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جراحــی  داخلــه   بخــش 
اعصــاب شــفاخانه  شــیخ زایــد 
کــه خدمــات صحــی را بــه 
ــه شــهروندان  ــگان ب ــه  رای گون
عرضــه می کنــد، دیــروز در 

کابــل گشــایش یافــت.
رییــس  الکــوزی،  وحــدت 
زایــد  شــیخ  شــفاخانه  

ــا  ــفاخانه ب ــن ش ــد، ای می گوی
ــی  ــرفته ی صح ــزات پیش تجهی
ظرفیــت  و  اســت  مجهــز 
ــی  ــای عصب جراحــی بیماری ه
را دارد. بنابرایــن، شــهروندان 
کشــور دیگــر نیــاز ندارنــد کــه 
بیماری هــای  درمــان  بــرای 
ــور  ــرون از کش ــه بی ــی ب عصب

برونــد.
وزیــر  فیــروز،  فیروزالدیــن 
می گویــد،  عامــه  صحــت 
ایــن نخســتین مرکــز داخلــه ی 
ــور  ــاب در کش ــی اعص جراح
اســت کــه در زمینــه ی صحــی 
ــی به حســاب  دســتاورد بزرگ

ــی رود. م
 10 زایــد  شــیخ  شــفاخانه  
ــارات  ســال پیــش از ســوی ام
کابــل  در  عربــی  متحــده ی 
به دلیــل  امــا  شــد،  ســاخته 
ــان مســؤوالن  ــه می مشــکلی ک
وزارت  و  شــفاخانه  ایــن 
ــده  ــه به وجــود آم صحــت عام
بخــش  فعال ســازی  بــود، 
بــرای  آن  اعصــاب  داخلــه  
تعویــق  بــه  ســال  چندیــن 

افتــاد.

ارگ ریاســت جمهــوری مدعــی اســت 
بــر  مبنــی  توافقــی  هیچ گونــه  کــه 
ــتان  ــا پاکس ــات ب ــازی اطالع شریک س

نداشــته اند. 
شــاه حســین مرتضــوی سرپرســت 
ریاســت جمهوری  ســخنگوی  دفتــر 
گفــت  آزادی  بــه  شــنبه  ســه  روز 
شریک ســازی  دربــارۀ  ادعاهــا  کــه 
معلومــات اســتخباراتی بــا پاکســتان 

اســت.  نادرســت 
او افزود:

ــتان  ــت پاکس ــفر هیئ ــه در س ــه ک »آنچ
ــه  ــود ک ــندی ب ــود س ــده ب ــه ش موافق
در اختیــار رســانه ها و همــه مــردم 
آن  از  فراتــر  شده اســت،  گذاشــته 
چیــزی وجــود نداشــته اســت. مــا 
ــرم در  ــه وکالی محت ــم ک ــار داری انتظ
ــد  ــد ح ــرح می کنن ــه مط ــارات ک اظه

اقــل بــا معلومــات کافــی صحبــت 
ــد.« کنن

برخــی از اعضــای مجلس روز دوشــنبه 
در نشســت عمومــی ایــن جرگــه ادعــا 
کردنــد کــه حکومــت افغانســتان در 

معلومــات  ســاختن  شــریک  مــورد 
جنــرال  برکنــاری  و  اســتخباراتی 
عبدالــرازق قومانــدان امنیــه کندهــار بــا 

پاکســتان توافــق کرده اســت.

ارگ: 
به پاکـستان معـلومات استخبـاراتـی نمـی دهیـم

نخستیـن مرکـز جـراحی اعصـاب 
در کـابل گشـایـش یـافت

سناتوران به حکومت:

در سرحِد پاکستان »سالح ثقیله« توزیع کنید!

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

رییــس مجلــس ســنا از حکومــت می خواهــد 
کــه مــردم مناطــق ســرحدی را بــرای مقابلــه 
بــا تجــاوزات نظامیــان پاکســتان مســلح 

ســازد.
مجلــس  رییــس  مســلم یار  فضل هــادی 
در نشســت روز سه شــنبه )28  کــه  ســنا 
حمــل( ایــن مجلــس صحبــت می کــرد، 
ــت  ــدان والی ــردم زازی می ــتاده گی م از ایس
خوســت در برابــر تجــاوز نظامیــان پاکســتان 

ــرد. ــی ک ــوالی قدردان ــن ولس ــه ای ب
آقــای مســلم یار تاکیــد کــرد کــه مــردم زازی 
ــای  ــت از نیروه ــا حمای ــه ب ــدان قهرمانان می
امنیتــی کشــور، جــواب قاطــع بــه متجــاوزان 

ــد. و عســاکر پنجابــی پاکســتان دادن
او گفــت: "حکومــت افغانســتان بایــد مــردم 
زازی میــدان والیــت خوســت و تمامــی 
مــردم مناطــق ســرحدی را بــرای مقابلــه 
ــوکات  ــتان، در چ ــان پاکس ــاوز نظامی ــا تج ب
ــلح  ــز و مس ــور تجهی ــی کش ــای امنیت نیروه
ســازد تــا مــردم از خــود از ســرحدات دفــاع 

ــد". کنن
ــت  ــت خوس ــناتور والی ــدی س ــف ژون لطی
در مجلــس ســنا نیــز گفــت کــه مــردم زازی 
میــدان بــا کالشــینکوف از کشــور دفــاع 
ــان  ــرای آن ــت ب ــد حکوم ــد و بای ــرده ان ک
ســالح ثقیلــه توزیــع کنــد و بــه منظــور 
ــر  ــه اخی ــهدای حادث ــون ش ــداری از خ پاس
ایــن ولســوالی یــک چهــار راهــی را بــه نــام 

ــد. ــذاری کن ــام گ ــان ن آن
ــردم  ــه م ــرد ک ــد ک ــز تاکی ــدی نی ــای ژون آق
متجــاوزان  و  دشــمنان  بــه  میــدان  زازی 
ــد. ــکن داده ان ــدان ش ــواب دن ــتان ج پاکس
بــا ایــن وجــود برخــی از ســناتورهای دیگــر 

نیــز ضمــن اســتقبال از قهرمانــی مــردم زازی 
ــتان  ــان پاکس ــاوز نظامی ــر تج ــدان در براب می
ــز  ــکا نی ــو و امری ــه نات ــد ک ــد ورزیدن تاکی
ــاوزات  ــه تج ــری از ادام ــرای جلوگی ــد ب بای
ــکاری  ــتان هم ــت افغانس ــا دول ــتان ب پاکس

ــد. کن
ــن  ــنا در ای ــو س ــک عض ــادات ی ــه س فوزی
ــکا  ــا امری ــه افغانســتان ب خصــوص گفــت ک
ــن  ــاد ای ــر بنی ــی دارد و ب ــو پیمــان امنیت و نات
ــو از  ــی و نات ــان امریکای ــد نظامی ــان بای پیم

ــد. ــاع کنن ــتان دف ــم افغانس حری
فضل هــادی مســلم یــار رییــس مجلــس 
ــی  ــان امنیت ــاد پیم ــر بنی ــت: "ب ــز گف ــنا نی س
افغانســتان و امریــکا، نظامیــان امریکایــی 
مســوولیت دارنــد نیروهــای امنیتی افغانســتان 
ــز  ــا تجــاوزات خارجــی تجهی ــه ب را در مقابل
و حمایــت کننــد؛ و اکنــون نیــز بایــد امریــکا 
فشــارهایش را بــه منظــور قطــع تجــاوز 

ــازد". ــتر س ــور بیش ــن کش ــر ای ــتان ب پاکس
ایــن درحالی اســت کــه نظامیــان پاکســتان دو 
روز پیــش در ولســوالی زازی میــدان والیــت 
خوســت از نقطــه صفــری عبــور کــرده 
اســتراتیژیک  نقطــه  یــک  می خواســتند  و 
ــت  ــا مقاوم ــه ب ــرد ک ــه را بگی ــن منطق در ای
ــوالی  ــن ولس ــردم ای ــی و م ــای امنیت نیروه

ــدند. ــه ش مواج
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جــان نیکلســون، فرمانــده نیروهــای ناتــو در 
ــار شــد  افغانســتان، روز دوشــنبه وارد قنده
ــت  ــن والی ــنده گان ای ــان و باش ــا نظامی و ب
ــردار  ــان نامب ــگاه طالب ــه پای ــه ب ــی ک جنوب
اســت دیــدار کــرد. برخــی منابــع کــه 
ــود،  ــه ش ــا گرفت ــی از آن ه ــد نام نمی  خواهن
می گوینــد هــدف اصلــی ســفر جنــرال 
ــرال  ــا جن ــو ب ــار، گفتگ ــه قنده نیکلســون ب
ــت  ــن والی ــس ای ــدۀ پولی ــرازق فرمان عبدال
ــرال  ــع جن ــن مناب ــۀ ای ــه گفت ــوده اســت. ب ب
ــورد  ــه در م ــته ک ــت داش ــون ماموری نیکلس
ــاعد  ــر مس ــده، نظ ــن فرمان ــن ای ــار رفت کن
ــع  ــچ منب ــد هی ــد. هرچن ــب کن اش را جل
بی طــرف و رســمی ایــن خبــر را تاییــد 
ــی  ــه گزارش های ــه ب ــا توج ــی ب ــرده ول نک
ــه  ــی ب ــی مبن ــراً در رســانه های غرب ــه اخی ک
برکنــاری جنــرال رازق مطــرح شــده، بعیــد 
ــفر  ــای س ــی از هدف ه ــه یک ــد ک نمی نمای
جنــرال نیکلســون بــه قندهــار ایــن موضــوع 
ارگ  کــه  می شــود  گفتــه  باشــد.  بــوده 
ریاســت جمهــوری بــه شــدت در پــی کنــار 
ــوب  ــروف جن ــده مع ــن فرمان ــتن ای گذاش
آشــکار  بخــش  امــا  اســت.  افغانســتان 
ــه  ــانه ها ب ــه رس ــون ک ــرال نیکلس ــفر جن س
ــح و  ــوع صل ــد موض ــان دادن ــه نش آن توج
ــوده اســت. جنــرال  تامیــن امنیــت کشــور ب
ــد  ــت رون ــرای تقوی ــه ب ــه ک نیکلســون گفت
صلــح افغانســتان، فشــارهای سیاســی و 
نظامــی بــر مخالفــان مســلح و حامیــان آنــان 
ــرال نیکلســون  افزایــش خواهــد یافــت. جن
کــه در دیــدار بــا مقام هــا و بــزرگان والیــت 
قندهــار صحبــت می  کــرد گفــت کــه اعمــال 
فشــار بیشــتر سیاســی بــر پاکســتان و فشــار 
ــت  ــی اس ــان از گزینه  های ــر طالب ــی ب نظام
ــرای تقویــت رونــد صلــح افغانســتان  کــه ب
وی  شــد.  خواهــد  گرفتــه  دســت  روی 
تصریــح کــرد: »فشــارها دیپلوماتیــک را 
ــد  ــا رون ــا ب ــم ت ــر پاکســتان بیشــتر می  کنی ب
ــارهای  ــد. فش ــک کن ــتان کم ــح افغانس صل
نظامــی را نیــز )بــر طالبــان( بیشــتر می  کنــم 
تــا حکومــت از موقــف قــوی رونــد صلــح 
را بــه پیــش ببــرد.«در همیــن حــال معصــوم 
ســتانکزی، رییــس امنیــت ملــی کــه در 
ــی  ــون را همراه ــرال نیکلس ــفر جن ــن س ای
ــتان را  ــران افغانس ــور مهاج ــرد، حض می  ک
ــوان کــرد و  ــزرگ عن ــش ب در پاکســتان چال
ــتان  ــن افغانس ــت مهاجری ــه برگش ــت ک گف
ــی  ــی و امنیت ــذر سیاس ــتان، از رهگ از پاکس

ــک  ــتان کم ــات در افغانس ــن ثب ــرای تامی ب
زیــاد می  کنــد. ایــن ســخنان در حالــی 
ــن  ــتان بدتری ــه افغانس ــوند ک ــرح می ش مط
ــد  ــپری می کن ــود را س ــی خ ــای امنیت روزه
ــا تهدیدهــای جــدی از ســوی  و هــر روز ب
مخالفان مســلح رو به روســت. هشــدارهایی 
کــه از ســوی امریــکا علیــه طالبــان و حامیان 
منطقه یــی آن هــا اعــالم شــد، تــا یــک 
ــه دل گرمــی شــهروندان کشــور  ــی مای زمان
شــد؛ امــا بــا گذشــت زمــان دیــده شــد کــه 
ــد  ــی نیافتن ــای عمل ــدارها نموده ــن هش ای
ــدی  ــدان امی ــاال چن ــل ح ــن دلی ــه همی و ب
ــن  ــۀ تامی ــارها در زمین ــه فش ــن گون ــه ای ب
ــدارد و شــهروندان کشــور  امنیــت وجــود ن
بــا شــک و تردیدهایــی زیــاد بــه اقدام هــای 
نــگاه  افغانســتان  و  ناتــو  مقام هــای 
ــان  ــل از زم ــپ حداق ــد ترام ــد. دونال می کنن
بــه قــدرت رســیدن بــرای دوبــار بــه گونــۀ 
ــورد افغانســتان اعــالم موضــع  جــدی در م
کــرد و در هــر دو مــورد از وارد کــردن 
ــم  ــان تروریس ــر حامی ــتر ب ــارهای بیش فش
ــه  ــت و ب ــخن گف ــتان س ــژه پاکس ــه وی و ب
طالبــان نیــز هشــدارداد کــه دســت از جنــگ 
ــه هیــچ صــورت در ایــن  ــد؛ چــون ب بردارن
ــود.  جنــگ پیــروزی از آن آن هــا نخواهــد ب
ــا  ــن هشــدارها و تهدیده ــی ســرانجام ای ول
چــه شــد؟ آیــا پاکســتان دســت از حمایــت 
یــا  و  برداشــت  تروریســتی  گروه هــای 
ــان فشــارهای نظامــی خــود را کاهــش  طالب
ــتان  ــورت! پاکس ــچ ص ــه هی ــیدند؟ ب بخش
تروریســتی  گروه هــای  از  هم چنــان 
حمایــت می کنــد و حــاال بــا نزدیــک شــدن 
ــرای کمــک  ــازه ب ــا طرح هــای ت ــا روس ه ب
ــب  ــت دارد و از جان ــان روی دس ــه طالب ب
ــه بیشــترین  ــق شــدند ک ــان موف دیگــر طالب
فشــارها را متوجــه دولــت و غیرنظامیــان در 
کشــور ســازند. از ســوی دیگر سیاســت های 
ــا در هــوا  ــی پ ــه صــورت عجیب ــز ب ارگ نی
ــک روز  ــی اســت. ی ــدون اســتراتژی مل و ب
ــد و  ــه پاکســتان پشــت می کن ــی ب ــای غن آق
روز دیگــر میزبــان نخســت وزیــرآن کشــور 
سیاســت ها  وقتــی  می شــود.  کابــل  در 
چنیــن مقطعــی، فاقــد نتیجــه و بــدون 
پشــتوانۀ عملــی باشــند، بــدون شــک هیــچ 
طالبــی بــه رونــد صلــح آن گونــه کــه 
باعــث کاهــش جنــگ شــود، نمی پیونــدد و 
پاکســتان دســت از مداخــالت خــود برنمــی 
ــو  ــکا و نات ــار امری ــک ب ــرای ی ــر ب دارد. اگ

