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رهبـران حکـومت وحـدت ملـی 

مسـوول ایـن وضعیت انـد
احمد ظاهر

63

آقــای غنــی از همیــن حــاال برخــی مشــاوران و 
نزدیکانــش را در حوزه هــای جنــوب، شــمال، غــرب و 
شــرِق کشــور گماشــته اســت تــا برایــش کمپاین هــای 
پیــش از وقــت را آغــاز کننــد. او بــه ایــن افــراد 
اداری را بــرای  صالحیــت داده کــه تغییــراِت الزمِ 

رســیدن بــه ایــن هــدف در والیت هــای مختلــف 
ــه  ــور ب ــماره یِک کش ــرد ش ــی ف ــد. وقت ــورت دهن ص
مســایل چنیــن نگاهــی داشــته باشــد، بــدون شــک رتبــۀ 
ــد.  ــقوط می کن ــدول س ــِر ج ــه قع ــتان ب ــی افغانس امنیت
ــی در  ــا چــه انگیزه ی ــن، ب ــس از ای ــی پ ــای امنیت نیروه

برابــر طالبــان بجنگنــد؟ چــه گفتــه طالبانــی را دســتگیر 
کننــد کــه به وســیلۀ ســران حکومــت بــا دهــل و ســرنا 
ــه  ــادی ب ــه اعتم ــا چ ــوند؟ ب ــا می ش ــا ره از زندان ه
وظایف شــان ادامــه دهنــد وقتــی در مــوردِ آن هــا 

تبعیــض و جفــا روا داشــته می شــود؟...

فرمانـده فروتـن با زخم هـای عمیق 
و داسـتان دردآور مظلومیـت مردم؛

سـاعت سـه ظهر دیروز}چهارشنبه 
صحبت هـای  پـای  جـوزا{   22
جهـادی  چهره هـای  از  یکتـن  آرام 
بهـادر  لعـل  فرمانـده  مردمـی  و 
از  دفـاع  در  اخیـراً  کـه  فروتـن 
مـردم قصبـات پشـتۀ نور و سـمک 
مقابـل  در  غـور  دولتیـار  ولسـوالی 
طالبان شـدیداً زخم برداشـته است، 
نابرابـر  جنـگ  ایـن  در  نشسـتیم. 
ماننـد بسـیاری از محـالت دیگر در 
افغانسـتان که سـرانجام هیچ کمکی 
از نزدیکتریـن پایـگاه نظامـی دولتی 
نرسـید، ۱2 تن از نزدیـکان فرمانده 
فروتـن منجملـه بـرادر جوانـش در 

یکـروز بـه شـهادت رسـیدند.
ایـن فرمانـده نسـتوه  مردمـی بارهـا 

در دفـاع از مـردم زخم هـا برداشـته 
اسـت، امـا وقتـی می شـنوی جـز از 

داسـتان مظلومیت مردم کـه چگونه 
در مقابـل هجـوم نیروهـای طالبانی 
مجهـز با سـالح های پیشـرفته عاجز 
انـد و چـرا نیروهای نظامـی به دفاع 
از مـردم تعلل می نماینـد، زخم های 

خـودش را کامـاًل از یـاد می برد.
سـوال مـا همیـن اسـت کـه چـرا 
مسـوولیت  موجـود  ادارۀ  رهبـران 
تحـت  اینکـه  یـا  نیسـتند،  پذیـر 
مدیریـت دیگـران انـد؟ طالبـان در 
جنـگ اسـیر شـده را به چـه منظور 
رهـا می کننـد، بـرای صلـح، جنگ، 
تـداوم قـدرت و یـا در چارچـوب 
بازی هـای کالنتـر؟ به هـر ملحوظی 
کـه باشـد، مـردم افغانسـتان یگانـه 
قربانـی ایـن همـه سیاسـت ها انـد، 

نـه کسـی دیگـر.

از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

صفحه 2

ــدت  ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن ــد اش محم
ــر  ــت وزی ــودی، نخس ــدرا م ــا نارن ــدار ب ــی در دی مل
هنــد در بیشــکیک پایتخــت قرغیزســتان بــه همــکاری 
کشــورهای منطقــه در رونــد صلــح افغانســتان تأکیــد 

ــرد. ک
منطقــه  »کشــورهای  می گویــد:  غنــی  آقــای 
همکاری شــان در رونــد صلــح افغانســتان را هماهنــگ 

و منظــم کننــد.«
بــه گفتــۀ او: »صلــح باعــزت و پایــدار خواســت 
بنیــادی شــهروندان افغانســتان و اولویــت و مســوولیت 

ــت.« ــت اس حکوم
ــر هنــد  ــدرا مــودی، نخســت وزی ــدار نارن در ایــن دی
ــکار  ــت و هم ــد دوس ــورش مانن ــت: »کش ــه اس گفت
ــرار  ــور ق ــن کش ــار ای ــتان در کن ــتراتژیک افغانس اس

ــت.« ــد داش خواه
صلــح  گفت وگوهــای  از  هنــد  می افزایــد،  او 
افغانســتان  مالکیــت  و  رهبــری  بــه  »بین االفغانــی« 

می کنــد. حمایــت 
در ایــن دیــدار هــر دو طــرف در بــاره مبــارزه بــا 
ــی، گســترش همکاری هــای  تروریســم، اتصــال منطقه ی
اقتصــادی و ترانزیتــی و اجمــاع منطقه یــی در بــارۀ 

صلــح افغانســتان گفت وگــو کرده انــد. 

ـــل  ـــه عام ـــد ک ـــه ان ـــه گفت ـــووالن در وزارت داخل مس
لت وکـــوب چنـــد نفـــر از متقاضیـــان ویـــزا در 
جلـــوی ســـفارت پاکســـتان شناســـایی و بازداشـــت 

شـــده اســـت.
و  بدرفتـــاری  از  ویدئویـــی  دیـــروز  صبـــح  از 
لت وکـــوب چنـــد نفـــر از ســـوی یـــک افســـر 
ـــت  ـــه دس ـــت ب ـــی دس ـــبکه های اجتماع ـــس در ش پلی
ــس  ــر پولیـ ــک افسـ ــو یـ ــن ویدئـ ــود. در ایـ می شـ
ـــزا در  ـــرای وی ـــی ب ـــد متقاض ـــع چن ـــل تجم ـــه مح ب
ــتان وارد شـــده و پـــس از  جلـــوی ســـفارت پاکسـ
ـــا  ـــن را ب ـــرد مس ـــک م ـــر، ی ـــد نف ـــا چن ـــاری ب بدرفت

ــد. ــل می دهـ ــن هـ ــه زمیـ ــدت بـ شـ
ـــان در  ـــران افغ ـــیاری از کارب ـــش  بس ـــو واکن ـــن ویدئ ای
ـــت. ـــته اس ـــراه داش ـــه هم ـــی را ب ـــبکه های اجتماع ش

ـــر  ـــن افس ـــه ای ـــام و وظیف ـــر ن ـــا ذک ـــه ب وزارت داخل
ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــاال بازداش ـــه او ح ـــه ک گفت

کشـــور  وزارت  ســـخنگوی  رحیمـــی،  نصـــرت 
ـــن  ـــه ای ـــته ک ـــبوکش نوش ـــه فیس ـــتان در صفح افغانس
ــدی  ــورد جـ ــا او برخـ ــده و بـ ــایی شـ ــرد شناسـ فـ

ــت. ــد گرفـ ــورت خواهـ ــی صـ قانونـ
ســـفارت پاکســـتان در کابـــل روزانـــه صدهـــا 
مراجعـــه کننـــده دارد کـــه در شـــرایط نامناســـب در 
جلـــوی درب ایـــن ســـفارت چشـــم در راه ویـــزای 

ایـــن کشـــورند.

روایتـی از صـدها روایت
چرا اخیراً افغانستان در »ناامنی« و »فساد« جایگاه اول را در جهان گرفته است؟

غنی: 
کشـورهای منطقه همـکاری شـان 

در روند صـلح را هماهنگ و منظـم کننـد

عامل لت وکوب متقاضیان 
ویزای پاکستان دستگیر شد

افغانسـتان؛ نخستیـن کشـوِر نا امـِن جـهان

صفحه 3

یک منبع به روزنامۀ ماندگار:

رییس حکـومت رییسان کمیسیـون انتخـابات 
ده والیت را بـرکنـار کـرده است
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از 887 زندانــِی گــروه طالبــان کــه بر اســاس فرمان ریاســت جمهوری 
قــرار اســت آزاد شــوند، تــا کنــون 490 نفــر رهــا شــده اند و رهایــِی 

متباقــِی ایــن افراد در دســِت اجراســت. 
مرکــز اطالعــات و رســانه هاِی حکومــت اعــالم کــرده کــه اجــرای 
ایــن فرمــان از مســوولیت های دادســتانی ُکل و وزارت داخلــه 
ــرده اســت.  ــا ک ــر را ره ــون 490 نف ــا کن ــوط ت ــۀ مرب اســت و کمیت
ــرام  ــی و بگ ــای پلچرخ ــده در زندان ه ــا ش ــی ره ــن 490 زندان ای
در کابــل و زندان هــای والیت هــای ننگرهــار، پکتیــکا، قندهــار، 
هــرات، جوزجــان، کنــر، فــراه، بلــخ، قنــدوز، بغــالن، کاپیســا، لغمــان، 
ــی نگــه داری می شــدند. ــر، خوســت و غزن ــس، لوگ ــاب، بادغی فاری
ــد، ســکوت و  ــل تأمــل می نمای ــان مهــم و قاب ــن می ــا آنچــه در ای ام
مماشــاِت نهادهــای مدنــی و فعــاالِن ایــن عرصــه اســت کــه به رغــِم 
ــب  ــاِن طال ــی زندانی ــه رهای ــبت ب ــردم نس ــه دارِ م ــای دامن واکنش ه
ــِش  ــد و واکن ــی نخورده ان ــگ، تکان ــات جن ــدن جبه ــر ش و گرم ت
درخــوری کــه در آن هــم صــداِی مــردم انعــکاس یابــد و هــم از بروزِ 
ــن روزهــا  ــد. درحالی کــه ای ــارز نداده ان ــری شــود، تب فاجعــه جلوگی
بــا داغ شــدِن آتــش دشــمن در جبهــات جنــگ، هــر شــهروند عــادی ِ 
ایــن کشــور ایــن نقــد و اعتــراض را بــر ارگ ریاســت جمهوری وارد 
ســاخته کــه آزادی زندانیــاِن گروهــی کــه اراده یــی بــه صلــح ندارنــد 
ــی  ــق و توجیه ــچ منط ــد، هی ــی می گیرن ــردم قربان ــر روز از م و ه
ــِن  ــا و فعالی ــی، از نهاده ــن حالت ــد. در چنی ــته باش ــد داش نمی توان
مدنــی ایــن انتظــار می رفــت کــه صــدای مــردم و جامعــه می شــدند 
ــت  ــر حکوم ــی، ب ــات مدن ــا و تجمع ــدازی کنفرانس ه ــا راه ان و ب
ــی، از  ــای جمع ــردِن نگرانی ه ــاظ ک ــا لح ــه ب ــد ک ــار می آوردن فش

ــاع ورزد. ــب امتن ــاِن طال ــۀ زندانی ــازی بی پای آزادس
ــازمان ها و  ــه س ــف، ب ــاده ترین تعری ــی در س ــاالِن مدن ــا و فع نهاده
ــهروندان را  ــاِت ش ــوق و مطالب ــه حق ــود ک ــه می ش ــخاصی گفت اش
ــای  ــه ارگان ه ــکیالتی، ب ــی و تش ــر مال ــازند و از نظ ــکار می س آش
ــازمان ها،  ــراد و س ــن اف ــانند. ای ــق نمی رس ــی تعل ــی و حکومت دولت
نگاه شــان بــه جامعــه اســت و مســایل و موضوعاتــی را اظهــار 
می دارنــد کــه بــه »دغدغــۀ جمعــی« تبدیــل شــده و در آن هــا ســود 
ــردم  ــدۀ صــدای م ــا تقویت کنن ــی مســتتر اســت. آن ه ــاِن عموم و زی
ــوان مرجــع و مســووِل  ــه عن ــت ب ــوِش حکوم ــه گ ــانندۀ آن ب و رس

ــد. ــی تمــام مســایل ان نهای
از  از عواقــِب آزادســازِی طالبــان  افغانســتان  این کــه مــردم  در 
ــچ  ــد، هی ــه ان ــن پروس ــِف ای ــان توق ــند و خواه ــا می هراس زندان ه
ــا  ــه آی ــت ک ــش در این اس ــک و پرس ــا ش ــدارد. ام ــود ن ــکی وج ش
ــه  ــِی کلم ــومِ واقع ــه مفه ــی ب ــِن مدن ــا و فعالی ــتان نهاده در افغانس
وجــود دارنــد تــا مطالبــاِت مــردم را بــر حکومــت آشــکار ســازند و 

ــد؟! ــرار دهن ــت ق ــورد بازخواس ــی را م ــزاراِن سیاس کارگ
ــراض  ــا اعت ــه ب ــب ک ــاِن طال ــازی زندانی ــِر آزادس ــورد اخی ــن م همی
مــردم و بــا ســکوت و مماشــاِت نهادهــای مدنــی افغانســتان روبــه رو 
ــِی افغانســتان ارایــه  شــده، آسیب  شناســِی خوبــی را از نهادهــای مدن
ــان  ــی طالب ــه وقت ــد ک ــتدالل کرده ان ــتان اس ــردم افغانس ــد. م می ده
ــا آزاد  ــد، ب ــگ می کوبن ــِل جن ــر ده ــوز ب ــد و هن ــح ندارن قصــد صل
ــر  ــردد و ب ــت می گ ــمن تقوی ــوِف دش ــا صف ــاِن آن ه ــاختن زندانی س
ــی،  ــزود می شــود. نهادهــای مدن ــی اف ــای امنیت ــاِت نیروه ــزان تلف می
ــتر  ــتدالل را بیش ــراض و اس ــن اعت ــاِی ای ــت پهلوه ــًا می  بایس منطق
نظــِر  و  بــه ســمع  را  فعالیت های شــان  می شــکافتند و حاصــل 
ــر شــمار حمــالت  ــی این کــه هــر روز ب حکومــت می رســاندند.  ول
ــاالِن  ــا و فع ــود و از نهاده ــزوده می ش ــان اف ــداد قربانی ــان و تع طالب
مدنــی هیــچ ابتــکاری ســر نمی زنــد، بیان گــِر ایــن نکتــه اســت  کــه 
نهادهــا و فعــاالن مدنــی در افغانســتان اوالً بــه نقــش و رســالِت خــود 
ــود  ــا خ ــی« را ب ــوند »مدن ــًا پس ــتند و صرف ــف نیس ــه واق در جامع
ــد  ــی و تشــکیالتی ندارن ــًا آن هــا اســتقالل مال ــد و ثانی حمــل می کنن
و در مــوارد و موضوعاتــی دســت بــه اقــدام و تظاهــر می شــوند کــه 
ــن صــورت،  ــر ای ــرد؛ در غی ــق بگی ــی تعل ــول و پروژه ی ــا پ ــه آن ه ب

ــوند.  ــی« می ش ــا »غیرمدن ــال« و حت ــا »غیرفع ــی آن ه به راحت
ــده  ــی خوان ــِت مدن ــی و فعالی ــاد مدن ــتان نه ــه در افغانس ــه ک آنچ
ــته گِی  ــی وابس ــی و بین الملل ــای خارج ــه نهاده ــط ب ــود، فق می ش
ــازمان هایی  ــراد و س ــته اف ــز توانس ــت نی ــل حکوم ــدارد، ب ــی ن مال
ــوذ و  ــا نف ــرد و در آن ه ــت بگی ــه خدم ــی« ب ــوان »مدن ــل عن را ذی
ــول  ــی پ ــاِل مدن ــاد و فع ــه نه ــد. مســلمًا زمانی ک سیاســت گذاری کن
و کمــِک ارگان هــای سیاســی ـ حکومتــی را پذیرفــت و بــه آن 
ــی و  ــاد مدن ــز نه ــود به ج ــری می ش ــِز دیگ ــر چی ــد، ه ــته ش وابس

ــی!   ــال مدن فع
قــرار گزارش هــا و بــه موجــب فرمــان شــماره 27 ریاســت جمهوری، 
ــد.  ــرار دارن ــی ق ــتانۀ رهای ــب در آس ــِر طال ــِی دیگ ــر زندان 397 نف
ــد  ــند، می توانن ــی« باش ــًا »مدن ــی افغانســتان واقع ــای مدن ــر نهاده اگ
ــتان، از  ــردم افغانس ــی م ــۀ جمع ــی و مطالب ــردِن نگران ــکار ک ــا آش ب
ــوِف  ــه صف ــد ب ــاده گی می خواهن ــه به س ــراد ک ــن اف ــازی ای آزادس

