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ــورد فســاد در  ــای منتشــر شــده در م ــد از گزارش ه ــادا بع کان
وزرات معــارف افغانســتان در ایــن مــورد ابــراز نگرانــی کــرده 

ــد. ــی می کن و آن را بررس
ــادا  ــت: کان ــی نوش ــی تی زن در گزارش ــری آتاواس ــگاه خب پای
ــه  ــن کشــور ب ــه در کمک هــای ای اختالس هــای صــورت گرفت

مکاتــب افغانســتان را بررســی خواهــد کــرد.
در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت: یکــی از مشــارکت 
کننــده گان اصلــی در برنامــه ارتقــا آمــوزش در افغانســتان 
کاناداســت کــه 117 میلیــون دالــر در ایــن رابطــه از ســال 2006 

ــت.  ــرده اس ــه ک ــوع هزین ــن موض ــد در ای ــه بع ب
ــن  ــادا در ای ــه کان ــخنگوی وزارت خارج ــگین س ــیکا س جس
رابطــه گفــت:  کانــادا در حــال بررســی ســوء اســتفاده از کمــک 
مالــی ایــن کشــور اســت و در صــورت اثبــات ایــن موضــوع، 
ایــن مبالــغ بازگردانــده و خاطیــان بایــد در ایــن مــورد پاســخگو 

باشــند.
اســدهلل حنیــف بلخــی وزیــر معــارف تاییــد کــرده اســت کــه 
ــوز  ــش آم ــون دان ــه 6 میلی ــد ک ــان می ده ــر نش ــی اخی بررس
افغانســتانی در حــال تحصیــل در مکاتــب ایــن کشــور هســتند 
و آمــار 11 میلیــون دانــش آمــوز دولــت قبلــی نادرســت اســت.
ــود  ــادا در دســترس نب ســگین گفــت: ســفیر افغانســتان در کان
کــه در ایــن مــورد اظهــار نظــر کنــد،  امــا دولــت وحــدت ملــی 

مصمــم اســت کــه در ایــن موضــوع حقیقــت را برمــال کنــد.
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رهبـران  از  سـیداحمدگیالنی  پیـر  درگذشـت 
جهـادِی کشـور و رییـس شـورای عالـی صلح، 
ایـن سـوال را مطـرح می کنـد کـه آیـا دولـت 
ایشـان،  بـرای  جانشـینی  آوردِن  بـا  بازهـم 
می خواهـد کارِ ایـن شـورا ادامه یابـد و یا حاال 
بـا توجـه بـه ایـن رویـداد و انتقادهایـی کـه از 
نحـوۀ کار و مدیریـِت شــورای عالـی صلـح 
وجـود دارد، بـه کارِ آن نقطـۀ پایـان می گـذارد.  
برخـی منابـع که بـه اطالعـاِت موثق دسترسـی 
دارنـد، می گوینـد که ریاسـت جمهـوری برنامۀ 
بـرای لغـِو فعالیت هـای شـورای عالـی صلح را 
در دسـت نـدارد و می خواهـد کـه ایـن شـورا 
ادامـه دهـد. فرامـوش  بـه کارِ خـود  کمـاکان 
نبایـد کـرد کـه چنـد روز پیـش، کریـم خلیلی 
معـاون شـورای صلـح نیـز در پـِی اعتـراض به 
برنامه هـای آن، خواهـان کناره گیـری از سـمِت 
خـود در این شــورا شـد. آقـای خلیلی در یک 
برنامـۀ تلویزیونـی، کارِ شـورای عالـی صلح را 
غیرموثـر خوانـد و گفـت اگـر دولـت در پـِی 
موثریـِت ایـن شوراسـت، بایـد در برنامه هـای 

آن بازنگری کنــد. 
برنامه هـای  بـه  معـاون شـورای صلـح  وقتـی 
آن اعتقـادی نداشـته باشـد، آن گاه از دیگـران 
چگونـه می تـوان انتظـار بـرد که شـورای صلح 
را نهادی موثر و دارای اسـتراتژی در کارِ تأمین 

بدانند؟ صلـح 
در روزهـای اخیر، کار و فعالیِت شـورای صلح 
بـا انتقادهـای زیـادی روبـه رو بـوده و برخـی 
خواهـان  کشـور  در  شـخصیت ها  و  نهادهـا 
نعمـت اهلل  انـد.  آن شـده  فعالیت هـای  توقـِف 
غفـاری، معـاون دومِ پارلمـاِن افغانسـتان گفتـه 
اسـت که با توجـه به اندک بودِن دسـتاوردهای 
شـورای عالـی صلح، بهتر اسـت که این شـورا 
درگذشـِت  کـه  داده  ادامـه  او  گـردد.  منحـل 
گیالنـی ضایعـه اسـت، ولـی در عیـن حـال بـا 

توجـه بـه هزینه هـای زیـادِ شـورای عالی صلح 
افغانسـتان و دسـتاورد کـِم آن، ضرورتـی برای 

ادامـۀ کار ایـن شــورا وجـود ندارد. 
ایـن تنهـا اعضـای پارلمـاِن کشـور نیسـتند که 
اعتمادشـان نسـبت بـه کارکرد و دسـتاوردهای 
شـورای صلـح خدشـه دار شـده، بـل بسـیاری 

از نهادهـای مدنـِی کشـور نیـز از گذشــته کارِ 
شـورای صلـح را نقد کـرده و خواهـان اصالح 
و یـا انحـالِل ایـن شـورا شـده انـد. امـا نکتـۀ 
مهـم ایـن اسـت کـه وقتـی نهـادی نتوانـد بـه 
کنـد،  رسـیده گی  خـود  وظایـِف  اصلی تریـن 

ادامـۀ کارِ آن بـا پرسـش روبـه رو می شـود. 
مشـکلی  چنیـن  بـا  آغـاز  از  صلـح  شـورای 
روبـه رو بـوده و در سـال های پـس از شـهادِت 
اسـتاد ربانـی رییـس پیشـیِن این شـورا، کارِ آن 
بازدهـی الزم را نیافتـه اسـت. در جانـب دیگر، 
دولـت نیـز از شـورای صلح بـه عنـوان ابزاری 

بـرای سیاسـِت خـود بهره بـرداری می  کنـد. 
شـورای صلـح بیشـتر از این کـه نهـادی بـرای 
مســلح  مخالفـان  میـان  ارتباطـی  پُـل  ایجـاد 
باج دهی هـای  بـرای  محلـی  باشـد،  دولـت  و 
سیاسـی بوده اسـت. اکثر اعضای شـورای عالی 
صلـح کسـانی اند کـه به صـورِت مصلحت آمیز 
در ایـن شـورا تقـرر یافته اند. رییـس جمهوری 
کـه بیشـترین نفـوذ بـر شـورای صلـح را تـا 
بـه حـال داشـته، رهبـرِی ایـن شـورا را محـل 
بده ـ بسـتان های سیاسـِی خـود کرده اسـت. این 
مسـأله سـبب شـده که اعضـای شـورای صلح 
بـه جـای این که بـه راه های رســیدن بـه صلح 
و تأمیـن رابطـه با طرف هـای درگیر بیندیشـند، 
فقـط حقـوق گرفته انـد و گاهـی در برنامه های 
بهتریـن  یافتـه و در  نمایشـِی دولتـی حضـور 

حالـت سـخنرانی کـرده اند. 
در طـی نزدیـک به ده سـال کـه از آغاز بـه کارِ 
شـورای صلح می گـذرد، چنـد مورد دسـتاورد 
برشـمرد؟  می تـوان  را  شـورا  ایـن  ملمـوِس 
مهم تریـن کاری کـه در ایـن سـال ها شـورای 
صــلح موفـق بـه انجامِ آن شـده، کدام اسـت؟
اگـر بـه توافق نامـۀ صلـح بـا حـزب اسـالمِی 
شـاخۀ گلبدیـن حکمتیـار اشـاره شـود، بایـد 

اعتـراف کـرد کـه امتیاز امضـای ایـن توافق نامه 
بیشـتر از آن کـه بـه جیِب شـورای صلـح برود، 
بـه  اسـت.  رفتـه  دیگـر  نهادهـای  جیـِب  بـه 
هیـچ صـورت، شــورای صلـح نقـش بـارز و 
بـا  صلـح  گفت وگوهـای  در  تعیین کننده یـی 
حـزب اسـالمی نداشـته اسـت. به همیـن دلیل 
نیـز سـند توافـق با حـزب اسـالمی، بـا امضای 
جمهـوری  رییـس  و  امنیـت  شـورای  مشـاور 
مشـروعیت گرفـت و نـه رهبران شـورای صلح 

 . ر کشو
وقتـی به کارنامۀ شـورای صلـح در والیت های 
کشــور نیـز نگاهی بیندازیم، چیـز قابِل توجهی 
نماینده گی هـا  ایـن  نمی شـود.  دسـتگیرمان 
فقـط بـه کارهـای نمایشـی و مصـارِف گـزاف 
مشـغول بـوده انـد. در نهایت، مهم تریـن کاری 
کـه نماینده گی هـای شـورای صلـح در والیاِت 
کشـور انجـام داده، برخـی گروه هـای کوچـِک 
محلـی را کـه رابطۀ آن هـا نیز با مخالفـان اصلِی 
دولـت مشـکوک بوده، توانسـته در بـدِل پول و 
امتیازهـای گـزاف بـه رونـد صلح تشـویق کنند 
کـه بعـد از چنـدی، همیـن گروه هـای کوچِک 
محلـی دوبـاره بـه صفوف قبلـِی خود برگشـته 

ند.  ا
برخی هـا بـه ایـن نظـر انـد کـه نماینده گی های 
از  بیشـتر  کشـور  والیـاِت  در  صلـح  شـورای 
مخالفـان  بـا  گفت وگـو  اندیشـۀ  در  این کـه 
مسـلح باشـد، خـود با برخـی گروه هـای محلی 
ایـن  پول هـای کالِن  و  بده ـ بسـتان شـده  وارد 
شـورا را حیف ومیـل کـرده انـد. بـا توجـه بـه 
چنیـن اتفاق هایـی، آیا بازهـم باید بـر ادامۀ کار 

شــورای صلـح تأکیـد کرد؟ 
بـه نظـر می رسـد کـه اگـر دولـت افغانسـتان و 
مصـارف  به جـای  کشـور  جمهـورِی  ریاسـت 
گـزاِف شـورای عالی صلـح، به مکانیســم های 
موثرتـر و کاراتـر در عرصـۀ صــلح و امنیـت 
عرصـۀ  در  بهتـری  نتایـج  بـه  بیندیشـند، 
خواهنـد  پیـدا  دسـت  صلـح  گفت وگوهـای 
اکنـون  ناکامـی،  سـال  چنـد  از  پـس  کـرد. 
فرصـِت خوبی بـرای بازاندیشـِی سیاسـت هاِی 
صلح خواهانـۀ دولـت به میـان آمـده. امیدواریم 
آقـای غنـی همـت بـه خـرچ دهـد و بـر همـۀ 
راه هـای غلـِط گذشـته خـط بکشـد و راه هـای 
علمـی و عملی تـر را بـرای بازگشـِت صلـح و 

ثبـات بـه کشـور سـراغ گیـرد.   
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نهــاد شــورای عالــی صلــح بــا مــرِگ پیــر ســیداحمد گیالنی، 
بــارِ دیگــر بی پیـــر و بی رییـــس شــده اســت. ایــن نهــاد تــا 
کنــون ســه رییــس را تجربــه کــرده اســت. دو رییــِس قبلــی، 
ــرش  اســتاد برهان الدیــن ربانــی و پــس از تــرورِ او، پس
صالح الدیــن ربانــی بودنــد. پیــر ســیداحمد گیالنــی رییــس 
حــزب محــاذ ملــی نیــز ســومین رییــِس ایــن نهــاد بــه شــمار 

می آمــد.
حــاال بــا درگذشــِت آقــای گیالنــی، ایــن شــورا نیــاز 
ــح،  ــی صل ــورای عال ــلمًا ش ــدید دارد. مس ــِس جـ ــه ریی ب
ــِت آن  ــرای ریاس ــادی ب ــی زی ــه عالقه مندان ــت ک نهادی س
صــف  کشــیده اند. چهره هــای سیاســی یی ماننــِد حامــد 
کــرزی، آقــای قانونــی و اســتاد ســیاف و برخــی دیگــر کــه 
پــا بــه دنیـــاِی ریش ســفیدی گذاشــته اند، می تواننــد در 

ــند.  ــامل باش ــف ش ــن ص ای
ــِح  ــهید صل ــی ش ــن ربان ــتاد برهان الدی ــهادت اس ــس از ش پ
کشــور، ریاســِت ایــن شــورا بــه پســِر جــواِن ایشــان ســپرده 
شــد. بــا ایــن حســاب، اکنــون نیــز ریاســت شــورای عالــی 
صلــح بــا دو گزینــه مواجــه اســت؛ ریاســِت حامــد گیالنــی 
پســر پیرگیالنــی، و یــا هــم ریاســِت یکــی از بــزرگاِن 
جهــادی و سیاســِی کشــور. امــا ارگ ریاســت جمهوری 
ــد  ــز می توان ــن دو انتخــاب، انتخــاِب دیگــری نی جــدا از ای
ــن  ــه و انحــالِل ای ــی در هزین دشــته باشــد و آن، صرفه جوی
نهــاد و ســپردِن وظایــِف آن بــه نهادهــای ریشــه دار و قانونــِی 

