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وزارت دفـاع امریـکا در اولین گـزارش خود 
بـه کنگره بعـد از تصویـب اسـتراتژی جدید 
آسـیا  جنـوب  و  افغانسـتان  دربـاره  امریـکا 
اعـام کـرد: شـبکه حقانـی و طالبـان آزادانه 

در پاکسـتان پرسـه می زننـد.
اعـام  گزارشـی  در  آمریـکا  دفـاع  وزارت 
را  عملیاتـی  پاکسـتان  ارتـش  اگرچـه  کـرد: 
امـا  داده  انجـام  شـبه نظامیان  برخـی  علیـه 
گروه هـای افراطـی مشـخصی ماننـد طالبـان 
و شـبکه حقانـی هنـوز آزادانـه در پاکسـتان 
بـه  دیگـر  بـار  آمریـکا  می کننـد.  فعالیـت 
رهبـری پاکسـتان مبنـی بـر اهمیـت مبـارزه 

علیـه تروریسـت و گروه هـای افراطـی تاکید 
. می کنـد

ایمـن  مأمن هـای  کـه  داد  هشـدار  پنتاگـون 
تروریسـتی در خـط دیورند)مـرز پاکسـتان و 
افغانسـتان( وجود دارد. حضور تروریسـت ها 
تهدیـد  را  منطقـه  در  ثبـات  افغانسـتان  در 

می کنـد.
طبـق این گـزارش، افغانسـتان در حال جنگ 
بـا شـبه نظامیانی اسـت که از سـوی خارج از 

کشـور حمایت و کمک می شـوند.
بـه هـر حـال در ایـن گـزارش تنها پاکسـتان 
مـورد انتقـاد پنتاگـون قـرار نگرفتـه بلکـه به 
کشـورهایی ماننـد روسـیه نیـز اشـاره شـده 

. ست ا
تـاش  روسـیه  گـزارش  ایـن  نوشـته  بـه 
می کنـد کـه اقدامـات و تاش هـای امریـکا 

کنـد. تضعیـف  را  افغانسـتان  در 

امریکا:
طالبـان آزادانه در پاکستـان پرسه مـی زنند

صفحه 3

صفحه 3

روند تثبیت مراکز رای دهی 

نامتوازن است

 د کابل پولیسو په ۵ ورځو کې د نېږدې 

زرو موټرو تورې ښیښې سپینې کړي

به محافظان ارگ احرتام 

گذاشنت را آموزش بدهید
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ریاسـت امنیـت ملـی افغانسـتان اعام کـرده که 
چهـار آمـوزگار مکاتـب افغان-تـرک کـه هفتـه 
گذشـته توسـط نیروهـای امنیـت ملی در شـهر 

کابـل بازداشـت شـده بودنـد، آزاد شـده اند.
این آموزگاران شـامل سـه شـهروند ترک و یک 

بودند. افغان 
شـکور دادرس، مسـوول کمیتـه والدیـن افغـان 
-تـرک بـه بی بی سـی گفتـه کـه یلمـوز ایکـن، 
معـاون مکاتـب افغـان- تـرک که توسـط امنیت 
ملی افغانسـتان بازداشـت شـده بود، رها نشـده 

ست. ا
او گفتـه کـه آقـای ایکـن در افغانسـتان پناهنده 
سیاسـی اسـت و امنیت ملی افغانسـتان خواستار 

اسـناد بیشـتر درباره او شـده است.
آقـای دادرس ابـراز نگرانـی کـرد کـه ممکـن 
قوانیـن  خـاف  افغانسـتان  دولـت  اسـت 
بین المللـی و تعهداتـش آقای ایکـن را به دولت 

بسـپارد. ترکیـه 
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان قبا اعـام کرده 
افغان-تـرک  بـود کـه چهـار آمـوزگار مکتـب 
بـه دالیـل »امنیتـی« بازداشـت شـده اند و ایـن 
بازداشـت ربطـی بـه بسته شـدن ایـن مکاتب در 

افغانسـتان نـدارد.
ایـن آمـوزگاران عصـر روز سه شـنبه ۲۱ قوس/

آذر در شـهر کابـل بازداشـت و نیروهـای امنیت 
ملـی افغانسـتان یـک مکتـب دخترانـه افغـان-

تـرک را نیـز بازرسـی کردند.
پـس از کودتـای نافرجـام جوالی/ژوئیـه ۲۰۱۶ 
ترکیـه کـه دولـت آن کشـور فتـح اهلل گولـن را 
متهـم به طراحـی این کودتـا کرد، دولـت ترکیه 
خواهـان مسـدود شـدن مکاتـب افغان-ترک در 

شد. افغانسـتان 
جنبـش فتـح اهلل گولن در سراسـر جهان از جمله 
آموزشـی  و  فرهنگـی  فعالیت هـای  افغانسـتان 
دارد و مکاتـب افغان-تـرک نیـز از سـوی بنیـاد 

گولـن حمایـت می شـود.
قبـل از آن آژانـس توسـعه و همـکاری جهـان-
تـرک )تیـکا( در افغانسـتان، در شهریور/سـنبله 
امسـال اعـام  کـرد کـه فعالیـت ایـن مـدارس 
از کابـل  دارای ماهیـت »تروریسـتی« اسـت و 

خواسـت کـه ایـن مـدارس را ببنـدد.
بـرای  قبـل  سـال   ۲۲ تـرک  افغـان-  مکاتـب 
اولین بار در شـهر شـبرغان در شـمال افغانسـتان 
ایجـاد شـد. اکنـون ۱۲ مکتـب از ایـن گونـه در 

افغانسـتان فعالیـت دارنـد.

چهار آموزگار مکاتب 

افغان- ترک آزاد شدند

رییــس شــركت برشــنا در مــورد زورمنــدان در شــهركابل گفــت: »400 میتــر در شــهر كابــل بــرق 
24 ســاعته دارنــد كــه اكثــر شــان اعضــای شــورای ملــی هســتند؛ همیــن اكنــون 4 درخواســتی 

برایــم آمــد )از ســوی ســناتورها در داخــل تــاالر( و مــن امضــا كــردم«.
آقــای غالــب افــزود كــه برخــی از مقام هــای دولتــی بــه دالیــل امنیتــی از شــركت برشــنا خواســته 

صفحه 6انــد كــه بــرق شــان قطــع نگــردد.
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هشدار از سقوط »برشنا«



امریـکا،  وزیرخارجـۀ  تیلرسـون،  ریکـس 
در تازه تریـن مـورد گفتـه اسـت کـه » اگـر 
پاکسـتان در برابـر تعهـدات خـود نسـبت بـه 
جامعـۀ جهانـی بـرای از بین بـردن گروه های 
تروریسـتی عمـل کند، بـا تحریم هـای امریکا 
و جامعـۀ جهانـی رو بـه رو خواهـد شـد.« 
آقـای تیلرسـون گفته که پاکسـتان بـه پناه گاه 
امـن گروه هـای تروریسـتی تبدیـل شـده کـه 
خطـر واقعـی بـرای صلـح جهانی محسـوب 
می شـوند. البته در سـخن های آقای تیلرسـون 
یافـت  پاکسـتان  مـورد  در  تازه یـی  چیـز 
نمی شـود و نـه هـم ایـن بـار اول اسـت کـه 
پـس از راه یافتـن دونالد ترامپ به کاخ سـفید 
امریـکا چنیـن اظهاراتـی در مـورد پاکسـتان 
از  ادارۀ جدیـد کاخ سـفید  ابـراز مـی کنـد. 
آغـاز بـا نگاهی نسـبتا انتقـادی و هشـدارآمیز 

بـه صحنـه آمد و بیشـتر نیز این نـگاه متأثر از 
دیدگاه هـای آقـای ترامـپ در زمـان مبارزات 
انتخاباتـی اش اسـت. اداره جدید کاخ سـفید 
از  مختلـف  مناسـبت های  بـه  هرازگاهـی 
شـیوه عمل کـرد پاکسـتان در برابـر گروه های 
حتـا کمک هـای  و  کـرده  انتقـاد  تروریسـتی 
را  کشـور  ایـن  بـه  خـود  سـخاوت مندانۀ 
مشـروط بـه نشـان دادن صداقـت این کشـور 
در ایـن مبـارزه کـرده اسـت؛ امـا از آن طـرف 
پاکسـتان بـدون کمتریـن واهمـه و تـرس از 
حمایـت  بـه  هم چنـان  هشـدارهای،  چنیـن 
خـود از گروه های تروریسـتی ادامـه می دهد. 
سـفر  از  پـس  افغانسـتان  دولـت  مقام هـای 
اخیـر رییـس سـتاد مشـترک ارتـش پاکسـتان 
بـه کابل دیگـر آن نـگاه خوش بینانـه ای را که 
در روزهـای نخسـت سـفر ایـن مقـام ارشـد 
حتـا  و  ندارنـد  بودنـد،  کـرده  پیـدا  نظامـی 
می گوینـد کـه پس از سـفر »جنـرال باجوا« به 

کابـل هیـچ تغییـری در وضعیت رونما نشـده 
اسـت. ایـن واکنش هـا بـه ایـن معنـا می تواند 
باشـد که پاکسـتان تا هنوز، نه به درخواسـت 
مقام هـای افغانسـتان و نـه هم به درخواسـت 
بـرای  تاشـی  هیـچ  امریکایـی،  مقام هـای 
تروریسـتان  امـن  پایگاه هـای  بـردن  بیـن  از 
کـه  اسـت  ایـن  مثـل  اسـت.  نـداده  انجـام 
امریـکا  هشـدارهای  کـه  می دانـد،  پاکسـتان 
بـا هیـچ اقـدام عملـی همـراه نخواهد شـد و 
بـه همیـن  دلیـل فقـط در برابـر هشـدارها و 
تهدیدهـای آن کشـور سـر می جنبانـد، بـدون 
آن کـه واقعـا در پـی بیـرون رانـدن گروه های 
تروریسـتی از خـاک خـود باشـد. امریکایی ها 
در  ناکارآمـد  بسـیار  ازحربه هـای  متأسـفانه 
در  کـه  می کننـد  اسـتفاده  پاکسـتان  برابـر 
را  آن هـا  مشـت  لحظه هـا  نخسـتین  همـان 

برابـر همتایـان پاکستانی شـان بـاز می سـازد. 
بـه گونۀ نمونـه وقتـی وزیرخارجـه امریکا از 
پیامدهـای حمایـت از گروه هـای تروریسـتی 
می دهـد،  هشـدار  اسـام آباد  مقام هـای  بـه 
امنیـت  گروه هـا  همیـن  روزی  می گویـد 
مگـر  کـرد.  خواهنـد  تهدیـد  را  پاکسـتان 
وضعیـت  از  بـرآوردی  چنیـن  پاکسـتانی ها 
ندارنـد کـه ممکـن اسـت روزی گروه هـای 
تروریسـتی مسـتقردر آن کشـور بـه تهدیـدی 
بـرای  منافـع پاکسـتان تبدیـل شـوند؟ مگـر 
طـی چهاردهه گذشـته کـه از عمـر گروه های 
تروریسـتی در پاکسـتان می گـذرد این کشـور 
بـه انـدازۀ کافی پاشـنۀ آشـیل ایـن گروه ها را 
بلـد شـده باشـد کـه وقتـی احسـاس کنـد به 
خـودش حملـه می کننـد، بتوانـد آن هـا را از 
بیـن ببـرد؟ از جانـب دیگـر وقتـی در حـال 
حاضـر، گروه هـای تروریسـتی تامیـن کننـدۀ 
منافـع پاکسـتان باشـند، در فردایـی کـه هنوز 

