
یــک حملــه کننــده انتحــاری 
ــود را در  ــت خ ــی خواس ــه م ک
ــتم  ــرال دوس ــواداران جن ــان ه می
در شــهر نــو کابــل منفجــر کنــد، 
هــدف  بــه  رســیدن  از  پیــش 
و  شناســایی  پولیــس  توســط 

ــرار گرفــت. هــدف ق
کســی  بــه  رویــداد  ایــن  در   
آســیب نرســیده اســت. حشــمت 
ــس  ــخن گوی پولی ــتانکزی س اس
ــاعت  ــی س ــت:» حوال ــل گف کاب
۱۱ قبــل از ظهــر امــروز) دیــروز( 
کــه  انتحــاری  کننــده  حملــه 
تعــدادی  تجمــع  می خواســت 
پــارک  در  را  شــهروندان  از 
ــوزه  ــات ح ــو در مربوط ــهر ن ش
چهــارم هــدف قــرار دهــد، قبــل 
از رســیدن بــه هــدف توســط 
پولیــس شناســایی و از بیــن بــرده 

ــد«. ش
در  اوضــاع  اکنــون  گفــت،  او 
کنتــرل نیروهــای امنیتــی اســت و 
اعتــراض کننــده گان نیــز محــل را 

تــرک می کننــد.
عنایــت اهلل بابــر فرهمنــد، رییــس 
دفتــر جنــرال دوســتم معــاون اول 
ریاســت بــه حملــه انتحــاری 

هــواداران  تجمــع  نزدیــک  در 
ــان  ــش نش ــتم  واکن ــرال دوس جن

ــت. داده اس
رییــس دفتــر معــاون اول ریاســت 
انتحــاری  حملــه  جمهــوری، 
ــرات را  ــل تظاه ــک مح در نزدی
یــک توطیــه مشــخص خوانــده و 
هشــدار داده کــه چنیــن حرکتــی 
مانــع رســیدن شــهروندان بــه 

نمی تواننــد. شــده  عدالــت 
حملــه  از  قبــل  حــال  باایــن 
تینــج،  احمــد  بشــیر  انتحــای 
و  نماینــده گان  مجلــس  عضــو 
جنبــش  حــزب  ســخن گوی 
از حکومــت خواســته بــود تــا 
امنیــت اعتــراض کننــده گان را 
نیروهــای  از  و  کننــد  تامییــن 
ــن  ــود در تأمی ــته ب ــی خواس امنیت
ــاش  ــان ت ــش جوان ــت جنب امنی

ــد. کنن
هــواداران حــزب جنبش اســامی 
در  کــه  اســت  روز  چهــارده 
ــد  ــراض ض ــمالی اعت ــات ش والی
خواســتار  و  دارنــد  حکومتــی 
بازگشــت جنــرال دوســتم بــه 
ــدی  ــام ال ــتان و آزادی نظ افغانس

ــد. ــاری ان قیص

ــزده  ــی پان ــدت مل ــت وح حکوم
ــرطان  ــم س ــش در یازده روز پی
ــده  ــاری فرمان ــن قیص ــام الدی نظ
پولیــس ولســوالی قیصــار و از 
جنــرال  کلیــدی  فرمانده هــان 
میمنــه  شــهر  در  را  دوســتم 
بازداشــت و بــه کابــل انتقــال 
دادنــد. ایــن اقــدام حکومــت 
ــراض بســیار گســترده  ســبب اعت
هــواداران جنــرال دوســتم شــد و 
ــت شــمالی همــه روزه  در ۹ والی
ــان  ــترده در جری ــات گس اعتراض

ــت. اس
ــاوه  ــر ع ــده گان ب ــراض کنن اعت
بنــدر  چنــد  کردنــد  مســدود 
تجــاری مهــم از جملــه بنــدر 
ــی کمیســیون  ــر والیت ــه، دفات آقین
انتخابــات را در شــش والیــت 
شــمالی و بــه تازه گــی دیــروز 
تخــار  والیــت  والــی  دفتــر 
ــن،  ــار ای ــد. در کن ــته ان ــز  بس نی
و  دولتــی  ادارات  از  شــماری 
شــان  دفاتــر  نیــز  موسســات 
در نتیجــه ایــن اعتراضــات در 
ــار و  ــان، تخ ــای جوزج والیت ه

فاریــاب مســدود شــده انــد.
ــه  ــی از یــک حمل ــروز در حال دی
کابــل  در  خونبــار  احتمــاال 
جلوگیــری شــد کــه روز گذشــته 
ــرب  ــه انتحــاری در غ ــک حمل ی
ورودی  درب  نزدیکــی  کابــل  
ــان  ــات، ج ــاف ده وزارت انکش
ــن  ــت و ۱۵ ت ــر را گرف ــت نف هف

ــرد. ــی ک ــر را زخم دیگ
حملــه بــه جریان هــای اعتراضــی 
در کابــل حــرف تــازه ای نیســت، 
پیــش از ایــن بارهــا حمــات 
خونبــار تروریســتی بــه اعتراضات 
ــت  ــن رخ داده اس ــی در ای مردم
ــر  کــه صدهــا کشــته و زخمــی ب

ــد. ــته ان ــای گذاش ج
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فرد حمله کنندۀ انتحاری برجان 
هواداران جنرال دوستم، بازداشت شد.

ــد  ــن قیصــاری را دســتگیر کرده ان کســانی که نظام الدی
افــراد وابســته بــه کمانــدو نیســتند، کماندوهــا خــود 
را در مســایل خــرد و کوچــک سیاســی دخیــل 

نمی ســازند.
در  خــاص  عملیات هــای  اردوی  قــول  قومانــدان 
ــی،  ــبکه های اجتماع ــده در ش ــر ش ــو نش ــک ویدی ی
ــچ  ــون هی ــه تاکن ــد ک ــب می گوی ــن مطل ــراز ای ــا اب ب
مقامــی بــه وی دســتور نــداده اســت کــه کســی را بــه 

ــد. ــا شــکنجکه کن ــانده و ی ــل رس قت
 او می گویــد: »مــن بــه عنــوان قومانــدان قــول اردوی 
ــر نکــرده ام  ــچ کســی ام ــه هی عملیات هــای خــاص ب
ــت و  ــان را ل ــرد افغ ــدام ف ــا ک ــان ی ــرباز افغ ــه س ک

کــوب کنــد«.
ــا  ــه م ــت ب ــری حکوم ــر رهب ــه اگ ــرد ک ــد ک او تاکی
دســتور قانونــی و اصولــی صــادر کنــد، در ایــن 
ــن  ــا در ای ــرد؛ ام ــم ک ــی خواهی ــورت آن را عمل ص
اواخــر و در ایــن کشــمکش ها هیــچ کمانــدوی 

ــت. ــوده اس ــامل نب ش
وی همچنــان گفــت: مــن بارها  بــه مقامــات حکومتی 

ــراد  ــام، کاه و یونیفــرم کماندوهــا، اف ــه از ن ــم ک گفت
غیــر رســمی اســتفاده می کننــد، در بــازوی محافظــان 
نماینــده گان  مجلــس، برچســپ »ارم« کمانــدو دیــده 
ــن  ــی ای ــتند؟ تمام ــدو اس ــان کمان ــا آن ــود، آی می ش
ــوء  ــدو س ــام کمان ــه از ن ــد ک ــان می ده ــوارد نش م

ــود. ــتفاده می ش اس
ــان  ــدو نش ــای کمان ــده نیروه ــای فرمان ــن گفته ه ای
مــورد  در  دســتوری  هیچ گونــه  کــه  می دهــد 
نشــده  صــادر  قیصــاری  نظام الدیــن  دســتگیری 
و نیروهــای کــه در عملیــات دســتگیری شــرکت 

نبوده انــد. کمانــدو  نیروهــای  داشــتند، 
ــای  ــر نیروه ــه اگ ــود ک ــق می ش ــوال خل ــون س اکن
ــد، پــس چــه  ــل نبوده ان ــه دخی ــن قضی ــدو در ای کمان
ــد؟  ــا زده ان ــا ج ــب کماندوه ــود را در قال ــانی خ کس
ایــن فرمــان از ســوی کی هــا صــادر شده اســت؟ 
ــدو نشــان میدهــد  ــده نیروهــای کمان اظهــارات فرمان
کــه از نــام کماندوهــا اســتفاده شــده و نظامیــان دیگــر 

ــب جــا زده شــده اند.  ــن قال در ای

فرمانده قول اردوی عملیات های خاص یا کماندو:

 کماندو، در بازداشت قیصاری دخیل نیست

صفحه 3

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او

همیلتون

ناجیه نوری 
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کـدام رییس جمـهور منتـخب؟ روزنامه های کابل در چی وضعیتی قرار دارند؟
لطـفا دچـار توهـم نشویـد!

انسـداد  راه تـرانزیتی آقینـه تاجـران 
و  مـردم را  متضـرر کـرده است

نماینده گان مجلس:

برگـزاری انتخابات، تنـها راه بیـرون 
رفت از وضعیت کنـونی است



به نظر می رسـد نشست سـران پیمان اتانتیک 
شـمالی ناتـو در بروکسـل چندان بـر وفق مراد 
سـران حکومـت وحـدت ملـی آن گونـه کـه 
خودشـان انتظـار داشـته انـد، نبـوده اسـت که 
اشـرف غنـی چنـان سراسـیمه و وحشـت زده 
در کنفرانـس خبـری خـود در کابل ظاهر شـد. 
او کـه همـواره تـاش مـی کـرد کـه بـا مـزاح 
پراکنـی، حـرف هـای نیشـدار و کنایـه آمیـز، 
همـراه بـا قهقـه هـای وضوشـکن در چنیـن 
برنامـه هـای ظاهر شـود، ایـن بار چنان آشـفته 
بـود کـه در همـان نخسـتین لحظات می شـد، 
آشـفته گـی و عصبانیـت او را تشـخیص کـرد. 
هـر چنـد در زمـان ایـراد بیانیـۀ از قبـل تنظیـم 
شـده خـود کـه در مـورد کنفرانـس بروکسـل 
بـود، آقای غنی از دسـتاورد های سـخن گفت 
کـه به زعم او مـورد توجه جامعـه جهانی قرار 
گرفتـه و اعتماد بیشـتر کشـورهای کمک کننده 
را بـه خـود معطوف داشـته اسـت. او گفت که 
ایـن بـار اعضای ناتـو بـرای افغانسـتان توصیه 
نمـی کردنـد کـه در مبـارزه بـا فسـاد مصمـم 
عمـل کنـد، بـل مـی گفتنـد کـه بایـد اقـدام 
هـای صـورت گرفتـه بیشـتر گسـترش یابنـد. 
معلـوم نیسـت واقعـا کـه آقـای غنـی از کـدام 
دسـتاوردهای خـود در مبـارزه با فسـاد سـخن 
مـی گویـد که مورد توجـه جامعـه جهانی قرار 
گرفتـه باشـد. براسـاس آخریـن گـزارش های 
نهـاد هـای بیـن المللـی و از جملـه بـازرس 
ویـژه امریکا در امور بازسـازی افغانسـتان هیچ 
دسـتاوردی در عرصه مبارزه با فسـاد حکومت 
وحـدت ملی نداشـته و حتـا وضعیـت بدتر از 
زمـان حامـد کـرزی رییـس جمهوری پیشـین 
افغانسـتان توصیـف مـی شـود. در همین حال 
طـی چهـار سـال گذشـته آقـای غنـی در دیگر 
عرصه های سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی نیز 
بـا ناکامـی هـا و سرشکسـته گی هـای فروانی 
رو بـه رو بـوده اسـت. حکومت وحـدت ملی 
طـی چهـار سـال گذشـته حتـا موفق نشـد که 
کابینـۀ خـود را بـه صورت کامل بسـازد. همین 
حـاال نزدیـک بـه پنـج وزارت خانـه از سـوی 
افـراد سرپرسـت اداره مـی شـود. برنامـه های 
اقتصـادی کا تعطیـل اسـت و سـرمایه هـا رو 
بـه فـرار انـد. پـروژه تاپی کـه بـا آن همه کش 

و فـش ظاهـرا افتتـاح شـد، هنـوز یـک خواب 
و خیـال اسـت. بیـکاری و فقـر بـه اوج خـود 
رسـیده و کارد را بـه اسـتخوان مـردم رسـانده 
اسـت. در عرصـه تامین امنیـت و آوردن صلح 
نیـز کـه هیـچ اقـدام برازنـده و قابـل توجهـی 
صـورت نگرفتـه اسـت. تنهـا کاری کـه آقـای 
غنـی انجـام داد، طالبـان را نسـبت بـه هـدف 
هـای شـان مصمیـم تـر و محکم تر سـاخت و 
بـه آن هـا روحیه بخشـید کـه دسـت از مبارزه 
علیـه مـردم افغانسـتان برندارنـد. اگـر ایـن ها 
دسـتاورد هـای آقـای غنـی طـی چهـار سـال 
حکومـت داری اوسـت بایـد گفـت که دسـت 

مریـزاد، واقعـا حکومت وحدت ملـی گام های 
از بحـران  افغانسـتان  اسـتواری بـرای نجـات 
هـای متعـدد برداشـته اسـت. در ایـن نشسـت 
خبـری آقـای غنـی بـه سـوال هـای دیگـری 
نیـز پاسـخ گفـت و از جملـه در مورد نشسـت 
اخیـر برخی سـران جهـادی و احزاب سیاسـی 
افغانسـتان کـه در مـورد انتخابات پیـش رو در 
هوتـل کابـل سـرینا برگـزار شـد. آقـای غنـی 
در ایـن قسـمت تـاب و تحمـل خـود را کاما 
از دسـت داد و بـا عصبانیـت بـه ایـن احـزاب 
و سـازمان هـای جهـادی بـه گونـۀ کم سـابقۀ 
تاخـت. او گفـت کـه این هـا کی هسـتند و بر 
چه مبنایی دم از مشـروعیت سیاسـی می زنند؟ 
کارنامـه چهـل سـالۀ آن هـا در برابر همـه قرار 
دارد و هیـچ فردی در افغانسـتان به این احزاب 

