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ــات  ــر دروالی ــکاری وفق ــزان بی ــش می ــتاییان و کاه ــی روس ــده گ ــود زن ــور بهب ــه منظ ــات ب ــا وانکشــاف ده وزارت احی
مختلــف کشــور ، پــروژۀ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی را بــه راه انداختــه اســت کــه از برکــت  آن تعــداد زیــادی 
از هموطنــان بــی بضاعــت وبیــکار مــا  بــه کار هــای ســالم ومناســب دســت یافتــه واز رهگــذر اقتصــادی نیــز درزنــده گــی 

آنــان تغییــر قابــل توجهــی بــه میــان آمــده اســت.
درجریــان تطبیــق پــروژۀ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی ، ایــن پــروژه درننگرهــار زیباوهمیشــه بهارنیــز راه یافــت 

ومــردم شــریف ایــن والیــت هــم توانســتند کــه از مزایــای ایــن حرکــت ارزشــمند و مردمــی بهــره برنــد.
ــال اســت کــه اکنــون درروســتای جلــوان ، یکــی از قریــه  ایــن پــروژۀ حفــظ ومراقبــت ، عبــارت از ترمیــم ســرک وکان
هــای ولســوالی ســرخرود والیــت ننگرهــار بــه پایــۀ اکمــال رســیده و درحــدود )۴۴۸( خانــواده از مزیــت هــای آن مســتفید 

گردیــده انــد.
اضافــه  بایــد کــرد  کــه تطبیــق ایــن پــروژه درحــدود )۶۴۰۰۰۰( افغانــی هزینــه برداشــته و بــه تعــداد )۶۵( تــن کارگرماهــر 
و )۱۳۴۰( تــن  کارگــر غیــر ماهــر بــه کارگماشــته شــده انــد کــه ایــن تعــداد جمعــًا بــه )۱۴۰۵( تــن کارگــر ماهــر وغیــر 

ماهــر میرســد.
ــا تطبیــق  پــروژۀ حفــظ ومراقبــت وکاریابــی برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ، ســهولت هــای  ب
عمــدۀ ترانســپورتی بــرای باشــنده گان قریــۀ مذکــور ایجــاد شــده تــا روســتاییان بتواننــد ، محصــوالت زراعتــی شــان را 
بــه آســانی و  درزمــان انــدک بــه بــازار عرضــه نماینــد . همچنــان فاصلــه میــان قریــه هــا و مرکــز ولســوالی ســرخرود بــا 
ترمیــم ســرک یــاد شــده ، کوتاهتــر شــده اســت و مــردم میتواننــد از ســهولت هــای زنــده گــی شــهری بهــره منــد شــوند.  

محمد نسیم یکی از باشنده گان قریۀ جلوان که )۴۲( سال عمر دارد ، چنین میگوید:
»درقریــۀ مــا تقریبــًا )۸۵( فیصــد مــردم ، بیــکار بودنــد کــه ازآنجملــه یکــی هــم مــن خــودم بــودم. مــن متکفــل وسرپرســت 

دوازه ســر عیــال هســتم . وضعیــت اقتصــادی مــن تــا آن حــد درســطح پاییــن بــود کــه هیــچ گفتــه نمیتوانــم. زیــرا ، 
مــن کــدام دســتیار بزرگتــر نــدارم کــه درکارهــا یــاری ام نمایــد. مــن بــه کســب روزی یــک چاشــت خــود قــادر نبــودم 
. بــرای پیــدا کــردن یــک لقمــه نــان بــه چندیــن والیــت ســفر کــرده ومشــکالت زیــادی را متحمــل شــده بــودم ، ولــی 

بازهــم نتونســتم خــوراک عــادی خانــوادۀ خــود را بدســت بیــاورم.
مگــر الحمــد هلل ، حــاال کــه مــن و اهالــی دیگــر قریــه درپــروژۀ حفــظ ومراقبــت کارکردیــم ، هــم مصــارف مــاه مبــارک 
رمضــان وهــم خــرچ عیــد مــا تــدارک شــد. دیگــر اینکــه خانمــم بــه مــرض قلبــی دچــار اســت ، باهمیــن پــول توانســتم 
معاینــات او را هــم بــه انجــام برســانم. لــذا مختصــر گفتــه میتوانــم کــه پــروژۀ حفــظ ومراقبت درقســمت صحــی واقتصادی 
فامیــل مــن و بازســازی و انکشــاف تمــام قریــه ، اثــر بســیار مثبــت بــه جــا گذاشــته اســت . مثــاًل درقــدم اول ، ســرک 
قریــۀ مــا تــا آن حــد تخریــب و ویــران شــده بــود کــه امــکان عبــور ومــرور موتــر درآن بــه آســانی ، میســر نبــود. مــردم 
و موترهــا بــه مشــکل زیــاد از ایــن ســرک عبــور میکردنــد وماهیــچ وقــت بــه داکتــر ، کلینیــک، مکتــب، بــازار ویــا غــم 
وشــادی خــود بــه موقــع رســیده نمیتوانســتیم . همچنــان محصــوالت زراعتــی مــا نیــز بــه موقــع بــه بــازار نمیرســید ، امــا 

حــاال خوشــبختانه تمــام مشــکالت مــا از ناحیــۀ ســرک رفــع شــده اســت .«
 عبدالرازق یکی از موسفیدان و متنفذین قریۀ مذکور که )۵۰( سال عمر دارد درزمینه میگوید:

ــی پرداحــت  ــر یکنفــر را )۴۰( افغان ــۀ موت ــه، کرای ــا قری ــود ، از ســر ک عمومــی ت ــم نشــده ب ــا ترمی » زمانیکــه ســرک م
میکردیــم . امــا اکنــون فــی نفــر  )۲۰( افغانــی کرایــۀ موتــر مــی پردازیــم. مــا همــه اهالــی قریــه از حکومــت وحــدت ملــی 
وخاصتــًا از وزارت احیــا وانکشــاف دهــات تشــکر میکنیــم  کــه بــرای مــا زمینــۀ کار وکســب معــاش را فراهــم میکنــد 
ــه  ــوط خواهشــمندیم اینگون ــا میســازد. از مراجــع مرب ــرای م ــی دیگــر ب ــر بنای ــروژه هــای زی ــا و پ ــا ، کاناله ، ســرک ه
پروگــرام هــا را کــه از یکســو تاحــدودی جلــو مســافرت جوانــان را بــه مناطــق دیگــر وکشــور هــای خارجــی میگیــرد 

وازجانبــی هــم یگانــه ســبب صلــح وآرامــی درکشــو رماســت ، بیشــتر از ایــن ، ازدیــاد بخشــند.«
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واقعیــت  و  شــایعه  بــازار  روزهــا  ایــن 
شــده  تنیــده  درهــم  عجیبــی  به صــورِت 
و   می شــنوی  ســخن هایی  گاهــی  اســت. 
گاه می خوانــی کــه فــالن چهــرۀ سیاســی 
ــال  ــر، در ح ــِی دیگ ــرۀ سیاس ــالن چه ــا ف ب
گفت وگــو و چانه زنــی بــر ســِر مســایِل 
ــار  ــوم اظه ــالن ق ــد. ف ــور ان ــدرت در کش ق
نگرانــی می کنـــد کــه اگــر فالنی هــا بــه 
ــت و  ــوند، وضعی ــک ش ــدرت نزدی ــرم ق ه

ــد.  ــد ش ــه خواه ــا چ ــِی م ــدۀ سیاس آین
و  شــخصیت ها  این کــه  بــه  کاری  مــن 
ــد و  ــر می بینن ــا یکدیگ ــای سیاســی ب چهره ه
گفت وگــو می کننـــد، نــدارم و نگــران آینــدۀ 
این گونــه صحبت هــا و گفت وگوهــا هــم 
نیســتم و حتــا برخــالف برخی هــا، از چنیــن 
اســتقبال  چانه زنی هــا  و  گفت وگوهــا 
ــاور دارم کــه راه حــل مشــکالت  ــم و ب می کن
نهفتــه  مکالمــه  و  گفت وگــو  در  جامعــه، 
اســـت و نــه در توطیــه و عمل کردهــای 

ــه.  ــی و ریاکاران پنهان
ــد،  ــو می کنن ــم گفت وگ ــا ه ــه ب ــی ک آن های
ــد؛  ــی را پذیرفته ان ــِل اساس ــد اص ــل چن الاق
ــایلی  ــا در مس ــد م ــه می گوین ــت این ک نخس
ــه  ــم، دوم این ک ــالف داری ــر اخت ــا یکدیگ ب
ــونت ورزی و  ــا خشـ ــن اختالف ه ــِل ای راه ح
ــوم  ــر نیســت، س ــه یکدیگ ــه ب ــگاه خصمان ن
این کــه مــا می توانیــم از راه گفت وگــو و 
چانه زنــی بــه نتایــِج مثبــت و ســازنده در 
مســایل کشــوری دســت پیــدا کنیــم، چهــارم 
این کــه مــا نمی خواهیــم کــه مشــکالِت خــود 
را حفــظ کنیــم و ســرانجام بــه چنــان وضعیتی 

برســیم کــه مجبــور شـــویم بــرای حــِل آن هــا 
یــا دســت بــه دامــِن دیگــران گردیــم و یــا از 

ــم. ــی ســود ببری ابزارهــای فراقانون
 بــه نظــر مــن، جامعــه هرگــز خالــی از 
اختــالف و تفــاوِت دیــدگاه نیســت و چنیــن 
ــا و  ــی پوی ــک جامعه ی ــدون ش ــی ب جامعه ی
ــأله دارد  ــواره مس ــه هم ــده اســت ک پیش رون
ــا  ــه ب ــت ک ــور اس ــا مجب ــِل آن ه ــرای ح و ب
رایــت و خــرد سیاســی عمــل کنــد. تــا 
ــچ عیــب و نقصــی  ــه هی ــن جــای کار، البت ای
جناح هــا  گفت وگوهــای  و  دیدارهــا  در 
بــوده  متصــور  کشــور  سیاســت مداراِن  و 
ــا  ــه ب ــت ک ــوال این جاس ــا س ــد. ام نمی توان
یک جانبــه  چانه زنی هــای  و  گفت وگوهــا 
ــه را  ــه ُکِل جامع ــی ک ــه آن نتایج ــوان ب می ت

ــرد؟  ــدا ک ــازد، دســت پی ــع سـ قان
ــز  ــم هرگ ــر می کن ــن فک ــه م ــت ک این جاس
گروهــی  چانه زنی هــای  و  گفت وگوهــا 
ــم  ــی خت ــاِن خوش ــچ پای ــه هی ــاری، ب و تب
مشــکل  افغانســتان،  مشــکل  نمی شــوند. 
فــالن کــس بــا فــالن کــِس دیگــر نیســت کــه 
ــک نتیجــه برســند.  ــه ی ــم بنشــینند و ب ــا ه ب
افغانســتان، ریشــه در معضــالِت  مشــکل 
ــزده  ــه در پان ــور دارد ک ــن کش تاریخــِی ای
باقــی  نیــز دســت نخورده  ســال گذشــته 
ماندنــد. مــن بــا دیدگاه هــای احمدولــی 
مســعود بــه عنــوان مبتکــر و طــراح آجنـــدای 
ــی  ــران سیاس ــل بح ــه راه ح ــم ک ــی موافق مل
افغانســـتان، در همگرایــی و رســیدن بــه 
اجمــاع ملــی نهفتــه اســت و نــه این کــه 
کی هــا در قــدرت سیاســی شــامل انــد و 

ــتند.  ــا نیسـ کی ه
ــی در  ــدرت سیاس ــکل ق ــه مش ــی ک ــا زمان ت
ــود،  ــل نش ــه ح ــۀ عادالن ــه گون ــتان ب افغانس
دیدارهــا و گفت وگوهــای درون حکومتــی 
ــید.  ــد رس ــی نخواه ــچ نتیجه ی ــه هی ــز ب نی
ــا  ــه م ــت ک ــان داده اس ــی نش ــۀ تاریخ تجرب
ــدرت  ــم مشــکل ق ــرده ای ــالش ک ــواره ت هم
بــه صــورِت مقطعــی و  افغانســتان را  در 
ــل  ــیاسی ح ــرۀ سـ ــد چه ــا چن ــم ب در تفاه
ــی فقــط  ــن راه حل ــی کــه چنی ــم، در حال کنی
می توانــد بــر حجم مشـــکل بیـــفزاید و از آن 
ــا  ــا چانه زنی ه ــر ب ــازد. اگ ــور بس ــِم ناس زخ
حکومتــی  و  میان فــردی  گفت وگوهــای  و 
می شــد مشــکل افغانســتان را حــل کــرد، 
از  پــس  قــدرت  ســاختار  شــک  بــدون 
ــرای آن  کنفرانــس بــن، بهتریــن فرصــت را ب
مهیـــا کــرده بــود، ولــی دیدیــم از آن جایی که 
ــدرت در کشــور صــورت  ــۀ ق ــع عادالن توزی
نگرفــت، بــه محــض روی کار آمــدِن دولــِت 
موقــت و انتقالــی، صــدای نارضایتــی از هــر 

ــد شــد.  ســو بلن
سیاســی  چانه زنی هــای  و  گفت وگوهــا 
بــه  می تواننــد  و  انــد  ثمربخــش  وقتــی 
مشـــکالت پایــان دهنــد کــه مکانیســم و 
آجنـــداِی فراگیــر داشــته باشــند و بتواننــد بــا 
ــدرت در  ــالۀ ق ــه مس ــق ب ــگاه ژرف و عمی ن
افغانســتان، طرحــی کلــی و همه جانبــه بــرای 
آن ارایــه کننــد. تــا زمانــی کــه مــا بــه چنیــن 
ــرای رفــع مشــکالِت  طــرح کلــی و جامــع ب
ــه  ــن ک ــه یقی ــیم، ب ــه باش ــت نیافت ــود دس خ
نیــز  گفت وگوهــا و چانه زنی هــای فعلــی 

ــرد. ــد ک ــچ دردی را دوا نخواه هی
ــدرت در  ــرِف ق ــک ط ــر، ی ــب دیگ  از جان
تمامیت خواهانــه عمــل  افغانســتان چنــان 
و  گفت وگــو  جــای  بــه  کــه  می کنـــد 
را  دیگــری  هدف هــای  عمــاًل  چانه زنــی، 
ــه  ــر ب ــت منج ــه در نهای ــرد ک ــراغ می گیـ س
ــه  ــر گون ــدِن ه ــی ش ــه و متالش ــاد تفرق ایج
جنــاِح مقابــل و "دیگــری" می شــود. بــا 
ــرد و  ــاد ک ــوان اعتم ــی، نمی ت ــن وضعیت چنی

وارد گفت وگوهــای سیاســی شـــد. 
ــن  ــه ای ــه صــورت مقطـــعی ب شــاید حــاال ب
نتیجــه رســیده باشــیم کــه برخــی دســتاوردها 
در کارنامــۀ مــا رقــم خــورده اســت، ولــی در 
ــه  ــه وارون ــدون شــک ُکِل معادل ــدت ب درازم
ــار  ــه ب خواهــد شــد و نتایــج اســف ناکی را ب

