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دفتــر نــی )حمایــت کننــدۀ رســانه های 
آزاد(  افغانســتان می گویــد کــه تلفــات 
ــگاران در حکومــت چهــار ســال  خبرن
عمــر حکومــت وحــدت ملــی، چهــار 

برابــر افزایــش یافتــه اســت.
 ایــن نهــاد بــا  ابــراز نگرانــی در مــورد 
افزایــش بی ســابقۀ  تلفــات خبرنــگاران 
حکومــت  عمــر  ســال  چهــار  در 
وحشــت ناک  را  آن  ملــی،  وحــدت 

ــرد. ــوان ک عن
ــر  ــس دفت ــر ریی ــب خلوتگ عبدالمجی
ســنبله(   ۱۹( دوشــنبه  دیــروز  نــی 
ــت، از  ــری، گف ــت خب ــک نشس در ی
ــادی، ۵۳  ــی ۲۰۱۸ می ــال ۲۰۱۵ ال س
ــان  ــانه  یی ج ــد رس ــگار و کارمن خبرن
باختنه انــد و ایــن در حالــی اســت کــه 
از ســال ۲۰۰۱ الــی ۲۰۱۴ میــادی، ۴۲ 
ــته  ــانه  یی کش ــد رس ــگار و کارمن خبرن

شــده اند.
ایــن  می گویــد:   خلوتگــر  آقــای 

ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــان می ده ــار نش آم
میان گیــن در حکومــت وحــدت ملــی، 
ــده  ــته ش ــگار کش ــال ۱۳ خبرن ــر س ه
اســت؛ در حالــی کــه در ۱۴ ســال قبــل 
ــور  ــه ط ــی ب ــدت مل ــت وح از حکوم
میانگیــن هــر ســال ۳ خبرنــگار کشــته 
ــگار  ــا ۹۵ خبرن ــه  مجموع ــده اند ک ش

ــده اند ــته ش ــی کش ــی و خارج داخل
 ۴۴ کــه  می گویــد  خلوتگــر  آقــای 
ــه  در  ــان باخت ــگاران ج ــد خبرن درص
۱۲ ســال حکومــت آقــای کــرزی و ۵۶ 
ــت  ــال حکوم ــار س ــد آن در چه درص
ــت شــده اســت. ــه ثب ــی ب وحــدت مل
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مسـووالن در وزارت صحـت  عامـه کشـور اعـام کرده اند 
کـه پژوهـش تـازۀ ایـن نهـاد نشـان می دهـد کـه حـدود ۹ 
درصد از شـهروندان کشـور تمایـل دارند خودکشـی کنند.
نشـر  بـا  سـنله(   ۱۹( شـنبه  دو  دیـروز  صحـت،  وزارت 
خبرنامه  یـی گفتـه که خودکشـی یکی از چالش هـای عمده 
بـرای ایـن وزارت بـه شـمار می آیـد و افغانسـتان در میان 
کشـورهای قـرار دارد کـه خودکشـی در آن میـزان بلنـدی 

دارد.
در ایـن خبرنامـه آمـده کـه بـرای جلوگیری از خودکشـی، 
در سـال جـاری میـادی، اسـتراتیژی ملـی پیش گیـری از 
خودکشـی تصویب شـده کـه در ایـن راهبـرد وزارت های 
تحصیـات عالـی، معارف، امـور زنان، کار امـور اجتماعی، 
و  زراعـت  و  مسـکن  و  سـازی  شـهر  ومعلولیـن،  شـهدا 
را  از خودکشـی بخـش صحـت  آبیـاری در وجلوگیـری 

می کننـد. همـکاری 
قـرار اسـت پـان تطبیقـی ایـن راهبـرد بـه زودی تهیـه و 
تطبیـق آن در تمـام بخش هـا در ۵ سـال آینـده صـورت 

. د گیر
خبرنامـه افـزوده کـه وزارت صحـت، از سـال ۲۰۰۷ تـا 
اکنـون، ۷۵۰ مشـاور روانـی را در مراکز صحی بـرای ارایه 
مشـوره  های روانـی آمـوزش داده و به کار گماشـته اسـت.

آمارهـای ایـن خبرنامـه نشـان می دهد کـه در سـال ۲۰۱۳ 
میـادی، یـک هـزار و ۲۰۵ واقعـۀ خودکشـی در وزارت 
صحـت ثبت شـده کـه از آن میـان ۶۰۵ تـن زن و ۶۰۰ تن 

مـرد بـوده اند.
موسسـه  سـروی  براسـاس  کـه  افـزوده  صحـت  وزارت 
میدیـکا در سـه والیـت کابـل، هـرات و میـدان وردگ در 
سـال ۲۰۰۶ میـادی، دو هـزار ۳۰۰ تـن خودسـوزی کرده 
انـد کـه ۹۰ درصـد آنـان، دختـران بیـن ۱۴ تـا ۱۹ سـال 
بـوده انـد و بـه دلیـل خشـونت های خانواده گـی اقـدام بـه 

کرده انـد. خودسـوزی 
هرچنـد در سراسـر جهـان، آمار خودکشـی در میـان مردان 
بیشـتر اسـت؛ اما در افغانسـتان برعکس، بیشـتر زنان اقدام 

بـه خودکشـی می کنند.
دهـم سـپتمبر برابـر بـا ۱۹ سـنبله، روز جهانـی پیش گیری 
از خودکشـی اسـت. براسـاس ارقام موجود، در هـر دقیقه، 
دو تـا سـه نفـر در سراسـر جهـان خودکشـی می کننـد کـه 
۷۶ درصـد واقعات خودکشـی در کشـورهای کم درآمد رخ 

می دهـد.
جنـگ،  چهاردهـه  از  ناشـی  اجتماعـی  ناهنجاری هـای 
فقـر  و  خانواده گـی  خشـونت های  معلولیـت،  مهاجـرت، 
از عوامـل عمـده اقـدام به خودکشـی درافغانسـتان خوانده 

می شـود.

گزارش تکان دهندۀ دفتر نی
افزایش چهار برابر تلفات خبرنگاران در حکومت وحدت ملی
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افغانستان،
طالبـان دارالحـرب 

چهارشــنبۀ  گذشــته  هفتــۀ  در  کابــل 
خونیــن دیگــری را هــم تجربــه کــرد. 
ــدادی  ــاک. روی ــیار دردن ــخ و بس ــۀ تل تجرب
کــه در آن بیــش از ســی تن از هــم وطنــان مــا 
به شــمول یــک خبرنــگار و یــک تصویربــردار 
ــپ ورزشــی در  ــک کل ــوع در ی ــون طل تلویزی
ــت  ــار نخس ــد. این ب ــان باختن ــل ج ــرب کاب غ
نیســت کــه مــا شــاهد چنیــن حمــات مرگبــار 
ــط  ــه فق ــتیم، حماتی ک ــل هس ــن در کاب و خونی
ــدف  ــا ه ــرد و گوی ــان را می گی ــان غیرنظامی ج
اصلــی نیــز غیرنظامیان انــد. طالبــان و دیگــر 
دیگرهیــچ  حــاال  دهشــت افکن،  گروه هــای 
در  نمی شناســند.  رســمیت  بــه  را  مــرزی 
ســال های نخســت آغــاز جنــگ گروه هــای 
ــای  ــی نبرده ــدف اصل ــر ه ــت افکن، اگ دهش
ــد،  خــود را نیروهــای خارجــی عنــوان می کردن
حــاال تقریبــا ایــن توجیــه نیــز از آن هــا 
ــه شــده اســت. دیگــر در افغانســتان آن  گرفت
ــه در  ــی  ک ــای خارج ــزرگ نیروه ــم ب حج
ــل گشــت  ــژه کاب ــزرگ و به وی شــهرهای ب
و گــذار داشــتند، وجــود نــدارد. بعــد ایــن 
ــس را  ــش و پولی ــای ارت ــا نیروه گروه ه
به عنــوان هدف هــای اصلــی جنــگ 
خــود برگزیدنــد و تــاش کردنــد کــه 
ــد.  ــه وارد کنن ــا ضرب ــن نیروه ــه ای ب
امــا در حــال حاضــر دیــده می شــود 
کــه جنــگ طالبــان و گروه هــای 
علیــه  نــه  آن  بــا  ردیــف  هــم 
ــه  ــم علی ــه  ه ــوده و ن ــا ب خارجی ه
ــل  ــتان، ب ــی افغانس ــای امنیت نیروه
ــا کشــوری  ــا ب ــی آن ه ــگ اصل جن
آن  مــردم  و  افغانســتان  به نــام 
ــر  ــال های اخی ــات س ــت. حم اس
ــی  ــن به خوب ــای هراس افک گروه ه
از ایــن نیت شــان پــرده برمــی دارد. 
ایــن  در  حماتی کــه  اکثــر 
ــتقیم  ــه، مس ــورت گرفت ــال ها ص س
بوده انــد.  هــدف  غیرنظامیــان 
به ویــژه در ایــن چندمــاه اخیــر کــه 
گروه هــای هراس افکــن حمــات 
ــز  ــل متمرک ــرب کاب ــه غ ــود را ب خ
مــورد  را  مســاجد  یــا  کرده انــد، 
ــا مکتب هــا  ــد و ی ــرار داده ان ــه ق حمل
ــه وارد  ــم ک ــورد ه ــن م را و در آخری
ــه  ــا ب ــدند. آی ــپ ورزشــی ش ــک کل ی
چنیــن جنــگ و کشــتاری طالبــان جهاد 
و  کشــتارغیرنظامیان  آیــا  می گوینــد؟ 
ــان در آموزه هــای  ــودکان و زن ــژه ک به وی

ــا  ــه آن ه ــود را ب ــا خ ــن گروه ه ــه ای ــامی ک اس
ــت؟  ــده اس ــمرده ش ــاز ش ــد، مج ــد می دانن متعه
ــد  ــی می خواهن ــه توجیهات ــا چ ــا ب ــن گروه ه ای
صفــوف خــود را قانــع ســازند کــه کشــتار 
ــه  ــت؟ ب ــامی اس ــل اس ــک عم ــان ی غیرنظامی
نظــر نمی رســد کــه گروه هــای دهشــت افکن 
بــرای توجیــه جنــگ خــود علیــه غیرنظامیــان از 
آموزه هــا و تاریــخ جنگ هــای صــدر اســام 
بهــره ببرنــد. جنــگ طالبــان بی شــباهت بــه 
ــاز  ــریت آغ ــه بش ــر علی ــه هیتل ــی ک ــوع جنگ ن
ــه  ــان را قبض ــی آلم ــر وقت ــت. هیتل ــرد، نیس ک
کــرد و دیکتاتــوری خــود را در آن گســتراند 
بــه ایــن فکــر شــد کــه برجهــان حکومــت 
کنــد. او بــرای رســیدن بــه چنیــن هدفــی بحــث 
نــژادی را مطــرح کــرد و ادعــا داشــت کــه نــژاد 
ــه  ــردن ب ــرای حکومت ک ــژاد ب ــن ن ــی بهتری آلمان
کل جهــان اســت. هیتلــر از علــوم و فنــون زمــان 
ــل  ــای اصی ــا آلمانی ه ــت ت ــره می گرف ــود به خ
را شناســنایی کنــد. او اردوگاه هایــی تاســیس 
ــان آورده  ــودکان و نوجوان ــا ک ــه در آن ه ــرد ک ک
می شــدند و از نظــر نــژادی مــورد آزمایــش 
ــوز  ــان هن ــد در آن زم ــد. هرچن ــرار می گرفتن ق
ــده  ــل نش ــف DNA نای ــه کش ــری ب ــم بش عل
بــود ولــی دانشــمندان نــازی از راه و روش هــای 
دیگــری و ازجملــه پرســش نامه هایی کــه در 
اختیــار داشــتند، تــاش می کردنــد، اصالــت 
نــژادی افــراد را شناســایی کننــد. هیتلــر بــا 
ــمول  ــه ش ــان را ب ــا انس ــی میلیون ه ــن هدف چنی
کــودکان و زنــان کشــت و یــا در کوره هــای 
ــا  ــر تنه ــگ هیتل ــوزاند. جن ــده س ــوزی زن آدم س
ــر  ــق دیگ ــردن مناط ــدف غضب ک ــا ه ــی ب جنگ
ــود.  ــز ب ــانی نی ــژاد انس ــردن ن ــل پاک ک ــود ب نب
طالبــان در یــک محــدوۀ کوچک تــر همیــن 
هــدف را دنبــال می کننــد. بــرای طالبــان بــه جــز 
ــروه شــان دیگــران همــه دشــمن اند و  ــوم و گ ق
ــی  ــان وقت ــۀ طالب ــد کشــته شــوند. در هرحمل بای
افــرادی کشــته می شــوند، بــه ایــن معناســت کــه 
ــای  ــت. در آموزه ه ــوده اس ــق ب ــه موف آن حمل
طالبــان کل افغانســتان و مــردم آن دارالحرب انــد. 
ــتان و  ــت افغانس ــه حکوم ــت ک ــب این جاس جال
امریکایی هــا بــا چنیــن گروهــی می خواهنــد 
طالبــان  آیــا  کننــد.  صلــح  حتــا  و  مذاکــره 
حاضرانــد بــا چنیــن تصــوری کــه از افغانســتان و 
مــردم آن دارنــد، بــه جنــگ شــان پایــان دهنــد؟ 
ــلطۀ  ــان س ــان در زم ــه طالب ــم ک ــوش نکنی فرام
خــود بربخش هــای ازافغانســتان همیــن تصــور را 
کــه امــروز در عمــل شــاهد آن هســتیم در مــورد 
ایــن کشــور و مــردم آن داشــتند. آن هــا والیاتــی 

