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وزارت صحــت عامــه اعــام کــرده اســت 
کــه بــر اســاس برنامــه جدیــد ایــن وزارت 
ــه ۴۰۰  ــک ب ــاری نزدی ــال ج ــم س ــا خت ت
ــاد  ــور ایج ــر کش ــی در سراس ــز صح مرک

خواهــد شــد.
داکتــر فیــروز الدیــن فیــروز وزیــر صحــت 
ــک  ــه روز ســه شــنبه )۲ جــوزا( در ی عام
نشســت خبــری در کابــل گفــت کــه هــم 
اکنــون حــدود ۴۰ درصــد مــردم افغانســتان 
بــه مراکــز صحــی دسترســی معیــاری 

ــد. ندارن
منظــور  بــه  وزارت  ایــن  افــزود:  وی 
افزایــش دسترســی معیــاری شــهروندان بــه 
ــت  ــی را روی دس ــی برنامه ی ــز صح مراک
گرفتــه کــه بــر اســاس آن تــا ختــم ســال 
جــاری حــدود ۴۰۰ مرکــز صحــی در 

ــد. ــد ش ــاد خواه ــور ایج ــر کش سراس
ــز  ــون۲۴۰۰ مرک ــم اکن ــه وی، ه ــه گفت ب
صحــی در سراســر کشــور فعالیــت دارنــد. 
میانگیــن فاصلــه دسترســی ۶۰ درصــد 
ــن مراکــز یــک ســاعت  ــه ای شــهروندان ب
میانگیــن  و  کیلومتــر(   ۵ بــه  )نزدیــک 
فاصلــه دسترســی بــرای ۴۰ درصــد دیگــر 

ــت. ــاعت اس ــش از دو س ــهروندان بی ش
وزیــر صحــت عامــه خاطر نشــان ســاخت 
ــد در  ــی جدی ــز صح ــاد مراک ــا ایج ــه ب ک
ــاری  ــی معی ــزان دسترس ــاری، می ــال ج س
مرکــز  تــا  ســاعت  )یــک  شــهروندان 
افزایــش خواهــد  صحــی( ۱۰ درصــد 

ــت. یاف
ــر  ــرگ و می ــش م ــروز، از افزای ــای فی آق
ــرد  ــی ک ــراز نگران ــور اب ــادران در کش م
ــادر  ــزار م ــر یکصــد ه ــه از ه ــت ک و گف
بــه صــورت میانگیــن ۱۲۰۰ مــادر هنــگام 
والدت جــان خــود را از دســت مــی دهند.
ــه وی، در ســال ۲۰۱۰ میــادی از  ــه گفت ب
هــر یکصــد هــزار مــادر ۳۷۰ مــادر هنــگام 

والدت جــان خــود را از دســت مــی داد.
وزیــر صحــت عامــه کشــور تصریــح کــرد 
ــرگ و  ــار م ــودن آم ــاال ب ــل ب ــه دلی ــه ب ک
ــن وزارت در ســال هــای  ــادران، ای ــر م می
اخیــر برنامــه خدمــات صحــی ویــژه بــرای 
مــادران را نیــز روی دســت گرفتــه اســت.
وی خاطــر نشــان ســاخت کــه بــر اســاس 
ایــن برنامــه وزارت صحــت تــا ختــم 
ــی  ــز صح ــی مراک ــاری، در تمام ــال ج س
ــا چنــد قابلــه اســتخدام  در کشــور یــک ی

ــد. ــد ش خواه
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تا پایان سال 400 مرکز 
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د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو ادارې 

رئیس مرشانو جرګه کې بخښنه وغوښته

جمعیت اسالمی افغانستان شورای 

موقت رهبری اش را معرفی کرد

400  انجمن آبیاری 
در 2۳ والیت فعالیت دارند

سرقت و جرایم جنایی

 خواب را از چشمان کابلیان ربوده است

ریاســت جمهــوری و ریاســت اجرایــی کشــور حملــه 
ــت کم ۲۲  ــه دس ــا ک ــتر بریتانی ــهر منچس ــتی در ش تروریس
کشــته و ۵۹ زخمــی برجــای گذاشــت را بــه شــدت محکــوم 

ــد. کــرده ان
دفتــر مطبوعاتــی ریاســت جمهــوری روز سه شــنبه )۲ 
جــوزا( بــا نشــرخبرنامه یی گفتــه اســت کــه محمــد اشــرف 
ــرت در  ــاالر کنس ــتی در ت ــه تروریس ــوع حمل ــی از وق غن
ــراد  ــماری از اف ــر آن ش ــه در اث ــا ک ــتر بریتانی ــهر منچس ش
ــود. ــف نم ــراز تاس ــد، اب ــی گردیدن ــته و زخم ــی کش ملک

آقــای غنــی، ضمــن محکــوم نمــودن ایــن حمله تروریســتی، 
گفــت کــه تروریــزم مــرز نمی  شناســد،...  ادامــه صفحــه 6

حکومت وحدت ملی:
حادثۀ لندن رضورت مبارزۀ جهانی با تروریسم را برجسته می سازد

فاتحۀ انتخابات 
           خوانده است!

صفحه 2

بررسی رویداد چهارصد بستر 
به کجا خواهد رسید؟



ــن  ــه ای ــز ب ــات نی ــیون انتخاب ــا کمیسـ ــاال حت ح
ــزاری  ــدۀ برگ ــه وع ــرده ک ــدا ک ــت پی ــاور دس ب
ــی  ــدۀ میان ته ــک وع ــال روان، ی ــات در س انتخاب
و بی اســاس اســت کــه ارگ ریاســت جمهوری 
ــردم آن را  ــِم م ــه چش ــاک زدن ب ــدِف خ ــه ه ب
علــم کــرده اســت. ایــن کمیســیون بــه ایــن نتیجــه 
ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــچ اهمیت ــه ارگ هی ــیده ک رس
انتخابــات قایــل نیســت، ولــی بــرای این کــه 
خــود را رو در روِی قوانیــن و ارادۀ مــردم بــه 
ــی دم از  ــد، هرازگاه ــرار نده ــتقیم ق صــورِت مس
ــد و  ــات می زن ــزاری انتخاب ــه برگ ــود ب ــِد خ تعه
یــا اعضــای کمیســیون انتخابــات را وادار می کنـــد 
ــی  ــانه ها از اقدامات ــدن در رس ــر ش ــا ظاه ــه ب ک
ــد  ــه تعه ــد ب ــردم را متقاع ــه م ــد ک ــخن بگوین س
دولــت در امــر برگــزاری انتخابــات می ســازد. امــا 
پشــت پــردۀ ایــن وعده هــا واقعیتــی نهفتــه اســت 
کــه حــاال افــزون بــر شــماری از سیاســـیون، خــود 

ــت. ــه اس ــز آن را دریافت ــات نی ــیون انتخاب کمیس
 اخیــراً کمیســیون انتخابــات اعــام کــرد کــه 
ریاســت جمهــوری افغانســتان ارادۀ برگــزاری 
انتخابــات در ســاِل روان را نــدارد. بــه گفتــۀ 
رییــس دبیرخانــۀ ایــن کمیســیون، دولــت در 
ــه  ــات ب ــِت انتخاب ــه و امنی ــن هزین ــتای تأمی راس
عنــوان دو مولفــۀ برگــزارِی آن هیــچ کاری نکــرده 
ریاســت جمهوری  طــرف،  آن  از  امــا  اســت. 
کمیســیون را بــه کــم کاری در امــر انتخابــات متهــم 
ــه  ــات ب ــد کــه کمیســیون انتخاب ــد و می گوی می کن
ــات  ــزاری انتخاب ــتای برگ ــود در راس ــِف خ وظای
ــای  ــت و هزینه ه ــۀ امنی ــه بهان ــرده و ب ــل نک عم
مشــکاِت  از  را  خــود  می خواهــد  انتخابــات، 
به وجــود آمــده دور نگــه دارد. درحالی کــه بــه 
گفتــۀ ســخنگوی رییس جمهــوری، کمیســیون 
ــرای  ــای الزم ب ــام آماده گی ه ــد تم ــات بای انتخاب
ــت.  ــال می گرف ــه ح ــا ب ــات را ت ــزاری انتخاب برگ
ــیون  ــد کمیس ــوری می گوی ــخنگوی رییس جمه س
ــی  ــای انتخابات ــا حوزه ه ــود را ب ــِف خ ــه تکلی ن
ــی را منتشــر  ــم انتخابات ــه تقوی ــرده، ن مشــخص ک
کــرده و نــه معلــوم ســاخته کــه انتخابــاِت بعــدی 
بــا چــه نــوع مکانیســمی انجــام خواهــد شــد؛ بــا 
ــرای آن در  ــی ب ــا جایگزین ــابقه و ی ــای س کارت ه

ــه شــده اســت؟ نظــر گرفت
کمیســیون انتخابــات و ریاســت جمهــوری در 
ــر  ــدکاری در ام ــه ُکن ــم ب ــر را مته ــی یکدیگ حال
برگــزاری انتخابــات می کننــد کــه بســیاری از 
ــه  ــد ک ــاور دارن ــت ب ــد دول ــت مداراِن منتق سیاس
بــه اعضــای کمیســیون های انتخاباتــی فعلــی 
ــا  ــۀ آن ه ــه گفت ــرا ب ــرد؛ زی ــاد ک ــود اعتم نمی ش
ــر  ــت ام ــتقیم تح ــورِت مس ــه ص ــراد ب ــن اف ای
ریاســت جمهوری قــرار دارنــد و از ایــن نهــاد 
ــه  ــد ک ــدان می گوین ــن منتق ــد. ای ــتور می گیرن دس
اگــر در گذشــته، کمیســیون انتخابــات بــه صــورت 
نســبی در اختیــار ارگ و شــخص رییــس جمهوری 
قــرار داشــت، امــا این بــار چنــان اســتقاِل آن زیــر 
ــه  ــت چ ــوان گف ــه نمی ت ــه ک ــرار گرفت ــوال ق س
مقــدار واقعــًا کمیســیون از خــود اراده و اســتقال 

ــات دارد. ــزاری انتخاب ــر برگ در ام
ــوان  ــه می ت ــت، چگون ــن وضعی ــه ای ــا توجــه ب  ب
از انتخابــاِت آینــده ســخن گفــت و فکــر کــرد کــه 
ــت؟  ــده اس ــه ندی ــور صدم ــاالری در کش مردم س
وقتــی رییــس جمهــوری کشـــور در پــی تقلــب و 
ــد، آن گاه از  ــات باش ــد انتخاب ــت کاری در رون دس
ــا  ــت؟ آی ــخن گف ــوان س ــی می ت ــدام دموکراس ک
ــتر  ــتان بیش ــه در افغانس ــت ک ــن نیس ــت ای واقعی
ــده  ــاور ش ــی بی ب ــه دموکراس ــردم ب ــه م از این ک
ــادی  ــچ اعتق ــود هی ــرداِن خ ــر دولت م ــند، اکث باش
ــوان  ــه عن ــا از آن ب ــد و تنه ــی ندارن ــه دموکراس ب
ابــزاری بــرای رســیدن بــه قــدرت اســتفاده 

می کننــد. 
حامــد کــرزی رییس جمهــوری پیشــیِن افغانســتان 
ــاد  ــاالری اعتق ــای مردم س ــه ارزش ه ــدر ب همان ق
داشــت کــه حــاال خلــِف صدقــش بــه آن هــا بــاور 
ــه  ــته ب ــرب برگش ــراِت از غ ــاد تکنوک دارد. اعتق
ــت  ــات ریاس ــات، در انتخاب ــی و انتخاب دموکراس
جمهــورِی گذشــته کامــًا مشــخص شــد و همــه 
دیدنــد کــه او بــا چــه مکانیســمی موفــق شــد کــه 
ــز  ــاال نی ــد. ح ــود کن ــی را از آِن خ ــدرِت سیاس ق
ــه  ــخن گفت ــدی س ــاِت بع ــورد انتخاب ــی در م وقت
ــبت  ــه نس ــی ک ــر نگرانی های ــزون ب ــود، اف می ش
بــه ارادۀ دولــت در برگــزاری آن می توانــد وجــود 
ــورد  ــتری در م ــای بیشـ ــد، نگرانی ه ــته باش داش

ــاد  ــت اندازی های نه ــه از دس ــامِت آن و این ک س
ــور  ــس جمه ــخص ریی ــوری و ش ــت جمه ریاس
بــه دور بمانــد نیــز، بــه قــوِت خــود باقــی اســت. 
ــود دارد  ــردم وج ــان م ــی در می ــن نگران ــوز ای هن
کــه بــا وجــود رفتــن بــه پــای صندوق هــای رای، 
ــت  ــد. دول ــن کن ــب تعیی ــات را تقل ــۀ انتخاب نتیج
ــی  ــن نگرانی های ــه چنی ــن ب ــه جــای پرداخت ــا ب ام
و این کــه اگــر روزی نســبت بــه انتخابــات در 
ایــن کشــور نابــاوری بــه وجــود بیـــاید، نخســتین 
ــاش  ــود؛ ت ــد ب ــاِن آن خواهن ــاِن آن حاکم قربانی
ــات  ــه انتخاب ــردم را ب ــادِ م ــاور و اعتم ــه ب دارد ک
بیشــتر  هرچــه  مردم ســاالری  ارزش هــای  و 

ــازد. ــه دار س خدش
 هرقــدر در برگــزاری انتخابــات پارلمانــی تأخیــر 
روا داشــته شــود، مســلمًا بــه همــان میــزان 
مشــروعیِت انتخابــات و پارلمــان بعــدی زیــر 
ــر  ــال حاض ــردم در ح ــت. م ــد رف ــوال خواه س
ــاور  ــدی بی ب ــاِت بع ــه انتخاب ــبت ب ــدت نس به ش
ــد  ــا نخواه ــد و ی ــت نتوان ــر دول ــد و اگ ــده ان ش
ــات  ــه انتخاب ــردم ب ــۀ م ــت رفت ــاورِ از دس ــه ب ک
ــان  ــات چن ــۀ انتخاب ــد، نتیج ــا کن ــاره احی را دوب
ــه  ــت ب ــر اس ــه بهت ــود ک ــد ب ــده خواه مأیوس کنن
ــویم.  ــزارِی آن ش ــال برگ ــا بی خی ــۀ بعضی ه گفت
دولــت و حکومــِت موجــود قبــل از هــر شــعار و 
عملــی دربــارۀ انتخابــات، نخســت بایــد بــا خــود 
ــوان  ــه عن ــا مردم ســاالری را ب ــد کــه آی ــار بیاین کن
مرکزی تریــن ارزش در جامعــه قبــول دارنــد و 
ــرای تبلیغــات و خــاک پاشــیدن  ــط از آن ب ــا فق ی
ــر  ــد. اگ ــتفاده می کنن ــهروندان اس ــِم ش ــر چش ب
به راســتی ایــن دولــت و حکومــت بــه دموکراســی 
ــاِل  ــرای انتق ــا راه ب ــات را تنه ــد و انتخاب متعهدن
مســالمت آمیِز قــدرت و ثبــات و پیشــرفت در 
وعده هــای  دادِن  به جــای  می داننــد،  جامعــه 
ــه تهیــۀ مقدمــاِت اساســِی برگــزاری  ســرخرمن، ب
انتخابــات کمــِر همــت ببندنــد و امنیــت و هزینــۀ 
ــن  ــی تأمی ــی و بیرون ــِع درون ــات را از مناب انتخاب
ــۀ  ــاف و حوال ــای خ ــپردِن وعده ه ــا س ــد. ام کنن
انتخابــات از ســالی بــه ســالی دیگــر، هیــچ معنایــی 
جــز خوانــدِن فاتحــۀ دموکراســی در ایــن کشــور 

نمی دهــد!
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احمــد عمران

فـاتحۀ انتخـابات 
خوانـده است!