ــد. ــری کنن ــد، جلوگی ــگ بازگردن جن

آزادسـازی طالبـان 
و ممـاشاِت نهادهای مـدنی

گــزارش تــازۀ انســتیتوت اقتصــاد و صلــح کــه در 
اســترالیا موقعیــت دارد، در مــورد وضعیــت امنیتــِی 
ــبت  ــتان نس ــه افغانس ــد ک ــان می ده ــورها نش کش
ــز  ــۀ دیگــر نی ــه ســال گذشــتۀ میــالدی یــک رتب ب
ــان  ــن کشــور جه ــاال ناامن تری ــرده و ح ــقوط ک س
شــده اســت. ســال گذشــته ایــن رتبــه بــه کشــور 
ســوریه تعلــق گرفتــه بــود، امــا در ســال روان ایــن 

جایــگاه را افغانســتان احــراز کــرده اســت. 
ایــن  در  کشــورها  بــودِن  صلح آمیــز  بررســی 
می شــود:  انجــام  مرحلــه  ســه  در  گــزارش، 
ســطح امنیــت و مصونیــت در جامعــه؛ میــزان 
ــی  ــا بین الملل ــی و ی ــود داخل ــونت های موج خش
در  آن.  در  نظامی گــری  ســطح  و  کشــور؛  در 
گــزارس ســال 20۱9، افغانســتان جانشــین ســوریه 
ــزان  ــترین می ــته بیش ــال گذش ــه س ــت ک ــده اس ش
تنــش در آن بــه ثبــت رســیده بود. ســوریه، ســودان 
جنوبــی، یمــن و عــراق، چهــار کشــورِ دیگــری اند 
کــه فهرســت پنــج کشــور ناامــِن جهــان را در ســال 
20۱9 تشــکیل می دهنــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، 
هزینه هــای اقتصــادی ناامنــی در افغانســتان در 
ــص  ــد ناخال ــه 47 درصــد تولی ســال 20۱8، برابرب
ــزارش  ــن گ ــت. ای ــوده اس ــور ب ــن کش ــی ای داخل
ــردم نســبت  ــزان اعتمــاد م ــه کــه می ــن گفت همچنی
بــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان ظــرف پنــج ســاِل 

ــوده اســت.  ــش ب ــه کاه ــته رو ب گذش
ایــن گــزارش را یــک ســازمان یــا رســانۀ داخلــی 
بــا  افغانســتان  کــه حکومــت  نکــرده  منتشــر 
ــذب محــض و  ــای آن را ک ــام یافته ه ــِت تم قاطعی
ــزارش  ــن گ ــد. ای ــان سیاســی بخوان ــۀ مخالف توطی
ــود  ــه وج ــه در ب ــد ک ــر کرده ان ــی نش را همان های
آوردن نظــام فعلــی در افغانســتان کمــک رســانده و 
هنــوز هــم نگــران وضعیــِت ایــن کشــور انــد. ایــن 
گــزارش بــر اســاِس حــب و بغــض بــا اشــرف غنی 
ــی،  ــم سیاس ــن تی ــود را کاراتری ــه خ ــش ک و تیم
اقتصــادی و نظامــی در »جهــان« می پندارنــد، تهیــه 
نشــده اســت و نــه گزارش گــراِن آن خواهــان 
ــن  ــۀ ای ــد. نتیج ــی بوده ان ــن نتیجه ی ــوِل چنی حص
تحقیــق، حاصــل تالش هــا و مطالعــات علمــِی 
ــای  ــا روش ه ــه ب ــت ک ــی اس ــاد بین الملل ــک نه ی
مــورد  را  کشــورها  امنیتــِی  وضعیــت  علمــی 

ــد.   ــرار می ده ــنجش ق ــی و س ارزیاب
از ســوی دیگــر، یافته هــای ایــن نهــاد اگــر می تواند 
افــکار جهانــی را متوجــه وضعیــت نابســامان امنیتی 
ــه  ــردم افغانســتان ک ــرای م ــا ب ــد، ام افغانســتان کن
همــه روزه ناامنــی و جنــگ را لمــس کننــد، حــاوی 
ــت  ــه دس ــان ب ــًا از زم ــت. دقیق ــی نیس ــامِ تازه ی پی
گرفتــن قــدرت سیاســی توســط اشــرف غنی، 
اوضــاع امنیتــی کشــور رو بــه وخامــت گذاشــته و 
هــر روز بدتــر شــده اســت. بــا آن کــه آقــای غنــی 
ــم  ــی ه ــراد و گاه ــی اف ــا جابه جای ــرد ب ــالش ک ت
ــش  ــا را کاه ــطح ناامنی ه ــوری س ــاِت ص اصالح
ــه  ــی ب ــم فعل ــگاه تی ــی کــه ن ــی از آن جای دهــد ول
قوم محــور  نــگاه  اقتصــاد  و  امنیــت، سیاســت 
اســت، ایــن تالش هــا هیچ گاهــی بــه نتیجــۀ 

ــج نشــدند.  ــوب منت مطل
ــا کاهــش  ــردم در قضای ــی ســطح مشــارکِت م وقت
پیـــدا کنــد و اعتمــاد نیروهــای امنیتــی نســبت بــه 
ــود،  ــه ش ــد مواج ــه تردی ــت ب ــای حکوم اقدام ه
ــان  ــا از میـ ــور در آن ه ــزه و ش ــک انگی ــدون ش ب
خواهــد رفــت. بــا آن کــه نیروهــای امنیتــی کشــور 
تــا بــه امــروز بیشــترین فداکاری هــا را بــرای تأمیــن 
ــی  ــی بی تفاوت ــد، ول ــام داده ان ــور انج ــت کش امنی
ســران حکومــت نســبت بــه آن هــا و رهایــی 
ــات  ــر و تلف ــوِن جگ ــزار خ ــا ه ــه ب ــی ک زندانیان
بــر  بازداشــت می شــوند،  نبــرد  میدان هــای  از 
روحیــه و مــورال جنگــی نظامیــاِن کشــور اثرهــای 

ــته اســت.  ــا گذاش ــوء برج س
ــک  ــه ی ــی را ب ــای امنیت ــی ُکل نیروه ــای غن  آق
ــگاه  ــا ن ــن نیروه ــه ای ــگاه او ب ــد. ن ــم نمی بین چش
قومــی و تبــاری اســت. او فقــط بــه کســانی اهمیت 
می دهــد و آن هــا را در رده هــای بــاالی قــدرت بــا 
امتیازهــای ویــژه نگــه مــی دارد کــه عنصــر قومــی 
ــی بحــث  ــای غن ــرای آق ــد. ب ــوی باش ــا ق در آن ه
ــهرونداِن  ــه ش ــا ب ــت و او حت ــرح نیس ــی مط مل
کشــور از دریچــۀ مناســبات قومــی نــگاه می کنــد. 
ــر  ــرات و جابه جایی هــای هفته هــای اخی شــما تغیی
را بررســی کنیــد تــا متوجــه شــوید کــه صدهــا تــن 
در افغانســتان از وظایف شــان بــه بهانــۀ اصالحــات 
ســبک دوش شــدند و افــراد دیگــری از یــک قــوم 
جــای آن هــا را پـُـر کرده انــد. بیشــتر ایــن تغییــرات 
و جابه جایی هــا نــه در راســتای اصالحــات و بهتــر 
ــی  ــای انتخابات ــرای کمپاین ه ــل ب ــور، ب ــدن ام ش

ــد.  ــورت گرفته ان ص
ــاوران و  ــی مش ــاال برخ ــن ح ــی از همی ــای غن آق
نزدیکانــش را در حوزه هــای جنــوب، شــمال، 
غــرب و شــرِق کشــور گماشــته اســت تــا برایــش 
کمپاین هــای پیــش از وقــت را آغــاز کننــد. او بــه 
ایــن افــراد صالحیــت داده کــه تغییــراِت الزمِ اداری 
ــای  ــن هــدف در والیت ه ــه ای ــرای رســیدن ب را ب
مختلــف صــورت دهنــد. وقتــی فــرد شــماره 
ــته  ــی داش ــن نگاه ــایل چنی ــه مس ــور ب ــِک کش ی
ــه  ــتان ب ــی افغانس ــۀ امنیت ــک رتب ــدون ش ــد، ب باش
ــی  ــای امنیت ــد. نیروه ــقوط می کن ــدول س ــِر ج قع
ــان  ــر طالب ــا چــه انگیزه یــی در براب ــن، ب پــس از ای
بجنگنــد؟ چــه گفتــه طالبانــی را دســتگیر کننــد کــه 
ــرنا از  ــل و س ــا ده ــت ب ــران حکوم ــیلۀ س به وس
ــه  ــادی ب ــه اعتم ــا چ ــوند؟ ب ــا می ش ــا ره زندان ه
ــا  ــوردِ آن ه ــی در م ــد وقت ــه دهن ــان ادام وظایف ش

ــود؟   ــته می ش ــا روا داش ــض و جف تبعی
مشــاور امنیــت ملــی آقــای غنــی می گویــد چهــار 
ــن  ــت. ای ــد شکس ــان خواه ــر طالب ــد کم ــاه بع م
ــاد هــوا نیســت، پــس چــه طــرح و  حــرف اگــر ب
ــای  ــد؟ آق ــت کن ــد آن را ضمان ــی می توان برنامه ی
ــال مــی آورد و  ــاه بعــد را مث محــب چــرا چهــار م
نــه مثــاًل ســه مــاه بعــد را؟! چــون چهــار مــاه بعــد 
قــرار اســت در افغانســتان انتخابــات برگــزار شــود 
و ایــن ســخن دقیقــًا یــک شــعار انتخاباتــی اســت. 
تیــم  در  تناقض گویــی  دیگــر،  جانــب  از 

ــران ارگ  ــد. س ــداد می کن ــدت بی ــاز به ش دولت س
ــا  ــد و حت ــا ان ــان از زندان ه ــی طالب ــال رهای در ح
ــای  ــه آق ــد ک ــی از آن ان ــا حاک ــی گزارش ه برخ
غنــی می خواهــد در انتخابــات بــا فرماندهــاِن 
طالبــان در بــدل پــول و امکانــات بــه تفاهــم 
ــۀ تقلــب  ــع او زمین ــه نف ــات ب ــا در انتخاب برســد ت
ــاز در  ــم دولت س ــرد دوم تی ــا ف ــد؛ ام ــا کنن را مهی
ــگ  ــازه در صفحــۀ فیســبوکش، جن ــک نوشــتۀ ت ی
ــام مقایســه  ــکا و ویتن ــا جنــگ امری افغانســتان را ب
کــرده و در آن نوشــته، طالبــان را جنایــت کار و 
تروریســت خوانــده اســت کــه بــه هیــچ صــورت 
ــا آن هــا مذاکــره و تفاهــم صــورت گیــرد.  نبایــد ب
ــورد  ــته در م ــن نوش ــح در ای ــای صال ــد آق هرچن
ــا  ــز دچــار اشــتباهاِت تاریخــی شــده ام ــام نی ویتن
از داعیــۀ ویتنــام در برابــر امریــکا بــه شــکلی دفــاع 
ــای  ــان را ویتنامی ه ــد طالب ــه نبای ــه ک ــرده و گفت ک
دیگــر بدانیــم. ایــن حــرف درســت اســت ولــی آیا 
ــی  ــای غن ــا آق ــد؟ آی ــن می کن ــز چنی ــِس او نی ریی
ــت کار  ــت و جنای ــان تروریس ــه طالب ــاور دارد ک ب
ــوند؟  ــا ش ــا ره ــد از زندان ه ــد و نبای ــی ان جنگ

ــا مســایل ســبب  ــی ب ــن برخوردهای متأســفانه چنی
ــه جــای  ــِی کشــور ب می شــوند کــه وضعیــت امنیت
این کــه بهبــود پیــدا کنــد، روز بــه روز بــه ســمِت 

وخامــت بــرود. 
بی توجهــی حکومــت بــه نیروهــای امنیتــی و 
ــول  ــراد معل ــهدا و اف ــای ش ــوص خانواده ه به خص
جنگــی، از دیگــر عوامــل وخامــِت اوضــاع امنیتــی 
ــن  ــول همی ــرباز معل ــزاران س ــد. ه ــد باش می توان
و  می برنــد  به ســر  بی سرنوشــتی  در  حــاال 
به دســت  را  خــود  حقوقــِی  امتیازهــای  حتــا 
ــود،  ــت نمی ش ــا پرداخ ــاش آن ه ــد. مع نمی آورن
بــه وضعیــت خانــواده و زنده گی شــان توجــه 
ــا  ــداوی آن ه ــان و ت ــرد و در درم ــورت نمی گی ص
کوتاهــی می شــود. آیــا ایــن مــوارد هیــچ اثــری بــر 

ــد؟  ــاع ندارن ــت اوض وخام
ــتان  ــِز افغانس ــل مرک ــهر کاب ــاال در ش ــن ح همی
ــِت ســازمان یافته انجــام  ــورد جنای ــا م ــه ده ه روزان
ــورت  ــا ص ــه آن ه ــی ب ــچ توجه ــه هی ــود ک می ش
نگرفتــه اســت. کابــل امــروز دقیقــًا بــه مســکِو زمان 
دایم الخمــر  رییس جمهــوری  یلتســن  بوریــس 
روســیه شــباهت پیــدا کــرده کــه بــه وســیلۀ مافیــا 
کنتــرول می شــد. گفتــه می شــود در آن زمــان 
بــرای این کــه در مســکو فــردی بــا مصونیــت 
گشــت وگذار می کــرد، بایــد در ناحیه یــی کــه 
بودوبــاش داشــت، خــود را بــه یکــی از باندهــای 
ــول از او  ــدل پ ــا در ب ــرد ت ــی می ک ــی معرف مافیای
ــِس مســکو  ــان پولی ــد. در آن زم ــت می کردن حمای
ــد، در  ــردم باش ــت م ــه در خدم ــای این ک ــه ج ب
ــم  ــل ه ــاال کاب ــت. ح ــرار داش ــا ق ــت مافی خدم
ــه  ــن ک ــهری ناام ــت؛ ش ــده اس ــهری ش ــن ش چنی

به وســیلۀ باندهــای مافیایــی اداره می شــود. 

احمـد عمران

افغانسـتان؛
جـهان امـِن  نا رِ  کشـو نخستیـن   
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روح اهلل بهزاد

یـــک منبـــع در کمیســـیون انتخابـــات بـــه روزنامـــۀ 
ـــدت  ـــت وح ـــس حکوم ـــه ریی ـــد ک ـــدگار می گوی مان
ــیون های  ــان کمیسـ ــاری رییسـ ــان برکنـ ــی فرمـ ملـ
ـــراد  ـــا اف ـــت ت ـــرده اس ـــادر ک ـــت ص ـــات ده والی انتخاب

ـــارد. ـــود را در آن بگم ـــه خ ـــته ب وابس
ایـــن منبـــع کـــه نمی خواهـــد نـــام او در ایـــن 
ــه ریاســـت  ــد کـ ــود، می گویـ ــه شـ ــزارش گرفتـ گـ
حکومـــت وحـــدت ملـــی در تبانـــی بـــا کمیســـیون 
انتخابـــات، تحـــت عنـــوان ایجـــاد اصالحـــات 
رییســـان ده والیـــت را کـــه دارای تجربـــۀ کاری 
ـــد را  ـــم نبودن ـــم حاک ـــت تی ـــورد حمای ـــا م ـــتند، ام هس
ـــن  ـــود در آن جایگزی ـــه خ ـــته   ب ـــراد وابس ـــار و اف برکن

. می کنـــد
ایـــن منبـــع ادعـــا کـــرده اســـت کـــه حلقاتـــی در 
کمیســـیون انتخابـــات در تبانـــی بـــا ارگ، پیشـــنها 
ـــات  ـــیون انتخاب ـــت کمیس ـــان ده والی ـــاری رییس برکن
را بـــه ارگ فرســـتاده اند  و رییـــس حکومـــت نیـــز 
فرمـــان برکنـــاری ایـــن را افـــراد را صـــادر کـــرده 

اســـت. 
ـــات  ـــیون انتخاب ـــه کمیس ـــت ک ـــرده اس ـــا ک ـــع ادع منب
ــات  ــی انتخابـ ــرای مهندسـ ــا ارگ، بـ ــی بـ در تبانـ
ــه  ــت گرفتـ ــن کار روی دسـ ــت جمهوری ایـ ریاسـ

ـــه  ـــد ک ـــانی ان ـــراد کس ـــن اف ـــتر ای ـــن بیش ـــت و ای اس
سرســـازگار بـــا تیـــم غنـــی ندارنـــد. 

