
   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2278  د  و    شنبه         14  جو زا    /   خرد  ا  د     y    1397    19 رمضان   مبارک    y 1439  4 جون       2018

نفهمی و نادانی سه نوع است: یکی آن که انسان هیچ نداند،
 دوم آن که آن چه را که الزم است نداند، و سوم آن که آن چه را نباید بداند، بداند

دوكلوس

شــماری از اعضــای مجلــس ســنا 
می گوینــد کــه مراکــز ثبــت نــام 
رای دهنــدگان در مکاتــب باعــث 
دانــش  و  خانواده هــا  نگرانی هــای 
آمــوزان شــده و کمیســیون انتخابــات 
نبایــد از مکاتــب بــه خاطــر ثبــت نــام 

رای دهنــدگان کار بگیــرد.
ــس  ــو مجل ــک عض ــب ی ــا حبی لیلم
ســنا روز یکشــنبه )13 جــوزا( در 
نشســت عمومــی ایــن مجلــس گفــت 
کــه موجودیــت مراکــز ثبــت نــام رای 

ــده  ــبب ش ــب س ــدگان در مکات دهن
اســت تــا بســیاری از دانــش آمــوزان 
از رفتــن بــه مکتــب بــاز بماننــد. 
وی تاکیــد کــرد کــه ایــن کار باعــث 
دانــش  و  خانواده هــا  نگرانی هــای 

ــت. ــده اس ــوزان ش آم
بــه خاطــر  انتخابــات،  کمیســیون 
ثبــت نــام رای دهنــدگان از مکاتــب و 
ــرای برگــزاری  ــی ب مکان هــای عموم
شــوراهای  و  پارلمانــی  انتخابــات 
ولســوالی کــه قــرار اســت بــه تاریــخ 

28 میــزان ســال روان برگــزار شــود، 
کــه  مراکــزی  می کنــد.  اســتفاده 
ــاری و  ــات انتح ــاهد حم ــا ش باره

ــت. ــوده اس ــاری ب انفج
ایــن عضــو مجلــس ســنا گفــت:« از 
روز کــه ثبــت نــام رای دهنــدگان در 
ــل  ــا قاب ــده، واقع ــروع ش ــب ش مکات
ــرای همــه اســت و هــروز  ــی ب نگران
ــن  ــه ای ــود ک ــر می ش ــایعه های نش ش
ــن  ــا ای ــت و ی ــکوک اس ــاحه مش س
مکتــب تحــت تهدیــد امنیتــی اســت 
ــن  ــود و ای ــل می ش ــا مخت و درس ه
ــا را  ــویش خانواده ه ــات تش موضوع
ــب  ــد از مکات ــًا بای ــد، بن ــاد می کن زی
انتخابــات کار  بــه عنــوان مراکــز 

ــه نشــود.« گرفت
ســهیا شــریفی عضــو دیگــر مجــس 
ســنا گفــت کــه مراکــز و ســایت های 
ــع آوری  ــا جم ــی از مکتب ه انتخابات
شــود، زیــرا دانشــجویان از مکتــب و 

ــد. ــاز می مانن درس ب
وی گفت:«حوزه هــای انتخاباتــی از 
مکتب هــا جمــع آوری شــود، دانــش 
ــب  ــه مکت ــتند ب ــوزان حاضــر نیس آم
ــای  ــه ج ــا ب ــون حوزه ه ــد، چ برون
دهشــت مبــدل شــده اســت. و بایــد 
ــه 6 ــه صفح ــای...      ادام حوزه ه
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مراکـز ثبت نـام رای دهنـدگـان
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نگرانی مسووالن کمیسیون مستقل 
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په ۲۰والیتونو کې ۱۳میلیونه خلک 

له وچکالۍ اغېزمن دي

صفحه 3

صــاح الدیــن ربانــی، وزیــر امــور خارجــه 
ــه  ــدی قضی ــری ج ــان پیگی ــور خواه کش
ــج  ــودک پن ــک ک ــه ی ــی ب ــاوز گروه تج
ســالۀ پناهجــوی افغانســتانی در ایــران 

ــت.  ــده اس ش
ــتانی،  ــه افغانس ــر بچ ــاله دخت ــاره پنج س به
روز 12 جــوزا از طــرف ســه مــرد در 
خمینــی شــهر اصفهــان ایــران ابتــدا ربــوده 
ــی  ــاوز گروه ــورد تج ــپس م ــده و س ش
ــا حاکــی از  ــه اســت. گزارش ه ــرار گرفت ق
آن اســت کــه ایــن کــودک پــس از تجــاوز 

ــت شــده اســت. ــه یاف ــک ویران در ی
آقــای ربانــی بــه بــه نصیــر احمــد نــوری، 
ســفیر افغانســتان در ایــران دســتور داده 
ــدی  ــکل ج ــه ش ــاله را ب ــه مس ــت ک اس

ــد.  ــری کن پیگی
ســفیر افغانســتان در ایــران  نیــز گفتــه کــه 
ــتند و  ــاس هس ــی  در تم ــوادۀ قربان ــا خان ب
قــرار اســت یــک گــروه از دیپلومات هــای 
افغانســتان مقیــم تهــران بــا خانــواده بهــاره 
در خمینــی شــهراصفهان از نزدیــک دیــدار 

کننــد.

ســفیر افغانســتان در تهــران گفتــه کــه 
کشــور  ایــن  در  افغانســتان  ســفارت 
ــه  ــه ب ــن قضی ــه ای یاداشــتی را در رابطــه ب
وزارت خارجــه ایــران ســپرده اســت. 
اورژانــس  رییــس  حــال،  هیمــن  در 
اجتماعــی ایــران ایــن خبــر را تاییــد کــرده 

ــت. اس

در  جــوزا   12 شــنبه  جعفــری  رضــا 
ــران  ــی ای ــزاری دولت ــا خبرگ ــو ب گفت و گ
)ایلنــا( دربــاره ایــن حادثــه گفــت: » مــورد 
دختربچــۀ  بــه  مربــوط  آزاری  کــودک 
ــته در  ــه گذش ــه هفت ــت ک ــتانی اس افغانس
حالــی کــه در مقابــل خانــه مشــغول بــازی 

ــه 6 ــه صفح ــوی...      ادام ــوده، از س ب

وزیر خارجۀ افغانستان:
قضیۀ تجاوز گروهی بر یک  کودک مهاجر در ایران جدًا تعقیب شود
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گــروه طالبــان ادعــا کــرده کــه ولســوالی پرچمــن والیــت 
فــراه را تصــرف کرده انــد؛ امــا والــی فــراه ایــن ادعــا را 

رد می کنــد.
ــرده  ــا ک ــی ادع ــر خبرنامه ی ــا نش ــنبه ب ــان روز یکش طالب
ــراه  ــن، هم ــه پرچم ــدان امنی ــوال و قومان ــه ولس ــد ک ان
بــا افــراد، ســاح و مهمــات دســت داشــتۀ شــان، بــدون 

ــد. ــن گــروه تســلیم شــده ان ــه ای ــری ب درگی
ــان  ــن ادعــای گــروه طالب ــراه ای ــا مقام هــای والیــت ف ام
را رد کــرده می گوینــد ولســوالی پُرچمــن ســقوط نکــرده 

و گــروه طالبــان شــایعه پراکنــی می کننــد.
ــکا  ــدای امری ــه ص ــراه ب ــی ف ــالنگی، وال ــر س عبدالبصی
گفــت کــه مشــکات مخابراتــی ســبب شــده کــه ارتبــاط 
آنــان بــا مســوولین محلــی ولســوالی پرچمــن از ســاعت 
هفــت صبــح روز یکشــنبه قطــع شــود و بــه گفتــه آقــای 

ســالنگی، ایــن یــک امــر عــادی اســت.
ــوال و  ــی داوود، ولس ــه حاج ــزود ک ــالنگی اف ــای س آق
ــه ولســوالی پُرچمــن از  ــدان امنی ــارز، قومان ــی مب عبدالول
ــف شــان ســبک دوش  ــن ســو از وظای ــه ای ــد روز ب چن
شــده انــد و افــراد جدیــد در ایــن ســمت ها مقــرر شــده 
کــه هنــوز رســمأ، کار...                  ادامــه صفحــه 6

والی فراه:
ولسـوالی  طالبـان   

اند نکـرده  تصـرف  را  پرچـمن 

نگرانی از افزایش تلفات غیرنظامیان
»نهادهای زیر تهدید بلند تعطیل هستند«
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داکتــر عبــداهلل رییــس اجرایــِی حکومــت 
ــی  ــانه های غرب ــی رس ــی را برخ ــدت مل وح
ــب  ــوش« لق ــرک و خام ــت مداری »زی سیاس
داده انــد؛ امــا وقتــی عملکــردِ آقــای عبــداهلل در 
ــم،  ــرور کنی ــته را م ــاِل گذش ــد س ــن چن همی
صرفــًا بــر نیمــی از نتیجه یــی کــه رســانه های 
رســیده اند)خاموش(،  او  مــورد  در  غربــی 

می تــوان صحــه گذاشــت.
خامــوش  سیاســت مداری  عبــداهلل  آقــای   
ــت و  ــوده اس ــی ب ــدت مل ــت وح در حکوم
ــراِی خــود  ــه ب ــا وجــود همــۀ مشــکاتی ک ب
و یــاران و هواخواهانــش درســت کــرده و 
جمــِع بزرگــی از آن هــا را از خــود ســرخورده 
تُــرش  روی  هرگــز  ســاخته،  ناراضــی  و 
می شــنود  را  انتقادهــا  به آرامــی  نمی کنــد، 
ــد،  ــخ قناعت بخــش بده ــد پاس ــی نتوان و وقت
خاموشــی اختیــار کــرده و یــا دنــدان بــر 

می گــذارد. جگــر 
بدیهی ا ســت کــه ایــن رویــه در سیاســت، 
شــمرده  افتخــاری  قابــِل  و  کان  مزیــِت 
نمی شــود؛ زیــرا سیاســت عرصــۀ تعقــل، 
ــی  ــط آن های ــت و فق ــارت اس ــرک و جس تح
کــه ایــن ســه عنصــر را داشــته  باشــند، 
تاریخ ســاز  و  بیافریننــد  تحــول  می تواننــد 
ــداهلل  ــای عب ــاِن آق ــیاری از مخالف ــوند. بس ش
ــت  ــت ریاس ــاد پس ــاِن ایج ــع مخالف و در واق
اجرایــی، به خاطــر همیــن خاموشــی و مــدارا، 
نگاهــی رضایت آمیــز بــه او دارنــد و بــا 
وجــود آن کــه نمی خواهنــد او در قــدرت 
ــث  ــی بح ــم وقت ــی بازه ــد، ول ــریک باش ش
ــد،  ــش می آی ــدرت پی ــر در ق ــراکِت ناگزی ش
ــری،  ــرد دیگ ــر ف ــه از ه ــد ک ــراف می کنن اعت

آقــای عبــداهلل مناســب تر اســت! 
زمانــی کــه بانــوی نخســت کشــور، مشــکاِت 
فعلــِی افغانســتان را مســتقیمًا بــه آقــای عبداهلل 
و پســت ریاســت اجرایــی منســوب کــرد و از 
ــخن  ــوهرش داد س ــِت ش ــیاری و مدیری هوش
ــن  ــی از چنی ــچ جای ــداهلل در هی ــای عب داد، آق
ــخنان  ــاید س ــرد، و ش ــکوه نک ــوردی ش برخ
بانــوی نخســت را بــه »هیــچ« انگاشــت و 
ــه  ــه ک ــد؛ هرکــس هرگون گفــت بگــذار بگوی
ــا  ــد، ام ــاوت کن ــورد او قض ــد در م می خواه
روشــن  واقعیت هــا  کــه  می رســد  روزی 

خواهنــد شــد و معلــوم خواهــد شــد کــه کــی 
چــه کــرد. 

ــه  ــد هم ــان می توان ــذر زم ــًا گـ ــا واقع ــا آی ام
ــر نیســت کــه  ــا بهت ــد؟ آی ــز را روشــن کن چی
ــه  ــای این هم ــده به ج ــت مدارِ زن ــک سیاس ی
صبــر و ســکون و حواله دادِن چیســتِی مســایل 
ــه  ــان، خــود فعاالن ــذر زم ــه گ و مشــکات ب
ــگاه  ــتفاده از جای ــا اس ــود و ب ــه ش وارد معرک
تاریــخ  دارد،  اختیــار  در  کــه  پایگاهــی  و 
ــود  ــودِ خ ــه س ــتِر آن را ب ــاوت در بس و قض
رقــم زنــد؟ آیــا ســکون و ســکوت و مــدارا و 
تســاهِل بیــش از حــد، بــه سیاســت مداری کــه 
آراِی میلیونــِی مــردم را بــا خــود دارد، زیبنــده 
و قابــل افتخــار اســت یــا این کــه نوعــی 
ــد؟ ــمار می آی ــه ش ــرافکنده گی ب ــف و س ضع
چــرا بانــوی نخســـِت کشــور کــه نــه جایــگاهِ 
مردمــی دارد و نــه جایــگاه حقوقــی و قانونــِی 
لهجــۀ  بــا  نظــام،  ســاختار  در  مشــخص 
شکســتۀ فارســِی خــود ولــی در نهایــِت 
ــد ســخن بگویــد  ــان می توان صابــت و اطمین
پیچیده یــی  مســایِل  و  موضوعــات  بــر  و 
انگشــت بگــذارد کــه نــه بــه او ارتبــاط دارنــد 
ــط و  ــِل بیگانه گــی اش از محی ــه هــم به دلی و ن
ــًا  ــا را عمیق ــد آن ه ــتان می توان ــۀ افغانس جامع
درک و تحلیــل کنـــد؟ و چـــرا آقــای عبــداهلل 
ــه  ــم ریش ــبهه یی ه ــک و ش ــچ ش ــه بی هی ک
در ایــن آب و خــاک دارد و هــم از بســتِر وســیِع 
ــان  ــا قهرم ــت و هم ســنگری ب ــاد و مقاوم جه
ــد  ــته اســت، نمی توان ــتان برخاس ــِی افغانس مل
ــت  ــا صاب ــد و ب ــخن بگوی ــان س ــا اطمین ب

ــد؟ ــل کن ــرد و عم ــم بگی تصمی
ســخناِن چنــد روز پیــِش همســِر آقــای غنــی 
در مــورد قــوم ســادات، از انفجــارِ یــک بمــب 
ــم  ــزی ک ــزرگ چی ــِت ب ــک جمعی ــان ی در می
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــخنانی ک ــت؛ س داش
اگرچــه او بســیار کــم می دانــد و کــم می فهمــد 
امــا در عــوض قصــد دارد نقشــی هم پایــه بــا 
ــا  ــتان ایف ــایِل افغانس ــور را در مس رییس جمه
کنـــد. خانــِم آقــای غنــی زیــر عنــوان »بانــوی 
ــان  ــد و چن ــخن می گوی ــان س ــت« چن نخس
نشســت و کنفرانــس دایــر می کنــد کــه گویــی 
افغانســتان ســرزمیِن آبــا و اجــدادِی وی بــوده 
ــد  ــه، نمی خواه ــن ریش ــتوانۀ ای ــه پش و او ب

و نمی توانــد در هیچ کــدام از مســایِل ایــن 
ــد.  ــرف بمان ــا بی ط ــرده ی ــکوت ک ــور س کش
ــود را  ــِم اول خ ــه خان ــت ک ــن روس از همی
پشـــتون و افغــان می خوانــد و قومــی بــه نــامِ 

ــد.  ــمیت نمی شناس ــه رس ــادات را ب س
ــه  ــوی اول این هم ــه بان ــت ک ــه پیداس ناگفت
یکه تازی هــاِی  از  را  جســارت  و  جــرأت 
ــه  شــوهرش در صحنــۀ سیاســِت افغانســتان ب
ــه  ــز این هم ــی نی ــای غن ــرده و آق ــراث ب می
ــازی را از ســکون و خاموشــیِ ِ ریاســت  یکه ت

ــداهلل.  ــر عب ــخص داکت ــی و ش اجرای
ــی و در  ــام رییــس اجرای ــداهلل در مق ــای عب آق
ــدت  ــت وح ــکیل دول ــۀ تش ــِو توافق نام پرت
ملــی، صاحــِب نیمــی از قــدرت سیاســی 
ــته  ــفانه نتوانس ــا متأس ــت ام ــتان اس در افغانس
از ایــن قــدرت بهــره و اســتفادۀ حداقلــی 
را ببــرد. گویــا او از سیاســت، خاموشــی و 
خوش پوشــِی پیوســته را خــوش دارد؛ همــان 
ــِم  ــی و تی ــه غن ــی ک ــر و ویژه گی ی دو عنص
ارگ در ســایۀ آن می تواننــد سیاســِت حــذف، 
براننــد؛  پیــش  بــه  را  تحقیــر  و  انحصــار 
سیاســتی کــه در آن یــک تیــم می توانــد 
ــی  ــف و مقام ــر موق ــخصی را در ه ــر ش ه
ــد  ــا نمی توان ــر حت ــِم دیگ ــد و تی ــب کن نص
ــه او کمپایــن کــرده، قلــم  ــرای کســی کــه ب ب
زده و صادقانــه رای داده، یــک کمک هزینــۀ 

