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احمدولــی مســعود، طــراح طــرح دولــت وحــدت ملــی، درواکنــش بــه 
تعدیــل قانــون ثبــت احــوال نفــوس و تنش هایــی کــه بــر ســر آن بــروز 
کــرده اســت، در صفحــه فیســبوکش واکنــش نشــان داده و آن را مشــمول 

سیاســت "تفرقــه بیانــداز و حکومــت کــن" قلــم داد کــرده اســت. 
آقای مسعود، در این مورد نوشته است:

ــه  ــدار ک ــک زمام ــم ی ــه تصمی ــن اســت: چگون "روشــن ترین ســوال ای
بــر مبنــای ارادۀ ملــی باشــد، بــا کــدام توجیــِه تاریخــی و یــا منطقــی بــه 
ــرده  ــط ک ــدای کار، غل ــا از ابت ــد؟ ی ــر می نمای ــی تغیی ــر قانون ــۀ غی گون
ــه در هــردو صــورت، دو  ــد ک ــط کن ــون می خواهــد غل ــا اکن اســت و ی

ــد. ــح بیآنجام ــک صحی ــه ی ــد ب ــط نمی توان غل
 امــا جــان مطلــب جــای دیگریســت؛ دقیقــًا بــا ایجــاد همیــن 
ــون  ــۀ قان ــۀ جرگ ــن لوی ــه در مت ــود ک سیاســت های حساســیت برانگیز ب
ــی  ــه دو کمــپ زبان ــن را ب ــده گان مجاهدی ــزرگ نماین ــۀ ب اساســی، کتل
و تبــاری تقســیم نمودنــد تــا اینکــه عده یــی انگشت شــمار از راه 
ــته از  ــای و برخاس ــی نوپ ــی دیموکراس ــیر طبیع ــتند مس ــیده، توانس رس
باورهــای مــردم را بــه چالــش مواجــه ســازند و بــا ایــن راهـــکار، نطفــۀ 

بحران هــای امــروز را کاشــتند. 
جــای تعجــب نیســت وقتــی ایــاالت متحــدۀ امریــکا بســته یی را بــه نــام 
"توافقنامــه" میــان دو طــرف بــه امضــاء میرســاند تــا بــا تطبیــق آن، بــه 
ــری  ــا رهب ــه شــود و ام ــون اساســی پرداخت ــی از مشــکل قان حــل پاره ی
ــه را  ــن توافقنام ــا همی ــد ت ــه تــاش می نمای حکومــت برعکــس، آگاهان

عمــًا َدور بزنــد.
 اولیــن بــاری کــه طــرح آجنــدای ملــی را بیــرون دادم، جمعــی بــر ایــن 
طــرح خــرده گرفتنــد؛ اینکــه تــا هنــوز ملــت نشــده ایــم، آجنــدای ملــی 
یعنــی چــه! و تازمانیکــه ملــت نشــده ایم، آجنــدای ملــی بــه هیــچ دردی 

نمی خــورد. 
ــن  ــان همی ــرای درم ــًا ب ــه دقیق ــودم: ک ــأله می نم ــح مس ــی توضی وقت
درد تاریخــی دولــت - ملــت شــدن اســت کــه آجنــدای ملــی را آمــاده 
ــرای  ــتراتیژی، ب ــن اس ــت تدوی ــد در جه ــخه یی باش ــا نس ــاخته ایم ت س
ــان ملــی در ســر داشــت(؛  ــی کــه قهرم ســاختن افغانســتان آینده)آرزوی
ــنگینی  ــأله، س ــت مس ــم حقیق ــا فه ــرای بعضی ه ــه ب ــا روی همرفت ام
می نمــود و عده یــی هــم بــا ابــراز حساســیت بــا واژۀ "ملــی"، آجنــدای 

ــد.  ــده می گرفتن ــره نادی ــی را یکس مل
ــی در شناســنامۀ برقــی و صف آرایی هــا  ــی تنش هــای هویت امــروزه، وقت
ــاس درد  ــه احس ــداً هم ــرد، جدی ــاال می گی ــردم  ب ــت و م ــان حکوم می
ــا  ــود ب ــراد خ ــق م ــد و وف ــاس صوابدی ــر اس ــک ب ــم و هری می نمایی

ــد. ــأله برخــورد مینمای مس
 در طــرح آجنــدای ملــی بــه بحــران هــای هویت، مشــروعیت، مشــارکت 
ــی  ــایل مل ــل مس ــم و راه ح ــرده بودی ــاره ک ــل اش ــه تفصی ــاد ب و اعتم
ــرا گشــودن  ــم. زی ــی پیشــنهاد داده بودی ــا آغــاز گفتمــان ملــی ـ  مدن را ب
گره هــای تاریخــی و پرداختــن بــه مســایل ملــی، خــاک بــر چشــم مــردم 
زدن و ســرپوش گذاشــتن بــاالی آن نیســت؛ بلکــه بــه رســمیت شــناختن 

اصــل مشــکل اســت تــا بــه یــک راه حــل رســید.
ــن منظــور  ــد و بدی ــا ریشــه های تاریخــی دارن ــای ســرزمین م  بحران ه
ــنجیده،  ــای س ــد راه حل ه ــور نیازمن ــاس کش ــرایط حس ــن ش و در ای
ــل  ــم و درک متفاب ــامح، تفاه ــدی، تس ــه من ــان، حوصل ــا گفتم ــوأم ب ت
ــن، از  ــت ک ــداز و حکوم ــه بیآن ــت تفرق ــر آن، سیاس ــد. در غی می باش
کهنــه سیاســت های زمامــداران ایــن ســرزمین بــوده اســت کــه در عمــق 
ــه  ــاری نهفت ــی و تب ــیت های قوم ــۀ حساس ــاد عامدان ــواره ایج آن هم

اســت و اســتبداد از هـــمین جاهـــا جوانــه میزنــد.
 افغانســتان امــروز، بیــش از هرزمــان دیگــر، نیازمنــد همگرایــی، 
عدالت گســتری، وحــدت و همدلــی و همزبانــی می باشــد، اگــر امیــدی 
ــام  اســت تــا زنــده بمانــد و زنــده بمانیــم. ورنــه دیــر یــا زود شــاهد ن
گــم کــردن خــود خواهیــم بــود؛ چــه رســد بــه تثبیــت هویــت جمعــی 

ــت واحــد شــدن." و مل

شاد و بانشاط باشيد، بگوييد و بشنويد و به غم وغصه مجالي براي خودنمايي ندهيد.
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پیشیِن  و  فعلی  مقام های  نفوذ  از  که  فهرستی 
افغانستان در وزارت خارجه در فضای مجازی 
این  در  اداری  فساد  فاجعۀ  عمِق  شده،  منتشر 
این  می کند.  برما  آشکار  گونۀ  به  را  کشور 
بلندپایۀ  اعضای  که  می دهد  نشان  فهرست 
افراد  بانفوذ،  افراد  و  فعلی  و  پیشین  دولت های 
را  خود  به  نزدیک  افراد  و  وابسته گان  نزدیِک 
و  روابط  اساِس  بر  کشور  خارجۀ  وزارت  در 
مناسباتی که داشته اند، شامل کرده اند. وابسته گاِن 
این افراد در حال حاضر در مقام های مهمی در 

این وزارت به کار مشغول اند. 
کاستی های  و  نواقص  البته  منتشرشده  فهرسِت 
نمی شود  افرادی  ُکِل  شامل  چون  دارد؛  زیادی 
اعضای  یا  و  پیشین  و  فعلی  مقام های  به  که 
اگر  فهرست  این  وابسته اند.  کشور  پارلمان 
بدون  می شد،  تهیه  دیگری  مستنداِت  پایۀ  بر 
حاِل  در  که  می بود  چیزی  از  بلندباالتر  شک 
از  که  فهرستی ست  تنها  این  هست.  حاضر 
تمام  اگر  و  شده  تهیه  کشور  خارجۀ  وزارت 
شامل  را  کشور  مهِم  اداراِت  و  وزارت خانه ها 
می شد  مشخص  آن وقت  تردید  بدون  می شد، 
که نفوذ بلندپایه گان کشور در ساختار سیاسی و 
قدرت در افغانستان چقدر گسترده، نامتوازن و 

غیرعادالنه است. 
یا  این نیست که چرا فرزند فان  بحث بر سِر 
بهمان وزیر و یا عضو پارلمان در اداراِت دولتی 
کشور گماشته شده ، بل بحث بر سِر این است 
با چه شیوه هایی  و  راه ها  از کدام  افراد  این  که 
توانسته اند به چنین جایگاه هایی دست پیدا کنند. 
که  شایسته گی هایی  اساِس  بر  تعداد  یک  شاید 
باشند؛  موقعیت هایی رسیده  به چنین  داشته اند، 
این  از  بزرگی  بخش  که  کرد  نباید  انکار  ولی 
افراد، قابلیت های الزم برای احراز چنین پست ها 
و سمت هایی را نداشته اند. چرا فرزند یا یکی از 
از چنین حقی  بسته گاِن فان آدم صاحب نفوذ، 
برخوردار می شود که در یکی از اداراِت دولتی 
در موقعیِت خاصی که شایسته گی آن را ندارد، 
این  از  بهتر  که  تن  هزاران  ولی  شود؛  گماشته 
افرادند و شایسته گی آن را دارند که به جای آن ها 

قرار بگیرند، از چنین حقی محروم شده اند؟
ظالمانه ترین  از  افغانستان،  دولتی  ادارات 
سیستم های اداری جهان می تواند به حساب آید. 
در اداراِت افغانستان چنان ظلمی بر کارمندان و 
حتا  که  می شود  اعمال  این سرزمین  شهرونداِن 
در زمان های گذشته نیز افغانستان شاهِد آن نبوده 
ایدیولوژیک،  در رژیم های  و  در گذشته  است. 
و  می توانستند  سازمان  و  حزب  یک  افراد  اگر 

اداری  حق داشتند که در موقعیت های حساس 
قرار بگیرند، امروز ایدیولوژی و سازمان بر سِر 
و  شده  فروکاسته  اشخاص  و  افراد  به  قدرت، 
این ها هستند که می توانند با استفاده از نفوذ و 
امکاناِت خود به موقعیت های مهِم دولتی دست 

پیدا کنند. 
با  که  این جامعه  غریِب  انساِن  یک  فرزند  چرا 
به دست  زحمِت فراوان درس خوانده و تجربه 
و  فرزند  ولی  نشسته؛  خانه  در  بی کار  آورده، 
وابستۀ فان وزیر، عضو پارلمان و یا شخصیِت 
قومی و متنفذ می تواند در یک اداره در بهترین 
امتیازهای  و  حقوق  حتا  و  گیرد  قرار  موقعیت 
داشتن  با  می توان  آیا  باشد؟  داشته  نیز  ویژه یی 
که  بود  متوقع  اداری  ناعادالنۀ  ساختار  چنین 
جامعه به سامت، صلح و ثبات دست پیدا کند؟

 از جانب دیگر، بحث تنها بر سِر گماشته شدِن 
این افراد نیست؛ بل بحث بیشتر بر سِر آن است 
که به این صورت، سراِن دولت عمًا به وعده ها 
و شعارهایی که در زمان مبارزات انتخاباتی شان 
به  را  کشور  و  می زنند  پا  پشِت  می دادند،  سر 
می دهند.  سوق  قدرت  شدِن  مافیایی  سوی 
اگر  کشور  این  در  گفت:  می توان  به ساده گی 
زور، زر و حمایِت بلندپایه گان را نداشته باشی، 
حتا اگر بهترین استعداد هم باشی، رسیدنت به 
نباشد،  ناممکن  اگر  دولتی  موقعیِت خوِب  یک 
ولی بسیار بسیار دشوار است و به یک معجزه 
شده  ذکر  موردِ  سه  این  اگر  اما  دارد.  شباهت 
انساِن کم سواد و حتا  را داشته باشی، ولی یک 
بهترین  از  یکی  در  می توانی  باز  باشی،  عامی 
موقعیت های دولتی و یا غیردولتی قرار بگیری. 
با  و  است  چنین  متأسفانه  افغانستان  واقعیِت 
کشور،  زمام داراِن  قانون محورانۀ  اکت های  همۀ 
ساختار اداری افغانستان، ساختاری شایسته محور 
انسانی و عادالنه نیست  و متکی بر ارزش های 
و تا زمانی که دروازۀ عدالت و حق محوری در 
کشور بر این پاشنه بچرخد، نباید انتظار صلح و 
امنیت را نیز در کشور داشت؛ زیرا این مسایل 

به شدت با یکدیگر در پیوند قرار دارند. 
مصطفی ملکیان، یکی از اندیشمنداِن فارسی زبان 
با  رابطه  در  که  سخنرانی هایش  از  یکی  در 
که  می گوید  جالبی  حرف های  است،  معنویت 
به دلیل رابطۀ تنگاتنگش با موضوع فعلی، ذکِر 
آن خالی از فایده نخواهد بود: »در جایی گفتم 
اگر خواسته باشیم اقتصاد کشور اقتصاد مطلوبی 
شود، باید آثار عارفانی مثل اکهارت،  ژاکوبومه، 
خودمان  مردمِ  به  را  امثالهم  و  موالنا  شان کارا، 
گمان  که  بود  این  آن  طرِح  علت  کنیم.  تفهیم 

اقتصاد مطلوبی  می رود وقتی یک کشور دارای 
خواهد شد که نخست منابع طبیعی فراوان نظیر 
نفت، گاز، طا، نقره، الماس، مراتع، جنگل و... 
خبیر  و  کارکشته  نیروی  این که  دوم  و  داشته 
داشته باشد. درحالی که اصًا چنین نیست. اگر 
اقتصاددانان خبرۀ جهان را هم به خدمت  تمام 
بگیریم و همۀ منابع عالم هم در اختیار ما باشد، 
ولی تا مردمِ ما این مردم اند اقتصاد ما به جایی 
اصلی اش  عامل  اقتصاد  چون  رسید؛  نخواهد 
می کنیم.  کار  داریم  که  هستیم  آدم ها  ما  خودِ 
حال فرقی ندارد: کار تولیدی، توزیعی و یدی. 
دیِد ما این است که کار فقط برای درآمد است. 
چنان چه مثًا فردا صبح رادیو و تلویزیون اعام 
سال  در  استثنائًا  که  داده  دستور  دولت  که  کند 
یا نرود، حقوقش  آینده هر کسی سر کار برود 
را دریافت خواهد کرد، با این اعام شاید یک 
تا  ترتیب،  بدین  نروند.  کار  سِر  به  هم  درصد 
وقتی مردم کار را برای درآمد می خواهند، وضع 

اقتصادی  شان همین است که می بینیم." 
که  وضعیتی ست  آیینه دارِ  سخنان  این  متأسفانه 
در کشورِ ما جریان دارد و تا زمانی که این روند 
نیافته، ما همچنان درگیِر جنگ، بحران و  تغییر 

مصیبت های اجتماعی و سیاسی خواهیم بود. 
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احمـد عمران

به این می گویند

عدالت!

