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رسدار چگونه از دست 
طالبان نجات پیدا کرد؟

»اترا« دست زیر االشه 
نشسته است!
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شفیق نظری
مسووالن در دادستانی ُکل کشور از شهروندان می خواهند تا 
کمیسیون های  پیشین  مسووالن  پروندۀ  شدن  تکمیل  جهت 

انتخاباتی اسناد دست داشتۀ خود را به این اداره بسپارند.
آنان همچنان می گویند که تحقیقات باالی پرونده های اعضای 

پیشین کمیسون های انتخاباتی آغاز شده است.
در  تصویب  از  پس  انتخابات  قانون  تعدیل  پیش طرح  هفتۀ 
کابینه توشیح و اجرایی شده و پس از توشیح این طرح، ریاست 
رییسان  و  کمیشنران  که  کرد  اعالم  ملی  وحدت  حکومت 
به  و  می شوند  محسوب  شده  عزل  انتخاباتی  کمیسیون های 

نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی ُکل در گفت وگو با روزنامۀ 
ماندگار می گوید: پس از عزل کمیشنران و رییسان کمیسیون های 
شدۀ  برکنار  اعضای  از  تن  دوازده  ُکل  دادستانی  انتخاباتی 

کمیسیون  های انتخاباتی را ممنوع الخروج اعالم کرد.
کمیشنران  پرونده های  که  می گوید  ُکل  دادستانی  سخنگوی 
کمیسیون های انتخاباتی به این نهاد رسیده است. به گفتۀ او این 
پرونده شامل قضایای سوء استفاده از صالحیت های وظیفه یی 
است و پس از تحقیقات جزییات بیشتر این اتهامات روشن 

می شود.
آقای رسولی خاطر نشان کرد که دادستانی ُکل برای بررسی 

همه جانبۀ این پرونده، هیأتی را توظیف کرده است.
سخنگوی دادستانی ُکل همچنان می گوید، هیأت توظیف شده 
به منظور تکمیل تحقیقات و بررسی های همه جانبه، با استفاده از 
دو روش کار خود را آغاز کرده است، در مرحلۀ نخست کمیتۀ 
تحقیقات ممنوع الخروجی اعضای کمیسیون ها را مورد بررسی 
قرا داده و و در مر حلۀ دوم، روی چگونگی نوعیت پرونده های 

آنان کار خود را آغاز کرده است.
در  می خواهد،  مردم  از  گفت وگو  این  ادامۀ  در  رسولی  آقای 
صورتی  که در بارۀ سوء استفاده از صالحیت وظیفه یی توسط 

مدرکی در  و  انتخابات سند  پیشین کمیسیون  های  کمیشنران 
دست داشته باشند، با این نهاد شریک کنند.

دادستانی ُکل اطمینان می دهد که پرونده را به  صورت عادالنه و 
همه جانبه در روشنایی احکام قانون به گونۀ بی طرفانه و مستقالنه 
رسیده گی کرده و متکی بر اسناد، شواهد و مدارکی که از طرف 
نهادها و افراد در جریان تحقیق به  دسترس هیأت قرار گیرد، 
تصمیم قانونی اتخاذ کرده و از نتایج آن در حدود احکام قانون 

اطالع رسانی می کند.
پیش از این، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی پس از عزل 
کمیشنران و رییسان کمیسیون های انتخاباتی به قرنطین شدن 
بودند  تأکید کرده و گفته  نماینده گان  انتخابات مجلس  آرای 
خالء  یک  انتخاباتی  کمیسیون های  در  کمیشنران  نبود  که 
خصوص  این  در  نباید  و  است  انتخاباتی  کارهای  در  کالن 
بی توجهی صورت گیرد. به باور نهادهای ناظر، رییسان دبیرخانۀ 
کمیسیون های انتخاباتی که به حیث سرپرستان تعیین شده اند، 
صالحیت مداخله در نتایج انتخابات را ندارند. به گفتۀ آنان نیاز 
است تا زمان معرفی کمیشنران جدید آرای انتخابات مجلس 

نماینده گان قرنطین شود.

شــماری  از ناظــران احــزاب سیاســی و جامعــۀ مدنــی 
ــات  ــد انتخاب ــب در رون ــناد تقل ــه اس ــد ک ــا دارن ادع
ــرده شــده اند. ــن ب ــد از بی ــۀ هدف من ــه گون ــی ب پارلمان
ــت  ــزب مل ــۀ ح ــس دبیرخان ــرمل ریی ــیر بش ــید بش س
ــری در  ــک نشســت خب ــروز در ی متحــد افغانســتان دی
ــات  ــب در انتخاب ــناد تقل ــه اس ــد ک ــی ش ــل مدع کاب
ــود  ــی ناب ــیون های انتخابات ــی در کمیس ــتۀ پارلمان گذش

ــده اســت. ش
آقــای بشــرمل گفــت کــه همزمــان بــا برکنــاری 
ــب در  ــی، اســناد تقل کمیشــنران کمیســیون های انتخابات
ــه  ــد از بیــن رفت ــه شــکل هدف من ــز ب کمیســیون های نی
و کمیشــنران جدیــد نمی تواننــد آرای پــاک را از ناپــاک 

ــد. تفکیــک کنن

ــد  ــای جدی ــی اعض ــا معرف ــت ب ــه حکوم ــزود ک او اف
تصمیم هــای  بــه  بایــد  انتخاباتــی  کمیســیون های 
گذشــته کمیســیون های انتخاباتــی کــه براســاس قانــون 

ــد. ــوع کن ــند رج ــی می باش نهای
در همیــن حــال، عبدالغفــار وفــا رییــس ســازمان 
نخبــگان افغانســتان در ایــن نشســت بــا اســتقبال 
انتخاباتــی،  کمیســیون های  کمیشــنران  برکنــاری  از 
گرداننــده گان مدیریــت تقلــب را در کمیســیون ها فعــال 

ــد. ــان ش ــاری آن ــان برکن ــته خواه دانس
ــی  ــا گفــت کــه مســووالن بخش هــای عملیات ــای وف آق
ــم  ــترین حج ــوولیت بیش ــی مس ــیون های انتخابات کمیس
ــت  ــل حکوم ــن دلی ــه ای ــد ب ــده دارن ــه عه ــب را ب تقل
ــه  ــیون ها را ب ــی کمیس ــای عملیات ــه بخش ه ــرادی ک اف
مراکــز تجــاری تبدیــل کردنــد برکنــار و بــه دادســتانی 

ــد. ــی کن معرف
ــوول  ــل، مس ــماری آرای کاب ــۀ بازش ــوول پروس او مس
رییــس  و  انتخابــات  کمیســیون  معلومــات  مرکــز 
ــرادی  ــی  را اف ــکایات انتخابات ــیون ش ــۀ کمیس دبیرخان
دانســت کــه یــا دچــار کمبــود ظرفیــت بــوده انــد و یــا 
بــه آرای مــردم خیانــت کرده انــد و بایــد بــه دادســتانی 

ــوند. ــی ش معرف
حکومــت هفتــۀ پیــش در پــی اعتراضــات گســترده در 
ــای  ــی اعض ــیون های انتخابات ــنران کمیس ــر کمیش براب
ــار کــرده و  ــن کمیســیون ها را از وظایــف شــان برکن ای

ــا دادســتانی کل معرفــی کــرد.  ب
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حکومــت بــه دنبــال وارد کــردن تعدیــالت 
ــاری  ــه برکن ــر ب ــه منج ــات ک ــون انتخاب در قان
پیشــیِن  اعضــای  ممنوع الخروجــی  و 
کمیســیون های انتخاباتــی شــد، حــاال بــرای 
خالــی  انتخاباتــی  کمیســیون های  این کــه 
ــا  ــد را ب ــراد جدی ــِی اف ــرح جایگزین ــد، ط نمانن
میکانیســم بســیار ســادۀ معرفــی کــردِن نامزدهــا 
ــا  ــرده ت ــه ک ــا و احــزاب سیاســی ارای ــه نهاده ب
پــس از معرفــی تعــدادی از ســوی ایــن نهادهــا و 
احــزاب سیاســی، حکومــت از میان شــان افــرادی 
را بــرای کمیســیون های انتخاباتــی برگزینــد. 
ــود را  ــکالِت خ ــه مش ــن این ک ــرح ضم ــن ط ای
ــی  ــات پارلمان ــه انتخاب ــن لحظ ــی همی دارد، ول
ــده  ــدادی ش ــت و انس ــار بُن  بس ــتان دچ افغانس
ــی  ــوان راه حل ــه آســانی بت ــه فکــر نمی شــود ب ک

ــرای آن پیـــدا کــرد.  ب
بــر اســاس گفته هــای بســیاری از نهادهــای 
ناظــر بــر انتخابــات، مســووالن داراالنشــای 
کمیســیون های انتخاباتــی کــه آقــای غنــی آن هــا 
را تــا معرفــی افــراد جدیــد بــه عنــوان سرپرســت 
معرفــی کــرده، خــود در مظــاِن اتهــام قــرار 
ــۀ ایــن نهادهــا ایــن افــراد نیــز  ــه گفت ــد و ب دارن
بــه انــدازۀ اعضــای کمیســیون های انتخاباتــی در 
بحــران انتخابــات پارلمانــی شــریک هســتند. آیــا 
ــِت  ــه مدیری ــد ک ــازه می ده ــق اج ــل و منطـ عق
ــد  ــان گزینــش کمیشــنراِن جدی ــا زم ــات ت انتخاب
ــه  ــم ب ــود مته ــه خ ــود ک ــپرده ش ــانی س ــه کس ب
فســاد و مهندســی انتخابــات اســتند؟!... ایــن 
طــرح از ســوی هــر کســی کــه داده شــده باشــد، 

ــد.  ــد باش ــران زا می توان ــل بح ــک راه ح ی
ــات  ــی انتخاب ــج نهای ــوز نتای از ســوی دیگــر، هن
اعــالم  سراســری  صــورِت  بــه  پارلمانــی 
ــنران  ــر کمیش ــه ب ــی ک ــر اتهام های ــده و اگ نش
کــه  ـ  اســت  وارد  انتخاباتــی  کمیســیون های 
گفتــه می شــود اتهام هــای بســیار ســنگین و 
ــز  خطرناکــی هســتند و اســناد و شــواهد الزم نی
در اختیــار نهادهــای عدلــی و قضایــی قــرار 
ــات  ــۀ انتخاب ــوند، آن گاه نتیج ــد ش ــه ـ تأیی گرفت
ــیون های  ــم کمیس ــا بازه ــد؟ آی ــد ش ــه خواه چ

ــِق  ــه نتیجــۀ دقی ــد توانســت ک ــی خواهن انتخابات
انتخابــات را بیــرون کننــد؟ بــا توجــه بــه این کــه 
ــا  ــی از والیت ه ــِی برخ ــج نهای ــه نتای ــبت ب نس
ــود  ــادی وج ــای زی ــده، واکنش ه ــالم ش ــه اع ک

دارد.
طــرح  کــه  گفــت  بایــد  اطمینــان  بــا 
ــای  ــه ج ــد ب ــنران جدی ــازی کمیش جایگزین س
و  ناقــص  طــرِح  یــک  پیشــین،  کمیشــنران 

اســت: جنجال آفریــن 
ــه  ــت ک ــن اس ــرح ممک ــن ط ــاس ای ــر اس  1( ب
احــزاب سیاســی کســانی را معرفــی کــرده باشــند 
کــه توانایــی مدیریــت انتخابــات را نداشــته 
ــراد  ــاًل مشــخص اســت اف باشــند، چــرا کــه کام
کمیســیون های  در  هیــچ گاه  شــده  معرفــی 

نکرده انــد.  کار  انتخاباتــی 
ــوی  ــه از س ــازه ک ــراد ت ــه اف ــال این ک  2( احتم
ــوز  ــده اند، هن ــی ش ــی معرف ــای سیاس جریان ه
ــد  ــز می توان ــند نی ــته باش ــی داش ــالِت حزب تمای
ــرده  ــت ک ــی ضمان ــه کس ــد. چ ــش زا باش چال
می توانــد کــه افــراد معرفــی  شــده از ســوی 
ــزد  ــه نام ــک ب ــدف کم ــه ه ــی، ب احــزاب سیاس
ــیون های  ــزب وارد کمیس ــِت آن ح ــورد حمای م

ــند. ــده باش ــی نش انتخابات
ــه  ــه، ک ــرر یافت ــازه تق ــراد ت ــه اف ــرای این ک  3( ب
ــد، بــا  ــده و تقــرر نیافته ان ــش نش ــوز گزین هن
ســازوکارهای انتخاباتــی آشــنا شــوند، بــه زمــاِن 
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــت و ب ــاز اس ــادی نی زی
آن هــا میــراث شــومِ کمیشــنران قبلــی را نیــز بــه 
دوش می کشــند و از ســوی دیگــر زمــاِن زیــادی 
هــم بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری 
باقــی نمانــده، چگونــه ممکــن اســت کــه آن هــا 
ــراد  ــر از اف ــات را بهت ــت انتخاب ــد مدیری بتوانن

ــد؟ ــی انجــام دهن قبل
تعییــِن  چالش هــای  اساســی ترین  از  این هــا   
انتخابــات  برگــزاری  و  تــازه  کمیشــنراِن 
ریاســت جمهوری اســت کــه از حــاال بایــد 
ــند.  ــته باش ــرار داش ــه ق ــورد توج ــت م ــا جدی ب
ــرد  ــدی، کاری ک ــورت تعم ــه ص ــی ب ــای غن آق
ــی را در قبضــۀ خــود  ــا کمیســیون های انتخابات ت

داشــته باشــد و زیــر نــامِ این کــه کمیشــنران 
بعــدی توســط احــزاب سیاســی و نهادهــای 
ناظــر بــر انتخابــات معرفــی می شــوند، بــار 
ــه دوش  ــز می خواهــد ب ــده را نی ــای آین مالمتی ه
ــی و  ــه آرام ــودش ب ــد و خ ــا بیفکن ــن نهاده ای
برنامه ریــزی شــده بــه تقلب هــای انتخاباتــی 

ــد.  ــت بزن دس
بســیار  ریاســت جمهوری  بعــدی  انتخابــات 
چالش زاســت و بــه همیــن دلیــل نبایــد بــه 
 آســانی از کنــار آن رد شــد. تجربــۀ دو انتخابــاِت 
ــه  ــان داد ک ــی نش ــت انتقال ــس از حکوم اول پ
نقــش ســازمان های بین المللــی در برگــزاری 
انتخابــاِت افغانســتان می توانــد بســیار موثــر 
ــکالِت  ــز مش ــا نی ــد آن انتخابات ه ــد. هرچن باش
ــال های  ــبِت س ــه نس ــی ب ــتند، ول ــود را داش خ
انتخابات هــای  کــه  گفــت  می تــوان  پســین 
مدیریت شــده تری بودنــد. بــه همیــن لحــاظ 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــه همــکاری  ــاز ب ــار دیگــر نی ــک ب ــا ی ــده، م آین
ســازمان های جهانــی داریــم تــا انتخابــات از 

ــد.  ــدا کن ــی نجــات پیـ بحــران فعل
ــی  ــای غن ــرخرمِن آق ــای س ــه وعده ه ــد ب نبای
مبنــی بــر برگــزاری انتخابــات شــفاف کــه ظــرِف 
دو روز نیــز نتایــج آن اعــالم خواهــد شــد، فریب 
ــت  ــه وضعی ــا توجــه ب ــزی ب ــن چی خــورد. چنی
ــن  ــد. بهتری ــر نمی رس ــه نظ ــل ب ــور محتم کش
ــات، همــکاری و مســاعدِت  راهِ برگــزاری انتخاب
ــترِک  ــتاد مش ــر س ــت. اگ ــی اس ــای جهان نهاده
انتخاباتــی ســاخته نمی شــود ولــی حداقــل بایــد 
ــِر  ــای دیگ ــا نهاده ــد و ی ــل متح ــازمان مل از س
ــا خواســته شــود  ــۀ اروپ ــل اتحادی ــی مث بین الملل
تــا کمیســیونی را بــرای نظــارت و همــکاری بــا 
ــن  ــه ای ــتان ب ــی افغانس ــیون های انتخابات کمیس
ــورت،  ــن ص ــر ای ــد. در غی ــزام کننـ ــور اع کش
ــی انتخــاب کمیشــنران، ســازوکارِ  ســازوکار فعل
منطقــی و درســتی نیســت و باعــث بحران هــای 