خواهــد آورد.
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بحث افراطیت در دانشگاه ها و مسالۀ کیفیِت مضمون ثقافت 
نماینده گان  مجلس  سرانجام  کشور،  دانشگاه های  در  اسالمی 
را واداشـت که به منظور جلوگیری از ترویج افراط گرایی در 
نهادهای آموزشی و مدارس و مساجد کشور، وزیر ارشاد، حج 
پرورش،  و  آموزش  وزارت خانه های  نماینده گاِن  و  اوقاف  و 
استجواب  را  کشور  عالِی  تحصیالت  و  فرهنگ  و  اطالعات 
ارشاد،  وزارت  از  انتقاد  با  نماینده گان مجلس  از  برخی  کند. 
حج و اوقاف گفتند که متأسفانه هیچ برنامه یی در برابِر مبارزه 
با افراطی گری در افغانستان وجود ندارد و همین مسأله سبب 
شده که از سکوِی برخی مساجد و مدارس، صدای داعش و 

طالب بلند شود.
هرچند افراطیت، مفهومی دیرینه در مباحث اسالمی است؛ اما 
مردم افغانستان در سه ـ چهار دهۀ پسین بیشتر با این معضل 
گرفتار بوده اند. افراطیت در یک تعریِف ساده، قرائِت خشک 
مقابِل  نقطۀ  در  که  می گویند  را  دینی  آموزه های  از  خشن  و 
قرائت های معتدل در جامعۀ اسالمی قرار دارد. به نظر می رسد 
که افراطیت در ابتدای تاریخ اسالم، از آمیزِش آموزه های دینی 
با مسالۀ قدرت و بازی های سیاسی به میان آمده و تا اکنون، به 
انحای مختلف به حیاِت خود در شریان های جوامع اسالمی ـ 

از جمله افغانستان ـ ادامه داده است. 
این که یک نمایندۀ مجلس می گوید که شماری از دانشگاه های 
تبدیل  داعش  برای  نیرو  جلب وجذِب  مرکز  به  افغانستان 
شده اند، با همۀ  صراحِت نهفته در آن، هرگز کشفی نو و سخنی 
تازه و ادعایی بی بنیاد نبوده و نیست. اگر از برخی مساجد و 
پیشینۀ  دلیِل  به  بگذریم،  شرعیات  دانشکده های  و  مدرسه ها 
ذهنی و تاریخِی افراطیت در جوامع اسالمی، ما حتا با بسیاری 
از افراد و اشخاص روبه روییم که ظاهِر دموکراتیک دارند و 
نان در نظام دموکراسِی دینِی افغانستان می خورند اما با ادبیاِت 
داعشی و کلۀ طالبانی سخن می گویند و شعار سر می دهند. از 
این رو بسیار مهم است که علمای اعلم و اصلِح دین، برای حِل 
این معضل و تناقِض ویرانگر، اقدامات بسیار جدی و اساسی 

را روی دست گیرند. 
گفتیم »علمای اعلم و اصلح«، به این دلیل که برخی جاهالن و 
جاعالن نیز لباِس عالماِن دین را به تن کرده اند و برداشت های 
نازل و سفیهانۀشان از اسالم را به مردم می فروشند. این عده را 
می توان بازرگاناِن دین نامید که کمتر بویی از جوهِر عقالنی و 
اخالقِی اسالم نبرده اند و با سخناِن میان تهی اما آتشین شان بذرِ 
نفرت را دل ها می کارند و با گزاره های ساده، بر ذهن های سادۀ 
جوانان و نوجوانان فرمانروایی می کنند. طرفه این که، شهرت 
و ثروتی که از این درک نصیِب آن ها شده و می شود، باعث 
شده که به راهِ خویش )افراطیت و دین فروشی( ادامه دهند و 

جوامع را به پرتگاه سوق دهند.
آییِن  همان  محمدی،  ناب  اسالمِ  یا  و  اصیل  اسالمِ  اما 
در  گرامی مان  پیامبر  که  است  انسان دوستی یی  و  انسان  سازی 
گفتار و کردار آیینه دارش بود. آیینی که در آن حتا بر ترحم 
به حیوانات و نباتات و از این دو مهم تر، ترحم به دشمنان و 
همسایه گاِن بد و دیگراندیشان تأکید شده است. آیینی که در 
سایۀ آن، پیامبرش به عیادِت یهودی یی می رود که هر روز بر 

سِر او خاکستر می ریخته و موجب آزارِ او می شده است.
بیماری افراطیت را فقط علمای واقعِی دین می توانند از جامعۀ 
اسالمی بزدایند. هم اکنون جدا از داعش و طالب، جریان های 
دیگری مانند حزب تحریر و جمعیت اصالح وجود دارند که 
به گونۀ نرم و زیرپوستی در حال اشاعۀ قرائِت خشن از دین 
و افکار تروریستی در میاِن جوان ها اند. اگر از عقبه های مالی 
و استخباراتِی این گروه ها چشم بپوشیم، می توان گفت این ها 
همه گرفتارِ جهل و افراطیت اند و تالش دارند همه را به سمِت 
خود دعوت کنند. اما علمای دینی یی که با روِح قرآن و سنِت 
اصالح گرِی  روشن گری،  با  می توانند  آشنایند،  پیامبِر رحمت 
به جادۀ هدایت  را  این گمراهان  ناب،  دینی و معرفی اسالمِ 

راهنمایی کنند.  
از  را  اسالم  می توانند  کشور  راستیِن  دانشمندان  و  علما 
قرائت های خشن و مبتنی بر حذف و نفِی دیگری برهانند و 
الگویی از زیسِت مسلمان وار و انسان وار را به معرفی بگیرند 
رجِم  و  قتل  به  جواز  نظر،  و  رای  تفاوِت  هرگز  آن  در  که 
دیگری نمی دهد. دولت می تواند در هماهنگی با نهادهای دینی 
و مدنی مثل شورای علمای کشور، به این مهم جنبۀ عملی و 

اجرایی ببخشد.

علمای راستین 
دسـت به کار شـوند
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ــی  ــه حــل نشــود، ديدارهــا و گفت وگوهــای درون حکومت ــۀ عادالن ــه گون ــه مشــکل قــدرت سیاســی در افغانســتان ب ــی ك ــا زمان ت
نیــز بــه هیــچ نتیجه يــی نخواهــد رســید. تجربــۀ تاريخــی نشــان داده اســت كــه مــا همــواره تــاش كــرده ايــم مشــکل قــدرت در 
افغانســتان را بــه صــورِت مقطعــی و در تفاهــم بــا چنــد چهــرة ســـیاسی حــل كنیــم، در حالــی كــه چنیــن راه حلــی فقــط می توانــد بــر 
حجــم مشـــکل بیـــفزايد و از آن زخــِم ناســور بســازد. اگــر بــا چانه زنی هــا و گفت وگوهــای میان فــردی و حکومتــی می شــد مشــکل 
افغانســتان را حــل كــرد، بــدون شــک ســاختار قــدرت پــس از كنفرانــس بــن، بهتريــن فرصــت را بــرای آن مهیـــا كــرده بــود، ولــی 
ديديــم از آن جايــی كــه توزيــع عادالنــۀ قــدرت در كشــور صــورت نگرفــت، بــه محــض روی كار آمــدِن دولــِت موقــت و انتقالــی، 

صــدای نارضايتــی از هــر ســو بلنــد شــد 
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تروریستان بدون حمایت پاکستان 
یک ماه دوام نمی آورند

آســیا  قلــب  نشســت  دور  ششــمین 
ــا حضــور ۴۰ کشــور  ــرای افغانســتان ب ب
جهــان در شــهر امریتســر در کشــور هنــد 

ــد.  ــزار ش برگ
در ابتــدای ایــن نشســت محمــد اشــرف 
افغانســتان  جمهــوری  رییــس  غنــی 
و  اقتصــادی  برنامه هــای  تشــریح  بــه 
ــی در افغانســتان پرداخــت  ــرایط کنون ش
ــرای  ــش را ب ــت خوی ــای دول و برنامه ه
ــا  ــارزه ب تقویــت وضعیــت اقتصــادی، مب
ــان  ــه بی ــات ســازمان یافت قاچــاق و جنای

ــرد.  ک
رییــس جمهــور غنــی، در ایــن نشســت 
ــه عناصــر تروریســتی  ــرد ک ــادآوری ک ی
بایــد در دو طــرف مــرز افغانســتان و 
ــا جدیــت  ــا آن ب پاکســتان شناســایی و ب

ــود. ــارزه ش مب
یکبــار دیگــر خواهــان  آقــای غنــی 
ــا  ــتان ب ــه پاکس ــدی و صادقان ــارزه ج مب
ــت  ــد. او گف ــتی ش ــای تروریس گروه ه
ــگ نااعــالم شــده در افغانســتان  ــه جن ک

ــت. ــه اس ــدت یافت ش
ــه  ــرد ک ــد ک ــی تأکی ــرف غن ــد اش محم
ــات  ــتان تلف ــز افغانس ــته نی ــال گذش س
ــن  ــه ای ــل شــده اســت ک ــادی را متقب زی

ــت. ــول اس ــل قب ــر قاب غی
ــه  ــر نشــان ســاخت ک ــی خاط ــای غن آق
نزدیــک بــه ۳۰ گــروه ترورســتی قســمی 
کــه ســازمان ملــل نــام بــرده اســت 
پایــگاه  افغانســتان  در  دارنــد  تــالش 

ــد. ــاد کنن ایج
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه شــبکه های 
جنایتــکار دهلیــزی را بــرای فعالیت هــای 
جنایــی فراهــم مــی ســازد، بیــان داشــت: 
مــا نیــاز بــه گفت وگــو و تعامــل شــدید 
داریــم بــه طــوری کــه بتوانیــم بــا اقتصاد 

جنایــی منطقــه مقابلــه کنیــم.
ــرای  ــه ب ــرد ک ــد ک ــور تاکی ــس جمه ریی
ــا  ــتان تالش ه ــت در افغانس ــن امنی تأمی

ــان دارد. جری
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ او در بخ
بــه رابطــه نزدیــک و پایــدار هنــد و 
افغانســتان اشــاره کــرد و گفــت کــه هیــچ 
ــتان و  ــان افغانس ــی می ــه پنهان ــوع رابط ن
ــتان  ــردم افغانس ــدارد. م ــود ن ــد وج هن
تالش هــای هنــد را هیــچ گاه نادیــده 

ــت. ــد گرف نخواهن
وی اظهــار داشــت کــه اتصــال افغانســتان 
ــا دیگــر کشــورها و گســترش سیســتم  ب
ــت  ــم دول ــای مه ــپورتی، از گام ه ترانس
بــرای  تالش هــا  و  اســت  افغانســتان 
وصــل شــدن افغانســتان از راه ازبکســتان 

ــه دارد. ــان ادام ــه جه ب
محمــد اشــرف غنــی گفــت کــه کاهــش 

تغییــرات  نقــل  و  حمــل  هزینــه  در 
ــردم در  ــی م ــه زند گ ــاهده ب ــل مش قاب
ــن  ــردم ای ــد آورد و م ــتان خواه افغانس

کشــور را از فقــر بیــرون می ســازد.
ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــای غن آق
ــیا  ــب آس ــت در قل ــا موقعی ــتان ب افغانس
می توانــد ســرمایه گــذاران را اعتمــاد 
ــی  ــه توانای ــت ک ــد، گف ــس ده ــه نف ب
ــرمایه  ــذب س ــمت ج ــتان در قس افغانس
نشــان  انــرژی  بخــش  در  گــذاری 
حــال  در  افغانســتان  کــه  می دهــد 

پیشــرفت اســت.
ــرد  ــد ک ــان تاکی ــور هم چن ــس جمه ریی
دربــاره  زودی  بــه  گفت وگوهــا  کــه 
ــد  ــتان و هن ــان افغانس ــی می ــز هوای دهلی

آغــاز می شــود.
آقــای غنــی گفــت ایــن نشســت در 
حالــی تدویــر یافته اســت کــه افغانســتان 
بــا فرصت هــای بــزرگ و تهدیدهــای 

ــت. ــه رو اس ــده روب عم
کــه  گفــت  غنــی  جمهــور  رییــس 
ــدون داشــتن پناهــگاه در  تروریســت ها ب
پاکســتان حتــی یــک مــاه هــم داوم نمــی 

ــد. آورن
 وی افــزود: حتــی یکــی از رهبــران 
کلیــدی گــروه طالبــان نیــز اذعــان کــرده 
ــگاه  ــا پناه ــه آنه ــتان ب ــه پاکس ــت ک اس

می دهــد.
ــخنان  ــر س ــش دیگ ــی در بخ ــای غن آق
ــده"۵۰۰  ــتان وع ــه پاکس ــت ک ــود گف خ
بازســازی  بــراس  دالــری  میلیــون 
افغانســتان داده اســت و بهتــر اســت 
کــه ایــن کمک هــا بــرای مبــارزه بــا 

تروریســم اســتفاده شــود.
او گفــت کــه مــا بایــد گذرگاه هــای 
تروریســم را شناســایی کنیــم و صنــدوق 
وجهی یــی را بــرای مبــارزه بــا ایــن 

ــم. ــاد نمایی ــده ایج پدی
ــر  ــی وزی ــن ربان ــالح الدی ــان، ص هم چن
ــت  ــه تقوی ــت ک ــز گف ــه نی ــور خارج ام
مهــم  منطقه یــی رکــن  همکاری هــای 
سیاســت خارجــی افغانســتان مــی باشــد. 
بــه همیــن دلیــل پروســه قلــب آســیا در 
ــوده،  ــروری ب ــدف ض ــن ه ــبرد ای پیش
طــوری کــه همــه را قــادر می ســازد 
ــی  ــادی از مســایل امنیت ــمار زی ــا در ش ت
ــان  ــه و هم چن ــورد عالق ــعه ای م و توس

ــد. ــکاری نماین ــترک هم ــی مش نگران
آقــای ربانــی گفت:"علی رغــم دســت 
پروســه،  ایــن  در  مــا  آوردهــای 
بایــد کارهــای زیــادی غــرض رفــع 
ــرد.  ــورت گی ــده ص ــای باقی مان چالش ه
طوالنی شــدن تهدیدهــای امنیتــی توســط 
تروریســم و افــراط گرایــی از جملــه 

دولت هــا  همــۀ  اصلــی  دغدغه هــای 
ــت. اس

ــودی نخســت  ــدرا م ــم، نرن از ســویی ه
وزیــر هنــد بــا تأکیــد بــر گســترش 
ــارزه  ــر مب ــی در ام همکاری هــای منطقه ی
ــکوت در  ــه س ــد ک ــزم می  گوی ــا تروری ب
ــان را  ــان آن، آن ــزم و حامی ــر تروری براب

ــاخت. ــد س ــور خواه جس
نرنــدرا مــودی، نخســت وزیــر هنــد 
ــس  ــمین کنفران ــاح "شش ــم افتت در مراس
قلــب آســیا" کــه صحبــت می کــرد، 
گفــت کــه همــه کشــورهای منطقــه بایــد 
ــان و  ــر هراس افگن ــت در براب ــا قاطعی ب

