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طــی بیشــتر از 13 ســال گذشــته ، روســتا نشــینان مــا بــا تطبیــق برنامــۀ همبســتگی ملــی ، توانســتند تجــارب عملــی 
برجســته وارزشــمندی را درراســتای انکشــاف اجتماعــی ، اقتصــادی وبهبــود معیشــت کســب نماینــد. ایــن تجربــۀ بــزرگ 
و اســتثنایی کــه بزرگتریــن حرکــت انکشــافی را درکشــور بوجــود آورد ، عمدتــًا بوســیلۀ خــود مــردم وبــا یــک میکانیــزم 

منســجم ، عملــی گردیــد. 
ــری ، انتخــاب و عمــل   ــم گی ــت تصمی ــا صالحی ــه همان ــردم در مســیر انکشــاف روســتاهای کشــور ک نقــش ســازندۀ م
بوســیلۀ آنــان را دربرداشــت ، راه را بــرای رشــد وآبادانــی روســتا هــای کشــور بازکــرد. مــردم کشــور بــا تطبیــق برنامــۀ 
همبســتگی ملــی توانســتند دســتاورد هــای بــزرگ وچشــمگیری درزمینــۀ بازســازی ، نوســازی واحــداث پــروژه هــای عــام 
ــا ایــن حرکــت ، راههــای کاهــش فقــر ،  ــه ارمغــان بیاورنــد. ب المنفعــۀ اقتصــادی واجتماعــی بــرای ده وقریــۀ خویــش ب
تأمیــن حکومــت داری محلــی ، بهبــود معیشــت روســتاییان وبســا ارزشــهای دیگــر رابــه میــان آورد کــه درنتیجــۀ آن هــم 

ســیمای روســتاهای مــا دگرگــون شــد وهــم درزنــده گــی دهاتیــان مــا تغییــرات مهمــی رونمــا گردیــد.
اکنــون کــه برنامــۀ همبســتگی ملــی پایــان یافتــه اســت ، رهبــری دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان بخاطــر ادامــۀ رشــد 
وانکشــاف درکشــور و رفــاه مردمــان آن ، اینــک برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی را دریــک طــرح بزرگتــر وجامــع تــر اعــالم 
نمــوده اســت تــا بــا بهــره گیــری از تجــارب عملــی برنامــۀ همبســتگی ملــی و صالحیــت کاری شــوراهای انکشــافی آن ، 

مــوج تــازۀ نوســازی و ترقــی وســازنده گــی را درکشــور بــه راه بیانــدازد. 
برنامــۀ میثــاق شــهروندی بــرای ده ســال دیزایــن شــده و درســه مرحلــه مــورد تطبیــق قــرار خواهــد گرفــت. مرحلــۀ اول 
ــا بودجــۀ  ــه را در تمــام 3۴ والیــت کشــور ب ــر ســوم کشــور یعنــی 11۷ ولســوالی و 1۲ هــزار قری ــن برنامــه ، یــک ب ای
حــدود یــک میلیــارد دالرامریکایــی 
ــن  ــد. ای ــرار میده ــش ق ــت پوش تح
ــار  ــا معی ولســوالی هــا و روســتا هــا ب
ــا  ــم ب ــح در تفاه ــی واض ــای خیل ه
ــت و  ــری حکوم ــد رهب ــان وتأیی والی
ــت.   ــده اس ــت گردی ــی تثبی ــدت مل ح
ــی  ــۀ مل ــق برنام ــت از طری ــد گف بای
ــی  ــات اساس ــهروندی، خدم ــاق ش میث
ــه،  ــم و تربی ــی، تعلی ــمند صح و ارزش
ــی،  ــوژی زراعت ــود تکنال ــج و بهب تروی
احیــای زیربنــای کوچــک آبیــاری، 
تهیــۀ آب آشــامیدنی، تهیــۀ انــرژی 
ســرکهای  اعمــار  و  تجدیــد  قابــل 

ــردد. ــه میگ ــت، ارای ــده اس ــنهاد ش ــردم پیش ــرف م ــه از ط ــه هم ــی ک دهات
ــاق  ــی میث ــۀ مل ــۀ برنام ــۀ افتتاحی ــات درجلس ــاف ده ــا وانکش ــر احی ــی وزی ــد دران ــر احم ــر نصی ــۀ انجنی ــاس بیانی براس
شــهروندی ، ارایــۀ خدماتــی چــون خدمــات صحــی، تعلیــم و تربیــه و آب آشــامیدنی حتمــی بــوده و ســایر خدمــات فــوق 

الذکــر، طبــق اولویــت هــای مــردم و بــر مبنــای اقتصــادی بــودن آن ارایــه خواهــد شــد.
ــۀ رهبــری جمهــوری اســالمی افغانســتان ، درراســتای  ــات بهــی خواهان ــر نی ــه ب ــا تکی ــاق شــهروندی ب برنامــۀ ملــی میث
ــاه اقتصــادی واجتماعــی مــردم، هــم درشــهر هــا و هــم درروســتا هــای کشــور عملــی میگــردد و تــالش عمــدۀ آن  رف
برمحــور بهبــود  معیشــت شــهروندان  افغانســتان بنــا برایجابــات زنــده گــی درعصــر حاضراســت. درایــن برنامــه فاصلــه 
میــان شــهرها ودهــات کاهــش خواهــد یافــت ، بنیــۀ اقتصــادی مــردم تقویــت خواهــد شــد، پــروژه هــای بنیــادی وعــام 
المنفعــۀ بزرگتــر درشــهرها ودهــات کشــور تطبیــق خواهــد شــد و درکل نیازمنــدی هــای اساســی مــردم دریــک مقیــاس 

وســیع بــراورده خواهــد شــد. 
بــا تطبیــق برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی ، بازهــم مــردم انتخــاب خواهنــد کــرد ، تصمیــم خواهنــد گرفــت ودر زمینــه، 
عمــل خواهنــد کــرد. البتــه درایــن جریــان ، دولــت نیــز درکنــار مــردم ، گام برمیــدارد وبرنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی 
را درعمــل تحقــق میبخشــد. بــا ایــن رونــد ، فاصلــه میــان مــردم وحکومــت، بیــش از پیــش کوتــاه شــده و وایــن تعهــد 

دوجانبــه ، شــکل حقیقــی بــه خــود میگیــرد.
چنانچــه درایــن رابطــه ، انجنیــر نصیــر احمــد درانــی وزیــر احیــا وانکشــاف دهــات درمحفــل افتتاخیــۀ ایــن برنامــۀ بــزرگ 

ملــی ضمــن برشــمردن خصایــص و ویــژه گــی هــای مختلــف برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی گفــت:
ــار  ــوازن درکن ــاف مت ــرای انکش » ب
بــه   ، قریــه  انکشــافی  شــوراهای 
ــز  ــا نی ــهر ه ــافی ش ــوراهای انکش ش
شــده  داده  جــای  برنامــه  درایــن 
ــا  ــۀ شــهر ه ــن ، فاصل ــه ای اســت ک
ــد داد.  ــش خواه ــتاها را کاه و روس
درعملیــۀ تطبیــق برنامــۀ ملــی میثــاق 
شــهروندی  بــه والیــان ، ولســوال هــا 
ــازنده و  ــش س ــز نق ــارواالن نی و ش
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــی داده ش اساس
بــا  مــردم  نزدیکــی  موجــب  کار 
حکومــت شــده و حکومــت داری 

ــآورد.« ــان می ــه  می ــوب را ب خ

رفاه و انکشاف با برنامۀ ملی میثاق شهروندی

وزارت مخابرات:

مکالمات شهروندان مصون نیست
درصــد   89 حاضــر  حــال  در 
ــه خدمــات انترنتــی  شــهروندان ب
ــد كــه در مجمــوع  دسترســی دارن
 140 می شــوند.  میلیــون   21
هــزار تــن از تیلفــون ســیم دار و  
93 هــزار از تیلفون هــای خــط دار 
درصــد   17 می كننــد.  اســتفاده 
مــردم بــه خدمــات انترنتی دســت 
ــی 4-3  ــات انترنت ــد خدم يافته ان
درصــد افزايــش يافتــه و 200 
هــزار تــن در ســکتور مخابــرات  
ــه 40 درصــد  ــد ك مشــعول كار ان

بانــوان تشــکیل می دهنــد را 
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هرچنــد تحویــل ســال میــالدی ربط مســتقیمی 
ــه  ــی ک ــی از آن جای ــدارد، ول ــا ن ــه کشــور م ب
ــی در  ــورهای غرب ــا کش ــتان ب ــط افغانس رواب
بلندتریــن ســطِح خــود قــرار گرفتــه، تحویــل 
ســال در آن کشــورها بی ربــط بــه وضعیــت و 

ــد.  ــوده نمی توان ــز ب ــن کشــور نی ــدۀ ای آین
ــا همــۀ مشــکالت و  ــان ســال ۲016 را ب جهـ
پیامدهــای خواســته و ناخواســتۀ آن پشــِت 
ــرد.  ــاز ک ــو را آغ ــالی ن ــت و س ــر گذاش س
همان گونــه کــه معمــول اســت در آغــاز ســال 
نــو، همــه بــه یکدیگــر بهترین هــا را آرزو 
می کننــد و حکومت هــا وعــدۀ ســـالی نیکــو را 
می دهنــد. برخــی اندیشــمندان معتقــد انــد کــه 
تغییــر تقویم هــا چنــدان ربــط وثیــق و مســتقیم 
ــِی  ــی و اجتماع ــی، سیاس ــوالت تاریخ ــه تح ب
ــد داشــته باشــد؛  ــان نمی توان کشــورها و مردم
ولــی از آن جایــی کــه ذهــن بشــری بــه 
ــر مــی دارد  ــم شــده کــه خوش ت ــی تنظی گونه ی
ــجم و  ــورِت منس ــه ص ــز را ب ــه چی ــه هم ک
تثبت شــده ضبــط کنــد، تحویــل ســال هــم  را 
ــوان  ــه عن ــرد و از آن ب ــک می گی ــاِل نی ــه ف ب

ــد.  ــاد می کن ــف ی ــۀ عط نقط
انــد کــه  از نظریه پــردازان معتقــد  برخــی 
ــز در تحــوالت  ــِل ســده ها و هزاره هــا نی تحوی
تحــوالت  و  نیســتند  اثرگــذار  اجتماعــی 
و  شــرایط  بــه  متکــی  عرصه هــا  ایــن  در 
مناســباِت ویــژۀ اجتماعــی و سیاســی انــد کــه 
می تواننــد تحــول ایجــاد کننــد. بــه گونــۀ 
ــا بیســت  ــوزده و ی ــرن ن ــوان از ق ــال، نمی ت مث
ــر  ــر از یکدیگ ــع جدایی پذی ــوان مقاط ــه عن ب
یــاد کــرد و مثــاًل گفــت از فــالن تاریــخ 
ــان  ــد، چن ــت ش ــرن بیس ــان وارد ق ــه جه ک
ــن  ــۀ ای ــه گفت ــل ب ــز رخ داد؛ ب ــی نی تحوالت
ــوزده و  ــای ن ــوالت قرن ه ــردازان، تح نظریه پ
بیســت در دروِن یکدیگــر قابــل بررســی انــد و 
ــوان  ــه عن ــوان از مقاطــع تاریخــی ب فقــط می ت

تمایزگذاری هــای تقویمــی یــاد کــرد. 
ــن  ــه کــه در آغــاز ای ــن حــال، همان گون ــا ای ب
ــی  ــه گونه ی ــاد شــد، ذهــن بشــری ب نوشــته ی
ساخته شــده کــه عالقه منــد اســت مقاطــع 

ــه  ــف ب ــای عط ــوان نقطه ه ــه عن ــی را ب زمان
ــالدی  ــال ۲01۷ می ــاز س ــپارد. آغ ــر بس خاط
نیــز از ایــن منظــر می توانــد قابــل توجــه 
و تأمــل باشــد. مهم تریــن اتفاقــی کــه در 
ــر  ــد روزِ دیگ ــا چن ــت ت ــرار اس ــال ق ــن س ای
بیفتــد، رفتــن دونالــد ترامــپ رییــس جمهوری 
منتحــِب ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــه کاخ ســفید 
و انتقــال قــدرت از بــاراک اوبامــا بــه اوســت؛ 
رییــس جمهــوری کــه در میــان بهــت و حیرِت 
مــردم امریــکا و جهــان، انتخابــات ســال ۲016 

ــم زد. ــع خــود رق ــه نف را ب
 بســـیاری از تحلیل گــران معتقــد انــد کــه 
رفتــن ترامــپ بــه کاخ ســفید، می توانــد جهــان 
ــه  ــد ک ــازد. هرچن ــازه بس ــی ت را وارد مرحله ی
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــاط ب ــا احتی ــا ب برخی ه
ــچ  ــه هی ــفید ب ــر در کاخ س ــه تغیی ــد ک می کنن
صــورت بــه تغییــراِت گســترده و آن چنانــی در 
ــی  ــود، ول ــر نمی ش ــکا منج ــت های امری سیاس
ــی  ــت چشم پوش ــن واقعی ــال از ای ــن ح ــا ای ب
نمی کننــد کــه افــراد نیــز در سیاســت های 
یــک کشــور می تواننــد تأثیرگــذاری هــای 
خــاِص خــود را داشــته باشــند. بحــث اصلــی 
ــه و  ــه برنام ــا چ ــپ ب ــه ترام ــت ک این جاس
آجنـــدایی وارد کاخ ســفید خواهــد شــد و آیــا 
ــی اش ادعــا  ــارزات انتخابات ــه کــه در مب آن گون
ــازه در جهــان و  می کــرد، منشــای تحــوالِت ت

ــد؟ ــد ش ــکا خواه امری
ــر  ــکا ب ــت های امری ــر، سیاس ــرف دیگ  از ط
ــت و  ــذار اس ــز تأثیرگ ــتان نی ــه و افغانس منطق
بســیاری از کشــورهای منطقــه منتظــر انــد 
ببیننــد کــه ترامــپ بــا رســیدن بــه کاخ ســفید، 
ــه  ــه ب ــا منطق ــه ب ــی را در رابط ــه برنامه های چ
اجــرا خواهــد گذاشــت. بحــث افغانســتان 
البتــه در ایــن میــان از اهمیــِت ویــژه برخــوردار 

اســت. 
امریــکا  هرچنــد  اوبامــا  آقــای  زمــاِن  در 
ــارزه  ــا در مب ــی موفقیت ه ــه برخ ــت ب توانس
ــدا  ــت پی ــان دسـ ــا تروریســم در ســطح جه ب
کنــد؛ ولــی در مــورد افغانســتان نتوانســت 
بــه آن وعده هایــی کــه داده بــود، برســد. 

افغانســتان در زمــاِن آقــای اوبامــا وارد دورِ 
تازه یــی از تنش هــا و درگیری هــای نظامــی 
ــا برخــی کشــورهای  ــز ب ــط آن نی شــد و رواب
ــردی  ــه سـ ــتان، ب ــه پاکس ــایه و از جمل همس
گراییــد. آقــای اوبامــا هرچنــد بــه ایــن نتیجــه 
ــه  ــه ب ــم در منطق ــای تروریس ــه منش ــید ک رس
ــچ سیاســِت  ــی هی ــد؛ ول ــط می یاب پاکســتان رب
ــه  ــور ب ــن کش ــِر ای ــخت گیرانه یی را در براب س
ــای  ــه آق ــی رود ک ــار م ــت. انتظ ــرا نگذاش اج
ترامــپ الاقــل ایــن واقعیــت را بهتــر درک کنــد 
ــذار،  ــت های تأثیرگ ــاذ سیاس ــا اتخ ــد ب و بتوان
ــم و  ــتان از تروریس ــای پاکس ــو حمایت ه جل
افراط گرایــی در منطقــه و افغانســتان را بگیــرد.
آقــای  بــه نظــر می رســد،   آن گونــه کــه 
ــن  ــر پوتی ــا والدیمی ــی ب ــط خوب ــپ رواب ترام
ــرده  ــد ب ــیه دارد و امی ــوری روس ــس جمه ریی
ــای  ــان آق ــن دو کشــور در زم ــه ای می شــود ک
ــه  ــان در منطق ــت از تقابل های ش ــپ، دس ترام
برداشــته و بــه صــورت مشــترک، بــه راه حلــی 
قناعــت بخــش بــرای مشــکالت منطقــه دســت 

ــد.  ــدا کنن پی
افغانســتان نیــز ســال ۲01۷ را بــا بیــم و امیـــد 
کشــور  دولت مــردان  اســت.  کــرده  آغــاز 
ــتاورد  ــال پُردس ــال، س ــن س ــه ای ــد ک امیدوارن
ــی  ــد؛ ول ــان باش ــت برای ش ــو از موفقی و ممل
ــور و  ــی کش ــکالت سیاس ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــه  ــت، ب ــود در درون حکوم ــات موج اختالف
نظــر نمی رســد کــه رییــس جمهــوری و 
ــتان را  ــوند افغانس ــق ش ــی موف ــس اجرای ریی
ــات  ــده نج ــود آم ــه وج ــراِن ب ــگال بح از چن

ــد.  دهن
بــه  بــا توجــه  افغانســتان در ســال ۲01۷ 
مشــکالت سیاســی آن، احتمــال دارد روزهــای 
ــی  ــد؛ روزهای ــته باش ــِش رو داش ســختی را پی
کــه در هفته هــای پایانــی ســال ۲016 بــه 
ــد  ــِد سیاســی انجامی شــکل گیری فضــای جدی
ــال ۲01۷  ــج آن در س ــه نتای ــال دارد ک و احتم

