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اكتشافات مهِم علمي نيست كه اشكال مي آفریند، زیرا كسب 
دانستني ها هميشه بهتر از باقي ماندن در ناداني است؛ اشكال 

در باوري است كه وراي دانستني ها وجود دارد.
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نمایندۀ ارشد غنی در هلمند:

 نیـازی به ادامـۀ جنگ 
با طالبـان نیست

به  که  سال هاست  افغانستان  آب های  می گوید،  جمهور  رییس 
اشرف غنی  می شود.  به کشورهای همسایه سرازیر  رایگان  گونۀ 
که در چهارمین دور از کنفرانس سه روزۀ توسعۀ زراعت صحبت 
کشورهای  برای  »احمق پولی«  عنوان  به  آب ها  این  از  می کرد، 

همسایه یاد کرد.
رییس جمهور غنی می گوید که آب های کشور باید مهار شده و 
به مشوره های  نیازی  او می افزاید که  باشد.  افغانستان  اختیار  در 
جهانی دربارۀ آب های کشور نیست و مهار این  آب ها در اولویت 

آنان  قرار دارد.
آقای غنی در این کنفرانس از ساخت 21 بند آب خبر می دهد 
و می گوید که با مهار آب های کشور، زمینه برای استفاده از این 

آب ها مساعد شده و به نحوی...                   ادامه صفحه 6

رییس جمهور در کنفرانس توسعۀ زراعت: 

»احمق پولی« به همسایه ها 
بــس است

سپاس گزاری از ورزشکاران 
مدال آور قهرمان 

صفحه 6

رغنـده پـراختیـايي کـارونـه
دکلیودبیارعونې اوپراختیا وزارت دميل پیوستون پروګرام دخپل کارله پیل نه دهیواد )۸۸٪( ترپوښښ الندې راوستې اوهوديې کړی چې ټول هیواد دخپلو رغنده پراختیايي کارونو 

تر سیوري الندې راويل.

دی وليس پروګرام دیوې دموکرتیکي او با ثباته ټولڼې داسايس بنسټ په توګه ټولنیزاصالحات مینځته راوړي دي.

همداشان زیاریې ویستيل چی دژوند دپراختیایي وسایلو دبرابلو له الرې دکلیو په منابعو دالرسسۍ او کنرتول په غرض دټولنیز مشارکت داصولو رسه سم کيل ودان کړي .

دميل پيوستون پروګرام دسیمه ایز حاکمیت ټینګښت او دلوږې، بی وزلۍ اوبیکارۍ کمښت ته زمینه برابروياودپراختیایي شوراګانو په جوړیدورسه کلیو ته دغوړیدنې اوپرمختګ زیري 

راوړي .

باید ووایو دميل پیوستون پروګرام ،دکلیو دپراختیایي شوراګانو دښځینه اونارینه غړو قابلیت ته وده ورکوي اووړتیا وربښي چې خپلې پراختیایي غوښتنې اواړتیاوې وپیژين.

البته دهر کيل پراختیایي شورا دیووايل ،اتفاق اوسال مشورویوه ډاډمنه مرجع اوپه کلیو کې دآبادۍ،غوړیدنې اوپرمختګ وسیله ده.

دنورو والیتونو دکلیو او بانډو که تیر شو اویواځې دکندهار والیت اړونده سیمې مثال راوړونو وبه وایو چې په کندهارکې دپورتني اصل ښکاره کیدل له ورایه احساسیږي. پراختیایي 

شوراګانو دلته دخلکو په مرسته دکلیو په بیارغونه پیل کړی څو کلیوال رسه یويش اودکلیو دبیارغونې اوسمسورتیا لپاره یوشمیر پراختیایي پروژې ترالس الندې ونیيس. 

دبیلګې په توګه کولی شو دکندهار والیت دنیش ولسوالۍ دخودزو،کاریزګي ،عبدالسالم ،میان کوه اومیربابا زیارت کيل یاد کړو.داکيل رسه یوځای شوي اویوه ګډه پراختیایي شورا یې 

جوړه کړې ،داشورا دخلکو دلومړنیو اړتیاوو په پام کې نیولو رسه یاد شوي کيل دڅښاک دپاکواوبو اوسړک څخه برخمن کړل.

ددې شورا له الرې داوبو دیرش څاګانې کیندل شوي اواليس مببې پکې نصب شویدي .همدا رنګه یواوږد سړک جوړشوی چې اړوند کيل دشاه ولې کوټ له ولسوالۍ رسه نښلوي 

،ددې سړک په جوړیدو رسه دشاوخوا ۳۲۴۱ کورنیو ستونزې هوارې شوي دي. یواخې به دخودزوکيل دشورا درییس خربې راواخلو چې وایي:

» کله چې دميل پیوتسون پروګرام له خوا دلته پراختیایي شورا نه وه جوړه شوې زموږ کلی له دریوستونزو رسه مخامخ ؤ، لومړی داچې زموږ په کيل کې دڅښاک اوبه نه وې ،ښځو 

اوماشومانو دډیرلرې واټن نه اوبه راوړلې، بله داچې زموږ کلی دولسوالۍ نه ډیرلرې پروت ؤ، سړک مو نه درلود اوکله چې به کوم څوک ناروغ شو هغه به مو په ډیرو ستونزو روغتون ته 

رساوه. زموږ بله ستونزه دسړک په تګ لوري کې دبې امنیتۍ ستونزه وه خواوس دخدای په فضل دغه ټولې ستونزې دهمدې شورا له الرې له منیځه تللی دي. اوس اوس موږ په کورکې 

اوبه لرو، سړک اوکيل ته دموټرو ورتګ ترزیاته حده دخلکو ستونزې له منیځه وړي اودبې امنیتۍ ستونزه هم له همدې الرې هواره شوي ده.

هوکې ګرانو لوستونکو دکندهار دنیش ولسوالۍ همدا څلورکيل چې مخکې مویې نومونه واخستل ،رسه یوځای شوي اویوه ګډه شورا یې جوړه کړیده اوټول کلیوال دورورولی په فضا 

کې ژوند کوي .ددې کلیو خلکوپریکړه کړې چې هلته نورنوبې امنۍ ته دپای ټکی کیږدي اودخدای په مرسته دخپلو کلیو امنیت پخپله تأمین کړي.«

دادهمدې څلورو کلیو دخلکو دزړه خربه ده چې وایې دميل پیوستون پروګرام یوله برکته ډک پروګرام دی اودخلکو اودولت ترمینځ اړیکي ټینګوي اودخلکو ترمینځ ددوستۍ او ورورولۍ 

فضا مینځه راوړې.

دسیمې اوسیدونکي داګډه شورا په کيل کې دیووايل ،اتفاق او ورورۍ نښه ګڼي اوخپلې هرډول مرستې ورڅخه نه سپموي .

جامعه  انجمن  همکاری  با  مسعود  شهید  نیاد 
مدنی جوانان افغانستان، محفلی را بخاطر تقدیر 
با  اخیراً  که  مان  موفق  و  جوان  ورزشکاران  از 
دست آورد بزرگ مدال های طال ، نقره و برنز 
در مسابقات جنوب اسیا از هندوستان به وطن 

برگشته اند برگذار نمود.
بنیاد مسعود )رح( به این باور است که در این 
ورزش   ، ما  کشور  سخت  و  سخت  روزگاری 
دگر  برای  ایست  روزنۀ  جوانان  این  پیروزی  و 
بدون  باید  که  ما  مردم  ذهنی  و  روحی  گونی 

تبعیض، از همۀ خانواده ورزش تقدیر نمود.



ACKU گذشته ها به  هرچند  بغالن  و  سرپل  فاجعۀ 
برمی گردد و ریشه در سیاست های کلِی دولِت 
پیشین و فعلی دارد؛ اما به طور اخص با امضای 
و  رسید  خود  اوِج  به  غوری  دند  توافق نامۀ 
طالبان  آشکار،  معاملۀ  یک  در  که  شد  سبب 
استراتژیِک  این والیِت  از  بر بخش های مهمی 
شمال کشور مسلط شوند. بدون شک آن چه را 
شبیه  می توان چیزی  افتاد،  اتفاق  بغالن  در  که 
در  وقوع،  از  پیش  که  دانست  کندز  حادثۀ  به 
طرح ریزی  تمامیت خواه  گروهِ  فکِر  اتاق های 

شده بود. 
دولت در حال حاضر با طفره رفتن و سیاست 
اغفال، سعی در پنهان کردن و الپوشانِی معاملۀ 
حِل  برای  باید  که  حالی  در  دارد؛  غوری  دند 
نتایج  به  که  را  آن چه  شفاف،  گونۀ  به  مشکل 
فاجعه بار در بغالن انجامید، دنبال کند. از سوی 
دیگر، برخی مقام های رده باال که عماًل در توافق 
داشته اند،  اساسی  و  محوری  نقش  غوری  دند 
مضطرب  و  سراسیمه  که  همچنان  روزها  این 
به نظر می رسند، تالش دارند که از توافق نامۀ 
جعلی  و  واقعی  غیر  روایت های  غوری،  دند 
ارایه دهند. یکی از این افراد، بدون هیچ شک 
و تردیدی، گالب منگل وزیر سرحدات، اقوام 

و قبایل می تواند باشد.
برخی  به  گفتن  پاسخ  برای  که  منگل  آقای 
پرسش ها در مورد معاملۀ دند غوری در یکی 
در  داشت،  شرکت  تلویزیونی  برنامه های  از 
پاسخ به پرسِش گردانندۀ برنامه چنان پاسخی 
داد که فقط می توان به آن خنـدید. آقای منگل 
در پاسخ به این پرسش که چگونه دند غوری 
در یک معامله به طالبان داده شد، در حالی که 
اضطراب و ترس در تمام سیمایش پیـدا بود، 
یاد  خوب  »شما  که:  گفت  برنامه  گردانندۀ  به 
کنید  باال  و  تا  را  ایرانی  کلماِت  که  گرفته اید 
چیز  هیچ  پشتو  و  دری  ملی  زبان های  از  ولی 

نمی دانید«. 
با همین خطاب، آقای منگل تالش ِ مذبوحانه یی 
به خرچ داد تا خود را از معاملۀ دند غوری مبرا 
سازد و ضمنًا آن را یک موضوِع کاماًل انسانی 
و ملی نشان دهد که هیچ منافاتی با ارزش ها و 

برنامه های دولت نداشته است.
بعد  هفته  چند  غوری  دند  معاملۀ  اثراِت  اما 
یورش  با  طالبان  شد.  مشخص  آن  امضای  از 

که  شدند  موفق  والیت،  این  از  بخش هایی  بر 
وضعیت را تغییر دهند و عماًل سرپل را که قباًل 
محل  به  بود،  روبه رو  جدی  تهدیدهای  با  نیز 
اصلِی درگیری های خود در شمال تبدیل کنند. 
استراتژیک  والیِت  هم  طالبان،  برای  بغالن 
می تواند  گونه یی  به  هم  و  می رود  شمار  به 
جبران کنندۀ ناکامی های آن ها در کندز و فاریاب 
باشد. طالبان به پاِی خود وارد بغالن نشده اند، 
بل در معاملۀ سری با جناح تمامیت خواه به این 
تالش  منگل  آقای  چرا  اما  شدند.  وارد  منطقه 
به گونۀ  آن هم  فرافکنی و عصانیت  با  که  کرد 
دند  قضیۀ  در  خود  معاملۀ سوءِ  از  غیرمنطقی، 

غوری دفاع کند؟ 
گردانندۀ  پرسِش  با  که  لحظه یی  در  او  شاید 
احساساِت  نتوانست  شد،  به رو  رو  برنامه 
قبیله گرایانۀ خود را کنترل کند. مسلمًا دفاع از 
ملی کشور  منافع  به  آن  معامله که در  نوع  هر 
آسیب وارد شود، با هر زبان و بیانی که صورت 
این  گاهی  ولی  است.  غیرمنطقی  بازهم  گیرد، 
منطقی  به ظاهر  پوشش هاِی  با  غیرمنطقی  وجه 
می تواند رفع و رجوع شود؛ اما آقای منگل حتا 
برای خود چنین فرصتی را هم نخواست فراهم 
توهین  و  اهانت  به  شروع  مستقیم  او  بسازد. 
زبان های  از  دیگر  یکی  به  که  کرد  افرادی  به 
خطاِب  طرف  می گویند.  سخن  کشور  رسمِی 
آقای منگل، تنها گردانندۀ برنامه و یا یک رسانۀ 
همۀ  به  لهجه  صراحِت  با  او  نبود،  مشخص 
کسانی که به زبان فارسی دری سخن می گویند، 
در  برخوردی  چنین  و  داشت  روا  اهانت 

ساده ترین نتیجه گیری، چیزی جز برتری جویی 
قومی و جنایت تلقی شده نمی تواند. 