 

روز گذشـته، چهارمیـن کنفرانـس ملـی آب زیـر عنـوان »آب و 
انکشـاف پایـدار« در ارگ ریاسـت جمهوری برگـزار گردیـد که 
در آن، شـماری از مقامـات عالـِی دولتی از جملـه رییس جمهور 

غنـی حضور داشـتند.
ایـن کنفرانـس، گفت وگـوِی دوره یـی در  برگـزاری  از  هـدف 
سـکتوری،  اداراِت  پالیسی سـازان،  میـان  آب  منابـع  خصـوِص 
متخصصیـن آب و تمویل کننـده گاِن بین المللـی خوانـده شـده و 
قـرار بر این اسـت که پـس از برگـزاری چهار کنفرانـس، کنگرۀ 

ملـی آب نیـز دایر شـود.
آقـای غنـی در سـخناِن خود در این مراسـم، یکـی از عمده ترین 
منابِع افغانسـتان بـرای تولیِد ثـروت را »آب« معرفی کرد و تأکید 
نمـود کـه افغانسـتان بـا مدیریـت منابع عظیـِم خویـش از جمله 
آب، می توانـد طـی بیسـت سـال بـه یـک کشـور نسـبتًا مرفـه 
در جهـان تبدیـل شـود. او آب را آبـروی افغانسـتان خوانـد کـه 
اسـتفادۀ درسـت از آن می توانـد نیـازِ ما بـه وارداِت انـرژی را تا 

مـرزِ خودکفایـی کاهش بخشـد.
امـا فـارغ از اظهـاراِت ریاسـت جمهوری و سـایر سـخناِن ایـراد 
افغانسـتان کشـوری  ایـن کنفرانـس، می تـوان گفـت  شـده در 
وافـر اسـت کـه اگـر از آن هـا در سـایۀ  دارای منابـِع طبیعـی ِ 
ارادۀ سـالم و در پرتـِو مطالعـاِت علمـی کار گرفته شـود، مسـیر 
حرکـِت کشـور را از جـادۀ فقـر و وابسـته گی، به سـمِت ثروت 
و خودکفایـی تغییـر می دهـد. در این میـان، نکتۀ مهم این اسـت 
کـه صرفـًا برخـورداری از منابِع طبیعـی و معدنی و یا اسـتخراِج 
آن هـا، نمی تواند سـعادت و خوشـبختی به بار آورد. ایـن نکته را 
بایـد به صورِت برجسـته از وضعیِت بیشـتِر کشـورهای افریقایی 
درک و دریافـت کـرد که به رغِم داشـتِن ذخایر معدنـی و طبیعی 
فـراوان، در فقـر و فاکـت به سـر می برنـد. آن هـا پتانسـیل های 
اقتصـادِی فراوانـی دارنـد، ولی به دلیل نداشـتِن دانـش و تجربه، 
مـواد معدنی شـان به صـورِت خـام و ارزان به کشـورهای صنعتِی 
جهـان فروختـه می شـود و خـود هیـچ رشـد چشـمگیری را در 

دنیای شـتابزدۀ امروز شـاهد نیسـتند. 
کشـور،  خـدادادِ  منابـع  سـایر  هماننـد  نیـز  افغانسـتان  در  آب 
یـک منبـع تولیـِد ثـروت و آبادنـی پنداشـته می شـود، امـا در 
نبـود دانـش و تجربـه می توانـد بـه بهانه یـی بـرای ُخـرد شـدِن 
افغانسـتان در چرخـۀ ضعیف ُکـِش نظـام بین الملـل تبدیل شـود. 
پـس بـرای بهره بـرداری از هـر منبعـی، نخسـت بایـد بـه دانش 
و مدیریـِت الزم آن دسـت یافـت. در افغانسـتان همیشـه هنـگام 
صحبـت دربـارۀ آب هـای جـاری، بحـِث سدسـازی بـه منظـور 
زراعـت و تولیـد انـرژی نیـز به میـان می آید. مسـلمًا سدسـازی 
یـک از بهتریـن کارهـا بـرای بهره بـرداری از آب اسـت؛ اما این 
کارِ بسـیار خـوب نیـز نیاز بـه دانـش و تخصـص و پیش بینی ها 

دارد.  الزم  دوراندیشـی های  و 
فرامـوش نبایـد کـرد همان طـور کـه صرفًا فـروش منابـع معدنی 
و فسـیلی به صـورِت خـام هیـچ کشـوری را بـه رفـاه و توسـعه 
نرسـانده، صرفـًا بسـتِن سـد بـر روی آب ها نیـز نمی توانـد آبرو 
و خوشـبختی به بـار آورد. جـدا از آن کـه آب هـای افغانسـتان 
همیشـه در محاصـرۀ خواسـت ها و طمع هـای همسـایه گان قرار 
داشـته و قوانیـن بین المللـی و رژیم هـای حقوقِی وضع شـده بر 
رودخانه هـا و دریاچه هـای مـرزی، عرصه را بر ما تنگ سـاخته؛ 
سدسـازی بـدون در نظـر گرفتـِن معیارهـای زیسـت محیطی نیز 

می توانـد منجـر بـه بی آبـی و بی آبرویـی شـود.
خوشـبختانه مـا در افغانسـتان از نعمـِت رودخانه های خروشـان 
و آب هـای جـارِی فـراوان بهره مندیـم و احتیـاِج مـا بـه زراعت 
و انـرژی بـرق نیـز، نیــاز جـدِی مـا به سدسـازی و تولیـد برق 
را توجیـه می کنـد. دولـت افغانسـتان بایـد ایـن منابـِع عظیـم و 
ایـن نیـازِ جـدی را در پرتـو دانـش و مطالعاِت نظـری و تجربِی 
دنیـای امـروز مدیریـت کنـد و از دِل آن، آبـروی آبِی افغانسـتان 

را به ارمغـان آورد.
شایسـته اسـت کـه دولـت بـرای اسـتفاده از منابـع عظیـِم آبـِی 
کشـور کـه بعضًا مـورد دعـواِی همسـایه گان نیز قـرار دارد، طی 
برنامه هـای کوتاه مـدت، میان مـدت و درازمدت وارد عمل شـود 
و در مـوازاِت آن، بـه پـرورش دو تیـِم متخصـص و مجـرب 
همـت گمارد: یک ـ تیمی از مهندسـاِن آب و سدسـازی و سـایر 
کارشناسـاِن مربـوط به امور انرژی آب؛ دو ـ تیمـی از دیپلمات ها 
و کارشناسـاِن رژیم  هـای حقوقـی آب ها و رودخانه هـای مرزی. 
یقینـًا در همـکارِی ایـن دو تیم در کنـار هم، آب های افغانسـتان 
می تواننـد منبـِع ثـروت، آبادانی، ثبـات و در نهایت، آبرو شـوند.

آب آبروست،
 امــا...
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در ايــن كشــور اگــر زور، زر و حمايــِت 
حتــا  باشــی،  نداشــته  را  بلندپايــه گان 
باشــی،  هــم  اســتعداد  بهتريــن  اگــر 
خــوِب  موقعيــِت  يــک  بــه  رســيدنت 
دولتــی اگــر ناممکــن نباشــد، ولــی بســيار 
ــه يــک معجــزه  بســيار دشــوار اســت و ب
شــباهت دارد. امــا اگــر ايــن ســه مــورِد 
ــک  ــی ي ــر شــده را داشــته باشــی، ول ذك
انســاِن كم ســواد و حتــا عامــی باشــی، 
بهتريــن  از  يکــی  در  می توانــی  بــاز 
غيردولتــی  يــا  و  دولتــی  موقعيت هــای 

قــرار بگيــری. 
متأســفانه  افغانســتان  واقعيــِت 
اكت هــای  همــۀ  بــا  و  اســت  چنيــن 
كشــور،  زمــام داراِن  قانون محورانــۀ 
ســاختاری  افغانســتان،  اداری  ســاختار 
شايســته محور و متکــی بــر ارزش هــای 
انســانی و عادالنــه نيســت و تــا زمانــی كه 
ــور  ــوری در كش ــت و حق مح دروازة عدال
ــار  ــد انتظ ــد، نباي ــنه بچرخ ــن پاش ــر اي ب
صلــح و امنيــت را نيــز در كشــور داشــت؛ 
زيــرا ايــن مســايل به شــدت بــا يکديگــر 

در پيونــد قــرار دارنــد ACKU
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شــماری از نویســنده گان، پژوهش گــران، اســتادان دانشــگاه 
و دانشــجویان دیروز)یک شــنبه، 15 حــوت(، در ســمیناری 
کــه از نشــانی »جمعیــت فکــر« راه انــدازی شــده بــود، آرا و 

اندیشــۀ امــام ابوحنیفــه را بــه بررســی گرفتنــد.
ــول  ــه اص ــد ک ــد کردن ــمینار تأکی ــن س ــخنرانان در ای س
فقهــی امــام ابوحنیفــه، واقعیت گراتریــن اصــول یــک 
ویژه گی هــای  و  می شــود  شــناخته  فقهــی  مکتــب 
ــر  ــذاری، ناظ ــهیل در قانون گ ــر، تس ــدم تکفی ــدال، ع اعت
ــه کرامــت،  ــژه ب ــان مرســوم زنده گــی، توجــه وی ــر جری ب
ــن  ــا دیگــران، ای ــل ب ــردی و تعام ــوق و آزادی هــای ف حق
ــته  ــامی برجس ــدن اس ــی را در تم ــی- فقه ــب حقوق مکت

ــت. ــرده اس ک
ــدۀ  ــر و نماین ــنده، پژوهش گ ــور، نویس ــظ منص عبدالحفی
ــت:   ــمینار گف ــن س ــده گان در ای ــس نماین ــردم در مجل م
ــن،  ــایل دی ــه مس ــا ب ــی م ــای  زنده گ ــیاری از بخش ه بس
ــرد،  ــن صــورت می گی ــه از دی مذهــب و برداشــت هایی ک
گــره خــورده اســت. هرگامــی کــه در زنده گــی بــر 
ــن  ــم، دی ــاذ می کنی ــه اتخ ــی ک ــر تصمیم ــم و ه می داری
ــه  ــم و از چ ــام دهی ــه کاری را انج ــد ک ــا می گوی ــرای م ب

ــیم. ــذر باش کاری برح
ــان  ــلمانان را در جه ــی مس ــرایط زنده گ ــور ش ــای منص آق
امــروز پریشــان و آشــفته می دانــد و بــر ایــن بــاور اســت 
کــه مســلمانان امــروزه در بدتریــن وضعیــت تاریخی شــان 

قــرار دارنــد. 
آقــای منصــور راه چــارۀ بیــرون  رفــت از وضعیــت 
دینــی  اندیشــه های  بازخوانــی  را  فعلــی  رقت بــار 
در  کــه  داریــم  اتفــاق  "همــه  می گویــد:  و  می دانــد 
ــی و  ــدن، آرام ــم، تم ــراوِل عل ــلمانان پیش ق روزگاری مس
آســایش در جهــان بشــری بودنــد و پیــروان ادیــان دیگــر 
ــلمانان  ــرو مس ــه قلم ــا ب ــش ی ــی آرام ــی زنده گ ــرای دم ب
پنــاه می بردنــد و یــا هــم مســلمان می شــدند. چــرا چنیــن 
و ضعیتــی داشــتیم و حــاال چــرا چنیــن هســتیم؟ از لحــاظ 
ــربلندی  ــازی و س ــایش و پیش ت ــی، دوران آس ــخ دین تاری
ــمی و  ــه رس ــه فق ــردد ک ــر می گ ــی ب ــه زمان ــلمانان ب مس

ــت." ــوده اس ــی ب ــه حنف ــام، فق ــاِن اس ــلط در جه مس
بــه بــاور ایــن پژوهش گــر مســایل دینــی، غزنویــان 
و تیموریانــی کــه در منطقــه رنســانس شــرق را رقــم 
زدنــد، حنفــی مذهــب بودنــد. امــا زمانــی کــه از ماهیــت 
و محتــوای مذهــب حنفــی نــا آگاه شــدیم و تفاســیر 
ــت  ــا رف ــی م ــد، زنده گ ــا داده ش ــورد م ــه خ ــری ب دیگ
ــتانه  ــای دوس ــمکش، دیدگاه ه ــانی و کش ــوی پریش ــه س ب
ــه خشــونت و دشــمنی کشــیده شــد،  ــا ب ــز م و محبت آمی
ــای  ــه ج ــا ب ــن م ــیق و ف ــر و تفس ــا تکفی ــا ب ــای م زبان ه
ــه ســتیز،  ــم، ب ــش و عل ــه اســام و دان دعــوت دیگــران ب
ــد. ــوده ش ــن آل ــق ورزیدی ــران عش ــه دیگ ــداوت و کین ع
ــخ اســام شــکوه و عظمــت  ــای منصــور گفــت: "تاری آق
اســامی  تاریــخ  اگــر  می دهــد.  گواهــی  را  احنــاف 
پرشــکوه اســت، فقــه حنفــی آن را پرشــکوه ســاخته 
ــات  ــومِ نظری ــر س ــی ب ــث یک ــدان، ثل ــۀ مجته اســت. هم

فقــه احنــاف را ندارنــد. مــا اگــر بخواهیــم مشــکل مــا را از 
مدرســه و مکتــب و دیــو سیاســت حــل کنیــم،  چاره یــی 

ــم." ــی نداری ــه حنف ــه فق ــه ب ــز مراجع ج
آقــای منصــور اظهــار داشــت کــه هــدِف رفتــن بــه ســوی 
جــدال مذهبــی را دنبــال نمی کننــد، بلکــه مکلفیــت خــود 
را  پذیرفته انــد  به نــام مذهــب  را  آنچــه  تــا  می داننــد 
ــن  ــا و محاس ــد و ویژه گی ه ــم کنن ــد، هض ــوب بدانن خ
آن را بــه مــردم و نســل های امــروز و بعــدی آن را انتقــال 

دهنــد.
ــین  ــس پیش ــی، ریی ــک ضیای ــر، عبدالمال ــویی دیگ در س
ــمینار در  ــن س ــاف در ای ــج و اوق ــاجد در وزرات ح مس
ــه«  ــم ابوحنیف ــام اعظ ــی ام ــه های کام ــه »اندیش ــد ب پیون
ــه در  ــام ابوحنیف ــه ام ــت ک ــان داش ــرد و بی ــت ک صحب
ــر  ــخت گیرانه و پُ ــیار س ــودش بس ــت خ ــادت و ریاض عب
ــی  ــی و کام ــا روش فقه ــرده اســت، ام ــل ک مشــقت عم
ــت و  ــخت گیرانه نیس ــش س ــرواِن مذهب ــرای ره ــام ب ام
برعکــس، اندیشــۀ کامــی ایشــان در مقایســه بــا مکاتــب 

ــت. ــدل اس ــان و معت ــی آس کام
ــه  ــت ک ــار داش ــخنانش اظه ــۀ س ــی در ادام ــای ضیای آق
ســخت گیرانه  خداشناســی  مــورد  در  ابوحنیفــه  امــام 
ــن  ــی و متکلمی ــای اله ــه حکم ــوری ک ــل نکــرده و ط عم
ــه و  ــور عام ــناخت ام ــای ش ــر مبن ــتر ب ــگافانه بیش موش
موضوعــات پیچیــدۀ منطقــی اســت، عمــل کرده انــد.

ــام در  ــادی ام ــب اجته ــن، مکت ــم دی ــن عال ــاور ای ــه ب ب
مقایســه بــا ســایر فقهــی و کامــی دیگــر، در هــر بخشــی 
ــرده  ــه عملک ــی دارد محتاطان ــط غن ــول و ضواب ــا اص از ب
اســت. بــه گفتــۀ او، اســتنباط علمــی امــام بــر مبنــای قــرآن 
ــاب  ــای اصح ــرم )ص( و فرموده ه ــی اک ــنت نب ــم، س کری
ایشــان تدویــن یافتــه و در برخــی مســایل، اجتهــاد بالــرأی 

ــته اند. ــز داش نی
رییــس پیشــین مســاجد در وزارت حــج و اوقــاف، دیــدگاه 
امــام ابوحنیفــه را در زمینــۀ »ایمــان« چنیــن بیــان کــرد: " 
ــوان  ــران »قلــب« عن ــات ق ــد محــل ایمــان را در آی خداون
ــر  ــد، اگ ــات می گوی ــن آی ــه ای ــتناد ب ــا اس ــام ب ــرده و ام ک
ــر  ــد، در ه ــدۀ باش ــور عم ــب مح ــان در قل ــق ایم تصدی
حالــت ایمــان صفــت الینفــک انســان می شــود. بنابرایــن، 
کســی کــه بــه اجبــار بــه خوانــدن کلمــۀ کفــر شــود، کافــر 
ــان  ــه ایم ــن ب ــش مطمی ــه قلب ــی ک ــود، در صورت نمی ش

باشــد.
آقــای ضیایــی بــا اشــاره بــه این کــه صفــات ذاتــی 
ــاد،  ــه ذات اســت و بربنی ــم ب ــدی و قای ــی، اب ــد ازل خداون
ــد  ــال خداون ــات کم ــت و صف ــه ثاب ــث هم ــرآن و حدی ق
ــه  ــا ابوحنیف ــاخت: ام ــان س ــوند، خاطرنش ــمرده می ش ش
ــه  ــد، راه میان ــودی خداون ــی و وج ــات ذات ــات صف در اثب
بیــن افــراط و تفریــط را پیمــوده و ماننــد متکلمیــن معتزلــه 
ــده  ــکار نورزی ــوان، از وجــود صفــات ان ــن صف و جهــم ب
ــر ذات  ــا غی ــن ذات و ی ــات را عی ــان صف ــت و هم چن اس
تلقــی نکــرده و فرمــوده اســت کــه صفــات خــدا نــه عیــن 

ــر ذات اســت. ــه غی ذات و ن
هم زمــان بــا ایــن، مولــوی کمال الدیــن حامــد، یکــی 
ــه  ــد ب ــه در پیون ــی ک ــایل دین ــران مس ــر از پژوهش گ دیگ
ــاور  ــن ب ــر ای ــرد، ب ــت می ک ــاف« صحب ــه احن »اصــول فق
اســت کــه اصــول فقهــی امــام ابوحنیفــه واقعیت گراتریــن 

ــود. ــناخته می ش ــی ش ــب فقه ــک مکت ــول ی اص
ــای  ــه ویژه گی ه ــان داشــت ک ــان اذع ــد هم چن ــای حام آق
ــر  ــزاری، ناظ ــهیل در قانون گ ــر، تس ــدم تفکفی ــدال، ع اعت
ــه کرامــت،  ــژه ب ــان مرســوم زنده گــی، توجــه وی ــر جری ب
ــا دیگــران،  حقــوق و آزادی هــای فــردی و قابــل تعامــل ب

ایــن مکتــب حقوقی-فقهــی را در تمــدن اســامی برجســته 
کــرده اســت.

