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کـابـل خـوش بیـن است

"ارزګان کــې د پولیســو مرمــۍ پلــورل کېږي، د پولیســو 

ــو  ــخيص جېب ــات ش ــوی معاش ــږي، د هغ ــا کې ــل غ تی

ــر  ــک پ ــوې او خل ــه ش ــي زیات ــه ناامن ــږي ځک ــه لوی ت

دولــت بــې بــاوره شــوي دي."

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې پــه تېــر څــه بانــدې یوه 

ــو  ــه قوماندانان ــت د امنی ــه د ارزګان والی ــې ۷ تن کال ک

پــه توګــه ټــاکل شــوي دي.

ــه  ــی امین ــت پخوان ــې د ارزګان والی ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

قومانــدان ويل جــان رسحــدي پرځــان لګیــديل تورونــه 

بــې ځايــه بــويل؛ وايــي، کــوم ۱۲ پولیــس یــې چــې لــه 

تشــکیله ایســتيل هغــه خیــايل پولیــس وو او دا کار یــې 

د وايل، مــيل امنیــت د رئیــس او نــورو دولتــي چارواکــو 

رسه پــه مشــوره کــړی.

د ارزګان پخواين امنیه قوماندان 

۵ میلیونه افغانۍ فساد کړی

با کارت های فعلی پای صندوق نرویم!
ریاست اجرایی: 

بیشتر از نفوس کشور کارت توزیع شده است
مسووالن در نهادهای جامعۀ مدنی و ناظر بر انتخابات می گويند، رفتن به طرف انتخابات با كارت های فعلی، بی اعتمادی مردم 

به حكومت و كمیسیون انتخابات را بیشتر می سازد.
آنان هم چنان بر اين باور اند كه عامل اصلی  تقلب در انتخابات های گذشته، موجوديت كارت های رأی دهی فعلی است و 
كمیشنران كمیسیون های انتخابات "عقل ُكل" نیستند و بايد در مشوره با مردم، احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و رسانه های 

كار كنند.
به گفتۀ فعاالن مدنی و ناظران انتخاباتی، يكی از عامل های اصلی تقلب در انتخابات های گذشته، موجوديت كارت های فعلی 

بود و كمیسیون اصالحات در نظام انتخابات نیز به حكومت پیشنهاد باطل شدن اين كارت ها را داده بود.
اين گفته ها در حالی ابراز می گردد كه به تازه گی ريیس كمیسیون مستقل انتخابات اعالم كرده است كه انتخابات پشروی 

پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها با كارت های رأی دهی كنونی برگزار می گردد

ترامپ 
با افغانستان چه خواهد کرد؟

هرچند امريكا بازيكن مهم جهانی در افغانستان 
می باشد؛ اما از نگاه ژيوپولتیكی امريكا در تأمین 
به  را  نقش  كمترين  افغانستان  آينده  امنیت 
عهده دارد و در مرحله اول كشورهای همسايه 
تالش  راستا  اين  در  بايد  كه  است  افغانستان 
نمايند و هر نوع كوشش برای خارج نگهداشتن 
اين بازيكنان از صحنه سیاسی افغانستان كوتاه 
ديپلوماسی  چالش  بزرگترين  بود.  خواهد  نظری 
امريكا در افغانستان تشكیل يک ائتالف واقعی 
می باشد كه تمام اعضای آن خواهان تشكیل يک 
افغانستان با امنیت و با ثبات باشند كه بتواند 
از نگاه حكومتداری متكی بخود باشد و توانايی 

دفاع از خود را داشته باشد
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انتـخابات آینده،
تجربۀ تلخ تر از گذشته

 

تـرامپ 
و چند انتظار 

 او
از
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انتخابــات  کمیســیون  چــه  آن  براســاس 
ــع  ــدون توزی ــده ب ــات آین اعــام کــرده، انتخاب
همــان  بــا  و  الکترونیکــی  شناســنامه های 
ــن  کارت هــای قبلــی برگــزار خواهــد شــد. ای
خبــر بــه محــض انتشــار بــه واکنش هــای تند و 
شــدید برخــی نهادهــا و افــراد خبره در مســایل 
انتخابــات رو بــه روشــد. مجلــس نماینــده گان 
ــات  ــفافیت در انتخاب ــر ش ــدام را مغای ــن اق ای
دانســت و از کمیســیون انتخابــات و حکومــت 
خواســت کــه اقدام هــای جــدی و عملــی 
را بــرای توزیــع شناســنامه های الکترونکــی 
ــس  ــوی ریی ــد معن ــل احم ــد. فض ــام ده انج
پیشــین کمیســیون انتخابــات ضمــن مخالفــت 
بــا ایــن اقــدام کمیســیون نــوع گزینــش 
نیــز  را  انتخاباتــی  کمیســیون های  اعضــای 
ــد. آقــای معنــوی گفــت  ســوال برانگیــز خوان
کــه مدیــران تــازه کمیســیون های انتخاباتــی از 
زمانــی کــه وارد ایــن کمیســیون ها شــده انــد، 
هیــچ برنامــۀ جــدی بــرای برگــزاری انتخابــات 
شــفاف و عادالنــه اعــام نکرده انــد. بــه گفتــه 
آقــای معنــوی افــراد تــازه بــه جــای ایــن کــه 
ــات  ــی حفــظ اســتقال و ســامت انتخاب در پ
آینــده باشــند، بیشــتر خــود را بــه نهاد ریاســت 
ــن  ــد. ای ــاس می کنن ــته احس ــوری وابس جمه
مســایل ســبب شــده انــد کــه موجــی از 
نگرانــی هــا در جامعــه بــه وجــود آینــد. حــاال 
بســیاری ها ایــن ســوال را از خــود دارنــد کــه 
ــال در  ــه ح ــا ب ــت ت ــای دول ــدام ه ــا اق واقع
جهــت اصــاح نظــام انتخاباتــی بــوده و دولت 
مــی خواهــد انتخابــات آینــده بــه دور از تقلــب 
هــا و جعــل کاری هــا برگــزار شــود و یــا نــه؛ 
بــل تمــام ایــن اقــدام هــا فقــط روپوشــی بــوده 
ــرای اغفــال اذهــان عمومــی و ایجــاد  اســت ب
ــتکاری و  ــرای دس ــای کاذب ب ــوع فض ــک ن ی
احتمــاال تاثیــر گــذاری در انتخابات آینــده. این 
ــبوع  ــه را مش ــای جامع ــاال کل فض ــه ح دغدغ
ــی اســت  کــرده و همــه جــا ســخن از تعهدات
کــه دولــت وحــدت ملــی در راســتای اصــاح 
نظــام انتخاباتــی در آغــاز ایجــاد خــود ســپرده 
ــود. مشــکل اساســی این  جاســت کــه از میــان  ب
دو جنــاح موجــود قــدرت در کشــور یکــی آن 
ــات  ــج انتخاب ــه را از نتای ــترین صدم ــه بیش ک
ــرای  ــل بیشــتری ب ــل شــده، تمای گذشــته متقب
ــه  ــه جانب ــترده و هم ــات گس ــام اصاح انج
ــی  ــت ول ــی اس ــای انتخابات ــیون ه در کمیس

ــب  ــایه تقل ــا در س ــه عمدت ــر ک ــاح دیگ جن
هــای ســازمان یافتــه و دخالــت هــای مدیــران 
پیشــین کمیســیون هــای انتخاباتــی بــه قــدرت 
رســیده اســت و اتفاقــا قــدرت اصلــی را نیــز 
ــان  ــورت خواه ــچ ص ــه هی ــار دارد، ب در اختی
ــه وارد  ــی و از جمل ــه سیاس ــرای توافقنام اج
کــردن اصاحــات در نظــام انتخاباتــی کشــور 
روزهــای  همــان  از  مســاله  ایــن  نیســت. 
نخســت آغــاز بحــث هــا در مــورد اصاحــات 
ــر  ــت ه ــا گذش ــود و ب ــخص ب ــی مش انتخابات
روز خــود را بیشــتر از پیــش نشــان مــی دهــد. 
ریاســت اجراییــه کشــور کــه خــود را متضــرر 
اصلــی نــوع مدیریــت انتخابــات ریاســت 
جمهــوری گذشــته مــی دانــد تــاش هــای را 
ــی  ــام انتخابات ــات در نظ ــاد اصاح ــرای ایج ب
ــی  ــوده ول ــر ب ــد موث ــه هرچن ــورت داده ک ص
ــه هیــچ وجــه کافــی نبــوده اســت. ریاســت  ب
اجراییــه بایــد بیشــتر از ایــن هــا بــرای اصــاح 
نظــام انتخابــات در کشــور مســاعی بــه خــرچ 
ــی  ــم م ــرایطی را فراه ــل ش ــی داد و حداق م
ــنامه  ــع شناس ــا توزی ــات ب ــه انتخاب ــاخت ک س
ــوس کارت  ــتکم از کاب ــی دس ــای الکترونیک ه
هــای رای دهــی کــه مــی شــود بــه ســاده گــی 
ــت.  ــی یاف ــات م ــرد، نج ــب ک ــا تقل ــا آن ه ب
براســاس آمــار رســمی همیــن حــاال بیشــتر از 
ــور  ــی در کش ــون کارت رای ده ــت میلی بیس
ــده  ــع ش ــات توزی ــیون انتخاب ــوی کمیس از س
ــرون  ــه در بی ــای را ک ــداد کارت ه ــم تع و رق
کشــور و در کشــورهای همســایه بــرای تقلــب 
ــی  ــامل نم ــد، ش ــات چــاپ شــده ان در انتخاب
ــای رای  ــد کل کارت ه ــرار باش ــر ق ــود. اگ ش
دهــی موجــود در کشــور را بخواهیــم تخمیــن 
ــت  ــتر از کل جمعی ــی بیش ــاید رقم ــم ش کنی
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــتان باش ــاکن در افغانس س
ایــن مســاله چگونــه ممکــن اســت کــه 
ــب و  ــایه تقل ــه دور از س ــده ب ــات آین انتخاب
ــی  ــم وقت ــرد، آن ه ــورت گی ــل کاری ص جع
کــه تمایــات جناحــی و تیمــی در کمیســیون 
ــد؟ از  ــت کن ــز از آن حمای ــی نی ــای انتخابات ه
ــی بایســت  ــه م طــرف دیگــر ریاســت اجرایی
کــه نقــش پرزنــگ تــری در گزینــش اعضــای 
ــرد  ــی ک ــازی م ــی ب ــای انتخابات ــیون ه کمیس
ــیون  ــای کمیس ــه داراالنش ــژه متوج ــه وی و ب
ــر  ــار دیگ ــک ب ــه ی ــود ک ــی ب ــات م انتخاب
امــر خیــل دیگــری در آن راه پیــدا نکنــد. 

براســاس برخــی گفتــه هــا ریاســت جمهــوری 
ــت  ــه ریاس ــت ک ــی آن اس ــدت در پ ــه ش ب
داراالنشــای کمیســیون بــه فــردی ســپرده شــود 
ــل تیمــی  ــق خاطــر و تمای ــاد تعل ــن نه ــه ای ک
داشــته باشــد. اگــر چنیــن شــود، بــدون شــک 
انتخابــات آینــده نــه تنهــا کــه مثــل انتخابــات 
ــزاری  ــل کاری برگ ــب و جع ــا تقل ــته ب گذش
خواهــد شــد کــه شــاید بیشــتر از آن بــا فســاد 
ــوری  ــت جمه ــود. ریاس ــوده ش ــب آل و تقل
بــدون شــک نمی خواهــد کــه انتخابــات آینــده 
ــاد  ــن نه ــته های ای ــوذ و خواس ــه دور از نف ب
ــی  ــای فعل ــی اعض ــا برخ ــود. حت ــزار  ش برگ
ــی در  ــا اطاعات ــه آن ه ــد ک ــس می گوین مجل
اختیــار دارنــد کــه ریاســت جمهوری خواهــان 
ــا  ــات هــم نیســت و شــاید ت برگــزاری انتخاب
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــان برگ زم
آینــده مجلــس نماینــده گان هــم چنــان بــه کار 
خــود ادامــه دهــد. در همیــن حــال ایــن نکتــه 
ــر  ــا اگ ــه حت ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــم نبای را ه
انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی 
ــه دور  ــاز ب ــود، ب ــزار ش ــده برگ ــال آین در س
برگــزار  ریاســت جمهوری  دخالت هــای  از 
نخواهــد شــد. در طــول پانــزده ســال گذشــته 
ــل شــده  ــه یــک فرهنــگ معمــول تبدی ــن ب ای
انتخابــات  کار  در  ریاســت جمهوری  کــه 
ــراد خــود را از  ــد و شــماری از اف ــت کن دخال
راه تقلــب و جعــل کاری از والیت هــای کشــور 
ــا  ــت آن ه ــا در موجودی ــازد ت ــس س وارد مجل
ــای  ــم گیری ه ــری در تصمی ــگ ت ــش پررن نق
مجلــس نماینــده گان داشــته باشــد. امــا ســوالی 
کــه مدیــران کشــور از آن تــا بــه امــروز غفلــت 
ــوده  ــات ب ــردم در انتخاب ــش م ــد، نق ــرده ان ک
اســت. آیــا آن هــا فکــر می کننــد کــه در 
ــل کاری  ــب و جع ــان تقل ــه گم ــی ک انتخابات
ــات در  ــردن اصاح ــدم وارد ک ــل ع ــه دلی ب
ــول  ــا قب ــان ب ــم چن ــردم ه ــد، م ــاال باش آن ب
خطرهــای کــه می توانــد آن هــا را تهدیــد 
ــد  ــای رای خواهن ــدوق ه ــای صن ــه پ ــد، ب کن
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــوال ب ــن س ــد؟ ای آم
ــن احتمــال  ــی ای ــدارد ول ــا حــال پاســخی ن ت
بســیار زیــاد اســت کــه مشــارکت در انتخابــات 
آینــده بــه دلیــل عــدم اعتمــاد مــردم بــه نتایــج 
ــت  ــه دول ــزی باشــد ک ــر از چی آن بســیار کمت

ــت.  ــرده اس ــن ک آن را تخمی
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انتـخابات آینده،
 تجربۀ تلخ تر از گذشته

 

