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محمـد اشـرف غنـی، رییـس حکومت وحـدت ملی 
در دیـدار بـا نماینـده گان والیـت هلمند گفته اسـت 
کـه بـه زودی کار برای توسـعه بنـد کجکی بـا هزینه 

۱۷۵ میلیـون دالـر آغاز می شـود.
در خبرنامـۀ دفتـر رسـانه های ارگ آمـده اسـت کـه 
بـا اعضـای شـورای والیتـی  محمـد اشـرف غنـی 
ایـن والیـت دیـدار کـرده و آنـان کمبود معلمـان در 
مکتب هـا، اعمـار بنـد کجکـی و بنـد فرهـاد، فعـال 
سـازی تصـدی بسـت، ارتقـای موسسـۀ تحصیالت 
عالـی هلمنـد به دانشـگاه، ایجـاد یک فابریکـه تولید 
روغـن جـواری، جلوگیـری از قاچاق سـنگ رخام و 
فنی سـازی اسـتخراج آن و اعمار شـش پل در امتداد 
دریـای هلمنـد، توجـه بـه شـفاخانه بُسـت و ایجـاد 
هماهنگـی میـان نیروهـای امنیتـی و ادارات ملکی و 
رسـیده گی بـه خانواده هـای قربانیان نیروهـای امنیتی 
را بـه عنوان پیشـنهاد بـه رییس جمهور مطـرح کرده 

ند. ا
بـه نقـل از خبرنامه، محمد اشـرف غنی در پاسـخ به 
ایـن پیشـنهادها گفتـه اسـت: »کار بـاالی توسـعۀ بند 
کجکـی بـه زودترین فرصـت، آغاز می گـردد و یکی 
از شـرکت های ترکـی...               ادامـه صفحـه 6
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چـالش هـای انتخـاباتی؛ 
تجـریه یی که درس نشـد

افزایش استفاده از داروهای 
نشئه آور در میان دانشجویان
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کــرده  اعــالم  انتخابــات  کمیســیون 
اســت کــه آرای مراکــزی رأی دهــی کــه 
ــتفاده  ــک اس ــتم بایومتری در آن از سیس
نشــده بــه دلیــل اســتفاده فهرســت 
رأی دهنــده گان بــا اعتبــار خواهــد بــود.
کمیســیون شــکایات انتخابــات دو روز 
ــزی  ــه در مراک ــرده ک ــالم ک ــش اع پی
ــه  کــه از سیســتم بایومتریــک کار گرفت
نشــده، تقلــب صــورت گرفتــه بــه ایــن 
ــار الزم را  ــن مراکــز اعتب ــل آرای ای دلی

نداشــته و بایــد ابطــال شــود.
پیــش از ایــن ایتــالف احــزاب سیاســی 
ــک  ــتم بایومتری ــتفاده از سیس ــز اس نی
ــان  ــۀ آن ــه گفت ــه ب ــود آنک ــا وج را ب
ــر  ــده گان پُ ــام رأی دهن ــت ن ــۀ ثب پروس
از تقلــب بــوده تنهــا ابــزار اعمــال 
شــفافیت در انتخابــات عنــوان کــرده و 
تأکیــد کردنــد کــه آرای مراکــزی کــه از 
ایــن وســایل کار گرفتــه نشــده از دیــد 

ــدارد. ــار ن ــان اعتب آن

بــا ایــن حــال، امــا کمیســیون انتخابات، 
سیســتم بایومتریــک را تنهــا متمــم 
برگــزاری  در  شــفافیت  ابزارهــای 
انتخابــات پارلمانــی دانســته تأکیــد 

از  کــه  مراکــزی  آرای  کــه  دارنــد 
ــا  ــز ب ــه نشــده نی ــک کار گرفت بایومتری
اعتبــار بــوده و حســاب خواهنــد شــد.

ذبیح اهلل سادات...     ادامه صفحه 6

ــه  ــووالن در وزارت خارج مس
افغانســتان  کــه  می گوینــد 
در نشســت  بــرای شــرکت 
ــدای آن  ــکو و آجن ــح مس صل

کــه بــه ابتــکار روســیه برگــزار 
مقام هــای  بــا  می شــود 
ــی و  ــال رای زن ــی در ح روس

اســت. چانه زنــی 

ــانه های  ــال، رس ــن ح در همی
پاکســتانی از قــول چنــد مقــام 
ایــن کشــور می گوینــد کــه 
ــکو  ــت مس ــتان در نشس پاکس
ــتان  ــح افغانس ــرای صل ــه ب ک
اســت اشــتراک خواهــد کــرد.
گــروه طالبــان هــم گفته اســت 
کــه اگــر آجنــدای نشســت 
مســکو تغییــر نکنــد آنــان 
بــه ایــن نشســت می رونــد 
می خواهنــد  همچنیــن  و 
حکومــت  نماینــده گان 
ــی  ــع اصل ــز ضل ــتان نی افغانس

باشــند. نشســت  ایــن 
ــا، عضــو پیشــین  ســید اکبرآغ

ــد: ــان می گوی ــروه طالب گ

»اشتراک...   ادامه صفحه 6

کمیسیون انتخابات: 
آرای بایـومتریک نشـده با اعتبـار است

غنی:
 توسعۀ بند کجکی با هزینۀ 
۱۷۵ میلیون دالر آغاز می شود
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يكي از داليل اصلِي غم و اندوه، جست وجو براي يافتن شادي است.
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تیفا:
برگـزاری انتخـابات ریـاست جمهـوری 

در تـاریخ تعییـن شـده ناممـکن است

بـل کا فتــح
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ــاکامِ  ــۀ ن ــی و تجرب ــاماِن فعل ــت نابس وضعی
ــات  ــزاری انتخاب ــات در برگ ــیون انتخاب کمیس
پارلمانــی، از حــاال می توانــد نگرانی هــا را 
نســبت بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت 
ــیون  ــراً کمیس ــد. ظاه ــش ده ــوری افزای جمه
انتخابــات در بحبوحــۀ جنجال هــای انتخابــات 
ــا  ــه و حت ــان نیافت ــوز پای ــه هن ــی ک پارلمان
مشــخص نیســت کــه نتیجــۀ آن چــه خواهــد 
ــل  ــاه حم ــه در 3۱ م ــرده ک ــالم ک ــود، اعـ ب
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــده انتخاب ــاِل آین س
ــر  ــن خب ــد. ای ــد ش ــزار خواه ــور برگ در کش
هرچنــد می توانــد خشــنود کننــده باشــد، 
ــود را  ــاِی خ ــان دغدغه ه ــِن زم ــی در عی ول

ــراه دارد.  ــه هم ــز ب نی
ــد ایــن  دلیــِل خشــنودی از ایــن خبــر می توان
باشــد کــه الاقــل حکومــت وحــدت ملــی بــه 
یکــی از تعهــدات اصلــی اش، یعنــی برگــزاری 
ــات ریاســت جمهــوری عمــل  ــِع انتخاب به موق
ــا و  ــدون ام ــز ب ــخ نی ــن تاری ــه ای ــد. البت می کن
اگــر نبــوده اســت. بســیاری از صاحب نظــراِن 
ــرده  ــالم ک ــی اع ــی و انتخابات ــایل حقوق مس
بودنــد کــه عمــر حکومــت وحــدت ملــی در 
ــات  ــد انتخاب ــده و بای ــر آم ــه س ــاِل روان ب س
بــا  امــا  می شــد.  انجــام  ســال  ایــن  در 
ــای  ــات و ضعف ه ــۀ انتخاب ــه تجرب ــه ب توج
ــردن  ــی ک ــتای عمل ــت در راس ــزرِگ حکوم ب
ــه  ــه ب ــگاهِ خوش بینان ــد ن ــاز بای ــش، ب تعهدات

ــن مســأله داشــت. ای
 فرامــوش نکنیــم کــه حکومــت وحــدت ملــی 
ــود  ــپرده ب ــده س ــی وع ــۀ سیاس در توافق نام
کمیســیون های  در  را  الزم  اصالحــاِت  کــه 
انتخاباتــی و نحــوۀ برگــزاری انتخابــات بــرای 
ــهروندان  ــای ش ــش نگرانی ه ــفافیت و کاه ش
انجــام  آرا  دســتکاری  و  تقلــب  ناحیــۀ  از 
ــم  ــاهد بودی ــل ش ــی در عم ــد داد، ول خواه
کــه نــه اصالحــاِت درســت و دقیــق در 
ــت و  ــورت گرف ــی ص ــیون های انتخابات کمیس
نــه هــم انتخابــات پارلمانــی بــه وقــت و زمــاِن 

ــد.  ــزار ش آن برگ
مــردم افغانســتان ســه ســال ادامــۀ غیرقانونــِی 
کار مجلــس نماینــده گان را بــه ایــن اُمیــد 
ــکل های  ــتباه ها و مش ــه اش ــد ک ــل کردن تحم
ــک  ــش از آن، ی ــال ۱393 و پی ــات س انتخاب
بــارِ دیگــر در افغانســتان تکــرار نشــود؛ ولــی 

ــردم از  ــه م ــخ ب ــار و پاس ــن انتظ ــۀ ای نتیج
ــت؟  ــوده اس ــه ب ــور چ ــای کش ــوی مقام ه س
بــه صــورت واضح همــه دیدیــم کــه انتخابات 
ســال رواِن پارلمانــی حتــا بــا افتضاحــی 
بزرگ تــر از انتخابات هــای پیشــین برگــزار 
ــیون  ــیِن کمیس ــووالِن پیش ــی از مس ــد. یک ش
ــه  ــات در یکــی از رســانه های کشــور ب انتخاب
ــات  ــه انتخاب ــرد ک ــالم ک ــکار اع صــورِت آش
ــاِی  ــی ه ــاد و بی نظم ــا فس ــا ب ــی حت پارلمان
ســال  انتخابــات  از  سازمان یافته شــده تر 
۱393  برگــزار شــد و کمیســـیون عمــاًل ثابــت 
ــد  ــن رون ــزاری چنی ــی برگ ــه توانای ــرد ک ک

ملی یــی را نــدارد. 
ــه  ــات ک ــیون انتخاب ــۀ کمیس ــای بی تجرب اعض
افتاده انــد،  ارگ  خودکامه گی هــای  دامِ  در 
ــه هیــچ موضــوِع دیگــری غیــر از مطالبــاِت  ب
ــا نفــوذ فکــر نمی کننـــد.  ارگ و جناح هــای ب
آن هــا حتــا بــه صــورِت رســمی در خصــوص 
مشــکالت جــدِی انتخابات ســال روان ســخن 
نگفتــه  انــد. بــه نظــر می رســد کــه کمیســیون 
انتخابــات تــا زمانــی کــه بحــران واقعــی 
رخ ندهــد، حاضــر نمی شــود کــه مســایل 
ســازد.  برمــال  را  انتخاباتــی  مشــکالِت  و 
ــه  ــی ک ــاس گزارش های ــر اس ــاال ب ــن ح همی
وجــود دارد، اکثــر مــردم و نامــزدان انتخابــات 
پارلمانــی از نحــوۀ برگــزاری انتخابــات و 
نفــوذ آشــکار دســت های ســیاه در رونــد 
شــمارش و مهندســِی انتخابــات پارلمانــی 
ــا شــاهد  راضــی نیســتند و احتمــال این کــه م
ــیم،  ــور باش ــی در کش ــازۀ انتخابات ــران ت بح

ــاد اســت.  بســیار زی
بــا توجــه بــه چنیــن وضعیتــی، چگونــه 
ــات ســال  ــه انتخاب ــوان انتظــار داشــت ک می ت
آینــدۀ ریاســت جمهــوری بــه گونــۀ شــفاف، 
ــه و عــاری از تقلــب برگــزار شــود؟...  عادالن
بــرای رســیدن بــه انتخابــات قابــل پذیــرش در 
ســال آینــده بایــد از حــاال تمهیــداِت الزم روی 
ــای  ــام گزینه ه ــود و از تم ــه ش ــت گرفت دس
ممکــن بــرای وارد کــردِن فشــار بــر نهادهــای 
مســوول و بــه ویــژه ســـران حکومــت وحدت 
ــن صــورت،  ــر ای ــی اســتفاده شــود. در غی مل
مــا بازهــم شــاهد بــه کرســـی نشســتن فــردی 
ــود  ــم ب ــور خواهی ــدرت در کش ــۀ ق ــر اریک ب
کــه از راه تقلــب و جعــل کاری ایــن ســمت را 

از آِن خــود ســاخته اســت. 
ایــن رونــد بایــد بــا مداخلــۀ مثبــت و آگاهانــۀ 
ــی،  شــهروندان کشــور، نهادهــای جامعــۀ مدن
احــزاب سیاســی، شــخصیت های تأثیرگــذار و 
ــن  ــوان اصلی تری ــه عن ــی ب ــۀ جهان ــا جامع حت
ــۀ  ــد. جامع ــر کن ــور تغیی ــدۀ کش ــک دهن کم
جهانــی حــاال خیلــی از مســایل را بــه خوبــی 
ــل  ــت مل ــورای امنی ــه شـ ــن ک ــد. همی می دان
نتایــج  اعــالم  در  دقــت  متحــد خواهــان 
ــه خــودی خــود  ــات پارلمانــی شــده، ب انتخاب
ــزاری  ــا از برگ ــه نگرانی ه ــد ک ــان می ده نش
ــز  ــی نی ــطح بین الملل ــالم در س ــاِت ناس انتخاب
وجــود دارد. ایــن فرصــِت مهمــی اســت کــه 
بایــد از آن، آگاهانــه بــه نفــع دموکراتیــزه 
ــب  ــای مناس ــاد فض ــت و ایج ــردِن وضعی ک

ــرد.  ــتفاده ک ــات اس ــرای انتخاب ب
اگــر تنهــا منتظــر اقدام هــای ســران حکومت و 
یــا کمیســیون های انتخاباتــی باشــیم، بــه هیــچ 
ــفانه  ــید. متأس ــم رس ــی نخواهی ــۀ مطلوب نتیج
ــه  ــری ب ــاور کمت نیکتایی پوشــاِن تکنوکــرات ب
روندهــای دموکراتیــک در هفــده ســاِل اخیــر 
ــی  ــر دموکراس ــد. اگ ــان داده ان ــود نشـ از خ
افغانســتان بــه افتضــاح و گنــد کشــیده شــده، 
نــه مقصــِر آن طالبــان انــد و نــه هــم کســانی 
زده  جنگ ســاالری  انــِگ  آن هــا  بــه  کــه 
ــده  ــۀ هف ــه تجرب ــه ب ــا توج ــل ب ــود؛ ب می ش
ســال گذشــته، کســانی انــد کــه آمــده بودنــد 
نظــام  طالبــان  از  پــس  افغانســتان  در  تــا 
ــن  ــه همی ــازند. ب ــه س ــک را نهادین دموکراتی
ــد  ــی بای ــن وضعیت ــم چنی ــا فه ــل، حــاال ب دلی
ــایل  ــه مس ــبت ب ــته نس ــیارانه تر از گذش هوش

داد. نشــان  عکس العمــل 
از  پیــش  کــه  اســت  ضــروری  بســیار   
جمهــوری،  ریاســت  انتخابــات  برگــزاری 
ــوۀ  ــیون ها و نح ــی در کمیس ــرات اساس تغیی
ــای  ــود. درس ه ــات وارد ش ــزاری انتخاب برگ
انتخابــات پارلمانــی را جــدی بایــد گرفــت تــا 
ــه  ــتی هایی ک ــا و کاسـ ــه کمی ه ــه ب ــا توج ب
ــات مشــاهده شــد، از تکــرار  ــد انتخاب در رون
ــات بعــدی جلوگیــری شــود.  آن هــا در انتخاب
بی باورتــر  امــروز  افغانســتان  شــهروندان 
ــه  ــری ب ــاِن دیگ ــر زم ــر از ه ــاد ت و بی اعتم

ــد. ــگاه می کننـ ــات ن انتخاب
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احمـد عمران

آمـاده گی برای انتخـابات
 ریـاست جمهـوری با کـدام تـوان؟

 

