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مذاکرات صلح 
از سر گرفته 

می شود

در  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
صلح  چهارجانبه  نشست  نخستین  نتیجۀ  گزارش 
کننده گان  شرکت  که  گفت  اسالم آباد،  در  افغانستان 
برای  و  کردند  تأکید  طالبان  با  بی درنگ  مذاکرات  بر 

حضور چین نیز دو شرط تعیین شد.
امور  وزارت  سیاسی  معاون  کرزی  خلیل  حکمت 
نتایج نخستین نشست چهار  افغانستان دیروز  خارجه 
جانبه صلح که با حضور افغانستان، پاکستان، چین و 
اعالم  را  کابل  در  را  شد  برگزار  اسالم آباد  در  امریکا 

کرد.
وی گفت: هدف اساسی از نشست چهار جانبه و تهیه 
این  این است که جنگ در  افغانستان  نقشه راه صلح 

کشور پایان یابد.
سه  نشست های  نتایج  براساس  داشت:  اذعان  کرزی 
همه  اسالم آباد،  در  جانبه  چهار  و  گذشته  در  جانبه 
جریان  در  افغانستان  رهبری  از  کننده گان  شرکت 
صلح حمایت کردند و تمام روش ها برای مذاکره بین 

افغانستان و گروه های مخالف بررسی شد.
افزود:  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
تمام  از  نشوند  آینده حاضر  روند صلح  در  کسانی که 

امکانات موجود علیه آنها استفاده خواهد شد.
در ادامه وی اظهارداشت که خشونت افغانستان ابعاد 
منطقه یی و فرا منطقه یی دارد و باید به صورت مشترک 
اساس  همین  بر  و  شود  انجام  اقداماتی  آن  مورد  در 
نحوۀ  مورد  در  چهارجانبه  نشست  کننده  گان  شرکت 
مذاکره با گروه های طالبان بر حاکمیت ملی و تمامیت 
ارزی تأکید کردند و بر آغاز بی درنگ گفت وگوهای 
صلح میان گروه های طالبان و حکومت افغانستان نیز 

تصریح شد.
حکمت خلیل کرزی گفت که هدف اساسی نشست 
آینده که در کابل برگزار می شود، تهیه نقشه راه صلح 

و مذاکرات است که در آن مسوولیت کلیه جوانب و 
شرکت کننده گان به صورت دقیق تشریح خواهد شد.

تأکید  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
مذاکرات صلح  در  برای حضور  طالبان  اکثریت  کرد: 
و ایجاد آن تمایل دارند و ما نیز در انتظار هستیم این 

تمایل هرچه سریع تر عملی شود.
کرزی در ادامه افزود: از سال های پیش تالش می کردیم 
تا چین در روند مذاکرات صلح و معادالت افغانستان 
حضور یابد و در حال حاضر این امر از مرحله سیاسی، 

اقتصادی به مقوله نظامی رسیده است.
روند  در  چین  حضور  برای  ما  کرد:  تصریح  وی 
مذاکرات صلح افغانستان دو شرط تعیین کردیم؛ یکی 
اینکه کابل اطمینان حاصل کند که پکن در این روند 
گفت وگوهای  در  کشور  این  اینکه  دوم  و  دارد  نقش 

مذکور به عنوان ناظر حضور یابد.
گفت:  صلح  مذاکرات  در  افغانستان  نماینده  این 
افغانستان نقشه راه خود را در نشست دوم که در کابل 
برگزار می شود ارایه خواهد کرد، اما تاکنون از سوی 
پاکستان طرح، برنامه در مورد روند صلح و نقشه راه 

پیش رو ارایه نشده است.
حکمت خلیل کرزی اذعان داشت: ما حاضریم با تمام 
گروه های مخالف دولت وارد مذاکره شویم و به مردم 
افغانستان وعده می دهم که تا دو ماه آینده شاهد تغییر 

اساسی در این کشور باشند.
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ما زنده گي را در چهل ساله گي بهتر از بیست ساله گي درك 
نمي كنیم، ولي با رسیدن به اين سن، به چنین بینشي دست 

مي يابیم و به آن گردن مي نهیم.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

شبکه های مخابراتی
 مـردم را به سـتوه آورده انـد

یونیسف در جدیدترین گزارش خود از محرومیت 40 درصدی کودکان 
افغانستانی خبر داد.

صندوق کودکان ملل متحد با اشاره به اینکه افغانستان چهارمین کشور 
که  افغانستانی  کودکان  چهارم  یک  گفت:  است،  جهان  در  آسیب پذیر 

در مناطق جنگی در حال رشد هستند، از حق تحصیل محروم هستند.
بنابر گزارش یونیسف، 24 میلیون کودک در سن مکتب در 22 کشور، 

از  جنگ متاثر شده و حق تحصیل محروم هستند. 
سودان  کودکان  درصد   51 است:  آمده  همچنین  یونیسف  گزارش  در 
جنوبی به مکتب نمی روند و این کشور رتبه اول را در این زمینه از آن 

خود کرده است.
نیجریه، 41 درصد کودکان سودان و 40  همچنین 47 درصد کودکان 

درصد کودکان افغانستانی از حق تحصیل محروم هستند.
به  کودکان  وقتی  می گوید  یونیسف،  آموزشی  بخش  رییس  بورن  جو 
سواستفاده،  قبیل  از  خطراتی  معرض  در  بیشتر  آنها  نمی روند  مکتب 

استثمار و عضویت در گروه های مسلح در می آیند.

یونیسف:
40 درصد کودکان افغانستانی 

از تحصیل محروم هستند

حکمت کرزی با ارایۀ گزارش نتایج نشست چهارجانبه:

تا دو ماه شاهد تغییر اساسی  باشید
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همۀ ما در خطریم!
واپسین گفت وگو 

با پیر پائولو 
پازولیني

در برگ ها

آپارتمان نشینی 
و عدم ثبات 

سکونتی

سرپرست وزارت دفاع:

تضادها بر سر منابع معدنی
 و مواد مخدر مصیبت خلق کرده است

صفحه 6

صفحه 3
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سرقِت مسلحانه
 از داروخانه یی در قلِب کابل

پولیس  از  ما  تقاضای  »...يگانه 
و  مجرمین  گرفتاری  كابل، 
پدرم  مورد  در  عدالت  اجرای 
به نوعی،  كه  پدری  است؛ 
بیش  مرحمِت  و  انصاف  قربانی 
از حدش در حِق مريضان شد!«
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ائتالف  تشکیل  به  منتج  سپتمبر   11 حادثۀ 
گردید  تروریسم  علیه  مبارزه  در  بین المللی 
این  شامِل  بین المللِی  نهادهای  و  کشورها  و 
تعریف  جنایت  مثابۀ  به  را  تروریسم  ائتالف، 
کردند و بر مبنای این تعریف، متفق القول گفتند 
شود.  رسانیده  جزایش  به  باید  جنایت کار  که 
آن ها تروریسم را دشمِن مشترِک همه خواندند 
و اذعان داشتند که تروریسم مرز نمی شناسد و 
باید برای از بین بردن آن، تالِش جمعی صورت 

بگیرد. 
این دیدگاه ها نسبت به پدیدۀ تروریسـم، مردمِ 
افغانستان را که آن را تهدیدی جدی علیه امنیت 
و ثباِت کشورشان تلقی می کردند، بسیار امیدوار 
ائتالف  که  می رفت  توقع  چنین  و  بود  ساخته 
بین المللی به رهبرِی امریکا همراه با متحدینش، 
که  دنیا  کجای  هر  در  را  تروریستی  گروه های 
هستند، محو و نابود خواهد کرد و مردم جهان 
نجات  همیشه  برای  شوم  پدیدۀ  این  شِر  از 

خواهند یافت. 
اما برعکس، پس از گذشِت سال ها طوری که به 
تنها  نه  مشاهده می رسد، گـروه های تروریستی 
نابود نشده اند، بلکه شمار آن ها افزایش نیز یافته 
است. گروه طالبان پس از شکسِت رژیم شان در 
بین المللی  ائتالف  مشترک  کمپاین  اثر  به  کابل 
افغانستان،  اسالمی  ملی  متحد  جبهۀ  با  همراه 
والیت  چندین  در  هم اکنون  و  برگشتند  دوباره 

کشور علیه نیروهای دولتی می جنگنـد. 
وجود  سپتمبر   11 از  قبل  تا  که  حقانی  شبکۀ   
نداشت، توسط آی اس آی ایجاد گردید؛ شبکۀ 
القاعده دوباره احیا شد؛ گروه های تروریستی و 
آسیای  کشورهای  و  پاکسـتان  در  ایدیولوژیک 
میانه در این مدت رشد زیادی نمودند و گروه 
داعش ایجاد گردید، و اکنون این گروه نه تنها 
به  تهدید  بزرگ ترین  اسالمی  کشورهای  برای 

شمار می آید، بلکه دامنۀ نفوذ و فعالیِت آن تا 
امروز مردم در هیچ  به کشور فرانسه رسیده و 
خواِب  آن  ترِس  از  اروپایی  کشورهای  از  یک 

آرام ندارند.
چرا چنین شد و چرا آن همه شعار و عزم و جزمِ 

جامعۀ جهانی نتیجۀ معکوس داد؟
بسیار  واکاوِی  باال،  پرسِش  پاسِخ  شک  بدون 
همۀ  نیز،  آن  به  دادن  پاسخ  بدون  و  می طلبـد 
تالش ها برای مهار تروریسم در افغانستان و هر 

گوشۀ دیگر از دنیا ناکام خواهد ماند! 
جدا از این تذکر، در یک نگاه ساده و سطحی 
را در گسترش و  متعـددی  هم می توان عوامِل 
اما  دید.  جهان  و  افغانستان  در  تروریسم  نفوذ 
آن چه که بیشتر از هر عامِل دیگر، روند مبارزه 
زمینه های  و  کشاند  انحراف  به  را  تروریسم  با 
فراهم  را  تروریستی  گروه های  نمِو  و  رشد 
تعداد  آن  سیاسِی  ارادۀ  و  صداقت  عدم  نمود؛ 
مبارزه  را سردمدارِ  که خود  کشورهایی ست  از 
با تروریسم و دفاع از آزادِی انسان ها می دانند. 
اوِل  طراز  قدرت های  از  همه  که  کشورها  این 
اساِس  بر  تروریسم  با  می آیند،  شمار  به  غرب 
پنهانِی  استراتژی های  و  خود  سیاسِی  منافع 
خویش جنگیدند؛ جنگی که در آن به تروریسم 
نگاهِ ابزاری وجود داشت و با خطراِت آن بازی 
به  را  تروریستی  حلقاِت  و  می گرفت  صورت 
پُرخطر  و  کم خطر  و  بد،  و  خوب  گروه های 
از  پس  امریکا  دولت  چنان که  می کرد.   تقسیم 
به  علی الظاهر  طالبان،  با  جنگیدن  سال  چند 
این نتیجه رسید که دیگر طالبان به امنیت ملِی 
امریکا آسیبی رسانیده نمی تواند و این گروه را 
طالبان  نام  و  کرد  دشمناِن خود خارج  قطارِ  از 
را از فهرسِت سیاه خط زد. آقای کرزی نیز بنا 
با  بر تعلقات قومی، طالبان را »برادر« خواند و 
و  این گروه، مشروعیت  به  امتیاز،  ده ها  اعطای 

مصونیت بخشید. 
می کنـد،  رفتار  دوگانه  طالبان  با  هم  پاکستان 
پاکستانی  طالباِن  سرکوبی  برای  چنان که 
طالباِن  ولی  می اندازد  راه  نظامی  عملیات های 
در  خود  مقاصِد  به  رسیدن  برای  را  افغانی 
افغانستان همکاری و حمایت می کند. عربستان 
از  ترکیه،  کشور  حتا  و  آن  متحدیِن  و  سعودی 
گروه داعش در جنگ های نیابتی استفاده می کنند. 
از  جلوگیری  برای  ایران  و  روسیه  هم  اکنون 
نفوذ و گسترِش داعش در قلمروشان، با طالبان 
روابطی برقرار کرده اند و به این باور هستند که 
گروه داعش از جانب امریکا، انگلیس، عربستان 
ساختِن  بی ثبات  جهت  پاکستان  و  سعودی 
کشورهای شان در افغانستان حمایت می شوند و 
روسیه تعدادی از مقامات دولِت افغانستان را نیز 

در این توطیه متهم کرده است. 
واضح است که چنین برخورد با پدیدۀ تروریسم 
جمعِی  تالش های  به  تروریستی،  گروه های  و 
نسبت  جمعی  احساس  اساِس  بر  که  کشورها 
به پدیدۀ تروریسم شکل گرفته بود و تروریسم 
می گردید،  تلقی  ملت ها  همۀ  دشمِن  منحیِث 
آسیب رسانده و می رساند و ما اکنون پیامدهای 
بسیار زیان بارِ آن را در افغانستان، منطقه و جهان 

می بینیم. 
برخی دولت ها،  بنابراین، سیاست ها و عملکردِ 
بزرِگ  تیم های  و  حلقات  گروه ها،  سازمان ها، 
تروریسم  نمِو  و  باعث رشد  بین المللی  سیاسی 
و  است  گردیده  جهان  و  منطقه  افغانستان،  در 
بیشترین قربانِی آن را مردمِ چند کشورِ محدود 
می دهند که هیچ گناه و خطایی را در این زمینه 
مرتکب نشده اند. تا زمانی که این سیاست ها و 
عملکردها اصالح نگردند، برای تروریسم پایانی 
و  محو  راه  در  تالش ها  همۀ  و  نیست  متصور 
مهارِ آن، پیش از پیش، محکوم به شکست است!  
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يحیی مسـعود

چرا داستاِن
تروریسم

خالصی ندارد؟

 

