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مقام هـای ارشـد افغانسـتان و ازبکسـتان اعـام کـرده اند که 
بـرای سـاخت خط آهـن بلخ-هرات که کشـورهای آسـیای 

میانـه را بـا ایـران وصـل می کند، تـاش دارند.
محمداشـرف غنـی، رییـس جمهـوری افغانسـتان در دیـدار 
بـا جمشـید قوچقـاروف، معـاون نخسـت وزیـر و وزیـر 
مالیـه ازبکسـتان گفتـه اسـت که گسـترش همکاری هـا میان 
افغانسـتان و ازبکسـتان، اجـرای پروژه هـای زیربنایـی بـرای 

تغییـر وضعیـت زنده گـی و تامیـن رفـاه موثـر اسـت.

معاون نخسـت وزیر ازبکسـتان نیز در دیدار روز شـنبه) 30 
جـدی( کـه در کابل انجام شـد، گفتـه که بـرای تامین هزینه 
مالـی سـاخت راه آهـن مـزار شـریف-هرات بحـث  جریان 

دارد و رونـد اجرا آن ارزیابی شـده اسـت.
او دربـاره تامیـن منابـع مالـی ایـن طـرح گفتـه اسـت کـه با 
سـفیران، بانـک مرکـزی و بانـک سـرمایه گذاری زیربنایـی 
آسـیا بحـث و تفاهـم بـرای تامیـن مالـی ایجاد خواهد شـد.

آقـای قوچقـاروف گفتـه کـه این خط آهـن برای افغانسـتان 

ویـژه  اهمیـت  از  منطقـه  کشـورهای  نیـز  و  ازبکسـتان  و 
برخـوردار اسـت.

معـاون نخسـت وزیـر ازبکسـتان گفتـه کـه با احـداث خط 
آهـن، افغانسـتان از مسـیر اندیجـان ازبکسـتان سـه  روزه به 

چیـن می رسـد.
محمـد هـارون چخانسـوری، معـاون رئیـس دفتـر رییـس 
جمهـوری افغانسـتان نیـز امـروز در یـک نشسـت خبـری 
گفـت کـه طـرح هـای بـزرگ کـه خـواب و محـال دانسـته 

می شـد در افغانسـتان آغـاز مـی شـود.
او گفـت: افغانسـتان اولیـن کشـوری اسـت کـه از گاز تاپی 
اسـتفاده خواهـد کـرد. بـه طـرح انتقـال گاز ترکمنسـتان از 
مسـیر افغانسـتان بـه پاکسـتان و هنـد تاپـی گفتـه می شـود.
آقـای چخانسـوری گفـت که قـرار اسـت خط آهـن ایران-

خـواف در غـرب افغانسـتان نیز بـه زودی افتتاح شـود. خط 
آهـن ترکمنسـتان بـه تورغنـدی نیـز بـه زودی آغاز بـه کار 
خواهـد کـرد و نیـز کار انتقـال بـرق ترکمنسـتان از مسـیر 

افغانسـتان به پاکسـتان پیشـرفت چشـمگیر داشـته اسـت.
گفتنـی اسـت کـه اکنـون خط آهـن کشـورهای ترکمنسـتان 
بـه مـرز افغانسـتان رسـیده و خط آهن کشـور ازبکسـتان به 
داخـل خاک افغانسـتان تا شـهر مزارشـریف رسـیده اسـت. 
در مـرز غربـی نیـز خـط آهـن ایـران وارد خـاک افغانسـتان 

شـده و قرار اسـت کـه بـزودی افتتاح شـود.

درخواست شورای امنیت سازمان ملل:

انتخابات ریاست جمهوری 

و پارلمانی به گونۀ شفاف برگزار شود

بیانیه یـی  در  ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای 
اصاحـات  در  پیشـرفت  تـداوم  خواهـان 
برگـزاری  راسـتای  در  افغانسـتان  انتخاباتـی 
ایـن  در  فراگیـر  و  معتبـر  پارلمانـی  انتخابـات 
کشـور در ۲0۱۸ و همچنیـن انتخابات ریاسـت 

شـد.  ۲0۱۹ سـال  در  جمهـوری 
ایـن شـورا از هیـات کمک رسـان سـازمان ملل 
در افغانسـتان و همچنین برنامه توسـعه سـازمان 
ملـل از بابـت حمایت هایشـان در ایـن حـوزه 
تحسـین کـرد و در عیـن حـال آنهـا را تشـویق 
کـرد کـه حمایت شـان را از نهادهـای مدیریـت 

انتخابـات افغانسـتان افزایـش دهند.
بـه  نسـبت  امنیـت  شـورای  حـال  عیـن  در 
از  افغانسـتان  در  امنیتـی  تهدیدهـای  ادامـه 
و  افراط گـر  تروریسـتی،  گروه هـای  جانـب 
و  تبهـکار  مسـلح  گروه هـای  خشـونت طلب، 
عامـان تولیـد و قاچـاق مـواد مخـدر اظهـار 

کـرد. نگرانـی 
همچنیـن شـورای امنیت تاکید کـرد، تهدیدهای 
بالقـوه ای نیـز از جانـب افغانسـتان علیـه منطقه 
کشـورها  همـه  از  شـورا  ایـن  دارد.  وجـود 
خواسـت تمامـی قطعنامه هـای شـورای امنیـت 
بـا  بـه مبـارزه  از جملـه قطعنامه هـای مربـوط 
همکاری هـای  و  کـرده  اجـرا  را  تروریسـم 
امنیتـی منطقـه ای و بین المللـی خـود را با هدف 
و  مـرزی  کنتـرل  اطاعـات،  اشـتراک  تقویـت 
اعمـال قانـون و اجـرای عدالـت و مقابلـه ایـن 

تهدیدهـا افزایـش دهـد.
ایـن شـورا همچنیـن اشـاره کـرد کـه یکـی از 
بـه  مربـوط  افغانسـتان  در  مطـرح  تهدیدهـای 
از عـراق و  نظامیـان خارجـی  بازگشـت شـبه 

سـوریه بـه ایـن کشـور اسـت.
شـورای امنیـت بـا بیـان ایـن کـه هیـچ راه حل 
صرفـا نظامـی بـرای افغانسـتان وجـود نـدارد، 
رهبـری  تحـت  صلـح  فرآینـد  یـک  خواهـان 
و  ثبـات  بـرای  افغانسـتان  دولـت  مالکیـت  و 
موفقیـت بلنـد مـدت شـده و حمایـت کامـل 
خـود را از دولـت افغانسـتان به منظور دسـتیابی 

بـه صلـح و آشـتی ابـراز کـرد.
افزایـش  اهمیـت  بـر  شـورا  ایـن  همچنیـن 
مشـارکت کامـل و موثـر زنـان در فرآیندهـای 
تصمیم گیـری در افغانسـتان تاکیـد و از افزایـش 
منطقـه ای  سـاختارهای  در  افغانسـتان  نقـش 
آسـیای مرکـزی از جملـه بـرای همـکاری در 

کـرد. اسـتقبال  تروریسـم  بـا  مبـارزه 

خـط آهـن بلـخ- هـرات ساختـه می شـود
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سـال ها پیـش، کتـاب »خـرد در سیاسـت« کـه 
بـه کوشـش و ترجمۀ عـزت اهلل فوالدوند راهی 
بـازار شـد، بـه یکـی از بهتریـن کتاب هـا در 
عرصـۀ فهِم مسـایل سیاسـی برایم تبدیل شـد. 
کتابـی قطـور اما بسـیار برانگیزاننـده و مملو از 
نگره هـا و دیدگاه هـای متفـاوت به امر سیاسـی 
از هر جانب و از سـوی بسـیاری از کارشناسان 
و اندیشـمنداِن حوزۀ سیاسـت و اندیشه ورزی. 
آقـای فوالدونـد بر ایـن کتاب مقدمه یی نوشـته 
زمینـه  ایـن  در  اکادمیـک  مقالـۀ  یـک  از  کـه 
چیـزی کم ندارد. مقدمۀ بسـیار زیبنـده و پُر از 

اندیشـه های نـاب. 
آقـای فوالدونـد در جایی می گوید در سیاسـت 
بـه همـان انـدازه کـه خـرد نقـش داشـته، بـه 
همـان انـدازه بی خـردی نیـز نقش بـازی کرده 
اسـت. چـه کارهایـی کـه به دلیـِل نابخـردی و 
پندارهای نابخردانۀ سیاسـت مداران از آنان سـر 
زده کـه در نتیجـه بـرای ملت ها مشـکل آفریده 
و آنـان را بـه تیـره روزی و مصیبـت نشـانده 
اسـت. و چـه تصمیم هـای خردمندانه یـی کـه 
و  رفـاه  تعالـی،  بـه  کشـورها  شـده اند  سـبب 

برسند.   آسـایش 
سیاسـت  وادی  در  چیزهـا  ایـن  همـۀ 
امکان پذیراسـت. ممکـن گاهی سیاسـت مداران 
کـه  بگیرنـد  پیـش  در  را  سیاسـت هایی 
شـاهراه  بـه  نابـودی  ورطـۀ  از  را  کشورشـان 
امنیـت و ترقـی سـوق دهنـد و شـاید زمانـی 
از  را  کشورشـان  کـه  بگیرنـد  تصمیم هایـی 
و  جنـگ  درگیـر  آسـایش،  و  رفـاه  شـاهراه 
ویرانـی سـازند. مگـر در طـول همیـن چهل ـ 
پنجـاه سـال گذشـته، مـا در کشـور خـود کـم 
نتیجـۀ سیاسـت های دولت مـردان را دیده ایم و 

چـوب آن هـا را خورده ایـم؟ آیـا اگـر در هفت 
ثـور ۱357 عده یـی بـه فکر تسـخیر قـدرت از 
راه نامشـروع نمی افتادنـد، امـروز حـال و روزِ 

می بـود؟  چنیـن  افغانسـتان 
بـاور  تاریـخ  در  جبـر  بـه  برخی هـا  هماننـِد 
نـدارم کـه بگویـم در همـه حـال اگـر حـزب 
هـم  شـوروی  اتحـاد  و  خلـق  دموکراتیـک 
»انقـاب  برخی هـا  گفتـۀ  بـه  بـاز  نمی بـود، 
ثـور« واقـع می شـد. نخیـر، مـن بـاور دارم که 
حـوادث به گونـۀ غیرتصادفی و بـر اثر تصمیم 
زمـام داران و سیاسـت مداران شـکل می گیـرد. 
باعـث  یـک سیاسـِت درسـت ممکـن اسـت 
نجـات شـود و در عیـن حـال یـک سیاسـِت 
غلـط و اشـتباه ممکـن اسـت ملتی را بـه خاِک 

سـیاه بنشـاند. 
ارگ  و  بلـخ  رویارویی هـای  بـه  روزهـا  ایـن 
وقتـی می بینـم، بـه یـاد همـان جملۀ عـزت اهلل 
فوالدونـد می افتـم که در سیاسـت خـردورزی 
و نابخـردی بـه یـک انـدازه می توانـد وجـود 
داشـته باشـد. سـواِل من پـس از ایـن حوادث 
ایـن اسـت کـه واقعـًا ارگ می فهمیـد کـه کار 
بـه این جـا می کشـد و مجبـور می شـود کـه در 
برابـر بلـخ کوتـاه بیایـد؟ آیـا آن هـا بـه نتیجـۀ 
تصمیـِم خـود و این کـه ممکـن اسـت بـه چـه 
نتایجـی ختـم شـود، ذره یـی فکـر و اندیشـه 

داشـته اند؟ 
مـن بـه هیـچ صـورت بـاور نمی کنم کـه ارگ 
ریاسـت جمهـوری تصمیم کنـار زدِن والی بلخ 
باشـد.  گرفتـه  امریکایی هـا  مشـورۀ  بـدون  را 
نشسـت و برخاسـت ها در روزهـای نخسـِت 
اعـام پذیرش عطـا محمد نـور از جانب ارگ 
بـا  نشـان مـی داد کـه حـرف و حدیث هایـی 
متحـدان بین المللـی افغانسـتان در ایـن زمینـه 
تلویحـی  بـه صـورِت  مطـرح شـده و شـاید 
تأییـد آن هـا نیـز به دسـت آمـده اسـت؛ همـان 
اسـماعیل  برکنـاری  زمـان  در  کـه  موضوعـی 
خـان والی وقـِت هرات اتفاق افتـاد و نیروهای 
شـدند  فرسـتاده  والیـت  ایـن  بـه  امریکایـی 
تـا اسـماعیل خان را مجبـور بـه تـرک سـمت 
والیـت سـازند. اما فکر می شـود کـه والی بلخ 
و متحـدان آن، زیرک تـر از آن بودنـد کـه بـا 
چنیـن ترفندهایی در برابر تصمیم ارگ تسـلیم 

. ند شو
 بـه نظـر می رسـد که ارگ بسـیاری از مسـایل 
را به درسـتی نسـجیده بـود و بـه همیـن دلیـل، 
خـود را در بدتریـن وضعیـِت ممکن قـرار داد. 
حوادث بلخ نشــان داد که قلدری در سیاسـت 
دیگـر بـه پایـان رسـیده و اگـر نتـوان مسـایل 
را از راه تفاهـم و گفت وگـو حـل کـرد، حتـا 
ایـن  در  نمی تواننـد  نیـز  خارجـی  نیروهـای 

زمینـه کاری از پیـش ببرنـد.
 نابخـردی و حماقـت، چیز دیگـری در عرصۀ 
در  نابخـردی  باشـد.  نمی توانـد  سیاسـت 
سیاسـت این اسـت کـه یـک دولت مـرد نداند 
چـه می کنـد و نتایـج کارش چـه خواهنـد بود. 
آقـای غنـی عمـًا نشـان داد کـه نـه تنهـا فهم 
درسـتی از سیاسـت نـدارد، بـل حتـا نمی دانـد 
کـه چگونـه بایـد اِعمـال قـدرت کنـد. آقـای 
غنـی دوسـت دارد از قدرتـش ســخن بگویـد 
و آن را بـه گونـۀ مشـروع جلـوه دهـد، ولی او 
نمی دانـد کـه برد قـدرِت او تا کجاسـت و چه 

هدف هایـی را مـی توانـد نشـانه بگیـرد. 
شـباهِت  روزهـا  ایـن  غنـی  آقـای  وضعیـت 
عجیبـی بـه وضعیـِت رهبـر کوریـای شـمالی 
هیـچ  قدرتـش  از  نیـز  او  اسـت.  کـرده  پیـدا 
بـه  و  نـدارد  دقیقـی  و  درسـت  محاسـبۀ 
همیـن دلیـل، امکانـات یـک ملـت را در پـای 
هوس رانی هـای خـود قربانـی می کنـد. آقـای 
قـدرت  از  روشـنی  تصـور  هیـچ  نیـز  غنـی 
و امکاناتـش نـدارد و فکـر می کنـد کـه مثـل 
رهبـر کوریـای شـمالی، هـر کاری انجـام داده 
می توانـد. این گونـه انسـان ها زمانـی بـه هوش 
می آینـد که سرشـان به سـنِگ حـوادث بخورد 

