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ــا  ــی ب ــور غن ــس جمه ــس برخــورد ریی ــدگان مجل نماین
ــز و نگــران  ــن آمی ــرژی و آب را سیاســی، توهی ــر ان وزی

ــد. ــوان کردن ــده عن کنن
ــنبه )5  ــت روز ش ــدگان در نشس ــس نماین ــای مجل اعض
ــن برخــورد  ــه ای ــد ک ــد کردن ــس تاکی ــن مجل جــوزا( ای

ــی کشــور اســت. ــع مل ــی خــاف مناف ــای غن آق
گفــت:  مجلــس  اعضــای  از  یکــی  اکبــری  محمــد 
ــرژی و آب ناشــی از  ــر ان ــا وزی ــای غنــی ب »برخــورد آق
ــف در  ــر مســایل مختل ــه ب مشــکات سیاســی اســت ک
ــن  ــه ای ــبت ب ــا نس ــذارد و م ــی می گ ــر منف ــور تاثی کش

ــم.« ــی داری ــراز م ــود را اب ــی خ ــاله نگران مس
ــس  ــو مجل ــر عض ــی، دیگ ــی فراه ــرور عثمان ــد س محم
ــرژی و آب  ــر ان ــفر وزی ــت س ــه ممانع ــت ک ــز گف نی
ــور  ــی کش ــع مل ــاف مناف ــور خ ــس جمه ــط ریی توس

ــت. اس
آقــای عثمانــی افــزود کــه مشــاوران غنــی بــه او 
ــد متوجــه  ــد و او بای ــه  می دهن ــه افگنان مشــوره های تفرق

ــد. باش
غــام فــاروق مجــروح نیــز گفــت: »جلوگیــری از ســفر 
ــدود  ــه ح ــاالی روحی ــرات، ب ــخ و ه ــه بل ــر آب ب وزی
چهــار میلیــون هراتــی تاثیــر بــد گذاشــته اســت و آنــان 

ــد.« ــان می دانن ــه خودش ــن ب ــت را توهی ــن حرک ای
مجروح خاطرنشان کرد...                  ادامه صفحه 6

عمـلیات هدفمنـد امنیت ملـی در فـراه
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د ولسمرش غني له ژمنې رسه رسه بیا هم 

دهېڅ یو ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې

ده هـا تن ثبت نـام کـردند
هـمه نگـران تقـلب هستنـد

قانون رسانه های همگانی به مصونیت 

خانم ها هیچ توجهی نداشته است
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ناتـو تاکیـد می کنـد کـه افزایـش  دبیـرکل 
شـمار نیروهـای این سـازمان در افغانسـتان 
بـه هـدف ازسـرگیری ماموریـت جنگی نه 
بلکـه آمـوزش و مشـوره دهی بـه نیروهـای 

افغـان خواهـد بود.
گفتـه  ناتـو  دبیـرکل  اسـتولتنبرگ  ینـس 
اسـت که شـماری از اعضـای سـازمان ناتو 
تصمیـم گرفته انـد که شـمار نیروهـای خود 

در افغانسـتان را افزایـش دهنـد.
آقـای اسـتولتنبرگ در مصاحبـه بـا رادیـو 
آزادی گفته اسـت که تصمیـم برای افزایش 
ازسـرگیری  افغانسـتان  در  ناتـو  نیروهـای 
و  آمـوزش  بلکـه  نـه  جنگـی  ماموریـت 
مشـوره دهی بـه نیـرو هـای افغـان اسـت.
وی تصریـح نموده:«مـا دیدیـم کـه چندین 
متحـد تصمیـم گرفته اند تا حضـور خود در 
افغانسـتان را گسـترش دهنـد و این پیگیری 
تصمیمـی اسـت کـه مـا سـال پیـش اتخـاذ 
کردیـم. برخـی متحدیـن قبـٌا هـم افزایش 
نیروهـای شـان را اعـان کردنـد و ایـن یک 
گذشـته  مـاه  چنـد  از  کـه  اسـت  رونـدی 
بـه پیـش مـی رود، در مراحـل ابتدایـی آن 

جرمنـی و بریتانیـا افزایش نیروهای شـان در 
افغانسـتان را اعـان کرده انـد.«

و  سـرباز   980 حاضـر  حـال  در  جرمنـی 
براسـاس گزارش هـا بریتانیا 600 سـرباز در 
افغانسـتان دارنـد امـا ویب سـایت رسـمی 

در  بریتانیـا  فعلـی  نیروهـای  شـمار  ناتـو 
افغانسـتان را 500 تـن نوشـته اسـت.

دفـاع  وزارت  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بریتانیـا بـه تازگـی بـه نخسـت وزیـر ایـن 
کشـور پیشـنهاد...        ادامـه صفحـه 6

ریاسـت عمومـی امنیـت ملی کشـور 
قطعـات  نیروهـای  کـه  می گویـد 
خـاص این ریاسـت، عملیـات ویژه و 
هدفمندی را بـاالی یک قرارگاه گروه 
طالبـان در ولسـوالی فـراه  رود والیت 
فـراه کـه در آن صدهـا طالـب تجمـع 

کـرده بودنـد، راه انـدازی کردنـد.
در خبرنامـه ریاسـت عمومـی امنیـت 
ملـی آمده کـه این عملیـات زمانی راه 
انـدازی شـد کـه طالبـان قصـد انجام 
پاسـگاه های  بـاالی  گروهـی  حملـه 

امنیتـی در فـراه را داشـتند.
در خبرنامـه آمـده اسـت کـه صدهـا 
رهبـری  بـه  طالـب  تروریسـت 
ارشدشـان  فرماندهـان  از  شـماری 

بـرای سـازماندهی حمـات گروهـی 
بـاالی پاسـگاه های امنیتی در شـاهراه 
یـک  در  رود  فـراه  فـراه-  عمومـی 
بودنـد. کـرده  تجمـع  قرارگاه شـان 

خبرنامـه افـزوده:« گـروه تروریسـتی 
طالبـان بـه سـردگی مـا عبدالبـاری 
بـرای  طالبـان  نهـاد  نـام  ولسـوال 
ولسـوالی خـاک سـفید والیـت فـراه، 
مـا عبداالحـد و حاجـی عبدالـروف 
گـروه  نفـری  صـد  قومانـدان 
تروریسـتی طالبان در ولسـوالی خاک 
سـفید والیـت فراه پـان داشـتند تا با 
بسـیج نمـودن افراد تحت امرشـان در 
لیـل 02/ 03/ 1397 باالی پوسـته های 
امنیتـی شـاهراه عمومـی فـراه- فـراه 

رود حمـات تهاجمی را سـازماندهی 
و اجـرا کننـد.«

براسـاس معلومات منبـع، در عملیات 
نیروهـای قطعـات خـاص امنیت ملی 
بـاالی این قـرارگاه طالبـان، 15 طالب 
بـه شـمول یکـی از فرماندهـان آنـان 
بـه نـام لونگ کشـته و شـماری دیگر 

آنـان زخمی شـدند.
در خبرنامـه آمـده اسـت کـه در ایـن 
عملیـات همچنـان یک دیپوی سـاح 
و مهمـات طالبـان، یـک زنـدان، یـک 
محکمـه و شـش تُـن مـواد انفجـاری 

دشـمن نیـز نابود شـده اسـت.
ریاسـت عمومـی امنیـت ملی کشـور 
ایـن  در  کـه  اسـت  گفتـه  همچنـان 
عملیـات، 5 فیـر مرمـی راکـت انـداز 
»آر پـی جـی«، 6 فیـر مرمـی توپ 82 
ملی متـری، 2 فیـر مرمـی میزائیـل، 5 
حلقـه مایـن ضـد پرسـونل، 3 قبضـه 
بـم  دسـتی، 13 فیـر مرمی بـم افگن، 
2 عـراده موتـر، 1 عراده موترسـایکل، 
3 پایـه مخابـره آیکـم نیـز بـه دسـت 

نیروهـای امنیتـی افتـاده اسـت.
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با نیـکان بدی مکن، چه آن ها را از نیـکی باز داری.   
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معلـوماتی تکنـالوژی  و 
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از همیــن حــاال پیداســت کــه انتخابــات آینــده، 
ــه  ــن گفت ــود. ای ــد ب ــی نخواه ــاِت خوب انتخاب
را نبایــد حمــل بــر ایجــاد فضــای یــأس و 
ــد  ــه رون ــردم ب ــردِن م ــزه ک ــدی و بی انگی ناامی
انتخابــات تعبیــر کــرد. وضعیــت از همــان 
ــا و  ــا ام ــه ب ــام ک ــاز ثبت ن ــتین روزهای آغ نخس
اگرهــاِی فراوانــی آغــاز یافــت، چنــدان مطلــوب 
بــه نظــر نمی رســید. حــاال ایــن ســخن را 
ــه اســت  ــز درک کــرده و گفت ــا نی ــۀ اروپ اتحادی
کــه مســایل انتخاباتــی در افغانســتان بــه صــورِت 
ــفیِر  ــۀ س ــه گفت ــود. ب ــت نمی ش ــت مدیری درس
ــوال  ــن من ــه همی ــع ب ــر وض ــه اگ ــن اتحادی ای
ادامــه پیــدا کنــد، اتحادیــۀ اروپــا بــه عنــوان یکی 
انتخابــات  تمویل کننــده گان  اصلی تریــن  از 
افغانســتان، کمک هایــش را بــه رونــد انتخابــات 
متوقــف خواهــد ســاخت. ســفیر اتحادیــۀ اروپــا 
ــی  ــام را یک ــه ثبت ن ــهروندان ب ــِی ش کم عاقه گ
از عواملــی دانســته کــه درســت مدیریــت نشــده 
ــده در  ــای فزاین ــه ناامنی ه ــن ب اســت. او همچنی
کشــور اشــاره کــرده و گفتــه اســت کــه افزایــش 
ناامنی هــا بــه رونــد انتخابــات صدمــه وارد 

می کنــد. 
میــان شــهروندان و  نگرانی هــا در  این گونــه 
ــت  ــود. دول ــده می ش ــز دی ــور نی ــیوِن کش سیاس
بــا وجــود اتخــاذ یــک رشــته برنامه هــای 
ــد  ــه رون ــرد ک ــاش ک ــعاری، ت ــن و ش نمادی
ثبت نــام در کشــور را شــتاب ببخشــد ولــی 
دیــده می شــود کــه ایــن اقدام هــا چنــدان 
کارســاز و موثــر نبوده انــد. نخســت این کــه 
هنــوز  انتخاباتــی  مســایل  در  دودســته گی 
ــل  ــات ح ــیون انتخاب ــای کمیس ــان اعض در می
نشــده و گاه ایــن یــک چیــز می گویــد و آن 
ــه  ــود ک ــوم می ش ــر. معل ــزی دیگ ــری چی دیگ
ــای  ــان اعض ــدید در می ــادهای ش ــی تضـ برخ
ــن  ــد کاری ای ــه رون ــود دارد ک ــیون وج کمیس
ــت.  ــرده اس ــه ک ــدی مواج ــه ُکن ــیون را ب کمیس
کمیســیون انتخابــات هنــوز موفــق نشــده کــه در 
ــام  مهم تریــن مرحلــۀ کارِ انتخابــات یعنــی ثبت ن
ــی  ــای آن رییس ــرای دارالنش ــده گان، ب رای دهن
برگزینــد. در همیــن حــال، گزارش هایــی وجــود 
دارد کــه در چندیــن والیــت کارهــای انتخاباتــی 
در  و  می شــود  اداره  سرپرســت ها  ســوی  از 
مشــکاتی  نیــز  والیتــی  رؤســای  گزینــش 

به وجــود آمــده اســت. 
ــِت نهــاد رییس جمهــوری و  دوم، موضــوِع دخال
شــخِص آقــای غنــی در مســایل انتخاباتی اســت. 
ــد ایــن  ــا شــک و تردی ــوان ب حــاال دیگــر نمی ت

موضــوع را بیــان کــرد. وقتــی یکــی از اعضــای 
ارشــد کمیســیون در یــک رســانه در برابــر 
یکــی از ســخنگویان ریاســت جمهــوری اعــام 
ــه او  ــوری ب ــس جمه ــه شــخص ریی ــد ک می کن
و ســه تــِن دیگــر از اعضــای کمیســیون هشـــدار 
داده بــود کــه اگــر کاپی هــاِی شــناس نامه ها 
ــد،  ــناس نامه ها نمی پذیرن ــل ش ــون اص را همچ
ــچ  ــد؛ هی ــرک کنن ــود را ت ــمت های خ ــد س بای
چیــز دیگــری غیــر از دخالــت در کار کمیســیون 

نمی رســاند. را 
ــه  ــاز ب ــای آغ ــتین روزه ــی از نخس ــای غن  آق
انتخابــات،  کمیســیون  جدیــد  اعضــای  کارِ 
تاش هــای ممتــدی را بــه هــدِف نفــوذ در 
ــا  ــن تاش ه ــام داده و ای ــای آن انج ــان اعض می
ــان  ــی خواه ــای غن ــه دارد. آق ــم ادام ــوز ه هن
ــت،  ــور نیس ــالم در کش ــات س ــزاری انتخاب برگ
بــل او انتخاباتــی را می خواهــد کــه مطابــق 
ــای  ــود. گفته ه ــزار ش ــودش برگ ــِل خ ــه می ب
تأییدناشــده یی وجــود دارنــد کــه از همیــن حــاال 
ــت هایی  ــوری روی فهرس ــت جمه ــاد ریاس نه
کار می کنــد کــه افــراد همســو بــا خــود را 
ــر  ــاند. اگ ــروزی برس ــه پیـ ــور ب ــام کش در تم
ــاد دور از  ــه زی ــند ک ــا درســت باش ــن گفته ه ای
تصــور هــم نیســت، انتخابــات بعــدی انتخاباتــی 
سراســر تقلــب و جعــل کاری خواهــد بــود. ایــن 
رونــد ممکــن اســت کــه کشــور را بــار دیگــر بــا 
بحــران انتخاباتــی مواجــه ســازد؛ همــان چیــزی 
کــه در انتخابــات 1393 هجــری خورشــیدی 
انتخابــات  در  پیشــتر  و  بودیــم  آن  شــاهد 

ــان داد.  ــود را نش ــی خ پارلمان
بــه صــورت کامــًا عینــی مشــخص شــده 
بــه میزانــی کــه ریاســت جمهــوری در کار 
ــزان  ــان می ــه هم ــته، ب ــت داش ــات دخال انتخاب
کشــور را بــه بحــران کشــانده اســت. ایــن 
احتمــال در انتخابــاِت پیــِش رو نیــز وجــود 
ــاال  ــن ح ــد از همی ــل، بای ــن دلی ــه همی دارد و ب
تــا  شــوند  گرفتــه  دســت  روی  تمهیداتــی 
دخالــِت نهادهــای قــدرت در کار انتخابــات 
بــه حــِد قابــل ماحظه یــی کاهــش پیـــدا کنــد. 
انتخابــات پارلمانــی ســال روان در صورتــی کــه 
شــرایط برگــزاری آن فراهــم شــود، بــرای آینــدۀ 
کشــور بســیار از اهمیــِت باالیــی برخــوردار 
ــر  ــی، دیگ ــر قانون ــی از نظ ــان فعل اســت. پارلم
ــرای  ــه ب ــم ک ــدر ه ــدارد و هرق ــروعیت ن مش
مشــروعیت بخشــیدن بــه آن بــه بندهــا و برخــی 
جمله هــای قوانیــن کشــور مراجعــه شــود، 
عــدم مشــروعیِت آن را مرفــوع نمی ســازد. 

