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برنامه  جهانی غذای سازمان ملل یا WFP اعالم کرد 
که کسانی که در افغانستان امنیت غذایی ندارند به ۱۳ 

میلیون تن رسیده   اند.
دیوید بیزلی، مدیر اجرایی این برنامه روز دوشنبه ۱۳ 
کابل گفت که سه  در  حمل، در یک نشست خبری 

سال پیش این رقم حدود ۹ میلیون تن بود.
میلیون  تن، ۸  میلیون  از مجموع ۱۳  که  افزود  بیزلی 
و  به رو هستند  امنیت حاد غذایی رو  نداشتن  با  آن 
خواهد  تامین  چطور  آنان  بعدی  غذای  که  نمی دانند 

شد.
معنای  به  غذایی  امنیت  جهانی،  بانک  تعریف  بنابر 
و  کافی  غذای  به  وقت  همه  در  همگان،  »دسترسی 

متنوع برای داشتن یک زندگی سالم« است.
را  این شرایط  دیدار می کند،  کابل  از  که  بیزلی  آقای 

شکننده خواند و از این وضعیت ابراز نگرانی کرد.
او گفت که بی ثباتی، جنگ، خشکسالی، تغییر اقلیم، 
از  مهاجران  برگشت  و  افغانستان  شکننده  وضعیت 
کشورهای دیگر عامل های افزایش میزان نبود امنیت 

غذایی در طول سه سال گذشته بوده است.
این مقام ارشد سازمان ملل هشدار داد که اگر به این 
می تواند  غذای  امنیت  نبود  نشود،  رسیدگی  موضوع 
در  جدید  مهاجرت های  و  مشکل ها  ایجاد  باعث 

افغانستان شود.
به گفته  او، برای مقابله با این پدیده و کمک به حدود 
۲.۷ میلیون تن در افغانستان، این برنامه نیاز به ۱۸۴ 

میلیون دالر دارد.
او گفت که این پول برای کمک های اضطراری در نظر 
گرفته شده است و از این مقدار بودجه تا اکنون ۳۰ 
درصد آن تامین و ۳۰ درصد از کل بودجه مطالبه شده 

نیز باید در شش ماه آینده مصرف شود.
شماری  غذا  جهانی  برنامه  پیشین  گزارش های  در 
افرادی که دچار امنیت غذایی نبودند ۹.۳ میلیون نفر 
این کشور را  بود که ۳۳ درصد جمعیت  اعالم شده 

تشکیل می داد.
در این گزارش گفته شده بود که ۳.۴ میلیون نفر نیز با 
عدم مصونیت شدید اقتصادی روبریند، ولی اکنون به 

۹ میلیون رسیده است.
باال بودن میزان بیکاری و رشد کند اقتصادی عامل این 

کار اعالم شده بود.
هزاره  توسعۀ  سند  هدف های  از  یکی  غذایی  امنیت 

سوم سازمان ملل متحد است.
و  کرد  امضا  را  سند  این   ۲۰۰۴ سال  در  افغانستان 
متعهد شد که تا سال ۲۰۲۰ به هدف های ۸ گانه آن 
دست یابد. با این وجود افغانستان در ده سال گذشته 
غذایی  امنیت  تامین  در  مالحظه ای  قابل  پیشرفت 

نداشته بلکه وضعیت بدتر نیز شده است.
افغانستان  بهداشتی  مقام های  سوی  از  که  آمارهایی 
ارائه شده است، نشان می دهد که نزدیک به ۷۰ درصد 
بر  هستند.  غذایی  امنیت  فاقد  کشور  این  جمعیت 
اساس این آمار بیشتر از ۵۰ درصد کودکان زیر پنج 
سال در افغانستان از اختالل در رشد رنج می برند و 
بیشتر از ۳۰ درصد آنها نیز کمبود وزن دارند که این 

هر دو ناشی از عدم تغذیه سالم و مناسب است.

نیروهای  ارتش در کندز می گویند که  مقام های 
هوایی، یک جلسۀ طالبان را که در آن هیأتی از 
شورای کویته نیز حضور داشت، هدف بمباران 

قرار داده است.
این رویداد حوالی ساعت ۱:۰۰ پس از چاشت 
ارچی  دشت  ولسوالی  روستای  یک  در  دیروز 

کندز به وقوع پیوسته است.
بیستم  فرقۀ  سخنگوی  کریمی،  حضرت  غالم 
خاطر  به  جلسه  این  می گوید،  کندز  در  ارتش 
باجور  و  کویته  از  طالبان  بلندپایۀ  هیأت  آمدن 
دایر شده بود و برعالوۀ آن مانور نظامی »قطعه 
بمباران  که  داشت  جریان  نیز  طالبان  سرخ« 

صورت گرفت.
آقای کریمی گفت که در...       ادامه صفحه 6

سازمان ملل: 
سیزده میلیون نفر در افغانستان 

امنیت غذایی ندارند

صفحه 3

صفحه 6

اپریل فول غنی در پکتیا

گروه های جنگ جو اجازۀ اشرتاک 

در انتخابات را ندارند

»باالی کدام همسایه ات 

شک داری تا بازداشتش کنیم!؟«

صفحه 3

در  صلـح  چگونگـی  پیرامـون  را  نظـرم 
افغانسـتان و این که حکومـت در مقابل ارادۀ 
ملـی، آگاهانـه یا از سـِر ندانـم کاری، کلیت 
نظـام را چگونه بـا برنامه هــای منافی صلح 
در  می چرخانـد  تروریـزم  بـا  قرابـت  در  و 
پُسـت قبلـی نوشـتم. بخش هــایی از مطلب 
گردیـد،  پخـش  اجتماعـی  شبکه هــای  در 
مخالـف،  دیگـر  برخـی  و  موافـق  برخـی 
تعـدادی هــم برحسـِب معمـول جمـالت 
هــمیشگی بـی ربـط و از قبل آماده شـده را 
روی موضـوع چسـپاندند. روي  هــمرفته به 
خاطـِر پرسـش جمعـی کـه جویـای دیدگاه 
مـا در مـوردِ صلح شـدند خواسـتم بـه چند 

نمایم. اشـاره  نکتـه 
بـرای من مسـئلٔه حیاتی صلح، فقـط در حِد 
یـک توصیـۀ اخالقـی، شـعار پوپولیسـتی و 
یـا برنامـۀ سیاسـی نیسـت، بلکـه در جایگاه 
یـک احسـاس و بـاور درونـی، یـک اعتقاد 
دینـی، یـک اصل انسـانی و یـک برنامۀ ملی 

از هــر منظـری که بـه آن نگاه کنیـم، انگیزٔه 
اصلی سا ل  هــا سـعی و تالش مـان را بازگو 
مي نمایـد. در غیـِر آن، نـه بـه سیاسـت بـه 
خاطـِر سیاسـت کـردن عالقه منـد مي باشـم، 
بـه  هـم  نـه  روزگار،  سـرگرمی  بـرای  نـه 
منظورِ فرونشـاندن عطش قـدرت و منزلت، 

و یـا کینـه تـوزی، انتقام کشـی، قوم پرسـتی 
و باندبازی هــا و روزمره گی هــای بی معنـی 
و مسـخره بازی هــایی  که بـه نـام سیاسـت 
باوجـودِ  دارنـد.  جریـان  مـا  کشـور  در 
مخالفت هــا، موانع و بیهــوده انگاشتن هــا، 
سالهــاست هــمٔه...        ادامـه صفحـه 6

صلح پایدار با حل مسایل ملی به دست مي آید
تجمع طالبان در کندز هدف قرار گرفت

150 طالب کشته و زخمی شدند

صفحه 6

احمدولی مسعود

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

واکنش تند نماینده گان به عدم پاسخگویی شورای صلح:

شـورای صـلح به مرکز کمپـاین غنـی 
تبـدیل شـده است



ــرده  ــن ُخ ــر م ــتان ب ــی از دوس ــی برخ گاه
می گیرنــد کــه زیــاده از حــد بــا ســران دولتــی 
ــی.  ــیاه می بین ــز را س ــه چی ــاده ای و هم در افت
ــوم  ــد می ش ــن تردی ــار ای ــًا دچ ــی واقع گاه
ــن  ــد و م ــت بگوین ــتان راس ــود دوس ــه نش ک
ــاد  ــت، در انتق ــه الزم اس ــدی ک ــتر از ح بیش
از وضعیــت جنبه هــای منفــی را برجســته 
ــای  ــای مقام ه ــی کارکرده ــا وقت ــازم. ام می س
را  ســران حکومــت  ویــژه  بــه  و  کشــور 
ــن روش  ــه، ای ــه ن ــم ک ــاز می گوی ــم، ب می بین
ــد  ــار تردی ــد دچ ــن نبای ــت و م ــت اس درس
ــا ایــن افــراد نبایــد بــه زبانــی  شــوم؛ واقعــًا ب

ــت. ــخن گف ــن س ــر از ای غی
ــل  ــی کام ــای نف ــه معن ــاد ب ــن، انتق ــد م از دی
برداشــت های  آن  در  می تــوان  و  نیســت 
ــی  ــاِن برخ ــاید زب ــا داد. ش ــز ج ــت را نی مثب
منتقــدان تیزتــر از حــد معمــول بــه نظــر 
ــه  ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــی ای ــد، ول رس
از  همــه  برداشت های شــان  و  حرف هــا 
ــه  ــد. البت ــی باش ــی و بداندیش ــِر کین خواه س
دسیســه کاری،  و  دادن  دشــنام  از  را  انتقــاد 
ــزی اســت و  ــد جــدا دانســت. دشــنام چی بای
نقــد وضعیــت چیــزی دیگــر. آن کــه دشــنام 
ــت،  ــت نیس ــالح وضعی ــی اص ــد، در پ می ده
ولــی آن کــس کــه انتقــاد می کنــد، بــه دنبــال 

چاره جویــی و اصــالح اســت. 
ــود،  ــِز خ ــاِن تندوتی ــم و از زب ــالح گفت از اص
امــا اصــل موضــوع را داشــتم کم کــم بــه 
ــن  ــی ای ــوع اصل ــپردم. موض ــی می س فراموش
رییــس  مــورد  در  می خواســتم  کــه  بــود 
معــارف هــرات بنویســم. عبدالــرزاق احمــدی 
ــِت خطــۀ  ــا درای ــان تحصیل کــرده و ب از جوان
ــش در  ــال پی ــه حــدود دوس ــرات اســت ک ه
یــک رقابــت قانونــی کــه بــه گفتــۀ مســووالن 
ــای  ــع آق ــه نف ــم ب ــی ه ــچ دخــل و تصرف هی
موفــق  نگرفتــه،  آن صــورت  در  احمــدی 
شــد کــه بــه ریاســت معــارف هــرات دســت 
پیــدا کنــد. معــارف هــرات بــه بــاور اکثریــِت 
ــدِن  ــا آم ــهر، ب ــن ش ــنده گان و وکالی ای باش
آقــای احمــدی، تفاوتــی از زمیــن تــا آســمان 
ــه  ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــرده اس ــه ک را تجرب

پیــش از آقــای احمــدی، معــارف هــرات 
مرکــز بی عدالتــی، سیاســی گری و فســـاد 
ــۀ  ــکارِ یک تن ــا توجــه و پی ــی حــاال ب ــود ول ب
ایــن مــرد، بــه میــزان زیــادی از ایــن مســایل 
مبــرا شــده اســت. حــاال معــارِف هــرات 
مــی رود کــه جایــی بــرای آمــوزش و پــرورش 
شــود. امــا مگــر در ایــن مملکــت کــه ســرانش 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــام داد از مب ــا ش ــح ت از صب
ــرد؟! ــارزه ک ــاد مب ــا فس ــود ب ــد، می ش می زنن
از روزی کــه آقــای احمــدی وارد معــارف 
هــرات شــده، یــک تعــداد از مســووالِن قبلــی 
ــته اند،  ــاد داش ــز در فس ــتی نی ــًا دس ــه اتفاق ک
علیــه او بــه توطیه گــری آغــاز کرده انــد. 
ــه هــم کســی جــز رییــس  ــن غافل در رأس ای
شــورای والیتــی هــرات نیســت کــه خــود از 
ســال ها بــه این ســو بــه جرایــم متعــددی 
ــۀ  ــود کــه روان ــا نزدیــک ب متهــم اســت و حت
زنــدان هــم شــود. امــا از برکــت روابــط 
قومــی، مافیایــی و مــواد مخــدر توانســت 
ــن  ــر ای ــاره ب ــکند و دوب ــدها را بش ــۀ س هم

ــد.  ــه زن ــمت تکی س
دفــاع از آقــای احمــدی اهمیــت دارد؛ زیــرا او 
ــن  ــاری در معــارِف ای ــه یــک دهــه بی بندوب ب
ــل  ــید و فص ــان بخش ــدودی پای ــا ح ــهر ت ش
ــود.  ــی را گش ــباِت آموزش ــدی از مناس جدی
او بــا همــۀ مشــکالتی کــه ســر راهــش خلــق 
ــاد اداری و  ــا فس ــارزه ب ــر مب ــد، کم می کردن
مالــی بســت و موفــق شــد کــه تــا حــد بســیار 
ــرات  ــارف ه ــده را در مع ــن پدی ــادی ای زی
ــه  ــا حــاال مشــخص نیســت ک ــد. ام ــار کن مه
ــد  ــف خواه ــن موق ــر او در ای ــد روزِ دیگ چن
ــواره در  ــان هم ــه تمامیت خواه ــد. چــرا ک مان
تــالش انــد کــه جلو افــراد صــادق را بگیـــرند 
و نگذارنــد کــه ریشــه های فســاد در ایــن 

کشــور بخشــکد. 
ــرات  ــارف ه ــه در مع ــی ک ــدی از زمان احم
ــه  ــه را ب ــک نکت ــت ی ــد، توانس ــته ش گماش
ــا  ــارزه ب ــه مب ــد ک ــت کن ــع ثاب ــورِت قاط ص
فســاد امــری ناممکــن آن گونــه کــه ادعــا مــی 
شــود، نیســت. او ثابــت کــرد کــه کســانی در 
مخالفــت بــا او قــرار دارنــد کــه خــود شــعار 

مبــارزه بــا فســاد ســر می دهنــد. مطمیــن 
باشــید کــه مخالفــاِن احمــدی در تبانــی با ارگ 
ــاط  ــه بس ــد ک ــد ش ــق خواهن ــه زودی موف ب
مبــارزه بــا فســادِ او را از معــارف هــرات جمع 
ــی  ــه همان های ــاد را ب ــن نه ــاره ای ــد و دوب کنن
ــن  بســپارند کــه ســال ها از خــوِن کــودکاِن ای

ــده اند. ــه ش ــیده و فرب ــرزمین نوش س
 این کــه می گوینــد ارگ نــه تنهــا اراده یــی 
بــرای مبــارزه بــا فســاد نــدارد بــل بــه 
ــد،  ــت می کن ــف از آن حمای ــکل های مختل ش
ــود.  ــت می ش ــه ثاب ــت ک ــن قضایاس در همی
ــه  ــه آقــای احمــدی اتهــام بســته اند کــه علی ب
ــه و معــارف  ــرار گرفت ــوم مشــخص ق ــک ق ی
ــودِن  هــرات را سیاســی کــرده اســت. دروغ ب
کــه  همان هایــی  حتــا  را  اتهامــی  چنیــن 
ــد هــم می داننــد.  ــه راه انداختــه ان تظاهــرات ب
معــارف  رییــس  ایمــان دارِی  و  صداقــت 
ــردمِ  ــۀ م ــر هم ــدت ب ــن م ــی ای ــرات ط ه
ایــن شــهر آشــکار شــده اســت؛ امــا بــا 
ــر وی وارد  این همــه چــرا چنیــن اتهامــی را ب
می کننــد؟... زیــرا ســاده ترین راه کنــار زدن 
افــراد مصلــح و شایســته، غیــر از ایــن چیــزی 

