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و  اصالحـات  منظـور  بـه  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
فراهم کـردن زمینۀ رشـد افسـران جوان، تقاعـد ۱۶۴ جنرال را 

منظـور و امضـا کـرده اسـت.
اشـرف غنـی دیـروز اعـالم کـرد: »بـرای عملی شـدن قانـون 
 ۱۶۴ محترمانـۀ  تقاعـد  مـن  افسـران،  ذاتـی  امـور  جدیـد 

جنـرال را امضـا کـردم. مـا اصالحـات را بـرای بـردن جنـگ 
و صلـح می خواهیـم، اصالحـات را فقـط بـرای اصالحـات 
ادامـه  مـا  آینـدۀ روشـنتر  بـرای  ایـن پروسـه  نمی خواهیـم، 

می یابـد«.
پیـش از ایـن وزارت دفـاع تأییـد کـرده اسـت کـه بر اسـاس 

قانـون بازنگری شـدۀ امـور ذاتـی افسـران، تنهـا سـی درصـد 
جنـراالن برحـال در ایـن وزارت باقـی خواهـد مانـد.

دولـت وزیـری، سـخنگوی وزارت دفـاع افغانسـتان با اشـاره 
بـه منظـوری تقاعـد ۱۶۴ جنرال گفت: »این ها کسـانی اسـتند 
کـه در احتیـاط پیژنتـون بودند، وظایـف فعال نداشـتند، یعنی 
در والیـات هـم نبودنـد و در مرکـز نیـز در وظایـف فعـال 
نبودنـد، در احتیـاط پیژنتـون بودنـد، سـن تقاعـد شـان پـوره 

شـد و باالخـره بـه تقاعد سـوق داده شـدند«.
بـه گفتـۀ وی، در قانـون بازنگری شـدۀ امـور ذاتـی افسـران، 
بـرای سـترجنراالن ۶۲ سـال، بـرای دگرجنراالن ۶۰ سـال، به 
تورن جنـراالن ۵۸ سـال، بریدجنـراالن ۵۶ سـال، دگـرواالن و 

سـایر افسـران ۵۴ سـال، سـن تقاعد تعیین شـده اسـت.
قانـون  تطبیـق  اسـت،  گفتـه  افغانسـتان  دفـاع  وزارت 
بازنگری شـده، از مـاه جـدی امسـال آغـاز و طـی سـه مرحله 

یافـت. ادامـه خواهـد  اسـد سـال ۱۳۹۸  تـا 
بـر اسـاس تصمیـم وزارت دفـاع افغانسـتان، در مرحلـۀ اول، 
آن شـمار افسـرانی بـه تقاعـد سـوق داده خواهند شـد که هم 
اکنـون در احتیـاط به سـر می برنـد. در مرحلـه دوم که از دهم 
اسـد تـا جـدی سـال ۱۳۹۷ خورشـیدی را در بـر می گیـرد، 

افسـرانی شـامل خواهنـد بود که عمر شـان بیشـتر اسـت.
در مرحلـۀ نهایـی هـم، تمام افسـرانی که سـن شـان بـا تقاعد 

برابـر باشـد، بـه تقاعد سـوق داده خواهند شـد.
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سـازمان حقوق بشـر »جامعه بـرای خلق های 
در  جهـان  سرتاسـر  در  کـه  تهدیـد«  مـورد 
راسـتای حفاظـت از اقلیت هـا فعال اسـت، به 
صـورت جـدی خواهـان پیگرد هـای جزایی 
علیـه جنایت کاران جنگی در افغانسـتان شـد.
سـازمان حقـوق بشـر »جامعـه بـرای خلـق 
هـای مـورد تهدید« کـه در سرتاسـر جهان در 
راسـتای حفاظـت از اقلیـت هـا، فعال اسـت، 
هـای  پیگـرد  خواهـان  جـدی  صـورت  بـه 
جزایـی علیـه تخطـی هـای حقـوق بشـر در 

افغانسـتان شـد.
»جامعـه  سـازمان  مدیـر  دولیـوس  اولریـش 
بـرای خلق های مـورد تهدید« بـه روز جمعه 
در شـهر گوتینـگ آلمـان توضیـح داد: »ما بی 
انـدازه از ایـن اسـتقبال می کنیم کـه »محکمه 
بیـن المللـی جـزا« بـه زودی در بـاره آغـاز 
جریـان بررسـی تخطی هـای حقوق بشـر در 

افغانسـتان  تصمیـم بگیـرد.«
معافیـت  پایـان  بـدون  کـه  کـرد  تاکیـد  او 
علیـه  هـا  و جنایـت  هـای جنگـی  جنایـت 
بشـریت، هیـچ ثباتـی در ایـن کشـور وجـود 
نخواهـد داشـت و در ایـن صورت برگشـت 
پناهجویـان به صـورت دوام دار به افغانسـتان 

ممکـن نخواهـد شـد.
خلـق  بـرای  »جامعـه  اظهـارات  براسـاس 
المللـی  هـای مـورد تهدیـد«، محکمـه بیـن 
هـای  بررسـی  نوامبـر جریـان  مـاه  در  جـزا 
احتمـاالً جنایت های بشـری در افغانسـتان را 
درخواسـت کـرده اسـت. موعـد زمانـی برای 
اظهـارات شـاهدان در پایان مـاه جنوری ختم 

است. شـده 
و  شـور  بـا  »مـا  افـزود:  دولیـوس  اولریـش 
اولیـه  هـای  بررسـی  نتایـج  بـرای  هیجـان 
محکمـه بیـن المللی جـزا، انتظار می کشـیم.«
براسـاس گـزارش »جامعـه بـرای خلـق های 
مـورد تهدیـد«، بعضـی اعضـای گـروه هایـی 
کـه بایـد محاکمه شـوند، ممکن اسـت جنگ 
سـاالرن، طالبـان، ملیشـه تروریسـتی »دولـت 
اسـالمی« یـا داعـش، نیروهـای امنیتـی افغان 

یـا سـربازان خارجی باشـند.«
براسـاس اظهارات این سـازمان حقوق بشـر، 
سـربازان ایـاالت متحـده امریـکا نیـز شـامل 

ایـن گـروه ها هسـتند.
این سـازمان مـی افزاید: »تنها در سـال ۲۰۱۷ 
در افغانسـتان ۱۵۶ مـورد حمله بـر امدادگران 
بشـری ثبت شـده اسـت که مـی تـوان آن ها 

را نیـز جنایت جنگـی خواند.«

معافیت جنایتکاران پایان یابد
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حمـالت  از  پـس  حکومـت،  رییـس  غنـی  آقـای 
اخیـِر کابـل کـه به شـدت روحیـۀ سـاکناِن پایتخت 
متأثـر  را  کشـور  والیت هـای  از  دیگـر  برخـی  و 
سـاخته و اقدام هـای حکومـت را در تأمیـن امنیـِت 
شـهروندان زیـر سـوال بـرده  اسـت، الزم بـود کـه 
برخـی تمهیـدات را انجـام دهـد. او در آغـازِ وقوِع 
حمـالِت انتحـاری که می دانسـت هنوز احساسـاِت 
مـردم بـه شـکِل کنترول ناشـده او را هـدف قـرار 
خاموشـی  و  نگفـت  سـخنی  هیـچ  داد،  خواهـد 
اختیـار نمـود. حتـا سـخنگویاِن آقـای غنـی کـه در 
چنیـن مواقعـی تقبیح نامه هـاِی آماده یـی در آسـتین 
دارنـد، از نشـر فـورِی آن ها اجتنـاب ورزیدنـد. اما 
یـک روز پـس از حمـالت، موج تقبیح هـا و خط و 
از آدرِس حکومـت و مقام هـای  نشـان کشـیدن ها 
کشـور به صـورِت کم سـابقه یی آغـاز یافـت. رییس 
جمهـوری در چنـد گردهمایـی و نشسـت خبـری 
بـا رییـس جمهـوری اندونزیـا به صـورِت مسـتقیم 
بـه حـوادث اخیـِر کابـل اشـاره کـرد و بـا سـخنان 
تنــدوتیز گفـت کـه از عامـالِن آن انتقـام می گیـرد. 
کابـل  شـفاخانه های  از  یکـی  بـه  او  آن،  از  پـس 
رفـت و بـا مجروحـان از نزدیـک دیـدار کـرد و در 
آن جـا نیـز بـر تعهِد خـود مبنی بـر گرفتـن انتقام از 

مخالفـان تأکیـد ورزیـد.
سـفر  و  پیش گیرانـه  اقدام هـای  ایـن  دنبـال  بـه   
شـتاب زده و بـدون دسـتاورد مقام هـای امنیتـی بـه 
پاکسـتان، حـاال نوبِت آن رسـیده بود کـه آقای غنی 
در شـورای صلـح نیـز سیاسـت هایش را توضیـح 
دهـد. شـورای صلـح همـواره مـورد انتقـاد نهادهـا 
و سیاسـیون کشـور قرار داشـته و بسـیاری ها تأکید 
شـورای  موجـود،  جنـگ  وجـود  بـا  می ورزیدنـد 
صلـح چـه محلـی از اعراب می تواند داشـته باشـد. 
آیـا ایـن شـورا بـه جـز از مصـارِف گـزاف و بـاج 
دادن بـه یـک تعـداد سـران سـابق حکومـت، کارِ 
دیگـری هـم انجـام داده اسـت کـه حداقـل گفتـه 
شـود موجودیـِت شـورا آن قدر هـم بی مـورد نبوده 

؟ ست ا
رفتـن آقـای غنی به مقر شـورای عالی صلـح، دقیقًا 
در همیـن راسـتا صـورت گرفـت. او بـا حضور در 
مقـر شـورای صلح و انجام سـخنرانی در آن شـورا، 
خواسـت بـه دو هدِف اصلی خود برسـد: نخسـت، 
آقـای غنـی نیـاز داشـت کـه موجودیـِت شـورای 
صلـح را یـک بـار دیگـر مـورد تأییـد قـرار دهد و 
خـالف خواسـت منتقـدان که خواهان بسـته شـدن 
دروازۀ ایـن شـورا اند، نشـان دهد که چنیـن اتفاقی 
نمی افتـد و اعضـای شــورای صلـح نگـران ایـن 

مسـأله نباشـند. او همچنیـن بـه منتقـدان شــورای 
صلـح ایـن پیـام را مخابره کـرد که انتقادهـای آن ها 
از کارکـرد شـورای صلـح، پشـیزی برایـش اهمیت 
راه  دهنـدۀ  ادامـه  و  حامـی  همچنـان  او  و  نـدارد 

شـورای صلـح خواهـد بود. 
دوم، آقـای غنـی نیاز داشـت که برخـی دیدگاه های 
متناقـِض خـود در رابطـه بـا جنـِگ امـروز را برای 
تلطیـف وضعیـت و آرام سـاختِن افـکار عمومـی 
در یـک فرصـِت بیشـتر توضیـح دهـد تـا حداقـل 
از مظـان اتهـام، بی کفایتـی و کـم کاری بـرای تأمین 

امنیـت نجـات یابد. 
این کـه رییـس حکومـت بـه چنیـن نتایجی دسـت 
یافـت یـا خیـر، آن را زمـان پاسـخ خواهـد گفـت؛ 
ولـی در ایـن مجـال می تـوان بـه صراحـت اعـالم 
کـرد کـه سـخنرانی آقای غنـی بیشـتر از این که یک 
سـخنرانی مـدون و اسـتراتژیک باشـد، سـخنرانی 
احساسـی و در حـِد شـعارهای معمولـی بـود کـه 
همـۀ سـران حکومـت در طـول سـال های گذشـته 
در چنیـن مـواردی بـه این شـیوه متوسـل شـده اند. 
در سـخنان آقـای غنـی به جـز همان »منطق السـیر« 
ـ بـه جـای »منطـق الطیـر« ـ هیـچ حـرِف تـازه و 
نـوی در مـورد مواضع حکومـت در برابـر مخالفان 
مسـلح وجود نداشـت. او همان حرف هـای قبلی را 
تکـرار کـرد کـه بـا کسـانی که جنـگ می خواهند و 
راه جنـگ را انتخـاب کـرده اند، خواهیـم جنگید و 
بـا کسـانی کـه خواهـاِن صلح انـد، آغوِش مـا برای 

صلـح و در آغـوش گرفتن شـان بـاز اسـت. 
بـرای  کـه  نیسـت  تازه یـی  حـرِف  حـرف،  ایـن 
اولین بـار آقـای غنـی آن را بـه زبـان آورده باشـد. 
آقـای کرزی نیز بـا همین ادبیات، مخالفان مسـلحی 
را کـه دسـت بـه جنایـاِت مدهـش می زدنـد، مورد 
خطـاب قـرار مـی داد. او نیـز می گفـت بـا کسـانی 
کـه صلـح نمی خواهنـد، می جنگیـم ولـی در همین 
حـال، راه مـا راهِ صلـح و گفت وگـو اسـت. امـا آیا 
ایـن ادبیـات می توانـد التیامـی بـر دردهـای جانکاهِ 
مـردمِ مـا و راه حلـی بـرای مشـکل بـزرِگ امنیتـی 

باشد؟  کشـور 
بـدون شـک کـه بـا چنیـن سـخنرانی ها و چنـگ و 
دنـدان نشـان دادن هـا، افغانسـتان هرگز بـه صلح و 
امنیـت نخواهـد رسـید. آقـای غنـی هنـوز تعریـف 
مشـخصی از دشـمناِن کشـور خـالف آن چـه کـه 
تصـور می کنـد، نـدارد. او نمی دانـد کـه مخالفـاِن 
مسـلح کی هـا انـد و بـا چـه اهدافـی در برابـر نظام 
و مـردم قـرار گرفتـه انـد. بـا نامسـلمان خوانـدن و 
غیرافغـان خوانـدِن مخالفان مسـلح، هیـچ گرهی از 

مشـکالت بـاز نمی شـود. گـره کـور امنیـت، زمانی 
بـاز می شـود کـه دولـت بتوانـد بـه انسـجام داخلی 
دسـت پیـدا کنـد، عوامـل نفـوذی را از بدنـۀ نظـام 
بیـرون برانـد و شـرایطی را فراهم سـازد کـه میزان 
نارضایتـی از آن در ســطح قابـل قبولی کاهش یابد. 
پیـش  کـه  صلـح  شـورای  رییـس  خلیلـی  آقـای 
مـورد  چنـد  بـه  کـرد،  سـخنرانی  غنـی  آقـای  از 
اشـاره های گذرایـی داشـت، هرچنـد کـه او نیـز به 
اندازه یـی کـه الزم بود، به مشـکالت اشـاره نکرد و 
نخواسـت که چوکی نرم و پُرمنفعِت شـورای صلح 
را به آسـانی از دسـت بدهـد. او گفت کـه نارضایتی 
مـردم از حکومـت سـبب شـده کـه برخی هـا بـه 