و تنظیـم هـا بـاور نـدارد. او گفـت کـه به هیچ 
صـورت قانـون را فـدای خواسـت هـای ایـن 
عـده نخواهـد کـرد. در ضمـن آقـای غنـی بـا 
اعتمـاد بـه نفـس عجیبـی اظهار داشـت که اگر 
کسـی در افغانسـتان مشـروعیت داشـته باشـد، 
شـخص خـودش اسـت، چـون براسـاس رای 
میلیونـی مـردم افغانسـتان کـه به پـای صندوق 
هـای رای رفتنـد، رییـس جمهور شـده اسـت!  
آیـا واقعـا همیـن طـور اسـت؟ آیـا آقـای غنی 
دچـار سـؤتفاهم و توهـم نشـده اسـت؟ آقای 
غنـی در حالی خـود را رییس جمهـور منتخب 
مـی گویـد کـه او بـه هیـچ صـورت ۵0 جمـع 
۱ را در انتخابـات بـه دسـت نیـاورده بـود. این 
را تمـام جهـان و از جملـه مـردم افغانسـتان به 
چشـم سـر دیدنـد. اگـر آقـای غنـی براسـاس 
رای مـردم بـه ریاسـت جمهـوری افغانسـتان 
دسـت یافتـه پس حکومـت وحدت ملـی چرا 
بـا پادرمیانـی جـان کـری وزیر خارجه پیشـین 
امریـکا بـه وجود آمـد؟ آیا آقای غنی براسـاس 
ارفـاق حکومـت را بـا رقیـب انتخاباتـی خـود 
تقسـیم کـرد؟ بـه هیـچ وجه خیـر! آقـای غنی 
همـان رای را هـم کـه بـه دسـت آورده بـود، 
کامـا رای پـاک و مردمـی نبـود. یـک بخـش 
کان رای آقـای غنـی از صنـدوق هـای قـوم 
جنـرال  هـای  تـاش  و  افغانسـتان  ازبیـک 
دوسـتم بـه دسـت آمـده بـود و بخـش دیگـر 
آن را ضیـا امرخیـل رییـس پیشـین دبیرخانـۀ 
کمیسـیون انتخابـات به وسـیله گوسـفندهایش 
رقـم زده بـود. آقـای بـا ایـن توصیـف آقـای 
غنـی هم چنان از مشـروعیت انتخاباتی سـخن 
مـی گویـد؟ قـوم ازبیـک که دیگـر بـه او رای 
نخواهـد داد و همیـن حـاال نیـز رای خـود را 
از او پـس گرفتـه اسـت، فقـط مـی مانـد رای 
هـای گوسـفندی. آیا مـی توان با چنـد در صد 
رای گوسـفندی خود را رییـس جمهور مردمی 
یـک کشـور خوانـد؟ از جانـب دیگر اگـر این 
تنظیـم هـا مشـروعیت سیاسـی و  احـزاب و 
مردمـی ندارنـد، پس چـرا خودش همـواره در 
نشسـت هـای ارگ از آن هـا دعـوت مـی کند 
و با آن ها در مسـایل کان کشـور مشـوره می 
کنـد؟ آیـا دعـوت این افـراد به ارگ و مشـوره 
بـا آن هـا نوعـی مشـروعیت بخشـی بـه ایـن 
تنظیـم هـا و احـزاب سیاسـی نیسـت؟ بـه نظر 
مـی رسـد کـه آقـای غنـی بـا حـال خـوش از 
نشسـت بروکسـل برنگشـته اسـت و بـه همین 

اسـت. در  ناراحـت  بسـیار عصبانـی و  دلیـل 
ایـن نشسـت دونالد ترامـپ رییـس جمهوری 
امریـکا بـا وجـود اعـام قبلـی و دبیـرکل ناتو 
بـا او دیـدار نکردنـد. تصویرهـای هـم کـه از 
حاشـیه هـای ایـن نشسـت منتشـر شـده انـد 
نشـان مـی دهنـد کـه رهبـران دیگـر کشـورها 
نیـز هیـچ توجهـی به سـران حکومـت وحدت 
ملـی ندارنـد. ایـن دو گاهـی در میـان جمعیتی 
از رهبـران کشـورهای عضو ناتو هـم چون دو 
یتیـم از همـه جـا رانـده با شـانه هـای خمیده 
در حـال عبـور بودنـد. ایـن یعنـی اوج اهانـت 
جامعـه جهانـی و ناتـو به سـران افغانسـتان که 
از خـود در مدیریـت کشـور بـی کفایتی نشـان 

داده انـد.
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کدام رییس جمهور منتخب؟ 
لطفا دچار توهم نشوید!

 

ــی کــه شــماری از احــزاب سیاســی، مخالفــت شــان  درحال
را بــا برگــزاری انتخابــات بــا ثبــت نــام رای دهنــده گان، بــه 
اســاس تزکره هــای کاغــذی اعــان کردنــد و خواهــان 
ــده گان  ــس نماین ــده اند، مجل ــام ش ــت ن ــۀ ثب ــال پروس ابط
ــات  ــا انتخاب ــد. ام ــات ش ــزاری انتخاب ــان برگ ــروز خواه دی
مجلــس نماینــده گان و شــوراهای ولســوالی ها کــه تــا 
چنــد مــاه دیگــر طبــق تقویــم بایــد دایــر شــود، بــا چالــش 
هــا و مشــکاتی عدیده یــی مواجــه بــه نظــر میرســد. 
بی اعتمادی هــا نســبت بــه ظرفیــت کمیســیون مســتقل 
انتخابــات بــرای برگــزاری ایــن انتخابــات، بــه ســطح ملــی 
ــات  ــزاری انتخاب ــت. رگ ــش اس ــه افزای ــی رو ب و بین الملل
آینــده بــدون اصاحــات در سیســتم و کمیســیون انتخاباتــی، 
ــش از  ــد داد. پی ــش خواه ــتان افزای ــی را در افغانس بی ثبات
ایــن، تادامیچــی یاماماتــو نماینــدۀ خــاص سرمنشــی ســازمان 
ملــل متحــد بــرای افغانســتان نیــز در نشســت شــورای امنیت 
ــتقل  ــیون مس ــات کمیس ــا و اقدام ــازمان، آماده گی ه ــن س ای
ــفاف  ــع و ش ــه موق ــاِت ب ــزاری انتخاب ــرای برگ ــات ب انتخاب
ــر  ــه نظ ــم ب ــون ه ــن اکن ــود. همی ــده ب ــی خوان را، ناکاف
ــتی  ــه راس ــات ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــه کمیس ــد ک نمی رس
آمــادۀ برگــزاری انتخابــات باشــد. زیــرا ظرفیــت کمیســیون 
مســتقل انتخابــات بــرای جریــان هــای سیاســی کشــور قابــل 
قبــول نیســت. قابــل قبــول نیســت و از همیــن رو نــه جریــان 
ــات  ــه شــفافیت در انتخاب ــه هــم مــردم ب هــای سیاســی و ن
پیشــرو باورمنــد نیســتند. نهادهــای نظــارت کنــدۀ انتخابــات 
ــی  ــات م ــیون انتخاب ــز کار کمیس ــی ل ــراز نگران ــا اب ــم، ب ه
ایــن کمیســیون آماده گی هــای الزم بــرای  گوینــد کــه 
ــدارد.  ــتی ن ــه درس ــده را ب ــال آین ــات س ــزاری انتخاب برگ
ــای  ــۀ جنجال ه ــه در نتیج ــات، ک ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
ــاز کار،  ــان آغ ــده، از هم ــکیل ش ــر تش ــی و نفس گی طوالن
ایــن کمیســیون موفــق بــه ارائــۀ یــک طــرح قابــل تطبیــق و 

ــد؛ ــات، نش ــفافیت در انتخاب ــن ش ضام
ــث  ــز باع ــی نی ــیون های انتخابات ــی کمیس ــات داخل اختاف
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــا ب ــد آماده گی ه ــه رون ــده، ب ش
ــات از  ــتقل انتخاب ــیون مس ــد. کمیس ــه وارد کن ــده صدم آین
اســتقالیت الزم نیــز برخــوردار نیســت. چنانچــه نهادهــای 
ناظــر انتخابــات، اعضــای ولســی جرگــه و ســایر سیاســیون 
کشــور در طــول یــک ســال گذشــته کــه کمیســیون مســتقل 
انتخابــات آغــاز بــه کار کــرده اســت، بارهــا اســتقالیت ایــن 
ــان  ــرده اســت. نهادهــای و جری ــر ســوال ب کمیســیون را زی
هــای سیاســی کشــور دهــا دلیــل و عوامــل را یاداشــت کــرد 
انــد کــه نشــان مــی دهــد کــه ایــن کمیســیون و همیــن اداره 
سیاســی موجــود نمــی توانــد کــه انتخابــات شــفاف را دایــر 
ــی  ــد انتخابات ــیون بخواه ــن کمیس ــاال ای ــر ح ــا اگ ــد. ام کن

رادایــر کنــد از چــه اعتبــاری برخــوردار خواهــد بــود؟
ــات،  ــیون انتخاب ــه کمیس ــبت ب ــادی نس ــته از بی اعتم گذش
چالش هــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه تحلیل هــای 
ــده گان  ــس نماین ــات مجل ــدن انتخاب ــزار نش ــه برگ ــی ب مبن
ــت  ــن آن را، تقوی ــخ معی ــوالی ها در تاری ــوراهای ولس و ش

می بخشــد.
وضعیــت امنیتــی عمــًا در اکثریــت مناطــق کشــور شــکننده 
اســت و بــه اســاس گــزارش هــای معتبــر بین المللــی 
کنتــرول حکومــت افغانســتان بــر خــاک کشــور، بــه 

پایین تریــن ســطحش رســیده اســت. 
بنابرایــن، بــه نظــر می رســد کــه در حــال حاضــر حکومــت 
وحــدت ملــی بــه دلیــل مشــکاتی کــه دامن گیــرش هســت، 
ارادۀ جــدی بــه برگــزرای انتخابــات پیشــرو نــدارد و همیــن 
ــد  ــق خواه ــه تعوی ــات را ب ــر انتخاب ــار دیگ ــک ب ــاله ی مس
ــکات  ــا مش ــود ب ــر ش ــات دای ــر انتخاب ــا اگ ــت و ی انداخ
شــدیدی مواجــه خواهــد و ممکــن کــه شــماری از احــزاب 
و جریــان هــای سیاســی بــه تحریــم نتایــج آن اقــدام کننــد.
بــه همیــن دلیــل، بــرای جلوگیــری از بــروز بی ثباتــی 
احتمالــی در پــی انتخابــات، اقــدام نخســت ارادۀ قــوی 
سیاســی حکومــت بــرای راه انــدازی یــک انتخابــات 
راســتین اســت. آقــای غنــی بایــد بــه دلیــل زیــادی بــه مــردم 
اعتمــاد بدهــد کــه یــک انتخابــات شــفاف دایــر مــی شــود و 
دایــر شــدن انتخابــات شــفاف بــا توجــه بــه مهندســی هایــی 
کــه اکنــون در کمیســیون انتخابــات شــده اســت نــا ممکــن 
ــن زمینه هــا وارد  ــی چشــم گیری در ای ــد تغییرات اســت و بای
ــه  ــد ب ــد، بای ــام کرده ان ــت ن ــه ثب ــان تعدادیک ــا هم ــود ت ش

ــد. ــای رای برون ــای صندوق ه پ

انتـخابات با چـه اعتـمادی
 برگـزار خـواهد شـد؟

آیا واقعا همین طور است؟ آیا آقای غنی دچار سؤتفاهم و توهم نشده است؟ آقای 
غنی در حالی خود را رییس جمهور منتخب می گوید که او به هیچ صورت 50 جمع 
1 را در انتخابات به دست نیاورده بود. این را تمام جهان و از جمله مردم افغانستان 
به چشم سر دیدند. اگر آقای غنی براساس رای مردم به ریاست جمهوری 
افغانستان دست یافته پس حکومت وحدت ملی چرا با پادرمیانی جان کری وزیر 
خارجه پیشین امریکا به وجود آمد؟ آیا آقای غنی براساس ارفاق حکومت را با رقیب 
انتخاباتی خود تقسیم کرد؟ به هیچ وجه خیر! آقای غنی همان رای را هم که به 
دست آورده بود، کامال رای پاک و مردمی نبود. یک بخش کالن رای آقای غنی از 
صندوق های قوم ازبیک افغانستان و تالش های جنرال دوستم به دست آمده بود و 
بخش دیگر آن را ضیا امرخیل رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات به وسیله 
گوسفندهایش رقم زده بود
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ــا راه  ــات را تنه ــزاری انتخاب ــس، برگ ــده گان مجل نماین
حــل بیــرون رفــت از وضعیــت بحرانــی کنونــی دانســته 
ــان  ــات در وقــت و زم ــد انتخاب ــه بای ــد ک ــد دارن و تاکی
معیــن آن و بــه گونــه شــفاف و عادالنــه برگــزار شــود.
ــه  ــل ب ــی بدی ــس هیج راه ــده گان مجل ــۀ نماین ــه گفت ب
ــی  ــت از بحــران کنون ــرون رف ــرای بی ــات ب ــز انتخاب ج
وجــود نــدارد و حکومــت بــا کمیســیون انتخابــات بایــد 

ــد. ــات شــفاف را فراهــم کن ــۀ برگــزاری انتخاب زمین
دیــروز  عمومــی  نشســت  در  مجلــس  نماینــده گان 
ــد  ــد کردن ــر ایــن مجلــس تاکی دوشــنبه ۲۵ ســرطان/ تی
کــه حکومــت افغانســتان بــه بن بســت رســیده؛ بنابرایــن 
بایــد بــرای بیــرون رفــت از ایــن بن بســت انتخابــات را 

ــد. ــه شــفاف برگــزار کن ــه گون ب
ــدگان در  ــس نماین ــس مجل ــی، رئی ــرووف ابراهیم عبدال
نشســت عمومــی مجلــس گفــت: »فعالیــت پارلمــان ســه 
ســال اســت کــه خــاف قانــون ادامــه دارد، پــس بایــد 
ــت  ــن وضعی ــا پارلمــان از ای ــات برگــزار شــود ت انتخاب

بیــرون شــود«.
ــه حکومــت اســت  ــن وظیف ــزود، ای ــای ابراهیمــی اف آق
کــه بــه بحــران جــاری در کشــور نقطــه پایــان گذاشــته 
و زمینــۀ برگــزاری انتخابــات پارلمانــی را فراهــم کنــد.
مجلــس  دیگــر  عضــو  مجــروح،  فــاروق  غــام 
می گویــد: جنــگ و ناامنــی از یــک طــرف و تنش هــای 
ــه مشــکات کنونــی  درون حکومتــی از ســوی دیگــر ب
افغانســتان افــزوده اســت و تنهــا راه حــل ایــن معضــل 

ــت. ــات اس انتخاب
ــد  ــاور دارن ــس ب ــای مجل ــر از اعض ــماری دیگ ــا ش ام
ــه تعهــد  ــات هیج گون کــه حکومــت و کمیســیون انتخاب

ــدارد.  ــول ن ــل قب ــات قاب ــک انتخاب ــرای برگــزاری ی ب
ــک  ــال ی ــت تاح ــد:» حکوم ــی می گوی ــم ایوب عبدالرحی
درصــد مطابــق قانــون رفتــار نکــرده اســت تــا مــا بــرای 
برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف امیــدوار باشــیم. یکــی 
ــود کــه حکومــت  ــن ب ــات ای ــون انتخاب از ماده هــای قان
ــا  ــا باره ــا م ــد، ام ــت کن ــیون دخال ــد در کار کمیس نبای
ــات  ــیون انتخاب ــت در کارکمیس ــت حکوم ــاهد دخال ش

بوده ایــم«.
ــه گفتــۀ ایــن نماینــدۀ مجلــس: اگــر حکومــت تعهــد  ب

ــت،  ــفاف را می داش ــات ش ــک انتخاب ــزاری ی ــه برگ ب
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــم ب ــه تصمی ــن ک ــش از ای پی
بگیــرد، بــرای ناامنــی یــک راه حــل حســاب شــده پیــدا 
ــت  ــود امنی ــات در نب ــزاری انتخاب ــرا برگ ــرد، زی می ک

ــر نیســت. ــکان پذی ام
ایــن واکنش هــا در حالــی ابــراز می شــود کــه بــه 
ــی از  ــای سیاس ــزاب و جریان ه ــی از اح ــی برخ تازه گ
حکومــت خواســتند تــا رونــد ثبــت نــام رای دهنــده گان 
ــاز  ــک آغ ــق بایومتری ــام را از طری ــت ن ــل و ثب را باط
ــت و  ــد حکوم ــای تن ــا واکنش ه ــه ب ــوردی ک ــد، م کنن

ــد. ــات مواجــه ش ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ نهاده
ــن طــرح  ــاد از ای ــا انتق ــات ب ــر انتخاب نهادهــای ناظــر ب
ــه  ــر ب ــه اگ ــد ک ــی گفتن ــای سیاس ــزاب و جریان ه اح
راســتی احــزاب طرحــی داشــتند، پــس بایــد آن را 
ــا حکومــت و  ــام رای دهنــده گان ب قبــل از آغــاز ثبــت ن
کمیســیون انتخابــات شــریک می کردنــد. اکنــون زمانــی 
ــی مانده اســت، پــس  ــات باق ــه برگــزاری انتخاب کمــی ب
ــر راه  ــن س ــنگ انداخت ــای س ــه ج ــه ب ــت ک ــر اس بهت
ــت  ــات را تح ــیون انتخاب ــات، کمیس ــزاری انتخاب برگ
ــا  ــا م ــا لیســت رای دهنــده گان را ب ــم ت ــرار دهی فشــار ق
شــریک بســازد، تنهــا از ایــن طریــق می تــوان بــه یــک 

ــت. ــت یاف ــب دس ــدون تقل ــفاف و ب ــات ش انتخاب
و امــا نگرانی هــا از عــدم برگــزاری انتخابــات در حالــی 
ــت  ــش والی ــون در ش ــن اکن ــه همی ــود ک ــزار می ش اب
شــمال و شــمال شــرقی، شــش دفتــر والیتــی کمیســیون 
انتخابــات از ســوی هــواداران جنــرال دوســتم کــه 
ــن  ــرال دوســتم و آزادی نظام الدی خواهــان برگشــت جن
قیصــاری فرمانــده ولســوالی قیصــار انــد، مســدود شــده 
و در والیــت  غزنــی کــه جنجالی تریــن والیــت در 
ــه  ــده گان ب ــراض کنن ــت، اعت ــن دوره اس ــات ای انتخاب
ــی  ــر انتخابات ــات دفت ــیون انتخاب ــر کمیس ــم اخی تصمی

ــته اند. ــیون را بس ــن کمیس ای
باایــن حــال منابعــی در کمیســیون انتخابــات می گوینــد 
ــال  ــر فع ــات غی ــس کمیســیون انتخاب ــه بخــش دیتابی ک
اســت؛ بنابرایــن تمامــی ایــن مــوارد نشــان می دهــد کــه 
بــه احتمــال زیــادی انتخابــات پارلمانــی امســال برگــزار 

نشــود.

