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ــو  ــو ، وچکالی ــو ویجاړي ــري . د څوکلن ــا ل ــه اړټی ــا ت ــادۍ او پراختی ــات ، آب ــت زی ــتان ، اوس ترهروخ افغانس

اوطبیعــي پیښــو لــه املــه چــې د نــورو مســایلو ترڅنــګ خلــک وررسه الس او ګریــوان ؤ پــه یــوه ډول نــه یــو ډول 

یــې زمونــږ اقتصــادي بنســټونه یــا لــه مینځــه وړي او یــا یــې د لــه مینځــه وړلــو پــه لــور بــويل دي . لــه همــدې 

ــه  ــز وضعیــت ل ــاوړه اقتصــادي اوناســم ټولنی ــان د بیــکارۍ ، د خپلون ــواد یوزیــات شــمیر ځوان املــه زمــوږ د هی

املــه د هیــواد پریښــودوته اړ شــوي او د نــړۍ نوروهیوادونــو کــې مهاجــراو د نــا معلــوم برخــه لیــک رسه مخامــخ 

شــویدی . د دې لــوی بــري ناوریــن نــه د راوتلــو پــه خاطــر، د زړورتــوب نــه ډک اوجوړونکــي خوځښــت تــه 

اړټیــا ده، څووکولــی يش ورانــۍ بیاځلــې ورغــوي ، بیوزلــی کمــه کــړي او د خلکــو د هوســا ژونــد لپــاره اســايس 

الرې چــاری ولټــوي .

 د افغانســتان اســامي جمهــوري دولــت دې موخــې تــه د رســیدولپاره، دادی د ولــي تــړون مــي پروګــرام اعــام 

کــړ، څــو یــې پــه تطبیــق رسه زمونــږ د کلیــو او ښــارونو د خلکــو پــه ژونــد کــې دلیــدو وړ بدلونونــه رامینځتــه يش 

. د ولــي تــړون مــي پروګــرام د افغانســتان د ټولنیــزې هوســاینې اوپراختیــا لپــاره یــو مــي خوځښــت دی چــې 

د ټــول افغانســتان خلکــو تــه د زیــات خدمــت پــه خاطــر تــرالس النــدې نیــول شــویدی . د یادونــې وړده چــې 

مخکــې تــردې هــم، دولــت پــه )۲۰۰۳( کال کــې د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د مــي پيوســتون پروګــرام 

اعــام کــړی ؤ څــو د هیــواد د )۳۴( والیتونــو پــه کلیــو او بانــډو کــې د ودې او پراختیــا زمینــه پــه پراخــه توګــه 

برابــره کــړي او پــه دې ډول زمونــږ کلیوالــو تــه هوســاینه مینځتــه راوړي . نومــوړي پروګــرام د یــوې لســیزې نــه د 

زیاتــې مــودې راهیســې د کلیوالــو پــه مســتقیمې ونــډې او عمــل رسه تطبیــق شــو او زرګونــه ټولګټــې عمــراين ، 

اقتصــادي او ټولنیــزې پــروژې يــې د خلکــو ګټــې اخیســتنې تــه وړانــډې کــړي چــې پــه پایلــه کــې یــې د هیــواد د 

کلیوالــو پــه ژونــد کــې لــوی بدلونونــه مینځتــه راغلــل . خلــک د مــي پیوســتون پروګــرام پــه تطبیــق رسه پــه کلیــو 

ــو  ــول او ی ــن ش ــه م ــه هیل ــد ت ــې ژون ک

شــمیر مهاجریــن چــې د نــاوړې امنیتــي 

وضعــې او بیــکارۍ لــه املــه یــې هیــواد 

پریښــی ؤ ، بیرتــه هیــواد تــه راســتانه 

شــول. لــدې چــې تیــر شــو د کلیــو 

پراختیایــي شــوراګانو چــې په افغانســتان 

ــه  ــو ل ــرام ی ــتون پروګ ــي پیوس ــې د م ک

ــه وې  ــو څخ ــته راوړن ــري الس ــو ب لوی

ــیمه  ــه س ــوه ښ ــاره ی ــل لپ ــړي ځ ، د لوم

ایــزه واکمنــي پــه پراخــه توګــه د خلکــو 

ــک  ــړه. د کلیوخل ــل ک ــیله متثی ــه وس پ

ــه  ــې پ ــدل چ ــه( وتوانی ــځې اونازین )ښ

ــواک او  ــړي ، د خپل ــې وک ــه اراده ټاکن ــه خپل ــړي ، پ ــاس ک ــور احس ــل حض ــې خپ ــوراګانو ک ــي ش پراختیاي

تصمیــم نیونکــي انســان پــه شــان د خپلــو کلیــو پــه برخــه لیــک کــې شــامل يش او پــدې توګــه پــه خپلــو کلیــو او 

ــړي . ــدی ک ــر ګړن ــا بهی ــزې ودې او پراختی ــادي او ټولنی ــې د اقتص بانډوک

ــه الســته راغلــه ، دا ډاډ رامینځتــه شــو چــې هیــواد وال  ــه چــې د مــي پیوســتون پروګــرام ن لــه هغــې تجربــې ن

کولــی يش پــه یــوه منســجم میکانیــزم کــې پــه نــه ســتړي کیدونکــو هڅــو او هانــد ، یــو بــل تــه الســونه ورکــړي او 

خپــل هیــواد لــه مخکــې نــه الزیــات ودان کــړي. د همــدې اصــل لــه مخــې اوس چــې د مــي پیوســتون پروګــرام 

پــای تــه رســیدلی ، ځــای بــه يــې هیڅکلــه تــش پاتــې نــي. ځکــه اوس ولــي تــړون مــي پروګــرام د هیــواد د 

پراختیــا ، ودې او جوړونکــي کار لپــاره یــوه نــوې پاڼــه پرانســته. د ولــي تــړون مــي پروګــرام د یــوې ټینګــې ژمنې 

پــه توګــه د خلکــو د خدمــت لپــاره ، ســرارمان دی. پــدې پروګــرام کــې زمونــږ ښــاري او کلیــوايل هیــوادوال بــه 

د اوســني ژونــد د اقتصــادي او پراختیايــي ګټــو څخــه پــه متوازنــه توګــه برخمــن يش. د ولــي تــړون پــه مــي 

پروګــرام رسه بــه ټــول خلــک، یــو ځــای پــه ګــډه د دولــت ترڅنــګ، یــو ارزښــتناکه پراختیايــي ، اقتصــادي ، ټولنیــز 

او پرمــخ تلــي خوځښــت پــه عمــل کــې تطبیــق کــړي. کــوم شــی چــې ولــي تــړون پــه مــي پروګــرام کــې تــر 

ټولــو مهــم او ښــکاره دی، هغــه ژمنــه ده چــې خلــک یــې د دولــت او دولــت یــې لــه خلکــورسه لــري. دغــه ژمنــه 

یــو مقــدس او روښــانه هــدف لــري چــې هغــه د افغانســتان خلکــو تــه رښــتنی خدمــت دی . لــه همــدې املــه د 

ولــي تــړون مــي پروګــرام یــوازې پــه کلیــو پــورې اړه نــه لــري، بلکــې پــه ال زیاتــې پراخیتــا رسه بــه د هیــواد 

ټــول کي او ښــارونه پکــې شــامل وي .

پــدې پروګــرام کــې بــه هڅــه ويش څــو د زرګونــو ټولګټــو پــروژو پــه تطبیــق رسبیــره د هیــواد پــه کلیــو او ښــارونو 

کــې د هیوادوالــود مــدين وضعیــت ښــه وايل تــه هــم جــدي پاملرنــه ويش او همدارنګــه پــه ټــول هیــواد کــې د 

بیوزلــۍ او بیــکارۍ د کچــې د کمــوايل 

ــې ويش . د  ــې هڅ ــم  الزم ــاره ه ــه پ ل

ولــي تــړون پــه مــي پروګــرام کــې به د 

هیــواد د پراختیــا پــه برخــه کــی د خلکــو 

نقــش، الزیــات ښــکاره يش. ځکــه ، 

ــوايل او  ــې د )کلی ــک دي چ ــدا خل هم

ــې  ــوکاټ ک ــه چ ــرونو پ ــاري( کلس ښ

ــم  ــه تصمی ــي، پ ــه ټاک ــل لومړیتوبون خپ

نیونــه کــې پــه واک لرلــواو قاطعیــت رسه 

شــاملیږي او د خپلــو کلیــو او ښــارونو د 

اړټیــا وړ ټولــې پــروژې، پخپلــه  د عمــل 

پــه ډ ګــر کــې پــي کــوي . 

ولسـي تـړون ، خلکـو ته د خـدمت ژمنـه ده

نهادهای ناظر انتخابات:
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واکنش اسالم آباد به اظهارات اخیر جنرال امریکایی:

نتیجة کار البی های هند و افغانستان است



رویــداد  دو  شــاهد  گذشــته،  هفتــۀ  در 
تکان دهنــده در افغانســتان بودیــم. در یــک 
ــی  ــه در ورودِی دادگاه عال ــاری ک ــۀ انتح حمل
ـ هنگامــی کــه کارمنــداِن ایــن نهــاد در حــاِل 
ــام  ــد ـ انج ــاختمان بودن ــدن از س ــرون ش بی
ــک  ــن کشــته و نزدی شــد، بیشــتر از بیســت ت
بــه پنجــاه تــِن دیگــر زخمــی شــدند. شــاید در 
زمســتاِن امســال، پــس از حملــه بــه ســاختماِن 
ــوِع  ــه در ن ــن حمل ــی، ای ــورای مل ــی ش الحاق
ــل  ــهِر کاب ــه در ش ــن حمل ــود پُرتلفات تری خ
ــرار  ــدف ق ــان را ه ــًا غیرنظامی ــه عم ــوده ک ب

ــت.   داده اس
ــر در  ــدادِ دیگ ــک روی ــال، در ی ــن ح در همی
ــش  ــور، ش ــمال کش ــان در ش ــت جوزج والی
ســرخ  صلیــب  جهانــِی  ســازمان  کارمنــد 
از ســوی افــراد مســلح ناشــناس بــه قتــل 
رســیدند. کارمنــدان صلیــب ســرخ بــرای 
بــه یکــی از  رســاندن کمک هــای فــوری 
روســتاهای ایــن والیــت می رفتنــد کــه از 
ســوی افــراد مســلِح ناشــناس ربــوده شــدند و 
ســپس بــه صــورِت فجیــع بــه قتــل رســیدند. 
ــز در  ــرخ نی ــب س ــدان صلی ــه کارمن ــه ب حمل
نــوِع خــود بی پیشــینه بــوده اســت و بــه 
ــی  ــان جهان ــاد امدادرس ــن نه ــل، ای ــن دلی همی
در حــال حاضــر فعالیت هــای خــود را در 
ــوز  ــرده اســت. هن ــف ک سراســر کشــور متوق
گــروه مشــخصی مســوولیِت ایــن حمــات را 
ــِی  ــای امنیت ــی مقام ه ــه، ول ــده نگرفت ــه عه ب
کشــور می گوینــد کــه هــر دو حملــه کارِ 

ــت.  ــوده اس ــش ب ــروه داع گ
بــه نظــر می رســد حــاال پــس از گــروه طالبــان 
و شــبکۀ حقانــی، خشــن ترین فعالیت هــای 
در  داعــش  گــروه  ســوی  از  تروریســتی 
انجــام می شــود؛ گروهــی کــه  افغانســتان 
نــه ریشــه های اصلــِی آن در ایــن کشــور 
گفتــۀ  بــه  هــم  نــه  و  اســت  مشــخص 
مقام هــای افغانســتان، ظرفیــت و توانایــی الزم 
را بــرای جلــب و جــذِب افــراد دارد؛ ولــی بــا 
ــده می شــود کــه گــروه داعــش  ایــن حــال دی
بیــش از هــر زمــاِن دیگــر، بــه خطــر اصلــی در 

ــت.  ــده اس ــدل ش ــتان مب افغانس
یــک ســال پیــش کــه تــازه آوازۀ ظهــور گــروه 
پیچیــد،  افغانســتان  از  نقاطــی  در  داعــش 
ــایعه یی  ــی آن را ش ــای دولت ــیاری از مقام ه بس
بیــش نمی دانســتند؛ امــا حــاال مشــخص شــده 
ــور  ــتان حض ــا در افغانس ــه تنه ــش ن ــه داع ک
ــی  ــای نظام ــل از توانایی ه ــه، ب ــگ یافت پُررن
در  کــه  اســت  برخــوردار  حیرت انگیــزی 
مقایســه بــا گروه هــای مشــابه آن، مثــل طالبــان 

و شــبکۀ حقانــی، بــه مراتــب می توانــد خطــِر 
ــمار  ــه ش ــور ب ــِت کش ــرای امنی ــری ب بزرگ ت

رود. 
ــرای  ــان ب ــا و حمات ش ــن گروه ه ــش ای افزای
ــرار دارد،  ــی ق ــه در خــط بی ثبات افغانســتانی ک
نشــانۀ خوبــی نمی توانــد باشــد. مقام هــای 
ــد کــه بیــش از ســیزده گــروه  کشــور می گوین
ــِف نظامــی در داخــل افغانســتان وجــود  مختل
ــد.  ــی می جنگن ــای امنیت ــا نیروه ــه ب ــد ک دارن
ــا از خــارج  ــن نیروه ــر ای ــان، اکث ــۀ آن ــه گفت ب
کشــور امکانــات نظامــی و مالــی به دســت 
ــز  ــان نی ــز فرماندهی ش ــا مراک ــد و حت می آورن

ــرار دارد.  ــرون از کشــور ق بی
در بیــرون از مرزهای افغانســتان، تنها کشــوری 
ــِف  ــای مســلح مخال ــه گروه ه ــد ب ــه می توان ک
ــتان  ــد، پاکس ــگاه بده ــتان پناه ــت افغانس دول
گذشــته ها  از  کشــور  ایــن  زیــرا  اســت؛ 
محــِل امــِن گروه هــای دهشــت افکن بــوده 
ــی  ــال هژمون ــه دنب و از ســوی دیگــر، عمــًا ب

ــت.  ــه اس ــود در منطق ــِی خ ــی و نظام سیاس
شــاید کشــورهای دیگــری هــم باشــند کــه از 
ــت  ــتان حمای ــِی افغانس ــد دولت ــای ض گروه ه
ــا  ــه آن ه ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــد، ول کنن
توانایــی الزم بــرای پنــاه دادن بــه چنیــن 
ــورها  ــن کش ــند. ای ــته باش ــی را داش گروه های
ــد هدف هــای  ــق پاکســتان می توانن ــز از طری نی
گروه هــای  قالــِب  در  را  خــود  سیاســِی 
شورشــی و تنــدرو در افغانســتان دنبــال کننــد.
کــه  نکنیــم  فرامــوش  حــال،  همیــن  در   
تروریســتی،  گروه هــای  افزایــش حمــاِت 
تابســتاِن  و  بهــار  از  ناخوشــایندی  نشــانۀ 
ســال آینــده نیــز می توانــد باشــد. وقتــی 
ــًا  ــه عمدت ــتان ک ــی در زمس ــای شورش گروه ه
دایــرۀ فعالیت های شــان بــه دلیــِل ســرما و 
ــا  ــن ب ــد محــدود شــود، چنی ــدان می توان راه بن
ــی  ــای نظام ــه فعالیت ه ــدام ب ــاز اق ــِت ب دس
ــتان  ــار و تابس ــد در به ــدون تردی ــد، ب می کنن
ــی  ــی و نظام ــای چریک ــۀ فعالیت ه ــه زمین ک
بیشــتر می شــود، بایــد منتظــر برنامه هــای 
ــه  ــا توج ــود. ب ــا ب ــوی آن ه ــیع تری از س وس
بــه ایــن مســـایل، دولــت افغانســتان و بــه ویژه 
نیروهــای امنیتــی، نیــاز دارنــد کــه برنامه هــای 
حمــاِت  از  جلوگیــری  بــرای  بیشــتری 

شورشــیان روی دســت بگیرنــد. 
تــا هنــوز متأســفانه نشــانه های آشــکاری 
از برنامه هــای وســیِع نیروهــای امنیتــی بــه 
ــه چشــم  ــای شورشــی ب ــارِ گروه ه ــدف مه ه
نمی خــورد. مــا هنــوز شــاهد اصاحــات 
ــِی  ــاختارهای امنیت ــی در س ــراِت اساس و تغیی

مکــررِ  وعده هــای  وجــود  بــا  کشــور، 
دولت مــردان نیســتیم. وزارت هــای دفــاع و 
داخلــۀ کشــور کــه عمدتــًا مســوولیت های 
ــِت  ــان دول ــد، از زم ــه دوش دارن ــی را ب امنیت
پیشــین تــا بــه حــال، دســتخوش هیــچ تغییــر 
اساســی و بنیادی یــی نشــده اســت. وزیــر دفــاع 
کشــور بــا آن تصویرهــای خواب رفتــه اش کــه 
در فضــای مجــازی منتشــر می شــوند، بــه 
نظــر نمی رســد کــه توانایــی جســمِی الزم 
بــرای مدیریــت ارتــِش کشــور را داشــته باشــد. 
ــرد  ــوی ف ــه از س ــد ک ــه هرچن وزرات داخل
ــی  ــود، ول ــت می ش ــری مدیری ــبتًا جوان ت نس
ــراث  ــه می ــامانی های ب ــر نابس ــان درگی همچن