از ســوی دیگــر، هشــت ســاِل کاری بــرای یــک 
ــار و  ــادی بی اعتب ــه نه ــًا آن را ب ــان عم پارلم
ــًا  ــردم عم ــد. م ــل می کن ــت تبدی ــد صاحی فاق
ــت  ــی از دس ــان فعل ــه پارلم ــود را ب ــاد خ اعتم
ــای  ــی اتهام ه ــه برخ ــژه این ک ــه وی ــد. ب داده ان
مشــخص نیــز بــه شــماری از اعضــا و رؤســای 
مجلــس  رییــس  شــخص  جملــه  از  و  آن 
ــی  ــن اتهام های ــا چنی ــده گان وارد اســت. آی نماین
بــرای یــک نهــاد، آبــرو و عــزِت الزم را حفــظ 
مــی کنــد؟... بــدون شــک پاســخ منفــی اســت. 
پارلمــان فعلــی بــه گونه یــی کــه الزم بــود، 
ــه از  ــود را ک ــار خ ــت و اعتب ــت صداق نتوانس
ــه  ــد. ب ــظ کن ــود، حف ــه دســت آورده ب ــردم ب م
همیــن دلیــل گفتــه می شــود کــه شــمار زیــادی 
از اعضــای فعلــی آن کــه بــار دیگــر می خواهنــد 
ــری  ــد، شــانس کمت ــات شــرکت ورزن در انتخاب
بــرای پیـــروزی خواهنــد داشــت، مگــر این کــه 
در تبانــی بــا برخــی قدرت هــا بــه چنیــن 

ــند.  ــی برس هدف
ــۀ  ــر دامن ــر روز ب ــه ه ــترده ک ــای گس ناامنی ه
آن هــا بــه صــورِت بــاور نکردنــی افــزوده 
برگــزاری  بــرای  دیگــری  خطــِر  می شــود، 
ــر  ــه نظ ــان ب ــت. طالب ــِش رو اس ــاِت پی انتخاب
می رســد کــه ایــن بــار بــا تمــام قــوا در 
ــاِی  ــات تاش ه ــزاری انتخاب ــدم برگ ــت ع جه
ــن گــروه خــاِف  ــد. ای ــرده ان ــاز ک خــود را آغ
انتخابات هــای گذشــته، کــه چنــدان دخالتــی در 
ــن  ــا ســطِح ای ــزاری آن انجــام نمــی داد و ی برگ
دخالت هــا زیــاد نبــود، ایــن بــار بــا تمــام نیــرو 
وارد میـــدان شــده اســت. بــر اســاس گفته هــای 
ــًا  ــور عم ــوالی کش ــا ولس ــمی، ده ه ــع رس مناب
ــز در  ــهرها نی ــی ش ــد و برخ ــگ ان ــر جن درگی
ــه  ــد. این گون ــه ان ــرار گرفت ــقوط ق ــتانۀ س آس
ــات  ــه انتخاب ــردم ب ــِل م ــل و تمای ــا می گزارش ه
را بــه صــورت کم پیشــینه کاهــش می دهــد. 
بــه هــر صــورت، انتخابــات ســاِل روان بــا 
چالش هــای عمــده بــه همــراه اســت ولــی 
انتخابــات،  راه  ســر  بــر  چالــش  مهم تریــن 
دخالت هــای رییــِس حکومــت بایــد گفتــه 
شــود. اگــر او خــود را از مســایِل انتخاباتــی بــه 
انــدازۀ قابــل قبــول دور نگــه دارد و نخواهــد کــه 
در هــر مســالۀ ُخــرد و کاِن انتخابــات دخالــِت 
ــدون شــک مســایل و  مســتقیم داشــته باشــد، ب
مشــکاِت دیگــر راه هــای بیرون رفــت خواهنــد 
داشــت. در غیــر ایــن، همــۀ مشــکات دســت به 
دســِت هــم داده و از انتخاباِت پیــِش رو مضحکۀ 

ــد زد.  ــم خواه ــتان رق ــرای افغانس ــی ب تازه ی
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احمــد عمران

انتخـابات پارلمـانی 
در مسـیِر انحـراف و ُگمـراهی

 

در افغانسـتان همه چیز سرچپه اتفاق می افتــد، حتا برخوردها 
در مـاه مبـارک رمضـان. مـاه رمضان کـه حاال یک ونیـم هفته 
از آن سـپری شـده، بـرای مـردم مسـلماِن افغانسـتان به سـاِن 
همـۀ مسـلمانان جهـان، اهمیـِت خاصـی دارد. این مـاه برای 
مسـلمانان می بایـد مهربانی و شـفقِت بیشـتر به میـان  آورد اما 
در افغانسـتان ایـن انتظـار بـه شـکِل معکـوس جلـوه می کند. 
چنان کـه می بینیـم هرسـاله بـا فرا رسـیدِن مـاه رمضـان، نرِخ 
اجنـاس در کشـور افزایـِش چشـم گیر می یابـد، درحالی که در 
دیگـر کشـورهای مسـلمان، قیمـتِ ِ کاالها در این مـاه کاهِش 
قابـل توجـه می یابـد تـا مـردمِ روزه دار در »مـاه مهمانی خدا« 

بتواننـد از همـۀ نعمت هـا و خوراک هـا بهره منـد گردنـد. 
تـا جایـی کـه بـه یـاد داریـم، هر سـال بـا نزدیـک شـدِن ماه 
مبـارک رمضـان، بهـای مـواد خوراکـی بـه گونـۀ سرسـام آور 
اظهـاراِت  ایـام،  ایـن  در  همه سـاله  اسـت.  یافتـه  افزایـش 
فروشـنده گان  و  حکومتـی  مقام هـای  سـوی  از  گونا گونـی 
دربـارۀ علـِت بلنــد رفتِن بهای مـواد خوراکی می شـنویم؛ اما 
حـاال بی نظمـِی سیاسـی در حکومـِت آقـای غنـی و صعـود 
بی رویـۀ ارزِش دالـر در برابـر پـول افغانـی، عمده تریـن دلیِل 
افزایـش قیمـِت مواد خوراکـی در ماه مبارک رمضـان خوانده 

می شـود. 
شـهرونداِن کشـور در هـر رمضان، بـا انتقـاد از افزایِش قیمِت 
مـواد خوراکـی در بازارهـا، از حکومـت می خواهنـد که برای 
جلوگیـری از ایـن وضعیت دسـت به کار شـود؛ اما متأسـفانه 
هرسـال دیـده می شـود که حکومـت در ایـن زمینـه بی برنامه 
و ناتوان تـر از سـاِل گذشـته اسـت. امسـال نیز به دلیـِل همین 
بی برنامه گـی، مـا شـاهد افزایـش بی رویـۀ نـرخ اجنـاس در 

بازارها هسـتیم. 
مسـلمًا فروشـنده گان و مغـازه داراِن کوچـک در ایـن زمینـه 
تقصیـِر زیـادی ندارنـد؛ زیـرا این افزایـِش قیمـت از جاهایی 
فراتـر از دسـت و صاحیـِت آن هـا آب می خـورد. بـه ایـن 
ترتیـب کـه بـا بلنـد رفتـِن نـرِخ دالـر در برابـِر افغانـی و نیز 
افزایـش نـرِخ تمام شـدۀ کاالهـا، آن هـا نیـز اجنـاِس خـود را 
گران تـر می خرنـد و ناگزیـر گران تـر می فروشـند. تـا کنـون 
دولـت هیـچ برنامه یـی بـرای جلوگیـری از بلند رفتـِن قیمِت 
مـواد خوراکـی در مـاه رمضـان نداشـته اسـت. در حالـی که 
اخـاق و آموزه هـای اسـامی حکـم می کنـد کـه دولـت و 
فروشـنده گاِن بـزرگ به پیشـواز از ایـن ماه مبـارک، با قناعت 
بـه سـود کمتـر، قیمـِت مـواد خوراکـی را ارزان کننـد. ولـی 
متأسـفانه چنیـن نیسـت و تجربـه ثابـت کـرده که بلنـد رفتن 
بهـای مـواد خوراکـی در ماه مبـارک رمضان در افغانسـتان، به 

یـک فرهنـِگ ناپسـند تبدیل شـده اسـت. 
در سـایر کشـورهای اسـامی در ایـن مـاه کنترِل شـدیدی بر 
نـرخ اجنـاس از سـوی دولـت اِعمـال می گـردد. بدون شـک 
نبـود برنامـۀ کنتـروِل قیمِت مـواد اولیه در کشـور به خصوص 
در مـاه مبـارک رمضـان و نیز  کنار گذاشـتِن اخاق اسـامی 
رحمـِت  مـاه  کـه  رمضـان  کـه  شـده  سـبب  معامـات،  در 
خداسـت، بـرای فقیـران و بی چـاره گان و طبقـۀ کم درآمـد 
بـه یـک کابـوس تبدیـل شـود و ایـن امـر، اُفـِت اخاقـی 
و حتـا سـقوِط آن را در میـاِن بازرگانـان و سـرمایه داران و 
فروشـنده گاِن بـزرِگ مـواد اولیـه بـه نمایـش می گـذارد کـه 

جـای بسـی تأسـف و تأثـر اسـت.
بـه هر صورت، حدود بیسـت روز به پایـان ماه مبارک رمضان 
باقـی اسـت، انتظـار مـی رود کـه بازرگانـان و واردکننـده گاِن 
بـزرِگ مـواد اولیـه و خوراکـی،  از اخاق و عطوفِت اسـامی 
اسـتثنائًا  از گران فروشـی،  پرهیـز  بـر  بگیرنـد و عـاوه  کار 
در »مـاه میهمانـی خـدا« خواهـاِن بهـرۀ کمتـری از کاالهـاِی 
تجـارِی خـود شـوند و بـا پاییـن آوردِن نرخ اجنـاس در این 

مـاه، فقـرا و مسـتمندان را یاری برسـانند.  
همچنیـن بـر دولـت و حکومـِت افغانسـتان اسـت کـه بـا در 
نظـر گرفتـِن ضعـف و ناتوانِی اقتصـادِی روزافـزون مردم، در 
تمـام ماه هـای سـال نـرخ اجنـاس را به نحوی تنظیـم و کنترل 
کننـد کـه اوالً از اجحـاف و اضافه سـتانی جلوگیـری شـود 
و ثانیـًا شـرط انصـاف و ترحـم نسـبت بـه فقـرا و نیازمنـدان 
رعایـت گـردد. بـه گونۀ مثـال دولـت می توانـد یارانه هایی را 
بـر برخـی اقـامِ مهـِم خوراکـی وضـع کنـد و آن را از طریِق 
فروشـگاه های معیـن بـه مـردمِ کم درآمـد بـه فروش برسـاند. 
تجربـه نشـان داده کـه حکومـِت افغانسـتان و سـرمایه داراِن 
کشـور بـا مدیریـِت اقتصـادی و اخـاق و عطوفِت اسـامی 
فاصلـۀ بسـیار دارنـد. مـاه رمضـان امـا بهترین فرصـت برای 
آن هاسـت تـا ایـن فاصلـه را پُر سـازند و در هـر دو عرصه به 

بازنگـری و خاقیـِت الزم دسـت یابنـد.  

رمضــان
فرصتی برای تمریِن ترحم و انصاف
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از  معلوماتــی،  تکنالــوژی  و  مخابــرات  وزارت 
رَونــد گــردآوری 10درصــد مالیــۀ کریــدت موبایــل 

)محصــول مخابراتــی( حســاب نمی دهــد.
ــش  ــس از ش ــک، پ ــی پی ــگاری تحقیق ــز خبرن مرک
پیرامــوِن  پژوهــش،  و  پی گیــری  تــاش،  مــاه 
ــد گــردآوری 10درصــد  شــفافیت و چگونگــی رَون
مالیــۀ کریدت کارت هــای شــرکت های مخابراتــی 
به خزانــۀ دولــت؛ به جایــی رســید کــه رهبــری 
ــات  ــۀ اطاع ــدمِ ارای ــل ع ــرات به دلی وزارت مخاب
قانونــی بــه  پَیــک، از ســوی کمیســیون نظــارت بــر 
ــوی ســارنوالی  ــه ل ــون دسترســی به اطاعــات، ب قان

ــدند. ــی ش معرف
ــی  ــرات، گــزارش 1۴ صفحه ی ــری وزارت مخاب رهب
ــد  ــردآوری 10درص ــد گ ــدۀ رَون ــأت نظارت کنن هی
ــه  ــه، خاص ــل را در دو صفح ــدت کارت موبای کری
و سانســور نمــوده و از ارایــۀ اطاعــات تقاضاشــدۀ 

قانونــی، خــودداری کردنــد.
در  مــردم  نماینــد گان  مدنــی،  جامعــۀ  اعضــای 
ــر  ــارت ب ــیون نظ ــای کمیس ــی، اعض ــورای مل ش
ــفافیت  ــان ش ــات و دید ب ــی به اطاع ــوِن دسترس قان
ــد کــه حلقــۀ مشــخصی در  ــن باورن افغانســتان به ای
ــی  ــفافیت و عمل ــع ش ــا مان ــت؛ نه تنه درون حکوم
ــل  دسترســی  ــم” شــده، ب ــل تای شــدِن سیســتم “ری
ــی را محــدود  ــه مســایل پول ــوط ب ــات مرب به اطاع
ــن  ــاب دهی دری ــم، از حس ــووالن  ه ــاخته و مس س

بــاره خــودداری می کننــد.
عدمِ دسترسی به گزارش هیأت

ــه کار  ــاز ب ــک از آغ ــی پی ــگاری تحقیق ــز خبرن مرک
ــری  ــش و پی گی ــه، پژوه ــا مطالع ــزارش ب ــن گ ای
منابــع ذیدخــل در امــور گــردآوری مالیــه از کریدت 
موبایــل شــهروندان کشــور، بــه اطاعاتــی از منابــع 
ــم  ــای آن در دونی ــه برمبن ــت ک ــت یاف ــمی دس رس
ــته  ــی نگه داش ــد در تاریک ــن رون ــته، ای ــال گذش س
ــد،  ــن رَون ــی ای ــار از چگونگ ــه ب ــا س ــده و تنه ش

ــه شــده  اســت. ــزارش ارای نظــارت و گ
ــد  ــردآوری 10درص ــد گ ــدۀ رَون ــأت نظارت کنن هی
ــن  ــکل از 11ت ــی، متش ــات مخابرات ــول خدم محص
وزارت  مالیــه،  وزارت  نماینــدگاِن  مشــموِل 
مخابــرات و ادارۀ اتــرا می باشــد کــه براســاس 
ــی  ــات مخابرات ــول خدم ــون محص ــل قان طرزالعم
به هــدف تفتیــش و نظــارت ازایــن رَونــد، توظیــف 

شده اســت.
نخســتین گــزارش ایــن هیــأت کــه در عقــرب 
1395 تهیــه و منتشــر شــده بــود، بــر نصــب و 
ــال آن  ــم« و اتص ــل تای ــتم »ری ــازی سیس ــال س فع
بــه سیســتم »چارجینــگ« تأکیــد نمــوده بــود. 
ــن  ــت درهمی ــۀ حکوم ــزارش، کابین ــن گ ــاد ای بربنی
ســال 1395 بودجــۀ خریــد و نصــب سیســتم ریــل 
ــم، از  ــاد ه ــرد و وزارت اقتص ــب ک ــم را تصوی تای
ــر  ــا ب ــود؛ ام ــر داده ب ــروژه خب ــی پ مراحــل تدارکات
خــاف تاکیــد ایــن هیــأت و مــواد قانــون محصــول 
ــوز  ــم تاهن ــل تای ــتم ری ــا از سیس ــی، نه تنه مخابرات
ــش از  ــه پی ــتمی ک ــا سیس ــل حت ــت، ب ــری نیس خب
ایــن نصــب شــده بــود، بــه دالیــل نامعلــوم از بیــن 

ــده اســت. ــرده ش بُ
رفیــع اهلل ملــک زی، مشــاور رییــس جمهــوری 
در امــور تکنالــوژی معلوماتــی کــه در عقــرب 
ــده  ــته ش ــأت گماش ــن هی ــال 1395 در رأس ای س
بــود، می گویــد کــه امــکاِن دســتبرد از سیســتم 
فعلــی وجــود دارد و شــرکت های مخابراتی هــم 

معلومــات مــورد نیــاز را ارایــه نمی کننــد.
ــون  ــأت، تااکن ــن هی ــزارش ای ــومین گ ــن و س دومی
ــه آن  ــی ب ــرات و دسترس ــری وزارت مخاب ــزد رهب ن
ــچ یــک  ــا هی هــم به َحــدی محــدود اســت کــه حت
از اعضــای هیــأت در ارایــۀ کاپــی متــن گــزارش، بــا 

خبرنــگار پیــک همــکاری نکــرد.
مســووالن  کــه  هیــأت  ایــن  دوم  گــزارش  در 
ــه  ــوای آن را از 1۴صفحــه ب ــرات محت وزارت مخاب
2صفحــه اختصــار نموده انــد، آمــده  اســت: “بیــش از 
ــزارش  ــده از گ ــاوت باقی مان ــی تف ــزار افغان 231ه
ماهــوار شــرکت مخابراتــی افغــان بیســیم بــه خزانــۀ 
دولــت پرداخــت شــده  اســت. امــا وزارت مخابــرات 

ــی  ــا قانون ــن تخطــی، آی ــا ای ــه کــه برخــورد ب نگفت
بــوده یــا نــه؟

در حالی کــه بنــد دوم مــادۀ دوازدهم قانــون محصول 
مخابرتــی، چنیــن صراحــت دارد: “در صورتــی کــه 
معلومــات غلــط و فریبنــده را در گــزارش حســاب 
ــع  ــد جم ــل عوای ــر تحوی ــی ب ــوط، مبن ــی مرب مال
ــی درج و  ــات مخابرات ــول خدم ــدۀ محص آوری ش
بــه اداره تنظیــم خدمــات مخابراتــی ]اتــرا[ و وزارت 
ــت  ــر پرداخ ــاوه ب ــد، ع ــرده باش ــه ک ــه ارای مالی
ــی و  ــای عدل ــه نهاده ــی، ب ــون افغان ــا 50 میلی 20 ت

ــوند.” ــی می ش ــز معرف ــی نی قضای
ــات و  ــه معلوم ــت ک ــزوده  اس ــان اف ــأت همچن هی
ــن و  ــرکت های روش ــگ ش ــتم بلین ــام در سیس ارق
اتصــاالت بــرای دو مــاه بیشــتر نگهــداری نمی شــود. 
ــول  ــون محص ــم قان ــاده یازده ــد 5م ــه بن درحالی ک
را  خدمــات مخابراتــی، شــرکت های مخابراتــی 
مکلــف گردانیــده تــا معلومــات ثبــت شــدۀ محصول 
خدمــات مخابراتــی را تــا 11 ســال بایــد نگهــداری 
کننــد. امــا گــزارش هیــأت بیان گــر ایــن  اســت کــه 
ــات  ــی، معلوم ــرکت های مخابرات ــک از ش ــچ ی هی
ــش  ــراز ش ــد را بیش ت ــوِل ده درص ــدۀ محص ثبت ش

ــد. ــداری نکرده ان ــاه نگه م

چــه  از  هیــأت،  گــزارش  دومیــن  در  این کــه 
ــردآوری  ــد گ ــی در رَون ــتفاده های غیرقانون سوء اس
ــته  ــرده برداش ــل پ ــدت موبای ــه کری ــد مالی 10درص
از  بیش تــر  مخابــرات  وزارت  مســووالن  شــده، 
ــن  ــوم ای ــزارش س ــد و گ ــات نمی دهن ــن معلوم ای
هیــأت نیــز، بــه بهانــۀ بازنگــری دوبــاره تااکنــون در 

می بــرد.  به ســر  قرنطیــن 
تخطی های قانونی

قانــون محصــول خدمــات مخابراتــی به اســاس 
مصوبــۀ شــماره 15 مــؤرخ 139۴/5/3 شــورای 
وزیــران تصویــب و یــک روز پیــش از اجرایــی 
ــنبلۀ 139۴ از  ــی در 31 س ــون یعن ــن قان ــدِن ای ش

ســوی رییس جمهــور توشــیح گردیــد.
ایــن قانــون، وزارت هــای مالیــه و مخابــرات کشــور 
ــا در مــدت شــش ماه سیســتم  را مکلــف گردانیــد ت
ــم را به هــدف  ــل تای ــا همــان سیســتم ری ــگ ی بیلین
شــفافیت در گــردآوری محصــول مخابراتــی ایجــاد 
کننــد؛ امــا تااکنــون ایــن نهادهــا قــادر بــه ایــن کار 

نشــده اند.

