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جـابجـاسـازی طالبـان
 در شمال مستند شد

پالیسی  این  سیاسی،  نابهنجار  وضع  روند  هـمانند  دقیقًا 
همان  جزء  اش،  کننده  گیچ  نوسانات  با  نیز  »توتاپ« 

سیاست های نابهنجار می باشد.
قطعًا  بزرگ،  پروژۀ  یک  اندازی  راه  برای  آن،  غیر  در 
امکان  و  مقدماتی  مطالعات  برای  دالر  ها  میلیون  مصرف 
دچار  بعداً  آن  تطبیق  مراحل  تا  آنست  خاطر  به  سنجی  

مشکالت نشود.
آنچه در این باب اهمیت دارد، انکشاف پایدار و متوازن 
در  آنچه  و  کشور  شهروندان  همۀ  برای  عدالت  برمبنای 
محروم  مناطق  و  مردم  به  رسیدن  دارد  اولویت  میان  این 

می باشد.
نمیدانم در این چه حکمتی است که عده یی تالش دارند 
تا خلقی را از نور علم محروم دارند و عده ای هم از نور 

روشنائی.
پایه های این تفکر پوچ سنتی باید برای همیش بشکند تا 
ارزش ها جایگزین رنگ ها شوند، سیاست انسانی گردد و 

فساد به فضیلت جاخالی نماید.
برگرفته از صفحه فیسبوک احمد ولی مسعود

سفیر افغانستان در برلین گفته است که با مقامات 
آلمانی در رابطه با وضعیت امنیتی در افغانستان و 
پناهجویان این کشور در آلمان رایزنی کرده و آن ها 
را متقاعد کرده است که مهاجران افغانی را اخراج 

نکنند.

در  پناهجویان  اخراج  از  این گزارش هایی  از  پیش 
پناهنده گی شان  درخواست  پذیرفته نشدن  صورت 

منتشر شده بود. 
وزیر داخله آلمان اخیراً به کابل آمد و با مقام های 
مهاجران  برگرداندن  افغانستان در خصوص  امنیتی 
به گفت وگو پرداخت. آلمان باور دارد که مهاجرین 
مقامات  که  موضوعی  هستند؛  اقتصادی  افغانستان 
به  را  آن  المللی  بین  نهادهای  و  افغانستان  دولت 

شدت رد کرده است. 
سفیر افغانستان در آلمان به دویچه وله گفته است 
که هیچ سندی در مورد طرح اخراج 80 هزار مهاجر 

افغانی از اروپا نشر نشده است. 
در دو سال اخیر، صدها تن از شهروندان افغانستان، 

این کشور را به قصد اروپا ترک کردند. 

مالتړ  د  خلکو  د  چې  وايي  وزارت  دفاع  افغانستان  د 

د  نوم  په  شفق  د  موجودیت  برنامو  قیقو  د  د  ترڅنګ 

پوځي عملیاتو د بریا اصيل الملونه دي.

ترڅ  په  عملیاتو  دې  د  چې  وايي  ویاند  وزارت  دغه  د 

کې د هېواد په مختلفو برخو کې مخالفینوته ډیر تلفات 

اوښتي دي.

د افغانستان د د فاع وزارت وايي چې تر ګواښ الندې 

په نښه کول، دامنیتي سکټور ترمنځ ښه همغږي  سیمو 

او د امنیتي ځواکونو څخه د خلکو مالتړ په هېواد کې د 

شفق عملیاتو د کامیابه کېدو الملونه دي.

په  عملیاتو  شفق  د  وزیرې  دولت  ویاند  وزارت  دغه  د 

ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د السته راوړنو یادونه 

وکړه او زیاته یي کړه چې د شفق عملیاتو په لړ کې به 

۲۰ نور تصفیوي عملیات د هېواد په څوارلسو والیتونو 

کې تر رسه يش.

وویل  راډیوته  ازادي  ورځ  په  جمعي  د  وزیري  ښاغيل 

چې د شفق عملیاتو په ترڅ کې د هېواد په مختلفو سیمو 

کې مخالفینو ته درانه تلفات ته اوښتي دي.

ځواکونو  امنیتي  افغان  د  اولس  »افغان  کړه:  زیاته  هغه 

او  جرګې  وليس  د  ځواکونه  دغه  کړی،  مالتړ  څخه 

مرشانو جرکې مالتړ هم له ځانه رسه لري، په دې خاطر 

د شفق عملیات په ښه ډول پر مخ روان دي، نن ورځ 

 ۱۴ په  عملیاته   ۲۰ کې  ترڅ  په  عملیاتو  شفق  د  موږ 

مو  تلفات  درانه  او  لرو  الندې  الس  تر  کې  والیتونو 

مخالفینو ته اړه ولې دي. »

امنیتې  افغان  شپه  تېره  چې  وايي  وزیري  ښاغلی 

ځواکونو، د هلمند والیت په نوزاد ولسوالۍ کې د شپې 

په عملیاتو کې د وسله والو مخالفینو په ولکه کې له یوه 

زندان څخه ۶۰ تنه بندیان هم خوشې کړل.

د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وايي چې په بدخشان، 

رسپل، فاریاب، کندز، غزين، ننګرهار، کونړ، نورستان، 

زابل، بادغیس اوځینو نورو والیتونو کې، سلګونه وسله 

وال مخالفین په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي.

نوموړی وايي په دغو پوځي عملیاتو کې افغان ځواکونو 

ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو د مرګ ژوبلې د ارقامو په 

اړه یې څه نه ویل.

بېالبېلو  په  هېواد  د  په دوهمه  د حمل  د شفق عملیات 

والیتونو کې پیل شوي دي.

تردې مخکې د افغانستان د دفاع وزارت ویلې وه چې د 

مخالفینو د پټنځایونو په نښه کول، د مخالفینو د کلیدي 

د تحرکاتو مخنیوې د شفق  او  له منځه وړل  اشخاصو 

امنیتي  افغان  د  لپاره  کال   ۱۳۹۵ د  او  هدف  عملیاتو 

ځواکونو اسايس برنامه ده.

چرا بايد تاوان ندانم کاری 
ديگران را مردم بپردازند !

سفیر افغانستان در آلمان:

مهاجران افغانستانی اخراج نخواهند شد

دفــاع وزارت:

 شفق عملیات په هېواد کې په بریالیتوب رسه په مخ روان دي
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ريیس جمهور نهادهای امنیتی را 
به گروگان گرفته است
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ملی  به شورای  رییس جمهوری  دنباِل وعدۀ  به 
وزارت  به  را  تازه یی  افرادِ  زودی  به  گفت  که 
معرفی  ملی  امنیت  عمومِی  ریاست  و  دفاع 
می کند، حاال دو تن به عنوان نامزدهای این دو 

پسِت مهِم امنیتی معرفی شده اند.
رییس  از  همیشه گی  خواست های  از  یکی 
که  است  بوده  این  همواره  کشور  جمهورِی 
پایان  دولتی  نهادهای  در  سرپرستی  فرهنِگ  به 
داده شود. اگر نامِ دیگری برای دولت وحدت 
بهترین  همانا  کنیم،  جست وجو  بخواهیم  ملی 

بود.  خواهد  سرپرست ها«  »دولِت  نام 
دولت  عمر  از  سال  یک ونیم  از  بیش 

وحدت ملی می گذرد و هنوز این دولت 
دولتی  دستگاه  و  کابینه  که  نشده  موفق 

به  واقعی  به صورِت  را  خود  و حکومتِی 
جامعه معرفی کند. افزون بر این که شماری 

از وزارت های کشور و به خصوص وزارت ها  
و ریاست   های کلیدی از سوی افراد سرپرست 

اداره می شوند، شماری از والیان نیز به عنوان 
سرپرست به وظایِف خود ادامه می دهند. 

فرهنِگ سرپرستی البته از زماِن حکومِت پیشین 
را  مشترکی  وجوه  ولی  دارد،  ادامه  حال  به  تا 
همین  به  وقتی  کرد.  سراغ  آن ها  برای  می توان 
نامزدهای جدیِد دو نهاد مهِم امنیتی نگاه کنیم، 
را  سرپرست وزیرها  فلسفۀ  و  وجوه  از  برخی 
که  تنی  دو  میاِن  در  دریافت.  به خوبی  می توان 
برای وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی معرفی 
نامزد  عنوان  به  استانکزی  معصوم  اند،  شده 
شناخته  چهره یی  همچنان  ملی،  امنیت  ریاست 
آقای  زمان  در  استانکزی  آقای  است.  شده 
کرزی، مشاور حقوقِی ریاست جمهوری بود و 
به  تأسیس شد،  عالی صلح  وقتی شورای  بعداً 
عنوان رییس داراالنشای این شورا برگزیده شد. 
که  می شود  گفته  استانکزی  آقای  مورد  در 
می تواند  به خوبی  که  است  مدبری  شخِص 
افغانستان  کمک کنندۀ  و  متحد  کشورهای  دِل 
به  این که  از  پس  غنی  آقای  آورد.  به دست  را 
کرد،  پیدا  دست  افغانستان  جمهوری  ریاست 
به آقای استانکزی نشان داد و  توجه دوچندان 
تالش کرد از او چهره یی تکرارناشدنی در تاریِخ 
کند.  ارایه  افغانستان  سیاسِی  و  نظامی  مدیریِت 
اگر آقای غنی مختار می بود که اولین مغز متفکِر 
جهان را معرفی کند، بدون شک نسبت به آقای 

استانکزی این ارادت و ارفاق  را از خود نشان 
مقام  جهان،  متفکریِن  جدول  در  او  که  می داد 
نخست را نسبت به خودش کمایی داشته باشد. 
در چند مورد، وقتی آقای استانکزی رای کافی 
نیاورد،  دفاع  وزارت  سمت  برای  را  الزم  و 
سفیه،  اندر  عاقل  نگاه  با  غنی  رییس جمهور 
آقای  مورد  در  ملی  شورای  تصمیم  به  نسبت 

این که  مثل  گفت.  »ایناستانکزی سخن 

ملِت بی چاره قدرِ یکی از متفکرین و کاردان های 
نگاهی  چنین  نفهمید«.  و  ندانست  را  مهمش 
هر  زیرا  شود؛  پنداشته  غیرعادی  نمی تواند 
احساِس  افراد  و  اشخاص  بعضی  به  زمام داری 
نزدیکی می کند و با آن ها راحت تر است، اما این 
راحتی نباید به بهای متوقف شدِن کارها در یکی 
شود،  تمام  کشور  کلیدی  وزارت خانه های  از 
نقش  اصلی ترین  که  دفاع  نام  به  آن هم وزارتی 

را در مبارزه با دشمناِن کشور سامان می دهد. 
البته اندر باِب مضراِت سرپرست بودِن نهادها به 
تفصیل سخن گفته شده است. سرپرست بودِن 
وزارت  آن  در  کارها  که  می شود  سبب  نهادها 
از شتاِب الزم  با رکود مواجه نشود، الاقل  اگر 
بی بهره گردد. در همین حال، سرپرست وزیران 
از سوی مجلس،  تأیید شده  فردِ  اندازۀ یک  به 
کنند.  اعمال  را  الزم  صالحیت های  نمی توانند 
با  نبرد  حاِل  در  کشوری  که  افغانستان  برای 
تروریسم و طالبان است، نقش سرپرست وزیران 
کارها  به ُکندی  فاجعه بار  صورتی  به  می تواند 
را  نهادها  و  وزارت ها  مهِم  نقش  و  بینجامد 

تضعیف سازد.
 آقای غنی شاید به افرادی بیش از حد اعتماد و 
باور داشته باشد، ولی این اعتماد نباید از آن چه 
که معمول و الزم است، فراتر رود. گزینش آقای 
استانکزی به عنوان نامزد وزارت دفاع، از آغاز 
با مشکالتی توام شد و عدۀ زیادی از سیاسیوِن 
کشور با او از درِ مخالفت پیش آمدند. در همین 
کارآیی  به  نسبت  نیز  نماینده گان  مجلس  حال، 
آقای استانکزی چندان باورمند به نظر نرسید و 
به او رأی اعتماد نداد. اما آقای غنی با وجود این 
مخالفت ها، آقای استانکزی را در پست وزارت 
آخرین  در  این که  تا  داشت  نگه  کشور  دفاِع 
دیدارش با اعضای مجلس، مجبور شد که وعدۀ 

پایان سرپرستی ها را در نهادهای دولتی بدهد. 
اکنون نیز آقای رییس جمهور کارِ بسیار بزرگی 
برای  این که  جای  به  او  است.  نداده  انجام  را 
یک  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  مهِم  پسِت 
آقای  برمی گزید،  را  اعتماد و شایسته  قابل  فرد 
است.  کرده  معرفی  این سمت  به  را  استانکزی 
حاال مشخص نیست که آقای غنی چه انتظاری 
از مجلس خواهد داشت و آیا با اعضای مجلس 
در این خصوص رای زنی و مشوره کرده است 
که  دارد  وجود  احتمال  این  چون  خیر.  یا  و 
به  نماینده گان  اعضای مجلس  دیگر  بارِ  یک 
آقای استانکزی به دلیِل پیشینۀ کاری اش رای 
ندهند. به این صورت، یک بارِ دیگر یکی 
چالش  با  کشور  امنیتی  مهِم  نهادهای  از 

روبه رو خواهد شد. 
واقعًا باید به فرهنِگ سرپرستی در کشور 
پایان داد؛ زیرا این گونه برخوردها سبب 
متفاوتی  برداشِت  دیگران  که  می شود 
به  نسبت  بسیاری ها  باشند.  داشته  وضعیت  از 
دو  هر  که  دارند  برداشت  دو  فرهنگی  چنین 
نخست  برداشِت  نیستند.  مثبتی  برداشت های 
مواجه  قحط الرجال  با  افغانستان  که  است  این 
افراد  از  که  اند  است و سران حکومت مجبور 
بهره  حکومتی  و  دولتی  کارهای  در  معدودی 
ببرند. و برداشِت دوم این است که افراد به دلیل 
نزدیکی با هرم قدرت و وفاداری به آن، به این 
بحث  آن که  بدون  می شوند  گماشته  سمت ها 
شایسته ساالری و سپردِن کار به اهِل کار مطرح 

باشد.
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 بر بنیاد گزارش ها، روز گذشته مردمِ بامیان به هدِف گذشتِن 
گسترده  تظاهراِت  به  دست  مرکزی  والیت های  از  توتاپ 
این تظاهرات در واقع نشانگِر آن است که مردماِن  زده اند. 
ـ  پروان  از مسیِر  توتاپ  زیادی هستند که مخالِف گذشتِن 
کاپیسا اند و نیز مردمانی هم وجود دارند که موافِق این مسیر 
برای توتاپ اند اما تا هنوز سکوت کرده اند؛ زیرا برنامه یی که 
حکومت برای انتقال توتاپ دارد، به نفِع آن هاست و سکوت 

را در برابر معترضاِن مسیِر این پروژه ترجیح داده اند. 
اما حمایت ِ برخی چهره های مشهورِ سیاسِی کشور از مسیر 
که  است  آن  نشانگِر  ظاهراً  نیز  توتاپ  برای  مرکز  و  بامیان 
مسیِر اولِی این پروژه به هر دلیلی که است، با اعتراض های 
برای  اکنون  دیگر،  طرف  از  می باشد.  مواجه  گسترده یی 
برخی ها این فرصت مساعد شده که با زمزمه کردِن توتاپ، 
می  بی غش"  و  امن  "مقامِ  به  را  خود  و  کنند  موج سواری  

برسانند. 
این  مسیِر  توتاپ،  شرکای  و  دولت  که  است  این  واقعیت 
پروژه را مدت ها قبل مشخص کرده  بودند که باید از بامیان 
بگذرد اما در مسیر راه این مسیر تغییر کرد و راه آن عوض 
بهانه یی  تا  دارد  وجود  نیز  کشورهایی  برخی  حاال  اما  شد. 
بسیار  پروژۀ  این  تعویِق  و  توتاپ  نشدِن  عملی  برای  شود 
ارزشمند. این پروژه هرچند به پاکستان منتهی می  گردد، اما 