خــود را نشـــان دهــد.   
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و  اســت  میــالدی   ۲01۷ ســاِل  روز  دومیــن  امــروز 
ــراز  ــر از ف ــاهِ پُ ــا پشــِت ســر گذاشــتِن 1۲ م افغانســتان ب
و نشــیب و 5۲ هفتــۀ مملــو از جنــگ و نابســامانی، 
افزایــش مهاجرت هــا و بی جــا شــدن مــردم؛ پــا بــه 
ــر  ــت در آن خوش ت ــدوار اس ــه امی ــذارد ک ــالی می گ سـ

بدرخشــد. 
ــِت مــا اظهــار امیــدواری می کردنــد  پیشــتر، مقامــات دول
امنیتــی  عرصــۀ  در  افغانســتان    ۲01۷ ســال  در  کــه 
ــی خواهــد داشــت؛ امــا حــاال قرایــن  دســتاوردهای خوب
ــا  ــال افغانســتان ب ــن س ــه در ای ــد ک ــی ان و شــواهد حاک
ــد.  ــد ش ــه خواه ــر مواج ــر و جدی ت ــکالتی بزرگ ت مش
همیــن اکنــون، ســه خطــر در برابــر امنیــِت کشــور 
قــرار دارد. بــالک ســه جانبۀ روس، پاکســتان و چیــن 
ــد  ــد، می توان ــرار می گیرن ــان ق ــت از طالب ــه در حمای ک
ــازه در ســطح منطقــه و جهــان شــود؛  ســبب نزاع هــای ت
واگــذاری بخش هایــی از والیــت هلمنــد بــه نفــع طالبــان 
در ســال ۲01۷ و نیــز گســترش حضــور داعــش در 
ــدۀ  ــراِت عم ــا و خط ــور، از تهدیده ــی از کش بخش های

ــد.  ــِش رو ان ــالدی پی ــال می س
از طــرف دیگــر، عــدم تــوازن در سیاســِت خارجــِی 
ــد  ــه می توان ــت ک ــر از مشکالتی س ــی دیگ ــت، یک دول
ــی  ــد. ول ــق کن ــر خل ــال دردس ــن س ــور در ای ــرای کش ب
و  چندپارچه گــی  و  ازهم پاشــی  همــه،  از  مهم تــر 
رو در رویــِی جریان هــا و چهره هــای سیاســی اســت 
ــامانی ها  ــا و نابس ــر ناامنی ه ــر ب ــی دیگ ــود عامل ــه خ ک
پنداشــته می شــود. همیــن اکنــون، دســتگاه قــدرت کــه از 
ــای  ــکالت و ندانم کاری ه ــا مش ــود، ب ــه می ش ارگ تغذی
فــراوان مواجــه اســت. قضیــۀ معــاون اوِل رییــس جمهــور 
ــده  ــِر تعیین کنن ــی از عناص ــان برخ ــه می ــی ک و اختالفات
ــم  ــه در تی ــی ک ــان اختالفات در ارگ وجــود دارد و همچن
ــداهلل  ــر عب ــی به خصــوص در محــور داکت ریاســت اجرای
ــه  ــدام ب ــان دارد، هرک ــور جری ــد ن ــا محم ــتاد عط و اس
ــن  ــرد و ای ــد ک ــک خواه ــکالت کم ــردِن مش ــتر ک بیش
تصمیم گیــرِی  روی  را  تأثیــرش  مســلمًا  هم پاشــی ها، 
کشــورهای خارجــی در مــورد افغانســتان و نیــز مناســباِت 

ــذارد.   ــت و کار می گ ــألۀ امنی ــه مس ــی از جمل داخل
ایــن تهدیدهــا درحالــی کــه طالبــان می تواننــد بــه 
ــوند  ــل ش ــال تبدی ــن س ــاک در ای ــیار خطرن ــِش بس چال
ــای  ــت از جاه ــس راح ــا نف ــد ب ــز می توان ــش نی و داع
ــی را  ــم و گنگ ــیار مبه ــِت بس ــر بکشــد، وضعی ــر س دیگ
ــا را هــم  ــِش مهاجرت ه ــه افزای ــذارد ک ــش می گ ــه نمای ب
در پــی خواهــد داشــت؛ زیــرا ســال گذشــته اصلی تریــن 
عامــِل مهاجــرت در کشــور، نگرانــی مــردم از بدتــر شــدن 
ــت  ــوده اس ــی کاری ب ــادی و ب ــی، بی اعتم ــت امنیت وضعی
ــردم را  ــت م ــِن وضعی ــز عی ــش رو نی ــال پی ــه در س ک

ــرد.  ــد ک ــد خواه تهدی
به طــور کلــی، می تــوان گفــت همــۀ آن چــه کــه در ســال 
ــی را روی  ــراِت عمیق ــاد، تأثی ــاق افت ۲016 در کشــور اتف
ــن  ــت در ای ــذارد. حکوم ــال ۲01۷ می گ ــت در س وضعی
ســال بــا چالش هــای متعــدد در ســطوِح مختلــف مواجــه 
ــرای نجــات از بحــران ناچــار  ــر رو، ب ــه ه ــا ب اســت؛ ام
اســت روی سیاســت خارجــی و مناســباِت نه چنــدان 
ــِی  ــِد مدیریت ــز روش هــای ناکارآم ــی و نی ــوازِن منطقه ی مت
خویــش تجدیــد نظــر کنــد و اصالحاتــی فوری و اساســی 

را در رأس و قاعــدۀ نهادهــای امنیتــی رونمــا ســازد. 
دولــت افغانســتان در قــدم اول نیازمنــد تطبیــق توافق نامــۀ 
سیاســی اســت تــا اعتمــاد سیاســی بــه کشــور برگردانــده 
ــک  ــاد ی ــدف ایج ــالش به ه ــد ت ــپس نیازمن ــود و س ش
قدرت هــای  همــۀ  بــا  آینــده  بــه  معطــوف  رابطــۀ 
ــور را  ــد کش ــه می توان ــت ک ــی اسـ ــی و بین الملل منطقه ی
از ورود بــه فــاز جـــدیِد جنــگ و رقابــِت منفــِی قدرت هــا 
ــا تروریســم و فســـاد اداری  ــارزه ب حفــظ کنـــد. ارادۀ مب
ــور  ــک کش ــوان ی ــه عن ــتان ب ــِت افغانس ــت موقعی و تثبی
ــه عنــوان یــک نقطــۀ قابــل  ــا منطقــه ب در حــاِل تعامــل ب
ــال  ــور در س ــرای کشـ ــد ب ــه، می توان ــرای هم ــاد ب اعتم

ــد.  ــا باش ــد و راهگش ۲01۷ مفی

افغانستان؛
 مشکالت و راه حل ها در سال 2017

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1934  د  و    شنبه       13جد  ی /  د  ی        y    1395   3 ربیع الثانی    y 1438   2 جنو ر ی   2017

افغانستان نیز سال 2017 را با بیم و امیـد آغاز كرده است. دولت مردان كشور 
امیدوارند كه اين سال، سال پُردستاورد و مملو از موفقیت برای شان باشد؛ ولی با توجه 
به مشکالت سیاسی كشور و اختالفات موجود در درون حکومت، به نظر نمی رسد كه ريیس 
جمهوری و ريیس اجرايی موفق شوند افغانستان را از چنگال بحراِن به وجود آمده نجات 
دهند. 
افغانستان در سال 2017 با توجه به مشکالت سیاسی آن، احتمال دارد روزهای سختی را 
پیِش رو داشته باشد؛ روزهايی كه در هفته های پايانی سال 2016 به شکل گیری فضای 

جديِد سیاسی انجامید و احتمال دارد كه نتايج آن در سال 2017 خود را نشـان دهد  
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نماینده ویژه پوتین: 

اگر به اقتصاد، مدیریت و ارتش افغانستان 
كمک نشود، این كشور فرو می پاشد

افغانستان  امور  در  پوتین  ویژه  نماینده 
اظهار امیدواری کرد که با روی کار آمدن 
در  واشنگتن  امریکا،  در  ترامپ  دونالد 
سیاست طوالنی مدتش در قبال افغانستان 

بازنگری کند.
ضمیر کابلوف، نماینده ویژه پوتین در امور 
خبرگزاری  با  مصاحبه یی  در  افغانستان 
آناتولی تأکید کرد: باید منتظر ماند و دید 
منتخب  رییس  جمهور  ترامپ،  دونالد  که 
افغانستان  قبال  در  را  موضعی  امریکا چه 
اتخاذ می کند تا در مورد آن قضاوت کنیم. 
او خودش گفته و همه نیز گفتند که یک 
تاجر است و فردی عملگراست و ممکن 
گذشته  سال   15 رویه  تغییر  برای  است 
افغانستان  قبال  در  هم پیمانانش  و  امریکا 

تالش کند.
کابلوف تاکید کرد که امریکا در 15 سال 
افغانستان  دالر خرج  تریلیون  یک  گذشته 
کرده تا بازسازی را که ما در زمان اتحاد 
جماهیر شوروی در افغانستان انجام دادیم، 
بوده  بیهوده  تالش ها  این  اما  دهد  انجام 

باید  ترامپ  می گیرم  فرض  من  و  است 
افغانستان  این وضع در  تغییر  برای  کاری 

انجام دهد.
یکسری  باید  ترامپ  گفت:  کابلوف 
بلکه  روسیه  برای  فقط  نه  که  را  مسائل 
برای بازیگران منطقه یی مثل ایران و چین 
با  ارتباط  در  دارند،  اهمیت  پاکستان  و 

افغانستان مورد رسیده گی قرار دهد.
وی ادامه داد: سوال این است که امریکا به 
رغم همه شکست هایش در افغانستان چرا 
کشور  این  در  نظامی  پایگاه های  خواهان 
است. آنها پاسخ روشنی برای آن ندارند. 
تعداد سربازان  از یک طرف  اوباما  باراک 
می دهد  کاهش  را  افغانستان  در  امریکایی 
و از یک طرف دیگر افغان ها را در زمینه 
امنیتی  معاهده های  و  نظامی  پایگاه های 
امریکایی ها  می دهد.  قرار  فشار  تحت 
پایگاه  یک  فقط  ترکیه  در  که  حالی  در 
که  باشند  داشته  اجازه  باید  چرا  دارند، 
در  بزرگ  نظامی  پایگاه   9 افغانستان  در 

کنار تقریبا 10 پایگاه کوچک دیگر داشته 
باشند.

نظامی  تهاجم  اهداف  درباره  کابلوف 
مشکلی  اولین  گفت:  افغانستان  به  امریکا 
کردند،  پیدا  منطقه  در  امریکایی ها  که 
بود  ایران  در  اسالمی سال 19۷9  انقالب 
نظامی  پایگاه  بزرگترین  شد  موجب  که 
خود در منطقه را از دست بدهند در حالی 
بزرگی  بخش های  می توانستند  آن  با  که 
افغانستان  بنابراین  کنند.  کنترل  را  آسیا  از 
بعد از ایران یک گزینه موجود برای آنها 
و دارای نزدیکی با روسیه، آسیای مرکزی، 
امریکایی ها  بود.  پاکستان  و  ایران  چین، 
پاکستان  هسته ای  سالح های  درباره  واقعا 
نگران بودند. همچنین تهاجم سال ۲001 
امریکا به افغانستان دارای اهداف سیاسی 
مثال  عنوان  به  که  بود  نیز  اقتصادی  و 
افغانستان در مرکز دسترسی به سه منطقه 
فارس،   خلیج  یعنی  هیدروکربن  از  غنی 
دریای خزر و آسیای مرکزی قرار دارد. تا 
قبل از انقالب اسالمی ایران، کشور ایران 

این نقش را ایفا می کرد اما با ظهور چین 
و روسیه امریکایی ها به چنین پایگاه هایی 

نیاز داشتند.
افغان ها  به  ما  گفت:  ادامه  در  کابلوف 
دوجانبه  امنیتی  معاهده  که  دادیم  هشدار 
دوجانبه  روابط  برای  تبعاتی  امریکا  با 
از  امریکایی ها  که  درصورتی  روسیه  با 
استفاده  ما  ملی  منافع  علیه  زیرساخت ها 
افغان ها  اما  داشت.  خواهد  پی  در  کنند، 
امریکایی ها  که  گفتند  ما  به  جواب  در 
ارزش  ما  که  دادند در حالی  قول مساعد 

قول های امریکایی ها را می دانیم.
نماینده پوتین این مساله را که ریشه های 
به دوران  این کشور  القاعده در  و  داعش 
و  کرد  رد  بازمی گردد،  سابق  شوروی 
شوروی  دوره  به  مربوط  القاعده  گفت: 
نبود بلکه بعدا به وجود آمد. اسامه بن الدن 
و بسیاری از حامیان القاعده کسانی بودند 
که از مسائل جاری از جهان اسالم ناراضی 
جمله  از  چالش ها  با  می خواستند  و  بوده 

کنند.  مقابله  اسالم  جهان  علیه  تهدیدات 
در زمان حمله شوروی به افغانستان یکی 
این  با  مقابله  حامیان  اصلی  شعارهای  از 
نابودی  برای  شوروی  که  بود  این  حمله 
اسالم وارد شده است و این شعار به اندازه 
کافی توانست افرادی را برای جنگیدن در 
این  سوال  بعداً  اما  کند  تشویق  افغانستان 
آمدند  افغانستان  به  که  کسانی  که  است 
چه کسانی بودند و چه کاری می خواستند 
از  که  بودند  مجاهدینی  آنها  دهند.  انجام 
امریکا و عربستان پول می گرفتند. حتی در 
آن زمان چین و ایران و پاکستان نیز از این 
مساله حمایت می کردند اما این افراد بعداً 
افغانستان شدند.  بیشتر در  بی ثباتی  باعث 
اما چین امروز در افغانستان شریک ماست 

و نقشی سازنده دارد.
عمر،  مال  با   دیدارش  به  اذعان  با  وی 
دارم  یاد  به  من  گفت:  طالبان  سابق  رهبر 
که آنها با همان ادبیاتی سخن می گفتند که 
با  تفاوتی  چندان  می گوید،  امروز  داعش 
ایدئولوژی.  و  سناریو  همان  نداشتند،  هم 
در  مهم  محلی  نیروی  یک  طالبان  امروز 

افغانستان است.
هیچ طرح  روسیه  که  وی همچنین گفت 
صلحی برای افغانستان ندارد چراکه ما مثل 
کشورهای  برای  که  نیستیم  امریکایی ها 
دیگر برنامه ریزی کنیم. ما از این عادت های 
بد نداریم. از طرفی نیز ما به سازماندهی 
افغانستان  برای  صلح  کنفرانس های 
درخواست  ما  از  نمی پردازیم چون کسی 
هر  بین المللی  جامعه  در  ما  است.  نکرده 
سال یک کنفرانس برای افغانستان داریم؛ 
صرفًا فقط بلدیم کنفرانس های خوب برای 
آنها در  افغانستان برگزار کنیم که آخرین 

بروکسل و آمریتسار برگزار شد.
افغانستان  در  که  گفت  همچنین  کابلوف 
باید صلح میان طالبان و دولت افغانستان 
برقرار شود. من فکر می کنم که صلح در 
افغانستان در درجه اول از همین امروز و 
افغانستان  به  اگر  شود.  ساخته  باید  فردا 
اقتصاد،  یعنی  چیز  سه  ارتقای  برای 
تالش های  طریق  از  ارتش  و  مدیریت 
بین المللی کمک نشود این کشور آینده ای 
بین  از  و  فروپاشیده  و  داشت  نخواهد 

می رود.
در  القاعده  تهدید  گفت:  همچنین  وی 
افغانستان از بین نرفته بلکه صرفا کاهش 
رقیب  عنوان  به  داعش  اما  است  یافته 
از  و  می کند  عمل  تر  هوشمندانه  القاعده 
همه اشتباهات القاعده درس گرفته و افراد 
ماهر و پیچیده را برای سیاست گذاری و 
در همه  آنها  البته  می کند  استفاده  طراحی 
هیچ  دارند  عقیده  آنها  نیستند.  موفق  جا 
مثل سوریه و  نمی تواند در جاهایی  کس 
عراق با چالش آن ها مقابله کند و این یکی 
از اشتباهات آنهاست اما این به معنی پایان 
داعش  نمی کنم  فکر  من  نیست.  آنها  کار 
فقط یک رهبر داشته باشد. ابوبکر  بغدادی 
یا هر رهبر دیگری صرفًا یک پدیده هستند 
چیز  تنها  و  ندارند  متمرکزی  رهبری  که 
که  است  ایدئولوژی  داعش  در  متمرکز 
داعش  اما  است.  مشترک  آنها  افراد  بین 
یا گروه های مشابه تا زمانی که مشکالت 
خواهند  وجود  باشد،  داشته  وجود  جهان 
داشت. منظور من این است که به عنوان 
مثال جهان اسالم احساس سرکوب شدن 
توسط جهان غرب را دارد و رهبران برخی 
هستند  ثروتمند  بسیار  اسالمی  کشورهای 
نیستند.  ثروتمند  آنها  مردم  که  حالی  در 
می اندازند  غرب  گردن  به  را  تقصیر  همه 
زیرا از این وضعیت بهره برداری می کنند.