دیگــر اســت. 
ــرگ  ــا م ــح، ب ــی صل ــورای عال ــِد ش ــِت جدی ــتان ریاس داس
پیــر ســیداحمد گیالنــی آغــاز شــد و هنــوز او دفــن نشــده 
بــود کــه محافلــی بــرای تعییــِن جانشــینِی او تدویــر یافــت. 
ــس  ــر، ارگ ریی ــاه دیگ ــک م ــا ی ــه ت ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
شــورای عالــی صلــح را می گمــارد و تــا آن زمــان نیــز ایــن 
ــد.  ــد ش ــتی خواه ــش سرپرس اداره توســط یکــی از معاونان
شــوراها و حلقه هــا و افــراد سیاســی، هرکــدام تبصره هایــی 
در ایــن مــورد دارنــد و هرکــس نامــزد خاصــی بــرای ایــن 
موقــف معرفــی می کنــد. درحالی کــه ریاســت شــورای 
صلــح، جــز امکانــاِت خــوِب مــادی و بعضــًا جایــگاهِ 
معنــوی سیاســی، اهمیــِت دیگــری بــرای صاحبــاِن آن 
ــاکام  ــورا ن ــن ش ــای ای ــِر تالش ه ــته، اکث ــدارد. در گذش ن
مانــده و تمامیــِت آن، سرپوشــی بــرای بازی هــای ارگ شــده 
ــهادت  ــد از ش ــاد بع ــن نه ــت ای ــوان گف ــا می ت ــت. حت اس
اســتاد ربانــی، اهمیــِت مــادی و معنــوِی خــود از دســت داده 
و اکنــون هــم اگــر کســی بــه جــای رییــس متوفــاِی شــورای 
عالــی صلــح بــر آن کرســی تکیــه بزنــد، تأثیــِر خاصــی بــر 
پروســۀ صلــح در کشــور وارد نخواهــد آمــد؛ چنان کــه ایــن 
شــورا از بــدو تأســیس، صدهــا ملیــون دالــر را مصــرف کــرد 
ــاورد.  ــار نی ــه ب ــرف ب ــن مص ــودی در ازای ای ــچ س ــا هی ام
در عــوض، طالبــان در والیــاِت مختلــف از طریــِق شــورای 

ــد.  ــب زدن ــه جی ــی ب ــای کالن ــح پول ه ــی صل عال
بــا ایــن اوصــاف، شــورای عالــی صلــح یــک نهــاد پُرمصرف 
ــِد صلــح و ثبــات بــوده اســت. خــوب  امــا بی تأثیــر در رون
ــن شـــورا منطقــی برخــورد  ــا ای ــن، ب اســت کــه بعــد از ای
شــود؛ یــا کامــاًل منحــل گــردد و یــا بــا یــک برنامــۀ پویــا و 
موثــر، آن را وارد میــداِن صلــح  کــرد. امــا از آن جــا کــه بــه 
نظــر نمی رســد ایــن شــورا منحــل گــردد، توصیــه می  کنیــم 
کــه تغییراتــی بنیادیــن در ســاختارِ ایــن شــورا رونمــا شــود. 
مســلمًا ســاختار بشــری ایــن شــورا، غیرملــی اســت و تیــم 
ــوص  ــاز دارد؛ به خص ــی نی ــراِت اساس ــه تغیی ــرِی آن ب رهب
ــه کســی ســپرده شــود کــه توانایــی کار  ریاســِت آن بایــد ب
و دگرگون ســازِی ایــن نهــاد از حالــِت ناکاره گــی بــه 

ــد.   ــته باش ــِی را داش ــِت تعیین کننده گ وضعی
ــداومِ  ــا، در ت ــی م ــراِن داخل ــی بازیگ ــودِ برخ ــه س اگرچ
ــث  ــه بح ــت ک ــن اس ــردم ای ــارِ م ــا انتظ ــت. ام ــگ اس جن
ــی و  ــِت عین ــک واقعی ــه ی ــوم ب ــازِی موه ــک ب ــح، از ی صل
عملــی تبدیــل شــود و ایــن ریاست جمهوری ســت کــه 
ــن  ــه ای ــح را ب ــی صل ــورای عال ــتان و ش ــد افغانس می توان
ســمت رهنمــون ســازد. پــس ارگ بایــد ارادۀ تحقــِق صلح را 
داشــته باشــد و صلــح از بــازی  بــه واقعیــت تبدیــل شــود.

شـورای صلح 
محتاِج انقالب یا انحـالل
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اگــر بــه توافق نامــۀ صلــح بــا حــزب 
حکمتیــار  گلبدیــن  شــاخۀ  اســامِی 
كــرد  اعتــراف  بایــد  شــود،  اشــاره 
ــه  ــن توافق نام ــای ای ــاز امض ــه امتی ك
بیشــتر از آن كــه بــه جیــِب شــورای 
نهادهــای  جیــِب  بــه  بــرود،  صلــح 
دیگــر رفتــه اســت. بــه هیــچ صــورت، 

بــا حــزب  بــارز و تعیین كننده یــی در گفت وگوهــای صلــح  شـــورای صلــح نقــش 
ــا  ــا حــزب اســامی، ب ــز ســند توافــق ب ــل نی ــن دلی ــه همی اســامی نداشــته اســت. ب
امضــای مشــاور شــورای امنیــت و رییــس جمهــوری مشــروعیت گرفــت و نــه رهبــران 

شــورای صلــح كشــور
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ــوس و  ــت نف ــت تثبی ــووالن ریاس ــت: مس یادداش
ادارة توزیــع شــناس نامه های برقــی از طــرح 
ــرای  ــی ب ــای کتابچه ی ــع تذکره ه ــنهادی توزی پیش

ــد.  ــر می دهن ــهروندان خب ش
توزیــع  قانــون  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
ــش  ــال پی ــه س ــًا س ــی تقربی ــناس نامه های برق ش
ــه  ــا ب ــید؛ ام ــی رس ــورای مل ــب ش ــه تصوی ب
ــناس نامه ها  ــن ش ــوز ای ــا هن ــف ت ــل مختل دالی

بازمانده انــد. توزیــع  از 
ــای  ــع تذکره ه ــرح توزی ــی ط ــورد چگونه گ در م
ــدن  ــع نش ــهروندان و توزی ــرای ش ــه ای ب کتابچ
بــا  را  مصاحبه یــی  برقــی  شــناس   نامه های 
تثبیــت هویــت  ادارة  باهــر، معــاون  زمــری 
ــک   ــم کــه این ــه انجــام داده ای ــور داخل وزارت ام

نیــد.  می خوا

مصاحبه كننده: ابوبکر صدیق
ــه را  ــن مصاحب ــه ای ــه زمین ــپاس از این ک ــر! س ــای باه آق

ــد. ــم کردی فراه
اخیــراً  برقــی  شــناس نامه های  توزیــع  ریاســت 
ــرای  ــی ب ــای کتابچه ی ــع تذکره ه ــه توزی ــم ب تصمی
شــهروندان گرفتــه اســت. دلیــل توزیــع ایــن تذکره هــا 
ــی و  ــناس نامه های برق ــا ش ــی ب ــه تفاوت ــت و چ چیس

تذکره هــای ورقــی دارد؟ 
تثبیــت  اداره  تذکره هــای کتابچه یــی کــه طــرح آن را 
هویــت وزارت داخلــه روی دســت گرفتــه اســت، جاگزین 
حاضــر  حــال  در  کــه  می شــود  ورقــی  تذکره هــای 
بــرای شــهروندان توزیــع می گــردد.  شــناس نامه های 
بــرای  جایگزینــی  عنــوان  هیــچ  بــه  کتابجه یــی 
ــا  ــی ب ــد و ارتباط ــده نمی توان ــی ش ــناس نامه های برق ش

نــدارد. برقــی  شــناس نامه های 
ــی در حــد یــک بســته  ــع تذکره هــای کتابجه ی طــرح توزی
ــی  ــت اجرای ــوری و ریاس ــت جمه ــه ریاس ــنهادی ب پیش
ــاد  ــن دونه ــرف ای ــی از ط ــوز هدایت ــا هن ــا ت ــتاده؛ ام فرس
به خاطــر توزیــع و یــا عــدم توزیــع ایــن تذکره هــا صــادر 
ــی  ــای کتابچه ی ــع تذکره ه ــدف از توزی ــت. ه ــده اس نش
بــرای شــهروندان جلوگیــری از تقلــب و جعل کاری هایــی 

ــت؛  ــورت می گرف ــی ص ــای ورق ــه در تذکره ه ــت ک اس
ــن  ــی ای ــناس نامه های برق ــووالن اداره ش ــالش مس ــا ت ام
ــب و توشــیح شــده،  ــون تصوی ــه اســاس قان ــه ب اســت ک
ــد  ــر بای ــع شــناس نامه های برقــی هرچــه زودت ــد توزی رون

آغــاز شــود. 
 ورقــی بــه انــدازه )A4( کــه در حــال حاضــر شــهروندان 
بــه عنــوان تذکــره از آن اســتفاده می کننــد، تذکــره نیســت. 
ایــن یــک "فــورم دموگرافــی" اســت کــه برخــی از 
معلومــات اولیــه شــهروندان در آن درج شــده و بــه عنــوان 
ــل کاری در  ــکان جع ــرد دارد. چــون ام ــی کارب ــند هویت س
فــورم "دموگرافــی" یــا همــان ورق  )A4(کــه بــه عنــوان 
تذکــره اســتفاده می شــود، بیشــتر اســت. بنابرایــن ریاســت 
ــم  ــه تصمی ــناس نامه های وزارت داخل ــت ش ــت هوی تثبی
گرفتــه اســت تــا تذکــره کتابچه یــی را جایگزیــن آن کنــد. 
ایــن تذکــره برخــی از ویژه گی هــای امنیتــی دارد کــه 

ــد. ــد از تقلــب و جعــل جلوگیــری نمای بتوان
)فــورم  ورقــی  تذکره هــای  در  جعــل  از  شــما 
ــع  ــما توزی ــر ش ــد، به نظ ــادآوری کردی ــی( ی دموگراف
ــل و  ــد از جع ــدر می توان ــه ای چق ــای کتابچ تذکره ه

ــی؟ ــه مکانیزم ــا چ ــد و ب ــری کن ــب جلوگی تقل
ــورم دموگرافــی کــه در حــال حاضــر  ــا در نظرداشــت ف ب
ــل در  ــکان جع ــود، ام ــتفاده می ش ــره اس ــوان تذک ــه عن ب
ــد  ــرد چن ــک ف ــود دارد. ی ــم گیر وج ــکل چش ــه ش آن ب
ــود  ــف خ ــای مختل ــه و به نام ه ــورم گرفت ــن ف ــه از ای دان
ــه  خاطــر کاهــش مشــکالت  ــا ب ــرده اســت. ام ــت ک را ثب
را  کتابچه یــی  تذکره هــای  توزیــع  طــرح  تقلب هــا  و 
ــوان  ــرح می ت ــن ط ــدن ای ــی ش ــا عمل ــم. ب ــنهاد کردی پیش
ــه  ــان، ب ــرد و هم چن ــری ک ــل کاری جلوگی ــب و جع از تقل
ــره  ــن تذک ــه در ای ــی ک ــان های امنیت ــی نش ــاس برخ اس

ــود.  ــز می ش ــم نی ــش جرای ــث کاه ــود دارد باع وج
در تذکره هــای کتابچه یــی بــه رغــم ســایر ویژه گی هــا 
از ُمهــر ســنگی اســتفاده می شــود کــه اعتبــار آن را نســبت 

ــرد.  ــاالل می ب ــی ب ــای ورق ــه تذکره ه ب
ــرف  ــب و از ط ــی تصوی ــناس نامه های برق ــون ش قان
ــما  ــه ش ــل این ک ــد. دلی ــیح ش ــور توش ــس جمه ریی
توزیــع ایــن شــناس نامه ها را آغــاز نکردیــد چیســت؟
ادارة توزیــع شــناس نامه های برقــی بخشــی از وزارت 
امــور داخلــه اســت و همــواره آماده گــی خــود را مبنــی بــه 

ــا  ــت؛ ام ــرده اس ــالم ک ــی اع ــناس نامه های برق ــع ش توزی
ــناس نامه های  ــع ش ــم توزی ــد حک ــه بای ــی ک ــع اصل مراج
برقــی را صــادر کنــد رهبــری دولــت وحــدت ملــی 
اســت. هــر وقتــی کــه رهبــری دولــت اقــدام بــرای توزیــع 
ــرای  ــی الزم ب ــا آماده گ ــد، م ــی کنن ــناس نامه های برق ش

ــم. ــی داری ــناس نامه های برق ــع ش توزی
ــی نســبت بــه  ــای کتابچه ی ــار تذکره ه میــزان اعتب
ــاال  ــدر ب ــی( چق ــورم دموگراف ــی ) ف ــای ورق تذکره ه

اســت؟ 
بــا  تفاوتــی  محتــوا  نــگاه  از  کتابچه یــی  تذکــره   
تذکره هــای ورقــی نــدارد؛ امــا از نــگاه کیفیــت نســبت بــه 
ــکان جعــل نســبت  ــی بیشــتر اســت و ام تذکره هــای ورق

ــت.  ــم اس ــره ک ــن تذک ــی در ای ــای ورق ــه تذکره ه ب
توزیــع  پروســة  کــه  دارد  وجــود  گفته هایــی 
ــع  ــری از توزی ــرای جلوگی ــی  ب ــای کتابچه ی تذکره ه
شــناس نامه های برقــی راه انــدازی شــده اســت. 

بــاور شماچیســت؟
ــع  ــا توزی ــاط ب ــچ ارتب ــی هی ــای کتابچه ی ــع تذکره ه توزی
بهتــر شــدن  به خاطــر  نــدارد.  برقــی  شــناس نامه های 
ــع  ــرح توزی ــب، ط ــری از تقل ــره  و جلوگی ــت تذک کیفی
تذکــره  کتابچه یــی بــرای شــهروندان پیشــنهاد شــده اســت. 
ــدم  ــای ع ــه معن ــچ گاه ب ــی هی ــای کتابچه ی ــع تذکره ه توزی
ــووالن  ــرگاه مس ــت. ه ــی نیس ــناس نامه های برق ــع ش توزی
ــناس نامه های  ــع ش ــه توزی ــدام ب ــی اق ــدت مل ــت وح دول
برقــی کننــد، اداره شــناس نامه های برقــی آمــاده اســت تــا 

ــد. ــع آن را شــروع کن توزی
شــناس نامه های  توزیــع  بــرای  مانــع  عمده تریــن 
ــی  ــناس نامه های برق ــرا اداره ش ــود و چ ــه ب ــی چ برق
ــع ایــن شــناس نامه ها موفــق شــود؟ نتوانســته در توزی

ــه  ــواره ب ــی موضــع خــود را هم ــناس نامه های برق اداره ش
آماده گــی بــرای توزیــع شــناس نامه های برقــی اعــالم 
کــرده اســت؛ امــا رهبــری دولــت وحــدت ملــی در مــورد 
ــن پروســه  ــا ای ــرده اســت ت ــدازی ک مشــوره هایی را راه ان
ملــی بــدون کــدام حساســیت تطبیــق شــود. دلیــل این کــه 
ــت  ــده اس ــاز نش ــی آغ ــناس نامه های برق ــع ش ــرا توزی چ
ــر  ــراً به نظ ــد. ظاه ــواب دهن ــت ج ــران دول ــد رهب را بای
می رســد کــه رهبــران دولــت وحــدت ملــی بــرای توزیــع 
ــکیل  ــی" را تش ــاع مل ــک "اجم ــی ی ــناس نامه های برق ش
ــه شــکل شــاید و بایــد عملــی  ــد ب ــا ایــن رون می دهنــد ت
ــی الزم  ــی آماده گ ــناس نامه های برق ــع ش ــود. اداره توزی ش
ایــن شــناس نامه  ها دارد و تالش هایــی  بــرای توزیــع 
ــه  ــت صــورت گرفت ــران دول ــوز از طــرف رهب ــا هن ــه ت ک
به خاطــر کاهــش حساســیت هایی اســت کــه باعــث 
ــی  ــه های مل ــایر پروس ــه  و س ــن پروس ــرا راه ای ــش  ف چال

شــده اســت.  

