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برنامــۀ ملــی ایجــاد کار بــرای صلــح ، ســال قبــل بوســیلۀ جاللتمــآب محمــد اشــرف غنــی رییــس جمهــوری 
اســالمی افغانســتان ، اعــالم گردیــد. از طریــق ایــن برنامــه ســعی وتــالش صــورت گرفــت  کــه درسراســر کشــور ، 

بــه منظــور کاهــش ســطح بیــکاری و رشــد اقتصــادی مــردم ، ازتمامــی امکانــات موجــود اســتفاده گــردد.
بــرای تحقــق ایــن آرمــان ، هــر وزارتخانــۀ جمهــوری اســالمی افغانســتان  کمرهمــت بســته وبــه نوبــۀ خــود از طریــق 
ارگان وادارۀ خویــش ، تصمیــم گرفتنــد آن چنــان پــروژه هایــی را درعمــل تطبیــق نماینــد تــا اگــر معضلــۀ بیــکاری 

درســطح تمــام والیــات کشــورو بــه گونــۀ بنیــادی نابــود نگــردد ، الاقــل کاهــش بیایــد. 
درایــن میانــه وزارت احیــا وانکشــاف دهــات  نســبت بــه ســایر ارگاهانهــای دولتــی درراســتای تحقــق برنامــۀ ملــی 
ایجــاد کار بــرای صلــح ، حیثیــت پیشــآهنگ را داشــته زیــرا ایــن وزارت در زیــر چتــر برنامــۀ مذکــور ، بــا تطبیــق 
پــروژۀ بــزرگ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی ، بــه تحفــظ وبازســازی ســرک  هــا ، کانالهــای آّب ، شــبکه 
هــای آبرســانی  وهمینگونــه  درزمینــۀ  ایجــاد کار واشــتغال بــرای مــردم روســتا هــای کشــور ، اقــدام نمــوده اســت . 
بایــد یــاد آور شــد کــه پــروژۀ حفــظ ومراقبــت وکاریابــی در ســه مرحلــۀ مختلــف از طریــق شــوراهای انکشــافی 
ــن  ــی میگــردد . رییــس جمهــور کشــور، حی ــا وانکشــاف دهــات ، عمل ــی وزارت احی ــۀ همبســتگی مل ــۀ برنام قری

اعــالم برنامــۀ ملــی ایجــاد کار بــرای صلــح گفــت:
ــت  ــته اس ــی گذاش ــر منف ــۀ کار تأثی ــتان وزمین ــاد افغانس ــی روی اقتص ــای خارج ــش کمکه ــگ وگاه ــدید جن » تش
وعمدتــًا ایــن تأثیــر بــرآن عــده هموطنــان  مــا بیشتراســت کــه کار وا شــتغال ندارنــد وروزانــه درچاراهــی هــا منتظــر 
مــی ماننــد کــه کســی پیــدا شــود و آنهــا را بــرای کار ببرنــد تــا لقمــه نانــی را بــرای خانــواده هایشــان پیــدا کننــد .«

تــالش  ومراقبــت  حفــظ  درپــروژۀ 
ــروژه  ــا نهــاد هــا و پ ــرد ت صــورت میگی
ــاف  ــتای انکش ــاًل درراس ــه قب ــی ک های
ــده و  ــی گردی ــای کشــور عمل ــتا ه روس
ــه  ــه ، ب ــک ده ــتر از ی ــت بیش ــا گذش ب
ترمییــم ومراقبــت نیازدارنــد ، دوبــاره 
ــال نگهداشــته شــوند  ــم شــده و فع ترمی
ــت، راه  ــد زراع ــۀ رش ــان درزمین . همچن
ــادی  ــدی هــای بنی ســازی وســایر نیازمن
ــروژه   ــن پ ــق ای ــز ازطری ــتاییان نی روس
تــالش هایــی صــورت خواهــد گرفــت. 
ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه پــروژۀ حفــظ  
ومراقبــت درســه مرحلــه بــا درنظــر 
داشــت وضعیــت آب وهــوا ، ســطح 

بیــکاری و اوضــاع امنیتــی دروالیــات کشــور ، مــور د تطبیــق قرارمیگیــرد. ایــن پــروژه  در جریــان تطبیــق عملــی 
خــود بــه طــور فــوق العــاده یــی مــورد توجــه روســتاییان بــی بضاعــت و انانیکــه از بیــکاری رنــج میبرنــد ، قــرار 
گرفتــه و آنــان خواهشــمند دوام پــروژۀ حفــظ ومراقبــت درقریــه هــای شــان هســتند. وزارت احیــا وانکشــاف دهــات 
بــا تــالش فــراوان تــا اکنــون توانســته اســت کــه پــروژۀ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی را دربیشــتر والیــات 
کشــور عملــی نمــوده و نتایــج درخشــانی از آن بدســت آورد. ایــن وزارت بــا طــرح وتنظیــم پــالن هــای مدبرانــۀ 
خویــش ، روزتــا روز ، مراحــل عملــی پــروژۀ حفــظ ومراقبــت را مــی پیمایــد وبــا ایــن تــالش ، بــرای تعــداد کثیــری 
از هموطنــان روســتایی مــا زمینــه هــای دسترســی بــه کار هــای کوتــاه مــدت و دراز مــدت را ایجــاد کــرده اســت . 
بنــا بــر معلوماتــی کــه جانــب منابــع موثــق برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ارایــه گردیــده 
اســت ، تااکنــون دومرحلــۀ ایــن پــروژه در روســتا هــای کشــور تطبیــق گریــده واینــک درجریــان عملــی نمــودن 
مرحلــۀ ســوم خــود قــرار دارد. پــروژۀ حفــظ  ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ، 
از بــدو تطبیــق خــود تــا اکنــون  بــه طــور مجموعــی احیــا وبــاز ســازی تعــداد )۱۲۶۱۵( پــروژۀ انکشــافی را مــورد 
تطبیــق قــرارداده اســت  کــه عمدتــًا   )۳۷۷۶۷۴(روز کاری بــرای کارگــران ماهــر و )۱۲۳۸۶۹۲۱( روز کاری بــرای 

کارگــران غیــر ماهــر ایجــاد شــده اســت.
ناگفتــه نمانــد کــه از آغــاز تطبیــق پــروژۀ حفــظ ومراقبــت )MCG(  تــا اکنــون )۱۱۱۳۱( شــورای انکشــافی قریــه  
تحــت پوشــش قــرار گرفتــه اســت و مبلــغ  )۵۶۶۴۵۶۹۷۴۹(افغانــی هزینــۀ  مجموعــی آن میباشــد. درجریــان تطبیــق 
پــروژۀ حفــظ و مراقبــت ، بیشــتز ازهمــه پــروژه هــای انــرژی بــرق ، کانــال هــای آبیــاری زراعتــی ، معــارف، صحــت 

آشــامیدنی  آب   ، الصحــه  حفــظ   ،
ــه  ــورد توج ــپورت م ــی  وترانس صح
 ، همچنــان    . اســت  گرفتــه  قــرار 
ــر  ــا در سراس ــروژه ه حــدود )۳۸٪( پ
و  آمــده  پوشــش  زیــر  افغانســتان 
ــه  ــی شــود ب ــوط م ــن فیصــدی مرب ای
ــده  ــل ش ــای تکمی ــروژه ه ــب پ تناس
ــروژه  ــه پ ــر مجموع ــق شــده( ب ) تطبی
ــه  ــط برنام ــده توس ــل ش ــای تموب ه
ــامل )۶۱۲۹(  ــه ش ــت ک ــظ و مراقب حف
 )۴۷۶۰( جریــان  حــال  در  پــروژۀ 
پــروژۀ تکمیــل شــده و )۱۷۲۶( پــروژۀ 

ــد. ــده میباش ــد ش تأیی

)MCG( نگاهی به روند  پروژۀ حفظ و مراقبت
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ــر حــزب  ــار رهب ــن حکمتی ــامِ گلبدی حــذف ن
ــت  ــورای امنی ــیاه ش ــت س ــالمی از فهرس اس
ــه دور  ــه و ب ــدان غیرمترقب ــل، چن ــازمان مل س
از تصــور نبــود. هرچنــد کــه بــا ایــن موضــوع 
کشــورهای روســیه و فرانســه موافــق نبودنــد، 
ــِی افغانســتان و ســازمان  ــی متحـــدان جهان ول
ــت  ــح حمای ــد صل ــه از رون ــد ک ــل متح مل
می کننــد، ایــن اقــدام را عملــی ســاختند و 
امضــای توافق نامــۀ صلــح میــان دولــت و 
حــزب اســالمی را پیشــرفتی در مذاکــراِت 

ــد.  ــر کردن ــح تعبی صل
شــورای امنیــت ســازمان ملــل گفتــه کــه حزب 
ــح،  ــۀ صل ــای توافق نام ــان امض ــالمی از زم اس
و  تروریســتی  گروه هــای  بــا  را  رابطــه اش 
ــژه القاعــده قطــع کــرده و در برنامه هــای  به وی

ــته اســت. ــی نداش ــز نقشـ ــه نی تخریب گران
 حــذف نــامِ آقــای حکمتیــار از فهرســت ســیاه 
ــترده  ــاِب گس ــز بازت ــتان نی ــۀ افغانس در جامع
ــزب  ــن ح ــاِن ای ــت و هواخواه ــته و دول داش
ــماعیل  ــد اس ــد. محم ــرده ان ــتقبال ک از آن اس
قاســمیار مســوول روابــط بین المللــی شـــورای 
صلــح، بــا اســتقبال از تصمیــم شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل، بــه یکــی از رســانه های کشــور 
ــور  ــران )منظ ــه دیگ ــت: "خــوب اســت ک گف
ــد(  ــلحانه می کنن ــگ مس ــه جن ــی ک گروه های
ســِر عقــل بیاینــد و از جنــگ دســت بردارنــد." 
ــی  ــای قاســمیار خواســته و ناخواســته حرف آق
ــزب  ــواداراِن ح ــزاِج ه ــه م ــاید ب ــه ش زد ک
ــدان خوشــایند نباشــد. از ســخِن  اســالمی چن
ــه  ــود ک ــده می ش ــن فهمی ــمیار چنی ــای قاس آق
پیــش از آن، یعنــی زمانــی کــه آقــای حکمتیــار 
ــی  ــای بین الملل ــت و نیروه ــا دول ــگ ب در جن
متحــِد آن قــرار داشــته، غیرعاقالنــه عمــل 
می کــرده و حــاال بــا پیوســتن بــه رونــد صلــح، 
بــر ســِر عقــل آمــده اســت. آیــا ایــن برداشــِت 

ــد؟  ــد باش ــز می توان ــالمی نی ــزب اس ح
بــدون شــک خیــر. زیــرا اعضــای رهبــرِی ایــن 
حــزب حتــا در زمانــی کــه در نشســت خبــرِی 
خــود از حــذف نامِ آقــای حکمتیار از فهرســت 
ــه  ــد، ب ــت می کردن ــل حمای ــازمان مل ــیاه س س
صراحــت گفتنــد کــه چنیــن تصمیمــی عادالنــه 
اســت و نــه این کــه بــر حــزب اســالمی منــت 
گذاشــته شــده باشــد. ایــن بــدان معناســت کــه 

ــتۀ  ــالمی، گذش ــزب اس ــری ح ــای رهب اعض
ــی و  ــِت فعل ــر دول ــه در براب ــن حــزب را ک ای
ــت،  ــده اس ــدۀ آن جنگی ــای حمایت کنن نیروه
ــه  ــد و آن را توجی ــری می بینن ــکل دیگ ــه ش ب

می کننــد. 
ــالمی،  ــزب اس ــری ح ــای رهب ــاور اعض ــه ب ب
ــن  ــاِت ای ــا اساس ــت ب ــر دول ــدن در براب جنگی
حــزب منافــات نداشــته و حــاال نیــز که دســت 
ــاز در راســتای اساســاِت  از جنــگ برداشــته، ب
فکــرِی خــود عمــل کــرده اســت. ایــن گونــه 
توجیــه کردن هــا بــدون شــک نمی توانــد 
اصــِل قضیــه را کــه منجــر بــه ویرانــی و 
کشــتار غیرنظامیان در افغانســتان شــده، پنهـــان 

ــدارد.  ب
ــح  ــد صل ــه رون ــد ب ــالمی می توان ــزب اس ح
بپیونــدد و در کنــارِ دیگــر نیروهــا از امتیازهایی 
ــن  ــی ای ــد؛ ول ــتفاده کن ــود دارد، اس ــه وج ک
ــه  ــا ب ــردن و ی ــوش ک ــای فرام ــه معن ــز ب هرگ
ــد باشــد.  ــپردِن گذشــتۀ آن نمی توان خــاک سـ
ــار در گذشــته  ــای حکمتی ــن، آق ــر ای ــزون ب اف
نیــز علیــه دولت هــای وقــت جنگیــده و هنــوز 
جنگ هــای دهــۀ هفتــادِ ایــن حــزب و برخــی 
دیگــر از نیروهــا و احــزاب، بــر اذهــاِن عمومی 
ــه  ــار در توجی ــای حکمتی ــد. آق ســنگینی می کن
جنگ هــای آن ســال ها نوشــته های زیــادی 
منتشــر کــرده، ولــی نــگاهِ او بــه عنــوان یکــی 
ــد  ــال ها نمی توان ــای آن س ــِل جنگ ه از عوام
نــگاهِ بی طرفانــه و عادالنــه بــه رویدادهــای آن 

ــود. ــته ش ــال ها پنداش س
 فرامــوش نکنیــم کــه هــر جنگــی طرف هــای 
طرف هــای  ایــن  و  دارد  را  خــود  درگیــِر 
ــخِص  ــای مش ــا و جایگاه ه ــر، موقعیت ه درگی
ــت  ــه نیس ــد. این گون ــگ دارن ــود را در جن خ
کــه امــروز بگوییــم میــاِن دولــت و کســانی کــه 
ــود  ــی وج ــچ تفاوت ــد، هی ــه آن می جنگن علی
نــدارد و هــر دو طــرف بــه عنــوان طرف هــای 
درگیــر شــناخته می شــوند. گاهــی ایــن مغالطــه 
از ســوی برخی هــا در کشــور انجــام می شــود 
ــه  ــِگ هم ــاد را جن ــۀ هفت ــای ده ــه جنگ ه ک
علیــه همــه بخواننــد و هیــچ نیــرو و شــاخه یی 

را مســتثنا قــرار ندهنــد. 
این گونــه یکدست ســازی بــدون شــک نــه 
ــگ  ــا قواعــد جن ــم ب ــه ه ــه اســت و ن منصفان

و منازعــه می توانــد ســازگار باشــد. همــۀ 
نیروهــا و افــرادی کــه در جنگ هــای مختلــِف 
کشــور در چهــل ســال گذشــته دســت داشــته 
انــد، بایــد مــورد قضــاوت قــرار گیرنــد 
شــود.  تصفیه حســاب  ســال ها  آن  بــا  و 
ــاوِت  ــن قض ــدون چنی ــته را ب ــوان گذش نمی ت
ــه فراموشــی ســپرد. گذشــته حــاِل  تاریخــی ب
ــته و  ــی گذش ــدون بررس ــازد و ب ــا را می س م
ــه  ــک بره ــوان از ی ــه آن، نمی ت ــیده گی ب رس
ــرد. گذشــته چــون  ــور ک ــِخ کشــور عب از تاری
ــنگیِن  ــایۀ س ــت و س ــِر ماس ــکی در براب مترس
خــود را بــر نســل های امــروز و آینــده افکنــده 

ــت. اس
ــگ دســت  ــه حــزب اســالمی از جن  حــاال ک
ــا گذشــته برخــورد  ــه ب ــاز دارد ک برداشــته، نی
دســتخوِش  و  دهــد  صــورت  واقع بینانــه 
نشــود.  خودبزرگ بینانــه  جوســازی های 
حــزب اســالمی اگــر می خواهــد در تحــوالِت 
ــدۀ کشــور نقــش و ســهمی داشــته باشــد،  آین
نیــاز دارد کــه فــرداِی خــود را از امروز بســازد. 
تهــداِب امــروز را ایــن حــزب نبایــد چنــان بنــا 
کنــد کــه فــردا بــاز بــه معضــِل دیگــری بــرای 