 

منابـــع در وزارِت دفـــاع بـــه رســـانه ها گفته انـــد کـــه 
ـــه  ـــتن در حمل ـــت داش ـــه دس ـــان ب ـــردِن متهم ـــی ک دادگاه
بـــه شـــفاخانۀ ســـردار داوود خـــان، پـــس از گذشـــِت دو 
مـــاه آغـــاز شـــده اســـت. ایـــن خبـــر درحالی ســـت کـــه 
ــد  ــا چهارصـ ــان یـ ــردار داوود خـ ــفاخانۀ سـ ــداد شـ رویـ
بســـتر، پیچیده گی هـــای زیـــادی را بـــا خـــود دارد و 
ـــت  ـــد. دول ـــتی نمی دان ـــورد آن به درس ـــی در م ـــوز کسـ هن
ـــاه  ـــه پنج ـــک ب ـــه را نزدی ـــته گاِن آن حمل ـــداد کش ـــه تع اگرچ
ـــه  ـــدگار ب ـــۀ مان ـــه روزنام ـــی ک ـــا ارقام ـــرد ام ـــان ک ـــر اع نف
ـــش از ۲۵۰  ـــه بی ـــی داد ک ـــان م ـــود، نش ـــه ب ـــت یافت آن دس
نفـــر در آن حملـــه کشـــته و صدهـــا تـــِن دیگـــر زخـــم 

برداشـــته بودنـــد. 
ـــِت  ـــس از گذش ـــور پ ـــِی کشـ ـــاع مل ـــه وزارت دف ـــون ک اکن
دو مـــاه، از بازداشـــِت مظنونـــاِن شـــریک در ایـــن حملـــه 
ـــل  ـــی تأم ـــای بسـ ـــد، ج ـــر می ده ـــه خب ـــاِن بلندرتب و متهم
ـــکوک  ـــای مش ـــته رویداده ـــال گذش ـــده س ـــرا در هف دارد. زی
و ویرانگـــِر فراوانـــی در کشـــور اتفـــاق افتادنـــد، امـــا هیـــچ گاه 
ـــدند و  ـــی نش ـــت بررس ـــۀ درس ـــه گون ـــا ب ـــدامِ آن ه ـــچ ک هی
ــازات  ــتگیر و مجـ ــتون پنجمی ها دسـ ــردم و سـ ــاِن مـ قاتـ
نگشـــتند. واضح تریـــن آن هـــا، حملـــه بـــه قطعـــۀ رجـــاِل 
ـــچ  ـــا هی ـــاد، ام ـــاق افت ـــته اتف ـــاِل گذش ـــه س ـــود ک ـــته ب برجس
بررســـی یی در مـــورد چنــــدوچوِن آن صـــورت نگرفـــت 
ـــِن  ـــا تعیی ـــی ب ـــه گاه ـــری ک ـــابِه دیگ ـــاِت مش ـــز حم و نی
ـــت  ـــه یاف ـــًا خاتم ـــی آن، مطلق ـــرای بررس ـــیون ب ـــک کمیس ی
ــدند و  ــه شـ ــا چـ ــه آن پرونده هـ ــت کـ ــی ندانسـ و کسـ

ـــد.  ـــا رفتن ـــکاران کج گنه
ـــدت  ـــواردی، به ش ـــن م ـــت در چنی ـــخ گویِی دول ـــدم پاس ع
مـــردم را نســـبت بـــه ســـاختارِ موجـــود دچـــار شـــک و 
ـــتان  ـــت در افغانس ـــی وضعی ـــت. پیچیده گ ـــرده اس ـــوال ک س
ـــور،  ـــاری در کشـ ـــای ج ـــی رویداده ـــودِن برخ ـــده ب و پیچی
ـــوادث،  ـــام و ح ـــت و نظ ـــه دول ـــردم را ب ـــگاهِ م ـــان ن بی گم
ــال،  ــن حـ ــاخته و در عیـ ــوار سـ ــاس و دشـ ــیار حسـ بسـ
دولـــت ایـــن توانایـــی و ظرفیـــت را نـــدارد کـــه بتوانـــد 
نـــگاهِ جامعـــه را بـــه آن چـــه اتفـــاق افتـــاده و می افتــــد، 
ــی  ــکار عمومـ ــه افـ ــنی بـ ــِخ روشـ ــازد و پاسـ ــادی سـ عـ

ـــد.  بده
ــردم  ــه مـ ــت کـ ــده اسـ ــبب شـ ــا سـ ــی بازی هـ پیچیده گـ
ـــردِ  ـــه و رویک ـــوع رابط ـــزار ن ـــا ه ـــی را ب ـــای امنیت رویداده
ــان کاری و  ــد و پنهـ ــیر کننـ ــل و تفسـ ــده، تحلیـ درهم تنیـ
پُررمزســـازِی رویدادهـــا و کنش هـــای پراکنـــده از جانـــِب 
ـــاِت  ـــی حلق ـــط برخ ـــادالت توس ـــِی مع ـــت و مهندس حکوم
ــایعه ها و  ــه شـ ــده کـ ــبب شـ ــت، سـ ــاص در حکومـ خـ
حدس هـــا و گمان هـــا جـــای اصـــِل واقعیـــت را بگیرنـــد.
ــر  ــه نظـ ــه بـ ــتر کـ ــد بسـ ــداد چهارصـ ــن رویـ  بنابرایـ
ــکافته  ــه و ناشـ ــوی ناگفتـ ــه و پهلـ ــا قصـ ــد ده هـ می رسـ
ــد  ــه بایـ ــت کـ ــن پرونده هایی سـ ــی از مهم تریـ دارد، یکـ
مـــورد رســـیده گِی جـــدی قـــرار بگیـــرد و بـــه آن پاســـِخ 
روشــــن داده شـــود. در عیـــن حـــال، رویـــدادی کـــه در قـــول 
ـــر از  ـــز، فاجعه بارت ـــاد نی ـــاق افت ـــخ اتف ـــاهین در بل ارودی ش
ـــابِه  ـــال مش ـــن ح ـــردار داوود و در عی ـــفاخانۀ س ـــداد ش روی
ـــه  ـــورد توج ـــق م ـــۀ دقی ـــه گون ـــد ب ـــه بای ـــود ک ـــداد ب آن روی

ـــرد.  ـــرار گی ـــیر ق و تفس
ـــداد  ـــدی روی ـــکِل جـ ـــه ش ـــد ب ـــت بخواه ـــر دول ـــًا اگ یقین
ـــاهین را  ـــول اردوِی ش ـــداد ق چهارصـــد بســـتر و ســـپس روی
ـــاِک آن، شـــکافته  مطالعـــه کنــــد، جنبه هـــای تاریـــک و خطرن
ـــارب،  ـــن و تج ـــه قرای ـــر ب ـــا نظ ـــد. ام ـــد ش ـــن خواه و روش
ـــِی  ـــر بررس ـــت در ام ـــه دول ـــود ک ـــی می ش ـــم پیش بین بازه
پرونـــدۀ شـــفاخانۀ ســـردار داوود خـــان کوتـــاه خواهـــد 
ــردِن  ــرف کـ ــرای منحـ ــادی بـ ــت هایی زیـ ــد و دسـ آمـ
رونـــد قضـــاوت و یـــا هـــم بســـیار ســـلیقه یی کـــردِن آن 
ـــد  ـــد دی ـــردم خواهن ـــت، م ـــد و در نهای ـــد ش ـــال خواهن فع
ـــید  ـــد کش ـــش خواه ـــی« را پی ـــت وظیفه ی ـــه دادگاه »غفل ک
و این گونـــه متهمـــاِن اصلـــی و بازیگـــراِن بزرگ تـــر و 

ـــد! ـــد مان ـــناخته خواهن ـــر ناش برت

بررسی رویداد چهارصد بستر 
به کجا خواهد رسید؟

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2032  چها ر  شنبه       3 جو  ز ا   /   خرد ا  د        y    1396   28 شعبان     y 1438  24 می    2017

دولــت و حکومــِت موجــود قبــل از هــر شــعار و عملــی دربــارة انتخابــات، نخســت بایــد بــا خــود كنــار بیاینــد كــه 
آیــا مردم ســاالری را بــه عنــوان مركزی تریــن ارزش در جامعــه قبــول دارنــد و یــا فقــط از آن بــرای تبلیغــات و 
خــاک پاشــیدن بــر چشــِم شــهروندان اســتفاده می كننــد. اگــر به راســتی ایــن دولــت و حکومــت بــه دموكراســی 
ــرای انتقــاِل مســالمت آمیِز قــدرت و ثبــات و پیشــرفت در جامعــه می داننــد،  ــات را تنهــا راه ب ــد و انتخاب متعهدن
به جــای دادِن وعده هــای ســرخرمن، بــه تهیــۀ مقدمــاِت اساســِی برگــزاری انتخابــات كمــِر همــت ببندنــد و امنیــت 
و هزینــۀ انتخابــات را از منابــِع درونــی و بیرونــی تأمیــن كننــد. امــا ســپردِن وعده هــای خــاف و حوالــۀ انتخابــات از 

ســالی بــه ســالی دیگــر، هیــچ معنایــی جــز خوانــدِن فاتحــۀ دموكراســی در ایــن كشــور نمی دهــد!



ــور  ــت کش ــاری در ۲۳ والی ــن آبی ــش از ۴۰۰ انجم بی
ــن از  ــزار و ۵۰۰ ت ــش از ۳۲۷ ه ــد و بی ــت دارن فعالی

خدمــات ایــن انجمن هــا اســتفاده می کننــد.
ــداری،  ــاری و مال ــت، آبی ــر زراع ــر، وزی ــداهلل ضمی اس
دیــروز ســه شــنبه )۲ جــوزا( در نشســت خبــری 
ــش  ــت: نق ــۀ آب، گف ــیم عادالن ــوان، تقس ــت عن تح
ــاالی آب،  ــات ب ــل منازع ــاری در ح ــای آبی انجمن ه
ــری از  ــردم، جلوگی ــاد م ــاق و اتح ــیمات آب، اتف تقس

ــت. ــروری اس ــم و ض ــا، مه ــتفادۀ  آب ه سوءاس
کنفرانــس انجمــن  آبیــاری بــا اشــتراک نزدیــک بــه ۳۰۰ 
ــاری از  ــای آبی ــووالن انجمن ه ــان و مس ــن از دهقان ت
ــل  ــداری در کاب ــاری و مال ســوی وزارت زراعــت، آبی

برگــزار شــده بــود.
ــه  ــع عادالن ــارت از توزی ــه نظ ــت ک ــر گف ــای ضمی آق
آب بــه دهقانــان مطابــق حــق  آبه هــا، پــاک کاری 
ــی از  ــده ناش ــاد ش ــع ایج ــع موان ــای آب و رف مجراه
ــظ و  ــان آب، حف ــیر جری ــیاب ها در مس ــزش س خی
ــبکه های  ــر از ش ــرداری موث ــدار و بهره ب ــت دوام مراقب
آبیــاری  انجمن هــای  مهــم  وظایــف  از  آبیــاری 

می باشــد.
بــه گفتــۀ او، تقســم عادالنــۀ آب بــرای بهبــود وضعیــت 
ــتفاده از  ــا اس ــی دارد و ب ــش اساس ــردم نق ــتی م معیش
روش هــای جدیــد مدیریــت آب میــزان حاصــات در 

ــد. ــش می یاب ــور افزای کش
وزیــر زراعــت بیــان کــرد کــه مدیریــت ســامانۀ آبــی، 
اســتفادۀ بهتــر آب در کشــت زارها، توزیــع عادالنــۀ آب 
بــا در نظــر داشــت حق آبــه و ایجــاد همآهنگــی میــان 

دهقانــان، وزارت زراعــت و آبیــاری و پروژ ه هــای 
انکشــافی جلوگیــری از تلــف شــدن آب و حفاظــت از 
ــای  ــدۀ انجمن ه ــداف عم ــاری از اه ــای آب ی پروژه ه

ــد. ــاری می باش آبی
ــا  ــت ب ــه وزارت زراع ــان این ک ــا بی ــر ب ــای ضمی آق
ــد و  ــت می کن ــان حمای ــداف، از دهقان ــن اه ــق ای تحق
ــر اســتفادۀ آب  ــار فراهــم کــردن زمینه هــای موث در کن
در کشــور، فرصت هــای افزایــش محصــوالت زراعتــی 
در مــزارع و باغ هــا و در مجمــوع زمینــۀ انکشــاف 

ــازد. ــاعد می س ــور مس ــت را در کش زراع
او گفــت کــه رســیده گی بــه مشــکات دهقانــان، 

و  آبــی، حفــظ  برنامه هــای  طــرح  در  ســهم گیری 
ســاحه،هم چنان،  در  آبیــاری  شــبکه های  مراقبــت 
ــیوه های  ــب ش ــی تعق ــایل اجتماع ــه مس ــیده گی ب رس
پیشــرفتۀ زراعتــی تأثیــر مثبــت در رونــد کار دهقانــان 

ــد. ــاد می کن ــور ایج کش
او افــزود: وزارت زراعــت نــه تنهــا بــه حفــظ و 
ــاالی  ــه ب ــز دارد، بلک ــی تمرک ــات آب ــت  تأسیس مراقب
ــه  ــان برنام ــرای دهقان ــاری ب ــرفتی آبی ــیوه های پیش ش
ریــزی می کنــد. نظــارت از توزیــع عادالنــۀ آب از 
پــاک کاری  می شــود،  شــمرده  مهــم  اولویت هــای 

ــزش  آب  ــع خی ــرای دف ــی ب ــای آب و آماده گ کانال ه
ــت.  ــا اس ــر م ــوولیت ها دیگ ــرزگ از مس ــا ب در دریا ه
ــل  ــاری را ح ــای آبی ــن ه ــش انجم ــر، نق ــای ضمی آق
ــاالی آب، تقســیمات آب، اتفــاق و اتحــاد  منازعــات ب
مــردم، جلوگیــری از سوءاســتفاده از آب هــا، همــکاری 
ــاری  ــای آبی ــن ه ــمیت دادن انجم ــا و رس ــا میراب ه ب
در ریاســت هــای زراعــت والیــات کشــور، دارای 
ــش  ــر بی ــال حاض ــد: در ح ــده. می گوی ــت خوان اهمی
از ۴۰۰ انجمــن آبیــاری در ۲۳ والیــت کشــور فعالیــت 
ــات  ــن از خدم ــزار و ۵۰۰ ت ــش از ۳۲۷ ه ــه بی دارد ک

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــا اس ــن انجمن ه ای
ــه  ــد ک ــی گوی ــال داری م ــاری و م ــت، آبی ــر زراع وزی
برنامــه دارد تــا ســه ســال آینــده، ۳۰۰ انجمــن جدیــد 
ــد  ــی نمای ــل قانون ــی مراح ــکیل و ط ــاری را تش آبی
و برنامه هــای مختلــف آموزشــی بــرای ۵ انجمــن 

ــد. ــدازی کن ــز راه ان ــاری را نی آبی
ــه اســاس آمارهــای نشــر  ــی اســت کــه ب ــن در حال ای
ــل  ــتان قاب ــن در افغانس ــار زمی ــون هکت ــده ۹.۶ میلی ش
ــار آن  ــون هکت ــان ۵.۵ میلی ــن می ــه از ای ــت ک زرع اس
ظرفیــت آبیــاری را دارد، امــا در حــال حاضــر تنهــا ۲.۱ 

ــاری مــی شــود. ــار آن آبی میلیــون هکت
ــی از  ــراوان، یک ــی ف ــع آب ــتن مناب ــا داش ــتان ب افغانس
ــه خصــوص  ــود آب ب ــا کمب ــه ب کشــورهایی اســت ک
ــی  ــع آب ــت مناب ــت و مدیری ــاوزی روبروس ــرای کش ب
در ســطح بــزرگ و در ســطح پاییــن تــر توســط 
انجمن هــای آبیــاری، مــی توانــد بــه توســعه کشــاورزی 

ــد. ــک کن ــی کم ــوالت زراعت ــش محص و افزای
ــون بیشــتر  ــه اکن ــد ک ــه ان ــان گفت ــن آگاه ــش از ای  پی
ــان  ــوده و هم چن ــتان آل ــی افغانس ــر زمین ــای زی آب ه
ــد از  ــه بای ــد ک ــردم می خواهن ــه و از م ــش یافت کاه
ــا  ــد ت ــق خودســر خــودداری کنن ــای عمی ــر چاه ه حف
ــرو  ــدی آب روب ــود ج ــا کمب ــده ب ــای آین ــال ه در س

ــوند. نش

دیــروز  افغانســتان،  اســامی  جمعیــت 
ــری  سه شــنبه، ۲ جــوزا، شــورای موقــت رهب
خــود را اعــام کــرد تــا ایــن شــورا، اعضــای 
ــی  ــورای عال ــری و ش ــد رهب ــورای جدی ش
ــی  ــع عموم ــزاری مجم ــا برگ ــت را ت جمعی

ــد. ــاب کن ــزب، انتخ ــن ح ای
ــت  ــبت تح ــن مناس ــه همی ــه ب ــی ک در محفل
ــت  ــری جمعی ــورای رهب ــعۀ ش ــواِن »توس عن
ــود، در  ــده ب ــزار گردی ــل برگ ــام« در کاب اس
آن شــمار زیــادی از اعضــای حــزب جمعیــت 
اشــتراک  فرماندهــان جهــادی  و  اســامی 

ــد. ــرده بودن ک
ــن  ــت در ای ــزب جمعی ــری ح ــورای رهب ش
محفــل، مبــارزه بــا افراط گرایــی و دفــاع 
مهم تریــن  از  را  سیاســی  مشــارکت  از 

کــرد. اعــام  برنامه هایــش 
جمعیــت  رییــس  ربانــی،  صاح الدیــن 
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــامی افغانس اس
در  افغانســتان  اســامی  جمعیــت  حــزب 
ــرای  ــن ب ــای روش ــی برنامه ه ــرایط کنون ش
اداره کــردن کشــور دارد، گفــت: جمعیــت 
ــوان یــک ســازمان سیاســی- ــه عن اســامی ب
نظامــی، رهبــری بخــش عمــدۀ مبــارزه برضــد 
آشــوب گری ها  و  تروریســم  کمونیســم، 
بــه  راه،  ایــن  در  بــه عهــده گرفتــه و  را 
ــای  ــور، قربانی ه ــی کش ــان مل ــموِل قهرم ش

اســت. داده  بی شــماری 
ــه  ــری، ب ــد رهب ــورای جدی ــه ش ــزود ک او اف
زودی اعضــای شــورای عالــی و اعضــای 
ــز  ــامی را نی ــت اس ــی جمعی ــورای اجرای ش
از میــان شــخصیت های نخبــه و بــا نفــوذِ 
ایــن حــزب برگزیــده و اعــام می کنــد و 
ــی  ــری و شــورای عال ــان شــورای رهب هم چن
جمعیــت اســامی، تــا برگــزاری مجمــع 
ــزب را در  ــن ح ــت ای ــیر حرک ــی، مس عموم
ــس  ــات مجل ــل انتخاب ــی مث ــایل کان مل مس
ــت جمهوری،  ــات ریاس ــده گان و انتخاب نماین

ــرد. ــد ک ــیم خواهن ترس
ــا  ــزب ب ــن ح ــه ای ــزود ک ــی اف ــای ربان آق
و  اســت  مخالــف  افراط گرایــی  هرگونــه 
کــرد:  تأکیــد  او  می کنــد.  مبــارزه  آن  بــا 
سیاســی  عرصــۀ  در  اســامی  "جمعیــت 
اعتــدال را خــط مشــی خــود انتخــاب کــرده 
قــدرت،  انحصــار  از  بــرای جلوگیــری  و 
مشــارکت سیاســی را حــق تمامــی شــهروندان 
دانســته و بهتریــن نظــام متعــدل و مشــارکتی 

پارلمانــی می دانــد." نظــام  را 
ــامی  ــت اس ــی، جمعی ــای ربان ــۀ آق ــه گفت ب
وحــدت،  تحکیــم  ملــی،  کان  منافــع  از 