ــد. ــارزه کنن ــان مب ــاداران آن ب
آقــای مــودی بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــوولیت  ــم مس ــا تروریس ــارزه ب ــه مب ک
تمامــی کشــورهای منطقــه اســت، اظهــار 
ــرای  ــتان، ب ــد افغانس ــه تهدی ــت ک داش
ــت  ــد اس ــه تهدی ــورهای منطق ــه کش هم
ــرای همــه امنیــت  و امنیــت افغانســتان ب

ــت. اس
نخســت وزیــر هنــد، خواهــان گســترش 
امــر  در  منطقه یــی  همکاری هــای 
مبــارزه بــا تروریســم شــد و تاکیــد کــرد 
کــه ســکوت و بی حرکتــی در برابــر 
ــا  ــه تنه ــتان و منطق ــم در افغانس تروریس

تروریســم را جســور می ســازد.
از  یکبــار دیگــر حمایــت هنــد  وی، 
ــری  ــه رهب ــتان ب ــح افغانس ــه صل پروس

کــرد. اعــالم  را  افغانســتانی ها 
از  دیگــری  بخــش  در  مــودی  آقــای 
ــای  ــه کمک ه ــت ک ــود گف ــخنان خ س
بــا  هــا  بخــش  تمــام  در  کشــورش 

داشــت. ادامــه خواهــد  افغانســتان 
نخســت وزیــر هنــد بــا بیــان ایــن مطلب 
ــای  ــا افغانســتان از هدف ه ــه کمــک ب ک
ــی  ــه رایزن ــت ک ــار داش ــت، اظه ــا اس م
در مــورد ایجــاد دهلیــز هوایــی تجارتــی 
میــان هنــد و افغانســتان بــه زودی آغــاز 

می شــود.
ــس  ــمین کنفران ــه شش ــت ک ــی اس گفتن
قلــب آســیا، بــا حضــور نماینــدگان 
ــد  ــر در هن ــهر امریتس ــور در ش ۴۰ کش

ــد. ــزار ش برگ
محورهــای اصلــی ششــمین نشســت 
قلــب آســیا مبــارزه بــا تروریســم و 
جســت وجوی راه هــای تأمیــن صلــح 
در افغانســتان اســت و برعــالوه توســعه 
میــان  تجــاری  و  اقتصــادی  روابــط 
ــر  ــتان و دیگ ــد، افغانس ــتان و هن افغانس
ــات  ــز از موضوع ــه نی ــورهای منطق کش
ــت. ــت اس ــن نشس ــث در ای ــورد بح م

صنایع  و  تجارت  وزارت  مسووالن 
در  گاز  و  نفتی  مواد  بهای  که  می گویند 
کشور در روزهای آینده به تدریج کاهش 

خواهد یافت.
ولید  و  تجارتی  معین  حقجو  قربان 
وزارت  نفتی  مواد  تصدی  رییس  تمیم 
تجارت و صنایع که در نشست روز یک 
سواالت  به  سنا  مجلس  )۱۴قوس(  شنبه 
مواد  بهای  افزایش  پیرامون  سناتوران 
هم  که  گفتند  می کردند،  صحبت  نفتی 
اکنون مشکل واردات مواد نفتی حل شده 
به  آینده  روزهای  در  گاز  و  تیل  بهای  و 

تدریج پایین می آید.
وزارت  تجارتی  معین  حقجو  قربان 
در  مشکل  که  گفت  صنایع  و  تجارت 
سیستم مدیریتی مسایل تجارتی در کشور 
نبود  از  ناشی  نیز  مشکل  این  و  است 
قوانین، ظرفیت و امکانات الزم می باشد 
که برای رفع آن به شورای عالی اقتصادی 

کشور پیشنهاداتی را ارائه کرده است.
آقای حقجو خاطر نشان کرد که در سیستم 
به  تغییراتی  کشور  تجارتی  و  اقتصادی 
ظرفیت،  در  هنوز  تا  ولی  آمده  وجود 
ساختار تشکیالتی و قوانین تجارتی هیچ 

تغییراتی وارد نشده است.
ولید تمیم رییس تصدی مواد نفتی کشور 
به  که  زمانی  تا  این تصدی  که  نیز گفت 
نشود،  تبدیل  دولتی  تجارتی  شرکت 
مشکالت کماکان دامنگیر مردم افغانستان 
تغییر شخصیت  پیشنهاد  بود ولی  خواهد 
این تصدی به شورای ملی فرستاده شده 

است.
مواد  بهای  افزایش  مورد  در  تمیم  آقای 
پیش  ماه  که سه  گاز گفت  ویژه  به  نفتی 
بدون  ترکمنستان  از  افغانستان  واردات 

آنکه ذخایر  با  ولی  قطع شد  قبلی  اطالع 
کافی در کشور موجود بود با آنهم بهای 
مواد نفتی یکبارگی باال رفت؛ ولی دولت 
در جستجوی راه های بدیل افتاد که هم 

اکنون راه های بدیل دریافت شده است.
به گفته وی، هم اکنون واردات مواد نفتی 
از روسیه، تاجکستان، ترکمنستان و ایران 
وارد می شود و بهای مواد نفتی بویژه گاز 
در روزهای آینده به تدریج تا حدود ۴۸- 

۵۲ افغانی پایین خواهد آمد.
او تاکید ورزید، در صورت که تصدی مواد 
نفتی به شرکت دولتی تغییر شخصیت پیدا 
کند، می تواند با عواید یک میلیارد دالری 
که این تصدی دارد به منظور کاهش مواد 

نفتی رقابت الزم را ایجاد کند.
به گفته وی، هم اکنون تصدی مواد نفتی 
نسبت نبود ظرفیت و امکانات الزم نمی 
روند  و  کند  قیمت  تثبیت  بنادر  در  تواند 
هم  دولتی  تصدی  در  جزئی  اصالحات 
زمان زیادی را می برد و تقریبا این تصدی 

را بیکاره کرده است.
اما سناتوران می گویند که نگرانی ها از بهر 
افزایش بهای مواد نفتی همه ساله در ایام 
و  فقیر  مردم  که  شود  می  بیشتر  زمستان 

بچاره از آن آسیب بیشتر می بینند.
و  تجارت  وزارت  مقام های  این  از  پیش 
صنایع گفته اند که مواد نفتی و گاز توسط 
به  فروشی  تیل  های  سرای  در  تاجران 
شکل مافیایی تعیین قیمت شده و ارزش 

جهانی آن هیچ تغییری نکرده است.
ولید تمیم در نشست مجلس سنا نیز گفت 
که تاجران هیچ گونه اسنادی خرید را در 
تصدی  و  دهند  نمی  قرار  دولت  اختیار 
تثبیت  برای  الزم  امکانات  هم  نفتی  مواد 

قیمت های مواد نفتی در اختیار ندارد.

قضیه نماینده جعلی شورای امنیت را جدی بگیرید

وزارت تجارت:

بهای مواد نفتی و گاز کاهش می یابد

نماینـدۀ  گفته انـد،  بغـالن  در  مدنـی  فعـاالن 
خیالـی شـورای امنیـت کـه سـه روز پیـش به 
ایـن والیت آمده بـود، رازهای مهـم امنیتی را 
کشـف کرده و با تقدیر شـماری از مسـؤوالن 
کـرده  خالـی  را  آنـان  جیب هـای  محلـی، 
اسـت. آنان سـقوط برخـی از مناطق کشـور و 
شکسـت نیروهـای امنیتـی را نیز بـه بی خبری 
می گوینـد  و  داده  پیونـد  امنیتـی  مسـؤوالن 
کـه اگـر مسـؤوالن حکومـت ایـن موضـوع 
را جـدی بازرسـی نکننـد، آنـان بـه جاده هـا 
ریختـه و تظاهـرات گسـترده یی را راه انـدازی 

کرد. خواهنـد 
محمدعاطـف عارفیان، از فعـاالن مدنی بغالن 
را  موضـوع  ایـن  بایـد  حکومـت  می گویـد، 
جـدی بررسـی کنـد و دسـت های پشـت پردۀ 

ایـن دسیسـه را شناسـایی و مجـازات کنـد.
عبدالولـی راجی، عضو شـورای والیتی بغالن 

نیـز حکومـت را بـه بی توجهـی 
متهـم کـرده می گویـد، ایـن فرد 
مـدارک جعلـی  بـا  در گذشـته 
سـناتور و رییـس تنظیـم پولیس 
جعـل کاری  چنیـن  شـمال، 
حکومـت  امـا  بـود،  کـرده  را 
هیـچ  شناسـایی اش  مـورد  در 

نکـرد. توجهـی 
فرمانـده  نورحبیـب گل بهـاری، 
پولیـس بغـالن بـا تأییـد این که 
از سـوی فـرد جعـل کار تقدیـر 
سـالم وطندار  بـه  اسـت  شـده 

می گویـد،  ایـن فـرد را چرخ بال قـول اردوی 
۲۰9 شـاهین بـه این والیت انتقـال داده و آنان 

ناگزیـر از ایـن فـرد پذیرایـی کرده انـد.
اردوی  قـول  فرمانـدۀ  کتـوازی،  مهمنـد  امـا 
۲۰9 شـاهین بـا بی خبـری از انتقـال ایـن فرد 
از  پـس  آنـان  می گویـد،  چرخ بـال  توسـط 
دریافـت معلومـات، فـرد جعل کار را بـه اتهام 
جعـل کاری بازداشـت و بـه کارمنـدان امنیـت 

ملـی سـپردند.
سـه روز پیـش فـردی بـه نـام سـردار زمـری 
داوود، خـود را نماینـدۀ ارشـد شـورای امنیت 
معرفـی کـرد و بـا اسـناد جعلـی شـماری از 
تقدیـر کـرد.  بغـالن  را در  امنیتـی  مقام هـای 
او پـس از بغـالن قصـد داشـت بـه کنـدز نیز 
سـفری داشـته باشـد که پس از اطالع شورای 
امنیـت حیـن فـرار از والیـت بلـخ بازداشـت 

. شد

ابوبکر صديق

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1916    د  و   شنبه         15قوس / آ ذ ر        y    1395   5 ربیع اال و ل    y 1438   5 د سمبر 42016 www.mandegardaily.com

ــر،  ــا همس ــوب ب ــۀ خ ــه رابط ــد ک ــان داده ش ــی نش ــک بررس در ی
ــد  ــت می کن ــِل توجهــی تقوی ــزان قاب ــه می ــدن را ب ــِی ب سیســتم دفاع
ــا همسرشــان  و این کــه حتــا زخم هــای افــرادی کــه رابطــۀ خوبــی ب
ــن  ــش ای ــی از علت های ــاید یک ــود. ش ــوب می ش ــر خ ــد، زودت دارن
باشــد کــه وقتــی ازدواج می کنیــد، کســی هســت کــه مراقــِب 
ــد  ــتاری کن ــف از شــما پرس ــاری و ضع ــما باشــد و در دوران بیم ش
ــب  ــد: »مواظ ــما می گوی ــه ش ــدام ب ــه م ــت ک ــی هس ــه کس و این ک

ــاش!«  خــودت ب
ــت شــده  ــزان ثاب ــن می ــه همی نقــش ازدواج در ســالمتِی روان هــم ب
اســت. نتایــج یکــی از ایــن مطالعــات بســیار جالــب توجــه بــود: افراد 
متأهــِل کمتــری، درصــِد افــراد بستری شــده در شــفاخانه های روانــی 
ــه  ــود ک ــه کســانی ب ــوط ب ــداد، مرب را تشــکیل می دهند)بیشــترین تع
ــد(.  در رابطــه شکســت خــورده و از همســر خــود جــدا شــده بودن
ــای  ــیاری از ناراحتی ه ــه بس ــاری ب ــما را از گرفت ــد ش ازدواج می توان
ــک  ــِی ی ــر در پ ــه اگ ــد، البت ــه افســرده گی نجــات ده ــی ازجمل روان

ازدواج غلــط راهــی تیمارســتان نشــده باشــید!  
ازدواج وضع مان را خوب می کند! 

ــی  ــت. بعض ــتر از مجردهاس ــا بیش ــاالنۀ متاهل ه ــد س ــط درآم متوس
ــر  ــا ســه براب ــا ت از تحقیقــات نشــان می دهــد کــه مــردان متاهــل حت
بیشــتر از همتایــان مجردشــان درآمــد دارنــد. یکــی از مطالعــات جالب 
ــه  ــای روان شناســی ب ــه در ســال ۲۰۰۴ در نشــریۀ دیدگاه ه توجــه ک
چــاپ رســید، حاکــی از ایــن بــود کــه احتمــال صاحب خانــه شــدِن 
ــد  ــا ۸۰ درص ــت و متاهل ه ــتر از مجردهاس ــر بیش ــا ۷ براب متاهل ه

ــداز هســتند.  ــروت و ســرمایه و پس ان ــا دارای ث بیشــتر از مجرده
ازدواج یعنــی شــریک کــردن زنده گــی بــا شــخصی دیگــر و 
ــر  ــه از نظ ــی، بلک ــی و عاطف ــر روان ــط از نظ ــه فق ــراکت ن ــن ش ای
ــی  ــا کس ــان را ب ــی زنده گی م ــد؛ وقت ــاق می افت ــم اتف ــادی ه اقتص
و  تالش های مــان  هزینه های مــان،  یعنــی  می شــویم،  شــریک 

بــا هــم شــریک می شــویم.  نیــز  ســرمایه های مان را 
امــا مهم تــر از مقــرون بــه صرفــه بــودن، قولــی اســت کــه خداونــد در 
این بــاره بــه مــا داده اســت: »مــردان و زنــان مجــردِ خــود را همســر 
دهیــد، ... اگــر فقیــر و تنگدســت باشــند، خداونــد آن هــا را از فضــل 
خــود بی نیــاز می کنــد. خداونــد گشایشــگر و آگاه اســت.« )۳۲، 

نــور( 
ــا  ــود ب ــه می ش ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــا ب ــدام از این ه ــا هیچ ک ام
دســِت خالــی هــم ازدواج کــرد و چشــم بــه درگاه آســمان دوخــت. 