در  چهارجانبه،  گفت وگوهای  دومِ  دور  که  شد  قرار 
گفت وگوهای  اوِل  دور  در  مسأله  این  شود.  برگزار  کابل 
چهارجانبه در اسالم آباد مطرح شده است تا نقشۀ راه برای 
تا آن زمان  افغانستان به صلح، هموار گردد و  یافتِن  دست 
این نشست ها ادامه داشته باشند. اما آن چه که در اسالم آباد 
گذشت، نشان داد که بحث صلح، هم برای پاکستان و هم 
و  است  شوخی  حِد  در  مسأله یی  ناظر،  کشورهای  برای 
جدیتی برای دست یافتن به صلح در افغانستان روی دست 
نیست. نماینده گان هر چهار کشور با تأکید بر اهمیت پایان 
دادن به جنگ و درگیری در افغانستان، خواستار آغاز فورِی 
نماینده گان  افغانستان و  میان دولت  گفت وگوهای مستقیم 
به  پاکستان  نمایندۀ  بیانیۀ  از  اما  شدند.  طالبان«  »گروه های 
وضوح پیدا بود که بحث صلح برای پاکستان از میلۀ تفنِگ 
طالبان آمدنی است و در این نشست ها بیشتر به حفظ منافِع 
پاکستان توجه شده است. سکوت و پاسِخ درست نداشتِن 
هیأت افغانستانی در برابر نمایندۀ پاکستان، واضح ساخت 
که آن کشور اشراِف زیادی بر تعیین مناسبات در افغانستان 
دارد و از موضع مالکیت دربارۀ این کشور سخن می زند. 
اظهارات مقاماِت آن کشور در آن نشست، واضح ساخت 
که طالبان دست پروده گاِن پاکستان اند و آن کشور به نیابت 
آز آن گروه، شروطِ  حاضر کردِن طالبان به گفت وگوهای رو 
در رو را مطرح کرده است. وقتی که سرتاج عزیز- مشاور 
در  نباید  که  افزود  پاکستان-  نخست وزیر  خارجی  روابط 
با آن طالبانی  باید  برابر طالبان از زور سخن گفته شود و 
که حاضر به گفت وگوهای صلح نیستند، جز ادبیات صلح، 
اقدامی صورت نگیرد، به این معناست که دولت افغانستان 
این  کند.  کاری  آنان،  طالبان و جنگ  برابر حملۀ  در  نباید 
کنار  در  چهارجانبه،  نشست  در  پاکستانی  مقام ِ  فرمایشاِت 
شامل  می دهد،  نشان  را  طالبان  بر  پاکستان  مالکیت  این که 
برای  واقع  در  و  است  نیز  کشور  آن  خارجِی  سیاست 
دربارۀ  ادعاهایش  نشستن  کرسی  به   اهمیت  افغانستان 
و  افغانستان  دولت  که  می سازد  واضح  و  دارد  را  پاکستان 
پاکستانی  سربازان  و  پاکستان  با  جاری  جنگ  در  مردمش 
و مزدوران داخلی شان زیر نام »طالبان« طرف اند نه چیزی 
دیگر. می دانیم تالش دولت افغانستان برای رو در رو نشستن 
با طالبان، یک تالش بیهوده و عبث است؛ زیرا طالبان هنوز 
به آن توانایی دست نیافته اند که به گونۀ مستقالنه تصمیم 
این رو، خوب است که  از  بگیرند و خود سخن بگویند؛ 
همۀ صحبت ها و نشست ها فقط با طرف پاکستانی صورت 
بگیرد و در صورتی که پاکستان به قناعت برسد، می تواند 

تومار طالب را در یک شب جمع کند. 
پاکستان  نخست وزیر  مشاور  سرتاج عزیز،  دیگر،  طرف  از 
طالبان  گروه های  همۀ  با  تا  است  نیاز  که  است  گفته 
طالبان  که  است  آن  معنای  به  سخن  این  شود.  گفت وگو 
به  و  نیستند  گروه  یک  پاکستان  سیاست مداران  ذهِن  در 
گروه های متعدد تقسیم می شوند؛ چیزی نزدیک به واقعیت. 
اما معنای دیگرش این است که پاکستان می تواند با گروه 
- گروه ساختن طالبان، فرصت های چانه زنی، امتیازگیری و 

استفاده های متنوع از این گروه ها را باال ببرد. 
با این حال، دیده شده است که در نشست اوِل چهارجانبه 
مقام های  سخنان  برابِر  در  افغانستان  هیأت  اسالم آباد،  در 
پاکستانی، حرفی به گفتن نداشته و حرف قابل تأمل، حرف 
پاکستان بوده است. بنابراین حاال که برای دور دومِ نشست 
چهارجانبه در کابل آماده گی گرفته می شود، از قبل واضح 
افغانستان  برای  دستاوردی  هیچ   هم  این جا  در  که  است 
متصور نیست؛ زیرا در نخست، دولِت ما به ادبیات خاصی 
در برابر پاکستان و طالبان دست نیافته است، و دوم این که 
پاکستان تازه به هدفی که می خواسته نزدیک شده و حاضر 
نیست که گلیم طالبان، این ابزار تطبیق سیاست خارجی اش 
را  اصلی اش  برنامۀ  کند،  به فرض چنین  اگر  و  برچیند  را 
در وجود داعش به پیش می برد. آن گاه ما می مانیم و قصۀ 

مفِت صلح! 

نشست چهارجانبه
 و مالکیت پاکستان
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سرپرست وزارت دفاع:
تضادها بر سر منابع معدنی و مواد مخدر مصیبت خلق کرده است 

می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت  سرپرست 
دولت  مسلح  مخالف  گروه های  از  عده  آن 
افغانستان که آشتی پذیر نیستند و به پروسه 
صلح نمی پیوندند، از سوی نیروهای امنیتی 

سرکوب خواهند شد.
دفاع  وزارت  سرپرست  ستانکزی  معصوم 
به  پاسخ گویی  منظور  به  شنبه  سه  روز  که 
پرسش های امنیتی به مجلس سنا فراخوانده 
شده بود، جنگ افغانستان را پیچیده خواند 
و گفت تضادها بر سر منابع معدنی و مواد 

مخدر برای مردم مصیبت خلق کرده است.
چهارجانبه  نشست  که  است  حالی  در  این 
برگزار شد  اسالم آباد  صلح روز دوشنبه در 
و شرکت کننده گان این نشست توافق کردند 
تا گفت وگوهای صلح ادامه یابد. قرار است 
دومین نشست این گروه چهارگانه شش روز 

بعد در کابل برگزار شود.
مجلس  عمومی  جلسه  در  استانکزی  آقای 
تا  دارد  قاطع  تصمیم  حکومت  گفت  سنا 
که  »کسانی  بجنگد:  صلح ناپذیر  عناصر  با 
پروسه صلح  به  می خواهند  و  هستند  افغان 
بپیوندند، باید برای آن ها فضای سیاسی داده 

شود تا آن ها در مذاکرات اشتراک کنند.«
تاکید کرد که صلح  سرپرست وزارت دفاع 
تنها از راه تضرع به دست نمی آید: »تا زمانی 
که به یک صلح جامع می رسیم، تا زمانی که 

فعالیت های  که  زمانی  تا  و  است  خشونت 
قوای  وظیفه  دارد،  ادامه  مخالفین  نظامی 

مسلح است که با قاطعیت اقدام کنند.«
صلح با کدام گروه ها؟

هنوز معلوم نیست که کدام گروه های مسلح 
مخالف دولت به روند مذاکرات می پیوندند. 
افغانستان حاال با »گروه طالبان« روبرو نیست 
بلکه به دلیل تقسیم این گروه به دسته های 
مختلف به »گروه های طالبان« تبدیل شده اند.
در  که  خارجی  تروریستان  و  داعش  گروه 
والیات  به  شمالی  وزیرستان  جنگ  نتیجه 
مختلف افغانستان هسته گذاری کرده و جنگ 
را داغ تر کرده اند شامل پروسه صلح نخواهند 
شد. رئیس جمهور غنی بارها گفته است که 
ترک  را  افغانستان  باید  خارجی  تروریستان 

کنند.
جنگ منافع

زیرا  نیست  ساده  افغانستان  صلح  پروسه 
مقاصد  و  اهداف  برای  مختلف  گروه های 
علیه  و  گرفته  دست  به  سالح  متفاوت 
نیروهای امنیتی می جنگند. رقابت های محلی 
و به دست آوردن منافع اقتصادی از تریاک و 

معادن نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.
از  بخشی  گفت  دفاع  وزارت  سرپرست 
اقتصادی  منافع  به  وابسته  افغانستان  جنگ 
بدخشان،  در  معدن الجورد  »جنجال  است: 

هلمند  در  که  معدنی  و  طال  معدن  جنجال 
است چون این ها منبع عاید است، هر جایی 
که منبع عاید است از تریاک تا قاچاق مواد 

مخدر، همه بستر ناآرامی است.«
براساس اظهارات این مقام امنیتی افغانستان 
دست  به  تالش  در  که  محلی  زورمندان 
آوردن معادن در بدخشان هستند، گروه های 
تروریستی را در مناطق تحت تسلط شان پناه 
از  ناامن، خود  از فضای  با استفاده  تا  دادند 

منابع سرشار اقتصادی معادن سود ببرند.
بدخشان پایگاه تروریستان می شود؟

شمال  به   2015 سال  در  افغانستان  جنگ 
شد.  کشانده  افغانستان  شرق  شمال  و 
فاریاب  و  بغالن  کندز،  تخار،  بدخشان، 
سناتوران  بودند.  شدید  جنگ های  شاهد 
بدخشان  به  حکومت  اگر  که  دادند  هشدار 
توجه نکند، این والیت به مرکز فعالیت های 

تروریستی تبدیل خواهد شد.
گفت  سناتوران  از  تن  یک  اکبری  گاللی 
وارد  مختلف  کشورهای  از  تروریستان 
جرم  و  یمگان  وردوج،  ولسوالی های 
چهار  تصرف  تصمیم  و  شده اند  بدخشان 
»این ها  دارند:  والیت  این  در  را  ولسوالی 
آن ها  برای  و  می کنند  را جمع  محل  طالبان 
سخنرانی می کنند در محضر عام که باید در 
را  بدخشان  ولسوالی  چهار  زمستان  ماه  سه 
نظامی  پایگاه  این جا  در  ما  تا  دهید  سقوط 

القاعده را اعالم کنیم.«
تروریستان  بدخشان،  سناتور  این  گفته  به 
اختیار طالبان محلی  مالی کافی را در  منابع 
دو  که  حالیست  در  این  می دهند.  قرار 
سقوط  طالبان  دست  به  بدخشان  ولسوالی 
مختلف  کشورهای  از  تروریستان  و  کرده 
در مناطق کوهستانی این ولسوالی ها جابجا 

شده اند.

 21 )دوشنبه،  گذشته  روزِ  شام 
وارد  مسلح  سارِق  پنج  جدی( 
گذرگاهِ  ساحۀ  در  داروخانه  یی 
شهر کابل شده و مالک دواخانه 
زخمی  گلوله  ضرِب  به  را 

کرده اند. 
در  می شود  گفته  که  رویداد  این 
ساعت 9 شب رخ داده و سارقان 
قصد داشته اند پول این داروخانه 
را با خود ببرند، به علِت مقاومِت 
متصدِی این داروخانه، با شلیِک 
گلوله و زخمی شدِن این متصدی 

و فرارِ سارقان پایان می یابد.
»بابرشاه  نامِ  زیر  داروخانه  این 
بابر  باغ  سرِک  در  درملتون« 
مردمِ  باور  به  و  دارد  موقعیت 
محل، متصدی آن، داکتر حاجی 
علی احمـد، یکی از خوشنام ترین 
است  کابل  شهر  داروخانه داراِن 
بیشترین  دلیل،  همین  به  و 
مراجعه کننده را نیز در مرکِز شهر 

داشته است.
علی احمد  حاجی  فارمسیست  اکنون 
شفاخانه های  از  یکی  در  )مضروب( 
خوب  نه چندان  وضعیتی  در  دولتی 
و  دوستان  و  خانواده  و  می برد  به سر 
امنیتی شهِر  همسایه گاِن او از مقامات 
سارقاِن  این  دستگیرِی  خواهاِن  کابل 
جانی و تأمیِن عدالت و امنیت هستند.
که  علی احمد  حاجی  فرزند  نقیب اهلل 
خود داکتر است و در این رویداد حاضر 
بوده، به خبرنگار روزنامۀ ماندگار گفته 
است: »پدرم 75 سال سن دارد و هیچ 
دشمنی یی با کسی نداشته است، مردم 
و  انصاف  از  همواره  همسایه گان  و 
بوده اند،  خشنود  و  راضی  او  مهربانِی 
به همین دلیل دواخانه ما، محِل رجوِع 
کم بضاعت   مریض داراِن  از  بسیاری 

این  انگیزۀ  موضوع،  همین  و  بوده 
سرقت را به وجود آورده است. یگانه 
گرفتاری  کابل،  پولیس  از  ما  تقاضای 
مورد  در  عدالت  اجرای  و  مجرمین 
قربانی  به نوعی  پدرم است؛ پدری که 
انصاف و مرحمِت بیش از حدش در 

حِق مریضان شد!« 
در ماه های اخیر، به موازاِت نابسامانی 
و  ملی  وحدت  حکومِت  داخِل  در 
افزایش حمالِت انتحاری و انفجاری، 
پایتخت  در  نیز  جنایت  و  سرقت   
است.  گرفته  خود  به  صعودی  سیر 
روزافزون  فقِر  کسبه کاران،  و  مردم 
اصلِی  عامِل  را  پولیس  بی توجهِی  و 
مقاماِت  از  و  می دانند  جرایم  این 
امنیتی، خواهان رسیده گی به این نوع 

رویدادهای ُمدهش هستند. 

وزارت های دفاع و داخله
شماری از قراردادهای شان را به نهادهای خصوصی داده اند

سرقِت مسلحانه
 از داروخانه یی در قلِب کابل

مقام های وزارت های داخله و دفاع افغانستان 
داخلی،  تولیدات  رشد  برای  که  می گویند 
قرارداد   1199 خورشیدی  روان  سال  در 
تدارکاتی شان را به بخش خصوصی داخلی 

داده اند.
وزارت  تدارکات  رییس  بخشی،  نویداحمد 
برای  که  نشستی  در  سه شنبه  روز  داخله 
شده  برگزار  داخلی  تولیدات  از  حمایت 
روان  در سال  داخله  که وزارت  بود، گفت 
بیش  ارزش  به  را  قرارداد   695 خورشیدی 
از 15.5 میلیارد افغانی با شرکت های داخلی 

امضا کرده است.
هم چنان جنرال غالم سخی، معاون تدارکات 
از  بزرگی  بخش  که  می گوید  دفاع  وزارت 
داخلی  تولیدات  از  دفاع  وزارت  تدارکات 
این وزارت در سال روان  تأمین می شود و 
افغانی  با ارزش 67 میلیارد  504 قرارداد را 
با شرکت های داخلی امضا کرده اند. به گفتۀ 
او، در سال آینده ارزش این قراردادها به 77 

میلیون افغانی خواهد رسید.

اتحادیۀ  نخست  معاون  انصاف،  نصیراحمد 
صنعت کاران افغانستان می گوید که حمایت 
حکومت از بخش خصوصی، سبب افزایش 
برای  کار  زمینۀ  ایجاد  و  سرمایه گذاری 
شهروندان خواهد شد. به گفتۀ او، با حمایت 
حکومت از تولیدات داخلی، استفاده از این 
شهروندان  میان  فرهنگ  به  تبدیل  تولیدات 

خواهد شد.
هم چنان ستار مراد، وزیر اقتصاد می گوید که 
یگانه راه رشد بخش خصوصی و تولیدات 
تولیدات  این  از  استفاده  و  داخلی، حمایت 
نهادهای  بیشتر  حمایت  خواستار  او  است. 
داخله،  و  دفاع  وزارت های  ویژه  به  دولتی، 

از تولیدات داخلی و بخش خصوصی شد.
وزارت های دفاع و داخله هر سال بیشترین 
ارتش  تدارکات  بخش  در  را  قراردادها 
تدارکات  قانون  بنیاد  بر  دارند.  پولیس  و 
منابع  باید  دولتی  اداره های  افغانستان، 
قراردادهای  در  را  داخلی  تولیدات  و 

تدارکاتی شان ترجیح دهند.