و بـا خشـم مـردم روبـه رو شـوند. 
احسـاس  را  مـردم  خشـِم  حـاال  غنـی  آقـای 
مغـز  آن  دیگـر  کـه  می دانـد  او  می کنـد. 
بتوانـد  متفکـری نیسـت کـه هـر مشـکلی را 
حـل کنـد. گاهی وقت هـا که برخی »فیسـبوک 
غنـی  آقـای  بـرای  چلوونکی هـا« می خواهنـد 
خوش خدمتـی کننــد، واقعـًا خنـده ام می گیرد. 
در روزهـای اخیـر از آدرس هـای نامعلـوم در 
مـورد توانایی هـای فکـری و اقتصـادِی آقـای 
غنـی برخـی مطالـب نشـر می شـود که بیشـتر 
شـباهت بـه فکاهـه دارنـد. یکـی از قـوِل یک 
]ایرانی هـا[  مـا  کـه  می نویسـد  ایرانـی  مقـام 
آقـای  محاسـبۀ  قـدرِت  و  فهـم  تخمیـن  در 
غنـی نـاکام بـوده ایـم. دیگـری می نویسـد که 
هندی هـا از آقـای غنـی خواسـته اند کـه بـرای 
اعتـای اقتصـاد کشورشـان بـه آن هـا برنامـه 
بدهـد. آیـا این هـا چیـزی جـز فقـر فکـری و 

می توانـد؟  بـوده  باهـتِ محـض 
آقـای غنی شـاید چنـد روزی به عنـوان مأمور 
در بانـک جهانـی کار کـرده باشـد کـه گـِپ 
بسـیار مهمی نیسـت، ولی او ابـداً یک طراح و 
نظریه پـردازِ علم اقتصـاد نبـوده و نخواهد بود. 
بهتـر اسـت به جـای چنیـن شـایعه پراکنی های 
ابلهانـه، بـه فکـر حـل مشـکاِت کشـور خود 
باشـیم، زیـرا هندی هـا و سـایرین بـه انـدازۀ 
کافـی مغـز متفکر دارنـد که بر مشـکاِت خود 

آیند. فایـق 
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اخیــراً نشســت شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد، بــرای 
افغانســتان برگــزار شــد. در ایــن نشســت، همــۀ طرف هــای 
شــرکت کننده بــر نیــاز بــه صلــح در افغانســتان تأکیــد کردنــد 
و گفتنــد کــه بایــد روشــی بــه کار بســته شــود تــا طالبــان که 
ــوند.  ــد ش ــد عاقه من ــن رون ــه ای ــد، ب ــح بی عاقه ان ــه صل ب
ــرای  ــا ب ــه تاش ه ــرد ک ــی صــورت می گی ــه در حال این هم
دســت یافتِن افغانســتان بــه صلــح هنــوز بــه جایــی نرســیده 
اســت. ظاهــراً جنــِگ افغانســتان هــم سال هاســت کــه 

بــدون هیــچ تغییــری، ادامــه یافتــه اســت.
ــی  ــل متحــد، در حال ــت ســازمان مل  نشســت شــورای امنی
ــک  ــداومِ ی ــردم از ت ــه م ــده ک ــزار ش ــتان برگ ــرای افغانس ب
ــادی را  ــاِت زی ــده و تلف ــگ آم ــه تن ــی ب ــِگ فرسایش جن
ــه  ــی ک ــۀ جهان ــر، جامع ــوی دیگ ــده اند. از س ــل ش متحم
ــری  ــتان را رهب ــدان افغانس ــم در می ــد تروریس ــگ برض جن
می کنــد نیــز سال هاســت کــه در آن وا مانــده و نــه راهِ پــس 
ــکِل  ــرایطی، دو مش ــن ش ــش. در چنی ــم راه پی ــه ه دارد و ن
عمــده در بی ثباتــی افغانســتان برجســته اســت: یکــی 
ــه دســتگاه  ــردم ب ــِی ناشــی از عــدم اعتمــادِ م مشــکل داخل
ــور  ــه به ط ــی ک ــاِت خارج ــکل مداخ ــم؛ و دوم مش حاک

ــرد.  ــو می گی ــأت و الگ ــتان نش ــژه از پاکس وی
برخــی قدرت هــای دیگــر نیــز هماننــِد پاکســتان در تــاش 
ــت را  ــن وضعی ــده اند و ای ــان ش ــزاری از طالب ــتفادۀ اب اس
بیشــتر از گذشــته پیچیــده می کنــد و جنــگ افغانســتان 
ــه  ــای مســتقِل زیــادی در منطق ــتۀ متغیره ــِر وابس را متغی
می ســازد کــه هرکــدام به تنهایــی تمایــل بــه تصاحــِب 
میــداِن بــازی دارنــد. چنیــن حالتــی به شــدت اقتصــاد جنــگ 
ــیاری ها را  ــاِت بس ــاخته و حی ــه دار س ــتان را ریش در افغانس

ــرده اســت. ــی وابســته ک ــگ و ناامن ــه عنصــِر جن ب
ــۀ  ــد قضی ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش ــون ک اکن
ــت افغانســتان  ــته اســت، دول ــز گذاش افغانســتان را روی می
بایســتی همــۀ اســناد موثــق و قرایــِن قابــل اعتنــا از جنــگ را 
بــه ایــن نهــاد ارایــه کنــد تــا در پرتــو آن، نشســت و بررســِی 

ســازمان ملــل بــه نتیجــۀ مثمــر برســد. 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت ب ــورای امنی ــت ش ــلمًا نشس مس
ــراِت  ــد تأثی ــاده یی نیســت و می توان ــاد، نشســِت س ــن نه ای
ملموســی را در رونــد کاهــش مداخــاِت پاکســتان در امــور 
ــت  ــن اس ــه ای ــر از هم ــا مهم ت ــد. ام ــته باش ــتان داش افغانس
ــد پاکســتان  کــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد بتوان
عمــِق  خارجــِی  سیاســت  از  عقب نشــینی  بــه  وادار  را 
ــن  ــه چنی ــی ک ــا زمان ــازد. ت ــتان بس ــتراتژیک در افغانس اس
انعطافــی در سیاســت های پاکســتان در قبــاِل افغانســتان 
ــاِت  ــح و ثب ــه صل ــتی ب ــم به راس ــود، نمی توانی ــا نش رخ نم

ــم. ــدار دســت یابی پای
ــارزه  ــرای مب ــی ب ــای منطقه ی ــر، همکاری ه ــب دیگ  از جان
بــا تروریســم نیــز یکــی دیگــر از راه هایی ســت کــه 
ــش  ــان و داع ــِی طالب ــع کمک ــع مناب ــبب قط ــد س می توان
ــن  ــد از ای ــتان می توان ــح در افغانس ــای صل ــردد و راه ه گ

ــود. ــاز ش ــرب ب ــیر غ ــن از مس ــیر و همچنی مس
ــت  ــتان در نشس ــۀ افغانس ــاال قضی ــه ح ــت ک ــح اس  واض
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد می توانــد فرصت هــای 
خــاِص دیگــری را بــرای افغانســتان مســاعد کنــد، امــا ایــن 
ــور  ــع کش ــه نف ــد ب ــی می توانن ــاص زمان ــای خ فرصت ه
تمــام شــوند کــه آقــای غنــی و دیگــر ســکان داراِن قــدرت 
ــق شــخصی و بازی هــای تیمــِی خودشــان  در کشــور، عای
را بــه نفــِع عایــق ملــی و بازی هــای کشــوری تغییــر 
بدهنــد؛ زیــرا یکــی از دالیــِل تــداوم ناامنــی تــا حــال ایــن 
ــدرِت  ــروت و ق ــه ث ــگ ب ــواِن جن ــانی از خ ــه کس ــوده ک ب
ــِت  ــتفاده از موجودی ــا اس ــد ب ــند و می توانن ــتری می رس بیش
ــت  ــۀ سیاس ــود را در معادل ــیان، خ ــد داعش ــان و تهدی طالب
ــه  ــد ک ــا می گوین ــون برخی ه ــن اکن ــد. همی ــوظ بدارن محف
ــداً  ــد و اب ــده ان ــا بازن ــد، آن ه ــور نباش ــب در کش ــر طال اگ
نمی تواننــد از طریــق دمکراســی و انتخابــاِت آزاد در قــدرت 
ــرس و نفــرت از دمکراســی، همــواره  ــن ت ــد. ای ــی بمانن باق
ــان  ــِت آن ــظ و تقوی ــان و حف ــا طالب ــدارا ب ــِی م ــبب اصل س
ــن مســأله  ــوده اســت. مهم تری ــت ب ــی در دول توســط حلقات
ــدارِ باطــل  ــن احســاس و پن ــز همی ــگ افغانســتان نی در جن
ــه و  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م ــفانه کمت ــه متأس ــت ک اس

می گیــرد. 

شورای امنیت سازمان ملل 
و پروندۀ افغانسـتان

احمـد عمران

ACKU
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صدهـا تـن از شـهروندان بامیـان دیـروز شـنبه، 30 جـدی با 
برپایـی یـک راه پیمایـی اعتراضی در مرکز این شـهر گفتند که 
سـران حکومـت وحـدت ملی »سیاسـت حـذف« و »تبعیض 

سیسـتماتیک« را در پیـش گرفتـه اند.
راه پیمایـان بامیـان تأکیـد دارنـد کـه والیـت بامیان بیشـترین 
»ضربه هـا« و »خسـارات« را از ناحیـۀ اِعمـال »سیاسـت های 
ظالمانـه و مبتنـی بر تبعیـض و نابرابـری« تجربه کرده اسـت.
شـهروندان بامیـان، عملکـرد سـران حکومت وحـدت ملی را 
»کج اندیشـانه« و »مغایـر بـا قانـون، اخاق و انسـانیت« عنوان 
کـرده می گوینـد که والیت بامیـان در طول نزدیـک به دو دهۀ 
گذشـته، کم تریـن سـهم را از دهها میلیارد دالر سـرازیر شـده 

برای انکشـاف افغانسـتان، نصیب گردیده اسـت.
آنـان از جامعۀ جهانـی و دولت های حمایت کنندۀ افغانسـتان 
نیـز می خواهنـد تـا اجـازه ندهنـد کمک های شـان در جهـت 

»ایجـاد نفـاق ملی و دور سـاختن اقـوام« به مصرف برسـد.
بـه گفتۀ راه پیمایان، سـازمان ملل و کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر بایـد بـه گونـۀ جـدی بـا نظـارت قاطـع بـه عملکـرد 
حکومـت افغانسـتان، از اعمـال »تبعیـض« بیشـتر از سـوی 

حکومـت افغانسـتان جلوگیـری کنـد.
شـهروندان بامیـان از حکومت محلی این والیـت می خواهند 
تـا بـه عنـوان مرجع اصلـی نماینده گـی از حکومـت وحدت 
ملـی، در زمینـۀ انتقـال مطالبـات مـردم بامیـان بـه حکومـت 
مرکـزی و ارایـۀ »پاسـخ مقنـع و رضایت بخـش« بـه مـردم 
بامیـان، مسـووالنه عمـل کند تا بـه گفتۀ آنـان: »بیشـتر از این 

صبـر و شـکیبایی مـردم بامیـان به آزمایـش گرفته نشـود«.
به باور راه پیمایان بامیانی: »افغانسـتان کشـوری با تاریخ آکنده 
از تبعیـض، نابرابـری و کجرفتـاری حاکمان و سـردم داران بر 
سـراقتدار، رنج هـا و دردهـای بیشـماری را بـر شـهروندانش 
تحمیـل کـرده اسـت. سیاسـتهای غیرانسـانی و ظالمانهیی که 
از تفکـر مریـض قوم گرایانـه، انحصارجویانـه و برتری طلبانۀ 
عدهیـی ناشـی شـده اسـت و در طـول تاریـخ بـا اعمـال 
پالیسـیهای ناسـالم بـا تمرکـز بر حـذف کتلههـای عظیمی از 
عرصـۀ  در  را  زیـادی  فرصتهـای  کشـور،  ایـن  شـهروندان 
انکشـاف متـوازن، حقـوق برابر شـهروندی و توزیـع عادالنۀ 
منابـع، ثـروت و داراییهـای ملی از سـاکنین این کشـور ربوده 

اسـت و محرومیـت تاریخـی را رقـم زده اسـت«.

