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کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران:

کارمندان زن رسانه ها 
مصون نیستند

در آســتانۀ فــرا رســیدن روز جهانــی 
ــه  ــازه کمیت ــای ت ــارچ، یافته ه ــتم م هش
مصوونیــت خبرنــگاران افغانســتان نشــان 
افغــان حتــی در  زنــان  کــه  می دهــد 
ــت  ــورد آزار و اذی ــانه ای م ــای رس نهاده

جنســی قــرار می گیرنــد.
روز  خبرنــگاران،  مصوونیــت  کمیتــه 
ــت  ــک نشس ــوت( در ی ــنبه )15 ح سه ش
آزار  منــع  پالیســی  کابــل،  در  خبــری 
و اذیــت جنســی در برابــر بانــوان در 

کــرد. معرفــی  را  رســانه ها 
مســووالن ایــن کمیتــه ابــراز نگرانــی 
ــخص  ــی مش ــود پالیسس ــه نب ــد ک کردن
ــانه های  ــوان در رس ــت از بان ــرای حمای ب

ــت. ــز اس ــش برانگی ــور، چال کش
صدیــق اهلل توحیــدی مســوول دادخواهــی 
کمیتــه مصوونیــت خبرنــگاران گفــت 
ــی  ــت جنس ــع آزار و اذی ــی من ــه پالیس ک
ــود  ــق ش ــتان تطبی ــانه های افغانس در رس
ــان  ــه زن ــر علی ــونت ها ب ــزان خش ــا می ت

ــد. ــش یاب کاه
آقــای توحیــدی افــزود، دختــران و زنانــی 
فعالیــت  کشــور  رســانه های  در  کــه 
دارنــد، شــجاع ترین بانــوان در افغانســتان 

ــد. ــی می کنن ــه دادخواه ــتند ک هس
ــت  ــه مصوونی ــی کمیت ــوول دادخواه مس
ــدان زن در  ــی کارمن ــگاران از تمام خبرن
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ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

ــن  ــه ای ــج روز ب ــار از پن ــل - کنده شــاهراه کاب
طــرف بــه روی ترافیــک مســدود اســت و 
دیشــب هنــگام برداشــتن خیمــۀ تحصــن 
ــدگان  ــان مظاهره کنن ــری می ــان، درگی معترض
ــه وقــوع پیوســته اســت. و نیروهــای امنیتــی ب

ــن  ــنبه همی ــار، روز ش ــل - کنده ــاهراه کاب ش
هفتــه در پــی کشته شــدن دو باشــندۀ روســتای 
ــا  ــاغ مســدود شــد ت ــره ب شــیرآباد ولســوالی ق
ایــن  کــه ســرانجام بــرای بازگشــایی ایــن مســیر 
ــد. ــه کرده ان ــی مداخل ــای امنیت دیشــب نیروه

از  یکــی  ذهیــن،  صدیــق اهلل  انجنیــر 
ــب در  ــت: دیش ــرات گف ــدگان تظاه تنظیم کنن
پــی آتــش زدن خیمــۀ تحصــن معترضان، شــمار 
ــز  مظاهره کننــدگان افزایــش یافــت و مــردم نی

ــدند. ــاتی ش احساس
او گفــت »پولیــس بــر خیمــۀ تحصــن در 
نزدیکــی دروازۀ بلــخ شــهر غزنــی هجــوم بــرد و 
زمانــی کــه معترضــان در برابــر پولیــس مقاومت 
نشــان داد، پولیــس دســت بــه اســلحه بــرد کــه 

ــون در  ــن زخمــی شــدند و اکن در نتیجــه دو ت
ــا را  ــزرگان م ــن از ب ــه ت ــد و س ــتان ان بیمارس
ــردم  ــروز شــمار م ــرده و ام ــا خــود ب پولیــس ب
ــز می باشــند«. ــه و احساســاتی نی ــش یافت افزای

ــل -  ــاهراه کاب ــد، ش ــدار داده ان ــان هش معترض
ــود کــه  ــی مســدود خواهــد ب ــا زمان ــار ت کنده

ــود. ــرآورده ش ــان ب ــت های آن خواس
ــاهراه  ــافر در ش ــزاران مس ــر، ه ــال حاض در ح
ــیر  ــن مس ــدن ای ــرای بازش ــار ب ــل - کنده کاب

ــد. منتظــر ان
ــال و  ــت: »اطف ــا، یکــی از مســافرین گف گل آغ
زنــان کــه در مســیر راه گیــر مانــده انــد، بســیار 
ــد  ــدام کن ــد اق ــت بای ــد و دول دچــار مشــکل ان
کــه راه بــاز شــود همگــی دچــار مشــکل شــده 

انــد«.
ــت:  ــی گف ــی غزن ــوری، ســخنگوی وال ــارف ن ع
ــای بیشــتر  ــی، نیروه ــهر غزن ــت ش ــرای امنی ب
ــو  ــه جل ــد ک ــاش دارن ــد و ت ــده ان ــتقر ش مس

ــد. ــاع را بگیرن ــت اوض وخام

شاهراه کابل- 
جنوب همچنان مسدود است

ناگفتـه نکتـۀ  چنـد 
ِن بحـرا د  مـور در  بلخ   
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زبـان  از  ریاسـت جمهوری  ارگ  کـه  حـاال 
وزیـر داخلـه اش از نزدیـک بودِن حـِل بحران 
بلـخ خبـر می دهـد و بـر اسـاِس گزارش هـای 
موثـق، هیأتی نیـز برای گفت وگوهای بیشـتر 
به شـمول سـام رحیمـی رییس دفتـر آقای 
غنـی و معصـوم اسـتانکزی رییـس عمومـی 
امنیـت ملـی بـه ایـن والیـت فرسـتاده شـده 
اسـت، الزم دیـدم برخـی نکات را کـه همواره 
ذهنـم را بـه خـود مشـغول داشـته، در ایـن 

مجـال مطرح بسـازم.

نکتۀ نخسـت
مبـارزات  بحبوحـۀ  در  پیـش  سـال ها   
کـه  دوسـتی  ریاسـت جمهوری،  انتخاباتـی 
مسـایل سیاسـی را به شـدت دنبـال می کنـد، 
گفـت کـه آقـای غنـی در لوگـر دیـداری بـا 
گلبدیـن حکمتیـار داشـته و در ایـن دیـدار 
بـه توافق هایـی رسـیده اسـت. از جملـۀ ایـن 
تحلیل گـر  ایـن دوسـِت  بـه گفتـۀ  توافق هـا 
پـس از پیـروزِی آقـای غنـی ایـن بـوده کـه 
آقـای  کـه  می سـازد  فراهـم  را  شـرایطی  او 
حکمتیـار بـه کابـل آمـده و بـا اسـتقبال گرِم 
دولـت مواجه شـود. در ضمن، دولـت برای او 
امکاناتـی را فراهـم می سـازد کـه بـه هیچ یک 
اختصـاص  حـال  بـه  تـا  جهـادی  سـران  از 
نیافتـه اسـت. این دوسـت می گفـت که یکی 
از شـرایط ورود حکمتیـار بـه کابـل پـس از 
این کـه آقـای غنی بـه ارگ ریاسـت جمهوری 
دسـت پیدا کنــد، تصفیۀ سـران جمعیت و از 
جملـه عطـا محمد نـور از بلخ اسـت. او اضافه 
می کـرد کـه حکمتیـار از غنـی خواسـته کـه 
پـس از برکنـاری آقـای نـور، یکی از افـراِد او 
بایـد در ایـن سـمت قرار گیـرد. آن زمان، من 
چنیـن سـخنانی را به تیــوری توطیه نسـبت 
داده، زیاد جــدی نگرفتـم؛ اما زمانی که آقای 
حکمتیـار بـا آن همـه دمبـک و دسـتک وارد 
کابـل شـد و ظاهـراً بـه رونـد صلـح پیوسـت، 
تیـوری  حرف هـا  آن  کـه  شـدم  متوجـه 
توطیـه نـه، بـل دقیقـاً توطیه یی عملـی علیه 

افغانسـتان و وحـدت ملـِی آن بـوده اسـت.

نکـتۀ دوم
 پـس از آن کـه ارگ ریاسـت جمهوری بـا یک 

عطـا  حـذِف  برنامـۀ  ناجوان مردانـه،  ترفنـد 
محمـد نـور را بـه بهانـۀ پذیـرِش اسـتعفای 
او آغـاز کـرد، بـا توجـه بـه تجربه هـای قبلـی 
فکـر می کـردم کـه ارگ موفـق خواهـد شـد 
کـه آقـای نـور را از بلـخ دور سـازد و طـرِح 
خـود را در این والیت عملی کنــد. من در آن 
وقـت، میـان آقای نور و اسـماعیل خـان وزیر 
پیشـیِن انـرژی و آب و والی هرات مقایسـه یی 
کـه  رسـیدم  نتیجـه  ایـن  بـه  و  دادم  انجـام 
اسـماعیل  کـرزی  زمـان  در  کـه  همان گونـه 
خـان طـی یـک توطیـه از والیت هـرات کنار 
زده شـد، ایـن بـار در زمـاِن غنـی ایـن تجربه 
در مـورد آقـای نـور عملـی خواهـد شـد. امـا 
دیـدم کـه تحلیلـم چنـدان درسـت از آب در 
نیــامد. اسـتقامِت مردانـه و کم نظیـِر آقـای 
نـور در برابـر تمامیت خواهـی و حمایت هـای 
مردمی از او نشـان داد که ارگ در محاسـباِت 
خـود در مـورد آقـای نور بـه ترکســتان رفته 
اسـت. آقـای نـور به عنـوان یک سیاسـت مداِر 
نخبـه و مردمـی چنـان قدرتـی را به دسـتگاِه 
تمامیت خواهان در کشـور به نمایش گذاشـت 
که پشـِت آن لرزید و مجبور شـد کـه در برابر 
خواسـِت مـردم تمکیـن کنـد. ارگ بـه هیـچ 
صـورت تخمیـن نمـی زد کـه آقای نـور چنان 
برابـر توطیـه اش ایسـتاده گی  بـا صابـت در 
کنـد و چنـان مـوج گسـترده یی در حمایـت 
از او در سراسـِر کشـور بـه وجـود آیـد. ایـن 
ایسـتاده گی و حمایـِت مردمی نشــان داد که 
هیـچ قدرتـی نمی توانـد در برابـر اراده هـای با 
صابـت و مردمـی مقاومـت کنـد. آقـای نـور 
حـاال بـه الگویـی مقاومـت و ایسـتاده گی در 
برابـر تمامیت خواهـی و قلدری هـای قومـی ـ 
حکومتـی تبدیـل شـده اسـت و بدون شـک، 
ایـن درِس بزرگـی بـرای آینـده گان خواهـد 

. د بو

نکتۀ سـوم
برابـر  در  توطیه گـری  از  شـک  بـدون  ارگ 
اصــاح طلبان و جریان هـای مردمـی دسـت 
مهم تریـن  براهنـی  زمانـی رضـا  برنمـی دارد. 
بـا  کتـاب  در  فارسـی  زبـان  ادبـی  منتقـد 
کـه  بـود  نوشـته  مـس«  در  »طـا  ارزِش 
سـه  از  اصاح طلبـان  برابـر  در  دیکتاتورهـا 

ترفنـد معمـول اسـتفاده می کننـد: یـا آن هـا 
را می خرنـد و خامـوش می کننـد، یـا آن هـا 
را می کشـند و خامـوش می کننـد و یـا خـود 
می کننـد.  اختیـار  خاموشـی  برابرشـان  در 
پـس بـر ایـن اسـاس نمی تـوان اعتمـاد کـرد 
کـه تمامیت خواهـان دسـت از توطیه گـری و 
در  ارگ  امـروز  اگـر  بردارنـد.  دسیسه سـازی 
یکـی از برنامه هـای خود بـه دلیِل هوشـیاری 
و بیــداری طـرِف مقابـل بـا شکسـِت فاحش 
مواجـه شـده، ولـی روزی دیگـر از زاویۀ دیگر 
ایـن توطیـه را دنبـال خواهـد کرد. نیاز اسـت 
کـه متوجـه ایـن مسـأله بـود و از حـاال چنان 
بتوانـد  کـه  گرفـت  پیـش  در  را  سیاسـتی 
سـطوح  در  جامعـه  در  را  برابـری  و  عدالـت 
مختلـف ضمانـت کنـد و هیـچ تمامیت خـواه 
و انحصارگـری نتوانـد بـا برنامه هـای سـخیِف 
قومـی و زبانـی بـه هدف هـای خـود برسـد. 
مـن ایـن نـکات را بـه عنـوان بخشـی از یـک 
رویـداد تـاش کـردم آن گونـه کـه هسـت و 
روزنامه نگارانـه ام  بـا صداقـِت  وجـود داشـته، 
بـا دیگران شـریک سـازم. شــاید عـدۀ زیادی 
از ایـن مسـایل خبـر داشـته انـد و شـاید عدۀ 
دیگـری بـرای نخسـتین بـار ایـن مسـایل را 
شـنیده باشـند. امـا نکتـۀ مهـم این اسـت که 
تمامیت خواهـان بایـد بداننـد که مـردم کامًا 
بی خبـر از مسـایل و اسـراِر آن هـا نیســتند و 
می داننـد کـه در ایـن کشـور چـه می گـذرد. 
توطیـه  و  ترفنـد  بـا  نیسـت کـه  ایـن گونـه 
بتــوان به چشـِم مردم خـاک زد و هدف های 
شـوِم قومـی و تبـارِی خـود را دنبـال کـرد. 
مـردم افغانســتان حاال بیــدارتر از هـر زماِن 
دیگـری زنده گـی می کننـد و بـه خوبی سـیاه 
و سـفید را می تواننـد از یکدیگـر بازشناسـند. 
آقـای نـور تـا کنـون نشــان داده کـه مردانـه 
و هوشـیارانه در خـِط مـردم و سـنگِر دفـاع از 
ارزش هـای ملی و میهــنی ایسـتاده و در برابر 
هیـچ تهدیـد و تطمیعـی سـر خـم نمی کنـد. 
بـر فـرِض محـال کـه ارگ بتوانـد بـر ایـن دِژ 
مسـتحکم خلـل وارد کنـد، اما مـردم راِه خود 
و حساب شـان بـا تمامیت خواهـان را یافته انـد 

و ادامـه دهنـدۀ ایـن مبـارزه خواهنـد بود. 
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ناگفته نکتۀ  چند 
ِن بحـرا د  مور ر  د  بـلخ 

 

دو روز پیـش، ویدیویـی از یکـی از طنزپـردازاِن معروِف کشـور 
در فیسـبوک منتشـر شـد که وی در میاِن شـماری از نظامیان، 
مـورد توهیـن و تحقیـر قرار می گیـرد. آن  چه کـه در این کلیِپ 
ویدیویـی دیـده و شـنیده می شـد این بـود که شـماری نظامی 
کـه یونیفـورِم پلنگـی بـه تـن دارنـد، ابراهیم عابـد، طنزپـرداِز 
جریـاِن  در  و  گرفته انـد  محاصـر  در  را  کشـور  شناخته شـدۀ 
فیلم بـرداری از وی، خطـاب بـه مـردم می گوینـد »رویـش را 
ببینید که در حالت نشـئه قرار دارد... در رسـانه ها پشـِت مردم 