مخالفـاِن مسـلح بپیوندنـد. 
ایـن یک بخـش واقعیِت جنـگ افغانسـتان می تواند 
باشـد، امـا بخـش اصلـی جنـگ در نـوع بینـش و 
حمایت هـای  و  مسـلح  مخالفـان  سیاسـِی  قرائـِت 
نهفتـه  می گیـرد،  آن هـا صـورت  از  کـه  منطقه یـی 
اسـت. وقتـی یکـی از علمای پاکسـتان بـه صورت 
کشـور  ایـن  روزنامه هـای  از  یکـی  در  واضـح 
افغانسـتان  در  انتحـاری  »حمـالت  کـه  می نویسـد 
پاکسـتان  در  این گونـه حمـالت  ولـی  دارد  جـواز 
جـواز ندارد«، عماًل بـه رهبری جنگ در افغانسـتان 
اشـاره دارد. در کنـار چنیـن افـرادی، یـک ارتـش 
مسـلح  مخالفـاِن  کنـار  در  منظـم  اسـتخباراِت  و 
قـرار دارنـد کـه هـم از نظـر شـرعی و هـم از نظـر 
تاکتیکـی، جنـگ را برای شـان توجیـه می کننـد. آیا 
حکومـت افغانسـتان به ایـن جنبه از جنـِگ موجود 

اسـت؟  کرده  توجـه 
روایتـی  صلـح،  و  جنـگ  از  غنـی  آقـای  روایـت 
سـطحی و بسـیار سـاده اسـت. او پیچیده گی هـای 
مسـأله را درک نکـرده و بـه همیـن دلیل می کوشـد 
بـا چنـد توضیـح ســاده، مـردم را در صـِف واحـد 
علیـه جنـگ قـرار دهـد. وقتـی منتقـدان می گوینـد 
دروازۀ شـورای صلح بسـته شـود، حداقـل می تواند 
اقدامـی نمادیـن بـه شـمار رود کـه دیگـر صلحـی 
وجـود ندارد و دشـمنان بدانند که کاسـۀ صبِر مردم 
افغانسـتان لبریـز شـده و دیگر راهی به جـز از یک 

جنـگ بـرای بـودن و یا نبـودن در کار نیسـت!
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احمــد عمران

جنــگ
و صلح به روایِت غنی

 

تعهـد  دیگـر  یـک  بـارِ  افغانسـتان،  انتخابـات  کمیسـیون 
سـپرده اسـت کـه انتخابـات پارلمانـی را برگـزار می کنـد، 
امـا بـا چندمـاه تأخیـر. ایـن خبـر در حالی سـت کـه دو 
سـال از زمـاِن برگزاری انتخابـاِت پارلمانی گذشـته و قرار 
اسـت کـه ایـن انتخابات در سـال سـومِ این تأخیـر برگزار 
شـود. ولـی ایـن انتخابـات از همیـن حـاال بـا چالش هایی 
جریان هـای  و  احـزاب  این کـه  جملـه  از  اسـت؛  مواجـه 
سیاسـی و مـردم افغانسـتان بـا توجـه بـه تجربه یـی کـه 
از انتخابات هـاِی گذشـته دارنـد، بـاور ندارنـد کـه دیگـر 
انتخاباتـی در افغانسـتان بـه سـالمت و صالبـت برگـزار 
شـود، به خصـوص از طـرِف کمیسـیونی کـه فقـط مـورد 

تأییـد گلبدیـن حکمتیـار باشـد!
امـا حـاال کـه رییـِس جدیـِد کمیسـیون انتخابـات تعییـن 
پیشـنهادِ  می دهـد،  خبـر  انتخابـات  برگـزاری  از  و  شـده 
دیگـر  بـارِ  نیـز  انتخابـات  کمیسـیون  سـاختار  در  تغییـر 
برجسـته می گـردد. یقینـًا در شـرایطی که مردم اعتمادشـان 
را نسـبت بـه انتخابـات از دسـت داده انـد، کنفراس هـای 
خبـرِی کمیسـیون انتخابـات نمی توانـد آن هـا را بـه پـای 
صندوق هـای رای بکشـاند. کمیسـیون انتخابـات صرفًا در 
نظـر دارد کـه انتخابـات را برگزار کنـد امـا انتخاباتی مملو 
از کاسـتی و نادرسـتی و یـک انتخابـاِت کامـاًل غیرشـفاف 
کـه در آن امـکاِن تزویـر و تقلب بیشـتر از  گذشـته وجود 

دارد.
 بنابرایـن، بـرای این کـه مـردم احسـاس کنند کـه می توانند 
شـاهد یک انتخاباِت سـالم و شـفاف باشـند، باید نخسـت 
ارادۀ سیاسـی بـرای برگـزاری آن به  میان بیایـدـ حال آن که 
هنـوز چنیـن اراده یـی بـه نظـر نمی رسـد. ارگ از آن جا که 
گمـان می کنــد کـه در یـک انتخابـاِت شـفاف و عادالنـه، 
انتخابـاِت  بـرای  هـم  کـه  اسـت  ممکـن  اسـت،  بازنـده 
پارلمانـی و هـم ریاسـت جمهوری، خـواِب تقلـِب مجـدد 
را دیـده باشـد. از طـرف دیگـر، حتـا اگر ارادۀ سیاسـی در 
حکومـِت موجـود مبنی بـر برگزارِی یـک انتخاباِت سـالم 
شـکل بگیـرد ولـی نهــادهای انتخاباتـی اصـالح نگردند، 
ممکن نیسـت کـه انتخاباِت شـفافی به منصۀ ظهور برسـد؛ 
زیـرا در نهادهـای انتخاباتـی افـرادی حضـور دارنـد که به 
تقلـب خو کـرده اند و انتخابـات از منظر آنـان، چیزی جز 

یـک فسـاد و تقلـِب دیگـر معنـا نمی دهد. 
بـا ایـن اوصاف، نیاز اسـت که نهـاد کمیســیون انتخابات، 
هرچـه زودتـر اصالحـاِت عمیقـی را بـا برکنـاری افـرادِ 
پیشـین در کمیسـیون انتخابـات به خصوص در سـمت های 
مهـِم مدیریتـی و اجرایـی در مرکـز و والیت هـا بـه هدف 
یـک  برگـزاری  بـه  متعهـد  و  جدیـد  افـراد  کـردِن  وارد 
انتخابات شـفاف، روی دسـت بگیـرد. در کنار این مسـأله، 
منابـع انسـانی و سـاختار سـازمانِی کمیسـیون انتخابـات، 
غیرملی اسـت و باید این سـاختار به گونۀ بسـیار روشــن 
تغییـر کنـد تـا ترکیبی از همـۀ اقـوامِ باهم برادر کشـور، به 
این نهــاد وارد شـوند و بـرای برگزاری انتخاباِت سـالم و 
ثبات آفریـن کار کننـد. در غیـر ایـن مـوارد، هیـچ نشــانی 
از برگـزاری یـک انتخابـاِت شـفاف به دسـت نخواهـد آمد 
و برگـزاری انتخابـات بـا سـاختار و ارادۀ کنونـی، به حتـم 
می توانـد بن بسـت های تازه  و مشـکالِت جدیـدی را برای 

افغانسـتان خلـق کند. 
اکنـون اگر کمیسـیون انتخابـات چنین نـکات و اصالحاتی 
را روی دسـت بگیـرد، بایـد انتخابـات را بـرای تنظیـم و 
تطبیـِق ایـن موارد، چند مـاه دیگر نیـز به تعویق بیــندازد. 
ایـن بـه مراتـب بهتـر اسـت از برگـزاری یـک انتخابـاِت 
تقلب بـار و غایله سـاز. امـا ایـن اصالحـات نبایـد بهانه یـی 
گـردد بـرای طفره رفتـِن سلسـله  وار از برگـزاری انتخابات. 
مسـلمًا افغانسـتان هیچ راهـی جز برگـزاری انتخابات برای 
رسـیدن بـه ثبـات و پیشـرفت نـدارد امـا انتخاباتـی که در 
نهایـِت سـالمت و شـفافیت برگزار شـود و ابـداً ابزاری در 

دسـِت سیاسـت گراِن بـر سـِر اقتدار قـرار نگرفته باشـد.
سـفارت امریـکا در کابـل، جامعـۀ جهانـی و همۀ دوسـتاِن 
انتخابـاِت  و  اصالحـات  اهمیـِت  می بایـد  مـا  بین المللـِی 
عـاری از تقلـب را بـرای آینـدۀ افغانسـتان درک کننـد و 
مـردمِ افغانسـتان را در مسـیر مردم سـاالری، صادقانه یاری 

نند.  برسا

انتخـابات یا تقلبی دیگر؟

روایت آقای غنی از جنگ و صلح، 
روایتی سطحی و بسیار ساده است. او 
پیچیده گی های مسأله را درک نکرده و 
به همین دلیل می کوشد با چند توضیح 
سـاده، مردم را در صِف واحد علیه 
جنگ قرار دهد. وقتی منتقدان می گویند 
دروازۀ شورای صلح بسته شود، حداقل 
می تواند اقدامی نمادین به شمار رود 
که دیگر صلحی وجود ندارد و دشمنان 
بدانند که کاسۀ صبِر مردم افغانستان 
لبریز شده و دیگر راهی به جز از یک 
جنگ برای بودن و یا نبودن در کار 
نیست!

ACKU



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2199  د  و    شنبه      16 د  لو  /   بهمن      y    1396   18 جما د ی اال و ل    y 1439  5 فبر و ر ی    32018 www.mandegardaily.comگزارش

شـماری از باشـنده گان کابـل می گویند، حمالت 
اخیر در پایتخت، زنده گی آنان را دشـوار سـاخته 

و آرام و قـرار را از آنان گرفته اسـت.
باشـنده گان پایتخـت در گفت وگـو بـا روزنامـۀ 
مانـدگار می گوینـد کـه سـیمای شـهر کابـل در 
نظـر آنـان بسـیار »وحشـت زده« می نمایـد و در 
هـر بخشـی از ایـن شـهر، بـا هـراس و تـرس 

می کننـد. گشـت وگذار 
آنان می گوینـد که بی توجهی مسـووالن نهادهای 
امنیتی نسـبت به تأمین امنیت شـهروندان موجب 
شـده اسـت کـه در بیشـتر مواقـع بـه بعضـی از 

نیازمندی هـای شـان در شـهر نپردازند.
عبـداااهلل ولی زاده، باشـندۀ وزیر محمـد اکبر خان 
می گوید که سـیمای شـهر کابل در نظرش بسـیار 
وحشـتناک می نمایـد. به گفتـۀ او: وقتـی از خانه 
بـرای انجـام کار و یـا وظیفـه می برایـم، بسـیار 
می ترسـم؛ هـر لحظـه تصـور می کنـم انفجـاری 

صـورت می گیرد و شـاید کشـته شـوم.
آقـای ولـی زاده مسـووالن نهادهـای امنیتـی را به 
»بی کفایتـی« متهـم می کنـد و تأکیـد دارد  کـه 
افـراد شایسـته را در رأس نهادهـای  حکومـت 
»بسـیار مهـم« کشـور نمی گمـارد تـا به گفتـۀ او: 

»از شـر تروریسـتان رهایـی یابیـم«.
او  وقتـی  کـه  پایتخـت می گویـد  باشـندۀ  ایـن 
بیـرون می شـوند، آرام و  و برادرانـش از خانـه 
قـرارِ مـادرش گرفتـه می شـود و تا دم آمدن شـان 
بـه خانـه، دو-سـه بار بـا تیلفـون سراغ شـان را 

می گیـرد.
در حین حال، سـید ظفر، یکی از دکانداران شـهر 
نـو کابـل می گویـد، بـرای این کـه جانـش را »به 

چـت« کـرده باشـد، صبـح بسـیار وقت بـه دکان 
می آیـد تـا در راه بـا انفجـار و انتحـاری »برابـر« 

نشود.
آقـای سـید ظفـر می افزایـد کـه مـردم از تـرِس 
انفجـار و انتحـار به شـهر برای خریـد نمی آیند و 
بـه همیـن دلیل، در یک ماه اخیر فروشـات شـان 

نیـز بسـیار پایین بوده اسـت.
شـبکه های  کاربـران  از  شـماری  هم چنـان  او 
اجتماعـی را متهـم بـه »شـایعه پراکنی« می کنـد و 
می گویـد کـه اکثـر اوقـات خبرهـا را از مجـرای 

ایـن شـبکه دنبـال می کنـد و در بسـیاری مـوراد، 
کاربـران اطالعات غلط در مـورد انفجار و انتحار 
بـه نشـر می رسـد. سـید ظفـر می گویـد کـه در 
چندیـن مـورد بـه خاطـر همیـن خبرها بـه دکان 

اسـت. نیامده 
همزمـان بـا ایـن، تمیـم، یکـی از کارمنـدان یک 
شـرکت خصوصی در کابل می گویـد که در چند 
هفتۀ پسـین شـاهد کمرنگ شـدن گشـت وگذار 
مردم در شـهر بوده اسـت. به گفتۀ او: شـهر کابل 
بیـر و بار گذشـته اش را نـدارد؛ به ویـژه از طرف 

صبـح خیلی شـهر فرصت می باشـد. مـردم کمتر 
بـه شـهر می براینـد. بـدون شـک دلیـل اصلی آن 

انفجـار و انتحار اخیر اسـت.
تمیـم بـه ایـن بـاور اسـت کـه حکومـت در امر 
تأمیـن امنیـت شـهروندان »ناتـوان« اسـت و دلیل 
آن را نیـز گزینش های »سـلیقه یی« و »ناشایسـته« 
حکومـت  »رهبـران  می گویـد:  او  می دانـد. 
وحـدت ملی بـرای این کـه »دهن« عده یـی را که 
برای شـان در دوران انتخابـات کمپیـن کـرده بود، 
ببنـدد، کرسـی های بلنـد و مهم امنتی را سـپرد و 

این طور، سرنوشـت مردم را به تباهی کشـاندند«.
تمیـم بـا بیـان این کـه وقتـی از خانـه می برآیـد، 
امیـد بازگشـت به خانـه را ندارد، هم چنـان تأکید 
دارد کـه باوجـود ناامنـی و وجـود تهدیـد، او و 
سـایر شـهروندان مجبـور انـد از خانه های شـان 
برآینـد و کارهـای روزمرۀشـان را پی گیری کنند.
بـا این وجود، اما باشـنده گان پایتخت از حکومت 
می خواهنـد تا بـه تهدیدهای امنیتی در کشـور به 
ویـژه پایتخت نقطۀ پایـان بگذارد. آنـان هم چنان 
توقـع دارند که در گزینش سـران نهادهای امنیتی 
برخـورد سـلیقه یی صورت نگیـرد، زیرا بـه باور 
شـهروندان، »جـان مـردم« مهم تـر از »بازی هـای 

سیاسـی« سیاسـت مداران است.
نارضایتـی شـهروندان از وضعیـت بـد امنیتی در 
پایتخـت در حالی ابراز می شـود کـه در هفته های 
پسـین، شـهر کابل شـاهد رویدادهای خونین بود 
کـه در آن صد هـا تـن کشـته و زخمـی شـدند. 
بـه دنبـال آن حمـالت کـه مسـوولیت آن طالبان 
و داعشـیان بـه عهـده گرفتنـد، باشـنده گان کابل 
امیدشـان بـه گشـت وگذارِ آزادانـه در پایتخت را 

از دسـت داده انـد.
در ایـن میـان، ده ها صفحۀ رسـمی و غیر رسـمی 
در شـبکه های اجتماعـی نیـز پی هـم خبرهایی از 
تهدیـد شـهر کابـل نشـر می کردند/می کننـد کـه 
ایـن خبرهای نیز سـبب دلهرۀ مردم شـده اسـت. 
در روزهـای اخیـر، بسـیاری از بخش هـای کابل 
کـه پیش از حمـالِت پی هم انتحـاری و انفجاری 
دارای جنـب و جـوش مـردم، بـود بـه صـورت 

چشـم گیری تُهی از گشـت وگذار شـده اسـت.