ــزان  ــدگان در نشســت رســمی 19 می مجلــس نماین
1396، فرمــان تقنینــی شــماره 60 رییس جمهــور 
ــدت  ــۀ کری ــد مالی ــردآوری 10درص ــر گ ــی ب مبن
موبایــل را بــه دلیــل عــدم شــفافیت در حســاب دهی، 
لغــو اعــام کــرد. امــا پــس از چنــد هفتــه، مجلــس 
ســنای کشــور ایــن قانــون را دوبــاره تصویــب 
از  نظارت کننــده،  هیــأت  گزارش هــای  کــرد. 
نقــض چندیــن مــورد ایــن قانــون در دوونیــم 
ــادۀ دوم  ــد2 م ــرده  اســت. بن ــان ک ســال گذشــته بی
ــن  ــی، از مهم تری ــون محصــول خدمــات مخابرات قان
مواردی ســت کــه دریــن مــدت شــفافیت ایــن 
اســت:“جمع آوری  گرفتــه   به پرســش  را  رَونــد 
ــق  ــی از طری ــات مخابرات ــول خدم ــفاف محص ش
ایجــاد سیســتم بیلینــگ )ریل تایــم( و اتصــال آن بــه 

مخابراتــی.” شــبکه های 
ــانه های  ــدۀ رس ــا حمایت کنن ـَـی ی ــاِن نـ ــا دید ب ام
ــن  ــد به ای ــرات را در پیون ــتان، وزارت مخاب افغانس
ــن  ــورد قوانی ــار م ــض چه ــه نق ــم ب ــزارش، مته گ
ــس  ــر ریی ــب خلوت گ ــد. مجی ــور می کن ــذۀ کش ناف
اجرایــی نــَـی بــه خبرنــگار پیــک گفــت: “شــریک 
ــانه ،  ــا رس ــی ب ــاد قانون ــات در معی ــردن معلوم نک
ــانه،  ــگار رس ــا خبرن ــا خشــونت ب ــوام ب برخــورد ت

معرفــی شــدن بــه دادســتانی و پیگیــری نشــدن ایــن 
موضــوع در دادســتانی کل، چهــار مــورد تخطــی از 
ــزارش  ــن گ ــه ای ــان تهی ــه در جری ــت ک ــون اس قان

ــه اســت.” صــورت گرفت
ــل شــماری  ــدگان، ب ــس نماین ــا اعضــای مجل نه تنه
از اعضــای نهادهــای جامعــۀ مدنــی، حقوقــی، 
ــۀ  ــه به گفت ــادی ک ــهروندان ع ــا ش ــانه یی و حت رس
ــرات، 80درصــد مشــترکین  مســووالن وزارت مخاب
تشــکیل  را  کشــور  مخابراتــی  شــرکت های 
ــض  ــر نق ــزون  ب ــه اف ــد ک ــن باوران ــد، به ای می دهن
خدمــات  محصــول  قانــون  از  مــورد  چندیــن 
از  به اطاعــات  دسترســی  قانــون  و  مخابراتــی 
ســوی نهادهــای دولتــی و خصوصــی کشــور، افــراد 
ــت  ــی حکوم ــتگاه مال انگشت شــماری در درون دس
ــی  ــات پول ــی به اطاع ــع دسترس ــه مان ــتند ک هس

می شــوند.
ــن  ــادات؛ معی ــاه س ــن احمدش ــش از ای ــه پی چنان ک
ــانه های  ــه رس ــز، ب ــرات نی ــی وزارت مخاب تخنیک
داخلــی گفتــه بــود کــه احتمــال دارد 70درصــد مالیۀ 

گــردآوری شــده از کریــدت موبایــل شــهروندان، بــه 
جیــِب افــراد بــرَود.

اکــرام افضلــی؛ رییــس دید بــان شــفافیت افغانســتان، 
ــی  ــرکت های مخابرات ــتفاده های ش ــر سوءاس از خط
و حیف ومیــل مالیــۀ شــهروندان، ابــراز نگرانــی 
می کنــد و می گویــد: “مــا شــفافیِت ایــن رَونــد 
ــم و ادامــۀ ایــن  ــا اکنــون شــاهد نبودی را از آغــاز ت
ــم،  ــتم ریل تای ــدِن سیس ــی ش ــا عمل ــم ت ــد ه رَون

ــول نیســت.” ــل قب قاب
ــاورِ آقــای خلوت گــر، فســاد مالــی و اداری  امــا به ب
ــازمان  ــورت “س ــی به ص ــدت مل ــت وح در حکوم
دســتِ کم  یــا  و  می شــود  پنهــان کاری  یافتــه” 
ــه دسترســی  ــه صــورت ســازمان یافت ــد ب می خواهن

ــد. ــات را کاهــش دهن ــه اطاع ــردم ب م
طرح ها، فشارها و تعهدهای انجام ناشده

از  مخابــرات  وزارت  معلوماتــی  داده هــای 
و  موبایــل  اســتفاده کنند گاِن  80درصــدی  میــزان 
در   )3G(انترنــت اســتفاده کنند گان  30درصــدی 
سراســر کشــور به خوبــی نشــان می دهــد کــه 
هــرگاه پرداخــت حداقــِل مالیــۀ هــر اســتفاده کننــدۀ 
موبایــل در مــاه تــا 10 افغانــی و در ســال تــا بیــش از 
میان  گیــن پرداخــت  افغانــی و همین گونــه   120
ــی  ــا 50 افغان ــاه ت ــت در م ــتفاده کنندۀ انترن ــر اس ه
ــغ  ــود؛ مبل ــن ش ــی تخمی ــا 600 افغان ــال ت و در س
مجموعــی به دســت آمــده از مالیــه کریــدت موبایــل 
ــارد و در دو  ــا 7میلی ــال ت ــک س ــهروندان در ی ش
ــه  ــد. درحالی ک ــی می رس ــارد افغان ــا 1۴میلی ــال ت س
کم تــراز  گــردآوری  از  مالیــه  وزارت  پیش ازیــن 
ــت. ــر داده  اس ــدت خب ــن م ــی دری ــارد افغان 9میلی
و  پژوهــش  ماه هــا  پــس از  پیــک،  خبرنــگار 
و  دقیق تــر  رقــِم  دریافــت  درپَــی  ســرگردانی 
ــه  ــا تکی ــخ 1396/11/23 ب ــرانجام به تاری ــت، س ثاب
ــه اطاعــات”، برگــۀ رســمی  ــون دسترســی ب بر”قان
تقاضــای اطاعــات را بــه وزارت هــای مالیــه و 
ــا  ــن وزارت ه ــک ازای ــا هیچ ی ــپرد؛ ام ــرات س مخاب
دریــن مــدت حاضــر بــه ارایــۀ معلومــات نه شــدند. 
دشــواری های  و  بُن بَســت  این همــه  به دنبــال 
عــدم دسترســی بــه اطاعــات قانونــی از مســووالن 
حکومتــی، شــکایتی از ســوی خبرنــگار پیــک 
ــه  ــی ب ــون دسترس ــر قان ــارت ب ــیون نظ در کمیس
ــۀ  ــوع به گون ــن موض ــا ای ــد، ت ــات درج ش اطاع
جــدی و قانونــی پیگیــری شــود؛ امــا کمیســیون هم 
ــا وزارت هــای مالیــه  ــا تماس هــای مکــرری کــه ب ب
و مخابــرات داشــت، پاســخی دریافــت نکــرد و در 
ــر  ــی وزی ــن کمیســیون، شــهزادُگل آریوب ــت ای نهای
ــرش  ــس دفت ــرات و احســان اهلل احمــدزی ریی مخاب
ــتانی کل  ــه دادس ــون ب ــی از قان ــل تخط ــه دلی را ب

ــرد. ــی ک معرف
بــه  مخابــرات  وزیــر  شــدِن  معرفــی  پــس  از 
ــای  ــه آق ــت ک ــک گف ــه پی ــیون ب ــتانی، کمیس دادس
آریوبــی بــرای دادن اطاعــات دریــن مــورد اعــام 
آماد گــی کرده اســت. امــا وزیــر مخابــرات گــزارش 
ــه  ــده را در 2صفح ــات نظارت کنن ــی هی 1۴صفحه  ی
ــن گــزارش  ــل داد. ای خاصــه و به کمیســیون تحوی
بــه صــورت گلچیــن سانســور شــده کــه نمی توانــد 
خبرنــگاری  مرکــز  پرســش های  پاســخگوی 

ــد. ــک باش ــی پی تحقیق
رســولی؛  جمشــید  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ســخن گوی دادســتانی ُکل در پاســخ بــه چگونگــی 
سرنوشــت وزیــر مخابــرات و رییــس دفتــرش گفت 
کــه پرونــدۀ ایــن مقام هــا به دلیــل نبــود اســناد 
ــترد  ــیون مس ــه کمیس ــاره ب ــی، دوب ــدارک جرم و م
شده اســت. درحالی کــه نامــۀ رســمی کمیســیون 

ــت. ــناد اس ــۀ اس ــتانی، ضمیم ــه دادس ب
ــر  ــارت ب ــیون نظ ــو کمیس ــتی؛ عض ــم دش ــا فهی ام
قانــون دسترســی بــه اطاعــات می گویــد کــه 
ــه اطاعــاِت ارایه شــده،  درصــورت عــدم قناعــت ب
ــکایت  ــیون ش ــه کمیس ــاره ب ــد دوب ــانه می توان رس
ــی  ــود. ول ــی ش ــاره بررس ــوع دوب ــا موض ــد، ت کن
ــه  ــاره ب ــکایت دوب ــا درج ش ــه آی ــوم نیســت ک معل

ــر؟ ــا خی ــید ی ــد رس ــی خواه ــیون، به جای کمیس
دید بــان شــفافیت افغانســتان بــرای رفــع نگرانی هــا 
ــد  ــی در رَون ــاد مال ــن فس ــری از کان تری و جلوگی
موبایــل  کریــدت  مالیــۀ  10درصــد  گــردآوری 
این اســت  می کنــد،  ارایــه  کشــور  شــهروندان 
کــه تــا زمــان ایجــاد و فعــال شــدِن سیســتم 
“ریَل تایــم”، ایــن رَونــد بایــد متوقــف شــود. 
آن چــه کــه پیش ازیــن ازســوی مجلــس نماینــدگان 

نیــز، ُمهــر تأییــد خورده اســت.

فسـاد پنـهان در وزارت مخـابرات 
و تکنـالوژی معلـوماتی

گزارش

ACKU
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روزه و اخالق اجتماعی
یکـی از مشـکات اساسـی جوامـع اسـامی، بیگانه گـی با مفاهیـم بزرگ و 
مقاصـد بنیادیـِن عبادت اسـت. ما در بیشـتر حالت ها، عبـادات را از محتوای 
آن خالـی سـاخته و بـه عادتـی خشـک و بی مفهـوم تبدیـل نموده ایـم. یکی 
از اهـداِف عبـادات در اسـام، تربیـت اخاقـی فـرد و جامعـه اسـت. مـا 
امـروز اسـام را بـه هـر چیـزی پیونـد می دهیـم و در هـر راهـی اسـتخدام 
می نماییـم و حتـا حاضریـم بـرای پیـاده سـاختن مفاهیمـی گنـگ کـه آن را 
رنـگ دینـی می دهیـم، خـوِن خـود و دیگـران را با دسـتی باز بریزیـم، ولی 
حاضـر نیسـتیم لحظه یـی پیرامـون پیـام و مـرامِ اصلـِی ایـن دیـن توجهـی 

باشیم. داشـته 
اخـاق یکـی از اصـوِل اساسـی اسـام به شـمار مـی رود. بـه عنـوان مثال، 
آن چـه به نام »پنج بنای مسـلمانی« شـناخته می شـود، دارای رابطـۀ تنگاتنگی 
بـا اخـاق بـوده و تربیـت اخاقـی فـرد و جامعـه از مقاصـد اصلـِی آن بـه 

شـمار مـی رود. در رابطـه بـا ایمـان، پیامبر اسـام مـی فرماید: 
»أَْکَمُل الْـُمْؤمِنِیَن إِیَمانًا أَْحَسنُُهْم ُخُلًقا«  

یعنی: »ایمان آن عده مومنان کامل است که دارای اخاقی نیکوتر اند«. 
و دربارۀ نماز، قرآن خود می فرماید: 

َاَۀ تَنَْهی َعِن الَْفْحَشاءِ َوالْـُمنَْکِر[   ]إِنَّ الصَّ
به این معنی که »نماز هم از فحشاء و هم از کارهای بد منع می نماید.« 

در بارۀ زکات، قرآن  کریم می فرماید: 
یهِْم بَِها[   ُرُهْم َوتَُزکِّ ]ُخْذ مِْن أَْمَوالِهِْم َصَدَقـًۀ تَُطهِّ

یعنـی: »از امـوال ایشـان زکات بگیـر تـا آن کـه آن هـا را بـه مرتبـۀ تطهیـر و 
باشـی.« تزکیه رسـانده 
دربارۀ حج می فرماید: 

  ] ]َفَا َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل فِي الْـَحجِّ
یعنی: »نه آمیزش جنسی و نه هم گناه و مجادله در حج جایز است.« 

همین طور دربارۀ روزه، پیامبر اسام می فرماید: 
ورِ َوالَْعَمـَل بِـِه، َفَلیْـَس هلِلِ َحاَجـٌۀ أَْن یَـَدَع َطَعاَمـُه  »َمـْن لَـْم یَـَدْع َقـْوَل الـزُّ

َوَشـَرابَُه«  
یعنـی: »کسـی کـه سـخن دروغ و عمـل بـه آن را کنـار نگـذارد، خداوند به 

نـان نخـوردن و آب ننوشـیدن او نیـازی ندارد.« 

روزه چنـان اخـاق انسـاِن مسـلمان را صیقـل می دهـد کـه پیامبر اسـام بر 
مبنـای حدیثـی کـه در بخاری روایـت شـده می فرماید: 

»...اگـر کسـی بـا انسـان روزه دار داخـل جنگ هم شـد و یا او را دشـنام هم 
داد، او بایـد بگویـد که »من روزه دار هسـتم، من روزه دار هسـتم«.« در رابطه 
بـا پیونـد روزه و اخـاق آثار فراوانی وجـود دارد که به گمان این نویسـنده 

از نظـر خواننـدۀ گرامی پنهان نبوده اسـت.
برخـی گروه هـای »اسـامی« ما گاهی تمـام فعالیت شـان را در امری خاصه 
می سـازند کـه قـرآن  کریـم یک بـار هـم از آن حـرف نـزده و یـا آن کـه یک 
درصـد آیـات قـرآن روی آن مسـأله چرخیده اسـت، ولی در این میـان اصِل 
اصیـل و رکـِن رکیـن دیـن کـه اخـاق اسـت و هـدف تمامـی ارکان دین، 

تقویـت آن اصـل بـزرگ بوده اسـت، به باد فراموشـی سـپرده می شـود.
در اثـر عـدم التـزام بـه آداب و فلسـفۀ روزه، گاهـی مـا شـاهد نتایج عکس 
روزه در مـاه رمضـان می باشـیم. ایـن درسـت ماننـد کسـی می مانـد کـه 
آن  شـرایط  همـۀ  چـون  ولـی  می گیـرد  »ریجیـم«  وزن  کاسـتن  به خاطـر 
»ریجیـم« را مراعـات نمی کنـد، وزن او به جـای آن که کم شـود بـاال می رود، 
و یـا بیمـاری دوا می گیـرد ولـی پرهیـز را مراعـات نمی نمایـد و در نتیجـه 
بیمـاری او شـدت می گیـرد. رمضـان کـه بایـد مدرسـۀ اخـاق باشـد، در 
برخــی جوامـع به جـای آن کـه مناسـبتی بـرای نمایـش اخـاق اسـامی 
بـاال می رونـد، رگ هـای گـردن هـوا می گیرنـد و  باشـد، در آن فشـارها 
پیشـانی ها چیـن برمی دارنـد و انفعـال و واکنـش، جـای گذشـت و احتـرام 

پُرمی نماینـد. را 
اخـاق را می تـوان رکـن فراموش شـدۀ تمـدن اسـامی دانسـت؛ رکنـی  که 
نشـانه های آن را در سـراپای قـرآن و اصول بزرِگ دین می بینیم. مسـلمان ها 
امـروز قبـل از هر چیـز دیگری سـخت نیازمند فرهنـگ روزه، فرهنگ نماز، 
فرهنـگ زکات، فرهنـگ حـج، فرهنـگ توحیـد و فرهنـگ سـایر عبادت ها 
انـد. تـا زمانـی  کـه فلسـفه و مقاصـد ایـن عبـادات، بـه فرهنـگ اجتماعـی 
تبدیـل نشـوند و اخـاق عبادی نهادینـه نگـردد، نمی توان انتظـار تحولی را 

در فـرد و جامعه داشـت.

