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درحالـی کـه ناامنی و جرایـم جنایی افزایش 
یافتـه و مردم از افراد مسـلح غیرمسـوول به 
جـان آمـده انـد، بـار دیگـر پروسـۀ توزیـع 
کارت اسـلحه از سـوی وزارت داخلـه بعـد 

از دو سـال دوبـاره آغاز شـده  اسـت.
قـوس(   7( سه شـنبه  روز  داخلـه  وزارت 
در یـک اعالمیـه  گفتـه اسـت کـه »پروسـه 
توزیـع جواز حمل اسـلحه از مدت دوسـال 

از  بعـد  بـود،  افتـاده  تعویـق  بـه  بدین سـو 
بازنگـری در طرزالعمـل، تعویـض وسـایل 
تخنیکـی، ایجـاد سیسـتم خـاص امنیتـی و 
درج آن در کلیشـه کارت سـالح، ایجاد یک 
سلسـله سـهولت ها و محدودیت هـای الزم 

دوبـاره آغـاز شـده اسـت.«
وزارت داخلـه افغانسـتان در ایـن اعالمیـه 
گفتـه اسـت کـه »معیاد جـواز حمل سـالح 
از یـک سـال بـه سـه سـال تزییـد یافتـه که 
در بـدل فیـس معیـن بـا توجـه بـه جـواز 
نامـه هـای تجارتـی و اسـناد قانونـی شـامل 

می گـردد.« اجـرا  طرزالعمـل 
»مجـوز حمـل  کـه  اسـت  آمـده  ادامـه  در 
قطـر 7.62  دارای  اسـلحه  بـه  تنهـا  سـالح 
ملی متـری و 9 ملی متـری طبـق طرزالعمـل 
جدیـد توزیـع می گـردد و بـه سـالح هـای 
راکـت و پیـکا غیرمجـاز بـوده و حـق حمل 

ندارنـد.« آن را 
همچنـان وزارت داخلـه تاکیـد کـرده اسـت 
کـه »جـواز حمـل سـالح بخاطـر محافظت 
شـخصی و دفاعـی مشـروع متقاضـی بـوده 

کـه متناسـب بـه حاالت
-1 دفاع در برابر حمله و تعرض

-2 دفاع متناسب با خطر تهدید کننده
-3 دفاع تنها وسیله دفع خطر باشد

-4 همزمان با حمله مقابل باشد
-5 دفـاع در برابـر عمل خـالف قانون و غیر 

باشد عادالنه 
-6 دفـاع کننـده عمـاًل سـبب ایجـاد عمـل 
جرمـی طـرف مقابـل نشـده باشـد، دارنـده 
جـواز اسـلحه حـق اسـتفاده را در حـاالت 

فـوق دارد.
تهدیـد   « کـه  کـرد  تصریـح  اعالمیـه  ایـن 
شـهروندان ،اخـالل امن و نظـم عامه تخلف 
شـمرده می شـود، جـواز حمل سـالح باطل 
گردیـده و با شـخص تخطی کننـده برخورد 

قانونـی صـورت می گیـرد.«

یـا  مسـکونی  واحـد  یک هـزار  تهـداب  سـنگ 
 7 )سه شـنبه،  دیـروز  قطـر،  رهایشـی  مجتمـع 
قـوس( توسـط سـید سـعادت منصـور نـادری، 
و  الغرافـه  موسسـۀ  رییـس  شهرسـازی،  وزیـر 
شـماری از مقام هـای دولتـی در کابـل گذاشـته 

. شـد
سـید سـعادت منصـور نـادری، وزیر شهرسـازی 
و مسـکن در مراسـمی کـه بـه همیـن مناسـبت 
برگزارشـده بـود، گفت کـه مکان پروژۀ سـاخت 
رای زنی هـای  از  پـس  قطـر  رهایشـی  مجتمـع 
زیـاد، جـای داد تصـدی ملی بـس واقـع در مقابل 
سـیلوی مرکـزی در شـهر کابـل انتخـاب شـده  

. ست ا
وزیـر شهرسـازی گفـت کـه بحث های نخسـتین 
در رابطـه بـا ایـن پـروژه، در سـال 1394 آغـاز 
شـد و وزارت شهرسـازی پس از کسـب هدایت 
رییـس جمهـور، تفاهم نامـۀ تطبیق این پـروژه را 
بـا رییس موسسـه الغرافه در شـهر کابـل به امضا 

رسانید.
آقـای نـادری عـالوه کـرد کـه امـور سـاختمانی 
ایـن پـروژه را موسسـه خیریـۀ الغرافـه بـر دوش 
مدیریـت  ضمـن  شهرسـازی  وزارت  و  دارد 
سیسـتم و دیزایـن پـروژه، نظـارت از تطبیـق آن 

را نیـز عهـده دار خواهـد بـود.
در عیـن حـال، وزیر شهرسـازی ایـن را هم چنان 
خاطرنشـان سـاخت کـه رییـس موسسـه الغرافه 
در  مشـارکتی  شـکل  بـه  کـه  کـرده  تعهـد  نیـز 
افغانسـتان، یک صـد میلیـون دالر، سـرمایه گذاری 

نمود. خواهـد 
او عـالوه کـرد کـه تهیـه مسـکن قابـل زیسـت 
شـهدای  ورثـۀ  مسـلح،  قـوای  منسـوبین  بـرای 
نیروهـای دولتـی و سـایر اقشـار کـم در آمـد و 
مسـتحق در اولیـت کاری دولـت وحـدت ملـی 

دارد. قـرار 
آقـای نـادری افزود کـه درجریان چند مـاه آینده، 
شـهروندان افغانسـتان هم چنـان شـاهد افتتـاح و 
تهداب گـذاری هـزاران بـاب اپارتمـان مسـکونی 
مختلـف کشـور  و والیت هـای  کابـل  در شـهر 

بود. خواهنـد 
گفتنی سـت کـه ایـن پروژه شـامل 12 بـالک 14 
طبقه یـی بـا گنجایـش یـک هزاربـاب اپارتمـان 
قبیـل  از  عامـه  سـهولت های  دارای  کـه  بـوده 
سـاحۀ  و  کودکسـتان  مکتـب،  جامـع،  مسـجد 

می باشـد. تجارتـی 
از  افغانسـتان  کـه  سـاخت  نشـان  خاطـر  بایـد 
جملـه  کشورهای سـت کـه بـه اسـاس اطالعات 
وزارت شهرسـازی و مسـکن، شـهروندان آن بـه 
بیش تریـن واحد مسـکونی معیاری قابل زیسـت، 

ضـرورت دارنـد.
شـماری  گذشـته،  سـال های  چنـد  در  هرچنـد 
والیت هـای  و  کابـل  در  مسـکونی  واحـد  از 
افغانسـان سـاخته شـده اند، امـا نظر بـه متقاضیان 
کافـی  کشـور،  شـهروندان  بـرای  ازحـد،  بیـش  

توزیع مجدد کارت اسلحه به افراد از سوی وزارت داخله

سنگ تهداب ۱۰۰۰ واحد مسکونی 
توسط وزیر شهرسازی در کابل 

گذاشته شد

خبر ها فرهنگستان خیابان گزارش سیاست
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حکومت تعهدات  خویش را در قبال حضور کـرزی»حوصـله« نـدارد!

و مشارکت زنان عملی نکرده است
پاکستان و زبان فارسیفتـرت تفـکر

محقق باید له ولس نه بخښنه 

وغواړي او حکومت دې سزا ورکړي
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مکـررِ  هشـدارهای  وجـود  بـا  می رسـد  نظـر  بـه 
ارگ و حتـا برکنـاری برخـی از مقام هـای دولتـی، 
طرفـداران برگـزاری لویه جرگۀ سـنتی هنـوز به این 
بـاور نرسـیده اند کـه راه حِل بحـران کنونی کشـور، 

چنیـن همایشـی بـوده نمی توانـد.
برگـزاری  مـورد  در  سـروصداها  کـه  درحالـی   
از  بـا شـرکت شـمار زیـادی  یـک نشسـِت کالن 
از  قندهـار  در  قومـی  و  سیاسـی  شـخصیت های 
سـوی جنـرال رازق یکـی از حامیـان اصلـی حامـد 
پیشـین داغ شـده اسـت،  کـرزی رییس جمهـوری 
روز دوشـنبه رییـس اجرایـِی کشـور در واکنـش به 
فراخـواِن لویـه جرگـه از سـوی برخـی حلقـات، 
اعـالم کـرد کـه چنیـن جرگه یـی نمی توانـد راه حِل 
بـرای حـل مشـکالت کشـور  قانونـی  و  مناسـب 

 . شد با
رییـس اجرایـی، بـه برگـزاری انتخابـات پارلمانـی 
تعیین شـده  تاریـخ  در  ولسـوالی ها  شـوراهای  و 
تأکیـد کـرد و گفـت کـه راه حل هـای دیگـر مثـل 
تشـکیل حکومـت موقـت و برگـزاری لویـه جرگۀ 
را  مشـکل  و  انـد  ناکارآمـد  نسـخه  های  سـنتی، 
حـل نخواهنـد کـرد. عبـداهلل عبـداهلل گفـت: »توقع 
مـا از سیاسـت مداران ایـن اسـت کـه سیاسـت را 
بیشـتر در مسـیر سـالم قـرار بدهنـد و چنـد روزی 
حوصلـۀ بیـرون بودن از حکومت را داشـته باشـند. 
از دموکراسـی و مردم سـاالری وقتـی کـه صحبـت 
می کنیـم، بایـد رسـمی از خـود به  جـا بگذاریـم که 

آینـده سـِر آن بنـا شـده بتوانـد.« 
اکنـون سـوال این جاسـت که چـرا سـران حکومت 
وحـدت ملـی، برگـزاری لویـه جرگـه را راه حـِل 
کشـور  فعلـی  مشـکالِت  حـل  بـرای  مناسـب 
نمی داننـد، درحالـی کـه مخالفـاِن سیاسی شـان باور 
بـه راه حلـی  دارنـد کـه چنیـن نشسـتی می توانـد 

مناسـب بـرای مشـکالت منتهـی گـردد؟
 بـه بـاور بسـیاری از تحلیل گـران، دولـت وحـدت 
ملـی برگـزاری لویـه جرگـۀ سـنتی را در شـرایط 
فعلـی کشـور، نوعـی کودتـای سـفید علیـه خـود 
محاسـبه کـرده و بـه ایـن نتیجه رسـیده کـه افرادی 
کـه حـاال از قـدرت سیاسـی هـم برخـوردار انـد و 
عمدتـًا در اطـراِف آقـای کـرزی رییـس جمهـوری 
پیشـین حلقـه زده انـد، بـا راه انـدازی لویـه جرگـۀ 
مسـالمت آمیز  راهـی  کـه  نمی خواهنـد  سـنتی 
کشـور  مشـکالت  حـل  بـرای  خیرخواهانـه  و 
ایـن  برگـزاری  بـا  آنـان  بـل  کننـد،  جسـت وجو 
نشسـت می خواهنـد بـه هدف هـای سیاسـی خـود 
کـه عمده تریـن آن، نقطـۀ پایـان گذاشـتن بـه عمـر 

دولـت فعلـی اسـت، برسـند. 
چنیـن احتمالـی دور از انتظـار هـم نمی نمایـد؛ زیرا 
آقـای کـرزی و اطرافیـاِن او از زمانـی کـه از قدرت 
کنـار رفتـه اند، بـه گونه هـای متفاوتـی همچنان در 
کار دولـت و دولـت داری  حـاِل دسـت اندازی در 
بـوده انـد. سـران دولت وحـدت ملی بـدون این که 
به صورت مشـخص از کسـی نـام بگیرنـد، اکثراً از 
موجودیـِت یـک دولـت در سـایه سـخن می گویند. 
چنیـن دولـت در سـایه یی در کجـا می تواند باشـد؟ 
آیـا غیـر از ایـن اسـت که منظـور آنـان از دولت در 
سـایه، خانـۀ آقای کرزی اسـت که همچنـان قدرتی 
در برابـر قـدرت حاکمـاِن فعلـی علم کرده اسـت؟ 
امـا موافقـاِن برگـزاری لویـه جرگـه هدِف خـود از 
راه انـدازی چنین نشسـتی را تنها پایـان دادن به عمر 
دولـت وحـدت ملـی نمی دانند و حتا آنـان از چنین 
قصـد و نیتـی سـخن نمی گوینـد. حامیـان برگزاری 
لویـه جرگـه دلیـل چنیـن فراخوانـی را سروسـامان 
بخشـیدن به اوضاع بـد امنیتی، سیاسـی و اجتماعِی 

کشـور می داننـد کـه از آغاز بـه کارِ دولـت وحدت 
ملـی به شـدت حـاد شـده اسـت و بیـِم آن مـی رود 
کـه کشـور را بـه سـمت خطرناکـی سـوق دهـد. 
آنـان بـه ایـن نظـر انـد کـه دولـت وحدت ملـی به 
اصلی تریـن وظایـِف خـود در عرصۀ سیاسـی عمل 
نکرده و به همین دلیل، کشـور را بیشـتر از گذشـته 

به سـمت بحـران برده اسـت. 
بـه گفتـۀ موافقـان برگـزاری لویـه جرگـۀ سـنتی، 
یکـی از عمده تریـن وظایـف دولـت وحـدت ملـی 
کـه در توافق نامـۀ سیاسـِی ایجـاد ایـن دولـت نیـز 
تذکـر رفتـه، برگـزاری انتخاباِت به موقـع با اصالح 
نظـام انتخاباتی و بعـد برگزاری لویـه جرگۀ تعدیل 
قانـون اساسـی بـود، کـه هیچ کدام از سـوی سـران 
دولـت جـدی گرفتـه نشـدند. بـه گفتـۀ موافقـان 
برگـزاری لویـه جرگـۀ سـنتی، اگـر دولـت وحدت 
ملـی به وظایـِف خود مطابـق به توافق نامۀ سیاسـی 
عمـل می کـرد، امـروز ضرور نبـود که آن ها دسـت 
و آسـتین بـاال بزننـد و برای نجاِت کشـور بـه زعِم 

خـود وارد میدان شـوند. 
بـا ایـن همـه، چـه موافقـاِن لویـه جرگـه راسـت 
بگوینـد و یـا چـه مخالفـان آن کـه عمدتـًا سـران 
نظـام هسـتندـ، تقابـل دو جنـاح داخـل و بیـرون 
و  پیش بینی ناپذیـر  تبعـاِت  می توانـد  حکومـت  از 
حتـا خطرناکـی را رقـم بزنـد. هیـچ معلـوم نیسـت 
کـه از دروِن یـک نشسـِت سـنتی کـه حتـا آجندای 
مشـخصی نیـز برای آن در نظر گرفته نشـده اسـت، 

چـه بیـرون خواهد شـد. 
آقـای کـرزی و اطرافیـاِن او افـزون بـر این کـه از 
دولـت وحـدت ملـی دِل پُرخونی دارنـد، از جامعۀ 
جهانـی نیـز به شـدت نـاراض انـد. اگـر کار و زمامِ 
امـور بـه دسـِت آقـای کـرزی باشـد، بـدون یـک 
نیروهـای خارجـی  بـه خـروج  امـر  تأمـل  لحظـه 