ــه کمیســیون  ــد ک ــی می گوین شــماری از نهادهــای مدن
ــه  ــچ پیشــرفتی در زمین ــون هی ــات، تاکن مســتقل انتخاب

ــت. ــته اس ــی نداش ــای انتخابات ــق برنامه ه تطبی
ایــن نهادهــا دیــروز یک شــنبه ۱۵ دلــو/ بهمــن در یــک 
نشســت خبــری در کابــل، نگرانی های شــان را در رونــد 
اصالحــات و آمادگی هــای انتخاباتــی بــا رســانه ها 

شــریک کردنــد.
حبیــب الرحمــن ننــگ عضــو موسســه دیدبــان انتخابات 
آزاد و شــفافیت در ایــن نشســت خبــری گفــت: 
طرح هــای پیشــنهادی کمیســیون اصالحــات انتخاباتــی 
در رابطــه بــه تعدیــل قوانیــن انتخاباتــی، کمیتــه گزینش، 
ــتم رای  ــی و سیس ــیون های انتخابات ــتقاللیت کمیس اس

ــه شــده. ــده گرفت دهــی از ســوی حکومــت نادی
ــق  ــرفت در تطبی ــه پیش ــرد:« هیچ گون ــد ک ــگ تاکی نن
برنامه هــای ماننــد تهیــه لیســت رای دهنــدگان، متــوازن 
ســازی مراکــر رای دهــی، کوچــک ســازی حوزه هــای 
انتخاباتــی و برنامه هــای آگاهــی عامــه صــورت نگرفته«.
ــاد  ــات انتق ــیون انتخاب ــنران کمیس ــش کمیش او از گزین
ــیون  ــو کمیس ــث عض ــه حی ــرادی ب ــت: اف ــرده گف گ
مســتقل انتخابــات گزینــش شــدند که شایســته نبــوده و 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــای سیاس ــوذ گروه ه ــت نف تح
و  مدنــی  نهادهــای  احــزاب،  بــا  مشــوره  عــدم 
ــی  ــات انتخابات ــه اصالح ــی در زمین ــای سیاس جریان ه
و نبــود آمادگی هــا بــرای برگــزاری انتخابــات از دیگــر 

نگرانی هــای ایــن نهادهاســت.
اعضــای نهادهــای مدنــی از کمیســیون مســتقل انتخابات 
ــزاب  ــا اح ــوره ب ــر مش ــه زودت ــا هرچ ــد ت می خواهن
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــی ب ــای سیاس ــی و جریان ه سیاس

ــد. ــاز کن ــاع سیاســی را آغ اجم
آن هــا می گوینــد: هیاتــی مشــترک از حکومــت، احــزاب 
سیاســی، نهادهــای مدنــی و رســانه ها در زمینــه ارزیابــی 
رونــد اصالحــات انتخاباتــی و کمبوداتی انتخابــات انجام 

داده و پیشــنهادات شــان را بــه حکومــت ارایــه کننــد.
ــیون  ــد: کمیس ــد دارن ــی تاکی ــای مدن ــای نهاده اعض
مســتقل انتخابــات، برنامه هــای خــود را در زمینــه 
شــروع ثبــت نــام رای دهنــدگان، متــوازن ســازی مراکــز 
ــات هرچــه  ــی انتخاب ــب جــدول زمان رای دهــی، ترتبی

ــد. ــی کن ــر عمل زودت

ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــد کمیس ــان بای ــه آن ــه گفت ب
سرنوشــت پســت منشــی و ســخن گوی کمیســیون 
انتخابــات را از طریــق انتخابــات داخلــی روشــن نمایند.
ایــن درحالی ســت کــه گالجــان عبدالبدیــع صیــاد 
ــروز  ــات دی ــتقل انتخاب ــیون مس ــد کمیس ــس جدی ریی
یک شــنبه در یــک نشســت خبــری در کابــل، برشــفافیت 

ــد. ــد ورزی ــده تاکی ــای آین در انتخابات ه
صیــاد گفــت: »وعــده می دهیــم کــه کمیســیون انتخابات 
یــک کمیســیون مســتقل باشــد، رای مــردم امانت اســت، 
ــد  ــی صــورت نخواه ــچ تقلب ــد شــد، هی ــظ خواهن حف
گرفــت و در انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی 
و ســایر انتخابات هــا کســانی راه پیــدا خواهنــد کــرد کــه 

نماینــده واقعــی مــردم باشــند«.
رییــس کمیســیون انتخابــات تاکیــد کــرد: »بــی طرفــی 
کامــل در تمامــی رونــد انتخابــات از تعهــدات رهبــری 
جدیــد کمیســیون انتخابــات اســت، مــا تمــام تعهــدات 
خــود را بــا شــفافیت کامــل انجــام می دهیــم و جلســات 
کمیســیون بــروی همــه نهادهــای ذیدخــل بــاز خواهــد 

بــود«.
ــط خــود  ــات رواب ــری کمیســیون انتخاب ــزود: رهب او اف
ــت  ــه دول ــی از جمل ــرکای انتخابات ــای ش ــا نهاده را ب
ــی و  ــای مدن ــی، نهاده ــن الملل ــه بی ــتان، جامع افغانس

ــازد. ــر می س ــتحکم ت ــتان مس ــردم افغانس م
ــات،  ــه او، اولویت هــای کاری کمیســیون انتخاب ــه گفت ب
رونــد اســتخدام کارمنــدان دایمــی کمیســیون کــه شــامل 
بســت هــای خالــی و سرپرســت هــا اســت، آغــاز شــده 
و عمــاًل جریــان دارد کــه از طریــق یــک رونــد شــفاف 

افــراد واجــد شــرایط اســتخدام خواهنــد شــد.
صیــاد همچنــان گفــت، ارزیابــی مراکــز رای دهــی کــه 
قبــاًل انجــام شــده بــود و کمیســیون مســتقل انتخابــات 
ــی،  ــکایت های انتخابات ــیون ش ــا کمس ــت ت ــر اس منتظ
شــکایات های احتمالــی را بررســی نمــوده و نتایــج آن را 
بــا کمیســیون شــریک ســازد تــا رقــم نهایــی مراکــز رای 

دهــی اعــالم گــردد.
او افــزود: رونــد ثبــت نام و تهیــه فهرســت رای دهندگان 
نیــز عمــاًل جریــان دارد. او از اداره ثبــت احــوال نفــوس 
ــع  ــد توزی ــر رون ــه زودت ــه هرچ ــت ک ــور خواس کش
ــن  ــی ای ــدات قبل ــق تعه ــی را طب ــای ورق ــنامه ه شناس

ــد. ــاز کن اداره آغ
صیــاد نقــش نهادهــای جامعــه مدنــی، رســانه ها، 
ــفافیت  ــتان را در ش ــردم افغانس ــی م ــت و تمام حکوم
انتخابــات ارزنــده خوانــد و یــاد آور شــد کــه همــکاری 
هــای بــه موقــع نهادهــای امنیتــی کمیســیون را در 

برگــزاری انتخابــات کمــک می کنــد.

صیــاد گفــت: »وعــده می دهیــم کــه کمیســیون انتخابات 
ــی  ــچ تقلب ــد، هی ــی بمان ــتقل باق ــیون مس ــک کمیس ی
صــورت نگیــرد و در انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای 
ولســوالی و ســایر انتخابــات  کســانی راه پیــدا کننــد کــه 

نماینــده واقعــی مــردم باشــند«.
ــراز می شــود کــه نهادهــای  ــی اب ایــن اظهــارات در حال
ناظــر برانتخابــات از کنــدی رونــد آمادگــی بــرای 
ــت جمهوری و  ــی و ریاس ــات پارلماان ــزاری انتخاب برگ
همچنــان عــدم مشــوره کمیســیون بــا نهادهــای ذیدخــل 

ــد. انتقــاد دارن

باشنده گان پایتخت:

جان مردم مهم تر از  بازی های  سیاسی سیاست مداران است

نهادهای ناظر بر انتخابات: 

شماری از اعضای کمیسیون انتخابات تحت نفوذ گروه های سیاسی قرار دارند
رییس جدید کمیسیون انتخابات:

وعده می دهیم مستقل بمانیم

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری 
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وقتـی یـک اسـتاد جـوان، تحصیـالت عالی 
و تخصصـِی خـود را تـا سـطح دکتـورا در 
معیاری تریـن سیسـتم های تحصیلـی دنیـا به 
 پایـان می رسـاند و بـه  وطـن بـاز می  گـردد، 
بایـد اسـنادِ او را افـراد غیـر واجـد شـرایط 
از  لیسـانس  تحصیلـی  مـدارک  دارای  و 
ارزیابـی  داخلـی  غیرمعیـارِی  دانشـگاه های 
سـپری  بـرای  آن،  از  مهم تـر  و  کننـد 
نمـودن معیارهـا و مکلفیت هـای الزم بـرای 
بایـد  اکادمیـک،  ترفیـع  بـه  دسـت یافتن 
یـک اسـتاد دارای رتبـۀ علمـی بلنـد ولـی 
اسـتاد  لیسـانس،  تحصیلـی  سـطح  دارای 
رهنمـای وی باشـد؛ از این کـه اکثر اسـتادان 
بلندرتبـه و دارای سـطح تحصیلـی لیسـانس 
افغانسـتان یـا کـم مطالعـه می کننـد و یـا هم 
درک مفاهیـم و معیارهـای مـدرِن اکادمیـک 
برای شـان سـاده نیسـت، اسـتادان جـوان و 
دارای تحصیـالت عالـی معیـاری تـا سـطح 
از زیـر  بـرای جلوگیـری  بایـد  یـا  دکتـورا 
ترفیـع  از  اکادمیـک،  معیارهـای  نمـودن  پـا 
کـردن منصـرف شـوند و یا هـم توصیه های 
نظـر  در  را  بلندرتبـه  اسـتادان  غیرمعیـارِی 
گرفتـه و به وجهـه و جایـگاه اکادمیِک خود 

لطمـه وارد کننـد تـا ترفیـع نماینـد. 
معیـاری  سیسـتم های  در  حالی کـه  در 
ماننـد  آسـیا  به ویـژه  دنیـا،  تحصیلـی 
و...  جنوبـی  کوریـای  سـنگاپور،  مالیزیـا، 
کـه تحصیـالت عالـی افغانسـتان به نحـوی 
خـود را متعهـد بـه دنبـال نمـودن تجـارب 
کشـورهای موفـِق یـاد شـده می دانـد، مهـم 
سـطح تحصیـالت عالـی معیـاری اسـت، نه 
سـوابق کاری و رتبه هـای سـاختاری؛ طـور 
مثـال، اسـتادی  کـه دارای مـدرک تحصیلـی 
ماسـتری اسـت اگر بیسـت سـال هم سـابقۀ 
کار معیـاری داشـته باشـد، امـا وقتـی یـک 
اسـتاد  کـه دارای تحصیـالت عالـی دکتـورا 
به گونـۀ معیـاری باشـد و فقـط یـک  سـال 
سـابقۀ کاری داشـته باشـد، او رهنمای استاد 
دارای مـدرک تحصیلـی ماسـتری می شـود، 
نـه این کـه زیـر نظـر اسـتاد ماسـتر کار کند. 
ایـن کار باعـث می شـود تـا اسـتادان در پـی 

کسـب تحصیـالت تخصصـی مقطـع دکتورا 
شـوند و سـطح توانایی هـای مسـلکی خـود 
را بلنـد ببرنـد. از سـویی  هـم، شـیوه یی  کـه 
اسـتادان افغانسـتان تا امـروز ترفیـع کرده اند 
انجـام  مـوارد  اکثـر  در  کـه  را  کارهایـی  و 
داده انـد، هرگز معیـاری و زیاد مفید نیسـتند 
برابـری  امـروزی  مـدرن  نورم هـای  بـا  تـا 

 . کنند
فکتورهـا و مسـایِل یاد شـده باعث شـده اند 
کـه سرنوشـت تحصیـالت عالی افغانسـتان 
در گـرو توهـم، تقلیـد و تقلـب قـرار گیـرد 
حیـف  فـراوان  امکانـات  و  فرصت هـا  و 
شـوند و عده یـی بـا فریـب دیگـران و یـا 
هـم بـر مبنـای روابـط و مناسـبات ناموجـه، 
تصاحـب  را  کاری  مهـِم  فرصت هـای 
نمـوده و مانـع ورود ظرفیت هـای توانمنـد 
تحصیـالت  تصمیم گیـر  بدنـۀ  بـه  کاری 
بـا  بـرای همیـن،  عالـی در کشـور شـوند. 
و  توانمنـد  از چهره هـای  تـن  ده هـا  آن کـه 
دارای تحصیـالت عالـی معیـاری تـا سـطح 
دکتـورا و بـا بلندترین سـطح دسـتاوردهای 
معیاری تریـن  از  اکادمیـک  و  علمـی 
و  کشـور  در  دنیـا  تحصیلـی  سیسـتم های 
در بدنـۀ تحصیـالت عالـی، امـا در حاشـیه 
و در جایـگاه غیرتأثیرگـذار قـرار دارنـد، اما 
چهره هـا و کرکترهـای جعلـی، بی ظرفیت و 
فریـب کار بـر مبنـای جعـل، تزویر، فسـاد و 
مسـایل قومـی و زبانـی، جایگاه هـای مهـم 
تصاحـب  را  فرصت هـای سرنوشت سـاز  و 
نمـوده انـد و بـدون آن کـه اهمیـت جایـگاه 
و مکلفیت هـای کارِی خـود را درک نماینـد، 
مانـع  و  می سـازند  حیـف  را  چیـز  همـه 
تحـول و رشـد کیفـی تحصیـالت عالـی در 

می شـوند.  افغانسـتان 
برنامه هـا  برنامه سـازی و تطبیـق  در بخـش 
و در جاهایی کـه میلیون هـا دالـر کمک هـای 
بانـک جهانی و دیگـر نهادهـای کمک کننده 
هزینـه می شـود تـا بـرای رشـد تحصیـالت 
عالی افغانسـتان به  مصرف برسـد، کسانی که 
بایـد  و  دارنـد  دالـری  چندهـزار  معاشـاِت 
برنامـه بسـازند، در بسـیاری از مـوارد فقـط 
برنامه هـای آماده را نسـخه برداری می کنند و 
بـدون رعایت موضوع سـرقت ادبـی، فقط با 
تغییـر چند واژه یا چند سـطر، ادعـای تولید 
برنامـه می  کننـد. بـه طـور نمونـه، می تـوان 
بـه پالن هـای مدیریـت اجتماعـی و محیطی 
متعلـق بـه برنامۀ انکشـاف تحصیـالت عالی 
از  کـه  دولتـی،  متعـدد  دانشـگاه های  بـرای 
سـوِی به اصطالح متخصصین استخدام شـده 
در پـروژۀ بانـک جهانـی بـرای تحصیـالت 
عالـی تهیـه شـده اند، توجـه نمود که بیشـتر 
از هشـتاد درصـد کاپی و مشـابه انـد. مهم تر 
از ایـن، هزینـه کـردِن صدها هـزار دالر برای 
تدویـر و راه انـدازی برنامه هایـی می باشـد 
هـم  یـا  و  تقلیـد  و  توهـم  مبنـای  بـر  کـه 
اسـتفاده جویی هزینـه شـده انـد، امـا بـا در 
نظرداشـت نحـوۀ تدویـر و نتایـج به دسـت 
آمـده، خـود تدویرکننـده گان برنامه هـا هـم 
و  و  نکرده انـد  درک  را  برنامه هـا  ماهیـت 
فقـط بـر مبنـای توهـم بـر دانایـی و تقلیـد 
و تقلـب فرصت هـا و امکانـات فراوانـی را 
میکانیسـم ها،  پروسـه ها،  و  نمـوده  حیـف 
از  کـه  را  مفیـدی  برنامه هـای  و  شـیوه ها 
و  معیـاری  تحصیلـی  سیسـتم های  سـوی 
شـده اند،  تجربـه  دنیـا  معتبـر  دانشـگاه های 
دقیـق  درک  عـدم  ظرفیـت،  نبـود  به خاطـر 