از  بعد  پاکستان  در  دیپلمات ها  برخی 
نشست چهارجانبه برای فراهم کردن زمینه 
میان  صلح  مستقیم  مذاکرات  سرگیری  از 
طالبان و دولت افغانستان، اعالم کردند که 
این مذاکرات به زودی و ظرف چند روز 

آینده از سر گرفته خواهد شد.
با  دیروز  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
بعدی  دور  که  کرد  اعالم  بیانیه یی،  صدور 
 28 روز  و  آینده  هفته  چهارجانبه  نشست 

جدی به میزبانی کابل برگزار خواهد شد.
به گفته منابع دیپلماتیک پاکستان، مذاکرات 
مستقیم میان دولت کابل و طالبان بالفاصله 
سر  از  کابل  چهارجانبه  نشست  از  بعد 

گرفته خواهد شد.
در  دوشنبه  روز  چهارجانبه  نشست  در 
خلیل  حکمت  حضور  با  که  آباد  اسالم 
کرزی معاون وزیر خارجه افغانستان، اعزاز 
خارجه  وزارت  مقام  قایم  چودری  احمد 
نماینده ویژه چین  پاکستان، دنگ شیجون 
در امور افغانستان و ریچار اولسون نماینده 
پاکستان  و  افغانستان  امور  در  امریکا  ویژه 
به عنوان نماینده گان چهار کشور یاد شده 
و  تاکید  کننده گان  شرکت  شد،  برگزار 
افغانستان  توافق کردند که مذاکرات صلح 

باید سریع و بدون فوت وقت از سر گرفته 
شود.

سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان 
در امور خارجی در سخنرانی روز دوشنبه 
کرد  تاکید  چهارجانبه  نشست  افتتاحیه  در 
سرگیری  از  برای  شرطی  پیش  هیچ  که 
مذاکرات دولت افغانستان با طالبان مطرح 
در  ثبات  و  صلح  ایجاد  و  بود  نخواهد 
افغانستان، فقط از طریق ›مذاکرات سازنده 

› امکان پذیر خواهد بود.
وی گفت: محمد نوازشریف نخست وزیر 
در  امنیت  و  برقراری صلح  برای  پاکستان 
افغانستان با اشرف غنی رییس جمهور این 
راحیل  جنرال  و  است  کرده  دیدار  کشور 
نیز چندی  پاکستان  ارتش  فرمانده  شریف 
پیش برای فراهم کردن مقدمات برگزاری 
مذکرات صلح افغانستان، به کابل سفر کرد.
این مقام عالی پاکستان اظهار داشت: هدف 
از نشست چهارچانبه در اسالم آباد، راضی 
کردن طالبان افغانستان به بازگشت به پای 
راهی  نقشه  تدوین  و  صلح  مذاکرات  میز 

برای این مذاکرات است.
روابط صلح  خواستار  پاکستان  گفت:  وی 
ما خواستار  با همه همسایگان است.  آمیز 

افغانستان  در  صلح  و  آشتی  روند  تقویت 
هستیم.

استقبال یوناما
در  ملل  سازمان  نماینده  حال،  این  با 
مقدماتی  نشست های  از  گفت:  افغانستان 

مذاکرات صلح با طالبان استقبال می کنیم.
طی  افغانستان  در  ملل  سازمان  نماینده 
نماینده گان  بین  مستقیم  مذاکرات  بیانیه  یی 
امری  را  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت 

مهم تلقی کرد.
نماینده  هیسم  نیکوالس  از  نقل  به  شینهوا 
افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان  ویژه 
و  روند صلح  به  مجدد  تعهد  این  نوشت: 
آشتی به رهبری و مالکیت افغانستانی ها  از 

اهمیت واقعی برخوردار است.
احزاب  همه  که  امیدواریم  ما  افزود:  وی 
فرایند  این  در  فرصت  این  از  استفاده  با 
برای پایان دادن به درگیری وحشتناک در 

افغانستان شرکت کنند.
یک  ایجاد  برای  تالش ها  تمام  از  یوناما 
به نقش خود  روند صلح حمایت کرده و 
به عنوان یک تسهیل کننده، با در نظرداشت 
و  به هر روند صلح تحت رهبری  احترام 

مالکیت مردم افغانستان ادامه می دهد.
این واکنش ها درحالی صورت می گیرد که 
تا  است  آن  دنبال  به  شدت  به  پاکستان 
روند مذاکرات صلح میان طالبان و دولت 
کابل بار دیگر از سر گرفته شود؛ مذاکراتی 
پیش  آن  اول  تابستان سال جاری دور  که 
سابق  رهبر  عمر  مال  مرگ  خبر  اعالم  از 
در  ›َمری‹  گردشگری  منطقه  در  طالبان، 
اطراف اسالم آباد، پایتخت پاکستان برگزار 
اما دو روز قبل از آنکه دور دوم این  شد 
مذاکرات در اسالم آباد برگزار شود، اعالم 
تا  شد  باعث  عمر  مال  مرگ  خبر  ناگهانی 

همه چیز متوقف شود.

مذاکرات صلح از سر گرفته می شود



ACKU باشالر  هایدگر،  که  معنایی  در  »بی خانمانی«  امروز 
تنها  می برند،  کار  به  اندیشمندان  از  دیگر  بسیاری  و 
ما به زیستن  در نداشتِن خانه نیست، بلکه در اجبارِ 
آرزو  برخالِف  که  است؛ خانه هایی  بد  در خانه هایی 
پادزهری  تنها  نه  انسان شناس،  هاِل  ادوارد  تجویِز  و 
که  نیستند  شهری  تنش های  و  فشارها  مقابل  در 
به  بسیاری  مصایِب  و  مسایل  منبِع  و  مرجع  خود، 
پیش پافتاده یی  و  ساده    ظاهراً  مسایِل  می روند؛  شمار 
که گاه برای ساکنان شان، به پیچیده ترین مسایِل روز 
نه  را  راه کارهای شان  که  مسایلی  بزنند!  تنه  می توانند 
نسل  های  سپیِد  »موی  در  نه  قانون«،  »کتاب های  در 
می توان  فردی«  »خالقیت های  در  حتا  نه  و  گذشته« 
اموری  گرچه  که  این جاست  پیچیده گی  و  یافت 
نادیده  امکان  ولی  هستند،  پیش پاافتاده  به غایت 

گرفتن شان وجود ندارد. 
قرِن  چند  نقاشی های  از خالِل  خانه  ردیابی  که  البته 
پیش جالب است، تأثیر تجربۀ بیوه شدن بر درک افراد 
از خانۀشان، ابعاد مهمی از زنده گی روحی انسان را 
و  نوجوان  اتاِق  تزیین  چه گونه گی  می دهد،  نشان 
از  برخی  برای  آن  پشت  در  نهفته  هویتی  مکانیزم 

خانواده ها یک گره فکری است و...
اگرچه جمالت شاعرانۀ کریستوفر الکساندر در کتاب 
ما  غریزۀ  از  که  آن جا  جاودانه گی«  راز  و  »معماری 
نسبت به طبیعت صحبت می کند، بسیار لطیف است 
و مثل نسیم خنکی بر سر و روی فکر می وزد و ذهن 
باید  اما  بگیرد...  اوج  و  کند  پرواز  که  می شود  آماده 
این سطح  در  و  مرحله  این  در  قطعًا  ما  که  پذیرفت 
نیستیم و مسایل ما حداقل امروز، از این جنس نیستند. 
چند سالی است که بین این موضوعاِت مختلِف حوزۀ 
فضای خانه گی پرسه می زنم و هر بار جذبۀ یکی، مرا 
دیوانه وار  دیگری،  جنون  تا  می کشد  خود  سمِت  به 
راهم را عوض کند و در این میانه از خودم می پرسم: 
اولویت با کدام است؟ رسالِت ما پرداختن به کدامین 
مسأله است اگر که بخواهیم به کار علمی نه به عنوان 
رسالت  عنوان یک  به  که  ناب،  لذت  یا  فراغت  یک 
با  رابطۀ مان  باشیم  داشته  تأکید  که  اگر  و  کنیم  نگاه 

حوزۀ عمل و کاربرد، قطع نشود.
مسایلی  دارند،  وجود  حوزه  این  در  مختلفی  مسایل 
آسیب شناسی  و  خانه گی  فضاهای  تحول  سیر  چون 
خانۀ  الگوی  پیامدهایش،  و  خانه  شدِن  کاالیی  آن، 
با  آن  متناسِب  ما و طراحی  امروزِ  با شرایط  سازگار 
دغدغه های  ساکنانش،  فرهنگ  و  زنده گی  سبک های 
زیست محیطی در مورد خانه، ساختار قوانیِن باالدستی 
و تأثیر آن بر انعطاف نا پذیری خانه ها، ارتباط خانه با 

و  دکوراسیون  و  زیبایی  مسالۀ  آن،  از  بیرون  فضای 
بسیاری مسایِل دیگر که هر کس می تواند به فراخورِ 
شرایط و نیازهای خود به این فهرست اضافه کند. اما 
به نظر نگارنده، آن چه امروز و در این لحظه اساسی تر 
مسایِل  موجِد  گفت  بتوان  شاید  و  است  سایرین  از 
دیگر محسوب می شود و باید به آن، توجهی ژرف تر 
داشت؛ مسالۀ »عدم ثبات سکونتی« است که صرفًا به 
می تواند  قضا،  از  و  نشده  ایجاد  کرایه نشینی  واسطه 

محصول نوع خاصی از مالکیت باشد. 
این  کردم  تالش  ارشدم  کارشناسی  پایان نامۀ  در 
موضوع را تحت عنوان »صاحب خانه های سرگردان« 
صاحب خانه  کنم.  مفهوم سازی  »شبه صاحب خانه«  یا 
شدنی خیالی و صرفًا روی کاغذ که تنها به یک نیاز 
روانی پاسخ می دهد و به تعبیری، درصدد کسب همان 
تازه مالِک خود  برای  معروف  »امنیت هستی شناختی« 
و  شده  خریداری  شیوه  این  به  که  خانه هایی  است. 
گاه از ابتدا به قصد جلب نظِر همین قشر و مطابق با 
اقتصادی است( ساخته  استندردهای آن ها )که صرفًا 
می شوند، شرایط بغرنجی را برای ساکنان از یک سو، 
برای مدیریِت شهری از یک سو و برای خود مالکان 

از دیگر سو، به وجود می آورند. 
و  فرآیندی  چه  با  کیستند،  شبه صاحب خانه ها  این که 
الگوی  و  می شوند  خانه  صاحِب  انگیزه هایی  چه  به 
مرتبۀ جدید  این  به  نایل شدن  از  پس  آن ها  رفتارِی 
اجتماعی چیست، موضوعاتی هستند که در آینده به 
آن ها خواهم پرداخت؛ اما آنچه یادداشِت حاضر قصد 
نوظهور،  قشر  »این  که:  است  این  دارد،  را  آن  طرح 
سطوح  در  را  اجتماعی  نظم  می توانند  شیوه  چه  به 
مختلف بر هم زده و تارعنکبوتی از مشکالت را حوِل 

خود و ملک شان بتنند؟« 
می خرند،  که  خانه هایی  در  اغلب  شبه صاحبخانه ها 
سکونت نمی کنند و مهم ترین دلیل آن نیز، نیازشان به 
مبلِغ رهن/گرو یا کرایۀ خانه جهت پرداخت بخشی از 
پول خرید آن است. )ظهور فرمول هایی به شکل ».... 
نقد+ .... قرضه+ .... رهن« که این روزها در آگهی های 
فروش یا پیش فروِش خانه در بازار مسکن رایج است 
نیز این قشر را هدف می گیرد.( به همین جهت خانه ها 
در همان بدو خرید، کرایه داده می شوند و از آن جایی 
که خودِ خانه، منبع تأمین اقساط آن است، تمایل بر 
تغییر ساالنۀ کرایه نشینان به منظور کسب کرایۀ بیشتر 
آن ها  بین  در  فعلی  کرایه نشیناِن  با  کمتر  چانه زنی  و 
دیده می شود؛ کرایه نشینانی که عمومًا از کیفیت پاییِن 
خانه )به دلیل دست به دست شدن بین کرایه نشین ها 
کم  رسیده گی  آن(،  فرسوده گی  باالی  آهنگ  و 

صاحب خانه )به دلیل عدم تعلق و نیز فشار اقتصادی 
ناشی از خرید( و نیز قیمت باالی کرایه گله مندند و 
گاه نیز وسوسۀ آن را پیدا می کنند که شاید خودشان 
مشابه  خانه یی  مشابه، صاحِب  فرمولی  با  بتوانند  هم 
اول،  روز  از  که  آن جایی  از  نیز  صاحب خانه  شوند! 
توانایی  صرفًا  ملک،  این  انتخاِب  در  معیارش  عمده 
تغییر  سودای  در  همواره  بوده،  قیمتش  پرداخت 
که  جایی  است؛  بهتر  جایی  به  کردنش  تبدیل  و  آن 
بتواند خود ساکن آن گردد و از موقعیت کرایه نشینی 
که  فرصتی  اولین  در  جهت  همین  به  یابد.  خالصی 
بتواند به نقدینه گی یا تسهیالِت بهتری دسترسی داشته 
از  که  چرا  کرد  خواهد  خانه  فروش  به  اقدام  باشد، 
بود.  کرده  خریداری  منظور  همین  به  را  خانه  ابتدا، 
گاه حتا طی قرارداد یک ساله کرایه نشیِن جدید، ملک 
بین چند مالِک جدید دست به دست می گردد. به این 
مالکان  بین  که  خانه ها  این  در  معیوبی  سیکل  شیوه، 
شکل  می شود،  منتقل  مختلف،  کرایه نشین های  و 
را  مالینفسکی  کوالی  حلقۀ  شبیه  و جریانی  می گیرد 
ایجاد می کند؛ حلقه یی که خانه در آن می چرخد، نه 
به منظور آن که کسی در آن سکونت گیرد، بلکه بیشتر 
از آن جهت که حیثیِت صاحب خانه بودن، توزیع و 

مبادله گردد. 
اجتماعی  نظم  برای  وضعیتی  چنین  پیامدهای  اما 

چیست؟ 
همسایه گی  شبکه های  این که:  سطح،  ساده ترین  در 
و محلی شکل نمی گیرند و یا به فرض شکل  گیری، 
ساکنان  دیگر،  عبارت  به  می شوند.  شکننده  بسیار 
همواره در نزدیکی افرادی زنده گی می کنند که اغلب 
به  را  خود  جای  زود،  یا  دیر  و  بیگانه اند  و  ناآشنا 
از  فارغ  وضعیت،  این  می دهند.  جدیدی  بیگانه های 
یکدیگر،  به  همسایه ها  حمایتی  و  ارتباطی  نیازهای 
مختل  را  ساختمان  مدیریتی  نیازهای  به  پاسخ گویی 
کرده و ادارۀ چنین مجتمع هایی را به یک امر گنگ، 
پیچیده و شکنجه آمیز تبدیل می کند که همه از آن شانه 
خالی می کنند. سریع بودِن آهنگ تغییِر مالکان چنان 
است که بل های آب و برق و... در بسیاری از موارد 
تغییر نکرده و هنوز به نام مالکاِن اولیه صادر می شوند. 
ساکن  هر  برای  واحد  بِل  یافتن  وضعیتی،  چنین  در 
جدید، در بین انبوه بل هایی با اسامی بیگانه، خود یک 