ــرآن و  ــودِن ق ــی در اولی ب ــه حنف ــول فق ــت: "اص او گف
ــاق نظــر  ــا دیگــران اتف ــی ب ــع اصل ــوان مناب ــه عن ســنت ب
دارنــد و آنچــه آن را تمایــز می دهــد، نــوع قرائــت از منابــع 
ــت  ــل فهرس ــر ذی ــل دیگ ــد اص ــردن چن ــی و عاوه ک نقل

ــد." ــن می باش ــکام و قوانی ــع اح مناب
ــاور دارد کــه پرداختــن امــام ابوحنیفــه  ــم دیــن ب ایــن عال
ــتخراج و  ــی روش اس ــه بررس ــی ب ــای حنف و در کل فقه
ــه  ــد ک ــی موجــب گردی ــع احــکام فقه ــدی مناب اولویت بن
منابــع جدیــدی در پایــان فهرســت منابــع اصلــی و مــورد 
اتفــاق عــاوه گــردد و بــه ایــن شــکل، فقــه حنفــی اصــول 

ــه نمایــش بگــذارد. ــژۀ« خــود را ب فقهــی »وی
ــن  ــم دی ــر احمــد حنفــی، عال ــن حــال، قاضــی نذی در عی
ــگاه  ــده گان روی »جای ــس نماین ــردم در مجل ــدۀ م و نماین
حدیــث نــزد امــام ابوحنیفــه صحبــت کــرد و گفــت، امــام 
ابوحنیفــه کــه نخســتین شــخصیت مــدون کننــدۀ فقــه در 
ــتنباط،  ــرای اس ــامی اند، ب ــت اس ــواب در ام ــول و اب اص
قــرآن کریــم، بعــد ســنت رســول اهلل و بــه همیــن سلســله، 
ــا جمعــی  اجمــاع و قیــاس را مــاک عمــل قــرار داده و ب
ــد  از ائمــۀ مجتهــد، مفســر، محــدث، نحــوی، لغــوی، عاب
مخلــص، مقــری، و عالــم بــه علــم رجــال فقــه را تدویــن 

کردنــد.
بــه گفتــۀ آقــای حنفــی، جایــگاه امــام ابوحنیفــه از زنده گــی 
علمــی تــا دورۀ اجتهادشــان تــا امــروز، بیــن اقشــار امــت 
تقــوا،  زهــد،  زنده گــی  مختلــف،  ابعــاد  در  اســامی 
ــال و  ــب ح ــارت و کس ــتقامت تج ــات و اس ــادت، ثب عب
سیاســت و در عیــن حــال، بنیان گــذار، فقــه مــدون ابــواب 
همــه علــوم اســامی  و بشــری: اخــاق، اقتصــاد، قضــأ و 
ــی و  ــی و خارج ــت داخل ــت مداری: سیاس ــت سیاس عدال
ــردی و اجتماعــی  ــات ف ــرای تمــام ضروری ــه ب ــک جمل ی
در همــه شــئون زنده گــی ملــی و بین المللــی: ابــواب 
بهداشــتی و  اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی،  عبــادی، 
سیاســت داخلــی شــرایط امامــت کبــری، خافــت اســامی 
و موجبــات عزلــش و غیــره را تدویــن کردنــد، روشــن و 

نمــودار اســت.
ــن  ــا ب ــن زوت ــت، ب ــن ثاب ــه نامــش نعمــان ب ــام ابوحنیف ام
ــه و  ــری/۶۹۹-۷۶۷م( فقی ــری قم ــان )۸۰-15۰ هج مرزب
ــب  ــی از مذاه ــب حنف ــذار مذه ــام دار و پایه گ ــم ن متکل
ــام  ــنت او را »ام ــل س ــت. اه ــنت اس ــل س ــٔه اه چهارگان

ــد. ــب داده ان ــه« لق ــراج االئم ــم« و »س اعظ
ــه از  ــد. ابوحنیف ــی می نامن ــه را حنف ــام ابوحنیف ــروان ام پی
حمــاد بــن ابــی ســلیمان و از ابراهیــم نخعــی و علقمــه بــه 
قیــس شــاگرد عبــداهلل بــن مســعود، علــم فقــه و حدیــث 
ــه  ــک ب ــام مال ــافعی و ام ــام ش ــرد. ام ــی ک ــذ و تلق را اخ

ــد. ــرف بوده ان ــاالت او معت کم
بیشــتر منابــع، اصلیــت او را تاجیــک و از کابــل می داننــد. 
می گوینــد جــد او از موالــی و ایرانــی )ایــران بــزرگ 
ــهر  ــری در ش ــال ۸۰ هجــری قم ــود. او در س تاریخــی( ب
ــودن، در  ــر فقیه ب ــاوه ب ــه ع ــد. ابوحنیف ــد ش ــه متول کوف
ــزد اهــل  ــود. او در ن ــز ب ــازرگان موفقــی نی ــان خــود ب زم

ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب ــن فقه ــی از بزرگ تری ــنت یک س
گفتنــی اســت کــه اکثــر مردمــان افغانســتان پیــرو مذهــب 
ــار  ــون اساســی کشــور نیــز در کن حنفــی هســتند و در قان
ــمی  ــورت رس ــه ص ــی ب ــب حنف ــری، مذه ــب جعف مذه

تأییــد شــده اســت. 

هارون مجيدی
جلســات  و  نشســت ها  این ســو،  بــه  هفتــۀ  چنــد  از 
ــات  ــزاری انتخاب ــی برگ ــه چه گونگ ــد ب ــی در پیون فراوان
پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی ها برگــزار می شــود. 
ــت در ارگ  ــه اس ــد هفت ــه از چن ــتی ک ــن نشس در چندی
ریاســت جمهوری برگــزار می شــود، طــرح اســتفاده از 
تکنالــوژی در رونــد برگــزاری انتخابــات بــه بحــث گرفتــه 

ــده اســت. ش
رییس جمهــور غنــی در یکــی از نشســت هایی کــه در 
پیونــد بــه آماده گی هــای حکومــت بــرای برگــزاری 
انتخابــات بــا مســووالن کمیســیون انتخابــات برگــزار کــرده 
بــود، گفــت: افغانســتان بــرای اســتفاده از تکنالــوژی جدید 
در انتخابــات آینــده پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی آمــاده 

اســت.

ــه اســت  ــی گفت ــا نشــر خبرنامه ی ارگ ریاســت جمهوری ب
ــرکت  ــوول ش ــراون« مس ــارک ب ــت »م ــن نشس ــه در ای ک
ــه چه گونگــی و نحــوۀ  ــی، در رابطــه ب ــوژی معلومات تکنال
اســتفاده از تکنالوژی هــای جدیــد در در انتخابــات و ثبــت 
نــام رأی دهنــده گان معلومــات داده و گفتــه اســت کــه ایــن 
روش بــرای شــفافیت، کاهــش هزینــه، اعتمــاد و اشــتراک 

مــردم در انتخابــات موثــر و مفیــد اســت.
آقــای بــراون گفتــه اســت کــه سیســتم اســتفاده از 
تکنالــوزی معلوماتــی شــرکت مذکــور، در پنــج قــارۀ 

جهــان مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت.
ــد در  ــن روش می توان ــه ای ــت ک ــه اس ــراون گفت ــارک ب م
ــتر  ــتان بیش ــات افغانس ــۀ انتخاب ــش هزین ــفافیت و کاه ش

ــد. کمــک کن
در اعامیــه آمــده اســت کــه شــرکت تکنالــوژی معلوماتــی 

مــارک بــراون از ســال 1۹۸1 بــه این ســو، در بخــش 
انتخابــات فعالیــت دارد و نتایــج خوبــی در تأمیــن شــفافیت 

داشــته اســت.
در خبرنامــه آمــده اســت کــه شــرکت یادشــده در فلیپیــن، 
امریــکا التیــن و ســایر کشــورهای شــبیه افغانســتان 

فعالیــت دارد.
ــه  ــات گفت ــیون انتخاب ــس کمیس ــدزی، ریی ــب اهلل احم نجی
ــات و مشــوره های خــود را در  ــن کمیســیون مطالع ــه ای ک
زمینــه اســتفاده از تکنالــوژی معلوماتــی انجــام خواهــد داد.
انتخابــات  کمیســیون  در  مســووالن  حــال،  ایــن  در 
ــه نتیجــه رســیدن طــرح اســتفاده  می گوینــد کــه بعــد از ب
از تکنالــوژی در رونــد برگــزاری انتخابات هــای افغانســتان 
و انجــام گفت وگوهــای بیشــتر در ایــن زمینــه، کارت هــای 

ــد شــد. رأی دهــی باطــل خواهن
اصــاح نظــام انتخابــات و نیــز برگــزاری یــک انتخابــات 
ــود  ــته می ش ــی دانس ــه گزینه ی ــر یگان ــفاف و همه پذی ش
بــه  مــردم  دســت رفتۀ  از  اعتمــاد  می توانــد  کــه 

مردم ســاالری و انتخابــات را بــر گردانــد.
ــدی  ــد از تایی ــه بع ــد ک ــیون گفته ان ــن کمیس ــووالن ای مس
ــای  ــزاری انتخابات ه ــوژی در برگ ــتفاده از تکنال ــرح اس ط
افغانســتان، کارت هایــی کــه پیــش از ایــن در چندیــن دور 

ــد شــد.  ــع شــده اند، باطــل خواه ــات توزی انتخاب
ــد  ــات می گوی ــاون کمیســیون انتخاب وســیمه بادغســی، مع
ــرح  ــون، ط ــه قان ــق ب ــن و مطاب ــت معی ــان در وق ــه آن ک
ــتاده اند و  ــت جمهوری فرس ــه ریاس ــی را ب ــع انتخابات جام
ــی مشــخص  ــن طــرح، حوزه بندی هــای انتخابات ــاد ای بربنی
خواهنــد شــد و در ایــن طــرح هم چنــان مباحثــی در 
پیونــد بــه شــفاف برگزارشــدِن انتخابــات نیــز وجــود دارد.

دکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی نیــز در ایــن 
ــرده و اســتفاده  ــد ک ــات تأکی ــر شــفافیت انتخاب نشســت ب
از تکنالــوژی را در انتخابــات کشــور مهــم دانســته اســت.
ــرای  ــتان ب ــه افغانس ــت ک ــه اس ــم گفت ــور ه رییس جمه
ــاده اســت. ــات آم ــوژی در انتخاب ــه تکنال ــتفادۀ این گون اس
ــوالی ها  ــوراهای ولس ــی و ش ــات پارلمان ــزاری انتخاب برگ
یــک آمــون بزرگــی بــرای حکومــت وحــدت ملــی 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــتان ب افغانس
ــن اعــام  ــش از ای ــی پی ــت وحــدت مل مســووالن حکوم
کرده انــد کــه در فصــل تابســتان ســال جدیــد خورشــیدی، 
ــهروندان و  ــا ش ــد، ام ــد ش ــزار خواه ــات برگ ــن انتخاب ای
ــر  ــزاری ه ــتان برگ ــات افغانس ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ نهاده
ــن و  ــات را ناممک ــدون آوردن اصاح ــات ب ــوع انتخاب ن

ــد. ــهروندان می پندارن ــق ش ــا در ح جف

در سمینار علمِی بررسی اندیشه های امام ابو حنیفه مطرح شد:

تاریخ اسالم با فقه حنفی پُر شکوه است

کمیسیون انتخابات:

کارت های رأی دهی باطل می شود

روح اهلل بهزاد
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داكتر احمد پيرزاد

آیــا تــا بــه حــال کودکانــی را دیده ایــد کــه پشــِت 
ســِر هــم به طــور کنترل ناشــده یی چشــمک می زننــد 

یــا پســرانی کــه به طــور مرتــب شــانه های خــود را بــاال 
ــی  ــه صداهای ــد ک ــرادی را دیده ای ــاالً اف ــم احتم ــاید ه ــد. ش می اندازن

ــد. اســتفاده  ــا ســینه صــاف کــردن در می آورن ــه شــکل غرغــر کــردن ی ب
از واژه هایــی ماننــد: چیــز، مثــًا، واقعــًا، بــه قــول معــروف، بــه اصطــاح و... 

ــراد  ــوی اف ــا در گفت وگ ــه باره ــرد ک ــاد ک ــواردی ی ــه م ــوان از جمل را می ت
ــبب  ــوارد س ــی م ــا در برخ ــراری واژه ه ــردن تک ــه کار ب ــوند. ب ــنیده می ش ش
ــو  ــرف گفت وگ ــوارد، ط ــب م ــا اغل ــود؛ ام ــراد می ش ــی اف ــای منف واکنش ه
ــردن و  ــازی ک ــا، ب ــر ارادی پ ــکان دادن غی ــد. ت ــه آن نمی کن ــی ب ــه چندان توج
ــاری اســت کــه برخــی  ــوارد رفت ــز از م ــدن موهــای ســر و صــورت و... نی کن
ــان تربیتــی،  افــراد از خــود نشــان می دهنــد. بســیاری از پــدر و مادرهــا و مربی
ــه اصطــاح  ــا تکیه کام هــای تکــراری و ب از برخــی رفتارهــای شــکلک گونه ی
ــا  ــی ی ــرش ناگهان ــی پ ــک، نوع ــد. تی ــکایت دارن ــان ش ــک« در فرزندان ش »تی
ــا  ــن ی ــورت مزم ــه ص ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــر ارادی عصب ــاض غی انقب

ــار ظاهــر شــود.  ــا رفت زودگــذر در کام ی
تیــک ســاده، مــدت کوتاهــی بــه طــول می انجامــد و بــه نــدرت بیــش از یــک 
ثانیــه تــداوم می یابــد کــه در اغلــب مــوارد پــس از چنــد هفتــه یــا چنــد مــاه 

خــود بــه خــود از بیــن مــی رود.
ــان  ــی، نش ــان امریکای ــن روان شناس ــوی انجم ــده از س ــام ش ــی های انج بررس
ــن  ــه ای ــران ب ــًا 1۳ درصــد از پســران و 15 درصــد از دخت ــه تقریب ــد ک می ده
عارضــه دچــار می شــوند. بنابریــن کــودکان در ســنین هفــت تــا یــازده ســالگی 
بیشــترین میــزان تیــک را از خــود نشــان می دهنــد و ایــن حالــت ممکــن اســت 

ــد. ــدا کن ــه پی ــا ســنین میان ســالی ادام ت
ــا فامیلــی انــد و  عوامــل تیــک: برخــی از مبتایــان دارای پیشــینۀ خانوادگــی ی
ایــن موضــوع احتمــال دخالــت یــک عامــل ژنتیکــی و یــا زیســتی را افزایــش 
ــوارد شــناخته  ــه م ــز از جمل ــی نی ــل محیطــی، عاطفــی و هیجان می دهــد. عوام

ــد. ــر ان ــک موث ــه در تشــدید تی شــده یی هســتند ک
وظیفــۀ اطرافیــان در قبــال رفتــار بــا افــراد دارای تیــک، بســیار مهــم اســت. نباید 
بــه ایــن حــرکات اهمیــت داد و یــا بــه کــودک مرتبــَاً گــوش زد کــرد؛ زیــرا بــا 
ــا  ــود و ب ــز می ش ــارش روی آن متمرک ــکل، رفت ــن مش ــرد از ای ــدن ف آگاه ش
ــرد  ــر عملک ــی ب ــای حرکت ــد. تیک ه ــش می یاب ــک وی افزای ــرات، تی ــن تذک ای
ــق افســرده  ــی و ُخل ــران، کمروی ــری از دیگ ــرد، کناره گی ــی ف ــغلی و تحصیل ش
اثــر دارنــد. شــرایط خانوادگــی در ایجــاد و تشــدید تیــک بســیار حایــز اهمیــت 
ــن ســکوت  ــتند، ای ــر هس ــر قه ــا یکدیگ ــن ب ــه والدی ــی ک ــا هنگام اســت؛ حت

ــد. ــدان اســترس شــدیدی وارد می کن ــر روی فرزن ــنگین ب س
ــط  ــد محی ــت بای ــه نخس ــه در درج ــن عارض ــان ای ــرای درم ــک: ب ــان تی درم
ــن  ــه والدی ــد ک ــرد. بســیار ضــروری می نمای ــرار گی ــورد بررســی ق ــواده م خان
در جریــان تربیــت فرزنــدان خــود، ســن و ظرفیــت آنهــا را بــه دقــت در نظــر 
گیرنــد و از شــیوه تربیتــی مبتنــی بــر تشــویق بــه جــای تنبیــه، اســتفاده کننــد. 
ــگاه  ــه و ن ــتر توج ــه وی بیش ــدارد، ب ــک ن ــودک تی ــه ک ــی ک ــی در مواقع یعن
ــد و  ــرار دهن ــوازش ق ــورد ن ــد و او را م ــرف بزنن ــا او ح ــتر ب ــد و بیش کنن
ــد،  ــان می ده ــود نش ــک را از خ ــای تی ــه حالت ه ــی ک ــس، در مواقع برعک
ــا  ــه ت ــد هفت ــع از چن ــی مواق ــن عارضــه گاه ــد. وجــود ای ــی کنن بی اعتنای
ــال  ــد س ــه چن ــم ب ــواردی ه ــد و در م ــول می انجام ــه ط ــاه ب ــد م چن

ــر ارادی  ــه غی ــه ب ــا توج ــد ب ــد ان ــان معتق ــد. روان شناس می رس
ــز شــدن  ــان از متمرک ــن و اطرافی ــا، والدی ــن رفتاره ــودن ای ب

ــًا  ــداوم، حتم ــورت ت ــد و در ص ــز کنن روی آن پرهی
ــه  ــک مراجع ــناس و روان پزش ــه روان ش ب

ــد. کنن
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روِش برخورد با تیـك

مدیریـت اثربخـش منابـع، مفهومـی اسـت که 
بـه گفتـۀ دانیـل ورن در کتـاب تکامل اندیشـۀ 
یعنـی  بابـل  پادشـاه  بـه  می توانـد  مدیریـت، 
حمورابـی بازگـردد. مدیـران باسـتان، قانونـی 
مشـتمل بـر مثـًا 2۸2 بنـد تدویـن می کردنـد 
کـه تمامـی معامـات، کسـب و کار، رفتارهای 
دسـتمزدها،  افـراد،  بیـن  روابـط  شـخصی، 
مجازات هـا و دیگـر موضوعـات اجتماعـی را 
در بـر می گرفـت. ورن بـه ایـن موضوع اشـاره 
می کنـد کـه یـک قانـون 1۰4 بنـدی، نخسـتین 
وضـع  بـرای حسـابداری  کـه  اسـت  قانونـی 
شـده اسـت. ایـن قانـون را چیـزی شـبیه بـه 
قوانیـن مـدرن بازرگانـی در نظـر بگیریـد کـه 
رابطـۀ سـادۀ میـان یـک تاجـر و یـک خریدار 
را تعریـف می کنـد . قانـون دیگـر، اولین قانون 
حفـظ حقـوق مشـتری بـود. حمورابـی قانون 
عجیبـی وضـع کـرده بـود کـه بـر اسـاس آن، 
کسـی کـه خانه یـی می سـاخت، نمی توانسـت 
ادعـای مالکیـت آن را نمایـد و در غیـر ایـن 