مســئوالن دراتــاق تجــارت ولســوالی اندخــوی 
ــدن راه  ــدود ش ــا مس ــه ب ــد ک ــی گوین ــاب م فاری
ترانزیتــی آقینــه ازســوی معترضــان، فعالیــت ده هــا 
ــده  ــف ش ــاحه متوق ــن س ــات در ای ــر و تاسیس تاج

ــت. اس
محمدرحیــم مســگر رئیــس اتــاق تجــارت ولســوالی 
ــگار  ــا خبرن ــاب در گفتگــو ب ــت فاری اندخــوی والی
آژانــس خبــری پــژواک گفــت کــه بــا مســدود شــدن 
ــت  ــن، فعالی ــوی معترضی ــه از س ــی آقین راه ترانزیت
ــا  ــف و ب ــات متوق ــر و ٣٣ تاسیس ــدود ۵00 تاج ح

ضــرر مواجــه شــده انــد.
ــش از ۲۵00  ــه بی ــاوه کردک ــوف ع ــان موص همچن
ــر آن  ــده و افــزون ب ــاز مان ــه ب کارگــر ازعایــد روزان
ــش  ــور افزای ــی در کش ــی و ارتزاق ــواد نفت ــرخ م ن

ــه اســت. یافت
مســگر گفــت کــه روزانــه حــدود ۱۵0 موتــر امــوال 
تجارتــی از طریــق بنــدر آقینــه وارد افغانســتان 
میشــد، برخــی تاجــران در حــال تــرک بنــدر آقینــه 
ــی شــان  ــد کــه امــوال واردات هســتند و تــاش دارن
را از ســایر بنــادر کشــور وارد نماینــد؛ در صورتیکــه 
مشــکل پیــش آمــده بیــن معترضــان و دولــت حــل 
ــارش را از  ــه اعتب ــدر آقین ــال دارد بن ــردد، احتم نگ

ــد. دســت داده ســقوط کن
ــت  ــت، برگش ــتار عدال ــه خواس ــه هم ــزود ک وی اف
معــاون اول رییــس جمهــور و حــل تنــش بــه میــان 
ــزی  ــات مرک ــان و مقام ــا معترض ــتند؛ ام ــده هس آم
ــا  ــد ت ــان دهن ــه پای ــن معضل ــه ای ــل ب ــه عاج هرچ

ــوند. ــرر نش ــردم متض ــر و م ــن تاج ــتر از ای بیش
ــا  ــورد ب ــد در م ــر نش ــه حاض ــرک آقین ــس گم ریی
پــژواک صحبــت کنــد؛ امــا یکــی از کارمنــدان ایــن 
ــه شــود گفــت  ــه نخواســت نامــش گرفت گمــرک ک
ــی  ــوال تجارت ــر ام ــش از ۱۲0 موت ــه بی ــه روزان ک
ــواد ســاختمانی و  ــی، م ــواد خوراک ــل، م ــل تی از قبی
ادویــه از ترکمنســتان وارد بنــدر آقینــه میشــد، کــه از 
ایــن امــوال ٧۵0 تــا ٨00 هــزار دالــر محصــول وارد 

ــد. ــت مــی گردی ــه دول خزان
ازســویی هــم داکتــر نقیــب اهلل فایــق والــی فاریــاب  
ــر و  ــم تاج ــه ه ــودن راه آقین ــدود ب ــه مس ــت ک گف
هــم مــردم را زیانمنــد ســاخته، مــواد اولیــه و نفــت 

ــن کار  ــه ای ــرده اســت، ادام ــود ک ــا صع ــازار ه در ب
ــود و ممکــن  ــردم افغانســتان خواهــد ب ــه ضــرر م ب
ایــن کار جانــب ترکمنســتان را وادار بســازد تــا مــرز 

ــدد. ــه ببن خــود را در آقین
فایــق گفــت کــه خواســتهای معترضیــن را بــه 
حکومــت مرکــزی انتقــال داده اســت، مذاکــرات در 
ســطح بــاال ادامــه دارد، بــه زودی بــه نتیجــه رســیده 

ــد شــد. ــده حــل خواه ــش آم مشــکل پی
ازســویی هــم مســعود احمــد مســعود معــاون حــزب 
جنبــش ملــی اســامی افغانســتان کــه رهبــری کننــده 

تحصــن کننــده گان در مســیر آقینــه اندخــوی اســت 
ــه خواســت  ــت افغانســتان ب ــرگاه دول ــه ه گفــت ک
ــاون اول ریاســت جمهــوری  ــه برگشــت مع ــا ک آنه
و رهایــی بــدون قیــد شــرط نظــام الدیــن قیصــاری 
ــت  ــوت وق ــدون ف ــد، ب ــت ده ــخ مثب ــت پاس اس
ــی  ــاز م ــد و راه را ب ــر میدارن ــن را ب ــه تحص خیم

کننــد.
اگــر حکومــت و جامعــه  وی هشــدار داد کــه 
ــرال  ــان جن ــی هواخواه ــدای میلیون ــه ص ــی ب جهان
ــت در  ــو در ۱٤ والی ــه از ۱٤ روز بدینس ــتم ک دوس

جــاده هــا فریــاد مــی کشــند، توجــه نکنــد راه را بــاز 
نخواهنــد کــرد ولــو کــه بــه قیمــت جــان شــان نیــز 

تمــام شــود.
ــزب  ــداران ح ــرات طرف ــه تظاه ــت ک ــی اس گفتن
ــاز شــدکه  ــس از آن آغ ــت، پ ــد والی ــش در چن جنب
ــده  ــاری نماین ــن قیص ــام الدی ــی، نظ ــای دولت نیروه
ــور  ــوری در ام ــت جمه ــاول اول ریاس ــتم مع دوس
نیروهــای خیــزش مردمــی در فاریــاب را، با شــماری 
از محافظــان او بازداشــت و بــه کابــل انتقــال دادنــد.

نماینده گان مجلس:

برگزاری انتخابات، تنها راه بیرون 
رفت از وضعیت کنونی است

تاجـران  آقینـه  تـرانزیتی  راه  انسـداد  
و  مـردم را  متضـرر کـرده است

ناجیه نوری 
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ــر  از عمــر و پیشــینۀ دموکراســی در افغانســتان، کم ت
ــه  ــری از روزی ک ــه تعبی ــا ب ــذرد ی ــه می گ از دو ده
ــم راه  ــا، ه ــرد و قاره پیم ــک های دورب ــتین موش نخس
ــی۵۲”  ــای “ب ــونده و جت ه ــای هدایت ش ــا پهپاده ب
ــاالری  ــای مردم س ــردن ارزش ه ــور نهادینه ک ــه منظ ب
در پهنــای آســمان افغانســتان غریــدن گرفــت؛ کم تــر 
از دو دهــه می گــذرد. شــهروندان افغانســتان خســته 
ــود را   ــوش خ ــتبداد، آغ ــارت و اس ــگ و اس از جن
ــاالری  ــی و مردم س ــام دموکراس ــرش  نظ ــرای پذی ب
کــه نمی دانســتند چیســت، گشــودند و خــواب 
یــک افغانســتان بــدون جنــگ و خشــونت را در ســر 

ــد. پروراندن
امــا بــا گذشــت دو دهــه از زنده گــی در زیــر 
ــای دموکراســی و مردم ســاالری، نه تنهــا  درخــت نوپ
ــده بلکــه  ــن درخــت، خشــکیده و تکی ریشــه های ای
دیــو جنــگ و خشــونت در بســتر دموکراســی هر روز 
تنومندتــر و فربه تــر می شــود و تنش هــای قومــی 
هــر  قوم محورانــه  سیاســت های  زدوبند هــای  و 
دهانه هــای  اوج می گیــرد.  پیــش  از  بیش تــر  روز 
ــی  ــی و قوم ــی، زبان ــای مذهب ــان تعصب ه آتش فش
یک بــار دیگــر رو بــه فورانــی شــدن می گرایــد و در 
ــر ســرپوش دموکراســی و گفتمــان مردم ســاالری  زی
آپارتایــد قومــی و اســتبداد نــادر خانــی چهره نمایــی 

می کنــد.
چه شــد کــه ارزش هــای دموکراســی 
در  مردم ســاالری  حکومــِت  و 
وارونــه  صــورت  بــه  افغانســتان 
نمــودار شــد و بــه جــای تســاهل و 
ــش  ــونت و توح ــِش خش ــدارا؛ آت م
ــن  ــردم ای ــی م ــا زنده گ ــه زد ت جوان
کشــور را ســیاه و تاریــک کنــد. 
ایدیولــوژِی  مرده ریــِگ  چگونــه 
بســتر  در  افراط گرایــی  و   ســیاه 
ــدۀ  ــر خمی ــاره کم ــی دوب دموکراس
قامــت  و  کــرد  بلنــد  را   خــود 
درخــت  چــرا  برافراشــت؟ 
ــره اش  ــتان ثم ــی در افغانس دموکراس
اســتبداد عبدالرحمانــی و قوم گرایــی 
نادرخانــی از آب درآمــد و میــوۀ 
این هــااز  شــاید  نــداد؟  شــرین 
درشــت ترین  و  مهم تریــن 
ــر  ــه در ضمی ــند ک پرســش هایی باش

می چرخــد. افغانســتانی  هــر 
ــا  ــامدرنیته ی ــه در روزگار پس اگرچ
ــکل  ــری و مای ــر انتونیونگ ــه تعبی ب
هــارت در عصــر امپراتــوری؛ جنــگ 
و دموکراســی در هم تنیــده و ســخن 
از مقوله هــای “ بحــران دموکراســی”  
ــی” و “  ــگ و دموکراس ــه جن “ رابط
دموکرســی خواهی”  ویــروس 
از  امــا  زبان هاســت،  ســر  بــر 

ایــن مقوله هــا کــه بگذریــم عوامــل بی شــمار و 
دســت های زیــادی مانــع نهادینــه شــدن دموکراســی 
فهــم  پیش زمینــه  نبــود  شــدند.  افغانســتان  در 
دموکراســی و بیگانگــی عامــه باشــنده گان افغانســتان 
ــا ایــن نظــام، قلــت منابعِ بشــری؛ قشــر روشــن فکر  ب
و نخبه هــای سیاســی، اقتصــاد ضعیــف و توزیــع 
ثــروت یــا بــه تعبیــر “ تیمــور شــاران” دولــت شــبکۀ، 
ــر  ــا در براب ــتیزه جویی روحانی ه ــنتی و س ــه س جامع
ــال های  ــه س ــۀ ک ــه گون ــاالری ب ــای مردم س ارزش ه
بــه حــرام بــودن نظــام دموکراســی گلــو پــاره کردنــد 
سیاســت های جنگ خواهانــه  و  نالــه ســردادند  و 
ــی  ــگ دایم ــن “جن ــمیر امی ــه س ــه گفت ــا ب ــکا ی امری
بزرگ تریــن  از  جهــان”  کــردن  امریکایــی  و 
ــد کــه “دموکراســی افغانــی” را خفــه  چالش هایــی ان
ــد. ــش نمی دهن ــیدن برای ــس کش ــال نف ــرده و مج ک

گذشتۀ دموکراسی؛ کرزی 
ــا  ــتان ب ــین افغانس ــور پیش ــرزی رییس جمه حامدک
دموکراســی یک جــا ســبز شــد و جوانــه زد؛ در 
همــان روزهــای اول حکومــت او، برگ هــای درخــت 
دموکراســی در بســتر فســادهای بــزرگ و دزدی هــای 
سرســام آور نفس گیــر شــد و پژمــرد. میلیاردهــا دالــر 
ــرای باســازی و به ســازی افغانســتان از کیســۀ  ــه ب ک
غربی هــا آمــده بــود حیــف و میــل شــد و در جیــب 

کســانی رفــت کــه خــون ِ میلیون هــا انســان را ریختــه 
ــد. ــده بودن ــا آفری و جنایت ه

وقتــی خشــت تهداب دموکراســی بــا بمــب و خمپاره 
آورده و بــا فســاد و دزدی بنــا شــد به قولــی دیوارهای 
ایــن کج بنــا تــا ثریــا کــج  رفــت و هــر لحظــه امــکان 
ــا  ــد. ی ــر ش ــا امکان پذی ــای کج بن ــن دیواره فروریخت
ــی  ــاف دموکراس ــتانی ها؛ ن ــی افغانس ــر محل ــه تعبی ب
ــاد و  ــا فس ــل ب ــال قب ــانزده س ــتان ش ــا در افغانس نوپ
ــع  ــی و تطمی ــت  اندیوال ــته شــد و سیاس دزدی بس
ــدان محلــی  ــا قمندان چه هــا و زورمن ــد ت پیشــه گردی

را بــا خــود داشــته باشــند. 
فســاد آن چنــان در ایــن مــرز و بــوم شــیوع و 
گســترش یافــت کــه افغانســتان را بــر صــدر جــدول 
رهبــران  از  نشــاند.  کشــورها  فسادپیشــه ترین 
ــا  ــتند ت ــدس را داش ــِگ مق ــه جن ــه داعی ــادی ک جه
زورمندان محلــی  و  غــرب زده  تکنوکرات هــای 
ــدند و  ــرق ش ــاد غ ــن زارِ فس ــاف در لج ــا ن ــه ت هم
از بیت المــال زور و زر اندوختنــد و بلندمنزل هــای 
ــدان و دار و دســته  آســمان خراش ســاختند. قدرت من
چنــان در حســرت بدســت آوردن پــول می ســوختند 
ــه دســت آوردن مقــدار  ــرای ب کــه آمــاده هــر کاری ب
ــفارت  ــه س ــفارت ب ــد و س ــازات بودن ــزی امتی ناچی

بــرای گدایــی و دزدی دســت دراز می کردنــد.