معلـوم  کجـا  از  نیامـده  بالفعـل  به صـورت 
کـه وضعیـت چه گونـه رقـم خواهـد خورد؟ 
آیـا زمانـی کـه امریکایی هـا خـود بـه کمـک 
پاکسـتان، گروه های مختلف را در این کشـور 
ایجـاد می کردنـد، می دانسـتند کـه عاقبت کار 
چه خواهد شـد؟ آیا فکـر می کردند بن الدنی 
کـه با پـول امریکا بـزرگ می شـود، روزی به 
منافـع ولی نعمتـش حملـه کنـد؟ پاکسـتان نیز 
در چنیـن وضعیتـی قـرار دارد و همین لحظـه 
برایـش  امـروزش  منافـع  از  فراتـر  چیـزی 
مطـرح نیسـت، همان طـور کـه در چهاردهـه 
قبـل برای امریـکا نیـز مهم تریـن اولویت آن، 
شـکل دادن بـه گروه هـا و سـازمان های بـود 
کـه بتوانند در جنگ افغانسـتان علیه شـوروی 
وقـت اقـدام کننـد. امریکایی ها در محاسـبات 
خـود با پاکسـتان یا دچار اشـتباه اسـتراتژیک 
بـه  و  می توانسـتند  این کـه  یـا  و  انـد  شـده 
صـورت تعمـدی، گذاشـتند کـه ایـن کشـور 
مخـل امنیـت افغانسـتان باقـی بمانـد. دور از 
ذهـن می نمایـد کـه بـوش و اوبامـا دو رییس 
جمهـوری پیشـین امریـکا هیچ چیـز در مورد 
گروه هـای موجـود تروریسـتی در مناطقـی از 
خـاک پاکسـتان نمی دانسـته انـد. اگـر واقعـا 
چنیـن بـوده، پـس اطاعات فعلی کاخ سـفید 
چنیـن  مگـر  اسـت؟  اسـتوار  مبنـای  برچـه 
نیسـت که نهادهـای اسـتخباراتی و اطاعاتی 
امریـکا سـال ها در مـورد یـک قضیـه، تحقیق 
اطاعات شـان  آن گاه  و  می کننـد  پژوهـش  و 
را در اختیـار نهادهـای سیاسـی ایـن کشـور 
می گذارنـد. بـدون تردیـد بـوش و اوبامـا بـه 
انـدازۀ ترامـپ از وضعیـت آگاه بودنـد؛ ولـی 
معلـوم نیسـت کـه بـه چـه دالیـل امنیتـی و 
سیاسـی، نمی خواسـتند که مسـتقیما پاکسـتان 
را بـه حمایـت تروریسـم متهـم کننـد. حـاال 
نیـز که آقـای تیلرسـون و یـا دیگـر مقام های 
امریکایـی بـه پاکسـتان هشـدار می دهند، فقط 
در حـد حـرف مسـایل باقـی مانـده و ایـن 
اقـدام مهـم و برجسـتۀ در برچیـدن  کشـور 
پایگاه هـای امـن هـراس افکنـان انجـام نداده 
اسـت. بسـیاری از کارشناسـان مسـایل منطقه 
حتـا بـاور ندارنـد کـه زمـام داران فعلـی کاخ 
سـفید قدمـی فراتـر از ایـن بگذارنـد. برایـن 
اسـاس تـا زمانـی کـه پایگاه های امـن وجود 
در  را  تغییـری  هیـچ  انتظـار  باشـد،  داشـته 
وضعیـت امنیتـی افغانسـتان نبایـد داشـت. به 
ویـژه حـاال کـه گروه هـای متـواری داعـش 
از  مناطقـی  در  شـدن  جابه جـا  درحـال  نیـز 
کـه  مـی رود  آن  بیـم  و  هسـتند  افغانسـتان 
ایـن گروه هـا بـا توجـه بـه موقعیت مناسـب 
فعالیـت خـود  بـرای  افغانسـتان  ژیوپولتیـک 
بـه زودی جنگـی فرسایشـی تر و فراگیرتـر از 
گذشـته را در ایـن کشـور آغـاز کننـد. برخی 
از کارشناسـان روابـط بین الملل هشـدار داده 
انـد کـه داعـش درحـال نفـوذ در بخش هـای 
مختلـف افغانسـتان اسـت و تـاش دارد کـه 
ایـن  در  را  مذهبـی  و  اتنیکـی  جنگ هـای 
کشـور شـعله ور بسـازد. این موضـوع زمانی 
بـه نگرانـی جـدی می توانـد مبـدل شـود کـه 
برخـی گروه هـای موجـود در کشـور نیـز در 
راسـتای تنش هـای قومـی و مذهبـی فعالیـت 
می کننـد و هـر روز طرحـی نـو بـرای نفـاق 
روی  کشـور  مختلـف  مناطـق  میـان  افکنـی 

می گیرنـد. دسـت 
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احمدعمران

پاکستـان و هشـدارهـای 
میـان خالـی امریکـا

 

در ایـن روزهـا، کمپایـن از بین بـردن فیلم های سـیاه از 
روی شیشـه های موتـر، در شـهر کابل آغاز شـده اسـت 
و مسـلمًا باعـث اعتراض هایی هم شـده اسـت. وقتی به 
جـاده یـی مـی بینیم که قطاری از موترهای شیشـه سـیاه 
به سـرعت بـه سـمتی در حرکت مردم احسـاس نگرانی 
می کننـد وقتـی کـه بدتریـن اتفاقـات امنیتـی و جنایـی 
بـا اسـتفاده از موترهـای شیشه سـیاه صـورت می گیـرد، 

امنیـت اجتماعـی مـردم به شـدت صدمـه می بیند. 
درگذشـته همواره ایـن کمپاین و برنامه ریـزی پاک کاری 
شیشـه های سـیاه شـده، نتیجۀ دلخـواه را در پی نداشـته 
اسـت. اعتراض هایـی که اخیراً توسـط برخـی از مقامات 
و نیـز افـرادی کـه دارنـده گان موترهـای شیشـه سـیاه 
انـد بـه روش هـای مختلـف بـاال شـده اسـت؛ امـا ایـن 
اعتراض هـا نبایـد مانعـی چنیـن برنامه هـای بسـیار مهم 
گـردد. یکـی از دالیلـی که سـبب ناکامـی ایـن برنامه ها 
در گذشـته شـده اسـت، همین توجـه بـه اعتراض ها در 
ایـن مـورد بـود و قتـی کـه یـک مامـور در برابـر یـک 
زورمنـد تمکیـن کنـد و نتوانـد فیلـم سـیاه را از شیشـه 
موتـر او پـاک کنـد نمی توانـد در برابر دیگر افـراد اقدام 
کنـد و خـود از کنـار آن بـه راحتـی می گـذرد. از جانب 
دیگـر وقتـی کـه دولـت نتوانـد ایـن برنامه را به شـکل 
عادالنـه در امـور همـه افراد واجـد شـرایط عملی کند و 
یـا هـم تبعیضـی در ایـن زمینـه قایل شـوند بازهـم این 
برنامـه محکـوم به شکسـت اسـت. امـا ادامۀ ایـن برنامه 
از ایـن جهـت مهـم اسـت کـه بـر بنیـاد برخی ادعـا ها 
و اسـنادی کـه در نهادهـای دولتـی وجـود دارد، یکی از 
عوامـل انتقال تروریسـتان بـه اهداف شـان و نیز یکی از 
عومـل گشـت و گـذار مصوون افـراد جانـی و خطرناک 
همیـن موترهـای شیشـه سـیاه اسـت. درکنـار اینکه این 
موترهـای شیشـه سـیاه حسـنی هم بـرای افـراد دارد اما 
شـر آن بـه مراتـب باالتـر از خیـر آن اسـت. امـا فقـط 
شـماری اندکـی از افـرادی کـه اسـتثنا می تواننـد تلقـی 
شـوند دیگر باید هیچ کسـی هـم از موترهایی با داشـتن 
شیشـه های سـیاه اسـتفاده نکند. این در حالی اسـت که 
برخی هـا حتـا بـرای پسـر نوجـوان و کودک خوردشـان 
هـم موترهای شیشـه سـیاه آمـاده کرده اند. باورهـا براین 
اسـت کـه اگـر برنامـۀ زدودن فیلـم از روی شیشـه های 
موتـر، بـه گونـۀ درسـت و جـدی عملـی شـود، کاهش 
کانی در بسـیاری از جرایم جنایی و تروریستی صورت 
می گیـرد. امـا متأسـفانه، همیـن اکنـون دیده می شـود که 
بـا وجـود جـاری بـودن ایـن برنامـه، هنـوز هـم افرادی 
هسـتند که بـدون هیچ دغدغه یی موترهای شیشـه سـیاه 
حمـل می کننـد و مسـووالن نتوانسـته انـد یـا نخواسـته 
اند که مانع آن شـوند. بنابراین الزم اسـت که مسـووالن 
بـه خصـوص گارنیزیون کابـل که مسـوولیت تطبیق این 
برنامـه را دارند، بایـد هرچه زودتر در تطبیـق این برنامه 
جدی باشـند. از جانب دیگر آن عده از مسـووالن دولتی 
و افـرادی که دارای موترهایی شیشـه سـیاه هسـتند باید 
در ایـن پروسـه از خود همکاری نشـان بدهنـد. زیرا این 
برنامـه یکـی از مهم تریـن برنامه هـای الزم بـرای تامیـن 
امنیـت روانـی مردم، کاهش وحشـت و اسـتفاده جویی و 
جرایـم جنایی و حتا تروریسـتی اسـت و اگـر همکاری 
افـراد قدرتمنـد و صاحـب منصـب و اقتـدار و زور بـا 
مامـوران در ایـن خصـوص نباشـد، موفقیت ایـن برنامه 

مـه با مشـکل بسـیار جـدی مواجه می شـود.

مـوترهای شیشه سیـاه 
و امنـیت اجتمـاعی
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رسـانه های  حمایت کننـدۀ  نهـاد  در  مسـووالن 
آزاد افغانسـتان )نـی( می گوینـد، رییس حکومت 
بایـد محافظـان ویـژۀ ریاسـت جمهوری کـه بـا 
خبرنـگاران برخورد خشـونت آمیز کـرده اند را به 

دادگاه معرفـی کند.
عبدالمجیـب خلوتگـر، رییس اجرایی نـی دیروز 
در یـک نشسـت خبـری در کابل کـه در واکنش 
مقابـل  در  ارگ  ویـژۀ  نیروهـای  بدرفتـاری  بـه 
خبرنـگاران انجـام شـده بود، گفت کـه حکومت 
باید کسـانی را بـه محافظت از خـود بگمارند که 
احترام به آزادی بیان و رسـانه های داشـته باشـند. 
آقـای خلوتگر می گوید: »ما از ریاسـت جمهوری 
را در محافظـت ویـژه  افـرادی  تـا  می خواهیـم 
محافظت ریاسـت جمهوری )PPS( بگمارند که 
احتـرام بـه آزادی بیـان، احتـرام بـه شـهروندان و 

احتـرام به حقـوق بشـر را بدانند«.
آقـای خلوتگر بـا بیـان این که برخـورد محافظان 
ریاسـت جمهوری با خبرنگاران غیر انسـانی بود، 
بیـان داشـت: وقتی آزادی افراد را سـلب می کنید، 
ایـن کار از چارچـوپ انسـانیت بیـرون اسـت و 
ایـن از سـوی کسـانی صـورت می گیـرد کـه در 

سـاختار حکومت وظیفـه دارند.
او اظهـار داشـت کـه خبرنـگاران بارهـا شـاهد 
محافظـاِن  انسـانی«  غیـر  و  »تنـد  برخوردهـای 
ویـژه ریاسـت جمهوری بـوده اند طـوری که این 

نیروهـا به هیچ یکی از حقوق انسـانی، مسـلکی، 
قانونـی و حقـوق بشـری ژورنالیسـتان پای بندی 
نشـان نـداده و با آنـان برخوردی خـاف موازین 

اخاقـی داشـته اند.
برخـورد  نـی،  اجرایـی  رییـس  بـاور  بـه 
خشـونت آمیز اطرافیـان رهبری حکومـت، عاوه 
بـر آنکه توهین آشـکار در برابر پـاس داران آزادی 
بیـان شـمرده می شـود، تعهـد ایـن رهبـران بـه 
آزادی بیـان و حقوق رسـانه  ها را نیز زیر پرسـش 