صـورت، بـه مـرگ محکـوم می شـد. 
ورن، توسـعۀ مدیریـت را بـه نام هایـی آشـنا 
همچـون کریـس آرگریـس، هنری فـورد، جان 
نسـبت  وایـت  ویلیـام  و  مایـو  التـون  کوتـر، 
می دهـد و جالـب اسـت بگوییـم کـه تجزیـه 
و تحلیل هـای ورن، مؤیـد همـان چالش هایـی 
اسـت کـه هـر کسـی کـه بخواهـد امـروزه بـه 
مدیریـت منابـع خـود بپـردازد، بـا آنها دسـت 
بـه گریبـان اسـت. مثـًا ۶۰۰ سـال پیـش از 
میـاد مسـیح، چالش یـک جنرال چینـی به نام 
سـان تـزو، ادارۀ ارتـش چیـن بـود و ایـن در 
حالـی بـود کـه او هیـچ اعتقـادی به مشـورت 
بـا دیگـران نداشـت. او می خواسـت کـه همـه 
چیـز به شـکلی سـاده، کارآمد و صحیـح انجام 

 . ند شو
از  اسـت  عبـارت  مدیریـت،  رایـج  تعریـف 
انجـام دادن امـور از طریـق دیگران. هر کسـی 
کـه برای مدیریـت کاری تاش کـرده، می داند 
کـه مدیریت به هیچ وجه کار سـاده یی نیسـت، 
گاهـی اوقـات کارآمـد اسـت، ممکـن اسـت 
برای نخسـتین مرتبه به درسـتی انجام نشـود و 
هرگـز بـا سـرعت رخ نمی دهد، زیـرا مدیریت 
علم پرتاب موشـک نیسـت که سـرعت داشـته 
پیچیده گی هـای آن  امـا در عیـن حـال  باشـد 
»اندیشـۀ  می گویـد:  ورن  می باشـد.  دارا  را 
نمی کنـد.  بـروز  فرهنگـی  خـأ  در  مدیریـت 
مدیـران همـواره شـاهد هسـتند کـه کارشـان 
تحـت تأثیـر فرهنـگ موجود اسـت.« بـا توجه 
بـه عناصـر فرهنگـی )و متغیرهـای اقتصـادی، 
اجتماعـی، سیاسـی و غیـره( مدیران بایـد ابتدا 
در مـورد ضوابـط حاکـم بیاندیشـند و سـپس 

کنند.  عمـل 
بـا  آکسـفورد  انگلیسـی  لغـات  فرهنـگ 
تاریخچه یـی دربـارۀ مدیریـت آغـاز می شـود 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  امـروزه  کـه  واژه یـی  و 
قـول  نقـل  و  مثـال   15۹۸ دارای  می گیـرد، 
متفـاوت اسـت. از واژۀ مدیـر نیـز ده هـا سـال 
اسـت که اسـتفاده می شـود. بـرای شـروع باید 
بـه سـراغ رابـرت اوون در سـال 1۸1۳ برویـم 
کـه نخسـتین مرتبـه در کتاب اصول کاسـیک 
مدیریـت از ایـن واژه اسـتفاده کـرد. این کتاب 
فرازهایـی از سـخنان متفکرانـی اسـت کـه در 
سـال های فعالیت های شـان بیشـترین تأثیـر را 

از خـود بـر جـای گذارده انـد. اوون بـه عنوان 
یـک تولیدکنندۀ منسـوجات در اسـکاتلند یک 

مدیـر صنعتـی نیـز بود. 
سـخنرانی های او نشـان دهندۀ آن بـود کـه بـه 
خوبـی فهمیـده اسـت، ماشـین آالت اتوماتیک 
بـه زودی و بـه طور دایـم در محیط های کاری 
بـه کار گرفتـه خواهنـد شـد. اوون می نویسـد: 
»بسـیاری از شـما تجربه یـی طوالنـی در زمینۀ 
ماشـین آالت  مزایـای  تولیـدی و  فعالیت هـای 
مـورد اسـتفاده داریـد.« او دربـارۀ همـه چیـز 
کار  نفـت  سـوزاندن  بـا  کـه  ماشـین آالتی  از 
می کردنـد تـا رایانه هـای خانه گی و شـخصی، 
بـه دقـت سـخن گفتـه بـود. او حتـا از سـود 
آگاه  فن آوری هـای جدیـد  در  سـرمایه گذاری 
بـود. او می گویـد: »پـول بایـد بـرای دسـتیابی 

بـه سـود بیشـتر هزینه گـردد.« 
سـخنرانی های اوون در سال 1۸1۳ فقط دربارۀ 
سـودآوری نبـود، بلکـه او بـه مزایـای مختلف 
مدیریـت افـراد اشـاره می کـرد. اوون می گوید: 
»اگـر چیـزی نتواند نظر شـما را بـه خود جلب 
کنـد، بدانیـد کـه پـول و زمـان خـود را تلـف 
کرده ایـد و نتوانسـته اید بـه مزایـا و امتیـازات 
مـد نظـر خـود دسـت یابیـد.« او معتقد اسـت 
کـه هماهنگی مناسـب میان شـرایط موجود در 
محیـط کار )از جملـه فن آوری هـای پیشـرفته( 
بـه  توجـه  و  مراقبـت  )یعنـی  کار  نیـروی  و 
ابـزار زنـده( سـودی غیرقابـل تصور بـه همراه 
خواهـد داشـت. اوون بـه همکارانـش وعـده 
مـی داد کـه اگـر از مشـاوره ها و راهنمایی های 
او بهـره ببرنـد، سـودی نـه پنـج، ده یـا پانـزده 
درصـدی، بلکـه سـودی پنجـاه یـا حتـا صـد 

درصـدی را شـاهد خواهنـد بود. 
از میـان انبوهـی از متفکـران علـوم مدیریـت، 
می تـوان به فردریک وینسـلو تایلور )نویسـندۀ 
کتـاب اصـول مدیریت علمـی(، هنـری فایول 
)نویسـندۀ کتـاب اصـول عمومـی مدیریـت(، 
و  آزادی  کتـاب  )نویسـندۀ  پارکـر  مـاری 
کتـاب  )نویسـندۀ  مایـو  التـون  و  هماهنگـی( 
مشـکات اجتماعی یک تمدن صنعتی( اشـاره 
کـرد کـه سـتارگان مدیریـت امـروز هسـتند. 
مدیریـت  از  کـه  می دانسـت  اوون  اگرچـه 
بایـد در بطـن متغیرهـای اقتصـادی، ضوابـط 
اجتماعـی و سیاسـی اسـتفاده کـرد، امـا چالش 
اصلـی پیـش روی مدیران، سـه موضـوع کامًا 
مجزا اسـت: فـن آوری، مـردم و سـود. چگونه 
می توانیـم این سـه عنصـر را به بهترین شـکل، 
بـه کارآمدتریـن شـکل، بـه پایدارترین شـکل 
و در یـک کام بـه پیروزمندانه تریـن شـکل بـا 

یکدیگـر ترکیـب کنیـم؟ 
مدیریت: حال

دهـۀ  طـی  کـه  را  مدیریـت  کتـاب  هـزاران 
گذشـته چـاپ شـده اند، می تـوان بـه دو بخش 
عمده تقسـیم کـرد. در یک سـو پرفروش ترین 
مدیریـت  رشـتۀ  نویسـنده گان  کتاب هـای 
)از متفکرانـی همچـون رزابـت مـوس کاتنـر 
جـک  هماننـد  واقعـی  مدیرانـی  تـا  گرفتـه 
ولـش( قـرار دارنـد، کـه تصویـری جامـع از 
مدیریـت سـازمانی بـرای انجـام بهینـۀ امـور 

کـه  برجسـته  مدیـران  کرده انـد.  ترسـیم  را 
شـده،  درج  کتاب هـا  از  برخـی  در  نام شـان 
میـان پیچیده گی هـای تکنولوژی، افراد و سـود 
حاصـل از فعالیت هـای بازرگانی تـوازن ایجاد 
کرده انـد. فروشـگاه های کتاب بـه فروش چنین 
کتاب هایـی عاقه منـد هسـتند. در برخی از این 
کتاب هـا بـه سـازمان ها و شـرکت های مختلف 
نیـز پرداختـه شـده اسـت. یکـی از نمونه هـای 
عالـی این سـازمان ها »جنرال الکتریک« اسـت. 
این هـا شـرکت هایی هسـتند کـه نویسـنده گان 
مختلـف در کتاب هـای گوناگـون از آن هـا نـام 

برده انـد. 
مجلـۀ   2۰۰1 سـال  جـون   22 شـمارۀ  در 
نیویـورک تایمز، مارگو جفرسـون بـا تمرکز بر 
دنیای نمایش، پرسشـی جالـب توجه را مطرح 
کـرد: »چه گونـه تیاتـر می تواند مجـدداً اهمیت 
خـود را بـاز یابـد.« او بـه ایـن پرسـش، چنین 
پاسـخ می دهـد: »تیاتـر نیازمنـد کاری جدیـد 
اسـت. تیاتـر بایـد بـه روشـی عمل کنـد که ما 
بـه آن روش زنده گـی می نماییـم؛ یعنـی باید به 
حقایـق و احساسـات مـا توجـه کنـد و تمامی 
حـرکات ذهنـی و بدنـی را مـا بـه همان گونـه 
کـه واکنـش نشـان می دهیم، بـه اجـرا درآورد. 
لـذا تیاتـر بایـد خطـر بیشـتری را بپذیـرد.« او 
بـا تغییـر واژۀ »تیاتـر« بـه »مدیریت«، اسـتدالل 
پیچیده گی هـای  بـا  افـکارش  کـه  می کنـد 
تکنولوژیکـی، افـراد و سـود حاصلـه ارتبـاط 

مسـتقیم دارد. 
بـه  کتابـش  طـول  تمـام  در  سـیوال  جـوان 
او  جامـع  تحقیـق  کـه  کاری«  »زنده گـی  نـام 
مهمـی  موضوعـات  بـه  اسـت،  کار  دربـارۀ 
اشـاره می کنـد. او چنیـن اسـتدالل می نمایـد: 
»بسـیاری از مـردم نمی توانند انتخـاب کنند که 
چـه زمانی به سـر کار برونـد و چه کاری انجام 
دهنـد. آنهـا توجـه چندانـی بـه سیاسـت های 
مدیریتـی ندارنـد یـا نمی توانند در مـورد کاری 
کـه در دسـت دارند به درسـتی تصمیم بگیرند. 
بدتـر از همـه این کـه بسـیاری از آن هـا هنـوز 
نمی تواننـد دربـارۀ آینـده تصمیم بگیرنـد، زیرا 
نمی داننـد آیـا کاری در آینـده دارنـد یـا خیر.« 
ریچـارد دانکین شـش سـال صـرف تحقیق در 
بـاب همیـن موضـوع نمـود و نتایـج حاصل از 
کار خـود را در کتـاب »خـون، شـکر و اشـک« 
بیشـتر  چـه  »هـر  می گویـد:  او  کـرد.  منتشـر 
دربـارۀ جهـان کار می نویسـم، بیشـتر از خودم 
بایـد بـر روی زمیـن  می پرسـم کـه چـرا مـا 
کار کنیـم؟« دانکیـن بـه ایـن موضـوع اشـاره 
می کنـد کـه مدیریـت بـه اهمیتـی دسـت یافته 
کـه امـروزه، برخـی از مدیـران ارشـد، حقوقی 
معـادل 15۰ برابـر دون پایه تریـن کارکنان خود 
دارنـد. امـا آن چـه که دانکیـن را رنـج می دهد، 
می گویـد:  او  نیسـت.  مدیـران  بـاالی  حقـوق 
»بخـش عجیـب ایـن موضـوع آن اسـت کـه 
چنیـن افـرادی سـاعاتی طوالنی را صـرف کار 
می کننـد به طـوری که هیـچ فرصتـی ندارند تا 
بـه عنوان اوقـات فراغـت، از آن لـذت ببرند.« 
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و  باشد،  صفحه  هزار  از  بیش  مي توانست  دریا  و  »پیرمرد 
چه طور  این  که  و  باشند،  آمده  آن  در  دهکده  آدم هاي  همۀ 
و  مي آیند  دنیا  به  چه  طور  و  مي آورند  در  را  خودشان  نان 
مدرسه مي روند و بچه  دار مي شوند و مانند این ها. این کار را 
نویسنده گان دیگر بسیار عالي انجام مي دهند. من کوشیده ام 
یاد بگیرم که کار دیگري بکنم. اول کوشیده ام آن چه را از 
کنم؛  ندارد، حذف  خواننده ضرورت  به  تجربه  نقل  لحاظ 
و  بشود  تجربه اش  مي خواند جزو  را  وقتي چیزي  چنان که 
مثل این باشد که واقعًا روي داده است. این کار خیلي دشوار 

است و من براي این کار خیلي تاش کرده ام.« 
بر  دریابندري  نجف  مقدمۀ  از  نقل  همینگوي،  )ارنست 

ترجمۀ پیرمرد و دریا.(
بنا بر آن چه در باب تفصیل دادن به »پیرمرد و دریا« همینگوي 
اغراق آمیزي  رقِم  چندان  صفحه  هزار  شاید  است،  گفته 
همۀ  داستان  همینگوي  یعني  مي شد،  چنین  اگر  اما  نباشد. 
آدم هاي دهکده را مي نوشت، و»این که چه طور نان خودشان 
را درمي آورند و چه طور به دنیا مي آیند و مدرسه مي روند 
و بچه دار مي شوند و مانند این ها«، و این کار را هم بسیار 
»عالي« انجام مي داد، در آن صورت، قطعًا، ما دیگر اثري با 
ولو  نمي داشتیم،  اختیار  در  دریا«  و  »پیرمرد  فعلي  ساختار 
این که همینگوي ماجراي سانتیگو، پیرمرد ماهي گیر، و صید 

ماهِي سیمین عظیمش را به طور کامل باز مي گفت. 
در حقیقت اهمیت »پیرمرد و دریا«، که توفیق فوري براي 
عین  در  که  است  این  در  پي داشت،  در  نام آورش  نویسندۀ 
ساده گي و فشرده گي، بي آن که سوراخي در آن سر باز کند، 
دشوار  تاش  است.  درآمده  کار  از  راست«  از  »راست تر 
همینگوي در نوشتن داستاني که خواننده پس از خواندن، آن 
را جزو تجربه  اش بداند و»مثل این باشد که واقعًا روي داده 
با وجدان  قابل درک است، و مي توان  بارز و  است« کامًا 
راحت اعام کرد که این تاش با موفقیت به سرانجام خود 
رسیده است. اما به گمان من، همینگوي در کوشش »اول« 
خود به رغم تراشیدن و پیراستِن »پیرمرد و دریا« از حشو و 
زواید و پرهیز از ادا و اصول و »هنرنمایي« هاي وسوسه انگیز 
کامًا موفق نیست، یعني همۀ »آن چه را از لحاظ نقل تجربه 
کم  تر  یا  است،  نکرده  حذف  ندارد«  ضرورت  خواننده  به 
حذف کرده است. این اضافات یا توضیحات، اگرچه به نظر 
به  »مته  باب  از  جزیی و کم اهمیت می آیند و ممکن است 
خشخاش گذاشتن« یا تفحص بی اندازه به خرج دادن تلقی 
شود، بیش از هرچیز ادای دین به استادی است که ادبیات 
آزمایش گری های  و  نو آوری ها  مدیون  داستان نویسِی جهاْن 
درخشاْن  نوشتارآموزه های  این  در  ما  سرمشِق  و  است؛  او 

خودِ اوست. 
در آغاز دهۀ بیست قرن میادی، همینگوي نخستین کسي 
بود که در داستان هاي کوتاه طرح ماننِد خود با غیبت از صحنۀ 
داستان و خودداري از اظهارنظر مستقیم و پرهیز از تفصیل 
در جزءنگاري طبیعت، اصل اقتصاد یا امساک در نوشتن را 
به کار بست. او با تأثیر گرفتن از زبان گزارش هاي تلگرافي 
خبرنگاران، حذف کلماتي که بتوان استنباط کرد، و استفاده 
از حداقل صفت و قید شیوۀ جدیدي در داستان نویسي بنا 
گذاشت، شیوه یي که بر اساس آن نوشته، به قول خودش، 
آن  یک هشتم  فقط  که  است،  دریا  در  شناور  یخ  کوه  مانند 

روي آب دیده مي شود.
ویراستاران  که  فیل سفید«،  مثل  »تپه هایي  کوتاه  داستان  در 
»آدم کش ها«  و  فرستادند،  پس  همینگوي  براي  را  آن  ادبي 
که در آن داستان به مفهوم قدیم آن وجود ندارد، همینگوي 
پنهان  و  گم نام  تا  است  بسته  کار  به  را  خود  تاش  همۀ 
داستان  آدم هاي  دربارۀ  چیزي  و  بماند  خواننده  چشِم  از 
نگوید؛ شیوه یي که در زمان خودش شگفت و غیرمجاز بود. 