تازه یـی  یافتـه   بندوبازوهـاِی  صلـح،  داسـتان  روزهـا  ایـن 
اسـت. رهایـی مـال بـرادر از زندانـی در پاکسـتان، آماده گـی 
مسـکو بـرای نشسـتی در مورد افغانسـتان و ادامـۀ تالش هاِی 
جدی تریـن  از  طالبـان،  بـا  گفت وگـو  هـدِف  بـه  امریـکا 
حرکت هـا در مسـیر تـالش  بـرای مذاکـره و مصالحه اسـت. 
امـا در خوانشـی دیگـر، ایـن  تالش هـا می توانـد حکایـت از 
رقابت هـا و چنددسـته گی ها در مورد صلِح افغانسـتان داشـته 
باشـد؛ به ویـژه این کـه هنـوز مشـخص نیسـت امریکایی هـا 
در  اخیـراً  کـه  چینایی هـا  و  روس هـا  و  پاکسـتانی ها  و 
بحـث جنگ وصلـِح افغانسـتان فعـال شـده اند، چـه اهـداِف 

دنبـال می کننـد. را  اسـتراتژیکی 
اگـر رهایـی مـال بـرادر را به عنـوان ُحسـن نیِت پاکسـتان در 
مـورد صلـح در نظـر بگیریم، آیـا می توانیـم برای اقنـاِع خود 
ادله یـی در ایـن زمینـه پیـدا کنیــم؟ آیـا تـا هنوز نشـانه هایی 
از این کـه پاکسـتان خواسـته باشـد بـرای تحقـِق صلـح در 

افغانسـتان همـکاری کنـد، دیـده می شـود؟ 
 کشـته شـدِن فرمانـده عبدالـرازق کـه رییس جمهـور غنـی 
عامـِل آن پاکسـتان را دانسـت، نشـان می دهد کـه فاصله های 
زیـادی در ایـن زمینه میان افغانسـتان و پاکسـتان وجود دارد. 
در همیـن حـال، رهایـی مال برادر قبـل از آن که بـه نفِع صلح 
تمـام شـود، بیشـتر بـه نفـع یـک سلسـله برنامه هاِی سیاسـی 
اسـت کـه قـرار اسـت در افغانسـتان تطبیـق گردد. مـال برادر 
یـادگاری از نسـل اوِل رهبـری طالبـان اسـت که شـاید برای 
دسـته یی از طالبـاِن پیشـین کـه حـاال منزوی تـر هـم شـده اند 
جالب باشـد؛ اما برای نسـل جدیـِد طالبان جذابیتـی ندارد. از 
همیـن رهگـذر رهایـِی او نیز نمی تواند کلیــدی بـرای صلح 

باشد.
 از طـرف دیگـر، مقابلـه و رقابـِت امریکایی هـا و روس هـا 
پیچیده گـی  بـه  افغانسـتان  صلـِح  گفت وگوهـای  مـورد  در 
روس هـا  زده  اسـت.  دامـن  مسـأله  بـودِن  چندپارچـه  و 
نمی خواهنـد کـه امریکایی هـا بـه تنهایـی در مورد افغانسـتان 
تصمیـم بگیرنـد و امریکایی هـا هـم نگران انـد کـه روس هـا 
بـا پیش کشـیدِن نشسـت مسـکو، به گونـۀ غیرقابـل انتظاری 
وارد مباحـث افغانسـتان شـوند. ایـن دو نـوع رقابـت کـه بر 
سـِر مقدمـات گفت وگـو و صلـح بـا طالبـان جریـان دارد، 

معمـاِی صلـح در افغانسـتان را دشـوارتر می سـازد.
 البتـه چیـزی کـه در ایـن میان بسـیار مهم شـمرده می شـود، 
ایـن اسـت کـه این بـار امریکایی هـا دریافته  اند که کشـورهای 
حـوزۀ عـرب و پاکسـتان آمـادۀ همـکاری  در مـورد صلـِح 
افغانسـتان انـد؛ امـا آن چـه در برابـِر ایـن دریافـت می تـوان 
انتظاراتـی  امیدهـا و  نیـز چنیـن  این کـه: در گذشـته  گفـت 
به میـان آمـده بـود امـا در عمـل چیزی حاصـل نشـد. در این 
صـورت، نگرانـِی مـا این اسـت کـه آن چه بـه عنوان پروسـۀ 
صلح روی دسـت امریکا، پاکسـتان، روسـیه و دیگران وجود 

دارد، مشـکالِت تازه یـی را بـرای افغانسـتان خلـق کنـد. 
اگـر مـا دارای دولتـی بـا قاعده هـای وسـیِع ملـی و مردمـی 
 بودیـم، ایـن اُمیدواری وجود داشـت که بتـوان از فرصت های 
موجـود بـه عنـوان یـک سـکو اسـتفاده  کرد. امـا متأسـفانه به 
همـان پیمانه یـی کـه بحِث صلـح بـرای خارجی ها بـه عنوان 
یـک ابـزار مطـرح اسـت، داخلی هـا نیـز آن را ابـزاری بـرای 

می پندارند.   قـدرت  شـطرنِج 
سال هاسـت کـه بحـث صلـح در کشـور به عنـوان یـک ابزار 
و بهانـۀ سیاسـی مطـرح بـوده و زیـر همیـن نـام و بهانـه، 
بندوبسـت هاِی کالنـی صـورت گرفتـه اسـت. امـا حـاال اگر 
به راسـتی امریکایی هـا در مـورد صلـِح افغانسـتان جـدی و 
صـادق شـده اند، در صورتـی می تواننـد آن را عملـی کننـد 
کـه قبـل از آن بـه برخی مسـایِل بسـیار مهِم دیگر رسـیده گی 
صـورت گیـرد. یکـی این کـه پاکسـتان را وادار سـازند کـه 
تروریسـم را از سیاسـِت خارجـی اش بـه عنوان ابزار بیــرون 
گذشـته  در  کـه  جریان هایـی  و  گروه هـا  این کـه  دوم  کنـد؛ 
بـا طالبـان درگیـِر جنـگ و مقاومـت بوده انـد را بـه صـورِت 
روشـن شـامل رونـد صلـح سـازند؛ و در کنـار ایـن دو، ایـن 
نیـز مهـم اسـت کـه امریکایی هـا ریشـه هاِی حمایـِت مالی از 

تروریسـم و اقتصـادِ پیونـد خـورده بـا آن را بخشـکانند. 
در چنیـن صورتـی، می تـوان بـه پروسـۀ صلـح در افغانسـتان 
امیـد بسـت و آن را یـک رونـِد ملـی و بین المللـی بـا اهداِف 

مثبـت و سـازنده تلقـی کرد.   

صـلح تا صلح است...

مطلوبی  نتیجۀ  هیچ  به  باشیم،  انتخاباتی  کمیسیون های  یا  و  حکومت  اقدام های سران  منتظر  تنها  اگر 
نخواهیم رسید. متأسفانه نیکتایی پوشاِن تکنوکرات باوِر کمتری به روندهای دموکراتیک در هفده ساِل 
اخیر از خود نشـان داده اند. اگر دموکراسی افغانستان به افتضاح و گند کشیده شده، نه مقصِر آن طالبان 
اند و نه هم کسانی که به آن ها انِگ جنگ ساالری زده می شود؛ بل با توجه به تجربۀ هفده سال گذشته، 
کسانی اند که آمده بودند تا در افغانستان پس از طالبان نظام دموکراتیک را نهادینه سازند. به همین 

دلیل، حاال با فهم چنین وضعیتی باید هوشیارانه تر از گذشته نسبت به مسایل عکس العمل نشان داد
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ـــدر  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــووالن در وزارت مب مس
قرص هـــای  از  اســـتفاده  کـــه  می گوینـــد 
نشـــه آور در میـــان دانشـــجویان دانشـــگاه ها 

بیشـــتر شـــده اســـت.
مـــواد  بـــا  مبـــارزه  وزارت  بررســـی های 
ـــان  ـــاد در می ـــطح اعتی ـــه س ـــه ب ـــدر در رابط مخ
جوانـــان نشـــان می دهـــد کـــه در ســـاِل روان، 
ـــژه  ـــه وی ـــدر، ب ـــواد مخ ـــه م ـــتری ب ـــان بیش جوان

قرص هـــای نشـــه آور رو آورده انـــد.
ــای  ــش تقاضـ ــس کاهـ ــریفی، رییـ ــر شـ ناصـ
ـــا  ـــت ب ـــواد مخـــدر در صحب ـــا م ـــارزه ب وزارت مب
رادیـــو آزادی گفـــت کـــه قرص هـــای نشـــه آور 
از ســـوی دانشـــجویان دانشـــگاه ها  بیشـــتر 
اســـتفاده می شـــود. آقـــای شـــریفی می افزایـــد 
ــم  ــا هـ ــن قرص هـ ــتفاده از ایـ ــل اسـ ــه دلیـ کـ
بیـــدار مانـــد در شـــب های آزمـــون می باشـــد.
شـــریقی می گویـــد: »اکثریـــت دانشـــجویان 
بـــرای این کـــه در شـــب های آزمـــون خـــواب 
شـــان نبـــرد و پُـــر انـــرژی باشـــند، از قـــرص 
ــد. در  ــتفاده می کننـ ــت)K( اسـ ــه آورِ تابلیـ نشـ
ـــتفاده از  ـــه اس ـــان ب ـــل نوجوان ـــر تمای ـــن اواخ ای

مـــواد مخـــدر نیـــز بیشـــتر شـــده اســـت«.
ـــدر  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــووالن در وزارت مب مس
ــه  ــه آور بـ ــای نشـ ــه در قرص هـ ــد کـ می گوینـ
ــود دارد و  ــه آور وجـ ــواد نشـ ــدازۀ کافـــی مـ انـ
ـــایر  ـــن و س ـــر از هیرویی ـــز کمت ـــای آن نی ضرره

مـــواد نشـــه آور نیســـت.
مســـووالن در ایـــن وزارت ابـــراز نگرانـــی 
از  اســـتفاده  اگـــر جوانـــان  کـــه  می کننـــد 
قرص هـــای نشـــه آور را ادامـــه بدهنـــد، در 
آن  در  و  می شـــوند  معتـــاد  آن  بـــه  آینـــده 

صـــورت، جلـــو ایـــن کار بســـیار بـــه مشـــکل 
می شـــود. گرفتـــه 

ـــل  ــگاه کاب ــجویان در دانشـ ـــماری از دانشـ ش
بـــه  جوانـــان  دسترســـی  کـــه  می گوینـــد 
ــت و  ــده اسـ ــان شـ ــه آور آسـ ــای نشـ تابلیت هـ
حتـــا در داخـــل دانشـــگاه ها از ایـــن تابلیت هـــا 

اســـتفاده می شـــود.
عبدالـــرزاق مدبـــر، دانشـــجوی روانشناســـی در 
ــد:  ــو آزادی می گویـ ــه رادیـ ــگاه کابـــل بـ دانشـ
تابلیـــت »کا« و »تریمـــادول« در  از  اســـتفاده 
دانشـــگاه کابـــل تقریبـــًا بی رویـــه اســـت. 
حتـــا دوســـتانم را می بینـــم کـــه از ایـــن مـــواد 
اســـتفاده می کننـــد؛ ســـرگرمی و دسترســـی 
ـــتفاده  ـــی اس ـــل اصل ـــواد دو دلی ـــن م ـــه ای ـــان ب آس

ــت«. از آن اسـ

ــجویان  ــر از دانشـ ــی دیگـ ــن، یکـ ــح اهلل آییـ فتـ
ـــان  ـــی آس ـــه دسترس ـــد ک ـــگاه می گوی ـــن دانش ای
ـــتفادۀ  ـــم اس ـــل مه ـــی از دالی ـــت کا یک ـــه تابلی ب
ــن  ــای آییـ ــت. آقـ ــواد اسـ ــن مـ ــۀ ایـ بی رویـ
ــتفاده  ــه برخـــی دانشـــجویان اسـ ــد کـ می افزایـ
از مـــواد نشـــه آور را نوعـــی خودنمایـــی و 

می داننـــد. کاکه گـــی 
از ســـویی هـــم، مســـووالن در وزارت تحصیـــالت 
ــتفاده از مـــواد نشـــه آور در محیـــط  عالـــی اسـ
دانشـــگاه ها را رد می کننـــد. فیصـــل امیـــن، 
ـــد  ـــی می گوی ـــالت عال ـــخنگوی وزارت تحصی س
ـــک، اصـــول و  ـــای علمـــی و اکادمی ـــه در مرکزه ک
ـــواد  ـــتفاده م ـــع اس ـــه مان ـــت ک ـــم اس ـــد حاک قواع

نشـــه آور و اســـتفاده از مخـــدرات می شـــود.
آقـــای امیـــن می گویـــد: »مـــا در ایـــن رابطـــه 

ـــرد  ـــچ ف ـــه هی ـــم و ب ـــی داری ـــوی تقنین ـــناد ق اس
ــه در  ــم کـ ــازه نمی دهیـ ــی اجـ ــچ گروهـ و هیـ
ـــت  ـــد و دس ـــه کنن ـــک نش ـــز اکادمی ـــل مراک داخ
ـــز  ـــول مراک ـــالف اص ـــه خ ـــد ک ـــی بزنن ـــه اعمال ب
ــن  ــق ایـ ــورت مطلـ ــه صـ ــد. بـ ــی باشـ علمـ
ـــن  ـــم و وزارت در ای ـــا رد می کنی ـــارات را م اظه

مســـأله خیلـــی جـــدی اســـت.«
نگرانی هـــا در رابطـــه بـــه افزایـــش اســـتفاده از 
تابلیت هـــای نشـــه آور در میـــان جوانـــان، بـــه 
ـــه  ـــود ک ـــان می ش ـــی بی ـــژه دانشـــجویان در حال وی
ـــواد  ـــا م ـــارزه ب ـــت مب ـــات معینی ـــاس معلوم براس
ـــاق  ـــار قاچ ـــه، در کن ـــور داخل ـــدرِ وزارت ام مخ
ــر  ــن اواخـ ــارج، در ایـ ــا از خـ ــن تابلیت هـ ایـ
ـــش  ـــز افزای ـــتان نی ـــل افغانس ـــدات آن در داخ تولی

ـــت. ـــه اس یافت

ــل  ــه دلی ــه ب ــر دارد ک ــدرال در نظ ــه ف وزارت داخل
کمبــود کارمنــدان امنیتــی بــرای پیشــبرد رونــد اخــراج 
گروهــی پناهجویــان رد شــده، را ســاده تر ســازد. 

