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هشت سال جنجال بر سر چهار واژه

قانون تحصیالت عالی، پروسۀ آزمون شماری از دانشگاه ها را برهم زد

پس از انتقادهای رسانه یی به دلیل غیرقانونی بودن این قرارداد، رییس جمهور غنی وظیفۀ 
مقامات  از  "یکی  گفت:  مورد  این  در  محمدی  درآورد.  تعلیق  حالت  به  را  اش  حقوقی  مشاور 
نزدیک به رییس جمهور به من گفت که قضیه مورد اعتراض قرار گرفته، رسانه ها و خارجی ها 
اعتراض می کنند... فیصله یی که صورت گرفته این است که محمدی باید استعفا بدهد. گفتم 
دلیلش چیست. با تاسف و با کمال صراحت به من گفت که چون زور ما به کس دیگری نمی رسد 

تو باید استعفا بدهی."

گرامی  کابل  در  دوشنبه  دیروز  مهاجرت  جهانی  روز  از 
داشت به عمل آمد.

سیدحسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان 
در کنفرانسی که به منظور تجلیل از روز جهانی مهاجرت 
برگزار شده بوًد گفت: مهاجرت یک پدیده همزاد خانواده 
همراه  پدیده  این  با  چالش های خطرناکی  اما  است؛  بشر 

است.

وزیر امور مهاجرین گفت که در شش ماه اول سال، بدلیل 
اعتماد مردم به حکومت وحدت ملی بیشتر از ۳۰۰ هزار 
ماه دوم  اما در شش  بودند؛  به کشورعودت کرده  مهاجر 
امسال به دالیل مختلف بیشتر از ۱۵۰ هزار در کشورهای 

اروپایی تقاضای پناهنده گی کرده است.
پدیده مهاجرت اخیرا در کشور به گونۀ بی سابقه افزایش 
یافته است و اکثریت قاطع مهاجران را جوانان و نوجوانان 
کشورهای  مقصد  به  جوانان  مهاجرت  می دهند.  تشکیل 
آسیایی و اروپایی، مقامات حکومت را نگران ساخته است.

را  نیز جوانان  پیشین کشور  رییس جمهور  حامد کرزی، 
افغانستان  که  آنان خواست  از  و  آینده کشور خواند  نیاز 
را ترک نکنند زیرا با ترک وطن به سر منزل مقصودشان 

نمی رسند.
آقای کرزی با اشاره به این که افغانستان از جوانب مختلف 
زیر تبلیغ جنگ روانی قرار دارد تصریح کرد: »ما اگر اقدام 
از  سرشار  خاک  افغانستان  کشورمان،  آبادی  برای  کنیم؛ 

ثروت و ذخایر طبیعی دارد و ما باید هوشیار باشیم و برای 
آبادی وطن دست بدست هم بدهیم«.

امروز  مشکالت   « گفت:  جوانان  به  خطاب  کرزی  آقای 
نباید  مشکالت  این  بدلیل  و  است  موقتی  ما  کشور  در 

افغانستان را ترک کنید«.
محمدمحقق، معاون دوم ریاست اجرایی کشور نیز پدیده 
مهاجرت را یک مساله اجتناب ناپذیر برای انسان ها عنوان 

کرد و گفت که جلوگیری از این پدیده غیرممکن است.
و  مهاجرت  قوانین  تا  خواست  جهانی  جامعه  از  وی 
با مهاجرین  کنوانسیون های مهاجرین را رعایت کرده و 

افغان برخورد انسانی داشته باشند.
بار  یک  کشور  در  را  اخیر  مهاجرت های  محقق،  آقای 
حاضر،  حال  در  که  کرد  تصریح  و  خوانده  تحمیلی 
و  خانه  ترک  به  مجبور  مردم  و  آمده  پیش  وضعیت  این 

کشورشان هستند.
قابل ذکر است که از روز جهانی مهاجرت در حالی تجلیل 
می شود که افغانستان بیشترین مهاجر را در سطح جهان 

دارد.
به  مردم  اعتماد  نبود  و  فقر  افزایش  بیکاری،  امنیت،  نبود 
مهاجرت  افزون  روز  افزایش  عوامل  جمله  از  حکومت، 

مردم از کشور خوانده شده است.
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فقر نتیجۀ تفکِر فقیرانه است؛ اگر ثروت می خواهید،
 نوع تفکِر خود را عوض کنیـد.
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عبدالعلی محمدی در مجلس:

رییس جمهور با رهایِی

 مشروِط خلیل اهلل فروزی موافقت کرده بود

اندیشه  ورزان  از  جمعی  حضور  با  و  الهی  آیات  قرائت  با 
سرشناس کشور، اولین مرکز »شورای آجندای ملی« طی یک 

برنامۀ مختصر و بدونحضور رسانه ها ایجاد گردید.
کشور،  روزافزون  مشکالت  برشماری  با  مجلس  حاضرین 
اظهار امیدواری کردند، این که با عملیاتی ساختن طرح آجندای 
ملی، مراکز این شورا در جایگاه خانۀ گفتمان، خانۀ اعتماد، 
در کشور سراسری گردد،  به زودی  بتواند  تفاهم و وحدت 

دیواره های قومی را بشکند و امید خلق نماید.
مدیریت  یک  نبود  و  ملی  کالن  راهبرد  یک  نبود  مجلس، 
بر  کشور  بزرگ  مشکالت  عوامل  جمله  از  را  موثر  سیاسی 
شمردند و ادامۀ این مسیر را باعث فروپاشی نظام در کل و 

شیرازۀ کشور دانستند.

اعضای مجلس روی گفت وگوهای بین االفغانی، ملی- مدنی 
که یکی از پنج پایۀ تیوریک طرح آجندای ملی می باشد، تأکید 
کردند و گفتند که این گفتمان ها باید به بحث های اساسی حل 
معمای قدرت و پرداختن به حل مسایل ملی و مولفه های آن 

تمرکز یابد.
آجندای ملی طرحی است که طی سه سال از طریق مشورت ها 
اکثر  نظر  و  نقد  و  گفتمان  مورد  دایم الفعال  کنفرانس های  و 
امروز در فضای سیاسی کشور  قرار گرفته و  نخبگان کشور 

جایگاه خاص خود را دارد.
به  مشورتی  مرحلۀ  از  ملی  آجندای  مرکز،  اولین  گشایش  با 
فرآخوان  اولین  است  قرار  و  نموده  گذار  عملیاتی  مرحله 

آجندای ملی طی کنفرانسی به مردم افغانستان ابالغ گردد.

گشایش دفتر »شورای آجندای ملی« در کابل

حامد کرزی در روز جهانی مهاجرت:

مشکالت موقتی است، کشور را ترک نکنید
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پولتخنیک  پزشکی،  دانشگاه  کابل،  دانشگاه های  استادان 
روز  پنج  از  ربانی،  برهان الدین  استاد  پرورش  و  آموزش  و 
بدین سو در اعتراض به فرمان تقنینی رییس جمهوری از رفتن 

به جلسات امتحان خودداری کرده اند.
استادان  خواست  در  آنان  که  می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت 
ملی  و شورای  اجرایی  ریاست  جمهوری،  به ریاست  را  معترض 

فرستاده اند تا راه حلی برای پایان این ماجرا جست وجو کنند



ACKU به موسوم  گاز  لولۀ  خط  افتتاح  محل  فراز  بر 
»تاپی« نوشته شده است: »پروژه یی برای صلح 
و ثبات«. چنین تعبیری از این پروژۀ ده میلیارد 
سهیم اند،  آن  در  منطقه  کشور  چهار  که  دالری 
تعبیر  به سوی  گام  نخستین  معنای  به  می تواند 
یک رویای بیست ساله باشد که همۀ کشورهای 
منطقه را به نحوی به خود مشغول کرده است. 

که  نمی شود  یافت  منطقه  در  کشوری  هیچ 
باشد.  نداشته  سر  در  را  ثبات  و  صلح  رویای 
در  را  خود  منافع  که  کشورهایی  همان  حتا 
بی ثباتی دیگران می جویند و یا برای خود عمق 
و  بی ثباتی  از  نیز  می کنند  تعریف  استراتژیک 
اما  آمده اند.  تنگ  به  خشونت آمیز  درگیری های 
سوال این جاست که پروژۀ تاپی چه مقدار از این 
تبدیل  واقعیت  به  می تواند  را  منطقه یی  رویای 

کند؟ 
رهبران کشورهای سهیم در پروژۀ تاپی در روز 
امیدواری  ابراز  پروژه  این  عملِی  کار  گشایش 
کردند که پروژۀ تاپی بتواند در نزدیک ساختن 
کشورهای منطقه موثر واقع شود و فصل تازه یی 
آورد.  به وجود  کشورها  این  میان  را  روابط  از 
از چهار کشور سهیم در پروژۀ تاپی، سه کشور 
مشکالتی  خود  میاِن  مختلف  گونه های  به 
دارند. کشورهای هند و پاکستان و افغانستان و 
پاکستان نسبت به سیاست های منطقه یی یکدیگر 
انتقادهایی دارند و حتا این کشورها به گونه هایی 
یکدیگر را به دخالت در امور داخلی خود متهم 

می کنند.
دچار  دور  سالیاِن  از  پاکستان،  و  هند  رابطۀ   
کشور  دو  این  و  سوءتفاهم هاست  و  تنش ها 
شناخته  منطقه یی  رقیِب  دو  عنوان  به  همواره 
هسته یی  سالح  از  که  کشوری  دو  شده اند؛ 
خود  میاِن  گذشته  سال های  در  و  برخوردارند 
و  افغانستان  داشته اند.  نیز  رویارویی های مرزی 
پاکستان نیز روابط چندان دوستانه یی با یکدیگر 
سِر  بر  زیاد  کشور  دو  رهبراِن  هرچند  ندارند، 
هرازگاهی  ولی  نمی کنند،  تمرکز  اختالف ها 
باعث  و  می کند  بروز  مشکالتی  روابط شان  در 

سردی این روابط می شود. 
حامِی  و  عامل  را  پاکستان  افغانستان،  دولت 
که  دارد  باور  و  می داند  طالبان  و  تروریسم 
و  نهادها  کشور،  ناامنی های  از  بسیاری  در 
سازمان هایی از آن طرِف مرز دخیل استند. افکار 
عمومی در افغانستان نیز شک و تردیدهایی فربه 
این  آن که  از  بیشتر  و  دارند  پاکستان  به  نسبت 
نیک  همسایۀ  و  دوست  کشورِ  یک  را  کشور 
کشوری  می کنند؛  تلقی  دشمن  کشوری  بدانند، 
سرخ  افغانستان  شهرونداِن  به خون  دستش  که 

شده و ادعای قیومیت بر این کشور را دارد.

شکل  به  هرچند  پاکستانی ها   
دشمن  را  افغانستان  مستقیم 
عملکرد  به  نسبت  ولی  نمی دانند، 
دولِت ما همواره شکایت داشته اند. 
دولت  که  مدعی اند  پاکستانی ها 
افغانستان از طالبان مخالِف پاکستان 
در  را  آن  رهبر  و  می کند  حمایت 

خاِک خود پناه داده است. 
به  می تواند  که  دیگری  مورد 
پاکستان  روابط  غیرآشکار  صورت 
خود  تأثیر  تحت  را  افغانستان  و 
قرار داده باشد، ادعای ارضی برخی 
رهبران افغانستان بر پاکستان است. 
شکل  به  افغانستان  رهبران  برخی 
آشکار،  به صورت  برخی  و  پنهان 
دو  میاِن  فعلی  مرزِی  خط های 
کشور را به رسمیت نمی شناسند و 
بخش هایی از مناطق فعلی پاکستان 
می دانند.  افغانستان  قلمرو  جز  را 
این مسأله البته یک مسالۀ تاریخی 
آن که  از  پیش  و  است  حقوقی  و 
عاطفی  و  احساسی  راه های  از 
راه  آن  برای  باید  باشد،  حل  قابل 
حل های منطقی و قانونی پیدا کرد 
تاریخی،  مسالۀ  یک  از  نباید  و 
دشمن تراشی های  برای  دستاویزی 

امروز به وجود آورد.  
برخی  که  کرد  نباید  فراموش  حال،  همین  در 
افغانستان  روابط  در  کوچک  سوءتفاهم های 
والیت  ناآرامی های  از  پس  نیز  ترکمنستان  و 
دو  رهبران  هرچند  و  است  کرده  بروز  فاریاب 
وضاحت  این خصوص  در  نمی خواهند  کشور 
که  می رسانند  شواهد  و  قراین  ولی  بدهند، 
ترکمنستانی ها تعبیرهای متفاوتی از ناآرامی های 
فاریاب دارند و فکر می کنند که عواملی در پی 
بی ثباتِی مرزهای این کشورند. حاال اما فرصت 
کالِن اقتصادِی موجود چه قدر می تواند در از بین 
بردِن این سوءتفاهم ها کمک رساند و کشورهای 
منطقه را به همکاران خوِب اقتصادی بدل کند؟ 

این  رویکرد  به  پرسش  این  پاسخ 
که  شد  خواهد  مربوط  کشورها 
و  ثبات  تأمین  خواهان  چه قدر 
هستند.  خود  کشورهای  در  امنیت 
کشورها  این  رهبراِن  که  میزانی  به 
اقتصادِی خود را در شکوفایی  منافع 
همان  به  بدانند،  موثر  کشورهای شان 
میزان می تواند پروژۀ تاپی راه را برای 
همکاری های منطقه یی باز کند. پروژۀ 
تاپی این فرصت را می تواند به روی 
کشورهای منطقه باز کند که نسبت به 
گذشتۀ خود بازنگری کنند و مناسباِت 
ببینند.  دیگر  منظری  از  را  خود  میان 
تاپی پیش از آن که یک پروژۀ بسیار 
باشد، یک فرصت  اقتصادی  سودآور 
تازه برای همکاری های منطقه یی ست؛ 
فرصتی که در گذشته میان کشورهای 
منطقه به صورت مشترک رقم نخورده 
بود و هرچند تمام این کشورها نسبت 
به نیازهای اقتصادِی خود به یکدیگر 
پیش  بودند، ولی شرایطی  متفق القول 
این  واقعی  صورِت  به  تا  بود  نیامده 
نیازها را در محور یک برنامه و پروژۀ 

مشترک تعریف کنند. 
پروژۀ  یک  همچنان  تاپی  پروژۀ 
پُرچالش نیز می تواند باشد. بسیاری از 
نیروهای خشونت گرا و تندرِو موجود در منطقه، 
پروژۀ تاپی را به سود خود نمی ببینند و شاید به 
همان میزانی که این پروژه کشورهای منطقه را 
برای به ثمر رساندِن آن به هم نزدیک کرده است، 
سبب نزدیکی گروه های مخالِف آن با یکدیگر 
نیز شود. این مسایل می توانند کشورهای سهیم 
در پروژۀ تاپی را وارد فاز دیگری از مناسبات 
با  پی گیر  و  مشترک  مبارزۀ  آن  و  بسازند  نیز 
منطقه  در  موجود  تکفیرِی  و  افراطی  گروه های 
است. این کشورها برای رسیدن به ثبات و صلح 
که در سرلوحۀ برنامۀ تاپی قرار دارد، می توانند 
نیز  مشترک  امنیتِی  همکاری های  به  خود  میاِن 