ــت!  ــدا برک ــت، از خ ــو حرک ــد: از ت ــه گفته ان همیش
عشق واقعی را در ازدواج تجربه می کنیم 

»دوســتت دارم« حتــا خواندنــش هــم شــیرین اســت، این طــور 
نیســت؟ در یــک مطالعــه کــه در ســال ۲۰۰۰ توســط کونتــز در ایــاالت متحــده منتشــر 
ــق  ــد، عش ــار دارن ــردم از ازدواج انتظ ــه م ــزی ک ــن چی ــه مهم تری ــد ک ــان ش ــد، بی ش

ــع شــدن اســت.  ــت واق ــورد عشــق و محب ــدن و م ورزی
در مطالعه یــی دیگــر، وقتــی از افــراد مجــرد خواســتند کــه بگوینــد بــا ازدواج نکــردن 
ــان اعــالم  ــردان و ســه چهارم زن ــد داد، ۴۵ درصــد م ــزی را از دســت خواهن چــه چی

کردنــد »عشــق و دوســتی«. زنده گــی بــدون عشــق، بــرای اکثــر مــا معنایــی نــدارد. 
ازدواج به زنده گِی ما معنای بیشتری می دهد 

مــارک توایــن می گویــد: »ازدواج دو خــط شکســته را یکــی می کنــد، بــه دو زنده گــی 
بی هــدف، کار می بخشــد و نیــروی هرکــدام را بــرای انجــام آن کار دوبرابــر می کنــد. 
بــه دو سرشــت جســت وجوگر دلیلــی بــرای زنده گــی کــردن می دهــد و چیــزی کــه 

ــد.«  ــی کنن ــر آن زنده گ به خاط
ــوز  ــش از ازدواج هن ــر پی ــم. اگ ــی کنی ــر زنده گ ــود هدف مندت ــث می ش ازدواج باع
ــم ممکــن  ــه زودی ه ــر همســر کســی هســتیم و ب ــم، حــاال دیگ ــادر" بودی "بچــۀ م

ــادر کســی شــویم... ــا م ــدر ی اســت پ

بخش سـوم 
بخش چهارم

محمد محق

بـرای نمونه، کسـی به زبـان فارسـی عالقه مند 
اسـت بـه ایـن دلیل کـه زبان مـادرِی اوسـت. 
بـا  و  شـده  آشـنا  فارسـی  ادِب  و  شـعر  بـا 
زیبایی هـای آن انـس گرفتـه اسـت. او تصـور 
زبـاِن  بهتریـن  او،  مـادری  زبـان  کـه  می کنـد 
دنیاسـت. مدتـی بعـد امـا موفـق می شـود بـه 
مطالعـاِت زبان شـناختی روی آورد. او متوجـه 
می-شـود کـه از منظـر ایـن علـم، هیـچ زبانی 
بی نقـص  و  کامـل  زبـاِن  کـه  نـدارد  وجـود 
باشـد. همـۀ زبان هـا از برخی نارسـایی ها رنج 
می برنـد و زبان فارسـی هم مشـموِل این حکم 
قـرار می گیـرد. در آن جـا، به صـورِت منطقـی 
آشـنا  فارسـی  زبـان  در  نارسـایی ها  ایـن  بـا 
باطنـی،  رضـا  کـه  بدان گونـه  مثـاًل  می شـود، 
زبان شـناس برجسـتۀ زبان فارسـی، نشـان داده 
اسـت. او در نهـاد خـود بـه این باور می رسـد 
و موضـوع برایـش تبدیل به یکی از مسـلماِت 
به راحتـی  کار  این جـای  تـا  می شـود.  علمـی 
پیـش مـی رود. امـا فـرض کنید کـه او فـردا به 
محفـِل کسـانی مـی رود کـه زبـان مادری شـان 
غیـر از فارسـی اسـت. محفـل طبعـًا مربـوط 
و  نیسـت  زبان شناسـی  علـِم  متخصصـان  بـه 
مباحـث هـم از ایـن منظـر طرح نمی شـود. در 
آن محفـل کسـی یـا کسـانی بـه ُخرده گیری از 
زبـان فارسـی می پردازند و از این زبان شـروع 
بـه عیب جویـی می کننـد. ممکن اسـت پاره یی 
یـا همـۀ ایـن ایرادها، طبـق آن چه زبان شناسـی 
نشـان داده اسـت درسـت باشـد، امـا چـون نه 
از پایـگاه یـک بحـث علمـی بی طرفانـه، بلکه 
از منظـر هجـوم گوینـده گان زبـاِن دیگـری بر 
زبان فارسـی مطرح شـده اسـت، آن کسـی که 
زبـان مـادری اش فارسـی اسـت، نمی تواند در 
ایـن موقعیـت بی طـرف بمانـد. نـه این کـه از 
نظـر منطقـی آن ایرادهـا را سسـت و بی پایـه 
می دانـد، بلکـه از ایـن حیـث کـه بـه یکـی از 
عناصـر هویـِت او تعـرض کـرده اسـت. زبـان 
فارسـی بـه عنـوان مثـال آورده شـد، ورنه این 
موضـوع دربـارۀ گوینـده گان هـر زبـان و حتـا 
دارنـده گان دیگـر هویت هـا نیـز صادق اسـت. 
ایـن موضـوع دربـارۀ وابسـته گی های حزبـی، 
منطقه یـی، مذهبـی و... نیـز صـادق اسـت. در 
تمـام این گونـه مـوارد، عنصـر هویـت به خاطر 
موضع گیـری،  سـبب  روانـی اش  ریشـه های 
واکنـش و رفتارهایـی می شـود کـه گاه منطقـًا 

بـدون مبنـا بـه نظـر می رسـند.
دیـن بـه مثابۀ هویـت، ابزاری برای جداسـازی 

می شـود. یکـی از دالیلی کـه در درون هر دین 
مذاهبـی شـکل می گیـرد، بـه همیـن موضـوع 
نخسـت  در  اسـالم،  صـدر  در  برمی  گـردد. 
بیشـتر  مذهبـی  لقـِب  و  نـام  یـک  مسـلمانان 
نداشـتند و آن "ُمسـلِم" یعنی مسلمان بود، و با 
این هویت از غیرمسـلمانان شـناخته می شدند. 
مسـلمانان  حکومـِت  قلمـرو  کـه  هنگامـی 
بـه  بزرگـی  یافـت و جمعیت هـای  گسـترش 
اسـالم گرویدنـد، دیگـر ایـن نام نمی توانسـت 
آن نقش هویت سـاز را به گونه یی داشـته باشـد 
کـه گروه هـای سیاسـی و اجتماعـی موجود در 
جامعـه بـر پایـۀ آن بـر رقیبـاِن خـود پیشـی 
بگیرنـد و از آنـان جـدا شـوند. بدیـن ترتیـب 
بـود کـه ُخرده هویت هـای مذهبـِی درون دینـی 
در میـان مسـلمانان شـکل گرفـت، چه بـر پایۀ 
امـوی،  علـوی،  ماننـد  سیاسـی  گرایش هـای 
عباسـی، خـوارج، و چـه بر پایـۀ تخصص های 
علمـی ماننـد محدثیـن، فقهـا، ُزّهـاد، و چه بر 
پایه هـای سیاسـیـ  زبانـی مانند عربـی، موالی، 
ماننـد  فرقه یـی  پایه هـای  بـر  چـه  شـعوبی، 
سـنی، شـیعی، خوارجـی، مرجئـی، و چـه بـر 
پایه هـای فقهـی ماننـد حنفی، شـافعی، حنبلی، 
مالکـی، جعفـری، و چـه بـر پایـۀ گرایش های 
قـادری،  نقش بنـدی، چشـتی،  ماننـد  عرفانـی 
سـهروردی، شـاذلی، رفاعـی، سنوسـی، و چـه 
بـر پایه هـای کالمی، ماننـد اشـعری، ماتریدی، 
اهـل حدیـث، معتزلـی. ایـن رونـد در طـول 
تاریـخ اسـالم ادامـه داشـت و هـر چـه زمـان 
گذشـت، هویت هـای جدیـدی در درون هـر 
مجموعـۀ کالن شـکل گرفـت، تـا امـروز کـه 
ماننـد  هسـتیم  تازه یـی  هویت هـای  شـاهد 
سـلفی، سـلفی جهـادی، اخوانـی، دیوبنـدی، 
مـودودی، بریلـوی، شـیعۀ حزب اللهی، شـیعه 
ملـی مذهبـی، و ده هـا هویـِت دیگر کـه برخی 
بـر پایـۀ گرایـش سیاسـی تعریف می شـوند و 
برخـی بـر پایۀ گرایش هـای فرهنگـی و برخی 
دیگـر بـر پایـۀ گرایش هـای دیگـر. ایـن روند 
در آینـده نیـز ادامه خواهد یافت و نسـل-های 
آینده شـاهد تولـد هویت های تازه یـی خواهند 
بـود که بـه مقتضای شـرایط آینـده و تحوالتی 

کـه رخ می دهـد، بـه وجـود خواهنـد آمـد. 
بـه ایـن دلیل، کسـانی که در صـددِ عیب جویی 
بـرای اصـل دیـن هسـتند، از جملـه دالیلی که 
بـرای انتقـاد از دیـن می آورند، انگشـت نهادن 
بـر ایـن پدیـده اسـت و می گوینـد کـه دیـن 
مایـۀ تفرقـه و اختـالف میـان انسـان ها و از آن 
طریـق، مایـۀ خصومـت و عـداوت می گردد و 
بالمـآل بـه جنـگ و خرابـی منتهـی می شـود. 

آنـان می گوینـد تفرقه و شـکاف میان انسـان ها 
تنهـا بـه مرزهایـی خالصـه نمی شـود کـه میان 
پیـرواِن آن دین و پیروان سـایر ادیـان به وجود 
می آیـد، بلکـه هـر دیـن مسـتعد این اسـت که 
در درون آن نیـز کسـانی ادعـا کننـد که تعریف 
و تشـخیص درسـِت دین در اختیار آنان اسـت 
و بـا بسـیاری دیگـر از پیـروان همـان دین حد 
و مـرز پیـدا کننـد. ایـن تجربـه تقریبـًا در همۀ 
ادیـان، خصوصـًا ادیـان بزرگ و مشـهور بدون 
اسـتثنا اتفـاق افتـاده اسـت. حدیث هفتادوسـه 
فرقـه نیـز تأییـد بیشـتری بـر همیـن واقعیـت 
تاریخـی اسـت. سـاده ترین پاسـخی کـه بـرای 
ایـن انتقـاد می تـوان داد این اسـت کـه معایِب 
یادشـده همـه بـه حالتـی برمی گـردد کـه دیـن 

تنهـا به مثابـۀ هویت باشـد.
اسالم و هويت در افغانستاِن امروز 

در روزگاران دراز، شـاید بـراي چندیـن سـده، 
کـه  منطقه یـی  در  دینـی  پیـامِ  پُرخریدارتریـن 
امـروز افغانسـتان نامیده می شـود، پیـام عارفاِن 
مسـلمانی بود که دین را حامـل گوهِر معنویت 
و راهـی به جسـت وجوی حقیقت می دانسـتند 
و شـریعت را طریقـی بـرای رسـیدن بـه ایـن 

گوهـِر جاویـدان بـه شـمار می-آوردند. 
نشسـت های  حتـا  و  خانقاه هـا،  مسـاجد،  در 
شـبانه در خانه هـا، مثنوی معنـوی، مناجات نامۀ 
حدیقـۀ  غزالـی،  سـعادت  کیمیـای  انصـاری، 
و  بوسـتان  عطـار،  االولیـای  تذکـرۀ  سـنایی، 
گلسـتان سـعدی، دیوان حافـظ، و در دوره های 
پسـین تر نفحات االنـس جامي و غزلیـات بیدل 
دینـی  آموزه هـای  کـه  بودنـد  سرچشـمه هایی 
تـِن زنده گـی  از آن جـا در رگ و  و اخالقـی 

عمومـی جـاری می شـد.
جامعـه  در  اخالقـی  آموزه هـا،  ایـن  پایـۀ  بـر 
گسـترش می یافـت کـه بـر تـرِک خودخواهی 
و خودپسـندی، احتـرام به دیگـران، بهای کم تر 
بـه ظواهـر دادن و اصـل را بـر صفـای باطـن 
نهـادن و عشـق را بـر عقـل برتـری بخشـیدن، 
و در سـایۀ آن جایـی بـه هم زیسـتی بـا دیگـر 

آفریـده گان خـدا جسـتن، نهـاده شـده بـود. 
دعـوای  اخالقیاتـی،  چنیـن  اثـر گسـترش  در 
و  مـا  نـزاع  تـو،  و  مـن  کشـمکش  هویـت، 
دیگـری، و خصومت هـاي ناشـي از آن جـاِی 
خـود را بـه بردباری و گذشـت مـی داد، و گویا 
همـه بـا حافـظ در ایـن سـخن هم نـوا شـده 
بودنـد کـه: بـا دوسـتان مـروت، بـا دشـمنان 

مـدارا. 
این هـا نـه بـه ایـن معناسـت کـه هیـچ جنـگ 
بـل گاه جنگ هایـی  نبـود،  نیرنگـی در کار  و 
خونیـن و خانمان برانـداز نیـز رخ مـی داد امـا 
حاکمـان  دسـِت  بـه  عمدتـًا  جنگ هـا  ایـن 
فاتحـاِن  و  کشورگشـا  پادشـاهاِن  زیاده طلـب، 
سـیری ناپذیر برپـا می شـد و گاه رنـِگ دینی به 
آن زده می شـد، و طبیعتـًا دامِن مردمـاِن بي گناه 

را نیـز می گرفـت.
بـا این هـم، سـپهر ارزشـِی جامعـه همـان بـود 
به دسـت  عـارف  صوفیـاِن  آموزه هـاي  از  کـه 
نیـز  جنگ افـروز  حاکمـان  حتـا  و  می آمـد، 
هرچنـد بدان هـا عمـل نمی کردنـد، اما بـه مثابۀ 
ِهـَرم ارزشـِی جامعـه قبولـش داشـتند و گاه بر 
آن اسـاس، دچـار پشـیمانی و عـذاب وجـدان 
می شـدندـ به خاطـِر قصـوری کـه از ایـن بابت 

حـس می کردنـد. 
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علی رضا محمدی
اسـتعاره مفهومـی کمکـی اسـت که بـرای رسـاندن مفاهیِم 
سـخت و دیریـاب از جهـان هسـتی مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد. هم اسـطوره و هم فلسـفه، زبانی اسـتعاری دارند 
کـه جهـان بیـرون ذهن را با کمک اسـتعاره بـه جهان ذهنی 

تقلیـل می دهنـد تـا آن را قابـل فهم سـازند.
در هـر دو مـورد، مـا در واقـع بـا تـالش بشـری روبـه رو 
هسـتیم کـه بـرای گریـز از امـر ناشـناخته بـرای غلبـه بـر 
تـرس از طبیعـت ناشـناخته، سـعی کـرده تـا آن ناشـناختۀ 
نظـم  را  بیرونـی و درونـی(  بیرونـی و درونـی )طبیعـت 
ببخشـد و آن را معنـادار سـاخته تـا بتوانـد آن را تحمـل 
کنـد. بی شـک فقـدان عناصر قدرت منـدی مثـل وزن، قافیه 
و اسـتعاره، ضربـۀ مهلکـی بـر اسـتدالل انتزاعی در فلسـفه 

می کنـد. وارد 
ویکـو ادعـا می کند کـه همین تمایـزی که بیـن »حقیقی« و 
»اسـتعاری« قایـل هسـتیم، تنهـا در جوامعـی دیده می شـود 
کـه توانایـی تفکـر انتزاعـی را کسـب کرده انـد. هـر جـا 
کـه تفکـر »انضمامـی« اسـت، مثـل مـورد کـودکان، یـا در 
آن چه مردم شـناس فرانسـوی، کلـود لوی اشـتراوس »ذهن 
نـدارد.  وجـود  تمایـزی  چنیـن  اسـت،  نامیـده  وحشـی« 
خالصـه آن کـه اسـتعاره »گل و بتـه دوزی« تفننـی بـر امـور 
واقـع نیسـت؛ راهـی اسـت بـرای تجربـه کـردن آن امـور 
واقـع؛ راهـی اسـت بـرای اندیشـیدن و زنده گـی کـردن؛ 