امنیــت، صلــح  تأمیــن  اســتقال کشــور، 
پایــدار و عادالنــه حمایــت می کنــد، امــا ایــن 
ــل  ــی قاب ــارکت سیاس ــدون مش ــا ب ارزش ه

ــت. ــق نیس تحق
ــزب  ــامی را ح ــت اس ــی جمعی ــای ربان آق
باورمنــد بــه تکثــر قومــی و سیاســی تعریــف 
کــرد و گفــت کــه در دورن ایــن حــزب نیــز 
فضــای کثرت گرایــی وجــود دارد و همــه 
اعضــای آن بــا وجــود تعلــق بــه اقــوام 
مختلــف و داشــتن دیدگاه هــای متفــاوت، 
کثرت گرایــی را بــه رســمیت می شناســند.
مشــارکت  اســامی  جمعیــت  گفــت:  او 
سیاســی در دولــت را حــق همــۀ شــهروندان 
دانســته و انحصارکرایــی تحــت هــر عنوانــی 
را بــه زیــان مــردم کشــور می دانــد و بــا 
ــارکتی ترین  ــی، مش ــرورت مل ــه ض ــتناد ب اس

ــت." ــی اس ــام پارلمان ــام نظ نظ
رییــس حــزب جمعیــت اســامی بیان داشــت 
کــه جمعیــت اســامی تنهــا بــه فکــر قــدرت 
ــه،  ــت ن ــدن در حاکمی ــا شریک ش ــی ی سیاس
ــان  ــک جری ــوان ی ــه عن ــر از آن ب ــل فرات ب
تأثیرگــذار دنبــال رونــد ادارۀ جامعــه و کشــور 

اســت.
ــه در  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــی ب ــای ربان آق
شــرایط کنونــی، وحــدت ملــی، پاســداری از 
ــح  ــن صل ــت ارضــی و تأمی اســتقال و تمامی
ــه  ــه ب ــت یابی جامع ــدار و دس ــت پای و امنی
رفــاه و توســعه، امــر ضــروری اســت. او 
اظهــار داشــت: هــدف از بازســازی ســاختاری 
ایــن حــزب، ایــن اســت کــه قــدرت وســیع 

ــد. ــت کن ــر تقوی ــی اش را بیش ت مردم
دیــروز  نشســت  در  ربانــی  صاح الدیــن 

هم چنــان تأکیــد کــرد کــه جمعیــت اســامی 
ــت را در عرصــۀ  ــذاری مثب ــد تأثیرگ می خواه
ــه   ــد و همان گون ــته باش ــور داش ــی کش سیاس
ــت جمهوری  ــتۀ ریاس ــات گذش ــه در انتخاب ک
ایجــاد  را  گســترده  همســویی  توانســت 
ــی  ــز توانای ــده نی ــای آین ــد، در انتخابات ه کن

ــترده را دارد. ــی گس هماهنگ
ــامی  ــت اس ــس جمعی ــن نشســت، ریی در ای
ــن  ــدۀ ای ــناخته ش ــای ش ــر از چهره ه ۶۴ نف
شــورای  اعضــای  عنــوان  بــه  را  حــزب 
اعضــای  کــرد.  معرفــی  موقــت  رهبــری 
ــت  ــزب جمعی ــری ح ــورای رهب ــد ش جدی
ــف  ــم تحلی ــل مراس ــان محف ــامی در پای اس
را به جــا آوردنــد و متعهــد شــدند کــه در 
ــردم و  ــه م ــت ب ــی، خدم ــع مل ــت مناف جه
ــد.  ــغ نورزن ــاش دری ــچ ت ــه از هی ــاه عام رف

ــن  ــا کنگــرۀ ای ــن شــورا مســوولیت دارد ت ای
ــد. ــزار کن ــزب را برگ ح

گفتنــی اســت کــه حــزب جمعیــت اســامی 
ــود  ــت خ ــری موق ــورای رهب ــس از آن ش پ
گذشــته،  هفتــۀ  کــه  می کنــد  معرفــی  را 
عطامحمــد نــور، والــی بلــخ و رییــس اجرایــی 
ــران  ــدۀ س ــای پراکن ــزب از فعالیت ه ــن ح ای
ــت  ــان خواس ــرد و از آن ــاد ک ــت انتق جمعی
فعالیت هــای  قــوی  آدرس  یــک  از  کــه 

سیاسی شــان را تنظیــم کننــد.
ــی  ــرای هماهنگ ــامی ب ــت اس ــاش جمعی ت
فعالیــت سیاســی درحالــی صــورت می گیــرد 
ــن حــزب  ــرح ای ــه بعضــی از اعضــای مط ک
ــدادی  ــند و تع ــت می باش ــدان حکوم از منتق
ــه  ــی وظیف ــد دولت ــای بلن ــه در مقام ه ــم ک ه

ــده اند. ــار ش ــتند برکن داش
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هويت، تنوع  و کثرت گرايي
ــترِک  ــراِث مش ــي: مي ــوع فرهنگ ـ  تن ــادة 1 م

بشــر
فرهنــگ برحســِب زمــان و مکان اَشــکال متنوعي 
ــدد  ــت و تع ــوع در اصال ــن تن ــد، ای ــدا مي کن پی
هویت هایــي نهفتــه اســت کــه گروه هــا و جوامــع 
تشــکیل دهندۀ جامعــۀ بشــري را از یکدیگــر 
ــادل،  ــع تب ــز مي ســازد. تنــوع فرهنگــي منب متمای
نــوآوري و خاقیــت اســت. همان طــور کــه تنوع 
زیســتي بــراي بقــاي طبیعــت حیاتي اســت، تنوع 
فرهنگــي نیــز شــرِط مانــدگاري حیــات انســاني 
اســت. در ایــن مفهــوم، تنــوع فرهنگــي، میــراِث 
مشــترِک بشــري اســت کــه بــراي نســِل کنوني و 
نســل هاي آینــده بایــد آن را به رســمیت شــناخت 

و حفــظ کــرد. 

ـ  از تنــوع فرهنگــي تــا کثرت گرايــي  مــادة 2
هنگي فر

در جوامــِع مــا کــه تنــوع آن رو بــه فزونــي 
ــه  ــل ب ــوزون و تمای ــِل م ــِن تعام ــت، تضمی اس
همزیســتي میــان ملت هــا و گروه هــاي داراِي 
ــروري  ــوع ض ــیار متن ــي بس ــاي فرهنگ هویت ه
ــراي مشــارکت و  اســت. اتخــاذِ سیاســت هایي ب
دخالــِت شــهروندان، ضامــِن انســجام اجتماعــي 
ــت.  ــح اس ــي و صل ــۀ مدن ــرزنده گي جامع و س
بنابرایــن کثرت گرایــي فرهنگــي، واکنش سیاســي 
ــِک  ــزو الینف ــي و ج ــوع فرهنگ ــِت تن ــه واقعی ب
ســاختارِ دموکراتیــک اســت و بــه تبــادِل فرهنگي 
ــاِت  ــه حی ــاق ک ــاي خ ــکوفایِي ظرفیت ه و ش
ــود. ــر مي ش ــازند، منج ــدار مي س ــي را پای عموم

ــِل  ــوانِ عام ــه عن ــوع فرهنگــي ب ـ تن ــادة 3 م
توســعه

ــراي همــه گان  ــۀ انتخــاب ب ــوع فرهنگــي دامن تن
ــع توســعه  را گســترش مي دهــد و از جملــه مناب
ــادي،  ــد اقتص ــوم رش ــه مفه ــط ب ــه فق ــت. ن اس
ــه  ــل ب ــراي نی ــیله یی ب ــوان وس ــه عن ــه ب بلک
ــري  ــي و فک ــي، اخاق ــوي، عاطف ــتي معن هس

رضایت بخــش.

 تنوع فرهنگي و حقوق بشر
ـ  حقوق بشر، ضامِن تنوع فرهنگي مادة 4

ــزامِ  ــک ال ــواِن ی ــه عن ــوع فرهنگــي ب ــاع از تن دف

ــِت انســان  ــه شــأن و کرام ــرام ب ــا احت اخاقــي ب
همــراه اســت. یعنــي تعهــد بــه محتــرم شــمردِن 
حقــوق بشــر و آزادي هــاي اساســي به ویــژه 
بومــي.  افــراد  و حقــوِق  اقلیت هــا  حقــوِق 
نمي تــوان بــا اســتناد بــه تنــوع فرهنگــي، حقــوق 
ــي را  ــوق بین الملل ــده در حق ــن ش ــرِ تضمی بش

ــاخت. ــدود س ــا مح ــرد و ی ــض ک نق

ـ  حقــوق فرهنگــي، زمينه ســاز حفــظ  مــادة 5
ــوع فرهنگي تن

حقــوق فرهنگــي جــزو الینفــِک حقــوق بشــر، 
اســت.  همبســته  و  تقسیم نشــدني  جهانــي، 
اجــراي  نیازمنــِد  خــاق  تنــوع  شــکوفایي 
ــادۀ ۲۷  ــاس م ــر اس ــي ب ــوق فرهنگ ــِل حق کام
ــادۀ ۱۳ و ۱۵  ــوق بشــر و م ــي حق ــۀ جهان اعامی
پیمــاِن اقتصــادي، اجتماعــي و حقــوق فرهنگــي 
ــد آرا و  ــد بتوانن ــراد بای ــۀ اف ــن هم اســت. بنابرای
اندیشــه هاي خــود را ابــراز کننــد و آثارشــان را بــه 
زبانــي کــه مي خواهنــد به ویــژه بــه زبــاِن مــادري 
خلــق و منتشــر کننــد. همــه گان ســزاوارِ آمــوزِش 
ــت فرهنگــي  ــه هوی ــد ک ــوب و مناســب ان مطل
آنــان را محتــرم شــمارد و بایــد بتواننــد در حیــاِت 
فرهنگي موردِ عاقۀشــان مشــارکت کننــد و آداب 
فرهنگــي خــاِص خــود را اجــرا کننــد، مشــروط 
ــاي اساســي  ــوق بشــر و آزادي ه ــه حق ــه این ک ب

دیگــران را نیــز رعایــت نماینــد. 

ــوع  ــه تن ــي ب ــي همه گان ـ  دسترس ــادة 6 م
ــگ فرهن

همــراه بــا تضمیــن جریــاِن آزادِ افــکار از طریــِق 
ــۀ  ــه هم ــود ک ــب ب ــد مراق ــر بای کام و تصوی
ــود  ــاندِن خ ــراز و شناس ــِت اب ــا، فرص فرهنگ ه
را داشــته باشــند. آزادي بیــان، کثرت گرایــي 
در رســانه ها، کثرت گرایــي زبانــي، دسترســي 
مســاوي بــه هنــر و بــه دانــش ِعلمــي و فــن آوري 
ــي  ــکاِن دسترس ــي و ام ــِش دیجیتال ــه دان از جمل
تمامــي فرهنگ هــا بــه ابــزارِ بیــان و نشــر، ضامــن 

ــوع فرهنگــي اســت.  تن
      

 تنوع فرهنگي و خالقيت
مادة 7 - ميراث فرهنگي سرچشمۀ خالقيت

هرچنــد آفرینــش ریشــه در ســنت هاي فرهنگــي 
ــایر  ــا س ــاس ب ــاط و تم ــا در ارتب ــا تنه دارد، ام
ــۀ  ــن کلی ــود.  بنابرای ــکوفا مي ش ــا ش فرهنگ ه
ــه عنــواِن  اَشــکال میــراث بایــد حفــظ شــده و ب
ــل هاي  ــه نس ــر ب ــال بش ــي و آم ــواهد تجرب ش
آینــده انتقــال یابــد تــا بــه ایــن طریــق خاقیــت 
ــه  ــت شــده و ب ــه دارد، تقوی ــا همــۀ تنوعــي ک ب

گفت وگــوي حقیقــي میــان فرهنگ هــا بینجامــد.
ـ کاالهــا و خدمــات فرهنگــي:  مــادة 8 

ــرد ــه ف ــر ب ــي منحص کاالهاي
     در برابــر تغییــرات اقتصــادي و فــن آوري امروز 
کــه چشــم اندازهاي وســیعي را بــراي آفرینــش و 
نــوآوري گشــوده اســت، باید بــه تنوع عرصــۀ آثارِ 
خــاق به ویــژه شناســایي حقــوق نویســنده گان و 
هنرمنــدان بــه عنــواِن حامــاِن هویــت، ارزش هــا 
و مفاهیــم توجــه ویــژه مبــذول داشــت و کاالهــا 
و خدمــاِت فرهنگــي را نبایــد بــه عنــواِن کاالهاي 

تجــاري یــا اجنــاس مصرفــي تلقــي کــرد.

ـ  سياســت هاي فرهنگــي بــه عنــواِن  مــادة  9 
ــِل خالقيت  عام

ــِن  ــر تضمی ــاوه ب ــي ع ــت هاي فرهنگ در سیاس
جریــاِن آزادِ افــکار و آثــار باید شــرایطي پیش بیني 
ــواِن مطــرح  ــع فرهنگــي داراي ت ــا صنای ــود ت ش
ــکاِن  ــي، ام ــي و بین الملل ــۀ محل ــدن در صحن ش
ــات فرهنگــي را  ــع کاالهــا و خدم ــد و توزی تولی
داشــته باشــند. هــر دولــت بــا توجــه به تعهــداِت  
بین المللــي خــود سیاســت فرهنگــي اش را تدوین 
ــب  ــه مناس ــزاري ک ــتفاده از اب ــا اس ــد و ب مي کن
ــن  ــب قوانی ــا تصوی ــي ی ــت عمل ــد، حمای مي دان

ــي آورد. ــرا در م ــه اج الزم، آن را ب
     

تنوع فرهنگي و همبسته گي بين المللي
ــش و  ــاي آفرين ــِت ظرفيت ه ـ  تقوي ــادة 10 م

توزيــع جهانــي
عــدمِ تــوازِن موجــود در جریــان و مبادلــۀ 
خدمــات و کاالهــاي فرهنگــي در ســطح جهانــي، 
ــع  ــراي رف ــد. ب ــد مي کن ــي را تهدی ــوع فرهنگ تن
ــکاري  ــِت همبســته گي و هم ــد، تقوی ــن تهدی ای
ــورهاي  ــدي کش ــدِف توان من ــا ه ــي ب بین الملل
در حــاِل توســعه و در حــاِل گــذار بــراي تأســیس 
صنایــع فرهنگي رقابتــي و ماندگار در ســطح ملي 

ــت. ــرروي اس ــي ض و بین الملل

ـ  مشــارکت ميــان بخــش عمومــي،  مــادة 11
بخــش خصوصــي و جامعــۀ مدنــي

ــِن  ــد ضام ــي نمي توانن ــازار به تنهای ــاي ب نیروه
ــِد  ــن کلی ــي، ای ــوع فرهنگ ــج تن ــظ و تروی حف
توســعۀ پایــدارِ انســاني باشــند. بنابرایــن، در 
سیاســِت عمومــي بایــد بر همــکاري و مشــارکِت 
بخــش خصوصــي و جامعــۀ مدنــي مجــدداً تأکید 

ــد. ورزی

بازداشت شدم 
زمسـتان سـال ۱۳۶۹ خورشـیدی، مصـروف خریـد و فـروش در دکان پـل 
باغ عمومـی بـودم کـه ناگهان دو نفر مسـلح داخـِل دکان شـدند و از من کارت 

خواستند. شناسـایی 
در آن سـال ها بدون کارت شناسـایِی مکتب، مدرسـه و یا ترخیص عسـکری، 

امکان نداشـت در شـهر قـدم بزنی. 
بـه هـر رو، کارتـم را از جیـب کشـیده، بـه افـراد مسـلح نشـان دادم. گفتنـد 

دکانـت را قفـل بـزن و بـا مـا بیـا!
دنیا پیش چشمانم شِب تار گردید. پرسیدم: »خیرت است؟« 

گفتند: خیریتی است، یک بار تا ریاست امنیت شما را زحمت می دهیم.
فکـر کـردم دیگـر زنـده نیسـتم، تمـام نعمـاِت زندگـی در برابـرم رژه رفتند و 
زنده گـی را پایان یافتـه تلقـی کردم؛ حـدس زدم که این ها به اسـناد سـاخته گِی 

مـن شـک کرده انـد و نزد آن هـا مجرمی کان اسـتم.
نمی دانـم دکان را چگونـه قفـل زدم. در موتـر جیـپ بـاال شـدم، مرداِن مسـلح 
مـرا احاطـه کـرده بودنـد و یک نفر ملکـی با موهای کشـال، در پهلـوی راننده 

نشسـت و با تبسـم پرسـید: »چطور اسـتی؟« 
راسـتش ایـن سـواِل او سـرم بسـیار بـد خـورد و به خشـم گفتـم: شـما مردمِ 
بی گنـاه را از روی سـرک  ها دسـتگیر کـرده و بـه زندان می برید. ایـن چه کاری 
اسـت که شـما می کنید؟ تمام مردم از دسـِت کارهای شـما، افغانسـتان را رها 

کـرده و فـرار می کننـد ولـی هنوز هـم مـردم را می آزارید.
مرد موی کشال، با خنده پرسید: »می  دانی خودت را کجا می بریم؟«

گفتـم: نمی  دانـم، هرجـا کـه دل تان اسـت ببرید؛ ولی شـما بی گناهـان را اذیت 
و آزار کـرده و محبـوس می کنیـد. آیا متوجـه عواقِب کارهای تان اسـتین؟

او بـا خون سـردی گفـت: بسـیار خشـمگین اسـتی، همـه در هنـگام گرفتاری، 
همین طـور صحبـت می کننـد. بـاز هنـگام تحقیـق معلـوم می شـود کـه گپ از 

چـه قرار اسـت.
تشویشـم زیـاد شـد، در همیـن اثنـا مـرا وارد ریاسـِت هفتـِم امنیـت کردنـد و 

پیـش رییـس بردند. 
را  مـردم  چـرا  می کنـی؟  پخـش  شـب  نامه  »چـرا  گفـت:  خشـم  بـا  رییـس 

می  کنـی!« کمـک  اشـرار  بـا  و  اسـتی  اشـرار  تـو  می  کشـید؟ 
مـن  کـه بـا اتهامـاِت کامـًا جدیـد روبـه رو شـده بـودم و می دانسـتم کاری 
نکـرده ام و رییـس بـدوِن اسـناد در مـورد مـن حـرف می زنـد، کمـی جـرأت 

کـردم. پیدا 
باالخـره پـس از چهـارده روز شـکنجۀ روانی، بی خوابـی، توهیـن و تحقیر، از 

این کـه هیـچ سـندی به دست شـان نیامـد، مـرا رهـا کردند. 
راسـتی، بسـیار جالب اسـت اگر یـک نمونـه از روش های تحقیِق این دسـتگاه 

مخوف را یـاد کنم: 
بعـد از چنـد روز بازجویـی که هیچ گونه اسـناد و شـواهدی در مـورد من پیدا 
نشـد، مجبـور شـدند مرا بـا یک کارمند اسـتخبارات کـه در ظاهـر زندانی بود، 

در یـک اتـاق بیــندازند و این گونه گپ هـای ناگفته ام را بیرون بکشـند. 
حوالـی ۱۲ شـب، مرا بـه اتاِق دیگـری روان کردند. وقتی داخـل اتاق گردیدم، 
متوجـه شـدم کـه برخـاف سـلول های دیگـر، این اتـاق منفذی برای روشـنی 
دارد و دو بسـترۀ خواب در آن گذاشـته شـده اسـت. دیدم که جواِن آراسـته یی 
نشسـته و مصـروف اسـت. بـه اطراِف خـود نگاه کـردم، در دیوارها شـعرهای 
زیـادی نوشـته شـده بـود. پرسـیدم: "نام  تـان چیسـت؟" نـامِ خـود را گفت و 
مـن نیـز دیـدم کـه نامش در دیـوار حک شـده و نظر بـه تاریخی کـه در دیوار 

نوشـته شـده بود، شـش ماه از زندانی شـدِن این شـخص می گذشـت.
جـوان گفـت: »شـش ماه اسـت کـه این جـا اسـتم؛ می  خواسـتم پاکسـتان بروم، 
مـرا دسـتگیر کردنـد و این جـا آوردنـد. خوب تو بگـو چه کـرده ای؟ چهره  ات 

آشناسـت، در خیرخانـه که بودوبـاش نداری؟« 
گفتم: بلی، در خیرخانه زنده گی می کنیم.