زباِن  از  استفاده  نوع  به  منگل  آقای  اگر  باز  و 
گردانندۀ برنامه اعتراض داشت، باید به صورِت 
مشخص به آن اشاره می کرد و توضیح می داد 
و نه این که بگوید »شما کلمات ایرانی را خوب 

تا و باال می کنید«.  
منصوب کردِن یک زبان به منطقه و جغرافیای 
تنها  و  نمی کند  حل  را  مشکلی  هیچ  خاص، 
برمال  را  کسانی  بدوِی  و  عقب مانده  ذهنیِت 
قومی  هژمونِی  راه ِ  از  می خواهند  که  می سازد 
آقای  به  سازند.  مقهور  را  دیگران  زبانی،  و 
فارسی  زبان  که  گفت  باید  به روشنی  منگل 
گونه گون  گویش های  که  زبانی ست  دری، 
می تواند  دیگری  زباِن  هر  که  همان گونه  دارد، 
میان  در  حتا  زبانی  گویش های  باشد.  چنین 
گویشوراِن یک کشور و یک والیت و یک شهر 
و  است  فهم  و  شناسایی  قابل  به ساده گی  نیز 
نباید از آن تعبیرهای سیاسی و قومی کرد. این 
نوع ذهنیت نشان می دهد که عده یی خاص در 
افغانستان، از همین راه به آب و نان می رسند 
و با تفرقه افکنی و مغشوش کردِن اذهان عامه، 
می خواهند حقایق و رسوایی های خود را پنهان 
در  گروهی  به  عماًل  منگل  آقای  دارند.  نگه 
افغانستان تعلق دارد که نمی خواهد این کشور 
به ثبات و امنیت دست پیدا کند. این گروه به 
هیچ قوم، تبار و زباِن خاصی تعلق ندارد و تنها 
می توان آنان را سلطه گرا و تمامیت خواه نام داد.  
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احمــد عمران

جفنگ های منگل 
در مورد معاملۀ دند غوری

 

منابعی که مدعی اند از آن چه در هلمند می گذرد باخبرند، 
بغالن،  به ساِن  تا  دارد  وجود  تالش هایی  که  می گویند 
این  با طالبان در والیِت هلمند صورت گیرد.  معامله یی 
طالبان  به دسِت  هلمند  از  که بخش هایی  منابع می گویند 
افتاده است و دولت پس از این، نه تنها اراده یی به انجامِ 
عملیات در هلمند ندارد، بلکه بخش هایی از این والیت 

را نیز به طالبان می سپارد. 
به نظر می رسد که یکی از شروط طالبان برای پیوستن به 
پروسۀ صلح، واگذاری بخش هایی از افغانستان از جمله 
آن  فرصِت  اینک  که  است  بوده  آن ها  به  هلمند  والیت 
عنواِن  به  می تواند  که  واگذاری  این  است.  گشته  فراهم 
این که شامل  کنارِ  در  گردد،  اعالم ناشده عملی  توافقاِت 
جانِب  از  است،  طالبان  قوی سازی  به  مربوط  بحث های 
دیگر به بحِث مواد مخدر و قاچاِق آن نیز ارتباط می گیرد. 
زیرا هلمند اصلی ترین مرکز مواد مخدر در افغانستان و 
یکی از عمده ترین مراکِز تولید مواد مخدر در سطح جهان 
است. این والیت به همین دلیل برای برخی از حلقاِت 
خارجی و طالبان اهمیت دارد. قاچاق براِن مواد مخدر و 
آنانی که در دولت از سود حاصل از کشت و قاچاِق مواد 
مخدر در این والیت فیصدی می گیرند، در پی واگذارِی 
بخش های عظیمی از این والیت به طالبان اند و هر سال 

در بهار، چنین اتفاقی به شکِل اعالم ناشده  رخ می دهد. 
 اما این بار، گالب منگل با سفر به والیت هلمند، ضمِن 
حمایت از توافق نامۀ ننگیِن دند غوری بغالن، خطاب به 
هلمندی ها گفته است که آن توافق نامه منجر به صلح شده 

بود و »دشمن« در برابِر آن اعتراض کرده است. 
هدف وزیر سرحدات از عبارِت »دشمن«، اکثریِت مردم 
افغانستان است که مخالِف امضای آن توافق نامه بوده اند.  
حاال با توجه به سخنان و حضورِ مشکوِک این شخص 
در آن والیت و نیز اعزامِ یک هیأِت جداگانه برای بررسی 
وضعیت در هلمند و مذاکراِت پنهانی با طالبان، احتمال 
واگذارِی بخش های وسیعی از هلمند به طالبان و امضای 
یک توافق نامه با آنان بعید به نظر نمی رسد؛ به ویژه این که 
بهانۀ  به  چهارجانبه  نشسِت  چهارمین  برگزاری  موعد 
گفت وگوهای صلح، نزدیک است و چنین گام هایی در 
واقع در راستای اهداِف این نشست ها برداشته می شود. از 
طرف دیگر، دولت در نظر دارد که امنیِت خط لولۀ تاپی 
را که از افغانستان و پاکستان به هند می رسد، در تفاهم با 
طالبان تأمین کند. بخش مهمی از این خط لوله از هلمند 
می گذرد و ریاست جمهوری مایل بوده که طالبان در این 
پروسه نقش بازی کنند و پاکستان هم چنین وعده یی را 

به جانِب افغانستان داده است. 
اما وقتی چنین اتفاقی بیفتد، بدون شک طالبان به عنوان 
حضور  افغانستان  خاِص  بخِش  یک  در  دولت  یک 
خواهند یافت و عماًل بخش هایی از کشور به طالبان و 
از آن طریق، به پاکستان سپرده خواهد شد. شاید چنین 
طرحی در نشست های چهارجانبه هم مطرح شده باشد؛ 
نشست هایی که مردم افغانستان دقیق نمی دانند در آن ها 

چه گذشته و می گذرد. 
به هر صورت، سپردِن بخش هایی از افغانستان به خصوص 
از  توجهی  قابل  بخش  طالبان،  به  تاپی  لولۀ  خط  مسیر 
کشور را از کنترِل دولت خارج می کند و دولِت دیگری 
این  افغانستان حساسیِت  مردم  اگر  می آورد.  به وجود  را 
و  رسانه ها  و  سیاست مداران  و  نکنند  درک  را  موضوع 
طالبان  به  مناطق  برخی  واگذارِی  مسالۀ  مدنی،  نهادهای 
ندهند،  قرار  توجه  مورد  را  هلمند  والیت  به خصوص 
بدون شک کشور به زودی واردِ یک بحراِن بزرگ و تازه 

می گردد که رهایی از آن بسیار سنگین تمام می شود! 

یک افغانستان
 و دو دولت؟
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آیا تا به حال شده كه كسی در برنامۀ تلویزیونی شركت كند و به جای 
پاسخ به سوال مشخِص مجری برنامه، از او در مورد نوِع استفاده از زبان 
انتقاد كند، آن هم در حالی كه خودش نيز از همان زبان برای گفت وگو سود 
می جوید؟ به چنين برخوردی، به جز این كه نام فاشيسِم زبانی را داد، می توان 
اصطالح دیگری را تجویز كرد؟ در كجا گردانندة برنامه از هنجارهای زبانی 
عدول كرده بود كه آقای منگل چنان بی محابا و گستاخانه بر او ُخرده گرفت؟ 
آیا سخن گفتن به زبانی كه عمالً در قانون اساسی كشور یكی از زبان های 
رسمی شناخته شده، جرم است؟



ACKU روزها حکایت   این  فروشیهای شهر  روز نامه  و  کتاب 
از آن جهت که خواننده و  غم انگیزی دارند. غم انگیز 

خریداری ندارند.
اطراف  مجله  و  روزنامه  کتاب،  از  بزرگی  قفسه های 
را  شهر  این  فروشی های  روزنامه  و  کتاب  دکان های 
میان  از  ماه ها  حتا  و  روزها  اما  است؛  ساخته  مزین 
به  آدم ها  از  معدودی  شمار  میلیونی،  پنج  جمعیت 

کتاب فروشی و روزنامه فروشی ها سر می زنند.
افغانستان  در  چاپی  شماررسانه های  که  حالی  در 
است،  یافته  افزایش  شدت  به  اخیر  سال  چند  طی 
نشریه های  از  استفاده  فرهنگ  که  می شود  گفته  اما 
چاپی به خصوص روزنامه در افغانستان در مقایسه به 

گذشته کاهش یافته است.
در کنار این، کتاب فروشان شهر کابل نیز از نبود مردمان 
کتاب خوان و روزنامه خوان به شدت شکایت دارند و 
می گویند که مردمان این سرزمین، اصاًل نیاز به کتاب و 

مطالعه را درک نمی کنند.
روزنامۀ  با  گفت وگو  در  کابل  باشنده گان  از  شماری 
ماندگار می گویند، در حالی که  می خواهند از موضوعات 
داغ روز باخبر شوند، اما عوامل مختلفی وجود دارد که 

آنان را از خوانش روزنامه و کتاب بازمانده  است.
به نظر می رسد که به رغم ایجاد بنیاد ها و مراکز فرهنگی 
بی شمار، فرهنگ کتاب خوانی و روزنامه خوانی در بین 
جوانان رونق نیافته است. هرچند افغانستان در جریان 
سال های جنگ بسیاری از بنیاد ها و مراکز فرهنگی خود 
این  طالبان  رژیم  سقوط  از  بعد  اما  داد،  دست  از  را 
بنیاد ها به شمول کتاب خانه های عامۀ کابل دوباره سازی 

گردیده اند.
کتاب خانۀ عامۀ کابل از جملۀ مراکز فرهنگی است که 
در سال 1345 به حیث یک مرکز فعال و مستقل آغاز 
جوانان  از  کمی  شمار  روزانه  اکنون  کرد.  فعالیت  به 
هم  یا  و  پایان نامه  نوشتن  برای  یا  که  دانشجو  آن هم 
مورد  کتاب های  یافتن  برای  دانشگاهی  سمینارهای 

نیازشان به آن مراجعه می کنند.
گفته می شود که مردم افغانستان در مقایسه به کشورهای 

دیگر کمتر عالقه به خوانش کتاب و روزنامه دارند.
مکان های  مشهورترین  از  جوی شیر  و  آسمایی  جادۀ 
فروش کتاب و روزنامه در شهر کابل است. برای این که 
بدانیم روزانه به چه تعداد کتاب و روزنامه در بازار های 

این منطقه به فروش می رسد به این جا سر زدیم.
منطقه  این  در  کتاب  فروشنده گان  از  عثمانی  عزیزاهلل 
از  یکی  می گوید،کتاب  کرده  شکایت  مشتری  نبود  از 
نیازهای مهم و اساسی هر جامعه است، اما در کشور ما 
این نیاز از نیاز های نهایی و آخری به حساب می آید. 
مشکلی  اجتماعی  و  اقتصادی  نگاه  از  کسی  هرگاه 
نداشت، رجوع می کند به خواندن کتاب، اگر درصدی 
بشماریم تقریبًا سی درصد از مشتریان خود را در این 

روزها از دست داده ایم.

او یکی از دالیل کاهش در فروش کتاب و روزنامه را 
در فرار جوانان از کشور دانسته می افزاید:«تنها آن شمار 
از افراد که در دانشگاه به منابع نیازمند می شوند، رجوع 
و  فقر  دلیل  به  همه  دیگران  کتاب،  خرید  به  می کند 
عاریت  به  را  خود  دانشگاهی  هم  از  یا  پول  نداشتن 
برای شان  تا  می کند  کپی  را  کتاب  هم  یا  و  می گیرد 

اقتصادی تمام شود«.
آقای عثمانی ادامه داد: در گذشته روند خرید کتاب و 
روزنامه به مانند حاال نبود، مردم کتاب های متنوع اعم 
از حقوقی، سیاسی، ادبیات و روان شناسی تا رومان و 
داستان کوتاه و غیره...، اما یک سال است که به دلیل 

نبود مشتری کتاب تازه وارد، چاپ و نشر نکرده ایم.
آقای عثمانی علت کاهش در فروش روزنامه و کتاب 
مردم  که  است  باور  این  به  دانسته  بی کاری  و  فقر  را 
می آورند صرف  دست  به  که  را  پولی  می کنند  تالش 

غذا و نان برای فامیل کنند.
به  هم  کتاب  عنوان  ده  حتا  روزانه  می دهد:  اوادامه 
تا  روزانه  گذشته  در  که  حالی  در  نمی رسانم  فروش 

صدو پنجاه عنوان کتاب به فروش می رساندم.
کتاب  شدترین  و  آمد  پُر  از  یکی  سعید  انشارت 
فروشی های شهر کابل است که به گفتۀ مدیر فروش 
صد  سه  الی  دوصد  حدوداً  روزانه  انتشارات،  این 

متقاضی کتاب آن جا مراجه می کنند.
سعید  انتشارات  فروش  مدیر  سعیدی  احمد  دبیر 
کتاب  خرید  برای  متقاضیان  سال  طول  در  می گوید، 
و روزنامه متفاوت می شود و در شروع سال و با آغاز 
دانشگاه ها شمار این متقاضیان نیز افزایش پیدا می کنند.
او می گوید: اوضاع سیاسی جاری در کشور همان گونه 
اثر گذاشه  اقتصادی  که در سایر بخش های تجاری و 
سال های  به  بسبت  نبوده  اثر  بی  هم  کتاب  باالی  این 

گذشته مشتری های زیادر زا از دست داده ایم.
ناامنی ها و  را در  آقای سعیدی علت کاهش مشتریان 
فرار جوانان دانسته بیان می دارد: »وقتی روان مردم آرام 
نباشد و وقتی کسی در این کشور نباشد، کتاب فروش 
و خواندن کتاب معنی نمی داشته باشد، عدۀ به خاطر 
ناتوانی دولت در ایجاد شغل و تأمین امنیت فرار کردن 
و کسانی که باقی مانده اند آرامش امنیتی باشد کنار حتا 
آرامش روانی ندارند بنًا کتاب خواندن اصاًل در ذهش 

شان خطور نمی کند چون هزار دغدغۀ دیگر دارند.«
شاهی  تیمور  پارک  در  فروش  روزنامه  سردار  محمد 
شهر کابل است. سردار مدت سی و پنج سال است که 
به اهل فرهنگ و هنر خدمت می کند. او از عالقۀ مردم 
خوانی  روزنامه  و  کتاب خوانی  فرهنگ  به  افغانستان 
توصیف می کند اما این که چرا این روزها کسی به دکان 
روزنامه سری نمی زند، می افزاید: اقتصاد مردم روز به 
مصرف  می کنند،  پیدا  آن چه  می کند؛  پیدا  کاهش  روز 
مسوول  نهادهای  هم  سویی  از  می شود.  شان  روزانۀ 
کتاب خوانی  و  خوانی  روزنامه  فرهنگ  ترویج  برای 

عالقه مند  مردم  تا  اند  نداده  انجام  در خوری  کارهای 
شوند.

