب شــکل گیري خــود را ب
ــال،  ــن ح ــد و در عی ــات مي کش ــعر و ادبی ــدان ش و عالقه من

دشــواري هاي خــود را مي نمایانــد. 
ایــو بونفــوا در ســال ۱978 مجموعــه اشــعار خــود را در یــک 
جلــد گــرد آورد، امــا بــه نظــر مي رســد کــه انتصــاب او در » 
کلــژ دو فرانــس«، رونــد خالقیــِت او را کندتــر کــرده اســت. 
بونفــوا در ســال هاي اخیــر از بخت هــاي مســلم دریافــت 

ــز مي باشــد. ــات نی ــل ادبی ــزۀ نوب جای
ــۀ  ــه در نیم ــعر فرانس ــدۀ ش ــوالت عم ــه تح ــي ک از آن جای

ــي،  ــفي و عرفان ــاي فلس ــار مکتب ه ــتم را در کن ــرن بیس دوم ق
ــا در  ــد، م ــن کرده ان ــز تعیی ــاخصي نی ــزرگ و ش ــاي ب چهره ه
ایــن یادداشــت ناگزیریــم تــا بــر آثــار چنــد چهــرۀ معتبــر شــعر 
فرانســه در ایــن ســال ها مــروري موجــز داشــته باشــیم. پــس از 
ــوي ها  ــي فرانس ــگ ادب ــار« در فرهن ــه ش ــان »رن ــوا بي گم بونف
ــاعر،  ــن ش ــعري ای ــروغ ش ــت و ف ــي بي همتاســت. اهمی چهره ی
ــوده اســت.  ــی ب ــه فزون ــون همــواره رو ب ــا کن از ســال ۱9۴۵ ت
شــاعران جدیــد و جــوان، او را الگــوي خــود مي داننــد و 
ــار  ــي از آث ــیار متناقض ــه و گاه بس ــاي فاضالن ــدان تحلیل ه منتق

وي ارایــه مي دهنــد.
ــراث  ــت »می ــود توانس ــِي خ ــات ادب ــار در دوران حی ــه ش رن
خــود  آثــار  در  وجهــي  بهتریــن  بــه  را  سورریالیســت ها« 
بازتــاب دهــد. وي در ایــن راســتا اساســي را کــه جنبــش 
سورریالیســم بــه ارمغــان آورده بــود، تعمــق بخشــید و از 
ضعف هــاي سورریالیســم یعنــي عمــل غیــرارادي و نوعــي 
ــف  ــر ظری ــه تعبی ــرد. ب ــي ک ــتار چشم پوش ــي در نوش بي نظم

ــعِر او  ــه هاي ش ــار، ریش ــه ش ــعار رن ــد اش ــل ون« منتق ا »پ ر
ــرد.  ــت وجو ک ــقراط جس ــِل س ــوفاِن ماقب ــکار فیلس ــد در اف بای
گفت و گــوي رنــه شــار بــا مارتیــن هایدگــر، یکــي از مهم تریــن 
لحظــات روشــن فکرانه پــس از پایــان جنــگ بــه حســاب 
مي آیــد. منتقدیــن تأثیــر فــراوان اندیشــۀ هایدگــر بــر شــعر رنــه 

مي داننــد.  انکارناپذیــر  را  شــار 
در میــان شــاعراني کــه تجربیــات جنــگ ســبب شــهرت 
ــه  ــر ب ــي منحص ــان چهره ی ــل« بي گم ــر امانوئ ــد، »پی ــا ش آن ه
ــتعداد  ــه« اس ــرۀ اورف ــاب »مقب ــال ۱9۴۱، کت ــت. در س ــرد اس ف
ــار  ــه انتظ ــان داد و ب ــي را نش ــیار جوان ــرد بس ــادۀ م خارق الع
ــت  ــه موقعی ــبت ب ــه نس ــر ک ــن اث ــید. ای ــان بخش ــان پای مخاطب
حســاس و تراژیــِک روزگار خــود حســاس بــود، در عیــن حــال 
ــطوره،  ــک اس ــد ی ــالل تجدی ــت و از خ ــر مي رف ــع فرات از وقای
ــرن بیســتم را آشــکار مي ســاخت.  ــوِي انســان ق ســیه روزِي معن
ــي از  ــه جلوه ی ــا، ک ــت نازي ه ــه دس ــه ب ــور فرانس ــغال کش اش
ــل را  ــر امانوئ ــعر پی ــود، ش ــات ب ــقوط معنوی ــي گري و س وحش
ــاپ  ــان، چ ــن می ــرد. در ای ــي ک ــد و حساس ــۀ جدی وارد مرحل
کتــاب »آزادي، گام هــاي مــا را هدایــت مي کنــد«، بــر شــهرت و 

ــزود. ــل بســیار اف ــر امانوئ ــار پی اعتب
ــاعر  ــن ش ــعر ای ــه، ش ــغال فرانس ــگ و اش ــان جن ــس از پای پ
لحنــي بــه شــدت فلســفي و مذهبــي بــه خــود گرفــت کــه تــا 
ــد. تعلــق خاطــر شــدید او  ــان عمــِر او )۱98۴( حفــظ گردی پای
ــعري و  ــۀ ش ــر درون مای ــن تغیی ــل، در ای ــیحیت و انجی ــه مس ب

ــت. ــته اس ــي داش ــش فراوان ــه گي، نق اندیش
ــر  ــتر از ه ــان بیش ــز بي گم ــه« نی ــدره دوبوش ــاعرانۀ »آن ــار ش آث
ــرار  ــوا ق ــو بونف ــعر ای ــداد ش ــه و امت ــري در ادام ــاعر دیگ ش

مي گیــرد.
شــعر آنــدره دوبوشــه ماننــد یــک راه پیمایــي پایان ناپذیــر 
ــر  ــه نظ ــوزان ب ــک و س ــي خش ــر آفتاب ــد و زی ــي ممت در جهان
ــن  ــت«، مهم تری ــا برنگش ــوي م ــه س ــه ب ــي ک ــد. »کس مي رس
کتــاب شــعر ایــن شــاعر معنــوي و درون گــرای فرانســوي اســت.
ــعر  ــان ش ــر جری ــي ب ــاي ادب ــر چهره ه ــي تأثی ــۀ بررس در ادام
فرانســوي در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم، به شــاعري بســیار برجســته 
ــوغ  ــرت، نب ــم کــه در کمــال تعجــب و حی ــق برمي خوری و عمی
ــعر  ــن ش ــب منتقدی ــر غال ــادي ب ــاي زی ــا مدت ه ــش ت فراوان
ــز  ــه ج ــت ب ــي نیس ــود و او کس ــان ب ــیده و پنه ــه پوش فرانس
»فیلیــپ ژاکوتــه«. او کــه مترجــم شــاعران بزرگــي چــون »ریلکه« 
ــک  ــروز بي ش ــت، ام ــه اس ــه فرانس ــي ب ــن« از آلمان و »هولدرلی
از مهم تریــن  اســتوانه هاي  فرهنگــِي ممالــک فرانســه زبان 
ــه وي  ــت ک ــتر از آن روس ــاعر بیش ــن ش ــت ای ــد. اهمی مي باش
ــاري از  ــته هایي ع ــرایندۀ نوش ــوان س ــه عن ــود را ب ــته خ توانس
ــاند. ــش بشناس ــه عالقه مندان ــن فکرانه، ب ــاي روش ادا و اطواره