جوان گفت: »خوب قصه کن، چه کردی، چه شد که این جا رسیدی؟« 
هیـچ حوصله یـی بـه گـپ  زدن نداشـتم و اصرارِ این جـوان و اتـاِق آرامِ او مرا 
بـه شـک انداخـت. گفتم: بسـیار بی خواب اسـتم، بگذار اسـتراحت کنـم؛ ما و 

تو هسـتیم، بـاز قصـه می  کنیم.
از این کـه در سـر و وضـِع ایـن آدم آثـار زندانی بـودن معلـوم نمی شـد، مـن به 

تشـویش و تردیـد شـدم که این آدم شـاید کارمند اسـتخبارات باشـد.
بـه خـواِب عمیقـی فـرو رفتم. شـب از نیمه   گذشـته بود کـه صدای باز شـدِن 
دروازه مـرا بیـدار کـرد. دیـدم رفیـِق زندانـی ام حضـور نـدارد. تشویشـم زیاد 

شـد، امـا تحمـِل بی  خوابـی را نداشـتم، دوبـاره بـه خواب فـرو رفتم. 
حوالـی سـاعِت ۳ شـب بـود کـه درِ زندان با خشـونت باز شـد و مـرا به عجله 
از اتـاق بیـرون کردنـد و بـه سـلوِل یک نفری یی کـه قبـًا در آن بـودم، بردند. 
چنـد لحظـه از ایـن وضـع سـپری شـد و بعـد از اندکی تأمـل دانسـتم که چه 

روی داده و هـدف چـه بوده اسـت.
چنـد روز بعـد، رهـا شـدم و ایـن جـوان را کـه گویـا بـا مـن محبـوس بود و 
دردِ دل می کـرد، بـا آرایـِش خـاص در سـرِک مطبعـۀ مکروریاِن سـوم دیدم و 

شـکم بـه یقین بدل شـد.

پاره اهی ویپستهبخش نوزدهم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 
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کليدواژه ها
سـوژه: واژۀ »سـوژه« را فیلسـوفان معاصـر غـرب عمدتـًا در برابر 
»ابـژه« بـه کار می برنـد. سـوژه در ایـن کاربـرد، بـه معنـای فاعـِل 
شناسـنده اسـت و ابـژه نیز چیـزی جز موضوِع شناسـایی نیسـت. 
در سـینما امـا، سـوژه بـه معنـای محتـوای کّلـی یـک اثر اسـت و 
سـوژۀ  سیاسـی ،  سـوژۀ  اجتماعـی،  سـوژۀ  چـون؛  اصطاحاتـی 
سـینمایی و غیـره معمـول اسـت. بـا این وجـود، نویسـنده – قطع 
نظـر از معنای سـینمایی سـوژه- کلمۀ »سـوژه« را به همـان معنای 

کاراکتـر مرکـزی فلـم بـه کار می برد.
آن سوی خّط سکوت: نام اثر کوتاه سینمایی 

فلم: اثر سینمایی متشکل از: داستان، صدا، بازی و تصویر
درآمد

»آن سـوی خـّط سـکوت« فلـم کوتاهی سـت که توسـط سـینماگر 
موفـق کشـور همایون »پاییز«، و براسـاس متنی از شـاعر توانا بانو 
زینـت »نور« سـاخته شـده اسـت. این فلم در سـینمای افغانسـتان 
نیـز نویسـنده نمونه یـی  بی پیشـینه اسـت و در سـینمای جهـان 
بـرای آن سـراغ نـدارد. »آن سـوی خـّط سـکوت« شاهکاری سـت 
کـه بایسـتی کانون توجـه مخاطبان جـّدی و آگاهان عرصۀ سـینما 
قـرار گیـرد. فلـم از دیـِد داسـتان، بـازی، تصویـر و صـدا به گونۀ 
میـان  اسـت و هم آهنگـی  پرداختـه شـده  نامتعارفـی  و  جـّذاب 
عناصـر پیش گفتـه تحسـین انگیز اسـت. در ایـن میـان، بازیگـری 
یک چنیـن فلمـی کـه فاقـد دیالـوگ – جـز دو دیالـوگ بسـیار 
کوتـاه- اسـت، توانایـی هنری سـوژه را به چالش می طلبد. سـوژه 
بایسـتی بـا ژسـت و زبان اشـاری و وضعیّـش را نمـودار کند و با 
زبـان بـه معنای عام آن سـخن بزند. سـوژه از این جهـت به خوبی 
بـازی کـرده اسـت و از ایـن آزمـون موفقانـه بـدر آمـده اسـت. 
آنچـه در کار همایـون »پاییـز« ویژه گـی می یابد اینسـت کـه، پاییز 
بـدون تقلیـد از جایـی و نمونه بـرداری از نسـخه های سـینمایی 

دیگـر، دسـت بـه خّاقیـت می زنـد. »آن سـوی 
خـّط سـکوت« را می توان-چنانکـه بسـیاری از 
نویسـنده گان در ایـن بـاب توجـه داده انـد- در 
پارادایـم سـینمای معناگـرا بـه کنـکاش گرفـت. 
معنایـی  به لحـاظ  اختصـار،  علی رغـم  فلـم 
طوالنـی اسـت و ابعـاد مختلـف آن را نمی تـوان 
در قالـب جمـات و عبارت هـای زبانـی نارسـا 

کرد.  تصویـر 
»آن سـوی خط سـکوت« متنی گشـوده  و انباشته 
از صحنه هـای گونه گونـی اسـت کـه بـا نگـرش 
آن  کلیّـِت  می تـوان  دشـواری  بـه  سـاخت مند 
را توضیـح داد. »آن سـوی خـّط سـکوت« اثـری 

چندپهلـو و چندین سـویه اسـت کـه بـا نـگاه تک بُعـدی نمی توان 
به صـورت جامعـی بـه آن نگریسـت. آغـاز و پایـان فلـم جاذبـۀ 
بیشـتری دارد و صحنه هـا در ژانـری ادبـی ریختـه شـده اند و در 
واقـع شـعری اسـت کـه بـه نمایـش در آمـده اسـتو نایکدسـتی 

به چشـم می خـورد. پیکـرۀ لحظه هـای آن  فراگیـری در 
جداافتاده یـی  پاره صحنه هـای  از  ترکیبـی  می تـوان  را  اثـر  ایـن 
انگاشـت کـه درگیری با خویشـتن و ناآرامی سـوژه، کلیـِت آن را 
بهـم بخیـه می زند.فلـم بـا یک رؤیـا آغاز می شـود. سـوژه از میان 
انبوهـی از جنگلسـتاِن پوشـیده بـا درختـاِن بلندقامـت، قدم زنـان 
بـه پیـش می آیـد تـا در خـاگاه ِ نسـبتًا محـدودی کـه عـاری از 
درختـان اسـت و مهتـاب نیز بر فـراز درختـاِن مقابل، همـواره در 
زیـر ابرهـای تیـره پیـدا و پنهان می شـود؛ رمقی می ایسـتد. در این 
هنـگام، صداهـای مهیب صاعقه تـوأم با عبور تیزبـاِل ابرها جریان 
می یابـد، تـا آنـگاه که باران سـهمناکی فـرود می آید و سـپس تر، با 
خـون آمیختـه می شـود. در حالی کـه ابرهـا پیوسـته از روی ماه در 
رفت وآمدنـد، صداهـای صاعقه شـّدت بیشـتری به خـود می گیرند 
و به صـورت زجردهنده یـی درمی آینـد، چندانکه سـوژه دسـتانش 
را بـرای رهایی از آزار آن در گوشـهای خویش می فشـارد. در این 
هنـگام، رگبـاری از صاعقه  هـا بـر مـاه می زنـد و مهتـاب چندپاره 
می شـود و سـوژه از خـواب برمی جهـد. فلـم بـا چنیـن صحنـۀ 
هیجان انگیـزی آغـاز می شـود و از همـان ابتـدا جذابیّـِت ویژه یـی 

می دهد. نشـان 
نمادگرایی

»آن سـوی خـّط سـکوت« پـر از نمادهـای دیـداری، شـنیداری و 
هنـری اسـت کـه گاهـی نامتعـارف بـه نظر می رسـد و جـز برای 
بـر آن، بـرای ره  بـا هنـر گشـوده گی نمی یابـد. مزیـد  آشـنایان 
گشـودن بـه مدلـول معنایـی صحنه هـا، آشـنایی بـا روانشناسـی، 
زبان شناسـی، فلسـفه، ادبیـات، سـینما، جامعه شناسـی هنـر و غیره 
نیـز حتمـی به دانسـته می شـود. فلـم از این جهت، برای ناآشـنایان 
بـا علـوم پیش گفتـه، ممکـن اسـت مبهـم و حتـی بی معنـا بـه نظر 

ید.  آ
ایـن فلـم مشـحون از دال هایی اسـت کـه دریافت مناسـبت دال و 
مدلـوِل آن چنـدان سـاده نیسـت. مخاطـب در ایـن فلم، بـا دال ها 
و نمادهـای نامنظمـی روبـرو اسـت کـه چندپهلـو و رازآلودنـد به 
چیـزی فراسـوی خـود داللـت دارنـد. بانویـی بـا دسـتمال گردن 
بـا  پهنـاوری  تقریبـًا  دشـِت  وبرهـم،  درهـم  کتابهـای  سـرخ، 
جوره کفش هـای افتـاده و گاه ایسـتاده، شـبح بادپکه یـی کـه بـر 
روی دیـوار سـپید سـنگی می گـردد و گاهـی نیـز توقـف می یابد، 
زینه هـای مارپیچـی کـه از بـاال بـه پاییـن کشـیده شـده اسـت و 
بیـِن آن چونـان حفره یـی تاریـک بـه نظـر می آیـد و ... همـه و 
همـه نمادهـای دیـداری بـه کار رفتـه در فلم انـد. صـدای مهیـِب 
صاعقـه، قـاغ قـاغ زاغـان در پس زمینـۀ صحنه هـا کـه عمدتـًا در 
آوازهـای  می شـود،  شـناخته  سـیه بختی  نشـاِن  پارسـی  ادبیـات 
مبهـم و نامفهـوم، چک چـک آب، موسـیقی طبیعـی را می تـوان 

سـمبول های شـنیداری ایـن فلـم دانسـت.
در ایـن میـان، تابلویـی کـه بـر تـارک آن مجسـمۀ آزادی آمریـکا 
نقـش بسـته اسـت و قاعـدۀ آن را تانکـی تشـکیل می دهـد کـه 
و  گردیـده  رسـم  آن  سـِر  بـر  برج ماننـد  و  اسـتوانه یی  خانه یـی 
کودکانـی بـا نردبـان از آن بـاال می آینـد، تابلویـی کـه کفش هـای 
کهنـۀ یک سـرباز را نشـان می دهـد، دست نوشـته های روی دیوار 
و ... را می تـوان نشـانه های هنـری ایـن فلـم بـه حسـاب آورد که 
به صـورت آگاهانـه بـه کار بسـته شـده و بـه معنایی فراتـر از خود 

دارند. داللـت 
فرديّت و تنهايی

»آن سـوی خـّط سـکوت« فردیّـت را بـا تنهایـی و دلهـره گـره 

می  زنـد و در ایـن فلـم، سـوژۀ مرکـزی شـخصی اسـت کـه در 
مکانـی نامتعـارف، و بـه تنهایـی زنده گـی دارد. بـا ایـن وجـود، 
سـوژه گذشـته یی دارد کـه در آن به گونـۀ جمعـی و بـا »دیگـری« 
زنده گـی می کـرده و مـادری داشـته کـه در کودک سـالی او را در 

آغـوش می کشـیده و اکنـون دیگـر حضـور نـدارد.
تنهایـی فزیکـی نیسـت.  زیـرا سـوژه  ایـن فلـم،  در سـوژه در 
به لحـاظ فزیکـی در تمامـی صحنه هـا تنهـا نیسـت. او از تنهایـی 
ذهنـی و روان شـناختی پیوسـته رنـج می بـرد و »مِن فـردی«اش او 
بـا هیـچ چیـزی پیوند نـدارد و هر چه ماسـوای خـودش را بیگانه 

می انـگارد و حتـی خـودِ خـودِ او نیـز بیگانه گـی دارد. 
سـوژه علی رغـِم آنکـه هرازگاهـی در شـهر، در میـان انبوهـی از 
هیاهـوی مـردم و صداهـای سـنگین وسـایط پدیـدار می گـردد، 
در  او  نمی دهـد.  دسـت   از  را  روان شـناختی اش  و  فـردی  خـودِ 
متـِن غوغاهـای تکنولـوژی و مـردم نیـز بـا خویشـتن اسـت و 
بـا خودیّـِت خویـش را همـواره در کشـاکش اسـت. سـوژه در 
لحظه هـای تنهایـی صداهایی می شـنود که گویا و روشـن نیسـت. 
علی الظاهـر، نیوشـیدِن صداهـای اذیّت کنـی کـه گاهی با واکنشـی 
تـا سـرحد انزجـار از جانـِب سـوژه همـراه اسـت، تجربه یـی بـه 
شـّدت فـردی اسـت  و »دیگـری« بـر فـرض وجـود نمی تواند در 

آن شـریک شـود.
دیالـوگ  ایـن،  از  آنسـوتر 
کوتـاه »تو کیسـتی« و پاسـخ 
کـه  می دهـد  نشـان  »هیـچ« 
کاربسـِت ضمیر »تـو« و واژۀ 
فلـم  در  »کیسـتی«  پرسشـی 
»تـو«  اسـت.  بـوده  آگاهانـه 
ضمیـر منفصـل دوم شـخِص 
مفـرد  بـر  و  اسـت  مفـرد 
بـودِن مخاطـب اشـاره دارد. 
از  پرسـش  به همین سـان، 
علی رغـم  سـوژه  »کیسـتِی« 
تک فـرد  بـر  آن  داللـت 
اهمیّـِت  مخاطـب،  بـودن 
نمـودار  را  سـوژه  کیسـتِی 
در  سـوژه  انـگار  می کنـد. 
پاسـخ یابی بـه کیسـتی خـود 
بـه »هیچی« رسـیده اسـت و 
این »کیسـتی« درگیـری او را 
بـا مقولۀ هویِّت شـخصی اش 

می سـازد. پدیـدار 
نوستالوژی

گذشـته  بـه  نسـبت  حسـرِت  معنـا-  یـک  -بـه  را  نوسـتالوژی 
گفته انـد. »آن سـوی خـّط سـکوت« در بـرزخ گذشـته و اکنـون 
واقع شـده اسـت؛ گذشـتۀ مطلوب و خواسـتنی و اکنـون زجرآور 
و دورپرتاب کردنـی. وقتـی سـوژه در تابلـوی مـرد و زنـی خیـره 
می نگـرد کـه عاشـقانه روبـروی هـم به نظر می رسـند، نشـانه هایی 
پدیـدار  او  سـیمای  در  خرسـندکننده گی  و  رضایت منـدی  از 

می گـردد.
به همین سـان، در لحظه های پایانی، درسـت در موقعتی که سـوژه 
بـر نعش کفن پوشـیدۀ خود بـا وامانده گـی و ناتوانـی می گرید، در 
پس زمینـه، خنده هـای کودکـی کـه مـادرش نیـز بـا او می خنـدد، 
ظاهـراً از حسـرِت بازگـرد بـه روزهـای کودکـی او خبـر می دهد؛ 
روزهایـی کـه اندوهـی نبـود و دلهره یی وجـود نداشـت و کودک 
بـا عالمـی از انـدوه و غربـت، امـا در بی خبـری، در دامـان پرمهـر 