ــت.  ــی اس ــِت قبل ــده از حکوم مان
ــِی  ــار اصل ــد ب ــه بای ــی ک ــت مل ــت امنی ریاس
جنــگ را بــه عهــده داشــته باشــد، عمــًا 
بــه یــک نهــاد بی خاصیــت تبدیــل شــده 
اســت. مدیریــِت ایــن نهــاد نیــز چنــان دچــار 
نابســامانی اســت کــه به مشــکل می توانــد 
خــود را از زیــِر فشــارهای موجــودِ کاری 
امنیــِت  تأمیــن  بــرای  و  ببخشــد  رهایــی 
ــن  ــۀ ای ــد. در بحبوح ــام ده ــور کاری انج کش
از صلــح و  دم  هنــوز عده یــی  مشــکات، 
ــد.  ــف می زنن ــای مخال ــا گروه ه ــو ب گفت وگ
مشــخص نیســت کــه ایــن عــده بــا تمســک به 
کــدام زمینه هــا هنــوز بــرای رســیدن بــه امنیــت 
مذاکــره خوشــبین  و  از طریــق گفت وگــو 
ــت  ــًا دس ــه عم ــی ک ــا گروه های ــا ب ــد؟ آی ان
ــاع  ــاه و بی دف ــردم بی گن ــتار م ــل و کش ــه قت ب
و  مذاکــره  میــز  روی  می تــوان  می زننــد، 

نشســت؟  گفت وگــو 
عده یــی از تحلیل گــراِن سیاســی بــه ایــن 
گروه هــای  نام گــذارِی  کــه  انــد  نظــر 
مســلِح مخالــف در افغانســتان، چنــدان بــا 
واقعیت هــای آن هــا همخوانــی نــدارد. بــه 
ــک  ــاِن مصــرِف ی ــی زم ــده، وقت ــن ع ــاور ای ب
نــام تمــام می شــود، دوبــاره زیــر نــامِ دیگــری 
ــر  ــرد. اگ ــر می گی ــود را از س ــای خ فعالیت ه
تــا دیــروز پُرتوان تریــن گــروه جنگــی در 
کشــور طالبــان بــه شــمار می آمــد، امــروز نــامِ 
آن بــه داعــش تبدیــل شــده اســت. گروه هــای 
دیگــر نیــز چنیــن داســتانی دارنــد. آنانــی کــه 
خواهــاِن ادامــۀ جنــگ و ویرانــی در افغانســتان 
ــا  ــگ را ب ــن جن ــه ای ــد ک ــه ان ــاد گرفت ــد، ی ان
ــت  ــد. دول ــی ادامــه دهن چــه ابزارهــا و نام های
افغانســتان نیــاز دارد کــه وضعیــِت خــود 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــی کن ــتی ارزیاب را به درس

ــد.   ــه ده ــخص ارای ــع مش ــرایط، مواض ش
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هفتـۀ گذشـته، دونالـد ترامپ و داکتـر غنی، رییسـان جمهورِ 
امریـکا و افغانسـتان بـا هم صحبـِت تلیفونی کردند و مسـایل 
افغانسـتان را مـورد بحـث قـرار دادنـد. این صحبت درسـت 
ارشـِد  فرمانـده  کـه  گرفـت  آن صـورت  از  پـس  سـاعاتی 
نیرو هـای امریکایـی در افغانسـتان بـرای شکسـتن بن بسـت 
طالبـان، اعزام هـزاران نیروی دیگر را درخواسـت کـرده بود. 
روابـط،  گسـترش  ظرفیت هـای  دربـارۀ  رییس جمهـور  دو 
نیـز  اقتصـادی  توسـعۀ  و  تروریسـتی  ضـد  همکاری هـای 
گفت وگـو کردنـد؛ گفت وگویـی کـه در امتـداد حمایت هـای 
امریـکا از افغانسـتان بسـیار تعیین کننـده بـه نظـر می رسـد و 
فرصت هـای تازه یـی را برای دولت افغانسـتان مهیا می سـازد.  
و  امریـکا  راهبـردی  مشـارکِت  ادامـۀ  اهمیـِت  بـر  تأکیـد 
افغانسـتان در ایـن گفت وگـو، مسـلمًا بـه معنـای ایـن اسـت 
کـه دولـت افغانسـتان مثـل پانزدهـ  شـانزده سـاِل گذشـته در 
مسـیر برنامه هـای امریکا در منطقـه، برای آن کشـور همچنان 
اهمیـت دارد. از طـرف دیگـر، ایـن سـخنان نشـان می دهـد 
کـه جنـگ در افغانسـتان بـرای سـال های دیگـر نیـز ادامـه 
می یابـد و امریـکا همچنـان بخـش اصلـِی بـار جنـگ را بـه 
دوِش خـود حمـل می کنـد. اگرچـه هنـوز موضع روشـنی در 
مـورد چگونه گـِی حضـور نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان 
از جانـب ترامـپ اعام نشـده اسـت، اما با آن هـم قابل درک 
اسـت که افغانسـتان مثل گذشـته در مسـیر برنامه های امریکا 
مـورد حمایـِت آن کشـور اسـت و قـرار نخواهـد بـود کـه 
ترامـپ نیروهـای نظامی امریکا را از افغانسـتان بیـرون کند و 

یـا بـا افزایـِش آن مخالفـت نماید. 
افزایـش نیرویـی کـه توسـط فرمانـده نیروهـای امریکایی در 
افغانسـتان مطـرح می شـود، نشـان از آن دارد کـه جنـگ بـا 
تروریزم در افغانسـتان پای امریکا را زیاد بنــد کرده اسـت و 
ایـن کشـور در نظـر دارد که بـا افزایش نیروهای آموزشـی و 
احتمـاالً جنگـی در افغانسـتان، صفحـۀ تازه یـی در این جنگ 
بـاز کنـد؛ صفحه یـی کـه در عیـن حـال تفـاوِت ریشـه یی بـا 

آن چه گذشـت نیـز نخواهد داشـت. 
از جانـب دیگـر، صحبـِت آقـای ترامـپ بـا غنـی و سـخنان 
فرمانـده امریکایـی در امریـکا دربـارۀ افغانسـتان، نشـانگر آن 
اسـت کـه امریکا امیــدی بـه نتیجه گرفتـن از آن چه پروسـۀ 
صلـح خوانـده می شـود، نـدارد و بازگشـت بـه میدان هـای 
جنـگ در افغانسـتان، دوباره در ذهِن نظامیـاِن امریکایی جرقه 
زده اسـت. همچنـان واکنش هـای اخیـر نشـانگِر آن هسـتند 
کـه کاهشـی کـه در زمـان اوبامـا در سـطح نیروهـای نظامـی 
آن کشـور در افغانسـتان صـورت گرفـت، بـار دیگـر توسـط 
ترامـپ بـه افزایـش مبدل خواهد شـد و تغییـراِت کانی البته 
در نمـای بیرونـِی سیاسـِت امریـکا در برابـر افغانسـتان رونما 
می گـردد. امـا حـاال که قـرار اسـت در گرماگـرم ایـن رابطه، 
آقـای غنـی بـه امریـکا بـرود و بـا دونالـد ترامپ دیـدار کند، 
ایـن سـوال مطرح می شـود که »آقـای غنی از این سـفر و این 

فرصـت چـه اسـتفاده یی خواهـد کرد؟«
مـردم انتظـار دارنـد کـه آقـای غنـی بتوانـد از فرصت هایـی 
کـه پیـش روی افغانسـتان قـرار دارد، اسـتفادۀ بهینـه ببـرد و 
افغانسـتان را از وضعیـِت نامطلـوِب موجـود عبـور دهـد. اما 
بـا توجـه بـه سیاسـت هایی کـه در پانـزده ـ شـانزده سـاِل 
گذشـته اعمـال شـده اسـت، درمی یابیم که مسـالۀ افغانسـتان 
بـرای آقـای غنـی و در گذشـته بـرای آقـای کـرزی، اهمیـِت 
یـک پـروژه را داشـته اسـت و از این رهگـذر، نگاهِ بسـیاری 
از مدیـراِن افغانسـتانی بـه مسـالۀ جنـگ و صلـح و اقتصـادِ 
کشـور، انجویـی و پروژه یـی بـوده اسـت تـا این کـه بنیادی و 
سـاختاری باشـد. آقـای غنـی در همین مسـیر، قابل محاسـبه 
خویـش  نفـع  بـه  فرصت هـا  همـۀ  از  می خواهـد  و  اسـت 

اسـتفاده کنـد و نـه منافِع کشـور. 
شـاید بااهمیت تریـن نقطـۀ دیـدار غنـی بـا ترامـپ، گایه از 
داکتـر عبـداهلل شـریِک قدرتش باشـد تـا این که از پاکسـتان و 
سـنگ اندازی هایش در مسـیر رشـد و اعتاِی افغانستان گایه 
کنـد. در حالـی کـه انتظار مـی رود آقای غنـی از فرصت هایی 
کـه پیش پـاِی افغانسـتان قـرار گرفته اسـت، اسـتفاده کنــد؛ 
زیـرا ایـن فرصت هـا بـرای افغانسـتان اهمیـِت طایـی دارند 
امـا دولت مـردان به خصـوص آنانـی کـه همـه چیـز را قبضـه 
کـرده انـد، نـگاهِ سـوداندوزانه و پروژه یـی دارنـد و ایـن دردِ 

است!  افغانسـتان 

فرصت ها؛
قربانی نگاِه پروژه یی به افغانستان

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1953  یک   شنبه       24د  لو  /   بهمن          y    1395   15 جما د ی اال و ل   y 1438   12 فبر و ری  2017



اظهـارات مقامـات امریکایـی مبنـی 
بـر حمایت روسـیه از طالبـان دروغ 

ست ا
امـور  در  پوتیـن  ویـژه  نمانیـده 
افغانسـتان اعـام کـرد کـه حمایـت 
اسـت،  دروغ  طالبـان  از  مسـکو 
تضعیـف  بـرای  امریکایـی  مقامـات 
موضـع روسـیه در افغانسـتان تاش 

. می کننـد
ضمیـر  اسـپوتنیک،  گـزارش  بـه 
رییـس  ویـژه  نماینـده  کابلـوف 
جمهـور روسـیه در امـور افغانسـتان 
وزارت  آسـیایی  بخـش  رییـس  و 
کـه  کـرد  اعـام  روسـیه  خارجـه 
مقامـات امریکایـی در صدد تضعیف 

روسـیه در افغانسـتان هسـتند و بـا 
اظهـارات خیالـی و دروغین مسـکو 
محکـوم  طالبـان  از  بـه حمایـت  را 

. می کننـد
ایـن  همـه  کـه  گفـت  کابلـوف 
شکسـت  توجیـه  بـرای  تاش هـا 
و ناتوانـی آنهـا در ایجـاد ثبـات در 
زیـرا  گرفتـه،  صـورت  افغانسـتان 
وجـود  آن  بـرای  دیگـری  توضیـح 

نـدارد.
جـان  جنـرال  گذشـته  پنجشـنبه 
نیروهـای  فرمانـده  نیکلسـون 
امریکایـی و ناتـو در کنگـره امریـکا 
مداخلـه  بـه  را  پاکسـتان  و  روسـیه 
در جنـگ افغانسـتان و تـاش بـرای 

رسـمیت بخشـیدن بـه طالبـان افغان 
کـرد. متهـم 

بـود  گفتـه  امریکایـی  جنـرال  ایـن 
کـه مداخلـه کشـورهای خارجـی به 
رهبـری روسـیه در امـور افغانسـتان 
باعـث پیچیده گـی شـرایط  و کار را 
بـرای دولت افغانسـتان سـخت کرده 

. ست ا
ارشـد  سـناتور  مکیـن  جـان 
کمیتـه  رییـس  و  جمهوریخـواه 
نیروهـای مسـلح امریـکا نیـز گفتـه 
در  مداخلـه  بـا  روسـیه  کـه  بـود 
افغانسـتان و حمایـت از طالبـان در 
پـی تخریب دسـتاوردهای امریکا در 

هسـت. افغانسـتان 
ایـن  بـه  واکنـش  ضمیرکابلـوف در 
یـک  »ایـن  کـه  گفتـه  اظهـارات 
دروغ صـاف و سـاده اسـت ،حتـی 
آن  تناسـب  و  کفایـت  مـورد  در 
نمی تـوان حرف زد. این یک افسـانه 
کیـن(  او)مـک  و  اسـت  وحکایـت 
همـه دروغ هـای فرمانـده نیروهـای 
امریکایـی درافغانسـتان جنـرال جان 
نیکلسـون  را برمـی دارد. همـه ایـن 
توجیـه شکسـت  بـرای  هـا  تـاش 
و ناتوانـی آنهـا در ایجـاد ثبـات در 
افغانسـتان اسـت. توضیـح دیگـری 

نـدارد«. آن وجـود  بـرای 

ارشــد  فرمانــده  اظهــارات  پاکســتان  مقام هــای 
ــد. ایــن  ــکا در افغانســتان را کم اهمیــت خواندن امری
مقــام  امریکایــی در جلســه ســنا از دولــت واشــنگتن 
خواســت تــا در روابــط بــا پاکســتان "بررســی 

ــد. ــام ده ــع" انج جام
بــه گــزارش پایــگاه خبــری تریبیــون، جنــرال جــان 
ــتان  ــکا در افغانس ــد امری ــده ارش ــون،  فرمان نیکلس
ــلح  ــرویس های مس ــه س ــته در کمیت ــنبه گذش پنجش
ســنا گفتــه بــود، شــبه نظامیان طالبــان و شــبکه 
ــای  ــان پناهگاه ه ــان همچن ــه طالب ــته ب ــی وابس حقان
ــه ای پاکســتان  ــه قبیل ــرز در منطق ــداد م ــی در امت امن

ــد.   دارن
ایــن جنــرال امریکایــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــن  ــرای شکســت ای ــی بیشــتری ب ســربازان امریکای
"بن بســت" الزم اســت، گفــت: الزم اســت تــا 
ــال  ــکا در قب ــت امری ــی"در سیاس ــی جامع "بررس

ــود. ــام ش ــتان انج پاکس

رابطــه  ایــن  در  رســمی  اظهارنظــر  پاکســتان 
ــه  ــت ک ــه اس ــد گفت ــام ارش ــک مق ــا ی ــت، ام نداش
ــن  ــخنان ای ــمگیری در س ــا چش ــد و ی ــاله جدی مس
جنــرال وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال، او گفــت کــه 
ــش  ــرال نیکلســون از "شکســت" ارت ــارات جن اظه
ــی پیــش روی  ــل "چالش هــای امنیت ــکا در مقاب امری

ــت دارد." ــتان حکای ــا در افغانس آنه
ــتان  ــدی و افغانس ــای هن ــت: البی ه ــام گف ــن مق ای
ــا  ــتند و م ــال هس ــیار فع ــنگتن( بس ــا )واش در آنج
شــاهد ادامــه اظهارنظرهــای مثبــت و منفــی از جانب 
ــه از  ــی ک ــال پیام های ــن ح ــا ای ــتیم. ب ــکا هس امری

ــت. ــت اس ــم، مثب ــت کردی ــپ دریاف ــت ترام دول
ــوی  ــه گفت وگ ــاره ب ــا اش ــتانی ب ــام پاکس ــن مق ای
تلفنــی وزرای دفــاع امریــکا و پاکســتان افــزود: 
امریکایی هــا اهمیــت مــا را درک می کننــد. آنهــا 
ــو  ــی ج ــای منف ــه اظهارنظره ــد ک ــن می دانن همچنی

دوســتانه را خــراب می کنــد.
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آگاهان نظامی:

نظامیان امریکایی در جنگ افغانستان تماشاچی هستند 

نیروهــای امنیتــی مــا دیگــر نیــاز بــه مشــور و آموزش 
ــه  ــه ب ــال اســت ک ــار س ــش از چه ــان بی ــد، آن ندارن
ــد و  ــان می جنگن ــا طالب ــرد ب ــدان نب ــی در می تنهای
کشــورهای  ســایر  و  امریــکا  نظامــی  نیروهــای 

ــتند.  ــاچی هس ــی تماش خارج
ــی  ــان نظام ــس و آگاه ــده گان مجل ــماری از نماین ش
ــتان  ــد افغانس ــتی می خواه ــه راس ــر ب ــد: اگ می گوین
را کمــک کنــد، پــس بایــد در بخــش اکمــاالت 
هــوای خــوب، تانــک و توپ چــی خــوب، نظــر بــه 
ــک  ــی کم ــزات نظام ــایل و تجهی ــا وس ــرورت م ض
کننــد؛ در غیــر آن مــا بــه آمــوزش و یــا مشــوره شــما 