ــود.  ــل ش ــردم تبدی ــه و م جامع
ــته  ــال های گذش ــد از س ــالمی بای ــزب اس ح
ــتاِن  ــد. افغانس ــه باش ــای الزم را گرفت درس ه
امــروز بــا همــۀ مشــکالت و چالش هــای 
ــی  ــا س ــت و ی ــورِ بیس ــر آن کش ــود، دیگ خ
ایــن ســال ها در  در  نیســت.  پیــش  ســاِل 
ــاده و مــردم،  ــادی افت افغانســتان اتفاق هــای زی
ــردی  ــا، رویک ــی از آن ه ــل بخــش بزرگ حداق
دگرگونــه بــا مســایل و قضایــاِی کشــورِ خــود 
دارنــد. جــوان امــروز، خواســت هایی دارد 
ــش  ــۀ پی ــواِن دو ده ــت های ج ــا خواس ــه ب ک
ــت  ــت. وضعی ــف اس ــاوت و مختل ــاًل متف کام
سیاســی افغانســتان نیــز بســیار دگرگــون شــده 
ــا  ــۀ م ــی جامع ــای اصل ــروز بحث ه ــت. ام اس
دموکراســی، حقــوق شــهروندی، آزادی بیــان و 
اندیشــه اســت. این کــه چقــدر حــزب اســالمی 
بــه چنیــن مفاهیمــی می توانــد نزدیکــی نشــان 
ــا  ــار ب ــای حکمتی ــه آق ــت ک ــد، سوالی س ده
ــالش  ــاال ت ــه ح ــل ـ ک ــه کاب ــود ب ــدِن خ آم
ــر  ــرد از آن رویــدادی کم نظی ــورت می گی ص

ــد داد.  ــخ خواه ــه آن پاس ــازند ـ ب بس
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احمــد عمران

حزب اسالمی 
و چالش های پیش رو

 

بـارِش بـرف  ضمِن آن که نعمتی گوارا محسـوب می شـود، اگر 
شـدت یابـد و آماده گی هـای الزم در برابـِر آن گرفتـه نشـود، 
منشـاِی مشـکالت و اتفاقاِت ناگواری نیز برای مردم و کشـور 
خواهـد بـود. چنان کـه هر سـال در افغانسـتان از ایـن رهگـذر 
وقایـع و مشـکالتی دامن گیـِر مـردم  شـده اسـت. می طلبید که 
دولـت از ایـن وقایـع، پندهـا و تجربیـاِت کالنـی را دریافـت 
می کـرد و سـال به سـال، شـاهِد گوارایِی بیشـتِر بـرف و باران 

و سـایر کنش هـای طبیعـی در کشـورمان می بودیـم.
امـا متأسـفانه هرگـز چنین نشـده و ما همچنـان در هنگامِ برف 
غافل گیرانـه  و  آسـیب پذیر  شـرایِط  در  شـدید،  باران هـای  و 
قـرار می گیریـم. در سـال های گذشـته، بارهـا بـا خسـارات و 
تلفـاِت جانـی و مالـِی قابـل توجـه در والیت هـای مختلـف 
روبـه رو شـده ایم. در زمسـتاِن امسـال اگرچـه تـا کنـون خبری 
از رویدادهـای مصیبت بـار بـه گوش نرسـیده، ولی بـا توجه به 
این کـه پیش بینـی می شـود کـه تـا پایـاِن فصل زمسـتان شـاهد 
برف باری هـای بیشـتری خواهیـم بود، نیاز اسـت کـه نهادهای 
امدادرسـان و کمیتـۀ ملـی اضطـرار، همۀ آماده گی هـای الزم را 
اتخـاذ کننـد تـا خدای نکرده بـا یک مصیبـت و فاجعۀ انسـانِی 

دیگـر روبه رو نشـویم. 
تکـرار تلفـاِت جانـی و مالـی در هـر زمسـتان و بهـار به دلیـِل 
وقـوع سـیل یـا بهمـن، تقریبـًا بـه یـک امـِر عـادی در کشـور 
تبدیـل شـده اسـت. همـواره نهادهـای مسـوول بـا »طبیعـی« 
خوانـدِن چنیـن حوادثـی، کوشـش می کننـد بـارِ مسـوولیت 
را از شـانه های خـود دور کننـد و چنیـن بنماینـد کـه بـرای 
پیش گیـری از ایـن حـوادث، کارِ زیـادی نمی تـوان انجـام داد. 
امـا دانـِش امـروزی و تجربـۀ کشـورهای بال خیـز امـا مـدرِن 
جهــان حکـم می کنـد که می تـوان بـا دوراندیشـی و مدیریِت 
بهینـه، قهـِر طبیعـت را مهار کرد و صرفـًا ُرِخ دل نـوازِ آن را به 

نشست.  تماشـا 
درایـِت  و  دانـش  نبـود  دلیـِل  بـه  متأسـفانه  افغانسـتان  در 
بـا بـارش برف هـای سـنگین، خانه هـای  الزم، هـر زمسـتان 
قدیمـی و روسـتایی، تخریـب و راه هـای مواصالتـی مسـدود 
می گـردد، نـرِخ مـواد سـوختی و غذایـی نیـز از ایـن رهگـذر 
سـیِر صعـودی بـه خـود می گیـرد. برخـی شـاهراه های مهم و 
حیاتـی ماننـد سـالنگ، در نبـود تدابیـر جدی از سـوی دولت، 
پـس از هـر برف بـاری سـنگین، بـرای چندیـن روز مسـدود 
می مانـد. راه هـای ارتباطـِی ولسـوالی ها و قریه جـاِت  والیـاِت 
کوهسـتانی یی ماننـد بدخشـان نیـز بـر اثـِر برف ریزی هـا قطع 

می شـود و تلفاتـی را به بـار مـی آورد. 
بـرِف شـدید روزِ گذشـته در کابـل نیـز کـه رخصتـی عمومی 
را در پـی داشـت، به روشـنی نشـان داد کـه در نبـود آماده گی، 
بـرف می توانـد زنده گـی عـادِی مردمـان را حتـا در پایتخـت 
کابـل ۴۰ سـانتی متر  برف بـاری در شـهر  ایـن  بسـازد.  فلـج 
بیشـتر نبـود و رخصتـِی ناخواسـته را به بار آورد؛ امـا بر فرض، 
اگـر ایـن بـرف ۶۰ ـ۱۰۰ سـانت می باریـد، خـدا می دانـد کـه 
غیـر از رخصتـی، چـه وقایـِع دیگـری در همیـن پایتخـت ُرخ 

می داد. 
مسـلمًا بـا طبیعـی خوانـدِن بـرف و بـاران و... نمی تـوان از 
مسـوولیت شـانه خالی کرد. دولت مسـوولیت دارد که حوادث 
طبیعـی را نیـز پیش گیـری و مهار کند. دانِش امـروز، این امکان 
را بـرای بشـِر امـروز فراهـم آورده و دولت، متولی اسـتفاده از 
ایـن دانـش و صیانـت از جـاِن شـهروندان اسـت. هم اکنـون 
در نیمـۀ مـاه دومِ زمسـتان قـرار داریـم و کمیتـۀ اضطـرار و 
ادارۀ مبـارزه بـا حـوادِث طبیعـی می بایـد بـرای برف باری های 
سـنگین تر تـا پایاِن ایـن فصل در سراسـِر کشـور آماده گی های 
الزم را بگیـرد. همچنیـن می طلبـد کـه در هر فصلی بـا مطالعۀ 
اقلیمـِی الزم، تدابیـِر ضـروی اتخـاذ گـردد. در پهلـوی این ها، 
دولـت افغانسـتان و کمیتـۀ اضطرار می بایسـت همه سـاله برای 
مهـارِ وقایعـی چون سـیل و برف کـوچ در مناطق آسـیب پذیر، 
دیوارهـای  اعمـارِ  نهـال و  نظیـِر غـرس  برنامه هـای ملی یـی 
اسـتنادی را پـی بگیرند. مسـلمًا انجام کارهـای زیربنایی، عالِج 
واقعـه قبـل از وقـوع حادثه تلقی می شـود و کشـورهای موفِق 
دنیـاِی امـروز در قدمِ نخسـت، بـا انجـام برنامه هـای زیربنایی 
و پیش گیرانـه بـه جنـِگ حـوادِث طبیعـی رفته انـد و در قـدم 
بعـدی، در هر فصلـی به فراخـورِ تجربیاِت گذشـته، تمهیدات 

و آماده گی هـای اضطـرارِی الزم را اتخـاذ می کننـد. 
اگـر دولـِت افغانسـتان ایـن الگوهـای علمـی را تعقیـب کنـد، 
طبیعـِت کشـورِ مـا نیز فقـط نیم رِخ زیبـا و گـواراِی خویش را 

بـه مـا می نمایاند! 

برف باری ها 
و بی برنامه گِی نهادهای مسوول
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دولت در قبال غور 
سیاسِت عقب مانی را دنبال می کند

ــت  ــان والی ــجویان و جوان ــماری از دانش ش
غــور در یــک نشســت مطبوعاتــی بــه کاهــش 
ــال ۱۳۹۶  ــۀ س ــت در بودج ــن والی ــهم ای س

ــد. ــراض نمودن اعت
ــت  ــردم والی ــهم م ــه س ــد ک ــان می گوین  آن
غــور در بودجــه مالــی انکشــافی ســال 
ــی  ــال مال ــه س ــبت ب ــد نس ــد ۳۰ درص جدی

ــت. ــه اس ــش یافت ــته کاه گذش
ــت  ــن کار حکوم ــور ای ــت غ ــان والی جوان
ــتن  ــب نگه داش ــرم عق ــت ن ــۀ سیاس را ادام
می گوینــد:  و  می خواننــد  غــور  والیــت 
مــردم غــور بــه عنــوان شــهروندان والیتی کــه 
در تمــام امــور بــا حکومــت مرکــزی ســخت 
ــال های  ــی س ــت، در ط ــم پاس ــم کار و ه ه
ــی  ــرم عقب مان ــت ن ــر سیاس ــته در براب گذش

ــته شــده اســت. نگداش
ــه  ــه در بودج ــد ک ــه می افزاین ــان در ادام آن

ــه نیازهــای  ــوان ب ــچ عن ــه هی ــی کشــور ب مال
جــدی و اولیــه مــردم غــور کــه همانــا 
معــارف، راه ســازی، امنیــت، بهداشــت و 
بــرق توجــه نگردیــده اســت. بــه گفتــۀ 
آنــان، از شــمار محــدود مکاتــب کــه در 
ــاد  ــمار زی ــد، ش ــود دارن ــت وج ــن والی ای
آن از ســاختمان معیــاری محــروم بــوده و 
ــادۀ  ــر ج ــت ۱۴ کیلومت ــن والی ــام ای در تم
ــل  ــه دلی ــدارد و ب ــود ن ــده وج ــفالت ش اس
ــوارگذر؛ راه  ــب و دش ــای مناس ــود راه ه نب
ــوالی  ــت ولس ــم هف ــت ک ــد دس ــت و آم رف
ــتان  ــوم زمس ــوه در موس ــروز ک ــهر فی ــه ش ب

می گــردد. بســته 
انجمــن  رییــس  مبیــن،  ضیاوالحــق 
دانشــجویان و جوانــان والیــت غــور در 
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــد: بودج ــرات می گوی ه
شــده باتوجــه بــه مشــکالت موجــود در 
والیــت غــور عادالنــه نبــوده و بــه مشــکالت 
ــد:  ــه می ده ــزود. وی ادام ــد اف ــان خواه آن
»در حالیکــه بودجــه مالــی ســال قبــل تــا ۹۰ 
درصــد در ایــن والیــت بــه مصــرف رســید، 
ــه  ــد بودج ــه نیازمن ــی ک ــفانه والیت ــا متاس ام

و  بی کفایتی هــا  قربانــی  اســت،  بیشــتر 
ــر شــده اســت«. بی مســوولیتی شــخص وزی
مانــدگار  بــا  صحبــت  در  مبیــن  آقــای 
ــده  ــفالت ش ــرک اس ــود س ــه نب ــان ب هم چن
کافــی در ایــن والیــت تأکیــد نمــوده و 
ــد در  ــال جدی ــی س ــه مال ــد: بودج می گوی
حالــی ۳۰ درصــد کاهــش داشــته اســت کــه 
ــه  ــل ک ــرات و  غور-کاب ــور- ه ــاهراه غ ش
ــت اســت  ــن والی ــی باشــندگان ای ــاز اصل نی

ــت. ــده اس ــفالت نش ــوز اس هن
وی  می افزایــد هفــت ولســوالی  ایــن والیــت 
کــه بــه دلیــل خرابــی جاده هــا مســدود 
ــوالی ها  ــن ولس ــندگان ای ــرای باش ــده اند ب ش

ــدان« شــده اســت.   ــل »زن ــه مث ب
ــرات  ــور در ه ــان غ ــورای جوان ــس ش ریی
هم چنــان در ادامــه می افزایــد: جاده هــای 
والیــت غــور در حالــی مســدود اند کــه 

شــرکت های هوایــی نیــز در هفتــه فقــط 
ــه  ــد ک ــل دارن ــه کاب ــور ب ــرواز از غ ــک پ ی
شــهروندان غــور اکثــراً تــوان پرداخــت پــول 
آن ندارنــد و ایــن امــر بــه چالش هــای آنــان 

ــت. ــزوده اس اف
غــور  شــهروند  جــالل  الدیــن  جــالل 
مرکــز  در  قــدرت  تیکــه داران  می گویــد: 
غــور  قابــل  در  را  عقــب زدن  سیاســت 
ــا،  ــه بدامنی ه ــواره ب ــد و هم ــش گرفته ان پی
خشــونت علیــه زنــان و نقــص حقــوق بشــر 

می زننــد. دامــن  والیــت  ایــن  در 
ــفری  ــاًل در س ــی قب ــای غن ــد: آق وی می گوی
ــه ایــن والیــت داشــت وعــده ســپرده  کــه ب
بــود کــه در ایــن والیــت دانشــگاه و چندیــن 
ــت  ــن والی ــای ای ــیس، جاده ه ــب تاس مکت
مســلح  گروه هــای  و  نمــوده  اســفالت  را 
غیــر مســئول و گــروه داعــش را از ایــن 
والیــت ریشــه کن می کنــد کــه نــه تنهــا 
ــه عمــل نپوشــیده، بلکــه  ــا جام ــن وعده ه ای
ــت. ــده اس ــر ش ــان چندبراب ــای آن چالش ه

تــا  می افزایــد:  هم چنــان  جــالل  آقــای 
آنــان رســیدگی  بــه خواســت  زمانی کــه 

نشــود، آنــان بــه حــرکات مدنــی خــود ادامــه 
ــی  ــت های مدن ــن خواس ــر ای ــد و اگ می دهن
سیزده ســال  برخــالف  نرســد،  ثمــر  بــه 
حکومــت  دوســال  و  گذشــته  حکومــت 
ــان از سیاســت های  ــی کــه غوری وحــدت مل
دولــت پیــروی نمودنــد، دیگــر پیــروی 

ــرد. ــد ک نخواهن
ضیــاء رفــاه فعــال مدنــی غــور در ایــن پیونــد 
می گویــد: کاهــش ۳۰ درصــدی بودجــه ملــی 
ــن  ــدۀ ای ــور نشــان دهن ــت غ انکشــافی والی
ــتماتیک  ــکل سیس ــه ش ــت ب ــه دول ــت ک اس
ــت  ــت را در محرومی ــن والی ــد ای می خواه
نگــه دارد. وی می افزایــد: کاهــش بودجــه 
دنبــال  بــه  نامطلوبــی  بســیار  پیامدهــای 
ــاز  ــه نی ــی ک ــرای مردم ــت و ب ــد داش خواه
آمــوزش  بــه بخش هــای صحــی،  مبــرم 
ــه  ــن بودج ــد؛ ای ــت دارن ــرورش و امنی و پ
ــد، بحــران  ــدا مــی کن ــی کــه کاهــش پی زمان

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــختی را ب س
ایــن فعــال مدنــی غــور در ادامــه می افزایــد: 
ــور  ــه کش ــه وزارت مالی ــر بودج ــل اگ حداق
نهادهــای  بایــد  دولــت  یافتــه،  کاهــش 
امداد رســان ماننــد موسســات خارجــی را 
ــت توجــه  ــن والی ــه ای ــا ب ــد ت ــب نمای ترغی

ــرد. ــورت بگی ص
بــه  هم اکنــون  می افزایــد:  رفــاه  آقــای 
دنبــال بــارش شــدید بــرف و مســدود شــدن 
ــن  ــردم ای ــور، م ــا در غ ــماری از جاده ه ش
والیــت بــا چالــش جــدی ای دســت و پنجــه 