این دو داستان، و چند داستان نمونه وار دیگر که به همین 
سیاق نوشته شده اند، از لحاظ بسیاري از منتقدان ادبي معتبر 
جهان، باعث شد تا معیارهاي پیشین داستان کوتاه منسوخ 
حقیقت  در  که  اند  اعتقاد  این  بر  عده یي  هرچند  شوند، 
به  را گذاشته اند.  انقاب  این  بناي  هنري جیمز و چخوف 
ثبت  نام همینگوي  به  هر حال، سنتي که در داستان نویسي 
شده است، و خود او در تمام عمر موفق به حفظ و مراقبت 
تا حضور نویسنده را در  از آن نشد، خواننده را وامي دارد 
داستان فراموش کند. به عبارت دیگر، در سنت همینگوي، 
طور  به  داستانش  آدم هاي  یا  خواننده  با  این که  از  نویسنده 
مستقیم در ارتباط باشد، پرهیز دارد. این طور به نظر مي رسد 
نمي داند،  داستانش چیزي  آدم هاي  از  بیش  نویسنده  که که 
زیرا داستان را به طور عیني )ابژکتیو( و با لحن بي طرفانه و 
تردیدآمیز روایت مي کند. همواره این حالت براي خواننده 
پیش مي آید که انگار آن چه را در داستان روي مي دهد، در 
حین وقوع تجربه مي کند، و یا از سر تصادف است که در 
حقیقت،  در  مي گیرد.  قرار  گفت وگویي  یا  واقعه  معرض 
خواننده از مخاطِب بیرون صحنه به شرکت کننده در عرصۀ 
داستان تبدیل مي شود، به کسي که در خلق فضاي داستان 
مؤثر است، یا دست کم در راه کشف امکان ارتباط با نویسنده 
- و داستان - تاش مي کند، بي آن که چیزي به او، به عنوان 
که  باشد  این  درست تر  تعبیر  شاید  شود.  تحمیل  خواننده، 
به  داستان  جریان  در  را  منفعل  خوانندۀ  همینگوی  بگوییم 
دقیق«  »خواندن  به  را  او  و  می کند،  بدل  فعال  خواننده یی 
)close reading(، یعنی توجه شایسته به متن، وامی دارد 

و میل آفرینش گری را در او برمی انگیزد. 
موضع  از  نویسنده  پیشامدرن،  داستان هاي  در  آن،  از  پیش 
مي کرد  روایت  را  داستان  اسرار،  عالم  عنوان  به  کل،  داناي 
و لحظه یي از هدایت خواننده، که در سراسر داستان مورد 
خطاب بود، غافل نمي ماند؛ زیرا از لحاظ او، که جایگاهي 
از  که  مي شد  گرفته  فرض  آدمي  خواننده  داشت،  برگزیده 
لحاظ فهم در مضیقه است و باید راهنمایي و داللت شود. 
نویسندۀ داناي کل همه جا حضور داشت، در ذهن و قلب 
هر آدمي و در هر مکاني. خواننده فقط آن چه را که نویسنده 
روبه رو  کند،  توصیف  داشت  قصد  آن چه  با  و  مي گفت، 

مي شد، و نه آن چه که داستان الزم مي آورد.
اما همینگوي، چنان که گفته است، کوشید یاد بگیرد که کار 
دیگري بکند، یعني پیراستن و تراشیدِن نوشته تا حد مقدور 
آن چه  نه  مي داند،  نویسنده  آن چه  تراشیدن  و  پیراستن   -
نمي داند؛ زیرا به گفتۀ خود او، اگر نویسنده چیزي را به این 
دلیل حذف کند که نمي داند، در آن صورت »سوراخي در 
داستان او پیدا خواهد شد«. اما آن چه نویسنده حذف مي کند، 
در واقع چیزي نیست که از میان برود، خواننده مي تواند آن 
را فرض بگیرد و استنباط کند؛ زیرا آن چه حذف شده است 

در داستان نفوذ دارد و این همان نکتۀ اساسی است.
در »پیرمرد و دریا« شیوۀ همینگوي در توصیف احوال پیرمرد 
است.  درون  از  نگرش  بر  مبتني  او،  دوست دار  پسرک  و 
نویسنده مدام، لحظه به لحظه، ما را از احساس و اندیشه هاي 
پیرمرد باخبر مي سازد. »پیر مرد ودریا« در واقع یک جملۀ 
بلند است، یک تگ گویي دروني است، اما نه از جنس آن چه 
و  در»فردا«  هدایت  یا  است،  »گوربه گور«نوشته  در  فاکنر 
چوبک در »سنگ صبور«. همینگوي براي این که همه چیز به 
سهولت مشاهده و فهمیده شود، گاه ماحظاتي را با تأکید 
و تکرار یادآور مي شود. مثًا در همان صفحۀ نخست کتاب، 
در بند اول، نوشته است: »در چهل روز اول پسربچه یي با او 
بود. اما چون چهل روز گذشت و ماهي نگرفتند.« که تکرار 
»چهل روز« در جملۀ دوم غیرالزم است، زیرا در جملۀ اول 
گفته است که چهل روز اول پسربچه با پیرمرد بوده است. 

دو  بین  اگر 
جملۀ باال چندصفحه یا چندبند فاصله افتاده بود، اشاره به 
یادآوري  در حکم  مي توانست  احتماالً  روز،  گذشتن چهل 
از  حتا  است.  زایدي  تکرار  فعلي  در وضع  اما  شود،  تلقي 
این تکرار ضرورتي  نیز  لحاظ سیاق زبان و موسیقي کام 

را نشان نمي دهد.
صید  وسایل  شدن  دزدیده  احتمال  دربارۀ   ۷4 صفحۀ  در 
پیرمرد، باز همین تکرار غیرالزم وجود دارد. »کسي چیزي از 
پیرمرد نمي دزدید ولي بهتر آن بود که بادبان و ریسمان هاي 
مي کرد.  خراب شان  شبنم  چون  ببرد،  خانه  به  را  کلفت 
چیزهاي  کسي  بندر  مردم  از  که  مي دانست  پیرمرد  هرچند 

او را نمي دزدد.«
پس از آن در توصیف کلبۀ پیرمرد به این عبارت برمي خوریم: 
»کلبه را از برگ هاي محکم نخل شاهاني که به  آن »گوانو« 

مي گویند، ساخته بودند.« )ص۷5( 
»گوانو«، چنان که توضیح داده شده است، نام بومِي نخلي 
که  است  نامیده شده  شاهاني  فارسي،  ترجمۀ  در  که  است 
خواننده گان  از  پاره یي  براي  مستقل  به طور  است  ممکن 
هیچ  داستان  از  خواننده  فهم  به  اما  باشد،  مفیدي  توضیح 
کمکي نمي کند و جایش در داستان نیست. به همین قیاس 
که  را،  »پیستو«  ماهي  مي خواهد  پیرمرد  که  وقتی  است 
که  مي نویسد  همینگوي  بخورد،  است،  جوردلفین  یک نوع 
پیرمرد »پیستو« را »دورادو« )»طایي«( مي نامید«. )ص111( 
یا وقتي که، پس از صید ماهي، دست پیرمرد از خسته گي 
چنگ مي شود مي نویسد: »اما چنگ  شده گي که پیرمرد آن را 
»کوشید  یا  و  مي نامید.« )ص1۰۳(.  »گاالمبره«  اسپانیایي  به 
به چیزهاي دیگر بیاندیشد: به سیم هاي بزرگ، که آن ها را 
»گران لیگاس« مي نامید.« )ص1۰۷(. حاال فرض بگیرید اگر 
قرار بود نام بومي یا اسپانیایي همۀ ماهي ها و وسایل صید و 
احواالت دریا یا پیرمرد با تلفظ و معاني متعدد و تاریخچۀ 
»فرهنگ  یک  حکم  دریا«  و  »پیرمرد  مي شد،  ذکر  استعمال 
لغت« تفضیلی را پیدا مي کرد که مي توانست بیش از هزار 
آن  در  دهکده  آدم هاي  همۀ  داستان  بي  آن که  باشد،  صفحه 

آمده باشد.
اطاعاتي که دربارۀ زهر عروس دریایي و خاصیت روغن 
باب در صفحات ۸۸ و ۸۹  َکُ جگر بمبک )کوسه( و ماهي 
و ۹1 نقل شده است، چه بسا در یک دایرۀ المعارف دریایي 
به  خواننده،  به  تجربه  انتقال  لحاظ  از  اما  باشند،  ضروري 
عنوان عناصر سازندۀ داستان، واجد اهمیت نیستند، به ویژه 
اختیار  در  را  اطاعات  این  مستقیمًا  نویسنده  خود  این که 
خواننده مي گذارد، یعني حضور خود را به عنوان داناي کل 

به خواننده تحمیل مي کند.
به  خیلي  »مرغ ها  گفت:  پیرمرد  است:  آمده   ۸۹ صفحۀ  در 
صیاد کمک مي کنند.« کامًا پیدا است که این جملۀ توصیفی 
را، به طور طبیعي، پیرمرد نمي گوید، نمي تواند بگوید؛ زیرا 
این حقیقت را، که حضور مرغ هاي دریایي به صیاد در صید 
کمک کنند، پیرمرد به عنوان یک ماهی گیر قدیمي مي داند. 
انتقال  جهت  به  مي گوید،  همینگوي  را  باال  نقل  بنابراین 

مستقیم اطاعات به خواننده.
با  »پیرمرد  گفت«،  »پیرمرد  تمهیدهای  از  استفاده  در ضمن 
در  که  این ها  مانند  و  گفت«  بلند  »پیرمرد  اندیشید«،  خود 
سرتاسر کتاب به چشم مي خورد، در مواردي اعان همان 
صداي نویسنده است. مثًا در صفحۀ ۹۰ پس از توصیف 
بلند  پیرمرد  است:  آمده  چنین  کوره«  »آلبا  ماهي  یک  صید 
گفت: »آلباکوره. خیلي خوب طعمه ایه. چهارکیلویي مي شه.« 
صداي  به  پیرمرد  را  باال  عبارت  آیا  که  است  این  پرسش 
او  مگر  اما  است.  مثبت  قطعًا  پاسخ  مي آورد؟  زبان  به  بلند 
نمي داند که »آلبا کوره« طعمۀ خوبي است و مگر به چشم 

نمي بیند که وزنش چهارکیلویي مي شود؟ یا چند سطر بعد، 
از آن  پیرمرد مي خوانیم: »من  از زبان  باز  در همان صفحه، 
آلباکوره هایي که داشتند شکار مي زدند، یک دانه ولگردش را 
گرفتم.« این در حالي است که در صفحۀ قبل، چنان که اشاره 
شد، چه گونه گي صید آلباکوره با جزییات وصف شده است. 
است.  شده  توصیف  آلباکوره  صید  که  شده  فراموش  گویا 
پُرزور  تواناي  بي رحم  ]بمبک - کوسه[ حیوان  »دنتوزو  یا: 
بودم.« )ص12۸(.  باهوش تر  او  از  من  ولي  است.  باهوشي 
مگر  مي گوید؟  که  براي  را  این  پیرمرد  پرسش:  همان  باز 
خودش نمي داند؟ مگر چند سطر قبل از آن نمي گوید: »من 
بزرگ،  ماهي  صید  از  پس  آیا  دیده ام.«؟  بزرگ  بمبک هاي 
وقتي که پیرمرد ماهي را به بدنۀ قایق مي بندد، و همینگوي 
همه را با دقت و جزییات تمام وصف مي کند، باز از زبان 
دمش  و  بسته ام  را  ماهي  »دهان  مي خوانیم:  چنین  پیرمرد 
پایین نگه داشته ام، و مثل دو برادر باهم پیش  از باال به  را 
انجام می دهد به زبان  مي رویم.« )ص12۶(؛ یعنی آن چه را 
به  بلکه  نه به سیاق گفت وگویی درونی،  البته  هم می آورد، 
صورت جملۀ خبری یا توضیحی، آن هم خطاب به خواننده.
در صورتي که همین توصیف چند سطر قبل در صفحۀ 125 
پایین  آروارۀ  و  برید  تکه ریسمان  »پیرمرد یک  است:  آمده 
قایق  و  نشود  باز  ماهي  دهان  تا  بست  نیزه اش  به  را  ماهي 
تو  پیرمرد،  »اما  بلند گفت:  یا:  برود.«  پیش  هرچه راحت تر 
هنوز هیچ نخوابیده اي، یک شب و یک نصفه روز، و حاال 

هم یک روز دیگه که نخوابیدي.« )ص11۳(.
و یا: »حاال این پیسو را بخورم، بعدش یه ُخرده مي خوابم 
نمونه هاي  و  باال  موارد  در  )ص114(.  کنم.«  در  خسته گي 
همان  ندارد.  گفتن  به  نیاز  مي گوید  پیرمرد  آن چه  مشابه 
مي تواند  خواننده  یا  شده اند  وصف  که  هستند  چیزهایي 

استنباط کند، و دست باال با مختصر تأمل حس مي شوند.
به  را  خود  تقدیرِي  جواب  است  کوشیده  همینگوي  اما 
تمهید  یک  با  حرف ها  این  به  خواننده  احتمالي  اعتراض 
است  کرده  بنا  کي  از  نداشت  یاد  »به  بدهد:  روان شناختی 
که در تنهایي به صداي بلند حرف بزند.« )ص۹۰(. و چند 

سطر بعد:
بلند گفت: »اگه مردم بشنون که من با خودم حرف مي زنم، 
خیال مي کنند دیوانه ام. ولي عیبي نداره. چون دیوانه نیستم.« 
به  که  کساني  هستند  مسلمًا  و  نیست،  دیوانه  پیرمرد  البته 
آن چه  معموالً  اما  مي کنند،  بیان  را  خود  فکر  بلند  صداي 
بلکه  مي دانند،  خودشان  دقیقًا  که  نیست  چیزي  مي گویند 
به  یا  ناهوشیار ذهن است.  یا جریان  افکار  از مرور  شکلي 
کام خاصه تر: گفتاري است خصوصي و بدون شنونده که 
به واسطۀ محرکي معین بیان مي شود. چنان که خود همینگوي 
مي گرفتند،  ماهي  هم  با  پسر  و  او  که  »روزهایي  مي گوید: 
مي شد.«  الزم  که  مي زدند  حرف  باهم  وقتي  فقط  معموالً 

)ص۹۰(. 
بنابراین طبیعي است که پیرمرد بایستي زماني به صداي بلند 
بیهوده  دریا  »در  زیرا  باشد؛  که الزم  کند  بیان  را  فکر خود 
پیرمرد همیشه چنین  حرف نزدن در شمار فضایل است و 

باور داشت و این رسم را رعایت مي کرد.« )ص۹۰(. 
من گمان مي کنم که رعایت این رسم نه فقط در دریا، بلکه 
در خشکي هم از فضایل باشد؛ اما پیرمرد همینگوي، به رغم 
نمی آورد،  به جا  را  این رسم  دریا  در  مي گوید،  آن چه خود 
به دستور همینگوي خواسته است  دلیل که  این  به  احتماالً 
اختیار  در  را  خود  دریایي  فوق العادۀ  معلومات  »فضیلت« 

خواننده بگذارد.
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ابوبکر صديق
رییس جمهــور غنــی می گویــد: کشــورهای همســایه 
نبایــد از ســاخت بندهــای آب در افغانســتان نگــران 

ــد. ــکاری کنن ــه هم ــن زمین ــد در ای ــند و بای باش
ــن  ــاح چهارمی ــم افتت ــه در مراس ــی ک ــد اشــرف غن محم
نشســت ملــی آب، تحــت عنــوان "آب و انکشــاف 
پایــدار افغانســتان" دیــروز یــک شــنبه )15 حــوت( 
صحبــت می کــرد، گفــت: توقــع مــا از همســایه گان  ایــن 
اســت کــه از ایجــاد بندهــا و شــبکه های آبــی مــا نگــران 
نباشــند؛ بلکــه بایــد در ایــن عرصــه مــا را کمــک کننــد.
رییــس جمهــور محمــد اشــرف غنــی افــزود: بــا مدیریــت 
ــر زمینــی تقویــت می شــوند و  درســت آب، آب هــای زی

ایــن بــه نفــع کشــورهای همســایه نیــز می باشــد.
ــن  ــای چندی ــه جنگ ه ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــای غن آق
ــه  ــی را صدم ــع آب ــدت مناب ــه ش ــتان ب ــه در افغانس ده

زده گفــت کــه اســتفاده درســت و علمــی از منابــع آبــی 
ــیده  ــعه بخش ــی را توس ــای منطقه ی ــد، همکاری ه می توان

ــه ثبــات دایمــی منجــر شــود. ب
او گفــت کــه  افغانســتان از طریــق ایجــاد طرزالعمل هــا، 
قوانیــن و معاهــدات خواســتار دریافــت راه حــل دوامــدار 

بــا کشــورهای همســایه اســت.
آقــای غنــی تصریــح کــرد کــه افغانســتان نســبت موقعیت 
جغرافیایــی، معــادن و منابــع آبــی، چانــس بزرگــی بــرای 
ــن  ــد ای ــه بای ــر دارد ک ــی از فق ــادی و رهای ــد اقتص رش

منابــع درســت اســتفاده و مدیریــت شــود.
ــع  ــن مناب ــت از ای ــتفادۀ نادرس ــه اس ــد ک ــد ورزی او تاکی
ســبب بــه  وجــود آمــدن اختــاف و بــی ثباتــی در کشــور 
شــده در حالی کــه اســتفاده درســت باعــث ثبــات دایمــی 

ــردد. ــه می گ ــتان و منطق در افغانس
ــا  ــد ب ــرد: افغانســتان بای ــد ک ــی تاکی ــور غن ــس جمه ریی
اســتفاده درســت از منابــع داخلــی بــه پــای خــود ایســتاد 
شــود، بــه خاطریکــه اتــکای دوامــدار بــه کمــک بیرونــی 

اشــتباه اســت.