ابوبکر صديق
89 درصــد مــردم بــه خدمــات مخابراتــی و 
ــی دسترســی  ــات انترنت ــه خدم 1۷ درصــد ب

دارنــد.
ــوژی  ــرات و تکنال ــخنگوی وزارت مخاب س
معلومــات کــه دیــروز )یــک شــنبه 1۲ 
جــدی( در مــورد دســتاوردهای ســال 1395 
صحبــت  رو  پیــش  ســال  برنامه هــای  و 
می کــرد، بــا بیــان این کــه هشــتاد و نــو 
درصــد مــردم بــه خدمــات مخابراتــی و 
ــی دسترســی  ــات انترنت ــه خدم 1۷ درصــد ب
ــهروندان  ــات ش ــت مکالم ــد، گفت:امنی دارن
ــد  ــد در ص ــد ص ــه نمی توان ــچ وج ــه هی ب
مصــون باشــد؛ امــا افــزود کــه نظــارت 
ــن  ــرات در ای ــرف وزارت مخاب جــدی از ط

ــود دارد. ــورد وج م
ــرات و  ــزود: وزارت مخاب ــم اف ــای صمی آق
ــال 1396 روی  ــی در س ــوژی معلومات تکنال
9 محــور برنامه ریــزی کــرده اســت کــه 
توســعٔه فایبــر نــوری، حکومــت داری برقــی، 
تجهیــز ادارات دولتــی بــا انترنــت از اهــداف 
عمــده ایــن وزارت در ســال پیــش رو اســت.
برنامــٔه  در ســال گذشــته  او،  گفتــٔه  بــه 
حکومــت داری برقــی 90درصــد تطبیــق 
شــده اســت، و ســاحٔه پوشــش فایبــر نــوری 
ــر از  ــزار کیلومت ــه 9 ه ــر ب ــزار کیلومت از 3ه
طــرف والیــات شــمال شــرق و مناطــق 

ــت. ــه اس ــترش یافت ــزی گس مرک
ــوژی  ــرات و تکنال ــخنگوی وزارت مخاب س
بیــان کــرد: در ســال 95، 50  معلوماتــی 
فعــال و در 30 مکتــب  انترنتــی  ســایت 
ــب  ــوری نص ــر ن ــتگاه  فایب ــگاه دس و دانش
شــده اســت. ۲۴۲ قریــه تحــت پوشــش 
ــاحٔه  ــه و س ــرار گرفت ــی ق ــات مخابرات خدم
پوشــش انترنــت 3-۴ درصــد افزایــش یافتــه 
اســت. در ایــن ســال 8 جــواز مختلــف 
و   مخابراتــی  خدمــات  فعالیت     هــای 

ــت. ــده اس ــادر ش ــی ص انترنت
ــه  در  ــرد ک ــان ک ــر نش ــم خاط ــای صمی آق
ــیده گی  ــکایت رس ــه 39۲۷۷ ش ــال 95 ب س
ــه 80  ــط و ب ــس ضب ــیم بک ــده و ۴3 س ش
ــیده گی  ــی رس ــات انترنت ــٔه تخلف ــورد قضی م

ــت. ــه اس ــورت گرفت الزم ص
ــور  ــا کش ــه ب ــی ک ــرد: در تفاهم ــان ک او بی
نــرخ  در  گرفتــه  صــورت  قیرقیزســتان 
ــت  ــده اس ــم گیری آم ــش چش ــت کاه انترن
کــه در گذشــته 10GB انترنــت کــه بــه ۴00 
هــزار دالــر از کشــور قرقیزســتان خریــداری 
ــش  ــر کاه ــزار دال ــه 00۲ه ــال ب ــد، ح می ش
 GB 10 یافتــه اســت. در ســال گذشــته کــه
ــزار  ــه ۲50 ه ــتان ب ــور پاکس ــت از کش انترن
ــر  ــه 80 هــزار دال ــداری می شــد ب ــر خری دال
کاهــش یافتــه، پیــش از ایــن MB 1 انترنــت 
در منــازل و بــازار بــرای شــهروندان در بــدل 
ــر   ــه ۴8 دال ــع می شــد حــال ب ــر توزی 60 دال

ــه اســت. کاهــش یافت
ــال  ــه در ح ــرد ک ــه ک ــم اضاف ــای صمی آق
حاضــر 89 درصــد شــهروندان بــه خدمــات 
انترنتــی دسترســی دارنــد کــه در مجمــوع ۲1 
میلیــون می شــوند. 1۴0 هــزار تــن از تیلفــون 
ــط  ــای خ ــزار از تیلفون ه ــیم دار و  93 ه س
ــه  ــد. 1۷ درصــد مــردم ب دار اســتفاده می کنن
ــات  ــد خدم ــی دســت یافته ان ــات انترنت خدم

ــه و ۲00  ــش یافت ــی 3-۴ درصــد افزای انترنت
ــعول  ــرات  مش ــکتور مخاب ــن در س ــزار ت ه
ــکیل  ــوان تش ــد را بان ــه ۴0 درص ــد ک کار ان

می دهنــد.
ــن در  ــزار ت ــک ه ــه ی ــرد ک ــح ک او تصری
افــراد ۲0  وزارت مخابــرات بــه شــمول 
ــرار  ــوزش ق ــت آم ــوژی تح ــرکت تکنال ش
ــر در  ــورت بهت ــه ص ــا ب ــت ت ــده اس داده ش
ارایــه خدمــات بــه شــهروندان قــرار داشــته 
ــٔه  ــم نام ــن وزارت تفاه ــان ای ــند. هم چن باش
ــا وزارت داخلــه امضــا  خدمــات پســتی را ب
ــا هنــوز 600 جلــد گذرنامــه از  کــرده کــه ت

ــت. ــده اس ــع گردی ــت  توزی ــق پس طری
او گفــت کــه وزارت مخابــرات و تکنالــوژی 
3۴18 ْدمیــن را جهــت ارایــه ارتباطــات 
ــی  ــرات و دولت ــرای نهادهــای مخاب ســریع ب

ــرده اســت. ــع ک توزی
ــه  ــه وزارت مالی ــاد آوری ک ــم ی ــای صمی آق
در ســال 95 ۴،۴ ملیــارد دالــر عوایــد هــدف 
ــود؛  ــرده ب ــن ک ــرات تعی ــرای وزارت مخاب ب
ــا  ــه ب ــر ک ــارد دال ــن وزارت 5،1 ملی ــا ای ام
35 درصــد افزایــش جمــع آوری کــرده بــود.
هــدف  کــه  کــرد  بیــان  صمیــم  آقــای 
کــه  اســت  میانــه  آســیای  کشــورهای 
اطالعــات  تبادلــه  مرکــز  بــه  افغانســتان 

شــود. تبدیــل 
ــده  ــرات در ســال آین او گفــت: وزارت مخاب
تــالش می کنــد تــا شــبکٔه فایبــر نــوری را در 
والیــات قندهــار، هــرات و لوگــر گســترش 
دهــد و گســترش فایبــر نــوری در مکاتــب و 
خریــد ۷ هــزار پایــه کمپیوتــر بــه مکاتــب از 

طــرف ایــن وزارت صــورت گرفتــه اســت.
چالش ها

ــال  ــه س ــر این ک ــد ب ــا  تأکی ــم ب ــای صمی آق
ــن وزارت  ــرای ای ــی ب ــر چالش ــال پ 95، س
مصؤنیــت  و  امنیــت  کــه  افــزود  بــوده 
ــج وجــه صــد  ــه هی مکالمــات شــهروندان ب
ــکالت  ــرا مش ــود. زی ــن نمی ش ــد تأمی درص
ــد پیــش "نشــانی  و جــود هکررهــا کــه چن
ــر  ــی شــورای امنیــت" و "حســاب تویت برق
ــود  ــد وح ــک کردن ــی" را ه ــس اجرای ریی
دارد؛ امــا راجســتر ســیم کارت و نظــارت 
ــای  ــهروندان از اولویت ه ــات ش ــه مکالم ب

ــت. ــرات اس ــه وزارت مخاب برنام
مرکــز   ۴۴ گذشــته  ســال  در  گفــت:  او 
مخابراتــی عریــق شــده و بیــش از ۴00 
ــف بســته و  ســایت از طــرف گروه هــا مخال
ــای  ــا تالش ه ــه ب ــده اند ک ــک ش ــم ه ــا ه ی
مکــرر وزارت مخابــرات برخــی از ایــن 
ــود  ــده ب ــته ش ــه بس ــی ک ــانی های برق نش

دوبــاره بــاز فعــال شــده اند.
پروســه  بــودن  طوالنــی  صمیــم  آقــای 
فعالیــت  جــواز  گرفتــن  و  تــدارکات 
ــای  ــز از چالش ه ــی را نی ــای مخابرات نهاده
فــرا راه ایــن وزارت میدانــد. نبــود جــاده در 
برخــی از والیــات نیــز بــرای ایــن وزارت در 
ــوده اســت،  ــن ب ــش آفری ســال گذشــته چال
زیــر بــه گفتــٔه ســخنگوی وزارت مخابــرات 
وقتــی شــبکه فایبــر نــوری والیــت مرکــزی 
ــب  ــاده از نص ــود ج ــل نب ــه دلی ــدی ب دایکن
ــت  ــه عل ــز ب ــا نی ــروژٔه نیکس ــد و پ ــاز مان ب
تطبیــق  از   95 ســال  در  بودجــه  فقــدان 

ــد. بازمان

وزارت مخابرات:

مکالمات شهروندان مصون نیست
89 درصد مردم به خدمات مخابراتی دسترسی دارند
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علی صارمی
تیــوری ســینگر، تیــوری ریــگان پیتــر ســینگر و تــا ریــگان مشــهورترین حامیــان 
ــی  ــه دیگــر گونه هــای حیوان ــت اخالقــی را ب ــد منزل ــد کــه بای ــدگاه ان ایــن دی
تعمیــم دهیــم. ایــن دو اندیشــمند پیرامــون »اخــالق حیوانــات« مباحــث کامــاًل 
متفاوتــی دارنــد، ولــي دالیلــی کــه بــرای تطابــق منزلــت اخالقــی بــا حیوانــات 
ارایــه می دهنــد، کامــاًل یک ســان اســت. بــر طبــق نظــر ســینگر، مــالک 
ــذت و  ــی، ذی شــعوری اســت: ظرفیــت حــس ل ــت اخالق برخــورداری از منزل
درد. از دیــد ریــگان، منزلــت اخالقــی بایــد در تمــام مقــوالت و مراتــب حیــات 
ــن موجــود  ــم ای ــم بگویی ــی می توانی ــا زمان ــی م ــرد: یعن ــرار گی ــد ق ــورد تأیی م
دارای منزلــت و پایــگاه اخالقــی اســت کــه دارای بــاور، آرزو، ادراک، بینــش، یاد 
ــوان شــروع و  ــده و درک آن و ت ــه آین ــی نســبت ب ــات، تلق ــه، احساس و حافظ
انجــام عمــل باشــد. می بینیــد کــه اگرچــه ریــگان و ســینگر مالک هایــی کــم و 
بیــش متفــاوت در خصــوص منزلــت اخالقــی ارایــه می کننــد، لیکــن هــر دو بــر 
ــد. ســخن از اخــالق زیســت محیطی  نوعــی آگاهــی و شــعور صحــه می گذارن
ــه  ــم، گرچ ــاره می کنی ــر اش ــوزۀ تفک ــازه در ح ــی ت ــه موضوع ــا ب ــت و م اس
ــرح  ــران مط ــان متفک ــته در می ــای گذش ــات آن در زمان ه ــی از کلی ــاید برخ ش

شــده باشــد. 
حــوزۀ اخــالق محیــط زیســت بــه رابطــۀ اخالقــی بیــن نــوع بشــر بــا طبیعــت 
اطــراف خــود ناظــر اســت و همان طــور کــه اشــاره شــد، اگرچــه بســیاری از 
فالســفه در طــول تاریــخ بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده انــد، لیکــن توجــه و 
تدقیــق جــدی در ایــن مقولــه بــه عنــوان یــک بحــث مجــزا در دهــۀ 19۷0 در 
جهــان آغــاز شــد. پیدایــش ایــن مقولــه بــدون شــک بــه واســطۀ آگاهــی بشــر از 
تأثیــرات فنــاوری، صنعــت، توســعۀ اقتصــادی و رشــد جمعیــت بــر روی محیــط 
زیســت در دهــۀ 1960 بــود. دو کتــاب مهــم در ایــن دهــه منتشــر شــد کــه تأثیــر 
به ســزایی در آگاه ســازی جوامــع بــه ویــژه جوامــع غــرب و توجــه آحــاد مــردم 
ــان  ــه، جه ــل پیش گفت ــبب عوام ــه س ــه ب ــی ک ــۀ هولناک ــه واقع ــای ب و دولت ه
ــتۀ  ــوش« نوش ــار خام ــاب »به ــن دو کت ــد، داشــت. یکــی از ای ــد می کن را تهدی
راشــل کارســون بــود کــه در ســال 196۲ انتشــار 
ــاخت  ــه گان را آگاه می س ــاب هم ــن کت ــت. ای یاف
کــه اســتفادۀ بی برنامــه و بی حســاب از مــواد 
ــه  ــک، چ ــر بیالوژی ــای غی ــي و آفت کش ه کیمیای
ــر ســر محیــط زیســت انســان و حیــات  بالیــی ب
وحــش مــی آورد. کتــاب دیگــر »بمــب جمعیــت« 
ــود کــه نشــان مــی داد توســعۀ  ــل ارلیــش ب ــر پ اث
ــه  ــت چه گون ــۀ جمعی ــش بی روی ــع و افزای جوام
ــودی  ــر ناب ــن را در خط ــیارۀ زمی ــع س ــۀ مناب کلی
نبــودی  و  آلوده گــی  البتــه  اســت.  داده  قــرار 
منابــع طبیعــی را نمی تــوان تنهــا نگرانی هــای 
ــت.  ــون دانس ــا کن ــان ت ــت محیطی از آن زم زیس
کاهــش مــدام تنــوع گیاهــی و جانــوری، نابــودی 
تغییــرات  و  اکوسیســتم ها  افــول  بیابان هــا، 
ــم  ــت ه ــه دس ــت ب ــه دس ــه و هم ــوا هم آب وه
ــع  ــت جوام ــی و سیاس ــدان عموم ــر وج داده و ب
تأثیــر گــذارده و ایــن مســاله در ســالیان اخیــر بــه 

ــه اســت.  ــده گســترش یافت طــرزی فزاین
اخــالق زیســت محیطی ایجــاب می کنــد کــه 
ــت  ــود را در جه ــی خ ــداِت اخالق ــز تعه ــا نی م
ــت محیطي  ــاي زیس ــن نگرانی ه ــا ای ــی ب رویاروی
تنظیــم، و شــاخک های حســی وجدان مــان را 
ــع دو  ــم. در واق ــاس کنی ــو حس ــن سمت وس بدی
پرســش اساســی کــه اخــالق زیســت محیطی 
ــه  ــد از: ب ــارت ان ــد، عب ــخ گوی ــه آن پاس ــد ب بای
منظــور احتــرام بــه محیــط زیســت، چــه وظایفــی 
ــرا؟  ــت، و چ ــر اس ــوع بش ــاد ن ــدۀ آح ــر عه ب
ــرای  ــدا پاســخ داده شــود ب ــد ابت پرســش دوم بای
ــط  ــال محی ــی در قب ــه وظایف ــم چ ــه دریابی این ک

ــم.  ــت داری زیس
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ترجمه هــای  اســت:  ایــن  پرســش 
کتــاب  از  فارســی  محتــرم  مترجمــان 
بایــد  چه گونــه  را  زمــان«  و  »وجــود 
ــر از آن، معیــار  ــرد؟ و مهم ت ارزیابــی ک
مــا بــرای ایــن ارزیابی هــا چیســت؟ 
ترجمه هــای  هم چــون  ترجمه هایــی 
دکتــر  و  جمــادی  ســیاوش  آقایــان 
عبدالکریــم رشــیدیان از متنــی چــون 
»وجــود و زمــان« هایدگــر، در قیــاس 
ــین،  ــل های پیش ــۀ نس ــوۀ مواجه ــا نح ب
ــاگردانش  ــد و ش ــوم فردی ــخصًا مرح مش
ــان نمایان گــر  ــه نحــو توام ــا هایدگــر، ب ب
ــی  ــان حــال منف ــت و در هم ــی مثب تحول
میــان  در  هایدگرشناســی  حــوزۀ  در 
ــه  ــی ک ــت؛ ترجمه های ــی زبانان اس فارس
ــۀ  ــی از جامع ــزم و اراده بخش ــان گر ع نش
رجــوع  بــرای  فارســی زبان  فلســفی 
ــار متفکــران بــزرگ  مســتقیم بــه خــود آث
ــی اســت )وجــه مثبــت  و طــراز اول غرب
قضیــه(؛ امــا در همــان حــال در ایــن 
ــوۀ  ــا نح ــاس ب ــم در قی ــش ها، بازه کوش
ــر،  ــا هایدگ ــین ب ــل های پیش ــۀ نس مواجه