می افزاید:  روزنامه  مشتریان  کاهش  از  شکایت  با  او 
کسانی که حداقل پولی را برای خرید روزنامه و کتاب 
اختصاص داده بودند، همه بیکار شده اند و نمی توانند 

کتاب بخرند.
را  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  ویژه  به  حکومت  او 
مخاطب قرار داده خاطر نشان می کند: اگر می خواهید 
و  اجتماعی  سیاسی،  لحاظ  از  کشور  جوانان  استعداد 
غرفه هایی  شهر  مختلف  نقاط  در  برود،  بلند  فرهنگی 
از روزنامه فروشی ایجاد کنید تا هم برای مردم نردیک 
و قابل دسترس باشد و هم از این طریق عایدی برای 

دولت به دست آید.
در سوی دیگر، محمد فهیم صابر گزارشگر ارشد نهاد 
این  به  افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کنندۀ  یا  نی 
باور است: در کشور ما فرهنگ روزنامه خوانی به شدت 
آسیب دیده است؛ جوانان در این کشور کم تر عالقه مند 
کشورهای  تناسب  به  هستند.حتا  روزنامه ها  خواندن 
همسایۀ مثل ایران، و پاکستان، فرهنگ روزنامه خوانی 
در افغانستان بسیار پایین است و کمتر کسانی را متوجه 

می شوید روزنامه بخواند.
آقای صابر در پاسخ به این پرسش که آیا مردم عالقه 
دارند تا صبح پیش از صبحانه بخوانند، اظهار داشت: 
عالقه مند  روز  جریان  در  حتا  افغانستان  شهروندان 
از  پیش  آنکه  به  رسد  نیستند، چه  روزنامه ها  خواندن 
می شود  را  افرادی  اندک  بخوانند،  روزنامه  صبحانه 
سراغ کرد که پیش از صبحانه روزنامه بخوانند، آن هم 
افراد مسن و کهن ساالنی که به انترنت دسترسی نداشته 

باشند.

او در پاسخ به این پرسش که چرا روزنامه خوانی مهم 
را  اطالعات  میتوانند  روزنامه ها  داشت:  بیان  است، 
خوب تر و به شیوه های خوب روزنامه نگاری در اختیار 
به ویژه  دیگر  کشورهای  در  می دهد.  قرار  مخاطبان 
ویژۀ  اعتماد  از  ایران،  روزنامه ها  و  پاکستان  هند،  در 
و  معلوماتی  فناوری  وجودیکه  با  هستند،  برخوردار 
رسانه های اجتماعی و انترنت در این کشور ها عمومیت 
بیشتر پیدا کرده است، اما باز هم اهمیت روزنامه ها و 
رسانه های چاپی به همان شدتی که پیش سال های قبل 

وجود داشت، حفظ است.
می کند:  پیشنهاد  روزنامهخوانی  فرهنگ  رشد  برای  او 
اقداماتی که از سوی خود مسووالن و روزنامه نگاران 
است  این  شود  گرفته  نظر   در  باید  چاپی  رسانه های 
نظرسنجی  یک  در  و  کنند  مخاطب شناسی  باید  که 
دارند چه  که دوست  بپرسند  از مخاطبان شان  عمومی 
و  خبرنگاری  ژانر های  بخوانند؟  روزنامه ها  در  چیزی 
فرا  روزنامه نگاران  سوی  از  باید  نوین  روزنامه نگاری 
مهم  بسیار  بخش  یک  که  نویسی  فیچر  شوند،  گرفته 
روزنامه نگاری است، باید در رسانه های چاپی ما بیشتر 

گردد.
نشراتی  معین  مصطفوی،  مژگان  سعیده  هم چنان، 
وجودی  با  می گوید:  نیز  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
فرهنگ  اما  داریم،  کشور  در  زیادی  نشریات  ما  که 

روزنامه خوانی آن چنانی که باید رشد نکرده است.
این قسمت  دلیل در  باور است: عمده ترین  این  به  او 
طوالنی  جنک های  زمان  از  که  است  ناهنجاری هایی 

مانده و به ما صدمه زده است.
پایین بودن سطح سواد در میان خانواده ها را دلیل  او 
بیان  دیگر کاهش روزنامه و کتاب خوانی عنوان کرده 
داشت: در کشور ما فرهنگ در میان خانواده جا نیافتاده 
است تا مردم به ویژه جوانان تشویق به خوانده شودند.
حداقِل  که  ما  جوانان  از  تعداد  یک  داشت:  اظهار  او 
سواد را دارند، رو آورده اند به شبکه های اجتماعی که 

سبب شده است تا روزنامه کمتر بخوانند.
آوردن  رو  سبب  این  به  و  سواد  سطح  بودن  پایین 
علت های  از  دیداری  و  شنیداری  رسانه های  به  مردم 
نو  با  که  است  کشور  در  روزنامه خوانی  کاهش  دیگر 

مصطفوی به آن اشاره می کند.
مورد  در  همچنان  فرهنگ  وزارت  نشرات  معین 
به  مردم  تشویق  قسمت  در  وزارت  این  برنامه های 
می توانیم  ما  که  را  کاری  می افزاید:  روزنامه  خواندن 
که  را  روزنامه هایی  تعداد  که  است  این  بدهیم  انجام 
در شهر های بزرگ تجمع کرده را در مناطق سرحدی 
افزایش  با مصوبۀ شورای وزیران  افتاده مطابق  و دور 

بدهیم.
افزایش تعداد نشریات با تیراژهای بلند که به دست رس 
بانو  باور  به  که  است  دیگری  کارهای  از  برسد  همه 
مصطفوی می شود به افزایش روزنامه خوانی کمک کند.
او بیان داشت: ما برنامه داریم تا در سال آینده تعداد 
کتاب خانه ها و مراکز فروش روزنامه را افزایش بدهیم، 
ایجاد کنیم و کتاب خانه های  بازار درستی را برای آن 

مجهز را در سراسر شهر و والیات داشته باشیم.
فروش کتاب و روزنامه در روزهای اخیردر پهلوی فقر 
اقتصادی و فقر فرهنگی باعث شده است که مردم کمتر 

به کتاب و رزونامه خوانی رو بیاورند.
اما برخی از مردم به این عقیده اندکه رقابت های ناسالم 
رسانه های چاپی تحت یک نام و یک حزب و انعکاس 
تعصبات قومی و مذهبی و توجه کمتر روزنامه نگاران 
به نشر مطالب جالب در شماری از این نشریه ها سبب 
از  مردم  و  شده  ضعیف  فرهنگ  این  تا  است  شده 

خواندن روزنامه خودداری کنند.

حکایت غم انگیِز کتاب فروشان کابل
معین وزارت اطالعات و فرهنگ: 

کتاب خانه ها و روزنامه فروشی ها را افزایش می دهیم
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جبار رحمانی
یکی از مکاتب امریکایی که توسط لسلی 
بر  می شد،  هدایت  المر سروایس  و  رایت 
داشت.  تأکید  اجتماعی  تطور  فرآیندهای 
تطورگرایان اجتماعی این بحث را داشتند 
که جوامع انسانی بر مبنای سیری از جوامع 
سازمانی  اشکال  به  شکارگر  و  گردآورنده 
سادۀ قبیله یی و سپس به رؤسای قدرتمند 
و در نهایت ایجاد و توسعۀ دولت، ظهور 

پیدا کرده اند.
این گونه تصور می شد که موتور و  عمومًا 
اشکال  به  تطورگرایانه  تحوِل  این  محرِک 
پیچیده تر سازمان دهی، تکنالوژی و اقتصاد 
به واسطۀ  که  تکنیکی یی  ابزارهای  به ویژه 
توزیع میزان انرژی، نیازهای انسانی را رفع 
می کردند، می باشد. این مکتب در وضعیت 
رشد خود بود که متخصصاِن آن به همراه 
کرده  مطرح  را  عامی  علت  باستان شناسان 
تاریخ غیرحدسی  ماقبِل  تا وضعیت  بودند 

جوامع انسانی را بازسازی کنند. 
این  در  امریکایی ها  که  دیگری  تغییر 
بودند،  کرده  ایجاد  مردم نگارانه   agenda

بود.  شخصیت  و  فرهنگ  مکتب  در 
تأکیدش  مکتب،  این  متمایز  مشخصه های 
بر راه هایی است که تجربۀ اجتماعی شدن، 
شخصیت اعضای اجتماع را شکل می دهد 
شیوۀ خاص  به  کردن  رفتار  به  را  آن ها  و 
که  شیوه هایی  کرده،  ترغیب  بزرگ ساالن 
فرهنگی  نهادهای  با  انطباق  برای  را  آن ها 

ویژه یی آماده می کند.
گروه  دو  به  شخصیت  و  فرهنگ  مکتب 
اول  گروه  است.  شده  تقسیم بندی  مجزا 
که توسط روث بنه دیکت و مارگارت مید 
که  دارد  تأکید  راه هایی  بر  می شد،  هدایت 
با اخالقیات و منش خاصی  هر جامعه یی 
و  شخصیتی  راه های  می شودـ  مشخص 
پاسخ دهی  برای  که  عمومی  احساسی 
از  رشته یی  خالل  از  پیرامون  جهان  به 
توسط  شده  انجام  فرهنگی  فعالیت های 
اعضای جامعه صورت می گیرد. بنا بر نظر 
بنه دیکت و مید، فرهنگ و شخصیت در 
فرهنگ  هستند:  یک سان  چیز  یک  اصل 
مقیاس  در  گروه  شخصیت  می توان  را 

عمومًا  که  گروه  این  اعضای  دید.  بزرگ 
و  داده ها  از  بوده اند،  بوآس  هم شاگردان 
مردم نگارانه  مفصل  جزییات  با  اسنادی 
برای نشان دادِن این که یک فرهنگ خاص 
با اخالقیات احساسی خاصی همراه است، 

استفاده می کنند.
از  پیروی  به  مکتب  این  در  دوم  گروه 
و  است  روان کاو  یک  که  کاردینر  آبراهام 
است،  انسان شناس  یک  که  لینتون  رالف 
وظیفۀ خود را این می دانند که بر راه هایی 
که تجربۀ تربیت کودکان مسایل شخصیتی 
و  باورها  در  که  می کند  ایجاد  را  خاصی 
شده،  بیان  خاصی  فرهنگی  فعالیت های 

تأکید کنند.
بین  و  تطبیقی  تحلیل  بر  بیشتر  گروه  این 
به طور خاصی  و همچنین  داده ها  فرهنگی 
که  روان شناختی  مکانیسم های  بر  نیز 
به واسطه تجربۀ اجتماعی شدن با باورها و 
فعالیت های فرهنگی مرتبط می شوند که در 
دیکت  بنه  و  مید  گروه  همانند  وجه  این 
بیتریک  و  جان  اثر  دارند.  تأکید  هستند، 
یک  فرهنگ«  شش  در  »کودکان  عنوان  با 

یک  است.  این حوزه  برای  مناسب  نمونۀ 
بررسی تاریخی مناسب از حوزۀ فرهنگ و 
شخصیت را در کتاب فیلیپ راک با عنوان 
روان شناختی«  انسان شناسی  »تداوم های 

می توان یافت.
مکاتب،  این  از  کدام  هر  که  حالی  در 
چه گونه گی  از  متفاوتی  تبیین های 
سازمان دهی حیات اجتماعی ارایه کرده اند، 
درون  متفاوت  تبیین های  این  نهایت  در 
یک پارادایم عمومی قرار می گیرند. ورای 
همۀ این ها این توافق وجود داشت که باید 
شدِن  سازمان دهی  چه گونه گی  دنبال  به 
نظام های نهادینه شدۀ کنش بود. ابزار اصلِی 
انجام این کار و رسیدن به هدف، تحقیقات 
در  می شد.  محسوب  عمیق  مردم نگارانۀ 
را  نهادها  بیشتر  مالینوفسکی  که  صورتی 
فرض  انسانی  نیازهای  ارضای  مبنای  بر 
مطرح  این گونه  براون  رادکلیف  می کرد، 
می کرد که بیشتر نهادها بر رفع کارکردهای 
از سوی  اند.  شده  بنا  اجتماعی  نیاز  مورد 
بر  را  نهادها  بیشتر  کاردینر  و  مید  دیگر 