دست پیدا کنند.
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داکتر عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، امسال هم 
در رأس هیأت بلندپایه یی در نشست شانگهای حضور یافت. 
او که سال پیش هم مسوولیت رهبرِی هیأت افغانی در آستانۀ 
صدای  تا  رفت  چین  به  این بار  داشت،  عهده  به  را  قزاقستان 
از  را  اقتصاد  و  امنیت  عرصه های  در  منطقه یی  همکاری های 
منطقه یی  همکاری های  تنورِ  که  هرچند  کند.  بلند  کشور  این 
به خصوص همکاری های امنیتی، در وادی نظر همواره گرم بوده 

و کمتر در عمل پیاده شده است.
دفتر ریاست اجرایی پیشاپیش اعالن کرده بود که رییس اجرایی 
همگرایی های  برای  نشست  این  در  ملی  وحدت  حکومت 
منطقه یی در مبارزه با تروریسم و تقویت همکاری های اقتصادی، 
اعضای  سایر  و  عبداهلل  داکتر  حضور  کرد.  خواهد  دادخواهی 
اثبات  به  گذشته  سال  در  که  همچنان  هرچند  افغانی  هیأت 
کمک های  و  اقتصادی  همکاری های  در جلب  می تواند  رساند 
واقع بینانه  اگر  اما  باشد،  موثر  سازمان  این  عضو  کشورهای 
ارزیابی کنیم، تأثیر زیادی بر معادالت امنیتی افغانستان و منطقه 

به جا نمی گذارد. 
شانگهای،  اجالس  گذشتۀ  سال  نشست  در  مثال  گونۀ  به 
نخست وزیر قزاقستان در دیدارش با داکتر عبداهلل وعدۀ یک هزار 
بورسیۀ تحصیلی داد و مقامات ازبکستان هم بر اعمار پروژه های 
مشترک در عرصۀ خط ریل تأکید کردند. چنین دستاوردهایی 
که از برکات اجالس سازمان همکاری های شانگهای بوده، بدون 
است.  منطقه یی  سازمان  این  توجه  قابِل  اهمیت  نشانگر  شک 
تداوم حضور فعاالنه و دیپلماسی پی گیر از طریق سازمان های 
منطقه یی و فرامنطقه یی، هرچند شاید یک شبه به صلح و امنیت 
اما به هیچ وجه داّل بر  نینجامد،  اقتصادی در کشور  و توسعۀ 

بیهوده گی آن ها نیست. 
سایر  و  شانگهای  سازمان  که  گفت  می توان  ترتیب،  این  به 
به  توجه  با  فرامنطقه یی  و  منطقه یی  همگرایانۀ  مکانیسم های 
ضرورت کشور به حمایت های مختلف النوع کشورهای منطقه 
با  ارزنده است.  برای کشورمان مفید و  از هر جهت  و جهان، 
از  متأثر  دیگری،  متغیر  هر  از  بیش  چنین حضوری  حال،  این 
نوع عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور در قبال این سازوکارهای 
کلیشه یی  و  صرف  حضور  که  است  واضح  است.  منطقه یی 
و  کشور  کنونی  وضعیت  سر  بر  ُگلی  هیچ  نشست ها،  این  در 
در  بلکه  زد.  نخواهد  جهانی  و  منطقه یی  حمایت های  تقویت 
مقابل، حضور مستمر و مثمر زمانی منتج به نتیجه خواهد شد 
تعریف  پیش  از  مشخص  برنامۀ  یک  با  کشور  نماینده گان  که 
شده و مطالبات مشخص، حضوری فعال و قدرتمند از خود به 

نمایش بگذارند.
در این که سازمان همکاری های شانگهای، یکی از سازمان های 
منطقه یی قدرتمند در منطقه به شمار می آید، هیچ شکی نیست. 
با این حال، توقع دست یافتن به امنیت و صلِح پایدار در یک 
بازۀ زمانی کوتاه مدت هم از چنین سازمانی، کاماًل غیرواقع بینانه 
بزرگی  منطقه یی  قدرت های  با  سازمان  این  نامِ  هرچند  است. 
چون چین و روسیه گره خورده است، اما این که بحران چندالیۀ 
امنیت افغانستان در چنین سازمانی به غایتی مطلوب برسد، شاید 
بسیار خوش بینانه باشد. با این وجود، دستگاه سیاست خارجی 
افغانستان عالوه بر این که می تواند از طریق این تریبون بار دیگر 
در راستای بهبود اوضاع امنیتی کشور و منطقه سود جوید، باید 
در  مراودات  و  مناسبات  تقویت  برای  متعددی  مکانیسم های 
عرصه های مختلف با هریک از کشورهای عضو در این سازمان 

را هم زیرنظر داشته باشد.
حضور کشورهای مختلف در این سازمان از جمله تاجیکستان، 
و  صلح  ناِن  نتواند  اگر   ... و  قزاقستان  قرغیزستان،  ازبکستان، 
نمی تواند،  که  بگذارد  افغانستان  مردم  دسترخوان  بر  را  امنیت 
و  همکاری ها  جلب  برای  مقدمه یی  می تواند  شک  بدون  اما 
حمایت های گسترده تر از جمله در عرصه های فرهنگی، تجاری، 
منابع انرژی و... به حساب آید. پس در نتیجه باید گفت که در 
از  زمان دیگری  از هر  بیش  کنونِی کشورمان که شاید  شرایط 
بحران امنیت رنج می بریم، شاید یکی از موثرترین اقدامات برای 
برون رفت از وضعیت کنونی، »امنیت زدایی« از سیاست خارجی 
و روابط دوجانبه و چندجانبۀ مان با کشورهای دوست باشد. آیۀ 
یأس خواندن و گله سر دادن از ناامنی، نه تنها دردی دوا نمی کند 
که حتا فرصت سخِن سازنده گفتن در دیگر عرصه ها را هم از ما 
خواهد گرفت. در فرصت هایی به خصوص در اجالس شانگهای 
وقتی می توان با کشورهایی چون قزاقستان دربارۀ بورسیه های 
تحصیلی بیشتر سخن گفت و با همسایه یی چون ازبکستان از 
مساعی مشترک برای زیرساخت های ترانسپورتی و انتقال انرژی 
دادخواهی کرد، به نظر می رسد که ناله کردِن صرف از گرهی که 

به دست این کشورها نیست، امری بیهوده است.

نشست شانگهای و ضرورت 
بازنگری برای حضوِر مثمر
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رابطۀ هند و 
پاکستان، از 
سالیاِن دور 

دچار تنش ها و 
سوءتفاهم هاست 
و این دو کشور 

همواره به 
عنوان دو رقیِب 
منطقه یی شناخته 

شده اند؛ دو 
کشوری که از 
سالح هسته یی 
برخوردارند و 
در سال های 

گذشته میاِن خود 
رویارویی های 

مرزی نیز 
داشته اند. 

افغانستان و 
پاکستان نیز 
روابط چندان 
دوستانه یی با 

یکدیگر ندارند، 
هرچند رهبراِن 
دو کشور زیاد 

بر سِر اختالف ها 
تمرکز نمی کنند، 
ولی هرازگاهی 
در روابط شان 
مشکالتی بروز 
می کند و باعث 

سردی این روابط 
می شود...
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در  جهان  خالق  شهرهای  شبکه  عضو  بامیان  والیت 
متحد/یونسکو  ملل  آموزشی  و  فرهنگی  سازمان علمی، 

شد.
و  بومی  فرهنگ  باستانی،  آثار  تاریخی،  قدمت  داشتن 
صنایع دستی از معیارهای عضویت در این شبکه است.

۴۷ شهر از ۳۳ کشور دنیا از سوی کمیته اعضای سازمان 
به  یونسکو  یا  متحد  ملل  آموزشی  و  فرهنگی  علمی، 

عنوان شهرهای خالق دنیا پذیرفته شده اند.
مسئوالن سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل 
متحد می گویند بامیان تنها شهر از کشورهای آسیای میانه 

و خاورمیانه است که به این عنوان دست یافته است.
به  کابل  در  یونسکو  دفتر  مسئوالن  از  نوشادی،  سارا 
تازگی  به  دنیا  شهرهای خالق  انتخاب  گفت  بی بی سی 

صورت گرفته است.
به  بامیان  است.  مهم  بسیار  اقتصادی  نظر  »از  گفت:  او 
های  میراث  لیست  شامل  تاریخی  مناطق  داشتن  خاطر 

زنده  فرهنگ  خاطر  به  اکنون  و  است  جهان  فرهنگی 
بامیان، عضو شبکه شهرهای خالق است. این به اقتصاد 
بامیان کمک می کند و در واقع شروعی است برای این 
که بامیان مرکز کانون خالق در افغانستان باشد و خیلی 

ها درآمدشان از همین صنایع خالق است.«
مسووالن محلی نیز انتخاب شدن این والیت را به عنوان 

یکی از شهرهای خالق دنیا با اهمیت می دانند.
کبیر دادرس، رییس اطالعات و فرهنگ بامیان، می گوید 

برای  دنیا  خالق  شهرهای  میان  فرهنگی  روابط  توسعه 
بامیان اهمیت خاص دارد.

او افزود که عضویت بامیان در این شبکه تاثیرات مثبتی 
بر صنعت گردشگری این والیت خواهد داشت.

جاذبه های  و  تاریخی  آبده های  داشتن  دلیل  به  بامیان 
گردشگری پیش ازین به عنوان پایتخت فرهنگی سارک 
در سال  آسیا  منطقه ای جنوب  سازمان همکاری های  یا 

۲۰۱۵ میالدی انتخاب شده بود.
والیت بامیان از والیات نسبتا امن به شمار می رود. تالش 
ها برای توسعه فرهنگ بومی در این والیت در سال های 
راه  برگزاری جشنواره های  است.  بوده  گیر  اخیر چشم 
ابریشم، برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و غذاهای 
از  یکی  عنوان  به  بامیان  شدن  انتخاب  برای  محلی 

شهرهای خالق جهان نقش مهم داشته است.
اما در زندگی  پیشرفت های فرهنگی  این  با وجود همه 
مردم عادی تغییر قابل مالحظه نیامده است. هنوز هم فقر 
اقتصادی پای کودکان و زنان را به کارهای شاقه مانند 

دهقانی و مالداری می کشاند.
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برخی از آگاهان سیاسی و نماینده گان مجلس:

حامد کرزی آغازگر روند انتقال تروریستان به شمال بود
به  پررنگ در جا  بسیار  نقش  حامدکرزی 
جا  سازی تروریستان در شمال داشت و 
آغازگر پروسه حمایت طالبان در افغانستان 

می باشد.  
هستند  معتقد  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
را دشمن  مقاومت  کرزی جبهۀ  که حامد 
را؛  پاکستان  و  طالبان  نه  می دانست،  خود 
به  جا  شمال  در  را  طالبان  دلیل  همین  به 

جا کرد.
به گفته آنان، چندی پیش نیز پروسۀ انتقال 
تروریستان به شمال ادامه یافت، اما اینکه 
چه کسانی در انتقال این تروریستان نقش 

داشتند، تا اکنون مشخص نیست.
این سخنان درحالی ابراز می شود که چند 
خبر  روسیه،  تاس  خبرگزاری  پیش  روز 
داد که دو مقام بلندپایه دولت افغانستان با 
گروه تروریستی داعش همکاری می کنند.

به  اشاره  با  مجلس  نماینده گان  و  آگاهان 
در  تروریستان  فعالیت  گسترش  مسألۀ 
اراده یی  هیچ  حکومت  می گویند:  کشور 
شمال  در  طالبان  و  داعش  نابودی  برای 

کشور نداشته و ندارد.
سیاسی   - نظامی  آگاه  کوهستانی،  جاوید 

که  دارم  اطالع  دقیق  بسیار  من  می گوید: 
بار  اولین   ۲۰۰9 و   ۲۰۰8 سال های  در 
توسط  کندز  گل تیپۀ  در  را  تروریستان 

هیلکوپتر پیاده کردند.
در  آن  از  بعد  کرد:  تاکید  کوهستانی 
غوربند،  دره  بغالن،  فاریاب،  والیت های 
تگاب و غورماچ تروریستان را جا به جا 

کردند.
این آگاه سیاسی، نقش حامد کرزی در جا 
به جا سازی تروریستان درشمال را بسیار 
پررنگ می داند و می گوید: کرزی مقاومت 
شمال را دشمن خود می دانست؛ نه طالبان 

و پاکستان را.
حامد  سیاسی  حریفان  چون  افزود:  او 
کرزی از چهره های مقاومت بود، بنابراین 
و  بوده  طالبان  حمایت  پروسۀ  آغازگر  او 
سازی  زمینه  شمال  در  را  طالبان  حضور 

کرد.
فعلی  حکومت  چون  کوهستانی،  گفتۀ  به 

بسیار ضعیف است، بنابراین نمی تواند در 
برابر چنین برنامه عمل کند. 