گـپ می زنـد...«.
در ایـن ویدیـو، آقـای عابـد هیـچ سـخنی نمی گوید. مسـلماً از 
ایـن حالـت، بیـش از نشـئه گی، می توان ترس و جبِر وارد شـده 
بـر او را اسـتنباط کـرد. امـا آن چه فراتـر و مهم تـر و دردناک تر 
از همـۀ ایـن حرف ها بـه نظر می رسـد، ضعِف فرهنگـی و نقِض 
افتخارآمیـِز حریِم خصوصِی یک شـهروند اسـت. حتماً کسـانی 
کـه ایـن عمـِل زشـت و ناشایسـت را انجـام داده اند، نشـئه گِی 
حریـم  شکسـتاندِن  بـرای  محکمـی  دلیـِل  را  شـخص  یـک 
خصوصی و سنگسـاِر شـخصیِت یک انسـان به حسـاب آورده اند. 
 بسـیاری از کاربراِن شـبکۀ فیسـبوک، این کلیپ را دسیسـه یی 
صورت گرفتـه توسـط زورمندانی کـه از هنِر نقــادانۀ آقای عابد 
آزار دیده انـد، توصیـف کـرده و این گونه از این هنرمنِد مشـهور 
کلیـپ  تماشـاِی  بـا  گمانـه  ایـن  هرچنـد  کرده انـد.  حمایـت 
نکتـۀ  ولـی  بـه حقیقـت می نمایـد،  قریـن  بیشـتر  ویدیویـی، 
دردانگیـز ایـن اسـت کـه کمترافـرادی هسـتند کـه بتواننـد از 
حـِق حفـظ حریـم خصوصـِی افـراد و پاسداشـِت آبـروِی آن ها 

حتـا در صـورِت وقـوع عمـِل جرمـی سـخن بگویند.
ابراهیـم عابـد طی اظهاراتی پس از انتشـار گسـتردۀ این ویدیو، 
ایـن کلیـپ هرگـز نشـان دهندۀ شـخصیِت  گفتـه اسـت کـه 
واقعـی او نیسـت و وی همچنـان متعهد به ادامـۀ کاِر هنری اش 
در کمـاِل درسـتی و صداقت اسـت. آقـای عابد با این سـخنان، 
هـم خواسـته ادعـاِی صورت گرفتـه در این کلیـپ علیه خودش 
را رد کنــد و هـم حـِس انزجارش نسـبت به فاعـاِن این عمل 

سـازد. متبارز  را 
ضعف هـای  و  چالش هـا  دلیـِل  بـه  افغانسـتان  در  متأسـفانه 
حریـم  حرمـِت  مواجهیـم،  آن  بـا  کـه  بی شـماری  فرهنگـِی 
خصوصـی و اصـل حفـظ آبـروی اشـخاص چنـان کـه بایـد، 
شـناخته و تثبیـت نشـده اسـت؛ از ایـن رو کسـانی کـه چنیـن 
ویدیوهـاِی دردآوری را ثبـت و نشـر می کننـد، بـا وارد کـردِن 
اتهامـاِت جرمـی بـر یـک شـخص، خـود را تبرئـه می نماینـد و 
کسـانی هـم کـه هواخـواِه شـخصیِت تـرور شـده هسـتند، بـا 
دسیسـه خواندِن قضیـه، صرفاً از شـخصیِت مـورد عاقۀ خویش 

می کننـد. حمایـت 
در چنیـن مجادلـه و معادله یـی، حفـظ حریـم خصوصـِی افراد 
و آبـروِی انسـان ها حتـا در صـورِت وارد بـودِن یـک اتهـام یـا 
عمـل ُجرمـی، هیـچ محلـی از اعـراب نـدارد. در کشـور مـا، 
فـراوان دیـده و تجربـه شـده  این چنینـی  مـوارد و مصادیـِق 
اسـت. بسـیاری ها در یـک رقابـِت سیاسـی، اقتصادی یا شـغلی 
تـرور  را  خـود  حریفـاِن  دریچـه  ایـن  از  به راحتـی  هنـری،  و 
شـخصیت کرده انـد و کنجـکاوِی بیمارگـوِن مـردم در زوایـاِی 
پنهـاِن زنده گـِی چهره های برجسـته نیز توانسـته ایـن جنگ را 

بـه سـود شـکننده گاِن حریـم خصوصـی تمـام کنـد.
ویدیـوی نشرشـده از طنزپـرداز معـروِف کشـور، بیـش از همـه 
در  مـردم  بی شـماِر  فضولی هـای  و  بیمـار  فرهنـِگ  زاییـدۀ 
زنده گـی خصوصـِی افـراد و اشـخاص اسـت. اگر چنیـن فیلم ها 
و پرده دری هایـی در رواِن جمعـِی جامعـۀ مـا خریـدار نداشـته 
باشـد، مسـلماً هیـچ رقیبـی حریـِف خـود را از ایـن دریچـه 
نشـانه نمی گیـرد و هیـچ شـخصیتی بـه ایـن وقاحـت لگدمـال 

نمی گـردد. 
حکومـت، نهادهـای مدنـی، رسـانه ها و افـراد آگاه و چیزفهـم، 
ایـن چالـش  بـا  دارنـد کـه  نوبـۀ خـود وظیفـه  بـه  هرکـدام 
فرهنگـی مبـارزه کننـد. رسـیده گی به جرایـِم افـراد و مکافاِت 
آن هـا، تنهـا کاِر حکومـت و نهــادهای مجـری قانـون از جمله 
پولیـس اسـت. پولیـس کابـل بایـد نظامی پوشـانی کـه چنیـن 
ویدیویـی را ثبـت و نشـر کرده انـد، مـورد شناسـایی و پیگـرد 
قـرار دهـد. نهادهـای مدنـی، رسـانه ها و افـراد آگاه نیـز وظیفه 
دارنـد کـه حـِق حفـظ حریـم خصوصـی و آبـروِی افـراد را بـه 
جامعـۀ کم سـواِد ما تفهیـم کنند و بـا فعالیت های روشـن گرانۀ 
خـود، مـردم و حکومـت را در مسـیِر درسـِت قانون مـداری و 

مکافات دهـی قـرار دهنـد. 

ضعِف فرهنگی 
و مظلومیِت حریم خصوصی

ان
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ــتان،  ــرب افغانس ــار در غ ــتین ب ــرای نخس ب
ــراز  ــرای اح ــی ب ــات ملک ــدان خدم کارمن
پُســت در ادارات دولتــی در امتحــان کانکــور 

ــد. ــتراک کردن اش
ــور  ــی کش ــات عال ــووالن وزارت تحصی مس
ــده  ــتراک کنن ــی اش ــه تمام ــد  ک می گوین
گان ایــن امتحــان ثبــت سیســتم بایومتریک 
شــده انــد کــه بیشــترین آنهــا زنــان اســتند.
همزمــان آگاهــان امــور می گوینــد کــه 
سیســتم بایومتریــک بــر عــاوه اینکــه 
ــی  ــات احتمال ــروز تخلف ــع از ب ــد مان می توان
بــه  می توانــد  شــود،  آزمــون  ایــن  در 
باورمنــدی بیشــتر مــردم در امــر مبــارزه بــا 

ــد. ــاد بیافزای فس
در ایــن آزمــون بیــش از پانــزده هــزار تــن از 
جوانــان هــرات بــرای راه یافتــن بــه بیــش از 
۱۷۰۰ بســت دولتــی ایــن والیــت اشــتراک 

کــرده انــد.
وزیــر  عمــری،  خواجــه  اهلل  نجیبــب 
بــه  کــه  افغانســتان،  عالــی  تحصیــات 
ــد در  ــرده می گوی ــفر ک ــرات س ــت ه والی
ایــن امتحــان ســه روزه، هــر روز پنــج هــزار 
تــن اشــتراک می کننــد کــه بیشــترین آنهــا 
ــرای  ــراً ب ــوند و اکث ــامل می ش ــان ش را زن
ــد. ــرده ان ــام ک ــت ن ــی ثب ــت های معلم بس

خواجــه عمــری گفــت: »همــه پروســه 
اســت،  بایومتریــک  اســت،  الکترونیــک 
شــفافیت بوجــود آمــده و یــک اعتمــاد 
ســازی خــوب در بیــن مــردم مــا در سراســر 
ــن  ــه همی ــت و ب ــده اس ــود آم ــور بوج کش
ــون را از  ــای گوناگ ــان ه ــا امتح ــر م خاط
طریــق کمیتــه امتحانــات وزارت تحصیــات 

پروســه  ایــن  و  ایــم  داده  انجــام  عالــی 
دارد.« جریــان 

ــز  ــرات نی ــی ه ــد آصــف رحیمــی، وال محم
کــه در مراســم افتتــاح ایــن آزمــون حضــور 
ــک  ــتم بایومتری ــتفاده از سیس ــت، اس داش
ایــن پروســه  را، در ایجــاد شــفافیت در 
سرنوشــت ســاز بــرای جوانــان مؤثــر عنــوان 

کــرد.
رحیمــی گفــت: »جلــوی واســطه بــازی هــا، 
ــفاف  ــر ش ــای غی ــتخدام ه ــات و اس سفارش
در ادارات ملکــی افغانســتان گرفتــه مــی 
شــود تــا بــه صــورت پــاک و بســیار درســت 
جوانــان نخبــه افغانســتان شــامل نیــروی کار 

و قــوای بشــری شــوند«.
برگــزاری کانکــور، کمــک بــه شایســته 

ســاالری
ــه  ــد ک ــرات می گوین ــی در ه ــاالن مدن فع
ــر  ــی ب ــتان مبن ــت افغانس ــم حکوم تصمی
اســتخدام کارمنــدان خدمــات ملکــی از 
ــد  ــق برگــزاری امتحــان کانکــور میتوان طری
از تقلــب هــا جلوگیــری کــرده و بــه تطبیــق 
ــک  ــور کم ــاالری در کش ــته س ــل شایس اص

ــد. کن
ــی در هــرات،  واســع ســیدی، فعــال مدن
ــاالی  ــم ب ــه ثبــت رق ــد ک ــان می گوی همچن
بایومتریــک  سیســتم  طریــق  از  افــراد 
افزایــش  از  نشــانه ای  کوتــاه،  زمــان  در 
کــه  اســت  حکومــت  توانمندی هــای 
ــز  ــی نی ــزرگ مل ــه های ب ــوان در پروس می ت

از آن اســتفاده کــرد.
ــک  ــه بایومتری ــی ک ــت: »کس ــیدی گف س
شــده باشــد حتمــا آی دی کارت )کارت 

ــد  ــی نمــی توان ــر دوم شناســایی( دارد و نف
بجــای او امتحــان دهــد، متاســفانه مــا 
ــادی  ــای زی ــته قضای ــای گذش ــال ه در س
امتحــان  بــه  کــه  اشــخاصی  داشــتیم، 
میرفتنــد افــرادی نبودنــد کــه بعــد در 
ادارات بــه کار گماشــته میشــدند و فکــر 
ــتای اصــل  ــر در راس ــن گام موث ــم ای می کن
ــاد اداری  ــا فس ــازره ب ــاالری و مب شایسته س

ــود.« ــد ب خواه
بــا ایــن همــه، شــماری از جوانــان اشــتراک 
کننــده در ایــن آزمــون نگــران انــدک بــودن 
میــزان پذیــرش کارمنــد در ادارات دولتــی از 

طریــق ایــن پروســه رقابتــی اســتند.
ــش  ــا افزای ــا ب ــد ت ــت می خواهن ــا از دول آنه
پُســت هــای دولتــی زمینــه کار بــرای 
ــکار در  هــزاران جــوان تحصیــل کــرده و بی

ــد. ــم کنن ــور را فراه کش
ــزاران  ــه ه ــد ک ــی گوی ــینی م ــره حس صاب
ــکار  ــه بی ــوند و هم ــی ش ــارغ م ــل ف محص
اســتند و بســت هــای کــه اعــام مــی 
شــود بســیار محــدود اســت و مــا از دولــت 
ــرایط  ــا ش ــه لطف ــم ک ــی کنی ــش م خواه
ــا از درد  ــد ت ــم کن ــردم فراه ــرای م کار را ب

ــد. ــدا کنن ــات پی ــکاری نج بی
ــده در  ــتراک کنن ــر اش ــد داوود، دیگ محم
ــن  ــام ای ــه تم ــد ک ــی گوی ــان م ــن امتح ای
ــای  ــته ه ــه از رش ــرادران ک ــران و ب خواه
مختلــف فــارغ شــده بــر اســاس نیازمنــدی 
شــان بســت اعــام نشــده اســت و حتــی بــه 
انــدازه ده درصــد ایــن اشــتراک کننــده گان 

هــم بســت نیامــده اســت.
ــدان  ــتخدام کارمن ــد اس ــن رون ــش از ای پی
کمیســیون  ســوی  از  دولتــی  ادارات 
اصاحــات اداری و خدمــات ملکــی صــورت 
مــی پذیرفــت، امــا بــه دســتور رئیــس 
رونــد  غنــی،  اشــرف  محمــد  جمهــور 
بــر اســاس امتحــان کانکــور  اســتخدام 
ــده آن  ــزار کنن ــه برگ ــود ک ــی ش ــزار م برگ

اســت. عالــی  تحصیــات  وزارت 

برگزاری آزمون کانکور 
خدمات ملکی در هرات

ــه  ــتان ب ــت افغانس ــه دول ــد ک ــی می گوی ــات عال ــخنگوی وزارت تحصی س
ــل  ــان را در کاب ــژه زن ــی وی ــگاه بین الملل ــن دانش ــه، بزرگتری ــکاری ترکی هم

ــرد. ــد ک ــار خواه اعم
در آســتانه هشــتم مــارچ یــا روز جهانــی زن، عارفــه پیــکار ســخنگوی وزارت 
ــری در  ــک نشســت خب ــنبه ) ۱5 حــوت ( در ی ــی، روز سه ش ــات عال تحصی
ــان  ــوص زن ــن وزارت در خص ــده ای ــای آین ــتاوردهای و برنامه ه ــه دس زمین

ــات داد. معلوم
ســخنگوی وزارت تحصیــات عالــی می گویــد کــه دولــت افغانســتان تــا ســال 

آینــده، کار ســاخت بزرگتریــن دانشــگاه ویــژه زنــان را آغــاز خواهــد کــرد.
خانــم پیــکار گفــت« بانــوی اول ســنگ تهــداب اولیــن دانشــگاه بیــن المللــی 
ــه  ــن دانشــگاه از ســوی کشــور ترکی ــه ســاخت ای ــد گذاشــت، هزین را خواه
پرداخــت خواهــد شــد. در نخســت ایــن دانشــگاه در ســه رشــته علــوم طبــی، 
ــات و  ــاس توافق ــا براس ــرد. ام ــل می پذی ــاینس محص ــی و س ــوم اجتماع عل
براســاس گرایــش دانشــجویان، هــم ظرفیــت جــذب و هــم تعــداد رشــته ها در 
ایــن دانشــگاه افزایــش خواهــد یافــت... متــن قــرار داد آمــاده شــده و بــه کشــور 
ترکیــه فرســتاده شــده. منتظــر نماینــده ترکیــه به خاطــر امضــای این قــرارداد 
هســتیم. وقتــی ایــن قــرار داد امضــا شــود. دیگــر هیــچ چالشــی نمی مانــد تــا 
مــا در ســال 9۷ ســنگ بنــای اولیــن دانشــگاه بیــن المللــی مخصــوص زنــان 