هارون مجیدی

می گوینــد،  دانشــگاه  اســتادان  و  آگاهــان  از  شــماری 
فشــارهای جهانــی و بــه انــزوا رفتــن پاکســتان، مســووالن 
ــا  ــند ت ــان می کوش ــاخته و آن ــران س ــور را نگ ــن کش ای

ــد. ــن بیاورن ــارها را پایی ــن فش ــطح ای س
بــه گفتــۀ آنــان، تغییــر سیاســت جهانــی و تغییــر در 
ــت  ــا دس ــازد ت ــتان را وادار می س ــکا، پاکس ــت امری سیاس

ــد. ــتان بکش ــت تروریس از حمای
ــه  ــد ب ــتانی ها بای ــه پاکس ــد ک ــان می کنن ــان خاطرنش آگاه
ایــن واقعیــت رســیده باشــند کــه ادامــۀ سیاست های شــان 
ــد و مســووالن  ــی نمی رس ــتان به جای ــه افغانس ــد ب در پیون
ــورد  ــتان برخ ــا افغانس ــی ب ــا واقع بین ــد ب ــور بای ــن کش ای

کننــد.
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــود کــه روزنامه هــای 
پاکســتانی نوشــته انــد، جنــرال قمــر جاویــد بجــوا، رییــس 
ــد  ــت دونال ــالم سیاس ــس از اع ــتان پ ــش پاکس ــتاد ارت س
ــم  ــر ترمی ــکا، به خاط ــد امری ــور جدی ــپ رییس جمه ترام

ــد. ــل می آی ــه کاب ــا افغانســتان ب ــه ب رابط
ــد  ــزارش می ده ــتان گ ــون پاکس ــپرس تریبی ــۀ اکس روزنام
کــه بجــوا در هفته هــای نزدیــک بــه کابــل ســفر کــرده بــا 
ــتان در  ــد و پاکس ــدار می کن ــتان دی ــور افغانس رییس جمه
حــال حاضــر در جریــان آماده گــی بــرای راه انــدازی یــک 
ــدار اســت. ــا افغانســتان در ایــن دی گفت وگــوی جــدی ب

ــر بجــوا در حــال حاضــر  ــه قم ــزارش آمده اســت ک در گ
ــتان  ــه افغانس ــا ب ــت ت ــت اس ــان درس ــک زم ــار ی در انتظ
ــور  ــان دو کش ــده می ــاد ش ــکاف های ایج ــد و ش ــفر کن س

ــردد. ــازی گ ــایه دوباره س همس
اکســپرس تریبیــون بــه نقــل از یــک مقــام ارشــد پاکســتانی 
می گویــد کــه رییــس ســتاد ارتــش آن کشــور دوســت دارد 
تــا پــس از اعــالم پالیســی ادارۀ ترامــپ در قبــال افغانســتان 

بــه کابــل ســفر کنــد.
ــرال قمــر  ــه جن ــه  اســت ک ــام پاکســتانی گفت ــن مق ــا ای ام
ــری  ــه رهب ــح را ب ــام واض ــک پی ــل ی ــه کاب ــفرش ب در س

ــد داد. ــال خواه ــتان انتق ــت افغانس حکوم
ــه شــمول  ــان ب ــه بســیاری از کشــورهای جه ــی ک در حال
امریــکا حضــور برخــی از گروه هــای هراس افگــن را 
ــد، در گــزارش رســانۀ پاکســتانی  ــه  ان در پاکســتان پذیرفت
ــای  ــه مقام ه ــی را ب ــرال بجــوا مدارک ــه جن ــه شــده ک گفت
کــه  کــرد  خواهــد  پیش کــش  افغانســتان  حکومــت 
چگونــه برخــی از عناصــر در داخــل حکومــت افغانســتان 
تروریســتان را به خاطــر راه انــدازی حمله هــا در خــاک 

پاکســتان همــکاری می کننــد.
محمدناطقــی آگاه مســایل سیاســی در گفت وگــو بــا 
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: بهتــر شــدن روابــط بــر 
دو  هــر  رهبــری  تصمیم گیــری ســطح  بــه  می گــردد 
دولــت و بویــژه پاکســتان در نخســت بایــد بــه ایــن نتیجــه 
ــتی  ــای تروریس ــت از گروه ه ــگ و حمای ــه جن ــند ک برس
ــر دو  ــربلندی ه ــزت و س ــن، ع ــت. بنابرای ــل نیس راه ح

ــح دارد. ــه آوردن صل ــتهگی ب ــور بس کش

بــه گفتــۀ آقــای ناطقــی: کشــورهای منطقــه و قدرت هــای 
جهانــی نیــز بــرای رســیدن بــه ایــن مأمــول بایــد 

دهنــد. انجــام  را  گســترده یی  تالش هــای 
او از حکومــت جدیــد امریــکا می خواهــد را گام های جدی 
را بــرای وادار کــردن پاکســتان بــرای ایــن کــه از حمایــت 
ــای  ــردارد برنامه ریزی ه ــت ب ــتی دس ــای تروریس گروه ه
قاطــع داشــته باشــد و از کشــورها منطقــه هــم بخواهــد تــا 

فشــار بیشــتری را بــر پاکســتان اعمــال کننــد.
آقــای ناطقــی در پاســخ بــه پرسشــی کــه آیــا پاکســتان بعد 
ــا افغانســتان رابطــه  ــه ب ــار صادقان ــزوا رفتــن این ب ــه ان از ب
ــه  ــد ب ــتانی ها بای ــد: "پاکس ــرد، می گوی ــواد ک ــاد خ ایج
ایــن واقعیــت رســیده باشــند کــه ادامــۀ سیاست های شــان 
ــد و آرزو دارم  ــای نمی رس ــتان به ج ــه افغانس ــد ب در پیون
کــه مســووالن در پاکســتان واقع بیــن شــوند و بداننــد کــه 
منافــع ملــی آن کشــور در صلــح افغانســتان گــره خــورده 

اســت."

ــز  ــگاه نی ــتاد دانش ــتانی اس ــر کوهس ــال، جعف ــن ح در ای
می گویــد کــه گرچــه تــا هنــوز سیاســت خارجــی 
ــا تروریســم  ــارزه ب ــکا روشــن نیســت، امــا بحــث مب امری
ــن  ــده و در ای ــرح ش ــکا مط ــت امری ــای نخس از برنامه ه
محــور پاکســتان بــه عنــوان یکــی از نقــاط تروریســت پرور 

ــت. ــوردار اس ــادی برخ ــت زی از اهمی
ــه گفتــۀ آقــای کوهســتانی، ایــن نــوع نــگاه و برخــورد،  ب
پاکســتان را نگــران ســاخته و مســووالن ایــن کشــور 
ــد. ــن بیاورن ــارها را پایی ــن فش ــطح ای ــا س ــند ت می کوش
ایــن اســتاد دانشــگاه می گویــد: "تغییــر سیاســت جهانــی و 
تغییــر در سیاســت امریــکا، پاکســتان را وادار می ســازد تــا 
دســت از حمایــت تروریســتان بکشــد، چــون سیاســت بــر 
ــد  ــن کشــور می بین ــه ای ــی ک ــع اســتوار اســت و زمان مناف
منافــع ملــی خــود را در ســطح جهــان صدمــه زده، دســت 

بــه تغییــر روش خواهــد زد."
ــد  ــتان بای ــت افغانس ــد: حکوم ــتانی می گوی ــای کوهس آق
راهــکار عملــی بــرای ایجــاد اعمــال فشــار را آمــاده 
ــه و  ــرار گرفت ــد ق ــۀ تهدی ــتان در نقط ــون پاکس ــازد، چ س

می خواهــد زمینه هــا را تلطیــف کنــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه از مســووالن حکومــت وحــدت ملــی 
ــرح  ــا تروریســم را ط ــارزه ب ــتراتژی مب ــا اس ــد ت می خواه
کنــد تــا کشــور پاکســتان وادار بــه تمکیــن شــود، در نبــود 
این گونــه اســتراتژی بــازی بــه نفــع و دل خــواه افغانســتان 

نخواهــد بــود.
گفتنــی اســت کــه دونالــد ترامــپ در جریــان کارزارهــای 
انتخاباتــی اش پاکســتان را خطرنــاک عنــوان کــرده بــود، امــا 
تــا اکنــون موقــف او در قبــال افغانســتان مشــخص نیســت.
خطرنــاک نشــانی شــدن پاکســتان خوش بینی هــای زیــادی 
ــت افغانســتان  ــان شــهروندان و مســووالن حکوم را در می
ــا  ــت ت ــانده اس ــاور رس ــن ب ــه ای ــان را ب ــه و آن برانگیخت
پاکســتان حمایــت و تجهیــز گروه هــای تروریســتی را 

قطــع کنــد. 

معاون ریاست تثبیت نفوس و ادارة توزیع شناس نامه های برقی: 

تذکره های  کتابچه یی جاگزین تذکره  های برقی نیست

آگاهان:

جنرال باجوه به هدف کاهش تنش ها به کابل می آید



عبدالودود عارف

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1950  سه    شنبه        5د  لو  /   بهمن          y    1395   25ربیع الثانی    y 1438   24 جنو ر ی   42017 www.mandegardaily.com

درآمد

واژۀ جاهلیت که امروزه به یکی از مباحِث درخورِ تأمل 

پژوهش گران  و  مسلمان  اندیشمنداِن  و  متفکران  برای 

که  دینی ست  امر  یک  درآمده،  دینی  و  سیاسی  عرصۀ 

از  یکی  عنوان  به  آن  به  پیامبر  کریم و سنت  قرآن  در 

قرآن  است.  شده  نگریسته  اساسی  و  محوری  مسایِل 

کریم دورۀ قبل بعثت پیامبر اسالم را زمان جاهلیت و 

بربریت قلم داد نموده و این واژه به تکرار در آن تذکر 

را  از خویش  قبل  جامعۀ  اسالم  این که  در  است.  رفته 

جامعۀ جاهلی خوانده است، هیچ تردیدی وجود ندارد؛ 

اما آیا بعد از ورود اسالم و پذیرش ارزش های اسالمی 

از  پاره یی  اساِس  بر  این واژه  توسط مسلمانان، اطالق 

آیا  است؟  منطقی  مسلمانان  میان  در  جاهلیت  شوایِب 

اتباع  با  ی 
جوامع در  غیراسالمی  حاکمیت های  وجود 

مسلمان، جاهلی خواندِن این جوامع را توجیه می تواند؟ 

دازه مبنـای 
ان تعمیم جاهلیت بر همۀ مسلمانان تا چه 

دینی و شرعی دارد؟

اخیر،  سده های  در  مسلمان  متفکران  که  این جاست 

متنوع  گرایش های  دچار  جاهلیت  واژۀ  تعبیر  پیرامون 

گردیده و از همین جاست که جاهلیت در ادبیات فکر 

پیدا  جدیدی  مفهوم  مسلمان،  اندیشمندان  و  اسالمی 

می کند. دکتور محمد عماره اندیشمند صاحب نام جهان 

فاصلۀ  همان  کلمه،  دقیق  معنی  در  را  جاهلیت  عرب، 

محور  آن شرک،  در  که  می داند  پیامبر  دو  میان  زمانی 

تعبیر،  این  با  می دهد.  تشکیل  را  جامعه  افراد  اعتقاد 

دکتور عماره اطالق جاهلیت بر جوامع معاصر اسالمی 

را نفی کرده و تعمیِم آن را دور از صواب تلقی می کند. 

اما وجود شوایب و نمادهای جاهلی در جوامع اسالمی 

را مورد تأیید قرار می دهد. در این میان، صالح الفوزان 

مکتب  دانشمندان  از  و  سعودی  برجستۀ  علمای  از 

هرچند  او  دارد.  عماره  همچون  دیدگاه  نیز  سلفیت 

گونۀ  به  را  اسالم  از  پیش  جاهلیت  عالیم  موجودیت 

می پذیرد؛  امروزه  اسالمی  جوامع  در  فردی  و  جزیی 

اما تعمیم آن را امِر ناجایز و دور ازحقیقت می پندارد. 