ــم. ــازی نداری نی
آنــان تأکیــد کردنــد: بایــد از نکلســون کــه خواســتار 
ســربازان بیشــتر بــرای آمــوزش ســربازان افغانســتان 
ــا  ــه م ــه را ب ــه چ ــود ک ــیده ش ــت، پرس ــده اس ش

ــد؟ ــوره می دهی ــا مش ــوزش و ی آم
ایــن واکنش هــا در پــی اظهــارات اخیــر جــان 
نکلســون، فرمانــده عمومــی نیروهــای امریکایــی 

و ناتــو در افغانســتان کــه گفتــه ۱۳ هــزار و ۳۰۰ 
ــی کــه در حــال حاضــر در افغانســتان هســتند  نیروی
بــرای انجــام عملیــات ضــد تروریســتی کفایــت 
ــه  ــرای آمــوزش و مشــاوره درســت ب می کننــد امــا ب
ــه چنــد هــزار نیــروی  نیروهــای امنیتــی افغانســتان ب

ــت. ــاز اس ــس نی ــازه نف ت
 بــه گفتــه نیکلســون: جنــگ افغانســتان بــه بــن بســت 
ــت،  ــن وضعی ــت از ای ــرون رف ــرای بی ــیده و ب رس
حکومــت افغانســتان بــه گونــه ای کمــک شــود 
ــر  ــی در براب ــع تهاجم ــن موض ــه گرفت ــادر ب ــا ق ت
ــود. ــی ش ــت افگن ــای دهش ــروه ه ــیان و گ شورش

ــاالت متحــده  ــرال نکلســون در جلســۀ ســنای ای جن
گفــت کــه اســتقرار چنــد هــزار نیــروی بیشــتر ناتــو 
در افغانســتان، ممکــن بــن بســت موجــود را بــه ســود 

حکومــت آن کشــور تغییــر دهــد.
ــه ایــن  امــا عتیــق اهلل امرخیــل آگاه نظامــی سیاســی ب
بــاور اســت کــه مــا بــه آمــوزش نیــازی نداریــم؛ بــل 
بــه تجهیــزات، ســاح و مهمــات بیشــتر نیــاز داریــم 

تــا بتوانیــم در جبهــات جنــگ تــوان مقابلــه بــا 
ــیم.  ــته باش ــمن را داش دش

ایــن آگاه نظامــی افــزود: »بیــش از چهــار ســال اســت 
کــه نیروهــای مــا در میــدان نبــرد می جنگنــد و 
ــدازه  ــه ان ــن ب ــد؛ بنابرای ــا می کنن ــا تماش امریکایی ه
کافــی آمــوزش دیدنــد و نیــاز بــه مشــور و آمــوزش 

ــد«. ندارن
ــه خواســتار ســربازان  ــرد: از نکلســون ک ــد ک او تأکی
ــت،  ــده اس ــا ش ــربازان م ــوزش س ــرای آم ــتر ب بیش
ــوزش و  ــا آم ــه م ــه چــه را ب ــیده شــود ک ــد پرس بای
یــا مشــوره می دهیــد؟ همیــن اکنــون جنــگ در 
ــر  ــان دارد و ه ــتان جری ــت افغانس ــش از ۱9 والی بی
ــی  ــته و زخم ــرد کش ــدان نب ــا در می ــربازان م روز س

می شــوند.
ــد  ــتی می خواه ــه راس ــر ب ــت: اگ ــان گف وی همچن
افغانســتان را کمــک کنــد، پــس بایــد در بخــش 
اکمــاالت هــوای خــوب، تانــک و توپ چــی خــوب؛ 
ــه ضــرورت مــا وســایل و تجهیــزات نظامــی  نظــر ب
ــا  ــوزش و ی ــه آم ــا ب ــر آن م ــد؛ در غی ــک کنن کم

ــم. ــازی نداری ــما نی ــوره ش مش
ــاه  ــد و پنج ــک ص ــه ی ــل: »زمانی ک ــه امرخی ــه گفت ب
ــود؛  ــتقر ب ــتان مس ــکا در افغانس ــروی امری ــزار نی ه
جنــگ خاتمــه پیــدا نکــرد؛ بــل جنــگ گســترش پیــدا 
ــذار  ــتانی ها واگ ــه افغانس ــگ ب ــد از آن جن ــرد، بع ک
ــا همــه  ــون نیروهــای ارتــش و پولیــس م شــد و اکن
روزه در جبهــات جنــگ مصــروف مبــارزه بــا طالبــان 

انــد«.
ــتان در  ــات افغانس ــای مقام ــاف ادع ــر خ ــا ب و ام
مــورد حمایــت پاکســتان از طالبــان و تنــدروان، 
ــت  ــکا گف ــنای امری ــه س ــون در جلس ــرال نکلس جن
ــر ضــد  ــات نظامــی را ب کــه مقامــات پاکســتان عملی
ــرده  ــدازی ک ــمالی راه ان ــتان ش ــدروان در وزیرس تن
انــد و تــا انــدازۀ زیــاد در مبــارزه بــر ضــد تنــدروان، 

ــد. ــرده ان ــت ک فعالی
در همیــن حــال، جــان مکیــن، رییــس کمیتــۀ دفاعــی 
ــه  ــت ک ــن جلســۀ گف ــاالت متحــده، در ای ــنای ای س
حکومــت دونالــد ترمــپ، فرصتــی را در اخیتــار دارد 

ــی را در افغانســتان افزایــش دهــد  ــوای امریکای ــا ق ت
ــاز  تــا از ایــن طریــق فرماندهــان امریکایــی دســت ب

تــر داشــته باشــند.
ــر  ــتان در براب ــه پاکس ــرد ک ــد ک ــن تایی ــای مکی آق
ــد،  ــرده ان ــارزه ک ــتان شــمالی مب ــدروان در وزیرس تن
ــوز  ــدروان در پاکســتان هن ــه تن ــده ک ــادآور ش ــا ی ام

ــد. ــن دارن ــاه گاه ام ــم پن ه
ــده گان  ــودوود پیمــان عضــو مجلــس نماین ــا عبدال ام
از ســخنان مکیــن می گویــد: هــدف  انتقــاد  بــا 
ــدف  ــر ه ــرا اگ ــت؛ زی ــان نیس ــودی طالب ــکا ناب امری
ــه  ــود؛ بایــد پاکســتان را کــه الن ــان می ب ــودی طالب ناب
هراس افگنــان اســت بــه جــای حمایــت تحــت 

ــی داد.  ــرار م ــار ق فش
ــد  ــد می توانن ــکا بخواه ــر امری ــان: اگ ــۀ پیم ــه گفت ب
طالبــان را نابــود و امنیــت را بــه افغانســتان بازگرداند، 
ــگ در  ــتان جن ــه پاکس ــار ب ــک اخط ــا ی ــد ب می توان
افغانســتان را متوقــف کنــد؛ امــا چــون در کشــمکش 
ــد  ــن می خواه ــرار دارد؛ بنابرای ــن ق ــا روس و چی ب
ــن  ــده و ای ــی مان ــی در افغانســتان باق ــه ناامن ــه بهان ب

ــد. ــرول کنن کشــورها را کنت
او تاکیــد کــرد: اینکــه افغانســتان بــه نیروهــای 
ــک دروغ  ــرورت دارد  ی ــکا ض ــی امری ــتر نظام بیش
ــزم  ــر تروری ــکا در براب ــگ امری محــض اســت و جن
در افغانســتان فریــب بیــش نیســت، هــم مــردم 
افغانســتان و هــم دنیــا ایــن مســاله را درک کــرده انــد.
ــد: فســاد در افغانســتان  ــس می گوی ــن عضــو مجل ای
ــۀ فســاد را خارجی هــا فراهــم  ــا زمین وجــود دارد؛ ام
کردنــد تــا آنــان بیشــتر و افغانســتانی ها کمتــر دزدی 
کننــد؛ امــا فســاد اصلــی را خــود خارجــی مرتکــب 
ــه  ــاد اداری آن را ب ــام فس ــر ن ــداً زی ــوند و بع می ش

ــد. ــتان می اندازن ــردم افغانس ــردن م گ
ــه درحــال حاضــر، حــدود  ــی اســت ک ــن درحال  ای
ــرباز  ــمول ۸۴۰۰ س ــه ش ــی ب ــرباز خارج ۱۲۵۰۰ س
ــع  ــت قاط ــت حمای ــوکات ماموری ــی در چ امریکای
ناتــو در افغانســتان مســتقر انــد کــه بیشــتر ماموریــت 
آمــوزش و مشــورت بــه نیروهــای دفاعــی و امنیتــی 

ــد. ــش می برن ــه پی ــان را ب افغ

کابلوف:

نیـکلسون دروغ مـی گویـد

ناجيه نوری  

واکنش اسالم آباد به اظهارات اخیر جنرال امریکایی:

نتیجة کار البی های هند و افغانستان است



1ـمعدهيكاسيدفاسدترشحميكند:
ــدۀ  ــرار دارد. ســلول هاي مع ــان ق ــاک در معده ت ــع بســیار خطرن ــن مای ای
ــد و  ــي فاس ــه ترکیب ــد ک ــح مي کنن ــک ترش ــید هایدروکلروی ــما اس ش
خورنــده اســت. از ایــن ترکیــب بــراي ضــد زنــگ کــردن فلــزات اســتفاده 
مي شــود. ایــن ترکیــب فلــز را نابــود مي کنــد،  امــا الیــه غشــایي معــده از 
ایــن مــاده ســمي در دســتگاه گــوارش محافظــت مي کنــد تــا ایــن مایــع 

ــان را! ــه بدن ت ــد،  ن ــه کن فقــط غذاهــاي شــما را تجزی
2ـوضعيتبدنبرحافظهتأثيرميگذارد:

ــک  ــدارد. روي ی ــکالي ن ــد؟ اش ــان نمي آی ــان را یادت ــالگرد ازدواج ت س
ــرار  ــا ق ــد. خاطــرات در حــواس م ــان مي آی ــه یادت ــو خــم شــوید،  ب زان
ــی را  ــي دور از کودک ــي خیل ــدا،  خاطره ی ــا ص ــه ی ــک رایح ــد. ی گرفته ان
براي تــان زنــده خواهــد کــرد. ارتباطــات بیــن ایــن حــواس و خاطــرات ،  
آشــکار یــا گاهــي مرمــوز هســتند. یــک تحقیــق جدیــد در پــي آن اســت 
کــه بــه کشــف ایــن ارتباطــات کمــک کنــد. خاطــرات گذشــته وقتــي در 
ــه  ــریع تر ب ــرد،  س ــرار بگی ــان ق ــابه آن زم ــي مش ــت بدن ــت و وضعی حال

ــد.  ــان مي رس ــن ت ذه
3ـاستخوانهابرايتنظيمموادمعدنيبدنميشكنند!

ــه  ــتخوان ها ب ــدن،  اس ــات ب ــا و عض ــت از اندام ه ــر محافظ ــاوه ب ع
تنظیــم ســطح کلســیم در بــدن نیــز کمــک مي کننــد. اســتخوان ها 
ــات و  ــاز عض ــورد نی ــي م ــه دوم ــتند ک ــیم هس ــفر و کلس ــاوي فس ح
ــم باشــد،  برخــي  ــدن ک ــن عنصــر در ب ــرۀ ای ــر ذخی اعصــاب اســت. اگ
ــود.  ــتخوان ها شکســته ش ــه اس ــود ک ــث مي ش ــاي خــاص باع هورمون ه
بــا ایــن شکســت،  ســطح کلســیم بــدن بــاال مــي رود،  تــا جایــي کــه بــه 
ــلول ها  ــارج س ــر در خ ــن عنص ــب از ای ــاص و مناس ــت خ ــک غلظ ی

ــیم.  برس
4ـبيشترغذاييكهميخوريم،برايمغزاست:

ــد،   ــکیل مي ده ــدن را تش ــد از وزن ب ــط دو درص ــه فق ــن ک ــا ای ــز ب مغ
بیســت درصــد از اکســیجن و کالري هــاي آن را مي گیــرد. جهــت تأمیــن 
منابــع کافــي بــراي ایــن عضــو مهــم بــدن،  ســه ســرخرگ مغــزي اصلــي 
بــه طــور مــداوم اکســیجن بــه مغــز پمپــاژ مي کننــد. هــر گونــه انســداد 
ــدن ســلول هاي  ــا پاره گــي در یکــي از ایــن رگ هــا باعــث گرســنه مان ی
ــه  ــزي در آن ناحی ــرد مغ ــه عملک ــردد ک ــب مي گ ــده و موج ــزي ش مغ

آســیب بینــد و منجــر بــه ســکته شــود.

منبع:كوچهما
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بخش نخســت
بخش دوم

نکته های عجیِب

 انداِم انسـان
 1(نظريـةفقداننصبرجانشـينی
سرنوشـت تعييـن واگـذاری و
مسـلمانانبـهدسـِتخـودآنـان
)نظريـةوجـوبتعييـنامـامبـر
مـردم(.مطابـق ایـن نظریه، توسـط 
دیـن اسـام از راه نـص، سرنوشـت 
سیاسـی مسـلمانان پیشـاپیش توسط 
اسـت.  نشـده  تعییـن  خداونـد 
و  روش  نـص،  طریـق  از  همچنیـن 
شـیوه یی معین بـرای تعییـن فرمانروا 
)حاکـم(، حاکمیـت و نظـام سیاسـی 
آن  گوناگـوِن  اشـکال  و  ابعـاد  در 
مسـکوت  بـا  بلکـه  نشـده؛  تعییـن 
گذاشـتِن آن، بـه فهم و اجتهـادِ خود 
مسـلمانان واگـذار شـده اسـت. بـه 
لحـاظ تاریخـی، اصحـاب پیامبـر بـا 
فهـم و اجتهـاد خـود، شـیوه   هایی را 
بـرای تعییـن حاکـم و نـوع خاصـی 
از نظـام حاکمیـت به وجـود آوردند. 
 در ایـن مـورد یـک قطعـۀ تاریخـی 
انتخـاب  شـیوۀ  بیان کننـدۀ  هـم  کـه 
خلیفـۀ نخسـت اسـت و هـم طـرز 
تلقـی و تحلیـِل خلیفـۀ دوم از ایـن 
این-کـه  روش را نشـان می دهـد و 
چگونـه نبایـد بـه یـک رویـه تبدیل 
شـود، بسـار روشـن کننده اسـت. در 
ایـن قطعـه می خوانیـم که در موسـم 
حـج در مکه، بـرای خلیفـۀ دوم نقل 
اگـر  می گویـد  کسـی  کـه  کردنـد 
خلیفـه عمربن الخطـاب از دنیا رفت، 
مـن با فانـی بیعـت می کنـم و او را 
درسـت بـه همـان ترتیبی کـه خلیفۀ 
نخسـت، به صورِت ناگهانـی و بدون 
مشـورۀ قبلـی بـه ایـن مقـام رسـید، 
خلیفـه اعـام می کنـم. گویـا آن فرد 
چنیـن پنداشـته بـود کـه خافـت با 
بیعـِت یـک نفر هـم منعقد می شـود. 
خلیفـۀ دوم ایـن دیدگاه را نپسـندید 
و می خواسـت کـه حقیقـِت بیعت را 
بـرای مـردم در محضـر عـام در مکه 
توضیـح دهـد، امـا مشـاورین خلیفه 
از ایـن عمـل وی را برحـذر داشـتند 
و گفتنـد کـه عموم مردم کـه از نقاط 
مختلـف در آن جـا آمده انـد، ممکـن 
اسـت مـراد و مقصود واقعِی شـما را 
در نیابنـد و بـه شـکل های مختلـف 
آن را فهـم کرده و بیـان خواهند کرد 
بایـد در مدینـه در حضـور اهـل  و 
علـم، نظـِر خود را در ایـن مورد بیان 
کنیـد. خلیفـه نیـز وقتی که بـه مدینه 
برگشـت، همیـن کار را کـرد. از فراز 
منبـر پیامبـر خطـاب بـه مـردم چنین 
گفـت: به من رسـیده اسـت که یکی 
از شـما گفته ایـد که اگر عمـر بمیرد، 
بـا فـان شـخص بیعـت می کنـم. به 
خـدا قسـم شـما را نفریبد کـه بیعت 
ابی بکـر ناگهانـی بـود و تمـام شـد. 
ابی بکـر  بـا  بیعـت  کـه  باشـید  آگاه 
چنیـن بود و لکن خداوند مسـلمانان 
را از شـر آن نگه داشـت، و کسـی در 