منافعی در عرصه های مختلف برای افغانستان دارد. 
افغانستان  برای  شود،  تطبیق  که  مسیری  هر  از  پروژه  این 
می برند.  نفع  آن  از  زیادی  مردماِن  و  است  پُراهمیت 
معتقدند که  از والیت های مرکزی  توتاپ  طرف داراِن عبور 
سب استیشِن برق 500 کیلوولت توتاپ، در صورتی که این 
ارغندی عبور کند، در  بامیان-  پلخمری-  از مسیری  پروژه 
به  جداگانه  لیِن  کشیدن  مشکل  و  می شود  ساخته  ارغندی 
مس عینک که باعث مصرف بودجۀ اضافی می شود، مرفوع 
خواهد شد. بر اساِس این برآوردها، مسیر پلخمری- بامیان- 
به مسیر سالنگ طویل است و  نسبت  کیلومتر  ارغندی 80 
مسیر  به  نسبت  به مراتب  آن  مصونیِت  سطح  آن،  مقابل  در 
سالنگ بلندتر است. اما موافقاِن انتقال توتاپ از مسیر پروان 
به   خصوص دولت به این باور است که این مسیر کوتاه تر و 
کم هزینه تر از مسیر بامیان است و نیز از همین مسیر به بامیان 

و میدان وردک برق داده می شود. 
مسیر  که  می گویند  دولت  و  برشنا  شرکِت  اگرچه  اکنون 
توتاب برگشت ناپذیر است، اما مخالفان نیز کمر بسته اند که 
این مسیر را تغییر دهند. ولی به نظر ما، اگر جدال ها بر سِر 
راه و گزینۀ  اعتراض ها گسترده شود،  پُردامنه و  این مسأله 
دیگر، عملی نشدِن این طرح است؛ یعنی این طرح نیز به ساِن 
ده ها طرح اقتصادِی دیگر می تواند محکوم به شکست شود!  
مسلمًا یکی از بدبختی های جامعۀ افغانستان، سیاسی و حتا 
نیست  شکی  است.  اقتصادی  کالِن  پروژه های  کردِن  قومی 
دست  متوازن  توسعۀ  به  دارند  حق  افغانستان  مردم  که 
اقتصادی  کالِن  پروژه های  و  مباحث  کردِن  قومی  اما  یابند، 
قدم  در  و  می زند  صدمه  را  متوازن  انکشاِف  اول،  قدم  در 
دوم، باج گیری های سیاسی را افزایش می دهد. بنابراین، برای 
دولت و مردم باید مهم این باشد که در تطبیِق این پروژه ها 
عدالت تأمین گردد و مناطق محروم در اولویِت منفعت یابی 
از این پروژه ها قرار گیرند. چنان که می بینیم، هر دو مسیری 
که برای توتاپ بااهمیت خوانده می شوند، مناطِق محروم اند 

و همه وضعیِت یک سان دارند. 
یقینًا با اجرایی شدِن این پروژه در هر کدام از این دو مسیر و 
تولید برق، کارهای کالِن اقتصادی در کشور ماننِد استخراج 
معادن به راه می افتـد و سود حاصل از آن، در نهایت باید 
پیشنهادِ  رو  این   از  خرج  شود.  افغانستانی ها  همۀ  سود  به 
انعطاف نشان دهند  این است که  ما به هر دو طرِف قضیه 
چشم اندازِ  از  طرح،  این  منافِع  به  و  بیندیشـند  بزرگ تر  و 

افغانستاِن بزرگ اما محروم نگاه کنند. 

يک تذکر و هشداِر مهم 
پیراموِن توتاپ

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1775     شنبه      18 ثو   ر/      ا رد   یبهشت         y    1395  29 رجب  المرجب  y 1437   7می    2016

اندر باِب مضراِت سرپرست بودِن 
نهادها به تفصیل سخن گفته شده 

است. سرپرست بودِن نهادها سبب 
می شود كه كارها اگر با ركود مواجه 
نشود، الاقل از شتاِب الزم بی بهره 

گردد. در همین حال، سرپرست وزیران 

به اندازة یک فرِد تأیید شده از سوی 

مجلس، نمی توانند صالحیت های الزم 
را اعمال كنند. برای افغانستان كه 

كشوری در حاِل نبرد با تروریسم و 
طالبان است، نقش سرپرست وزیران 

می تواند به صورتی فاجعه بار به ُكندی 

كارها بینجامد و نقش مهِم وزارت ها و 
نهادها را تضعیف سازد.

 آقای غنی شاید به افرادی بیش از 
حد اعتماد و باور داشته باشد، ولی 

این اعتماد نباید از آن چه كه معمول 
و الزم است، فراتر رود. گزینش آقای 

استانکزی به عنوان نامزد وزارت دفاع، 
از آغاز با مشکالتی توام شد و عدة 

زیادی از سیاسیوِن كشور با او از دِر 
مخالفت پیش آمدند

ACKU



مطبوعات،  جهانی  روز  می،  سه  از  امسال 
گرامی داشت  افغانستان  در  بی پیشینه  به گونۀ 

شد.
در برنامه های جداگانه یی که به همین مناسبت 
طی چند روز گذشته، در کابل و برخی والیات 
از  شماری  به  بود،  شده  راه اندازی  افغانستان 
خبرنگاراِن فعال، لوح سپاس و مدال داده شد. 
از روز جهانی  میان، ریاست جمهوری  از آن 
آزاد  رسانۀ   12 از  ستایش  با  مطبوعات 

نکوداشت کرد.
 15( شنبه  چهار  به روز  که  مراسمی  در 
با  جمهوری  ریاست  ارگ  در  اردیبهشت( 
کابینه،  اعضای  غنی،  رییس جمهور  حضور 
سخنگویان حکومت و مسؤالن رسانه ها برگزار 
آقای غنی گفت که دست آوردهای  بود،  شده 
آزادی بیان و اطالع رسانی هنوز شکننده است. 
و  امنیتی  مشکالت  حل  برای  که  افزود  او 
رسانه ها  نماینده گان  با  خبرنگاران  اقتصادی 
پیشنهادها،  دریافت  از  پس  و  کرده  صحبت 
راه کارِ عملی را برای حل این مشکالت روی 

دست خواهند گرفت.
در این محفل، بشیراحمد قاسانی از تلویزیون 
فرحناز  طلوع،  تلویزیون  از  آرین  ولی  یک، 
فروتن از تلویزیون آریانا نیوز، وحیده فیضی 
از شبکۀ رسانه یی سالم وطندار، شکیال شیرزاد 
از  رویی  ظفرشاه  و  شمشاد  تلویزیون  از 

تالش های شان  به خاطر  صبح  هشت  روزنامۀ 
عالی  مدال های  رسانه یی،  فعالیت های  در 

دولتی را نصیب شدند.
و  ماندگار  روزنامۀ  از  نوری  ناجیه  بانو 
خبرنگاران روزنامه های اطالعات روز و ویسا 
و تلویزیون های خورشید و آیینه نیز از سوی 

رییس جمهور ستایش نامه دریافت کردند.
با  ارگ  در  می  سه  از  داشت  گرامی  برنامۀ 
میان،  آن  از  که  شد   روبه رو  نیز  حاشیه های 
خبرنگاران  گفت  که  رییس جمهور  گفته های 
مشخص  را  منفی  و  مثبت  بیان  آزادی  حدود 
نهادهای  و  شده  روبه رو  انتقاداتی  با  کنند، 
حمایت کنندۀ رسانه ها در افغانستان گفته اند که 

آزادی بیان منفی وجود ندارد.
مهم  ضمن  خود  سخنرانی  در  غنی  آقای 
خواندِن نقش رسانه ها در کشور، از خبرنگاران 
از  که  شکایاتی  نظرداشت  در  با  تا  خواست 
کار رسانه ها وجود دارد، حدود آزادی بیان را 

تعیین کنند.
آقای غنی با بیان این که ژورنالیسم، علم و هنر 
است گفت: »باید در کار اطالع رسانی، سبک 
گفتار، نوشتار، تحقیق و تعادل در نظر گرفته 

شود.«
خبرنگاران  از  او  که  افزود  اشرف غنی  محمد 
تعهد  اخالقی   موازین  رعایت  قسمت  در 
می  خواهد، اما حکومت در ترتیب این موازین 
سبب  دولت  دخالت  زیرا  نمی گیرد،  نقش 
سانسور و خلق مشکالت زیادی برای آزادی 

بیان در کشور خواهد شد.
بی طرفی  حفظ  بر  تأکید  با  رییس جمهور 
تا خودشان  از خبرنگاران خواست  حکومت، 
حدود آزادی بیان مثبت و منفی را تعیین کنند.
»باید  افزود:  همچنین  غنی  اشرف  محمد 

آزادی های منفی که افراد را منزجر، متزلزل و 
متضرر می سازد، محدود شود؛ زیرا آزادی های 
منفی  پیامدهای  نیز  دیگر  ممالک  برای  منفی 

داشته است.«
آقای غنی هم چنان گفت: »به آزادی بیان باور 
رسانه ها  آزاد  فعالیت  از  حکومت  و  داریم 
وآزادی بیان براساس قانون حمایت می کند، تا 
زمانی که من باشم، از آزادی بیان دفاع می کنم، 
اما در آینده متوجه باشید که آزادی منفی زیاد 
رفته  دیگر  جهت  به  قانونی  نگاه  از  و  شده 

است.«
رسانه ها  از  علما  این که  بیان  با  رییس جمهور، 
شکایت دارند، از رسانه ها خواست که با علما 
به خاطری  باشند،  داشته  واضح  بحث  مردم  و 

که دین آزادی و باورمندی است.
آقای غنی خاطر نشان کرد: »زیاد ترین جامعۀ 
مدنی ما در مسجد است و ژورنالیستان نباید 
این  در  مسجد  و  مکتب  مجادلۀ  که  بگذارند 

خاک تکرار شود.«
از سویی دیگر، صدیق اهلل توحیدی رییس نهاد 
یا  افغانستان  آزاد  از رسانه های  حمایت کننده 
و  نداریم  منفی  بیان  آزادی  ما  می گوید:  »نی« 
آزادی  نمی شناسیم؛  رسمیت  به  را  مسأله  این 

بیان به صورت ُکلی امری مثبت است.
بیان  آزادی  حدود  که  گفت  توحیدی  آقای 
پیشتر  کشور  همه گانی  رسانه های  قانون  در 

مشخص شده است.
رییس نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان 
با اشاره به سخنان رییس جمهور غنی گفت که 
منبر به صورت سنتی خود یک رسانۀ با ارزش 
و  مسجد  بین  مجادله یی  ما  نظر  از  و  است 

رسانه وجود ندارد.
اشرف غنی در بخش دیگری از صحبت هایش، 
در مورد صندوق حمایت از ژورنالیستان گفت 
که برخی از نهادهای بین المللی حمایت خود 
پیش  اما  کرده اند،  اعالم  صندوق  این  از  را 
خبرنگاران  سوی  از  آن  مدیرۀ  هیأت  آن  از 
شد  خواهد  ایجاد  این صندوق  شود،  تشکیل 
و او شخصًا در سطح بین المللی به خاطر جلب 

کمک مالی اقدام خواهد کرد.
خونین ترین سال خبرنگاری

در عین حال، نهاد حمایت از رسانه های آزاد 
روز  نشستی،  برگزاری  با  نی  یا  افغانستان 
برخی  به  و  گرامی داشته  را  مطبوعات  جهانی 

خبرنگاران تندیس اهدا کرد.
از  حمایت  دفتر  رییس  توحیدی،  صدیق اهلل 
رسانه های آزاد افغانستان »نی« در این مراسم با 
بیان این که سال 2015 خونین ترین سال برای 
همه ساله  گفت:  بود،  افغانستانی  خبرنگاران 
سال  در  اما  می شد،  کشته  خبرنگار   3 حدود 
2015 این رقم به 12 خبرنگار افزایش یافت 

که این رقم تکان دهنده است.
توحیدی از کشته شدن 56 خبرنگار داخلی و 
خارجی از سال 2001 تاکنون یاد کرد و افزود: 
صورت  خبرنگاران  برابِر  در  که  رویداد های 

گرفته، نیازمنِد بازنگری است.
عدم دست رسی  امنیت،  عدم  کرد:  تصریح  او 
از  سازمانی  درون  چالش های  و  اطالعات  به 

مشکالت فراروی خبرنگاران است.

و  بهداشتی  امکانات  نبود  نی،  دفتر  رییس 
فراروی  مهم  چالش های  از  را  بازنشسته گی 
خبرنگاران عنوان کرد و اظهار داشت: استخدام 
قانون صورت  با  انفکاک خبرنگاران مطابق  و 
نمی گیرد، وزارت اطالعات و فرهنگ باید در 
این حوزه توجه کرده و از خبرنگاران حمایت 

کند.
برای  دولت  وعده های  به  اشاره  با  توحیدی 
حمایت از خبرنگاران گفت: دولت متعهد شده 
بود که از خبرنگاران حمایت کند، اما با حملۀ 
تلویزیون  کارمندان  به  تروریست ها  خونین 

»طلوع« وعده های دولت پوچ انگاشته شد.
از دولت وحدت ملی و وزارت اطالعات  او 
عمل  تعهدات خود  به  تا  فرهنگ خواست  و 
کرده و خبرنگاران را مورد حمایت جدی خود 

قرار دهند.
خبرنگاران از حمایت خوبی برخوردار نیستند

راه اندازی  با  نیز  افغانستان  میدیوتیک  دفتر 
خبرنگاران  و  رسانه ها  از  شماری  به  محفلی 
هارون  و  ماندگار  روزنامۀ  داد.  سپاس  لوح 
جمع  در  نیز  روزنامه  این  خبرنگار  مجیدی 
دست  به  سپاس  لوح  که  بودند  هایی  رسانه 

آوردند.
سیده مژگان مصطفوی معاون نشراتی وزارت 
اطالعات و فرهنگ که در این محفل صحبت 
می کرد، خبرنگاران را قشر آسیب پذیر جامعه 
از حمایت خوبی  خواند و گفت: خبرنگاران 
برخوردار نیستند و چالش های زیادی فرا روی 

آنها قرار دارد.
سال   15 جریان  در  اینکه  بیان  با  مصطفوی 
گذشته انقالب و انفجار مطبوعاتی و رسانه ای 
در افغانستان انجام شده گفت:  هم اکنون بیش 

از هزار رسانه در این کشور فعالیت دارند.
بیشتر  زن  خبرنگاران  اینکه  به  تأکید  با  او 
آسیب پذیر هستند، تصریح کرد: آزادی بیان و 
آزادی رسانه ها یک دستاورد ملی است و برای 
در  جامع  طرح  یک  باید  دستاورد  این  حفظ 

نظر گرفته شود.
معاون وزارت اطالعات و فرهنگ تأکید کرد: 
و  کرده  حفظ  را  ملی  وحدت  باید  رسانه ها 

شرایط بحرانی کنونی را مدیریت کنند.
اظهار  خود  سخنان  پایان  در  مصطفوی  بانو 
 625 فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  داشت: 
را  خبرنگاران  علیه  خشونت  و  قتل  پرونده 
»نه«  معافیت  فرهنگ  به  تا  می کند،  بازنگری 

گفته شود.
هم چنان، عبداهلل رسولی هم آهنگ کنندۀ دفتر 
می گوید:  شمال شرق  و  شمال  در  میدیوتیک 
مرزهای  سوی  به  بخواهد  ملت  یک  اگر 
روشن تمدن و ترقی گام بردارد، نا گزیر باید 
ارزش  فعالیت های  و  بیان  آزادی  شاهراه  از 
بدون  و  کند  عبور  رسانه  یی  و  مدنی   محور 
شک یکی از مولفه های اصلی رستا خیز مدنی، 
فعالیت های رسانه  یی است که خوشبختانه  در 
یک و نیم دهۀ اخیر علی رغم تمام مشکالت 
و نا بسامانی هایی که دامن گیر ملت و سرزمین 

عزیز ما بود، رشد چشم گیری داشته است.
و  بیان  آزادی  کرد  تأکید  رسولی  آقای 
جوهر  قانون مند،  رسانه  یی  فعالیت  های 
است.  شهروندی  حقوق  و  مدنی  ارزش  های 
یافتن  تعمیم  و  شدن  نهادینه  برای  امروز 
هیچ  دموکراسی  فرهنگ  و  مدنی  ارزش های 
ابزاری به پیمانۀ فعالیت های رسانه یی فارغ از 
قید تعصب و خرافه، کارایی و موثریت ندارد.