از کشـور خواهـد داد. امـا آیـا چنیـن عملکـردی 
می توانـد کشـور را از بحرانـی که در آن دسـت و پا 

می زنـد، نجـات دهـد؟
مسـلمًا نبایـد دل بـه حرکت هایـی بسـت کـه پیامد 
بـر  کـرزی  آقـای  نیسـت.  پیش بینـی  قابـل  آن هـا 
اسـاِس یـک سـری محاسـباِت غیرواقعـی، بـه ایـن 
نتیجـه رسـیده کـه مشـکل اصلی کشـور نـه داعش 
اسـت و نـه طالبـان، بـل امریـکا و دولتی سـت کـه 
تحـت حمایـِت آن قـرار دارد و اگـر بـه ایـن دو 
مشـکل اصلـی رسـیده گی شـود، مشـکل طالبـان و 
داعـش کـه از فروعـاِت آن اسـت، خـود بـه خـود 

می شـود.  حـل 
امـا آیـا بـه راسـتی چنین اسـت و به محـض بیرون 
شـدِن نیروهـای خارجـی، مشـکل طالبـان و داعش 
نیـز رفـع می شـود و دیگـر تهدیـدی متوجه کشـور 
نگـه  دسـت  بایـد  کـه  همین جاسـت  نیسـت؟!... 
داشـت و متوجـه حرکت هـای خـود بود. چـون به 
هیـچ صـورت نمی تـوان بـا قاطعیـت قبول کـرد که 
با بیــرون شـدن نیروهای خارجی، افغانسـتان نیز از 
چنـگال تروریسـم و خشـونت نجات پیـدا می کند. 
رسـیدن بـه صلـح و امنیـت از خواسـت های اصلی 
مـردم افغانسـتان اسـت و اگـر چنیـن خواسـتی بـا 
آیـد،  بـه دسـت  برگـزاری نشسـت کالِن مردمـی 
بـدون شـک از حمایـِت مـردم برخـوردار خواهـد 
داشـته  وجـود  می توانـد  ضمانتـی  چـه  امـا  شـد، 
باشـد کـه بـا برگـزاری لویـه جرگـه و حتـا بیـرون 
شـدن نیروهـای خارجـی، مـا بـه چنیـن خواسـتی 
برسـیم؟ نشـود کـه یـک بـار دیگر کشـتی شکسـتۀ 
کشـور بـدون آن که به سـاحل نجات نزدیک شـود، 
در گردابـی پُرآشـوب تر و سرنوشـِت نامعلوم تـری 

کند! سـقوط 
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احمــد عمران

کـرزی
»حوصـله« نـدارد!

 

اخیـراً سـخنان آقـای محقـق، معـاون دومِ ریاسـت اجرایی، 
واکنش هـای مختلفـی را برانگیختـه اسـت. ریاسـت اجرایی 
ریاسـت جمهوری  ارگ  و  افغانسـتان  پارلمـان  ریاسـت  و 
تنـدی  واکنش هـای  این بـاره  در  نماینـده گان،  مجلـس  و 
از  زیـادی  شـماری  حـال،  عیـن  در  و  داده انـد  نشـان 
کاربـراِن شـبکه های اجتماعـی نیـز واکنش هـای متفـاوت و 

داشـته اند.  وی  اظهـاراِت  مـورد  در  چندبُعدی   یـی 
محقـق، در نشسـت بیـداری اسـالمی در تهران، از شکسـت 
عـراق و سـوریه و سـهم گیری  در  ایـران  توسـط  داعـش 
لشـکر فاطمیون که در آن شـماری از افغانسـتانی های شـیعه 
نیـز حضـور داشـته اند و ظاهـراً بـه دالیـِل مذهبـی بـه آن 
صـف پیوسـته بودنـد، قدردانـی کـرده و ایـن پیـروزی را 
بـه آنـان تبریـک گفته اسـت. امـا برخـی اظهـاراِت مقاماِت 
رسـمی و غیررسـمی در برابـر آن اظهـارات و نحـوۀ دفاعیۀ 
محقـق، یـک رویارویـی تـازه  را در کشـور نشـان می دهد و 
در عیـن حـال، ثابـت می کند کـه موضع گیری های سیاسـی 
در افغانسـتان همـواره می توانـد بـه موضع گیری هـای نیابتِی 

گروه هـای رقیـب و کشـورهای رقیـب منتهی شـود. 
فضـای افغانسـتان بـه گونه یـی اسـت کـه هـر اظهارنظـر 
و  قدرت هـا  از  یکـی  منافـِع  جنـِب  در  مسـلمًا  سیاسـی 
کشـورها و یـا گروه هـا تفسـیر می گـردد و چنین تفسـیری، 
بـارِ تهمـت و اتهـام را نیـز بـا خـود حمـل می نمایـد. امـا 
در ایـن نیـز شـکی نیسـت کـه سیاسـت مداراِن افغانسـتانی 
اکثـراً سـعی می کننـد حرف هـا و حرکات  شـان را بـا ذایقـۀ 
حامیـاِن خارجی شـان تنظیـم کننـد و در ایـن میـان، کمتـر 
یافـت کـه هماننـد احمدشـاه  را می تـوان  سیاسـت مداری 
مـردم  منافـع و مصالـِح  بنیـاد  بـر  فقـط  فقـط و  مسـعود، 

افغانسـتان اظهارنظـر کنـد.
و  مخالفت هـا  و  محقـق  اظهـارات  متأسـفانه  حـاال  امـا 
دو  کـه  شـده اند  منسـجم  چنـان  آن  سـِر  بـر  دفاعیه هـا 
صـِف ایـران و امریـکا را بـه ُرخ می کشـند و در برخـی از 
تبصره هـا کـه در شـبکه های اجتماعی صورت گرفته اسـت 
نیـز، نوعـی جبهه آرایـِی مذهبـی را می تـوان مشـاهده کـرد. 
ایـن وضعیـت، بـا توجـه به شـرایطی کـه مـردم در آن قرار 
دارنـد و کشـور تجربـه می کنـد، وضعیـِت مطلوبـی ارزیابی 
نمی گـردد و  بـا توجـه به حسـاس بـودن و پروژه یـی بودِن 
برجسـته  را  مذهبـی  نـزاع  خطـِر  افغانسـتان،  در  بازی هـا 

می سـازد. 
اظهـارت محقـق و یـا هـر سیاسـت مدارِ دیگـر بایـد در هر 
مـکان و زمانـی، بـر بنیـاد منافـع کشـور و مصالـِح مـردم 
اسـتوار باشـد، تـا مبادا یـک اظهارنظِر خام، دوسـتی و تبانی 
بـا یـک قطـِب سیاسـِت منطقه یـی و رویارویـی بـا قطـِب 
دیگـر تأویـل گـردد و سـرانجام همـۀ سیاسـت مداراِن ما در 
محـور منافـع دیگران، کشـور را به یک جنـِگ نیابتی و یک 

فصـِل خونیـِن تازه تر بکشـانند.
بـا ایـن حسـاب، مخالفـت یـا موافقـت بـا چنیـن اظهاراتی 
بایـد بـا ایـن دقـت و احتیاط صـورت گیرد که جامعـه را به 
سـمِت رویارویـی مذهبـی نکشـاند و کار دشـمنان وحدِت 
مـردم افغانسـتان را آسـان نسـازد. همیـن اکنـون تالش های 
زیـادی وجـود دارد که جنگ مذهبی در کشـور سـامان داده 
شـود و ایـن تالش هـا در هـر دو طـرِف قضیـه ادامـه دارد، 
امـا خوشـبختانه شـعور بلنِد مـردم افغانسـتان تا کنـون مانِع 
بزرگـی بـر سـِر ایـن فتنه انـدازی بـوده اسـت. بنابرایـن چه 
محقـق و چـه هـم هـر سیاسـت گِر دیگـری باید سـعی کند 
کـه تبعاِت حرفـش را به درسـتی تخمین نماید تا ناخواسـته 
ماجـرای تازه یـی بـرای کشـورِ ماجـرازدۀ ما خلـق نگردد. 

بیدادگری هـای  آتـِش  در  کـه  سال هاسـت  افغانسـتان 
مختلـف می سـوزد و ایـن رونـد همچنـان ادامـه دارد، امـا 
چنیـن  در  مردم دوسـت  و  میهن دوسـت  سیاسـت مداراِن 
شـرایطی نیـز مصالـح اولیـای کشـور را مراعـات می کننـد 
و اجـازه نمی دهنـد کـه تنورهـای تازه تـری در ایـن کشـور 
افروختـه شـود. مـا ضمـن این که حـِق مخالفـت و موافقت 
بـا اظهـاراِت محقـق را محفـوظ می دانیـم، بـر ایـن نکتـه 
تأکیـد می ورزیـم کـه سیاسـت مداران و نخبـه گاِن کشـور 
باید اظهارات شـان را از فیلتر جامعه شناسـِی سیاسـِی کشـور 
عبـور دهنـد؛ زیرا امـروزه تکنالوژی اطالعـات و ارتباطات، 
را  واکنش هـا  و  کنش هـا  انتشـارِ  دامنـۀ  و  سـرعت  چنـان 
شـدت بخشـیده که گاهـی یک لغـزِش زبانـی می تواند یک 

فاجعـۀ جهانـی را رقـم بزنـد!

اظـهاراِت محـقق 
و بـی دقتـِی سیاسیـون
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داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی 
دیــروز  کــه  ملــی،  وحــدت  حکومــت 
»نشســت  در  قــوس(   7( شــنبه  ســه 
در  زنــان  اقتصــادی  توانمند ســازی  ملــی 
چارچــوب اهــداف توســعۀ پایــدار« صحبــت 
می کــرد، گفــت کــه بــدون ســهم بــارز زنــان 

نمی یابــد. تحقــق  پایــدار  توســعه 
ــه حضــور  ــرد ک ــح ک ــی تصری ــس اجرای ریی
زنــان در دولــت و صحنــه تنهــا یــک ســلیقه 
و یــک تعهــد محــض بــه جامعــه بین المللــی 
ــه و  ــه ضــرورت اساســی جامع نیســت، بلک

ــد.   ــتان می باش ــردم افغانس م
ــتیابی  ــرای دس ــه ب ــزود ک ــداهلل اف ــای عب آق
بــه اهــداف توانمندســازی اقتصــادی زنــان و 
ســهم اساســی و موثــر آنــان ضــروری اســت 
ــن  ــوب در ای ــۀ مطل ــه نتیج ــت ب ــا حکوم ت

ــد.  راســتا دســت یاب
حضــور  روی  حکومــت  کــه  گفــت  او 
ــی  ــای مل ــان در برنامه ه ــر زن ــگ و موث پررن
ــعه  ــداف توس ــهروندی، اه ــاق ش ــد میث مانن
پایــدار، چارچــوب ملــی صلــح و توســعه و 
ــان  ــی توانمندســازی اقتصــادی زن ــۀ مل برنام
ــه توانمنــدی  ــان ب تاکیــد کــرده اســت تــا زن

ــد. ــت یابن ــادی دس اقتص
ــادآور شــد کــه حکومــت  ــی ی رییــس اجرای
تمــام تعهــدات  خویــش را در قبــال حضــور 
و مشــارکت زنــان عملــی نکــرده اســت؛ امــا 
ــش رو  ــران آن در مســیر پی ــرای جب ــالش ب ت
ــارکت  ــدم مش ــۀ او، ع ــه گفت ــان دارد. ب جری
ــان  ــود آن ــا روی خ ــه تنه ــان ن ــی زن سیاس
بلکــه روی اوضــاع ُکلــی کشــور نیــز تاثیرات 

ــت.  ــد گذاش ــا خواه ــی به ج منف
آقــای عبــداهلل ضمــن تاکیــد مجــدد بــر 
ــارکت  ــتای مش ــت در راس ــدات حکوم تعه
ــان،  ــادی زن ــازی اقتص ــی و توانمندس سیاس
ــی  ــه تمــام نهادهــای مســوول دولت گفــت ک
ــی  ــاط هماهنگ ــن ارتب ــه در ای ــد ک مکلف ان
الزم و همــکاری نزدیــک داشــته باشــند.

آقــای عبــداهلل در بخــش دیگــر از ســخنانش 
ــت 17 هــدف توســعه  ــر ضــرورت و اهمی ب
ــری  ــه رهب ــت ک ــرد و گف ــد ک ــدار تاکی پای
حکومــت وحــدت ملــی متعهــد بــه تعقیــب 

ــند.  ــداف می باش ــن اه ــل ای ــق کام و تطبی
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــۀ او، ب ــه گفت ب
اجرایــی  کمیته هــای  پایــدار  توســعه 
ــان  ــی الزم را می ــا هماهنگ ــد ت ــاد گردی ایج

ســازمان های  و  خارجــی  کشــورهای 
بین المللــی بــا وزارت هــا و نهادهــای دولتــی 

ــد. ــام دهن انج
رییــس اجرایــی اظهــار داشــت کــه در تمــام 
نشســت های شــورای وزیــران گزارش هــا 
از پیشــرفت  و چالــش   کارهــا در زمینــٔه 
ــه صــورت جــدی  اهــداف توســعه پایــدار ب

پیگیــری و بررســی می گــردد.
ــودن و  ــدار ب ــه پای ــت ک ــداهلل گف ــای عب آق
ملــی شــدن دو شــاخص عمــدٔه اهــداف 
ــه  ــن برنام ــا ای ــد ت ــدار می باش ــعه پای توس
ــی  ــدی کشــور عمل ــرایط و نیازمن ــق ش مطاب

ــود. ش
ــه  ــرد ک ــد ک ــور تاکی ــی کش ــس اجرای ریی
نتیجــٔه کار نبایــد تنهــا بــه پـُـر کــردن جــدول 
و تعییــن یــک معیــار خالصــه شــود و بایــد 
ــردم  ــی م ــه در زنده گ ــن برنام ــق ای ــا تطبی ب

ــد. ــود بیای ــوس به وج ــرات ملم تغیی
آقــای عبــداهلل گفــت کــه از بیــن بــردن فقــر، 
زراعــت پایــدار، تامیــن صحــت بــرای همــه، 
آمــوزش بــا کیفیــت، تســاوی جنســیتی، 
انــرژی  تامیــن  و  زنــان  توانمندســازی 
ــدار  ــن اهــداف توســعه پای ــدار از مهمتری پای
ــدی  ــرایط و نیازمن ــق ش ــه مطاب ــد ک می باش

ــت. ــده اس ــخیص ش ــتان تش افغانس
ــه  ــش جامع ــی، نق ــس اجرای ــان، ریی هم چن
ــن  ــق ای ــرام را در تحق ــای ک ــی و علم مدن
اهــداف و آوردن اصالحــات در تمام ســطوح 

ــرد. ــان ســتایش ک ــد و از آن ــار خوان پُرب
از ســویی هــم، در ایــن نشســت وزیــر 
ــی  ــدار یک ــعه پای ــت: توس ــان، گف ــوز زن ام
ــی  ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــداف اصل از اه
اســت کــه در راســتا آن گام هــای موثــر 

ــت.  ــده اس ــته ش برداش
ــزود کــه  ــان، اف ــور زن ــر ام ــر نظــری وزی دلب
حضــور و مشــارکت زنــان در نهادهــای 
دولتــی و در ســطح رهبــری حکومــت را 
می تــوان نشــان از توانایــی زنــان در امــر 