اولیۀ  شخصیت آن گونه که توسط تجارب 
زنده گی شکل می یابد، مبتنی می دانستند و 
وایت و سراویس نیز معتقد بودند که بیشتر 
تولید  روش های  و  ابزارها  توسط  نهادها 
در  تفاوت ها  این  می شوند.  صورت بندی 

وهلۀ اول در موضوعات مورد تأکید بود.
این مکاتب بر مرکزیِت خویشاوندی  همۀ 
جوامع  فهم  در  چهره  به  چهره  روابط  و 
ابتدایی توافق دارند. و حتا به طور بنیادی تر، 
آن ها بدون این که نیازی به گفتن باشد، بر 
این توافق دارند که واحدهای مبنایی برای 
آموخته  کنش  نظام های  از  علمی  تحلیل 
شده و اکتسابی ترکیب شده اند، که عمومًا 
زیر عنوان های آداب و رسوم یا ویژه گی ها 
و یا نهادها مطرح می شوند. طی دهۀ 1۹4۰، 
فهرستی  همکارانش  و  مورداک  جورج 
شامل  که  را  فرهنگی  مواد  و  عناصر  از 
نهادهای  از  طبقه بندی   5۰۰ بر  بالغ  لیستی 
طبقه بندی شده ذیل هشتاد و هشت عنوان 
اصلی مثل کشاورزی، خانواده، تجربه های 

دینی و ... می باشد، ارایه کردند.
از مردم نگاری به  این نوع  طی دهۀ 1۹5۰ 
انسان شناسی  شد.  تبدیل  هنجاری«  »علم 
را  دانشجویانی  مطلوب  فرهنگی  اجتماعی 
تربیت می کرد که از آن ها انتظار می رفت از 
کار میدانی یک ساله یی با توصیفات مفصلی 
اقتصاد،  تکنولوژی،  شامل  نهادهایی  از 
خویشاوندی، سیاست، مذهب و تجربه های 
جادویی در مردم مورد مطالعه باز گردند و 
این  که  می رفت  هم  انتظار  این  همچنین 
واقعیت ها در کنار یکدیگر برای بحث در 
توسط  واقعیت ها  این  این که چه گونه  باب 
ساختار  یا  اقتصادی  و  شخصیتی  عوامل 
کار  به  اند،  شده  سازمان دهی  کارکردی  و 

ببرند.
 از 1۹2۰ تا 1۹5۰ مردم نگاری های برجسته 
در مورد جوامعی که در سراسر دنیا پراکنده 
به  مورداک  کتاب  می شد.  نوشته  بودند، 
مطالعۀ  یک  که  اجتماعی«  »ساختار  عنوان 
انتشار   1۹4۹ سال  در  و  بود  فرهنگی  بین 
یافت، 25۰ جامعه را که اطالعات کامل و 
اجتماعی  نهادهای  تعیین  باب  در  کافی یی 
اصلی شان وجود داشت، فهرست کرده بود. 
»اطلس  عنوان  با  مورداک  کار   1۹5۷ در 
جامعه   5۶4 شامل  جهان«  مردم نگاری 
می شد و احتماالً شامل آن بخش از جوامعی 
که میزان قابل توجهی از مواد مردم نگارانه 

در باب آنها انتشار یافته می شد.
همۀ این ها وجه خاِص خودشان را دارند. 
می شد،  تولید  مردم نگاری  بیشتر  هرچه 
می یافت.  کاهش  جدیدتر  کارهای  ارزش 
شناخته  واقعیات  بیشتر  هرچه  همچنین 
مکاتب  از  یک  هر  که  ایده  این  می شدند، 
مفاهیم  که  کنند  ثابت  تا  باشند  قادر  باید 
اولیۀ  سازمان دهی  برای  آن ها  مرکزی 
از  ناموفق  بیشتر  و  بیشتر  معتبرند،  عوامل 
آب برمی آمد. این وضعیت این گونه بود که 
بسیار  جدید،  واقعًا  چیز  یک  کردِن  اضافه 
مناسب  زمان  نتیجه،  در  بود.  شده  مشکل 
فرا   agenda hopping دادن  رخ  برای 

رسیده بود. 

بخش سوم

حـــــقایقی

 دربارۀ بیماری اوتیسم

انسـان شنـاسِی

شناختی
بخش چهــارم و پایانی 

داكتر ميترا حكيم  شوشتری
11( کودک مبتال به اوتیسم نبوغ خاصی در برخی مسایل دارد

متأسفانه 3/2 کودکان مبتال کم  توان ذهنی هستند و 3/1 آن ها هوش معمولی دارند. 
این کودکان در برخی مسایل نبوغ خاصی دارند. مثاًل ممکن است عالقۀ خاصی به 
سیاره ها داشته باشند و با کمترین تلنگری اطالعاتی را در این زمینه حفظ کنند و 
اگر در جمع قرار بگیرند، در مورد این مسایل صحبت  کنند. معموال هم به پیام های 

ارتباطی دیگران مثل اینکه »بس است« یا »خسته شدیم« توجهی ندارند. 
 

12( کودک مبتال به اوتیسم توان همذات پنداری ندارد
کودک مبتال به اوتیسم درک کاملی از احساسات دارد. او می تواند مادرش را بغل 
کند و ببوسد یا دلیل گریه اش را جویا شود. اما در سنین باالتر که انتظارها از او 
بیشتر می شود، ممکن است در این زمینه دچار مشکل شود. کودک مبتال به اوتیسم 
توانایی ذهن خوانی ندارد؛ نمی تواند به محیط توجه کند یا خود را جای دیگران 

بگذارد و احساساِت دیگران را درک کند.

13( کودک مبتال به اوتیسم تفکر انتزاعی ندارد
تفکر انتزاعی تفکر پیچیده یی است که با رسیدن به نوجوانی کامل می شود. یک 
فرد عادی در نوجوانی می تواند متوجه ضرب المثل ها و کنایه شود، اما این کودکان 
موضوع  همین  و  بگیرند  نتیجه  مسایل  از  نمی توانند  آن ها  ندارند.  درکی  چنین 

ارتباط شان را مختل می کند.

14( کودکان مبتال به اوتیسم یک پارچه گی حسی ندارند
این کودکان یک پارچه گی حسی ندارند؛ یعنی در برخی از آن ها آستانۀ درد بسیار 
از آن ها گاهی متوجه سوخته گی های شدید  پایین  است. بعضی  باال و در برخی 
نمی شوند و برخی با کوچک ترین ضربه درد شدید حس می کنند. در مورد صدا 
هم همین طور است. گاهی یک کودک مبتال صداهای بسیار آهسته را می شنود و 
به آن توجه دارد، در حالی که متوجه صداهای بلند مثل صدای زنگ در نمی شود.

15( اوتیسم درمان پذیر است
انکار می کنند، چون  را  اوتیسم واقعیت  از کودکاِن دچار  متأسفانه والدین برخی 
پذیرش این موضوع سخت است؛ اما با این کار فقط کودک شان را از دوران طالیی 
درمان محروم می کنند در صورتی که اگر آموزش های الزم، به موقع به کودک در 
سن طالیی داده شود، احتمال طبیعی تر شدِن رفتارها وجود دارد. در موارد خفیف 
معموالً اوتیسم را دیر و در نوجوانی و جوانی تشخیص می دهند. وقتی مهارت ها 
شکل پیدا کرد، دیگر نمی توان آن را تغییر داد. البته اگر بینش را تغییر دهیم، حتا 
به این افراد در این سن هم می توان کمک کرد؛ مثاًل اگر نوجوانی نمی داند کجا 
باید حین ارتباط صحبت هایش را قطع کند، باید به مادر یاد داده  شود با عالیم 
خاصی به فرزندش غیرمستقیم نشان دهد صحبت کافی است. سن طالیی درماِن 
اوتیسم تا قبل از 5 ساله گی است. هرچه در سن پایین تری اختالل تشخیص داده 
بپذیریم که  باید  اما  بیشتر است،  بازتوانی ها شروع شود، احتمال طبیعی شدن  و 
این کودکان همیشه تا حدودی با سایر هم ساالن خود متفاوت هستند. با این همه، 
باور دارند و فکر  اوتیسم را  از درمان گران هنوز تعریف قدیمی  متأسفانه برخی 
فقط عالیق  اگر فردی کالم و  ناتوان و گوشه گیر هستند و  بیماران  این  می کنند 
خاص و تکراری داشته باشد، می گویند به اوتیسم مبتال نیست و با تشخیص اشتباه 

کودک را از دوران طالیی درمان محروم می کنند.

 منبع: هفته نامۀ سالمت
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عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل

بخش نهم

روشنایی  آخرت  به  اعتقادمندی  با  زندهگی  تاریکگاه 
میگیرد و درد و رنجهای آدمی با آن مرئی و تحملپذیر 
میگردد. انسان از این منظر، گذشته، حال و آیندهاش 
را معنادار مییابد و با اتکا به حقیقت غایی عالم ﴿إِلَٰی 
مشاهدۀ حضور  و  ]قیامت:3۰[  الَْمَساُق﴾  یَْوَمئٍِذ  َربَِّک 
که  آرامشی  مییابد؛  آرامش دست  به  عالم  در  خداوند 
علم نتوانست تأمین کند و انسانیترین فلسفه ها نیز در 

راه آن پای در گل فرو ماندند و راه به جایی نبردند. 

بُعد روحی آدمی - که پیشتر از آن تذکر رفت   تجلی اش 
را در دین، عرفان و هنر  به خوبی نشان میدهد. این سه 
جوهر را میتوان سه صورِت روِح انسانی دید که روح 
آدمی همواره خودش را به این چهره ها آراسته است. 
هرازگاهی دین از دامنش برچیده شود، انسان دست به 
داماِن هنر و عرفان میزند و گاهی هم به هنِر عرفانی پناه 
میبرد. در همین فرانسه نیز که دامِن دین از حوزه های 
آن جمله  از  و  هنر  است،  شده  برچیده  تقریبًا  عمومی 

موسیقی، بخش انکارناپذیر زنده گی شمرده میشود.  
با  را  روحی اش  عطش  می کند  سعی  فرانسه یی  انسان 
آب موسیقی فرو بنشاند. در چنین فضایی که دین به 
عنوان واقعیّت رخت بسته است، هنر سعی میورزد تا بر 
کرسی واقعیت ها تکیه زند و نقش دین به دوش بکشد. 
برانگیختاری  ایجاد خرسندکننده گی،  دلیل  به  موسیقی 
از  و  است  نزدیک تر  انسانی  به روح  زیبایی آفرینی،  و 
همین رهگذر هم هست که انسان فرانسه یی میخواهد 
دردی را که از ناحیۀ فقدان دین به آن دچار شده است، 
با موسیقی درمان کند. غافل از این که موسیقی احساس 
رابطۀ افقی را در انسان برمی انگیزد و انسان را در سیری 
عمودی  پیوند  دین  اما  می بخشد؛  سرزنده گی  افقی، 
انسان را با حقیقت متعالی و مبدای عالم، و احساس 
اتکای انسان را به آن احیا میکند. دین شناخت تازه و 
چهرۀ دیگری از هستی، انسان و جهان به دست میدهد 
و  لحظه وار  حالتی  هنر  نیست.  دستیافتنی  هنر  در  که 
ناپایدار ایجاد میکند که گاهی به سراسیمه گی روحی و 

ذهنی نیز میانجامد، اما دین و تجربۀ دینی، 
اطمینان بخش و یقین آور است.