نمی توانــد. بــوده 
 وقتــی عــدۀ محــدودی چنیــن اتهــامِ بزرگــی 
دیگــر  خیلی هــای  کننــد،  ســازمان دهی  را 
بــدون پرســیدن و تحقیــق بــه آن می پیوندنــد. 
را  وضعیتــی  چنــان  قوم گرایــی  متأســفانه 
خلــق می کنــد کــه حتــا نمی تــوان عیــِب 
ــب این جاســت  ــد. جال ــم دی ــومِ خــود را ه ق
ــرای  ــه ب ــتند ک ــا نتوانس ــان حت ــه قوم گرای ک
ــرآورده شــدِن خواســت های خــود، عده یــی  ب
را بــا خــود همــراه ســاخته و دســت بــه 
تظاهــرات بزننــد. کســانی کــه ایــن تظاهــرات 
ــر  ــه اکث ــد ک ــد، می گوین ــک دیده ان را از نزدی
ــد  ــزدی بودن ــراِن روزم ــده گان کارگ تظاهرکنن
کــه از ســر کوچــه اســتخدام شــده بودنــد. آیــا 
ــود  ــوان امیـــدوار ب ــی، می ت ــن وضعیت ــا چنی ب
ــاک  ــاد پ ــِر فس ــور روزی از ش ــن کش ــه ای ک
خواهــد شــد و واقعــًا شایســته گان بــر چوکــی 
ــت؟ ــد نشس ــزاری خواهن ــدار و خدمت گ اقت
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بـه  مصاحبه یـی  در  انتخابـات  کمیسـیون  رییـس  اخیـراً 
روزنامـۀ مانـدگار گفتـه اسـت کـه انتخابـات بـر اسـاِس 
تذکره هـای کاغـذی برگـزار می شـود و قرار اسـت تا زمان 
توزیـع  کاغـذی  تذکـرۀ  میلیـون  ده  انتخابـات،  برگـزاری 
گـردد تـا مردم با به دسـت داشـتِن آن بتواننـد در انتخابات 

سـهم بگیرنـد و رای بدهنـد. 
امـا ایـن مسـأله از همیـن حـاال بـا چالش هایـی مواجـه 
اسـت. نخسـتین مورد، چالش حقوقی و قانونی آن اسـت؛ 
زیـرا بـر اسـاس قانـون تصویـب و توشـیح شـدۀ ثبـت 
احـوال نفـوس در سـال ۱۳۹۳، بایـد شـناس نامه های برقی 
توزیـع شـود. بنابرایـن در موجودیت چنیـن قانونی، توزیع 
شـناس نامه های کاغـذی بر اسـاس قانـون قبلـی غیرقانونی 

ست.  ا
چالـش دومِ ایـن برنامـه، چالـش اداری و بروکراتیـک آن 
اسـت. چگونـه ممکـن اسـت کـه ادارۀ ثبت احـوال نفوِس 
کشـور بتوانـد در فرصـِت محـدودِ باقی  مانده بـه برگزاری 
انتخابـات، ده میلیـون شـناس نامه را توزیع کنـد؟ این خود 
نشـان می دهـد کـه چنیـن چیـزی در شـرایط افغانسـتان 

ممکـن بـه نظر نمی رسـد. 
چالـش سـوم، همـان چالـش انتخاباتـی و سیاسـی اسـت. 
هنـوز بـه گونـۀ دقیـق فهرسـت رای دهنـده گان مشـخص 
نشـده اسـت. بنابرایـن معلـوم نیسـت کـه بر اسـاس کدام 
ارزیابـی قرار اسـت کـه ده میلیون شـناس نامۀ کاغذی برای 
مـردم افغانسـتان توزیـع گـردد. دولـت می خواهـد تا چند 
مـاهِ دیگـر ده میلیون شـناس نامۀ کاغـذی را به شـهروندان 
توزیـع کنـد، اما ممکن اسـت در هفده سـاِل اخیـر بیش از 
بیسـت میلیون انسـاِن دیگـر از ایـن شـناس نامه ها دریافت 
کـرده باشـند. بنابرایـن چـه تعـداد از این جماعت، شـامل 
رای دهنـده گان خواهنـد بـود. ایـن مسـأله خـود شـفافیِت 

انتخابـات را بـا سـوال مواجه می سـازد.
ایـن  توزیـع  در  شـفافیت  بحـث  هـم  چهـارم  چالـش   
شـناس نامه های  توزیـع  اکنـون  همیـن  شناس نامه هاسـت. 
کاغـذی در پاکسـتان بـرای شـهروندان پاکسـتانی زیـر نامِ 
مهاجریـن افغـان جریان دارد و شـماری از منابع به روزنامۀ 
مانـدگار گفته انـد کـه دسـتیابی بـه شـناس نامه های کاغذی 
در پاکسـتان، به سـاده گی برای شـهرونداِن آن کشـور میسر 
اسـت. حکومـت آقـای غنی به دلیِل به رسـمیت نشـناختن 
مرز رسـمی میان افغانسـتان و پاکسـتان، به برخـی از مردم 
پشـتون پاکسـتان هـم از ایـن تذکره  هـا توزیع کرده  اسـت 
تـا آنـان بتواننـد در انتخابات هـای آینـده شـرکت کننـد؛ 
چیـزی کـه در انتخاباِت گذشـته زیـاد ممکن نبوده اسـت. 
بـا ایـن اوصـاف، توزیـع شـناس نامه های کاغـذی بـا ایـن 
رقـم و در ایـن بـازۀ زمانـی کوتـاه، مشـخصًا ریشـه در 
مهندسـی کـردِن انتخابـات دارد؛ چیـزی کـه کمتـر مـورد 
نیـز  و  گرفتـه  قـرار  رسـانه ها  و  سیاسـت مداران  توجـه 
اسـتفادۀ دیگـری کـه ممکـن اسـت در این مـورد صورت 
میلیون هـا شـناس نامۀ  توزیـع  بـا  کـه  اسـت  ایـن  بگیـرد 
افغانسـتان،  پشتون نشـین  مناطـق  و  پاکسـتان  در  کاغـذی 
می تواننـد نفـوس یـک قـوم را بیشـتر از دیگـران نشـان 
دهنـد و بـه اکثریت سـازِی جعلـی رو بیاورنـد. مقدمـۀ این 
تـالش را در نفوس شـماری هوایی به خوبی شـاهد هسـتیم 
کـه بر اسـاِس آن گفته شـد کـه نفوس والیت هـای جنوب 
و شـرق از نفـوس شـمال و غـرِب کشـور بیشـتر اسـت. 
در ایـن نفوس شـماری کـه از روی سـنجِش تنفـِس هـر 
زنده جـان صـورت گرفـت، حیوانـات هـم شـامل بودند و 

هیـچ تفکیکـی در ایـن زمینـه متصـور نبـود. 
سرشـماری  دنبالـۀ  بـه  کاغـذی  شـناس نامه های  توزیـع 
بحران هـاِی  و  گوسـفندی  تحـوالِت  از  خبـر  هوایـی، 
تازه  تـری بـرای مـردم افغانسـتان می دهـد. حکومـِت آقای 
و  تنگ نظرانـه  بسـیار  سیاسـت های  بـه  توسـل  بـا  غنـی 
تقلب کارانـه، تـالش دارد کـه میـِخ اکثریت  نمایـِی یک قوم 
را بـا توزیـع تذکره هـای کاغـذی بـر انتخابات هـاِی پیـش 
رو بکوبـد و توزیـع شـناس نامه های برقِی شـهروندی را به 
بایگانـی تاریـخ بسـپارد. مردم، رسـانه ها، نهادهای سیاسـی 
و شـخصیت های تأثیرگـذار وظیفـه دارند کـه در برابِر این 

اقدامـات صـدای اعتراض شـان را بلنــد کننـد. 

تـذکرۀ کاغـذی؛ 
بحـران آفـرینِی دیگر
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یک شـنبه اول اپریـل روزی کـه از آن در افغانسـتان و بیشـتر 
کشـورهای جهـان بـه عنـوان روز دروغ )April full( یـاد 
می شـود. در ایـن روز شـماری می خواهنـد بـا گفتـن یـک 

دروغ دوسـتان خـود را غافل گیـر کننـد. 
در افغانسـتان امـا، جـو رسـانه های اجتماعـی در ایـن روز 
بـه  شـهروندان  و  جوانـان  بی اعتمـادی  از  حکایـت  بیشـتر 
سـخنان مسـووالن دولتـی داشـت. سـوژۀ اصلـی کاربـران 
رسـانه های اجتماعی در این روز بیشـتر با سـخنان مسـووالن 
دولتـی بـه ویـژه سـخنان رییـس حکومـت وحـدت ملـی و 

سـخنگویان نهادهـای حکومتـی گـِره خـورده بـود.
شـماری از جوانـان به شـکل کنایـه روز اول اپریل را به شـاه 
حسـین مرتضـوی و برخـی از سـخنگویان دیگـر نهادهـای 
حکومتـی تبریک گفتند، اما فاضل سـانچارکی معین نشـراتی 
وزارت اطالعـات و فرهنـگ در صفحـۀ فیـس بـوک خـود 
نوشـته اسـت: دوسـتان دروغ هـای امـروز را کمـی معقول و 
پذیرفتنـی بیـان کنیـد، از گفتـن دروغ های شـاخ دار بپرهیزید.
آبژ ه هایـی کـه روز اول اپریـل منجـر بـه ایجـاد سـوژۀ بـرای 
رسـانه های اجتماعـی شـده بـود، سـخنان رییـس حکومـت 
حکومـت  رییـس  بـود.  پکتیـا  والیـت  در  ملـی  وحـدت 
وحـدت ملـی کـه روز یک شـنبه وارد والیت پکتیا شـده بود، 
هنـگام گشـایش چنـد پـروژۀ انکشـافی ُدرفشـانی ها زیـادی 
کـرد. او گفـت کـه » والیـت پکتیـار را بـه یکـی والیت های 
صنعتـی افغانسـتان تبدیـل می کنـد «. ایـن یک رسـم معمول 
) اپریـل فـول ( در سـخنان آقـای غنـی اسـت کـه به خاطـر 
ایجـاد احساسـات یـا صداهـای خـود را در جریـان صحبت 
و  لفظـی  اشـتباه های  حتـا  کـه  می کنـد  بلنـد  اندازه یـی  بـه 
کالمـی اش آشـکار می شـود و یا به کلماتی متوسـل می شـود 
کـه چنـد دقیقه سـبب خوشـی مخاطبانـش  شـود. وعده های 
او گاهـی بـه سـرگرمی کاربـران رسـانه های اجتماعـی مبدل 

می شـود.
آقـای غنی کـه در زمـان کمپاین های انتخاباتی نیـز وعده های 
عجیـب و غریـب بـرای مـردم داد، امـا یکـی آن هـم عملـی 
نشـد. سـخنان رییـس حکومـت وحـدت ملـی کـه می گفت: 
بـرای  شـغل  میلیـون  یـک  و  می دهـد  کاهـش  را  بیـکاری 
جوانـان ایجـاد می  کنـد و در دسـتر خوان مردم تغییـر میاورد، 
نـه تنهـا کـه بـه کرسـی تحقـق نرسـید بل کـه بـا رسـیدن به 
قـدرت چالش هـای بیـکاری در میـان جوانان بیشـتر از پیش 

یافت.  افزایـش 
در پهلـوی بیـکاری، روی آوردن بـه اعتیاد، فرار نسـل جوان 
از کشـور، افزایـش فقـر و ...، چالـش دیگر فـرا روی جوانان 
اسـت کـه  از انعامات حکومـت وحدت ملی برای این قشـر 

می شود.  محسـوب 
در حـال حاضـر بیـش از سـه میلیـون متعـاد و کمتـر از دو 
میلیـون متگـدی در شـهر های افغانسـتان به ویـژه کابل وجود 
دارد کـه نگرانـی جـدی نهـادی حقوق بشـری و شـهروندان 
را ایجـاد کـرده اسـت. امـا آقـای غنـی بـه حسـب معمـول 
وعده هـای روز هـای انتخاباتـی خـود یـک بـار دیگـر تکرار 

می کنـد. او یـک بـار دیگـر وعده هـای چـرب را در روز اول 
اپریل که به روز دروغ مشـهور اسـت، برای شـهروندان پکتیا 
داد. در حالـی کـه پیـش از ایـن شـماری زیـاد از شـهروندان 
پکتیـار بـا راه انـدازی تظاهـرات اعتراضی حکومـت وحدت 
ملـی را بـه ناکاره یـی در ایـن والیـت متهـم کردنـد.  امنیت، 
شـهروندان  امـروزی  اصلـی  دغدغه هـای  از  کار  و  اقتصـاد 
افغانسـتان اسـت، امـا حکومـت نتوانسـته تـا هنـوز بـه ایـن 
پدیده هـای کـه نیاز جـدی به شـمار می آید، رسـیده گی الزم 

انجـام دهد. را 
 آقـای غنـی در سـخنان خـود در ایـن والیت تـالش کرد که 
مـردم پکتیـار را دوبـاره امیـدوار کند تـا اعتماد از دسـت دادۀ 
خـود را در میـان مـردم بـه دسـت بیـاورد. امـا عافـل از این 
کـه مـردم دوبـاره فریـب وعده هـای دروغیـن را نمی خورند. 
امیتـاز گیری هـای ۱۷ سـال اخیـر به نـام قـوم و سـمت دیگر 
جایـگاه در فرهنـگ شـهروندان افغانسـتان ندارد. شـهروندان 
می داننـد که افغانسـتان سـرزمین همۀ آنان اسـت و با همدلی 
و یک دیگـر پذیـری می تواننـد آن را ترقـی و تعالی رسـانند. 
کـش و قوس هـای سیاسـی همـواره بـه نفـع سیاسـت گران و 

ضـرر شـهروندان در هر نقطۀ کشـور تمام شـده اسـت.
هرچند سـخنان آقای غنی در روز اول اپریل گفته شـده و او 
نیـز ماننـد سـایر شـهروندان حـق دارد دروغ بگویـد، اما تنها 
چیـزی کـه ایـن بحـث  را بـا یـک شـهروندان عادی کشـور 
متمایـز می سـازد این اسـت کـه او به عنـوان فرد اول کشـور 

نبایـد برای مـردم وعده هـای دروغیـن بدهد.
در چهـار سـال از عمـر حکومـت وحـدت ملـی، وعده هـای 
دورۀ کارزارهـای انتخاباتـی آقـای غنـی بـه انـدازۀ یک سـر 
سـوزن نیـز نتوانسـت عملی شـود و شـهروندان شـاهد هیچ 
امـا به عکـس در ایـن  تغییـری در زنده گـی خـود نیسـتند، 
مـدت تنش هـا قومـی و تضـاد زبانـی بـه اوج خـود رسـید. 
دسـتگا ه های حکومتـی عمـاَل به تضاد هـای قومـی و قبیله یی 
دامـن می زننـد. اکثریـت خواهـی و اقلیت شـمردن اقـوام در 
ایـن نظـام شـگاف های قومـی را بیشـتر از پیـش عمیق تـر 
کـرده اسـت، امـا رییـس حکومـت وحدت ملـی بایـد بداند 
کـه مـردم دیگـر از سـخنان او خسـته اند حتـا اگر سـخنانش  

بـه منطـق» اپریـل فـول« یـا روز دروغ گفته شـود. 