ــد.  ــا کنـ ــی مهی کوچــِک تحصیل
ــیار  ــی بس ــی«، لقب ــی و خاموش ــب »زیرک لق
ــخِص  ــی، ش ــت اجرای ــرای ریاس ــده ب فریبن
ــِی  ــاِن احتمال ــۀ هواخواه ــداهلل و هم ــای عب آق
ــل  ــد قاب ــی می توان ــی، زمان ــت. خاموش اوس
اســتناد و افتخــار باشــد کــه در ســایۀ آن، 
آقــای  بگیــرد.  صــورت  شــهکاری هایی 
عبــداهلل بیشــتر خامــوش بــوده و بعضــًا بــر اثِر 
ــاِت  ــل و فشــار مطالب ــم مقاب یکه تازی هــاِی تی
ــراض  ــه اعت ــت ب ــه دس ــان، منفعان هم پیمان
ــن  ــدام از ای ــایۀ هیچ ک ــا در س ــت؛ ام زده اس
ــراض  ــته و اعت ــی پیوس ــرد )خاموش دو رویک
گاه گاه( هیــچ شــهکار یــا برنامــۀ بزرگــی 
صــورت نــداده اســت. بــا ایــن حســاب، 
ــای  صفــِت »زیــرک و خامــوش« در مــورد آق
عبــداهلل، صفتــی دوجزیــی و متناقــض بــه نظــر 
ــد  می رســد کــه یکــی دیگــر را نقــض می کنن
و حتــا ایــن تردیــد را برجســته می ســازند کــه 
ــه  ــی، ب ــانه های غرب ــط رس ــب توس ــن لق ای
ــوان  ــه عن ــِم آقــای غنــی ب ســفارِش ارگ و تی
یــک »تســـلی واهــی« بــرای رای دهنــده گان و 
ــداهلل، و یــک »تشــویق  ــر عب هواخواهــاِن داکت
گمراه کننــده« بــرای ادامــۀ ایــن منــش و روش 
ــده  ــادر ش ــی ص ــت اجرای ــتگاه ریاس در دس

ــد.  باش
بــا  گفت وگــو  در  عبــداهلل  آقــای  اخیــراً 
ــد  ــک پرســش تأیی ــه ی ــخ ب ــوز در پاس ایرونی
دولــت  بدنــۀ  در  قوم گرایــی  کــه  کــرده 
وحــدت ملــی وجــود دارد. امــا او به صــورِت 
مشــخص از کســـی و گروهــی نــام نمی بــرد. 
ایــن اشــارۀ ضعیــف و ناقــص آن هــم در 
دقیقــًا  موجــود،  حکومــت  عمــر  پایــان 
آقــای  خاموشــِی  صفــِت  بازتاب دهنــدۀ 
»زیرکــی«  امــا  می توانــد؛  بــوده  عبــداهلل 
صفــِت دیگری اســت کــه گویــا برخی هــا 
می خواهنــد بــر رویکــرد ضعیــِف آقــای 
افغانســتان  سیاســِت  صحنــۀ  در  عبــداهلل 

تحمیــل کنننــد
زبانــی،  بازی هــای  و  رســانه یی  القــاب 
محکــم  پشــتوانه یی  و  و  تکیــه گاه  ابــداً 
ــمار  ــه ش ــوب ب ــت مدارِ خ ــک سیاس ــرای ی ب
از  ورزیــده،  سیاســت مدار  یــک  نمی آیــد. 
آیینــۀ قضــاوِت مــردم و هواخواهانــش دربــارۀ 
ــورد  ــتن را م ــش، خویش ــا و تصمیمات رفتاره
محاســبه قــرار می دهــد و بــر مبنــای آن، 
اقدامــات و سیاســت هاِی بعــدی اش را تنظیــم 

ــد.  ــب می کنـ و ترتی
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»زیرک و خاموش«؛
لقبی فریبنـده برای رییس اجـرایی

 

بر اسـاس گزارشـی تـازه از یونیسـف یا صنـدوق حمایت از 
کـودکان سـازمان ملل، نیمـی از کودکاِن افغانسـتان از رفتن به 
مکاتـب و نعمـِت سـوادآموزی محروم اند. ایـن محرومیت از 
عواملـی چـون فقـر، تبعیـض علیه دختـران و جنـگ و ناامنی 

می گیرند. سرچشـمه 
ایـن خبـر و گـزارش درحالی سـت کـه حکومـت  افغانسـتان 
در سـال های گذشـته همـواره رشـد و افزایـِش کمـی و کیفِی 
دانش آمـوزاِن مکاتـب را ـ به عـاوۀ یکـی ـ دو مـورد دیگـر 
همچـون آزادی بیـان و رسـانه ها ـ بـه عنـوان دسـتاوردهاِی 
طایـِی خـود برای مـردم افغانسـتان شـمرده  و از این رهگذر 
خواسـته از شـدِت اعتراضـاِت عمومی بـر کم کاری هاِی خود 

هد.  بکا
امـا بی سـوادی، چیزی نیسـت که بتوان آن را در سـایۀ شـعار 
و ترفندهـاِی تبلیغاتـی پنهـان کـرد. بی سـوادی یـک پدیـدۀ 
سـیال و داراِی حرکـت اسـت کـه به هـر بسـتری راه می یابد 

و خـود را بـه شـکلی از اشـکال جلوه گـر می سـازد. 
گـزارش تازۀ یونیسـف، نشـانه یی بر پوشـالی بـودِن ادعاهای 
ارتقـای وضعیـِت  معـارف و  افغانسـتان در زمینـۀ  مقامـاِت 
کـوکان اسـت. افزون بـر این گـزارش، صدها و بلکـه هزارها 
دلیـِل عینـِی دیگـر در جامعـۀ افغانسـتان دال بر قـوِت معضِل 
بی سـوادی، قابـل رؤیـت و ترصدنـد کـه از هیچ کـدامِ آن هـا 
بسـته  نظیـر:  عینـی  دالیـِل  گذشـت.  به سـاده گی  نمی تـوان 
بـودن یـا بسـته شـدِن مکاتـب بـه  دلیـِل تهدیدهـای راسـتین 
یـا دروغیـِن تروریسـتان در نقاط مختلف کشـور، فسـاد مالی 
در وزارت معـارف و ریاسـت های ایـن وزارت در 34 والیِت 
افغانسـتان، پاییـن بـودِن سـطح سـواد و لیاقِت معلمـان برای 
آمـوزش دانش آمـوزان، افزایـش کـودکاِن کار و خیابانـی در 
شـهرها کـه همه گـی یـا از درس و مکتـب محـروم انـد و یـا 
این کـه نمی تواننـد بـا خاطـِر آسـوده بـه آن رسـیده گی کنند، 
افزایـش جـرم و جنایت توسـط کودکانـی کـه در خیابان ها و 

گیم خانه هـا سـرگردان انـد و... .
مسـلمًا این هـا همـه بـر کمیـت و کیفیـِت سـوادآموزی در 
افغانسـتان تأثیـر می گذارنـد؛ به ایـن ترتیب که در بسـیاری از 
ولسـوالی های کشـور صرفـًا به دلیـل تهدیـد احتمالـِی طالبان، 
ده هـا روز مکاتـب بسـته می ماننـد و یـا این کـه فسـاد مالـِی 
در ریاسـت های معـارف، بودجـه و مبالغـی کـه می بایسـت 
بـه معلمـان و متعلمـان تعلـق بگیـرد را بـه جیـِب مفسـدان 
سـرازیر می سـازد و در نهایـت این کـه نـه متعلمان شـاگردی 
خـوب برای معلم شـان و نـه معلمان  آمـوزگاری خوب برای 
شاگردشـان می تواننـد باشـند. افزون بـر این ها، جمـع بزرگی 
از متعلمیـن در سـِن زیـر 18 سـال و قبـل از فراغت از صنف 
دیگـر  گوشـه یی  در  و  می کننـد  رهـا  را  مکتـب  دوازدهـم، 
همـراه بـا هزار آسـیِب روانـی ـ اجتماعی سرنوشـِت خود را 
دنبـال می کننـد؛ سرنوشـتی کـه گاهـی بـه تروریسـم و گاهی 

می انجامد. اعتیـاد  بـه 
این هـا همـه در حالـی انـد کـه سـواد در دنیـای امـروز، بـه 
توانایـِی خوانـدن و نوشـتن محـدود نمی شـود و نـامِ دیگـِر 
بی سـوادی نیـز همـان »کم سـوادی« اسـت. با وضعیتـی که بر 
نظـام آموزشـی و تربیتـی افغانسـتان حاکم می باشـد، آن هایی 
کـه تحصیـات عالـی کرده اند نیز، بـه درجاتی از کم سـوادی 
یـا بی سـوادی دچـار انـد و کودکانـی کـه از رفتـن بـه مکتب 
محـروم شـده اند و نیمـی از جمعیِت سـنی بین 7 تا 17 سـال 
را تشـکیل می دهنـد، بی سـوادِ مطلـق و فاقـِد هر نـوع آگاهی 

اکادمیـک شـمرده می شـوند، و ایـن یعنـی فاجعه!
بی سـوادی، متغیـِر مسـتقِل هـزاران متغیـِر وابسـته  از جملـه 
ناامنـی، فسـاد، فقر، قاچـاق و مهاجرت اسـت و چرخه یی که 
از جنـگ و بی ثباتـی در افغانسـتان جاری سـت، یـک بخـش 
مهـِم آن را بی سـوادی و تعطیلـی مکاتـب احتـوا می کنـد. و 
اگـر قرار باشـد این چرخـۀ باطـل را متوقف کنیـم، مهم ترین 
و  معـارف  بخـش  سـرمایه گذاری  و  تمرکـز  بـرای  بخـش 

تحصیـات عالی اسـت.
این کـه نیمـی از کـودکاِن افغانسـتان بـه مدرسـه نمی رونـد، 
نشـان می دهـد کـه ایـن چرخـه همچنـان بـه گـردِش سـریع 
ادامـه می دهـد؛ اما اگـر اراده یی بـرای متوقف سـاختِن آن در 
دسـتگاه دولـت وجود داشـته باشـد، می تـوان در یـک برنامۀ 
درازمـدت و اسـتراتژیک و همه جانبـه ـ از حـوزۀ سیاسـت 
گرفتـه تـا اقتصـاد و آموزش ـ سـرعِت آن را به تدریـج ُکند و 
کندتـر سـاخت. مقابلۀ ملـی بـا بی نظمی های سیاسـی، مبارزۀ 
قاطـع بـا فسـادهای مالـی و تزریـق نتایـِج آن بـه زیربناهـای 
اسـتراتژیک  برنامـۀ  ایـن  آموزشـی، مسـلمًا سرمشـِق سـادۀ 

بود. خواهـد 

بی سـوادی؛
مهم ترین تهدید علیه افغانستان

ACKU



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2278  د  و    شنبه         14  جو زا    /   خرد  ا  د     y    1397    19 رمضان   مبارک    y 1439  4 جون       32018 www.mandegardaily.comگزارش

ــل  ــازمان مل ــودکان س ــت از ک ــدوق حمای ــر صن دفت
متحــد )یونیســف( می گویــد کــه  3،7 میلیــون کــودک 
ــد، در  ــکیل می دهن ــران تش ــد آن را دخت ــه ۶۰ درص ک
افغانســتان از نعمــت آمــوزش و پــرورش محروم انــد و 

ــد.  ــب برون ــه مکت ــد ب نمی توانن
یافته هــای ایــن نهــاد نشــان می دهــد، حــدود 3.7 
میلیــون کــودک بیــن 7 تــا 17 ســاله از مکتــب رفتــن 
ــات آموزشــی دسترســی  ــه خدم محــروم شــده اند و ب

ــد. ندارن
مســووالن دفتــر »یونیســف« دیــروز یــک شــنبه 
ــا  ــری  ب ــترک خب ــت مش ــک نشس ــوزا( در ی )13 ج
ــه  ــا اشــاره ب ــرورش ب ــوزش و پ سرپرســت وزارت آم
ــار  ــب، اظه ــودکان از مکت ــاد ک ــمار زی ــت ش محرومی
داشــتند کــه ۶۰ درصــد محرومــان آمــوزش و پــرورش 
را دختــران تشــکیل می دهنــد کــه ایــن موضــوع مســاله 
ــن کشــور نشــان می دهــد،  تبعیــض جنســیتی را در ای
ــد،  ــار، هلمن ــه قنده ــا از جمل ــا  در برخــی والیت ه ام
وردک، پکتیــکا، زابــل و ارزگان شــمار کــودکان محروم 

ــند. ــد می رس ــه 8۵ درص ــب، ب از مکت
عادلــه خدر، نماینــده یونیســف، در افغانســتان می گوید 
کــه در مســاله نرفتــن کــودکان بــه مکتــب، فقــط دوری 
آنهــا از تحصیــل نیســت. او مــی گویــد: »وقتــی کودکان 
بــه مکتــب نرونــد، آنهــا بــا خطــر فزاینده ســو اســتفاده، 

بهــره کشــی و کار اجبــاری روبــرو می شــوند«.
ــه  ــان بحــران ب ــل در می ــزود کــه تحصی ــو خــدر اف بان
ــد  ــیم می کن ــت را ترس ــای مثب ــک دورنم ــودکان ی ک
ــت:   ــت. او گف ــوردار اس ــی برخ ــت والی ــه از اهمی ک
ــرای  کــه مکتــب رفتــن زندگــی روزمــره و ثبــات را ب
کــودکان ایجــاد می کنــد، آمــوزش خــود یــک ســرمایه 
گــذاری در کشــوری اســت کــه درگیــر ناامنــی اســت. 
ایــن نمانیــده صنــدوق حمایــت از کــودکان در ســازمان 

ملــل می گویــد کــه بحــران جــاری و وضعیــت امنیتــی 
ضعیــف در افغانســتان؛ منجــر بــه افزایــش آمــار 
ــه مکتــب برونــد. کودکانــی شــده کــه نمــی تواننــد ب

ــود  ــودکان، نب ــدگی، ازدواج ک ــی جاش ــۀ او، ب ــه گفت ب
آمــوزگاران زن، امکانــات بســیار کــم مکاتــب، فقــر و 
ناامنــی، همــه عواملــی هســتند کــه ســبب شــده اند تــا 

کــودکان بــه ویــژه دختــران بــه مکتــب نرونــد.
بانــو خــدر تاکیــد کــرد: »مــا از اقــدام دولــت کــه ســال 
ــی،   ــرد، اســتقبال می کن ــوزش اعــام ک ــو را ســال آم ن
حــاال زمــان آن رســیده کــه تعهــد مجــدد کنیم تــا برای 
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــر زمین ــر و پس ــودکان دخت ک
مــورد نیــاز را مهیــا کنیــم تــا آنــان بتواننــد در زندگــی  و 

ــد. ــا کنن جامعه شــان نقــش مثبــت را ایف
ــدار  ــه دوام ــد زمین ــاش کن ــد ت ــت بای ــزود، دول او اف
ثبــات و امنیــت را بــرای کــودکان فراهــم ســازد تــا آنها 

از رفتــن بــه مکتــب محــروم نشــوند.
بــا ایــن همــه؛ ایــن گــزارش یــادآور شــده اســت کــه 
برخــی پیشــرفت های مثبــت از جملــه کاهــش میــزان 
ــد.  ــر می رس ــر به نظ ــال های اخی ــل در س ــرک تحصی ت
بــر اســاس ایــن گــزارش، 8۵ درصــد پســران و 
ــد،  ــروع کرده ان ــی را ش ــب ابتدای ــه مکت ــی ک دختران
درس خــود را تــا پایــان ایــن دوره پیــش می برنــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه ۹4 درصــد پســران و ۹۰ درصــد 
دخترانــی کــه مکتــب متوســطه را آغــاز کردنــد تــا پایان 

ــد. ــب مانده ان ــع در مکت ــن مقط ای
ــس بلخــی سرپرســت وزارت  ــن حــال، میروی در همی
آمــوزش و پــرورش گفــت کــه در حــدود 7،3 میلیــون 
کــودک از مکتــب محــروم انــد کــه 2،2 میلیــون آن را 

ــد. ــکیل می دهن ــران تش دخت
 آقــای بلخــی افــزود: ناامنــی، فقر، خشکســالی، حوادث 
طبیعــی، افزایش برگشــت کنندگان و رســم و رواج های 

ســنتی عواملــی انــد کــه زمینه ســاز بــاز ماندن کــودکان 
از مکتــب می شــوند.