نمایـش خیالـی حقیقـت اسـت.
اگـر زبـان را نظامـی سـازمند، قایـم بـه ذات و خودمختـار 
خـود  روش  بـه  و  خـود  شـرایط  بـا  را  تجربـه  بدانیـم، 
ایـن فرآینـد، »قالـب«  تقسـیم بندی می کنـد و در جریـان 
خـاص خـود را بـر جهـان آن هایی می زنـد که به ایـن زبان 

می گوینـد. سـخن 
پـس در نتیجـه، زبـان و تجربـه کنـش و واکنـش دارنـد و 
تردیـدی باقـی نمی گذارد که چنـان در اسـاس درهم ادغام 
را دو وجـود مجـزا  شـده اند کـه دشـوار می تـوان آن هـا 
دانسـت. زبـان، واقعیـت را بـه هیـأت خـود خلـق می کند، 
پـس کاربـرد زبان به این شـکل، اساسـًا مسـتلزم آن اسـت 
کـه از طریـق یـک نـوع واقعیت بـه واقعیـت دیگر برسـد. 
ایـن فرآینـد در اسـاس فرآیندی »انتقالی« اسـت و اسـتعاره 
بـه عنـوان یکـی از مفاهیـم زبانـی نقـش به سـزایی در این 

دارد. مورد 
Metaphora گرفتـه  یونانـی  واژۀ  از   ،metaphor واژۀ 
شـده کـه خـود مشـتق اسـت از Meta بـه معنای »فـرا« و 

Pherein بـه معنـای »بـردن«.
 مقصـود از ایـن واژه، دسـتۀ خاصـی از فرآیندهـای زبانـی 
اسـت کـه در آن هـا جنبه هایی از یک شـی ء به شـیء دیگر 

»فرابـرده« یـا منتقـل می شـوند، به نحـوی که از شـیء دوم 
بـه گونه یـی سـخن مـی رود کـه گویـی شـیء اول اسـت. 
مجـازی  زبـان  شـکل  اصلی تریـن  همـواره  را  اسـتعاره 
دانسـته اند. زبـان مجـازی یعنـی زبانی که مقصـودش همان 
نیسـت کـه می گویـد. عبـارات هـرگاه در معنـای حقیقـی 
بـا یـک شـیء در ارتبـاط باشـند، بـه شـیء دیگـری نیـز 
می تـوان منتقل شـان کـرد. ایـن تصـرف بـه صـورت انتقال 
یـا فرابـری درمی آیـد و هدفـش دسـت یافتـن بـه معنـای 

جدیـد، وسـیع تر، خـاص یـا دقیق تـر اسـت.
صورت هـای مختلـف »انتقـال« را صناعـات ادبـی یـا انواع 
مجـاز می نامنـد. یعنی چرخش هـای زبان از معنـای حقیقی 

به سـوی معنـای مجازی.
برجسـته ترین  از  زبـان  کـه  نداشـتند  تردیـدی  یونانیـان 
ویژه گی هـای انسـان اسـت، تـا آن جـا کـه بـرای تعریـف 
انسـان از زبـان اسـتفاده می کردنـد. بـه نظـر آنـان، انسـان 
حیـوان ناطـق اسـت و همیـن توانایـی تفکـر، انسـان را از 
سـایر جانـوران متمایـز می کند. از نظر ارسـطو، فنـون زبان 
بـه سـه مقولـۀ متمایز تقسـیم می شـود: منطق، فـن خطابت 
و فـن شـعر. تفـاوت ایـن سـه مقولـه تا حـدود زیـادی از 

اسـتعاره ناشـی می شـود.
شـعر از اسـتعاره بسـیار سـود می جویـد؛ زیـرا بـا فرآینـد 
محـاکات ]یـا تقلیـد[ سـر و کار بسـیار دارد و ویژه گی اش 
جسـت وجوی »تمایـز« در بیـان اسـت. امـا هـدف منطق و 
خطابـت بـه ترتیـب »ایضـاح« و »امتنـاع« اسـت و هرچنـد 
از  تأثیراتـی خـاص  ایجـاد  بـرای  دو  ایـن  اسـت  ممکـن 
نثـر و  بـا رسـانۀ  از همـه  پیـش  اسـتعاره سـود جوینـد، 
سـاختارهای کالم »متعـارف« سـر و کار می یابنـد. ارسـطو، 
اسـتعاره را بـه منزلۀ جدا شـدن از شـیوه های متعـارف زبان 
می دانـد. از نظـر او، اسـتعاره نوعـی »اضافـۀ افـزوده« بـه 
زبـان اسـت، »چاشـنی زدن به گوشـت« اسـت. او هشـدار 
می دهـد کـه زیـاده روی در کاربـرد اسـتعاره ممکـن اسـت 
زبـان متعـارف را بیـش از حـد لزوم به شـعر تشـبیه کند و 

صراحتـًا می گویـد کـه ایـن راه بـه جایـی نمی بـرد.
 از نظـر ارسـطو کلمـات غریـب، تنهـا مایـۀ سـردرگمی ما 
می شـوند؛ کلمـات متعـارف هـم فقـط آن چـه را از پیـش 
می دانیـم بـه مـا منتقـل می کننـد؛ تنهـا بـا اسـتعاره می توان 
بـه بهتریـن وجهـی چیزی تـازه بـه حاصـل آورد. در واقع، 

اسـتعاره بخشـی از فرآینـد یادگیری اسـت.
بـه نظـر می رسـد کـه دیـدگاه کالسـیک نسـبت بـه زبـان 
و اسـتعاره، اسـتعاره را »انفکاک ناپذیـر« از زبـان می دانـد؛ 
و  ویـژه  تأثیـرات  حصـول  بـرای  می تـوان  کـه  صناعتـی 
ازپیش اندیشـیده وارد زبـان کـرد. ایـن تأثیـرات بـه زبـان 
تلقـی  اصلـی اش  هـدف  آن چـه  بـه  تـا  می کننـد  کمـک 
کـه  جهانـی«  »واقعیـت  افشـای  یعنـی  برسـد،  می شـود 
ایـن دیدگاهـی اسـت کـه  بالتغییـر ورای آن قـرار دارد. 
می تـوان آن را رمانتیـک نامیـد و بـه موجـب آن، اسـتعاره 
از زبـان جدایی ناپذیـر اسـت؛ زبانی که بالضروره اسـتعاری 
اسـت و واقعیتـی کـه در نهایـت محصـول غایـِی کنـش و 

واکنـش اساسـًا اسـتعاری کلمـات اسـت.
 

هـــر شـــخصیت بـــزرگ و مانـــدگاری بـــرای 
ـــران  ـــه او را از دیگ ـــخصه هایی دارد ک ـــود مش خ
ــردم  ــِب مـ ــن و قلـ ــرده و در ذهـ ــز کـ متمایـ
مانـــدگار می کنـــد. نوشـــته ها و شـــعرهای 
ـــز  ـــوه تمای ـــی از وج ـــم یک ـــات ه ـــزرگاِن ادبی ب
ـــا  ـــا ب ـــه آن ه ـــی ک ـــته های زیبای ـــت؛ نوش آن هاس
تمـــام وجـــود نوشـــته اند. یکـــی از زیباتریـــن 
ـــدگار  ـــای مان ـــی، نامه ه ـــان فارس ـــه زب ـــا ب نامه ه
ـــر  ـــه در اکث ـــی ک ـــت؛ نامه های ـــیج اس ـــا یوش نیم
مـــوارد نیمـــا بـــه بـــرادر خـــود نوشـــته، امـــا 
ـــود  ـــِر خ ـــرای همس ـــاص ب ـــۀ خ ـــج نام ـــا پن نیم
ــت و  ــای او جداسـ ــۀ نامه هـ ــه از همـ دارد کـ
ــان  ــه زبـ ــقانه بـ ــای عاشـ ــن نامه هـ از زیباتریـ

فارســـی اســـت. 
آن چـــه در ادامـــه می آیـــد، یکـــی از ایـــن 

نامه هاســــت:

»بیـــا! عزیـــزم ! تـــا ابـــد مـــرا مقهـــور بـــدار. 
بـــرای این کـــه انتقــــام زن را از جنـــس مـــرد 
کشـــیده باشـــی، قلـــب مـــرا محبـــوس کـــن.

ـــگ  ـــه چن ـــتارۀ قشـــنگ را ب ـــن س ـــم ای ـــر بتوان اگ
ـــل و  ـــه می ـــرز را ب ـــرِف الب ـــلۀ پُرب ـــاورم! سلس بی
ـــر  ـــم! اگ ـــت بده ـــا حرک ـــود از ج ـــماجِت خ س

بتوانـــم جریـــان بـــاد را از وســـط 
ـــت  ـــم؛ آن وق ـــت کن ـــا ممانع ابره
ــلط  ــم تسـ ــه قلبـ ــم بـ می توانـ
ـــه  ـــت را ک ـــن سرنوش ـــته، ای داش
طبیعـــت برایـــم تعییـــن کـــرده 

ـــم. ـــر بده ـــت، تغیی اس
ولـــی قـــدرت انســـان، بـــه 
عکـــس خیاالتـــش محـــدود 

اســـت.
مـــن همیشـــه از مقابـــل گل هـــا 
مشـــوش  نســـیم های  مثـــل 
قـــدرت  کـــرده ام.  عبـــور 
نداشـــته ام آن هـــا را بلرزانـــم.

ــاب  ــل مهتـ ــب ها مثـ در دل شـ
ــت  ــته ام وجاهـ ــده ام. نخواسـ ــا تابیـ ــر آن هـ بـ

آســـمانی آن هـــا پنهـــان بمانـــد.
ــد در  ــا می تواننـ ــن گل هـ ــک از ایـ ــدام یـ کـ
ـــاه  ـــب را پن ـــدۀ غری ـــک پرن ـــان ی ـــن خودش دام
بدهنـــد؟ مـــن آشـــیانه ام را، قلبـــم را، روی 

می گـــذارم. دســـتش 
ــکافد،  ــره را بشـ ــای تیـ ــد ابرهـ ــی می توانـ کـ
ــن  ــد و ناجورتریـ ــرف کنـ ــا را برطـ ظلمت هـ

قلب هـــا را نجـــات بدهــــد؟
عالیـه، تو!... تو می توانی!

ــا؟  ــدام ظلمت هـ ــا، کـ ــدام ابرهـ ــی کـ می دانـ
شـــب های درازی بوده انـــد کـــه شـــاعر بـــرای 
گل موهمـــی کـــه هنـــوز آن را نمی شـــناخت، 
خیال بافـــی می کـــرده اســـت. ابرهـــا موانعـــی 
بوده انـــد کـــه مطلوبـــش را از نظـــرش دور 

. نـــد ه ا د می کر
ـــی  ـــو خواه ـــتی. ت ـــو هس ـــودی. ت ـــو ب آن گل ت

ـــود! ب
ـــت  ـــو را دوس ـــِت ت ـــت و مناع ـــدر محبوبی چه ق

مـــی دارم گـــُـِل محجـــوِب قشـــنِگ مـــن!«
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نامۀ نیما 

یوشیج به همسرش 

و  زبــان  بــه  نســبت  كاســیک  ديــدگاه 
از  »انفکاک ناپذيــر«  را  اســتعاره  اســتعاره، 
ــرای  ــوان ب ــه می ت ــی ك ــد؛ صناعت ــان می دان زب
حصــول تأثیــرات ويــژه و ازپیش انديشــیده 
وارد زبــان كــرد. ايــن تأثیــرات بــه زبــان كمــک 
می كننــد تــا بــه آن چــه هــدف اصلــی اش تلقــی 
»واقعیــت  افشــای  يعنــی  برســد،  می شــود 
جهانــی« كــه باتغییــر ورای آن قــرار دارد. 
را  كــه می تــوان آن  اســت  ايــن ديدگاهــی 
رمانتیــک نامیــد و بــه موجــب آن، اســتعاره 
كــه  زبانــی  اســت؛  جدايی ناپذيــر  زبــان  از 
بالضــروره اســتعاری اســت و واقعیتــی كــه 
در نهايــت محصــول غايــِی كنــش و واكنــش 

اساســاً اســتعاری كلمــات اســت

ACKU
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ــان و  ــا جوانـ ــت ها بـ ــله نشسـ ــۀ سلسـ ــه ادامـ بـ
ــور،  ــاری در کشـ ــون وضعیـــت جـ ــث پیرامـ بحـ

ــد: ــرون داده شـ ــمندی بیـ ــکات ارزشـ نـ
ـــکالت  ـــۀ مش ـــادر هم ـــود، م ـــی موج ـــام سیاس ـ نظ
ــاد پرور  ــام فسـ ــن نظـ ــا ایـ ــت، تـ ــتان اسـ افغانسـ
تغییـــر نکنـــد، هیـــچ مشـــکل کشـــور راه حـــل 

نخواهـــد داشـــت.
نماینـــده گان  از  ـ در یـــک اجمـــاع متشـــکل 
احـــزاب، نهاد  هـــا، نخبـــگان از اقشـــار مختلـــف، 
ـــد  ـــم دهن ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــه دس ـــان... هم جوان

تـــا زمینـــۀ تغییـــر فراهـــم گـــردد.
ـــد،  ـــۀ هدفمن ـــه گون ـــد ب ـــی بای ـــام سیاس ـــر نظ ـ تغیی
ســـنجیده شـــده و بـــا مدیریـــت دقیـــق صـــورت 

ـــردد. ـــاد نگ ـــش ایج ـــا چال ـــرد ت گی
ـــت  ـــام اس ـــن نظ ـــف ای ـــۀ ضع ـــی نقط ـــول خارج ـ پ
و بیشـــترین رهبـــران نظـــام وابســـته بـــه خـــارج 

ـــد. ان
ـ اگـــر همیـــن امـــروز آمریـــکا پشت ســـر ایـــن 
ـــرد. ـــد ک ـــقوط خواه ـــر س ـــد روز دیگ ـــام نباش نظ
ــه مصـــرف  ــر بـ ــون دالـ ــم میلیـ ــوز نیـ ــا هنـ ـ تـ
ـــس  ـــف ریی ـــای مختل ـــا از مجرا ه ـــت ت ـــیده اس رس

ـــور" و  ـــس جمه ـــی را "ریی ـــدت مل ـــت وح حکوم
"انتخابـــی" گوینـــد.