آقای رسولی همچنان گفت، برای رشد آزادی 
رسانه   اطالعات،  به  جامعه  دسترسی  و  بیان 
و  توهین  گاهی  از  هر  خبرنگاران،  و  داران 
تحقیر، لت  و کوب و در بند رفتن و شهادت را 

متقبل می شوند.
برگزاری  با  اصالحات  کانون  هم،  سویی  از 
گرامی  را  مطبوعات  جهانی  روز  برنامه یی 

داشتند.
در این برنامه نزدیک به سی تن از خبرنگاران 
نام آشنای  افغانستان به تعریف خاطرات خود 
در برهه های مختلف زمانی پرداختند. در آیندۀ 
کسوت  در  خاطرات  این  است  قرار  نزدیک 

مجموعه یی چاپ شود.
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از روز جهانی مطبوعات به گونة 
گسترده در افغانستان تجلیل شد

هارون مجیدی
نماند«  غم گسار  و  ماند  غم  که  حیف  »هزار 
بیست  از  گرامی داشت  برای  برنامه یی  عنوان 
خلیل اهلل  استاد  خاموشی  سال گشت  نهمین  و 
خلیلی از شاعران معروف زبان فارسی بود که 
انجمن قلم  دیروز )جمعه، 17 ثور/اریبهشت( 

افغانستان آن را میزبانی کرد.
در این برنامه، ده ها تن از شاعران، نویسنده گان، 
اشتراک  دانشجویان  و  منتقدان  پژوهش گران، 

کرده بودند.
در این برنامه هم چنان از کارنامۀ استاد رهنورد 
نام آشنای  پژوهش گر  و  داستان نویس  زریاب 

زبان فارسی نیز ستایش شد.
ادبیات  عبدالقیوم قویم استاد دانشکدۀ زبان و 
فارسی دانشگاه کابل و نخستین سخنران بیست 
و نهمین سال گشت استاد خلیلی گفت: بحث 
در پیوند به استاد خلیلی در یک بُعد خالصه 
کارنامۀ  و  پژوهش ها  اشعار،  باید  و  نمی شود 
گرفته  بیشتر  واکاوی  و  به بررسی   او  رسمی 

شود.
ویژه گی های  به  پیوند  در  که  قویم  استاد 
را  او  می کرد،  خلیلی صحبت  استاد  شعرهای 
از طرازان نخست ادبیات فارسی خوانده گفت: 
شعرهای استاد خلیل اهلل خلیلی بیشتر متمایل 
به سبک خراسانی بود و او را می شود آخرین 

طالیه دار این سبک دانست.
خلیلی  زنده یاد  سروده های  افزود:  قویم  استاد 
دوستی،  مردم  دوستی،  میهن  بازتاب دهندۀ 
بحث های  کشور،  مختلف  اقشار  به  عشق 

آموزشی و عاطفی می باشد.
این استاد دانشکدۀ ادبیات فارسی دانشگاه کابل 
خاطرنشان ساخت: تصاویری را که در اشعار 
او می یابیم، یادآور  تصاویری است که قرن ها 
پیش فرخی سیستانی ارایه کرده بود، اما نحوۀ 

پرداختن خلیلی مطابق به روزگار ما است.
استاد  که  را  دردهایی  کرد:  تأکید  قویم  استاد 
خلیلی بازتاب داده است، برخاسته از زنده گی 
اجتماعی مردم ما است که در تمام شعرهای شان 

در برهه های مختلف زمانی می باشد.
او گفت: »وقتی شعرهای استاد را می خوانیم، 
همه  به  مربوط  سروده ها  این  که  می یابیم  در 
شهروندان افغانستان است که در آثار او بازتاب 

یافته است.
این  دیگر  سخنران  و  شاعر  تابش  علی  قنبر 
برنامه گفت: نیاز است تا در رابطه به زنده گی 
خلیلی کارهای پژوهشی و دانشگاهی فراوانی 

صورت گیرد.
آقای تابش که در پیوند به جایگاه استاد خلیلی 
در شعر معاصر فارسی صحبت می کرد، گفت: 
معاصر  ادبیات  در  خلیلی  اهلل  خلیل  جایگاه 

فارسی منحصر  به فرد و یگانه است.
شاعران  مشکالت  از  یکی  این که  بیان  با  او 
معاصر این است که حوزۀ دانشی شاعران این 
قریحۀ  به  اتکا  با  تنها  و  است  محدود  دوره، 
خدادادی خود شعر می سرایند، اما به باور آقای 
چهره های  باسوادترین  از  خلیلی  استاد  تابش: 
مختلف  زمینه های  در  که  بود  خود  روزگار 
ادبی، تاریخی، و فلسفی   آثار ارزش مندی دارد 
که امروزه نیز با معیارهای پژوهشی دانشگاهی 

قابل بررسی است.
به گفتۀ او: آثار خلیلی از برجسته ترین کارهای 

دو قرن اخیر در زبان و ادبیات فارسی است.
نوگراترین  خلیلی  استاد  تابش:  آقای  باور  به 
شاعر کالسیک سرای معاصر در زبان و ادبیات 

فارسی است.
بیان داشت که  ادامۀ سخنانش  تابش در  آقای 

به  را  مهاجرت  و  پایداری  که شعر  زمانی  هر 
بررسی بگیریم، استاد خلیلی پدر این دو گونۀ 
او برجسته ترین  شعر در زبان فارسی است و 
معاصر  زمان  در  را  مقاومت  و  آواره گی  آثار 

سروده است.
و  داستان نویس  زریاب  رهنوزد  استاد 
سخنان  با  فارسی  زبان  نام آشنای  پژوهش گِر 
فشرده یی، استاد خلیل اهلل خلیلی را »کالسیِک 
معاصر« خوانده گفت: کالسیک معاصر به ادب 
را  همه گانی  پذیرش  که  می شود  گفته  آفرینی 
این  را  کارها خلیلی  باشد که  آورده  به دست 
ویژه گی ها را دارد و او را به عنوان سخن آفرین 

سترگ می شناسیم.
به گفتۀ استاد زریاب: سروده های خلیلی هم چو 
جلوه های  و  رنگ ها  که  است  کمانی  رنگین 

گوناگون دارد.
استاد  گفت:  پژوهش گر  و  شاعر  نگاه  یاسین 
بار  برای  که  است  شاعرانی  معدود  از  خلیلی 
به  افغانستان  نیمایی را در  اوزان شعر  نخست 

تجربه گرفت و کارهای ماندگاری انجام داد.
استاد خلیل اهلل خلیلی در سال 128۴خورشیدی، 
در باغ جهان آرای کابل چشم به جهان گشود. 
از  پدرش  و  کاپیسا  کوهستان  از  مادرش 
جبل السراج والیت پروان بود. در هفت سالگی 
مادر را از دست داد و در یازده سالگی پدرش 
به دست امان اهلل خان، پادشاه وقت کشته شد. 
نرم کرد  پنجه  با مشکالت روزگار دست و  او 
از  توانست  بلندش  و همت  استعداد  اثر  به  و 
هر خرمن، توشه یی   از هنر و ادب فراهم آورد. 
او ادبیات فارسی و علوم دیگر از قبیل منطق، 
تفسیر و حدیث را به نحو خجسته نزد استاتید 

زمان خود فرا گرفت.
در  بود،  شانزده ساله  زمانی که  خلیلی  استاد 
شغل  به  کابل  والیت  میربچه کوت  مکتب 
داشت،  که  لیاقتی  اثر  به  پرداخت.  آموزگاری 
در وزارت مالیه به صفت منشی مخصوص و 
به حیث مستوفی والیت بلخ مقر گردید  بعداً 
مزار  حاکم  صفت  به  مدتی  برای  همچنان  و 
استادخلیل اهلل  کرد.  وظیفه  اجرای  شریف 
خلیلی مدت سیزده سال در دفتر صدارت کار 
کرد و به اثر مخالفت های سیاسی، چهار سال 
از عمرش را در تبعید و حبس سپری کرد و 
کابل  دانشگاه  معاون  صفت  به  رهایی  از  بعد 
منصوب شد و بعداً به مناصب متعدد از جمله 
مشاور  و  افغانستان  مطبوعات  مستقل  رییس 
مطبوعاتی محمد ظاهر شاه و وکیل در پارلمان 
و برای مدتی هم به عنوان سفیر افغانستان در 

عراق و عربستان انجام وظیفه کرد.
پس از سرنگونی حکومت محمد  داوود خان، 
به دست کمونیست ها به اجبار ترک وطن کرد 
متحدۀ  ایاالت  نیوجرسی  در  کوتاه  مدتی  و 
امریکا به سر برد و در سال های آخر عمر به 

پاکستان آمد.
استاد خلیلی در مجموع 62 اثر منظوم و منثور 
سیاست،  ادب،  هنر،  مختلف  عرصه های  در 

فلسفه و عرفان دارد.
سال  ثور  چهاردهم  در  سرانجام 
شفاخانه های  از  یکی  در  1366خورشیدی، 
پیشاور  در  و  درگذشت  پاکستان  اسالم آباد 
دفن شد، اما جسدش پس از 25 سال به کابل 
انتقال داده شد و در سال 13۹1خورشیدی، در 
دانشگاه کابل در جوار مقبرۀ سید جمال الدین 

دوباره دفن گردید.
خاموشی  سال گشت  نهمین  و  بیست  برنامۀ 
شعرهای  خوانش  با  خلیلی  خلیل اهلل  استاد 

خلیلی و زمزمۀ موسیقی به پایان رسید. 

بیست و نهمین سالگشت
 استاد خلیلی گرامی داشته شد

مجیدی
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از  دیگر“  روایت  به  ”افغانستان  کمپاین 
سومین  آستانۀ  در  آرمانشهر  بنیاد  سوی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  دور 
همکاری  از  و  شد  راه اندازی  افغانستان 
حقوق  جامعه های  بین المللی  فدراسیون 
بشر بهره برد. در چارچوب این کمپاین، 
از  شماری  با  مصاحبه   100 از  بیش 
فعالین  بشر،  حقوق  فعالین  نویسنده گان، 
جامعۀ مدنی، و سیاست مداران کشور در 
افغانستان  در  بشر  مورد وضعیت حقوق 
که  شد  انجام  امیدها  و  نگرانی ها  و 
قسمِت زیادی از این مصاحبه ها قباًل در 
اینک  است.  شده  منتشر  روزنامه  همین 
مطرح  مباحث  از  مفصلی  جمع بندِی 
شده در گفت وگوها تهیه شده که در 18 
در خدمت  روزنامه  این  طریق  از  بخش 
می خواهیم  ما  می گیرد؛  قرار  عالقه مندان 
از این طریق، صدای نخبه گان کشور را 
به گوش مردم، دولت و جامعۀ بین المللی 
این  مجموعۀ  خواندن  برای  برسانیم. 
مصاحبه ها و گزارش کامل به این لینک 
http://openasia. کنید:  مراجعه 

org/item/16511

    مهاجرت: بحرانی در هویت
و  جنگ  اقتصادی،  و  سیاسی  محدودیت های 
بحران امنیت منجر به مهاجرِت بسیاری از مردم 
افغانستان به خارج از کشور شد. گرچه برخی 
ارتقای  برای  جدید  فرصت های  از  توانستند 
مهاجرت  اما  ببرند  بهره  خود  توانمندی های 
نه تنها همیشه به نتیجه یی مطلوب منجر نشده 
برای  را  جدیدی  محدودیت های  گاهی  بلکه 
دادن  دست  از  است.  کرده  ایجاد  مهاجران 
سردرگمی،  دلتنگی،  و  اندوه  نفس،  به  اعتماد 
تبدیل ناگهانی از اکثریت به اقلیتی که حقوقی 
آسیب های  از  بسیاری  و  نیستند  قایل  او  برای 
دیگر، همواره مهاجران را همراهی کرده است. 
عبداهلل احمدی، عضو بورد رهبری کنسرسیوم 
افغانستان  بشر  حقوق  از  تحقیق  و  دفاع 
در  مهاجرت  دوران  تلخ  “تجربۀ  می گوید: 
بسیاری از موارد امکان دسترسی به آموزش را 
برای من و امثال من ناممکن می ساخت. زمانی 
داشتم  عالقه  خیلی  بودم،  مهاجر  ایران  در  که 
بخوانم،  درس  کمپیوتر  آموزشی  دوره های  در 
اما شناسنامۀ ایرانی نداشتم و مراکز آموزشی از 
پذیرش من خودداری می کردند. این باعث شد 
از آموختن خیلی از مواردی که عالقه داشتم، 

محروم بمانم”. 
    امنیتی که فقدانش دغدغه شد

بتوان  آن  در  که  است  وضعیتی  فردی،  امنیت 
و  کرد  زنده گی  دیدن  آسیب  هراس  از  فارغ 
امنیت اجتماعی، فراغت تمامی اعضای جامعه 
دستگاه های  یا  دولت  که  است  تهدیدی  از 
جامعه  از  بخشی  یا  تمام  در  گروهی  یا  فردی 
پدید می آورند. زمانی که حس امنیت فردی و 

از  یکی  می گردد،  سلب  انسان ها  از  اجتماعی 
ابتدایی ترین حقوق آن ها نادیده گرفته می شود. 
روشنفکران  و  فعاالن  عادی،  مردم  از  بسیاری 
حضور  تجربۀ  علت  به  افغانستان  جامعۀ 
آزادی های  و  خصوصی  حریم  که  نیروهایی 
این  گرفته اند،  نادیده  را  آن ها  مدنی  و  فردی 
تجربه  تمامی  به  را  خود  حقوق  آشکار  نقض 

کرده اند.
و  پرسش  هفته نامۀ  مدیر مسوول  نگاه  یاسین   
این طور توضیح  نویسنده گان،  مسوول کاشانۀ 
با  که  را  آن چه  می خواهم  که  “همین  می دهد: 
خودم می اندیشم با دیگری درمیان بگذارم، به 
می ورزم،  اجتناب  کار  این  از  آن  تبعات  دلیل 
درجا  من  بشری  حقوق  که  است  معلوم  خب 
نقض می شود. چه از نگاه اجتماعی، چه از نگاه 

فرهنگی و چه از نگاه سیاسی”.
آزیتا رفعت که عضو پیشین مجلس نماینده گان 
است،  بشر  حقوق  فعال  هم اکنون  و  بوده 
باعث  مجاهدین  داخلی  “جنگ های  می گوید: 
تنها آروزیم  بهترین دورۀ زنده گی ام  تا در  شد 
دورۀ  در  باشد.  خانواده ام  باعزت  ماندن  زنده 
دانش  اندوختن  برای  تالش  باید  که  نوجوانی 
من  فکری  مصونیت  می داشتم،  فکری  رشد  و 
دیگر  بی گناه  هزاران خانواده  مثل  و خانواده ام 

از بین رفت”. 
 ،1۴00 افغانستان  حزب  رییس  اقبال  سونیا 
جنگ  دوره  به  مربوط  را  خود  تلخ  خاطرات 
و هراس کشته شدن در دوران کودکی را بیش 
از دیگر خاطراتش پُررنگ می  داند: “به یاد دارم 
مدیر مکتب، ما را به صورت گروه هایی که در 
یک مسیر بودیم، تنظیم می کرد و می گفت که 
به صورت پراکنده حرکت کنید که اگر راکت 
اصابت کرد، همه با هم کشته نشوید و فردای 
آن روز وقتی که ما به مکتب برمی گشتیم، مدیر 
شاگردان  از  نفر  چند  که  می فهمید  مکتب مان 

زنده به خانه های شان رسیده اند”.
جمله  از  نیز  بشر  حقوق  فعال  رفیعی  عزیز 
بی شمار افرادی است که زخم های التیام ناپذیری 
افغانستان دیده است: “در جنگ های  ناامنی  از 
دادم،  دست  از  را  خانمم  من  متأسفانه  داخلی 
در  هم  خودم  ضمن  در  و  شد  معیوب  پسرم 
درگیری های بین گروه ها در کابل مجروح شدم 
و همۀ دار و ندار خانواده ام تاراج شد، از جمله 
چند جلد کتاب دست نویس  که سال ها برایش 

زحمت کشیده بودم، به یغما رفت”.
ترجیحات  قوم گرایانه،  رفتارهای  تجربۀ 
نگاه  از  ناشی  تبعیض های  و  ایدیولوژیک 
بیان  آزادی  مخل  که  نیز  مذهب  به  ارتجاعی 
اعضای جامعه است، از جمله خاطراتی ست که 
مردم افغانستان بارها چه در زمان کودکی و چه 

در بزرگسالی با آن مواجه شده اند. 
سیما سمر که ریاست کمیسیون مستقل حقوق 
بشر را بر عهده دارد، حس تبعیض را به دلیل 
مکتب  در  که  کودکی  از  بودن،  شیعه  و  هزاره 
تحصیل می کرده با خود همراه داشته و حتا آن 
تبعیض ها  این  با  خود  مبارزۀ  شروع  انگیزۀ  را 

می داند. 
شورای  سرتاسری  کمیتۀ  رییس  سینگ،  اوتار 
اهل هنود و سیک افغانستان نیز به عنوان یکی 
همواره  کشور  این  در  مذهبی  اقلیت های  از 
دیده  تنگ  برای خود و هم کیشانش  را  عرصه 
دولت  طرف  از  گاه  “هیچ  می گوید:  او  است. 
برای اهل هنود و سیک امتیازی در نظر گرفته 
والیت  در  ما  خانۀ   1371 سال  است.  نشده 
در  که  گرفت  قرار  راکت  اصابت  مورد  پکتیا 
این حادثه هفت نفر زخمی و هشت نفر کشته 
برادرزاده ام،  پسرم،  دخترم،  جمله  از  شدند، 
برادرم، کاکایم و پسرکاکایم. در زمان حاکمیت 
حدود  که  را  قانون  یک  آنان  کابل،  بر  طالبان 
شانزده ماده داشت، می خواستند باالی ما تطبیق 
کنند که خوشبختانه بعضی از این قوانین تطبیق 
نشد. در این قانون آمده بود،  باالی خانه ها و 
دکان های شان باید پرچم های زرد نصب شود تا 
از دیگران متمایز باشند، هندوها و سیک ها حق 
ندارند با مسلمانان دست بدهند، و با آن ها در 

یک خانه زنده گی کنند”.