نــرم می کننــد.
ایــن باشــندگان والیــت غــور در پایــان 
نشســت  از ارگ ریاســت جمهــوری، جامعــه 
جهانــی و نهادهــای کمــک کننــده بیــن 
ــردم  ــن م ــش از ای ــا بی ــتند ت ــی خواس الملل
غــور را بــه یــک جبــر جغرافیایــی رهــا 
ــه  ــان توج ــای آن ــدی ه ــه نیازمن ــد و ب نکنن

ــرد. ــورت بگی ص
آنــان در ادامــه افزودنــد در صورتــی کــه 
ــیدگی  ــان رس ــروع آن ــت های مش ــه خواس ب
شــود، ایــن والیــت بــه عنــوان یــک والیــت 
زراعتــی نــه تنهــا بــه حکومــت داری خــوب 
ــاد  ــه اقتص ــه ب ــت، بلک ــد گرف ــهم خواه س
ــر خواهــد کــرد  ــز کمــک چشــم گی ملــی نی
و از ســوی هــم، فرصــت مســاعد مــی 
گــردد تــا شــرکت هــای بیــن المللــی، ملــی 
ــا  ــد ت ــب ببین ــت را مناس ــی فرص و خصوص
ــال ســنگ، ســیماب  ــای جــون زغ ــدن ه مع
را  غیــره  و  طــال  آهــن،  نمــک،  ســرخ، 

ــد. ــتخراج کنن اس
ــزی  ــات مرک ــه والی ــور از جمل ــت غ والی
دلیــل  بــه  همــواره  کــه  اســت  کشــور 
ــاق  ــان، قاچ ــه زن ــونت علی ــا، خش ناامنی ه
بــر  نــاگاه  گاه  معــادن  و  تاریخــی  آثــار 
ســرزبان هــا افتــاده، امــا از بازســازی و 
نوســازی در ایــن والیــت کمتــر ســخن گفتــه 

ــت. ــده اس ش

مسـؤوالن وزارت خارجـۀ افغانسـتان از 
سـفر صالح الدیـن ربانـی وزیرخارجه به 
مسـکو خبـر می دهنـد. آنـان می گوینـد، 
آقـای ربانـی بـه دعوت رسـمی سـرگئی 
الوروف وزیـر خارجـۀ روسـیه بـرای دو 

روز بـه این کشـور مـی رود.
وزارت  سـخنگوی  مسـتغنی،  شـکیب 
سـالم وطندار  بـه  کشـور  خارجـۀ 
تقویـت همـکاری در بخـش  می گویـد، 
مبـارزه بـا هراس افگنـی و مـواد مخـدر، 
و  اقتصـادی  نظامـی،  امنیتـی،  مسـایل 
بازرگانـی از محورهای اصلی سـفر وزیر 

اسـت. بـه مسـکو  خارجـه 
بـه گفتـۀ او، آقـای ربانـی در دیـدارش با 
بـا  آقـای الوروف روی روابـط روسـیه 

طالبـان نیـز گفت وگـو خواهـد کـرد.
آقـای مسـتغنی می گوید، وزیـران خارجۀ 
افغانسـتان و روسـیه روی تقویـت روابط 
در  کشـور  دو  حمایـت  و  کابل-مسـکو 
مجامـع بین المللـی نیـز صحبـت خواهند 

. کرد
امـا آگاهـان سیاسـی بـه ایـن بـاور اند تا 
زمانـی کـه راهبـرد دونالد ترامـپ رییس 
جمهـور آمریـکا در برابر افغانسـتان تغییر 
پیونـد  در  واشـنگتن  و  مسـکو  و  نکنـد 
بـه افغانسـتان بـه توافـق نرسـند کاری از 
دسـت مقام هـای حکومتـی بـر نخواهـد 

مد. آ
آقـای نظـری می گویـد، نزدیکـی روابـط 
افغانسـتان بـا آمریـکا سـبب مانـع اجماع 
منطقه یـی در بارۀ کشـور شـده اسـت در 

حالـی کـه گـروه طالبـان توانسـته اجماع 
منطقه یـی کسـب کننـد. بـه گفتـۀ او، تـا 
نبـود  از  افغانسـتان  دولـت  کـه  زمانـی 
همگاهنگـی درونـی رنج ببرد کشـورهای 
شـک  دیـد  بـه  افغانسـتان  بـه  منطقـه 

می نگرنـد.
سـفر  سیاسـی  آگاه  نظـری،  لطیـف  امـا 
شـرایط  در  مسـکو  بـه  را  ربانـی  آقـای 
کنونـی بـرای از میـان برداشـتن تنش هـا 
و فضای اعتمادسـازی بیشـتر میان هر دو 
کشـور سـودمند می دانـد و می گویـد، در 
صورتی کـه زمینۀ گفت وگوهای سـازنده 
میـان افغانسـتان و روسـیه فراهـم شـود 
ایـن کار از بد تر شـدن اوضاع سیاسـی و 

امنیتـی جلوگیـر خواهـد کرد.
آقای نظری، اوضاع افغانسـتان را وابسـته 
و  ترامـپ  حکومـت  میـان  روابـط  بـه 
پوتیـن می دانـد و می گویـد، ایـن روابـط 
بـه گونه یـی روی روابـط کابل و مسـکو 

اثـر گذار اسـت.
وزیـر خارجۀ کشـور در حالی به مسـکو 
مـی رود کـه اخیـراً روابط کابل و مسـکو 

بـه گونۀ تیره شـده اسـت.
سـه  گفت وگوهـای  نشسـت  در  مسـکو 
جانبـه بـا پاکسـتان و چین در بـارۀ صلح 
افغانسـتان کـه در روزهـای پایانـی مـاه 
سـپتمبر در روسـیه برگـزار شـد از کابـل 
دعـوت نکـرد کـه ایـن موضـوع واکنش 
را  افغانسـتان  خارجـۀ  وزارت  جـدی 
برانگیخـت و ایـن وزارت در ایـن بـاره 

خواهـان وضاحـت از روسـیه شـد.

زنی در بلخ خود و کودکانش را از آپارتمان پایین انداخت

صالح الدین ربانی به مسکو می رود

ــخ دو  ــت بل ــاله در والی ــک زن ۲۴ س ی
ــار ســاله  اش را  کــودک ســه ســاله و چه
از طبقــۀ پنجــم آپارتمــان پاییــن انداخــت 
ــه خودکشــی  ــدام ب و ســپس خــودش اق

کــرد.
ــه  ــن قضی ــتان ای ــدی، دادس ــه حمی فوزی
می گویــد کــه شــوهر ایــن زن شــش مــاه 
ــا گذشــت  ــت و ب ــکا رف ــه آمری ــش ب پی
زمــان معلــوم شــد کــه او در ایــن کشــور 
بــا زن دیگــری ازدواج کــرده و ظاهــراً او 
ــر قصــد خودکشــی  ــن خب ــا شــنیدن ای ب

کــرده اســت.
ــادش  ــه ی ــزی ب ــچ چی ــن زن هی خــود ای
ــه اش  ــوم »حافظ ــرار معل ــد و از ق نمی آی
ــن حــال  ــا ای را از دســت داده اســت.« ب
بــرادرش می گویــد کــه او مبتــال بــه 

ــت. ــی اس ــاری روان ــک بیم ی
ــخ  ــفاخانۀ بل ــرطبیب ش ــفیق، س ــر ش دکت

می گویــد کــه طبــق معاینــات آنــان ایــن 
نــدارد.  روانی یــی  بیمــارِی  هیــچ  زن 
بــه گفتــۀ دکتــر شــفیق، بســیاری از 
زن شکســته  ایــن  بــدن  قســمت های 
ــر  ــه س ــی ب ــت وخیم ــت و در حال اس
ــون  ــش اکن ــال کودکان ــا ح ــرد، ام می ب

ــه. ــود یافت بهب
ــی  ــاالن مدن ــی از فع ــیار، یک ــر س نیلوف
ــه  ــی را ب ــی و عدل ــای حقوق ــخ نهاده بل
قضیه هــا  این چنیــن  بــا  بی توجهــی 
ــان  ــد، در جری ــد و می گوی ــم می کن مته
یــک هفتــۀ گذشــته ایــن ســومین رویــداد 
ــر  ــورد دیگ ــه دو م ــت ک ــی اس خودکش

زنده گی شــان را از دســت دادنــد.
در  دیــروز  صبــح  رویــداد  ایــن 
شــهر  در  صفــا  بلــخ  آپارتمان هــای 

اســت. داده  رخ  مزارشــریف 

حميد فرهادی- ماندگار

ناروی نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش می دهد
وزیـر خارجـه نـاروی گفتـه اسـت 
کـه کشـورش بـه آمـوزش نیروهای 
بـا  نظامـی  همـکاری  و  امنیتـی 

داد. خواهـد  ادامـه  افغانسـتان 
داکتـر عبـداهلل عبداهلل رییـس اجرایی 
آقـای  بـا  دلـو(   ۱۷( یکشـنبه  روز 
بـورج برنـدی وزیـر خارجـه ناروی 

در قصـر سـپیدار دیـدار کـرد.
ایـن  در  برنـدی  بـورج  آقـای 
دیـدار گفـت کـه نـاروی بـه تطبیـق 
تعهداتی کـه در کنفرانس هـای وارسـا 
و بروکسـل به افغانستان سـپرده بود، 

می باشـد. متعهـد 
وزیـر خارجـه نـاروی بـا اشـاره بـه حضـور 
شـماری از سـربازان کشـورش در افغانسـتان 

امنیتـی و  گفـت:" مـا بـه آمـوزش نیروهـای 
همـکاری نظامی با افغانسـتان ادامـه می دهیم".
او مشـخصًا بـه کمک قوای هوایـی و نیروهای 
ویـژه امنیتـی افغانسـتان اشـاره کـرد و گفـت 

کـه کشـورش در ایـن بخش هـا نیز 
آمـاده همـکاری می باشـد.

از  عبـداهلل  داکتـر  در همیـن حـال 
همکاری هـای نـاروی بـا دولـت و 

مـردم افغانسـتان قدردانـی کـرد.
سـال  در  طالبـان  کـه  گفـت  وی 
گذشـته برنامـه داشـتند تـا مراکـز 
اشـغال  را  والیت هـا  از  شـماری 
کننـد؛ اما از سـوی نیروهـای امنیتی 
بـه شکسـت  افغانسـتان  دفاعـی  و 

شـدند. مواجـه 
رییـس اجرایـی همچنـان از کمـک 
و همـکاری نـاروی در زمینه آمـوزش دهی به 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان ابراز امتنـان کرد.
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بخش دوم و پایانی

علی اميری ـ استاد مطالعات اسالمی دانشگاه ابن سينا

نمونـــۀ بعـــدی، 
عبدالکریـــم ســـروش اســـت. تـــز مشـــهورِ او کـــه 
ـــردار  ـــریعت« نام ب ـــک ش ـــط تئوری ـــض و بس ـــه »قب ب
ــول  ــی از تحـ ــریعت را ناشـ ــول در شـ ــت، تحـ اسـ
در بیـــرون شـــریعت می دانـــد. چـــون شـــریعت بـــا 
بیـــروِن خـــود در تمـــاس مســـتمر اســـت، تحـــول 
در شـــریعت ناشـــی از تحـــول در دانـــش بشـــری 
ــروش خـــود در  ــریعت اســـت. سـ بیـــرون از شـ
ــرده  ــاره کـ ــه اشـ ــدگاه این گونـ ــن دیـ ــح ایـ توضیـ
ــری در  ــت بشـ ــِف معرفـ ــای مختلـ ــت: »پاره هـ اسـ
دادوســـتِد مســـتمرند و ربـــط وثیـــق بـــا یکدیگـــر 
دارنـــد. اگـــر در علـــم نکتـــۀ بدیعـــی روی نمایـــد، 
معرفت شناســـی و یـــا فلســـفه را متأثـــر می کنـــد. و 
ـــان  ـــارۀ انس ـــی درب ـــم آدم ـــفی، فه ـــم فلس ـــول فه تح
ـــه  ـــان ک ـــان و جه ـــد. انس ـــوض می کن ـــان را ع و جه
ـــای  ـــم معن ـــی ه ـــت دین ـــت، معرف ـــر یاف ـــرۀ دیگ چه
ــروش: ۱۳۷۳، ۱۶۵(.  ــود می گیرد«)سـ ــه خـ ــازه بـ تـ
ـــارِف  ـــن و مع ـــد دی ـــر، پیون ـــورد دیگ ـــروش در م س
ـــرار  ـــد ق ـــورد تأکی ـــتر م ـــِت بیش ـــا صراح ـــری را ب بش
بـــا  امـــروز  انســـاِن  »انسان شناســـی  می دهـــد: 
طبیعت شناســـِی وی و ایـــن دو بـــا معرفت شناســـی 
ــب و تالئـــم  ـــِی او تناسـ ــک و دین شناس و متافزیـ
بـــل  و  یـــک چندضلعـــی  اضـــالع  و  دارنـــد، 
کمان هـــای یـــک دایره انـــد. آدمـــی نمی توانـــد 
دیـــن را چنـــان بفهمـــد کـــه بـــا انسان شناســـی اش 
ناســـازگار افتـــد و یـــا انســـان را چنـــان بشناســـد 
کـــه علـــم وی در بـــاِب طبیعـــت را مخـــدوش 
ســـازد. و بـــه همیـــن ســـبب، نمی تـــوان امـــروزه 
بـــه دین شناســـی کســـی کـــه طبیعت شناســـی و 
ــح  ــود را تنقیـ ــی خـ ــی و معرفت شناسـ انسان شناسـ
ـــه  ـــان، ۱۶۹(. خالص ـــن بود«)هم ـــت، مطمی ـــرده اس نک
ــض و  ــر قبـ ــروش، اگـ ــم سـ ــر عبدالکریـ ــه نظـ بـ

ــت، از  ــاده اسـ ــاق افتـ ــریعت اتفـ ــطی در شـ بسـ
ــریعت، در  ــرون از شـ ــه در بیـ ــت کـ ــن روسـ ایـ
ـــی  ـــه و تحول ـــورت گرفت ـــی ص ـــم تالطم ـــان عل جه
ـــم  ـــا ه ـــا ب ـــه دانش ه ـــا ک ـــده و از آن ج ـــدار ش پدی
ـــار  ـــز دچ ـــریعت نی ـــوم(، ش ـــط عل ـــاط دارد)تراب ارتب
تحـــول و تکامـــل می گـــردد. و درســـت بـــه 
همیـــن دلیـــل اســـت کـــه او به جـــای ارزیابـــی 
ــی در  ــر دینـ ــن و تفکـ ــوالت دیـ ــی تحـ تاریخـ
ـــی آورد  ـــریعت روی م ـــردِن ش ـــق ک ـــه رقی ـــالم، ب اس
ـــی  ـــن و زدودن برخ ـــار دی ـــردِن ب ـــبُک ک ـــا َس ـــا ب ت
فراورده هـــای تاریخـــی از آن، زمینـــۀ ســـازگاری 

آن را بـــا دوران جدیـــد فراهـــم نمایـــد. 
بازگشـــت بـــه روایـــت اخالقـــی و صوفیانـــه از 
ـــد  ـــر آن تأکی ـــروش ب ـــم س ـــه عبدالکری ـــالم، ک اس
ـــی  ـــرای بحـــران کنون بلیـــغ کـــرده اســـت، راه حلـــی ب
ـــازش  ـــرای س ـــازوکاری ب ـــه س ـــت، بلک ـــالم نیس اس
ــل  ــت. فی المثـ ــد اسـ ــای جدیـ ــا دنیـ ــالم بـ اسـ
ــدن و  ــک تمـ ــران یـ ــوان بحـ ــی نمی تـ ــا غزالـ بـ
ـــردی  ـــد ف ـــا زه ـــا ب ـــرد، ام ـــه ک ـــگ را معالج فرهن
او، البتـــه در عالـــم توهـــم، می تـــوان فقـــه را دور 
ـــت  ـــن »مدیری ـــی« را جایگزی ـــت علم زد و »مدیری
ـــط  ـــالۀ تراب ـــر مس ـــان اگ ـــن س ـــرد. بدی ـــی« ک فقه
ـــای  ـــریعت، در دنی ـــرون از ش ـــود و در بی ـــوم نب عل
ـــود، ســـخن  ـــداده ب ـــی رخ ن ـــم و فلســـفه، تحوالت عل
ـــود.  ـــرور نب ـــی ض ـــت دین ـــل معرف ـــن از تکام گفت
ـــت،  ـــرده اس ـــح ک ـــا تصری ـــه باره ـــروش چنان ک س
ــول  ــود را، تحـ ــی خـ ــری دینـ ــتگاه احیاگـ خاسـ
ـــرار داده اســـت  ـــن ق ـــرون دی ـــارِف بشـــری در بی مع
و نـــه انحطـــاط دینـــی در درون دیـــن اســـالم. از 
نوشـــته های پُرشـــمارِ او نیـــز برنمی آیـــد کـــه 
ـــدا  ـــی پی ـــالم التفات ـــن اس ـــِی دی ـــاط درون ـــه انحط ب
کـــرده باشـــد. البتـــه ایـــن را هـــم بیفزاییـــم کـــه 
مـــورد عبدالکریـــم ســـروش، یکـــی از طنزهـــای 
روشـــن فکری روزگارِ ماســـت کـــه کســـی در 
ـــد  ـــًا ندان ـــه دقیق ـــد ک ـــزی برآی ـــای چی ـــدد احی ص