را بیمانیــم«.
ســخنگوی وزارت تحصیــات عالــی افــزود کــه براســاس توافقــات هردو کشــور، 
ایــن دانشــگاه بــه نــام موالنــا جــال الدیــن بلخــی نامگــذاری خواهد شــد. قرار 
اســت دانشــگاه بیــن المللــی ویــژه زنــان با مســاحت 92 جریــب زمیــن، در تپه 

مرنجــان شــهرکابل اعمار شــود.
ــادی را  ــای بنی ــی برنامه ه ــات عال ــه وزارت تحصی ــد ک ــکار می گوی ــم پی خان
در خصــوص ورود زنــان و دختــران بــه دانشــگاه های کشــور، راه انــدازی کــرده 

اســت.
ــی امســال،  ــور عموم ــی، در کانک ــات عال ــه وزارت تحصی ــرد ک ــد ک وی تاکی
ــر را در  ــجویان، 685۰ دخت ــذب دانش ــب و ج ــی جل ــد عموم ــاوه  رون ــر ع ب
ــرار دارد، جــذب خواهــد  ــت اقتصــادی افغانســتان ق رشــته هایی کــه در اولوی
کــرد. ســخنگوی وزارت تحصیــات عالــی عــاوه نمــود کــه ایــن تصمیــم بــا 
ــده اســت. ــاذ ش ــان اتخ ــراه راه زن ــود، ف ــای موج ــش و فرصت ه ــه چال مطالع

خانــم پیــکار بیــان داشــت کــه قــررا اســت در ســال آینــده کار ســاخت پنــج 
ــد  ــس، تخــار و هلمن ــر، باذغی ــان، کن ــای، بامی ــه در والیت ه ــگاه دختران خواب
ــه،  ــای دختران ــت خوابگاه ه ــه موجودی ــه نمــود ک ــل شــود. او اضاف ــز تکمی نی
ســبب می شــود تــا خانواده هــای آنــان بــا حضــور آنــان در دانشــگاه ها 
مخالفــت نکننــد. خانــم پیــکار گفــت کــه وزارت تحصیــات عالــی، نخســتین 
مرکــز مطالعــات زنــان را در دانشــگاه کابــل، بــرای ارایــه راهکارهــای علمــی در 

ــرده اســت. ــدازی ک ــان در دانشــگاه های کشــور، راه ان خصــوص حضــور زن
ــه خاطــر  ــن وزارت ب ــه ای ــرد، ک ــان ک ــی بی ســخنگوی وزارت تحصیــات عال
جلوگیــری از منــع آزار و اذیــت جنســی در دانشــگاه های افغانســتان، پالســی 

ــرده اســت. ــت جنســی را ایجــاد ک ــع و آزار و اذی من
او گفــت کــه وزارت تحصیــات عالــی در زمینــه جلوگیــری از منــع آزار و اذیــت 

جنســی در دانشــگاه ها بــه گونــه نظامنــد برخــورد خواهــد کــرد.
ــی مطــرح می شــود، کــه خــزان امســال، زهــرا خــاوری  ایــن گفته هــا در حال
دانشــجوی ســال پنجــم رشــته علــوم وترنــری دانشــگاه کابــل بــه دلیــل، ردن 

شــدن مکــرر پایــان نامــه اش دســت بــه خودکشــی زد.

خودکشــی زهــرا خــاوری آن هــم در دانشــگاه کابــل، بــا واکنش هــای زیــادی 
روبــرو شــد. شــماری از دانشــجویان دانشــگاه کابــل، بــا راه انــدازی راهپیمایــی، 

در پــی حــق خواهــی او شــدند.
اکنــون کــه چنــد مــاه از خودکشــی زهــرا خــاوری می گــذرد، ســخنگوی وزارت 
تحصیــات عالــی می گویــد کــه پرونــده او در دادســتانی کل اســت و آنــان نیــز 

از جزییــات رســیدگی بــه ایــن پرونــده اطاعــی در دســت ندارنــد.

تهداب بزرگترین دانشگاه بین المللی 
زنان در کابل گذاشته می شود

کارمندان زن رسانه ها...
کــه بــرای جلوگیــری از خشــونت ها و 
ــی  ــتفاده های جنس ــوء اس ــری از س جلوگی

ــوند. ــد ش متح
از ســویی هــم، عیــن الدیــن بهادری مشــاور 
حقوقــی کمیتــه مصوونیــت خبرنــگاران نیــز 
از عــدم تطبیــق درســت قوانیــن در کشــور 
ــراف  ــر گ ــن ام ــه ای ــرد ک ــی ک ــراز نگران اب
خشــونت ها بــر علیــه بانــوان را بلنــد بــرده 

اســت.
مصوونیــت  کمیتــه  حقوقــی  مشــاور 
کاری  مصونیــت  عــدم  از  خبرنــگاران 
کارمنــدان رســانه ها و موجودیــت آزار و 
ــوان در نهادهــای رســانه  اذیــت جنســی بان

می زنــد. ســخن  ای 
ــی از آزار و  ــای دقیق ــه وی، آماره ــه گفت ب

اذیــت بانــوان در رســانه ها وجــود دارد. 
ــداد. ــاره جزییــات بیشــتری ن وی در ایــن ب
آقــای بهــادری تاکیــد کــرد کــه بــرای 
ــی  ــتفاده های جنس ــوء اس ــری از س جلوگی
ــی های  ــد پالیس ــانه ای، بای ــای رس در نهاده

ــود. ــاخته ش ــدی س ج
و  اطالعــات  وزارت  حــال،  همیــن  در 
فرهنــگ از طــرح پالیســی منــع آزار و اذیــت 
کمیتــه مصوونیــت خبرنــگاران  جنســی 
در  کــه  کــرد  تعهــد  و  کــرد  حمایــت 
راســتای اجــرای ایــن پالیســی، ایــن وزارت 
همــکاری هــای الزم را انجــام خواهــد داد.
ــراتی  ــن نش ــانچارکی معی ــل س ــید فاض س
نگرانــی  فرهنــگ،  و  اطالعــات  وزارت 
ــه  ــگاران نســبت ب ــت خبرن ــه مصوونی کمیت
موجودیــت آزار و اذیــت جنســی بانــوان در 
ــده  ــوده و نگــران کنن ــد نم ــانه ها را تایی رس

ــد. خوان
آقــای ســانچارکی افــزود کــه براســاس 
مقــرره طــرز تاســیس رســانه ها، وزارت 
ــا،  ــانه ه ــام رس ــگ از تم ــات و فرهن اطالع
ــته  ــان را خواس ــرار دادی ش ــه ای از ق نمون
اســت آیــا حقــوق اصلــی کارمنــدان رســانه 
هــا براســاس قــرارداد پرداخــت مــی شــود 
یــا خیــر؟ امــا مدیــران رســانه ها هیــچ 
گونــه پاســخ مثبــت بــه ایــن وزارت نــداده 

ــد. ان
معیــن نشــراتی وزارت اطالعــات و فرهنــگ 
بــه صراحــت گفت:«رســانه هــای افغانســتان 
ــخن  ــا س ــکنی ه ــون ش ــاعت از قان 24 س
قانونــی  خــود  رســانه ها  امــا  می زننــد 
شــکنی نمــوده و مکلفیــت هــای شــان را در 

ــد«. ــدان انجــام نمــی دهن ــر کارمن براب

ACKU



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2219  چهار     شنبه        16حو ت  /   ا  سفند      y    1396   18 جما  د ی الثانی    y 1439  7 ما ر  چ    42018 www.mandegardaily.com2018    7 ما ر  چ  y 1439    18 جما  د ی الثانی   y    1396      چهار     شنبه        16حو ت  /   ا  سفند  y 2219     شما  رة y        5سا  ل    نهم www.mandegardaily.com

چکیــده
بررسـی اوضـاع و احـوال سیاسـی ـ اجتماعـی یـک منطقـه 
و ارایـۀ میکانیزم هـای عملـی بـه آن، کاری سـت دشـوار؛ اما 
توجـه بـه تغییـر و تحـول سـریع سیاسـی، میـزان توسـعۀ 
سیاسـی ـ اجتماعـی و مطالعـۀ درصـِد مشـارکِت اهالی یک 
منطقـه در قـدرت ملـی و تمرکز بـر محرومیت هـا، فرصت ها 
و تهدیـدات، ضرورتـی اجتناب ناپذیـر و غیرقابل انکار اسـت.
بررسـی  موضـوع،  ایـن  طـرح  اصلـی  مباحـث  از  یکـی 
وضعیـت حاکـم در فضـای سیاسـی و جریان هـای روشـن از 
بی مهری هـای حکومـت مرکـزی نسـبت به والیـت بادغیس 
به اصطـاح وحـدت  در طـی سـال های پیدایـش حکومـت 
ملـی اسـت کـه بیشـتر از هـر زمـاِن دیگـری روی اذهـان 
عمومـی تأثیر گذاشـته و موجـب تنفر همه گانـی از طراحان 
اصلـِی ایـن سیاسـت شـده اسـت. ایـن در حالی سـت که به 
نظـر می رسـد رهبـران سیاسـی بـدون توجـه و درک منافع 
ملـی، وابسـتگی های سیاسـی خـود را در قبال والیـاِت دیگر 
اعـام نمـوده و ذهنیت هـای اجتماعی تأثیرگـذار بر مدیریت 
کاِن کشـور و نقـش تعیین کننـده و اساسـی ایـن والیت در 
تصامیـم بـزرِگ سیاسـی را بیشـتر از هـر زماِن دیگـر ندیده 

گرفته انـد.
 در ایـن مقالـه تـاش خواهیـم کـرد کـه بخشـی از ایـن 
مبنـای  بـر  را  سیاسـت ها  و  محرومیت هـا  واقعیت هـا، 
واقعیت هـای عینـی جامعـه مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار 
دهیـم؛ لـذا با توجه بـه وضعیِت موجـود در جامعه و وضعیت 
ناهنجـار سیاسـی بادغیس و بادغیسـیان سـعی می گردد در 

کنـار چالش هـا، راه حل هـای عملـی نیـز ارایـه گـردد.
واژگان کلیدی: توسـعۀ سیاسـی، محرومیت هـا، فرصت ها، 

چالش هـا و تهدیدات.

مقدمه
تحـوالت جدیـد سـاختاری، سیاسـی و ایدیولوژیکـی با روی 
و  آغـاز شـد  افغانسـتان  اشـرف غنی در  آمـدن محمـد  کار 
دگرگونی هـای عظیـم سیاسـی کـه منافـع اکثریـت احـزاب 
رونمـا  می سـاخت،  متزلـزل  را  قـدرت  در  سیاسـِی سـهیم 
محـراِق  و  محـور  بـر  کـه  گفتمانـی  رقابت هـای  و  گردیـد 
تـوازن قـوا و تقسـیم قـدرت متمرکز بـود، شـکل گرفت. در 
آغـاز، اذهـان عمومـی و بـاور اجتماع بـر این بود کـه حضور 
بـا رییس جمهـوری  بازیگـراِن متعـدد و رویکـرد متناسـب 
از  باقی مانـده  تـازه بـه قـدرت رسـیده، معـادالِت الینحـِل 
دوره های گذشـته را حل و افغانسـتان را به سـمت روشـنایی 

می کشـاند و راهبردهـای متفاوتـی بـه اقتضای منافع کشـور 
در  عمـده  موضع گیری هـای  جملـه:  از  می گـردد؛  اتخـاذ 
قبـال نقش افغانسـتان در منطقـه، طرح مسـألۀ ژئوپولیتکی 
مؤثـر، تغییـر مؤلفه هـای اساسـی سیاسـت خارجـی و توجه 
بـه سـاختار نظـام سیاسـی، اداری و اجتماعی کشـور. اما در 
ماهیـت ایـن تحـوالت و پیچیده گی اوضاع سیاسـی، مواجهه 
بـا اعتراضـات تصمیم گیـراِن کهنـه کار حزبی مسـتلزم درک 
جدیـد از اوضاع و برداشـِت نـو از هنجارهـای درون حکومتی 
بـود کـه دانش سیاسـی بیشـتر بـرای تعمیـل و تعمیم طرح 
از قبـل طراحـی شـده نیـاز داشـت و فقـدان چنـان دانـش 
سیاسـی عجیـن شـدۀ سـازش و وفـاق ملـی نه تنهـا موجب 
ناکامـی طـرح گردیـد، بـل بـه نتایـج نامطلـوب منتهی شـد 
و عـدم در نظـر گرفتـن متغیر هـای سیسـتماتیِک سیاسـی 
موجـب شـد که گفتمان هـای قومی بر محـور توزیع قدرت و 
منطقه گرایـی بـه منظور توانمنـدی یک قـوم و مناطق مورد 
نظـر شـکل گیرد. عـدم موافقـت و گـردش سیاسـت مداران 
غیرتبـاری رییـس جمهـور و گروه هـای نقش آفریـن جامعـۀ 
سـنتی افغانسـتان با این طـرح تبعیض آمیز، سـبب آفرینش 
سـاز و کارهـای تـازه در سیسـتم درونـی دولـت گردیـد و 
کارگزارانـی در تقابـل بـا کهنـه کاران عقـب زده شـده ظهور 
کردنـد کـه بیـش از هر چیـز بر اسـتبداد سیاسـی، حکومت 
موروثـی، خویشـتن گماری و سـرکوب گسـتردۀ مخالفیـن، 
موفقیـت  عـدم  بی گمـان  و  دارنـد  پافشـاری  و  تأکیـد 
رییس جمهـور در اجـرای طـرح ملـی و روی کار آمـدِن افراد 
غیرمتخصـص قومـی، ذهنیـت ملـت را متغیـر و نگرش هـای 
جدیـدی را کـه ریشـه در محرومیـت و انـزوا دارد، به وجـود 

آورد.
عـاوه بـر عوامـل یاد شـده نباید نقـش بعضـی از قدرت های 
دارای صبغـه و پیشـینۀ سیاسـت مداری در افغانسـتان را در 
محـور قومی سـاختن سیاسـت و چالش هـای به وجـود آمده 
کمرنـگ قلمـداد نمـود و نقش خاص شـان در زمینۀ مسـایل 
امنیتـی، ایدیولوژیکـی قومـی و در انحصـار کشـیدن قـدرت 
را ندیـده گرفـت و ایـن افـراد را کـه بـر حجـم نگرانی هـای 
اجتماعـی افزوده اسـت، فرامـوش کرد. افزون بـر این عوامل؛ 
از کشـور، سـرکوب مخالفیـن  اتبـاع  فـرار  بـی کاری،  فقـر، 
سیاسـی، روی کار آمـدِن گروه هـای غیـر متخصـص، از نظـر 
انداختـن مناطـق و سـاحات غیر خـودی، در انزوا قـرار دادِن 
نیـروی فعـال انسـانِی سـایر اقـوام و تجدیـد مسـألۀ قومی ـ 
اطرافیـان  انحصارگرایانـۀ  سیاسـت  عمـدۀ  محصـول  زبانـی 
اشـرف غنی اسـت کـه در بحرانی تـر سـاختن اوضاع سیاسـی 
نقش آفرینـی نمـوده و موجـب تفرقه افگنـی و چندپارچه گی 
بین اقوام سـاکن در قلمرو افغانسـتان شـده اسـت و با درک 
و فهـم کلـی می تـوان رخدادهـای وحشـتناک و مرگبـار در 
کشـور را مسـتقیماً به جناح های اصلِی این سیاسـت ربط داد 
و تنش هـای سیاسـی یی کـه بر تعمیـق شـکاف های هویتی، 
مذهبـی و زبانـی میـان سیاسـت مداران به نام اقـوام مختلف 
تقابـل و واکنـش آن  افغانسـتان به وجـود آمـده اسـت، در 
تبییـن و توصیـف نمـود. امـا آن چه کـه جالب توجـه در این 
سیاسـت انحصارگرایانه اسـت این کـه: در بسـیاری از جوانب 
و ابعـاد ایـن رویکـرد جنبـۀ زیانبـار بـودن تصامیـم جدی به 
نظـر می خـورد و نمونه هـای واضـح آن را به صـورت عینـی 
می تـوان در جنبـش روشـنایی، سـرکوب ترک تبـاران، کنـار 
زدن مجاهدیـن و بـه فراموشـی سـپردن بسـیاری از مناطـق 
مشـاهده نمـود و یکی از ایـن مناطق فراموش شـده و برکنار 
تصمیم گیری هـا  و  فرایندهـا  نهادهـا،  سـاختارها،  از  مانـده 
دیـد  از  بی رحمانـه  گونـۀ  بـه  کـه  اسـت  بادغیـس  والیـت 
کارگزاران مسـتقل و وابسـته بـه این سیاسـِت انحصارگرایانه 
افتـاده اسـت و منافـع و اهـداِف اهالـی این منطقـه را قربانی 
سیاسـت ها و بازی هـای درون حکومتـی نمـوده اسـت کـه به 

تفصیـل در مـورد آن، اشـاراتی خواهیـم نمود.