می دهـد. قـرار 
ریاسـت جمهوری  کـه  کـرد  تصریـح  خلوتگـر 
عـاوه بـر رسـیده گی بـه ایـن گونـه قضایـا و 
مجـازات عامـان ایـن رویدادها، باید افـرادی که 
بـه موازین حقـوق بشـری، آزادی بیـان، قانون و 
ارزش هـای اخاقـی و انسـانی پایبنـد باشـند در 
چارچـوب نیروهـای گارد ویـژه اسـتخدام کنـد 
تـا بـه گفتـۀ او: »دیگـر برخـورد توهین آمیـز این 

نیروهـا بـا خبرنـگاران تکرار نشـود«.
رییـس اجرایـی نهـاد حمایـت کنندۀ رسـانه های 
آزاد افغانسـتان گفـت: »افـرادی کـه دسـت بـه 
چنیـن کار زدند، اول باید وظیفۀشـان به تعلیق در 
بیایـد و بعـد ما شـاهد پیگیـری پرونده های شـان 
در نهاد هـای عدلـی و قضایـی باشـیم. ایـن کار 
می توانـد بـه مثابـۀ یک رونـد نمادین، به کسـانی 
کـه با خبرنـگاران خشـونت می کنند، موثر باشـد 
و آنـان را از این کار بـاز دارد. ما فکر می کنیم این 

مسـأله از سـوی حکومت بررسی می شـود و اگر 
چنین نشـد، ما این موارد را از ورای سـازمان ملل 
و نهاد هـای دیپلوماتیک که در افغانسـتان مسـتقر 
انـد، در سـطح کان تری بـرای دادخواهـی اقدام 

خواهیـم کرد«.
عبدالمجیب خلوتگر، در بخشـی از سـخنانش به 
آزار جنسـیتی بانـوان در رسـانه ها اشـاره کـرد و 
گفـت که آنـان در رسـانه های افغانسـتان شـاهد 
برخـورد جنسـیتی بوده انـد، اما به بـاور آنان: این 
مسـأله با آزار و اذیت جنسـی که عمل زشـتی را 

افـاده می کند، تفـاوت دارد.
رییـس اجرایـی نـی تصریـح کـرد: »خشـونت 
جنسـیتی به معنـای این اسـت که یـک خبرنگار 
زن نسـبت بـه خبرنـگاران مـرد، کم تـر معـاش 
می گیرنـد، یـا کم تـر اسـتخدام می شـوند، آن هـم 

افغانسـتان  این کـه مـردان در جامعـۀ  بـه دلیـل 
می توانند تا ناوقت کار کنند و در شـرایط دشـوار 
بـه مناطـق ناامـن سـفر کننـد، اما خشـونت های 
جنسـی کامًل مفهوم دیگر دارد که در رسـانه های 
کشـور از چنین یک اتقاق گزارش نشـده اسـت«.
مسـووالن در دفتـر نـی از رسـانه ها و خبرنگاران 
کشـور می خواهـد تـا در نشـر و پخـش اخبـار 
و گزارش هـا زمانـی کـه بـه ایـن اصطاحـات 
بـر می خورنـد، دقـت بیش تـر بـه خـرج دهنـد 
تـا بـه گفتـۀ آنـان: از عواقب ناگـوار ناشـی از آن 

خـودداری شـود.
کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  گفته هـا  ایـن 
مختلـف  رسـانه های  خبرنـگاران  از  شـماری 
پوشـش  بـرای  قـوس   ۲5 شـنبۀ،  روز  کشـور، 
برنامـۀ »دومیـن نمایشـگاه پروژه هـای تکنالوژی 

بـه  افغانسـتان«  تحصیلـی  نهادهـای  معلوماتـی 
وزارت تحصیـات عالـی رفتـه بودنـد کـه یکی 
بـا  نمایشـگاه  ایـن  در  خبرنـگاران  از  عده یـی 
روال  ویـژۀ  محافظـان  خشـونت آمیز  برخـورد 
غنـی، خانـم رییس حکومـت وحدت ملـی قرار 

می گیرنـد. 
خبرنـگاران اشـتراک کننـده در ایـن برنامه مدعی 
ریاسـت جمهوری  ویـژه  محافظـاِن  کـه  شـدند 
)PPS( آنـان را بـا اهانـت و تهدید از نمایشـگاه 

بیـرون کـرده و مانـع کار خبرنـگاران شـده اند.
گفتنـی اسـت کـه خبرنـگاران بـه دلیـل برخورد 
نادرسـت محافظـان خانـم رییس حکومـت، این 
برنامـه را تحریم کردنـد. وزارت تحصیات عالی 
با نشـر اعامیه یـی از برخورد نیروهـای امنیتی با 

خبرنـگاران معذرت خواسـت.

اسـنادی کـه از تلویـزون خورشـید به دسـترس روزنامۀ 
مانـدگار قـرار گرفتـه نشـان می دهد کـه بیـش از ۶۸ تن 
در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات بـدون در نظـر داشـت 
رونـد امتحـان از طـرف نهادهـای مسـوول بـه اسـاس 

حکـم سرپرسـت ایـن نهاد بـه کار گماشـته شـده اند.  
ایـن اسـناد هم چنان نشـان می دهـد که که گماشـتن این 
افـراد بـدون در نظـر داشـت تـوازن ملیتـی و تخصـص 
صـورت گرفته اسـت که بیشترشـان مربوط بـه یک قوم 
می شـوند کـه از ۱۰ تـا ۴5 هـزار افغانی معـاش در یافت 

. می کنند
بیشـتر این افراد از نزدیکان مسـووالن ارشد و کمیشنران 

کمیسیون انتخابات هستند. 
همچنـان، یـک منبـع موثق از کمیسـیون انتخابـات گفته 
کـه ۷۰ درصد از افراد گماشـته شـده در این نهاد مربوط 

یـک قوم می شـود. 
ایـن سـند هم چنان، نشـان می دهد که ۸۶ میلیـون افغانی 
کمیسـیون  در  دهـی  رای  مراکـز  متوازن سـازی  بـرای 
انتخابات هزینه  شـده اسـت، اما هیچ گونه توازن در این 

مراکـز به میـان نیامده اسـت. 
ایـن سـندها نشـان می دهـد کـه مراکـز رای دهـی در 
ارزیابـی شـده اند. در  متـوازن  به گونـه غیـر  والیت هـا 
والیـت زایـل ۹۹ مرکـز رای دهی تنظیم  شـده اسـت که 
در هر ۹۹ کیلومتر و ۱۶ روسـتا تنها یک مرکز رای دهی 
ایجاد شـده اسـت. در والیـت ارزگان ۶5 مرکز رای دهی 
تثبیت شـده کـه در هـر ۶۷ کیلومتر یک مرکـز رای دهی 
ایجـاد  شـده اسـت.  هم چنـان در والیـت پنجشـیر ۹۷ 

مرکـز رای دهـی تثبیـت شـده کـه در ۱۳ کیلومتـر یـک 
مرکز رای دهی ایجا شـده اسـت.  در والیت کاپیسـا ۹۳ 
مرکـز رای دهـی تثبیت شـده که در هـر ۱۲ کیلومتر یک 

مرکـز رای دهی ایجاد شـده اسـت.  
اسـناد مذکـور نشـان دهندۀ تفـاوت قابـل ماحظـه در 

ایجـاد مرکـز رای دهـی در والیت هـا اسـت.
ایـن در حـال اسـت کـه در مـادۀ دوم، فقرۀ دوم و سـوم 
الیحـۀ یـا کارشـیوه )طرزالعمل( پـان و متوازن سـازی 
مراکـز رای دهـی آمـده اسـت، فقـرۀ دوم: یـک مرکـز 
رای دهـی بـرای آنعـدۀ اماکـن ایجـاد می گـردد کـه حد 
اقـل دارای ۲۰۰ رای دهنده باشـد. فاصله بین اماکن رای 
دهنـده و مرکـز رای دهی شـهری و قریه جات به ترتیب ۳ 
– 5 کیلومتر می باشـد. فقرۀ سـوم: حد اقـل فاصله مراکز 

رای دهـی در سـاحات پرنفـوس ۱ کیلومتر می باشـد.  
ایـن در حالـی اسـت کـه آگاهان امـور انتخاباتـی به این 
باورانـد کـه کارکـرد کمیسـیون انتخابات کنونـی ناقص 
اسـت و مسـووالن این کمیسـیون توانایـی کار درسـت را 

ندارند. 
کمیسـیون  کـه  اسـت  ایـن  بـه  گمازنی هـا  هم چنـان 
انتخابـات بـا کاهـش مراکـز راهـی دهـی پول هایـی که 
بـرای تثبیـت مراکـز رای دهـی پرداخـت شـده اسـت را 
حیـف و میـل کـرده باشـند و به همین سـبب اسـت که 
فاصله هـای مراکـز رای دهـی را بـدون در نظـر داشـت 
الیحـۀ کاری و کارشـیوه موجود در کمیسـیون انتخابات 

بیـش از حـد تعیـن  شـده ایجـاد کرده انـد.   

قندهار،  غزنی-  سرک  ترمیم  موافقت نامه های  مالیه  وزارت 
پروژه احداث سرک قیصار– دره بوم و لین انتقال برق ۲۲۰ 
انکشاف  بانک  با  را  کنر  و  ننگرهار  الی  کابل  از  کیلوولت 

آسیایی به امضا رساند.
این سه موافقنامه، دیروز یکشنبه )۲۶ قوس( در جلسه شورای 
عالی اقتصاد در حضور داشت رهبران حکومت وحدت ملی 

به امضا رسید.
اکلیل  توسط  قندهار  غزنی-  سرک  ترمیم  ابتداموافقت نامه   
بانک  سرپرست  کمپبیل  شانی  خانم  و  مالیه  وزیر  حکیمی 

انکشاف آسیایی به امضا رسید.
موافقت نامه ترمیم سرک غزنی- قندهار، از کمک باعوض 
۳۰،۳ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی برای تقویت بیشتر 
از مبلغ ۳۰،۳ میلیون دالر؛  سکتور ترانسپورت می باشد که 
مبلغ  ۳۰ میلیون دالر آن از سوی بانک انکشاف آسیایی و 
۰،۳ میلیون دالر باقی مانده، از بودجه دولت افغانستان تامین 

می گردد.
از  بوم  دره  قیصار–  سرک  احداث  پروژه  موافقتنامه  سپس 
سوی وزیر مالیه و سرپرست بانک انکشاف آسیایی به امضا 

رسید.
این سرک ۱5۱ کیلومتر بوده و به کمک ۳۳۰ میلیون  طول 
و  گردد  می  تمویل  آسیایی  انکشاف  بانک  باعوض  دالری 
ساخت آن جز استراتیژی های برنامه همکاری های اقتصادی 
منطقوی آسیای مرکزی )CAREC( نیز است. در این پروژه 

چهار میلیون دالر از بودجه دولت افغانستان نیز به مصرف می 
رسد که مجموع آن ۳۳۴ میلیون دالر می گردد.

کار این پروژه از سوی وزارت فواید عامه تطبیق می گردد 
و در ماه جنوری سال ۲۰۱۸ آغاز و الی دسامبر سال ۲۰۲۲ 

ادامه خواهد یافت.
به همین ترتیب وزیر مالیه کشور و سرپرست بانک انکشاف 
از  کیلوولت   ۲۲۰ برق  انتقال  لین  پروژه  موافقتنامه  آسیایی، 

کابل الی ننگرهار و کنر را به امضا رساندند.
این پروژه به کمک باعوض ۶۰ میلیون دالری قسط چهارم 
برنامه سرمایه گذاری بهبود تامین انرژی بین دولت افغانستان 
انرژی  بیشتر سکتور  تقویت  برای  آسیایی  انکشاف  بانک  و 

می باشد.
با تکمیل شدن این پروژه، حدود ۳۰۰ میگاوات انرژی برق 
وارداتی از ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان به شرق کشور 
 ۱۰۰ ظرفیت  به  آفتابی  برق  های  پروژه  گردد،  می  انتقال 
میگاوات در مناطق شرقی که در حال تطبیق و پانگذاری 
پارک  به دو  پایدار  انرژی مطمئن و  یابد،  اتصال می  است، 
 ۱۰۰ برق  عرضه  می  شود،  تهیه  افغانستان  شرق  در  صنعتی 
و  گردد  می  تقویت  نغلو  آبی  برق  بند  پروژه  از  میگاوات 
همچنان ثبات شبکه برق از طریق اتصال با خطوط انتقال برق 
در والیات همجوار و بلند بردن ظرفیت آن با اضافه نمودن 
۳۰۰ هزار اتصاالت برق به منازل رهایشی، تجارتی و صنعتی 

به وجود می آید.