ـــت! ـــده اس ـــکل ش ـــار مش ـــه دچ ـــز چگون آن چی
در ایـــن هـــر دو نمونـــه )نمونه هـــای اقبـــال 
وســـروش(، اگـــر مدرنیســـم غربـــی را بـــه 
ـــیم،  ـــته باش ـــذار نداش ـــور تأثیرگ ـــک فاکت ـــوان ی عن
ــر  ــازی فکـ ــن از »بازسـ ــخن گفتـ ــرورت سـ ضـ
ـــت.  ـــی اس ـــی« منتف ـــت دین ـــل معرف ـــی« و »تکام دین

ـــخص،  ـــن دو ش ـــه ای ـــت ک ـــا اس ـــدان معن ـــن ب ای
هیـــچ بحرانـــی را در ذات و درون اســـالم بـــه 
رســـمیت نمی شناســـند. بـــه نظـــر هـــر دو 
ـــم تجـــدد(  ـــی )عال متفکـــر، یـــک ضـــرورت بیرون
ضـــرورت نوســـازی را در دیـــن الـــزام کـــرده 
ـــور  ـــلمان، به ط ـــن مس ـــت. در اردوی متجددی اس
ـــه دو  ـــت و ب ـــوال اس ـــن من ـــه همی ـــع ب کل وض
مـــوردِ یـــاد شـــده منحصـــر نمی شـــود. ولـــی 
ـــراً  ـــای ظاه ـــۀ علم ـــه در جبه ـــت ک ـــب اس جال
ـــت.  ـــوال اس ـــن من ـــه همی ـــع ب ـــز وض ـــنتی نی س
ســـید قطـــب و آیـــت اهلل خمینـــی گرچـــه 
معلومـــات ســـروش و اقبـــال را از علـــوم 
جدیـــد نداشـــتند، امـــا هـــر دو رجـــل دینـــی 
ـــرون  ـــه بی ـــالم ب ـــران از درون اس ـــال بح در انتق
ــیلۀ  ــا توســـل و تمســـک بـــه هـــر وسـ آن، بـ
ــا  ــب بـ ــید قطـ ــد. سـ ــن تـــالش کرده انـ ممکـ
ــام  ــه تمـ ــت« بـ ــت »جاهلیـ ــم دادن صفـ تعمیـ
ـــالم  ـــاط اس ـــم انحط ـــای فه ـــود، به ج ـــر خ عص
ـــود و  ـــان را گش ـــا جه ـــگ ب ـــاب جن از درون، ب
ـــن زد  ـــی دام ـــور و الیعن ـــونِت ک ـــی خش ـــه نوع ب
ـــه«،  ـــت فقی ـــالۀ »والی ـــی در رس ـــت اهلل خمین و آی
عـــدم شـــکل گیری حکومـــت اســـالمی را بـــه 

یهـــود حوالـــه داده اســـت.
ـــالم،  ـــاط اس ـــه انحط ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــع ام واق
ـــن،  ـــک دی ـــوان ی ـــه عن ـــالم ب ـــت. اس ـــی اس درون
خواه ناخـــواه امـــری تاریخـــی و اجتماعـــی 
اســـت و ماننـــد هـــر پدیـــدۀ تاریخـــی و 
ــد  ــرود و رشـ ــراز و فـ ــر، فـ ــی دیگـ اجتماعـ
ــی، در  ــد از غزالـ ــی بعـ ــاط دارد. اندکـ و انحطـ
ـــری  ـــای فک ـــش نیروه ـــنت، آرای ـــل س ـــای اه دنی
ـــا  ـــال بق ـــه مج ـــت ک ـــکل گرف ـــی ش ـــه گونه ی ب
بـــرای تفکـــر و اندیشـــۀ فلســـفی تنـــگ و در 
واقـــع نابـــود شـــد. کوشـــش های ابـــن رشـــد، 
بـــا کامیابـــی همـــراه نبـــود و لـــذا ترکیبـــی از 
ـــی  ـــت غزال ـــه دس ـــه ب ـــوف ک ـــه و کالم و تص فق
ـــه  ـــج اندیش ـــکۀ رای ـــه س ـــود، ب ـــده ب ـــاد ش ایج
ـــتم،  ـــرن هش ـــد. در ق ـــدل ش ـــالم مب ـــاِن اس در جه
ـــر کالم و تصـــوف را نیـــز از  ابـــن تیمیـــه عنص
ــا  ــان بـ ــف زدود و بدین سـ ــنِت نحیـ ــن سـ ایـ
تاریخ زدایـــی از ســـنت و حـــذف مضمـــون 
ــد  ــی را کلیـ ــوط و انحطاطـ ــی آن، هبـ انضمامـ
زد کـــه ســـده های تاریـــِک آتـــی پی آینـــِد 
ــروج از آن  ــون خـ ــا کنـ ــود و تـ ــِر آن بـ ناگزیـ

ممکـــن نشـــده اســـت. 
ـــذار  ـــز تأثیرگ ـــیع نی ـــای تش ـــی در دنی ـــر غزال فک
ـــه  ـــا ک ـــن معن ـــر. بدی ـــی دیگ ـــه از نوع ـــود، البت ب
آن چـــه را کـــه بـــه عنـــوان تـــداوم فلســـفه در 
ـــاِن  ـــوع عرف ـــک ن ـــم، ی ـــیع می خوانی ـــان تش جه
ــِر  ــر عنصـ ــش از هـ ــه بیـ ــت کـ شبه فلسفی سـ
ــی  ــه های غزالـ ــر اندیشـ ــت تأثیـ ــر، تحـ دیگـ

شـــکل گرفتـــه اســـت. بعـــد از نصیرالدیـــن طوســـی، 
ــره  ــیع یک سـ ــای تشـ ــفی در دنیـ ــد فلسـ ــان و متـ برهـ
نابـــود نشـــد، امـــا موضـــوع فلســـفه یک ســـره دینـــی 
وجـــود،  دربـــارۀ  درازدامـــن  بحث هـــای  و  شـــد 
می بینیـــم،  مالصـــدرا  مـــورد  در  کـــه  بدان ســـان 
ــع  ــت، در واقـ ــفی داشـ ــد فلسـ ــیوه و متـ ــد شـ هرچنـ
ـــت  ـــود و غیب ـــرده ب ـــدا ک ـــی پی ـــی و الهیات ـــت کالم غای
ـــکار  ـــل ان ـــِت غیرقاب ـــک واقعی ـــفی، ی ـــتقل فلس ـــر مس تفک
ـــاط  ـــه انحط ـــخصًا ب ـــه مش ـــه ک ـــان، آن چ ـــن می ـــود. در ای ب
ــوت  ــاب نبـ ــث در بـ ــت بحـ ــردد، غیبـ ــی برمی گـ دینـ
ـــالمی  ـــی در کالم اس ـــوع اساس ـــک موض ـــوت ی ـــود. نب ب
ــه  ــه و خاصـ ــوِت عامـ ــه دو بخـــش نبـ ــه بـ اســـت کـ
تقســـیم می شـــود. به تدریـــج کـــه بـــا فخرالدیـــن رازی 
ـــنت( و  ـــل س ـــتانی )در اه ـــم شهرس ـــن عبدالکری و محمدب
ـــفه  ـــه فلس ـــیع( کالم ب ـــل تش ـــی )در اه ـــن طوس نصیرالدی
ـــد  ـــدل ش ـــم ب ـــل فه ـــر قاب ـــه ام ـــوت ب ـــد، نب ـــک ش نزدی
ـــرار  ـــری ق ـــل بش ـــۀ تعق ـــدادی در حیط ـــۀ روی ـــه مثاب و ب
ــوت را  ــفی از نبـ ــت فلسـ ــالوده های قرائـ ــت. شـ گرفـ
ـــم  ـــینا تحکی ـــن س ـــی و اب ـــون فاراب ـــی چ ـــاًل چهره های قب
ـــن  ـــار ای ـــه آث ـــه ب ـــی ک ـــن طوس ـــد و نصیرالدی ـــرده بودن ک
ـــه  ـــان ب ـــت، از کار آن ـــلط داش ـــاده تس ـــتاد فوق الع دو اس
ـــوت  ـــاب نب ـــود در ب ـــۀ خ ـــح نظری ـــواد و مصال ـــوان م عن
ـــان  ـــوت از هم ـــفی از نب ـــت فلس ـــا قرائ ـــرد. ام ـــتفاده ک اس
ـــی  ـــت ارتدکس ـــی روای ـــد و نوع ـــش ش ـــار چال ـــاز دچ آغ
ــه  ــکل گرفـــت کـ ــنت شـ ــل سـ ــوت در کالم اهـ از نبـ
غزالـــی و ابـــن تیمیـــه را می تـــوان از نماینـــده گان 
برجســـتۀ آن بـــه شـــمار آورد. غزالـــی در رســـالۀ 
معـــروف »المنقـــذ مـــن الضالل«)نجـــات از گمراهـــی( 
ـــوت  ـــرد و وحـــی و نب ـــع ک ـــل و وحـــی را قط ـــاط عق ارتب
ـــترس  ـــل و از دس ـــل« منتق ـــور عق ـــور ورای ط ـــه »ط را ب
ـــیعه،  ـــان ش ـــاخت. در جه ـــی دور س ـــد عقل ـــث و نق بح
در فلســـفۀ مالصـــدرا نیـــز وحـــی از نوعـــی قابلیـــت 
ـــی  ـــه نوع ـــی، ب ـــت فاراب ـــه روای ـــا ب ـــری بن ـــانی و بش انس
موهبـــت و افاضـــۀ عالَـــم الوهـــی بـــه انســـان تقلیـــل 
ــرای  ــرد بـ ــا خـ ــود را بـ ــۀ خـ ــا رابطـ ــت و نه تنهـ یافـ
همیشـــه از دســـت داد، کـــه خـــود بـــه عنـــوان نوعـــی 
منبـــع معرفـــت متعالـــی و مقـــدم بـــر وحـــی اعتبـــار 
یافـــت. در ادوار متأخـــر روایـــت ارتدکســـی از وحـــی 
ـــرا  ـــۀ خردگ ـــیف اندیش ـــت و بقیۀ الس ـــق یاف ـــیطرۀ مطل س
ــاب  ــدد در بـ ــث مجـ ــع و بحـ ــد مطلـ ــکان تجدیـ امـ
ـــت  ـــر در نهای ـــن ام ـــرد. ای ـــدا نک ـــوت را پی ـــی و نب وح
ـــد  ـــی ش ـــت منته ـــرد و دیان ـــد خ ـــق پیون ـــع مطل ـــه قط ب
ـــا را  ـــرد قدم ـــت خ ـــای دیان ـــران، ج ـــز متأخ و دین العجای
ـــه  ـــه در س ـــد. این ک ـــدل ش ـــج ب ـــکۀ رای ـــه س ـــت و ب گرف
ـــات ارتدکســـِی کالســـیک در  ـــر مســـلمانان نظری ـــرن اخی ق
بـــاب نبـــوت را تکـــرار کرده انـــد و در فضـــای جدیـــد 
ـــه  ـــدرن هیچ گون ـــم م ـــدرن و عل ـــرد م ـــه خ ـــه ب ـــا توج ب
ـــود  ـــت، خ ـــه اس ـــورت نگرفت ـــوت ص ـــاب نب ـــی در ب بحث
بزرگ تریـــن رویدادی ســـت کـــه در عالـــم اســـالم 
اتفـــاق افتـــاده اســـت. ماهیـــت ایـــن رویـــداد همـــان 

انحطـــاط درونـــی اســـالم اســـت. 
نبـــوت رکـــن اصلـــِی ایمـــان اســـالمی اســـت و 
ــاع از  ــل دفـ ــی و قابـ ــح، منطقـ ــۀ منقـ ــتن نظریـ نداشـ
نبـــوت می توانـــد بـــه معنـــای گسســـِت علـــم از 
ـــان  ـــت هم ـــن درس ـــد. ای ـــالم باش ـــان اس ـــان در جه ایم
بـــر  از درون چـــون خـــاری  انحطاطی ســـت کـــه 
ـــًا  ـــت. عجالت ـــده اس ـــالمی خلی ـــت اس ـــر ارکان دیان سراس
ـــی  ـــط کنون ـــع منح ـــروج از وض ـــورد خ ـــوان در م نمی ت
ـــم  ـــاره می کن ـــال اش ـــه اجم ـــا ب ـــت، ام ـــبی گف ـــِز مناس چی
ـــانۀ  ـــر نش ـــوت اگ ـــاب نب ـــی در ب ـــث علم ـــدان بح ـــه فق ک
ـــت، عالمـــت انحطـــاط  ـــم و ایمـــان و در نهای گسســـت عل
درونـــِی دیانـــت اســـالمی در جهـــان معاصـــر باشـــد، 
ـــازِ  ـــۀ آغ ـــد نقط ـــز می توان ـــث نی ـــن بح ـــه ای ـــت ب بازگش
ـــاط  ـــران و انحط ـــت بح ـــروج از بن بس ـــرای خ ـــبی ب مناس
ـــوت،  ـــی و نب ـــاب وح ـــوان در ب ـــا می ت ـــد. آی ـــی باش کنون
فـــارغ از پیش فرض هـــای کالمـــی کالســـیک، بـــه 
ـــد از  ـــرد و بع ـــی بحـــث ک ـــی، مســـتقل و منطق ـــۀ علم گون
ـــرد روزگار،  ـــش و خ ـــالوده های دان ـــر ش ـــازِی آن ب بازس
تهـــداب ایمـــاِن تـــازه و شـــکل جدیـــدی از زنده گـــِی 

مؤمنانـــه را گذاشـــت؟ 

بـــا همیـــن پرســـش، ســـخنانم را ختـــم می کنـــم. 
ـــام.   والس
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عبداهلل دانــش

خاطره نـگاری، صمیمانه تریـن و شـریف ترین فـن و هنـر 
عواطـِف  اوقـات  گاهـی  می توانـد  خاطره نویسـی  اسـت. 
دیگـران را هـم بازتـاب دهـد. ایـن نـوع ادبـی برخـالف 
شـعر، آزادِی ذهنـی را مهـار نکـرده و نگارنـده هیچ گونـه 

نمی کنـد. نـگارِش آن احسـاس  قیدوبنـدی در 
     بـا آن کـه خاطره نـگاری در ادبیـات پارسـی دری ـ چـه 
بـه صـورت نظـم و چـه به صـورت نثـرـ  در گذشـتۀ ادبِی 
مـا کاربردِ فراوان داشـته اسـت، اما متأسـفانه در افغانسـتاِن 
امروز به این گونۀ ادبی کمتر توجه شـده اسـت. در کشـورِ 
مـا معمـوالً شـخصیت های سیاسـی و دولت مـردان بوده اند 

کـه بـه نوشـتِن یادواره های خویـش همت گماشـته اند.
در  ـ  غبـار  محمـد  میرغـالم  کشـتمند،  سـلطان علی       
بخش هایـی از کتـاب معـروف خـود »افغانسـتان در مسـیر 
تاریـخ« ـ، خانـم بلقیـس مکیـز و در تازه تریـن مـورد هـم 
کشـور،  نام آشـنای  نویسـندۀ  بیگانـه  رحمـت اهلل  آقـای 
از شـمارِ کسـانی انـد کـه قـدرِت بیـاِن کافـی در نـگارِش 

داشـته اند. زنده گانی شـان  یادواره هـای 
     تحوالت و دگردیسـی های سیاسـِی کشـور طی دهه های 
پسـین، خاطـرات تلخ و اسـف ناکی را به حافظـۀ هم میهناِن 
مـا سـپرده اسـت؛ همـه از تحـوالِت کشـور چیزهایـی بـه 
خاطـر دارند و گوشـه یی از جغرافیای این سـرزمین نیسـت 