ــر  ــرم ت ــتی ن ــاذ سیاس ــان از اتخ ــپیگل آلم ــۀ اش مجل
ــد  ــرای رون ــرای اج ــدرال ب ــه ف ــط وزارت داخل توس

ــر داده اســت. ــا خب ــراج ه اخ

ــل  ــه دلی ــدام ب ــن اق ــپیگل، ای ــزارش اش ــه گ ــر ب نظ
فقــدان کارمنــدان مســلکی کــه پناهجویــان را در 
طیاره هــای چارتــر همراهــی کننــد، روی دســت 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
در بخشــی از مطلــب اشــپیگل کــه روز شــنبه بــه نشــر 
رســید، خاطــر نشــان شــده اســت کــه تــا مــاه جــون 
ــن پولیــس فــدرال آلمــان کــه  ســال ۲۰۱9، از ماموری
در بخــش »همراهــی کــردن انســان ها در پــرواز« 
آمــوزش مســلکی ندیــده انــد، در پروازهــای مشــخص 
ــرای اخراج هــای گروهــی اســتفاده خواهــد  ــر ب چارت

شــد.
پولیــس فــدرال آلمــان همــواره افــراد مســلکی اندکــی 
را پیــدا می کنــد کــه آمــاده هســتند چنیــن پروازهــای 
اخراجــی را همراهــی کننــد. از حــدود یک هــزار 
مامــوری کــه در ایــن بخــش آمــوزش مســلکی 
دیــده انــد، تنهــا ۲۰ تــن آنــان داوطلبانــه آمــاده بــوده 
ــه  ــان ب ــی پناهجوی ــت اخــراج گروه ــه ماموری ــد ک ان

ــد. ــی کنن ــتان را همراه افغانس
وزارت داخلــه آلمــان گفتــه اســت: »بــه همــان 
اندازه یــی کــه نیــاز بــه ماموریــن در پروازهــا مــی رود، 

ــر  ــان ب ــف ش ــرای وظای ــان ب ــودن آن ــترس ب در دس
ــت.« ــم اس ــز مه ــون نی ــاس قان اس

ــرای  ــاز ب ــد نی ــداوم و بلن ــزان م ــه می ــه ب ــا توج ب
کســانی کــه پروازهــای اخــراج گروهــی پناهجویــان را 
همراهــی کننــد، وزارت داخلــه فــدرال تــا اخیــر مــاه 
ــر خصوصــی  ــای چارت ــده از طیاره ه جــون ســال آین

ــرد. اســتفاده خواهــد ک
ــه  ــر ب ــه نظ ــازد ک ــن می س ــل مطمی ــدام حداق ــن اق ای
نیازمنــدی، مامــور مســلکی در جریــان اخــراج گروهی 
پناهجویــان در داخــل طیــاره اســتخدام شــوند. افــزون 
ــان،  ــون ترجم ــر چ ــراد دیگ ــد اف ــن، می توان ــر ای ب
مددرســان، داکتــر و مامــوران پولیــس اضافــی بــه کار 

گماشــته شــوند.
بــا ایــن همــه، آموزش هــای مســلکی بــرای مامورینــی 
ــس از  ــد پ ــی می کنن ــا را همراه ــن پروازه ــه چنی ک
ــت  ــل مقاوم ــه دلی ــودان ب ــهروند س ــک ش ــرگ ی م
ــه  ــروازی از شــهر فرانکفــورت ب کــردن شــدید، در پ
ــد  ــه شــد. کالب خرطــوم در ســال ۱999 در نظــر گرفت
شــکافی ایــن مــرد ســودانی نشــان داد کــه در نتیجــۀ 

ــت. ــه اس ــن رفت ــی از بی خفه گ

ســـفارت پاکســـتان در کابـــل اعـــالم کـــرده اســـت 
کـــه دو نفـــر از ســـران گـــروه طالبـــان بـــه منظـــور 
ــان  ــح میـ ــرات صلـ ــهیل مذاکـ ــازی و تسـ زمینه سـ
دولـــت افغانســـتان بـــا گـــروه طالبـــان آزاد شـــدند.
ســـفارت پاکســـتان در کابـــل بـــا انتشـــار بیانیه یـــی 
ـــی  ـــد ثان ـــرادر و مالصم ـــی ب ـــرد: مالعبدالغن ـــالم ک اع
ـــدند  ـــتان آزاد ش ـــح افغانس ـــد صل ـــهیل رون ـــرای تس ب
ـــت  ـــا مدیری ـــح ب ـــای صل ـــالش ه ـــه ت ـــالم آباد ب و اس

ـــت. ـــد اس ـــتان متعه ـــت افغانس دول
ـــت  ـــری اس ـــار نف ـــی از چه ـــرادر یک ـــی ب مالعبدالغن
ـــال  ـــاون م ـــرد و مع ـــیس ک ـــان را تأس ـــروه طالب ـــه گ ک
ـــه  ـــود. از او ک ـــان ب ـــروه طالب ـــبق گ ـــرکرده اس ـــر س عم
ـــاد  ـــان ی ـــروه طالب ـــماره دو« گ ـــرد »ش ـــوان م ـــه عن ب
می شـــود در ســـال ۲۰۱۰ در پاکســـتان بازداشـــت و 

ـــد. ـــی ش زندان
آزادی مـــال بـــرادر درپـــی ســـفر زلمـــی خلیـــل زاد 
ـــفر  ـــتان و س ـــح افغانس ـــور صل ـــکا در ام ـــدۀ امری نماین

ــورت  ــالم آباد صـ ــه اسـ ــر بـ ــۀ قطـ ــر خارجـ وزیـ
گرفـــت.

ــی  ــور بین المللـ ــاور امـ ــم یار، مشـ ــماعیل قاسـ اسـ
شـــورای عالـــی صلـــح افغانســـتان می گویـــد: آزادی 
ـــد  ـــد در رون ـــی می توان ـــرایط فعل ـــرادر« در ش ـــال ب »م

ـــد. ـــذار باش ـــح تأثیرگ صل
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه گـــروه طالبـــان نیـــز 
ــرده  ــالم کـ ــرادر اعـ ــال بـ ــد آزادی مـ ــن تاییـ ضمـ
ــازش  ــه سـ ــرای آزادی وی هیچ گونـ ــه بـ ــت کـ اسـ

ــت. ــه اسـ ــورت نگرفتـ ــی صـ پنهانـ

داروهای نشئه آور در میان دانشجویان از  استفاده  افزایش 

وزارت داخلۀ آلمان روند اخراج پناهجویان را آسان می سازد

سفارت پاكستان در كابل:

دو نفر از سران گروه طالبان آزاد شده اند

ACKU
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نیمه هــای  از  مختلفــی  جریان هــای  اســالم  جهــان  در 
ــای  ــروز وارد فعالیت ه ــه ام ــا ب ــالدی ت ــِم می ــرن نوزده ق

سیاســی، اجتماعــی و دینــی شــده اند:
در  کــه  غرب گراســت  جریــان  نخســت،  جریــان   
به وســیلۀ  و  خوانــده  درس  غربــی  دانشــگاه های 
حکومتــِی  مناصــب  و  دانشــگاه ها  در  اســتعمارگران 
کشــورهای اســالمی گماشــته شــدند. ایــن جریــان، شــیفتۀ 
ــن اســت  ــامِ تالش شــان ای ــوده و تم غــرب و تمــدِن آن ب
ــه رِو  ــد و دنبال ــان ببرن ــالمی را از گذشتۀش ــت اس ــه ام ک
غــرب متمــدن بســازند! بــه همیــن لحــاظ، تمــام کمــاالت 
ــی دانســته و  ــاِن غــرب و تمــدن غرب و خوبی هــا را از جه
اســالم و  بــه  را  بدبختی هــا و عقب مانده گی هــا  تمــام 

تمــدن اســالمی نســبت می دهنــد. 
جریــان دوم، جریــان دگم اندیشــان و متحجــران انــد. 
پایــگاه اساســی ایــن جریــان، مــدارس قدیمــی و کالســیک 
اســت. این هــا بــا اندیشــه های خشــک و متحجــر و 
خرافــِی خــود کــه از عصــر انحطــاط جهــان اســالم بــه ارث 
برده انــد، می خواهنــد جهــان اســالم را رهبــری کننــد. 
این هــا گرچــه توانســتند در برابــر مــوج غربی ســازی 
ــالمی  ــت اس ــد و از هوی ــان اســالم ایســتاده گی کنن جه
ــه  ــی ک ــِی خاص ــروژۀ تمدن ــرح پ ــا از ط ــد، ام ــاع نماین دف
ــد،  ــت کن ــر حرک ــای معاص ــاِی تمدن ه ــه پ ــا ب ــد پ بتوان
عاجــز ماندنــد و ایــن باعــث شــد کــه در میــدان نــوآوری، 
ــاِی خــود  ــام نوآوری ه ــدم شــده و تم ــان پیش ق غرب گرای
ــه دور از روح تمــدن اســالمی به وجــود آورده و حــاِل  را ب
امــت اســالمی را بــا گذشــته و آینــدۀ فکــری و تمدنــی اش 

ــد.  قطــع کنن
ــر تمــام  ــه ب ــان ـ ک ــان غرب گرای ــان کشــمکش می در جری
ــتعمارگران  ــط اس ــلمان توس ــای مس ــودِ ملت ه ــت و ب هس
و همچنــان به وســیلۀ نوآوری هایــی کــه در عرصه هــای 
ــه از  ــان خشــک و متحجــری ک مختلــف داشــتند ـ و جری
ــری  ــز دیگ ــی چی ــر و عقب مانده گ ــز تحج ــته گان ج گذش
ــوالت در  ــام تح ــر تم ــد و در براب ــرده بودن ــه ارث نب را ب
عرصه هــای مختلــف جــز دفــاع از خــود و رد کــردِن 
دیگــران چاره یــی نداشــتند، جریــان »مکتــب تجدیــد« 
ــۀ  ــه عرص ــا ب ــالمی پ ــت اس ــات ام ــتۀ نج ــاِن فرش به س
ــان  ــن جری ــدارِ ای ــخصیت های نام ــت و ش ــود گذاش وج
دســت بــه فعالیــت زده و امــت اســالمی را به وســیلۀ علــم 
و عقــل از خطــر افــکار و اندیشــه های غربــی نجــات 

ــیدند. بخش
ــان  ــت اســالمی در می ــوز اســت، ام ــه هن ــوز ک گرچــه هن
غرب گرایــاِن  و  مذهبــی  دگم اندیشــان  کشــمکش های 
افراطــی پامــال شــده و داروندارشــان بــه نابــودی مــی رود، 
امــا راه نجــاِت امــت اســالمی از ایــن بحــران ایــن اســت 
کــه از مقوله هــای »مکتــب تجدیــد« آگاهــی یافتــه و آن را 
درک کننــد و در راه تجدیــد فکــر و فقــه کمــر همــت ببندند 
تــا بدین وســیله بتواننــد مســلمانان را از عقب مانده گــِی 
میراثــی نجــات بخشــیده و بــر چالش هــای افــکار وارداتــی 

غالــب آینــد.
در »مکتــب تجدیــد« نقــاط مشــترکی کــه همۀ شــخصیت ها 

و اندیشــمندان بــه آن معتقــد انــد، قــرار ذیل اســت:
رد غرب گرایی و دگم اندیشی  •

ــیلۀ  ــا به وس ــد دنی ــوی تجدی ــه س ــت ب حرک  •
دیــن  تجدیــد 

ــر  ــد ب ــانِس جدی ــیس رنس ــرای تأس ــالش ب ت  •
اســالمی  تمــدن  اصــول 

تعامــل بــا تمدن هــای دیگــر ـ از جملــه تمــدن  	•
ــی  ــث توانای ــل باع ــن تعام ــه ای ــی ک ــه گونه ی ــی ـ ب غرب
ذاتــی تمــدِن مــا شــودـ نــه این کــه عامــل نســخ و مســخ و 

ــردد. ــا گ ــدِن م ــودی تم ــویه و ناب تش
ــد  ــام محم ــب ام ــن مکت ــخصیت های ای ــن ش از بارزتری
فقیــه،  دانشــمندی  وی  می باشــد.  رحمــه اهلل  عبــده 
حقــوق دان، اندیشــه ورز، مصلــح  و از پیشــگامان نواندیشــی 

ــاگرد  ــد. وی ش ــاب می آی ــالم به حس ــان اس ــی در جه دین
اندیشــه های  بــا  و  بــوده  افغانــی  ســیدجمال الدین 
و  داخلــی  اســتبداد  برابــر  در  خــود  اصالح گرایانــۀ 
ــاور  ــه ایــن ب ــه مبــارزه برخاســت و ب اســتعمار خارجــی ب
ــل  ــی، عام ــتعمار خارج ــی و اس ــتبداد داخل ــه اس ــود ک ب
ــت. از  ــلمانان اس ــاط مس ــی و انحط ــی عقب مانده گ اساس
ــرع  ــل و ش ــه عق ــود ک ــن ب ــِر وی ای برجســته گی های تفک
را بــا یکدیگــر هماهنــگ می دانســت، و بیــن دیــن و 
سیاســت رابطــۀ عمیقــی برقــرار کــرد و در صــدد اصــالح 
ــلفی های  ــژه س ــاِن او به وی ــود. مخالف ــی ب ــت عثمان خالف
ــام،  ــش وی را ام ــا پیروان ــد ام ــر نامیدن افراطــی وی را کاف
حکیــم، احیاگــِر دیــن و یــک رهبــر اصالحگــر می نامنــد. 
آن چــه کــه باعــث شــد گرایش هــای متحجــر و ســلفی بــا 
وی دشــمنی ورزنــد ایــن بــود کــه وی یکــی از علت هــای 
اصلــی عقب مانده گــی مســلمانان را در تقدیــس اشــخاص 
و کتاب هــا بــه غیــر از قــرآن کریــم می دانســت و در 
ــد: »مســلمانان  ــاره ســخن مشــهوری دارد کــه می گوی این ب
عصــر حاضــر جــز قــرآن کریــم هیــچ پیشــوایی ندارنــد«، 
از ایــن رو وی را ســردمدار اصلــی مدرســۀ »بازگشــت بــه 
ــته گان و  ــد از گذش ــده، تقلی ــد عب ــد. محم ــرآن« می دانن ق
بســتن بــاب اجتهــاد را از نشــانه های ســیه روزی مســلمانان 
ــنتی را  ــای س ــه های وی ماله ــد اندیش ــت. هرچن می دانس
برانگیخــت امــا موفــق شــد کــه یــک ســاختمان فکــری را 
طراحــی کنــد کــه هنــوز بعــد از یــک قــرن، اصالح گــراِن 

ــد. ــب می دانن ــه آن منتس ــود را ب ــی خ دین
محمــد عبــده بــه عنــوان یــک اندیشــمند میانــه رو و فقیــه 
ــاوت  ــی و قض ــر جاهل ــر را تفک ــدۀ تکفی ــرا، پدی عقل گ
ــی می دانســت. وی  ــان را کاری خدای ــدۀ مردم ــارۀ عقی درب
معتقــد بــود کــه ســلفیت و یــا وهابیــت بــا رونمــای زیبــای 
اندیشــۀ توحیــدی، دارای محتــوای جاهلــی و ضــد قرآنــی 

اســت. 
ــه  ــه و از این ک ــرد پرداخت ــن بزرگ م ــی ای ــه معرف ــک ب این
ــه دار  ــی دامن ــری دین ــۀ اصالحگ ــه های وی در زمین اندیش
ــه موضــوع عقالنیــت فقهــی  ــا ب و وســیع اســت، مــن تنه
کــه هســتۀ مرکــزی اندیشــه های وی را تشــکیل می دهــد، 
ــی  ــده گان گرام ــرای خوانن ــه ب ــدوارم ک ــردازم و امی می پ

مفیــد واقــع شــود.

شرح حال محمد عبده
محمــد عبــده در ســال ۱۲66هـــ ق در یکــی از دهکده هــای 
مصــر بــه نــام »محلــۀ نصــر« در شــهر »شــبراخیت« از توابع 
والیــت »بحیــره« واقــع در شــمال مصــر، از پــدری ترکمــن 
ــام وی  ــود. ن ــان گش ــه جه ــده ب ــار دی ــادری عرب تب و م
محمــد بــود و پــدرش را عبــده خطــاب می کردنــد، شــغل 
ــرآن  ــاله گی ق ــس از ده س ــود، و پ ــی ب ــدا دهقان او در ابت
کریــم را حفــظ نمــود. در ســن ســیزده ســاله گی بــه اجبــار 
پــدر بــرای تعلیــم معــارف اســالمی شــامل مرکــز »جامــع 
ــه  ــکی یی ک ــود و خش ــر جم ــد. وی به خاط ــدی« ش احم
در روش درســی ایــن مرکــز حاکــم بــود، بــه آن عالقه یــی 
نگرفــت و مدتــی هــم کــه در آن جا بــود، چیــزی نیاموخت؛ 
بــه همیــن خاطــر آن جــا را تــرک کــرد و بــه دهکــدۀ خــود 
ــی  ــس از مدت ــا پ ــت. ام ــی پرداخ ــه دهقان ــت و ب برگش
ــدرش(  ــای پ ــر )مام ــش خض ــیخ دروی ــفارش ش ــه س ب
ــع  ــه جام ــاره ب ــندید، دوب ــای وی را می پس ــه دیدگاه ه ک
ــالوه  ــت. ع ــر رف ــه االزه ــپس ب ــت و س ــدی بازگش احم
ــن الطویل  ــیخ حس ــر ش ــش، وی از محض ــیخ دروی ــر ش ب
ــه  ــن ب ــرد. همچنی ــض ب ــی فی ــن افغان ــید جمال الدی و س
توصیــۀ افغانــی بــه مطالعــۀ علــوم عقلــی پرداخــت و وارد 
ــت نمــود  ــادی را تربی شــغل معلمــی شــد و شــاگردان زی
ــا،  ــید رض ــد رش ــه محم ــوان ب ــا می ت ــۀ آن ه ــه از جمل ک
ســعد زغلــول، طــه حســین، عبدالقــادر مغربــی، مصطفــی 
عبدالــرزاق و شــیخ محمــود شــلتوت اشــاره کرد.)االعمــال 
ــد  ــق محم ــم و تحقی ــده، تقدی ــد عب ــه للشــیخ محم الکامل