طالبان و مخالفین مسـلح دولت حق رای دادن و نامزد 
شـدن در انتخابـات پارلمانـی و ریاسـت جمهوری را 

ندارند.
برخـی از نماینـده گان مجلـس ایـن سـخنان ها را در 
واکنـش به گفته هـای اخیر مسـووالن انتخاباتـی ابراز 

می کننـد.
مسـووالن کمیسـیون شـکایات انتخاباتی روز یکشبنه 
۱۲ حمـل/ فروردیـن در یـک کنفرانـس خبـری گفته 
انـد که طالبـان حـق رای دادن در انتخابـات پارلمانی 
دارنـد و همچنـان  را  آینـده  و شـوراهای ولسـوالی 

می تواننـد در ایـن انتخابـات نامـزد شـوند.
سـخن گوی کمیسـیون شـکایات انتخاباتی گفته است 
کـه تمام شـهروندان، به شـمول طالبان حـق رای دادن 
و نامـزد شـدن در انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای 

ولسـوالی ها را دارنـد.
دیدگاه هـای  گفته هـا  ایـن  مـورد  در  اکنـون  امـا  و 

دارد. وجـود  متفاوتـی 
برخـی از نماینـده گان مجلـس گفته هـای سـخن گوی 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی  را ناشـی از بی خبری 
و عـدم آگاهـی آنان از قانون اساسـی عنـوان می کنند.
به گفتـه این نماینده گان: چون اعضای کمیسـیون های 
گزینـش  شایسـته گی  و  لیاقـت  براسـاس  انتخاباتـی 
نشـده اند و سـواد حقوقـی چندانـی ندارنـد؛ بنابراین 
گفته هـای اخیـر مسـووالن این کمیسـیون ها ناشـی از 

ناآگاهـی از حقوقـی آنان اسـت.
امـا شـماری از حقوق دانـان بدیـن بـاور اند کـه طبق 
نباشـند و جـرم  انتخابـات کسـانی که مجـرم  قانـون 
انتخابـات   در  می تواننـد  باشـد،  نشـده  ثابـت  شـان 
خـود را نامـزد کننـد و امـا در خصـوص رای دادن، 
همـه اتبـاع افغانسـتان چـه کسـانی که مجرم اسـتند و 
چـه کسـانی که متهـم هسـتند، همـه می توانند بـه فرد 

مـورد نظرشـان رای بدهنـد.
شـهال فریـد حقـوق دان و اسـتاد دانشـگاه کابـل بـه 
روزنامـه مانـدگار گفـت:  طالبان حق نامزد شـدن در 
انتخابـات و رای دادن در  هر نـوع انتخابات را دارند، 

مشـروط بـر این که جـرات آن را داشـته باشـند.
بانـو فریـد می گویـد: طبـق قانـون انتخابـات تمامـی 
نباشـند،  افغانسـتان کـه متهـم بـه جـرم  شـهروندان 

می تواننـد در انتخابـات شـرکت کننـد؛ امـا اگـر اتهام 
به کسـی وارد باشـد و جرم وی ثابت شـود، از نامزد 
شـدن محـروم خواهـد شـد و همیـن طور کسـانی که 
برعلیـه آنـان حکـم  محکمـه وجود داشـته باشـد که 
براسـاس آن حکـم نمی توانـد در انتخابـات شـرکت 
کنـد، امـا هیـچ شـهروند از حـق رای دادن محـروم 

. نیستند
کـه  مجاهدینـی  از  کـرد:  تاکیـد  دان  حقـوق  ایـن 
افرادشـان جرایمـی را مرتکـب شـده اند، ایـن تجربه 
وجـود دارد کـه در پارلمـان و حتا ریاسـت جمهوری 
خـود را کانـدی کردنـد و همیـن اکنـون بسـیاری از 
مجاهدیـن در پارلمـان حضـور دارند؛ بنابراین دسـت 
تمامـی طالبـان بـه خـون آلـود نیسـت و می توانند در 

کنند. انتخابـات شـرکت 
اسـتاد شـهال در خصـوص این کـه طالبان بارهـا گفته 
انـد کـه قانـون اساسـی افغانسـتان را قبـول ندارنـد؛ 
بنابرایـن چطـور می تواننـد خـود را بـرای انتخابـات 
نامـزد کننـد، گفـت: زمانی کـه طالبـان رای می دهند و 
یـا خـود را نامـزد می کنند، بـه این معناسـت که قانون 

اساسـی و سـایر قوانیـن افغانسـتان را پذیرفتند.
نماینـده گان  مجلـس  عضـو  عظیمـی  فرهـاد  امـا 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  اعضـای  چـون  می گویـد: 
براسـاس لیاقـت و شایسـته گی گزینـش نشـده انـد و 
سـواد حقوقـی چندانـی ندارنـد؛ بنابرایـن گفته هـای 
اخیـر مسـووالن ایـن کمیسـیون ها ناشـی از ناآگاهـی 

حقوقـی آنـان اسـت.
بـه گفتـه او، مسـووالن کمیسـیون های انتخاباتـی فکر 
کردنـد کـه اگـر چنیـن نظریـه را مطرح کننـد، ممکن 
اسـت کـه طالبـان خـوش شـوند و از این اقـدام آنان 
اسـتقبال کننـد، در حالی کـه ازُ بعد حقوقـی طالبان که 
دست شـان بـه خـون مردم آلود اسـت، حـق هیچ نوع 

اشـتراک در انتخابـات را ندارند.
ایـن عضـو مجلـس تاکیـد کـرد کـه طالبـان قانـون 
اساسـی و حکومـت فعلـی افغانسـتان را به رسـمیت 
نمی شناسـد و حکومت فعلـی را یک حکومت مزدور 
خطـاب می کننـد؛ بنابرایـن کسـانی یـا گروه هـای که 
قانـون اساسـی افغانسـتان را قبـول ندارنـد، نمی تواند 

در هیـچ نـوع انتخاباتـی شـرکت کنند.

او همچنـان گفـت: زمانی کـه نامـزدان بـرای نامـزدی 
می رونـد و یـا هـم افـرادی کـه بـرای رای دادن بـه 
نماینـده مـورد اعتمـاد خود مـی رود، به این معناسـت 
کـه قانون اساسـی افغانسـتان را پذیرفتـه و آن را برای 
خـود قابـل اجـرا می دانـد، در حالی کـه طالبـان بارها 
و بیـش از صدهـا بـار تاکیـد کردند که قانون اساسـی 
افغانسـتان را نمی پذیـرد و حکومـت فعلـی را  یـک 

حکومـت دسـت نشـاندن می خواند.

قانـون  در  از سـوی هـم  متاسـفانه  افـزود:  عظیمـی 
اساسـی افغانسـتان پیش بینی نشـده، کسـانی که قانون 
احتـرام  آن  بـه  و  نمی پذیـرد  را  افغانسـتان  اساسـی 
نـدارد و یـا  وابسـته بـه گروهک های تروریسـتی اند، 
آیـا حـق شـرکت در انتخابـات را دارنـد یاخیـر؛ امـا 
مـورد واضـح و روشـن ایـن اسـت ، کسـانی که قانون 
اساسـی افغانسـتان را نمی پذیرنـد، حـق شـرکت در 

هیـچ نـوع انتخابـات را نـدارد.

اپریل فول غنی در پکتیا

برخی نماینده گان مجلس:

گروه های جنگ جو اجازۀ اشتراک 
در انتخابات را ندارند

ناجیه نوری

ابوبکر صدیق
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سـمیر امیـن بـا تعمیـم مفاهیـِم برگرفتـه از قرائـِت خاصـی از مارکسیسـم می کوشـد کـه 
سـیمای واقعـِی جهـاِن به هـم پیوسـتۀ آغاز قرن بیسـت ویکم را نمایان سـازد. سـمیر امین 
سـرآغاز نظـام جهانی را به زمان پیدایش شـیوۀ تولید سـرمایه داری و طبقـۀ بورژوازی در 
سـال ۱۴۹۲ م در اروپـای شـمال غربـی بازمی گردانـد که چهـار مرحلۀ متفـاوِت تاریخِی 
مبتنـی بـر نابرابـری و قطبـی شـدن را پشـِت سـر می گـذارد و در نهایـت از ۱۹۹۰ به بعد 

نظـام جهانـی سـرمایه داری تمـام جهـان را به هم متصل می سـازد.
 مقصـودِ سـمیر امیـر از جهانـی شـدن همـان فراگیـری نظام سـرمایه داری و غالب شـدِن 
سـازوکارها و فرماسـیون های خاصی از سـرمایه داری در عرصۀ جهانی اسـت. از نظر او، 
»جهانـی شـدن در مرحلـۀ جدیـد یعنی در سـرآغاز قـرن بیسـت ویکم با انحصـار در پنج 
حـوزۀ اصلـی از سـوی مرکـز نظـام سـرمایه داری همراه اسـت. یکـی از ایـن انحصاراِت 
پنجگانـه، دسترسـی انحصـاری بـه منابـع طبیعی کـرۀ زمین اسـت: »سـرمایه داری به دلیل 
عقالنیـتِ کوتاه مدتـی کـه دارد کـه به طـور انحصـاری بـر منابع کـرۀ زمین دسـت اندازی 
کـرده و به سـرعت و به طـور غیرمسـووالنه و بی مالحظه یـی در حال نابود کـردن و ضایع 

کردِن آن هاسـت«.  
 سـمیر امیـر پـس از تشـریح ایـن انحصـارات، توضیـح می دهـد کـه »در دوران جدیـد 
جهانـی شـدن، به تدریـج سـرمایه داری بـه عنوان مـدل برتـر اقتصـادی ـ اجتماعـی ادارۀ 
زنده گـی انسـان معرفـی، و سـرمایه داری و توسـعه الزم و ملـزومِ یکدیگـر و حتـا گاهی 
هم معنـی و متـرادف تلقـی می شـوند؛ درحالی کـه ایـن یک فریـِب بزرگ اسـت و این دو 
مفهـوم را نمی تـوان یگانـه انگاشـت. در واقـع سـرمایه داری ضد توسـعه اسـت و عناصر 

اصلـِی یـک توسـعۀ واقعـی، پایـدار و عادالنـه را در دروِن خـود ندارد.« 
بـا ایـن اوصاف، جهانی شـدن با تمـامِ مزایـا و سـودهای احتمالی اش، ظهـور بحران های 
جهانی یـی را کـه سرتاسـِر کـرۀ زمیـن و سـاکنانش را در بـر می گیـرد، ممکـن و میسـر 
اسـت و  ناپایـدار جهانـی  توسـعۀ  نشـاندهِ  کـه  بحران هـای جهانی یـی  اسـت؛  سـاخته 
مقابلـه بـا آن نیـز راه حل هـای جهان شـمول می طلبـد. بـه عبـارت دیگـر، جهانـی شـدن 
همان طـور کـه عامِل ایجـاد بحران هـای جهانی بـوده، ظرفیت هـا و اسـتعدادهای فراوانی 
هـم می توانـد بـرای حـِل آن هـا در چانتـه داشـته باشـد. آشـتی توسـعه و اصـِل پایداری 
و هدایـِت جهانی شـدن بدیـن سـمت در قالـب مفهـوم »توسـعۀ پایـدار جهانـی«، از ایـن 

رهگـذر قابـل بحـث و تأمـِل جدی اسـت.  

4ـ محیط زیسـِت جهـانی شده 
جهانـی شـدن در بیانـی سـاده به این نکته اشـاره دارد که سرنوشـِت انسـان ها در سراسـر 
دنیـا چنـان بـا هـم مرتبـط شـده کـه دیگـر هیـچ دولـت و حکومتـی نمی توانـد بـرای 
بهبـود زنده گـی شـهروندانش در چهارچـوِب مرزهـای سیاسـی اش بیندیشـد و نسـبت 
بـه اوضـاع بیـرون از ایـن مرزهـای سـاخته گی بی اعتنـا بمانـد. ایـن تعریـف از جهانـی 
شـدن و وابسـته گی و پیوسـته گی چنان کـه در حـوزۀ اقتصـاد و صنعـت و فرهنـگ و 
سیاسـت مصـداق دارد، در حـوزۀ محیـط زیسـت نیـز صـادق اسـت. در عصـر جهانـی 
شـدن همچنان کـه بـر اثـر فشـرده شـدِن زمـان و مـکان، اقتصـاد و صنعـت و سیاسـت و 
فرهنـگ صبغـۀ جهانـی پیـدا کـرده، محیط زیسـت و مسـایل آن نیـز مرزهای سیاسـی و 
ملـی را درنوردیـده و جهانـی شـده اسـت. در واقعیـت امر، جهانی شـدِن ابعـاد گوناگون 
زنده گـی انسـان ها موجـب شـکل گیری چیـزی می شـود کـه برخـی از جامعه شناسـان آن 
را »اجتمـاع مشـترک سرنوشـت« نامیده انـد، اجتماعـی کـه در آن سرنوشـت اقصی نقـاط 
ایـن سـیاره بیـش از پیـش بـه هم وابسـته  اسـت. جهانی شـدن بـا تشـدید آگاهی هـا، به 
بازتعریـِف محیـط طبیعی برحسـب اکوسیسـتم کـرۀ زمین منجر می شـود کـه می توان آن 

را زیسـت کـره نامید. 

بخش ششم

ب. مفهــوم دانش واژه یــی: از آن جــا کــه 
ــوم  ــت، مفه ــری اس ــراث فک ــا می ــث م بح
ــراث« را در  ــا »ت ــراث« ی ــی »می دانش واژه ی

ــم. ــی  می گیری ــری پ ــار فک ــورد آث م
ــارت  ــراث عب ــی، می ــوم دانش واژه ی در مفه
در  بشــری  خــرد  فــرآوردۀ  و  تولیــد  از 
ــروز  ــور های ام ــت. در کش ــرون اس ــذر ق گ
ــک  ــا ی ــت ت ــاز اس ــال نی ــد س ــل ص حداق
ــوان  ــری عن ــل بش ــررآوردۀ عق ــد و ف تولی
ــر  ــراث فک ــرد. می ــود بگی ــه خ ــراث را ب می
ــلماناِن  ــزد مس ــوم ن ــن عل ــا تدوی اســالمی ب
نخســتین در اواخــر قــرن دوم هجــری آغــاز 
گشــت و تــا زمــاِن تهاجــم غــرب بــه جهــان 

ــت. ــالمی دوام داش اس
ــص را محــورِ  ــرآوردۀ اســالمی ن ــد و ف تولی
خــود قــرار داده کــه عبــارت از کتــاب 
و ســنت می باشــد؛ نصــی کــه مشــتمل 
بــر احــکام و مقاصــد شــریعت بــوده و 
دربرگیرنــدۀ ارزش هــای خــاص باشــد. ایــن 
مقاصــد و ارزش هــا در روشــنایی قواعــد 
ــه در  ــن منظوم ــۀ ای ــه هم ــد ک ــل می کن عم
ــد کــه  حیطــۀ ســنت های الهــی عمــل می کن
اهلل متعــال آن را در جهــان، انســان و اجتمــاع 

آفریــده اســت. )محمــد، ۲۰۰۱: ۱۰( 
میــراث  حنفــی:  گســتردۀ  میــراث  ج: 
ــراث اسالمی ســت، بلکــه معظــم  ــی، می حنف
از  پیــش،  در  اســت.  مســلمانان  میــراث 
ویژه گی هــای مذهبــی ســخن رفــت؛ در 
رأس ایــن ویژه گی هــا از جمعــی و شــورایی 
ــد. از  ــه عمــل آم ــادآوری ب ــاد ی ــودن اجته ب
ایــن جهــت اســت کــه در آغــاز نیــز میــراث 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــوده و تنه ــردی نب ــی، ف حنف
ــد،  ــه اهلل نمی ش ــم رحم ــام اعظ ــرت ام حض
بلکــه نتیجــۀ اجتهــاد جمعــی امــام ابوحنیفــه، 
ــد  ــام محم ــر، ام ــام زف ــف، ام ــام ابویوس ام

ــود. ــن و... ب ــن حس اب
حنفــی،  گســتردۀ  میــراث  بدین گونــه 
میــراث انســان حنفــی اســت. انســان حنفــی 
کالمــی، مجتهــد، مفســر، محــدث، اصولــی، 
فقیــه، قاضــی، عــارف، صوفــی، شــاعر، 
حرکت ســاز،  حکومت گــر،  تاریخ نــگار، 

. و...  مقاومت گــر  معتــرض،  انقالبــی، 
ــت از:  ــارت اس ــی عب ــتردۀ حنف ــراث گس می
بشــری  فرآورده هــای خــرد  و  تولیــدات 
ــر نــص )قــرآن و  ــه ب ــا تکی انســان حنفــی ب
ــه ســنت های الهــی در  ــا  توجــه ب ســنت( ب
ــری  ــا الهام گی ــه و ی ــان و جامع ــان، انس جه
ــی، در  از روح نصــوص و خــرد و رأی حنف
منظومه هــای کالمــی، تفســیری، حدیثــی، 
اصــول، فقهــی، عرفــان و تصــوف، سیاســی، 

  . و...  جامعه شناســی 
ــری  ــال ۱۲۰ هج ــل از س ــه حداق ــن فق ای
ــال  ــا س ــم« ت ــه قدی ــوان »فق ــه عن ــاز و ب آغ
ــم  ــوز ه ــته و هن ــه داش ــری ادام ۱۳۰۰ هج
ــب و  ــن مذه ــد« ای ــه جدی ــداوم دارد. »فق ت
مکتــب بــزرگ از »فقــه تقنیــن« آغــاز شــده 
ــکام  ــۀ األح ــول آن »المجل ــه محص ــت ک اس
ــد  ــی می باش ــت عثمان ــای دول ــۀ« علم العدلی
و ســرانجام در قانون گــذاری کشــورهایی 
زنده گــی  حنفــی  انســان  آن هــا  در  کــه 
ــت.  ــوده اس ــذار ب ــتقیمًا تأثیرگ ــد، مس می کن
امــروزه در عرصه هــای دیگــر نیــز ایــن 
تجدیــد و نــوآوری ادامــه یافتــه کــه از 
از  بانــک داری  فقــه  آن  کالِن  نمونه هــای 
ــوان  ــی را می ت ــی عثمان ــد تق ــه محم عالم
ــد  ــش های جدی ــه پرس ــخ ب ــرد. پاس ــاد ک ی
ــِر  ــای دیگ ــی و... از نمونه ه ــکی – فقه پزش

ــت. ــی اس ــد حنف ــه جدی فق
Recon�  هفــت. اإلحیــاء ، بازســازی  ،

 struction
الف: مفهوم واژه گانی 

ــی  ــر ریشه شناس ــی: از نظ ــک. واژه شناس ی
برگرفتــه از ریشــه )ح ي ي(، بــه معنــای 
زنــده کــردن اســت. إحیــاء ]مفــرد[: مصــدر 

ــا. أحی
ــرد آن  ــن  کارب ــی: عمده تری   دو. معناشناس
ــاره  ــای دوب ــه معن ــن اســت، ب ــورد زمی در م
آمــاده کــردن زمیــن بــرای کشــت و زراعــت.