امــروز، اولیــن روزی اســت کــه یــک بــارزگان و ورزش کار 
ــکا  ــوری امری ــوان رییس جمه ــه عن ــی، ب ــروف امریکای مع
کارش را در کاخ ســفید آغــاز کرده اســت. دونالدترامــپ کــه 
ــت جمهوری  ــه ریاس ــدا ب ــرو ص ــر س ــات پ ــک انتخاب در ی
ــزم  ــا تروری ــگ ب ــوولیت جن ــع مس ــید، در واق ــکا رس امری
ــکا را،  ــخ امری ــی تاری ــگ خارج ــن جن ــز طوالنی تری و نی
امــا در افغانســتان بــه عهــده می گیــرد. او در شــرایطی 
رییس جمهــوری امریــکا می شــود کــه جهــان در یــک 
و  اســت  گرفتــه  قــرار  از گذشــته  متفــاوت  وضعیــت 
ــه  ــمتی ب ــه س ــت، دارد ب ــن وضعی ــداد ای ــتان در امت افغانس
پیــش مــی رود کــه هیــچ کســی نمیدانــد کجاســت. در ایــن 
حــال حضــور رییس جمهــور تــازه بــا مشــخصات متفاوتــی 
کــه از او بــه معرفــی گرفتــه شــده اســت، نظرهــای متفاوتــی 
را در افغانســتان برانگیختــه اســت. هنــوز مردم در افغانســتان 
ــر و  ــه زود قه ــد ک ــه می گوین ــی ک ــد تراپ ــد دو نال نمی دانن
عصبــی اســت بــا رییس جمهــور غنــی کــه نیــز زود قهــر و 
عصبــی اســت، چــه  خواهــد کــرد. امــا پیداســت کــه روابــط 
هــر دو رییس جمهــوری باالتــر از روابــط فــردی و بــر بنیــاد 
ــا  ــند امض ــک س ــتن ی ــا و داش ــله توافق نامه ه ــک سلس ی
شــده اســتراتیژیک نظامــی اســت کــه بــه پیــش مــی رود. از 
ــود  ــی ش ــه عصب ــی، هرچ ــور غن ــر، رییس جمه ــرف دیگ ط
بــر ســر مامــوران خــودش هســت و قطعــا در برابــر رییــس 
جمهــور امریــکا متواضــع خواهــد بــود و بالعکــس. امــا آنچه 
کــه بــرای مردمــان ایــن کشــور اهمیــت دارد ایــن اســت کــه 
امریــکای زیــر امــر دونالــد ترامــپ، چــه برخــوردی بــا ایــن 
ــر  ــان در براب ــگ جه ــکا و جن ــخ امری ــی تاری ــگ طوالن جن
ــرای  ــتان ب ــوز افغانس ــرا هن ــت. زی ــد داش ــزم خواه تروری
امریکایی هــا یــک هــدف اســت و بــه نظــر نمی رســد 
کــه دو نالــد ترامــپ نیروهــای باقــی مانــدۀ امریکایــی را از 
افغانســتان خــارج کنــد. در جنــگ افغانســتان حــاال نســبت 
بــه گذشــته پیچیــده گی هایــی ایجــاد شــده اســت؛ چنانکــه 
حــاال تروریــزم طالبانــی بــه گونــه آشــکار بــرای برخی هــا به 
ــرای برخی هــای  ــق سیاســت خارجــی، ب ــزار تطبی ــوان اب عن
ــرای  ــز ب ــر و نی ــر بدت ــد در براب ــۀ ب ــاب گزین ــر انتخ دیگ
برخی هــای دیگــر یــک ســرگرمی و درامــد اســت. امــا بــرای 
امریــکا ایــن جنــگ بــه حیثیــت و آبــرو تبدیــل شده اســت. 
بســیاری ها بــاور داشــتند کــه بــا آمــدن او بامــا امریکایی هــا 
از افغانســتان می رونــد و دامــن جنــگ هــم بــه گونه یــی بــر 
چیــده خواهــد شــد؛ زیــرا دمکرات هــا نرم تــر از جمهــوری 
ــا  ــد؛ ام ــرق می کن ــت ف ــه وضعی ــن گون ــد و ای ــان ان خواه
ــه  ــا ک ــال دوران اوبام ــت س ــه هش ــم ک ــس دیدیدی برعک
خــارج شــدن صــد هــزار ســرباز امریکایــی را از افغانســتان 
در پــی داشــت، مثــل دوران جــورج بــوش جمهــوری خــواه 
ــد  ــاور دارن ــود و نیــز حــاال هــم برخی هــا ب در افغانســتان ب
ــد  ــاوت خواه ــورد متف ــگ برخ ــن جن ــه ای ــپ ب ــه ترام ک
ــرون خواهــد کــرد  داشــت و نیروهایــش را از افغانســتان بی
و یاهــم بــا نظامی گــری شــدید کار جنــگ را یک ســره 
خواهــد ســاخت. بازهــم بــاور مــا ایــن اســت کــه وضعیــت 
متفاوت تــر از گذشــته اســت و ترامــپ نمی توانــد کا را 
یــک ســره کند. زیــرا دورنمــای روابــط خارجــی امریــکا در 
ــای  ــلیقه ها و رویه ه ــا س ــط گروه ه ــت و فق ــی اس کل یک
متفاوتــی را بــرای رســیدن بــه آن روی میــز قــرار می دهنــد. 
ــد  ــی ان ــراث دار جنگ ــان می ــورت؛ جمهوری خواه ــه هرص ب
کــه همیــن حــزب در افغانســتان راه انداخــت و حــاال هــم 
طــی ســال های دیگــر بــه آن دســت و پنجــه نــرم خواهنــد 
کــرد. امــا انتظــار ایــن اســت کــه آقــای ترامــپ نگاهــش را 
ــن  ــی و دیزای ــر واقع ــای غی ــه نگاه ه ــتان از زاوی ــه افغانس ب
شــده بیــرون بکشــند و بایــد امریــکا در ایــن یک ونیــم دهــه 
حضــور در افغانســتان بــه واقعیت هــای اصلــی دســت یافتــه 
ــکا بعــد از  ــد کــه امری ــردم افغانســتان انتظــار دارن باشــد. م
ایــن بایــد جنــگ را فشــرده ســازد و پاکســتان را زیــر 
ــه از دل  ــی اش ک ــر منطقه ی ــا در راهب ــد ت ــرار ده ــار ق فش
ــکا  ــز امری ــد و نی ــان ده ــاف نش ــذرد، انعط ــتان می گ افغانس
بایــد از رونــد واقعــی دمکراســی و رای مــردم در افغانســتان 
حمایــت کنــد و همــکار متقلبــان نشــود تــا مــردم بتواننــد بــه 
سرنوشــت شــان  بــا رای شــان حاکــم شــوند. اگــر ایــن کار 

ــود. ــم درســت می ش ــا ه ــه کاره ــد بقی ش
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برنامۀ  و  نظر  که  است  داده  گزارش  دیپلومات  نشریه 
افغانستان  با  رابطه  در  امریکا  منتخب  جمهور  رییس 

روشن نیست.
دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب امریکا که دیروز 
و  کرد  برگزار  را  تحلیف  مراسم  جمعه )20 جنوری( 
پیشین  جمهور  رییس  اوبا  بارک  از  رسمًا  را  قدرت 
برنامۀ روشن در مورد  تا هنوز  تسلیم شد  این کشور 

افغانستان ندارد.
 2012 سال  در  مصاحبه  یک  در  ترامپ  دونالد  آقای 
از  را  خود  سربازان  باید  متحده  ایاالت  که  بود  گفته 
افغانستان خارج کند و دالرهایی که به افغانستان کمک 

می کند را برای بازسازی امریکا به مصرف برساند. 
تاوان  ترامپ  که  می دهد  نشان  اخیر  بررسی های  اما، 
ژیوپولتیکی این نظریه خود را درک کرده و در صحبت 
 2 در  غنی  محمداشرف  افغانستان  جمهور  رییس  با 
دسمبر تعهدات امریکا را به افغانستان تکرار کرده است.

در صحبت تیلفونی  آقای ترامپ با غنی روی نگرانی ها 
با  مبارزه  در  و  کرده  تمرکز  امنیتی  چالش های  و 

تروریسیم وعده همکاری سپرده است.

این نظریۀ جدید ترامپ همزمان با ارسال 300 سرباز 
قوای بحری امریکا به والیت هلمند عایمی می باشند 
برای  را  تعهدات خود  هم  امریکا  بعدی  که حکومت 
از  پس  داد.  خواهد  ادامه  افغانستان  در  ثبات  تأمین 
امریکا  هلمند  جنوبی  والیت  در  ناامنی ها  گسترش 
300 مرد تفنگدار تازه نفس را در این والیت مسستقر 

گردانید.
افغانستان  در  جهانی  مهم  بازیکن  امریکا  هرچند 
تأمین  در  امریکا  ژیوپولتیکی  نگاه  از  اما  می باشد؛ 
دارد  به عهده  را  نقش  افغانستان کمترین  آینده  امنیت 
است  افغانستان  همسایه  کشورهای  اول  مرحله  در  و 
که باید در این راستا تاش نمایند و هر نوع کوشش 
برای خارج نگهداشتن این بازیکنان از صحنه سیاسی 
چالش  بزرگترین  بود.  خواهد  نظری  کوتاه  افغانستان 
ائتاف  یک  تشکیل  افغانستان  در  امریکا  دیپلوماسی 
واقعی می باشد که تمام اعضای آن خواهان تشکیل یک 
از نگاه  بتواند  باشند که  ثبات  با  امنیت و  با  افغانستان 
حکومتداری متکی بخود باشد و توانایی دفاع از خود 

را داشته باشد. 

افغانستان  در  روسیه  دخالت  اخیراً  هم،  طرفی  از 
وهمکاری با طالبان نگرانی ها شدید شرکای بین المللی 
برانگیخته است، هرچند  را  امریکا  از جمله  افغانستان 
این دخالت جدید نیست؛ اما نزدیکی روسیه با طالبان 
دوره های  در  که  را  مشکاتی  روس ها  می باشد.  نو 
گذشته در افغانستان تجربه کرده اند فراموش نمی کنند، 
اما اکنون روسیه برای بلند بردن موقف خود در معامله 
با امریکا و تقویه امنیت منطقه باید با طالبان یک نوع 

ارتباط داشته باشد.
این در حالیست که اخیراً بعضی از رسانه ها می گویند، 
روسیه با طالبان نزدیک شده و حتی آن ها را حمایت 
روسیه  که  ندارد  وجود  سندی  هیچ  هرچند  می کند. 
آنقدر  اما موضوع اسلحه  باشد،  داده  به طالبان اسلحه 

که  نمی باشد  هم  روسیه  نفع  به  این  و  نیست  مطرح 
بحران افغانستان را بیشتر شعله ور بسازد؛ اما روسیه با 
طالبان شاید تبادله معلومات و ارتباط دپلوماتیک داشته 
باشند تا به مقابل دشمن مشترک یعنی داعش از آن ها 

استفاده کند.
نشریه ژیوپولیتیک فویچر نیز در مورد گفته است که 
برعکس روسیه نمی تواند حاالت افغانستان و آینده آن 
را نادیده بگیرند، زیرا افغانستان در سرحدات جنوبی 
آن موقعیت دارد و روسیه از این هراس دارد که بحران 
افغانستان به کشورهای آسیای میانه هم سرایت خواهد 
کرد. در تمام این ماجرا یک چیز قابل توجه است که 
ژیوپولیتیکس روسیه را مجبور ساخته است از جنگ با 

جهادیست ها به اتحاد با آن ها بپردازد.

روح اهلل بهزاد
انتخابات  بر  ناظر  و  مدنی  جامعۀ  نهادهای  در  مسووالن 
فعلی،  کارت های  با  انتخابات  طرف  به  رفتن  می گویند، 
بی اعتمادی مردم به حکومت و کمیسیون انتخابات را بیشتر 

می سازد.
در  تقلب  اصلی   عامل  که  اند  باور  این  بر  هم چنان  آنان 
انتخابات های گذشته، موجودیت کارت های رأی دهی فعلی 
است و کمیشنران کمیسیون های انتخابات "عقل ُکل" نیستند 
با مردم، احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و  باید در مشوره  و 

رسانه های کار کنند.
به گفتۀ فعاالن مدنی و ناظران انتخاباتی، یکی از عامل های 
اصلی تقلب در انتخابات های گذشته، موجودیت کارت های 
به  نیز  انتخابات  نظام  در  اصاحات  کمیسیون  و  بود  فعلی 

حکومت پیشنهاد باطل شدن این کارت ها را داده بود.
رییس  تازه گی  به  که  می گردد  ابراز  حالی  در  گفته ها  این 
انتخابات  که  است  کرده  اعام  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کارت های  با  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی  پشروی 

رأی دهی کنونی برگزار می گردد.
عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات  نهاد  رییس  رشید،  یوسف  محمد 
افغانستان یا فیفا در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید: 
اگر کمیسیون انتخابات با کارت های فعلی به طرف انتخابات 
برود، گلم انتخابات جمع شده و اعتماد نهایی که مردم به 
از  داشتند هم  انتخابات  ملی و کمیسیون  حکومت وحدت 

بین می رود.
آقای رشید می افزاید: در انتخابات های گذشته برجسته ترین 
بود.  فعلی  کارت های  انتخابات،  بی نظمی  و  تقلب  عاملی 
داخلی  ناظران  پشنهادهای  اگر  آینده  انتخابات  مدیران 
به  که  است  این  معنای  به  نگیرند،  نظر  در  را  بین المللی  و 

توقعات مردم پشت پا زده اند.
آقای رشید تأکید می کند که یکی از پیشنهادهای کمیسیون 
اصاحات انتخاباتی به حکومت و کمیسیون انتخابات، عدم 
کارایی و باطل شدن کارت های فعلی بود، با این حال، اگر ما 
تجربۀ تلخ گذشته را بازهم تکرار کنیم، فاتحۀ دموکراسی و 

انتخابات را باید خواند.
به  اشاره  با  افغانستان  عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات  نهاد  رییس 
این که کمیسیون انتخابات باید پروسۀ انتخابات را از انحصار 
و  است  ملی  پروسۀ  انتخابات  گفت:  کند،  بیرون  نهاد  یک 
باید مردم محور باشد. حکومت کمیسیون انتخابات را متوجه 
سازد که اگر نابسامانِی در انتخابات ُرخ دهد، مسووالن آن به 

دادگاه معرفی خواهند شد.
محمد یوسف رشید که عضو کمیتۀ گزینِش کمیشنران جدید 
کمیسیون های انتخابات نیز بود، در پاسخ به این پرسش که 
آیا کمیشنران تازۀ کمیسیون انتخابات توانایی آن را دارند تا 
مستقانه کارهای شان را انتجام دهند، اظهار داشت: "مدیران 
کمیسیون های فعلی تجربۀ انتخابات های گذشته را دارند و 

می توانند با مشورت با احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی، جامعۀ 
جهانی، اپوزیسیون و هم چنان رسانه ها، دیدگاه مردم را رصد 

کرده مطابق به خواست مردم کار کنند."
او گفت: "کمیشنران کمیسیون های انتخابات عقل ُکل نیستند 
که بی اعتنا به مردم، احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و رسانه ها 

در بین خود تصمیم بگیرند و به طرف انتخابات بروند."
مدنی  جامعۀ  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز  حال،  این  در 
اعتمادی  فضای  ملی  وحدت  می گوید: حکومت  افغانستان 
را که باید ایجاد می کرد، نکرده است و با وضعیت گذشته 

نیز احیا نمی گردد.
به  باشد  قرار  اگر  گفت:  سخنانش  ادامۀ  در  رفیعی  آقای 
سیستم سابقه و کارت های سابقه به طرف انتخابات برویم، 
در واقع هم به فساد گذشته ُمهر تأیید گذاشته ایم و هم فضای 
اعتمادی را که باید کمیسیون انتخابات باید ایجاد می کرد و 

نتوانست بازهم ناتوان باقی خواهد ماند.
به گفتۀ رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان: "رفتن به طرف 
انتخابات با کارت های گذشته و سیستم سابقه، بی اعتمادی 
و بی باوری نسبت یه حکومت و کمیسیون انتخابات بیشتر 

می شود."
فرصت  هنوز  حکومت  که  است  باور  این  بر  رفیعی  آقای 
هم  و  کند  اقدام  برقی  شناس نامه های  مورد  در  هم  تا  دارد 

بتواند یک نظام جدیدی انتخاباتی به ویژه ساحات رأی دهی 
را مشخصسازد تا اشخاص واجد شرایط در همان حوزه ها 

رأی بدهند.
واکنش ریاست اجرایی

در پی اعام کمیسیون انتخابات مبنی بر این که با کارت های 
ولسوالی های  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  به سوی  فعلی 
به  اجرایی در نشست خبریی در واکنش  می رویم، ریاست 
این اظهارات گفت، برگزاری انتخابات با کارت های موجود 

رأی دهی روند انتخابات را به سوی بحران و تقلب می برد.
مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی هم چنان 
زمینۀ  که  نمی شود  داده  اجازه  هیچ کس  به  که  داشت  بیان 

سوءاستفاده در کمیسیون های انتخاباتی را فراهم سازد.
آقای رحیمی تأکید کرد که برگزاری انتخابات با کارت های 
فعلی انتخابات را قطعًا به طرف بحران و تقلب می برد و در 
میکانیسم و سازکار جدید روی دست  باید یک  این زمینه 
گرفته شود. او گفت که کمیسیون های گذشته بیشتر از نفوس 

افغانستان کارت توزیع کرده بودند. 
سخنگوی ریاست اجرایی اذعان داشت که در امر برگزاری 
هیچ گونه  و  است  متعهد  ملی  وحدت  حکومت  انتخابات 

مانعی فرا راه آن وجود ندارد.
یک  انتخاباتی  نظام  در  بنیادین  اصاحات  اوگفت:"آوردن 

شرایطی  در  را  انتخابات  که  نیست  قرار  است،  پیش شرط 
وسوءاستفاده ها  تقلب  سایۀ  در  دیگر  بار  که  کنیم  برگزار 
برگزار شود و یکبار دیگر کشور، سیاست و روند سیاسی را 