ــاره، ۱/۱9(  عم
ــم  ــی ه ــی، کار سیاس ــر کار معلم ــالوه ب ــده ع ــد عب محم
ــی مصــر  ــن کار وارد حــزب وطن ــر همی ــرد و به خاط می ک
شــد. وی همچنیــن بنــا بــه پیشــنهاد ریــاض پاشــا )وزیــر 
ــه«  ــع مصری ــۀ »وقائ ــردبیری روزنام ــه س ــا( ب ــو پاش خدی
گماشــته شــد کــه ایــن روزنامــه را منبــری بــرای پخــش و 

ــاخت. ــود س ــِی خ ــه های اصالح ــر اندیش نش
برنامه هــای  و  افــکار  زنده گــی،  از  مرحلــه  ایــن  در 
ــه  ــا زمانی ک ــد، ام ــور گردی ــده متبل ــد عب ــِی محم اصالح
ــا همــکاری برخــی از افســران و  ــی ب انقــالب احمــد عراب
ــدت  ــالب را به ش ــن انق ــد، وی ای ــدازی ش ــان راه ان نظامی
محکــوم نمــود، امــا زمانــی کــه مداخلــۀ آشــکار انگلیــس 
ــس  ــون پیوســت و پ ــه صــِف انقالبی ــز ب ــد، خــود نی را دی
از شکســت انقــالب، محکــوم بــه ســه ســال زنــدان شــد و 

ــد. ــد گردی ــدت ســه ســال تبعی ــه م ســپس ب
محمــد عبــده پــس از ســپری کــردن مدتــی در بیــروت، در 
ســال ۱883م بــه دعــوت اســتاد خویــش ســید جمال الدیــن 
ــیس  ــه تأس ــا ب ــرد و در آن ج ــفر ک ــس س ــه پاری ــی ب افغان
ــی را تحــت  ــت عــروه الوثقــی« پرداخــت و مجله ی »جمعی
ــه دســت نشــر ســپردند. گرچــه  عنــوان »عــروه الوثقــی« ب
بیشــتر از هــژده شــماره از ایــن مجلــه بــه نشــر نرســید، امــا 
ــود  ــی خ ــای انقالب ــا مقاله ه ــه ب ــن مجل ــود آن، ای ــا وج ب
ــزد کمــا این کــه نقــش  توانســت شــعور اســالمی را برانگی
مســایل حرکــت  و  موضع گیری هــا  تبییــن  در  بــارزی 

اصالحــی بــازی کــرد.
محمــد عبــده مــدت ســه ســال را در بیــروت ســپری کــرد 
ــس  ــه تدری ــلطانیه« ب ــۀ »الس ــدت در مدرس ــن م و در ای
ــا را  ــن درس ه ــه ماحصــِل ای ــد اســالمی پرداخــت ک عقای
بعدهــا پــس از بررســی و مراجعــه تحــت عنــوان »رســاله 

ــه دســِت نشــر ســپرد. ــد« ب التوحی
در ســال ۱888م حکومــت مصــر بــه محمــد عبــده اجــازۀ 
برگشــت بــه کشــور را داد، امــا از نفــوذ و قــدرت معنــوِی 
ــن لحــاظ وی را از کار کــردن  ــه همی ــود، ب وی هراســان ب
در عرصــۀ تعلیــم و تربیــت منــع نمــود و در بخــش قضــا 
ــت و شایســته گی  ــرد و در آن عرصــه هــم لیاق ــف ک توظی
زیــادی از خــود نشــان داد. طوری کــه نخســت بــه عنــوان 
ــه  ــا ب ــد و از آن ج ــن گردی ــا« تعیی ــی در دادگاه »بنه قاض
ــن  ــه دادگاه عابدی ــپس ب ــود، س ــال نم ــق انتق دادگاه زقازی
ــاور دادگاه  ــوان مش ــه عن ــال ۱89۰م ب ــد از آن در س و بع

اســتیناف تعییــن شــد. 
ــه حیــث عضــو در ادارۀ جدیدالتشــکیل  در ســال ۱89۵م ب
ــا  ــن اداره ایف ــی در ای ــش فعال ــد و نق ــاب ش ــر انتخ االزه
کــرد، و در ســال ۱899م بــه بلندتریــن منصــب دینــی کــه 
منصــب مفتــی ســرزمین مصــر اســت، نایــل آمــد. وی در 
زمــان تصــدی ایــن منصــب تــالش کــرد کــه در نهادهــای 
ــیله  ــا بدین وس ــد ت ــی ایجــاد کن ــیک اصالحات ــی کالس دین
ــن  ــا از ای ــد ت ــردم بدم ــدی در دروِن م ــد روح جدی بتوان
ــش را در  ــی خوی ــی و میهن ــد شــخصیت دین ــق بتوانن طری
ــت  ــا در نظرداش ــد. ب ــظ نماین ــس حف ــغال انگلی ــر اش براب
چنیــن نگرشــی، محمــد عبــده دســت بــه اصــالح قوانیــن 
ــه  ــی ک ــرعی زد، محاکم ــم ش ــروج در محاک ــراآت م و اج
ــوال  ــه اح ــق ب ــرعی متعل ــکام ش ــتند اح ــؤولیت داش مس
ــد.  ــرار دهن ــق ق ــاف شــرعی را مــورد تطبی شــخصی و اوق
)العقــل فــی حریــم الشــریعه، عقیــل یوســف عیــدان، ص 

 )3۰
ــد گفــت کــه وی  ــه دانشــگاه االزهــر بای ــاط ب ــا در ارتب ام
توانســت علــوم عصــرِی بیشــتری را وارد نصــاب تعلیمــی 
ــر  ــم را در براب ــاد مه ــن نه ــای ای ــد و دروازه ه ــر کن االزه
کــه  گونه یــی  بــه  نمایــد،  بــاز  جدیــد  اندیشــه های 
مضامیــن جدیــدی ماننــد حســاب، هندســه، جبــر، جغرافیــا 

ــرد.  ــی ک ــاب تعلیم ــخ را وارد نص و تاری
محمــد عبــده پــس از تصــدی منصــب فتــوا تــا پایــان عمــر 
بــه عنــوان مفتــی دیــار مصــر باقــی مانــد، گرچــه مخالفانش 
ــد،  ــن منصــب مهــم عــزل کنن ــد وی را از ای تــالش نمودن
ــو  ــوان عض ــه عن ــب ب ــن منص ــوی ای ــه در پهل ــا این ک کم
ــن  ــرد و ای ــز کار ک ــن نی ــورای قوانی ــس ش ــال در مجل فع
ــت  ــذاری تقوی ــۀ قانون گ ــگاه وی را در زمین ــب جای منص

بخشــید.
ــده از  ــد عب ــه محم ــد ک ــث ش ــب باع ــن مناص ــدی ای تص
ــه و  ــالع یافت ــف اط ــای مختل ــکالت نهاده ــاع و مش اوض
ــرای  ــی ب ــر و دقیق ــرش فراگی ــد نگ ــنایی آن بتوان در روش
حــل مشــکالت ســرزمین مصــر طــرح کــرده و برنامه هــای 
ــه،  ــه، جامع ــده، اندیش ــای عقی ــی را در زمینه ه اصالحی ی

ــد. ــوزش و قضــاء... پیشــنهاد کن آم
به خاطــر اصالحاتــی کــه دیدگاه هــای محمــد عبــده 
ــورد  ــود، م ــرده ب ــاد ک ــای خصوصــی مصــر ایج در نهاده
ــا  ــش ت ــت و مخالفان ــرار گرف ــا ق ــرِت برخی ه خشــم و نف
توانســتند وی را در محاصــره و عزلــت اجتماعی و سیاســی 
قــرار دادنــد. ایــن هجــوم بی رحمانــه باعــث شــد کــه حتــا 
شــخص خدیــو، محمــد عبــده را مجبــور کنــد کــه از ادارۀ 
ــی  االزهــر در ســال ۱9۰۵م اســتعفا بدهــد، آن هــم در زمان
کــه از نــگاه صحــی در وضعیــِت بــدی قــرار داشــت و در 
همیــن ســال بــود کــه محمــد عبــده بــر اثــر مریضی یــی کــه 
ــه جان آفریــن تســلیم  ــود، جــان را ب عایــد حالــش شــده ب

کــرد. )االعمــال الکاملــه، لالمــام محمــد عبــده، ۱/36( 

احمد ذكـی خاورنیا

بخش نخست

»مسلمانان عصر حاضر جز قرآن 
کریم هیچ پیشوایی ندارند«، 

از این رو وی را سردمدار اصلی 
مدرسۀ »بازگشت به قرآن« 

می دانند. محمد عبده، تقلید از 
گذشته گان و بستن باب اجتهاد 

را از نشانه های سیه روزی 
مسلمانان می دانست. هرچند 

اندیشه های وی مالهای سنتی 
را برانگیخت اما موفق شد که 
یک ساختمان فکری را طراحی 
کند که هنوز بعد از یک قرن، 

اصالح گراِن دینی خود را به آن 
منتسب می دانند.

محمد عبده به عنوان یک 
اندیشمند میانه رو و فقیه عقل گرا، 

پدیدۀ تکفیر را تفکر جاهلی و 
قضاوت دربارۀ عقیدۀ مردمان 

را کاری خدایی می دانست. وی 
معتقد بود که سلفیت و یا وهابیت 
با رونمای زیبای اندیشۀ توحیدی، 

دارای محتوای جاهلی و ضد 
قرآنی است

محـمد عبده؛
 سرسلسـلۀ 
فقیـهاِن متجـدد
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ــه  ــا جــواِن فرنگ رفت ــار ت ــرزاد می نویســد: »چه مســعود ف
ــه  ــال، دســت وباِل هم ــن ح ــه در عی ــم ک ــان دار بودی و زب
در ادبیــات فارســی نیــز بنــد بــود و هــر چهــار تــا شــوِق 
ــال  ــتیم.« چــون هم س ــران را داش ــات ای ــۀ ادبی کار در زمین
و هم عقیــده بودیــم، خواســتیم کــه بــا هــم باشــیم. 
ــت. در  ــترکی داش ــط مش ــگ، خ ــورد فرهن ــا در م ــر م نظ
مقابــل در برابــر مــا، گــروه »ســبعه« قــرار داشــت. همــان 
ــزرگان  ــن از ب ــت ت ــش پیداســت، هف ــه از نام ــی ک گونه ی
روزگارمــان بودنــد: ســعید نفیســی، عبــاس اقبــال، رشــید، 
ــت،  ــر حکم ــی، علی اصغ ــد قزوین ــی زاده، محم ــن تق حس
ــردن از دیگــران  ــک ســر و گ ــر، و ی ــان فروزان ف بدیع الزم
بلندتــر ملک الشــعرای بهــار بــود کــه رهبــرِی ایــن گــروه 
را داشــت بــه گونه یــی کــه هدایــت از گــروه چهارتــن را 

ــه دوش داشــت. ب
بــا پدیــد آمــدن اصحــاب اربعــه، پایه هــای ادبیــات 
ــز  ــا نی ــا نیم ــه بعده ــت ک ــود می ایس ــای خ ــه پ ــدرن ب م
ــزرگ  ــا و ب ــت، نیم ــا هدای ــدد. ب ــته می پیون ــن دس ــه ای ب
ــوم  ــه مفه ــدرن ب ــای م ــی وارد دنی ــات پارس ــوی، ادبی عل
ــی  ــغ فرهنگ ــا نواب ــا ب ــد م ــر چن ــود. ه ــدی آن می ش ج
همچــون دهخداهــا و بهارهــا پــدرود می گوییــم و دنیــای 
ــاییم  ــی دری می گش ــات پارس ــترۀ ادبی ــی را در گس نوین
ــز  ــاب آن، بعدهــا در افغانســتان و تاجیکســتان نی ــه بازت ک

دیــده می شــود.
ــر  ــد. ه ــده ان ــه ش ــنجه ها دگرگون ــا و س ــروز معیاره ام
نمی گوییــم.  بی ســواد  را  فرنگ برگشــته  از  نویســندۀ 
دیگــر فرنــگ رفتــن و از فرنــگ برگشــتن بخشــی از 
ــه  ــا ب ــه م ــرا ک ــت. چ ــا نیس ــان م ــر زب ــوخی های س ش
تعــداد کشــورهای جهــان پراکنــده شــده ایــم. در کمتریــن 
کشــوری از جهــان اســت کــه در آن جــا شــاعری و 

نویســنده یی شــعری نســراید و داســتانی ننویســد.
از برکــت مهاجرت هــا، تبعیدهــا و رفت وآمدهــا، مــا 
ــار  ــم، در کن ــی را در نوردیدی ــر گیت ــی زبانان سراس پارس
آن، ایــن تکنالــوژی و ایــن رایانه هــا، فضــا و بســتر پیونــد 
مــا شــده اســت در هــر کجــای ایــن جهــان اگــر باشــیم.

ــان،  ــات امروزم ــه در ادبی ــت ک ــن اس ــدی ای ــخن ج س
ــر و  ــگاه معاص ــدۀ ن ــه بازتابن ــم ک ــتاوردی داری ــه دس چ

شــگردهای مــدرن و پســامدرن باشــد؟
و یــا بــه تعبیــر دیگــر، بــا وارد کــردن نــگاه و شــگرد تــازه 
ــول و  ــار تح ــان را دچ ــیک خودم ــات کالس ــر، ادبی و بک
دگرگونــی ســاخته باشــیم آن هــم بــا اســتفاده از اقامت مــان 
ــی  ــه گونه ی ــان. ب ــورهای میزب ــارت کش ــد و تج در تبعی
ــن  ــاپیش ای ــد و در پیش ــه کار یازی ــت ب ــت دس ــه هدای ک

رســتاخیز قامــت افراشــت.

هدایت و زباِن داستان
ــور«  ــوف ک ــون »ب ــتر مدی ــت بیش ــادق هدای ــهرت ص ش
وغ  »وغ،  در  هدایــت  زبانــی  کار  درحالی کــه  اســت؛ 

ــت. ــه اس ــاب یافت ــتر بازت ــاهاب« بیش س
ــل خــوره روح را  ــی هســت کــه مث »در زنده گــی زخم های

ــد.« ــورد و می تراش ــزوا می خ ــته در ان آهس
ــای  ــم، دنی ــی و توه ــای واقع ــرزِخ دنی ــور در ب ــوف ک ب
پیــش از اســالم و پــس از اســالم نطفــه می بنــدد و لبــاس 
ــن پیــش شــرط،  ــا ای ــد. ب ــن می کن ــر ت متــن و زنده گــی ب
ــود و  ــا می ش ــخ بن ــفه تناس ــۀ فلس ــر پای ــور« ب ــوف ک »ب

هســتی می یابــد.
زبــان هدایــت، ظاهــراً بســیار ســاده و یک الیــه می نمایــد. 
ــی،  ــی و روایت ــت توصیف ــری اس ــا: نث ــاور برخی ه ــه ب ب
و  لفاظی هــا  مقاله یــی.  نثــر  خصلت هــای  از  خالــی 
ــع  ــا در واق ــدارد. ام ــال زاده را ن ــای جم عبارت پردازی ه
چنیــن نیســت. زبــان هدایــت، زبانی ســت چندالیــه 
ــن  ــر ذه ــی ب ــون چکش ــور و همچ ــن و چندمح و نمادی

می شــود. وارد  مخاطــب  مخنــث  و  خواب آلــود 
ــان  ــت. زب ــان اس ــن زب ــای ای ــی از ویژه گی ه ــز: یک طن
طنــز هدایــت، گاه عریــان می شــود و گاه خــود را در 

ــد. ــان می کن ــخ پنه ــطوره و تاری ــِت اس پش
تابوســتیز: تابوســتیزی، پهلــوی دیگــر زبــان هدایت اســت. 
در تابوســتیزی، هدایــت حتــا از فحــش و دشــنام های 

رکیــک دســت برنمــی دارد.