مسالۀ اساسی است. 
ثبات  عدم  این  پیامدهای  اما  دیگری  سطح  در 
از  بسیاری  است.  شهری  مدیریِت  متوجه  سکونتی، 
مشارکت  از  حداقلی  نیازمند  که  شهری  پروژه های 
با  با یکدیگر هستند، در مواجه  و هماهنگی ساکنان 

که  اگر  می مانند،  عقیم  قطعًا  آشفته یی  ساختار  چنین 
بیشتر نکنند. در چنین  خود، تولید آشفته گی و تنش 
شهری  پروژۀ  یک  تعریف  مثال،  عنوان  به  شرایطی، 
به  اتصال  یا  فرسوده  بافت های  نوسازی  مانند  جدید 
شبکۀ فاضالب، که نیازمند یک تصمیم گیری جمعی و 
نیز صرف هزینه هایی مشترک از سوی کلیت مجتمع 
این  در  بود.  خواهد  بزرگ  آنومی  یک  آغاز  است، 
شرایط، کرایه نشینی که می داند )حتا اگر خودش مایل 
به ماندن باشد( جبراً و به زودی رفتنی است، چرا باید 
مشارکتی )ولو حداقلی و در حد هماهنگی و رای زنی 
با مالک خانۀ خود( داشته باشد؟ شبه صاحب خانه یی 
انرژی  باید  چرا  نمی ماند،  اینجا  در  قطعًا  می داند  که 
یا  نهاد  شرایطی،  چنین  در  کند؟  صرف  هزینه یی  و 
یک  مقیاس  در  است  مجبور  که  دولتی یی  سازمان 
واحدهای  تعداد  به  )نه  را  کند، هر مجتمع  کار  شهر 
خانواده گی اش( در حکم یک واحد همسایه گی مستقل 
در نظر می گیرد. این سازمان که نه توان و دانش درک 
پیچیده گی های درونی این واحد ساخته گی را دارد و 
نه اغلب زمان و امکانش را، برای پیشبرد پروژه های 

خود چه می کند؟ 
دارد:  نیز  را  ابزارش  و  می تواند  که  کاری  ساده ترین 
افزایش فشار و بازهم فشار بیشتر با توسل به اهرم های 
آیا منجر به سازمان دهی ساکنان و  این فشار  قانونی. 
تنها  وجه!  هیچ  به  می شود؟  آن ها  مشارکت  جلب 
تنش را بین آن ها افزایش داده و نهایتًا فرآیند تخلیۀ 
توسط  آن  فروش  نیز  و  کرایه نشینان  توسط  خانه 
پاک  و  فرار  از  تیپی  عنوان  به  را  شبه صاحب خانه ها 
کردن صورت مسأله، تسریع می کند. حال، تصور کنید 
شرایط  در  را  مجتمع  مدیریِت  مضاعف  پیچیده گی 
بسیار  که  جدیدی  کرایه نشیناِن  و  مالکان  با  جدید، 
نیز  ساختمان  داستان های  پیشینۀ  از  که  می آید  پیش 

بی اطالع اند...
هر  خانه،  درون  مشکالت  چرخه های  شیوه،  این  به 
روز فعال تر شده و زیستن در چنین فضای جهنمی یی 
را -  که بناست آرام ترین مأمن و پناهگاه هر شخص 
باشد - برای کرایه نشینان، داشتن آن را برای مالکان 
مدیرانش،  برای  را  ویژه گی  این  با  شهری  ادارۀ  و 

سخت تر و سخت تر و سخت تر می کند.
آن که  فرض  با  کرد؟  می توان  چه  وضعیتی  چنین  در 
کنشگری حاضر به مشارکت )به سهم خود و حتا بیش 
از آن( جهت بهبود اوضاع باشد؛ به راستی راه حل کدام 
است؟ این تار عنکبوِت گره در گره را چه طور می توان 
گشود و با نگاهی واقع بینانه، آیا گشودِن آن در دایرۀ 
توان و اختیارات اوست؟ با چند مالک و کرایه نشین 
می توان تک تک صحبت و آن ها را مجاب به مشارکت 
تغییرات  با  شد،  طی  مرحله  این  که  فرض  به  کرد؟ 
می توان  چه  فضا  سکونتی  و  مالکیتی  ساختار  مکرر 
کرد؟ افزون بر این، با ساختار بوروکراتیِک سازمان ها 
که ُخردتر از واحدهای همسایه گی نمی خواهند و یا 
نمی توانند عمل کنند، چه باید کرد؟ مثاًل ادارۀ برق، هر 
تعداد خانه یی را که از میتر واحدی استفاده می کنند، 
این  که  صورتی  در  می کند،  محسوب  مشترک  یک 
یک، مطلقًا کلیت منسجمی آن طور که در اسناد آمده، 
بازنگری  این موضوع در سطح سازمانی  تا  نیست و 

نشود، بسیاری مسایل به قوِت خود باقی است.
در چنین ساختاری چه باید کرد و آیا می توان توقع از 
شخص کنشگر داشت؟ درونی کردِن فرهنگ و اخالق 
آپارتمان نشینی قطعًا مفید خواهد بود، اما آیا می توان 
انتظار داشت که به خودی خود، مصایب این وضعیت 
بغرنج را حل نماید یا باید مسایل را ساختاری تر دید؟ 
مای  متأسفانه،  که  است  آن  از  حاکی  شواهد  تمام 
از مدیریِت خانۀ خود عاجزیم و برون رفت  کنشگر، 
از این البیرنت، جز با درخواست جدی از حکومت، 
جهت تغییر سیاست گذاری های خود در حوزۀ مسکن، 
کنترل  که  سیاست گذاری هایی  بود؛  نخواهد  ممکن 
را در رأس دغدغه های  ثبات سکونتی«  بحراِن »عدم 
خود قرار دهند، حتا بیش از مسالۀ ساده شدۀ تأمین 
از  دردی  هیچ  چنین،  این  خانه دارشدنی  که  مسکن، 
مشکالت جامعه دوا نمی کند و خود، درد بزرگ تری 

می شود برای همه  گان!
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ساعت  بین   ،1975 نوامبر  یک  شنبه،  روز  در  مصاحبه  این 
چهار تا شش عصر انجام شد، یعني درست چند ساعت پیش 
از به قتل رسیدن پازولیني. حتمًا باید به این نکته اشاره کنم 
که عنوان این گفت وگو انتخاب خودِ پازولیني است، نه من. 
ماجرا از این قرار بود که در انتهاي گفت وگو، که مثل همیشه 
رسیده  متضادي  دیدگاه هاي  به  مختلف  موضوعات  دربارۀ 
بودیم، از او خواستم که اگر دوست دارد خودش براي تیتر 
تیتر  که  گفت  و  کرد  فکر  کمي  بدهد.  پیشنهادي  مصاحبه 
اهمیتي ندارد، بعد بحث را عوض کرد، اما باز حرف هاي مان 
به آن  به جایي کشیده شد که چندین بار در طول مصاحبه 
معناي  است،  همین  ماجرا  »اصل  گفت:  او  بودیم.  رسیده 
همه چیز است. شما که نمي دانید، شاید در همین لحظه کسي 
در فکر کشتن تان باشد. اصاًل اگر دوست داري همین جمله 

را براي تیتر مصاحبه بگذار: »همۀ ما در خطریم!«
***

به  نوشته هاي تان  و  مقاالت  در  شما  پازوليني  آقاي 
شيوه هاي مختلف نقب مي زنيد، به هر چيز كه نفرت شما 
را برمي انگيزد. یك تنه به جنگ با چيزهاي زیادي رفته اید: 
نهاد ها و گرایش هاي مختلف، افراد و مفهوم قدرت. براي 
راحتي بيشتر من تمامِ این ها را »وضعيت« مي نامم كه در 
واقع اشاره یي كلي است به تمام آن چيزهایي كه با آن ها 
مبارزه كرده اید. بگذارید در همين ابتدا یك اعتراض را به 
شما وارد كنم: این »وضعيت« با تمام بدي هایش كه شما 
به تفصيل به آن اشاره مي كنيد، چيزهایي دارد كه موجب 
استعدادها،  تمامي  یعني  شود.  پازوليني  »پازوليني«  شده 
دارید؛  اختيار  در  كه  ابزارهایي  تمامي  و  شایسته گي ها 
حاصل همين »وضعيت« است: نشر، سينما، سازمان، حتا 
شما  فكر  كنيد  تصور  اصاًل  مي كنيد.  استفاده  كه  اشيایي 
معجزه گر است، به یك اشاره هر چيزي كه از آن نفرت 
دارید، محو مي شود. چه بر سرِ شما مي آید، آیا تك و تنها 

در جهان دست خالي نمي مانيد؟ 
بله، مي فهمم. اما نکته این جاست که من نه تنها تالش مي کنم 
باور هم  به آن  بلکه  پیدا کنم،  این فکر معجزه گر دست  به 
با  تعامل  براي  به عنوان راهي  از آن  البته نمي خواهم  دارم. 
جهان استفاده کنم، بلکه به این دلیل که مي دانم اگر با میخي 
مدام به دیواري ضربه بزنید، در نهایت کِل خانه از بنیاد فرو 
مي ریزد. گرایش رادیکال نمونۀ خوبي از همین تمثیل است: 
گروه ناهمگوني که توانایي آن را دارند که کِل یک کشور 
را با خود همراه کنند. مي دانید که من با تمامي عقاید آن ها 
قصد  مصاحبه  این  از  پس  هم  االن  همین  اما  نیستم  موافق 
دارم سري به یکي از کنفرانس هاي شان بزنم. از این مهم تر، 
خود تاریخ بهترین مثال است. رقابت در تاریخ اعمال بشر، 
کنشي حیاتي است. قدیسان، تارکان دنیا و روشن فکران، آن 
اندک کساني که تاریخ را رقم مي زنند، آن ها کساني هستند 
که »نه« گفتند. پس اگر قرار باشد حرکت شما معنایي داشته 
به  و  »ابزورد«  کلي،  و  بزرگ، وسیع  باید  رقابت هم  باشد، 
دو  یا  چیز  یک  به  را  آن  نمي توان  باشد.  ناخوشایند  ظاهر 
بسیار خوبي  احساساِت  و  افکار  آیشمن  کرد.  چیز محدود 
داشت، اما سوال این جاست که پس چه چیزي کم داشت؟ 
او در همان ابتدا، وقتي که یک بروکرات و مجري ساده بود، 
به  است  ممکن  »نه«.  بگوید  قاطعانه  و  بالفاصله  نتوانست 
دوستان نزدیکش گفته باشد »من از این هیلمر خیلي خوشم 
نشر،  دفتر  در  آدم ها  که  همان طور  است  ممکن  نمي آید«. 
دفتر روزنامه یا اتاق خبر راجع به کسي یا چیزي اظهارنظر 
ممکن  حتا  یا  باشد.  کرده  هم  اعتراضي  لب  زیر  مي کنند، 
است به این امر که قطارها فقط یک بار در روز براي آب 
اما  و غذاي تبعیدي ها توقف مي کنند، اعتراض کرده باشد. 
هرگز سعي نکرد آن ماشین را متوقف کند. پس سه مسأله 
این جا مطرح مي شود: آن چه شما »وضعیت« مي خوانید  در 

چیست؟ چرا باید آن را تعدیل یا ویران کنیم و چه گونه؟
خودتان  کنید.  تعریف  را  »وضعیت«  خودتان  پس  خب   
زبان تان همچون خورشیدي  و  به خوبي مي دانید مشاهدات 
است که به گرد و غبار مي تابد. تصویر زیبایي را توصیف 

کردید اما بعضي از جاهاي آن هنوز براي من مبهم است.
از شما براي این عبارت نور خورشید ممنونم. اما باید توقع تان 
را کم کنید. تنها چیزي که مي خواهم بگویم این است که به 
اطراف تان بنگرید و تراژدي را درک کنید. تراژدي چیست؟ 
تراژدي این است که دیگر هیچ انساني در جهان باقي نمانده 
است: تنها لکوموتیوهاي غریبي جهان را پُر کرده اند که گاهي 
به هم برخورد مي کنند و ما روشن فکران به نظم و ترتیب 
لکوموتیوهاي قدیمي نگاه مي کنیم و مي گوییم: عجیب است 
که این واگن ها کارشان به این جا رسیده است. چه شد که 
را  لکوموتیوران عقلش  یا  مي کنند؟  برخورد  با هم  این طور 
از دست داده یا جنایت کار است. یا حتا توجیهي بهتر، همۀ 
این ها توطئه یي بیش نیست. همۀ ما علي الخصوص از تصور 
بار  که  چرا  مي کنیم  استقبال  است،  کار  در  توطئه یي  اینکه 
سنگین مواجهۀ رو در رو با حقیقت را از دوش ما برمي دارد. 
تصور کنید چه قدر عجیب است اگر در همین حال که با هم 
صحبت مي کنیم، کسي در زیرزمین نقشۀ کشتن مان را بچیند؟ 
ساده است، خیلي ساده است و در واقع به نوعي مقاومت هم 
هست. در نهایت چند نفر از دوستان مان را از دست مي دهیم 
اما باالخره نیروهاي مان را جمع مي کنیم و به آن ها حمله ور 
مي شویم. اندکي سهم ما خواهد شد و اندکي هم سهم آن ها. 
در  که  مي بینند  تلویزیون  در  را  پاریس  آن ها  وقتي  مي دانم 
حال سوختن در آتش جنگ است، با چشماني پر از اشک 
تنها آرزو مي کنند که  اي کاش تاریخ دوباره تکرار شود اما 

این بار زیباتر و منزه تر. زمان همچون دیوارهاي یک خانه زیر 
باران، تاریخ را پاکیزه مي کند. بسیار ساده است. من در این 
سوي قضایا هستم و شما در طرف دیگر. بیایید درد، خون 
»انتخاب«  فرصت  تا  مي شدند  متحمل  مردم  که  هزینه یي  و 
داشته باشند را جدي بگیریم. وقتي کسي از آن ساعت، آن 
به  همیشه  انتخاب  بگرداند،  روي  تاریخ  در  خاص  دقایق 
تراژدي تبدیل مي شود. اما باید اعتراف کنیم که این کار در 
آن زمان آسان تر بود. هر آدم معمولي با شجاعت و وجداِن 
خود مي توانست یک فاشیست یا نازي را از زنده گي خود 
اما امروز وضعیت متفاوت است. ممکن است کسي  براند. 
بیاید  به سوي شما  بسیار صمیمي  در کسوت یک دوست 
حال آن که یک »همدست« )یا مثاًل کارمندي در یک شبکۀ 
تلویزیوني( باشد. نخستین توجیه این است که به هر حال او 
هم باید امرار معاش کند یا این که به نظر نمي رسد او به کسي 
آسیبي برساند. کسي یا کساني، گروه هاي مختلف به سوي 
ایدیولوژیک شان،  باج خواهي هاي  با  مي آورند،  هجوم  شما 
پند و اندرزهاي شان، موعظه هاي شان و لعن و نفرین هاي شان 
که در واقع همه جز تهدید چیز دیگري نیست. هر کدام با 
پرچم و شعاري در خیابان ها به راه مي افتند، اما به راستي چه 