اما سیدقطب اندیشمند برجستۀ جهان اسالم که کتاب 

"معالم فی الطریق" وی مانفیست سازمان های جهادی و 

واژۀ جاهلیت  از  تشکیل می دهد،  را  اسالم گرا  احزاب 

تعبیر نسبتاً بی سابقه یی به دست می دهد که مورد قبول 

که  کتابی  در  او  نمی گیرد.  قرار  دیگر  علمای  اکثریت 

و  اسالمی  بخش  دو  به  را  جوامع  رفت،  تذکر  بدان 
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مفهــوم جاهلیــت در اندیشــۀ مــودودی، بــه یــک طــرز فکــر و جهان بینــِی ویــژه اطــاق می گــردد 
كــه انســان آن را بــرای پاســخ گویی بــه مســایل اساســی زنده گــی برمی گزینــد. در طــرز فکــر 
جاهلــی از نظــر مــودودی، انســان جهــان را یــا بــدون خالــق و مالــک می دانــد كــه همــان افــکار 
ماتریالیســتی و ماده بــاورِی امــروزی اســت و یــا انســان بــرای خــود و جهــان، مالــک و خالقــی 
ــوع  ــر دو ن ــگارد. در ه ــر می ان ــدد و متکث ــک را متع ــق و مال ــن خال ــا ای ــان دارد؛ ام را اذع
ــر  ــود ب ــی خ ــا آدم ــه و ی ــوال رفت ــر س ــد زی ــِت خداون ــودودی حاكمی ــر م ــت از نظ جاهلی
اریکــۀ حاكمیــت و خدایــی تکیــه می زنــد. برقــراری رابطــۀ حاكمیــت و جاهلیــت از نظــر 
مــودودی، ارتبــاط ناگسســتنی بــا اندیشــۀ توحیــدی اســام دارد كــه در آن انســان 
بــرای پاســخ گویی بــه مســایل اساســی زنده گــی، گفته هــای پیامبــران را تصدیــق 
نمــوده و جهــان را دارای یــک خالــق و حاكــم می دانــد كــه تنهــا همــان خالــق و 
حاكــم، حــق حاكمیــِت مطلــق بــر جهــان و سرنوشــت انســان را دارا می باشــد

جاهلی تقسیم نمود و جوامع اسالمِی امروزی را با این 

استناد که از حاکمیت غیرخدا تبعیت می نمایند، جاهلی 

خواند. این تعبیر سیدقطب از جاهلیت، روزنۀ جدیدی 

ود و بار معنایی سنگین 
را پیرامون اصطالح جاهلیت گش

آن، گفت وگوها و حتا پرخاش هایی را در میان جوامع 

اسالمی پدید آورد.

مفهوم جاهلیت در اندیشة مودودی 

و  قرآن دان  اسالم شناس،  مودودی  ابواالعلی  عالمه 

یکی  و  پاکستان  و  هند  شبه قارۀ  نامدار  اندیشمند 

که  بود  پاکستان  ماهِر  سیاست مداراِن  و  ازمصلحان 

یک  عنوان  به  وی  دیدگاه  از  جاهلیت،  واژۀ  تحلیل 

مطرح  جدید  و  قدیم  جوامع  میان  در  فکری  منظومۀ 

گردیده و از طرف دیگر، این کلمه رابطه یی ناگسستنی 

بی هیچ  می کند.  پیدا  خداوند  حاکمیت  مفهوم  با 

تردیدی می توان گفت؛ بعد از نحلۀ فکری خوارج که 

هیچ  می خواندند،  حاکمیت  مسألۀ  را  ظهورشان  علت 

مسألۀ  روی  مودودی  پایۀ  به  مسلمان  عالم  و  متفکر 

وی  بیشتِر  دقت  همین  است.  نداشته  تأکید  حاکمیت 

پیرامون مفهوم حاکمیت و طرح آن به صورت علمی و 

همه جانبه موجب می شود که بعضی جنبش های اسالمی 

و دانشمندان نظیر سید قطب در بحث حاکمیت خداوند 

با وجود همسویی مودودی و  اما  بپذیرند.  تأثیر  آن  از 

باالی  تأکید  و  خداوند  حاکمیت  مبحث  در  سیدقطب 

مفهوم جاهلیت  تعبیر  در  دو جانب،  هر  از  مسأله  این 

جاهلیت  واژۀ  از  مودودی  می گردند.  اختالف  دچار 

تعبیر جدیدی به دست می دهد که با برداشت هر متفکر 

انسان  هر  است  معتقد  مودودی  است.  متمایز  دیگری 

که از عدم پا به صحنۀ هستی می گذارد، در برخورد با 

مسایل اساسی زنده گی، سه راه متفاوت را برمی گزیند. 

پاسخ گویی  برای  شخص  این  که  است  این  اول  راه 

اعتماد  خود  حواس  روی  زنده گی،  اساسی  مسایل  به 

آن  مبناِی  بر  می آید،  به دست  ازحواس  آن چه  و  نموده 

دربارۀ امور زنده گی رأی و نظر اتخاذ می نماید. راه دوم 

این است که این شخص در برخورد با مسایل اساسی 

زنده گی، توأم با حواس و مشاهدۀ حسی، وهم و قیاس 

این  می رسد  نظر  به  که  راه سوم  اندازد.  کار  به  نیز  را 

است که، سخنان پیامبران را که ادعای علم مستقیم از 

خداوند را دارند، بپذیریم. بنا بر همین سه راه متفاوت 

است که طرز تفکرهایی شکل گرفته و بر مبنای اخالق، 

فرهنگ و تمدن همین نگرش ها، ملت ها و امت ها شکل 

این  اول  راهِ  مقتضای  مودودی،  دیدگاه  از  می گیرند. 

است که کاینات و جهان در اثر یک تصادف به وجود 

آمده و هیچ نیروی دیگری وجود نداشته و هیچ مقصد 

مودودی،  نظر  از  نیست.  کار  در  مالکی  و  و مصلحتی 

جامعه یی که افراد آن بر اساس این طرز بینش پرورش 

یافته باشند، سیاستش بر اساس حاکمیت انسان استوار 

و  خانواده گی  یا  باشد  فردی  حاکمیت  این  چه  است؛ 

خود  جامعه یی  چنین  در  انسان  مردمی.  و  طبقه یی  یا 

قانون ساز بوده و آن را بر اساس خواهش و مصلحت 

خویش ایجاد می کند. این طرز تفکر از سوی مودودی 

به جاهلیِت محض و خالص تعبیر می گردد.

راه دوم برای پاسخ به مسایل اساسی زنده گی که همان 

ازدیدگاه  می باشد،  قیاس  و  توهم  با  حواس  آمیزش 

نوع  که  می گردد  منقسم  نگرش  نوع  سه  به  مودودی 

نخسِت آن شرک است. در این نوع نگاه، کاینات و نظام 

آن بدون مالک نمی باشد؛ اماهمۀ امورآن به دست یک خدا 

و مالک قرار نداشته، بلکه خداها و ارباب متعدد در این جا 

مودودی،  نگاه  از  فکر  طرز  این  نتیجۀ  اند.  کار  به  دست 

پیشوایان  و  شاهی  خانواده های  خدایی  یوغ  تسلط  همان 

مردم  عامۀ  گردن  بر  روحانی  و  مذهبی  خانواده های  و 

می باشد. نوع دوم این نگرش، نگرش راهبانه است که دنیا 

و وجود مادی انسان برای او حیثیِت دارالعذاب را دارد و 

روح انسان در یک قفس محبوس نگاه داشته شده است. 

مهم ترین اثر این طرز فکر از نگاه مودودی، تمایل انسان از 

مدنیت به سوی وحشت می باشد. نوع سوم از نگرش فوق 

این است که در آن انسان خویشتن را غیرحقیقی پنداشته و 

برای هیچ چیز وجود مستقل قایل نیست. از دید مودودی، 

راهبانه  نگرش  نتیجۀ  همان  تقریباً  نیز  برداشت  این  نتیجۀ 

است؛ بلکه گاهی به جاهلیِت خالص نیز مشابه می گردد. 

سومین راه برای حل مسایل زنده گی از نظر مودودی، راه 

اسالم است که او آن را آخرین شکل طرز فکر و دیدگاه 

دربارۀ این مسایل زنده گی به شمار می آرد.

در  جاهلیت  مفهوم  که  درمی یابیم  به وضوح  این جا  در 

اندیشۀ مودودی، به یک طرز فکر و جهان بینِی ویژه اطالق 

می گردد که انسان آن را برای پاسخ گویی به مسایل اساسی 

زنده گی برمی گزیند. در طرز فکر جاهلی از نظر مودودی، 

همان  که  می داند  مالک  و  خالق  بدون  یا  را  جهان  انسان 

انسان  یا  امروزی است و  ماده باورِی  ماتریالیستی و  افکار 

برای خود و جهان، مالک و خالقی را اذعان دارد؛ اما این 

خالق و مالک را متعدد و متکثر می انگارد. در هر دو نوع 

جاهلیت از نظر مودودی حاکمیِت خداوند زیر سوال رفته 

و یا آدمی خود بر اریکۀ حاکمیت و خدایی تکیه می زند. 

برقراری رابطۀ حاکمیت و جاهلیت از نظر مودودی، ارتباط 

ناگسستنی با اندیشۀ توحیدی اسالم دارد که در آن انسان 

گفته های  زنده گی،  اساسی  مسایل  به  پاسخ گویی  برای 

را دارای یک خالق و  نموده و جهان  پیامبران را تصدیق 

تنها همان خالق و حاکم حق حاکمیِت  حاکم می داند که 

مطلق بر جهان و سرنوشت انسان را دارا می باشد. 

بدین  می گوید،  جاهلیت  مسألۀ  پیرامون  مودودی  آن چه 

معناست که جاهلیت یک تفکر زمان مند و مقطعی نبوده، 

عنوان یک حوزۀ فکری هم زمان  به  بینش،  نوع  این  بلکه 

با تداوم اسالم دوام یافته و اسالم نیز در مواجهه با افکار 

دیگر،  عبارت  به  می دهد.  تبارز  را  خود  جاهلی  عقاید  و 

عماًل  که  جهان بینی  یک  عنوان  به  را  جاهلیت  مودودی 

می انگارد  است،  بی شماری  پیروان  و  طرف داران  صاحب 

بطن  از  که  است  جاهلی  ایدیولوژی  و  جهان بینی  این  و 

می آورد.  بر  سر  حاکمیت  و  اخالق  تمدن،  فرهنگ،  آن 

آن  غربی،  تمدن  آسیب شناسی  در  مودودی  جهت،  بدین 

را تمدن جاهلی قلمداد می کند که به ظاهر درخت زیبایی 

را می ماند اما هوای تولیدشده از آن مسموم کننده می باشد. 

اما این تمدن جاهلی که غرب در دامان آن پرورش یافته و 

فرهنگی که غربیان با آن زنده گی می کنند و اخالقی که بدان 

آراسته اند، نتیجۀ همان تفکر و بینش جاهلِی حاکم بر غرب 

است که جز بدبختی و سیه روزی دستاورد دیگری ندارد. 

اما مودودی حضور مظاهر جاهلیت در جوامع اسالمی و 

تسلط پاره یی از اعمال جاهلی در میاِن مسلمانان را دلیلی 

تا  که؛  علت  بدین  نمی داند.  جوامع  این  بودِن  جاهلی  بر 

آن زمان که ایدیولوژی حاکم بر جوامع اسالمی ایدیولوژی 

اسالمی بوده و فرهنگ حاکم بر مسلمانان فرهنگ اسالمی 

به شکل یک منظومۀ منسجم در  باشد، طرز فکر جاهلی 

آن مطرح شده نمی تواند. بدین لحاظ، مودودی به تعمیم 

جاهلیت بر جوامع اسالمی جرأت نکرده و چنین برداشتی 
را ناموجه تلقی می کند.
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 عبدالرشـید ماشـینی سیزده سـاله بـود کـه عالقه گرفـت در راه 
موسـیقی و به ویژه نواختن »ُسـرنده« کار کنـد. او در همان آوان 
نوجوانـی، پـا بـه دروازۀ رادیو افغانسـتان گذاشـت تـا کارهای 
هنـری را بـه شـکِل حرفه یـی دنبـال نمایـد. او راهِ درازی را 
در جریـان چهل وهشـت سـال همـکاری بـا رادیو افغانسـتان 
و هنرمنـدان پیمـود، امـا هرگـز نمی دانسـت کـه روزی روی 
بسـتِر یک شـفاخانه بـدون امکانـات می افتد و هیـچ مرجعی 

از وی احـوال نمی گیـرد. 
ماشـینی از حـدود پنـج مـاه به این طـرف در بسـتر بیماری 
در شـفاخانۀ وزیـر اکبرخـان کابـل افتـاده اسـت. کسـی از 
بیمـاری و بی چاره گـی ایـن هنرمنـد اطالعـی نداشـت، تا 
آن کـه دوربیـن تلویزیـون خصوصـِی طلـوع بـا جمعی از 
جوانانـی کـه تـازه در زمینـۀ موسـیقی کار می کننـد، بـه 
سـراغ ایـن هنرمند کهنسـال رفته و یـاد وی را بارِ دیگر 

کردند.  زنـده 
از  گوشـه یی  در  نابسـامان،  وضعیـِت  در  ماشـینی 
یـک اتـاق، بـاالی بسـتر بیمـاری قـرار گرفته، اشـک 
می ریخـت و تقاضـا داشـت کـه وی را بـه خاطـر 
تـداوی بـه هندوسـتان بفرسـتند، اما به نظر می رسـد 
کـه کسـی تاکنـون حداقـل در کابـل، جایـی کـه 
او ده هـا سـال لحظـات مـردم را بـا نواختـن آلـۀ 
موسـیقی "ُسـرنده" و "رباب" خوش نگه داشـته 

بـود، بـه دادش نرسـیده اسـت. 
او از بیماری شـکر و پروسـتات رنج می برد. با 
آن کـه داکتـراِن افغانسـتان با امکانـاِت ناچیزی 
کـه در اختیار دارنـد از وی مراقبـت می کنند، 
امـا از وضعیـِت ایـن هنرمند معلوم می شـود 
کـه بیمـاری زمین گیـرش سـاخته اسـت. او 
خـودش نیز لب به شـکایت گشـوده اسـت: 
"پرسـاِن هنرمنـد را کسـی نمی کنـد، وقتـی 

بمیـرد، باز یـادش می کننـد...". 
امـا هـزاران کیلومتر دورتر از کابل، در شـهر 
تورانتـوی کانـادا، گروهـی از افغانسـتانی ها، 
انداخته انـد تـا کمکـی  تالش هایـی را بـه راه 
کننـد.  سـرهم  هنرمنـد  ایـن  بـه  را  نقـدی 
آقـای باهـر فرُملـی رییـس اتحادیـۀ مهاجـران 
افغانسـتانی در تورانتـو کـه خـودش نیـز دسـت 
کمـک بـه ماشـینی دراز کـرده اسـت، بـه ماندگار 
گفـت: "شـماری از افغان هـای با درد و بااحسـاس 
در تورانتـو بـه شـمول تعـدادی از ورزش کاران  و 
بـزرگ  )هوتـل  تورانکلیـف  بانکویت هـال  مسـوول 
افغانسـتانی ها( مقـداری پـول جمـع کـرده انـد تـا بـه 
ماشـینی بفرسـتند". وی همچنـان گفـت کـه تالش هـای 
بیشـتری صـورت می گیـرد تـا بـه ایـن هنرمنـد رسـیده گی 

بهتـر صـورت بگیـرد.
عبدالرشـید ماشـینی حدود شـصت سـال عمر دارد، او پسر ُدری 
لوگـری یکـی از محلی خوان هـای افغانسـتان و از بنیان گـذاران 
سـبک موسـیقی لوگری در افغانستان اسـت. برادر ماشینی، سالم 
لوگری نیز از هنرمندان نام آشـنای افغانسـتان اسـت. عبدالرشـید 
ماشـینی از خانـوادۀ خدمت گـزاران موسـیقی محلـی افغانسـتان 
اسـت. او گالیـه کـرده و گفتـه اسـت "چهل وهشـت سـال در 
ایـن راه خدمـت کـردم، تقریبـًا بـا همـۀ هنرمنـدان بـه اسـتثنای 
اسـتاد سـرآهنگ، در مجلس هـای هنـری بـوده ام". او از زمانـی 

نیـز می گویـد کـه بـا احمدظاهـر هنرمنـد بی بدیـل موسـیقی 
افغانسـتان به ایران سـفر کـرده بود و در آن جا "ُسـرنده" 

نواختـه بـود و بـا هنرمندان مشـهور ایرانی به شـمول 
گوگـوش، دیدارهـای هنری داشـته اسـت.  