بخش پنجـم

ــه:  ــت ک ــن اس ــد ای ــی می مان ــه باق ــی ک پرسش
ــه فهــم کامــل )تأویــل  ــا پیامبــر اکــرم )ص( ب آی
کامــل( حقایــق قرآنــی دسترســی داشــته اســت؟ 
در پاســخ می تــوان گفــت کــه: اوالً وظیفــۀ 
ــی«  ــق »قرآن ــل حقای ــل کام ــرم، تأوی ــر اک پیامب
نبــوده اســت، چــون برخــاف زمینــۀ اجتماعــی 
ثانیــًا  نمی گردیــد.  درک  و  می بــود  جامعــه 
این کــه اگــر وی بــه تأویــل کامــِل حقایــق 
در  می داشــت،  اشــراف  )قرآنــی(  تکوینــی 
قــرار  پــروردگار  علــم  شــریک  آن صــورت 
فرمــوده  پــروردگار  درحالی کــه  می گرفــت؛ 
ــل  ــل کام ــه االاهلل...« تأوی ــم تأویل اســت »و مایعل
ــدا  ــز خ ــه ج ــرآن« را ب ــا »الق ــابهات« ی در »متش
کســی نمی دانــد و بــه ایــن صــورت، فهــم نســبی 
و تأویــل نســبِی موضوعــات قرآنــی بــا انکشــاف 
ــی،  ــوم تجرب ــته های عل ــفی و رش ــات فلس نظری
تــا پایــان دنیــا بــه پیــش مــی رود و تــا آن زمــان 

ــد.  ــان نمی رس ــه پای ب

فصل سـوم
نزول قرآن کریم به پیامبر اکرم )ص(

فلســفۀ دیــن توجــه خــود را بــه توضیــح ماهیــت 
ــاورای طبیعــت(  ــای کام از م ــزول وحــی )الق ن
بــه  این طریــق  از  و  اســت  کــرده  معطــوف 
ــی  ــت، ول ــه اس ــت یافت ــم دس ــرفت هایی ه پیش
ــت: اول  ــوده اس ــق نب ــل موف ــورِت کام ــه ص ب
ــروج  ــانی م ــوم انس ــل عل ــای تحلی ــه مبن این ک
ــم  ــرآن کری ــود ق ــی« خ ــاب »وحی شناس در غی
صــورت گرفتــه اســت، کــه در نهایــت بــه 
جــای شــناخت ماهیــت نــزول قــرآن کریــم، بــه 
ــه  ــیده اند ک ــوت رس ــای نب ــط ادع ــم و خل تعمی
ــه  ــی دورۀ میان ــت فرهنگ ــبیه وضعی ــزی ش چی
ــه  ــد. دوم این ک ــی( می باش ــیح و موس ــان مس )می
ــری  ــراث فک ــنتی می ــای س ــت فرضیه ه محدودی
اســامی باعــث گردیــده اســت کــه فلســفۀ دیــن 
بــه صــورت مطلــق خــود را منحصــر در تحلیــل 
ــر  ــن ام ــد و ای ــوع نمای ــی« از موض ــرون دین »بی
گرچــه وی را از محدودیــت میــراث ســنتی تفکر 
اســامی آزاد کــرده اســت، امــا در ُکل رابطــۀ او 
ــزول  ــا اصــل موضــوع کــه همــان ماهیــت ن را ب
وحــی اســت، بــه حداقــل تقلیــل داده اســت کــه 
ــز  ــه چی ــه هم ــی ب ــن فکران دین ــه روش در نتیج
ــی” و  ــن دین ــا “مت ــه اصــل ی ــز ب ــد ج می پردازن
ــرآن  ــا از ق ــات این ه ــه اطاع ــده ک ــث گردی باع
ــبت  ــان نس ــر از اطاعات ش ــزی کمت ــم چی کری
ــه  ــا توج ــد. ب ــآب باش ــاعر عارف م ــک ش ــه ی ب
بــه ایــن دو نقیصــه، مــا در تــاش به دســت دادِن 
ــور  ــر مح ــی ب ــت وح ــو از ماهی ــل ن ــک تحلی ی
ــم  ــم( خواهی ــرآن کری ــن )ق ــود مت ــای خ داده ه

ــود.  ب
الف( “انزال “ و “تنزیل” چیست؟

ــارت اســت  ــۀ شــحرور “تنزیــل” عب ــه گفت ــا ب بن

از نقــل موضوعــی خــارج از اندیشــۀ انســانی و 
ــاختِن  ــل درک س ــت از قاب ــارت اس ــزال” عب “إن
یــک امــر خارجــی بــرای انســان. زمانی کــه هــر 
ــوع  ــک موض ــرای ی ــل« ب ــزال و تنزی دو واژۀ »إن
واحــد بــه کار گرفتــه می شــود ماننــد قــرآن 
کریــم، “تنزیــل” عبــارت اســت از انتقــال مــادی 
ــازی  ــل درک س ــت از قاب ــارت اس ــزال” عب و “إن
یــک امــر بیــرون از درک و تفکــر انســانی. ماننــد 
انتقــال تصاویــر یــک گــزارش از طریــق امــواج از 
مرکــز حادثــه بــه کشــوری کــه دســتگاه تلویزیون 
آن جــا وجــود دارد)ایــن، همــان تنزیــل اســت(. و 
عملیــۀ دخــول امــواج در دســتگاه تلویزیــون کــه 
تبدیــل بــه صــورت و تصویــر می گــردد و قابــل 

ــزال”.  ــارت اســت از “إن ــود، عب ــد می ش دی
ــه اســت  ــه کار رفت مــواردی کــه واژۀ “تنزیــل” ب
ــی  ــه معن ــد” ب ــم حمی ــن حکی ــل م ــد “تنزی مانن
ایــن اســت کــه قــرآن توســط جبرئیــل بــه پیامبــر 
ــه  ــال یافت ــدت بیست وســه ســال انتق ــرم در م اک
ــرآن در  ــزال” ق ــورت “إن ــن ص ــه ای ــت. و ب اس
شــب قــدر صــورت گرفتــه اســت و “تنزیــل” آن 
ــوان  ــه نمی ت ــال. در نتیج ــه س ــدت بیست وس م
ــاه  ــا نزلن ــا”، “إن ــا عربی ــاه قرآن ــا انزلن به جــای “إن
قرآنــا عربیــا” گفــت: بــرای این کــه قــران ذاتــًا بــه 
عنــوان یــک موجــود خارجــی قبلــی نبوده اســت 
ــد، بلکــه در  ــال نمای ــه همــان صــورت انتق ــا ب ت
نخســت بایــد بــه عربــی گردانیــده )إنــزال( شــود 
ــن  ــر ای ــی ب ــد. مبتن ــل( یاب ــال )تنزی ــداً انتق و بع
توضیــح، زبانــی بــودن قــرآن کریــم نیــز توجیــه 

می گــردد. 
ــرآن  ــرار دارد، ق ــا ق ــروز به دســت م و آن چــه ام
عربــی اســت کــه بــا عملیــۀ “إنــزال” عربــی شــده 
اســت و بــه ایــن صــورت بــرای مــا قابــل لمــس 
ــه اال  ــت “الیمس ــت. آی ــده اس ــاوت گردی و ت
المطهــرون” نیــز ناظــر بــه مســاس قــرآن قبــل از 
ــرون”،  ــه جــز “مطه ــزال” می باشــد ک ــۀ “إن عملی
دیگــران )انســان ها( قبــل از عملیــۀ “إنــزال” 

ــد.  ــاس نماین ــد مس نمی توانن
ــا  ــت: آی ــن اس ــد ای ــی می مان ــه باق ــی ک پرسش
ــل”  ــزال” و “تنزی ــۀ “إن ــورد عملی ــرآن م ــام ق تم

ــت؟   ــه اس ــرار گرفت ق
ــه  ــا توج ــرآن” )ب ــه “الق ــت ک ــن اس ــخ ای پاس
ــورد  ــا( م ــن شــده در بحــث م ــه مصــداق تعیی ب
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــل” در آن واح ــزال” و “جع “إن
ــت.  ــه اس ــل( یافت ــال )تنزی ــداً انتق ــت و بع اس
ــن  ــاب” ای ــل الکت ــاب” و “تفصی ــی “أم الکت ول
ــر دو  ــن ه ــر ای ــه اگ ــرای این ک ــت. ب ــور نیس ط
ــورد  ــود و م ــوظ” می ب ــوح محف ــوظ در “ل محف
ــت،  ــرار می گرف ــل” ق ــزال” و “تنزی ــۀ “إن عملی
دیگــر اختیــاری بــرای انســان ها در إعمــال 
و تــرک احــکام وارده در آن نمی بــود و بــه 
صــورت حقایــق موضوعــی و حتمــی بــه ظهــور 
ــی.  ــرگ و زنده گ ــق م ــد حقای ــت، مانن می پیوس

شــحرور بحــث مبســوطی پیرامــون ایــن مســأله 
انجــام می دهــد و در نهایــت می تــوان چنــد 

ــت آورد:  ــورت به دس ــن ص ــه ای ــه را ب نکت
ــوظ” و  ــوح محف ــًا در “ل ــرآن” قب 1. بخــش “الق
“امــام مبیــن” مخــزن و محفــوظ بــوده اســت کــه 
ــه صــوت و صــورت(  ــل ب مــورد “جعــل” )تبدی
ــرد  ــرار می گی ــازی ق ــل درک( س ــزال” )قاب و “إن
و ســپس بــا “تنزیــل” )انتقــال مــادی( طــی 
ــر  ــه پیامب ــل ب ــط جبرئی ــال توس ــه س بیست و س

ــود.  ــانیده می ش ــرم رس اک
2. بخــش “أم الکتــاب” )احــکام( و “تفصیــل 
الکتــاب” قبــًا در “لــوح محفــوظ” و “إمــام 
مبیــن” نبــوده، بلکــه از جانــب پــروردگار مباشــرۀ 
صــادر می گــردد و بــه ایــن صــورت تــوأم مــورد 
عملیــۀ “إنــزال” )قابــل درک( ســازی و “تنزیــل “ 
ــوان  ــه می ت ــرد ک ــرار می گی ــادی( ق ــال م )انتق
ــزال و تنزیــل” واقــع می شــود.  گفــت “تــازم إن
ــوات(  ــی )نب ــق قرآن ــر آن، بخــش حقای ــا ب 3. بن
ــرار  ــوأم ق ــل” ت ــزال” و “جع ــۀ “إن ــورد عملی م
گرفتــه اســت و بعــداً بــه شــکل پاره هــای 
متفــاوت “تنزیــل” می یافتــه اســت. ولــی بخــش 
لــوح  در  قبــًا  چــون  )رســالت(  “احــکام” 
ــد متعــال  ــذا از جانــب خداون ــوده، ل محفــوظ نب
تــوأم مــورد عملیــۀ “إنــزال” و “تنزیــل” در طــول 

بیست و ســه ســال قرارگرفتــه اســت. 

فصل چهـارم 
اعجاز و تأویل قرآن کریم 

ــدان  ــزۀ جاوی ــک معج ــدون ش ــم ب ــرآن کری ق
پیامبــر اســام اســت و بــه ایــن صــورت معجــزۀ 
پیامبراســام متفــاوت اســت در مقایســه بــا 
ــی  ــی و عیس ــد موس ــر مانن ــای دیگ ــزۀ انبی معج
)ع(. آن چــه کــه زیــر عنــوان اعجــاز قــرآن کریــم 

ــد: ــه می باش ــت، دو نکت ــه اس ــل توج قاب
ــم  ــرآن کری ــات ق اول این کــه چــرا در برخــی آی
ماننــد آیــت 79 ســورۀ بقره بــه مردم هشــدار داده 
شــده اســت نســبت بــه این کــه چیــزی را پیــش 
ــد  ــه خــدا نســبت دهن خــود بنویســند و آن را ب
ــم  ــم ث ــاب بأیدیه ــون الکت ــن یکتب ــل للذی )فوی
ــات  ــداهلل( و در برخــی آی ــن عن ــذا م ــون ه یقول
ــردم  ــرا، از م ــورۀ إس ــت 88 س ــد آی ــر مانن دیگ
ــد  ــد مانن ــه بیاورن ــت ک ــده اس ــت ش درخواس
قــرآن کریــم؛ و ایــن تحــدی و مطالبــه معارضــه 

ــرای انســان و جــن صــادر شــده اســت؟  ب
و  قــرآن  مثــل  آوردن  از  هشــدار  ایــن  آیــا 
ــض  ــی تناق ــرآن، نوع ــل ق درخواســت آوردن مث

نیســت؟
دوم این کــه مفســرین به صــورت عمــوم بــه 
ــراف  ــم اعت ــرآن کری ــی ق ــی و ادب ــاز زبان إعج
ــه  ــد ک ــان نمی ده ــر نش ــن ام ــا ای ــد. آی کرده ان
قــرآن کریــم فقــط بــرای اعــراب )عرب زبان هــا( 

ــوده اســت؟  معجــزه ب

شـناسی  قرآن      در        شحرور     نظریاِت      از      فشردهیی
بخش ششــمكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
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مقدمه
»جنـگ تریـاک« نـام فلمـی از صدیـق اهلل برمـک کارگرادن 
شـهیر افغانسـتان اسـت. در ایـن فلـم هنـری، کارگـردان به 
صـورِت سـمبولیک بـه دو لشکرکشـی قشـون خارجـی به 
افغانسـتان پرداختـه اسـت: آمـدن روس ها در جـدی 1358 
خورشـیدی و سـرازیر شـدن لشـکر 53 کشـور عضـو ناتو 
در سـال 1380 خورشـیدی. کارگردان و سناریست این فلم 
بـه صـورت نمادین عواقـب ناگوار هر دو لشکرکشـی را به 
تصویـر کشـیده و پیامدهای آن را در اسـتعاره ها و نمادهای 

غیرمتعـارف بیان کرده اسـت.
جنـگ تریـاک در یک صـد دقیقـه کـه زمان محدودی سـت، 
تاریـخ کانـی را بـه تصویـر می کشـد؛ تاریخـی کـه خیلی 
تلـخ و تکان دهـده اسـت، اما مـردم در متن این حـوادث به 

پیامدهـای ناگـوار آن کمتـر توجـه کرده اند.
فلـم جنـگ تریـاک کـه تعـداد زیـای از هنرمنـدان افغانـی 
و خارجـی در بازیگـری، موزیـک، کانتینتـی، مونتـاژ صـدا 
و تصویـر، فلم بـرداری و دیگـر مراحـل تدویـن ایـن فلـم 
شـرکت کـرده انـد، حـدود 8 سـال قبـل از امـروز سـاخته 
شـده اسـت. قـرار اطاع، ایـن اثر بـه جشـنواره های جهانی 
راه بـاز کـرده، امـا به نسـبت انتقاد شـدید از کارکـرد غرب 

در افغانسـتان، نتوانسـت نامـزد جوایـز بین المللـی گـردد.
جنـگ تریـاک در واقـع تأثیـرات اجتماعـی، اقتصـادی و 
در  را  امریکایی هـا  جنـگ  و  شـوروی ها  جنـگ  فرهنگـی 
افغانسـتان را نشـان داده و آن را بـه صـورت نمادیـن بـه 

می کنـد. بازگـو  تیزهـوش  بیننـدۀ 
در ایـن فلـم کارگـردان در واقـع باز شـدِن پـای خارجی ها 
را بـه افغانسـتان ماهرانـه به تصویر کشـیده و نشـان می دهد 
کـه همـۀ بازیگـران و کسـانی کـه بـه نـام کمـک بـه ایـن 
کشـور آمدنـد، در واقـع چشـم به منافـع این کشـور دوخته 

و بـه عنـوان بازیچـه از ایـن سـرزمین اسـتفاده کردند.
سـاختن فلـم  در سـرزمینی کـه خالـی از تمـام امکانـات 
انسـانی و مادی اسـت، کار سـاده و آسـانی نیسـت. این جا 
سـوژه های زیـادی برای تدوین وجـود دارد، اما تنها سـوژه 
تمـام گـپ نیسـت، امکاناتـی کـه ایـن سـوژه ها را بـه یک 
برنامـۀ معنـادار تبدیـل کننـد، متأسـفانه وجـود نـدارد. فلم 
»جنـگ تریـاک« در واقـع داسـتان مقابلـۀ مـردم افغانسـتان 
بـا دو ابرقـدرت جهـان در سـال های متفاوت اسـت. جنگ 
تریـاک بـا نمادهـا و سـمبول ها و بـا بیـان نامتعـارف بـه 
مسـایلی می پـردازد کـه در این کشـور فقیر رخ داده اسـت. 
هرچنـد ایـن فلـم در برداشـتی بـا نظریـات فرانتـس فانون 
نویسـندۀ فلیسـوف فرانسـوی موافق اسـت، فانون باور دارد 
کـه: »انقـاب خشـونت آمیز تنهـا روش موثـر بـرای پایـان 
بـر زخم هـای  بـر سـرکوب مسـتعمراتی و مرهمـی  دادن 
جوامـع جهـان سـوم اسـت«)1( اما ایـن فلم نشـان می دهد 
کـه این جـا ایـن نظریه بـه اثبات نمی رسـد و برخـاف نظر 
فانـون، خشـونت و انقـاب نـه تنهـا مرهـم زخم هـای این 
جامعـه نمی شـود، بلکـه باعـث خونیـن شـدن ایـن زخـم 

ناسـور می گـردد.
در جـای دیگـری فانـون می گوید:«انقاب فرزنـدان خود را 
می بلعـد.« )2(  دقیقـاً ایـن نظریـه در این سـرزمین به ثبوت 
می رسـد، بـه گونه یـی کـه نه تنهـا انقـاب این جـا فرزندان 
خـود را می خـورد، بلکـه همـۀ دار و نـدارِ این سـرزمین را 

بـه نابودی می کشـاند.
اثبـات  »فانـون«  نظریـۀ  فلـم،  ایـن  دیگـر  بخش هـای  در 
حیـن  در  کارگـردان  و  نویسـنده  این کـه  بـدون  می شـود 

نوشـتن ایـن سـناریو بـه آن توجـه کـرده باشـند.
و بـه بـاور نیچـه فلیسـوف غربـی: »جنـگ قانـون ابـدی 
زنده گـی اسـت و صلـح، آسـایش میـان دو جنـگ«)3( امـا 
متأسـفانه ایـن فلـم نشـان می دهـد کـه افغانسـتان همیشـه 
قربانـی وضیعـت جنگی بـوده و هیچگاه حتا همان آسـایش 

کوتاه مـدت را نیـز نداشـته اسـت.