میـان شـما ماننـد ابوبکـر نیسـت که 
گـردن مردم به سـوی وی خم شـود. 
اگـر کسـی با مـردی بدون مشـورت 
بـه  بیعـت کنـد، هـر دو  مسـلمانان 
جـای این کـه از بیعـت پیروی شـده 
و محترم شـمرده شـود، کشته شوند. 
ابی بکـر  بیعـت  داسـتان  بـه  سـپس 
پرداختـه و اظهار داشـت که مبادرت 
بـه بیعـت ابی بکـر بـه دلیل تـرس از 
وقـوع فتنـه میـان مهاجریـن و انصار 
بـود و هـم این کـه اطمینان بـه قبول 
سـایر مسـلمانان وجود داشـت.  این 
قطعـه به خوبـی نشـان می دهـد کـه 
از  تعییـن خافـت، صورتـی  روش 
پیـش تعیین شـده نـدارد. امـا خلیفۀ 
تعییـن  روش  از  صـورت  دو  دوم، 
خلیفـه را مطـرح می کنـد و یکـی را 
صرفـًا برای یـک مورد مجاز دانسـته 
و ضمنـًا خطر موجـود در این روش 
اتخـاذ  سـبب  کـه  را  ضرورتـی  و 
ایـن روش خطرنـاک شـد، گوش زد 
تبدیـل شـدِن  از  و شـدیداً  می کنـد 
آن بـه یـک روش غالـب بـه دلیـل 
مخاطراِت آن که ممکن اسـت سـبب 
بـروز اختاف میان مسـلمانان شـود، 
برحـذر مـی دارد. امـا روِش دوم کـه 
بـر آن تأکیـد می کنـد، تعییـن خلیفه 
بر اسـاس مشـورۀ قبلی با مسـلمانان 

ست.      ا
بـه حاكميـت داشـتن تعلـق )2
قدیـم  فقهـای  از  پاره یـی  امـت.
حاکمیـت  کـه  کرده انـد  تصریـح 
در اصـل از آن امـت اسـت؛ یعنـی 
خداونـد بـرای امـت حـِق حاکمیت 
قایـل شـده اسـت بـه گونه یـی کـه 
شـخص، اشـخاص، گروه و طبقه یی 
ویـژه  به صـورِت  قبـل  از  خـاص 
دارای حـق حاکمیـت بـر جامعـه و 
دیگـر افـراد شـناخته نشـده اند. برای 
مثـال، امام فخرالدیـن رازی و قاضی 
عضدالدیـن ایجـی هـر دو تصریـح 
کرده انـد کـه همانـا امـت، صاحـب 

ریاسـت عامـه اسـت . 
3(اصلشـوری. هرچنـد در این که 
چـه کسـانی اهـل شـورا هسـتند، آیا 
شـوری در اسـام فقط همان شورای 
اهـل حل وعقد )شـورای نخبـه گان( 
قابـل  بـه صورتـی دیگـر،  اسـت و 
بازسـازی نیسـت و این کـه بـه لحاظ 
حقوقـی چـه رابطـه و نسـبتی میـان 
شـورا و رییس دولت و خلیفه باشد، 
آیـا شـورا و تصامیـِم آن صرفـًا جنبۀ 
مشـورتی دارد و یـا این کـه رعایـت 
تصامیِم آن الزم االجراسـت؛ اختاف 
نظـر وجـود دارد، امـا چیـزی که در 
متـن قـرآن آمـده اسـت ایـن اسـت 
کـه امور مسـلمانان بر اسـاِس شـورا 
بایـد باشـد. ایـن آیـۀ قرآنی توسـط 
دسـت کم برخـی از متفکـراِن معاصر 
این گونـه فهـم شـده اسـت کـه همۀ 

مسـلمانان اهـل شـورا هسـتند و یـا 
شـورا  اهـل  می تواننـد  دسـت کم 
مثـال  بـرای  کـه  آینـد  حسـاب  بـه 
می تواننـد نظـر خـود را از طریق یک 
سیسـتم نماینده گـی و سـازوکارهای 
کننـد،  اعمـال  جدیـد  و  مـدرن 
چیـزی کـه به لحـاظ نظـری از ذهن 
گذشـته گان غایـب بـود و بـه لحـاظ 
عملـی نیـز دسـت کم چنـدان آسـان 
نبـوده اسـت. بـر طبـق این دیـدگاه، 
همان گونـه کـه ابواالعلـی مـودودی  
و  نخسـت  نقطـۀ  می کنـد،  تصریـح 
آغازیـِن حاکمیـت می توانـد توسـط 
شـورا و در شـورا کـه از طـرف امت 
تعییـن می شـوند، بـه وجـود آیـد و 
اولواالمـر درجه نخسـت بـه حسـاب 
را  پارلمانـی  نظـام  نوعـی  و  آمـده 
به وجـود آورد. در واقـع، این تفسـیر 
از اولواالمـر که اولواالمر فرد نیسـت 
اهـل شـورا و  تمامـی  بلکـه شـامل 
از  پیـش  اهـل حل وعقـد می گـردد، 
مـودودی رشـید رضـا بـه آن قایـل 
شـده بـود.  به هـر حـال، در واقع در 
ذهـن مـودودی بـا توجـه بـه الگوی 
حکومـت داری در شـبه قـارۀ هنـد، 
موجـود  شـورا  از  تصویـری  چنیـن 
بـوده اسـت و آن را بـر نوعـی نظـام 
می دانسـته  تطبیـق  قابـل  پارلمانـی 

. ست ا
4(بيعـتبـهمثابـةنوعیقـرارداد
)بيعتكننـدهگان( مـردم ميـان
بیعـت  )بيعتشـونده(.  حاكـم و
بیـع، نوعـی  را پاره یـی فقهـا ماننـد 
بـر  کـه  می دانـد  دوجانبـه  قـراردادِ 
اسـت.   اسـتوار  طرفیـن  رضایـِت 
شـخص  حاکمیـت  بنابرایـن، 
بیعت شـونده از طریق نوعـی قرارداد 
در  و  می آیـد  وجـود  بـه  اجتماعـی 
واقع حاکمیت شـخِص بیعت شـونده 
)جعـل(  سـاخته  طریـق  ایـن  از 
می شـود. امـا شـکل بیعـت می توانـد 
متفـاوت باشـد و لزومـی نـدارد کـه 
حتمـًا بـا دسـت دادن صـورت گیرد، 
یعنـی دسـت دادن موضوعیـت ندارد 
بلکـه طریقیـت دارد. مهم این اسـت 
کـه قـرارداد دوجانبـه به وجـود آید، 
امـا شـکل ابـراز آن صـورِت ثابت و 
از پیش تعیین شـده نـدارد و می تواند 
برحسـب عرف زمـان و پدیـد آمدِن 
شـیوه های آسـان تر و مؤثرتـر تغییـر 
کنـد. نکتـۀ مهـِم دیگـر کـه بـر ایـن 
نظریـه مترتـب می شـود ایـن اسـت 
کـه بیعـت مانند هـر قـراردادی دیگر 
می توانـد تابـع شـرایط باشـد؛ بـرای 
مثـال بیعت کننـده گان، انتقـال قدرت 
بـه بیعـت شـونده را می تواننـد تابـع 
قانـون، بـرای مثـال قانـون اساسـی، 
کننـد و بـا ایـن طریق از شـکل گیری 
حاکـم  وجـود  در  مطلقـه  قـدرِت 

جلوگیـری کننـد.
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نویسنده: خورخه لویيس بورخس
برگردان: كاوه سيدحسيني

بدبخـت  یـک  بوینس آیـرس،  حومـۀ  از  مـردي  این کـه 
حاصـل  خودپسـندي  مگـر  هنـري  بي هیـچ  خودنمـا، 
مـرز  در  چابک سـواران  وسـیع  زمین هـاي  در  بي باکـي، 
برزیـل نفـوذ کنـد و فرمانـده قاچاقچي ها شـود، پیشـاپیش 
به نظـر غیرممکـن مي رسـد. مي خواهـم بـراي کسـاني کـه 
ایـن عقیـده را دارنـد، سـر گذشـت بنیامیـن اوتالـورا۱ را 
تعریـف کنـم، کـه مسـلمًا هیـچ خاطره یـي از او در محلـۀ 
بالوانـرا۲ نمانـده اسـت و بـا یک گلولـۀ تپانچـه ]تفنگچه[، 
طبـق قانـون خـودش، در اطـراف ریوگرانده  دسـول کشـته 
شـده اسـت. جزییـات ماجرایـش را نمي دانـم؛ وقتـي برایم 
روشـن شـود، ایـن صفحات را اصـاح مي کنم و گسـترش 

مي دهـم. فعـًا ایـن خاصـه مي توانـد مفیـد باشـد.
دارد.  سـال  نـوزده  اوتالـورا  بنیامیـن   ۱۸9۱ سـال  حـدود 
ُقلـدري اسـت بـا پیشـاني کوتـاه، چشـمان روشـن، آکنـده 
یـک ضربـۀ  باسـک؛  مـردم  مثـل  زورمنـد  و  از صداقـت 
او  بـر  را  بي باکـي اش  بـه هـدف خـورده،  کـه  چاقویـش 
از مـرگ حریفـش غمـي دارد،  نـه  روشـن کـرده اسـت. 
نـه از این کـه مجبـور اسـت بافاصلـه کشـورش را تـرک 
بـراي  مي دهـد  او  بـه  نامه یـي  ناحیـه اش  رییـس  کنـد. 
آسـودو باندیـرا۳ نامـي در اروگوئـه. اوتالورا سـوار کشـتي 
مي شـود؛ مسـیر کشـتي فرسـوده توفانـي اسـت. فـرداي آن 
روز، دسـت خوش اندوهـي کـه بـه آن اعتـراف نمي کنـد یا 
مونته ویدیـو  خیابان هـاي  در  اسـت،  بي خبـر  آن  از  شـاید 
سـرگردان اسـت. آسـودو باندیـرا را پیـدا نمي کنـد. حوالي 
نیمه شـب، در یکـي از مي خانه هاي پاسـودل مولینو، شـاهد 
مشـاجره یي اسـت بیـن گلـه داران. یـک چاقو بـرق مي زند؛ 
اوتالـورا نمي دانـد حق بـا کیسـت، اما فقط مجـذوب خطر 
یـا  ورق بـازي  مجـذوب  دیگـران  کـه  همان طـور  اسـت، 
موسـیقي هسـتند. در میـان دعـوا چاقویـي را دفـع مي کنـد 
کـه یـک چوپـان بـه طـرف مـردي بـا کاه نمـدِي تیـره و 
پانچـو پـرت کـرده اسـت. معلـوم مي شـود کـه ایـن مـرد 
آسـودو باندیـرا اسـت. )اوتالورا بـا فهمیدِن این مسـاله نامه 
را پـاره مي کنـد، چـون ترجیـح مي دهد همه چیـز را مرهون 
خودش باشـد(. آسـودو باندیـرا، هرچند که نیرومند اسـت، 
ایـن احسـاس غیـر قابل توجیـه را ایجاد مي کند کـه بدقیافه 
اسـت. در چهـره اش، وقتي کـه از نزدیک نـگاه  کني، چیزي 
از یهودي هـا، سیاه پوسـت ها و سرخ پوسـت ها هسـت؛ در 
رفتـارش چیـزي از میمـون ]شـادی[ و ببـر. جـاي زخمـي 
کـه صورتـش را خـط انداخته اسـت، تزیین دیگري اسـت، 

ماننـد سـبیل ]بروت[ سـیاه ژولیـده اش.
مشـاجره کـه نتیجـه یـا خطـاي ناشـي از الکـول اسـت، به 
همـان سـرعتي کـه شـروع شـده اسـت، پایـان مي گیـرد. 
اوتالـورا بـا گله دارهـا مي نوشـد، بعـد بـا آن هـا بـه مهماني 
مـي رود و موقعـي کـه خورشـید دیگر در آسـماْن حسـابي 
بـاال آمـده اسـت، بـا آن هـا بـه خانه یـي در شـهر قدیمـي 
مي رسـد. در آخریـن حیـاط خلـوت مردهـا وسایل شـان را 
بـراي خوابیـدن روي زمیـن خالـي پهـن مي کننـد. اوتالورا 
به طـور مبهـم این شـب را با شـب قبـل مقایسـه مي کند، از 
ایـن پـس، در میان دوسـتان، روي زمین سـفت راه مي رود. 
نمي خـورد،  را  بوینس آیـرس  افسـوس  این کـه  از  مسـلمًا 
کمـي احسـاس پشـیماني مي کنـد. تـا دم غـروب مي خوابد 
و آن وقـت شـخصي کـه در حـال مسـتي، به باندیـرا حمله 
کـرده بـود، او را پیـدا مي کنـد )اوتالـورا به یاد مـي آورد که 
ایـن مرد با دیگران سـاعت هاي شـبانۀ پرهیاهو و شـادماني 
را گذرانـده اسـت و باندیـرا او را دسـت راسـت خـودش 
نشـانده و مجبـورش کـرده اسـت به نوشـیدن ادامـه بدهد( 
مـرد مي گویـد کـه رییـس او را به دنبالش فرسـتاده اسـت. 
در نوعـي دفتـر کار کـه درش رو بـه دهلیـز بـاز مي شـود 
)اولتـرا هرگـز یـک دهلیـز بـا درهـاي جانبي ندیده اسـت( 
آسـودو باندیـرا بـه همراه زنـي با چهـرۀ مغـرور و بي اعتنا، 
پوسـت روشـن و موهاي قرمز در انتظار اوسـت. باندیرا او 
را سـتایش مي کنـد، یـک لیـوان ]گیـاس[ مشـروب بـه او 
مي دهـد، تکـرار مي کنـد که به عقیـدۀ او، وي مرد شـجاعي 
اسـت و بـه او پیشـنهاد مي کنـد بـا دیگـران به شـمال برود 
تـا یـک گلـه گاو را بیـاورد. اوتالـورا قبـول مي کنـد. روز 
در حـال دمیـدن اسـت کـه بـه سـمت تاکوآرمبـو۴ بـه راه 

افتاده انـد.
بدین سـان بـراي اوتالـورا زنده گـي متفاوتـي آغاز مي شـود، 
زنده گـي لبریـز از سـپیده دم ها و روزهایـي کـه بوي اسـب 
گاهـي  و  اسـت  تـازه  او  بـراي  زنده گـي  ایـن  مي دهنـد. 
بي رحـم. از ایـن پـس ایـن زنده گـي را در خونـش دارد، 
زیـرا همان طـور کـه مـردم ملت هـاي دیگـر بـه دریـا ارج 
مي نهنـد و آن را از پیـش حـس مي کننـد، مـا هـم )ایـن 
به هـم  را  نمادهـا  ایـن  کـه  مي شـود  هـم  کسـي  شـامل 
مي بافـد.( بـا اشـتیاق آرزو داریـم کـه در دشـت بي پایـان، 
کـه زیـر سـِم اسـب ها طنیـن مي انـدازد، زنده گـي کنیـم. 
اوتالـورا در محله هایـي پـرورش یافتـه بـود کـه گاریچي ها 
و چابک سـواران بـه وسـایل نقلیه یـي کـه مشـکل داشـتند 
کمک مي رسـاندند. هنوز یک سـال نشـده، گاچو مي شـود. 
یـاد مي گیـرد اسـب رام کنـد، بـه اسـب ها یـاد دهـد که در 
گلـه زنده گـي کننـد، حیـوان را سـاخي مي کنـد، کمنـدي 
بیانـدازد کـه حیـوان را گیـر مي انـدازد و کمنـدي بـا گلولۀ 
سـربي بیانـدازد که حیـوان را از پـا در مي آورد، بـا خواب، 

توفان هـا، یخ بندان هـا و آفتـاب مبـارزه کنـد، و گلـه را بـا 
سـوت و جیـغ هدایت کنـد. در این دوران آموزش، آسـودو 
باندیـرا را فقـط یـک بـار مي بیند ولـي دایمـًا در حافظه اش 
حاضـر اسـت، چـون یکـي از مـردان باندیـرا بـودن یعنـي 
مـورد توجـه و تـرس بـودن و از طـرف دیگـر، گاچوها، به 
دیـدن هـر کار شـجاعانه یي مي گوینـد کـه باندیـرا قوي تـر 
اسـت. کسـي مي گویـد کـه باندیـرا در آن طـرف کواریـم 
در ریوگرانـده دوسـول، بـه دنیـا آمـده اسـت؛ ایـن توضیح 
کـه بایـد او را بي اعتبـار مي کـرد، بـه او و جهـۀ مبهمـي از 
جنگل هـاي انبـوه، باتاق هـا و مسـافت هاي درهـم و برهم 
و تقریبـًا بي پایـان مي دهـد. کم کـم اوتالـورا مي فهمـد کـه 
کارهـاي باندیـرا متعدد اسـت و کار اصلِي او قاچاق اسـت. 
نگهبـان اسـب ها بـودن، برده گـي اسـت؛ اوتالـورا تصمیـم 
مي گیـرد بـه درجـۀ باالتـري برسـد: قاچاقچـي بـودن! یک 
شـب، دو نفر از دوسـتانش از مرز رد مي شـوند تا مقادیري 
جعبـۀ برنـدي بیاورنـد؛ اوتالـورا بـا یکـي از آن ها دعـوا راه 
مي انـدازد، او را زخمـي مي کنـد و جایـش را مي گیـرد. از 
روي جاه طلبـي و هم چنیـن نوعـي وفـادارِي مبهـم بـه این 
کار کشـیده شـده اسـت. با خـود مي گوید: »بگـذار این مرد 
آخـِر سـر بفهمـد کـه مـن از تمـام ایـن اروگوئه یي هایي که 