ــود.  ــه می ش ــطح جامع ــتر در س بیش
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ــور  ــهروندان کش ــت«ِ ش ــرا کجاس ــن »ات ــه از کمپی ــت ک روزهاس
در اعتــراض بــه فســاد و بی بندوبــاری در عرضــۀ خدمــات 
ــور  ــه به ط ــی اگرچ ــِن اعتراض ــن کمپی ــذرد. ای ــی می گ مخابرات
ــرا( را  ــتان )ات ــی افغانس ــات مخابرات ــم خدم ــتقیم ادارۀ تنظی مس
ــردِ  ــتقیم عملک ــۀ غیرمس ــه گون ــا ب ــرار داده، ام ــاب ق ــورد خط م
ــرات را در ارایــۀ خدمــات مخابراتــی و  حکومــت و وزارت مخاب

ــد.  ــرار می ده ــش ق ــورد پرس ــهروندی م ــوق ش ــاع از حق دف
ــِی  ــرکت های مخابرات ــای ش ــه پ ــت ک ــه اس ــک ده ــش از ی بی
ــترش  ــوازات گس ــه م ــده و ب ــاز ش ــتان ب ــه افغانس ــی ب خصوص
ــان در  ــاحۀ پوشش ش ــش س ــرکت ها و افزای ــن ش ــای ای فعالیت ه
کشــور، مــردم افغانســتان بــا حق تلفی هــا و فریــب کارِی رنگارنــِگ 
ــوادی و  ــه بی س ــا ک ــن فریب کاری ه ــده اند. ای ــه رو ش ــا روب آن ه
کم ســوادِی اغلــِب مــردم افغانســتان را مستمســک قــرار داده ، بــه 
ــر  ــه ب ــده اند ک ــی ش ــدف طراح ــن ه ــه ای ــتماتیک ب ــۀ سیس گون
ــا  ــف ـ حت ــای مختل ــه ترفنده ــی ب ــرکت های مخابرات ــِد ش درآم
ترفنــد،  ســاده ترین  بیفزاینــد.  ـ  اضافه ســتانی  و  دزدی  راه  از 
کــه  مخابراتی یی ســت  پیشــکش های  و  بســته ها  فعال ســازِی 
ــد  ــدارد و می توان ــی ن ــچ اطالع ــا هی ــتری از آن ه ــر و مش کارب
روزانــه مبالــِغ هنگفتــی را از کریدیت  هــای مشــترکین در سرتاســِر 
ــرکت های  ــه ش ــرد ک ــوان ک ــی می ت ــد. پیش بین ــر کن ــور کس کش
ــام  ــر انج ــرس و دردس ــدوِن ت ــن کار را ب ــال ها ای ــی س مخابرات
ــل  ــن دلی ــه ای ــد؛ ب ــد انجــام دهن ــز می خواهن ــوز نی ــد و هن داده ان
ــا  ــی ی ــران شــبکه های مخابرات ــل توجهــی از کارب ــه بخــش قاب ک
دقــت و دانــِش کافــی در زمینــۀ مصــارف مخابراتــی ندارنــد، یــا 
این کــه پــس از اعتــراض و تمــاس بــا مرکــز خدمــات مشــتریان، 
بــا حیله هایــی کــه بــه کارمنــداِن ایــن بخــش بــرای تحویل دهــی 
ــم  ــا ه ــوند، و ی ــاب می ش ــده، مج ــوزش داده ش ــردم آم ــه م ب
ــه  ــِک جامع ــش کوچ ــه بخ ــه البت ــترکین ک ــی از مش ــه برخ این ک
ــدن  ــه پیچی ــد ک ــول و پُردرآمدن ــان متم ــد، چن ــکل می دهن را ش
را  مخابراتــی  شــبکه های  کوچــِک  ظاهــراً  ســرقت هاِی  بــه 
اتــالف وقــت و عقــب مانــدن از کارهــا و کاســبی هاِی بزرگ تــر 
ــارِت  ــِق جس ــًا منط ــال، دقیق ــت و احتم ــه حال ــن س ــد. ای می دانن
ــکیل داده  ــال ها تش ــن س ــامِ ای ــی را در تم ــرکت های مخابرات ش
ــت« و  ــرا کجاس ــر »ات ــی نظی ــا کمپین های ــه ب ــی ک ــت؛ منطق اس
ــد دچــار شکســت شــود! ــف، می بای محاکمــۀ شــرکت های متخل
ــی  ــجویان و دانش آموزان ــان و دانش ــژه جوان ــهروندان و به وی ش
کــه اســتفاده از تلیفــون همــراه و حضــور در فضاهــای مجــازی، 
عنصــر اساســِی هویــت اجتماعــی و تعامــالِت روزمــرۀ آن هــا را 
ــی و  ــای مخابرات ــه هزینه ه ــه ب ــش از هم ــد، بی ــکیل می ده تش
شــفافیِت آن هــا حســاس هســتند. ایــن بخــش از جامعۀ افغانســتان، 
ــه و  ــی در خان ــادران و بزرگ ترهای ــدران و م ــک کارِ پ ــا کم حت
ــیوه های  ــی و ش ــته های مخابرات ــه از بس ــتند ک ــان هس خانوادۀش
فعال ســازی و غیرفعال ســازی آن هــا بی خبرنــد و نمی تواننــد 
رســیده گی  مصارف شــان  صورت حســاِب  بــه  به درســتی 
کننــد. تعامــِل ایــن دوطیــف در رابطــه بــا هزینه هــای مخابراتــی، 
ــی و  ــب کاری، دروغ گوی ــرده از فری ــت پ ــش از همه وق ــون بی اکن
ــۀ  ــه گون ــته اســت. ب ــی برداش ــرکت های مخابرات ــتانِی ش اضافه س
مثــال: کاربــری جــوان و پُرمصــرف، به کــرات مشــکوک شــده کــه 
حجــم و ســرعِت کاسته شــدن از کریدیــِت او و نیــز اعتبــار بســتۀ 
انترنتــی اش بــا میــزان مصــرِف او همخوانــی نــدارد. همیــن جــوان 
ــدرکالِن پیــرش از او می خواهــد کــه  ــد، پ ــه می آی ــه خان ــی ب وقت
صدوپنجــاه افغانــی کریدیــت را بــه حســاِب مخابراتــی اش واریــز 
ــی  ــه نیم ــد ک ــن کار می بین ــام ای ــس از انج ــه پ ــد. او بالفاصل کن
ــاس  ــات مشــتریان تم ــا خدم ــی ب ــد. وقت ــغ کســر ش ــن مبل از ای
ــتۀ  ــک بس ــش ی ــه پدرکالن ــود ک ــر می ش ــازه باخب ــرد، ت می گی

بســیار تــازۀ مخابراتــی را فعــال نمــوده اســت!
ــه فریب کاری هــا و دزدی هــای شــرکت های  ــون اعتراض هــا ب اکن
ــه عنــوان ادارۀ ویژه یــی  ــرا« ب مخابراتــی، بســیار اوج گرفتــه و »ات
ــوش  ــی تشــکیل شــده، خام ــات مخابرات ــم خدم ــرای تنظی ــه ب ک
ــای  ــه ج ــه ب ــی ک ــد عروس ــت؛ همانن ــته اس ــاوت نشس و بی تف
»بلــه« گفتــن در مراســم نــکاح، بــه چیــدن »ُگل« مــی رود!... ایــن 
هیاهــو و اعتــراِض شــهروندان و ایــن ســکوت و ُگل چینــی اتــرا 
درحالی ســت کــه اوالً خدمــات مخابراتــی فقــط آلــوده بــه دزدی 
ــن و  ــات بســیار پایی ــن خدم ــِت ای ــب نیســتند، بلکــه کیفی و فری
ــِف مجلــس  ــًا حکومــت خــالِف رای مخال شــرم آور اســت و ثانی
ــِی  ــای مصرف ــار کریدت کارت ه ــد از اعتب ــده گان، ده درص نماین
ــاص داده و  ــود اختص ــه خ ــات ب ــوان مالی ــه عن ــهروندان را ب ش
ایــن مالیــه شــامل فقیرتریــن و کم درآمدتریــن اقشــار کشــور نیــز 

می شــود.
ــه فســاد  ــرد ک ــه جــرأت حکــم ک ــوان ب ــن اوصــاف، می ت ــا ای ب
ــل  ــی وص ــرۀ محکم ــه زنجی ــی، ب ــبکه های مخابرات ــاری در ش ج
اســت کــه در یــک ســوی آن حکومــت و وزارت مخابــرات و در 
ــۀ  ــرا و در میان ــی و ادارۀ ات ســوی دیگــرش شــرکت های مخابرات
آن مردمــی قــرار دارنــد کــه تــا کنــون قــوت و تدبیــِر الزم را بــرای 

ــد.  ــرۀ فاســد نیافته ان ــن زنجی بازپرســی از ای

اترارفتهُگـلبچیند!

احمـد عمران

گزینش  نادرسِت  میکانیسم 
انتخاباتی کمیشنران 

انتخابات ریاست جمهوری بسیار چالش زاست و به همین دلیل نباید به  آسانی از کنار آن رد شد. تجربۀ دو انتخاباِت اول پس از 
حکومت انتقالی نشــان داد که نقش سازمان های بین المللی در برگزاری انتخاباِت افغانستان می تواند بسیار موثر باشد. هرچند 
آن انتخابات ها نیز مشکالِت خود را داشــتند، ولی به نسبِت سال های پسین می توان گفت که انتخابات های مدیریت شده تری 
بودند. به همین لحاظ برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده، ما یک بار دیگر نیاز به همکاری سازمان های جهانی داریم 
تا انتخابات از بحراِن فعلی نجات پیـدا کند. نباید به وعده های سرخرمِن آقای غنی مبنی بر برگزاری انتخاباِت شفاف که ظرِف 
دو روز نیز نتایج آن اعالم خواهد شد، فریب خورد. چنین چیزی با توجه به وضعیت کشور محتمل به نظر نمی رسد. بهترین راِه 
برگزاری انتخابات، همکاری و مســاعدِت نهادهای جهانی است. اگر ستاد مشترِک انتخاباتی ساخته نمی شود ولی حداقل باید 
از ســازمان ملل متحد و یا نهادهای دیگِر بین المللی مثل اتحادیۀ اروپا خواسته شود تا کمیسیونی را برای نظارت و همکاری با 
کمیسیون های انتخاباتی افغانستان به این کشور اعزام کننـد. در غیر این صورت، سازوکار فعلی انتخاب کمیشنران، سازوکاِر 

منطقی و درستی نیست و باعث بحران های بیشتر در سطح جامعه می شود
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ــور  ــهرونداِن کش ــه ش ــود ک ــه می ش ــک هفت ــش از ی بی
در شــبکه های اجتماعــی کارزاری را در اعتــراض بــه 
مخابراتــی  شــبکه های  بســته های  بــودن  کم کیفیــت 
ــی  ــبکه های اجتماع ــران ش ــد. کارب ــه ان کشــور راه انداخت
ــبکه های  ــه ش ــد ک ــی ان ــهروندان مدع ــوع ش و در مجم
مخابراتــی، کیفیــت بســیار پاییــن انترنتــی و تمــاس را در 

ــد. ــه می کن ــزاف عرض ــیار گ ــول بس ــدل پ ب
شــبکه های  کــه  انــد  مدعــی  همچنــان  شــهروندان 
در  بــدون  مختلــف  به نام هــای  افغانســتان  مخابراتــی 
ــته هایی  ــان بس ــهروندان، برای ش ــت ش ــِت رضای نظرداش
را فعــال می کنــد و پول های شــان را »دزدی« می کنــد. 
ــات  ــم خدم ــان از ادارۀ تنظی ــرض همچن ــهروندان معت ش
مخابراتــی »اتــرا« نیــز شــکایت دارنــد و ایــن اداره را بــه 
مخابراتــی  شــبکه های  اضافه ســتانی  بــه  بی توجهــی 

متهــم می کننــد.
ــرا کجاســت« راه  ــام »ات ــر ن شــهروندان کارزارشــان را زی
ــد کــه شــبکه های مخابراتــی  ــان می گوین ــد. آن ــه ان انداخت
پول هــای مــردم را دزدی می کنــد و ایــن اداره کــه وظیفــۀ 
ــی را  ــبکه های مخابرات ــات ش ــی از خدم ــارت و ارزیاب نظ

بــه دوش دارد، »دســت زیــر االشــه« نشســته اســت.
معترضــان می گوینــد کــه شــبکه های مخابراتــی بــه 
ــال  ــتریان اغف ــه مش ــد ک ــازی کرده ان ــی سیستم س گونه ی
ــت  ــا رضای ــوند و ی ــه ش ــه متوج ــدون آنک ــوند و ب ش
داشــته باشــند، از حســاب شــان پــول برداشــت شــود. آنان 
ــبکه های  ــتریان ش ــات مش ــه خدم ــد ک ــان می گوین همچن
مخابراتــی بــا مــردم درســت برخــورد نمی کننــد و وقتــی 
ــیاه« روان  ــود س ــت نخ ــد، »پش ــکایت کنی ــوردی ش از م
ــِی  ــته های انترنت ــان، بس ــۀ معترض ــه گفت ــد. ب ــان می کن ت
ــه  ــتند و ب ــی نیس ــتان واقع ــی افغانس ــبکه های مخابرات ش

ــوند. ــام می ش ــت تم ــن فرص زودتری
از  اجتماعــی  شــبکه های  کاربــران  کارزار،  ایــن  در 
ــه ایــن  یک دیگــر می خواهنــد تــا بــه صــورت گســترده ب
ــات  ــان از خدم ــای شخصی ش ــد و تجربه ه کارزار بپیوندن
کم کیفیــت و دزدی شــدن پــول شــان را بنویســند. جالــب 
ــال و  ــدان برح ــی از کارمن ــن کارزار، برخ ــه در ای این ک
پیشــین شــبکه های مخابراتــی نیــز ســهم گرفته انــد و 
ــان  ــود در زم ــخصی خ ــم دیدهای ش ــا و چش از تجربه ه

ــند. ــز می نویس ــت نی مأموری
جــواد ملــک زاده، کارمنــِد یکــی از شــبکۀ مخابراتــی 
بــدون ذکــر شــبکه، نوشــته اســت: »بــاور بــه خــدا کنیــد 
روزانــه دو صــد الــی دونیــم صــد تمــاس را پاســخ 
پول هــای  دزدی شــدن  از  مشــتریان  اکثــر  می گفتــم، 
ــان  ــبکه برای ش ــوی ش ــد. از س ــکایت می کردن ــان ش ش

ــدون  ــبوک ب ــات فیس ــالمی، خدم ــای اس ــات پیام ه خدم
ــد و  ــال می ش ــواب و... فع ــر خ ــات تعبی ــت، خدم انترن
بــرای مــا گفتــه می شــد کــه بــرای مشــتری بگوییــد کــه 

خودتــان ایــن بســته ها را فعــال کرده ایــد«.
ایــن کاربــر فیســبوک نوشــته اســت کــه رییــس خدمــات 
ــام  ــرای تم ــرد، ب ــه در آن کار می ک ــبکه یی ک ــتریان ش مش
ــرض،  ــترِی معت ــه مش ــه ب ــود ک ــدار داده ب ــدان هش کارمن
ــد،  ــن کردی ــر چنی ــد و اگ ــرا را ندهی شــمارۀ 999 ادارۀ ات
ــان  ــک زاده همچن ــای مل ــوید. آق ــار می ش ــه برکن از وظیف
مدعــی اســت کــه ادارۀ اتــرا بــا شــبکه های مخابراتــی در 

ــی دارد. ــتریان، تبان ــول مش دزدی پ
ــاری«،  ــی »برکن ــه در پ ــد ک ــی ان ــن کازار مدع ــاالن ای فع
ــان  ــی و صاحب ــووالن حکومت ــری از مس ــتعفا و باج گی اس
می خواهنــد  بلکــه  نیســتند،  مخابراتــی  شــبکه های 
ــول مــردم  ــا کیفیــت شــود، پ ــر و ب ــی بهت خدمــات تلفون

ــه  ــی ب ــی و غیرحکومت ــای حکومت ــود و اداره ه دزدی نش
ــه  ــد ک ــان می گوین ــان همچن ــند. آن ــخ گو باش ــردم پاس م
عقــدۀ شــخصی بــا کســی و یــا گروهــی ندارنــد و هــدف 
ــرف از  ــت و کم مص ــات باکیفی ــۀ خدم ــان، عرض نهایی ش