ـــد  ـــالش می کن ـــات ت ـــیون انتخاب ـــتۀ او، کمیس ـــه گفـ ب
ـــم  ـــم حاک ـــه تی ـــته ب ـــراد وابس ـــا ارگ اف ـــی ب در تبان
ــات  ــیون انتخابـ ــی کمیسـ ــت های والیتـ را در ریاسـ
بگمارنـــد تـــا در مهندســـی انتخابـــات دســـت بـــاز 

ـــند.  ـــته باش داش
و  برکنـــار  رییســـان  از  منبـــع  ایـــن  هرچنـــد 
ــد  ــا می کنـ ــا ادعـ ــرد، امـ ــام نمی بـ ــای نـ والیت هـ
ــات  ــی انتخابـ ــرای مهندسـ ــم بـ ــن تصمیـ ــه ایـ کـ

ــت.  ــده اسـ ــه شـ گرفتـ
مبنـــع ادعـــا کـــرده در حالـــی کـــه در اول جـــوزای 
ــمًا کارش  ــت رسـ ــس حکومـ ــاری رییـ ــال جـ سـ
پایـــان می یابـــد و صالحیـــت برکنـــاری بســـته های 
ـــرای  ـــت ب ـــس حکوم ـــا ریی ـــدارد، ام ـــه را ن ـــی رتب عال
کمیســـیون های  در  خـــود  افـــراد  جابه جا یـــی 
ـــت.  ـــه اس ـــم را گرفت ـــن تصمی ـــات ای ـــی انتخاب والیت
ایـــن ادعـــا در حالـــی بیـــان می شـــود کـــه قـــرار 
ــزان  ــت جمهوری در 6 میـ ــات ریاسـ ــت انتخابـ اسـ
ســـال روان برگـــزار گـــردد و کمیســـیون انتخابـــات 
ــز در  ــی را در بیـــش از 432 مرکـ ــی تقویتـ نام نویسـ
ـــی در 247  ـــام عموم ـــت ن ـــان ثب ـــت و همچن 33 والی

ـــه  ـــاز یافت ـــوزا آغ ـــی از ۱8 ج ـــت غزن ـــز در  والی مرک
ـــه دارد.  ـــرطان ادام ـــتم س ـــا هش ـــه ت ک

ــرف  ــای از طـ ــد و واکنش هـ ــا نقـ ــد بـ ــن رونـ ایـ
ـــد،  ـــه گردی ـــز مواج ـــات نی ـــه انتخاب ـــر ب ـــای ناظ نهاده
ایـــن نهـــاد می گوینـــد کـــه کمیســـیون انتخابـــات 
بـــرای نام نویســـی تقویتـــی برنامـــۀ آگاهـــی دهـــی 
ــبب  ــن کار سـ ــت و ایـ ــته اسـ ــت نداشـ روی دسـ
ــد  ــان بی خبربماننـ ــن جریـ ــردم از ایـ ــود و مـ می شـ

ــد.  ــه نکننـ ــی مراجعـ ــام نویسـ و به نـ
ــی از  ــن کار را یکـ ــز ایـ ــات نیـ ــیون انتخابـ کمیسـ

می دانـــد.  زمینـــه  ایـــن  در  کاســـتی ها 
ــن  ــت در ایـ ــش از ده والیـ ــان بیـ ــاری رییسـ برکنـ
فرصـــت انـــدک، ممکـــن نتوانـــد بـــه اصالحـــات 
ـــر  ـــه نظ ـــراً ب ـــد، ظاه ـــات بینجام ـــیون  انتخاب در کمیس
ـــی  ـــرای جابه جای ـــا ب ـــم تنه ـــن تصمی ـــه ای ـــد ک می رس

افـــراد و حلقـــات نزدیـــک بـــه ارگ و تیـــم حاکـــم 
ـــد  ـــه نمی توان ـــم این ک ـــه رغ ـــت و ب ـــده اس ـــه ش گرفت
حـــالل مشـــکالت باشـــد، چالـــش مضاعـــف بـــر 

چالش هـــای موجـــود در ایـــن زمینـــه اســـت. 
ــر  ــای ناظـ ــووالن نهادهـ ــز مسـ ــن نیـ ــش از ایـ پیـ
ــدگار از  ــۀ مانـ ــا روزنامـ ــت بـ ــی در صحبـ انتخاباتـ
مداخلـــۀ حکومـــت در رونـــد کار کمیســـیونهای 

انتخابـــات ابـــراز نگرانـــی کرده انـــد.
ـــون اساســـی،  ـــادۀ 6۱ قان ـــه م ـــی اســـت ک ـــن در حال ای
اول جـــوزای ســـال پنجـــم را پایـــان دورۀ کاری 
رییس جمهـــور پیش بینـــی کـــرده اســـت، امـــا بـــه 
ـــه  ـــی ب ـــات دادگاه عال ـــدن انتخاب ـــزاری نش ـــل برگ دلی
بـــه تفســـیری کـــه از ایـــن مـــادۀ قانـــون اساســـی 
ـــه دوام کار  ـــات ب ـــزاری انتخاب ـــا برگ ـــت ت ـــرده اس ک

ـــت.  ـــر داده اس ـــت نظ ـــس حکوم ریی

جهانـــی  انســـتیتوت  ره بنـــدی  تازه تریـــن  در 
صلـــح و اقتصـــاد، افغانســـتان در جایـــگاه نخســـت 
ناامن تریـــن کشـــور جهـــان قـــرار گرفتـــه اســـت. 
ــته، ســـوریه در ردۀ نخســـت ایـــن  ــال گذشـ در سـ
ــتان و  ــار افغانسـ ــت. در کنـ ــرار داشـ ــدی قـ رده بنـ
ــن و  ــی، یمـ ــودان جنوبـ ــب سـ ــه ترتیـ ــوریه، بـ سـ
عـــراق هـــم جـــزو ناامن تریـــن کشـــورها شـــناخته 
ــد،  ــلند، نیوزیلنـ ــد، ایسـ ــن رده بنـ ــده اند. در ایـ شـ
ـــن  ـــب امن تری ـــه ترتی ـــارک، ب ـــش و دانم ـــال، اتری پرتغ

کشـــورهای جهـــان معرفـــی شـــده انـــد.
ایـــن رده بنـــدی در دو روز گذشـــته در شـــبکه های 
اجتماعـــی هـــزاران بـــار دست به دســـت شـــد و 
واکنـــش تنـــد شـــهروندان را نیـــز در پـــی داشـــته 
ـــوان  ـــه عن ـــتان ب ـــود افغانس ـــهروندان از صع ـــت. ش اس
ــرد  ــف کـ ــراز تأسـ ــان ابـ ــور جهـ ــن کشـ ناامن تریـ
و مقصـــر اصلـــی و نخســـتین چنیـــن وضعیـــت را 
حکومـــت و سیاســـت مداران کشـــور دانســـته انـــد.
یعقـــوب یســـنا، نویســـنده و پژوهشـــگر بـــه نشـــر 
ـــش نشـــان داده و در صفحـــۀ رســـمی  ـــر واکن ـــن خب ای
فیســـبوکش از شـــرمنده بـــودن خـــودش از چنیـــن 
حالتـــی یـــاد کـــرده اســـت. آقـــای یســـنا نوشـــته 
ـــت را  ـــهم نخس ـــتان، س ـــی افغانس ـــه در ناامن ـــت ک اس

باشـــنده گان اصلـــی خـــود افغانســـتان دارنـــد. بـــه بـــاور 
ـــن ناامنی هـــا خـــود  ـــای یســـنا: مســـوول و مقصـــر ای آق
ــای  ــا، حکومت هـ ــت مداران مـ ــتیم. سیاسـ ــا اسـ مـ

ـــم. ـــهروندان مقصری ـــۀ ش ـــا و هم م
ــد:  ــح می کنـ ــگر تصریـ ــنده و پژوهشـ ــن نویسـ ایـ
»هـــر کـــس کـــه کشـــته می شـــود و آســـیب 
می بینـــد؛ نخســـت حکومـــت مقصـــر اســـت، 
بعـــد سیاســـت مداران مقصـــر اســـت و ســـپس 
هـــر شـــهروند و جامعـــه مقصـــر اســـت. مقامـــات 
شـــده،  فروختـــه  سیاســـت مدارن  و  حکومتـــی 
بـــه  را  کشـــور  منفعت پرســـت،  و  بداخـــالق 
ناامن تریـــن کشـــور جهـــان تقلیـــل داده انـــد«.
ـــگر  ـــی، پژوهش ـــواد رحیم ـــر، محمدج ـــوی دیگ در س
و نویســـنده بـــه ایـــن بـــاور اســـت کـــه مســـوول 
اصلـــی قـــرار گرفتـــن افغانســـتان در ردۀ نخســـت 
کشـــورهای ناامـــن جهانـــی، ســـران حکومـــت 
وحـــدت ملـــی انـــد. آقـــای رحیمـــی در یاداشـــتی 
ـــه  ـــت ک ـــته اس ـــبوکش نوش ـــمی فیس ـــۀ رس در صفح
»حکومـــت داری ســـلیقه یی، سیاســـت و ارادۀ مبهـــم 
و  عوام فریبـــی  و صلح خواهـــی،  جنـــگ  بـــرای 
ــه  ــد کـ ــبب شـ ــی« سـ ــای غنـ ــتی آقـ چوکی پرسـ

افغانســـتان تبدیـــل بـــه کشـــور خطرنـــاک شـــود.

او در ادامـــۀ یادداشـــتش نگاشـــته اســـت کـــه افغانســـتان 
ـــان  ـــور جه ـــن کش ـــوان خطرناک تری ـــه عن ـــی ب در حال
ـــی  ـــدت مل ـــی، وح ـــای غن ـــه آق ـــود ک ـــناخته می ش ش
ـــی  ـــی داخل ـــاع سیاس ـــرده، اجم ـــرر ک ـــدیداً متض را ش
ــه  ــابقه ترین فاصلـ ــرده و بی سـ ــود کـ ــاًل نابـ را کامـ
ــرده  ــاد کـ ــز ایجـ ــت را نیـ ــت و حکومـ ــان ملـ میـ

ـــت. اس
ـــز  ـــین را نی ـــت پیش ـــان حکوم ـــی همچن ـــای رحیم آق
متهـــم بـــه ناکاره گـــی و حیـــف و میـــل پول هـــای 
ــار  ــد و اظهـ ــتان می کنـ ــه افغانسـ ــده بـ ــک شـ کمـ
ـــن  ـــته، ضم ـــال گذش ـــان ۱8 س ـــه در جری ـــی دارد ک م
ـــی در افغانســـتان، بیشـــتر  ـــۀ جهان ـــرم جامع حضـــور گ
ـــای خارجـــی در کشـــور  ـــر کمک ه ـــون دال از 900 بیلی
ـــهروند  ـــزار ش ـــدوداً 200 ه ـــید، ح ـــرف رس ـــه مص ب
ـــه  ـــر ب ـــن دیگ ـــا ت ـــده اند و هزاره ـــته ش ـــور کش کش
ـــواری شـــدند، حکومـــت پیشـــین  ممالـــک خارجـــی مت
نه تنهـــا کـــدام طـــرح ملـــی و عملـــی بـــرای پایـــان 
ـــی،  ـــه دموکراس ـــتند، بلک ـــت نداش ـــتار مل ـــل و کش قت
مردم ســـاالری و هم دیگرپذیـــری مـــردم افغانســـتان 
ـــن  ـــوان خطرناک تری ـــه عن ـــتان را ب ـــود و افغانس را ناب

ـــد. ـــدل کردن ـــان مب ـــور جه کش
ـــد یـــک  ـــن پژوهشـــگر: »افغانســـتان نیازمن ـــۀ ای ـــه گفت ب
ـــن وحـــدت و  ـــن تأمی ـــه ضم ـــالم اســـت ک ـــری س رهب
ـــی و ارج  ـــاع سیاس ـــاد اجم ـــا ایج ـــی و ب ـــارکت مل مش
ـــرای  ـــور، ب ـــی کش ـــح مل ـــع و مصال ـــه مناف ـــتن ب گذاش
بهبـــود وضعیـــت ملـــت و کشـــور تـــالش کنـــد و 
ـــد.  ـــوق ده ـــر س ـــردای بهت ـــوی ف ـــه س ـــتان را ب افغانس
انتخابـــات ریاســـت جمهوری بهتریـــن فرصـــت 
ـــار،  ـــن ب ـــود و ای ـــد ب ـــتان خواه ـــردم افغانس ـــرای م ب

ـــخاص  ـــه اش ـــت، ن ـــد گرف ـــم خواه ـــی تصمی ارادۀ مل
ـــری«. ـــان ک ـــد ج مانن

ایـــن رده بنـــدی در حالـــی همه گانـــی شـــده اســـت 
ــل  ــازمان ملـ ــی سـ ــن، نماینده گـ ــش از ایـ ــه پیـ کـ
ـــه  ـــرد ک ـــالم ک ـــزارش اع ـــتان در گ ـــد در افغانس متح
ســـال 20۱8 میـــالدی »خونین تریـــن« ســـال بـــرای 
ـــزارش  ـــت. در گ ـــوده اس ـــتان ب ـــی در افغانس غیرنظام
ـــن  ـــه در ای ـــود ک ـــده ب ـــل آم ـــازمان مل ـــی س نماینده گ
ســـال، 3804 غیرنظامـــی در نتیجـــۀ جنگ هـــای 
ـــد. ـــته ان ـــم برداش ـــر زخ ـــن دیگ ـــلحانه و 7۱89 ت مس
ــوق  ــیون حقـ ــووالن در کمیسـ ــن، مسـ ــار ایـ در کنـ
ـــتان  ـــه افغانس ـــد ک ـــرده =ان ـــالم ک ـــتان اع ـــر افغانس بش
ــدی  ــش ۱9 درصـ ــاهد افزایـ ــته شـ ــال گذشـ در سـ
تلفـــات غیرنظامـــی بـــوده اســـت. از ســـوی هـــم، 
ــتیتوت صلـــح و  ــتۀ انسـ ــال گذشـ در رده بنـــدی سـ
اقتصـــاد، ســـوریه بـــه عنـــوان ناامن تریـــن کشـــور 

جهـــان شـــناخته شـــده بـــود.
ــالدی  ــاری میـ ــال جـ ــه در سـ ــت کـ ــی اسـ گفتنـ
تالش هـــای بـــرای پایـــان جنـــِگ افغانســـتان نیـــز 
ســـرعت گرفتـــه اســـت. در ماه هـــای گذشـــته 
نشســـت های متعـــددی در ســـطح منطقـــه از بهـــر 
ــزار  ــتان برگـ ــِگ افغانسـ ــه جنـ ــیدن بـ ــان بخشـ پایـ
ــه  ــد کـ ــر می رسـ ــه نظـ ــن بـ ــت. چنیـ ــده اسـ شـ
ــر  ــای اخیـ ــه در ماه هـ ــان و منطقـ ــورهای جهـ کشـ
ــان در پیونـــد  ــای شـ ــا دیدگاه هـ ــد تـ تـــالش دارنـ
ـــد و  ـــد کنن ـــتان را توحی ـــح افغانس ـــگ و صل ـــه جن ب
ـــان  ـــۀ پای ـــور نقط ـــن کش ـــالۀ ای ـــل س ـــگ چه ـــه جن ب

بگذارنـــد.

افغانستان ناامن ترین کشور جهان شد
شهروندان: 

رهبـران حکـومت وحـدت ملـی 
مسـوول ایـن وضعیت انـد

یک منبع به روزنامۀ ماندگار:

رییس حکومت رییسان کمیسیون انتخابات 
ده والیت را برکنار کرده است

ابوبکر صدیق
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بازوها را رهـا کنید
اگـر هنـگام پیـاده روی بازوهـا را بدون حرکـت در دو طرف 
بـدِن خـود قـرار می دهیـد یا بـدون آن کـه خم شـوند، حول 
محـورِ خـود تـاب می دهیـد، بایـد بدانیـد کـه ایـن شـیوۀ 
مناسـبی بـرای پیـاده روی نیسـت. کامـاًل طبیعـی اسـت کـه 
بازوهـای خـود را هنـگام راه رفتـن بـرای حرکت پـای خود 
بـه حالـت تعادل قـرار دهید اما اگـر بازوی خود را سـفت و 
سـخت کنیـد و مسـتقیم و بی حرکـت کنـار خود نگـه دارید، 
آن هـا مثـل پانـدول یـک سـاعت بلندقـد سـرعت تان را کـم 

کرد. خواهنـد 
اسـتفاده  خـود  بازوهـای  از  طبیعـی  و  موثـر  گونه یـی  بـه 
کنیـد و آن هـا را خـم کنیـد و بگذاریـد تـاب بخورنـد. اگـر 
بازوهـای خـود را صـاف و مسـتقیم در دو طـرف بـدن قرار 
دهیـد، احتمـاالً متوجـه خواهید شـد کـه دسـتان تان کمی باد 
می کنـد. بـاد کردن دسـت ها را در هـوای گرم بهتر احسـاس 
می کنیـد. بـازوی خـود را 90درجـه خـم کنیـد و آن هـا را به 
جلـو و عقـب تـاب دهیـد. هنـگام راه رفتـن از دسـتان تان 

کنید. اسـتفاده 
چطور پیاده روی کنید؟

راسـت بایسـتید امـا شـانه های تان را رهـا کنیـد. چانـه را باال 
نگـه داریـد و آن را بـه مـوازاِت زمیـن قرار دهید. کاماًل شـق 
و رق راه برویـد، کمرتـان بایـد قوس و انحنـای طبیعی خود 
را حفـظ کنـد. زیـاد بـه خـود فشـار نیاوریـد که کمرتـان به 
شـیوه یی غیرطبیعـی قـرار بگیـرد. بـرای درسـت راه رفتـن، 
ماهیچه هـای شـکمی خـود را تقویـت کنیـد. درازونشسـت 
و دیگـر تمرین هـا بـرای تقویـت شـکم را انجـام دهیـد تـا 