که اندوهِ مردمانش را نچشــیده باشـد.
از  یکـی  بیگانـه،  رحمـت اهلل  پیوسـته «ی  »پاره هـای       
تاریـخ  در  خاطره نویسـی  آثـار  نفیس تریـن  و  ناب تریـن 
ادبیـات کشـورِ مـا به شـمار می آیـد. نخسـتین زیبایـی اثر، 
در پارادوکـس نـامِ آن پیداسـت کـه با دریافت هـای ادبی و 
رویکردهـای معنـوی کالم، می شـود آن را تأویـل و توجیـه 

  . د کر
     »پاره هـای پیوسـته«، گزیده  یـی از بهترین خاطراِت آقای 
بیگانـه و چشـم دید هاِی حقیقـِی اوسـت که  گوشـه هایی از 
تاریـِخ دهه هـای تجاوز قشـون سـرخ شـوروی، جنگ های 
دور  را،  کشـور  مـردم  آواره گـی  و  ویرانی هـا  و  داخلـی 
و  صداقـت  بـا  و  ادبـی  متکلـِف  ترفندهـای  هرگونـه  از 
امانـت دارِی کامـل بـه تصویـر کشـانده اسـت. خاطراتی را 
کـه آقـای بیگانـه در ایـن اثـر یـادآور شـده اسـت، عمومـًا 
در برگیرنـدۀ مقطـع زمانی یـی اسـت کـه سلسـلۀ وقایـع و 
اتفاقـاِت آن را دقیـق و تاریـخ وار تذکـر داده اسـت. ایـن 
خاطـرات بیـش از همـه بـرای خواننـده دریافـت تاریخـی 
داشـته و بـه نحـوی اطالعاتـی از تاریـخ دهه هـای گذشـتۀ 

ر کشو
گفـت  می شـود  واقـع،  در  و  می دهـد  قـرار  اختیـار  در 
نویسـنده بـا بیـان ایـن یادواره هـا، درس هـای آموزنـده و 

می دهـد. خواننـده گان  بـه  عبرت انگیـزی 
     یکـی از برتری هـای بـارزی که در نوشـتن گزارش های 
زنده گـی انسـان ها و بـه طـور اخـص »پاره های پیوسـته«ی 
آقـای بیگانـه در مقایسـه بـا آثـار تاریخـی دیـده می شـود، 
حقیقت هـای  و  وقایـع  خاطره نـگاری،  کـه  اسـت  ایـن 
عصـِر نویسـنده را بـدون تحریف هـای تاریخ نـگاری پیـش 
از  تاریخ هایـی  کـه  بیشـترینه  قـرار می دهـد؛ زیـرا  چشـم 
گرایش هـای  می شـود،  نگاشـته  مورخـان  بعضـی  سـوی 
ایدیولوژیـک، سـلیقه های فـردی و تحلیل هـای نادرسـِت 
نویسـنده گان در آن دخیـل بـوده اسـت. بنابـرآن، مهم تریـن 
آن  تاریخـِی  کارکـرد  در  می تـوان  را  اثـر  ایـن  ارزش 

کـرد. جسـت وجو 
خاطره به دو صورت ممکن است روایت شود:

روایت مستقیم  .۱
روایت غیرمستقیم  .۲

در ایـن  جـا تنهـا بـه روایـِت مسـتقیم می پردازیـم و آن در 
صورتـی اسـت که شـخص خـود در ماجـرا نقش داشـته و 
خـود جـزِو آفریننده گان حادثه به شـمار مـی رود. لذا حادثه 
به شـکل شـخص اول روایت می گـردد. بیشـترین پاره های 
خاطـرات آقـای بیگانـه، بـه گونـۀ مسـتقیم و شـخص اول 
روایت شـده اسـت. مثـاًل: "ششـم میـزان ۱۳۷۳ هنگامی که 
بـا بـرادرم عزیـزاهلل ایمـا و عبدالقهـار عاصـی، در معـرض 
اصابـت موشـک قـرار گرفتیـم، پـای راسـتم شکسـت و 
جراحـات عمیقـی برداشـتم. خوش بختانه به کوشـش داکتر 

شـفاخانۀ وزیرمحمـد اکبرخـان بهبـود نسـبی یافتم".
     اگـر بـه کتـاب »پاره هـای پیوسـته «ی رحمـت اهلل بیگانه 
از نقطه نظـر اسـلوب نـگارش نظر دقیـق بیندازیـم، در هیچ 
مبهـم و جمله هـای  او عبارت هـای  نوشـته های  از  جایـی 
پیچیـده و ناآشـنا دیـده نمی شـود. ایـن اثـر بـه شـیواترین 
و رسـاترین روِش ساده نویسـی آراسـته شـده اسـت؛ امـا 

ساده نویسـی نـه بـه مفهـوم افراطیـت و ابتـذال سـخن. 
     پاکـی فکـر، رعایـت عفـِت قلـم در مـوارد سیاسـی و 
تاریخـی، وحدت موضـوع، ربط طبیعِی معانـی با همدیگر، 
زیبایـی نقل قـول از زبان دیگـران، پرهیز از اطنـاِب کالم و 
رعایـت مسـاوات در کاربـرد صنایـع ادبـی، از ویژه گی های 
برجسـتۀ »پاره های پیوسـته« شـمرده می شـود. نویسـنده در 
اثـر خویـش، جنگ هـای داخلـی  یکـی از پاراگراف هـای 

کشـور را چنیـن به تصویر کشـیده اسـت:
     »شـعله های آتـش تجـاوز و حـرص قدرت خواهـی، 
از اسـتقامت های مختلـف شـهر زبانـه می کشـید؛ شـهر در 
تیـررس جنگ جویـاِن بهانه جـو قـرار داشـت؛ مـا از هراس 
امن تـر و مسـتحکم تر  پناهگاه هـای  فیـر راکت هـا، شـبانه 
را جسـت وجو کـرده و بـه خـواب می رفتیـم و هـر شـب 
چهـرۀ هیوالیـی گلبدیـن حکمتیـار را در خـواب می دیدیم 

کـه دسـتار سـیاه در سـر داشـت و آیـت جهاد و قتـل مردم 
کابـل را می خوانـد«.

     خاطره نویسـی بـا فردیـِت انسـان رابطه دارد و نویسـندۀ 
زنده گـی  عاطفـی رخدادهـای  بیـان  بـه  تـا  می کوشـد  آن 
فـردی خـود بپـردازد. آن گاه کـه آقـای بیگانـه خاطـرات 
نویسـنده گی  کامـل  مهارت هـای  بـا  را  خویـش  فـردِی 
شـیرین  و  تلـخ  صحنه هـای  می کنـد،  یادداشـت برداری 
پُررنـگ  را چنـان موبه مـو، صادقانـه و  زنده گـی خویـش 
فـردی  احسـاس  مسـالۀ  دیگـر  کـه  می ریـزد  کاعـذ  روی 
مطرح نیسـت؛ احسـاس فردی بـه احسـاس اجتماعی ابدال 
می شـود و هـر انسـاِن درد کشـیده یی می توانـد احسـاس ها 
و عاطفه هـای خویـش را در ایـن آیینـه بـه تماشـا بنشـیند 
گفتـه  نـگارش  در  تأثیرگـذاری  از  ایـن خـود گونه یـی  و 

 می شـود.  
     بـه طـور مثـال، وقتی آقـای بیگانه هر بار بـه دیدار مادر 
بیمـارش در بیمارسـتان جمهوریـت می آیـد، صحنۀ عیادت 
و گفت وگـو بـا مـادر را چنـان زیبـا و صمیمانـه و عـادی 
تصویـر می کنـد کـه خواننـده گمـان می بـرد خود بـه جای 

نویسـنده قرار گرفته اسـت:
     »در ایـام مریضـی مـادرم، وقتـی صبح هـا بـه شـفاخانۀ 
جمهوریـت می رسـیدم، باالی بسـتِر مادرم می ایسـتادم و او 
بـا شـنیدن صدایم، دسـتان خـود را به آهسـته گی، بـه رویم 
می کشـید و می گفـت: »همـراه کـی آمـدی بچیـم، بـا چـی 
آمـدی؟ بسـیار بـه زحمـت شـدی!« ( پـاره هـای پیوسـته، 

رحمـت اهلل بیگانـه، ص۲۰ (
احسـاس و عاطفـه زمانـی در خاطره های رحمـت اهلل بیگانه 
امیرحـزب  راکت پراکنی هـای  اثـر  بـه  کـه  می کنـد  فـوران 
اسـالمی! عبدالقهـار عاصـی شـهید، عزیـزاهلل ایمـا ـ بـرادر 
آقـای بیگانـه ـ شـدیداً زخمی می شـود و او خود به سـبِب 
شکسـتن پایـش، زیـر تیـغ عملیـات جراحی در بیمارسـتان 
بـه  زمانـی  کـه  بیگانه یـی  مـی رود؛  اکبرخـان  وزیرمحمـد 
اکنـون  و  می رفـت  بیمارسـتان  بـه  بیمـارش  مـادر  دیـدار 
مـادری نیسـت تـا او را زیـر سـایۀ مهربانـی اش قـرار دهد. 

بریده یـی از متـِن ایـن خاطـره :
     »قـرار بـود مـن بـدون هیـچ مقدمه یی زیر تیـغ عملیات 
بـروم، در حالـی کـه در عملیات ها ابتدا خون آماده می شـود 
و بعـد از کسـب اجازه و گرفتن مکتوبـی از خانوده، زخمی 
بـه میـز عملیات منتقـل می گـردد؛ امـا متأسـفانه از خانوادۀ 
مـا هیچ کس حضور نداشـت تـا چنین خطی را بـه داکتران 
موظـف بدهـد.... روی تخـت عملیـات دراز کشـیدم، آرام 

هیچ  و  بـودم 
کـس بـه یـادم نمی آمد. مـادر نداشـتم کـه مهربانـی اش در 
آن لحظـات بـه ذهنـم می آمـد و دیگـران نیـز برایـم ارزش 

حضـور نداشـتند، هیچ حسـی نداشـتم«. )بیگانه، ۱۲۲(  
     برجسته سـازی، یکـی از کارهـای مهم درخاطره نویسـی 
اسـت کـه نویسـنده بـر نقطـۀ مهـِم یـک رویـداد مکـث 
می کنـد و آن را گونه یـی کـه اتفـاق افتـاده، از چشـم یـک 
شـاهد تیزبیـن نقـل می نمایـد. مثـاًل زمانـی که نویسـنده از 
خاطـرات کاکا تاج الدیـن ـ محافـظ آمـر صاحـب ـ قصـه 
می کنـد: »آمـر صاحـب در مـدت ۱۴ سـال جهـاد خـواب 
راحـت نکـرده بـود؛ در نخسـتین جنگ و شکسـت که پای 
آمـر صاحـب زخم برداشـته بود، بسـیار تنها بودیـم، به جز 
تلخـان چیزی بـه خوردن نداشـتیم و همچنـان در محاصرۀ 
دشـمن قـرار داشـتیم. آمـر صاحـب به مـن گفت: اگـر دید 
مـن اسـیر می شـوم، مـرا بـه مرمـی بـزن و زنـده نگـذار!« 

)بیگانـه، ص۲۰۵ (
     بـه همیـن ترتیـب، حادثـۀ شـهادت عبدالقهـار عاصـی، 
شـاعر پُـرآوازۀ کشـور، شکسـتن پـای راسـت آقـای بیگانه 
و زخـم برداشـتن شـدید بـرادرش، عزیـزاهلل ایمـا را که هر 
سـه بـه اثـر اصابـت موشـک در کارتـۀ پـروان بـه خـاک و 
نمونه هـای  بهتریـن  از  یکـی  می تـوان  می غلتنـد،  خـون 
برجسته سـازی نویسـندۀ اثر برشـمرد. )همان اثر، ص ۱۱۹(
     یکـی از ویژه گی هـای دیگـِر اثر در این جاسـت که آقای 
بیگانـه خاطـرات سی وهشت سـالۀ خویـش را با ذکـر دقیق 
تاریـخ، روز، مـاه، سـال و حتـا همـان سـاعتی را کـه در آن 
رویـداد اتفـاق افتاده اسـت، روایـت می کنـد. و درحقیقت، 
همیـن دقِت نویسـنده در نوشـتن اسـناد موثق، باعث شـده 

اسـت کـه خاطرات نویسـنده جالب تر و دلچسـپ شـود.
     خاطـرات زنده گـی انسـان ها می توانـد بـه صورت هـای 
متفـاوت شـکل بگیـرد؛ گاهـی چنـان اتفـاق می افتـد که ما 
در زنده گـِی خـود شـاهد حادثه یـی تلـخ و تأسـف بار بوده 
ایـم کـه بیشـتر این گونـه حـوادث در کشـور مـا بـه وقـوع 
می پیوندنـد؛ گاهـی در زنده گـی روزانۀمـان ، خوش تریـن 
و شـیرین ترین خاطـرات را هـم داشـته ایـم و زمانـی هـم 
محیـط پیرامـوِن مـا پُـر از خاطـراِت جالـب بـوده اسـت. 
نکته یـی را کـه می خواهـم بدان اشـاره نمایم، این اسـت که 
رحمـت اهلل بیگانـه در کنـار خاطرات تلخ و ناخوشـایندش، 
در جـا جایـی از کتـاب »پاره هـای پیوسـته« خاطره هایـی را 

ذکـر می کنـد کـه نکته هـای جالـب در آن دیـده می شـود.
بـه طـور نمونـه »گـذر از هفت خـوان رسـتم« عنـواِن یکی 

ازخاطره هـای آقـای بیگانه اسـت کـه در سـال ۱۳۷۶ اتفاق 
افتـاده اسـت؛ وقتـی او می خواهـد از پنجشـیر بـا یکـی از 
دوسـتانش بـه نـام محمـد امین، بـه سـوی کابل بـرود، نان 
چاشـت را در ولسـوالی عنابـه نوش جان می کنـد که در آن 

بـه نکتۀجالبی اشـاره نموده اسـت: 
     »حوالـی سـاعت ۲ پـس از چاشـت بـه عنابـه رسـیدیم. 
محمـد امیـن خـان در ایـن ولسـوالی دوسـتی داشـت. نـان 
چاشـت را بـرای مـا بیسـت دانـه تخـم پختنـد که سـه دانۀ 
آن را مـن و باقـی را رفیـِق همراهم نوش جان کـرد. باز هم 
بـا پـای پیـاده به سـوی مقصـد حرکـت کردیم«. شـمارش 

بیسـت تخـم هـم کارِ جالبی ا سـت. 
عنوان هـای »دعـای پیـرزن« ص ۷۲، »چیزی برای از دسـت 

دادن نـدارم« ص ۲۳۷ و... نیـز دارای نـکاِت جالب اند. 
»پاره هـای  کتـاب  گفـت  می تـوان  اختصـار  صـورت  بـه 
پیوسـته«ی رحمـت اهلل بیگانـه از چند نگاه سـزاوارِ سـتایش 

 : ست ا
     نخسـت این کـه: او در ایـن اثـر، رخدادهـای زنده گـِی 
خویـش را بـا ذکـر شـواهد تاریخـی و سـنه های دقیـق آن، 
و بُرشـی از تاریـخ و اوضـاع نابه هنجـارِ سیاسـی چنـد دهۀ 
پسـیِن افغانسـتان را بـا نگرشـی تـازه و واقع بینانـه روایـت 

اسـت. کرده 
     دوم این کـه: نویسـنده،  اثـر را بـه بهتریـن معیارهـای 
لفظـی  پیچیده گـی  و  نثـر  تکلف هـای  از  دور  و  نگارشـی 
آراسـته اسـت؛ او بـا انتخـاب نثـر سـاده، روان، صمیمـی و 
پرهیـز از واژه هـا و اصالحـاِت دور از ذهن، توانسـته اسـت 
مفهـوم مـورد نظـِر خویش را به روشـنی بـه خواننـده انتقال 

 . هد د
سـوم این کـه: آقـای بیگانـه بـا نـگارش ایـن اثـر توانسـته 
اسـت خدمتـی بـزرگ در راسـتای ادبیـاِت منثـور و ژانـر 
خاطره نویسـی ـ کـه در کشـور ما کمتر بـدان توجه صورت 

گرفتـه اسـت ـ انجـام دهد. 
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بــــه نگــاهی 
»پاره های پیوسـته«

»پاره های پيوسته «ی رحمت اهلل بيگانه، 
یکی از ناب ترین و نفيس ترین آثار 

خاطره نویسی در تاریخ ادبيات كشوِر ما 
به شمار می آید. نخستين زیبایی اثر، 
در پارادوكس ناِم آن پيداست كه با 