ــت. ــی اس ــبکه های مخابرات ــوی ش س
اجتماعــی  شــبکۀ  کاربــران  از  یکــی  ســیفی،  فریــد 
ــی  ــتۀ تلون ــک بس ــی ی ــه وقت ــت ک ــته اس ــبوک نوش فیس
را فعــال می کنیــد، تــا »روز قیامــت« برای تــان فعــال 
ــدون  ــی ب ــبکه های مخابرات ــه ش ــد ک ــد. او می گوی می مان
ــتفاده از آن  ــۀ اس ــتری از ادام ــت مش ــت رضای در نظرداش
ــول  ــال شــوید و پ ــا اغف ــد ت بســته، بســته را فعــال می کن

ــود. ــتانده ش ــما س ــتری از ش بیش
برخــی از شــهروندان بــرای مستندســازی بی توجهــی 
کارهــای  نیــز  و  مخابراتــی  شــبکه های  بــه  دولــت 
ــه  ــر گرفت ــم و تصوی ــن شــبکه ها، فیل ــی خــود ای غیرقانون

می کننــد.  دست به دســت  اجتماعــی  شــبکه های  در  و 
ــت  ــه دست به دس ــی ک ــای تصویری ی ــی از نواره در یک
ــی از  ــیم کارت های برخ ــه س ــود ک ــده می ش ــود، دی می ش
شــبکه های مخابراتــی افغانســتان، بــه صــورت غیرقانونــی 
در بــازار ســیاه بــه فــروش می رســد. فروشــنده بــدون در 
ــدل  ــیم کارت را در ب ــدار، س ــدرِک خری ــند و م ــِت س یاف

ــاند. ــروش می رس ــه ف ــز ب ــیار ناچی ــول بس پ
میرویــس آریــا، یکــی از فعــاالن ایــن کارزار می گویــد از 
ــدم  ــن و ع ــت پایی ــر کیفی ــان را در براب ــی اعتراض ش وقت
ــی راه  ــات مخابرات ــترکین خدم ــرف مش ــفافیت در مص ش
انداخته انــد، بــه ســرعت در سراســر افغانســتان گســترش 
ــراض خــود  ــف کشــور اعت ــت و از گوشــه های مختل یاف

را بلنــد کردنــد.
ــراض  ــن اعت ــدن ای ــی ش ــد، همه گان ــا می گوی ــای آری آق
ــت  ــکِل کیفی ــه مش ــت ک ــانگِر آن اس ــم، نش ــت ک در وق
شــبکه های  ســوی  از  پــول  شــدن  دزدی  و  پاییــن 
اجتماعــی، مشــکل همــۀ مــردم اســت و از آن یــه ســتوه 
ــد. او می گویــد پــس از آنکــه متوجــه همه گانــی  آمــده ان
بــودن ایــن مشــکل شــده اســت، بــا جمعــی از جوانــان، 
رضــاکاران در پــی جمــع آوری اســناد و شــواهد انــد تــا در 
ــا  ــردم، ب ــه خواســت های م صــورت رســیده گی نشــدن ب
ــر شــکبه های مخابراتــی  ــه دادگاه در براب ــر آن، ب اســتناد ب

اقامــۀ دعــوا کننــد.
ــکل  ــن مش ــا ای ــد ت ــرا« می خواه ــاد »ات ــا از نه ــای آری آق
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــل کن ــی ح ــدی و دایم ــورت ج ــه ص را ب
ــی  ــه صــورت دایم ــن مشــکل ب ــم ای ــار داری ــا انتظ او، م
ــه  ــی، حــل شــود و در صــورت حــل نشــدن، ب ــه موقت ن
نهادهــا عدلــی و قضایــی از شــبکه های مخابراتــی و 
مســووالن نهــاد اتــرا شــکایت خواهــد کــرد. او می گویــد: 
ــت،  ــرده اس ــش ک ــرا پخ ــاد ات ــه نه ــاری ک ــاس آم براس
حــدود 21 میلیــون کاربــر تلفــون در سراســر کشــور 
وجــود دارد و در صــورت برداشــِت یــک افغانــی روزانــه 
ــب  ــی از جی ــون افغان ــاالنه 7560 میلی ــر، س ــر کارب از ه

مــردم دزدی می شــود.
براســاس آمــار ادارۀ اتــرا، شــش شــرکت مخابراتــی 
موبایــل و یــک شــرکت مخابراتــی تلفــون ثابــت در 
افغانســتان فعــال اســت. 90 درصــد نفــوس کشــور تحــت 
ــران فعــال  پوشــش خدمــات مخابراتــی قــرار دارد و کارب
 )GSM( سیســتم جهانــی بــرای ارتباطــات تلفــون همــراه
ــر  ــزار نف ــون 813 ه ــش از 21 میلی ــه بی ــز در کشــور ب نی
ــز  ــی نی ــا، شــرکت های مخابرات می رســد. براســاس آماره
ــد. ــون مشــتری دارن ــا هفــت میلی ــار ت ــن چه هرکــدام بی

برخی آگاهان با اشـاره به سـخنان توجیه آمیـز، معاون پارلمان 
روسـیه در رابطه به اشـغال افغانسـتان توسـط اتحاد جماهیر 
شـوروی سـابق، می گوینـد کـه روس هـا می خواهنـد که یک 

عمـل »غلط« را بـا یک »اشـتباه« توجیه کنند. 
ایـن اشـاره بـه اشـغال افغانسـتان توسـط اتحـاد جماهیـر 
شـوروی در سـال 1979 میـالدی اسـت و آگاهان بـاور دارند 
که تجاوز شـوروی بر افغانسـتان یک اشـتباه بود که شکسـت 

افتضاح آمیـز  را در پـی  داشـت.
اخیـراً فرانتـس کلینـت سـیویچ، معـاون پارلمـان روسـیه در 
30میـن سـالروز خـروج  نظامیـان اتحـاد شـوروی سـابق از 
افغانسـتان گفتـه اسـت: »بیاییـد 75میـن سـالگرد ختم جنگ 
دوم جهانـی را تجلیـل کـرده و تمـام کنیم. متأسـفانه حتا اگر 
آنـرا هم نمی خواهیم، اشـتراک کننده گان جنـگ بزرگ میهنی 
وفات می کنند. شـاید تا دو سـه سـال دیگر از لحاظ حمایت 
اجتماعـی ما اشـتراک کننـده گان جنـگ )در افغانسـتان( را با 

اشـتراک کننـده گان جنـگ بـزرگ میهنی مسـاوی بدانیم.«
محمداکـرام اندیشـمند پژوهشـگر و آگاه مسـایل تاریخی در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار اما می گویـد: تجاوز روسـیه 
بر افغانسـتان یک اشـتباه بـود و امروز روس هـا می خواهند با 

یـک غلطـی آن اشـتباه را توجیه کنند.
آقـای اندیشـمند می گویـد: روس هـا در تقـالی برگشـت به 
قـدرت پیشـین  خـود  هسـتند و می خواهند کـه در معادالت 
جهانـی – منطقه یی در »خاورمیانۀ بزرگ، افغانسـتان، اوکراین 
و ونزویـال«، در برابـر امریـکا نقـش بـازی کننـد. بنابرایـن، 
می خواهنـد اشـتباه گذشـته خـود را در افغانسـتان بـه نحوی 

توجیـه کنند. 
آقـای اندیشـمند در ادامـۀ ایـن گفت وگـو می گویـد: اشـغال 
افغانسـتان توسـط شـوروی در زمـان جنگ سـرد  توجیهات 
برای روسـیه داشـت، اما در حال حاضر با متوسـل شـدن آن 
]منطـق دورۀ جنـگ سـرد[ می خواهنـد حقانیت اشـغال خود 

را بیـان کننـد؛ اما  شـگرد روسـیه برای برگشـت بـه عظمتی 
کـه فکـر می کند تـا در زمان اتحاد جماهیر شـوروی داشـت، 

تالفـی یک اشـتباه بـا غلطی مضاعف اسـت. 
ایـن پژوهشـگر و آگاه مسـایل تاریخـی خاطر نشـان می کند: 
اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروی اشـتباه بـود، امـا امـروز 
روس هـا تـالش بـه توجیـه آن، امـا از زاویه های غلـط دارند.
او می گویـد کـه دیـدگاه روس ها هـم در گذشـته و در جهان 
معاصر نسـبت به  سـایر گروه هـا و کشـورهای اروپایی مانند 
آلمـان، فرانسـه و اتریـش و ...، طبقاتی بوده/اسـت و این بلند 
پـروازی  از قدرت اتمی  شـان ناشـی می  شـود کـه در معادل  با 

امریکا قـرار دارد. 
او گفـت که روسـیه از نگاه کالهک های دوربُرد اتمی نسـبت 
بـه امریکا دسـت بـاال دارند: »روسـیه 7 هـزار و 500 کالهک 
اتمـی، امـا  امریکا 7هـزار کالهـک دارد«. اما هزینـۀ نظامی و  
اقتصـادی روس ها نسـبت بـه امریکایی ها خیلی اندک اسـت. 
آقـای اندیشـمند، بـه ایـن باور اسـت کـه برگشـت روس ها 
بـه زمـان قدرت »اتحـاد جماهیر شـوروی«، نیاز بـه اقتصاد و 
هزینـۀ بـزرگ نظامـی دارد که این هزینـه در اختیـار روس ها 

 . نیست
بـه  برگشـت  روسـیه طـرف دار  عـام  مـردم  کـه  گفـت  او 
دورۀ قـدرت شـوروی سـابق کـه برنامه هـای آن برگرفتـه از 
اندیشـه های کارل مارکـس اسـت، هسـتند، امـا در شـرایط 
فعلـی برگشـت بـه آن زمـان بیشـتر بـه یـک توهـم می ماند 
تـا حقیقـت. در حالـی کـه روسـیه می توانننـد به عنـوان یک 
قـدرت  منطقه یـی باقـی بماننـد و نقـش خـود را بـا اسـتفادۀ 
حضورشـان در برخی از سـازمان ها مانند شانگهای، به عنوان 

یـک نقطـۀ فشـار در برابـر منافـع غـرب اجـرا کنند.
آقـای اندیشـمند افـزود کـه روس هـا می خواهنـد تهدیـد در 
برابر منافع امریکا در افغانسـتان باشـند، اما نمی توانند جایگاه 
امریـکا را در این کشـور پُر کنند؛ چون امریکا سـاالنه بیش از 

پنـج میلیـارد دالر بـرای حمایـت از نیروهای امنیتـی و دفاعی 
افغانسـتان می پـردازد، در حالـی کـه پـس از خـروج امریـکا، 

روسـیه تـوان پرداخت چنیـن هزینه یـی را ندارد.
اسـت  از هـراس روسـیه  ناشـی  ایـن شـگردها  او گفـت: 
و می خواهـد بـه جهـان نشـان می دهـد کـه در معـادالت 
بین المللـی می توانـد در برابـر اهـداف و منافـع امریـکا قـرار 

. د بگیر
اتحـاد جماهیـر شـوروی  سـابق در در سـال1979 میـالدی 
بـر افغانسـتان هجوم بـرد، اما 30 سـال از شکسـت و خروج 
شـوروی از افغانسـتان می گذرد. اخیراً معاون پارلمان روسـیه 
گفته اسـت که شـاید تا دو سـه سـال دیگر از لحاظ حمایت 
اجتماعـی ما اشـتراک کننـده گان جنـگ )در افغانسـتان( را با 

اشـتراک کننـده گان جنگ بـزرگ میهنی مسـاوی بدانیم. 
ایـن در حالـی اسـت که در مـاه دسـمبر سـال 1989 میالدی 
شـورای عالی نماینـده گان آن کشـور، تهاجم اتحاد شـوروی 
سـابق کـه منجر بـه مـرگ 15 هزار نظامـی اتحاد شـوروی و 
میلیون ها شـهروندان افغانسـتان شـد مورد نکوهـش اخالقی 

و سیاسـی قـرار دادند. 
در همیـن حال، برخی از قانون گذاران این کشـور در حمایت 

از توجیـه ایـن کمپاین نظامـی، تالش می کنند تا فیصله سـال 
1989 میـالدی شـورای نماینـده گان اتحـاد شـوروی سـابق 
را لغـو و تهاجـم سـال 1979 میـالدی بـر افغانسـتان را یـک 

حرکـت الزم توجیـه کنند. 
این در حالی اسـت که روسـیه تـالش دارد تـا در روند صلح 
افغانسـتان نقـش بازی کند، مسـکو تـا هنوز دو مرتبـه میزبان 
نماینده گان از طالبان و برخی سیاسـیون افغانسـتان بوده است. 
بر اسـاس یک سـروی که در آسـتانۀ 30مین سـالروز خروج 
آخریـن نظامـی اتحـاد شـوروی سـابق از افغانسـتان صورت 
گرفـت، ۴2 درصـد مـردم آن کشـور مخالـف اعـزام عسـاکر 
اتحاد شـوروی سـابق به افغانسـتان و 31 درصد بـا آن موافق 

بوده انـد.
در حالی کـه بـر اسـاس یـک سـروی پنج سـال پیـش، 68 
درصـد مـردم آن را نکوهش نمـوده و 9 درصد از آن حمایت 

بودند. کـرده 
اما سـروی سـال 1991 میالدی نشـان می دهد کـه 88 درصد 
مـردم مخالـف بـا اعـزام نیروهـای اتحـاد شـوروی سـابق به 

افغانسـتان و صـرف سـه درصد بـا آن موافـق بوده اند.
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بســیاری از کســانی کــه گرایــش چــپ دارند، نســبت 
بــه ایــدۀ کمــک رشــد اقتصــادی بــه کاهــش فقــر در 
کشــورهای در حــال توســعه، مشــکوک هســتند. آن ها 
ــل  ــت گذاری های متمای ــه سیاس ــد ک ــار می دارن اظه
بــه رشــد، بــه دنبــال افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی 
اســت، نــه بــه دنبــال اصــالح فقــر، و بــرای ادعــای 
ــاز  ــد. از آغ ــم نمی آورن ــدرک مشــخصی ه خــود، م
ــه  ــد ک ــعه گرا دریافتن ــان توس ــۀ 1950، اقتصاددان ده
ــاه  ــش رف ــا افزای ــی ب ــای معادل ــد در GNP معن رش
اجتماعــی نــدارد. ولــی حتــا پیــش از دورۀ اســتقالل، 
رهبــران هنــد بــه رشــد بــه عنــوان ضرورتــی بــرای 
ــی در کشــور  ــاه اجتماع ــش رف ــر و افزای کاهــش فق
نگریســتند. در اصطــالح اقتصــادی، رشــد یــک 
ــا  ــه ب ــک هــدف - وســیله یی ک ــه ی ــزار اســت و ن اب
آن مقاصــد صحیــح ماننــد کاهــش فقــر و پیشــرفت 
ــد.  ــه دســت می آی ــردم ب ــودۀ م ــن ت اجتماعــی در بی
یــک ربــع قــرن پیــش، مــن در مطلبــی بــه دو مســیر 
ــن  ــادی دارای چنی ــد اقتص ــا رش ــه در آن ه ــزا ک مج
تأثیــری می باشــد، اشــاره نمــودم. در مــورد نخســت، 
ــمت  ــه س ــر ب ــراد فقی ــذب اف ــه ج ــر ب ــد منج رش
مشــاغل ســوددِه می شــود، کــه باعــث می شــود 
ــتر  ــای بیش ــوند. درآمده ــارج ش ــر خ ــا از فق آن ه
ــخصی  ــارف ش ــه مص ــازد ک ــادر می س ــا را ق آن ه
ــد.  ــش دهن ــت افزای ــوزش و بهداش ــود را در آم خ
درســت همان طــور کــه در مــورد هنــد شــاهد 
ــد  ــِر رش ــی دوران اخی ــری در ط ــن ام رخ دادِن چنی

ــم.  ــور، بوده ای ــن کش ــتابان در ای ش
مســیر دومــی کــه اشــاره کــرده بــودم، رشــد 
ــن  ــه ای ــد؛ ب ــش می ده ــت را افزای ــای دول درآمده
ــد  ــوه می توان ــورت بالق ــت به ص ــه حکوم ــا ک معن
مبالــغ بیشــتری را بــر روی بهبــود بهداشــت و 
ــه  ــد. البت ــر خــرج کن ــراد فقی ــه اف آمــوزش نســبت ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــًا ب ــد ضرورت ــور نمی توان ــک کش ی
ــغ بیشــتری  ــدش بیشــتر شــده، مبال ــه درآم ــاده ک س
را روی چنیــن مــواردی صــرف کنــد، هرچنــد 
ــرای  ــه ب ــی ک ــم، طرح ــرا ه ــورت اج ــه در ص ک
ســرمایه گذاری انتخــاب کــرده، ممکــن اســت کامــاًل 