بتوانیـد قامت تـان را راسـت و مسـتقیم نگـه داریـد
حرکات اشتباه آرنج 

بی حرکـت  نبایـد  آرنج تـان  مسـتقیم:  و  آویـزان  بازوهـای 
و صـاف باشـد. بایـد آرنـج را خـم کنیـد و هماهنـگ بـا 

بدهیـد. تـکان  را  آرنج هـا  قدمهای تـان 
بـال زدن چوچـۀ پرنـده: شـما آرنج تـان را خـم می کنیـد امـا 
آن هـا را از یـک طـرف بـه طـرف دیگـر تـاب می دهیـد و 

آرنج تـان ممکـن اسـت بـه عابـران دیگـر برخـورد کنـد. 
دسـتان بلند: مشـت دسـتاِن شـما بـاال آمـده و طی هـر کدام 
از تـاب خوردن هـا از کنـار پهلـو عبـور کـرده و حتـا ممکن 

اسـت بـا چانه یـا بینی تـان نیـز برخـورد کند.
به حرکت صحیِح آرنج توجه کنید

و  دهیـد  قـرار  تـان  بـدن  بـه  نزدیـک  را  آرنج های تـان 
انـگار کـه  انتهـا عقـب و جلـو ببریـد،  بازوهای تـان را تـا 
می خواهیـد پول تـان را از جیـب عقـب شـلوارتان برداریـد. 
همان طـور کـه بازوهـا جلـو می آینـد، نبایـد دسـتان تان خط 
مرکـزی را رد کننـد و حواس تـان باشـد کـه نزدیک تـر از 
سـینۀتان قـرار نگیرنـد. ایـن نـوع حرکـت دادن بازوهـا، بـه 
قـدم زدن تـان قـدرت می بخشـد. بـا این شـیوۀ حرکـت، پاهای تان نیز به سـرعت 
بازوهای تـان حرکـت می کننـد. ایـن حرکـت بـه شـما کمـک می کنـد تـا روی 
قـدرت پـای عقبـی تمرکـز کنیـد و انـرژی حرکتـی خـود را جلـوی بـدن هـدر 

. هید ند
برای تقویت ساق ها، قوزک پا و قسمت پایین پا

بـاال آوردن انگشـت پـا: روی پلـه بایسـتید، بـه گونه یـی کـه روی تان به سـمت 
طبقـۀ بـاال قـرار گیرد و پاشـنۀ پاهای روی لبۀ پله قرار داشـته باشـد. پاشـنۀ پاها 

را پاییـن ببریـد سـپس بـاال بیاوریـد. ایـن حرکت را ۱0 تـا 20بار تکـرار کنید.
تقویـت پـا: هنگامـی کـه نشسـته اید، چنـد بـار در روز نـوِک انگشـتاِن خـود را 
به سـرعت بـرای چنـد ثانیه بـه زمین بزنید، سـپس حروف الفبا را با انگشـت های 
پـای خـود روی هـوا بنویسـید. همیـن کار را بـا پای دیگر خـود انجـام دهید. با 

ایـن کار پاهای تـان تقویت می شـود..
راه رفتـن روی پاشـنۀ پـا: بـه عنوان بخشـی از نرمـش و گرم کـردن پاهای خود، 

30 ثانیـه روی پاشـنۀ پاهای خـود راه بروید. 
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امـا در مرحلـۀ علمـی »عصـِر اثباتـی از راه می رسـد 
کـه جسـتجو بـرای یافتـِن دالیـِل غایـی پدیده هـا 
و  موجـود  واقعیت هـای  بـه  و  می گـذارد  کنـار  را 
قوانیـن مؤثـِر آنهـا می پردازد«)دورتیـه،۱390: 242(. 
در ایـن دوره کـه مشـخصۀ آن اوج گیـری علـوم و 
فناوری اسـت از طریِق مشـاهده، مقایسـه، اسـتدالل 
و آزمون هـای عینـی فرضیه هـا، وضعیـِت موجـود 

مـوردِ تحلیـل و شفاف سـازی قـرار می گیـرد. 
تحـول  سـه گانۀ  مـدل  عرضـۀ  بـا  کنـت  واقـع  در 
بشـری، نشـان می دهـد کـه نیـروی محرکـۀ اصلـی 
تحـول جوامـع، در تحـول فکـری آنها نهفته اسـت. 
اجتماعـی  تحـوِل  پیش شـرِط  را  فکـری  تحـول  او 
می دانسـت و رسـیدن بـه مرحلـۀ اثباتـی را از همین 
گـذرگاه مناسـب تلقـی می کـرد. کنـت بدیـن بـاور 
بـود کـه هر یـک از این مراحـل اصلـی تکامل ذهن 
بشـر از بطـن مرحلـۀ پیشـین پدیـد می آینـد، و تنها 
پـس از نابـودی نظـم پیشـین اسـت که نظـم جدید 
تحقـق می یابـد. بـه گمـاِن او حتـی بـرای برتریـن 
ذهـن هـا نیـز تشـخیص ویژگـی هـای دورۀ بعدی 
بـدون نزدیـک شـدِن کامل بـه آن دوره امـکان پذیر 

. نیست
اگوسـت کنـت بـا تأکیـد بـر شـیوه هـای علمـی و 
تحقیقـی در پـی آن بـود کـه بـه گونـۀ خـود را از 
معرکـۀ مجـادالت فلسـفی بیـرون بکشـد و بحث از 
امـورِ مـاوراء حـس را بـه کنار نهـد، لذا خـودش را 
در نقـِش گریـز از فلسـفه و مباحـِث انتزاعـی مجرد 
معرفـی می کرد، امـا برخـالف در ورای تفکر اثباتی، 
فلسـفه و جهـان بینی خاصـی برای توجیـه حقانیت 
و مشـروعیت آن نهفتـه اسـت و همچنـان دو اثـِر 
عمدۀ وی »دسـتگاه سیاسـت اثباتی« و »دورۀ فلسـفۀ 
اثباتـی«، سراسـر نشـان  دهنـدۀ یـک بینـِش فلسـفی 
اسـت کـه زیربنـای باورهـای اثباتـی او را تشـکیل 

می دهنـد.
بـه گونـۀ خالصـه می تـوان مطرح نمـود: نظـامِ فکِر 
اثباتـی کنت بر سـه اصِل اساسـی زیر اسـتوار اسـت 

کـه می توانـد روشـنگِر مجموعۀ نظریاِت او باشـد:
۱. هـر پدیـدۀ اجتماعـی خـاص بایـد در جامعه یـی 
کـه بـه آن تعلـق دارد، درک و تبییـن شـود. ایـن 
اصـل کـه اولویِت »ُکل« نسـبت بـه »اجـزاء« خوانده 
می شـود بـر تجزیـه و تحلیـِل آنچـه کنـت »نظـم 
خـود به خـودِ جوامـع انسـانی« نامیده اسـت اِعمال 

می  شـود.
تاریـخ  اصلـی  راهنمـای  علـوم،  پیشـرفت   .2
بشـری اسـت. بشـر بـه گونه یـی عمـل می کنـد کـه 
شـناخت هایش بـه او اجـازه می دهـد، روابِط انسـان 
بـا جهـان و سـایِر افراد بسـته به چیزهایی اسـت که 
از طبیعـت و از جامعـه می شناسـد.  بـه نظـِر کنـت 
نوعـی پیوسـتگی ضـروری یـا منطقـی میـاِن وضـع 

شـناخت هـا و سـازماِن اجتماعـی وجـود دارد.
3. انسـان همـه جـا و همـه وقـت یکـی اسـت، و 
ایـن هویـِت ثابـت نتیجـۀ ترکیـِب زیسـتی بویـژه 
نظـام عصبـی اوسـت، پـس بایـد انتظـار داشـت که 
جامعـه در همـه جا یکسـان و در یـک جهت تحول 
پیـدا کنـد، و بشـر در ُکل بـه طـرِف نوعـی جامعـۀ 

پیشـرفته تر در حرکـت  اسـت.
فلسـفۀ پوزیتیویسـتي کنـت بـرآن بـود تـا بـه تعییِن 
علـم  یـک  تدویـِن  و  اجتماعـي  تکامـل  قوانیـِن 
اجتماعـي واقعـي و اصیـل بپـردازد کـه از آن بـراي 

بازسـازي اجتماعـي اسـتفاده شـود، امـا ایـن کارِ او 
موفقیتـی چندانـی در پـی نداشـت، چنانچـه مطـرح 

است: شـده 
تـالش هـاي کنت در کنـار نهـادِن فلسـفه از جامعه 
شناسـی بـا موفقیـت توأم نبـود، زیرا همـان طور که 
هابرمـاس گفتـه اسـت، پوزیتیویـزم در حقیقـت در 
آراء کنـت آمیختـه به نوعي فلسـفۀ تاریـخ که هدِف 
آن توضیـح تحـوِل علـوم بـر پایـۀ تکامل نوع بشـر 
اسـت بـود، فلسـفۀ تاریـخ کنـت اگـر بـا معیارهاي 
صرفـًا  شـود،  سـنجیده  تحلیلـي  تجربـی-  علـوم 
خواهـد  جلـوه  غیرعلمـي  و  مابعدالطبیعـي  نظریـۀ 

کرد)ابـاذري، ۱377 : 37 (.
کنـت علیرغـم آنکه تحقیقـاِت علمـي و اجتماعی را 
»مبتنـي بر مشـاهده، آزمایـش و روش هاي مقایسـه 
اي می دانسـت نـه فقـط خـود چنیـن روش هایي را 
بـه کار نگرفت، بلکه کوشـش هاي آدولـف کتله در 
ایـن راه را نیـز مبتذل جلـوه می داد«)توسـلي، ۱369 

.)53:
تحلیلگـران بـا وجـودِ اینکـه بـرای نقِش پیشـگامانۀ 
اگوسـت کنـت در قلمـرو علـوم اجتماعـی اهمیـت 
فـراوان قایـل هسـتند، سـهم جـان اسـتوارت میل را 
نیـز در ایـن حـوزه مهـم تلقـی می کننـد، بـه همیـن 
جهـت اثـِر علمـی »دسـتگاه منطـق« او را کـه بـرای 
کـه  اخالقی«)نامـی  علـوم  »منطـِق  از  بـار  اولیـن 
بـر علـوم اجتماعـی نهـاده بـود(  سـخن بـه میـان 

مـی آورد، الهـام بخـش مـی شـمارند.

استوارت میل و  توجیه استقراء
معروفـش  اثـِر  نوشـتن  بـا  میـل  اسـتوارت  جـان 
»دسـتگاه منطـق« تأثیـر به سـزایی در پایـه گـذاری 
علـوم اجتماعـی مـدرن گذاشـته اسـت. او یکـی از 
دانشـوراِن برجسـتۀ علوم اجتماعی اسـت که سـنِت 
بـه  تکامـل بخشـید،  را  تجربه گرایـی دویـد هیـوم 
تشـریح مبانـی نگـرِش منطقـی و نیـاز بـه کاربـردِ 
داده  هـای دقیق بـرای اسـتنتاجات اجتماعی پرداخت 

.
    »دسـتگاه منطـق« را تحلیگـران از مؤثرتریـن آثـار 
در حـوزۀ علـوم اجتماعـی در بـارۀ سیسـتم منطقـی 
ایـن  آورنـد،  مـی  حسـاب  بـه  قیـاس  و  اسـتقراء 
کتـاب بـه نام »علـم اخالق« نیـز معـروف گردیده و 
همچـون پایـۀ برای علـوم روحییا انسـانی به شـمار 
آمـده اسـت. میـل در ایـن کتـاب، در بـارۀ مسـلم 
انگاشـتن اصـل یکسـانی و یکنواختـی طبیعـت بـه 
تفصیـل بحـث نمـوده و در  پی آن بود کـه از ارزِش 
شـناخِت بـه دسـت آمـده از طریـق قیـاس یعنـي 
اعتبـارِ  اسـتنتاج جزئیـات از کلیـات بکاهـد و بـر 
شـناخِت حاصـل از اسـتقراء یعنـي برهـم انباشـتن 
بدیهیـات را صحـه بگـذارد. ایشـان بدیـن بـاور بود 
کـه:«کار از جزئیـات آغـاز و بـا جزئیـات بـه پایـان 
برسـد«،  بـه جهـِت اینکـه ایـن روش علـم کمـک 
مـی کنـد کلیـات یـا عمومیاتـي را که ذهن مـان مي 
شناسـد بـه نظم و قاعـده درآوریم. میـل بناي کارش 
را در جهِت اثباِت درسـتي اسـتنتاج اسـتقرایي  قرار 
داده و در دفترهـاي متعـددِ »دسـتگاه منطـق«، ایـن 
وظیفـه را بـر دوش گرفتـه اسـت که قواعِد همسـاز 
بـراي پژوهش هاي علمي و رسـیدن بـه حقیقت در 
حـوزه هـاي مختلـِف طبیعـت و جامعـه را  فراهـم 

آورد.

میـل ایـدۀ پرداختن بـه یکنواختـی را از پیش فرضی 
در فیزیـک )طبیعـت واجـِد یـک  نواختـی اسـت( 
الهـام گرفتـه و تأکیـد  کـرده اسـت کـه بـه  واسـطۀ 
یک نواختـِی طبیعـت، امـکاِن قانـون  منـدی و قاعده 
منـدی فراهـم می شـود، آموزۀ کـه زمینه  هـای آن را 

کانـت در »نقـِد ِخـَرد نـاب » فراهـم کـرده بود. 
اسـتوارت میـل هـدِف علـم را کشـِف نظـم هـاي 
موجـود در جهـان دانسـته و مدعـی شـده اسـت که 
در ایـن جسـتجو تفاوتـي میان انسـان و غیر انسـان 
وجـود نـدارد، مهـم، داشـتِن توانایـی کشـف و فهم 
قانـوِن مسـلط بـر ایـن نظـم طبیعـي یـا اجتماعـي 

اسـت. ایشـان بدیـن بـاور بود:
۱. درِک قوانیـِن حاکـم، ظرفیـِت پیش بینـي آدمیان و 
توانایـی کنتـرِل آنها بر روندهای طبیعـی و اجتماعی 

را بـاال می برد.
در  نـه  انسـاني  و  طبیعـي  علـوم  میـاِن  تفـاوت   .2
پیچیده گـي  درجـۀ  در  بلکـه  موضـوع  و  ماهیـت 

آنهاسـت.
از نظـر میل، »هـر پدیداری که نظم رفتاری را نشـان 
دهـد، موضوع مناسـبی برای علم تجربی اسـت. وی 
همـۀ پدیدارهـای طبیعـی از آن جملـه، رفتارهـای 
انسـانی را چنین تصور می کرد«)رایـن، ۱382 : ۱5(. 
از نظـِر ایشـان اگـر نظمی در پنـدار و کـردارِ آدمیان 
پیـدا شـود قابل انکار نیسـت، در ایـن صورت وقوع 
آن هـم ماننـِد رخـداد هـای دیگـر، تابع قانـون و از 
ناحیـۀ علـت هـا تعیـن پذیر اند، بـه اعتقـادِ او چون 
آدمیـان هماننِد اشـیاء فیزیکی هسـتند، بایـد در کنارِ 
سـایر اجـزای جهـاِن فیزیکی، تابع عّلیـت فیزیکی و 

مشـمول تبیین علمی باشـند.
بـه گماِن اسـتوارت میـل معتقد بود که علـِت اصلی 
علـوم  روش  بـه  بی توجهـی  علـوم  عقب مانده گـی 
می دانسـت  بی اعتبـار  را  قیـاس  او  اسـت.  طبیعـی 
مگـر این کـه قیـاس در نهایـت بر اسـتقراء بنا شـده 
باشـد. از نظـِر او، اسـاِس وحـدِت علـم، وحـدِت 
روش شـناختی، تعقـل یـا اسـتدالل علمـی مبتنـی بر 
اسـتقراء اسـت، زیـرا اسـتقراء نخسـتین اسـتداللی 
اسـت که آزمایش و اسـتنتاج از آن ناشـی می شـوند. 
علـوم  انسـانی(  اخالقـی)  علـوم  ایشـان  نظـِر  از 
اسـتنتاجی  بـه شـمار مـی رونـد، ولـی  اسـتنتاجی 
اسـتنتاج  بـودِن  انضمامـی  انتزاعـی.  نـه  انضمامـی، 
هـر  می تـوان  آن  وسـیلۀ  بـه  کـه  معناسـت  بدیـن 
معلـول را از قوانیـِن عّلـی کـه ایـن معلـول بـه آن 

بسـتگی دارد،  اسـتنباط نمـود.