ــان  ــاد در آن ، چن ــۀ فس ــک و چرخ ــران کابل بان بح
فراگیــر در هــم  تنیــده بــود کــه شــنیدنش حتــا فســاد 
پیشــه ترین ها را بهــت زده و حیــران می کــرد کــه 
ــه  ــول را ب ــه یــک حلقــۀ خــاص ایــن همــه پ چگون
یغمــا بردنــد و ســرمایه هنگفتــی را بــا خیــال راحــت 
ــش  ــپنتا در روایت های ــه س ــادی ک ــد. فس دزدی کردن
افغانســتان آن را “ بزرگ تریــن  از درون سیاســت 
دســت  کــه  می کنــد  یــاد   “ اقتصــادی  بحــران 
ــود. ــوده ب ــران آل ــدآوری آن بح ــیاری ها در پدی بس
ــگ و  ــن جن ــوت گرفت ــاد؛ ق ــدۀ فس ــاوه از پدی برع
خشــونت و ترورهــای زنجیــره ای، سیاســت های 
ــام  ــرادِ بدن ــود اف ــور، وج ــش و قوم مح تعصب اندی
ــرور، کشــاندن  ــه جنایت هــای جنگــی و ت ــم ب و مته
شــمال،  امــِن  نســبتا  ســرزمین های  در  جنــگ 
ــر  ــد در براب ــع و هدف من ــت قاط ــک سیاس ــود ی نب
گروه هــای مســلح و اوج گیــری جنگ هــا  کمــر 
دموکراســِی نوپــای افغانســتان را خمانــد و در مشــت 
مثلــث شــوم جنــگ و فســاد و تبعیض اســتحاله شــد.

فاتحه ی دموکراسی در انتخابات افغانی
پراهمیت تریــن شــاخصه های  از  یکــی  انتخابــات 
دموکراســی اســت در واقع دموکراســی بدون انتخابات 
بــه رودخانــه  بــدون آب می مانــد کــه خشــکیده 
ــام  ــی ابراه ــن رو وقت ــت. از ای ــده اس ــده ش و گندی

لینکلــن 
دموکراســی را تعریــف و چارچوب بنــدی کــرد آن را 
حکومــت مــردم بــرای مــردم خوانــد در واقــع نقــش 
ــدۀ  ــده و ابداع کنن ــردم پدیدآورن ــات و راِی م انتخاب
ایــن نــوع نظــام اســت. امــا در افغانســتان رای 
مــردم و تصمیم گیــری توده هــا نقشــی در تعییــن 

نــدارد.  رییس جمهــور 
آخریــن مــورد انتخابــات ۲0۱٤ بــود کــه مــردم 
افغانســتان در بســتر دموکراســی تجربــه کردنــد. 
انتخابــات کــه یکــی از جنجال برانگیــز تریــن و 
طوالنی تریــن انتخابــات در ســطح جهــان لقــب 
گرفــت کــه افغانســتان را تــا ســرحد جنــگ داخلــی 
و تجزیــه پیش بــرد. بدون شــک در انتخابات هــای 
ــا  ــته ام ــود داش ــه وج ــب و مداخل ــم تقل ــین ه پیش
ــود کــه فاتحــه دموکراســی  ــات ۲0۱٤ روزی ب انتخاب
ــود از  ــه خ ــپنتا ک ــد. س ــن گردی ــد و دف ــده ش خوان
ــن  ــود ای ــی ب ــت قبل ــه حکوم ــد رتب ــای بلن مقام ه
یــک  و  غم انگیــز”  “شــرم نامه ی  را  انتخابــات 

افتضــاح بــزرگ سیاســی عنــوان می کنــد.
افشــاگری های رحمــت اهلل نبیــل رییــس پیشــین 
ــده  ــات ۲0۱٤ تکان دهن امنیــت  ملــی در مــورد انتخاب
و فاجعه آمیــز و در عیــن حــال چهــره ی دموکراســی 
ــی  ــای دولت ــروش زمین ه ــرد. ف ــی ک ــی را آفتاب افغان

بــه بهــای انــدک و قراردادهــای پیشــکی بــرای هزینــه 
کمپاین هــای تبلیغاتــی، ســرازیر شــدن میلیون هــا 
ــان  ــه و جه ــتخبارات منطق ــازمان های اس ــر از س دال
ــه نفــع نامزدهــای ریاســت  جمهــوری، تقلب هــای  ب
ماشــین های چــاِپ  و  انتظــار  از  دور  و  گســترده 
ــی در  ــات و دموکراس ــت پردۀ انتخاب کارت و ...  پش

ــرد. ــی ک ــتان را آفتاب افغانس
ــات،  ــان در انتخاب ــه و جه ــت کشــورهای منطق دخال
تقلب هــای ســفارتی و مداخله هــای اســتخباراتی، 
پــر کــردِن صندوق هــای انتخاباتــی بــه شــیوه  ی 
گوســفندی و مهندســی شــده و دســت کاری آرا 
مــردم؛ ســقِف نیم بنــد و متزلــزِل دموکراســی را 
لرزانــد و ســقوط داد و اعتبــار ایــن نظــام را به ســطح 
گســترده بــه تقلیــل مواجــه کــرد و ســرانجام پی آینــد 
و برآینــد فاجعــه ی سیاســی انتخابــات بــر آن شــد تــا 
جان کــری اســاِس حکومــت وحدت ملــی و دوســره 
را بگــذارد و بــه جــای مردمــی کــه بــه بهــای خــون و 
جــان شــان بــه پــای صندوق هــای رای رفتــه بودنــد، 

تصمیــم بگیــرد.

شکاِف قومی در عصر غنی
بــا روی کار آمــدن عصــر غنــی امیدهــا بــرای بهبــود 
زندگــی مــردم و رســیدن بــه وضــِع مطلــوِب نســبی 
ــر  ــی متفک ــه غن ــید. چ ــر می رس ــه نظ ــته  ب برجس

ــه ای  ــر آن دانش آموخت ــد ب ــت و مزی ــب داش دوم لق
بودکــه بــا مفاهیــم توســعه و باســازی در کشــورهای 
کامــل  آشــنایی  توســعه  در حــال  و  عقب مانــده 
ــر سیاســت های او  ــه چشــم ِامید ب ــع ک داشــت. بالطب
دوختــه شــده بــود تــا کشــتی ورشکســته ی افغانســتان 
ــروزی برســاند. ــه ســاحل پی ــی ب را از اعمــاِق ناکام

ــت  ــر حکوم ــال از عم ــد س ــت چن ــا گذش ــا ب  ام
ــدند  ــر آب ش ــش ب ــر نق ــار دیگ ــا یک ب ــی، امیده غن
ــی  ــه تاریک ــر رو ب ــردای بهت ــد و ف ــای امی و روزنه ه
گرایــد. سیاســت ها قومــی و فاشســتی ارگ بــه 
ــی  ــار دیگــر شــکاف های قوم ــری اشــرف غنی ب رهب
ــش  ــرد و آت ــتر ک ــی را بیش ــای قوم گرای و زد و بنده
ــعله ور  ــر را ش ــه یک دیگ ــبت ب ــه نس ــب و کین تعص
از دل سیاســت های ریاســت  این کــه  تــا  نمــود. 
جهمــوری مخکش هــا ســر برآوردنــد و تربیــت 

ــدند. ش
اشــرف غنی در ادامــه حــذف رقیبــاِن قــدرت بــا یــک 
ــر  ــود و رهب ــاون خ ــی مع ــی - سیاس ــگ جنس نیرن
ــر  ــود داکت ــریک خ ــرد و ش ــد ک ــاران را تبعی ترک تب
ــه بارهــا  ــی ک ــه گونه ی ــار نمــود ب ــز مه ــداهلل را نی عب
رییــس اجراییــه از تک روی هــا و تصمیم گیــری هــای 
یک جانبــۀ رییــس جمهــور اعتــراض کــرد. عطامحمد 
نــور، احمدضیــا مســعود، علــی احمــد عثمانــی 
کســانی  از  محقــق  محمــد  و 
هســتند کــه اشــرف غنی دســت 
ــت  ــدرت و حکوم شــان را از ق
ــاه کــرد و زمین گیــر نمــود. کوت
در  قوم گرایانــه  سیاســت 
افغانســتان نتیجــۀ مطلــوب برای 
ــِخ  ــدارد. در تاری ــی ن ــچ  قوم هی
پــر دامنــۀ افغانســتان اگــر نــگاه 
کنیــم بــه روشــنی هویــدا اســت 
قوم گــرا  حکومت هــای  کــه 
ورطــه ی  در  شوونیســت  و 
ــه  ــدند و ب ــاک ش ــودی ه ناب
ــی بجــای  ــد. حــاال غن ــاد رفتن ب
ــر  ــی ب ــکاف های قوم ــوی ش رف
ــد  وســعت ایــن مرزهــا می افزای
و شــکاف قومــی را عمیق تــر 
ــرت  ــه عش ــرای نمون ــد ب می کن
ــه  ــن را ب ــر زری ــول و قص و پ
ــه  ــم ب ــه مهت ــخص ک ــک ش ی
جنایــت جنگــی اســت بخشــیده 
ــن  ــرای وط ــه ب ــری را ک و دیگ
می رزمــد بــا میــل تنفــگ و 
ــد  ــا تبعی ــت ی ــونت بازداش خش

می کنــد.
و  قومــی  درز  و  شــکاف 
جــای  تــا  ملیت گرایــی 
کــه  اســت  رفتــه  پیــش 
ترکســتان  برخی هــا  ام روز 
ــان خواهی  ــال خراس ــه دنب ــا ب ــد و برخی ه می خواهن
انــد. بــا ایــن وجــود می شــود عصــر غنــی را 
روزگاری اوِج شــکافِ های قومــی و تعصب هــای 
ــد  ــن ح ــه باالتری ــه ب ــب داد ک ــی لق ــی و مذهب  زبان
ــه، اســتقال  خــود رســیده اســت. و ســخن از تجزی

زبان هاســت. ســر  بــر  جدایــی  و  طلبــی 
ــی  ــی واقع ــدۀ دموکراس ــرای آین ــف ب ــن وص ــا ای ب
روزنــه ای  و  امیــد  هیــچ  بهتــر  مردم ســاالری  و 
ــی،  ــکاف  های قوم ــر، ش ــای زمان ب ــت، جنگ ه نیس
قدرت منــد شــدن گروه هــای مخالــف، اســتبداد 
و ســلطه ی حکومتــی، بحــران هویــت و  توزیــع 
و  حــذف  سیاســت های  برقــی،  شــناس نامه های 
ــه  ــترده در بدن ــاد گس ــی، فس ــان سیاس ــرد مخالف ط
حکومــت، ظهــور گروه هــای غیــر بومــی نظیــر 
ــت  ــه دس ــت ب ــتی و ... دس ــر و تهی دس ــش، فق داع
هــم داده و امیــد فــردای بهتر  را گرفتنــد و ارزش های 
ــی را در  ــداری و دموکراس ــاالری و قانون م ــردم س م
ــد و محــو  ــه کردن ــد خــود ل ــره ی قدرت من ــر چنب زی
نمودنــد همــان گونــه کــه گذشــته ایــن نظــام تاریــک 
اســت چنــدان امیــدی بــرای آینــده اش هــم بــا تاکیــد 

ــت.  ــور نیس ــای مزب ــر چالش ه ب

دمـوکـراسی افغـانی، گـذشتۀ تاریـک و آینـدۀ مبهـم!
نویسنده: ابومسلم خراسانی  
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منشأ هنر اسالمی
ماننــد دیگــر ابعــاد فرهنــگ اســامی، هنــر 
ــز  ــر بیزانســی نی اســامی عــاوه براینکــه از هن
ــه اســت، نتیجــه افزایــش دانــش  ــی گرفت الهامات
محیطــی۵ ،اجتماعــی و تلفیقــی از ســنتهای قــوم 
ــت.  ــا اس ــه و آفریق ــاور میان ــارس، خ ــرب، پ ع
دانــش و پیشــرفت هنــری منحصــر بفــرد اســام 
ــت،  ــده اس ــکیل ش ــی  تش ــر اصل ــه عنص از س
ــام  ــری در اس ــن کار هن ــوان اولی ــه عن ــرآن ب ق
ــری  ــد کــه یــک شــاهکار هن ــه شــمار مــی آی ب
بــه نظــر مــی رســد)الفاروقی،۱۹٧٣(.نتیجه نهایی 
از تجربیــات بیــان شــده در قــرآن ایــن اســت که 
ــع در  ــرح وقای ــدن ش ــگام خوان ــده در هن خوانن
ــد:  ــد را احســاس مــی کن ــرآن حضــور خداون ق
»زمانیکــه ایــن آیــات نیکــو بــر آنهــا خوانــده می 
شــود،آنها در حمــد و ســتایش خداونــد بــزرگ 
ــی  ــرازیر م ــکها س ــوند و اش ــی ش ــده م درمان

ــه ۵٨(                                                                                                     ــوره مریم–آی گردد«)س
ــوی  ــش الگ ــر و دان ــامی در هن ــدان اس هنرمن
خــود را از تجربیــات قرآنــی اقتبــاس کــرده انــد 
و شــیوه جدیــدی را بــرای ایجــاد هنــر اســامی 
از طریــق عوامــل تعییــن کننــده مســتقل و غیــر 
ــر  ــد.در هن ــروع کردن ــی ش ــات قرآن ــتقل آی مس
ــق  ــد خال ــانه خداون ــر حضــور و نش اســامی ب
نســبت بــه مخلوقاتش،ماننــد انســان تأکیــد شــده 
اســت. عامــل دوم کــه اقتبــاس گرفتــه از آیــات  
ــرا   ــاد ق ــورد انتق ــاعران را م ــت و ش ــی اس قرآن
ــاعران  ــت:«و ش ــر اس ــرح زی ــه ش ــد، ب ــی ده م
ــل  ــی عم ــان ب ــد عالم ــار مانن ــرای کف ــاوه س )ی
ــراه  ــل و گم ــردم جاه ــل (را م ــان باط و مدعی
پیــروی مــی کننــد. آیــا ندیــده ایــد کــه آنهــا بــه 
هــر وادی ســرگردان گشــته انــد؟ و آنهــا بســیار 
ــام  ــا را انج ــی از آنه ــد و یک ــی گوین ــخن م س
نمــی دهند؟)ســورۀ شــعراء–آیه ۲6و۲٤٤ (. ایــن 
ــدان،  ــار هنرمن ــدی آث ــون من ــث قان ــده باع قاع
نویســندگان و متخصصیــن اســامی مــی شــود.
اســام تنهــا ایــن قاعــده را طبــق آیــه زیــر اثبات 
ــد،  ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ــد: »ای کس ــی کن م
ــه ســرگرم  ــی ک ــد، و زمان کار نیکــو انجــام دهی
ــاد  ــد را بســیار ی کارهــای خــود هســتید خداون