به بحران ببریم."
در  اصاحات  آوردن  برای  که  کرد  تصریح  رحیمی  آقای 
نظام انتخابات حکومت متعهد است و قبل از به میان آمدن 

اصاحات، هیچ عجله یی برای برگزاری انتخابات، ندارند.
در عین حال، اعضای مجلس نماینده گان در آخرین نشست 
عمومی شان گفتند، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای 
بزرگ  اشتباه  فعلی، یک  رأی دهی  کارت های  با  ولسوالی ها 
است و کمیسیون مستقل انتخابات باید در این زمینه تجدید 

نظر کند.
آنان هم چنان تأکید کردند که کارت های رأی دهی موجود، 
مواجه  مشکل  با  را  جمهوری  ریاست  گذشتۀ  انتخابات 
قابل  مدرک  براساس  انتخابات  کمیسیون  باید  و  ساخت 

اعتماد انتخابات آینده را برگزار کند.
کارت  با  انتخابات  برگزاری  پارلمان،  در  مردم  نماینده گان 
رأی دهی موجود را فاقد مشروعیت خواندند و تأکید کردند 
که از این تصمیم کمیسیون انتخابات چنین بر می آید که این 

کمیسیون توان برگزاری انتخابات را به زودی ندارد.
سه ماه مهلت

هم زمان با این، یک عضو کمیسیون انتخابات اعام کرده که 
این کمیسیون سه ماه مهلت دارد تا با ارایۀ برنامه های کاری 

خود، زمان برگزاری انتخابات را اعام کند.
که  اظهارداشت  انتخابات  کمیسیون  عضو  بیدار،  رفیع اهلل 
اعام تقویم انتخاباتی نیازمند مقدماتی است که در صورت 

برآورده شدن آن ها به اطاع همه گان می رسد.
او افزود: همکاری و مشاوره با طرف های مرتبط با انتخابات، 
کارت های رأی، تهیه فهرست رأی دهنده گان همچنین مراکز 
رأی گیری و دیگر حمایت های تدارکاتی نیز زمان برگزاری 

انتخابات را تعیین می کند.
بیدار تصریح کرد که کمیسیون انتخابات سه ماه فرصت دارد 

تا برنامه های کاری خود را ارایه کند.
زمان  این  در  که  است  گفته  انتخابات  کمیسیون  عضو  این 
توازن  شده،  بازنگری  کمیسیون  این  کارهای  دستور  کوتاه، 
میلیون   21 هم چنین  شود،  مشخص  انتخاباتی  حوزه های 
کارت رأی و فهرست دقیق رأی دهنده گان نیز تهیه شده و 
پیشنهاد شده  نیز  به دولت  این کمیسیون  فهرست دبیرخانۀ 

است.
اعضای تازۀ کمیسیون های انتخابات درحالی برگزیده شدند 
که انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 به بحران کشیده 
امریکا،  امور خارجۀ  پادرمیانی وزیر  با  و  آن  پی  در  شد و 

حکومت وحدت ملی ایجاد گردید.
ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  به  منجر  که  توافق نامه یی  در 
نظام  در  سپردند  وعده  آن  کنندۀ  امضا  طرف های  گردید، 
انتخابات اصاحات به میان خواهند آورد تا به واسطۀ این 
در  تقلب  بدون  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  اصاحات، 

کشور تضمین گردد.
کمیشنراِن  انتخاب  در  تنها  اصاحات  ظاهراً  که  حاال 
کمیسیون های انتخاباتی خاصه شده است، چنین می نماید 
که این کمیشنران نیز از صاحیت چندانی برخوردار نیستند 
کمیسیون  فعلی  ساختار  می خواهند  محافظه کاری،  با  و 
ناظران  و  کارشناسان  از  بسیاری  باور  به  که  را  انتخابات 
انتخابات افغانستان، ساختار ناکارآمد است، حفظ و براساس 
آن انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را برگزار کنند.
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ترامپ 
با افغانستان چه خواهد کرد؟

با کارت های فعلی پای صندوق نرویم!
ریاست اجرایی: 

بیشتر از نفوس کشور کارت توزیع شده است

ابوبكر صديق

ACKU



محمدمجید عبدالهی 
مفهوم سیاست 

واژۀ سیاسـت ریشـه در زبـان عربـی دارد و از سـاس، سـیوس اخذ شـده اسـت. 
کلمـۀ سیاسـت در زبـان عربـی به معناهـای مختلفی بـه کار رفته اسـت. به عنوان 

نمونه: 
1( سسـت الرعیته سیاسـته. یعنی رعیت را سیاسـت کردم. سیاسـت کردن در این 

جملـه وقتـی بـه کار می رود کـه رعیت را بـه کاری امر و یا نهی کرده باشـند. 
2( سـوس فـان امورالنـاس: صیـر ملـکا و ملـک علیهم. یعنـی فانی امـور مردم 
را سیاسـت کـرد؛ یعنـی مالـک و صاحب اختیـار مـردم شـد و مقـدراِت آن هـا را 

به دسـت گرفـت. 
3( و سـاس السـلطان و الوالـی الرعیتـه. یعنـی: سـلطان و والی رعیت را سیاسـت 
نمـود. یعنـی کارهـای رعیـت را سرپرسـتی و تدبیـر نمـود. هم چنیـن در فرهنگ 
فارسـی کلمـۀ سیاسـت بـه معنـی حکـم رانـدن بـر رعیـت و اداره کـردن امـور 
مملکـت، حکومـت کردن، ریاسـت کردن، حکومت، ریاسـت حکـم داری عدالت 

و داوری نیـز آمده اسـت. 
از طـرف دیگـر، دانـش واژۀ سیاسـت را به طـور مفصـل در فرهنـگ و بینش عهد 
باسـتانی و سـیر تحـول آن را در مسـیرهای تاریخـی نیـز باید جسـت وجو نمود. 
تفکـر سیاسـی در عهـد باسـتان و در غـرب از یونـان آغاز شـد، اما علم سیاسـت 
بـه عنـوان یـک رشـتۀ آموزشـی عالی تا حدی نو اسـت و طی صد سـال گذشـته 
رشـد یافتـه اسـت. پیـش از آن بررسـی و توجـه پی گیرانـۀ سیاسـت در انحصـار 
شـهریاران، سیاسـت مدارن، فیلسـوفان و حقوق دانـان بـود. مردم در امـور عمومی 
نقـش نداشـتند و بـه سیاسـت و نظریه پـردازی سیاسـت )سیاسـی( هـم چنـدان 

نمی پرداختنـد. 
بـا پیدایـش دموکراسـی نـو و ناسـیو نالیسـم، انحصـار علـم سیاسـت بـه پایـان 
رسـید و سیاسـت کاری همه گانـی شـد. گسـترش آمـوزش و پـرورش بـه رشـد 
فزاینـدۀ آگاهـی سیاسـی توده هـای مـردم انجامیـد و از ایـن راه مـردم روز بـه 
روز بیشـتر در جریان هـای سیاسـی شـرکت کردنـد. دیگـر هیـچ سیاسـت مدار 
یـا متفکـری نمی توانسـت بی تـو جـه بـه مـردم باشـد. افـکار عمومـی اهمیـت 
زیـادی یافـت و بنابرایـن نـه تنهـا حکومت هـا بلکـه گروه هـای سـازمان یافته و 
احـزاب سیاسـی کوشـش های زیادی کردنـد تا بـر آن تاثیر گزارنـد. اجتماعات و 
تظاهـرات گسـترده، مشـخصۀ جریان های سیاسـی شـد. تشـکیات حزبـی رو به 
کمـال گذاشـت تـا در انتخابـات ادواری مبـارزه را تـا پیـروزی پیـش ببـرد و در 
دورۀ میـان انتخابـات بـرای حزب هواداران بیشـتر تبلیغات گسـترده را امکان پذیر 
گردانـد. تنهـا از ایـن راه احـزاب سیاسـی تـو انسـته اند به قدرت سیاسـی دسـت 
یابنـد، برنامه هـای خـود را عملی کنند و امکان دمکراتیک شـدن فزایندۀ سیاسـت 
عملـی را فراهـم آورنـد. ایـن و ضعیـت را نظریـۀ سیاسـی نمی توانـد نـا دیـده 
بگیـرد؛ بنابرایـن امـروز گفتـه می شـود که هـم اقتدار سیاسـی به مـردم تعلق دارد 
و قـدرت سیاسـی هـم باید در راسـتای منافـع توده ها عمـل کنند. نظریۀ سیاسـی 
اینـک در واقـع بـه سـنجش و ارزیابـی نهادهـای گوناگون سیاسـی می پـر دازد تا 

دریابـد آیـا ایـن نهادهـا قادرنـد منافـع مـردم را تاأمیـن کننـد یا نه. 
امـروز پرداختـن بـه نظریـۀ سیاسـی، دیگـر کاری بـرای اوقـات فراغـت عده یـی 
فـارغ از غـم نـان نیسـت، بلکـه کار همۀ کسـانی اسـت که بـه آن عاقـه دارند و 
می خواهنـد بـه نظریه پـردازی سیاسـی بپردازنـد تـا جریان هـای سیاسـی را تبیین 
کننـد. امـا در برسـی های سیاسـت ها و در مطالعـۀ علم سیاسـت دشـواری بزرگی 
و جـود دارد. همان طـوری کـه یلینـک بـه روشـنی گفتـه اسـت هیـچ علمـی بـه 

انـدازۀ علـم سیاسـت نیازمنـد دانش واژه هـای دقیق نیسـت...
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بخش هفــتم
بخش پنجــم

عبدالمنان دهزاد
غربـی،  قدرت هـای  و  کشـورها  بازی هـای 
امروز مسـلمان ها را واداشـته اسـت کـه ظاهراً 
بـرای رهایـی از دامِ آن هـا تـاش نماینـد؛ بـه 
همیـن دلیـل جـذِب نیروهای افراطـی و تندرو 
می شـوند کـه ایـن نیروهـا همچنـان از سـوی 
همـان قدرت هـا، به ویژه از سـوی اسـتخبارات 
انگلیـس و ایـاالت متحـدۀ امریـکا سـاخته و 
پرداختـه شـده اند. امـا شـبکه های اسـتخباراتی 
امریـکا از چنـان ظرفیـِت باالیـی برخوردارنـد 
کـه بـه قول یکی از رؤسـای سـازمان سـیا »در 
بهتریـن حالـت می توانیـم جنبش های اسـامی 
را طـوری بـه نفـع خویـش سـازمان دهی کنیم 
کـه حتـا خودشـان هـم نفهمنـد«. بـه همیـن 
دلیـل بـود کـه امریـکا هـم دسـت بـه ایجـاد 
گروه هـا  تسـامح ناپذیرترین  و  خطرناک تریـن 
در جهـان اسـام زد و هـم بـرای مقابلـه بـا 
کار،  ایـن  بـر زد. در  آن هـا دسـت و آسـتین 
یکـی  می کـرد:  دنبـال  را  مقصـد  دو  امریـکا 
این کـه کشـورهای جهـان را بـا خـود همنـوا 
کـرد تـا شـعار برتری طلبـی جهانـی خویـش 
را جامـۀ عمـل بپوشـاند و همچنان زمـام داران 
کشـورهای اسـامی را طـوری هماهنـگ نمود 
کـه یـا زیـر فرمـان امریـکا زنده گی کننـد و یا 
حـذف سیاسـی و مرگ را انتخـاب نمایند. این 
بازی هـای وحشـتناک غـرب، جهـان اسـام را 
در موقعیتـی قـرار داد کـه یا امریکایی شـدن را 
بپذیرنـد و یـا نیسـتی را، با این تفـاوت که این 
امریکایـی شـدن هم در وجود همۀ شـهرونداِن 
یـک سـرزمین تحقـق نمی یافـت، بلکـه اقلیِت 
آدم هـا می توانسـتند از نوکـری بـا امریـکا بهره 
از  یکـی  طالبـان،  از  پـس  افغانسـتان  ببرنـد. 

بهتریـن نمونه هـای آن بـه شـمار مـی رود.  
امریـکا در دوران جنـگ سـرد از بنیادگرایی به 
عنـوان برنده تریـن سـاح علیـه کمونیسـم در 
جهان اسـام اسـتفاده کرد. وقتی که کمونیسـم 
توسـط ایـن نیـروی خـداداد بـه زانـو درآمـد، 
»دیـدگاه مزبور تقویت شـد و بسـیاری از افراد 
را در غـرِب پیشـرفته ترغیـب کـرد کـه بـاور 

بنیادگرایـی  به ویـژه  دینـی،  بنیادگرایـی  کننـد 
اسـامی، جایگزیِن مارکسیسـم بـه عنوان خطر 
اصلـی بـرای نظم جهان شـده اسـت«)هی وود: 
برابـِر  در  امریـکا  سـبز  کارت  وقتـی    .)496
از  موفـق  جهـان  در  کمونیسـم  سـرخ  کارت 
آب بیـرون شـد، بـرای آینـدۀ امریکا بـه کارت 
سـرخ مبـدل گردیـد. در همین برهـه از تاریخ 
بـود کـه نظریـۀ برخـورد تمدن هـا نخسـت از 
سـوی برنـادر لویـس در سـال 1956 و بعـداً 
بـه عنوان دکترین اسـتراتژیک امریکا از سـوی 
سـاموئل هانتینگتون در سـال 1993 مطرح شد 
و جهـان اسـام را وارد بـازی خطرناکـی کرد؛ 
بازی یـی کـه هیـچ کـس آینـدۀ استخوان سـوزِ 

نمی کنـد.  پیش بینـی  را  آن 
بـه هر تقدیـر، شـمارِ کثیـری در جهـاِن مدرن 
باورمنـد بودنـد کـه دیگـر ایـن جهـان جایـی 
تنـدروی  بنیاد گرایـی و  بـرای نفـس کشـیدِن 
کمونیسـم  بلـوک  نابهنـگامِ  نیسـت. شکسـت 
در جهـان بـه ایـن ادعـا قـوت بخشـید کـه در 
باالتریـن فـاز آن بـه »پایـان تاریخ« تعبیر شـد؛ 
چـون کمونیسـم هـم به تمـام معنـا، در بسـتِر 
افراط گرایـی قـدم مـی زد. یعنـی هـر مکتبی که 
نسـبت بـه یـک راه و آرمـان تعهـد باقیـد و 
شـرط داشـته باشـد، و هیچ گونـه نقـد، ایـراد 
و اشـکالی را در شـأِن آن آرمـان ندادنـد، ره 
مسـیری  می گشـاید؛  تنـدروی  و  افـراط  بـه 
مهم تریـن  از  یکـی  پیمـود.  کمونیسـم  کـه 
نگرفتـن  جـدی  و  پنداشـتن  مذمـوم  دالیـل 
بنیادگرایـان در جهـان معاصـر ایـن اسـت کـه 
آن هـا اگـر روزگاری از حـوزۀ شـعار و پیـکار 
یابنـد،  دسـت  اسـتقرار  و  عمـل  حـوزۀ  بـه 
در  به ویـژه  می شـوند،  مواجـه  بن بسـت  بـا 
حـوزۀ دولـت داری. بـه قـول "اندروهـی وود" 
بنیادگرایـی  ضعـف[  محدودیت های]نقـاط 
کـه  شـد  خواهـد  آشـکار  کامـًا  هنگامـی 
به دسـت  را  قـدرت  بتواننـد  بنیادگرایـان 
آوردنـد و آن گاه بـا وظایـف دشـوارِ حکومت 
کـردن روبـه رو شـوند)هی وود: 538(؛ راهـی 
پیمـود.  افغانسـتان  در  طالبـان  رژیـم  کـه 