ــات  ــن تحقیق ــج ای ــه نتای ــاره ب ــا اش ــی ب ــای بلخ آق
ــت  ــی حکوم ــای کنون ــا و برنامه ه ــه تاش ه ــزود ک اف
افغانســتان  کــودکان  نیازمندی هــای  پاســخگوی  

نمی باشــد.
ــودن  ــته ب ــخنانش از بس ــری از س ــش دیگ او در بخ
ــه در ســال  ــد ک ــرده می گوی ــی ک ــراز نگران ــب اب مکات
ــتان  ــر افغانس ــب در سراس ــدود 1۰۰۹ مکت روان در ح
ــد کــه بیشــتر ایــن مکاتــب در  ــاز مانده ان از فعالیــت ب
ــد. ــرار دارن ــاب ق ــدوز و فاری ــای ارزگان، قن والیت ه

یونیســف در حالــی گــزارش خــود را نشــر کرده اســت 
کــه یــک هفتــه پیــش، شورشــیان طالبــان 27 مکتــب را 
در والیــت شــمالی تخــار به تافی دســتگیری مســوول 
ــته  ــارف، بس ــش مع ــروه در بخ ــن گ ــده ای خودخوان
ــش از  ــل بی ــدام، تحصی ــن اق ــه در نتیجــه ای ــد ک کردن
11 هــزار دانــش آمــوز مکتــب بــا اخــال روبــرو شــده 

اســت.
ــودکان  ــه ک ــد ک ــان می ده ــده نش ــر ش ــای نش آماره
ــب  ــه مکت ــد ب ــن نمی توانن ــای ناام در بیشــتر والیت ه

ــه در ســاحات  ــرا؛ گروه هــای تروریســتی ک ــد زی برون
دور دســت فعالیــت دارنــد؛ مانــع اصلــی رفتن کــودکان 
بــه مکاتــب هســتند. ایــن اولیــن گزارشــی اســت کــه 
پــس از ســال 2۰۰2 در رابطــه بــه محرومیــت کــودکان 
ــور  ــرورش در کش ــوزش و پ ــران از آم ــژه دخت به وی
نشــر شــده اســت. والیت هــای هلمنــد، زابــل، قندهــار، 
ــه والیت هــای هســتند  ــا از جمل ارزگان، وردک و پکتی
کــه 8۵ درصــد دختــران در آن هــا از رفتــن بــه مکتــب 

ــد. ــاز مانده ان ب
ایــن در حالــی اســت کــه وضعیــت امنیتــی در 
کــه  از دســمبر ســال 2۰14 هنگامــی  افغانســتان 
ــه  ــت جنگــی خــود را ب ــی ماموری ــای بین الملل نیروه
ــت. ــته اس ــت گذاش ــه وخام ــاندند، رو ب ــان رس پای

شورشــیان طالبــان در حــال حاضــر، حــدود 14.۵ 
درصــد از خــاک افغانســتان را در کنتــرول خــود دارنــد 
و جنــگ بــرای کنتــرول 3۰ درصــد دیگــر ایــن کشــور 
ــه  ــن ب ــران را از رفت ــی دخت ــان گاه ــان دارد. طالب جری
مکتــب بــاز مــی دارنــد و غالبــا نصــاب درســی را بــر 
اســاس عقایــد ســختگیرانه اســامی تنظیــم می کننــد.

از  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  در  مسـووالن 
ثبت نـام رأی دهنـدگان و  ناامـن  وضعیـت مراکـز 
توزیـع شـناس نامه های جعلـی ابـراز نگرانـی کرده 
و از نهادهـای ذیربـط می خواهند تـا این موضوع را 

بـه صـورت جـدی پی گیـری کننـد.
یک شـنبه،  دیـروز  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
13 جـوزا/ خـرداد، نشسـت رهبـری کمیسـیون بـا 

ارگان هـای امنیتـی را برگـزار کـرد.
در خبرنامـۀ کمیسـیون انتخابـات آمده کـه رهبری 
کمیسـیون در این نشسـت از وضعیت مراکز ناامن، 
مشـکل توزیع شـناس نامه و شـایعاتی مبنی به سوء 

اسـتفاده از آن، بـه شـدت ابراز نگرانی کرده اسـت.
در خبرنامـه آمـده که جنرال اختر محمـد ابراهیمی، 
معیـن ارشـد امـور امنیتـی وزارت امـور داخلـه در 
ایـن نشسـت گفته کـه امنیـت مراکـز ناامـن تأمین 

می شـود.
جنـرال اختـر محمـد ابراهیمـی افـزوده کـه جلوی 
اشـخاص غیرمسـوول و سـوء اسـتفاده کننـده  از 

شناسـنامه ها را خواهنـد گرفـت.
او تأکیـد کـرده اشـخاص سـوء اسـتفاده جو و حتـا 
مؤظفیـن امنیتـی کـه مرتکب چنین اشـتباهی شـده 
باشـند بـه مراجع عدلـی و قضایی معرفـی خواهند 

. شد
امـور  رییـس  قلم یـار،  زمـری  براسـاس خبرنامـه 
عملیاتـی کمیسـیون انتخابات در این نشسـت گفته 
کـه ارقـام ثبت  نـام رأ ی دهندگان به چهـار میلیون و 

8۰۰ هـزار نفر رسـیده اسـت.
او همچنـان گفتـه کـه نـام ۵۰۰۰ نفـر نیـز بحیـث 
نامزدان انتخابات پارلمانی و شـوراهای ولسـوالی ها 
در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ثبت شـده اسـت.

ایـن نگرانـی از جنـاب مقامـات ارشـد کمیسـیون 
انتخابـات در حالـی ابرار می شـود که از آغـاز روند 
ثبـت نـام رای دهنـده گان، گزارش هـای در مـورد 
توزیـع شناسـنامه های جعلـی جهـت اسـتفاده در 
انتخابات به نشـر رسـیده بوده و شـماری از نامزدان 
احتمالـی و نماینـده گان مجلس نیـز از این ناحیه به 

شـدت ابـراز نگرانـی کـرده بودند.
هفته گذشـته اللی حمیـدزی نماینده مـردم قندهار 
4میلیـون  حکومـت  کـه  بـود  گفتـه  مجلـس  در 
شـناس نامه  جعلـی را بـرای تقلـب در انتخابـات 

توزیـع کـرده اسـت.
اللی حمیدزی در نشسـت چهارشـنبه هفته گذشته 
مجلـس تاکیـد کـرده بـود کـه حکومـت وحـدت 
ملـی حـدود 4 میلیـون شـناس نامه ی جعلـی را در 
والیت هـای مختلـف بـرای انجام تقلب بـرای افراد 

وابسـته بـه خـود  توزیع کرده اسـت.

آقـای اللـی همچنـان گفتـه اسـت کـه براسـاس 
آمارهـا تـا هنـوز 2۶ هـزار نفـر در رونـد ثبت نـام 
رأی دهنـدگان شـرکت کرده اند؛ اما کمیسـیون ارقام 
ثبـت نـام شـوندگان را 2 میلیـون نفـر اعـام کرده 
اسـت کـه این خود نمونـه ی بارز از جعـل و تقلب 

است.
بااین حـال عبدالرحمـان رحمانی، نماینـده ی مردم 
بلـخ نیـز گفتـه بـود، اسـنادی وجـود دارد کـه در 
بعضـی والیـات از یـک تا سـه هـزار شناسـنامه به 
گونه غیابی در دسـترس تعـدادی از نمایندگان قرار 

گرفته اسـت.
آقـای رحمانـی تاکید کرده بود که مسـووالن توزیع 
شـناس نامه و کمیسـیون انتخابـات بـه ایـن افـراد 
اطمینـان داده انـد کـه در مناطق آنان، کسـی رسـیده 
نمی توانـد و زمـان کافی هـم وجود ندارد؛ لذا شـما 
ایـن شناسـنامه ها را در رونـد انتخابـات بـا خیـال 

آسـوده اسـتفاده کنید. 
توزیـع  از  حالـی  در  انتخابـات  کمیسـیون 
شناسـنامه های جعلـی ابـراز نگرانـی می کنـد که در 
روزهـای اخیـر گزارش هـای منتشـر شـده کـه در 
نقـاط مختلف کشـور شـناس نامه های جعلی توزیع 
می شـود و برخـی از نامـزدان احتمالـی به صـورت 
بسـته ی ایـن شـناس نامه ها را برچسـب انتخابات ) 

می زننـد. اسـتیکر( 

دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان: 

نصـف کـودکان افغـانستان
از آمـوزش و پـرورش محـروم انـد

نگرانی مسووالن کمیسیون مستقل 
انتخابات از توزیع شناسنامه های جعلی

ابوبکر صدیق

ACKUناجیه نوری 



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2278  د  و    شنبه         14  جو زا    /   خرد  ا  د     y    1397    19 رمضان   مبارک    y 1439  4 جون       42018 www.mandegardaily.com

در تاریخ عرب، جاهلیت به معجون مرکبی از زشتی ها اطاق می گردید که 
مشکل بود به جـز از این واژه، واژۀ دیگـری ظـرفیت بیان مفهوم اصلی آن 

را داشته باشد. 
آري! جاهلیت از نظـر زبـانی بـه حالتی اطاق می شود که خصوصیت های 
دانش ستیزی، سرتنبه گی، منطق گریزی، تعصب، ارتجاع، غرور و تکـبر را در 

دل خـود جای داده است.
جهل چه در حدیثی که ذکر شد و چه در ادبـیات دوران مقارِن ظهـور اسام، 
خصوصیت های  از  یکی  جـاهلیت  بسـیط.  نه  و  مرکـب  داشـت  مفهومی 
اساسِی انسان قبیله یی جامعۀ عرب آن روزگاران به حساب می آمد، و از همین 
لحاظ آن عصر را به نام »عصر جاهلی« نام گذاشته اند. نقطۀ مقابل واژۀ جهل 
و جاهل در آن زمان، حلم و حلیم بود، و حلم مفهوم بردباری و شکیبایي را 
می رساند و با آمدن اسام، مفهوم گسترده تری گرفت. جهل به معنی سرعت 
انفعال و سپردن لگامِ عقل به دست شیطان احساسات و قربانی نمودِن فرشتۀ 
منطق در پای بِت تعصب و زورگویي بوده و جاهلیت، سلوکی منافی با عقل 

و منطق بود.  
معلقۀ  در  عربی  جاهلیت  ادبیات  نامدار  سخنوران  از  کلثوم  بن  عمرو 

مشهورخویش قبیلۀ خود )تغلب( را چنیبن می ستاید:
أاَل ال یَـْجـَهـَلْن أَحـٌد َعَلـیْـنا
َفنَجَهَل فـوَق َجهِل الجاِهلینَا 

یعنی: مبادا که کسی با ما از در جهالت پیش آید، پس در آن صورت قبیلۀ ما 
از جاهل ترین جاهان به حساب خواهد آمد. 

از شعر  قبیله یی در بخشی  زهیر بن  أبي  سلمی، سخن گوی دیگر جاهلیت 
خود می گوید:

مناسبات زنده گی اجتماعِی دوران جاهلیت بر مبنای واکنش های سریع، تند 
و غیرمنطقی بنا یافته بود و در آن دوره هر کسی که قوی ترین واکنش را در 
برابر مخالفان خویش نشان می داد، بیشتر قابل احترام بود. اما زمانی که اسام 
آمد، در نخستین اقدامِ خویش پایه های حقوقی این فرهنِگ منحط را کوبید 
و از اعتبار ساقط ساخت. اسام از پیروان خویش خواست تا جای واکنش 
را به عقل و خرد و منطق وا گذارند. انسان مسلمان، انسانی کامًا آگاه بود 
و تصمیم های خویش را بر مبنای سنجش و محاسبۀ دقیق اتخاذ می نمود، نه 
بر مبنای عکس العمل های شتاب زده و آنی. یکی از خصوصیت هایی  که میان 
انسان و حیوان هم جدایی ایجاد می کند، همین خصوصیِت واکنش بوده که 

عکس العمل های اتوماتیک از خصوصیت های حیوان به حساب می آید.
بیاد داشته  آری! جهالت، خصوصیت اساسِی حیوانات است. شاید همۀ ما 
باشیم که دهقانان روستایی ما جهالت را بیشتر بر حیوانی که االغ نامندش 
اطاق می نمودند. در فرهنگ عامیانۀ ما اصطاحات »جهل خری« و »انسان 

خرجهل« از شهرت گسترده یی برخوردار است. 
است،  جوی  نقطۀ  باالترین  از  آب  نوشیدن  حیوان،  این  دیگر  ویژه گی 
بدان  سخت  کلثوم  بن  عمرو  جاهلی  عصر  معروف  شاعر  که  خصوصیتی 
می بالید و قبیله اش را چنان می ستود که پس از مرور پانزده قرن، هنوز هم 

آوازش به گوش می رسد که می گوید:
ونشَرُب إِن وَرْدنا الماًء صْفواً
ویـشَرُب غیُرنا کـَدراً وِطینًا 

هرگاه برای نوشیدن آب می رویم، شفاف ترین بخش آن را می نوشیم، اما آب 
تیره و آلوده را به دیگران وا می گذاریم. تصویری را که عمرو بن کلثوم از 
قبیلۀ خود ارایه کرده، چیزی جز همان خر موالنا نیست که روز دیگری از 
آن یاد نموده بودیم. هدف و حکمت رمضان، چیزی جز سنگین نمودن کفۀ 

معنوی بر کفۀ حیوانی انسان نیست.
گفتیم  که هر کسی مطابق به مزاج خود، جاهلیت را معنی و تفسیر می کند. 
برخی ها  زبان  از  را  آن  ما  و  آمده  باب جاهلیت  در  دیگری  که  در حدیث 
خیلی می شنویم که بر مبنای آن تمامی جهان اسام را تکفیر می نمایند، همان 

حدیث امام مسلم است که پیامبر فرموده اند: 
»َمْن َماَت َولَیَْس فِی ُعنُقِِه بَیَْعٌۀ َماَت مِیتًَۀ َجاِهلِیًَّۀ«  

یعنی: »هـر که بمیرد و حلـقۀ بیعت در گـردن نداشته باشد، مرگی جاهلی 
داشته است.« 

برخی از فعاالن سیاسی به اصطاح اسام گرا، جاهلیت را به  مفهوم شرک 
تعبیر و تفسیر می نمایند. اما بیایید که از امام شافعی بشنویم که در باب این 

حدیث چه می گوید. 

بخش یازدهـم

و( انسـان جدید
ــده  ــوح آغــاز گردی ــد از حضــرت ن انســان جدی
ایــن  در  میانــه(.  در شــرق  )حداقــل  اســت 
مرحلــه، انســان از طریــق یــک “زبــان” )گویــش( 
ــود. در  ــکار می نم ــات و اف ــادل اطاع ــیط تب بس
ــروردگار  ــا پ ــردم ب ــوز رابطــۀ م ــه هن ــن مرحل ای
ــد؛  ــن می ش ــه( تأمی ــته ها )مائک ــق فرش از طری
آن جــا کــه قــرآن کریــم می فرمایــد “کذبــت قــوم 
نــوح المرســلین” یعنــی قــوم نــوح فرســتاده گان 
را تکذیــب کردنــد. بنابــرآن، حضــرت نــوح 
آغازگــر سلســلۀ رابطــۀ انســان بــا خــدا از طریــق 
این کــه  تــا  می باشــد.  )پیامبــران(  انســان ها 
انبیــای بعــدی دعوت شــان بــرای مــردم در 
ــد؛  ــِر معمــول تلقــی گردی اعصــار بعــد، یــک ام
درحالی کــه پیامبــری )رســالت( نــوح بــه عنــوان 
ــود.   ــز ب ــومِ او تعجب برانگی ــرای ق یــک انســان ب
ــتادن  ــوزۀ فرس ــور در ح ــاف همین ط ــن انکش ای
بــه  این کــه  تــا  می یابــد  ادامــه  پیامبــران 
“موســی” و “مســیح” می رســد کــه صــرف 
معجــزۀ هــر دو خــارج نبــوت ایشــان بــوده 
ــی  ــم اخاق ــای دیگــر )تعالی اســت و در حوزه ه
و ایمــان( بــر اصــول انســانی و قابــل پذیــرش بــه 
ــد و سلســلۀ  صــورت عــادی دعــوت می نموده ان
انبیــاء مبتنــی بــر ایــن رونــد رو بــه انکشــاف بــه 
ــه “معجــزه”ِی  ــد ک ــه می یاب ــر اســام خاتم پیامب
ــدارد و در  ــرار ن ــوت ایشــان ق ــز خــارج نب او نی
ــرآن  ــان )ق ــالت ایش ــوت و رس ــام نب ــِن پی ضم
ــت  ــورت، معرف ــن ص ــه ای ــرار دارد. ب ــم( ق کری
ــد  ــان می رس ــه پای ــریت ب ــر بش ــدی و مباش تقلی
و معرفــت عقانــی و فکــری غلبــه می یابــد. 
بدیــن لحــاظ پیامبــر اســام در پایــان خــط 
تکامــل “رابطــۀ انســان و خــدا” قــرار دارد و 
ایــن رابطــه دیگــر انکشــاف و تکامــل نمی یابــد، 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــعه “ می پذی ــه “توس بلک
ــان  ــاء پای ــلۀ انبی ــرد “سلس ــن ک ــوان یقی آن می ت
ــوت”  ــالت” و “نب ــی “رس ــت عقان ــه و قرائ یافت
در قالــب “تأویــل” و “اجتهــاد” تــازه آغــاز یافتــه 
اســت و تنهــا قــرآن کریــم پذیــرای ایــن تأویــل 
و اجتهــاد می باشــد نــه “انجیــل”، “تــورات” 
ــاف  ــد انکش ــۀ رون ــون در میان ــران” )چ و “دیگ
رابطــۀ خــدا و انســان بوده انــد، نــه در پایــان آن(.