دورش جمـع شـده اند، بیش تـر ارزش دارم.«
پیـش از این کـه اوتالـورا بـه مونته ویدیـو برگردد، یک سـال 
را  او و همراهانـش حومه هـا و شـهري  دیگـر مي گـذرد. 
مي پیماینـد کـه در نظـر اوتالورا بسـیار وسـیع اسـت؛ پیش 
رییـس مي رسـد؛ مـردان اثـاث خـود را در آخریـن حیـاط 
خلـوت پهـن مي کننـد. روزهـا مي گـذرد و اوتالـورا باندیرا 
را ندیـده اسـت. بـا تـرس مي گوینـد کـه بیمار اسـت؛ یک 
سیاه پوسـت گماشـته شـده اسـت تـا ماتـه را بـا کتـري بـه 
اتـاق ببـرد. یـک شـب ایـن وظیفـه را بـه اوتالـورا واگـذار 
مي کننـد. او حـس مي کنـد بـه شـدت تحقیـر شـده اسـت، 

امـا در عیـن حـال احسـاس رضایـت مي کنـد.
اتـاق خـراب و تاریـک اسـت. یک بالکن هسـت کـه رو به 

دارد،  غـرب 
یک میز دراز پوشـیده از شـاق، جافشـنگي ها، سـاح هاي 
گـرم و سـرد؛ یکـي آیینـۀ دورافتـاده هسـت که شیشـه اش 
کـدر شـده اسـت. باندیـرا به پشـت خوابیده اسـت؛ خواب 
مي بینـد و نالـه مي کنـد. آدم را بـه یـاد آخریـن شـعله هاي 
آفتـاب لـب بـام مي انـدازد؛ بـه نظـر مي رسـد تخت خواب 
سـفیِد بلنـد او را کوچـک کـرده و بـه سـایه یي بـدل کـرده 
اسـت. اوتالـورا متوجـه موهـاي سـفید، خسـته گي، ضعف 
از  مي شـود.  دراز  سـالیان  زاییـدۀ  شـکن هاي  و  چیـن  و 
این کـه ایـن پیرمـرد رییس شـان باشـد، متنفر اسـت. با خود 
مي گویـد یـک ضربـه کافـي اسـت تـا از شـرش خـاص 
شـود. در ایـن میـان، در آیینـه مي بینـد کـه کسـي وارد اتاق 
شـده اسـت. زِن موقرمـز اسـت؛ نیمه لباسـي بـه تـن دارد. 
او را بـا کنجـکاوي سـردري برانـداز مي کنـد؛ باندیـرا در 
بسـترش بلنـد مي شـود. در حالـي کـه از مسـایل روسـتا 
حـرف مي زنـد و ماتـه روي ماتـه مي نوشـد، انگشـتانش با 
موهـاي بافتـۀ زن بـازي مي کند. آخر سـر به اوتالـورا اجازه 

مي دهـد کـه بـرود.
چنـد روز بعـد فرمـان مي رسـد کـه بـه شـمال برونـد. در 
مثـل  کـه  مي کننـد  اقامـت  دورافتاده یـي  روسـتایي  ملـک 
اغلـب مـزارع از ایـن نوع، در وسـط دشـت بي پایانـي واقع 
شـده اسـت. هیـچ  چیـزي، محیـط آن جـا را شـاد نمي کند. 
نـه درختـي و نـه جویبـاري. آخریـن اشـعۀ خورشـید بـه 
شـدت بـر آن مي تابد. حصارهایي سـنگي بـراي چهارپایان 
گرسـنه یي بـا شـاخ هاي بلنـد وجـود دارد. ایـن موسسـۀ 

محقـر »حسـرت« نـام دارد.
اوتالـورا از صحبـت چوپانـان مي فهمد که باندیـرا به زودي 
از مونته ویدیـو خواهـد رسـید. دلیلـش را مي پرسـد؛ کسـي 
توضیـح مي دهـد کـه یـک غریبـه کـه زنده گـي گاچوها را 
برگزیـده اسـت، توقـع دارد زیـادي فرمـان بدهـد. اوتالورا 
مي فهمـد کـه شـوخي مي کننـد، ولـي همیـن کـه چنیـن 
بعدهـا  مي کنـد.  خرسـندش  باشـد،  ممکـن  شـوخي یي 

مي فهمـد کـه میانـۀ باندیرا با یکـي از رهبران سیاسـي به هم 
خـورده اسـت و ایـن رهبـر از حمایـت او دسـت برداشـته 

اسـت. ایـن خبـر او را خوشـحال مي کنـد.
جعبه هـاي تفنـگ، یـک ظـرف آب و یـک لگن نقـره براي 
اتـاق زن، پرده هایـي از پارچه یـي غریـب از راه مي رسـند. 
یـک روز صبـح سـوار سـاکتي از کوه هـا پاییـن مي آیـد که 
ریش پرپشـت دارد و پانچو پوشـیده است. اسـمش اولپیانو 
سـوآرس اسـت و محافـِظ آسـودو باندیراسـت. بسـیار کم 
و بـا لهجـۀ برزیلـي حـرف مي زنـد. اوتالـورا نمي دانـد کـه 
بایـد خویشـتن داري او را بـه دشـمني، تحقیـر یـا فقـط بـه 
توحـش نسـبت دهـد. تنهـا چیـزي کـه مي دانـد این اسـت 
کـه بـراي نقشـه یي کـه دارد مي چینـد، بایـد دوسـتي او را 

به دسـت بیـاورد.
سـپس یک اسـب کهر بـا پاهي سـیاه در سرنوشـت بنیامین 
باندیـرا را از جنـوب  اوتالـورا وارد مي شـود کـه آسـودو 
مـي آورد و یراقـي را کـه بـه نقـره مزین شـده اسـت و ُجل 
زیـِر زیـن را بـا حاشـیۀ پوسـت ببـر در معـرض نمایـش 
مي گـذارد. ایـن اسـب باشـکوه نمایانگر اقتدار رییس اسـت 
و بـه همیـن دلیـل میل پسـرک را برانگیخته اسـت، که پیش 
از آن نیز آن زن آتشـین گیسـو را خواسـته بود، خواستي که 
همـراه بـا کینـه بـود. زن، یراق و اسـب کهر به مـردي تعلق 

دارنـد کـه او مي خواهـد نابـودش کند.
این جـا داسـتاْن پیچ وخم هـاي بیش تـري مي یابـد. آسـودو 
شـیطاني  دسیسـۀ  در  تدریجـي،  ارعـاب  هنـر  در  باندیـرا 
کـه عبـارت بـود از تحقیـر تدریجـي مخاطبـش بـا حالتـي 
اوتالـورا  داشـت.  مهـارت  نیمه جـدي،  و  نیمه شـوخي 
تصمیمـي مي گیـرد ایـن روش دوپهلـو را براي کار سـختي 
کـه قصد داشـت انجام دهد، بـه کار بـرد. تصمیمي مي گیرد 
کـه بـه تدریـج جـاي آسـودو باندیـرا را بگیـرد. در طـول 
روزهـاي خطرناک مشـترک، دوسـتي سـوآرس را به دسـت 

مي آورد.
او  بـه  سـوآرس  مي گویـد؛  او  بـه  محرمانـه  را  طرحـش 
قـول کمـک مي دهـد. در ادامـۀ جریـان، حـوادث زیـادي 
اتفـاق مي افتـد کـه مـن فقـط قسـمت کوچکـي از آن را 
سـعي  نمي کنـد.  اطاعـت  باندیـرا  از  اوتالـورا  مي دانـم. 
مي کنـد فرمان هـاي او را فرامـوش کنـد، تغییـر دهـد، و یـا 
خـاف آن هـا عمـل کند. یـک روز بعـد از ظهـر، در ییاق 
افـراد ریوگرانـده روي  بـا  متقابـل  تیرانـدازي  تاکوآرمبـو، 
فرماندهـي  و  مي نشـیند  باندیـرا  جـاي  اوتالـورا  مي دهـد. 

مي گیـرد. به دسـت  را  اوروگوئه یي هـا 
بعدازظهـر،  آن  ولـي  اسـت،  بـه شـانه اش خـورده  گلولـه 
سـوار بـر اسـب کهر رییـس بـه »حسـرت« بازمي گـردد، و 
قطره هـاي خونـش پوسـت ببـر را رنـگ مي کند، و شـب را 
بـا زنـي کـه موهایـي بـه رنـگ آتـش دارد، سـپری می کند. 
روایت هـاي دیگـر، نظم وقایـع را تغییر مي دهنـد و تکذیب 

مي کننـد کـه همـه در یـک روز اتفـاق افتاده باشـند.
بـا این حـال، باندیرا هنوز اسـمًا رییس اسـت. دسـتورهایي 
اثـر  بـر  اوتالـورا  بنیامیـن  نمي شـوند.  اجـرا  کـه  مي دهـد 
آسـیب  او  شـخص  بـه  ترحـم  و  عـادت  از  آمیزه یـي 

ند. نمي رسـا
آخریـن صحنۀ این داسـتان در آشـوب آخرین شـب ۱۸9۴ 
افـراد »حسـرت« گوشـت تـازه  اتفـاق مي افتـد. آن شـب 
مي خورنـد و الکـول مردافکـن مي نوشـند؛ کسـي بي وقفـه 
بـا گیتـار یـک میلونـگاي دشـوار را مي نـوازد. در بـاال سـر 
میـز اوتالـورا کـه مسـت اسـت بـه وجـد مي آیـد و شـادي 
بـه شـادي مي افزایـد. رفتـاري کـه نمـاد سرنوشـت محتومِ 
افـراد  بقیـۀ  باندیـرا، سـاکت و افسـرده در میـان  اوسـت. 
کـه فریـاد مي زننـد، نشسـته اسـت و مي گـذارد کـه شـب 
نیمه شـب  ضربـۀ  دوازده  کـه  وقتـي  بگـذرد.  پُرسـروصدا 
شـنیده مي شـود، بلنـد مي شـود، انـگار یـادش مي آیـد کـه 
را  زن  اتـاق  در  آرام  و  مي شـود  بلنـد  بکنـد.  کاري  بایـد 
مي زنـد. او فـوراً در را بـاز مي کنـد، انـگار کـه منتظـر ایـن 
احضـار بـوده اسـت. نیمه ملبـس و بـا پاهـاي لخـت بیرون 
مي آیـد. رییـس، بـا تقلیـد صدایـي نـازک و بي حـال بـه او 

مي دهـد: دسـتور 
را  هم دیگـر  آن قـدر  بوینس آیرسـي  مـرد  و  تـو  چـون   -
همـه  جلـو  را  او  مـي روي  االن  همیـن  داریـد،  دوسـت 

. سـي مي بو
اضافـه مي کنـد. زن مي خواهـد  یـک حـرف رکیـک هـم 
مقاومـت کنـد، امـا دو مـرد بـازوي او را گرفته انـد و او را 
بـر روي اوتالـورا پـرت مي کنند. غرق در اشـک، صورت و 
سـینۀ او را مي بوسـد. اولپینـا سـوآرس هفت تیـر ]تفنگچـه[ 
خـود را در دسـت گرفتـه اسـت. اوتالـورا قبـل از مـردن 
مي فهمـد کـه از همـان اول بـه او خیانـت کرده انـد، کـه 
محکـوم بـه مـرگ بـوده اسـت، کـه بـه او اجـازه داده انـد 
دوسـت داشـته باشـد، رییـس باشـد و پیـروز شـود؛ زیرا از 
قبـل او را مـرده مي انگاشـتند، زیـرا بـراي باندیـرا از قبـل 

بود. مـرده 
سوآرس، تقریبًا با تحقیر، ماشه را مي کشد.
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رییس جمهــور اشــرف غنــی و رییــس اجرایــی 
عبــداهلل عبــداهلل در دیــدار بــا نماینــدۀ ویــژۀ دبیــرکل 
ســازمان ملــل، کمیشــنران کمیســیون های انتخاباتــی 
و ســفیران بعضــی از کشــورهای خارجــی در کابــل، 
از ارادۀ قــوی حکومــت در امــر برگــزاری انتخابــاِت 
ــه و  ــی و شــوراهای ولســوالی ها ســخن گفت پارلمان
تأکیــد کــرده اســت کــه کمیســیون مســتقل انتخابات 
اصاحــات ســازمانی، تقویــم انتخابــات و فهرســت 
ــن  ــا رفت ــد، ت ــم کن ــاد را تنظی ــای آن نه نیازمندی ه

بــه طــرف انتخــات بــدون وقفــه انجــام پذیــرد.
ــدار  مســووالن حکومــت وحــدت ملــی در ایــن دی
هم چنــان تأکیــد کرده انــد کــه حکومــت تعهــد 
مالــی خــود را بــه ارزش ۳۰ میلیــون دالــر به خاطــر 
شــوراهای  و  پارلمانــی  انتخابــات  برگــزاری 
دســترس  بــه  کــه  دیــده  تــدارک  ولســوالی ها 
کمیســیون مســتقل انتخابــات قــرار خواهــد گرفــت.
نهادهــای ناظــر بــر انتخابات افغانســتان با اســتقبال از 
ارادۀ حکومــت در امــر برگــزاری انتخابــاِت پارلمانی 
و شــورا های ولســوالی ها بــه روزنامــۀ مانــدگار 
کمیســیون های  در  آوردن اصاحــات  می گوینــد، 
انتخاباتــی مهمتــر از تعهــد حکومتیــان اســت، زیــرا 
انتخابــاِت بــدون اصاحــات، تکــرارِ دورِ باطــل 

انتخابــات گذشــته خواهــد بــود.
ــه  ــد ک ــاور ان ــن ب ــر ای ــا ب ــن نهاده مســووالن در ای
ــات و  ــا اصاح ــوأم ب ــاِت ت ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــور و  ــتر از آنچــه رییس جمه ــۀ بیش ــفافیت، هزین ش

ــت. ــاز اس ــد نی ــر گرفته ان ــی در نظ ــس اجرای ریی
جانــداد ســپین غــر، رییــس بنیــاد نظــارت از 
انتخابــات افغانســتان یــا )ایــوا( بــا اســتقبال از تعهــد 
ــه  ــبت ب ــی نس ــدت مل ــت وح ــووالن حکوم مس
برگــزاری انتخابــات پارلمانــی، می گویــد: بــرای 
ــاز  ــه نی ــفاف و عادالن ــات ش ــک انتخاب ــزاری ی برگ
اصاح گرایانــه  قدم هــای  حکومــت  تــا  اســت 

ــده گان و  ــت رأی دهن ــۀ فهرس ــد تهی ــر مانن و مهم ت
ظرفیت افزایــی کمیســیون انتخابــات را بــرادارد.