نقش و جایگاه بادغیس در حکومت وحدت ملی
شـاخص های عمـده بـرای محـک زدن نقـش یـک منطقـه 
در مسـایل عمـدۀ سیاسـی، می بایسـت دقیـق و بـه دور از 
هـر نگـرش سـوء و برداشـت های شـخصی مطـرح گـردد و 
ایـن شـاخص های معتبـر، متمرکـز در بخش هـای اقتصادی، 
باشـد.  سیاسـی، اجتماعـی و مسـألۀ موقعیـت جغرافیایـی 
گرچـه تعییـن نقش یک منطقـه و تعین میـزان تأثیرگذاری 
آن به صـورت موشـگافانه بـا معیارهـای معتبـر جهانـی کار 
آسـانی نیسـت امـا تاش اساسـی بـر ایـن خواهد بـود تا در 
خصـوص نقـش والیـت بادغیـس دیـدگاه همه قبـول و کلی 

گردد. ارایـه 
نقـش  بدین سـو  دیرزمـان  از  بادغیـس  والیـت   
ـ  اجتماعـی  تحـرکات  تمـام  در  سـازنده  و  تعیین کننـده 
و  آزادی بخشـی  جنبش هـای  مردمـی،  حـرکات  سیاسـی، 
مـردِم  حماسـه آفرینی های  و  داشـته  ملـی  پروسـه های 
اثبـات  بـه  تاریخـی  مقاطـع  از  بسـیاری  در  دیـار  ایـن 
رسـیده اسـت؛ چنانچـه در تغییـر حکومـت، برقـراری نظـام 
نویـن، تدویـر لویه جرگـه و برگـزاری انتخابـات پـی در پـی 
را  والیـت  ایـن  نقش آفرینـِی  می تـوان  ریاسـت جمهوری، 

کـرد. مشـاهده  و  درک  به خوبـی 
مختلـف  دوره هـای  در  بادغیـس  والیـت  مـردم   
انتخاباتـی حمایـت قاطـِع خـود را از جناح هـای مشـخص 
فرایندهـا  تغییـر  امیـد  بـه  را  گسـترده یی  رأی  و  اعـام 
بـه  نظـام  بـه  وابسـته  بیرونـی  و  درونـی  هنجارهـای  و 
صندوق هـای رأی واریـز نمودنـد امـا از تحـوالت متوقعـه در 
برابـر آرای ایثـار شـده نه تنهـا خبری نشـد، بل به تمـام معنا 
ایـن والیت به دسـِت فراموشـی سـپرده شـد و می تـوان این 
حکومـت  طویل المـدت  دورۀ  در  را  فراموش سـپرده گی  بـه 
آقـای کـرزی و در تداوم آن در تشـکیل حکومت وحدت ملی 
به وضاحـت مشـاهده نمود. گرچـه والیت بادغیس با داشـتن 
میـزان بـاالی رای دهنده گان در تشـکیل و تغییـر حکومت و 
بـه قـدرت رسـیدن افـراد، نقـش تعیین کننـده دارد امـا در 
تشـکیات و سـاختار دولـت، از جایـگاه مناسـبی برخـوردار 
نبـوده و مشـارکِت قابـل توجهـی در تصمیم گیری هـا نـدارد 
و در تقسـیم و تـوازن قـدرت نیـز چندان نقشـی مهمـی ایفا 

نمی نمایـد.
در  بـودن  سـهیم  و  اقتـدار  نقطه نظـِر  از  بادغیـس  والیـت 
قـدرت کان کشـور، امـروزه جایـگاه اساسـی نداشـته و از 
بسـیاری والیـاِت دیگـر کشـور کـه در سـاختار و تشـکیات 
دولـت، افـراد و کارگـزاران عالـی دارنـد، عقـب افتاده اسـت 
یـا دسـت کم بـه انـدازۀ سـایر والیـات درجه سـوِم دیگـر در 
رده هـای باال افـراد مقتـدر، صاحب منصب و بلندرتبـه ندارد؛ 
در حـدی کـه هم اکنـون در تمـام تشـکیات درون والیتی و 
برون والیتـی حتـا یک شـاروال، ولسـوال، معاون والـی، والی 
متعلـق بـه ایـن والیت یافت نمی شـود و در حوزۀ تشـکیات 
نظامـی نیـز افـراد وابسـته بـه ایـن والیـت در رده هـای بـاال 
وجـود ندارنـد و بـا کمـی ژرف نگـری در خواهیـد یافـت کـه 
والیـت بادغیـس حتـا یـک جنـرال هـم در تمـام سـال های 
پـس از شـکل گیری نظـام جدیـد نداشـته و هم اکنـون نیـز 

ندارد.
از جمع بنـدی نگرش هـای بـاال می تـوان این گونـه اسـتدالل 
کـرد کـه والیـت بادغیـس در حکومـت وحدت ملـی جایگاه 
مهمـی نـدارد و حتا یک نفر از بادغیسـی ها در رده های باالِی 
حکومت احراز سـمت ننمـوده و این رویکـرد تبعیض آمیز در 
طـول ایـن سـال ها در جریـان بـوده و تا کنـون نیز اسـتمرار 
یافتـه و موجـب عقب مانـِی ایـن والیـت و تغییـر ذهنیـت و 

افـکار عمومـی نسـبت به حکومت مرکزی شـده اسـت.

صاحـب هدیۀ العارفیـن در شـرح حـاِل امام 
در  مسـندی  »او  اسـت:  آورده  ابوحنیفـه 
حدیـث دارد«.  و هـم حاجـی خلیفـه در 
کشـف الظنون۱68۰/2 گفته اسـت: مسـند 
ثابـت  بـن  نعمـان  ابوحنیفـه  اعظـم  امـام 
کوفـی متوفـای ۱5۰ هجـری را حسـن بن 
زیـاد لؤلـؤی روایـت نمـوده و شـیخ قاسـم 
بـن قطلوبغـا حنفـی متوفـای 8۷9 هجـری 
روایـت حارثـی را بر ابواب فقـه ترتیب داده 

. ست ا
 مختصـر مسـند کـه بـه »المعتمد« مسـما 
احمـد  بـن  از جمال الدیـن محمـد  اسـت، 
هجـری   ۷۷۰ متوفـای  دمشـقی  القونـوی 
نمـوده  شـرح  را  آن  سـپس  می باشـد، 
»المسـتند« نامیده و زوایـد آن را ابوالمؤید 
محمـد بن محمـود خوارزمـی متوفای 665 

هجـری جمـع آوری کـرده اسـت. 
بعـد حاجـی خلیفـه شـروح و مختصراتـی 
را کـه بـر مسـند خوارزمـی صـورت گرفته، 
یـادآور شـده و هرکـدام از ۱5 مسـند امـام 
را بـا بیـاِن مرتب مفصـل به نـگارش گرفته 

 . است 
بلـی امـام محمـد ابوزهـره ۱5مسـند امـام 
ابوحنیفـه را جمعـاً در کتابـش )ابوحنیفـه 
حیاتـه و عصـره – آرائـه و فقهـه( در ص 

کشـف   ۱68۱ و  ص۱68۰  از  ۱69و۱۷۰ 
الظنـون حاجـی خلیفـه نقـل نموده اسـت.  
مسـانید امـام: طوری کـه ذکـر نمودیـم، 
اگرچـه امـام ابوحنیفـه آن هـا را بـا دسـِت 
خویـش بـه نـگارش نگرفتـه و خـودش بـه 
تألیـف آن هـا نپرداخته اسـت، مگر آن چه را 
کـه اصحابش و به ویـژه صاحبین ابویوسـف 
تألیـف  شـیبانی  حسـن  بـن  محمـد  و 
کرده انـد، همـه کتـب امام انـد؛ زیـرا امـام 
برآنـان اما گفتـه و خـودش مراجعه نموده 
و محتـوای آن هـا را تأییـد کـرده اسـت و 
کـه  یارانـش  و  اصحـاب  کتاب هـای  حتـا 
نوشـته اند و بـه نام هـای آنـان یاد می شـود 
ماننـد »السـیر الصغیـر والسـیر الکبیـر« از 

محمـد بـن حسـن و کتـاب مبسـوط کـه 
منسـوب بـه امـام محمـد اسـت و کتـاب 
»اآلثـار«. این هـا همـه از امـای امـام اعظم 

. ست ا
خاصـه این کـه امـام تعـدادی از کتاب ها را 
خـودش تألیف نموده و نوشـته اسـت مانند 
کتـاب: فقه االکبر و رسـالۀ العالـم والمتعلم 
و رسـاله یی را کـه به عثمان البتـی و کتاب 
کتاب هـای  و  غیـره  و  القدریـه  علـی  الـرد 
دیگـری را کـه از طریـق امای شـاگردانش 
تألیـف نمـوده، بعد بـه آن ها مراجعـه نموده 
بـوده،  آن  در  کـه  را  غلطی یـی  و  خطـا  و 

تصحیـح نموده اسـت. 
 موفـق مکـی در ایـن موضـوع منتهی شـده 
گفته اسـت: امـام ابوحنیفه یک یک مسـأله 
را بـه شـاگردانش القـا می کـرد و آن چـه را 
کـه نـزد آنـان بـود، می شـنید و چیـزی که 

بـا خود داشـت، می گفـت و با آنـان مناظره 
می کـرد تـا آن کـه بـر یکـی از اقـوال اتفاق 
می شـد. بعد ابویوسـف آن را در اصول ثبت 

و جابه جـا می نمـود.  
ایـن بـود مختصرگزارشـی از مسـانید امـام 

ابوحنیفـه رحمـه اهلل تعالـی.
احادیث امام و آن چه از آن جمع آوری 

شده است 
در مباحـث گذشـته راجـع بـه حفـظ امـام 
ابوحنیفـه و شـرط وی در روایـت حدیـث 
و جایـگاِه وی در جرح وتعدیـل، تفیصاتـی 
پیشـکش نمودیـم و در نتیجه روشـن شـد 
کـه امـام محدث بـوده و مانند سـایر امامان 
دارای احادیـث اسـت. وی بنـا بـر گواهـی 

فقهـی علمـای اعـام و بنـا بـر مراجعـه به 
و  شـاگردانش  کتاب هـای  و  او  کتاب هـای 
بنابـر مطالعـۀ اسـتنباطات فقهـی کـه بـر 
نصـوص شـرعی کتـاب و سـنت بنـا کـرده 
اسـت، بـر احادیث دسترسـی کامل داشـته 
نبـوده  دور  هیـچ گاه  روایـاِت حدیـث  از  و 

. ست ا
محمـد بـن سـماعه میگوید: امـام ابوحنیفه 
بـر  کـه  )مسـایلی  خویـش  تصانیـف  در 
شـاگردانش امـا نموده اسـت( هفتادهزار و 
چنـد حدیث را ذکر نمـوده و کتاب اآلثار را 
از چهل هـزار حدیـث انتخـاب کرده اسـت .

ایـن  بـرای صحـِت  اسـت:  گفتـه  تهانـوی 
قـول آن چـه را کـه یارانـش از وی روایـت 
کرده انـد همانند محمد بن حسـن شـیبانی 
جامع الکبیـر،  )اصـل،  کتـب شـش گانه  در 
و  سـیرالصغیر  سـیرالکبیر،  جامع الصغیـر، 

زیـادات( کـه معـروف بـه ظاهرالروایـه انـد 
بـن  ماننـد عبـداهلل  و  نادرالروایـه  و کتـب 
و  نمـوده  روایـت  کتبـش  در  کـه  مبـارک 
ماننـد دیگـر یارانـش، مسایلی سـت کـه در 
حصـر و شـمار نمی آیـد. همۀ این مسـایل، 
احادیثـی انـد کـه امـام بـه طریـق افتـا، نه 
بـه طریـق تحدیـث، روایت نموده اسـت.  و 
ابوحنیفـه در ایـن روایـات به خاطـر شـدت 
و احتیـاط قـال رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه 

وسـلم نگفتـه اسـت. 
از ایـن رو آن را بـه طریـق افتـا کـه شـبیه 
روایـت بالمعنی اسـت، روایت نموده اسـت. 
و البتـه بـا آن هـم احادیـث زیـادی را بـه 
طریـق اسـناد روایـت کـرده کـه حافظـان 

حدیـث برخـی از آن هـا را در مسـانید امـام 
و برخـی را صاحبـش محمـد بن حسـن در 
کتاب هایـش: اآلثـار، مؤطـا، و کتـاب الحجۀ 
نمـوده  المدینـه و غیـره ذکـر  اهـل  علـی 
اسـت. همچنیـن ابویوسـف در اآلثـار و ابـن 
المبـارک و حسـن بـن زیـاد و دیگـران در 
در  الجـراح  بـن  وکیـع  و  کتاب های شـان 
مسـندش و ابـن ابـی شـیبۀ و عبدالـرزاق 
در مصنف شـان و حاکـم و ابـن حبـان در 
صحیـح و کتـاب الثقـات و بیهقی در سـنن 
و طبرانـی در معاجـم ثاثـه و دارقطنـی در 