    2. عوامل بازدارندۀ مشارکت زنان در 
عرصه های مختلف جامعه

گوناگون  حوزه های  در  زنان  فعاالنۀ  حضور 
جامعه و مشارکت آن ها از عوامل حیاتی توسعۀ 
یک اجتماع به شمار می آید. برای حضور نیمی 
از اعضای اجتماع باید ابتدا به بررسی موانعی 
دارد.  قرار  مشارکت  این  راه  سر  که  پرداخت 
موانع  توصیف  برای  جامعه شناسان  از  برخی 
سیستماتیک یک جامعه در مقابل تغییر موقعیت 
زنان از تببین نظام مردساالری استفاده می کنند. 
یا پدرساالری، نظام سلطۀ مردانه  »مردساالری 
است که از طریق نهادهای اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی اش زنان را سرکوب می کند. این نظام 
امتیازات  و  منابع  به  مردان  بیشتر  دسترسی  از 
منزل  داخل  و  خارج  در  سلطه  ساختارهای 

قدرت می گیرد«. 
قرار  مردساالری  استفادۀ  مورد  که  ابزارهایی 
به  اجتماعی  نظام  این  است.  می گیرد، مختلف 
زنان و فعالیت های آن ها باور ندارد، فرصت های 
جنس  دو  برای  مختلف  حوزه های  در  نابرابر 
ارایه می کند، از اقتدار مردان و نقش های سنتی 
و عرفی زنان حمایت می کند، انفعال را در زنان 
انواع  تشویق کرده و در شدیدترین شکل آن، 
در  چه  و  عمومی  حوزۀ  در  چه  را  خشونت 

حوزۀ خصوصی بر آن ها اعمال می کند. 
تعریف  مردساالر  جامعه یی  افغانستان  جامعۀ 
تبعیض  می توان  مختلف  وجوه  از  که  می شود 
جنسیتی موجود در آن را بررسی و تحلیل کرد. 
فعاالن سیاسی و اجتماعی این کشور، هر کدام 
مشخصه های این نوع جامعه را به خوبی شناخته 
انتقادی دارند. آن ها در  و نسبت به آن ها نگاه 
رشد  بازدارنده های  مهم ترین  برشمردن  کنار 
زنان در افغانستان، به راهکارهای اجتماعی حل 

این آسیب نیز اشاره می کنند. 
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بخش نخسـت
بخش سوم

افغانسـتان به روايتـی ديگر
صداهای مترقی

تنبــــلی      بیـمارِی
دو کارشناس برجستۀ بهداشت عمومی در انگلیس پیشنهاد داده اند که عدم تمایل به انجام 
فعالیت های بدنی و یا به عبارتی »تنبلی« را باید به عنوان یک بیماری در نظر گرفت و در 
گروه بیماری ها طبقه بندی کرد. این دو کارشناس به نام های داکتر ریچارد ویلر و داکتر 
ایمانوئل استاماتاکیس، ایدۀ جدید را با این توجیه ارایه کرده اند که بین بی تحرکی و بیماری، 

رابطۀ بسیار قوی یی وجود دارد. 
 این دو محقق با انتشار مطالعات خود در مجلۀ انگلیسی »طب ورزش« توضیح دادند: »با 
توجه به اهمیت ارتباط مرگ ومیر با کم تحرکی، پیشنهاد می کنیم که عدم تحرک بدنی نیز 

به عنوان یک بیماری در نظر گرفته شود.« 
این باره  در  پزشک عمومی  و  بهداشتی  مراقبت  دانشکدۀ سلطنتی  متخصص  ویلر  داکتر   
می گوید: »هم اکنون چاقی از سوی سازمان جهانی بهداشت در گروه بیماری ها قرار گرفته 
عامل  یک  نتیجۀ  حدی  تا  واقع  در  چاقی  خود  اما  می شود،  تلقی  بیماری  یک  و  است 

ریشه یی تر است که آن انجام ندادِن ورزش و تحرک بدنی کافی است.«
 بسیاری از عادت های فرهنگی و صفات اجتماعِی ما نیز ریشه در تنبلِی اجتماعی دارد. در 
گذشته هر کسی که کار می کرد و بیشتر زحمت می کشید، زرنگ قلمداد می شد، اما امروزه 

برعکس زرنگی را می توان در عدم تمایل به کار و کم کاری مشاهده کرد. 
تقدیرگرایی )مراجعه به فال گیران، رماالن و...(، توجه افراطی به آینده، تمایل به کارهای 
زودبازده و یک شبه، خودمداری، فرار از مسوولیت به دلیل منافع فردی، احساس بی قدرتی 

و ناهنجاری، معیارهای مناسبی برای ارزیابی میزان تنبلی فردی است.
 روش های غلبه بر تنبلی

1ـ در صورت امکان، اول ببینید که چه مشکل و مسأله یی موجب عقب نگه داشتِن شما 
شده است. معموالً آن مشکل، کوچک تر از آن چیزی است که فکر می کردید و ساده تر از 

آن چه که فکر می کردید هم می توانید از عهدۀ آن برآیید. 
آیا  بگیرید؟  نادیده اش  می توانید  آیا  کنید.  فکر  هدف  یا  مشکل  آن  اهمیت  به  حاال  2ـ   

می توانید آن را فراموش کنید و درعوض به دنبال یک رویکرد دیگر باشید؟
  

3ـ بعضی از آن هایی که فکر می کنند »تنبل« هستند، افسرده گی ها و ناراحتی های دوران 
کودکی خود را دوباره شکل می دهند و زنده می کنند. هیچ نیازی به فرو رفتن در گذشته 
نیست. اما اگر احساس روزمره گی می کنید، فعالیت تان را باال ببرید، یک کارِ تازه شروع 
کنید و به خودتان بگویید »با وجود آن عادت قدیمی، االن می توانم از جایم بلند شوم و 

فرد مفیدی باشم.«
 ۴ـ تصمیم به شروع کار بگیرید. خواهید دید که خیلی راحت در جریان تمام کردِن آن 

قرار خواهید گرفت. 
 5ـ فقط روی یک کار تمرکز کنید، نه کل مشکل.

 6ـ با گفتن »من می خواهم این کار را انجام دهم؛ همین االن می خواهم این کار را بکنم! 
پس االن دست به کار می شوم و استراحت را برای بعد می گذارم«، خودتان را روی غلتک 
بیاورید، خواهید دید که خیلی زود خود را مشغول  بلند به زبان  بیندازید. این جمله را 

انجام آن کار می بینید. 
انگیزه پیدا کردن برای کار، یک چیز است، اما نگه داشتن آن وقتی در طول مسیر شرایط 
دشوار می شود، چیِز دیگری است. هرچه بیشتر از مشکالت دوری کنید، تسلیم شدن تان 

در برابر آن ها راحت تر خواهد بود.
7ـ به پایان رساندن مراحل کوچک کار، احساِس بسیار خوبی در شما ایجاد می کند. با 
خودتان بگویید »آفرین. احسنت. همین طور تا آخر ادامه بده.« کار کردن به سمت مقاصد 
و اهداف کوچک، رمز موفقیت است: موفقیت های بزرگ از چند موفقیت کوچِک پشِت 

سر هم به دست می آیند. 
 8ـ یادتان نرود که برای موفقیت های کوچک تان به خودتان پاداش بدهید. اگر تصمیم 
گرفته اید کاری را انجام دهید که روز قبل انجام نمی دادید، مطمین باشید که نیاز به یک 
پاداش خوب دارید. برای اتمام هر کار، باید به خودتان جایزه بدهید تا انگیزۀ ادامه راه 

را پیدا کنید. 
 ۹ـ این جا تسلیم نشوید. روی غلتک افتادن خیلی سخت است، پس وقتی روی غلتک 
افتادید، به این راحتی از روی آن بلند نشوید و پشت سرهم هدف های مختلف را دنبال 
کنید. هرچه بین موفقیت ها، وقفه بیشتری باشد، شروع دوباره برای تان دشوار خواهد بود. 
اما هرچه زودتر هدِف بعدی را شروع کنید، اعتماد به نفس تان باالتر بوده و همین اعتماد 

به نفس باعث می شود احساس کنید که هر کاری از عهدۀ تان برمی آید. 

ACKU
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مجتبی مطهری الهامی
    چکیده:

در  و  آن  گوهـِر  و  هنـر  معنـای  در  کنـدوکاوی  مقالـه،  ایـن 
جسـت و جوی نوعـی ادراک و الهـام به خوانندۀ نکته سـنج اسـت، 
چـرا کـه ذات و نفس هنر، امری معنوی و انسـانی اسـت و همانند 
ادب و عرفـان، از معـارف ذوقـی و شـهودی بـه شـمار می آیـد 
و نوعـی علـم حضـوری اسـت، نـه حصولـی و در حـوزۀ مفاهیم 
و تصـورات ذهنـی نمی گنجـد. از ایـن رو، اکثـر تعاریـف ارایـه 
شـده از هنر از سـوی اندیشـمندان بشـری، در ظرف دقیق منطقی 
نمی گنجـد و غالبـًا جنبـۀ توصیفـی و ذوقی دارد. نگارنـده با دقت 
نظـر در ایـن معانـی و با نگاهی علمی و شـهودی، بـه ارزیابی این 
توصیف هـا از هنـر پرداختـه و در نتیجـه، توصیفـی به طور نسـبی 
جامـع و کلـی از آن ارایـه داده اسـت کـه در نـوع خـود جان مایـۀ 

هنـر به شـمار مـی رود.
    کلیدواژه ها:

توصیـف، ذات، نفـس، ذوق، شـهود، زبـان، بیـان، جمیـل حـق، 
جان مایـه. تجلـی، 

    مقدمه:
هنـر، یکـی از بارزتریـن جلوه هـای اسـرار آمیز فرهنـگ و تمـدن 
انسـانی اسـت کـه همـواره بر حیات انسـانی سـایه افکنده اسـت. 
هرجـا کاوش هـای تاریخ تمدن و باستان شناسـی، نشـانی از تمدن 
و فرهنگ بشـری و تجلی آن کشـف می کند، در هر سـرزمینی که 
تمدنـی بـه عرصۀ ظهور می رسـد، آثـار و مظاهر گوناگـون هنری، 
اعجـاب پژوهش گـران تاریـخ تمـدن و هنـر را برانگیختـه اسـت 
و رمـوز ناپیـدای آن، حکیمـان را بـه اندیشـه و تأمـل فـرو بـرده 
اسـت. یـک محقق تاریخ هنـر، با مطالعـۀ آثار هنـری و جلوه های 
آن، سـیمای روشـنی از تمـدن و فرهنگ بشـری در سـرزمین های 
پیشـین بـه نمایـش می گـذارد. هنـر، از اسـرار آفرینـش و حیـات 
بـه  را  انسـانی  علـوم  اندیشـمندان  کـه  اسـت  انسـان  فرهنگـی 

پژوهـش بیشـتر فـرا می خواند.
    معنای هنر

در تاریـخ فرهنـگ و هنـر انسـانی، معنـای هنـر بـا نوعـی الهام و 
اشـراق همراه بوده اسـت که گاهی عقل و ادراک انسـانی از درک 
سـّر آن عاجـز اسـت. ایـن موضـوع نمایان گـر این نکته اسـت که 
هنـر بیشـتر بـا جـان پـاِک هنرمند و یا سـبک بیـاِن او پیونـد دارد، 

نـه بـا صورت هـای ذهنـی و خیالی وی.
هنر در فرهنگ پارسی

کالبـد هنـر و ادبیـات به خاطـر انـس بـا فرهنـگ الهـی و سـنتی، 
جلـوه و نمـود معنـوی و انسـانی یافتـه اسـت. ایـن دریافـت از 
هنـر در ادبیـات فارسـی)1( و عرفانـی، بـه ویـژه در زبـان حافـظ 
و موالنـا، تجلـی بارزتـری از خـود بـه نمایـش گـذارده اسـت، 
چنان کـه از ایـن غـزل حافـظ، نـوع بینـش وی از هنـر را می توان 

درک کـرد:
قلندران طریقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن  کس که از هنر عاری است
نگاه موالنا در مورد هنر، در این شعر نیز عیان است:

خود هنر دادن، دیدن آتش عیان
نی گپ دل علی النار دخان )مثنوی(

از دیـدگاه حافـظ و موالنـا، عرفـان نوعـی علـِم ذوقـی و هنـری 
اسـت و هنر نیز نوعی الهام و اشـراق اسـت و هنرمند هم از ذوق 
اشـراقی بی بهـره نیسـت. اکثـر اندیشـمندانی کـه دربـارۀ تعریـف 
هنـر بـه تأمـل پرداختـه و یـا اظهار نظـر نموده انـد، از حـل رموز 
آن فـرو مانده انـد. در واقـع، غالب سـخنان زیبا و دل نشـین دربارۀ 
هنـر کـه گـوش آدمـی را نـوازش می دهـد، بـه غیـر از ابهـام و 
ادراک ناپذیـری آن، از حیـث اندیشـه در فضـای محـدودی سـیر 
می کننـد؛ چـرا کـه ایـن تعاریـف، هـر کـدام از زاویه یـی خـاص، 
هنـر را توصیـف کـرده و نوعـی بینـش خـاص را تداعـی می کنند 
کـه گاهـی، بـه معنای کلـی و روشـنی از نفـس هنـر نمی انجامند.

)2( هـگل در این بـاره می گویـد: تعریـف هنـر اگـر غیرممکـن 
نباشـد، بسـیار دشـوار است.