راه پیمایـان بامیـان در اخیـر راه پیامایی شـان اعامیه یـی نشـر 
کـرده و از حکومـت خواسـتند تا بـه گفتۀ آنـان، »فریب کاری 
و وقت کشـی و سیاسـت بازی های آشـکار« را کنار گذاشته و 
در خصوص بازگشـت توتاپ به مسـیر بامیان-میـدان وردک، 
وعده هـای داده شـده بـه ایـن مـردم را عملـی کـرده و همـه 
شـهروندان را در منابع ملی و شـبکه اقتصاد و انرژی به شـکل 

برابر سـهم بدهند.
در اعامیـۀ راه پیمایـان آمده اسـت: در طول سـه سـال از عمر 
حکومـت وحـدت ملی، سیاسـتهای کثیف مبتنی بـر حذف و 
تبعیـض سیسـتماتیک، بـار دیگـر با شـدت بیشـتری در حال 
اجرایـی شـدن هسـتند. عملکردهـای کج اندیشـانه و مغایر با 
قانـون، اخاق و انسـانیت این حکومـت، در کنار بی مهریهای 
عدیـده ای در زمینـه رشـد و انکشـاف بامیان، نخسـت پروژه 
بـزرگ و ملـی بـرق 500 کیلوولـت ترکمنسـتان را از مسـیر 
بامیـان- میـدان وردک بـه سـالنگ انحـراف داد تا از یک سـو 
تمامـی فرصتهـای دسـت یابـی بامیانیهـا بـه صنعت و رشـد 
صنعتـی -  اقتصادی سـلب گردد و از سـوی دیگـر، بامیان از 
سـهیم شدن در شـبکههای ملی انرژی و اقتصاد در محرومیت 

شود. نگه داشـته 
در ادامـۀ ایـن اعامیـه آمـده اسـت کـه در ادامـۀ سیاسـت 
ملـی  پروژههـای  فهرسـت  از  بامیـان  تبعیض آلـود، حـذف 
بندهـای آب گـردان، ضربـۀ دیگـری بـر پیکـرۀ زخمـی مردم 
بامیـان وارد آورد. بامیـان کـه در آن شـغل و منبـع عایداتـی 
اکثریـت مطلـق مـردم را زراعـت و مالداری تشـکیل می دهد، 
در نبـود سـرمایه گذاری در انکشـاف و توسـعه زراعـت، در 
همـان حالـت گذشـته باقی مانـده و قـادر نخواهد بود رشـد 

اقتصـادی را تجربـه کنـد.
در بخشـی از اعامیـه راه پیمایـان از سـران حکومت خواسـته 
شـده تـا در خصـوص شامل سـازی دوبـارۀ بامیـان و والیات 
دایکنـدی، غـور و بادغیـس در برنامـۀ ملـی پـروژۀ بندهـای 
آب گـردان اقـدام کرده و تطبیـق این پروژههـا را هرچه زودتر 

روی دسـت گیرد. 
مـرگ  تبعیـض  اِعمـال  این کـه  بـر  تأکیـد  بـا  اعامیـه  در 
حکومت هـا اسـت و ما پیگیر خواسـتهها و مطالبـات خویش 
هسـتیم و تـا تحقق کامـل عدالـت و برابری و بازگشـت حق 
تلف شـدۀمان، بـه دادخواهی ادامـه خواهیم داد، افزوده شـده 
اسـت: »اقـدامِ حکومـت بـه کاهش بهای بـرق آفتابـی در این 
از  انسانی سـازی نـرخ بـرق مصرفـی  والیـت و عادالنـه و 
خواسـته های دیگر  ما اسـت که باید به آن رسـیده گی شـود«.
ایـن راه پیمایـی در حالـی صـورت می گیـرد کـه سـال ۱3۹5، 
شـورای وزیـران تصمیـم گرفت تا مسـیر پـروژۀ برق رسـانی 
بغان-بامیان-میـدان وردک بـه کابـل را تغییـر داده و آن را از 
مسـیر سـالنگ انتقـال دهـد کـه ایـن  فیصلـه بـا واکنش های 
تنـد هـزاران تـن از شـهروندان والیت هـای مرکـزی را در پی 

داشت.

عامـان خشـونت علیـه رسـانه ها و خبرنـگاران در هـر 
سـطح و جایگاهـی کـه  قـرار دارنـد بایـد مـورد پیگرد 

گیرد.  قـرار 
مراسـم  در  ملـی  اجرایـی حکومـت وحـدت  رییـس 
تهداب گـذاری منـار آزادی بیـان بـا بیـان ایـن مطلـب 
گفـت کـه اسـتثنایی در برابـر عامـان خشـونت علیـه 

نـدارد.  خبرنـگاران وجـود 
بنـای یـاد بـود شـهدای رسـانه ای و آزاد بیـان توسـط 
و  کابـل  شـهرداری  فرهنـگ،  و  اطاعـات  وزارت 
فدراسـیون ژورنالیسـتان، روز گذشـته 30 جـدی/ دی، 
درسـاحۀ پـل بـاغ عمومـی شـهر کابـل تهداب گـذاری 
شـد. مسـوولیت سـاخت این بنای تاریخی را شهرداری 

کابـل برعهـده گرفتـه اسـت.
در بیش تـر از یک ونیـم دهـۀ گذشـته اضافه تـر از ۸0 
خبرنـگار و کارمنـد رسـان یی در افغانسـتان جان هـای 

شـان را از دسـت داده انـد. 
بـه پـاس احتـرام بـه ایـن شـهدا منـار یادبـود در شـهر 
کابـل اعمـار شـده بود کـه این منار روز گذشـته رسـمًا 
بـا حضـور خانـواده ی شـهدا، نهادهـای مدافـع حقـوق 

خبرنـگاران و مقامـات دولتـی افتتـاح گردیـد.
داکتـر عبـداهلل عبداهلل رییـس اجرایی حکومـت وحدت 
ملـی درایـن مراسـم تاکیـد کـرد: نمی تـوان گفـت کـه 

رسـانه های افغانسـتان بـدون نقـص و نواقـص انـد؛ اما 
بایـد بگویم که رسـانه ها در یـک جای گاه مناسـب قرار 

دارند.
داکترعبـداهلل می گویـد: ایجـاد و تهداب گـذاری چنیـن 
منـاری، به خاطر کارکردهای رسـانه ها یـک گام کوچک 
اسـت؛ اما باید دانسـت که یک بنای پرافتخار در کشـور 

خواهـد بود.
آقـای عبداهلل افـزود گروه هـای هراس افگـن می خواهند 
کـه صـدای شـهروندان و روزنامه نـگاران مـا را خفـه 
بسـازند و مـا را در صفحـۀ جعـل و ظلـم یک بـار دیگر 
قـرار دهنـد؛ اما باید بداننـد که هرگز به این هدف شـان 

نخواهند رسـید.
دسـت اندرکاران  و  رسـانه ها  داکترعبـداهلل:  گفتـه  بـه 
رسـانه ها، افغانسـتان را در صحفۀ روشـنی قـرار دادند و 
بایـد گفـت کـه افغانسـتان در منطقـه دارای آزادی بیـان 
بی نظیـر اسـت؛ امـا برخی از مشـکات  و کاسـتی های 

هـم وجـود دارد.
رییـس اجرایـی حکومـت تاکیـد کـرد: بایـد در برابـر 
کسـانی کـه خشـونت علیه اهـل رسـانه را انجـام دادند، 
اسـتثنا قایل نشـویم، هرکس که اسـت، به هر شـکلی که 

اسـت، بایـد مـورد بررسـی و پی گـرد قـرار گیرند.
باایـن عبـداهلل حبیـب زی، سرپرسـت شـهرداری کابـل 

هـدف از سـاخت ایـن منـار را قدردانـی از کارمنـدان 
رسـانه ها دانسـت گفـت: موقعیتـی کـه بـرای سـاخت 
بنـای تاریخـی انتخـاب شـده در طـول تاریـخ رابطـۀ 

مسـتقیم بـا اهـل قلـم داشته اسـت.
حبیـب زی می گویـد: سـاحاتی از پل بـاغ عمومی که در 
آن منـار یـادگاری سـاخته می شـود، وجـود رفت وآمـد 
وسـایط نقلیـه ممنوع خواهد شـد و افزود کـه به مکانی 
خـوب بـرای تجمعـات گوناگـون اجتماعـی و مدنـی 

تبدیـل خواهد شـد.
عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ژورنالیسـتان افغانسـتان 
دراین مراسـم گفت: دسـت آورد حکومـت وحدت ملی 
ایـن اسـت کـه رسـانه ها و آزادی بیـان در قوانیـن مهـم 
کشـور جـا گرفتـه و قانـون رسـانه ها تصویـب شـده؛ 
بنابرایـن هیچ حکومتی نمی تواند آزادی بیـان را از مردم 

بگیرد.
باایـن حـال نـادر نـادری، رییـس کمیسـیون اصاحات 
اداری درایـن مراسـم گفت: این نماد بیان گـر آن خواهد 
بـود که شـهروندان کشـور قربانی هـای زیـادی داده و و 

آزادی بیـان را آسـان به دسـت نیـاورده اند.
میرویس یاسـینی عضـو مجلس نماینده گان هـم در این 
مراسـم تاکیـد کـرد کـه خـون شـهدای رسـانه ای مـا با 
خـون شـهدای نیروهای امنیتی ما یکسـان اسـت و هیچ 

تفاوتـی ندارد.
و  اسـتند  مـردم  رسـانه ها صـدای  می گویـد:  یاسـینی 
بـدون شـک مردم بـه این صدا سـخت نیازمند انـد. اگر 
رسـانه ها نمی بـود، چـه کسـی بایـد کـم و کاسـتی های 

دولـت را بـه مـردم انتقال مـی داد.
او تاکیـد کـرد: رسـانه ها توانسـتند تا کاسـتی های قضاء 
و سـایر نهادهـای دولتـی را بـه گـوش مردم برسـانند و 
ایـن انعکاس هـا سـبب شـده تـا وضعیـت بهتر شـود و 
مـن مطمین اسـتم که وضعیـت از این بهتر خواهد شـد.

گفتنی سـت که افغانسـتان از جمله  کشـورهای در جهان 
بـه  حسـاب می آیـد کـه خبرنـگاران، روزنامه نـگاران و 
دسـت اندکاران رسـانه ای زیادترین تلفات را داشـته اند.
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از  سـیداحمدخان  نواندیشـی    
طریـق دانشـگاه اسـامی علیگـره در 
شـرایطی توجـه نسـل جـوان را بـه  
خـود جلـب کـرده و در شـبه قاره رو 
بـه توسـعه نهـاده بـود که دسـته های 
تبشـیری بـرای فـرا خوانـدِن مـردم 
مـادِی  امکانـاِت  بـا  مسـیحیت،  بـه 
بی دریـِغ  پشـتیبانی  و  چشـم گیر 
در  انگلیـس  اسـتعماری  حاکمیـت 
ایـن کشـور بـه فعالیـت آغـاز کـرده 
در  مسـلمان  جـواِن  نسـل  و  بودنـد 
ایـن سـرزمین، در یـک سـردرگمی 
اندیشـه های  تقابـل  میـان  بی سـابقه 

متضـاد قـرار گرفتـه بـود. 
    علمـا وقتـی وضعیِت سیاسـی هند 
را به دقـت تحلیـل کردنـد، بدین باور 
شـدند که تـداوم جهاد علیه اسـتعمار 
انگلیس با درنظرداشـِت گیرودارهای 
جهانـی و منطقه یی، احتمـال دارد که 
از سـوی قدرت هـای بـزرِگ رقیـب 
انگلیس  مورد پشـتیبانی قـرار گیرد و 
سـرانجام انگلیس هـا مجبـور به ترِک 
این کشـور شـوند، امـا نفـوذ بیش از 
حـِد هندوهـا در قـدرت و انسـجام 
بی سـابقۀ آن هـا نشـان مـی داد که بعد 
از خـروج انگلیس ها قدرت سیاسـی 
هنـد بـه دسـِت هندوها خواهـد افتاد 
و جنگ هـای خونیـن و خطرناک تـر 
میان مسـلمانان و هندوها در سراسـِر 

این کشـور شـعله ور خواهد شـد.  
دیوبنـد  علمـای  لحـاظ،  بدیـن      

کـه  هنـد  بـودِن  دارالحـرب  فتـوای 
پیشـتر  انـدی  و  نیـم  قـرن  حـدود 
دهلـوی  عبدالعزیـز  شـاه  سـوی  از 
مقابـل  در  ایسـتاده گی  هـدف  بـه 
انگلیس هـا صـادر گردیـده بـود را بر 
مبنـای مصحلـِت فقهـی تغییـر دادند 
و هنـد را داراالسـام خواندنـد. ایـن 
امـر باعـث گردیـد کـه از یک طـرف 
بـه  نسـبت  انگلیس هـا  دیـدگاه 
چنان چـه  کنـد؛  تغییـر  مسـلمانان 
نیـاز داشـتند به خاطـر تـداوم  آن هـا 
حضـور خویش در هند، تـوازن میان 
مسـلمانان و هندوهـا را حفظ کنند و 
از سـوی دیگـر، زمینـه بـرای علمای 
پیـرِو اندیشـۀ شـاه ولـی اهلل دهلـوی 
مسـاعد گـردد تـا روی یـک برنامـۀ 
دقیـق بـه هـدِف روشـن گری دینـی 
و انسـجام مجددِ سیاسـی مسـلماناِن 

کننـد. فعالیـت  شـبه قاره 
    بدیـن لحـاظ، می توان گفت: بدون 
تردیـد، تأسـیس دارالعلـوم دیوبند به 
عنـوان یگانـه نقطـۀ وصـل معنوی و 
نیرومنـد میـان ملـت مسـلمان هنـد، 
با یک پالیسـی مهندسـی شـدۀ دقیق، 
ادامـۀ  در  دوراندیشـانه،  و  سـنجیده 
ربانـی  امـام  مخلصانـۀ  تاش هـای 
جنبـش  و  سـرهندی  احمـد  شـیخ 
از  دهلـوی،  ولـی اهلل  اصاحـی شـاه 
سـوی علمـا، یگانـه راهـی بـود کـه 
علمـای بزرگـواری مانند امـام محمد 
قاسـم نانوتوی و عامه رشـید احمد 
گنگوهـی در نتیجۀ ارشـادات حاجی 
امـداداهلل معـروف بـه “مهاجـر مکی” 

آن را در پیـش گرفتنـد.