اسـت. آورده  کتاب هایـش 
نمایـد،  تتبـع  را  کتـب  ایـن  کسـی که 
مجموعـۀ بزرگـی از احادیـث ابوحنیفـه را 
در آن هـا می یابـد کـه اگـر در یـک مجلـد 
گـردآوری شـود، مجلـد ضخیـم و بزرگی از 
احادیـث را تشـکیل می دهـد. و از دالیلـی 
کـه به کثـرت احادیث امام داللـت می کند، 
وجـود یـاران حفاظ اوینـد کـه محدثین به 
حفـظ و وسـعِت علِم آنـان گواهـی داده اند.
فـرات  بـن  اسـد  از  سـندش  در  طحـاوی 
روایـت می کنـد کـه گفتـه اسـت: اصحـاب 
ابوحنیفـه آنانـي کـه  کتـب )مسـایلی کـه 
امـام اماء نمـوده اسـت( تدویـن نموده اند، 
بـه چهـل تـن می رسـند کـه در ده اوایـل 
آن هـا ابویوسـف، زفـر، داود طائی، اسـد بن 
عمـر، یوسـف بـن خالـد السـمی، یحیی بن 

زکریـا و ابـن ابـی زائـده می باشـند. 
کسـی که شـاگردانش چنین حفـاظ حدیث 
ممکـن  چگونـه  باشـند،  بـزرگ  علمـای  و 
اسـت کـه قلیل الحدیـث باشـد؟ در پهلـوی 
این کـه او بـه اجمـاع موافقیـن و مخالفیـن، 
مجتهـد بـوده ـ و از شـرایط اجتهاد هم این 
اسـت کـه مجتهـد باید بـه احادیـث احکام 
علـم و احاطه داشـته باشـد و ایـن احادیث 
بـه هزارهـا می رسـدـ  و مذهبـش در صدها 
و بلکـه هزارهـا مسـأله بـا احادیـث صحیح 
موافـق اسـت، آیا می شـود محدث نباشـد؟
سـید مرتضـی زبیـدی احادیث مسـند امام 
را کـه در روایتـش بـا اصحـاب کتـب سـته 
موافـق اسـت، جمـع نمـوده و آن را »عقود 
الجواهـر المنیفـه فـی ادلۀ مذهـب امام ابی 
او  السـتۀ  االئمـۀ  فیـه  وافـق  ممـا  حنیفـۀ 

اسـت. نامیده  احدهـم« 
امـام ابوحنیفـه برحسـب روایـت حفـاظ، از 
چهارهـزار شـیخ نوشـته و از آن هـا حدیـث 
نصـر  بـن  یحیـی  طوری کـه  کـرده؛  بیـان 
خانه یـی  در  ابوحنیفـه  »بـر  اسـت:  گفتـه 
کـه مملـو از کتب بـود، وارد شـدم و برایش 
این هـا  گفـت:  چیسـت.  این هـا  گفتـم: 
احادیثـی اسـت کـه جـز از اندکـی از آن ها 
کـه مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، حدیث 

بیـان نکـرده ام« . 
این هـا همـه دلیـل بـر آن اسـت کـه امـام 
و  تعمـق  بـه حدیـث  ابوحنیفـه رحمـه اهلل 
اهتمـام داشـته و آن هـا را حفـظ و جمـع 
نمـوده و از آن ها اسـتفاده کـرده و مذهبش 

را بـر آن هـا بنـا نمـوده اسـت. 
بلـی او هماننـد عادِت سـایر محدثین، برای 
تحدیـث ننشسـته و هـر خشـک و تـری را 

روایت نکرده و از هر کسـی حدیث نشـنیده 
آثـار،  و  اخبـار  در  کـه  هرچنـد  او  اسـت. 
کتابـی تصنیـف و تألیف ننمـوده، طوری که 
امـام مالـک و سـایر ائمـه تألیـف کرده انـد، 
لیکـن یاران و شـاگردانش احادیـِث او را در 
نموده انـد  جمـع آوری  مسـانید  و  کتاب هـا 
که حـدوداً به بیسـت ویک مسـند می رسـد 
داده  توضیحـات  گذشـته  مباحـث  در  کـه 

. شد
نقـل  زیـاد  بـن  حسـن  از  مکـی  موفـق 
چهارهـزار  ابوحنیفـه  گفـت:  کـه  می کنـد 
حدیـث را روایـت می کـرد کـه دوهـزار از 
اسـتادش حمـاد و دو هـزار دیگـر از سـایر 

بـود.  اسـتادانش 
خطیـب بغـدادی از ابونعیـم از محمـد بـن 
گفتـه  کـه  می کنـد  روایـت  کاتـب  سـعد 
اسـت: از عبـداهلل بـن داود خریبـی شـنیدم 
کـه می گفـت: بـر همـۀ اهـل اسـام الزم 
اسـت کـه بـه ابوحنیفـه در نمازهای شـان 
دعـا کننـد و یـادآور شـد کـه او بـرای آنان 

سـنت و فقـه را حفـظ کـرده اسـت. 
و  قـدر  علمـا  کـه  دارد  داللـت  این همـه 
جایـگاِه امـام ابوحنیفـه را می شـناختند و 
او را تقدیـر می کردنـد و اعتـراف داشـتند 
کـه وی حدیـث و فقـه را جمـع نمـوده و 
سـنت رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه و سـلم را 
بـا حفـظ اقـوال و افعال شـان بر آنـان حفظ 
کـرده اسـت. و ایـن کار جـز از طریق جمع 
به دسـت نمی آیـد و  احادیـث و حفـظ آن 
هـم از قرایـن ثابـت اسـت که امـام احادیث 

را جمـع و سـنت را حفـظ نمـوده اسـت.
 امـام در کوفـه نشـأت کـرد و کوفـه در آن 
روزگار مرکـز بـزرگ علما، محدثیـن و فقها 
بـود و ابوحنیفه نیز بـه تحصیل علم و حفظ 
احادیـث صحیح خـود را وقف کـرده بود. از 
ایـن رو از بیـن چهل هـزار حدیـث، احادیِث 
و  احادیـث کوفـه  اختیـار کـرد و  را  خـود 
عـراق و سـایر اماکن را جمع نمـود و هرگاه 
محدثـی وارد کوفـه می شـد و بـرای بیـان 
حدیث می نشسـت، امـام یاران و شـاگرداِن 
خـود را می فرسـتاد تا از او بشـنوند و هرگاه 
بـه حدیثـی برمی خـورد کـه نـزد وی نبود، 

آن را می گرفـت و تلقـی می کـرد. 
کـه  توضیحاتـی  ایـن  و  نـگارش  ایـن  بـا 
بـه  امـام  حدیثـِی  مختلـف  جوانـب  در 
عمـل آمـد، بـه اثبـات می رسـد کـه امـام 
ابوحنیفـه احادیـث زیـادی را جمـع نمـوده 
کـه در هفـده بلکـه در بیسـت ویک مسـند 
جمـع آوری شـده و برخـی هـم در کتـاب 
»اآلثـار« آمـده و برخـی را هـم شـاگردانش 

نموده انـد. جمـع آوری 
در نتیجـه ابوحنیفـه نـه تنها امـام در فقه و 
اجتهـاد و اسـتنباط احـکام اسـت، بلکـه در 
حدیـث و روایـت نیـز امـام بـوده و در فقـه 
و فهـِم نـکات فقهـِی احادیـث از اسـتعداد 
و اهلیـِت خاصـی برخـوردار بـوده اسـت؛ از 
ایـن رو جایـگاه و مکانـِت امـام در حدیـث 

واضـح و روشـن می گـردد. 
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جایگاه 
حدیث نزد امام الحنیفه )رح(

چــای، پــس از آب، دومیــن نوشــیدنِی ُپرطــرف دار و ُپرمصــرف در جهــان 

اســت. نوشــیدن چــای به ویــژه چــای ســبز، فوایــد زیــادی دارد؛ از جملــه 

درمــان ریفاکــس و ســوزش ســِر دل.

ــید  ــت اس ــل آن، بازگش ــه دلی ــت ک ــیار شایعی س ــاری بس ــس بیم ریفاک

معــده و دیگــر غذاهــای هضم نشــده بــه مــری اســت. ایــن اختــال باعــث 

نفــخ، ســرفه، آروغ زدن و دیگــر عایــم ماننــد درد در قســمِت قفســۀ ســینه 
می شــود.

چــای ســبز سرشــار از مــواد مغــذی اســت و تســکین دهندۀ موثــر دســتگاه 

گــوارش و مشــکات ناشــی از آن به حســاب می آیــد. ایــن نوشــیدنی 

ــوان  ــا به عن ــت. ام ــر اس ــیار مؤث ــید بس ــس اس ــان ریفاک ــالم در درم س

ــود؟ ــرف ش ــزی مص ــه چی ــا چ ــد ب ــکین  دهنده بای تس
چای سبز طبیعی

آنتی اکســیدان  نوعــی  کــه  پلی فنل هایی ســت  از  غنــی  ســبز  چــای 

ــِی  ــواد غذای ــع از بازگشــِت اســید و م ــدۀ گــوارش اســت و مان تحریک کنن

هضم نشــده بــه مــری می شــود.
چای سبز با لیمو

ــو  ــد. آب لیم ــک می کن ــده کم ــید مع ــردن اس ــا ک ــه خنث ــب ب ــن ترکی ای

ــد هضــم  ــه فراین ــی اســت و ب ــواد معدن ــا و م ــی ویتامین ه ــع غن ــز منب نی
ــد. ــک می کن کم

چای سبز با عسل

ایــن ترکیــب یــک منبــع خــوب از ویتامین هــا ، مــواد معدنــی و اســیدهای 

ــی از  ــای یک ــن  چ ــد. ای ــروری می باش ــم ض ــرای هض ــه ب ــت ک ــه اس آمین

ــرای رفــع ریفاکــس و تســکین دهندۀ ســوزش قلــب  بهتریــن ترکیبــات ب
اســت.

چای سبز و عصاره آلوئه ورا

آلوئــه ورا حــاوی پروتئینــی اســت کــه در آرام کــردن درد و التهــاب مربــوط 

ــوارش و  ــث آرامــش سیســتم گ ــه ورا باع ــر اســت. آلوئ ــه ریفاکــس مؤث ب

ــود. ــود می ش ــد بهب تســریع رون
چای سبز و شیر بادام

ــر غذاهــای اســیدی  ــادل ایجــاد و همچنیــن تأثی ــدن تع ــادام در ب شــیر ب

را خنثـــا می کنــد، در نتیجــه خطــر ابتــا بــه ریفاکــس اســید و ســوزش 
ــد. ــش می ده ــر دل را کاه س

نکتـه

همیشــه از چــای ســبز ارگانیــک و بــدون کافئیــن اســتفاده کنیـــد تــا دچار 

افزایــش خطــر ریفاکــس نشــوید. همچنیــن می توانیــد چــای ســبِز ســاده 

ــرادی  ــد. اف ــن دار کنی ــیدنی های کافئی ــر نوش ــابه و دیگ ــن نوش را جایگزی

کــه دچــار اختــال در عملکــرد غــدد داخلــی یــا بیمــاری هســتند، قبــل از 

مصــرف بــا پزشــِک خــود مشــورت کننــد.

 منبع: سالمت نیوز

چــای  سبــز   و    ریفـالكس معـده
ACKU



نشــر ویدیویــی غیرعــادی از ابراهیــم عابــد، کمدین 
ــبوک،  ــی فیس ــبکه  اجتماع ــور در ش ــهور کش مش
ــن شــبکه را در  ــران ای واکنش هــای گوناگــون کارب

پــی داشــت.
ــر  ــه نش ــش ب ــبوک در واکن ــران فیس ــتر کارب بیش
ایــن ویدیــو از عابــد اعــام حمایــت کــرده و نشــر 
ــی  ــم خصوص ــه حری ــاوز ب ــی را تج ــن ویدیوی چنی
افــراد خوانده انــد. بنابرایــن، خواســت آن هــا از 
ــن  ــان ای ــه عام ــن اســت ک ــای مســؤول ای نهاده

ــد. ــرار بدهن ــرد ق ــورد پیگ ــه را م قضی
فرهــاد دریــا، آوازخــوان مشــهور کشــور در صفحــه  
ــم  ــران ابراهی ــگاه حی ــه ن ــته ک ــبوکش نوش فیس
ــر چشــمان  ــه ی او در براب ــد، خاموشــی کودکان عاب
بی حیــای دوربیــن، رنــگ پریــده  و شکســته ی 
ایــن مــرد، تســبیحی کــه در الی انگشــتان لرزانــش 
اوج عجــز و درماندگــی او را دعــا می کــرد، نه تنهــا 

ــت. ــن را شکس ــا ت ــه دل میلیون ه دل او بلک
از ســوی دیگــر دفتــر حمایت کننــده ی رســانه های 
ــی،  ــر خبرنامه ی ــا نش ــی«، ب ــا »ن ــتان ی آزاد افغانس
ــدن نشــر  ضمــن غیرانســانی و ســرکوب گرانه خوان
ایــن ویدیــو، خواهــان مــورد پیگــرد قــرار گرفتــن 

عامــان آن شــده اســت.
در همیــن حــال، نصــرت اهلل رحیمــی، معــاون 
ســخنگوی وزارت داخلــه  افغانســتان می گویــد کــه 
ــی  ــدی بررس ــه ی ج ــد به گون ــای عاب ــوع آق موض

می شــود.
ــنای  ــی از کمدین هــای نام آش ــد یک ــم عاب ابراهی

ــانه های  ــی از رس ــادی یک ــزی و انتق ــه ی طن برنام
خصوصــی کشــور اســت کــه در کنــار نقــد و 
ــود  ــث می ش ــی، باع ــایی های اجتماع ــاب نارس بازت
کــه بــر لــب هزارهــا شــهروند زخم خــورده ی ایــن 

ــد. ــه بزن ــد جوان کشــور لبخن

بــاری بــا چنــد دوســِت پشــتونم 
می گفتــم  داشــتم.  جروبحــث 
هــر  چــه  و  غنــی  اشــرف  چــه 
ــد در  ــق ندارن ــری، ح ــران دیگ حکم
سیاســی  کان  تصمیم گیری هــای 
ــه  یکطرفــه و یکجانبــه عمــل کنــد؛ ب
ویــژه این کــه تصمیم هــای قومــی 
ــاد  ــه ی ــت ب ــد. درس ــمتی بگیرن و س
امــا حــدس می زنــم کــه  نــدارم، 
ــود.  ــان ب ــد در می ــرِز دیورن ــألۀ م مس
ــن  ــه در ای ــی دادم ک ــح م ــه او توضی ب
زنده گــی  پشــتون ها  تنهــا  کشــور 
تصمیم هــا  همــه  کــه  نمی کننــد 
ــه  ــان گرفت ــت آن ــق خواس ــد مطاب بای
ــتون ها در  ــدگاه پش ــا دی ــود و تنه ش
سیاســی  کان  تصمیم گیری هــای 
لحــاظ شــود؛ امــا او تــوأم تأکیــد 
می کــرد کــه هیــچ غیــِر پشــتونی 
ســرزمین  مــورد  در  نــدارد  حــق 

ــد!  ــر کن ــار نظ ــًا اظه ــنون ها اص پش
ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــه ای ــدیداً ب او ش
معنــای  بــه  »افغانســتان«  چــون 
بنــاً  اســت،  »افغان«هــا  ســرزمین 
تصمیم گیــری   هرگونــه  صاحیــت 
نیــز  را  کشــور  ایــن  سیاســی 
دارنــد.  }پشــتون ها{  »افغان«هــا 
ــتون  ــرادران پش ــیاری از ب ــرای بس ب
ایــن بــاور خلــق و عرضــه شــده اســت 
ــا  ــد ب ــتون ها نمی توانن ــر پش ــه غی ک
ــد  ــف باش ــو و هم ص ــتون ها هم س پش
ــرد. ــاد ک ــان اعتم ــه آن ــد ب ــاً نبای بن

بی هیــچ تردیــد اشــرف غنــی، حامــد 
کــرزی و در مجمــع اعضــای اتــاِق فکر 
ــه  ایــن دو سیاســت مدار نیــز کامــًا ب
ــاری  ــق انحص ــد. »ح ــاور ان ــن ب همی

ــتان«،  ــر افغانس ــتون ها ب ــت پش مالکی
ــده  ــا ریشــه دوان ــود این ه ــار و پ در ت
و ماننــد یــک بیمــاری، بــه تمــام 
الیه هــای جامعــۀ پشــتون ســرایت 
ــداً  ــاوری عم ــن ب ــت. چنی ــرده اس ک
ــق  ــه تزری ــه جامع ــا ب ــوی این ه از س
نظرداشــت  در  بــدون  می شــود؛ 
پیامدهــای ناگــوار و ویران گــر آن. 