ــه ۲۲٧( ــعراء– آی ــورۀ ش کنید«)س
ــق  ــن قاعــده )طب ــا ای ــری مســلمانان ب ــار هن  آث
ــاد  ــگ مــی شــود و همیشــه ی ــاال( هماهن ــه ب آی
ــد ســفال ســازی،  ــری مانن ــار هن ــد در آث خداون
نســاجی ،چــرم یــا آهــن یــا تزیینــات روی 
ــوار مشــاهده مــی شــود. در آثــار هنــری  دی
ــده  ــاد ش ــاد ی ــیار زی ــد بس ــلمانان از خداون مس
ــف  ــواد مختل ــا م ــلمان ب ــدان مس ــت. هنرمن اس
ــن و  ــا آه ــفال ت ــد از س ــرده ان ــیاری کار ک بس
ــای  ــد طــرح ه ــادی را مانن اشــکال هندســی زی
آرابســک، اشــکال هندســی و هنــر خوشنویســی 
ــه  ــی ک ــل مهم ــومین عام ــد. س ــرده ان ــق ک خل
باعــث تحکیــم ماهیــت هنــر اســامی شــد 
حکــم مذهبــی ای در دیــن اســام اســت کــه بــا 
ــی6 مخالفــت  ــر انســانی و حیوان نقاشــی تصاوی
مــی کنــد. علــت وجــود ایــن قانــون در اســام 
بــرای ایــن اســت کــه مــردم بــه پرســتش بتهــا و 
اشــکال مصــور برنگردنــد، عملــی کــه در دیــن 
اســام بــه شــدت نهــی شــده اســت. در صــدر 
اســام، مجســمه هــا و تصاویــری مشــاهده 
شــدند کــه یــاد آور بــت پرســتی مســلمانان 
اکثریــت  امــروزه،  بــود.  در دوران جاهلیــت 
مســلمانان، بــه ایــن قانــون احتــرام مــی گذارنــد 
و دیــدگاه آنهــا بــه انزجــار از دنیــای غربــی کــه 
ــتی » در آن  ــت پرس ــی »ب ــیوه  افراط ــوز ش هن
ــدا کــرده اســت. پــس  وجــود دارد گســترش پی
از آن مــی تــوان دیــد کــه رواج مجــدد پوشــش 
اســامی در بیــن زنــان تحصیــل کرده مســلمان و 
دوری آنهــا از اســتفاده بیــش از حــد آرایــش و 

ــد. ــه وجــود آم ــی ب خــود آرای
افــزون برایــن، اســام از مباحــث مــاوراء طبیعــی 
ــر،  ــدر، پس ــه تثلیث)پ ــوط ب ــد مباحــث مرب مانن
روح القــدوس(، ماهیــت پــاک حضــرت عیســی، 
ــود  ــیحیت وج ــن مس ــه در دی ــدوس ک روح الق
ــه طراحــی مســجد  دارد، مبراســت. در نتیجــه ب
ــرداب  ــب ،س ــرح صلی ــا ط ــاها ب ــد کلیس مانن
هــا و تصاویــر و تمثــال قدیســان وشــهیدان 
ــر  ــته ای از هن ــمت برجس ــه قس ــتگان ک و فرش
اخاقــی در کلیســاهای مســیحیت اســت، نیــازی 
ــه دســت آمــده در کاخ قصــر  نیست.کشــفیات ب
ــد  ــان، ولی ــه اموی ــتور خلیف ــه دس ــه ب ــره، ک عم
)٧0۵-٧۱۵(تصویرگــری  شــده  ســاخته  اول 
هــای بزرگــی از صحنــه هــای شــکار، تمرینــات 
ــرای  ــمبلیک در صح ــر س ــتیک و تصاوی ژیمناس

ایــن  مهمتریــن  دهــد.  مــی  نشــان  را  اردن 
ــه توصیــف دشــمنان اســام  ــوط ب ــر مرب تصاوی
از جملــه ســزار)امپراطور بیزانــس- روم شــرقی(، 
ــاه ویســگوت در  ــک)Roderick(، پادش رودری
ــد. ــی باش ــران( م ــاه ای ــرو )پادش ــپانیا و خس اس
همچنیــن تصویــری از نجاشــی، پادشــاه حبشــه 
ــی  ــلمانان زمان ــه مس ــه ب ــی ک ــود دارد، کس وج
کــه در روزهــای ابتدایــی اســام٧ در مکــه 
تحــت تعقیــب بودنــد پنــاه داد )کــرس ول، 
ــا تصویرگــری،  ــاط ب ۱۹۵٨Creswell(. در ارتب
ــات نیــز  ــادی از تصاویــر حیوان ــه هــای زی نمون
وجــود دارد. تصاویــری از شــیرها و عقــاب هــا 
ــا  ــت ه ــکار و ضیاف ــر ش ــری مناظ در تصویرگ
کــه بــر روی مجســمه هــا و تمثــال هــای کنــده 
کاری شــده اســت. ایــن نمادهــا توســط مبــارزان 
اروپایــی درزمــان جنــگ صلیبــی بــه طــور 
ــدا رد.  ــترش پی ــد و گس ــد ش ــترده ای تقلی گس

 
ماهیت و شکل هنر اسالمی

هنــر اســامی  از هنــر دیگــر فرهنــگ هــا 
ــل  ــر و عوام ــر، عناص ــکل و تصوی ــه در ش چ
و  موضــوع  در  حتــی  و  دهنــده  تشــکیل 
ــال  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــاوت اس ــز متف ــوم نی مفه
فیلیپــس)Philips ۱۹۱۵( معتقــد اســت کــه 
هنــر اســامی درکل و اساســا بــه مقولــه  رنــگ 
ــه  ــه عاق ــرب ک ــر غ ــاف هن ــه دارد برخ توج
ــح  ــر دارد. او توضی ــه شــکل و تصوی بیشــتری ب
ــای  ــرق دارای ویژگی ه ــر ش ــه هن ــد ک ــی ده م
ــگ  ــه رن ــا مقول ــه، احساســی اســت و تقریب زنان
ــری اســامی اهمیــت خاصــی دارد،  ــار هن در آث
ــای  ــرب دارای ویژگی ه ــر غ ــه هن ــی ک در حال
مردانــه، عقانــی مــی باشــد و بــر اســاس 
ــر و  ــکل پذی ــر و ش ــاف پذی ــای انعط ــرح ه ط
ــه  ــود. البت ــی ش ــاد م ــگ ایج ــه رن ــا ب ــی اعتن ب
ــی  ــات فرهنگ ــکاس تعصب ــس انع ــرات فیلیپ نظ
ــدان  ــز فق ــامی هرگ ــر اس ــت. هن ــری اس و هن
ــن  ــاده تری ــی در س ــه را حت ــتدالل و اندیش اس
ــت.  ــوده اس ــاهد نب ــز ش ــری نی ــای هن ــرح ه ط
در همــه اشــکال هنــر اســامی پیــام هــای 
آشــکار و نهــان بســیاری یافــت مــی شــود کــه 
ــد.  ــی کن ــری م ــاهده و یادگی ــه مش ــوت ب دع
عبــارت  بــه   )Bourgoin۱٨٧۹(بورگوییــن
ــان باســتان،  ــر یون ــر هن دیگــر اشــکال و تصاوی
ژاپــن و مســلمانان را مقایســه مــی کنــد و آنهــا 
را بــه ترتیــب بــه ســه مقولــه شــامل حیوانــات، 
گیاهــان و کانــی هــا تقســیم مــی کنــد. از نظــر 
او، هنــر یونــان بــر اشــکال و تصاویــر متناســب 
ــدن انســان و  ــر ســاختار ب ــر و ب و انعطــاف پذی

ــارت  ــه عب ــد. ب ــی کن ــد م ــات تاکی حیوان
دیگــر، هنــر ژاپنــی هــا، بــر عناصــر 
ــد  ــل رش ــه اص ــه ب ــد دارد ک ــی تاکی گیاه
و زیبایــی برگهــا و شــاخه هــا اشــاره 
ــابه  ــامی تش ــر اس ــی هن ــا ویژگ دارد. ام
میــان طراحــی هندســی و فــرم هــای 
ــن  ــی بی ــاوت اساس ــت. تف ــتال اس کریس
ــا  ــگ ه ــر دیگــر فرهن ــر اســامی و هن هن
ــی  ــر ناب ــر اشــکال و تصاوی اینســت کــه ب
کــه در مقابــل اشــیاء طبیعــی قــرار دارنــد، 
ــکال  ــر اش ــن تصاوی ــد. ای ــی کن ــز م تمرک
ــد. و الگوهــای متنوعــی را ایجــاد مــی کن
پریــس)Prisse۱٨٧٨( هنــر اســامی را 
ــکال  ــه گل، اش ــش ب ــته، منق ــه دس ــه س ب
هندســی و هنــر خوشنویســی طبقــه بنــدی 
ــه  ــن )۱٨٧٣( طبق ــت. بورگویی ــرده اس ک
ــت  ــرده اس ــنهاد ک ــری را پیش ــدی دیگ بن
ــی،  ــای تزیین ــتاالکتیت ه ــامل اس ــه ش ک
آرابســک و دیگــر اشــکال مــی باشــد. در 
ــا،  ــه م ــورد عاق ــات م ــا  تزیین ــاط ب ارتب
متمرکــز مــی شــویم بــه ســه نــوع تزییــن 
کــه بــه وســیلۀ پریــس پیشــنهاد مــی شــود 
ــه طــور  ــا هــردو، ب ــا ی ــا تنه ــه یکــی ی ،ک
کلــی، ماننــد ســفال ســازی، کــوزه گــری، 

ــت. ــاجی اس ــا نس ــری ی ــچ ب گ
  

هنر منقش به گل و گیاه
گرچــه، رشــد هنــر اســامی  جــدا از 
ــوده اســت،  ــط نب ــرات طبیعــت و محی تاثی
بــا ایــن همــه تصویرگریهــای ایــن هنــر بر 
خــاف هنــر غربــی کــه تصاویــری واقــع 

ــوده  ــی ب ــری انتزاع ــه دارد، بیشــتر تصاوی گرایان
ــی  ــان جای ــه گیاه ــش ب ــر منق اســت. در تصاوی
کــه شــاخه هــا و برگهــا و گلهــا در هــم بافتــه و 
کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد مــی تــوان تفــاوت 
را از خطــوط هندســی اطــراف آنهــا در طراحــی 

ــر  ــتفاده از تصاوی ــرد. اس ــاس ک ــک احس آرابس
منقــش بــه گیاهــان در هنــر اســامی، تــا 
ــد از تصویرگــری موجــودات  ــه تقلی حــدودی ب
زنــده مقیــد اســت. بــه هــر حــال ایــن ممنوعیت 
ــع  ــطه من ــه واس ــی ب ــور طبیع ــه ط ــامی ب اس
تصویرگــری انســان و حیــوان، موجــب کاهــش 
ــر و  ــری تصاوی ــن هن ــت. منتقدی ــده اس آن ش
ــامی را  ــر اس ــه گل در هن ــش ب ــات منق تزیین
کــه فاقــد آثــار رشــد و زندگــی هســتند، امــری 
ــری،۱۹۲0Dobrre(. از  ــی دانند)داب ــادی م اعتق
ــش  ــر منق ــدم رشــد در هن ــت ع ــا، عل ــر آنه نظ
ــورهای  ــی کش ــط طبیع ــر محی ــه خاط ــه گل ب ب
اســامی بــوده اســت، جایــی کــه تجربــه بهــار، 
ــه نــدرت اتفــاق مــی  فصــل رویــش گیاهــان، ب
افتــد. بــه هــر حــال ایــن ممنوعیــت کــه در بــاال 
ــار  ــور آث ــدم حض ــی ع ــت اصل ــد عل ــان ش بی
زندگــی در بســیاری از کارهــای هنــری منقــش 

ــر اســامی اســت. ــه گل در هن ب
ــق   ــان در دمش ــجد اموی ــره و مس ــۀ الصخ در قب
ــان را  ــه گیاه ــش ب ــای منق ــرح ه ــن ط ــه اولی ک
در خــود جــای داده اســت، تصاویــری واقعــی از 
گیاهــان و درختــان را مــی یابیــم، امــا همانطــور 
کــه قبــا گفتــه شــد ایــن آثــار هنــری واقــع گــرا 
ــت  ــا حمای ــی و ب ــدان بیزانس ــت هنرمن ــه دس ب
ــش  ــات منق ــت. تزیین ــده اس ــام ش ــان انج اموی
بــه گیاهــان در مســجد ســامرا)عراق( نشــان 
ــدان مســلمان، در  ــه چطــور هنرمن ــد ک ــی ده م
مقایســه، بــه طــور آگاهانــه ای تصاویــری از 
برگهــا و شــاخه هــای درختــان مــو را بــا طــرح 
ــر کشــیده  ــه تصوی ــاری ب ــا و نقــوش طوم برگه
ــای  ــرن ۱٣روش ه ــود، در ق ــن وج ــا ای ــد. ب ان
هنــری واقــع گرایــی بــه تدریــج در کشــورهای 
اســامی ایــران و ترکیــه ایجــاد شــد کــه بعدهــا 
چینــی هــا و مغــول هــا از آن تاثیــر گرفتنــد)اال

ولفی-۱۹6۹(.                                 
ــرگ را  ــاخ و ب ــی ش ــلمان طراح ــدان مس هنرمن
ــه خصــوص در اطــراف  ــا ظرافــت بســیاری ب ب
منــاره هــا و پنجــره هــا بــه تصویرکشــیده انــد. 
هنــر گــچ بــری بــر روی حاشــیه هــای دیــوار در 
آرامــگاه ســلطان قــاوون واقــع در قاهــره- مصر 

ــالهای  ــه هــا و در س ــه جوان ۱۲٨٤-٨۵ منقــش ب
ــاری ادامــه  برگهــای منظــم در یــک طــرح طوم
دارو بلنــد مشــاهده مــی شــود. در ایــن آرامــگاه 
ــه  ــش ب ــر منق ــی از تصاوی ــه های ــن نمون همچنی
ــدور و مســتطیلی  ــی م ــاب هــای تزیین ــا ق گل ب
وجــود دارد کــه در قــرن ۱۵ از شــهرت خاصــی 
برخــوردار شــد)پاوول، ۱٨٨6Poole(. اســتفاده 
ــرای اشــیاء تزیینــی ماننــد کــوزه  ــر ب از ایــن هن

ــرم  ــوب و چ ــر روی چ ــده کاری ب ــری، کن گ
و بــه همــان انــدازه بــر روی کاشــی هــای 

ــدا کــرد. ــگ گســترش پی رنگارن
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هنر اسالمی  از هنر دیگر فرهنگ ها چه در 
شکل و تصویر، عناصر و عوامل تشکیل دهنده 
و حتی در موضوع و مفهوم نیز متفاوت است. 
به عنوان مثال فیلیپس)Philips 1915( معتقد 
است که هنر اسالمی درکل و اساسا به مقوله  
رنگ توجه دارد برخالف هنر غرب که عالقه 
بیشتری به شکل و تصویر دارد. او توضیح می 
دهد که هنر شرق دارای ویژگی های زنانه، 
احساسی است و تقریبا مقوله رنگ در آثار 
هنری اسالمی اهمیت خاصی دارد، در حالی که 
هنر غرب دارای ویژگی های مردانه، عقالنی 
می باشد و بر اساس طرح های انعطاف پذیر 
و شکل پذیر و بی اعتنا به رنگ ایجاد می 
شود. البته نظرات فیلیپس انعکاس تعصبات 
فرهنگی و هنری است. هنر اسالمی هرگز 
فقدان استدالل و اندیشه را حتی در ساده 
ترین طرح های هنری نیز شاهد نبوده است

بخش دوم

 نویسنده: رباح سعود -
 ترجمه سمیرا ملك پور
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روزنامه های کابل در چی وضعیتی قرار دارند؟
)یافته های تحقیق یک دانشجو(