ــود.  ــی نمی شـ ــی طلبـ ــا چوکـ ــام بـ ــر نظـ ـ تغییـ
ـــی،  ـــر ارزش ـــه تغیی ـــاختاری بلک ـــط س ـــه فق ـــر ن تغیی
ــون  ــا در قانـ ــر در بحـــث عدالـــت و نهادهـ تغییـ
ــن  ــات را تضمیـ ــت و ثبـ ــی اسـ ــی حیاتـ اساسـ

یـــد. می نما
ســـوء  مشـــکل  افغانســـتان،  کالن  مشـــکل  ـ 
ـــکالت  ـــۀ مش ـــه هم ـــبت ب ـــت و نس ـــت اس مدیری

اولویـــت دارد.
ـ چگونگـــی ســـرمایه گـــذاری روی جوانـــان 
ــه اســـاس آگاهی دهـــی،  ــد: بـ ــز یابـ بایـــد تمرکـ
ــان و  ــای جوانـ ــت از برنامه هـ ــه، حمایـ هدفمندانـ
نظـــارت بـــر مصـــرف بودجـــۀ دولـــت در ایـــن 

راســـتا.
ـــا و  ـــه خانم ه ـــه ب ـــود ک ـــت ب ـــن حکوم ـــدۀ ای ـ وع
ـــد،  ـــی فراهـــم  کن جوانـــان زمینه هـــای کار و زندگ

ـــان؟ ـــان و زن ـــرای جوان ـــی ب ـــت کار و زندگ کجاس
ـ رهبـــران ایـــن دولـــت توهـــم سیاســـی دارنـــد، 
سیاســـی  شکســـت  را  تغییـــر  و  اصالحـــات 

نـــد. ر می پندا
نام هـــای  و  چهره هـــا  در  نبایـــد  را  اقـــوام  ـ 

ــد. ــخاص دیـ اشـ
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــرح بدیل ـــه ط ـــی یگان ـــدای مل ـ آجن

ـــردد. ـــاده گ ـــد پی بای
ـــود،  ـــداری موج ـــم دورۀ حکومت ـــل از خت ـــر قب ـ اگ
ـــن  ـــاید آخری ـــدی، ش ـــات بع ـــد، انتخاب ـــر نیآی تغیی

ـــد. ـــور باش ـــۀ کش ـــل از تجزی ـــات قب انتخاب

ــای  ــنا از پیامده ــس س ــای مجل ــماری از اعض ش
ــالمی در  ــزب اس ــان ح ــی زندانی ــاک رهای خطرن

ــد. ــی می کنن ــراز نگران ــور اب کش
اعضــای مجلــس ســنا کــه در نشســت روز 
یکشــنبه ایــن مجلــس صحبــت می کردنــد، اعــالم 
کردنــد کــه براســاس تفاهم نامــه صلــح بــا حــزب 
ــی  ــزار زندان ــدود ۲ ه ــت ح ــرار اس ــالمی ق اس

ــود. ــالمی آزاد ش ــزب اس ح
گفتــه شــده کــه برخــی از اعضــای برجســته گروه 
طالبــان نیــز قــرار اســت همــراه زندانیــان حــزب 

اســالمی آزاد شــوند.
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــا، نگرانی های ــه آنه ــه گفت ب
رهایــی ایــن زندانیــان ماننــد گذشــته بــرای کشــور 

دردسرســاز خواهــد شــد.
بــر اســاس تفاهم نامــه صلــح میــان دولــت 
گلبدیــن  اســالمی  حــزب  و  ملــی  وحــدت 
حکمتیــار، هیــات مذاکره کننــده ایــن حــزب 
ــایی  ــه شناس ــور، ب ــای کش ــدار از زندان ه ــا دی ب
اعضــای دربنــِد ایــن حــزب می پــردازد و اعضــای 
ــدان آزاد  حــزب اســالمی بعــد از شناســایی از زن

ــد. ــد ش خواهن
امیــن کریــم، رســیس هیــأت مذاکــره کننــده 
حــزب اســالمی حکمتیــار چنــد روز قبــل گفــت 
کــه قــرار اســت چهارصــد زندانــی این حــزب در 

ــش رو آزاد شــوند. ــه پی ــان هفت جری
گفتــه می شــود در میــان ایــن زندانیــان کــه قــرار 
ــان،  ــان طالب اســت آزاد شــوند، شــماری از زندانی
بــه  متهمــان  و  مخــدر  مــواد  قاچاقچی هــای 

ــد. ــور دارن ــی حض ــای جنای جرم ه
فضل هــادی مســلمیار، رییــس مجلــس ســنا 
ــا از  ــد ت ــار می خواه ــالمی حکمتی ــزب اس از ح

ــی  ــدت مل ــت وح ــا حکوم ــح ب ــه صل تفاهم نام
ــد. ــتفاده نکن سوءاس

ــان  ــا زندانی ــه تنه ــرد ک ــد ک ــای مســلمیار تأکی آق
سیاســی و معتقــد بــه صلــح بــا دولــت افغانســتان 
ــردم  ــرای م ــده ب ــا در آین ــوند ت ــدان آزاد ش از زن

مشکل ســاز نشــوند.
ــد  ــت می خواهن ــناتورها از دول ــال س ــن  ح ــا ای ب
ــت  ــالمی دق ــزب اس ــان ح ــی زندانی ــا در رهای ت

ــد. ــه خــرج دهن بیشــتر را ب
بــر مبنــای گفته هــای حــزب اســالمی، ایــن 
ــتگاه های  ــی در بازداش ــاًل ۲۶۰۰ زندان ــزب عم ح

افغانســتان دارد.

منابــع امنیتــی نیــز تاییــد کرده انــد کــه قــرار اســت 
ــالمی،  ــزب اس ــان ح ــت زندانی ــره و هوی ــا چه ب
شــماری از افــراد وابســته بــه گــروه طالبــان، 
ــه  ــی ک ــدر و زندانی های ــواد مخ ــای م قاچاقچی ه
بازداشــتگاه ها  از  دارنــد،  جنایــی  پرونده هــای 

ــرون کشــیده شــوند. بی
ــار  ــن ب ــرزی چندی ــد ک ــت حام در دوره حاکمی
زندانیــان طالبــان از بازداشــتگاه ها آزاد شــدند 
امــا پــس  از مدتــی دیــده شــد کــه ایــن زندانیــان 
ســالح بــه دســت گرفتــه و دوبــاره در ســنگرهای 

ــدند. ــگ ش ــت وارد جن ــا دول ــان ب طالب
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وايـــي،  منـــګل  وايل محمـــد ګالب  ننګرهـــار  د 

ــه  ــیمې بـ ــې سـ ــه ټولـ ــوالۍ هغـ ــراګام ولسـ د پچـ

ورغـــوي چـــې د تېـــرې میاشـــتې پـــه مـــوده کـــې د 

ــوي دي. ــې شـ ــوا زيامننـ ــله والو له خـ ــش وسـ داعـ

وايل محمـــد ګالب منـــګل دا څرګندونـــې د شـــنبې 

ـــر  ـــې پ ـــه د ليدن ـــوالۍ څخ ـــراګام ولس ـــه ورځ د پچ پ

ـــو  ـــي ارګانون ـــت امنيت ـــې د دې والی ـــړې چ ـــال وک مه

مســـؤلینو او د والیتـــي شـــورا اســـتازو وررسه ملتيـــا 

ـــه. کول

ـــه  ـــنیو ت ـــې رس ـــیمه ک ـــر س ـــاس پچ ـــه پ ـــوړي پ نوم

ـــه  ـــش ل ـــیمې د داع ـــې س ـــوالۍ ټول ـــل، د دې ولس ووي

ـــه  ـــې پ ـــیمې چ ـــه س ـــوي او هغ ـــې ش ـــله والو پاک وس

ـــر  ـــه ډې ـــه ب ـــوي هغ ـــې ش ـــې زیامنن ـــړو ک ـــرو جګ تې

ـــوي. ژر ورغ

نوموړی وايي:

ـــه  ـــیمې ت ـــالوي دې س ـــوږ پ ـــه زم ـــته ب ـــه دې وروس "ل

ـــو  ـــوونځيو او د خلک ـــو، ښ ـــو کلنیکون ـــي او د هغ راځ

ــرو  ــه تېـ ــې پـ ــوي چـ ــررسه کـ ــو رسوې تـ د کورونـ

ـــاءالله  ـــول انش ـــه ټ ـــوي دا ب ـــې ش ـــې زیامنن ـــړو ک جګ

ـــږي." ـــول کې رغ

ــه دې  ــې پـ ــر چـ ــه خاطـ ــل، د دې پـ ــوړي وويـ نومـ

ســـیمه کـــې د بیـــا ځـــل لپـــاره د داعـــش د ګـــواښ 

مخنیـــوی ويش پـــه ســـیمه کـــې بـــه نـــوې امنيتـــي 

ــوړې يش. ــتې جـ پوسـ

ښاغلی منګل وايي:

ـــه ســـنګرونه جـــوړوو او د  ـــاره ب ـــو لپ "د ولـــي مدافعین

ـــه يش  ـــه ران ـــیمې ت ـــش دې س ـــا داع ـــې بی ـــاره چ دې لپ

ـــړي  ـــب ک ـــو ترتی ـــي ارګانون ـــې د امنيت ـــه چ ـــه پالنون هغ

ـــوو." ـــررسه ک ـــاءالله ت ـــه انش ـــه ب دي هغ

ـــآس  ـــط د پ ـــو خ ـــي ځواکون ـــان امنيت ـــال د افغ اوس مه

ــا  ــارون بابـ ــوا د هـ ــه ور هاخـ ــیمې څخـ ــر سـ پچـ

کنـــډاو تـــه رســـيدلی دی.

ـــې  ـــې وين ـــي، دوی د خپل ـــري واي ـــان رست ـــه افغ دلت

ـــار دي: ـــه تي ـــاع ت ـــه دف ـــاورې ن ـــې خ ـــه د خپل ـــه بدل پ

ــم دا  ــری یـ ــډک رستېـ ــپږم کنـ ــالخان د شـ "زه ارسـ

عملیـــات مـــوږ د پچـــراګام نـــه رشوع کـــړي او 

ــاءالله  ــويل انشـ ــو رسـ ــه مـ ــډو تـ ــا کنـ ــارون بابـ هـ

داعشـــيآن نـــه کاميابېـــږي دا وطـــن زمـــوږ دی مـــوږ 

ــوو. ــه ورکـ ــنګر نـ ــو سـ ــوو خـ رس ورکـ

ـــډک  ـــپږم کن ـــي اردو د ش ـــل د م ـــک ظفرخي - زه خربی

ــر ســـخت و،  ــې ډېـ ــات چـ ــم دا عمليـ ــری یـ رستېـ

ـــه  ـــو ت ـــړل او خلک ـــالص ک ـــۍ خ ـــه کامیاب ـــه پ ـــوږ ښ م

ـــو  ـــو خ ـــر ی ـــه تې ـــل رس ن ـــوږ د خپ ـــې م ـــوم چ ډاډ ورک

چاتـــه اجـــازه نـــه ورکـــوو چـــې زمـــوږ پـــه خـــاوره 

ـــړي." ـــل وک يرغ

شـــاوخوا یـــوه نیمـــه میاشـــت وړانـــدې د داعـــش 

ـــر  ـــاس پچ ـــه پ ـــوالۍ پ ـــراګام ولس ـــله والو د پچ وس

ســـیمه حملـــه وکـــړه چـــې د ســـیمې د خلکـــو پـــه 

ــه لســـګونو  ــو پـ ــله والو د خلکـ خـــره داعـــش وسـ

ــه اړ  ــیمې خلـــک دې تـ ــه وســـوزول او د سـ کورونـ

شـــول چـــې نـــورو ســـیمو تـــه کـــډه يش.

مجلس سنا با نگرانی از رهایی زندانیان حزب اسالمی و طالبان:

از تفـاهم نامـه سـوء استفاده نکنیـد

احمد ولی مسعود:

اگر یک روز امریکا پشت  سر این نظام نباشد
 روز دیگر سقوط خواهد کرد

د ننګرهار وايل:

 پچرياګام ولسوالۍ زیامننې شوې 

سیمې به بېرته ورغول يش
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ورزش

ــی اش  ــای انتخابات ــالف قول ه ــکا برخ ــب امری ــوری منتخ رییس جمه
گفتــه اســت، نیــازی بــه ایجــاد دیــوار کامــل در مــرز امریــکا و مکزیــک 
نیســت؛ چــون ایــن منطقــه بــه قــدر کافــی کوهســتان و رودخانه هــای 

صعب العبــور دارد.
ــا  ــی ب ــکا در مصاحبه ی ــب امری ــوری منتخ ــپ، رییس جمه ــد ترام دونال
شــبکۀ خبــری فاکس نیــوز گفتــه اســت کــه دیگــر نیــازی بــه ســاخت 
ایــن دیــوار نیســت، چــون منطقــۀ مــرزی میــان امریــکا و مکزیــک بــه 
ــختی  ــه س ــده گان ب ــران و پناهن ــه مهاج ــت ک ــور اس ــدری صعب العب ق

ــد. ــور کنن ــد از آن عب می توانن
ــاخت  ــه س ــازی ب ــه نی ــت ک ــی اس ــًا جاهای ــا دقیق ــه داد: این ج او ادام
دیــوار در آن دیــده نمی شــود؛ کوهســتان های ســخت و رودهــای 
ــخت  ــان س ــران و پناهجوی ــرای مهاج ــور را ب ــکان عب ــان، ام خروش

می کننــد.
ــًا در  ــی دقیق ــع طبیع ــن موان ــه ای ــد ک ــت بگوی ــه نتوانس ــپ البت ترام
کجــای مــرز میــان امریــکا و مکزیــک قــرار دارد، امــا تأکیــد کــرد کــه 
ــی  ــان مکزیک ــران و پناهجوی ــردن مهاج ــف ک ــرای متوق ــش ب ــه قول ب
ــد  ــوند، پایبن ــکا ش ــی وارد امری ــورت غیرقانون ــه ص ــد ب ــه می خواهن ک
ــارزات  ــی در مب ــای اصل ــن مســأله یکــی از بخش ه ــد، چــون ای می مان

ــد. ــوب می ش ــی اش محس انتخابات
ــم  ــا می خواهی ــت: م ــن گف ــکا هم چنی ــب امری ــوری منتخ رییس جمه
یــک دیــوار بســازیم یــک دیــوار واقعــی، چــون می خواهیــم از 
ــا  ــم. م ــکا جلوگیــری کنی ــه داخــل امری ورود و قاچــاق مــواد مخــدر ب
ــی.  ــه صــورت قانون ــا ب ــوند، ام ــا ش ــردم وارد کشــور م ــم م می خواهی
بــه همیــن دلیــل می خواهیــم دیــواری بــزرگ ایجــاد کنیــم یــک دیــوار 

ــی. واقع
ــی از  ــک یک ــده و مکزی ــاالت متح ــن ای ــری بی ــوار سراس ــاد دی ایج
ــراوان  ــای ف ــس از اعتراض ه ــا پ ــود، ام ــپ ب ــی ترام ــای انتخابات قول ه
ــاه  ــر کوت ــن ام ــراً او از ای ــاال ظاه ــور، ح ــرح مذک ــودن ط ــر ب و هزینه ب
آمــده و بــرای توجیــه مســأله از مــواردی مثــل وجــود کــوه و رودخانــه 

ــد. ــور می گوی ــرز دو کش در م
مــرز ۳۲۰۰ کیلومتــری میــان امریــکا و مکزیــک بیــن کالیفرنیــا و 
ــی  ــت. در بخش های ــی اس ــرز بین الملل ــن م ــت کنترل تری ــزاس تح تگ
ــری  ــرای جلوگی ــه ب ــت ک ــار اس ــاه و حص ــوار کوت ــری دی از آن یکس
ــز در  ــی نی ــگرها و دوربین های ــده و حس ــاد ش ــی ایج از ورود غیرقانون