ولـی اهلل  شـاه  بـا  دیوبنـد  رابطـۀ 
هلـوی د

شـاه  امـام  اصاحـِی  حرکـت      
ولـی اهلل دهلـوی بعـد از وفـاِت وی 

شـاه  ایشـان،  ارشـد  فرزنـد  توسـط 
عبدالعزیـز دهلـوی، ادامه یافت. شـاه 
عبدالعزیـز، جنبـش اصاحـِی وی را 
رهبـری  سیاسـی  و  علمـی  بُعـد  در 
معلولیت هـای  وجـود  بـا  و  کـرد 
متعـددی کـه از آن هـا رنـج می بـرد، 
سـال  شـصت  از  بیشـتر  مـدِت  بـه 
بـه َمسـند تدریـس و وعـظ و افتـاء 
نشسـت و به ارشـاد و هدایـِت مردم 
پرداخـت و بـا تربیت علمـای زیادی 
شـبکۀ  توانسـت  هنـد،  سرتاسـر  در 
علمـی- اجتماعی یـی را شـکل دهـد 
علمـی  فعالیت هـای  کنـار  در  کـه 
جایـگاه  و  اعتمـاد  درنظرداشـِت  بـا 
بلنـد اجتماعـی آنـان در میـان مردم، 
رهبـری سیاسـی مسـلمانان را نیـز به 

عهـده بگیرنـد.
    وقتـی بـه روش آموزشـی شـاه 
به دقـت  عبدالعزیـز  شـاه  و  ولـی اهلل 
ایشـان  دوی  هـر  می کنیـم،  نـگاه 
بودنـد کـه  بـه اصاحاتـی  باورمنـد 
بـدون در نظـر گرفتـِن تـوازن میـان 
سیاسـی،  و  علمـی  فعالیت هـای 
دنبـال  را  آن  هدف مندانـه  نمی تـوان 
پیـروان  کـه  همین جاسـت  از  کـرد. 
دهلـوی  ولـی اهلل  شـاه  اندیشـۀ 
مسـیر  دو  ایشـان،  وفـات  از  بعـد 
جـدا  به ظاهـر  علمـِی  و  سیاسـی 
ادامـه  را  پیوسـته  به هـم  معنـا  در  و 
سیاسـی  اندیشـۀ  چنان چـه  دادنـد. 
عرفـان  بـن  سـیداحمد  توسـط  وی 

و  شـهید  اسـماعیل  شـاه  و  شـهید 
سـایر علمـا در سرتاسـر هنـد، ادامـه 
یافـت و فعالیت هـای علمـی ایشـان 
توسـط شـاه محمـد اسـحاق نواسـۀ 
شـاه عبدالعزیـز معـروف بـه محدث 

نهـاد. توسـعه  بـه  رو  دهلـوی 
    بعـد از درگذشـت شـاه عبدالعزیز 
در سـال ۱۸۲4م نواسـۀ ایشـان شـاه 
 محّمداسـحاق دهلـوي جانشـیِن وی 
گردیـد. شـاه  محّمداسـحاق نیز چهل 
تـا پنجـاه سـال بـه تدریـس حدیـث 
پرداخـت کـه هـزاران نفـر از مجلس 
بـه  بهره منـد شـدند و  ایشـان  درِس 
اطـراف و اکنـاِف شـبه قاره هنـد رفته 
و بـه ترویـج علـوم فقـه و حدیـث 

پرداختنـد.
شـاه  شـاگردان  میـان  از      
سـه  دهلـوي،  محّمداسـحاق 
شـخصیت علمـی بیشـتر از دیگـران 
درخشـیدند و از طریـق آنان سلسـلۀ 
روایـت و تعلیم و ترویـِج حدیث در 
مناطـق مختلـف هنـد ادامـه یافـت. 
نذیرحسـین  موالنـا  آنـان،  از  یکـي 
)۱3۲0-۱۲۲5هــ  دهلـوي  محـّدث 
ق( اسـت کـه بـه شـیخ الکل در هنـد 
معـروف و از جایگاه بلنـدی در میاِن 

اسـت. برخـوردار  علمـا 
    شـاه محّمداسـحاق چنـدي پـس 
مّکـۀ  بـه  ۱۸57م  سـال  انقـاب  از 
مکّرمـه هجـرت کـرد و سـرانجام در 
همان جـا درگذشـت. با هجرت شـاه 
بـه سـرزمین حجـاز،  محّمداسـحاق 
موالنـا نذیرحسـین دهلوي به َمسـند 
تدریـس ایشـان نشسـت و شـاگرداِن 
یکـي  کـه  کـرد  تربیـت  را  بسـیاري 
از آن شـاگردان، عامـه وحیدالزمـان 
شـمس الحق  عامـه  دیگـری  و 

بـود. عظیم آبـادی 
    عامـه وحیدالزمـان تقریبـًا تمـام 

ترجمـه  اردو  بـه  را  حدیـث  کتـِب 
ادبیـاِت  زبـان و  تاریـخ  کـرده و در 
کتاب هـاي  اّولین بـار  بـراي  اردو 
ترمـذي،  مسـلم،  بخـاري،  صحیـح 
موطـای امـام مالـک و برخـي کتـب 
دیگـِر حدیـث بـه همـِت ایشـان بـه 

اسـت. ترجمـه  شـده  اردو 
    عامـه شـمس الحق عظیم  آبـادي 
)۱3۲۹-۱۲73هــ ق( شـاگرد دیگـِر 
موالنـا نذیرحسـین دهلـوی بـود کـه 
هنـد  شـبه قارۀ  در  ایشـان  زمـان  در 
وجـود  وی  از  بزرگ تـر  محّدثـي 
بـزرگ  کارهـاي  از  یکـي  نداشـت. 
و اسـتثنایي ایشـان، نوشـتن شـرحي 
ابـوداود  بـر سـنن  سـي ودو جلـدي 
بـه نـام »غایـۀ المقصـود« اسـت؛ اّمـا 
متأسـفانه این شـرح به علـِل مختلفي 
چـاپ نشـد و زمانـي کـه جلـد اّول 
برآمـد، بعضـي  گفتنـد  از چـاپ  آن 
کسـي  را  طوالنـي  شـرح  ایـن  کـه 
نمي توانـد بخواند و کسـي نمي تواند 
از طرفـي در آن  کنـد.  آن را چـاپ 
زمـان، هنـد تحـت سـیطرۀ اسـتعمار 
انگلیـس قرار داشـت و مسـلمانان در 
فقـر و تنگ دسـتي به سـر مي بردنـد و 
کسـي به چـاپ چنیـن کتابـي کمک 
تـوان کمـک کـردن  نـه  نمي کـرد و 
داشت. ایشـان به شـاگردانش دستور 
داد کـه ایـن کتـاب را خاصـه کننـد 
و ایـن تلخیـص به نـام »عون المعبود« 
چـاپ شـد و امـروزه به  عنـواِن یکي 
از بهتریـن شـرح   هاي سـنن ابـو داود 
کـه در مراکـز پخـش و نشـر کتـب 
و  قاهـره  بیـروت،  شـهرهای  در 
ریـاض طبـع گردیـده، در دسـترس 

دارد.  قـرار  عاقه منـدان 
    از شاگردان برجسته و از جانشیناِن 
عظیم  آبـادي،  شـمس الحق  عامـه 
مبارک پـوري  عبدالرحمـن  عامـه 
)۱353-۱۲۸3هــ ق( را مي تـوان نام 
بـرد. ایشـان یکـي از محّدثیـن طـراز 
اّول اسـت و شـرحي جامـع بر کتاب 
األحـوذي«  »تحفـۀ  نـام  بـه  ترمـذي 
نوشـته اسـت کـه مي توان این شـرح 
را بـراي ترمذي، همچـون فتح  الباري 
بـراي صحیح البخاري دانسـت. علما 
بدیـن بـاور انـد کـه جامـع ترمـذي 
چنیـن شـرحي به خـود ندیده اسـت 
و  بـزرگ  کار هـاي  از  یکـي  ایـن  و 
بي نظیـِر علمـاي شـبه قارۀ هند اسـت 
کـه تمام دنیاي اسـام بـه آن معترف 
می باشـد. »تحفـۀ األحـوذي« در هند 
در پنـج جلـد و در کشـورهاي عربي 
منتشـر  تـا شـانزده جلـد  پانـزده  در 

است.  شـده 
ابوالحسـن نـدوی )رح(      عامـه 
می نویسـد: شـاه عبدالعزیـز بـه مدت 
تدریـس  بـه  سـال  شـصت وچهار 
حدیـث پرداخـت و در ایـن مـدت 
بیشـتر از چهل نفـر علمایی را تربیت 
شـاه  نـوه اش  آن جملـه  از  کـه  کـرد 
شـاه  فرزنـد  دهلـوی  محمداسـحاق 
محمدافضـل فرزنـد شـاه عبدالعزیـز 
)۱۱۹7-۱۲6۲(، بـه سلسـلۀ ایشـان، 
موالنـا نذیر حسـین محـدث دهلوی 
سـهارنپوری  احمـد  علـی  موالنـا  و 
البخـاری  صحیـح  ناشـر  و  محشـی 
موالنـا  وی  شـاگرداِن  از  کـه  اسـت 
بنیان گـذار  نانوتـوی  قاسـم  محمـد 
احمـد  رشـید  موالنـا  و  دیوبنـد 
نامـدار  شـاگردان  از  و  گنگوهـی 
عامـه گنگوهی، موالنـا خلیل احمد 
سـهارنپوری صاحب »بـذل المجهود« 
و »المهنـد علـی المفند« از شـاگردان 
محمـد  موالنـا  شـیخ الحدیث  وی، 
»فضایـل  مؤلـف  کاندهلـوی  زکریـا 
اعمـال« و همچنـان از طـاب نامدار 
کـه  نانوتـوی  قاسـم  محمـد  موالنـا 
کـرد،  پیـدا  جهانـی  شـهرت  بعدهـا 
شـیخ الهند حضـرت موالنـا محمـود 
تامیـذ  از  و  دیوبنـدی  الحسـن 
ایشـان، موالنا شاه انورشـاه کشمیری 
را  مدنـی  احمـد  موالنـا حسـین  و  
می تـوان نام بـرد. )۱7، ج5، ص46۱( 
    از این جـا می تـوان نتیجـه گرفـت 
محصـوِل  دیوبنـد  دارالعلـوم  کـه 
اندیشـۀ شـاه ولـی اهلل دهلـوی اسـت 
از  بعـد  انـدی  و  یـک  قـرن  کـه 
ایشـان توسـط موالنـا محمـد قاسـم 
نانوتـوی)رح( اسـاس گذاشـته شـده 

اسـت. 
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مغـز انسـان، بی نهایـت انعطاف پذیـر اسـت. مـردم قبـًا فکـر می کردنـد که شـبکۀ ذهنی 
ٌ یـی اسـت کـه در میـان ۱00 ملیـارد یـا بیشـتر سـلول های  مـا، همـان ارتباطـات پیچیده 
عصبـی در داخـل جمجمـۀ مـا تـا زمانی کـه بـه جوانـی می رسـیم، شـکل می گیـرد. امـا 
پژوهش گـران مغـز دریافته انـد کـه ایـن دریافـت از مغـِز انسـان نادرسـت اسـت. جیمـز 
اولـدز، پروفیسـورِ عصب شناسـی کـه مسـوولیت مطالعـات انسـتیتیوت کرسـنو را در 
دانشـگاهِ جورج میسـن بـه عهـده دارد، می گوید حتا ذهن بزرگ سـاالن بیشـترین قابلیت 
تغیـر و تحـول را دارا می باشـد. سـلول های عصبـی معمـوالً پیوندهای کهنه را می شـکند 
و پیوندهـای تـازه ایجـاد می کننـد. بـر اسـاس دیدگاه هـای آقـای اولـدز مغز انسـان قادر 
اسـت در حالـت پـرواز خـودش را برنامه ریـزی مجـدد کنـد و روش فعالیـت خـود را 

دهد. تغییـر 
جامعه شناسـی بـه نـام دانیـل بیـل، انترنـت را »فنـاوری فکـری« می خوانـد و می افزایـد 
کـه ایـن وسـیله ظرفیت هـای ذهنـی ما را نسـبت بـه ظرفیت هـای فیزیکی مـان می افزاید. 
اسـتفادۀ متـداوم از انترنـت سـبب می شـود که نحـوۀ ارایۀ معلومـات در انترنـت بر نحوۀ 
فعالیـت ذهـِن کاربرانـش اثر بگذارد. اسـتفاده از سـاعت میکانیکی که در سـدۀ چهاردهم 
عـام شـد، یـک نمونـۀ قابـل ماحظـه  در ایـن زمینه می باشـد. لویـس مامفـورد، مورخ و 
منتقـد فرهنگـی در کتـاب تکنیک هـا و تمـدن، توضیح می دهـد که چگونه سـاعت، زمان 
را از وقایـع انسـانی جـدا کرد و در ایجـاد اعتقاد به حضـورِ یک جهاِن قابـل اندازه گیری 
مسـتقل، مسلسـل و ریاضیکـی کمـک کرد. مامفـورد توضیـح می دهد از آن  زمـان به بعد 
بـود کـه چارچـوب تقسـیم زمـان بـه صـورت انتزاعـی مبنـای ارجـاع بـه عمـل و فکـر 

گردید.  انسـان ها 

گـردش متـداوم شـماطه های سـاعت در ظهـور ذهـِن علمـی 
و انسـاِن علمـی کمـک کـرد. امـا بعضـی چیزهـای دیگـر را 
از انسـان گرفـت؛ همان گونـه کـه جـوزف وایزنبـام، دانشـمند 
بخـش کمپیوتر در انتسـتیوت فنـاوری ماساچوسـت در کتابش 
بـه نـام قـدرت کمپیوتـر و ِخـرد بشـر: از داوری تـا محاسـبه 
کـه در سـال ۱۹76 نشـر شـده بـود بیان کـرده اسـت. مفکورۀ 
جهانـی کـه از اسـتفادۀ گسـتردۀ ابـزار زمان سـنج بـه وجـود 
آمـده بـود، در واقـع نسـخۀ رنـگ و رو رفتـه از یـک اصـل 
قدیمی تـر بـود کـه در آن واقعیـت بـه مفهـوم قدیمـی، مـردود 
شـمرده می شـد. در تصمیمم گیـری بـرای این کـه چـه وقـت 
بایـد غـذا خـورد، چـه وقت کار کـرد، چـه وقت خوابیـد، چه 
وقـت از خـواب بایـد بیدار شـد، بشـر اطاعت از حـواِس خود 
را پایـان داد و در عـوض در انجـام ایـن امـور به پیـروی بدون 

قید وشـرط از سـاعت آغـاز کـرد. 
تغییـر  در  تـازه  فکـرِی  فناوری هـای  بـا  انطبـاق  فراینـد 
اسـتعاره هایی کـه بـه منظـور تعریـف از خـود بـه کار می بریم، 
نشـان داده شـده اسـت. زمانی که سـاعت میکانیکی رسـید، این 
پنـدارِ تـازه بـه ذهـن مردم رسـید که شـاید ذهـن انسـان مانند 
سـاعت کار کنـد. امـا امروزه در عصـر نرم افزار، ما بـه این باور 
رسـیده ایـم کـه ذهـِن مـا ماننـد کمپیوتـر فعالیـت می کنـد. اما 
تغییراتـی را کـه عصب شناسـان از آن سـخن می گوینـد، بسـیار 
عمیق تـر از ایـن اسـتعاره ها اسـت. مـا ممنـون انعطاف پذیـری 
مغـِز خود هسـتیم که این انطبـاق همچنان در سـطح بیالوژیکی 

می افتد.  اتفـاق  نیـز 

انترنـت مخصوصـًا تاثیـرات گسـترده یی را بـر درِک بشـر بـه 
جـای خواهـد گذاشـت. در یـک مقالـۀ نشـر شـده در سـال 
۱۹36، ریاضـی دان انگلیسـی آلـن تورنـگ، ثابـت کـرد که یک 
کمپیوتـر دیجیتالـی، کـه در آن روزگار تنهـا بـه عنـوان یـک 
امـکان دارد بـرای اجـرای  ماشـین تیوریـک وجـود داشـت، 
ایـن  و  شـود  برنامه ریـزی  اطاعـات  پـردازش  فعالیت هـای 
همـان چیزی اسـت کـه امروزه شـاهد آن هسـتیم. انترنت، یک 
سیسـتم محاسـبۀ غیـر قابـل اندازه گیـری و قدرتمنـد می توانـد 
سـایر فن آوری هـای فکـری بشـر را در زیـر مجموعـۀ خودش 
قراردهـد. می توانـد بـه صورت نقشـه، سـاعت، رسـانۀ چاپی، 
ماشـین تایـپ، ماشـین حسـاب، تلیفـون، رادیـو و تلویزیـون 

نماید.  عمـل 
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بخش چهارم

از ميان شاگردان شاه 
محّمداسحاق دهلوي، سه 
شخصيت علمی بيشتر از 
دیگران درخشيدند و از 

طریق آنان سلسلۀ روایت و 
تعليم و ترویِج حدیث در 
مناطق مختلف هند ادامه 

یافت. یكي از آنان، موالنا 
نذیرحسين محّدث دهلوي 
)1320-1225هـ ق( است 

كه به شيخ الكل در هند 
معروف و از جایگاه بلندی 

در مياِن علما برخوردار 
است.