ب: مفهوم دانش واژه یی:
ــن:  ــازی زمی ــاء األرض؛ بازس ــک. إحی ی
بــه معنــای این کــه زمیــن بــه خاطــر کشــت 
و زراعــت آمــاده شــود و از آن گیــاه برویــد.

و  ســرزنده گی  و  حیــات  انگیــزش  دو. 
تجدیــد.

ــای  ــه معن ــّي: ب ــراث األدب ــاء التُّ ــه. إحی س
بازســازی و از ســر زنــده کــردن آثــار ادبــی، 
بــه عنــوان نمونــه نشــر و پخــش و گســترش 
ــرار  ــه ق ــم و آن را الگــو و نمون ــدری قدی اب
ــر،  ــد عم ــد الحمی ــت )عب ــر رفع دادن از نظ

.)۵۹۸ ج۱،   :۱۴۲۹
ج: مفهوم قرآنی إحیاء:

اإلحیــاء )زنــده گردانیــدن( ضــد اإلماتــۀ 
)میرانیــدن( اســت. لفــظ إحیــاء بــا ســاخت 
ــده  ــم آم ــرآن کری ــه در ق ــی آن ۵۱ مرتب فعل
ــات  ــث حی ــر از بح ــم پُ ــرآن کری ــت. ق اس
ــک  ــس آن، ی ــت. نف ــاء اس ــاء و أحی و إحی
ــا  بحــث و پژوهــش گســترده می خواهــد. م
ــه  ــط س ــان، فق ــا بحث م ــاط ب ــر ارتب به خاط

ــم. ــاء را برگزیده-ای ــی إحی ــای قرآن معن
ــنت  ــک س ــای ی ــه معن ــاء ب ــک. إحی ی

ــی اله
ــاُه  ــا َفَأْحَيْيَن ــن َكاَن َمْيًت ــود:  َأَوَم ــال فرم  اهلل متع
َثُلــُه  ــاِس َكَمــن مَّ َوَجَعْلَنــا َلــُه ُنــوًرا َيْمِشــي ِبــِه ِفــي النَّ
ْنَهــا ﴿األنعــام: ١٢٢﴾؛  ُلَمــاِت َلْيــَس ِبَخــاِرٍج ِمّ ِفــي الظُّ
آیــا کســی کــه مــرده بــود، ســپس او را زنــده 
کردیــم، و نــوری برایــش قــرار دادیــم کــه بــا 
آن در میــان مــردم راه بــرود، هماننــد کســی 
آن  از  و  باشــد  در ظلمت هــا  کــه  اســت 
ــران،  ــرای کاف ــه ب ــردد؟! این گون ــارج نگ خ
اعمالــی )زشــت( کــه انجــام می دادنــد، 
ــا جلــوه کــرده( اســت. تزییــن شــده )و زیب

ایــن ســنت بارهــا در قــرآن کریــم یــادآوری 
ــرت در  ــم در آخ ــا و ه ــم در دنی ــده و ه ش

ــرد دارد.  ــورد انســان و غیرانســان کارب م
ــران از  ــالت پیامب ــای رس ــه معن ــاء ب دو. إحی
َهــا  ــا َأيُّ ــده گردانیــدِن امــت مســلمه؛ َي بهــر زن
ــْم  ُك ُســوِل ِإَذا َدَعا ــِه َوِللرَّ ــوا اْســَتِجيُبوا ِللَّ ــَن آَمُن ِذي الَّ
ــه  ــانی ک ــال: ٢٤﴾؛ ای کس ــْم ﴿األنف ــا ُيْحِييُك ِلَم
ــر  ــدا و پیامب ــوت خ ــد! دع ــان آورده ای ایم
ــه  ــما را ب ــه ش ــی ک ــد هنگام ــت کنی را اجاب
را  شــما  کــه  می خوانــد  چیــزی  ســوی 

می بخشــد!  حیــات 
ایــن آیــه خطــاب بــه مؤمنــان اســت، آن هــا 
أحیــاء یعنــی زنده گان انــد و بــه وســیلۀ 
جهــت  ایــن  از  شــده اند.  زنــده  ایمــان 
ــده  ــالغ نش ــا اب ــه آن ه ــه ب ــد ک ــرده گان ان م
باشــد، اهلل متعــال آن هــا را مخاطــب ســاخته 
اســت کــه بایــد از حیــات و ترقــی در 
مــدارِج آن بیشــتر بهره منــد گردنــد. ایــن کار 
ــان  ــه فرم ــه ب ــت ک ــن اس ــی ممک در صورت
حضــرت رســول اســتجبات صــورت گیــرد.

ســه. إحیــاء بــه عنــوان یــک وظیفــۀ انســانی: 
احیــاء بــه معنــای نجــات از هالکــت اســت. 
ــا  ــا َأْحَي َم ــا َفَكَأنَّ ــْن َأْحَياَه ــود: َوَم ــال فرم اهلل متع
ــاَس َجِميًعــا ﴿المائــدة: ٣٢﴾؛ و هــر کــس،  النَّ
ــان  ــد، چن ــی بخش ــرگ رهای ــانی را از م انس
اســت کــه گویــی همــۀ مــردم را زنــده کــرده 

اســت.
ج: مفهوم نبوی إحیاء:

ــاء  ــرد مهــِم إحی ــد کارب ــوی چن در ســنت نب
ــود دارد: وج

یــک. إحیــاء ســنت. بــه معنــای این کــه 
روشــی از روش هــای حضــرت پیامبــر را 
کســی در یکــی از عرصه هــای زنده گــی 
تــرک کنــد، شــخصی عمــل بــه آن را ترویــج 
کنــد. از حضــرت ابــن زبیــر روایــت اســت 
ــا  ــود: »َم ــم فرم ــر اعظ ــرت  پیامب ــه حض ک
مـِـْن َعبْــٍد یَْغــُدو فـِـي َطَلــِب ِعْلــٍم َمَخاَفــَۀ أَْن 
ــَۀ  ــنٍَّۀ َمَخاَف ــاءِ ُس ِــي إِْحیَ ــاًل أَْو ف ــوَت َجاِه یَُم
ابِــِح فِــي  أَْن تُــْدَرَس إاِلَّ َکاَن َکالَْغــازِي الرَّ
ــُه  ـِـِه َعَمُل ــَأ ب ــْن بَطَّ ــلَّ َوَم ــزَّ َوَج ِ َع ــبِیِل اهللَّ َس
لـَـْم یُْســِرْع بـِـِه نََســبُُه« )القرطبــی، ۱۴۱۴: ج۱، 
ــرس  ــم از ت ــب عل ــه در طل ــردی ک 66(؛  م
ــاء ســنتی  ــا در إحی ــرد، ی این کــه جاهــل نمی
ــوش  ــده و فرام ــه نش ــه کهن ــرِس آن ک از ت
نگــردد، شــب را صبــح کنــد،  او ماننــد 

جهادگــر بهره منــد در راه اهلل متعــال 

مکتب 
حنفیاِن 
جدید

بخش هفتمدكتر هجرت اهلل جبرییلی

روح اهلل یوسف زاده

ْحَمــِن ثنــا إِْســَماِعیُل بـْـُن َعیَّــاٍش  ــٍد ثنــا یَْعُقــوُب بـْـُن ُســْفیَاَن ثنــا ُســَلیَْماُن بـْـُن َعبْــِد الرَّ ــٍد ثنــا الُْحَســیُْن بـْـُن ُمَحمَّ ِ بـْـُن ُمَحمَّ ثَنَــا َعبْــُد اهللَّ ۱ - جامــع بیــان علــم و فضلــه، ج۱، ص 66. َوَحدَّ
ُ َعَلیْــِه َوَســلََّم َقــاَل: ــی اهللَّ بَیْــِر َعــِن النَّبـِـيِّ َصلَّ ْحَمــِن َعــِن ابـْـِن الزُّ ــِد بـْـِن َعبْــِد الرَّ ْحَمــِن َعــْن ُمَحمَّ ثَنـِـي َعبْــُد الَْحِمیــِد بـْـُن َعبْــِد الرَّ َقــاَل: َحدَّ



از  پـس  اروپـای  ادبیـات  ویژه گـی 
مکاتـب  سـبک ها،  چندگانه گـی  جنـگ، 
و انـواع ادبـی بـود. از ریالیسـم جادویـی 
گونترگـراس  چـون  نویسـنده گانی 
 )absurd( پوچـِی  تیاتـر  تـا  گرفتـه 
یونسـکو و ژان ژنـه و ادبیـات اعتـراض 
سیاسـی )political(  کـه نویسـنده گان 
کشـورهای بلـوک شـرق: میـالن کوندرا، 
هربـرت  زبگنیـف  و  هـاول  واسـالو 
گونه هـای  ایـن  بودنـد.  آن  نماینـده گان 
آشـکار  تفاوت هـای  رغـم  بـه  ادبیـات، 
در اهـداف و درون مایه هـا، در رهیافـت 
ادبـی مشـترک و زیبایی شناسـی رایجـی 
بـه هـم می رسـیدند کـه بعدهـا بـه نـام 
نخسـتین  شـد.  شـناخته  پسـت مدرنیزم 
بـار ایـن اصطـالح در ایالت متحـده ـ و 
نـه در اروپـا ـ در جمـع منتقدانـی به کار 
رفـت کـه می کوشـیدند تـا میـان فرهنگ 
واالی مدرنیـزم و زیبایی شناسـی تجربی، 
 self( بازتابنـده  خـود  و  مینی مالیسـت 
reflexive( دوران معاصـر خـط فارقـی 
بگذارنـد. آرای عمـدۀ ایـن دوران از آِن 
ایهـاب حسـن، لسـلی فیدلر، جـان بارت 

و ایروینـگ هـاو بـود. 
این هـا را کـه گفتیـم آیـا واقعـًا بـه نقـاط 
زایـش نمی تواننـد اشـاره داشـته باشـند 
و  دگرگونه گی هـا  معمـوالً  پیدایش هـا  ـ 
از بیـن و میـان رفتن هایـی را بـه همـراه 
دارنـد کـه اسـم ایـن مقولـه را گاهـی به 
انقـالب نیـز تعبیـر مـی کننـد ـ پیدایـش 
جنبـش یـا مکتـب یـا اصـل پسـت مدرن 
را  اصولـی  تولـد،  و  زایـش  نیـز همـراه 
زیـر پـا گذاشـته و اصولـی را نیـز همراه 
خـود بـه اعتـال از نظرگاهی و بـه انتها از 

نظرگاهـی دیگـر رسـانده اسـت.
نظریه پـردازان  نظـر  مـورد  ادبیـات 
تفـاوت  از  نوعـی  هـر  پسـت مدرنیزم 
در حیطـۀ زیبایی شناسـی را منکـر بـود. 
روایت هـای  تکـه،  تکـه  سـاختارهای 
ازهم گسـیخته و اپیزودیک و شـیوه هایی 
از شـخصیت پردازی را پیشـنهاد می کـرد 
کـه در آن هـا بـه وحـدت روان شـناختی 
مبـادرت  یک دسـت  تشـخص های  و 
از  خالـی  ادبیـات  ایـن  می ورزیدنـد. 
توهماتـی بـود کـه پایـان عمـر ادبیـات 
بی تردیـد  دهـد.  نـدا  را  اروپـا  مدرنیتـۀ 
بـارت:  گفتـۀ  بـه  و  بـود  زایـا  ادبیاتـی 
مکاشـفه گون  حال وهـوای  گونه یـی 
سـکون،  و  رخـوت  سـترونی،  داشـت. 
اسـتعاره های انتقـادی متناسـب بـا چنین 
ادبیاتـی بودنـد. گونه یـی نفی سـازنده که 
بـه نقیضه پـردازی برای خویـش، تخریب 
می انجامیـد.  نفـس  تعالـی  و  خویشـتن 
نظـری  اصـول  امریکایـی  نظریه پـردازان 
شـالودۀ  بـر  را  مـدرن  پسـت  ادبیـات 
نوشـته های عده یی از فیلسـوفان اروپایی، 
نظریه پـردازان فرهنـگ، منتقـدان ادبـی و 
زبان شناسـانی چـون روالن بـارت، ژاک 
دریـدا، ژان بودریـار بنیان نهادنـد. در آثار 
آنـان ـ که عمیقًا ریشـه در فلسـفۀ نیچه و 
هایدگـر داشـتـ  شـماری از موضوعات 
محـوری نگرش پسـت مدرن به روشـنی 
بیـان شـده بـود. مسـایلی در رابطـه بـا از 
بیـن رفتـن تمایزهـای میان فرهنـگ واال 
و فرهنـگ توده یـی، سرشـت ناپذیرفتنـی 
هم چـون  روشـن گری  دوران  الگوهـای 
کالم محـور،  اندیشـۀ  و  عام نگـر  خـرد 
مسـایلی دربـارۀ روابط پیچیـده میان ارادۀ 
تعیین کننده یـی چـون  مباحـث  فـردی و 

زبـان و ایدیولـوژی. 
کتـاب  در  نیـز  سوسـور  دو  فردینانـد 
بـر   )۱۹۱6( عمومـی  زبان شناسـی  دورۀ 
سرشـت قـراردادی و غیـر انتخابـی زبان 
تاکیـد داشـت. نویسـنده گان آن دوران، از 
هـم ذات پنداری سیاسـی قـرن نوزدهمی 
بـا واقعیـت و خط مشـی آن، برگذشـتند 
و نگاه شـان بـه حـوزۀ فـرد و شـیوه های 
عمـل امیـال معطـوف شـد. بـرای نمونـه 
بـه آثـر کارتـر می تـوان اشـاره کـرد کـه 
منجـر بـه ابهام زدایی از کلیشـه هایی شـد 
کـه روابط جنسـی را فـرا گرفتـه بودند و 
مانـع از درک رابطـۀ راسـتین میان انسـان 

می شـدند. هم نوعـش  و 
یـک  نشـانگر  اروپـا  در  پسـت مدرنیزم 

بـه  نسـبت  فراخ تـر  انتقـادی  فاصلـۀ 
زیبایی شناسـی  کـه  اسـت  سـطوحی 
می کنـد.  سـتایش  را  آن هـا  امریکایـی 
تفـاوت ایـن دو رویکرد به مسـایل زمان، 
فناپذیـری و تاریخ اسـت. فرهنگ پسـت 
مدرن در امریکا محصول فلسـفه و شـیوۀ 
زنده گـی مبتنی بـر »اکنون مداری« اسـت. 
ژان فرانسـوا لیوتار یکـی از اولین ناظران 
بـر ایـن جریـان بـر ایـن بـاور اسـت که 
از  متناقـض  ترکیبـی  مدرنیـزم  »پسـت 
گذشـته و آینـده اسـت که در آن گذشـته 
می گیرنـد،  قـرار  پرانتـز  در   آینـده  و 
بـا  بافـت زمـان حـال  بـه گونه یـی کـه 
دانه هـای درشـت نمایـان می شـود«. ایـن 
تناقـض گاهـی گام خود را فراتـر نهاده و 
کامـاًل تبدیـل به بـه یک تضـاد محض و 
دورنـی می شـود به طوری که خـود را به 
رخ تمـام شـباهت ها کشـیده و در قالـب 
یـک اتفـاق از پیش تنظیم شـده و نشـده 
بـروز می دهـد. پسـت مـدرن را در تلقی 
دیگـر روشـن فکران نیـز بررسـی نمـوده 
و بـه نتایجـی رسـیده اند کـه البتـه ایـن 
نتایـج هیـچ گاه بـه طـور عمـده نتوانسـته 
انـد  باری از دوش مکتـب بردارند. مقاله 
را بـه سـمتی از پسـت مـدرن می بریـم 
کـه ضمن یـک بررسـی رفتارشناسـانه و 