ــود.  ــده می ش ــز دی ــی نی ــی منف وجه
از  یکــی  بایــد  را  هایدگــر  بی تردیــد 
متفکــران طــراز اول تاریــخ متافیزیــک 
غربــی و هم شــأن فیلســوفان بزرگــی 
چــون افالطــون، ارســطو، کانــت و هــگل 
ــیاری  ــان بس ــه گم ــن، ب ــت. هم چنی دانس
و  »وجــود  کتــاب  صاحب نظــران،  از 
زمــان«، اگــر نگوییــم بزرگ تریــن، الاقــل 
ــرن  ــار فلســفی ق ــن آث ــی از بزرگ تری یک
۲0 و حتــا سراســر تاریــخ فلســفه اســت. 
کتــاب وجــود و زمــان، بــه اعتبــار عمــق 
و اصالــت، بــا هیــچ اثــر فلســفی دیگــری 
ــل مقایســه نیســت؛ چــرا  ــرن ۲0 قاب در ق
کــه دیگــر آثــار بــزرگ ایــن قــرن، بــرای 
یــا  فلســفی  ـ  منطقــی  رســالۀ  مثــال 
ویتگنشــتاین،  فلســفی  پژوهش هــای 
ــذاری  ــت و اثرگ ــۀ اهمی ــود هم ــا وج ب
ــر  ــنت تفک ــاًل درون س ــان، کام تاریخی ش
متافیزیکــی و در ادامــۀ این ســنت هســتند 
و ایــن صرفــًا کتــاب وجــود و زمــان 
ــه  ــا را ب ــه می کوشــد م ــر اســت ک هایدگ
یــک شــیفت پارادایمــی و بــه گــذر از یک 
ســنت فکــری و تاریخــی بــه یــک ســنت 
ــد.  ــوت کن ــر دع ــی دیگ ــری و تاریخ فک
لــذا ایــن کتــاب رســالت بســیار ســترگی 

را برعهــده گرفتــه اســت. هایدگــر در ایــن 
کتــاب و در دیگــر آثــارش می کوشــد 
ــه  ــد و ب ــر بیافرین ــرای تفک ــازه ب ــی ت افق
ــازه در تفکــر  ــک ســنت ت بنیان گــذاری ی
ــریح  ــرای تش ــا ب ــا م ــادرت ورزد. ام مب
ایــن افــق و بیــان ایــن نحــوۀ تفکــر تــازه 
ــم،  ــان آن نداری ــرای بی ــبی ب ــان مناس زب
چــرا کــه زبــان بالــذات متافیزیکــی اســت 
ــر  ــت از تفک ــان گسس ــر خواه و هایدگ

ــت.  ــی اس متافیزیک
هایدگــر  تفکــر  ویژه گــی  مهم تریــن 
در ایــن اســت کــه وی می کوشــد تــا 
نحــوۀ ظهــور و حــدوث و تاریــخ بســط 
و  تمامیــت  در  را  متافیزیکــی  تفکــر 
ــی  ــد و بررس ــل و نق ــورد تأم ــش م کلیت
قــرار دهــد و افــق تفکــر جدیــدی را 
چارچوب هــای  و  افــق  از  خــارج  در 
ــر بشــر  ســنت تفکــر متافیزیکــی، در براب
جدیــد بگشــاید. بــه همیــن دلیــل، یعنــی 
ــان،  ــنت، زب ــری از س ــل فاصله گی ــه دلی ب
ــی و  ــر متافیزیک ــوالت تفک ــم و مق مفاهی
تــالش بــه منظــور نیــل بــه زبــان و مفاهیم 
و مقوالتــی جدیــد، بــا دشــواری های 
ــه رو می شــود و همیــن امــر  بســیاری روب
ــت  ــته اس ــیاری را وا داش ــه بس ــت ک اس
ــودن  ــوس ب ــواری و نامأن ــل دش ــا به دلی ت
ــری  ــه موضع گی ــان و تفکــر هایدگــر ب زب
شــدید علیــه وی بپردازنــد. بــه دلیــل 
همیــن دشــواری و نامأنــوس بــودن زبــان 
و تفکــر هایدگــر اســت کــه ترجمــۀ آثــار 
وی، به خصــوص کتــاب وجــود و زمــان، 
ــه، در  ــوان ترجم ــه نمی ت ــه هیچ وج را ب
معنــا و مفهــوم متــداول کلمــه دانســت و 
بایــد آن را امــری بســیار صعــب، دشــوار 
و خطیــر تلقــی کــرد و نمی تــوان قــدردان 

ــود.  ــرم آن نب ــم محت ــات مترج زحم
ــی  ــه »بی لطافت ــز ب آری! هایدگــر خــود نی
و  واژه گان  »فقــدان  کالم«،  نازیبایــی  و 
ــری  ــب«، »قیاس ناپذی ــان مناس ــتور زب دس
ــان«  ــان« و »ناســفته گی بی و بی همتایــی زب
ــش از وجــود موجــودات  در بحــث خوی
ســخن می گویــد. امــا مــا نبایــد آن را 
صرفــًا بــه منزلۀ نقصانــی در زبان یــا تفکر 
وی تلقــی کنیــم. بســیاری بــه دشــواری و 
ــودن  ــوس ب ــداول و نامأن ــت و نامت صعوب
ــد؛  ــته و دارن ــان داش ــر اذع ــان هایدگ زب
ــودن  ــداول ب ــن دشــواری و نامت لیکــن ای

زبــان هایدگــر و چرایــی آن کم تــر محــل 
تأمــل و امعــان نظــر قــرار گرفتــه اســت. 
مترجمــان فارســی کتــاب وجــود و زمــان 
منتقــدان  از  بســیاری  هم چــون  نیــز، 
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــر ب ــر، کم ت هایدگ
ــر  ــان هایدگ ــواری زب ــه دش ــته اند ک داش
نــه بــه منزلــۀ نشــانه یی از قصــور و 
نقصــان زبــان و تفکــر وی، بلکــه بــه 
ســبب نفــس واقعیتــی اســت کــه هایدگــر 
می کوشــد مــا را بــه تفکــر دربــارۀ آن فــرا 
ــوان و  ــه نمی ت ــه هیچ وج ــذا، ب ــد. ل خوان
نبایــد دشــواری زبــان خــاص تفکــر 
ــواری  ــه علی االصــول دش ــر را ـ ک هایدگ
هرگونــه تفکــری اســت کــه بکوشــد 
ــًا  ــان ذات ــا زب ــی را ب ــۀ غیرمتافیزیک اندیش
متافیزیکــی بیــان کنــد ـ توجیــه نارســایی 
متــن ترجمــۀ آثــار وی قــرار داد. مــا 
می کوشــیم تفکــر غیرمابعدالطبیعــی وی 
ــم  ــه کنی ــه ترجم ــان مابعدالطبیع ــه زب را ب
و آن گاه چنیــن بــه نظــر می رســد کــه 
مســوولیت خویــش را در قبــال فهــم ایــن 
ــا  ــم ی ــن مترج ــم. چنی ــر ادا کرده ای تفک
ــه در بطــن و ذات  ــی را ک مفســری حرکت
ــان  ــت، از هم ــر اس ــر هایدگ ــیوۀ تفک ش

ــرده اســت.  ــکار ک ــاز ان آغ
ــان تفکــر هایدگــر  درســت اســت کــه زب
ــدازه  ــان ان ــه هم ــا ب ــت، ام ــوار اس دش
تأمل برانگیــز، شــورانگیز و تکان دهنــده 
مواجهــۀ  کــه  خواننده گانــی  اســت. 
ــوف  ــر فیلس ــل ه ــن اصی ــا مت ــتقیم ب مس
و متفکــر بزرگــی، از جملــه هایدگــر 
را تجربــه کرده انــد، بــه خوبــی ایــن 
اصــل را تأییــد می کننــد کــه »اساســًا 
ــل  ــرای اه ــفی ب ــل فلس ــن اصی ــر مت ه
ــده اســت.«  فلســفه شــورانگیز و تکان دهن
کــه  مشــتاقی  و  عالقه منــد  خواننــدۀ 
ــل فلســفی از  ــن اصی خواهــان مطالعــۀ مت
ــد  ــوده، می کوش ــل ب ــوف اصی ــک فیلس ی
ــوف  ــر فیلس ــیم تفک ــیر وزش نس در مس
ــه گامِ  ــذا می کوشــد گام ب قــرار گیــرد و ل
ــورد نظــر، مســیر  ــا متفکــر م فیلســوف ی
تفکــر او را طــی طریــق کــرده، تنــد شــدن 
ــس در  ــدن نف ــس ش ــب، حب ــان قل ضرب
ــردش  ــان گ ــن جری ــینه و شــتاب گرفت س
ــد.  ــاس  کن ــش را احس ــون در رگ های خ
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بخش چهارم
امـوی  خالفـت  متوجـه  سـخن  ایـن  کـه  اسـت  روشـن 
اسـت کـه روزگاری بـا تازه مسـلماناِن غیرعـرب بـه عنوان 
نامسـلمانان برخـورد می کـرد و بـا آن که آن ها اظهار اسـالم 
می نمودنـد، بـر آن هـا خـراج و جزیـه تحمیـل می نمـود. 
جزیـه و خـراج، دو منبـع مهـم بـرای سـر پـا نگه داشـتِن 
اقتصـاد خالفـِت اموی محسـوب می شـدند. امـام ابوحنیفه 
در برابـر ایـن برخـورد سیاسـِی تبعیض آمیـز و نژاد پرسـتانۀ 
خالفـت امـوی، بـه صورت هـای گونه گونی مقابلـه ورزید. 
او از یک سـو بـر ایـن تأکیـد ورزیـد کـه عمـل کـردن بـه 
فرائـض شـرعی، رکنـی از ارکاِن ایمـان بـه شـمار نمی رود. 
او بـرای دفـاع از ایـن ایـده این گونه اسـتدالل مـی ورزد که 
گاهـی اتفـاق می افتـد کـه عمـل از ایمـان سـاقط می شـود، 
مثـاًل فرضیـِت نمـاز از زنی کـه گرفتار عادت ماهیانه اسـت 
برداشـته می شـود، بـدون این که چنین شـخصی کافـر گفته 
شـود. از سـوی دیگـر، ابوحنیفه بـا طـرح دیدگاه های فقهی 
و کالمـی اش، جـد و جهـِد بلیـغ ورزیـد کـه مسـاوات و 
نسـبت های  از  نظـر  قطـع   - مسـلمانان  میـان  را  برابـری 
او  نمونـه،  بـرای  کنـد.  برقـرار   - قومی شـان  و  نـژادی 
ایمـان را پدیده یـی تفکیک ناپذیـر کـه زیـادت و نقصـان را 

نمی پذیـرد، تلقـی کـرده اسـت. 
تـا  ابوحنیفـه  کالمـی  باورهـای  ایـن  این کـه  جهـت  بـه 
حـدودی انگیزه هـای سیاسـی و ایدیولوژیـِک وی را برمـال 
می کنـد، ایـن باورهای کالمی از سـوی مخالفان و دشـمناِن 
ابوحنیفـه بـرای ضربـه زدن بـه ایشـان مـورد بهره بـرداری 
قـرار گرفته اسـت. عین همـان اتفاقی که در مـورد موضوع 
مـا  مثـاًل  اسـت.  داده  روی  رأی  بـه  ایشـان  شـدِن  قایـل 
می توانیـم میـان روایـت قلهاتـی کـه برخـی از فتواهـا را به 
ابوحنیفـه در مـورد نمـاز نسـبت داده و میـان ایـن روایتـی 
کـه در ذیـل می آیـد، مقایسـه کنیـد. ایـن روایـت بسـیار 
مشـهور اسـت و در شـماری از کتاب هـای مهمـی کـه در 
ایـن زمینـه تصنیـف شـده، آمـده اسـت: »ابوعثمـان اآلدمی 
نقـل کـرده کـه روزی ابوحنیفـه و عمـرو بـن ابی عثمـان 
شـمزی در شـهر مّکـه بـا هـم مالقـات کردنـد. عمـرو از 
ابوحنیفـه پرسـید: نظـرت را برایـم بگـو در مـورد کسـی 
کـه ادعـا می کنـد کـه خداونـد سـبحانه خـوردن گوشـت 
خـوک را حـرام گردانیـده امـا دقیقـًا مشـخص نیسـت کـه 
شـاید خوکـی را کـه خدا حرام سـاخته این خـوک معروف 
نباشـد )یعنی شـاید خوکی که از سـوی شـرع حرام شـده، 
حیـوان دیگـری اسـت بـه جـز آن حیوانی کـه ما بـه عنوان 
خـوک می شناسـیم(. ابوحنیفـه گفـت: چنیـن کسـی مؤمـن 
اسـت. عمرو باز پرسـید: هرگاه کسـی اعتقاد داشـته باشـد 
کـه خداونـد حـج کعبـه را فـرض گردانیـده ولی شـاید آن 
کعبـه کعبه یـی نباشـد کـه در مّکـه قـرار دارد )در برخـی از 

روایـات تاریخـی آمده که شـاید کعبـه همان کعبه یی باشـد 
کـه در خراسـان اسـت(. ابوحنیفـه پاسـخ داد: این شـخص 
مؤمـن اسـت. سـپس عمـرو پرسـید: اگـر شـخصی بگویـد 
کـه می دانـم کـه پـروردگار متعـال، محمـد را بـه پیامبـری 
فرسـتاده امـا نمی دانـم که شـاید محمـد همان زنگی باشـد. 

ابوحنیفـه گفـت: چنیـن شـخصی مؤمن اسـت.«   
اصـل برابـری میـان اعضـای جامعـۀ اسـالمی کـه در دورۀ 
زمـام داری بنی امیـه بـه حاشـیه یی دور رفتـه بـود، در سـطر 
سـطر ایـن روایـت - در شـکل های مختلفـش - خـود را 
پنهـان کـرده اسـت. دوگانه سـازی هایی همچون کعبـۀ مّکه 
و کعبـۀ خراسـان )مطابق پاره یی از روایـات( و محمد عربی 
و محمـد زنگـی/ سیاه پوسـت، در نهایِت امـر بازتاب دهندۀ 
عقده هایی سـت کـه مسـلماناِن در حاشـیه در برابـر مؤمنـاِن 

در مرکـز داشـتند. این عقده هـا در قیام ابی الصیداء در سـال 
110 هجـری قمـری بـه صـورت خشـونت بار خـودش را 

داد.  نشان 
ناآگاهـی عمیـق از اسـالم کـه در پرسـش های ابـی عثمـان 
اآلدمـی بازتـاب یافتـه را نمی توان تصور کـرد مگر در مورد 
کسـی که تازه مسـلمان شـده یا این که در حاشـیه های دورِ 
جامعـۀ اسـالمی زیسـت می کنـد. همـۀ این هـا بیان گـِر این 
نکته اسـت کـه تعریفی کـه ابوحنیفه از »ایمـان« ارائه کرده، 
برخاسـته از انگیزه های سیاسـی ـ ایدیولوژیک بوده اسـت. 
بـه  را  کبیـره  مرتکـب  مـورد  در  ابوحنیفـه  موضع گیـری 
وضـوح در کتـاب »العالـم والمتعلـم« مشـاهده می کنیم. در 
کتـاب مزبور، بـه ابوحنیفه گفته های ذیل نسـبت داده شـده 
اسـت: »هیچ کـدام از گناهـان را نمی شناسـم کـه خداوند از 

بابـت ِ آن هـا کسـی را شـکنجه دهـد مگـر شـرک و نیـز بـر 
گنـاه کاراِن اهـل قبلـه نمی توانم شـهادت بدهم کـه خداوند 
حتمـًا آن هـا را عـذاب می کنـد بـه جـز در مـورد شـرک 
ورزیـدن بـه خداوند. ایـن را می دانـم که پاره یـی از گناهان 
حتمـًا بخشـیده شـده اسـت امـا دقیقـًا نمی دانـم کـه کـدام 

اسـت.«    گناهان 
ابـن عبدالبـّر این نکتـه را اضافه کرده کـه ابوحنیفه در مورد 
مرتکبـان گناهـان کبیره هـم از پروردگار امیـد دارد و هم از 
عذابـش بـر آن هـا می ترسـد. این سـخن ابوحنیفه در پاسـخ 
بـه خـوارج ایـراد شـده کـه مؤمـن را به خاطر گناهـی که از 
او صـادر شـده، تکفیـر می کردند. همچنین کوششـی اسـت 
بـرای دفـاع از صحابه یـی کـه جنگ هـای خونینی میان شـان 

روی داده بـود و یکـی دیگـر را بـه قتل رسـانده  بودند. 
گفتارهـای ابوحنیفـه در مـورد ایمـان و نیز سـخنش دربارۀ 
را  عقیدتـی  مذهبـی  روی هم رفتـه  کبیـره،  گنـاه  مرتکـب 
تشـکیل می دهـد کـه از سـوی مخالفـان - به ویژه از سـوی 
حنابله و سـپس برخی از اشـاعره - به ارجاء موسـوم شـده 
اسـت. ارجـاء در ایـن دوره برچسـپی بدنام کننده بـود و در 
میـان مسـلمانان مـرادف کفـر و زندیقی گری تلقی می شـد. 
البتـه مـرادف کفـر و زندیقی گـری تلقـی کـردِن ارجـاء از 
طریـق احادیثـی تقویـت می شـد کـه در روزگار ابوحنیفـه 
به آسـانی  و  می گشـت  زبـان  بـه  زبـان  متواتـر  به صـورِت 
در دل هـا و خردهـای مـردم جـاِی خـود را بـاز می نمـود و 
بدین گونـه برداشـت های دینی شـان و نیـز موضع گیری های 
ایـن  از  قابـل توجهـی  سیاسی شـان را می سـاخت. شـمار 
احادیـث بـرای طعـن و ضربـه زدن بـه قدریـه یـا مرجئـه 
جالـب  می گشـت.  دهـان  بـه  دهـان  آن هـا  دوی  هـر  یـا 
توجـه این کـه ایـن گفتارهـا و عقایـد در هیـچ شـخصیت 
تاریخـی در تمـدن اسـالمی به انـدازۀ ابوحنیفه جمع نشـده 
اسـت. از همیـن  رو، می بینیـم کـه یکـی از جنجالی تریـن و 
بحث انگیزتریـن مسـایل بـه ابوحنیفـه ربـط پیـدا می کنـد و 