نی به ارگ:

به محافظان ارگ احترام 
گذاشتن را آموزش بدهید

روند تثبیت مراکز رای دهی نامتوازن است امضـای مـوافقت نامـۀ 
سـه پروژۀ زیربنـایی در کابـل

گزارش

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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سـرزمین فلسـطین در سـال ۱5۴هجری قمری 
در زمـان خافـت حضـرت عمـر )رض( بـه 
اسـام  خلیفـۀ  آمـد،  در  مسـلمانان  تصـرف 
شـخصًا در فتـح بیت المقـدس )نخسـتین قبلۀ 
مسـلمانان(   پیمـان صلحـی را با مسـیحیان این 
شـهر امضـا کـرد؛ یعنی سـرزمین فلسـطین را 

مسـلمانان بـه زور اشـغال کردنـد. 
امپراتـوری  تجزیـۀ  و  5۲۴ه ق  سـال  از  بعـد 
اسـامی دردورۀ عباسـیان فاطمیـان مصـر بـر 
سـرزمین مصر، شـام و فلسـطین مسلط شدند، 
دولـت فاطمیـان نیـز به وسـیلۀ سـلجوقیان از 
عـراق و شـام رانـده شـدند، امـا در مصـر و 

فلسـطین باقـی مانـد.
صلیبیـون در سـال ۱۰۹۹ م فاطمیـان مصـر را 
شکسـت داده بـر فلسـطین مسـلط و مرکـز را 
بعـد از کشـتار وحشـیانه غـارت کردنـد. در 
ایوبـی  صاح الدیـن  )5۸۹ه ق(  ۱۱۸۷م  سـال 
فلسـطین را از صلیبیـون پس گرفت. در سـال 
فرمانـروای  قـاوون  سـیف الدین  م   ۱۲۹۲
مملـوکان مصـر بـر جنگ هـای صلیبـی در کل 

پایـان داد.
توسـط  م   ۱5۱۷ سـال  در  نیـز  مملـوکان 
سـلطان سـلیمان عثمانـی منقرض شـده، تمام 
عـراق، مصـر،  اسـامی، شـام،  سـرزمین های 
هجـاز و فلسـطین تـا سـال ۱5۱۷ م به تصرف 

تـرکان عثمانـی در آمـد و عثمانی هـا خـود را 
جانشـین خافـت اسـامی نامیدنـد.

فلسـطین تـا جنـگ اول جهانـی حـدود ۴۳۰ 
ترکیـۀ  بعـد  عثمانـی  سـلطۀ  زیـر  صدسـال 
بـه   ۱۹۱۴ اکتوبـر   ۲۹ به تاریـخ  عثمانـی 
جهانـی  اول  جنـگ  وارد  آلمـان  طـرف د اری 
گردیـد. در ایـن رابطـه بایـد یـادآور شـد کـه 
اندیشـه های  جـوان«  »تـرکان  جنبـش  وقتـی 
گرفتنـد،  دسـت  روی  را  تورانیسـم«  »پایـان 
یـوغ  از  رهایـی  درصـدد  عربـی  انجن هـای 
اسـارت ترک هـای عثمانی شـدند از آن جمله 
جمیـل حسـینی و شـمار دیگـر از فلسـطین 
بودنـد. اتحادیـۀ »برادری ترک-عرب« از سـال 
۱۹۰۹ م برضـد عثمانـی آغاز بـه فعالیت کرده 

بودنـد.
دوسـتی  علی رغـم  فتنه انگیـز،  انگلیس هـای 
پیشـین بـا دولت عثمانـی به کشـور های عربی 
برضـد عثمانی ها توجه مبذول داشـته، شـریف 
حسـین که حکم مکه از جانـب دولت عثمانی 
بـود بـا پسـرش فیصـل از طـرف انگلیس هـا 
بـا دیگـر رهبـران عـرب در  موظـف شـدند 
شـرق میانـه مذاکـره کننـد شـریف حسـین در 
مـاه مـی ۱۹۱5 م با سـازمان »الفتـح« و »العهد« 
ایـن مذاکـره  در فلسـطین ماقـات کـرد. در 
هـدف رهبـران فلسـطین تشـکیل حکومت در 
تـاش عربـی بـود. یعنی انگیـس بایـد بعد از 
جنگ اسـتقال اعراب را به رسـمیت بشناسـد. 
از آنجـا که مسـلمانان »دشـمنان خود هسـتند، 
شـریف حسـین و پسـرش در تبانی بـا نمایندۀ 
انگلیـس »هانـری گلماهون« در جـون ۱۹۱۶ م 
شـورش بـر ضد دولـت عثمانی را کـه حداقل 
دولـت اسـامی بـود آغـاز کردنـد کـه یـک 
حرکـت پیـش از وقـت نیـز بـود، بـر بدبختی 
اعـراب از همیـن جـا شـروع شـد. نیروهـای 
عثمانـی بـا کشـتار و بی رحمی این شـورش را 
به شـدت سـرکوب کردنـد، انگلیس هـا کـه در 
آن نواحـی  شـرق میانه حاضـر بودنـد نـه تنها 
هیـچ نوع کمکـی نکردند، بلکه خیلی خرسـند 
نیـز شـدند. چـون از یک طـرف دشـمنی میـان 

اعـراب و دولـت عثمانـی آغـاز شـد از سـوی 
دیگر نمی خواسـتند اندیشـۀ اسـتقال طلبی در 
میـان اعراب رشـد کند، چون هدف خودشـان 

اشـغال سـرزمین های عـرب بود.
در چنیـن شـرایطی سـازمان های صهیونیسـتی 
جهانـی کـه اندیشـۀ دولـت واحد یهـود را در 
سـر می پرورانیدند، دسـت بـه اقدامـات زدند، 
کار آنـان مـورد تشـویق و حمایـت انگلیـس 
قـرار گرفـت، ایـن گروه بـا جمـع آوری کمک 
از یهودهـای افراطـی از سـرزمین جهان به ویژه 
اروپـا و امریـکا بیشـتر متشـکل شـدند. پـدر 
همیـن سـال ۱۹۱۶ »جریـان جنـگ اول« قـرار 
داد »سـایکس پیکـو« میـان فرانسـه انگلسـتان 
و روسـیۀ تـزاری بـه امضـا رسـید؛ بـه موجب 

ایـن پیمـان سـرزمین های عربـی تجزیه شـده 
از دولـت عثمانـی را میان خود تقسـیم کردند. 
در  از گرفتـاری روسـیه  اسـتفاده  بـا  انگسـی 
حـوادث داخلـی و انقـاب اکتبـر از این پیمان 

سـرباز زده روسـیه را محـروم سـاختند.
هـدف انگلیس و شـریف حسـین حاکم حجاز 
ایـن بـود کـه از انتهای بحیرۀ احمر تا سـواحل 
مدیترانه شـریف حسـین تسـلط داشـته باشند. 
بنـًا شـریف حسـین و انگلیس هـا بـه هـدف 
نیروهـای  م   ۱۹۱۷ مـارچ  در  شـده،  نزدیـک 
انگلیـس به شـهر هارون رشـید داخـل گردیده 
اعـام کردنـد: هدف شـان این اسـت کـه نژاد 
عرب، عظمت و شـهرت گذشـتۀ تاریخی خود 
را احیـا کنـد، در حالی کـه اعراب را مسـتعمرۀ 
خودسـاخته بودنـد. متعاقبـًا نیروهـای انگلیس 
بـه فرماندهی جنـرال »ایش بـی« بیت المقدس 
را نیـز اشـغال و بـه سـلطه چهار قرنـۀ عثمانی 
پایـان دادنـد، بقیـه نیروهای انگلیس و فرانسـه 
لبنـان و  مناطـق و شـهرهای سـویه، حجـاز، 
بـا  کـه  انگلیس هـا  کردنـد،  اشـغال  را  عـراق 
شـریف حسـین تعهـد کـرده بودند، فلسـطین 
را در »دوسـتی عـرب« ادغـام کنـد یعنـی زیـر 
سـلطۀ شـریف حسـین ببـرد و نیـز از سـوی 
دیگـر در معاهـدۀ سـایکس پیکـو با روسـیه و 
فرانسـه تعهـد کـرده بود کـه کنتـرل بین المللی 

را بـر فلسـطین نافـذ می کنـد، برخـاف ایـن 
تعهداتـش آن را در کنتـرل خـود نگه داشـت.

جنبش جهانی صهیو نیسم:
سـازمان صهونسـتی نخسـتین بـار بـه رهبری 
»هرشـزل« در سـال ۱۸۹۷ م در کنفرانسـی کـه 
بـود،  برگـزار شـده  بـازی سـویس  در شـهر 
بنیان گـذاری شـد. امـا پیـش از آن، گروهـی 
۱۸۸۲م  سـال  در  روسـی االصل  یهودیـان  از 
کانـون زراعتـی ایـرا در شـهر »یافـا« تأسـیس 
کـرده بودنـد، سـازمان صهیونیسـتی یی کـه در 
سـویس تشـکیل گردید، بـه یک مرکـز بزرگ 
مبـدل  جهـان  افراطـی  یهودهـای  تشـکیاتی 

ید. گرد
شـاخۀ سازمان صهیونیسـتی در فلسطین نیز در 

سـال ۱۹۰۸ م در منطقـۀ »یافا« بـه کمک بانک 
شـاخه های  و  تشـکل  انگلیـس  »روتشـفیلد« 
آن در سراسـر جهـان در حـال  سـازمان های 
گسـترش بودند، اما مسـلمانان به خـواب رفتۀ 
بی خبـر از سـال ۱۸۸۲م یعنـی آوازه تشـکیل 
کانـون زراعتـی »یافا« تـا سـال۱۹۱۱م »حدود 
یهودی نشـین  منطقـۀ   ۴ سـی سـال« سـاکنین 
در فلسـطین از چنـد هـزار بـه ۴5 هـزار نفـر 
و تـا سـال ۱۹۱۴م »مـدت ۳ سـال« این شـمار 
نفـر رسـانده  بـه ۹۰ هـزار  یهودیـان مهاجـر 
شـدند، بازهـم مانند انتقال ناقلیـن از جنوب و 
شـرق کشـور بـه شـمال کشـور مـا عرب های 

بی خبـر و خـواب رفتـه.
ایدیولـوژی،  یـک  عنـوان  بـه  صهیونیسـم 
شـبکۀ  تروریسـتی  و  سیاسـی  فعالیت هـای 
رهبـری  را  افراطـی  یهودهـای  بین المللـی 
تکثیـر  مهـد  منحیـث  مکتـب  ایـن  می کـرد. 
اندیشـه های قوم گرایـی، ترمانـی وارد صحنـۀ 
جهانـی شـد کـه کاپیتالیشـن غربـی، راه گـزار 
حرکـت  ایـن  می پیمـود.  را  امپریالیسـم  بـه 
صهیونیسـتی از همـان آوان تشـکیل بـا محافل 
و  همبسـته گی  امپریالیسـتی  قدرت هـای  و 

داشـت. کامـل  هم سـویی 
نفـوذ صهیونیسـم بیشـتر خواسـته یا نخواسـته 
بـا رأی امریکایـان تأثیـر  ژرفی داشـت که این 
نفـوذ در اعامیـۀ »بالفـور« نقش به سـزای ایفا 

کرد.
اعامیۀ بالفور:

آرتـور جیمـز بالفـور وزیـر خارجـۀ انگلیـس 
فدراسـیون  رییـس  روچیلـد«  »لـرو  بـه 
صهیونیسـت های بریتانیـا نامه یـی نوشـت کـه 
بالفـور معـروف اسـت. در ایـن  بـه اعامیـۀ 
را  بریتانیـا  دولـت  عاقه منـدی  بالفـور  نامـه 
بـه تأسـیس دولت یهـودی در فلسـطین اعام 
کـرد، بـه اسـاس همیـن اعامیـه در سـال های 
شـمار  جهانـی  دوم  و  اول  جنـگ،  دو  بیـن 
زیـادی یهودیـان بـه فلسـطین زیـر قیمومیـت 
عمـل  همیـن  کردنـد،  مهاجـرت  انگلیـس 
انگلسـتان سـر آغـاز کشـمکش میـان اعـراب 
فلسـطین و یهودیـان ناقـل از خـارج گردیـد.
اعامیـۀ بالفـور یـک توطیـۀ امپریالیسـتی بـه 
ضـد فلسـطینیان، جهـان عـرب و تمـام جهان 

بود. اسـام 
صهیونیسـم یـا زئونیسـم از اصطـاح »زئـون« 
نـام تپـۀ واقـع در شـمال بیت المقـدس گرفتـه 
شـده اسـت، ایـن اصطـاح امـروز بـه اعتقـاد 
راسـخ یهودیـان افراطـی جهـان مبـدل شـده 
قـرآن ایـن اسـت که دیـر یـا زود یهودیـان به 
وطـن گویـا آبایی شـان به هـر قیمتی کـه تمام 

می شـود، مراجعـت کننـد.
جهانـی  اول  جنـگ  آخـر  سـال های  در 
صهیونیسـت ها بـا انگلیـس و امریـکا تفاهـم 
کـرده بودنـد کـه در ختـم جنـگ جهانـی دوم 
دولـت یهـود تشـکیل گـردد. در اوایـل ۱۹۲۰ 
تمـام سـرزمین های عـرب  تصـرف  از  )بعـد 
به دسـت انگلیـس و فرانسـه متفقیـن و جامعۀ 
ملـل قیمومیت فلسـطین را رسـمًا بـه انگلیس 

واگـذار کردنـد(.
در مـارچ ۱۹۲۰ فیصـل پسـر شـریف حسـین 
حجـاز بـه عجلـه خـود را پادشـاه سـوریه و 
فلسـطین اعـام کرد. چـون انگلیس و فرانسـه 
کنفرانـس  بـه  را  موضـوع  نبودنـد،  موافـق 
»سـن الیـوم« محـول کردنـد. جامعـۀ ملـل نیز 
جانـب انگلیس و فرانسـه را گرفتـه، قیمومیت 
سـوریه را بـه فرانسـه، فلسـطین و عـراق را به 
انگلسـتان و ادارۀ نصـف لبنـان را بـه امریکا و 

نصـف دیگـر را بـه فرانسـه داند.
»ضدیـت«  کلمـۀ  اسـتعماری  کشـورهای 
می کردنـد:  تعبیـر  اینطـور  را  قیمومیـت  یـا 
کشـورهای عقب مانده غرض انکشـاف، رشـد 
اقتصـادی و اجتماعـی بـرای یـک مـدت بـه 

دارد. نیـاز  پیشـرفته  کشـورهای 
در سـال ۱۹۲۲ به انگلسـتان حکومت فلسطین 
را بـه یـک یهـودی سـپردند، هرچنـد عرب ها 
به صـورت متفـرق مخالفـت کردند، امـا کاری 
عملـی انجـام داده نتوانسـتند. در ایـن سـال ها 
اکثر کشـورهای عربی و اسـامی زیر سـلطه و 

نفوذ کشـورهای اسـتعماری بودند.
یهودهـای افراطی در سراسـر جهان سیل آسـا، 
فلسـطین  جانـب  بـه  گذاشـته  را  روزنـدۀ  کا 
سـرازیر مـی شـدند. بیـن سـال های ۱۹۲۰ تـا 
۱۹۳۶ م مدت ۱۶ سـال هر چند، رهبران مبارز 
عبدالقـادر  قسـام  عزالدیـن  ماننـد  فلسـطینی 
حسـینی و دیگـران با نیروهای صهیونیسـتی و 
انگلیـس درگیـر بـوده، اکثراً شـهید، مجروح و 
زندانی می شـدند. کمیسـیون شـاهی انگلستان 
»ضدیـت«  کـه  کـرد  فیصلـه   ۱۹۳۷ سـال  در 

موثـر  فلسـطین  در  نمی توانـد  )قیمومیـت( 
باشـد، لـذا بهتریـن راه تقسـیم فلسـطین بـه 
دو کشـور اسـت در سـال ۱۹۳۹ چـون جنـگ 
جهانـی در حـال وقـوع بـود انگلیس هـا برای 
آرامـش اعراب و فلسـطین در ختم جنگ دوم 
جهانـی اسـتقال را بـرای آنـان وعـده دادنـد، 
در سـال ۱۹۳۹ م در »وایـت پیـر سـوم« بـرای 
جلـب رضایـت اعراب مهاجـرت یهودها را به 
فلسـطین بـه رضایت اعراب سـاختند، این کار 

سـبب خشـم یهودیـان گردید.
در آوان جنـگ اول جهانـی انگلسـتان بـرای 
اسـتفاده خـود یک فرقه سـرباز از فلسـطینی ها 
امـا  داد.  تشـکیل  یهودهـا  از  لـوا  یـک  و 
از  امکانـات  تمـام  بـا  یهـودی  سـازمان های 
از سـال ۱۹۴۱  سراسـر جهـان کمـک کـرده 
تـا ۱۹۴۲ م لشـکر »اگنـا« متعلـق بـه یهودیـان 
را بـه بیسـت هـزار نفـر رسـاندن کـه از تمـام 
تجهیـزات و دسـیپلین نظامی برخـوردار بودند 
تهدیـد  را  بـرده  اعـراب خـواب  کل  در  کـه 
می کـرد در سـال ۱۹۴۷ م موضـوع فلسـطین 
بـه شـورای امنیت سـازمان ملل متحـد ارجاع 
امنیـت  شـورای   »۱۸۱« قطع نامـۀ  در  شـده، 
سـرزمین  تقسـیم«  »قطع نامـۀ  بـه  معـروف 
فلسـطین به دو کشـور عربی و یهودی تقسـیم 

. شد
در ایـن تقسـیم ظالمانـه از مجمـوع ۲۷ هـزار 
کیلومتـر مربـع خـاک ۲ ده درصـد از مسـافت 
صـرف  حالی کـه  در  دادنـد  اسـراییل  بـه  را 
حـدود ۱۰ درصد را جمعیت فلسـطین بودند، 
دادنـد  فلسـطینی ها  بـه  را  زمیـن  درصـد   ۴۶
در حالـی کـه ۹۰ درصـد جمعیـت فلسـطین 
دو  می دادنـد.  تشـکیل  سـال ها   آن  در  را 
درصـد باقی مانـده بـه احتـرام قـدس شـریف 
خـاص  شـرایط  تحـت  )مسـجداالقصی( 
ملـل  سـازمان  نظـارت  و  اعـام  بین المللـی 
مـردم  حالی کـه  در  شـد.  داده  قـرار  متحـد 
فلسـطین این تقسـیم را ظالمانـه خوانده قبول 
نداشـتند، بعـد یهودهـا قـدس شـریف را نیـز 
خـاف فیصلـۀ شـورای امنیـت اشـغال کـرده 
را  بین المللـی  نطقـۀ  ایـن  می خواهنـد  حـاال 

پایتخـت خـود بسـازند.
سـازمان های یهودی بـه کمک مسـتقیم امریکا 
و انگلیـس بـه عجله دولت خویش را تشـکیل 
داده سـاعت ۴ بعـد از ظهـر ۱۴ مـاه می ۱۹۴۸ 
م داویـد بـن گوریـون، اولیـن نخسـت وزیـر 
اسـراییل، اعامیـۀ اسـتقال و تشـکل دولـت 
اسـاییل را بـه زبـان عربـی قرائـت و سـرود 
ملـی اسـاییل در تاالر مـوزۀ تل آویـو نواخته 

. شد

در مارچ 1920 فیصل پسر شریف 
حسین حجاز به عجله خود را پادشاه 
سوریه و فلسطین اعالم کرد. چون 
انگلیس و فرانسه موافق نبودند، 
موضوع را به کنفرانس »سن الیوم« 
محول کردند. جامعۀ ملل نیز جانب 
انگلیس و فرانسه را گرفته، قیمومیت 
سوریه را به فرانسه، فلسطین و عراق 
را به انگلستان و ادارۀ نصف لبنان را 
به امریکا و نصف دیگر را به فرانسه 
داند.

کشورهای استعماری کلمۀ »ضدیت« 
یا قیمومیت را اینطور تعبیر می کردند: 
کشورهای عقب مانده غرض انکشاف، 
رشد اقتصادی و اجتماعی برای یک 
مدت به کشورهای پیشرفته نیاز دارد.

در سال 1922 به انگلستان حکومت 
فلسطین را به یک یهودی سپردند، 
هرچند عرب ها به صورت متفرق 
مخالفت کردند، اما کاری عملی انجام 
داده نتوانستند. در این سال ها اکثر 
کشورهای عربی و اسالمی زیر سلطه و 
نفوذ کشورهای استعماری بودند.

یهودهای افراطی در سراسر جهان 
سیل آسا، کا روزندۀ را گذاشته به 
جانب فلسطین سرازیر می شدند. بین 
سال های 1920 تا 1936 م مدت 16 
سال هر چند، رهبران مبارز فلسطینی 
مانند عزالدین قسام عبدالقادر حسینی 
و دیگران با نیروهای صهیونیستی 
و انگلیس درگیر بوده، اکثراً شهید، 
مجروح و زندانی می شدند. کمیسیون 
شاهی انگلستان در سال 1937 فیصله 
کرد که »ضدیت« )قیمومیت( نمی تواند 
در فلسطین موثر باشد، لذا بهترین راه 
تقسیم فلسطین به دو کشور است

جنایات صهیونیسم 
جهانی و مقاومت 
مردم فلسطین

غالم محمد محمدی-تاریخ نگار



اما رخدادهای به مراتب مهم و سنگین را از قبیل حوادث 
اربابان  بیگ ها، خوانین،  قتل و کشتار و تصفیه های خونین 
القان،  بیگ  ناظر  جمله  از  رقبا  و  طاغوتیان  اصطاح  به  و 
حیدر بیگ صدخانه، ناصر خان و پسرش جمعه خان، جان 
سرور  شهرستان،  خان  بختیار  و  خان  یار  اهلل  و  بیک  علی 
محمد  آمور،  میر  سیاه دره،  رضابخش  دایکندی،  سرخوش 
حسین خان شاهی و عزیزاهلل خان، نجیب اهلل خان پسرانش، 
به شمول حسینی در شهرستان و  نفر  پانزده  تیرباران شدن 
ترور اشرف رمضان و سید علی اکبر مصباح، غام حسین 
و  ناصری  اختری،  مزار،  در  شفیق  موسی  محمد  کاشفی، 
را  کابل  در  فرقه مشر  خان  محمد  فتح  و  سرپل  در  دانش 
نا گفته می گذرد. این ها هرکدام در زمانۀ شان نام و نشانی 
می شدند  شمرده  اجتماعی  مهم  شخصیت های  و  داشتند 
اگر  کتاب  اوراق  از  آنان  سرنوشت  و  شناس نامه  ستردن  و 
ایدیولوژیک  تفکر  غلبه  نشانه  نیاورد،  بار  به  هم  سوءظنی 
می رساند.  آسیب  هم  کتاب  جامعیت  به  و  می شود  شمرده 
مسألۀ تشفی خاطر بسته گان و دوستان آن ها به جایش باشد.
سید  همچون  نظامی  مهم  فرماندهان  که  نمی داند  خواننده 
سرور، شفیع و بصیر چرا و چگونه به قتل رسیدند. این ها 
هزاره ها  عدالت خواهی  داعیۀ  مدافعان  زمانش،  و  وقت  در 
در  بزرگ شان  تصاویر  اکنون،  همین  و  می شدند  خوانده 
چندین محلۀ غرب کابل خودنمایی می کنند. با وجودی که 
باید چند سطری  ندارند،  مناسبی  افکار عمومی جایگاه  در 
به آن ها اختصاص داده می شد تا خوبی و بدی عملکرد و 
قضایا  این  به  که  است  را می دانستیم. عجب  چرایی حادثه 
حتا اشاره یی هم در کتاب نشده و آدم نمی داند عامل این همه 