انتخابات  در   ۲۰۰9 سال   در  او:  گفته  به 
تیپه  گل  جنگ  در  چچنی   چند  گذشته 

بعدا ً  کندز دستیگر شدند که  در چهاردرۀ 
انگلیس ها آمدند و آنان را از مجید خان که 
رییس اسخبارات کندز بود، تحویل گرفتند 
که این افراد عضو گروه القاعده اند و ما از 

این ها تحقیق می کنیم.
بعد  اما چند روز  افزود:  آگاه سیاسی  این 
افرادی از داخل گزارش دادند که این افراد 

رها شدند و در گل تیپه حضور دارند.
عدم  که  باوراست  این  به  کوهستانی 
کم کاری،  و  ضعف  عمدی،  اکماالت 
و  معنادار حکومت  کندز، سکوت  سقوط 
عدم پی گیری چنین قضایا نشان می دهد که 
بحث هایی جریان دارد و ستون پنجمی ها 
پنجم  کردن ستون  اما مشخص  اند؛  فعال 

یک مقدار مشکل است.
کوهستانی با اشاره به گزارش خبرگزاری 
تاس، »خارجی ها« را به انتقال تروریستان 

به مرزهای روسیه متهم می کند.
مهدی  داکترمحی الدین  حال،  این  در 
می گوید:  مجلس  در  بغالن  مردم  نماینده 
ادعا  ایماق در مجلس  چندی پیش دالور 
را  افرادی  هیلکوپترها  دیده  خود  که  کرد 
اعتبار  به  پیاده کرده است، پس  بغالن  در 
انتفال  که  می کنم  تایید  ایماق،  سخنان 

دشمن صورت گرفته است. 
چه  این که  مورد  در  اما  کرد:  تاکید  وی 
کسانی مسوول انتقال تروریستان به شمال 

بوده است، نمی توانم اظهار نظر کنم.
به گفته داکتر مهدی، حامد کرزی در دو 
یک  در  اکنون  همین  و  دور حکومت اش 
افکار  و  دارد  قرار  طالبان  با  همسویی 
با  و  می اندیشد  طالبانی  و  دارد  طالبانی 
طالبان نزدیک است، اما با آن هم نمی توانم 
مساله  این  پشت  کرزی  حامد  که  بگویم 

قرار دارد.
کندز  مردم  نماینده  پیمان  عبدالودود 
حکومت  که  باوراست  این  به  درمجلس 
دشمن  برابر  در  تصمیم گیری  نوع  هیچ 
دیده  ملی  اردوی  در  تحرکی  و  ندارد 

نمی شود.
برای  اراده یی  هیچ  حکومت  می گوید:  او 
کشور  شمال  در  طالبان  و  داعش  نابودی 

نداشته و ندارد.
در  گوشتی  سپر  ما  جوانان  وی:  گفته  به 
متاسفانه حکومت  اما  برابر دشمن شدند، 
و  ندارد  دشمن  نابودی  برای  اراده  هیچ 
عمل  می دهد،  وعده  مردم  به  که  را  آنچه 

نمی کند.
هیچ  از  پولیس  و  اردو  کرد:  تاکید  پیمان 
نوع امکانات و تجهیزات برخوردار نیستند 
همچنان  مساله  این  به  هم  حکومت  و 
بی توجه است، پس تمامی این موارد نشان 
می دهد که حکومت هیچ عالقه یی برای از 

بین بردن دشمن درشمال ندارد.
با  قبلی  رییس جمهور  گفت:  پیمان 
نظام  مخالفین  به  نسبت  که  مهربانی یی 
داشت، بسیاری از کسانیکه دست شان به 
خون مردم آلود بوده را از زندان ها رها کرد 
این افراد سنگر دشمن را تقویت  که بعداً 

بیشتری بخشیدند.
خبرگزاری تاس به نقل از منابع خود گفته 
 ۱۷  – می  نوع  نظامی  هلیکوپترهای  که 
افغانستان تروریستان داعش را به مرزهای 

تاجیکستان و ترکمنستان انتقال می دهند.
این  انتقال  عملیات  تاس،  گزارش  به 
تروریست ها از سوی حنیف اتمر؛ مشاور 
معصوم  و  جمهوری  رییس  ملی  امنیت 
استانکزی؛ سرپرست وزارت دفاع صورت 

می گیرد.
قدیر،  پیشتر، ظاهر  که  است  درحالی  این 

کشورهم  نمایندگان  مجلس  اول  معاون 
افراد  با  اتمر  حنیف  که  بود  شده  مدعی 

داعش همکاری می کند.
و اما دفتر حنیف اتمر این ادعا را رد کرده 
بنیاد  بی  قدیر  ظاهر  اظهارات  که  گفته  و 

است.
داعش مدت هاست که لرزه بر اندام بسیاری 
فعالیت های  و  انداخته  افغانستان  مردم  از 
ویژه  به  مناطق  برخی  در  آن  تروریستی 
و  تاجیکستان  با  مرزی  مناطق  و  ننگرهار 
را  مناطق  این  زندگی ساکنان  ترکمنستان، 

به صورت مستقیم، مختل کرده است.

رییس  جمهور غنی دیروز در یک نشست خبری 
به  سفرش  دربارۀ  جمهوری،  ریاست  ارگ  در 
این  تاپی گفت که  امضای پروژۀ  ترکمنستان و 

پروژه موقعیت افغانستان را احیا می کند.
مناسبات  گفت:  نشست  این  در  غنی  آقای 
حال   در  روز  به  روز  ترکمنستان  و  افغانستان 
گسترش است و پروژه تاپی پس از سال ها بحث 
و گفت وگو روز گذشته در شهر »ماری« از وارد 

مرحله عملی شد.
خاطر  به  افغانستان  مردم  بیشتر  افزود:  وی 
طوالنی شدن اجرای پروژه انتقال گاز ترکمنستان 
از افغانستان و پاکستان به هند، موسوم به تاپی 
ناامید شده بودند و اجرای این خط لوله را یک 

پروژه خیالی می پنداشتند.
اشرف غنی تأکید کرد: پروژه تاپی از این لحاظ 
همسایه  اولین  ترکمنستان  که  دارد  اهمیت 
افغانستان است که میلیاردها دالر سرمایه را برای 
ثبات این کشور سرمایه گذاری و هزینه می کند.
ترکمنستان تصمیم  اذعان داشت:  رییس جمهور 
از درآمد خود حمایت و  را  تاپی  پروژه  گرفته 
گسترش دهد و این کشور امروز به عنوان یک 
همسایه خوب همه جانبه برای افغانستان است.

وی گفت: افغانستان ۲۴۰۰ تا ۲9۰۰ سال یکی 
از راه های اصلی راه ابریشم بود و امروز پروژه 
و  است  کشور  این  جدید  ابریشم  راه  تاپی، 

موقعیت افغانستان را احیا می کند.
اشرف غنی افزود: با تالش های نماینده گان کابل، 
سهم افغانستان برای بازپرداخت پروژه تاپی که 
مساوی  نیز  بود  کشورها  دیگر  از  بیش  پیشتر 
شده و به ۵ درصد رسیده است که سه درصد 

آن را بانک آسیایی پرداخت خواهد کرد.
دکتر غنی اظهار داشت: ۷۳۰ کیلومتر از پروژه 
و  می گذرد  افغانستان  از  تاپی  گاز  لوله  خط 
عملیات ساخت آن زمینه کار را برای شرکت های 

کوچک و بزرگ در افغانستان فراهم می کند.
وی خاطرنشان کرد: افغانستان در بهره برداری 
میلیون   ۴۰۰ خالص  به صورت  تاپی  پروژه  از 
دالر سود می برد، اما در این میان مسوولیت ملی 
در این کشور حفظ امنیت سراسری این پروژه 

است.
رییس جمهور تصریح کرد: ما هیچ وقت به عقب 
نگاه نخواهیم کرد زیرا این پروژه اساس تحول 
اقتصادی افغانستان است، لذا دولت برنامه همه 

جانبه یی برای آن انجام خواهد داد.
مرکز  مرکزی  آسیای  گفت:  اشرف غنی  محمد   
تولید انرژی و آسیای جنوبی نیز نیازمند انرژی 
دارد،  قرار  آن  میان  در  نیز  افغانستان  و  است 
موقعیت جغرافیایی  از  کشور  این  رو  همین  از 
بر  و  است  برخوردار  منطقه  در  مهمی  بسیار 
همین اساس یکی از اهداف ما تبدیل افغانستان 

به چهارراه اقتصادی منطقه می باشد.
تالش برای خودکفایی تولید گندم در افغانستان
او در ادامه این نشست خبری افزود: افغانستان 
کفا  خود  آرد  و  گندم  تولید  نگاه  از  هم  هنوز 
نشده و تالش ها برای اینکه این کشور تا ۴ سال 
ادامه  برسد  خودکفایی  به  زمینه  این  در  آینده 

دارد.
غنی اذعان داشت: در گذشته تهیه هر تن گندم 
برای افغانستان ۳۵۰ دالر بود، اما در مذاکراتی که 
با ترکمنستان انجام شد قرار است تا ۲۰۰ هزار 
تن گندم به قیمت هر تن ۲۵۰ دالر از این کشور 
خریداری شود و از قزاقستان نیز 6۰۰ هزار تن 

دیگر نیز تهیه خواهد شد.
شبکه فیبر نوری در افغانستان

اشرف غنی افزود: شبکه فیبر نوری نیز همزمان 
خواهد  عبور  نیز  تاپی  گاز  لوله  خط  پروژه  با 
زمینی  اتصال  به  منجر  نیز  موضوع  این  و  کرد 
به  افغانستان  طریق  از  هند  ارتباطی  زیرساخت 

اروپا می شود.
وی خاطرنشان کرد: افغانستان و ترکمنستان به 
توافق رسیده اند تا از طریق والیت های هرات، 
پاکستان  به  برق  نیروی  قندهار  و  هلمند  فراه، 
برآورد شده  دالر  میلیارد   8 آن  هزینه  که  برسد 

است.
خط  پروژه  شنبه  یک  روز  اشرف غنی  محمد 
طریق  از  را  ترکمنستان  گاز  که  تاپی  گاز  لوله 
افغانستان و پاکستان به هند منتقل می کند را به 

امضا رسانید.
 ۱۳89 سال  آذرماه  در  تاپی  گاز  انتقال  پروژۀ 
توسط روسای جمهور افغانستان، ترکمنستان و 

پاکستان و وزیر انرژی هند به امضا رسید.
عبور  از  پس  تاپی  کیلومتری   ۱۷۳۵ لوله  خط 
گاز  پاکستان  و  افغانستان  ترکمنستان،  خاک  از 

آسیای مرکزی را به هند می رساند.
میلیارد   ۳۳ سالیانه  که  می دهند  نشان  برآوردها 
انتقال  لوله  خط  این  طریق  از  گاز  مکعب  متر 

داده خواهد شد.
کارشناسان بر این باورند که افغانستان بیش از 
استفاده از گاز این خط لوله، از تعرفه انتقال گاز 

آن بهره می برد.
اجرای این خط لوله در حالی انجام می شود که  
خط لوله انتقال گاز صلح که انتقال دهنده گاز 
ایران به کشورهای هند و پاکستان است همچنان 
کشور  سوی  از  مالی  مشکالت  برخی  دلیل  به 

پاکستان در حال تعلیق بسر می برد.
در  حالی  در  تاپی  گاز  انتقال  لوله  خط  پروژه 
عضو  کشورهای  مقامات  با حضور  ترکمنستان 
افتتاح  می شود که خط لوله گاز صلح به تعویق 
افتاده است و پاکستان توافقنامه گازی جدیدی 

با قطر را به امضاء رسانده است.

رییس جمهور غنی:

تاپی موقعیت افغانستان را احیا می کند

ناجیه نوری  

بامیان عضو شبکۀ شهرهای خالق جهان شد
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بخش دوم

زنده گی 
بدون کبد

و لوزالمعده هرگز!

داکتر علی اکبر حاج آقا محمدیبخش سوم و پایانی
کیسۀ صفرا گنجایش معادل ۷۰-6۰ سی سی دارد. مادۀ صفراوی توسط سلول های 
کبدی ساخته و داخل کیسۀ صفرا ریخته و در همان جا ذخیره می شود و با ورود 
مواد چربی به قسمت ابتدایی رودۀ کوچک، کیسه منقبض و صفرا ترشح خواهد 

شد. نقش اصلی کیسۀ صفرا، ذخیره و تغلیظ مادۀ صفراوی است.
دلیل جراحی کیسۀ صفرا: علت اصلی خروج کیسۀ صفرا، سنگ ساز بودن آن 
است. با خارج کردن کیسۀ صفرا مادۀ صفراوی همچنان در کبد ساخته و درون 
می کرد،  تنظیم  را  آن  به موقِع  ترشِح  که  کیسۀ صفرا  ولی  ریخته می شود،  روده 

دیگر وجود ندارد. 
به آن ها  پیدا نمی کنند ولی  بیماران مشکل چندانی  زنده گی بدون کیسۀ صفرا: 

توصیه می شود از خوردن غذاهای چرب و حجیم خودداری کنند.

رودۀ کوچک را می توان برداشت؟
طول رودۀ کوچک به ۷ تا 8 متر می رسد. وظیفۀ رودۀ کوچک ترشح آنزیم های 
پروتیین ها،  مانند  باعث جذب مواد غذایی  آنزیم های گوارشی  گوارشی است. 
چربی ها و قندها از دیوارۀ رودۀ کوچک و ورود آن به جریان خون می شوند. 
عمل جذب عمدتًا ابتدا و انتهای )۴۰-۳۰ سانتیمتر اول و آخر( رودۀ کوچک 

صورت می گیرد.
تنگی،  اثر  در  مری  مانند  نیز  روده  کردن  خارج  کوچک:  رودۀ  جراحی  دلیل 
رودۀ  میانی  قسمت های  درآوردِن  است.  و...  تومور  ترمیم،  غیرقابل  پاره گی 
کوچک مشکلی ایجاد نمی کند، ولی قسمت های ابتدایی و انتهایی حیاتی هستند 

و نمی توان این قسمت از روده را از بدن خارج کرد.
زنده گی بدون رودۀ کوچک: خروج ابتدا و انتهای رودۀ کوچک باعث سوءتغذیۀ 

شدید و در مواردی منجر به مرگ بیمار می شود. 

مری را می توان برداشت؟
که  دارای حرکت های دودی است  به طول ۲۵ سانتیمتر است و  لوله یی  مری 

باعث حرکت دادن غذا از دهان به معده یا سمت پایین می شود. 
اثر  در  است  ممکن  گوارش،  دستگاه  از  قسمت  این  مری:  جراحی  دلیل 
سوخته گی، مواد سمی و بدخیمی دچار تنگی شدید شود. گاهی می توان تنگی 
با قرار دادن استنت )لولۀ پالستیکی در مسیر(  یا  با تکنیک هایی گشاد کرد  را 
باز کرد، در غیر این صورت نیاز است بخشی یا تمام مری را با توجه به شدت 

عارضه خارج کرد.
زنده گی بدون مری: وجود مری در بدن برای انتقال دادن غذا به معده ضروری 
است. برای جبران مری از دست رفته می توان بخشی از روده را برداشت و به 
همان محل پیوند زد. مواقعی که فقط قسمتی از مری خارج می شود، با کوتاهی 
مری مواجه می شویم، به همین دلیل معده کمی به باال کشیده می شود. بیماران 

بعد از عمل هیچ مشکل گوارشی پیدا نمی کنند. 

کبد را می توان برداشت؟
تولید  بسیار زیادی دارد.  تا یک ونیم کیلوگرم وزن و عملکرد  کبد حدود یک 
بسیاری از آنزیم ها، پروتئین ها و مواد ضروری، سم زدایی و دفع مواد زاید و... 

بر عهدۀ این عضو است.
.