فصل سـوم 
تیوری “معرفت” در قرآن کریم 

ــه دو  ــانی را ب ــت انس ــط معرف ــم خ ــرآن کری ق
شــکل ترســیم کــرده اســت: یــک، خــط تشــریع 
ــال  ــد متع ــردم و خداون ــان م ــه می ــاق ک و اخ
ــد.  ــالت” گوین ــط رس ــده و آن را “خ ــیده ش کش
ــت،  ــه طبیع ــانی ب ــت انس ــدم معرف ــط تق دو، خ
معرفــت  گوینــد.  نبــوت”  “خــط  را  آن  کــه 
ــه عنــوان “عقــل  انســانی نســبت بــه خــط اول ب
اجتماعــی” شــناخته می شــود و نســبت بــه خــط 

ــود.  ــه می ش ــی” گفت ــل عمل دوم “عق
ــد  ــناخت )کلیـ ــداد در ش ــدل اض ــف. ج ال

ــت(  معرف
ظاهــر  در  اضــداد”  “جــدل  از  کریــم  قــرآن 
طبیعــت بــه “آیــات اهلل” تعبیــر کــرده و در آیــات 
ــن و  ــمان ها و زمی ــش آس ــود، پیدای ــف خ مختل
آن چــه در آن هــا اســت را بــه عنــوان “آیــات اهلل” 

ــوده اســت.  ــی نم معرف
ــه  ــد ک ــان می ده ــدل” نش ــن “ج ــته بندی ای دس
قــرآن کریــم آن را در ســه طبقــه ردیــف نمــوده 
ــت در  ــر طبیع ــی ظواه ــۀ اول، معرف ــت: طبق اس
وجــود مــادی آن و بــه صــورت کل، بــه عنــوان 
ــناخت  ــد ش ــه کلی ــن طبق ــه ای ــدا” ک ــات خ “آی
بــرای همــه و از ارکان ایمــان بــه خداونــد متعــال 
بــه شــمار مــی رود و بــه همیــن دلیــل بــه دنبــال 
ــۀ دوم  ــون”. طبق ــد “لقــوم یؤمن آن معمــوالً می آی
معرفــی ظواهــر حیــات عضــوی اســت بــه عنوان 
ــن  ــرای درِک ای ــرای انســان و ب ــد معرفــت ب کلی
ــت و درک آن  ــتری در کار اس ــِت بیش ــه دق طبق
می توانــد کلیــدی بــرای معرفــت یقینــی )إیقــان( 
ــون  ــداد چ ــدل اض ــناخت و درک ج ــد و ش باش
ــن  ــوت” در ای ــات و م ــث” و “حی ــق”، “ب “خل
ــوالً  ــم معم ــرآن کری ــرد و در ق ــا می گی ــه ج طبق
ــوم  ــوده اســت “لق ــن موضــوع فرم ــال ای ــه دنب ب
ــی ظواهــر طبیعــت  ــۀ ســوم معرف ــون”. طبق یوقن
ــوان از  ــه می ت ــردد ک غیرعضــوی را شــامل می گ
آن بــه تبــادل شــب و روز و حرکــت بــاران و بــاد 
نــام بــرد. اســتفاده از ایــن کلیــد، نیازمنــد مبحــث 
عقلــی و ترتیــب مقدمــات و نتایــج عقلــی و 
ــان  ــه صــورت ُکل در پای فکــری می باشــد کــه ب

ــۀ »لقــوم یعقلــون« آمــده اســت.  آن جمل
ــدی در  ــوان کلی ــره را می ت ــۀ متذک ــه طبق ــر س ه
ــه  ــر این ک ــناخت دانســت، مشــروط ب ــت ش جه
ــناخت  ــق و ش ــورد تحقی ــود م ــر خ ــن ظواه ای
علمــی و تجربــی قــرار گیــرد. قــرآن کریــم طــرق 
ــه  شــناخت ایــن ظواهــر را در آیــات مختلــف ب

ــت:  ــوده اس ــته بندی نم ــورت دس ــن ص ای
ــر  ــر اث ــه ب ــی، ک ــت ش ــناخت موقعی ــک: ش ی
آن مفهــوم نســبیت و دینامیســم وجــود درک 
می گــردد و قــرآن کریــم در آیــت 7۵ ســورۀ 

ــت. ــوده اس ــاره نم ــه آن اش ــل ب نم
دو: شــناخت بعــد شــی، کــه نشــان دهندۀ مفهــوم 
ــد و در  ــیا می باش ــر و اش ــان عناص ــه” می “مقارن

آیــت ۶ ســورۀ هــود یــاد شــده اســت. 
ســه: شــناخت حرکــت جســم، کــه شــامل 
ــی،  ــت میکانیک ــون حرک ــی چ ــرکاِت مختلف ح
حرارتــی و عضــوی می باشــد و در آیــت ۵۹ 

ــت.  ــده اس ــاد گردی ــام ی ــورۀ انع س
چهــار: کتلــۀ جســم، کــه شــامل »وزن« می باشــد 
ــده و در  ــی ش ــه »ذره« معرف ــن کتل و کوچک تری

آیــت 3 ســبا یــاد شــده اســت. 
ــر  ــان دهندۀ عناص ــه نش ــم، ک ــب جس ــج: ترکی پن
موجــود در مرکــب می باشــد و در آیــت ۵۹ 

ــت.  ــده اس ــاد گردی ــام ی ــورۀ انع س
طبیعــت  ظواهــر  تمــام  صــورت،  ایــن  بــه 
بــه شــکل علمــی و منطقــی، کلیــدی بــرای 

ــانی  ــت انس ــرای معرف ــیله یی ب ــناخت و وس ش
از  تعبیــر  ســاده ترین  اســت.  شــده  معرفــی 
ظواهــر موجــود تعبیــر شــکلی اســت کــه قابــل 
ــود در  ــر موج ــد. تصاوی ــه باش ــرای هم درک ب
ــر در  ــن تعبی ــر ای ــتانی نمایان گ ــای باس مغاره ه
ــه  ــر ب ــۀ دوم، تعبی ــت. مرحل ــم اس ــار قدی اعص
ــت  ــاز لغ ــه از آغ ــد ک ــوی می باش ــورت لغ ص
ــه  ــر آدم( و چ ــیط )عص ــورت بس ــه ص ــه ب چ
ــد(  ــه بع ــوح ب ــر ن ــی )از عص ــورت زبان ــه ص ب
ــم  ــرآن کری ــت. ق ــه اس ــعه یافت ــر توس ــن تعبی ای
ــام  ــۀ تم ــم یافت ــوان “تعلی ــه عن ــی آدم ب ــا معرف ب
ــد  ــی می کن ــر را معرف ــن تعبی اســماء” آغازگــر ای
ــددی  ــر ع ــان تعبی ــر، هم ــدرن تعبی ــۀ م و مرحل
ــا  ــر و ب ــن اواخ ــه در ای ــد ک ــی می باش ــا کم ی
ــه اســت،  ــود یافت ــداد ریاضــی نم ــتفاده از اع اس
ــر موجــود را  ــم شــناخت ظواه ــرآن کری ــی ق ول
بــا اســتفاده از ایــن روش نیــز مــورد بحــث قــرار 

ــت.  داده اس
 تأکیــد قــرآن کریــم بــر “قــدر”، “مقــدار”، “عــد” 
و “احصــا” از یــک طــرف و مشــمول بــودن تمــام 
ظواهــر موجــود تحــت ایــن چارچــوب معرفتــی 
از طــرف دیگــر، نشــان دهندۀ تأکیــد قــرآن کریــم 

بــر ایــن روش )تعبیــر عــددی و رمــزی( اســت.

ب. انواع معرفت در قرآن کریم  
قــرآن کریــم بــه ســه نــوع معرفــت اشــاره 

 : می کنــد
اول، “فــوادی”؛ یعنــی نتایــج حاصــل از “حــس”. 
در ایــن نــوع معرفــت نقــش قــدرت حــس 
ــه  شــنوایی و بینایــی برجســته تر اســت نســبت ب
دیگــران و آیــت 24 ســورۀ نــور بــه همیــن نــوع 

ــاره دارد.  ــت اش معرف
دوم، معرفــت خبــری؛ اخبــاری کــه حــاوی 
ــال  ــاظ اتص ــه لح ــت و ب ــم اس ــاِت مه موضوع
خــود بــه مــا، ویژه گــی “تواتــر” را داشــته باشــد، 

ــد.   ــت باش ــری از معرف ــوع دیگ ــد ن می توان
ــج از  ــه منت ــی ک ــری؛ معرفت ــت نظ ــوم، معرف س
ــد.  ــتقرایی باش ــا اس ــی و ی ــتنتاج جدل ــۀ اس عملی
ایــن نــوع معرفــت اگــر چــه بــه لحــاظ ماهیــت 
از  پایین تــر  اندکــی  “معرفت شــناختی” خــود 
دوتــای اول قــرار می گیــرد، ولــی در ُکل در 
ــا توجــه  ــت دارد. ب ــاِی دیگــر اهمی ــف دو ت ردی
چارچــوب  و  طبیعــت  ظواهــر  جایــگاه  بــه 
قرآنــی  اصطاحــات  می توانیــم  معرفتی شــان 
“دوام”  “نســبیت”،  “وقــت”،  “زمــن”،  چــون 
ــورت  ــن ص ــه ای ــه ب ــرد ک ــا” را درک ک و “بق
ــوده  ــم” ب ــود “دای ــتمر موج ــادی مس ــت م حرک
و قــرآن از آن بــه “زمــن” یــا “دهــر” تعبیــر 
ــه  ــر بخــش آن ب ــق ه ــرده اســت. نســبت تعل ک
حــوادث بیرونــی، اصطــاح “وقــت” و “نســبیت” 
را به وجــود مــی آورد، ولــی “باقــی” آنســت 
ــل  ــر را حم ــتمرار متغی ــر و اس ــت تغیی ــه صف ک
ــی  ــن معن ــه ای ــدا را ب ــوان خ ــه می ت ــد ک نمی کن

ــم”.   ــادی را “دای ــود م ــت و وج ــی” گف “باق

شـناسی  قرآن      در        شحرور     نظریاِت      از      فشردهیی
بخش دوازدهـمكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
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قاعــدة خــوب بــرای آزمــودِن کیفیــت یک 
رمــان در درازمــدت، ترکیــب دقــت شــعر 
ــرای  ــت. ب ــم اس ــودن عل ــهودی ب و ش
ــدة  ــادو، خوانن ــدن از آن ج ــوظ ش محف
ــا  ــه ب ــه را ن ــک نابغ ــاب ی ــد، کت خردمن
ــزش،  ــا مغ ــدان ب ــه چن ــز ن ــش و نی قلب
کــه بــا ســتون فقراتــش می خوانــد. 
ــا رخ  ــور گوی ــه آن مورم ــت ک در آن جاس
می دهــد، گرچــه بــه وقــِت خوانــدن 
بایــد کمــی فاصلــه بگیریــم و کمــی 
ــم  ــه ه ــی ک ــا لذت ــپس ب ــم. س دور بمانی
ــد را  ــی، هنرمن ــم عقل ــت و ه ــی اس حس
ــی اش  ــة مقوای ــه قلع ــم ک ــا می کنی تماش
کــه  می کنیــم  تماشــا  و  می ســازد  را 
ــن  ــی از آه ــه قلعه ی ــی او، ب ــة مقوای قلع

ــود ــدل می ش ــا ب ــة زیب و شیش

بــه هنــگام خوانــدن، آدم بایــد بــه جزییــات 
ــه  ــورزد. البت ــق ب ــا عش ــه آن ه ــد و ب ــه کن توج
آن کــه  از  پــس  کــه  نــدارد  اشــکالی  هیــچ 
جزییــات »آفتابــی«ِ کتــاب بــا عشــق جمــع آوری 
ــد. اگــر آدم  ــا هــم بتاب ــاِب کلی گویی ه شــد، مهت
ــد،  ــاز کن ــاخته آغ ــم پیش س ــک تعمی ــا ی کار را ب
راه را غلــط رفتــه اســت و قبــل از آن کــه کتــاب 
را بفهمــد، از آن دور می افتــد. بایــد همیشــه 
ــد  ــدون تردی ــری ب ــر هن ــه اث ــر داشــت ک به خاط
خلــِق جهانــی تــازه اســت؛ پــس اولیــن کاری کــه 
ــازه را  ــن جهــان ت ــن اســت کــه ای ــد کــرد ای بای
بــا دقــت هرچــه تمام تــر مطالعــه کنیــم، طــوری 
ــاال  ــن ح ــگار همی ــه ان ــویم ک ــک ش ــه آن نزدی ب
خلــق شــده اســت و بــه آن جهان هایــی کــه قبــًا 
ــه  ــی ک ــدارد. وقت ــی ن ــچ ربط ــناخته ایم، هی می ش
ــم،  ــه کردی ــت مطالع ــه دق ــازه را ب ــان ت ــن جه ای
آن وقــت و فقــط آن وقــت اســت کــه می تــوان بــه 
ــته های  ــا رش ــر، ب ــای دیگ ــا جهان ه ــۀ آن ب رابط

ــش پرداخــت. ــر دان دیگ
هنــِر نوشــتن، کار بیهوده یــی اســت اگــر در 
ــۀ  ــه منزل ــان را، ب ــدن جه ــر دی ــر، هن ــدای ام ابت
ــادۀ  ــد. م ــادر نکن ــن متب ــه ذه ــوه، ب ــتان بالق داس
خــام ایــن جهــان شــاید بــه انــدازۀ کافــی واقعــی 
باشــد )تــا جایــی کــه بتــوان واقعیــت نامیــدش( 
امــا ابــداً بــه عنــوان یــک کل پذیرفته شــده، 
وجــود نــدارد: آشــفته گی اســت، و نویســنده 
بــه ایــن آشــفته گی می گویــد کــه »بــرو!« و 
ــا  ــد ت ــازه می ده ــان اج ــه جه ــب، ب ــن ترتی بدی
ــت  ــوط شــود و آن وق ــکان بخــورد و مخل تکان ت
ــم تــک تــک اتم هــای جهــان،  اســت کــه می بینی
دوبــاره ترکیــب شــده اســت، و ایــن تحــول فقــط 
ــدود  ــهود آن مح ــطحی و مش ــای س ــه بخش ه ب
نمانــده اســت. نویســنده نخســتین انســانی اســت 
ــک  ــر تک ت ــد و ب ــان را می کش ــۀ جه ــه نقش ک
ــر  ــذارد. فک ــی می گ ــت در آن نام ــیای طبیع اش
را می بینیــد؟ خواننــده  می کنیــد چــه کســی 
از نفس افتــاده و خوش حــال را، و آن جــا بــه 
ــا  ــد ب ــا اب ــد، آن هــا ت ــی بمان ــد باق ــا اب ناگهــان ت

ــد. ــد دارن ــم پیون ه
یــک روز عصــر در یــک دانشــکده در شهرســتانی 
دورافتــاده کــه دســت بــر قضــا بــرای یــک 
سلســه ســخن رانی بــه آن جــا رفتــه بــودم، 
امتحــان  یــک  دانشــجویان  کــردم  پیشــنهاد 
مختصــر بدهنــد. از خواننــده ده تعریــف داده 
ــان  ــت از می ــجویان می بایس ــود و دانش ــده ب ش
ایــن ده تعریــف، چهــار تعریــف را انتخــاب 
مي کردنــد کــه در مجمــوع، مختصــات یــک 
خواننــدۀ خــوب باشــد. تــا جایــی که یــادم 
ــد. چهــار پاســخ  هســت، تعریف هــا این هــا بودن
بــرای ایــن پرســش انتخــاب کنیــد کــه خواننــدۀ 
ــد: ــته باش ــی داش ــه خصوصیات ــد چ ــوب بای خ

باشــگاه  یــک  عضــو  بایــد  خواننــده   )1
باشــد. کتاب خوانــی 

2( خواننــده بایــد خــود را بــا قهرمــان زن یــا مــرد 
داســتان، یکــی بیابد.