مـدر سـعادت مندانه می زیسـت. 
طفلی و دامان مادر خوش بهشتی بوده است

تا به پای خود روان گشتیم، سرگردان شدیم
بـا  تـوأم  پس زمینـه،  در  کـودک  خنده هـای  روی هم رفتـه، 
گریه هـای سـوژۀ فلـم، بـه گریـه میـّدل می شـود و کـودِک درون 
سـوژه نیـز هم نـوا بـا او بر خویشـتن ماتـم می گیرد و ایـن لحظه، 

تراژیک تریـن لحظـۀ فلـم اسـت.
چون گریۀ سحر همه اشک ندامتیم

بس بی کسیم نوحۀ ما در رثای ماست
بیـش  اکنـون  از  انزجـار   ، »گذشـته«  و  »اکنـون«  کشـاکش  در 
از  سرشـار  لحظه هـا  و  اسـت  پررنـگ  گذشـته  مطلوبیّـِت  از 
عصیانگـری  بـه  را  سـوژه  کـه  اسـت  ناخرسـند کننده یی  اکنـون 
و  تشـائم  از  لبریـز  »اکنـوِن«  می کنـد.  پـرت  دلهـره داری  و 
سـتودنی،  و  مطلـوب  گذشـتۀ  بـه  نسـبت  ناخرسـند کننده گی، 
اوج  در  وقتـی سـوژه  می شـود.   باورنکردنی تـر  و  نپذیرفتنی تـر 
بی کسـی و درمانده گـِی خویـش، به گذشـته می  نگرد، نوسـتالوژِی 
عجیبـی بر سـراپای او چیره می شـود و هجومِ حسـرت های پیاپی 
بـر سـرزمیِن آرامـش او می تـازد و دارایـی آرامـش او را بـه تاراج 

می بـرد.
درگيری با خويشتن و دوپاره گی سوژه

مصطفـی محمـود در آغـاز اثـر وزینـش )لغـز المـوت( کـه بـه 
تازه گـی زیـر عنـوان »معمای مـرگ« ترجمه شـده اسـت، عبارت 

دارد: خواندنی یـی 
علـی  جثتـه  یحمـل  منـا  کّل 
مـا  از  یکـی  هـر  کتفیـه. 
جسـدش را بـر دوش خویش 

می کنـد.  حمـل 
در  خویـش،  نعـش  حمـل 
بـا  و  فلـم  پایانـی  لحظـات 
فضاسـازی ویژه یی بـه نمایش 
»مـِن  اسـت. سـوژه  آمـده  در 
بنیـاد  از  کـه  دارد  دیگـری« 
)سـاحت  او  متعیّـر«  »مـِن  بـا 
متفـاوت  سـوژه(  جسـمانی 
اسـت. آن »مـِن دیگـر« سـوژه 
دیگـر«  »خـودِ  بـه  آن  از  کـه 
سـوژه نیز می تـوان تعبیر کرد، 
سـاحِت  بـه  ره بـردن  بـا  جـز 
ناخـودآگاه منکشـف نخواهـد 
بـا فراتـر  شـد. سـوژه ظاهـراٌ 
خـودش،  خـودآگاه  از  رفتـن 
بـه قلمـرو ناخـودآگاه خویش 
وارد می شـود کـه در آن »خودِ 
مـرده« اش را پیوسـته حمـل می کنـد. سـوژه علی رغـم آنکـه در 
ظاهـر زنده جـاِن متحـّرک به نظر می رسـد، خـودِ مرده یـی دارد که 
بـارِ دوش اوسـت و بـر آن خـودِ خود، وقتـی برایش آشـکاره گی 

می گریـد. دردمندانـه  می یابـد، 
اسـت.  روبـرو  دوپاره گـی  گونه یـی  بـا  این جهـت،  از  سـوژه 
دوپاره گـی سـوژه در جایـی اسـت کـه سـوژه همزمـان دو حالِت 
فّعـال و منفعـل داشـته باشـد. کمااینکـه، بیننـده و دیده شـده هـر 
دو یکـی باشـند و »سـوژه« و »ابـژه« یگانه گـی و همزمانـی یابنـد. 
دوپاره گـی سـوژه در سـه صحنـۀ ناپیوسـتۀ فلم آشـکار می شـود. 
وقتـی سـوژه خـودش را -در شـبی تاریـک کـه نـور نیمرنگـی از 
بیـرون بـه درون اطـاق می تابـد- از دریچـۀ اطاقـش در وضعیّتـی 
حلق آویـز می بینـد؛ بدین سـان، هنگامـی کـه سـوژه بـه تصویـر 
خویـش در آیینـه خیـره می شـود و نـاگاه از دیـده گان او خـون 
فـرود می آیـد، سـوژه دچـار دوپاره گـی می شـود. در ایـن میـان، 
در لحظـۀ پایانـی فلـم، زمانـی کـه سـوژه بـر جسـِد کفن پیچیـدۀ 

خـود بـا درد و دریـغ می گرید، دوپاره گِی سـوژه آشـکارتر نمایش 
می یابـد.

درگیـری بـا خویشـتن، حضـور تقریبـًا همیشـه یی در فلـم دارد. 
ایـن  در  سوررئالیسـتی  جلوه هـای  و  ذهنـی  مـِن  این جهـت،  از 
فلـم بیـش از واقـع و رئالیسـم برجسـته اسـت. سـوژه بـا دیـدِن 
آدم هایـی کـه از گـردن تـا پـا مبهـم و کـش دار بـه نظر می رسـند، 
ظاهـراً نشـان می دهـد کـه واقعیّـِت پدیده هـا تابـِع دیـِد ماسـت و 
مسـألۀ اصلـی چگونه گـِی واقـع نـه، بلکـه چگونه گـِی دیـد مـا به 
واقعیّـت اسـت. فلـم از این جهـت، در پارادایـم روان شـناختی و 
ایده آلیسـتی سـیر می کنـد و دیـدِن چیزهایـی کـه نیسـتند، به لحاظ 
روان شـناختی اضطرابـات و توّهمـات سـوژه، و از نظـر فلسـفی 
ایده آلیسـم هستی شناسـانۀ سـوژه را بـه نمایـش می کشـد. راسـت 
گفته انـد کـه ایده آلیسـم فلسـفی همواره بـا عنصر خیال تـوأم بوده 
و از این جهـت، شـناخت وجوهـاِت شـهودی و تخیّلـی به خـود 

اسـت. گرفته 
سويه های ساختارشکنانۀ فلم

سـاختارهای  دروِن  در  نمی تـوان  را  سـکوت«  خـّط  »آن سـوی 
از  نظام منـد  و  یکدسـت  روایتـی  را  آن  و  کـرد  تبییـن  متعـارف 
تبدیـل  هرازگاهـی  صحنه هـا  آورد.  نظـر  در  سـوژه  وضعیّـِت 
می شـوند و »آن سـوی خـّط سـکوت« از این جهـت، ترکیبـی از 
صحنه پاره هـای ناپیوسـته اسـت. مثـٌا؛ رویایـی کـه فلم بـا آن غاز 
می شـود، نظـم ویژه یـی دارد و تـا هنگامـی کـه سـوژه از خـواب 
بیـدار می شـود، نظـم و نسـق ویژه یـی بـر آن حاکـم اسـت. امـا 
وقتـی سـوژه از خـواب برمی خیـزد، صحنه تازه یـی آغـاز می شـود 
و سـپس تر، نظـم صحنـه فرومی شـکند. آنسـوتر از ایـن، وقتـی 
بـاران آمیختـه بـا خـون می ریـزد، سـوژه بـه جنبه هـای غیرطبیعی 
عالـم اشـاره دارد.بـا این وجود، سـکانس ها دارای نظـم دورنی اند؛ 
امـا کلیّـِت فلـم را نمی توان با نگرشـی سـاختارمند سـراغ گرفت. 
از این جهـت، کشـف ماهیّـِت معنایـی فلـم بـرای مخاطِب 
افغانسـتانی کـه ذهنـی سـاختارگرایانه دارد، دشـوار اسـت. 
صحنه هـا نـه پیوسـته گی زمانـی دارنـد و نـه هـم نظمـی 
علمـی بـر آن ها برقرار اسـت. زمـان در صحنه ها گم اسـت 
و شـب  و روز کـه از آن می تـوان به واحدهـای زمانی تعبیر 
کـرد، پیوسـته گی نـدارد. گاهـی شـب اسـت و زمانـی هم 
روز. شـب و روز پی هـم نمی آینـد و اتصالـی – چنانکـه 
در عالـم واقـع برقـرار اسـت- میان ایـن دو برقرار نیسـت. 
نظـر  بـه  صحنه هـا  میـان  عّلـی  رابطـۀ  ایـن،  بـر  افـزون 
ارجـاع  دیگـری  بـه  صحنه هـا  از  یـک  هیـچ  نمی رسـد. 
نمی دهـد و نسـبِت منطقی یـی میان آن هـا نمی تـوان یافت. 
به درسـتی معلـوم نیسـت که صحنه هـا چه ربـِط صوری یی 
بـا هـم دارند و صحنـۀ پسـینی پیامد کـدام صحنه ی پیشینی سـت. 
بنابرایـن، »آن سـوی خّط سـکوت« بـا نوعی گسسـت واره گِی عّلی 
و منطقـی مواجـه اسـت. بـا ایـن وجـود، با نگرشـی سـاختاریاب 
به دشـواری می تـوان میـان گسسـته گی سـکانس ها و دوپاره گـی 
سـوژه رابطـه دیـد. سـوژه – چنانکـه گفتـه آمدیـم- بـا نوعـی 
دوپاره گـی و حتـا چندپاره گی روبرو اسـت، کمااینکـه، صحنه های 
فلـم نیـز حـاوی چند گونه گی های مشـهودی اسـت و از این جهت 
می تـوان میـان »وضـع سـوژه« و »بی سـاختارِی فلـم« رابطـه دیـد.

سويه های اجتماعی فلم
فلـم علی رغـم تمرکـز بـر »فردیّـت« سـویه های اجتماعی روشـنی 
دارد. سـوژه از یکسـو بـا خـودِ درونی خویـش ماجراجویـی دارد 
و از سـویی هم، ناهنجـاری، بی عدالتـی و در کّل، وضـع ناهنجـار 
اجتماعـی نیـز او را رنـج می دهـد. تابلویی از کفش های عسـکری 
کفش هـای  از  جفت جفـت  کـه  پهنـاوری  بیابـان  به جامانـده،  
ایسـتاده و افتـاده پـر اسـت و خانمـی بـا دسـت مال گردِن سـرخ 
در میانـۀ کفش هـا قـدم می زنـد و بـه هـر کدامـی می نگرد، سـپس 
ظاهرشـدِن سـوژه در سـنگاخ ها بـا پاهـای برهنـه و خـون آلود، 
سـویه های درشـِت اجتماعـی اثـر اسـت. بـه  همین سـان، وقتـی 
سـوژه از میـان قصابی هایـی می گذرد کـه در آن عمدتـًا نعش های 
و  بی رحمانـه،  رفتارهـای  از  نشـان  اسـت،  آویـزان  گوسـفندان 
معیوبـی  انسـان  های  دارد.  اجتماعـی  قساوت پیشـه گی های 
کـه در پیاده روهـای شـهر دسـت بـه تگـّدی می زننـد و عابـران 
بی تفاوتـی کـه بی  خیـال از کنـار آنـان می گذرنـد و پشـیزی بـه 
آن هـا نمی بخشـند، نشـان از مـرگ عاطفـه و انسـانیّت دارد. فلـم 
روایتـی از جنـگ نیـز دارنـد و تابلوی بوت های فرسـودۀ سـرباز، 
تانکـی کـه بـر فـراز آن مجسـمۀ آزادی آمریکا بنا شـده اسـت و... 

نمادهـای اجتماعـی جنگ انـد.
بـا ایـن وصـف، »آن سـوی خـّط سـکوت« صداهـای عصیـان و 
اعتراضی سـت کـه بـر وضـع و نظـم حاکـم اجتماعـی از حنجـرۀ 
نمادهـا و سـکانس ها فریـاد می شـود. سـوژه در فلم، تنها بـا دروِن 
خویـش درگیـر نیسـت، بلکـه ناهنجاری هـای اجتماعـی نیـز بـر 

وسوسـه و اندوه باره گـِی او افـزوده اسـت.
در راه بودن

فلـم دو دیالـوگ نهایـت مختصـر دارد. یکـی از ایـن دو دیالـوگ 
حـاوی «پرسـش از کیسـتی« و »پاسـخ هیچـی« اسـت. یکـی از 
دو سـایه می پرسـد: »تـو کیسـتی؟«. سـایۀ دیگـر پاسـخ می دهـد: 
از یکسـو،  – چنانکـه گفتـه آمدیـم-  ایـن پرس وشـنید  »هیـچ«. 
جنبه هـای فردیّـِت سـوژه را نمایـش می دهـد و از سـویی دیگـر، 
پاسـِخ »هیـچ« نشـان می دهـد کـه سـوژه هنوز بـه نتیجه یـی قطعی 
و نهایـی نرسـیده اسـت. او مـوج نـاآرام و متاطمی سـت کـه تـا 
بـه سـاحل یقیـن و نهایـت نرسـد، نمی آرامـد. آگاهـی –چنانکـه 
اگزیستانسیالیسـم نشـان می دهـد- همـان در راه بـودن اسـت و 
آدمـی نیـز صیرورتـی پایان ناپذیـر دارد و تـا جبیرۀ فقـداِن اصالِت 

خویـش، از پـای نخواهـد نشسـت.
راه یقیـن از جغرافیـای تردیـد می گـذرد و از این جهـت، شـک 
مقدمـۀ یقیـن اسـت. غزالـی از شـک به یقیـن راه یافـت و دکارت 
بـا طـرح شـِک دسـتوری ِ خویـش، به شـکاکیّتی کـه مونتنـی یکی 
از بزرگ تریـن مبّلغـان آن بـود، پایـان داد. شـکاکیّت، دکارت را 
بـه مبنایـی یقینـی رهنمـون شـد و بنـای فلسـفۀ جدیـد بـر یقیـِن 
سایه نشـیِن  فلـم  در  سـوژه  شـد.  ریختـه  تردیـد  از  عبورکـرده 
حاشـیه های یقیـن اسـت و هنـوز از مقدمـه بـه نتیجـه ره نیافتـه 
اسـت. بـا ایـن وجـود، تکاپوگـری اش را از دسـت نمی دهـد و 
در راه در راه بـودن ناپدیـد می شـود. ایـن امـر یکسـو بـر حـس  
جسـتجوگری بشـر اشـاره دارد و از سـویی نیـز، پایان ناپذیـری 

جسـتجوی آدمـی را نمایـش می دهـد.
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ــنده گان  ــی باش ــن نگران ــار بزرگ تری ــار و انتح انفج
ــا  ــن وقت ه ــا ای ــود، ام ــوان می ش ــل عن ــهر کاب ش
ــیاری  ــمان بس ــواب را از چش ــری خ ــی دیگ نگران
ــی.  ــم جنای ــوده اســت: ســرقت و جرای ــا رب کابلی ه
امــا مســووالن امنیتــی برخــاف ادعاهــای مــردم از 

ــد. ــخن می گوین ــم س ــش جرای کاه
ــی در  ــل و حت ــای کاب ــر جاه ــا در اکث ــن روزه ای
ــم و  ــن جرای ــاال گرفت ــه از ب ــی ها قص ــل تکس داخ
دزدی هاســت. وقتــی ســر صحبــت بــاز شــود، هــر 
ــای  ــن دارد؛ از دزدی ه ــرای گفت ــه ای ب ــی قص کس
ــه ای در روز  ــرقت های حرف ــا س ــه ت ــک گرفت کوچ
ــن  ــابق ای ــی. س ــزرگ مافیای ــبکه های ب روشــن و ش
ــران  ــرمایه داران و تاج ــه س ــتر متوج ــی بیش نگران

ــده اســت.  ــر ش ــاال فراگی ــا ح ــود، ام ب
بــه گــزارش دویچــه ولــه، یــک شــنبه همیــن 
ــه قتــل رســید و  ــل ب هفتــه یــک زن آلمانــی در کاب
ــد  یــک همــکار فنلنــدی اش اختطــاف شــد. هرچن
انگیــزه ایــن قتــل هنــوز معلــوم نیســت، امــا یکــی 
ــل  ــن اســت کــه هــدف عامــان قت از احتمال هــا ای
ــه  ــول ب ــق پ ــن طری ــا از ای ــوده اســت ت اختطــاف ب

ــد. دســت بیاورن
ــیار  ــوع بس ــان ن ــی از قربانی ــان یک ــرث آذری کیوم
موتــر.  یعنــی ســرقت  معمــول سرقت هاســت، 
ــم  ــه لیســه مری ــش در منطق ــاه پی ــار م ــر او چه موت
کــه مربــوط حــوزه یــازدم پولیــس اســت، بــه 
ســرقت بــرده شــد. او بــرای یافتــن موتــر بــه ادارات 
مربوطــه مراجعــه کــرد ولــی دســت آوردی نداشــت. 
او می گویــد وقتــی قضیــه ســرقت موتــر را بــا 

مســئوالن پولیــس در میــان می گذاشــت، آن هــا 
ــرد،  ــتش نگ ــادر پش ــرو بی ــد: »ب ــخ دادن ــن پاس چنی

ــه.« ــی ش ــدا نم پی
او کــه ســال ها زحمــت کشــیده مبلغــی پــول جمــع 
ــر  ــاال دیگ ــود، ح ــده ب ــر خری ــک موت ــرده و ی ک
امیــدی بــه پیــدا شــدن آن نــدارد: »قصــه ایــن ادارات 
چیــزی جــر درد و پریشــانی نــدارد. بی مســئولیتی و 
ــط راه  ــه در وس ــود ک ــاد ب ــان زی ــاری چن بی بندوب
حاضــر شــدم از خیــر دنبــال کــردن قضیــه منصــرف 