نظام منـد بـه دگرگونه گی هایی کـه در آن 
موقعیـت انجام پذیرفتـه برسـیم و نتایـج 
تازه تـری را محقـق کنیم و یـا پارادوکس. 
و  سـاختار  در  ناپایداری هـا  کـه  گفتیـم 
معنـادار  گسـیخته گی های  و  روایـت 
متـن،  در  تاویل پذیـری  هم چنیـن  و 
هـر کـدام یکـی از اصـول اولیـۀ ادبیـات 
پسـت مدرن هسـتند کـه سـعی می شـود 
بـا نگاهـی کـه بـه بـزرگان ایـن عرصـه 
می شـود، این مـوارد مـورد بررسـی قرار 
گیرنـد. بـه اعتقـاد لیوتـار ، زبان شناسـی 
سـاختاری فردینانـد دو سوسـور نمونـۀ 
بـارز فرآینـد گفتمانی کردن فضـای متنی 
بـه شـمار مـی رود که تمـام آثـار زبانی را 
بـه معانـی ایجـاد شـده در جریـان بـازی 
بیـن دال هـا تقلیـل می دهـد. حـال ایـن 
دال هـا در یـک سـاختار تهاجمـی کـه به 
سـمت معنـا ایجاد شـده، در یک وحدت 
ایـن  راسـتای  در  سـاختاری  همه جانبـۀ 
هـدف )رسـیده بـه معنـا( ایجـاد کـرده و 
در یـک شـکاف بینامتنـی بـه تاویـل و یا 
مختلـف  در سـطوح  معناپذیـری  همـان 
بازنمایـِی  را  زبـان  سوسـور  می رسـند. 
عناصـر  از  جدولـی  حسـب  بـر  زبانـی 
تشـکیل  را  زبـان  کـه  می دانـد  متضـاد 
تصویـری،  فضـای  حـوزۀ  در  می دهنـد. 
رنسانسـی  پرسـپکتیو  تناسـب  و  نظـم 
نوعـی تقلیـل گفتمانـی موازی و همسـو 
مریـی  امـر  تقلیـل  می کنـد.  اعمـال  را 
)thevisible( بـه امـر قابـل عرضـه یـا 

قابـل بازنمایـی. بازنمایـی واقعیت هـا در 
یـک فضـای غیـر مریـی و ارایـۀ آن بـه 
صـورت امـری کـه مریـی و بـه عبارتـی 
عینی در یک فضای متضاد و پارادوکسـی 
بـه  را  متـن  ایجـاد می شـود،  کـه در آن 
زبانـی که مرکزمدار اسـت رهنمون شـده 
و معنـای جدیـدی در یـک بافـت کامـاًل 
مریـی و عینـی ایجـاد می نمایـد. بـه ایـن 
ترتیـب، قاعـدۀ گفتمـان بـه زعـم لیوتار، 
ترتیـب  بـه  ادعـای  از  اسـت  عبـارت 
درآوردن وجـود بـه مثابـه سـاختار تاویل 
و ارایـه یـا تعییـن هویت هستی شناسـانه 
یـا همسـان انگاری و یکی گرفتـن وجود 
بـا هسـتی بر اسـاس امـر قابـل بازنمایی، 
حاکمیـت  برقـراری  و  ایجـاد  طریـق  از 
انحصـاری شـبکۀ تقابل هـا و تضادهـای 

موجـود بیـن مفاهیـم و دال هاسـت.
امـری کـه زبـان را وادار بـه هسـتی یـا 
اسـت  پارادوکس پذیـر  می کنـد،  وجـود 
و ایـن پارادوکـس کـه در خـود چندیـن 
امـر عینـی و انتزاعـی را یک جـا دارد، در 
جهت رسـیدن بـه تاویل کـه آن نیز خود 
نوعـی عدم قطعیـت در متن را بـه همراه 

دارد، عمـل می کنـد.  
توصیـف  ویژه گی هـای  از  دیگـر  یکـی 
پسـت مدرن،  دغدغـۀ  بـه  راجـع  لیوتـار 

و  ُخـرد  روایت هـای  مقابلـۀ  از  عبـارت 
اسـت.  کالن  روایت هـای 

بـه اعتقـاد وی، فـرا روایـت می توانـد بر 
کلیـۀ روابـط فایـق آمـده، چـه در مـورد 
پسـرفت بشـر بـوده باشـد، چـه در مورد 
پیشـرفت و جـز از این. به لحـاظ معرفتی 
نیـز فـرا روایـت مدعـی پایان دهنـده بـه 
جزءنگـر  روایت هـای  و  خرده روایت هـا 
متعـارف  نـوع  از  پایانـی  می باشـد، چـه 
و چـه از نـوع غیـر معمـول و بیـرون از 

بشـری.  عادت 
پیوسـته گی  به هـم  از  ُخـرد  روایت هـای 
و  رسـیده  فرهنـگ  بـه  گذشـته های  در 
از  کـه  مجامعـی  در  و  نیافتـه  را  خـود 
ایجـاد پروسـه های فرهنگـی دم می زنند، 
خـودداری می کنـد. این کـه یـک جریـان 
یـک  در  عملـی  صـورت  بـه  می توانـد 
فرهنـگ بـه وجـود آمـده انجـام وظیفـه 
نمایـد، خـود می توانـد دالـی شـود و بـر 
روی این کـه روایـت خـود را بـه عنـوان 
یـک فرهنـگ که عرصـۀ مناقشـه و تبادل 

می گـذارد. صحـه  اسـت، 
نگـرش در اکثـر آرا این طـور بـوده کـه 
فرهنگ هـا بـر اکثـر کارکردهـای زبانـی 
تاثیـر داشـته اند و اعتمـادی کـه روایـت 
خـرد در اجرایـی کـردِن کل روایـت در 
دل مخاطـب ایجـاد کـرده، خـود باعـث 
بـه انتهـا کشـیده شـدِن متن شـده و متن 
را از فلتـر آسیب شناسـی در محتـوا، در 
آزاد سـاخته و   ... متـن، در روایـت، در 

خـود را در یـک کنکاش فرامتنـی یافته و 
در برهوتـی کـه در متـن سـاخته، می رود 
و برنمی گـردد. یکـی دیگـر از مهم تریـن 
نـکات مورد توجـه عالمان پسـت مدرن، 
توجـه بـه دانـش علمـی اسـت و این کـه 
چه گونـه دانـش علمـی می توانـد موجب 
مشـروعیت مسـاله گشـته و خود را قابل 
کـه  پسـت مدرن  پـس  سـازد.  اعتمـاد 
این جـا هم بیـن گفتمان علمـی و گفتمان 
روایـی یـا داسـتانی تمایـز قایـل گشـته، 
چه قـدر می توانـد از دروِن این سـنخیت، 
تشـابهش را بیـرون بکشـد. گـذر زمـان 
اسـت کـه همه چیـز را مشـخص می کند.

پانوشت:
ـ  نظـری  طرحـی  پسـت مدرنیزم:   -۱

تـراورس مارتیـن 
بنیامیـن،  ـ  انتقـادی  زیبایی شناسـی   -۲

مارکـوزه آدورنـو، 
۳- وضعیـت پسـت مدرن ـ ژان فرانسـوا 

ر لیوتا
ـ  مدرنیسـم  و  زیبایی شناسـی   -۴
 ، لیوتـار  نوشـته های  از  گزیده هایـی 
کروچـه،  باختیـن،  هایدگـر،  مارکـوزه، 
سـارتر، لوکاچ، فوکو، سـی سـو، بودریار، 

. و...  یونـگ  بالنشـو،  بـارت، 
****

شعری از اسماعیل مهران فر / 
شاعر ایرانی

 
ولش کن

از سر به هوا رفته
از سر به هوایی که آفتابی است

مـردی کـه پایـان بریـده دارد وصلـه از 
گرفـت  دروغ 

ولش کن 
سـرم بـه هوایـی اسـت کـه شـعرم زنـی 

دارد برهنـه 
گرفتـی  آسـمان  از  روسـری  کـه  زنـی 

دارد پـا  پشـت  از  مـردی 
زنی که به من پا داد از دستم داد

زدم به مادگِی مفرطی که بلند داشت
خودش را و این ها می کرد را

خودی که انعکاس محکمی از ما بود
به آب برگشته بود

آب،  پیش من کسالت داشت
اتاقـم را دورِ سـری کـه دسـت مال بسـته 

بـود )ایـن دیـوار را کنـار می گـذارم(
یـا  داده یـی گرفتـه  از دسـت  تـا شـکل 

فتـه نگر
قیافۀ بی برو برگردی که نجابت داشت

از وقتی روی سگش
رنگ باخته بود. 
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به هــم  از  ُخــرد  روایت هــای 
گذشــته های  در  پیوســته گی 
بــه فرهنــگ رســیده و خــود را 
نیافتــه و در مجامعــی کــه از ایجــاد 
ــد،  پروســه های فرهنگــی دم می زنن
ــک  ــه ی ــد. این ک ــودداری می کن خ
صــورت  بــه  می توانــد  جریــان 
عملــی در یــک فرهنــگ بــه وجــود 
ــد، خــود  ــه نمای آمــده انجــام وظیف
ــر روی  ــود و ب ــی ش ــد دال می توان
این کــه روایــت خــود را بــه عنــوان 
یــک فرهنــگ کــه عرصــۀ مناقشــه 
ــذارد. ــه می گ ــت، صح ــادل اس و تب

این طــور  آرا  اکثــر  در  نگــرش 
بــر  فرهنگ هــا  کــه  بــوده 
اکثــر کارکردهــای زبانــی تاثیــر 
ــت  ــه روای ــادی ک ــته اند و اعتم داش
خــرد در اجرایــی کــردِن کل روایــت 
در دل مخاطــب ایجــاد کــرده، خــود 
ــدِن  ــیده ش ــا کش ــه انته ــث ب باع
از فلتــر  متــن شــده و متــن را 
آسیب شناســی در محتــوا، در متــن، 
در روایــت، در ... آزاد ســاخته و خود 
را در یــک کنــکاش فرامتنــی یافتــه 
و در برهوتــی کــه در متــن ســاخته، 
یکــی  برنمی گــردد.  و  مــی رود 
ــورد  ــکات م ــن ن ــر از مهم تری دیگ
توجــه عالمــان پســت مــدرن، 
ــت و  ــی اس ــش علم ــه دان ــه ب توج
این کــه چه گونــه دانــش علمــی 
مشــروعیت  موجــب  می توانــد 
مســاله گشــته و خــود را قابــل 
ــت مدرن  ــس پس ــازد. پ ــاد س اعتم
ــان  ــن گفتم ــم بی ــا ه ــه این ج ک
یــا  روایــی  گفتمــان  و  علمــی 
داســتانی تمایــز قایــل گشــته، 
ایــن  از دروِن  چه قــدر می توانــد 
بیــرون  را  تشــابهش  ســنخیت، 
ــه  ــت ک ــان اس ــذر زم ــد. گ بکش
ــد ــخص می کن ــز را مش ــه چی هم



رونـد سـرقت موترها در شـهر کابل روزبـه روز افزایش 
می یابـد. مـردم نگـراِن چنیـن وضعیتی هسـتند. دو روز 
پیـش در همسـایه گی مـا موتـر میهمان یک خانـه را در 
روز روشـن ربودنـد. چندمیـن بار اسـت کـه موترهای 
همسـایه گان ما دزدی می شـود. پولیس کابـل هم ظاهراً 
دسـت زیـر االشـه بـه تماشـای ایـن وضعیـت نشسـته 

است.
احمـد خالـد کـه موتـِر میهمانـش روبوده شـده اسـت، 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار روزنامـۀ مانـدگار می گوید: 
»سـاعِت دوازده و نیم چاشـت، باجه ام بـه خانه ام آمد و 
تـا دیگِر روز با من در خانه نشسـت. سـاعت چهارونیِم 
دیگـر بـود که بـرای خریداری بـه بیرون از خانـه رفتم، 
آن زمـان هم موتر در پشـت حویلی ایسـتاد بـود. وقتی 
دوبـاره به خانه آمـدم، مهمان از من خواسـت اجازه اش 
بدهـم کـه بـرود، حـدودِ ده تـا پانـزده دقیقـه از آمدنـم 
بـه خانـه گذشـته بـود. وقتـی بیـرون آمدیـم، موتـر در 

جایـش نبود!
احمد خالد می گوید که به حوزۀ امنیتی خبر داد تا 

قضیـه را بررسـی و موتـر را پیـدا کنـد. او می گویـد که 
نخسـتین پرسـِش مسـووالن امنیتی حـوزه این 

تـا  داری  شـک  همسـایه ات  کـدام  »بـاالی  کـه  بـود 
کنیـم؟« بازداشـتش 

خالـد بـا ابـراز نگرانـی از برخـورد نیروهـای امنیتـی 
و  اسـت  تلویحـی  پولیـس  پرسـِش  کـه  می گویـد 
می خواهـد برایـم بفهمانـد کـه اگـر باالی کسـی شـک 
داری بگـو، در غیـر آن، حتـا پولیـس از پیـدا کـردن 
موتـرت عاجـز اسـت و یـا حاضـر نیسـت بـرای پیـدا 

کردنـش آسـتین بـر بزنـد.
بـه عنـوان یـک شـهروند و باشـندۀ پایتخت، بـه کرات 
شـنیده  و شـاهد بـوده ام کـه پولیـس در پیـدا کـردن و 
ردیابـی ۹۰ درصـد قضایی سـرقت موتر در شـهر کابل 
عاجـز بـوده اسـت. ایـن را هـم بایـد اقـرار کـرد که در 
برخـی مـوارد پولیـس توانسـته اسـت رد پـای سـارقان 

موتـر را پیـدا کنـد، امـا بسـیار بـه ندرت.
بـه یـاد دارم کـه دو سـال پیـش، موتـر بـرادر زن یکـی 
از ارشـدترین مقام هـای حکومـت وحـدت ملـی را در 
کابـل، شـب هنگام سـرقت  قره بـاغ والیـت  ولسـوالی 
هـم  اسـتخباراتی  و  امنیتـی  نهادهـای  تمـام  کردنـد. 