جمـع آوری  هـدف  بـه  تالش هـا  درحالی کـه 
کمک هـای بیشـتر بـه ماشـینی ادامـه دارد، 

نصیـر خالـد مسـوول شـبکۀ تلویزیونـی 
"دری 24 " که از شـهر تورانتوی کانادا 

پخـش می شـود نیـز آسـتین بـر زده 
اسـت تـا کمـک نقدی بـرای زمری 
بسـتر  در  نیـز  وی  کـه  طبله نـواز 
جمـع آوری  دارد،  قـرار  بیمـاری 

 . کند
کمـک  جمـع آوری  بـرای  کار 
بـه هنرمنـدان نیازمنـد افغانسـتان 

در کانـادا و شـاید هـم در برخـی 
دیگـر از کشـورها در حالـی صورت 

افغانسـتان  هنرمنـدان  کـه  می گیـرد 
داخـل  در  منسـجمی  و  فعـال  اتحادیه هـای 

افغانسـتان ندارنـد، بلکـه در عـوض تعـدادی از 
نهادهایـی کـه زیـر نـام حمایـت از هنرمنـدان کار 

می کننـد، در بسـیاری از مـوارد، کمک هـای مالـی و 
امتیازاتـی را کـه بـه هنرمنـدان داده می شـود، حیف ومیل 

می نماینـد. چندیـن سـال قبـل، گروهـی از هنرمنـدان در 
کابـل برنامه یـی را راه انـدازی کردنـد تـا بتواننـد صنـدوق 

وجهـی کمـک بـه هنرمنـدان را ایجـاد کنند، اما ایـن تالش ها 
در نتیجـۀ بی توجهـی مسـوولین دولتـی، جنبـۀ عملـی نیافـت 
ماشـینی  ماننـد  کشـور،  هنرمنـدان  از  بسـیاری  هـم  هنـوز  و 
بـرای برخاسـتن از بسـتر بیمـاری، کمـک فریـاد می زننـد امـا 
صدای شـان در همـان چهاردیـواری اتاق هـای تنـگ می پیچـد و 

می شـود. خامـوش 
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سید مهـدی زرقانی
»عوام گرایـی« یـک بحـران وحشـتناک هنـر و ادبیـات فارسـي امـروز اسـت که 
آتـش آن بـر دامـان هنرهـای دیـداری مثـل سـینما نیز افتاده اسـت. امـا چرا؟ 
بـدون این کـه بخواهـم اقـدام بـه دسـته بندی و بسـته بندی غیر علمـی کنم، 
بـه نظـرم می آیـد کـه در جامعۀ هنـری ما دو دسـته هنرمند )کلمـۀ هنرمند 

را مسـامحتًا بـرای هـر دو گـروه بـه کار می برم(  وجـود دارند. 
نخسـت، هنرمنـدان روشـنفکر کـه خـود را تافتـۀ جدابافتـه از عـوام 
می بیننـد و بـر کنـاره قـدم می زننـد مبـاد کـه دامن شـان گردوغبـاری به 
خـود گیـرد. یـا این کـه در بـرج عـاج خویـش می نشـینند و عمـوم و 
عامـه را بـه کج فهمـی و نفهمـی متهـم می سـازند. آن ها بـه محافل خاص 

خودشـان می رونـد و آثارشـان را بـه ذوق عـدۀ کامـاًل محـدودي، تنظیـم 
می کننـد. اینـان در واقـع آثـاری خـاص را بـرای خواننده گانـی خاص منتشـر 

می کننـد و بـه همـان طیف محـدود خواننـده گان نیز قانـع اند. ناشـران می دانند 
کـه خواننـده گان آثـار اینـان چـه کسـانی هسـتند و هنرمنـدان نیـز می داننـد برای 
چـه ذوقی اثرشـان را منتشـر می کنند و خواننده گان شـان چه کسـانی هسـتند. اینان 

خـود را در یـک دایـرۀ کوچـک محصـور کرده انـد. 
ایـن »شـبه نهادهای« ادبـی بـه ماننـد جزایر جدا افتاده یی هسـتند که پشت شـان 
بـه همدیگـر اسـت و اهالـی هـر جزیـره هم حاضـر نیسـتند به هیـچ قیمتی 
»دیگـری« را ببیننـد، چـه رسـد بـه این کـه بخواهنـد او را بـه رسـمیت هم 
بشناسـد. در واقـع، این هـا گرفتـار نوعی »عوام زدگی« شـده اند کـه بیایید 
به طـور قـراردادی آن را »عوام زدگـی مـدرن« بخوانیـم؛ عـوام زدگی یي 
کـه خودش را پشـت نقاب فریبندۀ روشـنفکر ادبی پنهان کرده اسـت.
 اینـان آثـار خودشـان را بـرای کسـانی منتشـر می کننـد کـه مثـل 
خودشـان می اندیشـند. آن چـه را خودشـان می داننـد برای خودشـان 
تکـرار می کننـد و بدیـن ترتیب عماًل روشـنگری یي اتفـاق نمی افتد 
تـا بتـوان آن هـا را حقیقتـًا روشـنفکر ادبـی نامیـد. کارشـان، نقـض 

اسـت.  غرض 
و امـا دسـتۀ دوم، قلم زنـان طرفـدار ذوق عامـه و عوامـي هسـتند 
کـه کاری بـه ایـن کارهـا ندارنـد و دل شـان خوش اسـت بـه »به به« 
و »چـه چـه هایـی« کـه معلـوم نیسـت از کجـا پخـش می شـود. و به 

این کـه تیـراژ اثرشـان باالتـر رود و از دسـترخوان ادبیـات نصیب شـان 
را ببرنـد. غافـل از این کـه دارنـد دسـترخوان را پـاره پاره می کننـد و دور 

نیسـت کـه سـوراخ رزق شـان را از کـف بدهند. 
ایـن دوگانه گـی و جداافتاده گـی نه تنهـا در هنرمندان، بلکه در تمـام نهادهایی 

کـه بـه نحـوی در ارتبـاط با هنـر فعالیـت می کننـد، وجـود دارد؛ از رسـانه های 
جمعـی گرفتـه تا نشـر و چـاپ و پخش و نمایشـگاه ها و چـه و چه. 

بدیـن ترتیـب »دیـوار چینـی« وحشـتناک میـان روشـنفکران ادبی از یـک طرف و 
جمهور مردم و هنرمندان عوام از جانب دیگر کشـیده شـده اسـت و این وسـط 
آن کـه دارد قربانـی »تفرعـن«ِ یـک طـرف و »جهالـت«ِ طـرف دیگـر می شـود، 
همانـا طفـل معصـوم ادبیـات اسـت. اگـر روزی در بدنـۀ این دیـوار، ترکی 
مبـارک ایجـاد شـود و مردمان دو سـوی دیـوار بتوانند یکدیگـر را و دنیای 
یکدیگـر را ببیننـد، شـاید بتـوان راهـی بـه دهـی بـرد و من فکـر می کنم 
نـوع ادبـی »رمـان« بسـیاری از قابلیت هـای الزم را بـرای خـراب کردن 

ایـن »دیوار چیـن« دارد. 
نـه کـه ایـن تـوان بالقوه فقـط در رمان باشـد و نه مثاًل شـعر یا سـایر 
شـاخه های هنـری، امـا »زبـان«، بـه گسـترده ترین معنـای کلمـه، در 
رمـان اسـتعداد فوق العاده یـی دارد کـه می توانـد هـم مخاطـب عوام 
را درگیـر خـود کنـد و هـم در همـان حـال، زمینـۀ رشـد ذوق ادبی 

عامـه را فراهم آورد. 
ادبـی  ذوق  می توانـد  امـروزه  کـه  رمان هایـی  خواننـده گان  طیـف 
جامعـه را ارتقـا دهنـد، بسـیار متنوع تـر و گسـترده تر از شـعرهایی 
اسـت کـه بتواننـد و بخواهند همیـن کار را انجـام دهند. شـاید به این 
دلیـل کـه »غلبـۀ گفتمـان شـعرـ  عرفـان« سـبب شـده مـا کمتر بـه این 

نـوع ادبـی توجـه کنیـم و کمتـر آن را نابـود کنیم. 
رمـان در ادب فارسـي، یـک جزیـرۀ دسـت نخورده اسـت. در عیـن حـال، 

مـن معتقـد بـه حرکـت مـوازی گفتمان هـای رقیب هسـتم، نه حـذف یکی یا 
جایگزینـی یکـی به جـای دیگری.      

ويرانِي 
ديوار

 چين

برشنا نظری ـ كانادا

اشک های 
هنرمندی 
که روی 

بسـتِر فقر 
می چکد
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گروه  دومین  شده  ریزی  برنامه  اخراج  از  انتقاد 
پناهجویان افغانستان ازآلمان بیشتر شده و برخی ها 
خواستار توقف اخراج مهاجران افغان شده اند. ظاهراَ 
از  دارد گروه دیگری  نظر  آلمان فدرال در  حکومت 

پناهجویان افغانی را اخراج کند.
حدود 400 پناهجوی رد شده افغانی در آلمان واجد 
و  فدرال  حکومت  می شوند.  شمرده  اخراج  شرایط 
آنها  اجباری،  پروازهای  با  می خواهند  آلمان  ایاالت 
حزب  سیاستمدار  یک  تازگی  به  دهند.  برگشت  را 
سوسیال دموکرات که شریک حکومت ائتالفی انگال 
مرکل است، و اتحادیه "رفاه و کمک های اجتماعی 
افغان شده  پناهجویان  اخراج  توقف  آلمان" خواستار 

اند.
آلمان« که شعبه  معلومات »شبکه سردبیران  براساس 

حکومت  است،  مدزاک  رسانه ای  شرکت  مرکزی 
فدرال آلمان ۵0 پناهجوی افغان را برای اخراج معرفی 
فعاَل  که  است  آمده  گزارش ها  این  در  است.  کرده 
مقامات افغانستان در کابل، هویت این پناهجویان را 

مورد بررسی قرار می دهند.
افراد  نخست  گام  در  که  است  گفته  نامبرده  شبکه 
شامل  مجرد  مهاجران  همچنین  و  مجرم  و  خالفکار 
این  که  است  شده  گفته  اند.  نفری   ۵0 گروه  این 
پناهجویان از ایالت های بایرن، نوردراین ویستفالن، 

بادن ورتیمبرگ و هامبورگ اخراج خواهند شد.
حزب  از  هامبورگ  داخلی  سناتور  گروته،  اندی 
کرد  اشاره  موضوع  این  به  آلمان  دموکرات  سوسیال 
از  تر  باال  اشخاص  و  ها  خانواده  کودکان،  زنان،  که 
6۵ سالگی و پناهجویان زیر سن بدون همراه از آلمان 

اخراج نمی شوند.
اشتفان اشتوت، وزیر داخله ایالت شلسویگ هولشتاین 
کلی  توقف  خواستار  دموکرات،  سوسیال  حزب  از 
»شبکه سردبیران  به  او  افغان شد.  پناهجویان  اخراج 
آلمان« گفت که بازگشت همراه با »امنیت و در خور 
ممکن  حاضر  حال  در  افغانستان  به  بشری«  کرامت 

نیست.
گزارش  به  هولشتاین  شلسویگ  ایالت  داخله  وزیر 
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
افغانستان  در  دهد وضعیت  می  نشان  که  کرد  اشاره 
قربانیان  شمار  و  یافته  تشدید  منازعات  شده،  بدتر 

ملکی افزایش یافته است.
اشتفان اشتوت با توجه به این گزارش گفت که مناطق 

افغانستان از منازعه های مسلحانه در امان نمانده اند.
اخراج افغان ها "غیرانسانی" است

از  نیز  آلمان"  اجتماعی  های  کمک  و  "رفاه  اتحادیه 
خواهان  کشور  این  های  ایالت  و  فدرال  حکومت 
متوقف کردن کلی اخراج پناهجویان افغان به کشور 
جدید  گزارش  به  نیز  اتحادیه  این  است.  شده  شان 
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
امن  کشور  یک  افغانستان  که  گوید  می  کرده  اشاره 
نیست، بلکه شواهد نشان می دهد که وضعیت امنیتی 

در این کشور در ماه اخیر بسیار بدتر شده است.
در بیانیه اتحادیه رفاه و  کمک های اجتماعی آلمان 
آمده است که برگشت دادن پناهجویان افغان به کشور 

شان "غیرانسانی" و "غفلت فاحش" خواهد بود.
در ماه دسمبر، 34 پناهجوی افغان با یک هواپیما به 
اخراج  نخستین  که  شدند  داده  برگشت  شان  کشور 
از  اخراج، موجی  این  بود.  افغان  پناهجویان  گروهی 

انتقادها را برانگیخت.