    شاه محّمداسحاق چندي 
پس از انقالب سال 1857م 
به مّكۀ مكّرمه هجرت كرد 

و سرانجام در همان جا 
درگذشت. با هجرت شاه 
محّمداسحاق به سرزمين 
حجاز، موالنا نذیرحسين 
دهلوي به َمسند تدریس 

ایشان نشست و شاگرداِن 
بسياري را تربيت كرد 

كه یكي از آن شاگردان، 
عالمه وحيدالزمان و 

دیگری عالمه شمس الحق 
عظيم آبادی بود.

ACKU
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چـه وقـت ادبیـات یـک دوره، یک جریـان ادبي، محـدودۀ معینـي از مرزهـاي جغرافیایي یا حتا یک نویسـنده، کلیشـه یي 
مي شـود؟ آیا اساسـًا کلیشـه یي شـدن ضعـف اثر ادبي محسـوب مي شـود؟ 

پرسـش از نحـوه کلیشـه یي شـدن هنـر از آن دسـت پرسـش هاي سـهل و ممتنـع اسـت کـه بـه سـاده گي نمي توان پاسـخ 
قاطـع و قانـع کننده یـي بـراي آن یافت.

شـایع ترین تحلیـل بـراي کلیشـه یي شـدن، بازشناسـي عنصـر تکـرار اسـت. غالبـًا کلیشـه یي بـودن را بـا تکـراري بـودن 
هـم ارز فـرض مي گیریـم. حـال آن کـه ایـن دو مقوله کم وبیش ربـط زیادي با هـم ندارند، عنصـر تکـرار در بخش عظیمي 
از آثـار کاسـیک و خیلـي بیشـتر از آن در آثار مدرن قابل شناسـایي اسـت. تکرار و سـماجت نویسـنده بر ُفـرم، مضمون 
و نحـوۀ عرضـۀ آثـارش، مولد سـبک اسـت. بـه تعبیر زیمل، بـدون تکرار هیچ سـبکي به وجـود نمي آید. از طـرف دیگر، 
آثـار کلیشـه یي تـا پیـش از آن کـه کلیشـه یي اعـام شـوند، بـه روال و قاعده یـي معلوم و مشـخص ادامـه مي یابنـد. ابداع 
و تـاش بـراي خاقانـه جلـوه دادن آن، دمـي متوقف نمي شـود. کلیشـه ها از انعطاف پذیري زیـادي براي تنـوع و تفاوت 
برخـوردار هسـتند. از ایـن بابـت ادبیـات کلیشـه یي شـبیه به لباس تازۀ پادشـاه در داسـتان هانس کریسـتین اندرسـن عمل 
مي کنـد. تـا کودکـي نشسـته روي شـاخۀ درخـت، عریانـي و غیـاب خصیصـۀ اصلي لبـاس را گـوش زد نکنـد، هیچ کس 

دمي از سـتایش شـگفتي هاي آن دسـت نمي کشـد.
ژیـل دلـوز، کلیشـه یي شـدن را ناشـي از پدیـداري وضعیت هایـي مي دانـد کـه با کنش هـاي مرسـوم نمي توان بـرآن فایق 
آمـد. فرآینـد کلیشـه یي شـدن، موذیانـه خـود را در پـس توسـعه و توالـي آثـار هنـري مخفـي مي کنـد. نمونـۀ بـارز آن، 
ادبیـات درخشـان روسـیه در قـرن نوزدهـم و کلیشـه یي شـدنش ظـرف مدت سـه دهـه در آغاز قرن بیسـتم اسـت. عمًا 
شـوروي ادبیاتـش را از دسـت داد و در بـدو امـر، کسـي متوجه اش نشـد. نویسـنده ها هم چنان مي نوشـتند و ناشـران طبق 
قاعـده، آثـار آن هـا را منتشـر مي کردنـد. منتقـدان بـه نقـد و تحلیل و تفسـیر مشـغول بودنـد و البتـه مخاطبـان ادبیات هم 

سرجاي شـان بودنـد. بـا ایـن حـال، شـور خاقانـۀ ادبیات بـه خواب رفتـه بود. 
آثـار کلیشـه یيـ  تـا پیـش از آن کـه کلیشـه یي اعام شـوندـ  بـه روال و قاعده یـي معلوم و مشـخص ادامه مي یابنـد. ابداع 
و تـاش بـراي خاقانـه جلـوه دادن آن، دمـي متوقف نمي شـود. کلیشـه ها از انعطاف پذیري زیـادي براي تنـوع و تفاوت 

هستند. برخوردار 
کلیشـه ها محتـاج کنـش آفرینشـگر و گسـتاخانه یي هسـتند تـا از انجمـاد و بـه خواب رفته گـي بیـرون بیاینـد. یکـي از 
مهم تریـن ویژه گي هـاي نیمـا در سـیر تحـوالت شـعر فارسـي، تاکیـد و پافشـاري مجدانـه او بـر کلیشـه یي شـدن شـعر 
معاصـر بـا خـودش بـود. آن تعبیـر »دیـر رسـیدید قطـار رفـت« را شـاعري بایـد مي گفـت کـه جسـورانه در منظومـه 
افسـانه اش، قلـب شـعر فارسـيـ  یعنـي حافـظ راـ  به کیـد و فریـب و دروغ متهم مي کـرد و جاودانه گي اش را به سـخره 

مي گرفـت. اینـک صحنـۀ آن گاویزي هـا از بیـن  رفتـه و چیـزي بـه جـز گـرد و غبـار نبـرد برجـا نمانـده.
ژیـل دلـوز بـراي کلیشـه ها سـه مولفـۀ جداگانـه قایـل اسـت: ۱( بي کفایتـي ذهنـي، ۲( بي عقلـي سـازماندهي شـده و3( 

تمرکز گرایـي.
منظـور از بي کفایتـي ذهنـي، مواجهـه بـا وضعیتي اسـت کـه پذیـرش آن تحمل ناپذیـر اسـت و اراده به تغییـر آن ناممکن 
مي نمایـد. مصـداق بي کفایتـي ذهنـي، سـرهم کـردن بهانه هایـي مثـل سـابقۀ کوتاه مـدت سـنت رمان نویسـي در تقابـل 
بـا موطـن اصلـي ژانـري مثـل رمـان اسـت یـا ایـن جملـه سرراسـت که فعـًا بضاعـت ادبیـات مـا در همین حد اسـت. 
بي عقلـي سـازماندهي  شـده را غالبـًا نهادهـا و بنگاه هـاي فرهنگي عهده دار هسـتند. کلیشـه ها را مدام و مسـتمر نام گذاري 
و طبقه بنـدي مي کننـد. یـا این کـه بـه جـاي مداخلـۀ فعـال، متغیرهـاي بیرونـي را بـه فرآینـد پیدایـش اثـر ادبـي تحمیـل 
مي کننـد. از بیـن متغیرهـاي نامحـدودي کـه بي عقلـي سـازماندهي شـده برمي گزینـد، مي تـوان به جنسـیت، سـن، نژاد و 

زیسـت بوم نویسـنده بـه جـاي اثر ادبـي اشـاره کرد. 
بي عقلـي سـازماندهي شـده در عرصـۀ ادبیـات، بـدون مبـادرت بـه 
نوشـتن، به کار سـخت نوشـتن، به دیگران توهم نویسـنده بودن القا 
مي کنـد. تمرکزگرایـي، ناممکـن بالفعـل را بـا ممکن بالقـوه معاوضه 
مي کنـد. ایـن بدیـن معني اسـت که اصـول موضـوع داستان نویسـي 
شـیوع پیـدا مي کنـد. یـا مثـًا داسـتان یـا رمـان بنابـر ویژه گي هـاي 
معینـي تعریـف و تشـریح مي شـود. هر نویسـنده یي در معـرض این 

توهـم قـرار مي گیـرد کـه مي توانـد شـگردها و تمهیـدات خود را 
بـراي دیگـران افشـا کنـد. تمرکزگرایي کمـک مي کند تـا تجربه هاي 
نویسـنده گي، پخته تـر و شـکوفا تر بشـود. تنـوع و تفـاوت آثـار هـم 
به طـور چشـمگیري توسـعه پیدا مي کنـد. تفـاوت اتفاق مي افتـد، اما 
تفـرد و تکنیکـي از بیـن مـي رود. در چنیـن شـرایطي، آثار داسـتاني 
بـه صـورت تـک تـک بـروز و ظهـور مي یابنـد، امـا جهان داسـتاني 

از بیـن مي رود.
کلیشـه ها خودبه خـود یـا بـر اثـر گذشـت زمـان رسـوا نمي شـوند. 
مقاومـت یا سـماجت نویسـنده یا هنرمند اسـت که جریـان غالب را 
بـه جلوۀ کلیشـه درمـي آورد. ایـن مقاومـت، در بدو امـر، خودش را 
بـه صـورت خام دسـتي یـا حتـا بي عرضه گي بـروز مي دهـد. نیما در 
مواجهـه بـا ناتـل خانلـري و ملک الشـعراي بهـار خود را خام دسـت 
و نابلـد مي دانسـت. آن طـور کـه از نوشـته هایش برمي آیـد، انتظـار 
خام دسـتي  مي گرفته انـد.  دسـت  در  را  او  کار  دیگـران  داشـته 
مقاومت آمیـز چهـرۀ وضعیـت را تغییـر مي دهـد. تحـول و پیدایـش 
امـر نـو قبـل از هـر چیـز بـا بیان پذیـر شـدن ناتوانـي آغاز مي شـود. 
ظاهـراً کلیشـه ها از امتـداد دایمـي خـود مطمیـن هسـتند، امـا امر نو 
عبـارت از »بیـن« پیگیـري اسـت که در حـد فاصل قبـل و بعد خود 

شـکاف ایجـاد مي کنـد.  
منبع: تبيان

چگونه 
ادبيات 

»کليشه« 
مي شود؟

گام ساده 
برای تحليل یک شعر!

اگـر می خواهیـد یـک شـعر را تحلیـل کنیـد، ابتدا باید کلمـۀ تحلیل کـردن را تغییـر داده و تـرِس آن را کمتر کنید. 
مـا کلمـۀ "برداشـت" را ترجیـح می دهیـم؛ زیـرا یک شـعر می تواند بـرای خواننـده گاِن مختلف، معانـِی گوناگونی 

داشـته باشد. 

گام اول: حداقل دوبار شعر را به طور کامل بخوانید. 
شـما قبـل از برداشـت کـردِن معنایـی عمیـق از شـعر، بایـد آن را چندین بـار بخوانید. شـانس کامـل تجربه کردن 

شـعر را به خودتـان بدهید.

گام دوم: آیا عنوانی وجود دارد؟
عنـوان را فرامـوش نکنیـد. خواننـده گان غالبـًا عنوان شـعر را از قلـم می اندازنـد؛ عنوانی که ممکن اسـت کلیدهای 
مهمـی را در اختیـار شـما قـرار بدهـد. غالبـًا عنـوان می تواند شـما را به مفاد شـعر رهنمون سـازد، قبـل از آنی که 
آن را بخوانیـد. بـه عنـوان مثـال با خواندن عنوان شـعر "مادرِ پسـر" اثر "النگ اسـتون هوگس" شـناختی از متکلم 

و آن چـه او از آن صحبـت می کنـد، به شـما دسـت می دهد.
 

گام سوم: آرامش خود را حفظ کنید!
اگـر در متـن شـعر کلماتـی ناشـناخته و بیگانـه وجود دارد، اضطراب نداشـته باشـید و خـود را اذیت نکنیـد. ابتدا 
شـعر را بـه صـورت کلـی بخوانیـد و در جزییـات آن غـرق نشـوید و در مراحـل بعدِی خوانـدن، باید بـه کلمات 

سـخت و هرچیـزی کـه برای تان مشـکل اسـت، بپردازید.
 

گام چهارم: با صدایي بلند بخوانید.
بلـي؛ شـما بایـد ایـن کار را انجـام دهیـد. شـعرها وقتـی فهمیده می شـوند که شـنیده شـوند. وقتی با صـدای بلند 
بخوانـی، می توانـی جاهایـی از شـعر را کـه شـما را آزار می دهـد، راحت تـر پیـدا کنـی. ممکـن اسـت حـس کنید 

احمـق ایـد! امـا بـه زودی از شـِر این حـس خاص خواهید شـد.
 

گام پنجم: به نشانه گذاری توجه کنید.
در اکثـر شـعرها بـرای کمـک بـه صـدای خواننده، از نشـانه های نگارشـی اسـتفاده شـده اسـت. شـما نیـاز دارید 
کـه از ایـن نشـانه ها اسـتفاده کنیـد، چـرا کـه آخر خـط، خیلـی اوقات آخـر جمله نمی باشـد. بـه شـعر رابیندرات 

تاگـور توجـه کنید:
پنداشتم، سفرم پایان گرفته است،

به غایِت مرزهای توانایی ام رسیده ام.
سد کرده است راه مرا،

دیواری از صخره های سخت.
اگـر در سـطر اول خوانـدن را متوقـف کنیـد، صـدا غیرطبیعی و شکسـته خواهد شـد و اگـر به نرمی و آهسـته گی 
بخوانـی و مکـث مختصـری بعـد از کامـه داشـته باشـی و در پایـان شـعر کامـًا متوقف شـوی، شـعر یک سـخن 

محاوره یـی شایسـته و بایسـته خواهد داشـت.
 

گام ششم: تاش برای تفسیر کردن.
شـاید بـرای شـما بهتر باشـه که کلمات شـخصی خـودت را از البه الی گفته های شـاعر یادداشـت کنـی. اگر چنین 
کنیـد، متوجـه نقاطـی کـه می بایسـت روی آن متمرکز شـوید، خواهید شـد. امـا دوبـاره بگویم کـه از تصور "یک 

معنـای درسـت" جلوگیری کنید.
 