دانســت.  تصمیم گیری هــا 
وزیــر امــور زنــان اضافــه کــرد کــه حکومــت 
ــازی  ــرای توانمند س ــی ب ــۀ بین الملل و جامع
و ارتقــای زنــان در افغانســتان متعهــد هســتند 
و ایــن رونــد به شــکل جــدی از طــرف 
ــری می شــود. ــی پیگی ــت وحــدت مل حکوم

یـک عضو کمیسـیون انتخابات می گوید 
هیـچ کس انتظـار یک انتخابـات خوب 
و شـفاف را نداشـته باشـد، زیـرا چنین 
چیـزی ممکـن نیسـت. او امـا می گوید 
زمـان  در  انتخابـات  شـک  بـدون  کـه 
معیـن آن برگـزار خواهـد شـد؛ ولی نه 
یـک انتخابات شـفاف، سـالم و عادالنه.
کـه  انتخابـات  کمیسـیون  عضـو  ایـن 
بـه  شـود،  گرفتـه  او  نـام  نمی خواهـد 
کشـورهای  گفـت:  مانـدگار  روزنامـۀ 
خریـداری  بـرای  کمک کننـده 
ماشـین های بایمتریـک بـا مـا همکاری 
خارجی هـا  ایـن  بنابرایـن  نمی کننـد؛ 
در  سـالم  انتخابـات  یـک  کـه  هسـتند 

نمی خواهنـد. را  افغانسـتان 
او می گویـد: جامعـۀ جهانـی در صـدد 
یـک انتخابـات مملو از تقلـب و تخلف 
زمانی کـه  زیـرا  هسـتند؛  افغانسـتان  در 
ماشـین های  خریـداری  بـرای  مـا 
بای متریـک تقاضـا کمـک کردیـم، بـه 
مـا گفتنـد که بـا همان سیسـتم گذشـته 

انتخابـات را برگـزار کنیـد.
همـکاری  پـس  گفـت:  همچنـان  او 
بدیـن  بین المللـی  دوسـتان  نکـردن 
معناسـت کـه اصاًل ایـن جامعـۀ جهانی 
اسـت کـه انتخابات سـالم و شـفاف در 
افغانسـتان را نمی خواهنـد؛ اگـر نـه مـا 
بـرای یـک انتخابات سـالم و شـفاف از 

هـر نـوع تـالش دریـغ نکردیـم.
ایـن سـخنان در حالـی ابـراز می شـود 
کـه چنـد پیـش نماینـدۀ اتحادیـه اروپا 
از برگـزاری یـک انتخابـات شـفاف و 
عادالنـه در افغانسـتان اعـالم حمایـت 
جهانـی  جامعـۀ  کـه  گفـت  و  کـرد 
خواهـان یک انتخابات سـالم و شـفاف 
در افغانسـتان اسـت و بـرای برگـزاری 
هرنـوع  آمـادۀ  سـالم  انتخابـات  یـک 

هسـتند. حمایـت  و  همـکاری 
بـا ایـن حـال جنـرال نیکلسـن فرماندۀ 
عمومـی ماموریـت حمایـت قاطـع در 
افغانسـتان  در نشسـتی در والیـت کندز 
گفته اسـت کـه انتخابات افغانسـتان در 

امنیـت کامـل برگـزار خواهد شـد.
حکومـت  رییس اجرایـی  داکترعبـداهلل 
وحـدت ملی نیـز تاکید دارد کـه جامعۀ 
جهانی متعهـد برحمایـت از تالش های 

بخش هـای  در  افغانسـتان  دولـت 
گوناگـون شـده اسـت.

رییـس اجرایـی حکومت وحـدت ملی 
روز  بـه  وزیـران،  شـورای  جلسـۀ  در 
آذر، گفـت کـه در  دوشـنبه 6 قـوس/ 
سـفرش به امریـکا و کانـادا، بحث هایی 
در مـورد انتخابات های آیندۀ افغانسـتان 

است. داشـته  
رییس اجرایی گفته اسـت کـه انتخابات 
آینـده، در سـطح بـاالی از شـفافیت و 
و  شـد  خواهـد  برگـزاری  آن  عادالنـه 
افـزود کـه نمی خواهیـم کـه خاطـرات 
ناگـواری  تاثیـرات  کـه  گذشـته  تلـخ 
حتـا  و  افغانسـتان  وضعیـت  بـاالی 
وضعیـت امنیتی و حکوت داری کشـور 

داشـته، دوبـاره تکـرار شـود.
می گوینـد  انتخاباتـی  نهادهـای  امـا  و 
و  ملـی  شـورای  آینـده  انتخابـات  کـه 
شـورای ولسـوالی ها از همیـن حـاال بـا 
شـیوه های فرا قانونی درحال مهندسـی 
شـدن اسـت و ایـن امـر مـردم و نهـاد 
هـای مدنـی را سـخت نگـران سـاخته.
مسـووالن تیفـا یا بنیاد انتخابات شـفاف 
افغانسـتان می گویـد: محمد اشـرف غنی 
در حالـی فرمانـی در خصوص آغاز کار 
کمیتـۀ گزینـش را صادر کرده اسـت که 
تقریبـاً هفـت مـاه بـه تاریخ اعالم شـدۀ 
شـوراهای  و  ملـی  شـورای  انتخابـات 

والیتـی باقی مانده اسـت.
نعیـم ایـواب زاده رییـس تیفـا  ضمـن 
غیـر  را  حکومـت  اقـدام  ایـن  این کـه 
امـروز  می گویـد:  می خوانـد،  قانونـی 
برگـزاری  بـرای  را  شـرایط  حکومـت 
نـا  حتـا  و  دشـوار  شـدیداً  انتخابـات 

اسـت. سـاخته  ممکـن 
ایواب زاده تاکید کرد: انتخابات شـورای 
ملـی، قانونـاً بایـد حدود دو و نیم سـال 
قبـل برگـزار می شـد؛ امـا بنابـر مشـکل 
تراشـی های حکومت، ایـن انتخابات از 

برگـزاری بـه موقع بـاز ماند. 
ایـواب زاده افـزود: اکنـون بیـش از دو 
سـال تاخیـر و بـا توجـه بـه زمـان کـم 
و  پیچیده تـر  وضعیـت  مانـده،  باقـی 
دشـوارتر از هـر زمانی به نظر می رسـد. 
تالش هـای  و  کارهـا  نتایـج  تنهـا  نـه 
صـورت گرفتـه جهـت تامین شـفافیت 

و اصالحـات انتخاباتـی عملی نشـده و 
از قیـد توجـه به دور گذاشـته شـده، بل 
بـه صورت عمـدی، اقدامـات و اعمالی 
جهـت تخریـب پروسـۀ نیـز صـورت 

می گیـرد.
نجیـب اهلل  برکنـاری  دنبـال  بـه  امـا  و 
احمدزی از ریاسـت کمیسیون انتخابات 
جمهـوری  ریاسـت  ارگ  افغانسـتان، 
حکمـی دربـارۀ ازسـرگیری کار کمیتـۀ 
کمیسـیون های  اعضـای  گزینـش 

اسـت. کـرده  صـادر  انتخاباتـی 
تنـد  انتقـادات  بـا  ارگ  اقـدام  ایـن 
نهادهـای انتخاباتـی مواجه شـده و آنان 
ایـن اقـدام حکومـت را خـالف قانـون 

عنـوان کـرده انـد.
یوسـف رشـید، عضـو کمیتـۀ گزینـش 
گفتـه کـه کمیتّـۀ گزینـش یـک سـال 
ارگ  بـه  نفـر   21 معرفـی  بـا  پیـش، 
ریاسـت جمهوری تمـام کارهایش را در 
مورد کمیسـیون مسـتقل انتخابات پایان 

داده بـود.
ایـن عضـو کمیتـه گزینـش تاکیـد کرد 
 21 میـان  از  جمهـوری  ریاسـت  کـه 
نفـر، شـش تـن آن هـا را در کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات تعییـن کـرد و اکنون 
فهرسـت چهـار ده نفـر دیگـر در ارگ 

دارد. وجـود  ریاسـت جمهوری 
رشـید افـزوده کـه قانـون انتخابـات بـه 
رییس جمهـور صالحیـت داده اسـت تا 
از میـان چهـارده نفـر که واجد شـرایط 
در کمیسـیون مسـتقل انتخابات هستند، 
یکـی از آن هـا را بـه عنوان کمیشـنر در 

ایـن کمیسـیون معرفـی کند.
او همچنـان گفـت: امـا ایـن کـه چـرا 
نفـر   14 میـان  از  جمهـوری  ریاسـت 
در  را  آن هـا  از  یکـی  شـرایط  واجـد 
معرفـی  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
بـرای  کـه  اسـت  سـوالی  نمی کنـد، 
نهادهـای  گزینـش،  کمیتـۀ  اعضـای 
انتخاباتی و مردم افغانسـتان مبهم است. 
و امـا تاهنـوز اعضای کمیتـه گزینش در 
مـورد حکـم ریاسـت جمهوری تصمیم 
نگرفتـه انـد که آیـا براسـاس این حکم، 
فعالیت هـای شـان را آغاز کننـد یا خیر.

رییس اجرایی:

حکومت تعهدات  خویش را در قبال حضور 
و مشارکت زنان عملی نکرده است

ابوبکر صدیق

گزارش

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات:

جامعۀ جهانی خواهان انتخابات 
شفاف و سالم در افغانستان نیست

ناجیه نوری
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 از دوا ج   اننوشته     قوانین
*بگوییـد و بشـنوید: اندیشـه های تان را هـر روز با هم به اشـتراک بگذاریـد و به زنده گی 
یک دیگـر هیجـان بدهیـد. بسـیاری از مشـکالت زناشـویی به خاطر ارتباط ضعیف اسـت 
و گاهـی همسـر حتـا مطمیـن نیسـت کـه طـرف مقابل بـه حرف هایـش توجـه می کند یا 
نـه. بنابرایـن، در گفت وگـو توجـه و عالقۀتـان را نشـان بدهیـد و اظهـار نظـر کنیـد. این 
وظیفـۀ هـر دوی شـما اسـت که در گفت وگو شـرکت کنیـد و برای حرف هـای یک دیگر 

ارزش قایل شـوید.
*بوسـه سـالم و خداحافظـی: بـه آغـوش گرفتـن، بوسـیدن و نـگاه و کالم محبـت آمیز 
راه هایـی بـرای ارتبـاط سـرزنده با همسـرتان اسـت. شـاید بوسـیدن و به آغـوش گرفتن 
هـر روزه پیـش از رفتـن بـه سـر کار پیـش پـا افتـاد بـه نظـر بیاید، امـا این چیزی اسـت 
کـه تأثیـر آن را در تمـام طـول روز احسـاس خواهید کرد. فقـط بعد از تجربۀ این مسـاله 
اسـت کـه اگـر یـک روز بـا بی توجهی از همسـرتان جدا شـوید اهمیـت آن را بـه خوبی 

درک خواهیـد کرد.

*بـا هـم خـوش بگذرانیـد: راه  فعالیت هـای هیجـان انگیـز را پیـدا کنیـد: پیـاده روی، 
تماشـای فیلـم، باغچه بانـی نمونه هـای سـاده یی از سـرگرمی های مشـترک هسـتند. ایـن 
فعالیت هـا شـناخت شـما را از یک دیگـر بیشـتر می کنـد. شـاید بعضـی از ایـن خـوش 
گذرانی هـا پـوچ واحمقانـه بـه نظر برسـند امـا می توانند به شـما یادآوری کننـد که چقدر 

فعالیت هـای متفـاوت وجـود دارد کـه می توانیـد بـا هـم از آن لـذت ببریـد.
*در زنده گـی کارهایـی شـخصی داشـته باشـید: تمـام جنبه هـای زنده گی تـان را وابسـته 
بـه همسـرتان نکنیـد. تـالش کنیـد در زنده گـی سـرگرمی شـخصی و دوسـتی جـدا از 
همسـرتان داشـته باشـید. ایـن موضـوع باعـث می شـود کـه شـما شـخصیتی مسـتقل از 
همسـرتان را حفظ کنید و تنها با او تعریف نشـوید. شـما ممکن اسـت آرزوها، انگیزه ها 
و عالقه هایـی داشـته باشـید کـه بخواهیـد مسـتقل از همسـرتان در مـورد آنهـا وقـت 
بگذرانیـد. ایـن کار باعـث می شـود هم زمـان کـه زنده گی مشـترک تان پُـر عاطفـه و پُر از 

وابسـته گی عاطفـی اسـت، جـدای از همسـرتان نیز شـخصی مسـتقل باشـید.
*تصمیم هـای مهـم زنده گی تـان را بـا هـم بگیریـد: تصمیم گیری هـای مالـی، برنامه ریزی 
در مـورد بچـه دار شـدن و یـا کارهـای مربـوط بـه کودکتـان را باید بـا برنامه ریـزی پیش 
ببریـد. همسـرتان نبایـد حـدس بزند که شـما چـه برنامه های مالـی داریـد و نباید طوری 
رفتـار کنیـد کـه گویـی همسـرتان حقـی بـرای اظهـار نظـر در ایـن مـورد نـدارد. بعضی 
مواقـع تصمیم گیری هـای اشـتباه مالـی باعـث جدایی می شـود. شـما بایـد در ایـن موارد 
بـا هـم بحـث کنیـد و با هـم تصمیم بگیریـد و در مـورد تصمیمات اشـتباه هـر دو با هم 

مسـوولیت آن را قبـول کنید.
*دعواهـای هدف منـد: نبایـد تصـور کنیـد دعـوا اتفاقـی بد اسـت، جـر و بحـث و دعوا 
نیـز اگـر بـا هـدف باشـد می توانـد نتایـج مثبت باشـد. شـما بایـد بدانیـد تمـام زوج ها با 
هـم جـر و بحـث دارنـد، و دعـوا کـردن به خـودی خود نشـان دهنـده مشـکل در رابطۀ 
تـان اسـت. دو طـرف بایـد به طور منطقـی و عادالنه حد خـود را در ایجـاد یک درگیری 
بسـنجد و سـهم خـود را در ایـن مـورد بپـردازد. هیچ گاه حق بـه جانب نباشـید و جرأت 
معذرت خواهـی داشـته باشـید. در آخـر دعـوا بایـد بتوانیـد بـا صراحـت آنچه کـه باعث 
ناراحتی تـان شـده را بیـان کنیـد و راه حـل مطلوبـش را پیدا کنیـد. این شـفافیت می تواند 
باعـث پیـدا کـردن راه حلـی بینابینـی بـدون دل خوری شـود و حتا بـه برنامه ریـزی برای 

ایجـاد رابطه یـی بهتر و شـادتر شـود.
*بـرای ایجـاد صمیمیـت وقـت بگذاریـد: یکـی از راه های یـادآوری جذابیت همسـرتان 
بـرای خودتـان و او و ایجـاد صمیمیـت از طریـق رابطـۀ جنسـی اسـت پس بـرای رابطۀ 
جنسـی وقـت بگذاریـد هـر چند در شـرایط اجتماعـی امروزی این کار سـاده نیسـت؛ به 
نیازهـای یـک دیگـر توجـه کنید و تنها به لـذت بردن خود فکـر نکنید. امـا صمیمت تنها 
بـه معنای رابطه جنسـی نیسـت، بوسـیدن، نوشـیدن یـک چـای در یک فضای عاشـقانه، 

هدیه هـای عاشـقانه همه گـی در ایجـاد صمیمیـت تأثیـر دارند.