ــد.  ــر نباش موث
تقریبــًا اکثــر افــراد شــکاک و سرســختی کــه از ایــن 
ــا  ــودش را ب ــور« خ ــد مح ــدل »رش ــه ُم ــت ک واقعی
ــد،  ــی می کنن ــت، چشم پوش ــرده اس ــات ک ــان اثب زم
ــی«  ــعه گرای »بازتوزیع ــدل توس ــای آن از م ــه ج ب
آن هــا  می کننــد.  دفــاع   )Redistributive(
معتقدنــد کــه ایــن مــدل تأثیــر بزرگتــری بــر کاهــش 

ــت.  ــد داش ــر خواه فق
ــدل رشــدمحور،  ــر م ــه ب در نقدهــای صــورت گرفت
ــد و  ــودن درآم ــع نم ــه بازتوزی ــود ک ــار می ش اظه
ــن  ــع آن هــا بی ــد نظــر در نحــوۀ توزی ــروت )تجدی ث
افــراد(، ضرورتــی حتمــی اســت کــه بایــد در اســرع 
وقــت اجــرا شــود. آن هــا ادعــا می کننــد کــه ایالــت 
»کِــراال«ی هنــد و کشــور بنــگالدش مثال هایــی 
هســتند از جاهایــی کــه اجــرای سیاســت بازتوزیــع 
ــه درآمدهــای  ــه جــای اجــرای سیاســت رشــد( ب )ب
بیشــتری بــرای مــردم فقیــر، نســبت بــه بقیــه جاهــای 

ــد، منجــر شــده اســت.  کشــور هن
بــا ایــن حــال، همان طــور کــه نتایــج کارهــای اخیــر 
ــا،  ــگاه کلمبی ــاددان دانش ــا«، اقتص ــد پاناگاری »آروین
ــه  ــوط ب ــاخص های مرب ــار و ش ــد، آم ــان می ده نش
ایالــت کاِلرا حتــا پیــش از اجــرای ُمــدل بازتوزیعــی 

ــد  ــای هن ــایر جاه ــه س ــم، نســبت ب ــی در آن ه فعل
وضعیــت بهتــری را دارا بــود. عــالوه بــر ایــن، 
پول هایــی کــه کارگرانــی از ایــن ایالــت کــه در 
ــال  ــان ارس ــه خانه های ش ــد ب ــه کار می کنن خاورمیان
ــرای  ــادی ب ــیار زی ــت بس ــث منفع ــد، باع ــرده ان ک
ــی  ــه ارتباط ــی ک ــت؛ عامل ــده اس ــه ش ــن منطق ای
ــدارد.  ــا ن ــع در آن ج ــت بازتوزی ــرای سیاس ــه اج ب
همیــن طــور در مــورد بنــگالدش، شــاخص توســعۀ 
 )Human Development Index( انســانی 
ســازمان ملــل، کــه مســلمًا منبــع معتبــری محســوب 
می شــود، ایــن کشــور را پایین تــر از هنــد رده بنــدی 

ــرده اســت.  ک
در کشــورهای فقرزده یــی کــه جمعیــت فقیــر از 
ــت،  ــتر اس ــی بیش ــزان باالی ــه می ــه ب ــت مرف جمعی
ــراد  ــه اف ــی ب ــیار کم ــه حــد بس ــد ب ــع درآم بازتوزی
ــه مصــرف بیشــتری داشــته  ــد ک ــر کمــک می کن فقی
باشــند یــا بــه عبارتــی در حــد یــک نــان چاپانــی در 
روز بــه تــوان خریدشــان اضافــه می شــود ]چاپانــی: 
نانــی هنــدی و بــدون گنــدم اســت کــه فقیــران ایــن 
کشــور مصــرف می کننــد. ـ مترجــم[ و ایــن افزایــش 
جزیــی، در فضایــی کــه درآمــد انــدک و رشــد 
ــد  ــم نخواه ــدار ه ــود دارد، پای ــاال وج ــت ب جمعی

ــود.  ب
ــال  ــورهای در ح ــب کش ــرای اغل ــک کالم، ب در ی
ــرای  ــادی ب ــتراتژی بنی ــد، اس ــت رش ــعه، سیاس توس
»توســعۀ فراگیــر« در ایــن کشورهاســت. منظــور 
ــۀ  ــه هم ــورت آگاهان ــه ص ــه ب ــت ک ــعه یی اس توس
بــر  در  را  اجتمــاع  فقیــر  و  اعضــای حاشــیه یی 

  . می گیــرد
ولــی پایــداری سیاســی مــدل رشــد نخســت، 
مســتلزم تالش هــای هــم نمادیــن و هــم مــادی 
زیــادی اســت. زمانــی کــه رشــد منجــر بــه منفعــت 
ــور  ــه ط ــوالً ب ــدان معم ــود، ثروتمن ــر ش ــراد فقی اف
ــا  ــرد. )در تناســب ب ــد ب نامتناســب تری ســود خواهن
فقــرا، ســود بیشــتری از آن خــود خواهنــد نمــود. ـ 
ــرایطی  ــرا را در ش ــه فق ــرای این ک ــس، ب ــم( پ مترج
کــه اقتصــاد در حــال خیــزش اســت همچنــان پایبنــد 
ــد نســبت  ــه بای ــراد مرف ــم، اف ــه سیســتم نگــه داری ب
ــارف و  ــا مص ــه ب ــوند ک ــع ش ــأله مطل ــن مس ــه ای ب
ــاد  ــث تض ــم گیر باع ــروصدا و چش ــای پُرس خرج ه
ــن  ــوند. در عی ــه نش ــات جامع ــن طبق ــش بی و رنج
حــال )و در درجــۀ بیشــتری از اهمیــت(، الزم اســت 
کــه فقــرا دسترســی بیشــتری بــه آمــوزش پیــدا کننــد 
)و بیشــتر در ایــن حیطــه خــرج کننــد( تــا بتواننــد به 
ــی  ــای اقتصــادی بیشــتر و تحــرک اجتماع فرصت ه
ــر  ــراط کمت ــد. »اف ــدا کنن ــی پی ــری دسترس افزون ت
 Less excess and more( »و دسترســی بیشــتر
ــه سیاســت توســعه را  ــی ک ــه اصل ــد ب access( بای

ــود.  ــل ش ــد، تبدی ــری می کن راهب
---

ــوق«  ــاد و حق ــتاد »اقتص ــی، اس ــش بگاوات * جاگدی
ــا و از  ــگاه کلمبی )Law & Economics( در دانش
ــن  ــل« در »انجم اعضــای شــاخص »اقتصــاد بین المل
ســابقۀ  همچنیــن  او  اســت.  خارجــی«  روابــط 
مدیریــت »گــروه متخصصــان معامــالت ســطح بــاال« 
کــه   )High Level Trade Experts Group(
توســط دولت هــای بریتانیــا، آلمــان، اندونــزی و 

ــه دارد. ــز در کارنام ــده را نی ــیس ش ــه تأس ترکی

2. نـگاه مسـتقیم بـه گوینـده: به طـور مسـتقیم بـه  طـرِف مقابـل نـگاه کنیـد و بـا 
واژه هـای زیبـا و چهره یـی شـاد به سـخناِن او گوش کنیـد. تماس چشـمی ثابت، طرز 
قیافـۀ هوشـیارانه و پُرمعنـا و کمـی خـم شـدن به طـرِف گوینـده، جمله گی بـر توجِه 
دقیـق و عمیـِق شـنونده داللـت دارد. برعکـس، بـازی کـردن با اشـیای روی میـز و یا 
دسـت زدن بـه ریـش و بـروت و یا انگشـت بـه دهن بـردن و کارهایی از این دسـت، 

حاکـی از بی توجهی اسـت.
3.  مقاومـت در مقابـل حواس پرتـی و آشـفته گی خاطـر: اگـر در اتـاِق کارتـان 
سـرگرم گفت وشـنود هسـتید، بـرای مدتـی پاسـخ گوِی موبایل تان نباشـید و یا کسـی 

را بـه حضـور نپذیرید.
4. صبـور و خامـوش نشسـتن: هنگام گوش کـردن به سـخنان طرِف مقابـل در کمال 
شـکیبایی بنشـینید و مـادام کـه سـخنانش پایـان نپذیرفتـه، لـب بـه سـخن نگشـایید. 
ایـن نکتـه را از یـاد نبریـد کـه عـدم انطبـاِق نقطه نظرهای شـما و افـراد گـروه به طور 
اجبـاری بـدان معنـا نیسـت کـه حـق بـه جانـب شماسـت. هنگامـی کـه نقطه نظرهـا 
بـدون توجـه به سلسـله مراتب و شـؤون افراد بـا هم درآمیزد، شـگفتی ها پدیـد آورده 
و آثـاری می آفرینـد کـه قلب هـا را بـه تصـرف درآورده و دیـده گان را به  سـوی خود 

معطـوف می کنـد.
5.  بـه مغـِز مطلب توجه کنید: بـه نقطه نظرهای خـوِب افراد ارج نهید و از آن سـود 
ببریـد. شـنوندۀ خـوب همـواره ایده هـا، مفاهیـم و اصول را کانـون توجه قـرار داده و 
شـنوندۀ ضعیـف پیوسـته در نکته هـای جزیـی و پیـِش پـا افتـاده و یـا حاشـیۀ مطالب 
گـم می شـود. شـما در مقـام مخاطب، بـدون توجه به طرز بیان و شـیوۀ گفتـاری، تنها 

بـه مقصـود و مفهومـی که گوینـده در پی تبـادل آن اسـت، توجه کنید.
6. از آهنـگ و لحـِن کالم نیـز غافـل نمانیـد: گاه معنـای واژه هـا بـا لحـن بیـان به 
 هیـچ وجـه همخوانـی نـدارد. توجـه بـه حالت هـا و حرکت هایـی از قبیل طـرز قیافه، 
ژسـت ها و حالـت چشـم ها، نقـاب بی تفاوتـی را از چهـره برمی کشـد و هیجانـات 
مدفـون و خشـم فروخـورده و میـل پنهانـی را برمال می کنـد. کوتاه سـخن آن که برای 
این کـه شـنوندۀ خوبـی باشـید، بایـد بـه  همـان انـدازه کـه از گوش های تـان اسـتفاده 

می کنیـد، از چشـم های تان نیـز بهـره ببریـد.

چگونه به  وسیلۀ گوش کردن، فرد خشمگین را آرام کنیم؟
بـد نیسـت این تکنیـک را از زبان لویـد فلمنت، اسـتاد بلندآوازۀ مدیریـت و بازرگانی 
بشـنوید: »وقتـی کارمنـدی خشـمگین بـه دفتـرم قـدم بگـذارد و شـکوه و گالیه سـر 
 دهـد، بـا او بـه گونه یـی رفتار می کنـم که پنـداری رییس ُکل و یـا یکی از سـهام داراِن 
عمـدۀ شـرکت اسـت. در دفعـۀ نخسـت، او را در جـای راحت و مناسـبی می نشـانم، 
فراهـم  را  آرامـِش وی  اسـباِب  تقدیمـش می کنـم و خالصـه  قهـوه  یـک گیـالس 
می سـازم. پـس از این کـه آرام گرفت و احساسـاِت تنـد و گزنده اش تسـکین یافت، از 
وی تقاضـا می کنـم کـه ماجـرا را بـه  تفصیـل برایـم توضیح دهـد. آن گاه بـدون این که 
واژه یـی بـر زبـان جـاری کنـم و یا رشـتۀ سـخنش را قطـع کنـم، به دقت بـه همه چیز 
گـوش می سـپارم؛ زیـرا نیـک می دانـم کـه گوش کـردن بـه سـخنان فـرد خشـمگین 
و توجـه بـه قضایـا از دیـدگاه او، بیـش از هـر چیـز دیگـر او را یـاری می کنـد تـا 
بـر واکنش هـای عاطفـی و هیجانـاِت خـود مسـلط شـده و بـه آرامـش باطنی دسـت 
یابـد. وقتـی سـخنانش بـه پایـان رسـید، بـه وی خاطرنشـان می کنـم که احساسـاتش 
را به خوبـی درک نمـوده ام و اگـر مـن هـم بـه  جـای او بـودم، همیـن احساسـات و 
هیجانـات را تجربـه می کـردم. بـه ایـن ترتیـب، تنهـا بـا گوش کـردن بـه سـخنانش و 
اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه از احساسـاتش به طـور کامـل باخبـرم، خشـم و غضـِب وی 
را فـرو می نشـانم و بـه او مجـال می دهـم کـه بـه نوعـی تخلیۀ هیجانـی کـه از دیرباز 
در اعمـاق ضمیـِر خـود برهـم انباشـته دسـت بزنـد. در مرحلـۀ بعـد، از او می پرسـم 
کـه بـرای حـِل مسـایلش چـه کاری از دسـتم سـاخته اسـت و چـه تقاضایـی از مـن 
دارد. او به طـور معمـول از ایـن طـرز برخـورد مراتـب سـپاس گزاری خـود را اعـالم 
می کنـد. بیشـتر اوقـات تقاضـای افـراد از آن چه مـن پیش بینـی می کردم، کمتر اسـت. 
از ایـن رو وقتـی تسـهیالتی را بـرای کسـی فراهـم می کنـم؛ او به شـدت تحـت تأثیـر 
سـخاوت و بخشـنده گی مـن قـرار گرفتـه و بـا جدیـِت هرچـه تمام تـر وظیفـه اش را 

انجـام می دهـد.«

رسول خان امین /بخش چهـل و چهـارم

سیاسِت 
رشد برای 
کشورهای 

در حال 
توسعه

رشــد  ُمــدل  سیاســی  پایــداری 
هــم  تالش هــای  مســتلزم  نخســت، 
ــت.  ــادی اس ــادی زی ــم م ــن و ه نمادی
ــت  ــه منفع ــر ب ــد منج ــه رش ــی ک زمان
ثروتمنــدان  شــود،  فقیــر  افــراد 
معمــوالً بــه طــور نامتناســب تری ســود 
ــرا،  ــا فق ــرد. )در تناســب ب ــد ب خواهن
ــد  ــود خواهن ــتری از آن خ ــود بیش س
نمــود. ـ مترجــم( پــس، بــرای این کــه 
فقــرا را در شــرایطی کــه اقتصــاد در 
ــد  ــان پایبن حــال خیــزش اســت همچن
بــه سیســتم نگــه داریــم، افــراد مرفه 
ــع  ــأله مطل ــن مس ــه ای ــبت ب ــد نس بای
شــوند کــه بــا مصــارف و خرج هــای 
پُرســروصدا و چشــم گیر باعــث تضــاد 
و رنجــش بیــن طبقــات جامعه نشــوند. 
ــتری  ــۀ بیش ــال )و در درج ــن ح در عی
کــه فقــرا  از اهمیــت(، الزم اســت 
دسترســی بیشــتری بــه آمــوزش پیدا 
کننــد )و بیشــتر در ایــن حیطــه خــرج 
کننــد( تــا بتواننــد بــه فرصت هــای 
ــی  اقتصــادی بیشــتر و تحــرک اجتماع
افزون تــری دسترســی پیــدا کننــد. 
ــتر«  ــی بیش ــر و دسترس ــراط کمت »اف
 )Less excess and more access(
بایــد بــه اصلــی کــه سیاســت توســعه 
را راهبــری می کنــد، تبدیــل شــود

جاگدیش بگاواتی

برگردان: میـالد محمدی
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بخش دوم

1-  افتو
کیف دارد انتظارِ تلخ در »افتونشست«

جای خالی ات ولی خیلی می آزارد دلم
 )بی تو مهتاب شبی...، ص 88( 

کژتابـی وزنـی مصراع دوم مشـهود اسـت. در تسـلط بحرامیان 
بـر عـروض تردید نیسـت. امـا ایـن مصـراع در وزن »فاعالتن 
فاعالتـن فاعالتن فاعلـن« نمی گنجد. اما زیبایی »افتونشسـت« 

بر سخن شناسـان پوشـیده نیست.
2- دل بد 

بار آخر نیست باران شیشه را تر می کند
بار آخر نیست بی تو می شود دل بد دلم...