ــه شــکل قاطــع سیاســت های گفتــه شــدۀ  ب
خــود را در خصــوص طالبــان و پاکســتان در 
ــتان  ــروز افغانس ــد، ام ــان می دادن ــل نش عم
ــامانی  ــی و نابس ــرداب بی نظم ــن در گ چنی
ــا  ــه ب ــود ک ــه می ش ــد. چگون ــرق نمی ش غ
هشــدار کشــوری را کــه منافــع ملی خــود را 
در برهــم زدن وضــع امنیتــی همســایه خــود 
ــا گــروه  ــه قطــع رابطــه ب ــرده، ب ــف ک تعری
هــای تروریســتی ودار کــرد. مــادر بمب هــا 
ــه جــای آچیــن ننگــرار بایــد درمنطقــۀ از  ب
ــد  ــاب می ش ــد پرت ــط دیورن ــوی خ آن س
را  تروریســت ها  حامیــان  حســاب  کــه 
کــف دســت شــان می گذاشــت. پاســخ 
هــای پاکســتان بــه هشــدارهای امریــکا 
ــن  ــه چنی ــور ب ــن کش ــت. ای ــرم آور اس ش
ــل  ــت قای ــیزی اهمی ــا پش ــدارهای حت هش
ــش را از  ــکا پای ــد امری ــی گوی ــت و م نیس
گلیمــش بیشــتر دراز کــرده اســت. یکــی از 
ــه اســت  ــکا گفت منتقــدان سیاســت های امری
کــه پاکســتان در زمــان جنــگ ســرد در 
ــکا، شــوروی وقــت را تکــه  ــا امری ــی ب تبان
ــیه  ــا روس ــی ب ــرد و حــاال در تبان پارچــه ک
فروپاشــی  و  شکســت  باعــث  چیــن  و 
ــخن  ــن س ــود. ای ــکا می ش ــدرت امری ابرق
ــته باشــد؛  ــه شــوخی شــباهت داش ــاید ب ش
ــز در  ــی را نی ــال واقعیت ــن ح ــی در عی ول
ــه پاکســتانی  ــن ک ــه دارد و آن ای خــود نهفت
هــا چــاالک تــر و زیــرک تــر از آن چیــزی 
ــد.  ــرآورد کرده ان ــا ب ــه امریکایی ه هســتند ک
ــز  ــار نی ــون در قنده ــای نیکس ــخنان آق س
هیــچ نتیجه یــی در پــی نخواهــد داشــت تــا 
زمانــی کــه ایــن ســخنان جنبه هــای عملــی 
ــه  ــعار و هشــدار ب ــا ش ــرد. ب ــه خــود بگی ب
هیــچ صــورت نمی تــوان طالبــان و حامیــان 
ــان همیــن لحظــه خــود  آن را ترســاند. طالب
ــال روان را  ــد و س ــدان می دان ــروز می را پی
ســال پیــروزی نهایــی اش در افغانســتان 
اعــالم کــرده اســت. آیــا ایــن ســخن حاویی 
معنایــی بــرای دولــت افغانســتان و حامیــان 
ــزم  ــا میکانی بین المللــی آن هســت؟ صلــح ب
فعلــی عملــی شــدنی نیســت و ایــن را بایــد 
هــم ناتــو و هــم دولــت افغانســتان بــه 
ــط  ــح را فق ــند. صل ــرده باش ــی درک ک خوب
ــۀ  ــد در صحن ــی قدرتمن ــای عمل ــا اقدام ه ب
ــن  ــید و ای ــی بخش ــه عمل ــد جنب ــرد بای نب
ــتان  ــل افغانس ــرای معض ــل ب ــه راه ح یگان

می توانــد باشــد.
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احمدعمران

صـلح با کـدام مکانیـزم؟  

ــات  ــرای انتخاب ــام ب ــج روز از ثبــت ن ــی کــه پن در حال
ــردم  ــا حضــور م ــوز ب ــام هن ــت ن ــز ثب می گــذرد، مراک
مواجــه نشده اســت. عــدم بی اعتمــادی مــردم بــه 
ــات و شــناخت مــردم از سیاســت های  شــفافیت انتخاب
غیــر دیمکراتیــک آقــای غنــی، حاال ســبب شــده اســت 
ــد. در  ــدی نگیرن ــش رو را ج ــات پی ــردم انتخاب ــه م ک
کنــار ایــن بی رغبتــی مــردم بــرای رفتــن بــه انتخابــات، 
ــی اســت کــه ســبب مــی  ــت از دیگــر دالیل ــود امنی نب
ــات درســت داشــته باشــیم.  ــک انتخاب ــم ی شــود نتوانی
چنانکــه براســاس گــزارش نهادهــای امنیتــی و انتخاباتی 
کشــور، بیشســتر ســاحات افغانســتان بــه خطــر ناامنــی 
در ســطوح مختلــف مواجــه اســت؛ از جملــه نزدیــک 
ــه هــزار مرکــز رای دهــی در دســت مخالفــان مســلح  ب
ــات در  ــزاری انتخاب ــق برگ ــن مناط ــرار دارد و در ای ق
حــال حاضــر ناممکــن بــه نظــر مــی رســد. بیشــتر از دو 
هــزار مرکــز دیگــر بــا تهدیدهــای بــاال و یا متوســط رو 
بــه رو هســتند. برایــن اســاس نیمــی از مراکــز رای دهــی 
بــا تهدیدهــای امنیتــی رو بــه رو هســتند کــه برگــزاری 
انتخابــات را در آن هــا مشــکل می ســازد. معلــوم نیســت 
کــه تــا زمــان برگــزاری انتخابــات ایــن مراکــز دوبــاره 
امــن شــود یــا خیــر؛ امــا بــا توجــه بــه شــناختی کــه از 
وضعیــت جنگــی وجــود دارد، ممکــن نیســت کــه هیــچ 
ــای  ــات در جغرافی ــزاری انتخاب ــان برگ ــا زم ــری ت تغیی
ــرس بیشــتر  ــن ت ــل ای ــا شــود؛ ب جنگــی کشــور رونم
ــش  ــان افزای ــی مخالف ــرکات نظام ــه تح ــود دارد ک وج
پیــدا کنــد و مراکــز بیشــتری بــا تهدیدهــای امنیتــی رو 
بــه رو شــوند. بــا چنیــن شــرایطی آیــا دولــت هم چنــان 
ــی  ــات شــورای مل ــه انتخاب ــد ک ــا می توان می خواهــد ی
ــن را  ــه ای ــود؟ البت ــزار ش ــوالی ها برگ ــورای ولس و ش
می دانیــم کــه تاکیــد دولــت بــه برگــزاری انتخابــات از 
ــه قــدرت رســیدن  ــد ب آن جــا ناشــی می شــود کــه رون
آقــای غنــی، اعتمــاد مــردم را از انتخابــات گرفتــه اســت 
و حــاال تالش هایــی جریــان دارد کــه حــد اقــل نشــان 
داده شــود کــه انتخابــات بــه عنــوان یــک اصــل برگــزار 
ــه  ــی ب ــروزه عالقه ی ــه ام ــردم افغانســتان ک ــود. م می ش
ــد کــه  ــن را می دانن ــد، ای ــات ندارن ــام در انتخاب ثبــت ن
ــده  ــی ش ــای مهندس ــا تقلب ه ــتان ب ــات افغانس انتخاب
ــتگاه  ــی دس ــن ارادۀ سیاس ــت و ای ــه اس ــی مواج صنعت
قــدرت بــه خصــوص ارگ اســت کــه می توانــد 
ــد؛  ــدازی کن ــات راه ان ــک انتصاب ــات، ی ــای انتخاب به ج
اســت.  شــده  تکــرار  گذشــته  در  کــه  تجربه یــی 
ــر ارادۀ  ــه اگ ــود دارد ک ــم وج ــاور ه ــن ب ــن ای بنابرای
سیاســی بــرای برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف وجــود 
داشــته باشــد، ممکــن نیســت کــه تقلبــی بــه آن بزرگــی 
ــی  ــرای رهای ــی ب ــای غن ــن آق ــرد. بنابرای ــورت بگی ص
از چنیــن مشــکلی، خــود را متعهــد بــه برگــزاری 
ــات  ــاًل انتخاب ــه عم ــی ک ــد در صورت ــات می دان انتخاب
ــردم  ــرار دارد و م ــت های او ق ــا خواس ــرت ب در مغای

ــد.  ــی درک کرده ان ــه را به خوب ــن نکت ای
بــه هرصــورت. وقتــی مــردم بــرای انتخابــات ثبــت نــام 
ــور  ــق کش ــی از مناط ــه در نیم ــی ک ــد و وقت نمی کنن
ــای  ــه معن ــد، ب ــته باش ــود نداش ــی وج ــرایط رای ده ش
نفــض یکــی از اساســی ترین مولفه هــای انتخابــات 
ــود  ــد ب ــودن آن خواه ــر ب ــارت از فراگی ــه عب اســت ک
ــروعیت  ــه از مش ــک ن ــدون ش ــی ب ــن انتخابات و چنی
برخــوردار اســت و نــه هــم مــورد حمایــت مــردم قــرار 
ــا  ــه تالش ه ــت ک ــان پیداس ــا چن ــت. ام ــد گرف خواه
بــری برگــزاری یــک انتخابــات نســبی و ظاهــری 
وجــود دارد و ایــن امــر ممکــن اســت کــه قدمــی بــرای 
ــاد در  ــی و اعتم ــوت دیمکراس ــه تاب ــخ ب ــدن می کوبی

کشــور باشــد. 

مراکز خالی ثبت نام
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ناامنی هــا در مســیر جــادۀ عمومــی کابــل - پــروان، ســبب 

افزایــش نگرانــی شــهروندان و مســافران  شــده اســت.
برخــی از  شــهروندان والیــت پــروان در تمــاس بــا 
روزنامــۀ مانــدگار می گوینــد کــه فعالیــت گروه هــای 
ــروان،  ــل - پ ــی کاب ــادۀ عموم ــیر ج ــتی در مس تروریس

ــت. ــده اس ــیر ش ــن مس ــی در ای ــش ناامن ــبب افزای س

وجــود گروه هــای تروریســتی در برخــی از ســاحات 
والیــت پــروان، گروه هــای مافیایــی، گــروه ســارقان 
مســلح و ...، ســبب افزایــش ناامنــی و نگرانــی شــهروندان 

ــت. ــده اس ــاده ش ــن ج ــافران ای ــروان و مس ــت پ والی
کــه  می گویــد  داخلــه  وزارت  حــال،  همیــن  در 
ــروان و  ــل - پ ــی کاب ــادۀ عموم ــیر ج ــت مس ــن امنی تأمی
ولســوالی های حومــۀ کابــل؛ از اولویــت  نهادهــای امنیتــی 

ــت. اس
ــان تأکیــد دارنــد کــه برخــی از گروه  هــای جرمــی کــه  آن
ــای  ــط نیروه ــه توس ــتند ک ــت داش ــیر فعالی ــن مس در ای

ــده اند. ــت ش ــی بازداش امنیت
ــه در  ــخنگوی وزارت داخل ــاون س ــی، مع ــرت رحیم نص
ــرای  ــه ب ــد ک ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب گفت وگ
کابــل،  لســوالی های  و  شــهر  بیشــتر  امنیــت  تأمیــن 
نهادهــای امنیتــی یــک طــرح تــازۀ را روی دســت دارنــد 
ــهر و  ــتر ش ــه بیش ــر چ ــن ه ــرای تأمی ــد ب ــه می توان ک

لســوالی های حومــۀ آن موثــر تمــام شــود. 
ــروان  ــل - پ ــه مســیر جــادۀ کاب ــزود ک ــای رحیمــی اف آق
کــه یکــی از مســیر های مهــم اســت، تأمیــن امنیــت ایــن 

ــرار دارد.  ــی ق ــت نهادهــای امنیت مســیر در اولوی
در  اســتخباراتی  و  کشــفی  بخش هــای  گفــت:  او 
پــروان - مــزار  کابــل، مســیر  ولســوالی های حومــۀ 

شــریف، بــه شــکل جــدی فعالیــت دارنــد. 
معــاون ســخنگوی وزارت داخلــه بــا اشــاره بــه ناامنی های 
ــن  ــن مســیر وجــود داشــته، گفــت: پیــش از ای ــه در ای ک
ناامنی هــا در ایــن مســیر وجــود داشــته اســت، امــا اخیــر 
ــا  ــته اند ت ــر توانس ــای پیگی ــا تالش ه ــی  ب ــای امنیت نیروه
هفــت گــروه جرمــی کــه مصــروف قتــل، دزدی و ســرقت 

موترهــا در ایــن ســاحه بوده انــد را بازداشــت کننــد. 
ــم،  ــد عاص ــی احم ــر ول ــه موت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
رییــس دادگاه اســتناف والیــت پــروان، روز یک شــنبه 

ــورد  ــل م ــت کاب ــاغ والی ــاحۀ قره ب ــته در س ــۀ گذش هفت
ــت. ــرار گرف ــی ق ــار جاده ی ــن کن ــۀ مای حمل

ــا  ــدگار ب ــۀ مان ــا رونام ــو ب ــم، در گفت وگ ــای عاص آق
اشــاره بــه اتفاقــی کــه بــاالی اش افتــاده اســت، می گویــد: 
ــر حامــل اش کــه  ــی ســاعت 8:10 دقیقــه صبــح موت حوال
ــود، در ســاحۀ  ــه  طــرف والیــت پــروان روان ب ــل ب از کاب
ــی  ــار جاد ه ی ــن کن ــک مای ــاج ی ــل آم ــت کاب ــاغ والی قره ب

قــرار گرفتــه اســت. 
ــاغ   ــازار قره ب ــری از ب ــۀ 2-۳ کیلومت ــۀ او، در فاصل ــه گفت ب
در ســاحۀ »ســبز ســنگ« یــک مایــن کنــار جاده یــی 
ــه او  ــا ب ــرده، ام ــار ک ــل اش انفج ــر حام ــک موت در نزدی