آقــای ســپین غر می افزایــد: اگــر حکومــت بــه 
ــا  ــا اکتف ــا ســمبولیک و تشــریفاتی و وعده ه دیداره
ــه  ــی و اصاحــات الزم ب ــا در عمــل اقدام ــد، ام کن

ــود. ــد ب ــرارِ مکــررات خواه ــد، تک وجــود نیای
ــزاری  ــه برگ ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــوا ب ــس ای ریی
ــرای حکومــت،  ــدون اصاحــاِت الزم ب ــات ب انتخاب
هــم آســان و هــم کم هزینــۀ اســت، امــا اگــر قــرار 
ــردد،  ــزار گ ــات برگ ــا اصاح ــات ب ــد انتخاب باش
حکومــت ظرفیــت مالــی نــدارد و نمی توانــد هزینــۀ 

ــد. ــن کن آن را تأمی
آقــای ســپین غــر بــا اشــاره بــه این کــه تهیــۀ 
ــد حــدودِ  ــده گان می توان ــارِی رأی دهن فهرســت معی
یــک ســال فرصــت و تــا ۵۰ میلیــون دالــر هزینــه در 
بــر داشــته باشــد، خاطرنشــان ســاخت: "اگــر هــدِف 
حکومــت برگــزاری انتخابــات تــوأم بــا اصاحــات 
ــر  ــون دال ــتر از ۳۰ میلی ــۀ بیش ــه هزین ــم ب ــد، ه باش
نیــاز اســت و هــم فرصــت زمانــی بیشــتر، امــا اگــر 
هــدف برگــزاری انتخابــات بــدون آوردِن اصاحات 
ــه و فرســوۀ گذشــته باشــد،  ــای کهن ــا ظرفیت ه و ب
ــا  ــت، ام ــاز اس ــر نی ــردو کمت ــت ه ــۀ و فرص هزین

ــود." ــات مــورد قبــول مــردم نخواهــد ب انتخاب
جانــداد ســپین غــر خطــاب بــه مســووالن حکومــت 
ــدون  ــاِت ب ــت: انتخاب ــان داش ــی اذع ــدت مل وح
اصاحــات نــه مــورد قبــول مــردم افغانســتان اســت، 
نــه مــورد قبــوِل جامعــۀ جهانــی و نهادهــای مدنــی. 
انتخابــاِت  یــک  برگــزاری  شــاخص های  بایــد 
ــی  ــی مدن ــای سیاس ــردم و نهاده ــرای م ــفاف ب ش
ــفاف  ــات ش ــه انتخاب ــردم ب ــا م ــود ت ــان داده ش نش

ــد. ــتراک کنن ــوند و در آن اش ــد ش باورمن
ــاد  ــس بنی ــوب زاده، ریی ــم ای ــن، نعی ــا ای ــان ب همزم
ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــات شــفاف افغانســتان ب انتخاب

ــون  ــۀ ۳۰ میلی ــا هزین ــد ب ــت نمی توان ــه حکوم ک
ــردم  ــرای م ــات سرنوشت ســازی ب ــری دو انتخاب دال

ــد. ــزار کن را برگ
ــد:  ــخنانش می افزای ــۀ س ــوب زاده در ادام ــای ای آق
ــیار  ــث بس ــک بح ــی ی ــات انتخابات ــث اصاح بح
افغانســتان  انتخابــات  امــر  در  حیاتــی  و  مهــم 
ــر  ــات ب ــزاری انتخاب ــل از برگ ــد قب ــه بای ــت ک اس

شــود. وارد  انتخاباتــی  کمیســیون های 
آقــای ایــوب زاده بــا اشــاره بــه این کــه هیــچ 
ــورت  ــی ص ــیون های انتخابات ــی در کمیس اصاحات
نگرفتــه و تنهــا برگزیــدِن چهره هــای جدیــد در 
نیســت،  کافــی  انتخاباتــی  کمیســیون های  رأس 
ــه راه  ــک آسیب شناســی ب ــد ی گفــت: حکومــت بای
بینــدازد تــا عوامــل بحــران زا شناســایی و رفــع گردد 
و در کنــار آن، در روشــنی ایــن آسیب شناســی و بــا 
توجــه بــه واقعیت هــا، بودجــۀ برگــزاری انتخابــات 
ــوی انتخابــاِت  ــه س ــود و برویــم ب پیش بینــی ش

ــردم. ــرای م ــول ب ــِل قب ــفاف و قاب ش
در  اصاحــاِت  نهادســازی،  امنیــت،  تأمیــن 
ــات، نقــش احــزاب سیاســی،  کمیســیون های انتخای
ــواردی  ــوان از م ــارکت بان ــرای مش ــازی ب زمینه س
اســت کــه بــه بــاور رییــس بنیــاد انتخابــات شــفاف 
افغانســتان، حکومــت نتوانســته آنــان را در امــر 
ــد. ــع کن ــرد و رف ــر بگی ــات در نظ ــزاری انتخاب برگ
او گفــت: "مــا مجبــور هســتیم کــه انتخابــاِت 
پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی ها را در ســال 
آینــده برگــزار کنیــم، در غیــر آن، ســاختارهای 
انتخابــِی دولــت، مشــروعیت نیم بنــدی کــه دارنــد را 
نیــز از دســت خواهنــد داد. امــا بــاور مــا ایــن اســت 
ــاده و  ــش پاافت ــدگاه پی ــک دی ــا ی ــان ب ــه حکومتی ک
سرســری دارد بــه ســوی انتخابــات روان اســت کــه 
ــر پرســش جــدی  ــده را زی ــات آین ــد انتخاب می توان

ــرد." بب
حالــی  در  ملــی  وحــدت  حکومــت  مســوالن 
شــوراهای  و  پارلمانــی  انتخابــاِت  برگــزاری  از 
هیچ گونــه  کــه  می زننــد  ســخن  ولســوالی ها 
مــردم در  بــرای  داده شــده  اصاحاتــی وعــده 
کمیســیون های انتحاباتــی بــه وجــود نیامیــده اســت.
ــز  ــی نی ــن جامعــۀ جهان ــش از ای از ســویی هــم، پی
اعــام کــرده بــود، درصورتی بــه برگــزاری انتخابات 
در افغانســتان پــول می دهــد کــه اصاحــات الزم در 
ــد.  ــان بیای ــه می ــور ب ــن کش ــی ای ــای انتخابات نهاده
حــاال کــه نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات افغانســتان 
اعــام کرده انــد کــه انتخابــاِت تــوأم بــا اصاحــات 
و شــفافیت، هزینــۀ بیشــتر از آنچــه حکومــت اعــام 
ــود  ــده ش ــت، دی ــد داش ــر خواه ــت در ب ــرده اس ک
کــه حکومــت بــا هزینــۀ ۳۰ میلیــون دالــری چگونــه 

انتخاباتــی برگــزار خواهــد کــرد.

ســخنگوی والــی هلمنــد گفتــه کــه انفجــار انتحــاری 
ــکرگاه  ــهر لش ــک در ش ــل بان ــعبه کاب ــر ش در براب
دســت کم ۸ کشــته و ۲۰ زخمــی بجــا گذاشــته 

اســت.
عمــرزواک گفــت کــه فــرد بمب گــذار پــس از 
ظهــر روز شــنبه )۲۳ دلــو( بــه وقــت محلــی موتــر 
ــک  ــه ی ــود را ب ــل خ ــره حام ــواد منفج ــو از م ممل

ــد. ــش کوبی ــی ارت ــودرو زره خ
آقــای زواک افــزود کــه شــماری از اعضــای ارتــش 
ــه  ــک رفت ــن بان ــه ای ــن حقــوق خــود ب ــرای گرفت ب
بودنــد و ایــن خــودرو زرهــی هــم متعلــق بــه آن هــا 
بــود کــه در مقابــل ایــن شــعبه بانــک پــارک شــده 

بــود.
ســخنگوی والــی گفــت کــه زخمیــان ایــن رویــداد 
ــان و کــودکان  ــراد نظامــی، غیرنظامــی، زن شــامل اف

می شــود.
ســخنگوی والــی هلمنــد افــزود کــه نیروهــای 
پولیــس محــل انفجــار را محاصــره و مقــررات منــع 
ــی  ــال بررس ــرده و در ح ــرار ک ــد برق ــت و آم رف

ــتند. ــار هس ــن انفج ــوع ای ــی وق چگونگ
هنــوز هیــچ گروهــی مســئولیت ایــن انفجــار را بــه 
عهــده نگرفتــه، امــا در گذشــته چنیــن انفجارهــا بــه 
ــروه  ــن گ ــا ای ــان نســبت داده می شــد ی ــروه طالب گ

ــت. ــده می گرف ــه عه خــود مســئولیت آن را ب
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د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون وايــي چــې د 

کابینــې لــه خــوا د حــوزوي سیســټم پــه اړه د جامــع طرحــې لــه 

ــې يش. ــې چټک ــې ځل ــايت هل ــه انتخاب ــته ب ــد وروس تائی

یــاد کمېســیون وايــي، ترتیــب شــوې طرحــه بــه د روانــې میــادي 

میاشــتې پــه ۲۰ مــه کابینــې تــه وړانــدې يش.

ــر  ــو د ت ــه انتخابات ــفافو او عادالن ــي، د ش ــیون واي ــه کمېس دغ

ــو او  ــرو ملتون ــو، د ملګ ــه مران ــت ل ــاره د حکوم ــدو لپ رسه کې

د مرســته کوونکــو هېوادونــو او ســازمانونو لــه اســتازو رسه ســا 

ــوي. ــل ش ــورې پي مش

د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون رئیــس نجیــب اللــه احمــدزي 

د شــنبې پــه ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل چــې د فــرورۍ 

میاشــتې پــه شــلمه بــه د حــوزوي سیســټم د جامــع طرحــې پــه 

اړه بلــه مهمــه غونــډه تــررسه يش او لــه هغــې وروســته بــه د دې 

ــک يش. ــه ال چټ ــیون کارون کمېس

نوموړي زیاته کړه:

ــو  ــه ډونران ــه ل ــوږ ب ــړه، م ــه وک ــرو ژمن ــو ډال ــت د ۳۰ میلیون "دول

رسه دوامــدارې غونــډې ولــرو، لــه دوی رسه بــه راتلونکــي پالنونــه 

رشیــک کــړو، د حــوزوي سیســټم پــه اړه زمــوږ جامــع طرحــه بــه د 

فــرورۍ پــه ۲۰ مــه لــه ولســمرش رسه رشیکــه کــړو، هغــه بــه لــه 

کابینــې پــاس يش بیــا عملیــايت پــالن جــوړو او زه هیلــه لــرم چــې 

لــه هغــې وروســته بــه زمــوږ کارونــه ګړنــدي يش."

ښــاغلی احمــدزی زیاتــوي د ولــي جرګــې او ولســوالیو 

شــوراګانو د انتخاباتــو د تــررسه کېــدو لپــاره ۱۲۰ میلیونــه ډالــرو 

ــوي. ــر ش ــه دي براب ــه ن ــې تراوس ــا ده چ ــه اړتی ت

  ارگ ریاسـت جمهـوری افغانسـتان در واکنـش بـه اظهـارات 
جنـرال جـان نیکلسـون، فرمانـده نیروهـای آمریکایـی و ناتـو 
در افغانسـتان کـه بـه کنگـره آمریـکا گفتـه بـود بـرای موفقیـت 
ماموریتـش در افغانسـتان بـه چنـد هزار نیـروی نظامی تـازه نیاز 
دارد، گفتـه کـه افغانسـتان در بخـش مبـارزه بـا ترورریسـم بـه 

هماهنگـی و همـکاری بیشـتر نیـاز دارد.
شـاه حسـین مرتضـوی، معـاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری 
افغانسـتان به بی بی سـی گفـت در صورتیکـه مقام هـای آمریکا و 
افغانسـتان نیـاز ببیننـد از هرگونـه ظرفیـت و امکانـات در بخش 

مبـارزه با تروریسـم اسـتفاده خواهد شـد.
او گفتـه کـه اکنـون نیروهـای بیـن المللـی کـه بـرای حمایت از 
حکومـت و مـردم افغانسـتان حضـور دارنـد براسـاس توافقـی 
اسـت کـه میـان کابـل و کشـورهای بیـن المللی صـورت گرفته 

ست. ا
در  کـه  نیرویـی   ۳۰۰ و  هـزار   ۱۳ نیکلسـون  آقـای  گفتـه  بـه 
حـال حاضـر در افغانسـتان هسـتند بـرای انجـام عملیـات ضـد 
مشـاورت  و  آمـوزش  بـرای  امـا  می کننـد  کفایـت  تروریسـتی 
درسـت بـه نیروهای امنیتی افغانسـتان بـه چند هزار نیـروی تازه 

اسـت. نیاز 
آقـای مرتضـوی دربـاره صحبـت تیلفونـی روسـای جمهـوری 
امریـکا و افغانسـتان گفـت کـه دو طـرف دربـاره ادامـه حمایت 
آمریـکا از مـردم و دولـت افغانسـتان صحبت کردنـد و در رابطه 
بـه امـور اقتصـادی، توسـعه ای و سـرمایه گذاری بـا هـم تبـادل 

کردند. نظـر 
او گفـت در ایـن صحبت دربـاره خطرهای که تروریسـم متوجه 
منطقـه کـرده نیز بحث شـد و هـر دو جانب در مورد کشـورهای 

که حامی تروریسـم هسـتند نیز صحبـت کردند.
آقـای مرتضـوی افـزود که رئیـس جمهوری افغانسـتان بـه آقای 
ترامـپ در ایـن صحبـت تلفنـی گفت کـه افغانسـتان در آینده به 
یـک شـریک خـوب آمریـکا در منطقه تبدیـل خواهد کـه متکی 

اسـت. به خود 
او گفـت کـه قـرار اسـت بـه زودی دو طرف بـا هم دیـدار کرده 
و هـر دو جانـب توافـق کردنـد کـه تیم هـای کاری دو کشـور بر 
سـر موضوعاتی کـه صحبت شـده و برنامه کاری دیدار روسـای 

جمهـور دو کشـور کار نمایند.

نهادهای ناظر انتخابات:

انتخـاباِت بـدون اصـالحات 
تکـراِر دوِر باطـل است

انفجار انتحاری در هلمند دست کم ۸ کشته برجا گذاشت

احمدزی:
 د طرحې تر تائید وروسته به 

د انتخاباتو چارې چټکې يش 

ریاست جمهوری:

 در مبارزه با تروریسم 
به همکاری بیشتر نیاز داریم

روح اهلل بهزاد
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ورزش

ــات  ــتان انتخاب ــنبه( در ترکمنس ــروز )یکش ــت ام ــرار اس ــه ق ــی ک در حال
ریاســت جمهــوری برگــزار شــود امــا ایــن انتخابــات در ایــن کشــور طبــق 
روال ســابق حالــت تشــریفاتی دارد و پیــروزی قربانقلــی بــردی محمــدوف، 

ــت. ــی اس ــتان قطع ــور ترکمنس رئیس جمه
بــه گــزارش دویچــه ولــه، بــا وجــود آنکــه کمیســیون انتخابــات ترکمنســتان 
هشــت کاندیــدای دیگــر را بــرای ایــن انتخابــات تاییــد کــرده امــا پیــروزی 

قربانقلــی بــردی محمــدوف در ایــن انتخابــات مســجل اســت.
بــردی محمــدوف در ســال ۲۰۰۷ بعــد از فــوت صفرمــراد نیــازوف، 
ــید. ــدرت رس ــه ق ــژه ب ــات وی ــتان در انتخاب ــی ترکمنس ــور قبل رئیس جمه
بــردی محمــدوف تــا پیــش از ایــن معــاون نیــازوف بــود و در ســال ۲۰۰۷، 
۸9 درصــد و در ســال ۲۰۱۲، 9۷ درصــد آراء را بــه دســت آورد. اگرچــه در 
ایــن انتخابــات هــم چندیــن کاندیــدای رقیــب حضــور داشــتند امــا هیــچ 

کاندیــدای اپوزیســیون واقعــی در رقابــت حضــور نداشــت.
مخالفــان واقعــی دولــت ترکمنســتان در دوران نیــازوف مجبــور بــه تبعیــد 
ــا  ــد ام ــه می دهن ــات ادام ــرای شــرکت در انتخاب ــه تاششــان ب ــدند و ب ش

ــرد. ــا را می گی ــن تاش ه ــوی ای ــوال جل ــاد معم ــق آب ــت عش دول
ــه  ــتان ک ــواه" ترکمنس ــزب جمهوری خ ــر "ح ــوف، رهب ــد خانم نورمحم
حــزب اپوزیســیون تبعیــدی ایــن کشــور اســت گفــت: کاندیداهــای رقیــب 

ــوند. ــاب می ش ــود انتخ ــاداری خ ــب وف ــز برحس ــدوف نی ــردی محم ب
بــه گفتــه او همــه ایــن کاندیداهــا از پیــش انتخــاب شــده اند. رای 
ــی  ــی از کاندیداهــای رقیــب قربانقل ــدگان ترکمنســتان شــناخت چندان دهن
ــه،  ــای منطق ــان دولت ه ــا معاون ــن از آنه ــد. دو ت ــدوف ندارن ــردی محم ب
ــر پاالیشــگاه و  یــک تــن دیگــر رئیــس یــک بانــک و همچنیــن یــک مدی

ــتند. ــد هس ــات کاندی ــیمیایی در انتخاب ــرکت ش ــک ش ی
در ترکمنســتان ســه حــزب مجــاز وجــود دارد کــه شــامل حــزب 
"دموکراتیــک" قربانقلــی بــردی محمــدوف، تاســیس شــده در ســال ۱99۱، 
حــزب "اتحادیــه صنعتگــران و کارآفرینــان" ترکمنســتان تاســیس شــده در 
ســال ۲۰۱۲ و حــزب "کشــاورزان" تاســیس شــده در ســال ۲۰۱۴ هســتند.

حیــدر العبــادی، نخســت وزیر عــراق دیــروز شــنبه تأکیــد کــرد کــه 
ــد  ــی وارد نخواه ــی و بین الملل ــری منطقه ی ــه درگی ــورش در هیچ گون کش

شــد.
ــد  ــا دونال ــی ب ــاس تلفن ــی تم ــراق در پ ــت وزیر ع ــارات نخس ــن اظه ای
ــه  ــا ب ــه در آنج ــد ک ــرح ش ــکا مط ــد امری ــوری جدی ــپ، رییس جمه ترام

ــد. ــاره ش ــم اش ــران ه ــا ای ــا ب تنش ه
العبــادی در مصاحبــه بــا تلویزیــون دولتــی عــراق گفــت: عــراق بــه شــدت 
مایــل بــه حفــظ منافــع ملــی خــود اســت و مایــل نیســت تــا در هیچ گونــه 
ــی  ــوع فجایع ــه وق ــر ب ــه منج ــه ب ــی ک ــا بین الملل ــی و ی ــری منطقه ی درگی

بــرای ایــن منطقــه و عــراق می شــود، شــرکت داشــته باشــد.
ــارۀ آنچــه  ــادی درب کاخ ســفید روز جمعــه اعــام کــرد کــه ترامــپ و العب
ــوی  ــد، گفت وگ ــف ش ــه" توصی ــن منطق ــر ای ــران در سراس ــد ای "تهدی

ــتند. ــی داش تلفن
ــدن  ــکار آم ــان روی ــادی از زم ــا العب ــپ ب ــوی ترام ــن گفت وگ ــن اولی ای
ــو  ــن گفت وگ ــارۀ ای ــی درب ــم بیانیه ی ــراق ه ــت وزیر ع ــر نخس ــت. دفت اس
منتشــر کــرد، امــا در آن هیــچ اشــاره یی بــه مذاکــرات پیرامــون ایــران نکــرد.