اشــتراک کننده هــای ایــن تحقیــق را از اهــل ســواد و 
قلــم خصوصــن آنهایــی کــه دارای یــک مشــغلهٔ  دارای 
ــورت  ــه ص ــودم. ب ــاب نم ــتند انتخ ــز هس ــد نی درآم
ــان  ــم و از آن می ــر گرفت ــخص را در نظ کل ۱0۵0 ش
بخاطــر رونــد نمونــه گیــری، ۱۵0 تــن را بــه صــورت 
رندم)تصادفــی( انتخــاب نمــودم. اشــتراک کننــده 
ــا ۵٨ ســن  ــن ۱٨ ت ــد بی ــه کردن ــه جــواب ارای گان ک
داشــتند. و درجــه تحصیلــی شــان قــرار ذیــل بــود: ٤0 
ــه  ــه درج ــانس٬ ۱۱ ٪ ب ــی لیس ــه تحصیل ــه درج ٪ ب
ــد ۱٤  ــر٬ ٨ درس ــه داکت ــه درج ــد ب ــتر٬ 6 درس ماس
پــاس ٨ درســد ۱۲ پــاس٬ ۹ درســد فــوق لیســانس٬ 

ــوز. ــش آم ٧ درســد دانشــجو و ۱۱ درســد دان
. 6 ٪ اشــتراک کننــده گان فــارغ رشــته اداره و تجــارت 
ــی٬ ۱٧ ٪  ــات انگلیس ــته ادبی ــد٬ ۱٧ ٪ آن از رش بودن
ــوم  ــی٬ ۲٧ ٪ آن عل ــات پارس ــزم٬ ۱۲ ٪ ادبی ژورنالی
سیاســی٬ 6 ٪ از علــوم اجتماعــی و ٤ ٪ از اســامیات 
ــا  ــدی ه ــده  درس ــی مان ــته باق ــد و از رش ــارغ بون ف

مشــخص نبــود
ــجویی  ــٔه دانش ــث پایان نام ــه حی ــه ب ــق ک ــن تحقی ای
دوره کارشناســی ارشــد رشــته ژورنالیــزم و ارتباطــات 
در گجــرات هندســتان اخیــراً بــه اتمــام رســید دارای 
۱۱6 صفحــه اســت کــه بنــده بــه مــدت شــش 
مــاه در مــورد فرهنــگ روزنامه خوانــی در میــان 

دانشــیافته های کابــل انجــام دادم. 
ــن  ــام دادم ای ــق را انج ــن تحقی ــرا ای ــه چ ــی ک دلیل
ــر  ــی در ســالهای اخی ــگ روزنامه خوان ــه فرهن ــود ک ب
ــد  ــردم هن ــا م ــان پایتخــت نشــین ها در مقایســه ب می
کــه صبحانــهٔ  خــود را بــدون خوانــش روزنامــه میــل 

ــگ شــده اســت.  ــی هــا کمرن ــد، خیل نمیکنن
روی ایــن دلیــل موضــوع پایان نامــه خــود را فرهنــگ 
روزنامــه خوانــی میــان دانشــیافته های کابــل که شــامل 
همــه اهــل ســواد و اهــل قلــم میشــود انتخــاب کــردم 
ــت هــای  ــدا نمــودن عل ــی اینجــا پی ــه هــدف اصل ک
ــود. کمرنــگ شــدن خوانــش و اهمیــت روزنامه هــا ب
ــودن  ــن ب ــودم پایی ــر خ ــی از نظ ــای تحقیق متغیره
ــن  ــه ای ــردم ب ــی م ــم عاقگ ــردم٬ ک ــواد م ــطح س س
بیــن  نبــودن روزنامه  خوانــی در  فرهنــگ و رواج 
ــورت  ــه ص ــف و ب ــاد ضعی ــواده٬ اقتص ــزرگان خان ب
ــدن  ــه خوان ــردم ب ــب م عمــوم عــدم تشــویق و ترغی

ــود. ب
درایــن تحقیــق روزنامه هــای مشــهور و نســبتن 
پارســی و  بــه زبان هــای  مشــهور کابــل را کــه 
ــان  ــس٬ آرم ــد: انی ــد؛ مانن ــاپ میرس ــه چ ــتو ب پش
ملــی٬ مانــدگار٬ هشــت صبــح٬ اطاعــات روز٬ 
چــراغ٬ ویســا٬ ســرخط٬ کابــل تایمــز٬ سرنوشــت و 

ــودم. ــت نم ــز لس ــتان تایم افغانس
اشــتراک کننــده هــای ایــن تحقیــق را از اهــل ســواد و 
قلــم خصوصــاً آنهایــی کــه دارای یــک مشــغلهٔ  دارای 
ــورت  ــه ص ــودم. ب ــاب نم ــتند انتخ ــز هس ــد نی درآم
ــان  ــم و از آن می ــر گرفت ــخص را در نظ کل ۱0۵0 ش
بخاطــر رونــد نمونــه گیــری، ۱۵0 تــن را بــه صــورت 
رندم)تصادفــی( انتخــاب نمــودم. اشــتراک کننــده 
ــا ۵٨ ســن  ــن ۱٨ ت ــد بی ــه کردن ــه جــواب ارای گان ک
داشــتند. و درجــه تحصیلــی شــان قــرار ذیــل بــود: ٤0 
ــه  ــه درج ــانس٬ ۱۱ ٪ ب ــی لیس ــه تحصیل ــه درج ٪ ب
ــد ۱٤  ــر٬ ٨ درس ــه داکت ــه درج ــد ب ــتر٬ 6 درس ماس
پــاس ٨ درســد ۱۲ پــاس٬ ۹ درســد فــوق لیســانس٬ 

ــوز. ــش آم ٧ درســد دانشــجو و ۱۱ درســد دان
. 6 ٪ اشــتراک کننــده گان فــارغ رشــته اداره و تجــارت 
ــی٬ ۱٧ ٪  ــات انگلیس ــته ادبی ــد٬ ۱٧ ٪ آن از رش بودن
ــوم  ــی٬ ۲٧ ٪ آن عل ــات پارس ــزم٬ ۱۲ ٪ ادبی ژورنالی
سیاســی٬ 6 ٪ از علــوم اجتماعــی و ٤ ٪ از اســامیات 
ــا  ــده  در ســدی ه ــی مان ــته باق ــد و از رش ــارغ بون ف

مشــخص نبــود.
ــردم  ــی ک ــن طراح ــورت آنای ــه ص ــنامه را ب پرسش

ــودم ــاحه دور ب ــودم از س ــون خ چ
  پرسشــنامٔه دارای ٤٣ ســوال و بــه پنــج بخــش 
ــورد  ــش اول در م ــه بخ ــد ک ــب داده ش ــم ترتی منظ
ــام٬ جنســیت٬ وظیفــه٬  ــد ن ــردی مانن ــات ف خصوصی
ــداد  ــته دنشــجویی٬ تع ــش و رش ــه٬ دان ــد ماهان درآم
ــوع  ــج ن ــن پن ــام گرفت ــه و ن ــواد درخان ــراد باس اف
ــش دوم  ــود؛ بخ ــده ب ــواب دهن ــط ج ــه توس روزنام

آن در مــورد انــواع روزنامــه هــا بــود تــا معلــوم کنــد 
ــتر  ــه را بیش ــدام روزنام ــردم ک ــداد م ــی تع ــه چ ک
ــان روزنامــه  میخواننــد؛ بخــش ســوم آن در مــورد زب
خوانــی اســت کــه معلــوم میکنــد چــی تعــداد مــردم 
بــه زبــان پارســی روزنامــه میخواننــد٬ چــی تعــداد بــه 
زبــان پشــتو و چــی تعــداد هــم بــه زبــان انگلیســی؛ 
بخــش چهــارم آن در مــورد اوقــات روزنامــه خوانــی 
ــده گان  ــتراک کنن ــرای اش ــه ب ــار گزین ــیده و چه پرس
داده شــده بــود تــا معلــوم شــود کــه مــردم بیشــتر در 
ــح٬ چاشــت٬  ــد) صب ــه میخوانن ــات روزنام ــدام اوق ک
در جریــان روز٬ شــب(٬ بخــش پنجــم و آخــری 
ــرح  ــری مط ــریحی و نظ ــورت تش ــه ص ــواالت ب س

ــورد  ــود در م ــده گان خ ــتراک کنن ــا اش ــود ت ــده ب ش
ــه و  ــر جامع ــرات آن ب ــی٬ تاثی ــه خوان ــد روزنام فوای
نیــز پیشــنهادات خــود را بــرای بهبــود روزنامــه هــا و 

ــند. ــگ بنویس ــن فرهن ــج ای تروی
ــه  ــل و تجزی ــه تحلی ــع آوری ســواالت ب ــد از جم بع
ــن نتیجــه  ــات دوســتان چنی ــم کــه از جواب آن پرداخت

حاصــل شــد:
ــان و ۵٨ ٪ از  ــل ٤۲ فــی ســد از زن در کاب  

میخواننــد. روزنامــه  مــردان 
ــن  ــده گان بی ــتراک کنن ــه اش ــد ماهان درآم  

بــود.  ۱۲0000 تــا   ٣0000
ــه  ــی روزنام ــان پارس ــه زب ــردم ب ٨6 ٪ م  
ــان  ــه زب ــتو و ٣ ٪ ب ــان پش ــه زب ــد٬ ۱۱ ٪ ب میخوانن

نگلیســی ا
روزنامــه  روز  جریــان  در  مــردم   ٪  6۹  
میخواننــد٬ ۱۲ ٪ از طــرف صبــح٬ ۱0 ٪ در هــر زمــان 
ــرف  ــد و ٨ ٪ از ط ــه میخوانن ــد روزنام ــه برابرش ک

شــب روزنامــه میخواننــد.
٤۲ ٪ از اشــراک کننــده گان به موضوعات٬   
۲٨ ٪ بــه بخــش هــای تفریحــی٬ ۱۵٪ بــه موضوعات 
اجتماعــی٬ و ٤ ٪ بــه موضوعــات عمومــی عاقمنــد 

اســتند.
و ایــن اســت جــواب ســوالی کــه بــرای ایــن تحقییــق 
ــه  ــگ روزنام ــه بود)فرهن ــرار گرفت ــز ق ــه مرک در نقط

خوانــی در کــدم ســطح قــرار دارد؟(: 
٧۵ ٪ مردم روزنامه نمیخوانند.
۲۵ ٪ مردم روزنامه میخوانند. 

ــده گان  ــتراک کنن ــریحی اش ــواالت تش ــش س در بخ
بــه جــواب تاثیــر روزنامــه بــر جامعــه و ســطح ســواد 

فرزنــدان شــان پرداختنــد کــه معلــوم شــد:
6٤ در ســد ایشــان بــاور مثبــت و ٣6 در ســد ایشــان 
ــه و  ــر جامع ــا ب ــه ه ــر روزنام ــر تاثی ــی ب ــاور منف ب

ــد. ــواد دارن ــطح س س

دالیــل کاهــش روزنامــه خوانــی در ســطح کشــور 
را چنیــن بیــان داشــتند:

ــرخ  ــودن ن ــران ب ــادی و گ ــف اقتص ضع  .۱
هــا روزنامــه 

ــی و نداشــتن فضــای  ــت و آرام ــود امنی نب  .۲
جامعــه در  ســالم  روان  و  آرام 

روزنامــه هــا از بیــان حقایــق جامعه چشــم   .٣
میکننــد پوشــی 

روزنامه ها از دولت حمایت میکنند  .٤
روزنامه ها مطالب جالب ندارند  .۵

نبــود فرهنــگ روزنامــه خوانــی در فامیــل   .6
بــزرگان نــزد  هــا 

ــی در  ــه فروش ــای روزنام ــه ه ــود غرف نب  .٧
دســترس تحــت  هــای  ســاحه 

ــرف  ــوزان از ط ــش آم تشــویق نشــدن دان  .٨
خوانــی روزنامــه  بــرای  معلمیــن 

ــود  ــرای بهب ــده گان ب ــتراک کنن ــنهادات اش پیش
روزنامه هــا و ترویــج فرهنــگ روزنامه خوانــی:
ــه صــورت  ۱.  محتوایــات روزنامه هــا بایــد ب
حقیقــی و واقعــی و بــدون هیچگونــه تعصــب و 

ــد ــر برس ــه نش ــرس ب ت
ــپ  ــد دلچس ــا بای ــه ه ــات روزنام محتوی  .۲
بــوده و برابــر بــا هــر ســن و عاقــٔه دانــش آمــوزان در 
نظــر گرفتــه شــود ماننــد بخــش هــای بــرای بــزرگان٬ 
بــرای نوجوانــان و بــرای اطفــال نیــز در نظــر گرفتــه 

ــود. ش
ــا  ــد ت ــان یاب قیمــت روزنامــه هــا بایــد پای  .٣
ــد. ــه بتوانن ــهروندان قرارگرفت ــه ش ــترس هم در دس

راه حل های پینشنهادی از طرف محقق:
چــون حــق دسترســی بــه اطاعــات ٔموثــق   )a
ــه  ــوق اساســی هــر شــهروند میباشــد ک یکــی از حق
بایــد ایــن حــق را بــا خوانــش محتویــات حقیقــی و 

ــد. ــل کنن ــا حاص ــه ه ــی از روزنام واقع
بــرای اینکــه روزنامــه هــا خدمــت واقعــی   )b
کــرده بتواننــد پــس نبایــد دســت حکومــت و یــا هیچ 
زورگویــی در نوشــته هــای روزنامــه هــا بــه نفــع یــا 

ــه چــاپ برســد ــه ضــرر کســی ب ب
زبــان روزنامــه هــا بایــد ســاده باشــد   )c
ــه ســن و  ــق ب ــد مطاب ــا بای ــه ه ــات روزنام و محتوای
اســتعداد و عاقــه هــر شــهروند در نظــر گرفتــه شــود 
مثلــن بزرگســاالن بــه خبــر هــای سیاســی و اجتماعــی 
٬جوانــان بــه بخــش هــای ورزشــی و ادبیــات و شــعر 
عاقمنــد اســتند بنابریــن نبایــد از حــق اطفــال چشــم 
ــای  ــه ه ــی٬ قص ــا فکاه ــرای آنه ــود و ب ــی ش پوش
تربیتــی٬ کار هــای دســتی و یــگان گیــم هــای تربیتــی 
خصوصــن جایــزه دار درنظــر گرفتــه شــود تــا اطفــال 
ــدن  ــه خوان ــد ب ــواالت عاقمن ــواب دادن س ــا ج ب
ــز نقــش  شــوند و اینــکار در فــروش روزنامــه هــا نی

ــی داشــته باشــد. م
روزنامــه بایــد اطاعــات خــود را ســریع تر   )d
ــرار  ــردم ق ــه دســترس م از رســانه هــای اجتماعــی ب
ــه  ــی روزنام ــد چــون یکــی از دالیلــی کــم خوان دهن
ــی  ــای اجتماع ــانه ه ــه رس ــردم ب ــی م ــا دسترس ه

خصوصــن فیســبوک اســت. 
بــرای اینکــه یــک روزنامــه تعــداد خواننده   )e
ــزه  ــتم جای ــد سیس ــد بای ــب کن ــود جل ــه خ گان را ب

دهــی را بــرای خواننــده گان در نظــر گیــرد.
روزنامــه هــا بایــد اپلیکیشــن هــای آنایــن   )f
را فعــال ســازند و هــر ســرخط مهــم را زودتــر و قبــل 
ــود  ــن خ ــه آنای ــه روزنام ــبوک ب ــیدن در فیس از رس
بــه دســترس مــردم قــرار دهنــد کــه اینــکار مــردم را 
ــه  ــر از روزنام ــل خب ــا منتظــر تفصی ــزه میدهــد ت انگی