حکومـت داری طالبـان در بهتریـن نمونـه اش، 
نمایـش  بـه  را  بنیادگرایـی  واقعـی  چهـرۀ 
یـک  در  را  حکومـت داری  طالبـان  گذاشـت. 
کشـورِ متنـوِع مثـل افغانسـتان با سـنِت اسـتاد 
ـ شـاگردی در مدرسـه های دینـی بـه اشـتباه 
گرفتنـد. آنـان تمام کارکنـاِن دولتـی را از طبقۀ 
مـا و مولوی گماشـتند، حتـا وزارت خانه ها و 
ریاسـت های مسـلکی و تخصصـی را هـم بـه 
طبقـۀ مـا دادند)ماهایـی کـه اکثریـِت آن هـا 
بـا ابتدایی تریـن مباحـث دینـی آشـنا نبودنـد، 
تمـام  آن هـا  دیگـر(.  مباحـث  بـه  رسـد  چـه 
کردنـد  جمـع  را  ادارات  چوکی هـای  و  میـز 
بـه جـای آن هـا، دوشـک و بسـترۀ سـنتی  و 
همـوار نمودنـد، تـا سـنِت دینـی را بـه جـای 
آورده باشـند. فراتـر از آن، گماشـتن افـراد در 
پسـت های دولتـی بر اسـاس تحصیـات عالی 
و معیـاری نبـود، بل مهم ترین شـرط اسـتخدام 
کارمنـدان دولتـی ایـن بـود کـه متقاضـی بایـد 
یـک آیـت از قـرآن شـریف را قرائـت نمایـد، 
تـا صاحـب وظیفه شـود. وحید مژده نویسـندۀ 
کتـاب »افغانسـتان و پنـج سـال سـلطۀ طالبان« 
می گویـد کـه: اگر طالبـی می خواسـت در یک 
اداره وظیفـه بگیـرد، با جواب دادِن چند سـوال 
خیلـی سـاده گماشـته می شـد. مثًا ما حسـن 
آخنـد وزیر خارجـۀ طالبان، از طالـِب خواهاِن 
وظیفـه می پرسـید، در مدرسـه کـدام کتاب هـا 
مـا  نـزد  اسـت. روزی شـخصی  را خوانـده 
محمدحسـن آمـد و گفـت کـه می خواهـم در 
وزارت امـور خارجـه مقـرر شـوم و آیاتـی از 
قـرآن مجیـد را بـه آواز خـوش قرائـت کـرد. 
او مسـئوول یکـی از شـعبات سیاسـی تعییـن 
شـد)مژده، 1382: 42(. یعنی گرفتِن مسـوولیت 
در یکـی از شـعباِت مهـِم سیاسـی آن هـم در 
وزارت خارجـۀ یـک کشـور، بـه قرائـِت یـک 
نـه  داشـت،  بسـته گی  مجیـد  قـرآن  از  آیـت 
بـودن  شـهروند  تخصـص،  سیاسـی،  دانـش 
و وفـادار بـودن بـه ارزش هـای ایـن کشـور. 
کـه  می پرسـید  طالبـان  از  کسـی  اگـر  فرضـًا 
"چـرا در کنـار خوانـدن قرآن کریـم، از تابعیت 
و تخصصـش سـوال نمی کنیـد؟" قطعـًا یـک 
پاسـخ می داشـتند: »چون مسـلمان اسـت، پس 
کافـی اسـت!«. پرسـش ایـن اسـت که آیـا این 
دیـد در همۀ کشـورهای اسـامی، به خصوص 
ایجـاد  را  طالبـان  کـه  اسـامی یی  کشـورهای 
و روانـۀ کشـور مـا کردنـد )پاکسـتان، امـارات 

متحـدۀ عـرب و...(، یک سـان بـود؟
بیگانه تریـن گروه هـا نسـبت  از  طالبـان یکـی 
بـه جهـاِن امـروز بودنـد، آنـان حتـا روزنامـه 
خوانـدن را بـرای فرمانبـران و رعیت شـان گناه 
می دانسـتند. مـژده از قـول ماحسـن آخند که 
یکـی از بلندپایه تریـن مقام هـای رژیـم طالبـان 
بـود، می نویسـد کـه او )ماحسـن( از چـاپ 
روزنامه هـا در کابـل به شـدت ناراحـت بـود. 
وی می گویـد »مـن بـه قندهـار مـی روم و در 
مـورد ممنوعیـت چـاپ روزنامه در افغانسـتان 
صحبـت می کنـم؛ چون اکثـِر مردم ما بی سـواد 
اسـت، تنهـا شـنیدن صـدای رادیـو شـریعت 
کافـی اسـت. خـود مـن در زنده گی یـک مقاله 
نخوانـده ام؛ زیـرا بـه جـای این کـه وقـت خود 
را در ایـن کار ضایـع کنـم، چنـد صفحـه قرآن 

را می خوانم«)مـژده: 30(.  مجیـد 
 پُرواضـح اسـت کـه روزنامـه خوانـدن بـرای 
کسـب اطـاع از اوضاع جاری کشـور و جهان 
اسـت  کسـی  مسـلمان  بهتریـن  اسـت.  موثـر 
کـه انسـانی بـه روز باشـد تـا انسـانی غافـل و 
خواب بـرده؛ این به روز شـدن در غیاِب رسـانه  
و جسـت وجوی اطاعـات میسـر نیسـت. امـا 
طالبـان در جهانـی زنده گـی می کردنـد که هیچ 
ربطـی بـه آن هـا نداشـت. زنده گی آن هـا عمًا 
و نظـراً بـه جهـان ماقبِل مدرن گـره خورده بود 
و از همـان عینـک بـه این جهان می نگریسـتند. 
بـه دلیـِل همیـن ضعف هـای بنیادی، نمی شـود 
گفـت کـه جهـان جدیـد، بسـتِر خوبـی بـرای 
بازیگـر بـودِن بنیادگرایـان اسـت. بنیادگرایـان 
روزی خسـته و درمانـده می شـوند و جهـان را 
بـه آنانـی واگـذار می نمایند کـه در آن زنده گی 
کـرده و آن را درک می کننـد. چـون اگـر شـما 
جهـان را میـداِن بـازِی آدمیـان تصـور کنیـد، 
شـود  موفـق  بـازی  ایـن  در  می توانـد  کسـی 
کـه بـا روِش بـازی آشـنا باشـد و قوانیـن و 
نیازمندی هـای ایـن بـازی را مـد نظـر بگیـرد.  

ACKUتروریســم  تا از بنیادگرایی
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خالصۀ فیلم  

مــرد مدرنــی کــه در بیــداری و خــواب دچــار کابــوس 
ــه و  ــام و پریشــان. توته توت ــه، بی ن ــد الی اســت. آدم چن
گســیخته. من هــای متفاوتــش بــا رفتارهــای متفــاوت و 
متناقــض. مغــروق در ســکوِت مزمــن و تنهایــی مرگبار. 
کابوس مــردی کــه در اتــاق و کوچــه بــه دنبــال هیچــی 
و پوچــی ســرگردان و زندانــی دایمــی در حصــار 
ــری  ــش ثم ــرش برای ــیوۀ تفک ــه ش ــانی ک ــی. انس درون
ــا و  ــا. پاه ــیا و آدم ه ــا اش ــه ب ــزان از رابط ــداده، گری ن
ذهــِن آشــفته اش نمی تواننــد بــا چرخــۀ زمــان هــم آواز 
شــوند. عشــق و اروس بیمــار. آن ســوی خــط ســکوت، 
بازهــم برایــش تــداوم خط خورده گــی و ســکوت 
ــه   ــکوتی ک ــود، س ــده نمی ش ــه خوان ــی ک ــت؛ خط اس
هرگــز بــه صــدا نمی آیــد. مســافت بیــن کلــه و 
ــی های  ــزی و خودکش ــره. نعش آوی ــد حف ــه، ص مکالم
و  یــأِس حنجــره و گســیخته گی من هــا  تاریخــی. 
ــودال  ــی در گ ــقوِط نهای ــی و س ــِد ازخودبیگانه گ رش

ــدور.  ســیاه و م
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مدخل 
ــده و در  ــاال ش ــتر ب ــتان از روی خاکس ــینمای افغانس س
ــترس  ــی در دس ــی و امکان ــچ حام ــه هی ــی ک وضعیت
نــدارد، بــه اتــکای عشــق و همــت شــخصی، بــه 
حرکــت و خاقیــت ادامــه می دهــد. خطه یــی کــه 
حتــا نوارهــای فیلم هــای سیاه وســفیدش آذین بنــد 
درختــان گشــته بــود، اینــک از روی توته هــای گوشــت 
بنــی آدم دوبــاره برمی خیــزد و فیلــم می ســازد. در  
ــد  ــه تولی ــی ب ــر زمان ــزده ســال پســین، بیشــتر از ه پان
ــا  ــم، ام ــا را داری ــی از فیلم ه ــم، انبوه ــم پرداخته ای فیل
متناســب بــه ایــن بــازار آشــفته و مــازاد کاال. نقــد فیلــم 
ــاوت را  ــه و متف ــار خاق ــه آث ــدی ک ــم، نق ــم داری ک
بــرای آگاهــی تماشــاگران و رشــد جریــان ســینما، نقــد 
و حاجــی نمایــد. ُحب وبُغــض همــان عیوبی ســت 
کــه نقــد و تحلیــل را از مــا گرفتــه اســت. نقــِد فیلــم، 
ــاگر  ــاز و تماش ــد، فیلم س ــد منتق ــرای رش ــی ب تکانه ی
ــا  ــک ی ــاوت، ی ــم متف ــک فیل ــر در پشــت ی اســت. اگ
ــی،  ــم اساس ــرد، ت ــرار نگی ــی ق ــد و بررس ــا نق ــد ت چن
الیه هــای عمقــی و ارزش هــای درونــِی آن پنهــان 
ــذت  ــرگرمی و ل ــم س ــام از فیل ــب ع ــد. مخاط می مان
گوش هایــش  و  تنش هــا  چشــمانش  و  می طلبــد 
ــاص  ــب خ ــا مخاط ــد؛ ام ــب می کنن ــا را تعقی هیجان ه
ــه  ــای تکنیکــی و خاق ــرم و دگرگونی ه ــی، ُف و حرفه ی
را نیــز مــد نظــر دارد. فیلمــی کــه در فضــای ویــژه بــا 
پیچیده گی هــا و عرق ریزی هــای فــراوان بــه ســامان 

ــت. ــتن اس ــد و نوش ــتلزم نق ــد، مس می رس
بــه تعبیــر بکــت "فیلــم، تسلســلی از تصاویــر بــا 
محتــوای بصــری" اســت. خصیصــۀ اصلــی فیلــم، 
حرکــت متــداوم صحنه هاســت. تماشــاگر فرصــت 
زیــادی نــدارد تــا دربــارۀ ســکانس هایی کــه به ســرعت 
می گذرنــد، بــا تأمــل طویــل بیندیشــد. میــل بــه لــذت، 
در حیــن تماشــا، از اندیشــدن جلوگیــری می کنــد. 
منتقــد فیلــم،  مســؤولیت دارد کــه بــا تماشــای چندبــارۀ 
ــو  ــکانس ها، از یک س ــت برداری از س ــا یاداش ــم و ب فیل
ــر،  ــوی دیگ ــد و از س ــکان بده ــام را ت ــن ع مخاطبی
بــا کاربــرد روش هــای تــازه و اســتفادۀ تلفیقــی از 
نظریه هــای کاســیک و امــروزی، زمینــه را  بــرای رشــد 
ــا قلم بدســتان از  ســینما و فیلم ســازی فراهــم ســازد. م
ــر  ــم. اگ ــده ای ــار آم ــاوت ب ــل و بی تف ــه، تنب ــِد حادث ب
ــی  ــر برخ ــه "ب ــود ک ــیده ش ــی پرس ــۀ فرهنگ از جامع
ــی را از  ــترگ جهان ــز س ــا جوای ــه حت ــی ک از فیلم های
ــا نقــد نوشــته ایــد؟" پاســخ  خــود کــرده انــد، چنــد ت
»هیــچ« ا ســت. مــا بــا کمبــود نقــد و به خصــوص نقــد 
فیلــم مواجــه هســتیم. نوشــتار، در درون کلــۀ تاریخــِی 
ــه  ــک ب ــدار نی ــاد، پن ــت نیفت ــت و خاقی ــه حرک ــا ب م
کــردار نیــک تبدیــل نشــد، پنــدار از دِل مکالمــه فــوران 
ــزان  ــد آوی ــد و معاب ــاق عاب ــر ت ــزد، مقــدس شــد و ب ن
ــای ارتباطــی  ــا و کنش ه ــد. اندیشــه در بیشــۀ کله ه مان
ــت تاریخــی،  ســنگک شــد. ســکوت، شکســت و غفل
ــکوت،  ــط س ــوی خ ــم آن س ــرۀ فیل ــه کم ــت ک آفتی س
در داالن هــای ســیاه و ســفید، بــه دنبــال آن بــه حرکــت 

ــاده اســت. افت
فیلمــی کــه افــکار و احساســاِت بیننــده را دچــار بحــران 
ــا  ــد، فیلمــی کــه روح تماشــاگر را ب و کشــمکش ننمای

تأثیــرات ســمعی و بصــری متأثــر نســازد، فیلمــی کــه بــا 
ابهامــات و گسســت هایش در ذهــن مخاطــب تکانــه و 
ــرۀ  ــش در زم ــام جاذبه های ــا تم ــد، ب مســأله ایجــاد نکن
حســاب  بــه  ســرگرم کننده  و  تفریحــی  فیلم هــای 
ــم آن ســوی خــط ســکوت در کجــای  ــا فیل ــد. ام می آی
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آن سوی خط سکوت 
آن ســوی خــط ســکوت، بــازی بــا ســایه و نــور، بــازی 
ــا گذشــته و حــال،  ــازی ب ــا آوا و موســیقی طبیعــی، ب ب
ــه و  ــا مقاطع ــازی ب ــره، ب ــا و کم ــردش پ ــا گ ــازی ب ب
مغازلــه و ســرانجام، بــازی بــا شکســت و تنهایــی 
ــه  ــت ســینمایی اش ارای ــا در کیفی ــن بازی ه اســت، و ای
شــده اند. فیلــم در خــِط علیتــی ســیان نــدارد. بعــد از 
ــته  ــی و گسس ــا تعلیق ــد. صحنه ه ــن نمی آی ــن، غی عی
انــد. اشــیا و آدم هــا در دایــرۀ ارتبــاط فرامنطقــی حرکــت 
ــات  ــدی، معلوم ــارۀ شــخصیت کلی ــم درب ــد. فیل می کنن
الزمــه را ارایــه نمی کنــد، چــون نمی خواهــد پیــام 
ــم  ــد. فیل ــب بقبوالن ــر مخاط ــخصی را ب ــن و مش روش
داســتانی و مکالماتــی نیســت، شــخصیت ها و حــوادث 
بیوگرافــی و نــام ندارنــد. بی هویــت و گیــچ. مــردِ 
ــاب،  ــت، از روی کت ــم اس ــتون فیل ــه س ــی را  ک مبهوت
ــخص  ــه ش ــم ک ــدس می زنی ــش ح ــاس و تابلوهای لب
ــه در  ــری ک ــت. متفک ــن فکر اس ــه و روش تحصیل یافت
ــن  ــن کف ــه دوخت ــد ب ــود، نمی توان ــس وار خ ــفر اولی س
نقطــۀ پایــان بگــذارد. زمــان را بــه تعویــق می انــدازد تــا 
پیوســته کفــن بــدوزد. قــدرِت اندیشــیدن و خندیــدن را 
نــدارد. منفعــل، مفلــوج و مترســک. ســوگوار، ســرگردان 

ــا.  و مالیخولی
بی گفت وگــو،  فضــای  در  تنهایــی،  و  ســکوت 
به وســیلۀ تصاویــر بــه بیــان می آینــد. اغواشــده گی 
در  بی پاســخ  معاصــر،  نیم قرنــۀ  ازخودبیگانه گــی  و 
ــدان  ــر صــدا و فق ــد. فق ــده ان ــان حــال ســرازیر مان زم
مکالمــه، همــان زخم هــای کهنه یی ســت کــه خــود 
را در ســقوط ارزش هــا بــه شــکل عریان تــر نشــان 
می دهد.گســیخته گی و آشــفته گی، در سرتاســر فیلــم 
ــپیدش،  ــای س ــا غرش ه ــم ب ــیاهی فیل ــت. س جاری س
ــه  ــول را ب ــتۀ مجه ــتن در گذش ــم و زیس ــوای مبه محت
ــاق  ــرد اتف ــز در دروِن م ــه چی ــذارد. هم ــش می گ نمای
ــری  ــای خــود درگی ــا خــود و آرمان ه ــرد ب ــد. م می افت
دارد، کشاکشــی کــه مــرد را از حنجــره و پــای انداختــه 
ــد نظــر اســت  ــم م ــن فیل ــه در ای ــی ک اســت. موضوع
مطــرح شــود، در حیطــۀ دال هــا و نشــانه ها می ترکــد و 
ــده ها  ــا مطرح ش ــه حت ــود ک ــز می ش ــدر هول انگی آن ق

را نیــز می بلعــد. 