 البتـه بـرای هنـر، نمی تـوان ماننـد اشـیا و عناصر طبیعـی، فرمول 
یـا ضابطـۀ خـاص تعییـن نمـود، و از نظـر منطقی، جنـس، فصل 
و حـد آن را ترسـیم نمـوده و تعریـف علمی از آن ارایـه داد؛ چرا 
کـه هنـر، امری معنوی اسـت و در دل آن، نوعی اشـراق و شـهود 

نهفته اسـت.
توضیـح این کـه: در جهـان هسـتی، امـور معنـوی قابـل تعریـف 
منطقـی نیسـتند، البتـه بـرای درک امـور ذوقـی و روحی بـه ارایۀ 
تعریـف روشـن از آن هـا نیـاز نیسـت. درک و کشـف ذوقـی و 
وجدانـی هنـر و یـا دریافـت بی واسـطه از آن مهـم اسـت، نـه 
تعریـف انتزاعـی و منطقـی. ایـن موضـوع تنهـا بـه هنـر و زیبایی 
محـدود نمی شـود، بلکـه بسـیاری از معانی بسـیط و مجـرد مانند 
وجـود، حکمـت، علـم، عرفـان، ادب، محبـت، عدالـت را نیـز در 
بـر می گیـرد. از ایـن امـور نمی تـوان تعریـف حقیقی ارایـه نمود، 
زیـرا ایـن تعاریـف در محـدوده و قالـب علـوم می گنجـد و امور 
شـهودی و ذوقـی را شـامل نمی شـود. بـه همیـن علت اسـت که 
ذات هنـر در دنیـای امـروز، هنـوز بـه عنـوان پدیده یی اسـرار آمیز 
در ابهـام باقـی مانـده و تعریف جامـع و گویایی از آن ارایه نشـده 
اسـت. گویـی هنـر چونـان قله یـی دسـت نیافتنی اسـت که انسـان 
هرچـه بـرای سـلوک بـه آن تـالش بـه عمـل مـی آورد، کمتـر به 

کشـف و شـهودِ آن دست رسـی پیـدا می کنـد.)3(
اکنـون بـه ارزیابـی پاره یـی از تعاریـف دربـارۀ هنـر می پردازیـم، 
هرچنـد در نـگاه ابتدایـی، ایـن جمله هـا، جـذاب و دل نشـین بـه 
نظـر می رسـند، امـا با نظـر دقیق تـر مالحظه می شـود کـه در میان 

ایـن تعاریـف، هیچ گونـه انسـجام و هماهنگـی وجـود ندارد.
    تعریف هنر از زبان اندیشمندان

الف. هنر، انعکاس تخیل و تصور هنرمند است.)۴(
ب. هنر، آفرینش زیبایی است به نیروی دانایی.)5(

پ. هنر، گزارش و ترجمه یی است از روح هنرمند.)6(
ث. هنر دعوتی است به سوی سعادت. )شیلر()7(

ج. عنـوان هنـر را بایسـتی به چیزهایـی اعطا نمود که بـا آزادی به 
وجـود آمده اند. )امانوئـل کانت()8(

چ. هنر، گل زنده گی است و هنرمند دوست دار واقعی بشر.)۹(
ح. هنـر، فعالیتـی اسـت طبیعـی در قلمـرو حیوانیـت و از امیـال 

جنسـی سرچشـمه گرفتـه اسـت. )اسپنسـر انگلیسـی()10(
خ. هنر، لذت و شوری است که عینیت یافته است.)11(

د. هنر، تشبیهی از جهان است که ما از آن لذت می بریم.)12(
ذ. هنـر، بیـان آرمانـی اسـت کـه هنرمند توانسـته در قلمـرو آن، به 

اشـیاء صورت تجسـمی بخشد.)13(
ر. هنر، کوششی است برای ایجاد زیبایی و عالم ایده آل.)1۴(

ز. هنـر، شـکل دادن به تجارب انسـان اسـت که ما بـدان می نگریم 
و از آن لـذت می بریم.)15(

ژ. هنر، نوعی شهود خداست در ظهور جمال. )کروچه()16(
ذکـر ایـن نکته مهم اسـت که لزومی نـدارد بـرای درک و دریافت 
یـک شـی، از آن تعریـف دقیقـی ارایـه دهیم؛ زیـرا ما بسـیاری از 
احـوال و وسـایل روانـی خـود را از طریـق وجـدان درونـی درک 
می کنیـم، در حالی کـه قـادر نیسـتیم از آن توصیف مشـخصی ارایه 
دهیـم. امـروزه ایـن مسـأله در فلسـفۀ غـرب نیـز مطرح اسـت که 
دریافـت حقیقـت و گوهـر یـک شـی، از طریق جان میسـر اسـت 
نـه از طریـق تصـور و مفاهیـم ذهنـی. در واقـع، بـرای پـی بـردن 
بـه نفـس هسـتی هـر شـی، بـه نوعـی درک شـهودی و تجربـۀ 
درونـی نیـاز اسـت. لئونـاردو داوینچـی نقـاش و معمار برجسـتۀ 
ایتالیایـی می گویـد کـه هنرمنـد باید جانـش را پـاک و زالل نماید 

تـا درونـش زیبـا شـود و جان شـفاف و زیبا جـز زیبایـی نمی بیند 
و جـز زیبـا نمی آفرینـد، هنـر نیـز در ذات خویش بی نیـاز از جان 
هنرمنـد نیسـت.)17( بـه قـول غزالی: »علـم از عالم جدا نیسـت«.

    تولستوی و هنر
بـه نظـر می رسـد تولسـتوی )متفکر روسـی( بیـش از دیگـران در 
معنـای هنـر بـه تأمـل و دقـت نظـر پرداختـه و نظریه یـی به طـور 

نسـبی دقیـق در این بـاره ارایـه نموده اسـت.
از نظـر وی، هنـر فعالیـت انسـانی اسـت کـه انسـان آگاهانـه و به 
یـاری عالیـم ظاهری، احساسـات تجربه شـدۀ خود را بـه دیگران 
انتقـال دهـد، بـه طـوری کـه آن هـا نیـز آن احساسـات را تجربـه 
نمایند و از مسـیر حسـی و خیالی که هنرمند از آن گذشـته اسـت، 
بگذرنـد. هنر وسـیلۀ کسـب لذت نیسـت، بلکـه وسـیلۀ ارتباط با 
انسـان ها جهـت سـیر بـه سـوی سـعادت فـرد و جامعـۀ انسـانی 

است.)18(
در تعریـف تولسـتوی از هنـر بـه سـه نکتـۀ اساسـی اشـاره شـده 

: ست ا
الـف. عامـل خودآگاهی؛ ب. عامل انسـانیت؛ و ج. عامل هدف مند 
بـودن. زمانـی کـه این سـه عامـل را بـا یکدیگـر در نظـر بگیریم، 
جلـوۀ نـازل یـک هنر سـنتی را عرضـه می کند کـه می تـوان آن را 
هنـر انسـانی بـه شـمار آورد. از مجموعـه اندیشـه های تولسـتوی 
دربـارۀ هنـر، این گونـه به دسـت می آید کـه وی نفس هنـر حقیقی 
را الهـی و انسـانی می دانـد، هرچنـد توصیـف وی از هنر، صورت 

متعالـی و قدسـی از آن ترسـیم نمی کند.)1۹(
    تعریف بندیتو کروچه

در میـان تعریف هـای هنـر از زبـان متفکران غربـی، تعریف بندیتو 
کروچـه، پژوهش گـر ایتالیایـی بـه نفـس هنـر نزدیک تـر اسـت. 
وی، ماهیـت هنـر را نوعـی شـهود می دانـد که در واقـع، تجربه یی 

درونـی جهـت کشـف جمال الهی اسـت.
عشـق بـه حسـن و جمـال، از فطـرت الهـی انسـان سرچشـمه 
می گیـرد کـه روان شناسـان، امـروزه از آن بـه نـام حـس زیبایـی 
و جمال دوسـتی در روح انسـان یـاد می کننـد. ایـن حـس، زیبایی 
ذاتـی اسـت و ایـن نمـود زیبا که بـرای انسـان زیبا جلـوه می کند، 

بازتـاب حـس درونـی اسـت. بـه قـول موالنا:
آوازۀ جمالت از جان خود شنیدم

چون باد و آب و آتش در عشق تو دویدم
اندر جمال یوسف گر دست ها بریدند

دستی به جام ما بر، بنگر چه ها بریدم)20(
در این تعریف، رشـته های هنری مانند آبی شـفاف و زالل هسـتند 
کـه از شـهود سرچشـمه می گیرنـد و بـه صـورت خوش آهنگـی 
در دشـت های حسـن، صـوت، خـط، رنگ، اصـوات و یا اشـکال 
می فرمایـد:  موالنـا  کـه  همان طـور  می شـوند،  جـاری  هندسـی 
»تشـنه گان را آب حیـات بخشـند و جسـم ها را جـان«؛ در چنیـن 
حالـی اسـت کـه هنـر انعـکاس زیبایـی از آفریننده گـی شـراب و 

است. شـهود 
    تعریف اقبال الهوری

از مهم تریـن تعاریـف در مـورد هنـر در میـان متفکـران شـرقی، 

سـخن عالمـه اقبـال الهوری اسـت کـه به قول شـکیب ارسـالن، 
وی از بزرگ تریـن متفکرانـی اسـت کـه فرهنـگ اسـالمی در طی 
چنـد قـرن به خـود دیـده اسـت. اقبـال در تعریف هنـر می گوید:
مقصـود از هنـر، اکتسـاب حـرارت و نشـاط ابدی اسـت. ملت ها 
نمی تواننـد بـدون معجـزه قیـام کنند. هنـری که خاصیـت عصای 
موسـی)ع( و یـا دم عیسـی)ع( در آن نباشـد، چـه فایده یـی بر آن 

مترتـب خواهـد بود.
ایـن سـخن وی از آن جـا نشـأت می گیرد کـه او فلسـفۀ حیات را 
در شـور و نشـاط و سـیر حرکـت بـه جانب لقـای الهـی می داند.

)21(
فلسـفه، کشـف  از علـم و  اقبـال هم چنیـن می گویـد: »مقصـود 
حقیقـت اسـت و هـدف از هنـر، تجلـی و تمثـل حقیقت اسـت.«
بـه هـر حـال، توصیـف اقبـال از هنـر، تداعی کننـدۀ هنـر دینـی 
و سـنتی اسـت و بـا پژوهش هـای جدیـد در مـورد هنـر دینـی 

دارد. سـازگاری 
 نگاهی به تعریف تولستوی از هنر

تمـام  بیـن  در  روسـی  برجسـتۀ  متفکـر  تولسـتوی  توصیـف 

تعریف هـای هنـر، از ظرافـت و عمـق و دقـت خاصـی برخوردار 
اسـت. نکتـۀ مهـِم این تعریف این اسـت که تولسـتوی بـه زبان و 
طـرز بیـان در هنـر نیز توجه نموده اسـت. هم چنیـن وی از تجربه 
در وجـدان هنرمنـد یـاد می کنـد کـه نوعـی دریافـت شـهودی و 
ذوقـی را به خاطـر مـی آورد و شـرقی ها در هنـر از آن به »سـلوک 
باطنـی» و غربی هـا بـه »تجربـۀ درونـی« یـاد می کنـد.)22( نکتـۀ 
مهمـی در این جـا وجـود دارد و آن این کـه نوعـی همدلـی میـان 
هنـر و عرفـان مشـاهده می شـود. نظریـۀ محی الدیـن عربـی در 

عرفـان ایـن اسـت که:
عرفـا نمی تواننـد احساسـات و تجـارب خویـش را مسـتقیمًا بـه 
دیگـران انتقـال دهنـد و تنهـا از طریق زبـان راز و رمـز، تجربه ها، 

و احساسـاِت خویـش را منتقـل می نماینـد.
اگـر سـخن محی الدیـن عربـی را با سـخن تولسـتوی در کنار هم 
قـرار دهیـم، پیونـد میـان هنـر و عرفـان و نیـز هم زبانـی در میـان 
آن دو را مشـاهده می کنیـم، و این کـه زبـان هنـر و عرفـان، زبـان 

رمز گونـه اسـت.)23(
     سخن نهایی در تعریف هنر

بـه نظـر مـا، نفـس و ذات هنـر ماننـد علـم، ادب، هنـر، حکمـت 
و اخـالق از آن جهـت کـه امـری ذوقـی و وجدانـی یـا شـهودی 
اسـت و بـا جـان هنرمنـد پیونـد دارد؛ از آن جـا کـه هنر بـه قطب 
درون ذاتـی انسـان باز می گـردد، بازگشـت به علم حضـوری دارد 
نـه علـم حصولی؛ قابـل تعریف علمی نیسـت. اگر مسـایل تجربۀ 
حسـی علم گرایـی، حس گرایی، پوزیتویسـم، که پس از رنسـانس 
و در قـرن جدیـد در جهان غرب ارایه شـد و بر اندیشـۀ شـرقی ها 
نیـز اثر گذاشـت، بشـر را در دام خویش افسـون نمی کـرد، امروزه 
انسـان بـه قطـب ذاتی و درونـی معرفـت توجه دقیق تـری می کرد 
و اسـرار بیشـتری را در جهـان هسـتی کشـف می نمـود. اصـوالً 
مسـایل هنـری و زیبایی، تنها یـک پدیدۀ عینی و خارجی نیسـت، 
بلکـه احسـاس و درک زیبایـی در فطرت درونی و جمال دوسـتی 
آدمـی نهفتـه اسـت و تنهـا به جهـان بیرونی بـاز نمی گـردد، یعنی 
بـه قطـب درون ذاتـی زیبایـی ارتبـاط پیدا می کنـد، بدیـن معنا که 
اصـل هنـر و زیبایـی در درون ماسـت، نـه در صـورت فیزیکی و 

سـاختمان خارجـی هنر.
کـه  اسـت  باطنـی  معرفـت  و  علـم  نوعـی  بـر  مبتنـی  هنـر، 
سرچشـمه یی آسـمانی دارد. هنـر کـه زیبایی و آفریننده گی اسـت، 
بـا نوعـی خودآگاهـی عرفانـی و شـهود درونـی پیونـد خـورده 
اسـت. انسـان هنرمنـد بـا درک ایـن شـهود، تمـام عالم را شـهود 
می نمایـد. در درون هنرمنـد، پنجره یـی بـه سـوی جمـال و کمـال 
بی انتهـای حـق و روزنه یـی بـرای دیـدن نفـس زیبایـِی هسـتی 
بـاز شـده اسـت، بـه صورتـی کـه ذات حـق را می بینـد. هنرمنـد 
آن چـه را در جمـال هسـتی شـهود می نمایـد، بـه زبـان و قالـب 
هنـر بیـان مـی دارد. از ایـن رو هنـر، تجلـی و تمثیل نفـس زیبایی 
و جمـال حـق اسـت و بـه بیان دیگـر گوهر هنـر، تجلی شـیدایی 
و مظهـر زیبایـی جـان هنرمند نسـبت به جمـال حق اسـت. الهام، 
زیبایـی و خیـال باطنـی، جان مایـۀ هنر اسـت. هنر، ظهـور و جلوۀ 
جـان پـاک و زیبـای هنرمنـد اسـت کـه در آثـار و سـبک هنـرِی 

او انعـکاس یافتـه اسـت و زبـان هنـری مانند زبـان عرفـان، جنبۀ 
ادراِک  تجلـی  ظریف تریـن  و  لطیف تریـن  هنـر،  دارد.  نمادیـن 
هنرمنـد و جلـوه و تجلـی صـورت جهـان هسـتی اسـت کـه از 
عوالـم برتـر هسـتی و خیـال)2۴( برتـِر هنرمنـد سرچشـمه گرفته 
اسـت. بنابریـن، نفـس هنـر در عالی تریـن جلوه و ظهـور خویش، 
نوعـی تجلـی نشـأت گرفته از تجلـی جمال و صـورت زیبای حق 
در جـان و خیـال هنرمنـد اسـت. انسـان نیـز آینـۀ شـفاف و جلوۀ 
زیبـای تمام نمـای حق اسـت و به صورتـی خدا گونه آفریده شـده 
اسـت.)25( از ایـن رو، هنـر هدیه یـی الهـی و آسـمانی در باطـن 
انسـان اسـت و از جایـگاه خـاص برخـوردار اسـت. احسـاس و 
مرتبـۀ خیـال هنرمنـد بر اسـاس مبنـای معرفتـی، حکمـت ذوقی، 
عرفـان و نظـام زیبـای هسـتی اسـتوار می باشـد. حافـظ در ایـن 

بـاب می گویـد:
ساقی به نور باده برافروز جام ما

مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

بـا عنایـع بـه حفـظ جانـب حرمـت و قـدر و بهـای هنـر و توجه 
بـه مبانـی حکمـت اشـراقی و متعالیۀ هنـر، حضرت حـق از ظهور 
جان مایـۀ هنـر در تمـام جلوه هـای آفرینش خبـر می دهـد؛ لذا هر 
گونـه آسـان گیری در معنـای هنـر، و هبـوط آن از عالـم پـاک بـه 
عالـم خـاک، گناهی نابخشـودنی اسـت و ایـن گوهر هنـر، امانت 

الهـی نزد انسـان اسـت کـه بایسـتی به حضـرت حـق بازگردد.
این جان عاریه)26( که به حافظ سپرده دوست

روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم
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گـروس، 1375 هـ ش.

ـ اعوانـی، غالم رضـا، تقریرات درسـی، انجمن حکمت و فلسـفه، 
ایران، 1378 هـ ش.

ـ اوستا، مهرداد، روزنامۀ کیهان، تهران، بهار 1378 هـ ش.
ـ تولسـتوی، لئـون، هنـر چیسـت، ترجمـۀ کاوه دهـگان، تهـران، 

انتشـارات امیرکبیـر، 1372 هــ ش.
ـ حیـدری، جمـال، مقدمـه بـر هنرهـای اسـالمی، رسـالۀ فـوق 
لیسـانس، تهـران، دانشـکدۀ الهیـات و معـارف اسـالمی 1377 هـ 

ش.
ـ خـوش رو، ابوالقاسـم، جان مایۀ هنـر، فصلنامۀ هنـر، تهران، مرکز 
پژوهـش و تحقیقـات هنـری، زمسـتان137۴ هــ ش و بهار 1375 

هـ ش.
ـ هربـرت ریـد، معنـای هنـر، ترجمـۀ نجـف دریابنـدری، تهران، 

شـرکت سـهامی کتاب هـای جیبـی، 135۴ هــ ش.
ـ کامرانـی، بهنـام، هنـر به بلنـدای ملکـوت، تهـران، فصلنامۀ هنر، 

تابسـتان 1378 هـ ش.
ـ مددپـور، محمـد، حکمـت معنـوی و سـاحت هنـر، تهـران دفتر 

مطالعـات دینـی هنـر، 1377 هـ ش.
ـ میرسـلیم، مصطفـی، هنـر شـهود مـدام عالـم، تهـران، فصلنامـۀ 

هنـر، پاییـز 137۴ هــ ش.