ــوان  ــد، به عن ــرده بودن ــه تصــرف ک را ک
بایــد آن  مناطقــی می شــناختند کــه 
می کردنــد.  پاک ســازی  را  مناطــق 
ــردم  ــه م ــامی را ک ــا اس ــا حت آن ه
ــتند،  ــد هس ــه آن پایبن ــتان ب افغانس
اســام نمی دانســتند و می گفتنــد 
دوبــاره  بایــد  مــردم  ایــن  کــه 
مســلمان شــوند. بخشــی از مــردم 
افغانســتان را هــم از دایــرۀ اســام 
قصــد  و  می دانســتند  بــه دور 
نابــودی جمعــی آن را داشــتند. 
اگــر در آن زمــان طالبــان بــه ایــن 
مناطــق  در  خــود  هدف هــای 
نشــدند،  نایــل  تصرف شــده، 
قیام هــای  از  کــه  بــود  ترســی 
ــی در دل داشــتند و اال کاری  مردم
را در سراســر افغانســتان انجــام 
می دادنــد کــه در شــمالی کابــل 

انجــام دادنــد. بــرای چنیــن ادعاهــای 
بــه انــدازۀ کافــی ســند و شــاهد 

وجــود دارد. طالبــان در زمــان حکومــت 
ــات را پنهــان  ــن نی خــود در افغانســتان ای

از  به صــورت واضــح  نمی داشــتند و گاه 
ــت  ــاز اس ــط نی ــد. فق ــخن می گفتن ــا س آن ه

ــان  ــده از آن زم ــیوهای به جامان ــه آرش ــه ب ک
در رادیوهــای افغانســتان مراجعــه شــود تــا بــه 
ــان  ــتانۀ طالب ــت نژادپرس ــی از سیاس ــدازۀ کاف ان
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــت آی ــدرک به  دس ــند و م س
ــد  ــت نبای ــن امنی ــت را در تامی ــف حکوم ضع
ــا دشــمنی قســی القلب و  ــا ب ــکار کــرد. اگــر م ان
ــان  ــن زم ــه رو هســتیم، در عی جنایت پیشــه رو ب
ــی در  ــف و ناتوان ــه از ضع ــم ک ــی داری حکومت
ــی  ــای غن ــرد. آق ــر می ب ــه س ــار ب ــال احتض ح
ــچ کاری  ــاالی خــود هی ــد ب ــای بلن ــا آن وعده ه ب
بــرای تامیــن امنیــت کشــور کــرده نتوانســت. اگر 
خــوب دقــت شــود، میــان سیاســت های طالبــان 
ــی وجــود  ــی وجــوه مشــترک فروان ــای غن و آق
ــی  ــر در پ ــۀ دیگ ــز به گون ــی نی ــای غن دارد. آق
ــری آن اســت.  ــوع هیتل ــه افغانســتان از ن تصفی
ــود  ــت خ ــن سیاس ــد ای ــه نمی توان ــا این ک ام
ــرس از  ــازد، ت ــرح س ــح مط ــۀ واض را به گون
پیامدهــای آن اســت و نــه چیــزی دیگــر. امــا 
ــی  ــان هدف های ــان هم ــز به صــورت پنه او نی
را در افغانســتان دنبــال می کننــد کــه طالبــان 
ــت  ــل اس ــن دلی ــتند. به همی ــی آن اس در پ
به جایــی  راه  امنیتــی  برنامه هــای  کــه 
ــا  ــۀ ناامنی ه ــز دامن ــرروز نی ــد و ه نمی برن
در افغانســتان گســترش پیــدا می کنــد.  
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بــه تازه گــی حکومــت وحــدت ملــی طــرح جدیــد 
ــن  ــه اســت. براســاس ای ــل ریخت ــرای شــهر کاب امنیتــی ب
ــود.  ــدل می ش ــی تب ــار حــوزۀ امنیت ــه چه ــل ب ــرح، کاب ط
ــه شــده اســت  ــد از آن روی دســت گرفت ــرح بع ــن ط ای
ــا  ــل باره ــین را در کاب ــای شیعه نش ــش محل ه ــه داع ک
طــی دو ســه ســال اخیــر مــورد هــدف قــرار داده  اســت. 
شــهر کابــل در ماه هــای اخیــر، شــاهد خونین تریــن 
ــت  ــی در دش ــگاه ورزش ــر باش ــه ب ــود. حمل ــات ب حم
برچــی توســط داعشــیان، حملــه بــه محــل توزیــع 
ــز حمــات  ــل و نی شناســنامه های کاغــذی در غــرب کاب
ــواره  ــه هم ــل ک ــاحات شیعه نشــین در کاب دیگــری در س
مســولیت آن را داعــش بــه عهــده گرفتــه اســت، صدهــا 
نفــر را کشــته و زخمــی ســاخت. حــاال کــه مــاه محــرم و 
مــاه ســوگواری شــیعیان اســت، تهدیدهــا بیشــتر شــده اند 
مــاه  انــد. چنان کــه در  یافتــه  افزایــش  نگرانی هــا  و 
محــرم ســال گذشــته چنــد مرکــز شــعیان در کابــل مــورد 
حملــه قــرار گرفتــه بــود. بــه همیــن دلیــل، دولــت اعــان 
ــبز  ــاحۀ س ــز س ــل نی ــرب کاب ــرای غ ــه ب ــت ک کرده اس
امنیتــی ایجــاد می کننــد و این گونــه ســعی می کننــد 
کــه از حمــات دشــمنان جلوگیــری کننــد. اگرچــه هنــوز 
ــه طراحــی شــده  ــن طــرح چه گون ــه ای ــوم نیســت ک معل
ــا  ــود؛ ام ــی می ش ــی عمل ــه زمان ــه و چ ــت و چه گون اس
مســلما بــه نظــر می رســد کــه یــک طــرح ناقــص اســت. 
زیــرا ایجــاد یــک سلســله دشــواری ها بــه هــدف ســاختن 
ــری را  ــکات دیگ ــد مش ــی می توان ــبز امنیت ــاحات س س
هــم بــرای مــردم ایجــاد کنــد و نیــز فقــط ســبب انتقــال 
هدفمنــد داعــش یــا طالبــان بــه ســمت دیگــر کابــل شــود 
ــت.  ــد یاف ــه خواه ــان ادام ــات هم چن ــه حم و در نتیج
ــل را  ــا کاب ــه دارد ت ــه راســتی عاق ــت ب ــا اگــر حکوم ام
امــن ســازد، نخســت بایــد دروازه هــای کابــل و ســاحاتی 
در مرکــز را بــه دورازه هــای اســکن دار و فرش هــای 
ــد  ــه می توان ــن گون ــازد و ای ــز س ــی مجه ــمند امنیت هوش
بــه شناســایی و خنثاســازی وســایط و افــرادی دارای مــواد 

انفجــاری منجــر شــود.
ــن دروازۀ  ــن چندی ــش، کشــور چی ــه چندســال پی چنان ک
امنیتــی و ســکن دار را بــه دولــت افغانســتان کمــک 
ــا اســتفاده از آن در دروازه هــای ورودی شــهر  ــا ب ــرد ت ک
ــد،  ــال می دهن ــره را انتق ــواد منفج ــه م ــایطی ک ــل وس کاب
شناســایی شــوند. امــا متاســفانه هرگــز ایــن برنامــه عملــی 
ــی  ــایل امنیت ــا و س ــه آن ابزاره ــوم نیســت ک نشــد و معل

کجــا هســتند.   
ــی   ــن توانای ــک چنی ــا ی ــی ب ــرح امنیت ــق ط ــط تطبی  فق
می توانــد ســبب برگشــت امنیــت بــه شــهر کابــل شــود؛ 
ــت  ــن امنی ــا می ــه ت ــدی ای ب ــه من ــچ عاق ــرآ هی ــا ظاه ام
ــاال  ــا ح ــت ت ــر می داش ــدارد؛ اگ ــود ن ــل وج ــهر کاب ش
ــود. برداشــت  ــزاری اســتفاده شــده ب ــن طــرح و ب از چنی
ــن خــاک  ــد ت ــر چن ــی، زی ــای امنیت ــه آن ابزاره اســت ک
گــور شــده انــد و یاهــم در انبارهــای فرســوده زنــگ زده 
و از کار افتــاده شــده انــد و یاهــم فروختــه شــده و یاهــم 
نابــود گردیــده انــد. زیــرا اگــر وجــود می داشــت و مــورد 
ــت  ــن امنی ــت در تامی ــلما می توانس ــود مس ــتفاده می ب اس
ــکیل  ــرح تش ــن ط ــد. بنابری ــیار موثرباش ــل بس ــردم کاب م
ســاحات ســبز امنیتــی بــه تنهایــی و باتنگ ســاختن 
حلقــۀ امنیتــی یــک ســاحه نمی توانــد در درازمــدت 
عملــی باشــد؛ الــی این کــه کابــل بــه عنــوان یــک کلیــت 
ــبب  ــد س ــا بتوان ــود ت ــد ش ــی جدی ــۀ امنیت ــامل برنام ش
کاهــش فعالیت هــای تروریســتی گــردد و ایــن بــا توجــه 
ــه  ــی ک ــای مدرن ــود دارد و ابزاره ــه وج ــی ک ــه امکانات ب
می توانــد در خدمــت باشــد، قعطــا عملــی شــدنی اســت. 
ــات  ــوذی و حلق ــراد نف ــه اف ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ام
عملی نشــدن  ســبب  همــواره  دشــمن  بــا  شــریک 
ــد  ــت می شــوند و بای ــن امنی ــرای تامی ــر ب ــای موث طرح ه
در قــدم اول چنیــن افــرادی شناســیایی شــوند چیــزی کــه 

ــدارد.  ــود ن ــرای آن وج ــی ب ــفانه اراده ی متأس

دروازه هـای امنیتـی 
هوشمنـد چـه شـد؟

ACKU
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ــه  ــکا بـ ــدار امریـ ــی از هشـ ــانه های خارجـ رسـ
ـــاز  ـــه آغ ـــد ب ـــری در پیون ـــی کیف ـــوان بین الملل دی
تحقیـــق ایـــن دیـــوان در رابطـــه بـــه جنایـــات 
جنگـــی امریـــکا در افغانســـتان خبـــر می دهنـــد.
قـــرار اســـت امـــروز جان بولتـــون، مشـــاور 
ـــوری  ـــس جمه ـــپ، ریی ـــد ترام ـــی دونال ـــت مل امنی
امریـــکا، در اول ســـخنرانی اش، در واکنـــش بـــه 
آغـــاز تحقیـــق در مـــورد جنایـــات جنگـــی امریـــکا 

ـــد. ـــخن بگوی ـــتان س در افغانس
ـــی  ـــانه های خارج ـــه رس ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
پیش نویـــس ســـخنرانی ایـــن مقـــام ارشـــد 

ــد. ــر کرده انـ ــاپیش منتشـ ــی را پیشـ امریکایـ
ـــی  ـــت، در صورت ـــده اس ـــس آم ـــن پیش نوی در ای
ـــات  ـــورد جنای ـــی را در م ـــوان تحقیق ـــن دی ـــه ای ک
ـــاز  ـــتان آغ ـــی در افغانس ـــان امریکای ـــی نظامی جنگ
ـــان  ـــا نش ـــل واکنش ه ـــز در مقاب ـــکا نی ـــد، امری کن

می دهـــد.
ـــن پیش نویـــس  ـــکا در ای ـــرز، امری ـــه نقـــل از رویت ب
ـــفر  ـــدام، س ـــن اق ـــه ای ـــش ب ـــدار داده در واکن هش
قضـــات دیـــوان کیفـــری بین المللـــی را بـــه 
ـــا را  ـــی آن ه ـــال و دارای ـــرده و م ـــوع ک ـــکا ممن امری

ـــرد. ـــد ک ـــف خواه ـــم و توقی ـــز تحری نی

گزارش

ابوبکر صدیق
 شــماری از چهره هــای سیاســی و مقامــات ارشــد 
حکومتــی در روز هجدهــم ســنبله در کابــل بــا هشــدار 
ــه در  ــتند ک ــار داش ــی اظه ــدت مل ــت وح ــه حکوم ب
ــن  ــتند و ای ــاوت نیس ــر بی تف ــی اخی ــل قضایای مقاب

ــت. ــد گرف ــس خواهن ــاب را ذره ذره پ حس
ــا انتقادهــای تنــد از رهبــری حکومــت، نظــام  ــان ب  آن
کنونــی را بــه دامــن زدن بــه تعصبــات قومــی، ســمتی و 

زبانــی متهــم کــردن. 
ــات  ــۀ انتخاب ــه نتیج ــتند ک ــد داش ــات تاکی ــن مقام  ای
ــد.  ــم می کنن ــته جمعی تحری ــورت دس ــی را به ص تقلب
ــعود،  ــهید مس ــاد ش ــس بنی ــعود، ریی ــی مس ــد ول احم
گفــت: تاش هــای مــا در طــول ۱۷ســال بــرای تحقــق 
عدالــت اجتماعــی بــوده اســت، امــا چالش هــای اخیــر 
نابســامانی هایی را ایجــاد کــرده اســت کــه ســبب 