 )همان،  ص 88(
3- می پالم 

بارها اعالم کردم در خالل شعرها
هرچه می پالم خودم را بیشتر گم می کنم

 )همان دیوانه، ص96(
آیـا ایـن واژگان گویشـی در قلمرو تخیّل بهرامیـان رنگ هنری 
گرفتـه اسـت؟ پرسشی سـت کـه می توانـد بحـث تـازه و نو را 

بگشـاید. این بحـث را مفتـوح می گذارم.
• پنجرۀ شـشم

بـر آنـم از ایـن پنجـره چگونه گی تکنیـک وشـگردهای هنری 
شـاعر را تماشـا کنـم. زیـرا بـازی  زبانـی از ویژه گی های شـعر 

است: پسـت مدرن 
من عزم کردم تا فراوان تر بیاموزم

در عشق بیش از جنگ تکنیک و توانایی
 )اعدام صحرا، ص 20(

 این بازی های زبانی چنین بافتاری دارند: 
مویتو سرمه )سرمه + صدا(

 یکـی از موتیوهـای پرکاربـرد در شـعر کالسـیک، به ویـژه در 
سـبک هنـد موتیو سـرمه اسـت. ایـن موتیـو در سـبک هندی 
رنـگ بسـامدی دارد. بهرامیـان بر این موتیو جان تازه بخشـیده 

اسـت. بیدل می سـراید: 
- ناله تا نفس دزدید، من به سرمه خوابیدم 
کرد شمع این محفل، داغم از خموشی ها 

در غزل دیگری با نشاط شهودی چنین می خروشد:
- در انجمن سرمه نشسته ست صدایم 

آفرینش خاوندگار »اتاق خالی گلدان« چنین نمودی دارد:
 یک سال شد در خواب هایم سرمه وگیسوست

 از لکنِت آواز من پیداست می آیی 
 ) لکنت ، ص ۴(

• تشخیص
- عادت و شخصیت و خاصیت من شده است

شام ها قصۀ گیسوی تو گفتن یاران

 )تن باران، ص 16(
- این اشک چشم های تورا کور می کند

 از گریه  ها که درک ندارند دور باش 
 )جسور باش، ص 8(

• تشخیص و پارادوکس
 ببند پای خیابان را، بخند گریۀ باران را

بمان قضاوت توفان را به من؛ همیشه بپا این جا
 )روایت همه رفتن ها، ص1۴(

در شـعر بهرامیان می توان پای خیابان را بسـت و خنده گریستن 
داد.  توفـان فرصـت قضـاوت  بـه  تماشـا کـرد؛ و  را  بـاران 
چیده مان این سـه تابلو شـگفت انگیز اسـت. خنده گریسـتن از 
تصاویر متناقض نمای معروف شـعر کالسـیک اسـت. سـنایی 

می سـراید:
خنده گریند همه الف زنان بر در تو

خنده گریند همه سوخته گان در بر تو
قاه قاه گریستن از ابداعات بیدل است:

که خنده بر لب تو قاه  قاه می گرید
این مصراع حمیدی شیرازی این سخت مشهور است:

نه گریه کرد و نه خندید بل به خنده گریست
تصویر »بخند گریۀ باران را« تازه گی خاص خود را دارد. 

• حماسه + طنز 
مشکل پسندی در گزینش شرط ها داری

 آماده هستم هفت خوان و چستانت را
 )کف شناس، ص10(

• سکوت معنی دار با نمایۀ نقطه چین 
 شاید کسی باشد شبیه من ولی »زن«
 از درد و غم آبستن و... اما  سترون

 )عنکبوت، ص 12(
سـکوت معنـی دار بـا تصویـر »آبسـتِن سـترون« بـه اوج خود 

می رسـد. 
• سکوت و رندی شاعرانه 

یکـی از شـگردهای بیانی بهرامیان، سـکوت و رندی شـاعرانه 
اسـت. شـاعر نمی خواهد همۀ گفته هـای ناگفتـه را بازگو کند، 
بـل برآنسـت که خواننـده را به تفکـر وادارد و فضـای گفتمان 
میـان متـن خاموش و خواننده گشـوده باشـد. نهادن سـه نقطه 
در وسـط مصـراع، بـار ادراکـی ایـن شـگرد بیانی را بـه دوش 

: می کشد
بی عشق خود را تا ابد انسان نمی یابد

 آهنگ عاشق هیچ گا... پایان نمی یابد 
 )تکسی ران، ص18(

چرا به جای »هیچ گاه« شـاعر به نوشـتن »هیچ گا« بسـنده کرده 
اسـت؟ سـخنوران می دانند کـه گونـۀ »هیچ گاه« مشـکل وزنی 
ایجـاد می کنـد و می توان این نقیصـۀ وزنی را بـا »هیچ گه« رفع 
کـرد، امـا شـاعر می خواهد با نوشـتن »هیـچ گا« خواننـده را به 
درنـگ وادارد. نقطه های بعد از »هیـچ گا« این ذهنیت را تقویت 
می کنـد. البتـه اگـر بعـد از واژۀ »پایـان« نقطه گـذاری می شـد، 
بـا مفهـوم پایان ناپذیـری »آهنـگ عشـق« بیشـتر هم خوانـی و 
هم آوایـی داشـت، چنان کـه در غزل »سـرباز« چنین شـگردی 

دارد:
مادر! به شّط اشک و آه و خون شناور باش

اما بفرما؛ ملِت این چند رهبر باش...
 )سرباز، ص 73(

• سکوت، سانسور و تداوم 
شـگرد دیگر شـاعر، وام سـتانی از حوزۀ سـکوت، سانسـور و 

تـداوم اسـت. بیـت زیر این شـگرد را به تمامی نشـان می دهد:
فلمی که خیلی ماجرا دارد هم آغوشی ست

تا آخر این مستند.... 
)مستند، ص 25(

شـاعر با سـکوت معنی دار برآنسـت تا فقر جنسـی، چگونه گی 
امنیـت جنسـی، غریزه یی شـدن جامعـه، تابـو بـودن مباحثی از 

این دسـت را در خاموشـی فریـاد زند. 
• »واو« تداوم

فرهیختـه گان می داننـد کـه دکتـر شـفیعی کدکنی در موسـیقی 
شـعر از »واو« ایجـاز و عاطفـه سـخن می گوید و اسـتنادش به 
غزل هـای حافـظ اسـت. یعنی یکـی از شـگردها بیانـی حافظ 
»واو« ایجـاز  اسـت. بهرامیـان نیـز از چنیـن شـگردی بهـره 

می گیـرد:
تو با زالل سرد شبنم دست شستی و

در بستر گیسوی خود از خواب رستی و
)برگ ها، ص 58(

یأس و امید و خنده و اشکم تو بودی و
چیزی بدون تو سروسامان نمی گیرد

 )مثل غزل، ص100(
• تجّسم پایان ناپذیری

پایان ناپذیـری را بـا درهم آمیـزی دو غـزل بـا قافیـه و ردیـف 
متفـاوت بـه تصویـر می کشـد و بـا هنجارشـکنی می کوشـد 

سـاختار دگرگونه یـی را ویـزای ورود دهـد:
تنها نشستم پس چرا باران نمی گیرد

حِس)لبم های تو()؟( قدری جان نمی گیرد
با سرودن بیت پنجم:

چیزی نگفتم چرت می کردم چرا این شعر
با مقطعی مثل غزل پایان نمی گیرد

آه ه ه...
ایـن پایان ناپذیـری را در همان حال وهوای غزل نخسـتین ادامه 

می دهد:
عادت نکردم با نفس چندان که با باران... 

ای آسمان آخر چرا باران چرا باران؟ 
در بیت پنجم به غزل نخستین بازگشت می کند:

بخت بدی دارم قرارت را معطل کن
تا بشنوم تا بشنوی از شب صدا باران

با هیچ مقطع
این غزل پایان نمی گیرد

حاال که... هق هق... آه آه ...)ت..را خدا( باران
 )مثل غزل، صص100 و 101(

• لکنت
یکی از شـگردهای شعر پسـت مدرن، چندصدایی است. شاعر 
از شـگردهای متنـوع بیـان و نـگارش سـود می جوید تـا زمینۀ 
چندصدایـی را فراهـم کند. شـگرد لکنت در چنیـن چارچوبی 

قابل فهم اسـت. 
   بـرای این کـه ابهام زدایـی کـرده باشـم و فضـای بحـث را 
جـذاب، غزلـی از انـوری می خوانـم. انـوری اسـتاد بال منـازع 

شـگرد لکنـت اسـت. چنـد بیتـی را می خوانـم:
پیرکی الل، سحرگاه به طفِل الکن

 می شنیدم که بدین نوع همی راند سخن
 کای ز زلفت َصَصُصبحم َشَششامِ تاریک
 وی ز چهرت َشَششامم َصَصُصبِح روشن

 َمَممن هم گگُگنگم مِِمثِل توتوتو
توتوتو هم گگُگنگی مِِممثِل َمَممن 

بهرامیان نیز ُگل کاشته است:
1. لکنت با تجسم حالت در صدا 

 شنیده یی نکند لکنت زبانم را
  َصَصصداقت عشق ست بی وفایی نه

 )اگر به خانۀ من آمدی...، ص 90(
2. لکنت کودکانه )شیرین زبانی(

بگو به مادر خوبت که »دوشتش دالُم«
 شتاله وگِل لی جان به خانه می پالُم 

)سفر دیر، ص39(
3.لکنت ماحصل سرفه و تهوع 

از این گذشته: تو با فصل ها چه رابطه داری
بهم که می خورد از رفتن تو حال و هوایم؟

زکام، ُسرفه... تهوع...
غزل تمام نشد ِگ.ِگ. ِگ گرفت صدایم

)عشق و جنگ، ص 57(
۴.معادله سازی ساده اما شگفت 

گره زدن دو واقعیت)پسـتان و لکنت( با نگاه نو، ژرف سـاخت 
این معادله سـازی است:

 پستان همان قدری که با زن ربط دارد
 این لکنِت آواز با من ربط دارد 

)آیینه، ص 66(
•پنجرۀ هفتـم: تصویرپردازی با معرفت دینی

چاشـنی گرفتـن از معرفـت دینـی، وجهـی از معنـی محـوری 
مجموعـۀ »اتـاِق خالـی گلـدان« اسـت. بـرای این که سـخن به 

درازا نکشـد، یـک دو بیـت بـه گواهـی می گیـرم:
 شرایطی ست که حتا خدا به فکر کسی نیست

  شفیع و واسطه  ات تا »پیامبر« که نباشد
)کاله قدر ندارد...، ص ۴8( 

خدا خداست ببین! مانع محبت ما نیست
 اگر دو چشم ترا کردم انتخاب عزیزم 

)عزیزم، ص 52(
در بیت نخسـت، ذهن شـاعر از حوزۀ دردها و نابسـامانی های 
سیاسـی اجتماعـی به قلمـرو معرفت دینی کشـیده می شـود و 
بـا نوعـی عصیـان بیـن شـفاعت دینی و واسـطه های سیاسـی 
معادله سـازی می کنـد. امـا در بیـت دوم، محبت  محـور معنایی 
بیت اسـت. شـاعر  عشق زمینی را با اسـتدالل فراسویی توجیه 

می کنـد. در هـر دو بیـت نـگاه و نگـرش تازه مـوج می زند. 
از این ابیات نیز لذت ببرید:

ابراهیم در آتش:
می سوختم در آتش ابراهیم واری

یک قطره بر خاکسترم بارش نکردی
-ابلیس

ابلیس ثابت کرد مردی اّدعا نیست
او با خدا تو با خودت سازش نکردی

 چـرا شـیطان در تخیّـل بهرامیـان هویـت مردانـه دارد؟ تاریخ 
مذّکـر ناخواسـته شـیطان را چنیـن هویتـی می دهد.

-یوسف
عاشق دل بی تاب و پیغمبر خدا دارد

یوسف مالمت نیست دل تنِگ زلیخا نیست
-داعش

گفتم که مویی در نفس هایم رها کن
گیسو بریدی شرم از داعش نکردی

)خدای عشق، ص 62 و 63(
حضورت در خط ارتش مبادا

سرت بر شانۀ داعش مبادا
الهی چشم های نازنینت

بدوِن »لنز« و آرایش مبادا
 )ص 110(

تاق خالی گلدان« درنگی در قلمرو  »ا

دکتـور عبدالغفور آرزو

ACKU



ــه در تابســتان ســال  ــی ک ســردار محمــد، ۴2 ســاله هنگام
ــا در نیروهــای مســلح افغانســتان  ــم گرفــت ت 1390 تصمی
ــوی  ــرد، روزی از س ــور نمی ک ــز تص ــد، هرگ ــت کن خدم
ــد.  ــد ش ــکنجه خواه ــی ش ــکل بی رحمانه ی ــه ش ــان ب طالب
از همیــن رو، پــس از ســپری  کــردن امتحــان ورودی، 
ــل  ــی در کاب ــی اردوی مل ــز تعلیم ــوزش در مرک ــامل آم ش
می شــود. پــس از گذشــت چهــار مــاه، اولیــن کار خــود را 
در چارچــوب قــول اردوی شــاهین و لــوای اول فاریــاب و 
ــول اردوی  ــه ق ــس از آن ب ــاند. پ ــه انجــام می رس ســرپل ب
ــه دنبــال آن، در مــاه اســد ســال 139۴  شــاهین تبدیــل و ب
ــود. ــزام می ش ــان اع ــت بدخش ــگان والی ــوالی یم ــه ولس ب

قاچــاق  مســیر  در  کــه  یمــگان  ولســوالی  موقعیــت 
ــا  ــت ت ــده اس ــبب ش ــرار دارد، س ــورد ق ــنگ های الج س
ــرار  ــا ق ــان و مافی ــروه  طالب ــد گ ــراق دی ــواره در مح هم
ــی  ــر پولیــس محل داشــته باشــد. علی رغــم وجــود 120 نف
)بــر پایــه گفته هــای ســردار محمــد از ایــن تعــداد پولیــس 
محلــی، تنهــا 15 تــن آنــان در ولســوالی حضــور داشــته و 
ــس  ــر پولی ــد(، 35  نف ــی بوده ان ــن دیگــر خال جــان 100 ت
نظــم عامــه و 36 نفــر نیــروی ارتــش، نــه تنهــا امنیــت در 
تمــام ســاحات آن برقــرار نشــود، بلکــه هرازگاهــی، طالبــان 

ــد. ــک بیاین ــی نزدی ــای دولت ــررس ام 16 نیروه ــا تی ت
ســردارمحمد و باقــی همراهانــش بــا درنظــر داشــت 
ــه زنــگ شــلیک های  ــادام گــوش ب حساســیت موضــوع، م
هــاوان و راکــت از ســوی طالبــان بوده انــد. هرچنــد 
ســردار بــرای پیش گیــری از وقــوع حادثــه از مرکــز 
ــا  فرماندهــی، خواهــان غــذا و مهمــات بیشــتر می شــود، ت
دولــت حالــت بازدارنده گــی خــود را حفــظ کنــد، چیــزی 
ــت  ــووالن آن وق ــوی مس ــز از س ــۀ او هرگ ــه گفت ــه ب  ک
ــۀ ســقوط  ــه زمین ــی ک ــه نشــد؛ نادیده انگاری ی جــدی گرفت
ولســوالی یمــگان والیــت بدخشــان را بــه تاریــخ 22 دلــو 
139۴ فراهــم کــرد. ســاعت 5 صبــح زمســتان ســال 139۴ 
اولیــن شــلیک ها از ســوی طالبــان آغــاز می شــود. در 
همیــن گیــرودار، مدیــر امنیــت ولســوالی یمــگان بــا ســردار 
ــا نزدیکی هــای  ــان ت ــد کــه طالب ــرد و می گوی تمــاس می گی
ولســوالی پیــش آمده انــد. ســردار واســکت زرهــی اش 
ــاق را  ــی دارد. ات ــر م ــالحش را ب ــد و س ــن می کن ــه ت را ب
ــز  ــه از مرک ــۀ ۴5 دقیق ــه فاصل ــه ب ــه مقصــد پوســته یی ک ب
ــد. ولســوالی  ــرک می کن ــه داشــته اســت، ت ولســوالی فاصل
ــرار  ــش ق یمــگان از دو ســو در چشــم انداز دو پوســتۀ ارت
داشــته اســت. بــر اســاس ادعــای ســردار، دولــت در ایــن 
دو پوســته جوان هــای تــازه فــارغ شــده یی را کــه پیــش از 
ایــن تجربــۀ درگیــری واقعــی را نداشــته اند، مســتقر کــرده 
ــر  ــوالی بی تأثی ــقوط ولس ــه در س ــت؛ واقعیتی ک ــوده اس ب