ــرن  ــای ق ــی، تابلوه ــاس غرب ــه َدور لب ــرد ب کابوس م
ــت  ــرای تثبی ــد. ب ــنتی می چرخ ــش س ــی و ری نوزدهم
ــرد  ــدازد. نب ــود می ان ــِف خون آل ــن تُ ــر زمی ــود، ب خ
ــل  ــل و  ماحص ــش عس ــی، برای ــۀ عدالت خواه نیم قرن
ــش  ــه و تاش های ــدر رفت ــه ه ــرژی اش ب ــدارد،  ان ن
ــه  ــش کهن ــت. کتاب های ــه اس ــأس ریخت ــوض ی در ح
ــر  ــذاری ب ــدون تأثیرگ ــش ب ــده و تابلوهای و دل زده ش
ــه اش  ــِن مخیل ــد. م ــده ان ــخ مان ــث چارمی ــپیدای عب س
آمــادۀ مــردن اســت. مــرد، از همــه چیــز بریــده شــده، 
در درون زبــان، جامعــه و فرهنــگ احســاس بیگانه گــی 
می کنــد. نــه خــودش زبــان دارد و نــه زبــان دیگــران را 
می فهمــد. مــِن نمادینــش مطــرود مانــده و از همــه چیــز 
گریختــه اســت. در جســت وجوی مــِن واقعــی در آتــش 
ــه  ــردی ک ــت. م ــناور اس ــی ش ــای مالیخولیای صحنه ه
ــیند،  ــه ســوگ می نش ــی ب شکســت را در حصــار تنهای
بیگانه گــی دارد،  بــا زبــان کــه خانــۀ هستی ســت 
هستی شناســی  در جســت وجوی  نمی توانــد  هرگــز 
ــدی،  ــخصیت کلی ــد. ش ــاری باش ــا ج ــود و پدیده ه خ
ــرش  ــت در براب ــه انتاگونیس ــت ک ــتی اس پروتاگونیس
حضــور نــدارد و حتــا جســد او را نیــز در ذهــن خــود 
دفــن کــرده اســت. شــخصیتی کــه صــدا در حنجــره اش 
ــل گشــته اســت،  ــروده تبدی ــزوی و مط ــه بغــض  من ب
ــد.  ــر می کن ــودال حف ــد گ ــات، ص ــه و کلم ــن کل بی
ــه یکــی  ــد، ب ــی را ادا کن ــه می خواهــد کلمه ی ــن ک همی

از حفره هــای ذهنــی می افتــد.
ــم، عصــارۀ خــود را در وجــود یــک شــخص  ــن فیل ای
ریختــه اســت؛ شــخصی کــه بــه فردیــت نرســیده و این 
ســوژه خــودش بــه ابــژۀ بی زبــان تبدیــل شــده اســت. 
ــوز هــم در  ــه کیســت، هن ــد ک ــرت می زن ــدر ُچ هــر ق
الدرکــی و هیچــی عمیق تــر فــرو می غلتــد. فیلــم، 
میــدان کشــمکش بیــن ســنت و تجــدد، معرکه یــی بیــن 
حرکــت بــه پیــش و گرایــش بــه عقــب و مــردن اســت. 
نــه قصه گــو از عشــق قصــه می گویــد و نــه راوی 
روایتــی از زیســتن ســر می دهــد. نــه بــه دیالــوگ روی 
ــد  ــه مانن ــن می دهــد. ن ــوگ ت ــه مونول ــه ب مــی آورد و ن
صــدای "ک" در محاکمــه و نــه ماننــد صــدای سامســا 
در زیــر تخــت. دون کیشــوت ســوگوار، غــرق در عــزای 
ــار  ــن ب ــا چندی ــد ت ــود می مان ــدر در خ ــتمر آن ق مس
می پوســد. فیلــم، نــه راه حــل نشــان می دهــد و نــه بــه 
ــی  ــد. زنجیره ی ــیان می یاب ــن فکرانه س ــی روش پیام ده
از تعلیق هــای متنــاوب اســت کــه تاریکــی را بــر 
تاریکــی و تعلیــق را بــر تعلیــق می افزایــد. مایــل اســت 
ــی  ــای درون ــد اشــعۀ ایکــس، برخــی از الیه ه ــه مانن ک
ــن  ــتقیم روش ــۀ غیرمس ــه گون ــا را ب ــا و  پدیده ه ایده ه
می گذرنــد.  هفت خــواِن خــون  از  کنــد. صحنه هــا 
بــه اســتثنای چــادر ســرخ، دیگــر رنگ هــا را بــه 

ــر  ــش در سراس ــی مده ــد. بی رنگ ــمیت نمی شناس رس
ــع  ــه در رب ــت ک ــوال برانگیز اس ــت. س ــم مستولی س فیل
ــه  ــه یــک فیلــم جــدی، ب اول قــرن بیســت ویکم چگون

ــردد؟   ــد می گ ــفید تولی ــیاه و س ــق س طری

4
ُفرم فیلم

 آن ســوی خــط ســکوت، از ُفرم هایــی نیســت کــه 
ــی  ــد. حس ــه باش ــاء گرفت ــی" منش ــدۀ "یکپارچه گ از ای
کــه در صحنه هــا می جوشــد، حســی اســت کــه از 
ــد. ُفرمــی کــه از  "تشــتت" و گسســته گی فــوران می زن
ــزد، در وادی  ــن نمی ری شاخه هایشــمحتوای روشــن پایی
یــأس، معضلــه و مســأله را مطــرح می کنــد. زیباشناســی 
مــدرن بــر محــور "وحــدت" و "تناســب" عناصــر بــه 
و  شــده  حســاب  آمیخته گــی  از  می رســد،  ســامان 
ــۀ  ــرد .دغدغ ــاء می گی ــمعی منش ــری و س ــوزون بص م
ــه  ــت، ن ــن اس ــه گفت ــاختن و چگون ــه س ــرم، چگون ُف
چــه چیــزی را ســاختن و گفتــن. محتــوا هرچــه باشــد، 
ــی ارزش  ــون، ب ــود، مضم ــه نش ــازه ارای ــرم ت ــر در ُف اگ
می مانــد. از بــازی هنرپیشــه تــا حرکــت کمــره از 
ــکانس ها،  ــِت س ــی باف ــا چگونه گ ــیقی ت ــور و موس ن
ــد.  ــا می کنن ــته جمعی ایف ــش دس ــرم نق ــیس ُف در تأس
ــدی  ــگاه و توان من ــرز ن ــه ط ــوط ب ــم من ــر فیل ــرم ه ُف
ــت.  ــردار اس ــر و فیلم ب ــردان، بازیگ ــت، کارگ سناریس
ــط  ــه در خ ــه ک ــکوت، آن گون ــط س ــوی خ ــم آن س فیل
علیتــی و عادتــی جریــان نــدارد، ُفــرمِ خــود را نیــز تابــع 
اســت.  کــرده  تناســب  عــدم  و  قطعه قطعه شــده گی 
ــم  ــن فیل ــدرن در ای ــی کاســیک و م وحــدت و موزون
وجــود نــدارد. فیلــم بــه لحــاظ ُفــرم، فراتــر از مرزهــای 
ســاختاری در  فضــای کشــمکش های درونــی و گاه 
ــی را  ــرم اســت کــه زیبای ــرد. ُف ســوررئال شــکل می گی
می آفرینــد. تماشــای  نعــش و خودکشــی، بالــذات، نــه 
زیباســت و نــه لذت بخــش. امــا اگــر ایــن پدیده هــا بــا 
تکنیــک، هنــر و افکت هــای تــازه، بازنمایــی شــوند، بــه 
آفرینــش زبیایــی منتهــی می گردنــد و مــرز بیــن زشــت 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــتی و زیبای ــد. زش ــرو می پاش ــا ف و زیب

ــده اســت. ــت گیرن موقعی
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ــی،  ــرۀ برق ــع تذک ــری از توزی ــه جلوگی ــد ب در پیون
روز یــک طــرح و برنامــه ارایــه می شــود. بــه 
ــرح  ــور ط ــوس کش ــوال نف ــت اح ــی اداره ثب تازه گ
ــت  ــه ریاس ــی را ب ــنامه های کتابچه ی ــع شناس توزی

ــت. ــرده اس ــنهاد ک ــوری پیش جمه
ــارۀ چگونگــی  ایــن درحالــی اســت کــه بحــث درب
توزیــع و طــرح شناســنامه های برقــی اســت و 
ــی  ــند مل ــن س ــا ای ــن اســت ت ــا ای ــار ه ــه انتظ هم
بــه مــردم توزیــع شــوند. زیــرا مجلــس نماینــده گان 
طــرح توزیــع شناســنامه را نزدیــک بــه 3 ســال پیش 
ــی آن را توشــیح  ــای غن ــود  و آق ــرده ب ــب ک تصوی

ــی شــود. ــع آن عمل ــد توزی نمــوده اســت و بای
ــه  ــی ب ــنامه های برق ــع شناس ــاال اداره توزی ــا ح ام
جــای شاســنامه برقــی از توزیــع شناســنامه های 
ــس  ــر، ریی ــری باه ــد. زم ــخن میگوی ــی س کتابچه ی
ــوس در  ــت و احــوال نف ــت در اداره ثب ــت هوی تثبی
ــدواری کــرده  ــزار امی ــا بی بی ســی اب گفــت و گــو ب
ــی  ــای کتابچه ی ــع تذکره ه ــرح توزی ــه ط ــت ک اس
کــه جایگزیــن شناســنامه های ورقــی می شــود 

ــرد.  ــرار گی ــد ق ــورد تایی م

ــری  ــرح، جلوگی ــن ط ــدف ای ــه ه ــد ک وی می گوی
ــل  ــت. جع ــی اس ــنامه های ورق ــل در شناس از جع
در شناســنامه های ورقــی ســبب شــده کــه در چنــد 
ســال اخیــر حتــی شناســنامه های توزیــع شــده 
جدیــد، بــرای بعضــی کارهــای رســمی نیازمنــد بــه 

ــن اداره باشــند. ــاره ای ــد دوب تایی
ــاظ  ــه ای از لح ــنامه های کتابچ ــه وی، شناس ــه گفت ب
ــانه  ــن نش ــد و چندی ــر می باش ــی بهت ــی و کیف امنیت
مشــکل  بســیار  را  آن  جعــل  کــه  دارد  امنیتــی 

می ســازد.
آقــای باهــر می گویــد بــه اســاس ایــن طــرح، 
ــوده  ــه ای ب ــت صفح ــه ای هش ــنامه های کتابچ شناس
ــه زبان هــای فارســی،  و معلومــات شــخص در آن ب

ــد. ــی می باش ــتو و انگلیس پش
او افــزود کــه ایــن طــرح اکنــون در مرحلــه ابتدایــی 
ــه  ــد شــدن و نظرخواهــی ب ــرای تأیی ــرار دارد و ب ق
ــورای  ــی و ش ــت اجرای ــوری، ریاس ــت جمه ریاس

امنیــت ملــی افغانســتان ســپرده شــده اســت.
ــه گفتــه وی، از آنجــا کــه تنهــا تغییــر در کیفیــت  ب
ــد  ــه تأیی ــات آن، ب ــه معلوم ــد ن ــنامه ها می آی شناس

شــدن ایــن طــرح در مجلــس نماینــدگان ضــرورت 
نیســت.

ــه  ــود ب ــی موج ــنامه های ورق ــر از شناس ــای باه آق
عنــوان "فــرم دیموگرافــی" یــاد می کنــد و می گویــد 
در حقیقــت افغانهــا اکنــون یــک شناســنامه کاربردی 

رند. ندا
ــن  ــع ای ــرای توزی ــه ب ــن گزین ــد چندی او می گوی
شناســنامه های کتابچــه ای وجــود دارد؛ یــا یــک 
برنامــه ملــی شــده و تعویــض شناســنامه های ورقــی 
ــه  ــا ب ــا تنه ــود، ی ــام ش ــری انج ــه سراس ــه گون ب
داوطلبیــن شناســنامه های کتابچــه ای داده شــود و یــا 
تنهــا بــه کســانی کــه شناســنامه را جدیــدا بــه دســت 
ــا  ــن گزینه ه ــورد ای ــه وی، در م ــه گفت ــد. ب می آورن

ــه خواهــد شــد. ــم گرفت بعــدا تصمی
ــی  ــه ای در حال ــنامه های کتابچ ــع شناس ــرح توزی ط
روی دســت گرفتــه شــده اســت کــه توزیــع 
ــوز  ــور هن ــن کش ــی در ای ــنامه های الکترونیک شناس
مشــخص نیســت و بــه تعویــق افتــاده اســت. اگرچه 
مســوولین دلیــل آن را فنــی می خواننــد امــا بســیاری 
ــورد  ــوع برخ ــن موض ــا ای ــه ب ــد ک ــن باورن ــه ای ب

سیاســی می شــود.
بــه  شناســنامه شــهروندان ســال ها اســت کــه 
صــورت غیرمعیــاری در روی یــک ورق کاغــذ 
ــا  ــر آماره ــود. بناب ــع می ش ــاپ و توزی ــادی چ ع
هنــوز  افغانســتان  نصــف شــهروندان  از  کمتــر 

شناســنامه ندارنــد.
ــای  ــی از چهره ه ــه برخ ــتند ک ــد هس ــان معتق آگاه
توزیــع  مانــع  مشــخص،  دالیــل  بــه  سیاســی 
ــا  ــن چهره ه ــان ای ــوند. آن ــی می ش ــای برق تذکره ه
ــد  ــتان می دانن ــح افغانس ــع  و مصال ــف مناف را مخال
و بــاور دارنــد کــه بــا روش هــا و ترفندهــای 
مختلــف تــاش می ورزنــد از توزیــع تذکــره برقــی 
جلوگیــری نماینــد. مــردم می گوینــد ایــن افــراد بــه 
خاطــر منافــع فــردی و گروهــی خویــش بزرگتریــن 
ــیده  ــد کش ــه بن ــاز را ب ــی و سرنوشت س ــۀ مل پروس

ــد. ان

هارون مجیدی
دونالـد ترامـپ بـا انجـام مراسـم تحلیـف، رسـماً بـه عنوان 
45 رییس جمهـور ایـاالت متحـده امریـکا آغاز بـه کار کرد. 
آقـای ترامـپ دیروز جمعـه مراسـم تحلیف را به جـا آورد. 
او بـه اتحـاد و یک پارچه گـی ایـاالت متحـده امریـکا تأکیـد 

ورزید. 
دولـت افغانسـتان از آمـدن ترامـپ به کاخ سـفید خوش بین 
اسـت و بـاورد دارد که در جریان مأموریـت او روابط کابل- 

می یابد.  واشنگتن گسـترش 
سـخنگویان حکومـت وحـدت ملـی می گوینـد که بـا آمدن 
ادارۀ جدیـد در ایـاالت متحـدۀ امریـکا، همکاری هـا میـان 
کابـل و واشـنگتن بیشـتر از پیـش گسـترش خواهـد یافت.