اشــرف غنــی و حامــد کــرزی ســال ها 
از  عظیمــی  بخــِش  خواســت  بــه 
جامعــۀ غیــر پشــتون مبنــی بــر 
تغییــر  و  اساســی  قانــون  تعدیــل 
ــا  ــد، ام ســاختار نظــام دســت رد زدن
حــاال دو دســته قانــون اساســی را بــه 
ــه  ــا ب ــد ت ــکش می کنن ــان پیش طالب
دِل خودشــان در آن تغییــرات بیــاورد. 
جامعــۀ  از  بخشــی  سال هاســت 
ــه  ــد ب ــور تأکی ــتوِن در کش ــر پش غی
ــد و  ــتان دارن ــدن افغانس ــی ش فدرال

ــه  ــرا ب ــام مرکزگ ــر نظ ــان تغیی خواه
نظــام فدرالــی هســتند، امــا ... صــرِف 
نظــر از موافقــت و مخالفــت بــا طــرح 
ــه  فدرالی ســازی افغانســتان- کســی ب
ــد؛  ــی نمی کن ــن توجه ــان اندک تری آن
امــا وقتــی حکمتیــار }پشــتون{ طرح 
ــد،  ــح« را می ده ــت صل ــاد »والی ایج
محمداشــرف غنــی از او و طرحــش 
می کنــد!  قدردانــی  و  ســتایش 
-گلبدیــن حکمتیــار طــرح صلحــی را 
بــه پیــش کشــیده کــه در آن تقاضای 
عنــوان  »بــه  مناطقــی  واگــذاری 
ــرده  ــان را ک ــه طالب ــن« ب ــات ام والی
اســت؛ یعنــی مناطــق خودمختــار 
ــان در افغانســتان  تحــت تســلط طالب

ــردد.- ــاد گ ــد ایج بای

ــات  ــم اصاح ــرط های تی ــی از ش یک
داکتــر  رهبــری  بــه  هم گرایــی  و 
ایجــاد  توافق نامــۀ  در  عبــداهلل 
حکومــت وحــدت ملــی، برگــزاری 
ــون  ــل قان ــرای تعدی ــه ب ــه جرگ لوی
ــش  ــود. بی ــام ب ــر نظ ــی و تغیی اساس
ــت  ــن حکوم ــر ای ــال از عم ــه س از س
می گــذرد، امــا تــا کنــون محمداشــرف 
غنــی و در مجمــوع تیــم تحــول و تدام 
ــی  ــت اجرای ــت ریاس ــن خواس ــه ای ب
کوچکتریــن اعتنــا نکــرده اســت؛ امــا 
بــه محــض صــدا بلنــد شــدن از صــف 
می یابــد  تغییــر  معادلــه  طالبــان، 
و رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
حاضــر می شــود قانــون اساســی را 

ــد. ــر بده ــان تغیی ــع طالب ــه نف ب
مــردم می بیننــد کــه محمداشــرف 
ــه زن  ــتِی ک ــروه تروریس ــه گ ــی ب غن
ــتند،  ــرزمین را کش ــن س ــِد ای و فرزن

ــرک و  ــد و س ــش زدن ــش را آت مکتب
پـُـل و پُلچــک اش را منفجــر ســاختند، 
میــدان می دهــد تــا بــار دیگــر در 
زورآزمایــی  آرزوهای شــان  برابــر 
کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  کنــد. 
طــرح اشــرف غنــی و حکمتیــار یــک 
ــات آینــدۀ  ــرای انتخاب ــور قومــی ب مان
ریاســت جمهــوری و پارلمــان اســت و 
ــدی  ــی شــود، بی هیــچ تردی اگــر عمل
ــد توســعۀ نســبی کشــور متوقــف  رون
ــه کام  ــان ب ــزاران انس ــر ه ــار دیگ و ب

ــد. ــد ش ــتاده خواه ــرگ فرس م
از ســویی هــم، بــاور غالــب ایــن اســت 
کــه چــون محمداشــرف غنــی بــا 
سیاســت های کــج و مریضــش، عقبــۀ 
مردمــی خــود را خالــی کــرده اســت و 

ــن  ــه دام ــن خاطــر دســت ب ــه همی ب
طالبــان و »افغان«هــای مهاجــر در 
پاکســتان دراز کــرده و بــا فراخوانــدن 
ــۀ  ــه پروس ــتن ب ــرای پیوس ــان ب طالب
ــاک  ــرط های خطرن ــا پیش ش ــح ب صل
ــرای  ــد ب ــان، می خواه ــع آن ــه نف و ب
خــود  بــرای  پیشــرو  انتخابــات 
ــا  ــد. ام ــت کن ــی درس ــت مردم حمای
ــتِی  ــه دوس ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
پشــتون های بــه ظاهــر تکنوکــرات 
ماننــد کــرزی و اشــرف غنــی بــا 
ــه«  ــق یک طرف ــد »عش ــان، مانن طالب
ــی  ــرف غن ــرزی و اش ــر ک ــت و اگ اس
ــد،  ــان بیفتن ــت طالب ــه دس ــی ب گاه
قطعــاً بــا سرنوشــت داکتــر نجیــب اهلل 

ــد. ــد ش ــار خواه دچ
کــه  اســت  ایــن  دیگــر  حقیقــت 
محمداشــرف غنــی هیــچ تمایلــی 
در  کــه  مهاجرانــی  برگشــِت  بــه 
کشــورهای غیــر کشــور پاکســتان 
پناهنــده هســتند، نشــان نــداده اســت 
و تمایــل بــه برگشــت آن هــا هــم 
نــدارد، زیــرا او می دانــد کــه اکثریــِت 
پناهنــده گان  اتفــاق  بــه  قریــب 
ــتون ها  ــتان، پش ــتان در پاکس افغانس
هســتند. اشــرف غنــی می خواهــد 
ــه از پاکســتان برگشــت  از کســانی ک
ــات  ــود در انتخاب ــرای خ ــد، ب می کنن

ــد. ــع کن ــده رأی جم آین
ــن اســت  ــی ای ــه هــررو، حــرف اصل ب
کــه وقتــی رویکــرِد رییــس حکومــت 
و در مجمــع مدیــراِن ارشــِد یــک 
حکومــت و نظــام بــا باشــنده گان غیــر 
هم تبــارش چنیــن باشــد، وحــدت 
ــی و  ــع مل ــی، مناف ــت مل ــی، هوی مل
در ُکل واژۀ »ملــی« بــرای کســانی 
تبعیــض  و  بی مهــری  مــورد  کــه 
ــود.  ــا می ش ــد، بی معن ــرار می گیرن ق
وقتــی مدیــران اجرایــی حکومــت، 
ــه پشــتون و غیــر پشــتون  مــردم را ب
تقســیم می کننــد، غیــر پشــتون ها 
حــس  شــده  تحقیــر  را  خــود 
ــد  ــی بای ــرف غن ــد. محمداش می کنن
بدانــد کــه چنیــن ذهنیتــی تنهــا 
ــی، تعصــب  ماشــین ها تشــنۀ قوم گرای
و هرج ومــرج را ســیراب می کنــد. هــر 
کســی  پشــتون و غیــر پشــتون- کــه 
ــرای  ــار و ب ــد، بیم ــن می اندیش چنی
جامعــه مضــر اســت. انتظــار مــی رود 
رویکــرد حکومــت در برابــر تمــام 
ــان  ــرزمین یکس ــن س ــنده گان ای باش
باشــد تــا هــم در ســطح داخلــی هــرج 
ــم در  ــد و ه ــان نیای ــه می ــرج ب و م
ــه  ــای مداخل ــی، منفذه ــطح خارج س

ــود. ــد ش س

د افغانســتان جمهــوري ریاســت وايــي، د ســولې پــه اړه د 

ــه  ــو او ســیايس شــخصیتونو طرحــو او نظریاتــو ت ګوندون

ــه اړه د حکومــت رســمي  ــري، خــو د ســولې پ ــاوی ل درن

دریــځ د کابــل پروســې پــه ناســته کــې واضــح شــو.

ــان چــې  ــه ارم ــه افغانســتان کــې د ســولې ټیګښــت هغ پ

تــر اوســه یــې د پــوره کېــدو لپــاره هڅــو د پــام وړ نتیجــه 

ــه ده ورکــړې. ن

د همــدې هڅــو پــه دوام حــزب اســامي هــم یــوه طرحــه 

ــي،  ــت واي ــان حکوم ــو افغ ــپارلې، خ ــه س ــت ت حکوم

ــه  ــې پ ــل پروس ــځ د کاب ــمي دری ــې رس ــه اړه ی ــولې پ د س

ــړی دی. ــح ک ــې واض ــته ک ناس

ــدوی د دفــر رسپرســت شــاه  د جمهــوري ریاســت د وین

حســین مرتضــوي د ســې شــنبې پــه ورځ»۱۳۹۶کال 

ــه وویــل چــې حکومــت د ټولــو  ــو ت کــب۱۵« ازادي راډی

ــو او شــخصیتونو طرحــو او نظریاتــو تــه  ســیايس ګوندون

احــرام لــري، خــو رســمي دریــځ یــې وار لــه مخــه د کابل 

ــان کــړی دی. ــه دوهمــه ناســته کــې بی پروســې پ

نوموړي زیاته کړه:

»د مــي یــووايل د حکومــت او د جمهــور رئیــس رســمي 

ــل  ــه کاب ــه اړه پ ــولې پ ــو رسه د س ــه طالبان ــوری ل ــد ل لی

ــان شــو او هغــه موضوعــات چــې  کــې کنفــراس کــې بی

تاســو ورتــه اشــاره وکــړه دا د ســیايس شــخصیتونو فــردي 

ــراس  ــل کنف ــځ د کاب ــت دری ــو د حکوم ــات دي، خ نظری

ــوی دی.« ــان ش ــې بی ک

ــې  ــه ک ــوه ګڼ ــتۍ ی ــه وروس ــې پ ــز ورځپاڼ ــارک ټایم نیوی

ــه  ــه حوال ــار پ ــن حکمتی ــر ګلبدی ــامي د م ــزب اس د ح

ــه  ــو پ ــولې د هڅ ــو رسه د س ــه طالبان ــه ل ــې هغ ــي چ وی

ــو  ــمېر وړاندیزون ــو ش ــه د ی ــي ت ــمر غن ــې ولس ــرڅ ک ت

ترڅنــګ طالبانــو تــه پــه افغانســتان کــې د امــن ســیمو یــا د 

ســولې پــه نــوم د والیتونــو وړاندیــز کــړی. خــو د ګلبدیــن 

حکمتیــار د ګونــد یــوه ویانــد ازادي راډیــو تــه وویــل چــې 

لــه طالبانــو رسه د ســولې د خــرو د پیلېــدو لپــاره ښــاغي 

حکتمیــار دغــه وړاندیزونــه د کابــل د پروســې لــه غونــډې 

مخکــې کــړي وو او هغــه نــوي نــه دي.

د دغــه ګونــد ویانــد حمیــد عزیــزي وايــي چــې د حــزب 

اســامي پــه طرحــه کــې طالبانــو تــه د مشــخصو والیتونــو 

د ســپارولو خــره نــه ده شــوې.

ــو  ــه ناســته کــې طالبان ــل پروســې پ ــازه د کاب حکومــت ت

تــه لــه قیــد و رشط پرتــه د ســولې د خــرو د پیــل وړاندیــز 

وکــړ.

طالبانــو تراوســه د حکومــت د ســولې د وروســتي وړاندیــز 

او د حــزب اســامي د طرحــې پــه اړه څــه نــه دي ویــي، 

ــه  ــت رسه ل ــان حکوم ــه افغ ــې ل ــدې ی ــر دې وړان ــو ت خ

خــرو انــکار کــړی دی.

ــد  ــد حمی ــامي ویان ــزب اس ــو رسه ـ رسه د ح ــه دې ټول ل

عزیــزي وايــي، کــه طالبــان اســايس قانــون ومنــي د هغــو 

ــري  ــت ل ــې حاکمی ــه پک ــې هلت ــپارل چ ــیمو د واک س س

ــه لــري. کــوم قانــوين مشــکل ن

نوموړي زیات کړه:

وحــدت  اســامي،  حــزب  د  حکومــت  چــې  »کلــه 

اســامي، جنبــش اســامي ګوندونــو او یــا لــه نــورو 

ســیايس ګوندونــو والیــان او یــا د یــو ځــای لپــاره حاکــان 

ټاکــي کېــدای يش چــې طالبانــو تــه هــم د داســې پروســې 

وړاندیــز وکــړو چــې هغــوی د افغانســتان ســیايس چوکاټ 

ومنــي او پکــې ســهم واخــي چــې پــه حقیقــت کــې دا د 

ــارکت دی.« ــیايس مش ــو س طالبان

کــه څــه هــم حمیــد عزیــزی د حــزب اســامي د طرحــې 

پــه اړه د زیاتــو جزئیاتــو لــه ورکولــو ډډه وکــړه، خــو وايــي، 

ــوله  ــه س ــالې ت ــې کش ــې روان ــه ی ــدو رسه ب ــي کې ــه عم پ

ــزه حــل الره ومونــدل يش. یی

د کابــل پوهنتــون اســتاد او د ســیايس چــارو افغــان کارپــوه 

ــه  ــل پرت ــوين تعام ــه قان ــي، ل ــا واي ــتانکزی بی ــه س نرصالل

ســیايس ډلــو تــه د یــوې ځانګــړې ســیمې د واک ســپارل 

لــه اســايس قانــون رسه اړخ نــه لګــوي او فکــر نــه کــوي 

چــې د حــزب اســامي طرحــه دي عمــي وي.
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ورزش
عبداالحد هادف