ــوده اســت. نب
در جمــع مردمــان یکــی از آنــان بــا قبــول ایــن شــرط کــه 
مبــادا کســی از وجــود او بــه طالبــان خبــر دهــد، ســردار را 
بــه خانــه می بــرد. ســردارمحمد ســخت مدیــون فــداکاری 
ــدارد. به هــر حــال،  ــاد ن ــه ی ــی از او را ب ــا نام او اســت، ام
ــان  ــور طالب ــه از حض ــواری ها و ترس هایی ک ــام دش ــا تم ب
ــردی  ــردم اعمــال می شــده اســت، م ــه و روان م ــر روحی ب
از اهالــی »ایرغیــس« او را بــه خانــه اش می بــرد. صورتــش 

ــد. دو شــب  ــه او می دهن ــری ب ــاس تمیزت را می شــوید و لب
ــت  ــد از گذش ــاند. بع ــه روز می رس ــه ب ــان خان را در هم
دو روز، طالبــان بــه هــدف یافتــن نیروهــای دولتــی اقــدام 
ــد.  ــس می کنن ــتای ایرغی ــای روس ــتجوی خانه ه ــه جس ب
ــی  ــزل جای ــرون از من ــردار او را در بی ــت س ــرای مصونی ب
در گودالــی کم عمــق و نمنــاک پنهــان می کننــد و روی 
ــه  ــب را همین گون ــه ش ــانند. س ــوب می پوش ــا چ آن را ب
ــارم ســرد زمســتان آن ســال و  ــد. شــب چه ســپری می کن
ــا  ــتاند. ب ــش را می س ــه امان ــت گلول ــی از اصاب ــم ناش زخ
ســروصداهای زیــاد از صاحــب خانــه می خواهــد تــا او را از 
ایــن محــل بیــرون بیــاورد و بــه طالبــان تحویــل دهــد. آنــان 
نــه تنهــا ســردار را بــه طالبــان تحویــل نمی دهنــد، بلکــه او 

ــد. ــال می دهن ــری انتق ــۀ گرم ت ــه خان را ب
بــه هــر روی، بــا ســپری  شــدن ۴5 دقیقــه، او به یکــی از این 
پوســته ها می رســد. گردوخــاک از هــر ســو بلنــد و روحیــۀ 
نیروهــای جــوان بی تجربــه به شــدت آشــفته اســت. ســردار 
ــه  ــه می دهــد و ب ــراد روحی ــه اف ــه کار می شــود. ب دســت ب
شــلیک های پی در پــی هــاوان طالبــان پاســخ می دهــد. 
ــاک  ــا گردو خ ــی ب ــالح های امریکای ــه س ــی  ک از آن جای
ــدادی  ــالح های تع ــرعت کار س ــرای س ــت، ب ــاس اس حس
ــن  ــان اولی ــن جری ــد. در ای ــاک کاری می کن ــراد را پ از اف
ــات  ــد. نشــانی از امکان ــت می کن ــانۀ او اصاب ــه ش ــه ب گلول
ــتمال  ــۀ دس ــت. او حلق ــوده اس ــته نب ــی در پوس ــه طب اولی
کاغــذی را بــر مــی دارد و تکه یــی از آن را روی زخــم 
ــا ســاعت 8 صبــح  ــا ایــن وضعیــت ت بازویــش می بنــدد. ب
ــه  ــاعت ب ــن س ــد. از ای ــه می یاب ــان ادام ــا طالب ــری ب درگی
ــش،  ــای ارت ــد. نیروه ــش می کن ــمن فروک ــش دش ــد آت بع
بــه خیــال اینکــه طالبــان مهمــات کــم آورده انــد، اقــدام بــه 
ــان  ــالح های امریکایی ش ــاک کاری س ــم آوری آب و پ فراه
ــه وســایل  ــه شــب بکشــد، کلی ــا اگــر جنــگ ب ــد، ت می کنن

فراهــم باشــد.
ــدف  ــای ه ــر مبن ــده و ب ــزی  ش ــان برنامه ری ــکوت طالب س
ــود. ســاعت یــک بعــد از ظهــر  ــه ب خــاص صــورت گرفت
راکت انــدازی طالبــان بــار دیگــر شــدت می گیــرد. در 
ــود  ــارج می ش ــت خ ــرل دول ــوالی از کنت ــۀ دوم، ولس حمل
و بــا تمــام امکانانتــش بــه دســت طالبــان می افتــد. ســقوط 
ــکند  ــم می ش ــش را در ه ــای ارت ــه نیروه ــوالی روحی ولس
ــه مقصــد نامشــخص  ــا و ب ــته ها را ره ــراد پوس ــه اف و هم
فــرار می کننــد. در ایــن میــان ســردار بــا جمعــی از 
ــن  ــا اولی ــی ب ــدک زمان ــس از گذشــت ان ــنگرانش، پ هم س
ــر  ــده می شــوند. ه ــه رو و پراکن ــان رو ب ــروه طالب ــن گ کمی
ــان  ــروی طالب ــا 5 نی ــه و ســردار ب ــه هــر ســو رفت کســی ب
تنهــا می مانــد. درگیــری میــان طالبــان و ســردار ســاعت ها 
طــول می کشــد. گاهــی طالبــان تــا چنــد متــری او نزدیــک 
می شــوند و از او می خواهنــد کــه ســالح خــود را بــر 
زمیــن بگــذارد و تســلیم شــود. آخریــن امیدهــای زنده گــی، 
او را وادار بــه ادامــۀ درگیــری می کنــد. در گیــرودار تقابــل 
ــاق  ــری دیگــری س ــی تی ــن پناه گاه ــیر یافت ــرار در مس و ف
ــرده و  ــا ک ــالحش را عص ــدازد. س ــای او را از کار می ان پ
ــان کــه پــس از  ــن از طالب ــرد. 5 ت ــاه می گی در گوشــه یی پن
ــرده  ــاکار ک ــون ن ــه ســردار را اکن ــی ک ســاعت ها درگیری ی

اســت، او را بــه حــال خــودش رهــا بــه امیــد دســت یافتن 
ــد. ــرک می کنن ــل را ت ــی مح ــای جنگ ــه غنیمت ه ب

جمعــی از بــزرگان روســتا بــرای بــار دیگــر تصمیــم 
ــش  ــال ها پی ــه س ــی  ک ــن، کس ــا فصیح الدی ــا ب ــد ت می گیرن
در روســتا و مســجد آنــان شــاگردی کــرده بــوده، گفت و گــو 
کننــد. در پاســخ بــه اصــرار مــردم، والــی نام نهــاد طالبــان بــا 
بیــان اینکــه هرچنــد تعــداد زیــادی از مجاهدیــن آنــان بــا 
فیــر نیروهــای دولتــی بــه »شــهادت« رســیده اســت، امــا او 
ــا  ــردار را ره ــفیدان محــل س ــه ریش س ــرام ب ــر احت به خاط
ــا موعــد رهایــی او  ــد کــه از اکنــون ت ــا ایــن قی ــد، ب می کن
ــرار داشــته باشــد.  ــان ق ــای طالب ــار نیروه بایســتی در اختی
ــور  ــه منظ ــر را ب ــت روز دیگ ــرا، او هف ــن ماج ــس از ای پ
کشــف ســالح ها و امکانــات دولتــی، اگــر در جایــی پنهــان 
ــبانه را  ــکنجه های ش ــی و ش ــان بازجوی ــزد طالب ــد، ن باش
ــک  ــه ی ــن شــکنجه ها او ب متحمــل می شــود. در فرجــام ای
ــان  ــرای آن ــا ب ــت حت ــه دول ــرده اســت ک ــا می ک ــز اکتف چی
ــان  ــزی را پنه ــی چی ــات دولت غــذا نمــی  رســانده، از امکان

نکــرده اســت.
ایــن درگیــری بــر فــراز قریــۀ »ایرغیــس« در جریــان 
بــوده اســت. پــس از فروکش کــردن درگیــری دو تــن 
ــد و او را  ــردار می آین ــوی س ــه س ــل رو ب ــان مح از جوان
ــی  ــود نظام ــر وج ــد. خب ــل می کنن ــه منتق ــجد قری ــه مس ب
ارتــش تمامــی قریــه را در می گیــرد و ریش ســفیدان از 
ــر  ــر س ــو ب ــد. گفت و گ ــه می زنن ــجد را حلق ــو مس ــر س ه
ــد  ــا می توانن ــی را کج ــی دولت ــه زخم ــرد ک ــن در می گی ای
از دیــد طالبــان دور نگــه دارنــد. مســجد، خانــه و کاهــدان 
ــال  ــت. انتق ــوده اس ــث ب ــورد بح ــای م ــات گزینه ه حیوان
او بــه خانــه از ایــن جهــت خطــرزا بــوده اســت کــه اگــر 
طالبــان از وجــود او باخبــر می شــدند، برعــالوه او خانــه را 
نیــز بــه آتــش می کشــیدند. از همیــن رو، تصمیــم بــر ایــن 

ــد. ــه دارن ــجد نگ ــج مس ــه او را در کن ــود ک می ش
موعــد نمــاز، طالبــان را از هــر ســو بــه مســجد می کشــاند. 
علی رغــم وجــود خطــی از خــون در صحــن مســجد، امــا 
طالبــان وجــود ســردار زخمــی را احســاس نمی کننــد. 
سالح های شــان را پیــش پنجــرۀ اتاقــی کــه اکنــون ســردار 
در اوســت، تکیــه داده و بــه نمــاز می ایســتند. پــس از 
ــه را  ــه و قری ــش گرفت ــان را در پی ــی راه ش ــی کوتاه زمان

ــد. ــه می کنن تخلی
مــرگ،  تنگناهــای  از  ســردار  باره گــی  چنــد  عبــور 
ــکان او  ــورد م ــته و در م ــر واداش ــه تفک ــل را ب ــردم مح م
ــا  ــان ب ــان یکــی از آن ــد. در جمــع مردم تجدیدنظــر می کنن
قبــول ایــن شــرط کــه مبــادا کســی از وجــود او بــه طالبــان 
ــردارمحمد  ــرد. س ــه می ب ــه خان ــردار را ب ــد، س ــر ده خب
ســخت مدیــون فــداکاری او اســت، امــا نامــی از او 
ــواری ها و  ــام دش ــا تم ــال ب ــر ح ــدارد. به ه ــاد ن ــه ی را ب
ترس هایی کــه از حضــور طالبــان بــر روحیــه و روان مــردم 
ــس« او را  ــی »ایرغی ــردی از اهال ــال می شــده اســت، م اعم
بــه خانــه اش می بــرد. صورتــش را می شــوید و لبــاس 
تمییزتــری بــه او می دهنــد. دو شــب را در همــان خانــه بــه 
روز می رســاند. بعــد از گذشــت دو روز، طالبــان بــه هــدف 
ــای  ــه جســتجوی خانه ه ــدام ب ــی اق ــای دولت ــن نیروه یافت

روســتای ایرغیــس می کننــد. بــرای مصونیــت ســردار، او را 
ــاک  ــی کم عمــق و نمن ــی در گودال ــزل جای ــرون از من در بی
ــا چــوب می پوشــانند. ســه  ــد و روی آن را ب ــان می کنن پنه
ــارم ســرد  ــد. شــب چه ــه ســپری می کن شــب را همین گون
زمســتان آن ســال و زخــم ناشــی از اصابــت گلولــه امانــش 
ــه  ــب خان ــاد از صاح ــروصداهای زی ــا س ــتاند. ب را می س
ــه  ــاورد و ب ــرون بی ــل بی ــن مح ــا او را از ای ــد ت می خواه
طالبــان تحویــل دهــد. آنــان نــه تنهــا ســردار را بــه طالبــان 
تحویــل نمی دهنــد، بلکــه او را بــه خانــه گرم تــری انتقــال 

می دهنــد.
ــر  ــش در براب ــت روز پی ــتا، هف ــی روس ــام اهال ــد تم هرچن
ــه  ــی ب ــرد دولت ــه از وجــود ف ــد ک ــرده بودن ــد ک ــران عه ق
ــان  ــی از می ــراً کس ــا ظاه ــد، ام ــزارش نمی دهن ــان گ طالب
ــردار را  ــود س ــر وج ــان خب ــه طالب ــکنی و ب ــان عهدش آن
ــاری  ــت روز ق ــت هف ــس از گذش ــود. پ ــرده ب ــزارش ک گ
ــا  ــرای بدخشــان ب ــان ب ــاد طالب ــی نام نه ــن«، وال »فصیح الدی
ــردم  ــد از م ــه محــل  می آین جمــع دیگــری از فرماندهــان ب
ــت  ــان دس ــه آن ــش از آنک ــردار را پی ــه س ــد ک می خواهن
ــر  ــر اث ــد. ب ــرون کنن ــش بی ــوند، از مخفی گاه ــه کار ش ب
فشــارهای طالبــان، مــردم تصمیــم می گیرنــد تــا ســردار را 
بــه طالبــان تحویــل دهنــد، بــه اســتثنای ریش ســفیدی کــه 
بــه حاجــی مشــهور بــوده اســت. حاجــی در میانــه راه بــه 
ــر  ــان را در نظ ــای اسالمی ش ــه ارزش ه ــد ک ــردم می گوین م
بگیرنــد و فــرد دولتــی را بــه طالبــان تحویــل ندهنــد، حتــی 

ــدد. ــه ببن ــه گلول ــان را ب ــان هــر یــک از آن اگــر طالب
جمعــی از بــزرگان روســتا بــرای بــار دیگــر تصمیــم 
ــش در  ــن، کســی که ســال ها پی ــا فصیح الدی ــا ب ــد ت می گیرن
ــوده، گفت و گــو  ــان شــاگردی کــرده ب روســتا و مســجد آن
ــان  ــی نام نهــاد طالب ــردم، وال ــه اصــرار م ــد. در پاســخ ب کنن
بــا بیــان اینکــه هرچنــد تعــداد زیــادی از مجاهدیــن آنــان با 
فیــر نیروهــای دولتــی بــه »شــهادت« رســیده اســت، امــا او 
بــه خاطــر احتــرام بــه ریش ســفیدان محــل ســردار را رهــا 
ــا موعــد رهایــی او  ــد کــه از اکنــون ت ــا ایــن قی ــد، ب می کن
ــرار داشــته باشــد.  ــان ق ــای طالب ــار نیروه بایســتی در اختی
ــور  ــه منظ ــر را ب ــت روز دیگ ــرا، او هف ــن ماج ــس از ای پ
کشــف ســالح ها و امکانــات دولتــی، اگــر در جایــی 
پنهــان باشــد، نــزد طالبــان بازجویــی و شــکنجه های شــبانه 
ــه  ــکنجه ها او ب ــن ش ــام ای ــود. در فرج ــل می ش را متحم
یــک چیــز اکتفــا می کــرده اســت کــه دولــت حتــی بــرای 
آنــان غــذا نمی رســانده، از امکانــات دولتــی چیزیــرا پنهــان 

نکــرده اســت.
ــا  ــس و ب ــزرگان ارغی ــی ب ــا درمیان ــس از پ در فرجــام او پ
ــت  ــه دول ــارج و ب ــان خ ــرو طالب ــت 15 روز از قلم گذش
ــای دوره  ــام هزینه ه ــت تم ــد دول ــود. هرچن ــپرده می ش س
درمــان او را پرداختــه، امــا عــدم همــکاری صادقانــه مقام هــا 
در روز حادثــه و بی مباالتــی در برابــر جــان فرزنــدان ایــن 
خــاک، انگیــزه کار در ارتــش را از او گرفــت. او اکنــون عصا 
بــه دســت همــه روزه رو به ســوی کاری کــه معلــوم نیســت 

ــد. ــرک می کن ــه را ت کجاســت، خان
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سردار چگونه از دست طالبان نجات پیدا کرد؟
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از  برخــی  و  اســت  بحــران  در  دموکراســی 
آن  علــت  را  نادانــی  و  جهــل  صاحب نظــران، 
ــی  ــم امریکای ــۀ مه ــک روزنام ــعار ی ــه ش ــد. ب می دانن
جهــل  ظلمــِت  در  »دموکراســی ها  کنیــد:  توجــه 
ــه  ــانه ب ــخی ساده اندیش ــعار، پاس ــن ش ــد.« ای می میرن
ــان  ــر جه ــی و پوپولیســم در سراس ــور اقتدارگرای ظه
ــی از  ــعار ناش ــن ش ــت ای ــد، محبوبی ــت. بی تردی اس
توســل بــه همــان منطــق »جنبــش روشــنگری« اســت 
کــه شــناخت را معــادل بــا قــدرت و پیشــرفت 
ــردم  ــر م ــتدالل، اگ ــن اس ــاس ای ــر اس ــمارد. ب می ش
ــپ آگاه  ــد ترام ــل دونال ــت مدارانی مث ــدِی سیاس از ب
شــوند، از آنهــا روی برمی گرداننــد و دموکراســی 