در واقع، همان طور که لوی استروس نشان 
داده، عمل زنای با محارم نظام خویشاوندی 
را از هم فرو می پاشاند؛ از این رو، چنین 
داشته  وجود  می تواند  زمانی  تنها  نظامی 
باشد که این امر ممکن ممنوع باشد. تولید 
خویشاوندی،  مناسبات  حقیقی  بازتولید  و 
که  دارد  بسته گی  محارم  با  زنای  نفی  به 
حقیقت گفتۀ اسپینوزا را اثبات می کند مبنی 
حال،  است.  نفی  یک  تعیّنی  هر  این که  بر 
تمام مناسبات اجتماعی را می توان به یک 
نحو از نظر گذراند. آن ها تنها در شرایطی 
می توانند بازتولید شوند که افراد و گروه ها 
مناسبات  مبنای خود و  بر  پیوسته  به طور 
خود با دیگران عمل کنند تا سایر شیوه های 
ممکِن انجام امور و نیز سایر اَشکال ممکن 
سازمان جامعه گانی )societal( را که در 
آگاهی اجتماعی حضور دارند اما به عنوان 
تهدیدی برای بازتولید جامعه در نظر گرفته 
نادیده  یا  کنند  سرکوب  و  منع  می شوند، 

بگیرند. 
به  بالقوه  واقعیت  تهدید  تاریخ،  در  البته 
منظور ایجاد یک دگرگونی اجتماعی، کافی 
هدف  به  تبدیل  باید  امکان  این  نیست. 
گروه هایی  و  افراد  جامعه،  آن  از  بخشی 
فعالیت  آن  تحقِق  جهت  در  که  بشود 
تبدیل  را  اندیشه  این  که  کسانی  می کنند، 
به نیرویی جمعی می گردانند که در و مبتنی 
و مسیر حرکِت  می یابند  فعلیت  بر جامعه 
هر  در  گفته  این  می کنند.  عوض  را  آن 
منحصر  را  خود  اگر  دارد  سطحی صّحت 
 )endogenous( به وجوه درون پیدایشی
است  ممکن  اما  کنیم؛  جامعه  یک  تکامل 
مواردی را از قلم بیاندازد )در واقع مواردی 
متعدد( مثاًل یک جامعه، تابع جامعۀ دیگری 
می شود که اَشکال سازمانی خود را بر آن 
بالقوه گی های  مورد  در  می کند.  تحمیل 
میان  باید  اجتماعی،  واقعیت  در  موجود 
شرط  این  به  را  خود  وجود  که  آن هایی 
خود  حسب  بر  هرگز  که  می کنند  حفظ 
اِعمال  بدون  که،  آن هایی  و  نکنند،  عمل 
پیشاپیش  به وجود خود،  تهدیدی مستقیم 
ارجاع  مسیرهایی  به  را  عمل  و  اندیشه 
دنبال  آن  دگرگونی  منظور  به  که  می دهند 
برقرار  دیگری  اجتماعی  نظم  و  می شوند 
واقع، شرایط  قایل شد. در  تمایز  می کنند، 
به  اندیشه  واسطۀ  به  نمی توانند  وجود 
اَشکال جدید  یا  اجتماعی جدید  مناسبات 

که  تفسیری  شوندـ  تبدیل  قدیم  مناسبات 
به آن ها معنا نسبت می دهد و همراه با کارِ 
آن ها  به  که  است  جامعه یی  سازمان دهی 

شکل و ساختاری نهادی ارزانی می دارد.
همچنین باید به یاد داشت که در بسیاری 
از جوامع، نه یک شکل بلکه اَشکال متعدد 
بلکه چند  نظام  نه یک  و  اجتماعی،  تولید 
این که  و  دارند  وجود  خویشاوندی  نظام  
بر  کلی  طور  به  اَشکال،  همین  از  یکی 
سایرین تفوق دارد. از این رو، در سده های 
بهره مندی  مثابۀ شکل  به  مزدی  کار  میانه، 
اما  داشت،  وجود  دیگران  کار  توان  از 
داشت.  کمینه یی  اهمیت  و  بود  گاه گداری 
و  تالش ها  از  بیشتر  و  فراتر  چیزی 
دگرگونی های فکری الزم بود تا این شکل 
سازمان دهی کار چیره گی یابد و در جوامع 
نمی توانست  اتفاق  این  شود.  حاکم  ما 
بدون تالش فکری آگاهانه به منظور بسط 
و  آید  به وجود  تولیدی  مناسبت  نوع  این 
به تدریج سبب شود که بر دگرگونی شرایط 

و اهداف تولید تأثیر گذارد.
این  که  کنیم  اشاره  مختصراً  دهید  اجازه 
سرمایه داری نبود که کار مزدی، استفاده از 
پول برای سود و مالکیت خصوصی را ابداع 
مناسبات  این  سرمایه داری،  از  پیش  کرد. 
در  گوناگون  موقعیت هایی  در  اجتماعی 
تاریخ و در شماری از جوامع وجود داشتند. 
آن ها،  نا همسان  تکوین  ترتیب،  بدین 
دست  به  را  سرمایه داری  نظام  تبارشناسی 
نمی دهد که در برابر، از دل ترکیب پیوسته 
مکّرر از ابتدای قرن شانزدهم این مناسبات 
متمایز با خاستگاه های متفاوت سربرآورد. 
چند  کور  مواجهۀ  همانند  ترکیب،  این  اما 
خود  خاص  نقطۀ  از  کدام  هر  که  کِشتی 
به وقوع  تاریخ سفر می کنند،  در غبارهای 
نپیوست. تاریخ صرفًا محصول رویش ها و 
تخریب های ناخواسته نیست. تاریخ از دل 
تأثیرات دو نوع عقالنیت ارادی و غیرارادی 
بیرون می آید. اما تأثیر غیرارادی را نمی توان 
انسان  کنش های  ناخواستۀ  پیامدهای  به 
اشاره  عرصه یی  به  تأثیر  این  فروکاست؛ 
دارد که فراخ تر از کنش های انسان هاست. 
عرصه یی که ویژه گی های موجود مناسبات 
بازتولید  اجتماعی، ظرفیت های آن ها برای 
وجود  به  را  آن  معیّن،  مرزهایی  درون 
که  محدودیت هایی  و  ویژه گی ها  آورد- 
منابع غایی آن ها در اندیشه قرار ندارند. از 

تأثیر غیرارادی واقعیتی نیست که  این رو، 
بتوان گفت یا پیش یا پس از تاریخ حرکت 
تاریخ است که  این خود  می کند؛ در واقع 
برآمده از کنش های انسانی است اما شامل 
و  مقاصد  ورای  که  می شود  چیزی  هر 

تالش های انسان ها قرار دارد.
تالش  زمان  در  یک باره  به  که  مشکالتی 
برای فهم مناسبات موجود میان ساختارهای 
پدیدار  آن ها  تاریخی  بستر  و  اجتماعی 
می شوند و نیز هنگامی که کسی می کوشد 
و  بسترها  این  دگرگونی  در  اندیشه  نقش 
ساختارها را تحلیل نماید، آشکار و بارزند. 
را  گوناگون  شکاف های  باید  تحلیل  زیرا 
که میان ساختار و محیط آن وجود دارند، 
به حساب آورد. ]مشکالت بدین قرارند:[ 
ممکن  ساختار  این  که  مسّلم  واقعیت  این 
است چندین دفعۀ گوناگون و در بسترهای 
این  باشد؛  آورده  تاریخی  سربر  متفاوت 
واقعیت که این ساختار با ساختارهای دیگر 
بر  و  دارد  هم زیستی  از خود  پس  و  پیش 
آن ها تسلط دارد یا تحت تسلط شان است؛ 
دارد  امکان  ساختار  این  که  حقیقت  این 
فی نفسه در احاطۀ هاله یی از اَشکال ممکن 
مناسبات اجتماعی آرمانی باشد- که بعضی 
نه  آن ها تحقق یافتنی اند هرچند سایرین  از 
)که شاید صرفًا تخیلی یا اتوپیایی باشند(؛ 
و بدین ترتیب، برخی دیگر جایی به وجود 
می آیند که شرایط اجازه دهد. نظریۀ چنین 

»شرایطی« باید بسط یابد.
همواره جوامع برای ما در رابطه یی بی ثبات 
تولید  با شرایط  متزلزل  یا  انعطاف ناپذیر  و 
منجر  که  است  همین  می کنند.  خود جلوه 
می گردد  باعث  و  می شود  آن ها  تغییر  به 
اغلب  و  بخرند  جان  به  را  جابه جایی 
اوقات، ناپدید و از حافظۀ بشر محو شوند. 
جوامعی که پیش از ناپدید شدن شان ترتیبی 
داده اند تا تاریخ آن ها برای ما باقی بماند یا 
در سایر اَشکال تا به امروز جان سالم به در 
برده اند، تبدیل به دغدغۀ تخصص ما - چه 
تاریخ دان باشیم یا انسان شناس - و عرصۀ 

کل علوم انسانی شده اند.

منبع:

Maurice Godelier, The Men-
 tal and The Material: Thought
 Economy and Society, ۱986,
 translated by Martin Thom,
Verso: pp. ۱69-۱۷۵

گرفته شده از: سایت انسان شناسی و 
فرهنگ

نقـش انـدیشه
 در تولید

 مناسبات 
اجتماعی

موریس گودولیه
برگردان: مهرداد امامی 



ACKU

5سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1680  سه     شنبه        24 قوس   /   آ  ذ  ر     y   1394  3  ربیع االول   y 1437   15 د  سمبر     2015 www.mandegardaily.com

موجسار خرم دین
به  توجه  و  معرفی  از  پیش 
کتاب، می خواهم چند سخن 
بگویم.  یسنا  یعقوب  دربارۀ 
منظور  که  سال ها  این  در 
شاعر، نویسنده و فرهنگی از 
فرهنگی،  و  هنری  ادبی،  کار 
بیشتر گرفتن پروژه بوده است 
یعقوب  ندارم(،  تبلیغ  )قصد 

انگشت شمار کسانی بوده که فقط درگیِر کار  از  یسنا 
از  بعد  که  نسلی  است.  بوده  خود  پژوهشِی  و  ادبی 
بودِن  مهاجر  به  بنا  شدند،  فارغ  دانشگاه ها  از  طالب، 
چهره¬های ادبی، توانستند به زودی به شهرت برسند 
به عنوان شاعر، نویسنده و پژوهش گر در رسانه ها  و 
و نهادهای ادبی معرفی شوند. نبود شخصیت های ادبی 
و فرهنگِی مهم در افغانستان از یک نگاه به این نسل 
آسیب رساند و از نگاه دیگر به این نسل فرصِت مطرح 
شدن داد. اما این مطرح شدن بیشتر به این می ماند که 
این که  برای  هر کس می گفت »من ام رستم دستان!«؛ 
شخصیت ادبِی مهم و مراجع مهِم ادبی نبود تا کار ادبِی 
این نسل ارزیابی شود و هر فردِ این نسل تصوری نسبتًا 
دقیق و واقعی از کارِ خود پیدا کند. نبود شخصیت های 
باعث  فرهنگی  ادبی  معتبر  مراجع  و  فرهنگی  مهم 
و  شود  ایجاد  فرهنگی  و  ادبی  کاذب  فضای  که  شد 
از خود  آرمانی  تصور  هر کس  کاذب  فضای  این  در 
نویسندۀ  و  شاعر  دو  افغانستان،  در  »اگر  که  کند  پیدا 
من  نخستینش  آن هم  یکی اش،  دارد،  وجود  خوب 
واقعی  فضای  نبود  به  بنا  و  تصور  این  به  بنا  استم!«. 
به نفِس  اعتماد  این نسل  افراد  ادبی و فرهنگی، برای 
کاذب پیدا شد؛ با این اعتماد به نفس و شرایط کاذب 
فرهنگی و ادبی، فرصتی فراهم شد تا افراد این نسل با 
چند شعر! و نوشته! )سکۀ نامحک( به عنوان شاعر و 
نویسنده شناخته شوند. بنابرین در بین این نسل، شاعر، 
بلکه  نداریم،  واقعی  معنای  به  پژوهشگر  و  نویسنده 
فقط با تعدادی روبه رو هستیم که ادعا دارند که »من 
فالن ابن فالن ابن فالن« استم. اگر بنا به این ادعاها، 
کارشان را بررسی کنید؛ کار خاصی انجام نداده اند و از 
جمله شاعران، نویسنده گان و پژوهش گران پیشاکتابت 
و عصر گفتار استند. تا جایی که من متوجه شده ام، در 
بین این نسل پُر از ادعا، یعقوب یسنا و چند فرد دیگر 
از این نسل، از کسانی استند که بی ادعا بیشترین کارِ 

ادبی و پژوهشی را انجام داده اند. 
نشر  کتاب  پنج  و  یسنا یک مجموعه شعر  یعقوب  از 
شده است. یعنی می توان گفت در این سال ها، هر سال 
یسنا یک کتاب نشر شده است؛ در حالی  یعقوب  از 
و  روزنامه ها  مجله ها،  در  زیادی  مقاالِت  ایشان  از  که 
سایت های داخلی و خارجی نشر شده است. بنابرین، 
جدای از این که نسبت به اهمیت کارش قضاوت کنیم؛ 
یعقوب  نسل،  این  افراد  بین  در  که  بگوییم  می توانیم 
یسنا از پُرکارترین افراد بوده است که هم می خواند و 

هم می نویسد. 
با  را  خود  شاهنامه،  در  عربی  واژه های  ارایۀ  با  یسنا 
بزرگ ترین متن حماسی کالسیِک پارسِی دری روبه رو 
ساده  و  آسان  کارِ  چندان  روبه رویی،  این  که  کرد 
به شاهنامه  دانش نسبت  از شناخت و  نیست. جدای 
و واژه های آن، باید بنشینی و کتابی را که شصت هزار 
بیت دارد، بخوانی؛ یک بار نه، چندین بار بخوانی و از 
بین کلمه های شصت هزار بیت، واژه های عربی را پیدا 
کنی. این خواندن و پیدا کردن واژه های عربی حوصله 
و بُردباری می خواهد که در روزگار ما شاید کمتر کسی 
این حوصله را داشته باشد. مهم تر این که شاید غیر از 
یعقوب یسنا در بین این نسل، کسی شاهنامه را مکمل 

نخوانده باشد. 
یعقوب  شاهنامه،  در  عربی  واژه های  تحقیق  از  پس 
اوستایی در  اهریمن )بررسی اسطوره های  یسنا کتاب 
فراتر  از شاهنامه  این تحقیق،  را نوشت. در  شاهنامه( 
رفت و منابع داستان های شاهنامه را در اوستا بررسی 
در  بود.  بی پیشینه  افغانستان  در  بررسی  این  که  کرد 

ضمن در این کتاب، رویکرد تحقیقی یی را در بررسی 
با رویکرد  این رویکرد  ایرانی مطرح کرد، که  اساطیر 
تفاوت  می گرفت،  ایران صورت  در  که  پژوهش هایی 
داشت؛ زیرا در این کتاب، اساطیر ایرانی، اوستاشناسی 
فارسی زبان  از چشم انداز کشورهای  و شاهنامه پژوهی 
با  شد.  بیان  و  مطرح  افغانستان  ویژه  به  ایران  از  غیر 
این مطالعه  را مطالعه کرد که  اوستا  این تحقیق، یسنا 
به یسنا فرصت داد تا شناختش از روایت های باستانی 
روایت  باستانی ترین  اوستا،  و  تکمیل شود  و شاهنامه 