جنگ تریاک
برخـوردار  قابـل وصفـی  از جذابیت هـای  تریـاک  جنـگ 
اسـت. کاری کـه کارگـردان جنـگ تریـاک در ایـن فلـم به 
تصویـر کشـیده اسـت، قابـل دقت و درنگ اسـت، نـام این 
فیلـم مفاهیـم زیـادی را تداعـی می کنـد کـه تنهـا بـا دیدن 

ایـن فیلـم مـا می توانیـم بـه کنـه مسـأله پـی ببریم.
فلـم از گفت وگـو در مـورد یکـی از باورهـای دینـی یعنـی 

نظـر شـدن و اسـپند کـردن آغاز می شـود.
آدم هـا،  تکیـدۀ  اسـتخوان های  دادن  نشـان  بـا  کارگـردان 
ایـن  در  را  شـوروی  جماهیـر  اتحـاد  قـدرت  فروپاشـی 
سـرزمین نشـان می دهـد. مـردم ایـن سـرزمین درحالی کـه 
امـا خودشـان  انـد،  زمین گیـر سـاخته  را  بزرگـی  قـدرت 

همچنـان دربـه در انـد و روزگار تراژیـد و غم انگیزی دارند.
انعـکاس  را  جامعـه  مخفـِی  واقعیت هـای  فلـم  ادبیـات 
می دهـد و ایـن کنـش از افـول اخـاق و نبـود هنجارهـای 
اخاقـی در ایـن سـرزمین حکایـت دارد کـه نمونه های آن 
در فلـم بـه وضاحـت بیـان می شـود: »در دنیـا کونی هـا و 

کس مادرهـا زیـاد اسـت«.
در ایـن فلـم نمادهـا و تصاویـر، حکایت از سـرزمینی دارد 
که روزگاری توانسـته ابرقدرت شـوروی را بـه زانو درآورد 
و زمین گیـر کنـد، امـا ایـن سـرزمین از مناسـبات اقتصادی 
جهـان مـدرن چیـزی در بسـاط نـدارد و هنـوز در بـرزخ 
محرومیـت، فقـر، بی سـوادی و ضعـف زنده گـی می کنـد.

برش هـای تصاویـر این فلـم زیبا و تراژید اسـت- نوجوانی 
کـه در ایـن فلـم نقش مرکـزی را بـازی می کند و بـا وجود 
به اصطـاح بـه خاک مالیـدن پوز متجـاوز توسـط پدرانش، 
امـا خـودش هنـوز از لباس هـا و ابـزار کهنـۀ آن ها اسـتفاده 

می کنـد.
بـوت، کرتـی، پتلـون و کاه تانکیسـتی روسـی حکایـت از 
چنیـن وابسـته گی دارد کـه بـا وجـود افـول و زوال قدرت 
نظامـی آن هـا، ابزارشـان هنـوز مـورد اسـتفاده اسـت و بـه 
قول دانشـمند و نظریه پرداز فرانسـوی فرانتس فانون »شـأن 
هرکـس در سـایه قـدرت اقتصـادی و شـأن اجتماعـی اش 
تعریـف می شـود.«)۴( در ایـن فلـم چنیـن چیـزی تعریـف 

اسـت.  گردیده 
در دقایـق نخسـت فلـِم جـذاب جنـگ تریـاک، بیننـده بـا 
تراژیـدی دیگـری در صحنه هـای هیجانی این فلـم روبه رو 
اسـت؛  ایـن سـرزمین  انکارناپذیـر  واقعیـت  کـه  می شـود 
خانواده یـی کـه زنان زیـادی در آن در قید مـردی گرفتارند، 
از  بازمانـده  خانـوادۀ  دارنـد.  فاکت بـار  بسـیار  زنده گـی 
جنـگ کـه آثار و عایـم خشـونت در روح و روان کودکان، 
اعضـای خانـواده و حتا سـاختار زنده گی شـان هویداسـت. 
نوجوانـی کـه نقـش مرکـزی ایـن فلـم را بسـیار هنرمندانه 
بـازی کرده اسـت، جمجمۀ انسـانی را کـه بازمانده از جنگ 
اسـت، خشـمگینانه بـا لگـد می کوبـد، ایـن حادثـه در فلـم 
نشـانگر نفـرت نسـل بعـد از جنـگ را نشـان می دهـد کـه 

در عالمـی از ناآگاهـی و احساسـات دسـت بـه چنین کاری 
می زنـد.

در فلـم جنـگ تریـاک کـه یک صـد دقیقـه را در بـر دارد، 
ایـن  می کنـد،  تعقیـب  را  آدم هـا  سـایۀ  گاه  گاه  دوربیـن 
حرکـت کارگـردان فلم، طفیلی بـودِن این سـرزمین و مردم 

آن را نشـانه گرفتـه اسـت.
در فلـم داسـتانی »جنـگ تریـاک« خانواده یـی در سـرزمین 
پهنـاوری بـدون امکانـات انسـانی و اجتماعـی مصـروف 
بـازی بـا خـود اسـتند و آدم هـای درون ایـن داسـتان که در 
واقـع داسـتان مـردم ایـن سـرزمین اسـت، شـخصیت های 
بـی کار و بـی روزگاری انـد که زنده گی شـان عبـث و بیهوده 

می گـذرد.
لبـاس  کرکتـر مرکـزی ایـن فلـم کـه همـان نوجـوان بـا 
نظامـی اسـت، در صحنه یـی بـا سـگش پنجـه می دهـد و 
بـازی می کنـد. بـه بـاور مـن ایـن تصویـر غربـت و تنهایی 
انسـان ها را بـه تصویـر کشـیده اسـت، زیـرا او دیگـر بـا 
هیچ کـس مناسـباتی نداشـته و عاقـه بـرای بـازی کودکانه 
در وجـودش دیـده نمی شـود. او خـود را از آن چـه اسـت 
بزرگ تـر احسـاس می کنـد و در واقـع احسـاس از خـود 

دارد. بیگانه گـی 
در یـک چشـم انداز بـزرگ، مـا در این فلم، سـرزمین ویران 
در ویـران، فقـر، نبـود اقتـدار و اقتصاد را به آسـانی می بینیم؛ 
درحالی کـه باشـنده های ایـن خاک، قلمـرو پهنـاوری را در 

اختیـار دارنـد، امـا بی بضاعـت و فقیر اند.
در ایـن فلـم جالـب صحنه هـا از افـول و سـقوط نظامـی 
حکایـت دارد، امـا مـردم آن از روی ضعـف اقتصـادی و 
ناچـاری حتـا بعد از سـال های زیادی از امکانات و وسـایل 
نظامـی آن قـدرت، بـرای پیشـبرد زنده گـی خـود اسـتفاده 

می برنـد.
تانـک کهنـه و بازمانـده از جنگ، خانۀشـان اسـت. وسـایل 
تخنیکـی و زراعتـی، لبـاس و ابـزار روزانۀشـان بـه نحـوی 

همـه از بقایـای جنگ اسـت.
تفسـیر  و  فهـم  چگونه گـی  بین الملـل،  روابـط  دانـش  در 
جهـان، مشـروط بـه چگونه گـی تعریـف جهـان اسـت.)5(

برهـوت،  اصطـاح  بـه  سـرزمین  ایـن  سـوی  یـک  در 
چرخبالـی در حال سـوختن اسـت که تازه نو جـوان کرکتر 
مرکـزی ایـن فلـم متوجـه آن شـده اسـت، امـا دیگـر هیچ 
موجـودی بـه آن توجـه نـدارد. جـوان متوجـه می شـود که 
چرخبال سـقوط کرده اسـت و سرنشـیناِن آن زخم برداشته 
انـد. ایـن حالـت هجـوم تـازۀ قدرتـی را بـه این سـرزمین 
نشـان می دهـد. این کـه ایـن خارجی هـا از کجـا بـرای چـه 

مقصـدی آمـده انـد، هنـوز در فلم روشـن نیسـت.
در یـک دیـد کلی، کارگـردان بـرای بینندۀ تیزهـوش تاریخ 
سـه دهـه را در نمادهـا و شـات های مختلف ارایـه می کند.
زنده گـی  واقعیت هـای  از  تبلـوری  هنـر  می گوینـد 
در  سـمبولیک  و  نمادیـن  شـکل  بـه  کـه  انسان هاسـت 
قالبـی ارایـه می شـود. جنـگ تریـاک هنرمندانـه سـوژه ها و 
نمابندی هـای واقعـی را شـکل می دهـد کـه روزگاری مردم 

ایـن سـرزمین بـا آن مواجـه بـوده انـد.
در جهـان جدیـد امروز روابط کشـورها حکایت از: بازیچه، 
بازیگـر، بازی گردان، سـناریونویس و کارگـردان را دارد؛ در 
پهلـوی دیگـر عوامـل نقـش مـواد مخـدر در ایـن روابـط 
خیلـی درشـت و برجسـته اسـت. سـوگ مندانه افغانسـتان 
سال هاسـت کـه قربانـی کشـت کوکنـار و در واقـع همـان 
تریـاک اسـت، یعنـی مـا تـا هنـوز بازیچه یـی بـه دسـت 

نیم. دیگرا
مافیـای مـواد مخـدر، امنیـت، ثبـات و بی ثباتـی کشـور هـا 
را بـه دسـت داشـته و ایـن بازیگـران نبـض اصلـی جامعه 

را در اختیـار دارنـد.
طبیعـی اسـت کـه اسـتعمار، ادبیات خـود را نیـز در جامعۀ 
پـس از اشـغال دارد و در واقع این برمی گـردد به پیامدهای 

فرهنگی اسـتعمار.)3(
در فلـم جنـگ تریـاک نیـز چنیـن چیـزی شـکل گرفتـه 
اسـت؛ شـات ها و نمادهـای مختلف نشـانگر حضـور افراد 

خارجـی اسـت.
نوجوانـی کـه در ایـن فلم نقـش مرکـزی را بـازی می کند، 
را  او  توجـِه  کنـد،  دقـت  کنـه مسـایل  بـه  این کـه  بـدون 
چرخبالـی کـه سـقوط کـرده اسـت جلـب می کنـد؛ او بـه 
لباس هـای عجیـب و غریـِب زخمی ها می بیند، او کوشـش 
می کنـد کـه سـینه بند زرهـی یکـی از ایـن زخمی هـا را از 

تـن آن هـا بیـرون کنـد کـه نمی تواند.
چرخبـال  دور  بهتـری،  چیزهـای  یافتـن  بـرای  نوجـوان 
می گـردد، امـا بی فایـده اسـت، همـه چیـز در ایـن وسـیله 

سـوخته اسـت.
گرفتـن گوشـی تانـک توسـط کرکتـر مرکـزی ایـن فلـم، 
سـمبول و تداعـی خواسـتن ارتباط بـا بیرون اسـت، اما این 
ارتبـاط برقرار نمی شـود. کارگـردان در این صحنه ها نشـان 
می دهـد کـه زنده گـی ایـن نوجـوان گسسـته از زنده گـی 
مدرن اسـت و در جزیـرۀ مجزایی از تمـدن و رفاه زنده گی 
می کنـد. وقتـی چیـزی دسـتگیرش نمی شـود، روی خود را 
طـرف سـِگ خـود کـرده می گویـد »دو ماه خوب گوشـت 

پیـدا کدی«.
ایـن مسـأله برمی گـردد به اقتصـاد جنـگ. در اقتصاد جنگی 
کـه گرداننـده گان آن همـان کارگـزاران جنـگ انـد، آن هـا 
بـه منافـع خـود بیشـتر فکـر می کننـد تـا بـه زیـان و نقص 

دیگران.
کـه  جغرافیـا  ایـن  در  اقتصـادی  وابسـته گی  دادن  نشـان 
تراژیـدی  دارد،  ادامـه  آدم هـا  جـان  گرفتـن  سـرحد  تـا 
ایـن  ذهـن  بـه  کـه  چیـزی  اسـت  جالـب  دیگری سـت. 
از منفعـت سـقوط چرخبـال می رسـد، گوشـت  نوجـوان 
آدم هاسـت. اینجـا فقر و وابسـته گی اقتصـادی  را کارگردان 
بـه خوبـی نشـان می دهد کـه در ایـن جغرافیـا ادامـه دارد.
»ادبیـات پسااسـتعماری کـه گاهـی ادبیـات نویـن انگلیـس 
نیـز گفتـه می شـود، گونه یـی از ادبیـات اسـت کـه تکیه بر 
گفتمـان اسـتعماری دارد و بـه پیامدهـای اسـتعمار واکنش 
نشـان می دهـد. ادبیات پسااسـتعماری اغلب به نوشـته هایی 
می پـردازد کـه در برگیرنـدۀ موضوعاتـی ماننـد: رهایـی از 
بـرای  فرهنگـی  و  سیاسـی  اسـتقال  کسـب  و  اسـتعمار 
مـردم اسـت کـه سـال ها تحـت سـلطۀ قواعـد اسـتعماری 
بـوده انـد. همچنـان ایـن ادبیـات حـاوی دیـدگاه انتقـادی 
نسـبت به متونی اسـت کـه لحن نژادپرسـتانه و اسـتعماری 
دارد«)6(. فلـم جنـگ تریـاک بـا نـگاه انتقادی بـه وضعیت 
پسااسـتعماری افغانسـتان نظـر انداختـه و تصویـری کـه از 
تکان دهنـده  سـکانس های  عمـق  در  می دهـد،  ارایـه  آن 
در  افغانسـتان  گیرمانـدن  بـه  فلسـفی  نـگاه  آن  تراژیـد  و 
منجـاب وضعیـت پسااسـتعماری گذارکننـده به اسـتعمار 

می انجامـد.  دیگـر 

رحمت اهلل بیـگانه

بخش نخسـت

ACKU



پــه داســې حــال کــې چــې افغانســتان ولســمرش 

محمــد ارشف غنــي د روان تعلیمــي کال پــه پیــل 

کې، د شــپږو زرو ښــوونځیو د ودانیــو د جوړولو 

خــره کــړې وه، تراوســه د یــوه ښــوونځي لپــاره 

هــم ودانــۍ نــه ده جــوړه شــوې.

لــه زده کوونکــو رسه د ولســمرش محمــد ارشف 

غنــي لــه دغــې ژمنــې څــه بانــدې دوه میاشــتې 

تېرېــږي.