و  زمانی  و  تاریخی  واقعیت  یک  فترت 
و  فروهشته گی  و  ناتوانی  با  که  است  عینی 
شکسته گی و ضعف و فاصله افتاده گی، معنا 
یک  وقتی  می کند  عیان  را  خود  مفهوم  و 
غیبت  جریان فکری و علمی دچار رکود و 
توسعه  و  تولید  و  پویایی  و  رشد  از  و  شد 
ایستاد، حالت توقف و فترت پیش می آید این 
تاریخی است؛  و  زمانی  حالت یک ویژه گی 
واقعۀ  یا  اتفاق  و  حادثه  دو  بین  دورۀ  مثاًل 
فاصلۀ  تا  امپراتوری  مثل دورۀ یک  تاریخی، 
تولید  در  رکود  دورۀ  مثل،  دیگر؛  امپراتوری 
ترویج علم و دورۀ رشد و توسعه علمی  و 
و  پرداختن  اینجا،  در  تفکر  فترت  از  منظور 
بررسی کردن و تحلیل و تأمل و تعمق کردن، 

در وضعیت تفکر در قرون وسطی است.
منظور از فترت تفکر چیست؟

از  طوالنی  و  بزرگ  بخش  وسطی  قرون 
تبار و ریشۀ بسیاری  تاریخ ما آدمیان است؛ 
از موضوعات و مسایل و مباحث و مطالب 
قرون  همین  در  ما،  آیندۀ  شاید  و  امروزی 
وسطی نهفته و خفته است؛ به عبارت دیگر، 
و رسمی  مدرن  تاریخ  نصف  به  می توان  آیا 
هویت  از  می توان  آیا  بود؟  تفاوت  بی  بشر 
و تحوالت و تغییرات و وقایع امروز، بدون 
توجه به بن مایه ها و ریشه ها و تبارهای آنها، 
که قطعًا بخشی از آنها در دوران قرون وسطی 
بوده است، بحث و تحقیق و جست و جو به 

میان آورد؟
تفکر و عقالنیت، در مقابل جهالت و نادانیت 

هم  و  دارد  تبار  و  تاریخ  تفکر  هم  است؛ 
جهل و جهالت در زمان و مکان ظهور پیدا 
می کند؛ عصیان های آدمی، ریشه در جهل ها 
و  پوشی  حقیقت  دارد،  انسان  نادانی های  و 
واقعیت پنهانی، اصل و منشأء در حماقت و 
و  حقیقی  و  حق  امر  که  چرا  دارد،  نافهمی 
واقعی را قابل پوشاندن نیست و دیر یا زود 
ُرخ می تاباند؛ لیکن، عصیان ها و طغیان ها، با 
فترت تفکر و فتوری اندیشه، نسبت الینفک 
دارد؛ پاره و مقطعی از قرون وسطی، عرصه 
و  سرکشی ها  و  خشونت ها  و  عصیان ها 

شکسته گی های تفکر و علم بوده است.
تفکر پناه گاه معنوی و معنایی و رهایی انسان 
است؛  تاریخی  و  زنده گی  بن بست های  از 
راه  گشایش،  و  رهایش  راه  است،  راه  تفکر 

کردن  پیدا  نسبت  و  اتصال 
و سازگاری و هم آهنگی حمکت آسمانی و 
حکمت انسانی؛ حکمت درون و باطن جهانی 
و حکمت انسانی و روح نهانی. حال در نظر 
بگیرید، اگر تفکر دچار و گرفتار و اسیر گردد 
و در بند افتد، چه بر سر انسان و زنده گی و 
جامعه و سرنوشت می آید؟! بخشی از قرون 
هشتم  و  هفتم  و  ششم  قرون  یعنی  وسطی 
خصوصًا دوره اسارت تفکر بوده است؛ دوره 
و تاریخی که تفکر هم به اسارت رفته است، 
و هم شرایط امکان تفکر، مفقود گشته است؛ 
تولید  شرط  موانع،  فقدان  و  شرایط  وجدان 
فکر و توسعه علم است، سلب این دو شرط 

و اصل، یعنی، فترت تفکر.
پدران کلیسا و آبای جامعه مسیحیت، تا قرن 
پنجم میالدی، نهایت تالش و تقالی خود را 
کردند، اوالً، تعالیم دین مسیح )ع( را تبلیغ و 
ترویج کنند و ثانیًا، تفاسیر و تعابیر از کتاب 
مقدس ارایه کنند، و ثالثًا، اصول عقاید متفق 
در  اگرچه  بدارند؛  عرضه  را  مسیحی  جامعه 
این مدت نیز تفکر به تدریج در حال افول و 
غروب و رکورد بود و تاریکی ها و سایه ها، 
فرا  را  علم  و  نورانیت عقل  و  جای روشنی 
می کرد،  پیدا  فروهشته گی  تفکر  و  می گرفت 
لیکن، قرون بعدی تقریبًا و به طور نسبی در 
ایستایی  و  توقف  و  فترت  دوره  گیتی  تمام 
اندیشه  میدان  مقتوالن  متفکران  بود،  تفکر 
علم  و  حکمت  چراغ  و  بودند  معرفت  و 
همه  ظلمت  و  تاریکی  و  بود  شده  خاموش 
و  حقایق  تاریکی  در  بود،  گرفته  فرا  را  جا 
نابینا  دیده ها  و  نمی شوند  دیده  واقعیات 
می گردند، و گمان ها و وهم ها و خرافات فضا 
گردد؛  می  مسموم  زنده گی  و  می کنند  پُر  را 

این مطلب واقعیت تاریخی و بین است.
در دورۀ فترت، مدارس و حوزه ها و مکاتب 
تعطیل شدند و تعلیم و تربیت و آموزش و 
شد؛  سپرده  فراموشی  و  نسیان  به  یادگیری 
دنیای متمدن آن روزگار محل و مجال بحث 
فعاًل قرون ششم تا هشتم میالدی است بین 
دو امپراتوری روم و ساسانی تقسیم شده بود 
به  بربریت  قبایل دیگر، در  اقوام و  و برخی 
زنده گی  یونانیان در توحش  تعبیر رومیان و 
می کردند؛ غروب و اروپا در قلمرو امپراتوری 
روم و شرق و آسیا به جز هند و چین در قلمرو 
امپراتوری، در  این هر دو  بودند؛ و  ساسانی 
برابر هجمه و حمله قبایل و اقوال غیر متمدن 
و  اقوام  سایر  و  ژرمن ها  بودند؛  گرفته  قرار 
و  زردپوست  قبایل  و  سو  یک  از  طوایف 
و  روم  امپراتوری  سقوط  سبب  ماوراءالنهر 

امپراتوری ساسانیان شد.
وقایع و قضایای پیش آمده سبب فترت علم 
و معرفت شد و چراغ حکمت و تفکر افول 
جهان  حکمت  و  قاعده  این  کرد؛  غروب  و 
و  تاخت  هرجا،  و  گاه  هر  که  است  انسانی 
قدرت  غوغای  و  ستیزه  و  کشمکش  و  تاز 
و خشونت پیش آید، نیروها و استعدادها و 
جسم های  و  فکرها  و  امکانات  و  ثروت ها 
از  و  می افتد  خطر  به  جدی  طور  به  آدمیان 
میان می رود؛ هر جا و هر گاه، امنیت و فضای 
امن مختل شود و آرامش وآسایش زایل شود، 
بی بدیل  سرمایه  و  خود  اصلی  پناه گاه  مردم 
دست  از  را  اندیشه،  و  عقل  یعنی  خود، 
است،  بوده  چنین  نیز  تاریخ  در  می دهند؛ 
وقتی مردم فالکت زده، دچار بحران شدند، 
به کلیساها و دیرها پناه بردند و قدری آرام 

و امن گرفتند.
اندیشه  آزادی  در مدت مدید قرون وسطی، 
و عقل ورزی مرد و تکرار و تقلید زنده شد؛ 
میان  از  بشر  فکری  و  علمی  کتب  و  میراث 
رفت، جبر و جبرگرایی به عنوان ابزار تسلط 

بر مردم، ترویج و تبلیغ شد
و  صامت  و  ثابت  باورهای  با  اگر  جهالت 
جمود  شد،  آمیخته  و  عجین  مآب،  مقدس 
تعطیلی  و  می آورد  پیش  فکری  خمود  و 
اندیشه ورزی و علم کاوی را نتیجه می دهد، 
اصل  این  در  منشأ  و  ریشه  تفکر  فترت 
چنین  وسطی،  قرون  در  دارد؛  اساس  و 
به  تظاهر  با  جهالت  آمد،  پیش  وضعی 
جامد  فکرها  بدین سان،  و  شد  عجین  عقاید 
استقرار  البته، عدم  ثابت و ساکت گردید؛  و 
حاکمیت های سیاسی و دولت ها و عدم تأمین 
امنیت و تمشیت از علل و عوامل اصلی بود؛ 
یعنی، تزلزل در ارکان زنده گی موجب، رکود 
و توقف در تفکر می شود و انسداد و انقباض 
پیش  اجتماعی  حیات  گوناگون  جوانب  در 

می آید.

هــم تفکــر تاریــخ و تبــار دارد و هــم جهــل و جهالــت در زمــان و مــکان ظهــور 
ــان  ــای انس ــا و نادانی ه ــه در جهل ه ــی، ریش ــای آدم ــد؛ عصیان ه ــدا می کن پی
ــی  ــت و نافهم ــأ در حماق ــل و منش ــی، اص ــت پنهان ــی و واقعی ــت پوش دارد، حقیق
ــر  ــل پوشــاندن نیســت و دی ــی و واقعــی را قاب ــر حــق و حقیق ــه ام دارد، چــرا ک
یــا زود ُرخ می تابانــد؛ لیکــن عصیان هــا و طغیان هــا، بــا فتــرت تفکــر و 
فتــوری اندیشــه، نســبت الینفــک دارد؛ پــاره و مقطعــی از قــرون وســطی، عرصــۀ 
علــم  و  تفکــر  شکســته گی های  و  سرکشــی ها  و  خشــونت ها  و  عصیان هــا 

ــوده اســت ب
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نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه مــردی بــا این 
ــیع،  ــگاه وس ــن ن ــا ای ــق و ب اندیشــۀ عمی
ــاز و  ــرر و س ــور و ش ــه ش ــن هم ــا ای ب
ســوز، مــردی بــا ایــن همــت بلنــد و ایــن 
همــه آرزوی دور و دراز مقــدس، مــردی 
ــان  ــن قریحــه سرشــار شــاعری، زب ــا ای ب
فارســی را بــرای بیــان حــال و قــال خــود 
ــیفتۀ  ــود را ش ــه خ ــت. او ک ــده اس برگزی
»برهمن زاده یــی  و  حافــظ  و  موالنــا 
ــل  ــد،  مث ــز« می دان ــنای روم و تبری رمزآش
ــی  ــان فارس ــه زب ــود را ب ــعر خ ــان، ش آن
ــوده - ســروده  ــادری او نب ــان م _ کــه زب
ــادر  ــری را ق ــان دیگ ــی زب ــت؛ گوی اس
بــه بیــان اندیشــه و احــوال خــود ندیــده 

اســت.
اقبــال بــه ایــن پرســش محتمــل کــه 
ــان شــعر خــود  ــان فارســی را زب چــرا زب
پاســخ گفتــه  بارهــا  انتخــاب کــرده،  

اســت. یــک بــار می گویــد:
گرچه هندی در عذوبت شکر است

طرز گفتار دری شیرین تر است

بار دیگر در جای دیگر می گوید:
فکر من از جلوه اش مسحور گشت 

خامه من شاخ نخل طور گشت
پارسی از رفعت اندیشه ام

در خورد با فطرت اندیشه ام
 

ــر  ــه  تمام ت ــت هرچ ــا صراح ــا ب در  اینج
خــود را مســحور و حیــران قــدرت و 
زیبایــی زبــان فارســی می بینــد و پارســی 
را الیــق فطــرت و سرشــت اندیشــه خــود 
می شناســد و درخــور رفعــت اندیشــه 

ــد. ــود می دان خ
ــان  ــی ج ــود، یعن ــر خ ــون جگ ــال خ اقب
جــان جــان کالم خــود، را در »شیشــه 
ــان فارســی باشــد،  عجــم« کــه همــان زب

ــت: ــه اس ریخت

ــم  ــادگار ج ــه ی ــن ن ــدۀ م ــراب میک ش
ــت اس

ــم  ــه عج ــه شیش ــن ب ــر م ــرده جگ فش
ــت اس

ــرورش  ــه پ ــه بت خان ــه ب ــر چ ــرا اگ م
ــد دادن

ــن آنچــه در دل حــرم  ــب م ــده از ل چکی
اســت

ــدا  ــی ناپی ــی را دریای ــان فارس ــال زب اقب
گوهرهــای  از  آکنــده  می دانــد  کرانــه 

لماس رنــگ: ا

عجم بحری است ناپیداکناری 

که در وی گوهر الماس رنگ است
 

او می خواهــد، بــا زبــان فارســی، بــار 
ــان و  ــن را در دل و ج ــش که ــر آت دیگ
ــروزد: ــود براف ــر خ ــردم معاص ــه م جامع

 
زخودرمیــده چــه دانــد نــوای مــن ز 

کجاســت؟ 
جهــان او دگــر اســت و جهــان مــن دگــر 

اســت
کهــن  آتــش  بــه عجــم  مــن  نــوای 

فروخــت ا
عــرب ز نغمــه شــوقم هنــوز بی خبــر 

ــت اس
 

ــزار  ــه از هجــده  ه ــن اســت ک آری، چنی
بیــت شــعری کــه اقبــال ســروده، دوثلــث 
ــه  ــر ب ــث دیگ ــان فارســی و ثل ــه زب آن ب
ــه  ــال را ب ــق اقب ــت. عش ــان اردو اس زب
زبــان فارســی و شــاعران بــزرگ فارســی 
او  معــروف  غــزل  ایــن  در  می تــوان 

ــرد: ــاهده ک مش

چــون چــراغ اللــه ســوزم در خیابــان 
ــما  ش

ــان  ــن و ج ــان م ــم، ج ــان عج ای جوان
ــما! ش

زنده گــی  ضمیــر  در  زد  غوطه هــا 
ندیشــه ام ا

تا به دست آورده ام افکار پنهان شما
مهــر و مــه دیــدم، نگاهــم برتــر از پرویــن 

شت گذ
ریختم طرح حرم در کافرستان شما

تا سنانش تیزتر گردد، فرو پیچیدمش
شعله یی آشفته بود اندر بیابان شما

فکــر رنگینــم کنــد نــذر تهی دســتان 
ــرق ش

 
پارۀ لعلی که دارم از بدخشان شما

می رســد مــردی کــه زنجیــر غالمــان 
ــکند بش

دیده ام از روزن دیوار زندان شما
ــران آب  ــد ای پیک ــن زنی ــرد م ــه ِگ حلق

گل و 
آتشی در سینه دارم از نیاکان شما

 
پاکســتان  در  گفــت  می بایــد  بــاری، 
ــان  ــی و زب ــان فارس ــال از زب ــروز، اقب ام
ــال جــدا نیســت. هــر جــا  فارســی از اقب
ــان فارســی  ــد زب ــان آی ــر زب ــال ب ــام اقب ن
به خاطــر می آیــد و هــر جــا از زبــان 
ــال  ــام اقب ــود ن ــه ش ــخن گفت ــی س فارس