منطقه را بشناسد. 
یسنا بعد از نشر کتاب اهریمن و یک دوره مطالعه و 
با نوشتن »دانایی های  تحقیق دربارۀ شاهنامه و اوستا، 
ممکن متن« نشان داد که فقط دربارۀ اوستا و شاهنامه 
است؛  نکرده  مطالعه  کالسیک(  ادبیات  و  )اساطیر 
بلکه به طور جدی در حوزۀ نظریه و نقد ادبی )فلسفۀ 
کرده  مطالعه  را  حوزه  این  و  داشته  حضور  ادبیات( 
با  زیرا  است.  شده  پساساختارگرا  نظریه های  وارد  و 
در  را  توانایی خویش  متن،  ممکن  دانایی های  نوشتن 
وارد  که  درحالی  کرد؛  ثابت  نیز  نظریه پردازی  عرصه 
افغانستان،  در  آن هم  نظریه پردازی،  عرصۀ  در  شدن 

دانش و جسارت می خواهد. 
ندارم،  را  متن  ممکن  دانایی های  بررسی  قصد  من 
خواننده ها را دربارۀ این کتاب به مقالۀ یامان حکمت 

نگاهی  مخفی؛  گویندۀ  آن  جستجوی  »در  نام  به 
یعقوب  اثر  متن  ممکن  دانایی های  به  گفت وگویی 
یامان حکمت  مقاله  این  در  که  یسنا« رجعت می دهم 
دانایی های ممکن متن را با کتاب »کیمیا و خاک« دکتر 
کتاب  که  تفاوت  این  با  می کند،  مقایسه  براهنی  رضا 
دانایی های  کتاب  و  است  ساخت گرا  خاک  و  کیمیا 
ممکن متن پساساخت گرا؛ و یعقوب یسنا را یک متفکر 

و نظریه پرداز ادبی می داند. 
به  یسنا  شد،  نشر  که  متن  ممکن  دانایی های  کتاب 
نقدهای عملی در ادبیات معاصر دربارۀ شعر و داستان 
پرداخت که نتیجۀ این نقدهای عملی، تهیه و ارایۀ کتاب 

»خوانش متن« بود. تفاوت این کتاب با کتاب های دیگر 
به جای  کتاب  این  در  نویسنده  که  بود  این  نقد  نام  به 
و  توضیح  به  نویسنده،  و  شاعر  زنده گی  به  پرداختن 
تأویِل متن پرداخته و از متن های ادبی نقد فرمالیستی، 
ساختارگرا، پساساخت گرا و پدیدارشناسانه ارایه کرده 
افغانستان  ادبیات  نقدنویسی  فرهنگ  در  اگر  است. 
است  کتاب هایی  نخستن  از  متن  خوانش  کنیم؛  دقت 
با  نویسنده  و  شاعر  زنده گی  به  پرداختن  به جای  که 
متن درگیر می شود که این گونه برخورد با متن اهمیِت 

خاص دارد. 
و  فردوسی شناسی  بر  »مقدمه یی  یسنا  کتاب  ششمین 
انتشارات  پیش،  روز  چند  که  است  شاهنامه پژوهی« 
اثر در حقیقت،  این  کرد.  نشر و چاپ  را  آن  فرهنگ 
نتیجه و دریافِت یسنا از پژوهش های قبلی ایشان دربارۀ 
شاهنامه و اوستا است. این کتاب در پنج بخش ارایه 
شده است. آن چه که پیش از هرچه توجه خواننده را به 
این کتاب جلب می کند: نخست زبان مرتب، مستدل و 
معاصر کتاب؛ و دوم روش تحقیق و مأخذدهی کتاب 
است که بیانگر شناخت نویسنده از چه گونه گی استفاده 

از زبان و روش تحقیق در پژوهش است.
بخش نخسِت کتاب دربارۀ فردوسی است. این بخش 
تاریخ  دولت شاه،  تذکرۀ  مقاله،  در چهار  که  اطالعاتی 
مقدمه نویسان  روایت  عوفی،  لباب االلباب  سیستان، 

با  آمده،  شاهنامه  اشاره های  و  فردوسی  از  شاهنامه 
از شاهنامه  درنظرداشت دریافت پژوهش گران معاصر 
و فردوسی، به بررسی گرفته و دربارۀ این همه اطالعات 
داوری کرده است و دریافتی مشخص را از زنده گی و 

دانش فردوسی ارایه کرده است.
سرایش  دربارۀ  فردوسی  انگیزۀ  به  کتاب  دومِ  بخش 
به  بنا  نویسنده  این بخش،  پرداخته است. در  شاهنامه 
آغاز  سال  و  محمود  رسیدن  سلطنت  به  سال  بررسی 
سرایش شاهنامه و ارتباط فردوسی با دربار محمود و 
فردوسی حمایت  از  اسفراینی  احمد  ابن  این که فضل 
وزیر  و  وزارت  از  اسفراینی  برکناری  با  اما  می کرد 

با  فردوسی  ارتباط  میمندی،  احمد  ابن  حسن  شدن 
انگیزۀ  چه گونه گی  درمی آید؛  تعلیق  به  محمود  دربار 
بیان می کند که  سرایش شاهنامه را توضیح می دهد و 
چرا شاهنامه مورد توجه محمود و دربار محمود قرار 

نگرفت و فردوسی پاداش دریافت نکرد. 
شاهنامه  ادبِی  و  فرهنگی  اهمیِت  به  سوم،  بخش 
می پردازد. در این بخش، از اسطوره و حماسه تعریف 
ارایه می کند و ارتباط اسطوره و حماسه را به بررسی 
از  ارایه می کند  این بررسی، چشم اندازی  می گیرد. در 
و  شاهنامه؛  و  اوستا  اساطیری  مشترِک  ژرف ساخت 
این که چه گونه در فرایند دیالکتیکی اسطوره به حماسه 
حماسۀ  را  شاهنامه  فرهنگی،  نظر  از  می شود.  تبدیل 
بنی بشر می داند که در بخشی از جهان، از زنده گی و 
مناسبات انسان با جهان معرفت حماسی ارایه می کند. 
می کند  بررسی  را  شاهنامه  ادبی  اهمیت  ادبی،  نظر  از 
شاهنامه  با  فردوسی  ارتباط  چه گونه گی  به  ضمن  در 
داستان های  خالق  فردوسی  می گوید  و  می پردازد  نیز 
شاهنامه نه، بلکه ناظم و تدوین گر داستان های شاهنامه 
شاهنامه  ادبی  جنبه های  قبال  در  فردوسی  و  است 
داستان های  نه در جنبه های محتوایی  دارد،  مسوولیت 
و  مکتوب  مأخذهای  به  بنا  فردوسی  زیرا  شاهنامه؛ 
شفاهی که وجود داشته، شاهنامه را نظم کرده است. در 
آخر این بخش، چشم اندازی از نخستین پژوهش ها تا 
آخرین پژوهش هایی که دربارۀ فردوسی و شاهنامه در 
ادبیات پارسی دری و در جهان صورت گرفته است، 

ارایه می کند.
بخش چهارمِ کتاب در حقیقت، مقدمه و ارایۀ طرحی ست 
شاهنامه پژوهی.  و  فردوسی شناسی  چه گونه گی  برای 
که  است  این  بیشتر  بخش،  این  در  نویسنده  انتقاد 
منطقه،  کشورهای  ادبی  و  فرهنگی  اهمیِت  و  سهم 
به خصوص افغانستان و تاجیکستان در فردوسی شناسی 
در  است.  نشده  گرفته  نظر  در  شاهنامه پژوهشی  و 
می گیرد،  صورت  ایران  کشور  در  که  پژوهش هایی 
بدهند  تقلیل  را  فردوسی  و  شاهنامه  می شود  کوشش 
تاجیکستان  افغانستان،  که  درحالی  امروزی،  ایراِن  به 
شاهنامه  در  برابر  و  مشترک  فرهنگِی  سهم  ایران،  و 
شاهنامه پژوهی  و  فردوسی شناسی  در  بنابرین،  دارند. 
و  شود  گرفته  نظر  در  منطقه  کشورهای  سهم  بایستی 
از  مهم تر  شود.  پرداخته  شاهنامه  به  باید  نگاه  این  از 
اساطیری  بخش  در  شاهنامه  جغرافیای  این که  همه 
است،  اساطیری  و  مینوی  جغرافیای  یک  پهلوانی،  و 
نمی توان این جغرافیا را بر جغرافیای واقعی تطبیق داد، 
و دیگر این که خاستگاه داستان های اساطیری و پهلوانی 
توسط اشکانیان از سرزمین های شرقی به فارس )ایران 
این  ساسانیان  دورۀ  در  و  است  شده  برده  امروزی( 
اما حقیقت  می شود،  ساسانیان  فرهنگ  وارد  داستان ها 
پادشاهی شاهان  کیانیان، روایت  این است که روایت 
شرقی است. یعقوب یسنا برای این نظرش، این دلیل 
را مطرح می کند که در تبارنامۀ هخامنشیان از جمشید، 
فریدون، کیکاوس و... هیچ اطالعی نیست؛ درحالی که 
غیر از هخامنشیان، شاهان منطقه حتا در دورۀ اسالمی 
برسانند.  کیانیان  به  را  تبارشان  که  می کنند  کوشش 
اوستا، شاهنامه  به  که  است  این  یسنا  یعقوب  پیشنهاد 
واقعیت های  عنوان  به  دری  پارسی  زبان  و  ادبیات  و 
خلق  عنوان  به  را  منطقه  اقوام  که  بنگریم  فرهنگی یی 
پلی  وسط،  این  در  شاهنامه  و  می کند  ارایه  فرهنگی 
است که اقوام منطقه را از نظر ناخودآگاه و خودآگاه، 
وارد عرصۀ فرهنگی سرنوشت مشترک می سازد. پس 
فراجغرافیای  فرهنگی  چشم اندازهای  از  است  بهتر 
و  فرهنگی  کالن  جغرافیای  به  که  فراقومی  و  سیاسی 
خلق فرهنگی می تواند تعلق بگیرد، به شاهنامه پژوهی 

توجه صورت بگیرد.
سومِ  چاپ  و  سوم  ویرایش  کتاب،  پنجم  بخش 
واژه های عربی است. در این بخش، دو قسمِت کتاِب 
واژه های عربی حذف شده و فقط قسمت سومِ کتاب 
که واژه های عربی شاهنامه است، با ویرایش و تجدید 
نظر، در کتاب گنجانده شده است. نویسنده در مقدمۀ 
کتاب، ضرورت آوردن واژه های عربی در بخش پنجم 
واژه های  کتاب  قبلی  چاپ های  شدن  نایاب  کتاب، 
عربی و داشتن ارتباط موضوعی به کتاب مقدمه یی بر 
فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی را عنوان می کند، تا 

پژوهش گران بتوانند از این بخش نیز استفاده کنند.  
کتاب »مقدمه یی بر فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی« 
از نظر ارایۀ اطالعاِت الزم دربارۀ فردوسی و شاهنامه، 
و  موضع  اطالعات،  این  دربارۀ  داوری  و  بررسی 
زبان  به کارگیری  و  تحقیق  روش  پژوهش،  رویکرد 
جایگاهِ  و  اهمیت  از  افغانستان،  در  مستدل  و  معاصر 
برای  آن  مطالعۀ  که  باشد  برخوردار  می تواند  خاص 
پژوهش گران، دانشجویاِن زبان و ادبیات پارسی دری و 

عالقه مندان شاهنامه و فردوسی مفید است.  

به کتاِب نگاهی 
یسنا یعقوب  ثر  ا و شاهنامه پژوهی«  فردوسی شناسی  بر  »مقدمه یی 
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قرارداد ساخت شهرک هوشمند بین حکومت افغانستان 
برای  بزرگی  به دردسر  بانک  از مجرمان کابل  و یکی 
ملغی  قرارداد  این  تبدیل شده است. هرچند  حکومت 
شده ولی هنوز سواالت زیادی وجود دارد که چرا چنین 

قرارداد غیرقانونی امضا شد.
شهرسازی،  وزیر  دوشنبه  روز  نماینده گان  مجلس   
تصفیه  مدیر  و  رییس جمهور  پیشین  حقوقی  مشاور 
کابل بانک را استجواب کرد تا در رابطه به این قرارداد 
غیرقانونی پاسخ دهند. قرارداد بین حکومت و خلیل اهلل 
فیروزی یکی از سهامداران اصلی کابل بانک، تعهدات 
زیرا  برده است  را زیر سوال  با فساد حکومت  مبارزه 
آقای فیروزی از سوی محکمه به ده سال حبس محکوم 

شده است.
چرا  که  گفتند  تندی  انتقادهای  با  پارلمان  نمایندگان 
حکومت با خلیل اهلل فیروزی چنین قراردادی را امضا 

کرده است.
ناهید فرید یک تن از نمایندگان در جلسه استجوابیه روز 
دوشنبه گفت: »شما حتی نفهمیدید که آقای فیروزی از 
را  زمین  که شما  این  به جای  و  است  بدهکار  دولت 

ایشان بگیرید، رفتید و با ایشان قرارداد امضا کردید؟«
انتقادهای رسانه یی در مورد این معامله حکومت، سبب 
محمدی  عبدالعلی  سمت  جمهورغنی  رییس  تا  شد 
مشاور حقوقی خود را به حالت تعلیق در آورد. بیشتر 
مورد ساخت شهرک هوشمند،  در  اسناد  و  مکتوب ها 

نهادهای دولتی  به سایر  امضا و  آقای محمدی  توسط 
فرستاده شده است.