نگرانــی مــردم شــده اســت.
ــی  ــت کنون ــه وضعی ــان این ک ــا بی ــعود ب ــای مس  آق
به هیــچ عنــوان قابــل پذیــرش نیســت، افــزود کــه ایــن 
ــر  ــد زی ــه بای ــد. او گفــت ک ــر کن ــد تغیی ــت بای وضعی
ــت  ــت به دس ــویم و دس ــع ش ــزرگ جم ــر ب یک چت
ــی  ــه نظام ــا ب ــم ت ــع کنی ــا را رف ــم داده، چالش ه ه
ــه  ــری آن هم ــۀ تصمیم گی ــه در چرخ ــم ک ــت یابی دس

ــند. ــهیم باش ــهروندان س ش
هیچ گزینه یــی  این کــه  بیــان  بــا  مســعود  آقــای   
ــل  ــات قاب ــدون انتخاب ــی ب ــت فعل ــور از حال ــرای عب ب

ــه  ــرد ک ــد ک ــا تاکی ــت، ام ــوب نیس ــی و مطل پیش بین
نتیجــۀ انتخابــات تقلبــی را به شــکل دســته جمعی 

تحریــم می کنیــم. 
او گفــت کــه خداونــد ریشــۀ تعصــب،ذ  تحجــر 
ــش و  ــاهد تن ــر ش ــا دیگ ــکاند ت ــار را بخش و انجص
چالــش نباشــیم؛ زیــرا کاســۀ صبــر مــردم بــه لبریــزی 
رســیده اســت و دیگــر تجربه هــای تلــخ گذشــته قابــل 

ــت. ــرش نیس پذی
ــاون دوم  ــش، مع ــرور دان ــد س ــم، محم ــویی ه از س
ــر  ــه اگ ــت ک ــی، گف ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــای  ــود، راه ه ــزار نش ــات برگ ــی انتخاب ــر بهانه ی ــه ه ب
ــد  ــته خواه ــه بس ــه روی هم ــی ب ــالمت آمیز زنده گ مس
ــگاه،  ــادت گاه، ورزش ــهروندان در عب ــروز ش ــد. ام ش
ــا  ــب و کار ب ــی کس ــز تجمع ــه مراک ــح گاه و هم تفری
حمــات هدفمنــد و سیســتماتیک در مناطــق مختلــف 
ــد. ــرار می گیرن ــدف ق ــمن« ه ــوی »دش ــور از س کش
ــا از  ــن مکان ه ــت ای ــن امنی ــرح تامی ــه ط ــزود ک  او اف
ســوی حکومــت روی دســت گرفتــه شــده و بــه زودی 

ــردد. ــی می گ ــی و اجرای نهای
ــی  ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب ــان، داکت  هم چن
ــا  ــت، چالش ه ــار داش ــی اظه ــدت مل ــت وح حکوم
ــی کــه شــما هــم خــود را  ــا در صورت وجــود دارد، ام
برحــق می دانیــد و مــا هــم خــود را برحــق می دانیــم، 
بنابــر ایــن خــوب اســت کــه رای را بــه مــردم بگذاریــم 

و اجــازه دهیــم کــه آنــان انتخــاب کننــد.
ــه  ــق دارد ک ــی ح ــر کس ــد: ه ــی می گوی  رییس اجرای
ــا مشــورۀ مــردم  ــرود، ماهــم ب ــات ب ــه طــرف انتخاب ب
ــن،  ــش چندت ــه فرمای ــه ب ــت ن ــم گرف ــم خواهی تصمی
هــر فــرد به اســاس قانــون حــق رای دارد، امــا در زمــان 

ــم. ــم خــود را اعــام می کنی ــز تصمی ــا نی مناســب م
عبدالهــادی اغنــدوال رییــس حــزب اســامی، بــا انتقاد 
از حکومــت گفــت: هیــچ تصمیــم در حــال حاضــر در 
دســت رهبــران حکومــت فعلــی قــرار نــدارد، امــا بایــد 
بــرای رفــع چالش هــای کنونــی متحدانــه عمــل کنیــم.

 رییــس حــزب اســامی گفت: بــا ســاختن ایتاف های 
بــزرگ و کوچــک نمی تــوان به جایــی رســید، امــا تنهــا 
ــا  ــت م ــی اس ــدت مل ــته گی و وح ــل، همبس راه  ح

ــم. ــق آیی ــا فای ــق به چالش ه ــن طری ــم از ای می توانی
 بــه گفتــۀ او، زمیــن و آســمان فعلــی کشــور در دســت 
ــر  ــدارد. بناب ــرار ن ــا ق ــرول م ــه کنت بیرونی هاســت و ب
ــته گی را روی  ــا وحــدت و همبس ــم ت ــاز داری ــن نی ای

دســت بگیریــم.
ــاون اول  ــتم، مع ــید دوس ــرال عبدالرش ــان، جن  هم چن
ــا هشــدار بــه حکومــت گفــت:  ریاســت جمهــوری ب
ــدارد  در ایــن مملکــت مجــازات و مکافــات وجــود ن
ــه  ــط زمین ــود و فق ــپرده نمی ش ــل کار س ــه اه و کار ب
ــاز  ــگ ب ــوس، اســتفاده جو و نیرن ــرای آدم هــای چاپل ب

ــد. ــا می باش مهی
در ایــن پیــام جنــرال دوســتم، از مــردم عــذر خواهــی 
ــزم  ــردم عزی ــن از م ــا م ــه در این ج ــزود ک ــرده، اف ک
ــی  ــه وعده های ــتم ب ــه نتوانس ــم ک ــی می  کن عذرخواه
کــه در دوران انتخابــات داده بــودم، عمــل کنــم و 

ــد. ــتی می دانی ــه درس ــود ب ــما خ ــش را ش دالیل
 او می گویــد: از پشــت ایــن تریبیــون این جانــب 
ــزرگ  ــاف ب ــای ایت ــر اعض ــه دیگ ــتم ب ــرال دوس جن
ملــی اعــان می کنیــم کــه در برابــر ایــن قضایــا 
ــم و  ــاوت نیســتیم، ذره ذره آن را حســاب می کنی بی تف
جــواب می خواهیــم تــا در برابــر سرنوشــت ملــت مــا 

ــرد. ــورت نگی ــه ص ــای مغرضان ــن بازی ه چنی
 جنــرال دوســتم خطــاب بــه محمــد اشــرف غنی 

ــال  ــاب رییــس صاحــب جمهــور در قب ــد: جن می گوی
این همــه کشــتارها، تــرور و انفجارهــا بی تفــاوت 

ــد. ــم بگیری ــووالنه تصمی ــد و روی آن مس نمانی
 هم چنــان، اســتاد عبدالــرب رســول ســیاف از رهبــران 
ــا  ــح ب ــای صل ــه گفت  وگوه ــاره ب ــا اش ــادی، ب جه
ــا  ــرات ب ــرای مذاک ــی ب ــات مل ــان از تشــکیل هی طالب
گــروه طالبــان خبــر داده، گفــت: به خاطــر رســیدن بــه 
ــم  ــی را تشــکیل می دهی ــات مل ــک هی ــن هــدف، ی ای
کــه در آن تمــام بــزرگان افغانســتان بــه شــمول هیــات 
دولتــی حضــور دارنــد و هــدف شــان مذاکــره بــا گروه 
ــا  ــد: م ــادی می  گوی ــر جه ــن رهب ــد. ای ــان می باش طالب
خواهــان صلــح باعــزت در کشــور هســتیم کــه عزت و 

ــه باشــد.. ــروی افغانســتانی ها در آن نهفت آب
هم چنــان، محمــد محقــق، معــاون دوم ریاســت اجرایی 
ــتان در  ــت افغانس ــای حکوم ــاد از عمل کرده ــا انتق ب
ــد  ــح کنی ــا صل ــت: ی ــح گف ــای صل ــورد گفت  وگوه م
ــا کشــور را از  ــد: م ــان می  گوین ــد، طالب ــگ کنی ــا جن ی
ــر  ــد ب ــم و تاکی ــات می دهی ــغال گران نج ــگ اش چن
ــه  ــد ک ــد بیایی ــت می گوی ــا حکوم ــد، ام ــگ دارن جن
»آیس کریــم« بخوریــم. معــاون دوم ریاســت اجرایی در 
مــورد انتخابــات گفــت: حکومــت در صــدد مهندســی 
انتخابــات و برگــزاری یک انتخابات گوســفندی اســت؛ 
امــا داعــش و طالــب در فکــر اشــغال افغانســتان اند. او 
تاکیــد کــرد: مــا قبــًا گفتــه بودیــم کــه بــرای برگــزاری 
ــا  ــک شــود؛ ام ــد بایومتری ــات شــفاف بای ــک انتخاب ی
ــتا  ــت. اس ــم اس ــت ک ــه فرص ــد ک ــت می گوی حکوم
محقــق افــزود: مــا برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف و 
بــدون تقلــب را از طریــق بایومتریــک قبــول داریــم و 
اجــازه نمی دهیــم کــه بــا تقلــب وارد میــدان شــوند. او 
بــا اشــاره بــه عمل کردهــای ارگ گفــت: وحــدت ملــی 
ــم  ــون ه ــود، اکن ــن نمی ش ــران تامی ــارزدن دیگ ــا کن ب
ــده اند؛  ــار زده ش ــزاب کن ــم اح ــادی و ه ــران جه رهب
بایــد بدانیــد کــه وحــدت ملــی بــا تحقیــر دیگــران بــه 

ــد. ــت نمی آی دس

کیفری لمللی  بین ا ن  دیوا به  مریکا  ا ر  هشدا

نکنید! بررسی  نستان  فغا ا ر  د ا  ر ما  جنگی  یات  جنا

هشدار معاون اول رییس جمهور به رییس جمهور:

باشماذرهذرهحسابمیکنم!
احمد ولی مسعود: 

نتیجۀانتخاباتتقلبیریاستجمهوری
رادستهجمعیتحریممیکنیم
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ــق بخشــی از سلســله پژوهش هــای مطالعــات  ــن تحقی ای
افغانســتان  اســتراتژیک  مطالعــات  انســتیتوت  صلــح 
ــه  ــن زمین ــتیتوت در ای ــر انس ــای دیگ ــت. پژوهش ه اس
شــامل »نگــرش و برداشــت مــردم 
گفت وگوهــای  از  افغانســتان 
صلــح دولــت بــا طالبــان« )۱۳۹۴(، 
ــح در  ــای صل »بررســی گفت وگوه
ــته«  ــۀ گذش ــتان در چهارده افغانس
پروســۀ  مغالطه هــای   ،)۱۳۹۵(
دیــدگاه  افغانســتان:  در  صلــح 
از  و مجموعه  یــی   )۱۳۹۷( مــردم 
پژوهش هــا دربــارۀ گرایش هــای 
بخش هــای  در  افراط گرایــی 
مختلــف در افغانســتان از جملــه 
پولیــس  مدرســه ها،  دانشــگاه ها، 
رســانه های  و  افغانســتان  ملــی 

می باشــند. اجتماعــی 
ــرای  ــت ب ــش تاشی س ــن پژوه ای
و  دموکراتیــک  بســتری  ایجــاد 
گفت وگــوی  بــرای  همهشــمول 
ــح،  ــد صل ــورد فرآین ــازنده در م س
ــهروندان  ــان ش ــرف می ــک ط از ی
ــان  ــر می ــرف دیگ ــتان و ط افغانس
در  دخیــل  مختلــف  جوانــب 
ــح اســت. بدیهی ســت  ــد صل فرآین
کــه صلــح موفــق و پایــدار در 
ــان  ــک گفتم ــد ی ــتان نیازمن افغانس
همهشــمول  و  ملــی  سیاســی 
به عنــوان  مــا  هــدف  می باشــد. 
نهتنهــا  تحقیقاتــی،  مرکــز  یــک 
ایفــای نقــش ســازنده در آگاهیدهی 
بــه شــهروندان، بلکــه مطرحکــردن 
انتقــادی  پرســش های  از  برخــی 
ــا و  ــرای گفتمان ه ــز ب و تأملبرانگی

اســت. آینــده  پژوهش هــای 

یافته های اصلی
طرف هــای درگیــر منازعــه افغانســتان روی   -
شــرایط و آجنــدای حــل منازعــه از طریــق مذاکــره توافــق 
ندارنــد: دولــت بــه دنبــال مذاکــرۀ مســتقیم بــا طالبــان، بــا 
هــدف ادغــام ایــن گــروه در روند سیاســی پســا-کنفرانس 
بُــن اســت. طالبــان دولــت را غیرمشــروع پنداشــته و بــر 
ــاالت  ــد. ای ــد می کنن ــده تاکی ــاالت متح ــا ای ــره ب مذاک
ــد. ــت می کن ــتان حمای ــت افغانس ــع دول ــده از موض متح
طالبــان بــر ایــن باورنــد کــه حضــور نیروهــای   -
خارجــی در افغانســتان عامــل اصلــی منازعــه اســت و بــر 
ــاز  ــرای آغ ــی ب ــوان گام اصل ــا به عن ــن نیروه ــروج ای خ