در      تعریف  تأملی          
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مقامــات والیــت پــروان از دســتگیری 100 طالب در 
ســالنگ جنوبــی خبــر داده و گفته انــد کــه عملیــات 

طالبــان در ایــن والیــت شکســت خــورده اســت.
ــروان  ــی پ ــاون شــورای والیت ــن اهلل شــکوری مع امی
و  کشــفی  نیروهــای  کــه  گفتــه  رســانه ها  بــه 
اســتخباراتی در پایــان هفتــۀ گذشــته دو بــس حامــل 
طالبــان را در منطقــه ســالنگ جنوبــی متوقــف کــرده 
ــا  ــکاری ب ــام هم ــه اته ــافران آن را ب ــام مس و تم

ــد. ــتگیر کردن ــان دس طالب
ــت را  ــن والی ــروان، ای ــی پ ــورای والیت ــاون ش مع
ــا  گــذرگاه  طالبــان عنــوان کــرد و گفــت: طالبــان ب
اســتفاده از روش هــای مختلــف تاکنــون توانســته اند 
از طریــق ایــن والیــت بــه ســمت والیت هــای 

ــد. شــمالی برون
ــط  ــدوز توس ــش قن ــاه پی ــه دو م ــان اینک ــا بی وی ب
طالبــان ســقوط کــرد اظهــار داشــت: ســال گذشــته 
ــا تراکتــور بــه ســمت آن شــهر می رفتنــد. طالبــان ب

ــا 10   ــته ت ــال گذش ــه س ــرد ک ــد ک ــکوری تأکی ش
طالــب در یــک تراکتــور ســوار می شــدند و از 

ــمال  ــمت ش ــه س ــی ب ــرقی و جنوب ــای ش والیت ه
می رفتنــد.

ــد  ــون رون ــت: اکن ــار داش ــکوری اظه ــن اهلل ش امی
ــی  ــرقی و جنوب ــای ش ــان از والیت ه ــال طالب انتق
تســریع یافتــه اســت، طالبــان حتــی بــا بــس 

مســافربری نیــز انتقــال می یابنــد.
ــه عصــر روز  ــس ک ــان اینکــه مســافران دو ب وی بی
دســتگیر  امنیتــی  نیروهــای  توســط  چهارشــنبه 
ــا در  ــلیح آنه ــت: تس ــد، گف ــلح نبودن ــده اند، مس ش
والیت هــای شــمالی کار ســختی نیســت، زیــرا 
ــق  ــبه نظامیان از طری ــی ش ــلیحات نظام ــتر تس بیش
انتقــال  والیت هــا  ایــن  بــه  قاچاقــی  راه هــای 

بــد. می یا
سالم و عرض ادب و احترام :

جاویــد کوهســتانی آگاه نظامــی در ایــن بــاره گفــت: 
ــگ در  ــودم جن ــه ب ــات گفت ــا در مطبوع ــن باره م
شــمال پــروژه اســت و شــمال بــه وزیرســتان 
تبدیــل می شــود و کســانی از داخــل آن را حمایــت 

می کننــد.
ــق  ــوی مناط ــر جنگ ج ــنبه ۴0 نف ــزود: چهارش او اف
ــه شــمال انتقــال می شــدند در پوســته  مــرزی کــه ب
ــال مواشــی  ــر انتق ــه در موت ــار ک ــل گلبه تالشــی پ
)گوســفند( بــا مهــارت جابجــا شــده بونــد و راهــی 
ــن  ــان 70 ت ــد دســتگیر شــدند و همزم شــمال بودن
ــروان و تعــدادی در ســالنگ  ــن قمــاش در پ از همی

شناســایی و دســتگیر شــدند.
بــه گفتــۀ او، ایــن افــراد بــرای پیوســتن بــه صفــوف 
طالبــان بــه شــمال می رفتنــد و احتمــال موجودیــت 

افــراد انتحــاری در بین شــان بیشــتر اســت.
ایــن آگاه نظامــی گفــت کــه ایــن افــراد از والیــات 
ــاع  ــم اتب ــدادی ه ــوب- شــرقی افغانســتان و تع جن

پاکســتانی انــد.
او از رهایی این افراد هشدار داده است. 

ــان  ــه تکــرار از جابجــا ســازی طالب ــن ب پیــش از ای
در شــمال ســخن گفتــه شــده بــود. امــا ایــن 
ــه اتهــام پیوســتن  ــرادی ب نخســتین بار اســت کــه اف
ــان در شــمال دســتگیر می شــوند. ــه صفــوف طالب ب
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جابجاسازی طالبان در شمال مستند شد

یک عضو پیشین مجلس:

ريیس جمهور نهادهای امنیتی 
را به گروگان گرفته است

اعتراض کننده گان بامیانی:

توسعة 
متوازن می خواهیم

مقام امریکایی: 
القاعده همکاری 

نزديک تر با طالبان دارد

هشدار سفارت آمريکا
در افغانستان نسبت به تهديد 

آدم ربايی در اين کشور

سفارت امریکا در کابل در پی تالش برای ربودن یک تبعه 
امریکایی و چند تبعه خارجی دیگر در چند روز پیش در 
شهر کابل، به شهروندان امریکایی نسبت به افزایش تهدید 

آدم ربایی در این کشور هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه یی که در وب سایت 
که  شده  گفته  یافته،  انتشار  افغانستان  در  امریکا  سفارت 
از  خارجی  چند  ربودن  برای  تالشی  گذشته  دوشنبه  روز 
جمله یک شهروند امریکایی در شهر کابل صورت گرفت 
تبعه های خارجی  و تهدید آدم ربایی و گروگان گیری علیه 
در این کشور باال است. این هشدار بعد از آن صادر شده 
که چند روز پیش از آن نیز در شهر جالل آباد یک کارگر 

امدادرسان استرالیایی ربوده شد.
برای  گروگانگیری  و  آدم ربایی  که  است  حالی  در  این 
دریافت خون بها در افغانستان مکررا رخ می دهد و در این 
راستا هم تبعه های افغان و هم تبعه های خارجی هدف این 

تالش ها قرار می گیرند.
نوجوان  پسر  از کشف جسد یک  بعد  میالدی  ماه گذشته 
که پیش از این در کابل ربوده شده بود، موجی از خشم و 

اعتراضات افغانستان را فرا گرفت.

اردوی ایاالت متحده امریکا گفته است که شبکه القاعده در 
افغانستان همکاری نزدیک تر با طالبان دارد که این مساله 
نیروهای  علیه  جنگ  در  طالبان  گروه  تقویت  از  نگرانی ها 

امنیتی افغانستان را شدت بخشیده است.
جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی نیروهای امریکایی و ناتو 
از  کنفرانس ویدیویی  پنج شنبه در یک  افغانستان روز  در 
کابل به خبرنگاران در پنتاگون گفت: »اما ما فکر نمی کنیم 
را  واقعی  چشمگیر  تهدید  یک  )القاعده(  آن ها  خود  که 

متوجه حکومت افغانستان کنند.«
او افزود: »اما از آنجایی که فکر می کنیم القاعده به همکاری 
زمینه  می توانند  آن ها  است،  کرده  شروع  طالبان  با  بیشتر 
می توانند  آ نها  کنند.  فراهم  را  طالبان  فعالیت های  تسریع 

مهارت ها و ظرفیت هایی برای طالبان فراهم کنند.«
علیه  امریکایی  نیروهای  حمله  از  پس  سال  پانزده  حدود 
پی  در  افغانستان  در  طالبان  گروه  آن ها  میزبان  و  القاعده 
حمالت تروریستی یازدهم سپتمبر، افغانستان هنوز هم به 
عنوان یک کشور خطرناک باقی مانده است. ایمن الظواهری، 
رهبر القاعده خزان گذشته از مال اختر منصور رهبر جدید 

گروه طالبان اعالم حمایت کرد.
گفت  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  سخنگوی 
که »از آن زمان به بعد ما شاهد تعامل بیشتر میان این دو 
گروه بوده ایم.« او تخمین زد که میان یک هزار تا سه هزار 

جنگجوی القاعده در افغانستان حضور داشته باشند.
کلیولند گفت: »هرچند آن ها به صورت قابل مالحظه تقلیل 
یافته اند، اما این توانایی را دارند که به زودی خود را دوباره 
به  قابلیت را دارند که تهدیدی  این  احیا کنند و هنوز هم 

وجود بیاورند.«
ناتو فعاًل حدود 13 هزار سرباز در افغانستان دارد که ۹800 
آموزش  مصروف  نیروها  این  هستند.  امریکایی  آن ها  تن 
از  هستند.  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  دهی  مشورت  و 
این میان، حدود سه هزار سرباز امریکایی مشغول عملیات 

ضدتروریستی علیه طالبان، القاعده و گروه داعش اند.
ایاالت متحده امریکا در میان ماه های جنوری و مارچ امسال 
کمتر از 100 عملیات ضدتروریستی علیه القاعده و داعش 
در افغانستان انجام داده است. سخنگوی نیروهای امریکایی 
برآورد کرد که در نتیجه این عملیات ها، شمار جنگجویان 
کاهش  تن  هزار  یک  به  هزار  سه  از  افغانستان  در  داعش 

یافته است.

شهروندان بامیان روز گذشته )جمعه 17 ثور( به خیابان ها ریخته 
و در یک راهپیمایی اعتراض آمیز، تصمیم تغییر مسیر خط برق 
توتاپ را سیاسی خوانده و از حکومت خواستند تا به ارادۀ مردم 
برای عبور خط برق از مسیر بامیانـ  میدان وردک احترام بگذارد.
معترضان با شعارهایی چون »حکومت حکومت، عدالت عدالت. 
انحراف توتاپ تبعیض آشکار و انکشاف متوازن حق ماست«، 
از حکومت می خواهند که طرح توتاپ را بر همان مسیری که 
متخصصان داخلی و خارجی مناسب دانسته اند ـ مسیر تعیین 
بامیان و میدان وردک می گذشت ـ  از والیت های  شدۀ نخست 

تطبیق کند.
بر  مبنی  کابینه  تصمیم  دربارۀ  معترضان،  از  یکی  اکبری  عارفه 
تغییر مسیر خط برق 500 کیلوولتی به سالم وطندار می گوید که 
حکومت از سر لجاجت مسیر این طرح را تغییر داده و با این 
که می دانست گذشتن خط برق از سالنگ جان مردم این مناطق 
را به خطر خواهد انداخت، بازهم بر سر تصمیمش ایستاده گی 
پی  در  ملی  وحدت  حکومت  که  می گوید  اکبری  خانم  کرد. 
محروم نگه داشتن مردم مناطق مرکزی کشور است و هیچ کدام 
از دالیل وزیران کابینه برای توجیه تغییر مسیر خط برق توتاپ 

منطقی و عملی نیست.
برق  خط  مسیر  تغییر  منتقدان  از  دیگر  یکی  علی یار،  صادق 
توتاپ می گوید که مناطق مرکزی تا کنون از هیچ طرح کالن 
ملی بهره مند نشده اند و انحراف مسیر این طرح ملی نیز در واقع 

توهینی به مردم این مناطق محسوب می شود.
در  حکومت  اگر  که  می دهند  هشدار  معترض  راهپیمایان 
تصمیمش تجدیدنظر نکند، مردم مناطق مرکزی نماینده گان شان 
را از تمامی ادارات دولتی بیرون کشیده و درِ نهادهای دولتی را 

نیز خواهند بست.
با وجود تمامی این اعتراضات، حکومت وحدت ملی بر عملی 
مسؤوالن  پیش،  روز  چند  می ورزد.  اصرار  کابینه  فیصلۀ  شدن 
شرکت برشنا در نشستی خبری گفتند، تصمیم حکومت برای 
عبور خط برق 500 کیلوولتی از مسیر سالنگ قطعی است؛ اما 
مناطق مرکزی کشور نخستین والیت هایی خواهند بود که برق 

طرح توتاپ را دریافت می کنند.

ابوبکر مجاهد 
را  ملی  باید وحدت  ملی  رهبران حکومت وحدت 
در تمام نهادهای دولتی پیاده کرده از شعار دادن و 

خودستایی بیرون شوند.
برخی از نماینده گان پیشین مجلس با بیان این مطلب 
می گویند که یکی از ناکامی ها و نارسایی های دولت 
وحدت ملی، نیافتن راه حل به مشکالت درونی اش 
است، چند فردی همه کاره؛ امور را به دست گرفته 
و رهبران حکومت وحدت ملی فکر می کنند که اگر  
این چهره ها در دورشان باشد، امنیت، قدرت و ثبات 

دارند اگر نباشد، ندارند.
آنان می افزایند که دولت وحدت ملی تنها در شعار 
باقی  مانده گویا در دورۀ کمپاین انتخاباتی قرار دارند 
می کنند  و خودستایی  می دهند  شعار  روزه  همه  که 
.این در حالی است که روز گذشته رییس جمهور 
اشرف غنی سرپرست های جدید وزارت دفاع ملی و 

ریاست عمومی امنیت ملی را تعیین کرد.
حبیبی  عبداهلل  جنرال  دگر  احکامی  طی  غنی  آقای 
به  را  ملی  دفاع  وزارت  درستیز  ستر  ارکان  رییس 
عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی و محمد معصوم 
و  جمهور  رییس  مشاور  عنوان  به  را  ستانکزی 

سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی تعیین کرد.
این کار واکنش های تندی را در رسانه های اجتماعی 
به دنبال داشت، برخی از کابران شبکه های اجتماعی 
اند که  این کار رییس جمهور نوشته  به  در واکنش 
در افغانستان قطع الرجال نیست و باید رییس جمهور 
امنیتی کشور قرار  استعداد را در پُست های  با  افراد 

دهد.
که  خواسته اند  جمهور  رییس  از  هم چنان،  کاربران 
از  و  کند  توجه   ملی گرایی  و  ملی  وحدت  به  باید 

انحصارگرایی قدرت بپرهیزد.
این درحالی  است که از دو سال به این طرف برخی 
می شوند.  اداره  از طرف سرپرستان  امنیتی  نهادهای 
نامزد  استانکزی  معصوم  هم چنان،  گذشته  سال 
وزیر وزارت دفاع ملی از سوی مجلس نماینده گان 

نتوانست کرسی وزارت دفاع را بدست بیاورد.
مجلس  پیشین  عضو  سیاوش  بکتاش  حال،  این  در 
نماینده گان در مصاحبه با روزنامۀ مانگار گفت: رفتار 
رهبران دولت وحدت ملی در قبال نهادهای امنیتی 
تبعیض آمیز است و این نهادها را به گروگان گرفته 

اند.
امنیتی،  مهم  نهادهای  از  یکی  افزود:  سیاوش  آقای 
وزارت دفاع ملی که نزدیک به دوسال است که از 
طرف سرپرست اداره می شود و هدف هم این است 

که افراد مشخص در این پُست قرار بگیرد.
به گفتۀ او، یکی از ناکامی ها و نارسایی های دولت 
به  نیافتن راه حل  وحدت ملی رسیده گی نکردن و 
مشکالت درونی است، رهبران این دولت  به دنبال 
با  می کنند  فکر  و  اند  خاصی  آدم های  از  تن  چند 
بودن این ها قدرت، امنیت و ثبات است، اگر نباشند 

قدرت، امنیت  و... نخواهد بود.
حاضر  حال  در  که  افرادی  بکتاش  آقای  باور  به 
رهبران مردم اند و در رأس نظام قرار دارند، تالش 
کنند که کاسه صبر مردم را سر ریز نسازند تا مردم 

در مقابل شان قرار نگیرید.
او گفت: در حال حاضر مردم باور دارند که یک نظام 
وجود دارد و اگر مردم به این فکر شوند که چندتن 
از آدم ها تمام امور را به گروگان گرفت اند، در آن 
صورت مردم و در برابر این نظام اقدام خواهد کرد.