ــۀ  ــر جنب ــود را ب ــواس خ ــد ح ــده بای 3( خوانن
ــد. ــز کن ــتان متمرک ــادی داس ــی ـ اقتص اجتماع

4( خواننــده بایــد داســتانی را کــه عمــل و 
گفت   وگــو دارد، بــه داســتانی کــه این هــا را 

نــدارد، ترجیــح دهــد.
ــاب  ــه از روی کت ــی را ک ــد فیلم ــده بای ۵( خوانن

ــده باشــد. ســاخته شــده اســت، دی
۶( خواننــده بایــد کســی باشــد کــه در او اســتعداد 

ــد. ــد می کن ــنده گی دارد رش نویس

7( خواننده باید تخیل داشته باشد.
8( خواننده باید حافظۀ خوبی داشته باشد.

ــتفاده  ــات اس ــگ لغ ــد از فرهن ــده بای ۹( خوانن
ــد. کن

1۰( خواننــده بایــد تــا حــدودی درک هنرمندانــه 
داشــته باشــد.

ــی،  ــدن عاطف ــی ش ــر یک ــتر ب ــجویان بیش دانش
عمــل و جنبــۀ اجتماعــی ـ اقتصــادی یــا تاریخــِی 
ــور  ــه همان ط ــد. البت ــرده بودن ــد ک ــتان تاکی داس
کــه حــدس زدیــد، خواننــدۀ خــوب کســی اســت 
ــات و  ــگ لغ ــوب، فرهن ــۀ خ ــل، حافظ ــه تخی ک
کمــی درک هنرمندانــه داشــته باشــد ـ ایــن درک 
را هــر وقــت کــه فرصتــی پیــش آیــد، در خــود 
ــنهاد  ــم پیش ــران ه ــه دیگ ــم و ب ــرورش می ده پ

ــد. ــن کار را بکنن ــه همی ــم ک می کن
خیلــی  را  خواننــده  کلمــۀ  مــن  تصادفــًا 
ــت،  ــب اس ــرم. عجی ــه کار می ب ــهل انگارانه ب س
امــا آدم نمی توانــد کتــاب را بخوانــد: فقــط 
ــدۀ  ــک خوانن ــد. ی ــی کن ــد آن را بازخوان می توان
خــوب، یــک خواننــدۀ مهــم، یــک خواننــدۀ فعال 
و خــاق یــک بازخــوان اســت. و برای تــان 
ــار  ــرای نخســتین ب ــی ب ــه چــرا. وقت ــم ک می گوی
کتابــی را می خوانیــم، همیــن فراینــد دشــوار 
حرکــت چشــم از راســت بــه چــپ، ســطر 
ــن  ــه، ای ــس از صفح ــه پ ــطر و صفح ــس از س پ
کار جســمانی پیچیــده بــا کتــاب، همیــن فراینــد 
درک مطلــب کتــاب در ظــرف زمــان و مــکان آن، 
ــه حایــل می شــود.  ــان مــا و تحســین هنرمندان می
ــه هنــگام خوانــدن یــک کتــاب، بایــد فرصــت  ب

ــویم.  ــنا ش ــا آن آش ــه ب ــیم ک ــته باش داش
همــۀ مــا خلق وخوهــای متفاوتــی داریــم و 
ــه  ــم ک ــما بگوی ــه ش ــاال ب ــن ح ــم همی می توان
بهتریــن خلق وخــو بــرای یــک خواننــده، ترکیــب 
ــی  ــوی علم ــا خلق وخ ــه ب ــوی هنرمندان خلق وخ
اســت. و اگــر چنیــن خلق وخویــی نــدارد، بایــد 

ــد.  آن را در خــود ایجــاد کن
ــاله  ــن مس ــه ای ــد ب ــن اســت، بای ــه چنی ــال ک ح
بپردازیــم کــه وقتــی خواننــدۀ تــرش رو بــا کتــاب 
آفتابــی مواجــه می شــود، ذهــن چه گونــه کار 
می کنــد. اول از همــه خلــق عبــوس از میــان 
مــی رود، و خواننــده، بــد یــا خــوب، پــا بــه میانــۀ 
ــردن  ــاز ک ــرای آغ ــاش ب ــذارد. ت ــدان می گ می
یــک کتــاب، بــه ویــژه وقتــی کــه کســانی کتــاب 
را تحســین کرده انــد کــه خواننــدۀ جــوان در 
ــدی  ــا ج ــل ی ــدوه ام ــش از ان ــا را بی ــان آن ه نه
ــا  ــت. ام ــوار اس ــًا دش ــی غالب ــدارد، تاش می پن
ــدد و  ــهای متع ــد پاداش ــروع ش ــه ش ــن ک همی
فــراوان در پــی دارد. چــون اســتاد هنرمنــد بــرای 
خلــق کتابــش تخیــل خــود را بــه کار برده اســت، 
طبیعــی و منصفانــه آن اســت کــه مصــرف کننــده 

ــرد. ــه کار بگی ــش را ب ــًا تخیل ــم حتم ــاب ه کت
خواننــده دســت کم دو نــوع تخیــل می توانــد 
ــک از  ــم کدام ی ــد ببینی ــس بیایی ــد. پ ــته باش داش
ایــن دو نــوع بــرای خوانــدن یــک کتــاب مناســب 
اســت. اولــی آن نــوع تخیــل نســبتًا حقیــر اســت 
و  می زنــد  چنــگ  ســاده  عواطــف  بــه  کــه 
ــر،  ــوع حقی ماهیتــی کامــًا شــخصی دارد. ایــن ن

ــرای  ــوع تخیلــی نیســت کــه مــن ب آن ن
ــم. ــد باش ــده گان آرزومن خوانن

ابــزار  از کــدام  بایــد  پــس خواننــده 
ــل  ــزار تخی ــد؟ از اب ــتفاده کن ــاد اس ــل اعتم قاب
ــه گمــان  ــه. ب غیرشــخصی و شــعف هنرمندان
ــی  ــوزون و هنرمندانه ی ــادل م ــد تع ــن، بای م
ــنده،  ــن نویس ــده و ذه ــن خوانن ــان ذه می
ــا  ــد چیزه ــود. بای ــم ش ــرار و تحکی برق
اتاق هــا،  بایــد  بشــنویم،  و  ببینیــم  را 
ــای  ــار آدم ه ــرکات و رفت ــا و ح لباس ه
این کــه  و  کنیــم  تجســم  را  نویســنده 
چشــم فنــی پرایــس در پــارک مانســفیلد 
ــاق کوچــک و ســرد او مهــم  ــوازم ات و ل

ــت. اس
همــۀ مــا خلق وخوهــای متفاوتــی داریــم 
و می توانیــم همیــن حــاال بــه شــما 
بگوییــم کــه بهتریــن خلق وخــو بــرای 
ــب خلق وخــوی  ــده، ترکی ــک خوانن ی
هنرمندانــه بــا خلــق و خــوی علمــی 
اســت. اگــر چنیــن خلــق و خویــی 
ــاد  ــود ایج ــد آن را در خ ــدارد، بای ن

کنــد. 
نشــد  زاده  روز  آن  در  ادبیــات 
کــه پســرکی کــه فریــاد مــی زد 
گــرگ گــرگ، از درۀ نیاندرتالــی 

بیــرون دویــد و گــرگ بــزرگ 
خاکســتری رنگی هــم ســر بــه 
ــات  ــود: ادبی ــته ب ــش گذاش دنبال
ــه پســرکی  آن روزی زاده شــد ک

ــت  ــی پش ــچ گرگ ــد و هی ــرگ آم ــاد زد گ فری
ــرک  ــره پس ــه باالخ ــر ک ــن ام ــود. ای ــرش نب س
می گفــت،  دروغ  خیلــی  چــون  بی چــاره 
ــًا  ــد، کام ــی ش ــی واقع ــوان وحش ــوراک حی خ
ــت.  ــم این جاس ــۀ مه ــا نکت ــت. ام ــی اس تصادف
ــا گــرِگ آن داســتان،  میــان آن گــرگ علــف زار ب
رابطه یــی کم رنــگ هســت. آن خــط رابء آن 

ــت. ــات اس ــر ادبی ــگ، هن ــور رن منش
ادبیــات یعنــی ابــداع، یعنــی داســتان. اگــر 
ــه  داســتانی را داســتان واقعــی بنامیــم هــم، ب
ــت. هــر  ــه واقعی ــم و هــم ب ــن کرده ای ــر توهی هن
نویســندۀ بزرگــی یــک فریب دهنــدۀ بــزرگ 
ــت  ــی طبیع ــم، یعن ــب اعظ ــی آن متقل اســت، ول
هــم چنیــن اســت. طبیعــت همیشــه فریــب 
می دهــد. نویســندۀ داســتان فقــط پــا جــای پــای 

می گــذارد.  طبیعــت 
ــی  ــوان بررس ــرگاه می ت ــه نظ ــنده را از س نویس
ــت،  ــتان گو دانس ــک داس ــوان او را ی ــرد: می ت ک
یــک آمــوزگار و یــک افســونگر. یــک نویســندۀ 
بــزرگ ترکیبــی از ایــن ســه اســت ـ داســتان گو، 
دروِن  افســونگر،  امــا  ـ  افســون گر  آمــوزگار، 
بــه  را  او  و  می شــود  مســلط  کــه  اوســت 

نویســنده یی مهــم بــدل می کنــد.
ــادو،  ــزرگ ج ــندۀ ب ــک نویس ــۀ  ی ــه جنب ــن س ای
داســتان، درس ـ مســتعد ترکیــب شــدن هســتند 
ــرد و  ــه ف ــر ب ــی منحص ــد تالوی ــوۀ واح ــا جل ت
ــادوی  ــه ج ــرا ک ــازند، چ ــه را بس ــدت یافت وح
ــر  ــر حاض ــتخوان تفک ــان اس ــاید در هم ــر ش هن
باشــد. شــاهکارهایی وجــود دارنــد کــه تفکــری 
خشــک، روشــن و ســازمان یافته دارنــد و در 
ــه  ــه ب ــد ک ــی برمی انگیزن ــرزش هنرمندانه ی ــا ل م
قــدرت کاری اســت کــه رمانــی هم چــون پــارک 
مانســفیلد یــا هــر یــک از جریان هــای غنــی 
ــد.  ــا می کن ــا م ــزی ب ــِی دیکن ــازِی حس تصویرس
ــودِن  ــرای آزم ــوب ب ــدۀ خ ــن، قاع ــر م ــه نظ ب
کیفیــت یــک رمــان در درازمــدت، ترکیــب 
دقــت شــعر و شــهودی بــودن علــم اســت. بــرای 
محفــوظ شــدن از آن جــادو، خواننــدۀ خردمنــد، 
ــه  ــز ن ــش و نی ــا قلب ــه ب ــه را ن ــک نابغ ــاب ی کت
ــش  ــتون فقرات ــا س ــه ب ــزش، ک ــا مغ ــدان ب چن
مورمــور  آن  کــه  آن جاســت  در  می خوانــد. 

رخ  می دهــد، گرچــه بــه وقــِت خوانــدن گویــا 
بایــد کمــی فاصلــه بگیریــم و کمــی دور بمانیــم. 
ــی کــه هــم حســی اســت و هــم  ــا لذت ســپس ب
ــۀ  ــه قلع ــم ک ــا می کنی ــد را تماش ــی، هنرمن عقل
ــه  ــم ک ــا می کنی ــازد و تماش ــی اش را می س مقوای
ــه قلعه یــی از آهــن و شیشــۀ  قلعــۀ مقوایــی او، ب

ــود. ــدل می ش ــا ب زیب
منبــع: بخشــی از کتــاب »درس هایــی از ادبیــات« 

ACKUاثــر ناباکــوف
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ــا  ــش تهدیده ــوش افزای ــای ناخ ــا خبره ــال ب ــروع س ش
ــی  ــای امنیت ــود. نهاده ــراه ب ــه هم ــی ب ــرکات نظام و تح
قاطــع و گروه هــای  ماموریــت حمایــت  افغانســتان، 
تروریســتی از افزایــش نبــرد در کشــور خبــر دادنــد. 
ــه اســت  ــن ده ــه چندی ــرای شــهروندانی ک ــر ب ــن خب ای
در کشــور در حــال جنــگ زنده گــی مــی کننــد، آینــده را 

داد/می دهــد. نشــان  تیره تــر 
ــد و در  ــی نمان ــر هــم باق ــن ُهشــدار تنهــا در حــد خب ای
ماه هــای پســین سراســر افغانســتان و به ویــژه شــهر 
کابــل، گــواه حمــات دهشــت افگنانــۀ فراوانــی بــود کــه 
ــز  ــی نی ــراد ملک ــدن اف ــی ش ــث قربان ــات باع ــن حم ای
گردیــد. افزایــش ایــن حمــات باعــث شــد کــه نهادهــا 
و رســانه های خارجــی وضعیــت کشــور را ناامــن از 
ــچ بخشــی از افغانســتان  ــد، هی ــی و بگوین گذشــته ارزیاب

ــن نیســت. ام
تعطیلی نهادهای دولتی

در  حضــور  کنــار  در  افغانســتان  امنیتــی  نهادهــای 
ــد  ــتی می رزمن ــای تروریس ــا گروه ه ــرد ب ــای نب میدان ه
و همچنــان بــه کشــف و جلوگیــری از حمــات تهاجمــی 

ــد. ــز می پردازن ــان نی آن
بــا آنکــه در پیام هــای جداگانــه بــه مناســب مــاه مبــارک 
رمضــان از گروه هــای تروریســتی و به ویــژه طالبــان، 
ــاه، دســت  ــن م ــه ای ــرام ب ــر احت ــا از به ــد ت ــته ش خواس
ــتان از  ــا تروریس ــند، ام ــه بکش ــات هراس افگنان از حم
ــن  ــر داده و در تازه تری بیشــتر شــدن تحــرکات خــود خب
ــه  ــه وزارت داخل ــان ب ــری مهاجم ــروه ده نف ــورد، گ م
ــد کــه پــس از چندیــن ســاعت درگیــری  حمــات کردن

ــد. ــا در آمدن ــی از پ ــای امنیت ــا نیروه ب
ــر، نهادهــای امنیتــی و  همزمــان باایــن، در چنــد روز اخی
به ویــژه امنیتــی ملــی افغانســتان بــه مســووالن و کارمنــدان 
ــای  ــودن تهدیده ــد ب ــی از بلن ــای دولت ــماری از نهاده ش
ــی و  ــه تعطیل ــب ب ــان را ترغی ــدار داده و آن ــی ُهش امینیت

نیامــدن بــه دفاتــر شــان کــرده انــد. در تازه تریــن مــورد، 
روز شــنبه و پــس از خواهــش نهادهــای کشــفی و 
اســتخبارات بخــش زیــادی از کارمنــدان وزارت معــارف 
و شــماری از دفاتــر دیگــر بــه کار نیامدنــد و اگــر آمــده 

ــه برگشــتند. ــه خان ــر ب ــد، زودت بودن
ــۀ  ــه گون ــتخبارات ب ــفی و اس ــای کش ــووالن نهاده مس
واضــح علــت ایــن کارشــان را روشــن نمی ســازند، 
ــنبه  ــه روز ش ــه ب ــی ک ــدان ادارات ــماری از کارمن ــا ش ام
ــاره  ــان کار دوب ــاعات پای ــش س ــا پی ــد و ی ــل بودن تعطی

ــی از  ــای امنیت ــه نهاده ــد ک ــه برگشــتند، می گوین ــه خان ب
بهــر جلوگیــری از تلفــات افــراد ملکــی در صــورت اتفاق 
افتــادن حادثه یــی و یــا آســیب نرســیدن در فرصــت 
ــد.   ــدام زده ان ــن اق ــه ای ــتگیری تروریســتان دســت ب دس

افزایش تلفات ملکی
از ســویی هــم، ادامــۀ حمــات تروریســتان هــم در کابــل 
و هــم والیــات افغانســتان باعــث افزایــش تلفــات ملکــی 
شــده اســت. گــروه دادخواهــی و حفاظــت از غیرنظامیــان 
ــان  ــا نشــر گــزارش تلفــات غیرنظامی »ســی.پی.ای.جی« ب

ــه  ــت ک ــه اس ــادی گفت ــاری می ــال ج ــی س ــاه م در م
در ایــن مــاه در 23 والیــت افغانســتان بیــش از ۵۰۰ 

ــده اند. ــی ش ــته و زخم ــی کش غیرنظام
ــاه،  ــن م ــه در ای ــده اســت ک ــروه آم ــن گ ــزارش ای در گ
بیــش از ۶۰  رویــداد شــامل حمــات انتحــاری، انفجــار 
مایــن کنــار جــاده، کشــتارهای هدف منــد، شــلیک 
مرمــی هــاوان، عملیات هــای شــبانه نیروهــای افغانســتان 
و درگیری هــای رو در رو، منجــر بــه کشــته شــدن و 
مجــروح شــدن غیرنظامیــان شــامل زنــان، مــردان و 

ــت. ــده اس ــودکان ش ک
ــان، گفتــه اســت  گــروه دادخواهــی حفاظــت از غیرنظامی
کــه در مــاه مــی، اکثــر حمــات دهشــت افگنانه در 

ــت. ــف ُرخ داده اس ــات مختل ــهرهای والی ش
ایــن گــروه کــه شــامل 2۰ نهــاد غیرحکومتــی اســت، از 
گروه هــای درگیــر می خواهــد تــا بــه غیرنظامیــان آســیب 

نرســانند.
ــش  ــد از افزای ــل متح ــازمان مل ــز، س ــن نی ــش از ای پی
ــات  ــان منازع ــی در جری ــات ملک ــمار تلف ــینۀ ش بی پیش
مســلحانه خبــر داده بــود. براســاس آمــار یونامــا، در 
ســه مــاه اول ســال جــاری میــادی 22۵8 غیرنظامــی در 

ــد. ــده ان ــی ش ــته و زخم ــتان کش افغانس
هیــأت معاونــت ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان 
ــود: »کشــته و زخمــی  ــه ب ــا( در گزارشــی گفت ــا )یونام ی
شــده گان غیرنظامــی در منازعــات مســلحانه در ربــع اول 
ســال 2۰18 در باالتریــن ســطح، مشــابه ســال 2۰17 باقــی 

ــده اســت«. مان
آمــار ایــن گــزارش می رســاند کــه از آغــاز مــاه جنــوری 
تــا پایــان مــاه مــارچ امســال 7۶3 غیرنظامــی در افغانســتان 

کشــته شــدند و 14۹۵ تــن دیگــر زخمــی گردیــده انــد.
ــون در  ــا اکن ــلح ت ــان مس ــتان و مخالف ــت افغانس حکوم
ــد. ــداده ان ــان ن ــش نش ــروه واکن ــن گ ــزارش ای ــورد گ م

ېښــو تــه د رســېدنې پــه برخــه کــې د دولــت وزیــر وايــي، 

۱۳میلیونــه افغانــان لــه وچکالــۍ اغېزمن دي.