شــوم.«
ــهر  ــت را در ش ــن وضعی ــی از ای ــادی ناش بی اعتم
کــرد.  تشــخیص  می تــوان  بــه ســادگی  کابــل 
ــه  ــد، هم ــل می آین ــه کاب ــارج ب ــه از خ ــانی ک کس
ــه  ــد ک ــابه می کنن ــه مش ــنایان توصی ــتان و آش دوس
ــوار  ــر تکســی س ــه ه ــند و ب ــاط باش ــهر محت در ش
نشــوند. بی اعتمــادی بــه حــدی اســت کــه در 
برخــی نواحــی کابــل بعــد از ســاعت ۹ شــب کمتــر 
ــد  ــت و آم ــا رف ــد در کوچه ه ــت می کن کســی جرئ
کنــد. بــه اصطــاح تکســی وان از مســافر می ترســد 

ــی وان. ــافر از تکس و مس
ســید مجتبــی، مالــک یــک فروشــگاه در شــهر کابــل 
ــد را  ــول نق ــی پ ــتر از ۲۰۰۰ افغان ــد: »بیش می گوی
انتقــال داده نمی توانیــم. دزدی و رهگیــری زیــاد 
ــد را  ــول نق ــل و پ ــتفاده از زور موبای ــا اس ــده؛ ب ش
می گیرنــد. در روز روشــن مــال مــردم را دزدی 
می کننــد، از طــرف شــب کــه هیــچ امنیــت نیســت.«
شــفیق اهلل، صاحــب یــک رســتورانت در شــهر 
کابــل، نگرانــی مشــابه دارد: »وقتــی شــبانه بــه خانــه 

ــی روم، بســیار نگــران هســتم. زحمــت کشــیده ام  م
و اینجــا ســرمایه گــذاری کــرده ام امــا دزدی خیلــی 
زیــاد اســت و از ایــن بابــت بســیار نگــران هســتم.«

بی اعتمادی به پولیس
پولیــس نخســتین نهــادی اســت کــه مســئول 
تامیــن امــن و نظــم در جامعــه اســت. امــا بــه نظــر 
می رســد ســاکنان شــهر کابــل اعتمــاد شــان نســبت 
بــه پولیــس را از دســت داده انــد. اتهــام وارد کــردن 
ــردم  ــان م ــام در می ــاله ع ــک مس ــه ی ــس ب ــه پولی ب

ــل شــده اســت. تبدی
»بســیاری  می گویــد:  مجتبــی  ســید  چنانچــه 
ــت  ــر دس ــد. اگ ــت دارن ــا دزدان دس ــا ب پولیس ه
ــد در روز  ــارقی نمی توان ــچ س ــند، هی ــته باش نداش
ــول و  ــد و پ ــی کن ــام رهزن روشــن و در حضــور ع

ــرد.« ــود بب ــا خ ــردم را ب ــال م م
ــه  ــرقت رفت ــه س ــرش ب ــه موت ــان ک ــن آذری همچنی
اســت، پیــش از همــه از پولیــس شــکایت می کنــد: 
ــخ  ــر زن ــرم از زی ــود. موت ــی دردآور ب ــم خیل »برای
ــه  ــی ب ــد. وقت ــده ش ــاحه دزدی ــی س ــد جنای کارمن
ــد  ــه کارمن ــرا ب ــوزه م ــردم، ح ــه ک ــوزه مراجع ح
ــاحه  ــه س ــی ب ــرد، وقت ــول ک ــاحه مح ــی س جنای
ــه آســانی پیــدا نمی شــد...  آمــدم، کارمنــد جنایــی ب
پــس از یــک عالــم پــرس و پــال او را در حــال گیــم 
ــازی کــردن در یکــی از گیم خانه هــا پیــدا کــردم.« ب
پولیــس کابــل همدســتی پولیس بــا دزدان و ســارقان 
ــن  ــه چنی ــی ک ــد در صورت ــد و می گوی را رد می کن
افــرادی در صفــوف پولیــس وجــود داشــته باشــد، به 
ــارات  ــن اظه ــا ای جــزای عمــل خــود می رســند. ام
پولیــس نخواهــد توانســت اعتمــاد از دســت رفتــه را 
دوبــاره جلــب کنــد. بــا این هــم ســخنگوی پولیــس 
کابــل می گویــد در یکــی دو مــورد پولیــس »مشــکل 

خلــق کــرده بــود و بازداشــت شــده انــد.«
کاهش جرایم؟

پولیــس کابــل در پاســخ بــه ایــن نگرانی هــا و 
ــن  ــاری مظنونی ــار گرفت ــه آم ــردم، ب ــکایت های م ش
ــاف  ــل برخ ــس کاب ــد. پولی ــکا می کن ــرم ات ــه ج ب
اظهــارات مــردم مدعــی اســت کــه جرایــم جنایــی 
ــن کاهــش  ــه اســت. ای ــن اواخــر کاهــش یافت در ای
شــاید هــم بــه ایــن دلیــل باشــد کــه مــردم اعتمــاد 
خــود را از دســت داده و کمتــر بــه پولیــس رجــوع 

می کننــد. 
ــل  ــه کاب ــی امنی ــر مجاهــد، ســخنگوی قوماندان بصی
ــال در ۶  ــه مث ــه گون ــه ب ــت ک ــه گف ــه دویچــه ول ب
ــل  ــهر کاب ــان در ش ــن از مظنون ــته ۳۲۰ ت روز گذش
و ولســوالی های مربــوط آن بازداشــت شــده اند. 
ــازل  ــان، دزدان من مجاهــد گفــت کــه قاتــان، رهزن
ــی  ــا اســتفاده از ســاح های غیرقانون ــه ب ــی ک و آنان
ــت  ــان بازداش ــد، در می ــرقت می زنن ــه س ــت ب دس

شــدگان هســتند.
ــاه  ــل، در دو م ــس کاب ــخنگوی پولی ــه س ــه گفت ب
ــط  ــان توس ــن از مظنون ــداد ۸۰۰ ت ــه تع ــته ب گذش
ــن  ــا ای ــبخانه ب ــده اند: »خوش ــت ش ــس بازداش پولی
ــل کاهــش  ــم در شــهر کاب گرفتاری هــا ســطح جرای
رخ  مشــکات  وقت هــا  بعضــی  اســت.  یافتــه 
ــر در  ــون نف ــت میلی ــتر از هف ــرا بیش ــد، زی می ده

کابــل زندگــی می کننــد.«
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ــو  ــي خدمتونـ ــو او ملکـ ــتان د اداري اصالحاتـ د افغانسـ

د خپلـــواک کمېســـیون رئیـــس د برېښـــنايي تذکـــرو د 

ـــې  ـــې ځين ـــه ک ـــوې ازموین ـــتل ش ـــاره اخیس ـــو لپ کارکوونک

نیمګړتیـــاوې منـــي او لـــه ټولـــو بخښـــنه غـــواړي.

ـــې  ـــې ګن ـــه ردوي چ ـــه انتقادون ـــناتورانو هغ ـــوړی د س نوم

د برېښـــنايي تذکـــرو د کارکوونکـــو لپـــاره پـــه اخیســـتل 

شـــوې ازموینـــه کـــې شـــفافیت نـــه و موجـــود.

نـــادر نـــادري چـــې د مرشانـــو جرګـــې د ســـې شـــنبې 

ورځـــې اســـتجوابیه غونـــډې تـــه خـــرې کولـــې وویـــل 

ـــه  ـــه دې پروس ـــې پ ـــه وج ـــت ل ـــت د محدودی ـــې د وخ چ

ـــه دې  ـــې پ ـــې چ ـــه خره ی ـــو پ ـــتونزې وې خ ـــې س ـــې ځين ک

ــو  ــوی او د ټولـ ــن شـ ــت تأمیـ ــپړ عدالـ ــې بشـ ــه کـ برخـ

والیتونـــو وګـــړو تـــه ونـــډه ورکـــړل شـــوې ده.

نوموړی وايي:

"نیمګړتیـــاوې وې خـــو هغـــه د ســـهل انګارۍ، قصـــدًا او 

ـــادې  ـــوازې د ی ـــوي، بلکـــې دا ی ـــه دي ش ـــه ن ـــت ن ـــد نی ب

ـــا وه، د دې  ـــې نیمګړتی ـــه وج ـــوايل ل ـــان د کم ـــې د زم پروس

ـــن  ـــه زیامن ـــه دې امل ـــان ل ـــي کس ـــن ځين ـــې ممک ـــاره چ لپ

شـــوي وي، مـــوږ بخښـــنه غـــواړو، پـــه دغـــو نتایجـــو 

کـــې لـــه ۳۳ والیتونـــو خلـــک راغـــي او دا کســـان پـــه 

ـــې  ـــې دغ ـــته چ ـــه دې وروس ـــور ل ـــي، ن ـــوت راغ ـــل ق خپ

پروســـې تـــه څـــوک غوښـــتنلیک ورکـــوي لـــه لومـــړۍ 

ـــې  ـــه دا ډول تیروتن ـــور ب ـــوي او ن ـــه انتخاب ـــه ژب ـــې ب ورځ

نه کېـــږي."

ـــو او  ـــه« د اداري اصالحات ـــه ١۵م ـــي پ ـــه »د غوي دا ازموين

ـــل  ـــوري کاب ـــه ل ـــيون ل ـــواک کمېس ـــو د خپل ـــي خدمات ملک

کـــې واخیســـتل شـــوه چـــې د ۴۹۲ پوســـتونو لپـــاره لـــه 

ټـــول هېـــواده ۲۵ زره او ۴۸۰ کســـانو غوښـــتنلیکونه 

ســـپاريل و.

ـــو  ـــتان د مرشان ـــته د افغانس ـــې وروس ـــې ازموین ـــه دغ ـــو ل خ

جرګـــې او د ازموینـــې د ګډون کوونکـــو پـــه شـــمول 

یـــو شـــمېر کســـانو او کړیـــو اعرتاضونـــه وکـــړل چـــې د 

ــتل  ــه اخیسـ ــاره پـ ــو لپـ ــرو د کارکوونکـ ــنايي تذکـ برېښـ

ـــوه  ـــه ی ـــوازې پ ـــوې او ی ـــډويل ش ـــې ناان ـــه ک ـــوې ازموین ش

ژبـــه ازموینـــه اخیســـتل شـــوې ده.

دغـــې غونـــډې تـــه د برېښـــنايې تذکـــرو د وېـــش ادارې 

مـــرش هامیـــون محتـــاط هـــم رابلـــل شـــوی و، ده د 

ــه  ــناتورانو تـ ــړاو سـ ــه تـ ــش پـ ــرو د وېـ ــنايي تذکـ برېښـ

ــل: وویـ

"د حـــوت د ۳۱مـــې نېټـــې د هدایـــت پـــر اســـاس چـــې 

ـــې  ـــو ک ـــه ۹۰ ورځ ـــد پ ـــوږ بای ـــوی م ـــړل ش ـــه راک ـــوږ ت م

ـــدت  ـــه ش ـــی پ ـــوږ چمتووال ـــو، زم ـــی ونیس ـــل چمتووال خپ

ـــخ  ـــم م ـــش رسه س ـــل مهالوې ـــوږ د خپ ـــي، م ـــه ځ ـــې ت مخ

ـــو." ـــه ځ ت

د مرشانـــو جرګـــې د ســـې شـــنبې ورځـــې پـــه عمومـــي 

ـــدو  ـــه ُتن ـــناتورانو ل ـــو او د س ـــه اوږدو بحثون ـــې ل ـــه ک جلس

انتقادونـــو وروســـته دغـــه چارواکـــي وتوانېـــدل چـــې د 

غونـــډې د حـــارضو ســـناتورانو قناعـــت خپـــل کـــړي.

د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو 

ادارې رئیس مرشانو جرګه کې 

بخښنه وغوښته

سرقت و جرایم جنایی
 خواب را از چشمان کابلیان ربوده است

حادثۀ لندن رضورت مبارزۀ...
دشــمن آرامــش بشــریت اســت و همــواره افــراد 

ــرار می دهــد. ملکــی را هــدف ق
همــواره  کــه  افغانســتان  مــردم  افــزود،  وی 
قربانــی حمــات تروریســتی بوده انــد، بیشــتر از 
ــای  ــج خانواده ه ــری، درد و رن ــور دیگ ــر کش ه
ــد. ــداد را درک می کنن ــن روی ــده ای ــیب دی آس

ــد کــرد کــه  ــار دیگــر تاکی رییــس جمهــور، یکب
ــده  ــن پدی ــه ای ــترکًا علی ــان مش ــورهای جه کش

ــد. ــتاده گی کنن ــت ایس ــا قاطعی ــوم ب ش
در همیــن حــال، عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی 
نیــز ایــن حملــه تروریســتی را بــه شــدت 

ــرد. ــوم ک محک
ــده  ــه خوان ــه را بزدالن ــن حمل ــداهلل ای ــر عب داکت
ــین،  ــال پس ــزده س ــا در پان ــه بریتانی ــت ک و گف
دوشــادوش مــردم افغانســتان در مبــارزه بــا 
ایــن  در  مــا  و  داشــته  قــرار  هراس افگنــی 
لحظــات دشــوار، خــود را در غــم و انــدوه مــردم 

و دولــت بریتانیــا شــریک می دانیــم.
ــی،  ــن حمات ــوع چنی ــرد: "وق ــد ک ــداهلل تاکی عب
نشــان می دهــد کــه تروریســتان و هراس افگنــان، 
ــری  ــه بش ــام جامع ــرای تم ــزرگ ب ــری ب خط
اســامی  جمهــوری  می شــوند.  محســوب 
ــوان کــرده اســت کــه  ــه تکــرار عن افغانســتان، ب

ــور  ــا دو کش ــک ی ــه ی ــا ب ــم تنه ــر تروریس خط
محــدود نمی مانــد، بــل خطــر ایــن پدیــده شــوم 
متوجــه تمــام کشــورهای جهــان و حتــا تمــدن و 

ــد". ــری می باش ــرفت بش پیش
ــی  ــن حمات ــوع چنی ــزود وق ــی اف ــس اجرای ریی
ــرورت  ــر ض ــکا، باردیگ ــا و امری ــب اروپ در قل
مبــارزه قاطــع و فراگیــر بــا هراس افگنــی را 

می ســازد. برجســته 
آقــای عبــداهلل گفــت، در همیــن راســتا افغانســتان 
ــارزه  ــر تشــکیل یــک اجمــاع بین المللــی در مب ب
ــا تروریســتان و هراس افگنــان تأکیــد مــی ورزد  ب
ــش  ــد عــزم خوی ــی می طلب و از جامعــه بین الملل

را در مبــارزه بــا تــرور و وحشــت جــزم نماینــد.
ــاری در  ــب انفج ــه دوشنبه ش ــت ک ــی اس گفتن
یــک ســالن کنســرت در شــهر منچســتر بریتانیــا 

ــوع پیوســت. ــه وق ب
در ایــن انفجــار ۲۲ نفــر کشــته و ۵۹ نفــر دیگــر 
زخمــی شــدند. گفتــه مــی شــود کــه یــک 
مهاجــم انتحــاری خــود را در ایــن ســالن انفجــار 

ــت. داده اس
گــروه تروریســتی داعــش مســوولیت ایــن حملــه 

را بــه عهــده گرفــت.
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ورزش
جواد ناجی

ترامپ به غنی وقت مالقات نداد؟
مهم تریـن هدف سـفر غنی به عربسـتان، شـرکت در اجاس 
سـران کشـورهای اسـامی-عربی و امریکا خوانده شـد، اما 
غنـی چشـم بـه دیـدار ترامپ دوخته بـود. آیا رؤسـای دو کشـور همدیگر 

دیدند؟ را 
حـاال ترامـپ در اسـراییل اسـت، ولـی دیـدار غنـی بـا ترامـپ، هم چنـان 

مبهـم و از جانـب ارگ و رسـانه ها متناقـض پخـش و نشـر می شـود. 
بـا مشـاور  غنـی  دیـدار  از  و  کـرد  نشـر  را  اعامیـۀ  امـروز  ارگ، ظهـر 
امنیـت ملـی رییس جمهـور امریـکا خبـر داد و در پایـان ایـن خبرنامـه، 
اشـارۀ مختصـری بـه ماقـات غنـی و ترامـپ داشـت: »بـه همیـن ترتیب 
رییس جمهـور غنـی و مشـاور امنیـت ملـی امریـکا، دیدارهـای سـران و 
مقامات دو کشـور بخصوص دیدار روسـای جمهور افغانسـتان و امریکا را 
در حاشـیه نشسـت سران کشـورهای اسـامی-عربی و امریکا در گسترش 
هرچـه بیشـتر مناسـبات میان دو کشـور، مفید دانسـتند.« ایـن اعامیه گنگ 
اسـت و بـه روشـنی از زمـان ماقـات غنـی بـا ترامـپ سـخن نمی گویـد. 
صرفـًا غنـی و مشـاور ترامـپ، گفته اند کـه چنین دیـداری که در »حاشـیۀ 

نشسـت« صـورت می گیـرد، »مفیـد« اسـت.
طلـوع نیـوز، یکبـار خبـر دیـدار غنی بـا ترامپ را نشـر کـرد، امـا در خبر 
بی سـر و پـای دیگـر، نشـر ایـن خبـر را »اشـتباه« دانسـت و از قـول یـک 
مقـام ارشـد حکومـت وحدت ملـی گزارش داده اسـت کـه دو طرف هیچ 
ماقاتـی رسـمی در ریـاض باهـم نداشـته اند. طلـوع نیـوز در ایـن همیـن 
گـزارش بـا آنکـه گزارش قبلی خود را اشـتباه دانسـته اسـت، امـا راجع به 
ایـن دیـدار، یکبـار می گویـد: غنـی »هنـگام پـرواز« بـا ترامپ دیـدار کرده 
اسـت و دفعـۀ بعـد می گوید: دونالـد ترامـپ و رییس جمهور غنـی، دو بار 

در ایـن نشسـت باهـم گـذرا روبه رو شـده اند.