آقــای غنــی خاطــر نشــان کــرد کــه آب اهمیــت حیاتــی 
دارد. او افــزود: "خــوب می دانیــم آب آبــروی مــا اســت و 

حفــظ آبــرو هــدف ملــی ما اســت".
ــش  ــه آب نق ــت ک ــود گف ــخنان خ ــی از س او در بخش
ــوری که  ــوص درکش ــه خص ــت دارد، ب ــدی در زراع کلی
۸۰ درصــد زراعتــی اســت؛ امــا بــا ایــن وجــود افغانســتان 
واردکننــده محصــوالت زراعتــی اســت و ایــن شــرم ملــی 
ــوالت  ــدۀ محص ــادر کنن ــد ص ــتان بای ــت. افغانس ــا اس م

ــدۀ آن. ــه وارد کنن ــی باشــد، ن زراعت
بــه گفتــۀاو، افغانســتان بــا مدیریــت درســت منابــع آبــی 
ــی  ــه خــود کفای ــه تنهــا ب ــز ن ــرژی نی ــد ان از لحــاظ تولی

ــرژی باشــد. برســد بلکــه بایــد صادرکننــدۀ ان
ــاره  ــز اش ــع آب نی ــت در توزی ــه عدال ــور ب ــس جمه ریی
کــرد و گفــت، امــروز یکــی از موضوعــات عمــده عــدم 
ــه  ــا ک ــی م ــام عنعنه ی ــت. نظ ــع آب اس ــت در توزی عدال

نهایــت عادالنــه بــود بــا خطــرات روبــرو اســت و بایــد 
ــریعت  ــاس ش ــیم آب براس ــه تقس ــس ب ــن کنفران در ای

ــد گــردد. تاکی
ــق  ــای عمی ــدن چاه ــه کن ــت ک ــان داش ــی بی ــای غن آق
ــر  ــای زی ــی، آب ه ــای علم ــدون در نظرداشــت معیاره ب
زمینــی را نابــود مــی کنــد، در حالــی کــه مــردم افغانســتان 
ــتفاده  ــه  اس ــا ک ــا و کاریزه ــتم قناده ــته از سیس در گذش
ــد  ــگ بای ــن فرهن ــد و ای ــتفاده می کردن ــود، اس ــدار ب پای

دوبــاره زنده شــود.
ــد ارزش  ــا فرهنــگ ســازی در کشــور بای ــه او، ب ــه گفت ب
ــت  ــا دول ــن راســتا تنه ــف شــود و در ای ــو تعری آب از ن
ــتان  ــردم افغانس ــی م ــا و تمام ــه علم ــدارد بلک ــه ن وظیف

ــد. ــد ســهم بگیرن بای
ــدم  ــبت ع ــا نس ــادی دارد؛ ام ــی زی ــع آب ــتان مناب افغانس
مدیریــت، نــا امنی هــا و عــدم ظرفیــت دولــت در 
ــد  ــه ۳۰ درص ــک ب ــد نزدی ــا می توان ــداث بندها،تنه اح
آب هــای خــود اســتفاده کنــد و باقی مانــده آب هــای 
ــود. ــرازیر می ش ــایه س ــورهای همس ــه کش ــیرین آن ب ش

ــورهای  ــوارد کش ــیاری از م ــه در بس ــود ک ــه می ش گفت
ــوط  ــن ســاختن مناطــق پروژه هــای مرب ــا ناام همســایه ب
خــود  آب هــای  از  افغانســتان  نمی گذارنــد  آب،  بــه 

ــد. ــر کن ــتفاده موث اس
ــرژی و  ــر ان ــی وزی ــد عثمان ــی احم ــم، عل ــویی ه از س
ــی از  ــت یک ــن نشس ــه ای ــت ک ــت گف ــن نشس آب درای
ــذاری و  ــون آب، سیاســت گ ــا پیرام ــن رویداده بزرگتری

ــت. ــور اس ــی در کش ــع آب ــت مناب مدیری
آقــای عثمانــی افــزود: چهارمیــن نشســت ملــی آب زیــر 
ــی  ــتان" در حال ــدار افغانس ــاف پای ــوان "آب و انکش عن
ــع آب در  ــه مناب ــا ب ــته گی ه ــه وابس ــود ک ــزار می ش برگ

ــد. ــش می یاب ــتان افزای ــان و افغانس جه
ــت  ــن نشس ــزاری چهارمی ــدف از برگ ــی ه ــای عثمان آق
ــده  ــن ش ــدف تعیی ــه 11 ه ــی ب ــت یاب ــی آب را دس مل
ــه ویــژه  ــع آبــی کشــور ب در مــورد اســتفاده بهتــر از مناب
ــدار اســت،  ــه انکشــاف پای هــدف ششــم کــه رســیدن ب
عنــوان کــرده افــزود: در پایــان ایــن دوره اعضــای کنگــره 
ــار نشســت  ــر چه ــس از ه ــرار اســت پ ــه ق ــی آب ک مل
"ملــی آب" در کشــور برگــزار شــود؛ معرفــی مــی شــوند.
بــه گفتــه او، در ادامــه ایــن نشســت ها، نشســت ملــی در 
راســتای تامیــن بــرق در کشــور در مــاه ثــور ســال آینــده 

خورشــیدی نیــز برگــزار خواهــد شــد.
ــاد  ــبب ایج ــی س ــع آب ــت: مناب ــرژی و آب گف ــر ان وزی
ــر  ــن فق ــی خطرناک تری ــر آب ــت و فق ــده اس ــا ش تمدنه
و مصوونیــت مهــم تریــن مصونیــت جوامــع مــی باشــد، 
بــه همیــن دلیــل تخریــب منابــع آبــی بــه منزلــۀ نابــودی 

پایه هــای انکشــافی دانســته می شــود.
ــا در   ــود تاش ه ــا وج ــه ب ــرد ک ــان ک ــی بی ــای عثمان آق
15 ســال گذشــته، افغانســتان در زمینــۀ مدیریــت آبــی در 
ــه اســت؛  ــه دســتاوردهای چندانــی دســت نیافت کشــور ب
زیــرا ظرفیت هــا محــدود بــوده و فســاد گســترده وجــود 

داشــته اســت.
بــه گفتــه او، بهــره بــرداری از بنــد ســلما، نصــب توربیــن 
در بنــد کجکــی و بهــره بــرداری از بنــد شــاه و عــروس 
ــم  ــی و تنظی ــد مدیریت ــده خورشــیدی در بُع در ســال آین
معاهــده هلمنــد در بُعــد سیاســی از دســتاوردهایی اســت 

کــه تــا هنــوز بــه انجــام رســیده اســت.
او درادامــه گفــت کــه پــان مدیریــت آب کشــور آمــاده 
شــده اســت؛ در ایــن پــان بــه اســتفاده از تکنالوژی هــای 

نویــن در مدیریــت آبــی تمرکــز شــده اســت. 
آقــای عثمانــی افــزود کــه مدیریــت و تطبیــق پروژه هــای 
ــی  ــن باشــد، در آن بندهــای آب ــت تأمی ــه امنی ــی ک مناطق
ــن  ــا در ای ــار بنده ــن و اعم ــود، دیزای ــی ش ــداث م اح
پــان مــد نظــر گرفتــه شــده و نیــز بــه ظرفیــت ســازی و 
نهــاد ســازی مدیریــت آبــی هــم در پرتــو اهــداف پایــدار 

انکشــافی توجــه شــده اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه مســووالن وزارت توســعه 
ــن وزارت  ــاری  ای ــال ج ــه در س ــد ک ــتاها می گوین روس
توانســته اســت 2۰۰ پــروژه آبرســانی را بــه هزینــه 1۷٫5 
ــت  ــور در ۳4 والی ــتای کش ــر در 11۹ روس ــون دال میلی

ــد. ــق کن تطبی
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ــه  ــځو پ ــي، د ښ ــارو وزارت واي ــو چ ــتان د بهرنی د افغانس

ــه ژمــن  ــو ت ــدې د هــر ډول تاوتریخــوايل له منځــه وړل وړان

دی.

یــاد وزارت وايــي، د ښــځو پــه وړانــدې د هــر ډول تبعیــض 

د له منځــه وړلــو نړيــوال کنوانســیون تــه بــه د افغــان مېرمنــو 

ــدې  ــور وړان ــع راپ ــی او جام ــو بریال ــه اړه ي ــت پ د وضعی

کــړي.

د بهرنیــو چــارو وزارت ســیايس مرســتیال حکمــت خلیــل 

ــوه  ــې ي ــل ک ــه کاب ــه دې اړه پ ــه ورځ پ ــنبې پ ــرزي د يکش ک

ــدې ادارې  ــې اړون ــل چېټول ــه ووی ــس ت ــري کنفران ــډ خ ګ

بایــد د دغــه راپــور پــه چمتــو کولــو کــې پــوره همــکاري او 

همغــږي ولــري.

نوموړي زیاته کړه:

"د دغــه راپــور پــه چمتــو کولــو کــې د ټولــو ادارو تــر منــځ 

الزمــې همغــږۍ تــه اړتیــا لیــدل کېــږي، پــه دې برخــه کــې 

لــه ټولــو اړونــدو ادارو څخــه غــواړو چــې خپــل راپورونــه د 

بهرنیــو چــارو وزارت رسه رشیــک او همغــږي کــړي، مــوږ 

غــواړو دغــه لــړۍ پــه بریــا رسه پــر مــخ الړه يش."

ــر راز  ــدې د ه ــه وړان ــځو پ ــل، د ښ ــرزي ووی ــاغيل ک ښ

ــیونټولو  ــوال کنوانس ــاره د نړی ــو لپ ــه وړل ــض د له منځ تبعی

سپارښــتونو او غوښــتونو تــه ژمــن دي او د عمــيل کولــو پــه 

ــيل. ــې الرې کار واخ ــرې ممکن ــه ه ــې ل ــې به ی ــه ک برخ

ــو  ــه وړل ــض د له منځ ــر راز تبعی ــدې د ه ــه وړان ــځو پ دښ

ــي  ــه عموم ــازمان پ ــو س ــرو ملتون ــیون د ملګ ــه کنوانس دغ

ــوی. ــب ش ــې تصوی ــه ۱۹۷۹ کال ک ــې پ ــه ک مجمع

ــي  ــل ملــړی او دوهــم نوبت ــدې خپ ــه دې وړان افغانســتان ل

راپــور دغــه کنوانســیون تــه د ۲۰۱۳ کال پــه جــوالی 

میاشــت کــې وړانــدې کــړی و او ټــاکل شــوې چــې خپــل 

درېیــم راپــور د روان کال د جــوالی پــه لســمه نېټــه وړانــدې 

کــړي.

د دغــه راپــور د چمتــو کولــو لپــاره د بهرنیــو چــارو وزارت 

ــې د  ــې په ک ــوې چ ــاکل ش ــډه کمېټهټ ــوه ګ ــرۍ ي ــه م پ

ــر څنــګ د  عدلیــې او ښــځو چــارو وزارت د مرســتیاالنو ت

ــو اســتازي هــم شــامل دي. ــو او مــدين ټولن ــري حقون ب

ــځې  ــتان کېښ ــه افغانس ــې پ ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــه  ــو پېښــو رسه مــخ دي چــې د دوی پ ــه ګڼ ــايت ل د زور زی

ــز کــړی دی. ــاوړه اغې ــې ن ــد ي ژون

وهلټکــول، پــه کــم عمــر کــې ودونــه، لــه بېالبېلــو 

ــځو  ــې او د ښ ــي ځورون ــت، جن ــه محرومی ــو څخ حقون

ــې د  ــه دي چ ــه څ ــې هغ ــورې پېښ ــمېر ن ــو ش ــر وړاندېی پ

ګرېــوان دي. او  مېرمنــې وررسه الس  افغانســتان 

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د ښــځو چــارو وزارت د 

دغــه راپــور پــر اهمیــت پــه ټینــګار رسه وايــي چــې د راپــور 

پــه چمتــو کولــو کــې بایــد لــه پــوره غــور او دقــت څخــه 

کار واخیســتل يش.

ــې دا  ــي چ ــپوږمۍ وردګ واي ــتیاله س ــه وزارت مرس د دغ

ــو  ــه کت ــه پ ــت ت ــني وضعی ــتان اوس ــد د افغانس ــور بای راپ

چمتــو يش تــر څــو د افغــان مېرمنــو د ژونــد رښــتینی انځور 

په کــې وړانــدې يش.

نوموړې زیاته کړه:

ــه  ــه پ ــواد حساســو رشایطــو ت ــت او د هې "د موضــوع اهمی

ــو  ــهډول چمت ــه ښ ــور پ ــې دا راپ ــه ويش چ ــد هڅ ــو بای کت

او برابــر يش، تــر څــو د افغــان مېرمنــو او نجونــو رښــتیني 

ــړل يش." ــکاس ورک ــې انع ــه په ک ــت ت وضعی

ــځو د  ــازمان د ښ ــو س ــرو ملتون ــې د ملګ ــتان ک ــه افغانس پ

ــدې د  ــه وړان برخــې رسپرســته رشويت اپډيهــاۍ د ښــځو پ

تاوتریخــوايل د له منځــه وړلــو پــه برخــه کــې د مــدين ټولنــو 

ــت  ــان حکوم ــوي او د افغ ــګار ک ــر رول ټین ــټونو پ او بنس

څخــه غــواړي چــې د ښــځو پــه وړانــدې د تاوتریخــوايل د 

مخینــوي پــه برخــه کــې جــدي اقدامــات وکــړي.

حکمت خلیل کرزی:

 د ښځو په وړاندې 

د تاوتریخوايل له منځه وړلو ته ژمن یو

سـفیر افغانسـتان در اسـام آباد گفـت اگـر پاکسـتان مـرز 
مشـترک دو کشـور را مجـدداً بازگشـایی نکند، کشـورش 
پروازهـای ویژه یـی بـرای خـارج کـردن شـهروندانش در 

پاکسـتان اعـزام می کنـد.
بـه گـزارش پایگاه زی نیوز، پاکسـتان 1۶ فبـروری در پی 
کشته شـدن ۸۸ تـن بـر اثـر بمبگـذاری انتحـاری در یـک 

عبادتـگاه در سـند مرز با افغانسـتان را بسـت.
سـفیر افغانسـتان در اسـام آباد معتقـد اسـت که پاکسـتان 
دالیـل متقاعـد کننده یـی بـرای بسـته نگـه داشـتن مـرز 

ندارد. مشـترک 
سـفیر افغانسـتان شـنبه در پیامـی در فیس بـوک نوشـت: 
اظهاراتـی مبنـی بـر اینکـه مـرز بایـد بسـته بمانـد تـا از 
عبـور تروریسـت ها جلوگیـری بـه عمـل آیـد هیچگونـه 
سـندیتی نـدارد؛ چـرا کـه این گونـه گذرگاه هـای مـرزی 
مثـل تورخـم و سـپین بولدک بـا صدهـا نیـروی امنیتـی و 
ارتـش محافظـت می شـود و در ایـن مکان هـا انـواع زیـر 

سـاخت ها و تجهیـزات مربوطـه وجـود دارد.
بـه گفتـه او، تـداوم تعطیلـی غیرمنطقی مسـیرهای تجاری 
و ترانزیتـی افغانسـتان - پاکسـتان هیـچ توجیـه دیگـری 

نـدارد اال آسـیب زدن بـه مردم افغانسـتان.
او همچنین در دیدار با سـرتاج عزیز، مشـاور نخست وزیر 
پاکسـتان در امـور خارجـی بـه او گفـت که اگـر مرز طی 
چنـد روز آتـی بازگشـایی نشـود، پروازهـای چارتر برای 

خـارج کـردن افـراد گرفتار ارسـال می کند.
بـه مـدت  را  پاکسـتان گـذرگاه مـرزی تورخـم  دولـت 
نامعلومـی بسـته اسـت و تمام انـواع ارتباطات بـه "دالیل 
موجـب  مسـیرها  شـدن  بسـته  اسـت.  مسـدود  امنیتـی" 
اسـت.  اسـام آباد شـده  و  کابـل  میـان  تنش هـا  تشـدید 

حمـات مـاه گذشـته جرقـه افزایـش تنش هـا بـود.
در همیـن حـال حامـد کـرزی، رییس جمهـوری سـابق 
افغانسـتان در واکنـش به بسـته ماندن مرز کشـورش گفته 
اسـت افغانسـتان خـط "دیورنـد" را به عنوان مرز رسـمی 
میان افغانسـتان و پاکسـتان به رسـمیت نخواهد شـناخت.
کـرزی در پیامـی تویتـری گفـت: دولـت پاکسـتان حـق 
نـدارد شـرایطی خاصـی را دربـاره خـط دیورنـد بـه مـا 
دیکتـه کنـد. ما بـه دولـت پاکسـتان یـادآوری می کنیم که 
افغانسـتان خط دیورند را به رسـیمت نشـناخته و نخواهد 

. خت شنا
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ورزش

ـــپ  ـــت ترام ـــه دول ـــرد ک ـــد ک ـــفید تایی ـــۀ کاخ س ـــر بودج مدی
اواخـــر همیـــن مـــاه، پیشـــنهاد »کاهـــش نســـبتًا چشـــم گیر« 