نفس  کرد:  نشان  خاطر  مجلس  پیشین  نماینده  این 
سرپرستی با نوع دیده گاه دولت نسبت به مسأله کالن 
ملی فرق دارد، وقتی دیده گا یک حکومت به اندازه 
ضعیف است و خالصه شده در محور چند فرد که 
باید این  افراد )وزیر دفاع، رییس امنیت( و خالصه 
بسیار  نگاهی  این  حقیقت  در  باشند.  کاره  همه 
نهادهای  به  ملی  دولت وحدت  رییس  وحشت ناک 

امنیتی است.
او تصریح کرد: این نشان دهندۀ آن است که رهبران 
و  بی باوراند  مردم  باالی  ملی  وحدت  حکومت 
نمی خواهند که قدرت به شکل مساویانه تقسیم شود 

و افراد  با استعداد در قدرت سهیم شوند. 
از  باید  حکومت  که  کرد  پیشنهاد  بکتاش  آقای 
جبنه های قومی و سمتی فراه برود و از شعارهای که 
این دولت را در خود ستایی غرق کرده است بیرون 
شود، ما دولت وحدت ملی را در تمام نهادها ملی 
به وجود  با گفتن وحدت ملی، وحدت  می خواهیم، 
امنیتی دیده  نهادهای  باید وحدت ملی در  نمی آید؛ 

شود.
وحدت  دولت  رهبران  این که   بابیان  بکتاش  آقای 
ملی باید از شعار دادن بیرون شوند، می گوید: دیگر 
گلو  دادن  وعده  نیست،  انتخاباتی  کمپاین  دورۀ  در 
انتخاباتی است  پاره کردن کارهای دورۀ کمپان های 
ملی  وحدت  دولت  معنا.  تمام  به  داری  دولت  نه 
"به زور جان  و  پایانی است  که عمرش در حالت 
ادامه می یابد، رهبران و  امریکا"  کری وزیر خارجه 
واقیعی  بدون وحدت ملی  بدانند که  باید  سیاسیون 

نمی توان این دولت را به سر منزل مقصود رساند. 

ACKU
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کمیسیون اروپا به کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا دستور داد تا تمهیداتی اتخاذ 
کنند که ورود شهروندان ترکیه یی  به اتحادیۀ اروپا بدون روادید ممکن شود.

تصمیم لغو روادید اتحادیۀ اروپا برای ترکیه یی ها برد دیپلماتیک زیبایی برای 
احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه و مردم این کشور است. در واقع این 
لغو روادید یکی از توافقات انکارا با اتحادیۀ اروپا بود که در مقابل آن این 

کشور باید از سیل ورود مهاجران به اروپا جلوگیری کند.
با این حال، تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا مخالف این امر 
مهاجران  رود  و  سیل  جای  ترکیه یی  مهاجران  موج  که  می ترسند  و  هستند 

سوری را بگیرد.
در همین راستا دولت های مخالف این طرح درخواست کردند که مکانیزمی 
برقرار شود که در صورت بروز مشکل، این مصوبۀ کمیسیون اروپا به حالت 

تعلیق درآید.
گذاشته  ترکیه  برای  روادید شرط هایی  لغو  برای  اروپا  اتحادیۀ  حال،  این  با 
است که مهم ترین آن ها صدور پاسپورت بیوتریک، مبارزه علیه فساد، تحکیم 

همکاری قضایی و بازنگری در قانون ضد تروریستی این کشور است.

نتایج اولیۀ انتخابات محلی حاکی از آن است که شرایط برای حزب کارگر 
چندان مساعد نیست.

انتخابات پارلمان اسکاتلند، شورای ولز، شورای ایرلند شمالی، شورای لندن 
و شهردار پایتخت انگلیس شد تا 16 میلیون رأی دهنده حایز شرایط در پای 

صندوق های رأی حاضر شوند.
از  نامزد مسلمان  لندن صادق خان  انتخابات شهرداری  در  اولیه،  نتایج  طبق 
حزب کارگر با اختالف زیادی از زاک گولدمیش از حزب محافظه کار پیش 
است، اما به نظر می رسد که حزب کارگر در عرصه های دیگر موفقیت چندانی 

به دست نیاورده است.
در اسکاتلند حزب ملی اسکاتلند به نظر می رسد با حاشیۀ امنیت باال برندۀ 
انتخابات باشد، اما حزب کارگر تحت رهبری جرمی کوربین که اخیراً هدف 
شکست  جنوبی  مرزهای  و  اسکاتلند  در  بود  گرفته  قرار  شدیدی  انتقادات 
این حزب  بخشد.  بهبود  مردم  میان  در  را  موقعیت خود  نتوانسته  و  خورده 

در حوزۀ اسکاتلند پس از حزب محافظه کار در رتبۀ سوم قرار گرفته است.
از  تعدادی  انگلیس  محلی  شوراهای  در  کارگر  حزب  اولیه،  نتایج  طبق 
کرسی های خود را از دست داده است، اما با این حال، موفق به حفظ اکثریت 

آرا در حوزه های کلیدی شده است.
در ولز هنوز بر سر این مسأله تردید وجود دارد که آیا حزب کارگر قادر به 
تصاحب اکثریت آرا است یا نیاز به ایتالف با دیگر احزاب دارد، اما به نظر 

می رسد اوضاع برای این حزب در ولز نیز چندان مساعد نیست.
انگلیس  برای تصاحب 2700 کرسی در 12۴ شورای  رقابت ها  ُکل  به طور 

انجام شده است.

پس از حمالت سایبری به وزارت امور خارجۀ پاکستان در 18 ماه اخیر، این 
وزارت خانه تصمیم گرفته تا برای جلوگیری و دفع این حمالت، از سازمان 

اطالعات ارتش این کشور کمک بگیرد.
گذشته  ماه   18 در  سایبری  حمالت  از  پس  پاکستان  خارجۀ  امور  وزارت 
تصمیم گرفته تا برای جلوگیری از این حمالت، از سازمان اطالعات ارتش 

)آی اس آی( کمک بگیرد.
یکی از مقامات وزارت امور خارجۀ پاکستان به کمیتۀ امور خارجۀ سنای این 
کشور توضیح داد: وزارت امور خارجۀ پاکستان برای تقویت امنیت سایبری 
و ارتباطات امن در ماموریت های خارج از این کشور، خواستار اختصاص 80 

میلیون روپیه )بیش از 760 هزار دالر( در بودجۀ سال مالی آینده شد.
بودجۀ خواسته شده، بسیار بیشتر از هزینه های اضافی وزارت امور خارجۀ 
پاکستان است که برای امنیت ساختمان و محدوده خود، 350 میلیون روپیه 

دریافت می کند.
پاکستانی اظهار داشت: مسؤلیت جلوگیری از حمالت سایبری به  این مقام 

عهدۀ آی اس آی خواهد بود.
وزارت امور خارجۀ پاکستان پس از سه حملۀ بزرگ سایبری در طول یک و 

نیم سال گذشته چنین تصمیمی را گرفته است.
وزارت امور خارجۀ پاکستان این بودجه را صرف تقویت و نصب تجهیزات 

مدرن در بخش تکنولوژی اطالعاتی خواهد کرد.
به گفتۀ این مقام، وزارت امور خارجۀ پاکستان پیش از این نیز اقداماتی انجام 

داده، اما حمالت سایبری به این وزارت خانه هنوز ادامه دارد.
او گفت: احتمال می رود سازمان اطالعات ارتش پاکستان این مسؤلیت را بر 
عهدۀ پیمان کاران مورد تأیید خود قرار دهد، اما وزارت امور خارجۀ تاکنون 

پاسخی از سوی این سازمان دریافت نکرده است.
این درحالی است که کمیتۀ امور خارجی سنای پاکستان مسئولیت آی اس آی 
را در این خصوص مورد انتقاد قرار داد و گفت: کمیتۀ امور خارجی سنای 

پاکستان در این مورد مالحظات دارد.
اما مقام وزارت امور خارجۀ پاکستان اظهار داشت که سازمان اطالعات ارتش 
دسترسی  وزارت خانه،  این  سایبری  امنیت  تأمین  مسؤلیت  باوجود  پاکستان 

محدودی به اطالعات وزارت امور خارجۀ این کشور خواهد داشت.
کارشناسان بر این باورند که سیاست خارجی پاکستان همواره از سوی ارتش 

این کشور تعیین می شود.

ــکا  ــه A از امری ــری درج ــدرک مربی گ ــه دارای م ــدزی ک ــی لین کیل
ــوان کشــور انتخــاب شــده  اســت، به عنــوان ســرمربی تیــم ملــی بان

اســت.
در حالــی کــه فدراســیون فوتبــال افغانســتان نتوانســته آماده گی هــای 
الزم را بــرای تیــم ملــی مــردان افغانســتان بگیــرد، بــه نظــر می رســد 

حداقــل بــرای تیــم ملــی بانــوان کارهــا ردیــف شــده اســت.
ــاک  ــرکت پوش ــک ش ــتقیم ی ــت مس ــا حمای ــدام، ب ــن اق در تازه تری
ــوان  ــی بان ــم مل ــرای تی ــی ب ــی امریکای ــی، 2 مرب ــی دانمارک ورزش

افغانســتان اســتخدام شــده اند.
ــتون داش،  ــم هیوس ــان تی ــر، دروازه ب ــی کارت ــکل هیل ــن ش به همی
ــده  ــاب ش ــوان، انتخ ــی بان ــم مل ــای تی ــی دروازه بان ه ــوان مرب به عن

اســت.
کیلــی لینــدزی، در تیــم باشــگاهی ســنخوزه ســایبر ریــز بــازی کــرده 
ــاالت متحــدۀ  ــی ای ــم مل ــز در تی ــا 2002 نی ــال های 2000 ت و در س

ــازی کــرده اســت. امریــکا به عنــوان مدافــع ب
ــم ملــی کشــورش تــوپ زده اســت.  ــرای تی ــه ب او مجموعــًا ۴ مرتب
لینــدزی مــدت کوتاهــی در ســال 200۹ مربــی تیــم اســکای بلــو اف 

ســی بــوده اســت.
امریــکا بــازی می کنــد. او  لیــگ اول زنــان  بلــو، در  اســکای 

می کنــد. زنده گــی  کانــگ  هانــگ  در  هم اکنــون 
ــکا  ــی امری ــن در نیروهــای دریای ــش از ای ــه پی ــز ک ــر نی ــی کارت هیل
کار کــرده و دو دوره در جنــگ امریــکا در عــراق نیــز خدمــت 
ــتون داش  ــم هیوس ــان در تی ــث دروازه ب ــون به حی کرده اســت، هم اکن
ــازی  ــکا ب ــان امری ــوان زن ــد. ایــن تیــم در لیــگ اول بان ــازی می کن ب

می کنــد.
شــرکت دانمارکــی تولیــد کننــدۀ پوشــاک کــه چنــدی پیــش طــرح 
ــاده کــرده،  ــان کشــور را آم ــاس تیم هــای ملــی مــردان و زن ــازۀ لب ت
در پیداکــردن و اســتخدام ایــن مربیــان نقــش کلیــدی داشــته اســت.
ــوان  ــی بان ــم مل ــن اردوگاه تی ــه چندی ــفر ب ــۀ س ــرکت هزین ــن ش ای
ــم  ــای تی ــرح لباس ه ــه در ط ــل ک ــده پوپ ــد. خال ــت می کن را پرداخ
ملــی نیــز نقــش داشــته، به عنــوان رابــط بــا مربیــان تیــم ملــی بانــوان 

کار می کنــد.
به همیــن شــکل، یــک حســاب بانکــی مخصــوص نیــز بــرای 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــوان س ــی بان ــم مل ــت از تی حمای
ــه  ــادی ب ــول زی ــه پ ــت ک ــه اس ــی گفت ــر در مصاحبه ی ــی کارت هیل
ــه  ــز ب ــادی نی ــۀ زی ــد و توج ــتان می آی ــال افغانس ــیون فوتب فدراس

ــود. ــب می ش ــوان جل ــال بان فوتب
ــد  ــا می توانن ــداد نهاده ــک تع ــه ی ــده دارد ک ــن عقی ــر هم چنی کارت
ــوازم ورزشــی را بــرای تیــم ملــی بانــوان افغانســتان  بــه ســاده گی ل

همــکاری کننــد.
ــتانی  ــوی افغانس ــان بان ــداد بازیکن ــک تع ــه ی ــه این ک ــه ب ــا توج ب
در خــارج از ایــن کشــور زنده گــی می کننــد، کارتــر می گویــد 
فدراســیون فوتبــال افغانســتان بــه دنبــال ایــن بانــوان اســت تــا بــا در 
نظــر داشــت قوانیــن فیفــا، آن هــا در تیــم ملــی بانــوان جــذب شــوند.

ایــن بدیــن معنــی اســت کــه تیــم ملــی بانــوان نیــز ماننــد تیــم ملــی 
مــردان در آینــده تعــداد زیادتــری بازیکنــان مقیــم خــارج از کشــور 

را در ترکیــب خواهــد داشــت.
تیــم ملــی بانــوان کشــور قــرار اســت در مســابقات قهرمانــی بانــوان 
جنــوب آســیا در مــاه ســپتامبر کــه در هنــد برگــزار می شــود، 

ــد. شــرکت کن
پیــش از شــرکت در ایــن مســابقات، چنــد اردوگاه انتخابــی و 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــم مل ــرای تی ــی ب تمرین
ــم  ــری تی ــای مربی گ ــالدی، اعض ــال جاری می ــون س ــل ج در اوای
ملــی افغانســتان بــه هالنــد ســفر می کننــد تــا در آن جــا یــک تعــداد 

ــد. ــان افغانســتانی را آزمایــش کنن بازیکن
ــی در  ــک اردوگاه انتخاب ــپتامبر ی ــاه س ــت در م ــرار اس ــن ق هم چنی
ــز تحــت نظــر  ــکا نی ــم امری ــوان مقی ــا بان ــزار شــود ت ــا برگ کالیفرنی
ــک اردوگاه  ــد. بعضــی گزارش هــا حاکــی از برگــزاری ی ــرار گیرن ق

در مــاه مــی اســت.
ــگ  ــگ کون ــا هون ــن ی ــاه اگیســت در بحری ــوان در م ــی بان ــم مل تی
ــابقات  ــرای مس ــا ب ــرد ت ــد ک ــزار خواه ــی برگ ــپ تمرین ــک کم ی

ــود. ــاده ش ــیا آم ــوب آس جن

اتحادية اروپا حذف رواديد

 برای شهروندان ترکیه را تصويب کرد

لندن در انتظار اولین شهردار مسلمان

وزارت امور خارجۀ پاکستان:

تأمین امنیت سايبری وزارت امور خارجة 

پاکستان را ارتش بر عهده می گیرد

يک امريکايی مربی تیم ملی 
فوتبال بانوان افغانستان شد

محمد آغا ذكی

حمایِت اندیشه!
ندارنــد،  ارزش  جسم شــان  به خاطــر  انســان ها 
ــه،  ــتِن اندیش ــد. کش ــان ارزش دارن ــر اندیشۀ ش به خاط
کشــتِن تمــامِ انســان اســت. کشــتِن اندیشــه، جنایت بارتریــن شــکِل 
ــور  ــا به وف ــد. این روزه ــاق بیافت ــن اســت اتف ــه ممک ــل هســت ک قت
ــو  ــِل ن ــاِن نس ــی در می ــر و تازه ی ــه های ت ــه اندیش ــتم ک ــاهد هس ش
ــفانه  ــیاری، متأس ــه های بس ــوند، اندیش ــته می ش ــا کش ــن جغرافی ای
هیچ کــس صدایــش را نمی شــنود و هیــچ قانونــی وجــود نــدارد کــه 
حمایــت کنــد از کســانی کــه بــا طــرح و اندیشــه های متفــاوت شــاید 
بتواننــد در آینــده خالــق اثرهــای درخشــانی باشــند. این چالش ناشــی 
ــه  ــای خســته و بســته یی ک ــکار و باوره می شــود از ســنت زده گی اف
در نهــادِ جامعــه، یعنــی خانواده هــای ایــن جغرافیــا به عنــوان خطــوط 
قرمــز پذیرفتــه شــده هســتند. این کــه کــی چــه کاری را بایــد بکنــد 
و کــی چــه کاری را بایــد نکنــد، چالش یــی اســت کــه ســبِب 
ــًا  ــًا و فطرت ــرد آن را ذات ــر ف ــه ه کشته شــدن اندیشــه های می شــود ک
ــر و پســر  در رگ و پوســت و خــون و اســتخوان خــود دارد. به دخت
بــودن فرزندان تــان فکــر نکنیــد، بــه اندیشــه و باورهای شــان احتــرام 
ــت از  ــد. حمای ــان کنی ــد و حمایت ش ــان را بگیری ــد. دست ش بگذاری
ــالم اســت.  ــد نســل انســاِن س ــت از چن ــالم، حمای ــک اندیشــۀ س ی
مــن از خانــوادۀ خــودم شــروع می کنــم، شــما هــم از خانــوادۀ خــود 

شــروع کنیــد. بســم اهلل...