به هر روی، هرگاه روح نتوانست در هیأت 
تجربۀ دینی چهرهآرایی کند، خودش را در 
قالب پرده های هنر نشان میدهد و موسیقی 
سعی می کند کار دین را به انجام برساند. 
در فرانسه که احساس دینی در میان پیروان 
شماری  نیست،  زنده  چندان  دیگر   ادیان 
آوازخوانی،  گاه  و  موسیقی  نواختِن  با 
به  موسیقی  از  و  میزنند  تکدی  به  دست 
عواطف  برانگیختن  برای  وسیله یی  مثابۀ 
این  در  میگیرند.  بهره  مردم  احساسات  و 
میان، گداهای مسلمان نیازی به استفاده از 
ابزارهای دیگر نمی بینند و حجاب اسالمی 
و گرفتن نام»اهلل« در جهت جلب دل سوزی 

و تلطیف دیگران کافیست.
آن گدا گوید خدا از بهر نان

مدعی گوید خدا از عین جان
مولوی

و  مسلمان ها،  میان  در  دینی  احساسات  بودن  زنده 
نقش اسالم در ایجاد وحدت نامرئی میان مسلمان های 
استفادۀ  نظرم،  به  دید.  وضوح   به   می توان  را  فرانسه 
به عنوان یک  معنای درک دین  به  نیز  از دین  ابزاری 
واقعیت، و پذیرش به کارکرد بالفعل دین است. تکدی 
و  است  زنده  هنوز  دین  که  میدهد  نشان  دین  نامِ  با 
تا  میزند.  نفس  هنوز  دین داران  سینۀ  در  آن  احساس 
کنون هیچ گدای مسیحی یا دین دیگری را ندیده¬ام 
که با عالمت صلیب ویا هم با نشاِن دیگری دست به 
گدایی بزند. اگر چنین گداهایی نیز باشد، به دلیل عدم 
ترحِم  حس  مسیحیان،  زنده گی  در  مسیحیت  حضور 
به دست  پشیزی  نیز  او  و  انگیخت  برنخواهد  را  آنان 
نخواهد آورد. شاید از همین جاست که برخی گداهای 
میزنند  جا  مسلمان  لباس  در  را  نیز خویشتن  مسیحی 

و آن را راهِ آسانی برای کسب درآمد خویش مییابند.
در جامعۀ فرانسه که روزگاری از دین دارترین جوامع 
به  دینی  احساس  چون   - می آمد  حساب  به  مسیحی 
نابودی رفته است -  موسیقی بیش از دین و سروده های 
دینی بازار دارد. از این جهت، برخی گداها نیز به جای 
این کار  با  به تکدی میزنند و  با موسیقی دست  دین، 
عماًل واقعیِت موسیقی را برتر از دین صحه میگذارند.

دین در ادبیات فارسی ما اکثراً به مثابۀ نماد دل سوزی 
و ترحم به کار رفته است و شاعران ما، جوهر دین را 
در  این  پنداشته اند.  رحم دلی  و  عطوفت  همان  ظاهراً 
همواره   – کفر   – دین  مخالف  مفهوم  که  حالی ست 
با قساوت و سخت دلی تعریف شده است و کافر را 

انسانی سختدل و بیرحم گفته اند.
به خدا کافر اگر بود به رحم آمده بود

زین همه ناله که در پیش تو کافر کردم 
شهریار

مروت از دل خوبان مجویید
فرنگستان مسلمانی ندارد 

بیدل
بی رخت دین من همه کفر است
با رخت کفر من همه دین است 

عراقی
برخی  مسیحی  فرانسۀ  در  که  همین جاست  از  شاید 

و  میکنند  سر  بر  اسالمی  حجاب  نامسلمان،  گداهای 
میزنند. حضور  تکدی  به  دست  اسالمی  مقوله های  با 
احساس  بودن  زنده  و  واقعیّت  یک  عنوان  به  اسالم 
آن در مسلمان ها، آن ها را به ترحم و شفقِت بیشتری 
از  دست  دارند،  که  اعتمادی  و  اعتقاد  با  و  وامیدارد 
خیر و تعاون برنمی دارند. اما مرگ ادیاِن دیگر و عدم 
روحیۀ  تا  است  شده  باعث  زنده گی  در  آن ها  حضورِ 
عطوفت و دل سوزی در آن ها بمیرد و پیروان آن ها – 
به اسالم تظاهر کنند و گاهی هم  برای تکدی-   ولو 
به موسیقی و هنر روی آورند. در یکچنین فضاییست 
که میتوان جنبه های انسان دوستانۀ دین را به چشِم سر 
همه گان  به  را  دین داری  و  انسان دوستی  پیوند  و  دید 

نشان داد. 

دین و روشنایی
دین همواره با نور و کفر با ظلمت همسنخ دانسته شده 
از  انسان ها  بیرون آوردن  نیز داعیه یی جز  است. قرآن 
تاریکی و رهنمایی آن ها به روشنایی و نور ]طالق: 11[ 
ندارد. نور را در فیزیک وسیلۀ رویت اجسام گفته اند 
که افزون بر آن، حرکت و حرارت نیز از الزمه های آن 
است. دین نیز دارای سه جنبۀ بینش، عمل و احساس 
و  است، حرکت همان عمل  دید  بینش همان  است.  
حرارت نیز احساس رو به تعالی بشر را نشان میدهد.

نور و ظلمت با مفاهیم اخالقِی خیر و شر نیز قرابت 
واضح تر  مانی  و  زرتشتی  دین  در   امر  این  و  دارند 
و  خالق  زرتشتی  دین  در  اهریمن  میخورد.  چشم  به 
خدای شر است، درحالیکه یزدان آفرینندۀ خیر پنداشته 
میشود. انسان همواره در نزاع میان خیر و شر، تمایل 
و  »پاکسرشت  روسو  تعبیر  به  و  است  داشته  خیر  به 
مطهری  چنان که  نیز    زرتشتیان  است.  عدالت خواه« 
تذکر داده است-  علیرغم اعتقاد به ثنویت و دوگانه گی 
در خالقیت، در الوهیت موحد بودند و فقط خدای خیر 

)یزدان(  را میپرستیدند. 
در دین زرتشتی، مفاهیم اخالقی خیر و شر، بلکه فراتر 
از آن، خیر و شر به مثابۀ دو قطب عالم وجود، به دو 
منبِع یزدان و اهریمن ارجاع یافت و آن ها از دوگانه گی 
خیر و شر به دوگانه گی منبِع خیر و شر معتقد شدند، 
تا این که بعدها اعتقاد به اهورامزدا به میان آمد و ثنویت 
در  زرتشتی،  دین  ثنویت  یافت.  ارتقا  توحید  به  آن ها 
و  نور  مجادلۀ  شکل  به  )مانی(  ارژنگ  نقاش  دین 
ظلمت درآمد و جایگاه نور در این دین تا جایی بود 
که حتا بهشت را نیز سرزمین نور میدانستند و دوزخ را 

جغرافیای تاریکی و ظلمت گمان میبردند. 
سرزمین  را  شرق  هایدگر  که  همین جاست  از  شاید   
علیرغم  ـ   را  غرب  و  میخواند  روشنایی  و  ادیان 
تاریکی و  آن ـ جغرافیای  دستاوردها فکری و علمی 
کدورت به حساب میآورد. از نظِر هایدگر همۀ ادیان، 
شرقی اند، یعنی به عالِم شرق و روشنایی تعلق دارند . 
فلسفۀ هایدگر با اشراق و فلسفۀ وجودی صدرا قرابت 
و  دارد  ارسطویی  و  مشاء  فلسفۀ  به  نسبت  تمامتری 
بدین سبب میتوان همسویی های او را با دین، اشراق و 

عرفان توجیه کرد.
راسل گفته بود فلسفه همواره در دو نحلۀ شهودگرایی 
و عقلگرایی دوام یافته است و این دو جریان، تمامیت 
با  دین  میان،  دراین  است.  فراگرفته  را  فلسفه  تاریخ 
و  دارد  تمامتری  قرابت  هنر،  و  شهودی  فلسفه های 

نخستین فلسفه ها و آثار هنری در دامان پُراحساس دین 
شکل گرفته اند. از سروده های حماسی همر و هزیود، تا 
اوپانیشادها و سروده های گاتاها و کتبه های تاریخی و 
اهرام مصر و نقاشی و معماری و پیکرتراشی و در کل 
فنون مستظرفه و هنر در خدمت دین، و دینی بودهاند. 
دین و هنر پیوند دیرینه یی دارند - که جز در سده های 

پسین – توأمان حرکت کردهاند. 
یکی  که  برمیشمار  ابعادی  دین  برای  اسمارت  نینان   
هم بُعد هنری دین است. معماری های عصر تیموری، 
هنری  طرح  اسالمی،  نشیدهای  بودا،  مجسمه های 
پرستش گاه های  کل  در  و  کنیسه ها  کلیساها،  مساجد، 
دینی، آهنگی که با آن کتاب های دینی خوانده میشوند، 
نعتیه ها، میناتوری خانقاه ها، شعرهای دینی و عرفانی، 
همه و همه نشان میدهند که دین نقش قابل مالحظه یی 
در شکل گیری و پیشرفت تمدن و هنر داشته است و 
هنر نیز - با ُکرنش به دین-  سهم به سزایی در نشان 
دادن و نمایش دادن ابعاد دین بازی کرده است. ورود 
تقدس  فارسی،  ادبیات  در  عرفانی  و  دینی  مفاهیم 
ویژه یی به آن بخشید و پرچم افقی ادبیات را بر فراز 
عالم برین برافراشت و نهایتًا عرفان و دین، بخشی از 

ادبیات را شکل دادند.  
خیرخواهی  و  شفقت  و  ترحم  با  دین  این که،  القصه 
این دست،  از  مفاهیمی  و  هنر،  و  زیبایی  و  و عدالت 
پیوند دیرینه و ناگسستنییی دارد که حتا در قلب تمدِن 
اروپایی – فرانسه – نیز امروز دیده میشود. به یاد دارم 
که وقتی از آلمان دوباره به پاریس برمی گشتم، به دلیل 
معین  وقِت  در  را  پرواز  گرفت،  صورت  که  تأخیری 
حرکت  بعدی  پرواز  در  می بایست  و  دادم  دست  از 
می کردم. برای این کار باید چندین ساعت در فرودگاه 
به سر  انتظار  حالت  در  فرودگاه،  در  می ماندم.  منتظر 
می بردم که زن محجبه یی که به گداها شباهتی نداشت، 
پیش آمد و درخواست »کمک« کرد، من نیز نتوانستم 
صدای او را خالی بگذارم. دقایقی گذشته بود که خانِم 
نیز درخواسِت کمک می کرد و من  او  و  آمد  دیگری 
کمکی که می توانستم کردم. آن سوتر از من، در فاصلۀ 
چندین قدمی، مرد پیرسالی نشسته بود که علی الظاهر 
داشت.  نظر  زیر  را  و صحنه  می رسید  نظر  به  آلمانی 
وقتی خانِم دومی که او نیز محجبه بود، برگشت؛ آن 
مرد پیرسال از جایش برخاست و به من نزدیک تر شد 
آلمانی سخن  زبان  به  لحن شکایت آلودی  با  و سپس 
و  عصبانیت  از  نشان  نیز  او  دسِت  حرکات  و  گفت 
نارضایتی داشت. او که گمان برده بود من زبان آلمانی 
گداهایی  چنین  که  بفهم اند  من  به  می خواست  بلدم، 
فریب  و  کرد  دل سوزی  آن ها  به  نباید  و  حرفه یی اند 
خورد. من  که زبان آلمانی بلد نبودم و نمی دانستم او 
دقیقًا چه می گوید، اما هدف کلی آن را دریافته بودم، 
با اشارۀ سر، سخناِن او را تأیید کردم و او نیز دوباره 

برگشت و به جای قبلی اش نشست.

 دیوان شهریار
  دیوان بیدل دهلوی

  دیوان عراقی
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تهران- شرکت انتشارات علمی و فرهنگی(

انتقادی نگاه 
به غرب

چشـم انداز  از 
فرانسـه 

آلمـان و 
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فرســتاده ریاســت جمهــوری افغانســتان بــرای تأمین 
ــر  ــه دیگ ــت ک ــه اس ــد گفت ــت هلمن ــت والی امنی
ــت  ــان نیس ــا طالب ــری ب ــۀ درگی ــرای ادام ــازی ب نی
ــی از  ــی و نظام ــای امنیت ــاس نیروه ــن اس و برهمی

بخش هایــی از ایــن والیــت خــارج شــده اند.
والیــت هلمنــد بزرگتریــن مرکــز کشــت مــواد 
ــن  ــگ در ای ــه جن ــت ک ــد و ماه هاس ــدر می باش مخ

ــه دارد. ــدت ادام ــه ش ــه ب منطق
ــه  ــی ب ــی و انگلیس ــژه امریکای ــروی وی ــا نی صده
تازه گــی بــه ایــن منطقــه بــرای تقویــت خــط 

اعــزام شــده اند. دفاعــی 
ــش  ــکر 215 ارت ــده لش ــر فرمان ــن فقی ــد معی محم
افغانســتان گفــت: بــه نیروهــای امنیتــی دســتور داده 
ــرج روشــن در موســی قلعه و  ــگاه ب ــا از پای شــده ت

ــد خــارج شــوند. گرشــک والیــت هلمن
وی افــزود: حضــور آن هــا در منطقــه هیــچ معنایــی 
ــر  ــمن در دیگ ــا دش ــگ ب ــا در جن نداشــت، از آن ه
بخش هــای والیــت هلمنــد اســتفاده خواهیــم نمــود.
بــه نوشــته رویتــرز جنــگ شــدیدی در موســی قلعــه 
ــت و  ــان اس ــد در جری ــای هلمن ــر بخش ه و دیگ
طالبــان در مــاه اگســت ســال گذشــته توانســتند تــا 
ــود در  ــرل خ ــت کنت ــق را تح ــن مناط ــی از ای برخ

ــد. آورن
ــی  ــورای والیت ــاون ش ــدزاده مع ــد آخون عبدالمجی
ــی از  ــای امنیت ــه نیروه ــز گفــت: حــاال ک ــد نی هلمن
ــاهد  ــه زودی ش ــده اند، ب ــارج ش ــق خ ــن مناط ای
ســقوط مناطقــی ماننــد ســنگین، گرشــک و کجکــی 