ــت. ــده اس ــب ش ــر آن نص سراس

ــتین بار  ــرای نخس ــنبه( ب ــروز )یکش ــتانی دی ــده گان ازبکس رأی دهن
ــر  ــال ب ــدت ۲۷ س ــه م ــود ک ــوری خ ــوت رییس جمه ــان ف از زم
ــا  ــد ت ــای رأی رفتن ــای صندوق ه ــرد، پ ــی ک ــور حکمران ــن کش ای

ــد. ــود برگزینن ــرای خ ــدی را ب ــوری جدی رییس جمه
ــه  ــه ب ــتان ک ــت ازبکس ــوری موق ــف، رییس جمه ــوکت میرضیای ش
مــدت ۱۳ ســال نخســت وزیر ایــن کشــور بــود، احتمــاالً بــه راحتــی 
می توانــد در ایــن انتخابــات پیــروز شــود و بــرای پنــج ســال 

ــد. ــور باش ــن کش ــوری ای رییس جمه
اســالم کریــم اف پیــش از فروپاشــی شــوروی بــر ازبکســتان 
ــم حــزب  ــل از فروپاشــی شــوروی، او حاک ــرد. قب ــی می ک حکمران
کمونیســت در منطقــه بــود. کریــم اف در جریــان ایــن مــدت طوالنــی 
حکمرانــی، بــه ســرکوب بی رحمانــۀ مخالفــان و رســانه ها پرداخــت 
ــه خاطــر  و مکــرراً از جانــب گروه هــای حقــوق بشــر بین المللــی ب
نقــض حقــوق بشــر شــامل کشــتار و شــکنجه در مظــان اتهــام بــود.
کریــم اف هرگــز بــرای خــودش یــک جانشــین تعییــن نکــرد. مــرگ 
ــی  ــروز نگرانی های ــبب ب ــالدی س ــاری می ــال ج ــپتامبر س او در س
ــس  ــی سنی نشــین پ ــن کشــور ۳۲ میلیون ــه ای ــر این ک ــی ب شــد، مبن
ــه  ــد ک ــرح ش ــأله مط ــن مس ــد و ای ــد ش ــه اداره خواه از او چگون
ــان اجــازه دهــد  ــه افراط گرای ــد ب ــدرت می توان ــر ســر ق ــری ب درگی

ــه نفــع خــود بهــره ببرنــد. ــا از اوضــاع ب ــا قــدرت بگیرنــد ی ت
امــا شــوکت میرضیایــف ۵9 ســاله بالفاصلــه رییس جمهــوری موقــت 
ازبکســتان شــد و بــدون تنــش توانســت نظــر موافــق قبایــل منطقه یی 

را بــه دســت بیــاورد و آن هــا را بــا خــود همــراه ســازد.
ــه رو  ــا ســه رقیــب روب ــروز، شــوکت میرضیایــف ب ــات دی در انتخاب
اســت. دو تــن از آن هــا، "هوتمجــون کتمونــوف" و "نریمــان 
عمــروف" هســتند کــه در انتخابات هــای قبلــی در مقابــل کریــم اف 

ــد. ــه درصــد آرا را کســب کردن ــدام س ــد و هرک ــرار گرفتن ق
هیچ یــک از ایــن نامزدهــای انتخاباتــی بــه انــدازۀ شــوکت میرضیایف 
جــدی نیســتند و کاندیــدای چهــارم "ســرور اوتامراتــف" تنهــا بــرای 

آن کــه خــودی نشــان دهــد در انتخابــات شــرکت کرده اســت.

گل هــای حســاس و مهــم ســرخیو رامــوس بــرای رئــال مادريــد او 
را بــه منجــی ايــن تیــم تبديــل کــرده اســت.

بــه گــزارش آس، رئــال مادریــد دوشــنبه شــب در نوکمــپ تــا دقیقــه 9۰ 
از حریــف قدیمــی اش بارســلونا عقــب بــود امــا توانســت در لحظــات 
ــاند و از  ــر برس ــه ثم ــاوی را ب ــازی، گل مس ــده ب ــن کنن ــی و تعیی پایان
ــد.  ــد ش ــی مادری ــاره منج ــوس دوب ــرخیو رام ــد. س ــرار کن شکســت ف
ــاور خــود را از دســت نمی دهــد  ــازی ب ــا انتهــای ب مدافــع اســپانیایی ت
کــه ایــن موضــوع باعــث شــده اســت گل هــا تعییــن کننــده ای در دقایــق 

ــه ایــن  گل هــا اشــاره می شــود. ــد. در ادامــه ب ــازی بزن پایانــی ب

سکوت آلیانس آره نا و تسلیم شدن نوير
ــان  ــه فینــال ۲۰۱۴ لیســبون در لیــگ قهرمان مادریــد پیــش از رســیدن ب
اروپــا، بایــد بــا بایــرن مونیــخ پــپ گواردیــوال در آلیانــس آره نــا بــازی 
می کــرد. سفیدپوشــان در بــازی رفــت بــا تــک گل کریــم بنزمــا پیــروز 
ــازی  ــت ب ــال راح ــا خی ــی ب ــت کم ــازی برگش ــد و در ب ــده بودن ش
می کردنــد. در حالــی کــه ۲۰ دقیقــه بــه پایــان، بــازی بــا تســاوی بــدون 
گل در مونیــخ در جریــان بــود، رامــوس بــا بــاز کــردن دروازه مانوئــل 
نویــر، آلیانــس را بــه ســکوت واداشــت. آلمانی هــا بــا دو گل بــا ضربــه 

ســر از رســیدن بــه فینــال بازماندنــد.

Decima قهرمان
اگــر صحنــه ای از فینــال لیســبون در یادهــا باقــی مانــده باشــد، 
ــه  ــدون شــک گل رامــوس در دقیقــه 9۲ اســت. آن لحظــه یکــی از ب ب
می شــود.  محســوب  مادریدی هــا  بــرای  لحظــات  یادماندنی تریــن 
ــرد و  ــه ب ــای اضاف ــه وقت ه ــازی را ب ــپانیایی، ب ــع اس ــر مداف ــه س ضرب
در آن ۳۰ دقیقــه گــرت بیــل، مارســلو و کریســتیانو رونالــدو، ســه بــار 
ــاز کردنــد امــا گل ارزشــمند رامــوس  دیگــر دروازه اتلتیکومادریــد را ب
ــه  ــی ب ــای اروپای ــد در بازی ه ــی مادری ــن قهرمان ــد دهمی ــث ش باع

ــد. دســت آی

تاثیرگذار در فتح جام جهانی باشگاه ها
رامــوس در جــام جهانــی باشــگاه ها هــم بــه عنــوان یــک مهاجــم عمــل 
کــرد. او نخســتین گل مادریــد را در نیمــه نهایــی بــه ثمــر رســاند و بــاز 
هــم در فینــال گلزنــی کــرد. مدافــع اســپانیایی گل نخســت تیمــش را در 
دقیقــه ۳۷ برابــر ســن لورنســو آرژانتیــن بــه ثمــر رســاند و در نهایــت 
ــاره  ــا شــد. دوب ــن رقابت ه ــح ای ــر فات ــر صف ــروزی دو ب ــا پی ــد ب مادری

رامــوس دو گل بــا ضربــه ســر در ایــن رقابــت هــا زد.

دو گل در دومین فینال لیگ قهرمانان
رئــال مادریــد دو ســال بعــد یــک بــار دیگــر در فینــال لیــگ قهرمانــان 
ــد را  ــتین گل مادری ــاره نخس ــت و دوب ــرار گرف ــد ق ــر اتلتیکومادری براب
رامــوس در دقیقــه ۱۵ بــا ضربــه پــا در موقعیــت آفســاید بــه ثمر رســاند 
ــای  ــید. در وقت ه ــان رس ــه پای ــک ب ــر ی ــک ب ــت ی ــازی در نهای ــا ب ام
ــور نکــرد. بازیکــن اســپانیایی در  ــا عب ــی از خــط دروازه ه ــه، توپ اضاف
پنالتــی هــا چهارمیــن ضربــه  را بــه گل تبدیــل کــرد. ســپس خوان فــران 
ــی  ــه  پایان ــردن ضرب ــا گل ک ــدو ب ــل نشــد و رونال ــه گل تبدی ــش ب توپ

قهرمانــی را بــرای سفیدپوشــان بــه ارمغــان آورد.

گل تاريخی در سوپرجام اروپا
ــزار  ــد برگ ــال مادری ــویا و رئ ــای س ــن تیم ه ــا بی ســوپرجام ۲۰۱۶ اروپ
ــع از آن شــد کــه مادریــد جامــی از دســت  شــد و بازهــم رامــوس مان
بدهــد. در حالــی کــه سفیدپوشــان بــا گل مارکــو آسنســیو پیــش افتادنــد 
ــا ایــن حــال رامــوس در دقیقــه 9۳ گل  ــد. ب ــا دو گل دریافــت کردن ام
تســاوی را بــه ثمــر رســاند تــا بــازی در وقت هــای اضافــه دنبــال شــود. 
در نهایــت دنــی کارواخــال گل قهرمانــی را در دقیقــه ۱۱9 وارد دروازه 
ســویا کــرد. بازهــم رامــوس نقــش تعییــن کننــده ای در ایــن قهرمانــی 

داشــت.

ترامپ:

نیازی به دیوار کامل 
در مرز امریکا و مکزیک نیست

انتخابات ریاست جمهوری 
ازبکستان آغاز شد

رئال مادرید و یک منجی 
به نام سرخیو راموس

رحمت اهلل بیگانه

خود قهرمان شويم!
امــا  اســت.  خــوب  خوشــی،  بــرای  بهانــه 
عالقه منــدی مفــرط پیــر و جــوان افغانســتان را بــه 
بــازی فتبــال رئال مادریــد و بارســلونا دیــدم، فکــر کــردم اگــر 
ــه سرنوشــت  ــدی ب ــن توجــه و عالقه من بخــش کوچکــی از ای
کشــور خــود مــا صــورت می گرفــت، حــاال مــا دیگــر روزگار 
ــری  ــا تغیی ــه سرنوشــت م ــروزی ب ــن پی ــتیم. ای ــدی نمی داش ب

ــد. ــی کردن ــه خــود افتخــار کمای ــا ب نمــی آورد، آن ه
ــوش  ــا فرام ــر م ــت، مگ ــت اس ــادت زش ــی ع ــی خیل فراموش
ــه دار  ــان ب ــط طالب ــچ توس ــرم هی ــه ج ــی ب ــه جوان ــم ک کردی
آویختــه شــد. مگــر مــا این قــدر فرامــوش کاریــم کــه یکــروز 
قبــل وقتــی ظالمــان طالــب بی رحمانــه زن و کــودک قندهــاری 
را بــه رگبــار بســت؛ حداقــل لعنتــی بــه طالــب و تفکــر طالبانــی 
ــه  ــزاوار این گون ــتیم! س ــی اس ــت عجیب ــًا مل ــتیم. واقع نمی فرس
از خــود بیگانه گی هــا، یــک عمــر دربــه دری اســت کــه مــا بــه 

ــم. آن گرفتاری

ملک ستیز

مــا بــرای اهانــت و شــکنجۀ خــود دولــت 
! يم خته ا نســا

ــت.  ــد اس ــاد ارزش من ــک نه ــهروند ی ــاورم، ش ــه ب ب
ــی را در خــود جــا داده اســت.  ــت بزرگ ــد، دول ــاد ارزش من ــن نه ای
ــدرت  ــاخته، ندانســتن ق ــهروند را پریشــان س ــه ش ــی ک ــه عامل یگان
ــه می باشــد. شــهروند  ــه در انتخــاب »رأی« او نهفت ــی اســت ک بزرگ
بــرای  این کــه قدرتــش را بــه »اقتــدارِ مشــروع« تبدیــل کنــد، دولــت 
ــت  ــد در خدم ــه بای ــتند ک ــا هس ــن دولت ه ــس ای ــازد. پ را می س
شــهروندان قــرار گیرنــد، نــه آن کــه مدیــران دولت هــا شهروندان شــان 
ــل  ــروع، اص ــدار مش ــل اقت ــرای تمثی ــهروند ب ــد. ش ــت کنن را اهان
تفکیــک قــوا را در ســاختار نظــام سیاســی مطــرح کــرد تــا دولت هــا 

ــد. ــه درســتی شناســایی کن ــگاه خــود و شــهروندان را ب جای
فلسفۀ تفکیک قوا در دولت يعنی چه؟

ــی و  ــازی، اجرای ــای قانون س ــد برنامه ه ــا بتوانن ــه دولت ه ــرای آن ک ب
قضایــی خــود را بــا مســوولیت، تعهــد و درعیــن حــال پاســخ گویی 
ــد.  ــوا را برگزیدن ــک ق ــد، اصــل تفکی ــر هم دیگــر انجــام دهن در براب
ــرد حکومــت را ارســطو،  ــر عمل ک ــون در براب ــت قان اندیشــۀ حاکمی
فیلســوف یونانــی در کتــاب »سیاســت« ســه صد ســال قبــل از 
میــالد بــه بحــث گرفــت. در ســدۀ هفدهــم جــان الک، فیلســوف و 
سیاست شــناس انگلیــس کــه از پیــروان قــراداد اجتماعــی و تفکیــک 
قــوا در نظــام سیاســی بــود، ایــن اندیشــه را ترویــج بیش تــر بخشــید. 
الک شــهروند را جوهــر قــراردادِ اجتماعــی دانســت و قــدرت را بــه 

ــرد. ــته بندی ک ــت دس ــت و عدال ــون، حکوم ــای قان الیه ه
در ســدۀ هژدهــم، مانتیســکیو روشــن گر، حقــوق دان و سیاست شــناس 
معــروف فرانســوی اصــل تفکیــک قــوا را گســترش بیش تــر بخشــید 
ــه  ــای خودکام ــرای حکومت ه ــن ب ــه جایگزی ــۀ یگان ــه مثاب و آن را ب
ــی  ــم نظارت ــا چش ــکیو، پارلمان ه ــاور مانتیس ــه ب ــرد. ب ــش ک پیش ک
ــا پخــش  شــهروندان از عمل کــرد حکومت هــا هســتند. مانتیســکیو ب
ــی  ــوم سیاس ــگ عل ــدی را در فرهن ــالب ارزش من ــوری انق ــن تئ ای
ــهروند  ــگاه ش ــوا جای ــک ق ــل تفکی ــت، اص ــرد. در حقیق ــا ک ــر پ ب
در ســاختارهای نظــام و شــکوه مندی مردم ســاالری از مهم تریــن 
آییــن  می آیــد.  حســاب  بــه  روشــن گری  عصــر  پی آمدهــای 
تفکیــک قــوا در ســده های نزدهــم و بیســتم در فرهنــگ علــوم 
ــرای  ــد ب ــن روش نظام من ــه مقبول تری ــت و ب ــت یاف ــی عمومی سیاس