ــند. ــی باش چاپ
ــی  ــراد ب ــداد اف ــت تع ــه دول ــدر ک ــر ق ه  )g
ــه  ــداد روزنام ــان تع ــه هم ــازد ب ــواد س ــواد را باس س
ــش  ــه خوان ــد و ب ــاز میکنن ــای ب ــای پ ــه ج در جامع

میرســند.
چــون رســانه هــا چشــم و گــوش جامعــه   )h
میباشــند روی ایــن دلیــل روزنامــه هــا هــم بایــد در 
نظــم عامــه وظیفــه خــود را بشناســند و بــرآن عمــل 
ــزم  ــد از ژورنالی ــا بای ــه ه ــه روزنام ــوری ک ــد ط کنن
ــوری  ــاکار را ط ــر خط ــد و ه ــتفاده کنن ــی اس تحقیق
روســیاه و رســوا کننــد کــه دیگــر هیــچ خطــاکاری از 

ــد. ــت نزن ــل زش ــه عم ــت ب ــوایی دس ــرس رس ت
ــب  ــی جال ــد موضوعات ــا بای ــه ه روزنام  )i
بــرای محیــط زیســت و حفــظ آن نیز داشــته باشــند و 
از ژورنالیــزم محیطــی بــرای بهبــود محیــط زیســت و 
همچنــان از ژورنالیــزم دهاتــی بــرای بهبــود وضعیــت 
دهــات اســتفاده کننــد و بایــد اطاعــات را بــه 
ــد. ــرار دهن ــز ق ــین نی ــات نش ــردم ده ــترس م دس
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های پیش رو  و بی توجهی ماخشکسالی 

خشکســـالی و برداشـــت بـــی رویـــه از آب هـــای 
زیرزمینـــی از طریـــق چـــا هـــای عمیـــق، در ســـال 
هـــای اخیـــر مشـــکات بـــی آبـــی بـــرای ســـال 
ــی آورد. از  ــم مـ ــل فراهـ ــش رو در کابـ ــای پیـ هـ
جملـــه مـــی تـــوان بـــه افـــت ســـطح آب هـــای 
ــل از  ــن حاصـ ـــطح زمیـ ــت س ـــی، نشسـ زیرزمین
ایـــن افـــت، تحـــت تاثیـــر قـــرار گرفتـــن کیفیـــت 
ـــه  ـــتاییان ب ـــرت روس ـــون مهاج ـــواردی همچ آب و م
ــینی، بیـــکاری و معضـــات  ــیه نشـ شـــهرها، حاشـ

اجتماعـــی دیگـــر اشـــاره داشـــت.
ـــدک  ـــا ان ـــود ی ـــه نب ـــالی ب ـــی خشکس ـــور کل ـــه ط ب
بـــودن بـــاران در یـــک دوره طوالنـــی گفتـــه مـــی 
شـــود کـــه باعـــث عـــدم تـــوارن در میـــزان آب و 
در نتیجـــه آن، کمبـــود آب، نابـــودی گیاهـــان، کـــم 
ــق آب  ــش عمـ ــان آب، کاهـ ــدت جریـ ــدن شـ شـ
ـــاک  ـــایش خ ـــوب، فرس ـــاک مرط ـــطحی و خ ـــای س ه
ـــی  ـــالی زمان ـــر خشکس ـــی دیگ ـــه عبارت ـــود. ب ـــی ش م
ـــر آب از  ـــطحی و تبخی ـــر س ـــه تبخی ـــد ک ـــی ده رخ م
گیاهـــان از حـــد معمـــول در مـــدت معیـــن بیشـــتر 
باشـــد. جهـــان در حـــال تجربـــه بحـــران آب مـــی 
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــز ب ـــالی نی ـــع خشکس ـــد. در واق باش
ــای  ــده هـ ــایر پدیـ ــون سـ ــی همچـ ــده طبیعـ پدیـ
ـــزی و  ـــه ری ـــی، برنام ـــش، آگاه ـــدد دان ـــه م ـــی ب طبیع
ـــی  ـــرل م ـــی و کنت ـــش بین ـــل پی ـــح قاب ـــت صحی مدیری
ـــوان خســـارات  ـــی ت ـــح م ـــت صحی ـــا مدیری باشـــد و ب
ناشـــی از آن را بـــه حداقـــل رســـاند. بنابرایـــن 
مســـئولین و دســـت انـــدر کاران بایـــد در کشـــور 
ـــن  ـــرای حـــل ای ـــی ب ـــی های ـــاده گ ـــوند و آم ـــال ش فع
ـــته  ـــت داش ـــش روی ماس ـــده پی ـــه در آین ـــران ک بح
باشـــند. بایســـتی بـــر مبنـــای مقابلـــه اضطـــراری و 
ـــداوم  ـــم و م ـــدت منظ ـــد م ـــه بلن ـــک برنام ـــن ی تدوی
ـــران  ـــترش بح ـــگیری، از گس ـــی و پیش ـــت آمادگ جه
ـــای  ـــال ه ـــی در س ـــای دوام دار احتمال ـــالی ه خشکس

ـــد. ـــری کنن ـــش رو، جلوگی پی
تعریف خشکسالی

خشکســـالی عبـــارت اســـت از کمبـــود بـــارش در 
ــث  ــه باعـ ــوی کـ ــه نحـ ــدت، بـ ــد مـ دوره ای بلنـ
ــای  ــش آب هـ ــاک، کاهـ ــت در خـ ــود رطوبـ کمبـ
جـــاری و مختـــل شـــدن رونـــد طبیعـــی فعالیـــت 
ـــوری  ـــی جان ـــی و زندگ ـــات گیاه ـــانی، حی ـــای انس ه

مـــی شـــود.
علل اصلی کمبود آب در جهان:

افزایش جمعیت.  •
ـــاورزی و  ـــش کش ـــن آب در بخ ـــدر رفت ه  •

غیـــره
آلوده شدن آب های قابل شرب.  •

تغییرات آب و هوایی.  •
توزیـــع نامتناســـب زمانـــی و مکانـــی   •

ن. بـــارا
پیامد های مهم کم آبی:

ـــال  ـــر روز در ح ـــه ه ـــی ک ـــم آب ـــی ک ـــد اصل ـــه پیام س
گســـترش اســـت:

مرگ و بیماری انسان ها و حیوانات  •
وقوع جنگ آب میان کشورها.  •

ــق  ــا )مناطـ ــوم هـ ــت بـ ــودی زیسـ نابـ  •
ــوع  ــش تنـ ــوران( و کاهـ ــان و جانـ ــی گیاهـ زندگـ

زیســـتی.
نتایج کمبود آب 

عدم دسترسی مردم به آب.  .۱
تخریب محیط زیست.  .۲

کاهش آب های سطحی.  .٣
مرگ گونه های جانوری و گیاهی.  .٤

کاهش محصوالت.  .۵

اثرات خشکسالی بر روی منابع آبی:
ـــای  ـــفره ه ـــطح آب س ـــدید س ـــش ش کاه  •

زمینـــی. زیـــر  آب 
ــفره هـــای آب زیـــر  از بیـــن رفتـــن سـ  •

. مینـــی ز
بـــه خطـــر افتـــادن اوضـــاع چـــاه هـــای   •

. منطقـــه
هجوم آفات و بیماری های گیاهی.  •

شوری آب و اراضی زراعی.  •

ـــع  ـــر روی مناب ـــالی ب ـــده خشکس ـــی پدی ـــرات منف اث
ـــتاییان: ـــرت روس ـــتغال و مهاج ـــی، اش آب

خشکســـالی اثـــرات مســـتقیم و غیـــر مســـتقیم 
ــش  ــامل کاهـ ــتقیم آن شـ ــر مسـ ــی دارد. اثـ متفاوتـ
ــی،  ــر زمینـ ــش آب زیـ ــاورزی و کاهـ ــد کشـ تولیـ
ـــا،  ـــا و جویباره ـــه ه ـــان آب در رودخان ـــش جری کاه
ـــای  ـــتم ه ـــن اکوسیس ـــرار گرفت ـــر ق ـــرض خط در مع
ــن  ــاک، از بیـ ــایش خـ ــانی، فرسـ ــا انسـ ــی یـ طبیعـ
ـــر مســـتقیم  ـــر غی ـــات وحـــش. اث ـــن احشـــام و حی رفت
ـــد  ـــش درآم ـــاورزان، کاه ـــد کش ـــش درآم ـــامل کاه ش
مالیاتـــی دولـــت، افزایـــش هزینـــه آب و حمـــل و 
ـــهرهای  ـــه ش ـــاورزان ب ـــرت کش ـــش مهاج ـــل، افزای نق
کوچـــک و بـــزرگ، کاهـــش تولیـــد و کاهـــش 

کیفیـــت غـــات مـــی گـــردد.

تحلیلی بر راهکارهای مقابله با خشکسالی
الف( راهکارهای پیش از خشکسالی:

ـــه  ـــر گون ـــل از ه ـــالی: قب ـــی خشکس ـــش بین ۱. پی
ــای  ــارت هـ ــش خسـ ــرای کاهـ ــی بـ ــدام عملـ اقـ
ـــی  ـــردی م ـــای راهب ـــت ه ـــاذ سیاس ـــالی اتخ خشکس
توانـــد مشـــکل گشـــا باشـــد. ایـــن سیاســـت هـــا 
ـــی  ـــم آب ـــت ک ـــتن واقعی ـــاور داش ـــای ب ـــر مبن ـــد ب بای
در منطقـــه باشـــد بـــه طـــور مســـلم ایـــن دیـــدگاه 
مـــی توانـــد در سیاســـت گـــذاری ایجـــاد صنایـــع 
ـــا  ـــب ب ـــای مناس ـــت ه ـــم و کش ـــرف آب ک ـــا مص ب
ــد. همچنیـــن  ــد باشـ ــم آبـــی کار آمـ وضعیـــت کـ
ـــر  ـــری حداکث ـــره گی ـــت به ـــی جه ـــاذ روش های اتخ
ممکـــن از نـــزوالت جـــوی )بـــرف و بـــاران( نیـــز 
مـــی توانـــد در جلوگیـــری از بحـــران خشکســـالی 
ـــود. نقشـــه  ـــی ش ـــم تلق ـــوع آن بســـیار مه ـــش از وق پی
هـــای پیـــش بینـــی هواشناســـی قابلیـــت هـــای مناســـبی 
ـــداد  ـــوص رخ ـــی الزم در خص ـــه آگاه ـــرای ارائ را ب
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــا ب ـــد. ت ـــی باش ـــی را دارا م بارندگ
ـــرد  ـــرار گی ـــزان ق ـــه ری ـــار برنام ـــی در اختی الگـــوی کل
ـــه  ـــا صـــورت گرفت ـــی ه ـــش بین ـــای آن پی ـــر مبن ـــه ب ک
ـــود. ۲.  ـــرداران داده ش ـــره ب ـــه به ـــدارهای الزم ب و هش
ـــی از روش  ـــه خشـــکی: یک ـــاوم ب ـــان مق کشـــت گیاه
ـــان  ـــت گیاه ـــالی کش ـــک س ـــر خش ـــش اث ـــای کاه ه
مقـــاوم بـــه خشـــکی و در مـــورد درختـــان میـــوه 
ـــا  ـــکی و ی ـــه خش ـــاوم ب ـــای مق ـــه ه ـــتفاده از پای اس
ـــای  ـــکان ه ـــان، در م ـــی از درخت ـــم برخ ـــت دی کش

ـــد. ـــی باش ـــب م مناس
ــم:  ــی کـ ــاز آبـ ــا نیـ ــان بـ ــت گیاهـ  ۳- کشـ
ـــم  ـــا ه ـــود ت ـــزی ش ـــه ری ـــه ای برنام ـــه گون ـــتی ب بایس
ـــان  ـــی گیاه ـــش باغ ـــم در بخ ـــی و ه ـــش زراع در بخ
بـــا نیـــاز آبـــی کـــم جایگزیـــن گیاهـــان بـــا نیـــاز 

ـــوند. ـــاال ش ـــی ب آب
ب( راهکارهای حین بحران خشکسالی:

در کل بـــه منظـــور مدیریـــت بحـــران خشکســـالی 
الزم اســـت طـــرح مدیریـــت جامـــع تهیـــه گـــردد 
ــورد  ــه مـ ــالی بـ ــوع خشکسـ ــگام وقـ ــه در هنـ کـ
اجـــرا گذاشـــته شـــود. در طـــرح مذکـــور بایســـتی 
مطالعـــات مختلفـــی صـــورت گیـــرد کـــه طـــی آن 
ضمـــن بررســـی جوانـــب مختلـــف موضـــوع، وظایـــف 
ـــرای حـــل معضـــل  ـــراد و ســـازمان هـــای مســـئول ب اف
ـــواردی  ـــن م ـــود. از بهتری ـــی ش ـــه م ـــخص و ارای مش
ــورد  ــد مـ ــالی بایـ ــع خشکسـ ــرح جامـ ــه در طـ کـ
توجـــه قـــرار گیـــرد مـــی تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر 
ـــا  ـــه ب ـــای مقابل ـــت ه ـــرد. ۱. شناســـایی ظرفی اشـــاره ک

ضایعـــات ناشـــی از خشکســـالی: یکـــی از بهتریـــن 
ــدت  ــدن شـ ــخص شـ ــس از مشـ ــات پـ موضوعـ
ــت  ــی ظرفیـ ــه بررسـ ــک منطقـ ــالی در یـ خشکسـ
هـــا و امکانـــات در منطقـــه وقـــوع بـــرای کاهـــش 
ـــن  ـــه ای ـــت. از جمل ـــالی اس ـــای خشکس ـــارت ه خس
ـــا،  ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــا، س ـــد ه ـــی درآم ـــوارد بررس م
ـــود  ـــد. وج ـــی باش ـــی م ـــهیات مال ـــارات و تس اعتب
ـــت  ـــبزیجات، گوش ـــوه، س ـــداری می ـــات نگه تأسیس
و علوفـــه از مهمتریـــن مـــواردی اســـت کـــه بایـــد 
مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد. ۲. تشـــکیل جلســـات 
ـــی  ـــرداران: یک ـــره ب ـــان و به ـــا کارشناس ـــورتی ب مش
ــران  ــت بحـ ــه در مدیریـ ــواردی کـ ــن مـ از مهمتریـ
نقـــش اساســـی دارد اطـــاع رســـانی شـــرایط و ایجـــاد 
ـــن  ـــه همی ـــت. ب ـــردم اس ـــان م ـــه در می ـــای مقابل فض
منظـــور بـــا تشـــکیل جلســـات و توجیـــه شـــرایط، 
ـــردم  ـــه در م ـــه ایجـــاد فضـــای مقابل بایســـتی نســـبت ب
ـــای  ـــرح ه ـــردم در ط ـــارکت م ـــا مش ـــرد و ب ـــدام ک اق
صرفـــه جویـــی در مصـــرف آب، حـــذف فعالیـــت 
ـــه  ـــت برنام ـــوان موفقی ـــی ت ـــرف آب م ـــر مص ـــای پ ه
ـــش داد. ٣.  ـــالی را افزای ـــار خشکس ـــع مه ـــای جام ه
ـــراری  ـــن اضط ـــود آب: تامی ـــن کمب ـــه تامی ـــه برنام تهی
ـــورت  ـــف ص ـــق مختل ـــد طری ـــد از چن ـــی توان آب م
ـــق  ـــوارد آن از طری ـــن م ـــه مهمتری ـــه از جمل ـــرد ک گی
ــانی  ــای آب رسـ ــا تانکرهـ ــای آب و یـ ــری هـ بطـ
اســـت. در افـــق هـــای بلنـــد مـــدت مـــی تـــوان از 
ـــم  ـــئله مه ـــن مس ـــال آب ای ـــای انتق ـــه ه ـــق لول طری