د کلیــو د پراختیــا وزارت چــې د دغــو ښــوونځیو 

ــو مســؤلیت ورترغــاړې دی،  ــو د جوړول د ودانی

د  ودانیــو  د  دغــو ښــوونځیو  د  وايــي چــې 

جوړولــو طرحــه بشــپړه شــوې، خــو لــه نړیــوال 

ــه متــه دی. ــو پ ــايل امکانات ــې د م بانکــه ی

د دغــه وزارت ویانــد اژنــد د شــنبې پــه ورځ 

ازادي راډیــو تــه وویــل، پــه پــام کــې ده چــې پــه 

ــاره  ــوونځیو لپ ــې د ۳۰۰۰ ښ ــايل کال ک روان م

ــوړې يش. ــۍ ج ودان

نوموړی وایي:

»مــوږ پــه لومــړي ګام کــې د پوهنــې لــه وزارتــه 

 ۶۰۰۰ د  کــړی،  ترالســه  فهرســت  اړتیــاو  د 

ښــوونځیو د ودانیــو د جوړولــو لپــاره ټولــې 

طرحــې او پالنونــه بشــپړ شــوي او نړیــوال 

بانــک تــه منتظــر یــوو چــې مالــې مرســته ورتــه 

ــړي.« ــره ک براب

د ده پــه خــره، د دغــو ۶۰۰۰ ښــوونځیو د 

ودانیــو د جوړولــو بودجــه چــې شــااوخوا ۲۰۰ 

میلیونــه ډالــره اټــکل شــوې، د نړیــوال بانــک لــه 

خــوا تأییــد او وروســتۍ شــوې او پــه لږوخــت 

ــه ېــې افغــان حکومــت تــه ورکــړي. کــې ب

ده داهــم وویــل چــې دغــه ښــوونځي د ښــاري 

میثــاق د پروګــرام پــه چــوکاټ کــې جوړېــږي.

پــه ورتــه وخــت کــې د پوهنــې وزارت د خپرونــو 

رئیــس کبیــر حقمــل وايــي، د ښــوونځیو لپــاره د 

ودانیــو نشــتوالی د زده کوونکــو پــر روحیــې او د 

تدریــس پــر بهیــر منفــي اغېــز کــوي.

دی وایي:

رکــن  اســايس  یــو  روزنــې  او  ښــوونې  »د 

پــه  چــې  دی  شــتون  چاپېریــال  خونــدی  د 

ــه  ــرې برخمــن شــوي ن خواشــینۍ رسه، مــوږ ت

ــوونځي  ــده ښ ــې وزارت ۴۵ فیص ــوو، د پوهن ی

ــري.« ــه ل ــۍ ن ودان

ــه زره  ــې ات ــو ک ــز او والیتون ــه مرک ــل، پ ده ووی

ــري. ــه ل ــۍ ن ــوونځي ودان ښ

ــي،  ــان واي ــمېر پوه ــو ش ــې ی ــوا د پوهن ــل خ ب

ــی او  ــو کموال ــاد، د ظرفیتون ــي، اداري فس ناامن

ــه د  ــوونځیو ت ــه، ښ ــې پروس ــو پېچل د تدارکات

ــده  ــدې، عم ــر وړان ــر پ ــو د بهی ــو جوړول ودانی

خنډونــه دي.

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، دیـروز شـنبه، 5 جـوزا/ 
خـرداد، رونـد ثبـت نـام نامـزدان انتخابـات مجلـس 
نماینـدگان و شـوراهای ولسـوالی را بـه گونه رسـمی 
در سراسـر کشـور آغاز کـرد و گفته می شـود که تا 22 

جـوزا رونـد ثبـت نـام ادامـه خواهد داشـت.
گاجـان عبدالبدیـع صیـاد رییـس کمیسـیون انتخابات 
در مراسـم آغـاز ایـن رونـد در کابـل گفـت: نامـزدان 
می تواننـد بـه گونـه مسـتقل و یا هـم از طریـق احزاب 

و ائتاف هـا ثبـت نـام کنند.
بـه گفته آقای صیـاد: عاقه مندان نامـزدی در انتخابات 
مجلـس نماینـدگان، نیـاز دارنـد تـا یـک هـزار تذکره 

حمایتـی را با خود داشـته باشـند. 
زمینـه  ایـن  در  انتخابـات  کمیسـیون  کـرد:  تاکیـد  او 
انعطـاف پذیـری نمـوده و 35 درصـد از تذکره هـای 
حمایتـی را در صـورت تکـراری بودن، بـرای ثبت نام 

نامـزدان انتخابـات پارلمانـی نادیـده می گیـرد.
رییـس کمیسـیون مسـتقل انتخابـات همچنـان گفـت: 
سـر از امروز) دیروز شـنبه 5 جـوزا/ خـرداد(، نامزدان  
مجلـس نماینـده گان می توانـد در مراکـز ثبـت نام  هـا 

برونـد و خـود را نام نویسـی کننـد.
او گفـت کمیسـیون مسـتقل انتخابات تصمیـم قاطع به 
برگـزاری انتخابات شـفاف و بدون تقلـب را دارد و از 
مـردم نیـز خواسـت تـا در روند ثبـت نام سـهم گرفته 
و در صورتـی کـه فسـاد و تقلـب را درجایـی می بینند، 

هرچـه عاجل تر با کمیسـیون شـریک سـازند.
هرچنـد رییـس کمیسـیون انتخابـات می پذیـرد کـه در 
برخـی از والیت هـا، شـماری از مراکـز ثبـت نام هـای 
امنیتـی، مسـدود  رای دهنـده گان بـه دلیـل مشـکات 
ایـن  زودی  بـه  کـه  می کنـد  تعهـد  امـا  می باشـند؛ 

معضل هـا حـل خواهـد کـرد.
ثبت نام شـده گان  آمـار  مـورد  در  امـا  صیـاد  آقـای 
می گوینـد کـه تـا حـال، بیـش از 3 میلیون تـن خود را 
نام نویسـی کـرده و می افزایـد کـه بـا تعییـن حوزه های 

انتخاباتـی، گزارش هـای آنـان نشـان می دهـد کـه ایـن 

رونـد در حـال افزایـش می باشـد.
گفتـه می شـود کـه در روز نخسـت ثبت نـام کاندیدان 
نامـه بـه کمیسـیون  بیـش از هـزار نفـر بـرای ثبـت 
انتخابـات مرکـزی در کابـل مراجعـه کرده بودنـد و به 
گفتـه برخـی از نامـزدان ایـن رقـم نشـان می دهـد کـه 
مردم افغانسـتان نسـبت بـه انتخابات با وجـود تفلبات 
گسـترده سـازمان یافتـه، انتخابات سـال 1393، امیدوار 

ند. ا
شـماری از نامـزدان کـه امـروز بـرای ثبـت نـام بـه 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در کابـل آمـده بودنـد، 

بـدون ذکـر نام شـان بـه روزنامه مانـدگار گفتـه اند که 
آنان از انجام تقلب و دزدی رای شـان به شـدت نگران 
انـد، زیـرا بـه بـاور آنـان حکومـت در کار کمیسـیون 
بـه شـدت دخالـت می کنـد و ممکـن اسـت کـه ایـن 
دخالـت منجـر بـه ورد افـراد وابسـته بـه حکومـت در 
پارلمـان شـود، چیـزی کـه صیـاد رییـس کمیسـیون 

انتخابـات آن را رد می کنـد.
رییـس کمیسـیون مسـتقل انتخابات، مداخله هـا در کار 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات را از سـوی حکومـت رد 

کـرده می گویـد: به هیچ کسـی اجازه داده نخواهد شـد 
تا دسـت بـه مداخلـه بزنند.

زورمنـدان،  اگـر  کـه  دارنـد  تاکیـد  نامـزدان  امـا  و 
حکومت و ارگ نیشـنان در کار کمیسـیون دخالت نکند 
بـدون شـک یـک انتخابـات شـفاف و سـالم را شـاهد 
خواهیـم بـود؛ امـا متاسـفانه مـردم افغانسـتان می دانند 
کـه حکومـت و به خصوص شـخص اول همـواره در 
تمامی مـوارد از جمله کار کمیسـیون انتخابات دخالت 

آشـکارا دارد.
آنـان می افزاینـد: اگـر دخالـت حکومت و ارگ  نیشـنان 
پـس از رونـد ثبـت نـام نامـزدان نیـز ادامـه پیـدا یابد، 
مـا سـاکت نخواهیم نشسـت و اجازه نخواهیـم داد که 
غنـی افـراد وابسـته به خـود را وارد پارلمان کـرده و به 

هدفـی که دارد برسـد.
ایـن نامـزدان همچنـان از دخالـت حـزب اسـامی بـه 
رهبـری گلبدیـن حکمتیار در کار کمیسـیون انتخابات، 
ابـراز نگرانـی کـرده تاکید دارنـد که گلبدیـن حکمتیار 
نیـز در کار کمیسـیون دخالـت می کنـد کـه اگـر ایـن 
دخالـت ادامـه پیـدا کنـد، به نفـع  هیچ کسـی نخواهد 

بـود و همـه زیـان خواهنـد کرد.
کمیسـیون  در  مسـووالن  کـه  درحالی سـت  ایـن 
انتخابـات می گوینـد: نامزدان شـوراهای ولسـوالی، در 
ولسـوالی های کـه یـازده عضـو در شـورای ولسـوالی 
 9 کـه  ولسـوالی هایی  حمایتـی؛  تذکـره   300 دارنـد 
تذکـره   230 دارنـد  ولسـوالی  شـورای  در  نماینـده 
 165 دارنـد  کرسـی   7 کـه  ولسـوالی هایی  حمایتـی، 
تذکـره حمایتـی و ولسـوالی هایی کـه 5 کرسـی دارنـد 

100 تذکـره حمایتـی بـرای ثبـت نـام نیـاز دارنـد.
گفتنی اسـت که براسـاس تقویم انتخاباتی، قرار اسـت 
کـه پـس از پایـان مهلـت ثبـت نـام نامـزدان و بعـد از 
بررسـی نهایـی نامـزدان، فهرسـت کامل آنها بـه تاریخ 

12 اسـد اعـام خواهد شـد.

بانـوان،  جنسـی  اذیـت  و  آزار  مسـألۀ 
همیشـه  رسـانه ها  عرصـۀ  در  به ویـژه 
بانـوان  نگرانـی  باعـث  و  خبرسـاز 

اسـت. بـوده  خبرنـگار 
رهبـری  عضـو  توحیـدی،  صدیـق اهلل 
کمیتۀ مصونیـت خبرنـگاران در دومین 
تطبیـق  بـرای  دادخواهـی  نشسـت 
و  جنسـی  اذیـت  و  آزار  منـع  قانـون 
تبعیـض جنسـیتی در کابـل می گویـد، 
بخـش رسـانه ها میـان بانـوان و مـردان 
مشـترک اسـت، امـا بدبختانـه در قانون 
رسـانه های همگانـی هیـچ توجهـی بـه 
بانـوان شـاغل در رسـانه ها  مصونیـت 

نشـده اسـت.
بانـوان  توحیـدی،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
اسـتخدام  از  رسـانه ها  در  خبرنـگار 
گرفتـه تـا انفـکاک، پرداخـت امتیازات 
ماهـوار، حـق بازنشسـتگی، تعطیـات 
بیمـۀ صحـی و بسـا مسـائل  قانونـی، 
در  انـد.  روبـه رو  مشـکل  بـا  دیگـر، 
بیـرون نیـز مشـکاتی چون دسترسـی 
بـه اطاعـات، نگاهـای سـوء و موانـع 
دیگـر گریبـان آنـان را رهـا نمی کنـد.
دربـارۀ  می گویـد،  توحیـدی  آقـای 
و  زن  کارمنـدان  وجایـب  و  حقـوق 
در  آنـان  قانونـی  حفـظ  چگونگـی 
رسـانه های  قانـون  در  رسـانه ها، 

همگانـی هیـچ مـوردی نیامـده اسـت. 
طـرح  آخریـن  از  ایشـان  بنابرایـن، 
تعدیـل در قانـون رسـانه های همگانـی 
خبـر می دهـد و می افزایـد، ایـن طـرح 
نماینـدگان  از تصویـب مجلـس  پـس 
بایـد به عنوان یک سـند تقنینـی کارکرد 

باشـد. داشـته 
رئیـس  ثاقـب،  حمیـرا  این حـال،  بـا 
افغانسـتان  زنـان  خبرگـزاری  موسسـۀ 
می گویـد، بانـوان خبرنـگار در مقایسـه 

و  دارنـد  کمتـری  ظرفیـت  مـردان  بـا 
اذیـت جنسـی،  و  آزار  آن هـم  علـت 
کاری  فرصت هـای  کمبـود  و  ناامنـی 
و افـکار زن سـتیزانۀ جامعـه اسـت کـه 
خودسانسـوری  بـه  مجبـور  را  بانـوان 
می کنـد. البتـه به بـاور بانو ثاقـب، عدم 
رسـانه ها  رهبـری  در  بانـوان  حضـور 
عقب مانـی  علت هـای  از  دیگـر  یکـی 

بانـوان خبرنـگار اسـت.
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ده هـا تن ثبت نـام کـردند
هستنـد     تقـلب   نگـران     هـمه

د ولسمرش غني له ژمنې رسه رسه بیا هم 

دهېڅ یو ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې

قانون رسانه های همگانی 
به مصونیت خانم ها هیچ توجهی نداشته است
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ناجیه نوری  

افـزایش نیـرو بدین...
کرده که تا ۴00 سرباز اضافی به افغانستان اعزام کند.

وزیـر دفـاع جرمنـی نیـز بـه تازگـی اعـام کـرده اسـت کـه شـمار 
سـربازان کشـور در افغانسـتان را از 980 به 1300 نفر افزایش خواهد 

داد.
دبیـرکل ناتـو تاکیـد کـرده اسـت کـه هـدف ُکلـی حضـور ناتـو در 
افغانسـتان آمـوزش و توانایی بخشـیدن بـه نیرو های افغـان در مبارزه 

بـا طالبـان و تروریزم اسـت.
وی بیـان داشـته کـه افغانسـتان در حـال حاضـر بـا مشـکات زیادی 
روبروسـت امـا در عیـن حال تعهـد و حرفه یـی بودن نیروهـای افغان 

کـه مسـوولیت امنیـت کشـور شـان را دارنـد قابل اطمینان اسـت.
ینـس اسـتولتنبرگ دبیـرکل ناتو در حالـی در مورد افزایـش نیرو های 
ناتـو در افغانسـتان صحبـت کرده که قرار اسـت فیصله نهایـی در این 
مـورد در جلسـه ناتـو کـه در 11 و 12 ماه جوالی سـال جاری میادی 

در بروکسـل پایتخـت بلجیم برگزار می شـود، اعـام گردد.

انـرژی و آب...  توهیـن به وزیر 
ــرژی و آب در حقیقــت  ــر ان ــی وزی کــه علــی احمــد عثمان
ــی  ــت وحــدت مل ــه حکوم ــرات در کابین ــردم ه ــده م نماین
اســت و توهیــن او بــرای مــردم هــرات قابــل تحمل نیســت.
ــی شــده  ــر آب مرتکــب جرم ــر وزی ــه اگ ــرد ک ــد ک او تاکی
اســت بایــد پرونــده اش از طریــق نهادهــای عدلــی و 
قضایــی رســمًا زیــر پیگــرد قــرار گیــرد وگرنــه نبایــد چنیــن 

ــرد. ــورت گی ــا او ص کاری ب
ایــن در حالــی اســت کــه روز پنجشــنبه )3 جــوزا( نیروهــای 
میــدان بیــن المللــی حامــد کــرزی در کابــل از ســفر علــی 
ــخ و  ــت بل ــه والی ــرژی و آب ب ــر ان ــی وزی ــد عثمان احم
ــن کار  ــزه ای ــوز علــت و انگی ــری کــرد. تاهن هــرات جلوگی

حکومــت مشــخص نشــده اســت.
رییــس جمهــور غنــی هنــگام افتتــاح پــروژه تاپــی نیــز آقــای 

عثمانــی را بــا خــود بــه هــرات نبــرده بــود.
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موجـی از درخواسـت ها در شـبکه هـای اجتماعی 
انترنـت بـه خاطـر دادن شـهروندی هنـد بـه راشـد 
خـان سـتاره کریکیـت افغانسـتان باعـث شـد کـه 
مقامـات ارشـد دو کشـور در ایـن مـورد واکنـش 

نشـان دهنـد. آیـا راشـد خـان هنـدی می شـود؟
در پـی نمایـش تـک نفـره فـوق العـاده راشـد خان 
بازیکـن تیـم ملـی کریکیـت افغانسـتان، کـه تیـم 
»سـنرایزرس« حیـدر آبـاد را بـه مرحلـه نهایی لیگ 
کریکیـت  هواخواهـان  رسـاند،  هندوسـتان  برتـر 
هندوسـتان از دولـت کشورشـان خواهـان اعطـای 

شـهروندی بـه وی شـدند.
کریکیـت  ملـی  تیـم  سـاله   19 بازیکـن  راشـد 
افغانسـتان کـه از مدتـی بـه ایـن سـو برای باشـگاه 
کریکیـت حیدرآبـاد هندوسـتان بـازی مـی کند، در 
بـازی اخیـرش با بـه دسـت آوردن نتیجه شکسـت 
ناپذیـر 3۴ »آف« در 10 تـوپ نتیجـه 17۴ بـر هفت 
را بـرای تیمـش رقـم زد و تیم »نایـت رایدر« کلکته 
را بـا تـوپ چرخشـی سـریع بـا ادعـای سـه بر 19 
در چهـار آور مواجـه سـاخت. او در این بازی اصًا 
»اسـپینر« بـود. اسـپینر بـه نوعـی انداختـن توپ در 
حالـت چرخشـی در کریکیـت کـه راسـت و چپ 

مـی گویند. دارد، 
ایـن کافـی نبـود و راشـد بـا سـهم گرفتـن در یک 
دوش دو تـوپ را گرفـت و در نزدیکـی خط طناب 
در میـدان بـازی در آخریـن آور توانسـت تیمـش 
»سـنرایزرس«  تیـم  برنـده سـازد.  در 1۴ دوش  را 
بـا بـازی فـوق العـاده راشـد خان بـه رقابـت های 
نهایـی لیـگ برتـر کریکیـت هندوسـتان راه یافت و 

قـرار اسـت در اسـتدیوم وانکهیـد شـهر ممبئـی در 
برابـر باشـگاه »چینای سـوپر کینگـس« رقابت کند.
پـس از ایـن درخشـش راشـد خـان، هواخواهـان 
کریکیـت هندوسـتان موجـی از درخواسـت هـا را 
در تویتـر و فیـس بـوک بـه راه انداختـه و خواهـان 
دادن شـهروندی هندوسـتان به راشـد خان گردیند. 