سازمان خط نو می گوید که شناسنامه های کتابچه یی 
مانع آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی می شود و 

مردم افغانستان از این طرح حمایت نمی کنند.
این سازمان که به عنوان یک نهاد مشاهد انتخاباتی در 
کشور فعالیت می کند، تاکید دارد که طرح تذکره های 
کتابچه یی روندهای دموکراسی )انتخابات( را به شدت 
تر  زود  باید هرچه  افغانستان  دولت  و  ضربه می زند 

روند توزیع شناسنامه های برقی را آغاز کند.
اداره ثبت و احوال نفوس کشور گفته است که طرح 
توزیع شناسنامه های کتابچه یی را برای جاگزین کردن 
شناسنامه های ورقی آماده کرده و به شورای وزیران 

فرستاده است.
این اداره گفته است که این طرح جاگزین شناسنامه 

های برقی نخواهد بود.
دو  روز  نو  خط  سازمان  مسوول  صدیقی  فهیم  اما؛ 
شنبه )4 دلو( در یک نشست خبری در کابل گفت: 
حقیقت  در  کتابچه یی  های  شناسنامه  توزیع  "طرح 
بهانه  یی می شود برای به تعویق انداختن روند توزیع 
شناسنامه های برقی، که هم از لحاظ امنیتی کیفیت باال 

دارد و هم هزینه بردار نیست".
شناسنامه های  توزیع  طرح  افزود،  صدیقی  آقای 
کشور صدمه  در  را  دموکراتیک  روندهای  کتابچه یی 
اصالحات  راستای  در  را  کشور  و  زند  می  بزرگی 
اساسی به ویژه اصالحات انتخاباتی یک گام به عقب 
افغانستان  مردم  حمایت  مورد  طرح  این  و  راند  می 

نیست.
نفوس  احوال  و  ثبت  اداره  این طرح جدید  صدیقی 

کشور را مانع جدید بر سر راه آغاز توزیع شناسنامه 
باید  که حکومت  دارد  تاکید  کرده  عنوان  برقی  های 
هرچه زودتر به جای آن، توزیع شناسنامه های برقی 
را آغاز کند تا مردم افغانستان شاهد برگزاری انتخابات 

شفاف و عاری از تقلب باشند.
به گفته وی، با آنکه رییس جمهور غنی طرح توزیع 
را  نفوس(  احوال  و  ثبت  برقی)قانون  شناسنامه های 
در  از حلقات سیاسی  برخی  اما  است؛  کرده  توشیح 

درون و بیرون از حکومت مانع این روند هستند.
نسرین رسا دیگر عضو این سازمان نیز یاد آور شد که 
طرح توزیع شناسنامه های کتابچه ای در حالی مطرح 
دارد  بیشتری  مزایای  برقی  می شود که شناسنامه های 
و در صورت توزیع شناسنامه های کتابچه ای، روند 

توزیع شناسنامه های برقی فراموش خواهد شد.
خانم رسا افزود که در طرح شناسنامه های کتابچه ای 
امکان جعل و تقلب وجود دارد و این طرح از سوی 
نهادهای مدنی و شهروندان کشور استقبال نمی شود.

اعضای  کار  نحوه  نو،  خط  سازمان  هم،  سوی  از 
دانسته  برانگیز  سوال  را  انتخاباتی  های  کمیسیون 
تاکید دارد که کمیسیون انتخابات تا هنوز هیچ گونه 
انجام  شفاف  انتخابات  برگزاری  برای  را  اصالحاتی 
نداده و برگزاری انتخابات آینده با کارت های قبلی 

رای دهی به هیچ عنوان شفاف نخواهد بود.
به گفته این نهاد هم اکنون بیش از 21 میلیون کارت 
در  است  توزیع شده  به شهروندان کشور  رای دهی 
حالی که واجدان شرایط شرکت در انتخابات بیش از 

10 میلیون نفر نیست.

که  کرد  اعالم  گذشته  هفته  انتخابات  کمیسیون 
با  را  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی  آینده  انتخابات 
کارتهای رای دهی موجود برگزار می کند. این مساله 
اما و اگرهای زیادی را در راستای برگزاری انتخابات 

به وجود آورده است.
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ــې د  ــه ۱۵۰۰ څخه ی ــي چــې ل ــوايل وای ــه څارن د افغانســتان لوی

ــرې  ــته لی ــه لېس ــروج ل ــه د ممنوع الخ ــانو نومون ــو کس ــرو هغ ډې

کــړي چــې ممنوع الخروج یــې رضوري نــه وو.

د لويــې څارنوالــۍ ویانــد جمشــید رســويل د دوشــنبې پــه ورځ 

ــادو  ــې د ی ــل چ ــه ووی ــس ت ــري کنفران ــوه خ ــې ی ــل ک ــه کاب پ

ــر  ــاوي ت ــوي پ ــارل ش ــوړي ګ ــوه لوړپ ــه د ی ــانو نومون کس

څېړنــو وروســته د ممنوع الخــروج لــه لېســته ایســتل شــوي دي.

د ښــاغيل رســويل پــه خــره دغــه کســان پــه تېــرو کلونــو کــې د 

ــوي وو. ــان ش ــروج اع ــوا ممنوع الخ ــو ادارو له خ بېابېل

نوموړی وايي:

ــه  ــړه ده، پ ــۍ پرېک ــوږ لومړن ــې دا زم ــه ک ــروج برخ "د ممنوع الخ

لومړنیــو مرحلــو کــې د دغــو کســانو ممنوع الخــروج غیــر موجــه 

ــول  ــې دا ټ ــه ده چ ــی ن ــه دې معن ــوی، دا پ ــل ش او رضوري ګڼ

هغــه کســان دي چــې پــه دغــه لېســت کــې شــامل وو، بلکــې پــه 

ــروج  ــې ممنوع الخ ــان دي چ ــو زره کس ــې څ ــتان ک ــول افغانس ټ

اعــان شــوي دي."

خــو د ښــاغيل رســويل پــه خــره الهــم زرګونــه کســان شــته چــې 

ممنوع الخــروج دي او پــه لېســت کــې یــې نومونــه خونــدي دي.

ــو  ــي د ی ــدې افغــان ولســمرش محمــد ارشف غن څــه مــوده وړان

ــو چــارو وزارت درې پخــواين  ــو رسه د کورنی ــه صادرول حکــم پ

ــارص  ــال ن ــش او ج ــل جنب ــګ، جمی ــی پتن ــتیاالن مجتب مرس

ــو  ــې د تحقیقات ــړل او دوی ی ــان ک ــروج اع ــي ممنوع  الخ صدیق

ــړل. ــريف ک ــه مع ــۍ ت ــې څارنوال ــدف لوی ــه ه پ

ــتیال ګل  ــې مرس ــو د ټولن ــې د حقوق پوهان ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــته د  ــه لېس ــۍ ل ــې د ممنوع الخروج ــي چ ــددزی وای ــد م احم

ــد د  ــو دا کار بای ــل دی، خ ــوين عم ــو قان ــول ی ــرې ک ــو لی نومون

ــر رسه يش. ــم ت ــو رسه س ــه احکام ــون ل قان

ــته د  ــه لېس ــۍ ل ــره د ممنوع الخروج ــه خ ــددزي پ ــاغيل م د ښ

ــر وخــت او شــفاف ډول  ــد پ ــدو پروســه بای ــرې کې ــو د لی نومون

ــررسه يش. ت

نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:

ــږي  ــدې کې ــکاب شــک وربان ــه ارت "هغــه کســان چــې د جــرم پ

ــوه  ــږي دا ی ــرأت نه کې ــت اج ــر وخ ــه اړه پ ــږي، د دوی پ او تورنې

ــا  ــه دوو ی ــې پ ــه چ ــي پېښ ــوه جرم ــري ی ــکان ل ــتونزه ده، ام س

درېيــو میاشــتو کــې حــل يش دوه یــا درې کالــه وخــت نیــي."

لــه دې ټولــو رسه-رسه د افغانســتان د لویــې څارنوالــۍ مســؤلین 

وايــي چــې د ممنوع الخــروج پــه اړه یــې لــه یــو شــمېر ادارو رسه 

پــه ګــډه یــوه کــړن الره چمتــو کــړې چــې پــه راتلونکــي کــې بــه 

ــت  ــوره دق ــه پ ــد اجــرأت او پ ــې واح د ممنوع الخــروج برخــه ک

عمــل وکــړي.

فشارها برای جلوگیری از اخراج پناهجویان 
افغانستان از آلمان

سازمان خط نو:

شناسنامه های کتابچه یی مانع توزیع 
شناسنامه های برقی می شود

لویه څارنوايل :

تر ۱۵۰۰ زیات کسان د ممنوع الخروجۍ 

لېست څخه ایستل شوي



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1950  سه    شنبه        5د  لو  /   بهمن          y    1395   25ربیع الثانی    y 1438   24 جنو ر ی   72017 www.mandegardaily.com

ورزش

ــوی ســعی در  ــی ق ــروی امنیت ــک نی ــا ایجــاد ی ــۀ پاکســتان ب وزارت  داخل
برقــراری امنیــت بــرای پــروژۀ چنــد میلیــارد دالــری اقتصــادی میــان چیــن 

و اســالم آباد دارد.
ایــن نیــروی بــزرگ و قــوی 1۵ هــزار نفــری شــامل 9000 نیــروی ارتــش 
ــه مســئولیت  ــت هســتند ک ــه دول ــی وابســته ب ــبه نظام ــروی ش و 6000 نی
تأمیــن امنیــت را بــرای پــروژۀ چندیــن میلیــارد دالــری اقتصــادی چیــن و 

ــد. پاکســتان برعهــده دارن
ایــن پــروژۀ ۵1.۵ میلیــارد دالــری بخشــی از پــروژۀ "یــک جــاده-
ــین کیانگ در  ــتان س ــان اس ــاط می ــش ارتب ــه هدف ــت ک ــد" اس ــک کمربن ی
ــا ایالــت بلوچســتان در جنوب غــرب پاکســتان اســت  شــمال غرب چیــن ب
و شــامل 200 مایــل خــط آهــن، جــاده و خطــوط انتقــال انــرژی می شــود.
بنــدر "گــوادار" در بلوچســتان کوتاه تریــن راه بــرای کشــتی های چینــی در 
مسیرشــان بــه ســمت خاورمیانــه، آفریقــا و آســیای میانــه هســتند و اوایــل 
مــاه جــاری میــالی دو نــاو چینــی بــه نیــروی دریایــی پاکســتان پیوســتند 

تــا امنیــت ایــن بنــدر را تأمیــن کننــد.

رییس جمهــوری جدیــد امریــکا در واکنــش بــه اعتراضــات مردمــی 
گســترده در برابــر دولتــش مدعــی شــد کــه معترضــان کســانی هســتند کــه 
در انتخابــات شــرکت نکردنــد. بــرآورد می شــود کــه بیــش از 2.۵ میلیــون 
ــد. ــه خیابان هــا آمدن معتــرض در بیــش از 600 شــهر در سراســر امریــکا ب
دونالــد ترامــپ، مدعــی شــد کــه میلیون هــا معترضــی کــه شــنبه در 
ــتند، کســانی هســتند  ــکا شــرکت داش ــر امری ــان" در سراس ــی زن "راهپیمای

کــه در انتخابــات ریاســت جمهوری رأی ندادنــد.
او در پیامــی توئیتــری همچنیــن مشــروعیت دموکراتیــک ایــن اعتراضــات 
مردمــی را زیــر ســوال بــرد و نوشــت: اعتراضــات دیــروز را دیــدم، مگــر 
تــازه انتخابــات برگــزار نشــده اســت؟! پــس چــرا ایــن افــراد رأی ندادنــد؟ 

ــد! ــه خوردن ــور لطم ــد ج ــلبریتی ها ب س
ترامــپ ســاعاتی بعــد در پیــام دیگــری نوشــت: اعتراضــات مســالمت آمیز 
ــق نباشــم،  ــا آن مواف ــر گاهــی ب ــا اگ ــا اســت. حت مشــخصۀ دموکراســی م
ایــن مســأله را بــه رســمیت می شناســم کــه مــردم حــق دارنــد آزادانــه بــه 

بیــان عقایــد خــود بپردازنــد.
بــه گفتــۀ ســازمان دهنده گان ایــن اعتراضــات، حــدود پنــج میلیــون تــن در 
تجمعــات مردمــی در شــهرهای سراســر امریــکا شــرکت کردنــد. هــدف این 
ــان و اقلیت هــا در بحبوحــۀ  ــارۀ حقــوق زن معترضــان افزایــش آگاهــی درب
ــترده یی از  ــف گس ــوص طی ــپ در خص ــارات ترام ــارۀ اظه ــا درب نگرانی ه

گروه هــا از جملــه مهاجــران مکزیکــی، مســلمانان و معلــوالن.
حضــور مردمــی در ایــن اعتراضــات بیشــتر از پیش بینی هــا بــود. شــماری از 
بازیگــران و هنرمنــدان امریکایــی از جملــه شــارلیز تــرون، درو بریمــور و لنا 
دانهــام و نیــز سیاســت مدارانی همچــون جــان کــری، وزیــر امــور خارجــۀ 

پیشــین امریــکا در اعتراضــات حضــور داشــتند.