حس نمایــی: پهلــوی دیگــر زبــان هدایــت، برجســته 
ــا  ــویی ب ــان در همس ــاس، درون و روان انس ــردن احس ک

ــوران. ــان جان زب

بوف کور و هدایت
ــت:  ــادق هدای ــتۀ ص ــور/ نوش ــوف ک ــتان ب ــۀ داس خالص
بــوف کــور داســتان زنده گــی و پاره یــی از خاطــراِت 
یــک انســان رنجــور و منــزوی اســت کــه در دو بخــش و 

ــود. ــت می ش ــخص روای ــورت راوی اول ش ــه ص ب
کتــاب بــوف کــور بــا ایــن جمــالت مشــهور آغــاز 

: د می شــو
ــوره روح را  ــل خ ــه مث ــت ک ــی هس ــی زخم های در زنده گ
ــا  ــن درده ــد. ای ــورد و می تراش ــزوا می خ ــته و در ان آهس
را نمی شــود بــه کســی اظهــار کــرد، چــون عمومــًا عــادت 
دارنــد کــه ایــن دردهــای بــاور نکردنــی را جــزو اتفاقــات 
ــی  ــر کس ــمارند و اگ ــب بش ــادر و عجی ــای ن و پیش آمده
ــاری و  ــد ج ــبیل عقای ــر س ــردم ب ــد، م ــا بنویس ــد ی بگوی
عقایــد خودشــان ســعی می کننــد آن را بــا لبخنــد شــکاک 
ــاره و  ــوز چ ــر هن ــرا بش ــد؛  زی ــی بکنن ــخرآمیز تلق و تمس
ــا داروی آن فراموشــی  ــدا نکــرده و تنه ــش پی ــی برای دوای
ــون و  ــیلۀ افی ــی به وس ــواب مصنوع ــراب و خ ــط ش توس
مــواد مخــدره اســت- ولــی افســوس کــه تأثیــر این گونــه 
داروهــا موقــت اســت و به جــای تســکین، پــس از مدتــی 

ــد...« ــدِت درد می افزای ــر ش ب

بخش اول:
راوی نقاشــی منــزوی و تنهاســت کــه کارش نقاشــی روی 
ــت و تنهــا یــک نقــش را روی قلمدان هــا  قلمــدان اس
می کشــد: دختــری بــا لبــاس ســیاه کــه شــاخۀ گل نیلوفــر 
ــبیه  ــه ش ــت ک ــه اس ــردی گرفت ــرف پیرم ــه ط ــی را ب آب
جوکیــان هنــدی اســت و زیــر درخــت ســروی چمباتمــه 
ــه  ــه انداخت ــی فاصل ــوی آب ــا ج ــن آن ه ــت و بی زده اس

اســت.
ــه اش  ــوار خان ــوراخ دی ــیزده به در، راوی از س ــک روز س ی

ــهر  ــارج از ش ــاده و خ ــک دورافت ــۀ کوچ ــک خان ــه ی ـ ک
ــک  ــان نزدی ــد: در بیاب ــب می بین ــی عجی ــت ـ منظره ی اس
ــر درخــت ســروی  ــوز کــرده در زی ــردی ق ــه اش پیرم خان
نشســته و یــک دختــر جــوان ایســتاده و بــه او گل نیلوفــر 

ــودی را تعــارف کــرده اســت. کب
ــر  ــِی آن دخت ــمان جادوی ــیفتۀ چش ــان روز ش راوی از هم
ــی اش  ــوری در زنده گ ــودش، ن ــول خ ــه ق ــود و ب می ش
ــۀ  ــه هم ــک لحظ ــنایی آن، ی ــه در روش ــد ک ــی می کن تجل

بدبختی هــای زنده گــی خــود را می بینــد.
از آن روز، راوی روزهــای بســیاری را بــه امیــد یافتــن آن 
ــا  ــد ت ــت وجو می کن ــه اش جس ــراف خان ــری در اط زن اثی
ــد  ــه اش می بین ــتانۀ در خان ــک روز او را در آس ــه ی این ک

ــد. ــه راوی تســلیم می کن ــه خــودش را ب ک
دختــر بــه خانــۀ او مــی رود و همان جــا روی تخــت 
بــرای  را  اثیــری  او می میــرد. راوی چشــم های آن زن 
خــودش نقاشــی می کنــد تــا بتوانــد بــرای همیشــه 
ــد  ــی نفهم ــه کس ــرای این ک ــد، ب ــان و بع ــته باشدش داش
یــا بــه قــول خــودش چشــم نامحــرم بــر آن انــدام اثیــری 
ــردی  ــک پیرم ــا کم ــد و ب ــه می کن ــد، او را قطعه قطع نیفت
خنزرپنــزری در گورســتان دفــن می کنــد. گورکــن، در 
ــادگاری  ــم ی ــه رس ــه ب ــد ک ــی را می یاب ــاری اش گلدان حف
ــه  ــه خان ــتن ب ــد از برگش ــد. او بع ــه راوی می ده آن را ب
ــدان راغــه( یــک جفــت  ــدان )گل ــد کــه روی گل درمی یاب
ــیده  ــودش، کش ــی خ ــان نقاش ــد هم ــت مانن ــم درس چش

ــده اســت. ش
ــی  ــودش و نقاش ــی خ ــه نقاش ــرد ک ــم می گی راوی تصمی
ــد.  ــاک بکش ــذارد و تری ــش بگ ــدان را روبه روی روی گل
او در اثــر کشــیدن تریــاک بــه خلســه مــی رود و در عالــم 
ــد  ــی رود و خــود را در محیطــی می یاب ــرا م ــه قهق ــا ب رؤی

ــت. ــاًل آشناس ــش کام ــودن، برای ــازه ب ــم ت ــه علی رغ ک

بخش دوم
ــا همــان  ــاط نزدیکــی ب ــع ارتب در بخــش دوم )کــه در واق
ــرای  ــش اول دارد(، روای ماج ــان بخ ــا در پای ــم رؤی عال
ــع  ــا ول ــه ب ــد ک ــایه اش می نویس ــرای س ــی اش را ب زنده گ
ــا راوی  ــد. در این ج ــات او را می بلع ــر کلم ــه تمام ت هرچ
مــردی اســت کــه بــا زنــش )دختــر عمــۀ راوی اســت( و 
ــد.  ــۀ زن او هــم هســت، زنده گــی می کن ــه دای ــه اش ک دای
او در جوانــی بــه خاطــر یــک توطئــه از طــرف زنــش )زن 
لکاتــه( مجبــور بــه ازدواج بــا او می شــود. امــا زن هیــچ گاه 
خــودش را تســلیم او نمی کنــد. او فاســق های طــاق و 
جفــت دارد و ایــن راوی را بیشــتر شــکنجه می دهــد. 
ظاهــر ایــن زن درســت هماننــد آن دختــر اثیــری در 
ــدی  ــۀ هن ــک رقاص ــادر راوی ی ــت و م ــل اس ــش قب بخ

ــوده اســت. ب
راوی در طــول ایــن بخــش بــه تقابــل خــود بــا رجاله هــا 
ــی هســتند  ــد کــه از نظــر او »هــر یــک دهان اشــاره می کن
ــه  ــت و ب ــده اس ــزان ش ــه از آن آوی ــتی روده ک ــا مش ب
ــول و  ــال پ ــم دنب ــود و دای ــم می ش ــان خت ــت تناسلی ش آل

شــهوت می دونــد.«
ــرد  ــز پیرم ــت و نی ــی اس ــاق راوی، دکان قصاب ــِو ات جل
ــه دارد. راوی  ــاس کهن ــاطی از اجن ــه بس ــزری ک خنزرپن
پیرمــرد  بــا  لکاتــه  کــه  می شــود  متوجــه  کم کــم 
ــای  ــه ج ــد ک ــراف می کن ــه دارد و اعت ــزری رابط خنزرپن

ــت. و  ــده اس ــه دی ــۀ لکات ــر گون ــرد را ب ــای پیرم دندان ه
ــه او  ــی رود و بعــد از این ک ــش م ــاق زن ــه ات ــک شــب ب ی
ــه آن  ــد ک ــاس می کن ــون احس ــد، چ ــوش می کش را در آغ
زن لکاتــه ماننــد یــک مــار دور بــدن او پیچیــده اســت، بــا 
ــه  ــاًل آن را دور انداخت ــه قب ــتخوانی ک ــری دسته اس خنج
ــه  ــاره ب ــگفت آور دوب ــرزی ش ــه ط ــا ب ــت، ام ــوده اس ب
ــت  ــد. و در نهای ــه را می کش ــت، لکات ــیده اس ــتش رس دس
خــودش را در آینــه می بینــد کــه بــه همــان پیرمــرد 

ــت. ــده اس ــل ش ــزری تبدی خنزرپن
برگرفته از برگۀ ادبیات اقلیت.

ــاِن  ــی؛ در می ــت پارادوکس ــور« زبانی س ــوف ک ــاِن » ب زب
ــی  ــز، الیه های ــان طن ــن و زب ــاده، نمادی ــان س ــوط زب خط
ــد و مخاطــب را در  ــق می کن ــی طری ــچ در پیچــی را ط پی
فضا هــای چندالیــه رهــا می کنــد. برجســته گی هدایــت در 
رمــاِن »بــوف کــور« بیشــتر درشــگردِ و روش نــگارش ایــن 
داســتان و ایجــاد فضا هــای روحــی و روانــی ونمادیــن ایــن 
داســتان می باشــد، نــه کار و اجــرای زبانــی آن. هدایــت در 
»وغ وغ ســاهاب« اســت کــه بــه اوجــی از اجــرای زبــان و 

ــد. ــی در یــک متــن دســت می یاب ــداد زبان روی

صادق چوبک و رمان
ــري  ــبب انتقام گی ــًا س ــه نهایت ــت ک ــي اس ــتان ظلم »داس
و مبــارزۀ فــردي علیــه بي عدالتــي اجتماعــي موجــود 
می شــود. داســتان در فضایــي کامــاًل بومــي تعریــف 
مي شــود، تمامــًا بــا لهجــه و اصطالحــات بومــي منطقه یــي 
بــه نــام تنگســیر در بوشــهر. »زارمحمــد« قهرمــان داســتان 
بــرای پــس گرفتــن طلبــش از ســوداگر و وکیــل و حاکــم 
ــاال  ــول او را ب ــا همدســتي پ ــي ب ــه همه گ شــرع و دالل ک

ــد. ــق مي کن ــاق ح ــه احق ــدام ب ــخصًا اق ــد، ش ــیده ان کش
ــه ســبب  ــران ک ــتانهایی اســت در ای ــدود داس یکــی از مع
اســت. چوبــک روان  کتــاب و ســینما شــده  پیونــد 
می نوســید بــا ذکــر دقیــق جزییــات کــه تمــام داســتان در 

ــرد. ــکل می گی ــب ش ــن مخاط ذه
رمــان تنگســیر بــا آمیزه یــی از رگه هــای اجتماعــی و 
ــر دورۀ  ــی از اواخ ــی تاریخ ــتان، برش ــردم تنگس ــنن م س

ــت. ــار اس قاج
ــه از  ــتان ک ــردم تنگس ــی از م ــردی و زن ــه م ــیر، ب تنگس
توابــع دشتســتان اســت گفتــه می شــود. در ایــن رمــان نیــز 
ــم کــه بومی هــا  ــه  را داری یــک تنگســیر بی نشــان و پابرهن
ــی  ــهر دکان جوفروش ــد و در بوش ــد”ش می گوین “زارمحم
دارد و هــر روز، آفتــاب نــزده از دهکــدۀ ”دواس” بــا پــای 
ــه هــوا  ــی رود ســر کارش و شــبانه ک ــد م ــاده راه می افت پی
ــخصیت  ــن ش ــای ذه ــردد. از زوای ــت بازمی گ ــک اس خن
ــی  ــی وی، زنده گ ــای درون ــتان و تک گویی ه ــی داس اصل

ــود. ــرور می ش ــیر م تنگس
در  و  شــده اند  پرداخــت  ماهرانــه  شــخصیت  پردازی ها 
ســیر داســتان کیفیــات روحــی آن هــا بــر مــا بــاز می شــود. 
ــه  ــان شــده اســت ک ــام طــوری بی ــرت و انتق خشــم و نف
در نهایــت خواننــده بــا شــخصیت ها همذات پنــداری 
ــر  ــیر و اکث ــتر در تنگس ــه بیش ــه از هم ــزی ک ــد. چی می کن
ــا  ــدن می شــود، همان ــذت در خوان ــک باعــث ل ــار چوب آث
ــات و  ــش در توصیف ــا مهارت ــک ب ــه چوب فیلمــی اســت ک
بیــان جزییــات بــدون لطمــه زدن و خســته کــردن خواننده، 

ــد. ــاز می کن ــب ب ــم مخاط ــوی چش در جل
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مســووالن در بنیــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان نســبت بــه 
معاملــۀ سیاســی بــا آرای مــردم در انتخابات پارلمانی ُهشــدار 
ــا  ــد ت ــل می خواهن ــازمان مل ــی و س ــه جهان داده و از جامع
در نتیجــۀ انتخابــات، بــه جــای معاملــۀ سیاســی آرای مــردم 

تأثیرگــذار باشــد.
انتخابــات  برگــزاری  کــه  می گوینــد  همچنــان  آنــان 
ــده ناممکــن اســت. ــن ش ــخ تعیی ریاســت جمهوری در تاری
شــفاف  انتخابــات  بنیــاد  رییــس  ایــوب زاده،  نعیــم   
ــری در  ــت خب ــک نشس ــروز در ی ــه دی ــتان)تیفا( ک افغانس
کابــل ســخن می گفــت، خاطرنشــان کــرد: »تعــدادی از 
ــازی  ــدد زمینه س ــت در ص ــرادی در حکوم ــاختارها و ا ف س
ــد  ــه می توان ــو معامل ــتند، همچ ــی هس ــۀ سیاس ــک معامل ی
ــازد«. ــی بس ــتان را قربان ــردم افغانس ــاک م ــم آرای پ بازه

ــن  ــوی ای ــه جل ــی ک ــت، در صورت ــوب زاده گف ــای ای  آق
ــی  ــردم قربان ــر آرای م ــار دیگ ــود،  یک ب ــه نش ــه گرفت معامل
ــد شــد. ــه خواه ــده گرفت ــز نادی ــردم افغانســتان نی و ارادۀ م
او از جامعــۀ جهانــی و ســازمان ملــل متحــد خواســت کــه 
بــر یــک نتیجــۀ تأثیرگــذار انتخابــات پارلمانــی تأکیــد کننــد: 
»خواســت مــا از جامعــۀ جهانــی و ملــل متحــد ایــن اســت 
ــردم در  ــد آرای م ــه بای ــن ک ــر ای ــد ب ــد کن ــه بیشــتر تأکی ک
ــه ســهام دارانی کــه  ــه و ن ــه معامل نتیجــه تأثیرگــذار باشــد ن
در ســال های گذشــته در ســاختارهای منتخــب ســهم دار 
ــن  ــتم را از بی ــاد سیس ــه بنی ــای ک ــه مصلحت ه ــد و ن بودن
ــردم و  ــود و آرای م ــم ش ــات حاک ــم در انتخاب ــرده، بازه ب

ــه شــود«. ــده گرفت ــردم نادی اراده ی م
ــۀ  ــاختن پروس ــی  س ــه طوالن ــرد ک ــد ک ــا تأکی ــس تیف ریی

انتخابــات، قابــل قبــول بــودن نتیجــۀ انتخابــات و برگــزاری 
انتخابــات ریاســت جمهوری از دیگــر نگرانی هــای ایــن 

ــاد اســت. نه
ــه گفتــۀ او، آماده گی هــا از نظــر فنــی بســیار بطــی و ُکنــد  ب
ــه از  ــت ک ــن اس ــر ای ــه نمایان گ ــن هم ــی رود و ای ــش م پی
نظــر سیاســی نیــز تالش هــا بــرای طوالنــی ســاختن پروســۀ 

انتخابــات جریــان دارد.
آقــای ایــوب زاده همچنــان گفــت کــه از دیــد آنــان، 
ــن  ــخ تعیی ــت جمهوری در تاری ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ
شــده،  بــا توجــه بــه آماده گی هــا و وضعیــت سیاســی 

ــت. ــن اس ناممک
او گفــت نقطــۀ ضعف هایــی از لحــاظ ســاختار و چارچــوب 
انتخابــات  برگــزاری  مانــع  کــه  دارد  وجــود  حقوقــی 

می شــود. ریاســت جمهوری 
ــد، در  ــتان می گوی ــفاف افغانس ــات ش ــاد انتخاب ــس بنی ریی
ــت  ــز در وق ــت جمهوری نی ــات ریاس ــه انتخاب ــی ک صورت
تعییــن شــده برگــزار نشــود، سرنوشــت سیاســی افغانســتان 

ــش بســیار کالن مواجــه خواهــد شــد. ــک چال ــا ی ب
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن کمیســیون انتخابــات 
ــه  ــت جمهوری تهی ــات ریاس ــم انتخاب ــه تقوی ــود ک ــه ب گفت
ــت، احــزاب سیاســی و  ــا حکوم ــس از مشــوره ب شــده و پ

ــی اعــالم خواهــد شــد. ــای مدن نهاده
ــا را در  ــن نگرانی ه ــتان ای ــفاف افغانس ــات ش ــاد انتخاب بنی
حالــی مطــرح کــرده کــه ایــن نهــاد بــا اســتخدام ۷ هــزار و 
ــی در 33  ــات پارلمان ــان رأی دهــی انتخاب ۲۰۰ ناظــر از جری

والیــت نظــارت کــرده اســت.