وزیـر  نخسـت  عنوانـی  درخواسـت  هـا  میلیـون 
و وزارت خارجـه هنـد باعـث شـد کـه سوشـیما 
ایـن  بـه  هندوسـتان  خارجـه  وزیـر  سـواراج 
درخواسـت ها پاسـخ بدهـد. وی در پیامـی تویتری 
نوشـت: »همـه تویت هـا را دیدم، دادن شـهروندی 

وظیفـه وزارت داخلـه اسـت«.
محمـد اشـرف غنی رئیـس جمهـور افغانسـتان نیز 
بـه سـرعت بـه ایـن درخواسـت هـا واکنش نشـان 
داد و در پیامـی تویتـری نوشـت: »افغـان هـا واقعـا 
به قهرمان شـان راشـد خـان افتخار مـی کنند«. وی 

کـه در ایـن تویـت نارینـدرا مـودی نخسـت وزیـر 
کـرد:  اضافـه  بـود،  کـرده  ضمیمـه  را  هندوسـتان 
»مـن از دوسـتان هنـدی مان کـه موقعیـت را فراهم 
سـاخته انـد کـه بازیکنـان مـان توانمنـدی شـان را 

سپاسـگزارم«. دهند،  نشـان 
امـا رئیـس جمهـور افغانسـتان در ایـن تویـت بـه 
»راشـد  نوشـت:  مـودی  ناردینـدرا  بـه  وضاحـت 
بهتریـن هـا را در مـورد افغانسـتان بـه ما یـادآوری 
مـی کنـد. او بـرای جهـان کریکیـت یـک ثـروت 

اسـت. نـه، مـا او را نمـی دهیـم«.
برخـی از کاربـران شـبکه هـای اجتماعـی از ایـن 
واکنـش رئیـس جمهـور افغانسـتان سـتایش کـرده 
انـد، امـا برخـی دیگـر از آن انتقـاد کـرده و گفتـه 
انـد رئیـس جمهـور افغانسـتان نمـی توانـد کسـی 
را مجبـور کنـد کـه تابعیـت کشـور دیگـری را بـه 
دسـت نیـاورد و آن را تصمیم شـخصی راشـد خان 

اند. خوانـده 
رحمت یکی از کاربران نوشـته حکومت افغانسـتان 
بـه جـای مداخلـه در امور شـخصی باید بـر مبارزه 
بـا تروریسـم تمرکـز کنـد: »رئیس جمهـور اگر می 
خواهـد مـردم از تابعیـت افغانسـتان فـرار نکننـد، 
امنیـت شـان را تامیـن کنـد. مـردم افغانسـتان حتی 
در میـدان هـای ورزشـی هم کشـته می شـوند. مثل 
انفجارهایـی کـه در جریـان مسـابقات کریکیت در 

ننگرهـار رخ داد«. 
راشـد خـان کـه در والیـت ننگرهـار بـه دنیـا آمده 
و جوانتریـن بازیکـن تیم ملـی کریکیت افغانسـتان 
اسـت، در سـال 2017 بهتریـن ویکـت گیـر و در 
جهـان  در  بالـر  بهتریـن  عنـوان  بـه   2018 سـال 

شـناخته شـده اسـت.
وی پـس از ایـن پیـروزی اش در صفحه فیس بوک 
اش نوشـت: »خرسـندم کـه بار دیگـر در بازی های 

»آی پـی ال« بازیکـن خـوب انتخـاب شـدم. جایزه 
را بـه شـهدا و مجروحیـن میـدان کریکت در شـهر 

جـال آبـاد تقدیم مـی کنم. زنـده باد افغانسـتان«.
روپیـه  میلیـون   ۴0 گذشـته  سـال  حیدرآبـاد  تیـم 
هنـدی را به افغانسـتان وطن راشـد خـان پرداخت، 
کشـوری کـه کریکیـت در آن محبوب اسـت، اما به 
دلیـل دهـه هـا جنـگ متـداوم، امکانـات بـرای این 

ورزش بسـیار کم اسـت.
ایـن کـه قـرارداد حقوقـی راشـد  از  امسـال قبـل 
خـان بـا تیـم حیدرآبـاد دوبـاره امضا شـود، رقابت 
تـا  افتـاد  راه  بـه  بازیکـن  ایـن  بـر سـر  شـدیدی 
باالخـره بـا 90 میلیـون روپیه یـا 1.33 میلیـون دالر 

حیدرآبـاد او را از خـود سـاخت.
وی در اکتوبـر 2015 زمانـی که فقط 17 سـال عمر 
داشـت، توانایـی اش را در بـازی هـای بیـن المللی 
نشـان داد و از سـوی شـورای بین المللی کریکیت 
در بـازی هـای 20 آوره و 50 آوره به عنوان بهترین 
تـوپ انـداز »بالـر« جهـان در رده سـنی خـودش 

شـناخته شد.
روز جمعـه او در بـازی اش بـا به دسـت آوردن 21 
ویکـت بـا نـرخ اقتصـادی کمتـر از هفت توانسـت 
افتخـار را از سـاچین تندولـکار قهرمان سـابق توپ 
زنی هندوسـتان کسـب کنـد. تندولـکار در تویترش 
نوشـت: »راشـد خان 19 سـاله همیشـه یک اسـپینر 
خـوب بـود، امـا حـاال نظـرم عـوض شـده و مـی 
بخـش  ایـن  در  جهـان  اسـپینر  بهتریـن  او  گویـم 
داشـته  خاطـر  »بـه  گفـت:  همچنـان  وی  اسـت«. 
باشـید کـه او توانایی هایی نیز در تـوپ زنی دارد«. 
تـام مـودی مربـی تیـم حیدرآبـاد قبـا پیـش بینـی 
کـرده بـود که راشـد خـان تاثیرگـذاری زیـادی در 
تغییـر نتایـج در لیـک برتـر هندوسـتان »آی پی ال« 

داشـت. خواهد 
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محی الدین مهدی

یادِ یارِ از دست رفته:
ــته از  ــن کام گذش ــم؛ در ای ــه او را کاکا می خواندی ــا هم م
این کــه بــه ســنش توجــه داشــتیم؛ وقــار، شــجاعت و هیکل 
ــد  ــک ســر و گــردن« بلن ــه »ی ــود ک ــی داده ب ــه او وجاهت برجســته اش، ب
ــان می ســاخت.  ــر صاحــب نمای ــاران آم ــایر ی ــه س ــش را نســبت ب بودن
ــی  ــا صابت ــدیم؛ ب ــل می ش ــه او متوس ــد، ب ــش می آم ــکلی پی ــی مش وقت
ــد«، و  ــه بزنی ــان حلق ــام دورِ کاکات ــت: »بچ ــت می گف ــا صمیمی ــوأم ب ت
حیــن اداِی ایــن کلمــات، دســتان ســتبرش را بحرکــت در مــی آورد، کــه 

ــرد. ــره را رســم می ک ــک دای ــوا صــورت ی ــی در ه گوی
ــاال  ــزۀ ب ــد، وجی ــط بودن ــه و در آن محی ــه در آن حلق ــده ای ک ــرای ع ب
شــناخته شــده اســت و می داننــد کــه آن جملــه از شــوخی های شــیرین 
فورمــول شــهید بــود؛ عیــاری از جمــع آنانــی کــه بــه قهرمــان ملــی عشــق 
ــر صاحــب را  ــول آم ــی فورم ــود وقت ــا ب ــان بی ری ــن چن ــد و ای می ورزی
»آمــر بچــم« می گفــت، ذره ای تکــدر در ســیمای آمــر مشــاهده نمی شــد.
بــاری، روی موضوعــی میانــۀ ســید اکــرام الدیــن آغا)کــه خــود از یــاران 
پاکــدل و از هم ســنگران شــامل مســعود بــود(، بــا آمــر صاحــب خــراب 
شــد. جمعــی کــه بــا مشــار الیــه خصومــت شــخصی داشــتند، از وضعیت 

پیــش آمــده اســتفاده کــرده، علیــه او بــه اقدامــات نظامــی دســت زدنــد.
فورمــول شــهید -مثــل همیشــه- مــا را جمــع کــرد؛ خــود پیــش و مــا در 
ــم. فورمــول از آمــر صاحــب خواســت  ــزد آمــر صاحــب رفتی قفایــش ن
ــرده،  ــرداری ک ــت بهره ب ــب از وضعی ــا صاح ــان آغ ــذارد مخالف ــه نگ ک
ــه  ــا ب ــر صاحــب بن ــد. آم ــا صاحــب را محاصــره کنن ــزل آغ محــل و من
نزاکتــی کــه اشــاره شــد، در قبــال موضــوع، موقــف بی طرفــی نشــان داد. 
فورمــول گفــت: آمــر بچــم، بی طرفــِی تــو در برابــر تهدیــدی کــه علیــه 
ــه معنــای  ــه معنــای تشــجیع مخالفــان او و ب ســید اکــرام وجــود دارد، ب
ــار را داشــته  ــن انتظ ــم همی ــا ه ــا م ــل او اســت. آی ــر قت ــوا ب صــدور فت
ــرف  ــو بی ط ــم، ت ــرار گرفتی ــمن ق ــرۀ دش ــی در محاص ــه وقت ــیم ک باش

می باشــی؟
ــا گفــت:  ــه همــۀ م ــرد، ســپس رو ب ــی ســکوت ک ــر صاحــب لحظات آم
اگــر چیــزی می توانیــد مانعــی نیســت. همیــن بگفــت و از جــا برخاســت 
ــود.  ــا هــم ماندیــم؛ فورمــول معــاون کمیتــۀ نظامــی ب و بیــرون رفــت. ب
ــرای دفــع خطــری کــه متوجــِه آغــا  ــر آن قــرار گرفــت کــه ب مشــوره ب
ــوار؛  ــی دش ــود. تصمیم ــتاده ش ــات فرس ــه او مهم ــت، ب ــب اس صاح
ــه  ــن مســوولیتی را ب ــد چنی ــر! چــه کســی می توان خــاف خواســت آم
عهــده بگیــرد؟ فورمــول گفــت: »خشــم آمــر فــرو می نشــیند، ولــی اگــر 
غفلــت کنیــم، ســید اکــرام را از دســت می دهیــم و ایــن جبــران نخواهــد 
شــد.« امیــدوارم جنــاب آغــا صاحــب حوصلــۀ نــگارش روایــت دیگــر 

ایــن قصــه را داشــته باشــند.

كمال الدین حامد

مناطــق قبایلــی آن ســوی دیورنــد رســمًا بــه پاکســتان ادغــام 
ــرای مــردم  ــه، ب شــد، گذشــته از تمــام حواشــی ایــن قضی
ــان  ــه می ــت. فاصل ــش اس ــه پی ــدی ب ــدم بلن ــه ق آن منطق
ــی  ــط درون ــا رواب ــه ب ــک جامع ــتن ی ــط در داش ــت، فق ــت و مدنی بدوی
ــق از  ــن مناط ــت. ای ــق یاف ــا تحق ــروز آنج ــه ام ــد ک ــک می باش ارگانی
معــدود مناطقــی در جهــان بــود کــه از حاکمیــت یــک فرهنــگ بــدوی 
ــش و  ــواع کن ــام ان ــی تم ــد اصل ــدوی، مول ــگ ب ــرد. فرهن ــج می ب رن
ــن  ــورت، ای ــر ص ــه ه ــد. ب ــی می باش ــر مدن ــن و غی ــای خش واکنش ه

ــد. ــان باش ــارک ش پیشــرفت مب

فیـسبـوک نـــامــه

مــابـدتــربیهمیشـویم!

راشدخانستارۀهندشد

در تاریـخ رسـمی و درسـی بـه مـا گفتـه می شـود 
کـه احمدشـاه بابـای غـازی بـه هند لشـکر کشـید 
و هنـد را تـار و مـار کـرد؛ ایـن لقـب غـازی را 
بـرای لشکرکشـی بـه هند کمایـی کـرد. نمی گویند 
لشکرکشـی احمدشـاه بابـای غـازی به هند اشـتباه 
بـود، بهتـر بـود بـه روابـط داخلـی کشـور توجـه 
قبیله یـی را اصـاح می کـرد. می کـرد و سـاختار 

در تاریـخ مـا هیـچ اشـتباهی وجـود ندارد کـه مایۀ 
عبـرت مـا شـود. از تعـدد زنـان و حرم سـراهای 
شـاهان بـه افتخـار یـاد می شـود؛ گفتـه نمی شـود 
کـه تعـداد ایـن ازدواج هـا سیاسـی بود کـه از زنان 
سوءاسـتفاده می شـد و بـه نوعـی ایـن ازدواج های 
سیاسـی، گروگان گیـری زنـان توسـط شـاهان مـا 
از سـران قومـی بـود کـه احمدشـاه بابـای غـازی 
ایـن  بـرای  را  قبایـل  و  اقـوام  سـران  دختـران 
منظـور بـه نـکاح تیمورشـاه درآورده بـود. تعـداد 
و  محـض  هوس رانـی  بـرای  دیگـر  ازدواج هـای 

بیماری هـای جنسـی شـاهان مـا بـود.
گفتـه نمی شـود کـه شـاهزاده گان مـا بـرای قدرت 
بعـد از تیمورشـاه بـرادر، برادر را می کشـت و کور 
می کـرد؛ قـدرت بـرای شـان هـوس بـود، کـدام 
هـدف اجتماعـی و سیاسـی در پـی نداشـت کـه 
بـرای منفعـت اجتماعـی و تحکیـم روابط سیاسـی 

از قـدرت اسـتفاده شـود.
بـه مـا گفتـه می شـود کـه عبدالرحمـان خـان افراد 
باغـی و متمـرد را کشـت و تـار و مـار کـرد؛ گفته 
نمی شـود کـه عبدالرحمان خـان، مـرد و زن هزاره 

را بـه اسـارت گرفـت و به عنوان برده، مورد سـودا 
و فروخـت قـرار داد تـا زمـان امـان اهلل خـان ایـن 
سـنت پادشـاهی عبدالرحمان خانی رواج داشـت و 

بود. ارزش سـلطنتی 
گفتـه نمی شـود کـه خـط دیورنـد را عبدالرحمـان 
قـدرت  حفـظ  بـرای  انگلیـس  بـا  خـان 
خانواده گـی اش معاملـه کـرد تـا انگلیـس، قـدرت 
خانواده گـی و پدرمورثـی عبدالرحمـان خـان را در 
افغانسـتان بـه رسـمیت بشناسـد. عبدالرحمان خان 
می شـود،  مامـت  و...  پـدرام  نمی شـود؛  مامـت 

انـگار مـا خـط دیورنـد را معاملـه کرده ایـم.
اشـتباه  گذشـته  حکومت هـای  نمی شـود  گفتـه 
جامعه شناسـی  و  اجتماعـی  مناسـبات  و  کردنـد 
سـاختار قومـی مردم افغانسـتان را در نظـر نگرفتند 
و نخواسـتند تـا بـرای ملت شـدن، از این سـاختار 
عبـور کننـد؛ فقط بـا سـرکوب گری، دیگـران را به 
سـکوت وا داشـتند. نتیجـه، وضعیتـی شـد کـه مـا 
فعـًا در آن قـرار داریـم؛ بلکـه گفتـه می شـود کـه 

چـرا سـاکت و خامـوش نیسـتید!
مملـو  مـا  فرهنـگ  و  تاریـخ  نمی شـود  گفتـه 
کـه  بـوده  بـدوی  و  غریـزی  احسـاس های  از 
عقانیـت  از  مرحله یـی  بـه  نتوانسـته ایم  هیـچ گاه 
بلکـه  برسـیم،  دیگرپذیـری  و  خودانتقادگـری  و 
هیـچ  کـه  داشـته ایم  تاریخـی  مـا  می شـود  گفتـه 
ملتـی چنیـن تاریـخ و فرهنگ بـا افتخـار را تجربه 
ایـن، مـا را طـوری تربیـت  بنابـر  نکـرده اسـت؛ 
می کننـد که به زن سـتیزی، بـه عدم دیگرزیسـتی و 

بیگانه پنـداری دیگـری، بـه عصبیت هـای قبیله یـی 
و پشـت پدری، بـه ارزش هـای بدوی و بـه فرهنگ 
و اخـاق غریزه یـی و نره محـور )مردمحـور( خود 