ــد.  ــد می کنن ــح تاکی ــد صل رون
فهــم مشــترک در مــورد عوامــل و مســایل   -
منازعــه وجــود نــدارد: طالبــان شــورش گری را مقاومــت 
در برابــر نیروهــای خارجــی توصیــف می کننــد، امــا 
دولــت معتقــد اســت شــورش طالبــان از ســوی پاکســتان 

ــت. ــده اس ــل ش تحمی
دولــت و طالبــان هــردو تحــت نفــوذ بازیگــران   -
ــرۀ  ــکان مذاک ــر، ام ــن ام ــه ای ــد ک ــرار دارن ــی ق خارج
دوجانبــه بیــن دو طــرف را پیچیــده و دشــوار کــرده 

ــت. اس
ــاظ  ــه لح ــان ب ــر، طالب ــرگ ماعم ــس از م پ  -
تشــکیاتی انشــعاب یافتنــد، امــا توانســتند اتحــاد سیاســی 
ــه  ــد ک ــظ کنن ــه« حف ــورای کویت ــور »ش ــود را در مح خ

می شــود. یــاد  نیــز  رهبــری  به عنــوان شــورای 
چهارالیــه  از  حداقــل  طالبــان  جنگجویــان   -
ایدئولوژیــک،  اســام گراهای  اســت:  شــده  تشــکیل 
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــی، عناصــر محل ــکار و ناراض ــراد بی اف
و  پیوســته اند،  طالبــان  بــه  قبیله یــی  رقابت هــای 

گــروه. ایــن  بــا  هم ســو  خارجــی  حلقه هــای 
از  متأثــر  پیچیــده و  افغانســتان  در  منازعــه   -
ــی،  ــطح داخل ــادی در س ــران زی ــدد و بازیگ ــل متع عوام
ــن، حــل منازعــه  ــر ای ــی و بین المللــی اســت. بناب منطقه ی
نبایــد بــه مذاکــرۀ میــان دولــت و طالبــان محــدود بمانــد.
ــال  ــرای اعم ــًا ب ــی عمدت ــای منطقه ی قدرت ه  -
فشــار بــر ایــاالت متحــده در افغانســتان و بــرای جلوگیری 
از گســترش نفــوذ امریــکا در منطقــه، از طالبــان حمایــت 

می کننــد.
وضــع موجــود بُن بســتی اســت کــه در آن   -
ــروز  ــی پی ــد از راه نظام ــت می توان ــه دول ــان و ن ــه طالب ن

گــردد.

ــت و  ــان اس ــع طالب ــه نف ــی ب ــت کنون بُن بس  -
ایــن گــروه در حفــظ وضــع موجــود تــاش خواهــد کــرد 
ــت را بیشــتر  ــت، وضعی ــردن دول ــق بی اعتبارک ــا از طری ت

ــد. ــر دهن ــود تغیی ــع خ ــه  نف ب
ــل  ــه عوام ــت ک ــد اس ــتان معتق ــت افغانس دول  -
ــدۀ  ــه عقی ــا ب ــت، ام ــه اس ــی منازع ــل اصل ــی دلی منطقه ی
شــورش گری  اصلــی،  عوامــل  خارجــی،  بازیگــران 

داخلــی و ملــی اســت.
ــت،  ــرۀ دول ــدای مذاک ــی در آجن ــت اصل اولوی  -
پایانــدادن بــه خشــونت و ترغیــب طالبــان بــه میــز مذاکره 
ــدت  ــدگاه درازم ــک دی ــد ی ــدا فاق ــن آجن ــا ای ــت؛ ام اس

بــرای تامیــن صلــح می باشــد.
ــرات  ــی از مذاک ــی و بین الملل ــران داخل بازیگ  -
ــا  ــد، ام ــت می کنن ــان حمای ــت و طالب ــان دول ــح می صل
شــناخت کافــی در مــورد توقعــات متفاوتی کــه دو طــرف 
ــدارد  ــد، وجــود ن ــرات دارن ــن مذاک ــه از نتیجــۀ ای منازع
)طالبــان خواهــان تاســیس یــک رژیــم مبتنــی بــر شــریعت 

ــام  ــدد ادغ ــت در ص ــه دول ــت؛ در حالی ک ــل اس در کاب
طالبــان در چارچــوب رونــد سیاســی پســا-کنفرانس بُــن 

ــت(. اس
ــرات  ــال مذاک ــی در قب ــم کاری منطقه ی ــود ه نب  -
و سیاســت های چنددســِت قدرت هــای منطقه یــی در 
ــه از  ــل منازع ــر ح ــی در براب ــع اصل ــتان از موان افغانس
ــم آوردن  ــار ه ــن، کن ــر ای ــت. بناب ــو اس ــق گفت وگ طری
مواضــع مختلــف و ایجــاد یــک اجمــاع بــر ســر مذاکــره 

از چالش هــای اصلــی فــراراه پروســۀ صلــح اســت.
ــتقیمی  ــرات مس ــته، مذاک ــه در گذش در حالی ک  -
میــان دولــت و طالبــان صــورت نگرفتــه، بازیگــران 
ــی  ــای ارتباط ــل مجراه ــتند حداق ــز نتوانس ــی نی بین الملل
ــود  ــن به وج ــن طرفی ــری بی ــق میانجی گ ــی را از طری ثابت
انجــام  بــرای  بیطرفانــه«  ایجــاد »دفتــر  آورنــد و در 

شــدند. نــاکام  گفت وگوهــا 
آجنــدای  و  روشــن  الگــوی  یــک  فقــدان   -
ــا روی  ــام طرف ه ــه تم ــه ک ــرای حــل منازع ــه گام ب گام ب
آن توافــق داشــته باشــند و هم چنیــن اختــاف بازیگــران 
داخلــی و خارجــی، هرگونــه پیشــرفتی بــرای حــل منازعه 

بــه چالــش می کشــد. را  از طریــق گفت وگــو 
ــرد،  ــد ک ــت گفت وگــو نخواهن ــا دول ــان ب طالب  -
مگــر این کــه در میــدان جنــگ تضعیــف شــوند و از 
ســوی حامیــان منطقه یی شــان بــرای حاضرشــدن بــه 

ــد.  ــرار گیرن ــار ق ــت فش ــره تح ــز مذاک می
بــه  طالبــان  بــا  مذاکــره  بــرای  تاش هــا   -
حامیــان  این کــه  مگــر  رســید،  نخواهــد  موفقیــت 
منطقه یــی ایــن گــروه، به ویــژه پاکســتان، هــم کاری 

کننــد.
ــی،  ــنگتن دی س ــژه واش ــا، به  وی ــر طرف ه اکث  -
ــرای  ــتان ب ــر پاکس ــتر ب ــار بیش ــه فش ــد ک ــن باورن ــر ای ب
آوردن طالبــان بــر ســر میــز گفت وگوهــای صلــح کمــک 

ــرد. ــد ک خواه
هــر نــوع گفت وگــو در هــر ســطح و مکانــی،   -
در مراحــل اولیــه ضــروری اســت تــا راه را بــرای 
کنــد. همــوار  رســمی تر  و  ســاختارمند  مذاکــرات 
ــتفاده از زور و  ــرد اس ــردو راهب ــی از ه ترکیب  -
ــرای آوردن  ــکار ب ــن راه ــره، بهتری ــرای مذاک ــاش ب ت

طالبــان بــر ســر میــز مذاکــره اســت.
ــل  ــۀ قاب ــا نتیج ــح ب ــۀ صل ــرات موفقان مذاک  -
قبــول در افغانســتان، مســتلزم آن اســت تــا تمــام تاشــها 
باشــند. انجــام مذاکــرات، شــفاف و آشــکار  بــرای 
تاش هــای دولــت بــرای مذاکــرات بایــد   -
ــن  ــوب، تامی ــت داری خ ــود حکوم ــات و بهب ــا اصاح ب

فرصت هــای شــغلی، تامیــن امنیــت، و ترویــج حاکمیــت 
قانــون همــراه باشــد تــا عوامــل داخلــی شــورش گری از 

ــود. ــرده ش ــن ب بی
ــا  ــد ب ــرات بای ــرای مذاک ــت ب ــای دول تاش ه  -
ــل  ــا عوام ــد ت ــراه باش ــال هم ــی فع ــی منطقه ی دیپلماس

کنــد. مدیریــت  را  منازعــه  خارجــی 
ــورهای  ــد کش ــده نبای ــاالت متح ــت ای سیاس  -
همســایه را کــه از قبــل در مــورد نفــوذ امریــکا در 

کنــد. تحریــک  نگران انــد،  افغانســتان 
ــد از  ــرای اعتمادســازی، بای ــان ب دولــت و طالب  -
خــود ارادۀ سیاســی بــرای مذاکــره نشــان دهنــد و قابلیــت 
خــود را در پیــروی از هرگونــه نتیجــۀ مذاکــرات احتمالــی 

ــازند. ــخص س مش
آجنــدا،  مشــخصکردن  و  تعریــف  بــرای   -
جزییــات، مراحــل و مکان هــای مذاکــره، در مراحــل 
اولیــۀ مذاکــره بایــد یــک مجــرای ارتباطــی ثابــت 

بیایــد. به وجــود 
از این کــه مذاکــرات مســتقیم در وضعیــت   -
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــد، ب ــر می رس ــه نظ ــوار ب ــی دش کنون
ــخصکردن  ــا، مش ــان طرف ه ــه می ــی اولی ــرای ارتباط مج
ــی  ــی و خارج ــران داخل ــوی بازیگ ــی از س ــک میانج ی

ضــروری اســت.

سناریوی 
پایان بخشیدن 

به منازعه 
از طریق 
مذاکره
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درجــات، )Degres( )۱۹۶۰( تاشــی اســت بــرای 
ــاه در  ــی کوت ــدت زمان ــه در م ــق آن چ ــل دقی تحلی
به صــورت  می افتــد،  اتفــاق  بزرگــی  دبیرســتان 
نوعــی بــرش عمومــی و چندآوایــی در زمــان. ایــن 
کتــاب، آخریــن رمــان حقیقــی بوتــور اســت. پــس 
ــاژ«،  ــیوه های »مونت ــتفاده از ش ــا اس ــور ب از آن، بوت
بــه   » »اســتریوگرافیک  و ســاحت های  »کــوالژ« 
تجســم چنــد مــکان ممتــاز جهــان می پــردازد: 
 )۱۹۶۲  ( موبایــل،  امریــکا  متحــدۀ  ایــاالت 
ــز  ــان مارکو در ونی ــزرگ س ــای ب )Mobile(، کلیس
 Description de( )۱۹۶۳( ،ــف ســان مارکو توصی
ــر آب  ــاگارا ۶۱۸۰۰۰لیت ــار نی San Marco( ، آبش
 Litres d|eau par ۶۱۸۰۰۰( )۱۹۶۵( ،ثانیــه در 
ــتر  ــی بیش ــه پژوهش های ــس از آن ب Seconde( پ
ــردازد.  ــی می پ ــناختی و بوطیقای ــی ش ــوع زیبای از ن
امــا همــۀ ایــن آثــار وجــه مشــترکی دارنــد: حالــت 
خاصــی بــرای تســلط بــر زمــان و مــکان از طریــق 
ــازمان  ــا س ــا ب ــه آن ه ــاختاردادن ب ــف و س توصی
ــش  ــن پژوه ــر ای ــا تصوی ــت ی ــی « روای »چندآوای
ــابقه  ــخصه بی س ــه مش ــت ک ــجم اس ــق و منس دقی
آثــار بوتــور رمــان نویــس اســت. امــا میشــل بوتــور 
ــته آثارش:  ــن رش ــی و در آخری در ورای رمان نویس
 Illustration  ( ۱و۲و۳و۴،  روشــنگری 
I,II,III,IV( ،مــادۀ خــام رؤیاهــا ۱ و ۲ و ۳ و 
،فاصلــه   )Matire de Reves I,II,III,IV(  ،۴
 La Rose des( گلبــاد،   ،  )Intervalles(،هــا
 )Travaux d|Approche( ،ــا Vents( ،رویکرده
متــون  متعــدد  در جهــات  پژوهش هایــی  بــه   ،
نقاشــان،  بــا  کار  اشــعار،  روایت هــا،  گشــوده، 
ــن  ــۀ ای ــفرها - روی آورد. مطالع ــا، س گفت وگوه
ــی  ــده معرف ــه خوانن ــی از او را ب ــار، چهــرۀ تازه ی آث
ــت  ــاعری اس ــه او ش ــد ک ــان می ده ــد و نش می کن
بــه مفهــوم جهانی تریــن و آزادتریــن معنــای کلمــه. 
نیــز  سلسله فهرســت ها  در  او  انتقــادی  مقــاالت 