می یابــد. نجــات 
ــکوفایی  ــق و ش ــرای رون ــفافیت ب ــک ش ــدون  ش ب
ــه آن  ــن ب ــا ای ــت ام ــی اس ــی حیات ــرال  دموکراس لیب
معنــا نیســت کــه شــفافیت، لیبــرال  دموکراســی را بــه 

ــی را از  ــش لیبرال دموکراس ــی آورد و فقدان ــود م وج
ــی و  ــک مل ــت دموکراتی ــا حاکمی ــن می برد-قرن ه بی
ــن  ــواه ای ــی گ ــک اروپای ــت دموکراتی ــا حاکمی دهه ه
ــی از آن  ــری ناش ــن نظ ــتی چنی ــت. نادرس ــر اس ام
اســت کــه بــر طیــف گســترده یی از مفروضــات غلــط 
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــن آنه ــه مهمتری ــتوار اســت، ک اس
تصــور می کنیــم کــه تنویــر افــکار بــرای روشــنگری 

و روشن اندیشــی کافــی اســت.
از  انگشت شــماری  تعــداد  تنهــا  واقــع،  در 
دموکراســی ها در ظلمــت جهــل از بیــن رفته انــد. 
ــف  ــارز آلمــان وایمــار کــه در آن آدول ــال ب ــی مث حت
ــید و  ــدرت رس ــه ق ــک ب ــای دموکراتی ــر از راه ه هیتل
ــه  ــان را ب ــرد و جه ــن ب ــی را از بی ــپس دموکراس س
ــت«  ــت، در »ظلم ــخ انداخ ــۀ تاری ــن ورط مهلک تری
ــتند،  ــد می دانس ــا بای ــتند، ی ــه می دانس ــداد. هم رخ ن
ــروش او،  ــاب پرف ــدی دارد. کت ــه عقای ــر چ ــه هیتل ک
»نبــرد مــن«، کــه پــس از کودتایــی نافرجــام در زنــدان 
نوشــت، نثــر بــدی داشــت امــا نظــرات یهودســتیزانه 
ــرار  ــوع تک ــد ته ــر ح ــا س ــتیزانه را ت و دموکراسی س
نظــام دموکراتیــک را  می کــرد. هیتلــر در حالــی 
ــر و ُگنــده  برچیــد کــه رســانه های مســتقل، ُســر و ُم

ــد. بودن

در ســال های اخیــر نیــز رهبــران اقتدارگــرا بــه 
ــد.  ــبه برچیده ان ــی را یک ش ــرال  دموکراس ــدرت لیب ن
ــف  ــرال را تضعی ــی لیب ــته مبان ــته و پیوس ــا آهس آنه
ــاس  ــه و اس ــه پای ــج ب ــه تدری ــپس ب ــد و س می کنن
ــل  ــی مث ــانند. اقتدارگرایان ــیب می رس ــات آس انتخاب
رجــب طیــب اردوغــان، والدیمیــر پوتیــن، نیــکالس 
ــی ها را  ــرال  دموکراس ــان لیب ــور اورب ــادورو و ویکت م
بــا دقــت و اغلــب بــا احتیــاط برچیده انــد، گام بــه گام، 
ــبتًا  ــانه های نس ــاز، رس ــل در آغ ــِر، حداق ــر نظ و زی
آزاد و مســتقل. ایــن رهبــران صریحــًا می گوینــد کــه 
ــد و  ــان بیزارن ــد، از مخالف ــه  دارن نظــرات اقتدارگرایان
ــر  ــن تغیی ــخ و ب ــی را از بی ــام سیاس ــد نظ می خواهن

ــد. دهن
ــاع  ــرا در دف ــران اقتدارگ ــوارد، رهب ــیاری از م در بس
ــرال  دموکراســی  ــه لیب ــات« خــود ب ــک »ضرب از تک ت
ــه سیاســت های مشــابهی در دیگــر دموکراســی های  ب

ــت  ــان، نخس ــور اورب ــد. ویکت ــاره می کنن ــی اش غرب
وزیــر مجارســتان، در ایــن کار خبــره اســت و از 
ــن و  ــا قوانی ــۀ اروپ ــرِف اتحادی ــرف و آن ط ــن ط ای
ــم- ــول کی ــه ق ــا، ب ــد ت ــاب می کن ــی را انتخ نهادهای
لِیــن ِشــپِل، جامعه شــناس امریکایــی، یــک »حکومــت 
ــتاین،  ــل فرانکنش ــت مث ــازد. درس ــتاینی« بس فرانکنش
هیــوالی داســتان مـِـری ِشــلی کــه بــا ســِر هــم کــردن 
اعضــای بــدن انســان خلــق می شــود، حکومــت 
ــک  ــن دموکراتی ــکل از قوانی ــم متش ــتاینی ه فرانکنش
ــتند،  ــک هس ــن، دموکراتی ــن قوانی ــک ای اســت. تک ت
ــا،  ــاص آنه ــب خ ــا ترکی ــند، ام ــد باش ــا می توانن ی

حکومتــی غیردموکراتیــک می آفرینــد.
بنابرایــن، زیــِر ذره بیــن قــرار دادن تک تــک ایــن 
قوانیــن، بــه تنهایــی، ماهیــت فرانکنشــتاینی حکومــت 
ــاط  ــه ارتب ــه ب ــی ک ــا زمان ــرد. ت ــد ک ــا نخواه را افش
تک تــک عناصــر ســازنده اشــاره نکنیــم، هیــچ اقدامــی 
ــرار را در  ــر و اضط ــود احســاس خط ــودِی خ ــه خ ب
ــد  ــود نخواه ــه وج ــازمان ها ب ــهروندان و س ــان ش می
ــِر  ــای بی اث ــه واکنش ه ــوان ب ــال، می ت ــرای مث آورد. ب
اتحادیــۀ اروپــا بــه حمــالت تقریبــًا یک دهه یــی 
اوربــان بــه دموکراســی در مجارســتان یــا واکنش هــای 
ــردم  ــی از م ــلب رأی بعض ــه س ــم ب ــدان  محک نه چن

ــت  ــه ایال ــکا )از جمل ــای امری ــیاری از ایالت ه در بس
ــا( اشــاره کــرد. خــودم، جورجی

رســانه ها  ذره بیــن  زیــر  می تواننــد  دموکراســی ها 
ــار  ــًا »اخب ــه صرف ــانه هایی ک ــد. رس ــن برون ــم از بی ه
را گــزارش می دهنــد« و آن را تحلیــل نمی کننــد، 
بــه  وقتــی  تنهــا  و  نمی شــوند  روندهــا  متوجــه 
ــر  ــی دی ــر خیل ــه دیگ ــد ک ــی پی می برن ــر واقع خط
ــد  ــی روزِن، منتق ــل، ِج ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس ش
ــانه یی  ــق رس ــه از منط ــت ک ــاه  اس ــد م ــانه، چن رس
ــرا  ــران اقتدارگ ــرا رهب ــد زی ــت می کن ــدی حمای جدی
ــد و از آن  ــاد گرفته ان ــی ی ــه خوب ــی را ب ــق قدیم منط
ــن،  ــل م ــم، مث ــد. او ه ــره می برن ــود به ــع خ ــه نف ب
ــام  ــد به ن ــدی در هلن ــوآوری رســانه یی جدی ــی ن حام
»گزارشــگر« اســت. ایــن رســانه وعــده می دهــد کــه 
ــه »اخبــار غیرفــوری« و روندهایــی بپــردازد کــه در  ب

ــد. ــان دارن ــه جری ــار روزان ــِس اخب پ
رســانه ها  بــرای  ترامــپ  مثــل  اقتدارگرایانــی 
ــانه ها  ــع رس ــه نف ــا ب ــه آنه ــن ب ــد، و پرداخت جذاب ان
و خــود ایــن افــراد اســت. امــا رســانه ها بایــد تــرک 
اعتیــاد کننــد و بــه تهدیــدات واقعــی علیه دموکراســی 
بپردازنــد و نگذارنــد کــه اقتدارگرایــان افــکار عمومــی 
را منحــرف کننــد. بــا ایــن حــال، حتــا اگــر رســانه ها 
چنیــن کننــد امــا نخبــگان فرهنگــی، اقتصــادی، 
ــا  ــکار ب ــت آش ــای مخالف ــه ج ــی ب ــی و دین سیاس
ــد،  ــه دهن ــا ادام ــا آنه ــکاری ب ــه هم ــان ب اقتدارگرای
ــاز هــم دموکراســی ها از بیــن خواهنــد رفــت. اگــر  ب
ــری از  ــای بهت ــرات، آلترناتیوه ــت مداران دموک سیاس
ــی ها  ــم دموکراس ــاز ه ــد ب ــه ندهن ــان ارای اقتدارگرای

ــد شــد. ــود خواهن ناب
مثــال بــارز ایــن وضعیــت غم انگیــز مجارســتان 
ــت  ــن گام را در جه ــته آخری ــۀ گذش ــه هفت ــت ک اس
ایجــاد یــک حکومــت اقتدارگــرای )رقابتی( برداشــت 
و نظــارت مســتقل قــوۀ قضائیــه بــر دولــت را 
ــۀ  ــاًل هم ــان عم ــار اورب ــوان و انص ــرد. اع ــن ب از بی
رســانه های مجارســتان را در اختیــار دارنــد، و در 
نتیجــه ایــن اقــدام »در ظلمــِت« بی خبــری رخ داد امــا 
ــر داشــتند و دســت کــم  همــه از اقدامــات قبلــی خب
رســانه هایی کــه هنــوز مســتقل بودنــد آن اقدامــات را 

ــتند. ــر نظــر داش زی
اخبــار  بین المللــی  رســانه های  برایــن،  افــزون 
ــرال« را  ــت غیرلیب ــک »حکوم ــاد ی ــه ایج ــوط ب مرب
ــتی  ــا همدس ــد ام ــش داده ان ــروح پوش ــور مش ــه ط ب
ــان  ــازی آلم ــت خودروس ــی، از صنع ــگان خارج نخب
تــا »حــزب مــردم اروپــا«، ســبب شــده کــه اتحادیــۀ 
ــد.  ــان نباش ــا اورب ــه ب ــه مقابل ــادر ب ــل و ق ــا مای اروپ
ــه  ــوند ک ــل می ش ــی متوس ــۀ واه ــن بهان ــه ای ــا ب آنه
ــد،  ــه روی او می انجام ــه میان ــان ب ــا اورب ــکاری ب هم
ــان وی را تندروتــر خواهــد  در حالــی کــه طــرد اورب
کــرد. امــا آنهــا در عیــن حــال بــه درســتی می گوینــد 
کشــور  سیاســت مدار  محبوب تریــن  اوربــان  کــه 
و  چنددســته،  شــدت  بــه  اپوزیســیوِن  و  اســت، 
ــو  ــچ آلترناتی ــان، هی ــرم اورب ــریک ج ــدی ش ــا ح ت

نمی دهــد. ارایــه  عملی یــی 
ــل  ــن عوام ــۀ ای ــارۀ هم ــد درب ــانه ها بتوانن ــاید رس ش
تحلیل هــای  بــا  و  کننــد  اطالع رســانی  بیشــتر 
ــا  ــد. م ــا را نشــان دهن ــان آنه ــاط می ــنگرانه ارتب روش
بایــد بــه روندهــای بنیادیــن »اخبــار روز« توجــه کنیــم 
ــمان را  ــپ حواس ــت ترام ــر توئی ــه ه ــم ک و نگذاری
پــرت کنــد یــا فقــط بــر اخبــار دم دســت تمرکــز کنیــم 
ــر و  ــر س ــی پ ــای مطبوعات ــن کنفرانس ه ــل آخری )مث
ــه ها(. از  ــن دسیس ــا جدیدتری ــفید ی ــدای کاخ س ص
ــه دموکراســی ها  ــور ک ــه بگذریــم، همان ط ــر چ ه
ــق  ــد در ظلمــت جهــل شــکوفا شــوند، رون نمی توانن
ــم  ــی ه ــنایی ِ آگاه ــتبدادی در روش ــای اس حکومت ه

محــال اســت.

سال l10 شمارۀ مسلسل l2439 چهارشنبه1حوت/ اسفند l1397 14 جمادی الثانی l1440 20 فبروری 2019
www.mandegardaily.com

محمد قاسم رحمانی

سهـمیه بنـدی کانکـور 
خـال ف قانـون اسـاسی است! افـول دموکـراسی صـرفاً 

معلـول نادانـی نیست

ــتان  ــت افغانس ــی، دول ــون اساس ــم قان ــادۀ هفت ــاس م ــر اس ب
ملتــزم بــه رعایــت مفــاد میثاق هایــی اســت کــه بــه آن 
ــه  ــال 1983 ب ــتان در س ــت افغانس ــت. دول ــده اس ــق ش ملح
ــی و فرهنگــی  ــوق اقتصــادی، اجتماع ــی حق ــاق بین الملل میث
ملحــق شــده اســت، پــس ملتــزم بــه رعایــت مفــاد آن اســت. 
ــا در  بنــاًء طــرح ســهمیه بندی کانکــور بــر اســاس والیــت، ب
ــی و  ــای بین الملل ــل، برخــالف معیاره ــل ذی نظرداشــت دالی

ــد. ــتان می باش ــت افغانس ــدات دول تعه
مــادۀ چهــل و ســوم قانــون اساســی افغانســتان، حــق آمــوزش 
ــم  ــت: »تعلی ــناخته اس ــمیت ش ــه رس ــن ب ــرورش را چنی و پ
ــا درجــه لیســانس  ــاع افغانســتان اســت کــه ت حــق تمــام اتب
در موسســات تعلیمــي دولتــي بــه صــورت رایــگان از طــرف 

ــردد.« ــن مي گ ــت تأمی دول
ــردد،  ــتنباط می گ ــور اس ــادۀ مزب ــوای م ــه از فح ــوری ک ط
قانون گــذار میــان تعلیمــات ابتدائیــه، متوســطه و تحصیــالت 
عالــی تفکیــک قایــل نشــده اســت و دسترســی بــه آنهــا را بــه 

ــه رســمیت شــناخته اســت.  همــه شــهروندان ب
امــا در اســناد بین المللــی میــان تعلیمــات ابتدائیــه و متوســطه 
از یــک طــرف و تحصیــالت عالــی از ســوی دیگــر، تفکیــک 
قایــل شــده اســت. چنانچــه فقــرۀ )2( مــادۀ ســیزدهم میثــاق 
بیــن المللــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی چنیــن 

بیــان مــی دارد: 
ــاري باشــد و  ــد اجب ــرورش ابتدایــی بای »الــف( آمــوزش و پ

ــرد. رایــگان در دســترس عمــوم قــرار گی
ــف از  ــکال مختل ــه اش ــطه ب ــرورش متوس ــوزش و پ ب( آم
جملــه آمــوزش و پــرورش فنــی و حرفه یــی متوســطه بایــد 
ــیلۀ  ــژه وس ــی بهوی ــایل مقتض ــۀ وس ــه کلی ــد و ب ــم یاب تعمی
ــی در  ــرورش مجان ــوزش و پ ــی آم ــردن تدریج ــول ک معم

ــرد. ــرار گی ــی ق ــترس عموم دس
ج( آمــوزش و پــرورش عالــی بایــد بــه کلیــه وســایل 
مقتضــی به ویــژه بهوســیله معمــول کــردن تدریجــی آمــوزش 
ــتعداد  ــاس اس ــل براس ــاوي کام ــه تس ــی ب ــرورش مجان و پ

ــرد.« ــرار گی ــوم ق ــترس عم ــس در دس هرک
ــت  ــوان دریاف ــا )ج( می ت ــف( و )ب( ب ــز )ال ــه ج ــا مقایس ب
ــه  ــرای هم ــطه ب ــه و متوس ــرورش ابتدائی ــوزش و پ ــه آم ک
ــورد  ــور، در م ــاق مزب ــا میث ــد؛ ام ــد باش ــترس بای ــل دس قاب
اســاس  )بــر  یــا  اصــل شایســتگی  عالــی،  تحصیــالت 
اســتعداد( را معیــار قــرار داده اســت. یعنــی بــرای تحصیــالت 
عالــی، بایــد اســتعداد درخواســت کنندهــگان بــرای ورود بــه 
موسســات تحصیــالت عالــی دولتــی بــه آزمــون گرفتــه شــود 
و در فرجــام کســانی کــه نمــرات عالــی اخــذ می نماینــد بــه 

ــد. ــدا کنن ــی دسترســی پی ــی دولت ــالت عال تحصی
بنابرایــن، قیــد نمــودن هــر نــوع معیــار دیگــر بــه جــز اصــل 
ــی،  ــالت عال ــه تحصی ــرای ورود ب ــتعداد ب ــتگی و اس شایس
برخــالف معیــار مصرحــه در جــز )ج( فقــرۀ )2( مــادۀ 
ســیزدهم میثــاق می باشــد. از آنجایــی کــه ســهمیه بندی 
ــراد شایســته تر  ــت باعــث محــروم شــدن اف ــر اســاس والی ب

ــد. ــاق می باش ــور میث ــادۀ مزب ــا م ــاد ب ــود، در تض می ش
دولــت بــه جــای نقــض میثــاق مزبــور، بایــد بــا بــه تدریــج 
ــرف  ــه از یک ط ــت ک ــر می گرف ــی را در نظ ــر راه حل و تدب
اصــل شایســتگی صدمــه نمی دیــد و از ســوی دیگــر باعــث 
ــدن  ــد. بری ــی در کشــور می ش ــوزش عال ــوازن آم ــعه مت توس

ســهم افــراد شایســته راه حــل نیســت.