آن عبـارت اسـت از: موضـوع رابطـۀ ابوحنیفـه بـا ارجـاء.
پُرشـماری را نقـل می کنـد  خطیـب بغـدادی روایت هـای 
کـه نشـان دهندۀ ارتبـاط تنگاتنـِگ ابوحنیفـه بـا ایـن جریان 
فکـری اسـت. برخـی از ایـن روایت هـای تاریخـی، ثابـت 
می کنـد کـه ابوحنیفـه رهبـر جریـان فکـرِی ارجـاء بـوده و 
پاره یـی از آن هـا نشـان می دهـد کـه وی مـردم را بـه عقیدۀ 
ارجـاء فرامی خوانـده اسـت. بخشـی دیگر از ایـن روایت ها 
ثابـت می کنـد که ابوحنیفه خـود به مرجئـی بودنش اعتراف 
می ورزیـده اسـت- هرچنـد اعتـراف ضمنـی. در این بـاره 
خطیـب بغـدادی نقـل می کنـد کـه: »روزی ابوحنیفـه بـر 
شـخص مسـتی گذشـت کـه در حالت ایسـتاده می شاشـید. 
ابوحنیفـه برایـش گفـت: خوب اسـت که نشسـته بشاشـی. 
مسـت مزبـور بـه چهـرۀ ابوحنیفـه نـگاه کـرد و در پاسـخ 
گفـت: از پیشـم دور شـو ای مرجـئ. ابوحنیفـه گفـت: من 
ایمـان تـو را مسـاوی بـا ایمـان جبرئیل سـاخته ام، امـا تو با 

مـن این گونـه برخـورد می کنـی.«    

برشنا نظری ـ كانادا

در  افغانسـتان  داسـتانی  آثـار  پُرقـدرِت  حضـور 
جشـنوارۀ امسـاِل جوایز موسـوم بـه "جـالل آل احمد" در 
ایـران نشـان داد کـه ایرانی هـا رفته رفتـه عـادت می کننـد 
داسـتان های نویسـنده های افغانسـتانی را نیـز بخواننـد و با 
اندیشـه های روشـن فکرانش، بیشـتر از البـه الی داسـتان ها 

و ُرمان هـا آشـنا شـوند.  
کـه  تهـران  در  آحمـد  آل  جوایـز  جشـنواره  نهمیـن  در 
نویسـندۀ   9 از  آثـاری  امسـال  شـده،  برگـزار  به تازه گـی 
افغانسـتانی در بخش هـای داسـتان کوتـاه و ُرمـان نامـزده 
شـده بودند. این حجم گسـتردۀ ادبیات داسـتانِی افغانسـتان 
در ایـران، سـرزمینی که با داسـتان ها و افسـانه ها زاده شـده 
اسـت، تا حـد زیادی بـرای خـودِ ایرانی ها نیـز قابل درنگ 

ست.  ا

هیـأت داوران امسـال بـرای توزیـع جوایـز ادبـی جالل آل 
احمـد، در کنـار بررسـی آثـار نویسـنده های ایرانـی، خـود 
را بـا رنگ وبـو و طعـِم داسـتان های افغانسـتانی کـه بـدون 
شـک متفاوت تـر از محتـوای داسـتان ها و رمان هـای ایرانی 
اسـت، آمـاده کـرده بـود و البـد کار دشـواری در پیـِش رو 
داشـته تـا از میـان آثـار نُـه نویسـندۀ افغانسـتانی، حداقـل 

چهـار اثـر نـاب را برگزیند. 
در مراسـم اختتـام جشـنوارۀ جوایـز آل احمـد، نـام چهـار 
نویسـندۀ افغانسـتانی هـم در کنـار ده ها نویسـندۀ ایرانی که 
در بخش هـای مختلـف جایزه هایـی را نصیـب گردیده و یا 
هـم آثارشـان را بـرای دریافـت جایـزه نامـزد کـرده بودند، 

اعـالم شـد. ُرمـان "چهار گرد قال گشـتم" اثـر رهنور 
احمدضیـا  نوشـتۀ  دونـدر"  "گرگ هـای  و  زریـاب 
لـوح  توانسـتند  داستان نویسـی،  بخـش  در  سـیامک 
کننـد.  دریافـت  را  آزادی  بهـار  و سـکه های  تقدیـر 
در بخـش داسـتان های کوتـاه، "خروسـان بـاغ بابـر" 
نوشـتۀ حسـین فخـری و "کابـل جـای آدم نیسـت" 
اثـری از سـید علـی موسـوی حایـِز جایـزه شـناخته 
شـدند. هیـأت داوران اعـالم کرد کـه آثار داسـتانی نُه 
نویسـندۀ افغانسـتانی نامـزد دریافت جایزه بـود، اما از 

ایـن میـان، همیـن چهـار نویسـنده برنده شـدند. 
دو رمـان "چهـار گـرد قـال گشـتم" و "گرگ هـای 
نویسـندۀ  دو  انـد.  شـده  منتشـر  کابـل  در  دونـدر" 
خوش نـام، رهنـورد زریـاب و احمدضیـا سـیامک بـا 
ایـن رمان هـا، بخش هایـی از زنده گـی افغانسـتانی ها 
را یکـی در هـرات و دیگـری از کابـل روی کاغـذ 
آورده انـد. ایـن دو رمـان در زمـان انتشـار در کابـل، 
اسـتقبال  بـا  نیـز  گذشـته  سـال  سـه  دو  جریـان  در 
گسـترده یی روبه رو شـده بـود و حاال نیـز عالقه مندان 
و خواننده هـای زیـادی دارنـد. آثار حسـین فخری نیز 
همواره مسـایل اجتماعی در افغانسـتان را موشـکافانه 
مطـرح کـرده اسـت و مجموعۀ "خروسـان بـاغ بابر" 
ایـن موشـکافی ها را بـا تحـوالت و رخدادهـای تـازه 
در اجتمـاع و جامعـۀ افغانسـتانی درهم آمیخته اسـت. 
داسـتان کوتـاهِ "کابـل جـای آدم نیسـت" هـم پیـام 
تازه یـی در مـورد زنده گـی پایتخت نشـینان افغانسـتان 

بـه خواننده هـا ارایـه می کنـد.  
اخیـر  سـال های  در  افغانسـتانی  نویسـنده های  دیـد 
به ویـژه در جریـان بیسـت سـال گذشـته، بیشـتر بـا 

ی  هـا د گر
جنـگ و بـاروت آلـوده شـده اسـت؛ داسـتان های آنـان نیز 
از جنـگ و تأثیـرات رنگارنـِگ آن حکایـت می کنـد. ایـن 
دیـد و نـگاه تـا حـِد زیـادی متفـاوت از آن چـه اسـت کـه 
آن سـخن  از  داسـتان های خـود  در  ایرانـی  نویسـنده های 
می زننـد. امـا بسـیاری از نویسـنده های مـا بـه این بـاور اند 
کـه بایسـتی بیرونی هـا نیـز حـاال بـه ایـن آثـار و دیدگاه ها 
احمدضیـا  کننـد.  عـادت  افغانسـتانی ها  نوشـتن  طـرز  و 
سـیامک کـه حاال "سـکه های بهـار آزادی" از جشـنوارۀ آل 
احمـد ایـران را در کـف دارد، با خوشـحالی نوشـته اسـت: 
"همیشـه ادبیـات ایـران را در افغانسـتان خوانده ایـم، حـال 

فرصتی دسـت داده اسـت تـا ایرانیان عزیز هـم از ما چیزی 
بخواننـد".  

حضـور برخـی از نویسـنده های کشـور در ایـران و چـاپ 
آثـار ایـن نویسـنده ها، حـاال فرصت هـای خوبـی را بـرای 
آثـار  منظـم  به طـور  تـا  اسـت  سـاخته  فراهـم  ایرانی هـا 
نویسـنده ها و شـاعراِن مـا را بخواننـد. در عیـن حـال دیـده 
می شـود کـه روابط فرهنگـی میـان نهادهای فرهنگـی ایران 
و افغانسـتان نیـز بیشـتر تقویت یافته اسـت. همیـن یک ماه 
قبـل، گروهـی از نویسـنده های ایرانـی شـب بخـارا را در 
کابـل برگـزار کـرده بودند کـه در آن، تجمع گرم و شـیرینی 
از حضـور نویسـنده های افغانسـتانی و ایرانی دیده می شـد. 
نویسـنده های  بـرای  جایـزه  اعطـای  ایـران  در 
همیـن  امـا  نـدارد،  طوالنـی  پیشـینۀ  افغانسـتانی 
نویـِن  جریـان  از  تازه یـی  صفحـۀ  رفت وآمدهـا، 
را  کشـور  دو  نویسـنده های  میـان  افـکار  تبـادل 
بـه میـان آورده و حتـا ایرانی هـا را ترغیـب کـرده 
اسـت کـه سـاحۀ دعـوت از سـایر نویسـنده های 
کـه  طـوری  بدهـد،  گسـترش  را  فارسـی زبان 
و  ارشـاد  وزیـر  امیـری  صالحـی  سـیدرضا 
فرهنـگ ایـران بـا اشـاره بـه جوایـزی کـه بـه آثار 
نویسـنده های افغانسـتانی در جشـنوارۀ ادبی جالل 
آل احمـد اعطـا گردیـد، گفتـه اسـت: "امیـدوارم 
حضور افغانسـتان در این دوره از جشـنوارۀ جالل 
آل احمـد، سـرآغازی باشـد تـا همـۀ کشـورهای 
فارسـی زبـان بـه ایـن جایزه دعـوت شـوند و این 

جایـزه شـکل بین المللـی بـه خـود پیـدا کنـد".
 جایـزۀ ادبـی جـالل آل احمـد از سـال 138۷ بـه 
بهتریـن  نویسـنده گان  بـرای  همه سـاله  این طـرف 
آثـار داسـتانی در ایران اهدا می شـود. در سـال های 
گذشـته، ایرانی هـا ایـن جایزه را نصیب می شـدند، 
امـا حـاال بخشـی از ایـن جوایـز کـه لـوح تقدیـر 
آزادی"  بهـار  "سـکۀ  ده  نویسـنده  هـر  بـرای  و 
اسـت، بـه افغان هـا نیـز تعلـق می گیرد. جـالل آل 
احمـد یکـی از نویسـنده گان پُـرآوازۀ ایران اسـت. 
وی به خاطـر مطـرح کـردن اندیشـه های دینـی و 
مذهبـی در آثـارش، بـه عنوان روشـن فکر دینی نیز 
شـناخته می شـود. او در سـال 130۲ خورشیدی در 
تهـران تولـد یافـت و در سـن چهل وپنج سـاله گی 

درگذشت.  
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وزارت معــارف کشــور می گویــد کــه در نتیجــه نــا 
امنی هــای جــاری حــدود 1005 مکتــب در سراســر 
ــن وزارت  ــای ای ــت و تالش ه ــدود اس ــور مس کش

بــرای بازگشــایی ایــن مکاتــب جریــان دارد.
اســداهلل محقــق جهانــی معیــن و سرپرســت وزارت 
معــارف کشــور کــه در نشســت عمومــی روز یــک 
ــرد،  ــت می ک شــنبه )1۲جــدی( مجلــس ســنا صحب
از مشــکالت موجــود بــر ســر راه معــارف در کشــور 

یــاد کــرد.
آقــای جهانــی گفــت کــه 1005 مکتــب در سراســر 
ــی در نتیجــه تالش هــای  کشــور مســدود اســت ول
ــزرگان  ــکاری ب ــن وزارت و هم ــر ای ــه اخی دو هفت
قومــی و علمــای دینــی، ۲۷ مکتــب دوبــاره بــر روی 

دانــش آمــوزان بازگشــایی شــده انــد.
ــر  ــه در سراس ــی ک ــزار مکتب ــه وی، از 16ه ــه گفت ب
کشــور فعــال هســتند حــدود ۴0 درصــد آنــان 
ــای  ــوزان در مکان ه ــش آم ــد و دان ــاختمان ندارن س

ــوزش  ــغول آم ــا مش ــر خیمه ه ــا در زی ــی و ی کرای
ــتند. هس

ــل توجــه دانســت و  ــارف را قاب او رشــد کمــی مع
تاکیــد کــرد کــه در زمینــه رشــد کیفــی معــارف در 
ــدم  ــی ع ــرد ول ــورت می گی ــه ص ــز توج ــور نی کش
وجــود بودجــه الزم در ایــن خصــوص مشــکالت را 

بیشــتر کــرده اســت.
ــرد، در  ــر نشــان ک ــارف خاط سرپرســت وزارت مع
حالــی کــه ایــن وزارت بــه ۴۲هــزار بســت جدیــد 
معلمــان نیــاز دارد ولــی وزارت مالیــه در ســه ســال 
گذشــته هیــچ بســتی را در اختیــار ایــن وزارت قــرار 
ــم مســلکی در  ــچ معل ــل هی ــن دلی ــه همی ــداده و ب ن

ایــن ســه ســال اســتخدام نشــده اســت.
آقــای محقــق جهانــی خاطــر نشــان کــرد کــه ایــن 
وزارت در ســال جــاری مالــی نیــز 16 هــزار بســت 
ــه  ــت ک ــرده اس ــت ک ــی را درخواس ــد معلم جدی
ــوی وزارت  ــت از س ــن درخواس ــت ای ــدوار اس امی

ــه شــود. ــه پذیرفت مالی
ــاد  ــل فس ــه دلی ــه ب ــه وزارت مالی ــود ک ــه می ش گفت
گســترده در معــارف و موجودیــت مکاتــب خیالــی 
ــرار  ــن وزارت ق ــار ای ــد را در اختی بســت های جدی

نــداده اســت. 
محقــق جهانــی موجودیــت مکاتــب خیالــی را 
ــب  ــای مکت ــت: "ادع ــرده گف ــن وزارت رد ک در ای
ــی  ــت ول ــده اس ــس ش ــی مجال ــل تمام ــی نق خیال
ــب را  ــه مکات ــن گون ــچ کــس حاضــر نیســت ای هی
ــب  ــدام مکت ــدام جــا و در ک ــه در ک نشــان دهــد ک
بودجــه مصــرف می شــود ولــی عمــاًل مکتبــی 

ــدارد". ــود ن وج
همچنیــن ســناتوران از فســاد گســترده بــه ویــژه در 
اســتخدام معلمــان نیــز پرســیدند ولــی آقــای جهانی 
ــود  ــه ش ــتند ارائ ــر مس ــاد اگ ــوارد فس ــت: "م گف
ــیده گی  ــه آن رس ــط ب ــع زیرب ــق مراج ــا از طری م

می کنیــم".
بخشــی از ســواالت ســناتوران بــه تدریــس نصــاب 
ــب  ــی مکات ــایه در برخ ــورهای همس ــی کش تعلیم
ــب  ــن مکات ــات الزم در ای خصوصــی و عــدم امکان
ــه  ــخ ب ــی در پاس ــای جهان ــه آق ــت ک ــی گش برم
ایــن ســواالت چنیــن گفــت: "98 درصــد اطمینــان 
ــر  ــا درنظ ــا ب ــی م ــه نصــاب تعلیم ــم ک داده می توان
داشــت منافــع علیــای ملــی و بــر اســاس ارزشــها و 
ــه رشــته تحریــر در آمــده اســت  فرهنــگ افغانــی ب
ــاب  ــه نص ــم ک ــازه نمی دهی ــس اج ــچ ک ــه هی و ب
بیرونــی را در مکاتــب خصوصــی تدریــس کننــد".

ــب  ــن از بازنگــری نصــاب تعلیمــی مکات او همچنی
خبــرداد و گفــت کــه تــا هنــوز نصــاب صنــف اول 
تــا صنــف ششــم بازنگــری شــده، نصــاب صنــف 9 
ــوف  و 1۲ در حــال بازنگــری اســت و نصــاب صن

باقــی مانــده نیــز بازنگــری خواهــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه انتقادهــا از کیفیــت پاییــن 

معــارف در کشــور بــه شــدت وجــود دارد.
شــماری از منتقــدان می گوینــد کــه بســیاری از 
ــواد  ــی س ــه، حت ــاالی دوره ابتدایی ــوزان ب دانش آم

ــد. ــاد ندارن ــز ی ــتن را نی ــدن و نوش خوان

برنامـه شناسـایی و پرداخـت حقـوق معلـوالن و 
بازمانـده گان کشته شـده گان جنگ هـای افغانسـتان 
از طریـق سیسـتم بیومتریـک نخسـت در کابـل و 
بعـداً در تمامی والیات افغانسـتان عملی می شـود.