افتخـار کنیـم؛ ایـن یعنـی افتخـار بـه نادانـی!
دو  بـه  جهـان  مـردم،  مـا  درسـی  تاریخ هـای  در 
بخـش تقسـیم می شـوند؛ مسـلمان و کافـر. کافـر 
همـه بـد اسـت و قابـل کشـتن. در بیـن مسـلمان 
نیـز تنها گروهی بهترین انسـان اسـت که در بخش 
اول نـام خـود »افغانیـت« دارد و در بخـش دوم نام 
خـود »اسـامیت« دارد. این انسـان، فوق العاده ترین 
انسـان روی زمیـن اسـت؛ بـه ویـژه در »افغانیـت« 
ایـن  کـه  دارد  وجـود  ارزش هایـی  انسـان،  ایـن 
ارزش هـا در خـون هیـچ ملت و انسـان دیگـر پیدا 

نمی شـود!
زن، احسـاس زن، نـگاه زن بـه زنده گـی، عاطفـۀ 
جایگاهـی  مـا  درسـی  کتاب هـای  در  و...  زنانـه 
نـدارد. در ُکل، زن بـودن از نظـر فرهنگـی مقابـل 
مردبـودن و فرهنـگ مردانه گـی تلقـی شـده، بـد 
قضاوت هـا  اسـتدالل،  شـیوۀ  می شـود.  معرفـی 
بـدی همـه  بـرای توضیـح خوبـی و  تمثیل هـا  و 
جنسـیت زده، غریـزی و نره محور اسـت که ریشـه 

دارد. غریـزی  عصبیت هـای  در 
بنابـر ایـن، تنها حاکمیتی کـه در تاریخ هیچ اشـتباه 
مایـۀ  کـه  نـدارد  معذرتخواهـی  بـرای  و خطایـی 
عبـرت مـا شـود؛ حاکمیـت ما اسـت؛ بایـد افتخار 

! کنیم
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پارلمــان پاکســتان الیحــه الحــاق مناطــق قبایلــی بــه ایالــت 
خیبرپختونخــوا را تاییــد کــرد. ایــن منطقــه از دیرزمانــی در 
ــی  ــواع قاچــاق و فــروش اســلحه غیرقانون ملیشــه گری، ان
شــهرت دارد و پناهــگاه امــن گروه هــای تروریســتی 

می باشــد.
 بــارک اوبامــا رییس جمهــور قبلــی ایــاالت متحــده 
امریــکا ایــن منطقــه را »خطرنــاک تریــن مــکان در جهــان« 
ــی پاکســتان از  ــون قبایل ــه بی قان ــن منطق ــود. ای ــده ب خوان
دیرزمانــی بــه ایــن ســو مــکان امنــی بــرای ملیشــه هــای 

ــوده اســت. ــان ب ــده و طالب مســلح القاع
حــاال ایــن مناطــق کوهســتانی نیمــه خودمختــار در مــرز بــا 
افغانســتان قــرار اســت توســط حکومــت پاکســتان، پــس از 
رای گیــری روز پنــج شــنبه در پارلمــان، بــا خــاک اصلــی 

ایــن کشــور در ایالــت خیبرپختونخــواه الحــاق گــردد.
ــتم  ــت سیس ــر حاکمی ــق زی ــن مناط ــم ای ــن تصمی ــا ای ب
سیاســی و قضایــی پاکســتان قــرار مــی گیــرد، مناطقــی کــه 
ــا و  ــتعمار بریتانی ــن دوران اس ــه توســط قوانی ــوز آزادان هن
سیســتم قبیلــه ای اداره مــی شــود و همیشــه در حاشــیه ای 

از مســائل کشــوری قــرار داشــته اســت. 
ــت  ــی از هف ــا« مجموعه ی ــا »فات ــدرال ی ــی ف ــق قبایل مناط
ناحیــه )اجنســی( در امتــداد مــرز شــمال غربــی پاکســتان با 
افغانســتان اســت. ایــن مناطــق تقریبــا پنــج میلیــون نفــوس 

دارد کــه اکثــراً از قــوم پشــتون هســتند.
فاتــا یــک اداره فدرالــی خلــق شــده توســط قوانیــن دوران 
اســتعمار بریتانیــا اســت. در زمــان اســتمعار هنــد بریتانوی، 
ایــن منطقــه بــرای خامــوش ســاختن جنگجویــان پشــتون 
ــه  ــتعمار در منطق ــه اس ــر هرگون ــه در براب ــد ک ــاد ش ایج

شــان مبــارزه مــی کردنــد.
ــل و  ــل در ح ــط حائ ــوان خ ــه عن ــًا ب ــه عمدت ــن منطق ای
فصــل مــرزی میــان پاکســتان و افغانســتان امــروزی عمــل 
ــد و  ــر خری ــه خاط ــی ب ــه قبایل ــن منطق ــت. ای ــرده اس ک
ــی، کاالهــای  ــروش ســاح هــای ارزان قیمــت غیرقانون ف
ــه  ــاک ک ــواد مخــدر، چــرس و تری ــه شــمول م قاچــاق ب
هــم در فاتــا و هــم در افغانســتان تولیــد مــی شــوند، بســیار 

ــام اســت. بدن
بریتانیــا در ســال 1901 مقــررات جرایــم مــرزی را تدویــن 
کــرد. مجموعــه ای از قوانینــی کــه براســاس آن، حاکمــان 
ــا قــدرت  سیاســی تعییــن مــی شــد تــا بــر ایــن مناطــق ب
ــام  ــه حــق مجــازات تم ــد، از جمل ــت کنن ــراوان حکوم ف
ــرد واحــد از همــان  ــک ف ــه خاطــر جــرم ی ــه ب ــک قبیل ی

قبیلــه. 
شــمیم شــاهد یــک خبرنــگار آزاد در مناطــق قبیلــی 
ــق  ــردم مناط ــا م ــت: »ب ــه گف ــه ول ــه دویچ ــتان ب پاکس
ــه  ــه فیصل ــود. هم ــی ش ــورد م ــرده برخ ــل ب ــی مث قبایل
ــچ  ــردم هی ــه دســت سیاســتمداران حکومــت اســت و م ب
اختیــاری ندارنــد. فیصلــه آنهــا نهایــی اســت و بــه محکمــه 

ــت.« ــرورت نیس ض
ــن  ــز اداره ای ــال 19۴7 نی ــتان در س ــاد پاکس ــس از ایج پ
مناطــق قبایلــی فــدرال براســاس سیســتم اســتعماری ادامــه 
ــن  ــختگیرانه و همچنی ــن س ــکل از قوانی ــه متش ــت ک یاف
ــب  ــه هــدف آن ترغی ــود ک ــاری ب ــدازه ای خودمخت ــا ان ت

ــود.  ــه کشــور ب ــه پیوســتن ب ــی ب ــذان قبایل متنف
ــی داشــت و باعــث شــد کــه  ــاری هــم بهای ــا خودمخت ام
ــن  ــه ای ــی ب ــعه ی ــای توس ــه کمــک ه ــن ده ــرای چندی ب
ــق  مناطــق ســرازیر نشــود و نتیجــه آن یــک شــکاف عمی
میــان مناطــق قبایلــی و ســایر مناطــق پاکســتان اســت. ایــن 
ــم  ــی را فراه ــه گرای ــه ملیش ــان زمین ــاری همچن خودمخت
ــتان  ــایه اش افغانس ــتان و همس ــرای پاکس ــه ب ــاخت ک س

ــار آورده اســت. ــه ب ــب ویرانگــری ب عواق
در ســال 1979، پــس از حملــه اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــگاه  ــان پای ــی همچن ــق قبایل ــتان، مناط ــه افغانس ــابق ب س
ــه شــوروی  ــن علی ــی شورشــگری مجاهدی ــی اصل عملیات
ــت  ــه از حمای ــیانی ک ــد؛ شورش ــتان ش ــابق در افغانس س
ــکا  ــده امری ــاالت متح ــزی ای ــتخبارات مرک ــازمان اس س

ــد.  ــوردار بودن برخ
ســپس ایــن مناطــق بــه محلــی جــذاب بــرای جنگجویــان 
اســامگرا از سراســر جهــان تبدیــل شــد و برخــی از آنــان 
ــده را  ــتی القاع ــروه تروریس ــرات گ ــتون فق ــت س در نهای

تشــکیل دادنــد.  
ــرج  ــر ب ــس از حمــات یازدهــم ســپتمبر ســال 2001 ب پ
هــای دوگانــه تجــارت جهانــی در نیویــارک، ایــن منطقــه 
ــی  ــه در پ ــد ک ــده ش ــان و القاع ــای طالب ــه ه ــرق ملیش غ
حمــات امریــکا بــا عبــور از مــرز پرمنفــذ افغانســتان بــه 
ــک  ــه تحری ــان ب ــه همچن ــن منطق ــد. ای ــرار کردن ــا ف آنج

ــه از  ــدرت بخشــید ک ــی« ق ــی پ ــی ت ــان پاکســتان »ت طالب
ــود. ــی مســتقر ب ــل در وزیرســتان جنوب ــا قب ــدت ه م

ســتیزه جویــی خونیــن تحریــک طالبــان پاکســتان در 
ــش  ــی ارت ــترده نظام ــات گس ــه حم ــتان، ب ــل پاکس داخ
ایــن کشــور در مناطــق قبایلــی انجامیــد. اســام آبــاد ادعــا 
مــی کنــد کــه ایــن منطقــه تــا حــد زیــادی از وجود ســتیزه 
جویــان پــاک شــده اســت. ایــاالت متحــده همچنیــن ســال 
هــا بــه هــدف حملــه بــر ســتیزه جویــان در ایــن منطقــه 
ــه  ــد ک ــی کن ــتفاده م ــین اس ــدون سرنش ــای ب از هواپیماه

ــه خشــم پاکســتان منجــر شــده اســت. اغلــب ب
حــاال ارتــش پاکســتان ادعــا مــی کنــد کــه پناهــگاه هــای 
ــال  ــه در ح ــده و گفت ــن ش ــه ک ــتان ریش ــن تروریس ام
ســاختن حصــار مــرزی در امتــداد مــرز مــی باشــد. شــمیم 
شــاهد خبرنــگار آزاد  افــزود: »از زمانــی کــه ارتــش 
پاکســتان آنجــا آمــد و پوســته ســاخت، خشــونت بیشــتر 
شــد. ایــن حالــت باعــث شــد کــه تقاضــا بــرای مقــررات 

ــرزی بیشــتر شــود«.  ــم م جرای
بــه هــر حــال اداره دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور امریــکا 
همــواره پاکســتان را متهــم مــی کنــد کــه هنــوز هــم گــروه 
هــای شورشــی بــه شــمول طالبــان از ایــن مناطــق اســتفاده 
کــرده و بــه نیروهــای افغــان و ناتــو در افغانســتان حملــه 

مــی کننــد. 
ــار  ــه خودمخت ــق نیم ــن مناط ــم الحــاق ای ــتان تصمی پاکس
ــاذ  ــس از آن اتخ ــوا را پ ــت خیبرپختونخ ــه ایال ــی ب قبایل
ــق،  ــن مناط ــی از ای ــد حقوق ــش جدی ــک جنب ــه ی ــرد ک ک
ــرای  ــان ب ــه از قلمروش ــرد ک ــم ک ــتان را مته ــش پاکس ارت
ــی  ــتفاده م ــی ســوء اس ــتیزه جوی ــای س ــروه ه ــت گ تقوی

ــد.  ــی جنگن ــتان م ــاک افغانس ــه در خ ــد ک کن

دوران  در  آمریـکا  ارتـش  از وضعیـت  انتقـاد  بـا  ترامـپ 
بـاراک اوبامـا، رئیس جمهـور پیشـین ایـن کشـور گفـت: 
دیگـر آمریـکا بـه خاطـر ارتشـش خجالـت نمی کشـد بعد 
از رفتـن اوبامـا ارتـش احتـرام خـود را در جهان به دسـت 

آورده اسـت.
به نوشـته روزنامـه دیلی میل، دونالد ترامـپ، رئیس جمهور 
فارغ التحصیـان  میـان   در  خـود  سـخنرانی  در  آمریـکا 
دانشـگاه نیـروی دریایـی آمریـکا گفـت: آمریـکا بـه دلیـل 
تضعیـف غـرور ملی و اقتـدار ارتش عذرخواهـی نمی کند. 
آمریـکا بزرگتریـن نیـروی مبـارزه بـرای صلـح، عدالـت و 
آزادی در تاریـخ جهـان را دارد. مـا بـه تازگـی قدرتمندتـر 
شـده ایم. خیلـی زیـاد. ما دیگـر بـرای آمریـکا عذرخواهی 
دیگـر  خاسـته ایم.  پـا  بـه  آمریـکا  بـرای  بلکـه  نمی کنیـم 

بود. نخواهـد  عذرخواهـی 
دونالـد ترامـپ در اظهـارات خـود بـه طـور تلویحـی بـه 
اوبامـا اشـاره کـرد کـه همـواره مخالفانـش او را  بـاراک 
بـه عنـوان کسـی کـه بـه خاطـر اقدامـات آمریـکا معذرت 

می کننـد. معرفـی  می خواسـت، 
ترامـپ اعـام کـرد: آمریـکا احترامـی کـه در طول سـالیان 
گذشـته بـه آن عـادت کـرده بـود را دوباره به دسـت آورده 
اسـت. دشـمنان آمریـکا تاش می کننـد آمریـکا را تکه تکه 
کننـد امـا دیگـر نمی تواننـد ایـن کار را انجـام دهنـد. مـا 
حقایـق را می دانیـم و دربـاره حقایـق صحبـت می کنیـم. ما 

از ایـن حقایـق حمایـت خواهیـم کرد.
دریایـی  نیـروی  دانشـگاه  فارغ التحصیـان  در جمـع  وی 
آمریـکا اعـام کـرد: شـما در زمان بسـیار درسـت و خوبی 
در تاریـخ آمریـکا وارد نیـروی دریایی می شـوید، زمانی که 
آمریـکا روحیـه و اقتـدار بـزرگ خـود را دوبـاره به دسـت 
آورده اسـت. مـا هویـت و غـرور بـه دسـت آوردیـم. در 
حـال حاضـر رفـاه در داخل کشـور در حال گسـترش بوده 
و اقتصـاد کشـورمان بـه اوج خود بیشـتر از هـر زمان دیگر 

است. رسـیده 
ترامـپ خطـاب بـه سـربازان نیـروی دریایـی اعـام کـرد: 
بلـه، آنهـا بـار دیگر بـه ما احتـرام می گذارنـد. بلـه، آمریکا 

است. بازگشـته 
او در ادامـه اظهاراتـش با اشـاره بـه افزایش بودجـه نظامی 
آمریـکا بـه 716 میلیـارد دالـر گفـت: مـا ارتشـی خواهیـم 

داشـت کـه قدرتمندتـر از هـر زمـان دیگری اسـت.

ــتی از  ــی Henley & Partners  فهرس کمپن
گذرنامــه هایــی را بــه نشــر رســاند کــه بــرای 

مســافرت راحــت اســت.
ــر  ــی ب ــن کمپن ــط ای ــدی توس ــه بن ــن رتب ای
ــورهایی اســت  ــپورت کش ــده پاس ــای دارن مبن
ــورهای  ــترین کش ــه بیش ــهروندان آن ب ــه ش ک
ــد. ــزا ســفر کنن ــدون وی ــد ب ــی توانن ــان م جه
در ایــن رده بنــدی جاپــان در رده نخســت قرار 
گرفتــه کــه شــهروان ایــن کشــور بــا گذرنامــه 
ــدون  ــه 189 کشــور ب ــد ب هــای شــان می توانن
ــان و  ــگاه دوم آلم ــد. در جای ــفر کنن ــزا س وی
ــوم  ــگاه س ــور، در جای ــا 188 کش ــنگاپور ب س
ــه،  ــد، فرانس ــا، فنلن ــپانیا، ایتالی ــارک، اس دانم
ــور  ــا 187 کش ــی ب ــای جنوب ــویدن و کوری س

ــه اســت. ــرار گرفت ق
گذرنامــه روســیه در جایــگاه ۴7 قــرار گرفتــه 
و شــهروندان ایــن کشــور مــی تواننــد بــه 118 

کشــور بــدون ویــزا ســفر کننــد.
ــه کشــورهای عــراق  ــگاه آخــر گذرنام در جای
و افغانســتان قــرار گرفتــه کــه شــهروندان ایــن 
ــد  ــی توانن ــان م ــور جه ــه 30 کش ــورها ب کش

ــزا ســفر کننــد. بــدون وی
یــادآوری مــی کنیــم، کــه گذرنامــه کشــورهای 
ــای  ــگ ه ــبت جن ــه نس ــراق ب ــتان و ع افغانس
خانمانســوز و عــدم ثبــات سیاســی و اقتصــادی 
ایــن کشــورها در ایــن جایــگاه هــا قــرار 

ــد.     ــه ان گرفت

ترامپ: 

ارتش امریکا احترام خود را در جهان به دست آورد

پاسپورت عراق 
و افغانستان در ته جدول

ملیشهگری   و   اسلحه،قاچاق  پاکستان؛   قبایلی مناطق

ACKU