ــت.  ــانده اس ــۀ نرس ــش صدم همراهان
آقــای عاصــم بــا اشــاره بــه این کــه ســاحۀ مذکــور یکــی 
از ســاحات ناامــن در مســیر جــادۀ کابــل - پــروان اســت، 
ــد  ــه قص ــان ب ــروه  طالب ــرف گ ــن از ط ــن مای ــت: ای گف
جــان او جاگــذاری شــده بــود، امــا پیــش از رســیدن موتــر 

او منفجــر شــده اســت. 
ــی  ــا، احتمــاَل کاروان نیروهــای امنیت ــش از م او گفــت: پی
ــت  ــم والی ــا جرای ــارزه ب ــووالن ادارۀ مب ــر ی از مس و موت
ــه  ــزود ک ــا اف ــد. ام ــور کرده ان ــاحۀ عب ــز از س ــروان نی پ
ــوده اســت.  ــل او ب ــر حام ــن موت ــن مای ــی ای ــدف اصل ه
آقــای عاصــم می گویــد کــه ایــن اولیــن مرتبــه نیســت کــه 
ــن جابجــا می شــود بلکــه درگذشــته  ــن ســاحه  مای در ای

نیــز ایــن اتفاق هــا صــورت گرفتــه اســت. 
ــروان از  ــل - پ ــادۀ کاب ــیر ج ــه مس ــت ک ــن در حالی س ای
ــمال و  ــا ش ــه والیت ه ــت ک ــای اس ــن جاده ه مزدحم تری
ــد  ــا در چن ــد. ام ــه مرکــز وصــل می کن شــمال شــرق را ب
ــاری و  ــالت انتح ــاهد حم ــیر ش ــن مس ــر ای ــال اخی س

ــت. ــوده اس ــی ب ــار جاده ی ــای کن انفجاره
 

مســووالن در نهــادِ حمایــت کننــدۀ رســانه های آزاد 
)نــی( افغانســتان می گوینــد کــه عــدم دسترســی بــه 
ــای  ــع گزارش ه ــی«، مان ــتر از ناامن ــات، »بیش اطالع

ــود. ــتان می ش ــی در افغانس پژوهش
ــی  ــاد ن ــی نه ــس اجرای ــر، ریی ــب خلوتگ عبدالمجی
دیــروز سه شــنبه، 29 حمــل در یــک نشســت خبــری 
نبــود  کــه  گفــت  هم چنــان  می کــرد،  صحبــت 
بوجــه، ناامنــی و نبــود جدیــد از ســوی حکومــت در 
ــه رســانه ها، از مشــکالت  ــات ب ــر ســپردن اطالع ام

ــت. ــور اس ــی در کش ــران پژوهش ــدۀ گزارش گ عم
عدم دسترسی به اطالعات؛ بزرگ ترین چالش

ــان  ــه آن ــت ک ــت گف ــن نشس ــر در ای ــای خلوتگ آق
این کــه  آسیب شناســی  بــرای  را  نظرســنجِی 
رســانه های در تهیــۀ گزارش هــای پژوهشــی بــا 
ــه  ــه راه انداخت ــد، ب ــه رو ان ــی روب ــه چالش های چ

ــود. ب
 60 از  نظرســنجی  ایــن  در  کــه  می افزایــد  او 
ــخ،  ــت )بل ــار والی ــز و چه ــه در مرک ــانه یی ک رس
هــرات، کندهــار و جالل آبــاد( فعالیــت داشــتند 
ــد،  ــوده ان ــزارش ب ــر و گ ــد خب و دارای واحــد تولی

ــت. ــده اس ــت ش صحب
ــگاران  ــای خلوتگــر: »8۳ درصــد خبرن ــۀ آق ــه گفت ب
و رســانه های کــه در ایــن نظرســنجی شــرکت 
ــع  ــات را مان ــه اطالع ــدم دسترســی ب ــد، ع ــرده ان ک
ــی در  ــای پژوهش ــۀ گزارش ه ــر تهی ــزرگ در براب ب
کشــور می داننــد. 51 رســانه گفتــه اســت کــه عــدم 
ــِد  ــِش س ــن چال ــات بزرگتری ــه اطالع ــی ب دسترس
راه کار تهیــه گزارش هــای پژوهشی شــان اســت. 
گزارشــگران پژوهشــی گفتــه انــد همــواره در تهیــۀ 
ــد  ــرار می کنن ــع از دادان اطالعــات ف ــا مناب گزارش ه
ــات  ــد اطالع ــی، می خواهن ــا وقت ُکش ــم ب ــا ه و ی
ــی  ــا دو ال ــگار ندهنــد و گاهــی هــم حت ــه خبرن را ب
ســه مــاه بــرای دریافــت دیــد گاه یــک مقــام دولتــی 

ــد«. ــده ان منتظــر مان
ــا خبرنــگاران و مدیــران رســانه ها صحبــت  او کــه ب
ــران  ــی از گزارش گ ــه یک ــد ک ــرده اســت، می گوی ک
پژوهشــی یکــی از رســانه ها برایــش گفتــه اســت کــه 
هیــچ تعریــف مشــخصی از گــزارش پژوهشــی نــزد 
ــکاری  ــی هم ــدارد و چگونه گ ــود ن ــت وج حکوم

حکومــت بــا خبرنــگاران هــم روشــن نیســت.
ــی  ــر یک ــر خب ــی: مدی ــی ن ــس اجرای ــۀ ریی ــه گفت ب
دیگــر از رســانه های کابــل می گویــد: »متأســفانه 
هنــوز فرهنــگ دادن اطالعــات مــروج نیســت. 
ــه  ــد ک ــر می کنن ــی فک ــای حکومت ــت مقام ه اکثری

بــه  را  موقعیت شــان  می توانــد  اطالعــات  دادن 
ــدازد و از اهمیــت کار گــزارش پژوهشــی  خطــر بین
ــا پــس از این کــه کمیســیون  چیــزی نمی فهمنــد. حت
ــم ایجــاد  ــات ه ــه اطالع ــارِت حــق دسترســی ب نظ
ــا فورمه هــای تقاضــای  ــا در برخــی اداره ه شــد و م
اطالعــات را خانه پــری کردیــم و بُردیــم، امــا کســی 
بــرای مــا اطالعــات را ندانــد. گاهــی هــم ادرات کــه 
ــا  ــد م ــد کــه بیایی ــد زنــگ می زنن خــود هدفــی دارن
بــرای تــان اطالعــات را می دهیــم؛ در واقــع ایــن کار 
ــد.« ــای سیاســی خــود می کنن ــب رقب ــرای تخری را ب

نبود امنیت
مســووالن در نهــاد نــی می گوینــد کــه دریافت هــای 
آنــان نشــان می دهــد کــه نبــود فضــای امــن و 
مناســب بــرای تهیــۀ گزارش هــای پژوهشــی مشــکل 

ــد. ــه رو ان ــا آن روب ــه رســانه ها ب دیگــری اســت ک
ــانه ها  ــران رس ــد مدی ــر: ۳0 درص ــۀ خلوتگ ــه گفت ب
ــت و  ــود امنی ــه نب ــد ک ــه ان ــنجی گفت ــن نظرس در ای
فضــای مناســب بــرای خبرنــگاران و رســانه ها، 
ــت. ــده اس ــی ش ــای پژوهش ــۀ گزارش ه ــع تهی مان

ــا  ــژه در والیت ه ــه وی ــانه ها ب ــه رس ــد ک او می گوی
بــه دلیــل نبــود امنیــت و فضــای مصــوون کاری، از 
ــد،  ــده ان ــاع ورزی ــای پژوهشــی امتن ــۀ گزارش ه تهی
مصاحبــه شــونده گان در ایــن نظرســنجی گفتنــد کــه 
ــانه و  ــرای رس ــوون ب ــای مص ــود فض ــل نب ــه دلی ب
خبرنگارانــی کــه گــزارش پژوهشــی تهیــه می کننــد، 

ایــن کار بــرای شــان مشــکل اســت.
نبود بودجه در رسانه ها

ــانه های آزاد  ــدۀ رس ــت کنن ــاد حمای ــنجی نه نظرس
ــر  ــد دیگ ــه 10 درص ــد ک ــان می ده ــتان نش افغانس
ــی  ــی، بی توجه ــات مال ــود امکان ــد: نب ــل مانن عوام
ــوی  ــا از س ــن گزارش ه ــدی نگرفت ــت و ج حکوم
ادارات دولتــی را در کنــار عــدم دسترســی بــه 
اطالعــات و نبــود امنیــت؛ مانــع تهیــه گزارش هــای 

می پندارنــد. پژوهشــی 
ــود بودجــه  ــه نب ــد ک ــنجی نشــان می ده ــن نظرس ای
و هزینــۀ تهیــۀ گزارش هــای پژوهشــی ســومین 
مــوردی اســت کــه بــه آن دســت یافتــه انــد. مصاحبه 
شــونده گاِن بــه ویــژه در والیت هــای چــون هــرات، 
ــر  ــد کــه هزینه ب ــاد گفتــه ان بلــخ، کندهــار و جالل آب
گزارش هــای  تهیــۀ  بــودن  زمان بــر  و  بــودن 
پژوهشــی مانــع دیگــر تهیــۀ گزارش هــا شــده اســت 
و رســانه آنــان تــوان پرداخــت ایــن هزینــه را نــدارد.

نبود جدیت
یافته هــا نظرســنجی نهــاد نــی هم چنــان نشــان 

از بی تفاوتــی حکومــت  می دهــد کــه رســانه ها 
در قبــال گزارش هــای پژوهشــی نشــر شــده شــاکی 
ــای  ــار گزارش ه ــت از کن ــد حکوم ــد و می گوین ان
ــدی  ــذرد و آن را ج ــاده گی می گ ــه س ــی ب پژوهش

نمی گیــرد.
ایــن نظرســنجی تصریــح می کنــد کــه تقریبــًا تمامــی 
ــارهای  ــه فش ــد ک ــه ان ــونده گان آن گفت ــه ش مصاحب
زیــادی بــرای نشــر نشــدن یــک گــزارش پژوهشــی 

وجــود دارد.
افــراد  »وقتــی  بــاور مصاحبــه شــونده گان:  بــه 
زی دخــل در گــزارش از تهیــۀ گــزارش باخبــر 
ــا  ــد ت ــالش می کنن ــه نحــوی از انحــا ت می شــوند، ب
ــت و  ــدا از راه رفاق ــوند، ابت ــزارش ش ــع نشــر گ مان
ــزارش  ــع نشــر گ ــد مان ــدارا می خواهن دوســتانه و م
شــوند و وقتــی هــم موفــق نمی شــوند، تهدیــد 
می کننــد و در نهایــت رســانه مربــوط را تحریــم 

می کننــد و هیــچ وقــت دیگــر بــه ادارۀ کــه مســوول 
نمی دهنــد«. راه  هســتند 

ــاد  ــه بربنی ــد ک ــا می گوی ــر ام ــب خلوتگ عبدالمجی
ــت افغانســتان  ــات، دول ــه اطالع ــون دسترســی ب قان
مکلــف اســت تــا اطالعــات مطالبــه شــده از ســوی 
ــده در  ــن ش ــل تعی ــت از قب ــه وق ــهروندان را ب ش

ــد. ــرار ده ــده گان ق ــه کنن ــار مطالب اختی
او بــا بیــان این کــه شــهروندان بــر مبنــای اطالعــات 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــام را م ــرد نظ ــد کارک می توانن
دهنــد، اظهــار مــی دارد: گزارش هــای پژوهشــی 
ــی  ــد خیل ــه می توان ــام و جامع ــالح نظ ــرای اص ب
ــر  ــگاری متأث ــر خبرن ــد باشــد و هــرگاه ایــن ژان مفی
شــده و یــا بــه هــر وســیله یی آســیب ببینــد، فراینــد 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــی و مب ــات در ادارات دولت اصالح
اداری در کشــور بــه بن بســت مواجــه خواهــد شــد.

بحران امنیتی در شمال کابل

نظرسنجی نی نشان می دهد:

عدم دسترسی به اطالعات، بزرگترین 
چالِش گزارش پژوهشی است

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق

ACKU
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منشأ شکل گیری تمدن ها

با صدای دلنواز! همراز 

منبع: جزوة تاریخ شهر و شهرسازی

نظریه های مختلفی دربارۀ منشأ شکل گیری تمدن ها وجود دارد:
محکــم تریــن نظریــه، نظریــۀ انقــالب کشــاورزی یــا انقــالب شــهری   •
ــه  ــش شــهررا ب ــه پیدای ــد اســت ک ــوردون چایل ــک از گ ــه هیدرولی ــا نظری و ی
خاطــر انقــالب کشــاورزی و مــازاد تولیــد دانســته ، ایــن مــازاد تولیــد موجــب 
آزاد شــدن بخشــی از نیــروی کار گشــته کــه دولــت را تشــکیل داده انــد و خــود 
باعــث انقــالب شــهری شــده اســت. ایــن نــگاه ، و نگاهــی طبیعــت گرایانــه و 
یــا بــوم گرایانــه هــم تلقــی مــی شــود بدیــن معنــا کــه آبــی بــوده و ســرزمینی 
ــر  ــت را ب ــگاه دول ــن ن ــد شــده اســت . در ای ــی متول ــده و تمدن ــه وجــود آم ب

ــد. تشــکیل شــهرمتأخر مــی دانن
منشــأ فرهنگــی نــگاه دیگــری اســت کــه راپاپــورت بــه منشــأ تمــدن   •
هــای زیســتی دارد و اشــاره بــه آن دارد کــه کســانی شــهر را بــه وجــود آورده 
ــا  ــه آن  ه ــی آســمانی ب ــد و معنای ــوده ان ــن ب ــده خــدا روی زمی ــه نماین ــد ک ان
مــی دهــد. در واقــع برخــی معتقدنــد از طریــق مذهــب ، کاهنــان ، معبــد و … 
دولــت شــکل گرفتــه و ایــن دولــت تقســیم کار اجتماعــی را شــکل داده و بــر 

ــدم اســت. ســازمان شــهری و ســازمان کشــور متق

آموس راپاپورت
ــر مــواد اســاس  ــات مبتنــی ب ــا حی ــه ی تئــوری وجــود خــود انگیخت  •
نظریــه جیــن جکوبــز در کتــاب اقتصــاد شهرهاســت کــه معتقــد استکشــاورزی 
ــل  ــهر چت ــوردی او ش ــه م ــده و نمون ــود آم ــه وج ــهرها ب ــروری در ش و دام پ
ــی  ــه اســت کــه 10000 ســال پیــش اقتصــاد بازرگان ــی ترکی هویــوک در آناتول

ــت. ــته اس داش
 

ارکان انقالب شهری
در هــر حــال »مــازاد تولیــد« چــه در منشــأ مــادی یــا فرهنگــی اســاس شــهرها 
بــوده کــه انقــالب شــهری را موجــب شــده اســت. از ارکان آن بــر اســاس مــازاد 

: لید تو
وجــود دســتگاه اداری : کــه توزیــع ثــروت و تقســیم اجتماعــی کار   .1
ــت. ــده اس ــا ش ــص ه ــرف و تخص ــکل گیری ح ــب ش ــوده و موج ــر ب موث
ــر  ــق دیگ ــهر مناط ــهر و ش ــن دو ش ــد را بی ــازاد تولی ــه م ــه: ک مبادل  .2

اســت. می کــرده  جابجــا 
شکل گیری دولت: به منظور کنترل این مازاد تولید  .۳

خط به منظور ثبت مبادالت  .4
تعریف سازمان اجتماعی و طبقات اجتماعی مردم  .5

ــی در  ــده اســت ول ــه می ش ــی نتیج ــازمان اجتماع ــه از س ــت: ک دول  .6
شــرق معنــا نداشــته چــون مالکیــت از آن معبــد بــوده اســت.