ایـن سیسـتم روز یکشـنبه دوازدهـم جـدی )دی( 
در وزارت کار و امـور اجتماعـی افغانسـتان افتتاح 

. شد
جمیلـه افغانـی، معـاون وزارت کار، امور اجتماعی 
از هـر معلـول و  و شـهدا و معلـوالن می گویـد 
بازمانده کشـته شـدگان جنگ ها، نشـان انگشت و 
عکـس چشـم گرفته می شـود و این سـبب خواهد 
شـد کـه یـک نفـر نتوانـد چنـد کارت داشـته و از 

چنـد والیـت و یـا بانک معـاش دریافـت کند.
او می گویـد کـه در ایـن سیسـتم، معلوماتـی در 
و  سـرپناه  کار،  داشـتن  معلولیـت،  درجـه  مـورد 
سـن  همچنیـن  و  معلـول  فـرد  نیازمندی هـای 
فرزنـدان ورثـه کشـته شـدگان ثبـت می شـود کـه 
بـرای برنامه ریزی هـای آینده ایـن وزارت نیز الزم 

می باشـد.
می گویـد  معلـوالن  از  تـن  یـک  محمـد  سـردار 
سیسـتم  طریـق  از  )حقـوق(  معاشـات  اجـرای 
بیومتریـک، آنهـا را از سـرگردانی و کاغـذ بـازی 

داد. خواهـد  نجـات 
پرویـن نیز بـا او هم نظـر اسـت. او می گوید پیش 
از ایـن او ومـادرش روزهـا بـرای گرفتـن معـاش 
پـدرش که در جنگ کشـته شـده، در شـعبات این 

وزارت سـرگردان شـده اند.
مقامـات، مسـلکی نبـودن کارمنـدان وزارت کار و 
اموراجتماعـی را بـرای اجـرای سیسـتم بیومتریک 
بزرگتریـن چالـش می داننـد. در حـال حاضـر یک 
شـرکت خصوصی اجـرای ایـن پـروژه را برعهده 
کارمنـدان  آن  کـردن  عملـی  جریـان  در  و  دارد 

وزارت را نیـز آمـوزش می دهـد.
کشته شـدگان  خانـواده  و  معلـول  هـر  معـاش 

جنگ هـای چهل سـال اخیر افغانسـتان حدود پنج 
هـزار افغانـی در مـاه اسـت کـه سـاالنه پرداخـت 

می شـود.
اکنون در وزارت شـهدا و معلولین افغانسـتان 110 
هـزار معلـول و نزدیک به 1۲0 هـزار خانواده ثبت 
نـام شـده انـد. ایـن وزارت تأیید می کند که شـمار 
معلولیـن و خانـواده هـای کشته شـدگان  واقعـی 

خیلـی بیشـتر از این آمار اسـت.
چنـدی پیـش کمیتـه مسـتقل نظـارت و ارزیابـی 
مبـارزه بـا فسـاد اداری بـا نشـر گزارشـی گفتـه 
بـود کـه "سـاالنه پنجاه تـا هشـتاد میلیـون دالر از 
حقـوق معلـوالن و بازمانـدگان شـهدا بـه جیـب 

مافیـا مـی رود."
در ایـن گـزارش گفتـه شـده بـود کـه در وزارت 
شـهدا و معلولیـن افغانسـتان وضعیـت به شـکلی 
اسـت  کـه فرصـت دسـتبرد و فسـاد بـرای آنهـا 

فراهـم شـود.
کمیتـه مسـتقل نظـارت و ارزیابـی مبارزه با فسـاد 
اداری رونـد ثبـت نـام و پرداخـت حقـوق در آن 
وزارت را بسـیار کهنـه، طوالنـی و مغلـق خوانـده 

. بود
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د کابـل اوسـېدونکي وايـي، پـه کابل ښـار او یو شـمېر ولسـوالیو 

کـې د جنايـي پېښـو زیاتېـدو د خپـل راتلونکـي پـه اړه اندېښـمن 

کـړي دي.

دوی وايـي، پـه کابـل ښـار او ولسـوالیو کـې د وژنـو، تښـتونو او 

وسـله والو غـاوو پېښـې د پخـوا پـه پرتلـه زیاتـې شـوې دي چې 

دوی دغـه وضعیـت سـخت اندېښـمن کړي.

یـاد کسـان وايـي دوی، ډېـر کلـه د دې شـاهدان دي چـې پـه رڼـا 

ورځ وسـله وال غلـه د خلکـو مخـه نیـي او تـر وهلـو، ډبولـو 

وروسـته هـر څـه ترې اخـي چې په دا شـان پېښـو کـې وژنې هم 

رامنځتـه شـوې دي.

د کابـل ښـار یـو تـن اوسـېدونکی نویـد احمد چـې د ورته پېښـې 

یـو قربـاين دی ازادي راډیـو تـه وویل:

تښـتونکي،  موټـر  کېـږي،  غـاوې  ډېـرې  خـو  له خـوا  شـپې  "د 

کیسـه بران او د غلـو داسـې ډېـرې ډلـې شـته، زه خپله نېږدې شـل 

شـپې مخکـې ښـار تـه روان وم، نېـږدې ماښـام و، کله چـې موتړ 

تـه پورتـه شـوم نو موتـړ کې غلـه ناسـت وو او په الره کـې ناڅاپه 

پـر مـا وار وشـو، تفنګچـه او چاقـوګان هـم وررسه و او ماته یـې 

وویـل، پـه جېـب کـې دې چـې هـر څـه وي رایـې کړه."

نويـد زیاتـه کـړه چې لـه هغې شـپې وروسـته سـخت وېرېدلی او 

نـور د ماښـام لـه ا ذان رسه سـم کورته ځي.

د کابـل ښـار یـو بـل اوسـېدونکی چـې د کابـل پوهنتـون د شـپې 

پوهنځـي محصـل هـم دی ازادي راډیـو تـه وویـل، پـه کابل ښـار 

کـې د جنايي پېښـو لـه امله نه یـوازې دی بلکې ټـول خلک د خپل 

راتلونکـي پـه اړه بې باوره شـوي دي.

دی زیاتوي:

"غـاوو، وژنـو، جنـي تېریو او داسـې نورو جنايي پېښـو رښـتیا 

هـم د افغانسـتان ښـاریان ډېر اندیښـمن کړي او د خپـل راتلونکي 

پـه اړه بې بـاوره شـوي چـې څه بـه کېږي."

پـه کابـل ښـار کـې د جنايي پېښـو لـه زیاتېدو دا اندېښـنې داسـې 

مهـال مطـرح کېـږي چـې د تېـرې اوونـۍ د چهارشـنبې شـپې پـه 

اووه نیمـو بجو وسـله والو غلو د کابل ښـار د خیرخانـې د لومړۍ 

حصـې پـه ګواليـي نومـې سـیمه کـې د سـلیم په نـوم یو کـس په 

چاقـو رسه وواژه او د نومـوړي د تـره زوی یـې ټپـي کړ.

لـه دې وړانـدې د کابـل د اوومـې امنیتـي حـوزې د بـاغ رئیـس 

پـه سـاحه کـې د نازیـا پـه نـوم یـوه نجلـۍ چـې د لسـم ټولګي 

زده کوونکـې وه د خپـل عمـه د زوی له خـوا ووژل شـوه.

هاخـوا د کابـل د والیتـي شـورا غـړي نعمت اللـه هاشـمي ازادي 

راډیـو تـه وویـل، د جنایـي جرمونـو پـر ضـد د امنیتـي ځواکونـو 

کمـزوري اقدامـات او مجرمینـو تـه سـزا نه ورکـول هغـه څـه دي 

چـې جرمونـو ته یـې زمینـه برابـره کـړې ده.

ښـاغي هاشـمي وویـل، ډېـر کلـه نیول شـوي مجرمین د رشـوت 

پـه ورکولـو رسه خوشـې کېږي.

نوموړي زیاته کړه:

"فسـاد موجـود دی، کـه چېرې د کابـل کوم اوسـېدونکی یو مجرم 

امنیتـي بنسـټونو تـه معـريف کـړي او هغوی یې ونیسـې پـه لومړي 

قـدم کـې خـو هلتـه پیسـې ورکـوي او خوشـې کېـږي، زرګونـه 

مجرمیـن چـې الپیـاوړي شـوي هغـه مجرمیـن دي چې لـه عديل 

او قضايـي ادارو نه خوشـې شـوي دي او اوس هـم خپلو جرمونو 

تـه دوام ورکوي."

ښـاغي هاشـمي وویـل، د حکومـت د مرشانـو تر منـځ اختافونه 

او پـه ادارو کـې کار هـم اهـل کار تـه نه سـپارل د دې المل شـوی 

چـې مجرمیـن خپلـو فعالیتونو تـه دوام ورکړي.

خـو د کابـل د امنیـه قوماندانۍ د جنايي جرمونو پـر ضد د مبارزې 

رئیـس فریـدون عبیـدي ازادي راډیو تـه وویل چې د پخـوا په پرتله 

په دې وروسـتیو میاشـتو کې د جنايي جرمونو کچه راټیټه شـوې.

نوموړي زیاته کړه:

"د کابـل د پولیسـو او نـورو ځواکونـو تحـرکات جدي شـوي دي، 

پـر ټولـو اړخونـو جـدي کار کېږي چې پـه ترڅ کې یي داسـې ډېر 

مجرمیـن نیـول شـوي چـې په تښـتونو او وژنـو کې ښـکېل وو، په 

کابـل کـې د جنايي جرمونـو کچه راټیټه شـوې ده."

ښـاغي عبیـدي وویـل، د کابل پولیسـو پـه تېره یوه میاشـت کې ۶ 

سـوه تنـه د مختلفـو جرمونـو پـه تـور نیويل چـې دغه لـړۍ الهم 

لري. دوام 

دی د کابـل اوسـېدونکو تـه ډاډ ورکـوي چـې د امنیت د ټینګښـت 

پـه هـدف جـدي کار کېـږي او هڅـه بـه ويش چـې په کابل ښـار 

کـې د جنايـي پېښـو کچـه راکمه يش.

اختالفات در رهبری طالبان:

مال آخندزاده بركنار شود

کابل د وېرې، جنايي پېښو، مسدودیت 1005 مکتب در سراسر افغانستان

تښتوونې او وسله والو غالوو 

ښار ګرځېدلی

ــورای  ــی از شـ ــان در نامه یـ ــد طالبـ ــی ارشـ قاضـ
ـــردن  ـــن ب ـــرای از بی ـــروه خواســـت ب ـــن گ ـــری ای رهب
ـــاره  ـــدن دوب ـــد ش ـــی و متح ـــات درون گروه اختالف
طالبـــان، رهبـــر جدیـــدی را بـــه جـــای هبـــت اهلل 

ـــد. ـــاب کنن ـــدزاده انتخ آخن
قاضـــی عبدالحکیـــم اعـــالم کـــرد کـــه بـــه دلیـــل 
رهبـــری ضعیـــف آخنـــدزاده، اختالفـــات درونـــی 

بیـــن طالبـــان ایجـــاد شـــده اســـت.
ـــف  ـــری ضعی ـــزوده اســـت: رهب ـــه اف ـــن نام وی، در ای
ـــان  ـــروه طالب ـــن اعضـــای گ ـــات بی ـــدزاده، اختالف آخن
و مســـئوالن نظامـــی ایـــن گـــروه در والیت هـــای 

ـــت. ـــش داده اس ـــتان را افزای افغانس
ــای ارشـــد  ــه اعضـ ــه بـ عبدالحکیـــم در ایـــن نامـ
ـــات  ـــی موضوع ـــرده برخ ـــه ک ـــان توصی ـــروه طالب گ
ـــمکش های  ـــروز کش ـــبب ب ـــه س ـــی ک ـــادی و سیاس م
داخلـــی رهبـــران ایـــن گـــروه شـــده، بـــه روحیـــه  

ـــت. ـــرده اس ـــه وارد ک ـــان صدم ـــان آن جنگجوی
تأکیـــد کـــرده اســـت کـــه  قاضـــی طالبـــان 
ـــدزاده  ـــی آخن ـــی از ناتوان ـــی ناش ـــای داخل اختالف ه
ـــری  ـــان اســـت و ضعـــف رهب در هدایـــت گـــروه طالب
ــورهای خارجـــی  ــه کشـ ــده اســـت کـ باعـــث شـ
و احـــزاب سیاســـی کمک هـــا و حمایت هـــای 

خـــود را از طالبـــان قطـــع کننـــد.

سیستم بیومتریک برای پرداخت حقوق معلوالن 
ACKUو بازمانده گان شهدا ایجاد شد
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ورزش

رییس جمهـور منتخـب امریـکا بـا ابـراز شـک و تردیـد نسـبت بـه امنیـت 
ارتباطـات آنالیـن کـه احتماالً دولتـش برای همه چیـز از برنامه ریـزی روزانه 
گرفتـه تـا روابـط بین المللی از آن اسـتفاده می کننـد، تأکید کرد: وقتی مسـألۀ 

حفـظ اطالعـات شـخصی باشـد٬ هیـچ کامپیوتری امن نیسـت.
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور منتخب امریـکا در جریان مهمانی سـاالنه اش 
بـه مناسـبت شـب سـال نـو در باشـگاه »Mar-a-Lago« در فلوریـدا بـه 
خبرنـگاران گفـت: اگـر مسـألۀ واقعـًا حایـز اهمیتـی داریـد٬ آن را به شـیوۀ 
قدیمـی بنویسـید و توسـط پیـک ارسـال کنید٬ چرا کـه هیـچ کامپیوتری امن 
نیسـت و مـن اهمیـت نمی دهـم کـه دیگـران در ایـن رابطـه چـه می گویند.

ترامـپ علی رغـم اسـتفادۀ مکررش از توئیتر٬ بـه ندرت از ایمیل یـا کامپیوتر 
اسـتفاده می کنـد. بـا این حـال٬ او بارها ادعـای آژانس های اطالعاتـی امریکا 
را مبنـی بـر این کـه روسـیه تـالش کـرده بـا هک کـردن، انتخابـات ریاسـت 

جمهـوری امریـکا را تحـت تأثیر قـرار دهد، رد کرده اسـت.
ترامـپ کـه قصـد دارد در روز سه شـنبه یا چهارشـنبه برای کسـب اطالعات 
بیشـتر دربـارۀ موضـوع روسـیه بـا مقامـات اطالعاتـی دیـدار کنـد٬ گفـت: 
مقامـات امریـکا بایـد از اتهامـی کـه می زننـد٬ مطمیـن باشـند٬ چرا کـه این 
یـک اتهـام بسـیار جـدی اسـت. مـن چیزهـای زیـادی دربـارۀ هک کـردن 
می دانـم. اثبـات هک کـردن کار بسـیار دشـواری اسـت و ممکـن اسـت کار 

افـراد دیگری باشـد.
او افـزود: مـن چیزهایـی می دانـم کـه دیگـران نمی داننـد و ایـن اطالعات را 
روز سه شـنبه یـا چهارشـنبه نیـز در اختیـار شـما می گـذارم. اگر بـه موضوع 
سـالح های کشـتار جمعـی عـراق نگاهـی بیندازیـد٬ می بینیـد کـه ایـن یـک 
فاجعـه بـود و مقامـات اطالعاتـی در رابطـه بـا آن اشـتباه کـرده بودنـد٬ در 
نتیجـه٬ می خواهـم این بـار مقامـات بـه ادعاهای شـان اطمینان داشـته باشـند.

رییس جمهـور ترکیـه در پیـام خـود بـه مناسـبت سـال جدید میـالدی گفت: 
ترکیـه بـه اهـداف صدمین سـال تأسـیس خود دسـت خواهـد یافت.

رجـب طیـب اردوغـان، رییس جمهـور ترکیـه در پیامـی اعـالم کـرد: سـال 
۲016 بـا حـوادث ناگـواری همـراه بـود. مـا مـورد هـدف چندیـن عملیات 
تروریسـتی خونیـن قـرار گرفتیـم. امـا هیچ یـک از ایـن اقدامات تروریسـتی 
نمی توانـد ترکیـه را از مسـیرش بـرای دسـتیابی بـه اهـداف ۲0۲3 منحـرف 

. کند
در سال ۲0۲3 ترکیه صدمین سال تأسیسش را جشن خواهد گرفت.

رییس جمهـور ترکیـه گفـت: کودتـای 15 جـوالی بـدون تردید یـک "اقدام 
تروریسـتی علیـه تاریـخ جمهوریت ترکیـه" بود.

او ادامـه داد: اکنـون ترکیـه در یـک جنـگ جدیـد آزادی بخشـی و اسـتقالل 
اسـت، تمـام عوامـل ماننـد اتحـاد ملـی، یک پارچه گـی کشـور،  اقتصـاد و 
سیاسـت خارجـی مـا کـه کشـورمان را زنـده نگـه داشـته اند، مـورد هـدف 

حمـالت بزرگـی قـرار گرفتنـد.
سـازمان های  تمـام  الزم  تدابیـر  اتخـاذ  بـا  ترکیـه  کـرد:  اضافـه  اردوغـان 
تروریسـتی کـه دولـت و ملـت مـا را احاطـه کرده انـد،  از بیـن خواهـد بـرد.
اردوغـان بـا تأکیـد بر ادامـۀ عملیات "سـپر فرات" در شـمال سـوریه گفت: 
مـا چهـرۀ اصلـی داعـش را که پشـت ایـن ماسـک ها پنهـان کرده اند، نشـان 
برمـال خواهیـم کـرد.  را  پـردۀ داعـش  داد و قدرت هـای پشـت  خواهیـم 
مـا مرزهـای خـود را از تمـام سـازمان های تروریسـتی از جملـه داعـش و 

یگان هـای "مدافـع خلـق کـرد" سـوریه پاکسـازی خواهیـم کـرد.