صبور رحیل

ــگ  ــا جن ــد، ی ــر بیای ــد. اگ ــل نمی آی ــه کاب ــار ب حکمتی
ــا زهــره کفــک می شــود. ــدازد و ی دیگــری را راه می ان

حکمتیــار بــا پلورالیــزم سیاســی بیگانــه اســت. او 
ــرض  ــه ف ــر ب ــت. اگ ــوده اس ــر ب ــواه انعطاف ناپذی ــک تمامیت خ ی
محــال چنــان هــم بینگاریــم کــه حکمتیــار یــک شــخصیت مســتقل 
و قایــم بالــذات اســت، جناب شــان طــرز دیــد آرمان گرایانــه 
ــت  ــد. از این روس ــرآن، تمامیت خواه ان ــد و بناب ــک( دارن )ایدیولوژی
فعالیــت  زنده گــی و  تاریــخ  و  قامــوس  کــه هم دگرپذیــری در 
ــد.  ــته باش ــد داش ــدارد و نمی توان ــود ن ــز وج ــان هرگ ــی ایش سیاس
پــس اگــر نقــش پاکســتان در فرســتادن حکمتیــار به کابــل را منتفــی 
ــن  ــت و آن ای ــی نیس ــد خال ــان از دو پیام ــدن جناب ش ــم، آم بگیری
کــه یــا حکمتیــار بــه زودی جنگ هــای دیگــری را شــروع می کنــد و 
واپــس بــه زیرزمینی هــای همســایه پنــاه خواهــد رفــت و یــا این کــه 
ــا  ــل هرگــز ب ــاز سیاســی کاب ــط ب ــد، محی ــن کار را کن ــد ای اگــر نتوان
مزاجــش جــور نخواهــد آمــد و افســرده گی )دپریشــن( و دقمره گــی 

ــت. ــد گرف خواه

فرید مزدک

ماکیاولی در »ما«
»آمــوزگار  مــا  منــد  درد  و  زخمــی  ســرزمین  در 
ــای  ــر به ــه ه ــدرت ب ــز ق ــرق دار تمرک ــرارت« و بی ش
ــت،  ــرزدن از پش ــب و خنج ــد. دروغ، فری ــت کن ــد حکوم می خواه
ــتان  ــدرت در افغانس ــت. ق ــا اس ــت داری م ــن روش دول معمول تری
ــتان  ــه افغانس ــد ب ــای عالقه من ــوده. قدرت ه ــور ب ــوم مح ــه ق همیش
ــای  ــه قوم ه ــردم را ب ــازند. م ــش می س ــازی خوی ــزار ب ــا را اف قوم ه
ــی را  ــودی و زبان ــی را خ ــرده، زبان ــیم ک ــش تقس ــش و ناخوی خوی
ــه هــر قیمتــی  ــه منافــع خودشــان ب غیرخــودی معرفــی می کننــد و ب
ــوان  ــد و روش نمی ت ــن دی ــا چنی ــا را ب ــن جغرافی ــد. ای ــر می کنن فک

ــرد . ــگاه ک ن

عزیز آریافر

جامعۀ بدوی و جامعۀ مدنی
ــه  ــک جامع ــی بودن در ی ــاز وحش ــورداری از امتی برخ
بــرای  را  برتری هایــی  بــدوی،  و  جنگلــی  شــبه 
ــای  ــۀ نوپ ــه جامع ــی آورد ک ــود م ــا به وج ــان آن ه ــیان و حامی وحش

مدنــی در برابــر آن نمی توانــد تــاب بیــاورد.
ــی،  ــدوی و جنگل ــه ب ــر جامع ــی در براب ــه مدن ــروزی جامع ــرای پی ب
بــه زور و اقدامــات باالمثــل نیــز نیــاز اســت؛ چــون آن هــا اعمــال و 
ــه را نوعــی ضعــف می شــمارند و مظاهــر تمــدن را  اخــالق متمدنان

ــد. ــود می دانن ــای خ ــمن بق دش
درست نیست که دهشت، همیشه با رحمت پاسخ داده شود!

یادداشــت: متمدن شــدن بــه لبــاس و ژســت متمدنانــه نیســت. 
ــای  ــه ارزش ه ــتین ب ــاد راس ــل و اعتق ــر و عم ــدن در تفک متمدن ش
ــه در  ــانی ک ــا کس ــه بس ــد. چ ــا می یاب ــان گرایانه معن ــی و انس تمدن
ــر  ــا فک ــد؛ ام ــرورش یافته ان ــا، پ ــده دنی ــدن زن ــز تم ــهرها و مراک ش

ــت. ــرده اس ــر نک ــز تغیی ــا هرگ ــونت گرای آن ه ــدوی و خش ب

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شرکت های خصوصی هوانوردی در افغانستان که نقش حیاتی در 
انتقال مسافرین در این کشور جنگ زده را دارند، اکنون با تهدید 

مسدود شدن مواجه هستند.
شرکت های  مقامات  و  افغانستان  هوانوردی  وزارت  مقامات 
هوانوردی می گویند که شرکت های هوانوردی »صافی ایرویس« 
رعایت  و  مالیات  نپرداختن  پایین،  خدمات  ارایه  به  »کام ایر«  و 

نکردن قوانین ایمنی متهم هستند.
دور زدن میلیون ها دالر مالیات

این  وزارت  این  مقامات  است:  نوشته  ژورنال  وال استریت 
مالیات،  دالر  میلیون ها  زدن  دور  با  را  نقل  و  حمل  شرکت های 
نادیده گرفتن قوانین هوانوردی، کهنه بودن هواپیما و جلوگیری 
نکردن هواپیماهای کهنه برای حمل و نقل مسافران که یک خطر 

بالقوه به شمار می رود را متهم می کند.
مقام های وزارت هوانوردی افغانستان و مسئولین شرکت صافی 
دالر  میلیون   16 تا  شده  خواسته  آن ها  از  که  می گویند  ایرویس 

مالیات بپردازند.
به گفتۀ مقام های وزارت هوانوردی به شرکت خصوصی هوایی 
کام ایر نیز صورت پرداخت مالیات 1۴ میلیون دالری  فرستاده شده 
و همچنین به شرکت افق شرق که از سال 2015 فعالیت هایش 
را در افغانستان آغاز کرده درباره در نظر نگرفتن قوانین هوایی و 

فرسوده بودن هواپیماهایش دستور ابالغ شده است.
این مقام های وزارت هوانوردی می گویند که شرکت هوایی افق 
شرق 2 هواپیمایی زمان شوروی سابق را که مربوط به سال 1۹70 

است، در اختیار دارد.
در همین حال، مقام های این شرکت های خصوصی می گویند که 
برای فعال ماندن این شرکت های هوایی در افغانستان باید دولت 

فرصت بیشتری به آن ها بدهد.
تمام شرکت های خصوصی هوایی در حال ورشکسته شدن هستند
غالم حضرت ضافی رییس شرکت صافی ایرویس می گوید که در 
گام نخست باید هماهنگی الزم دراین زمینه صورت گیرد و در 
حال حاضر تمام شرکت های هوایی خصوصی درحال ورشکسته 

شدن هستند.
پرداخت  برای  جدال  درحال  که  ایرویس  صافی  هوایی  شرکت 
برای  بیشتری  زمان  خواهان  است  افغانستان  دولت  با  مالیاتش 
اما مسولین شرکت هوایی کام  مالیات شده است.  این  پرداخت 
ایر از ابراز نظر دراین باره خودداری کرده و تنها به این موضوع 
بسنده کرده اند که مطابق قانون مالیات خود را پرداخت می کنند.

شرف  افق  هوایی  شرکت  رییس  هاشمی  فهیم  دیگر،  ازسوی 
و  هواپیماهایش  خواندن  کهنه  برای  افغانستان  دولت  تصمیم 

نگرانی از عدم ایمنی بودن آن ها را بی دلیل می خواند.
سیاه  لیست  در  افغانستان  هوایی  فضای  که  زمانی  می گوید  او 
در  نشست  اجازه  ما  هواپیماهای  و  دارد  قرار  اروپا  اتحادیه 
میدان های هوایی اروپا را ندارند خریدن هواپیماهای جدید غیر 

ممکن است.
آن  از  شرف  افق  شرکت  که  هواپیماهایی  می افزاید:  هاشمی 
استفاده می کنند ازسوی شرکت هواپیماسازی »آنتونوف« اوکراینی 

گواهینامه ایمنی پرواز دارد.
را  هواپیماها  این  بودن  مصون  آنتونوف  شرکت  سخنگوی  یک 
تایید کرده و گفته است که این هواپیماها تا 8 ماه می اجازه پرواز 
مصون را دارند و هم اکنون هاشمی در حال گفت وگو برای خرید 

هواپیماهای توربو پر آب ساخت چین از فیلیپین است.
در سال 2001 میالدی و پس از حمله ایاالت متحده آمریکا در 
افغانستان میلیاردها دالر در این کشور سرازیرشدند اما این پول ها 

با خروچ نیروهای ائتالف از افغانستان کاهش یافته است.
نقش مهم شرکت های خصوصی هوایی

درافغانستان  هوایی  خصوصی  شرکت های  داخلی  فعالیت های 
نقش بسیار ارزنده یی دارند چون دراین کشور جنگ زده مسافرت 
با ماشین ون از طریق زمین خطرهای بی شماری را برای مسافرین 

از سوی گروه های شورشی به وجود می آورد.
گذشته  درسال  افغانستان  هوانوردی  وزارت  گزارش  براساس 
افغانستان  هوایی  میدان  چهار  از  مسافر  میلیون   1.1 میالدی 
سفرکرده اند و این پرواز ها شامل پرواز های مستقیم به امارات 
کشورهای  دیگر  و  سعودی  عربستان  ترکیه،  عربی،  ای  متحده 

همسایه را در بر می گیرد.
هم چنین در این گزارش آمده است در این سال به رقابت هایی 
که بین شرکت های هوایی خارجی در افغانستان،  30 میلیون دالر 

از عواید مالیات به خزانه دولت افزوده شده است.
هم چنین مقامات افغانستانی می گویند به خاطر مسایل ایمنی اکثر 
افغانستانی ها شرکت های هوایی خارجی را برای مقصد سفرشان 
»فالی«  و  اماران  »ایرالین«  ویژه شرکت های  به  می کنند  انتخاب 

دوبی.
رقابت با شرکت های خارجی

با  کردن  رقابت  که  می گوید  ایرویس  صافی  رییس  »صافی« 
شرکت های خارجی در افغانستان خیلی دشوار می باشد چون این 

شرکت ها به بازارهای بین المللی دست رسی دارند.
در همین حال، محمد قاسم وفایی زاده معاون وزارت هوانوردی 
افغانستان می گوید که این وزارت هم اکنون روی یک برنامه یی 
کار می کند تا افغانستان را لیست سیاه اتحادیه اروپا بیرون سازد و 
ابراز امیدواری می کند که این موضوع هرچه زودتر صورت گیرد.
که  کرده  تالش  نیز  گذشته ها  در  افغانستان  دولت  او،  گفتۀ  به 
مالیات  چنین  هم  و  کند  حمایت  را  داخلی  هوایی  شرکت های 
این شرکت ها را کاهش داده است؛ مانند کرایه پارک هواپیماهای 

این شرکت ها.
اما این مساله در دراز مدت تمدید نخواهد شد چون دولت تحت 

فشار است تا مالیات را افزایش دهد.
تهدیدهای  خاطر  به  افغانستانی ها  اکثر  که  می افزاید  وفایی زاده 

امنیتی از پروازهای داخلی در داخل کشور استفاده می کنند.
به گفتۀ او، مانند والیت های غور  و بادغیس که رفتن با ماشین 
خطرناک است مردم از پروازهای هواپیماهای افق شرف استفاده 
می کنند.عالوه بر این سوال های زیادی به خاطر ایمنی بودن این 

هواپیماها وجود دارد.

ساية ترس بر سِر شرکت های خصوصی 
هوانوردی افغانستان

اشرف غنی:

 معضل اعتیاد رنج مشترک 
همه است

ــک،  ــت کوچ ــک اقلی ــه ی ــد ک ــور می گوی ــور کش ــس جمه ــرف غنی، ریی ــد اش محم
ــران  ــده گان و قاچاق ب ــد کنن ــه و تولی ــروگان گرفت ــه گ ــتان را ب ــردم افغانس ــت م اکثری
مــواد مخــدر مســوولیت ایــن معضــل را بــه دوش دارنــد و بایــد آنــان ســرکوب شــوند.
ــی  ــای حرفه ی ــداوی و آموزش ه ــی ت ــز مل ــاح مرک ــم افتت ــه در مراس ــی ک ــای غن آق
ــرای  ــل ســخن مــی زد، گفــت، شــماری ب ــد( در کاب ــی امی ــای مل ــادان )مرکــز احی معت
منافــع شــخصی و پــر کــردن جیــب شــان، ســه میلیــون نفــر را در کشــور بــه گــروگان 

ــاد می ســازند. ــام و معت ــان ملــت را بدن ــد و آن ــه ان گرفت
ــرد و  ــوان ک ــی عن ــل مل ــر و معض ــبیه فق ــدر را ش ــواد مخ ــکل م ــور مش رییس جمه
افــزود، در زمــرۀ پنــج مشــکل ملــی، بایــد مســدله اعتیــاد را جــدی بگیریــم؛ در جامعــه 

ــج مشــترک همــه اســت. ــاد رن ــد و معضــل اعتی ــد دارن همــه باهم دیگــر پیون
مــواد مخــدر از مشــکالت عمــده در کشــور بــه شــمار مــی رود. بــر اســاس آمارهــای 
ــد  ــتان تولی ــان از افغانس ــواد مخــدر در جه ــون حــدود ۹0 درصــد م ــده، اکن ــه ش ارای

ــتند. ــاد هس ــور معت ــن در کش ــا ت ــه میلیون ه ــود ک ــه می ش ــان گفت ــود. همچن می ش
ــک  ــده، ترافی ــده، پروســس کنن ــد کنن ــه تول ــت ک ــور گف ــال، رییس جمه ــن ح در همی
کننــده و مصــرف کننــده مــواد مخــدر همــه مســول انــد و بایــد بــدون اینکــه همدیگــر 

را مقصــر بداننــد، دســت بــه دســت هــم داده در رفــع ایــن مشــکل تــالش کننــد.
ــران  ــول را قاچاق ب ــترین پ ــت و بیش ــی اس ــدر جهان ــواد مخ ــکل م ــزود، مش وی اف
ــا آن  ــد و از هــر مملکــت کــه مــواد مخــدر می گــذرد و ی بین المللــی بدســت می آورن

ــه دوش دارد. ــولیت آن را ب ــد، مس ــرف می کن را مص
ــد  ــود و بای ــل نمی ش ــداوی ح ــه ت ــا ب ــاد تنه ــل اعتی ــه معض ــت ک ــرف غنی گف اش
خانــواده و مــردم در رفــع ایــن مشــکل نیــز نقــش داشــته باشــند و بــدون یــک بســیج 

ــره، ناممکــن اســت. ــع مشــکل متذک ــی رف سرتاســری مل
ــون  ــا میلی ــود ده ه ــا وج ــه ب ــود ک ــده ب ــاد ش ــت انتق ــواره از حکوم ــن هم ــل از ای قب
ــوز افغانســتان  ــواد مخــدر در کشــور، هن ــد م ــرای کاهــش تولی ــی ب ــر کمــک جهان دال

ــت. ــان اس ــدر در جه ــواد مخ ــده م ــد کنن ــن تولی بزرگتری
آنــان عــدم کاهــش تولیــد مــواد مخــدر در کشــور را فســاد اداری، عــدم اراده سیاســی 
بــرای مبــارزه بــا مــواد مخــدر و دســت داشــتن برخــی از مقامــات دولتــی در قاچــاق 

ــد. ــوان کرده ان ــواد مخــدر عن م
ــه  امــا رییس جمهــور در ایــن نشســت گفــت، هــر شــخصی کــه عایــدات دولــت را ب
ــداوی نشــده و صاحــب کار  ــاد ت ــان معت ــا جوان ــود ت ــث می ش ــدازد، باع ــب می ان جی

نشــوند.
ــد و در  ــب کنی ــی را ترتی ــه بســیج مل ــه برنام ــه گفــت ک ــه اعضــای کابین او خطــاب ب
عملــی شــدن آن اقــدام شــود، ایــن بســیج بایــد همزمــان بــا مبــارزه علیــه فســاد و ســوء 

اســتفاده از منابــع ملــی همــگام باشــد. 
آقــای غنــی افــزود، در بودجــه ســال آینــده بایــد وزارت هــای مربوطــه، طــرح مشــخص 

شــان را ارایــه کننــد تــا از ابتــدا بتوانیــم بــاالی موفقیت هــای ایــن رونــد کار کنیــم.
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