ــدی  ــه همــان ابزارمن ــاوری ک ــوژی و فن ــری ســطح تکنول شــکل گی  .7
بــوده و ســازمان شــهری را متأثــر کــرده اســت.

از میــان مــوارد فــوق مبادلــه، خــط، ســازمان اجتماعــی و فنــاوری چهــار رکــن 
ــوع  ــه وق ــل ب ــن ارکان در 5000 ســال قب اصلــی انقــالب شــهری می باشــند. ای

پیوســته و شــرایط تولــد تمــدن و شــهر را بــه وجــود آورده انــد.
دیگر تعاریف ذکر شده در کتاب موریس:

اســجوبرگ شــهر را جامعــه بــا تراکــم و جمعیــت متخصصــان غیــر کشــاورز و 
باســواد مــی دانــد.

چایلد مازاد تولید را در شهر تعریف می کند.
مامفــورد بــه اســتخراج فلــزات و علــوم ریاضیــات در ۳000 ســال قبــل از میــالد 

بــه عنــوان زمینــه اشــاره مــی کنــد.
رابرت آرام معتقد است تمدن اجتماعی متشکل است از :

1٫طبقات اجتماعی ،
2٫سلسله مراتب سیاسی و مذهبی ،

۳٫تقسیمات نیروی کار.

داوود نعیمی
افغانســتان  تلویزیــون  رادیــو   ،1۳71 ســال  ثــور   5
ــر  ــتور آم ــه دس ــت ب ــد از چاش ــک بع ــاعت ی ــل، س کاب
ــک  ــراه، ی ــی( هم ــان مل ــعود، قهرم ــاه مس صاحب)احمدش
گــروه ســه نفــری از فیلمبردارهــای کمیتــۀ فرهنگــی شــورا 
ــدیم،  ــل ش ــراج وارد کاب ــا از جبل الس ــا چرخبال  ه ــار، ب نظ
ــت  ــا نشس ــل م ــاره حام ــل طی ــرودگاه کاب ــه ف ــه ب همینک
ــده  ــود. از فرمان ــت ب ــاعت دو چاش ــر س ــت س ــرد، درس ک
پنــاه خــان کــه در رأس قطعــات مجاهدیــن مســول تامیــن 
ــن را  ــی از مجاهدی ــا گروپ ــتیم ت ــود خواس ــل ب ــت کاب امنی
ــون  ــو تلویزی ــرات رادی ــم نش ــت و تنظی ــن امنی ــرای تامی ب

ــتد. ــا بفرس ــراه م ــتان هم افغانس
ــی  ــی راه ــر نظام ــط موت ــدود، توس ــۀ مح ــد دقیق ــد چن بع
ــیدن و  ــد رس ــه بع ــن بالفاصل ــدیم. م ــون ش ــو تلویزی رادی
ــر  ــه دفت ــا کســب اجــازه ب ــس، ب ــر ریی ــن نشــانی دفت گرفت
ــر  ــود را مختص ــدم، خ ــل ش ــبکه داخ ــی ش ــس عموم ری
ــک  ــزی ح ــر می ــوح س ــس روی ل ــام ری ــردم. ن ــی ک معرف
ــت شــد، کار  ــق( کمــی صحب ــوب وثی ــید یعق شــده بود)س
را آغــاز کردیــم. چــون دســتور آمــر صاحــب ایــن بــود کــه 
نشــرات عــادی باشــد تــا مــردم کابــل بــه تشــویش نشــوند. 
ایــن پیــام را بــه رییــس دادم. از دفتــر کارش بیــرون شــدم، 
ــون  ــتدیوهای تلویزی ــل اس ــبکه، درســت مقاب در صحــن ش
ــتو  ــی و پش ــش فارس ــاق از بخ ــا نط ــده ی ــوان گوین ــا بان ب
رادیــو تلویزیــون روبــرو شــدیم و بعــد از ســالم و علیــک 
و احوال پرســی خودشــانرا معرفــی کردنــد؛ نبیلــه همایــون، 
ــیمای  ــی در س ــا کم ــی؛ ام ــهال حیات ــودی و ش ــه مقص رابع
شــان نگرانــی و بهت زده گــی دیــده می شــد. مــن نیــز 
خــود را و جریانــی راه کــه بــه آن منســوب بــودم، معرفــی 
کــردم. هرچنــد درایــن دســتگاه، ســال های متمــادی از 
ــا زمانیکــه  ــود؛ ام ــن تصــور نادرســت داده شــده ب مجاهدی
بــا برخــورد متفــاوت روبــرو شــدند، کمــی برخــورد هــای 
شــان تغییــر کــرد. ازمــن خواســتند کــه بــا مدیــر »نطاق هــا« 
ــاری،  ــراز ننگره ــم، هم ــرف آن اداره رفتی ــا ط ــم. یکج ببین
مدیــر نطاقــان آن زمــان رادیــو تلویزیــون افغانســتان، 
ــر  ــده دیگ ــا یکع ــتان، ب ــو افغانس ــتدیوی رادی ــروی اس پیش
ــوز  ــه هن ــت و احوال پرســی ک ــد از معرف ــد. بع منتظــر بودن

و  اســت  در گوشــم  آوازش  طنیــن 
ــای  ــن از آق ــم. م ــر کارش رفتی ــا دفت فراموشــم نمی شــود ت
همــراز صاحــب خواســتم تــا روشــن شــدن وضعیــت بــرای 
نطاقــان نوکریــوال، یکجــای مناســب و آرام مــد نظــر گرفتــه 

شــود.
زنــگ تلفــن آمــد، معلوم شــد کــه آنســوی خط تلفــن، ریس 
عمومــی شــبکۀ رادیــو و تلویزیــون اســت. همــراز صاحــب 
ــت  ــه می خواس ــبکه ک ــس ش ــت و ری ــش گف ــن برای از م
ــد،  ــی می کردن ــان زنده گ ــود در مکروری ــوادۀ خ ــا از خان ت
ــس  ــم؛ ری ــن گرفت ــد گوشــی را م ــد، بع ــری کن احــوال گی
ــردد.  ــر می گ ــاره ب ــی رود دوب ــواده اش م ــزد خان ــت: ن گف
ــر  ــم. موت ــرای اش می کن ــم هم ــم گفت ــن ه ــه م ــر مترقب غی
ــس وارد  ــه، ریی ــان کهن ــرف مکروری ــم ط ــد، رفتی ــاده ش آم
ــه اش شــد، کمــی بعــد مــن کــه می خواســتم حرکــت  خان
ــد.  ــا می آم ــه طــرف م ــدم ک ــال دار را دی ــک آدم ی ــم، ی کن
همینکــه نزدیــک شــد، پرســان کــردم کــه از کــدام گــروپ 
اســتی؟ گفــت کــه از ملیشــه های جبــار قهرمــان اســت. بــه 
هــر حــال اوضــاع آشــفته بــه نظــرم آمــد خواســتیم حرکــت 
کنیــم کــه از چنــد جهــت بــاالی موتــر حامــل مــا فیــر شــد. 
ــارج  ــاحه خ ــم، از س ــی بودی ــار مرم ــر رگب ــه زی در حالیک
شــدیم یکنفــر از همراهــان مــا کشــته شــده بــود. ســه نفــر 
ــده،  ــن و رانن ــان، م ــن می ــد. دری دیگــر زخمــی شــده بودن
بــه یمــن خداونــد آســیب ندیــده بودیــم. زمانیکــه پیشــروی 
درب ورودی رادیــو تلویزیــون افغانســتان رســیدیم، همــراز 
صاحــب در مقابــل دروازه ایســتاده بــود بــا مهربانــی مــرا در 

آغــوش گرفــت و شــکر گــذاری کــرد. 
همیــش  را  حادثــه  آن  هــا  بعــد  ننگرهــاری،  همــراز 
ــدای  ــا آن ص ــت ب ــره هیچوق ــن خاط ــرد و ای ــه می ک قص
ســاعت  دی  د  ننگرهــاری،  )همــراز  کــه  گوش نــواز 
دخبرونــه پــه ورانــدی کولــو ســره ستاســو پــه چوپــر کــی 

نمی شــود. فراموشــم  یــم( 
گــوش  در  آوازش  شــاد!  ننگرهــاری  همــراز  روح 
شــنونده های رادیــو تلویزیــون افغانســتان طنیــن انــداز بــاد.

ACKU
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اعظـم رهنـورد زریاب، با چاپ و انتشـار 
بیشـتر از صد داسـتان کوتـاه و ُرمان های 
گلنـار و آیینه، شورشـی کـه آدمیزادگکان 
و جانـورکان بـر پـا کـرده انـد، چارگـرد 
قـال گشـتم، و اثـر تـازه شـان درویـش 
پنجـم بـه هرحـال ابعاد داسـتان نویسـی 
را در کشـور گسـترش داده اسـت. آدم ها 
و شـخصیت های تـازه و گوناگونـی را به 
جهـان داسـتان عرضه کـرده اسـت. زبان 
داسـتان کشـور را اعتـالء بخشـیده و بـه 
روح  نهفتـه  زوایـای  تحلیـل  و  تشـریح 

آدمـی توفیـق یافته اسـت.
نویسـنده در ده سـال پسـین بـه سـرعت 
مجـذوب هنـر نـو و بـه ویـژه ریالیسـم 
مارکـز شـده  گارسـیا  گابریـل  جادویـی 
اسـت. گلنار و آیینه، چارگرد قال گشـتم، 
شورشـی کـه آدمیـزادگکان و جانـورکان 
بـر پـا کردنـد و درویـش پنجـم و برخی 
از داسـتان های کوتاه شـان ماننـد مارهای 
زیـر درختان سـنجد از این شـمار اند. در 
ایـن آثـار تالش بـرای ایجاد نـوع تازه یی 
از داسـتان کـه بـا افسـانه ها و اسـاطیر و 
آمیختـه،  هـم  بـه  فلکوریـک  باورهـای 
اسـت. رهنـورد زریـاب  کامـاًل مشـهود 
در ایـن آثـار در بنـد واقع نمایی نیسـت. 
او وقـوع حـوادث  افسـانه یی  در دنیـای 
آمیـزش  و  ذهـن  از  دور  و  شـگفت آور 
تاریـخ و فلسـفه، امـری بدیهی به شـمار 

می آیـد.
از  تصویریسـت  آیینـه  و  گلنـار  ُرمـان 
بـه  رقاصه یـی  رقاصـه.  یـک  زنده گـی 
نـام ربابه. شـاید ایـن ُرمان تصویر بسـط 
قدیمـی  داسـتان  از  جامع تـری  و  یافتـه 

نویسـنده بـه نـام رقاصـه باشـد.
از  شـاعرانه یی  توصیـف  بـا  ُرمـان 
گورسـتان قدیمـی شـهر آغـاز می شـود. 
گورسـتان خامـوش در زیـر مـاه چـارده 
پاهـای  شـبه وطنیـن شنگ شـنگ زنـگ 
و  خسـته  تـوت  درخـت  زیـر  ربابـه 
غمگیـن و تـرس و دلهـره کـه مـردگان 
برخیزنـد. گورسـتان  نامـدار  و  گمنـام 

صحنـۀ داسـتان کوچـه خرابـات، زیارت 
و  نظـرگاه  و  شـاه  پنجـه  انصـار،  تمیـم 
چشـمۀ خضـر اسـت و راوی بـا ربابه در 
همیـن جـا آشـنا می گـردد. دختـری بلند 
بـاال و سـر و قـد و الغر اندامـی که لباس 
آبـی رنـگ با گل های سـفید به تـن دارد. 
نخسـت  بـار  راوی  کـه  همـان دختـری 
در چارچـوب پنجـره خانه یـی در گـذر 
خرابـات دیـده و افسـونش کـرده اسـت. 
دیـدار ربابـه و راوی و چکر و گلگشـت 
شـان در زیـارت تمیم انصار و پنجه شـاه 
و نظـرگاه ادامـه می یابـد و روزی ربابـه 
راوی را سـر قبـر گلنـار مـادرش می بـرد 
و سـر گذشـت مادر مـادر مـادرش را که 
رقاصـه دربـار مهاراجه لکنهو بـوده قصه 
می کنـد. شـبی یـا روزی را که به دسـتور 
مهاراجـه در برابـر آیینـه می رقصد و آیینه 
تـاب نمـی آورد و می شـکند. قصـر آتش 
خاکسـتر  و  خـاک  جـا  همـه  می گیـرد، 
می شـود و گلنـار را پنـدت نیمـن داس 
اسـتاد پیـرش نجـات می دهد. پـس از آن 
همـه رقاصـه هـای خانـواده گلنار نسـل 
انـدر نسـل می کوشـند تـا در برابـر آیینه 
سـوژه  و  نمی تواننـد  و  برقصنـد  چنیـن 
تشـکیل  ماجـرا  را همیـن  ُرمـان  اصلـی 

می دهـد.
راه  ربابـه  خانـه  بـه  رفته رفتـه  راوی 
می یابـد. بـا امیـر و خسـرو بـرادران ربابه 
نوازنـدگان دسـته او و شـیرین خالـه  و 
هم صنفـی  عبـاس  می شـود.  آشـنا  اش 
محفـل  در  شـبی  راوی  دانشـگاهی 
دعـوت  را  راوی  و  شـان  خانوادگـی 
می رقصـد  جـا  آن  در  ربابـه  و  می کنـد 
و مـرد سـیاه  مسـتی می خواهـد بـا ربابـه 
ربابـه  او  و  نمی پذیـرد  ربابـه  و  برقصـد 
را کنچنـی گفتـه دشـنام می دهـد و راوی 
و ربابـه بـا مـرد درگیـر می شـوند و قهـر 
ربابـه  مـادر  سـرقبر  شـبانه  و  می کننـد 
ایـن  و  رقـص  و  گریسـتن  و  می رونـد 
هـا... بعـد سـفر هندوسـتان پیـش می آید 
و سـالها غیبـت و برگشـت مجـدد ربابـه 
و  گردشـی ها  پاچـا  و  جوانـی  زوال  و 
نابسـامانی ها و خطرهـای دوران جنگهای 