بدبختی و مصیبت و فاجعه کی ها بوده اند؟
و  ظهور  مورد  در  هم  اندکی  سطر  چند  کتاب  سراسر  در 
اتفاق  پیشگامی همچون شورای  اهمیت و  با  زوال سازمان 
نمی خوانیم.  و  نمی یابیم  آن  رهبران  سرنوشت  و  اسامی 
خواننده نمی داند که شخصت های مقتدر و آهنینی همچون 
و  عمیق  اختافات  آن  با  نیلی  صادقی  و  بهشتی  آیت اهلل 
درگیری های خونین، چگونه پس از یکی دو ماقات عجیب 
تغییر  درجه  یکصدوهشتاد  مزاری،  استاد  با  مخاطره آمیز  و 
موضع داده به طرح وحدت گردن می نهند؛ چرا پس از ایجاد 
صحنۀ  از  یکباره  و  یکی  بهشتی  اسامی،  حدت  و  حزب 
سیاسی ناپدید می گردد و صادقی نیلی جان می بازد. سقوط 
که  بامیان  فرودگاهِ  در  همراه شان  هیأت  و  غفورزی  طیارۀ 
در آن، مقام های دست اول سیاسی و نظامی حزب و حدت 
اسامی سیدمحمد امین سجادی، سید یزدان شناس هاشمی، 
عبدالحسین مقصودی و شماری از شخصیت های مهم جبهۀ 
همین طور  است.  نشده  رازگشایی  هم  باختند  جان  شمال 
حادثۀ سقوط افشار علی رغم آن همه هیاهوی اولیه، در این 
یکی  افزودِن  با  نویسنده  و  شده  سپرده  فراموشی  به  کتاب 
از بیانه های استاد مزاری در قسمت پایانی کتاب، شانه های 
خود را سبک ساخته و بار مسوولیِت توضیح آن را به گردن 
تا  کرده،  بیرون  پرده  از  را  رازهایی  یعنی  است...  نگرفته 

راز های مهم تری را بپوشاند.
رخدادهای روز های آغازین پیروزی مجاهدان، ورود آنان به 
کابل، جلسات و تصامیم مهمی که حزب وحدت اسامی 
و به ویژه استاد مزاری داشته و بعضی از آن ها مانند معرفی 
نامزداِن تحصیل کرده، مسلکی و غیر حزبی در سهمیۀ دولتی 
که برجسته گی ویژه داشته، یا کمین ماه جوزا ۱۳۷۱ در سیلو 
که در آن، برخی از اعضای شورای مرکزی حزب وحدت 
چمن  قوماندان  حسینی،  اسماعیل  کریمی،  مانند  اسامی 
مستضعفین  سازمان  و  خلق  مجاهدان  منحله  شاخۀ  مربوط 
مسکوت  کلی  به  آن،  از  ناشی  عواقب  با  هم  باختند  جان 
انگیزه ها  و  عوامل  و  کابل  است. همچنین جنگ های  مانده 
به  و  نشده  ریشه یابی  نیافته،  بازتاب  درست  آن  مصایب  و 
 )5۰۴( ص  از  محدود  صفحات  در  آفاقی  و  ناقص  شکل 
الی )5۳۰( چیزهای اندکی در این باب می خوانیم. نویسنده 
در این موارد هدفش اباغ حقایق نیست؛ یا کمتر هست. یا 
نوعی کژراهه و بی راهه است. شهادت استاد مزاری و سقوط 
غرب کابل و سقوط بامیان توسط نیروهای طالبان هم بسیار 

پرسش برانگیز به نظر می رسند.
۹- نویسنده هرچند به قهرمان سازی تمام عیار رو نمی آورد و 
تا حدی خویشتن دار است، اما کارنامۀ سازمانی را که به آن 
تعلق داشته یا دارد و رجال و شخصت هایی که در سکوی 
ذوق زده گِی  و  تاب  و  آب  با  را  اند  زده  تکیه  آن  رهبری 
بیش تر به نمایش می گذارد. البته حساب استاد مزاری شهید 
جدا است و استواری، مقاومت، تعهد و صداقت آن شهید 
مقام های  و  رهبران  همۀ  اما  است،  اظهرمن الشمس  و  الگو 
شاهد  جامعه  و  نیستند  طاهر  و  طیب  معصوم،  که  رهبری 
و  هستند  و  بوده  آن ها  شخصی  و  سیاسی  عمل کرد های 
قضاوت خود را دارند و می کنند. نویسنده در میان مقام ها و 
رهبری سیاسی حزب و حدت اسامی و شاخه های متعدد 
آن نیز مرزبندی های خودش را دارد و قضاوت هایی کرده که 

گه گاهی چندان بی طرفانه و عینی به نظر نمی رسند.
چنان می نماید که نویسنده در صدد است تا سازمان، گروه، 
مقام ها و رجال خاصی را از گزند تاریخ برهاند و وقتی به 
جاهای حساس می رسد، با احترام و تکریم ویژه یی به ذکر 
نام و نشان شان می پردازد. گاهی نوعی از تحجر سیاسی و 
ایدیولوژیک با سنت های پوسیدۀ بومی درآمیخته شده و به 

عینیت مطالب آسیب رسیده است.
چند جایی هم گریز و فرار و باراندازی به رقیبان و مخالفاِن 
درونی سازمان یا جریانی که نویسنده از آن بریده، به نظر 
ویژه یی  نحو  به  نویسنده  موارد،  بعضی  در  یعنی  می رسد. 
سکوت کامل را شکسته، گاهی هم بسیار حساب گرانه و در 

داوری اشتباه کرده است.
۱۰- نویسنده در برخی از موارد، همه مشکات، مصایب و 
چالش های سیاسی، نظامی و جنگی را به صورت دربست به 
سازمان های رقیب و مقام های رهبری آن و یا عوامل انشعابی 
آنان سیاه  بیش تر  بار می کند.  اسامی  درون حزب وحدت 
اند و شخصیت سفید و خاکستری در میان شان کمتر یافت 
می شود. یا همه را با یک تازیانه می راند. بدون این که توضیح 
گه گاهی  مورد  این  در  دهد.  ارایه  قبولی  قابل  استدالل  و 
تعصب و کینه به ویژه از البای سطور و مباحث کتاب درک 
و احساس می گردد و نویسنده قادر نشده که شور و احساس 
بیاورد.  بیامیزد و مهار کند یا تحت ضابطه  را با خردمندی 
و  نیست  منصفانه  رویدادها  و  مورد حوادث  در  توضیح  یا 
عبور  بدی ها  و  خوبی ها  میان  از  بی اعتنایی  با  را  اشخاص 

می دهد.
خود  کارنامه های  ذکر  به  معلوم دار  خاطره نویسی،  هر   -۱۱
می پردازد و این یک امِر البدی است، اما نباید به بزرگ نمایی 
از  برخی  در  بینجامد.  اغراق  و  مبالغه  به  کار  و  آورد  رو 
بخش ها، نشانه های آن کم و بیش آشکار است. فکر می کنم 
ایجاد گروه ها،  در  بانوی محترم شان  و  نویسنده  کارنامۀ  که 
شرکت  و  فرهنگی  و  سیاسی  فعالیت های  و  سازمان ها 
ترتیب  و  سیاسی  مذاکرات  در  و  دیپلماتیک  وظایف  در 
اساس نامه ها و غیره، کمی رایحه و طعم مبالغه و بزرگ نمایی 

و کسب شهرت در آن ها مشاهده و احساس می گردد.
درست است که آقای ناطقی همان طوری که خودشان ادعا 
دارند، روای است و تحلیل گر نیست و صرفًا به شرح وقایع 
و ماجراها می پردازد: چی کسی آمد و چی کسی رفت. کجا 
مذاکره شد و کی ها در مذاکره شرکت داشتند و چی تصمیم 
گرفتند. کی به قدرت رسید. در فان جا جنگ شد و در فان 
باکی،  بودند و چه کردند.  فرمانده هانش کی ها  و  جا صلح 
خوب بودیم و با کی ها بد و در فان جا رفتیم و چه ها دیدیم 

و کشیدیم. چه کسی خدمت کرد و چه کسی خیانت....
بلی روایت او چنین است. بدون ریشه یابی و توجه به عوامل 
سیاسی، اقتصادی و جامعه شناختی تحوالت و رخدادها. البته 
صحت و سقم و جهت گیری های خطی و سیاسی نویسنده 

خواننده  اما  دارد،  را  خودش  جای  بخش ها،  از  برخی  در 
می کند،  تمام  را  کتاب  این که  از  پس  نوین  نسل  ویژه  به 
چشمانش را می بندد و از خودش می پرسد که پیام این کتاب 
البای  در  نویسنده  چرا  و  چیست  هم ساالنم  و  من  برای 
کتاب به این پرسش ها پاسخ نداده است؟ آیا پس از سقوط 
چهار  راه  از  یارانش  و  مزاری  استاد  کشانیدن  کابل،  غرب 

آسیاب، تصمیم فردی و شخصی بوده یا جمعی و چرا؟
در  استاد  جسم  فقط  مزاری  استاد  شهادت  از  پس  چرا 
خاک دفن نشد، بلکه برنامه های عدالت خواهی، اصاحات 
اجتماعی و سیاسی او را نیز دفن کردند. چرا پس از عصر 
مزاری، دیگر نه کسی جای او را گرفت، نه راهش را ادامه 
داد و نه مزاری دیگری پا به عرصۀ حیات و فعالیت سیاسی 
نهاد؟ چرا حزب وحدت اسامی به شاخه ها تقسیم شد و 
هر یکی راه خود را گرفت و رفت و دیگر آن بالنده گی و 
چرا  داد؟  دست  از  را  مردمی  حمایت  و  شگوفایی  و  اوج 
آن بیداری و سرکشی و مقاومت که در روح استاد مزاری 
به وجود آمد و همچون خوره بر جان او افتاد، در دیگران 

هرگز ایجاد نشد؟
یا چه شد که طالبان به هزاره جات نفوذ کردند و چگونه از 
آن دره و وادی های تنگ و کوه و کوتل های فراوان و شامخ 
و سنگر های طبیعی و موقعیت سوق الجیشی عبور کردند و 
بامیان را گرفتند؟ فرماندهان و رهبران چگونه گلیم خویش 
را بدر بردند زموج و چرا آن مصایب کمرشکن رخ داد و چه 

کسی و چه کسانی خطاکار یا نابه کار بودند؟ و... 
نویسنده به هیچ یک از این پرسش ها خود را زحمت نداده 
و پاسخ نمی دهد؛ یا اهمیتی به قایل نیست؛ یا خود را درگیر 
ملزم  را  خود  اصًا  یا  و  نمی کند  آن  از  ناشی  جنجال های 
بس  داشته ام،  را  راوی  نقش  فقط  که  دارد  ادعا  و  نمی داند 
خاص؛ اما روایتش منطبق بر پرسش هایی نیست که برای 
من و سایر خواننده گان مطرح بوده و راوی به راحتی از کنار 
بداند که خواننده گان  باید  نویسنده  است.  عبور کرده  آن ها 
به ویژه نسل پرسش گر و جست وجوگر جوان،  امروزی و 
مطالبات مهم تر و عمیق تری دارند و به آسانی هیچ کس را 