را انجـــام داد.
بعـــد از ســـپری شـــدن دوره بحـــران خشکســـالی، 
ــه  ــه بـ ــع در منطقـ ــات منابـ ــد حیـ ــتی تجدیـ بایسـ
عنـــوان اســـتراتژی کلـــی مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد. 
ــی  ــی و باغـ ــدات زراعـ ــام تولیـ ــاخت نظـ ــاز سـ بـ
از مهمتریـــن مـــوارد مـــورد توجـــه برنامـــه ریـــزی 
ـــالی  ـــوع خشکس ـــه وق ـــود. تجرب ـــی ش ـــوب م محس
ـــی را  ـــای خوب ـــرد ه ـــد راهب ـــی توان ـــه م ـــن زمین در ای
ـــا  ـــد ت ـــه ده ـــت ارائ ـــای کش ـــاب روش ه ـــرای انتخ ب
ـــالی  ـــخ خشکس ـــرات تل ـــه خاط ـــق تجرب ـــن طری از ای
ـــود  ـــی ش ـــه م ـــًا ماحظ ـــود. عم ـــرار نش ـــدداً تک مج
کـــه وقـــوع بـــارش نســـبتا خـــوب بعـــد از وقـــوع 
ــرده و  ــاد بـ ــخت را از یـ ــرایط سـ ــالی شـ خشکسـ
ـــتفاده  ـــورد اس ـــین م ـــط پیش ـــای غل ـــاره روش ه دوب

ـــرد. ـــی گی ـــرار م ق
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ــای  ــن، روس ــر پوتی ــپ و والدیمی ــد ترام ــدار دونال دی
جمهــور امریــکا و روســیه در شــهر هلســینکی، پایتخــت 

ــد آغــاز شــده اســت. فنان
ــت  ــاز گف ــدار خبرس ــن دی ــدای ای ــپ در ابت ــای ترام آق
کــه دو رهبــر دربــاره همه چیــز از جملــه تجــارت، 

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــن صحب ــی و چی ــائل نظام مس
ــم  ــوربا ه ــه دو کش ــت ک ــکا گف ــور آمری ــس جمه رئی
خــوب کنــار نیامده انــد و افــزود: »همــکاری بــا روســیه 

ــدی نیســت.« ــز ب ــی اســت، چی ــز خوب چی
او همچنیــن ابــراز امیــدواری کــرد کــه دو طــرف دربــاره 

زرادخانه هــای هســته ای خــود »کاری انجــام دهنــد.«
ــه  ــم ب ــا ه ــت دادن ب ــد از دس ــور بع ــس جمه دو رئی
حضــور خــود در مقابــل خبرنــگاران پایــان دادنــد و وارد 

ــرات شــدند. ــاق مذاک ات
ــه  ــود ک ــه ب ــدار گفت ــن دی ــتانه ای ــپ در آس ــای ترام آق
ــوده اســت. ــدی نب ــن ب ــه ای ــط دو کشــور هرگــز ب رواب

او در توییتــی از »حماقــت« دولت هــای قبلــی و تحقیقــی 
کــه در آمریــکا در ارتبــاط بــا اتهــام دخالــت روســیه در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده اســت، بــه 

شــدت انتقــاد کــرد.
ــر از  ــاعت دیرت ــک س ــر ی ــن دو رهب ــدار ای ــه دی برنام

ــد. ــام ش ــی انج ــرار قبل ق
دیــدار بــا رئیــس جمهــور روســیه در پایــان ســفر 

می گیــرد. صــورت  ترامــپ  آقــای  اروپایــی 
ــدار  ــن دی ــود کــه از ای ــه ب ــکا گفت رئیــس جمهــور آمری
»انتظــار زیــادی نــدارد«، امــا امیــدوار اســت ایــن دیــدار 

»نتایــج مثبتــی« هــم در پــی داشــته باشــد.
جــان بولتــون، مشــاور امنیــت ملــی دونالــد ترامــپ هــم 
گفتــه اســت کــه دو طــرف موافقــت کرده انــد کــه ایــن 

دیــدار دســتور کار مشــخصی نداشــته باشــد.
آقــای ترامــپ گفتــه اســت: »دربــاره ســوریه گفت وگــو 
ــر  ــمت های دیگ ــاره قس ــن درب ــرد و همچنی ــم ک خواهی
ــاره گســترش ]ســاح های[ هســته ای  ــه. درب خــاور میان

صحبــت خواهــم کــرد.«

ــر موضــوع  ــه همیــن دلیــل احتمــال مــی رود عــاوه ب ب
ــور  ــام و حض ــران، برج ــه ای ــای علی ــوریه، تحریم ه س
ــرف  ــوی دو ط ــای گفتگ ــوریه از محوره ــران در س ای

باشــد.
ــه روز  ــه س ــود ک ــزار می ش ــی برگ ــدار در حال ــن دی ای
ــی  ــکا ۱۲ افســر اطاعات ــش وزارت دادگســتری آمری پی
ــردن  ــک ک ــا ه ــه ب ــرد ک ــم ک ــیه را مته ــش روس ارت
ــات  ــان انتخاب ــرات در جری ــزب دموک ــای ح کامپیوتره
ســال ۲0۱6 تــاش کردنــد بــا تخریــب هیــاری 
کلینتــون، نامــزد حــزب دموکــرات، بــر نتایــج انتخابــات 

ــد. ــر بگذارن ــکا تاثی آمری
ــن اتهامــات بســیاری از سیاســتمداران  ــی اعــام ای در پ
ــا  ــر دموکرات ه ــه چــاک شــومر، رهب ــی از جمل آمریکای
در مجلــس ســنا بــه دلیــل آنچــه »حملــه بــه دموکراســی« 

کشورشــان خوانده انــد، خواهــان لغــو ایــن دیــدار شــده 
بودنــد.

آقــای ترامــپ گفتــه اســت کــه احتمــاال ایــن موضــوع را 
در دیــدار بــا آقــای پوتیــن مطــرح خواهــد کــرد.

روســیه ایــن اتهامــات را رده کــرده و گفتــه اســت کــه به 
ــیله ای  ــوان وس ــه عن ــور ب ــس جمه ــوی دو رئی گفت وگ

بــرای بهبــود روابــط دو کشــور نــگاه می کنــد.
ــرم  ــام ج ــه اع ــش ب ــیه در واکن ــه روس وزارت خارج
علیــه ۱۲ مامــور امنیتــی روســیه گفــت کــه هیــچ 
ــن  ــن ای ــی بب ــد ارتباط ــان ده ــه نش ــت ک ــی نیس مدرک

ــود دارد. ــک وج ــا ه ــراد ب اف
جــان بولتــون بــه شــبکه خبــری ای بی ســی گفتــه 
ــن  ــای پوتی ــه آق ــاورش ســخت اســت« ک ــه »ب اســت ک
ــرات  ــای حــزب دموک ــردن کامپیوتره ــک ک ــام ه از اته

در انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا اطــاع نداشــته 
باشــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــو همی ــن گفت وگ ــداف ای ــی از اه »یک
رئیس جمهــور )ترامــپ( چشــم در چشــم آقــای ترامــپ 

ــاره ایــن موضــوع از او ســوال کنــد.« درب
ــن  ــن خواســته شــده کــه در ای ــای ترامــپ همچنی از آق
دیــدار موضــوع مســمومیت زوجــی در بریتانیــا بــا ســم 
ــرح  ــز مط ــت را نی ــا درگذش ــی از آنه ــه یک ــاب ک اعص
ــم  ــا س ــر ب ــن دو نف ــا ای ــس بریتانی ــه پلی ــه گفت ــد. ب کن
اعصــاب نوویچــوک مســموم شــده اند کــه همــان 
ــه  ــاه پیــش در ســوء قصــد ب ــد م ســمی اســت کــه چن
جــان یــک جاســوس ســابق روســیه و دختــرش مــورد 

ــود. ــه ب ــرار گرفت ــتفاده ق اس
ایــن موضــوع در جریــان دیــدار چنــد روز پیــش آقــای 
ترامــپ بــا تــرزا مــی، نخســت وزیــر بریتانیــا نیــز مطــرح 

شــده بــود.
رئیــس جمهــور آمریــکا قبــل از دیــدار بــا آقــای پوتیــن 
در روزهای گذشــته در نشســت ســران ناتو در بروکســل 
شــرکت کــرد و پــس از آن بــا ســفر بــه بریتانیــا بــا تــرزا 

مــی، نخســت وزیــر دیــدار و گفتگــو کــرد.
ــزار  ــد ده ه ــرات چن ــا تظاه ــا ب ــور او در بریتانی حض
نفــری در لنــدن همــراه بــود. او در بریتانیــا در دیــداری 
غیــر رســمی بــا الیزبــات دوم، ملکــه بریتانیــا نیــز 

کــرد. گفت وگــو 
آقــای ترامــپ پیــش از ســفرش بــه اروپــا گفتــه بــود کــه 
ــن قســمت ســفرش  ــن راحت تری ــای پوتی ــا آق ــدار ب دی

خواهــد بــود.
ــه  ــل ب ــد بروکس ــه مقص ــنگتن ب ــرک واش ــل از ت او قب
خبرنــگاران گفــت: »مــن ناتــو را در پیــش دارم، بریتانیــا 
ــن  ــت و م ــم اس ــتخوش تاط ــه دس ــش دارم ک را در پی
ــش دارم. فکــر  ــن را در پی ــر[ پوتی ــا ]والدیمی ــات ب ماق
ــی  ــه کس ــت؛ چ ــر اس ــه راحت ت ــن از هم ــم پوتی می کن

فکــرش را می کــرد؟«

ده هـا تـن از هـواداران جنـرال دوسـتم و نظـام الدین 
قیصـاری فرمانـده ولسـوالی قیصـاره و نماینده خاص 
دوسـتم دیـروز نیـز بـرای چهاردهمیـن روز در چنـد 
شـهر والیـت تخار و بلخ در شـمال کشـور دسـت به 

زدند. اعتـراض 
ایـن افـراد بـا انتقـاد از حکومت، خواسـتار بازگشـت 
از  و  هسـتند  افغانسـتان  بـه  دوسـتم  جنـرال  فـوری 
حکومـت می خواهنـد نظـام الدیـن قیصـاری را آزاد 

. کند
اعتـراض کننده گان در شـهر تالقان امـروز نیز دروازده 
چندیـن اداره حکومـت محلـی از جمله دفتـر والی و 

دفاتـر چندین موسسـه را مسـدود کردند.
آنهـا هفتـه پیش نیز بـا راه انـدازی اعتـراض در جاده 
والیـت در شـهر تالقـان، دروازه والیـت و فرماندهـی 

پولیـس تخار را مسـدود کـرده بودند.
والیتـی  دفاتـر  کننـده گان  اعتـراض  ایـن،  کنـار  در 
کمیسـیون انتخابات در شـش والیت شـمالی و شمال 
شـرقی را بسـته انـد و هشـدار بـه تحریـم انتخابـات 

داده انـد.
اعتراضـات گسـترده مـردم در والیـت تخـار، سـبب 
تجـاری  مراکـز  و  فروشـگاه ها  کـه  اسـت  شـده 
بخش هـای از شـهر تالقـان نیـز بـه روی مـردم بسـته 

شـوند.
شـهر  نقطـه  شـش  در  جنبـش  حـزب  هواخواهـان 
خیمه هـای تحصـن بـر پـا کـرده و بـا شـعارهای ضد 
حکومتـی خواسـتار رهایـی نظـام الدیـن قیصـاری و 

بازگشـت جنـرال دوسـتم بـه افغانسـتان هسـتند.
ایـن معترضـان پیـش از ایـن هشـدار داده بودنـد کـه 
اگـر حکومـت بـه خواسـت آنهـا توجه نکند، دسـت 
بـه  را  محلـی  مقام هـای  و  زده  فرامدنـی  اقدامـا  بـه 

گـروگان خواهنـد گرفـت.
در کنـار تخـار، والیت هـای بلخ، فاریـاب و جوزجان 
حـزب  هواخوهـان  گسـترده  تظاهـرات  شـاهد  نیـز 

جنبـش و ائتـاف ملی برای نجات افغانسـتان هسـتند 
کـه همـه بـر خواسـت روزهـای گذشته شـان، یعنـی 
آزادی نظـام الدیـن قیصـاری و جنـرال دوسـتم تأکید 

دارند.
بـود  شـده  گفتـه  کـه  نیروهـای  پیـش،  روز  پانـزده 

کمانـدو انـد، پس از یـک درگیری کوتاه، نظـام الدین 
قیصـاری، فرمانـده پولیـس قیصـار و نماینـده ارشـد 
جنـرال دوسـتم را کـه در یـک جلسـه رسـمی امنیتی 
دعـوت شـده بود، بازداشـت و بـه کابل انتقـال دادند.
بـه  نیروهـای کمانـدو  بازداشـت قیصـاری،  از  پـس 

خانـه ایـن فرمانـده کلیـدی جنـرال دوسـتم و چهـره 
ضـد طالبـان یـورش بـرده و ده هـا نفـر از افـراد او 
کردنـد.  شـکنجه  سـختی  بـه  و  کـرده  بازداشـت  را 
هرچنـد اکنـون فرمانـده عمومـی نیروهـای کمانـدو 
دسـت داشـتن در ایـن جنجـال را رد کرده اسـت، اما 
تصاویـر ویدیویی که از این رویداد نشـر شـده اسـت 
نشـان می دهـد کـه ایـن افـراد، محافظـان نظـام الدین 
قیصـاری را به سـختی شـکنجه می کننـد و در جریان 
واکنـش  بـا  تصاویـر  ایـن  می خندنـد.  نیـز  شـکنجه 
گسـترده و نکوهـش عمومـی رو به رو شـد و سـبب 
گردیـد که ریاسـت جمهوری دسـتور تحقیـق در این 

مـورد را دهنـد.
امـا برخی از چهره های اسـتخباراتی پیشـین حکومت 
افغانسـتان مدعـی انـد کـه ایـن افـراد محافظـان افراد 
نزدیـک بـه رئیـس جمهـور و شـناخته شـده انـد و 
دسـتور تحقیـق در ایـن مـورد، خاک زدن به چشـمان 

اسـت. مردم 
نظـام الدیـن قیصـاری از برجسـته تریـن چهـره های 
ضـد طالبانـی در والیـت فاریـاب، فرمانـده پولیـس 
ولسـوالی قیصـار و نماینـده ارشـد جنرال دوسـتم در 
امـور خیـزش هـای مردمـی در ایـن والیـت بـود. او 
اکنـون در بنـد حکومت افغانسـتان اسـت و منابعی در 
حقوق بشـر افغانسـتان به بی بی سـی گفته اسـت که 

آقـای قیصاری به سـختی شـکنجه شـده اسـت.
شـماری از محافظـان قیصـاری نیز کـه دوبـاره از بند 
رهـا شـده انـد در گفتگـو بـا رسـانه ها از شـکنجه بی 
کومانـدو می خواننـد  آنهـا  آنچـه  از سـوی  رحمانـه 
حـرف مـی زنند و عایم شـکنجه نیز در وجود شـان 
دیـده می شـود. یکـی از ایـن افـراد روز گذشـته بـه 
خبرنـگار بـی بی سـی گفتـه بود کـه افرادی کـه او را 
شـکنجه می کردند پشـتو و فارسـی حرف می زدند و 

در دو شـبانه روز بـه آنهـا آب و نـان ندادنـد.

در پانزدهمین روز تظاهرات:
دفتر والی تخار بسته شد

ترامپ و پوتین با هم دیدار کردند