طالبـان.... اسـتقرار  و  داخلـی 
در  او  عملکـرد  و  ربابـه  شـخصیت 
بیشـترین صحنـه های داسـتانی با زندگی 
منطبـق اسـت. منظور اینسـت کـه هر ذره 
از وجـود او بـا ذرات زندگـی شـخصی 
و حرفـوی خراباتیـان منطبـق اسـت. هم 
از او وهـم از سـایر اشـخاص داسـتانی 
همچـون امیر و خسـرو برادرانش و خاله 
اش شـیرین. شـخصیت های داسـتان هر 
وقتـی کـه احضـار می شـوند، سرشـار از 
نیـرو و صمیمیـت هسـتند و می کوشـند 
کـه زندگـی خـاص خـود را بـه نمایـش 
بگذارنـد. ربابـه همچون سـایر هنرمندان 
سـاکن در گـذر خرابـات در قید و فشـار 
بسـیار نیسـت، چـون اگـر اینطـور باشـد 
طـرح گسـترش نمی یابـد و داسـتان بـه 

نمی رسـد. جایـی 
راوی و ربابـه بـا وجـودی که شـخصیت 
امـا  می رسـند  نظـر  بـه  داسـتانی  سـاده 
بـا  را  آن هـا  نمی تـوان  و  نیسـت  چنـان 
یـک جملـه و دو جملـه تعریـف کـرد یا 
بـر اسـاس یک فکـر و یـا کیفیـت واحد 
ربابـه  باشـند.  پرداختـه شـده  سـاخته و 
اگـر چـه ماننـد اکثـر رقاصـه ها شـور و 
شـهوت چندانـی در روابطـش بـا راوی 
بـروز نمی دهـد و هـر دو خویشـتندار اند 

و چالشـها و موانـع اجتماعـی را درسـت 
امـا  می بندنـد،  کار  بـه  و  می کننـد  درک 
عـاری از درد و االم شـخصی نیسـتند و 
نمی تـوان آنهـا را شـخصیت تـک بُعـدی 
دانسـت و در یـک جملـه تعریـف کـرد.
نوازنـدگان  و  بـرادران  امیـر  و  خسـرو 
دسـته و حتـا شـیرین در ُرمـان گلنـار و 
آیینـه شـخصیت هـای نسـبتًا سـاده اند و 
امـا ربابـه بـا جامعیـت بیشـتری در ُرمان 
آمیـزش  نتیجـۀ  در  و  شـده  پرداخـت 
ایـن اشـخاص بـا یکدیگـر، زندگـی یک 
شـکل  بـه  خراباتـی  هنرمنـد  خانـواده 
دقیقتـر بازتـاب یافته و جـوش و خروش 

الزم شـان را دارنـد.
بـد  مـردی  از  کـه  هنگامـی  حتـا  ُرمـان 
سـخن  الیعقـل  و  مسـت  و  وشـریر 
می رانـد، می توانـد رضایـت مـا را فراهم 
کنـد و بـر جامعیت صحنه های داسـتانی 
هـای  شـخصیت  بیشـتر  شـناخت  و 
داسـتانی یـاری رسـاند و آگاهـی دهنـده 
باشـد. نویسـنده در سراسـر داسـتان در 
پیونـد بـا طـرح شـخصیت هـا، یـا نتیجه 
اخالقـی داسـتان، محیط و جو داسـتان و 
چیزهایـی از ایـن گونـه کوشـیده که همه 
چیـز را بـه خوبی بـا یکدیگر وفـق دهد. 
امـا ایـن نکتـه بـه معنـای آن هم نیسـت 
دارد  کامـاًل وفـق  بازندگـی روزانـه  کـه 
حقایـق  و  روزانـه  حقایـق  نمی تـوان  و 

داسـتانی را بکلـی یکـی دانسـت.
زبـان و نثـر نویسـنده در ایـن ُرمـان بـا 

وجـود سالسـت و اسـتواری همیشـگی 
آثـار رهنـورد زریـاب تـا حد زیـادی نرم 
و پـر انعطـاف و داسـتانی شـده، چـه در 
ارایـه و توصیـف مسـتقیم صحنـه هـای 
داسـتانی و چـه در گفـت و گـو هـای 
شـخصیت هـا و فضـا و جـو داسـتانی و 
ویژگیهـای شـغلی و حرفـوی و اگـر از 
دو سـه نابلـدی »پـرده هـای طبله و سـر 
گرفتـن هارمونیه و...« بگذریـم با توانایی 
پیشـرفت  بـه  و  می کنـد  عمـل  تمـام 
در  ویـژه  بـه  می رسـاند.  یـاری  داسـتان 
بخشـهای نخسـتین درخشـش و گیرایـی 
را  خواننـده  و  دارد  را  خـودش  خـاص 

می کنـد. افسـون  و  مجـذوب 
طـرح ُرمـان در بیشـترین مـوارد انسـجام 
خصوصیـات  و  داشـته  را  الزمـش 
شـخصیت هـای داسـتانی را در معـرض 
نمایـش گذاشـته و عالقه و میـل خواننده 
را جلـب کـرده و او را صحنـه بـه صحنه 
می کشـاند و احساسـی را کـه الزمسـت 
در او ایجـاد کرده و آنچنان او را مشـغول 
و مسـتغرق می کنـد کـه تاپایـان، ُرمان را 

بخوانـد و از آن کیـف ببـرد.
بـا وجـود همـه این محسـنات اگـر ُرمان 
گلنـار و آیینـه بـا سـفر ربابـه و خانـواده 
و  می یافـت  پایـان  هندوسـتان  بـه  اش 

نویسـنده اجـازه مـی داد که مابقـی ماجرا 
و  می یافـت  ادامـه  خواننـده  ذهـن  در 
صحنـه  از  بعضـی  و  می گرفـت  شـکل 
و  کشـمیر  جادویـی  گیـاه  ماننـد  هایـی 
چکـر شـهر نـو و مـواردی از ایـن قبیـل 
در ُرمـان راه نمی یافتنـد، طرح و سـاختار 
می شـد  پیراسـته تر  و  یکدسـت تر  ُرمـان 
و درخشـش ُرمـان چنـد برابـر افزایـش 

می یافـت.
می تـوان  را  آیینـه  و  گلنـار  ُرمـان 
ریالیـزم  آثـار  صـف  در  سـهولت  بـه 
از  اسـت  ترکیبـی  و  داد  جـا  جادویـی 
خیـال و واقعیـت و خـواب و رویـا امـا 
در برخـی از صحنـه هـا جنبـه ریالیسـتی 
آن می چربـد و در بعضـی از صحنه هـا، 
و  هـا  اسـطوره  و  اوهـام  و  هـا  افسـانه 
مسـایل جادویـی آن. ُرمـان گلنـار و آیینه 
را می تـوان مانیفیسـت و دفاعیـه محکمی 
از هنرمنـدان و رقاصـه ها و سـاکنان گذر 
خرابـات دانسـت. محله یـی کـه سـالها و 
ذهنیـت  در  سـاکنانش  بـا  درازی  زمـان 
پـا  و  بودنـد  محکـوم  و  مطـرود  عامـه 
گذاشـتن و نـام گرفتـن از آنهـا رسـوایی 

و بدنامـی را بـه دنبـال داشـت.
دانـش  و  آگاهـی  آیینـه  و  گلنـار  ُرمـان 
عمیـق نویسـنده را بـه فرهنـگ و هنـر و 
بودیـزم هنـدی نشـان می دهـد و شـیفته 
بـه جغرافیـای  او را  از حـد  بیـش  گـی 
هنـد و لکنهـو و مهاراجـه هـا و قصرهـا 
و دلبسـتگی هـای آنـان... تـا حـدی کـه 

ایـن شـیفته گی باعث شـده کـه گهگاهی 
داسـتان  تنـه  بـر  اضافـی  هـای  صحنـه 
تحمیـل شـده و یـا شـتاب زدگـی هایـی 
ایـن  پدیـد آورد و  نـگارش داسـتان  در 
تـا حـد زیـادی طبیعـی هـم اسـت و در 
آثـار بـزرگان ادب و فرهنـگ جهانـی هم 
نشـانه هایـی از آن را بـه وضـوع می توان 

دریافـت.
نویسـنده در ُرمـان شورشـی کـه آدمـی 
زادگکان و جانـورکان برپا کردند، فشـرده 
و  نویسـندگان  تفکـر  و  آثـار  و عصـاره 
شاعران و اندیشـمندان بزرگ کالسیک و 
معاصـر جهـان را به طور جالبـی چیده و 
پیونـد زده و بـا دخل و تصـرف و کاربرد 
موضوعـات آنهـا در یک سـاختار جدید، 
موفقیـت زیـادی به دسـت آورده اسـت. 
سـاختار ُرمـان تـا حـد زیـادی جمـع و 
جـور اسـت و نویسـنده قـادر شـده کـه 
مطالـب زیـاد و متنوعی را بـا نظم درونی 
کنـار هـم چیده و بـا یکدیگـر پیوند زند، 
بـه شـکلی کـه ناجـور و التقاطی بـه نظر 
نرسـند و یکدیگـر را تکمیـل کنند و اوج 
داسـتان، مهمترین حادثه داسـتان و نتیجه 

منطقـی حـوادث جلـوه کند.
اثـر، جوانـک خـوش پـوش و  ایـن  در 
شـخصیت اصلـی و مرکـزی داسـتان و 

همراهانـش کـه از بینـش هـای سیاسـی 
گوناگونـی  فلسـفی  و  اجتماعـی  و 
نمایندگـی می کننـد، همـه و همـه دسـت 
بـه پرخاشـگری و شـورش و قیـام و حتا 
انقـالب می زننـد و هنوز حرکت شـان به 
جایی نرسـیده که تفـاوت ها و اختالفات 
و  حرکـت  و  می کنـد  را  کارش  درونـی 
بـه  نویسـنده  می پاشـد.  هـم  از  جنبـش 
پیشـرفت مقدماتی جوانـک خوش پوش 
کـه می توانـد، نمـاد مبـارزه روشـنفکران 
معاصـر باشـد، دلبسـتگی نشـان می دهد. 
امـا ایـن دلبسـتگی دیـری نمی بایـد و بی 
احتیاطـی هـا و توطئـه هـای درونـی و 
نهضـت  و  را می کنـد  کارش  اختالفـات 
و  تیـت  و  می پاشـد  درون  از  جنبـش  و 

می گـردد. پاشـان 
ُرمـان  کلـی  گیـری  نتیجـه  در  نویسـنده 
وفـادار  آثـارش  همیشـگی  فضـای  بـه 
بدبینـی،  از  مملـو  فضـای  یعنـی  اسـت. 
یـاس  سـردرگمی، سـرخوردگی و حتـا 
نجاتـی  راه  آن  در  کـه  فلسـفی. جهانـی 
وجـود نـدارد. امیـدی باقـی نمی مانـد. از 
جانبـی کاربـرد حرکـت به سـوی شـمال 
و پاره یـی از نمـاد هـای دیگـر در بخـش 
اخیـر، بینـش و حرکت خاصـی را تداعی 
و  گرفتـن  شـکل  حـال  در  کـه  می کنـد 
بازگشـت مجـدد هسـتند؛ امـا تشـتت و 
پراکندگـی و بـی برنامـه گـی هـا سـبب 
می شـوند کـه راه به جایـی نبرنـد و یا به 

پی نبرنـد. کار شـان  عاقبـت 

را  آیینــه  و  گلنــار  ُرمــان 
ــه ســهولت در صــف  ــوان ب می ت
ــا داد  ــی ج ــزم جادوی ــار ریالی آث
از خیــال و  و ترکیبــی اســت 
ــا  ــا ام ــواب و روی ــت و خ واقعی
ــه  ــا جنب ــه ه ــی از صحن در برخ
در  و  می چربــد  آن  ریالیســتی 
بعضــی از صحنه هــا، افســانه 
ــا و  ــطوره ه ــام و اس ــا و اوه ه
ُرمــان  آن.  جادویــی  مســایل 
می تــوان  را  آیینــه  و  گلنــار 
ــی  ــه محکم ــت و دفاعی مانیفیس
از هنرمنــدان و رقاصــه هــا و 
ســاکنان گــذر خرابات دانســت. 
ــان  ــالها و زم ــه س ــی ک محله ی
درازی بــا ســاکنانش در ذهنیــت 
عامــه مطــرود و محکــوم بودنــد 
و پــا گذاشــتن و نــام گرفتــن از 
ــه  ــی را ب ــوایی و بدنام ــا رس آنه

ــت. ــال داش دنب
ــی و  ــه آگاه ــار و آیین ــان گلن ُرم
ــه  ــنده را ب ــق نویس ــش عمی دان
فرهنــگ و هنــر و بودیــزم هندی 
ــی  ــیفته گ ــد و ش ــان می ده نش
بیــش از حــد او را بــه جغرافیــای 
ــد و لکنهــو و مهاراجــه هــا و  هن
هــای  دلبســتگی  و  قصرهــا 
ــن  ــه ای ــدی ک ــا ح ــان... ت آن
شــیفته گی باعــث شــده کــه 
گهگاهــی صحنــه هــای اضافــی 
بــر تنــه داســتان تحمیــل شــده 
ــی در  ــی های ــتاب زدگ ــا ش و ی
ــد آورد و  ــتان پدی ــگارش داس ن
ــی  ــادی طبیع ــد زی ــا ح ــن ت ای
ــزرگان  ــار ب ــت و در آث ــم اس ه
ادب و فرهنــگ جهانــی هــم 
نشــانه هایــی از آن را بــه وضوع 

می تــوان دریافــت
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رییـس اجرایـی می گویـد کـه آگاهـی دهـی در زمینـه 
رای دهـی کم تـر صـورت گرفته امـا اکنون ایـن روند، 

نیازمنـد بسـیج مردم اسـت.
رای  نـام  ثبـت  رونـد  آغـاز  از  روز  چهـار  آنکـه  بـا 
دیـده می شـود کـه حضـور  امـا  دهنـدگان می گـذرد 
شـهروندان کشـور برای اشـتراک در این روند گسـترده 

نبـوده اسـت.
بربنیـاد گزارش هـای کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، در 
دو روز نخسـت رونـد ثبت نـام رای دهندگان 12 هزار 
تـن در سراسـر افغانسـتان ثبت نـام کرده اند. گزارشـی 
کـه نگرانـی اعضای مجلـس نمایندگان را نیـز به همراه 

داشت.
شـماری از اعضـای مجلس نمایندگان در نشسـت روز 
گذشـته ای مجلـس از عـدم حضور مردم برای شـرکت 
در رونـد ثبت نـام رای دهنـدگان ابراز نگرانـی کردند. 
آنـان از کمیسـیون مسـتقل انتخابـات خواسـتار آگاهی 
دهـی بیشـتر مـردم بـرای شـرکت در رونـد ثبـت نـام 

رای دهندگان شـدند.
اکنـون بـا گذشـت چهـار روز از آغـاز رونـد ثبـت نام 
رای دهنـدگان، داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی 

حکومـت وحـدت ملـی نیـز بـا انتقـاد از کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات می گویـد که این کمیسـیون در زمینه 

آگاهـی دهـی مـردم » کمتـر« کار کرده اسـت.
وی یکـی از دالیـل حضـور کمرنـگ مردم در پروسـه 
ثبـت نـام رای دهنـدگان را نیـز عـدم آگاهـی دهـی از 
سـوی کمیسـیون مسـتقل انتخابـات عنـوان کـرده و از 
مـردم افغانسـتان خواسـت تـا بـرای حضـور در رونـد 

ثبـت نـام رای دهندگان بسـیج شـود.
وی یکبـار دیگـر از مـردم خواسـت تـا بـرای شـرکت 
در پروسـه رای دهـی در انتخابـات پارلمانی و شـورای 

ولسـوالی ها نخسـت بایـد خـود را ثبـت نـام نمایند.
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات بـه روز 25 حمـل رونـد 
ثبـت نـام رای دهنـدگان را آغـاز کرد و قرار اسـت این 

رونـد تـا دو مـاه دیگر ادامه داشـته باشـد.
انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون  طرزالعمـل  بنیـاد  بـر 
واجـدان شـرایط رای دهی می تواننـد در روز انتخابات 

بـا تذکره هـای تابعیـت شـان کـه قبـال در همـان مرکز 
ثبـت شـده اسـت، رای بدهنـد. کارشـیوه ای کـه اکنون 
رییـس اجرایـی می گویـد کـه ثبـت نـام رای دهندگان 

تقلـب و دسـتبرد  از  معیـن می توانـد  در یـک مرکـز 
انتخابـات جلوگیـری کنـد.