غسل تعمید نمی دهند.
از این بابت است که کتاِب سال های تغییر از طرف خودی ها 
با  اشخاصی  بین  در  اما  آن هم خودِخود،  می گردد،  استقبال 
تأثیرات  گوناگون،  اعتقادات  و  آرمان ها  زنده گی ها،  عایق، 
آن محدود خواهد بود؛ به ویژه در بین جوانان و نسل نوین 
تغییر چندانی  اند،  آورده  رو  به سیاست  این سال ها  در  که 
نیست  آنان  برای  عبرت  و  انتباه  آیینۀ  نمی آورد.  وجود  به 
تغییرات  بهبود و اصاحات سیاسی و  به  یا کمتر هست و 
نسل  به  ویژه یی  پیام  و  انجامید  نخواهد  چندانی  اجتماعی 
جوان و معاصر ندارد و یا کمتر دارد. نسل متقدم و پیشگام 
که راه خود را رفته اند و خوب یا بد، بار خود را برده اند، 
اما حال نوبت دیگران است و باید به آن ها مجال و فرصت 
و آگاهی های الزم بخشید تا با روشنایی بیش تر، راه شان را 

بپیمایند و به سرمنزل مقصود برسند.
اما علی رغم همۀ این بایدها و نباید ها و پاره یی از کم رنگی ها 
و گسست ها، هنوز کتاِب سال های تغییر و کار و نوشتۀ آقای 
ناطقی را می توان مقنع و رضایت بخش شمرد. آقای ناطقی 
انصافًا زحمات زیادی را برای نگارش و تکمیل کتاب متقبل 
شده اند و در هنگام اضطرار و فقر کنونی، این مسایل کاربرد 

دارند و خالی از فایده هم نیستند و نخواهند بود.
دست اول  و  مهم  خاطرات  از  است  پُر  متعددش  فصول 
نویسنده که در هنگام نگارش، به خاطرش باز آمده است و 
از صلح تا جنگ و از حضر تا سفر همه را شامل می شود. 
به پنداشت من، نویسنده وظیفۀ خطیر و گاه ناراحت کننده یی 
را در اوضاع و احوالی به دوش گرفته و دست به قلم برده 
و حوصلۀ فراوانی به خرچ داده که رجال و شخصیت هایی 
چون او، دست از کار می کشند، به عوض مشغولیت در امور 
جنجالی و حساسیت برانگیز، به زراندوزی و تنعم و رفاه و 
اصرار  قدرت شان  پایه های  تحکیم  و  قبیل  این  از  کارهایی 
می ورزند و یا در سواحل آرام به تفریح و تفرج می پردازند 
و چند روزه عمر را غنیمت شمرده، خوش می گذرانند. از 
این بابت، از نویسندۀ کتاب بایست ممنون و مشکور بود و 
زحماتش به دیدۀ قدر نگریست و به همه گان توصیه کرد تا 
کتاب را بخوانند و هر نویسنده یی حق دارد که مسایل را به 
شیوه مختص به خودش ببیند و به دیده خودش همان شکلی 

را بدهد که ذهنیت و طبیعتش به او تحمیل کرده است.
به نظر من، حضور صدها تن از مقامات حکومت های پیشین 
و شخصیت های سیاسی و نظامی و کسانی که در رویدادهای 
نقش  اخیر  دهۀ  چند  مهم  تصمیم های  و  نظامی  و  سیاسی 
داشته اند، به داخل و خارج کشور، فرصت استثنایی است 
باارزش.  تاریخی  اطاعات  حفاظت  و  جمع آوری  برای 
بنیاد و کانونی تأسیس گردد تا به جمع آوری و چاپ  باید 
خاطرات به طور درست و اساسی دست زند. در غیر آن، 
بیش تر خاطره ها کاستی هایی خواهند داشت که نمی توان از 
آن ها چشم پوشید، زیرا خاطره نویس وظیفه یی شبیه مورخ 
مکان  و  زمان  به  محدود  که  است  فضیلتی  عدالت  و  دارد 

نیست و امیدوارم که سخنم بد مفهوم نشود.
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رییس شـرکت برشـنا می گویـد که اگر دولـت به وضعیت 
مالـی ایـن شـرکت توجـه نکنـد، احتمال سـقوط شـرکت 

برشـنا وجود دارد.
امـان اهلل غالـب رییس شـرکت برشـنا که در نشسـت روز 
از  یکشـنبه )۲۶ قـوس( مجلـس سـنا صحبـت می کـرد 
احتمـال سـقوط ایـن شـرکت در سـال ۲۰۱۸ هشـدار داد.
آقـای غالـب گفـت که هـم اکنـون وضعیت مالی شـرکت 
برشـنا طـوری اسـت که نه فایـده می کند و نه تـاوان؛ ولی 
اگـر دولـت برخی بارمالـی اضافی را از شـرکت برشـنا بر 

نـدارد، این شـرکت سـقوط خواهـد کرد.

بـه گفتـه او، تمامـی کمـک های جهانی به شـرکت برشـنا 
از طریـق وزارت مالیـه با عوض اسـت؛ امـا وزارت مالیه 
ایـن کمک هـا را به شـرکت برشـنا در برابر سـود می دهد 

کـه تـوان پرداخت آن وجـود ندارد.
او خاطـر نشـان کـرد که شـرکت برشـنا به رییـس جمهور 
پیشـنهاد کـرده اسـت کـه این سـود را از سـر این شـرکت 

بـردارد و گفت وگوهـا در زمینه ادامـه دارد.
رییـس شـرکت برشـنا در مـورد مقروضیـت هـای ایـن 
شـرکت نیـز صحبت کـرد و گفت: »شـرکت برشـنا حدود 
۱۰ میلیـارد افغانـی از افـراد و نهادها طلب کار اسـت که ۴ 

میلیـارد ایـن طلـب مربوط بـه نهادهـای دولتی می باشـد«.
آقـای غالـب به عنـوان نمونـه بیان داشـت کـه ۳۲ میلیون 
افغانـی سـاختمان سـابق شـورای ملـی از بل برق شـرکت 
برشـنا قرضدار اسـت و سـاختمان جدید این شـورا نیز بل 

بـرق خـود را پرداخت نکرده اسـت.
او در پاسـخ به سـوالی که چرا لیسـت قرضداران شـرکت 
برشـنا را فاش نمی سـازد، یاد آور شـد که شـرکت برشـنا 
نـام ۲۰۱ نفـر قرضـدارش را فهرسـت کـرده ولی بـه دلیل 
اینکـه عقده منـدی ایجـاد نکند، این لیسـت را فـاش نکرده 

است.
به گفته وی، شـرکت برشـنا به همـکاری دولت یک کمیته 
ایجـاد کـرده کـه از طریق گفتگـو و مذاکره، قرضـداران را 

بـه پرداخـت صرفیه هـای برق شـان وادار کند.
آقـای غالـب در مـورد قطـع لین بـرق خانه هـا و نهادهای 
کـه طرفیـه بـرق شـان را پرداخـت نمـی کننـد، گفـت که 
ماموران شـرکت برشـنا یکبار در یکی از مناطق شـهر کابل 
اقـدام بـه قطـع برق یـک خانه کـرد که مـورد تیـر اندازی 
قـرار گرفـت و چندین مرمـی در صندوق میترهـا برخورد 

کـرد؛ امـا کارمندان موفـق به فرار شـدند.
بـه گفتـه او، شـرکت برشـنا تـوان قطع بـرق مقروضـان را 

ندارد.
رییـس شـرکت برشـنا در مـورد زورمنـدان در شـهرکابل 
گفـت: »۴۰۰ میتـر در شـهر کابـل بـرق ۲۴ سـاعته دارنـد 
کـه اکثر شـان اعضای شـورای ملی هسـتند؛ همیـن اکنون 
۴ درخواسـتی برایـم آمـد )از سـوی سـناتورها در داخـل 

تـاالر( و مـن امضا کـردم«.
آقـای غالـب افـزود کـه برخـی از مقـام هـای دولتـی بـه 
دالیـل امنیتی از شـرکت برشـنا خواسـته اند که برق شـان 

نگـردد. قطع 
ایـن در حالـی اسـت کـه قطـع بـرق در شـهر کابـل هـم 

اکنـون بـه یـک چالـش بـزرگ تبدیـل شـده اسـت.

افغانسـتان  ژورنالیسـتان  ملـی  اتحادیـه 
رهنمـای مصونیـت بـرای ژورنالیسـتان 

افغـان را چـاپ کـرد.
ملـی  اتحادیـه  رییـس  دشـتی  فهیـم 
یکشـنبه  روز  افغانسـتان  ژورنالیسـتان 
مصوونیـت  راهنمـای  قـوس(   ۲۷(

کـرد. معرفـی  را  ژورنالیسـتان 
آقـای دشـتی بیان داشـت کـه حکومت، 
نهادهـای حامـی رسـانه ها و خبرنگاران 
بایـد مسـوولیت های شـان را بـه گونـه 
درسـت انحـام دهنـد، تـا هیچ مشـکلی 

فـراه راه خبرنـگارن ایجاد نشـود.
وی تاکیـد کرد کـه رهنمـای مصوونیت 
بـرای ژورنالیسـتان افغـان، توصیه هـای 
الزم را در زمینـه پیشـگیری از خشـونت 
و تهدیـد علیـه خبرنـگاران را توضیـح 

داده اسـت.
رهنمـا  ایـن  دشـتی،  آقـای  گفتـه   بـه 
مصوونیـت  کـه  را  موضوعاتـی 
و  می اندازنـد  بـه خطـر  را  خبرنـگاران 
نیـز راه هـای جلوگیری و پیشـگیری آن 
را بـه خبرنـگاران به گونه مشـخص بیان 

اسـت. کـرده 
رهنمـا  ایـن  کـه  گفـت  دشـتی  آقـای 

فیزیکـی،  مصوونیـت  بخـش،  سـه  در 
مصوونیـت شـغلی و مصوونیت جنسـی 

تهیـه شـده اسـت.
در حـال حاضـر  کـه  کـرد  تاکیـد  وی 
زنـان در بخـش خبرنگاری با مشـکات 
خاصـی روبـرو بـوده و از همین سـبب 
آنـان تاش نمـوده تـا راه هـای مصوون 
بـودن زنـان از آزارهـای جنسـی را در 

یـک فصـل جداگانـه تهیـه کنند.
بـه گفتـه  آقـای دشـتی کتـاب رهنمـای 
مصوونیت برای ژورنالیسـتان افغانسـتان 
چـاپ  نسـخه  هـزار  سـه  تعـداد  بـه 
شـده کـه بـه خبرنـگاران والیت هـا نیـز 

فرسـتاده خواهـد شـد.
کتاب رهنمـای مصوونیت ژورنالیسـتان 

افغـان در حالـی تهیـه می شـود کـه بـه 
حامـی  نهادهـای  از  شـماری  بـاوری 
خبرنـگاران، گـراف خشـونت و تهدیـد 
اخیـر  سـال های  در  خبرنـگاران  علیـه 
بـه  رو  رونـدی  اسـت.  یافتـه  افزایـش 
رشـدی کـه بـا موجـی از نگرانی هـا نیز 

بـه همـراه بـوده اسـت.
بـا آنکه رهبـری حکومت وحـدت ملی 
و  بیـان  آزادی  از  حمایـت  از  همـواره 
رسـانه ها سـخن می زنـد امـا بسـیاری ها 
بـه این باور اسـت که رهبـران حکومت 
ایـن زمینـه شـعاری  وحـدت ملـی در 

برخـورد می کننـد.
گفتارهـای حکومـت در زمینـه حمایت 
از رسـانه ها در حالـی شـعاری خوانـده 

می شـود کـه روز گذشـته پی پـی اس یـا 
محافظـان ویـژه ارگ ریاسـت جمهوری 
کـه بانـوی اول را در یکـی از برنامه های 
همراهمـی  عالـی  تحصیـات  وزارت 
خبرنـگاران  از  شـماری  بـا  می کردنـد، 
برخـورد کـرده بودنـد. برخـوردی کـه 
سـبب شـد تـا خبرنـگاران، نشـر ایـن 

برنامـه را تحریـم کننـد.
از  عالـی  تحصیـات  وزارت  هرچنـد، 
رفتـار محافظان ارگ ریاسـت جمهوری 
بـا خبرنـگاران معـذرت خواهـی کـرده 
بـود امـا شـماری از خبرنـگاران بـه این 
باورنـد کـه اگـر جلـو اینگونـه رفتارهـا 
گرفتـه نشـود، وضعیـت آزادی بیـان و 
رسـانه ها بـا ناگواری های زیـادی روبرو 

شـد. خواهد 
ایـن نگرانی هـا در حالی مطرح می شـود 
که نـی یا نهاد حمایت کننده رسـانه های 
آزاد افغانسـتان برخـورد محافظـان ویژه 
ارگ ریاسـت جمهـوری بـا خبرنـگاران 
ملـی  اتحادیـه  را غیرانسـانی خوانـد و 
خواهـان  نیـز  افغانسـتان  ژورنالیسـتان 

پیگـری جـدی ایـن موضوع شـد.