و برداشـت های ناقـص شـخصی، ناقـص و 
بی اثـر جلـوه داده انـد. در بسـیاری از همچو 
برنامه هـا بـه  گونـۀ غیرمعیـاری، ناموجـه و 
زیـادی  فرصت هـای  و  پول هـا  مشـکوک 
فکـر  بـه  کسـی  و  رسـیده اند  مصـرف  بـه 
اولویت هـای کاری بـرای وضـع تحصیـالت 

نبوده اسـت؛ عالـی 
در حالی کـه تحصیالت عالی و دانشـگاه های 
افغانسـتان بـه متحول سـازی و رشـد کیفـی، 
شـفاف  سیسـتم  یـک  از  شـدن  برخـوردار 
اکادمیـک، ظرفیت سـازی و کسـب ظرفیـت 
و توانمنـدی بـرای تولیـد دانـش کاربـردی، 
ماسـتری  دوره هـای  راه انـدازی تحصیـالت 
معتبـر  ژورنال هـای  داشـتن  دکتـورا،  و 
و  مجهـز  البراتوارهـای  داشـتن  اکادمیـک، 
مراکـز کسـب مهارت هـای کاربـردی جهت 
زنده گـی  شـرایط  بهبـود  در  شـدن  سـهیم 
مـردم و ثبـات کشـور نیـاز دارنـد. همچنان، 
برای شـامل شـدن در رده بندی هـای معیاری 
سیسـتم های تحصیلـی جهانی بـه فکتورهای 
بـه  پرداختـن  نـه  اسـت،  نیـاز  شـده  یـاد 
برنامه هـای غیرضـروری، بی وقـت و مبتنـی 
بـر توهـم و کج فهمـی، که چند مـورد آن در 

ذیـل بیـان می شـوند:
بی موقع تریـن  از  یکـی  مثـال،  به گونـۀ 
و  درک  بـا  آن هـم  ممکـن،  برنامه هـای 
برنامـۀ  راه انـدازی  ناقـص،  آماده گی هـای 
آموزشـی آنالیـن بـرای تدویـر کورس هـای 
بـزرگ  آموزشـگاه  چتـر  زیـر  در  مجـازی 
کـه  می باشـد   )eDX( ایدیکـس  مجـازی 
بـا هزینـۀ بیشـتر از یـک میلیـون دالـر و در 
فیـس  دالـر  هـزار   ۵۰۰ حـدود  نظرگیـری 
عضویت در این آموزشـگا، از سـوی وزارت 
تحصیـالت عالی افغانسـتان راه اندازی شـده 
اسـت و به  حیث یک دسـتاورد مهـم قلمداد 
شـده است. آموزشـگاه مجازی ایدیکس، که 
در سـال ۲۰۱۲ میالدی از سوی دانشگاه های 
شـد،  تأسـیس  ام آی تـی  و  هـاروارد  معتبـر 
هـدف آن فراهـم کـردن زمینه هـای آموزش 
می باشـد  کسـانی  بـرای  انترنـت  طریـق  از 
کـه بـر مبنـای مصروفیت هایـی  کـه دارنـد، 
حاضـر  درسـی  صنـوف  در  نمی تواننـد 
کـردن  فراهـم  به خاطـر  هـم  یـا  و  شـوند 
زمینه هـا بـرای اسـتادان جهت شریک سـازی 
یافته هـا و مباحـث علمـی و اکادمیـک خـود 
بـا دیگـران در سـطح دنیـا می باشـد. البتـه، 
نفـس ایـن کار، در صـورت برداشـته شـدن 
قدم هـای اساسـی تحصیلی برای رسـیدن به 
ایـن مرحلـه و فراهم بـودن زمینه هـا، خوب 
و به مـورد اسـت؛ امـا آیـا بـا در نظرداشـت 
و  افغانسـتان  تحصیلـی  فعلـی  شـرایط 
ماننـد  نقـص،  و  کمبـود  ده هـا  موجودیـِت 
نداشـتن  معیـاری،  ژورنال هـای  نداشـتن 
البراتوارهـای معیـاری، نداشـتن برنامه هـای 
و  ماسـتری  مقطع هـای  بـرای  تحصیلـی 
دکتـورا و... و با در نظرداشـت سـهولت ها و 
ظرفیت هـای موجـود در عرصـۀ تحصیـالت 
عالـی افغانسـتان، می تـوان ایـن کار را موجه 

دانسـت؟!  اولویت هـا  از جملـۀ  و 
کنونـی  ظرفیت هـای  و  امکانـات  بـا  آیـا 
تحصیـالت عالی افغانسـتان و حد ظرفیت و 
نحوۀ کار بسـیاری از اسـتادان، کـه حتا برای 
حضـوری  صنف هـای  مدیریـت  و  تدویـر 
و فزیکـی ده هـا مشـکل وجـود دارد، زمینـۀ 
و  آنالیـن  و صنف هـای  کورس هـا  تدویـر 

اسـت؟!  مهیا  مجـازی 

تحصیالت 
عالی 

افغانستان 
در گرِو 

توهم، تقلید 
و تقلب

وم
 د

ش
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* دكتور عبدالقهار سروری 

پاریس بارانی
ــاش مشــهور فرانســوی  ــر نق ــی« اث ــس در روز باران ــی در پاری ــی »خیابان نقاش
»گوســتاو کایبــوت« )۱۸۹۴ ۱۸۴۸میــالدی( در ســال ۱۸۷۷ میــالدی اســت. در 
ــِن  ــد، امــا زمی ــاران چنــدان واضــح ترســیم نشــده ان ایــن نقاشــی قطره هــای ب
تــر و انعــکاس اشــیا و ســاختار بدنــی انســان ها در خیســی زمیــن حکایــت از 

بارانــی ریــز در شــهر دارد.
ــن در شــهر  ــدان دوبلی ــذر از می ــر در حــال گ ــا چت ــرادی ب ــن نقاشــی اف در ای
ــا  ــوت ب ــام داشــت. کایب ــارراه مســکو ن ــان چه ــه در آن زم ــس هســتند ک پاری
ــر او  ــن اث ــی ای ــه از نقاشــان ســبک امپرسیونیســم محســوب می شــود ول این ک

کامــاًل رئــال یــا طبیعــی اســت.
ــه طــوری  ــن نقاشــی مشــهود اســت ب ــر عکاســی در ای ــه هن ــاش ب ــل نق تمای
ــا حاشــیه های محــو  ــا حــدودی ب ــن نقاشــی اشــخاص دوردســت ت ــه در ای ک
ــوند.  ــده می ش ــتر دی ــی بیش ــا وضوح ــر ب ــخاص نزدیک ت ــده و اش ــی ش طراح
ــر در  ــال حاض ــر درح ــن اث ــود. ای ــده می ش ــا دی ــی در عکس ه ــن ویژه گ ای

ــری شــیکاگو اســت. ــری هن گال
باران ماهی

در طــول تاریــخ گزارش هایــی از پدیــدۀ نــادر و شــگفت انگیز بــارش جانــوران 
از آســمان بــه چشــم می خــورد. نویســنده و دانشــمند روم باســتان، پلینــی پــدر، 

گزارشــی از بــارش ماهی هــا و قورباغه هــا از آســمان ارایــه کــرده اســت.
ــی  ــه در مکان ــاران قورباغ ــالدی از ب ــال ۱۷۹۴ می ــوی در س ــربازان فرانس س
نزدیــک شــهر لیــل گــزارش داده انــد. در روســتای یــورو در کشــور هنــدوراس 
بــارش پیاپــی ماهــی از آســمان توســط ســاکنان محلــی گــزارش شــده اســت.
ــه ســال ۱۸۶۱  ــوط ب ــارش ماهــی مرب ــه هــای شــاخص ب یکــی دیگــر از نمون
میــالدی در شــهر ســنگاپور اســت. در جریــان ایــن اتفــاق کــه بــا توفانــی ســه 

روزه همــراه بــود، مقــدار زیــادی ماهــی از آســمان بــه زمیــن فــرود آمــد.
ــود دارد،  ــی وج ــن پدیده ی ــح چنی ــرای توضی ــه ب ــی ک ــن نظریه ی ــم تری مه
ــراه  ــاد هم ــا گردب ــا ب ــن توفان ه ــت. ای ــا اس ــهمگین و گردباده ــای س توفان ه
ــال مجــدد  ــردن بعضــی از موجــودات انتق ــاال ب ــث ب ــاد باع ــن گردب اســت. ای

ــود. ــارش می ش ــن ب ــن حی ــه زمی ــا ب آن ه
باران کالویان

ــم  ــود، مراس ــزار می ش ــاران برگ ــرای ب ــه ب ــن ک ــیار که ــم بس ــی از مراس یک
ــش از  ــی، پی ــور رومان ــی کش ــق جنوب ــم در مناط ــن رس ــت. ای ــان اس کالوی
ظهــور مســیحیت در ایــن منطقــه برگــزار می شــد. ایــن رســم بعدهــا بــا آییــن 

ــد. ــق ش ــیحیت تلفی مس
ــوت  ــران جــوان تندیســی از ِگل ســاخته و آن را روی تاب در ایــن مراســم دخت
چوبــی کوچکــی قــرار داده و اطــراف آن را بــا گل هــای تــازه تزییــن می کننــد. 
تندیــس مــورد نظــر توســط ایــن دختــران جــوان و کــودکان روســتا در محلــی 
ــه  ــس ب ــود. تندی ــن خــارج می ش ــاره از مدف ــد دوب ــه روز بع ــده و س ــن ش دف
ــه  ــاه انداخت ــاق چ ــه اعم ــا ب ــده ی ــپرده ش ــا رود س ــه ی ــان آب رودخان جری

می شــود.
ایــن مراســم معمــوالً در اوایــل فصــل بهــار یــا زمانــی از ســال کــه خشک ســالی 
رخ داده، برگــزار می شــود. پــس از انجــام مراســم نوعــی شــیرینی مخصــوص 
ــودکان حاضــر در مراســم  ــان و ک ــر نوجوان ــا دیگ ــه و ب ــران پخت توســط دخت

ــود. ــرف می ش ص

مردم دنیا 
در مورد »باران« 

چه می گویند؟

بخش سوم و پایانی

 رامیــن حاجیان فرد

دکتورای ارتباطات و تکنالوژی بشری از دانشگاه پهنگ مالیزیا، 
ماستر ارتباطات تخصصی و زبان انگلیسی از دانشگاه پهنگ مالیزیا 

و لیسانس ژورنالیسم از دانشگاه کابل
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شـعرای پارسـی زبان در قـرون وسـطا دربـارۀ خود و پیشـۀ 
شـاعری و مقـام هنـر در جامعه، و رسـالت هنـر خیلی فکر 
می کردنـد و در اشعارشـان راجـع بـه این مسـایل صریحًا یا 
بـه اشـارت صحبـت کرده انـد. نویسـندۀ ایـن سـطور راجع 
بـه ایـن موضـوع مکـرر تحقیق کـرده و چنـد مقاله منتشـر 

کرده اسـت.
جالـب  نظامـی  حکیـم  نـزد  ویـژه  بـه  خـود«  از  »بینـش 
اش  مثنـوی  نخسـتین  مقدمـۀ  در  نظامـی  اسـت.  توجـه 
»مخزن االسـرار« از خـود و شـروط هنـر و اوصـاف شـاعر 
حقیقـی، بحـث می کنـد و در طـی آثـارش بـه ایـن موضوع 
ابـواب »مقـام و  برمی گـردد. افـکاری کـه ایـن شـاعر در 
مرتبـت ایـن نامـه«، »در گفتـار فضیلـت سـخن« و »برتـری 
سـخن منظـوم از منثور« به عبـارت درآورده، شـامل عناصر 

یـک فلسـفه زبـان و شـعر اسـت.
می تـوان گفـت کـه در زمـان حافـظ صحبـت کردن شـاعر 
از پیشـه و هنـر خـود، عـادت و عـرف بـود. حافـظ اگرچه 
از شـعرای پیـش از خـود متأثـر شـده، بینـش او از خود هم 
سـیمای خـاص خـود را دارد. در ایـن مقالـۀ کوتـاه کمتر از 
تأثیـر پیشـروان بـر حافـظ و بیشـتر از افـکار خـود حافـظ 

زد. خواهـم  حرف 
بینـش حافـظ از هنـر خـود، بـه ویـژه در بیـت مخلـص 
غزل هـای او پیـدا می شـود، ولـی بـه آنجـا محدود نیسـت. 
و  اسـت  متنـوع  موضوعـی  هنـر خـود،  از  حافـظ  بینـش 
می تـوان آن را الاقـل از دو جهـت ذیـل در نظـر گرفـت:

۱- گفتار حافظ از منابع هنر خود
۲- گفتار حافظ از محبوبیت و تأثیرات هنر خود

اولین منبع هنر حافظ البته عشق است:
- مرا تا عشق تعلیم سخن کرد

حدیثم نکته هر محفلی بود 
- عاشق و رند و نظربازم و می گویم فاش

تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام
- یکی ست ترکی و تازی درین معامله حافظ
 حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی

منبـع عشـق البتـه جمـال یـار اسـت. پـس می تـوان گفـت 
کـه اولیـن منبـع الهـام حافـظ همین جمـال یار بوده اسـت. 
یعنـی انعـکاس جمال خـدا در آفرینـش یا به عبـارت خود 

: عر شا
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

ولـی حافظ عـالوه بر ظواهر آفرینش از منابع غیرمحسـوس 
و غیرمریـی ـ یعنـی از عالـم غیـب ـ هـم الهـام گرفتـه و 
بنابریـن لقبـش »لسـان الغیب« شـده اسـت. ایـن الهامی بود 
کـه بـه وسـیلۀ آواز هاتف و سـروش و حتـا روح القدس بر 
او می آمـد و هنـر او بـا چنیـن تجربـۀ روحانـی و بی نظیری 
آغـاز شـده بـود کـه به دعـوت یـک پیغمبـر شـباهت دارد. 
حافـظ ایـن شـروع شـاعری اش را در غزلی مشـهور چنین 

توصیـف کرده اسـت:
- دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
بی خود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند

باده از جام تجلی صفاتم دادند
دلیـل اینکـه »آب حیـات« اشـارتی اسـت بـه شـعر حافـظ، 

ایـن دو بیـت دیگر اسـت:
- حجاب ظلمت از آن بست خضر که گشت

ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب، خجل
- حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم

ترک طبیب کن بیا نسخه شربتم بخوان
ولـی از خـود غزل مزبـور با کمال وضوح روشـن می شـود 
کـه مقصـود از »آب زندگـی« شـعر حافـظ و موضـوع غزل 
دعـوت شـاعر یـا آغـاز الهـام اوسـت. تجربـۀ ایـن دعوت، 
حافـظ جـوان را از وظیفـۀ اصلـی شـاعر آگاه کـرد. ایـن 
وظیفـه شـاعر، »وصـف جمـال« و اسـاس قابلیـت توصیف 
جمـال- عـالوه بـر هنر و طبـع شـاعری- آینه بودن چشـم 
و دل شـاعر اسـت. مالقـات با ذات خـدا، آگاهـی از تجلی 

صفـات خـدا، لـّب حافـظ را تغییر داده اسـت. 
بعد از این روی من و آینه وصف جمال

که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند
لحظـۀ مالقـات بـا خدا بـدون جهد سـابق هم ممکـن نبود، 
بلکـه ثمـرۀ دوره صبـر و ثبـات بـود. چنـان چه در سـیرت 
پیغمبـران آمـده اسـت کـه بعـد از زهـد و اعتـکاف در کوه 
و بیابـان نایـل بـه دعـوت شـدند، حافـظ هـم گویـا بعد از 
تحمـل جـور و جفـا بـا صبـر و ثبـات بـه این دعـوت نایل 

است. شـده 
- هاتف آن روز به من مژده این دولت داد

که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند
این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد
اجر صبری ست کز آن شاخ نباتم دادند

بایـد گفـت که حافظ اول کسـی نبـود که خـود را به مقامی 
نزدیـک بـه مقـام پیغمبـری رسـاند. همیـن خودآگاهـی نزد 
نظامـی هـم دیـده می شـود، چنـان کـه در مقدمـۀ »مخـزن 

االسـرار« می فرمایـد:
- بلبل عرشند سخن پروران
 باز چه مانند به آن دیگران

زآتش فکرت چو پریشان شوند
 با ملک از جمله خویشان شوند
پرده رازی که سخن پروری ست

 سایه یی از پرده پیغمبری ست

)مخزن االسرار، دستگردی ۴۱(
رسـالۀ این شـاعر پیغام بر چیسـت؟ پاسـخ سـاده و روشـن 
اسـت. لُـّب این رسـاله عشـق اسـت، چنان چـه حافظ خود 

می فرمایـد:
- زبور عشق نوازی نه کار هر مرغی ست

بیا و نوگل این بلبل غزل خوان باش
- حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد
پـس می شـود گفـت کـه حافـظ خـود را بـه عنـوان یـک 

می بینـد. عشـق«  »پیغام بـر 
مقـام پیغمبـر در فلسـفۀ عرفانی اسـالم، مقام »انسـان کامل« 
اسـت و همیـن مقام را ولـی و پیر طریقت هـم صاحب اند. 
شـاعر پارسـی گو اگرچـه اصـاًل جـزو سلسـله انسـان های 
کامـل نیسـت، ولـی می بینیـم کـه ایـن مقـام را ابتـدا بـه 
دوسـت و بعـد هـم به خـود عطـف می کند. شـعرایی چون 
اشعارشـان  بلخـی و حافـظ اگرچـه در  نظامـی، موالنـای 
اصطـالح »انسـان کامـل« اسـمًا و عینـًا ذکر نمی شـود، ولی 
ایـن مفهـوم در افـکار و تصورشـان نقـش مرکـزی را بازی 

می کنـد.
انسـان کامل کسـی اسـت که مثـل »قطب« در تفکـر عرفانی 
تمـام عالـم را زنـده دارد و حتا آسـمان با افالک و سـتاره ها 
را هـم زیـر تأثیـرش دارد. شـعرای پارسی سـرا بـه جـای 
»انسـان کامـل«، گاه گاه کلمـۀ »رنـد« را بـه کار می برنـد، 
بـرای اشـارت به تأثیـرات فلکی خودشـان یا دوستان شـان. 

مثـاًل جالل الدیـن رومـی در بیتـی می فرمایـد:
- دو سه رندند که هشیار دل و سرمستند
 که فلک را به یکی عربده در چرخ آرند

)دیوان شمس، فروزانفر۱/۷۵:۲(
نیـروی ایـن نوع انسـان شـبیه اسـت به نیـروی سـاحر. این 
قـوۀ سـحرآمیز البتـه بـه خصـوص در شـعر دیده می شـود. 
شـعرای عربـی پیـش از اسـالم، چـون از جن و پـری الهام 

می گرفتنـد، صاحـب ایـن قـوۀ سـحرآمیز بودند.
در اسـالم می بینیـم کـه شـعرای پارسـی زبان بـه خودشـان 
یـا  حـالل  سـحر  می دهنـد.  نسـبت  حـالل«  »سـحر 
»السـحرالحالل«، اصطالحی اسـت کـه گویا برای نخسـتین 
بـار در رسـایل »اخوان الصفـا« )در قـرن چهـارم هجـری( 
آورده شـده اسـت. سـحر حالل نزد اخوان، سـحری اسـت 
در خدمـت اسـالم. ایـن اسـت کـه نظامـی دربـاره خـود 

می سـراید:
- سحر حاللم سحری قوت شد

نسخ کن نسخه هاروت شد
شکل نظامی که خیال من ست
جانور از سحر حالل من ست

)مخزن االسرار، دستگردی ۴۵(
- مشـتری سـحر سـخن خوانمـش/ زهـره هـاروت شـکن 

نمش ا خو
)مخزن االسرار، دستگردی ۴۲(
حافظ در مدح خود می سراید:

- منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن
از نی کلک، همه قند و شکر می بارم

همین فکر را حافظ در غزلی دیگر توسعه داده است:
- شکرشکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می رود

طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر
 کاین طفل یک شبه ره یک ساله می رود

آن چشم جاودانه عابد فریب بین
 کش کاروان سحر ز دنباله می رود

گویا در این ابیات حافظ از شـعر خود و تأثیر سـحرآمیزش، 
بـا اسـتعارۀ »چشـم جاودانه« تعریـف کرده اسـت. حافظ از 
تأثیـرات اشـعارش در ابیـات زیـادی به لطافـت و نکته دانی 

حـرف می زند.
اوالً چنـد بیـت ذکـر می کنیـم کـه در آن هـا ترقـی و تقـدم 
شـعر حافـظ از جایـی بـه جـای و از کشـوری بـه کشـور 

اسـت: بحث  مـورد 
- عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ

بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است
البتـه در مصـراع دوم ایـن بیت اشـارتی مبهم می تـوان دید، 
چـون بغـداد شـهر حـالج و تبریـز شـهر شـمس الدین ـ 

دوسـت موالنـا ـ بود.
این نوع دو الیه بودن در بیت ذیل هم دیده می شود:

- فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق
نوای بانگ غزل های حافظ شیراز

»حجـاز« در عیـن حـال، اصطالحی اسـت در علم موسـیقی 
و نـام یـک مقـام حـزن آور، در حالـی کـه »عـراق« نـام یک 
مقـام مسـرت انگیز اسـت. پـس معنـی ایهامی ایـن بیت این 
می شـود کـه حافـظ در غزل هایـش هم جهـات جزین و هم 

جهات شـادان عشـق را می سـراید.
همیـن ایهـام را حافـظ در بیـت دیگـری هم دوبـاره - ولی 

ایـن دفعـه واضح تـر - بـه کار برده اسـت:
- این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد

ولـی قلمـروی کـه حافـظ آن را بـا جـادوی سـخنش فتـح 
می کنـد، البتـه محـدود بـه مـرز و بوم هـای مزبـور نیسـت، 

چنـان چـه از بیت هـای ذیـل روشـن می شـود:
- به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند

 سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی
- شکر شکن شوند همه طوطیان هند

 

میـرود بنگالـه  بـه  کـه  پارسـی  قنـد  زیـن 
- حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید
تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری

چنـان چـه می بینیـم حافـظ افتخـار می کنـد بـه ایـن کـه با 
نیـرو و سـحر هنـرش، تقریبًا تمـام دنیا را فتح کرده اسـت. 
ولـی او بـه این جـالل و عزت هـم اکتفا نمی کنـد و افتخار 
خـود را تـا به آسـمان باال می بـرد و از تأثیـرات غزل هایش 
بـر فرشـته ها و ارواح افـالک و سـاکنان ملکـوت تعریـف 

می کنـد:
- در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ

 سرود زهره به رقص آورد مسیحا را
- صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت:

 قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند

در مثـل ایـن بیت هـا آن نیـروی فـوق طبیعـی و خـارج 
از قـوۀ انسـان دیـده می شـود کـه گفتیـم صفـت مشـخص 

انسـان کامـل اسـت.
البتـه در این جـا ایـن پرسـش را بایـد مطـرح کـرد کـه آیـا 
اصـاًل و تـا کـدام انـدازه مثـل ایـن عبارت هـا را باید جدی 
گرفـت؟ شـاید آنهـا غیـر از خیـال و مبالغـه نیسـتند، پـس 
کـه  شـمرد  شـعرا  کذب هـای  آن  از  را  آن هـا  می بایسـت 
علمـای قـرون وسـطی ضـد آن پیوسـته سـتیزه می کردنـد.
مـن نمی توانـم بـه ایـن پرسـش، پاسـخ قطعـی بدهـم ولی 
بـاور می کنـم کـه حافـظ اگرچه بـا مفاهیـم دینی مثـل قضا 
و قـدر، بهشـت و دوزخ گاه گاه بـازی کـرده اسـت، ولـی 
وی مـردی اسـت صاحـب دل و معتقـد به خـدا و یک نظام 
کلـی. امـا عمیق تریـن عقیـده اش بـدون شـک در عشـق 

بـوده، عشـقی کـه راجـع بـه آن فرموده اسـت:
- طفیل هستی عشق اند آدمی و پری...

یا: 
- در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

یا:
- همه کس طالب یارند، چه هشیار و چه مست
 همه جا خانه عشق ست چه مسجد چه کنشت

راز دنیـا را هـم گویـا بـا عشـق حـل می تـوان کـرد. بـه 
هـر حـال، حافـظ خـود را آگاه از رازهـای نهفتـۀ آفرینـش 

می دانسـت:
- من آنم که چون جام گیرم به دست

ببینم در آن آینه هر چه هست
ولـی ایـن رازهـا را بـا زبـان آدمـی نمی تـوان بـه عبـارت 

درآورد:
- قلم را آن زبان نبود که سٌر عشق گوید باز

 ورای حد تقریر است شرح آرزومندی

تنها وسیله یی که شاعر دارد، اشارت است:
- تلقین و درس اهل نظر یک اشارت ست

 گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم
- آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟
ایـن طـور بـه نظر می آیـد که حافظ بـا وجود تجربـۀ توفیق 
و محبوبیـت، احسـاس تنهایـی هم می کـرده و این تجربه یی 
اسـت کـه نـزد شـعرای دیگری نیـز که پیامی شـبیه بـه پیام 
حافـظ داشـتند، می بینیـم. امـا در عیـن حـال حافـظ یقیـن 
داشـت کـه در آینـده تنهـا نخواهـد مانـد، دوسـتان هنرش 
و مریـدان پیامـش همـه جـا بـه یـاد او »محفل هـا« خواهند 

ساخت:
- گویند ذکر خیرش در خیل عشق بازان

 هر جا که نام حافظ در انجمن برآید

گفتار را به آخر برسانیم و بگوییم:
بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. 

منبـع: کتـاب »سـخن اهـل دل«، مجموعـه مقـاالت کنگـرۀ 
 .۱۳۷۱ حافـظ،  بزرگداشـت  بین المللـی 
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جریـان سیاسـی »محـور مـردم افغانسـتان« می گویـد کـه 
محـور  ایـن  رهبـری  نبیـل عضـو شـورای  اهلل  رحمـت 
و رییـس پیشـین امنیـت ملـی کشـور، بـر اسـاس حکـم 
حکومـت افغانسـتان ممنوع الخـروج اعالم گردیده اسـت.
محـور مـردم افغانسـتان در اعالمیه یـی گفتـه اسـت کـه 
رحمـت اهلل نبیـل عضـو شـورای رهبـری محـور مـردم 
افغانسـتان و رییـس عمومـی سـابق امنیـت ملـی کشـور، 
بر اسـاس یک حکـم حکومـت افغانسـتان ممنوع الخروج 

اعـالم گردیـده اسـت .
منبـع افـزوده اسـت کـه ایـن حکـم زمانـی صادر شـد که  
او در خـارج از کشـور بـه سـر می بـرد؛ امـا بـه زودی بـه 
کشـور بـر می گـردد و بـه  مبـارزه سیاسـی خـود جهـت 
تحقـق قانونیت و مشـروعیت با قاطعیت بیشـتر ادامه دهد.

جریـان سیاسـی »محـور مـردم افغانسـتان« بـه ایـن بـاور 
بـاره  در  ملـی  وحـدت  حکومـت  تصمیـم  کـه  اسـت 
ممنوع الخـروج اعـالم کـردن رییـس پیشـین امنیـت ملـی 

کشـور، گام دیگـری اسـت در راسـتای نقـض حقـوق و 
آزادی هـای اساسـی یـک شـهروند کشـور که هیـچ مبنای 

حقوقـی و قانونـی نـدارد.
افغانسـتان« در اعالمیـه گفتـه اسـت کـه  »محـور مـردم 
ایـن تصمیـم، در پـی افشـاگری های نبیـل در رابطـه بـا 
امـور  اسـناد مداخلـه سـازمان اسـتخباراتی پاکسـتان در 
افغانسـتان در سـال های گذشـته و همچنان افشـا سـاختن 
فعالیت هـای سیسـتماتیک و نظام منـد رهبـری حکومـت 
کنونـی در جریـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری گذشـته 

می گیـرد. صـورت 
منبـع گفتـه اسـت که رهبـری حکومـت وحدت ملـی، به 
ایـن گمـان اسـت که می توانـد با اتخـاذ چنیـن تصامیمی، 
اراده مردم افغانسـتان را در راسـتای داشـتن یک حکومت 
مشـروع و قانـون  مـدار تضعیف نمـوده و در میـان فعاالن 
و رهبـران اپوزسـیون رعـب و وحشـت ایجـاد کنـد؛ امـا 
حکومـت غافـل از آن اسـت که امروز در سراسـر کشـور، 
صـدای دادخواهـی، عدالت طلبی و داشـتن یک حکومت 
مبتنـی بـر قانـون و آرای مـردم،  بیـش از هـر زمانـی بلند 

تر شـده اسـت.
دراعالمیـه همچنان گفته شـده: »مـا بدون هر نـوع تزلزل، 
مبـارزه خـود را علیـه این حکومـت در چارچـوب قانون، 
تشـدید بخشـیده و به هیچ  وجه تسـلیم زور و بی عدالتی 

نمی شویم.«
بـا تالش هـای زیـاد نتوانسـتیم نظـر حکومـت را در زمینه 

داشـته باشیم.
آگاهـان می گوینـد کـه غنـی بـا ایـن اقـدام ثابت کـرد که 

معتقـد بـه دموکراسـی و آزادی بیان نیسـت. 
نظـام  در  دیکتاتوری یـی  چنیـن  کـه  می افزاینـد  آنهـا 