ســوی  از  می کنــد.  خطــور  به خاطــر 
هــرگاه  پاکســتان،   کشــور  در  دیگــر، 
ــد  ــان می آی ــی« به می ــت مل موضــوع »هوی
و از علــت حــدوث و پیدایــش پاکســتان 
ــد  ــره محم ــود، چه ــه می ش ــخن گفت س
اقبــال در کنــار چهــره محمدعلــی جنــاح 
ــوان  ــه می ت ــود. ن ــم می ش ــر مجس در نظ
پاکســتان را از اقبــال جــدا دانســت و نــه 
ــان فارســی جــدا  ــال را از زب ــوان اقب می ت

ــرد. ک
بایــد پرســید آیــا ملــت پاکســتان حاضــر 
اســت بــا اندیشــه های اقبــال وداع کنــد و 
او را بــه تاریــخ بســپرد و از او حداکثــر به 
نامــی اکتفــا کنــد؟ اگــر پاســخ ایــن ســوال 
منفــی اســت، در آن صــورت،  شــک 
ــد از  نیســت کــه ملــت پاکســتان نمی توان
آموختــن زبــان فارســی صــرف نظــر کند. 
ــال  ــکار و اســرار اقب ــه اف ــِد درِ گنجین کلی
ــه همیــن  ــًا ب ــان فارســی اســت و دقیق زب
ــابقًا  ــه س ــری ک ــل دیگ ــه دالی ــل و ب دلی
ــی را  ــان فارس ــم زب ــاره کردی ــا اش بدان ه
ــات فرهنگــی  ــد- از حی ــوان-و نبای نمی ت

و اجتماعــی پاکســتان زدود.
امــروزه، آرام گاه اقبــال در الهــور،  کــه 
ــوب  ــتان محس ــی پاکس ــت فرهنگ پایتخ
در  جنــاح  آرام گاه  ماننــد  می شــود،  
ملیــت  و  هویــت  از  نمــادی  کراچــی 
ــس  ــر ک پاکســتان محســوب می شــود. ه
بــه زیــارت تربــت اقبــال مــی رود، آنچــه 
بــر در و دیــوار آرام گاه او می  بینــد،  شــعر 

ــرگ  ــس از م فارســی اســت. اقبــال،  پ
ــد دوران  ــود، مانن ــان خ ــا هموطن ــز، ب نی
ســخن  فارســی  زبــان  بــا  زنده گــی، 
ــفیدرنگ  ــر س ــنگ مرم ــر س ــد. ب می گوی
مــزار او کــه هدیــه افغانســتان اســت، ایــن 

ــت: ــته اس ــش بس ــزل نق غ
دم مرا صفت باد فرودین کردند

گیاه را ز سرشکم چو یاسمین کردند
نمود الله صحرانشین ز خونابم

چنان که باده لعلی به ساتگین کردند
بلندبال چنانم که بر سپهر برین

هزار بار مرا نوریان کمین کردند
فروغ آدم خاکی ز تازه کاری هاست

ــن  ــش از ای ــد آنچــه پی ــتاره کنن ــه و س م
ــد کردن

ــت  ــه دس ــم ک ــش برافروخت ــراغ خوی چ
ــم کلی

در این زمانه نهان زیر آستین کردند
خســروان  ز  یــاری  و  به ســجده  آ  در 

مطلــب
که روز فقر نیاکان ما چنین کردند

 
را ســرود  مقالــه  ایــن  ختــام  ُحســن 
ــر  ــرای ه ــه ب ــم ک ــتان می دانی ــی پاکس مل
فارســی زبانی قابــل فهــم اســت، آن ســان 

کــه اردو زبانــان آن را می فهمنــد. 
پاک سرزمین شاد باد

کشور َحسین شاد باد
تو نشان عزم عالی شان

 

ارض پاکستان
مرکز یقین شاد باد

پاک سرزمین کا  نظام 
قوت اخوت عوام

قوم، ملک، سلطنت
 

پاینده تابنده باد
 

شاد باد منزل مراد
پرچم ستاره و هالل
رهبر ترقی و کمال

ترجمان ماضی شان حال
جان استقبال
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ــرو  ــتان در گ ــه افغانس ــه ک ــم ده ــرف یک و نی در ظ
ایــاالت متحــدۀ  پالیســی های آزمندانــۀ  مســتقل 
امریــکا قــرار دارد؛ ایــن چهارمیــن بــار اســت 
ــالخی  ــتان س ــش افغانس ــاِن ارت ــر نیمه ج ــه پیک ک
می شــود. بــار اول بعــد از پیــروزی مجاهــدان و 
ناکامــی برنامه هــای خصمانــۀ پاکســتان در حکومــت 
جاگزیــن در کابــل، پاکســتان در حمایــت امریــکا و 
ــه  ــن زده ک ــی را دام ــای تنظیم ــرکایش، جنگ ه ش
ــم از  ــف اع ــل و خفی ــالح های ثقی ــام س ــر تم باالث
زمینــی و هوایــی افغانســتان یــا بــه طــور ســالم بــه 
پاکســتان انتقــال داده شــده یــا پــرزه شــده بــه قیمــت 
آهــن بــه ســوداگراِن پاکســتان بــه فــروش رســانیده 
جنــراالِن  و  کادری  افســران  از  عده یــی  و  شــد 
ــادار  ــراالن وف ــران و جن ــام افس ــه ن ــت، ب وطن دوس
بــه رژیــم ســابق، خانه نشــین گردیــدن کــه در مطعع 
خــاص خــود، ضربــۀ مهلکــی بــود بــر پیکــر ارتــش 
رژیــم طالبــان بــه اســتثنای عــدۀ انگشت شــماری از 
 »ISI« ــه ــته گی ب ــه وابس ــه ب ــش را ک ــوباِن ارت منس
ــش و  ــوبان ارت ــه منس ــر هم ــتند، دیگ ــتان داش پاکس
نهادهــای امنیتــی را بــه نســبت بی اعتمــادی بــه 
دســتور »ISI« یــا ســبک دوش یــا بــه صــورت 

ــتند. ــار نگه داش ــی اختی اجرای
ســال های  در  طالبــان  رژیــم  ســقوط  از  بعــد 
در  ریفــورم  و   »DDR« بهانــۀ  بــه   ،1383-1381
ــدۀ از  ــدان ع ــالح مجاه ــع س ــم خل ــش علی رغ ارت
ــه از  ــه را ک ــا تجرب ــدان ب ــران کادری و مجاه افس
تجــاب جنگــی، تخنیکــی و تاکتیکــی در دو جنــگ 
ــگ  ــوروی و جن ــغال گر ش ــش اش ــا ارت ــگ ب )جن
ــتوری،  ــور دس ــد، ط ــا تروریســم( برخــوردار بودن ب
ــای  ــود آن کادره ــروز نب ــه ام ــدند ک ــین ش خانه نش
ــر  ــداکار، ه ــور و ف ــداِن سلحش ــرب و آن مجاه مج
روز و هرلحظــه در میدان هــای نبــرد درک می شــود.

ــه هزار  ــدای س ــر و ص ــد بی س ــب آن، تقاع ــه تعقی ب
دگــروال و 3500 دگرمــن و جگــرن تحصیل کــرده در 
ســال 1393 و تقاعــد 76 جنــرال کادری، ارکان ِحرب 
ــه  ــی ب ــی و انگلیس ــاوراِن امریکای ــتور مش ــه دس ب
ــه  ــی ک ــوای مســلح در حال ــدان ق ــان ســر قومن فرم
ــتان  ــروج از افغانس ــادۀ خ ــز آم ــی نی ــاکر خارج عس
ــه ســتون فقــرات  ــود کــه ب ــر محکمــی ب ــد، تب بودن
ــش را  ــداکار صفــوف ارت ــز پرســونل ف ــش، و نی ارت
بــدون ســالح مکفــی و بــا کیفیــت و بــودن »ســر« در 

میــدان جنــگ بــا تروریســم رهــا کــرد.
ــعله های  ــور در ش ــران کش ــا ک ــران ت ــه ک ــون ک اکن
مصیبــت  از  بی دفــاع  مــردم  می ســوزد،  جنــگ 
ــچ نقطــۀ از  ــرور، در هی ــل و ت انتحــار، انفجــار و قت
ــد و ســران حکومــت وحــدت  ــان نیتن کشــور در ام
ــا  ملــی از ارگ ریاســت جمهوری و قصــر ســپیدار ت
دو کیلومتــری )فــرودگاه( بــه نســبت ناامنــی و خطــر 
ــد. در  ــد می کنن ــت و آم ــال رف ــرخ ب ــا چ ــی، ب جان
ــو  ــاِن نات ــی و فرمانده ــان امریکای ــه نظامی ــی ک حال
ــی  ــِد اراض ــه 45 درص ــد ک ــراف می کنن ــود اعت خ
دونالــد  اســت.  مخالفــان  تســلط  در  افغانســتان 
ــه  ــکا ب ــاالت متحــدۀ امری ترامــپ، رییس جمهــور ای
ــاکر  ــال عس ــگ، ارس ــعت جن ــدت و وس ــبت ش نس
ــن  ــد ای ــاز می دان ــک نی ــتان ی ــه افغانس ــی را ب اضاف
خــود اثباتــی اســت بــر این کــه تعــداد فعلــی 
نیروهــای دفاعــی و امنیتــی مــا در مقابلــه با دشــمنان 
مســلح کشــور کافــی نیســت، در ایــن شــرایط، 
تغیــرات فراقانونــی در قانــوِن ذاتــی افســران، آن هــم 
ــد دادن 60  ــت تقاع ــاوران، در جه ــتور مش ــه دس ب
درصــد ارتــش، 50 درصــد پولیــس و 40 درصــد از 
ــاند؟ ــی را می رس ــه هدف ــی چ ــت مل ــدان امنی کارمن
ــی  ــات جان ــه و تلف ــرار ماهان ــر ف ــتا اگ ــن راس در ای
ــس  ــش و پولی ــوف ارت ــه وارِ از صف ــه و هفت روزان
را بــا فارغــاِن ســاالنه کمتــر تعلیم دیــده و حتــا 
ــم و این کــه  بی ســوادِ ارتــش و پولیــس مقایســه کنی
بــه محاصــره در  بــه فریــاد ســربازان  هفته هــا 
ــوای احتیاطــی و وســایل  ــود ق ــه نســبت نب ــده ب آم
ــو  ــرد، در همچ ــورت نمی گی ــیده گی ص ــال، رس انتق
ــش  ــران آزادمن ــن افس ــوق دادن بهتری ــرایطی س ش
و ضدســلطه و ضدتجــاوز و ضدطالبانــی، تحــت 

ــک  ــی و ی ــق نظام ــل و منط ــل، دور از عق ــک دلی ی
بهانــه بــرای اجــرای دســتور! جــای خالــی کــردن بــه 
افســران جــوان، افســران جوانــی کــه جــز بــه تاکتیک 
ــه از  ــوک و جم نظــام، دیگــر ن ــه در ســطح بل محارب
ــوق  ــوان س ــه ت ــد و ن ــوردار ان ــی برخ ــۀ عمل تجرب
ــد،  ــگ را دارن ــری جن ــد و رهب ــکار بلدن و ادارۀ ابت

اســت.
ــی و  ــاکر امریکای ــور عس ــال حض ــارب 16 س از تج
جنــگ مــوش و گربۀشــان بــا گــروه طالبــان و ســایر 
گروه هــای افراطــی و حلقــات مافیایــی ایــن نتیجــه 
بــه دســت می آیــد کــه امریــکا قطعــاً در فکــر ختــم 
جنــگ در افغانســتان و عامــالن جنــگ نبــوده، بلکــه 
در فکــر تــداوم جنــگ بــه خاطــر پیــروزی بــر رقبای 
ــزرگ  ــتراتژی های ب ــه اس ــت یابی ب ــی و دس منطقه ی
ــک آســیایی مرکــزی و  خویــش در افغانســتان، ممال
ــۀ  ــی هم ــت تباه ــه قیم ــو ب ــیا اســت؛ ول ــرق آس ش

مــردم افغانســتان تمــام شــود. 
ــی  ــا و ســران طالب ــی از گروه ــه عده ی  از آنجــای ک
ــه رقبــای  ــد ب ــاز زده، دارن از اطاعــت امریــکا ســر ب
منطقه یــی امریــکا می پیوندنــد، ایــاالت متحــدۀ 
ــع  ــگ و قلع وقم ــم جن ــر خت ــه خاط ــه ب ــکا ن امری
بــه  بلکــه  افغانســتان،  مســلح  مخالفــان  همــه 
ــگ  ــری جن ــکان رهب ــتن س ــت داش ــه دس ــر ب خاط
نیروهــای  بــه  بی اعتمــادی  و  جنــگ  کنتــرل  و 
ــی  ــربازان جنگ ــتادن س ــه فرس ــتان ب ــلح افغانس مس
ــن  ــد. در ای ــادرت می ورزن ــتان مب ــه افغانس ــتر ب بیش
ــزار  ــد پنج ه ــه دســتور تقاع ــر این ک ــتا عــالوه ب راس
افســر را از بدنــه و رهبــری ارتــش و پولیــس 
ــا  ــاع ب ــت؛ وزارت دف ــتورپذیران داده اس ــرای دس ب
ــران،  ــادی افس ــف اقتص ــر و ضع ــتفاده از فق سوءاس
بــه اکثریــت افســران فــورم توزیــع کــرده تــا عــدۀ از 
افســران دیگــر را در مقابــل تادیــۀ ده هــزار و پانــزده 
ــه تقاعــد  ــداری و ب ــر وجدان شــان را خری هــزار دال
ــا از  ــد ت ــه اصطــالح، خوش به رضــا ســوق ده ــا ب ی
ــتان  ــی افغانس ــری و نظام ــروی فک ــع نی ــق خل طری
را مدام العمــر در گــرو وابســته گی حقــارت بــار 

ــاند. بکش
حســاس  شــرایط  از  درک  بــا  محتــرم:  وکالی 

و دردنــاِک کنونــی، تقاضــای مــردم افغانســان، 
ــور از  ــی کش ــع مل ــور و مناف ــای کش ــح علی مصال
اعضــای بیــدار و حق شــناس شــورای ملــی و ســایر 
ــواه و  ــخصیت های وطن خ ــزاب، ش ــازمان ها، اح س
ــا در  ــد ت ــه می طلبن ــی افغانســتان مصران فعــاالِن مدن
ایــن شــرایِط اختنــاق و بحــران زا، در دو بخــش کــه 
ــۀ  ــد و آبرومندان ــات عزت من ــه حی بیشــتر از همــه ب
ــه هم صــدا  ــرد، همــه متحدان ــق می گی ــا تعلی ــی م مل
ــا تصمیــم عادالنۀشــان از دو فاجعــۀ بــزرگ  شــده ب