نتوانسـتند آن موتـر را بـه صاحبـش بازگرداننـد. ایـن 
خـود نشـانگِر ضعـف نهادهـای کشـفی و اسـتخباراتی 

می دهـد. نشـان  را 
در یـک مـورد دیگـر، یـک سـال پیـش، پسـر یکـی از 
مدیـران جنایـی یکـی از حوزه هـای امنیتـی پایتخـت 
کنـد،  گاراج  داخـل  را  موتـرش  می خواسـته  وقتـی 
سـارقان او را از موتـر پائیـن می کننـد. وقتـی صاحـب 
موتـر بـا سـارقان درگیـر می شـود، سـارقان بـه طـرف 
باشـنده گان  از  بسـیاری  می کشـندش.  کـرده  شـلیک 
پایتخـت از تـرس ربـوده شـدن موترشـان تـا زمانی که 
کارِ بسـیار عاجل و ضروری نداشـته باشـند، شب هنگام 

از خانـه بیـرون نمی شـوند.
مسـووالن نهادهای امنیتـی با آنکه روزانـه ده ها گزارش 
از ایـن قبیـل برای شـان می رسـد، امـا بـه نظر می رسـد 
بـه اکثریـِت قریب بـه اتفاق آن هـا رسـیده گی نمی کنند 
نیسـت  معلـوم  کننـد.  رسـیده گی  نمی تواننـد  یـا  و 
موترهـای سـرقت شـده به کجـا انتقـال داده می شـود؟ 
کسـی نمی دانـد که خریـدار این موترها کی ها هسـتند؟ 
چـرا پولیـس کابـل نمی داند موترهای سـرقت شـده به 
کجـا بـرده می شـوند؟ و ده هـا پرسـش دیگـر در اذهان 
مـردم وجـود دارد. پولیـس کـه از مردم اسـت و از پول 
همیـن مـردم تنخـواه می گیـرد و تغذیـه می شـود، بایـد 
بـه نگرانی هـا مـردم پاسـخ بگویـد. در بسـیار از موارد، 
مـردمِ پولیـس را به دسـت داشـتن بـا سـارقان و مافیاها 
متهـم می کننـد، نهادهـای امنیتـی بایـد حداقـل بـه این 
ادعـا کـه عـزت و حرمت شـان را زیـر پرسـش می برد، 

بگویند. پاسـخ 
پولیـس وظیفـه دارد تـا از آشـوب، درگیـری، سـرقت، 
امنیتـی  و  جنایـی  موضوعـات  سـایر  و  هرج ومـرج 
پیش گیـری کنـد و نگـذارد مـردم امنیـت جانـی، مالـی 
و روانی شـان بـه مخاطـره بیفتـد، اگـر چنیـن نشـود و 
پولیـس خـود عامـل چنیـن قضایـا باشـد، از یک سـو 
ماهیـت وجـودی نهـادی بـه نـام وزارت داخلـه زیـر 
پرسـش مـی رود و از سـوی دیگـر، مـردم به چیـزی به 
نـام »پولیـس« بـاور نخواهند داشـت؛ موردی کـه برای 

جامعـه بسـیار خطرنـاک خواهـد بـود.
من به عنوان یک شـهروندی که رسـالت خود پنداشـتم 
تـا اتفـاق بدی را کـه حافظ منافـع شـهروندان، در برابر 
شـهروندی انجـام مـی داد را از طریف روزنامـۀ ماندگار 
بـه گوش مسـووالن برسـانم. شـاید ده هـا مـورد از این 
دسـت حـوادث روزانـه در سـطح شـهر اتفـاق می افتند 
و شـهرونداِن بی شـماری ضربـۀ اقتصـادی می بیننـد، اما 

راهـی را بـرای بازتـاب شـکایات خـود نمی یابند.
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»باالی کدام همسایه ات شک داری 
تا بازداشتش کنیم!؟«

واکنش تند نماینده گان به عدم پاسخگویی شورای صلح:

شورای صلح به مرکز کمپاین 
غنی تبدیل شده است
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مسـووالن شـورای عالـی صلح بـرای پاسـخ گویی در مورد 
چگونگـی صلح بـا طالبان در نشسـت مجلـس نماینده گان 

حاضر به پاسـخگویی نشـدند.
مجلـس نماینـده گان در نشسـت روز دوشـنبه )۱۳ حمل(، 
رییـس دبیرخانـه شـورای عالـی صلـح را اسـتجواب کرده 

بـود؛ امـا او در مجلـس حضـور نیافت.
وزارت دولـت در امـور پارلمانـی طـی مکتوبـی به مجلس 
نماینـده گان خبـر داده اسـت کـه محمـد اکـرم اخپلـواک 
رییـس دبیرخانه شـورای عالی صلح همـراه رییس جمهور 
غنـی بـه والیـت پکتیـا رفتـه و به همیـن دلیل در نشسـت 

مجلـس شـرکت نمی توانـد.
عـدم حضـور دبیـر شـورای عالـی صلح بـا واکنـش برخی 

نماینـده گان مجلـس مواجه شـد.
اللـی حمیـدزی یـک عضـو مجلـس در ایـن مـورد گفـت 
کـه شـورای عالـی صلـح به دفتـر کمپایـن رییـس جمهور 
غنـی تبدیـل شـده و هیـچ اراده یـی بـرای تامیـن صلح در 

ندارد. کشـور 
آقـای اللـی افـزود: به جـای این که شـورای عالـی صلح به 
مسـایل مربـوط بـه صلح رسـیده گی کنـد به مرکـز کمپاین 
مبـدل شده اسـت تـا چگونـه بـه انتخابـات آینـده ریاسـت 
جمهـوری کمپایـن نماید، چگونـه تفرقه قومـی ایجاد کنند 
و کمپایـن فیس بوکـی را بـه پیـش ببرنـد، ایـن شـورا باید 

لغـو شـده و بـه جای آن شـورای دیگـری ایجـاد گردد.«
فوزیه کوفی عضو دیگر مجلس گفت:

»در این شـورا کسـانی وجود دارند که با خانواده های شـان 
مشـکل دارنـد پـس آنـان چگونـه می تواننـد طالبـان را بـه 
مذاکـره آماده سـازند، این هـا همه از روی عالیـق و روابط 
شـخصی مقـرر شـده اند، مصـارف میلیونی شـان مشـخص 
نیسـت، در کارهای شـان شـفافیت وجـود نـدارد و یـک 

تشـکیل خـالف قانـون به وجـود آمده اسـت.«
امـا مسـئوالن شـورای عالـی صلـح روی تأثیر گـذاری این 
شـورا در خصـوص تأمیـن صلـح پایـدار در کشـور تأکید 

می کننـد.
احسـان اهلل طاهـری سـخنگوی شـورای عالـی صلـح در 

اعضـای مجلـس می گویـد: انتقادهـای  مـورد 
»انتقادهایـی کـه در خصـوص یک تعـداد موضوعات مانند 
دفتـر کمپایـن و بودجـه صـورت گرفته اسـت، مـا از آن هـا 
می خواهیـم کـه بـرای مـا اسـناد ارایه کننـد، بیاینـد و برای 
مـا بهترین طـرح را بدهند، به گونه درسـت نظـارت کنند و 
پـس از آن کـه مـا نتوانسـتیم ما مورد سـؤال قـرار می گیریم 

و بـرای شـما جـواب می گویم.«

صلح پایدار با حل مسایل...
تالشـم را تحـِت عنـوان آجنـدای ملـی بـرای افغانسـتان، 
معطـوف به دسـتیابی یـک صلح پایـدار، واقعی و اساسـی 
متمرکـز نموده ام تا خدابخواهــد تهــدابی بـرای امروز و 

فردای کشـور بسـازیم. 
امـا وقتـی بـه وضـوح مي بینـم کـه جمعـی از دولتمـردان، 
کمـال  در  خارجـی  یـا  داخلـی  حلقـات  و  سیاسـیون 
بـی احساسـی و بـی مروتـی تمـام تحـت عنـوان صلـح 
برنامه هایـی را روی دسـت مي گیرنـد کـه به گونۀ آشـکارا 
در مغایـرت بـا ارزش هـای صلح، مسـبب اصلی اسـتمرارِ 
درد و رنـج بـی پایـان مـردم مـا و جنـگ در کشـور مـي 
قناعـت  بـه سـکوت  را  نمیتوانـم وجدانـًا خـود  شـوند، 
بدهـم، نمـی توانـم بگویـم خیـر باشـد، چـون سیاسـِت 
روز هــمین اسـت و دیگـران قبـول دارنـد، حکومـت مي 
دانـد و صلـح اش. نمـی توانـم بـه تبعیـت از ُکلـی گویـی 
هــا، مـن هــم با گفتـِن »صالح کشـورِ خویش خسـروان 
داننـد« از رسـالِت انسـانی خود چشـم پوشـی نمایـم و در 
کمتریـن تعریـف مسـئولیِت شهــروندی ام را زیـر پا کنم 
تـا مبـادا از گوشـهء چشـم قدرتمنـد داخلـی یـا خارجـی 
ای پاییـن بیافتـم. نگرانـی و سـئوال اصلـی امـا اینسـت 
چگونه میشـود هرروز شاهــد کشـته شـدن صدهـا جوان 
هــموطن خویش در صفـوف نیروهای امنیتـی، صدها زن 
و مـرد و کـودک در حمالت تروریسـتی باشـیم؟ یـا روند 
عمـدی نفـرت پراگنـی، نفاق و بهـم انـدازی، تقابل قومی، 
زبانـی، فرهنگـی را نظاره کنیم؟ انحصار، اسـتبداد و صدها 
مـرض و مصیبـت دیگـر کـه هــرروز امنیت روانـی مردم 
مـا را از بیـن میبـرد و بـا سیاسـت حکومتـی و از الیـه 
هــای نظـام پخـش مـی گردنـد را نادیـده بگیریـم؟ بقول 
جمعـی از نماینـدگان پارلمان، »حکومت برنامـٔه ملی برای 
صلـح نـدارد، فقـط مـي خواهــد بـه طالبـان منحیث یک 
گـروه قومـی امتیاز بدهــد و کشـتار مردم هــمچنان ادامه 
داشـته باشـد، بـا ایـن طـرح خودسـرانه و بـه هــر قیمت 
سرنوشـت یـک ملت را بربـاد دهــد«. در همچو وضعیت، 
شـعار سیاسـی حکومت به نـام صلح غیر از پوشـش برای 
تـداوم جنـگ و نابسـامانی و نـزاع چـه پیامـی مـي توانـد 
داشـته باشـد؟ بجای اولویت دادن به گروه هــای طالب و 
داعـش، یـا امتیـاز دادن به تروریسـت تریـن و کثیف ترین 
گـروه هــای افراطـی ضـد صلـح و سـالمت ملی کشـور، 
چـرا حکومـت بـه صلـح و وحـدت میـان خـود، دولت و 

شهــروندانی که به قانون اساسـی و ارزش هــای امروزی 
و انسـانی پایبنـد انـد نمی پـردازد؟ 

نمیخواهـم برگـردم بـه همۀ تـالش هایی که چـه در زمان 
مقاومـت و بعـد از آن در رابطه به صلح بـا تحریک طالبان 
صـورت گرفـت. اینکه احمدشـاه مسـعود رهــبر مقاومت 
ملـی بـا حرکت تاریخـی و جسـورانه و در کمـال از خود 
گـذری بـه تنهــایی بخاطـر صلح با شـورای عالـی طالبان 
در مقـر فرماندهــی شـان به میـدان شهــِر وردک رفت، یا 
هــم بنابـر هدایـت آمرصاحـب همـراه با مولـوی صاحب 
عطالرحمـن سـلیم معـاون فعلـی شـورای عالـی صلـح بـا 
هــیأت طالبـان بـه ریاسـت شـیرمحمد سـتانکزی رئیـس 
سیاسـی کنونـی تحریـک طالبـان در سـویس روی برنامـۀ 
صلـح مذاکـره نمودیـم. بارِ دیگر بر اسـاس شـناخت قبلی 
بـا آقـای سـتانکزی چنـد سـال قبـل در شـارجه در بـاِب 
صلـح صحبتـی داشـتیم و نـکاِت جالبـی از وی در مـوردِ 
نیـات سیاسـی اشـرف غنـی در پوشـش صلـح شـنیدم. 
نشسـت بـا شـورای عالی صلـح حکومتی که هــیچ برنامۀ 
بـرای صلـح نداشـت، مشـارکت در پروسـٔه صلـح کـه به 
ابتـکار نهـاد فرانسـوی راه انـدازی گردیـده بـود، مالقات 
هـای جداگانـه بـا دیپلمات هــای قبلـی طالبان، هــمه از 

جملـه تالش هــاي مان در هــمین مسـیر بـوده اند. 
طـی یـک و نیـم دهـه در راسـتای آنچـه تحـت عنـوان 
آجنـدای ملـی بـرای افغانسـتان سـعی نمـوده ایـم همـه 
معطـوف بـه صلـح پایـدار، وفـاق اجتماعـی، ثبـات ملـی، 
وحـدت و همگرایـی بوده اسـت. از همین جهـت کتابی را 
بـه نـام آجندای ملی با آسـیب شناسـی مسـایل ملـی، گره 
هـای تاریخـی، عوامـل جنـگ، دور باطل ناکامی هـا و راه 
بیـرون رفـت سالهــا قبل منتشـر سـاختیم که در دسـترس 
بسـیاری قـرار دارد. فعالیـت هـای شـبانه روزی مـا تحت 
عنـوان آجنـدای ملـی، دولـت وحـدت ملـی، وفـاق ملـی 
دقیقـًا بخاطـر شناسـایی، ریشـه کـن کـردن عوامـل جنگ 
و دسـتیابی بـه صلحـی کـه بـا حـل مسـائل ملی، بـه قول 
آمرصاحـب شهــید بـه تحـول بـدون خشـونت یـا تغییـِر 
مسـالمت آمیـز منجـر شـود بـوده انـد.در بحبوحـهٔ همین 
تـالش هـا مـی باشـد کـه راه صلـح را از چـاه جنـگ بـه 

خوبـی میتوانیـم تفکیـک میینماییـم. 
بـه صراحـت بایـد بگویـم کـه تـا هنـوز در افغانسـتان بـه 
صـورت قطـع در مـورد صلـح بحـث اساسـی صـورت 
نگرفتـه، نقشـۀ بـرای صلـح آمـاده نشـده، تعریفـی ارائـه 
نگردیده، ارادۀ به ظهــور نپیوسـته، کار مسـتمر، مسئوالنه، 

عملـی، ارزشـی، عقالیی و روشـن صورت نگرفته اسـت. 
و اگـر چنیـن نیسـت بفرماینـد حکومتیان به مـردم توضیح 
بدهنـد که هــمه در جریان قـرار بگیرند. اسـتفاده از درامۀ 
صلـح، مظلـوم نمایـی، فرافکنـی حکومتیـان، راه انـدازی 
نمایشـنامه هـای داخلی و خارجی، با چشمداشـت بهــره 
کشـی سیاسـی، اقتصـادی، یکجـا بـا منافـع اسـتراتیژیک 
دیگـران چنـان مخلوط شـده اند کـه در اخیر هرچـه باقی 
مـي مانـد غیـر از صلح مـي باشـد. بار هـا گفته ایـم که تا 
هنـوز هیـچ میدانـی مربوط ما نیسـت، نـه میـدان جنگ نه 
میـدان صلـح، نه میدان دموکراسـی نـه میـدان دیکتاتوری، 

نـه میدان شکسـت و پیـروزی...
گفتیـم صلـح در افغانسـتان، بیـش از این فقـط قطع جنگ 
نیسـت بلکـه دسـتیابی مـردم بـه وفـاق اجتماعـی، ثبـات 
ملـی و رسـیدن بـه آرامـش می باشـد. صلح یـک ضرورت 
ملـی، اسـالمی، انسـانی و تاریخی همۀ مردم این سـرزمین 
اسـت. بـرای دسـتیابی بـه صلـح قبـل از هــمه، نیازمنـد 
تشـخیص و برسـمیت شـناختن عوامل جنگ، بحران های 
ملـی میباشـیم تـا بـا اولویـت بنـدی یکایـک با بـاز کردن 
گـره هـای تاریخـی مرحلـه بـه مرحلـه بـه مقولـهء صلـح 
نزدیـک شـویم.صلح بحیث یک پروسـۀ ملـی، نیازمند یک 
برنامـۀ مـدون و دقیـق، میکانیـزم روشـن، تعریـف جامع، 
توافـق نهادهـای دولتـی و تفاهـم مـردم میباشـد. صلـح با 
راهبـرد گفتمـان ملی، ایجـاد مشـترکات و مدیریت تفاوت 
هــای سیاسـی، قبـول ارزشـهای انسـانی، ایجـاد دیـدگاه 
واحـد ملـی، اعتمـاد سـازی، تشـکیل دولت باقاعـدۀ ملی، 
سـاختار هـای ملی، سیاسـت ملـی، ایجاد موضـع قدرت و 
تـوان ملـی و سـرانجام تـا رسـیدن بـه مولود صلـح، ثبات 

و توسـعه نیازمنـد راهـکارهــای جـدی و مؤثر میباشـیم.
صلـح منحیـث یـک پروسـهء ملـی، نیازمنـد اتخـاذ یـک 
اسـتراتیژی بـزرگ میباشـد، نـه تاکتیکـی، نـه پـروژهء و نه 
هــم پوپولیستی.سـرانجام بایـد بخاطـر داشـت کـه صلـح 
نـه از درون میلـۀ تفنـگ طالـب بیـرون میآید، نـه از ورای 
اسـتراتیژی پاکسـتان و منافع دیگران، نه از خالی سیاسـت 
هـای غیـر ملـی حکومتـی و نـه هـم از البالی بـازی های 
پیچیدۀ اسـتخباراتی، هـیچگاهــی به ثمر نخواهد نشسـت.
بـار دیگـر از مسـؤولین حکومتـی تقاضـا داریم تـا برنامهء 
صفحـات  طریـق  از  دارنـد  واقعـآ  اگـر  را  خـود  صلـح 
اجتماعـی بـا مـردم شـریک سـازند تـا نظریـات مـردم را 

نیـز گرفتـه باشـند.