کاس موده/ برگردان: عرفان ثابتی
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دیلی میــل، برمبنــای تحقیــق ســازمان بین المللــی حمایــت 
ــودک در  ــه صد ک ــه س ــه روزان ــزارش داده ک ــودکان، گ از ک
جهــان و عمدتــًا در کشــورهای درگیــر جنــگ مثــل افغانســتان، 
ــه نخســتین ســالروز  ــن ک ــش از ای ســوریه، عــراق و یمــن پی
تولدشــان را تجلیــل کننــد، در نتیجــۀ درگیری هــای مســلحانه 
می دهنــد.  دســت  از  را  خــود  جان هــای  خشــونت ها  و 
ــه حفاظــت از  ــد کــه تحقیــق ســازمان خیری دیلی میــل می گوی
ــی کــه در مناطــق  ــل نوزدان کــودکان، از رقــم وحشــت ناک قت
ــه این ســو  ــال 1990 ب ــس از س ــد، پ جنگــی زندهگــی می کنن

ــت دارد. حکای
دیلی میــل در گــزارش خــود بــه نقــل از نتیجــۀ تحقیــق 
ــه  ــت ک ــه اس ــودکان، گفت ــت از ک ــی حفاظ ــازمان بین الملل س
ــوزاد در  ــون ن ــم میلی ــدود نی ــر ح ــال اخی ــان پنج س در جری
ســاحات جنگــی کشــورهایی مثــل افغانســتان، عــراق، ســوریه 
و یمــن جــان باخته انــد. ایــن روزنامــۀ بریتانیایــی تأکیــد کــرده 
کــه بخشــی از ایــن کــودکان به دلیــل فقــر و آســیب های 
ــد. ــان باخته ان ــفاخانه ها ج ــگ و خشــونت در ش ــی از جن ناش
میلیــون   ۴20 نیــز  هم اکنــون  کــه  می گویــد  دیلی میــل 
کــودک، یعنــی از هــر پنــج کــودک، یــک کــودک در ســاحات 
ــه  ــرده ک ــد ک ــه تأکی ــن روزنام ــد. ای ــی می کنن ــی زندهگ جنگ
رقــم درشــت حضــور کــودکان در ســاحات جنگــی، از ســال 
ــد  ــل می افزای ــابقه اســت. دیلی می ــرف بی س ــن ط ــه ای 1990 ب
کــه بخــش عمــدۀ ایــن کــودکان در منازعــات مســلحانه 
ــی  ــرات ناش ــا اث ــوند، ام ــته نمی ش ــتقیم کش ــورت مس ــه ص ب
ــر  ــنگی و دیگ ــاری، گرس ــل بیم ــری از قبی ــگ و درگی از جن

ــود.  ــوزادان می ش ــن ن ــان باخت ــث ج ــدید باع ــیب های ش آس
ــا  ــال های 2013 ت ــن  س ــه بی ــده اســت ک ــزارش آم ــن گ در ای
ــق  ــال در مناط ــر یک س ــودک زی ــزار ک ــدود 550 ه 2017، ح
تحــت منازعــه جــان داده انــد. براســاس ایــن گــزارش، هــرگاه 
ــم  ــزوده شــود، رق ــار اف ــن آم ــه ای ــج ســال ب ــر پن کــودکان زی
ــزار  ــه 870 ه ــر ب ــال اخی ــج س ــودکان در پن ــن ک ــان باخت ج

کــودک می رســد.
کویــن واتکینــز رییــس ســازمان حفاظــت از کــودکان، از 
بریتانیــا خواســته تــا از نفــوذ خــود بــرای حفاظــت از کــودکان 
در مناطــق جنگــی اســتفاده کنــد. او تأکیــد کــرده کــه کــودکان 
در مناطــق جنگــی از درگیری هــای مســلحانه وحشــت  دارنــد.
ســازمان بین المللــی حفاظــت از کــودکان، روز جمعــه بــا 
انتشــار گزارشــی، از افغانســتان بــه عنــوان یکــی از ده »بدتریــن 
ــود.  ــرده ب ــام ب ــان ن ــطح جه ــودکان در س ــرای ک ــور« ب کش
ــی،  ایــن ســازمان کشــورهای افغانســتان، یمــن، ســودان جنوب
ــک کنگــو،  ــزی، جمهــوری دموکراتی ــای مرک جمهــوری افریق
ــوان  ــه عن ــومالی را ب ــه و س ــا، نیجری ــراق، مالزی ــوریه، ع س
ــت.  ــرده اس ــی ک ــودکان معرف ــرای ک ــورها« ب ــن کش »بدتری
ــن  ــودکان در ای ــودکان، ک ــت از ک ــازمان حفاظ ــۀ س ــه گفت ب
کشــورها در جریــان ســال 2017، شــدیداً تحــت تأثیــر جنــگ، 
ــی و  ــات آموزش ــه امکان ــی ب ــدم دسترس ــر و ع ــونت، فق خش
صحــی قــرار داشــته اند. ایــن ســازمان بین المللــی در گــزارش 
خــود می گویــد کــه بیشــتر کــودکان در ســطح جهــان، در طــول 
ــونت  ــگ و خش ــر از جن ــق متأث ــر در مناط ــال اخی ــت س بیس

زندهگــی می کننــد.

ــر  ــې ت ــي چ ــت واي ــوري ریاس ــتان جمه د افغانس

اوســه د ســیايس ګوندونــو لــه لــوري د انتخابــايت 

کمېســیونونو د کمېشــرانو ُپســت تــه شــااوخوا اتــه 

کســان معــريف شــوي دي.

ــر  ــنبې ت ــې د پنجش ــي چ ــت واي ــوري ریاس جمه

ورځــې بــه انتخابــايت کمېســیونونو ته د کمېشــرانو 

ــت  ــو لېس ــه د کاندیدان ــتونو ت ــاء ُپس او د داراالنش

ــپړ يش. بش

ــوري  ــارون چخانس ــد ه ــمرش ویان ــان ولس د افغ

ــانو  ــو کس ــه د ات ــر اوس ــل ت ــه ووی ــو ت ازادي راډي

لېســت جمهــوري ریاســت تــه ســپارل شــوی دی.

ــور  ــوږ راپ ــې م ــه چ ــر اوس ــل: »ت ــوړي ووی نوم

لــرو د ګوندونــو لــه لــوري اتــه کســه معــريف 

شــوي، دغــه لــړۍ عــادي روانــه ده، ان شــاءالله پــه 

راتلونکــو څــو ورځــو کــې بــه ټــول کســان معــريف 

يش او تــر پنجشــنبې پــورې بــه لېســت بشــپړ يش.«

قانــون  د  انتخاباتــو  د  ولســمرش  اوونــۍ  تېــره 

ــو  ــه صادرول ــان پ ــو فرم ــل شــوې طرحــه د ی تعدی

رسه توشــیح کــړه او د قانــون لــه نافذېــدو رسه 

ســم جمهــوري ریاســت اعــان وکــړ چــې د 

ــر بنســټ د انتخابــايت کمېســیونونو  نــوي قانــون پ

ــوي دي. ــرې ش ــدو لی ــه دن ــران ل کمېش

ــې وزارت کــې  ــه عدلی ــه مخــې پ ــون ل ــوي قان د ن

ــورې  ــو پ ــه انتخابات ــه او پ ــیايس ګوندون ــت س ثب

اړونــد مــدين ټولنــې بایــد د شــااوخوا ۹۰ کســانو 

ــو  ــپاري، څ ــه وس ــت ت ــوري ریاس ــت جمه لېس

ولســمرش لــه دې ډلــې ۱۳ کســان د انتخابــايت 

ــه نــور د دغــو  کمېســیونونو د کمېشــرانو او دوه تن

کمېســیونونو د دارالنشــاء د رئیســانو پــه توګــه 

ــي. وټاک

د  چــې  راغــي  کــې  قانــون  انتخابــايت  پــه 

ــمتي  ــي، س ــد قوم ــې بای ــو ک ــه ټاکل ــرانو پ کمېش

جوړښــتونه پــه پــام کــې ونیــول يش او پــه ټولــو ۱۵ 

ــد پنځــه تنه یــې  معــريف کېدونکــو کســانو کــې بای

ښــځې وي.

ــو  ــار ی ــو د څ ــه انتخابات ــې پ ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

شــمېر بنســټونه وايــي چــې د کمېشــرانو پــه ټاکلــو 

کــې پــه قانــون کــې راغــي رشایــط بایــد پــه جــدي 

ډول پــه پــام کــې ونیــول يش.

روزانهسهصدکودک
درنخستینسالتولدشانکشتهمیشوند

ارګ:

دانتخـابايتکمېـشرنانـوپُست

تهشـااوخـوااتهکسـانمعـريفشـوي

موضــوع:اعــانتــدارکات)42(قلــمملزمــهطبــیو)49(قلــممــواد
البراتــواریوبانکخــونشــفاخانهشــهیدداکترکــرامالدیــنوکیــلزاده

شـفاخانه والیتـی شـهید داکترکـرام الدیـن وکیـل زاده ازتمـام داوطلبـان واجـد 
شـرایط دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی)91( قلـم ملزمـه طبـی ومـواد 
MoPH/GDCM/ نمبرتشـخیصیه  دارای   ، وبانکخـون  البراتـواری  ورمـواد 
سربسـته  وآفرهـای  نمـوده  اشـتراک   G01/1398/HRP/SMGHP/NCB
خویـش را اعتبـار ازنشـراعالن الـی 21 روز تقویمی مطابق شـرایط شـرطنامه به 

لسـان دری ، طبـق قانـون وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نماینـد.
بـرای )۴2( قلـم ملزمـه طبـی تضمیـن آفـر70,000 وبـرای )۴9( مـواد البراتوار 
وبانـک خـون تضمیـن آفـر ۴0,000 افغانی به شـکل پـول نقـد ویاضمانت خط 
بانکـی قابـل قبـول می باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه روز چهـار شـنبه 22حوت 
1398 سـاعت 10 بجـه قبـل ازظهـر در صالـون کنفرانـس شـفاخانه شـهید کرام 
الدیـن وکیـل زاده دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیـت باارائه اسـناد ضروری میباشـد.
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را درمقابـل مبلـغ 500 افغانـی پول 

غیرقابـل بازگشـت بدسـت بیاورنـد قرارذیـل اند:
1. شـفاخانه داکتـر کـرام الدیـن وکیـل زاده . شـهر شـهرایبک والیـت سـمنگان 

تمـاس:079۴085310 شـماره 
شـماره  کابـل  عامـه  صحـت  وزارت  هـا   شـفاخانه  اصالحـات  پـروژه   .2

 0700892888 تمـاس:
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابق فقره)3( مـاده دوازدهـم قانون تدارکات، مشـروط به 

منظـوری بودجه می باشـد.

موضـوع:اعـانتـدارکات)2(قلمتیـلپترول
ودیـزلموردضـرورتشـفاخانهوالیتـیتخار

ــان واجــد شــرایط دعــوت  ــی تخــار ازتمــام داوطلب شــفاخانه والیت
مینمایــد تادرپروســه داوطلبــی)2( قلــم تیــل دیــزل و پتــرول 
MoPH/GDCM/HRP/Takhar ph/ نمبرتشــخیصیه  دارای 
G03/1398/NCB اشــتراک نمــوده وآفرهــای سربســته خویــش را 
اعتبــار ازنشــراعالن الــی 21 روز تقویمــی مطابــق شــرایط شــرطنامه 
بــه لســان دری ، طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات ارائــه نماینــد.
ــد  ــول نق ــه شــکل پ ــوده ب ــی ب ــغ 90,000 افغان ــر مبل ــن آف    تضمی
ویاضمانــت خــط بانکــی قابــل قبــول مــی باشــد، جلســه آفرگشــایی 
بــه روزچهــار شــنبه 22 حــوت 1398 ســاعت 10 بجــه قبــل ازظهــر 
در اطــاق جلســات  دهلیــز اول  منــزل اول آمریــت شــفاخانه والیتــی 
تخــار دایرمیگــردد ، شــرایط اهلیــت باارائــه اســناد ضــروری میباشــد.
 آدرس هایکــه داوطلبــان میتواننــد شــرطنامه را درمقابــل مبلــغ 500 

افغانــی پــول غیرقابــل بازگشــت بدســت بیاورنــد قرارذیــل انــد:
1. شفاخانه والیتی تخار. شهر تالقان شماره تماس:079752۴106

ــل  ــروژه اصالحــات شــفاخانه هــا – وزارت صحــت عامــه کاب 2. پ
ــاس:0700892888  ــماره تم ش

نــوت:  عقــد قــرارداد مطابــق فقــره)3( مــاده دوازدهــم قانــون 
تــدارکات، مشــروط بــه منظــوری بودجــه مــی باشــد

موضـوع:اعـانتـدارکات)31(قلـمملزمـهطبـیو)54(قلـممـواد
البراتـواریوبانکخـونشـفاخانهوالیتـیسـرپل

آمریـت شـفاخانه والیتـی سـرپل از تمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت می 
نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی  تعـداد )5۴( قلـم موادالبراتـواری وبانـک خـون 
MoPH/  G01  نمبـر تشـخصیه دارای  وتعداد)31(قلـم موادمصرفـی طبـی  

GDCM/SPH/NCB/1398 اشـتراک نمـوده آفرهـای سربسـته خویـش را 
اعتبارازنشـراعالن الـی 21 روز تقویمـی مطابـق شـرایط شـرطنامه به لسـان دری 

،طبـق قانـون وطرزالعمـل تـدارکات ارایـه نمایند. 
تضمیـن آفـر به صـورت پول نقد یـا ضمانت بانکی تاید شـده دافغانسـتان بانک 
باشـد  تضمیـن آفـر5۴ قلم  موادالبراتـواری وبانک خون  مبلـغ )80000( افغانی 

وتضمیـن آفرتعداد)31(قلـم موادمصرفی طبی مبلغ )50000(افغانی میباشـد   
جلسـه آفرگشـائی بـه روزچهـار شـنبه 22 حـو ت1397 سـاعت 10 بجـه قبـل 
ازظهـر درصالـون کنفرانـس شـفاخانه والیتـی سـرپل دایـر میگـردد ،وشـرایط 

داوطلـب باارایـه اسـناد ضـروری میباشـد 
آدرس هایکـه داوطلبـان متوانند شـرطنامه را درمقابل پرداخت مبلـغ 500 افغانی 

پـول غیر قابل بازگشـت بدسـت بیاورنـد قرارذیل اند 
1  شفاخانه والیتی سرپل  شهر سرپل شماره تماس:0787797757     

شـماره  کابـل  عامـه  صحـت  وزارت  هـا   شـفاخانه  اصالحـات  پـروژه   2
0700892888 تمـاس:

آفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود  
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابق فقره)3( مـاده دوازدهـم قانون تدارکات، مشـروط به 

منظـوری بودجه می باشـد
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