چیزي آن ها را از قدرت جدا مي کند؟
  پس قدرت به نظر شما چيست؟ كجاست؟ مردم چه گونه 

موجب مي شوند قدرت خودش را افشا كند؟

قدرت همان نظام آموزشي است که ما را به دو گروه آمر و 
مطیع تقسیم مي کند. اما به هر حال این سیستمي است که 
شخصیت همۀ ما را شکل مي دهد، از طبقۀ به اصطالح حاکم 
که  است  علت  همین  به  دقیقًا  را.  افراد  فقیرترین  تا  گرفته 
رفتار  به هم  و شبیه  ما چیزهاي یک ساني مي خواهیم  همۀ 
مي کنیم. من اگر به یک شوراي اجرایي یا به ترفندهاي بازار 
سهام دسترسي داشته باشم، از آنها استفاده مي کنم. در غیر 
این صورت اهرم هایي که در دست دارم به کار مي گیرم تا 
به هر آن چه مي خواهم برسم. چرا مي خواهم به آن برسم؟ 
چون به من یاد داده اند که به دست آوردنش فضیلت است. 
من فقط از حقوق فضیلت هایم استفاده مي کنم. من یک قاتلم 

اما آدم خوبي هستم.
امر  بين  ندارید  را  توانایي آن  متهم مي كنند كه  را   شما 

سياسي و امر ایدیولوژیك تفاوتي قایل شوید. 
منظورم  مي زدم،  حرف  لکوموتیوها  حرکت  دربارۀ  وقتي   
عروسک هاي خیمه شب  به  حال  به  تا  آیا  بود.  همین  دقیقًا 
بازي دقت کرده اید که کودکان را حسابي مي خنداند، چون 
بدن شان به یک طرف است و سرشان به طرف دیگر. فکر 
حسابي  کار  این  انجام  در  ایتالیایي(  )بازیگر  توتو  مي کنم 
جامعه شناسان،  روشن فکران،  جماعت  آن  من  بود.  ماهر 
دارند  واالیي  نیت  البته  که  را  روزنامه نگاران  و  متخصصان 
این گونه مي بینم. همۀ ماجراها اینجا اتفاق مي افتد و سرهاي 
که  نمي گویم  من  است.  چرخیده  دیگري  طرف  به  آن ها 
دیگر فاشیسم وجود ندارد. حرف من این است که وقتي در 
کوهستان هستیم، با من از دریا سخن نگویید. این چشم انداز 
و  مي زند  موج  کشتن  به  تمایل  این جا  در  است.  متفاوتي 
همین تمایل است که سرنوشت ما را همچون برادراِن شوم 
گره  هم  به  بزرگ  اجتماعي  سیستم  یک  شومِ  شکست  در 
گله  در  سیاه  گوسفند  که  نمي آمد  بدم  هم  من  است.  زده 
مي بینم.  را  سیاه  گوسفندهاي  این  هم  من  کنم.  منزوي  را 

هم  موراویا  به  که  همان طور  اما  نیست.  کم  هم  تعدادشان 
پیش  در  که  زنده گي یی  نسبت  به  این جاست:  مشکل  گفتم 
رفتن  فرو  مثل  کنم...  پرداخت  باید  هم  هزینه یي  گرفته ام، 
در جهنم است. اما وقتي بازگردم، البته اگر این اتفاق بیفتد، 
از شما  بسیار زیادي. من  چیزهاي زیادي دیده ام، چیزهاي 
نمي خواهم حرف هاي مرا باور کنید. فقط بدانید که همیشه 
در حال عوض کردِن موضوع بحث هستید تا از مواجهه با 

حقیقت دوري کنید.
 این حقيقتي كه از آن حرف مي زنيد، چيست؟

که  چیزي  مي بردم.  کار  به  را  کلمه  این  نباید  ببخشید، 
همۀ  دوباره  بگذارید  بود.  »شواهد«  بگویم  مي خواستم 
سیستم  تراژدي:  اول،  کنیم:  دوره  ترتیب  به  را  موضوعات 
به سوي  را  ما  همۀ  که  غلط  و  اجباري  همه گاني،  آموزش 
باید هر چیزي را که مي خواهیم،  فضایي سوق مي دهد که 
به هر قیمتي به چنگ بیاوریم. ما را همچون ارتشي تیره و 
تار و غریب که توپ هاي جنگي و سالح هاي دیگر را حمل 
نخستین  این رو  از  مي رانند.  پیش  به  فضا  این  در  مي کنیم، 
تفرقه در چنین ارتشي این است که »در کنار ضعفا بمانید« 
اما من معتقدم به نوعي همۀ ما ضعیفیم، چون همۀ ما قرباني 
به  ورود  آمادگي  همه  که  چرا  گناهکاریم  ما  همۀ  هستیم. 
نبرد جنایت کارانۀ مالکیت را داریم. ما داشتن، مالک بودن و 

ویران کردن را یاد گرفته ایم.

 پس بگذارید به سوال اولم برگردم. شما به شيوۀ سحرآميز 
همه چيز را نابود مي كنيد اما خود شما با كتاب زنده اید و 
به مردم روشن فكري كه كتاب مي خوانند هم نياز دارید، 
مصرف كننده گان تحصيل كردۀ یك محصول روشن فكري. 
شما یك فيلم سازید و به همين علت به محلي براي اجراي 
مخاطبان تان  و  موفقيد  بسيار  )شما  دارید  نياز  هنرتان 
مشتاقانه شما را مصرف مي كنند( اما به تمامي ابزارهاي 
فني، مدیریتي و صنعتي در این ميان نيازمندید. اگر شما 
این همه را با نوعي رهبانيت سحرگون از ميان بردارید، چه 

چيزي بر جا باقي مي ماند؟
همه چیز. من آن چیزي هستم که مي ماند. با زنده بودنم، با 
فهمیدن.  و  کردن  کار  دیدن،  براي  مکاني  جهان،  در  بودنم 
زبان ها،  به  سپردن  گوش  داستان ها،  گفتن  براي  راه  صدها 
براي  دارد.  وجود  عروسک گرداني  و  گویش ها  بازتولید 
دیگران هم به اندازۀ کافي باقي مي ماند. آن ها هم مي توانند 
پا به پاي من پیش بیایند، با فرهنگ همچون من یا بي سواد 
و جاهل همچون من. جهان بزرگ تر مي شود، همه چیز مال 
ما است و هیچ الزم نیست از بازار سهام، شوراي اجرایي یا 
اهرم ها براي چپاول کردن همدیگر استفاده کنیم. مي دانید در 
دنیایي که رویایش را در سر داشتیم، مالک مخوفي وجود 
داشت با کاله سیلندري به سر و دالرهایي که از جیب هایش 
بیرون مي ریخت و بیوه یي نحیف که همراه کودکانش گدایي 
مي کرد. درست مثل همان چیزي که در دنیاي زیباي برشت 

مي شد، دید.
 مي خواهيد بگویيد دل تان براي آن دنيا تنگ شده است؟

شکست  براي  که  هستند  فقیري  مردم  آن  من  نوستالژي 
جدیدي  مالکان  به  خودشان  بي آن که  جنگیدند  مالک  دادن 
شدند،  محروم  همه چیز  از  آن ها  که  آن جا  از  شوند.  بدل 
غیرمستعمرنشین باقي ماندند. من از این انقالبیون سیاه پوست 
اربابان شان  از  کمي  دست  خود  که  آن ها  از  دارم،  هراس 

هر  به  را  چیز  هر  و  جنایتکارند  اندازه  همان  به  و  ندارند 
قیمتي مي خواهند به چنگ آورند. این تظاهر تیره و حزن آور 
به  این که چه کسي  عیار، تشخیص  تمام  به خشونت  نسبت 
کدام طرف گرایش دارد را دشوار مي کند. مطمین باشید که 
من نه نیات را سرزنش مي کنم و نه عالقه یي به زنجیرۀ علت 
و معلولي دارم: اول آن ها، اول او یا این که چه کسي مقصر 
اصلي است. فکر مي کنم آن چه را شما »وضعیت« مي نامید، 
تعریف کردم. مثل این است که در شهري باران مي بارد و و 
آب رو ها گرفته باشند. آب باال مي آید ولي آب گناهي نکرده، 
این آب باران است. نه خشم دریا را دارد، نه غضب جریان 
باال  بیاید،  پایین  این که  جاي  به  علتي،  هر  به  اما،  را.  رود 
گرفته است. این   همان آبي است که در شعر هاي خام دستانه 
و ترانه هاي جلفي مانند »آواز خواندن زیر باران« شاهدش 
باال مي آید و همه را غرق  هستیم، ولي در نهایت این آب 
مي کند. اگر ما در چنین جایي ایستاده ایم، من مي گویم بیایید 
وقت مان را با برچسب زدن هاي مختلف تلف نکنیم. بیایید 
همۀمان غرق شویم،  اینکه  از  پیش  مي توان  ببینیم چه گونه 

این حوضچه را خالي کنیم.
مي خواهيد  همه  از  دنيایي  چنين  به  رسيدن  براي  و   

چوپان هایي نادان، بي سواد و شاد باشند؟
چنین الفاظ و تعابیري بي معنا و پوچ است اما نظام آموزشي 
به همین شکلي که وجود دارد، تنها مي تواند گالدیاتورهایي 
مستأصل را تربیت کند. توده ها در حال رشدند، درست مثل 
ناگهاني  طغیاني  من  که  فرض  بر  اصاًل  استیصال.  و  خشم 
چه طور،  شما  نمي کنم(،  فکري  چنین  خودم  )البته  کرده ام 
نابي  انقالب  غبطۀ  من  البته  دارید؟  دیگري  پیشنهاد  شما 
را مي خورم که به رهبري مردماِن ستم دیده یي شکل بگیرد 
اختیار  گرفتِن  دست  به  و  خود  رهایي  هدف شان  تنها  که 
مي کنم  را  تمام تالشم  هنوز  البته  باشد و صد  زنده گي شان 
ایتالیا و جهان ممکن  که وقوع چنین لحظه یي را در تاریخ 
بدانم. بهترین تصوري که دارم حتا ممکن است الهام بخش 
اما نه آن چه مي دانم و مي بینم.  از اشعار آینده ام باشد  یکي 
فرو  جهنم  به  من  بگویم:  واضح  و  ساده  را  آن  مي خواهم 
برهم  را  دیگران  آسایش  که  مي بینم  چیزهایي  و  مي روم 
چنین  که  است  درست  این  باشید.  هوش  به  اما  نمي زنند. 
جهنمي در رویاي شکل خاِص خود و توجیه خاِص خود 
است )بعضي وقت ها( . اما این هم درست است که میل آن، 
نیاز آن به مقابله به مثل، به حمله و تجاوز، به کشتن، نیرومند 
و فراگیر است. تجربۀ  منحصر به فرد و پُر از مخاطرۀ آناني 
تا مدت درازي  که »زنده گي خشونت بار« را لمس کرده اند 

در دسترس نخواهد ماند. 
   ولي ویران کردن، به معناي خلق کردن هم هست، مگر 
این که خودتان هم ویرانگر باشید. مثاًل، چه بر سر کتا ب ها 
از  که  باشم  آن هایي  از  یکي  نمي خواهم  من  خود  مي آید؟ 
تا  دارد  بیشتري  دلواپسي  براي شان  فرهنگ  دادن  دست 
جهاني  از  تصورتان  در  مردم  این  اما  مردم.  دادن  دست  از 
غالبًا  )که  باشند  بدوي  آدم هایي  نمي توانند  دیگر  متفاوت، 
شما را به چنین دیدي متهم مي کنند( و اگر ما نخواهیم افراد 

»پیشرو تر« را سرکوب کنیم...
 که این مرا خوار مي کند.

باید  كنيم،  تكيه  پيش پاافتاده  مسایل  به  نخواهيم  اگر    
داستان هاي  در  مثال،  براي  باشد.  كار  در  سر نخي 
نازیسم، كتاب سوزان همواره  ـ تخيلي، درست مثل  علمي 
تخته  را  مدرسه ها  درِ  وقتي  است.  قتل عام  در  اول  قدم 
كنيد و تلویزیون را از ميان  بردارید، چه گونه به جهان تان 

حيات مي بخشيد؟ 
دادن«.  »تغییر  یعني  من  زبان  در  کردن  ویران  یا  منسوخ   
ما  از  وضعیت  که  آن گونه  مذبوحانه  و  اساسي  تغییري  اما 
مي خواهد. مانع بزرگي که در راه شکل گرفتن یک دیالوگ 
ما  این است که  قرار دارد  فیرپو،  یا مثال  با موراویا،  واقعي 
و  نمي شناسیم  را  یک ساني  مردم  داریم،  متفاوت  نگاه  دو 
اتفاق  صداهاي یک ساني را نمي شنویم. براي شما و آن ها، 
وقتي رخ مي دهد که تبدیل به خبر شود یا به زیبایي نوشته 
باشد.  داشته  خاصي  تدوین  و  جذاب  عنوان  یا  باشد  شده 
یک  جاي  میان  این  در  هست؟  چه  این ها  همۀ   پشت  اما 
معاینه  را  بافت  دارد  جرأت  که  کسي  است  خالي  جراح 
کند و با صداي بلند اعالم کند: آقایان محترم، این سرطان 
نیست. سرطان چیست؟ چیزي که  است و خوش خیم هم 
به  مي کند  کاري  و  مي کند  ایجاد  اختالل  سلول ها  تمام  در 
بیمار  آیا  پیش.  از  منطقي  بي هیچ  کنند،  رشد  آشفته  شکلي 
سرطاني که خواب   همان بدن سالم قبلي اش را مي بیند، دچار 
نوستالژي است، حتا اگر قباًل احمق یا شور بخت بوده است؟ 
تا  کند  جانانه  تالشي  فرد  که  است  الزم  چیز،  هر  از  پیش 
به حرف هاي  کند. من  بازسازي  دوباره  را  قبلي  آن تصویر 
همۀ سیاست مداران و راه حل هاي کوچک شان گوش مي دهم 
کدام  دربارۀ  نمي دانند  گویي  مي کند.  دیوانه  مرا  همین  و 
کشور دارند حرف مي زنند، گویي در سیارۀ  دیگري هستند. 
متخصصاِن  و  جامعه شناسان  نویسنده گان،  دربارۀ  فضا  این 

گوناگون هم مصداق دارد.
 چرا فكر مي كنيد كه برخي چيز ها براي تان این قدر مبرهن 

هستند؟
 دیگر نمي خواهم راجع به خودم حرف بزنم. شاید تا حاال 
هم خیلي حرف زده ام. هرکسي مي داند که من شخصًا هزینۀ  
تجربه هاي خودم را مي دهم. اما کتاب ها و فلم هاي من هم 
هستند. شاید اشتباه مي کنم، ولي بازهم مي گویم که ما همه 

در خطریم!
           مد و مه، یكشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ 
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همۀ ما در خطريم!
پازوليني پائولو  پير  با  واپسين گفت وگو 
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حادثه تلخ و خونین 19 جدی سال 1۳79 هجری شمسی 
توسط  یکاولنگ  گناه  بی  مردم  از  نفر  آن صدها  در  که 
حوادث  انگیزترین  غم  از  یکی  شدند،  عام  قتل  طالبان 

تاریخ معاصر افغانستان خوانده شده است.
برخی  و  یکاولنگ  وارثین شهدای 19 جدی  و  خانواده 
خونین  حادثه  این  که  گویند  می  سیاسی  های  چهره  از 
همانگونه که لکه ننگی بر کارنامه سیاه طالبان است بیانگر 
بی تدبیری، طرف درگیر طالبان در یکاولنگ نیز می باشد.