ــه اوســت. ــن جنب ــد ای مؤی
ــیمون، )۱۹۳۲  ــود س ــای کل ــزی کتاب ه هســتۀ مرک
تشــکیل  هم زمــان  را   )Claude Simone(  )-
ایــن  متفــاوت.  شــیوه یی  بــه  امــا  می دهــد، 
ــک  ــر روی ی ــته ب ــت پیوس ــیده اس ــنده کوش نویس
ــره - در  ــهم خاط ــه س ــد ک ــتانی کار کن ــادۀ داس م
ــا  ــل درک ب ــدت قاب ــی به ش ــدت زمان ــره م زنجی
ــه  ــن خصیص ــد. ای ــی آن باش ــادۀ اصل ــواس - م ح
 Le( متقلــب،  او:  اولیــۀ  نوشــته های  در  شــاید 
پرســتش   ،  )Gulliver( ،گالیــور،   )Tricheur
چنــدان   )Le Sacre du Printemps( بهــار، 
 Le(  )۱۹۵۷( بــاد،  در  امــا  نیســت،  محســوس 
ــته  ــه نوش ــاه، )L|Herbe( )۱۹۵۸( ک Vent( و گی
در مســیر »بازســازی « واقعیــت محفــوظ در خاطــره 
ــیمون  ــود س ــت. کل ــخص اس ــا مش ــد، کام می افت
 La Route des(  )۱۹۶۱( فانــدر،  جــادۀ  بــا 
Flandres( ایــن کار بهره گیــری از بازســازی را تــا 
حــد اعلــی گســترش می دهــد: فصلــی از شکســت 
ــه داســتان  ــه او فرصــت می دهــد ک ــگ ۱۹۴۰ ب جن
چندشــخصیت و فراتــر از آن، یــک خانــواده را، در 
شــبکۀ فشــرده یی از خاطــرات و اوهــام و تصاویــر 
ــد و  ــاال می آین ــی ب ــطح آگاه ــه س ــه ب ــد ک بگنجان
ــند  ــر می کش ــر ب ــه س ــفته گی حافظ ــال آش از خ
تــا در نظــام زبــان قــرار بگیرنــد. پروســت و فاکنــر 
ــا  ــته اند. ام ــر گذاش ــیمون تاثی ــود س ــر کل ــخت ب س
ــر و شــخصی تر  ــۀ خــود را عمیق ت او پیوســته تجرب
ــک فصــل تاریخــی  ــرده اســت; چــه براســاس ی ک

 Le( )۱۹۶۲( ،مشــخص، چنان کــه در هوتــل بــزرگ
Palace( کــه لحظه یــی از جنــگ داخلــی اســپانیا را 
ــه  ــازی تک ــورت بازس ــه به ص ــازد، و چ ــم می س مجس
ــه  ــی آن چ ــه تداع ــتن، ب ــی خویش ــوادث زنده گ ــه ح تک
ــود  ــه کل ــت ک ــی اس ــن راه ــت. و ای ــده اس ــاد مان در ی
 Les Corps( )۱۹۷۱ ( ،ســیمون پــس از اجســام هــادی
ایــن  Conducteurs( در آن قــدم گذاشــته اســت. 
ــد  ــتثنایی او می کنن ــۀ اس ــدرت خاق ــت از ق ــار حکای آث
ــر  ــا صب ــوان ب ــه می ت ــانی را ک ــۀ درخش ــب نتیج و اغل
و دقــت و پشــتکار در کار نــگارش بــه دســت آورد 
نشــان می دهنــد. شــیوۀ نــگارش ســیمون یکــی از 
اثربخش تریــن شــیوه های نــگارش اســت کــه رمــان 
نــو به وجــود آورده اســت: نــگارش پرشــاخ وبرگ و 
ــا دوردســت  ــاخه هایش ت ــه ریشــه ها و ش پرپیچ وخــم ک
ــته در  ــر آن پیوس ــبکه های تداعی گ ــود، ش ــیده می ش کش
ــد از  ــه می توان ــه مخیل ــر آن چــه را ک ــش اســت، ه افزای
ــدیدترین  ــرد. ش ــه کار می گی ــد ب ــرون بکش ــه بی حافظ
اهترازهــای نفســانیت و آرزوهــا را ضبــط می کنــد، طومار 
خســته گی ناپذیری  به طــور  را  تصویرهــا  و  قالب هــا 
ــوذی  ــر و نف ــا تاثی ــت ب ــزاری اس ــاید و اب ــم می گش ازه
ایجــاد  پراهمیــت  بســیار  چندین کتــاب  حیــرت آور. 
ــت  ــر گــرد نوعــی روای ــا ب ــه همــۀ آن ه ــرده اســت ک ک
واحــد می چرخنــد. پــس از )Tryptioque )۱۹۷۳ و 
ــری  ــیاء، )Lecon de Chose( )۱۹۷۶( ، اث ــم االش عل
بــه عظمــت زراعی هــا، )Georgique( )۱۹۸۱( ایــن 

ــد. ــوت می بخش ــجام را ق ــال و انس ــاس کم احس
5. مسیرها

رمــان نــو از کجــا آغــاز می شــود و در کجــا پایــان 
می گیــرد؟ پاســخ بــه ایــن ســوال چنــدان آســان نیســت. 
کتاب هــای فراوانــی وجــود دارد کــه بــه رمــان نــو 
ــا  ــد؛ ی ــاوت ان ــا آن متف ــال ب ــن ح ــد و در عی نزدیک ان
در عیــن حــال کــه بــه راه هــای دیگــری رفته انــد، تاثیــر 
ــاری از  ــرای آث ــا محســوس اســت. ب ــو در آن ه ــان ن رم
نــوع آثــار روبــر نپــژه کــه بــر پــای ابــداع لحــن و زبــان 
ــا  ــه در آن ه ــار بکــت ک ــا آث خــاص ســاخته شــده اند، ی
تکــرار ریزه کاری هــای گفتــار )و اغلــب گفتــاری مســخره 
ــد،  ــل می کن ــگاه عم ــرد ن ــتر از کارک ــود( بیش و هجوآل
ــود  ــار کل ــت... در آث ــر گرف ــی در نظ ــای خاص ــد ج بای
اولیــه، ) Claude Ollier( )- ۱۹۲۲( از قبیــل میزانســن، 
 )۱۹۶۲( نظــم،  ،حفــظ   )Mise en Scne(  )۱۹۵۸(
 Echec( ،و شکســت نوالن )Maintien de L|ordre(
de Nolan( ،همــان شــیوه رب - گریــه را مشــاهده 
ــری از بورخــس در انتخــاب  ــا کمــی تاثیرپذی ــم ب می کنی
ــای  ــۀ ماجراه ــه جاذب ــی ب ــز تمایل ــتان و نی ــوع داس ن
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــت پلیس ــا باف ــر ی ــرزمین های دیگ س
ــل  ــکاردو، از قبی ــار ژان ری ــره آث ــن «. باالخ ــز »مت تمای
 )Observatoire de Canne()۱۹۶۱( ــه کــن رصدخان
، فتــح قســطنطنیه، )La Prise( )۱۹۶۵ ، انقاب هــای 
کوچولــو، )Revolutions Minuscules( ، کــه در 
ــته و  ــن کار روی نوش ــگ بی ــاد تنگاتن ــز اتح ــا نی آن ه
ــری وی  ــار نظ ــود. در آث ــاهده می ش ــری مش ــل نظ تحلی
ــو  ــان ن ــی رم ــراوان در معرف ــت ف ــز اهمی ــه حای ــز ک نی
اســت، ایــن اتحــاد را می بینیــم: مســائل رمــان نــو، 

 Pour une Th orie du( ،مدخلــی بــر نظریــۀ رمــان نــو ،)Problme de Nouveau Roman( )۱۹۶۷(
)Nouveau Roman

بــه ایــن مســیرها کــه نشــان گر تاثیــر رمــان نــو بــر شــیوه های مختلــف نویســنده گی هســتند، بایــد مســیرهای 
دیگــری را هــم اضافــه کــرد. در آثــار کامــا متفاوتــی ماننــد آثــار ژان کــرول )- ۱۹۱۱( به ویــژه در ســال های 
ــده  ــل ش ــگاه« متمای ــب ن ــه »مکت ــش ب ــدی پی ــه از چن ــاک، )Claude Muriac( ک ــود موری ــر، کل اخی
ــت  ــار مارگری اســت، شــام در شــهر، )Le Diner en Ville( و آگراندیســمان، )Agrandissement( ،آث
 Le( )۱۹۶۴( ،ــول و . اســتین ــژه از شــیفتگی ل ــه وی دوراس، )Marguerite Duras( )۱۹۹۶-۱۹۱۴( کــه ب
Ravissement de Lol V. Stein( تــا بیمــاری مــرگ، )La Maladie de la Mort( )۱۹۸۲( اهمیــت 

ــرده اســت. ــدا ک ــی پی ــوق العاده ی ف
ــر او  ــه اث ــرک، )Georges Perec( )۱۹۸۲-۱۹۳۶( ک ــره ژرژ پ ــوت، ) Desert( )۱۹۸۱( و باالخ ــا بره ت
ــن  ــی از حیرت آورتری ــتعمال، )Lavie Mode D|Emploi( )۱۹۷۸( یک ــه اس ــی، طریق ــوان زنده گ ــا عن ب

ــو اســت. ــان ن ــدد رم ــات متع ــای امکان نمونه ه
ــۀ  ــصت رابط ــۀ ش ــرو در ده ــات پیش ــواع ادبی ــه ان ــه هم ــرد ک ــادآوری ک ــد ی ــن بای هم چنی
ــو داشــته اســت، چــه  ــان ن ــۀ رم ــا تجرب ــو به صــورت مخالفــت( ب مســتقیم )ول
ــه  ــن« ک ــی در کار »مت ــه کار روی »شــکل« و چــه پژوهش های در مســیر توجــه ب
ــولرز،  ــپ س ــار فیلی ــان آث ــن می ــد. در ای ــه آن پرداخته ان ــل کل، )Tel Quel( ب ــه ت ــروه مجل ــژه گ به وی
ــام، )۱۹۶۸(  ــارک، )Le Parc( )۱۹۶۱( ، درام، ) Drame( )۱۹۶۵( ،ارق )Philippe Solers( )- ۱۹۳۶( ]پ
)Nombers( ،قانــون، ] )Lois( )۱۹۷۲( ،ژان تیبــودو، )Jean Thibaudeau( ، ژان لویــی بــودری، 
)J.L.Baudry( ،ژان پــی یــر فــه، )J.P.Faye( )- ۱۹۲۵( ]شکســته گی، )La Cassure( ، ضربــان، ) 
Battement( ، ســد، )Ecluse( )۱۹۶۴( ،ترواییــان، ] )Les Troyens( )۱۹۶۹( و موریــس روش )- 
ــراردادن  ــا ق ــتند. ام ــی هس ــل ماحظه ی ــت قاب ــز اهمی ــدان، ] )Ciscus( )۱۹۷۲( حای ۱۹۲۴( ] فشــرده، )،می
ــۀ  ــه در زمین ــار چ ــن آث ــرا ای ــود، زی ــد ب ــته یی نخواه ــو کار شایس ــان ن ــۀ رم ــار در چارچوب ــن آث ــۀ ای هم
ــا ایــن حــال،  ــد. ب ــه ســبک نــگارش، بســیار فراتــر از آن رفته ان عقیدتــی و چــه در امــر پژوهــش مربــوط ب
هنــوز هــم آثــاری در همــان مســیر دهــۀ پنجــاه انتشــارات مینویــی وجــود دارد، از قبیــل آثــار مونیــک ویتیــگ، 
ــان  ــه نش ــو، ] )Opoponax, Les Guerilleres( )۱۹۶۹( ک ــان جنگ ج ــس، زن )M.Wittig( ]اوپوپوناک

ــور دارد. ــی حض ــکال تازه ی ــت اش ــت و تح ــده اس ــروک نمان ــم مت ــیر بازه ــن مس ــد ای می دهن
ــا آن چــه گفتــه شــد روشــن می شــود. می تــوان گفــت، آثاری کــه  در مجمــوع، بــاروری جریــان رمــان نــو ب
ــه داشــته اســت  ــم ک ــی ه ــوده اســت و خواننده گان ــا ب ــوان عرضــه شــده، ســخت گیر و پرمدع ــن عن ــا ای ب
خــود اشــخاص نوگــرا بوده انــد. توجهی کــه ایــن آثــار در فرانســه و نیــز در کشــورهای دیگــر برانگیخته انــد، 
ــه  ــه ب ــناختی ک ــری و زبان ش ــم نظ ــش« عظی ــد، »جه ــان بوده ان ــه الهام بخشش ــیرهایی ک ــا و تفس پژوهش ه
دنبــال ایــن جریــان به وجــود آمــده و کارهــای برجســته یی کــه روی »متــن« انجــام گرفتــه اســت، و باالخــره 
گسســت هایی کــه در زمینــۀ ایدئولوژیــک ســبب شــده اســت، نشــان می دهــد کــه ایــن آثــار در آغــاز نیمــۀ 

دوم قــرن بیســتم ادبیــات فرانســه را به طــور قاطــع تحــت تاثیــر قــرار داده انــد.
ایــن مقالــه، ترجمه یــی اســت از: بخــش F مدخــل »رمــان « در آخریــن چــاپ انســیکلوپدیا اونیورســالیس، 

چــاپ پاریــس، ۱۹۲۲ .
پی نوشت:

ــوی  ــال ۱۳۶۴ از س ــاپ دوم آن در س ــد و چ ــه کرده ان ــعادت ترجم ــماعیل س ــای اس ــاب را آق ــن کت ۱.ای
ــت. ــده اس ــر ش ــگاه منتش ــارات ن انتش

بخش سوم و پایانی

ان
ن ژ
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 ترجمه: رضا سیدحسینی

 شیوة نگارش سیمون یکی از اثربخش ترین شیوه های نگارش است كه رمان نو به وجود آورده است: نگارش 