بـه گفتـۀ آنـان، حکومـت افغانسـتان از ادارۀ جدیـد امریـکا 
بـه رهبـری دونالـد ترامپ می خواهد باالی کشـور پاکسـتان 
فشـارها را افزایـش داده و در مبـارزه بـا تروریسـم مصمم تر 

از پیـش، عمـل کند.
هارون چخانسـوری، سخنگوی ریاسـت جمهوری حکومت 
امریـکا  و  افغانسـتان  روابـط  کـه  ملـی می گویـد  وحـدت 
اسـتوار بـه منافـع مشـترک و تهدیدهای مشـترک می باشـد. 
آقـای چخانسـوری کـه پنجشـنبه در یـک نشسـت خبـری 
صحبـت می کـرد، گفت: در تمـاس تلفنی کـه رییس جمهور 
غنـی بـا آقـای ترامـپ داشـت و اضافه تـر از 20 دقیقه طول 

کشـید، روی مسـایل مهم صحبت شـده اسـت.
ارگ ریاسـت جمهوری افغانسـتان اعـام کرده بـود که آقای 
غنـی، به تاریـخ 12 قوس سـال جـاری با آقـای ترامپ تلفنی 

اسـت. کرده  گفت وگو 
آقـای غنی در این تماس رابطۀ کابل و واشـنگتن را بر مبنای 
منافع مشـترک اسـتراتژیک دو ملت اسـتوار دانسـت و افزود 
کـه انتظار مـی رود که این رابطـه در دورۀ ریاسـت جمهوری 

آقـای ترامپ بیـش از پیش تقویت و توسـعه یابد.
او گفتـه کـه مبـارزۀ مشـترک افغانسـتان و امریـکا در برابـر 
تروریسـم، واشـنگتن را به عنوان شـریک بنیادین و محوری 

مـردم افغانسـتان مبدل کرده اسـت.
آقـای ترامـپ هـم گفتـه کـه منابـع طبیعـی افغانسـتان قابل 
ماحظـه اسـت و دولت او آماده اسـت که به مـردم و دولت 

افغانسـتان بـرای اسـتفادۀ مؤثـر در این عرصه کمـک کند.
رییس جمهـور امریـکا گفتـه کـه افغانسـتان ظرفیت مناسـبی 
بـرای توسـعۀ اقتصـادی داشـته و منابـع طبیعـی این کشـور 

می توانـد از عناصـر کلیـدی ایـن امر محسـوب شـود.
ریاسـت  سـخنگوی  رحیمـی،  مجیب الرحمـن  هم چنـان 
اجرایـی بـا اشـاره بـه گفت وگـوی رییس جمهـور پیشـین 
ادامـۀ  و  ملـی  وحـدت  حکومـت  مسـووالن  بـا  امریـکا 

همکاری هـا میـان دولـت امریـکا و افغانسـتان گفـت کـه 
مهم تریـن خواسـت رهبری حکومت وحدت ملـی از دولت 
جدیـد ایـاالت متحـدۀ امریـکا ایـن اسـت که بـا اسـتفاده از 
نفـوذی که آن کشـور بـر پاکسـتان دارد، این کشـور را وادار 
بـه عدم حمایـت از تروریسـم و گروه های تروریسـتی کند.

از سـخنانش گفـت کـه  آقـای رحیمـی در بخـش دیگـر 
حکومـت افغانسـتان از ادارۀ جدید امریکا بـه رهبری دونالد 
ترامـپ می خواهد باالی کشـور پاکسـتان فشـارها را افزایش 

بدهد.
آقـای رحیمـی افـزود کـه روابط بیـن کابـل و واشـنگتن بر 
اساسـات و بنیادهـای محکـم اسـتوار اسـت کـه توافق نامـۀ 
اسـتراتژیک و قـرارداد امنیتـی میـان دو کشـور وجـود دارد 
و هـردو کشـور قربانی هـا و فداکاری هـای زیـادی را در امر 

مبـارزه بـا تروریسـم انجـام داده اند.
سـخنگوی ریاسـت اجرایـی کـه در یـک نشسـت خبـری 
صحبـت می کـرد، گفـت: "امیـدوارِ ادامـۀ ایـن همـکاری با 
امریـکا هسـتیم و یکـی از الزمه هـای همکاری، فشـار باالی 

پاکسـتان در مبـارزه با تروریسـم در منطقه  اسـت."رحیمی با 
اشـاره بـه موقف ترامـپ در زمـان کارزارهـای انتخاباتی اش 
کارکـرده  در  چهره هـای  حضـور  و  پاکسـتان  برابـر  در 
افغانسـتان در کابینـه اش، افـزود کـه امیـدوار هسـتیم ادارۀ 
جدیـد امریـکا بـا درک خوب  تـر و روشـن تر از وضعیـت 

نظامـی در افغانسـتان داشـته باشـد.
آخریـن  در  امریـکا  پیشـین  رییس جمهـور  اوبامـا،  بـاراک 
تمـاس تلفونی بـا رهبران حکومـت وحدت ملی افغانسـتان 
از تاش هـای رهبـری کشـور برای مبـارزه با فسـاد و ایجاد 
حاکمیـت قانـون قدردانـی کـرد و از آنـان خواسـت تـا بـه 
همـکاری برای گسـترش وحدت ملـی و صلح پایـدار ادامه 

دهند.
کاخ سـفید بـا انتشـار اطاعیه یی گفتـه اسـت در این تماس 
تلفونـی کـه روز چهارشـنبۀ هفتـۀ گذشـته انجام شـد، آقای 
اوبامـا ضمـن قدردانـی از همکاری های کابل-واشـنگتن، از 
مسـووالن حکومـت وحدت ملی خواسـت که بـه همکاری 
بـرای گسـترش وحـدت ملـی و حمایـت از صلـح و ثبـات 

پایـدار در این کشـور ادامـه دهند.
آقـای اوبامـا هم چنیـن از تاش های رهبری افغانسـتان برای 

مبـارزه با فسـاد و ایجـاد حاکمیت قانـون قدردانی کرد.
دعـوت نشـدن مسـووالن حکومـت وحدت ملی در مراسـم 

تحلیـف ترامپ
یکـی از موضوعاتـی در چنـد روز پسـین گـپ  و گفت های 
زیـادی را در میـان شـهروندان و تحلیل گـران به میـان آورده، 
دعـوت نشـدن مسـووالن حکومـت وحدت ملی در مراسـم 
سـوگنِد آقـای ترامپ اسـت و این مـورد بسـیاری از آگاهان 
را بـه ایـن باور رسـانده اسـت که ایـن کار نشـان گر تضعیف 

روابـط میـان واشـنگتن و کابل خواهد شـد.
امـا سـخنگویان حکومـت وحـدت ملـی اعـام می کنند که 
دعوت نشـدن مسـووالن حکومـت در مراسـم تحلیف آقای 
ترامـپ، تأثیـری روی روابـط دو کشـور نخواهـد داشـت و 
سـفیر افغانسـتان در واشـنگتن بـه نماینده گـی از رهبـران 

حکومـت در ایـن مراسـم شـرکت می کنـد.
هارون چخانسـوری، سخنگوی ریاسـت جمهوری حکومت 
وحـدت ملـی می گویـد کـه دعوت از سـران کشـورها برای 
شـرکت در مراسـم سـوگند وفـاداری رییس جمهـور جدیـد 

امریـکا در تفاهم آن کشـور وجـود ندارد.
برگـزاری مراسـم تحلیـف  آقـای چخانسـوری،  بـه گفتـۀ 
اسـت.  کشـور  آن  داخلـی  موضـوع  ریاسـت جمهوری 
ایـن  از  پیـش  کـه  گفـت  ریاسـت جمهوری  سـخنگوی 
در مراسـم سـوگند وفـاداری بـاراک اوبامـا، نیـز از سـران 

بـود. نشـده  دعـوت  افغانسـتان  حکومـت 
اجرایـی  ریاسـت  سـخنگوی  رحیمـی،  الرحمـان  مجیـب 
نشـدن  دعـوت  می گویـد،  نیـز  ملـی  وحـدت  حکومـت 
رییس جمهـور  وفـاداری  سـوگند  مراسـم  در  افغانسـتان 
امریـکا، کـدام تأثیـری روی روابط کابـل- واشـنگتن ندارد.
آقـای رحیمـی خاطـر نشـان کـرد کـه که دعـوت از سـران 
کشـورها برای شـرکت در مراسـم تحلیف ریاست جمهوری 

در امریـکا عرف نیسـت.
افغانسـتان در  مراسـم سـفیر  ایـن  در  رحیمـی گفـت کـه 
شـرکت  حکومـت  رهبـران  از  نماینده گـی  بـه  واشـنگتن 

. می کنـد
وزارت خارجـۀ افغانسـتان در مـورد دعـوت نکـردن امریکا 
از افغانسـتان بـرای شـرکت در مراسـم سـوگند وفـاداری 
رییس جمهـور امریـکا تـا هنـوز اظهـار نظـر نکـرده اسـت.

رییس جمهـور جدیـد  ترامـپ،  دونالـد  کـه  اسـت  گفتنـی 
امریـکا بعـد از مراسـم سـوگند وفـاداری، کارش را به عنوان 
چهـل و پنجمیـن رییس جمهـور امریـکا در کاخ سـفید کرد.
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چارواکي وايي په ارزګان والیت کې فساد خپل اوج ته رسېدلی او 

والیتي اداره یې مخه نه يش نیوالی.

بارکزي  عبیدالله  استازي  خلکو  د  ارزګان  د  کې  جرګه  وليس  په 

ازادي راډیو ته وویل چې د ارزګان والیت مخکني امنیه قوماندان 

مل پاسوال ويل جان رسحدي په دغه والیت کې د خپلې دندې 

پرمهال د خیايل پولیسو په نوم پولیس له تشکیله ایستيل او د هغوی 

معاشات يې له ځانه رسه وړي چې شاوخوا ۵ میلیونه افغانیو ته 

رسېږي.

جدیت  په  موضوع  دغه  چې  وغوښتل  دولته  مرکزي  له  نوموړي 

وڅېړي او په فساد کې د ښکیلو کسانو رسه قانوين چلند وکړي.

ښاغيل بارکزي زیاته کړه:

"ارزګان کې د پولیسو مرمۍ پلورل کېږي، د پولیسو تیل غال کېږي، 

د هغوی معاشات شخيص جېبو ته لویږي ځکه ناامني زیاته شوې 

او خلک پر دولت بې باوره شوي دي."

دا په داسې حال کې ده چې په تېر څه باندې یوه کال کې ۷ تنه د 

ارزګان والیت د امنیه قوماندانانو په توګه ټاکل شوي دي.

ويل  قوماندان  امینه  پخوانی  والیت  ارزګان  د  کې  وخت  ورته  په 

کوم  وايي،  بويل؛  ځايه  بې  تورونه  لګیديل  پرځان  رسحدي  جان 

۱۲ پولیس یې چې له تشکیله ایستيل هغه خیايل پولیس وو او دا 

کار یې د وايل، ميل امنیت د رئیس او نورو دولتي چارواکو رسه 

په مشوره کړی.

رسحدي زیاته کړه:

"د هغه ۱۲ سوه پولیسو معاشات موږ د تشکیل مطابق حواله کړي 

له السونو  افغانۍ د خلکو  میلیونه  دا زما السته راوړنه وه چې ۵ 

راوګرځېد او د دولت خزانې ته اضافه شوې."

هاخوا بیا هغه یو شمېر پولیس چې د مخکني امنیه قوماندان ويل 

جان رسحدي له لوري د پولیسو له لیکو ایستل شوي وايي چې له 

تېرو څو میاشتو راهیسې د جګړې په لومړې کرښه کې دي خو تر 

اوسه معاشونه نه دي ورکول شوي.

یو شمېر پولیسو ازادي راډیو ته وویل:

"نوم مې ويل داد دی د پوستې قوماندان یم ۱۲کسه پولیس لرم له 

۵ میاشتو راهیسې دولت موږ ته معاش نه دی راکړی شپه او ورځ 

په جګړه بوخت یو.

- زما نوم محمد دی ، څلور کاله کېږي چې په دولت کې پولیس 

یم؛ شپه ورځ د جګړې په لومړې کرښه کې د وسله والو طالبانو رسه 

جګړه کوم خو دولت مې خیايل پولیس بويل."

د کورنیو چارو وزارت د  یادونې وړده چې څو ورځې وړاندې  د 

په دغه  تللی و څو  ته  ارزګان  او سټراټیژۍ برخې معین هم  پالن 

والیت کې د پولیسو په لیکو د اصالحاتو ترڅنک د امنیتي وضعیت 

ارزونه وکړي.

د ارزګان پخواين امنیه قوماندان طرح دیگر در برابر شناسنامه های برقی

۵ میلیونه افغانۍ فساد کړی

تـرامپ آمـد
ACKUكابل خوش بین است



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1947  شنبه      2د  لو  /   بهمن          y    1395   22ربیع الثانی    y 1438   21 جنو ر ی   72017 www.mandegardaily.com

ورزش

ــش از  ــا پی ــیا، ماه ه ــازمان س ــط س ــده توس ــناد فاش ش ــاس اس براس
تاکتیک هــای خشــونت آمیِز  از بی تحملــی و  او  مــرگ بــن الدن، 

ــود. ــرده ب ــی ک ــراز نگران ــش آن اب ــدن نق ــده و کمرنگ ش القاع
براســاس اســناد منتشرشــده کــه بــه هنــگام عملیــات ارتش امریــکا از 
محــل مخفیــگاه اســامه بــن الدن، رهبــر پیشــین القاعــده در پاکســتان 
ــش را در خــط مشــی  ــه نیروهای ــرد ک ــاش می ک کشــف شــد، او ت

اصلــی ایــن گــروه مبنــی بــر جنــگ در برابــر امریــکا حفــظ کنــد.
ــد  ــر ش ــکا منتش ــی امری ــتگاه اطاعات ــط دس ــه توس ــناد ک ــن اس ای
ــان  ــده می ــرات انجام ش ــارۀ مذاک ــی درب ــاوی جزئیات ــن ح همچنی
ــر  ــورهای دیگ ــروه در کش ــن گ ــاخه های ای ــر ش ــا دیگ ــده ب القاع

ــت.   اس
ــر عملکــرد گــروه القاعــده در  ــی ب ــن الدن توجــه ویژه ی ــن ب هم چنی
یمــن داشــت. او در نامــه بــه رییــس القاعــده در یمــن، بــه او ُهشــدار 
ــل نشــود،  ــه وارد عم ــن عجوالن ــت یم ــر دول ــه در براب ــود ک داده ب
زیــرا شــرایط چنــدان بــرای تأســیس "دولــت اســامی" مــورد نظــر 

آنــان فراهــم نیســت.
ــوط  ــخ آن مرب ــه تاری ــه دســت آمده ک براســاس یکــی از نامه هــای ب
ــرد،  ــاش می ک ــن الدن ت ــت، ب ــال 2010 اس ــوالی س ــاه ج ــه م ب
ــت یمــن  ــا دول ــا ب ــرار دهــد ت القاعــده در یمــن را تحــت فشــار ق

ــد. ــکا معطــوف کن ــا امری ــارزه ب ــه مب ــز خــود را ب ــح و تمرک صل
ــن  ــتقر در یم ــده مس ــاخۀ القاع ــرب، ش ــبه جزیرۀ ع ــده در ش القاع
ــه  ــاخه یی ک ــوان ش ــه عن ــکا ب ــات امری ــط مقام ــه توس ــت ک اس
بیشــترین تهدیــد بــرای ســرزمین امریــکا محســوب می شــود، 

ــت. ــده اس ــف ش توصی
براســاس نامه هــای منتشرشــده کــه بیشــتر آن هــا در ســال 2010 بــه 
نــگارش در آمــده اســت، بــن الدن تــاش کــرده کــه پیــروان خــود را 
بــه ایــن سمت وســو ســوق دهــد کــه امریــکا دشــمن آنــان اســت.

ــامی  ــت اس ــمنان ام ــه دش ــت ک ــرده اس ــام ک ــی اع او در نامه ی
ــی  ــۀ اصل ــه تن ــتند ک ــیطانی هس ــد و ش ــت فاس ــک درخ ــد ی همانن
ــده،  ــای افشاش ــن در نامه ه ــد.  هم چنی ــکیل می ده ــکا تش آن را امری
ــور العولقــی، یکــی از نیروهــای ارشــد القاعــده کــه  ــه ان ــن الدن ب ب
ــات  ــرای اثب ــود، اشــاره شــده اســت، او ب ــکا در یمــن ب ــد امری متول

ــرد. ــرار گی ــده ق ــان القاع ــورد امتح ــت م ــود می بایس خ
بــن الدن در نامه یــی گفتــه اســت: مــا در این جــا بــه کســانی اعتمــاد 
ــورد  ــرده و م ــزام ک ــدم اع ــوط مق ــه خط ــان را ب ــه آن ــم ک می کنی

ــم. ــرار دهی امتحــان ق
العولقــی امــام جماعــت یــک مســجد در حومــۀ ویرجینیای واشــنگتن 
بــود. او پــس از حمــات یازدهــم ســپتامبر بــه یمــن گریخــت و در 
ــی  ــین امریکای ــدون سرنش ــای ب ــات هواپیماه ــال 2011 در حم س

کشــته شــد.