ولسوالی  مردم  عام  قتل  سالگرد  پانزدهمین  مراسم  در 
استاد  پنجابی ها؛  و  القاعده  طالبان،  دست  به  یکاولنگ 
نماینده  و  از چهره های سرشناس جهادی  اکبری  محمد 
به ماجراجویی طرف  مردم بامیان طی سخنانی، صراحتاً 
در حادثه  مقاصد سیاسی  به  رسیدن  برای  طالبان  درگیر 

یکاولنگ اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور، استاد اکبری در این مراسم 
بود  برگزار شده  کابل  که روز سه شنبه )22 جدی( در 
گفت: » حرکت های ناسنجیده ی طرف درگیر طالبان در 
یکاولنگ بود که مردم یکاولنگ گوشت دهان توپ شد و 
از ایشان دفاع صورت نگرفت و این سنجیده نشد که آیا 
این توان وجود دارد که بتوان از مردم دفاع کرد یا خیر !«.

منظور از حرکت های ناسنجیده چیست و چه کسانی این 
حرکت های ناسنجیده را انجام دادند؟

خانواده ها و وارثین شهدای 19 جدی یکاولنگ نیز در 
این مراسم، پیرامون حادثه خونین سال 1۳79 یکاولنگ در 
محفل گرامیداشت از شهدا، گزارشی را منتشر کردند که 
از این گزارش می توان منظور آقای اکبری را تاحدی درک 

نمود. در گزارش مذکور آمده است:
»سال 1۳79 طالبان بر والیت بامیان مسلط بود. آنان تعداد 
زیادی از مردم مرکز بامیان را شهید کرده، خانه های مردم 

را آتش زده و نیز تندیس های بودا را منفجر کردند.
در زمستان سال 1۳79 استاد محمدکریم خلیلی تصمیم 
راهی  سمنگان،  والیت  دره صوف  منطقه  از  تا  می گیرد 

ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان شده و این ولسوالی را از 
تصرف طالبان، بیرون نماید.

در آن زمستان، هوا بسیار سرد و برف سنگینی همه جا 
را پوشانده بود. یکاولنگ منطقه ای کوهستانی، برفگیر و 
بسیار سرد می باشد. مردم یکاولنگ، نمایندگانی از علما 
فرستند؛  می  خلیلی  استاد  نزد  را  ولسوالی  موسفیدان  و 
به  آمدن  از  که  خواهند  می  خلیلی  آقای  از  نمایندگان 
یکاولنگ منصرف شود زیرا باشنده گان محل، توان خارج 
کردن زنان و اطفال خود را در چنان سوز و سرما و برف 
ندارند؛ لذا وعده می دهند که در اوایل بهار، مردم برضد 
طالبان قیام کنند. استاد خلیلی بدون توجه به درخواست 
مردم، با نیروهایش وارد یکاولنگ می شود و بعد از مدت 
کوتاهی طالبان خشمگین به ولسوالی یکاولنگ حمله کرده 
و نیروهای تحت امر استاد خلیلی پس از درگیری مختصر 

از داخل قریه ها، صحنه را ترک می کنند و می روند.
طالبان ددمنش متشکل از عرب های القاعده، پنجابی ها و 
با   1۳79 سال  جدی   19 و   18 تاریخ  در  افغان،  طالبان 
ورود به قریه های یکاولنگ، تمامی مردان قریه ها را از 
خانه ها و مساجد بیرون کشیده و همه آنان را در مقابل 
چشمان کودکان و زنان؛ در قریه ها و مرکز ولسوالی به 
رگبار بستند و قتل عام کردند. تعدادی که در برابر طالبان 
به  فجیعی  وضع  با  و  کردند  پوست  را  کردند  مقاومت 

شهادت رساندند.
صدها نفر شهید شدند. تعداد شهداء از ۳86 تا حدود 600 
نفر گفته شده است. بیشتر این افراد، در مرکز ولسوالی 
دلیل  به  قتل رسیدند.  به  یکاولنگ و بطور دسته جمعی 
وحشت زیاد و قتل عام مردان قریه ها، جنازه ها بین ۳ تا 
7 روز بر روی برف مانده بود و کسی از مردان برای کفن 
و دفن شهدا وجود نداشت. اکثر مردان جوان، به شهادت 
رسیده بودند و تعدادی هم توانسته بودند از میان برف 
ها و سرما جان خود را نجات بدهند. در این بین، جنازه 
هایی که برروی هم انباشته شده بود، یخ زده و زنان و 

کودکان توان دفن کردن جنازه ها را نداشته اند.
جمع  قریه ها  پیرمردان  و  زنان  روزها،  از  بعد  سرانجام 
از  یکی  توسط  جنازه  نماز  خواندن  از  پس  و  می شوند 
علمای محلی که از منطقه دیگری آمده بود، جنازه های یخ 
زده شهدا را بدون غسل و کفن، غالباً در گورهای دسته 

جمعی به خاک سپردند.
تعداد این قبرهای دسته جمعی، بیش از ده قبر می باشد که 

در هر کدام حدوداً ۳0 شهید مدفون هستند.
پس از این حادثۀ غم انگیز، تعداد زیادی از زنان و اطفال، 
راهی دیار غربت شدند، تعدادی از کودکان در کوهها یخ 
زدند و تعداد زیادی هم پس از مدتها خود را به ایران و 

پاکستان رسانده اند.
متاسفانه به دلیل غربت و بی کسی این شهدا و خانواده های 
آنان، تاکنون هیچ نهاد دولتی و حقوق بشری از آنان یادبود 
در  بازماندگان شهدا همه ساله  است.  نکرده  ارزشمندی 
روز 19 جدی با تجمع در یکی از مساجد مرکز یکاولنگ 
از عزیزان خود یادبود به عمل می  آورند اما تاکنون دولت 

افغانستان حتی یکبار هم از آنان یاد نکرده است.
افغانستان  حکومت  جدی،   19 داغدار  خانواده های 
مخصوصاً حکومت کرزی را بخاطر بی توجهی به خون 
عزیزان شان متهم می کنند و به شدت آزرده خاطر هستند. 
و  معیشتی  شدید  مشکالت  دچار  ها  خانواده  از  برخی 
سالمت جسمی و روحی هستند. فرزندان شهدا با مشقت 
فراوان روزگار می گذرانند و قریه هایی که همه با یکدیگر 
قرابت فامیلی دارند، از زمره محرومترین مردم می باشند.

بازماندگان شهدا از طالبان به شدت تنفر دارند و از آقای 
خلیلی که سالها معاون رئیس جمهور بود آزرده اند؛ 

مردم داغدیده یکاولنگ، خواهان برخورد قاطع با طالبان 
هستند و از دولت می خواهند که به احترام خون شهدای 
را  در 19 جدی هرسال  این عزیزان  شان، روز شهادت 
بنام »روز شهدای گمنام« در جنتری رسمی کشور ثبت 

نمایند.«
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یادی از جنایت هولناک طالبان در یکاولنگ

روح اهلل بهزاد
انترنتی  ضعیف  خدمات  از  شهروندان  از  شماری 
می گویند،  کرده  شکایت  مخابراتی  شبکه های 
شرکت های مخابراتی تنها بلد اند تا پول های هنگفت 
شرکت ها  این  واقعی  خدمات  از  اما  بگیرند،  را  مردم 

خبری نیست.
هر  فعالیت  باید  مخابرات  وزارت  باور شهروندان،  به 
یک از شبکه های فعال در افغانستان را زیر نظر داشته 
باشد، به شکایات مردم توجه کند و راه کارهای تازه یی 
را برای عرضۀ خدمات باکیفیت، رقابت سالم و کاهش 

نرخ ها در نظر بگیرد.
تا  می خواهند  مخابراتی  مسووالن شرکت های  از  آنان 

هر چه زودتر این مشکل را حل کنند.
مخابرات  وزارت  مسووالن  که  است  درحالی   این 
این  انترنت  کیفیت  شدن  بهتر  مورد  در  می گویند، 
کیفیت  کنترل  به  که  دارد  »اترا«  به نام  اداره یی  وزارت 
خدمات و نظارت بر شبکه های مخابراتی می پردازد و 
قرار  پیگرد  مورد  را  آنان  مشکلی،  وجود  صورت  در 

می دهند.
این مسووالن می گویند، برای هر شرکت مخابراتی و 
معیار ها  داده می شود، یک سلسله  انترنتی  که جواز  یا 
کیفیت خدمات  اگر  تعریف کرده ایم؛  را  و شاخصه ها 
مورد  آن صورت  در  نباشد،  معیارها  همین  به  مطابق 
یک  از  جرایمه ها  این  می گیرند،  قرار  نقدی  جریمۀ 
میلیون افغانی شروع تا به 10 و 20 میلیون و بیشتر از 

این رقم می رسد.
از  یکی  و  دانشجو  حسن زاده  فرید  احمد 
 5GB استفاده کننده گان انترنت می گوید، ماهانه از بستۀ
یکی از شبکه های داخلی استفاده می کنم، ولی در طول 
یک ماه به دلیل آنتن دهی ضعیف در برخی نقاط شهر 
به  قادر  حتا  نمی دانم،  من  که  دیگری  مشکالت  یا  و 

مصرف کردن 3GB آن نمی باشم.
حسن زاده با انتقاد از دولت می کوید: »آدم تصور می کند 
که دولت اصاًل به انترنت ضرورت ندارد و از آن استفاده 
نمی کند. اگر دولت از انترنت استفاده می کند پس باید 

به  نمی گیرد،  صورت  درست  خدمات  ارایه  که  بداند 
مثل آفتاب روشن است که این همه تبلیغات شبکه ها 
در رسانه های مختلف دروغ است و تنها به جیب مردم 

چشم دوخته اند.«
می گوید:  انترنتی  شبکه های  مسووالن  به  خطاب  او 
»اگر نمی توانید خدمات درست اریه کنید، چرا مردم را 
فریب می دهید، همه رسانه ها را اعالنات بازرگانی شما 
وجود  اصاًل  در خدمات تان  کیفیت  ولی  است؛  گرفته 
ندارد، نمی دانم چگونه نانی که از این پول ها به دست 

می آرید، به گلوی تان پایین می شود.«
همواره  که  جوان  شاعران  از  یکی  حیدریان  مقصود 
فیسبوک  آدرس  از  را  نوشته هایش  و  یادداشت ها 
است:«میزان  باور  این  به  می رساند،  مخاطبانش  به 
به  بسته گی  مخابراتی،  شبکه های  خدمات  از  رضایت 
در  و  کیفیت  کدام  با  شبکه،  کدام  از  که  دارد  مشتری 
انترنتی  از خدمات  من  استفاده می کند.  موقعیت  کدام 
متأسفانه  استفاده می کنم،  از شبکه های مخابراتی  یکی 
را  انترنتی  خدمات  شبکه  این  است،  الزم  آن طوریکه 

برای مشتریانش عرضه نمی کند.«
آقای حیدریان هم چنان بیان داشت: شبکه های مخابراتی 
داشته  کیفیت خدمات  بر  بیشتر  توجه  این که  به جای 
وزارت  دارند،  مشتریان  از  پول  اخذ  به  توجه  باشند، 
در  فعال  شبکه های  از  یک  هر  فعالیت  باید  مخابرات 
مردم  شکایات  به  باشد،  داشته  نظر  زیر  را  افغانستان 
توجه کند و راهکارهای تازه یی را برای عرضۀ خدمات 

باکیفیت، رقابت سالم و کاهش نرخ ها در نظر بگیرد.
مصطفی ملکی شهروند دیگری که از خدمات انترنتی 
شاکی است و می گوید: در افغانستان نه دولت در فکر 
مردم است و نه هم تاجرانی که در بخش های مختلف 
خدمات  از  و  می گیرند  و  هنگفت  پول  مردم  از  تنها 

واقعی آنان خبری نیست.
این شهروند می گوید: از یک طرف سطح درآمد مردم 
مخابراتی  شرکت های  دیگر  طرف  از  و  است  اندک 

به نام های مختلف پول مردم را دزدی می کنند.
در عین حال، یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات 

و تکنالوژی معلوماتی در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار 
می گوید: در ارتباط به نظارت و کنترل کیفیت شبکه ها 
ما اداره یی به نام تنظیم خدمات مخابراتی یا »اترا« داریم 
که وظیفۀ اترا، نظارت و کنترل کیفیت خدمات می باشد 
و در صورتی که شکایاتی در رابطه به این شرکت ها 
پیگیری  مورد  اداره  این  سوی  از  باشد،  داشته  وجود 

قرار می گیرد.
معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  سخنگوی 
افزود:«در روزهای پسین برای تعقیب خدمات واقعی 
داده ایم:  انجام  اساسی  کار  سه  شهروندان  به  انترنت 
یکی این که در گذشته یک طرزالعمل کنترل نظارت بر 
خدمات وجود نداشت و ما آن را در بورد اترا که در 
رأس آن وزیر مخابرات قرار داشت، ایجاد کردیم. دوم 
این که برای تطبیق این طرزالعمل، باید یک تیم تخنیکی 
شرکت  یک  کمک  به  ما  می داشت،  وجود  تخصصی 
دادیم و  آموزش  این قسمت  در  را  افرادی  بین المللی 
نظارت  در بخش  دانش  و  با تخصص  فعاًل  افراد  این 
و کنترل آماده و مجهز هستند. در مرحلۀ سوم ما یک 
دستگاهی به نام دستگاه کنترول کیفیت و اندازه گیری 
پس،  این  از  که  کردیم  خریداری   )Drive test(