ــد. ــل ش ــدرن تبدی ــای م دولت ه
بــرای نظام هایــی کــه تــازه بــه مردم ســاالری گام گذاشــته اند، ترویــج 
ــازی  ــای دولت س ــن برنامه ه ــوا از چالش برانگیزتری ــک ق ــن تفکی آیی
بــه شــمار رفتــه اســت. تفکیــک قــوا از بــه رسمیت شناســی 
ــوۀ  ــت )ق ــی دول ــاد اساس ــه نه ــی هرس ــی و حرفه ی ــتقالل سیاس اس
ــون  ــوی قان ــه از س ــود ک ــاز می ش ــی( آغ ــی و قضای ــی، اجرای تقنین
ــا  ــاد کارویژه ه ــه نه ــن س ــپس ای ــرد. س ــروعیت می پذی ــی مش اساس
ــد.  ــن می کنن ــخیص و تعیی ــود را تش ــاختاری خ ــا و س و رهنموده
ــن  ــی ای ــت حرفه ی ــا ظرفی ــن ی ــکل دهی دکتری ــوم، ش ــۀ س مرحل
ــی  ــرد تخنیک ــد عمل ک ــا بتوانن ــن نهاده ــا ای ــازد، ت ــا را می س نهاده
ــان  ــک انس ــه ی ــت را ب ــک دول ــر ی ــد. اگ ــام دهن ــد انج و قانون من
ــزد  ــه مغــز انســان اســت کــه برنامــه می ری ــوۀ تقنینی ــم. ق تشــبیه کنی
ــا  ــه آن ه ــی ک ــا و عضالت ــت ها، پاه ــد. دس ــاذ می کن ــم اتخ و تصمی
ــر و  ــب، ضمی ــت. قل ــان اس ــی انس ــوۀ اجرای ــد، ق ــرو می بخش را نی
ــی و  ــوۀ قضای ــَا ق ــد، بن ــرد انســان قضــاوت می کن ــر عمل ک جــدان ب
عدلــی انســان اســت. حــاال اگــر ایــن ســه ارگان انســان بــا هم دیگــر 
ــه  ــتیم ک ــه هس ــانی مواج ــا انس ــا ب ــتند، م ــازگار هس ــگ و س هم آهن
ــن  ــر یکــی از ای ــا اگ ــد. ام ــل می کن ــادل عم ــازنده و ع شــعوری، س
ارگان هــا بــا دو ارگان دیگــر تناقــض دارد، عمل کــرد و بــازدۀ انســان 
ــن هســتند. ــز چنی ــی می شــود. دولت هــا نی دچــار چالش هــای فروان
یادداشــت: امیــدوارم ایــن نوشــته را وزیــر مالیــه و والــی ننگرهــار کــه 
ــد  ــوب کرده ان ــت و لت وک ــز را اهان ــن اواخــر شــهروندان عزی در ای

مــرور کننــد و جایــگاه خــود را در برابــر شــهروندان بشناســند.

فیـسبـوک نـــامــه
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کوبـا از نُـه روز بـه ایـن سـو بـرای فیـدل کاسـترو 
عـزاداری می کنـد. حـاال کاروان موترهـا، خاکسـتر 
بـرای خاکسـپاری در شـهر سـانتیاگو  او را  جنـازه 
دِکوبـا انتقـال دادنـد. هـزاران نفـر در ایـن مراسـم 
شـرکت کرده انـد تـا از رهبـر انقـالب وداع بگوینـد.
گهـواره  عنـوان  بـه  کـه  دِکوبـا  سـانتیاگو  شـهر  در 
انقـالب کوبـا اعتبـار دارد، تابـوت حـاوی خاکسـتر 
رهبـر انقـالب، فیـدل کاسـترو دفـن می شـود که ۲۵ 
نوامبـر در سـن 9۰ سـالگی فـوت کـرد. بـا مراسـم 
خاکسـپاری در گورسـتان سـانتا ایفیگنیا، عـزار داری 

نُـه روزه دولتـی پایـان می یابـد.
ده هـزار انسـان در برابـر موتـر جیـپ حامـل تابوت 
فیـدل کاسـترو درود فرسـتادند که از روز چهارشـنبه 
بـه این سـو از میـدان انقـالب در هاوانـا پایتخت در 
بـود.  مسـیر 9۰۰ کیلومتـری شـهر سـانتایاگو روان 
مـردم در حالـی کـه بیـرق کوبا را به دسـت داشـتند، 

فریـاد مـی زدنـد: »فیـدل، رفیق، مـردم با توسـت.«
در مراسـم خاکسـپاری از جملـه نیـکالس مـادورو 
رییـس  مورالـس  اوو  ونزوئـال،  جمهـور  رییـس 
جمهـور بولیویـا و نیـز دیگـو ماردونـا فوتبالیسـت 

کردنـد. شـرکت  افسـانه یی 
کاروان موترهـای عـزا، شـهرهای متعـدد ایـن دولت 
سوسیالسـتی را پشـت سر گذاشـت. ده ها هزار مردم 
بـرای وداع بـه سـرک هـا برآمدنـد. در ایـن مـدت 
زمـان، اسـتعمال الکهـول ممنـوع اعـالم شـد و همه 

کانسـرت هـا و مراسـم ورزشـی بـه تاخیـر افتاد.
شـهر  سـوی  بـه  هاوانـا  از  عـزا  موترهـای  کاروان 

سـانتیاگو، در مسـیر مخالـف راهـی روان بـود کـه 
توسـط انقالبیـون به نام "کاروان آزادی" مسـما شـد. 
در جنـوری سـال ۱9۵9، شورشـیان بـه رهبری فیدل 
کاسـترو، بعـد از پیـروزی علیـه سـربازان دیکتاتـور 
باتیسـتا، بـا جشـن پیـروزی از شـهر سـانتیاگو بـه 

هاوانـا پایتخـت ایـن کشـور آمدنـد.
رسیدن به سانتیاگو دِ کوبا

کاسـترو تـا سـال ۲۰۰۶ کـه قـدرت را بـه بـرادرش 
بـر کشـور  رائـول واگـذار کـرد، حـدود ۴۷ سـال 
حاکـم بـود. رائـول کاسـترو بـر خالف  بـرادرش که 
کوبـا را در جهـان خـارج منـزوی کـرد، بـا احتیـاط 
یـک سیاسـت بـاز را اختیـار کـرد. گشـایش روابـط 
دپلوماتیـک بـا دشـمن دیرینه ایـاالت متحـده امریکا 

از آن جملـه اسـت.
او مثـال به مـردم اجازه فعالیـت در چارچوب تصدی 
هـای خصوصـی را داد و بـه ایـن ترتیـب کوبایی ها 
اجـازه یافتنـد تـا بـه رسـتورانت داری، توریسـم و 

فعالیـت هـای خصوصی اقـدام کنند.
رد کردن کیش شخصیت 

طـوری کـه رائـول بـرادر و جانشـین اش در شـهر 
سـانتیاگو د کوبـا اظهـار کـرد؛ در کوبا بایـد در آینده 
هیـچ بنـا بـرای یادبـود رهبـر انقـالب ایجاد نشـود. 
فیـدل کاسـترو بـا تاکید دسـتور داده بود کـه برای او 
نـه مجسـمه پرپا کننـد و نه سـرک ها یا نهادهـا را با 

نـام او نامگـذاری کنند.

ــد  ــا( از رون ــتان )یونام ــل در افغانس ــازمان مل ــی س ــی سیاس ــر نمایندگ دفت
ــان کــودک در  ــا زندانی ــی افغانســتان ب ــار نهادهــای حکومت نگهــداری و رفت

ــت. ــت کرده اس ــراز رضای ــور اب ــن کش ای
براســاس تحقیــق ایــن نهــاد از مراکــز اصــالح و تربیــت کــودکان، در ایــن 
مراکــز تدابیــری در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا معیارهــای حداقلــی کــه توســط 

ســازمان ملــل در نظــر گرفتــه شــده ســازگاری دارد.
ســازمان ملــل افــزوده اســت کــه در ایــن مراکــز بیــش از یــک هــزار کــودک 

نگهــداری می شــوند کــه حــدود ۱۰۰ نفــر آنــان دختــران نوجــوان هســتند.
ــر بازگشــت  ــه ب ــرده اســت ک ــت افغانســتان پیشــنهاد ک ــه دول ــاد ب ــن نه ای

ــد. ــز کن ــه بیشــتر تمرک ــه جامع ــی ب ــان زندان نوجوان
مایــکل هارتمــن، رییــس بخــش حاکمیــت قانــون دفتــر یونامــا گفته اســت: 
"تحقیقــات مــا نشــان می دهــد کــه تالش هــای دولــت بــرای رســیدگی بــه 
ــه  ــود یافت ــد، بهب ــر می برن ــه س ــارت ب ــت نظ ــه تح ــی ک ــای نوجوانان نیازه

اســت."
او افــزوده اســت کــه وزارت هــای عدلیــه و معــارف افغانســتان هنــوز هــم بــه 
ــای  ــی و برنامه ه ــت محــل زندگ ــود وضعی ــت بهب ــی جه ــت بین الملل حمای

جدیــد بــرای توانمنــد ســازی نوجوانانــی کــه در بنــد هســتند، نیــاز دارنــد.
ــه افغانســتان در  ــق نشــان می دهــد ک ــن تحقی ــزوده کــه کل ای ــاد اف ــن نه ای
ــی  ــی پیشــرف داشــته ول ــل قبــول جهان ــه معیارهــای قاب زمینــه دسترســی ب
ســطح پیشــرفت در ۳۴ مرکــز اصــالح و تربیــت کــودکان در سراســر ایــن 

کشــور یکســان نیســت.
ــه  ــده می شــود ک ــه نارســایی ها بیشــتر در مراکــزی دی ــزوده ک ــاد اف ــن نه ای

ــه افغانســتان ایجــاد شــده اند. توســط وزارت عدلی
بــر اســاس ایــن گــزارش، حکومــت افغانســتان اســتفاده از اکثــر مجازات های 

ظالمانــه، غیــر انســانی و اهانــت آمیــز را ممنــوع کرده اســت.
ــن  ــودکان، ای ــداری ک ــل نگه ــز مح ــر مراک ــه در اکث ــزوده ک ــاد اف ــن نه ای
نوجوانــان از دیــدار بــا خانواده هــای شــان محــروم می شــوند کــه بــا قوانیــن 
ــدارد و  ــی ســازگاری ن ــا قواعــد بین الملل ــی ب افغانســتان ســازگاری دارد ول

ــد. ــن داخلــی خــود را بازنگــری کن ــد قوانی افغانســتان بای
در گــزارش ایــن نهــاد تاکیــد شــده کــه ایــن کــودکان از نظــر تغذیــه، نحــوه 

نگهــداری و مراقبــت از آنهــا در شــرایط مناســب قــرار دارنــد.

وداع کـوبا با فیـدل کاستـرو

سازمان ملل از وضعیت نگهداری کودکان زندانی در افغانستان ابراز رضایت کرد

تاکید بر هماهنگ کردن اخراج 
مهاجرین رد شده از آلمان

ـــر  ـــی ب ـــرت و پناهندگ ـــور مهاج ـــدرال در ام ـــان ف اداره آلم
ـــده  ـــان رد ش ـــی ش ـــت پناهندگ ـــه درخواس ـــی ک متقاضیان
ـــورهای  ـــه کش ـــر ب ـــه زودت ـــا هرچ ـــد ت ـــی کن ـــار وارد م فش
ـــای  ـــا و نهاده ـــتگاه ه ـــرار اســـت بازداش ـــد. ق ـــان برگردن ش

ـــوند. ـــاد ش ـــن کار ایج ـــرای ای ـــی ب حفاظت
در بررســـی شـــرکت مشـــورتی "مـــک کینســـی" کـــه 
براســـاس ســـفارش اداره آلمـــان فـــدرال در امـــور 
ـــده  ـــدگان رد ش ـــت پناهن ـــرار اس ـــده، ق ـــه ش ـــرت تهی مهاج
ــت داده  ــان برگشـ ــورهای شـ ــه کشـ ــر بـ ــه زودتـ هرچـ

شـــوند.
ــبنه  ــاگ" روز یکشـ ــت ام زونتـ ــی "ولـ ــه آلمانـ روزنامـ
ـــک  ـــورتی "م ـــرکت مش ـــاورین ش ـــه مش ـــزارش داده ک گ
ـــا  ـــدرال تقاض ـــان ف ـــاالت آلم ـــام ای ـــطح تم ـــی" در س کینس
کـــرده انـــد کـــه جریـــان برگشـــت دادن پناهجویـــان رد 
شـــده را بـــا هماهنگـــی مشـــترک مدیریـــت کننـــد. در 
ـــد  ـــه بای ـــن زمین ـــه "در ای ـــده ک ـــزوده ش ـــی اف ـــن بررس ای
بازداشـــتگاه هـــا و نهادهـــای محافظتـــی ایجـــاد شـــود."
ــای  ــویق برگشـــت هـ ــرای تشـ ــد بـ ــرآن بایـ ــزون بـ افـ
ـــی  ـــای مال ـــت ه ـــده، پرداخ ـــان رد ش ـــه پناهجوی داوطلبان
ـــک  ـــه ی ـــه، ب ـــن زمین ـــد و در ای ـــش یاب ـــا افزای ـــرای آنه ب
"جریـــان ثبـــت دیجیتالـــی موثـــر در مراکـــز ثبـــت نـــام 
ـــی  ـــور خارج ـــتر در ادارات ام ـــدان بیش ـــن"، کارمن مهاجری
و مرکزیـــت مســـئولین در ایـــاالت آلمـــان نیـــاز اســـت.

ـــاری  ـــل بیم ـــه دلی ـــده ب ـــان رد ش ـــورد پناهجوی ـــن م در ای
ـــد  ـــور بمانن ـــی در کش ـــرای مدت ـــد ب ـــناد، بای ـــدان اس ـــا فق ی
ـــه، بلکـــه فقـــط بســـته  ـــول ن ـــه آنهـــا پ و در ایـــن صـــورت ب

ـــود. ـــاز داده ش ـــورد نی ـــیای م ـــی و اش ـــای خوراک ه
براســـاس گـــزارش روزنامـــه "ولـــت ام زونتـــاگ"،  
ـــک  ـــال ۲۰۱۷، ی ـــان س ـــا پای ـــی" ت ـــک کینس ـــی "م بررس
ـــم  ـــت ک ـــده را دس ـــان رد ش ـــت پناهجوی ـــش برگش افزای
ـــر  ـــا نظ ـــد، ام ـــی کن ـــی م ـــش بین ـــر پی ـــزار نف ـــا  ۴۸۵ ه ت
ـــًا از  ـــزار واقع ـــط ۸۵ ه ـــاالنه فق ـــی، س ـــش بین ـــن پی ـــه ای ب

ـــوند. ـــی ش ـــارج م ـــان خ آلم
در ایـــن صـــورت هزینـــه هـــای مجموعـــی بـــرای 
ـــورو  ـــارد ی ـــه میلی ـــدود س ـــده ح ـــراج ش ـــان اخ پناهجوی
تمـــام خواهـــد شـــد. هزینـــه بـــرای بررســـی شـــرکت 
مشـــورتی "مـــک کینســـی"، ۱.۸ میلیـــون یـــورو تمـــام 
ـــرت آن را  ـــور مهاج ـــدرال در ام ـــان ف ـــه اداره آلم ـــده ک ش

پرداخـــت کـــرده اســـت.
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