منابع
جامعه شناسـی،  ِخـَرد   .)۱377( یوسـف  ابـاذري 

نـو. طـرح  انتشـارات  تهـران: 
نظریه هـاي   .)۱369( عبـاس  غـالم  توسـلي 

سـمت. انتشـارات  تهـران:  جامعه شناسـي، 
دورتیـه ژان فرانسـوا )۱390(. علوم انسـانی گسـترۀ 
جالل الدیـن  کتبـی،  مرتضـی  ترجمـۀ  شـناخت ها، 
رفیـع و ناصـر فکوهـی، چاپ چهـارم، تهران: نشـر 

. نی
رایـن آلن )۱382(.  فلسـفۀ علـوم اجتماعی، ترجمۀ 
فرهنگـی  مؤسسـۀ  تهـران:  سـروش،  عبدالکریـم 
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بخش هشتم   -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ سید حسین اشراق

نیلوفر جامه بزرگی/ بخش سوم و پایانی



سال l11 شمارۀ مسلسل l2510  شنبه 25جوزا/  خرداد l1398 11 شوال المکرم l1440 15جون 2019
www.mandegardaily.com

در سـال ۱864 و در اواخـر حکومـت ایزابل دوم، ایالت باسـک 
در گـذر از اقتصاد روسـتایي به سـوي صنعتي شـدن بود. شـهر 
بیلبائـو در اواخـر قـرن هجدهـم از یک سـو بـا جاذبه ها یـي از 
قبیـل: سـواحل زیبـاي ماهي گیـري به ثروت رسـید و از سـوي 
دیگـر تیاترهـا و مراکـز فرهنگـي خـاص نظر توریسـت ها را به 

سـوي خـود جلـب مي کرد. 
در ۱860 شـهر بیلبائـو ۱8000 سـکنه داشـت. ایـن شـهر طـي 
و  کارلیسـت ها  جنگ هـاي  درگیـر   )۱808  /۱8۱3( سـال هاي 
اشـغال فرانسـه بـود. فـراز و نشـیب هاي ناشـي از درگیر ي هـا 
در ایـن منطقـه بـا مقاومـت مردم پشـت سـر گذاشـته مي شـد. 
اتفاقـات سیاسـي و مقاومِت مثال زدني سـاکنین منطقـه، به طور 

خـاص در اسـپانیا بسـیار تأثیرگـذار بود.
روزگار  شـهر  ایـن  در  اونامونـو  خانـوادۀ  سـال  ایـن  در 
بیلبائـو  در   ۱864 سـال  سـپتمبر   29 در  وي  مي گذراندنـد. 
متولـد شـد. والدیـن دن میگل ۱7 سـال اختالف سـني داشـتند. 
پـدرش، پسـري بـود کـه بـراي کسـب مـال بـه مکزیـک رفتـه 
بـود و مـادرش، دختـري که آسـماني جز آسـمان بیلبائـو ندیده 
بـود. هرچنـد ماریـا سـالومه تجـارب دنیادیده گي همسـرش را 
نداشـت؛ ولي در ۱4 سـاله گي سـختي بي پدري را چشـیده بود 

و دوران پُرآشـوب باسـک را نیـز تجربـه کـرده بـود.
پیـش از میـگل دختـري بـه دنیـا آمـد و پـس از او نیـز دختري 
دیگـر، کـه هیـچ یـک زنـده نماندنـد و تنهـا فرزنـد پسـر ایـن 
خانـواده، در اوج تاریک تریـن دوران بیلبائـو و در مکانـي نمور 
و تاریـک زنده گـي خـود را آغـاز کرد. کشـیش محـل در زمان 
غسـل تعمیـد بـه علـت مصـادف بـودن آن روز بـا روز »سـان 
میـگل« وي را میـگل مي نامـد؛ نامـي تحمیلـي و مذهبـي که در 
آینـده باعـث منازعـات دروني نویسـنده مي شـود. وي در همان 
شـهر بـزرگ شـده و زبـان اسـپانیایي را بـا لهجـۀ غیرمتعـارف 

باسـکي مي آمـوزد. 
دوران پـر آشـوب سیاسـي ایـن خانـواده را رها نمي کنـد و پدر 
را کـه سـرگرم تجـارت بـود، به دنیاي سیاسـت مي کشـاند. وي 
از سـوي لیبرال هـا و بـا ۱20 راي نامزد شـوراي شـهر مي شـود.

کودکـي و شـادي میـگل 6سـاله بـا مـرگ زودهنگام پـدر بر اثر 
عفونـت ریـه، در مـه مي نشـیند. و سـال ها بعد بـه گفتۀ خودش 
در زمینه هـاي مختلـف رشـد مي کنـد. کشـف اسـتعدادش در 
زبـان فرانسـه بـا بازسـازي خاطرات پـدر در ذهـن کودکانه اش 
شـکل مي گیـرد: »چیـزي مبهـم را در خاطراتـم به یـاد مي آورم، 
زبـان فرانسـوي بـه نوعـي دنیـاي کودکانـه مـرا زخـم مي زنـد. 
البتـه نمي توانـم شـخصیت پـدرم را در سـاخت روحیـۀ آتـي 
خویـش نادیـده بگیـرم. او را نـه تنهـا چـون، پـدرم بـود، بلکه 
بـه دلیـل نقشـي که در سـاختار افـکار من بـا ایجـاد کتاب خانۀ 
کوچـک خانۀ مـان داشـت، بـه یـاد مـي آورم. همـان کتاب خانه 

کـه روح مرا سـاخت.«
بـه همیـن جـا ختـم نمي شـوند.  ایـن خانـواده  بدبیاري هـاي 

اندکـي بعـد دومیـن فرزنـد ایـن خانـواده نیـز از دنیـا مـي رود. 
تصویـر مـادرش کـه بانـوي بیوه یـي 30 سـاله بـا لبـاس سـیاه 
و ماتـم زده کـه بـراي فـرار از این همـه غـم بـه مذهـب پنـاه 
مي بـرد، از نـکات بسـیار تاثیرگـذار در آتیه دن میگل مي باشـد. 
بیوه گـي در اوج جوانـي تصویـري اسـت که در آثـار بعدي دن 
میـگل نـاآرام کامـاًل مشـهود اسـت. از ایـن پـس نقـش مادري 
بـا مـدرک زبـان فرانسـه کـه همـواره مراقـب پیشـبرد زنده گي 
4 فرزنـدش کـه ثمـرۀ دوران کوتـاه زناشـویي اش بودنـد، کاماًل 
مشـهود اسـت. بدین ترتیـب میـگل در جامعـۀ زنانـي فـداکار 
چـون مـادر و مادربـزرگ و خواهرانـش و تحـت مراقبت آن ها 
بـزرگ مي شـود و بسـیار پاي بنـد بـه اصـول اخالقـي و احترام 

بـه بنیـان خانواده اسـت.
او دوران کودکـي خـود را در ایـن خانـواده و بـا شـرکت در 
تمامـي مراسـم مذهبـي و یـک زنده گـي کامـاًل عقالني سـپري 
مي کنـد. وي تمـام مراسـم آیینـي را بـه یـاد مـي آورد. ولـي از 
فقـرا  زنده گـي  از  تیاتـري  دیـدن  وي  در  تأثیرگـذار  اتفاقـات 
بعـد در دوران نویسـنده گي خویـش مي گویـد:  بـود. سـال ها 
»زنده گـي در آن چـه طبقـۀ متوسـط جامعـه مي نامندش، بسـیار 
غم بـار اسـت. زنده گـي پُرتضـاد کـه مدام بایـد غریـزه ات را در 
آن بکشـي. ایـن خانه، خانه نیسـت و ایـن خانواده نیـز خانواده 
نیسـت. مـن در میـان حصـاري از قیـود بـزرگ شـدم، محیطي 
خشـک، قانون منـد و فرمـول وار. بدین سـان مي توانـم بگویم که 
احساسـات مـن بـس عمیق و بـه همان اندازه خشـک هسـتند. 
عالیقـم منطقـي و تمایالتـم چیزهایـي هسـتند کـه حتـا لمـس 

نمي شـوند. مـن بـا شـیر تردیـد و سـوء ظن بـزرگ شـدم.«
از ایـن دوران زنده گـي وي مي گـذرم و ایـن مختصـر بـراي 
ایـن بـود تـا بدانیـم ُدن میـگل آینـده چـرا نامـش و آثـارش 
بـا تردیـد، عشـقي بـس عقالنـي، نجابتـي از نـوع فداکارانـه و 
نامیرایـي  اونامونـو درد  مثال زدنـي همـراه مي شـود.  وسـواس 
دارد و نویسـنده یي اسـت کـه در آثـارش تکـرار مي شـود و بـه 
گفتـۀ خـود او آثـارش اتوبیوگرافـي مي باشـند. داسـتان هایي که 
در آن هـا همـواره آرزوي لذتـي از خوانـدن رمانـي عاشـقانه بر 
دل خواننـده مي مانـد. او همـواره شـرایط را بـر شـخصیت هاي 
داسـتانش کـه در حقیقـت هـم اوینـد بسـیار سـخت مي گیـرد.
دن میـگل را نویسـندۀ شـاخص قـرن بیسـتم اسـپانیا مي داننـد. 
او بـه بیـش از 7 زبـان مسـلط بـود. با اسـتعدادي شـگفت انگیز 
بـه تحصیـل فلسـفه و ادبیـات پرداخـت و خیلـي زود از عهـدۀ 
امتحانـات اسـتخدامي بـراي احراز سـمت تدریس در دانشـگاه 
برآمـد و توانسـت کرسـي تدریـس زبـان یونانـي در شـهر دوم 
خویـش یعنـي سـاالمانکا بـه دسـت آورد. وي در 2۱ سـاله گي 
تدریـس  بـه  سـاالمانکا  دانشـگاه  در  بعـد  و  گرفـت  دکتـرا 
پرداخـت. تـا بـه امـروز هـم کالس درس وي در آن دانشـگاه 
حفظ شـده و در آن اسـاتید مختلف، دانشـجویان را با آراء این 
فیلسـوف بـزرگ آشـنا مي کنند. در سـال هاي بعدي به ریاسـت 

آن دانشـگاه منصـوب گردیـد. ایـن سـمت را در برخوردهـاي 
ریبـرا از دسـت  جنجالـي اش در دوران دیکتاتـوري پریمـو دِ 
داد. در جـدال بـا ریبـرا بـه او مي گویـد: »شـما شـاید بـا تکیـه 
بـر قـدرت خـود پیـروز شـوید ولي قـادر نخواهیـد بود تـا مرا 
متقاعـد کنیـد.« اونمونـوي سـتیزه جو را بـه جزیرۀ فوئتـه بنتورا 
تبعیـد کردنـد ولـي او کـه تـن بـه زور نمـي داد، از آن جـا بـه 
فرانسـه گریخـت و زمانـي کـه بـه فرانسـه تبعیدش کردنـد، به 

بازگشت. اسـپانیا 
دربـارۀ خـودش مي گویـد: »خـوب مي دانـم کـه بداخالقـم و با 
خواننـده گان خـودم نیـز بدخلقـم. تندخویي من دوسـت خوب 
مـن اسـت و باید بدانـي که این نـوع هجمه چیـزي علیه خودم 
اسـت، آخـر مـن در نزاعـي ابـدي بـا خویـش به سـر مي بـرم... 
تمـام ایده هایـي کـه از اطـراف و اکنـاف بـه سـراغم مي آینـد، 
پُـر از جـوش و خروشـند و هرچـه سـعي مي کنـم، نمي توانـم 
آرام شـان کنـم. البتـه صلح و آرامـش نمي خواهم، چـون کاًل در 

پـي آن نیسـتم. مـن بـه نزاع هـا نیازمندترم...
معتقـدم کـه باید در وجـود انسـان ها عنصر تردیـد، بي اعتمادي 
و ناآرامـي را تقویـت کـرد و بـه هیچ وجـه نباید دنبـال زنده گي 
در آرامـش گشـت. نـه نـه، بـه هیـچ وجـه زنده گـي در آرامش 
معنـي نـدارد. نمي خواهـم در صلـح بـا دیگـران به سـر بـرم، نه 
در صلـح بـا زنده گـي و نـه در صلـح با خـودم ... مـن به جنگ 
در درون خویـش نیازمنـدم، نزاعـي درونـي، همـه نیاز بـه نزاع 

درونـي داریم.«
تمـام آثـار اونمونـو، لبریـز از نگراني هـاي فلسـفي اسـت. امـا 
نگراني هـاي فلسـفي وي تنهـا فعالیت هـاي ذهنـي و بـه عبارتي 
انتلکتوالـي و یـا مجموعـۀ عقالنـي نیسـتند، بلکـه همـه عیـن 
زنده گـي وي هسـتند. زنده گـي کـه در نظـر او هم چـون پلـي 
اسـت میـان تمایـل بـه زیسـتن و ارادۀ زیسـتن. او مي گویـد: 

»بگـذار انـدوه تـو در سـینه ات فاسـد شـود.«
نسـل 98 از اتفاقـات ادبـي، سیاسـي و بسـیار مهـم فرهنگـي 
اسـپانیا اسـت و دن میـگل از رئـوِس آن اسـت. ایـن نسـل کـه 
پـس از فاجعـۀ از دسـت دادن آخرین مسـتعمرات اسـپانیا یعني 
کوبـا، فیلیپیـن و پورتوریکـو شـکل گرفـت، توانسـت قـدرت 
قلـم، بیـان و اسـتدالل هاي اونامونـو را بیشـتر بـه رخ بکشـد.

اتفاقـات خـوب زنده گـي وي  از  بـا گانـي وت  آشـنایي وي 
محسـوب مي شـود. وي در او روحـي نـاآرام هم چـو خویشـتن 
یافـت. هـر دو درگیـرو دار یافتـن نظـام گم شـدۀ تفکـر اصیـل 
افراطـي  اروپازده گـي و سـنت گرایي  از  بودنـد کـه  اسـپانیایي 
بسـیار فاصله داشـت. نسـل ادبـي ۱898 و حضـور پُررنگ وي 
بـه عنـوان صاحب نظـر در آن، در رونـد ادبـي و ملـي اسـپانیا 
بسـیار موثـر بـود. ایـن نسـل فاخـر فکـري ـ ادبـي را افـرادي 
چـون آثوریـن، آنتونیـو ماچادو، ماثتـو و بایه این کالن سـاختند 
کـه دربـارۀ هر کدام مي شـود سـاعت ها حـرف زد. آنان نسـلي 
بسـیار حسـاس بودنـد کـه هم زمـان بـا مدرنیسـم ظهـور یافتند 

و بـا افـکاري کامـاًل مغایـر و در عیـن حـال بـه موازات ایشـان 
مي زیسـتند. طبعـًا تأثیـرات خاصـي نیـز از هـم پذیرفتـد. مـن 
بـاب مثـال: مدرنیسـم با ایدۀ جهان شـمولي و نسـل 98 بـا ایدۀ 
اسـپانیا محـور جهـان. اونامومـو مي پنداشـت کـه دلیلـي وجود 
نـدارد تـا اسـپانیا جهانـي شـود و معتقـد بـود کـه جهـان بایـد 

شود. اسـپانیایي 
بـه هـر روي، اونامونـو سـلطان تضـاد در همـه چیـز اسـت. 
ناآرامـي، فلسـفه یي خـاص. فلسـفۀ اونامونـو فلسـفه یي اصولي 
و روش دار نبـود و در واقـع نفـي تمـام اصل هـا و روش هـا و 
تصدیـق ایمـان در خـودش بـود. او نویسـنده یي بـود کـه در 
عصـر خـود کالسـیک شـد و ادیبـي بـود که بـر بسـیاري تأثیر 
آثـار  ناآرامـي کـه دانمارکـي را بـراي خوانـدن  گـذارد. روح 
»کگـور« آموخـت و آثـاري از »شـوپنهاور« را ترجمـه کـرد و 

کـرد.  را جاودانـه  اگزیستنسیالیسـم و جاودانه گـي 
به جـاي  بسـیار  تحلیلـي  مقـاالت  و  رمـان  اونمونـو شـعر،  از 
مانـده اسـت. نقطۀ قـوت و غیرقابـل انکار وي مقـاالت تحلیلي 
بسـیارش اسـت. رمان هایـش به عنـوان کتاب درسـي در دوران 
از  خـود  قـرن  در  نوعـي  بـه  و  مي شـود  خوانـده  دبیرسـتان 

مـي رود. به شـمار  کالسـیک ها 
رما ن هـاي »مـه« بـا ترجمـۀ تقریبًا قابل قبـول قبولش به فارسـي، 
خالـه تـوال بـا ترجمـۀ نـه چنـدان خـوب مـن، »ابل سـانچس« 
و »سـان مانـودل قدیـس پـاک« بـا ترجمـۀ بسـیار خوب اسـتاد 
خرمشـاهي در ایـران کامـاًل شـناخته شـده اند. اثر برجسـتۀ وي 
»درد جاودانه گـي« اسـت کـه بي شـک نویسـنده بـه کمـال در 
آن تبلـور یافتـه اسـت. کتـاب »صلـح در جنـگ« تحـت تأثیـر 
سـال هاي ۱868 تـا ۱870 مصـادف بـا جنـگ کارلیسـت ها و 
نخسـتین تجارب خشـونت در زنده گي اونامونوي 9 سـاله بود. 
دوران خلـق »صلـح در جنـگ« و »حـول و حـوش کاستیسـیم« 
بـارزي،  افـکار اونامونـو به طـور  ۱897 تـا ۱905 نوشـته ها و 
و  »عشـق   ۱902 در  مي کنـد.  آشـکار  را  درونـش  تضادهـاي 
اساسـي و  بافـت  آن را  را خلـق مي کنـد. کـه وي  پداگـوژي« 