ضرورت های ما را رفع خواهد کرد.«
این که  از  پس  افزود:  سخنانش  ادامۀ  در  صمیم  آقای 
مخابرات  وزارت  گرفته،  اساسی صورت  کار  این سه 
مشترکین  ماه  هرچهار  فاصلۀ  در  اترا  بخش  خصوصًا 
قرار  ارزیابی  مورد  را  مخابراتی  شرکت  صد  پنج 
و  معیارها  از  استفاده  با  را  خدمات  می دهد،کیفیت 
ارزیابی  برای کیفیت خدمات دارند،  شاخصه هایی که 
مورد  باشد،  داشته  وجود  که  شکایاتی  نیز  و  می کنند 
پیگرد قرار می دهد، جلساتی را با شرکت های مخابراتی 
و انترنتی انجام می دهند، هریک از شکایات به صورت 
دسته بندی شده در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد و 
از طرف ادارۀ اترا نتایج و اقدامات آن با رهبری وزارت 

شریک و بعداً اقداماتی صورت می گیرد.
برای کنترل و  ما  ابزار های که  از  او تصریح کرد:یکی 
نظارت خدمات مخابراتی در اختیار داریم، جرایم نقدی 

است. در آغاز برای هر شرکت مخابراتی و یا انترنتی 
که جواز داده می شود، یک سلسله معیار ها و شاخصه ها 
را تعریف کرده ایم، اگر کیفیت خدمات مطابق به همین 
معیارها نباشد، در آن صورت مورد جریمۀ نقدی قرار 
می گیرند که این جریمه ها از یک میلیون افغانی شروع 

تا به 10 یا 20 میلیون و بیشتر از این رقم می رسد.
بر  نظارت  زمینۀ  در  کرد:  نشان  خاطر  صمیم  آقای 
وب سایت  فیسبوک،  صفحۀ  طریق  از  ما  شبکه ها 
 )Media monitoring( نام  به  تیمی  که  و  وزارت 
ایجاد کرده ایم، شبکه های مجازی و رسانه ها را نظارت 
می کنیم، شکایاتی که وجود دارد را دسته بندی کرده از 
کردن  عملی  برای  اترا  ادارۀ  به  وزارت  رهبری  طریق 

می دهیم.
آقای صمیم از شرکت های جریمه شده نام نمی برد، اما 
می گوید: بر اساس گزارش هایی که ما در اختیار داریم، 
انترنت در  کنندۀ خدمات  فراهم  ادارۀ  در مجموع 68 

کشور وجود دارد.
کرد:  اظهار  وزارت  این  تازۀ  قراردادهای  مورد  در  او 
ما قراردادهایی را با کشورهای منطقه مثل قزاقستان و 
از  با نرخ چندین برابر کم تر و کیفیت بیشتر  پاکستان 
گذشته عقد کردیم و در مجوع، تالش های ما این است 

تابتوانیم انترنت خوب با نرخ مناست داشته باشیم.
سخنگوی وزارت مخابرات اظهار داشت: مشکلی در 
می شود  عرضه   3Gآن طریق  از  که  خدماتی  قسمت 
در  است.  مخابراتی  آنتن  پایه های  آن  و  دارد  وجود 
گذشته این پایه ها براساس یک برنامۀ ملی که مبتنی بر 
نیاز سنجی باشد، انجام نشده است، بیشتر به صورت 
موردی توسط نماینده های مردم و متنفذین درخواست 
وتوزیع شده است. حاال ما بیشتر در شهر های بزرک که 
تراکم نفوس آن روبه افزایش است و ظرفیت یک آنتن 
کفایت نمی کند، تمرکز داریم. برنامۀ ما در این قسمت، 
آن صورت  روی  کار  که  است  مخابرات  ملی  توسعۀ 
را  فاصله  و  نفوس  شاخص  مسأله  این  در  ما  گرفته، 
این که مشکالت  تا  را می افزایم،  پایه ها  نظر گرفته  در 

کاهش پیدا کند و خدمات 3G هم بهتر شود.
مردم  درصد  هشتاد  از  بیش  آمار  برخی  اساس  بر 
و  دارند  دست رسی  مخابراتی  خدمات  به  افغانستان 
پنج  و  میلیون  دو  از  بیش  هم  انترنت  کاربران  شمار 
صدهزار نفر گفته شده است که شمار زیادی از آن ها از 

طریق گوشی های هوشمند از انترنت استفاده می کنند.

ولسوالی   9 رفت وآمد  مسیر  اخیر  برف باری های  نتیجۀ  در 
غور و همچنان شاهراه غورـکابل مسدود شده اند. حمیداهلل 
به سالم وطندار می گوید  اضطرار غور  کمیتۀ  رییس  دادفر، 
که از این میان تنها مسیر ارتباطی ولسوالی دولتیار به شهر 

فیروز کوه باز است.
دارند  دسترس  در  آنان  که  امکاناتی  می افزاید،  دادفر  آقای 
او  نیست.  بیشتر  خسارات  با  طبیعی یی  رویداد  جوابگوی 
می گوید که قرار است به زودی کمک هایی از مرکز به این 

ولسوالی ها برسند.
حاصالت   تمام  که  می گوید  غور  اضطرار  کمیتۀ  رییس 
امکان  و  رفته  بین  از  کوه ها  دامنه های  در  ولسوالی ها  این 
سرازیرشدن برف کوچ، لغزش زمین و سیالب هنوز وجود 

دارد.
تاکنون دربارۀ خسارات و تلفات این برف باری ها آماری در 

دست نیست.
از  پیش  این رویدادها  اگر عالج  که  دادفر هشدار می دهد 
زودی رخ خواهد  به  انسانی  فاجعۀ  نگیرد،  وقوع صورت 
داد. او از سران حکومت می خواهد تا کمک ها را پیش از 
مسدودشدن مسیرهای دیگر، به این مناطق ارسال کنند تا به 

موقع بتوانند به آسیب دیده گان کمک کنند.
با  ویژه  گفت وگویی  در  نیز  غور  والی  خاضع،  غالم ناصر 
چند  می تواند  تنها  آنان  کمک های  که  گفت  سالم وطندار 
رویدادهای  بسندۀ  و  دهد  قرار  پوشش  تحت  را  خانواده 

طبیعی بزرگ نیست.
به گفتۀ آقای خاضع بیشتر از 60 درصد باشنده گان غور زیر 
طبیعی  رویدادی  وقوع  در صورت  و  دارند  قرار  فقر  خط 
توان ازسرگیری زنده گی شان را نخواهند داشت. او از سران 
حکومت خواهان کمک به این والیت »فقیر« شد و گفت که 

باید عالج واقعه پیش از وقوع  صورت گیرد.

برف باری جاده های 
9 ولسـوالی غـور را بست
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یک مقام ارشد نیروی دریایی امریکا تاکید کرد: نیروی دریایی امریکا 
به دنبال استقرار دایمی نیروهای خود در دریای مدیترانه است، تا به 
کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران مهاجران و همچنین مقابله با 

افزایش قابلیت های روسیه، کمک کند.
یک مقام ارشد نیروی دریایی امریکا تصریح کرد: نیروی دریایی امریکا 
قصد استقرار دایمی در دریای مدیترانه را دارد تا به کشورهای اروپایی 
در مقابله با بحران مهاجرت کمک کند. استقرار دایمی نیروی دریایی 
دریایی  نیروی  قابلیت های  افزایش  به  واکنشی  مدیترانه،  در  امریکا 

روسیه نیز در منطقه خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال: »آیا استقرار نیروی دریایی امریکا به خاطر 
نگرانی واشنگتن از روسیه است«، گفت: شاید بتوانید بگاوید به خاطر 
مسالۀ مهاجران است و فشاری که بر نیروی دریایی اروپا وارد می شود، 
و پس از آن، قطعًا به خاطر افزایش حضور و قابلیت های نیروی دریایی 

روسیه خواهد بود.
طی یک سال گذشته امریکا اقدام به گسترش حضور نظامی خود در 
دریای مدیترانه کرده و سامانه های دفاع موشک بالستیک خود در اروپا 
امریکا را  بالستیک  برنامۀ موشک  بارها  را تقاوت کرده است. روسیه 

اقدامی تحریک آمیز و بی ثبات کننده ارزیابی کرده است.
منطقه،  در  خود  شرکای  و  ناتو  دریایی  ظرفیت  تقاوت  برای  امریکا 
از  امریکا  داشته است.  اروپایی  با کشورهای  را  رأی زنی های مداومی 
اواسط دهه 1990 میالدی حضور مداومی در دریای مدیترانه نداشته 
است. روسیه در دکترین نظامی جدید خود بر ادامۀ حضور در دریای 

سیاه، مدیترانه تأکید کرده است.

درنخستین  شنبه  سه  دیروز  سوریه  خارجۀ  امور  وزیر  معلم،  ولید 
اوضاع  در خصوص  هندی خود  با سوشما سواراج همتای  دیدارش 
منطقه،روابط دوجانبه و مذاکرات صلح سوریه بحث و تبادل نظر کرد.
روزه  چهار  سفری  برای  گذشته  روز  که  سوریه  خارجۀ  امور  وزیر 
وارد دهلی نو پایتخت هند شد، قرار است با تعدادی ازمقامات هندی 

گفت وگو کند.
به گزارش رسانه های هند،درمالقات های معلم و مقامات هند،گفت وگو 
دربارۀ نقش هند در روند صلح سوریه،محور اصلی مذاکرات را تشکیل 

می دهد.
ژنو  در  بهمن(   5( جون   25 سوریه  صلح  مذاکرات  می رود  انتظار 

سوییس آغاز شود.
وزیر خارجۀ سوریه پیش از این به روسیه و چین نیز سفر کرده بود.

به  سوریه  خارجۀ  امور  وزیر  سفر  درمورد  هندی  تحلیل گر  یک 
اسد،  بشار  دولت  از  نو  دهلی  که  می دهد  نشان  سفر  گفت:این  هند 

رییس جمهوری سوریه حمایت می کند.
او افزود:هند معتقد است که تغییر نظام درسوریه نباید توسط قدرت 

خارجی صورت گیرد.
نکرده  سفر  هند  به  سوری  پایۀ  بلند  مقام  هیچ  گذشته  سال  پنج  در 
است و به همین دلیل، سفر معلم به هند از اهمیت ویژه یی برخوردار 
است.حدود دوسال پیش یکی از مشاوران »بشار اسد« رییس جمهوری 

سوریه با مقامات هندی دیدار داشت .

یک روزنامۀ آلمانی براساس اطالعات پولیس فدرال آلمان از برگردانده 
با توجیه  آلمان  اتریش در مرزهای  به  پناهنده  شدن روزانۀ چند صد 

اجرای پیمان دوبلین خبر داد.
روزنامۀ »دی ولت«، پولیس فدرال آلمان پناهنده گان را از لب مرز به 

اتریش بر می گرداند.
اتریش  به  بایرن  از  پناهنده  صد  چند  روزانه  گزارش،  این  براساس 

برگردانده می شوند.
یک سخنگوی پولیس فدرال آلمان در مونیخ اعالم کرد که این اقدام 

پولیس در راستای اجرای پیمان دوبلین انجام می شود.
براین اساس در یک کشور اروپایی تنها پناهنده گانی پذیرفته می شوند 

که همچنین می خواهند در آن کشور درخواست پناهنده گی بدهند.
پیمان دوبلین می گوید که یک پناهنده در یک کشور اروپایی که برای 

اولین بار به آن وارد شده است، باید درخواست پناهنده گی کند.
ظاهراً هزاران پناهنده همچنان در مسیر ترکیه، اتریش و آلمان در حال 

تردد هستند و تعداد آن ها رو به افزایش است.
بر اساس اطالعات خبر گزاری اسلوونی STA تنها در ده روز ابتدایی 
سال جدید میالدی 25 هزار مهاجر از طریق اسلوونی به غرب اروپا 

سفر کرده اند.

جهان   2015 سال  بازیکن  بهترین  عنوان  به  بارسلونا  تیم  آرژانتینی  ستارۀ 
انتخاب شد تا برای پنجمین بار توپ طال را از آن خود کند.

بهترین های سال 2015 فوتبال جهان شب دوشنبه در زویِخ  انتخاب  مراسم 
بهترین  به عنوان  بیشتری رأی،  با کسب  لیونل مسی  برگزار شد که  سویس 

بازیکن بخش مردان انتخاب شد.
متعددی  افتخارات  به  بارسلونا  با  همراه   2015 سال  در  که  آرژانتینی  ستارۀ 
چون فتح لیگ قهرمانان اروپا، قهرمانی اللیگا، قهرمانی جام حذفی و سوپرجام 
اسپانیا، جام باشگاه های جهان و نایب قهرمانی کوپا امریکا با تیم ملی آرژانتین 
دست یافت، توانست بازهم برای رسیدن به این عنوان، کریستیانو رونالدو، 

بازیکن پُرتغالی باشگاه رئال مادرید را شکست دهد.
نیمار مهاجم برزیلی باشگاه بارسلونا نیز دیگر نامزد این بخش بود.

مسی پیش از این در سال های، 2009، 2010، 2011 و 2012 به عنوان بهترین 
بازیکن جهان انتخاب شده بود.

مهاجم تيم ملی امریكا بهترین بازیكن زن جهان
در بخش بهترین بازیکن زن جهان نیز، سلیا ساسیچ مهاجم تیم ملی آلمان، 
کارلی لوید مهاجم تیم ملی امریکا و آیا میاما هافبک و کاپیتان تیم ملی جاپان 
حضور داشتند که کاری لوید به عنوان بهترین بازیکن زن جهان انتخاب شد 

و توپ طال را از آن خود کرد.

آساموا جایرۀ فيرپلی را دریافت كرد
بازیکن غنایی االصل سال های گذشته تیم ملی آلمان که پس از خداحافظی از 
فوتبال حرفه یی در قارۀ افریقا به امور خیریه می پردازد و برای گسترش فوتبال 
در بین نوجوانان بی بضاعت و پناهجویان تالش گسترده یی انجام می دهد، نیز 

جایزۀ فیرپلی)بازی جوان مردانه( فیفا را از آن خود کرد.

وندل ویرا، زنندۀ بهترین گول جهان
وندل ایرا از برزیل نیز جایزۀ پوشکاش که به بهترین گول سال جهان تعلق 

می گیرد را به دست آورد.

صاحب عجیب ترین تیپ مراسم بهترین های سال 2015 فوتبال دنیا از رویاها 
و تالش هایش برای تبدیل شدن به مرد شماره یک این وادی حرف زد.

با تیپ عجیب و همراهی مادرش،  پل پوگبا، ستارۀ فرانسوی یوونتوس که 
چهره ویژۀ مراسم انتخاب بهترین های سال 2015 فوتبال دنیا بود، ادعا کرد 
باید کارهای  تا آن زمان  اما  به دست می آورد،  را  روزی توپ طالی جهان 

زیادی انجام دهد.
همین گونه  امیدوارم  گفت:  مراسم  درباره  سال  منتخب  تیم  اعضای  از  یکی 
ادامه بدهم و روزی توپ طالی جهان را در آغوش بگیرم، اما تا آن زمان باید 
کارهای زیادی جهت پیشرفت انجام دهم. امروز وقتی به نقطۀ شروع دوران 
حرفه یی ام برگشتم، احساس بزرگی و موفقیت کردم. برای خودم خوش حالم، 

اما بیشتر برای آن هایی شاد هستم که کمک کردند به این جا برسم.
او در ادامه ضمن طفره رفتن از اظهار نظر دربارۀ شایعۀ پیوستن به بارسا با 
این جمالت از استحقاق آلگری و بوفون، سرمربی و هم تیمی اش در یوونتوس 
برای قرار گرفتن در لیست کاندیداهای سرمربی و بازیکن برتر سال حرف زد: 
بدون شک آلگری و بوفون مستحق دریافت این جایزه بودند. بوفون بی تردید 

شماره یک است و هر روز بهتر می شود.