ــود. ــم ب خواهی
ــان  ــق در می ــن مناط ــی از ای ــای امنیت خــروج نیروه
مقامــات محلــی شــایعات تبانــی دولــت بــا طالبــان 
را پررنــگ می کنــد امــا عبدالجبــار قهرمــان فرســتاده 
ریاســت جمهــوری در تأمیــن امنیــت هلمنــد چنیــن 

ــد. ــی را رد می کن ادعاهای

قهرمــان گفــت: هیــچ معامله یــی در کار نیســت. بــه 
ایــن نتیجــه رســیدیم  کــه نیــازی بــه ادامــه جنــگ 

در ایــن مناطــق نداشــتیم.
ایــن عقب نشــینی باعــث نگرانی هــای برخــی از 

ــده اســت.  ــیون ش سیاس
ــه  ــی گفت ــت مل ــین امنی ــس پیش ــح ریی ــراهلل صال ام

ــت. ــی در راه هس ــا خوش ــای ن ــه خبره ــت ک اس
او گفته است:

 تضــرع بــه دشــمن و جابجایی هــای كليــدی 
نــه تنهــا دردی  بــه فرمایــش دشــمن، 
نســبی  وحــدت  بلكــه  نمی كنــد  دوا  را 
كنونــی را نيــز صدمــۀ شــدید می زنــد. 
طرح هــای  كــه  می آیــد  بــر  قرایــن  از 
ــد كــه هــدف  ــد و دسيســه های جدی جدی
اســتراتژیک آن، تجریــد حوزه هــای خــاص 
فكــری و ســمتی اســت، بــه اجرا گذاشــته 

ــر می شــوم و  ــن خب می شــود. آن چــه را م
می شــنوم نشــان می دهــد كــه همــه یــک 
بــار دیگــر در فكــر خوش ســازی پاكســتان 
و قناعــت نظاميــان پاكســتان برآمده انــد. 
و  خطرنــاک  بســيار  پــرش  یــک  ایــن 
پيچيــدة سياســی اســت. بهتریــن كاری 
ــد انجــام دهــد ایجــاد  ــت می توان كــه دول
تحيكــم  و  ملــی  تحكيــم وفــاق  اجمــاع، 
اســت. مراجعــه  قــوای مســلح  روحيــه 
ــی و  ــرزان سياس ــگاه ل ــمن از پای ــه دش ب
غيرملــی نتيجــه نخواهــد داد. طراحــان 
ملــی  ارادة  بــه  بــاور  نــو،  اســتراتژی 
ندارنــد. عقب نشــينی منظــم از ولســوالی 
موســی قلعــه یكــی از گوشــه های ایــن 

ــت ــدی اس ــد بع ــرح چن ط
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»احمق پولی« به همسایه ها...
 از سرازیرشدن سیالب ها نیز جلوگیری خواهد شد.

غنی همچنان می گوید که کشاورزان به آینده امیدوار نیستند 
و فرزند یک کشاورز نمی خواهد پیشۀ پدرش را دنبال کند، 
کشاورزان از تخم های اصالح شده مستفید نیستند و آب در 
وقت مناسب برای کشت شان فراهم نمی شود. او می گوید 
مشکالت  این  برای  پایانی  نقطۀ  حکومت  زودی  به  که 

خواهد گذاشت.
ماه  از  پس  است  قرار  که  کرد  خاطرنشان  جمهور  رییس 
جوزا بازرگانان روزانه ۶۰۰ تن میوۀ تازه را به خارج صادر 
کنند. او می گوید که تأمین ثبات بدون درنظرداشت زراعت 
و  خصوصی  شرکت های  حکومت،  باید  و  است  ناممکن 
کشاورزی  توسعۀ  پی  در  مشترک  صورت  به  کشاورزان 

باشند.
نیز می گوید  این کنفرانس اسداهلل ضمیر، وزیر زراعت  در 
که تا سال آینده توازن انکشاف زراعتی را میان تمام والیات 
ایجاد خواهند کرد و از طریق وسایل ارتباطی کشاورزان را 

از نرخ و وضعیت آب وهوا نیز باخبر خواهند ساخت.
را  کشاورزی  معلوماتی  ویدیوهای  است  قرار  وزارت  این 

تهیه کرده و آن ها را برای کشاورزان مناطق ناامن بفرستد.

اروپا شرایط مهاجرت را دشوار می سازد

معرفی»سرنوشت جنبش ها...
در  جنبش ها  این  که  صورتی  در  بختیاری:  آقای  باور  به 
گروه های  و  مذاهب  مقابل  در  خشونت  از  داخلی  سطح 
دیگر پرهیز کرده و زمینۀ فعالیت آزاد آنها را فراهم کند و 
در سطح خارجی، با ایجاد مناسبات مسالمت آمیز با کشورها 
اسالمی  واالی  اهداف  پیگیری  دنبال  به  جنبش ها  دیگر  و 
را  اسالمی  سیاسی  نظام  می توانند  صورت  این  در  باشند، 

تأسیس و آن را با موفقیت اداره کنند.
کتاب »سرنوشت جنبش های اسالمی معاصر« نکات مثبت 
فراوانی در خود دارد که ما در این یادداشت بر آن نیستیم 
تا آن را به نقد گیریم؛ اما در بسا موارد بی حوصله شدن 

ویراستار، از ُحسن نوشتار کاسته است. 
در  1241خورشیدی،  سال  در  بختیاری  دانش  محمدقاسم 
منطقۀ مرادخانی کابل زاده شده و سند کارشناسی خود را از 

بخش حقوق و علوم سیاسی به دست آورده است.
بخش  در  را  خود  ارشد  کارشناسی  سند  بختیاری  آقای 
معارف اسالمی و علوم سیاسی گرفته و دکتر جامعه شناسی 

از دانشگاه امام صادق تهران است.
آقای بختیاری در زمان جهاد و مقاومت افغانستان حضور 
فعال داشته و در بخش های مختلف مسوولیت داشته است 
در  افغانستان  سفارت  سیاسی  اول  میان، سکرتر  آن  از  که 
تهران، مدیر مسوول هفته نامۀ پیام استقالل، مسوول سیاسی 
شورای انسجام افغانستان، عضو مرکز مطالعات استرتیژیک 
سال  از  جمهوری  ریاست  پالیسی  رییس  و  افغانستان 

13۹1الی 13۹4 بوده است.
دکتر محمدقاسم دانش بختیاری در کنار کارهای رسمی و 
دانشگاه های  از  شماری  در  سیاسی  علوم  استاد  پژوهشی 

فعال در کابل است.

بحران  را  اروپا  اتحادیه  سران  امسال  نشست  فضای 
مهاجرت تحت سایه خود قرار داده است. سران این 
برای  راه حل مشترک  تا یک  اند  در تالش  اتحادیه 
عبور از چالش کنونی را تا اوایل ماه مارچ سال جاری 

در یک نشست ویژه دریابند.
انگال  اروپا،  اتحادیه  سران  جمعۀ  روز  نشست  در 
مرکل صدراعظم آلمان که همواره بر سیاست آغوش 
است،  کرده  پافشاری  پناهجویان  برابر  در  خود  باز 
نشست  آن  در  هرچند  شود.  می  دیده  پشتیبان  بی 
همه سران اتحادیه اروپا به اظهارات او در خصوص 
های  مرز  از  حفاظت  برای  ترکیه  همکاری  جذب 
خارجی اروپا گوش فرا داده بودند، اما بیشتر شرکت 

کننده گان قانع به نظر نمی رسیدند.
که  گفته اند  این نشست  در  دیپلوماتان حاضر  برخی 
هیچ یک از کشورها و سران آن حاضر نیستند که از 
این برنامه مرکل حمایت همه جانبه کنند. برنامه یی که 
پس از بسته شدن مرز های خارجی اروپا، پناهجویان 
به  بندی  اساس سهمیه  بر  ترکیه  از  مستقیم  به گونه 

کشورهای اروپایی تقسیم گردند.
اینکه بحث و مشاجره میان سران اتحادیه اروپا بسیار 
روی این بحران بسیار داغ بوده انگال مرکل در نشست 
خبری صبح امروز خود تائید نمی کند. او گفت که 
در مورد سهمیه کشور های اروپایی و تقسیم بندی 
نگرفته  صورت  آنان  میان  صحبتی  اصال  پناهجویان 
این موضوع در گام  »تمرکز روی  او:  بیان  به  است. 

های بعدی صورت خواهد گرفت«.
تقسیم  که  دارند  اصرار  اروپایی  مقامات کشور های 
به  تنها  و  تنها  شان  های  کشور  به  پناهجویان  بندی 
که  اتحادیه  این  عضو  هر  سوی  از  داوطلبانه  گونه 

پذیرنده مهاجر اند، صورت گیرد.
خود  داخلی  قوانین  بر  ها  دولت  نشست  این  در 
همواره تاکید کرده، چنانکه می گویند مهاجران غیر 
اند  آمده  آن  از  که  امنی  کشور  به  بالفاصله  قانونی 
دوباره برگشتانده شوند. در واقع این بدین معناست، 
اروپا  وارد  بالقان  راه  طریق  از  که  پناهجویانی  همه 

شده اند، دوباره به یونان فرستاده شوند.
 مسیر بالقان یکی از راه های ترانزیت برای پناهجویان 
به هدف رسیدن به کشور های شمال اروپا بشمار می 

رود.
موج مهاجرت به آلمان و یا اتریش باید از مسیر بالقان 
متوقف شود. این یکی از خواست های سیاسیون در 
از جانب  می شود.  مطرح  نشست  این  نهایی  توافق 
دیگر جریان بطی توافقاتی که در خصوص محافظت 
و  گرفته  صورت  تاحال  اروپا  بیرونی  سرحدات  از 
انتقاد  مورد  نیز  یونان  در  پناهجویان  ثبت  چگونگی 

شرکت کنندگان در این نشست قرار گرفته است.
کشورش  که  بلغاریا  دولت  رییس  بوریسوف  بویکو 
برای  دیگر  های  گزینه  از  یکی  زودی  به  تواند  می 
در  باید  »ما  گفت:  آید،  حساب  به  پناهجویان  تردد 
راستای تحقق پذیری این امر از خود سرعت عمل 

نشان دهیم.«
اروپاست  اتحادیه  دیگر  های  کشور  از  یکی  اتریش 
که برای بیشتر پناهجویان رسیدن به آن هدف تعین 
شده است. وارنر فایمن رییس دولت این کشور در 
برابر اینکه واکنش انگال مرکل در برابر سیاست های 
مرزی تازه اتریش چه خواهد بود گفت: »انگال مرکل 
در برابر این اقدام ما قطعا شاد نخواهد بود.« به بیان 
این وضعیت نمی  باید واضیح بسازد که  اتریش  او، 

تواند دوام یابد.
فایمن توضیح داد که کشورش در سال گذشته رقم 
های  کشور  بیشترین  از  باالتر  را  پناهجویان  بیشتر 
خود  در  ایتالیا  و  فرانسه  مانند  اروپا  اتحادیه  بزرگ 

جا داد.
نزاع  به  باتوجه  گویند  می  دیپلوماتان  وجود  این  با 
آن  به  که  اروپایی  های  کشور  سران  میان  کنونی 
دو  از  نتایج  شود  می  گفته  نیز  داوطلبان"  "ائتالف 
جدی  گونه  به  بالقان  راه  بود.  نخواهد  باقی  حالت 
وجود  هیچ  دیگر  که  این  یا  و  شده  مواجه  خطر  با 

نخواهد داشت.
نشست ویژه در اوایل ماه مارچ

مرکل  انگال  کنونی،  بست  بن  از  رفت  برون  برای 
پیشنهاد کرده است که یک نشست ویژه در 14 روز 
دیگر در ترکیه برگزار گردد. سران کشور های دیگر 
نیز این پیشنهاد را پذیرفته اند. با این حال مرکل می 
تواند که با این اقدام فرصت اندکی را بدست آورده 

و تا آن زمان، تا حدی توازن نیز برقرار خواهد شد.
انگال مرکل در این خصوص گفت: »دیده شود که چه 
اقدامات دیگر باید در این "طرح عمل ترکیه" روی 

دست گرفته شوند.«
از سوی هم در این نشست، احمد داود اوغلو رییس 
کشورش  که  انتحاری  حمله  دلیل  به  ترکیه  جمهور 

صورت گرفت، نتوانست در بروکسل شرکت کند.
کشور  همه  از  اروپا  شورای  رییس  تاسک  دونالد 
بحران  از  رفت  برون  »برای  خواست:  اروپایی  های 
مهاجرت بجای اینکه روی برنامه های انفرادی ملی 
مشترک  راه حل  یک  باید  گیرد  تاکید صورت  خود 

دریافت گردد.«
پایان  توانند  می  ناهماهنگ شده  اقدامات  او  نظر  به 
بخشیدن به محافظت جدی از سرحدات مقدونیه با 
یونان که از اعضای کشور های اروپایی است، باشد.