ــد. ــری کنن جلوگی
ــم، در  ــرآن کری ــۀ مبارکــۀ ق ــه آی متکــی ب  )1
ــوم، برســایر  ــک ق ــی ی ــر تحمیل شــناس نامه ها از ذک
ــدی  ــرده از اوج تراژی ــری ک ــور جلوگی ــوام کش اق
ــد. ــری کنی ــان جلوگی ــور بحران زده م ــی در کش مل
تقاعد هــای  و  تنقیــض  جلــو  نه تنهــا   )2
ــی شــوید  ــی و امنیت ــای دفاع ــی را در نهاده فراقانون
و از نهاد هــای پاســدار قــدرت ملــی و حافظــاِن 
ــا  ــار هــم اگــر شــود، ب ــد و یکب ــاع کنی اســتقالل دف
ایــن دو کار، نام نیــک تاریخــی را در تاریــخ پارلمــان 
ــان از  ــد. هم چن ــک کنی ــود ح ــرای خ ــتان ب افغانس
ــدۀ  ــاالت متح ــری ای ــاالی رهب ــن، ب ــاری ممک مج
امریــکا فشــار الزم را وارد کــرده کــه اگــر در دوســتی 
ــد، ضمــن فرســتادن  ــا افغانســتان صــادق ان خــود ب
مســلک های  و  رشــته ها  در  مجــرب  اســتادان 
نهاد هــای  و  ارتــش  نظامــی،  مختلــف صنــوف 
دفاعــی و امنیتــی افغانســتان را از نظــر کمــی و کیفــی 
ــی،  ــی و خارج ــدات داخل ــت تهدی ــا در نظرداش ب
ــرده و  ــل ک ــز و تموی ــی تجهی ــطح خودکفای ــا س ت
جنــگ تحمیلــی در افغانســتان را در هم یــاری و 
ــه  ــتان خاتم ــایۀ افغانس ــور های همس ــکاری کش هم
بخشــند. کاری نکننــد کــه افغانســتان بعــد از 4 دهــه 
تحمیلــی- جنگ هــای  و  خرجــی  مداخله هــای 
ــتقیم  ــگ مس ــدان جن ــه می ــر ب ــار دیگ ــی، یکب نیابت
ــر  ــورت، ب ــه در آن ص ــود ک ــل ش ــا تبدی قدرت ه
عــالوه از تلفــات جانــی و خســارات هنگفــت مالــی 
بــه مــردم مظلــوم افغانســتان، شکســت ایــاالت 

ــود. ــد ب ــی خواه ــز حتم ــده نی متح
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دو نکتۀ مهم و قابل توجه اعضای شورای ملی کشور

وکالی محترم دژ را محکم نگه داشته 
کلید خانه را به دست اجنبی نسپارید!

مرشانو جرګه: 

محقق باید له ولس نه بخښنه 

وغواړي او حکومت دې سزا ورکړي
د افغاسـتان د مرشانـو جرګـې رئیـس وايـي، حکومـت بایـد د 
محمـد محقـق د څرګندونـو پـه وړانـدې چـپ پاتـې نـه يش او 

نومـوړي تـه سـزا ورکـړي.
پـه تهـران کـې د افغـان حکومـت د اجرائیـه ریاسـت د دوهـم 
مرسـتیال د څرګندونـو د غربګونونـو پـه دوام د مرشانـو جرګـې 
رئیـس وايـي، د ملـت په وړانـدې درېـدل او د بدبختیـو رامنځته 

کـول، مـي خیانـت دی.
کال   ۱۳۹۶« ورځ  پـه  شـنبې  سـې  د  مسـلمیار  فضل الهـادي 
د لینـدۍ ۰۷« د مرشانـو جرګـې پـه عمومـي غونـډه کـې، پـه 
تهـران کـې د محمـد محقـق څرګندونـې د رشم وړ وبللـې او پر 
حکومت یـې غـږ وکـړ چـې د یـادې مسـئلې پـه اړه چـپ پاتـې 

. نه يش
هغـه وویـل، افغانـان بـه هېڅکلـه محمد محقـق په ایـران کې د 

هغـه د کـړو څرګندونـو لـه امله ونه بخښـي.

نوموړي زیاته کړه:
»د ملـت پـه وړانـدې درېدل او د بـد بختیو رامنځتـه کول دا مي 
خیانـت دی. حتـی ګاونډیـو هېوادونـو له مـوږ رسه غم رشیکي 
نـه ده کـړې، نـو دا چـې مـوږ ځوانـان ورکـړو او هغـه د دوی د 
یـا د نظـام د سـاتلو قربـاين يش هېڅکلـه  او  مذهبـي جګـړو 
لـه ولـس بخښـنه  بایـد  نه کېـږي. محقـق صاحـب  داسـې  بـه 
وغـواړي او د افغانسـتان حکومـت بایـد چـپ پاتـې نـه يش او 

ورکړي.« سـزا 
د اجرائیـه ریاسـت دوهم مرسـتیال محمـد محقق د تېرې شـنبې 
پـه ورځ د ایـران پـه مرکـز تهران کـې له لشـکر فاطمیـون نه چې 
پـه سـوریه کـې د داعش پر ضـد جنګېـږي او افغانان هـم په  کې 

دي، مننـه وکړه.
د  او  افغانسـتان  ایـران،  سـوریې،  عـراق،  د  ویـي،  نومـوړي 
پاکسـتان پـه ګـډون د ټولـو هغـو هېوادونو لـه اتباعـو مننه کوي 

چـې د سـوریې پـه جګـړه کـې یـې برخـه اخیسـتې ده.
خـو تېـره ورځ ښـاغي محقـق لـه ازادي راډيو رسه پـه خربو کې 
وویـل، د ده هـدف لـه هغـه خلکـو و چـې د داعش پـر وړاندې 

پـه بېالبېلـو هېوادونو کـې جنګېږي.
کـه څـه هـم جمهـوري ریاسـت پـه دې اړه څـه نه وايـي، خـو 
تېـره ورځ اجرائیـه رئیـس عبداللـه عبداللـه پرته لـه دې چې د چا 
نـوم واخـي ویـي چـې داشـان څرګندونـې د افغـان حکومـت 

اسـتازیتوب نـه يش کـوالی.
پـه ورتـه وخـت کې یو شـمېر نورو سـناتورانو هم د سـې شـنبې 
د ښـاغي محقـق  پـه عمومـي غونـډه کـې وویـل،  د ورځـې 
څرګندونـې پـه لوی الس افغانسـتان تـه د پردیو جګـړو له انتقال 

رسه مرسـته کـوالی يش.
ډېوېـډ  پروفیسـور  پېژندونکـی  افغانسـتان  امریکايـي  یـو  اخـوا 
اېـډوارډ وايـي افغانسـتان تـه د بهرنیـو النجـو راوړل تـل د دغـه 

هېـواد پـه زیـان متـام شـوي دي.
پروفیسـور ډېوېـډ لـه ازادي راډيـو رسه په خربو کې هیله وښـوده 
چـې لـه سـوریې راسـتنېدونکي جنګیـايل افغانسـتان بې ثباتـه 

نه کـړي.
ښاغي اېډوارډ زیاته کړه:

»د افغانسـتان اوسـنۍ النجـه پـه ټوله کې پـه ۱۹۵۰ او شـپېتمو 
کلونـو کې هېـواد ته د بهرنـۍ ایډیالوژۍ د راوړلـو نتیجه ده، تل 
دا اندېښـنې او وېـره وه چـې بهـرين او سـیمه ییز کړکېچونه که له 
پاکسـتانه راځـي، له ایـران راځي یا له عـريب هېوادونـو راځي دا 
نفـوذ بـه افغانسـتان بـدل کـړي او پـه کايف اندازه یـې تېـر وخت 
کـې دا هېـواد بـدل هـم کـړ، زه هیله منـد یـم د هغـو جنګیالیـو 
پـه اړه چـې د سـوریې لـه جنګـه راګرځـي یـو ځـل بیا د ملېشـو 
پـه شـکل فعالـې نـه يش، هغـه څـه چـې افغانسـتان تـه سـخت 

ورانوونکـي متام شـوي.«
خـو دا چـې اوس د افغانسـتان مرشانو جرګه د ښـاغي محقق د 
عـديل او قضايـي څار غوښـتنه کوي، دا موضـوع څومره قانوين 

اړخ درلودلی يش؟
د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس اجمل هوډمن یې په اړه وايي:

»کـه چېرتـه څـوک د علني وسـیلې لـه الرې داسـې څرګندونې 
وکـړي چـې هغـه د افغانسـتان بهرنـی سیاسـت، بهرنـی امنیت، 
او  افغـان دولـت مـي  د  پـه ځانګـړي ډول  او  امنیـت  کورنـی 
نړیـوال حیثیـت تـه زیان ورسـوي، دا جـرم دی او تـر عديل څار 

النـدې نیـول کېـدای يش.«
د ښـاغي هوډمـن په خربه د محمـد محقق وروسـتیو څرګندونو 
دا وښـوده چـې د مـي یـووايل پـه حکومـت کـې راټـول شـوي 
بېالبېـل اړخونـه الهـم د لویـو او مي مسـئلو پـه اړه د نظر توافق 
نه لـري او د د دغـه وضعیـت دوام د حکومـت او ولـس دواړو په 

زیـان متامېدالی يش.
راپور: محمد حدیث پردېس/آزادی رادیو

بریدجنرال عظیم مجاهد
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ورزش
وحید عمر

لویه جرگه و انتخابات
یـک تعداد دوسـتان مـا خواهـان تدویـر لویه جرگه اسـتند. 
حـق دارنـد بگوینـد چـه می خواهنـد. بـرای دوسـتان ما در 
حکومـت الزم نیسـت، جبهـه بگیرنـد. چـون در آخـر روز لویـه جرگه را 
تنهـا حکومـت می توانـد دایـر کنـد، همیـن کـه دایـر نکننـد،  کافی سـت. 
مخالفـت هـر روزه بـا بحـث لویه جرگه فقـط این بحـث را در اذهان عامه 
تکـرار می کنـد. یگانه وسـیلۀ ما برای رقابت سـالم و دموکراتیک سیاسـی، 
انتخابـات اسـت. حکومـت بایـد هـر چـه عاجـل یک رییـس مقتـدر و با 
صالحیـت و صالبـت بـرای کمیسـیون انتخابـات تعیین کند. از کمیسـیون 
بخواهـد تـا در ظـرف سـه هفتـه تـا یـک مـاه تقسـیم اوقـات انتخابـات 
پارلمانـی سـال 1397 و انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال 1398 را یـک 
جـا اعـالن کنـد. رونـد انتخابات کـه روبـه راه شـد، همین هایی کـه امروز 

از بی مضمونـی بـه لویـه جرگـه چسـبیده انـد، بـه انتخابات می چسـبند.

عبدالکبیر صالحی

انتظـار مـی رود کـه روشـنفکراِن سـنی و شـیعه در راسـتای 
مبـارزه بـا تروریسـم، جبهه یـی واحـد تشـکیل دهنـد و بـا 
قایـل  تفکیـک  تروریسـم  بیـن  ایدئولوژیـک،  رویکـردی 
نشـوند و آن را بـه تروریسـم خـوب و بـد دسـته بندی نکننـد. اگر کشـتار 
کورکورانـۀ غیرنظامیـان و تجـاوز بـه نامـوس و جـان و مـال و معابد آنان 
توسـط داعـش و القاعـده و طالبـان زشـت و پلشـت اسـت، انجـام همین 
اعمـال توسـط فاطمیـون، حـزب اهلل و حشدالشـعبی هـم بایـد زشـت و 
پلشـت انگاشـته شـود. مـن اگـر ببینم کـه محقـق و محسـنی و جبرئیلی و 
خلیلـی و... از فاطمیـون و حشدالشـعبی دفـاع می کنند، متعجب نمی شـوم. 
بـه همیـن منوال، اگـر ببینم که حکمتیـار و کرزی و کریم خـرم و... طالبان 
را بـرادر می خواننـد، تعجـب نمی کنـم. منافـع ایـن افـراد تقاضـا می کنـد 
کـه در مقابـل تروریسـم موضعـی مذبـذب داشـته باشـند و گاهـی به نعل 

بکوبنـد و گاهـی بـه میخ.
امـا وقتـی می بینـم کـه برخـی از روشـنفکران شـیعه مذهب می کوشـند تـا 
از حشدالشـعبی قباحت زدایـی کننـد، بسـیار شـگفت زده می شـوم و بـه 
داعیه هـای روشنفکرانۀشـان شـک می کنـم. بنا بـه گزارش های منتشرشـده 
توسـط سـازمان عفـو بین الملـل و دیدبـان حقوق بشـر و با توجـه به ده ها 
فلـم مسـتنِد موجـود در رسـانه های اجتماعـی، حشدالشـعبی، فاطمیـون و 
حزب اهلل مرتکب جنایات جنگی می شـوند، غیرنظامیاِن سـنی را یکسـره از 
دم تیـغ می گذارننـد، زنان شـان را مورد تجـاوز قرار می دهند، مساجدشـان 
را تخریـب می کننـد، آنـان را بـه کـوچ اجبـاری از مناطـِق مسکونی شـان 
وادار می سـازند و... از ایـن روی، نبایـد عصبیـِت مذهبـی سـبب شـود کـه 
مـا بـر ایـن جنایـت سـرپوش بگذاریم و عاملـالِن آنـان را قهرمـان قلمداد 
کنیـم. واقعیـت ایـن اسـت کـه روشـنفکران و نواندیشـاِن سـنی همـواره 
تـالش کـرده اند کـه مبانی، منابـع و آبشـخورهای فکری داعـش و طالبان 
و القاعـده را مـورد نقـد قـرار داده و از آنـان مشـروعیت زدایی کننـد. بـه 
همیـن منـوال، از روشـنفکراِن شـیعه نیـز توقـع مـی رود کـه با تمسـک به 
آموزه هـای گرانسـنِگ دسـتگاه الهیـات شـیعی، از خصلـِت تروریسـتی و 
تکفیری گرانـۀ حشدالشـعبی و فاطمیـون و حـزب اهلل پرده بـرداری کننـد و 

مبانـی فکری شـان را مـورد نقـد قـرار دهند.