اما آقای محمدی در جلسه علنی مجلس گفت که رییس 
جمهور غنی با جدیت تمام در اولین روزهای کارش 
تصمیم گرفت تا پول های کابل بانک از قرضداران این 

بانک به دست آید.
کابل  پول های  آوری  مشکل جمع  بزرگترین  افزود  او 
چه  که  نداشت  وجود  سندی  هیچ  که  بود  این  بانک 
کسانی و  چقدر پول از بانک گرفته اند: »مشکل جدی تر 
گرفتن پول بود. شما با چهره های مقروضین آشنا هستید. 
این ها به ساده گی حاضر به پرداخت پول نبودند. حتی 
کسانی بودند و هستند که این افراد را تشویق می کنند 
که پول ندهید تا پروسه تصفیه کابل بانک و حکومت 

وحدت ملی ناکام بماند.«
به گفته آقای محمدی، حکومت تالش کرد تا قرضداران 
را از راه های مختلف تشویق به پرداخت قرضه های شان 
نمایند زیرا راه دیگری برای گرفتن پول وجود نداشت. 
اما نمایندگان تاکید کردند که نام افرادی که نمی خواهند 
افشا گردد. محمدی  باید  بانک حل شود،  کابل  قضیه 
لحظه کوشش  تا همین  »متاسفانه  این مورد گفت:  در 

با مشکل مواجه  می کنند که پروسه تصفیه کابل بانک 
بانک،  کابل  تصفیه  پروسه  که  نمی دهند  اجازه  و  شود 
به نتیجه برسد. ]این ها[ کسانی اند که در ورشکستگی 
کابل بانک نقش داشتند و همه آن ها را شما می شناسید.«
رییس  اولویت  محمدی  آقای  اظهارات  براساس 
و  بود  بانک  کابل  قرضداران  از  پول  اخذ  جمهورغنی 
همه اعضای کمیسیون تصفیه کابل بانک تصمیم گرفتند 
تا به خلیل اهلل فیروزی اجازه بیرون آمدن از زندان و 
در  مهمی  »جلسه  شود:  داده  هوشمند  شهرک  قرارداد 
اول سرطان در حضور رییس جمهور داشتیم. تقاضای 
فیروزی را]برای بیرون آمدن از زندان[ با رییس جمهور 
گفتیم و رییس جمهور یک شرط را اضافه کرد گفت 
خود  جایداد  به  تا  می کنیم  قبول  را  فیروزی  تقاضای 
رییس  این حرف  بدهد.  پول  و  باشد  داشته  دسترسی 

جمهور در حضور جلسه گفته شده است.«
زندان و  از  فیروزی  اهلل  بیرون شدن خلیل  از  اما پس 
تهداب گذاری شهرک هوشمند، این مساله با انتقادات 
زیادی مواجه شد. خلیل اهلل فیروزی و شیرخان فرنود 
 ۵۰۰ از  بیش  بودند،  بانک  این  اصلی  سهامداران  که 
توانسته  تاکنون حکومت  هستند.  قرضدار  دالر  میلیون 

بیش از ۲۴ میلیون دالر نقد از پول های کابل بانک را 
به دست آورد.

عقب نشینی حکومت
شهرک هوشمند در یک مراسم ویژه با حضور مقام های 
عالی رتبه دولتی افتتاح شد. احمد ضیا مسعود و آقای 
محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور در آن شرکت 

داشتند.
ولی پس از انتقادهای رسانه یی به دلیل غیرقانونی بودن 
این قرارداد، رییس جمهور غنی وظیفه مشاور حقوقی 
اش را به حالت تعلیق در آورد. محمدی در این مورد 
گفت: »یکی از مقامات نزدیک به رییس جمهور به من 
گرفته، رسانه ها و  قرار  اعتراض  مورد  قضیه  که  گفت 
صورت  فیصله یی که  می کنند...  اعتراض  خارجی ها 
گفتم  بدهد.  استعفا  باید  محمدی  که  است  این  گرفته 
دلیلش چیست با تاسف و با کمال صراحت به من گفت 
که چون زور ما به کس دیگری نمی رسد تو باید استعفا 

بدهی.«
را  مجلس  قناعت  پاسخ ها  این  که  گفتند  نمایندگان 
که  است  مانده  باقی  سواالتی  هنوز  و  نکرد  حاصل 
چرا قرارداد شهرک هوشمند دوباره لغو شد. کمیسیون 
تفتیش مرکزی ولسی جرگه موظف شد تا این مساله را 

بررسی کند.
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ابوبکر مجاهد

قانون  در  فارسی  زبان  واژه های  روی  مشکل 
تحصیالت عالی پابرجاست و این قانون توسط فرمان 

تقنینی رییس جمهور عملی شده است.
استادان  و  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  شماری 
می گویند،  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  دانشگاه 
قانون سن  این  در  واژه ها  نشدِن ورود  کنار حل  در 
نیز  شده،  ذکر  سال   6۵ که  دانشگاه  استادان  تقاعد 

چالش برانگیز گردیده است.
رییس جمهور  تقنینی یی که  فرمان  می گویند،  آنان 
بحث  صادرکرده،  عالی  تحصیالت  قانون  مورد  در 
زبان  به  آن  بدیل  که  پوهنزی  و  پوهنتون  واژه های 

فارسی پیشنهاد شده بود، هنوز باقی است. 
پزشکی،  دانشگاه  کابل،  دانشگاه های  استادان 
برهان الدین  استاد  پرورش  و  آموزش  و  پولتخنیک 
فرمان  به  اعتراض  در  بدین سو  روز  پنج  از  ربانی، 
امتحان  به جلسات  از رفتن  تقنینی رییس جمهوری 

خودداری کرده اند.
می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت  حال،  عین  در 
به ریاست  را  معترض  استادان  خواست  در  آنان  که 
فرستاده  ملی  شورای  و  اجرایی  ریاست  جمهوری، 
اند تا راه حلی برای پایان این ماجرا جست وجو کنند.
مرکزی  تفتیش  کمیسیون  عضو  منصور  عبدالحفیظ 
ماندگار  روزنامۀ  با  مصاحبه  در  نماینده گان  مجلس 
می گوید که رییس جمهور بر بنیاد قانون اساسی حق 

دارد تا فرمان تقنینی صادر کند.
صدور  برای  قانونی  شرایط  بیان  با  منصور  آقای 
فرمان های تقنینی رییس جمهوری، خاطر نشان کرد: 
رییس جمهور در رخصتی های تابستانی شورای ملی 
هژده فرمان تقنینی صادر کرده که شش فرمان آن از 

طرف شورای ملی رد شده است.
به گفته او، فرمان  تقنینی که رییس جمهور در مورد 
قانون تحصیالت عالی صادر کرده، در شورای ملی 
واژه های  به سر  اختالف  و  دارد  قرار  بررسی  تحت 
زبان  واژه های  سایر  و  دانشکده  دانشجو،  دانشگاه، 

فارسی هنوز باقی است.
در  که  تقنینی یی  فرمان  کرد:  تصریح  منصور  آقای 
رتبۀ  دو  شده،  صادر  عالی  تحصیالت  قانون  مورد 
واژه های  بحث  »پوهیالی«،  و  علمی»پوهندوی« 
فرمان  این  در  نیز  تقاعد  سن  و  دانشجو  و  دانشگاه 

مشکل ایجاد کرده است.
این عضوکمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نماینده گان 
و  دشواری ها  با  عالی  تحصیالت  قانون  می افزاید: 
دراین  هنوز  تا  مجلس  دارد،  که  نظرهایی  اختالف 

مورد به یک نقطه مشترک دست نیافته است.
این عضو مجلس می گوید: قانون تحصیالت عالی از 
کمیسیون  تفتیش مرکزی مجلس نمایند ه گان رد شده 
است و قانون تحصیالت جنگی و یا نظامی که موارد 
اختالفی درآن وجود داشت تاهنوز نهایی نشده است.

از  بدیل  آقای منصور خاطر نشان کرد: شانزده واژه 
آن  واژۀ  چهارده  بود،  شده  پیشنهاد  که  فارسی  زبان 
پذیرفته شده و اختالف روی دو واژه دیگر پوهنتون 

به دانشگاه و  پوهنزی به دانشکده  باقی است.
او بابیان این که کمیسیون تفتیش مرکزی به شش رتبۀ 
علمی زبان پشتو  بدیل آن را به  واژه فارسی پیشنهاد 
»دانش پژوه«،  پوهنیال  به جای  می گوید:  است،  کرده 
پوهنیار »دانشیار«، پوهنمل »دانش دوست« پوهندوی 
واژه ها  سراین  به  »دانشمند«  پوهنوال  و  »دانشور« 

اختالف نظر وجود دارد.
کابل  دانشگاه  حقوق  استاد  فرید  شهال  هم چنان، 
جدید  قانون  مسودۀ  درکمیته  که  استادانی  می گوید: 
که  می گویند  اند،  داشته  اشترک  عالی  تحصیالت 
رییس جمهور دو ماده این قانون را تغییر داده است.

بانو فرید افزود: یک ماده این قانون سن تقاعد است 
که  استادان  و  یافته  تقلیل  سال   6۵ به   سال   ۷۰ از 
اسناد پوهاند »دانشمندی« به دست می آورند، معموالً 

در همین سن قرار دارند.
به  عالی  تحصیالت  جدید  قانون  اگر   او،  به گفته 
به  که  افراد  آن   طبق  شود،   گذاشته  اجرا  عرصه 
درجه های پوهاند »دانشور« و ... می رسند از آنها کار 
قانون  دراین  نیز  تقاعد  تمدید  از  و  نمی شود  گرفته 

ذکر نشده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: استادان دانشگاه  کابل 
در این اعتراضات خود هم چنان  اذعان می کردند که 

رییس جمهور نباید دانشگاه ها را سیاسی سازد.
این استاد دانشگاه بابیان این که با تعین تقاعد سن 6۵ 
ساله گی شماری زیاد از استادن دانشگاه ها  به تقاعد  
اندازه  به  ما  جوان  کدرهای  هنوز  افزود:  می روند. 
باعث  این  پُرکنند و  را  استادان  این  نیستند که جای 

خالی شدن دانشگاه از کدرهای باتجربه می شود.
باور هستند که  این  به  دانشگاه  استادان  او می گوید: 
قانون جدید از طرف شورای ملی رد  شود اما، تاهنوز 

سرنوشت این قانون معلوم نیست.
کابل  دانشگاه  استاد  شیرزاد  جمیل  دیگر،  سوی  از 
نافذشدن  با  است:  نوشته  فیسبوکش  صفحۀ  در 
قانون جدید تحصیالت عالی بدون تردید جامعۀ ما 
دست خوش گسست های بزرگی شده است که یکی 
از مهم ترین  آن رابطه میان نسل جوان و مسن کشور 

می باشد.
این  که  جوامعی  در  کرد:   تصریح  شیرزاد  آقای 
که  پویایی  نیروی  با  جوانان  ندارد،  وجود  گسست 
دارند بر روی بستر تجربه های بزرگساالن به مرحله  یی 

می رسند که بزرگساالن به آنها اعتماد کامل می کنند.
مسوولیت های  مرحله یی  در  مسن  افراد  او،  گفته  به 
به جوانان  به کمال رضایت و خاطر  جمع  را  شان 
دوران  دولت،  حمایت  تحت  و خودشان  می سپارند 

بازنشستگی خود را به سر می برند.
به  آقای شیرزاد می افزاید:  در جامعه ما شاید مردم 
که  اند  چیزی  دشمن  »مردم  که  عربی  مقوله  همان 

نمی شناسند« هر دو نسل برای شناخت یکدیگر هیچ 
نیز  اعتماد دولتی  قابل  نبود سامانۀ  سعی نمی کنند و 

این روند را تقویت می کند.
این استاد دانشگاه کابل خاطر نشان کرد: گاهی دیده 
بهره جسته  بزرگساالن  محبت  از  تنها جوانانی  شده 
نمونه های  و  دارند  خونی  رابطه  بزرگساالن  با  اند، 
مشاهده  خوبی  به  افغانستاِن  اداره های  در  این مسأله 

می شوند.
او تأکید کرد:  در این روزها قانون جدید تحصیالت 
عالی این گسست را برجسته تر ساخته که موافقان و 
مخالفان آنرا به ترتیب در میان نسل جوان و بزرگسال 

کشور می توان جستجو کرد.
استیالگر«  و  »مفلوک  عالوه  به  جوانان  می گوید:  او 
اگر  که  دارند  باور  دردانشگاه ها  بزرگساالن  خواندن 
این قانون عملی شود رهِ صد سالۀ تحصیالت عالی 

کشور یکشبه طی خواهد شد.
استاد جمیل شیرزاد باور دارد: بزرگساالنی که خود  
یک عمری در خدمت تحصیالت عالی سپری کرده 
خط  یکسره  جدید  قانون  بخش های  همه  بر  اند، 

بطالن می کشند و آن را رد می کنند. 
آقای شیرزاد خاطر نشان کرد: یک استاد نه مسن و نه 
خیلی جوان جذب کادر علمی دانشگاه شده و ۵ سال 
تدریس نموده، برایش بورسیۀ هم داده نشده و این 
قانون جدید تجربه تدریس او را به جوی نمی ًخَرد، 

تکلیفش چه می شود؟
روابط  و  نشرات  رییس  جالل زی   صفی اهلل  اما، 
ماندگار  روزنامۀ  به  عالی  تحصیالت  عامهوزارت 
هشت  مدت  به  عالی  تحصیالت  قانون   می گوید:  
سال نسبت اختالف به تصویب شورای ملی نرسید و 
اخیراً تحت یک کمیته یی که استادان تمام دانشگاه ها 

وجود داشتند این قانون را تعدیل شد.
به گفتۀ او، در قانون جدید تحصیالت عالی سن تقاعد 
درجۀ  علمی  کدر  به  شمولیت  معیار  و  ساله گی   6۵

ماستر تعیین شده است.
تحصیالت  وزارت  عامه   روابط  و  نشرات  رییس 
عالی،  تحصیالت  وزارت  کرد:  نشان  خاطر  عالی 
اجرایی،  ریاست  به  را  معترض  استادان  در خواست 
ریاست جمهوری و شورای ملی فرستاده تا یک راه 

حل به این مشکل جست وجو کند.
آقای جالل زی می افزاید: تحریم استادان دانشگاه در 
را  کانکور  امتحان  روند  در  سگته گی  اول  روزهای 
توانستیم  با تالش  اما  ایجاد کرد،  بعضی والیات  در 
استادان را قانع سازم که امتحانات کانکور را تحریم 

نکنند.
به اثر  عالی  تحصیالت  قانون  که  است  درحالی  این 
اختالفات از هشت سال به این سو به تصویب شورای 
ملی نرسید و اخیراً طی فرمان تقنینی از طرف رییس 

 جمهور غنی عملی شد. 

هشت سال جنجال بر سر چهار واژه
قانون تحصیالت عالی، پروسۀ آزمون شماری از دانشگاه ها را برهم زد

عبدالعلی محمدی در مجلس:

رییس جمهور با رهایی مشروِط خلیل اهلل فروزی موافقت کرده بود

ارتش در ننگرهار افراد مشکوک 

خارجی را بازداشت کرد

بازداشت ۱۳ فرد مشکوک  از  ننگرهار  مقام های محلی در 
خبر داده و گفته اند که بیشتر این افراد خارجی هستند.

عطاءاهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار گفته که سه فرد 
سایر  هویت  اما  هستند،  پاکستانی  شده،  بازداشت  افراد  از 

افراد خارجی تا حال مشخص نشده است.
اما وزارت دفاع افغانستان در اطالعیه یی شمار این افراد را 
۱۲ نوشته و افزوده که آن ها در شهرک امان اهلل خان در شرق 

شهر جالل آباد، مرکز والیت ننگرهار بازداشت شدند.
آمده که آن ها را سربازان واحد اطالعاتی  این اطالعیه  در 
اردو )سپاه( ۲۰۱ سیالب دیروز )۲۲ قوس( دستگیر  قول 

کردند که یک زن و دو کودک هم در میان آن ها هستند.
به گزارش وزارت دفاع، بازداشتی ها بر دو موتر سوار بودند 
و قصد داشتند که از شهرک امان اهلل خان به ولسوالی رودات 

بروند.
تاجیک"  و  "ازبک  را  آن ها  ملیت  افغانستان  دفاع  وزارت 
عنوان کرده است، اما افزوده که اگر ثابت شود که آن ها افراد 

بیگناه هستند، فورا آزاد خواهند شد.
این در حالی است که چند روز پیش نیز اداره امنیت ملی 
ننگرهار 9 شهروند خارجی از جمله یک زن و دو کودک 

را بازداشت کرده بود.
مواد  شده  بازداشت  زن  این  بود  شده  گفته  زمان  آن  در 
انفجاری با خود داشته که آن را منفجر کرده و سه کودک و 

یک کارمند امنیت ملی را کشته است.
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نماینده گان ارشد آنکارا و مسکو برای دومین بار پس از سرنگونی جنگندۀ 
روسی به دست نیروهای ترکیه با یک دیگر دیدار کردند.

مجلس  رییس  ماتونیکو،  والنتینا  ترکیه  خارجۀ  وزیر  اوغلو،  چاووش  مولود 
علیای روسیه طی دو روز گذشته در حاشیۀ یک کنفرانس بین المللی در عشق 

آباد پایتخت ترکمنستان دیدار کردند.
این در حالی است که پیش از این چاووش اوغلو، سوم دسامبر و در حاشیه 
نشست کشورهای سازمان همکاری و امنیت اروپا با سرگیی الوروف همتای 

روس خود دیدار کرده بود.
در همین حال، ماتونیکو ضمن اشاره بر این مسأله که قرار نبوده چنین دیداری 
در عشق آباد صورت گیرد، عنوان کرد: من برنامۀ بسیار فشرده یی در عشق 
آباد داشتم، اما برنامه یی برای دیدار با مقامات ترکیه یی در دستور کارم نبود و 

وزیر خارجۀ ترکیه خود به دیدار من آمدند.
در  آنکارا  عذرخواهی  فهرست  در  روسیه  پیشین  مواضع  بر  همچنین  او 
جهت بازیابی اعتماد بین دو کشور تأکید و اظهار کرد: ما مسوول بحران رو 
به گسترش بین دو کشور نیستیم. کسی که حمله کرده باید این مسوولیت را 

بپذیرد.

پایگاه خبری ۲۴ امارات دیروز )دوشنبه( از توافق اولیۀ دولت عربستان برای 
تأسیس اولین سینما در تاریخ این کشور در شهر ریاض پایتخت این کشور 

خبر داد.
براساس این گزارش، کمیتۀ سینمای عربستان روز یکشنبه توافقنامۀ اولیه را 
با سرمایه گذاران برای ساخت سالون های سینما در این کشور به امضا رساند.

در این گزارش همچنان آمده: تمامی قوانینی که تا پیش از این امکان ساخت 
سینما را ممنوع می ساخت از پیش رو برداشته شده است.

پیش از این هیچ سالون سینمایی در عربستان وجود نداشت.
روزنامه الریاض عربستان نیز با انتشار فوری این خبر، شرح و تفاصیل این 
رویداد جدید هنری را به آینده موکول کرد، خبری که در شبکه های اجتماعی 

از سوی خواننده گان با تعجب و جدیت دنبال می شود.
در  تنها  و  ندارد  وجود  عربستان  در  سینمایی  سالون  حاضرهیچ  حال  در 
شرکت های خصوصی مانند آرامکو سالن سینما وجود دارد و به همین دلیل، 
اکثر عربستانی ها که نزدیک کشور بحرین زنده گی می کنند، آخر هفته ها برای 
دیدن فلم و دیگر تفریحات که در عربستان وجود ندارد، به این کشور سفر 

می کنند.
ممنوع بودن سینما و تولید فیلم سینمایی درعربستان، هنرمندان این کشور و 
عالقه مندان به هنر هفتم را مجبور کرده است که به تولید و پخش محرمانۀ فلم 

روی بیاورند.
مفتی های سعودی، سینما و پخش فلم را غیر شرعی و منافی شئونات اسالمی 

می دانند.
از زمان ترور ملک فیصل در دهۀ هفتاد میالدی، ساخت  مقام های سعودی 
سالون های سینما را در خاک عربستان منع کرده اند. ملک فیصل پس از آنکه 

اجازۀ ورود تلویزیون را به این کشور داد، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

سخنگوی وزارت اتحاد مجدد دو کره در کرۀ جنوبی دیروز )دوشنبه۲۳آذر( 
تأکید کرد که سوول از پیونگ یانگ می خواهد تا با هدف کاهش تنش ها ی 
ادامه  وزرا  در سطح  دو جانبه  به مذاکرات  بشردوستانه  مسایل  مرزی و حل 

دهد.
پس از افزایش تنش ها در اگیست سال جاری میالدی، به دنبال تبادل آتش میان 
دو کره در سراسر منطقه غیرنظامی، این دو کشور با برگزاری نشست موافقت 
کردند. پیرو این توافق مذاکرات دو روزه یی در روزهای جمعه و شنبه برگزار 

شد و بدون حاصل شدن هیچ توافق یا تعهد برای دیدار مجدد پایان یافت.
جیونگ جون  هی، سخنگوی وزارت اتحاد مجدد دو کره در کرۀ جنوبی در 
اگیست سال  نامۀ ۲۵  به توافق  امیدواریم کرۀ شمالی  کنفرانس خبری گفت: 
جاری میالدی احترام گذاشته و به طور جدی در بهبود روابط دو کره برای 

اجرای این توافق کوشا باشد و به این مذاکرات در سطح وزرا ادامه دهد.
وی افزود: به دنبال بی نتیجه ماندن این نشست، کرۀ جنوبی قصد ندارد پیش از 

ژانویه برگزاری نشست تازه یی را با کرۀ شمالی پیشنهاد دهد.
این بن بست مقصر  برای  را  این در حالی است که هر دو طرف یک دیگر 
می دانند. پیونگ یانگ، سوول را به امتناع از پرداختن به مسایل مهم و کلیدی 
متهم می کند و در مقابل، کرۀ جنوبی پیونگ یانگ را متهم می کند که پروژه های 

اقتصادی را نسبت به مسایل بشردوستانه در اولویت قرار داده است.
رییس هیات مذاکره کنندۀ کرۀ جنوبی دیروز پیشنهادِ ادامۀ مذاکرات را مطرح 
کرد، اما پیونگ یانگ این پیشنهاد را رد کرده و وزارت اتحاد مجدد دو کره 

در کرۀ جنوبی گفت، سوول قصد ندارد به زودی به پای میز مذاکره بازگردد.
دیگری  پیشنهاد  گونه  هیچ  در حال حاضر  افزود:  وزارتخانه  این  سخنگوی 

برای برگزاری مذاکرات را مدنظر نداریم.

لیونل مسی یکی از محبوب ترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان به شمار می آید. 
با این حال، جالب است که بدانیم او در کشورش یعنی آرژانتین زیاد محبوب 
نیست؛ زیرا مردم این کشور بر این باور هستند که ستارۀ بزرگ فوتبال جهان، 

برای تیم ملی کشورش کم کاری می کند.
جهانی  به جام  آرژانتین  صعود  زمینۀ  درخشانش،  بازی های  با  توانسته  مسی 
۲۰۱۴ و رقابت های کوپا آمه ریکا ۲۰۱۵ را فراهم کند. با این حال چون او 
همراه آلبی سلسته نتوانسته جام قهرمانی را باالی سر ببرد، سیبل همه انتقادها 
قرا می گیرد و مردم آرژانتین نقدهای تندی را علیه فوق ستارۀ تیم شان بیان 
می کنند. مسی اما همواره ترجیح داده است سکوت اختیار کند، اما اکنون صبر 

او نیز به پایان رسیده است.
شبکۀ تلویزیونی TYC اسپورت، مصاحبه یی متفاوتی از فوق ستارۀ آرژانتینی 
به صحبت  می شود  او  از  که  انتقادهایی  مورد  در  او  کرد.  منتشر  را  بارسلونا 
پرداخت و گفت: در دو سال اخیر حضور در دو فینال بزرگ را با تیم ملی 
فوتبال آرژانتین تجربه کردم. دیگر چه کار می توانم انجام دهم؟ بسیاری این 
موفقیت ما را نادیده می گیرند و انگار هیچ کاری انجام ندادیم. این اتفاق بسیار 
بد است. آرژانتین از یک هشتم نهایی حذف نشده است، تا بعضی به انتقاد 

بپردازند. به فینال صعود کردیم و این موفقیت بزرگی است.
تعصب  آرژانتین  ملی  تیم  به پیراهن  می گویند چون  بسیاری  داد:  ادامه  مسی 
بدون  که  کسانی  از  نیست.  درست  اصال  نمی خوانم.  را  ملی  سرود  ندارم، 
فکر کردن از من انتقاد می کنند، ناراحت هستم. عمداً سرود ملی کشورم را 
نمی خوانم. قرار نیست برای احساس کردن سرود ملی کشورم، حتما باید آن 
را بخوانم. هر کسی تفکرات و سبک خودش را در زنده گی دارد و باید به آن 
احترام گذاشته شود. تیم ملی آرژانتین برای من اولویت است و دوست دارم 

در هر دیداری که به میدان می روم، پیروز شوم.

ستارۀ  فوق  رونالدو،  کریستیانو 
خود  شروع  ضعیف ترین  رئال مادرید، 
این تیم را در فصل جاری تجربه  در 

می کند.
ویارئال  مقابل  رئال  گذشته  شب 
شکست  سومین  تا  خورد  شکست 
پانزدهم  هفتۀ  پایان  در  را  خود 
به ثبت رسانده باشد. با وجود تساوی 
داشت  را  فرصت  این  رئال  بارسلونا، 
کاتاالن ها  امتیازی  به ۲  را  خود  که 
ویارئال،  مقابل  شکست  ولی  برساند 

اختالف امتیاز آنها با بارسا و اتلتیکو را به ۵ امتیاز رساند.
این روند ضعیف برای رونالدو نیز صدق می کند. او ضعیف ترین شروع خود 
از ابتدای حضورش در رئال را تجربه می کند. کریستیانو تا پایان هفتۀ پانزدهم 
در فصل ۱۲-۲۰۱۱ ،۱۷ گول، در فصل ۱۳-۲۰۱۲، ۱۳ گول، در فصل ۱۴-
۲۰۱۳، ۱۷ گول و در فصل گذشته، ۲6 گول به ثمر رسانده بود، ولی او در این 
فصل تنها ۱۰ گول به ثمر رسانده و این ضعیف ترین شروع او در رئال مادرید 

محسوب می شود.
فشارها بر روی سپیدپوشان به اوج رسیده و باید دید که بنیتس می تواند رئال 
حرکت  باشگاه  خروج  به درهای  رو  هم  او  یا  کند  خارج  شرایط  این  از  را 

خواهد کرد.

از  امتیاز  دو  بارسا  که  هفته یی  در 
دست داد،  رئال نتوانست از موقعیت 
استفاده کند، نتیجۀ دیدار این هفته را 

به حریفش واگذار کرد.
رقابت های  پانزدهم  هفتۀ  در 
باشگاهی فوتبال اسپانیا، تیم بارسلونا 
بود  کرونیا  ال  پذیرای  نیوکمپ  در 
که با وجود دو گولی که از این تیم 
پیش افتاده بود،  با تساوی دو بر دو 

متوقف شد.
نزدیک ترین  مادرید،  اتلتیکو 
برابر  در  اما  بارسا،  تعقیب کنندۀ 
بیلبایو به برتری رسید تا با امتیاز برابر 
نسبت  کم تر  گول  تفاضل  با  تنها  و 
جدول  دوم  ردۀ  در  به بارسایی ها 

باشد.
کورس  در  بازنده  بزرگ ترین  اما 
رئال مادرید  تیم  اللیگا،  قهرمانی 
ویارئال  مقابل  سزاوارانه  که  بود 
امتیاز  پنج  با  و  دادند  به شکست  تن 
اختالف در ردۀ سوم جدول ماندند.

نتایج بازی های این هفته بدین قرار 
است:

ختافه ۱ سوسیه داد ۱
الس پالماس ۱ بتیس ۰

سویا ۲ خیخون ۰
لوانته ۱ گرانادا ۲

سلتا ویگو ۱ اسپانیول ۰
بارسلونا ۲ ال کرونیا ۲

رایو وایه کانو ۱ ماالگا ۲
ایبار ۱ والنسیا ۱

اتلتیکو مادرید ۲ اتلتیک بیلبائو ۱
ویارئال ۱ رئال مادرید ۰

تفاضل گول  امتیاز،  ۱-بارسلونا، ۳۵ 
۲۱

۲-اتلتیکو مادرید، ۳۵ امتیاز، تفاضل 
گول ۱۵

۳-رئال مادرید، ۳۰ امتیاز
۴-سلتا ویگو، ۲8 امتیاز

۵-ویارئال، ۲۷ امتیاز
6-دپورتیوو ال کرونیا، ۲۳ امتیاز

دومین دیدار مقامات روس و ترکیه  
از زمان سرنگونی جنگندۀ روسیه

موافقت عربستان
 با تأسیـس اولیـن سینـما

درخواست سوول از پیونگ یانگ برای 
از سرگیری مذاکرات دو جانبه

واکنش تند مسی به منتقدانش

رونالدو  شروع  ضعیف ترین 
رئال مادرید در 

رئال شکست  بارسا،  تساوی  اللیگا؛   ۱5 هفتۀ 

فرید مزدک

دشوار  داعش  با  مقابله  در  روسیه  و  ناتو  همکاری 
متفاوت شان  نگاه  برآیند  آنها  همسویی  نا  می نماید. 
را  جهانی  حریف  و  شریک  امریکا  است.  به داعش 
حداقل در جنگ جاری خوش ندارد، تمام جوانب درگیر در مبارزه 
با داعش را کنترول می کند و مخالف حضور قدرت های غیر خودی 
ونا محرم در این کارزار است. پوتین از روسیه در سوریه و افغانستان 
دفاع خواهد کرد. جنگ در سوریه دوامدار و فرسایشی خواهد شد 
و در افغانستان تباهی های دیگری را زمینه می شود. روسیه آرزوی 
برای داشتن چنین  ندارد و  برابر در غارت جهان  جز داشتن سهم 
موقعیت، حاضر است در هرجای دنیا جز در قلمرو خودش بجنگد. 
برامدهای اخیر منابع روسی نشان می دهد که آنها برای در گیری های 
زودرس در افغانستان و آسیای میانه، آماده گی می گیرند. افغانستان 
بازهم باید برای قربانی تن آرایی کند و کشورهای آسیای میانه منتطر 
هرج و مرج، بی ثباتی و فرار و مهاجرت شهروندان شان به سوی اروپا 

باشند .
آیا ساکنان سرزمین ما می توانند این بار مانع سوختن خویش شوند؟

نجیب اهلل خورشید

اشرف غنی سفیر مرئی صلح منطقه
حرکت  به یک  حامدکرزی  برخالف  غنی  اشرف 
با  می کند.  را جست وجو  افغانستان  منفعت  منحنی وار 
آنجا  تا  این نگرش  نمی اندیشد.  منطقه  به مسایل کالن  تک صدایی 
سفت و پخته به نظر می رسد که در جهان بینی دولت، آیین سیاست 

خارجی هند هم خوان می شود.
از این رو، چهرۀ پاکستان هر روز در مسایل کالن منطقه تاریک تر و 

چهرۀ افغانستان هر روز روشن تر می شود.
البته حامد کرزی با رویکرد دو بعدی -که به اخالق جامعۀ انسانی 
دنیا نسبت  معتبر  از رسانه های  را  پاکستان  تعلق داشت- روابط  ما 
به افغانستان به معرفی می گرفت. اگر چنان نمی کرد، امروز شاهد این 

همه جلب توجه منطقه و جهان نمی بودیم.
از این پس، پاکستان هر چه بیش تر در باتالق راهبردی خود دست 
و پای بزند، بیش تر غرق می شود. بهتر است از سنگ اندازی بر سر 

راه این پروژه دست بردارد.