ــد. ــه می کنـ ــی را ارایـ ــای خارجـ ــۀ کمک هـ بودجـ
اکثـــر رســـانه های بین المللـــی اوایـــل هفتـــه گـــزارش 
دادنـــد کـــه دولـــت واشـــنگتن قصـــد دارد کاهـــش حـــدوداً 
یـــک ســـوم بودجـــۀ وزارت خارجـــه و آژانـــس بین المللـــی 

توســـعه را تقدیـــم کنگـــره کنـــد.
ـــفید  ـــۀ کاخ س ـــت بودج ـــس ادارۀ مدیری ـــی، ریی ـــک مولوین می
ـــی  ـــای خارج ـــم کمک ه ـــد داری ـــت: قص ـــوز گف ـــس نی ـــه فاک ب
ــل  ــارات در داخـ ــم آن اعتبـ ــم و می خواهیـ ــش دهیـ را کاهـ
ـــبتًا  ـــای نس ـــامل کاهش ه ـــنهادات ش ـــن پیش ـــود. ای ـــه ش هزین

چشـــم گیر در کمک هـــای خارجـــی می شـــود.
ـــازه  ـــت اج ـــه دول ـــور ب ـــش مذک ـــام، کاه ـــن مق ـــۀ ای ـــه گفت ب
ــش داده و  ــکا را افزایـ ــش امریـ ــۀ ارتـ ــا بودجـ ــد تـ می دهـ
ـــد. ـــن کن ـــعه را تأمی ـــرای توس ـــری ب ـــارد دال ـــنهاد 54 میلی پیش
ـــارد  ـــش از 5۰ میلی ـــا بی ـــاالنه تنه ـــکا س ـــدۀ امری ـــاالت متح ای
دالـــر بـــرای وزارت خارجـــه و برنامـــۀ یواس ای ایـــد هزینـــه 
ــتر  ــا بیشـ ــری و یـ ــارد دالـ ــل، ۶۰۰ میلیـ ــد و در مقابـ می کنـ
ــیاری از  ــرد. بسـ ــر می گیـ ــه در نظـ ــون بودجـ ــرای پنتاگـ بـ
ــۀ  ــش بودجـ ــه کاهـ ــبت بـ ــره نسـ ــان کنگـ جمهوری خواهـ

وزارت خارجـــه ابـــراز نگرانـــی کردنـــد.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــۀ روســیه بــه خبر منتشــر شــدۀ 
ــن ترامــپ و  ــاط بی ــارۀ ارتب ــۀ واشــنگتن پســت درب در روزنام

روســیه پاســخ داد.
ماریــا زاخــاروا، ســخنگوی وزارت خارجــۀ روســیه گفــت: در 
مرکــز ایــن طــرح »دسیســۀ بین المللــی« قــرار دارد کــه نــام آن 
را ارتباطــات مشــهود یــا احتمالــی بیــن تیــم ترامــپ بــا روســیه 
ــلیاک«  ــرگئی کیس ــی »س ــگاران امریکای ــته اند و روزنامه ن گذاش

ســفیر روســیه در امریــکا را در مرکــز آن قــرار داده انــد.
ــار  ــش ب ــده ش ــر از قاع ــی جالب ت ــرح خیل ــن ط ــزود: ای او اف
دســت دادن در فلــم »کاج هــا« اســت،  تحریک آمیزتریــن بخــش 

ایــن طــرح عــدم ارتبــاط بیــن کیســلیاک بــا پوتیــن اســت؟!
روســیه  خارجــۀ  امــور  وزیــر  الوروف،  ســرگئی  پیشــتر 
ــتگاه  ــا دس ــای او ب ــلیاک و تماس ه ــه کیس ــات وارده ب اتهام

بــود. کــرده  رد  را  امریــکا  ریاســت جمهوری 
او خاطرنشــان کــرد کــه شــرایط در امریــکا بــه گونه یــی شــده 

کــه یــاد جریــان تعقیــب توهمــات می افتیــم.

نخســت وزیر چیــن بــا ُهشــدار نســبت بــه ورود جهــان بــه عرصــۀ 
ــادۀ  ــد آم ــه پکــن بای ــرد ک ــد ک تحــوالت سیاســی و اقتصــادی تأکی
ــه  ــکار ب ــارۀ آش ــه اش ــی ک ــد؛ اظهارات ــی باش ــر« آت ــرایط وخیم ت »ش

ســخنان ترامــپ اســت.
ــرۀ  ــاح کنگ ــن روز افتت ــن در اولی ــت وزیر چی ــگ، نخس ــی کچیان ل
ــه  ــال ورود ب ــان در ح ــدار داد، جه ــن ُهش ــق چی ــاالنۀ خل ــی س مل
دوره یــی از تحــوالت عمیــق سیاســی و اقتصــادی اســت. ایــن مقــام 
ُهشــدار داد، چیــن بایــد آمــادۀ »شــرایط پیچیده تــر و وخیم تــر 

ــد. ــن« باش ــارج از چی ــی« حاصــل »تحــوالت داخــل و خ آت
ــه  ــر مســتقیم ب ــراً اشــاره یی غی ــه ظاه ــگ در ســخنانی ک ــی کچیان ل
ــیاری  ــای بس ــت: تردیده ــود، گف ــپ ب ــوکه کنندۀ ترام ــروزی ش پی
دربــارۀ مســیر سیاســت های اقتصــادی مهــم و اثــرات جانبــی آن هــا 
ــود و  ــی ش ــب بی ثبات ــد موج ــل می توان ــن عوام ــود دارد و ای وج

ــه افزایــش اســت. ــه صــورت مشــهودی رو ب ــد ب تردی
ــمن«  ــن را »دش ــه چی ــکا ک ــوری امری ــپ، رییس جمه ــد ترام دونال
ــه  ــرده ک ــد ک ــرراً تهدی ــود، مک ــرده ب ــف ک ــده توصی ــاالت متح ای
سیاســتی رقابتی تــر علیــه تجــارت بــا چیــن ایجــاد می کنــد و 
ــگ  ــدن جن ــه وجــود آم ــارۀ ب ــی را درب ــارات نگرانی های ــن اظه همی
تجــاری میــان ایــن دو قــدرت اقتصــادی بــزرگ جهــان ایجــاد کــرده 

اســت.

ــد  ــت. چن ــیه داش ــابقه یی در روس ــته مس ــب گذش ــارز، ش ــد مب ــاز محم ب
ــه   ــا ۳ ضرب ــش را ب ــه حریف ــود ک ــته ب ــابقه نگذش ــاز مس ــی از آغ ثانیه ی
مشــت نقــش بــر زمیــن کــرد. وقتــی داور میــدان، بازمحمــد مبــارز را برنــدۀ 
مســابقه اعــام کــرد، او بــا صــدای بلنــد فریــاد کشــید: "ایــن حریــف مــن 
ــد. ــر داده ان ــود و مــن داخــل رینــگ متوجــه شــدم کــه حریفــم را تغیی نب

ــه حریفــش داد.  ــود، ب ــه ب ــی  را کــه از آن مســابقه گرفت ــارز کاپ قهرمان مب
ــا انتشــار پیامــی در فیس بــوک از ایــن  او دقایقــی پــس از پایــان مســابقه ب

مســابقه ابــراز پشــیمانی کــرد.
ــم و  ــد رفت ــه تایلن ــل ب ــاه کام ــک م ــن ی ــت: "م ــان داش ــارز بی ــای مب آق
ــام  ــود. شــخصی به ن ــری ب ــرد دیگ ــن ف ــف م ــردم. حری ــاده ک ــود را آم خ
)درمن الهــو( در حــق مــن و ملــت افغانســتان خیانــت کــرده و حریفــم را 
تغییــر داده اســت. کســی کــه بــا مــن مســابقه داد، اصــًا ورزشــکار نبــود. 
ــردم، اصــًا  قصــد بدنام کــردن مــن را داشــتند. مــن از این کــه مســابقه را ب
ــیمانم.  ــه پش ــم؛ بلک ــم نمی کن ــاری ه ــچ افتخ ــتم و هی ــال نیس خوش ح

ــردم." ــارزه ک ــادی مب ــان ع ــک انس ــا ی ــه ب ــم ک ــت می کش خجال
ــه  ــم، ب ــن مســابقه گرفت ــه از ای ــی  را ک ــن کاپ قهرمان ــه داد: "م ــارز ادام مب
ــانی  ــن و وطن فروش ــود دادم. خائنی ــدان شــده ب ــه وارد می ــان کســی ک هم
هســتند کــه قصــد بدنام کــردن مــن را داشــتند. حریــف اصلــی مــن در روز 

وزن کشــی هــم حاضــر نبــود.
بــه همیــن دلیــل تصاویــری از جریــان وزن کشــی منتشــر نکــردم. بــه مــن 
ــی وارد  ــا وقت ــا روز مســابقه می رســد، ام ــم ت ــه حریف ــود ک ــه شــده ب گفت

میــدان شــدم، یــک انســان عــادی در مقابلــم ظاهــر شــد.
مبــارز اظهــار داشــت، کســانی کــه در حــق مــن خیانــت کرده انــد، در حــق 
ــت  ــی از مل ــه نماینده گ ــن ب ــون م ــد، چ ــت کرده ان ــتان خیان ــت افغانس مل

افغانســتان در ایــن مســابقه حاضــر شــدم."

در ادامـــۀ رقابت هـــای قهرمانـــی جـــام آســـیا بـــرای صعـــود بـــه 
ـــتان  ـــاحلی افغانس ـــال س ـــی فوتب ـــم مل ـــال 2۰1۷، تی ـــی س ـــام جهان ج
ـــن  ـــاحلی چی ـــی س ـــم مل ـــر دو تی ـــت ب ـــۀ هف ـــا نتیج ـــا، ب در مالیزی

را شکســـت داد.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه دو روز پیـــش تیـــم ملـــی فوتبـــال 

کشـــور، پنـــج بـــر ســـه تیـــم مالیزیـــا را نیـــز شکســـت داد.
تیـــم ملـــی فوتبـــال ســـاحلی افغانســـتان دومیـــن حضـــوراش در 
رقابت هـــای مقدماتـــی جـــام جهانـــی اســـت کـــه بـــا تیم هـــای 

ـــت. ـــروه اس ـــم گ ـــن ه ـــن و چی ـــران، بحری ـــا، ای مالیزی
ــروز  ــتان امـ ــم افغانسـ ــه، تیـ ــروزی قاطعانـ ــن پیـ ــب ایـ ــا کسـ بـ
ـــد  ـــت خواه ـــه رقاب ـــران ب ـــم ای ـــا تی ـــس از چاشـــت ب ســـاعت 2:۰۰ پ

پرداخـــت.
ـــری  ـــس خب ـــران در کنفران ـــم ای ـــی تی ـــه مرب ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ای
ـــوان  ـــه عن ـــن ب ـــم چی ـــتان، از تی ـــم افغانس ـــن تی ـــم گرفت ـــت ک ـــا دس ب

ـــود. ـــرده ب ـــاد ک ـــود ی ـــی خ ـــف اصل حری
تیمـــی کـــه امـــروز بـــا شکســـت هفـــت بـــر دو از ســـوی تیـــم 
ـــل  ـــنگینی را متحم ـــت س ـــتان شکس ـــاحلی افغانس ـــال س ـــی فوتب مل

ـــت. ـــده اس ش

دولت امریکا کمك های 
خارجی را کاهش می دهد

موضع گیری جدید روسیه در خصوص 

ارتباط ترامپ با این کشور

ُهشدار چین نسبت به ورود جهان به دوره 
انقالب های سیاسی و اقتصادی

مبارز:
در حـق مـن و مـلت 

افغانستان خیـانت کـردند

پیروزی ساحلی بازان افغانسان 

در مقابل ساحلی بازان چین

ملک ستيز

آه، شؤوینیسم!
ــی  ــا برتری جوی ــم )Chauvinisme(ی واژۀ شؤوینیس
ملــی و تبــاری معنــا می دهــد. ایــن برتری جویــی، 
را  جامعــه  افــراد  و  اجتماعــی  گروه هــای  ملت هــا،  ســایِر 
تحقیر}کوچــک{ می ســازد. شؤونیســت کســی اســت کــه بــا ایمــان 
کــور، حــس بدبینــی و کینــه نســبت بــه کســانی که از تبــار او نیســتند، 
عمــل می کنــد. شؤونیســت ها بــر جــال و شــکوه تبــاری خــود فخــر 
می کننــد و ارزش هــای اتنیکــی ســایر گروه هــا را بی بهــا می پندارنــد. 
از ایــن رو، تــاش می کننــد تــا ســایر گروه هــای اجتماعــی از حقــوق 
ــد نباشــند. شؤونیســت ها جــال خــود را  ــان بهره من ــا آن هم ســانی ب
ــن  ــد. از ای ــل می کنن ــران تحمی ــر دیگ ــور ب ــات ک ــا زور و احساس ب
ــدود  ــی را مح ــی اجتماع ــاهل و هم گرای ــم، راه تس ــر، شؤوینیس منظ

می ســازد.
روش شؤوینیســم از نــام یــک ســرباز ناپلیــون بناپــارت به نــام 
ــی از  ــت. او یک ــرده اس ــأت ک ــووین )Chauvinn( نش ــکای ش نی
مبارزیــن جبهــات ناپلیــون در ســال های 1۸15 بــوده و همیشــه 
ــا مباهــات، بــر ســایر  لبــاس امپراتــوری ناپلیــون به تــن می کــرده و ب

ــت. ــه اس ــری می تاخت ــی و فک ــگ جبه ی ــا در جن تباره
ــی  ــاالی علم ــار ب ــه اعتب ــی ک ــیرنامۀ دنمارک ــیر را از تفس ــن تفس ای
دارد، به نــام Den Store Danske, Gyldendal برگــردان کــردم. 
به بــاور مــن، روش و فرهنــگ شؤوینیســم، ازبــک، پشــتون، تاجــک، 
ــیمای  ــت ترین س ــم، زش ــد. شؤوینیس ــوچ و… نمی شناس ــزاره، بل ه
انســانیت اســت. هریــک مــا می توانیــم قربانــی ایــن روِش وهم نــاک 

ــویم: ــاری می ش ــا بیم ــن روش ی ــی ای ــی قربان ــویم. چه زمان ش
1-زمانــی کــه فرهنــگ پاییــن سیاســی به ویــژه مطلق گرایــی و 

ــت. ــلط اس ــا مس ــر م ــی ب تمامیت خواه
2-فرامــوش می کنیــم کــه انســان هســتیم. از یــاد می بریــم کــه 

همســانی، بنیادی تریــن جوهــر انســانیت اســت.
مــا  نداریــم.  )مدنــی(  شــهروندی  آموزه هــای  از  ۳-آگاهــی 
می توانیــم سلســله یی از گواهی نامه هــای علمــی داشــته باشــیم، 
امــا از آموزه هــای شــهروندی کــه بــر بنیــاد پلورالیســم شــکل گرفتــه 

ــیم. ــته باش ــد نداش ــا تعه ــه آن ه ــوده و ب ــت، آگاه نب اس
این جاست که شؤونیست می شویم.

يعقوب يسنا

است  افغانستان  پشتون  قوم  تاریخی  نام  »افغان«  واژۀ 
که در یک سدۀ پسین این نام به عنوان هویت سیاسی 
به نام  سیاسی  جغرافیای  به  و  افغانستان  اقوام  همۀ  بر 
عنوان  به  )افغان( می تواند  نام  این  بنابراین،  اطاق می شود.  افغانستان 
اما  افغانستان است؛  اقوام  از  نام یکی  زیرا  قبول شود،  هویت سیاسی 
درصورتی که اعتراض وجود نداشته باشد و تحمیل نشود. اگر اعتراض 
وجود داشته باشد، باید اعتراض اقوام دیگر افغانستان نسبت به این نام 
درنظر گرفته شود و با مدارا نسبت به اعتراض ها و نسبت به نام )افغان( 

برخورد شود.
من به عنوان یک شهروند، درصورتی که اعتراض وجود نداشته باشد، 
و  شود  انتخاب  سیاسی ام  هویت  عنوان  به  که  افغانستان  قوم  هر  نام 
افغان،  نام  این  نمی کند  فرق  دارم؛  قبول  باشد،  نداشته  تحمیلی  جنبۀ 
تاجیک، اوزبیک، هزاره، بلوچ و... باشد. اما در هرصورت، مهم رضایت 
توسط  این رضایت  نمی کند  فرق  است.  افغانستان  اقوام  و  شهروندان 

همه پرسی یا از هر شیوۀ دیگر فراهم شود.
این که گفته شد: واژۀ )افغان( نام تاریخی قوم پشتون افغانستان است، 
ده ها سند تاریخی در اسناد هندی، ایرانی، چینی و عربی وجود دارد. 
اوگهنه  واژه  افغان شکل تحول یافتۀ  واژۀ  نظرند که  این  به  دانشمندان 
کتیبۀ  در  اپگان  و  اوستا  در  اپجن  و  اوجن  در سانسکریت؛  اوگهن  و 
منسوب به دوران شاپورِ اول ساسانی است. این واژه از اوگهنه و اوجن 
به اوگان و اپگان تحول یافته است َو در دورۀ اسامی که آواشناسی 
زبان عربی بر زبان های ایرانی تسلط پیدا کرد؛ واژه های که به /پ/ بود 
به /ف/ تحول کرد؛ »پ« اپگان تحول کرد به »ف« و /گ/ واژۀ اپگان 
دچار تحول به /غ/ شد که واژۀ اپگان شده است، افغان. /پ/ این واژه 
نیز دو صورت تلفظ به /ف/ و به /و/ دارد. فکر می کنم صورت تلفظ 
به /و/ دقیق تر و قدیمی تر است که با اوگان و اوگهنه در سانسکریت 
اوغان  بلکه  نه،  افغان  محاوره،  زبان  در  زبانان  فارسی  است.  نزدیک 
به  نیز در مناسبات دوستانه و صمیمی  می گویند. خود قوم پشتون ما 
خودشان خطاب می کنند که ما اوغان ها.... در شاهنامۀ فردوسی این واژه 

به صورت افغان به کار رفته است.
واژه  این  تعدادی  کرده اند:  معنا  گونه  دو  را  افغان  واژۀ  زبان شناسان 
در  اوگهنه  واژۀ  که  نظرند  این  به  اکثراً  اما  کرده اند،  معنا  سوارکار  را 
معنا  جداافتاده  و  جداشده  افگنده،  اوستا  در  اوجن  و  سانسکریت 
می دهد. این معنا خاستگاه تاریخی و اجتماعی دارد؛ زیرا نظر بر این 
است اوگهنه یا اوجن گروهی بوده است که از بدنۀ کلی قبیله به نوعی 

جدا شده بودند یا افگنده شده بودند.
یادداشت: برای روشنگری نوشته شد. اما پیشنهادم این است، هنگامی 
که در باالی شناسنامه »جمهوری اسامی افغانستان« می آید؛ دیگر ذکر 

واژۀ افغان یا افغانستان زاید است. بهتر است مدارا صورت بگیرد.