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2247  چها  ر  شنبه         29 حمل  /   فرو رد  ین      y    1397   2 شعبا  ن  ا لمعظم     y 1439  18 ا پر  یل    62018

رهبران سیاسی و نهادهای بین المللی:

با حضور در ثبت نام و انتخابات به تقلب و تخلف نه بگوید
مردم:

ما دیگر به انتخابات های گوسفندی اعتماد نمی کنیم

رییس اجـرایی خـواهان بسیـج ملـی شـد

میـزان ثبـت نام شـهروندان بـه انتخابات پیش رو براسـاس 
نشـان  کشـور  والیـت   ۳4 در  آمـده  به دسـت  آمار هـای 
می دهـد کـه تاکنـون حـدود 6000 تـن اعـم از زنـان و 
مـردان ثبـت نـام کـرده انـد، یعنـی در هر والیـت 176 تن 

بـه مراکـز ثبـت نـام مراجعـه کـرده اند.
نهادهـای ناظـر برانتخابات و رهبران سیاسـی این وضعیت 
را  بسـیار نگران کننـده خوانـده و آن را ناشـی از تقلبـات 
گسـترده و سـازمان یافته انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 
1۳9۳ می داننـد و تاکیـد دارنـد که باید برای کسـب اعتماد 
مـردم و تشـویق آنان بـرای حضور در انتخابات نیاز اسـت 
تـا به صـورت گسـترده و همه گانی تالش شـود و رهبران 
سیاسـی مـردم را بـه حضـور در رونـد ثبت نام و شـرکت 

در انتخابات تشـویق کنند.
بـه گفتـه آنـان: حکومـت باید بـه مـردم اطمینـان دهد که 
تقلبـات سـال 9۳ تکرار نخواهد شـد و هیـچ مقام خارجی 
بـرای انتخابـات افغانسـتان تصمیـم نخواهـد گرفـت؛ امـا 
اگـر حکومـت بی تفـاوت بـوده و مـردم را از عـدم تقلـب 
و تخلـف و اسـتقاللیت کمیسـیون مطمیـن نسـازد، مـردم 
در انتخابـات حضـور نخواهنـد یافـت و بدون شـک روند 
دموکراسـی نوپـا در افغانسـتان بـه شـدت صدمـه خواهد 

دید.
نـام  ثبـت  رونـد  بـه  نسـبت  مـردم  واکنش هـای  وامـا   
در انتخابـات در صفحـات اجتماعـی ایـن گونـه اسـت: 
مـردم بـه عبـداهلل رای دادنـد، خارجی هـا سـلطان غنـی را 
انتصـاب کردنـد. برگشـتاندن اعتمـاد ملی به ایـن زودی ها 
دشـوارترین کار اسـت. تـا نظـام از تقلب گران پاک سـازی 
نشـود، مـردم دیگـر بـه انتخابات هـای گوسـفندی اعتمـاد 

نمی کننـد
سـید وهـاب اوفیانـی: کارت رای دهـی را بـه دلیـل عـدم 
اعتمـاد به مدیـران انتخابـات نمی خواهم حاصـل کنم، من 
رای نمی دهـم و در نتیجـه شـریک بازی دزدان نمی شـوم؛ 

به ایـن دموکراسـی دروغین اعتـراض دارم!

صدیـق زلیـق: در چندیـن انتخابات بـا امیدواری اشـتراک 
کردیـم، امـا با تقلـب رای مـا را ضایع کردند، ایـن بار چه 

بایـد کرد؟ 
بـه  نسـبت  وتردیدهـا  شـک  برخی هـا  هژبـر:  دسـتیگیر 
اقشـار  کـه  »انتخابـات«را  بنـام  ی  اغواگرانـه  سـناریوی 
والیه هـای مختلـف مـردم در پانـزده سـال پسـین تجربـه 
کـرده انـد بـه معنـای » مشـکل داشـتن بـا نفـس پدیده ی 
انتخابـات« وتبـارز اراده ی آزاد شـهروندان در یـک فراینـد 

دموکراتیـک وشـفاف مـی پندارنـد.
ایـن عزیـزان بایـد دریافتـه باشـند کـه بادریـغ بـرای نظام 
در  شـان  مـزدور  گان  وابسـته  و  جهانـی  داری  سـرمایه 
انتخابـات،  ماننـد  مقـدس  مفاهیـم  پیرامـون  کشـورهای 
دموکراسـی، آزادی هـای مدنـی و.... ارزش صرفـن ابزاری 
دارد و وسـیله یسـت بـرای فریـب افکارعامـه وتوجیـه 
اقتـدار جابرانـه ی رژیم هـای ضـد مردمـی؛ بنابـران اگـر 
چنیـن  اصلـی  سرشـت  برافشـای  مبتنـی  دیدگاه هایـی 
ترفندهـا این جـا و آن جـا بازتـاب می یابـد بـه هیـچ وجهه 
به معنای پشـت کـردن به یـک روند شـفاف ودموکراتیک 

مراجعـه بـه افـکار عمومـی نیسـت.
برخی هـا هـم از وکال دل خوشـی ندارنـد و ایـن گونـه 

واکنـش نشـان داده انـد.
قلدری،قانـون  سـال   8  : مدنـی  فعـال  جعفـری  لیـال 
شکنی،کمیشـن کاری،بی خبـری ازمـردم، زر انـدوزی، لت 
و کـوب کـردن پولیـس و ملـت، بنـد کـردن سـرک های 
عمومـی، درس تلخـی بود از سـوی وکالی مثلـن پارلمان 

بـه شـهروندان افغانسـتان.
صابـر فهیـم : اول این کـه بسـیار مشـکل اسـت اعتمـادم 
انتخابـات اعـاده شـود، فرضـن اگـر  نسـبت بـه فراینـد 
اعتمـادم برگشـت، تـا زمانی که از یـک کاندیـدای پارلمان 

کتبـاً تعهدنگیـرم کـه:
1. حین رفت و برگشت به پارلمان جاده ها را نمی بندم؛

2. پـس از برنـده شـدن شـما را فراموش نمی کنـم و راهم 

را جدا نمی سـازم؛
۳. در استجواب و استیضاح کابینه رشوه نمی گیرم؛
4. برای کسب قراردادها با وزیرها معامله نمی کنم؛

5. وکیـل کـه شـدم جـاده و کوچـه ام را دیـوار سـمنتی 
؛ نمی گیـرم

6. موترم را باالی مردم نمی رانم؛
7. بـرای پاکسـتان، ایـران، روس و ... هیـچ کسـی دیگـر 

نمی کنـم. جاسوسـی 
واهلل و باهلل اگر رای بدهم.

باایـن حـال گـروه طالبـان بـه تازگـی پیشـنهادی رییـس 
حکومـت وحـدت ملـی را کـه از طالبـان خواسـته بود در 
انتخابـات پیـش روی شـرکت کنند را رد کـرده و گفتند که 
انتخابـات آینـده افغانسـتان یـک انتخابات جعلی اسـت و 

افـراد طالبـان شـرکت نمـی کنند.
ایـن گـروه تاکید کـرده که انتخابـات در افغانسـتان، جعلی 
اسـت و انتخابـات بـا تصمیـم اصلـی خارجی هـا برگـزار 
می شـود. امـارت اسـالمی از مـردم می خواهـد کـه به جای 
مشـارکت در پروسـه جعلـی و نمایشـی انتخابـات بـا آن 

کنند.« مقاطعـه 
طالبـان تاکیـد کردند کـه انتخابات در افغانسـتان از سـوی 
آمریکایی هـا و بـرای فریـب دادن مـردم برگـزار می شـود.

و امـا رهبـران سیاسـی از مـردم می خواهنـد که با شـرکت 
در رونـد ثبـت نـام و حضـور در انتخابـات بـه تقلـب و 
تخلـف نـه بگونیـد و اجـازه ندهند کـه افراد ناشایسـت و 

وابسـته بـه حکومـت وارد پارلمـان شـوند.
نماینـده ویـژه  بین المللـی و  نهادهـای  در همیـن حـال  
مـردم  از  نیـز  افغانسـتان  بـرای  متحـد  ملـل  سـازمان 
می خواهـد در رونـد ثبـت نـام و انتخابـات شـرکت کنند.
آقـای تاداموچـی یماموتـو نماینـده ی ویـژه سـازمان ملـل 
بـرای افغانسـتان از آغـاز ثبـت نـام بـرای انتخابـات بـه 

اسـاس تذکـره  اسـتقبال کـرد.
آقـای تاداموچـی یماموتـو در یک نشسـت بـا داکترعبداهلل 
عبـداهلل رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی از آغـاز 
ثبـت نـام رأی دهنـدگان بـه اسـاس اصالحـات جدیـد 
اسـتقبال و ابـراز رضایـت کـرد و آن را گام مهـم در راه 
برگـزاری یـک انتخابات شـفاف و بـا اعتبار در افغانسـتان 

ند. خوا
 آقـای یماموتـو همچنان در صحبت هـای خود از همکاری 
انتخابـات  برگـزاری  رونـد  در  ملـل  نمایندگـی سـازمان 
اطمینـان داد و برگـزاری انتخابـات بـا اعتبـار را گامـی در 

راه ثبـات خوانـد.
قابـل ذکـر اسـت کـه رونـد ثبـت نـام رأی دهنـدگان روز 
سراسـر  در  فروردیـن،  حمـل/   25 جـاری  هفتـه  شـنبه 
افغانسـتان آغاز شـد. محمد اشـرف غنی در لیسـه امانی و 
داکتـر عبـدهلل عبـداهلل در لیسـه نادریه با ثبت نام خودشـان 
در انتخابـات؛ از مـردم خواسـتند کـه در انتخابـات آینـده 

پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها شـرکت کننـد. 
انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون  زمانـی  جـدول  براسـاس 
هـا  ولسـوالی  شـوراهای  و  پارلمانـی  آینـده  انتخابـات 
به تاریـخ 28 میـزان/ مهر سـال جـاری خورشـیدی برگزار 

می شـود.
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در  عسل  تولید  که  می گوید  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزیر 
کشور 24 درصد افزایش یافته که این نشان می دهد رشد صنعت 
عایدات  در  مهمی  سهم  نزدیک  آینده  در  می تواند  زنبورداری 

کشور داشته باشد.
در  حمل(   28( سه شنبه  روز  زراعت،  وزیر  درانی  احمد  نصیر 
مراسم »روز عسل« در کابل گفت که صنعت زنبورداری کشور 
به رشد قابل مالحظه یی دست یافته که می تواند سهم مهمی در 

عایدات کشور داشته باشد.
آقای درانی بیان داشت که تولید عسل در سال جاری به بیش از 
2 هزار تن رسیده است که رشدی 24 درصدی را نشان می دهد.

وی با بیان این مطلب که رشد صنعت زنبورداری می تواند برای 
هزاران شهروند کشور زمینه اشتغال را ایجاد کند گفت:«40 هزار 
خانواده در بخش زنبورداری کار می کنند و مصارف زندگی شان 

را از این طریق پیدا می کنند«.
وزیر زراعت بیان داشت که در حال حاضر، شش هزار و 510 
قالب  در  زراعت  وزارت  و  می کنند  زنبورداری  کشور  در  نفر 
حمایت  زنبورداران  از  اتحادیه  یک  و  انجمن   28 کوپراتیف،   8

می کند.
افغانستان در حال حاضر 21۳ هزار و  آقای درانی گفت که در 
8۳7 صندوق زنبور عسل وجود دارد، اما افغانستان ظرفیت داشتن 

یک میلیون صندوق زنبور عسل را دارد.
داخلی  تولیدات  که  خواست  کشور  شهروندان  تمامی  از  وی 
استفاده کنند تا با رشد تولیدات داخلی زمینه اشتغال زایی بیشتر 

شده و عایدات ملی افزایش یابد.
وزیر زراعت همچنان به حفظ و بهبود کیفیت عسل تأکید کرد 
بین المللی  سطح  به  باید  عسل  گفت:«صنعت  زنبورداران  به  و 
باید  می کنیم،  همکاری  شما  با  بخش  این  در  ما  شود،  معیاری 
عسل به بازارهای جهانی انتقال پیدا کند و کیفیت عسل داخلی، 
مشهور شود، ما در نظر داریم میزان تولید عسل را به 11 هزار 

تن برسانیم«.
توسط  روز عسل  از  تجلیل  که هدف  داشت  اظهار  درانی  آقای 
وزارت زراعت، شناساندن کیفیت و مزیت های عسل داخلی برای 
شهروندان است تا بتوانند از محصول بهتر کشورشان استفاده کنند 
و خوش کیفیت  بهتر  تولید  این  برای  دیگر  زمینه های  و  بازار  تا 

بیش تر فراهم شود.
اتحادیه  مدیره  هیات  رییس  حمید  عبدالرب  حال  همین  در 
زنبورداران کشور از کم کاری حکومت در حمایت از زنبورداران 
بندی  بسته  و  بازاریابی  بخش  در  گفت:«حکومت  و  کرد  انتقاد 
عسل و حمایت از زنبورداران کوتاهی کرده و این امر سبب شده 
تا عسل داخلی نه تنها نتوانسته وارد بازارهای جهانی شود بلکه 
عسل های وارداتی با قیمت های ارزان و بسته بندی های مناسب 

جایگزین عسل های داخلی در کشور شده است«.
وی همچنان بیان داشت که حکومت تاکنون سیستم بیمه و قرضه 
دهی را برای زنبورداران ایجاد نکرده، بلکه به عناوین مختلف از 
به نوعی مانع رشد این صنعت شده  زنبورداران پول می گیرد و 

است.
رییس هیات مدیره اتحادیه زنبورداران از حکومت خواست تا در 
حل مشکالت آنان و حمایت از صنعت زنبورداری گام های جدی 

و عملی را بردارد.