آرای بایـومتریک نشـده...
ــو  ــات، در گفت وگ ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس ــاون س مع
ــه  ــاس فیصل ــه براس ــت ک ــور گف ــزاری جمه ــا خبرگ ب
نهایــی ایــن کمیســیون آرای تمــام مراکــز رأی دهــی کــه از 
فهرســت رأی دهنــده گان اســتفاده شــده بــا اعتبــار اســت.
او گفــت کــه در مراکــزی کــه از بایومتریــک کار گرفتــه 
نشــده، ناظــران انتخاباتــی از جناح هــای مختلــف حضــور 
ــا اســتفاده از فهرســت  داشــته انــد و پروســۀ رأی دهــی ب
ــه و خللــی  ــه شــکل عــادی ادامــه یافت ــده گان ب رأی دهن

نیــز رونمــا نشــده اســت.
ــر  ــر س ــی ب ــیون های انتخابات ــه کمیس ــود ک ــده می ش دی
ــه در آن از  ــزی ک ــال آرای مراک ــدم ابط ــا ع ــال و ی ابط
سیســتم بایومتریــک اســتفاده نشــده در تقابــل قــرار 

ــد. ــه ان گرفت
در همیــن حــال، نهادهــای ناظــر انتخاباتــی از تقابــل دو 
ــرده و  ــی ک ــراز نگران ــه شــدت اب ــی ب کمیســیون انتخابات
تأکیــد کــرده انــد کــه ایــن تقابــل ســبب تأخیــر در اعــالم 

نتایــج انتخابــات پارلمانــی خواهــد شــد.

انتخابـات مجلـس افغانسـتان بـا طـرح و برنامه هـای 
اعضـای جدیـد کمیسـیون انتخابـات در ۲8 و ۲9 مهـر 
مـاه گذشـته برگـزار شـد کـه بـا چالش هـای فراوانـی 
مواجـه بـود امـا پس از یـک هفتـه تأخیر مشـابه همان 
چالش هـا در انتخابـات والیـت قندهـار تکرار شـد که 
نشـان می دهـد از تجربـه هـم درسـی گرفته نمی شـود.
کمیسـیون انتخابـات افغانسـتان پـس از تشـکیل دولت 
وحـدت ملـی کـه از میـان انبوهـی اتهـام چنـد سـویه 
تقلـب گسـترده در انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال 
۱393 خورشـیدی برآمـد، بعـد از دو سـال از سـپری 
شـدن عمـر ایـن دولـت، یک سـال پیـش آغـاز بـه کار 

. د کر
در انتخابـات ریاسـت جمهوری چهـار سـال پیـش ادعا 
صـورت گرفت کـه تقلب گسـترده به نفـع دو یک تیم 

انجام شـده است. 
افغانسـتان  می رفـت  کـه  ادعاهـا  ایـن  سـر  درگیـری 
را بـه مـرز تقابـل خونیـن بکشـاند بـا مداخلـۀ »جـان 
کـری« وزیـر خارجـۀ سـابق امریـکا فروکـش کـرد و 
نتیجـۀ آن تشـکیل دولـت وحـدت ملـی با تقسـیم ۵۰ 
درصـدی قدرت شـد که قانون اساسـی افغانسـتان هیچ 
تعریـف و پیش فرضـی برای چنین سـاختاری در خود 

نداشت.
دولـت وحـدت ملی بـرای جلوگیـری از بـروز دوباره 
چنیـن چالـش بـزرگ تعهد کـرد که کمیسـیون و قانون 
انتخابـات کشـور را اصـالح کنـد، امـا پس از دو سـال 
کمیسـیون  جدیـد  اعضـای  گذشـته  سـال  سـکوت، 

انتخابـات را معرفـی کـرد.
کمیسـیون فعلی انتخابات افغانسـتان، انتخابات سـومین 
دور مجلـس نماینـده گان را کـه سـومین تجربـۀ از این 
نـوع بعـد از سـقوط حکومـت طالبـان بـود، طراحـی، 
برگـزاری  در جریـان  کـه  کـرد  اجـرا  و  برنامه ریـزی 
انتخابـات، چالش هـای جـدی در ایـن فراینـد خـود را 
نشـان داد کـه بـه اعتقـاد کارشناسـان ناشـی از ضعـف 

بود. مدیریـت کمیسـیون 
در روزهـای ۲8 و ۲9 مهـر مـاه گذشـته کـه انتخابـات 
 34 مجمـوع  از  والیـت   3۲ در  افغانسـتان  مجلـس 
برگـزار شـد، گزارش نقایصـی مانند کـم کاری، ضعف 
رونـد  در  زورمنـدان  و  کارمنـدان  مداخلـۀ  مدیریـت، 
آموزشـی  و  فنـی  کم بودهـای  و  انتخابـات  برگـزاری 
منتشـر شـد که هـزاران شـکایت در این رابطـه به ثبت 

است. رسـیده 
شـکایت های مهمی که از سـوی کمیسـیون رسـیده گی 
ایـن اسـت کـه  ثبـت شـده،  انتخابـات  بـه شـکایات 
کارمندان بخش فنی اسـتفاده از دسـتگاه های بیومتریک 
را نتوانسـتند در همه مراکز به صورت درسـت اسـتفاده 
کننـد کـه ایـن رونـد کار انتخابـات را با خطـر تقلب و 

ُکنـدی کار مواجـه کرد.
مشـکل دیگر نیز تهیۀ فهرسـت ثبت نـام رأی دهنده گان 
بـود که پیـش از انتخابات بر اسـاس حـروف الفبا تهیه 
شـده بـود، امـا در روز انتخابـات برخـی حـروف الفبا 
بـا نـام افـراد در ایـن فهرسـت ها وجود نداشـت که در 

رونـد چـاپ از قلم افتـاده بود.
عـدم حضـور شـماری از مجریـان انتخابـات در مراکز 
مشـخص رأی گیـری هـم باعـث شـد کـه شـماری از 
مراکـز بسـته بماننـد و انتخابات در آن برگزار نشـود که 
این دلیل سـبب شـد تـا انتخابـات مجلس بـه روز دوم 

یعنـی ۲9 میزان کشـیده شـود.
ایـن وضعیـت انتقادهای شـدیدی را به کمیسـیون وارد 
کـرد و شـماری از نامـزدان مدعـی انـد که شـماری از 
زورمنـدان و نامـزدان با اسـتفاده از این شـرایط دسـت 
بـه تقلـب زده و روند شـفافیت انتخابات را زیر سـوال 

برده اسـت.
والیـت قندهـار بـه دالیـل بـروز مشـکالت امنیتـی از 
ایـن دور انتخابـات بازمانـد و بـا یک هفته تأخیر شـنبه 

برگـزار شـد، امـا هنـوز سرنوشـت انتخابـاِت غزنی که 
به خاطـر تنش هـای قومـی به تعـوق افتاده هنـوز معلوم 

 . نیست
کمیسـیون انتخابـات افغانسـتان که دالیل زیـادی از کم 
کاری خـود را بـه کمبـود وقت در اسـتفادۀ درسـت از 
دسـتگاه های بیومتریـک و تهیـه فهرسـت نامـزدان ربط 
مـی داد پـس از یـک هفتـه تأخیـر در قندهار بـار دیگر 

همـان کاسـتی ها را بـه نمایش گذاشـت.
رسـانه ها از والیـت قندهـار گزارش داده انـد که تأخیر 
در گشـایش برخـی مراکـز رأی گیری تا دو سـاعت هم 
رسـید، بـروز مشـکل ثبـت دسـتگاه بیومتریـک در ۱۰ 
درصـد مراکـز رأی گیـری و مشـکل در فهرسـت رأی 

دهنـده گان بـار دیگر تکرار شـد.
ایـن که پس از یک هفته و ایجاد زمانی ناخواسـته برای 
تأخیـر انتخابـات فرصتـی بـود تـا از بـروز چالش های 
قبلـی در قندهـار جلوگیـری شـود، اما نشـد، بیانگر آن 
اسـت که نـه تنهـا از الگوهـای علمی مدیریـت در این 
نـوع فرایندهـا اسـتفاده نمی شـود بلکـه از تجربه ها نیز 

بـرای رفـع نقایص اسـتفاده موثـر نمی کنند.
شـفافیت و پیشـرفت کار، ارادۀ جـدی نیـاز دارد کـه 
در  و ضعف های شـان  کاسـتی ها  از  بایـد  آن  متولیـان 
گذشـته عبـرت گرفتـه و بـرای رفـع آن تـالش کننـد، 
بهبـود وضعیـت نیازمنـد توانایی در فهم مشـکل، یافتن 
راه اصـالح و تدبیـر اجراسـت و این خـود نیاز به عمل 

دارد نه سـخن.
کمیسـیون  سیاسـی،  کارشناسـان  اغلـب  اعتقـاد  بـه 
انتخابـات یک هفته فرصت داشـت تـا کارمندان بخش 
قندهـار را بـه خوبـی بـرای اسـتفاده از دسـتگاه های 
بیومتریـک و بازنگری فهرسـت رأی دهندگان براسـاس 
حـروف الفبـا در هـر مرکـز آمـوزش دهد و مشـکالت 
موجـود را رفـع کند تـا از این مسـیر ثابت کنـد، دلیلی 
کـه بـرای بـروز کاسـتی های مدیریتـی خـود در ارتباط 
بـا کمبـود زمـان مطـرح می کـرد، درسـت اسـت و در 
شـیوۀ  بـا  کار  یافـت،  فرصـت  هفته یـی  کـه  قندهـار 

بهتـری اجرا شـد.
انتخابـات ریاسـت جمهوری افغانسـتان قـرار اسـت در 
بهـار سـال ۱398 خورشـیدی برگزار شـود و انتخابات 
مشـکالتش  دلیـل  بـه  ریاسـت جمهوری  گذشـته 
شـاخصی بـرای یـک انتخابـات نامطلـوب و بیـرون از 
مشـروعیت قانـون اسـت، اعتبـار، اقتـدار و مدیریـت 
خـوب کمیسـیون محک جـدی اسـت بـرای انتخابات 
آینـدۀ ریاسـت جمهوری اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه 

جـدی صـورت گیـرد.
کمیسـیون انتخابـات افغانسـتان کـه اکنـون بـا آزمـون 
جدیـدی به نـام تفکیک آرای معتبر و تقلبی و شـمارش 
مواجـه اسـت، اگـر نتوانـد نتیجۀ قابـل قبولـی را برای 
همـه شـهروندان افغانسـتان ارایـه کند، انتخابـات آیندۀ 
ریاسـت جمهوری را هـم بـا چالـش روبـه رو خواهـد 

. کرد
شـکایت های  بـه  رسـیده گی  کمیسـیون  چنـد  هـر 
انتخاباتـی اعـالم کـرده کـه آرای غیرمعتبـر را باطـل و 
آرای معتبـر را از آن جـدا خواهـد کـرد و بـه ۱۰ هـزار 
شـکایت ثبـت شـده، رسـیده گی عادالنـه خواهـد کرد، 
کـه ایـن بـرای مـردم امیـد بخـش و اطیمنـان دهنـده 
بـود همانطـور کـه کمیسـیون انتخابـات بـا گفتـن این 
کـه ضمن جـدا کـردن آرای تقلبـی، افراد خاطـی را به 

دادگاه معرفـی خواهـد کـرد، خوشـایند بـود.
همـه نامـزدان و مردم افغانسـتان در حـال حاضر منتظر 
هسـتند تـا کمیسـیون های انتخاباتـی نتیجـۀ رأی گیـری 
را بـرای برگزیـدن ۲۵۰ نماینـدۀ مجلـس از میـان دو 
هـزارو ۵63 نامـزدی کـه خـود را در معـرض انتخـاب 
مـردم گذاشـتن اعـالم کننـد و ایـن رخداد خود نشـان 
می دهـد چقـدر از تجـارب پیش اسـتفاده شـده اسـت.

تیفا:
برگـزاری انتخـابات ریـاست جمهـوری 

در تـاریخ تعییـن شـده ناممـکن است

چالش های انتخـاباتی؛ 
تجــریه یی که درس نشــد

توسعۀ بند کجکی با هزینۀ... 
آمـاده سـرمایه گذاری بـا هزینـۀ ۱۷۵ میلیـون دالـر بـاالی 
ایـن بند اسـت کـه توانایی ذخیـره یک میلیـارد متر مکعب 

آب را دارا خواهـد بـود«.
آقـای غنی همچنان گفته اسـت، شـهدای نیروهـای امنیتی 
از  آنـان  خانـوادۀ  بـه  رسـیده گی  و  نمی شـود  فرامـوش 

اولویت هـای حکومـت اسـت.
گفتـه می شـود یکـی از اهـداف ایـن سـفر همـدردی بـا 
خانـواده جبـار قهرمـان و صالـح محمـد اچکـزی نامزدان 
کارزارهـای  جریـان  در  کـه  بـود  پارلمانـی  انتخابـات 

در دو حملـه ی جداگانـه کشـته شـدند. انتخاباتـی 
رییـس حکومت بـا نماینـده گان قندهار برای ایـن قربانیان 

فاتحـه خوانده و دعا کرده اسـت.
او به نماینده گان هلمند گفته اسـت که لیسـت خبرنگارانی 
کـه در ایـن والیـت قربانی شـده انـد را ترتیب دهـد تا از 
صنـدوق حمایـت از خبرنـگاران، بـه خانـوادۀ آنـان کمک 

صـورت گیرد.
همزمـان بـه سـفر محمـد اشـرف غنـی بـه والیـت هلمند 
منابعـی از ایـن والیـت گفتـه بودند که حمـالت راکتی نیز 
در نزدیکـی محـل اقامت او صورت گرفته اسـت؛ اما ارگ 

در ایـن مـورد چیزی نگفته اسـت.