گام هفتم: گوینده کیست؟
بـه یـاد آوریـد کـه شـاعر لزومـًا سـخنران و متکلـم نیسـت. غالبـًا گوینـده، خود یک شـخصیت اسـت. مشـخص 

کـردن کسـی کـه متکلـم اسـت، برداشـت از شـعر را بـرای شـما راحت تـر خواهـد کرد.
 

گام هشتم: در ترجمه کردن آزاد باش.
بـه خـودت ایـن شـانس را بـده که بتوانـی آزادانه یک شـعر را ترجمه و تفسـیر کنی. اگر اهداف شـاعر باز باشـد، 

می توانـد شـما را به سـواالت و نظرات جالبی بکشـاند.
 

گام نهم: در آن کلمات بی فایده وجود ندارد.
شـعرا در انتخـاب هـر کلمـه دقت می کننـد. هیچ یـک از کلمات نبایـد بی دقت انتخاب شـوند. تصـورات و نمادها 

همه گـی داری یـک هدف در معنای کلی شـعر هسـتند.
 

گام دهم: انتظار یک مطالعۀ صریح و قطعی را نداشته باشید.
بسـیاری از شـعرها از عمـد بی انتهـا هسـتند و در آن هـا از حـل کـردن کشـش های درونـی جلوگیری شـده اسـت  
و ایـن در حالی سـت کـه مقبـول ایـن اسـت کـه بدانیـم هـدف شـعر چیسـت و به خاطـر بیاوریـم کـه روش ها و 

تفسـیرهایي غیـر از روش های شـما، وجـود دارد.
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برقـی  شـناس نامه های  ادارۀ  مسـووالن 
توزیـع  شـناس نامه های  می گوینـد کـه در 
خـای  هیـچ  و  دارنـد  بـاز  دسـت  برقـی 

نـدارد. نیـز وجـود  قانونـی 
روح اهلل احمـدزی سـخنگوی ادارۀ شـناس 
بـا روزنامـۀ  برقـی، در مصاحبـه  نامه هـای 

مانـدگار می گویـد: این نهـاد آماده اسـت تا 
بـر اسـاس فرمـان تقنینـی رییـس حکومت 
وحـدت ملـی کـه از طـرف کمیتـه مختلـط 
تأییـد شـده اسـت؛ توزیـع شـناس  نام هـای 

برقـی را آغـاز کند. 
ایـن گفته هـای در حالـی بیـان می شـود کـه 
دیـروز شـنبه ۱50تـن از اعضـای مجلـس 
را  مخالفت شـان  کابـل  در  گرد همایـی  در 
بـا توزیع شـناس نامه های برقـی بـه اسـاس 
فرمـان غنـی اعـام کردند و خواهـان توزیع 
تصویـب  قانـون  اسـاس  بـه  شـناس نامه ها 

شـده سـال ۱3۹3 شـدند.
ایـن نماینـده گان، هم چنـان، نامۀ سرگشـاده 
بـه رییـس حکومت وحـدت ملی فرسـتاده 
و خواسـتار توزیـع شـناس نامه های برقی به 
اسـاس قانون تصویب شـدۀ پیشـین شـدند.
امـا، سـخنگوی ادارۀ شـناس نامه های برقـی 
در واکنـش به این نشسـت اعضـای مجلس 
بـه  برقـی  شـناس نامه های  ادارۀ  می گویـد: 
اسـاس قانون عمـل می کند، قانـون تصویب 
شـده پیشـین پـس از صـدور فرمـان رییس 
حـال  در  و  اسـت  رفتـه  بیـن   از  جمهـور 

حاضـر این فرمـان جایگاه قانـون را به خود 
اسـت. گرفته 

پیـش از ایـن دکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس 
اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی نیـز گفته 
حقوقـی  موضوعـات  زمانـی  تـا  کـه  بـود 
شـناس نامه های برقـی حـل نشـود، توزیـع 

شـد.  نخواهـد  آغـاز  شـناس نامه ها  ایـن 
دفتـر  سـخنگوی  احمـدزی  اهلل  روح  امـا، 

می گویـد:  تلویحـَا  برقـی  شـناس نامه های 
تـاش  اسـتخباراتی  گروه هـای  برخـی 
اختاف هـای  دامـن زدن  بـا  تـا  می کننـد 
قومـی، زبانـی و سـمتی از توزیع ایـن روند 

کننـد.  جلوگیـری 
ادارۀ  کـه  افـزود  احمـدزی  آقـای 
آماده گی هـای  تمـام  برقـی  شـناس نامه های 
رونـد  ایـن  توزیـع  آغـاز  بـرای  را  خـود 
در  تـا   دارد  جریـان  رایزنی هـا  امـا  دارد. 
وقـت مناسـب اولیـن شـناس نامه  بـه رییس 
شـود.  توزیـع  ملـی  وحـدت  حکومـت 

او گفـت کـه ادارۀ شـناس نامه های  برقـی در 
انتظار دسـتور سـران حکومـت وحدت ملی 
برقـی  شـناس نامه های  توزیـع  آغـاز  بـرای 
اسـت. امـا تا هنـوز هیچ دسـتوری در رابطه 

صادر نشـده اسـت. 
بـه گفتـۀ او، توزیـع  شـناس نامه های برقـی 
در خـای قانونـی قرار نـدارد، فرمان تقنینی 
در حـال  ملـی  رییـس حکومـت وحـدت 
حاضـر بـه عنـوان قانـون در جریدۀ رسـمی 
بـه نشـر رسـیده اسـت و جایـگاه قانـون را 
بـه  برقـی  شـناس نامه های  هم چنـان،  دارد. 

اسـاس ایـن فرمـان توزیـع خواهند شـد.
او می گویـد:  پـس از تأییـد فرمـان تقنینـی 
هیـچ  ملـی،  وحـدت  حکومـت  رییـس 
مـوردی بـرای بحـث در رابطـه بـه توزیـع 
شـناس نامه های برقـی باقـی نمانـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه پـس از تصویـب 
مختلـط  کمیتـۀ  در  غنـی  تقنینـی  فرمـان 
شـورای ملـی، برخـی از اعضـای مجلس با 
جمـع آوری دسـت خط ها در داخـل مجلس 
نماینـده گان، تأییـد فرمان غنـی را یک جانبه 

کردند.  عنـوان 
امـا، آقای احمـدزی، تعـداد اعضای مجلس 
شـناس نامه های  توزیـع  بـه  رابطـه  در  کـه 
به نـام  ملیـت  و  قـوم  واژۀ  درج  بـا  برقـی 
»افغـان« مخالفت دارند و امضـأ جمع آوری 
کرده انـد را یـک اقلیـت می دانـد و تصریـح 
می کنـد کـه شـمار کسـانی که در رابطـه بـه 
ایـن قانـون ماحظـۀ دارنـد، تعدادشـان در 
اقلیـت قـرار دارد و بـه اکثریـت آرا دسـت 

نیافته انـد.   
برقـی  شـناس نامه های  ادارۀ  سـخنگوی 
توزیـع  در  کـه  می افزایـد  تأکیـد  بـا 
شـناس نامه های برقـی دسـت بـاز دارنـد و 
هیـچ چالشـی قانونـی در ایـن مـورد وجود 

نـدارد. 
موثریـت  بـه  اشـاره  بـا  احمـدزی  آقـای 
می گویـد:  برقـی  شـناس نامه های  توزیـع 
شـناس نامۀ های برقـی یک تجربـۀ جدیـد در 
افغانستان اسـت که با توزیع شـناس نامه های 
برقـی بیشـتر مشـکات مردم حل می شـود، 
شـمار  و  شـده  جلوگیـری  جعـل کاری  از 

دقیـق نفـوس کشـور معلـوم می شـود. 
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  احمـدزی  آقـای 
می تواننـد  برقـی  شـناس نامه های  توزیـع 
سـهولت های بیشـتر را در راسـتای مختلف 
زنده گـی مـردم ایجـاد کنـد. گفـت: بـا تمام 
ایـن  موثریت برخی از کشـورهای همسـایه 
و بیرونـی  در پشـت پـرده تـاش می کننـد 
تـا توسـط برخـی افـراد از توزیع ایـن روند 

ملـی جلوگیـری کننـد. 
قانـون  توشـیح  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
توزیـع شـناس نامه های برقی در سـال ۱3۹3 
بـا برخی مخالفت هـا مواجه شـد، اما رییس 
حکومـت وحدت ملـی اخیراَ فرمـان تقنینی 
صـادر کـرد که بـه همۀ اقـوام کلمـۀ »افغان« 
در تذکره هـا اطاق شـود، اما فرمـان مذکور 
در مجلـس نماینده گان رد شـد و در مجلس 
سـنا مـورد تأییـد قـرار گرفـت بـا تشـکیل 
قـرار  تأییـد  مـورد  فرمـان  مختلـط  کمیتـۀ 
گرفتـه نافذ شـد.  امـا پـس از آن تنش ها در 
رابطـه درج کلمه افغان دو بـاره اوج گرفت.

معـاون سـفیر جمهـوری خلـق چیـن در کابـل از آمادگـی 
کشـورش بـرای پشـتیبانی ازحکومـت افغانسـتان در بخـش 

نظامـی خبـر می دهـد.
ژانـک ژیکسـین معـاون سـفیر جمهـوری خلـق چیـن در 
افغانسـتان روز شـنبه )30 جدی( در نشسـت بررسـی روابط 
دو جانبـه افغانسـتان و چیـن در کابـل از آمادگـی کشـورش 
بـرای حمایت از حکومـت افغانسـتان در بخش های مختلف 

داد. خبر 
افغانسـتان و چیـن کـه مـدت  آقـای ژیکسـین گفـت کـه 
63 سـال از روابـط دوستانه شـان می گـذرد همیشـه روابـط 
مسـالمت آمیز بـا هـم داشـته و از ثبـات یکدیگر نیـز حمایت 

اند. کـرده 
وی نقـش افغانسـتان را در اقتصـاد منطقـه ای بسـیار مهـم 
دانسـته بیـان داشـت کـه کشـور چیـن از ایـن جهـت در 
بخش هـای بازسـازی و تطبیق پروژه های انکشـافی حکومت 

افغانسـتان را تاکنـون حمایـت کـرده اسـت.
بـرای  کشـورش  تمایـل  از  کابـل  در  چیـن  سـفیر  معـاون 
از جملـه  افغانسـتان در بخش هـای مختلـف  بـا  همـکاری 
بخـش نظامـی خبـر داده اظهـار داشـت، کـه ثبـات و امنیـت 
افغانسـتان بـرای جمهـوری خلق چیـن اهمیت اساسـی دارد 
از ایـن رو چیـن تصمیـم گرفتـه کـه در بخـش نظامـی نیـز 

افغانسـتان را همـکاری کنـد.
در همیـن حـال عبدالکریم خـرم رییس دفتـر رییس جمهور 
پیشـین افغانسـتان در این نشسـت نقش کشـور چین را برای 

برقـراری ثبات در افغانسـتان مهـم عنوان کرد.
آقـای خـرم گفـت که کشـور چیـن کـه در دهه های پیشـین 
همواره روابط مثبت و دوسـتانه ای با افغانسـتان داشـته است 
هـم اکنـون نیز از ثبـات و امنیت در کشـور حمایـت می کند.

وی بـا اشـاره  بـه ضـرورت روبـه افزایش انـرژی در چین و 
وجـود ظرفیـت رفـع ایـن نیازمنـدی در آسـیای میانـه، نقش 
افغانسـتان را بـه عنـوان یک مسـیر ترانزیتی فـوق العاده مهم 
ارزیابـی کـرده بیـان داشـت که ایـن دو کشـور در بخش های 

بـا  می تواننـد  خوبـی  همکاری هـای  اقتصـادی  و  امنیتـی 
یکدیگر داشـته باشـند.

امـا وی در ایـن بـاره افـزود کـه تعـدادی در درون دولـت 
افغانسـتان بـرای خـوش خدمتی بـه ایاالت متحـده امریکا به 

روابـط افغانسـتان و چیـن بـی توجهی کـرده و مانـع تحکیم 
روابـط بیـن این دوکشـور می شـوند.

رییـس دفتـر رییـس جمهـور پیشـین در ادامه روابط مناقشـه 
آمیـز چیـن و امریـکا را مورد اشـاره قـرار داده و مدعی شـد 
کـه ایـاالت متحـده بـرای محـدود سـاختن نقـش چیـن در 
افغانسـتان تـاش می کنـد تروریسـتان را در کشـور مـورد 

پشـتیبانی قـرار دهد.
وی در ایـن بخـش بـا اشـاره به حمایت تروریسـتان توسـط 
آبـاد واشـنگتن  اسـتراتیژیک اسـام  آبـاد و روابـط  اسـام 
تصریـح کـرد کـه امریـکا و پاکسـتان در تـاش نـا امـن نگه 
داشـتن افغانسـتان و تبدیـل ایـن کشـور بـه النه هـای امـن 
تروریسـم اسـت در حالـی کـه چیـن کامـا عکـس نقـش 
ثبـات حمایـت  از  افغانسـتان بـازی کـرده و  امریـکا را در 

می کنـد.
آقـای خـرم در اخیـر خواهـان بـاز بینـی روابـط اسـتراتِیژک 
حکومـت  کـه  کـرد  تاکیـد  و  شـده  امریـکا  بـا  افغانسـتان 
افغانسـتان بـه دلیـل وجـود زمینه هـای مشـترک همـکاری با 
کشـور چیـن روابط خود بـا این کشـور را بایـد تقویت کند.
مطالعـات  مرکـز  رییـس  امیـن  عبدالباقـی  دیگـر  از سـوی 
اسـتراتیژیک افغانسـتان را شـاهرگ ثبـات چیـن عنـوان کرد.
آقـای امیـن گفـت کـه افغانسـتان به دلیـل موقعیت حسـاس 
جغرافیایـی خـود در ثبـات وبـی ثباتـی چیـن تاثیـر اساسـی 
داشـته وایـن مسـاله ظرفیـت خوبی اسـت برای آنکـه دولت 
مـردان افغـان همـکاری این کشـور را در بخش هـای امنیتی، 

بازسـازی و تجـاری جلـب نماید.
گفتنـی اسـت که مـدت 63 سـال از آغـاز روابـط دیپلماتیک 
افغانسـتان و چیـن مـی گـذرد، این دو کشـور تاکنـون روابط 

دوسـتانه دیپلوماتیک داشـته است.

تقنینـې  د ۱۶مـې  افغانسـتان ولـي جرګـه  د 

ګڼـي. بریـايل  فعالیتونـه  کال  اووم  د  دورې 

تقنینـي  ۱۶مـې  د  شـورا  مـي  د  افغانسـتان  د 

او د ولـي  تـه ورسـېد  پـای  اووم کال  دورې 

جرګـې غـړو د دلـوې لـه لومـړۍ ۴۵ ورځـې 

ژمنـۍ رخصتـۍ پیـل کـړې.