ــخته  ــو س ــر ټول ــږ کال ت ــتان س ــي، افغانس ــوړی واي نوم

ــوي. ــه ک ــکايل تجرب وچ

ــر  ــت وزی ــې د دول ــه ک ــه برخ ــېدنې پ ــه د رس ــو ت پېښ

ورځ»۱۳۹۷کال  پــه  یکشــنبې  د  فهیــم  اقــا  نجیــب 

غربګولــې۱۳« د چیــن لــه ســفیر رسه یــو ځــای پــه کابــل 

کــې یــوې خــربي غونــډې تــه وویــل چــې لــه وچکالــۍ 

نــه د ګــواښ پــر وړانــدې د مقابلــې پــان چمتــو شــوی 

چــې د دولــت او بهرنیــو موسســو پــه مرســته د تطبیــق پــه 

حــال کــې دی.

نوموړي زیاته کړه:

ــواد  ــوو، د هې ــه ک ــه تجرب ــوړه کچ ــۍ ل ــوږ د وچکال »م

پــه ۲۰ والیتونــو کــې ۱۳ میلیونــه افغانــان لــه وچکالــۍ 

نــه اغېزمــن دي چــې لــه دې شــمېر نــه یــې یــو میلیــون 

انســانان او دری میلیونــه نــور څــاروي عاجلــو خوراکــي 

مرســتو او اوبــو تــه اړتیــا لــري.«

ښــاغلی فهیــم وايــي چــې تخــار، کنــدز، بلــخ، رسپــل، 

ســمنګان، جوزجــان، فاریــاب، بادغېــس، هــرات، فــراه، 

نیمــروز، زابــل، ارزګان، دایکنــډي، او بامیــان هغــه 

ــن دي. ــۍ اغېزم ــه وچکال ــې ل ــه دي چ والیتون

نومــوړی دا هــم وايــي چــې د څارویــو د څــړ ځایونــه او 

د کرنــې دویــم فصــل لــه منځــه تللــی دی.

ــه  ــۍ ل ــه د وچکال ــې روان کال ب ــوده چ ــنه وښ ده اندېښ

ــه وي. ــا زیات ــو اړتی ــه د اوب کبل

لــه دې وړانــدې د افغانســتان د کرنــې او مالــدارۍ وزارت 

ویــي چــې وچکالــۍ ځپلــو او دغــه شــان لــه وچکالــۍ 

ــه  ــرو پ ــون ډال ــې د ۱۰۰ میلی ــه ی ــو ت ــو مالدران اغېزمن

ارزښــت د مرســتې دوه میاشــتنی پــان چمتــو کــړی دی.

پــه ورتــه وخــت کــې لــه ماشــومانو نــه د ماتــړ صنــدوق 

»یونیســف« بیــا وايــي چــې نېــږدې پنځــه ســوه زره 

ــخ دي. ــواښ رسه م ــه ګ ــۍ ل ــومان د وچکال ماش

ــۍ  ــه وچکال ــنتان ل ــواد د افغانس ــن هې ــوا د چی ــل خ ب

ځپلــو رسه ۴۲۴۲ ټنــه ورجــې مرســته کــړې چــې د دغــو 

ــې وې  ــه وریج ــې ۷۲۵ ټن ــه چ ــتۍ جوپ ــتو وروس مرس

ــېدلې دي. ــتان رس ــازه افغانس ت

پــه افغانســتان کــې د چیــن ســفیر لیــو جنســونګ پــه دې 

اړه ګــډې خــربې غونــډې تــه وویــل:

»لــه دغــو مرســتو بــه د هېــواد د ۳۴ والیتونو اوســېدونکي 

ــوه زره  ــه س ــه پنځ ــې ب ــو ک ــي ۸۵ زره کورنی ــه واخ ګټ

وګــړي تــر پوښــښ النــدې راويل، کــه څــه هــم پــه چیــن 

کــې ۳۰ میلیــون کســان لــه بــې وزلــۍ رسه مخامــخ دي، 

خــو بیاهــم لــه افغانســتان رسه مرســته کــوو.«

د چیــن دولــت پــه ۱۳۹۵ ملریــز کال کــې هــم د 

یومیلیــون ډالــرو پــه ارزښــت د افغانســتان د ۱۱ والیتونــو 

ــړې وه. ــته ک ــو رسه مرس ــه ځپل ــه زلزل ل

ــه  ــن ل ــارو متخصصی ــې چ ــې د کرن ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

هغــې ډلــې غــام رســول صمــدي وچــکايل یــوه جــدي 

ــده ده چــې  ســتونزه بــويل وايــي چــې دا د حکومــت دن

ــارې  ــټیزې الرې چ ــاره بنس ــل لپ ــتونزې د ح ــې س د دغ

ــوي. ولټ

پرچـمن... ولسـوالی  طالبـان 
 خویش را آغاز نکرده اند.

آقــای ســالنگی، وجــود درگیری هــای پراگنــده میــان نیروهــای 
افغــان و گــروه طالبــان را در ایــن ولســوالی تاییــد می کنــد.

ــت  ــراه گف ــی ف ــورای والیت ــس ش ــاور، رئی ــد بخت ــا فری ام
ــر  ــت ب ــن والی ــتان ای ــوالی گلس ــلح از ولس ــان مس ــه طالب ک
ســاحه«لَروند« ولســوالی پُرچمــن حملــه کــرده انــد و تــا حدی 

ــد. ــته ان ــز داش ــروی نی پیش
آقــای بختــاور افــزود کــه تــا بحــال طالبــان بــه قســمت هــای 
مرکــزی ولســوالی پرچمــن نرســیده و هیــچ ســاختمان دولتــی 

را تصــرف نکــرده انــد.
ــه  ــز ب ــی در غــرب افغانســتان نی ــام ارشــد اردوی مل ــک مق ی
رادیــو اشــنا - صــدای امریــکا گفــت کــه هیــچ جنگــی بیــن 
گــروه طالبــان و قــوای افغــان در ولســوالی پرچمــن رخ نــداده 

اســت.
ایــن مقــام اردوی ملــی افــزود کــه تنهــا یــک درگیــری بیــن 
افــراد عبدالولــی قومانــدان اســبق و ســربازان محمــد ابراهیــم 

ــد در ولســوالی پرچمــن رخ داده اســت. ــدان جدی قومان
ولســوالی پُرچمــن 322 کیلومتــر بــا مرکــز شــهر فــراه فاصلــه 
دارد و بــا والیــت غــور و ولســوالی گلســتان فــراه هــم ســرحد 

. ست ا

نجیب اقا فهیم: 

په ۲۰والیتونو کې ۱۳میلیونه خلک له وچکالۍ اغېزمن دي

مراکـز ثبت نـام رای...
 انتخاباتــی از مکابــت جمــع آوری شــوند بــه مکان هــای 
دیگــر انتقــال داده شــوند تــا اطفــال و دانــش آمــوزان مصــوون 

باشــند.«
ــا ایــن، محمــد آجــان منــگل دیگــر عضــو مجــس  همزمــان ب
ســنا از بســته بــودن شــماری از مراکــز ثبــت نــام رای دهندگان 
در ولســوالی های والیــت پکتیــا خبــر داده می گویــد کــه 
باشــندگان والیــت پکتیــا خواســتار بازشــدن مراکــز و شــرکت 

در رونــد انتخابــات انــد.
ایــن ســناتور کمیســیون انتخابــات را بــه کــم کاری متهــم کرده 
می گویــد کــه کمیســیون انتخابــات هیــچ طرحــی را برگــزاری 
ــرد  ــد ک ــدارد. وی تاکی ــن ن ــوالی های ناام ــات در ولس انتخاب
ــود  ــوالی ها و نب ــن ولس ــات در ای ــزاری انتخاب ــدم برگ ــه ع ک
نماینــدگان شــورای ولســوالی ســبب برهــم زدن نصــاب 

مجلــس ســنا خواهــد شــد.
ــس ســنا  ــس مجل ــادی مســلمیار ریی ــن همــه، فضــل ه ــا ای ب
ــه انتقــال مراکــز  ــا در زمین ــات خواســت ت از کمیســیون انتخاب
ــدام  ــه مکان هــای دیگــر اق ــب ب ــام رای دهــی از مکات ــت ن ثب
نمــوده و بــرای محل هــای برگــزاری انتخابــات راه هــای بدیــل 

را جســتجو کنــد.
ــد  ــات بای ــیون انتخاب ــت و کمیس ــه حکوم ــرد ک ــد ک وی تاکی
ــات در ولســوالی های ناامــن را فراهــم  زمینــه برگــزاری انتخاب

نماینــد.
ــه  ــات گفت ــن کمیســیون انتخاب ــش از ای ــه پی ــی اســت ک گفتن
ــه  ــد ب ــن می توانن ــا ام ــوالی های ن ــندگان ولس ــه باش ــود ک ب
ــرای رای  ــهرها ب ــز ش ــم مرک ــا ه ولســوالی های همجــوار و ی

ــد. ــه کنن دهــی مراجع

چاپ 18 میلیون برچسب... 
بـاره گفـت:« ارقامـی کـه امـروز از سـوی کمیسـیون 
انتخابـات بـرای مـردم ادعـا شـده مبنـی بـر اینکـه 
حـدود 4 میلیـون و 8۰۰ هـزار رای دهنـده ثبـت نـام 
کـرده انـد بایـد ثابـت شـود زیرا مبهـم مانـدن ثبوت 
آن می توانـد زمینه سـاز تقلـب های انتخاباتی شـود.«
ملـی کشـور  امنیـت  پیشـین  رییـس  امـراهلل صالـح 
چنـدی پیـش گفتـه بود کـه آماری کـه کمیسـیون از 
شـمار ثبـت نـام کننـدگان ارایـه می کنـد، »دروغیـن« 
اسـت.آقای صالـح گفتـه بـود کـه کمیسـیون آمـار 
ثبـت نام کننـدگان را بـرای تقلب در انتخابـات آینده 

می کنـد. دسـتکاری 
رییـس فیفـا از کمیسـیون انتخابـات خواسـت کـه به 
طـرف اعتمـاد سـازی مـردم قدم بگـذارد تا مـردم به 

انتخابـات پیـش رو باورمند شـوند.
در همیـن حـال ارگ ریاسـت جمهـوری فهرسـت 
نامـزدان پیشـنهادی کمیسـیون انتخابات برای پسـت 

خواسـتار  و  نپذیرفتـه  را  کمیسـیون  ایـن  دبیرخانـه 
معرفی نامزدان بیشـتری برای این پسـت شـده است.
کمیسـیون  کـه  گفـت  بـاره  ایـن  در  رشـید  آقـای 
انتخابـات هرچـه زودتـر رییـس دبیرخانه کمیسـیون 
را معرفـی کنـد و نیـز بـا حکومـت رابطه ای شـفاف 

برقـرار کنـد.
وی در ادامـه رد شـدن فهرسـت نامـزدان پیشـنهادی 
کمیسـیون انتخابـات را از سـوی حکومـت، دخالـت 
رهبـران حکومـت در انتخابات پیشـرو توصیف کرده 
بیان داشـت: »رد شـدن فهرست داراالنشـاء کمیسیون 
انتخابـات بخاطـر اختـاف میان رهبـران حکومت بر 
سـر آن اسـت کـه هـر کـدام می خواهنـد فـرد مـورد 

نظـر خـود را در ایـن پسـت بگمارد.«
رییـس اجرایـی فیفـا تاکید کرد که برخـورد حکومت 
رهبـران  کـه  می دهـد  نشـان  انتخاباتـی  مسـایل  بـا 
انتخابـات  در  تقلـب گسـترده  دنبـال  بـه  حکومـت 

پیشـرو هسـتند.

قضیۀ تجاوز گروهی بر یک...
ســه مــرد متجــاوز ربــوده و پیکــر نیمــه جــان او چنــد 

ــدا می شــو«. ــۀ پی ســاعت بعــد در خراب
ــده  ــص ش ــتان مرخ ــودک از بیمارس ــن ک ــت ای او گف
ــای  ــه حمایت ه ــال ارای ــی در ح ــس اجتماع و اورژان

روانی ـ اجتماعــی بــه اوســت.
ــاره  ــی کاکای به ــا کریم ــد رض ــال محم ــن ح در همی
ــه گذشــته  ــاره ۵ ســال دارد و هفت ــه به ــه اســت ک گفت

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد تجــاوز ق م
بــه گفتــه آقــای کریمــی هنــوز متهمــان دســتگیر 
نشــده اســت. وی بــدون انتشــار جزئیــات ایــن حادثــه 
ــه  ــرده ک ــد ک ــزاری آوا تأکی ــر گ ــا خب ــو ب در گفتگ
ــری جــدی  ــده  پیگی ــهر وع ــس خمینی ش ــای پلی مقام ه
ــورت  ــا در ص ــواده آنه ــد و خان ــه را داده ان ــن قضی ای
عملی نشــدن ایــن وعــده جزئیــات حادثــه را رســانه ای 

ــرد. ــد ک خواهن

نگرانی از افزایش تلفات غیرنظامیانهارون مجیدی
»نهادهای زیر تهدید بلند تعطیل هستند«

ACKU
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بشیر احمد قاسانی

ــت قاطــع  ــده حمای ــق فرمان ــردم افغانســتان از طری چــرا م
ــا طالبــان، آن هــم مذاکــرات ســری  در جریــان مذاکــرات ب
بــا حکومــت افعانســتان قــرار گیرنــد؟ اگــر مســألۀ جنــگ 
و صلــح یــک مســألۀ ملــی اســت، چــرا ایــن مذاکــرات در خفــا انجــام 

مــی شــود؟
ــد،  ــرار دارن ــزم ق ــه تروری ــه علی ــک جبه ــتان در ی ــدان افغانس ــر فرزن اگ
خــون می دهنــد و می رزمنــد، کی هــا در حکومــت و چــرا تــاش 
دارنــد گفتگوهــا را انحصــار کننــد؟ مــردم حــق دارنــد بداننــد کــه کی هــا 

ــد؟ ــش می برن ــه پی ــری ب ــرات را س ــن مذاک ــرا ای ــت و چ در حکوم

مهران موحد

مظلومیت قرآن عزیز در میان مسلمانان
ســوُل یــا َربِّ إِنَّ َقوِمــی اتََّخــذوا ٰهــَذا الُقرآَن  »َوقــاَل الرَّ
َمهجــوراً«. یعنــی پیامبــر عرضــه داشــت: »پــروردگارا! 