رییس جمهـوری فرانسـه می گویـد کـه کشـورش بـه هیـچ فـرد یا کشـوری 
اجـازۀ تجدیـد نظـر در توافق نامـۀ جهانـی دربـارۀ آب و هـوا را نمی دهـد.

فرانسـوا اوالنـد٬ رییس جمهـوری فرانسـه، در نطقـی تلویزیونی به مناسـبت 
تحویـل سـال نـوی میـالدی، بـه دونالـد ترامـپ٬ رییس جمهـور منتخـب 
امریـکا ْهشـدار داد کـه "فرانسـه بـه هیـچ فـردی یا کشـوری اجـازه نخواهد 

داد" توافـق پاریـس دربـارۀ آب و هـوا را مـورد تجدیدنظـر قـرار دهـد.
اوالنـد خطـاب بـه رییس جمهـور منتخب امریـکا که تهدیـد به »لغـو« توافق 
1۲5 کشـور طـی سـال ۲015، کـرده اسـت، گفـت: "بـه شـما تأکیـد می کنم 
کـه فرانسـه هرگـز به هیچ شـخص یـا هیـچ دولتی، هرانـدازه که بـزرگ هم 
باشـد، اجـازۀ تجدیدنظـر در ایـن دسـتاورد مهـم جامعـه جهانـی را نخواهد 

داد."
رییس جمهـور فرانسـه افـزود: "بـه یاد داشـته باشـید کـه این توافـق تاریخی 

در پاریـس امضـا شـد... فرانسـه از موضوعـات مهم دفـاع می کند."
طبـق این گزارش، دونالد ترامپ بسـیاری از تعهـدات چندجانبه و بین المللی 
ایـاالت متحـدۀ را زیـر سـؤال بـرده و وعـده داده اسـت٬ هزینه هـای امریکا 
بـرای جهـان را خواهـد کاسـت. یکـی از ایـن مـوارد، امضـای توافق نامـۀ 

پاریـس بـا موضـوع مقابله بـا تغییـرات آب و هوایی اسـت.
ترامـپ مدعی شـده اسـت کـه بحـث تغییـرات آب و هوایی و ارتبـاط آن با 
فعالیت هـای صنعتـی توطئه یـی از سـوی چین اسـت تـا بتواند بـا آن مهاری 
بـر صنایع گسـتردۀ ایـاالت متحـده بزند و یا در تجارت زغال سـنگ دسـت 

بـاال را برای خود نگـه دارد.

کمیتۀ ملی المپیک افغانستان تیم ملی فوتبال زیر ۲3 سال المپیک این کشور را 
معرفی و این بازیکنان طی مراسمی رسمًا عضویت تیم ملی فوتبال این نهاد 

را به دست می آورند.
کارگر«  »یوسف  فارس،  خبرگزاری  افغانستان  سایت  خبرنگار  گزارش  به 
فوتبال  ملی  تیم  انتخاب  به  اشاره  با  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  فنی  معاون 
بازیکنان خوب را از سراسر  افتخار می کنیم که  المپیک گفت:  زیر ۲3 سال 

افغانستان انتخاب و به تیم فوتبال المپیکی دعوت کرده ایم.
معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان افزود: بازیکنان این تیم از سوی کادر 
فنی فدراسیون فوتبال شناسایی و به تیم ملی المپیکی افغانستان دعوت شدند 

و  تعداد این بازیکنان به ۲8 نفر می رسد.
وی افزود: این بازیکنان در مراسمی توسط کمیته ملی المپیک افغانستان، رسمًا 

عضویت تیم ملی فوتبال این نهاد را به  دست می آوردند.
که  افغانستان گفت: همان گونه  المپیک  ملی  کمیته  رییس  اغبر«  »محمدظاهر 
سایر کشورها در بازی های المپیکشان تیم های فوتبال دارند، ما هم می خواهیم 
بتواند  تا  باشیم  داشته  المپیکی  فوتبال  ملی  تیم  یک  رقابت ها،  تمامی  در 

افتخارات خوبی نصیب افغانستان کنند.
وی افزود: ما افتخار می کنیم که بازیکنان خوب را از سراسر افغانستان انتخاب 
و در تیم فوتبال المپیکی  دعوت کرده ایم، آرزو دارم که این تیم همان گونه که 
در جنوب آسیا قهرمان شد، در رقابت های المپیکی نیز از خودش بازی های 

خوبی به نمایش بگذارد.
»الیاس منوچهر« مربی تیم ملی فوتبال المپیکی افغانستان، در این رابطه گفت: 
شاگردانش می کوشند که در رقابت های های فوتبال کشور های اسالمی، که تا 
5 ماه دیگر با میزبانی باکو برگزار خواهند شد، نماینده خوبی برای افغانستان 

باشد.
المپیکی  فوتبال  ملی  تیم  که  است  نخستین باری  این  نوشت:  نیوز  طلوع 
و  فوتبال  فدراسیون  معاون  گفته های  براساس  و  می شود  ایجاد  افغانستان 
رییس کمیته ملی المپیک افغانستان، این تیم در تمامی رقابت هایی که توسط 
کمیته المپیک آسیا و جهان برگزار می شود، به نمایندگی از کمیته ملی المپیک 

افغانستان شرکت خواهد کرد.

ــور در  ــا حض ــتند ب ــور، توانس ــوران کش ــی دوچرخه س ــم مل ــای تی اعض
ــن  ــارم ای ــا چه ــای اول ت ــتان، مقام ه ــوران پاکس ــی دوچرخه س ــابقه مل مس

ــد. ــت را کســب کنن رقاب
ــور  ــوران کش ــیون دوچرخه س ــس فدراس ــدی٬ ریی ــین حمی ــد حس محم
گفــت٬ تیــم پنــج نفــری کشــور کــه بــه دعــوت فدراســیون دوچرخه ســوران 
پاکســتان بــه ایــن مســابقه دعــوت شــده بودنــد، بــا کســب نتایــج درخشــان 

امــروز بــه کابــل برگشــت.
ــک  ــتان و ی ــم از پاکس ــت تی ــور هش ــا حض ــت ب ــن رقاب ــه ای ــت ک او گف
تیــم پنــج نفــری افغانســتان کــه شــامل 10۲ دوچرخه ســوار شــد٬ شــرکت 
کننــده گان فاصلــۀ 16۷ کیلومتــری بیــن الهــور تــا شــهر ســایوال پاکســتان 

ــد. را رکاب زدن
آقــای حمیــدی افــزود٬ در پایــان ایــن رقابــت٬ احمــد میرزایــی عضــو تیــم 
ملــی افغانســتان، توانســت ایــن فاصلــه را در مــدت ۴ ســاعت و ۴1 دقیقــه 

رکاب زنــد و مقــام اول را از آن خــود کنــد.
رییــس فدراســیون دوچرخه ســوران کشــور خاطرنشــان ســاخت: افــزون بــر 
ایــن٬ حفیــظ شهرســتانی، علی اصغــر جعفــری و روح اهلل دوچرخه ســواران 
دیگــر تیــم افغانســتان بودنــد کــه توانســتند مقام هــای دوم تــا چهــارم ایــن 

مســابقه را بــه دســت آورنــد.
احمــد میرزایــی کــه مقــام اول ایــن رقابــت را بــه دســت آورده اســت گفــت 
ــن  ــۀ شــخصی در ای ــا هزین ــی کشــور، ب ــم مل ــر اعضــای تی ــه او و دیگ ک

مســابقه حضــور یافتنــد و بســیار تــالش کردنــد تــا بدرخشــند.
آقــای میرزایــی از کمیتــۀ ملــی المپیــک و ریاســت تربیــت بدنــی خواســت 
ــف  ــته های مختل ــطح رش ــای س ــکاران و ارتق ــویق ورزش ــر تش ــا به خاط ت
ورزشــی، امکانــات و تســهیالت الزم را بــرای ورزشــکاران در نظــر بگیرنــد.
روبینــا جاللــی٬ معــاون کمیتــۀ ملــی المپیــک گفــت: "ورزشــکاران مــا کــه 
ــز و مصــرف شــخصی خــود شــرکت  ــات ناچی ــا امکان ــن مســابقه ب در ای
ــور  ــه کش ــر ب ــت پْ ــد و دس ــوب بگیرن ــۀ خ ــتند نتیج ــود، توانس ــرده ب ک

ــد." برگردن
ــا  ــدارد٬ ام ــه ن ــه بودج ــن زمین ــک، در ای ــی المپی ــۀ مل ــه کمیت ــزود ک او اف
ــابقه  ــن مس ــکاران را در ای ــرکت ورزش ــۀ ش ــا زمین ــت ت ــرده اس ــالش ک ت

ــازد. ــم س فراه

ترامپ در شب سال نو وعدة 
یک افشاگری بزرگ را داد

اردوغان:
تركیـه وارد جنگـی جـدید 

برای استقـالل شده است

اوالند، ترامپ را تهدید کرد

تیم ملی فوتبال زیر 23 سال 

معرفی شد

دوچرخه سواران بعد از پیروزی:

نیاز به امکانات و تسهیالت داریم
معاون کمیتة المپیک:

بـودجۀ كافـی نداریـم!

عوامل آلوده گی هوا 
در كابل چیست؟

نقیب اهلل فايق
شــماری از نماینــده گان محتــرم در مجلــس نماینــده گان در اعتــراض 
ــت  ــل بی کیفی ــوخت تی ــه س ــتند ک ــعاری داش ــوا ش ــی ه ــه آلوده گ ب
ســبب آلوده گــی هــوا گردیــده اســت. ادارۀ ملــی ســتندرد مســوولیت 
ــود٬  ــور می ش ــی وارد کش ــۀ قانون ــه گون ــه ب ــای را ک ــت تیل ه کیفی
ــت را  ــل بی کیفی ــر تی ــک لیت ــا ی ــه حت ــد ک ــان می ده ــته و اطمین داش
ــی  ــای قاچاق ــولیت تیل ه ــد )مس ــد وارد کن ــری نمی توان ــچ تاج هی
کــه بــدون پرداخــت مالیــه وارد می شــوند٬ بــه دوش حامیــان 

ــد.( ــل می باش ــای تی مافی
ــل در  ــت تی ــت کیفی ــتندرد، وضعی ــی س ــات ادارۀ مل براســاس مطالع
ــرای  ــرا ب ــده اســت، زی ــر ش ــان دیگــر٬ بهت ــه هرزم ــازار نســبت ب ب
ــده  ــع گردی ــل پطــرول 80 من ــار در افغانســتان، وارد کــردن تی اولین ب
ــی  ــا عمل ــی بندره ــو در تمام ــاه بدین س ــن م ــد از چندی ــن رون و ای
می گــردد و بــرای اولین بــار تجــاری کــه تیل شــان بی کیفیــت 
ــت  ــل بی کیفی ــه تی ــه و جــواز شــرکتی ک ــج فیصــد جریم باشــد٬ پن
ــد  ــت خری ــا جرئ ــار حت ــاال تج ــردد. ح ــو می گ ــد٬ لغ را وارد می کن
تیــل بی کیفیــت را نیــز از دســت داده انــد و کوشــش می کننــد تــا بــا 

جریمــه و لغــو جــواز شــرکت مواجــه نشــوند .
ســتندرد تیــل وارداتــی فعــاًل A9۲ می باشــد، تنهــا در هفتــۀ گذشــته 
ده هــا تانکــر تیــل کــه حتــا A91.55 بودنــد٬ نیــز اجــازه وارد شــدن 
بــه کشــور داده نشــد کــه ایــن قاطعیــت و عــزم ادارۀ ســتندرد را برای 
بلندبــردن کیفیــت مــواد نفتــی در کشــور نشــان می دهــد. مــا درحالــی 
ــاد درصــد  ــاال بردیــم کــه هفت ــه A9۲۲ ب ســتندرد تیــل را از A80 ب
وســایط موجــود در کابــل٬ ْمدل پاییــن بــوده و از نظــر تخنیکــی الزم 
ــد ســتندرد  ــی عالقه من ــد. وقت ــل A80 مصــرف می  کردن ــه تی ــود ک ب
ــاال  ــز ب ــین ها نی ــا و ماش ــدل موتر ه ــد ْم ــتیم، می  بای ــل هس ــد تی بلن
بــرود، بــرای یــک موتــر مــدل ۲000 یــا پایین تــر از آن٬ چــه نیــازی 

اســت کــه تیــل A9۲ آن هــم بــا قیمــت بلنــد اســتفاده کنیــم.
ــچ  ــل هی ــوای کاب ــی ه ــی فعل ــی ســتندرد٬ آلوده گ ــاور ادارۀ مل ــه ب ب
ربطــی بــه تیــل بــازار نداشــته و عوامــل متعــدد دیگــری در آن دخیــل 
ــدون  ــان ب ــون انس ــش میلی ــش از ش ــه بی ــهری ک ــند. در ش می باش
ــدون  ــه و ب ــدون نقش ــبز و ب ــای سرس ــدون تپه ه ــیون و ب کانالزیس
درخــت کــه زمســتانش تــا ایــن دم بــدون بــرف و بــاران باشــد، فکــر 
ــل عامــل آلوده گــی هــوا اســت. عــدم نظــارت از  ــوز تی ــد هن می کنی
طــرف رهبــری ناحیه هــای شــهری در ســاخت فابریکــۀ صنعتــی در 
ــهر و  ــای ش ــا و تپه ه ــۀ کوه ه ــازل در دامن ــاخت من ــهر، س درون ش
ســاخت خانه هــا بــه صــورت غیــر اســتاندارد، منزل هــای غیرمجــاز، 
سیســتم فاضــالب شــهر »کنالزســیون« در شــهر و اطــراف کابــل کــه 
ــی  ــبب آلوده گ ــت٬ س ــده اس ــی ش ــروز گازات گلخانه ی ــب ب موج

ــد. ــوا می باش ه
ــد و چهل وشــش هــزار  ــرق ندارن ــل ب ــردم کاب ــم م ــون نی ــن اکن همی
جنراتــور در کابــل کار می کنــد، این جــا مشــکل تیــل نیســت، 
مشــکل نبــود بــرق و اســتفاده از جنراتــور اســت و در عیــن حــال٬ 
پــول داران و زورمنــدان بــرای هرفــرد خانوادۀشــان یــک موتــر گرفتــه 
ــر در شــهر گشــت وگذار می کننــد.  ــا چندیــن موت ــز ب و خودشــان نی
ــد هــم  ــردم اســتفاده کنن ــه به طــور جمعــی م از بس هــای شــهری ک
ــده  ــه دی ــل ک ــتاندارد در کاب ــای غیراس ــس. آبادی ه ــری نی ــچ خب هی
ــا از  ــار آن ه ــرای اعم ــواز را ب ــذ ج ــان اخ ــان آن ــود، صاحب می  ش
ــه  ــد ک ــت گرفته ان ــداری محیط زیس ــاآگاه از پاس ــوول ن ادارات مس

ــده اســت. ــل ش ــالمتی محیط زیســت کاب ــقوط س ــبب س ــروز س ام
ــهرها  ــل ش ــنگ در داخ ــال س ــوخت ذغ ــتی، س ــر محیط زیس از نظ
»کفــر محیط زیســت« اســت و کابــل بــه بزرگ تریــن مرکــز ســوخت 
ــده کــه بیشــترین خانه هــا از بخاری هــای  ــدل گردی دغــال ســنگ مب
ترکــی کــه ذغــال ســنگ مصــرف می کنــد٬ اســتفاده می  کننــد. 
و  گردیــده  غضــب  همــه  تپه هــا  و  ســبز  ســاحات  پارک هــا، 
ــز در ایــن شــهر، درخــت و ســاحات ســبز اســت.  کم یاب تریــن چی
وکالی محتــرم هنــوز در ایــن فکــر انــد کــه بــا صدهــا هــزار موتــر 
کهنــه و تاریخ تیرشــده، می شــود بــا بلندبــردن کیفیــت تیــل٬ مشــکل 

ــرد؟ ــل ک ــتی را ح محیط زیس
هرچنــد ادارۀ ملــی ســتندرد از ســه مــاه بدین ســو تدابیــر جدیــی را 
ــرای  ــم ب ــا آن ه ــت٬ ب ــه اس ــت گرفت ــل کم کیفی ــع ورود تی ــرای من ب
وکال و مــردم اطمینــان می دهــد کــه افغانســتان در ســال ۲01۷ 
ــن  ــت خواهــد رســید. ای ــل باکیفی ــن گــراف مصــرف تی ــه بلندتری ب
ــر  ــطح بح ــاالی س ــری ب ــل در 18000 مت ــه کاب ــت ک ــی اس درحال
واقــع اســت و مــدت دو ســال اســت کــه بــه دلیــل تولیــد گازهــای 
ــن؛  ــه که ــایط نقلی ــش و وس ــه دودک ــه از لول ــی )دودی ک گلخانه ی
ــری و  ــای هنگ ــت پزی، دکان ه ــای خش ــوناها، داش ه ــا، س حمام ه
ــه میلیــون حویلــی  ســوزاندن ذغــال ســنگ در بخاری هــای ترکــی ب
ــرای ایجــاد گرمــی منازل شــان( کــه در نتیجــۀ آن٬ در  ــل ب شــهر کاب