ناجیه نوری  

وزیر زراعت:

تولیـد عسل در کشـور
 24 درصـد افـزایش یافتـه است
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امراهلل صالح

فردیت زن در انتخابات
ــه  ــد ک ــی رأی داده می توان ــد. زن وقت ــد رأی بده زن بای
خــودش را از القابــی چــون عاجــزه، سیاه ســر، کــوچ، 
ــودن  ــق زن ب ــاخته و ح ــره دور س ــی و غی ــوی فالن ــا، بوب ــادر اوالده م
خــود را بدانــد. در انتخابــات قبلــی متأســفانه در صدهــا محــل رأی دهــی 
وقتــی مــا در ارتبــاط بــه ده هــا هــزار رأی خیالــی زنــان اعتــراض کردیــم، 
ــه رأی  ــی در خان ــمی رأی ده ــاز رس ــل از آغ ــرها قب ــه سیاه س ــد ک گفتن
ــی از  ــی و تقلب ــود و رأی هــای خیال ــن ادعــا دروغ ب ــه کــه ای ــد. البت دادن
ــات  ــه کمســیون انتخاب ــا ب ــان اســتفاده شــد. حــاال نیــز حــرف م ــام زن ن
ایــن اســت کــه زن بایــد رأی بدهــد و خــودش رأی بدهــد. بــه خاطــر 
ــت  ــز ثب ــی و مراک ــز رأی ده ــد در مراک ــد، بای ــا رأی بدهن ــه زن ه این ک
ــر آن،  ــند. در غی ــته باش ــور داش ــدان زن حض ــده گان، کارمن ــام رأی دهن ن
ــا  ــره صده ــوچ و غی ــر، ک ــزه، سیاس ــام عاج ــه از ن ــکان این ک ــم ام بازه
ــر  ــخ اگ ــت. تاری ــاد اس ــود، زی ــر ش ــا پُ ــی در صندوق ه ــزار رأی تقلب ه
تکــرار شــد، هــم مســخره اســت و هــم غم انگیــز. )هــم کمیــدی اســت 

ــم. ــاز نداری ــش نی ــه هردوی ــدی(. ب هــم تراژی

یاسین رسولی

بــازار  بــه داغ کــردن مصنوعــی  تشــویق مــردم 
ــرده  ــن ب ــات را از بی ــی انتخاب ــات، ارزش واقع انتخاب
اســت و بــه سیاســت مداران پوپولیســت، فضــای 
ــف  ــک تکلی ــه ی ــه رأی دادن ن ــم ک ــد درک کنی ــور داده. بای مان
دینــی اســت و نــه یــک وظیفــۀ ملــی. صــرف رأی دادن بــه منظــور 
تقویــت دموکراســی نیــز بی معناســت، رأی دادن حــق مــردم اســت، 
هــرگاه الزم دیدنــد از ایــن حــق اســتفاده کننــد. حتــا تحریــم، رأی 
نــدادن و رأی ســفید نیــز یــک رفتــار سیاســی آگاهانــه و معنــادار 
می توانــد باشــد. در انتخابــات پیــش رو پارلمانــی، میــزان تقلــب در 
ــردم  ــا ارادۀ واقعــی م ــه از صندوق ه ــی می شــود ک حــدی پیش بین
بیــرون نیایــد، مــردم بــا شــرکت نکــردن در انتخابــات ناراضایتــی 

ــد. ــش می گذارن ــه نمای ــد ب ــن رون ــود را از ای خ

فرید مزدک

ــا  ــت. ب ــی اس ــۀ اصل ــات گزین ــت انتخاب ــر حال در ه
ــای  ــای صندوق ه ــن پ ــات و رفت ــت از انتخاب حمای
ــدرت  ــروع ق ــای مش ــی و ارگان ه رأی، از دموکراس
ــت کــرد، از  ــت کــرد. از قانون مــداری بایــد حمای بایــد حمای
جوان ســازی هرچــه بیشــتر ســاختار سیاســی بایــد حمایــت کــرد 

ــت ! ــه گف ــد ن ــروش بای ــروش و دین ف ــای قوم ف ــه مافی و ب
ــی  ــت. آن های ــوان گرف ــب را نمی ت ــو تقل ــود، جل ــع موج در وض
کــه قــدرت و حکومــت داری را در افغانســتان مدیریــت می کننــد، 
بازهــم فــرد مطلــوب خویــش را پیــش کشــیده بــر مــردم تحمیــل 
ــت  ــردی و حرم ــه رأی ف ــت ب ــد حرم ــردم بای ــرد. م ــد ک خواهن
ــرای  ــد. ب ــده نگه دارن ــد و همیشــه زن ــدوق رأی را بیاموزن ــه صن ب
ــا مــردم کار کنیــم، نــه ســاختار بــاالی مــردم. ســاختار سیاســِی ب

سخی داد هاتف

بیخ خود را نََکنیم
انتخابــات رأی  زیــادی می گوینــد کــه در  افــرادِ 
نخواهنــد داد. می گوینــد رأی دادن در ایــن نظــام 
ــردن کار  ــن موضــع اســتدالل ک ــر ای ــدارد. در براب ــده ن فاســد فای
ــا  ــی م ــام حکومت ــم نظ ــد. بگویی ــت می گوین ــت. راس ــختی اس س
ــده دارد و ایــن فهرســتی از  فاســد نیســت؟ بگوییــم رأی دادن فای

نمی شــود. فوایــدش؟ 
ــل معقــول و  ــد دلی ــه می توان ــز هســت ک ــک چی ــن، ی ــه نظــر م ب
ــت  ــد و آن، سرگذش ــات باش ــرکت در انتخاب ــرای ش ــی ب محکم
دموکراســی های دیگــر جهــان اســت. مــا در ســال 2018 میــالدی 
ــا  ــد، ام ــه خــوب کار می کنن ــم ک ــان داری دموکراســی هایی در جه
دریغــا کــه نمی بینیــم ایــن دموکراســی ها از اول این طــور نبودنــد. 
ــکا و فرانســه و... را  ــا و امری شــما سرگذشــت دموکراســی بریتانی
ــه  ــد شــده« ب ــان »کارآم ــچ دموکراســی یی در جه ــد. هی ــرور کنی م
ــنگالخ  ــاد و س ــالق فس ــی ها از بات ــۀ دموکراس ــده. هم ــا نیام دنی
ــظ می گفــت:  ــی و کژراهــۀ تقلــب گذشــته اند. آنکــه حاف زورگوی
ــه  ــر، آری شــود ولیــک ب ــام صب ــد ســنگ لعــل شــود در مق گوین
خــون جگــر شــود، همیــن اســت. مردمــان کشــورهای دموکراتیــک 
خیلــی خــون جگــر خوردنــد و طاقــت آوردنــد و صبــر کردنــد تــا 

ســنگ شــان لعــل شــد.
ــدت و  ــر درازم ــۀ تغیی ــرکت در برنام ــات، ش ــرکت در انتخاب ش
پایــدار کشــور اســت. بــا ایــن برنامــه قــدری بایــد مانــد. بــا ایــن 

ــا لعــل شــود. ــد خــون جگــر خــورد ت ــدری بای ســنگ ق

فیـسبـوک نـــامــه

آیا محمد بن سلمان، 
عربستان سعودی را تغییر می دهد؟

نزدیکــی بــا امریــکا و غــرب و تــالش 
بــرای تصویــر جدیــد از عربســتان 

ــد: جدی
در  ولیعهــد  برنامه هــای  از  یکــی 
ــت های  ــاندن سیاس ــر رس ــه ثم ــت ب جه
اصالحــی او در داخــل و تهاجمــش در 
اســالمی  برابــر جمهــوری  در  خــارج 
گروه هــای  و  اخوان المســلمین  ایــران، 
ــه  ــک ب ــنی نزدی ــالمی س ــادی و اس جه
ــد  ــر جدی ــۀ تصوی ــلمین، ارای اخوان المس
از عربســتان در مســیر مــدرن شــدن و 
ــکا و  ــا امری ــدار ب ــق و پای ــی عمی هم پیمان

ــت. ــرب اس غ
پیــروزی دونالــد ترامــپ در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری امریــکا کــه به شــدت 
ــت،  ــع گرف ــام موض ــران و برج ــه ای علی
هدیــۀ نویدبخــش و تشــجیع کننــده بــرای 
ــاد  ــه ایج ــکا ب ــود. او در امری ــد ب ولیعه
دفتــر البــی ســعودی )ســاپراک( پرداخــت 
ــۀ  ــک تحصیل یافت و ســلمان االنصــاری، ی
جــوان ســعودی را کــه بــا ولیعهــد رابطــۀ 
نزدیــک دارد، بــه مســوولیت آن گماشــت. 
ــکا موظــف  ــی ســعودی در امری ــر الب دفت
ــا  ــک ب ــِد نزدی ــر جدی ــۀ تصوی ــه ارای ب
از  امریکایــی  و  لیبــرال  ارزش هــای 
ــن  ــد ب ــت محم ــت حاکمی ــتان تح عربس
ســلمان و پــدرش اســت. البــی ســعودی 
می خواهــد ایــن تصویــر را در مطبوعــات 
و رســانه های امریــکا و حتــا افــکار عامــه 
ــه عربســتان وارد تحــوالت  ــد ک ــه کن ارائ
عظیمــی در عرصــۀ اقتصــادی و اجتماعــی 

می شــود.

محمد بن سلمان و اسالم معتدل:
محمــد بن ســلمان بــه صــورت روزافزون 
ــی اســالمی  ــدن بســاط افراط گرای از برچی
از عربســتان و ترویــج تفکــر میانــه از 
اســالم در کشــور خــود ســخن می گویــد، 
امــا پرســش های بســیاری اســت کــه 
تصویــر ولیعهــد را از میانــه روی اســالمی 
تعریــف دقیــق و مشــخص نمی کنــد. اگــر 
ولیعهــد بلندپــرواز و اصالح گــر عربســتان 
و  افراط گرایانــه  تفســیرهای  و  باورهــا 

ســتیزه جویانۀ ســلفیت و یــا بــه قــول 
ــمی  ــت رس ــت را از سیاس ــر، وهابی دیگ
ــه  ــد، انگیزه هــای مقابل ــرون کن ــی بی مذهب
بــا حاکمیــت شــیعۀ ایــران و هــالل شــیعه 
در خاورمیانــه و بــا گــروه اخوان الســلمین 
ــم  ــنی مله ــالم گرایی س ــای اس و جریان ه
از آن، بــرای او از زاویــۀ مذهبــی چــه 
ــد  ــی می توان ــای دین ــادات و قرائت ه اعتق

باشــد؟ 
جریان هــای  و  گروه هــا  میــان  در 
اســالمی جوامــع و کشــورهای ســنی، 
ســوی  از  پیوســته  اخوان المســلمین 
ولیعهــد اصالح گــر و داعیــه دار اســالم 
معتــدل، گــروه افراطــی و تروریســتی 
معرفــی می شــود. او در اوایــل مــاه مــارچ 
ســال جــاری 2018 میــالدی، بــه تلویزیون 
ســی بی اِس گفــت کــه مکاتــب و سیســتم 
ــط  ــعودی توس ــتان س ــی در عربس آموزش
قــرار  تهاجــم  مــورد  اخوان المســلمین 
گرفتــه اســت. احمدبــن محمــد العیســی، 
وزیــر معــارف عربســتان از حــذف کامــل 
ــاب  ــلمین از نص ــای اخوان المس دیدگاه ه
اعــالن  و  داد  خبــر  مکاتــب  تعلیمــی 
ــراد نزدیــک و هــوادار  ــه تمــام اف کــرد ک
شــان  وظایــف  از  اخوان المســلمین 
ــتان در  ــد عربس ــوند. ولیعه ــار می ش برکن
برابــر اخوان المســلمین موضــع بســیار 
ــد  ــان می ده ــر نش ــدید و انعطاف ناپذی ش
و در آخریــن ســفرش بــه ایــاالت متحــدۀ 
امریــکا در روزهــای نخســت مــاه اپریــل 
)2018(، در مصاحبــه بــا نشــریۀ اتالنتیــک 
ــه دو  ــه را ب ــرق میان ــکا، ش ــاپ امری چ

ــرد: ــیم ک ــم تقس اردوگاه متخاص
شــرارت  مثلــث  شــامل  اردوگاه   -1
و  اخوان المســلمین  ایــران،  از  متشــکل 

ســنی. تروریســت  گروه هــای 
2- اردوگاه میانــه رو ماننــد مصــر، امــارات 
ــه  ــن، عمــان. )و البت ــی، بحری متحــدۀ عرب

کشــور خــودش(
ــن  ــه ای ــعودی ب ــد س ــی ولیعه ــا وقت ام
ــان  ــا یهودی ــا ب ــه م ــد ک ــریه می گوی نش
ــایۀ  ــم و همس ــکلی نداری ــه مش هیچ گون
پیامبــر اســالم یهــود بــود و یکــی از 

زنانــش نیــز یهــودی بــود و یهودیــان حــق 
ــته  ــراییل( را داش ــور خود)اس ــد کش دارن
ــوص  ــی و نص ــع اصل ــا مناب ــند، او ب باش
اســالمی و قرائــت و تفســیر آن از یهودیان 
ــه مســلمانان را از دوســتی  ــان ک و نصرانی
و رابطــه بــا آن هــا برحــذر مــی دارد، چــه 
می کنــد؟ در مــورد آیــات مربــوط بــه 
ــالم و  ــمنان اس ــران و دش ــا کاف ــاد ب جه

ــه؟  ــلمانان چ مس
هــر چنــد دولــت ســعودی از ایجــاد 
یــک نهــادی در کشــور خبــر داد کــه 
کارش پاکســازی احادیــث پیامبــر)ص( 
ــتیزه جویی و  ــه س ــت ک ــی اس از تأویالت
ــن  ــاید ای ــد. ش ــج می کن ــتار را تروی ُکش
ــلمًا  ــه مس ــدی ک ــع جدی ــا مجم ــاد ی نه
از عالمــان و شــیوخ دینــی و مذهبــی 
ــدی  ــت جدی ــم و قرائ ــود، فه ــد ب خواهن
ــه  ــر توجی ــی ب ــث مبتن ــرآن و حدی از ق
ــوان  ــد ج ــرات ولیعه ــات و تغیی اصالح
ــم  ــۀ مه ــا نکت ــد؛ ام ــه کنن ــان ارائ کشورش
بــه پذیــرش عمومــی ایــن تصویــر و 
قرائــت جدیــد در جامعــه و کشــوری 
ــت و  ــون ذهنی ــا کن ــه ت ــردد ک ــر می گ ب
فرهنــگ عمومــی و مســلط در آن، چیــزی 

ــت. ــوده اس ــن ب ــر از ای غی
ــر  ــه تفک ــر ک ــم دیگ ــیار مه ــوع بس موض
ــن  ــغ او را در ای ــد و تبلی ــی ولیعه اعتدال
مخــدوش  و  پرســش برانگیز  مــورد 
ــری  ــتیزه جویی و نظامی گ ــد، س می نمایان
ایــن ولیعهــِد مدعــی اصالحــات و اعتــدال 
اســالمی اســت. او بــا تهاجــم بــر کشــور 
یمــن بنــا بــه هــر دلیلــی کــه ایــن تهاجــم 
ــا  ــد، رخ متضــاد ب ــه کن ــگ را توجی و جن
بــه  را  خــود  اعتــدال  و  اصالح گــری 
ــداری تســلیحات  ــش گذاشــت. خری نمای
بســیار پیشــرفته بــا قرارداد هــای هنگفــت 
ــری از  ــارد دال ــا ملی ــا صد ه ــا و حت ده ه
امریــکا و غــرب، ایــن تضــاد را در چهــرۀ 
ــر  ــد، عمیق ت ــدل ولیعه ــرا و معت اصالح گ

نمایــان می ســازد.
ادامه دارد...