آبشار ها با موانع
اروپا،  سیاست  مطالعات  مرکز  رییس  گروس  دانیل 
با  همکاری  برای  مرکل  انگال  قاطع  دهی  اولویت 
ترکیه را مورد انتقاد قرار داد. به گفته او این اقدام می 

تواند اروپا را به انقره به نحوی وابسته سازد.
پناهجویان را در  او گفت: »بگونه آیده آل می توان 
دیگر  های  کشور  و  لبنان  ترکیه،  مانند  شان  حوزه 
این  توانید  نمی  شما  که  این  میماند  کرد.  نگهداری 
موضوع را چنان سازماندهی کنید که تنها با ترکیه و 
آنهم با قانون اساسی کنونی اش تحقق پذیرد. بدین 
اساس به گونه واقع بینانه راه حل دیگری وجود ندارد 
مانند این که یک آبشار با موانع برای حفاظت از مرز 

های خارجی اروپا بگونه غیر مستقیم ایجاد کنید.«

نمایندۀ ارشد غنی در هلمند:

 نیازی به ادامۀ جنگ با طالبان نیست
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ورزش

فرانسوا اوالند، رییس جمهوری فرانسه هشدار داده است که خطر بروز 
جنگ میان روسیه و ترکیه بر سر سوریه وجود دارد.

با  که  است  گفته  فرانسوی  رادیوی  یک  با  مصاحبه  در  اوالند  آقای 
حضور بیشتر ترکیه در بحران سوریه خطر چنین جنگی وجود دارد.

رییس جمهوری فرانسه گفته است: تنش ها میان روسیه و ترکیه افزایش 
باید از سر گرفته شوند و بمباران ها متوقف  یافته است، گفت و گوها 

شوند.
که  است  گفته  فرانسوی  رادیوی  با  خود  مصاحبۀ  در  اوالند  فرانسوا 
روسیه باید دست از حمایت خود از بشار اسد، رییس جمهوری سوریه 

بردارد.
حمالت  می کند.  حمایت  اسد  بشار  از  سوریه  بحران  در  روسیه 
جنگنده های روسیه یکی از مهم ترین دالیل پیشرفت های اخیر نیروهای 

سوریه در جنگ با شورشیان بوده است.
پیشروی نیروهای بشار اسد در حلب و به خصوص در نزدیکی مرز 
با ترکیه و همچنین موفقیت نیروهای کرد سوریه در این منطقه باعث 

نگرانی دولت ترکیه شده است.
ترکیه طی چند هفته اخیر بارها مواضع نیروهای کرد سوریه را هدف 
نواحی  کنترل  نیروها،  این  داد  نخواهد  اجازه  است  گفته  و  داده  قرار 

مرزی را در دست بگیرند.

در حالی که قرار بود از روز جمعه »درگیری ها در سوریه متوقف شود، 
وزیر خارجه امریکا عنوان کرد که برای رسیدن به آتش بس در سوریه 

باید اقدامات زیادی انجام شود.
مهلت زمانی تعیین شده برای اجرای آتش بس در سوریه به پایان رسید، 
در حالی که مقام های نظامی امریکایی و روسی در مذاکرات اخیر ژنو 

در دست یابی به توافقی رسمی برای توقف درگیری ها ناکام ماندند.
بیانیه یی  در حالی که، جان کری وزیر خارجۀ امریکا، روز گذشته در 
اعالم کرد: »همه گان بر پیچیده گی روند آتش بس اذعان دارند و باید 

اقدامات بیشتری برای اجرای آن انجام شود«.
کری گفت: »اجرای روند آتش بس در چنین وضعیت فعلی در سوریه 
بسیار پیچیده و جزییات آن زیاد است. گروه ما همچنان تالش می کند«.
او افزود: تاکنون مذاکرات بین هیأت های امریکایی و روسی جدی و 

سازنده بوده است، مشکالت دشواری وجود دارد که باید حل شود«.
زمینۀ  کردن  فراهم  برای  جمعه  روز  امریکایی  و  روسی  کارشناسان 

برقراری آتش بس موقت در سوریه دیدار و رأی زنی کردند.

در  انگلیس  حفظ  هدف  با  توافقنامه یی  گفت:  اروپا  شورای  رییس 
اتحادیۀ اروپا با حمایت همه جانبۀ 28 رهبر اروپایی حاصل شده است.
دونالد تاسک رییس شورای اروپا در سخنانی تصریح کرد: توافقی در 
خصوص ادامۀ حضور انگلیس در اتحادیۀ اروپا با حمایت همه جانبۀ 

28 کشور عضو این اتحادیه به دست آمده است.
در  پیامی  در  جمعه  عصر  نیز  انگلیس  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید 
جایگاه  انگلیس  به  اروپا  قوانین  اصالح  سر  بر  توافق  نوشت:  توییتر 

ویژه یی خواهد داد.
او در ادامه افزود: من برای دست یابی به توافقی مذاکره کردم که جایگاه 
ویژه یی به انگلیس در اتحادیۀ اروپا بدهد. من این توافق را )روز شنبه( 

به وزرای کابینه ارایه خواهم کرد.
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان نیز تأکید کرد: رهبران اروپایی بر سر یک 
نخست وزیر  با  عادالنۀ  قرارداد 
رسیده اند،  توافق  به  انگلیس 
دیوید  آن،  براساس  که  توافقی 
باقی  برای  می تواند  کامرون 
اتحادیۀ  در  انگلیس  نگه داشتن 

اروپا، تالش کند.
اتحادیۀ  در  عضویت  افزود:  او 
اروپا یک چیز با ارزش است به 
خصوص در شرایطی که جهان 
چالش های  و  نااطمینانی  با 

زیادی روبه رو است.

کردن  پیدا  برای  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  شگرت،  پیتر 
با  تا  است  شده  اروپا  راهی  کشور  ملی  تیم  برای  جدید  چهره های 
شماری از بازیکان افغانستانی شاعل لیگ های اروپایی از نزدیک دیدار 

کند.
بر بنیاد گزارش ها، شگرت با سه بازیکنی که علی عسکر لعلی، کمک 

مربی تیم ملی به او معرفی کرده نیز دیدار خواهد کرد.
برتر  لیگ  در  آلیسندس  تیم  بازیکن  احمدزی  عزت اهلل  می شود  گفته 
نروژ، حمید آرزو )برادر بالل آرزو( بازیکن تیم آرندال نروژ در لیگ 
2 و ذهیب خان محمد بازیکن افغانستانی در لیگ دانمارک پیشنهاداتی 
است که علی عسکر لعلی به سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان داده 

است.
در همین حال، گزارش شده است که پیتر شگرت برای پیدا کردن یک 

مدافع خوب نیز با چند بازیکن دیگر هم دیدار خواهد کرد.
که  است  نوشته  نیز  کشور  فوتبال  ملی  تیم  فیسبوک  رسمی  صحفۀ 
شریف  جمالی،  مجیب  با  سفر  این  در  است  قرار  ملی  تیم  سرمربی 

محمد، رامی فایض، رشاد ایشان زاده و ایمان رحیمی دیدار کند.
تدارکاتی راهی  اردوی  برای شرکت در  تاریخ 15 مارچ  تیم ملی در 
قطر خواهد شد و تا زمان لیست نهایی بازیکنان، باید صبر کرد و منتظر 

چهره های جدید تیم ملی فوتبال افغانستان بود.

گران  به  چین  هبی  تیم  با  قرارداد  امضای  با  الوتزی  اسکویل 
قیمت ترین بازیکن جهان تبدیل شده است. به طوری که بیش از 
22 میلیون پوند برای یک سال و نیم حضور به جیب خواهد زد.
ورود چینی ها به عرصۀ فوتبال کم کم باعث شده تا این رشتۀ 
ورزشی شکل تمسخرآمیزی به خود بگیرد. انقالبی که سوپرلیگ 
چین در فوتبال جهان به وجود آورده باعث شده بازیکنانی مثل 
مارتینز، تکسیرا و رامیرس هرکدام با ارقام نجومی به این لیگ 
بروند و اکنون نیز اسکویل الوتزی با قراردادی کالن راهی لیگ 

چین شده است.
الوتزی در ما جنوری پیشنهاد پیوستن به چلسی را رد کرد و طبق 
ارقام منتشر شده، او اکنون گران قیمتترین بازیکن جهان شده و 
با قراردادی یک و نیم ساله قرار است هفته یی 4۰۰ هزار پوند 
از 22  تاریخ قراردادش میتواند بیش  باشد و در  دریافتی داشته 

میلیون پوند به خانه ببرد. 
اگر بیشتر بخواهیم ریز شویم، او به ازای هر 15 دقیقه بازی برای 
تیم هبی چین ۶۰۰ پوند دریافت خواهد کرد که برای این بازیکن 
3۰ ساله رقم بسیار باالیی است که به هیچ وجه در فوتبال اروپا 
قیمتترین  گران  لقب  توانسته  او  حاال  برسد،  آن  به  نمیتوانست 
بازیکن را به خود اختصاص دهد. او قرار است در تیم هبی با 
ژروینیو بازی کند که قباًل در تیم آرسنال و روم ایتالیا بازیهای 

خوبی از خود نشان داده بود.
پنجرۀ نقل و انتقاالت لیگ چین هفتۀ آینده بسته میشود و ممکن 
است بازیکن جدیدی به این لیگ اضافه شود. هم چنین باشگاه 

شنهوا قرارداد تیم کیهیل استرالیایی را فسخ کرد.

اوالند:
خطر جنگ میان روسیه 

و ترکیه وجود دارد

کری:
برای آتش بس در سوریه باید 

اقدامات بیشتری انجام شود

توافق رهبران برای باقی 
نگه داشتن انگلیس در اتحادیه اروپا

شگرت با چه بازیکنانی 
در اروپا دیدار می کند؟

الوتزی گران قیمت ترین 
فوتبالیست جهان شد

سيدآقا حسين سانچاركی

طالبان و توسل به شیوه های بزدالنه 
گروه طالبان با ادامۀ جنگ و کشتار و تخریب پایه های 
برق و امثال آن، جز این که بر نفرت بیشتر مردم از خود 

بیافزایند نفع دیگری نخواهند برد.
و  کلیدی  افراد  از  شماری  و  شد  وارد  آنان  بر  امروز ضربات سختی 
مهمِ شان را از دست دادند و ده ها تن جنگ جویان شان به خاک و خون 
افتادند. آنان از این جنگ بی هوده و پُر تلفات چه سودی می برند؟ فردا 
برق کابل وصل می شود، در پهلوی آن قرار است سه صد میگاوات برق 
دیگر از تاجیکستان نیز در لین دیگر وارد کابل شود. مردم کابل اگر چه 
سختی هایی را در زمستان متحمل شدند، اما تسلیم نامردی های بزدالنۀ 

طالبان نشده و نمی شوند.
پایان این بازی به هیچ وجه به سود گروه طالبان نیست، آنان خود را 
منزوی تر، منفورتر و بدنام تر می سازند، ضمن آن که صدها تن نفرات 

خود را به کام مرگ می اندازند .
با  مردانه  شیوۀ  به  است  بهتر  می دهند،  ادامه  جنگ  به  اگر  گروه  این 
تنها  برق  پایه های  دزدانۀ  تخریب  دهند،  مصاف  ما  امنیتی  نیروهای 

می تواند نشانۀ ضعف و یک نامردی بزدالنه تلقی شود، بس .

اجمل ُحسامی

روشن فکری و روشن فکرپَرستی
کجا  است.  روشن فکرپَرستی  از  غیر  روشن فکری 
هنوز  را  اصطالحات   کاربُردِ  بی چاره  آن  که  می دانستم 

نمی داند؛ اصطالحاتی که در صنوف اّول علوم انسانی باید آموخت.
کسی که به نژاد پَرستی )راسیسم( حمله می کند و آنرا می کوبد، با نژاد 
مخالف نیست. من که با روشن فکرپَرستی مخالف ام با روشن فکری که 

موافقم!
روشن فکرپَرستی یک تّلقی و برداشِت خاص از روشن فکری است. نه 
تنها من، بلکه همۀ آن های که به معنای واقعی، روشن فکراند، از متن مردم 
جوشیده اند، »جنبش بازگشتن به خویشتن« را می دانند و برای رسیدن 
روشن فکری  امروزه  مخالف اند.  آن  با  می کنند،  مبارزه  صادقانه  آن  به 
عامل  روشن فکرپَرستی  است.  استحمارگران  و  استعمار  دست  ابزار 

زندان اندیشۀ انسانی و سالِب مسوولیت اجتماعی است.
می گوید:  او  ذکر شود،  این جا  به جاست  که  دار  زیبای  »نیچه«، حرِف 
اجتماعی در  تعهد  »کسانی که علم پَرست اند، می خواهند مسوولیت و 
زمان خود و سرنوشِت جامعۀ خود را نپذیرند، از زیر هربارِ مسوولیت 
از میان مردم شان به درون کتاب خانه ها و  و تعهدی شانه خالی کنن، 

آزمایشگاه ها، »آّبرومندانه« پناه ببرند.«
مایۀ تأسف است که روشن فکرپَرستان ما نیز، مانند »علم پَرستان« سدۀ 
نوزدهم، برای فرار از بار مسوولیت و سرنوشت مردم، سر به مقاالت 
و کتاب های شان فرو برده اند و از متن مردم فاصله گرفته اند، به نحوی 
به بیماری »کتاب زده گی« گرفتار شده اند و از درد و رنِج مردم بی خبراند؛ 
داده  انجام  حتمَا  بکنند،  می خواستند  کاری  و  می بودند  خبر  اگر  زیرا 
بودند، همان طور که »سنّتی ها« نتوانستند کاری انجام دهند، جامعه را در 

تحّجر و انحطاط باقی گذاشتند.