ــف(،  ــل )یونیس ــازمان مل ــودکان س ــس ک ــزارش آژان ــاس گ براس
ــوری  ــودکان آوارۀ س ــد از ک ــش از 40 درص ــه بی ــد ک ــخص ش مش
در ترکیــه یــا 400 هــزار تــن از آنــان محــروم از آمــوزش هســتند و 
ــد. ــد می کن ــان را تهدی ــده"، آن ــل گم ش ــه "نس ــدن ب ــر تبدیل ش خط

ــام 50  ــا وجــود ثبــت ن یونیســف در گــزارش خــود آورده اســت، ب
ــون  ــدارس در ج ــه در م ــوری در ترکی ــودکان آوارۀ س ــدی ک درص
ســال 2016، قریــب بــه 400 هــزار تــن از آنــان از آمــوزش محــروم 

ــد. ــوزش ببینن ــه ها آم ــد در مدرس ــتند و نمی توانن هس
ــه را  ــف، ترکی ــی یونیس ــر اجرای ــاون مدی ــیس، مع ــتین فورس جاس
بــه خاطــر دســتاوردهای "خوبــش" ســتود، امــا گفــت کــه کارهــای 

ــد انجــام شــود. بیشــتری بای
ــیده گی  ــردن و رس ــر کارک ــرای بهت ــرد: ب ــام ک ــی اع او در بیانیه ی
ــع بیشــتری تأمیــن و در  ــد مناب ــه کــودکان آوارۀ ســوری، بای ــر ب بهت
نظــر گرفتــه شــود. اگــر بــه ایــن کــودکان رســیده گی نشــود، نســلی 
ــه  ــد ک ــی ندارن ــده و مهارت ــه آین ــد ک ــود می آی ــه وج ــده ب گم ش

ــان را بســازند. ــد کشورش بتوانن
ــن از  ــزار ت ــا ه ــه صده ــه ک ــوب ترکی ــد از جن ــس از بازدی او پ
ــا را  ــن صحبت ه ــد، ای ــی می کنن ــوری در آن زنده گ ــای س آواره ه

ــرد. ــرح ک مط
ــه  ــتند ک ــور هس ــوری در کش ــون آوارۀ س ــد 2.7 میلی ــره می گوی انق

ــد. ــکیل می دهن ــودکان تش ــان را ک ــن از آن ــون ت 1.2 میلی
قریــب بــه 180 هــزار کــودک نیــز در بــازۀ زمانــی ابریــل 2011 تــا 
ســپتمبر 2016 در ایــن کمپ هــا و از خانواده هــای ســوری بــه دنیــا 

آمده انــد.
اوایــل مــاه جــاری میــادی رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور 
ــارت  ــی دارای مه ــوری و عراق ــه آواره گاه س ــود ک ــه ب ــه گفت ترکی
ــای  ــر آزمون ه ــد و اگ ــیاه کار می کنن ــازار س ــر در ب ــال حاض در ح

ــود. ــهروندی داده می ش ــان ش ــه آن ــد، ب ــی را بگذرانن امنیت

فدراســیون فوتبــال کشــور در اواســط مــاه مــارچ و اپریــل ســال میــادی، 
ــدۀ  ــدی نماین ــت و تایی ــیون را در موجودی ــات ریاســت آن فدراس انتخاب

ــد. ــزار می کن ــان برگ ــال جه ــی فوتب ــیون بین الملل ــا فدراس ــا ی فیف
علــی عســکر لعلــی، کمــک مربــی پیشــین تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان 
ــم و  ــارچ، پنج ــم م ــخ، پانزده ــه تاری ــه س ــت ک ــنا گف ــو آش ــه رادی ب
پانزدهــم اپریــل از ســوی فدراســیون فوتبــال بــه فیفــا پیشــنهاد شــده تــا 
یکــی از ایــن تاریخ هــا را بــرای برگــزاری انتخابــات فدراســیون فوتبــال 

ــد. ــن کن افغانســتان، تعیی
ــش از  ــتان بی ــال افغانس ــیون فوتب ــات فدراس ــزاری انتخاب ــاد برگ از میع
چهــار مــاه گذشــته و کرام الدیــن کریــم، رییــس فعلــی فدراســیون فوتبــال 
ــات فدراســیون  افغانســتان می بایــد پیــش از ایــن زمــان برگــزاری انتخاب
را اعــام می کــرد. امــا او در یــک رویــداد کمتــر قابــل پیش بینــی، علــی 
ــیون  ــت فدراس ــوۀ ریاس ــای بالق ــه از نامزده ــش ک ــی و تیم ــکر لعل عس

بــود، بــا تیــم آقــای کریــم ائتــاف کــرد.
ــم  ــا تی ــن ب ــاف م ــل ائت ــن دلی ــت: "عمده تری ــی گف ــکر لعل ــی عس عل
فدراســیون فوتبــال افغانســتان، عــدم ایجــاد بی نظمــی در ســاختار نیمــه 

ــود." منظــم فدراســیون ب
ایــن ائتــاف در حالــی صــورت می گیــرد کــه برخــی از روســای 
فدراســیون های والیــات از نحــوۀ کارکرده گــی فدراســیون فوتبــال 
ــی  ــم دهه ی ــش از یک ونی ــور بی ــته و از حض ــت نداش ــتان رضای افغانس
آقــای کریــم در پســت ریاســت فدراســیون فوتبــال افغانســتان اعتــراض 

ــتند. داش
امــا از گفته هــای آقــای لعلــی بــر می آیــد کــه یکبــار دیگــر کــرام الدیــن 

کریــم خــود را در پســت ریاســت ایــن فدراســیون نامــزد کنــد.
در جریــان صحبــت کــه تیــم آقــای لعلــی بــا کرام الدیــن کریــم، رییــس 
ــن  ــۀ او، روی ای ــه گفت ــته، ب ــتان داش ــال افغانس ــیون فوتب ــی فدراس فعل

ــه اســت. ــق صــورت گرفت ــکات تواف ن
- تغییر ُکلی در ساختار تیم های ملی فوتبال افغانستان

- تغییــر کلــی در اساســنامۀ فدراســیون فوتبــال افغانســتان، قبــل از 
انتخابــات ســال 2017

- ســهیم ســاختن والیــات در تصامیــم مربــوط بــه فوتبــال افغانســتان و 
ــال. ــرای رشــد فوتب ــان در کمیته هــای مختلــف ب ــارز آن ســهم ب

- توجــه ویــژه روی باشــگاه های فوتبــال در افغانســتان بــا تدویــر 
لیگ هــای محلــی و ملــی

- نقــش مســتقیم مجمــع عمومــی فدراســیون های فوتبــال افغانســتان در 
تصمیم گیری هــا

-و ایجــاد اکادمی هــای فوتبــال جوانــان و نوجوانــان بــرای ایجــاد 
زیربنــای ورزشــی تیم هــای ملــی

ــم  ــه تی ــود ک ــی داده می ش ــا در حال ــن برنامه ه ــام ای ــه انج ــدات ب تعه
ــرار اســت  ــرده و ق ــه ســر ب ــدون ســرمربی ب ــال افغانســتان ب ــی فوتب مل
ــردد. ــیا گ ــای آس ــام ملت ه ــه ج ــی ب ــای راهیاب ــه زودی وارد رقابت ه ب
علــی عســکر لعلــی گفــت کــه ســه مربــی تاکنــون از میــان تعــدادی از 
ــام  ــان اع ــه زودی نام های ش ــت ب ــرار اس ــده و ق ــاب ش ــان انتخ مربی
ــدم  ــی و ع ــی "مشــکات امنیت ــای لعل ــش را آق ــن چال ــردد. عمده تری گ

ــرد. ــوان ک ــل" عن ــان در کاب ــی مربی ــور فزیک ــی حض آماده گ
پــس از ســقوط رژیــم طالبــان در 2001 میــادی، فیفــا توجــه ویژه یــی را 
در قبــال فدراســیون و فوتبــال افغانســتان مبــذول داشــت، امــا کارشناســان 
و پیش کســوتان عرصــۀ فوتبــال افغانســتان می گوینــد: "بــه خاطــر 
ــتر آن  ــیون، بیش ــال در فدراس ــای فع ــود ظرفیت ه ــی و کمب ــدم کارآی ع
ــادر  ــس از 15 ســال افغانســتان ق ــون پ ــد" و اکن ــع گردی فرصت هــا ضای
بــه تشــکیل یــک تیــم قدرتمنــد ملــی از ورزشــکاران داخــل افغانســتان 
ــکا  ــا و امری ــاکن در اروپ ــان افغانســتان س ــر بازیکن ــده و بیشــتر ب نگردی

ــکا دارد. ات
ــاب  ــس از انتخ ــن" پ ــال روش ــگ فوتب ــو "لی ــه این س ــال ب ــج س از پن
بازیکنــان از والیــات مختلــف بــه شــکل یــک تورنمنــت در شــهر کابــل 
برگــزار می گــردد کــه بــه بــاور نعیــم کامــل مربــی فوتبــال افغانســتان در 
کانــادا "نمی توانــد نیازمنــدی ورزشــکاران و فوتبــال دوســتان را بــرآورده 

ســازد."

افشای اسناد مربوط به بن الدن 

و نگرانی هایش از کمرنگ شدن القاعده

قریب به 400 هزار کودک آوارۀ سوری 

در ترکیه محروم از آموزش هستند

علی عسکر لعلی:

انتخابات ریاست فدراسیون ها 
به زودی برگزار می گردد

عبدالكبیر صالحی

چنـد روز پیـش نوشـتم کـه دانشـگاه نقطـۀ آغـاز عقانیت و 
آزادی اسـت کـه بـا تقدس زدایی و تابوشـکنی، معنـا می یابد. 
یکـی از دوسـتان فیس بوکـی بـه ایـن یادداشـت مـن واکنش 
نشـان داده و سـخنم را از مصادیق محاربه با اهلل و رسـول قلم داد 
کـرده اسـت. مـن ضمـن این که به عنـوان یـک مسـلماِن معتقـد، از محاربه با 
اهلل و رسـول اظهـار برائـت می کنـم، چنـد نکتۀ ذیـل را برای وضاحت بیشـتِر 

مطلـب قابـل یـادآوری می دانم:
1-کنش گـران دانشـگاهی )استاد/دانشـجو( باید در عالِم اندیشـه بیـن دو مقامِ 
نظـر و عمـل تفکیک قایل شـوند. مـا به عنـوان کنش گر دانشـگاهی می توانیم 
در مقـامِ عمـل انسـان های معتقـد و پای بنـد و ملتـزم به یـک آیین باشـیم. اما 
در مقـامِ نظـر نمی توانیـم بـه بهانـۀ تقـدس، از نقـد  باورها و معتقـدات خود 
اجتنـاب کنیـم؛ زیـرا کـه در مقـامِ نظـر، مقدس تریـِن مقدس هـا و تابوتریـِن 
تابوهـا قابل بررسـی و بازشناسـی ناقدانه انـد. تفکیک این دو مقـام را می توان 
در داسـتان حضـرت ابراهیـم)ع( بـه خوبـی نشـان داد. آن حضـرت در مقـامِ 
عمـل، انسـان معتقـدی بود که باور داشـت خـدا می تواند مـرده گان را دوباره 
زنـده کنـد، امـا در مقـامِ نظـر، هنـوز بـه ایـن بـاور خـود بـه صـورت عینی، 
تجربـی و محسـوس اطمینـان حاصل نکـرده بود و شـک و تردیدهایی در دل 
او خلجـان می کـرد. بـه همین خاطر از خدا خواسـت که شـماری از مرده گان 
را در برابـر دیـدگان او زنـده کنـد تـا او قـدرت خـدا را عیان و نمایـان ببیند: 
َوإِْذ َقـاَل إِبَْراِهیـُم َربِّ أَرِنِـي َکیْـَف تُْحیِــي الَْمْوتَـی َقـاَل أََولَْم تُْؤمِن َقـاَل بََلی 

َولَــِکن لِّیَْطَمئِنَّ َقْلبِي.
2-ایـن داسـتان نمادیـن، بیان گـر ایـن نکتـۀ دقیقـه اسـت کـه انسـان ها در 
هرجایگاهـی بایـد نسـبت به باورهـا و پیش انگاره هـای خود به دیدۀ شـک و 
تردیـد بنگرنـد و بـرای کشـف حقیقت، پیوسـته در تـاش و کنکاش باشـند. 
مـا بسـیاری از باورهـای خود را بـه ارث می بریـم و از رهگذر انتخـاب آزاد، 
شـناخت دقیـق و بررسـِی عمیـق بـه دسـت نمی آوریـم. مـا شـیعه ایم، چـون 
نیـاکان مـا شـیعه بوده انـد، سـنی ایم چـون در خانواده یی سـنی مذهب چشـم 
به دنیا گشـوده ایم، مسـلمانیم چون در کشـوری مسلمان نشـین زاده شـده ایم. 
محـِض این کـه نیـاکان ما بـه یک آییـن پایبنـد و ملتـزم بوده انـد، حقانیت آن 
آییـن را ثابـت نمی سـازد. مـا بایـد خـود در جهـت راسـتی آزمایی باورهـا و 

پیش انگاره هـای خـود تـاش و کوشـش بـه خـرج دهیم.
3-یکـی از محدودجاهایـی کـه فرصت راسـتی آزمایی  باورهای مان را میسـور 
و میسـر می سـازد دانشـگاه اسـت. دانشـگاه کانـون تولیـد معرفـت علمـی 
اسـت، نـه سـنگر دفـاع از داعیه هـای راسـت کیش باورانه و پیش انگاره هـای 
ایدئولوژیـک. معرفـت علمـی جـز از رهگذر شـک، نقد و آزاداندیشـی تولید 
نمی شـود. مـا بـرای این کـه بـه حقیقـِت یـک پدیـده پـی ببریـم، بایـد در 
نخسـتین گام نسـبت بـه آنچـه از قبـل دربارۀ پدیدۀ مذکور می دانسـتیم شـک 
کنیـم، سـپس دانسـته های خـود را در تـرازوی نقـد و سـنجش بگذاریـم و 
آزادانـه و فـارغ از هرمحدودیـت اعتقادی و ایدئولوژیک، دربارۀ آن بیندیشـیم 
و غـور و بررسـی کنیـم کـه آیـا دانسـته ها و باورهـای پیشـین مـا راسـت و 

درسـت بـوده اسـت یـا بهره یـی از حقیقت نداشـته اسـت؟
بـا  دانشـگاه  کـه  معتقـدم  هـم  هنـوز  مـن  فـوق،  نـکات  بـه  توجـه  4-بـا 
تقدس زدایـی و تابوشـکنی "در مقـام نظـر" معنـا می یابـد و دانشـگاهی کـه 
اندیشـه های متکثـر و باورهـای متنـوع را بـر نمی تابـد و باِب تفکـر ناقدانه را 
مسـدود می کنـد، دیگـر به هیچ وجـه مظهـر عقانیت و آزاداندیشـی نیسـت، 

بلکـه سـنگر جزمیـت و راست کیشـی اسـت.

آريانژاد آژير

استاد عین الدین نصر، مربی، هم دم و استاد بزرگ وارم با 
دریغ و درد، درگذشت.