ــته ایم . ــرف نداش ــزش ب ــل ری کاب
ــر  ــدام مشــترک تغی ــا اق ــا ب ــۀ م ــت محیط زیســتی را هم ــر وضعی اگ
ــاران بیشــتر را در کابــل بنابــر دالیــل بــاال  ندهیــم، انتظــار بــرف و ب

نداشــته باشــیم.
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خبرگزاری آسوشیتدپرس 
آنتونیـو گوتـرش در حالـی در روز سـال نـو زمـام 
امـور سـازمان ملـل را برعهـده گرفته که قـول داده 
تـا یـک "پـل سـاز" باشـد امـا بـا دولـت متخاصـم 
و سـتیزه جوی دونالـد ترامـپ روبروسـت که فکر 
بجـز  بین المللـی  نهـاد  ایـن  عضـو   193 می کنـد 
حـرف زدن و وقـت گذراندن کار دیگـری ندارند.
و  پرتغـال  وزیـر  نخسـت  پیشـتر  کـه  گوتـرش 
کمیسـیونر عالـی آوارگان سـازمان ملـل بـه شـمار 
می رفـت، پـس از ایـراد مراسـم سـوگند بـه عنوان 
 ۲016 دسـامبر   1۲ در  ملـل  سـازمان  دبیـرکل 
بـه  دولت هـا  تمامـی  کـه  گفـت  خبرنـگاران  بـه 
ویـژه دولـت جدیـد امریـکا را در امـور ایـن نهـاد 
بین المللـی دخیـل می کنـد و تمایـل خـود را برای 
همـکاری درباره چالش های بسـیار زیاد نشـان داد 
و اعـالم کـرد کـه همگـی بـا یکدیگـر باید بـا آنها 

روبـرو شـویم.
امـا ترامـپ تمایـل کمی را بـرای مسـاله چندجانبه 
گرایـی نشـان داده کـه به گفتـه گوتـرش نقطه اتکا 
و سـنگ بنـای سـازمان ملـل اسـت اما دسـتورکار 
امریـکا"  "نخسـت  بـا عنـوان  جمهـوری خواهـان 

ست. ا
درحالیکـه گوتـرش پنـج سـال فعالیـت خـود را 
بـا رویارویـی  ملـل  دبیـرکل سـازمان  بـه عنـوان 
بـا سـوریه، یمـن، سـودان جنوبـی، لیبـی و سـایر 
بحران هـای جهانـی چـون تروریسـم و تغییـرات 
جـوی آغـاز کـرده، حمایـت امریـکا از ایـن نهـاد 
بین المللـی همچنـان در هالـه ای از ابهام قـرار دارد.

این مسـاله بسـیار مهم اسـت چون امریـکا یکی از 
اعضای دارای حق وتو در شـورای امنیت سـازمان 
ملـل اسـت و ۲۲ درصـد از بودجه منظـم این نهاد 
بین المللـی و ۲5 درصـد از بودجـه صلح بان هـا را 

می پردازد.
بالفاصلـه پـس از آنکـه امریـکا بـه شـورای امنیت 
سـازمان ملـل در ۲3 دسـامبر ۲016 اجـازه داد تـا 
شـهرک سـازی های اسـرائیل را مـورد انتقـاد قـرار 
دهـد، ترامـپ در توییتـر خـود هشـدار داد: "بـرای 
سـازمان ملـل اوضـاع پـس از ۲0 ژانویـه ۲01۷ و 

زمانـی کـه مـن روی کار بیایـم، تغییـر می کنـد."
ترامـپ سـه روز بعـد در پیـام توییتـری دیگـری 
تاثیرگـذاری و موثـر بـودن ایـن نهـاد بین المللی را 
زیـر سـوال بـرد و نوشـت: سـازمان ملـل از نظـر 
تنهـا  در حـال حاضـر  امـا  اسـت  بالقـوه خـوب 
کلوپـی بـرای گردهـم آیی مردم اسـت کـه در کنار 
هـم باشـند، صحبت کننـد و وقـت بگذرانند و این 

بسـیار بد اسـت!
جـان بولتـون، یک جمهـوری خواه محافظـه کار و 
سـفیر سـابق امریکا در سـازمان ملل در مصاحبه ای 
بـا آسوشـیتدپرس گفتـه بود که می شـود بـه خوبی 
بـه گوتـرش مشـاوره داد تـا هماننـد بـان  کی مون، 
دبیرکل سـابق سـازمان ملـل رفتار کنـد و هر آنچه 
را کـه دولت هـای عضـو می خواهنـد، انجـام دهد.

بولتـون گفتـه بـود: اگـر او از کوفی عنـان، دبیرکل 
پیشـین سـازمان ملـل پیـروی کنـد و تـالش کنـد 
تـا دیپلمـات ارشـد جهانـی باشـد و بخواهـد بـه 
اصطـالح کاتولیـک تر از پـاپ رفتار کنـد، به نظرم 
در دولـت ترامـپ خیلـی زود بـا مشـکل روبـرو 

می شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه گوتـرش مشـخص کرده 
کـه اولویـت اصلـی اش جلوگیـری از بحران هـا و 

تشـویق بـرای رسـیدن بـه صلح اسـت.
بـا  بحران هـا  حـل  بـرای  کـه  اسـت  گفتـه  او 
فقـدان  چـون  اسـت  روبـرو  زیـادی  مشـکالت 
ظرفیت هـا در جامعـه بین الملـل بـرای جلوگیـری 
از بروز درگیری ها و ضرورت توسـعه و پیشـرفت 

او  کـه  دارد  وجـود  صلـح  بـرای  دیپلماسـی  در 
کنـد. تمرکـز  برویشـان  می خواهـد 

گوتـرش گفتـه اسـت کـه تـالش می کنـد تـا بـا 
تکنولوژیکـی  پیشـرفت های  کـه  نابرابری هایـی 
و جهانـی شـدن بـه آن دامـن زده و باعـث ایجـاد 
بـه ویـژه در میـان جوان هـا  ناامیـدی  بیـکاری و 

شـده، مقابلـه کنـد.
دبیـرکل سـازمان ملل پس از مراسـم ایراد سـوگند 
ارتباطـات  وجـود  بـا  امـروز  پارادوکـس  گفـت: 
بیشـتر باعـث شـده تـا جوامـع بیـش از گذشـته 
دچـار از هـم گسسـتگی شـوند. افراد بیشـتری در 
حبـاب گـرد خـود زندگـی می کننـد و نمی تواننـد 
بـا تمامی افـراد جامعه بشـری ارتباط برقـرار کنند.
گوتـرش ادامـه داد: ارزش هـای موجود در منشـور 
سـازمان ملـل کـه بایـد بـه عنـوان میراثـی بـرای 

نظـر گرفتـه شـوند،  در معـرض  مـا در  کـودکان 
تهدیـد قـرار گرفته اند؛ ایـن ارزش ها شـامل صلح، 
عدالـت،  احتـرام، حقـوق بشـر،  صبـر  و شـکیبایی 
مـردم  قبـال  در  مـا  وظیفـه  اسـت.  همبسـتگی  و 
ایـن اسـت کـه بـا یکدیگـر همـکاری کنیـم تـا از 
ترس نسـبت بـه یکدیگر به سـمت اعتمـاد برویم؛ 
اعتمـادی کـه بـه مـا ارزش می نهـد و اعتمـاد بـه 
نهادهایـی کـه در خدمت ماسـت و از مـا حفاظت 
می کنـد. همـکاری مـن بـا سـازمان ملـل بـا هدف 

تشـویق بـرای ایـن اعتمادسـازی اسـت.
گوتـرش توانسـت پـس از کسـب بیشـترین نظـر 
مسـاعد از سـوی مجمـع عمومـی سـازمان ملل در 
میـان 13 کاندیـدای دیگـر، جانشـین بـان کی مونی 
شـود کـه دوران دبیرکلی اش در 31 دسـمبر ۲016 

یافت. پایـان 
وی در جریـان مصاحبه یـی در جریـان رقابت های 
دبیرکلـی با سـه خبرنـگار گفت که نقـش دبیرکلی 
بایـد بـه عنـوان یـک میانجی گـر صـادق و یـک 
ایجـاد کننـده اتفـاق نظر باشـد که در هر شـرایطی 

بتوانـد به صـورت محتاطانـه وارد عمل شـود.
دبیـرکل سـازمان ملـل گفـت:  فعالیـت در سـازمان 
نیسـت،  شـخصی  دسـتورکار  یـک  داشـتن  ملـل 
چـون مایـه تاسـف یـا بـی فایـده اسـت یـا فقـط 
مـورد توجـه مـردم قـرار می گیـرد. دبیـرکل باید با 

فروتنـی تالش کند تا شـرایطی را برای کشـورهای 
عضـو فراهـم آورد که بازیگرهـای اصلی و مهم در 
هـر روندی قـادر باشـند تـا در کنار یکدیگـر قرار 

گیرنـد و بـا اختـالف نظرهـا مقابلـه کنند.
فـارغ از اینکـه دولـت ترامپ به اقدامـات گوترش 
و سـازمان ملـل بـرای مقابله بـا آنچه کـه گوترش 
یـک درگیری جدیـد چندوجهـی می دانـد بپیوندد 
یـا خیـر، مشـکالت هرمـی در دسـتور کار جهانی 

همچنـان باقی خواهنـد ماند.
امریـکا  بـه عنـوان سـفیر  نیکـی هیلـی،  انتخـاب 
در سـازمان ملـل از سـوی ترامـپ کـه فرمانـدار 
یـک  عنـوان  بـه  و  بـوده  جنوبـی  کارولینـای 
سـازش گر و آشـتی دهنـده شـهرت دارد می توانـد 
بسـیار مفیـد باشـد مخصوصـا بـرای رویارویـی با 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل و چهار عضـو دیگر 

دارای حـق وتـوی ایـن بخـش -  روسـیه، چیـن، 
انگلیـس و فرانسـه کـه همگـی دسـتور کار ملـی 

خودشـان را دارنـد.
اما نیکی هیلی از شخص ترامپ دستور می گیرد.

ریچـارد گرنـل کـه سـخنگوی امریـکا در سـازمان 
ملـل در دوران جـورج بـوش پسـر بـود و بـا تیـم 
ترامـپ نیـز همـکاری داشـته ایـن دورنمـا را کـه 
ترامـپ خـودش را از اقدامـات سـازمان ملل عقب 
مصاحبـه  در  و  شـمرده  اهمیـت  کـم  می کشـاند، 
اوایـل دسـامبر ۲016 بـا آسوشـیتدپرس گفـت که 
رییـس جمهـوری منتخـب امریـکا دربـاره ایجـاد 
نهادهـای  سـایر  و  ملـل  سـازمان  در  اصالحـات 
بین المللـی بـرای ایـده آل تـر شـدن آنهـا مذاکـره 

می کنـد.
اصالحـات  ایجـاد  خواسـتار  همچنیـن  گوتـرش 
چابک تـر  و  کـردن  موثرتـر  بـرای  ملـل  سـازمان 
بـر  بیشـتر  بایـد  کـردن آن شـده و گفتـه اسـت:  
دسـتاوردها و کمتـر بر پروسـه ها و بیشـتر بر مردم 
و کمتـر بـر بروکراسـی تمرکـز شـود و تضمیـن 
حاصـل شـود کـه بیـش از 85 هـزار کارمنـد ایـن 
نهـاد بین المللـی در 180 کشـور جهـان به صورت 

موثـر بـه کار گرفتـه می شـوند.«

اصلی ترین چالش دبیركل جدید سازمان ملل "پاره های پیوسته" چاپ شد

هارون مجیدی
بیگانـه  رحمـت اهلل  خاطـرات  از  مجموعه یـی  پیوسـته٬  پاره هـای 
از فرهنگیـان نام آشـنای افغانسـتان اسـت کـه بـه تازه گـی از نشـانی 
انتشـارات سـعید و بـه همـت خـود نویسـنده به نشـر رسـیده اسـت.

پاره هـای پیوسـته در ۲81 بـرگ و هـزار نسـخه به نشـر رسـیده کـه 
روح اهلل یوسـف زاده آن را ویرایـش کرده، رفیع بهروزیان طراح پشـتی 
آن بوده و مجیب اهلل احمدی٬ زحمت برگ آرایی آن را کشـیده اسـت.
نظـری پریانـی٬ مدیـر مسـوول روزنامـۀ مانـدگار در یادداشـتی برای 
ایـن مجموعـه نوشـته اسـت: خاطره نگاری، یکـی از بخش هـای مهِم 
مسـوول  فقـط شـخصیت های  و  اسـت  بیـدار  انسـان های  زنده گـی 
می زننـد.  خاطره نـگاری  و  یادداشـت برداری  بـه  دسـت  مهـم  و 
مربـوط  فراینـِد  و  یـک جریـان  مختلـف  جنبه هـای  خاطره نـگاری، 
می کنـد٬  آیینـه داری  را  اشـخاص  و  افـراد  زنده گـی  نیـز  و  آن  بـه 
اجتماعی-سیاسـی سـخن  پدیده هـای  و  واقعیت هـا  از  بی غل وغـش 

مـال می سـازد. بـر  را  واقعیت هـا  و  می گویـد 
بـه بـاور آقـای پریانی: "امـروزه در افغانسـتان، خاطره نویسـی نزدیک 
بـه فراموشـی اسـت و بیشـتر کسـانی هـم کـه طـی دهه هـای اخیـر 
و  امیـن  نتوانسـته اند٬  آن  جهت دهـی  بـا  نگاشـته اند،  خاطره هـا 
امانـت دار عـرض انـدام کننـد. از جانـب دیگـر، چـه انسـان هایی کـه 
عمـر بـه سـر کرده اند و شـریک تعامـالت و تحـوالت بوده انـد، اما با 

مرگ شـان همـۀ ناگفته هـا و اسـرار را بـه خـاک برده انـد."
ناب تریـن  از  پیوسـته  پاره هـای  کتـاب  پریانـی،  آقـای  نوشـتۀ  بـه 
شـکل  بـه  پسـین  سـال های  در  کـه  اسـت  خاطـرات  دیباچه هـای 
صادقانـه و بـدون تحریـف واقعیت هـا و شخصیت تراشـی بـه خـود، 

بـه نشـر رسـیده اسـت.
هرچنـد خاطره نویسـی تاریخ زیادی طوالنی در افغانسـتان نـدارد، اما 
در سـال های پسـین شـماری از شـخصیت های نام آشـنای فرهنگـی 
و سیاسـی٬ دسـت بـه نوشـتن خاطـرات خـود زده٬ کوشـیده اند تـا 
برش هایـی از تاریـخ کشـور را بـه تصویـری بکشـند و منابـع فراوانی 

را بـرای درسـت نوشـتن تاریـخ٬ پیشـکش کنند.
نویسـندۀ مجموعـه خاطـرات پاره هـای پیوسـته نیـز در یادداشـتی بر 
ایـن مجموعه نوشـته اسـت کـه خاطره یا یادمـان، بخشـی از تاریخ و 
سرگذشـِت انسـان ها اسـت کـه نویسـنده گان در وقایع این نوشـته ها، 

خـود نقـش داشـته و آن را زنده گـی کرده انـد. 
آقـای بیگانـه یـادآور شـده اسـت کـه او خاطرات 38 سـاله و چشـم 
دیدهـای خـود را از سـال 1355 تـا 1393 خورشـیدی در پاره هـای 

پیوسـته نوشـته است.
از گذشـته های  ایـن خاطـرات تصویـری  بیگانـه:  آقـای  بـه نوشـتۀ 
نزذیـک اسـت کـه حیف هـا، دردهـا و حسـرت های فراوانـی را بـا 

خـود حمـل می کنـد.
گفتنـی اسـت که رحمـت اهلل بیگانه با اسـفتاده از روش کوتاه نویسـی٬ 
مجموعـۀ پاره هـای پیوسـته را نگاشـته که خاطـر خواننـده را از مالل 
نجـات می دهـد و او را می کشـاند تـا بـا واژه هـای فشـرده بخش های 

از تاریـخ را تکـرار کنـد و بیاموزد.
رحمـت اهلل بیگانـه در هفتم جوزای 13۴0 خورشـیدی در پنجشـیر به 
دنیـا آمـده و آموزش هـای آغازیـن و رسـمی خـود را در کابـل بـه به 

است. رسـانده  سر 
ملـی  تلویزیـون  رادیـو  ادارۀ  در  درازی  سـال های  بیگانـه  آقـای 
افغانسـتان، هفته نامـۀ پیـام مجاهـد، وزارت عدلیـه، روزنامـۀ دریـز و 
وزارت اطالعـات و فرهنـگ کار کـرده٬ بنیان گـذار شـبکۀ رادیویـی 
رادیـو  رییـس عمومـی  عنـوان  بـه  فعـاًل  نیـز می باشـد و  آمـوزگار 

تلویزیـون تعلیمـی و تربیتـی مصـروف خدمـت اسـت.
نمـای بهتـر، دیـروز و امـروز رادیـو تلویزیـون تعلیمـی و تربیتـی و 
رادیـو تلویزیـون آموزشـی در افغانسـتان٬ از  رسـالههای دیگـر آقـای 

بیگانـه اسـت کـه پیـش از ایـن، بـه نشـر رسـیده اند.
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