مهدی ثاقب

بلخی ها یک ابتکار کرده و دیوار مهربانی بلخ را درست 
کردند، هر چه لباس و پوشاک و دار و ندار هست به این 
دیوار میخ زدند تا کسانی که ندارند بردارند و کسانی که 

دارند بگذارند.
این که واقعًا کاپی این طرح چقدر در کابل مفید است، نمی دانم، اما یک 
سری موجوداتی هستند؛ چیزی که روی دیوار نمی گذارند که هیچ؛ حتا 
اگر نصف کابل را هم که داشته باشند، دل شان نمی آید که یک جوراب 
سوراخ شده را از روی این گونه دیوارهای مهربانی نگیرند، واقعًا دل آدم 
به این آدم ها می سوزد که با داشتن ده بالک و مارکیت و خانه و بلند 
منزل، چشم شان به یک نیکر پاره پاره شدۀ قدوس هست که با همان 

بروند در حمام کوچۀ انداربی کیف دنیا را کنند.
از دزدان شرافت مندی که در چوک پُل خشتی جیب شما را با دیوار 
مهربانی اشتباه می گیرند، چیزی نمی گویم، چون آن ها مثاًل از خودشان 
شخصیت دارند، آبرو دارند؛ نمی شود که آبروی یک دزد مومن را برد.

دستگير روشنيالی

باید د ژوند کولو الره بدله شی.

د  دی.  سخته  او  اوږده  الره  چی  منو  و  واقعیت  دا  باید  موږ 

افغانستان تاریخ په ډیره روښانه توگه، یو ځل نه، بلکی څو ځله 

دا خربه ثابتوی چی ددی او هغه مستبد، ددی او هغه ظامل، ددی او هغه حاکم 

په لری کولو رسه ستونزی نه حل کیږی. دلته یو په بل پسی دولتونه او حکومتونه 

بدل شول. خو هامغه د پرون په شان په مستبد پسی مستبد او په ظامل پسی ظامل 

راځی او له هره بدلون رسه دواړه استبداد اوظلم یوازی خپل شعارونه، خپلی بڼی 

او خپل رنگونه بدلوی. 

تر څو دا موجود استبداد او ظلم پالونکی فرهنگ چی له نیکونو په میراث را پاتی 

او د ټولنی نه یوازی په عادت ، بلکی په ټولنیز چلند هم بدل شوی بی تاثیره 

نشی ژوند به په همدی دوه تورو دایرو کی همدا شان رسگردانه وی. دا فرهنگ 

د انسان د ازادی ارادی نه پخالکیدونکی دوښمن دی. دا فرهنگ نه په خپله د 

بدلون استعداد لری او نه بدلون تحمل کوالی شی. له استبداد او ظلم د ژغورلو 

چاره د الری بدلول او بل ډول ژوند کول دی.

فيـسبـوک 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

و  مخابرات  وزیر  وحیدی،  عبدالرزاق  سفر  در 
خرید  قرارداد  قزاقستان،  به  افغانستان  تکنالوژی 
قزاق  و  افغان  مقامات  میان  کشور  این  از  انترنت 

امضاء شد.
در  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت 
خبرنامه یی گفته است که بر اساس این قرارداد، 1۰ 
جی-بی انترنت قزاقستان از مسیر ترکمنستان وارد 

افغانستان می شود.
در خبرنامه آمده است که این قرارداد زمانی اجرایی 
می شود که مراحل آزمایش تخنیکی در مرز مشترک 

دو کشور تکمیل شود.
وزارت مخابرات افغانستان گفته است که با اجرایی 
کاربران  برای  اینترنت  کیفیت  قرارداد،  این  شدن 
کاهش  نیز  انترنت  نرخ  و  شد  خواهد  بهتر  افغان 

پیدا می کند.
این در حالی است که شهروندان افغان همواره از 
کیفیت پایین انترنت در افغانستان و نرخ باالی آن 

شکایت دارند.
و  مرکز  در  معلوماتی  تکنالوژی  پیشرفت  بررسی 

جنوب آسیا
توسعه  کنفرانس  میزبان  پیش  چندی  قزاقستان 
تکنالوژی  پیشرفت  روند  آن،  در  که  بود  دیجیتال 

معلوماتی در مرکز و جنوب آسیا بررسی شد.
وحیدی،  عبدالرزاق  افغانستان،  از  نمایندگی  به 

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در 
راس هیاتی در این کنفرانس که به تاریخ 1۷ و 18 
قزاقستان  آلماتای  در  میالدی  سال جاری  فبروری 

برگزار شده بود شرکت کرد.
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در خبرنامه 
خود گفته است که در این کنفرانس، برای نخستین 
بار تاثیرات تکنالوژی دیجیتال بر زندگی شهروندان 
کشورهای در حال توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت.

در خبرنامه آمده است: »هدف اساسی این کنفرانس 
کشورهای  سطح  در  مشترکی  دیدگاه  که  بود  این 
منطقه از جمله افغانستان، قزاقستان و تاجیکستان به 

هدف تحول دیجیتالی ایجاد شود«.
در این کنفرانس، تیم های تخنیکی افغان با همتایان 
خود در مورد ابعاد مختلف مواصالت منطقه ای نیز 

بحث و گفت وگو کردند.

یک فرمانده گروه طالبان با ۶۰۰ تن از جنگجویان 
فاریاب،  والیت  غورماچ  ولسوالی  در  خود 
مخالفت خود را با رهبری مال اختر منصور اعالم 

کرد.
مولوی سالم که خود را فرمانده این گروه ۶۰۰ 
تلیفونی  گفت وگوی  در  می کند،  معرفی  نفری 
قتل  را  دلیل مخالفت خود  با خبرگزاری رصد، 

اختر  مال  سوی  از  گروه  این  جوانان  و  کالن ها 
منصور خواند.

مال  رهبری  که  گفت  طالبان  گروه  فرمانده  این 
تعدادی  و  می باشد  شرع  برخالف  منصور  اختر 
معرفی  داعش  به گروه  را  طالبان  از جنگجویان 

کرده است.
نفری دو  این گروه ۶۰۰  به گفته مولوی سالم، 

با  مخالفت  در  را  خود  بیرق  که  می شود  روز 
رهبری مال اختر منصور و به حمایت مال رسول، 

به طور رسمی بلند کرده است.
امسال  تابستان  در  عمر  مال  مرگ  آن که  از  پس 
برای رسانه ها علنی شد و مال اختر منصور رهبری 
این گروه را به عهده گرفت، مخالفت های زیادی 
چند  و  گرفته  گروه صورت  این  رهبریت  علیه 
دستگی های زیادی در صف طالبان به میان آمده 
است. به دنبال جدی شدن مخالفت ها در صف 
طالبان، مال رسول به طور رسمی شاخه جدیدی 
از گروه طالبان را زیر نام »شورای عالی امارت 
گروه  دستگی  چند  این  کرد.  اعالن  اسالمی« 
موجودیت  اعالن  با  است  شده  هم زمان  طالبان 

گروه داعش در افغانستان.
آگاهان بر این باوراند که جنگجویان گروه موسوم 
گروه  ناراضی  افراد  را  افغانستان  در  داعش  به 
طالبان از رهبریت این گروه تشکیل می دهند که 

از نگاه ایدیولوژیکی مخالفتی باهم ندارند.

افغانستان با قزاقستان قرارداد خرید انترنت امضا کرد

گروه 6۰۰ نفری طالبان در فاریاب، 
مخالفت خود را با رهبری مال اختر منصور اعالن کرد

یک زندانی در بلخ همسرش را در هنگام مالقات کشت
مقام های امنیتی بلخ اعالم کردند که یک زندانی در 
زندان والیت بلخ، خانم اش را که به مالقات او به 

زندان آمده بود، کشت.
به  بلخ  پلیس  امنیت  مسئول  قادری،  عبدالرزاق 
بی بی سی گفت که این حادثه روز پنجشبه، 2۹ دلو 

اتفاق افتاده است.
او گفت که این مرد به اتهام قتل یک زن در شهر 

مزارشریف بازداشت و در زندان به سر می برد.
مرد  این  مالقات  زمان  در  که  گفت  قادری  آقای 
خانمش را با طناب در اتاق مالقات زندانیان خفه 

کرده است.
با  نیز  را  که خود  داشت  زندانی قصد  او  گفته  به 
همان طناب از بین ببرد که پولیس به محل رسید و 

او موفق به خودکشی نشد.
گفته می شود که این زندانی یک سال پیش به اتهام 
در  شمال  بیان  رادیو  خبرنگار  توخی،  پلوشه  قتل 

مزارشریف بازداشت شده است.
والیت  در  محلی  های  مقام  گذشته  سال  شهریور 
بلخ اعالم کردند که یک فرد ناشناس پلوشه توخی، 
خبرنگار رادیو بیان را به ضرب چاقو کشته است.

پلوشه توخی 2۶ سال داشته و دو ماه پس از پایان 
دوره کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( در تایلند به 

افغانستان بازگشته بود.

هارون مجيدی
محمد  دکتر  اثر  تازه ترین  معاصر،  اسالمی  جنبش های  سرنوشت 
هزار  قطع وزیری و شماره گان  در  که  است  دانش بختیاری  قاسم 

نسخه به چاپ رسیده است.
دکتر دانش بختیاری فرزند جهاد و مقاومت است که چشمان اش 
را در آغوش جهاد گشوده و در زمان مقاومت در سایۀ رهبری و 
هدایت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود، به رشد و کمال 

رسیده است.
کتاب »سرنوشت جنبش های اسالمی معاصر«، در پی تبیین جنبش 
و مفاهیم مرتبط آن، پیوند دین و سیاست، ماهیت اسالم؛ سیاسی 
دینی/ از ورود دین در حوزۀ سیاست، دولتی  اعتقادی، هدف  یا 
خشونت  و  اسالم  اسالم،  در  سیاسی  نظام  ویژه گی های  اسالمی، 

است.
شورش،  قیام،  اسالمی،  جنبش های  معرفی  کنار  در  کتاب  این 
این  از  موضوعاتی  و  اجتماعی  جنبش  و  جنبش  کودتا،  انقالب، 

دست را نیز روشن می سازد.
توسط  برگ   22۰ در  معاصر«  اسالمی  جنبش های  »سرنوشت 
انتشارات بین المللی سرور سعادت در نوبت چاپ اول در کابل 

به نشر رسیده است.
از  از یک قرن  دکتر محمد قاسم دانش بختیاری  می نویسد: بیش 
تأسیس جنبش های اسالمی می گذرد. جنبش های اسالمی در این 

مدت در تأسیس نظام سیاسی موفق نشده اند. 
به نوشتۀ آقای بختیاری: عدم موفقیت جنبش های اسالمی در ایجاد 
عرصه های  در  آنها  خود  از ضعف  ناشی  سیاسی  سیستم  و  نظام 
داخلی و بین المللی بوده است که این جنبش ها در بخش داخلی 
موضع گیری در مقابل دیگر گروه های سیاسی و مذهبی، خشن و 

مبتنی بر عدم پذیرش آنها بوده است.
اسالمی  جنبش های  »سرنوشت  کتاب  نویسندۀ  بختیاری  آقای 
معاصر« همچنان در پیشگفتار این کتاب می نویسد: از آنجا که در 
ارضی  تمامیت  و  اسالم  از  دفاع  شروع جهاد هیچ موضوعی جز 
کشور برایم اهمیت نداشت، به سرعت به صف جهاد پیوستم و 
با تحمل هر نوع سختی، افتخار بزرگی که آن دوران دارم و بر آن 
بوده  زبان مشخص  و  قومیت، مذهب  به  گیم  وابسته  میبالم عدم 

است.
دکتر بختیاری در ادامۀ یادداشتش باورش را این گونه بیان می دارد 
موضوعات  سیاسی؛  متعدد  جریانات  و  احزاب  با شکل گیری  که 
سمتی و زبانی در متن جهاد قرار گرفت که باعث کمرنگ شدن 

معیار فضیلت و تقوا در صف مجاهدین شد.
به نوشتۀ آقای بختیاری: تمامی این مسایل ریشه در گسیل امکانات 
غرب و کشورهای عرب داشت که سبب نیازمندسازی جبهات به 
این  اسیر  را  افغانستان  مردم  امروز  تا  که  گردید  بیرونی  امکانات 

فرهنگ وارداتی و جنگ های نیابتی کرده است.
اسالمی  جنبش های  »سرنوشت  نتیجه گیری  در  بختیاری  دکتر 
معاصر«، نوشته است: آیندۀ جنبش های اسالمی بستگی به چگونگی 
و  خشونت  با  شان  رابطۀ  تعریف  و  داخلی  چالش های  مدیریت 
تروریسم، برخورد با اقلیت های دینی و نژادی و تأمین رابطه شان 
با کشورها و سازمان های بین المللی دارد....        ادامه صفحه 6

معـــرفی
»سرنوشت جنبش های اسالمی معاصر«
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