ــرای  ــی ب ــه راه حل ــتیابی ب ــرای دس ــم اســت ب ــکا مصم ــور امری رییس جمه
منازعــۀ فلســطینیان و اســرائیل، از عربســتان ســعودی و مصــر درخواســت 

کمــک کنــد.
ــر  ــا از مص ــت ت ــدد اس ــکا درص ــوری  امری ــپ، رییس جمه ــد ترام دونال
ــه  ــان دادن ب ــت پای ــی جه ــه راه حل ــتیابی ب ــرای دس و عربســتان ســعودی ب

ــد. ــک کن ــت کم ــرائیل درخواس ــطینیان و اس ــۀ فلس منازع
ــه  ــته ک ــر، نوش ــن خب ــام ای ــا اع ــه ب ــز روز جمع ــورک تایم ــۀ نیوی روزنام
ــه همــکاری در  ــه هرگون ــد ک ــه ترامــپ ُهشــدار داده ان ــی ب مســووالن عرب
ــرای  ــز ب ــات تحریک آمی ــت او از اقدام ــاب دول ــرو اجتن ــه در گ ــن زمین ای

ــرائیل، اســت. ــت از اس حمای
ــورهای  ــدارهای کش ــفید ُهش ــه کاخ س ــرد ک ــح ک ــز تصری ــورک تایم نیوی
ــال ســفارت  ــن جهــت طــرح انتق ــه همی ــه اســت ب ــی را جــدی گرفت عرب
ــا از خشــم  ــه اســت ت ــر انداخت ــه تأخی ــدس را ب ــه ق ــو ب ــکا از تل آوی امری

ــود. ــری ش ــراب جلوگی ــطینیان و اع فلس
ــان  ــۀ عبری زب ــا روزنام ــو ب ــپ، در گفت وگ ــد ترام ــن، دونال ــن بی در همی
»اســرائیل هیــوم«، گفتــه اســت کــه توســعۀ شــهرک های اســرائیل در 
ــن  ــن صریح تری ــح خــوب« نیســت. ای ــرای صل ســرزمین های فلســطینی »ب
ــه کاخ  ــاز ورود او ب ــه از آغ ــران خاورمیان ــارۀ بح ــپ درب ــر ترام اظهارنظ

ســفید اســت.
ــد روز پیــش از ســفر »بنیامیــن نتانیاهــو«  ترامــپ ایــن موضــع را تنهــا چن
ــکا،  ــران امری ــا س ــدار ب ــنگتن و دی ــه واش ــرائیل ب ــم اس ــت وزیر رژی نخس

ــان کــرده اســت. بی
ترامــپ در همیــن گفت وگــو یــادآور شــده اســت کــه »به طــور جــدی« بــه 
ــد.  ــر می کن ــدس فک ــه بیت المق ــو ب ــکا از تل اوی ــفارت امری ــردن س منتقل ک

ایــن اقــدام بــا مخالفــت شــدید فلســطینی ها روبــه رو اســت.

دو رقیـب سـنتی فوتبـال باشـگاهی اسـپانیا درحـال رأی زنی بـرای برگزاری 
یـک بـازی رو در رو در خـاک امریکا هسـتند.

احتمـال دارد کـه تیم هـای فوتبـال بارسـلونا و رئال مادریـد در  اردوی پیـش 
فصـل تابسـتانی خـود در شـهر میامـی امریکا به مصـاف یکدیگـر بروند.

رئـال و بارسـا سـال ۲۰۱۷ نیـز مطابـق هـر سـال در تورنمنت جـام قهرمانان 
بین المللـی کـه جـام دوسـتانه اسـت، شـرکت خواهنـد داشـت، امـا امسـال 
برخـاف سـال های قبـل ایـن دو تیـم قصـد دارنـد یـک بـازی رودرو انجام 
دهنـد و گزارش هـا حاکـی از آن اسـت کـه آن ها قصـد دارند در شـهر میامی 

ایـن بـازی را انجـام دهند.
اگرچـه مسـووالن برگزار جـام قهرمانـان بین المللی برگزاری ال کاسـیکو در 
خـاک امریـکا را هنـوز نـه رد و نـه تأییـد کرده انـد، رئالی هـا پذیرفته انـد که 
یکـی از بازی هـای دوسـتانه اردوی پیـش فصل شـان را در اسـتادیوم »هـارد 
راک« در شـهر میامـی برگـزار کننـد و از قرار معلوم قرار اسـت کـه این بازی 
بـه سـبک بـازی سـوپربال فوتبـال امریکایی برگزار شـود به طـوری که برای 

بیـن دو نیمـه و در ابتـدای آن مراسـم خاصی در نظر گرفته شـده اسـت.
جـام قهرمانـان بین المللـی یـک اردوی تابسـتانی پیـش فصـل اسـت کـه از 
۴ سـال پیـش برگـزار می شـود و اکثـر بـزرگان فوتبـال اروپـا در آن شـرکت 
می کننـد. ایـن رقابت ها در چهـار قارۀ دنیا )امریکا، اروپا، آسـیا و اقیانوسـیه( 

می شـود. برگزار 
امسـال درصورتی کـه توافق هـای الزم بـرای رویارویی رئال و بارسـا صورت 
بگیـرد تـا ایـن دو تیم بعـد از ۲۵ سـال اولین ال کاسـیکوی دوستانه شـان را 

انجـام دهنـد، جـام قهرمانـان بین المللی جذابیتـی دوچنـدان خواهد یافت.

آقای خاص نسبت به شایعات مطرح شده در مورد دروازه بان اسپانیایی اش 
واکنش نشان داد.

روز پنجشنبه بود که روزنامۀ اسپانیایی »مارکا« چاپ مادرید با انتشار خبری 
مدعی شد که رئال مادرید برای به خدمت گرفتن داوید دخه آ از منچستریونایتد 
مجدداً دست به کار خواهد شد و حتا حاضر به پرداخت رقم فسخ قراردادِ 6۵ 

میلیون یورویی )۵۵.۳ میلیون پوند( این دروازه بان ۲6 ساله او است.
دخه آ ۲6 ساله پس از منتفی شدن پیوستنش به جمع کهکشانی ها در ماه سپتامبر 
۲۰۱۵ پس از آن ماجرای معروف خرابی دستگاه فکس باشگاه رئال  مادرید، 

قراردادش را تا سال ۲۰۱9 با شیاطین سرخ تمدید کرد.
این فرضیات و شایعات صحبتی  باره گفت: در مورد  این  ژوزه مورینیو در 
نمی کنم. تنها واقعیت این است که دخه آ بازیکن من است. من از او بسیار 
راضی هستم و می دانم که او هم از من راضی است. چیز دیگری هم وجود 
ندارد. در مورد فلورنتینو پرس و خوسه آنخل سانچس، دست راست پرس 
باید بگویم که آن ها افرادی در فوتبال هستند که می توانم بگویم من برای آن ها 
کار نمی کردم، بلکه با هم دوست بودیم و بعد همکاری مان به پایان رسید. 
ما برای همیشه دوست خواهیم ماند، آن هم دوستان بزرگ. آن ها را دوست 
دارم. دوستان هم همیشه با هم صحبت می کنند. دوستان با هم رو راست و 

صادق هستند.
او افزود: پس اگر در پایان فصل من یکی از بازیکنان رئال  مادرید را بخواهم یا 
این که آن ها یکی از بازیکنان ما را بخواهند، در کنفرانس خبری نظرات خود 
را تبادل نخواهیم کرد. ما در این مورد خیلی رو راست با هم صحبت خواهیم 
کرد. رئال  مادرید یکی از باشگاه هایی است که اصًا نگرانی بابت آن ها ندارم.

سرمربی پرتغالی شیاطین سرخ در مورد فعالیت باشگاه منچستریونایتد در فصل 
نقل و انتقاالت تابستانی پیش رو هم اظهار داشت: می دانم که چه بازیکنانی 
مدنظرم هستند. قرار هم نیست از وودوارد )مدیر اجرایی منچستریونایتد( و 
گلیزرها )مالکان باشگاه منچستریونایتد( بخواهم که لیونل مسی را به خدمت 
کدام  که  می دانم  و  هستم  چیزی  چه  دنبال  که  می دانم  دقیقًا  بلکه  بگیرند، 

خواسته ام شدنی است.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

تشریفاتی در ترکمنستان

العبادی:
عراق در درگیری منطقه ای شرکت نمی کند

ترامپ از مصر 
و عربستان سعودی کمک می گیرد

امریکایی ها میزبان ال کالسیکو 
می شوند؟

واکنش مورینیو به شایعه تالش 

دوباره رئالی ها برای جذب دخه آ

پرتو نادری

جرگـۀ  در  خـود  دانـه«،  و  »آب  رمـان  بـا  نویسـا  خالـد 
او  البتـه  دارد.  یژه یـی  و  جایـگاه  افغانسـتان  رومان نویسـان 
پـس از سـال ها ریاضـت در عرصـۀ داسـتاِن کوتـاه، بـه ایـن 
جایـگاه رسـیده اسـت. هرچنـد رمان نسـبت به داسـتان عمر دارازتـری دارد، 
بـا ایـن حـال، در افغانسـتان ادبیات داسـتانی ما بیشـتر برداستان نویسـی کوتاه 
اسـتوار بـوده تـا رومـان. در همین یکـی دو دهۀ اخیر اسـت که نویسـنده گان 
بـا جدیـت بیشـتری بـه رمـان روی آورده انـد. در ایـن سـال ها شـماری از 
داستان نویسـان پناهنـدۀ کشـور در پاکسـتان، ایـران و بعضـی از کشـورهای 

غربـی، رمان هایـی را بـه نشـر رسـانده اند.
تصـور مـن چنین اسـت کـه خالِد نویسـا از چند سـال بدینسـو، روی  رومان 
آب و دانه کار کرده اسـت. رومان »آب و دانۀ« خالِد نویسـا به وسـیلۀ انجمن 
قلـم افغانسـتان در هـزار نسـخه در بنـگاه انتشـارات میونـد بـه چاپ رسـیده 
اسـت. بـه درسـتی بـرای من معلوم نیسـت کـه خالد نویسـا در کدام سـال به 
هـدف داستان نویسـی دسـت بـه قلـم بـرده اسـت. هرچند امـروزه شـاعرانی 
نبوغ انـد، گاهـی بی عاقـه  کـه می پندارنـد کـه گویـا سـراپا شـعله جوالـۀ 
نیسـتند بگوینـد کـه شـعر را یـک جـا بـا سـخن گفتـن در همـان نخسـتین 
سـال های کودکـی خـود آغـاز کرده انـد. خـدا را شـکر دسـتِ کم مـن یـک 

چنیـن گزافه گویی هایـی را از نویسـنده گان نشـنیده ام.
بـه هـر صـورت، خالـد نویسـا کار را بـا روزنامه نـگاری آغـاز کـرده اسـت. 
حاکمیـت طالبـان بر کابل در میزان ۱۳۷6 خورشـیدی موجی از نویسـنده گان 
و فرهنگیـان کشـور را بـه آن سـوی دیورنـد پرتـاب کـرد کـه نویسـا نیز یکی 
گزینـۀ  نخسـتین  پاکسـتان  در  غربـت  دشـوار  روزگار  در  او  بـود.  آنـان  از 
داسـتان هایش را بـه سـال ۱۳۷۸ زیـر نـام »تصـورات شـب های بلند« انتشـار 
داد. او بـا همیـن گزینـه بـه حیـث یکـی از نویسـنده گان جـوان و با اسـتعداد 
در حلقات ادبی-فرهنگی  پناهنده گان افغانسـتان در پاکسـتان و ایران شـناخته 
نشـریه های  در  نوشـته هایش  و  داسـتان ها  انتشـار  بـا  اندک انـدک  و  شـد 
برون مـرزی و سـایت های ادبی-فرهنگـی افغانسـتان در غـرب، بـه شـهرت 

بیشـتری دسـت یافت.
دومین گزینۀ داسـتان های نویسـا به سـال ۱۳۸۲ بازهم در پشـاور پاکسـتان به 
نشـر رسـید. نویسـا با انتشـار ایـن گزینه نشـان داد که بـا پیـروزی، آگاهی و 
اطمینـان در زمینـۀ داستان نوسـی به پیش مـی رود. با دریغ فـراوان، همان گونه 
کـه در حلقـات ادبی-فرهنگـی افغانسـتان دسـتِ کم در بخش زبـان و ادبیات 
فارسـی دری رسـم اسـت، هنـوز سـکوت در برابـر نوشـته های نویسـا ادامـه 
دارد و در ارتبـاط بـه آثار او آن گونه که شایسـته اسـت، بررسـی کارشناسـانه 

اسـت. نگرفته  صورت 
بـه پنـدار مـن، هر اثـری ادبی یا هنری  خـود صدای بلندی اسـت که بر رواق 
ادبیـات و هنـر افغانسـتان می پیچـد، امـا پژواکـی بـر نمی گـردد. شـاید گاهی 
صـدا ناتوان باشـد؛ ولی غالبًا دیده شـده اسـت کـه جامعۀ فرهنگی افغانسـتان 
بـه ماننـد جامعۀ سیاسـی بـر گوش های خود مهر گداشـته و هـر صدایی را نا 
شـنیده می گیـرد. ایـن دیگـر چیزی نیسـت جز همـان توطیه سـکوت! در این 
صـورت، ایـن ناتوانـی  صـدا نیسـت؛ بلکـه این امر نشـان می دهد کـه جامعۀ 
فرهنگـی مـا بـه مانند یک موجـود زنده عمـل نمی کند. هر صدا باید پاسـخی 
خـود را بیابـد کـه نمی یابـد! بـا چنیـن شـیوه یی نمی تـوان آفرینش هـای ادبی 
و هنـری افغانسـتان را حتـا در خـود کشـور معرفـی کرد چه برسـد بـه حوزۀ 
بـزرگ فرهنگـی کـه مـا در آن زنده گی می کنیـم. امـروزه چه دلیلـی می تواند 
وجود داشـته باشـد که ادبیات و هنر افغانسـتان به مشـکل نتوانسـته اسـت تا 
گام هایـی بـه آن سـوی مرز هـای کشـور بـردارد؟ می شـود گفـت کـه ادبیات 
معاصـر فارسـی دری افغانسـتان هنوز ادبیات شـناخته شـده یی در حـوزۀ زبان 
فارسـی-دری نیسـت. همان گونـه ادبیـات پشـتوی افغاسـنتان نیـز در حـوزۀ 

زبان پشـتو به شناسـایی درسـتی نرسـیده است.
آن جایگاهـی را هـم کـه در حـوزۀ زبـان و ادبیـات فارسـی-دری و پشـتو 
داریـم، بیشـترینه در نتیجـۀ مهاجرت هـا  و تاش هـای فرهنگـی فرهنگیـان 
پناهنـدۀ کشـور، بـه دسـت آمـده اسـت. در ایـن زمینـه نبایـد تاش هـای 
سـودمند فرهنگیـان پناهنـده در ایـران و پاکسـتان را نادیـده گرفـت . بـا ایـن 
حـال، جهـت معرفـی گسـترده تری ادبیـات درون مـرزی هنـوز راه طوالنی و 
کار زیـادی در پیـش اسـت. آنچه که تا کنون انجام شـده اسـت، بسـیار اندک 

و محـدود بـه نظـر می آیـد.
مسـألۀ دیگری که سـبب شـده تـا ادبیـات معاصر افغانسـتان نتواند بـه جامعۀ 
فرهنگـی غـرب راه پیـدا کنـد، کمبـود ترجمـۀ ایـن آثـار بـه زبان هـای غربی 
و بـه ویـژه انگلیسـی اسـت. افغانسـتان هرچند در بیشـتر از سـه دهـه جنگ، 
روزگار خونینـی را پشـت سـر گذاشـته و بسـیاری از نهاد هـا و سـنت های 
فرهنگـی خـود را از دسـت داده، بـا ایـن حـال، در ایـن سـال ها نمونه هـای 
خوبـی در زمینـه و نثـر در کشـور پدیـد آمـده اسـت کـه نه تنهـا می تواننـد 
در حـوزۀ زبـان فارسـی-دری؛ بلکـه در سـطح جهـان نیـز مطـرح شـوند. 
البتـه ایـن کار ممکـن نیسـت تـا زمانـی کـه ترجمۀ آثـار ادبـی افغانسـتان به 
یـک جریـان نیرومنـد و پویـا بـدل نشـود. در ایـن میـان، خالـد نویسـا یکی 
از جوان تریـن نویسـندۀ افغانسـتان اسـت کـه شـماری  از داسـتان های او بـه 
زبان هـای فرانسـوی و نـاروژی ترجمه شـده اسـت. چنان که نخسـتین گزینۀ 
داسـتان های او بـه سـال ۲۰۰۳ زیـر نـام)Bonjour. Douleur!( بـه زبـان 

فرانسـوی ترجمـه شـده و در پاریـس انتشـار یافته اسـت.
بـا دریـغ ایـن رویـداد فرهنگـی در حلقـات فرهنگـی و رسـانه های کشـور 
بازتابـی نداشـت! خالـد نویسـا پیـش از آنکـه کشـور را تـرک کند، مسـوول 
برنامه هـای ادبـی رادیـو آزادی بـود. گاهـی کارکـردن در چنیـن رادیوهایـی 
سـوهان اندیشـه، تخیـل و آفرینـش هنری-ادبـی اسـت. بـا ایـن حـال، او 
کار هـای ادبـی خـود را نیز دنبـال می کـرد. او در همین سـال ها گزینۀ دیگری 
از داسـتان هایش را زیرنـام »راه و چـاه« آمـادۀ چـاپ کـرده بـود؛ ولـی در آن 
سـال ها تـا جایـی کـه من می دیدم، نویسـا دیگر آن شـور پیشـین را نداشـت. 
خسـته بـه نظـر می آمـد. گویـی چیزی در او شکسـته اسـت کـه چنیـن مباد! 
بـه هـر حـال، هـدف از ایـن نوشـتۀ پراگنـده نـه معرفی نویسـا بـود و نه هم 
ارزیابـی آثـار او. یکی دو سـخنی بود به بهانۀ انتشـار نخسـتین رومان او »آب 

و دانـه« کـه بـا او و دوسـتان در میان گذاشـتم.