ــال  ــتیزی در س ــی یهودس ــش جهان ــی را از افزای ــو گزارش ــت تل آوی دول
2016 منتشــر و اشــاره کــرد، در آلمــان، انگلیــس و امریــکا اقدامــات ضــد 

ــه اســت. ــش شــدیدی یافت ــه ســال گذشــته افزای یهــودی نســبت ب
ــزارش ۵4  ــک گ ــغالی در ی ــی اش ــارج از اراض ــان خ ــور یهودی وزارت ام
ــد  ــای ض ــداد رویداده ــش تع ــاهد افزای ــا ش ــرد: م ــالم ک ــی اع صفحه ی
یهــودی در جهــان بوده ایــم کــه ایــن رویدادهــا "توهین هــای ضــد 
ــی را  ــالت فیزیک ــا حم ــی ت ــبکه های اجتماع ــژه در ش ــه وی ــودی" ب یه

می شــود. شــامل 
ــن گــزارش کــه پیــش از ســالروز بین المللــی "هولوکاســت" منتشــر  در ای
شــد، آمــده اســت: تعــداد اقدامــات ضــد یهــودی گــزارش شــده در آلمــان، 
انگلیــس و امریــکا بــه ترتیــب ۵0، 62 و 42 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــاح  ــزاب جن ــت اح ــش محبوبی ــر افزای ــه خاط ــا ب ــش در اروپ ــن افزای ای

راســت افراطــی بــه وجــود آمــده اســت.
در ادامــۀ ایــن گــزارش آمــده کــه افزایــش یهودســتیزی در امریــکا بــا روی 
ــان  ــور و حامی ــن کش ــد ای ــور جدی ــپ، رییس جمه ــد ترام ــدن دونال کارآم

تندرویــش تشــدید شــده اســت.
ــس از  ــزارش داد: در 10 روز پ ــکا گ یکــی از ســازمان های مســتقر در امری
پیــروزی ترامــپ ۸67 رویــداد مربــوط بــه جرایــم از روی نفــرت و انزجــار 

در امریــکا گــزارش شــد کــه شــامل 100 رویــداد ضــد یهــودی بــود.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن گــزارش ۵4 صفحه یــی بــه کاهــش 
رویدادهــای ضــد یهــودی در فرانســه اشــاره و اعــالم کــرد: ایــن کاهــش 
ــودی  ــد یه ــتی و ض ــد نژادپرس ــی ض ــون یوروی ــۀ 100 میلی ــون برنام مره
ــن کاهــش  ــم ای ــا علی رغ ــس، نخســت وزیر فرانســه اســت. ام ــل وال مانوئ
یهودیــان در فرانســه نمی تواننــد بــه راحتــی هویــت یهــودی خــود را ابــراز 

کننــد.

این  تکواندو  آزاد  مبارزات  در  توانست  آلمان  مقیم  افغانستانی  تکواندوکار 
کشور به مدال طالی این رقابت ها دست یابد.

در  توانست  آلمان  مقیم  افغانستانی  مهاجر  تکواندوکار  حمیرات،  محمد 
از کشورهای  بر رقبایی  پیروزی  از  آلمان پس  مبارزات آزاد تکواندو کشور 

سوئد، اتریش، انگلیس و فرانسه، به مدال طالی این رقابت ها دست یابد. 
این تکواندوکار افغانستانی در وزن 6۸ کیلوگرم با شکست  ورزشکاران سوئد، 
اتریش، انگلستان و فرانسه بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طال به گردنش 

آویخته شد.
بازی ها  این  گفت:  اروپا  در  افغانستان  تکواندوی  مسئول  فیضی،  احمدشاه 
در سطع بسیار باال برگزار و تیم های شرکت کننده برای افزایش امتیازات  در 

رده بندی جهانی تکواندو در این بازی ها شرکت کرده اند.
شکست  ایتالیا  برابر  در  محمدی  اسماعیل  مسابقات  این  در  افزود:  فیضی 
خورد، صمیم جامی مغلوب ورزشکار پرتغالی و محمد حمیرات موفق شد با 

شکست  چهار ورزشکار مدال طال بگیرید.
بازهم  دارند،  مسابقه  که  ما  دیگر  بازیکن  سه  که  امیدوارم  کرد:  بیان  او 

افتخارآفرینی کنند و کشور عزیز ما را در دیار غربت صاحب مدال سازند.
بازی ها روز گذشته جواد لکزایی، سید حسین خادم و محمد  این  ادامۀ  در 
به  تشک  روی  رقیبان شان  برابر  در  افغانستان  تکواندوکاران  دیگر  یوسفی، 

رقابت پرداختند.
این پیکارها با حضور نزدیک به هزار تکواندوکار از 60 کشور دنیا در آلمان 

برگزار شد.

با وجود آنکه بارسلونا یکی از آسان ترین بردهای این فصل خود را کسب 
مطلوب  سطح  در  را  شاگردانش  عملکرد  هنوز  که  گفت  سرمربی اش  کرد، 

نمی بیند.
تیم فوتبال بارسلونا شب گذشته  با نتیجۀ 4 بر صفر میزبانش ایبار را در هم 
کوبید تا فاصله 2 امتیازی خود را با رئال مادرید صدرنشین که البته یک بازی 
کمتر دارد، حفظ کند. با این حال، لوئیس انریکه یادآور شد که تیمش هنوز 

آن بازی که مد نظر اوست را ارائه نمی کند.
انریکه در کنفرانس خبری پس از بازی از نتیجۀ بازی و عملکرد تیمش ابراز 

خرسندی کرد اما به نقاط ضعف آن هم اشاره داشت.
داد، راضی ام.  انجام  بازی  این  در  تیمم  آنچه  از  به خبرنگاران گفت: من  او 
هم  بازیکنان  و  شود  سپری  بهتر  همه چیز  می شوند  باعث  هم  خوب  نتایج 
دارند اعتماد به نفس کسب می کنند اما ما هنوز تا سطحی که می تواند ما را به 

اهداف مان برساند، فاصله زیادی داریم.
با این که نتیجه پایانی از برتری مطلق بارسا بر بازی حکایت دارد، اما این تیم 
بازی را سخت شروع کرد و مشکالت زیادی برای نفوذ به دفاع ایبار داشت. 
انریکه افزود: در 20 تا 2۵ دقیقه ابتدایی ما برای خنثاکردن فشار ایبار تحت 
فشار قرار گرفتیم. در مجموع ما بازی خوبی انجام دادیم، اما باید حریف را 

هم به خاطر رویکرد و بازی خوبش تحسین کرد.
بدون شک تلخ ترین اتفاق در پیروزی قاطع بارسا در خانه ایبار مصدومیت 
سرخیو بوسکتس، هافبک دفاعی کاتاالن ها بود که در همان 10 دقیقه نخست 
مجبور به ترک میدان شد. سرمربی 46 ساله آبی و اناری ها البته تأکید کرد که 
می شد،  تصور  ابتدا  در  که  شدتی  آن  به  اسپانیایی  اش  بازیکن  آسیب  دیدگی 

نبوده است که این خبر خوبی برای هواداران بارسلونا بود.
او عنوان کرد: پس از تماشای نحوه مصدومیت سرخیو، خبر خوب این است 
که مصدومیت او چندان جدی به نظر نمی رسد. بدون او ما کار سختی خواهیم 

داشت، اما بازهم گزینه هایی برای رفع این مشکل خواهیم داشت.

پاکستان برای امنیت پروژه اقتصادی 

با چین نیروی ویژه ایجاد کرد

واکنش ترامپ به اعتراضات:

معترضان چرا رأی ندادند؟!

نگرانی اسرائیل از افزایش 
یهودستیزی در جهان

مدال طال بر گردن 
تکواندوکار افغانستانی

انریکه:

بارسلونا هنوز 
تا سطح مطلوب فاصله دارد

دستگیر روشنیالی

پــه ځينــو پرونيــو او ننيــو رهرانــو! مــي ســخت زړه ډک 

دی او کلــه کلــه غــواړم پــه دي او هغــه رهــر! يــو څــه 

ــي د زړه  ــی چ ــه وای ــل را ت ــه او عق ــو تجرب ــم. خ وليک

ډکيــدل يــو څــه قضــاوت کــول او مســؤليت اخســتل بــل څــه دي. د 

مــا لــه پــاره تــر ټولــو مشــکله ليکنــه پــه وگــړو ليکنــه او قضــاوت کــول 

دي. د وگــړو پيږندنــه نــه ســاده کار دی او نــه پــه وگــړو قضــاوت کــول 

د مــا کار دی.

پــه افغانســتان کــي د رهرانــو، لويانــو... پــه هکلــه تــر اوســه ډير شــيان 

ــه  ــدورا پ ــه د پان ــر ارسار او رازون ــه ډي ــه هکل ــايت دي. د دوي پ ــټ پ پ

ــه شــکه  ــږي. يب ل ــډو داخــيل او خارجــي بکســونو کــي ســاتل کي پن

بــه يــو وخــت پــټ شــيان را لــوڅ يش او د پانــدورا لــه پنــډو بکســونو 

ــايت او  ــو احساس ــا د خپل ــه بي ــوږ ب ــه را ووزي او م ــه ارسار او رازون ب

ــو  ــه متاميدونک ــوا د ن ــوي خ ــه ي ــه ل ــو او همدارنگ ــي قضاوتون عاطف

ــايف نشــو  ــه متاميدونکــو دوښــمنيو ت ــيل خــوا د ن ــه ب ــو او ل وفاداري

کــوالي، ناوختــه بــه وي او بيــا بــه پــه خپــل الس جــوړ شــوي بتونــه 

پــه خپلــه ړنگــوو.

کــه نــن ددي او هغــه رهــر ســتاينه ويش. د "لــوی" "کبــر" " متفکــر" 

"ناجــي" "ابرمــرد" "پيشــوا"... نومونــه او القابونــه ورکــړل يش او د نبــوغ 

ــکان  ــتل يش دا ام ــه ور ننيس ــرو ت ــاتو قلم ــوړ او د مقدس ــه ل ــي ت درج

شــته دی چــي ســبا یــي تاريــخ بــل څــه را وبــايس. کــه نــن مــوږ دي او 

هغــه رهــر تــه د بــاز پــه ســرگه گــورو دا امــکان شــته دی چــې ســبا د 

تاريــخ پــه قضــاوت کــي د کجــر پــه څــره کــي را ووزي.. 

 د مــوږ يــوه فرهنگــي ســتونزه دادی چــی دلتــه مــرگ دی چــي وگــړو 

ــږي.  ــه مــرگ شــخصيت کي ــه وگــړي پ ــه شــخصيت ورکــوي او دلت ت

ــواري دی  ــي خ ــتونزه او فرهنگ ــي س ــوږ فرهنگ ــم د م ــه دا ه همدارنگ

چــي د يــوه د مــړه کيــدو رسه د هغــه ټــويل تروتنــي، خطــاگاين، بــدي 

ــه  ــږي، د هغ ــتل کي ــاده ايس ــه ي ــه ل ــات توگ ــه اتوم ــواو پ ــدي خ او ب

ــل  ــي وي ــه ی ــوازي ښ ــږي، ي ــودل کي ــد پريښ ــادي چلن ــه انتق ــه هکل پ

ــږي... کي

ــواالن،  ــي ليک ــړي، بلک ــادي وگ ــوازي ع ــه ي ــن ن ــه ن ــده مرغ ــه ب ل

ــو رسه  ــو اتان ــه خپل ــرون کــي ل ــه پ ــې هــم پ سياســت کونکــي او ډل

ژونــد کــوي او دا د نــوي انديښــني او د نــوی تفکــر خــواري ده. ددي 

ــرون  ــای د پ ــه ځ ــبا پ ــن او س ــړي د ن ــي دا وگ ــم دي چ ــي دا ه معن

خلــک دي او نــه يــوازي د پــرون ســتاينه کــوي، بلکــي خپلــې هيــيل 

يــي هــم لــه پــرون رسه تړلــې دي. پــرون کــه ډيــر ښــه هــم وي بيــا نــه 

راگــرزي. پــه پــرون کــي پــايت کيــدل د انســاين شــخصيت د ودي او د 

ــي دی. ــه معن ــوغ د نشــتوالی پ فکــری بل

مهدی ثاقب

جــورج بــوش وقتــی می خواســت علیــه تروریســت ها 
در افغانســتان بجنگــد، گفــت: مــا ریشــه های تروریســم 
ــر  ــا دال ــر میلیارده ــن خاط ــه همی ــکانیم، ب را می خش
بــرای خشــکاندن در افغانســتان مصــرف کردنــد، امــا چیــزی 
ــن تروریســم  ــتان ای ــت: دوس ــد، گف ــه آم ــا ک ــداً اوبام نخشــکید، بع
ــلمانان را  ــت، مس ــرار نیس ــا ق ــدارد و م ــلمان ها ن ــه مس ــی ب ارتباط
بخشــکانیم، امــا بعضــی مســلمانان عالقــه دارنــد، برونــد تروریســت 
ــم و  ــر می دهی ــم را تغیی ــت تروریس ــر ماهی ــن خاط ــه همی ــوند، ب ش
ــرباز  ــزی س ــم و چی ــروع کنی ــر را ش ــۀ صف ــم گزین ــش می کنی کوش
امریکایــی در افغانســتان وجــود دارد، دوبــاره بــه امریــکا ببریــم کــه 
ــد،  ــاهده ش ــداً مش ــد؛ بع ــا را کنن ــق دنی ــان عش ــراه زن و بچۀش هم
گزینــۀ صفــر تبدیــل شــد بــه یــک عــددِ چهاررقمــی و طالبــان هــم 

ــد افغانســتان... ــم تشــریف آوردن ــد و داعــش ه ــدرت گرفتن ق
ــور  ــت، در حض ــده اس ــور ش ــپ رییس جمه ــد ترام ــه دونال ــاال ک ح
همــه گفتــه اســت کــه مــا بــا تروریســت ها و رادیکال هــای 
ــن  ــه ای ــت به جــای این ک ــن وضعی ــا ای ــی ب ــم؛ یعن اســالمی می جنگی
ریشــه بخشــکد، برعکــس آبیــاری شــد و هرســال هــم رشــد قابــل 
ــکوک  ــای مش ــداهلل از کانال ه ــه الحم ــت ک ــته اس ــی داش مالحضه ی
برای شــان می رســد و همــه روزه می کشــند و  پــول و ســالح 
ــد  ــحال می رون ــه خــوش خوش ــته جمعی هم ــوند و دس ــته می ش کش

بهشــت.
بــا این حــال، بایــد بــه ایــن موضــوع بپردازیــم کــه رادیــکال اســالمی 
یعنــی چــی؟ در جایــی کــه هرســنگی را بــاال کنــی چنــد تــا رادیــکال 
ــک  ــی ی ــداً ط ــد و بع ــد می زن ــد ژوکون ــت لبخن ــه روی ــالمی ب اس
ــم  ــه می بین ــن ک ــد؛ م ــر می کنن ــان را منفج ــمی خودش ــم رس مراس
ادامــۀ ســریال جنگ هــای جدیــد کشــورهای ماجراجــو در افغانســتان 
ــای  ــه جنگ ه ــم ک ــرار می کن ــم تک ــت، بازه ــده اس ــروع ش ــازه ش ت
ــالمی را  ــای اس ــا رادیکال ه ــارزه ب ــد مب ــی می گوین ــد، و وقت جدی
روی دســت می گیریــم، حتمــًا بایــد چنــد خورجیــن ســرباز و 
ــر  ــال دیگ ــد س ــرای چن ــه ب ــتان ک ــتند افغانس ــول بفرس ــالح و پ س
ــًا از  ــد مخصوص ــرای بحــران جدی ــد، ب ــا را مصــروف کنن ــۀ دنی هم
ــد  ــًا دونال ــکا مخصوص ــان امری ــه جمهوری خواه ــتی کج ک ــوع کش ن