ــرن  ــۀ دوم ق ــاعران نیم ــن ش ــن و بهتری یکــي از مهم تری
ــق  ــرگرداني مطل ــدوه و س ــي ان ــد. گونه ی ــتم مي دانن بیس
ــم  ــه چش ــتبان ب ــود اس ــاه کل ــعرهاي کوت ــتر ش در بیش
ــاه  ــعرهاي کوت ــن ش ــال، همی ــن ح ــورد و در عی مي خ
ــده  ــه خوانن ــد ک ــري بهره مندن ــم کم نظی ــان از تراک آن چن

ــي دارد.  ــرت وا م ــه حی را ب
ــعر و  ــا ش ــي ب ــک و دیرینه ی ــط نزدی ــس، رواب ــن الن آل
ادب پارســی دارد. ایــن شــاعر معاصــر فرانســوي ســابقۀ 
دوســتي چندین ســاله بــا شــاعران بــزرگ معاصــر ایــران 
از جملــه احمــد شــاملو، نصــرت رحمانــي و محمدعلــي 
ــزرگان را  ــن ب ــعرهاي ای ــیاري از ش ــپانلو دارد و بس س
ــس در اواســط  ــرده اســت. الن ــه فرانســوی ترجمــه ک ب
دهــۀ ۱9۶۰ بــه ایــران آمــد و در ســمت اســتاد زبان هــاي 
فرانســه و آلمانــي در دانشــگاه اصفهــان بــه کار مشــغول 
شــد. او حاصــل تجربیــات خــود در ایــران را در کتــاب 
ــده گان  ــاي »گم ش ــوان زیب ــا عن ــود ب ــعر خ ــروف ش مع
نــازک دل از آب درمي آینــد« بــه زیبایــي منعکــس کــرده 

اســت.
در پایــان ایــن یادداشــت ذکــر ایــن نکتــه را الزم مي دانــم 
ــه در  ــه ک ــر و آن چ ــعر بودل ــر ش ــر انکارناپذی ــه تأثی ک
اصطــالح منتقدیــن بــه »انقــالب بودلــري« شــهرت 
ــکار  ــه آش ــعر فرانس ــاي ش ــي دوره ه ــر تمام ــه، ب یافت
ــي  ــا تاریخ ــعري و ی ــت ش ــه قرائ ــر گون ــد و ه مي باش
ــردن از  ــام ب ــدون ن ــور ب ــن کش ــعري ای ــگ ش از فرهن
ایــن اســطورۀ شــعر فرانســوي، ناقــص و از دایــرۀ یــک 

ــت.  ــارج اس ــک خ ــه و آکادمی ــق بي طرفان تحقی

ــل،  ــر برون ــف پی ــر ظری ــه تعبی ــه ب ــپ ژاکوت ــعر فیلی ش
متزلــزل  و  سســت  هرچنــد  رابطه یــي  مي کوشــد 
ــال  ــن ح ــازد و در عی ــرار س ــان برق ــت جه ــا حقیق ب
»ســاده گي« و »شــفافیت« ژرف خــود را نیــز حفــظ 

ــد. نمای
ژاکوتــه در عیــن حــال منتقــدي برجســته و تیزبیــن 
اســت و تــا بــه امــروز یادداشــت هاي فراوانــي بــر 
اشــعار شــاعراِن بــزرگ فرانســوي نوشــته اســت و 
برگزیده یــي از ایــن نقدهــا را در کتــاب معتبــر »مصاحبــه 
ــت.  ــانیده اس ــاپ رس ــه چ ــهود« ]8[ ب ــاي ش ــا الهه ه ب
خوانــش تاریــخ شــعر فرانســه در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم 
ــذار  ــم و تأثیرگ ــرۀ مه ــه چه ــي از س ــا چشم پوش ــر ب اگ
یعنــي »لــوران گاســپار«، »کلــود اســتبان« و  »آلــن النــس« 
صــورت پذیــرد، بي گمــان نــه تنهــا لطفــي در پــي 
نخواهــد داشــت، بلکــه نقصانــي بــزرگ نیــز بــه حســاب 
ــرۀ  ــه چه ــن س ــاعرانۀ ای ــار ش ــر آث ــن رو ب ــد. از ای مي آی
ــاه  ــروري کوت ــه ایجــاز م ــز ب ــر شــعر فرانســوي نی معتب

مي کنیــم.
ــازنده  ــۀ س ــار تجرب ــپار از چه ــوران گاس ــعرهاي ل  ش
ــاعر  ــخصي ش ــي ش ــت، زنده گ ــد: نخس ــأت گرفته ان نش
ــاه در  ــاي کوت ــفر و اقامت ه ــر در س ــه سرتاس ــت ک اس
ــن  ــت. دومی ــده اس ــپري ش ــان س ــف جه ــاط مختل نق
ــپار  ــراي گاس ــر ب ــت؛ کوی ــر« اس ــم او، »کوی ــۀ مه تجرب
ــر از  ــت پ ــي اس ــه جهان ــت، بلک ــترون نیس ــي س دنیای
زنده گــي و حیــات. ســومین تجربــۀ عمــدۀ ایــن شــاعر، 
ــات پزشــکي اوســت، چــرا کــه او در مقــام یــک  تجربی
ــوردار  ــي برخ ــق و منطق ــد دقی ــک دی ــد از ی ــراح بای ج
ــوران  ــاعرانۀ ل ــۀ ش ــن تجرب ــن و آخری ــد. چهارمی باش
ــپینوزا«  ــار »اس ــم آث ــه گي و منظ ــۀ همیش ــپار، مطالع گاس
ــِي  ــاعر همخوان ــن ش ــکار ای ــد و اف ــا عقای ــه ب ــت ک اس
ــل روح و  ــدت کام ــاي وح ــه معن ــن ب ــي دارد و ای دقیق
ــپار،  ــوران گاس ــر ل ــعر از نظ ــد. ش ــادي مي باش ــان م جه
بــه مثابــه جســت و جویي در درون و نوعــی رهیابــي بــه 

ــت. ــادي اس ــال و ش کم
ــه،  ــات فرانس ــعر و ادبی ــن ش ــتبان« را محققی ــود اس »کل

در میان شاعراني كه تجربیات جنگ سبب شهرت آن ها شد، »پیر امانوئل« بي گمان 
چهره یي منحصر به فرد است. در سال 1941، كتاب »مقبرة اورفه« استعداد 
خارق العادة مرد بسیار جواني را نشان داد و به انتظار مخاطبان پایان بخشید. این 
اثر كه نسبت به موقعیت حساس و تراژیِک روزگار خود حساس بود، در عین حال 
از وقایع فراتر مي رفت و از خالل تجدید 
یک اسطوره، سیه روزِي معنوِي انسان قرن 
بیستم را آشکار مي ساخت. اشغال كشور 
فرانسه به دست نازي ها، كه جلوه یي از 
وحشي گري و سقوط معنویات بود، شعر پیر 
امانوئل را وارد مرحلۀ جدید و حساسي 
كرد ACKU
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وزیــر خارجــه روســیه بــا بیــان ایــن کــه کشــورش 
ــت،  ــل اس ــا کاب ــازنده ب ــکاری س ــال هم ــه دنب ب
از مشــارکت دادن طالبــان در مذاکــرات سیاســی 