نمی گنجـد. دموکراتیـک 
رحمـت اهلل نبیـل دومین چهرۀ سیاسـی اسـت کـه به جرم 

فعالیت های سیاسـی ممنوع الخروج می شـود.
جلوگیـری  کشـور  بـه  دوسـتم  جنـرال  ورود  از  پیشـتر 

گرفـت.  صـورت 

رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی 
ــا اشــاره بــه حمــالت اخیــر تروریســتی  ب
بــه  دیگــر  کــه  می گویــد  کابــل  در 

ــد. ــد ش ــم نخواه ــتان رح تروریس
ــور  ــی کش ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب عب
ــم  ــو( در مراس ــنبه )۱۵ دل ــه روز یکش ک
معرفــی فضــل الدیــن عیــار والــی جدیــد 
پــروان صحبــت می کــرد، گفــت: »حوادث 
ــت  ــه مل ــل هم ــته در کاب ــای گذش روزه
ــک  ــتان ی ــکان داد؛ ترویس ــتان را ت افغانس
بــار دیگــر جنایــت کردنــد و صدهــا 

ــت«. ــوگ نشس ــه س ــواده ب خان
آقــای عبــداهلل افــزود، این کــه تروریســتان 
ــانی  ــه کس ــوند و چ ــه می ش ــا تربی در کج
ــد بســیار واضــح  ــان را حمایــت می کنن آن
اســت؛ بــه مــردم افغانســتان اطمینــان 
می دهــم کــه دیگــر بــر تروریســتان رحــم 
ــق  ــان تطبی ــورد آن ــت در م ــده و عدال نش

ــد شــد. خواهن
ــه  ــتگیری هایی ک ــا دس ــد، ب ــاد آور ش او ی
ــورت  ــر ص ــوادث اخی ــه ح ــد ب در پیون
ــتر  ــرده بیش ــت پ ــت های پش ــه، دس گرفت
ــه پاکســتان  ــن شــواهد ب افشــا شــده و ای
از  افغانســتان  تقاضــای  و  ارائــه شــده 
پاکســتان ایــن اســت کــه در عمــل ثابــت 
بســازد کــه در خاکــش مجــال فعالیــت بــه 

ــد. ــتان نده تروریس
ــت  ــان داش ــت بی ــی حکوم ــس اجرای ریی
کــه روز گذشــته بــا هیــات پاکســتانی 
ــده و  ــه ش ــح گفت ــایل واض ــن مس ــز ای نی
ــات  ــرای تحقیق ــود را ب ــی خ ــا آمادگ آنه
مشــترک اعــالم کردنــد و امیدواریــم ایــن 

ــد. ــه باش ــد صادقان تعه
او افــزود کــه نــا امنی در افغانســتان ســبب 
تامیــن منافــع مشــروع هیــچ کشــوری 
ــان  ــه و جه ــورهای منطق ــود و کش نمی ش
ــات افغانســتان  ــع شــان را در ثب ــد مناف بای

دنبــال کننــد.
مــورد  در  کشــور  اجرایــی  رییــس 
ــز  ــردم نی ــه م ــت ب ــات دول ــه خدم ارائ
ــه  ــت اینک ــم اس ــه مه ــزی ک ــت: »چی گف
از  و  بگویــم  مــردم  بــه  را  واقعیت هــا 
ــرا  ــم؛ زی ــراف کنی ــتی ها اعت ــی و کاس کم
ــه  ــا دارد ک ــد و ج ــی می دهن ــردم قربان م
بگویــم آنچــه کــه بــرای خدمــت گــذاری 

بــه مــردم آرزو داشــتیم، نتوانســتیم انجــام 
ــم«. دهی

وقتــی  داشــت،  بیــان  عبــداهلل  آقــای 
ــد،  ــان آم ــه می ــی ب ــت وحــدت مل حکوم
حمایــت مــردم از حکومــت یکدســت 
ــردم و  ــن م ــه بی ــروز فاصل ــی ام ــود ول ب
حکومــت متاســفانه بســیار جــدی اســت، 
ــردم  ــاالی م ــد ب ــه را نبای ــن فاصل ــاه ای گن
انداخــت؛ زیــرا مــردم همــه روزه فرزنــدان 
ــد،  ــی می دهن ــنگرها قربان ــود را در س خ
افغانســتان  مــردم  حوصلــه  و  صبــر 

اســت. بی نظیــر 
او خاطــر نشــان کــرد کــه مــردم بایــد بــه 

ــمگین  ــد و خش ــراض کنن ــت اعت حکوم
هرلحظــه  در  حکومــت  زیــرا  باشــند؛ 
پاســخگو نیســت و تنهــا بــا معــذرت 
خواســتن بــدون راهــکار روشــن، کار 

نمی شــود. درســت 
ــت  ــه حکوم ــر موافقتنام ــه او، اگ ــه گفت ب
ــردم  ــات م ــبب نج ــه س ــی ک ــدت مل وح
افغانســتان شــد، همــه جانبــه تطبیــق 
می شــد حکومــت امــروز بــا ایــن مشــکل 

مواجــه نمی بــود.
عبــداهلل گفــت: »پراگندگــی را مشــکل 
دیگــران دانســتن بازهــم راه حــل نیســت« 

ــند. ــر باش ــوولیت پذی ــه مس ــد هم و بای
رییــس اجرایــی کشــور گفــت کــه مــردم 
افغانســتان متوجــه عملکــرد هــر فــرد 
سیاســی کشــور چــه در داخــل نظــام 
و چــه بیــرون از نظــام اســتند و تنهــا 
ــام کار را  ــمنان نظ ــردن از دش ــکایت ک ش

ــاند. ــی رس ــی نم ــه جای ب
ــر  ــا در فک ــر م ــت: »اگ ــداهلل گف ــای عب آق
ــا و پالیســی های  ــر در روش ه ــد نظ تجدی
خــود نباشــیم مشــکالت مــردم افغانســتان 

زیــاد تــر خواهــد شــد«.
او، وحــدت مــردم افغانســتان را تنهــا 
ــر  ــع در براب ــکن و قاط ــدان ش ــواب دن ج
دشــمن بــی رحــم و جنایــت کار دانســت 
ــن  ــدت در تامی ــن وح ــه تامی ــت ک و گف
عدالــت اســت و هــر نــوع بــی عدالتــی را 

ــد. ــاس می کنن ــردم احس م
ایــن در حالــی اســت کــه رییــس جمهــور 
غنــی نیــز روزگذشــته اعــالم کــرد، آنانــی 
کــه حمالت اخیــر کابــل را ســازماندهی و 
انجــام داده انــد صلــح پذیــر نیســتند و بــا 

ــان برخــورد قاطــع می شــود. آن

انتقام از افشارگری های نبیل
رییس پیشین امنیت ملی ممنوع الخروج شد

وليس جرګه: 

تر څو چې پاکستان عميل اقدام ونه 

کړي، پر ژمنو یې باور نيش کېدای

ــه  ــر کوم ــي، ت ــاوی واي ــې اداري پ ــي جرګ ــتان د ول د افغانس

چــې پاکســتان پــه خپلــه خــاوره کــې د ترورېســتي ډلــو د ځالــو د 

لــه منځــه وړلــو لپــاره عمــي اقدامــات ونــه کــړي، پــه ژمنــو يــې 

بــاور نــي کېــدای.

کــه څــه هــم د افغانســتان د بهرنیــو چــارو وزارت لــه ترورېــزم رسه 

د مبــارزې پــه برخــه کــې د پاکســتان پــه دریــځ کــې د بدلــون خربه 

کــوي، خــو د افغانســتان د ولــي جرګــې اداري پــاوی وايــي، د 

پاکســتان پــر ژمنــو تــر هغــه بــاور نــي کېــدای، تــر څــو چــې پــه 

خپلــه خــاوره کــې د ترورېســتي ډلــو د لــه منځــه وړلــو لپــاره یــې 

عمــي ګام نــه وي پورتــه کــړی.

د دغــې جرګــې دوهــم منــي عرفــان اللــه عرفــان د يکشــنبې پــه 

ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل چــې د دواړو هېوادونــو ترمنــځ روانــو 

بحثونــو او د پاویــو د تــګ راتــګ نتیجــو تــه ډېــر خوشــبین نــه 

دی.

نوموړی زیاتوي:

»هغــه اســناد او مــدارک چــې د افغانســتان حکومــت پاکســتان تــه 

ورکــړي، زمــوږ هیلــه ده چــې پاکســتان پــه دې برخــه کــې جــدي 

او عمــي اقدامــات وکــړي، خــو لــه بــده مرغــه تــر اوســه مــوږ 

ــګ او د  ــګ رات ــو ت ــې د پاوی ــرو چ ــه ل ــاور ن ــبیني او ب دا خوش

اســنادو تبادلــه بــه ښــه نتیجــه ولــري.«

ــارو  ــو چ ــتان د بهرنی ــې د پاکس ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

وزارت د مرســتیالې تهمینــې جنجوعــه پــه مــرۍ يــو ملکــي او 

ــه راغلــی و او د افغانســتان  ــل ت ــرون شــنبه کاب پوځــی پــاوی پ

ــه  ــرزي پ ــل ک ــت خلی ــتیال حکم ــارو وزارت د مرس ــو چ د بهرنی

ــل. ــاوي رسه وکت ــان پ ــه افغ ــې ل ــرۍ ی م

د افغانســتان د بهرنیــو چــارو وزارت ویانــد احمــد شــکېب 

مســتغني د دغــې کتنــې پــه اړه پــرون شــنبه ناوختــه يــوې خــربي 

ناســتې تــه وویــل چــې پاکســتاين پــاوي د هغــو پوښــتنو پــه اړه 

توضیحــات ورکــړي چــې د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزیــر او 

ــه  ــر مهــال ل ــل ســفر پ ــواد د مــي امنیــت مــر د خپ د دغــه هې

ــړې وې. ــرح ک ــو رسه مط ــتاين چارواک پاکس

ــل  ــد فیص ــد محم ــارو وزارت ویان ــو چ ــتان د بهرنی ــو د پاکس خ

پــه کابــل کــې د پرونــۍ کتنــې پــه اړه پــر ټوېټــر لیــکي چــې پــه 

کابــل کــې د وروســتیو ترورېســتي حملــو پــه اړه پــه څېړنــه کــې 

بــه همــکاري وکــړي، خــو کابــل تــه یــې پــه دې اړه د وضاحــت 

ورکولــو یادونــه نــه ده کــړې.

ــې د  ــوی چ ــز ش ــې وړاندی ــه ی ــل ت ــکي، کاب ــل لی ــد فیص محم

تورونــو لګولــو د لوبــې پــر ځــای بــه غــوره وي چــې دواړه لــوري 

پــه ګــډه د وروســتیو مرګونــو حملــو پــه اړه څېړنــه وکــړي.

د پاکســتان او افغانســتان ترمنــځ د اســتازو او پاویــو د لیدنــو دا 

لــړۍ پــه داســې حــال کــې پيــل شــوې چــې ولســمر محمــد 

ارشف غنــي د جمعــې پــه ورځ پاکســتان د طالبانــو ځالــه وبالــه 

ــر مــخ  او ويــې ویــل چــې خــربې او پروســې یــوازې د کاغــذ پ

دي، د افغانســتان ولــس لــه پاکســتانه د مشــخص او واضــح عمل 

غوښــتنه لــري.

ــکیب  ــد ش ــارو وزارت ویان ــو چ ــتان د بهرنی ــوا د افغانس ــل خ ب

مســتغني د شــنبې د ورځــې پــه خــربي غونــډه کــې وویــل چــې 

د کابــل پــه پرونــۍ ناســته کــې يــو لــړ پرمختګونــه شــوي او دواړه 

لــوري پــه يــو شــمېر مــواردو کــې هوکــړې تــه رســېديل، خــو يــو 

ــث او  ــرې بح ــد پ ــې بای ــته چ ــم ش ــایل ه ــم مس ــور مه ــمېر ن ش

ــربې ويش. خ

ښاغي مستغني ویي وو:

ــه کــې د افغانســتان او پاکســتان د  »کومــه ناســته چــې وشــوه، پ

ــه وشــول او  ــړ پرمخګتون ــو ل ــان خــربې وشــوې، ي ــه پ عمــل پ

ناســته هــم د ســولې او ورورلــۍ پــه فضــا کــې تــررسه شــوه، خــو 

يــو شــمېر نــور مهــم مــوارد ال پاتــې چــې بایــد پــه هغــې برخــه 

کــې هــم پرمختــګ او هوکــړې تــه رسه ورســېږو.«

ښــاغلی مســتغني وايــي، اوس پاکســتان لــه هغــو مــواردو انــکار 

ــګار  ــرې ټین نــي کــوالی، کــوم چــې د افغانســتان حکومــت پ

لــري.

د ده پــه خــربه، د دواړو لوریــو ترمنــځ پــه يــو لــړ نــورو مــواردو د 

بحــث او خــربو لپــاره ټــاکل شــوې چــې د فــربورۍ پــه ۹ مــه او 

۱۰ مــه لــه کابلــه یــو پــاوی اســام ابــاد تــه والړ يش.

اعتراف داکتر عبداهلل به ناکامی دولت وحدت ملی:

تجدید نظر نکنیم، مشکالت افزایش می یابد

محـکمۀ صحـرایی تخـار...
متعهـد اسـت کـه بـه تمـام قضایـای خشـونت علیـه زنان 

نماید. جـدا رسـیدگی 
جـاری  سـال  اول  از  کـه  داشـت  بیـان  یوسـفی  خانـم 
خورشـیدی تاکنـون حـدود یک هـزار و ۷۲۶ مـورد قضیه 
خشـونت علیـه زنان در سراسـر کشـور صـورت گرفته که 
یـک بخـش ایـن قضایـا مـورد پیگیـری نیـز قـرار گرفتـه 

. ست ا

فضل کریم سـراجی، رییس مسـاجد وزارت حج و اوقاف 
نیـز کـه دراین نشسـت صحبت مـی کرد، لت کـوب بدون 
موجـب و محکمـه صحرایی زنـان را خـالف موازین دین 
اسـالم خوانـده بیـان داشـت که هیچ کسـی حق نـدارد که 
انسـانها بـه ویـژه زنـان را مـورد خشـونت و لـت و کوب 

قـرار دهد.
بـه گفتـه وی رسـیدگی بـه اتهامـات که بـر افـراد وارد می 
شـود وظیفـه محاکـم بـا صالحیت اسـت و اگر کسـانی به 
طـور خودسـر افرادی را مورد خشـونت و لـت کوب قرار 

مـی دهنـد باید مجازات شـوند.
گفتنـی اسـت کـه ایـن بـار اول نیسـت کـه زنـان محکمه 
قـرار  لـت کـوب  مـورد خشـونت و  صحرایـی شـده و 
هـای  بخـش  در  زنـان  بارهـا  ایـن  از  پیـش  می گیرنـد، 
مختلـف کشـور بـه ویژه نقـاط دور دسـت از سـوی افراد 
تروریسـتی  گروه هـای  و  محلـی  زورمنـدان  سـر،  خـود 
محاکمـه صحرایـی شـده انـد و بـه اکثرمـوارد نیز بـه دلیل 
عـدم دسترسـی نهادهـای عدلـی و قضایی و فـرار متهمین 

رسـیدگی نشـده اسـت.