پرشاخ وبرگ و پرپیچ وخم كه ریشه ها و شاخه هایش تا دوردست كشیده می شود، شبکه های تداعی گر آن پیوسته در 

افزایش است، هر آن چه را كه مخیله می تواند از حافظه بیرون بکشد به كار می گیرد. شدیدترین اهترازهای نفسانیت 

و آرزوها را ضبط می كند، طومار قالب ها و تصویرها را به طور خسته گی ناپذیری ازهم می گشاید و ابزاری است با تاثیر 

و نفوذی حیرت آور. چندین كتاب بسیار پراهمیت ایجاد كرده است
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مقام هــای در جوزجــان و میــدان وردک، 
ســقوط ولســوالی خــم آب و درگیــری 
شــدید در مرکــز ولســوالی دایمیــرداد را 

ــد. ــد کرده ان تأیی
ــی،  ــد جوزجان ــوال فقیرمحم ــل پاس م
ــه کــه  ــده پولیــس جوزجــان گفت فرمان
ــن  ــم آب ای ــوالی خ ــری در ولس درگی
والیــت از ســاعت چهــار صبــح دیــروز 
ــقوط  ــه س ــر ب ــه منج ــد ک ــاز گردی آغ

ــن ولســوالی شــد. ای
ــن  ــوالی را م ــقوط ولس ــزود: »س او اف
ــات  ــوز جزیی ــا هن ــم، ت ــد می کن تأیی

ــت«. ــخص نیس ــات آن مش تلف
ســخن گوی  امیــن زاده،  حکمــت اهلل 
در  کــه  گفــت  جوزجــان  پولیــس 
ــم آب  ــوالی خ ــر ولس ــان ب ــه طالب حمل
ــروی  ــن از نی ــت ت ــت، هش ــن والی ای
ــر  ــه تن دیگ ــده و س ــته ش ــی کش امنیت

برداشــته اند. زخــم 
ــت  ــه هش ــرد ک ــا ک ــان، او ادع هم چن
ایــن  در  نیــز  طالبــان  جنگ جــوی 
ــان  درگیــری کشــته و ۱۹تــن دیگــر آن

شــده اند. زخمــی 
تصــرف  جوزجــان  پولیــس 

ــان،  ــط طالب ــم آب را توس ــوالی خ ولس
ــرد. ــوان ک ــی عن ــینی تاکتیک عقب نش
شــورای  عضــو  صــدف،  حلیمــه 
والیتــی جوزجــان گفتــه کــه هــم 
بیــن  شــدیدی  درگیــری  اکنــون 
ــان در ســاحه  ــی و طالب ــای امنیت نیروه
ــی  ــراد ملک ــان دارد و اف ــه جری دیوقلع
نیــز در ایــن رویــداد آســیب دیده انــد.
در  »جنــگ  افــزود:  صــدف  خانــم 
ــان  ــه جری ــو قلع ــام دی ــاحه یی به ن س
ــردو  ــه ه ــردم و ب ــه م ــات ب دارد، تلف
طــرف وارد شــده، تیلفون هــا قطــع 
اســت، افــراد ملکــی هــم کشــته و 

شــده اند.   زخمــی  شــماری 
مجاهــد،  ذبیــح اهلل  حــال  ایــن  در 
در  نیــز  طالبــان  ســخن گوی 
اعامیه یــی تصــرف ولســوالی خــم آب 
توســط ایــن گــروه را تاییــد کــرده 

اســت.
حــدود  در  خــم آب،  ولســوالی 
ــت  ــز والی ــمال مرک ــری ش ۱۷۰کیلومت
آمــو  رود  کنــار  در  و  جوزجــان 
بــا ترکمنســتان  موقعیــت دارد کــه 

اســت. هم مــرز 

نبرد در مرکز ولسوالی دایمیرداد
محلــی  مقام هــای  حــال،  عیــن  در 
ــه  ــد ک ــد کرده ان ــز تأیی ــدان وردک نی می
شــب شــنبه ۱۸ ســنبله طالبــان، داخــل 
ــرداد  ــوالی دایمی ــز ولس ــاختمان مرک س
ــر،  ــال حاض ــا در ح ــد؛ ام ــده بودن ش
ــن ولســوالی  ــز ای ــرد شــدید در مرک نب

جریــان دارد.
ــی  ــاه جهان، وال ــارف ش ــر محمدع داکت
میــدان وردک نیــز بــا برخی از رســانه ها 
گفتــه کــه در ولســوالی دایمیــرداد، 
هنــوز جنــگ جریــان دارد، طالبــان 
وارد ســاختمان ولســوالی شــده بودنــد 
و صبــح دیــروز قطعــات کومانــدو 
ــان  ــان طالب ــگ می ــده و جن ــن ش پایی
ولســوالی  مرکــز  در  کوماندوهــا  و 

دایمیــرداد جریــان دارد.
از ســویی هــم حاجــی احمــد جعفری، 
ــدان وردک  ــی می ــورای والیت ــو ش عض
ــته های  ــام پوس ــه تم ــت ک ــی اس مدع
کمربنــدی مرکز ولســوالی و ســاختمان 
ــان  ــت طالب ــر به دس ــال حاض آن در ح

اســت.
آقــای جعفــری، گفــت: »دیشــب چنــد 
ولســوالی  مرکــز  در  کــه  ســربازی 
ــیده و  ــود را کش ــد خ ــده بودن باقی مان
ــات  ــرف مقام ــی از ط ــوع حمایت هیچ ن
مرکــزی دریافــت نکردنــد و ولســوالی 

ــرده اســت«. ــقوط ک س
ــاره  ــن ب ــون درای ــا کن ــان ت ــروه طالب گ

ــه اســت. ــزی نگفت چی
بــه  ســرخ  صلیــب  امــروز  صبــح 
ولســوالی دایمیــرداد رفتــه تــا کشــته ها 

ــد. ــال ده ــگ انتق ــدان جن را از می
تــا کنــون آمــار دقیــق تلفــات نیروهــای 
دایمیــرداد،  ولســوالی  در  امنیتــی 
معلــوم نیســت؛ امــا روزهــای گذشــته 
میــدان وردک،  محلــی  مقام هــای 
کشته شــدن ۱۳ســرباز امنیتــی را بــه 
شــمول فرمانــده امنیــه ایــن ولســوالی، 

ــد. ــرده بودن ــد ک تأیی
میــدان وردک  محلــی  مقام هــای 
گفته انــد کــه کــم ازکــم ۵۰تــن از 
ــرد  ــز در نب ــت نی ــان مســلح دول مخالف
ــرداد  ــوالی دایمی ــر در ولس دوروز اخی

ــد. ــده ان ــته ش کش
تــن  صدهــا  گذشــته،  شنبه شــب 
بــر  دولــت  مســلح  مخالفــان  از 
مرکــز ولســوالی دایمیــرداد والیــت 
ــی انجــام  ــۀ تهاجم ــدان وردک، حمل می

بودنــد. داده 
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لی  خم آب جوزجان  ولسوا
فتاد ا طالبان  به دست 

کشف سکه های طال در انبار یک تیاتر در ایتالیا

12 کـسان په هلمنـد ژوبـل شـو

ــه  ــق بـ ــتانی متعلـ ــکۀ باسـ ــا سـ صدهـ
ــک  ــار یـ ــوری روم در انبـ دوران امپراتـ
ـــا  ـــمال ایتالی ـــع در ش ـــی واق ـــر قدیم تیات

کشـــف شـــد.
بررســـی  مشـــغول  باستان شناســـان 
ــای  ــه در بقایـ ــتند کـ ــکه هایی هسـ سـ
تیاتـــر باســـتانی چرســـونی در کومـــو، 
واقـــع در نزدیکـــی میـــان کشـــف 
شـــده اســـت. گرچـــه مقامـــات ایتالیـــا 
ــر  ــف سـ ــن کشـ ــزاری ایـ از ارزش گـ
بـــاز زده انـــد، امـــا برخـــی رســـانه های 
ایـــن کشـــور ارزش ایـــن مجموعـــه را 
میلیون هـــا دالـــر بـــرآورد کرده انـــد.
وزیـــر فرهنـــگ ایتالیـــا ضمـــن اعـــام 
ایـــن خبـــر گفـــت : هنـــوز جزییـــات 
بســـیاری را دربـــارۀ اهمیـــت تاریخـــی 
و فرهنگـــی ایـــن کشـــف، نمی دانیـــم؛ 
ـــی  ـــور گنجینه  ی ـــه از کش ـــن منطق ـــا ای ام

از باستان شناســـی را در خـــود دارد کـــه 
ــار  ــث افتخـ ــِر آن باعـ ــفیات اخیـ کشـ

ماســـت.
فعالیت هـــای  و  میـــراث  وزارت 
ـــن  ـــه ای ـــرد ک ـــام ک ـــا اع ـــی ایتالی فرهنگ
ـــده   ـــف ش ـــته کش ـــۀ گذش ـــکه ها هفت س
و ســـپس بـــه یـــک آزمایشـــگاه ویـــژۀ 
ــده اند  ــتاده شـ ــان فرسـ ــم در میـ ترمیـ
تـــا مـــورد بررســـی کارشناســـان قـــرار 

گیرنـــد.
 ۱۸۰۷ در  ایتالیـــا  چرســـونی  تیاتـــر 
گشـــایش یافـــت و ســـال ها بعـــد بـــه 
ـــل شـــد و ســـرانجام  ســـالون ســـینما تبدی
ـــان داد.  ـــود پای ـــه کار خ ـــال ۱۹۹۷ ب در س
پیـــش از ایـــن نیـــز در نزدیکـــی ایـــن 
منطقـــه آثـــاری تاریخـــی متعلـــق بـــه 

روم باســـتان کشـــف شـــده بـــود.

www.mandegardaily.com

پـــه ګرشـــک ســـار کـــې د هـــاوان 

ـــه  ـــانو ت ـــه ۱۲کس ـــه امل ـــدو ل د لګی

مـــرګ ژوبلـــه اوختـــې 

چارواکـــي  ســـيمه ييز  هلمنـــد  د 

ـــوالۍ  ـــک ولس ـــه ګرش ـــې پ ـــي چ واي

ـــه  ـــدو ل ـــۍ لګې ـــاوان مرم ـــې د ه ک

ــه  ــومانو پـ ــځو او ماشـ ــه د ښـ املـ

ـــانو  ـــۍ ١٢ کس ـــوې کورن ـــډون د ي ګ

تـــه مـــرګ ژوبلـــه اوښـــتې ده.

امنيـــه  ولســـوالۍ  ګرشـــک  د 

محمـــد  څارمـــن  قومانـــدان 

اســـاعيل وویـــل: تېـــره شـــپه 

ـــې  ـــۍ توغول ـــاوان مرم ـــو د ه طالبان

چـــې پـــر يـــوه کـــور لګېدلـــې ده.

ــه  ــه دې پېښـ ــل: پـ ــوړي وويـ نومـ

ــه  ــومانو پـ ــځو او ماشـ ــې د ښـ کـ

ګـــډون د يـــوې کورنـــۍ شـــپږ 

ــور  ــپږ نـ ــوي او شـ ــړي وژل شـ غـ

ټپيـــان دي.

ولســـوال  ګرشـــک  د  راز  دغـــه 

ــاده  ــم يـ ــليم رودي هـ ــد سـ محمـ

پېښـــه تاييـــد کـــړه او ويـــې ويـــل 

ـــي  ـــو د امنيت ـــپه طالبان ـــره ش ـــې تې چ

ځواکونـــو پـــر ځينـــو پوســـتو د 

ـــړې  ـــلو ډزې ک ـــو وس ـــپکو او درن س

دي.

خـــو ولســـوال روښـــانه نـــه کـــړه 

چـــې د هـــاوان دغـــه مرمـــۍ د 

طالبانـــو کـــه د امنيتـــي ځواکونـــو 

ــوې ده. ــول شـ ــوا توغـ ــه خـ لـ

ــن  ــې نـ ــل چـ ــم وويـ رودي دا هـ

ـــه  ـــو د دې ولســـوالۍ پ ســـهار طالبان

ـــار  ـــل- کنده ـــې د کاب ـــو ک مربوطات

پـــر لویـــه الر دمایـــن چاودنـــه 

ــړې ده. کـ

خرابـــه  الره   « کـــړه:  زياتـــه  ده 

ـــدا  ـــه ســـتونزې پي شـــوې، مســـافرو ت

ــو  ــي ځواکونـ ــو امنيتـ ــوي، خـ شـ

د الرې بېرتـــه رغـــول پيـــل کـــړي 

دي«.

ـــو  ـــله وال ـــه اړه وس ـــو پ ـــادو پېښ د ي

طالبانـــو تـــر اوســـه څـــه نـــه دي 

ويـــي.