ــرد. ــت ک ــتان حمای افغانس
اســپوتنیک، ســرگئی  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
الوروف، وزیــر خارجــه روســیه روز سه شــنبه پــس 
ــه  ــر خارج ــی وزی ــن ربان ــا صالح الدی ــدار ب از دی
افغانســتان گفــت: روســیه بــه دنبــال همــکاری 
ســازنده و قابــل توســعه بــا افغانســتان در زمینه هــای 
مختلــف بــه ویــژه در بخــش امنیــت و اقتصاد اســت 
ــراری  ــرای برق ــتان ب ــری افغانس ــات رهب و از اقدام

ــد. ــت می کن ــور حمای ــات در کش ثب
وی در دیــدار بــار صالح الدیــن ربانــی، وزیــر 
کابــل  و  مســکو  گفــت:   افغانســتان  خارجــه 
ــد  ــکاری می کنن ــر هم ــا یکدیگ ــه ب ــت ک مدت هاس
ــار دیگــر بــر منافــع خــود  و شــریک هســتند. مــا ب
ــوزه  ــادی و ح ــی، اقتص ــکاری امنیت ــه هم در زمین

ــم. مســکو  ــد می کنی کمک هــای بشــر دوســتانه تاکی
ــات  ــراری ثب ــرای برق ــل ب ــت کاب ــات دول از اقدام
ــت  ــور حمای ــی کش ــای سیاس ــاع و نهاده در اجتم

می کنــد.
الوروف همچنیــن مراتــب رضایــت خــود را از 
افزایــش ســطح گفت وگوهــای سیاســی میــان کابــل 
ــاله  ــن مس ــان ای ــه بی ــت و ب ــراز داش ــکو اب و مس
ــه افغانســتان  ــاده کمــک ب پرداخــت کــه روســیه آم

ــت. ــی اس ــزات نظام ــظ تجهی ــن و حف ــرای تامی ب
وی گفــت: مــا بــر ایــن باوریــم کــه نظامیــان طالبــان 
بایــد در حــل بحــران در افغانســتان دخیــل باشــند. 
مســکو از مشــارکت دادن طالبــان در مذاکــرات 
قطعنامه هــای  اســاس  بــر  افغانســتان  سیاســی 

ــد. ــت می کن ــت حمای ــورای امنی ش
ــکو در  ــه مس ــت ک ــرگئی الوروف گف ــان، س همچن
اواســط مــاه فبــروری میزبــان یــک کنفرانــس راجــع 

بــه افغانســتان خواهــد بــود.

نماینــده گان  کنفرانــس  ایــن  در  او  گفتــه  بــه 
ــران و  ــن، ای ــتان، چی ــتان، پاکس ــورهای افغانس کش

داشــت. خواهنــد  شــرکت  هندوســتان 
ــم کــه از شــرکای  ــا انتظــار داری الوروف گفــت: »م
ــی  ــس نمایندگ ــن کنفران ــد در ای ــطح بلن ــا در س م
ــن  ــرکت در ای ــورها( ش ــن کش ــیاری )ای ــود. بس ش

ــد.« ــرده ان ــد ک ــس را تایی کنفران
در ادامــه، وزیــر امــور خارجــه افغانســتان بــر 
ضــرورت گســترش همــکاری هــای اقتصــادی 
ــده  ــد ورزی ــیه تأکی ــتان و روس ــی افغانس و تجارت
ــاد  ــور و ایج ــان دو کش ــی می ــایش راه ترانزیت گش
ــرای  ــیه ب ــزای روس ــتر در صــدور وی ــهولت بیش س
ــد. وی  ــم خوان ــتا مه ــن راس ــان را در ای ــار افغ تج
ــی و  ــدر را نگران ــواد مخ ــزم و م ــان تروری همچن
تهدیــد مشــترک بــرای افغانســتان و روســیه و چالش 
مشــترک بــرای منطقــه و جهــان عنــوان کــرده و بــر 
ــوی  ــتر منطق ــه بیش ــاعی هرچ ــریک مس ــاز تش نی
ــوم  ــای ش ــن پدیده ه ــا ای ــارزه ب ــی در مب و جهان
ــت دو کشــور از همدیگــر  ــود. وی حمای ــد نم تأکی
در مجامــع و ســازمان هــای منطقــوی و بیــن المللــی 
ــت روســیه  ــدر دانســته و خواهــان حمای ــل ق را قاب
از درخواســت افغانســتان بــرای عضویــت کامــل در 

ــد. ــانگهای گردی ــای ش ــازمان همکاری"ه س
در همیــن حــال، الوروف در جمــع خبرنــگاران 
گفــت کــه ارتباطــات دربــاره ســوریه میــان روســیه 
و آمریــکا متوقــف نمی شــود. بــا وجــود آنکــه ایــن 
ــری  ــت رهب ــالف تح ــیه و ائت ــان روس ــق می تواف
ــوز  ــون هن ــود چ ــی نمی ش ــز اجرای ــکا هرگ آمری
مخالفت هایــی میــان دو طــرف وجــود دارد، امــا در 

ــد. ــه می یاب ــو ادام ــطح کاری در ژن س
وی ادامــه داد: کارگروه هــای وابســته بــه گــروه 
ــیه  ــکا و روس ــت آمری ــه ریاس ــوریه ب ــان س حامی
ــه  ــه کار خــود ادام ــو ب ــه صــورت هفتگــی در ژن ب

می دهنــد.

ــر دادگاه  ــاری در برابـ ــۀ انتحـ ــک حملـ در یـ
ـــی  ـــته و زخم ـــن کش ـــا ت ـــل ده ه ـــی در کاب عال

شـــده اند. 
ـــی  ـــنبه هنگام ـــه ش ـــر روز س ـــه عص ـــن حمل ای
رخ داد کـــه کارکنـــان دادگاه عالـــی از دفاترشـــان 
بـــه قصـــد رفتـــن بـــه خانه های شـــان بیـــرون 

ـــد.  ـــده بودن ش
ــخنگوی وزارت  ــاون سـ ــش، معـ ــب دانـ نجیـ
ـــای  ـــا پ ـــده ب ـــک انتحارکنن ـــه ی ـــت ک ـــه گف داخل
ـــال  ـــه در ح ـــی را ک ـــدان دادگاه عال ـــاده کارمن پی
ــد  ــس بودنـ ــر بـ ــک موتـ ــر یـ ــدن بـ سوارشـ

هـــدف قـــرار داد. 
و  کشـــته ها  شـــمار  از  دقیقـــی  آمـــار 
ـــت. ـــت نیس ـــداد در دس ـــن روی ـــای ای زخمی ه

برخـــی منابـــع از کشته شـــدن 2۰ تـــن و 
ـــن در  ـــتر از 3۰ ت ـــرگ بیش ـــر از م ـــماری دیگ ش

ایـــن رویـــداد ســـخن زده انـــد. 
امـــا وحیـــد مجـــروح، ســـخنگوی وزارت 
صحـــت عامـــه گفتـــه اســـت کـــه در ایـــن 
حملـــه ۱9 تـــن کشـــته و ۴۱ تـــن دیگـــر 
زخمـــی شـــده اند. بـــه گفتـــه او، شـــماری از 
ــد. ــامل تلفات انـ ــز شـ ــودکان نیـ ــان و کـ زنـ

تـــا حـــاال هیـــچ گروهـــی مســـوولیت ایـــن 
حملـــه را بـــه عهـــده نگرفتـــه اســـت.

ایـــن حملـــه درحالـــی رخ می  دهـــد کـــه در 
ـــه در  ـــال 2۰۱3 ب ـــان در س ـــروه طالب ـــۀ گ حمل
ورودی دادگاه عالـــی ۱۵ غیرنظامـــی کشـــته 

شـــدند.