د ولـي جرګـې دوهـم مرسـتیال محمـد نذیـر 

احمـدزي شـنبه ازادي راډیـو تـه وویـل، په دغه 

کال کـې يـې ګـڼ کارونـه پـه بـري رسه تـررسه 

کـړي او توانېـديل چې ډېـر قوانیـن تصویب او 

بېالبېلـې غونـډې جـوړې کړي.

ښاغي احمدزي وویل:

»ولـي جرګـې پـه حساسـو رشایطـو کـې ۱۱ 

وزیرانـو تـه د بـاور رأیې ورکـړې، پـه کورنیو او 

بهرنیـو چـارو کې یـې پـر حکومت فشـار راوړ 

چـې د ملـت او حکومت ترمنځ رامنځته شـوی 

واټـن لـه منځـه یـويس او کـوم قوانیـن چـې د 

فرمانونـو پـه بڼـه وو، هغـه یـې تصویـب کړل.«

اللـه  عرفـان  منـي  دوهـم  جرګـې  دغـې  د 

عرفـان هـم د ولـي جرګـې د ۱۶مـې تقنینـي 

دورې د اووم کال لـه السـته راوړنـو ډک وبالـه 

او ويـې ویـل چـې پـه دغـه کال کـې دوی ۵۴ 

عمومـي غونـډې کـړي چـې د اسـتیضاح یـوه، 

۳۴عـادي  او   ۳ اسـتامع  د   ،۱۴ اسـتجواب  د 

غونـډې پـه کـې شـاملې وې.

ده وویـل، د قوانینـو پـه تصویبولـو او د خلکو د 

اسـتازیتوب پـه برخو کـې دوی ښـه عمل کړی 

دی.

د ده پـه خـره، ولسـی جرګـې د قانون پـه برخه 

کـې یـې ۲۷ مصوبـې لرلـې چـې درې پکـې 

د   ۳  ، فرمانونـه  تقنینـي  اتـه  طرحـې،  قانونـې 

ماليـې او بودجـې او ۴ پـه کـې نړیوال سـندونه 

وو.

ښـاغي عرفان وویل، دوی په دغـه کال کې اوه 

تقنینـي سـندونه چې د مـي ګټو پرخـالف وو، 

رد کړي دي.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې دغـې جرګې د 

چهارشـنبې پـه ورځ د ۱۳۹۷ ملریـز کال مـي 

بودجـه د رأیـو پـه اکرثیـت تصویـب کړه.

یـو شـمېر افغـان کارپوهـان د ولـي جرګـې د 

۱۶مـې تقنینـي دورې د اووم کال لـه کارونـو 

رايض نـه دي او وايـي چـې دغه جرګـه د ځینو 

مهمـو قوانینـو پـه تصویبولـو، د حکومـت پـر 

اجراتـو د څـار او د خلکـو د اسـتازیتوب پـه 

برخـو کـې پاتـې راغلـې ده.

د دغـو کارپوهانـو لـه ډلـې کبیـر رنجـر ازادي 

راډیـو تـه وویل:

»دوی د قانـون او حتـی د څـار پـه چـارو کـې 

پاتـې راغـي، څارنه چې ډېـره رضوري ده، هغه 

یـې نـه ده تررسه کـړې، د خلکو اسـتازیتوب یې 

هـم په همدې بڼـه، دوې باید د خلکو غوښـتنې 

او عمـده سـتونزې چـې بایـد حـل کـړې یـې 

وای او لـه منځـه یـې وړې وای، پـه دې نـه دې 

توانېدلی.«

ښـاغلی رنجر وايـي، ولي جرګه پـه دغه کال 

کـې هـم ونـه توانېـده چـې د لـوړو زده کـړو او 

د دولـت د اساسـې تشـکیالتو قوانیـن چې ډېر 

مهـم دي، تصویـب کړي.

دی د ځینـو قواننیـو د نـه تصویبېـدو المـل د 

ولـي جرګې پـه عمومي غونډو کـې د جرګې 

د غـړو نـه حارضېـدل ګڼـي او دا هغـه څـه دي 

چـې پخوا تـر دې د یادې جرګـې اداري پالوي 

هـم پـه دې اړه انتقادونه کـړي دي.

115 نمایندۀ خواهان اجرایی شدن قانون نافذ ثبت احوال نفوس شدند
ادارۀ شناس نامه های برقی:

شناس نامه های برقی به اساس فرمان رییس جمهور توزیع می شود

سفارت چین در کابل:

عالقه مند همکاری در بخش نظامی با افغانستان هستیم

وليس جرګه د ۱۶مې تقنینې دورې 

د اووم کال فعالیتونه بریايل ګڼي

ابوبکر صدیق
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ورزش
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اولويت د سياست خپلواکي دی

ــوی،  ــه ش ــره يب وزل ــوار او څوم ــره خ ــت څوم ــه سياس دلت

ــا  ــو او ري ــو، غولول ــال، دروغ ــره د غ ــت څوم ــه سياس دلت

ســطحي تــه را ټيــټ شــوی، دلتــه سياســت څومــره د تعصــب او تبعيــض 

ــانو او  ــره د زورورو، بدماش ــت څوم ــه سياس ــدي دی، دلت ــارت الن ــر اس ت

ــان  ــره د ځ ــت څوم ــه سياس ــوی، دلت ــدل ش ــر ب ــه ډگ ــو پ ــو د لوب پهلوانان

پالنــي او مقــام پالنــي پــه وســيله بــدل شــوی، دلتــه سياســت د علــم پــه 

ــت  ــه سياس ــوی او دلت ــره ش ــره يب تاث ــي اوڅوم ــره يب اتوريت ــه څوم توگ

څومــره د ټولنــي د تنظيــم کونکــی او الرښــوونکی پــه توگــه مــايت خــوړيل 

ــن دی. ــي ناوري ــو تاريخ او دا ي

ولی آریا

جای خیلی تأسـف اسـت که از دید بسـیاری در افغانسـتان، 
سکوالریسـم یعنـی کفـر و الحـاد و فرد سـکوالر هـم یعنی 
ملحـد و کافـر. درصورتـی کـه سکوالریسـم یعنـی جدایـی 
دیـن از دولـت و هیـچ نوع منافاتـی با دین داری نـدارد. یک فـرد می تواند 
کامـًا متدیـن باشـد و در عیـن حـال در رأس یـک نظـام سـکوالر قـرار 
داشـته باشـد. ایـن نمونـۀ بـارزی اسـت از بی سـوادی در دانـش سیاسـی. 
مورد بزرگ دیگر، بی سـوادی سیاسـی در افغانسـتان؛ برداشـت کامًا غلط 
و معکـوس از مفهـوم فدرالیسـم در میـان خیلـی از بـه اصطـاح نخبه گان 
سیاسـی اسـت. فدرالیسـم یعنـی گرایـش به یک سیسـتم توزیع قـدرت به 
طـور غیـر متمرکـز، جهـت انجـام آسـان تِر امـور و عرضـۀ بهتـر خدمات. 
خـود این سیسـتم فدراسـیون نامیده می شـود. سیاسـت خارجـی و دفاعی 
در کنتـرل حکومـت فـدرال یعنـی حکومت مرکزی اسـت. خدمـات دیگر 
توسـط حکومت هـای محلی ارایه می شـود، ولی در افغانسـتان، فدرالیسـم 
یعنـی تجزیـۀ کشـور و خیانـت ملـی و شـخص معتقد بـه این نظـام یعنی 
خایـن ملـی و وطن فروشـی کـه بایـد اعـدام و سنگسـار شـود! از نـگاه 
ایـن ناآگاهـان، حکومـت فدرالـی یعنـی حکومـت محلـی )یعنـی کامـًا 
برعکـس(. اگـر بپرسـید چـرا فکـر می کننـد کـه فدرالیسـم یعنـی تجزیـۀ 
کشـور و حکومـت فدرالـی یعنی حکومـت محلی، به شـما خواهند گفت: 
»مگـر قبایـل آزاد پاکسـتان را نمی بینید کـه حکومت فدرالـی دارد و تقریبًا 
تجزیه شـده از پاکسـتان اسـت؟« این آقایـان هنوز یک چیز خیلـی ابتدایی 
را متوجـه نشـده انـد و آن این کـه مناطـق قبایـل آزاد پاکسـتان، حکومـت 
فدرالـی نـدارد؛ بلکـه توسـط حکومـت فـدرال پاکسـتان یعنـی حکومـت 
مرکـزی پاکسـتان در اسـام آباد اداره می شـود و مشـکل ایـن منطقـه ایـن 
اسـت کـه مربـوط بـه حکومـت محلـی صوبـۀ خیبـر پختون خـوا نشـده 

اسـت، ولـی قـرار اسـت تـا سـال ۲0۲۲ در ایـن ایالت مدغم شـود.
واقعیـت ایـن اسـت که اگر کسـی با زبان انگلیسـی آشـنایی کافی نداشـته 
باشـد، ممکـن اسـت نـام رسـمی ایـن منطقـه، او را بـه اشـتباه بینـدازد 
اداره  مناطـق  یعنـی   »Federally Administered Tribal Areas«
شـده توسـط حکومت فـدرال. حکومت فـدرال هم یعنی همـان حکومت 
مرکـزی در اسـام آباد. حـاال اگـر کسـی بـا آشـنایی کم بـا زبان انگلیسـی 
و دانـش کـم در سیاسـت، بیایـد آن را ترجمـه کنـد: »مناطـق قبایلـی اداره 
شـده بـه طور فـدرال« کـه از نظـر تحت اللفظـی، ترجمۀ بدی هم نیسـت، 
بـه احتمـال زیـاد به ایـن نتیجه می رسـد که فدرالیسـم یعنی تجزیه کشـور 
و حکومـت فـدرال هـم یعنـی حکومـت محلی. حـاال اگر احیانًا کسـی در 
زمـرۀ همیـن افـراد قـرار می گیـرد و می خواهـد بنـده را متهـم بـه ترویـج 
الحـاد و تجزیـۀ کشـور بکنـد، توصیـه می کنـم دوبـاره فکر کنـد، ولی اگر 
کسـی مایـل اسـت مودبانـه و علمی مخالفت کند، خوشـحال خواهم شـد.

رامین عظیمی

تكان دهنده:
در جلسـۀ شـورای امنیت، روسـیه حتا یک بار هم از طالبان 
بـه عنـوان گـروه تروریسـتی نـام نبـرد و تنهـا نگرانی شـان 
را در مـورد حضـور گسـترده داعـش در شـمال افغانسـتان ابـراز کردنـد؛ 
درحالـی کـه نماینـدۀ ایاالت متحـدۀ امریکا تمـام صحبتش متوجـه طالبان 
بـود و از حمایـت خارجـی بـه طالبـان نگرانـی خـود را اعـان کـرد. این 
برخـورد متناقـض بـا تروریسـم و دشـمنان مـردم افغانسـتان، خبـر جنگی 
خطرنـاک و دوام دار، بـا نقش آفرینـی قدرت هـای جهانـی را می دهـد. تنها 
راه نجـات افغانسـتان از ایـن جنِگ خانمان سـوز و ویران گـر، تعهد رهبران 
و مردم کشـور اسـت؛ در غیـر آن، سـال های دراز دیگر نیز شـاهد تکه تکه 

شـدن انسـان ها و سـرزمین مان خواهیـم بود!

بشیر احمد قاسانی

كابل شهر خربوزه!
شـهری کـه در آن آلوده گـی هـوا به اوجش رسـیده باشـد و 
هیچ کسـی احسـاس مسـوولیت نکند؛ بـه نام شـهر خربوزه 
توسـط  زیسـت  محیـط  از  حفاظـت  ادارۀ  شـهر  ایـن  در  می شـود.  یـاد 
ناتوان تریـن افـراد رهبـری می شـود و برنامه یـی بـرای کاهـش آلوده گـی 
هـوا نیـز ندارنـد. هم چنان در شـهر خربـوزه آب هـای زیرزمینی نیـز آلوده 
شـده و ادارۀ آب رسـانی تنهـا ُهشـدار می دهـد کـه تـا چهـار سـال دیگر، 
کابـل بـا قحطـی آب روبـه رو خواهـد شـد؛ ولـی بـرای مدیریـت آب هـا 

روشـن نیسـت کـه برنامۀ ایـن اداره چیسـت؟
در شـهر خربـوزه، ساخت وسـازِ خانه هـا و بلندمنزل ها به گونۀ خودسـرانه 
ادامـه دارد و سـاحات سـبز و پارک هـا نیـز توسـط زورمنـدان بزرگـوار 
غصـب می شـود؛ ولـی شـهرداری در کار جلوگیری آن به مراتـب ناتوان تر 
اسـت. باشـنده گان شـهر خربـوزه نیـز مردمـان بی مسـوولیت بـوده و هیچ 

توجهـی بـه محیـط زیسـت و پاکی و صفایـی شهرشـان ندارند.