فيـسبـوک نـــامــه

ACKU



Year 8 y NO 1978 y Monday 6 March 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

خبرگزاری رويترز
در حالــی کــه دولــت جدیدامریــکا موضعــی مدافعانــه 
در مقابــل ادعاهــا مبنــی بــر مداخلــه روســیه در 
انتخابــات اخیــر ایــن کشــور اتخــاذ کــرده اســت، امــا 
ترامــپ بــه نظــر نمی رســد کــه دیگــر بــرای تحســین 

ــد. ــت بنویس ــن توئی ــود در کرملی ــای خ همت
در حالــی کــه کمتــر از 5 هفتــه از روی کارآمــدن 
جدیدامریــکا  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
می گــذرد شــانس ها بــرای ظهــور یــک بهــار در 
ــات  ــه مقام ــه گفت ــان واشــنگتن و مســکو ب ــط می رواب
امریکاییدورتــر و دورتــر می نمایــد؛ روابطــی کــه 
ــر  ــپ و والدیمی ــان ترام ــت" می ــه "رفاق ــه ب ــا توج ب
کمپیــن  جریــان  در  روســیه  پوتین،رییس جمهــور 
ــا  ــودی داشــت ام ــر فرصــت بهب ــه نظ ــیامریکا ب سیاس
مشــاوران سیاســی خارجــی ترامــپ ایــن روزهــا 
ــد و  ــاذ می کنن ــیه اتخ ــه روس ــخت تر علی ــی س مواضع
بــه نظــر می رســد در پــی کنــاره گیــری مایــکل فلــن، 
اولیــن مشــاور امنیــت ملــی او در مــاه گذشــته رویکــرد 
ترامــپ درقبــال مســکو رو بــه تغییــر و تحــول اســت.
ــا  ــر ب ــرم ت ــط گ ــان رواب ــه از حامی ــن ک ــکل فل مای
مســکو بــود بــا ژنــرال مک مســتر کــه مواضعــی جنــگ 
طلبانه تــر در مقابــل روســیه دارد و بــا جیمــز ماتیــس، 

ــکا متحــد اســت جایگزیــن شــد. ــاع امری ــر دف وزی
در نشــانه دیگــر از ســخت تــر شــدن رویکــرد دولــت 
ــی  ــات دولت ــن از مقام ــیه دو ت ــال روس ــکا در قب امری
می گوینــد، دولــت فعلیامریــکا ســمت مشــاوره مســائل 
روســیه در شــورای امنیــت ملــی را بــه فیونــا هیل،یکــی 

از منتقــدان سرســخت پوتیــن پیشــنهاد داده اســت.
ــل  ــن عام ــای پوتی ــوان "آق ــت عن ــل تح ــاب هی کت
نفــوذی کاخ کرملیــن" کنایــه ای اســت از گذشــته ایــن 
رهبــر روســی بــه عنــوان افســر آژانــس جاسوســی کا 
گ ب کــه سرشــار از انتقــادات علیــه پوتیــن اســت. بــا 
ایــن حــال هنــوز مشــخص نیســت کــه هیــل ســمت 

ــر. ــا خی پیشــنهادی را پذیرفتهی
عــاوه بــر ایــن فشــارها از ســوی هــم قطــاران 
پیــدا  افزایــش  جمهوری خــواه ترامــپ در کنگــره 
کــرده اســت؛  هــم قطارانــی کــه فاصلــه بســیار زیــادی 
بــا وعده هــای انتخاباتــی ترامــپ در قبــال پوتیــن 
ــی  ــدان اروپای ــی متح ــارها را نگران ــن فش ــد. ای دارن
ــن  ــاس آن ممک ــه براس ــانه ای ک ــر نش ــه ه ــبت ب نس
ــیه  ــه روس ــا علی ــکا تحریم ه ــت رییس جمهورامری اس
ــیان  ــت از شورش ــه در حمای ــاق کریم ــس از الح را پ

اوکرایــن تســهیل بخشــد، مضاعــف می کنــد.
تحلیلگــران در تحلیــل موانــع جدیــد در مســیر ایجــاد 
روابــط حســنه بــا روســیه بــه وقایعــی اشــاره می کننــد 
ــاد  ــنر، دام ــارد کوش ــر ج ــاه اخی ــد م ــی چن ــه ط ک
ــایر  ــتان کل و س ــنز، دادس ــف سش ــور، ج رییس جمه
ــد  ــا می کن ــه و ادع ــپ را در برگرفت ــم ترام اعضــای تی
تیمرییس جمهــور فعلیامریــکا در جریــان و پــس از 
ــات  ــا مقام ــوری ب ــت جمه ــی ریاس ــن انتخابات کمپی

ــد. ــاط بوده ان ــی در ارتب روس
ایــن تحقیقــات رو بــه گســترش کــه اکنــون بــر سشــنز 
واشــنگتن  در  بــا ســفیر مســکو  او  تماس هــای  و 
تمرکــز یافتــه اســت از آن طــرف درخواســت ها بــرای 
ــه مســکو  ــاره احتمــال مداخل گســترش تحقیقــات درب
ــش داده  ــج آن را افزای ــر نتای ــر ب ــات و تاثی در انتخاب

اســت.
متیــو رویانســکی،یکی از کارشــناس مســائل روســیه در 
اندیشــکده ویلســون در ایــن بــاره می گویــد، در حــال 
ــاختار  ــیاری در س ــش بس ــیه تن ــاره روس ــر درب حاض
سیاســیامریکا شــکل گرفتــه اســت و بــه همیــن دلیــل 
ــس  ــه راه پ ــش و ن ــه راه پی ــاله ن ــن مس ــپ در ای ترام

دارد.
ــد،  ــز می گوین ــفید نی ــات کاخ س ــان مقام ــن می در ای
مقامــات  میــان  نامناســبی  و  مهــم  ارتبــاط  هیــچ 
ــز  ــا نی ــته و روس ه ــود نداش ــی وج ــی و روس امریکای
ــد. ــب می کنن ــات را تکذی ــه در انتخاب ــه مداخل هرگون

ــوز سیاســت  ــپ هن ــه ترام ــی ک ــان در حال ــن می در ای
ــر  ــرده اســت اکث ــام نک ــیه را اع ــال روس خــود در قب
ــط  ــی در رواب ــر چندان ــد کــه تغیی ــان می کن نشــانه ها بی

ــن  ــن تری ــه پایی ــون ب ــه اکن ــور ک ــن دو کش ــان ای می
ــد.  ــد ش ــاد نخواه ــت ایج ــیده اس ــود رس ــطح خ س
ــر ســر تحــوالت  ــن دو کشــور ب ــات ای ــده اختاف عم

ــت. ــن اس ــائل رخ داده در اوکرای ــوریه و مس س
عــاوه بــر ایــن ماتیــس بــه عنــوان وزیــر دفــاع ترامــپ 
تــاش کــرد تــا در دیــدار مــاه گذشــته خــود بــا ســران 
ــد  ــان کن ــازد و خاطرنش ــن س ــا را مطمئ ــی آنه اروپای
ــیه در  ــکا و روس ــی میانامری ــکاری نظام ــچ هم ــه هی ک

آینــده ای نزدیــک ممکــن نخواهــد بــود.
در همیــن حــال نیکــی هیلــی، نمایندهامریــکا در 
ــیه در  ــدام روس ــته اق ــه گذش ــی هفت ــل ط ــازمان مل س
اســتفاده از حــق وتــوی خــود بــرای حفاظــت از 
ــت  ــورای امنی ــه ش ــل قطعنام ــوریه در مقاب ــت س دول
ــرا  ــن اخی ــرد و همچنی ــوم ک ــل را محک ــازمان مل س
تاکیــد کــرده اســت کــه ســازمان ملــل الحــاق کریمــه 

بــه روســیه را بــه رســمیت نمی شناســد.

ــا روســیه و  ــر ب ــک ت ــط نزدی اســتقبال ترامــپ از رواب
تاکیــد بــر ایــن مســاله طــی کمپیــن انتخاباتــی اش بــه 
ویــژه در بخــش مبــارزه بــا تروریســم در میــان مقامــات 
فعلــی و ســابق امریکایــی ایــن نگرانــی را ایجــاد 
ــل  ــکا را درمقاب ــع امری ــاید مناف ــپ ش ــه ترام ــرد ک ک
ــی  ــه گروه های ــی علی ــی و نظام ــای اطاعات همکاری ه

ــد. ــه کن چــون داعــش مبادل
امــا اکنــون لحــن ترامــپ در مقابــل روســیه نســبت بــه 
آنچــه کــه در روزهــای کمپیــن مطــرح می شــد بســیار 
تغییــر کــرده اســت؛ زمانــی کــه او پوتیــن را بــه عنــوان 
ــور  ــرد و رییس جمه ــین می ک ــد تحس ــری قدرتمن رهب

روســیه نیــز بــه تعریــف کــردن از او می پرداخــت.
ترامــپ در کنفرانــس خبــری اواســط فوریــه خــود در 
ــا  ــرای همــکاری ب ــاره توضیــح داد کــه "مــن ب ایــن ب
روس هــا بســیار مشــتاقم امــا ممکــن اســت کــه نتوانــم 

بــا پوتیــن کنــار بیایــم".
در همیــن حــال طــی هفتــه گذشــته دو تــن از مقامــات 
ارشــد اروپایــی در حالــی کــه خواســتند نامشــان 
ــا  ــه آنه ــد ک ــگاران اطــاع دادن ــه خبرن ــاش نشــود ب ف

ــبت  ــپ نس ــت ترام ــع دول ــر مواض ــه تغیی ــز متوج نی
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــون ب ــیه شــده اند و اکن ــه روس ب
ــزرگ  ــه ای ب ــارکت در مبادل ــرای مش ــی ب ــچ تمایل هی

ــدارد. ــود ن ــکو وج ــنگتن و مس ــان واش می
یکــی از ایــن مقامــات گفتــه اســت مســاله ای کــه مــا در 
حــال بررســی آن هســتیم و بــرای آن تــاش می کنیــم 
ــکا و  ــی میانامری ــه بزرگ ــچ مبادل ــه هی ــت ک ــن اس ای
روســیه بــا ایــده انجــام یــک معاملــه بــزرگ در حــوزه 

سیاســی و نظامــی مطــرح نباشــد.
ــن  ــز در ای ــی نی ــات ارشــد اروپای یکــی دیگــر از مقام
ــد  ــیه بای ــل روس ــت: در مقاب ــرده اس ــریح ک ــاره تش ب
صادقانــه بگویــم کــه اکنــون بــه نظــر می رســد 
تحلیل هــا و مواضــع دولــت فعلیامریــکا نســبت بــه دو 
یــا ســه مــاه گذشــته بســیار بــه مواضــع مــا نزدیک تــر 

شــده اســت.
از آن طــرف کرملیــن روز چهارشــنبه اعــام کــرد کــه 

ــت ترامــپ  ــه در انتظــار اقدامــی از ســوی دول صبوران
اســت تــا متوجــه آینــده روابــط میــان دو کشــور شــود.
ــگاران  ــه خبرن ــارات ب ــن اظه ــن در ای ســخنگوی پوتی
ــپ  ــی را از ترام ــای متفاوت ــا بیانیه ه ــون م ــت: تاکن گف
ایــن  بنابرایــن منتظــر موضــع رســمی  شــنیده ایم 

ــتیم. ــور هس کش
ســناتور  روبیــو،  مارکــو  حــال  همیــن  در 
روابــط  کمیتــه  عضــو  و  جمهوری خواهامریکایــی 
ــبت  ــی نس ــی اظهارات ــور ط ــن کش ــنای ای ــه س خارج
ــپ  ــه ترام ــن ب ــا پوتی ــات ب ــط و توافق ــده رواب ــه آین ب

داد. هشــدار 
ــش از  ــا پی ــت: م ــاره گف ــن ب ــنبه در ای او روز چهارش
ــد در  ــد می توان رییس جمهــور فعلــی کــه گمــان می کن
ارتبــاط بــا پوتیــن دســت بــه اقدامــات بیشــتری بزنــد 
ــر  ــرات دیگ ــواه و دموک ــور جمهوری خ دو رییس جمه
ــد  ــن خوردن ــه زمی ــر ب ــا س ــا ب ــر دوی آنه ــتیم. ه داش
چراکــه متوجــه نبودنــد کــه بــا چــه چیــزی مواجهنــد. 
ایــن امیــد قلبــی مــن اســت کــه رییس جمهــور فعلــی 

مــا اشــتباه مشــابهی را مرتکــب نشــود.

رفاقتی که به سردی می گراید!

در آزمــون کانکــور ۹۶ بیــش از ۶2 هــزار داوطلــب بــه دانشــگاه های 
ــد از کل  ــًا 21 درص ــم تقریب ــن رق ــا ای ــد، ام ــتان راه می یابن افغانس
ــی  ــد و باق ــکیل می ده ــور را تش ــون کانک ــان آزم ــوع داوطلب مجم
ــات  ــگاه ها و موسس ــِت در دانش ــد پش ــدود ۷۹ درص ــان، ح داوطلب

ــد. ــد مان آموزشــی خواهن
فیصــل امیــن، ســخنگوی وزارت تحصیــات می گویــد، شــمار 
جلب وجــذب داوطلبــان کانکــور نســبت بــه ســال گذشــته 5 هــزار 

ــه اســت. کرســی افزایــش یافت
ــش از ۳۰۰  ــش رو بی ــال پی ــون س ــن، در آزم ــای امی ــۀ آق ــه گفت ب
هــزار داوطلــب شــرکت می کننــد و داوطلبانــی کــه از ایــن آزمــون 
می گذرنــد، در موسســات نیمه عالــی و دانشــگاه های دولتــی و 

ــد. ــد ش ــذب خواهئ ــی ج خصوص
ســخنگوی وزارت تحصیــات می گویــد، در ســال ۹۶، وزارت 
آمــوزش و پــرورش داوطلبــان آزمــون کانکــور را جــذب نمی کنــد.
ــاری  ــاه ج ــخ 1۹ و 2۰ م ــه تاری ــور ب ــون کانک دور اول و دوم آزم

)حوت/اســفند( برگــزار می شــود

رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی می گویــد کــه زنــان 
در محیــط کار بــا آزار و اذیــت مواجــه هســتند. 

ــتم  ــت از هش ــم گرامی داش ــروز در مراس ــداهلل دی ــداهلل عب عب
مــارچ در مقــر ریاســت اجرایــی گفتــه اســت که دســت آوردها 
در عرصــۀ تحقــق حقــوق زنــان چشــم گیر اســت؛ امــا کافــی 

نمی باشــد. 
ــان  ــه زن ــونت علی ــا خش ــارزه ب ــه مب ــت ک ــداهلل گف ــای عب آق
ــان  ــی و همــکاری جــدی می ــد بســیج مل و کاهــش آن نیازمن
نهادهــای دولتــی اســت. بــه گفتــۀ او، در ایــن زمینــه همــکاری 
ــی  ــۀ مدن ــای جامع ــا و اعض ــان نخبه ه ــی می ــط منطق و رواب

ــود. ــی می ش ــم تلق ــیار مه ــرام بس ــای ک ــوص علم به خص
او افــزود: نقــش زنــان در برنامه هــای کان ملــی به  ویــژه 
توســعه پایــدار، چارچــوب صلــح و میثــاق شــهروندی 
ــان  ــهم آن ــارکت و س ــدون مش ــرا ب ــد؛ زی ــته می باش برجس

ــت. ــن نیس ــه ممک ــر در جامع ــعه و تغیی توس
ــی  ــت وحــدت مل ــه حکوم ــپرد ک ــده س ــی وع ــس اجرای ریی
بــرای مبــارزه جــدی بــا خشــونت  علیــه زنــان، توانمندســازی 
ــد  ــان متعه ــای آن ــا و توانایی ه ــت ظرفیت ه ــادی، تقوی اقتص

ــوده و تــاش بیشــتر مــی ورزد. ب

بیش از 300 هزار داوطلب کانکور

رییس اجرایی:

هنوزهم زنان در محیط کار 
با تبعیض و آزار و اذیت روبرو هستند
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