در آن زمـــان گـــروه طالبـــان هشـــدار داد کـــه 
ــه  ــه محاکمـ ــتان بـ ــای افغانسـ ــر دادگاه هـ اگـ
بدهنـــد،  ادامـــه  گـــروه  ایـــن  اعضـــای 

می گیرنـــد.  ســـر  از  را  حمالت شـــان 
ــا از رهبـــری  ــر انتقادهـ ــه باردیگـ ایـــن حملـ

ــت.  ــش داده اسـ ــی را افزایـ دادگاه عالـ
برخـــی آگاهـــان گفته انـــد کـــه دادگاه دوبـــار 
ـــن  ـــت و ای ـــده اس ـــده ش ـــوراخ گزی ـــک س از ی
مســـأله نشـــان می دهـــد کـــه رهبـــری دادگاه 
ـــت.  ـــش نیس ـــان کارمندان ـــر ج ـــه فک ـــی ب عال

حمـــل کارکنـــان از طریـــق ســـرویس های 
دولتـــی و بس هـــای کالن نیـــز بخشـــی از 

می باشـــد.  انتقادهـــا 
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ناجیه نوری  
برای ساختن شهرک سناتوریم زده نشده که  هنوز کلنگی 
درآورده  خود  انحصار  به  را  آن  توزیع  ریاست جمهوری 
است. یک منبع در وزارت شهرسازی و مسکن به روزنامۀ 
ماندگار می گوید که رییس جمهور دستور داده که در مورد 
خود  سناتوریم  شهرک  رهایشی  آرپارتمان های  توزیع 

تصمیم می گیرد. 
گرفته شود، می گوید:  او  از  نامی  نمی خواهد  که  منبع  این 
رییس جمهور می خواهد توزیع شهرک سناتوریم را که قرار 
مسکن  صاحب  کسانی که  به  طوالنی مدت  اقساط  با  بود 

نیستند، داده شود، بیش از پیش در انحصار خود درآورد.
هم چنان برخی منابع می گویند: ممکن است که رییس جمهور 
این شهرک را به عنوان مقاصد سیاسی مورد استفاده قرار 
این شهرک  به گروه های خاصی توزیع کند.  را  داده و آن 
هنوز ساخته نشده است. قرار بود شهرک سناتوریم، توسط 
چینی ها و با داشتن امکانات و ویژه  گی های خاص در غرب 
نیازمند  افراد  برای  مدت  طوالنی  اقساط  با  و  اعمار  کابل 
افتاد.  توزیع شود. اما کار آن به دالیل نامعلومی به تعویق 
این شهرک  هنوز معلوم نیست که کلند اول برای ساختن 
و  شهرک ها  گدشته،  سال   ۱۶ در  می شود.  زده  وقت  چه 
آپارتمان های دولتی زیادی در شهر کابل برای توزیع به افراد 
نیازمند اعمار شده اند؛ اما این شهرک ها به جای توزیع به 
چنین افرادی به زورمندان، وکالی پارلمان، وزرا، والیان و 
اقارب شان توزیع شده و یا به زور غصب و  به قیمت های 

بلند به فروش رسیده است.
یکی از نمونه های این شهرک های رهایشی، شهرک عرب ها 

می باشد.
کشور  کرزی،  حامد  زمان حکومت  در  و  پیش  سال  چند 
امارات، شهرک رهایشی را در کابل به نام شهرک عرب ها 
صاحب  کسانی که  به  ساله  بیست  اقساط  با  تا  کرد  اعمار 
خانه نیستند، توزیع شود؛ اما حامد کرزی این شهرک را در 
انحصار در آورده و به کسانی که خود می خواست توزیع 

کرد.
فرماندهان،  زورمندان،  از  بسیاری  کرزی  حامد  کنار  در 
وزیران، نماینده گان مجلس و...... این شهرک را یا به اقراب 
خود توزیع کردند و یا هم  با زور غصب و آن را با قیمت 

بلند به فروش رسانیدند.
دراین میان شماری از شهرک هایی هم توسط شرکت های 
آریا٬  طالیی٬  شهرک  جمله  از  شدند؛  اعمار  خصوصی 
آپارتمان ها  آباد وغیره.  نوروز  کاروان٬  شاداب ظفر٬ سلیم 
صدهزار  از  باالتر  تا  دالر  هزار   ۴۰ از  شهرک ها  دراین 
از  تعداد  این جاست که چه  اما  پرسش  دارند.  دالر قیمت 

باشنده گان کابل توان خرید آن را خواهند داشت؟ 
در حالی که فاصله میان فقر و سرمایه با گذشت هر روز 
بیشتر می شود٬ معضل نبود سرپناه اکثریت بزرگ از مردم 
اقلیت  از منافع  به مثابه چالشی بزرگ در مقابل دولت که 
برجا خواهد  پا  کماکان  می کند٬  مرفه حمایت  اما  کوچک 

بود.
و  اما طبق گزارش  اداره UNHCR سازمان ملل حدود 
۴٫۶ میلون افغانستانی پس از سال 2۰۰2 واپس بوطن باز 
گشته اند که دراین صورت 2۵ فیصد  نفوس در مدت کوتاه به 
شمول رشد طبیعی اضافه گردیده است و مساله مهم تر اینکه 
این تعداد از مردم دوباره به مسکن پدری خود بر نگشتند؛ 
شوند.  نشین  شهر  آنان  اکثریت  که  است  شده  سبب  ای 
همچنان مرمانی هم به دلیل جنگ ها و حوادث طبیعی، بی 
خانه و بی شغل گردیده اند و بیشتر شان به شهر کابل مهاجر 
شدند.  مسکن گزین  نقشه  بدون  خانه های  در  آنان  شدند. 
برابر کرده است و  امر مشکالت مسکن، را چند  و همین 

مسوولیت های دولت در این مورد را بیشتر.

الوروف:

 یک کنفرانس منطقه یی دربارة افغانستان برگزار می کنیم
انحصار شهرکی که هنوز 

ساخته نشده است

دادگاه دوبار از یک سوراخ گزیده شد
20ACKU کشته و 50 زخمی
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ورزش

متحدانــش  و  امریــکا  کــه  داد  وعــده  امریــکا  رییس جمهــور 
ــد  ــازه نمی دهن ــد داد و اج ــت خواهن ــرگ" را شکس ــای م "نیروه
ــا  ــد. ب ــدا کنن ــکا پی ــکال جایــی در خــاک امری ــان رادی ــا افراط گرای ت
ایــن حــال، او هیچ گونــه جزئیاتــی از اســتراتژی اش بــرای شکســت 

ــرد. ــه نک ــش ارای ــروه داع گ
دونالــد ترامــپ در اولیــن دیــدارش از فرماندهــی مرکــزی امریــکا که 
ــه  ــه اســت، ب ــه و آســیای میان ــه خاورمیان ــی از جمل مســوول مناطق
ــات  ــی از عملی ــا بخش های ــه آی ــن مســأله هــم اشــاره یی نکــرد ک ای
ضــد داعــش در عــراق و ســوریه اوبامــا را حــذف می کنــد یــا خیــر.
او در جمــع حــدود 3۰۰ پرســنل نظامــی در پایــگاه نیــروی هوایــی 
مک دیــل در فلوریــدا گفــت: امــرز مــا یــک پیــام کامــاًل متحــد بــه 
ــش  ــکا و متحدان ــتیم؛ امری ــی می فرس ــرگ و ویران ــای م ــن نیروه ای
ــا  ــم. م ــان را شکســت می دهی ــا آن ــد داد. م شــما را شکســت خواهن
ــان  ــه آن ــم و ب ــی را شکســت می دهی "تروریســم اســالمی" رادیکال
اجــازه نخواهیــم داد تــا در کشــور مــا ریشــه کننــد. آزادی، امنیــت و 