برای اشتراک در نشست مسکو... 
طالبــان احتمالــی اســت و در صورتــی کــه آجنــدای ایــن 
ــد و  ــرکت می کن ــروه ش ــن گ ــد ای ــر نکن ــت تغیی نشس
ــم آنجــا حاضــر  ــت افغانســتان ه ــه حکوم ــد ک می خواه

باشــد«.
ــت  ــه در نشس ــرد ک ــالم ک ــش، اع ــدی پی ــت چن حکوم
مســکو در چهــارم مــاه ســپتامبر شــرکت نمی کنــد و 
ظاهــراً مقام هــای کابــل هنوزهــم تمایلــی بــه شــرکت در 

ــد. ــن نشســت ندارن ای

ــه  ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــدی، س ــت اهلل احم صبغ
ــا  ــکو و برنامه ه ــت مس ــألۀ نشس ــرای مس ــد: »ب می گوی
و نحــوه مدیریــت آن بــا شــرکای روســی بحــث جریــان 

دارد«.
ــل  ــای دخی ــتان از محوره ــد و عربس ــکا، هن ــن، امری چی
ــا  ــاال روس ه ــتند و ح ــتان هس ــح افغانس ــۀ صل در پروس
ــتان و  ــت افغانس ــتی دول ــز آش ــد برنامه ری ــز می خواهن نی

ــان باشــند. طالب
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شرکت های تجاری از پرداخت 
جریمه های مالیاتی معاف شدند

افزایش تلفات ملکی در فاریاب

وزارت مالیــه کشــور اعــالم کــرده اســت کــه 9۵ درصــد جریمه هــای 
مالیاتــی شــرکت های تجــاری در صــورت تمدیــد جــواز و پرداخــت اصــل 

ــد. ــد ش ــاف خواه ــات، مع ــده مالی باقی مان
ــک  ــروز در ی ــه دی ــرکات وزارت مالی ــد و گم ــن عوای ــی، معی ــداهلل رقیب عب
نشســت خبــری در کابــل از بخشــیده شــدن 9۵ درصــد جریمه هــای مالیاتــی 

ــر داد. ــاری خب ــرکت های تج ش
ــی  ــت مبن ــدی حکوم ــای ج ــاس برنامه ه ــه براس ــت ک ــی گف ــای رقیب آق
ــد  ــاف 9۵ درص ــیوۀ مع ــی، کارش ــکتور خصوص ــد س ــت از رش ــر حمای ب
ــال  ــوس امس ــاه ق ــر م ــا آخ ــاری ت ــرکت های تج ــی ش ــای مالیات جریمه ه

ــت. ــده اس ــه ش ــت گرفت روی دس
او می گویــد: براســاس ایــن برنامــه بیــش از ۲۰ هــزار شــرکت تجــاری کــه 
ــد در صــورت  ــان هفــده ســال گذشــته باقیــداری مالیاتــی داشــته ان در جری
ــواز، از پرداخــت 9۵  ــد ج ــات و تمدی ــرای پرداخــت اصــل مالی ــه ب مراجع

درصــد جریمه هــای مالیاتی شــان معــاف می باشــند.
ــی  ــم مالیات ــی از جرای ــارد افغان ــد حــدود ۲۰ میلی ــن رون ــۀ او، در ای ــه گفت ب
شــرکت های تجــاری از ســوی دولــت بخشــیده شــده و بالــغ بــه ۱۰ میلیــارد 
افغانــی باقیــداری مالیاتــی ایــن شــرکت ها بــه خزانــۀ دولــت ریختــه خواهــد 

شــد.
معیــن عوایــد وزارت مالیــه دو مــاه پیــش رو را آخریــن مهلــت بــرای 
ــزود  ــده اف ــت خوان ــی دول ــت حمایت ــن فرص ــرکت ها از ای ــورداری ش برخ
ــوند  ــد ش ــاز بهره من ــن امتی ــت از ای ــد توانس ــرکت هایی خواهن ــا ش ــه تنه ک
کــه در دومــاه پیــش رو بــه منظــور تادیــه مالیــات و تمدیــد جــواز بــه وزارت 

ــد. ــه مراجعــه کنن مالی
ــاف  ــه مع ــد وزارت مالی ــس عوای ــب زدران ریی ــال، عبدالحبی ــن ح در همی
ــدف  ــه ه ــه ب ــد ک ــی خوان ــاری را برنامه ی ــرکت های تج ــی ش ــم مالیات جرای
ــت  ــی روی دس ــرای مالیه ده ــویق ب ــی و تش ــکتور خصوص ــت از س حمای
گرفتــه شــده کــه تاکنــون بیــش از 8 هــزار شــرکت تجــاری از ایــن برنامــه 

ــد. ــه ان بهــره گرفت
ــدات  ــت بیشــتر از تولی ــه منظــور حمای ــان ب ــت همچن ــه حکوم ــت ک او گف
ــت. ــش داده اس ــدی را کاه ــرکت های تولی ــات ش ــد مالی ــی، ۵۰ درص داخل
ــاد  ــی ی ــای حمایت ــود برنامه ه ــا وج ــه ب ــرکت هایی را ک ــای زدران، ش آق
ــه  ــوند ب ــر نمی ش ــان  حاض ــد جوازش ــات و تمدی ــه مالی ــرای تادی ــده ب ش
ــی و قضایــی  ــه ارگان هــای عدل لغــو جــواز، ممنــوع الخروجــی و معرفــی ب

ــدار داد. ُهش
بــا ایــن وجــود، خان جــان الکــوزی معــاون اتــاق تجــارت و صنایــع، برنامــۀ 
معافیــت 9۵ درصــد جرایــم مالیاتــی شــرکت های تجــاری از ســوی دولــت را 

اقــدام نیــک در حمایــت از ســکتور خصوصــی خوانــد.
ــرکت  ــزاران ش ــه ه ــن برنام ــرای ای ــا اج ــه ب ــد ک ــوزی می گوی ــای الک آق
ــی از  ــم مالیات ــل جرای ــه دلی ــته ب ــالیان گذش ــه در س ــدی ک ــاری و تولی تج
کار افتــاده بودنــد دوبــاره بــه کار آغــاز کــرده و تولیــدات داخلــی را رونــق 

ــد داد. ــتر خواه بیش

مســوول دفتــر منطقه یــی کمیســیون حقــوق بشــر در والیــت فاریــاب 
ــاری در  ــال ج ــی در س ــدن ۵۰۰ غیرنظام ــی ش ــته و زخم ــتان از کش افغانس

ــر داد. ــت خب ــن والی ای
ــن  ــگ بی ــر جن ــان براث ــمار غیرنظامی ــن ش ــت، ای ــی گف ــداهلل عظیم حمی
ــته و  ــی کش ــار جاد  ی ــای کن ــار مین ه ــان و انفج ــی و طالب ــای امنیت نیروه

شــده اند. زخمــی 
ــت را در  ــن وضعی ــر، ای ــوق بش ــیون حق ــی کمیس ــر منطقه ی ــوول دفت مس
والیــت فاریــاب تکان دهنــده خوانــد و گفــت، مناطــق مختلــف ایــن والیــت 

ــت. ــترش اس ــال گس ــا در ح ــۀ ناامنی ه ــده و دامن ــن ش ناام

بـل کا فتــح
در فتـح کابـل، مـاه میـزان ۱38۰ خورشـیدی، من 

عضـو کمیتـۀ فرهنگـی جبهـۀ پنجشـیر بودم.
سـاعت ۷ صبـح روز ۲3 میزان ۱38۰ خورشـیدی 
از قریـه، جانب دفتـر کمیتۀ فرهنگی کـه در منطقۀ 
دشـتِک پنجشـیر بـا پـای پیاده حدود سـه سـاعت 
فاصلـه دارد، حرکـت کردیـم، در راه موتری مرا تا 
دشـتک رسـاند. وقتـی داخـل دفتـر هفته نامـۀ پیام 

مجاهد شـدم، دفتـر را دگرگـون یافتم.
در دفتـر اوراق تبلیغاتـی زیـادی چـاپ شـده بـود 
»پیـروزی  نوشـته های  و  آمرصاحـب  تصاویـر  و 

مبـارک« هـر طـرف بـه چشـم می خـورد.
انجنیـر  بودیـم،  نفـر  نُـه  فرهنگـی  کمیتـۀ  در  مـا 
محمداسـحاق، عبدالحفیظ منصور، محمد اسـحاق 
فایـز، عظیم آقا، مالحسـن، تجمل خـان، عزیزعمر 

بیگانه. رحمـت اهلل  و 
مـن با اسـتاد اسـحاق فایـز، همـراه با موتـر جیپی 
آمـر  تصاویـر  و  تبلیغاتـی  بسـته های  آن  در  کـه 
موتـر جیـب  بـاالی  در  کـه  در حالـی  صاحـب، 
بلندگویـی نصـب بود و در آن آهنگ های حماسـی 

می گذاشـتیم، طـرف کابـل روان شـدیم.
توقـف و  منطقـۀ جبل السـراج  ابتـدا سـاعاتی در 
بعـد طـرف کابل حرکـت کردیم. ایـن حادثه برایم 
خیلـی غیـر قابـل بـاور بـود. پـس از چاشـت روز 
۲3 میـزان سـال ۱38۰ خورشـیدی، طـرف کابـل 
حرکـت کردیـم و حوالی سـاعت 4 عصـر به کابل 
رسـیدیم، مـا اولیـن موتـر ملکـی بودیم کـه از راه 
شـمالی گذشـتیم. راه پروان - کابـل راهی که بیش 
از سه سـال بـه روی عبـور و مرور مردم بسـته بود.

در خـط اول طالبـان مواضـع زیادی دیده می شـد، 
اطـراف سـرک عمومـی جا جـا حفره هـای بزرگی 
طیـارات  شـدید  بمبـاران  ایـن  می شـدند،  دیـده 

ایتالف را نشـان مـی داد.
جـادۀ شـمالی از عبـور و مـرور موترهـا و پیاده رو 
خالـی بـود، کسـی در ایـن مناطـق دیده نمی شـد، 
در ایـن مناطـق آثار جنگ و وحشـت بـه خوبی به 

می رسید. چشـم 
تنهـا موتـری بودیم کـه از جبهه طـرف کابل روان 
بودیـم. در راه فکر و  چرت هـای عجیب و غریبی 
مـرا فـرا گرفت، واقعـًا لحظۀ پیروزی بر سـیاهی و 

بی ثباتـی خیلی ارزش مند و شـیرین اسـت.
راه خیلـی طوالنـی بـود. هـر باری که یـادم می آمد 
کـه در ایـن پیـروزی آمـر صاحـب نیسـت، سـرم 
آرزو می کـردم کاش  را درد شـدید می گرفـت و 

آمرصاحـب زنـده می بـود!
در منطقـۀ کلکان رسـیدیم، تکسـی های زیـادی از 
مقابـل مـا بـا تـکان دادن دسـت و موسـیقی بلنـد 
حماسـی می گذشـتند. در سـیمای همـه خوشـی 
بـه  از سـه سـاعت  پـس  بـود.  و شـادی هویـدا 
کوتـل خیرخانه رسـیدیم، شـماری از مـردم باالی 
کشـته های طالبـان جمـع بودنـد و اما ما گذشـتیم. 
در منطقۀ سـرای شـمالی مردم زیـادی جمع بودند 
و بـه مجـردِ رسـیدن موتر مـا در این سـاحه، همه 
بـه عنوان رضایت دسـتان خـود را طـرف ما تکان 

می دادنـد.
برایـم جالـب  آنـان  دیـدن مـردم و خوشـی های 
بـود. وقتـی داخـل کابـل شـدیم، قیافه هـای مردم 
و حتـا لباس هـا و ریـش بلنـد مـردان ایـن شـهر 
و چهره هـای خسـته و جـدی آنـان برایـم خیلـی 
شـهر  در  می کـرد  فکـر  آدم  می نمـود،  عجیـب 

ناآشـنایی داخـل شـده اسـت.
جمعیـت زیـادی در منطقـۀ ده کیپـک خیرخانـه 
جمـع بودنـد، جوانـان رقـص و پایکوبی داشـتند. 
موتـر حامـل مـا در حالی کـه آهنگ های حماسـی 
زیبایـی را در بلندگـو گذاشـته بودیـم، بـا توزیـع 
تصاویـر آمـر صاحـب از بیـن انبـوه مـردم کـه به 
اسـتقبال نیروهـای مقاومـت آمده بودند، گذشـتیم.
قـرار مـا بـا منصـور صاحـب وزارت اطالعـات و 
فرهنـگ بـود، حوالـی سـاعت 4 آنجـا رسـیدیم. 

همـان  نمـاز صبـح  می بینـم،  کمتـر خـواب  مـن 
بـا  بلندیـی  »در  دیـدم:  پنجشـیر خـواب  در  روز 
بـرادرم عزیـزاهلل ایمـا ایسـتاده ام و ایمـا می خواهد 
چرخ بالـی را پـرواز دهـد، امـا من مانع او می شـوم 

که یـاد نـداری.
در همیـن لحظـه آمـر صاحـب پیـدا می شـود و 
قلـِم خـاک آلـودی کـه در سـر جیـب من اسـت، 
آنـرا گرفتـه و قلـم جدید و سـفیدی را بـه جایش 

می گـذارد«.
به هـر صـورت، مـا کابـل رسـیدیم و در وزارت 
اطالعـات و فرهنـگ منتظـر عبدالحفیـظ منصـور 
منصـور  بـا  همـراه  روز،  همـان  شـام  ماندیـم. 
فرهنـگ طـرف  اطالعـات و  از وزارت  صاحـب 
رادیـو تلویزیون دولتـی افغانسـتان حرکت کردیم؛ 
منصـور در دفتـر نطاقان این ریاسـت، صحبت های 
مختصـری بـا کارمندان داشـت و همـه در آن روز 

یکدیگـر خـود را در آغـوش می گرفتنـد.
دیـدن  مواجـه شـدم،  آن  بـا  کـه  صحنـۀ جالبـی 
پـاک و  تراشـیده  ریـش  و  بلنـد  قـد  بـا  جوانـی 
نظیـف در بیـن دیگـر کارمنـدان رادیـو تلویزیـون 
معلـوم می شـد، فکـر کردم ایـن شـخص از جمله 
خبرنـگاران خارجـی اسـت، امـا وقتـی نزدیکـش 
شـدم، دیـدم داکتـر عبـداهلل فهیـم گویندۀ مشـهور 

آنروزهـا اسـت.
آقـای فهیـم گفـت: وقتـی شـب اخبـار شکسـت 
طالبـان را از طریـق رادیوهـا شـنیدم، در همـان دم 

ریـش خـود را پـاک تراشـیدم.
حوالـی سـاعت 9 شـب از رادیو تلویزیـون دولتی 
واقـع وزیـر اکبر خان خارج شـده طـرف خیرخانه 
توسـط موتـر تکسـی حرکـت کـردم و صبـح بـار 

دیگـر بـه وزارت اطالعـات و فرهنگ رسـیدم.
ایـن وزارت بودیـم؛ بـه تاریـخ  شـمار کمـی در 
صاحـب  منصـور  خورشـیدی،   ۱38۰ میـزان   ۲4
کـه سرپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ بـود 
گفـت: خـودت از موزیـم، نگارسـتان میمنه گـی، 
کتاب خانـۀ عامـه و آرشـیف ملـی سرپرسـتی کن!

جالـب بـود، به جـز از موتـر مربوط موزیـم دیگر 
هیـچ موتـری در وزارت اطالعـات و فرهنگ نبود، 

همـه موترهـا را طالبـان با خود بـرده بودند.
ابتـدا بـه کتاب خانـۀ عامـه سـر زدم، همـه چیز در 
جـای خـود قـرار داشـت و چیـز مهمـی ُرخ نداده 
بـود، بعـد طرف آرشـیف ملـی رفتم، آنجـا دو تن 
از کارمنـدان حضـور داشـتند، خـود را بـه آنـان 
معرفـی کـرده و بـه هدایـت دادم تا از ایـن گنجینۀ 
مهـم خـوب حفاظـت کننـد و اگـر بـا مشـکلی بر 
می خورنـد، بـه وزارت اطـالع گـزارش و اطـالع 

هند. د
بعـد آمـدم بـه نگارسـتان ملی)میمنه گـی( سـاعت 

9.3۰ صبـح درحالـی داخـل نگارسـتان شـدم کـه 
همـه جاهـا خلـوت بـود، وقتـی دروازۀ بیرونـی 
نگارسـتان را فشـار دادم، دیدم دروازه باز است. از 
کفـش دوزی کـه آنجا نشسـته بود پرسـیدم، اینجا 
کسـی اسـت، او گفت: فکـر می کنم تا حال کسـی 

اسـت. نیامده 
داخـل محوطۀ نگارسـتان شـدم، چهار طـرف آنرا 
گشـتم، دروازۀ دهلیـز را پیـدا کـردم، سـکوت و 

خاموشـی همه جـا را فـرا گرفتـه بـود.
آهسـته دروازۀ دهلیـز را بـاز کـردم و داخل شـدم، 
لنگـی  یـک  میـزی  بـاالی  نگارسـتان  دهلیـز  در 
سـیاهی گذاشـته شـده بـود، کمی وارخطا شـدم و 
امـا پیـش رفتـم، اتاق هـا را یکـی پـی دیگـری باز 

کـردم، دیـدم هیچ کسـی نیسـت.
بـه منزل بـاال رفتم، هر طـرف نقاشـی های طبیعت 

معلوم می شـد و همـه در جایش قرار داشـت.
بـه تهکـوی رفتـم، در آنجـا همه عکس هـای زنده 
جان هـا را گـدام کـرده بودنـد، دهلیـز آنـرا قفـل 

کـرده بیرون شـدم.
دروازۀ بیرونـی نگارسـتان را با سـیمی پیـچ داده و 
کفـش دوز را گفتـم: مـن مسـوول ایـن جا اسـتم، 

اگـر کسـی پرسـید بگـو حـاال می آید.
سـاعت ۱۰:3۰ بـا موتـر طـرف موزیـم به سـمِت 
داراالمـان حرکـت کـردم، وقتی رسـیدم دیـدم که 
در مقابـل موزیـم شـماری نظامیـان در قرارگاهـی 
جابه جـا می شـدند؛ محمـد ایوب سـالنگی خود را 
قومانـدان آنان معرفی کرده و مـن همچنان خود را 
معرفـی و داخـل موزیم شـدم؛ دروازه هـای موزیم 

بـاز بـود، امـا هیچ کسـی آنجـا دیده نمی شـد.
چهـار طـرف موزیـم و دهلیزهای تاریـک و بدون 
بـرق آنرا گشـتم، همه چیـز شکسـته و ریخته بود، 
معلـوم نمی شـد کـه چیـزی ُگـم شـده اسـت یـا 

! خیر
از موزیـم بیـرون شـده مقـدار پولی به راننـده دادم 

تـا قفلـی بیـاورد، با قفـل درب موزیم را بسـتم.
بـار دیگـر پیش ایوب سـالنگی رفتم و بـه او گفتم: 
لطـف کـرده بـه سـربازانت هدایت بده کـه متوجه 

باشند. موزیم 
وزارت  طـرف  داد.  اطمینـان  مـن  بـه  سـالنگی 
اطالعـات و فرهنـگ حرکـت کـردم و گـزارش 
خـود را بـه سرپرسـت ایـن وزارت، عبدالحفیـظ 

دادم. منصـور 
و  وارسـی  جاهـا  ایـن  از  روز  چهـل  از  بیـش 
سرپرسـتی کـردم، تا اینکـه وضیعت خوب شـد و 
بعـد سـیدمخدوم رهین وزیر شـد و من بـه تاریخ 
۱۵ دلو ۱38۰ خورشـیدی، به اسـاس پیشـنهاد این 
وزارت و منظـوری حامدکـرزی، بـه حیـث رییس 
رادیـو تلویزیـون تعلیمـی و تربیتـی معـارف مقرر 

. شدم
و  اطالعـات  وزیـر  تـالش،  این همـه  وجـود  بـا 
فرهنـگ از روسـای ایـن نهادها سـتایش کـرد، اما 

ازمـن اصـاًل یـادی نشـد.
سـید مخدوم رهین حـدود ده سـال در این وزارت 
کار کـرد و اینـک خـود را بـه پارلمـان افغانسـتان 

نامـزد کرده اسـت.