روح اهلل بهزاد

تجمع طالبان در کندز...
 این حمله ۱۵ جنگجوی طالبان کشته و ۱۰ تن دیگر آنان زخمی 
شده اند. به گفتۀ وی، در بین کشته های این رویداد افراد بلندپایۀ 
و  زاهداهلل  مولوی  شاهداهلل،  مولوی  بریال،  مولوی  چون  طالبان 

مولوی ممتاز هم شامل استند.
طالبان  قرارگاه  بمباران  این  نتیجۀ  در  که  می گوید  کریمی  آقای 

تخریب شده و به مردم ملکی آسیب نرسیده است.
اما اسالم الدین، مدیر اجرایی ولسوالی دشت ارچی می گوید که در 
این حمله حدود ۱۵۰ تن کشته و زخمی شده اند. به گفتۀ وی، در 
آن ساحه طالبان حاکم اند و مأموریت دولتی در مورد آمار دقیق 

تلفات معلومات ندارند.
و  می گویند  زیاد  را  زخمیان  و  کشته ها  آمار  محل،  باشندگان 
می افزایند که هنگام بمباران، شمار زیاد مردم در محل تجمع کرده 

بودند.
برادر  که  می گوید  امریکا  به صدای  محل  از  رویداد  شاهد  یک 
تجمع  آنجا  در  طالبان  که  مسجدی  در  و  است  زخمی  نیز  وی 
مردم  کرده بودند، مردم ملکی زیادی نیز حضور داشتند و اکثراً 

ملکی کشته اند.



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2236  سه    شنبه       14 حمل  /   فرو رد  ین      y    1397   17 رجب المرجب    y 1439  3 ا پر  یل    72018 www.mandegardaily.com

ورزش
طارق احمدی

ســاعت ۱۲ چاشــت دیــروز، جــادۀ مرکــز شــهر تا 
دارالمــان بــه رخ مــردم بســته شــد. نیــم ســاعت 
بعــد یــک کاروان ســربه فلک از راه رســید. بیشــتر 
از صــد موتــر زرهــی و هــزاران نظامــی مســلح، رییس جمهور 
ــای  ــی در کارزاره ــرف غن ــد اش ــد. محم ــه می کردن را بدرق
ــیر  ــر خط ِس ــه خاط ــر ب ــه دیگ ــپرد ک ــده س ــی وع انتخابات
مقامــات جاده هــا مســدود نخواهــد شــد، امــا نتوانســت حتــا 
ــاالی خویــش ایــن شــعار را عملــی کنــد. هــزاران کارگــر  ب
ــن  ــران در همی ــاد و دریوزه گ ــازار کس ــداران ب ــکار، دکان بی
مســیر قرارگرفتــه انــد. وجدان هــای خفتــه بــا مصــرف 
ــل و مشــایعت هــزاران محافــظ کــه  ــر تی کــردن هــزاران لیت
ــی می رســد.  ــه ملیون هــا افغان ــۀ تمویــل یــک مــاه آن ب هزین
این گونــه پیــام خــود را بــرای مــردم درمانــده و فقیــر ابــراز 
ــا فــردا یــک  ــد کــه امــروز و ی می کننــد. مــردم در انتظــار ان
ــک حرکــت  ــه ی ــده بشــنوند ک ــدوار کنن ــر خــوش و امی خب

ــه نفــع کشــور را شــاهد باشــند. اقتصــادی و ب
ــر  ــان عم ــا پای ــه ت ــت ک ــن اس ــان ای ــردم باورش ــه م هم
ــت  ــک حکوم ــده آل و ی ــدرن و ای ــایش م ــاه و آس ــه رف ب
ــا بی بنــدو  منصــف دســت نخواهنــد یافــت و روزگارشــان ب
ــید. در  ــد رس ــر خواه ــامان بس ــکام و روزگار نابس ــاری ح ب
افغانســتان هیچ گاهــی از ارزش هــا، از خــاک و از نظــام 
ــخ  ــول تاری ــه در ط ــت؛ بلک ــه اس ــورت نگرفت ــداری ص پاس
افــراد و اشــخاص بــا صالحیــت و حاکــم تکریــم شــده انــد. 
انســان های وطن دوســت و نوگــرا ســرکوب می شــوند، 
از اشــخاص زورمنــد و قانون شــکن حمایــت صــورت 
می کننــد.  پرســتش  را  درگذشته های شــان  و  می گیــرد 
کلیــه  هــدف  ارزش هــا  و  خــاک  از  دفــاع  هیچ گاهــی 
ــم  ــرایط و فضــای حاک ــوده اســت. ش شــهروندان کشــور نب
در کشــورهای اســالمی و جهــان ســومی چنیــن اســت. هیــچ 
ــران  ــه رهب ــرد ک ــراغ ک ــوان س ــیحیی را نمی ت ــور مس کش
ــا  ــد. م ــت کن ــا حکوم ــر آن ه ــعار ب ــتم ش ــش و س جفاکی
مردمــی هســتیم کــه بــر سرنوشــت خویــش جفــا کرده ایــم. 
همیــن آقایــان و ســروران زمامــدار مملکــت بازتــاب رأی و 
حمایــت مــردم اســت. بــه دســت خویــش آب خــود را گل 

آلــود کرده ایــم!

محمد عارف منصوری

تفسیر سخنان مفسر !
ــی  ــار، هرازگاه ــون حکمتی ــم از حواری ــن کری امی
ــًا  ــه، بعض ــرش پرداخت ــف رهب ــم اراجی ــه ترمی ب
ــت  ــه اس ــراً گفت ــد. اخی ــریح می کن ــیر و تش ــخنان او را تفس س
ــه را  ــن نکت ــی ای ــتان بین الملل ــا دوس ــواره ب ــار هم ــه حکمتی ک
ــۀ  ــدۀ دموکراســی در افغانســتان، زمین ــد کــه پدی گوشــزد می کن
تعصبــات قومــی، ســمتی، زبانــی و فرهنگــی را بــه میــان آورده 
ــی  ــای مل ــی، ارزش ه ــام دموکراس ــر ن ــر زی ــراد فتنه گ ــه اف ک
ــن  ــه اش همی ــه نمون ــد. ک ــرده ان ــش ب ــر پرس ــی را زی و افغان

پروســۀ شــناس نامه های دیجیتالــی اســت.
نام بــرده گفتــه اســت کــه حکمتیــار از دوســتان خارجــی 
می خواهــد کــه در شــرایط حســاس کنونــی از طــرح حکومــت 
ــا  ــد ت ــت کنن ــریعت حمای ــن ش ــق قوانی ــزی و تطبی ــوی مرک ق

ــد. ــت کن ــرفت حرک ــح و پیش ــرف صل ــه ط ــتان ب افغانس
نخســت این کــه، شــنیدن اصطــالح دوســتان بین المللــی از 
ــه  ــا این ک ــت! ام ــارک اس ــالمی مب ــزب اس ــرادران ح ــان ب زب
ــات در افغانســتان دانســته  ــبب تعصب ــی و س دموکراســی را بان
انــد، بی ســوادی خــود را از مقولــه و مفهــوم ایــن پدیــده تبــارز 
داده انــد. در اصــل دموکراســی بــا پیشــکش کــردن ارزش هــای 
مــدرن و مدنــی، همــۀ هویت هــای قومــی و ســمتی را در 
ــه  ــه ب ــه این ک ــد ن ــل می کن ــم و ح ــهروندی مدغ ــت ش هوی

ــد. ــن بزن ــن گرایشــات دام تشــدید ای
ثانیــًا مقاومــت در برابــر تحمیــل هویــت یــک قــوم بــر دیگــران 
ــرده،  ــارز ک ــی تب ــناس نامه های دیجیتال ــور ش ــول مح ــه ح ک
ــت  ــه حکوم ــًا این ک ــت. ثالث ــی اس ــر دموکراس ــود از مظاه خ
ــن  ــه یُم ــه ب ــا، بلک ــت خارجی ه ــا حمای ــه ب ــزی ن ــوی مرک ق
اراده و تــالش یــک ملــت متحــد و یکپارچــه ایجــاد می شــود. 
این کــه حمایــت خارجــی را در تطبیــق قوانیــن شــریعت 
ــر  ــال عم ــل س ــه چه ــد ک ــان می ده ــت. نش ــرده اس ــه ک مطالب
عزیــز خــود را در بیهوده گــی ســپری کــرده و ریــش مبــارک را 
در آســیاب ســفید کــرده انــد. مــن شــخصًا ایــن مطلــب امیــن 

ــرم. ــل می پذی ــوخی اول اپری ــم را ش کری
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فیـسبـوک نـــامــه

ــی  ــه شــماری از کشــورهای غرب ــه اســت ک وزارت خارجــۀ روســیه گفت
ــیه  ــال ۲۰۱۸ در روس ــی فوتب ــزاری جامجهان ــع برگ ــا مان ــد ت ــالش دارن ت

شــوند.
ــا  ــت ب ــیه در صحب ــۀ روس ــخنگوی وزارت خارج ــا، س ــا زخاروف ماری
تلویزیــون پنــج آن کشــور گفــت: »برداشــت مــن چنیــن اســت کــه بــه هــر 

ــد.« ــیه را می بینن ــی روس ــال جامجهان ــواب انتق ــی خ ترتیب
ــورهای  ــماری از کش ــیه و ش ــان روس ــط می ــته رواب ــۀ گذش ــد هفت در چن
غربــی بــه شــمول بریتانیــا و ایــاالت متحــدۀ امریــکا، بــه خاطــر مســموم 
شــدن یــک جاســوس پیشــین روس و دختــرش در بریتانیــا، بــه شــدت رو 

بــه وخامــت گذاشــته اســت.
بریتانیــا بــا ادعــای دخالــت روســیه در قضیــۀ مســموم شــدن ایــن دو نفــر 
ــای  ــن ادع ــه ای ــیه ک ــرد و روس ــراج ک ــی را اخ ــات روس ــن دیپلوم چندی
ــات از  ــابه ۵۹ دیپلوم ــش مش ــد در واکن ــی را رد می کن ــای بریتانیای مقام ه

ــرد. ــراج ک ــی، را اخ ــای بریتانیای ــًا دیپلومات ه ۲۳ کشــور، عمدت
ــات  ــش از ۱۵۰ دیپلوم ــر بی ــد روز اخی ــی در چن ــم ۲۵ کشــور غرب کمازک
روســی را اخــراج کــرده انــد. افــزون بــر ایــن، لنــدن اعــالم کــرده اســت 
ــرای  ــا ب ــلطنتی بریتانی ــوادۀ س ــای خان ــه و اعض ــای عالیرتب ــه مقام ه ک

ــت. ــد رف ــیه نخواهن ــه روس ــی ۲۰۱۸ ب ــام جهان ــای ج تماش

فاکتــوری  عنــوان  بــه  مســی  لیونــل  از  روخی بالنکــو  ســرمربی 
سرنوشت ســاز در رقابــت بــرای کســب عنــوان قهرمانــی اللیــگا یــاد کــرد.
دیه گــو ســیمئونه کــه شــاگردانش یکشــنبه شــب در هفتــۀ ســی ام اللیــگای 
ــا را  ــوو الکرونی ــان خــود دپورتی ــر میهم ــر صف ــک ب ــا نتیجــۀ ی ــپانیا ب اس
ــان فصــل  ــه پای ــده ب ــه مان ــۀ هشــت هفت از پیــش  رو برداشــتند و در فاصل
جــاری ایــن رقابت هــا اختــالف خــود بــا بارســلونای صدرنشــین را بــه ۹ 
امتیــاز کاهــش دادنــد، بــا حضــور در کنفرانــس خبــری گفــت: مــا رقابــت 
ــازی »ســویا- ــه در ب ــم ک ــا دیدی ــم. همــه م ــگ داری ــی مهمــی در لی خیل
بارســلونا« چــه اتفاقــی افتــاد. بــدون مســی، ســویا ۲ بــر صفــر از بارســا 
ــش  ــر پی ــر صف ــلونا ۲ ب ــن بارس ــی در زمی ــود مس ــا وج ــود و ب ــش ب پی
افتــاد، هرچنــد نتیجــه نهایــی ۲-۲ شــد. مســی فاکتــوری سرنوشت ســاز و 
تعیین کننــده )در کســب عنــوان قهرمانــی اللیــگا( اســت. بــه هرحــال مــا بــه 

دنبــال بهبــود آمــار خــود نســبت بــه فصــل گذشــته هســتیم.
او بــا اشــاره بــه در اختیــار نداشــتن بازیکنانــی همچــون آنتــوان گریزمــان 
در ایــن دیــدار بــه دلیــل محرومیــت، اظهــار داشــت: مشــکالتی بــه خاطــر 
ــه  ــت ب ــا در نهای ــتیم، ام ــان داش ــان محروم م ــتن بازیکن ــار نداش در اختی
نتیجه یــی کــه می خواســتیم، رســیدیم. بســیاری از بازیکنــان مــا در 
ــه  ــد. ب ــا انجــام داده بودن ــازی در آنج ــوده و دو ب ــی خــود ب ــای مل تیم ه
نظــرم نیمــه اول بهتــر از نیمــه دوم بودیــم، جایــی کــه یــک گل بــه ثمــر 

ــم. رســاندیم و یــک موقعیــت گل دیگــر هــم خلــق کردی
ســرمربی اتلتیکــو مادریــد در پایــان ضمــن تمجیــد از الکرونیــا خاطرنشــان 
کــرد: مــا مقابــل تیمــی بــازی کردیــم کــه نیــاز بــه نتیجــه گرفتــن در ایــن 
ــاک  ــد و خطرن ــختکوش بودن ــازی س ــان ب ــا در جری ــت. آنه ــدار داش دی
ظاهــر شــدند. الکرونیــا در ایــن بــازی تســلیم نشــد، بــه طــوری کــه مــا 

نتوانســتیم کار آنهــا را زودتــر تمــام کنیــم.

تنیده در تار عصبّیت
ــار  ــن حکمتی ــای گلبدی ــی از کتاب ه ــش در محفل ــاه پی ــد م ــی چن وقت
تجلیــل گردیــد، در همــان زمــان زمزمه هایــی نیــز شــنیده شــد کــه گویــا 
ــد  ــال تجدی ــه دنب ــگ افغانســتان ب ــرادی در وزارت  اطالعــات و فرهن اف
چــاپ برخــی از ایــن کتاب هــا از بودجــۀ دولتــی هســتند. چنــد هفتــه 
ــتان  ــام افغانس ــک مق ــل از ی ــه نق ــز ب ــه نی ــزاری خاورمیان ــش، خبرگ پی
گــزارش داد کــه وزارت تحصیــالت عالــی افغانســتان براســاس دســتور 
مســتقیم اشــرف غنــی در زمین هــای دولتــی والیت هــای بــزرگ، 
ــاز  ــرای حــزب اســالمی را آغ ــن دانشــگاه  ب ــاخت و احــداث چندی س

خواهــد کــرد.
بــرای چــاپ  منتفــی نشــده و تالش هــا  ایــن گمانه هــا  تاکنــون 
ــر و  ــع تنف ــتثنا منب ــدون اس ــا ب ــۀ آن ه ــه هم ــار ک ــای حکمتی کتاب ه
نفاق پراکنــی هســتند نیــز از طریــق وزارت اطالعــات و فرهنــگ، ادامــه 
ــدام  ــتان اق ــگ افغانس ــات و فرهن ــز وزارت اطالع ــن نی ــل از ای دارد. قب
ــده  ــب دی ــای تعص ــه در آن، ردپ ــود ک ــرده ب ــی ک ــاپ کتاب های ــه چ ب
ــه  ــاب ب ــوان کت ــش از ۳۰ عن ــی بی ــه رونمای ــوان ب ــاًل می ت ــود. مث می ش
اهتمــام »محمداســماعیل یــون« در یــک روز اشــاره کــرد. بخشــی از ایــن 
ــا تــالش او و وزارت اطالعــات و فرهنــگ دورۀ حامــد  کتاب هــا کــه ب
کــرزی چــاپ شــد، شــامل شــعر و ادب پشــتو بــود، امــا چنــد عنــوان 
ــز  ــات، چی ــه تعصب دیگــر آن، جــزء ســیاه کــردن کاغــذ و دامــن زدن ب