عدالــت پیــروز خواهــد شــد.
ــن  ــدازی "کمپی ــه راه ان ــی را ب ــبه نظامیان داعش ــن ش ــپ همچنی ترام
ــرد و  ــم ک ــان" مته ــر جه ــی در سراس ــکاب جنایات ــام و ارت قتل ع
مالــی  "ســرمایه گذاری  تــا  داد  بــدون ذکــر جزئیــات، وعــده 
ــکا  ــور امری ــود. رییس جمه ــام ش ــکا انج ــش امری ــی" در ارت تاریخ
بــه  دارنــد  رادیکالــی قصــد  اســالمی  گفــت: تروریســت های 
ســرزمین مــا حملــه کننــد؛ همان طــور کــه در ۱۱ ســپتامبر ایــن کار را 
کردنــد؛ همان طــور کــه از بوســتون تــا اورالنــدو و ســن برناردینــو و 

ــم. ــاهد آن بودی ــا ش ــر اروپ سراس
بســیار  بســیار  "رســانه های  کــه  شــد  مدعــی  هم چنیــن  او 
ــد.  ــزارش دهن ــم گ ــارۀ حمــالت مه ــد درب ــت" نمی خواهن بی صداق
البتــه او هیچ گونــه مدرکــی در حمایــت از ادعاهــای خــودش مطــرح 
ــد  ــه او می گوی ــانه ها ک ــته از رس ــه آن دس ــت ک ــا نگف ــرد و حت نک
ــده  ــد و آن را نادی از گــزارش کــدام مــورد از حمــالت غافــل ماندن
گرفتنــد. او بــدون توضیــح اضافــه گفــت: آنــان دالیــل خودشــان را 

ــد. دارن
شــون اسپایســر،  ســخنگوی کاخ ســفید بعــداً در ســوال خبرنــگاران 
ــالت گزارش نشــدۀ  ــپ فهرســتی از حم ــت ترام ــه دول ــت ک گف
افراط گرایــان در اروپــا تهیــه خواهــد کــرد و تأکیــد کــرد کــه 

"نمونه هــای آن بســیار اســت."
رییس جمهــوری امریــکا همچنیــن در ایــن مرکــز فرماندهــی تأکیــد 
کــرد کــه کشــورش از ناتــو حمایــت خواهــد کــرد، امــا می خواهــد 
کــه تمــام کشــورهای عضــو مشــارکت مالــی کاملــی داشــته باشــند.
ایــن اظهــارات یــک روز پــس از آن مطــرح شــد کــه ترامــپ 
موافقــت کــرد در نشســت مــاه مــی ناتــو در بروکســل شــرکت کنــد. 
ــتر  ــپ پیش ــت. ترام ــای آن اس ــو و هزینه ه ــش نات ــدان نق او از منتق
ــو را  ــدن، نات ــد آلمــان و تایمــز لن ــۀ بیل ــا روزنام ــی ب در مصاحبه های

ــود. ــرده ب ــف ک "منســوخ" توصی

حیدرالعبـادی، نخسـت وزیر عـراق تصریـح کرد: بیشـتر سـرکرده گان 
گـروه تروریسـتی داعـش در نتیجه عملیـات ضدتروریسـتی در عراق 
کشـته شـده اند و ایـن گـروه تـا حـد زیـادی منـزوی و محدود شـده 

است.
او در مصاحبـۀ اختصاصـی بـا شـبکۀ خبـری »فرانـس 2۴« در بغـداد 
کـه دیـروز منتشـر شـد، گفـت: بیشـتر سـرکرده گان داعـش در نتیجۀ 

عملیـات ضدتروریسـتی در عـراق کشـته شـده اند.
نخسـت وزیر عـراق بـا بیان این کـه ابوبکر البغـدادی، سـرکردۀ داعش 
افـزود:  نـدارد،  تروریسـتی  گـروه  ایـن  در  فعـال  اکنـون حضـوری 
البغـدادی در حـال حاضـر تقریبـًا تنهـا مانـده و افـراد قابـل اعتمـاد 

زیـادی اطرافـش نمانـده اسـت.
العبـادی تأکیـد کرد کـه تحرکات سـرکردۀ داعـش تحت کنتـرل قرار 
دارد و بـه دقـت رصد می شـود. نخسـت وزیر عـراق هم چنـان از ارایۀ 

جزییـات دربـارۀ محل اختفـای البغدادی امتنـاع کرد.
او در پاسـخ بـه این کـه آیـا سـرکردۀ داعش در موصل مسـتقر اسـت، 
صرفـًا بـه لبخنـدی اکتفـا کـرد و گفـت کـه در ایـن زمینه اظهـار نظر 

کرد. نخواهـد 
العبـادی تصریـح کـرد کـه داعـش تقریبـًا بـه لحـاظ نظامـی در عراق 
شکسـت خـورده اسـت، امـا چالـش اصلـی از بین بـردن داعـش در 
عـراق نیسـت، بلکـه مبارزه با تروریسـمی اسـت که سراسـر جهان را 

فراگرفتـه، کـه حمایـت و همـکاری بین المللـی را می طلبـد.
بـه گفتـۀ العبـادی، داعـش متشـکل از تروریسـت هایی اسـت کـه از 
سراسـر جهـان بـه ایـن گـروه پیوسـته اند و در عـراق و سـوریه بـا 

می جنگنـد. بی گنـاه  غیرنظامیـان 

شـورای جهانـی کریکـت یـا »آی سی سـی« اعالم کـرده اسـت که این 
سـازمان قرار اسـت تغییرات بزرگی را در سـاختار مالی و اداری خود 
بـه وجـودآورد؛ تغییراتـی کـه می تواند راه را بـرای افغانسـتان برای به 

دسـت آوردن کامـل عضویت این شـورا هموار سـازد.
هفتـۀ گذشـته اعضـای ایـن شـورا جلسـه یی را در شـهر ُدبـی برگذار 
کـرد کـه در آن ایـن شـورا روی مسـایل مالـی و تغییرات اساسـی در 

سـاختار ایـن شـورا بحث و تبـادل نظـر کردند.
ایـن تغییـرات شـامل بـه عضویـت در آمـدن کشـورهای بیشـتری در 
شـورای جهانـی کریکـت خواهـد شـد و ایـن تغییـرات راه را بـرای 

عضویـت افغانسـتان بـه عنـوان عضـو دایمـی همـوار خواهـد کرد.
هم اکنون ده کشور عضو دایمی شورای جهانی کریکت هستند.

شـورای جهانـی کریکـت از لیـگ محلی »احمدشـاه ابدالـی« به خاطر 
برگـذاری رقابت هـای تورنمنت چهـار روزه قدرانی کـرد. رقابت های 
کریکـت جـام ابدالـی افغانسـتان بـه عنـوان لیـگ درجـه یک توسـط 

شـورای جهانی شـناخته شد.