 

بخش سوممحمد اكرام اندیشمند
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کــه لــه واقعیــت څخــه تېــر نــه شــو، اوس 

افغــان  چــې  رســیدلی  را  وخــت  دې  د 

ــه  ــه لټ ــل پ ــام د بدی ــني نظ ــران د اوس ره

کــې يش، ځکــه اوســنی نظــام او سیســټم د 

دې وړتیــا او تــوان نــه لــري چــې د افغانانــو 

د رس او مــال ســاتنه وکــړي او د بهرنیــو 

حضــور او خپلرسیــو تــه د پــای ټکــی 

ــي  ــريب او رشق ــور د غ ــان ن ــږدي. افغان کې

ښــکېالک د ګټــو او اهدافــو قربــاين نــه 

يش، امریکایــان افغــان ولــس او خــاوره، د 

ــاره کاروي او  ــو لپ ــیمه ییزو موخ ــو س خپل

ــکا د دغــه پــالن  ــه د امری د ســیمې هیوادون

پــر وړانــدې مقابلــه او مبــارزه کــوي، چــې 

پــه پایلــه کــې افغانســتان د لویــو قدرتونــو 

ــاين  ــوی او قرب ــدل ش ــي ب ــر ټک ــر پ د ټک

زمــوږ مظلــوم او بــې دفــاع ولــس ورکــوي. 

ــه  ــدل ن ــت ب ــم او جوړښ ــنی نظ ــه اوس ک

يش، دغــه کړکېــچ او ناخوالــې بــه زمــوږ د 

ــي. ــه وګرځ ــې برخ ــد تلپات ــي ژون ورځن

ختمیدونکــې  نــه  کــې  افغانســتان  پــه 

ــوه  ــه ی ــوله. ل ــې س ــه راتلونک ــړه او ن جګ

ــه  ــې پ ــږي چ ــه کی ــت کال ــوري څلوېښ ل

دغــه هیــواد کــې ورانوونکــې جګــړه 

روانــه ده او لــه بــل نظــره، ۱۷ کالــه کیــږي 

ــړې اور  ــې د جګ ــواد ک ــه هی ــه دغ ــې پ چ

بــل دی او ال یــې برخلیــک مالــوم نــه دی.

څــه الملونــه دي چــې دلتــه د ســولې 

شــونتیا ناشــونې کــوي؟

د  موقعیــت،  طبیعــي  او  جیوپولیټیــک 

مرشانــو نــه اراده او د ولــس ویــده حالــت، 

کــه د بهرنیانــو هــر اړخیــز حضــور او 

الســوهنه؟

پــه ۲۰۰۸ ز کال کــې بــارک اوبامــا د 

امریــکا ولســمرش وټــاکل شــو، لــه ټــاکل 

ــې  ــړ چ ــان وک ــې اع ــم ی ــدو رسه س کې

ــه امریکایــي تــګاره  پــه افغانســتان کــې ب

جګړه ییــزې  لــه  بدلــوي،  )ســراتیژي( 

تــګارې بــه ســوله ییزې تــګارې تــه مخــه 

ــه  ــې هم مهال ــرڅ کــې ی ــه ت کــړي، چــې پ

ــو  ــم ی ــې ه ــتان ک ــه افغانس ــور دنن ــه ک پ

ــله والو  ــه وس ــول، ل ــه ش ــه پورت ــړ ګامون ل

طالبانــو رسه مســتقیمې او غیــر مســتقیمې 

اړیکــې ټینګــې شــوې او وروســته بیــا پــه 

ــه د  ــه موخ ــولې پ ــې د س ۲۰۱۱ز کال ک

ــوه. ــوړه ش ــورا ج ــايل ش ــولې ع س

ــت  ــان حکوم ــورا، افغ ــايل ش ــولې ع د س

او د امریــکا متحــده ایاالتــو پــه کــور دننــه 

رسه  مخالفینــو  وســله والو  لــه  بهــر  او 

ډېــرې ناســتې او مرکــې وکــړې او ډول 

ــې  ــل تــګارې ی - ډول طرحــې او د عم

ورتــه وړانــدې کــړې؛ خــو د مخالفــو 

وســله والو تــر ټولــو ســر او اســايس 

ــې  ــل ی ــور و او وی ــو حض رشط د بهرنیان

چــې د امریکایــي پوځیانــو پــه شــتون کــې 

ســوله او مذاکــرات بــې معنی خــرې دي. 

دا دی،  اســتدالل  د وســله والو طالبانــو 

ــکا نظامــي حضــور د ســولې  چــې د امری

پــه اړه د مذاکراتــو لومــړی رشط دی.

د ســولې هڅــې پــه تېــرو نهــو کلونــو کــې 

لــه ډېــرو لــوړو او ژورو رسه مــخ وې، کلــه 

ــړې  ــه س ــه ب ــودې او کل ــرې ت ــه ډې ــه ب کل

شــوې. باالخــره افغــان حکومــت وکــوالی 

شــول چــې د ســولې پــه برخــه کــې ظاهــرْا 

یــوه الســته راوړنــه ولــري او د وســله والــو 

مخالفینــو لــه یــوې ډلــې )د ګلــب الدیــن 

حکمتیــار  پــه مــرشۍ لــه اســامي حــزب( 

رسه یــې د ۱۳۹۵/۷/۱نېټــه د ســولې تــړون 

ــه یــې د جګــړې  الســلیک کــړ او دغــه ډل

لــه کتــاره وایســتله. کــه څــه هــم نومــوړې 

ډلــه د جګــړې پــه ډګــر کــې دومــره 

اغېزمنــه نــه وه او پــه راتــګ رسه یــې د 

ــوس  ــوم محس ــې ک ــر ک ــه ډګ ــړې پ جګ

ــه  ــو پ ــت؛ خ ــه وس ــون را ن ــی او بدل کم

رواين او ســیايس لحــاظ یــې خپــل تاثیــر 

ــود. درل

کال  ز   ۲۰۱۶ د  کــې  امریــکا  پــه 

ــپ  ــد ټرم ــې ډونال ــو ک ــمرشیزو ټاکن ولس

ــه  ــتو پ ــو میاش ــېد او د څ ــه ورس ــدرت ت ق

ــويب  ــتان او جن ــې د افغانس ــې ی اوږدو ک

ــړه،  ــان ک ــګاره اع ــه ت ــاره خپل ــیا لپ آس

چــې پــه ټولــه کــې جګــړه ییــزه او نظامــي 

پايلــه  پــه  تــګارې  دې  د  وه.  تــګاره 

ــي  ــور امریکای ــدې ۵۰۰۰ ن ــه بان ــې څ ک

رستېــرې افغانســتان تــه را واســتول شــول، 

چــې د رپوټونــو لــه مخــې اوســنی شــمېر 

ــوو او  ــیږي. ن ــه رس ــو ت ــې ۱۵۰۰۰ تن ی

زړو رستیــرو عمــٌا پــه جګــړه کــې برخــه 

واخیســته، هوایــي مببــارۍ یــې څــو ځلــه 

ډیــرې کــړې او همداشــان د دوی نظامــي 

ــات  ــره زی ــو براب ــه څ ــايت واکون او عملی

ــول. ش

ولســمرش غنــي د دې تــګارې ســتاینه 

وکــړه او هغــه یــې د افغانســتان او ســیمې 

ــده تــګاره وبللــه.  ــاره کارن ــو لپ د هېوادون

ــله  ــر وس ــې پ ــه ک ــه اډان ــګارې پ د دې ت

والــو طالبانــو او عامــو وګــړو فشــارونه او 

ــاري  ــې بې س ــوې، چ ــرې ش ــارۍ ډي مبب

ځــاين او مــايل تلفــات یــې لــه ځــان 

رسه لــرل. د ملګــرو ملتونــو د ۲۰۱۷ز 

کال د راپــور لــه مخــې پــه دغــه کال کــې 

وژل  افغانــان  ملکــي  زره   ۱۰ شــاوخوا 

ــه دې رسه  ــوي دی. ل ــان ش ــوي او ټپی ش

ســولې  د  حکومــت  افغــان  جوخــت، 

ــر  ــل بهی ــړ او د کاب ــه دوام ور ک ــو ت هڅ

ــه ناســته کــې چــې د روان ۱۳۹۶ کال د  پ

کــب پــه ۹مــه د ۲۵ هېوادونــو او نړیوالــو 

ســازمانونو د اســتازو پــه ګــډون پــه کابــل 

کــې جــوړه شــوې وه، وســله والو طالبانــو 

ــوړې  ــوې کڅ ــز د ی ــولې وړاندی ــه د س ت

ــه توګــه وړانــدې کــړ، چــې د ولسشــمر  پ

ــه  ــرشط ن ــڅ ډول مخ ــره هې ــه خ ــي پ غن

ــري. ل

طالبــان د دغــه وړاندیــز پــر وړانــدې چوپ 

ــڅ  ــې هې ــه ی ــر اوس ــول او ال ت ــې ش پات

ــه دی ښــودلی. وســله وال  ډول غرګــون ن

ــرو  ــت رسه خ ــان حکوم ــه افغ ــان ل طالب

تــه حــارض نــه دي او وایــي چــې دوی 

لــه امریــکا رسه خــرې کــوي، نــه لــه 

افغــان حکومــت رسه، ځکــه چــې افغــان 

حکومــت د ســولې او جګــړې واک نــه 

ــري. ل

ــو  ــري هڅ ــه ظاه ــړې ل ــولې او جګ د س

رسه رسه، پــه ټــول افغانســتان کــې پــه 

ــره ورځ  ــه ده او ه ــړه روان ــرپ رسه جګ خ

اخــي.  قربــاين  کســان  ســلګونو  پــه 

ــه ناســتې  ــر ل ــل بهی ــي د کاب ولســمرش غن

وروســته څــو ځلــه پــه خپلــو خــرو کــې 

ــړې  ــې د جګ ــولې هڅ ــې، د س ــي چ وی

ــر  ــو پ ــه دي. د رپوټون ــا ن ــه معن ــای پ د پ

ــه  ــدوز پ ــۍ د کن ــره اون ــدا تې ــاس هم اس

ــو  ــې د بهرنی ــوالۍ ک ــې ولس ــتي ارچ دش

ــوې  ــې د ی ــې چ ــارۍ ک ــه مبب ــو پ ځواکون

ــو  ــم د حافظان مدرســې څخــه د قــرآن کری

 ۱۰۰ تــر  وکــړه،  یــې  فراغتغونــډه  پــه 

ــومان   ــړي او ماش ــام وګ ــات ع ــانو زی کس

ــان  ــې ټپی ــور ی ــات ن ــر ۲۰۰ زی ــړه او ت م

ــړل. ک

غــوڅ اکرثیــت افغانانــو تــه دا پوښــتنه ده، 

چــې هغــه دولــت چېرتــه دی چــې زمــوږ 

د رس، مــال، نامــوس، خــاورې او عقایــدو 

ــه دی  ــت چېرت ــه دول ــړي؟ هغ ــاتنه وک س

ــده  ــړۍ او اســايس دن ــو لوم ــر ټول چــې ت

ــه؟  ــه وژن ــو وګــړو ســاتنه ده، ن ــې د خپل ی

اوس هــر افغــان دغــه شــعار زمزمــه کــوي 

چــې  »زمــا دولــت چېرتــه دی؟ زمــا 

ــه دی؟« ــاتونکی چېرت س

کــه لــه واقعیــت څخــه تېــر نــه شــو، اوس 

افغــان  د دې وخــت را رســیدلی چــې 

ــه  ــه لټ ــل پ ــام د بدی ــني نظ ــران د اوس ره

کــې يش، ځکه اوســنی نظــام او سیســټم د 

دې وړتیــا او تــوان نــه لــري چــې د افغانانو 

ــو  ــړي او د بهرنی ــاتنه وک ــال س د رس او م

حضــور او خپلرسیــو تــه د پــای ټکــی 

ــور د غــريب او رشقــي  ــان ن ــږدي. افغان کې

ــه  ــاين ن ــو قرب ــو او اهداف ــکېاک د ګټ ښ

يش، امریکایــان افغــان ولــس او خــاوره، د 

ــاره کاروي او  ــو لپ ــیمه ییزو موخ ــو س خپل

د ســیمې هیوادونــه د امریــکا د دغــه پــان 

پــر وړانــدې مقابلــه او مبــارزه کــوي، چــې 

پــه پایلــه کــې افغانســتان د لویــو قدرتونــو 

ــاين  ــوی او قرب ــدل ش ــي ب ــر ټک ــر پ د ټک

زمــوږ مظلــوم او بــې دفــاع ولــس ورکــوي. 

ــه  ــدل ن ــت ب ــم او جوړښ ــنی نظ ــه اوس ک

ــوږ  ــه زم ــې ب ــچ او ناخوال ــه کړکې يش، دغ

ــي. ــه وګرځ ــې برخ ــد تلپات ــي ژون د ورځن

د سولې وړاندیز او د جګړې تګالره
نصرت اهلل حقپال
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