دریافت های ادبی و رویکردهای معنوی 
كالم، می شود آن را تأویل و توجيه كرد.  
»پاره های پيوسته«، گزیده  یی از بهترین 

خاطراِت آقای بيگانه و چشم دید هاِی 
حقيقِی اوست كه  گوشه هایی از تاریِخ 
دهه های تجاوز قشون سرخ شوروی، 

جنگ های داخلی و ویرانی ها و آواره گی 
مردم كشور را، دور از هرگونه 

ترفندهای متکلِف ادبی و با صداقت و 
امانت دارِی كامل به تصویر كشانده است

ACKU
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جمعیت اسالمی در اعالمیه یی از گفت وگوهای عطا 
محمد نور رییس اجرایی این حزب با ارگ حمایت 

کرده است. 
این حزب در اعالمیه یی نگاشته است: جمعیت اسالمی 
افغانستان به عنوان یکی از طرف های اصلی تشکیل 
دهنده حکومت وحدت ملی از آغاز شکل گیری این 
حکومت تأکید بر اجرایی شدن موافقت نامه حکومت 
است  آمده  اعالمیه  این  در  است.  کرده  ملی  وحدت 

که موافقت نامه حکومت وحدت ملی برای ثبات و 
تداوم مردم ساالری در وضعیتی امضا شد که در نتیجه 
افغانستان  بود  نزدیک   ۱۳۹۳ سال  انتخاباتی  بحران 

دچار بی ثباتی بزرگ گردد.
براساس این اعالمیه، هرچند اقداماتی ناکافی در جهت 
عملی کردن موافقت نامه حکومت وحدت ملی انجام 
پذیرفته، مانند ایجاد تغییراتی در قوانین و کمیسیون 
های انتخاباتی؛ ولی از جانب دیگر تا هنوز حکومت 

وحدت ملی نتوانسته زمان برگزاری انتخابات پارلمانی 
را تعیین کند، و برای اجرایی شدن سایر مواد موافقت 

نامه نیز اقدامات الزم صورت نگرفته است.
در این اعالمیه تذکر رفته است که جمعیت اسالمی 
افغانستان ضمن تاکید مجدد بر اجرایی شدن موافقت 
این  سران  جانب  از  ملی  وحدت  حکومت  نامه 
اقشار  همه  نمایندگان  و حضور  مشارکت  حکومت، 
مردم را در حکومت وحدت ملی یکی از اصول این 
نوع حکومت میداند. در همین راستا شورای رهبری 
جمعیت اسالمی افغانستان تایید می نماید که گفتگو 
های جناب استاد عطا محمد نور رییس اجراییه این 
حزب و والی بلخ با ریاست جمهوری به نمایندگی 
این حزب و در هماهنگی با شورای رهبری صورت 
گرفته و این شورا از ادامه این گفتگو ها نیز حمایت 

می نماید.
در بخشی از این اعالمیه آمده است: با توجه به این 
که از آغاز گفتگو ها مدتی می گذرد و مردم نیز می 
خواهند نتیجه این گفتگو ها نویدی باشد برای ثبات 
ملی،  وحدت  حکومت  در  بیشتر  مشارکت  تامین  و 
شورای رهبری جمعیت اسالمی افغانستان انتظار دارد 

تا این نتایج در دو ماه آینده مشخص شود.

پس از خارج شدن نام حکمتیار از فهرست 
صدور  با  اسالمی  حزب  ملل،  سازمان  سیاه 
هرچه  حضور  برای  را  خود  تالش  بیانیه یی 
کابل و شرکت  در  این حزب  رهبر  سریع تر 
گسترده در انتخابات آینده افغانستان آشکارتر 

کرده است.
ملل  سازمان  امنیت  شورای  قبل  روز  چند 
گلبدین  نام  که  کرد  اعالم  بیانیه یی  در  متحد 
حکمتیار رهبر حزب اسالمی از فهرست سیاه 

این سازمان حذف شده است.
اسالمی  حزب  رهبر  جاری  سال  میزان  در 
توافقنامه  افغانستان  ملی  و حکومت وحدت 
صلح امضا کردند که خارج شدن نام حکمتیار 

این  زندانیان  آزادی  و  ملل  فهرست سیاه سازمان  از 
حزب از جمله مفاد این توافقنامه بود.

دولت  پیگیری  با  ملل  سازمان  اقدام  این  پی  در 
افغانستان، حزب اسالمی به نقل از حکمتیار با صدور 
حزب  که   نوشت  خود  رسمی  سایت  در  بیانیه یی 
اسالمی در انتخابات آینده افغانستان حضور گسترده 

خواهد داشت.
در بیانیه آمده است که سران حکومت وحدت ملی 
افغانستان بر عملی کردن مفاد توافقنامه صلح با حزب 
دستور  در  زیر  مواد  اجرای  و  دارند  تأکید  اسالمی 

کاری جدی هیئت دولت کابل قرار دارد:

۱ . دولت مسئولیت و تعهد خویش می داند تا جامعه 
و  تحریم ها  برداشتن  در  تا  کند  وادار  را  بین المللی 
سیاه  فهرست  از  اسالمی   حزب  سران  نام   حذف 

همکاری نماید.
۲. دولت نسبت به آزاد نمودن تمام زندانیان حزب 

اسالمی اطمینان می دهد.
برای  زمین  سپردن  از  نیز  مهاجرین  امور  وزارت   .۳
بازگشت مهاجرین حزب اسالمی در کمپ »نصرت 
مینه« و دیگرکمپ های مهاجرین در ایران و پاکستان 

اعالم آمادگی کند.
۴. جهت برقراری صلح، امنیت و رفاه مردم و کشور، 
حزب  غیرنظامی  افراد  جذب  برای  دولت  رهبری 

اسالمی در پُست های مهم متعهد شده است.
متعهد  شخصًا  افغانستان  رئیس جمهور   .۵
جدید  سال  بهار  در  انتخابات  روند  که  شده 
اجرایی می شود و حزب اسالمی بطور وسیع 

در انتخابات شرکت می کند.
بدین  گذشته  ماه  چهار  از  دولت  رهبری   .۶
سو، برای اقامت دائمی حکمتیار رهبر حزب 
شورای  مهم  شخصیت های  دیگر  و  اسالمی 
مرکزی حزب اسالمی به صورت عملی تالش 

می کند.
۷. هیئت دولت برای ثبت نمودن معلوالن و 
وارثان کشته های حزب اسالمی جهت کسب 
تکمیل  روند  این  تا  داده  اطمینان  حقوق شان 

شود.
محمد امین کریم عضو ارشد حزب اسالمی و رییس 
هیأت مذاکره کننده این حزب، نیز چند روز قبل در 
گفت وگو با رسانه ها گفته بود که اگر خواسته حزبش 
عملی شود، گلبدین حکمتیار تا آخر بهمن سالجاری 

به کابل خواهد آمد.
حزب  تحریم های  رفع  که  بود  کرده  اعالم  کریم 
اختصاص  زندانیان،  از  تعدادی  رهایی  اسالمی، 
اقامتگاه  تعیین  و  کننده   بازگشت  مهاجرین  به  زمین 
که  است  شروطی  از  افغانستان  پایتخت  در  مناسب 

باید برآورده شوند.

ــارش  ــر ب ــر اث ــل ب ــل در کاب ــای مجل ــل ه ــی از هوت یک
ــه  ــه ب ــن حادث ــا در ای ــت، ام ــرو ریخ ــرف ف ــنگین ب س

ــت. ــیده اس ــیب نرس ــی آس کس
هوتــل آســمایی در منطقــه نســبتاً مرکــزی کابــل موســوم 
ــاد در نزدیکــی مســجد شــاه دو شمشــیره یکــی  ــه نوآب ب
ــل و محــل برگــزاری بســیاری  ــل کاب از هوتل هــای مجل
از مراســم و جشــن های مردمــی بــود کــه بخشــی از آن، 
روز یکشــنبه بــر اثــر بــارش ســنگین بــرف فــرو ریخــت.
یــک نگهبــان ایــن هوتــل گفــت کــه در ایــن حادثــه بــه 

کســی آســیب نرســیده اســت.
همچنــان در کابــل نیــز شــاخه هــای شــماری از درختــان 
شکســته و شــماری دیگــر از درخــت هــای کنــار جــاده 

ای نیــز از ریشــه درآمدنــد.
عبــداهلل حبیــب زی شــهردار کابــل نیــز در صفحــه 
اجتماعــی خــود از مــردم کابــل خواســت کــه بــرف هــای 
درخــت هــای کابــل را بتکاننــد تــا ســنگینی بــرف مانــع 

ــا شــود. ــادن آنه ــرو افت ــا ف از شکســته شــدن و ی
ــه  ــته ب ــب گذش ــز ش ــتان نی ــوری افغانس ــس جمه رئی
ــه حــاالت  ــی و کمیت ــه حــوادث طبیع ــور رســیدگی ب ام

ــا  ــا ب ــت ت ــا خواس ــاش داد و از آنه ــاده ب ــراری آم اضط
ــه کمــک اســیب دیــدگان از ســرمای  تمامــی امکانــات ب

ــتابند. ــرف بش ــنگین ب ــارش س ــدید و ب ش
گزارش هــا از مناطــق مختلــف افغانســتان حاکــی از 
ــن  ــهروندان ای ــن از ش ــه ۸۰ ت ــک ب ــدن نزدی ــته ش کش

کشــور اســت و دههــا تــن دیگــر نیــز آســیب دیــده انــد 
و صدهــا هکتــار زمیــن کشــاورزی همــراه بــا محصوالت 

ــز تخریــب شــده اســت. نی
وزارت کار و امــور اجتماعــی نیــز روز یکشــنبه را در 
سراســر افغانســتان تعطیــل عمومــی اعــالم کــرده اســت.
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د فـرورۍ ۴ مـه د رسطـان ناروغـۍ پـر وړانـدې د مبارزې 

نړيوالـه ورځ ده، د افغانسـتان د عامـې روغتیـا وزارت وایي، 

پـه  د رسطـان  کسـان  زره  کال۲۰  هـر  کـې  افغانسـتان  پـه 

ناروغـۍ اختـه کېـږي چې کابـو ۱۵ زره تنـه یې لـه امله مړه 

. ي کېږ

د دغـه وزارت د روغتیایـي خدمتونـو د برخـې مـر ډاکټـر 

سـید حبیب اروال د یکشـنبې په ورځ پـه دې اړه ازادي راډيو 

تـه وویـل چـې د رسطـان ناروغـۍ شـمېرې د افغانسـتان په 

کچـه پـه ټولـه نـړۍ کـې د پراخېدو پـه حال کـې دي.

نوموړي زیاته کړه:

"پـه ټولـه نـړۍ کـې تقریبـًا اتـه اعشـاریه دوه میلیونه کسـان 

هـرکال د رسطـان ناروغۍ له املـه خپله مري، په افغانسـتان 

کـې هم دا شـمېره مخ پـه لوړېـدو ده او په کلنـي ډول تقریبًا 

شـل زره کسـان د رسطـان په ناروغـۍ اخته کېـږي چې کابو 

۱۵ زره تنـه یـې مـړه کېږي، پـه خواشـینۍ رسه دا ډېـره لوړه 

کچـه ده دا ځکـه چـې په افغانسـتان کې د رسطـان د کنټرول 

او درملنـې لپـاره امکانات ډېـر کم دي."

د افغانسـتان د عامـې روغتیـا وزارت وایـي، د دغـې ورځـې 

د ملانځنـې نـه یـې هـدف دا دی څـو د رسطـان د وژونکـې 

ناروغـۍ د مخنیـوي په اړه د خلکو عامـه پوهای زیات يش.

عمـده  رنـځ  دې  د  همدارنګـه  اروال  حبیـب  سـید  ډاکټـر 

الملونـه پـه خوړو کې بـې احتیاطي، د مخـدره توکو کارول، 

بـې وزيل، د اوبـو لږ څښـل، ورزش نه کول، ککـړ چاپېریال 

او داسـې نـور پـه ګوتـه کوي.

نښـو  بېالبېلـو  ناروغـۍ  د  رسطـان  د  همدارنګـه  نومـوړي 

نښـانو تـه اشـاره وکـړه چـې پـه وینـا یـې بایـد ورتـه جـدي 

ويش. پاملرنـه 

نوموړي زیاته کړه:

"لومـړۍ خـره داده چـې رسطـان د انسـان د بـدن د حجرو 

د نابـره غټـوايل نـه پیدا کېـږي او دوېمه سـره نښـه یې داده 

چـې د حجـرو غټوالـۍ کـه د وجـود پـه هـره برخه کـې پیدا 

کېـږي دا درد انسـان نـه احساسـوي او بـې لـه کـوم دلیل نه 

د وجـود یـوه برخـه کـې غټوالـۍ پیـدا کېـږي، مثاًل سـیدې 

رسطـان نـو الزمـه ده چې انسـان پـه هرو شـپږو یا یـوه کال 

کـې پـوره معاینـات وکړي."

نومـوړي وویـل چـې د ځنیـو معلوماتـو له مخې د ښـځو په 

پرتلـه تـر ډېـر نارینـه د رسطان پـه ناروغیو اختـه کېږي.

د افغانسـتان د عامـې روغتیـا وزارت وایي، پـه ټوله نړۍ کې 

د رسطانونـو تقریبـًا سـل ډولـه پېژنـدل شـوي دي او لـه دې 

ډلـې د سـږو او د سـینې رسطانونـه پـه رس کې ځـای لري.

د دغـه وزارت پـه وینا اوس مهال د کابل ښـار په جمهوریت 

او اسـتقالل روغتونونو کې د دې رنځ د تشـخیص او درملنې 

لپـاره څانګـې جـوړې شـوي چـې دا بـه د دې ناروغـۍ پـه 

کنټـرول کې مهـم رول ولوبوي.

خـو یـو شـمېر روغتیایـي متخصصیـن انتقـاد کـوي چـې د 

افغانسـتان د عامـې روغتیـا وزارت د رسطان د تشـخیص او 

درملنـې لپـاره یـوازې پـه مرکز کـې محـدود شـمېر مرکزونه 

نـي  سـتونزې  خلکـو  د  مرکزونـه  دا  چـې  کـړي  جـوړ 

هوراولـی.

ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه وویل:

"پـه افغانسـتان د عامـې روغتیا وزارت یو څـه ناڅه اقدامات 

کـړي دي خـو دغه اقدامات بسـنه نـه کوي لکـه د رسطان د 

ناروغـۍ د تشـخیص او درملنې لپاره یـوازې د دوو مرکزونو 

جـوړول ډېـر کـم دي ځکـه پـه والیتونـو کـې دا مرکزونـه 

نشته."

ښـاغلی اقبـال وایـي، په افغانسـتان کـې د رسطـان ناروغۍ 

د تشـخیص او درملنـې لپـاره د پرمختلـوو وسـایلو نشـتون 

او پـه دې برخـه کـې د روغتیایـې متخصصینو کمښـت هغه 

سـتونزې دي چـې د افغانسـتان د عامـې روغتیـا وزارت باید 

ورتـه جـدي پاملرنـه وکړی.