ــاله گی  ــه 2۵ س ــا ب ــه پ ــل ک ــم برزی ــلونا و تی ــگاه بارس ــتارۀ باش ــار س نیم
دنیــای  در دوران  را  زیــادی  افتخــارات  و  آوردهــا  گذاشــت، دســت 

ــت. ــت آورده اس ــه دس ــال اش ب فوتب
نیمــار تــا ســن 2۵ ســاله گی یــک لیــگ قهرمانــان، دو اللیــگا، دو کوپــا دل 
ــی  ــی لیــگ برزیــل، یــک قهرمان ــادورس، ســه قهرمان ری، یــک جــام لیبرت
المپیــک، یــک جــام جهانــی باشــگاه ها و یــک قهرمانــی در جــام ســودآمه 

ریکانــا را در کارنامــه خــود دارد.
ــی  ــام جهان ــان ج ــال و قهرم ــوپ ط ــار، ت ــا در دو افتخ ــن تنه ــن بازیک ای
ــدو  ــد مســی و رونال ــا در کســب افتخــارات دیگــر همانن ــه ام دســت نیافت
موفــق بــوده اســت. نیمــار در ۴۶۶ بــازی حرفه یــی اش توانســته 28۰ گــول 

ــازی ۰.۵9 اســت. ــه ثمــر برســاند کــه متوســط هرگــول اش در هرب ب
ــی و  ــتاوردهای مس ــورد دس ــر در م ــگاه مختص ــر ن ــال، اگ ــن ح در همی
ــه  ــال ب ــای فوتب ــز عجوبه ه ــن نی ــن دو بازیک ــود، ای ــه ش ــدو انداخت رونال
ــن دو  ــتر از ای ــارات بیش ــی افتخ ــچ بازیکن ــوز هی ــا هن ــی رود و ت ــمار م ش

ــت. ــرده اس ــت نک ــتاره در یاف س
لیونــل مســی در ســن 2۵ ســاله گی چــه بــه لحــاظ افتخــارات فــردی و چــه 
ــی،  ــث ُگل زن ــی از حی ــود، ول ــده می ش ــار دی ــر از نیم ــاًل برت ــی، کام جمع
نیمــار نســبت بــه او کمــی برتــر بــوده؛ هرچنــد کــه متوســط ُگل زنــی مســی 

بهتــر از نیمــار اســت.
ــان، ۵ اللیــگا، دو کفــش  ــا هنــوز ۴ تــوپ طــال، ســه لیــگ قهرمان مســی ت
طــال، یــک عنــوان بهتریــن بازیکــن ســال فیفــا، دو آقــای گولــی اللیــگا، دو 
ــک را در  ــی المپی ــک قهرمان ــی باشــگاه ها و ی ــا دل ری، دو جــام جهان کوپ

کارنامــۀ خــود دارد و در ۴۰۵ بــازی 279 گــول بــه ثمــر رســانده اســت.
ــی  ــم مل ــانی ها و تی ــتارۀ کهکش ــدو، س ــتیانو رونال ــال، کریس ــن ح در همی

ــم گیری دارد. ــتاوردهای چش ــز دس ــگال نی پرت
او در 2۵ ســاله گی بــه تازه گــی از منچســتر یونایتــد بــه رئال مادریــد 
انتقــال یافتــه بــود و ســه قهرمانــی لیــگ برتــر انگلیــس، یــک تــوپ طــال، 
یــک لیــگ قهرمانــان، یــک عنــوان بهتریــن بازیکــن ســال فیفــا، یــک جــام 
جهانــی باشــگاه ها، یــک ســوپر کــپ و یــک آقــای ُگلــی لیــگ برتــر را در 

کارنامــۀ دوران فوتبــال خــود دارد.
بــا ایــن حــال، بــه نظــر می رســد کــه بــا باالرفتــن ســن مســی و رونالــدو، 
نیمــار بتوانــد در نهایــت بــه بزرگتریــن افتخــار فــردی دنیــای فوتبــال یعنــی 
تــوپ طــال دســت یابــد. مســی و رونالــدو دو ســتارۀ اســت کــه در 9 ســال 
اخیــر ســتارۀ فوتبــال بــوده و جایــزۀ بــزرگ فیفــا را در میــان خــود تقســیم 

کرده انــد.

ترامپ:
امریکا و متحدانش 

"تروریسم اسالمی" را شکست می دهند

نخست وزیر عراق:

داعش تحت کنترل است
فاصلۀ یک قدمی افغانستان 
با عضویت دایم در شورای 

جهانی کریکت

نیمار؛
ستاره یی که بعد از مسی و رونالدو 

به توپ طال خواهد رسید

صمد كارمند

جنایتکار، جنایتکار باقی خواهد ماند. وقتی از گلبدین حکمتیار 
یاد می گردد، به یاد ما می آید جنایات او و حزب نام نهاد او.

بلی عزیز خواننده!
از جنایت، وحشت و تروریسم  نمونۀ  حکمتیار در قریب شش دهۀ گذشته 
ندارد. به  انسان آگاهِ وطن، کودکان و زنان رحم نداشت و  بر هیچ  او  بوده. 
تیزاب  کابل  دانشگاه  دانش آموزِ  بدن دوشیزه گان  بر روی و  دستور حکمتیار 
پاشیده شد، او بود که سازمان نام نهاد بنیادگرای اسالمی را در کابل ایجاد و 

رهبری کرد.
حزب اسالمی تحت رهبری حکمتیار در چهار دهۀ گذشته بیشترین امکانات 
غرب و پاکستان را به منظور ادامۀ جنگ، تخریب، ایجاد وحشت و راه اندازی 
برنامه های تروریستی خویش به دست آورد و هزاران انسان بیگناهِ وطن رر به 
کام مرگ فرستاد. هرجایی که پای حکتیار رسید، بدبختی و جهالت دامن گیر 

مردم شد.
این حکمتیار بود که جنگ های داخلی ۱922 کابل را یکجا با یاران قسم خوردۀ 
خویش راه اندازی و ادامه داد، در نتیجۀ آن بیش از هفتاد هزار انسان بیگانه 
کابل به قتل رسید و هزاران خانواده بی سرپناه و آواره شدند و در نهایت کابل 

زیبا به ویرانه تبدیل شد.
در دو دهۀ اخیر، حکمتیار یکجا با گروپ های تروریستی طالبان به ادامۀ جنگ 
و خون ریزی پرداخت و نام خود را در جملۀ نفرین شده گان تاریخ درج کرد. 
آقای حکمتیار باید بداند که اگر از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خارج و 
سفید شده، اما در قلب مردم افغانستان، به ویژه باشنده گان کابل همیش سیاه 
باقی خواهد ماند. مردم هیچ گاهی حاضر نیستند جنایتکاران جنگی و قاتالن 

فرزندان خویش را عفو کنند.
ایجاد زمینه برای بازگشت حکمتیار در کابل و شریک ساختن او در قدرت، 
بزرگترین جفا بر انسان وطن ما بوده و تحقق دهنده گان این برنامۀ ناشایسته و 

شوم باید بدانند که در قهر و غضب مردم گرفتار خواهند شد. 
با دادخواهی در برابر جنایکاران جنگی متحد و همصدا شوید.

دكتور لعل زاد

از  پیش  سال  دانشکده، ۱2  و  دانشگاه  واژه های  کاربرد 
اختراع واژه های پوهنتون و پوهنزی!