رحمت اهلل بیگانه
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د افغانسـتان مـي وحـدت حکومـت وایـي، د جمهـوري 

ریاسـت ټاکنـې بـه پـه ټـاکي وخت تـررسه يش.

حسـین  شـاه  ویانـد،  مرسـتیال  ریاسـت  جمهـوري  د 

مرتضـوي ازادي راډیـو تـه وویل چې حکومـت د را روانو 

ټاکنـو لپـاره د مـايل رسچینو پېـدا کولو او امنیـت ټینګولو 

مسـؤلیت لـري او دا مسـؤلیت رستـه رسـوالی يش.

شـاه حسـین مرتضـوي زیاتـه کـړه: »هغـه څـه چـې پـه 

حکومـت پـورې ارتبـاط لري، د مـايل رسچینـو او امنیت 

برابـرول دي، حکومـت د جمهـوري ریاسـت د انتخاباتو 

تـررسه کولـو تـه اراده لـري، تخنیکـي چـارې د انتخاباتو 

پـه خپلـواک کمېسـیون پـورې اړه لـري چـې بایـد تنظیـم 

کـړي.« یې 

د افغانسـتان د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون ویي چې د 

جمهـوري ریاسـت ټاکنې بـه د ۱۳۹۸ ملریـز کال د وري 

یـا حمل د میاشـتې پـه وروسـتیو کې ويش.

د دې کمېسـيون ویانـد سـید حفیـظ الله هاشـمي په کابل 

کـې خربیاالنـو تـه وویـل چـې د جمهـوري ریاسـت د 

ټاکنـو مهالوېـش يـې تیار کـړی دی.

سـید حفیـظ اللـه هاشـمي وایـي: »د جمهـوري ریاسـت 

د انتخاباتـو مهالوېـش مـوږ تیـار کـړی او داسـې غـواړو 

چـې پـه روانـه اوونـۍ کـې بـه یـې د سـیايس ګوندونـو، 

ناظرانـو او د انتخابـايت شـکایتونو لـه خپلواک کمېسـيون 

رسه رشیـک کـړو.«

هاشـمي د جمهـوري ریاسـت د انتخاباتـو دقیقـه نېټـه نه 

اعـام کړې. ده 

پـه افغانسـتان کې د جمهوري ریاسـت تېـر وار انتخابايت 

بهیـر د درغلیـو د ادعـاو لـه املـه له داسـې بن بسـت رسه 

مخامـخ و چـې د امریـکا د بهرنیـو چـارو مخکنـی وزیـر 

جـان کريي یـې منځګړیتوب تـه اړ شـو او د مي وحدت 

حکومـت په جوړېـدو موافقه وشـوه.

وايـي،  کمېسـيون  خپلـواک  انتخاباتـو  د  افغانسـتان  د 

د  بهیـر  پـر دې  انتخاباتـو  د ولـي جرګـې د وروسـتیو 

کـړی دی. ژونـدی  را  بیـا  وار  یـو  بـاور  افغانانـو 

خـو د ولـي جرګـې پـر انتخاباتـو هـم نیوکـې کمـې نه 

وې.

پـه ډېـرو سـیمو کـې د رأیـو مرکزونـه ناوختـه پرانیسـتل 

شـول، په ځیني مـواردو کې د بایومټریک د ماشـینونو کار 

سـتونزې درلـودې، انتخابـايت مرکزونـه تـړيل پاتې شـول 

او خلـک د رأیـې اچولـو د مرکزونـو په وړاندې سـاعتونه 

سـاعتونه انتظـار ته اړ شـول.

د انتخابـايت شـکایتونو خپلـواک کمېسـيون ویي چې څه 

باندې ۶۰۰۰ شـکایتونه ورته رسـېديل دي.

د افغانسـتان د کورنیـو چـارو وزات ویانـد ویـي چـې د 

اکټوبـر پـه ۲۰ مـه او ۲۱ مـه د انتخاباتـو پـه ورځـو کـې 

۱۹۲ حملـې وشـوې او ۲۷ تنـه ووژل شـول.

خـو د یوشـمېر خربي اژانسـونو په راپورونو کې دا شـمېر 

څو سـوه بلل شـوی دی.

پـه افغانسـتان کـې د ولـي جرګـې انتخابـات تـر درې 

کلـن ځنـډ وروسـته تـررسه شـول.

پـه افغانسـتان کـې امنیتـي او سـیايس وضعیـت تـه کـه 

وکتـل يش، د دې اټـکل ګـران دی چـې د مـي یـووايل 

حکومـت بـه د جمهـوري ریاسـت د انتخاباتـو پـه وخت 

کـې لـه کومـو نویـو سـتونزو رسه مخامـخ وي.
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انتخابـات بـه مثابـۀ یکـی از ارکان مهـم و پایه  یـی نظام هـای 
گونـه  بـه  دادن  رأی  بـه  مـردم  از  دعـوت  دمکراتیـک، 
ادواری سـت؛ دعوتـی کـه منجـر بـه تعییـن نماینـده گان برای 
ادارۀ امـور محلـی، والیتـی و ملـی می شـود. ایـن سـازوکار، 
سیاسـی  کنش هایـی  در جایـگاه  را  دیدگاه هـای شـهروندان 
قـرار می دهـد. انتخابـات از یک طرف نقش شـهروندان را در 
امـور سیاسـی برجسـته می سـازد و از جانب دیگـر، فرایندی 
را شـکل می دهـد کـه بـه موجـب آن حکومـت کننـده گان را 
بـرای ارایـه گـزارش کارکردهای شـان وادار سـازند و به این 

ترتیـب تصمیم گیـری و حاکمیـت از آن مـردم باشـد.
از دریچـۀ انتخابـات اسـت کـه ورود بـه دمکراسـی در مقـام 
یـک نظـام مبتنـی بـر آرای مـردم عینیـت می یابـد. گـردش 
مسـالمت آمیز قـدرت میـان نیروهـای سیاسـی و مشـارکت 
مـردم در ایـن پروسـه، ارتبـاط مسـتقیم و جـدی بـا میـزان 
عادالنـه بـودن، شـفافیت و فراگیری برگـزاری انتخابات دارد. 
نظام هـای دمکراتیـک بـا تعهد به اصـل انتخابـات، دمکراتیک 

بـودن شـان را ثابـت می سـازند.
امـا، عـدم مشـارکت در انتخابات و رأی ندادن چـه تأثیری بر 
نظام خواهد داشـت؟ بـه عبارت دیگر، میزان پایین مشـارکت 
در انتخابـات چـه مشـکالتی را در فراینـد حکومـت داری بـه 
بـار خواهـد آورد؟ پیـش از پرداختـن بـه تأثیـرات و مشـکل 
آفرینی هـای ناشـی از پاییـن بودن سـطح مشـارکت، بایسـتی 
عوامـل آن را بـر شـمرد. با آن کـه عوامل میزان مشـارکت در 
انتخابـات در هـر جامعۀ سیاسـی می تواند مختلـف و متفاوت 
عنـوان شـود، امـا بـه طور عـام، بـر اسـاس ارزیابی هـا، طبقۀ 
اجتماعـی، تحصیـالت و درآمـد از عوامـل موثـر در تعییـن 

حضـور و غیبـت رأی دهنده گان اسـت. موارد یاد شـده میزان 
انگیـزۀ  شـهروندان را برای مشـارکت در سیاسـت گذاری های 
عمومـی تعییـن می کند و آنچه کـه مردم را پـای صندوق های 
رأی خواهـد کشـاند، اراده ای هسـت که ناشـی از انگیزه آنان 

خواهـد بود.
در کشـورهای در حـال منازعـه، شـرایط اشـتراک در امـور 
انتخاباتـی، پُـر از چالـش و دشـواری اسـت. با آن کـه در این 
کشـورها، دمکراسـی بـه عنـوان بهترین نسـخه  حکومت داری 
پنداشـته می شـود اما، زمینه های دسترسـی به آن، به دشـواری 
می توانـد مهیـا گردد. تقلب گسـترده، سـطح پاییـن آگاهی از 
انتخابـات و مشـکالتی از ایـن دسـت، گرایـش مـردم بر عدم 
مشـارکت را تقویـت می کنـد. چنیـن گرایشـی بـر پابرجایـی 
نظام هـای ضعیـف کمـک شـایانی خواهـد کـرد و از جانبـی 

خودکامـه گـی چنیـن نظام هایـی را تقویـت می بخشـد.
افغانسـتان و جامعـه مـا اکنـون از ایـن مرحله گذشـته و باید 
روی شـمارش آرا و اجـرای عدالـت در ایـن پروسـه متمرکز 

بود.
شـمارش دقیـق آرا، تفکیک سـره از ناسـره و در نظـر گرفتن 
خواسـت مـردم اسـت کـه مـی توانـد انتخابـات را تبدیـل به 
»فرصـت« کنـد؛ در غیـر آن انتخابات چالشـی جدید در چنین 
برهـه حسـاس سیاسـی کشـور خواهـد شـد و یک بـار دیگر 

تجربـه انتخابـات ۲۰۱4 رقـم خواهـد خورد.
پـس بایـد کمیسـیون انتخابـات، حکومـت و دیگـر نهادهای 
ذیدخـل در این مسـئله با مسـئولیت پذیری تـام آرای مردم را 
شـمرده و سـره را از ناسـره تفکیک کنند کـه انتخابات تبدیل 

به »فرصت« شـود.

وزارت صحـت عامـۀ افغانسـتان می گویـد، در نتیجـۀ 
تحقیقـی کـه در ۱6 والیت کشـور انجام شـده اسـت 
از هـر دو فـرد یکـی آن از فشـار روانـی رنـج می برد.

بیسـت و هشـتم اکتبر به مناسـبت روز جهانی صحت 
روانـی نام گـذاری شـده اسـت از ایـن مناسـبت در 

افغانسـتان نیـز تجلیل شـد.
وزارت صحـت عامـه خبـرداده اسـت کـه محفلـی 
بـه همیـن مناسـبت در تـاالر ایـن وزارت با اشـتراک 
مسـووالن بلند پایۀ این وزارت و کارشناسـان صحت 

روانـی برگزار شـده اسـت.
ایـن وزارت می گویـد: جوانـان در سـن ۱۵ تـا ۲8 
سـاله کـه در زنده گـی شـان مشـکالت خانواده گی و 
اجتماعی را تجربه کرده باشـند بیشـتر بـه اختالل های 

مواجـه می گردند. روانـی 
اذیـت و آزار در دورۀ کودکـی از عوامل عمده بیماری 
روانـی اسـت »بنیـاد صحـت روانـی« می گویـد، 83 
درصـد از جوانـان کـه در دوره کودکـی آزار و اذیـت 

شـده باشـند اعتمـاد به نفـس ضعیـف دارند.
خودکشـی نوعـی مهلت بیمـاری روانی اسـت بربنیاد 
ارزیـای ایـن بنیـاد در جهـان هـر چهـل ثانیـه یـک 

نوجـوان دسـت بـه خودکشـی می زنـد.
دکتـر فـدا محمد پیـکان معین عرضـۀ خدمات صحی 
می گویـد: وزارت صحـت عامـه به همـکاری اتحادیه 
اروپـا و نهاد Cousel Sauti در شـانزده والیت یک 
تحقیـق را انجـام داده اسـت کـه ایـن تحقیـق نشـان 
از  آن  یکـی  افغانسـتان  در  فـرد  دو  هـر  از  می دهـد 
فشـارهای روانـی رنـچ می برد و از هـر ۵ نفر یکی آن 
بـه دلیـل مشـکالت روانـی در کارهای روز مرۀ شـان 

دچـار مشـکل می گردند.
ایـن تحقیـق در والیت هـای کابـل، پـروان، خوسـت، 
پکتیـکا، ننگرهـار، نورسـتان، کندهـار، ارزگان، بلـخ، 
و  هـرات  فـراه،  تخـار،  غزنـی،  بامیـان،  جوزجـان، 

بدخشـان صـورت گرفتـه اسـت.
 بـرای انجـام ایـن تحقیـق از ۱۲666 نفـر مصاحبـه 
شـده کـه 889۰ آن متاهـل و 3۷۷6 نفـر آن کـودکان 
بیـن سـنین 4 تـا ۱۵ سـال بـوده انـد. ایـن تحقیق دو 

سـال زمـان را در برگرفتـه اسـت.
ایـن ارزیابی نشـان داده کـه افسـرده گی 4٫86 درصد 
و اضطـراب ۲٫۷8  درصـد و ضربه هـای روانی ۵٫34 
درصـد و اسـتفاده از موادهای نشـئه آور ۱۲٫۲۰درصد 
افـکار خودکشـی ۷٫۲۵ عامـل فشـارهای روانـی  و 

افـراد در افغانسـتان اند.
داکتـر نیکـوالس تایلـور نماینـدۀ اتحادیـۀ اروپـا فقر، 
بیـکاری و جنـگ را از عوامـل  بیماری هـای روانـی 
در افغانسـتان می دانـد و می گویـد کـه آگاهـی باعـث 

کاهـش بیمـاری هـای روانـی می شـود.
از  می گوینـد،  عامـه  صحـت  وزارت  در  مسـووالن 
طریـق راهبـرد ملـی صحـت روانـی کـه در دسـتور 
کار دارد و راهبـرد وقایـه و نیـز برنامه هـای مشـخص 
دیگـر تـالش می کند تا سـال ۲۰۲۲ بیمـاری روانی را 

در میـان جوانـان افغانسـتان کاهـش دهـد.
همچنـان مسـووالن ایـن وزارت می گویند، بـه همین 
منظور ۷۵۰ مشـاور صحت روانی اسـتخدام شـده اند 
کـه در مرکزهـای صحـی بـرای مشـوره دهی فعالیـت 
می کننـد. ایـن مشـاوران کسـانی را کـه اختالل هـای 

روانـی دارنـد مشـوره می دهند.

انتخابات و چالش های  فرصت ها 

وزارت صحت عامه:
در افغـانستان از هـر دو نفـر یکـی
 آن از فشـار روانـی رنـج می بـرد
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