ACKU
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ورزش
میرویس بلخی

ی َعـَلـيْـُكـم َکـَمـا تَـُكـونُـوا یُـولَـّ
آن گونه که هستید، بر شما حکومت خواهد شد

ــر اســالم، شــاخصۀ مهــم آسیب شناســی  ــن ســخن پیامب ای
ــدۀ  ــتان در س ــژه افغانس ــه وی ــه ب ــر جامع ــی ه ــی سیاس ــعه نیافته گ توس
پســین اســت. تفســیر ایــن ســخن نشــان می دهــد کــه نــوع نظــام یــک 
کشــور برآمــده از عقالنیــت سیاســی مــردم آن اســت. بنابــر ایــن، هرچــه 
بــر ملــت افغانســتان مــی رود، چــه از جانــب نیروهــای مســلح مخالــف 
دولــت و چــه از جانــب کشــورهای خارجــی، عامــل اصلــی آن توســعه 
ــه  ــم ک ــرادی ه ــو انف ــت ول ــر اس ــت. بهت ــا اس ــۀ م ــی همه جانب نیافته گ
شــده، بــرای تغییــر خــود و توســعه یافته گــی خــود مبــارزه کنیــم. روزی 
جماعــت و ملتــی متفــاوت خواهیــم بــود. در غیــر آن، هیــچ عامــل دیگــر 

ــا. ــه بدبختــی نمی نشــاند جــز خــود م ــا را ب م

كلیم اهلل همسخن

بــا فاجعــه برخــورد قومــی داریــم: ره به جایــی 
ــرد؛ ــم ب نخواهي

شــاید ایــن درســت باشــد کــه در یــک کشــور قومــی، بــه 
ــتِ کم  ــرد؛ دس ــورت می گی ــی  ص ــگاه قوم ــا ن ــا و رخ داده ــام پدیده ه تم
تجربــۀ مــن طــی حــدود یک  ســاِل پســین کــه وارد صحنه هــای 
اعتراضــی هســتم، نشــان می دهــد کــه حتــا بــا فاجعــۀ انســانی، برخــورد 
قومــی  صــورت می گیــرد و ایــن اشــتباه اســت. در فاجعــۀ انســانی دهــم  
جــوزا -موتربــم چهارراهــی زنبــق، بیش وکــم یــک هــزار انســان شــهید و 
زخمــی شــدند. از همــه اقــوام و تبارهــا، گوینــده گان زبان هــای افغانســتان 
مــردم قربانــی شــدند؛ امــا در صحنــۀ اعتــراض، فقــط تاجیــکان حضــور 
گســترده  داشــتند؛ هــراره، ازبیــک، افغــان، پشــته یی، بلــوچ و پشــتوزبان 
انــگار کم تریــن تعلــق خاطــر بــه شــهدا و زخمیــان رویــداد را داشــتند. 
ــهید  ــنایی ش ــش روش ــان در جنب ــا انس ــد؛ ده ه ــده ش ــم بری ــوی تبس گل
ــور  ــا حض ــط  هزاره ه ــراض، فق ــدان اعت ــا در می ــدند؛ ام ــی ش و زخم
ــه  ــود. در حمل ــدک ب ــر ان ــک خب ــک و اوزبی گســترده داشــتند و از تاجی
بــر کانتیننتــال و شــنبۀ خونیــن چهارراهــی صــدارت، بازهــم صد هــا تــن 
ــک،  ــک، اوزبی ــای تاجی ــم در خانه ه ــم غ ــدند؛ گلی ــی ش ــهید و زخم ش
ــی  ــای اعتراض ــم صداه ــی بازه ــد، ول ــن ش ــره په ــتون و غی ــزاره، پش ه
علیــۀ تــرور و انتحــار، انــگار میــراث بالمنازعــۀ تاجیــکان بــود؛ جوانــان 
تاجیــکان فراخــوان دادنــد، اعتــراض کردنــد کــه از دیگــر اقــوام صداهای 

بســیار ضعیــف هــم بلنــد نشــد. چــرا؟ 
ــکل گیری  ــار در ش ــوع انفج ــای وق ــا محل ه ــم حت ــان می کن ــن گم م
ــرد،  ــورت گی ــل ص ــرب کاب ــه در غ ــی ک ــش دارد؛ حمالت ــراض نق اعت
ــمالی  ــای ش ــه در دامنه ه ــی ک ــد و کارش! حمالت ــزاره می دان ــوالً ه معم
ــد  ــکان می دانن ــط تاجی ــد، فق ــل رخ می ده ــمال کاب ــمایی و ش ــوه آس ک
ــه حوزه هــای قومــی  ــل ب و اعتــراض! شــاید تصــور ایــن باشــد کــه کاب
دســته بندی شــده اســت، امــا چنــان نیســت؛ در تمــام حوزه هــای 
ــا تنــوع حضــور دارنــد. بــه هــر انجــام، نــگاه تبــاری بــه  کابــل مــردم ب
ــًا پیکــرۀ  ــر انســانی اســت. اگــر واقع تروریســم و فاجعــه، مذمــوم و غی
ــه  ــر فاجع ــس از ه ــه پ ــیده نباشــد، چگون ــت در ســرزمینی فروپاش آدمی
ــدردی  ــس هم ــد؟ و ح ــراض می کنن ــود اعت ــژۀ خ ــی وی ــای قوم گروه ه

ــدارد؟ مشــترک وجــود ن

عزیز آریانفر

در ارگ چه خبر است؟ 
ــام  ــه ن ــار ب ــود آلمانی تب ــی ب ــیه، امپراتریس ــخ روس در تاری
ــا مشــت های  ــد دهــه ب ــای( دوم کــه چن ــن )ایکاترین کاتری
ــاز. او  ــود هوس ب ــی ب ــن، زن ــد. کاتری ــان می ران ــیه فرم ــر روس ــی ب آهنین
ــرال  ــام جن ــه ن ــزاری ب ــد ارتــش ت ــا یکــی از ســپهداران نیرومن ــی ب زمان
اورلــف روابــط عاشــقانه برقــرار کــرد و توســط او شــوهر خــود، پــاول 
ســوم را کــه قــرار بــود پــس از مــرگ امپراتریس الیزابــت دوم تــزار روس 
ــگ پادشــاهی کشــور روســیه نشســت.  ــر اورن شــود، کشــت و خــود ب
ــف، از  ــرال اورل ــدن جن ــد ش ــه نیرومن ــه ب ــا توج ــی ب ــس از مدت ــا پ ام
تــرس این کــه مبــادا او را برانــدازد و خــود بــه تخــت پادشــاهی روســیه 
ــام جنــرال  ــه ن ــا یکــی دیگــر از افســران ارتــش تــزاری ب تکیــه نزنــد، ب
ــرال  ــک او جن ــه کم ــت و ب ــا داش ــقانه برپ ــط عاش ــن، رواب پوتیومکی

ــار زد.  ــف را کن اورل
ــن برهــم  ــا کاتری ــی ب ــۀ نهای ــه گون ــف ب ــرال اورل ــط جن روزی کــه رواب
خــورد، پــس از پــدرود گفتــن بــا کاتریــن، از خوابــگاه او بیــرون شــد و 
از پلــکان کاخ تسارتســکویی ســیلو -کاخ رهایشــی کاتریــن پاییــن رفــت. 
ــوی  ــه س ــکان ب ــه از پل ــد ک ــن را دی ــرال پوتیومکی ــکام، جن ــن هن در ای
خوابــگاه کاتریــن بــه طبقــۀ دوم بــاال مــی رود. دو جنــرال بــا هــم مصافحه 
کردنــد. جنــرال پوتیومکیــن از جنــرال اورلــف پرســید: خــوب، در ارگ 
چــه خبــر اســت؟ جنــرال اورلــف پاســخ گفــت: هیــچ خبــری نیســت. 

تنهــا خبــر ایــن اســت کــه مــن از پلــکان پاییــن مــی روم و تــو بــاال.
ــاال و  ــانی ب ــا کس ــت. تنه ــه اس ــن گون ــا همی ــاهی م ــون در ارگ ش اکن
ــه  ــازار توطی ــت. ب ــری نیس ــچ خب ــر هی ــد. دیگ ــن می رون ــانی پایی کس
و دسیســه کمــاکان گــرم اســت. شــاهان دست نشــانده می رونــد و 
ــی  ــرفت و ترق ــاه و پیش ــی و رف ــی در راه آبادان ــچ گام مثبت ــد. هی می آین
ــی  ــخنرانی های میان ته ــینان، س ــر کاخ نش ــا هن ــود. تنه ــته نمی ش برداش
ــان دادن  ــردم و نش ــه م ــی ب ــای میان ته ــراق و دادن و عده ه ــر طمط و پُ
ــی  ــردم و توطیه چین ــر م ــر س ــتن ب ــبز و کاله گذاش ــرخ و س ــای س باغ ه

ــت. ــان اس ــر حریفان ش در براب

افغانستان قوی ترین حریف ایران 
در بازی های پاراآسیایی است

گـواردیـوال
 به کنـایه نویل جـواب داد

فیـسبـوک نـــامــه

نــدا فراســتی، ملی پــوش بســکتبال بــا ویلچــر ایــران در پایــان اردوی دوم 
تیــم ملــی بســکتبال باویلچــر، افغانســتان را قوی تریــن حریــف ایــران در 
ــالش  ــا دانســت و از ت ــیایی جاکارت ــای پاراآس ــی بازی ه مســابقات انتخاب

ــر داد.  ــن رقابت هــا خب ــرای کســب ســکوی نخســت ای ــران ب ای
ــف  ــن حری ــوان قوی تری ــه عن ــران، از افغانســتان ب ــوش بســکتبال ای ملی پ
آســیایی ایــران نــام بــرد. نــدا فراســتی بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: مرحلــۀ 
دوم اردوی آماده گــی تیــم ملــی ایــران بــرای شــرکت در مســابقات 
انتخابــی بازی هــای پاراآســیایی جاکارتــا در  شــرایط خوبــی برگــزار شــد. 

ــا اردوهــای قبــل باالتــر بــود. ســطح ایــن اردو در مقایســه ب
او افــزود: در ایــن اردو تمرینــات پـُـر فشــار و ســنگینی داشــتیم و اگرچــه 
خســته شــدیم، امــا خــوب و رضایت بخــش بــود و بــه آماده گــی خوبــی 

رســیده ایم.
گفــت:  نیــز  رقابت هــا  ایــن  در  ایــران  بــارۀ حریفــان  در  فراســتی 
ــی  ــتان در یک ــا افغانس ــیم، ام ــابقات نمی شناس ــن مس ــان را در ای حریفان م
از مســابقات آســیایی عنــوان نخســت را کســب کــرده و قوی تریــن 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــا ب ــف م حری

ســرمربی تیــم فوتبــال منچسترســیتی پاســخ کنایــۀ مجــری معــروف شــبکۀ 
اســکای اســپورت انگلیــس در بــارۀ بــازی تیــم او برابــر برنلــی را داد.

پیــش از بــازی تیــم فوتبــال منچسترســیتی در خانــۀ برنلــی کــه بــا تســاوی 
یــک بــر یــک خاتمــه یافــت، گــری نویل، مفســر شــبکۀ اســکای اســپورت 
ــا ۶ بازیکــن تعویضــی در  ــرار دادن تنه ــرای ق ــوال ب ــپ گواردی ــم پ تصمی
ــتن  ــر نداش ــه خاط ــن( ب ــای ۷ بازیک ــه ج ــش )ب ــره تیم ــت ۱۸ نف فهرس
ــوال،  ــت. گواردی ــه« دانس ــک »لطیف ــرد و آن را ی ــش ب ــر پرس ــره را زی مه
امــا پــس از مطلــع شــدن از اظهارنظــر کاپیتــان ســابق منچســتریونایتد بــه 

او پاســخ داد.
ــازی  ــن ب ــرای ای ــه ب ــتر ک ــهر منچس ــان ش ــپانیایی آبی پوش ــرمربی اس س
ــن  ــیلوا، بنیامی ــد س ــد داوی ــی مانن ــان مصدوم ــت روی بازیکن نمی توانس
ــانه و  ــروی س ــوس، ل ــل ژس ــتونز، گابری ــان اس ــف، ج ــان دل ــدی، فابی من
ــه  ــتیم ک ــری نداش ــن دیگ ــا بازیک ــت: م ــد، گف ــاب کن ــودن حس ــل ف فی
ــه ۱۸  ــتم ک ــت داش ــن دوس ــم. م ــرار دهی ــت ق ــم آن را در لیس بخواهی
ــتم  ــتند. می توانس ــدوم هس ــم مص ــایر بازیکنان ــا س ــتم ام ــن می داش بازیک
یکــی از بازیکنــان تیــم دوم باشــگاه را فــرا بخوانــم امــا آنهــا روز جمعــه 
ــه  ــن ب ــرای رفت ــچ کــدام از آنهــا ب ــد، ضمــن اینکــه هی ــازی کــرده بودن ب
میــدان بیشــتر از یحیــی تــوره یــا اولکســاندر زینچنکــو شــانس نداشــتند 
ــا  ــا را ب ــدام از آنه ــچ ک ــه هی ــم ک ــم گرفت ــن تصمی ــل م ــن دلی ــه همی و ب

ــم. ــان نیاوری خودم
ــود کــه گواردیــوال بایــد لیســت ۱۸ نفــره  ــازی معتقــد ب نویــل پیــش از ب
ــه نظــر مــن  ــر می کــرد. او گفــت: ب ــا یــک بازیکــن جــوان پ تیمــش را ب
ایــن تصمیــم گواردیــوال واقعــًا یــک لطیفــه بــود. وقتــی شــما یــک تیــم 
ــم  ــرمربی آن تی ــه س ــد ب ــد بای ــوان داری ــان ج ــکل از بازیکن ــره متش ذخی
ــه  ــد و از او بپرســید کــه کدامیــک از بازیکنانــش بیشــتر از بقی زنــگ بزنی

ــد؟ ــم اصلــی را دارن ــازی در تی لیاقــت ب
ــن  ــن از ۶ بازیک ــه دو ت ــرد ک ــرح ک ــی مط ــا را در حال ــن ادع ــل ای نوی
ــم  ــای رحی ــه ج ــه ب ــاله ک ــاس ۱۸ س ــم دی ــیتی، براهی ــین س نیمکت نش
ــزو  ــاله، ج ــوی ۲۰ س ــین آدارابیوی ــت و توس ــدان رف ــه می ــترلیگ ب اس

ــد. ــگاه بودن ــوان باش ــان ج بازیکن

تجـارِت مـذاکـره 
با طالبـان تمـام شـد

ترامــپ بــا یــک اشــاره، گلیــم مذاکــره بــا طالبــان را جمــع کــرد. -خــدا 
خیــراش دهــد در دنیــا و آخــرت! بــا آنکــه از ســال های گذشــته مذاکــره 
قصــه مفــت بــود، امــا کــرزی چنــان از »رونــد صلــح بــا طالبــان« حــرف 
مــی زد کــه گویــا نه تنهــا مهم تریــن اجنــدای ارگ و امــروز فــردای 
ــز  ــا را نی ــه و اروپایی ه ــورهای منطق ــا کش ــه حت ــت، بلک ــتان اس افغانس
ــه  ــی ک ــود. در حال ــرده ب ــره ک ــه و مذاک ــی مصالح ــان خیال وارد گفتم
ــال آدرس و  ــه دنب ــرزی ب ــا ک ــد، ام ــورده بودن ــر را خ ــا مالعم مورچه ه