جمعیت اسالمی:

از گفت وگوهای عطا محمد نور با ارگ حمایت می کنیم

حزب اسالمی حکمتیار:

در انتخابات آینده حضور گسترده خواهیم داشت

یک هوتل مجلل در کابل بر اثر بارش سنگین برف فرو ریخت

افغانستان کې مخ پر 

زیاتېدونکې رسطان ناروغي 

هر کال ۱۵زره کسان وژين
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ورزش

دونالـــد ترامـــپ در مصاحبـــه ای بـــا دفـــاع از والدیمیـــر پوتیـــن 
ـــارات او  ـــت. اظه ـــل اس ـــادی قائ ـــرام زی ـــرای او احت ـــه ب ـــت ک گف

واکنش هایـــی را در پـــی داشـــت.
دونالـــد ترامـــپ، رییـــس  جمهـــوری امریـــکا در مصاحبـــه 
بـــا فاکـــس نیـــوز کـــه مشـــروح آن شـــامگاه یکشـــنبه پخـــش 
می شـــود، از "احتـــرام" خـــود بـــرای والدیمیـــر پوتیـــن، 
کـــه  حالـــی  در  کـــرد.  دفـــاع  روســـیه  رییس جمهـــوری 
ـــگاران  ـــه روزنامه ن ـــکو علی ـــات مس ـــل اقدام ـــه دلی ـــا ب امریکایی ه
ـــت  ـــپ گف ـــد، ترام ـــبت می دهن ـــل" را نس ـــب "قات ـــن لق ـــه پوتی ب
ـــه  ـــاد دارد!" او در ادام ـــا زی ـــن قاتل ه ـــده "از ای ـــاالت متح ـــه ای ک
ایـــن پرســـش را مطـــرح کـــرد: خـــب شـــما فکـــر می کنیـــد 

ــت؟! ــاه اسـ ــی بی گنـ ــا خیلـ ــور مـ کشـ
ـــری  ـــی، مج ـــل اورایل ـــا بی ـــپ ب ـــه ترام ـــخنان در مصاحب ـــن س ای
ـــوی  ـــد. ویدی ـــرح ش ـــوز مط ـــس نی ـــری فاک ـــبکه خب ـــناس ش سرش
کوتاهـــی از ایـــن مصاحبـــه منتشـــر شـــده کـــه در آن اورایلـــی 
دربـــاره احســـاس ترامـــپ بـــه پوتیـــن ســـوال می کنـــد. ایـــن 
مســـاله غالبـــا در دوران کمپین هـــای انتخاباتـــی امریـــکا مطـــرح 

می شـــد.  
ــذارم.  ــرام می گـ ــه او احتـ ــن بـ ــت: »مـ ــخ گفـ ــپ در پاسـ ترامـ
خـــب مـــن بـــه افـــراد بســـیاری احتـــرام می گـــذارم امـــا ایـــن 
ــوم.«  ــراه می شـ ــا همـ ــا آنهـ ــن بـ ــه مـ ــا نیســـت کـ ــدان معنـ بـ
ـــت  ـــل" اس ـــن "قات ـــه پوتی ـــت ک ـــش گف ـــس در واکن ـــری فاک مج
ـــیه  ـــان را در روس ـــگاران و مخالف ـــماری از روزنامه ن ـــه ش ـــرا ک چ
بـــه قتـــل رســـانده امـــا ترامـــپ بـــدون آنکـــه از ایـــن ســـخنان 
ـــا  ـــتند. م ـــادی هس ـــالن زی ـــت: قات ـــت گف ـــا قاطعی ـــد،  ب ـــب کن تعج
ـــا  ـــور م ـــد کش ـــر می کنی ـــب فک ـــم. خ ـــادی داری ـــالن زی ـــم قات ه

ــاه اســـت؟ ــی بی گنـ خیلـ
بـــه گفتـــه ترامـــپ، مناســـبات بهتـــر بـــا روســـیه در راســـتای 
ـــا  ـــارزه ب ـــیه در مب ـــر روس ـــت:  اگ ـــت. او گف ـــی امریکاس ـــع مل مناف
ـــارزه  ـــه مب ـــان ک ـــر جه ـــالمی" در سراس ـــم اس ـــش و "تروریس داع

ـــت. ـــوب اس ـــیار خ ـــد، بس ـــک کن ـــا کم ـــه م ـــت، ب ـــی اس مهم
ـــی  ـــا ام اس ان بی س ـــه ب ـــم در مصاحب ـــامبر ۲۰۱۵ ه ـــپ در دس ترام
اظهـــارات مشـــابهی مطـــرح کـــرد. او آن زمـــان دربـــاره اتهـــام 
پوتیـــن بـــرای کشـــتن روزنامه نـــگاران گفـــت: او کشـــورش را 
ــر  ــت بـ ــت؛ درسـ ــر اسـ ــک رهبـ ــت کم یـ ــد و دسـ اداره می کنـ
ـــت.   ـــر از اوباماس ـــم. او بهت ـــورمان داری ـــا در کش ـــه م ـــس آنچ عک
رییس جمهـــوری امریـــکا همچنیـــن گفتـــه بـــود: همانطـــور کـــه 
شـــما می دانیـــد، گمـــان می کنـــم کشـــور مـــا هـــم کشـــتارهای 
ـــان  ـــر جه ـــون در سراس ـــه واری اکن ـــات دیوان ـــادی دارد. اقدام زی

انجـــام می شـــود؛ کشـــتارهای زیـــاد، دیوانگی هـــای زیـــاد.
در همیـــن حـــال مصاحبـــه ترامـــپ بـــا فاکـــس نیـــوز 
ـــی  ـــت برخ ـــب عصبانی ـــت و موج ـــیاری را داش ـــای بس واکنش ه
از محافظـــه کاران در رســـانه های اجتماعـــی شـــد. یکـــی از 
ـــا  ـــر اوبام ـــت: اگ ـــی گف ـــناس در توئیت ـــه کار سرش ـــران محافظ مفس
ـــن  ـــام )دو ت ـــورا اینگراه ـــی و ل ـــون هنیت ـــی زد، ش ـــی م ـــن حرف چنی
ــد او  ــکا( االن می گفتنـ ــی امریـ ــروف رادیویـ ــای معـ از مجری هـ

بایـــد اســـتیضاح شـــود.
ــابق امریـــکا در روســـیه هـــم در  مایـــکل مک فـــال، ســـفیر سـ
ـــپ  ـــن کلی ـــده! ای ـــتان خودخوان ـــای میهن پرس ـــت: آه ـــر نوش توئیت
ـــکا  ـــت و "امری ـــتی" چیس ـــه "میهن پرس ـــد ک ـــد و و بگویی را ببینی
اولویـــت دارد" بـــه چـــه معناســـت. صادقانـــه می گویـــم کـــه 

ـــدم. ـــه نش متوج
طبـــق گـــزارش کمیتـــه روزنامه نـــگاران، ۳۶ روزنامه نـــگار از 
ـــن  ـــورد از ای ـــه ۲۳ م ـــیدند ک ـــل رس ـــه قت ـــیه ب ـــال ۱۹۹۲ در روس س
قتل هـــا از دور اول ریاســـت جمهـــوری پوتیـــن در ســـال ۲۰۰۰ 
اســـت. معروفتریـــن ایـــن روزنامه نـــگاران، آنـــا پولیتکوفســـکایا 
بـــود کـــه ســـال ۲۰۰۶ زمانـــی کـــه روی پرونـــده شـــکنجه در 

چچـــن تحقیـــق می کـــرد، بـــه ضـــرب گلولـــه کشـــته شـــد.

ـــاالت  ـــل و انتق ـــازار نق ـــت ب ـــد اس ـــتریونایتد معتق ـــرمربی منچس س
بـــرای تیـــم هـــا ســـخت شـــده اســـت. او اشـــاره ای هـــم بـــه 

بازنشســـتگی مایـــکل کریـــک کـــرد.
ـــری  ـــت خب ـــتی در نشس ـــا لسترس ـــازی ب ـــش از ب ـــو پی ژوزه مورینی
دربـــاره موضوعـــات مختلفـــی صحبـــت کـــرد. یونایتـــد پیشـــتر 
ــای  ــان تیم هـ ــن بازیکنـ ــت بهتریـ ــن می توانسـ ــان فرگوسـ در زمـ
ـــی،  ـــان پرس ـــن ف ـــال روبی ـــرای مث ـــرد. ب ـــت بگی ـــه خدم ـــر را ب دیگ
ــوف و  ــار برباتـ ــار، دیمیتـ ــان در سـ ــن فـ ــاها، ادویـ ــس سـ لوئیـ
ـــی از  ـــا جدای ـــه ب ـــد ک ـــی بودن ـــه بازیکنان ـــیا از جمل ـــو والنس آنتونی
ـــت  ـــد اس ـــو معتق ـــی مورینی ـــدند ول ـــد ش ـــی یونایت ـــان راه تیم هایش
لیـــگ برتـــر مثـــل بوندســـلیگا نیســـت و شـــیاطین ســـرخ نمـــی 
ـــه  ـــا را ب ـــم ه ـــر تی ـــان دیگ ـــن بازیکن ـــته بهتری ـــل گذش ـــد مث توانن

خدمـــت بگیرنـــد. 
ژوزه مورینیـــو پیـــش از دیـــدار برابـــر لسترســـیتی گفـــت: اینجـــا 
بوندســـلیگا نیســـت کـــه یـــک تیـــم بتوانـــد بهتریـــن بازیکنـــان 
دیگـــر تیـــم هـــا را بـــه خدمـــت بگیـــرد. دوره فرگوســـن هـــم 
ـــتان  ـــان تابس ـــخ در هم ـــرن مونی ـــان بای ـــت. در آلم ـــده اس ـــام ش تم
ــراغ  ــه سـ ــا بـ ــود. آنهـ ــان می شـ ــاالت قهرمـ ــل و انتقـ و در نقـ
دورتمونـــد می رونـــد و بهتریـــن بازیکنـــان ایـــن تیـــم را غـــارت 
می کننـــد. آنهـــا یـــک ســـال می رونـــد و روبـــرت لواندوفســـکی 
ـــه را  ـــو گوتس ـــا ماری ـــال انه ـــک س ـــد. ی ـــی گیرن ـــت م ـــه خدم را ب
بـــه خدمـــت مـــی گیرنـــد و در ســـال بعـــد متـــس هوملـــس را 

می خرنـــد و قهرمـــان لیـــگ می شـــوند.
ـــام  ـــراغ تاتنه ـــم س ـــن می توان ـــد م ـــر می کنی ـــما فک ـــه داد: ش او ادام
بـــروم و دو بازیکـــن ایـــن تیـــم را بـــه خدمـــت بگیـــرم و ایـــن 
ـــما  ـــی( ش ـــه ال ـــن و دل ـــری کی ـــه ه ـــاره ب ـــم؟ )اش ـــود کن ـــم را ناب تی
فکـــر می کنیـــد می توانـــم ســـراغ آرســـنال بـــروم و دو بازیکـــن 
ـــروم  ـــی ب ـــراغ چلس ـــه س ـــا ب ـــرم ی ـــت بگی ـــه خدم ـــم را ب ـــن تی ای
و دو بازیکنـــی کـــه خیلـــی خیلـــی دوســـت دارم را بـــه خدمـــت 
ـــیوه  ـــدارد. ش ـــود ن ـــکان وج ـــن ام ـــم. ای ـــی توان ـــر نم ـــرم؟ خی بگی
نابـــود کـــردن تیـــم رقیـــب بـــا جـــذب بهتریـــن بازیکـــن تمـــام 
ـــر  ـــد. اگ ـــور رخ نمی ده ـــن کش ـــاق در ای ـــن اتف ـــر ای ـــده و دیگ ش
ـــی  ـــد، بازیکنان ـــی کنی ـــداری م ـــا خری ـــن تیم ه ـــی از ای ـــما بازیکن ش
ــته  ــم داشـ ــا را در تیـ ــد آنهـ ــگاه ها نمی خواهنـ ــه باشـ ــتند کـ هسـ
ـــن و  ـــن ژرم ـــاری س ـــلونا، پ ـــد، بارس ـــال مادری ـــه رئ ـــه ک ـــند. البت باش
ـــد  ـــان می خواه ـــه دلش ـــند ک ـــی را می فروش ـــخ بازیکنان ـــرن مونی بای
ـــتانی  ـــاالت تابس ـــل و انتق ـــازار نق ـــرایطی ب ـــن ش ـــند و در چنی بفروش

ـــت. ـــخت اس ـــیار س بس
ســـرمربی یونایتـــد در ادامـــه اشـــاره ای بـــه بازنشســـتگی مایـــکل 
کریـــک کـــرد کـــه ایـــن فصـــل یکـــی از بهترین هـــای یونایتـــد 
ـــد  ـــت: بیایی ـــوع گف ـــن موض ـــاره ای ـــو درب ـــت. ژوزه مورینی ـــوده اس ب
صـــادق باشـــیم. کریـــک در جـــوالی ۳۶ ســـاله می شـــود. مـــن 
ـــم  ـــی نمی توان ـــدم ول ـــک دی ـــازی کری ـــادی در ب ـــت زی ـــای مثب چیزه
شناســـنامه او را بگیـــرم و ۵ ســـال از آن کـــم کنـــم. کریـــک ۳۶ ســـاله 

ـــت. ـــاله نیس ـــی ۳۰ س ـــر بازیکن ـــت و دیگ اس
ـــد  ـــوپ می زن ـــتریونایتد ت ـــال ۲۰۰۶ در منچس ـــک از س ـــکل کری مای
ـــن  ـــه و ای ـــه میـــدان رفت ـــم ب ـــن تی ـــرای ای و بیـــش از ۴۰۰ بـــار ب

ـــت. ـــوده اس ـــم ب ـــر تی ـــان موث ـــی از بازیکن ـــل یک فص

ترامپ:
 برای پوتین احترام قایلم

مورینیو:

 اینجا آلمان نیست که یک 
تیم بقیه تیم ها را غارت کند

محمد اكرام اندیشمند

ـــد  ـــش خوان ـــری را صاحب ـــد آرزوی خ ـــی گوین م
کـــه بـــرای نجـــات از بارکشـــی و خـــر گـــری 
آرزوی مـــرگ او را مـــی کشـــید. امـــا صاحبـــش 
ـــت  ـــر صاحب ـــک آدم دیگ ـــرم، ی ـــن بمی ـــر م ـــت: اگ ـــر گف ـــه خ ب
ـــی  ـــارت م ـــود و ب ـــی ش ـــوارت م ـــان س ـــم چن ـــود و ه ـــی ش م
ـــردن  ـــار ب ـــواری دادن و ب ـــی از س ـــی خواه ـــو م ـــر ت ـــد. اگ کن

ـــو.   ـــا ش ـــت ره ـــوی، از خری ـــا ش ره
ـــر  ـــۀ نابراب ـــک جامع ـــا در ی ـــان ه ـــری انس ـــم پذی ـــری و ظل بارب
ـــر  ـــل، فق ـــه در جه ـــرو رفت ـــی و ف ـــت اجتماع ـــه دور از عدال و ب
و خرافـــات؛ ســـکوت، اطاعـــت و انقیـــاد شـــان از فاســـدان، 
ـــر  ـــتان خ ـــن داس ـــابه همی ـــت کاران، مش ـــان و خیان دزدان، ظالم

ـــت.  ـــش اس و صاحب
ـــام  ـــود دارد و نظ ـــاب وج ـــد، ارب ـــت باش ـــه رعی ـــی ک ـــا زمان ت
ـــری  ـــم پذی ـــه ظل ـــی ک ـــا زمان ـــت. ت ـــم اس ـــی حاک ـــاب رعیت ارب
ـــت  ـــم حکوم ـــام ظل ـــم وجـــود دارد و نظ ـــه باشـــد، ظال در جامع
ـــر  ـــات پذی ـــل و خراف ـــه، جاه ـــه جامع ـــی ک ـــا زمان ـــد. ت ـــی کن م
ـــی  ـــی و آزادی، راه نم ـــوی آگاه ـــل بس ـــارت جه ـــد، از اس باش

ـــاید. گش

Cemz Ludin

ـــرف  ـــاد، ب ـــرف مب ـــي ب ـــا ب ـــاد و ام ـــي زر ب ـــل ب کاب
ـــي  ـــي برف ـــهر دارد و ب ـــن ش ـــه ای ـــم زر ب ـــه حک ک
کـــه بـــه بـــي زر بـــودن کابـــل بیشـــتر دامـــن 
میزنـــد تجربـــه هـــاي بـــدي بـــه کابلیـــان گذاشـــته امـــا در 
ـــر  ـــمانی ب ـــزوالت آس ـــال ن ـــتان امس ـــاي زمس ـــس ه ـــن نف آخری
ـــردم  ـــتراند و م ـــت گس ـــت و رحم ـــایه  ای از برک ـــل س ـــهر کاب ش
از نعمـــت بـــاران و بـــرف یـــا زر بی  نصیـــب نمانـــدن، اگـــر 
ـــل  ـــل تکمی ـــن فص ـــود را در ای ـــاب خ ـــد نص ـــا ح ـــی ه بارندگ
ـــل  ـــرد ب ـــد ب ـــج نخواهن ـــی رن ـــم آب ـــا از ک ـــه تنه ـــردم ن ـــد م کنن
ـــوذی  ـــرات م ـــواع حش ـــتانی و ان ـــاری تابس ـــراض س ـــر ام از ش

ـــود.  ـــد ب ـــت خواهن ـــز راح ـــر نی و مض
بنـــا برایـــن ایجـــاب می  کنـــد دولـــت پیش  بینی  هـــای خـــود 
را از وضـــع بارندگـــی  داشـــته باشـــد و بـــرای هـــر حالتـــی 
ـــم  ـــی و ه ـــم آب ـــع ک ـــه رف ـــم در عرص ـــای الزم را ه آمادگی  ه
در زمینه  هـــای اجتماعـــی و صحـــی از همیـــن اکنـــون روی 