جزایر ُقدرت
تـا زمانی که مسـأله بـه حوزه هـای نفـوذ فرماندهان 
و  حاضـر  حـال  در  عطـا  اسـتاد  مثـل  جمعیـت 
اسـماعیل خـان و غیـره در گذشـته و یـا طرح هـای فیدرالیـزم 
نفـوذ  بسـط  گاه ضـرورت  آن  می گیـرد،  تعلـق  پـدرام  لطیـف 
حکومـت مرکـزی، زوال جزایـر قـدرت، نفـی حوزه هـای نفـوذ 
بـه سـبک ملوک الطوایفـی و هـزاران فرمـول تیوریـک دیگـر بـه 
پیـش کشـیده می شـود و کسـی چـون حکمتیـار از همـه بیشـتر 
در این راسـتا حسـاس تر چهـره می نمایـد، فیلسـوفانه تر صحبت 
می کنـد، دلسـوزانه تر بـه سرنوشـت نظـام و مردم حـرف می زند 
و در عیـن حـال، بـه ضـرورت اسـتفاده از قـوت قاهـرۀ دولـت 
توصیـه می کنـد تـا بـا حضـور امنیتـی دولـت در همه جـا، بـه 
جزایـر قـدرت پایان داده شـود؛ اما حـاال در رابطه بـه طالبان این 
حساسـیت به صفر رسـیده، معادلـه معکوس شـده و حکمتیار از 
خودمختـاری سـاحات زیـر کنترل طالبـان تحت عنـوان »والیات 
صلـح« بـا سـپردن حاکمیـت آن مناطق بـه طالبـان و قطع حضور 
امنیتی دولت از طریق عقب نشـینی ارتش از آن سـاحات، سـخن 

بـه میان مـی آورد!
این جـا اسـت کـه آدمـی از تعجـب شـاخ می کشـد کـه چطـور 
ایـن بـار همـه معـادالت برهـم می خـورد و انسـانی کـه جـز به 
حکومـت و قـدرت مطلقـه راضـی نبوده و نیسـت، بـه فیدرالیزم 
از نـوع افراطـی آن و حتـا تجزیـۀ عملـی کشـور تـن می دهـد، 
تیـوری جزایـر قـدرت را پیـش می کشـد و افغانسـتان را عمـاًل 
نه تنهـا بـه حوزه هـای نفـوذ متعـدد کـه بـه دولت هـای مختلـف 
تقسـیم می کنـد! داللـت ایـن امـر چه چیـزی جـز زمینه سـازی 
بـرای برهـم زدن وضـع موجـود و تخریـب همـه دسـتاوردهای 
مرحلـۀ جدیـد و یـا جلـب نظـر طالبـان بـه خاطـر هم سـویی با 
خـودش در فرایندهای فاشیسـتی بعدی و باج دادن به تروریسـم 

ملـی و بین المللـی از خـوان و خـون ملـت بـوده می توانـد؟!
از تناقـض در باورهـا و اظهـارات تـا عملکردهـای ایـن طیف از 
آدم هـا بایـد الاقـل مـا خجالت بکشـیم و مواظب باشـیم و بدانیم 
کـه این هـا مثلـی کـه دیـروز بـه خاطر هـَوس خـود نَفـس مردم 
را کشـیدند، واهلل کـه امـروز بدتـر از دیـروز تشـنۀ قـدرت اند و 
کوچکتریـن حـس ترحمـی در برابـر ملـت و سرنوشـت کشـور 
و نظـام ندارنـد و خـدا شـاهد اسـت کـه بـه جـای خدا خـود را 
می پرسـتند و تـا دم مـرگ از خـود تیـر نیسـتند و از گهـواره تـا 

گـور قـدرت می جوینـد.

عبداهلل آزاد خنجانی

بزرگ تریــن  از  یکــی  در  حــاال  همیــن 
ــدن در حــال نوشــتن  ــان در لن ــای جه کتاب خانه ه
یــک مقالــه در مــورد این کــه چــرا برخــی از 
ــد؟  ــت را فراهــم نمی کنن ــح و امنی ــۀ صل ــح، زمین ــات صل توافق
ــل  ــی از کاب ــه نمی توان ــت ک ــن اس ــت ای ــکل غرب ــتم. مش هس
ــاز کــردن  دل بکنــی و تنهــا وســیلۀ کابــل مانــدن، هــم شــده ب
ــدم.  ــد را دی ــم عاب ــوی از ابراهی ــت، ودی ــن پس ــبوک. اولی فیس
ابراهیــم عابــد بــرای مــن بســیار عزیــز اســت. مــن هیچ گاهــی 
کســی را بــه انــدازۀ او در افغانســتان بــا هنــر نیافتــه ام. او 
روســتایی فقیــر اســت کــه بــا هنــرش در کشــور شــناخته شــده 

ــت. اس
ایــن ودیــو برایــم یــادآور دادگاه صحرایــی فرخنــده بــود کــه از 
ــدان  ــزت و بی وج ــد، بی ع ــل، فاس ــان جاه ــد انس ــب چن جان
می شــود.  تکــرار  دوبــاره  و حــال  بــود  گرفتــه  صــورت 
نمی دانــم ابراهیــم عابــد چــی درد را خواهــد کشــید، امــا 
ــن ســرزمین  ــد و... در ای ــده، عاب ــر از فرخن ــم فرات مشــکل برای
ــه هــر لحظــه گــروه از وحشــی های ولگــرد  اســت. و آن این ک
ــی، درک  ــی و حقوق ــۀ قانون ــدون مقدم ــد ب ســر جــاده می توانن
وضعیــت و این کــه واقعیــت چیســت؟ بــه جــان، ابــرو، عــزت 
ــس،  ــگاه پولی ــد و در جای ــرض کنن ــان تع ــک انس ــت ی و کرام

ــد.  ــرار گیرن ــتان و داور ق دادس
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــای جهان ــون و ارزش ه ــن، قان ــم دی حک
مســایل پیچیــدۀ قضایــی، نیازمنــد تحقیــق و پژوهــش مســلکی 
ــات  ــز از مقام ــن هرگ ــت. م ــی اس ــای دولت ــب ارگان ه از جان
ــاختن  ــه س ــر نهادین ــه خاط ــا ب ــا این ج ــته ام، ام ــزی نخواس چی
ــای ویــس  ــا از آق ــی در جامعــۀ م ارزش هــای انســانی و اخالق
احمــد برمــک، وزیــر داخلــه و آقــای فریــد حمیــدی، دادســتاِن 
ُکِل کشــور می خواهــم کــه عامــالن ایــن دادگاه صحرایــی 
ــه  ــد. ب ــی کنن ــد کشــور را دســتگیر و محاکمــۀ علن ــک هنرمن ی
اســاس قانــون، مــن از همــۀ دوســتانم می خواهــم کــه در برابــر 
ــم.  اخــر  ــی کنی ــوای عموم ــۀ دع ــد اقام ــان بای ــن پلنگی پوش ای
ــن  ــت مدافــع را دارد، ای ــۀ وکال ــر دوســتی وظیف ــه اگ این ک
ــد.  ــد برایــش دادخواهــی کن ــه می توان ــه اســت ک ــن قضی بهتری

ــرد. ــغ نخواهــم ک ــی دری ــوی و مال ــچ کمــک معن ــن از هی م

هواداران  توهین 
رئال مادرید به  پاری سن ژرمن 

برای   ۲۰۱۸ تیم های جام جهانی  درخواست 
در زمین های تمرین ۶ متری  ایجاد حصار 

فیـسبـوک نـــامــه

گروهــی از هــواداران دو آتشــۀ تیــم فوتبــال پاری ســن ژرمن 
ــان،  ــم  محبوب ش ــپانیایی تی ــف اس ــز حری ــن تمرک ــرای گرفت ب

ــد. ــتی زدن ــت زش ــه حرک دســت ب
ــاف   ــرای مص ــن ژرمن ب ــاگردانش در پاری س ــری و ش ــای ام اون
ــک  ــۀ ی ــت از مرحل ــد در دور برگش ــل رئال مادری ــب مقاب دیش
هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا، روی کمــک هواداران شــان 
در پــارک دو پرنــس حســاب بزرگــی بــاز کــرده انــد. گروهــی از 
هــواداران متعصــب باشــگاه، امــا بــه شــیوه یی نچنــدان مناســب، 

حمایــت خودشــان را از امــری و مردانــش اعــالم کردنــد.
ایــن گــروه از هــواداران متعصــب PSG موســوم بــه »کالکتیــف 
ــس  ــم در پاری ــت تی ــل اقام ــل مح ــل هت ــس« مقاب ــرا پاری اولت
ــعارهایی  ــردادن ش ــا س ــد و ب ــع کردن ــود تجم ــه می ش ــه گفت ک
توهین آمیــز در برابــر رئال مادریــد و نمایــش یــک بنــر بــا 
ــت  ــپانیایی، حمای ــف اس ــورد حری ــز در م ــی توهین آمی محتوای
ــالم  ــامپیونه اع ــدی لوش ــدول رده بن ــین ج ــود را از صدرنش خ

ــد. کردن
آن هــا کــه در بازگشــت تیم شــان از مادریــد پــس از بــازی رفــت، 
بــا وجــود شکســت 3 بــر یــک بــه اســتقبال آن رفتــه بودنــد، در 
ــد  ــل رئال مادری ــی ها مقاب ــازی پاریس ــل از ب ــن قب ــن تمری آخری
هــم حضــور پیــدا کردنــد. بــا ایــن حــال، ایــن اولیــن باری اســت 
کــه ایــن هــواداران در آســتانۀ بــازی تیمش شــان بــه محــل هوتــل 
اقامــت بازیکنــان پاری ســن ژرمن می رونــد تــا حمایت شــان 

را از آن هــا نشــان دهنــد.
ــش،  ــرگ یکــی از هواداران ــال م ــه دنب باشــگاه پاری ســن ژرمن ب
در فاصلــۀ ســال های 2010 تــا 2016، ورود اولتراهــا را بــه 
ورزشــگاه پــارک دو پرنــس ممنــوع کــرد، امــا آن هــا در روز اول 
اکتبــر ســال 2016 دوبــاره اجــازۀ ورود بــه ورزشــگاه را کســب 
کردنــد و حــاال تحــت نظــارت و مــورد حمایــت باشــگاه قــرار 

دارنــد.

رییــس کمیتــۀ ســازماندهی جام جهانــی 201۸ فوتبــال از درخواســت 
برخــی تیم هــای ملــی شــرکت کننده در ایــن رقابت هــا بــرای 

ــر داد. ــی خب ــای تمرین ایجــاد حصــار اطــرف زمین ه
بــه نقــل از روزنامــۀ ریانووســتی روســیه، آلکســی ســوروخین گفت: 
ــی 201۸  ــده در جام جهان ــرکت کنن ــی ش ــای مل ــدادی از تیم ه تع
ــا  ــن رقابت ه ــازماندهی ای ــۀ س ــه کمیت ــت های ب ــیه درخواس روس
ــرده  ــال ک ــی ارس ــای تمرین ــراف زمین ه ــار اط ــاد حص ــت ایج جه

انــد.
رییــس کمیتــۀ ســازماندهی جام جهانــی 201۸ روســیه افــزود: مــا در 
حــال بحــث و بررســی بــرای پیــدا کــردن راه حــل درخواســت های 

ــال هســتیم. ــی 201۸ فوتب تعــدادی از تیم هــای جام جهان
ســاخت  پیمــان کار  رســانه یی  ســرویس  نیــز  ایــن  از  پیــش 
ــا  ــه قصــد دارد ب ــود ک ــرده ب ــالم ک ــورگ اع ورزشــگاه ســن پترزب
ــده  ــی شــرکت کنن ــای مل ــدادی از تیم ه ــه درخواســت تع توجــه ب
ــراف  ــری اط ــش مت ــای ش ــیه، حصاره ــی 201۸ روس در جام جهان

ــد. ــاد کنن ــا ایج ــی آن ه ــای تمرین زمین ه
جام جهانــی 201۸ فوتبــال در روزهــای 24 خــرداد تــا 24 تیــر 
ــا شــرکت 32 تیــم  مــاه 1397 در 12 ورزشــگاه 11 شــهر روســیه ب

ــزار خواهــد شــد.  برگ

غنـی؛
ادامـۀ تفـکر ارتجـاعی

این کـه  بـرای  گذشـته،  بـه  امـروز  جامعـۀ  مشـکالت  ارجـاِع  هرگونـه 
براسـاس آرمان هـای گذشـته ایـن مشـکالت حل شـود، نادرسـت و فکر 
ارتجاعـی اسـت؛ تفـاوت نمی کنـد کـه این ارجاع بـه فکـر دورۀ حاکمیت 
عبدالرحمـان خـان یـا امـان اهلل خـان باشـد؛ در هـر دو صـورت، این گونه 
برخورد با مشـکالت، مناسـبات و شـرایط فعلـی جامعه، ارتجاعی اسـت.
امـان اهلل خـان در حکومـت داری خـود گرفتار تناقـض فکری بـود که این 
تناقـض فکـری، سـری به مدرنیسـم و سـری بـه سـنت گرایی داشـت؛ از 
سـویی می خواسـت جامعه به صورت اروپایی سـکوالر شـود و از سـوی 
قبیله یـی را در فرهنـگ حکومـت داری  دیگـر، می خواسـت ارزش هـای 
رواج دهـد و بـر آن اسـاس، حکومـت داری کنـد. چنیـن فکـری درسـت 
نبـود، زیـرا سـنت چـه مذهبی، چـه فرهنگـی، چه تبـاری و... همه سـنت 
و  تبـاری  و سـنت  کنـار گذاشـت  را  مذهبـی  نمی شـود سـنت  اسـتند؛ 
قبیله یـی را رویـکار آورد. امـان اهلل خـان و تعـدادی از اطرافیـان اش از 
جملـه محمـود طـرزی نسـبتًا گرایش مـدرن داشـتند، اما نوستالژیای شـان 
بـه سـنت های تبـاری و قومی بـه مراتب بیشـتر از گرایش مدرن شـان بود.
شـناور شـدِن واژۀ »افغـان« و تعمیـم دادن ایـن واژه بـر پیسـه، بـر زبـان، 
بـر ملـت و... در همیـن دوره توسـط محمـود طـرزی بـا حمایت سیاسـی 
امـان اهلل خـان صـورت گرفـت. محمـود طـرزی در نوشـته هایش از زبانی 
بـه نـام »زبـان افغانی« یـاد می کند کـه در تاریخ، زبانـی به این نـام نداریم. 
شـاید منظـور طـرزی از زبـان افغانـی، زبـان پشـتو باشـد. زبان پشـتو که 
واقعیـت و تاریـخ خـود را دارد، بایـد بـرای خـط و کتابـت ایـن زبـان و 
زبان هـای دیگـر کشـور کار می شـد، خدمات آموزشـی و... به ایـن زبان و 
زبان هـای دیگـر کشـور ارایه می شـد؛ امـا مسـأله، افغانی سـازی همه چه و 

نام گـذاری »افغـان« بـر همه چه اسـت!
محمـود طـرزی بـا وصفـی کـه واقعیـت غالـب اجتماعـی و فرهنگـی 
افغانسـتان را می دانـد، امـا آرزو قلبـی اش را این گونـه بیان می کنـد: »وقتی 
کـه علیحضـرت احمدشـاه بابـای غـازی به تأسـیس و اسـتقالل سـلطنت 
افغانیـه کامیـاب آمـد، امـورات دفتـر و کارهـای کتابـت و میرزایـی، و از 
جملـه نوشـت و خـوان دولتـی کـه اسـاس امـور سـلطنت بـر آن موقوف 
اسـت، بـه زبـان فارسـی و بـه دسـت همـان فارسـی زبانـان بـود کـه از 
یادگارهـای حکومـت سـابقه ایران باقی مانـده بودند. زبـان افغانی )منظور 
زبان پشـتو اسـت( بـه درجه یـی اصالح نیافتـه بود کـه دفعتًا امـور دفتری 