افزایش چهار برابر تلفات...
 می گویــد کــه ایــن آمــار نشــان دهنده افزایــش چهــار برابــری تلفــات خبرنــگاران در چهــار 
ســال اخیــر اســت و از ســویی هــم؛ عمــق فاجعــه در حکومــت وحــدت ملــی را بــه نمایــش 

ــذارد.  می گ
رییــس دفتــر نــی در ایــن نشســت گفــت، حملــه تروریســتی دهــم ثــور در شــش درک کابــل 
کــه در آن ۹ خبرنــگار و کارمنــد رســانه یی کشــته شــدند و هم چنــان حملــه تروریســتی بــر 
باشــگاه پهلوانــی میونــد در غــرب کابــل کــه منجــر بــه کشــته شــدن دو کارمنــد رســانه یی 

شــد، بیان گــر ایــن اســت کــه خبرنــگاران عمــداً هــدف قــرار می گیرنــد.
ــیاه و  ــنبه س ــتی چهارش ــه تروریس ــده از حمل ــت ش ــر ثب ــزود، تصاوی ــر اف ــای خلوتگ آق
ــار  ــن انفج ــگاران در ای ــتار خبرن ــه کش ــد ک ــان می ده ــکافی نش ــد ش ــه کالب ــان نتیج هم چن
ــد کــه نشــان مــی داد  ــه حــدی متاشــی شــده بودن ــرا اجســاد ب تصادفــی نبــوده اســت؛ زی

ــد. ــرار گرفته ان ــدف ق ــورد ه ــداً م عم
رییــس اجرایــی دفتــر نــی در مــورد حملــه اخیــر گفــت:« انفجــار دوم در چهارشــنبه ســیاه 
کــه خبرنــگاران را هــدف قــرارداد، بــا تفــاوت بیشــتر از ۴۵ دقیقــه از انفجــار اول صــورت 
گرفــت و ایــن نشــان می دهــد کــه ایــن انفجــار ناشــی از بم ســاعتی نبــوده؛ بلکــه بم کنترلــی 
بــوده، بــا توجــه بــه ایــن کــه دســتگاه جمــر بــر موتــر نصــب شــده بــود، واقعــا تروریســتان 

این قــدر فرصــت داشــتند کــه جمــر را بردارنــد و نیروهــای امنیتــی متوجــه نشــدند«؟«
دفتــر نــی بــاور دارد کــه حکومــت تــاش دارد تــا پوشــش زنــده از حمــات تروریســتی را 
متوقــف کنــد. آقــای خلوتگــر می گویــد کــه بــر اســاس مــاده ۵۰ قانــون اساســی افغانســتان، 
حــق دسترســی بــه اطاعــات کــه شــامل پوشــش زنــده هــم می شــود، حــق مــردم افغانســتان 

اســت، هیــچ کــس نمی توانــد بــه هیــچ بهانه یــی ایــن حــق را از مــردم بگیــرد.
ــده   ــف عم ــگاران از وظای ــژه خبرن ــه وی ــهروندان، ب ــت ش ــن امنی ــه تامی ــرد ک ــد ک  او تأکی

ــت. ــت اس حکوم
ــگاران  ــت خبرن ــن امنی ــی تامی ــت توانای ــر حکوم ــی گوید:”اگ ــی م ــر ن ــی دفت ــس اجرای ریی
ــد اجــازه بدهــد کــه ایــن  ــدارد، بای ــده رویدادهــای تروریســتی را ن ــان پوشــش زن در جری
ــان  ــی را در جری ــروی ویژه ی ــد نی ــر آن بای ــاد پوشــش داده شــوند؛ در غی ــا پهب ــا ب رویداده

ــد.” ــگاران نمای ــن امنیــت خبرن ــه تامی رویدادهــای تروریســتی موظــف ب
ایــن درحالــی اســت کــه شــام چهــار شــنبه )۳۰ جــدی( ســال ۱۳۹۴ رویــداد یــک حملــه 
ــان در نزدیــک  ــی را در ســرک داراالم ــدان گــروه رســانه  یی موب ــر حامــل کارمن ــده موت کنن

ســفارت روســیه هــدف قــرار داد.
ــود. پیــش از  ــگاران افغانســتان ب ــرای خبرن ــار ب ــا گذشــته از این هــا، امســال، ســال مرگب ام
ــش درک، در  ــه ش ــر در منطق ــده دیگ ــه کنن ــک حمل ــاری، ی ــال ج ــور س ــم ث ــن در ده ای
مربوطــات حــوزه نهــم شــهر کابــل خبرنگارانــی را هــدف قــرار داد کــه بــرای پوشــش یــک 
ــردار  ــد. در آن حملــه، ۹ خبرنــگار، عــکاس و تصویــر ب حملــه انتحــاری جمــع شــده بودن
رســانه های داخلــی و خارجــی کشــته شــدند. همچنــان در چهــار شــنبه ســیاه اخیــر دو تــن 

ــل در نتیجــۀ یــک انفجــار جــان باختنــد. ــگاران تلویــزون طلــوع در غــرب کاب از خبرن
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یکــی از ویژه گی هایــی کــه شــهید احمدشــاه مســعود 
را از دیگــر رهبــران مجاهدیــن جــدا می ســازد و او را 
در جایــگاه خاصــی قــرار داده و میــزان محبوبیــت اش 
ــزاری و  ــت، ارج گ ــرده اس ــد ب ــتان بلن ــان افغانس ــن زن را در بی

ــان افغانســتان اســت. ــاس داری وی از حقــوق زن پ
مــن ســال هایی کــه بــا گــروه سیاســی تلویزیــون میتــرا هــم کاری 
ــیر را  ــه پنجش ــفر ب ــم س ــم کاران و یاران ــدادی از ه ــا تع ــتم ب داش
در پیــش گرفتیــم و در مــورد زنده گــی و کارکردهــای شــهید 
احمدشــاه مســعود، مســتند تهیــه کردیــم. در جریــان تهیــۀ مســتند، 
ــا تعــدادی از شــخصیت ها  مطالعــه کردیــم و تحقیــق نمودیــم و ب
و چهره هایی کــه اقشــار مختلــف را شــامل بودنــد، دیدارکردیــم و 
در زمینــه  صحبت هایــی داشــتیم. پــس از پایــان تحقیقــات و تهیــه 
ــای  ــا و کارکرده ــا شــخصیت، فعالیت ه ــش ب مســتند بیشــتر از پی

شــهید مســعود آشــنا شــدم.
ــی  ــای نظام ــت و فعالیت ه ــت، مدیری ــا در سیاس ــه تنه ــعود ن مس
ــگاه  ــز جای ــان در اســتراتژی وی  نی ــاال داشــت بلکــه زن دســت ب
خاصــی داشــت و مــورد توجــه بــود. نقــش زن در تمــام 
ــان  ــوق زن ــوده و حق ــم ب ــد وی مه ــی از دی ــای زنده گ عرصه ه
ــر  ــخ معاص ــطح تاری ــای او در س ــن کارنامه ه ــی از بزرگ تری یک

سیاســی افغانســتان به  شــمار مــی رود.
حاکمیــت  دلیــل  بــه  کــه  سال هاســت  افغانســتان  در  زنــان 
نظام  هــای  اســتبدادی، ســنت ها، فقــر فرهنگــی...، به صــورت 
کلــی در جامعــه از جایــگاه اجتماعــی پاییــن و تحقیرآمیــزی 
ــد  ــرار گرفته ان ــتثمار ق ــورد اس ــواره م ــد وهم ــوردار بوده  ان برخ
ــدند و از  ــاالر می ش ــام مردس ــته  های نظ ــی خواس ــرآ قربان و اکث
ــان در  ــت زن ــد. محروم ــروم بوده ان ــود مح ــوق خ ــیاری حق بس
ــی از  ــت. یک ــف بار اس ــا اس ــتان خیلی ه ــنتی افغانس ــۀ ُس جامع
و  تحقیرآمیــز  دیدگاه هــای  می توانــد  عواملی کــه  بزرگ تریــن 
ــت  ــرات مثب ــد و تغیی ــوض کن ــه زن را ع ــبت ب ــت نس ــگاه زش ن
ــوم و  ــا مفه ــان به وجــود آورد، طــرح شــعارهای ب ــی آن در زنده گ
ــی  ــد سیاس ــران قدرت من ــط رهب ــوب توس ــای خ ــق برنامه ه تطبی

می باشــد. 
مســعود بــا توجــه بــه همــۀ ایــن مشــکات  کــه زنــان افغانســتان 
ــد، پیوســته چــه  ــل بودن ــا آن مقاب ــن کشــور ب ــخ ای در طــول تاری
در گفتمان هــای رســانه یی و چــه سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــی و  ــۀ موضوع ــه گون ــتان ب ــان در افغانس ــوق زن ــالۀ حق از مس
عمیــق یــاد می کــرده و آن را مــورد حمایــت قــرار مــی داده اســت. 
ســخنرانی های مســعود در مجمع هــای متنــوع و مصاحبه هــای 
ــن ســخنانش  ــز آخری ــی و خارجــی و نی ــا رســانه های داخل وی ب
ــان  ــش زن ــق زن و نق ــون ح ــس پیرام ــا و پاری ــان اروپ در پارلم
در نظــام آینــدۀ سیاســی، اداری، اجتماعــی و فرهنگــی افغانســتان 
ــی  ــی و خارج ــت داخل ــوق زن در سیاس ــه حق ــد ک ــان می ده نش

ــارزی داشــته اســت.  مســعود نقــش ب
ــد  ــر بلن ــور س ــری در کش ــعودهای دیگ ــه مس ــد روزی ک ــه امی ب
ــان بلکــه در تمــام بخش هــای  ــه تنهــا در زنده گــی زن کننــد کــه ن
زنده گــی مردمــان ایــن ســرزمین زخمــی، توجــه کننــد و تغییــرات 
ــی  ــدت و هم دل ــور را در وح ــد و کش ــود بیاورن ــه وج ــت ب مثب

یــاری رســانند.
شــاد  را  افغانســتان  شــهدای  تمامــی  و  ملــی  قهرمــان  روح 

. هــم ا می خو

عبداالحد هادف

ــاظ مثـــل  ــبوک از یـــک لحـ ــرای مـــن فیسـ بـ
دیـــوان حافـــظ شـــده اســـت کـــه چـــه بســـا 
ــی  ــاز مـ ــدن، الی آن را بـ ــال دیـ ــر فـ ــی به خاطـ مردمانـ
ـــر روز  ـــه ه ـــن ک ـــد. م ـــی آزماین ـــود را م ـــت خ ـــد و بخ کنن
بـــرای اولیـــن بـــار مـــی خواهـــم فیســـبوک را بـــاز کنـــم، 
ـــم  ـــی گوی ـــود م ـــا خ ـــم و ب ـــی کن ـــال م ـــت ف ـــم نی ـــه دل ب
ـــه  ـــورد، چ ـــی خ ـــمم م ـــه چش ـــته یی ک ـــن نوش ـــه اولی ـــه ب ک
ـــد،  ـــی باش ـــس خوش ـــزی از جن ـــود؟ ای کاش چی ـــد ب خواه
ـــگاه  ـــن ن ـــی در اولی ـــَوس وقت ـــت و ه ـــن نی ـــا ای ـــم! ب ـــه غ ن
ـــل  ـــار و قت ـــر از انفج ـــل خب ـــه الاق ـــم ک ـــی بین ـــروز م ـــل ام مث
ـــی  ـــک م ـــال نی ـــه ف ـــه روز را ب ـــت، بقی ـــازه نیس ـــتار ت و کش
ـــادر  ـــی ن ـــت خیل ـــن حال ـــا ای ـــم، ام ـــوش می باش ـــرم و خ گی
ـــی  ـــه اغلب ـــازد و آنچ ـــش س ـــدا غالب ـــه خ ـــد ک ـــش می آی پی
ـــت و  ـــرگ و مصیب ـــخن از م ـــرف و س ـــت، ح ـــی اس و روتین
ـــت.  ـــی اس ـــاد و تباه ـــار و فس ـــار و انتح ـــج و انفج درد و رن

ـــازد. ـــود س ـــادر و ناب ـــت را ن ـــن حال ـــدا ای خ

فیـسبـوک نـــامــه

یکنوجـواِنامـروزیچنـدروزبـدون
اینتـرنتزنـدهمیمـانـد؟

ال مور، هفده ساله
اســکس  در  بــرادرش  و  والدیــن  بــا  »ال 
زنده گــی می کنــد. زمــان متوســط آنایــن 
ــدت  ــاعت در روز. م ــه س ــا س ــودن: دو ت ب
و  اجتماعــی: ۲۸ روز  از رســانه های  دوری 

۱۸ ســاعت«
نمی فهمــم چــرا کســی بایــد بخواهــد چهــار 
یــا پنج ســاعت در روز را در شــبکۀ اجتماعــی 
ــد  ــانی باش ــد کس ــال تأیی ــه دنب ــد و ب بگذران

ــد. ــًا نمی شناس ــه اص ک
ــرای  ــوک را ب ــش، فیس ب ــال پی حــدود یک س
ــد هــم  ــار گذاشــتم. ب مراســم چهــل روزه کن
ــادی  ــوب و زی ــم ارادۀ خ ــر می کن ــود. فک نب
دارم. می دانــم وقتــی اینترنــت را از گوشــی ام 
ــم  ــن را ه ــر می شــوم. ای ــی دارم، پربازده ت برم
می دانــم کــه شــاید بایــد همیشــه ایــن کار را 