مشـکل زنده گـي روزمـره مي نامـد.
او سـرانجام در در 3۱ دسـمبر ۱936 بر اثر سـکتۀ قلبي که پس 
از بحـث و جـدل بـا بارتلومـو آراگـون کـه یـک حقـوق دان با 
افـکار فاشیسـتي بود، بر او عارض شـد و از دنیـا رفت. وي هم 
اکنون در گوشـه یي از قبرسـتان سـن کارلوس سـاالمانکا، آرمید 
ه اسـت. با این نوشـته روي سـنگ قبر: »مرا، اي پـدر جاوداني، 
در سـینه ات در آن خانـۀ مرمـوز جـاي ده، مـن در آن جا خواهم 

خفـت، چـرا که مـن از یک مبارزۀ سـخت بازگشـته ام.«

منبـع: انسـان شناسی و فرهنگ
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ــورا ســفر کــردم. در آن جــا  ــه بنت ــِد او روســتاي فوئرت ــه محــل تبعی ــو و زنده گــي پُرتب و تابــش ب ــا میــگل داونامون ــر ب ــا هــدف آشــنایي نزدیک ت تابســتان گذشــته، ب
گفت وگویــي بــا دکتــر »پولکــس ارنانــدث« درام نویــس و اســتاد برجســتۀ دانشــگاه داشــتم. ارنانــدث از عالقه منــدان بــه اونامونــو اســت. و درام بلنــدي بــا حضــور 
60 شــخصیت در مــورد ایــن شــخصیت ســاخته اند. دکتــر ارنانــدث در مــورد اونامونــو مي گویــد: »بــه نظــر مــن او بیــش از این کــه یــک فیلســوف باشــد، یــک حس گــر 

اســت. آن قــدر زنده گــي را نگــران احســاس مي کنــد کــه مجبــور اســت اگزیستانسیالســم را حســي پذیرا باشــد.«
این مقاله خالصۀ پژوهش هاِي من دربارۀ این فیلسوف اسپانیایي است.
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از روز جهانـی مبـارزه بـا کار شـاقه کـودکان و 
اطفـال در افغانسـتان در حالـی تجلیل می شـود 
کشـور  ایـن  در  کارگـر  اطفـال  کـه وضعیـت 
اسـفبار اسـت و بر این مشـکل هـر روز افزوده 

می شـود. 
شـاقۀ  کار  بـا  مبـارزه  جهانـی  روز  جـون   ۱2
وکـودکان  اطفـال  بـرای  اطفـال  و  کـودکان 

افغانسـتان یـک روز نـا آشـنا اسـت، کـودکان 
بـرای  روز  ایـن  کـه  نمی داننـد  افغانسـتان 
چـه اسـت و چگونـه از آن بایـد تجلیـل کنـد 
وایـن روز بـر زندهگـی آنهـا و آینـده آنهـا چه 
کـودکان  شـمار  بـه  روز  هـر  دارد؟  مفهومـی 
کارگـر افـزوده می شـود. در کشـورهای دیگـر 
ایـن روز بـه عنـوان بررسـی وضعیت کـودکان 

بهبـود  بـرای  می شـود،  تجلیـل  اطفـال  و 
زندهگـی و آینـده آنهـا برنامه ریـزی می شـود، 
سـرانجام مسـووالن از کارکـرد خـود بـه مردم، 
اطفـال و کـودکان گـزارش می دهنـد؛ مگـر در 
افغانسـتان ایـن فرصت هـا در سـایه ناامنی، فقر 
و مصروفیت هـای دیگـر، از میـان رفتـه و اگـر 
وتشـریفاتی  کلیشـه یی  می شـود  هـم  تجلیـل 

اسـت، مگر حقیقت این اسـت که درافغانسـتان 
قریـب بـه دو میلیـون کـودک و اطفـال وجـود 

دارنـد کـه مصـروف کارهـای شـاقه انـد.
یونیسـف شـمار کـودکان شـاغل در افغانسـتان 
را 9 درصـد جمعیـت ایـن کشـور می داند مگر 
ایـن رقـم نمی توانـد دقیـق باشـد، زیـرا گرفتن 
ارقـام از روسـتاها و نقـاط دور افتـاده کشـور 
آنهـم در موجودیـت ناامنـی و مشـکالت دیگر 
کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  اسـت.  دشـوار  کار 
اکثریـت مطلـق اطفال و کـودکان در افغانسـتان 
خانواده های شـان  ممـد  کـه  انـد  تـالش  در 
باشـند موجودیـت هـزاران طفـل در جاده هـا، 
در  طفـل  و  کـودک  هـزاران  موجودیـت 
هـزاران  موجودیـت  خشـت پزی،  داش هـای 
طفـل در مـزارع و کشـت زارها مجبور سـاختن 
اطفـال و کـودکان بـر گدایـی، انتقـال از آنهـا 
کـه  اسـت  مـواردی   ... جنگـی  منازعـات  در 
نشـان می دهـد وضعیـت اطفـال و کـودکان در 

افغانسـتان دشـوار اسـت.
بین المللـی  و  دولتـی  نهادهـای  و  موسسـات 
کـودکان،  از وضعیـت  احصائیه گیـری  غـرض 
بـه  بیشـتر  یـا مسـایل دیگـر  اطفـال، زنـان و 
شـهرها تمرکـز دارنـد، در حالـی کـه جمعیـت 
اصلـی کشـور در روسـتاها اسـت و مشـکالت 
و ناهنجارها هم در روسـتاها بیشـتر محسـوس 
اطفـال  و  کـودکان  از  اعظـم  بخـش  اسـت، 

ونقـاط  والیت هـا  در  دختـران  بهخصـوص 
روسـتایی بـه مکتـب دسترسـی ندارنـد و طـی 
سـال ها گذشـته هیـچ تغییـری در زندهگی آنها 

بـه میـان نیامـده اسـت.
آنهـم  پـرورش  و  آمـوزش  امکانـات  نبـود 
بـه شـکل فراگیـر و معیـاری سـبب شـده تـا 
خانواده هـا بـرای اطفال شـان خـود شغل سـازی 
و زمینه سـازی کننـد، آنچه مهم اسـت وضعیت 
اقشـار اطفـال و کـودکان کارگـر در افغانسـتان 
اسـت کـه از یـک طرف تـوان فزیکـی وقدرت 
دیگـر  طـرف  از  ندارنـد،  کار  بـرای  بدنـی 
مصونیـت جسـمانی و اجتماعـی آنـان نیـز زیر 
سـوال اسـت و تجلیـل یـک روز در یک سـال 
بهنـام مبـارزه بـا کار شـاقۀ کـودکان نمی توانـد 
کنونـی  نیازمندی هـای  و  وضعیـت  جواب گـو 

باشـد .
در اینجـا ضرور اسـت تا نهادهـای حکومتی از 
وزارت کار تـا وزارت هـای معـارف، داخلـه ... 
روی حمایـت از اطفـال کارگـر بـا یـک برنامه 
راهبـردی عمـل کنـد و در هـر سـال آنهـم در 
روز جهانـی مبـارزه بـا کار شـاقۀ کـودکان از 
کار نیـک خـود به این قشـر معصـوم و نیازمند 
گـزارش دهند حرف های تشـریفاتی و سـخنان 

نمی کنـد. دوا  را  دردی  کلیشـه یی 

زلمــی خلیلــزاد، نماینــدۀ ویــژۀ ایــاالت متحــده 
در امــور مصالحــه افغانســتان گفتــه در صورتــی 
ــد  ــکا در رون ــای امری ــع تالش ه ــران مان ــه ای ک
»عکس العمــل  بــا  افغانســتان شــود  صلــح 
جــدی« ایــاالت متحــده رو بــه رو خواهــد شــد.
ــفرهایش  ــتمین دور س ــل زاد در هش ــای خلی آق
ــک  ــی روز ی ــه و اروپای ــورهای منطق ــه کش ب
شــنبه )9 جــون( بــه کابــل رســید. او ظــرف یک 
ــا  ــدار و گفت وگــو ب ــه گذشــته ســرگرم دی هفت
مقام هــای حکومتــی، چهرهــای سیاســی - 

ــت. ــتان اس ــان افغانس ــان و زن ــادی، جوان جه
ــا  ــی ب ــه اختصاص ــل زاد در مصاحب ــای خلی آق

آریانــا نیــوز گفــت کــه ایــران نبایــد جنجال های 
سیاســی خــود بــا امریــکا را در افغانســتان دنبــال 

کنــد.
ــر را در  ــکالت دیگ ــران مش ــر ای ــزود:  »اگ او اف
ــاورد در  ــی بی ــه پیچیدهگ ــد ک ــا می خواه اینج
ــا هــم بســیار  ــا، عکس العمــل م کوشــش های م
منفــی خواهــد بــود، افغانســتان از قضیــه امریــکا 

ــا ایــران دور باشــد.« ب
تنش هــای اخیــر میــان واشــنگتن و تهــران 
ــا  ــت ت ــر داده اس ــه تغیی ــت را در منطق وضعی
ــر کشــتی  ــزون ب ــاالت متحــدۀ اف حــدی کــه ای
بم افکن هــای  لینکــن،  ابراهــام  طیاره بــردار 

بــی-52 و ســایر تجهیــزات نظامــی را در شــرق 
ــرد. ــه مســتقر ک میان

گفت وگــوی  ایــن  در  خلیــل زاد  آقــای 
ــه  ــت ک ــالم آباد خواس ــز از اس ــی نی اختصاص
ــا  ــژه ب ــان و به وی ــا جه ــط ب ــود رواب ــرای بهب ب
ــر  ــتان بهت ــا افغانس ــود را ب ــط خ ــکا، رواب امری

ــازد. س
او تاکیــد کــرد کــه در چنــد ســال گذشــته روابط 
ایــاالت متحــده بــا پاکســتان »مشــکل و پیچیــده« 
بــوده و ایــاالت متحــده طرفــدار بــه میــان آمــدن 

رابطــه بهتــر بــا ایــن کشــور اســت.

ــت وزارت کار  ــادات سرپرس ــور س ــید ان س
ــش در  ــات همراه ــا هی ــی ب ــور اجتماع و ام
کار  بین المللــی  نشســت  صدوهشــتیمن 
ــاله  ــه همه س ــت ک ــن نشس ــرد. ای ــتراک ک اش
در شــهر جینــوای ســویس برگــزار می شــود، 
ــن  ــی کشــورهای عضــو ای ــای تمام نماینده ه
ســازمان در آن شــرکت ورزیــده و روی ابعــاد 
ــرا راه  ــی ف ــای جهان ــف کار و چالش ه مختل
کار بحــث و تبــادل نظــر کــرده و راه حل هــای 
علمــی و عملــی حــوزۀ کار را جســتجو 
می کننــد. البتــه نتایــج و دســت آوردهای ایــن 
ــوان نقشــۀ راه در حــوزۀ کار  ــه عن نشســت ب
ــد.  ــق می باش ــل تطبی ــورها قاب ــی کش در تمام
ــور ســادات سرپرســت وزارت کار و  ســید ان
ــن نشســت بین المللــی  امــور اجتماعــی در ای
ــت  ــه وضعی ــد ب ــرده و در پیون ــخنرانی ک س
کار، نــرخ بیــکاری و مطالعــات بــازار کار 
نگرانی هــای  و  گفتــه  ســخن  افغانســتان 
ــازار  ــای ب ــدۀ کار و چالش ه ــود را از آین خ
کار در عصــر پیشــرفت تکنالــوژی، تغییــرات 
اقلیمــی و گســترش هــوش مصنوعــی و 
دیگــر تهدیــدات احتمالــی بازارهــای کار 
در  ر  کا  وزارت  سرپرســت  داشــت.  بیــان 

ایــن نشســت گفتــه اســت کــه هرچنــد 
ــای  ــت فرصت ه ــن اس ــدات ممک ــن تهدی ای
شــغلی را در بازارهــای کار دچــار افــت کنــد؛ 
ــق  ــبب خل ــرات س ــن تغیی ــان ای ــا بی گم ام
ــد  ــد ش ــز خواه ــازۀ کاری نی ــای ت فرصت ه
ــای  ــتلزم مهارت ه ــا مس ــن فرصت ه ــه ای ک
می بایــد  کــه  اســت  جهانــی  و  بــروز 
آموزشــی  برنامه هــای  عضــو،  کشــورهای 
ــدۀ  ــاالت این ــه احتم ــا توجــه ب دوام داری را ب
ــد.  ــر بگیرن ــد نظ ــان م ــورهای ش کار در کش
ایــن  حاشــیۀ  در  کار  وزارت  سرپرســت 
کشــورهای  کار  وزیــران  بــا  نشســت 
ــته  ــای داش ــز دیداره ــد نی ــتان و هن ترکمنس
ــازوکار  ــا روی س ــن دیداره ــه در ای ــت ک اس
فرســتادن برخــی از کارآمــوزان در بخش هــای 
حرفه یــی کــه بــازار کار افغانســتان بــه ان 
نیازمنــد اســت و در داخــل افغانســتان امــکان 
فراگیــری آن میســر نیســت. وزیــر کار کشــور 
ترکمنســتان بــا توجــه بــه نیازمندی هــای 
ــت  ــنهاد موافق ــن پیش ــا ای ــروژۀ  TAPI ب پ
ــۀ  ــه زمین ــت ک ــپرده اس ــده س ــرده و وع ک
تحصیــل در رشــته های انجنیــری خــط آهــن 
ــن  ــط آه ــه خ ــط ب ــته های مرتب ــر رش و دیگ

ــی  ــان مــدت و طوالن دوره هــای آموزشــی می
مــدت را بــرای شــهروندان افغانســتان فراهــم 
ــور  ــر کار کش ــن وزی ــرد. هم چنی ــد ک خواه
هنــد نیــز بــه هیــأت افغانســتان وعــده ســپرده 
ــک  ــان ی ــک میزب ــدۀ نزدی ــه در این ــت ک اس
ــند و روی  ــد باش ــه هن ــتان ب ــأت افغانس هی
همکاری هــای آموزشــی حرفــوی مطابــق 
بــه نیــاز بــازار کار افغانســتان بــه نتایــج قابــل 

ــند.  ــی برس لمس
هم چنــان در ایــن نشســت بین المللــی بــا 
برخــی  کشــورهای عربســتان ســعودی و 
ــای  ــر صحبت ه ــورهای کارگرپذی ــر کش دیگ
ــدۀ  ــا در آین ــت ت ــده اس ــام ش ــی انج ابتدای
نزدیــک یــک هیأت بــه آن کشــورها فرســتاده 
ــه  ــد ب ــوس در پیون ــج ملم ــه نتای ــود و ب ش
اعــزارم کارگــر بــه آن کشــورها برســیم. البتــه 
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال گذشــته در 
همیــن نشســت بین المللــی هیــات افغانســتان 
ــمی را در  ــۀ رس ــارات تفاهم نام ــور ام ــا کش ب
ــاالً  ــرد و احتم ــر امضــا ک ــزام کارگ ــۀ اع زمین
در آینــدۀ نزدیــک، هــزاران کارگــر افغانســتانی 

ــارات فرســتاده شــود.  ــه ام ب

حضور هیأت افغانستان 
در صدوهشتمین نشست بین المللی کار

روز جـهانی مبـارزه
 بـا کار شـاقۀ کـودکان

خلیل زاد:

 افغانستان از تنش های امریکا و ایران دور باشد

بکتاش روش-مشاور فرهنگی و رسانه یی وزارت کار و امور اجتماعی

عبدالخلیل مینوی



ــد: یکشــنبه 24 جــوزا ســال 1325خورشــیدی  ــخ تول تاری
ــا 14 مــاه جــون ســال 1946میــادی  ــر ب براب

 1358 ســال  جــوزا   23 چهارشــنبه  وفــات:  تاریــخ 
1979میــادی جــون   13 بــا  برابــر  خورشــیدی 

ــود  ــان گش ــه جه ــده ب ــل دی ــهر کاب ــر در ش ــد ظاه احم
پــدرش داکتــر عبدالظاهــر در زمــان ســلطنت محمــد ظاهــر 
ــود.  ــه می نم ــای و ظیف ــور ایف ــم کش ــث صدراعظ ــه حی ب
ــی  ــام کودک ــه او در ای ــود ک ــن نخســتین ســازی ب ماندولی
ــا آن آشــنا گردیــد و ایــن هدیــۀ بــود از طــرف پــدرش  ب
ــم  ــور ه ــی تنب ــنین نوجوان ــر. او در س ــد ظاه ــرای احم ب
ــه  ــون را ب ــن اکوردی ــال آن نواخت ــه دنب ــت و ب می نواخ

ــت. ــرا گرف ــوز ف ــود آم ــیوه خ ش
در ســال 1965 میــادی نخســتین گــروه موســیقی آماتوران 
توســط شــاگردان لیســه جبیبــه ایجــاد گردیــد. هنرمنــدان 