و کارهـای کشـوری بـه آن زبـان تحویـل می شـد....
بنابـر سـبب هایی که بطـور اجمال بیـان نمودیم از آغاز تأسـیس اسـتقالل 
دولـت افغانیـه، زبـان رسـمی دولتـی مـا زبان فارسـی شـده مانده اسـت. 
بعـد از اینهـا هـم به سـبب بعضـی غوایـل خارجـی و اختالفـات داخلی، 
هیـچ کـس در پـی اصـالح و ترقـی زبـان افغانـی )پشـتو( و تبدیـل دادن 
رسـومات دولتـی را از زبـان فارسـی بـه زبـان افغانـی و زبـان رسـمی 

سـاختن آن نیفتـاده اند.
...مـردم نفـس پایتخـت و اکثـر شـهرهای بزرگ، نایـب الحکمه نشـین ها، 
علـی اکثـر بـه زبـان فارسـی متکلـم هسـتند. در عمـوم دفاتـر و محاکـم 
رسـمی دولتـی، زبـان فارسـی از آغاز تأسـیس و تشـکیل یافتـن حکومت 
مسـتقله افغانیـه بـه درجه یـی راکـز و راسـخ گردیده کـه تبدیـل و تحویل 
آن خیلـی مشـکل اسـت. زبـان دربـار و خاندان سـلطنت، خـواه در وقت 
حکومـت سـدوزایی درانی و خـواه در وقت حکومـت محمدزایی درانی، 

فارسـی بوده و هسـت.
بنابـر ایـن، هیچ کـس حکـم داده نمی توانـد کـه زبـان رسـمی دولتـی مـا 
دفعتـًا بـه زبـان افغانـی تبدیـل یابـد. یـک محـذور دیگـری هـم اسـت و 
آن ایـن اسـت کـه زبان فارسـی، نسـبت بـه زبـان افغانی یـک عمومیت و 
اهمیـت بیشـتر دارد. مثـاًل زبـان افغانـی منحصـر و محصور بـه خاک پاک 
افغانسـتان و همیـن چنـد میلیون افغان اسـت. حال آنکه زبان فارسـی غیر 
از آنکـه زبـان عمومـی تمـام مملکـت دولت همسـایۀ مـا ایران می باشـد، 
کذالـک در تمـام ممالـک ماورالنهـر و ممالـک هندوسـتان حتـا در ممالک 
عثمانـی نیـز معـروف و متـداول اسـت و از اجـزای مهم تـر زبان هـای 
اسـالمیه اهل شـرق شـمرده می شـود. یـک جزو مهـم زبان ترکـی عثمانی 
و ترکـی ماورالنهـر و اردوی هنـدی را زبـان فارسـی تشـکیل می دهـد که 
بـه ایـن سـبب ها اگر زبـان رسـمی دولتی افغانسـتان زبان فارسـی باشـد، 
بی آنکـه ضـرری بـر آن مترتـب شـود، از فایده هـای سیاسـی هـم خالـی 

نیسـت« )فضایلـی، 13۸3: 142(.
نبـود و  امـان اهلل خـان و محمـود طـرزی مـدرن  ملت سـازی حکومـت 
نیسـت، بلکـه قبیله یـی و تبـاری اسـت. در طـول تاریـخ در ملت سـازی 

چنـد اصـل درنظـر بـوده اسـت:
1- ملت سـازی براسـاس قـوم و تبـار کـه این گونـه برخـورد نسـبت بـه 
ملت سـازی برخـورد سـنتی و قبیله یـی اسـت، غیـر از افراد قبیلـه، دیگران 

نمی تواننـد شـامل چنیـن ملتی شـوند.
2- ملت سـازی براسـاس زبـان که گوینـده گان یک زبان از هر قـوم و تبار 

بنابه زبان مشـترک، ملت محسـوب می شـده اند.
3- ملت سـازی براسـاس دیـن و مذهـب کـه اهـل یـک دیـن و مذهـب، 
ملـت بـه حسـاب می رفتـه اسـت: ماننـد امـت اسـالمی، اهل سـنت، اهل 

تشـیعه و.... 
مدرن تریـن  ملت سـازی  این گونـه  کـه  وطـن  براسـاس  ملت سـازی   -4
شـیوۀ ملت سـازی اسـت، یعنـی هـر کسـی کـه از هـر قـوم و تبـار اهـل 
یـک سـرزمین و کشـور اسـتند، یـا در آینده تابعیت سیاسـی آن کشـور را 
می گیرنـد، شـهروند و ملـت همـان سـرزمین محسـوب می شـوند و به آن 

کشـور و سـرزمین نسـبت داده می شـوند.
بنابراین، بهتر اسـت که ملت سـازی براسـاس سـرزمین باشـد، نه براسـاس 
تبـار و قومیـت؛ زیـرا خـالف حقـوق بشـر و هویت افراد اسـت کـه اهل 
یـک قـوم را بـه زور بـه نـام قـوم دیگـر نسـبت بدهیـم. هویت سـازی و 
ملت سـازی دوره امـان اهلل قومـی و تبـار بـود؛ متأسـفانه این تصور اشـتباه 

را اشـرف غنـی می خواهـد بـا تفکـر ارتجاعی ادامـه بدهد.

یعقوب یسنا
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همچنـان کـه نفـوذ امریـکا در اسـام آباد رو بـه افول 
اسـت روسـیه کـه سـال ها پیـش روابطـی خصمانـه با 
پاکسـتان داشـت در حـال تقویـت روابـط اقتصـادی، 
دیپلماتیـک و نظامـی خـود بـا ایـن کشـور اسـت بـه 
نحـوی کـه می توانـد ائتاف هـای پر سـابقه در منطقه 
را دسـتخوش تغییـر اساسـی کـرده و همچنیـن یـک 
بـازار گازی خـوب را بـرای شـرکت های انرژی روسـیه 

کند. فراهـم 
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، ایـن نزدیـک شـدن 
روسـیه بـه پاکسـتان در زمانـی حـادث می شـود کـه 
روابـط امریـکا بـا پاکسـتان بـه عنـوان یـک هم پیمان 
دچـار  افغانسـتان  جنـگ  بابـت  از  خـود  تاریخـی 
تنـش شـده و وضعیـت بـه سـمت یـک چرخـه ۱8۰ 
درجـه ای در مقایسـه بـا وضعیتـی کـه در دهه ۱98۰ 
حاکـم بـود بـه پیـش مـی رود؛ دهـه ای کـه در طـول 
انتقـال تسـلیحات و  آن پاکسـتان بـه امریـکا بـرای 
جاسـوس از مـرزش بـه افغانسـتان بـه منظـور کمک 
بـه شـبه نظامیان افغـان درگیـر بـا نیروهـای شـوروی 

کرد. کمـک  سـابق 
بـا وجـود آنکـه ایـن افزایـش روابـط مسـکو با اسـام 
آبـاد در مراحـل نخسـت قـرار دارد از سـوی دیگر نیز 
کشـور چین بـه عنوان همسـایه پاکسـتان در حال پر 
کـردن خـأ فزاینده ای اسـت کـه امریکا در پاکسـتان 

برجای گذاشـته اسـت.
طـی مدت اخیـر یک سلسـله توافق های حـوزه انرژی 
وارد شـدن  باعـث  نظامـی  همکاری هـای  افزایـش  و 
نیـروی جدیـدی بـه روابـط روسـیه و پاکسـتان کـه 
بـرای چندیـن دهـه روابطـی مرده محسـوب می شـد، 

است. شـده 
خـرم دسـتگیر خـان، وزیـر دفاع پاکسـتان بـه رویترز 
گفـت: ایـن وضعیـت یـک گشـایش اسـت. دو کشـور 
بایـد از گذشـته خـود عبـور کـرده و در را بـه روی 

آینـده بـاز کنند.
ایـن در حالـی اسـت کـه روسـیه تـا چند وقـت پیش 
بـر افغانسـتان بـه منظـور ایجـاد روابـط دیپلماتیـک 
روسـیه  همزمـان  و  بـود  کـرده  تمرکـز  نزدیک تـر 
روابطـی نزدیـک را با شـبه نظامیان طالبان افغانسـتان 
کـه در حـال جنگیـدن با امریـکا هسـتند و ارتباطاتی 

تاریخـی بـا اسـام آبـاد دارنـد برقـرار کرده اسـت.
مسـکو می گویـد کـه در حال تشـویق مذاکـرات صلح 

است.
هـم روسـیه و هـم پاکسـتان از بابـت حضـور شـاخه 
نگـران هسـتند و  افغانسـتان  تروریسـتی داعـش در 
مسـکو اظهـار نگرانـی کـرده کـه شـبه نظامیان ایـن 
گـروه می تواننـد به سـمت آسـیای مرکـزی و مناطق 

نزدیـک تـر بـه مـرز روسـیه بیایند.
حملـه  چنـد  تاکنـون  نیـز  پاکسـتان  در  داعـش 

اسـت. داده  انجـام  بـزرگ  تروریسـتی 
شـاهد خاقـان عباسـی، نخسـت وزیـر پاکسـتان بـه 
رویتـرز گفـت: مـا زمینه هایـی مشـترک در ارتبـاط 
بـا اکثـر موضوعـات در سـطح دیپلماتیک داریـم. این 
روابطـی اسـت که در آینده رشـد چشـمگیری خواهد 

فت. یا
مـاه  پاکسـتان  خارجـه  امـور  وزیـر  آصـف،  خواجـه 
گذشـته میـادی در جریان سـفر به مسـکو بـه همراه 
همتـای روس خـود از طرح هایـی بـه منظـور ایجـاد 

یـک کمیسـیون همـکاری نظامـی بـا هدف مبـارزه با 
تهدیـد داعـش در منطقـه خبـر داد.

آنهـا همچنیـن توافـق کردند تا یکسـری رزمایش های 
آموزشـی نظامـی سـاالنه خـود را که در سـال 2۰۱۴ 
آغـاز شـد ادامه دهنـد و روند فروش چهـار هلی کوپتر 

رزمـی روسـیه به پاکسـتان را به پیـش ببرند.
بـا ایـن حـال کشـور هنـد بـه عنـوان دشـمن اصلـی 
بـا  روسـیه  زدایـی  تنـش  رونـد  ایـن  بـه  پاکسـتان 
سـوءظن نـگاه کرده اسـت در حالی که هنـد در زمان 
جنـگ سـرد عمدتـا در اردوی شـوروی قـرار داشـت.

در دو دهـه گذشـته روابـط نزدیـک هنـد و روسـیه 
سـاح  انبـوه  حجـم  فـروش  یکسـری  تاثیـر  تحـت 
از سـوی مسـکو بـه ایـن کشـور کـه آن را »شـریک 

اسـت. گرفتـه  قـرار  می خواننـد  راهبـردی« 
سوشـانت سـرین، یـک کارشـناس حـوزه روابـط هند 
و پاکسـتان و همچنیـن تعهـدات افغانسـتان در بنیاد 
پژوهشـی آبزرور واقـع در دهلی نو گفـت: اگر روس ها 
شـروع بـه حمایـت از پاکسـتانی ها در حجمـی بزرگ 
از جملـه در سـطح سیاسـی کننـد ایـن می تواند برای 

ما مشـکل سـاز شود.
وزارت امـور خارجـه هنـد دربـاره ایـن رونـد افزایـش 
روابـط روسـیه بـا پاکسـتان اظهارنظر نکـرد اما پیش 
از ایـن گفتـه کـه روابـط خود این کشـور با روسـیه از 
آزمـون زمـان سـربلند بیرون آمده اسـت و دو کشـور 
در حـال تقویـت روابطشـان در حوزه هـای انـرژی و 
نظامـی از جملـه در ارتبـاط بـا سـاخت راکتورهـای 

هسـته ای در هنـد هسـتند.
همچنـان کـه پاکسـتان شـاهد تنـش فزاینـده میـان 
ارتباطاتـش  سـبب  بـه  غربـی  قدرت هـای  بـا  خـود 
بـا شـبه نظامیان اسـت ایـن روی آوردن روسـیه بـه 
پاکسـتان می توانـد یـک شـریان حمایـت دیپلماتیک 

مهـم را بـرای ایـن کشـور در پـی داشـته باشـد.
ماه گذشـته میادی نهادی موسـوم بـه نیروی ضربت 

اقـدام مالـی )FATF( به عنـوان یک نهـاد ناظر مالی 
در سـطح جهانـی بـه درخواسـت امریکا و بـا حمایت 
انگلیـس، فرانسـه و آلمـان تصمیـم گرفـت پاکسـتان 
را در فهرسـت کشـورهای تحـت نظـری کـه تدابیری 
ناکافـی بـرای مقابلـه بـا تامیـن مالی تروریسـم صرف 

می کننـد، قـرار دهد.
اقتصـاد پاکسـتان بـه همـراه  ایـن تبعاتـی را بـرای 
داشـته و اسـام آبـاد این تـاش امریکا را در راسـتای 
»شـرمنده کـردن« پاکسـتان دانسـته و محکـوم کرد.
در مـاه جنـوری نیـز واشـنگتن اعـام کـرد کـه یـک 
بـه  دالری  میلیـارد  دو  نظامـی  کمک هـای  بسـته 

پاکسـتان را بـه حـال تعلیـق در مـی آورد.
بـا  کشـورش  گفـت:  پاکسـتان  خارجـه  امـور  وزیـر 
»متمایـل شـدن صددرصـدی« بـه سـمت غـرب یک 
اشـتباه تاریخـی مرتکـب شـد و اکنـون مشـتاق بـه 
نزدیک تـری  کشـورهای  بـا  نزدیک تـر  ائتاف هـای 

مثـل روسـیه، چیـن و ترکیـه اسـت.
آصـف بـه رویتـرز گفـت: مـا می خواهیـم یـک عـدم 
تعادلـی کـه حـدود ۷۰ سـال در سیاسـت خارجی ما 
وجـود داشـته اصـاح کنیـم. مـا نمی خواهیـم کامـا 
روابطمـان را بـا غـرب قطـع کنیـم اما مـا می خواهیم 
در روابطمـان تعـادل برقرار شـود و به دوسـتانمان در 

منطقـه نزدیک تـر شـویم.
پاکسـتان  ارتـش  نیـز گفـت:  پاکسـتان  دفـاع  وزیـر 
کـه بـه طـور تاریخـی عمدتـا متکـی بـه سـاح ها و 
نـدارد  چـاره ای  بـوده  امریـکا  نظامـی  هواپیماهـای 
جـز اینکـه خریدهـای نظامـی اش از کشـورهایی مثل 

روسـیه را افزایـش دهـد.
بـا  پاکسـتان  روابـط  شـدن  سـرد  حـال  عیـن  در 
تـر  نزدیـک  هـم  چیـن  بـه  را  آبـاد  اسـام  امریـکا، 
کرده اسـت؛ کشـوری که حـدود 6۰ میلیـارد دالر در 
زیرسـاخت های پاکسـتان سـرمایه گـذاری می کنـد.

بـا این حـال تحلیلگـران می گویند پاکسـتان از اینکه 
بیـش از حـد بـه لحـاظ دیپلماتیـک بـه پکن وابسـته 

شـود نگران اسـت.
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