فيـسبـوک نـــامــه



Year 8 y NO 1953 y Sunday 12 February 2017

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0786605661 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر صديق، روح اهلل بهزاد و ننگیالی عثمانی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

 محمداكرام اندیشـمند
ــوم  ــمند عل ــی، دانش ــوِن امریکای ــامویل هانتینگت  س
سیاســی، می گویــد: »کشــوری را می تــوان دارای 
ــری  ــش )رهب ــه دولت ــد ک ــی خوان ــام دموکراس نظ
ــورِت  ــی به ص ــِت متوال ــِت آن( در دو نوب ــا ریاس ی
تغییــر کنــد«.  آزاد  انتخابــاِت  بــا  مســالمت آمیز 
ــزب  ــذار ح ــان، بنیان گ ــب اردوغ ــب طی ــا رج ام
 ،)AKP(اســام گرای حاکــم عدالــت و توســعه
ــی و  ــتر دموکراس ــه در بس ــی ک ــند حاکمیت در مس
ــه،  ــه آن دســت یافت ــه ب سکوالریســم سیاســِی ترکی

ــر را برنمی تابــد.  ایــن تغیی
ــدام  ــت، ص ــازِ حاکمی ــان آغ ــان در هم ــر اردوغ اگ
حســین، حافــظ االســد، معمرالقذافــی و یــا همچون 
شــاهان و امیــراِن حاکــم عربــِی خاورمیانــه می بود و 
حــزب عدالــت و توســعه بــه احــزاب آن هــا )حزب 
می داشــت،  شــباهت  و ســوریه(  عــراق  بعــث 
ــه  ــد ک ــی نمی مان ــد باق ــث و امی ــای بح ــر ج دیگ
ــزاب  ــوی اح ــعه، الگ ــت و توس ــزب عدال او و ح
و  دموکراســی  پذیرنــدۀ  و  میانــه رو  اســامِی 
ــور  ــه ظه ــی ب ــا وقت ــد. ام ــی باش ــِم سیاس پلورالیس
ــدۀ  ــک پدی ــوان ی ــه عن ــام گرایی ب ــور اس و حض
ــگاه  اجتناب ناپذیــر در جوامــع معاصــِر مســلمانان ن
ــان و حــزب اســام گرای  ــک جری شــود و آن گاه ی
ــه  ــرا ب ــی و عمل گ ــامح، عقای ــالمت جو، متس مس
ــور و  ــن ظه ــیر ای ــو در مس ــه و الگ ــوان نمون عن
ــزب  ــد؛ ح ــر باش ــرح و اجتناب ناپذی ــور، مط حض
عدالــت و توســعۀ ترکیــه)AKP( و رهبــری آن 
ــن  ــد. ای ــدواری را ایجــاد می کن ــن امی ــان، ای اردوغ
ــک  ــِر ی ــذار و رهب ــواِن بنیان گ ــه عن ــه ب ــد را ک امی

حــزب اســام گرای میانــه رو، بــا رویکــردِ معطــوف 
بــه عقانیــت و ســر بــرآورده از سکوالریســم 
ــرای  ــی ب ــه و ُمدل ــه، نمون ــر ترکی سیاســِی حاکــم ب
بــرای  به خصــوص  اســام گرایی،  جریان هــای 
و  شــود  تبدیــل  ســنی  اکثریــِت  اســام گرایِی 
ــت  ــزاب و جریان هــای اســام گرایی بــا عنای اح
ــا و  ــه جریان ه ــدن ب ــل ش ــو، از تبدی ــن الگ ــه ای ب
ــتیز  ــار، خردس ــتیزه جو، نابردب ــامی س ــزاب اس اح
ــب و  ــش، طال ــده، داع ــرا همچــون: القاع و تکفیرگ

ــد.  ــار بمانن ــره برکن غی
ــِک  ــه و پراگماتی ــِت عمل گرایان ــا سیاس ــان ب اردوغ
اقتصــادی و بــا رویکــرد معطــوف بــه عقانیــت در 
میــداِن سیاســت نشــان داد کــه یــک کشــور مــدرن 
ــت در مســیر توســعۀ  ــا موفقی ــه را ب همچــون ترکی
ــت  ــات سیاســی می کشــاند و مدیری اقتصــادی و ثب
اقتصــاد  عرصــۀ  در  پیشــرفت  ایــن  می کنــد. 
ــه  ــردم ترکی ــرانۀ م ــد س ــه درآم ــود ک ــدی ب ــه ح ب
از ۲۱۲۳ دالــر در ســال ۲۰۰۱ قبــل از تشــکیل 
ــری  ــه رهب ــعه ب ــت و توس ــزب عدال ــت ح حکوم
در  در ســال ۲۰۰6،  دالــر  بــه ۵۴۷۷  اردوغــان، 
ســومین ســال حکومــت حــزب مذکــور و صــدارِت 

ــت.  ــاال رف ــان ب اردوغ
مســند  در   ۲۰۰۳ ســال  از  کــه  اردوغــان 
نخســت وزیری ترکیــه تکیــه زد، تــا ســال ۲۰۱۱ در 
ــری  ــوان صدراعظــم در رهب ــه عن ــی ب دو دورِ متوال
حــزب حاکــم عدالــت و توســعه باقــی مانــد. پــس 
ــردم  ــا رای م ــرک نکــرد و ب ــدرت را ت ــز ق از آن نی
ــوان  ــه عن ــدی ۱۳9۳( ب ــوری۲۰۱۵ )۱۸ج در ۸ جن
ــات  رییس جمهــور انتخــاب شــد. او پــس از انتخاب

ــوزای ۱۳9۴  ــی ۱۷ ج پارلمان
)۸ جــون ۲۰۱۵( در صــددِ آن 
بــود کــه از طریــق دسترســی 
حــزب عدالــت و توســعه بــه 
ــان،  ــق در پارلم ــت مطل اکثری
ــون  ــر قان ــه تغیی ــه را ب زمین
نظــام  تعویــض  اساســی و 
بــه  پارلمانــی  صدارتــی 
نظــام ریاســتی مســاعد کنــد. 
حــزب عدالــت و توســعه در 
ایــن انتخابــات، اکثریــِت الزم 
بــرای تغییــر قانــون اساســی و 
حتــا بــرای تشــکیل حکومــت 
و  نبــرد  را  تک حزبــی 
برگــزار  مجــدد  انتخابــات 

ــد.  ش
ــای  ــا کرده ــگ ب ــدید جن تش
رهبــری  بــه  معــارض 
ــتان  ــران کردس ــزب کارگ ح
بیشــتر  کرســی های   ،PKK
ترکیــه  و  عدالــت  حــزب 
)اول  بعــد  انتخابــات  در  را 
در  حتــا   )۲۰۱۵ نومبــر 
ــاف  ــین برخ ــق کردنش مناط
ــل،  ــاه قب ــد م ــات چن انتخاب
نصیــب ایــن حــزب ســاخت 
تک حزبــی  حکومــت  و 

تشــکیل داد. کودتــای ۱۵ جوالی ۲۰۱6 را ســرکوب 
ــد  ــه ض ــت ب ــگفت آور دس ــی ش ــرد و به صورت ک
ــا زد و ده هــا هــزار نفــر مأمــور ملکــِی دولــت  کوت
را بــه اتهــام مشــارکت در کودتــا و حمایــت از 
ــم  ــه مته ــود ک ــیِن خ ــد پیش ــن متح ــح اهلل گول فت
ــار ســاخت. پــس از  ــا شــد، برکن ــه رهبــری کودت ب
ــی  ــرح همه پرس ــه ط ــان ترکی ــوادث، پارلم ــن ح ای
اصــاح قانــون اساســی را کــه در اپریــل ســال روان 
ــا  ــی ب ــتۀ ۱۸ ماده ی ــک بس ــود، در ی ــزار می ش برگ
ــف و ۵  ــر ۱۴۲ رای مخال ــق در براب ۳۳9 رای مواف
ــرد.  ــب ک ــوری۲۰۱۷ تصوی ــع، در ۲۱ جن رای ممتن
ــام  ــات، تم ــن اصاح ــای ای ــر مبن ــور ب رییس جمه
قــدرت اجرایــِی حکومــت را در دســت دارد و 
ــزب  ــک ح ــو ی ــد عض ــته می توان ــاف گذش برخ
سیاســی شــود کــه در ایــن صــورت، پارلمــاِن 
ــرول  ــانی کنت ــی را به آس ــزاب سیاس ــکل از اح متش
ــران  ــا وزی ــِن خــود را ب ــا معاونی ــد. معــاون ی می کن
ــد  ــوب می کن ــان منص ــد پارلم ــدون تأیی ــه ب کابین
و اعضــای کابینــه در برابــر مجلــس پاســخگو 
و  اعــام  پارلمــان،  انحــال  حــق  نمی باشــند. 
ــر  ــِت اضطــراری را دارد. در نظــارت ب ــد حال تمدی
ــی و دادســتان ها، از  ــی قضای عملکــرد شــورای عال
ــی  ــژه برخــوردار می باشــد. در صورت ــاراِت وی اختی
کــه اکثریــت اعضــای پارلمــان خواســتار اســتیضاح 
رییــس جمهــور باشــند، تنهــا دادگاه قانــون اساســی 
پانــزده عضــوی کــه ۱۲ عضــو آن انتصابــی رییــس 

ــد.  ــۀ او را دارن ــق محاکم ــت، ح ــور اس جمه
ــه  ــد، راه را ب ــا آرای ۵۱ درص ــات ب ــد اصاح تأیی
ــان در دو  ــب اردوغ ــب طی ــت جمهوری رج ریاس
ــدارت  ــذف ص ــا ح ــه ب ــاله ک ــی پنج س دورۀ متوال
ــوار  ــال ۲۰۲9 هم ــا س ــود، ت ــاز می ش از ۲۰۱9 آغ

یعنــی  می کنــد. 
زمــام داری  اردوغــان 
خــود را کــه از اوایــل 
۲۰۰۳ آغــاز شــد، تــا 
۲۰۲9 بــرای ۲6 ســال، 
قــرن  ربــع  از  بیشــتر 
ــن  ــد. ممک ــه می ده ادام
اســت اردوغــان پــس 
اصاحــات  تأییــد  از 
قانــون اساســی در مقــام 
جمهــوری  ریاســت 
دوران  همچــون 
ــه  ــود، ترکی ــدارت خ ص
رشــد  مســیر  بــه  را 
اقتصــادی  توســعۀ  و 
ثبــات  و  اجتماعــی  و 
ــه  ــد ک ــی برگردان سیاس
ــه  ــن برگشــت ب ــه ای البت
امــا و اگرهــای بســیاری 

دارد.  بســته گی 
حــزب  و  اردوغــان 
و  عدالــت  حاکــم 
از  پــس  توســعه 
انتخابــات جون ۲۰۱۵ در 
مســیر بی ثباتــی سیاســِی 
شکســت  از  ناشــی 
تشــدید  و  آتش بــس 
ــدید  ــاف و تش ــترش اخت ــاPKK، گس ــگ ب جن
 ،)HDP(ــا ــک خلق ه ــزب دموکراتی ــا ح ــش ب تن
ــا  ــن، جنــگ ب ــا فتــح اهلل گول تضــاد و خصومــت ب
داعــش، سیاســت نــاکام بــر ســِر ســوریه و بحــران 
از  اســت. صرف نظــر  قــرار گرفتــه  اقتصــادی، 
ــزب  ــان و ح ــده، اردوغ ــاِع پیش آم ــه در اوض این ک
ــان و دشــمنانش؛  ــا مخالف ــم مســوولیت دارد ی حاک
ترکیــه بــا شــکاف های جدیــِد سیاســی و اجتماعــی 
ــداوم  ــاید ت ــده اســت و ش ــه ســوی بحــران لغزی ب
ــان،  ــی اردوغ ــۀ صدارت ــگوفایی ترکی ــعه و ش توس
بازگشــتنی و محتمــل نباشــد. امــا هرچــه کــه 
باشــد و هرچــه کــه شــود، رجــب طیــب اردوغــان 
ــه  ــود، چ ــدار خ ــری و اقت ــذاری رهب ــای واگ به ج
ــت  ــعه و چــه در حکوم ــت و توس در حــزب عدال
ــدد  ــی، در ص ــس از دو دورۀ متوال ــزب پ ــن ح ای
ــع  ــه بیــش از رب ــدار ب کشــاندِن ایــن رهبــری و اقت
یــک قــرن اســت. در چنیــن حالتــی، آرزوی ُمــدل و 
ــرای  ــر و مدنیت گ ــام گرایی کثرت پذی ــوِی اس الگ
ــرون شــده از سکوالریســم سیاســی  ــان و بی اردوغ
ــام گرایی  ــات اس ــزاب و جریان ــرای اح ــم، ب حاک
معتــدل و پذیرنــدۀ پلورالیســم و دولــت مدنــی، بــه 
ــر  ــراب، دیگ ــن س ــود. در ای ــدل می ش ــراب مب س
ــالمت آمیز  ــال مس ــم انتق ــود میکانیس ــاور و وج از ب
ــر  ــام گرایی کثرت پذی ــای اس ــدرت در جریان ه ق
ــای آن را،  ــود و ج ــد ب ــری نخواه ــه رو، خب و میان
نابردبــاری، تکفیرگرایــی، ســتیزه جویی و جنــگ در 
جهــت کســِب قــدرت سیاســی کــه بــه جریانــات و 
گروه هایــی ماننــد: طالبــان، داعــش، القاعــده، بوکــو 

حــرام و... ختــم می شــود، خواهــد گرفــت.
 

سـراِب اردوغـان
و  عدالــت  حاكــم  حــزب  و  اردوغــان 
ــات جــون 2015  توســعه پــس از انتخاب
در مســير بی ثباتــی سياســِی ناشــی از 
جنــگ  تشــدید  و  آتش بــس  شکســت 
بــاPKK، گســترش اختــاف و تشــدید 
 ،)HDP(تنــش با حــزب دموكراتيــک خلق هــا
ــن،  ــح اهلل گول ــا فت ــت ب ــاد و خصوم تض
جنــگ بــا داعــش، سياســت نــاكام بــر 
ســِر ســوریه و بحــران اقتصــادی، قــرار 
ــه در  ــر از این ك ــت. صرف نظ ــه اس گرفت
اوضــاِع پيش آمــده، اردوغــان و حــزب 
مخالفــان  یــا  دارد  مســووليت  حاكــم 
شــکاف های  بــا  تركيــه  دشــمنانش؛  و 
جدیــِد سياســی و اجتماعــی بــه ســوی 
ــداوم  ــاید ت ــت و ش ــده اس ــران لغزی بح
توســعه و شــگوفایی تركيــۀ صدارتــی 
اردوغــان، بازگشــتنی و محتمــل نباشــد. 
امــا هرچــه كــه باشــد و هرچــه كــه شــود، 
رجــب طيــب اردوغــان به جــای واگــذاری 
ــزب  ــه در ح ــود، چ ــدار خ ــری و اقت رهب
عدالــت و توســعه و چــه در حکومــت 
ایــن حــزب پــس از دو دورة متوالــی، در 
صــدد كشــاندِن ایــن رهبــری و اقتــدار 

ــت ــرن اس ــک ق ــع ی ــش از رب ــه بي ب
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