ایــن گــروپ قــرار ذیــل بودنــد:
احمد ظاهر: آواز خوان و اکوردیون نواز

عثمــان پیلوتــی، زمــری صدیــق زاد و اکبــر نایــاب: پیانــو 
نــوازان

فرید زالند: نوازنده بانگو درم
نبیل مسکینیار: درم نواز

احمــد ظاهــر در نخســتین کنســرت خــود در لیســه حبیبیــه 
بــا آهنــگ ای بلبــل شــوریده مــورد اســتقبال جوانــان قــرار 

. فت گر
ــی  ــه شــنیدن موســیقی غرب ــان شهرنشــین ب گرایــش جوان
آهنگ هــای  وشــنیدن  می گردیــد  بیشــتر  روز  تــا  روز 
ــس  ــز، الوی ــام جون ــون ت ــرب چ ــهور غ ــدان مش هنرمن
ــای  ــینز، آهنگ ه ــری کماس ــا، هان ــروه بیتل ه ــلی، گ پریس
ــدا  ــان رواج پی ــن جوان ــران در بی ــیگل و دیگ ــدی س هن

ــود. ــرده ب ک
ــتند  ــی داش ــیقی دسترس ــه موس ــش ب ــه کم وبی ــی ک جوانان
همــه بــه ایــن آرزو بودنــد تــا بــا یــک جنبــش تــازه زیــر 
ــر  ــد و ه ــی کنن ــاپ هنرنمای ــیقی پ ــدان موس ــام هنرمن ن
ــق  ــا از طری ــد ت ــاش می ورزیدن ــه ت ــا جداگان ــدام آنه ک
ــب  ــدی صاح ــا هن ــی و ی ــی غرب ــای کاپ ــرای آهنگ ه اج
ــل  ــو کاب ــژۀ رادی ــۀ وی ــد. برنام ــت گردن شــهرت و محبوبی
بــرای گــروه آماتــوران یــک شــب در هفتــه بــه معرفــی و 
ــی  ــت، ول ــوان می پرداخ ــدان ج ــای هنرمن ــر آهنگ ه نش
از ایــن جمــع کثیــر چنــد اســم خــاص در بیــن مــردم بــه 

شــهرت رســید:
احمــد ظاهــر، ظاهــر هویــدا، احمــد ولــی، رحیــم جهانــی، 
ــران ناتهـــ،  جمــال معصومــی، حامــد شــکران، ســاربان، پ

ناشــناس و شــاید دو ســه اســم دیگــر. 
برخــی بــا آفریدهــای تــازه و برخــی دیگــر بــه بازخوانــی 
بــه  پرداختــه  غربــی  و  هنــدی  افغانــی،  آهنگ هــای 
ــورد  ــا آرام آرام م ــد ت ــه می دادن ــری ادام ــای هن فعالیت ه
ــرار  ــوان ق ــر ج ــوص قش ــردم به خص ــتقبال م ــول و اس قب

ــد. گرفتن
ــۀ  ــه مقایس ــر ب ــد ظاه ــای احم ــع آهنگ ه ــن جم در ای
ــت و  ــتر داش ــردازی بیش ــو پ ــال و ن ــور و ح ــران، ش دیگ
هوادارانــش در کنســرت ها از او چنــان اســتقبال گــرم 
می نمودنــد کــه شــهرت و محبوبیتــش روز تــا روز در 

میــان اقشــار جامعــه بیشــتر می گردیــد.
ــفیر  ــث س ــه حی ــر ب ــر ظاه ــادی دکت ــال 1967می در س
ــر  ــد ظاه ــد و احم ــرر گردی ــتان مق ــتان در هندوس افغانس
بــا خانــواده اش رهســپار کشــور هنــد گردیدنــد. در 
ــه کشــورش  ــاره ب ســال 1969 میــادی احمــد ظاهــر دوب
بازگشــت نمــود و در دارالمعلمیــن عالــی کابــل بــه ادامــۀ 
تحصیــات پرداخــت. بعــد از ختــم تحصیــل در موسســۀ 
ــد از  ــود و بع ــه می نم ــای وظیف ــز ایف ــل تایم ــراتی کاب نش
ــل  ــم تبدی ــت افغان فیل ــه ریاس ــز ب ــل تایم ــی از کاب مدت

ــد. گردی
در اوایــل دهــۀ هفتــاد میــادی احمــد ظاهــر بــا اســتفاده از 
یــک بــورس تحصیلــی از ســوی ریاســت تعلیــم و تربیــه 
ــر از دو  ــی کمت ــرای مدت ــد و ب ــتان گردی ــپار هندوس رهس

ســال در هنــد بــه ســر بــرد.
ــت موســیقی از  ــادی دیپارتمن ــاد می ــه هفت در اواســط ده
ســوی وزارت اطاعــات و کلتــور ایجــاد گردیــد و احمــد 

ظاهــر بــرای مدتــی کوتــاه مدیــر مســوول ایــن دیپارتمنــت 
ــن  ــری ای ــی نســبت مصروفیت هــای هن ــد، ول مقــرر گردی
ــش  ــری خوی ــای هن ــه فعالیت ه ــرده ب ــرک ک ــه را ت وظیف

مشــغول گشــت.
ایجــاد ســتدیوهای شــخصی و فعالیت هــای آنهــا در 
ــی  ــرای رشــد و معرف ــه را ب ــد موســیقی زمین عرصــه تولی
هنرمنــدان و اثــار آنهــا مســاعد گردانیــد. نوارهــا در سراســر 
ــد  ــته می ش ــروش گذاش ــرای ف ــا ب ــتان در مغازه ه افغانس
و مــردم بــا هنرمنــدان و آهنگ های شــان بیشــتر آشــنا 

می گردیدنــد. 
ســتدیوهای افغــان موزیــک، موزیــک ســنتر، آریانــا 
موزیــک، فرهــاد موزیــک و برخــی هــم در والیــات 
کشــور همــه در فضــای دوســتانه و رقابــت ســالم در کنــار 

همدیگــر فعالیــت می کردنــد.
ــادی جایگاهــش  ــاد می ــه هفت ــل ده ــر از اوای احمــد ظاه
ــن و مشــهورترین آوازخــوان در  ــث محبوب تری ــه حی را ب
بیــن مــردم اختیــار کــرد و تــا دم مــرگ بــه همــان جایــگاه 

باقــی مانــد. 
او بــرای ضبــط آهنگ هایــش بیشــترین مبلــغ را از صاحبــان 
ســتدیوها تقاضــا می کــرد. دســت اندرکاران ســتدیوها نیــز 
ــرا  ــد، زی ــک می گفتن ــن گشــاده خواســت او را لبی ــا جبی ب
ــد. ــود می برن ــش س ــروش آهنگ های ــه از ف ــتند ک می دانس

احمــد ظاهــر در آفرینــش میلودی هــا و ســاختن آهنگ هــا 
صاحــب ســلیقۀ زیبــا، توانایــی ذاتــی و فطــری بــود. او هــر 
ــتین  ــۀ راس ــاس و عاطف ــته از احس ــد برخاس ــه می آفری چ
ــود. احمــد ظاهــر یکــی از هنرمنــدان صاحــب  خــودش ب

ســبک منحصــر بــه خــود بــود.
آهنگ ســازان معــروف مــا بهتریــن آثارشــان را بــرای 
جمــع  در  ولــی  می کردنــد،  پیشــکش  ظاهــر  احمــد 
آفریده هــای  از  بهترین هــا  و  بیشــترین  آهنگ هایــش 

می باشــد... خــودش 
ــد: ایــن آهنــگ را احمــد  - گــر کنــی یــک نظــاره می زیب
ظاهــر نــا خــود آگاه بــر بنیــاد راگ شــیوا رنجنــی آفریــده 
ــف  ــا روی عواط ــت نوت ه ــگ و باف ــاختار آهن ــت. س اس

ــد.  ــتوار می باش ــودش اس ــیوه کار خ ــیقیایی و ش موس
- بــاز آمــدی ای جــان مــن! جان هــا فــدای نــام تــو/ جــان 
مــن و صــد همچومــن قربــا ن تــو قربــان تــو: ایــن آهنــگ 
ــه از  ــه برگرفت ــده اســت ک ــی آفری ــاد راگ کروان ــر بنی را ب

هیــچ آهنــگ و قطعــه دیگــر نمی باشــد.
احمــد ظاهــر مــرد خــوش روح و شــاد بــود. وقتــی اشــعار 
ــا  ــرد، دنی ــاب می ک ــش انتخ ــاختن آهنگ های ــرای س را ب
و زندهگــی را لبریــز از شــادی می دیــد و تــا امــروز 
بیشــترین آهنگ هایــش بــه شــنونده شــادی و ســرور 

می بخشــد.
- ز همراهــان جدایــی مصلحــت نیســت/ ســفر بــی 

روشــنایی مصلحــت نیســت
- بیایید که گلزار دمیده بیایید که دلدار رسیده...

همخوانــی آهنــگ بــا پیــام شــعر بــرای شــنونده احســاس 
ــد. ــادمانی می بخش ش

ــا  ــای ن ــیقی پیونده ــا موس ــه ب ــان ها همیش ــرات انس خاط
ــام  ــه در ای ــی را ک ــال، آهنگ ــۀ مث ــه گون ــتنی دارد. ب گسس
کودکــی شــنیده باشــیم، هــر گاه بعــد از گذشــت ســالیان 
ــرات  ــان خاط ــگ را بشــنویم، هم ــان آهن ــاره هم دراز دوب
کودکــی را بــه ذهــن مــا تــازه می ســازد. ایــن هــم 
ــد  ــای احم ــدگاری آهنگ ه ــل مان ــی از دالی ــد یک می توان
ــز از  ــا خاطــرات لبری ــرا ایــن آهنگ هــا ب ظاهــر باشــد، زی
ــد  ــردم در کشورشــان پیون ــی م ــای آرام خوشــی و دوره ه

ــت. ــورده اس خ
وقتــی آهنــگ تازه یــی را می آفریــد آن را در مجالــس 
ــن  ــتانش چندی ــۀ دوس ــن حلق ــن نزدیکتری ــبانه و در بی ش
بــار اجــرا می کــرئ تــا دیــدگاه شــنونده را در بــارۀ 
آهنــگ جدیــدش دریابــد. بعــد از نتیجه گیــری بــه تنظیــم 

موســیقی و ضبــط آهنــگ می پرداخــت .
احمــد ظاهــر بــا مردمــش رفتــار نیکــو و مهربانانــه 
ــن  ــه همی ــت و ب ــراس نداش ــی ه ــت؛ او از هیچ کس داش
ــا  ــا دولتیه ــه ب ــدند. ن ــر می ش ــا او درگی ــا ب ــل برخی ه دلی
ــفارش  ــه س ــدان و هیچ گون ــا زورمن ــه ب ــت و ن کاری داش

ــز  ــل مرگــش نی ــت و یکــی از دالی ــی را نمی پذیرف تحمیل
ــر خــورد می کــرد.  ــه ب ــرش صادقان ــا هن ــود. او ب ــن ب همی
ــراف زاده  ــا اش ــم ی ــدر اعظ ــد ص ــام فرزن ــچ گاه به ن او هی
ــه از راه  ــهرتی ک ــام و ش ــه از ن ــرد بلک ــی نمی ک خودنمای
ــک  ــرد. او ی ــر می ک ــود، فخ ــت آورده ب ــه دس ــیقی ب موس
ــت  ــچ وق ــت و هی ــت داش ــخصیت ثاب ــک ش ــره و ی چه
ــوه نمــی داد. گرچــه  خــودش را باالتــر از دیگــران جل
رازهــای موفقیــت خــود را در کنــار هم قطارانــش بــه 

خوبــی می دانســت.
ــه  ــادی جامع ــان ع ــر مردم ــد ظاه ــک احم ــتان نزدی دوس
بودنــد، ولــی از یــاران قدیمــی و همیشــه گی او اینهــا 

بوده انــد:
ــر  ــد پس ــش، صم ــم دورۀ مکتب ــو دوســت و ه ــدر کاک حی
کاکایــش، عبــداهلل حمیــدی معــروف بــه عبــداهلل بهارســتان، 
صفــی اهلل ثبــات، محبــوب اهلل پادشــاه، محمــد آصــف 
ــاش و میناتوریســت، صــادق  ــا نق ــرادرش، اســرائیل رؤی ب
ــاه  ــد ش ــد دار دار و احم ــی، صم ــتار جفای ــار، س افضل ی

ــم... عل
هنــدو بــاوران کشــور نیــز از هــوداران احمــد ظاهــر بودنــد 
ــا  ــم آنه ــن ها و مراس ــر در جش ــد ظاه ــی احم و گاه گاه

ــرد. ــتراک می ک اش
بــار  بیــرو  بــا  همیشــه  ظاهــر  احمــد  کنســرت های 
برنامه هــای  بــود،  و شــنوندهگانش همــراه  هــواداران 
زیــادی کنســرتی را اجــرا نمــود، ولــی خاطــره دو کنســرت 
می باشــد  ناشــدنی  فرامــوش  عاقه مندانــش  بــرای  او 
یکــی از ایــن کنســرت ها در تــاالر کابــل ننــداری برگــزار 
ــد کــه هــواداران و مشــتاقان احمــد ظاهــر دور هــم  گردی
ــیزهگان از  ــادی از دوش ــمار زی ــد و ش ــده بودن ــع ش جم
خوشــی بیهــوش گردیدنــد. کنســرت دومــی را در زنــدان 
ــتر از  ــدت بیش ــرای م ــه ب ــرد ک ــرا ک ــل اج ــگ کاب دهمزن
ــد. ــاری آواز خوان ــا افتخ ــرای زندانی ه ــاعت ب ــار س چه
نوازندهــگان و هنرمندانــی کــه کــه بــا احمــد ظاهــر 

همــکار بودنــد:
عمر سلطان: گیتار نواز در ثبت نخستین آهنگ هایش

اکبرنایاب: پیانو نواز در ثبت نخستین آهنگ هایش
نخســتین  ثبــت  در  نــواز  درم  بانگــو  زالنــد:  فریــد 

یــش هنگ ها آ
استاد ننگیالی: ترمپت نواز 

استاد اسماعیل اعظمی: سکسفون نواز
نبیل مسکینیار: پرکاشن)ضرب( نواز

خلیل راغب: ضرب نواز

شاه ولی ولی ترانه ساز)آهنگ ساز و ترانه سرا(
فضل احمد نینواز)آهنگ ساز و ترانه سرا(

گروه ستاره ها: در آلبوم احمد ظاهر با ستاره ها
استاد نسیم: طبله نواز

مسحور جمال: نوازندۀ آرگن و فلوت
عبداهلل اعتمادی: ضرب نواز

محمد ظاهر: رباب نواز
استاد سراج الدین: ستار نواز

فرید بختیاری: گیتار نواز
عمر شکیب: اکوردیون نواز

استاد ناله: فلوت نواز
استاد مجید تنبور نواز

استاد گل علم دهل نواز
چترام سانهی: ضرب نواز
تیموشاه سدوزی: ضرب 
وحید قاسمی: گیتار نواز 

ــدتدیوی  ــیقی در س ــط موس ــوول ضب ــپاری، مس ــی اش ول
ــک ــا موزی آریان

بریالی حمیدی، مالک ستدیوی موزیک سنتر
یحیی آصفی، مالک ستدیوی افغان موزیک

ــتدیوی 48  ــیقی در س ــط موس ــوول ضب ــوا، مس ــر نج ظاه
ــل ــو کاب رادی

و دیگران
ــتدیوی 48  ــز در س ــر نی ــد ظاه ــی احم ــای قدیم آهنگ ه
ــر  ــب، ظاه ــید غری ــد، س ــی احم ــل توســط عل ــو کاب رادی

ــده اســت.  ــط گردی ــال تخنیکــر ضب نجــوا و اقب
آخریــن آهنگــش را بــا مطلــع »باده هــا خالیســت« در ســال 
1978م بــا گــروه آماتــوران رادیــو در ســتدیوی 48 ضبــط 

کــرد .
ــک  ــر و ی ــاد ظاه ــه اســم رش ــک پســر ب ــر ی ــد ظاه احم
دختــر بــه اســم شــبنم دارد کــه هــر دو در ایــاالت متحــده 
امریــکا زندهگــی می کننــد و رشــاد ظاهــر راه پــدرش را در 

ــد . ــال می کن ــیقی دنب موس
ــن از  ــد ت ــتور چن ــه دس ــا ب ــر بن ــد ظاه ــد احم می گوین
ــن  ــظ اهلل امی ــان حکومــت حفی ــی در زم ــدان دولت قدرت من

ــید. ــل رس ــه قت ــه ب ــا ضــرب گلول ــالنگ ب در راه س
روحش شاد و یادش گرامی باد.
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استاد وحید قاسمی



د جـوزا ۲۴مـه د مـور ورځ او د مینـدو 

درنـاوي  د  تـه  مسـؤلیتونو  او  خواریـو 

افغانسـتان  پـه  ورځ  دغـه  خـو  ده،  ورځ 

کـې په داسـې حـال کـې را ورسـېده چې 

پـه دې هېـواد کـې اوس هـم د ښـځو د 

سـتونزو او د زیـږون پـر مهـال د دوی د 

مړینـې خـرې کېـږي.