ـــرد. ـــت بگی دس

عطا محمد نور

ســـترجنرال عطامحمـــد نـــور والـــی بلـــخ و 
ــالمی  ــت اسـ ــی جمعیـ ــورای اجرایـ رییـــس شـ
ـــور  ـــر ام ـــدی وزی ـــی برن ـــای بورگ ـــوت آق ـــه دع ب
ـــان در  ـــا ایش ـــروز ب ـــح دی ـــاروی، صب ـــاهی ن ـــه کشـــور ش خارج

مقـــر ســـفارت آن کشـــور در کابـــل، دیـــدار نمـــود.
در ایـــن دیـــدار ضمـــن آنکـــه در مـــورد روابـــط دو کشـــور 
بحـــث صـــورت گرفـــت، از مســـاعدت و کمـــک هـــای آن 
ـــل  ـــی بعم ـــدر دان ـــتان ق ـــت افغانس ـــردم و دول ـــه م ـــور ب کش

ـــد. آم
ـــتان،  ـــاری افغانس ـــاع ج ـــورد اوض ـــن در م ـــور همچنی ـــای ن آق
ـــث  ـــام بح ـــت نظ ـــت داری و تقوی ـــی، حکوم ـــوالت سیاس تح
ـــح و  ـــد صل ـــت رون ـــا، تقوی ـــت آورد ه ـــظ دس ـــر حف ـــرد و ب ک

ـــرد. ـــد ک ـــه تاکی ـــه مرف ـــک جامع ـــه ی ـــیدن ب رس
ـــاهی  ـــور ش ـــه کش ـــور خارج ـــر ام ـــدی وزی ـــی برن ـــای بورگ آق
ـــاد  ـــی ی ـــه نیک ـــور ب ـــای ن ـــات آق ـــه از خدم ـــاروی در حالیک ن
ــا  ــکاری بـ ــت همـ ــان در جهـ ــای ایشـ ــرد، از تـــالش هـ کـ
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــام ب ـــت نظ ـــی و تقوی ـــدت مل ـــت وح حکوم

ـــود. ـــتایش نم ـــاالر س ـــردم س ـــک و م ـــرد دموکراتی رویک

فيـسبـوک نـــامــه

ACKU



Year 8 y NO 1959 y Monday 6 February 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0786605661 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر صديق، روح اهلل بهزاد و ننگیالی عثمانی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

ابوبکر صدیق
براثر برفباری شـدید در ۲۲ والیت کشـور ۳۷ 
تـن جـان باخته انـد و ۲۰ تـن دیگـر مجـروح 

شـده اند.
مسـووالن وزارت دولـت در امـور مبـارزه بـا 
حـوادث طبیعـی با بیـان این مطلـب می گویند 
کـه بـر اثـر  برف بـاری شـدید سـه روزه در 
۲۲ والیـت ضمـن تلفات انسـانی، بیش از ۶۰ 

منـزل مسـکونی نیـز تخریب شـده اند.
وزارت  سـخنگوی  محمـدی  عمـر  محمـد 
دولـت  در امـور مبـارزه با حـوادث طبیعی در 
مصاحبـه بـا روزنامۀ مانـدگار می گوید: در ۷۲ 
سـاعت گذشـته به اثربرف باری شـدید در ۲۲ 
والیـت کشـور، ۳۷ جـان باختـه  ۲۰ مجـروح  

شـده اند.
آقـای محمدی افـزود: در این برفباری شـدید 
بیـش از ۶۰ منزلی مسـکونی قسـمًا تخریب و 
چندیـن منـزل دیگر بـه صورت ُکلـی تخریب 

شـده است.
بـه گفتـۀ او، در جریـان ایـن برف باری ها بیش 
از ۵۷۰ راس مواشـی تلف شـده اسـت و بیش 
از هـزار جریـب زمیـن زراعتـی نیـز تخریـب 

شـده است.
مبـارزه  امـور  در  دولـت  وزارت  سـخنگوی 
بیشـتر  کـه  کـرد  طبیعـی تصریـح  باحـوادث 
تلفات وارد شـده در والیات بدخشـان، پروان 
و سـرپل اسـت؛ هم چنـان بـه مـردم والیـات 
قسـمًا  وردک  میـدان  بادغیـس،  جوزجـان، 

تلفـات وارد شـده اسـت.
او گفـت: وزارت دولـت در امـور مبـارزه بـا 
بـه  رسـیده گی  عملیـات  طبیعـی  حـوادث 
آسـیب دیـده گان را در ۲۲ والیـات آغاز کرده 

 . ست ا
آقـای محمـدی گفـت کـه شـاهراه کابـل – 
امـا   اسـت؛  بـاز  ترافیـک  بـه روی  مشـرقی  
شـاهراه کابل – شـمال و شـمال شـرق، هنوز 

بـه روی ترافیـک بسـته اسـت. 
بـه گفتـۀ او، در شـاهراه کابـل – شـمال بیش 
از ۵۵ برفکـوچ سـرازیر شـده اسـت کـه ۵۰ 
– ۲۰۰ متـر جاده هـا توسـط ایـن برفکوچ هـا 
مسـدود شـده اند. در عیـن حـال پـاک  کاری 

جاده هـا نیـز جریـان دارد.

او گفـت: مشـکالتی کـه در شـاهراه کابـل – 
بـود  شـده  ایجـاد  ُمقـر  درسـاحات  قندهـار 
مرفـوع  شـده اسـت. در حالـی کـه برخـی از 
کوتل هـا ماننـد شـیبر و حاجـی گک از طـرف 
والیـان والیـات مربـوط مسـدود اعـالم شـده  

. ست ا
او بیان داشـت که مشـکالت فـرا راه  اداره های 
مبـارزه با حـوادث طبیعـی در والیـات وجود 

نـدارد، ایـن اداره هـا هزینـۀ کافـی در اختیـار 
دارنـد تـا در موقـع نیـاز از آن اسـتفاده ببرند. 
آقـای  محمـدی بیان کـرد کـه وزارتخانه های 
انکشـاف دهات، داخلـه، صحت عامـه، فواید 
بخش هـای  در  ملـی  دفـاع  وزارت  و  عامـه 
کاری شـان وزارت دولـت در امـور مبـارزه بـا 

حـوادث طبیعـی را همـکاری می کننـد.
در  یـک مسـول  کـه  اسـت  در حالـی  ایـن   
تـن   ۱۸ کـه  گفته اسـت  بدخشـان  والیـت 
در ایـن والیـت زیـر برفکوچـی کـه شـبانگاه 
خانه هـا را در زیـر خـود مدفـون کـرد، جـان 

باختـه انـد.
شـامل  کـودک  دو  و  زن  سـه  او،  گفتـۀ  بـه 

جان باختگان انـد و ده هـا تـن دیگـر تـا هنـوز 
مانده انـد. گیـر  بـرف  توده هـای  زیـر  در 

در شـمال کشـور  هم چنـا،از والیـت سـرپل 
اثـر  از  تـن  پنـج  کـه  اسـت  شـده  گـزارش 
برفکـوچ جـان باخته انـد و ۷۰ تـن دیگـر از 
زیـر تودههـای بـرف نجـات داده شـده انـد.
 بـه همیـن ترتیـب در والیت بادغیس دسـت 
کـم دو تـن و بیشـتر از صـد حیـوان از اثر یخ 

زدگـی مـرده اند.
در  مرگبـار  هـای  برفکـوچ  شـدن  سـرازیر 
زمسـتان در مناطق کوهسـتانی افغانسـتان یک 

پدیـده همیشـگی اسـت.
کمبـود  دلیـل  بـه  اغلـب  نجـات  عملیـات   
وجـود  بـا  شـود.  مـی  نـاکام  تجهیـزات، 
بـرای  دالـری  میلیـارد  چندیـن  کمک هـای 
افغانسـتان، پـس از سـقوط حاکمیـت طالبـان 
در سـال ۲۰۰۱، ایـن کشـور درگیـر منازعات، 
یکـی از فقیـر تریـن کشـور هـای جهـان باقی 
مانـده اسـت. در همیـن جنـوری گذشـته در 
شـمال افغانسـتان ۲۷ کودک از اثـر برفباری ها 

و سـرمای بسـیار شـدید جـان باختنـد.

سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی:

برف باری در 22 والیت جان 37 تن را گرفت 
طالبان زنان قندوزی را 

خانه نشین ساختند

ـــا  ـــان ب ـــه دســـت طالب ـــان ب ـــقوط شهرش ـــل از س ـــا قب ـــه ت ـــدوزی ک ـــال قن ـــان فع زن
ـــد  ـــی کردن ـــارزه م ـــه مب ـــان در جامع ـــگاه زن ـــت جای ـــرای ثبی ـــان ب ـــه توان ش هم
ـــد. ـــده ان ـــین ش ـــه نش ـــد و خان ـــی ببین ـــه م ـــاد رفت ـــود را برب ـــای خ ـــروز آرزوه ام

ـــوان  ـــری را نمی ت ـــچ قش ـــان، هی ـــت طالب ـــه دس ـــدوز ب ـــقوط قن ـــار س ـــس از دوب پ
در ایـــن شـــهر پیـــدا کـــرد کـــه از جنـــگ و جنایـــت طالبـــان در ایـــن شـــهر 

ـــد. ـــده باش ـــون مان مص
قندوزیـــان پـــس از ســـقوط شـــهر خـــود، قتـــل و کشـــتار عزیـــزان شـــان بـــه 
ـــان  ـــای ش ـــی ه ـــاراج دارای ـــاهد ت ـــان ش ـــد. آن ـــم دیدن ـــه چش ـــان را ب ـــت طالب دس

ـــد. ـــان خریدن ـــه ج ـــان را ب ـــای ش ـــه ه ـــرک خان ـــی و ت ـــد و آوارگ بودن
بـــا آن کـــه ســـقوط قنـــدوز بـــه دســـت طالبـــان در دو ســـال گذشـــته، تاثیـــر 
عمیـــق و جبـــران ناپذیـــری بـــر زندگـــی مـــردم قنـــدوز داشـــته امـــا در ایـــن 
ـــه  ـــهر ب ـــن ش ـــت در ای ـــاره وضعی ـــم دوب ـــم ک ـــه ک ـــود ک ـــی ش ـــده م ـــا دی روزه

ـــردد. ـــی گ ـــادی برم ـــت ع حال
ـــادی  ـــای اقتص ـــد، کاره ـــته ان ـــدوز برگش ـــه قن ـــاره ب ـــدگان دوب ـــماری از بیجاش ش
ـــان  ـــای ش ـــت ه ـــاره فعالی ـــز فرهنگـــی و آموزشـــی دوب ـــه شـــده، مراک از ســـر گرفت
ـــود  ـــی خ ـــه کار قبل ـــاره ب ـــا دوب ـــدی ی ـــه امی ـــس ب ـــر ک ـــد و ه ـــرده ان ـــاز ک را آغ

ـــد. ـــی کن ـــه م ـــدی را تجری ـــت جدی ـــم فعالی ـــا ه ـــته و ی برگش
ـــته  ـــود برگش ـــادی خ ـــت ع ـــه حال ـــا ب ـــن روزه ـــدوز در ای ـــه در قن ـــا هرآنچ ام
ـــان در  ـــش زن ـــه نق ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــی آی ـــم م ـــه چش ـــال ب ـــه کام ـــه ک ـــد، آنچ باش
ـــود  ـــی خ ـــگاه قبل ـــوز جای ـــهر تاهن ـــن ش ـــی در ای ـــی و مدن ـــای اجتماع ـــت ه فعالی

ـــت. ـــرده اس ـــدا نک را پی
ـــا  ـــان ب ـــه دســـت طالب ـــان ب ـــقوط شهرش ـــل از س ـــا قب ـــه ت ـــدوزی ک ـــال قن ـــان فع زن
ـــد  ـــی کردن ـــارزه م ـــه مب ـــان در جامع ـــگاه زن ـــت جای ـــرای ثبی ـــان ب ـــه توان ش هم
ـــد. ـــده ان ـــین ش ـــه نش ـــد و خان ـــی ببین ـــه م ـــاد رفت ـــود را برب ـــای خ ـــروز آرزوه ام

شـــمار زیـــادی از زنـــان قنـــدوزی قبـــل از ســـقوط قنـــدوز فعالیـــت هـــای 
ـــت  ـــه دس ـــهر ب ـــن ش ـــاره ای ـــقوط دوب ـــس از س ـــا پ ـــتند ام ـــی داش ـــی ومدن اجتماع
ـــرک  ـــدوز را ت ـــهر قن ـــان ش ـــمار دیگرش ـــیدند و ش ـــت کش ـــیان از کار دس شورش

ـــد. کردن
ـــه  ـــدوز ب ـــهر قن ـــی در ش ـــای اجتماع ـــت ه ـــان در فعالی ـــگ زن ـــم رن ـــور ک حض
ـــه  ـــی ب ـــورای والیت ـــردم در ش ـــدگان م ـــی نماین ـــه حت ـــه ک ـــش یافت ـــدی کاه ح

ـــد. ـــرده ان ـــی ک ـــراز نگران ـــاله اب ـــن مس ـــدت از ای ش
ـــزاری  ـــه خبرگ ـــاره ب ـــن ب ـــدوز در ای ـــی قن ـــورای والیت ـــو ش ـــی، عض زر گل عالم
ـــت  ـــه دس ـــار دوم ب ـــرای ب ـــت ب ـــن والی ـــقوط ای ـــس از س ـــت:" پ ـــور گف جمه
طالبـــان و افزایـــش ناامنـــی هـــا، شـــمار زیـــادی زنـــان خانـــه نشـــین شـــده و 
یـــا بـــه بیـــرون شـــهر پنـــاه بـــرده انـــد، اگـــر ایـــن وضـــع همین طـــور ادامـــه 
یابـــد روی روحیـــه زنـــان ایـــن والیـــت تاثیـــرات مخـــرب و منفـــی خواهـــد 

گذاشـــت".
دیـــده مـــی شـــود کـــه حتـــی برخـــی از خبرنـــگاران و فعـــاالن مدنـــی زن در 
ـــود را  ـــای خ ـــت ه ـــل فعالی ـــا حداق ـــرده و ی ـــرک ک ـــهر را ت ـــن ش ـــز ای ـــدوز نی قن

ـــد. ـــرده ان ـــف ک متوق
ـــور  ـــزاری جمه ـــه خبرگ ـــز ب ـــدوز نی ـــان در قن ـــس شـــورای زن ـــر، ریی ـــه هولک نصیب
گفـــت:" شـــمار زیـــادی از زنـــان نخبـــه وفعـــال کـــه در ادارات و نهادهـــای 
ـــر  ـــاه اخی ـــد م ـــن چن ـــد در ای ـــت بودن ـــروف فعالی ـــت مص ـــن والی ـــف در ای مختل
ـــت  ـــیان از کار دس ـــت شورش ـــه دس ـــت ب ـــن والی ـــقوط ای ـــس از س ـــا پ مخصوص

ـــد". ـــده ان ـــین ش ـــه نش ـــیده و خان کش
ـــان  ـــد، آن ـــوده ان ـــکایت گش ـــه ش ـــب ب ـــز ل ـــدوز نی ـــت قن ـــان در والی ـــی از زن برخ
مـــی گوینـــد:" در گذشـــته دســـت شـــان در انجـــام کارهـــا و فعالیـــت هـــای 
ـــود  ـــبی وج ـــورت نس ـــه ص ـــای کاری ب ـــه ه ـــود و زمین ـــاز ب ـــی ب ـــی و اجتماع مدن
داشـــت امـــا اکنـــون بـــه دلیـــل نا امنـــی هـــا در ایـــن والیـــت اوضـــاع کار و 

ـــت". ـــده اس ـــفته ش ـــی آش ـــه کل ـــان ب ـــرای زن ـــت ب فعالی
ـــن شـــهر  ـــر در ای ـــای اخی ـــگ ه ـــه در جن ـــدوزی ک ـــان قن ـــه زن ـــی شـــود ک ـــده م دی
ـــد  ـــته ان ـــگ نتوانس ـــم جن ـــس از خت ـــی پ ـــد حت ـــده ان ـــدی دی ـــای ج ـــیب ه آس
ـــه  ـــه ک ـــدا کنند.آنچ ـــود را پی ـــگاه خ ـــد و جای ـــان برگردن ـــای ش ـــه کاره ـــاره ب دوب
ـــدار  ـــوی و دوام ـــت ق ـــد حمای ـــاز دارن ـــه آن نی ـــدت ب ـــه ش ـــان ب ـــن زن ـــروز ای ام

ـــد.  ـــی باش ـــی م ـــای حکومت نهاده
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