فواد امان

کشور،  در  جاری  نابسامان  اوضاع  عوامل  از  یکی 
دموکراتیزه کردن شتابان جامعه ما می تواند باشد.

دموکراتیزه کردن شتابان در جوامعی که فاقد زمینۀ 
اجتماعی  هرج و مرج های  می تواند  هستند،  دموکراتیک  و  بلوغ 
جامعه یی  به وجود  منوط  دموکراسی  موفقیت  آورد.  به ارمغان  را 
توانایی  از  سیاسی-اجتماعی  داده های  تحلیل  در  مردم  که  است 
و نیز از بلوغ دموکراتیک برخوردارند و افزون بر این، به وظایف 
زمینه های  پیش  فاقد  ما  اما جامعۀ  آگاه هستند؛  شهروندی خود 

دموکراتیک است.

محمد اکرام اندیشمند

از  ترکمنستان  گاز  انتقال  یا   )TAPI(تاپی پروژۀ  آیا 
و  زمینه های صلح  هند،  و  به پاکستان  افغانستان  مسیر 

ثبات به افغانستان را فراهم می کند؟
جمهور  رییس  )۱۳دسمبر۲۰۱۵(که   ،۱۳9۴ قوس  دوم  و  بیست 
پاکستان  نوازشریف صدراعظم  با  ترکمنستان  رییس جمهور  و  غنی 
در شهر  را  تاپی  پروژۀ  هند  رییس جمهور  معاون  انصاری  و حامد 
ماری واقع جنوب ترکمنستان افتتاح کردند، قربان قلی بر محمدوف 
رییس جمهور ترکمنستان، آن را پروژۀ صلح و ثبات منطقه خواند. 
نواز شریف افتتاح پروژه تاپی را روز مهم و سرنوشت ساز تلقی کرد 

که موجب سعادت می شود.
امید را  این  انرژی است،  نیازمند  به پاکستان که به شدت  انتقال گاز 
برمی انگیزد که دولت پاکستان رویکردش را از جنگ و بی ثبات سازی 
افغانستان در کمک به صلح و ثبات متحول سازد. امتداد لوله های گاز 
این پروژه به کشور هندوستان نیز روزنۀ دیگری از امید را می گشاید. 
و  هند  و خصومت  رقابت  بازی های  تاپی،  برکت  از  است  ممکن 
پاکستان در میدان افغانستان کاهش یابد. اما امیدواری از پروژۀ تاپی 
در جهت کمک به صلح و ثبات افغانستان، پرسش ها و ابهاماِت پاسخ 

نایافته و ناروشن نیز دارد:
آیا ایران که از موفقیت این پروژه ناخشنود می شود، سنگ انداز راه 
این موفقیت نخواهد شد؟ آیا پاکستان انجام موفقانۀ این پروژه را 
نظامی و سیاسی  بیشتر  نقش  تقویت  به ابزار و گروگانی در جهت 

طالبان مبدل نخواهد کرد؟

فیـسبـوک نـــامــه
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با پایان یافتن مأموریت جنگی نیروهای ایتالف در 
توسعه یی  و  انکشافی  طرح های  بیشتر  افغانستان، 
با قطع  فلج شدند.  بودجه  نبود  دلیل  به  نیز  دولت 
روزنه های  آخرین  جهانی،  جامعۀ  مالی  کمک های 
کشور  در  اقتصادی  ثبات  تحکیم  برای  مردم  امید 
نیز ازمیان رفت. اما این تنها دلیل ناامیدی سراسری 
اجتماعی نبود؛ سقوط والیت کندز به دست طالبان، 
همه چیز را در نظر مردم خالصه کرد و مردم حس 
و  لرزان  بیش ازپیش  افغانستان  امنیت  که  کردند 

شکننده است.
شهروندان  از  گروه  گروه  رویدادها،  این  از  پس 
کشور برای یافتن آینده یی بهتر راهی غرب شدند. 
با این که سران حکومت وحدت ملی و همچنین 
که  اند  خواسته  مردم  از  همواره  سیاسی  نخبه گان 
کشور را ترک نکنند و وضعیت را تحمل کنند، اما 
انگار کاسۀ صبر مردم به سر آمده و به این نتیجه 

کشور  برای شان  دیگر  افغانستان  که  اند  رسیده 
نخواهد شد.

نیز همانند ماندن چندان ساده و بی خطر  اما رفتن 
دریای  در  کشور  شهروندان  از  زیادی  شمار  نبود. 
و  روشن  فردایی  آرزوی  و  شدند  غرق  مدیترانه 
به خاک  با خود  را  درونی  آرامش  به یک  رسیدن 
همین  در  دقیقًا  می آید  پیش  که  پرسشی  بردند. 
این  تمامی  با وجود  بیشتر مردم  جا است که چرا 

تهدیدها بازهم کشور را ترک می کنند.
از  یکی  بی کاری  و  ناامنی  که  می گویند  آگاهان 
دالیل عمدۀ خروج هزاران شهروند از کشور است. 
به  نیز  اروپایی  کشورهای  که  است  حالی  در  این 
برای  را  دشواری  شرایط  امنیتی،  نگرانی های  دلیل 
روز  هر  تازه  قوانین  و  اند  کرده  مقرر  پناهنده گان 

وضعیت پناهجویان را بدتر می کند.
به  اخیرش  سفر  در  افغانستان  جمهور  رییس 

کشورهای اروپایی و همچنین در نشست هایش در 
داخل کشور، همواره به مردم وعده داده است که 
شرایط زنده گی شان را بهتر خواهد کرد و به همین 
دلیل از جوانان می خواهد که کشور را ترک نکنند.

دولت  که  می گوید  سیاسی  آگاه  نظری  لطیف  اما 
به  است.  بوده  ناکام  وعده هایش  کردن  عملی  در 
باور آقای نظری،  ساختار مدیریتی کنونی حکومت، 
بیشتر فرصت های حداقلی موجود را نیز به تهدید 
بدل کرده است. وی می افزاید که افزایش ناامنی ها،  
بحران سیاسی موجود و وضعیت بد اقتصادی، موج 

پناهجویی را گسترش داده است.
این  بر  نیز  نظامی  امور  آگاه  یارمند،  محمد  میرزا 
باور است که با توجه به تالش های پاکستان برای 
ناامن سازی افغانستان و نبود هر گونه اجماعی در 
سطح رهبری حکومت، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی 

را به بار آورده است.
اگر  که  داده اند  هشدار  حتا  تحلیلگران  از  برخی 
وضعیت کنونی ادامه یابد، شاید تا چند سال دیگر 

افغانستان خالی از سکنه شود!
مهاجرت  بین المللی  سازمان  که  آماری  اساس  بر 
جهانی  روز  مراسم  در  دوشنبه  روز  افغانستان  در 
نخست  ماه  شش  در  است،  کرده  اعالم  مهاجرت 
سال روان نزدیک به ۱۵۰ هزار شهروند افغانستان 
میانگین  اساس،  این  بر  اند.  کرده  ترک  را  کشور 
غیر  راه های  از  اروپایی  کشورهای  به  رفتن  هزینۀ 
آمریکایی  دالر  پناهجو  ۱۰ هزار  هر  برای  قانونی، 
است. با توجه به این آمار، در شش ماه نخست سال 
جاری پناهجویان افغانستان نزدیک به یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون دالر آمریکایی هزینه کرده اند تا به 

کشورهای اروپایی برسند.

په  کسانو  والو  وسله  نامعلومه  وايي،  چارواکي 
ننګرهار والیت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 

د یوې کورنۍ ۸ تنه غړي وژيل دي. 
په  کسانو  والو  وسله  نامعلومه  وايي،  چارواکي 
ننګرهار والیت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 

د یوې کورنۍ ۸ تنه غړي وژيل دي.
بهسودو  د  والیت  ننګرهار  د  شپه  تېره  پېښه  دغه 
ولسوالۍ د قلعه میرزا په سیمه کې رامنځ ته شوې 

ده.
ننګرهار د وايل ویاند عطاالله خوږیاڼی وايي،  د 
پېښه په یاد کيل کې د یوسف په نوم د یوه کس په 

کور کې رامنځ ته شوې ده.
تنه  درې  ته  کور  يوسف  د  چې  وویل،  نوموړي 
ميلامنه ورغيل وو، چې د ډوډۍ خوړلو وروسته 
یې د یوسف په ګډون د هغه مور، میرمن، څلور 

لورانې او یو زوی په ډزو وژيل دي.
د وايل ویاند زیاتوي، چې د دې پيښې په اړه پلټنې 
دغه  چې  ښيي  معلومات  لومړين  او  دي  روانې 
درې کسان يې نېږدې میلامنه و ځکه د دې کور په 
اشپزخانه کې د میلستیا تياری ورته نیول شوی و.

والیت  پکتیا  د  اصآل  یوسف  کېږی،  ویل 
کلونو  څلورو  تېرو  له  چې  دی  اوسیدونکی 

راهیسې په ننګرهار کې میشت دی.

آیا افغانستان خالی از سکنه می شود؟

ننګرهار کې 

د یوې کورنۍ ۸ تنه و وژل شول

اتحادیه اروپا: 

رکورد مهاجرت غیرقانونی شکسته شد

شمار مهاجرانی که در سال روان به طور غیرقانونی وارد اتحادیه 
با  ِولت«  »دی  آلمانی  روزنامه  است.  سابقه  بی  اند،  شده  اروپا 
رجوع به ارقام کمیسیون اتحادیه اروپا گزارشی در این باره نشر 

کرده است.
روزنامه آلمانی »دی ِولت« می نویسد که در فاصله زمانی جنوری 
و نومبر سال روان میالدی ۱,۲8 میلیون مورد عبور غیرقانونی از 
مرز ثبت شده است. این روزنامه به گزارش کمیسیون اتحادیه 
اروپا با عنوان »حراست مرزی و ساحلی اتحادیه اروپا و مدیریت 
موثرتر مرزهای خارجی« رجوع می کند و به نقل از این گزارش 
می نویسد که شمار مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد اتحادیه 

اروپا می شوند، »به اوج خود« رسیده است.

حراست مرزی »به هیچ وجه کافی نیست«
در  اروپا  اتحادیه  کمیسیون  ِولت«،  »دی  روزنامه  گزارش  به 
شدت  به  اتحادیه  این  خارجی  مرزهای  حراست  از  بروکسل 
انتقاد می کند و می گوید که »ثابت شده اقدام ها در این زمینه 
به هیچ وجه برای تامین موثر و جامع امنیت و تضمین آن کافی 

نیست«.
رسیده  نتیجه  این  به  کمیسیون  آلمانی  روزنامه  این  گزارش  به 
است که »شهروندان کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، 
توانستند از مرزهای خارجی این اتحادیه به طور غیرقانونی عبور 
کنند و بعد به سفرشان از طریق اتحادیه اروپا ادامه دهند، بدون 
این که نخست هویت شان شناسایی شود، مشخصات شان ثبت 

گردد و از نظر امنیتی بررسی شوند«.
به  وضعیت  این  به  که  شده  این  خواهان  ادامه  در  کمیسیون 
اروپا »در  اتحادیه  اعالم کرده که  داده شود و  پایان  طورعاجل 
و  قوی  سیاست  یک  به  خارجی  مرزهای  امنیت  تامین  زمینه 
تکیه  مشترک  مسئولیت  تقسیم  قاعده  بر  که  دارد  نیاز  مشترک 

کرده باشد«.
این سند  که  است  قرار  ِولت«  »دی  آلمانی  به گزارش روزنامه 
دسمبر(  قوس/۱۵   ۲۴( شنبه  سه  روز  اروپا  اتحادیه  کمیسیون 
نشر شود. این روزنامه به نقل از گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا 
می نویسد که در این میان اعتبار منطقه شینِگن که بر پایه آزادی 
این  گزارش  است.  رفته  سوال  زیر  است،  استوار  آمد  و  رفت 
کمیسیون احتماال به بحث درباره سرازیری آوارگان دوباره دامن 

می زند.
نهاد اقتصاد جهانی: افزایش بیکاران در آلمان

موضوع  یک  با  ارتباط  در  »بیلد«  آلمانی  روزنامه  میان  این  در 
دیگر ارقام جدید ارائه می کند: کارشناسان نهاد اقتصاد جهانی 
»آی اف دبلیو« در آلمان می گویند که شمار بیکاران در آلمان 
با توجه به بحران آوارگان تا سال ۲۰۱۷ به ۳۷6 هزار تن دیگر 

افزایش خواهد یافت.
طبق پیش بینی محققان اقتصادی این نهاد برای فصل زمستان، دو 
درصد از آوارگانی که قادر به کار هستند و اجازه آن را دریافت 
با  برابر  این رقم  پیدا خواهند کرد که  ثابت  می کنند، یک کار 
9۴ هزار تن از مهاجران می باشد. طبق محاسبه این کارشناسان 
اقتصادی تا پایان سال ۲۰۱۷ در مجموع ۲,۷ میلیون آواره وارد 
آلمان خواهند شد. براین اساس ۱,۱ میلیون تن از آن ها در سال 
۲۰۱۵، ۱,۱ میلیون تن در سال ۲۰۱6 و 6۰۰ هزارتن از آن ها در 

سال ۲۰۱۷ به آلمان خواهند رسید.
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