ــم. ــا خــب، نمی کن ــم، ام بکن
در یــک روز عــادی، احتمــاالً ۲۰دقیقــه هنــگام 
بیــداری در صبــح مشــغول آن هســتم و اگــر 
بــه دوســاعت  نزدیــک  باشــم،  واقع بیــن 
ــا  ــوم؛ ام ــن می ش ــب آنای ــم در ش ــر ه دیگ
هم زمــان کارهــای دیگــری هــم می کنــم. 
ــرای  ــوک مســنجر ب بیشــتر از همــه، از فیس ب
بــه  ســازمان دادن  و  گروهــی  چت هــای 
ــا در اینســتاگرام،  ــم، ام ــا اســتفاده می کن کاره
ــر و اســکایپ هــم هســتم  اســنپ چت، توییت
ــم. ــتفاده می کن ــاد اس ــم زی ــم ه و از فیس تای
ــی  ــز خیل ــار گذاشــتن همه چی ــار کن ــا این ب ام
خیلــی ســخت تر بــود. واقعــًا فکــر می کــردم 
ــه  ــض این ک ــوم. به مح ــق ش ــم موف نمی توان
از مدرســه خــارج می شــدم، نمی توانســتم بــا 
ــر  ــم، مگ ــرف بزن ــتانم ح ــدام از دوس هیچ ک
ــاس  ــا تم ــا آن ه ــت ب ــون ثاب ــا تلف ــه ب این ک

می گرفتــم.
ــر  ــراد قه ــا اف ــم ب ــر ه ــی کم ت ــاید خیل ش
ــوءتفاهم  ــوک س ــون در فیس ب ــردم، چ می ک
فکــر  خــب  امــا  می آیــد؛  پیــش  زیــاد 
ــم از بعضــی دوســتانم هــم دور شــدم.  می کن
ــه  ــن قضی ــًا از ای ــۀ دوم، کام ــان هفت در پای
ناراحــت بــودم. یــک شــب بــا بــرادرم بحثــم 
شــد و می خواســتم بــا دوســتم راجــع بــه آن 
ــور  ــتم. مجب ــا نمی توانس ــم، ام ــداد کن دادوبی
ــینم.  ــم بنش ــط در اتاق ــور فق ــودم همین ط ب
ــم  ــن هرشــب در فیس تای در ضمــن چــون م
ــا کســاِن دیگــری  نبــودم، دوســتانم راحــت ب
احســاس  خیلــی  می کردنــد.  فیس تایــم 
تنهایــی داشــتم. کمــی نگــران بــودم کــه افــراد 

ــد. ــم کنن فراموش
خیلــی  بــود،  ســخت  خیلــی  هرچنــد 
خوشــحالم کــه ایــن تصمیــم را گرفتــم. خیلی 

چیزهــای کوچــک بهتــر شــد. انــگار زندگی ام 
جمع وجورتــر شــد. زمــان ایــن تصمیــم هــم 
ــم  ــود، چــون شــروع تمــام امتحانات خــوب ب
بــود، به همیــن خاطــر بســیار متمرکزتــر 
ــم را ســر وقــت انجــام  ــودم و تمــام تکالیف ب

ــی دادم. م
و  گلوتــن  می رفتــم.  باشــگاه  بــه  بیشــتر 
قنــد را هــم به خاطــر چهــل روزه کنــار 
ــار خــروج از  ــن در کن ــودم و همی گذاشــته ب
ــاظ  ــد به لح ــث ش ــی باع ــبکه های اجتماع ش
فیزیکــی احســاس خیلــی بهتــری داشــته 
باشــم. بهتــر می خوابیــدم. وقــت خیلــی 
خــودم  بــرای  تــا  می گذاشــتم  بیشــتری 
ــد  ــدر ب ــم. متأســفانه وضعــم آن ق آشــپزی کن
ــه  ــردم و ن ــپزی می ک ــه آش ــه ن ــود ک ــده ب ش
ــی زدم. ــواده ام می نشســتم و حــرف م ــا خان ب
از  هــم  طوالنی تــر  مدتــی  می توانســتم 
امــا  بمانــم،  دور  اجتماعــی  شــبکه های 
راحــت  تــا  رفتــم  آن  ســراغ  چندهفتــه 
قبــًا  کنــم.  پیــدا  ارتبــاط  دوســتانم  بــا 
ــردم  ــک می ک ــتا چ ــی اینس ــای طوالن مدت ه
ــه  ــیدم ک ــی می رس ــه عکس های ــه ب ــا این ک ت
پیش تــر دیــده بــودم؛ امــا وقتــی بعــد از 
ــبکه های  ــه ش ــاره ب ــری دوب ــی کناره گی مدت
اجتماعــی برگشــتم، خیلــی زود از آن خســته 
ــاره آن را  ــن حــاال خــودم دوب می شــدم. همی
ــام  ــم تم ــام امتحانات ــا تم ــته ام ت ــار گذاش کن
شــود. البتــه فوایــد شــبکه های اجتماعــی 
طریــق  از  این کــه  مثــًا  دارم،  مدنظــر  را 
ــر  ــانی دیگ ــا کس ــوک ب ــتانم در فیس ب دوس
ــا نمی فهمــم چــرا کســی  دوســت شــده ام. ام
ــا پنج ســاعت در روز  ــار ی ــد بخواهــد چه بای
را آن جــا بگذرانــد و بــه دنبــال تاییــد کســانی 

باشــد کــه نمی شناســد.

آنا مایر، سیزده ساله
»آنــا بــا والدیــن و بــرادر بزرگ تــرش در 
شــفیلد زنده گــی می کنــد. زمــان متوســط 
ــدت  ــاعت در روز. م ــدود یک س ــن: ح آنای
ــت روز«. ــی: هف ــانه های اجتماع دوری از رس
از  هیچ کــدام  نــدارم.  فیس بــوک  مــن 
دوســتانم فیس بــوک ندارنــد، پــس فکــر 
مــن  بــرای  فیس بــوک  داشــتن  نکنــم 
ــا  ــس اپ دارم، ام ــد. وات ــته باش ــی داش فایده ی
ــتاگرام  ــتر اینس ــم. بیش ــتفاده نمی کن از آن اس
اســتفاده  آن  از  پیامــک  به جــای  مــی روم. 
می کنیــم، چــون رایــگان اســت. تنهــا عکــس 
ســلفی یی کــه دارم، عکــس پروفایلــم اســت؛ 
ــه  ــتند ک ــی هس ــم از کارهای بیشــتر عکس های
ــه  ــت همیش ــم ژان ــم. مادر بزرگ ــام می ده انج

کتــاب  اجتماعــی  »شــبکه های  می گویــد: 
ــم حضــور  ــتایی نیســتند«. فکــر می کن خودس
ــر از  ــیار مفیدت ــی بس ــبکه های اجتماع در ش
تلویزیون دیــدن اســت، چــون حداقــل بــا 
ــه  ــا در خان ــد. م ــرف می زنی ــر ح ــراد دیگ اف
خانواده گــی  معمــوالً  نداریــم.  تلویزیــون 
ــا  ــن تماش ــریالی را آنای ــار س ــی یک ب هفته ی
می کنیــم. مثــًا االن مشــغول تماشــای ســریال 

تفریحات«هســتیم. و  »پارک هــا 
شــبکه های  بــدون  کــه  هفته یــی  یــک 
اجتماعــی گذرانــدم واقعــًا، واقعــًا خــوب بود. 
وقتــی تمــام زمــان را صــرف چک کــردن 
شــبکه های اجتماعــی می کنــم، در همــان 
لحظــۀ انجــام ایــن کار خوشــحال هســتم، امــا 
ــچ  ــاعت هی ــک س ــم ی ــس می کن ــدش، ح بع
کاری انجــام نــداده ام. در ایــن یک هفتــه، 
خیلــی بیشــتر فلــوت تمریــن می کــردم. 
رنگ آمیــزی  کتاب هــای  آن  از  یکــی 
ــگاه  ــه آن ن ــوالً ب ــه معم ــاالن دارم ک بزرگس
ــت  ــم و وق ــم رفت ــراغ آن ه ــا س ــم، ام نمی کن
خیلــی بیشــتری صــرف ترســیم در دفتــر 
ــه  ــه ب ــه محــض این ک ــردم. ب طراحــی ام می ک
خانــه می رســیدم تکالیفــم را انجــام مــی دادم؛ 
ــا  ــه محــض رســیدن، ام ــه ب ــه این ک خــب، ن
به هرحــال انجامــش مــی دادم. بــه مــادرم هــم 
کمــک می کــردم. فکــر کنــم والدینــم از ایــن 
ــان  ــتر کنارش ــن بیش ــه م ــد ک ــذت می برن ل

ــتم. هس
تنهــا نکتــۀ منفــی ایــن بــود کــه وقتــی بعــد از 
ــردم  ــر می ک ــدم فک ــه می آم ــه خان ــه ب مدرس
بــا  نمی تونــم  چندین ســاعت  تــا  »وای، 
ــن  ــه ای ــم«. ناخواســته ب دوســتانم حــرف بزن
ــه  ــن چ ــدون م ــا ب ــه آن ه ــردم ک ــر می ک فک
از  می کننــد. بعضــی وقت هــا در مدرســه 
ــرف  ــه ح ــارۀ چ ــه درب ــیدم ک ــا می پرس آن ه
می زننــد، چــون گفت وگوهــا را از دســت 

ــودم. داده ب
ــث  کنارگذاشــتن شــبکه های اجتماعــی باع
خوش بینــی  و  مثبت تــر  احســاس  شــد 
بااین حــال  امــا  باشــم،  داشــته  بیشــتری 
ــی  ــت. وقت ــخت اس ــدون آن س ــی ب زنده گ
ــی  ــانۀ اجتماع ــی رود، رس ــه ات ســر م حوصل
چاره یــی ســاده اســت. یــک لحظــه آن را 
بــاز می کنیــد و همه چیــز آن جاســت. تــا 
ــی  ــش، گاه ــان آزمای ــد از پای ــه بع چندهفت
ــاعت  ــدود یک س ــرای ح ــن هایم را ب اپلیکیش
ــچ  ــر از هی ــم بهت ــان کن ــردم. گم ــاک می ک پ

ــت. اس

بخش سومبرگردان:  علیرضا شفیعی نسبنویسنده: رزی آیفولد

ACKU



Year 10 y NO 2327 y Tuesday 11 September 2018

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

از هفته شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی در بیرون از کشور بزرگداشت شد

داود مکارم
بزرگتریـن تصویـر نقاشـي شـده شـهید احمدشـاه مسـعود  

قهرمـان ملـی کشـور در والیـت هـرات رونمایـي شـد. 
ایـن  اثـر هنـري کـه گفتـه مي شـود طي شـش ماه گذشـته 
بـه اتمـام رسـیده اسـت، صبـح دیـروز بـا حضور شـماري 
از مقامـات دولتـي وفرهنگیـان هـرات در منطقـۀ بـاغ ملت 

رونمایی  شـد.
از  اثـر هنـري کـه توسـط عبدالسـتار فـرزام یکتـن  ایـن 
اسـتادان هنر نقاشـي و جمعي از فرهنگیان درهرات نقاشـی 
گردیـده اسـت و کـه بـاالی تپه یـی درسـمت شـمال شـهر 

هـرات نصـب گردیـده اسـت.
گفتـه  شـده اسـت کـه کار روی این اثرهای مانـدگار مدت 

شـش ما زمان برده اسـت. 
احمـد احسـان سـروریار، ریس پیشـین ریاسـت اطاعات 
و فرهنـگ هـرات و مجـري ایـن طـرح مي گویـد: طـرح 
ایـن اثرهنـري بـه منظـور یاد بـود ازهفته شـهید و سـالروز 
شـهادت قهرمـان ملـی در هشـت مـاه گذشـته در قلعـه 
اختیارالدیـن بـه اجـرا گذاشـته شـد کـه ظرف شـش ما به 

اسـت. اتمام رسـیده 

ازآن  عکـس  ایـن  در  کـه  پارچه یـی   و  رنـگ  افـزود:  او 
اسـتفاده شـده اسـت از خـارج کشـور خریـداري گردیـده 
کـه تـا ۵ سـال قابیلیـت و مقاومـت در مقابل آفتـاب، باران 

و بـاد را خواهـد داشـت.
ایـن تصویـر پـس از آن کـه پـرده بـرداري شـد، از سـوي 
احمد احسـان سـرور یار، رییس پیشـین ریاسـت اطاعات 
و فرهنـگ هـرات بـه بنیاد شـهید مسـعود در والیت هرات 

اهـدا گردید.
اثـر مي گویـد: تمامـي کار  عبدالسـتار فـرزام نقـاش ایـن 
ایـن تصویـر توسـط دسـت انجام شـده اسـت کـه از مردم 
تـا در قسـمت حفـظ  انتظـار مـي رود  بازدیدکننـده گان  و 
و نگهـداري ایـن اثـر هنـري کوشـا بـوده ومسـووالن را 

نماینـد. همـکاري 
درهمیـن حـال؛ مسـووالن بنیـاد قهرمـان ملـی در هرات و 
کابـل از ایـن کار هنـري قدردانـي نمـوده مي گویند: والیت 
هـرات همیشـه در عرصـه کارهـاي فرهنگي پیشـگام بوده 
هـرات  فرهنگیـان  ازشـاهکارهاي  دیگـر  یکـي  ایـن  کـه 

مي باشـد.
آنـان مي گوینـد:  در روزهاي آینده سیسـتم نورپـردازي این 
تصویـر را تنظیـم  خواهنـد کـرد تـا از طـرف شـب نیـز از 

فاصله هـاي دور قابـل دید باشـد.

کردند نقاشی  ه  ما شش  در  ا  ر ملی  قهرمان  تصویر  تیان  ا هر
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