وزارت  روغتیـا  عامـې  د  افغانسـتان  د 

غوټـۍ  رئیسـه  څانګـې  د  امینـدوارۍ  د 

صـادق یعقـويب وايـي، پـه هېـواد کـې د 

مینـدو د مړینـې کچـه د تېـرو کلونـو پـه 

پرتلـه ټیټـه شـوې خـو بیـا هـم د یادولـو 

د  کـې  کال  میـادي   ۲۰۱۸ ده:«پـه 

روغتیـا رسوې ښـيې چـې پـه هـرو یـو 

مړینـې  د  مینـدو  د  کـې  زیږونونـو  لکـو 

کچـه لـه پنځـه نیـم نـه تـر ۶۰۰ پـورې 

ده چـې د تېـرو کلونـو پـه پرتلـه کموالی 

ښـيې. د مینـدو د مړینـې کچـه د وقايـي 

وړ پروسـیجرونو لـه امله ټیټه شـوې ده.«

د  سـتونزې  دغـې  د  وايـي،  نومـوړې 

مخنیـوي لپـاره د هېـواد پـه ۳۴ والیتونـو 

کـې د وقایـې پروګـرام د پـي کېـدو پـه 

حـال کـې دی او په لېرې پرتو سـیمو کې 

د قابلـو د ګامرلـو لپاره اقدام شـوی دي.

خـو پـه جوزجـان والیـت کـې د ښـځو 

والیـت  په دغـه  وايـي،  فعاالنـې  ځینـې 

کـې د امینـدوارو مېرمنـو د سـتونزو حـل 

نه شـته. امکانـات  تـه 

د دغـه والیـت د کوچیانو اسـتازې سـیام 

مېرمنـو  کوچیانـو  »د  وايـي:  سـتانکزۍ 

لپـاره د روغتیـا پـه برخـه کـې امکانـات 

نشـته، د اکـرو امینـدوارو مېرمنـو ژونـد 

نـه يش کولـی  پـه خطـر کـې دی، دوی 

مرکـزي  املـه  لـه  سـتونزو  اقتصـادي  د 

وريش.« تـه  روغتونونـو 

پـه ورتـه وخت کې د افغانسـتان د ښـځو 

چـارو وزیـره دلـر نظـري د هېواد ښـځو 

تـه سپارښـتنه کـوي چـې خپلـې روغتیـا 

او ماشـومانو پـر وړانـدې مسـؤلیتونو تـه 

وکړي. پـام 

د  ځـان  »د  کـړه:  زیاتـه  نظـري  اغلـې 

ترمنـځ  زیږونونـو  د  خاطـر  پـه  سـامتیا 

واټـن رعایـت او خپل ماشـومان په خپلو 

کـړئ.« تغذیـه  شـیدو 

مېرمنـو  افغانسـتان  د  سـتونزې  یـادې 

یوازینې سـتونزې نه دي بلکـې، اقتصادي 

سـتونزې هم شـته چې دوی يې لـه امله، 

خپلـو کورنیـو تـه ډوډۍ پیـدا کـوي.

۴۸ کلنـه ګلچهـره وايـي، لـه ۱۶ کلونـو 

کار  کـې  وزارت  پـه  پوهنـې  د  راهیسـې 

کـوي.

دا وايـي، مېـړه یې نـاروغ دی او زامن یې 

وزګار دي، یـوازې پـه د ۵۰۰۰ افغانیو په 

تنخـوا د خپلې کورنۍ رسپرسـتي کوي.

ګلچهـره وايـي، د مـور لـه ورځـې خـره 

او هېـواد  اوالدونـو  نـه ده، خـو د خپلـو 

لـه  مـور  د  لـري:«زه  هیلـه  لویـه  لپـاره 

ورځـې خـره نه یم، پـه دې هیلـه کار کوم 

چـې هېـواد ته خدمـت وکـړم او اوالدونه 

مـې یوځـآی تـه ورسـېږي.«
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ایـن اقدام به پیشـنهاد ادارۀ »یـو ان هبیتات« و 
هدایـت محمداشـرف غنـی رییـس حکومت 
وحـدت ملـی، کار نیکـو و قابـل قدر اسـت. 
کاری کـه ادارۀ هبیتـات و بعضـی نهادهـای 
کوچه هـا،  اسـفالت  در  دیگـر  بین المللـی 
دیگـر  بخش هـای  و  جوی هـا  جاده هـا، 
انجـام داده انـد،  شـهری در سـال های اخیـر 
ادارۀ شـهرداری کابـل شـاید تا یک صد سـال 

دیگـر قـادر بـه اجـرای آنهـا نمی شـد.
مناطـق  مردمـان  به ویـژه  شـهرکابل  مـردم 
غیرپالنـی کـه بیـش از هشـتاد درصـد مناطق 
یک سـو  از  می دهـد،  تشـکیل  را  شـهرکابل 
بـه نسـبت سـمنت ریزی جاده هـا، کوچه هـا، 
دیگـر،  سـوی  از  و  جویچه هـا  و  جوی هـا 
بـه نسـبت شـماره بنـدی، تثبیـت مسـاحت 
سـاختمان های غیرپالنـی با تمام مشـخصات 
آنهـا بـه شـمول عکس هـای سـاختمان ها بـه 
عوایـد  منحیـث  صفایـی  پرداخـت  منظـور 
شـهرداری کابـل تهیـه سـند ملکیـت، تثبیت 
مالکیـت و اجـرای قبالـۀ قانونی در سـال های 
در  شـفافیت  و  صداقـت  بـا  آن هـم  آینـده، 
همـکاری بـا مسـووالن نواحـی قابـل قـدر، 
سـتودنی و الیـق تحسـین اسـت. زیـرا ایـن 
کار بـزرگ و نیکـو مشـکالت اصلـی مناطـق 
غیرپالنـی را حـل می کنـد، چـون شـهرکابل 
در مجمـوع شـهر غیرپالنـی و غیرمنظـم و به 

شـیوه بسـیار کهنـه اسـت.
در جلسـه یی کـه بـه سـاعت سـه بجـۀ روز 
دوشـنبه، 20 جوزای سـال ۱398 خورشیدی 
میـان برخـی بـزرگان اهالـی وکالی گـذر و 
رییـس »یـو ان هبیتـات« و همکاران شـان به 
اثـر تقاضـای اهالـی خیرخانـه در حصـۀ اول 
ایـن ناحیـه صـورت گرفته بود بـا توضیحات 
در  را  اهالـی  نگرانی هـای  از  برخـی  الزم، 
کابـل  شـهر  شـماره گذاری  و  نـام   مـورد 
سیسـتم  بـه  روز  نیازمندی هـای  مطابـق  را 
نویـن »جـی. پـی. آر. اس« و مـدرن صورت 
می گیـرد مرفوع سـاخته در زمینـه توضیحات 

الزم ارایـه کردنـد.
امـا برخی بـزرگان، وکالی گـذر و حاضرین 
جلسـه طرح هـا و نظریـات خودشـان و مردم 

در  هبیتـات  برنامه هـای  بهبـود  جهـت  را 
همـکاری با شـهرداری کابل که بایـد عادالنه 
بـا رضایـت و همـکاری مـردم باشـد چنیـن 

کردند: ابـراز 
نامه هـا  لفـظ واژه هـا و   همان گونـه کـه در 
یـا  واژه هـا«  »نـام  دارنـد  بسـیاری  معنـای 
تاریخـی  واالی  مفاهیـم  محـالت،  نام هـای 
منطقـه  باشـنده گان هـر  داشـته،  فرهنگـی  و 
چگونگـی زیسـت باهمـی، فرهنـگ، تمـدن 
زیسـت  محـالت  تاریخـی  نام هـای  و 
نگه دارنـد.  زنـده  را  اجدادشـان  و  بومـی 
مـاورای  در  را  گذشته گان شـان  افتخـارات 
مسـکن اجدادی شـان حفـظ می کننـد. یعنـی 
و  کارنامه هـا  فکـر،  طـرز  روان،  و  روح 
بـا  خدمت گذاری هـای گذشـته گان خـود را 
آینـده گان و نسـل موجـود پیونـد می دهنـد و 

می سـازند. ناگسسـتنی  و  می زننـد  گـره 
اگـر انسـان ها تاریخ، تمـدن، زبـان و فرهنگ 
گذشـته را ثبـت و حفـظ نمی کردنـد، امـروز 
از قلمـرو حیوانـات جـدا نمی بودنـد. حفـظ 
افتخـارات گذشـتۀ اجـدادی انسـان ها، از هر 
گـروه، تبـار، سـمتی کـه بـوده  ودر شـهرها 
زیسـت باهمی داشـته اند. یکـی از موثرترین 
نیـروی تأمین »وحـدت ملی« نیز بوده اسـت.
تشـکیل ملـت، ماننـد کلکیـن، دروازه، میـز، 
چوکی نیسـت کـه نجار به فرمایش کسـی آن 
را بسـازد. تشـکیل ملـت از خـود مولفه هـای 
مـدرن و اساسـی دارد که عناصـر عمدۀ آن بر 
عـالوۀ مولفه هـای قدیمی عدالـت اجتماعی، 
تأمین حقوق شـهروندی، رضایت، مشـارکت 
سیاسـی و مهم تـر از همـه بـه وجـود آمـدن 
»تفکـر مشـترک سیاسـی« اسـت یـا بـه گفتۀ 
عالمـه اقبال الهوری، تشـکیل ملـت اعتقادی 
می گوینـد:  وقتـی  نیسـت.  مـادی  اسـت، 
مسـلمان ها بـا هم بـرادر اند مربـوط اعتقادی 
می شـود، در حالـی کـه مسـلمان ها بدتریـن 
قاتـل همدیگـر نیز هسـتند. بنابرایـن، دفاع از 
هویـت، دفـاع از تاریـخ، دفـاع از فرهنـگ و 
افتخارات گذشـته حق مشـروع بـوده تعصب 

. نیست
کسـانی  یـا  کسـی  کـه  اسـت  آن  تعصـب 

بخواهنـد غیرعادالنـه و ظالمانـه خواسـت ها 
و ارادۀ خـود را بـاالی دیگـران تحمیـل کنند. 
بـه گفتـۀ اسـتاد پروفیسـور یمیـن آریاییان و 
برابـر  در  دور،  گذشـته های  از  خراسـانیان 
سـیالب های مدحش و مصیبت بـار مهاجمان 
و غاصبـان بـا مردانگی، مقاومـت و پایمردی 
از نـام، نشـان، مرز و بـوم، کوه و کمـر آریانا 
و خراسـان خـود از بلخ و بامیان، تخارسـتان 
هـرات،  کابلسـتان،  سیسـتان،  هزارسـتان،  و 

بدخشـان، پـروان خـود دفـاع کرده انـد.
شـجاعانه،  باقیـام  بلخـی،  پارتـی  اشـکانیان 
سـلطۀ بقایـای یونانـی را برانداخته اند اشـک 
دفـاع  خودشـان  باختـر  و  آبـاد(  آباد)عشـق 
کـرده، فرهنـگ و زبـان خـود را دوبـاره زنده 

کرده انـد. تقویـت  و 
خالصـه ایـن کـه، نام هـای تاریخـی مناطـق 
و  شـهرها  دیگـر  و  شـهرکابل  محـالت  و 
هـزاران  خـون  آنهـا  در  کـه  شهرسـتان ها 
مبـارز و مجاهـد ریختـه بـرای ما، مانند شـیر 
مـادر اسـت؛ شـیر مـادر از طفولیـت در بدن 
هموطنـان مـا داخـل شـده، حتا بعـد از مرگ 
هـم خـارج نمی شـود. ایـن سـرزمین نسـل 
اندر نسـل پاسـدار تاریخ و فرهنگ و پاسـدار 

ایمـان خـود و سـرزمین خـود و  اعتقـاد و 
اسـت. بـوده  حق شناسـی 

دهه هـا  در  تألـم  و  تأسـف  کمـال  بـا  امـا 
عرصه هـا  بسـیاری  در  اخیـر  سـال های  و 
ناشناسـی،  به ویـژه علمـی و فرهنگـی حـق 
فرهنگـی  جعـل  و  تاریخـی  جعـل  خیانـت 
وزارت  به ویـژه  دولتـی  ادارات  بسـیاری  در 
تمـام  یـا  اکثریـت  می کنـد،  بیـداد  معـارف 
مکاتـب سراسـر کشـور به نام صاحبـان اصلی 
نشـده،  نام گـذاری  اسـت،  معلمـان  کـه  آن 
مکاتـب به نـام کسـانی نام گـذاری شـده کـه 
خودشـان سـوزاننده و خـراب کننـدۀ مکتب 
بـوده یا بـه گفتـۀ داکتـر محیی الدیـن مهدی: 
شـمع وجودشـان از علـم و دانـش روغنـی 
نداشـته اسـت. معلمـی کـه چهـل سـال گرد 
تباشـیر خـورده، همـان اراکیـن خایـن بلنـد 
پایـه دولتـی به ویـژه مسـوولین معـارف فنـا 
گـردش هسـتند یـا بـه نسـبت داشـتن کتاب 
و ترقـی تعلیم در دسـت به شـهادت رسـیده 
مکتبـی حتـا صنفـی به نامـش نیسـت. ماننـد 
مکتـب امیـر دوسـت محمـد خـان، مکتـب 
غـالم حیدرخـان، مکتـب فـالن قومانـدان...
الزم  بی توجهی هـا  بی عدالتی هـا،  بنابرایـن، 

اسـت، همـه هم شـهریان اصیـل کابـل و همه 
خانـۀ  منحیـث  کابـل  کـه  پایتخت نشـینان 
اسـت  کشـور  والیـت    34 مـردم  مشـترک 
فعاالنـه بـا ادارۀ هبیتات درتماس شـده در نام 
و شـماره گذاری نواحـی 22 گانـه شـهرکابل 
و شهرسـتان های آن همـکاری کـرده، نام های 
قدیمـی، فرهنگـی و تاریخـی مناطـق شـهر 
فرهنـگ  و  علـم  عرصـۀ  بـزرگان  و  کابـل 
شـهر کابـل، مجاهدیـن و مبـارزان نام آشـنای 
مناطق شـان را بـا افتخـارات  شـان، از طریـق 

نام گـذاری دوبـاره احیـا کننـد.
غفلـت و بی توجهـی سـبب محکومیت شـان 
امیـد  شـد.  خواهـد  آینـده  نسـل های  نـزد 
اسـت شـهریان کابـل و نهـاد هـای مردمـی، 
اجتماعـی و فرهنگـی از ایـن فعالیـت ادارۀ 
هبیتـات سپاسـگزاری کـرده در ضمـن نام ها، 
کوچه هـا  تاریخـی،  مکان هـای  مشـخصات، 
همچنـان  را  مناطق شـان  خیابان هـای  و 
خدمت گـذاران،  فرهنگیـان،  قهرمانـان، 
طـور  بـه  را  مناطق شـان  نـام دار  دانشـمندان 
ادارۀ  بـا  کـرده  تدویـن  جعلـی  نـه  مسـتند 

بگذارنـد. میـان  در  هبیتـات 

نام  و شماره گـذاری جـدید خیـابان های کـابل

د مور ورځ؛ د میندو د خواریو او مسؤلیتونو ته د درناوي ورځ موضوع: اعالن تدارکات )1( قلم چوب سوخت 

مورد رضورت شفاخانه حوزوی غزنی
ــد شــرایط دعــوت  ــان واج ــام داوطلب ــی ازتم ــفاخانه حــوزوی غزن ادارۀ ش
قلــم چــوب ســوخت دارای  تــدارک)1(  مینمایــد تادرپروســه داوطلبــی 
 G07/1398/GoV/MoPH /HRP/NCB/GAN نمبرتشــخیصیه  
ــی  ــار ازنشــراعالن ال اشــتراک نمــوده وآفرهــای سربســته خویــش را اعتب
۲1 روز تقویمــی مطابــق شــرایط شــرطنامه بــه لســان دری ، طبــق قانــون 

ــد. ــه نماین ــدارکات ارائ ــل ت وطرزالعم
ــد  ــول نق ــکل پ ــه ش ــی ب ــاد هزارافغان ــغ)70,000( هفت ــر مبل ــن آف   تضمی
ویاضمانــت خــط بانکــی قابــل قبــول مــی باشــد، جلســه آفرگشــایی بــه 
ــس  ــی  1398 در ســالون کنفران ــخ  15ســرطان ســال مال روز شــنبه تاری
ریاســت صحــت عامــه غزنــی دایرمیگــردد ، شــرایط اهلیــت باارائــه اســناد 
ضــروری میباشــد، آفرهــای ناوقــت رســیده وانترنیتــی قابــل پذیــرش نبــوده  

ــی باشــد ــت م ــار اهلی ــی ازمعی ــه حســابات مالیات وتصفی
ــد قرارذیــل  ــان میتواننــد شــرطنامه را بدســت بیاورن  آدرس هایکــه داوطلب

انــد:
1. تریننــگ ســنتر  ریاســت صحــت عامــه غزنــی  شــهر غزنــی   شــماره 

تمــاس:0793181769و079360500۲
ــماره  ــل ش ــه کاب ــت عام ــا – وزارت صح ــفاخانه ه ــات ش ــروژه اصالح پ

تمــاس:070089۲888 

غالم محمد محمدی