قــوم مــن قــرآن را تــرک کردنــد.«
ایــن آیــه کــه در ســورۀ فرقــان آمــده، گایــه و ِشــکوۀ حضــرت 
ــرآن  ــان ق ــت مخالف ــورد نا درس ــه برخ ــبت ب ــرم را نس ــول اک رس
ــا ایــن کتــاب گرانمایــه انعــکاس می دهــد. هرچنــد ایــن  مجیــد ب
ــا بســیاری  ــد، ام ــرآن ســخن می زن ــان ق ــدان و مخالف ــه از معان آی
ــی از  ــت کم ــرآن دس ــرار دادن ق ــور ق ــز در مهج ــلمانان نی از مس
ــانی  ــلمانان کس ــیاری از مس ــن بس ــۀ ای ــد. از جمل ــدان ندارن معان
ــم  ــدس و مه ــرآن را مق ــه ق ــی ک ــن حال ــه در عی ــد ک ــرار دارن ق
ــل،  ــا در عم ــد، ام ــری می کنن ــل ظاه ــم و تبجی ــد و تکری می دانن
ــخ  ــا از نس ــوند و حت ــل می ش ــت قای ــث( را ارجحی ــنت )حدی س

ــد. ــاع می کنن ــام دف ــت تم ــا جدی ــث ب ــط حدی ــرآن توس ق

دستگیر روشنیالی

جوانــان؛ نوبــت شــما امــروز اســت، فــردا دیگــران می آیند، 
جوانــان، سیاســت را نجــات دهیــد. سیاســت را از انحصــار 
ــان... نجــات  ــران، عوام فریب ــان، امی دزدان، بدماشــان، پهلوان
دهیــد. سیاســت را انســانی کنیــد و سیاســت را بــه حیــث یــک »مســلک« 
ــت  ــت. سیاس ــه اس ــری جامع ــم رهب ــت عل ــد. سیاس ــتقل بیاموزی مس
علــم و هنــر اســت. علــم و هنــر کرکتــر ایدیولوژیــک، مذهبــی و قومــی 
نــدارد. سیاســت و علــم سیاســت نبایــد بــا معیارهــای قومــی و مذهبــی 
ــی  ــی و قوم ــی، مذهب ــد ایدیولوژیک ــت را نبای ــوند و سیاس ــنجیده ش س
ســاخت. ایــن نــوع سیاســت ها، سیاســت تقســیم کننــده انــد. ایــن نــوع 
ــت ها  ــوع سیاس ــن ن ــد. ای ــاد می کن ــه را ایج ــرت و فاصل ــت ها نف سیاس
ــی و  ــی، مذهب ــت ایدیولوژیک ــه سیاس ــی ک ــد. زمان ــازی می کن دشمن س
ــی،  ــم سیاســی، حقوق ــف شــده و تصامی ــق تحری ــی می شــود، حقای قوم
ــل  ــه حاص ــوند ک ــاذ می ش ــرت اتخ ــب و نف ــاس تعص ــی... براس اجتماع

ــد. ــزی دیگــری شــده نمی توان ــه چی ــا جــز فاجع آن ه
ــی  ــه موجــود نتیجه ی ــه فاجع ــد ک ــد بدانی ــد و بای ــما می دانی ــان، ش جوان
و  شــده  قومــی  سیاســت های  شــده،  ایدیولوژیــک  سیاســت های 

سیاســت های مذهبــی شــده می باشــد.

سید مسعود حسینی

چند نکته در بارۀ سخنان نابخردانۀ روال غنی
ــه و  ــن از ریش ــه م ــم ک ــرض کن ــدا ع ــن ابت ــد در همی بای
اســاس بــا نوشــتن نــام قــوم در تذکــره  موافــق نیســتم؛ آن 

ــه چنــد دلیــل ســاده: هــم ب
1( نوشــتن نــام قــوم باعــث ایجــاد تنــش و تفرقــۀ بیش تــر در بیــن اقــوام 
ــه صــاح یک پارچه گــی و وحــدت  کشــور می گــردد و ایــن کار اصــًا ب

ــت. ملی نیس
ــر  ــا خط ــردم را ب ــت م ــد امنی ــره می توان ــر تذک ــوم ب ــام ق ــتن ن 2( نوش

ــد. ــه رو کن ــد روب ــا تهدی ــان را ب ــال آن ــان و م ــازد و ج مواجــه  س
ــچ  ــر نیســت و هی ــی براب ــچ  اســتندرد جهان ــا هی ــوم ب ــام ق 3( نوشــتن ن
ــک  ــوم تفکی ــای ق ــر بن ــه شــهروندان آن ب ــم ک کشــوری را ســراغ نداری

شــده باشــند.
ــادات  ــوم س ــه ق ــی، از جمل ــچ قوم ــام هی ــذف ن ــان، ح ــن زم 4( در عی
را بــه صــاح امنیــت و آرامــش در کشــور نمی دانــم! چنیــن کاری 
نادیــده گرفتــن حقــوق ابتدایــی بخــش مهمــی از ســاکنان ایــن ســرزمین 
توســط قلیلــی از برتری جویــان تبــاری اســت و در تضــاد بــا ارزش هــای 

ــرار دارد. اســامی و بشــری ق
۵( هم چنان کــه حــذف نــام اقــوام ناپســند اســت، مجبــور کــردن قومــی 
بــه تــرک قــوم خــود و قبــول قــوم دیگــری نیــز ناپســند و خــاف اصــول 
ــل  ــیحی لبنانی االص ــه مس ــت. کاری ک ــام اس ــن اس ــن مبی ــی دی اساس
ــا  ــا خــودش را پشــتون مســلمان بنامــد و ی امریکایــی را وادار می کنــد ت
ســادات را مجبــور می ســازد کــه خــود را پشــتون یــا تاجیــک یــا ازبیــک 

یــا هــزاره بنامنــد!
۶( در پیونــد بــه ســخنان نابخردانــۀ روال غنــی کــه گفتــه: ســادات قــوم 
نیســتند، چنــد نمونــه از کتاب هــای قوم شناســی نقــل می کنــم کــه 
ــاکن در  ــوام س ــایر اق ــد س ــتقلی مانن ــوم مس ــادات ق ــد س ــان می ده نش

ــتند. ــرزمین هس ــن س ای

فیـسبـوک نـــامــه

بیگانگان به  افغانستان  خاک های  واگذاری  تاریخی  سیر 
اقدام حساب شدة پاکستان در صدوسی و نهمین سالروز معاهدة گندمک

محمد مرادی
موضــوع خــط دیورنــد بیــن افغانســتان و پاکســتان 
بــه یــک لبــاس پوســیده و یــک درخــت پاســیده 
تبدیــل شــده اســت کــه نــه می شــود ایــن لبــاس 
ایــن  نــه می شــود  پینــه کــرد و  منــدرس را 
درخــت بی ثمــر را از ریشــه درآورد. در یــک 
هفتــه گذشــته بــار دیگــر موضــوع خــط دیورنــد 
ــن  ــه همی ــه ب ــا توج ــت. ب ــاده اس ــرزبان ها افت س
موضــوع، بــد نیســت کــه چنــد جمله یــی نگاشــته 

شــود.
در ۵۰ ســالی کــه نیمــۀ دوم قــرن 1۹ میــادی را در 
بــر می گیــرد، از پنجــاب و ســند گرفتــه تــا لنــدن، 
ــن  ــس و همچنی ــان انگلی ــت مداران و نظامی سیاس
وزرای مخصــوص هنــد بریتانیایــی، در کابینــۀ 
انگلســتان، متوجــه یافتــن مــرزی مســتحکم بیــن 
افغانســتان و هنــد بودنــد. در ایــن راســتا نظــرات 
و سیاســت های چندگانــه ای ظهــور کــرد کــه 
ــادی  ــداران زی ــاره طرف ــن ب ــۀ مهــم در ای دو نظری
داشــت. راهبــرد »دفاعــی« یــا »اســتحکامی« و 
اســتراتژی »پیشــروی« یــا »فاروردپالیســی« از همــه 
ــدگاه،  ــن دو دی ــن ای ــت. بی ــوادار داش ــتر ه بیش
ــتری  ــداران بیش ــروی، دارای طرف ــتراتژی پیش اس
نســبت بــه یکــی اولــی در کابینــه انگلیــس 
ــت  ــز از آن حمای ــرمایه نی ــکان س ــه مال ــود ک ب

می کردنــد.
از طرفــداران جــدی نظریــۀ پیشــروی یکــی 
»ســرهانری  راولنســن« بــود کــه در ســال های 
جنــگ اول افغانســتان و انگلیــس از طــرف دولــت 
متبــوع خــود، ســمت مأموریــت سیاســی در 
ــرد سیاســت مدار و مطلعــی  قندهــار داشــت. او م
بــود و بنابــر ایــن از پیشــروی های روســیه تــزاری 
در آســیای مرکــزی از یک طــرف و دســت اندازی 
کرسی نشــینان کابــل بــه مناطــق تحــت قیمومیــت 
انگلیــس در هنــد، از طــرف دیگر، اندیشــه داشــت. 
راولنســن در نخســت، تقویــت نیروهــای انگلیســی 
ــا افغانســتان در  را در مرزهــا و ســرحدات هنــد ب
نظــر گرفــت. او ســپس پیشــنهاد هایی را بــه لنــدن 
فرســتاد و نظــر داد کــه بــا اعــزام گروه هــای 
اقتصــادی و سیاســی در کابــل و آســیای مرکــزی، 

ــود. ــت ش ــا تقوی ــع انگلیس ه موض
ــا  ــه انگلیس ه ــود ک ــد ب ــت مدار، معتق ــن سیاس ای
ــع در پاکســتان  ــرم« واق ــه« و »ک ــۀ »کویت ــه منطق ب
فعلــی نیــز نفــوذ کــرده و ســبب تقویــت نیروهــای 
انگلیســی در مناطــق قبایلــی شــوند. مدتــی از 
ــن  ــه ای ــت ک ــی نمی گذش ــارورد پالیس ــۀ ف نظری
ایــده، نظــر بســیاری را در هنــد و لنــدن بــه خــود 
ــم، نتیجــۀ آن  جلــب کــرد. همان طــور کــه می دانی
ــه جنــگ دوم افغــان و انگلیــس در ســال 187۹  ب
میــادی منجــر شــد کــه در یادداشــت های قبلــی 
بــه آن اشــاره کــرده ام. در چنیــن وضعیتــی، »امیــر 
ــه  ــتان ک ــت افغانس ــم وق ــان« حاک ــیرعلی خ ش
ظاهــراً آرزویــش اســتقال افغانســتان بــود، تخــت 
ــا  ــک دنی ــا ی ــت داد و ب ــود را از دس ــاج خ و ت
حســرت در مــزار شــریف درگذشــت. بعــد از این 
تهاجــم و بــه تعقیــب نظریــه مکتــب پیشــروی یــا 
ــای  ــی، قدم ه ــد بریتانیای ــان هن تهاجمــی، حکمران
نقــاط  اشــغال  بــر  مبنــی  را  جــدی  بســیار 
قبایل نشــین،  اســتراتژیک، تصــرف خاک هــای 
احــداث راه آهــن و پایگاه هــای نظامــی برداشــتند.

در همیــن راســتا انگلیس هــا معاهــده »گندمــک« را 
در 2۶ مــی ســال 187۹ دقیقــًا 13۹ ســال پیــش بــا 
»محمدیعقــوب خــان« فرزنــد امیــر شــیرعلی خــان 
از تبــار پشــتون های بارکــزی، در منطقــۀ گندمــک 
امضــا کردنــد. پــس از امضــای ایــن معاهــده بــود 
ــرال«،  ــج در »کــُرم«، »چت ــه تدری کــه انگلیس هــا ب
»پیشــاور«،  »مومنــد«،  »باجــور«،  »ســوات«، 
»مــردان«، »کوهــات«، »تیــرا«، »خیبــر«، »وزیرســتان 
ــره  ــو«، »دی ــاه«، »بن ــمالی«، »میرانش ــی و ش جنوب
ــه«،  ــان«، »کویت ــازی خ ــره غ ــماعیل خان«، »دی اس
بیلــه«، »ســیوری«، »ژوب« و  »مکــران«، »لــس 
»پشــین« نفــوذ کردنــد، امــا بــه تصــرف برخــی از 

ایــن مناطــق موفــق نشــدند.
ــم  ــان حاک ــان خ ــرایطی عبدالرحم ــن ش در چنی
ــا  ــروی انگلیس ه ــد. پیش ــتان ش ــازع افغانس بامن
ــه  ــی ک ــتان فعل ــی پاکس ــق قبایل ــوی مناط ــه س ب
بــر اســاس نقشــۀ سیاســت پیشــروی عملــی 
ــه  ــا ب ــرد، ام ــران ک ــان را نگ ــد، عبدالرحم می ش
خاطــر این کــه او بقــای خــود را در دوســتی 
نادیــده  را  موضــوع  می دیــد،  انگلیس هــا  بــا 
انگلیس هــا  آشــفته بازاری  چنیــن  در  گرفــت. 
ــد.  ــره کنن ــه کار را یکس ــد ک ــم گرفتن ــز تصمی نی
بنابرایــن، مأموریــت دیــوار حایــل بیــن افغانســتان 
و هنــد قدیــم کــه در حقیقــت، دیــوار حایــل بیــن 
بریتانیــای کبیــر و روســیۀ تــزاری بــود، بــه مقامات 
هنــد بریتانیایــی واگــذار شــد. بــرای اجــرای ایــن 
ــب ترین  ــد« مناس ــر دیورن ــری مورتیم ــرح، »هن ط
وزارت  ارشــد  کاردار  کــه  او  بــود.  شــخص 
ــی  ــود، در رأس هیأت ــی ب ــد بریتانیای ــۀ هن خارج
ــز او  ــان نی ــان خ ــد و عبدالرحم ــل ش ــی کاب راه
را بــا پیشــانی بــاز پذیرفــت. طــی مذاکراتــی 
کــه بیــن امیــر عبدالرحمــان خــان و دیورنــد 
ــر  ــید، امی ــام رس ــه انج ــتون« ب ــر »چهل س در قص
ــرقی  ــرزمین های جنوب ش ــه از س ــد ک ــد ش متقاع
افغانســتان کــه بعدهــا بــه مناطــق قبایلــی و 

ــردارد. ــت ب ــت، دس ــهرت یاف ــتان ش پشتونس
باالخــره در 12 نوامبــر ســال 18۹3 میــادی بیــن 
امیــر عبدالرحمــان خــان و نماینــدۀ انگلیــس 
ــر اســاس آن،  ــه ب ــه امضــا رســید ک ــی ب معاهده ی
ــی را از  ــق قبایل ــرف مناط ــتان، تص ــر افغانس امی
ســوی انگلیس هــا بــه رســمیت شــناخت. حــدود 
فرضــی کــه در ایــن معاهــده، خــاک افغانســتان را 
از ســرزمین هنــد بریتانیایــی جــدا می کــرد، بعدهــا 
بــه خــط »دیورنــد« شــهرت گرفــت زیــرا یکــی از 
ــر  ــه ه ــود. ب ــد ب ــن معاهــده، دیورن ــای ای طرف ه
ــد  ــا از هن ــتعمار بریتانی ــه اس ــد از آن ک ــال، بع ح
ــدی  ــده شــد و در ســال 1۹47 کشــور جدی برچی
ــد  ــداد خــط دیورن ــوان پاکســتان در امت تحــت عن
شــکل گرفــت، دولت هــای وقــت افغانســتان 
ــراز نارضایتــی  همــواره از معاهــدۀ ســال 18۹3 اب
ــد، در زمــان خــود  ــه معاهــدۀ دیورن ــد. البت کرده ان
بــرای نخســتین بار نبــود کــه امضــا می شــد، 
ــوه احمدشــاه  بلکــه پیــش از آن، »شــاه شــجاع« ن
ســه جانبۀ  مــاده ای   18 توافق نامــۀ  در  ُدرانــی 
ــن او،  ــون 1838، بی ــخ 2۶ ج ــه در تاری ــور ک اله
ــن«  ــاب و »مکنات ــم پنج ــنگ« حاک ــت س »رنجی
نماینــدۀ حاکمیــت هنــد بریتانیایــی امضاشــده 
بــود، تجزیــه و جــدا شــدن ســرزمین های جنوبــی 

ــرد. ــول ک ــتان را قب افغانس

ــزی  ــان بارک ــت محمدخ ــان دوس ــپس در زم س
جــد عبدالرحمــان خــان، ولیعهــد او غــام حیــدر 
ــه ای  ــارچ 18۵۵، توافق نام ــخ 3۰ م ــان در تاری خ
ــا  ــه معاهــدۀ »جمــرود« مشــهور اســت، ب را کــه ب
ــاب  ــی پنج ــدار انگلیس ــس«، فرمان ــرجان الرن »س
ــواحل  ــده، س ــن معاه ــاس ای ــر اس ــرد. ب امضــا ک
راســت ســند و بلوچســتان رســمًا بــه انگلیس هــا 
واگــذار گردیــد. همان طــور کــه اشــاره شــد، 
ــه عــاوه  ســپس معاهــدۀ گندمــک امضــا شــد ک
واگــذاری  و  قبلــی  معاهده هــای  تاییــد  بــر 
بخش هــای دیگــری از خــاک افغانســتان بــه 
بیگانــه گان، مقدمــه ای بــرای امضــای معاهــده 