ــد. ــره کن ــا مذاک ــت ت ــن اش می گش ــمارۀ تلف ش
ــک  ــور ی ــپ، رییس جمه ــر ترام ــر از نظ ــی بی خب ــرف غن ــز اش ــاال نی ح
کشــور محتــرم -اندونزیــا را بــه کابــل دعــوت کــرده، بــه تعقیــب ســفر 
ــک  ــارۀ ی ــرای اج ــردن او ب ــی ک ــال راض ــا، در ح ــه اندونزی ــی ب خلیل
ــوز  ــت و هن ــا اس ــان در اندونزی ــرای طالب ــی ب ــی سیاس ــر نماینده گ دفت
ــه تأســی از  ــی ب ــل اســت کــه اشــرف غن ــا در کاب رییس جمهــور اندونزی
اشــارۀ ترامــپ، اعــالن می کنــد کــه »صلــح را در میدان هــای جنــگ بایــد 

جســت وجو کــرد.«
ــان  ــا هم ــت اســالمی« ی ــابه »دول ــزی مش ــان« چی ــارت اســالمی طالب »ام
ــه تاریــخ  داعــش بــود کــه در ۲۰۰۱ امریــکا بســاطش را جمــع کــرد و ب
پیوســت؛ امــا طالبانــی کــه از ۲۰۰۶ بــه بعــد بازگشــتند، دیگــر نــه رهبــری 
ــه وجــود  ــا شــورای کویت ــه حت ــروه سیاســی هســتند و ن ــه گ داشــتند، ن
خارجــی دارد و نــه مالعمــر رهبــری طالبــان جدیــد را بــر عهــده داشــت. 
ــه  ــا این ک ــود ت ــر ای اس ای ب ــی تحت نظ ــالی در کراچ ــد س ــر چن مالعم
ــان  ــوم طالب ــاد دوم و س ــای نام نه ــا رده ه ــود، حت ــرده ب ــش م ــال ها پی س
هــم خبــر نشــدند کــه کــی و کجــا و چگونــه مــرد، امــا کســانی پیام هــای 
ــل  ــر خــان کاب ــر اکب ــن وزی ــه فارســی روان در همی ــدی مالعمــر را ب عی
ــن آن را  ــی مت ــتند و بی بی س ــر ارگ می نوش ــدام دفت ــاید در ک ــا ش و ی

ــرد. ــی می ک ــل محتوای تحلی
ــع  ــت. در واق ــتخباراتی اس ــازی اس ــک ب ــا، ی ــۀ بی معن ــن پروس ــۀ ای هم
ــه  ــه آنانــی کــه ب ــه عنــوان گــروه وجــود خارجــی دارد و ن ــه طالبــان ب ن
نماینده گــی می آینــد بــر طالبــان نفــوذ ندارنــد. طالبــان شــبکۀ تروریســتی 
ــک  ــمًا ی ــه رس ــی ک ــبکۀ حقان ــت. ش ــتان اس ــراب کارِ آی اس ای پاکس خ
ــام اســت،  بخــش یــا مدیریــت در آی اس ای اســت. طالبــان فقــط یــک ن
ــه  ــت، ن ــی نیس ــروه افغان ــدارد. گ ــی ن ــری افغان ــا رهب ــت ی ــک مرکزی ی
ــروه سیاســی  ــک گ ــبیه ی ــه ش ــدارد ک ــکان ن ــدای سیاســی دارد و ام اجن
ــان وجــود  ــه از طالب ــا نشــانی رســمیی ک ــره شــود. تنه ــد مذاک وارد رون
خارجــی دارد، یــک وب ســایت اســت و یــک ســخن گو بــه نــام مجاهــد 

ــد. ــت می کن ــتان توئی ــی پاکس ــه از کراچ ک
گاهــی افــراد پراکنــدۀ طالبــان کــه در پاکســتان زیــر نظــارت شــدید و یــا 
زندانــی در پاکســتان هســتند را آی اس ای بــا هــزار نــاز و کرشــمه و شــرط 
ــرای یــک جلســه پیــش می کننــد و ارگ و سیاســت مداران  و پروتــکل، ب
کابــل نیــز وارد یــک رقابــت هیجان انگیــز بــرای مذاکــره بــا آنــان 
ــدۀ  ــام نماین ــه ن ــه ب ــود ک ــاوری ب ــدار پیش ــه اش دکان ــوند. نمون می ش
ــک  ــد و ی ــه ارگ آم ــر ب ــا هلی کوپت ــی ب ــت مل ــد امنی ــا تایی ــر و ب مالعم
بوجــی دالــر گرفــت و رفــت و یــا قصــۀ مــال بــرادر بــود کــه کــرزی تمــام 
امیدهایــش را بــه مذاکــره بــا او بســته بــود و بــه زودی روشــن شــد کــه 
ــتان  ــأت افغانس ــی و هی ــن ربان ــت و صالح الدی ــدان آی اس ای اس در زن
ــتانش  ــه دس ــی ک ــد او را در حال ــازه یافتن ــه اج ــد ثانی ــد چن ــط در ح فق

ــود، زیــر نظــر گارد تماشــا کننــد. بســته ب
نمایشــگاه در حــدی جــدی می شــود کــه افغانســتان رســمًا از کشــورهای 
ــن جلســه/ ــی ای ــه میزبان ــد ک ــی خواهــش می کن ــی اروپای ــه و گاه منطق

ســمینار یــا مذاکــره را بــه عهــده بگیرنــد. نمونــۀ آن نماینــده گان طالبــان در 
ــل  ــا، تبدی ــه گزارش ه ــا ب ــه بن ــان در قطــر هســتند ک ــر سیاســی طالب دفت
بــه پناهنــده گان سیاســی شــدند کــه می خورنــد و تولیــد مثــل می کننــد و 
هیــچ صالحیتــی ندارنــد. چــه تالش هــای دیپلماتیــک بــه راه افتــاده بــود 
کــه ترکیــه میزبــان ایــن دفتــر سیاســی شــود کــه قطــر پیش دســتی کــرد.

ــن  ــد وارد ای ــتاقانه می خواهن ــته مش ــته و نادانس ــه دانس ــرا هم ــاال چ ح
نمایــش شــوند، در حالــی کــه خــوب می فهمنــد کــه غیرواقعــی، 
ــار  ــش چه ــن نمای ــت؟ در ای ــوده simulation اس ــاخته گی و وانم س
ــد  ــد مانن ــه ان ــان پشــت صحن ــد؛ دســتۀ اول، کارگردان ــش دارن دســته نق
آی اس ای، دســتۀ دوم، کســانی کــه از حقیقــت نمایــش خبــر دارنــد ماننــد 
ــرزی و  ــوم، ک ــتۀ س ــس، دس ــکا و انگلی ــتخباراتی امری ــازمان های اس س
حــاال اشــرف غنــی اســت کــه برای شــان مهــم نیســت کــه ایــن حقیقــت 
ــان سیاســی وجــود خارجــی  ــه طالب ــم نیســت ک ــا مجــازی، مه اســت ی
داشــته باشــد یــا نــه، مهــم بهره بــردای از گفتمانــی بــه نــام طالبــان اســت؛ 
بــرای کــرزی و غنــی بــود و نبــود طالبــان مهــم نیســت، مهــم اســتفاده از 
گفتمــان حــول ایــن پدیــده اســت؛ در راســتای ناسیونالیســم قومــی یــک 
ــروی  ــک نی ــان ی ــخ را بس ــل تاری ــا قب ــش م ــتی و آدم ک ــبکۀ تروریس ش
سیاســی اپوزیســیون بــا کالس جلــوه داده و بــه جامعــۀ جهانــی بفروشــند 
و می خواهنــد در داخــل بــا ســایه و شــبۀ یــک گــروه مهــم و کالن متحــد 
شــده و بــا اســتفاده از قــدرت خیالــی بــر رقیبــان سیاســی غالــب شــوند 

ــد. ــق بوده ان ــم موف ــی ه ــن راه خیل و در ای
ــح« معاشــات  ــی صل ــرای کارگــزاران »شــورای عال ــارم، ب ــا دســتۀ چه ام
ــتیم  ــا می داش ــم بین ــر چش ــت. اگ ــرح اس ــی مط ــی و سیاس ــع مال و مناف
ــان  ــه طالب ــه هم ــم ک ــی درک می کردی ــس از شــهادت اســتاد ربان ــد پ بای
ــی،  ــتند. گیالن ــی هس ــه خیال ــع، همین گون ــده در واق ــره و نماین و مذاک
رییــس بعــدی شــورای عالــی صلــح کــه خــود نفــر آی اس ای بــود و ایــن 
ــا  ــد، ام ــای می ده ــود ج ــۀ خ ــتان را در خان ــداش تروریس ــا فرزن روزه
قصــۀ ریاســت اســتاد خلیلــی متفــاوت اســت، بــا ایــن پــول کالن کــه در 
اختیــار خلیلــی قــرار می دهنــد، حاضــر اســت حتــا بــا ماهیــان دریاهــا و 

ــد. ــز مذاکــره کن ــی نی ــا موجــودات فضای ــده گان و ی ــا پرن ی
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مسـووالن در وزارت امـور زنـان، خواسـتار 
مجـازات عامـالن محکمه صحرایـی یک زن 
در ولسـوالی چـاه آب والیـت تخـار شـدند.

صفحـات  در  ویدیویـی  روزهـا  ایـن  در 
می دهـد  نشـان  کـه  شـده  نشـر  اجتماعـی 
افـرادی یـک زن را در مربوطـات ولسـوالی 
چـاه آب والیـت تخار به شـدت لت و کوب 

می زننـد. شـالق  و  کـرده 
گفتـه می شـود کـه ایـن زن بـه اتهـام داشـتن 
شـده  صحرایـی  محکمـه  نامشـروع  رابطـه 
اسـت. در ویدیـو دیده می شـود کـه ده ها مرد 
در اطـراف یـک زن کـه چادری به سـر کرده، 
جمـع شـدند و شـماری از آنها با شـاخه های 
چـوب به سـر و بـدن این زن ضربـه می زنند. 
شـماری ایـن زن را بـا الفـاظ رکیـک دشـنام 
سـر  اکبـر«  »اهلل  نعـره  شـماری  و  می دهنـد 

می دهنـد.
در همیـن حـال، مسـووالن در وزارت امـور 
زنـان در واکنـش بـه ایـن حادثـه خواسـتار 
ایـن  عامـالن  فـوری  مجـازات  و  محاکمـه 

رویـداد شـدند.
خانم اسـپوژمی وردک معین مسـلکی وزارت 
امـور زنـان روز یکشـنبه )۱۵دلـو( در یـک 
نشسـت خبـری در کابـل از ارگان های عدلی 
و قضایـی کشـور خواسـت کـه عامـالن این 
رویـداد را مجـازات کـرده و مانـع از بـروز 

قضایـای مشـابه در کشـور شـوند.

خانـم وردک در ایـن بـاره گفـت کـه لـت و 
کـوب بـدون موجـب و وحشـیانه ایـن زن 
توسـط مـردان خانـواده اش اوج وحشـت و 
و  داده  نشـان  را  زنـان  علیـه  خشـونت گری 
الزم اسـت کـه بـرای جلوگیـری از این گونه 
قضایـا تدابیر جدی روی دسـت گرفته شـود.

وی بـا اشـاره بـه رویدادهـای تـکان دهنـده 
اخیـر  چنـد  در  کـه  زنـان  علیـه  خشـونت 
صـورت گرفتـه بیـان داشـت کـه ایـن قضایا 

کـه جهـل وتعصب اساسـی تریـن عوامل آن 
را شـکل می دهد نشـان دهنده اوج خشـونت 
علیـه زنان در کشـور بـوده و نیاز اسـت تمام 
مـردم و نهادهـا برای جلوگیـری از این قضایا 

دسـت به کار شـوند.
در  زنـان  وزارت  مسـلکی  معیـن  گفتـه  بـه 
جریـان یـک سـال گذشـته تعـداد ۹۱ مـورد 
قضیـه قتـل کـه ۱۲مـورد قتـل ناموسـی، ۱۷ 
مـورد خودکشـی و ۶ آزار جنسـی را شـامل 
مـی شـود صـورت گرفته اسـت و بـه بخش 
عمـده آنهـا بـه دلیـل فـرار متهمیـن و عـدم 
قضائـی  و  عدلـی  هـای  ارگان  دسترسـی 

رسـیدگی نشـده اسـت.
زاده  یوسـف  منیـره  در همیـن حـال خانـم 
محـل  ارگان هـای  مسـتقل  اداره  سـخنگوی 
در ایـن نشسـت گفـت کـه رویـداد محکمـه 
آب  چـاه  ولسـوالی  در  زن  یـک  صحرایـی 
پیـش  دوهفتـه  حـدودا  کـه  تخـار  والیـت 
صـورت گرفتـه یـک رویـداد تـکان دهنده و 
خشـونت عریـان علیـه زنان محسـوب شـده 
و مـورد پیگیری قضایی قـرار خواهد گرفت.

خانـم یوسـف زاده گفـت که هیات متشـکل 
از دادگاه عالـی، دادسـتانی کل و ارگان هـای 
امنیتـی بـه ایـن منطقـه اعـزام شـده و عامالن 
رویـداد را شناسـایی کـرده انـد و ایـن افـراد 
بـه زودی محاکمـه و مجـازات خواهند شـد.

نماینـده  یوسـفی  شـازیه  هـم  سـوی  از 
دادسـتانی کل از رسـیدگی بـه ایـن رویـداد 
بـه مـردم اطمینـان داده بیان داشـت کـه اداره 
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آجنــدای ملــی
بـا هـر گـروه، از عالـم تـا عامـی، متعلـق به هـر قوم و قشـری که می بينيـم، همه یكسـان نگـران وضعيت عمومـی اند و بـه دنبال روزنـۀ اميـد. از حكومت، آنهـم در آخریـن فصل حكومت داری شـان 

ندارند. توقعـی  کوچكترین 
در ادامـۀ دیـدار هـای مردمـی: دیـدار بـا مولوی اميـن اهلل امين ریيس حزب حمایت از نظام اسـامی افغانسـتان بـا جمعی از بزرگان قوم مسـعود، محمد حسـن جعفری ریيـس حزب رفاه ملی افغانسـتان، 
رفيـق شـهير ریيـس شـورای متخصصـان هـرات، مولـوی بحرالدیـن جوزجانی ریيس شـورای مصلحـت افغانسـتان، عبدالعلی یفتلـی ریيس اتحادیـۀ صنعـت کاران بدخشـان، قربان علی واحـدی معاون 
شـورای هماهنگـی مناطـق مرکـزی افغانسـتان، جنـرال گل آغـا رحيمـی بـا نهـاد همسـو، حاجی عبـداهلل گل ارگونـی با هيأت همـراه شـان، مولوی اسـداهلل نظامی هيـأت همراه شـان، بال وحيـد فعال 

مدنی بنياد احمدشـاه مسـعود در آسـتراليا، اسـداهلل ميرزایی اسـتاد دانشـگاه و ملک مبارز.

وزارت زنان:

ACKUمحـکمۀ صحـرایی تخـار اوج وحشت بـود
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