حیات انصافی

ــچ  ــان باشــد. هی ــن شــهر جه ــاید بی نظم تری ــل ش کاب
ــد.  ــون نمی چرخ ــتم و قان ــا سیس ــهر ب ــن ش ــای ای ج
ــتند و  ــا  اس ــن ه ــطه داران قوی تری ــا و واس زورداره
ــا  ــه ت ــی گرفت ــوان. از ادارات دولت ــش نات ــران از نجــات خوی دیگ
ــل از  ــۀ کام ــی، نمون ــای خدمات ــهری و مکان ه ــل ش ــل و نق حم

ــت.  ــرج اس ــرج و م ــی و ه بی نظم
ســرگردان  پــدرم  خاطــر  بــه  می شــود  روزی  چنــد  مــن 
ــوارد،  ــا م ــوولیتی و در بس ــم کاری، بی مس ــم. ک ــفاخانه های کابل ش
وحشــت ناک  واقعــًا  شــفاخانه ها  کارمنــدان  زشــت  برخــورد 
اســت. در یکــی از شــفاخانه های دولتــی و نامــی کابــل کــه حــاال 
ــک روز  ــاده، ی ــۀ س ــک معاین ــرای ی ــم، ب ــت را می نویس ــن پُس ای
ــه این جــا انجــام  ــه ک ــر داخل ــم. از ســه داکت ــل منتظــر مانده ای کام
ــرای غــذای  ــد، فقــط یکــی آن حاضــر اســت کــه ب وظیفــه می کن
ــراض  ــی هــم اعت ــم ســاعت گــم شــده اســت. وقت چاشــت، دونی
ــا جملــۀ »جــای دیگــر برویــد«! مواجــه می شــویم. حــاال  کنیــم، ب
ــت  ــد، وضعی ــن باش ــفاخانه چنی ــی ش ــد، وقت ــدس بزنی ــما ح ش

ــت؟ ــه اس ــوارد چگون ــایر م ــات در س خدم

محمد كاظم همایون

برخــی تصــور دارنــد کــه گردشــگری تنهــا بــه مــوزه و کاخ 
و بازدیــد از بناهــای تاریخــی و فرهنگــی مربــوط بــه صدها 
ــمت  ــه س ــد ب ــا بای ــردد ی ــاز می گ ــش ب ــای پی ــا قرن ه و ی
ســاحل و فعالیت هــای دریایــی و آبــی رفــت. درحالی کــه، مفهــوم 
گردشــگری در دنیــای امــروز،  بســیار فراتــر از تعریــف و درکــی اســت 
ــگری  ــت. گردش ــگری می رف ــت گردش ــش از صنع ــه پی ــد ده ــه چن ک
ســامت و اکوتوریســم،  مقــوالت جدیــدی هســتند کــه در عرصــۀ 
گردشــگری بــه آن هــا پرداختــه می شــود و ســاالنه صدهــا میلیــارد دالــر 
ــا  ــود. ب ــام می ش ــی انج ــردش مال ــرمایه گذاری و گ ــوزه س ــن ح در ای

ــا اکوتوریســم روســتایی آشــنا شــوید. ــا ب کجــارو همــراه باشــید ت
اکــو توریســم، یکــی از مهم تریــن مقــوالت در دنیــای گردشــگری اســت 
کــه در کشــور مــا نیــز بــه دلیــل قابلیت هــا و بســترهای جغرافیایــی متنــوع 
ــدی  ــود،  درآم ــه آن داده ش ــی ب ــای کاف ــه به ــی ک ــمند، درصورت و ارزش
ــد آورد.  ــان خواه ــه ارمغ ــور ب ــرای کش ــر، ب ــای دیگ ــر از درآمده باالت
ــخص  ــا مش ــت، ام ــگری( اس ــم )گردش ــاخه یی از توریس ــم ش اکوتوریس
کــردن مــرز آن بــا توریســم بــه علــت عــدم تعریــف دقیــق آســان بــه نظــر 
نمی آیــد. بــرای رســیدن بــه اکوتوریســم موفــق بایــد از رهگــذر توســعۀ 
پایــدار عبــور کــرد. دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار در گــرو توجــه بــه ارکان 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و زیســت محیطی در یــک جامعــه اســت 
و گردشــگری به عنــوان فعالیتــی اثرگــذار بــر تمامــی ارکان توســعه، بیــش 

از گذشــته نیازمنــد مطالعــه اســت.
ــه فکــر اقامــت  وقتــی صحبــت از اکــو توریســم می شــود، ناخــودآگاه ب
ــۀ  ــۀ مــا نیســت، امــا در واقــع بایــد خان در خانه هایــی می افتیــم کــه خان
دوم از آن نــام بــرد. چراکــه گردشــگران در اکوتوریســم روســتایی، 
وارد هوتل هــای ۵ ســتاره نمی شــوند و بایــد در خانــۀ روســتاییان 
اقامــت کننــد؛ بنابــر ایــن، بســیار اهمیــت دارد کــه گردشــگران، مســایل 
کــه  آنجــا  از  کننــد.  را رعایــت  پایــدار  توســعۀ  زیســت محیطی و 
گردشــگری بــا محیــط طبیعــی و فعالیت هــای اقتصادی-اجتماعــی رابطــه 
ــن  ــی در ای ــا منف ــت و ی ــای مثب ــار و پیامده ــد آث ــل دارد، می توان متقاب

ــد. ــته باش ــا داش زمینه ه

چرا فیصل شایسته 
از تیم پیکان جدا شد؟

فیـسبـوک نـــامــه

ــزاری  ــا خبرگ ــو ب ــور در گفت وگ ــال کش ــی فوتب ــم مل ــان تی کاپیت
ــاه  ــه م ــس از س ــکان پ ــی  از پی ــت جدای ــا عل ــه ب ــارس، در رابط ف

ــدارم. ــادت ن ــران ع ــال ای ــه ســبک فوتب ــه اســت، ب گفت
ــه  ــزود ک ــور اف ــال کش ــی فوتب ــم مل ــان تی ــته، کاپیت ــل شایس فیص
ــه  ــا ک ــال اروپ ــد فوتب ــی دارد و مانن ــبک متفاوت ــران س ــال ای فوتب
ــل پرســپولیس،  ــم مث ــا ۵ تی ــا ۴ ی ــادت دارم نیســت و تنه ــه آن ع ب
ــال  ــران فوتب ــن، تراکتورســازی و ســپاهان در ای اســتقال، ذوب آه

ــد. ــازی  می کنن ــوب ب خ
ــد  ــط می دون ــا فق ــایر تیم ه ــه س ــرد ک ــه ک ــته اضاف ــای شایس آق
ــه  ــت، ب ــی نیس ــال واقع ــای فوتب ــن معن ــه ای ــد ک ــارزه می کنن و مب
ــوزش و  ــی آم ــد حرفه ی ــه بای ــدم ک ــت معتق ــک فوتبالیس ــوان ی عن

ــم. ــازی کنی ــال را ب ــر فوتب ــیوه های دیگ ش
علت جدايی فيصل شايسته از پيکان

شایســته کــه لقــب نخســتین بازیکــن افغانســتانی لیــگ برتــر ایــران 
را گرفــت، در پیونــد بــه مربــی فوتبــال ایــران و شــرایط حضــورش 
در پیــکان گفــت: مجیــد جالــی از آن دســته مربی هایــی اســت کــه 
می خواهــد بازیکنانــش جنگنــده و قدرتــی در میــدان ظاهــر شــوند.

کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان، در رابطــه بــه جدایــی اش از 
پیــکان، تصریــح کــرد: مــن ایــن ســبک فوتبــال را نمی پســندم، بــه 

همیــن دلیــل بــود کــه در پیــکان بــازی نکــردم. 
او افــزود: در تیــم پیــکان دوســتان خوبــی پیــدا کــرده ام و زمانی کــه 
ــا  ــتند، ام ــما هس ــت ش ــه دوس ــد هم ــازی می کنی ــوب ب ــما خ ش
ــال  ــه خــوب نیســتید، کســی دوســت شــما نیســت و فوتب زمانی ک

همیــن اســت.
کاپیتــان ۲۵ ســالۀ تیــم ملــی فوتبــال کشــور بــا اشــاره بــه 
ــر و  ــتان در قط ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــش در اردوی تی مصدومیت
ــود و در  ــار نب ــن ی ــا م ــت ب ــت: بخ ــنگاپور، گف ــل س ــدار مقاب دی
ــم ملــی افغانســتان مصــدوم شــدم.  مقطــع حساســی در ترکیــب تی

جاللی برايم فرصت نداد
ــت،  ــد از مصدومی ــردم بع ــر می ک ــرد: فک ــان ک ــته بی ــای شایس آق
ــه  ــم را ب ــا توانایی های ــد ت ــت می ده ــن فرص ــه م ــی ب ــد جال مجی
نمایــش بگــذارم، ولــی ایــن کار را نکــرد، بــا ایــن حــال، خوشــحال 

ــان کارم نیســت. ــن پای ــرا ای هســتم، زی
کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال کشــور اظهــار داشــت کــه ســه مــاه مدت 
ــب  ــوپ زدم، مطال ــا حــاال ت ــه ت ــادی نیســت، در هــر کشــور ک زی
ــد و  ــک می کن ــغلم کم ــی و ش ــه زنده گ ــه ب ــم ک ــدی آموخت جدی

ایــران نیــز برایــم هماننــد ســایر کشــورها بــود.
شایســته کــه در رقابت هــای لیــگ برتــر ایــران تنهــا در یــک 
مســابقه، در آخریــن دقایــق بــازی مقابــل اســتقال خوزســتان بــرای 
پیــکان بــازی کــرد در خصــوص حضــورش در تیــم پیــکان و تیــم 
آینــده اش، گفــت: از پیــکان جــدا خواهــم شــد، زیــرا دوســت نــدارم 

ــم.  ــین باش نیمکت نش
کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان در رابطــه بــا برنامــۀ کاری اش 
ــذت  ــردن ل ــازی ک ــم و از ب ــازی کن ــم ب ــت: می خواه ــده گف در آین

ببــرم. 
آقــای شایســته تصریــح کــرد: "از لیــگ دیگــر ایــران پیشــنهاد دارم، 
ــم،  ــت کن ــم صحب ــن تی ــام ای ــوص ن ــدارم در خص ــد ن ــًا قص فع
ــتقیم  ــم مس ــن تی ــی ای ــا مرب ــم ب ــز، می خواه ــل از همه چی ــا قب ام
ــرای مــن چــه  ــم ب وارد صحبــت و مذاکــره شــوم، می خواهــم بدان

دارد." برنامه یــی 
کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال کشــور بیــان داشــت کــه در حــال حاضــر 
می خواهــم از تعطیاتــم در کنــار خانــواده لــذت ببــرم و روی بــازی 

تیــم ملــی افغانســتان در مقابــل تیــم کامبــوج تمرکــز کنــم.
افغانستان کامبوج را شکست می دهد

شایســته بــا اشــاره بــه دیــدار ۲۳ جــوزا افغانســتان مقابــل کامبــوج 
ــف  ــه وظای ــر هم ــت: اگ ــیا، گف ــای آس ــام ملت ه ــی ج در مقدمات
ــم. ــوج را ببری ــم کامب ــد، می توانی ــام دهن ــتی انج ــه درس ــود را ب خ

او افــزود کــه ســال گذشــته کامبــوج را در تهــران ۳ بــر ۰ شکســت 
دادیــم، حــاال تیــم مــا نســبت بــه گذشــته بهتــر و شــرایط تاکتیکــی 

بهتــری را در اختیــار دارد.

دست هـای دخیـل
 در بحـران شمـال

شبیر كاكر
یـک فعال رسـانه یی در افغانسـتان طی یادداشـتی اختصاصـی به اوضاع 
امنیتـی ، خطـرات تروریسـم و نقـش امریـکا در بـه وجود آمـدن بحران 
در شـمال افغانسـتان پرداخـت. در ایـن یادداشـت آمده اسـت: در حال 
حاضـر جنـگ در ۹ والیـت شـمال افغانسـتان جریـان دارد. ایـن جنگ 
از اواخـر سـال ۱۳۹۴ آغـاز شـده و در تمام سـال ۱۳۹۵ ادامه داشـت و 
اکنـون کـه سـال ۱۳۹۶ تازه شـروع شـده اسـت. ایـن جنگ کـم و بیش 

در ۹ والیـت گـرم و تنـد جاری اسـت. 
در ایـن دو سـال به ویـژه در والیـات قنـدوز، بدخشـان، تخـار، بغـان، 
فاریـاب و سـرپل جنـگ نفـس نگرفتـه و قطـع نشـده اسـت؛ امـا در ۳ 
والیـت بلـخ، جوزجـان و سـمنگان نیـز جنـگ کـم و بیش بوده اسـت. 
هم اکنـون ۷ شهرسـتان در شـمال تحت سـیطره گروه طالبان قـرار دارد. 
ایـن شهرسـتان ها در والیـات بدخشـان، تخـار، قنـدوز، بغان و سـرپل 
موقعیـت دارنـد. تعداد بیش تری از شهرسـتان های شـمال افغانسـتان در 
معـرض تهدیـدات جـدی امنیتی قرار دارنـد و این تهدیـدات روزبه روز 
افزایـش می یابـد و خطـر سـقوط ایـن شهرسـتان ها جدی تـر می شـود. 

ایـن واقعیت جنگ در شـمال اسـت.
تردیـدی نیسـت که جنگ افغانسـتان دیگر از خود افغانسـتان و توسـط 
فرماندهـان این کشـور مدیریت نمی شـود، بلکه جنگ افغانسـتان شـکل 
بین المللـی گرفتـه و از بیـرون از مرزهـای این کشـور مدیریت می شـود 

و حـاال بـه یـک جنگ نیابتـی تمام عیار تبدیل شـده اسـت. 
شـمال افغانسـتان جایـی اسـت کـه منافـع قدرت هـای بـزرگ جهانی و 
منطقه یـی بـا هـم در آن تصـادم می کند. ایـن تصادم از زمانی که روسـیه 
در سـوریه حضـور نظامـی پیـدا کـرد و عمـًا در اروپـا و خاورمیانه در 

برابـر ایـاالت متحـدۀ امریکا و غـرب افزایش یافته اسـت. 
یـاری متحـدان منطقه یـی خـود همچـون  بـا  امریـکا  ایـاالت متحـدۀ 
پاکسـتان و عربسـتان، تـاش کـرد از شـمال افغانسـتان کریـدوری بـه 
سـوی کشـورهای آسـیای مرکزی بکشـاند و تهدیدات تروریسـتی را به 
مرزهـای روسـیه نزدیـک کنـد و بعـد در یـک معامله یی از شـر روسـیه 

در اروپـا و خاورمیانـه خـود را خـاص کنـد. 
طالبـان تاش هـای زیـادی را در این جهت سـازمان دادند؛ روسـیه، هم 
بـا حضور نظامـی در مرزهـای جنوبی کشـورهای مشـترک المنافع برای 
جلوگیـری از نفـوذ تروریسـتان تـاش کرد و در این یکی ۲ سـال از راه 
سیاسـی وارد شـده و حـاال بـا گـروه طالبان رابطـه نیک و بده و بسـتان 

برقرار کرده اسـت. 
بـا نزدیک شـدن طالبـان به روسـیه، ایاالت متحـده و متحدانـش، پروژۀ 
داعـش را در افغانسـتان کلیـد زدنـد؛ داعـش؛ گروهـی کـه بیش تریـن 
ضربه هـا را در سـوریه از روسـیه و ایـران خـورده، حـاال بـا حمایـت 
رقیبـان روسـیه و ایران در افغانسـتان؛ یعنـی در پهلوی مرزهای روسـیه 

و ایـران النه گـذاری کـرده اسـت.
اکنـون پاکسـتان، عربسـتان و قطـر تـاش می کننـد داعـش را تقویـت 
کـرده به شـمال افغانسـتان رسـانده و بـه جنگ روسـیه بفرسـتند؛ از آن 
طـرف، روسـیه بـرای طالبـان تجهیـزات و امکانـات فراهـم می کنـد تـا 
شـمال را در کنتـرل خـود درآورد و چون متحد روسـیه اسـت، با داعش 

مقابلـه کنـد و مانـع نفـوذ داعش در قلمرو روسـیه شـود.
نتیجـۀ ایـن جنـگ نیابتـی همـان چیـزی می شـود کـه »عطامحمـد نور، 
والـی بلـخ بـه آن اشـاره کـرد.  او گفـت که اگـر دولت به شـمال توجه 
جـدی نکند، از شـمال، سـوریه دیگـری درسـت می شـود. خواننده گان 
عزیـز شـاید در تلویزیـون عکس و فلم های شـهرهای بزرگ سـوریه را 

دیـده باشـند و خبرهـای آن را پیگیری کرده باشـند. 
شـاهد دیگـر بـر آنچـه گفتیـم، سـخنان فرمانـده پولیـس والیـت بغان 
اسـت. »اکرام الدیـن سـریع« گفـت که ده ها مشـاور روسـی، پاکسـتانی، 
چچنـی و مصـری در والیـت بغـان آمـده و در کنـار نیروهـای طالبـان 

حضـور دارنـد و بـه آن هـا کمـک می کنند. 
از والیـات مهـم  اول سـال جـاری تـاش می کننـد یکـی  از  طالبـان 
ماننـد بغـان یـا قنـدوز را تحت کنتـرل خـود درآورند؛ اما با شـجاعت 
نیروهـای امنیتـی، بـه ایـن کار موفـق نشـده اند. در همیـن یکـی دو هفتۀ 
گذشـته تهاجـم طالبـان به قنـدوز، بدخشـان، فاریاب و بغـان، پس زده 
شـده اسـت؛ امـا ایـن جنـگ ادامـه خواهـد داشـت و اگر دولـت توجه 
جـدی نکنـد، شـمال همـان خواهد شـد که والـی »بلخ« پیش بینـی کرده 
اسـت. در همیـن حـال، در ۲ هفتـۀ گذشـته گزارش هایـی بـه رسـانه ها 
رسـید کـه بالگرد هـای ناشـناس، در والیت های سـرپل، بغـان و قندوز 
در مناطـق تحـت کنتـرل طالبـان بـه زمیـن نشسـته و یـا از هـوا بـرای 