ــود. دیگــری نب
بــدون تردیــد، از گســترش و توســعۀ زبــان پشــتو بایــد اســتقبال کــرد. 
اگــر قــرار اســت برای توســعۀ زبــان و ادب فارســی در افغانســتان، ســعی 
شــود، چــرا بــرای توســعه و غنــای زبــان پشــتو نیــز ایــن تــالش صورت 
نگیــرد؟ بایــد کاله خــود را قاضــی کنیــم و کمــی منصفانــه بیاندیشــیم که 
زبــان پشــتو نیــز یکــی از زبان هــای رســمی افغانســتان اســت و تعصــب 
ــه  ــک نکت ــا ی ــت اســت، منته ــک حقیق ــن ی ــده گرفت ــر آن، نادی در براب
ــات  ــته، وزارت اطالع ــال گذش ــه در ۱6 س ــرد ک ــوش ک ــد فرام را نبای
ــتو و  ــم از پش ــی اع ــاپ کتاب های ــه چ ــدام ب ــتان اق ــگ افغانس و فرهن
ــوده،  ــد نب ــور مفی ــرای کش ــا ب ــا نه تنه ــتر آن ه ــه بیش ــرده ک ــی ک فارس
بلکــه شــکاف عصبیت هــای قومــی را بیش ازپیــش وســیع کــرده اســت.
بــه عنــوان مثــال؛ وزارت اطالعــات و فرهنــگ افغانســتان در ســال ۱۳۸۷ 
بــه چــاپ کتــاب دوجلــدی بــا ۱۳۲۱ صفحــه تحــت عنــوان »فرهنــگ 
کابــل باســتان« اقــدام کــرد. ایــن کتــاب بــا محاســن فراوانــی کــه دارد، 
ــوری  ــان منف ــد و از حاکم ــی می کن ــب خودنمای ــای آن تعص در جای ج
چــون امیــر عبدالرحمــان خــان، بــه خوبــی و نیکــی یــاد گردیــده و برای 
او از القابــی ماننــد »ضیاءالملــه والدیــن= روشــنی دیــن و ملــت« اســتفاده 
ــاب، از  ــن کت ــندۀ ای ــی، نویس ــی پوپلزای ــن وکیل ــت. عزیزالدی ــده اس ش
دورۀ عبدالرحمــان خــان بــه عنــوان دوره »ضیائیــه= روشــنی« نــام بــرده 
کــه ایــن خــالف مســلمات تاریــخ اســت، زیــرا دورۀ عبدالرحمــان خــان، 

از ســیاه ترین مقاطــع تاریخــی در افغانســتان بــه شــمار مــی رود.
جالــب اســت کــه عبدالکریــم خــّرم، وزیــر وقــت وزارت اطالعــات و 
فرهنــگ افغانســتان نیــز بــر ایــن کتــاب یادداشــت نوشــته و از محققــان 
خواســته اســت کــه آن را بــه عنــوان مرجــع کارهــای تحقیقاتــی خــود 
قــرار دهنــد. ایــن در حالــی اســت کــه عبدالرحمــان خــان نه تنهــا نــزد 
ــزد  ــره زشــت اســت، بلکــه در ن ــای افغانســتان، چه شــیعیان و هزاره ه
اهــل ســنت و اقــوام پشــتون نیــز شــخصیتی منفــور بــه شــمار مــی رود؛ 

ــش خشــم او ســوختند. ــز در آت ــرا پشــتون ها نی زی
ایــن موضــوع را مســتند در مطلبــی تحــت عنــوان »کله منارهــا« نوشــتم 
ــین  ــر آتش ــن امی ــت تر، ای ــارِت درس ــه عب ــا ب ــن ی ــر آهنی ــن امی ــه ای ک
ــی از  ــن نمونه ی ــرد. ای ــت ک ــار درس ــتون، کله من ــوام پش ــه از اق چگون
فعالیت هــای وزارت اطالعــات و فرهنــگ افغانســتان در طــول ۱6 
ــاری  ــای تب ــرق عصبیت ه ــد، غ ــان می ده ــه نش ــوده ک ــته ب ــال گذش س
اســت. البتــه ایــن ســخن بــه معنــای ایــن نیســت کــه اگــر دیگــران بــه 
قــدرت برســند، عصبیــت قومــی نداشــته باشــند، بلکــه بســیاری ها نیــز 
ــی  ــیده اند، امتحــان خوب ــی رس ــه مســند و جایگاه ــی ب ــته وقت در گذش
ــر  ــم ب ــی حاک ــای فرهنگ ــر، فض ــال حاض ــفانه در ح ــد. متأس نداده ان
افغانســتان، مملــو از غبــار تعصبــات قومــی، زبانــی و منطقه یــی اســت، 
امــا در میــان ایــن غبــار خفــه کننــده، نســلی از روشــنگران هــم در حــال 
رشــد هســتند. نســلی کــه روی تعصــب پــا می گذارنــد و هویــت خــود 
را بــه  جــای قــوم، زبــان، نــژاد، تبــار و منطقــه، در انســانیت جســت وجو 
می کننــد. قطعــًا آینــده کشــور از آن همیــن نســل اســت کــه خــود را از 

ــد. ــه« گفته ان ــه تعصــب، »ن ــده  و ب ــت رهانی ــای عصبی تاره
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می گویـد  معـارف  وزارت  در  مسـووالن 
مطابـق  کنونـی  آموزشـی  نصـاب  کـه 
نیازمندی هـای بـازار کار نبـوده و از ایـن رو 
تصمیم گرفته شـده تا تقسـیم بنـدی صنفی 

مکاتـب از امسـال آغـاز گـردد.
و  تخنیکـی  معیـن  فرملـی  محمـد  رحیـل 
مسـلکی وزارت معـارف روز دوشـنبه ) ۱۳ 
حمـل ( در برنامـه » تشـبث بـرای جوانـان 
در افغانسـتان »  کـه از سـوی ایـن وزارت 
بـه همکاری دفتر سـازمان ملـل متحد برای 
انکشـاف صنعـت، در کابـل برگـزار شـده 
بـود، گفـت کـه در حـال حاضـر نصـاب 
آموزشـی افغانسـتان »قابلیت محور« نیست.

آقـای فرملـی تاکید کرد کـه در حال حاضر 
وزارت معـارف تـالش می کنـد تـا نصـاب 
مطابـق  را  افغانسـتان  مکاتـب  آموزشـی 

بسـازد. کار  بـازار  نیازمندی هـای 
آقـای فرملـی گفـت:« وزارت معـارف جـز 
از اولویت هـای شـان این اسـت کـه نصاب 
معـارف را چگونـه مطابـق بـا نیـاز بـازار 
کار تبدیـل کنـد. بحـث قابـل محـور نبودن 
نصـاب آموزشـی یکی از چالش های اسـت 
بـوده  روبـرو  آن  بـا  معـارف  کـه سـکتور 

» است.
وزارت معـارف تاکیـد بـر قابلیـت محـور 
انسـتیتیوت ها  و  مکاتـب  نصـاب  سـاختن 
دارد، تـا دانشـجویان بتوانند پـس از فراغت 
در بـازارکار خالهـای موجـود را پـر کنند.«

وی تاکیـد کرد که در حـال حاضر بازار کار 
افغانسـتان نیازمنـد کارمنـد حرفوی اسـت. 
معیـن تخنیکـی و مسـلکی وزارت معـارف 
عـالوه کـرد که ایـن وزارت تصمیـم گرفته 
اسـت تا برای آمـوزش کارمنـد حرفوی در 
جریـان سـال تعلیمـی ۱۳۹۷ تقسـیم بنـدی 

صنفـی مکاتـب را آغـاز کند.
وی گفـت« مـا نیازمنـد کارمنـد حرفوی در 
مارکیـت کار هسـتیم و همـه نباید به سـوی 
اسـاس  آن  بـر  برونـد.  عالـی  تحصیـالت 
در  کـه  گرفتـه  تصمیـم  معـارف  وزارت 
جریـان سـال ۱۳۹۷ حداقـل تقسـیم صنفی 
را ایجـاد کنیـم. برنامـه ایـن اسـت کـه بـا 
همـکاری حکومـت و نهادهای 
بنـدی  تقسـیم  المللـی  بیـن 
چقـدر  کـه  بگیـرد.  صـورت 
دانشـجو آمـاده اسـت، تا درس 
بخواند و وارد دانشـگاه شـوند. 
چقدر آماده یادگیـری تعلیمات 
تخنیکـی اسـت و چقـدر عالقه 
منـد یادگیـری تعلیـم و تربیه و 

تعلیمـات اسـالمی اسـت«.
کـه  کـرد  بیـان  فرملـی  آقـای 
وزارت معـارف تـالش می کند 
تا وضعیت بـازار کار را رهبری 
کنـد. وی عـالوه نمـود کـه وزارت معارف 
مضمـون تشـبثات را شـامل نصاب درسـی 
نهادهـای اموزشـی کـرده و نیـز برنامـه ی » 
اسـتاد- شـاگردی« را روی دسـت گرفتـه 

. ست ا
مضمـون  سـاختن  شـامل  کـه  گفـت  او 
تشـبثات در مکاتـب می توانـد، بـرای دانش 

آمـوزان ایجـاد انگیـزده خواهـد نمـود.
در همیـن حـال، فیروزخان مسـجدی معین 
وزارت تجـارت نیـز بـر اهمیـت مضمـون 
حکومـت  از  و  کـرده  تاکیـد  تشـبثات 
کشـورهای  دیگـر  هماننـد  کـه  خواسـت 
جهـان ایـن مضمـون را تـا شـامل نصـاب 
باالتـر  سـویه های  بـه  و  نمـوده  تحصیلـی 

بدهـد. آمـوزش 

یـک مقام محلی گفته اسـت کـه ۴۸ دختر 
دانش آمـوز در مکتبـی در والیـت هلمنـد 
شـده اند.  اسـتفراغ  و  سـردردی  دچـار 
ایـن  کـه  می دهنـد  احتمـال  مقام هـا 
دانش آمـوزان بـه صورت جمعی مسـموم 

سـاخته شـده انـد.
مقام هـای والیـت هلمنـد تائیـد کـرده اند 
در  دانش آمـوز  دختـران  از  گروهـی  کـه 
ایـن والیـت بیمـار شـده انـد کـه احتمااَل 

دلیـل آن مسـمومیت اسـت.
دوشـنبه  روز  بـارک  احمـد  نثـار  داکتـر 
بـه خبرگـزاری اسوشـیتدپرس گفـت کـه 
گروهـی از دختـران کـه دچـار سـردردی 
شـفاخانه یی  بـه  انـد،  شـده  اسـتفراغ  و 
والیـت  ایـن  مرکـز  لشـکرگاه  شـهر  در 
انتقـال یافتـه انـد. وضعیـت این گـروه از 
دانش آمـوزان خوب توصیف شـده اسـت 

و زیـر درمـان قـرار دارنـد.
داکتـر نثـار افـزود که تـا هنـوز معلومات 
بیشـتر در مـورد چگونگـی ایـن مریضـی 
در اختیـار ندارنـد و نمی داننـد کـه از چه 
دختـران  ایـن  مسـمومیت  بـرای  مـوادی 

اسـتفاده شـده اسـت.
ریاسـت  معـاون  حقبیـن،  بـالل  احمـد 
معـارف والیت هلمنـد اظهار کرده اسـت 
کـه ایـن دختـران، دانـش آمـوزان صنـف 
لیسـه مرکـزی شـهر لشـکرگاه،  یازدهـم 

مرکـز والیـت هلمنـد بـوده انـد.
زیـر  هلمنـد  والیـت  زیـاد  بخش هـای 
کـه  گروهـی  اسـت؛  طالبـان  کنتـرول 

اسـت. دختـران  تحصیـل  مخالـف 
وقایع مسـمومیت و یا بیمـاری جمعی در 
میان دختـران دانش آموز در افغانسـتان در 

گذشـته نیـز به تکـرار پیش آمده اسـت.

وزارت معارف در جریان سال تعلیمی 
تقسیم بندی صنفی مکاتب را آغاز می کند

اروپايي ټولنې په افغانستان کې 

د فساد مخنیوي لپاره په ۳ برخو 

کې کمپاین کوي

ده ها دانش آموز دختر 
در هلمند مسموم شدند اروپايـي ټولنـه وايـي، پـه افغانسـتان کـې د اداري 

فسـاد پـر وړانـدې تېـر کال د پـام وړ کار شـوی، 

خـو ال هـم موجوده فسـاد د دغـه هېـواد پراختیايي 

پروګرامونـو پـه وړانـدې خنـډ دی.

د  فسـاد  د  کـې  افغانسـتان  پـه  ټولنـې  اروپايـي 

عمومـي  کـې  برخـو  درېیـو  پـه  لپـاره  مخنیـوي 

دی. کـړی  پیـل  کمپایـن 

انتخاباتـو  د  او  سـکتور  خصـويص  پراختیـا،  د 

پـه برخـو کـې د فسـاد د مـواردو څېـړل هغـه څـه 

دي چـې اروپايـي ټولنـه غـواړي سـږ کال ورتـه د 

حکومـت، مـدين ټولنو، خلکـو او نړیوالـې ټولنې 

واړوي. پـام 

پـه افغانسـتان کـې د اروپايـي ټولنې ویانـد عبدالله 

یـادګاري ازادي راډيـو ته وویـل، د اروپايـي ټولنې 

موندنـې ښـيي چې پـه افغانسـتان کې تېـر میالدي 

کال د فسـاد پـر وړانـدې د مبـارزې پـه برخـه کـې 

ښـه اقدامـات کـړي، خو ال هم فسـاد د افغانسـتان 

ثبـات او پراختیا ګواښـي.

نوموړی وايي:

"تېـر کال »۲۰۱۷« کـې د فسـاد رسه د مبـارزې پـه 

برخـه کـې ښـه اقدامـات شـوي دي، خـو اروپايي 

ټولنـه غـواړي چـې پـه دې برخـه کـې نـور کارونه 

هـم تـررسه يش، اروپايـي ټولنه په دې بـاور ده چې 

کـه فسـاد وي، د پراختیـا لپـاره د افغـان حکومـت 

هـدف لـه سـتونزو رسه مـخ کوي."

دا ټولنـه وايـي، د فسـاد پـر وړانـدې د مبـارزې د 

عـديل مرکـز جـوړول، په دغـه مرکـز کـې د ځینـو 

قضیـو څېـړل او د فسـاد پر وړاندې د مبـارزې لپاره 

د سـراتیژۍ جـوړول پـه یـاده برخـه کـې د افغـان 

حکومـت د پـام وړ اقدامـات دي.

د اروپايـي ټولنـې سـږنی کمپاین د رسـنیو، ټولنیزو 

پیـل  پیغامونـو د خپرولـو لـه الرې  او د  سـایټونو 

شـوی چـې درې اوونـۍ بـه دوام وکـړي.

دا په داسـې حـال کـې ده چـې د شـفافیت نړیـوال 

سـازمان وروسـتۍ راپـور ښـيي چې افغانسـتان که 

څـه هـم د فسـاد پـه درجه بنـدی کـې ښـه شـوی، 

خـو ال هـم د ۱۵ امتیازونـو پـه لرلـو رسه د نړۍ په 

څلـورو فاسـدو هېوادونـو کې شـمېرل شـوی دی.

۲۰۱۷ کـې د فسـاد رسه د مبـارزې پـه برخـه کـې 

ښـه اقدامـات شـوي.

پـه ورتـه وخـت کې د فسـاد پـر وړانـدې د مبارزې 

افغـاين شـبکه وايـي، د فسـاد رسه مبـارزه، که هغه 

پـه هـره کچـه وي، اغېـز لـري، خـو نړیوالـو ټولنو 

تـه ښـيي چـې د کمپایـن پـه کچه لـه دغـو لومړنیو 

راووځي. هڅـو 

د دغـې ټولنـې مـر خـان زمـان امرخېـل ازادي 

راډیـو تـه وویـل:

"کمپاینونـه هم ګټـه کوي، خو د دې تـر څنګ باید 

نـور کارونـه هم ويش، لکـه د فسـاد رسه د مبارزې 

یوه برخه افشـاګري ده چې مفسـدین ښـکاره کړي. 

دغـه نړیوالـه ټولنه کـه په دې ډول کمپایـن پیل کړي 

چـې مفسـدین وښـيي او پـه وړانـدې یـې مبـارزه 

وکـړي؛ ګټـه کـوي ځکـه افغانـان ښـايي لـه دغـو 

مفسـدینو او جنـګ سـاالرانو وډار يش."

اروپايـي ټولنـه بیـا وايـي چـې لـه افغـان حکومت 

رسه پـه بېالبېلـو برخـو کـې مرسـته کوي.

ښـاغلی امرخېـل وايـي، په افغانسـتان کې د فسـاد 

رسه مبـارزه هغـه وخـت بریالـۍ کېـدای يش چـې 

ټولـې ګامرنـې د وړتیـا لـه مخـې وي، د اروپايـي 

ټولنـې پـه څېـر نړیوالـې ټولنـې د افغـان حکومت 

ښـه کارونـه وسـتايي او د هغـو مفسـدینو پـه نیولو 

کـې مرسـته وکـړي چـې لـه قانونـه پـه تېښـته کـې 

دي.
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