دكتر خلیل الرحمان حنانی

این جا همه ارزش ها به گند کشیده می شوند! 
ــم  ــپنتا می خواه ــای س ــاب آق ــب در کت ــک مطل ....روی ی
ــال 1393.  ــات س ــج انتخاب ــی روی نتای ــم، یعن ــث کن مک
ــدۀ  ــا کســب 52.5 فیصــد آرأ برن ــداهلل ب ــر عب ــرار نوشــتۀ ایشــان، داکت ق
انتخابــات ســال 93 بــود و بایــد رییس جمهــور می شــد، امــا بــا مداخلــۀ 
ــرزی  ــور ک ــس رییس جمه ــود او در مجل ــد خ ــه مانن ــس ک ــفیر انگلی س
ــر  ــا تدابی ــان نگه داشــته می شــود ت ــات پنه ــوده، نتیجــۀ انتخاب »شــاهد« ب
دیگــری بــرای اعــالن نتیجــۀ مــورد نظــر ســنجیده شــود! خــوب، آقــای 
اســپنتا کــه در ایــن اواخــر دامــن بــر زده تــا کم وکاســتی های حکومــت 
ــد روز  ــخنرانی چن ــه در س ــان ک ــرد، چن ــد بگی ــه نق ــی را ب ــدت مل وح
ــد. پرســش این جاســت، وجــدان  ــر مشــروع خوان ــش خــود آن را غی پی
روشــنفکری آقــای اســپنتا در آن لحظــه کــه همــه زحمت هــا، ارزش هــا، 
شــور و شــوق مــردم بــه رونــد دموکراســی و انتخابــات دموکراتیــک، کجا 
بــود کــه در یــک لحظــه بــه اشــاره و مداخلــۀ ســفیر انگلیــس بــه بــاد هوا 
ــای  ــر اصــل دموکراســی خــط بطــالن کشــیده شــد؟ چــرا آق رفــت و ب
ــا گذاشــت کــه  ــاالی ارزش هایــی پ ــه خاطــر حفــظ مقامــش، ب اســپنتا ب
ــاال  ــود؟ و ح ــرده ب ــارزه ک ــرای آن مب ــودش- ب ــول خ ــه ق ــال ها -ب س
ــه  ــط ب ــن افشــاگری ها مرتب ــا ای ــد؟ آی ــه آن را افشــا می کن چــه شــده ک
موضوعاتــی کــه منافــع آقــای کــرزی تهدیــد می کنــد، نــدارد؟ از جملــه 

شــهرک عینــو مینــه؟....
جنــاب اســپنتا اگــر شــما امــروز حکومــت وحــدت ملــی را غیــر مشــروع 
می خوانیــد، بــدون شــک عامــل اساســی و ســبب مباشــر آن، مداخله هــا 
و مهندســی های آقــای کــرزی و تیــم او بــوده اســت، اگــر ایــن 
ــاب  ــی اســت کــه جن ــاکاره اســت، تحفه ی حکومــت فاســد، خــراب و ن
ــت  ــن حکوم ــر ای ــد؛ اگ ــته ان ــا گذاش ــردم افغانســتان به ج ــه م ــرزی ب ک
ــت  ــه از حکوم ــت ک ــکالتی اس ــت آن مش ــاد دارد، اکثری ــکالت زی مش
آقــای کــرزی بــه میــراث مانــده! و باآلخــره قســمت بــزرگ مســوولیت 
خرابــی اوضــاع، دســت کاری های آقــای کــرزی و تقلب کاری هــای 
عامدانۀشــان می باشــد. واقعــًا این جــا همه چیــز بــه گنــد کشــیده 
ــه  ــنفکری، مدرنیت ــی، روش ــی، ملی گرای ــم، دموکراس ــود، کمونیس می ش
ــه  ــی، در عصــر انترنــت کــه خــرد مــردم را ب و... چــه روشــنفکران قالب

اســتهزأ می گیرنــد!

باشگاه رئال مادرید هوادارانش 
را تهدید کرد!

توهین سوارس به کمک داوری 
که گل واضح بارسلونا را ندید

فیـسبـوک نـــامــه

پُـر افتخارتریـن تیـم فوتبال اسـپانیا هوادارانـش را به از دسـت دادن یکی از 
رویدادهـای مهم ایـن باشـگاه تهدید کرد.

در آسـتانۀ دیـدار تیـم  فوتبـال رئال مادریـد بـا حریـف دسـته سـومی اش، 
فوئنالبـرادا در بـازی برگشـت از مرحلـۀ یـک شـانزدهم نهایی جـام حذفی 
اسـپانیا، باشـگاه رئال مادریـد بـا انتشـار بیانیه یی بـه آن دسـته از هوادارانش 
کـه بلیـِت فصل تماشـای بازی های خانه گـی این تیم را از سـکوی هواداری 
دارنـد، ُهشـدار داد کـه در صورت عدم حضور در ورزشـگاه برای تماشـای 
بـازی بامـداد امـروز چهارشـنبه یـا انتقـال داوطلبانـۀ آن بـه شـخصی دیگر 
بـرای رفتـن بـه ورزشـگاه، از تماشـای بـازی حسـاس کهکشـانی ها مقابل 

بارسـلونا در اولیـن ال کالسـیکوی فصـل محروم خواهند شـد.
»سـکوی هـواداری«، جایگاهـی پشـت دروازۀ شـمالی ورزشـگاه سـانتیاگو 
برنابئـو اسـت کـه معمـوالً توسـط اعضـای چهـار کانـون هـواداری اصلـی 
باشـگاه بـه نام هـای پریمـاورا بالنـکا، الکالسـیکا، وترانـس آر ام سـی اف و 
هـواداران شـمال آر ام سـی اف)مخفف باشـگاه رئال مادریـد( پُـر می شـود.

اهمیـت ایـن بخـش از ورزشـگاه برای مسـووالن باشـگاه برای بـازی برابر 
تیمـی کـه در دور رفـت 2 بـر صفر مغلوب کهکشـانی ها شـد، آن قـدر زیاد 
بـوده اسـت کـه آنـان را بـا از دسـت دادن فرصت تماشـای ال کالسـیکوی 
خانه گـی 23 دسـامبر )2 دی( تهدیـد کنـد و ایـن موضـوع را از طریـق یک 

ایمیـل به اطـالع آنان برسـاند.
بـرای  سـردی  جـو  کـه  نمی خواهنـد  رئال مادریـد  باشـگاه  مسـووالن 
بازی شـان در جـام حذفـی در ورزشـگاه شـکل بگیـرد و بـه همیـن دلیـل 
حتـا بـه هـواداران سـکوی هـواداری اجـازه نداده انـد کـه بلیت های شـان را 

بـه فـردی دیگـر منتقـل کننـد.

مهاجـم اروگوئه یـی تیـم فوتبـال بارسـلونا به کمـک داوری که عبـور توپ 
از خـط والنسـیا را ندیـد، واکنش تندی نشـان داد.

جنجال بازی یکشنبه شـِب تیم های فوتبال والنسـیا و بارسـلونا در ورزشـگاه 
مسـتایا کـه در دقیقـۀ 30 آن داور و کمک او گل لیونل مسـی و عبور واضح 

تـوپ او از خـط دروازه خفاش هـا را ندیدند، هنوز فروکش نکرده اسـت.
طبق اعالم نشـریۀ »آس« اسـپانیا بعد از دسـتور ادامۀ بازی از سـوی داور در 
صحنه یـی کـه حتـا خود بازیکنان والنسـیا هم به زعم باز شـدن دروازۀشـان 
از حرکـت ایسـتاده بودنـد، لوئیـس سـوارس کـه بسـیار شـوکه و عصبانـی 
شـده بـود، به سـراغ کمـک داور ریزنقش مسـابقه رفت -کسـی کـه پیش از 
آن 6 بـار بـا اعـالم آفسـاید او را از گلزنـی بازداشـته بـود-  و بـه او گفت: 

»تـو یک بزدلـی، کوتولـه لعنتی!«.
نه تنهـا سـوارس، بلکـه تمام بازیکنان بارسـلونا حتا لیونل مسـی کـه معموالً 
بـه تصمیمـات داوران اعتـراض نمی کنـد، از داور مسـابقه بـه خاطـر مردود 

اعـالم کـردن گل آن ها توضیح خواسـتند.
طبـق ادعـای آس، ایگلسـیاس ویانـووا، داور مسـابقه در پاسـخ بـه اعتراض 
مسـی بـه او گفتـه اسـت: »لئـو )تشـخیص دادن چنیـن صحنه  هایی( بسـیار 

است«. سـخت 
ایـن دومین بـار در سـال میـالدی جـاری اسـت کـه داوران توپ هـای رده 
شـده از خـط دروازه رقبـای بارسـلونا را نمی بینند. مورد قبلـی در هفته های 
پایانـی فصـل گذشـته در خانـۀ رئال بتیس بود کـه داور مسـابقه نه تنها عبور 
نیـم متـری تـوپ از خط دروازه، بلکه دو سـه مـورد خطـای بازیکنان بتیس 

روی بازیکنـان بارسـلونا را ندید.

وضعیت جیوپولیتیک کشور 
ناقص الخلقۀ افغانستان!

ــتراتیژی  ــید. اس ــته باش ــاد داش ــه ی ــرای همیشــه ب ــد ب ــز را بای ــک چی ی
امریــکا در قبــال جهــان و منطقــه و افغانســتان، یــک اســتراتیژی تعریــف 
شــده و مــورد اجمــاع ُکل جامعــۀ سیاســی امریــکا هســت، امــا در مــورد 
ــده آن  ــزب عم ــان دو ح ــردن آن، می ــاده ک ــکاری پی ــا و راه تاکیک ه
ــاری و  ــالف رفت ــا، اخت ــان و دموکرات ه ــی جمهوری خواه ــور یعن کش
ــا ابزارهــا گوناگــون. ــی هــدف واحــد اســت، ام ســلیقه یی هســت. یعن
ــان، در  ــر جه ــرای ســلطه ب ــکا ب ــه امری ــن اســت ک ــی چنی هــدف اصل
ــزرگ  ــارۀ ب ــاحلی را در ق ــا س ــدی« ی ــورهای »ریم لن ــد کش ــاز بای آغ
اروآســیا بگیــرد و ســپس بــه ســوی »هارتلنــد« یــا قلــب قــاره که آســیای 
میانــه و روســیه اســت، پیشــروی کنــد و رویــاروی حریــف اصلــی کــه 
فرمــان روای هاترلنــد اســت، صف آرایــی کنــد. چــون بخــش بزرگــی از 

ــت دارد. ــا موقعی ــان در آن ج کانســارهای جه
ــدی اشــاره کــرد:  ــه یــک مطلــب بســیار مهــم و کلی ــد ب در این جــا بای
ــاختار  ــک س ــوان ی ــه عن ــی ب ــتان هیچ گاه ــه افغانس ــکا ب ــگاه امری ن
جیوپولیتیکــی مســتقل نبــوده و نیســت. امریکایی هــا افغانســتان را 
ــه  ــی افغانستان-پاکســتان جــزو منطق ــاک« یعن ــۀ »افپ ــر مجموع ــل زی ذی
ــه.  ــه ســوی آســیای میان ــۀ پاکســتان ب ــی دنبال ــد می شــمارند. یعن ریملن
ــر  ــا در ه ــتند، ام ــران می پنداش ــیۀ ای ــتان را حاش ــاه، افغانس ــان ش در زم
ــه  ــتان همیش ــی ها، افغانس ــگاه انگلیس ــدارد. در ن ــی ن ــت تفاوت دو حال
ــوده اســت. روس هــا هــم هیچ گاهــی افغانســتان  ــۀ نیم قــارۀ هنــد ب دنبال
ــد.  را همچــون یــک ســاختار حیوپولیتیکــی مســتقل بررســی نکــرده ان
دســتِ کم شــمال افغانســتان را ادامــۀ طبیعــی آســیای میانــه و باالتــر از 

ــمارند. ــزی می ش ــیای مرک آن، آس
در یــک ســخن، افغانســتان از دیــد جیوپولیتیــک، یــک ســاختار 
ناقص الخلقــه بــه شــمار مــی رود و یگانــه کشــور جهــان اســت کــه بــه 
ــه  ــی ن ــد. یعن ــن نمی باش ــک آن روش ــف جیوپولیتی ــی، تکلی ــۀ نهای گون
ــد و  ــزو هارتلن ــه ج ــی رود و ن ــمار م ــه ش ــد ب ــورهای ریم لن ــزو کش ج
ــۀ جیوپولیتیــک رســت؟ ــوان از ایــن منگن ــه می ت ــد. چگون ــه هــم آیلن ن
اکنــون ایــن پرســش از آن رو بســیار پیچیــده شــده اســت کــه پاکســتان 
ــدا  ــن گرایــش پی ــه ســوی چی ــا گذســت هــر روز، بیشــتر و بیشــتر ب ب
می کنــد و روابــط امریــکا بــا ایــران هــم روزبــه روز پیچیده تــر و 
خراب تــر می شــود. در عیــن حــال، پویایــی روســیه روز تــا روز بیشــتر 

ــود. ــتر می ش و بیش
ــن کشــور از همــان روز نخســت هــم  ــه ای ــن اســت ک دشــواری در ای
همچــون یــک کشــور نــه، بلکــه همچــون یــک گســترۀ حایــل یــا بوفــر 
میــان متصرفــات هنــدی بریتانیــا و متصرفــات آســیایی روســیۀ تــزاری 
در اثــر توافــق دو ابرقــدرت بــه میــان آورده شــد. اگــر جهــان افغانســتان 
ــد  ــود را خواهن ــر خ ــردم آن یک دیگ ــد، م ــا کن ــود ره ــال خ ــه ح را ب
ــازه در هــر  ــه چندپارچــه تقســیم خواهنــد کــرد. ت دریــد و کشــور را ب

ــد. ــد گردی ــا خواه ــگل فرمان فرم ــوِن جن ــم قان ــه ه منطق
ــع  ــود، مناف ــان ش ــد و هم پیم ــیه متح ــا روس ــره ب ــتان یکس ــر افغانس اگ
ــه رو  ــا خطــر روب غــرب، چیــن و ایــران همــه کشــورهای اســالمی را ب
ــع  ــس، مناف ــود، برعک ــان ش ــی هم پیم ــکا بیخ ــا امری ــر ب ــازد. اگ می س
روســیه، چیــن و ایــران و حتــا پاکســتان را بــا خطــر روبــه رو می ســازد.
اتحــاد راهبــردی آن بــا پاکســتان یعنــی تشــکیل کنفدراســیون »افپــاک«، 
ــه رو  ــا خطــر جــدی روب ــران را ب ــد و ای ــکا و هن ــع روســیه و امری مناف
ــه شــمار  ــه ب ــن اتحــاد ممکن ــه طبیعی تری ــران ک ــا ای می ســازد. اتحــاد ب
ــه و  ــکا، ترکی ــیه، امری ــتان، روس ــدی پاکس ــت ج ــا مخالف ــی رود، ب م
کشــورهای عربــی روبــه رو اســت. در داخــل افغانســتان هــم اختالفــات 
ــی  ــالف مذهب ــا و اخت ــتون ها و تورکی زبان ه ــا پش ــی ب ــی و زبان مذهب
ــا هزاره هــا مانــع از ایــن کار اســت. ــا تاجیک هــا و اختــالف تبــاری ب ب

معنــای ایــن ســخن ایــن اســت کــه افغانســتان محکــوم بــه بحــران مزمن 
و درازمــدت و پایان ناپذیــر اســت. راه برون رفــت از ایــن بن بســت 
ــۀ  ــران و پاکســتان یــک اتحادی ــا ای ــد ب ــن اســت کــه افغانســتان بتوان ای
ــا  ــت ب ــد نخس ــن کار بای ــرای ای ــازد. ب ــی بس ــه جانبۀ منطقه ی ــن س نوی
ــز مذاکــره  ــا پاکســتان پشــت می ــران همســو شــود و ســپس یکجــا ب ای

بنشــینند.
ــد  ــه خواه ــور ادام ــن کش ــتاخیز در ای ــا روز رس ــران ت ــر آن، بح در غی
یافــت. نــه هم پیمانــی بــا روســیه و نــه هم پیمانــی بــا امریــکا و 
ــن کشــور را از کام بحــران  ــد ای ــی، هیچ کــدام نمی توانن کشــورهای عرب
ــد  ــون جدی ــد یــک کان ــۀ نویــن ســه کشــور بای ــرون بکشــند. اتحادی بی
ــرف  ــد بی ط ــی، بای ــد ســمت گیری های جهان ــازد و از دی ــدرت را بس ق
ــکا،  ــدرت: روســیه، امری ــی ق ــون جهان ــج کان ــان پن باشــد و پیوســته می
ــان دادن  ــت، پای ــا راه برون رف ــد. تنه ــور کن ــد، مان ــا و هن ــن، اروپ چی
بــه ضعــف جیوپولیتیــک اســت. افغانســتان فاقــد ابزارهــای الزم بــرای 
ــت  ــر حمای ــه زی ــد همیش ــت و بای ــی اس ــتقل سیاس ــات مس ــۀ حی ادام
یــک ابرقــدرت باشــد، امــا اگــر بخواهــد بــه ســوی رســتگاری و آزادی 
ــه از واشــنگتن و مســکو و  ــن راه از تهــران می گــذرد، ن ــردارد، ای گام ب
ریــاض و دهلــی. بایــد بــا ایــران کنــار آمــد و دوتایــی بــا پاکســتان بــرای 
آرایــش یــک ســاختار نویــن منطقه یــی بــر ســر میــز مذاکــره نشســت.