نیروهـای طالبـان صندوق هـای سـاح و مهمـات انداخته اسـت. 
محمدظاهـر وحـدت، والـی سـرپل ضمـن تأییـد نشسـتن ۲ بالگـرد در 
شهرسـتان صیـاد، گفـت: بـا این کـه عملیـات در سـرپل جریـان دارد، 
امـا ایـن والیـت در معـرض سـقوط به دسـت دشـمن اسـت. فرماندار 
کوهسـتانات دو سـال اسـت که در تصرف دشـمن اسـت و تروریسـتان 
کوهسـتانات را بـه مراکـز آموزشـی و جـذب و جلب خـود تبدیل کرده 

و تعـداد زیـادی چچنـی، پاکسـتانی و عـرب نیـز حضـور دارند.
واقعیـت تلـخ آن اسـت کـه قدرت هـای بـزرگ جهانـی و کشـورهای 
منطقـه، از همیـن حـاال جنـگ نیابتـی خطرناکی را در شـمال افغانسـتان 
کلیـد زده انـد و ایـن جنگ می تواند فرسایشـی شـده سـال ها ادامـه یابد 
و شـمال را بـه جهنـم واقعی تبدیل کند و سـوریه دیگری از آن بسـازد. 
بـر دولت مـردان و نیروهـای امنیتی اسـت که تـا دیر نشـده از این حادثه 

خطرنـاک جلوگیـری کنند.
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ــرای  ــن الدن ب ــامه ب ــر اس ــن همس ــن و جوانتری چهارمی
ــدن  ــته ش ــب کش ــه در ش ــه ک ــاره آنچ ــار درب ــتین ب نخس
ــی در پاکســتان  ــژه امریکای همســرش توســط نیروهــای وی

ــرد. ــت ک ــاد، صحب ــاق افت اتف
بــه نوشــته روزنامــه دیلــی تلگــراف، امــل بــن الدن، 
ــابق  ــر س ــن الدن، رهب ــر ب ــن همس ــن و جوانتری چهارمی
ــپتمبر  ــتی ۱۱ س ــات تروریس ــر حم ــز متفک ــده و مغ القاع
ــه دســت  ــن الدن را ب ــع شــب کشــته شــدن ب ۲۰۰۱، وقای
ــرای  ــاد پاکســتان ب ــت آب ــی در ابی ــژه امریکای ــای وی نیروه
"کتــی اســکات کارک" و "آدریــان لــوی" بــرای کتابشــان 

ــرد. ــف ک ــن الدن" تعری ــامه ب ــوچ اس ــد: ک "تبعی
ــن دیگــر  ــار دو ت ــدش و در کن ــه همــراه شــش فرزن وی ب
ــت  ــن در ابی ــی ام ــن الدن در خانه ی ــامه ب ــران اس از همس
ــن الدن  ــر اول ب ــد. همس ــی می کردن ــتان زندگ ــاد پاکس آب
"نجــوا" کــه در نوجوانــی بــا وی ازدواج کــرده و ۱۱ فرزنــد 
از بــن الدن داشــت، دو روز پــس از حمــات ۱۱ ســپتامبر 

همســرش را تــرک گفــت.
در ســاعت ۲۳ روز اول مــی ســال ۲۰۱۱ و پــس از صــرف 
ــه  ــن الدن ب ــدن ب ــاز خوان ــا و نم ــتن ظرف ه ــام و شس ش
ســرعت خوابیــد. در خیابــان همــه چیــز در تاریکــی مطلــق 

بــود چــون بــرق رفتــه بــود.
امــل بــن الدن امــا خوابــش نمی بــرد و صداهایــی عجیــب 
ــی کــه شــنیده می شــد شــبیه  ــان می شــنید. صداهای از خیاب
ــای  ــد پرده ه ــی بع ــود. کم ــاد نب ــدای ب ــا ص ــان ی ــه طوف ب
اتاقــی کــه داخلــش بودنــد، شــروع کــرد به تــکان خــوردن.
بــن الدن بلنــد شــد، هــراس در چشــمانش مــوج مــی زد و 
ــپس  ــید. س ــلوارش را پوش ــد. ش ــا آمدن ــت: امریکایی ه گف

صــدای بلنــدی شــنیده شــد و خانــه لرزیــد.
امــل ادامــه داد: شــب تاریکــی بــود و نمی شــد بــه خوبــی 
ــای  ــد. روی چمن ه ــی می افت ــه اتفاق ــان چ ــد در خیاب دی
ــراه ۲۴  ــه هم ــکا ب ــش امری ــر ارت ــر دو هلیکوپت آنطرف ت
تــن از نیروهــای ویــژه امریکایــی پیــاده شــده و بــه ســمت 

ــه شــدند. ــم، روان ــا در آن بودی ســاختمانی کــه م
"خالــد" پســر ۲۲  "ســحام" و  بالکــن طبقــه دوم  در 
ســاله اش می توانســتند نزدیــک شــدن نیروهــای امریکایــی 

ــد. ــاره کنن را نظ
ــد  ــرود؛ خال ــزدش ب ــه ن ــت ک ــرش گف ــه پس ــن الدن ب ب
تفنــگ کاشــنیکف را بــه دســت گرفــت درحالیکــه 

ــرده  ــلیک نک ــا ش ــالگی اص ــت از ۱۳ س ــادرش می گف م
ــود. ب

امــل و ســحام کــودکان را کــه گریــه می کردنــد، آرام 
ــد و یکدیگــر  ــاال رفتن ــه ســمت طبقــه ب ــد. آنهــا ب می کردن

ــد. ــه بودن ــوش گرفت را در آغ
آنهــا شــنیدند کــه نیروهــای امریکایــی در ورودی را منفجــر 

ند. کرد
آنهــا مــن را  اینکــه  بــا گفتــن  نهایــت  بــن الدن در 
می خواهنــد، بــه خانــواده اش گفــت کــه بــه طبقــات پایینــی 
برونــد. امــا مریــم و ســمیه، دختــران بزرگتــر خودشــان را 
ــه  ــه طبق ــرش ب ــحام و پس ــد و س ــی کردن ــن مخف در بالک

ــد. ــن رفتن پایی

در طبقــه بــاال، امــل بــه همــراه پســرش حســین و بــن الدن 
ــد  ــد. امــل گفــت کــه می دان ــد و دعــا کردن ــاق ماندن در ات
کســی در میــان اطرفیــان و نزدیــکان بــه آنهــا خیانــت کــرده 

. ست ا
نیروهــای امریکایــی حــاال در هــال بودنــد و درهــا را 

شکســتند.
یکــی از اعضــای ایــن نیروهــا، کــه عربــی صحبــت می کــرد 
و می دانســت خالــد، پســر ۲۲ ســاله بــن الدن چــه شــکلی 
ــودش را از  ــد خ ــه خال ــرد و زمانیک ــدا ک ــت، او را ص اس

داخــل بالکــن نشــان داد، بــه او شــلیک کــرد.
ــوم  ــی هج ــای امریکای ــمت نیروه ــه س ــم ب ــمیه و مری س

ــد. ــتگیر کردن ــا را دس ــه زودی آنه ــا ب ــد ام بردن

رابــرت اونیــل، از نیروهــای امریکایــی از هــال گذشــت و 
بــه ســمت اتــاق رفــت. امــل در مقابــل شــوهرش بــود کــه 
ــه او شــلیک  ــه ســمت اونیــل حملــه ور شــد امــا یکــی ب ب

کــرد و ســایر نیروهــا وارد صحنــه شــدند.
ــر  ــش می چکــد و ب ــه خــون از پای ــرد ک ــل احســاس ک ام

ــاد. ــن افت روی زمی
اونیــل کمــی بعــد بــه بــن الدن شــلیک و اعــام کــرد کــه 

او مــرده اســت.
تعــداد بیشــتری از نیروهــای امریکایــی وارد اتــاق شــدند و 

ــد. ــی کردن ــن الدن خال خشاب هایشــان را روی ب
ــودم  ــیار ب ــن هش ــت: م ــش گف ــه صحبت های ــل در ادام ام
امــا بایــد خــودم را بــه مــردن مــی زدم. چشــمانم را بســتم 
و تــاش کــردم تــا تنفســم را هــم کوتــاه و آهســته انجــام 
دهــم. حســین پســرم را کــه نظــاره گــر همــه ماجــرا بــود 
نیروهــای امریکایــی گرفتنــد و روی صورتــش آب ریختنــد. 
ســمیه و مریــم را هــم گرفتنــد و بــه ســمت بــدن پدرشــان 

بردنــد و از آنهــا خواســتند تــا جســد را شناســایی کننــد.
ــه  ــت ک ــمیه گف ــا س ــت ام ــی گف ــم جعل ــم اس ــدا، مری ابت

ــتند. ــتانی نیس ــا پاکس ــون آنه ــد چ ــت را بگوی حقیق
صفیــه ۱۱ســاله هــم کــه در بالکــن خــودش را قایــم کــرده 
بــود توســط نیروهــای امریکایــی پیــدا شــد و بــه او گفتنــد 
ــن  ــد. بچه هــا همگــی جســد ب کــه جســد را شناســایی کن

الدن را شناســایی کردنــد.
خیریه، همسر بن الدن هم جسد را شناسایی کرد.

ــت:  ــرد، گف ــت می ک ــی صحب ــه عرب ــی ک ــروی امریکای نی
همگــی جســد را اســامه بــن الدن شناســایی کردنــد. 

بزرگترهــا. و  بچه هــا 
ــا  ــد را از روی پله ه ــداً جس ــی بع ــژه امریکای ــای وی نیروه

ــن کشــیدند و از ســاختمان خــارج شــدند. پایی
جســد خالــد پســر ۲۲ ســاله بــن الدن در میانــه پله هــا بــود 
و مــادرش تــاش کــرد تــا صــورت پســرش را ببوســد امــا 
نیروهــای امریکایــی نگذاشــتند. نیروهــای امریکایــی جســد 

را داخــل یکــی از هلیکوپترهــا گذاشــتند و رفتنــد.
امــل در ادامــه گفــت: مــن حســین را محکــم گرفتــه بــودم 
ــی  ــد. کم ــد می رون ــا دارن ــی ه ــه امریکای ــنیدم ک و می ش
ــه همســایه ها وارد ســاختمان شــدند و  بعــد، شــنیدم ک

ــر. ــا خی ــت ی ــده هس ــی زن ــا کس ــند آی می پرس

شـاید افغانسـتان از جمله کشورهایی باشـد که بیشترین 
بیمـار را دارد؛ اما عرضۀ خدمات صحی و بهداشـتی ارزان 
از سـوی دولت فراهم نشـده اسـت و این مسـاله سبب شده 
کـه بیشـتر بیمـاران جهت مداوا به کشـورهایی چـون هند و 
پاکسـتان برونـد؛ ولـی زمینـۀ رفتن به هنـد و پاکسـتان برای 
کسـانی فراهـم اسـت کـه از لحـاظ مالـی وضعیـت خوبـی 

داشـته باشند.
هرچنـد در شـهر کابـل بیشـترین مکان هایـی کـه بـه چشـم 
می خـورد، بیمارسـتان های شـخصی اسـت؛ اما اینکـه از چه 
امکانـات برخـوردار اسـت و چه پول هایـی از بیماران جهت 
تـداوی دریافـت می شـود، بحث جدایی سـت کـه اگر روی 

آن بحـث کنیـم، زمان زیـادی را خواهـد گرفت.
امـا مسـاله اصلی این اسـت که بیشـترین داکتران افغانسـتان 
کار  دولتـی و شـخصی  در شـفاخانه های  این کـه  کنـار  در 
خانه هـای  معاینـه  در   ۴ یـا   ۵ سـاعت  از  بعـد  می کننـد؛ 

شـخصی مصـروف معاینـۀ بیمـاران هسـتند.
در ایـن شـک نیسـت کـه بیشـترین مشـتریان را داکتـران 
اعصـاب و روانـی دارند و یا بهتر اسـت بگویم که بیشـترین 

پول هـا را داکتـران عقلـی و عصبـی دریافـت می کننـد.
ایـن ادعـا را کـه بیشـترین مشـتریان را داکتـران اعصـاب و 
روان دارد، گفته هـای چندی پیش مسـووالن وزارت صحت 
عامـه کـه گفتـه بودنـد، تحقیقـات نشـان می دهد که بیشـتر 
مـردم افغانسـتان بـه مشـکات عقلـی و عصبی دچـار اند و 
دلیـل اصلـی آن را جنگ هـای مـداوام و طوالنـی، انفجـار و 
انتحـار عنـوان کـرده بودنـد، ثابـت می کنـد و اینکـه اگـر به 
داکتـر عقلـی و عصبـی مراجعه کنیـد، به خوبـی در خواهید 
دریافـت که میزان بیمـاران اعصاب روان در افغانسـتان بیش 

از سـایر بیماران اسـت.
بـرای رفتـن نـزد داکتـران عقلی و عصبـی بایـد دو روز قبل 
نمـره دریافـت کنید و بعد از دو روز انتظار شـمار را ویزیت 
خواهنـد کـرد, این کـه اگـر بیمار اورژانسـی )عاجل(  باشـد 
و بایـد آن را زودتـر نـزد داکتـر ببریـد؛ بـرای داکتـران عزیز 
مـا هیـچ مهم نیسـت و مشـکل دیگر این که شـما بایـد دارو 
را از دواخانـه کـه خـود داکترصاحـب هدایـت می دهد، باید 

خریـداری کنید.
مسـاله بسـیار مهـم و اصلی این  اسـت کـه داکتـران معروف 
و مشـهور اعصـاب و روان  روزانـه بعـداز سـاعت ۴ بیـش 
از ۳۰ تـا ۴۰ و حتـا ۵۰ مریـض را ویزیـت می کننـد و از 
هـر بیمـار ۲۰۰ و یـا ۳۰۰ افغانـی دریافـت می کننـد یعنـی 
گرفتـن فیـس دل بخواهـی اسـت نـه این کـه دولـت نـرخ 

را تعییـن کـرده باشـد؛ حـاال اگـر شـما ۲۰۰ را ضـرب ۴۰ 
کنیـد، می شـود ۸۰۰۰ هـزار افغانـی یعنـی اکثریـت داکتـران 
مخصوصـًا داکتـران عقلی و عصبـی روزانه از ۸ تـا ۱۰ هزار 
افغانـی درآمـد دارنـد کـه ماهانـه بیـش از ۳۰۰ هـزار افغانی 

شـد. خواهد 
در حقیقـت ایـن داکتـر صاحبـان اسـتند که پول هـای گزافی 

را از طریـق مریـض شـدن مردم بـه جیب می زننـد، میانگین 
و  اسـت  افغانـی  ۱۰هـزار  تـا   ۸ از  شـان  روزانـه  درآمـد 

میلیونرهـای اصلـی افغانسـتان هسـتند.
و ا مـا سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه رونـد مالیـه دهـی این 
داکتـران چگونـه اسـت؟ زیـرا بـرای ثبت نـام بیمـاران یک 
میکانیـزم و برنامـه مشـخصی کـه براسـاس آن مالیـات بـه 

جیـب دولـت واریـز شـود, وجـود نـدارد.
اکثریـت داکتـران برای ثبت نـام بیماران شـان از کتابچه های 
معمولـی اسـتفاده کـرده و در آن کتابچـه یـا یـک کاغـذی 

عـادی ثبـت نـام کـرده و ویزیـت را دریافـت می کنند.
دفترچـه ثبـت نـام بیمـاران مهـر و امضـا نـدارد و یـا یـک 
دفترچـه شـرکت و موسسـات خصوصـی   ماننـد  دفترچـه 
رسـمی نیسـت کـه براسـاس آن بـه دولـت مالیـه پرداخـت 

. د شو
بـا وجـود این کـه وزارت مالیـه می گویـد: داکتـران مکلـف 
انـد در پایـان هرسـال در فـرم اظهـار نامـه وجـه دریافـت 
سـاالنه خـود را ذکـر نمـوده و براسـاس آن بـه دولـت مالیه 
پرداخـت کننـد؛ امـا باورهـا برایـن اسـت کـه نوشـتن فـرم 
اظهـار نامه تضمین کننده پروسـه شـفاف مالیه دهی نیسـت.
ولـی مسـووالن در وزارت مالیـه تاکیـد دارند که اگـر اظهار 
نامه درسـت و دقیق نوشـته نشـده باشـد, هیات تعیین شـده 
از سـوی وزارت مالیـه آن را بررسـی می کنـد و اگـر تخلف 
صـورت گرفتـه باشـد, آن را بررسـی و بـه وزارت گـزارش 
جریمـه  متخلـف  داکتـران  صـورت  درایـن  کـه  می دهنـد 

شـد. خواهند 
امـا آگاهـان اقتصـادی بدیـن بـاور انـد کـه تحویـل دهـی 
فـرم اظهـار نامـه کـه طبـق میـل داکتـران نوشـته می شـود,  
نمی توانـد تضمیـن کننـده پروسـه شـفاف مالیه دهی باشـد؛ 
زیـرا داکتـران چـون  نام هـای تعـداد مریضانی را کـه روزانه 
و  نویسـند  مـی  معمولـی  کاغذهـای  در  می کننـد  وزیـت 
رسـمیت و مهـر و امضـا نـدارد؛ بنابراین بسـیار به سـاده گی 
می تواننـد مبلـغ دریافت شـده از سـوی مریضـان را اندک و 

ناچیـز نوشـته و از دادن مالیـه فـرار نماینـد.

داکتـران 
میلیـونـر
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