وداع سانچس با بازیکنان آرسنال 

در آستانه پیوستن به منچستریونایتد

مورینیو:

کریک در پایان فصل به کادرفنی 
منچستریونایتد اضافه می شود

فیـسبـوک نـــامــه

مهاجــم شــیلیایی توپچی هــای لنــدن در آســتانۀ جدایــی از آرســنال 
بــا هم تیمی هــای خــود خداحافظــی کــرد. نشــریۀ »میــرر« انگلیــس 
گــزارش داد کــه الکســیس ســانچس پــس از دریافــت یــک تمــاس 
ــش خداحافظــی  ــا هم تیمی های ــش از ســاعت ۱۱ شــب ب ــی پی تلفن
کــرده و هتــل محــل اســکان تیــم فوتبــال آرســنال را تــرک کــرده 

اســت. بــر
در  دیــروز  مهاجــم شــیلیایی  ایــن  گــزارش،  همیــن  اســاس 
آزمایش هــای پزشــکی منچســتریونایتد شــرکت کــرد. آرســن ونگــر 
ــی  ــرای رویاروی ــره آرســنال ب ــب ۱۹ نف ــدا ســانچس را در ترکی ابت
ــگ  ــت وچهارم لی ــۀ بیس ــتال پاالس در هفت ــا کریس ــروز ب ــر دی عص
ــا  ــن ب ــن بازیک ــس از وداع ای ــا پ ــود، ام ــته ب ــس گذاش ــر انگلی برت

هم تیمی هایــش او را از لیســت خــارج کــرد.
همچنیــن هنریــک مخیتاریــان کــه در آســتانۀ پیوســتن بــه آرســنال 
ــته بــا  ــه بــا ســانچس اســت، هــم روز گذش در طــرح معاوض
هم تیمی هایــش خداحافظــی کــرده و نامــش هــم از فهرســت 
منچســتریونایتد بــرای تقابــل بــا برنلــی خــارج شــده اســت. »میــرر« 
خبــر داد کــه انتظــار مــی رود ایــن دو انتقــال پرســروصدا تــا چنــد 

ــرد. ــه خــود بگی ــده شــکلی رســمی ب روز آین

ــته  ــاری بازنشس ــل ج ــان فص ــرخ در پای ــیاطین س ــی ش ــک دفاع هافب
می شــود. مایــکل کریــک، کــه در فصــل جــاری تنهــا یــک بــازی بــرای 
ــکل  ــع مش ــز روی رف ــر تمرک ــه خاط ــام داده و ب ــتریونایتد انج منچس
ــی  ــیاطین ســرخ را همراه ــش دیگــر نتوانســته ش ــان نامنظــم قلب ضرب

ــت. ــد آویخ ــش را خواه ــاری کفش های ــل ج ــان فص ــد، در پای کن
ــر  ــت: فک ــاره گف ــن ب ــرخ در ای ــیاطین س ــرمربی ش ــو، س ژوزه مورینی
پایــان فصــل  در  بازنشســته گی  بــرای  کریــک  تصمیــم  می کنــم 
ــر  ــه خاط ــه ب ــته، بلک ــۀ گذش ــکل هفت ــر مش ــه خاط ــا ب ــاری نه تنه ج
ــت.  ــی اس ــت و خوب ــم درس ــت، تصمی ــه او داش ــی ک مصدومیت های
بنابرایــن، خوشــحالیم کــه مایــکل در پایــان فصــل جــاری بــه کادرفنــی 
تیــم ملحــق خواهــد شــد، مگــر این کــه او نظــرش را تغییــر دهــد، امــا 
باشــگاه خیلــی خوشــحال خواهــد شــد تــا ایــن کار را بــرای کریــک 

انجــام دهــد.
ســرمربی پرتغالــی شــیاطین ســرخ تأکیــد کــرد: او در ایــن فصــل هــم 
دوبــاره بــرای منچســتریونایتد بــازی خواهــد کــرد. پــس از چنــد مــاه 
کــه کریــک تمرینــی نکــرده بــود، اکنــون دومیــن هفتــه حضــورش در 
تمرینــات را تجربــه می کنــد. مایــکل می توانــد بازیکــن خیلــی مهمــی 

بــرای مــا باشــد.
کریــک تاکنــون 460 بــازی بــرای شــیاطین ســرخ انجــام داده و ۲3 گل 
هــم بــه ثمــر رســانده اســت. او بــا شــیاطین ســرخ 5 قهرمانــی در لیــگ 
برتــر، یــک قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان اروپــا، یــک قهرمانــی در جــام 
ــک  ــان، ی ــگاه های جه ــام باش ــی در ج ــک قهرمان ــس، ی ــی انگلی حذف
قهرمانــی در لیــگ اروپــا، 3 قهرمانــی در جــام اتحادیــه و 6 قهرمانــی در 

جــام خیریــه انگلیــس را تجربــه کــرده اســت.

فـن  مـذاکـره
ســاختار سیاســی، اقتصــادی و نظامــی جهــان امــروزی پیامــد مذاکره های 
ــای  ــک و قدرت ه ــان، ممال ــان مردم ــان شــده و جــدی می ــد، پ هدفمن
جهانــی می باشــند. مردمــان و ممالــک کــه فــن مذاکــره را خــوب بلــد 
ــنج و  ــا تش ــواره ب ــد، هم ــوب ندارن ــای خ ــره کننده ه ــتند و مذاک نیس
ــته  ــم وابس ــات مه ــوده و در تعام ــرم نم ــه ن ــت و پنج ــی دس راه گم
ــس  ــۀ داوی ــند. به گفت ــران می باش ــم دیگ ــکار و تصامی ــا، اف به تاش ه
و دیگــران )۱۹۹3(، عمده تریــن سیاســت های همگانــی امــروزی نتیجــۀ 
مذاکــره و چانه زنی هــای پیچیــده روی منافــع، انتخــاب میــان ارزش هــا 
ــم و  ــۀ مه ــک گزین ــدام ت ــه ک ــت؛ البت ــوده اس ــع ب ــان مناب ــت می و رقاب
ــدارد؛ بلکــه نتیجــۀ  ــن پروســه وجــود ن ــرای طرف هــا در ای کار ســاز ب
ــر دارد.  ــی مدبرانه ت ــه زن ــر انجــام کار و چان ــر بســتگی به نحــوۀ بهت بهت
ــه  ــدازی چان به همیــن خاطــر، برنامه هــا و پالیســی های کــه بــدون راه ان
زنی هــای حرفــۀی و جــدی روی دســت گرفتــه می شــوند، زیــاد مفیــد 

ــند.  ــند نمی باش ــام پس و ع
ــک  ــۀ ی ــره به مثاب ــد از مذاک ــک بای ــا و ممال ــا، ملت ه انســان ها، جریان ه
وســیلۀ مهــم به خاطــر حــل تشــنج های ممکــن در میــان خــود اســتفاده 
انــدازی  بــا راه  نماینــد. هم چنــان، ملت هــا و ممالــک می تواننــد 
ــود  ــی خ ــت عقان ــاز، ظرفی ــر و سرنوشت س ــدی، مؤث ــای ج مذاکره ه
ــۀ یــک فرصــت مهــم  را به نمایــش گذاشــته و از جریــان مذاکــره به مثاب
به خاطــر دســت یافتــن به خواســت های معقــول خــود اســتفاده نماینــد. 
مذاکــره بهتریــن بدیــل بــرای جنــگ اســت کــه بــرد و باخــت دارد؛ ولــی 
ویرانــی و قتــل و کشــتار نــه. در پروســۀ مذاکــره، به جــای زور و تفنــگ، 
ــدن و  ــته ش ــث برجس ــد و باع ــت می کنن ــم رقاب ــا ه ــق ب ــل و منط عق
ــن  ــیدن و از بی ــرف رس ــث به مص ــه باع ــوند، ن ــر می ش ــد یک دیگ رش
ــا  ــج مذاکره ه ــی نتای ــه گاه ــت ک ــن اس ــه ممک ــر. البت ــن یک دیگ رفت
ــن  ــی ای ــراه باشــند؛ ول ــازه هم ــای ت ــروز تشــنج ها و بحران ه ــا ب ــز ب نی
ــد  ــد و نتیجــۀ نحــوۀ برگــزاری مذاکــرات و پیام ــدرت اتفــاق می افت به ن
ــث  ــد و باع ــده می باش ــره کنن ــای مذاک ــت طرف ه ــرش و نی ــرز نگ ط

ــره نمی شــود. ــگ شــدن ارزشــمندی اصــل مذاک ــم رن ک
ــد  ــنجات و ب ــتخوش تش ــه دس ــان و منطق ــه جه ــی ک ــر کنون در عص
ــدازی  ــره و راه ان ــن مذاک ــه  ف ــن ب ــد، پرداخت ــای روز افزون ان باوری ه
ــش  ــرای کاه ــن ب ــای ممک ــی از راه ه ــر یک ــد و مثم ــای مفی مذاکره ه
ــوب  ــک محس ــان و ممال ــان مردم ــا در می ــش تضاده ــنجات و کاه تش
می شــود. به همیــن خاطــر، جریان هــای فعــال، احــزاب سیاســی، 
ــر  ــد به خاط ــورها بای ــک و کش ــع دیپلوماتی ــک، مراج ــای اکادمی نهاده
ــراد  ــۀ اف ــه و تربی ــو و مفاهم ــای کاری گفت وگ ــی میکانیزم ه شــکل ده
ــد و مثمــر برنامه هــای  ــدازی مذاکره هــای مفی ــد در عرصــۀ راه ان توانمن
معقــول و مــداوم را روی دســت داشــته باشــند. نبایــد به مذاکــره، 
ــت  ــد ظرفی ــد و بع ــرکت کنن ــد و ش ــه اول برون ــتاد ک ــانی را فرس کس
ــی  ــورد ارزیاب ــره م ــۀ مذاک ــبرد پروس ــون پیش ــان را پیرام و توانایی ش
ــک  ــۀ ی ــره به مثاب ــد مذاک ــر از رون ــتفاده بهت ــرای اس ــه، ب ــرار داد. بلک ق
فرصــت مهــم، بایــد انســان های بــا تجربــه، بــا درایــت و بــا صاحیــت 
ــی  ــی، در پ ــۀ عمل ــا به  گون ــر مذاکره ه ــل از تدوی ــد قب ــتاد و بای را فرس

ــود.  ــراد ب ــو اف ــۀ هم چ تربی
هم چنیــن، بــرای نجــات بشــریت از اوضــاع متشــنج و مملــو از 
ــد فرهنــگ مذاکــره را عــام ســاخت و  ــی، بای تضادهــای ویرانگــر کنون
ــا  ــزی، از مذاکــره و مفاهمــه اســتفاده نمــود. ب به جــای جنــگ و خونری
ــد  ــا می توانن ــا و ملت ه ــه، مردم ه ــره و مفاهم ــتن به مذاک ــل جس توس
ــتن  ــدون کش ــم ب ــد و ه ــت یابن ــود دس ــزاع خ ــورد ن ــوق م ــم به حق ه
یک دیگــر و بــدون توهیــن کــردن بۀک دیگــر کنــار هــم زندگــی کننــد. 
هــال )۲006( معتقــد اســت کــه توجــه بیشــتر به  مذاکــره و پالیسی ســازی 
پیرامــون انکشــاف متــوازن در عرصه هــای مختلــف زندگــی اجتماعــی، 
از تشــنجات و نزاع هــای داخلــی جلوگیــری می کنــد. در حقیقــت، 
مذاکــره عمده تریــن وســیلۀی برقــراری ارتباطــات سیاســی میــان مــردم، 
ــق  ــا را در جهــت تحق ــه آن ه ــک محســوب می شــود ک ــا و ممال ملت ه

می کنــد.  کمــک  برنامه های شــان 
بایــد دانســت کــه، مذاکره هــا معمــوالً ســه نــوع نتیجــه را در پــی دارنــد 
ــرد  ــرد/ ب ــت. ب ــت/ باخ ــت و باخ ــرد، برد/باخ ــرد/ ب ــارت از ب ــه عب ک
بهتریــن و ســازنده ترین پیامــد ممکــن از یــک مذاکــره اســت کــه هــردو 
ــداف  ــانند و به اه ــان می رس ــره را به پای ــه مذاک ــۀ موفقان ــرف به  گون ط
مــورد نظــر خــود می رســند. در ایــن حالــت، اهــداف مشــابه  و ظرفیــت 
متــوازن و مشــابه  طرف هــای مذاکــره کننــده نقــش مهــم دارنــد. نتیجــۀ 
بــرد/ باخــت نوعــی از پیامــدی اســت کــه یــک طــرف مذاکــره کننــده 
ــان  ــره را به پای ــۀ مذاک ــه پروس ــد و پیروزمندان ــود می رس ــدف خ به ه
ــش  ــر خوی ــورد نظ ــداف م ــازد و به اه ــر می ب ــرف دیگ ــاند و ط می رس
نمی رســد. در ایــن حالــت، ظرفیــت طرف هــای دخیــل و نحــوۀ برنامــه 
ریــزی و چانــه زنــی آن هــا نقــش اساســی را بــازی می کننــد کــه ببرنــد 
یــا ببازنــد. نتیجــۀ باخــت/ باخــت پیامــد یــک مذاکــرۀ نــاکام اســت کــه 
ــند.  ــود نمی رس ــر خ ــورد نظ ــداف م ــه  اه ــد و ب ــرف می بازن ــردو ط ه
ــره  ــای مذاک ــای طرف ه ــا و توانمندی ه ــز ظرفیت ه ــت نی ــن حال در ای
ــۀ  ــد. نتیج ــازی می کنن ــی را ب ــش اساس ــا نق ــای آن ه ــده و برنامه ه کنن
ــه در  ــود. البت ــته می ش ــوب پنداش ــا مطل ــۀ ن ــک نتیج باخــت/ باخــت ی
ــت،  ــرش، نی ــرز نگ ــه  ط ــا ب ــی مذاکره ه ــای احتمال ــت پیامده ــر حال ه
ــره بســتگی  ــۀ مذاک ــل در پروس ــای دخی ــای طرف ه ــت و برنامه ه ظرفی

دارنــد.

عبدالقهار سروری /////////// بخش دوم
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وفـاق ملـی، سنـگ بنـای مـکتب و اعتمـاد مـردم

این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

ــان و  ــاق، ناشــی از اطمين ــغ شــان از طــرح وف ــی دری ــاق ملــی و حمایــت ب ــأت وف ــردم ســمنگان از هي اســتقبال گــرم م
ــد.  ــاق ملــی دریافتن ــام وف ــود كــه در پي ــه راه و اندیشــۀ آمرصاحــب شــهيد ب اعتمــاد مــردم ب

یــاد و خاطــرۀ آمرصاحــب شــهيد بــرای ســمنگانی هــای بــی آالیــش چنــان یــک حالــت تقدســی داشــت كــه بــار بــار بــا 
اظهــار آن، تعهــد ناگسســتنی خویــش را بنمایــش ميگذاشــتند.

ــوان،  ــای ج ــی گوی ــده گ ــاالن، گردانن ــای خوردس ــای زیب ــروده ه ــش س ــودكان، خوان ــنگ ك ــای قش ــته ه ــدای گلدس اه
ــی از  ــوه هائ ــه جل ــان، هم ــی ميزبان ــی صميم ــرانجام مهمان ــان و س ــق جوان ــای پرشــور ســخنرانان، درک عمي ــت ه صحب

ــود. ــردم ب ــاد م ــان و اعتم اطمين
گفتمــان وفــاق ملــی و محفــل تهــداب گــذاری مكتــب متوســطۀ خواجــه اســماعيل بــه همــكاری بنيــاد شــهيد احمدشــاه 

مســعود و كمــک مالــی انجمــن كمكــی پادربــورن آلمــان از پيــام هــای خــوش بــرای ســمنگانی هــای عزیــز بــود.
رویهمرفتــه، نگرانــی از وضعيــت عمومــی كشــور، بخصــوص نبــود هيــچ ســمنگانی ای در چــوكات رهبــری و ادارهء والیــت 

ســمنگان، اعتــراض و انتقــاد هــا را یكصــدا بــا خــود داشــت.
مسئولين والیت یكدست با مردم و در حمایت مردم بگونۀ خانوادۀ صميمی با هم وصل بودند.
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