ــد... ــه دارن ــه آن عالق ترامــپ ب

فیـسبـوک نـــامــه
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سیـد احمـد گیالنـی 
به خـاک سپـرده شـد

حریفان افغانستان برای صعود به جام فوتبال ملت های آسیا مشخص شد

شورای  رییس  گیالنی،  احمد  سید  پیر  جنازه  تشییع  مراسم 
افغانستان روز دوشنبه چهارم دلو در ارگ ریاست  عالی صلح 
جمهوری با حضور مقامات ارشد دولت و شخصیت های سیاسی 

افغانستان برگزار شد.
مراسم ضمن  این  در  افغانستان،  رییس جمهوری  غنی،  اشرف 
توصیف از شخصیت آقای گیالنی، گفت امضای توافقنامه صلح 
با حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار در زمان ریاست 

آقای گیالنی در شورای عالی صلح به دست آمد.
آقای غنی در مورد شخصیت پیر گیالنی گفت: "بعد اول زنده گی 
جناب پیر صاحب، طریقت بود و به حیث بزرگ طریقت قادریه، 
همیشه پیام اعتدال، هم بستگی امت اسالمی، پیام اتفاق و اتحاد 
و اوصاف که همه مردم را با هم بیآورد و همه دنیای اسالم را 
با هم مرتبط سازد، از عراق تا هندوستان و و آمریکا و غیره در 

این سلسله جمع شده بود."
الرسول سیاف، رهبر  امامت عبدرب  نماز جنازه پیر گیالنی به 

جهادی، برگزار شد.
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  گیالنی  خاک سپاری  مراسم  در 

حکومت وحدت ملی اشترات کرده بود.
آقای گیالنی در ولسوالی سرخ رود والیت ننگرهار، در آرامگاه 

خانوادگی اش دفن شد.
پیر گیالنی، از رهبران مهم جهادی افغانستان بود، "پیر" طریقت 
صوفیه قادریه در این کشور دانسته می شد و دارای نفوذ مذهبی 

در میان پیروانش بود.
عالی  شورای  رییس  عنوان  به   2016 فبروی  در  گیالنی  آقای 
صلح افغانستان معرفی شد و در این مدت گفت وگوهای صلح 
با طالبان پیشرفت قابل مالحظه ای نداشت، اما این شورا توانست 
توافقنامه صلح را با حزب اسالمی حکمتیار، دیگر گروه شورشی 

مخالف دولت افغانستان امضا کند.

عسکری نقوی
پیش بینی هایی   2017 سال  سیاسی  تحوالت  درباره 
می توان کرد که مهم ترین آنها کاهش تنش بین ارتش و 
دولت، افزایش فعالیت اپوزیسیون و مذاکره پاکستان با 

هند و افغانستان است.
سال  در  قدرت  برای کسب  اپوزیسیون  احزاب  رقابت 
جدید زوایای تازه یی از فساد مالی دولت )پانامالیکس( 
افشا می شود اما این موضوع در نحوه محاکمه اعضای 
خاندان شریف تأثیری ندارد پس اتفاق تازه یی نمی افتد.
نواز شریف تنها خواهد ماند؛ این اتفاق زمانی می افتد که 

اعضای پارلمان از نخست وزیر رو برمی گردانند.
رهبران  اینکه  با  و  می شود  بیشتر  اپوزیسیون  فعالیت 
سیاسی در این زمینه موثر هستند نه اعضای حزب ها اما 

اعضا در بسیاری موارد متحد خواهند شد.
رهبری  برای  انصاف  تحریک  حزب  و  مردم  حزب 
چه  دید  باید  و  می کنند  رقابت  یکدیگر  با  اپوزیسیون 

حزبی می تواند به پیروزی برسد.
با اینکه پرونده فساد مالی دولت را در تنگنا قرار داده 
است اما تغییر فرمانده ارتش فرصت خوبی برای تنفس 

نواز شریف فراهم می کند.
بعید  نیستند  با یکدیگر متحد  اپوزیسیون  چون اعضای 
است که در آینده نیز بتوانند به توافق برسند و دولت را 
بنابراین گرچه فشار مخالفان سیاسی  به چالش بکشند 
این  از  را  نواز شریف می تواند خود  اما  بیشتر می شود 
مخمصه نجات دهد؛ همه چیز بستگی به عملکرد وی 

دارد.
تحوالت سیاسی در پاکستان بسیار سریع اتفاق می افتد 
بنابراین ممکن است دولت نواز شریف تبدیل به عبرتی 
برای تاریخ شود و نتواند با اپوزیسیون و ارتش مقابله 

کند.
کاهش تنش بین ارتش و دولت

تنش بین دولت و ارتش کمتر می شود؛ نظامیان با دقت 
اینکه دولت  با  و  دارند  نظر  زیر  را  رفتار سیاستمداران 
اما جانب  نظامیان خارج شود  زیر سلطه  از  می خواهد 
احتیاط را از دست نمی دهد بنابراین بی اعتمادی و تنش 

کمتر خواهد شد.
اینکه  با  پاکستان  ارتش  فرمانده  باجواه  جاوید   قمر  
بلوچ است اما هیچ نشانه ای از قوم گرایی در وی دیده 
مشکالت  حل  و  تروریسم  با  مبارزه  بر  وی  نمی شود 
و  اصول  نظامیان  که  بدانیم  باید  اما  دارد  تأکید  مردم 
سیاستمداران  و  مردم  از  فراتر  که  دارند  قرمز  خطوط 
دارند  که  تجربه ای  با  نیز  آنها  بنابراین  هستند  دولت  و 
موجب  موضوع  این  که  نمی دهند  دست  از  را  احتیاط 

کاهش تنش خواهد شد.
با انتخاب فرمانده جدید ارتش پیش بینی می شود نظامیان 
از خود انعطاف نشان دهند و از مواضع قبلی عقب نشینی 

کنند.
حزب مردم احیا می شود اما نه بوسیله بالول بوتو

ممکن است فعالیت بالول بوتو موجب به وجود آمدن 
بازگشت  به  توجه  با  اما  باشد  شده  سیاسی  موج  یک 
مانند  نمی تواند  دیگر  فرزندش  زرداری  علی  آصف 

گذشته عرض اندام کند.
فعالیت  و  زرداری  علی  آصف  بازگشت  به  توجه  با 
در  فعال  نقش  و  می شود  احیا  مردم  حزب  بالول بوتو 

سیاست پاکستان ایفا خواهد کرد.

عمران خان به تظاهرات ها و تجمعات ضد دولتی ادامه 
می دهد و این موضوع به صورت موقت موجب فشار 
به دولت خواهد شد اما وی نمی تواند دولت را برکنار و 

نواز شریف را وادار به استعفا کند.
برخی رهبران حزب تحریک انصاف این حزب را ترک 

خواهند کرد.
تحوالت سیاست خارجی پاکستان در سال 2017

از  چین  پشتیبانی  به  توجه  با  میالدی  جدید  سال  در 
نخست  مودی  نارندرا  سیاست  با  مخالفت  و  پاکستان 
وزیر هند به خاطر سیاست افراطی به ویژه در کشمیر 
در افکار عمومی این کشور تضعیف شده و مجبور به 

مذاکره با پاکستان می شود.
هند روابط تجاری خود را با پاکستان گسترش می دهد و 
خواستار مشارکت در کریدور اقتصادی چین و پاکستان 
کشمیر  زخم  بر  مرهمی  موضوع  این  که  شد  خواهد 

می شود و کل منطقه از آن سود می برد.
هند به صورت علنی با پاکستان ارتباط برقرار نخواهد 
کرد اما در عمل روابط تجاری با این کشور را گسترش 

می دهد تا از منافع اقتصادی بهره مند شود.
زمینه  در  دولت  است  ممکن  میالدی  جدید  سال  در 
سیاست خارجی تصمیماتی بگیرد که موجب اعتراض 

اپوزیسیون شود.
دردسرهای ائتالف عربستان

تصمیم دولت برای حمایت از ائتالف نظامی عربستان 
می تواند جنجال در پارلمان را به دنبال داشته باشد.

چون مجلس ملی پاکستان با شرکت این کشور در جنگ 
شریف  راحیل  که  را  موضوع  این  کرد  مخالفت  یمن 
فرماندهی ائتالف نظامی کشورهای اسالمی را به عهده 
بگیرد نخواهد پذیرفت و همین موضوع سبب جنجال 

می شود.
حزب تحریک انصاف، حزب مجلس وحدت مسلمین 
این  شرکت  مخالف  پاکستان  پارلمان  اعضای  بیشتر  و 
کشور در ائتالف نظامی خودساخته عربستان هستند و 
در مقابل اهل سنت و الجماعت)سپاه صحابه( و برخی 

احزاب از این موضوع حمایت می کنند.
ادامه اختالفات با افغانستان و هند

از  افغانستان  با  مشترک  مرز  در  به سختگیری  توجه  با 
و  افغانستانی  مهاجران  به  فشار  و  جانب هر دو کشور 
همچنین  مرزی  تأسیسات  زمینه  در  اختالف  بازرگانان 

سایر موارد ادامه خواهد داشت.
طور  به  افغانستان  و  پاکستان  است  ممکن  افزود:  وی 
موقت با یکدیگر به توافق برسند اما باز بر سر اختالفات 
اختالف  دچار  یکدیگر  با  تروریسم  با  مبارزه  و  مرزی 

خواهند شد و این جنجال ادامه خواهد یافت.
موجب  افغانستان  و  پاکستان  بین  مرزی  اختالف  البته 
درگیری بین مرزی نخواهد شد اما درگیری پراکنده در 

مرز کشمیر ادامه دارد.
درگیری مرزی در کشمیر تبدیل به یک جنگ تمام عیار 
نمی شود این نوع درگیری از گذشته بوده و بلکه در سال 

جدید میالدی از شدت آن کاسته می شود.
درگیری مرزی با هند ادامه می یابد و مسئله کشمیر حل 
با  روابط  بهبود  برای  دولت  است  ممکن  شد.  نخواهد 
هند تالش کند اما تندروی مقامات ارتش هند و پاکستان 

سبب می شود تنش ها ادامه پیدا کند.
با  مذاکره  برای  چین  و  پاکستان  روسیه،  آفرینی  نقش 

طالبان
سعی  چین  و  پاکستان  روسیه،  میالدی  جدید  سال  در 
می کنند با کمک طالبان ابتکار عمل را به دست گیرند که 

موجب واکنش هایی از جانب آمریکا می شود.
توافق  یک  به  می کنند  تالش  روسیه  و  چین  پاکستان، 
را  آمریکا  بتوانند  تا  برسند  افغانستان  طالبان  با  قطعی 

محدود کنند.
خود  هدف  به  رسیدن  برای  سه گانه  اتحاد  اعضای 
می کنند  مطرح  نیز  کابل  دولت  برای  را  پیشنهاداتی 
است  آمریکا  سلطه  تحت  افغانستان  دولت  چون  اما 
نمی تواند با پاکستان و روسیه کنار بیاید و جنگ گریز 

ادامه دارد.

پاکستان در 2017

بـــه جـــام  قرعه کشـــی مســـابقات صعـــود 
ــارم  ــر روز چهـ ــیا عصـ ــای آسـ ــال ملت هـ فوتبـ
ـــزار  ـــی برگ ـــارت متحـــده عرب ـــن( در ام ـــو )بهم دل
ـــش  ـــتان حریفان ـــال افغانس ـــی فوتب ـــم مل ـــد و تی ش
ــیا  ــای آسـ ــام ملت هـ ــه جـ ــود بـ ــرای صعـ را بـ

2019 امـــارات شـــناخت.
ـــوم  ـــروه س ـــتان در گ ـــال افغانس ـــی فوتب ـــم مل تی
ایـــن رقابت هـــا بـــا تیم هـــای کامبـــوج، ویتنـــام 

ـــت. ـــده اس ـــروه ش ـــم گ و اردن ه
ـــزار  ـــی برگ ـــابقات در حال ـــن مس ـــی ای ـــه کش قرع
ـــد  ـــرمربی جدی ـــروز س ـــود ام ـــرار ب ـــه ق ـــد ک ش
ـــی  ـــل معرف ـــتان در کاب ـــال افغانس ـــی فوتب ـــم مل تی
ــتان در  ــا هیـــچ نماینـــده ای از افغانسـ شـــود امـ

ایـــن مراســـم حضـــور نداشـــت.
ــر  ــم حاضـ ــه 24 تیـ ــت کـ ــر اسـ ــه ذکـ الزم بـ
ـــرار  ـــم ق ـــروه 4 تی ـــا در 6 گ ـــت ه ـــن رقاب در ای

گرفته انـــد کـــه تیم هـــای اول و دوم هـــر گـــروه 
ـــام  ـــور در ج ـــواز حض ـــتقیم ج ـــورت مس ـــه ص ب
ملت هـــای آســـیا 2019 امـــارات را برگـــزار 

خواهنـــد کـــرد.
رقابت هـــای افغانســـتان از تاریـــخ 2۸ مـــارچ 
ـــه صـــورت  ـــازی ب ـــم 6 ب ـــن تی ـــد و ای ـــاز خواه آغ
رفـــت و برگشـــت بـــه مـــدت یـــک ســـال بـــا 

ـــرد. ـــد ک ـــزار خواه ـــش برگ حریفان
اولیـــن دیـــدار افغانســـتان مقابـــل تیـــم میانمـــار 

ــود. ــزار می شـ برگـ
منابـــع فدراســـیون فوتبـــال افغانســـتان گفته انـــد 
ــتان  ــه تاجیکسـ ــود دارد کـ ــن وجـ ــال ایـ احتمـ
ــن دور  ــتان در ایـ ــان افغانسـ ــوان میزبـ ــه عنـ بـ
ـــود. ـــاب ش ـــیون انتخ ـــوی فدراس ـــابقات از س مس
ــزاری  ــکان برگـ ــوان مـ ــه عنـ ــران بـ ــال ایـ قبـ
ــود. ــده بـ ــی شـ ــتان معرفـ ــای افغانسـ دیدارهـ
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