امریکا به دنبال استقرار دایمی نیروی 
دریایی خود در مدیترانه است

مذاکرات صلح،محور گفت وگوهای 
وزرای خارجۀ هند و سوریه

پولیس آلمان پناهنده گان را
 از مرز به اتریش باز می گرداند

پنجمین توپ طالی جهان 
در دستان لیونل مسی

پوگبا:
من هم روزی 

صاحب توپ طال می شوم

امراهلل صالح

ورزش، قوت نرم افغانستان را باید تجليل كرد:
و  به خصوص کرکت  اخیر ورزش کشور  پیروزی های 
فوتبال به همه مبارک باد. ورزش آهسته آهسته به قوت 
است.  شده  مبدل  کشور  نفوذ  و  نام  برای  مبارزه یی  و  افغانستان  نرم 
هیجان، خوشی، حس افتخار و وطن دوستی را که توپ فوتبال و دنده 
کرکت به ملت ما به ارمغان آورد، هیچ مکتب سیاسی با پشتیبانی سالح 
و زور ایجاد کرده نتوانست. به آن چه موثر و کاراست باید سرمایه و 

توجۀ بیشتر گذاشت. موفق و سبز باشید.

محی الدين مهدی

نلسن ماندیال )الفاظ از من است(:
طاقت  شکنجه هاِی  زیر  و  زندان  در  را  عمرم  ثلِث  من 
فرسا سپری کردم؛ دو ثلِث عمرم را زیر تعقیب و تبعید، 
در بیغوله هاِی نمناک، و در مخفیگاه هایی تاریک و هولناک، یا در بیرون 
از سرزمینم به سر بردم تا، به نظامِ افریقاِی جنوبی نه بگویم، که بر تمایز 

میان انسان ها- بر مبنای رنگ پوست- بنا یافته بود.
در این حال، وقتی از سوِی همین نظام، متهم به نژاد پرستی می شدم، دردِ 
جانکاهی سراپاِی وجودم را فرا می گرفت، چندانکه همۀ آن سختی ها و 

تلخ کامی ها را فراموش می کردم.

جاويد فرهاد

پاسخی به یك پرسش
در  ما  اکنون  آیا  پرسید:  من  از  فرهیخته یی  دوسِت 

افغانستان متفکر داریم؟
گفتم: اگر متفکر را به معنای آدمی که فکر می کند، تصّور کنید، بی گمان 
آدم های زیادی هستند که هر روز فکر می کنند و یا به تعبیِر عام: »ُچرت« 
می زنند؛ اما اگر متفکر را به معنای واقعی اندیش مند و کسی که به تولیِد 
فکر می پردازد، به کار برید، ما با نبودِ این گونه متفکر روبه روایم؛ یعنی 
ما به معنای ژرِف آن، کسی را که به تولیِد اندیشه بپردازد، نداریم؛ آن چه 
را که به حیِث اندیشۀ خودی به کار می بریم، رونوشِت آرای دیگران 
و یا هم اندیشه های ترجمه شده اند، که آن ها را هم درست نمی دانیم و 

صرفن به بیان »طوطی وارِ« آن ها می پردازیم.
نیاز دارد؛  اندیشه  تولیِد  به  پله های پیش رفت،  پیمودن  برای  افغانستان 

چیزی که امروز سخت به آن نیاز است.

معین اسالم پور

مخاطب: رهبری وزارت دفاع ملی و ستر درستيز
بی تردید رهبری وزارِت دفاع ملی در برابِر شرایط ِکنونی 
و ّجوحاکم، برای تأمین امنیت مردم از هیچ گونه، سعی و 
تالِش دریغ نورزیده اند، اما در کنارِ این همه پشت ِکار، جایی چند مسألۀ 

اساسی در فرایند جنگ خالی ست.
1- سنگر عقیده: مسووالن و کارگزاران وزارت دفاع ملی در این زمینه 
توجهی  یک  ملی  اردوی  منسوبین  جنِگ،  و  کند  توجه یی جدی  باید 
منطقی و عقالنی از جانب ریاست عقیدتی فرهنگی وزارت دفاع ملی 

شود، این خیلی بااهمیت است.
تبلیغاِت زهرآگین و جنگ روانی دشمن، رهبری وزارت  برابر  2- در 

دفاع ملی، باید یک برنامه و راهکارِ مردم باور در نظر بگیرد.
تازمانی که این دو سنگر، تقویت و فعال نشود، و مشروعیت جنگ را 
به دست نیاوریم، هم چنان نیروهای امنیتی دچار چالش بزرگ خواهند 

بود.

آثار حکیمی

فراخوان حمایت از قانون
مزاحمت  ایجاد  و  گروگان گیری  تعدیل،  حق  هیچ کس 
تذکره(  نفوس)توزیع  احوال  ثبت  قانون  تطبیق  فراروی 

را ندارد.
رییس جمهور  توشیح  به  گذشت،  افغانستان  پارلمان  از  تذکره  قانون   
از  نمی شود؟ چرا حکومت  توزیع  برقی  اما چرا شناسنامه های  رسید، 

تطبیق قانون توشیح شده یی توزیع تذکره، سر باز می زند؟
برعلیه برخورد تعصب آمیز با قانون توزیع تذکره بایستیم و به یک صدا 

خواهان توزیع شناسنامه های برقی شویم!
همه برای یک اعتراض گسترده در پنجشنبه آماده شویم....

5 شنبه 24 جدی، شهر کابل.

محمد صابر فهیم

فیس کودکستان های دولتی از 50 افغانی به 500 افغانی 
افزایش یافت.

از  که  کودک شان  هر  برای  خانواده ها  این  از  پس 
افغانی   500 ماهانه  ناگزیراند  می کنند،  استفاده  دولتی  کودکستان های 

بپردازند.
نکته: عواید و کار و روزگار هیچ وجود ندارد، اما دولت فاسد به خاطر 
بی روزگار  و  فقیر  شهروندان  جیب  به  چشم  مفسدین اش  هزینه های 

کشور دوخته است.

فیـسبـوك نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

محمد عابد امیری
پالسی  و  اداره  دانشکدۀ  فارغان  از  دوره  نخستین 
عامۀ دانشگاه کابل روز گذشته فراغت شان را جشن 

گرفتند. 
برگزار  کابل  در  مناسبت  این  به  که  محفلی  در 
دانشکده  این  دانشجوی  دو  و  هفتاد  بود،  گردیده 

سند فراغت به دست آوردند.
دانشکدۀ اداره پالسی عامۀ دانشگاه کابل برای اولین 
را  دانشجویان  و  گردید  ایجاد   1۳90 سال  در  بار 
در برنامه های درسی روزانه و شبانه جذب می کند. 
 هدف از ایجاد این دانشکده، کمک به انکشاف و 
تقویت ظرفیت های ادارات و مؤسسات دولتی وغیر 

دولتی می باشد.
و  اداره  دانشکدۀ  فارغان  از  یکی  ظاهری  مریم 
پالیسی عامه با نگرانی از شمار بی کاران در کشور 
به روزنامۀ ماندگار گفت: خواهان ایجاد زمینۀ کار 

در نهادهای دولتی و غیر دولتی هستیم.
بانو ظاهری افزود: ما به شکل مسلکی و تخصصی 
آموزه های  این  از  می خواهیم  و  دیده ایم  آموزش 

خود برای خدمت به افغانستان استفاده کنیم.  
عامه  پالیسی  و  اداره  دانشکدۀ  دانش آموختۀ  این 
خاطر نشان می کند: امروزه ما می بینیم که ادارات ما 
توانایی انجام کار را به شکل درست ندارند، چون 
اگر  و  نداریم  ادارات  این  در  تخصصی  نیروی  ما 
داریم هم کم است و فارغین این دانشکده می توانند 

جای خالی متخصصین را تکمیل کنند.
در عین حال، محمد فواد هاشمی دانشجوی دیگر 
دانشکدۀ پالیسی و ادارۀ عامه می گوید: دولت باید 

امروز  دانشجویانی که  و  بسپارد  آن  اهل  به  را  کار 
فارغ شده اند را در بخش هایی که نیاز است، جذب 
شده  آنان  باالی  که  ملی   سرمایه گذاری  از  تا  کنند 

است، بهره برده شود.
ما  برای  را  کار  زمینۀ  دولت  اگر  می کند:  تأکید  او 
برای  را  خود  آموخته های  ما  و  نسازد  مساعد 
همه  بعد  سال  چند  نکنیم،  استفاده  کشور  بهبودی 

دانستنی های ما فراموش مان خواهد شد.
پالیسی  و  اداره  رشتۀ  از  درحالی  دانشجویان  این 
زیادی  شمار  اکنون  هم  که  می شوند  فارغ  عامه 
مدارک  با  کشور،  ملکی  خدمات  ادارۀ  مأموران  از 

اداره ها  در  آن،  از  پایین تر  حتا  و  دوازدهم  صنف 
مصروف کار هستند. 

به شدت  کشور  عامۀ  ادارۀ  آگاهان،  برخی  گفتۀ  به 
زمینه های  در  متخصص  و  مسلکی  کادر  کمبود  از 
مدیریت، منابع بشری، تدارکات، مالی و اداری رنج 

می برد. 
پالیسی  و  اداره  دانشکدۀ  دانشجویان  حال،  این  با 
عامه می توانند این کمبودی و نقض در اداره ها را 
زمینۀ  در  کالن  تحول  و  تغییر  سبب  و  کرده  رفع 
بهره وری  و  کارایی  و  کشور  اداری  نظام  اصالح 

اداره ها شوند. 

رییس کمیسیون دفاعی مجلس سنای پاکستان 
صورت  به  نفر  هزار   50 تا   40 روزانه  گفت: 
غیر قانونی از مرز مشترک پاکستان و افغانستان 

عبور می کنند.
دفاعی  کمیسیون  رییس  القیوم  عبد  جنرال 
مجلس سنای پاکستان اظهار داشت: روزانه 40 
از مرز  قانونی  نفر به صورت غیر  تا 50 هزار 

مشترک پاکستان و افغانستان عبور می کنند. 
بسیار  کشور  دو  بین  مشترک  مرز  افزود:  وی 

پست   60 از  فقط  افغانستان  اما  است  طوالنی 
مرزی برای حفاظت از این مرز استفاده می کند 
و تعداد سربازان مرزی این کشور نه تنها ناکافی 

بلکه کم است. 
عبدالقیوم گفت: فقط در ۳ پست مرزی چمن، 
انگور اده تردد قانونی در جریان است  خیبر و 
و در مقابل قسمت های زیادی از مرز مشترک 
پاکستان و افغانستان به محل رفت  و آمد افراد 

غیرقانونی تبدیل شده است. 

مرز  از  حفاظت  برای  پاکستان  افزود:  وی 
و  گرفته  نظر  در  مرزی  پست   650 مشترک 
سر  به  باش  آماده  حالت  در  همیشه  سربازان 
وجود  کنترلی  چنین  افغانستان  در  اما  می برند 

ندارد.
رییس کمیسیون دفاعی مجلس سنای پاکستان 
تأکید کرد: زمانی که هواپیماهای ناتو و امریکا 
به  آنها  می دادند  قرار  هدف  را  شبه نظامیان 
با  می کردند  عبور  مرز  از  غیر قانونی  صورت 
مرز  کنترل  مشکل  باید  موضوع  این  به  توجه 

افغانستان حل شود.
در  که  پاکستان  ارتش  که  است  ذکر  به  الزم 
به  موسوم  ضدتروریسم  عملیات  انجام  حال 
است  پاکستان  قبایلی  مناطق  در  ضرب عضب 
افغانستان  به  تروریست ها  فرار  درباره  بارها 
هشدار داده و از دولت کابل درخواست کرده 
تدبیری برای جلوگیری از فرار شبه نظامیان در 

نظر بگیرد.
پاکستان و افغانستان حدود 2100 کیلومتر مرز 
کشور  دو  که  دیورند  خط  که  دارند  مشترک 
شامل  نیز  را  دارند  اختالف  هم  با  آن  سر  بر 

می شود.

فراغت نخستین دوره
 از دانشجویان دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه

رییس کمیسیون دفاعی مجلس سنای پاکستان:

افغـانستان کـنترلی بـر مـرز نـدارد

مرد کانادایی بعد از پنج 
سال اسارت

 از نزد طالبان آزاد شد

وزارت خارجه کانادا اعالم کرده است که یک شهروند این 
کشور که نزد طالبان در افغانستان اسیر بود آزاد شده است. 

این مرد پنج سال تمام در نزد طالبان اسیر بوده است.
 استیفن دیون، وزیر خارجه کانادا روز دو شنبه اعالم کرد 
که کولین رودرفورد در سال 2010 توسط طالبان اسیر شده 

بود و فعاًل آزاد گردیده است.
وزیر خارجه کانادا در مورد چگونگی آزادی او اطالعاتی 
اما گفته است که کمک قطر منجر به آزادی  نداده است، 

این مرد کانادایی شد.
شهروند  این  که  گفت  پولیس  فرمانده  امرخیل،  اهلل  امین 
ولسوالی  در  شنبه  دو  روز  ظهر  از  قبل   11 ساعت  کانادا 

گیروی والیت غزنی آزاد گردید.
گروه طالبان اسارات رودرفورد را در سال 2011 میالدی 
سال  اواخر  در  او  که  می رساند  گزارش ها  اما  کرد،  اعالم 
2010 اسیر شده بود. هرچند گروه طالبان این مرد کانادایی 
را به جاسوسی متهم کرده بود، وزارت خارجه کانادا گفته 

است که او فقط یک سیاح بوده است.
»کانادا خیلی خوشحال است«

نشر  طالبان  گروه  توسط   2011 سال  در  که  ویدیویی  در 
بود،  ساله   26 دستگیری اش  زمان  در  که  رودرفورد  شد، 
افغانستان  به  تاریخی  مکان های  از  بازدید  برای  بود  گفته 

سفر کرده است.
بسیار  »کانادا  است  گفته  خبری  اعالمیه  یک  در  دیون 
خوشحال است« که آزادی این مرد موفقانه انجام شد. او 
افزوده است: »ما انتظار داریم که آقای رودرفورد بتواند به 

کانادا برگشته و با خانواده و دوستان اش یکجا شود.«
ملیسا  نام  به  کانادایی  خبرنگار  یک   2008 نوامبر  ماه  در 
فونگ توسط طالبان آزاد شد و او خود مدعی شده بود که 

با اسیران طالبان تبادله شده است.
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