ــد. ــد گردی دیورن
تــا هنــوز کــه 12۵ ســال از امضــای معاهــدۀ 
دیورنــد  خــط  معضــل  می گــذرد،  دیورنــد، 
همچنــان بیــن اســام آباد و کابــل، بــدون راه حــل 
باقــی مانــده اســت. ایــن نکتــه نیــز قابل یــادآوری 
ــاده  ــت م ــد، دارای هف ــدۀ دیورن ــه معاه ــت ک اس
اســت کــه در هیچ یــک از ماده هایــش تاریــخ 
ــن،  ــت. بنابرای ــده اس ــر نش ــده ذک ــای معاه انقض
معاهــدۀ  تاریــخ  انقضــای  دربــارۀ  شــایعات 

دیورنــد، بی اســاس اســت.
در حــال حاضــر، ســازمان ملــل و جامعــۀ جهانــی 
ــتان و  ــن افغانس ــد را بی ــط دیورن ــوی خ ــه نح ب
ــن  ــرا ای ــند، زی ــمیت می شناس ــه رس ــتان ب پاکس
معاهــده مثــل بســیاری از معاهده هــای دیگــر 
بین المللــی اســت. خاصــۀ کام این کــه پاکســتان 
ــک،  ــدۀ گندم ــالروز معاه ــش در س ــد روز پی چن
ــۀ  ــه بدن ــه الحــاق مناطــق قبایلــی ایــن کشــور ب ب
ــاص را  ــر خ ــرد و تی ــدام ک ــتان اق ــی پاکس اصل
بــرای همیشــه بــه موضــوع دیورنــد شــلیک 
ــتان،  ــی پاکس ــق قبایل ــن، مناط ــش از ای ــرد. پی ک
ــی  ــن محل ــار و قوانی ــورت نیمه خودمخت ــه ص ب
ــتن  ــرای پیوس ــتان ب ــم پاکس ــد. تصمی اداره می ش
ــتون خواه،  ــر پش ــت خیب ــه ایال ــی ب ــق قبایل مناط
ــک،  ــدۀ گندم ــالروز معاه ــی و نهمین س در صدوس

ــود. ــده ب ــًا حســاب ش کام
کتاب نامه و منابع:

1- در زوایــای تاریــخ معاصــر، احمدعلــی کهــزاد، 
دانــش خپرندویــه تولنــه، 137۶پیشــاور

ــگاه  ــجاع، بن ــاه ش ــجاع، ش ــاه ش ــات ش 2- واقع
ــل ــد، 1382کاب ــارات میون انتش

3- تاریــخ وقایــع و ســوانح افغانســتان، علــی قلــی 
میــرزا، انتشــارات امیرکبیــر، 13۶۵تهران

 ، مکــروری  پاتریــک  تباهــی،  شــیپور   -4
فضل1378پیشــاور کتابفروشــی 

۵- افغانســتان در قــرن نــوزده، سیدقاســم رشــتیا، 
بنــگاه انتشــارات میونــد، 1377کابــل

شــیرازی،  سیدحســین  ُدرانیــان،  تاریــخ   -۶
انتشــارات وزارت خارجــه ایــران 137۹تهــران

ــم  ــخ، محمدابراهی ــر تاری ــتان معاص 7- د افغانس
ــل ــد، 1383کاب ــارات میون ــگاه انتش ــی، بن عطای

افغانســتان،  سیاســی  و  نظامــی  نابغــه  دو   -8
محقــق،  انتشــارات  سیســتانی،  محمداعظــم 

1378مشــهد
کبیــر،  رهبــر  تــا  امیرکبیــر  از  افغانســتان   -۹
عبدالحــق و فضــل اهلل مجــددی، بنــگاه انتشــارات 

میوند،1382کابــل
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ترامــپ بــا گفتــن اینکــه »جنــگ کــره طوالنی تریــن 
ــزود. ــتباهاتش اف ــت اش ــر لیس ــت« ب ــخ اس ــگ تاری جن
ترامــپ،  دونالــد  ایندیپندنــت،  روزنامــه  نوشــته  بــه 
رئیس جمهــوری آمریــکا پــس از دیــدار بــا فرســتاده کــره 
شــمالی در جمــع خبرنــگاران گفــت:  مــا دربــاره خاتمــه 
ــن  ــد ای ــه می دانی ــور ک ــم و همانط ــت کردی ــگ صحب جن
ــوده اســت، حــدود  ــخ ب ــن جنــگ تاری جنــگ طوالنی تری

ــال، درســت اســت؟ 7۰ س
ایــن اظهــارات نادرســت در حالــی مطــرح می شــود 
ــدون  ــال 1۹۵3 ب ــد و س ــاز ش ــره 1۹۵۰ آغ ــگ ک ــه جن ک
توافــق صلــح بــه پایــان رســید و ترامــپ بــه اشــتباه ایــن 
ــی  ــزو دوره جنگ ــم ج ــاله را ه ــت ۶۵ س ــس موق آتش ب
دانســته و از آن بــه عنــوان طوالنی تریــن جنــگ یــاد کــرد.
ترامــپ همچنیــن در اظهارنظــر دیگــری کــه خــوراک طنــز 
رســانه های اجتماعــی شــد، گفــت: »فرامــوش نکنیــد، در 
ایــن نشســت نامــه ای از طــرف کیــم جونــگ اون بــه مــن 
ــوب  ــود. خ ــی ب ــیار خوب ــه بس ــه، نام ــد و آن نام داده ش
دوســت داریــد بدانیــد داخــل آن چــه نوشــته شــده بــود؟ 
ــا ترامــپ فراموشــکار  مشــتاق هســتید؟« دقایقــی بعــد ام
گفــت: »آن نامــه را هنــوز ندیــده ام. عمــدا هنــوز آن را بــاز 
ــوی  ــن آن را جل ــاز نشــده اســت. م ــه ب ــرده ام. آن نام نک

ــم.« ــاز نمی کن ــه ب بقی
ــرز  ــگار مســتقر رویت ــد، خبرن ســاعاتی بعــد اســتیو هوالن
در کاخ ســفید بــه نقــل از یــک مقــام کــه خواســت 
نامــش فــاش نشــود، گفــت ترامــپ نامــه اون را خوانــده 
امــا نگفــت کــه آیــا قبــل یــا بعــد از اظهارنظــر در جمــع 

ــت. ــوده اس ــگاران ب خبرن
ــت:  ــه اس ــی گفت ــکا زمان ــی آمری ــوری جنجال رییس جمه
ــد دارد  ــارد دالر درآم ــش از 1۰۰ میلی ــک ســالیانه بی مکزی
ــد  ــک نمی کن ــرزی کم ــت م ــن امنی ــا در تامی ــه م ــا ب ام
ــا  ــن م ــد و قوانی ــدی دارن ــن قدرتمن ــا قوانی ــون آنه چ
وحشــتناک اســت. مــا قوانیــن مــرزی وحشــتناکی داریــم.
ایــن ادعــای ترامــپ در دهــه پیــش کــه مهاجــران 
غیــر قانونــی بــا 1۰ ســال حبــس روبــرو می شــدند، 
دقیق تــر می نمــود امــا قانونگــذاران مکزیکــی ســال 
ــد و  ــی کردن ــی را جــرم زدای ــر قانون 2۰۰8 مهاجــرت غی
اکنــون چنیــن اقدامــی یــک جــرم کوچــک اســت. طبــق 
ــه  ــی ب ــر قانون ــض ورود غی ــن نق ــکا، اولی ــن آمری قوانی
ــا دالر  ــا صده ــه ای ت ــا جریم ــد ب ــاالت متحــده می توان ای

یــا مجــازات زنــدان تــا شــش مــاه روبــرو شــود. قوانیــن 
دو کشــور تقریبــا مشــابه هســتند امــا مکزیــک در اجــرای 

ــر عمــل می کنــد. ــرزی بســیار ضعیف ت ــن م قوانی

گـروه  وزارتـی  نشسـت  در  واشـنگتن  اصلـی  متحـدان 
از  خودشـان  ناامیـدی  بیـان  بـا  متحـد  پیامـی  در  هفـت 
رئیس جمهـوری امریـکا خواسـتند تـا تعرفه هـای تنبیهـی 

فلـزات را کـه از جمعـه اجرایـی شـد، لغـو کنـد.
منوچـن،  اسـتیون  فرانسـه،  خبرگـزاری  از  گـزارش  بـه 

وزیـر خزانـه داری امریـکا بـا سـایر اعضـا که تهاجـم چند 
جانبـه دونالـد ترامـپ، رئیس جمهـوری امریـکا را بـه بـاد 
انتقـاد گرفتنـد، اختاف نظـر داشـت. دولت هـای آنهـا هـم 
چالش هـای حقوقـی و اقدامـات متقابلـی را اعـام کردنـد 
کـه اقتصـاد جهانـی را تا آسـتانه درگیری تجـاری باز پیش 

می بـرد.
شـش وزیـر دارایی ایـن گـروه در جریان نشسـت ونکوور 
نسـبت بـه حـس خیانتـی کـه از متحـد دیرینـه خودشـان 
دریافـت کردنـد، ابـراز انزجـار کردنـد. بـا این حـال وزیر 
دارایـی امریـکا ایـن اختاف نظرهـا را بی اهمیـت دانسـته 
و گفـت ایـاالت متحـده امریـکا همچنـان بـه رونـد جی 7 

اسـت. پایبند 
بیـل مورنئـو، وزیـر دارایـی کانـادا تاکیـد کرد، این کشـور 
و پنـج متحـد دیگـرش از منوچن خواسـتند تـا در اعتراض 
بـه تعرفه هـای جدیـد امریکا پیـام نگرانـی و نارضایتی آنها 
را بـه کاخ سـفید منتقـل کنـد. برونـو لومـر، وزیـر دارایـی 

فرانسـه هـم نارضایتی خـودش را ابـراز کرد.
اتحادیـه اروپـا و کانـادا بزرگتریـن منبـع واردات فـوالد و 
آلومینیـوم از امریـکا هسـتند. اوالف شـولز، وزیـر دارایـی 
آلمـان به خبرنـگاران گفت کـه تعرفه های امریکا »مشـکلی 
بسـیار جـدی« بـرای روابـط  دو سـوی آتانتیـک هسـتند. 
او تاکیـد کـرد: هیچکـس متوجـه نمی شـود کـه چـرا بایـد 
تعرفه هـای بیشـتری برای فـوالد و آلومینیـوم در نظر گرفته 

. شود
تعرفه ترامـپ علیه بزرگترین واردکننـدگان خارجی فلزات 
حیاتـی، دسـتور کار ایـن رویـداد بـرای ایجـاد هماهنگـی 
میـان کشـورهایی که تقریبـا نیمی از تولیـد ناخالص داخلی 
جهـان را تشـکیل مـی دهنـد، تحت الشـعاع قـرار داد. هیچ 
بیانیـه مشـترکی از سـوی این نشسـت وزارتی گـروه هفت 
منتشـر نشـد و همیـن از اختـاف شـدید جناج هـا در قلب 

اقتصـاد جهان حکایـت دارد.
دولـت امریـکا تعرفـه واردات آلومینیوم و فـوالد را افزایش 
داده و بـه ترتیـب بـه 1۰ و 2۵ درصـد رسـانده اسـت. بـه 
دنبـال اعـام ایـن تصمیـم، کانـادا، مکزیـک و کشـورهای 
تافی جویانـه  طرح هایـی  از  هـم  اروپـا  اتحادیـه  عضـو 

خبـر داده و بـه سـمت یک جنـگ جهانی تجـاری حرکت 
کرده انـد.

برونـو المـاری، وزیـر خارجـه فرانسـه در ایـن جلسـه بـا 
انتقـاد شـدید از تصمیـم دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهوری 
امریـکا بـا وضـع تعرفـه 2۵ درصـدی بـرای واردات فوالد 
و تعرفـه 1۰ درصـدی بـرای واردات آلومینیوم هشـدار داد 
کـه: »جنـگ تجاری ممکن اسـت »ظـرف چنـد روز آینده« 

شـود. آغاز 
بـا وجـود این، ترامـپ یک بار دیگـر تاکید کـرده که دیگر 
بهره کشـی کرده انـد و  امریـکا  از  بـرای سـال ها  کشـورها 

اکنـون »زمان درایت رسـیده« اسـت.
واردات  تعرفـه  افزایـش  می گویـد  امریـکا  رئیس جمهـور 
فـوالد و آلومینیـوم بـرای نجـات صنایـع فـوالد کشـورش 
ضـروری اسـت چرا کـه این صنایـع به لحاظ حفـظ امنیت 

ملـی ایـاالت متحـده ارزش سـاختاری دارنـد.
ترامـپ همچنیـن می گویـد وضـع تعرفه هـا ابـزرای اسـت 
بـرای مقابلـه بـا موانـع دسـت و پاگیـری کـه کشـورهای 
دیگـر از جملـه در اروپـا و سـایر نقـاط جهان بـرای ورود 

امریـکا بـه بازارهایشـان وضـع کرده انـد.
در همیـن حـال، اسـتیو منوچـن، وزیـر خزانـه داری امریکا 
بـا رد ایـن نقـد که امریـکا از رهبـری اقتصاد جهان سـرباز 
زده گفتـه انتقادهـا و نقطـه  نظـرات حاضـران در اجاس را 

بـه دونالـد ترامـپ منتقل کرده اسـت.
قـرار اسـت هفتـه آینـده رهبـران گـروه هفـت در کبـک 
کانـادا اجـاس سـران ایـن گـروه را برگـزار کننـد؛ جایـی 
کـه دونالـد ترامـپ یک بـار دیگر بـا رهبرانی چـون آنگا 
مکـرون  امانوئـل  )بریتانیـا(،  مـی  تـرزا  )آلمـان(،  مـرکل 
)فرانسـه( و احتمـاال شـی جینپینگ )چیـن( روبـرو خواهـد 
شـد آن هـم تنهـا دو روز مانده بـه دیدارش بـا کیم جونگ 

اون، رهبـر کره شـمالی در سـنگاپور.

امریکایمنزوی
درجنگتجارینشستگروههفت

بلنـدشدن فهـرست اشتبـاهات رییس جمـهور امریکـا

بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنه افغانسـتان )فیفـا(، چاپ 18 
میلیـون برچسـب انتخاباتـی بـرای 7 میلیـون رای دهنده را 
سـوال برانگیـز خوانـده و می گویـد که احتمال مـی رود که 
چـاپ 11 میلیـون برچسـب اضافـی بـرای تقلب گسـترده 

انتخاباتـی صورت گرفته باشـد.
بـه تازگـی گزارش هایـی بـه نشـر رسـید کـه کمیسـیون 
انتخابـات بـرای ۵ الـی 7 میلیـون رای دهنـده، 18 میلیـون 

برچسـب انتخاباتـی چـاپ کـرده اسـت.
چـاپ 18 میلیـون برچسـب انتخاباتی برای ۵ تـا 7 میلیون 
رای دهنـده نگرانی هایـی را بـه وجود آورده کـه گویا برای 

تقلب گسـترده انتخاباتی زمینه سـازی می شـود.
بـه  بـاره  ایـن  فیفـا در  اجرایـی   یوسـف رشـید رییـس 
خبرگـزاری جمهـور گفـت:« چـاپ 18 میلیـون برچسـب 
انتخاباتـی بـرای 7 میلیـون رای دهنـده بـرای مـا یـک رقم 

پرسـش بـر انگیـز اسـت.«
آقـای رشـید بیـان داشت:«کمیسـیون انتخابـات اگـر برای 
۹ میلیـون رای دهنـده آمادگـی گرفتـه بود چـرا 18 میلیون 
چـاپ شـده اسـت. رقـم احتیاطـی می توانـد 1 میلیـون در 

نظـر گرفته شـود.«

وی افزود:« چاپ این میزان برچسـب از سـوی کمیسـیون 
انتخابـات می توانـد بخاطـر عـدم مطالعـه، بی برنامـه بودن 
و یا درک نادرسـت از اوضاع کشـور باشـد اما احتمال هم 
مـی رود کـه چاپ ایـن میزان برچسـب اضافی بـه صورت 
عمـدی و بـرای یـک تقلب گسـترده صورت گرفته باشـد. 
حاال امکان سـوء اسـتفاده از این برچسـب ها بـه هر حالت 

ممکـن وجود دارد.«
رییـس اجرایـی فیفـا بیان داشـت کـه کمیسـیون انتخابات 
بایـد از میـزان دقیـق ارسـال برچسـب ها بـه مراکـز ثبـت 
نـام رای دهنـدگان به مردم حسـاب بدهد. تمـام اطاعات 
انتخاباتـی بایـد براسـاس مسـایل عینـی باشـد و کمتـر بـه 

احتمـاالت توجـه صـورت بگیرد.
آقـای رشـید افزود:« کمیسـیون انتخابات بـا درک وضعیت 
کشـور و آسـیب پذیـری آن در برابر تقلب هـای انتخاباتی، 

بایـد دقیق تـر آمادگـی می گرفت.«
در همیـن حال کمیسـیون انتخابـات، اعام کرده اسـت که 
تاکنـون 4 میلیـون و 8۰۰ هـزار نفـر در روند ثبـت نام رای 

دهنـدگان ثبـت نام کـرده اند.
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فیفا:
چاپ 18 میلیون برچسب انتخاباتی پرسش برانگیز است
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