»سالنامۀ   93 صفحۀ  در  که  معارف  وزارت  گزارش  در 
جناب  مقالۀ  در  و  »دانشگاه«  واژۀ  رسیده،  نشر  به   »۱3۱3 سال  کابل 
نزیهی در صفحۀ ۱89 »سالنامۀ کابل سال ۱3۱۴«، واژۀ دانشکده به کار 

برده شده است...
کاربردِ واژۀ دانشگاه در سال ۱3۱3 در کشور مصادف است با تأسیس 
کاربردِ  اولین  این  شاید  و  سال  همین  در  تهران«.  »دانشگاه  رسمی 
واژۀ دانشگاه در کشور باشد، )اگر در مطبوعات ده سالۀ امان اهلل ذکر 
نشده باشد، چون آن را هنوز بررسی نکرده ام!( که به شدت در مسیر 
پشتوسازی و افغان سازی گام بر می دارد. به این ترتیب سابقۀ کاربرد 
این واژه، ۱2 سال پیش از تولد واژه های پوهنتون و پوهنزی در کشور 
با افزودی  است. )در سال ۱3۱۱ »فاکولتۀ طبی« ایجاد می شود و بعد 
3 »فاکولتۀ« دیگر در سال ۱32۵ به نام »دانشگاه/پوهنتون کابل« نامیده 

می شود(...
واژه های  نشده،  اختراع  »پوهنتون«  واژۀ  هنوز  که  از سال ۱32۵  پیش 
با  و  همزمان  به صورت  دانشگاه،  و  دارالعلوم  دارالفنون،  یونیورسیتی، 

عین معنا مروج بوده است!
نوت: کاربردِ واژۀ دانشگاه را در پست 23 جنوری توسط زمریالی در 
سال ۱32۰، در پست 22 جنوری توسط حبیبی در سال ۱329 و در 
پست 27 جنوری توسط دکتور جاوید در سال ۱33۰ به صورت مستند 

نشان داده بودم...

شفیق اهلل شفیق

تبعیض و توهین چقدر دردناک است؟!
شهروندان  امریکا،  رییس جمهور  نژادگرایانۀ  تصمیِم 
ایرانی را خیلی رنجانید و احساس درد برای شان آفرید. 
مگر  ندارد.  را  توهین آمیز  برخورد  و  تبعیض  تحمل  ملتی  هیچ  چون 
این که آدمیان یک سرزمین خیلی مجبور باشند که زخم زبان و حقارت 
تصمیم  از  آنکه  با  من  کنند.  تحمل  ناامنی  و  گرسنه گی  به خاطر  را 
به ویژه  اسالمی،  کشور  هفت  ممانعت  به  پیوند  در  ترامپ  نژادگرایانۀ 
جمهوری اسالمی ایران خیلی متأثر شدم. اما طرف دیگر فرمان ترامپ 
باید برای حکومت ایران و برخی شهروندان آن کشور آیینه یی ایجاد 
کرده باشد که با رفتارهای تبعیض آمیز سالیان طوالنی شهروندان کشور 
همسایۀشان را درد و شکنجۀ روحی داده اند. چون تبعیض به هرمیزانی 

که بلند باشد، دردناک تر و غیرانسانی تر است.
هم میهن عزیز!

مهاجرت  حقارِت  و  بیچاره گی  زبان،  زخم  که  است  درازی  سالیان 
انسانی  ارزان  نیروی  با  می کنیم.  تحمل  را  همسایه  کشورهای 
سرزمین های دیگر را آباد می سازیم، در جنگ ها و اهداف سیاسی شان 
مورد سوءاستفاده قرار می گیریم؛ ولی موقف ما از مزدوری و بیچاره گی 
باید  از همین روی است که من فکر می کنم  ارتقأ نمی کند.  هیچ گاهی 
عبرت بگیریم و به حضور همدیگر تمکین کنیم و به مشکالت داخلی 
و قومی نکتۀ پایان بگذاریم و بیشتر از این روزگار خویش را به حقارت 
و مهاجرت نکشانیم. نه پشتون پاکستان از ما می شود و نه هم خوانش 
از  ما  ما می کاهد. قومیت و زبان مشترک  از درد و رنج  ایران بزرگ، 
برخوردهای سلطان رعایتی کشورهای همسایه نمی کاهد. در ضمن ما 

نیاز نداریم که تاریخ و فرهنگ خویش را از دیگران گدایی کنیم.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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کنگرۀ ملی:

تنها نظام فدرالی 
پاسخگوست

ــام سیاســـی  ــتان، نظـ رهبـــر حـــزب کنگـــرۀ ملـــی افغانسـ
کنونـــی را در حالـــت بن بســـت می دانـــد و می گویـــد، 
ـــود  ـــه س ـــز ب ـــی هرگ ـــام صدارت ـــز و نظ ـــتی متمرک ـــام ریاس نظ
ـــت  ـــزب، حکوم ـــن ح ـــر ای ـــۀ رهب ـــه گفت ـــت. ب ـــور نیس کش
ــه  ــی و ارایـ ــادی، نظامـ ــی، اقتصـ ــگاه سیاسـ ــی از نـ کنونـ

خدمـــات در بن بســـت قـــرار دارد.
عبدالطیـــف پـــدرام، رهبـــر حـــزب کنگـــرۀ ملـــی روز 
ــی و  ــام کنونـ ــل، نظـ ــری در کابـ ــتی خبـ ــته در نشسـ گذشـ
نظـــام صدارتـــی را پاســـخ گوی نیازمندی هـــای شـــهروندان 
ــد. ــاکام می خوانـ ــا را نـ ــن نظام هـ ــد و ایـ ــور نمی دانـ کشـ
آقـــای پـــدرام، ســـاختارها و نهادهـــای حکومتـــی را فاســـد 
خوانـــده و دلیـــل نـــا کارایـــی نظـــام کنونـــی را انحصـــار 

ــد. ــتی می گویـ ــام ریاسـ ــی نظـ ــدرت و تمرکزگرایـ قـ
ــتان می گویـــد، از ۱۵  رهبـــر حـــزب کنگـــرۀ ملـــی افغانسـ
ســـال بـــه این ســـو تالش هـــا بـــرای فدرالی ســـاختن 
نظـــام سیاســـی افغانســـتان در درون و بیـــرون ایـــن حـــزب 
ـــه  ـــی ب ـــام سیاس ـــر نظ ـــت تغیی ـــا خواس ـــت ت ـــده اس ـــام ش انج

ـــود. ـــدل ش ـــلط مب ـــان مس ـــک گفتم ی
ـــد  ـــک می خوان ـــر دموکراتی ـــی را غی ـــام کنون ـــدرام، نظ ـــای پ آق
و می گویـــد: »اگـــر نظـــام و ســـاختار دموکراتیـــک نباشـــد 
مرکـــز فســـاد تکثـــر می کنـــد و دو برابـــر می شـــود؛ یـــک 
ـــاد آن  ـــز فس ـــک مرک ـــوری و ی ـــت جمه ـــاد ریاس ـــز فس مرک
ـــی.« ـــت اجرای ـــا ریاس ـــت ی ـــدارت اس ـــش ص ـــه نام ـــی  ک جای

ـــط  ـــی و رواب ـــایل حقوق ـــی، آگاه مس ـــارف رحمان ـــا محمدع ام
بین الملـــل، نظـــام صدارتـــی را نســـبت بـــه نظـــام ریاســـتی 

متمرکـــز کنونـــی، ســـودمند می دانـــد.
ــالف  ــور خـ ــس جمهـ ــی، رییـ ــای رحمانـ ــۀ آقـ ــه گفتـ بـ
ــد،  ــد. او می گویـ ــل می کنـ ــی اش عمـ ــای اصلـ صالحیت هـ
ـــور  ـــس جمه ـــارات ریی ـــه اختی ـــی ک ـــون اساس ـــی از قان ماده ی
را مشـــخص می کنـــد، جعـــل شـــده و مـــادۀ جدیـــد بـــه او 

قدرتـــی داده کـــه دقیقـــًا یـــک شـــاه مطلق العنـــان دارد.
بـــه باورآگاهـــان سیاســـی، بـــه هـــر انـــدازه کـــه قـــدرت 
و  شـــود  کمتـــر  جمهـــور  رییـــس  صالحیت هـــای  و 
صالحیت هـــای حکومت هـــای محلـــی افزایـــش یابـــد، 
بـــه همـــان انـــدازه پاســـخ گویی بـــرای شـــهروندان کشـــور 

بیشـــتر می شـــود.