عزیز آریانفر



ارایه  زیادی  تعریف های  »فساد«  از 
در  موارد  برخی  در  تعاریف  این  و  شده 
از  »سوءاستفاده  اما  همدیگرند،  با  تقابل 
خصوصی«  منفعت  برای  عمومی  قدرت 
بانک  پذیرش  مورد  و  فساد  عامِ  تعریف 
باورهای  آن،  بر  عالوه  است.  جهانی 
و  تشخیص  که  است  این  بر  جرم شناسانه 
برای  تعریِف مشخص و معین  تعیین یک 
به  توجه  با  اداری«،  فساد  »خصوصًا  فساد 
گسترش روزمرۀ افِق معانی و مصداق های 
این پدیده، امری صعب و دشوار است. از 
مبارزه  بین المللی  همین جهت، کنوانسیون 
با فساد نیز تعریف مشخصی از فساد ارایه 
آن  مصداق های  تذکر  به  بیشتر  و  نکرده 

پرداخته است. 
مصداق های  و  نمودها  با  بیشتر  را  فساد 
بارز  نمودهای  از  یکی  و  می شناسند  آن 
کارکناِن  استخدام  در  فساد  اداری،  فساد 
فساد  که  است  عامه  خدمات  بخش های 
در  هم  ما  می گویند.  را  آن  نیز  استخدامی 
و  تعریف  تبیین  پی  در  کوتاه  نبشتارِ  این 
مخرِب  تأثیر  و  استخدامی  فساد  شناسایی 
و  اقتصادی  پایدار  توسعۀ  روند  بر  آن 

تکوین حکومِت خوب و پاسخگو استیم.
برخی  با  توام  افراد  استخدامِ  و  گزینش 
استخدامی«  »فساد  را  فسادآمیز  مراوداِت 
می گویند و یا برخی، عدم رعایت ضوابط 
رعایت  عدم  و  شایسته گی  معیارهای  و 
ارتقای  و  استخدام  در  برابر  فرصِت  اصل 
می خوانند.  استخدامی  فساد  را  کارمندان 
همدیگر  با  مقارن  معنایی  تعریف،  دو  هر 
استخدام  در  تبعیض  مجموع،  در  و  دارند 
انگاشتن  نادیده  عامه،  خدمات  کارکنان 
شایسته گی های  و  ظرفیت ها  و  استعدادها 
را  پست ها  و  متعهد،  و  متخصص  افرادِ 
در اختیار افراد ضعیف و ناتوان بر اساس 
»پرداختن  معوض  تعامالت  و  مراودات 
روابط  مبنای  »بر  عوض  بال  یا  و  رشوه« 
دیگر« گذاشتن، فساد استخدامی است. پس 
فساد استخدامی، از بزگترین دشمنان اصل 
شایسته ساالری در استخدام کارکنان است.

برقراری نظام شایسته ساالری در گزینش و 

عامه  نهادهای  مدیران  و  کارکنان  انتصاب 
خصوصًا نهادهای دولتی، زمینه و بسترهای 
خوب حکومت داری و ارایۀ خدمات بهتر 
می نماید  فراهم  را  مردم  برای  شهروندی 
نهادها  این  افزایش مشروعیِت  و موجبات 
را در نزد مردم و جامعۀ بین المللی فراهم 

می سازد.
که  است  مفهوم  این  به  شایسته ساالری 
و  تخصص  دانش،  درایت،  کفایت،  افراد 
آن  به  انجام کاری که  برای  را  کافی  تعهد 
گفته  اما  باشند.  داشته  می شوند،  منصوب 
منجر  افراد  شایسته گی  تنها  که  می شود 
نمی گردد؛  سازمان ها  و  نظام ها  اصالح  به 
تحقق  و  استقرار  به  نیاز  اصالح  این  بلکه 
بر  مدیریت  را  آن  که  دارد  دیگری  مقولۀ 
مبنای شایسته گی می گویند که یک رویکرد 
منسجم و چهارچوِب مشترک و هماهنگ 
برای ادارۀ سرمایه های انسانی در بلندمدت 
از  مشترکی  مجموعۀ  مبنای  بر  و  است 
راهبردهای کالن  با  مرتبط  شایسته گی های 
دیگر،  عبارت  به  تدوین می شود.  کشوری 
فرایند  شایسته گی،  مبنای  بر  مدیریت 
افراد  گرفتن  قرار  باعث  که  است  تلفیقی 
با  مطابق  مناسب،  سازمانی  جایگاه  در 
کاری  مهارت های  و  قابلیت ها  توانایی ها، 
صالحیت های  گسترش  موجب  و  شده 

تخصصی و حرفه یی می شود. 
شایسته گی،  مبنای  بر  مدیریت  نبود 
بدون  افراد  تقرر  و  استخدامی  فساد 
اساس  بر  الزم،  شایسته گی های  داشتن 
حزبی  قومی،  شخصی،  سالیق  و  عالیق 
ارتباطات  و  خصوصی  رفاقت های  یا  و 
پایین  و  بلند  سمت های  در  خانواده گی 
حامد  حکومت  دورۀ  در  هم  حکومتی، 
وحدت  حکومت  زمان  در  هم  و  کرزی 
ملی باعث شده که هرساله تعداد زیادی از 
وزارت خانه های دولتی، نتوانند بودجه های 
برسانند.  مصرف  به  را  خود  انکشافی 
همچنان تلفات نیروهای امنیتی و گسترش 
دامنۀ جنگ در افغانستان، بیشتر شدن انتحار 
و انفجار در شهرها و افزایش تلفات مردم 
فرار  ناامنی ها،  و  سرقت ها  افزایش  ملکی، 
جوانان و کادرهای تحصیل کرده و توانا از 
کشور، ضعف اقتصادی ممتد، فساد اداری، 
نارضایتی روزافزون مردم از حکومت و... 

همه از تبعات فساد استخدامی استند.
و  نهادها  بر  عالوه  اداری،  فساد  با  مبارزه 
امکانات فراوان، به اشخاص و افراد سالم، 

و  دارد  نیاز  درایت  با  و  متخصص  متعهد، 
فساد،  با  توأم  استخدام های  موجودیِت  در 
مبارزه با فساد یک شعار میان تهی و فریبنده 

است.
کنترول  و  نظارت  و  استخدامی  سالمت 
جدی پروسۀ استخدام و ارتقای کارمندان، 
از  پیش گیری  راه های  از  یکی  عنوان  به 
است.  بحث  مطرح  اداری  فساد  جرایم 
این  بر  جرم شناسی  عرصۀ  دانشمندان 
معیارهای  اساس  بر  استخدام  که  اند  باور 
شایسته گی، زمینه های ارتکاب جرایم فساد 
کارآیی و  و  کرده  قطع و حذف  را  اداری 
می دهد.  افزایش  را  نهادها  به دردبخوری 
چون از لحاظ روانی، افرادی که در اثر یک 
شغل  و  کار  عرصۀ  وارد  فسادآلود  معاملۀ 
روانی  آماده گی  باشند،  گردیده  عمومی 
و  اداری  فساد  جرایم  انجام  برای  بیشتری 
دادوستدهای فسادآمیز دیگر دارندـ عالوه 
از  نوعی  خود  این ها،  استخدام  این که  بر 

فساد اداری است.
این  از  نجات  برای  بن  کنفرانس  در 
اصالحات  مستقل  کمیسون  بنیاد  معضل، 
این  نظارت  اثر  در  و  شد  گذاشته  اداری 
کمیسیون، ممکن تعدادی از افراد بر اساس 
خودشان  توانایی های  و  شایسته گی ها 
بتوانند وارد موقعیت های شغلی شوند، اما 
اکثراً ارتقای حرفوی افراد و حتا تبدیلی ها 
یک  از  یا  و  دیگر  جای  به  جا  یک  از 
روابط  اساس  بر  دیگر،  والیت  به  والیت 
و یا معامالِت فسادآمیز دیگر در ارگان های 
دولتی صورت می گیرد و هیچ نوع نظارت 
وجود  پروسه  این  بر  جدی یی  کنترول  و 

ندارد.
بهتر  خدمات  ارایۀ  اداری،  فساد  با  مبارزه 
برای شهروندان، کارآمد ساختن، پاسخگو 
و مسوول ساختن حکومت، توسعۀ پایدار 
و  ناامنی ها  بردن  بین  از  حتا  و  اقتصادی 
ارادۀ  و  تعهد  نیازمند  انتحار...  و  انفجار 
با  مبارزه  جهت  در  ملی  وحدت  دولت 
فساد استخدامی و گزینش افراد بر اساس 
شایسته گی ها و توانایی های شان در پست ها 
باید با  و مناصب حکومتی است و دولت 
پروسۀ  در  کنترول جدی  و  نظارت  اعمال 
استخدام و ارتقای کارمندان، موقعیت هایی 
در  فساد  به  منجر  است  ممکن  که  را 
استخدام شده و سالمت نظام استخدام را 

تهدید به نابودی کنـد، 

حاکمیـت  سـلیقه ها  کشـور،  معـارف  در  اینکـه  از 
طرزالعمل هـا  و  لوایـح  مقـررات  قانـون،  تـا  می کنـد 
ارزش پـر کاهـی را هـم ندارنـد. بـه همیـن دلیـل در 
کابـل  شـهر  خصوصـی  تعلیمـی  موسسـات  بخـش 
دو ریاسـت )ریاسـت معـارف شـهر کابـل؛ ریاسـت 
فعالیـت  خصوصـی(  تعلیمـی  موسسـات  نوتشـکیل 
می کنـد، بـا آن هـم تخطی هایـی در موسسـات تعلیمی 
خصوصـی به مشـاهده می رسـد که فرداها به چیسـتان 

شـد.  خواهـد  مبـدل  ضرب المثل هـا  و 
از جملۀ این تخطی ها:

در مـادۀ 6 مقـررۀ موسسـات تعلیمـی خصوصی چنین 
نگاشـته شـده اسـت: مؤسـس مکتـب، قبـل از کسـب 
داشـته  تعلیمـی  فعالیـت  نمی توانـد  فعالیـت  جـواز 
باشـد؛ امـا مـا چندیـن مکتـب را سـراغ داریـم کـه 
باالتـر از جـواز فعالیـت معـارف در مغایرت بـا مقرره 
و موسسـات تعلیمـی خصوصـی فعالیـت دارنـد. ایـن 

مکاتـب عبـارت انـد از :
متوسـطۀ المـاس علـم کـه در ناحیـه 11   -1
شـهر کابـل موقعیـت دارد؛ عمـال شـاگردان صنـوف 
می نمایـد.  تدریـس  را  دوازدهـم  و  یازدهـم  دهـم، 
ابتدائیـه حضـرت معاویه مربـوط ناحیه 8   -2
شـهر کابـل، عمـال شـاگردان صنـف هفتـم را تدریس 

میکنـد.
بگرامـی  ولسـوالی  واقـع  فخـار  ابتدائیـه   -3
می کنـد. تدریـس  هفتـم  صنـف  شـاگردان  بـرای 
 13 ناحیـه  مربـوط  آزادی،  مهـد  ابتدائیـه   -4
میکنـد. تدریـس  هفتـم  بـرای صنـف   ، کابـل  شـهر 
 13 ناحیـه  مربـوط  قلـم  لـوح  ابتدائیـه   -5
شـهر کابـل، شـاگردان صنوف هفتـم، هشـتم و نهم را 

می کنـد. تدریـس 
ابتدائیـه بهلـول دانا، مربوط ناحیه 5 شـهر   -6

دارد. هفتـم  صنـف  شـاگردان  کابـل، 
ابتدائیـۀ اصـالح 3 مربـوط ناحیـه 5 شـهر   -7
نـه  و  بـرای شـاگردان صنـف هفـت، هشـت  کابـل 

میکنـد.  تدریـس 
پـس وزارت معـارف با ایـن طول و عـرض، این همه 
تخلفـات را در مرکـز شـهر کابـل و زیـر حلق خویش 
نمی بینـد، بـرای جلوگیـری تخلفـات در والیـات، از 
ایـن اداره چـه انتظـار باید داشـت. انتظار ما با نوشـتن 
ایـن نامه بـه روزنامۀ ماندگار این اسـت که مسـووالن 
در وزارت معـارف متوجـه ایـن نـوع سـیاه بازی هـا و 
خـالف ورزی ها شـوند تـا تحصیـالت و تعلیمات در 
کشـور فـدای مصلحت هـای اقتصادی و قانون شـکنی 

نشود. 

شرق  در  طالبان  گروه  می گویند  محلی  مسؤوالن 
ننگرهار  را در والیت  امام مسجد  افغانستان، یک مال 

تیرباران کرده اند.
این  می گوید  ننگرهار  والیت  مطبوعاتی  مسؤول 
روی داد  دو شب پیش در ولسوالی خوگیانی آن والیت 

رخ داده  است.
ساحۀ  در  خفتن  نماز  جریان  در  طالبان  گروه  افراد 
کوزبهار ولسوالی خوگیانی، وارد مسجد شیخ قمبر بابا 
تیرباران  را  مسجد  این  امام  مال  جمیل،  قاری  و  شده 

کرده اند.
به گفتۀ مسؤوالن محلی، قاری جمیل تنها به عنوان مال 

گروه  کدام  یا  با حکومت  و  می کرده  کار  مسجد  امام 
دیگر هم کاری نداشته است.

گالب منگل، والی والیت ننگرهار این حمله را محکوم 
مورد چیزی  این  در  به حال  تا  طالبان  گروه  اما  کرده 

نگفته اند.
دینی  علمای  و  مالامامان  که  نیست  بار  نخستین  این 
افغانستان  در  دولت  مسلح  مخالف  گروه های  توسط 

کشته می شوند.
از سویی، این در حالی ست که گروه طالبان در جریان 
روزهای گذشته دو تن از هم کاران شان را نیز به اتهام 

رابطه با گروه داعش کشتند.

فســاد استخدامی؛
 مانعی کالن بر سِر رشد و توسعۀ پایدار در افغانستان

نامۀ شماری از منصوبان وزارت معارف در شکایت 
از خالف کاری برخی از مکتب های خصوصی 

به ادارة محترم روزنامۀ وزین ماندگار 

کشته شدن یک مال امام توسط 
طالبان در شرق افغانستان
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