استاد نصر از سرمایه های بسیار بزرگ دانشکدۀ ادبیات 
کابل و در واقع  متعهدترین سیمای دانشی در میان استادان دانشگاه در 
سرزمین ما بود. استاد، تمام عمر شریف شان را وقف خدمت به زبان 

فارسی کرده در حصۀ واژه آفرینی، زبان منحصر به فرد داشت.
استاد نصر در قسمت ترتیب رتبه های نظامی، ملکی و علمی، کارهای 
استادان  علمی  رتبه های  نخست،  بار  برای  که  داده  انجام  بایسته یی 
دانشگاه از »دانش نیوش« به جای پوهیالی تا »دانشمند« به جای پوهاند، 
توسط این جانب در سال 1386 که در آن روزگار عهده دار مجله یی 

بودم، نشر شد.
استاد عین الدین نصر، آثار قلمی مهم و پژوهش های ارزشمندی دارد 
که اغلب آن ها در زمان حیات شان بنا به اعتراضی که نسبت به کاربرد 
اجباری نام ها و رتبه های علمی به یک زبان داشت، هرگز منتشر نشد! 
نام مولف  دارم، فقط  به دست رس  استاد  از  اثری که من  در یکی دو 

بدون درنظرداشت رتبۀ علمی به نام عین الدین نصر چاپ شده است.
دقیق به یاد دارم، زمانی که نام رتبه های علمی و اکادمیک را از سوی 
ایشان نشر می کردم، پرسیدم: استاد رتبۀ علمی تان را بفرمایید تا به عنوان 
پیش وند نام تان ذکر شود. فرمودند: فقط عین الدین نصر بنویسید... کمتر 
اتفاق می افتاد که به دانشگاه کابل بروم و استاد را ماقات نکنم، باری 
در تابستان 1393 میزبان استاد بودم که با دو فرزند گرامی شان به خانۀ 
ما تشریف آورده بودند، روز خوبی بود و ما حرف های زیادی از ایشان 

آموختیم.
دانشی و فرهنگی است که  بزرِگ  استاد نصر یک ضایعۀ  در گذشت 
نهایت  مردی  استاد  است.  محال  زودی ها  این  به  او  جای  پُرساختن 
استوار و نجیب و متعهد بود، او زحمات زیادی را در راه پاسداری از 
میراث گران بهای فردوسی متقبل شده یک لحظه حتا دست از مبارزه 
بر نداشت. استاد نیای بی بدیل مبارزات فرهنگی در روزگار ما پنداشته 

می شود که روح جوان مردش شادباد و خدایش بیامرزد! 
احترام ورزیده، دوست می داشتم، خبر  او را چنان پدری دلسوز،  من 
سخت  بابت  این  از  و  بود  برایم  خبرها  تکان دهنده ترین  از  او  مرگ 

اندوهگینم!  اناهلل و اناالیه راجعون!

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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رهبـر  و  پاکسـتانی  الحـق سیاسـتمدار  موالنـا سـمیع 
کـه  سـمیع  شـاخه  اسـام  علمـای  جمعیـت  حـزب 
پـدر معنـوی طالبـان معـروف اسـت، بـا اشـرف غنـی 
رییـس جمهـوری افغانسـتان، درباره راه هـای کمک به 
برقـراری صلـح در افغانسـتان گفت وگـوی تلفنی کرد.
عمـر زاخیلـوال سـفیر افغانسـتان در اسـام آبـاد روز 
جمعـه در ایـن بـاره بـه ایرنـا گفـت کـه ایـن تمـاس 
تلفنـی، همزمـان بـا ماقات روز گذشـته وی بـا موالنا 

سـمیع الحـق و در حضـور او انجـام شـده اسـت.
در جریان دیدار سـفیر افغانسـتان در پاکسـتان با موالنا 
سـمیع الحـق در مدرسـه دارالعلـوم حقانیـه متعلـق بـه 
ایـن چهـره مذهبی-سیاسـی پاکسـتان واقـع در شـهر 
'اَکـوره َختَـک'، زاخیلـوال زمینـه گفت وگـوی تلفنـی 

پـدر معنـوی طالبـان و اشـرف غنـی را فراهـم کرد.
ایـن دومیـن دیـدار سـفیر افغانسـتان بـا پـدر معنـوی 
طالبـان در مدرسـه وی درچنـد مـاه اخیـر محسـوب 

می شـود.
سـمیع الحـق و اشـرف غنـی در گفت وگـوی تلفنـی 
خـود کـه 30 دقیقـه به طـول انجامیـد، دربـاره راه های 

بازگردانـدن صلـح در افغانسـتان تبـادل نظـر کردنـد.
رییـس جمهـوری افغانسـتان از موالنـا سـمیع الحق به 
عنـوان شـخصیت معنـوی طالبـان و یـک چهـره قابـل 
احتـرام نـزد ملـت افغانسـتان توصیـف کـرد و گفـت: 

پـدر معنـوی طالبان همیشـه خواسـتار برقـراری صلح 
در افغانسـتان بوده اسـت.

موالنـا سـمیع الحـق نیـز بـا تأکید بـر ارتقـای صلح و 
ثبـات هـم در افغانسـتان و هـم در پاکسـتان، گفـت که 
رهبـران افغانسـتان بـرای رسـیدن بـه هـدف صلـح در 

کشـور بایـد نقـش فعال تـری ایفـا کنند.

وی افـزود: فـداکاری مـردم افغانسـتان بـرای صلح در 
کشورشـان نبایـد از بیـن بـرود، بلکـه دولـت و مـردم 
افغانسـتان بایـد خود را از نیروهای خارجی مسـتقر در 

ایـن کشـور جـدا کنند.
پـدر معنـوی طالبـان همچنیـن از حسـن نیـت خود و 
آماده گـی بـرای ایفـای نقـش در مسـیر از بیـن بـردن 

تنـش میـان دولـت کابـل و طالبـان خبـر داد.
وی همچنیـن از دولـت های پاکسـتان و افغانسـتان نیز 
خواسـت تـا اختافات خـود را از طریـق گفت وگو و 

رایزنـی حل و فصـل کنند.
موالنـا سـمیع الحـق در ایـن تمـاس تلفنـی، نسـبت به 
گسـترش نفـوذ هنـد در افغانسـتان نیـز ابـراز نگرانـی 

. د کر
بـا ایـن حـال سـفیر افغانسـتان اعـام کـرد: رهبـران 
طالبـان بایـد گام هـای رو بـه جلو بردارنـد و با دولت، 

پـای میـز مذاکره بنشـینند.
ماقـات زاخیلـوال بـا سـمیع الحـق و تمـاس تلفنـی 
این شـخصیت مذهبی-سیاسـی پاکسـتانی مـورد قبول 
طالبـان و دولـت افغانسـتان، در شـرایطی انجـام شـده 
اسـت کـه تنـش هـا میـان کابـل و اسـام آبـاد پـس 
از تشـدید حمـات تروریسـتی اخیـر در افغانسـتان، 
بحرانـی تـر شـده و افغانسـتان از جملـه در روزهـای 
اخیر، پاکسـتان را به حمایت و پناه دادن به تروریسـت 
هایـی متهـم کـرد که بـا اسـتفاده از موقعیـت امن خود 
در خاک پاکسـتان، دسـت به حمات تروریسـتی علیه 

افغانسـتان می زننـد.
نفیس زکریا سـخنگوی وزارت امور خارجه افغانسـتان 
روز گذشـته در نشسـت خبـری هفتگـی خـود، ایـن 
اتهامـات و ادعاهـای مطـرح شـده از سـوی مقامـات 
کابـل را بـی اسـاس و آن را بـه ضـرر تاش هـا بـرای 

صلـح افغانسـتان دانسـت.

ســازمان  عضــو  کشــورهای  خارجــه  وزرای 
همــکاری اســامی در بیانیــه پایانــی نشســت 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــزی ب ــاده خــود در مال فوق الع
ــلمانان  ــه مس ــونت ها علی ــان خش ــه عام محاکم
روهینجــا در میانمــار و تــاش بــرای توقــف 
ــگ و  ــودی فرهن ــتای ناب ــا در راس ــات آنه اقدام
ــار  ــت میانم ــا، از دول ــلمانان روهینج ــت مس هوی
خواســتند اقدامــات جــدی را بــرای توقــف 
اقلیــت  ایــن  علیــه  تبعیــض  و  خشــونت ها 
ــود  ــدات خ ــه تعه ــرد و ب ــش گی ــلمان در پی مس
ــن  ــق آنچــه در قوانی ــت طب ــن اقلی ــه ای نســبت ب

بین المللــی آمــده، پایبنــد باشــد.
پایانــی وزرای خارجــه کشــورهای  بیانیــه  در 
ــس از  ــه پ ــامی ک ــکاری اس ــازمان هم ــو س عض
ــزی در  ــت مال ــه ریاس ــان ب ــت فوق العاده ش نشس
شــهر کواالالمپــور منتشــر شــد، آنهــا ضمــن ابــراز 
ــش خشــونت ها  ــه افزای ــی شــدید نســبت ب نگران
در شــمال والیــت راخیــن در میانمــار کــه منجــر 
ــی  ــلمان و آوارگ ــا مس ــدن صده ــته ش ــه کش ب
ده هــا هــزار تــن از آنــان شــده، تاکیــد کردنــد کــه 
دولــت میانمــار بایــد ضمانــت دهــد کــه نیروهــای 
امنیتــی ایــن کشــور طبــق قوانیــن ایــن کشــور و 
بشــر  حقــوق  و  انســانی  بین المللــی  قوانیــن 
ــرای  ــات الزم ب ــی اقدام ــرده و تمام ــورد ک برخ
ــرد. ــام می گی ــض انج ــونت ها و تبعی ــف خش توق

ــه از دولــت میانمــار خواســته  در ادامــه ایــن بیانی
شــده عوامــل اصلــی مصائــب و مشــکات اقلیــت 
ــات ســازنده ای  ــرد و اقدام ــن بب روهینجــا را از بی
ــانی در  ــران انس ــت بح ــا وخام ــه ب ــرای مقابل ب

ــرد. ــن در پیــش گی اســتان راخی
ــت  ــر از دول ــار دیگ ــه ب ــن بیانی ــن در ای همچنی
مســلمانان  تابعیــت  شــد  خواســته  میانمــار 
روهینجــا را کــه بــه موجــب قانــون ســال 1982 از 

ــد. ــا بازگردان ــه آنه ــد، ب ــلب ش ــان س آن
اقدامــات  و  تاش هــا  از  مذکــور  بیانیــه  در 
ــامی  ــکاری اس ــازمان هم ــو س ــورهای عض کش
بــه  بشردوســتانه  کمک هــای  ارائــه  بــرای 
ــر شــده و  ــده تقدی گروه هــای انســانی آســیب دی

از جامعــه جهانــی و ایــن کشــورها دعــوت شــده 
ــد. ــه دهن ــیر ادام ــن مس ــود در ای ــت خ ــه حرک ب
همچنیــن در بیانیــه یــاد شــده بــا تاکیــد بــر اهمیت 
میانــه روی بــه عنــوان یکــی از اصــول مبــارزه بــا 
ــار  ــت میانم ــی، از دول ــکال افراط گرای ــی اش تمام
خواســته شــده شــرایط الزم بــرای بازگشــت 
صلــح و دوســتی میــان گروه هــای مردمــی از 
طریــق گفتگــو و یــک اقــدام ملــی همه جانبــه بــا 
حضــور همــه گروه هــای مردمــی را فراهــم کنــد.

در  شــرکت کننده  کشــورهای  خارجــه  وزرای 
ــه مشــارکت اعضــای ســازمان  ــن نشســت ادام ای
و  پرداخــت هزینه هــای ســنگین حمایــت  در 
میزبانــی از آوارگان روهینجایــی را خواســتار شــده 
و از دولــت میانمــار خواســتند سیاســت شــفافیت 
را در مــورد گروه هــای نــژادی و مذهبــی در 
مجمــع  قطعنامه هــای  طبــق  و  گرفتــه  پیــش 
قطعنامه هــای  نیــز  و  ملــل  ســازمان  عمومــی 
شــورای امنیــت در ایــن رابطــه،  آنهــا را بــه عنــوان 
بخشــی جــدا نشــدنی از جامعــه در رونــد صلــح 

ــد. ــارکت ده مش
آنــان در ادامــه بــر قصــد خــود بــرای هماهنگــی با 
دولــت میانمــار در زمینــه اعــزام هیات هــای عالــی 

ــکاری  ــازمان هم ــاس س ــای تم ــه از گروه ه رتب
اســامی جهــت بازدیــد از اســتان راخیــن و 
ــا مســئوالن بومــی و گروه هــای آســیب  گفتگــو ب
دیــده روهینجایــی تاکیــد کــرده و از دبیــرکل 
ــترکی را  ــای مش ــتند طرح ه ــازمان خواس ــن س ای
ــازمان  ــل و س ــازمان مل ــود در س ــان خ ــا همتای ب
آ.ســه.آن در راســتای حمایــت از دولــت میانمــار 
جهــت برنامه ریــزی و اجــرای گفتگوهایــی میــان 
در  مردمــی  گروه هــای  و  مذهبــی  گروه هــای 
ایــن کشــور و بــه شــکل کلــی در منطقــه جنــوب 

ــد. شــرق آســیا آغــاز کن
همــکاری  ســازمان  گروه هــای  از  وزرا  ایــن 
اســامی در نیویــورک، ژنــو و بروکســل نیــز 
خواســتند بــا پیگیــری تحــوالت میانمــار بــه 
ــا  ــدار ب ــاط پای ــرای ارتب ــی ب ــال راهکارهای دنب
ــا و دیگــر  ــه اروپ ــل، اتحادی میانمــار، ســازمان مل

باشــند. بین المللــی  نهادهــای 
ــر  ــوق بش ــتقل حق ــات مس ــه از هی ــان در ادام آن
در ســازمان همــکاری اســامی خواســتند مســاله 
مســلمانان روهینجــا را در اولویــت دســتور جلســه 
ــد. ــرار ده ــی ق ــازمان و در دســت بررس ــن س ای

رأی زنی پدر طالبان با  اشرف غنی

سازمان همکاری اسالمی در پی نجات مسلمانان روهینجا

افزایش ناامنی ها و ترور در هلمند
ــوان در والیــت هلمنــد کــه در صفــوف پولیــس ملــی  برخــی از بان
وظیفــه اجــرا می کننــد بــا نگرانــی از بدتــر شــدن وضعیــت امنیتــی و 
ــد  ــت می گوین ــن والی ــای زن در ای ــرور پولیس ه ــل و ت ــش قت افزای
ــرک  ــن نشــود، وظایف شــان را ت ــت جانی شــان تضمی ــه اگــر امنی ک

خواهنــد کــرد.
در  لشــکرگاه  شــهر  در  زن  پولیس هــای  از  یک تــن  آمنــه 
ــین 6  ــال های پس ــد، در س ــام وطندار می گوی ــه س ــی ب گفت وگوی
تــن از همکاران شــان کــه زن بودنــد از ســوی افــراد ناشــناس کشــته 
ــد. ــده ان ــار نش ــا گرفت ــن رویداده ــان ای ــون عام ــا تاکن ــدند، ام ش

بی بــی حکیمــه، پولیــس دیگــری  در ایــن والیــت اســت، او 
می گویــد، اگــر وضعیــت ایــن گونــه ادامــه یابــد و حکومــت 
ــم  ــتر ه ــد، بیش ــی نکن ــس را بررس ــان پولی ــل زن ــای قت پرونده ه

مســلکانش حاضــر انــد کــه وظایف شــان را تــرک کننــد.
ــت  ــن والی ــوان پولیــس در ای ــده گــروه 50 نفــری بان ــی، فرمان مال
می گویــد، بانــوان پولیــس در ایــن والیــت مشــکات زیــادی دارنــد، 
امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه پولیس هــای زن وظایف شــان را 
ــد، اگــر حکومــت در بخــش تأمیــن امنیــت  ــد. او می گوی تــرک کنن
ایــن والیــت توجــه بیشــتر کنــد، زنــان زیــادی حاضــر انــد کــه بــه 

پولیــس بپیوندنــد.
امــا آقانــور کینتــوز، فرمانــده پولیــس هلمنــد ایــن ادعاهــای 
پولیس هــای زن را رد کــرده می گویــد، بیشــتر آنــان بــه علــت 

می کننــد. تــرک  را  وظایف شــان  خانواده گــی  فشــارهای 
هم اکنــون حــدود 50 زن در صفــوف پولیــس والیــت هلمنــد 
ــر  ــه اگ ــد ک ــدار می دهن ــوان هش ــن بان ــد. ای ــرا می کنن ــه اج وظیف
ــان را  ــان وظایف ش ــود آن ــر نش ــت بهت ــن والی ــی ای ــت امنیت وضعی

ــرد. ــد ک ــرک خواهن ت
پیــش از ایــن نیلوفــر رحمانــی، یگانــه بانــوی جــوان خلبــان افغــان 
نیــز بــه علــت ناامنــی و تهدیــدات جانــی بــرای خــود و خانــواده اش 

ــکا درخواســت پناهنده گــی داده اســت. در آمری
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