ـــته  ـــه مرس ـــي پ ـــیمه ییز چارواک ـــمېر س ـــو ش ی

ـــې  ـــي، کوم ـــوي واي ـــه ک ـــونکو ادارو نیوک رس

ـــېديل  ـــه رس ـــیمو ت ـــو س ـــې زیامنن ـــتې چ مرس

بســـنه نه کـــوي او پـــه زیاتـــره ســـیمو کـــې 

هېـــڅ مرســـتې نـــه دي شـــوي.

ــړي  ــوه غـ ــورا یـ ــي شـ ــان د والیتـ د بدخشـ

رسدار رسوري د ســـې شـــنبې پـــه ورځ ازادي 

ـــز او  ـــت د مرک ـــه والی ـــل، د دغ ـــه ووي ـــو ت راډی

ـــړل  ـــې الرې ت ـــځ غځېدل ـــر من ـــوالیو ت ۱۰ ولس

ـــخ  ـــت رسه م ـــد وضعی ـــه ب ـــک ل ـــوي او خل ش

دي.

نوموړي وویل:

ـــې  ـــته چ ـــوادو مرس ـــرو م ـــا درې موټ "د دوه ی

تـــر اوســـه شـــوې ده د یـــوې ســـیمې لپـــاره 

ـــه  ـــاره، پ ـــت لپ ـــول والی ـــه د ټ ـــوي، ن ـــنه ک بس

ــورو  ــا وړ نـ ــي او د اړتیـ ــي، خوراکـ روغتيايـ

ــه  ــوې، دا پـ ــه ده شـ ــته نـ ــې مرسـ ــو کـ برخـ

داســـې حـــال کـــې ده چـــې پـــه خوراکـــي 

ـــرخ ۱۲۰۰  ـــو ن ـــن وريج ـــو م ـــې د ی ـــوادو ک م

ــوړ  ــه لـ ــو تـ ــو مـــن اوړو ۵۰۰ افغانیـ او د یـ

ــوی دی." شـ

ـــي  ـــي وی ـــد ارشف غن ـــمرش محم ـــان ولس افغ

ـــه  ـــواد کـــې د روان کال د جـــدي ل ـــه دغـــه هې پ

ـــر  ـــتې ت ـــوې میاش ـــه د دل ـــې څخ ـــړۍ نېټ لوم

۱۷مـــې نېټـــې پـــورې د طبیعـــې پېښـــو لـــه 

ـــې  ـــوي چ ـــړه ش ـــوادوال م ـــه هې ـــه ۱۶۰ تن امل

ــان،  ــتان، بدخشـ ــه نورسـ ــات پـ ــات تلفـ زیـ

ـــتي دي. ـــې اوښ ـــو ک ـــزين والیتون ـــروان او غ پ

ــر  ــه ۵۰ ډېـ ــې لـ ــت کـ ــتان والیـ ــه نورسـ پـ

ـــې  ـــان ک ـــه بدخش ـــوي دي، پ ـــان وژل ش کس

ـــان وژل  ـــل کس ـــم ش ـــې ه ـــروان ک ـــه پ ۲۰ او پ

ـــتان  ـــې د افغانس ـــه ک ـــه ټول ـــو پ ـــوي دي، خ ش

۲۲ والیتونـــه د واورې ورېدنـــې، طوفـــان او 

برف کوچونـــو شـــاهدان وو.

ــولو ادارې  ــتو رسـ ــمرش د مرسـ ــان ولسـ افغـ

تـــه امـــر کـــړی چـــې د طبیعـــي پېښـــو پـــر 

مهـــال زیامننـــو ســـیمو تـــه اړینـــې مرســـتې 

ــوي. ورسـ

ـــو  ـــتان د خلک ـــې د نورس ـــه ک ـــي جرګ ـــه ول پ

ـــه  ـــه څ ـــي، هغ ـــد واي ـــه مؤح ـــتازی احمدالل اس

ـــؤلین  ـــې مس ـــه اړه ي ـــولو پ ـــتو رس ـــې د مرس چ

وايـــي، بې بنســـټه دي.

ــیمو  ــو سـ ــه زیامننـ ــر دې دمـ ــي، تـ دی وايـ

ــه دي  ــې نـ ــي ډلـ ــې او روغتیايـ ــه د ژغورنـ تـ

ــېديل. رسـ

نوموړی وايي:

ـــو  ـــې ی ـــو او د ژغورن ـــا ډاکرتان ـــره اړتی ـــوږ ډې "م

ټیـــم تـــه لـــرو چـــې د زیامننـــو رسه مرســـته 

ـــه  ـــم نادرک ـــې ال ه ـــدونه چ ـــه جس ويش او هغ

ـــه  ـــه ل ـــدا کـــړي او د خلکـــو ســـتونزو ت دي راپی

ـــه  ـــي کارون ـــړي او منای ـــېدنه وک ـــږدې رس نې

ـــه يش." ـــررسه ن ت

ـــه  ـــو پ ـــې پېښ ـــې د طبیع ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت پ

وړانـــدې د مبـــارزې عـــايل ادارې مرســـتیال 

ــره ورځ  ــي، تېـ ــیاس وايـ ــلم سـ ــد اسـ محمـ

ــي  ــي توکـ ــړين خوراکـ ــره لومـ دوه هلیکوپټـ

نورســـتان او دوه هیلیکوپټـــره هـــم بدخشـــان 

تـــه اســـتول شـــوي دي.

ـــه د  ـــه کچ ـــو پ ـــره د والیتون ـــه خ ـــوړي پ د نوم

ـــات دي: ـــات زی ـــه امکان ـــه پرتل ـــو پ زیانون

"اوس لپـــاره مـــوږ پـــه ټولـــو والیتونـــو کـــې 

د رسپنـــا پـــه ګـــډون خوراکـــي او غیـــر 

ـــړي او د  ـــای ک ـــر ځ ـــای پ ـــواد ځ ـــي م خوراک

ـــا  ـــه اړتی ـــې ورت ـــل چ ـــا مح ـــوالۍ ی ـــرې ولس ه

ــت  ــه خدمـ ــو پـ ــات د خلکـ ــوه دا امکانـ شـ

کـــې دي."

ـــوه  ـــو کارپ ـــارو ی ـــې د چ ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت پ

ــې د  ــاره چـ ــي، د دې لپـ ــام وايـ ــق قیـ صدیـ

ـــه  ـــه کچ ـــو پ ـــه د زیانون ـــه امل ـــدو ل واورې ورې

ـــي  ـــد د ژم ـــت بای ـــی رايش، حکوم ـــې کموال ک

ـــوالیو  ـــه ولس ـــه پ ـــېدلو دمخ ـــه رارس ـــم ل د موس

ـــای  ـــر ځ ـــای پ ـــواد ځ ـــړين م ـــن لوم ـــې اړی ک

ـــړي. ک
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