عنوان  به  را  الدعوه  جماعت  و  طیبه  لشکر  مشرف  پرویز 
است  حاضر  وی  گفت  و  خواند  پرست  وطن  گروه های 

برای نجات و امنیت پاکستان با آنها متحد شود.
سابق  رییس جمهور  مشرف،  پرویز  میل،  دیلی  گزارش  به 
پاکستان که اکنون در دوبی به سر می برد گفت: دو گروه 
اجتماعی  پایگاه  صاحب  الدعوه  جماعت  و  طیبه  لشکر 
بزرگ در کشور بوده و اگر آنها یک حزب سیاسی تشکیل 

دهد کسی نمی تواند اعتراض کند.
وی ادامه داد: این دو گروه متشکل از مردمان میهن پرست 
هستند که جان خود را برای پاکستان در کشمیر فدا کرده اند.
انتقادات  با  طیبه  لشکر  که  است  حالی  در  سخنان  این 
بسیاری در زمینه حمایت از تروریسم مواجه است. در سال 
نفر   ۱۶۶ بمبئی  بندر  در  هم زمان  انفجار  سه  اثر  بر   ۲۰۰۸
کشته شدند که رهبر جماعت الدعوه به طراحی انفجارهای 
نیز  طیبه  لشکر  گروه  اتفاق  این  از  بعد  شد.  متهم  بمبئی 
از   ۲۰۱۴ سال  در  الدعوی  جماعت  شد.  الفعالیت  ممنوع 

سوی آمریکا یک گروه تروریستی اعام شد.
یک  تشکیل  برای  که  کرد  اعام  همچنین  مشرف  پرویز 
گروه  دو  این  نمایندگان  از  برخی  با  بزرگ  سیاسی  اتحاد 

دیدار کرده است.
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هشدار از سقوط »برشنا«

رهنمای مصونیت برای ژورنالیستان افغانستان چاپ شد

پرویز مشرف:

به گروه های میهن پرست لشکر طیبه 
و جماعت الدعوه می پیوندم

مجاهد:
 د کابل پولیسو په ۵ ورځو 

کې د نېږدې زرو موټرو تورې 

ښیښې سپینې کړي
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د کابــل پولیســو پــه تېــرو پنځــو ورځــو کــې د نېــږدې زرو موټــرو 

لــه ښیښــو تــور فلمونــه لېــرې کــړي دي.

کــه څــه هــم د افغانســتان د ولــي جرګــې یوشــمېر غــړي د غیــر 

ــرو  ــورو ښیښــو لرونکــو موټ ــې  اســنادو او ت ــوين وســلو او ب قان

پــر ضــد د پولیســو لــه دغــه کمپایــن رسه مخالفــت کــړی، خــو د 

کابــل امنیــې قوماندانــۍ خــرداری ورکــړی چــې د بــې  اســنادو 

او تــورو ښیښــو لرونکــو موټــرو د ګرځولــو مخــه بــه ونیــي.

د کابــل د امنیــې قوماندانــۍ ویانــد بصیــر مجاهــد د یکشــنبې پــه 

ورځ »د ۱۳۹۶ کال د لینــدۍ ۲۶ مــه« ازادي راډيــو تــه وویــل، د 

دغــه کمپایــن لــه پیلــه پنځــه ورځــې تېرېــږي، خــو دوی پــه دغــې 

مــوده کــې توانېدلــې چــې لــه ۸۰۰ ډېــرو موټــرو لــه ښیښــو تــور 

فلمونــه پــاک او دغــه شــان پــه دغــه جریــان کــې ۱۶ غیــر مســؤل 

وســله وال کســان هــم ونیــي.

د نومــوړي پــه خــره، د مــي شــورا او والیتــي شــوراګانو 

ــد دي  ــه من ــړ کــړی او هېل ــه مالت ــه دغــه کمپاین یوشــمېر غــړو ل

چــې ټــول دولتــي چارواکــي او د ولــي جرګــې غــړي لــه دغــه 

ــړي. ــړ وک ــه مالت پروګرام

ښاغلی مجاهد وایي:

ــخ  ــر پرم ــه بهی ــم دغ ــون رسه س ــه قان ــې ل ــوو چ ــن ی ــوږ ژم » م

یوســو او مــوږ لــه وکیالنــو غوښــتنه کــوو چــې پــه دې برخــه کــې 

لــه مــوږ رسه همــکاري وکــړي، ترڅــو دا بهیــر پــه بریالیتــوب رسه 

مــخ تــه والړ يش، دغــه کمپایــن بــه ترهغــې دوام وکــړي چــې پــه 

کابــل کــې د غیــر قانــوين وســلو او بــې  اســنادو او تــورو ښیښــو 

لرونکــو موټــرو ســتونزه هــواره يش.«

د ښــاغي مجاهــد پــه وینــا، پــه تېــرو پنځــو ورځــو کــې نېــږدې 

۵۰ عــادي او د مرمــۍ ضــد هغــه موټــر چــې قانــوين اســناد یــې 

نــه لــرل، درول شــوي دي.

خــو نومــوړي دا ونــه ویــل چــې نیــول شــوي وســله وال کســان 

او درول شــوي موټــر پــه چــا پــورې تــړاو لــري.

دغــه کمپایــن پنځــه ورځــې وړانــدې پــه کابــل ښــار کــې د غیــر 

ــرو  ــورو ښیښــو لرونکــو موټ ــې  اســنادو او ت ــوين وســلو او ب قان

پــر ضــد پیــل شــو.

ــې د اداري  ــي جرګ ــته، د ول ــل وروس ــه پی ــن ل ــه کمپای د دغ

ــاد  ــه ی ــړو ل ــمېر غ ــې یوش ــې جرګ ــډون، د دغ ــه ګ ــالوي پ پ

ــه  ــن پ ــې ویــل چــې د دغــه کمپای کمپایــن مخالفــت وکــړ او وی

ــوی دی. ــپکاوی ش ــه س ــړو ت ــو غ ــورا ځين ــي ش ــې د م ــرڅ ک ت

ــنبې  ــت د یکش ــر دوس ــان ب ــړی رمض ــې غ ــي جرګ ــو د ول خ

ــه  ــمبال پ ــلو س ــو وس ــه درن ــل، پ ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډي پ

ــي  ــدو رسه د امنیت ــه ګرځې ــې پ ــرو ک ــو موټ ــو لرونک ــورو ښیښ ت

ــږي. ــول کې ــه نې ــه ن ــوانو مخ ګواښ

د نومــوړي پــه وینــا، بــې اســنادو او د تــور ښیښــو لرونکــو موټــرو 

تــر ډېــره ترورېســتي پېښــو او نــا امنیــو تــه زمینــه برابــره کــړې ده.

ښاغي بردوست وویل:

ــا  ــر او ی ــل، وزی ــو وکی ــدای يش ی ــې کې ــرو ک ــې موټ ــه داس » پ

ــاهدان  ــې ش ــر وي، تاس ــا قاچاق ــل ی ــو غ ــدای يش، ی ــم کې ه

یاســت چــې لــه مخــدره مــوادو رسه د مبــارزې پــه برخــه کــې د 

کورنیــو چــارو پخــواين معیــن ولــي جرګــه کــې ویــي وو چــې 

یوشــمېر وکیــالن د مخــدره مــوادو پــه قاچــاق کــې الس لــري.«

د ښــاغي بردوســت پــه وینــا، د کورنیــو چــارو وزارت د 

کمپایــن لــه پیــل رسه رسه بیــا هــم د مــي شــورا یوشــمېر غــړي، 

ــورو  ــې اســنادو او ت ــه ب ــي چارواکــي او جهــادي مــران ل دولت

ــوي. ــتفاده ک ــرو اس ــو موټ ــو لرونک ښیښ

ــي،  ــر مجاهــد واي ــد بصی ــۍ ویان ــې قوماندان ــل د امنی خــو د کاب

لــه اســتثنا پرتــه د تــورو ښیښــو لرونکــو موټــرو د ښیښــو فلمونــه 

ــر او بــې جــوازه وســلې  پاکېــږي او دغــه شــان بــې اســناده موټ

بــه هــم راټولــې يش.
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ــپنتا  ــود؛ س ــی ب ــی و خاطره نویس ــال نقال ــال، س امس
نقالــی و خاطــره نوشــت، محمــد ناطقــی نقالــی 
ــن  ــز از ای ــر نی ــاب دیگ ــد کت ــت، چن ــره نوش و خاط
نــوع نشــر شــد. مــا نمی دانســته ایم، چقــدر افــراد مهــم داشــته ایم 
کــه خاطــرات، بیشــتر خودشــان محــور سرنوشــت ملــت و 
ــی  ــن نقال ــه ای ــت ک ــا اس ــش این ج ــت! پرس ــوده اس ــت ب حکوم
ــا در عرصــۀ  ــه م ــی ک ــت دارد؛ درحال و خاطره نویســی چــه اهمی
ــی  ــرد تحلیل ــه رویک ــاز ب ــگ، نی ــن و فرهن ــخ، دی ــت، تاری سیاس
ــد  ــد کن ــی و نق ــا را بررس ــت رویداده ــگ و عل ــه پیرن ــم ک داری
تــا ســندی روشــن گرانه از چگونه گــی شــکل گیری مناســبات 
ــک صفحــۀ  ــد. در ی ــه دســت آی سیاســی، تاریخــی و فرهنگــی ب
ــت؛  ــه اس ــه کار رفت ــن« ب ــار »م ــزده ب ــتر از پان ــپنتا بیش ــاب س کت
ــد باشــد!  ــر از خودشــیفته گی چــه می توان ــردن غی ــن ک ــن من م ای
تاریــخ مــا، سیاســت مــا و فرهنــگ مــا انباشــته از خودشــیفته گی 
ــم و  ــیفته گی را بزدای ــن خودش ــه ای ــم ک ــاز داری ــت؛ نی ــن« اس »م
وارد خــرد انتقــادی شــویم، امــا متأســفانه حتــا کســانی کــه گویــا 
ادعــای فرانکفورتــی دارنــد، در فرهنــگ مــا دچــار خودشــیفته گی 

می شــوند. من مــن  و 

دستگیر روشنیالی

يوه استبدادي ټولنه. 

ــه کــور کــي  ــه رســيږي پ ــي الس و ن ــل ځــای ی ــه ب ک

ــي  ــه ذهن ــره پ ــه دوم ــب دی. دا ټولن ــار مريغض ــو تي خ

ــدل  ــه عــادت ب ــم کــول پ ــم او ظل ــه ده چــي ظل اســتبداد کــي ډوب

ــه خشــنوت،  ــه پ ــم، خشــنوت ت ــه ظل ــه پ ــم ت ــه ظل شــوي دي. دلت

جنايــت تــه پــه جنايــت... ځــواب ورکــول کيــږي. دلتــه پــه تکــرار 

ــم  ــوی ظل ــي ن ــم پ ــه ظل ــتبداد او پ ــوی اس ــي ن ــتبداد پ ــه اس پ

راځــي او پــه ټولنــه کــي واکمــن فرهنــگ پــه ځانگــړي توگه د ښــځو 

پــه ضــد هــم خشــونت، هــم ظلــم او هــم اســتبداد تــه مروعيــت 

کــوي . پــه دايس حــال کــي چــي د عدالــت او برابــري تامــن هــم 

د ظلــم او هــم د اســتبداد لغــوه کــول غــواړي. دلتــه نــه يــوازي پــه 

ټولنــه کــي، بلکــي پــه کورنــۍ کــي هــم ظلــم، خشــونت او ور رسه 

ــوي دي. دا  ــدل ش ــادت ب ــی ع ــه ورځن ــن پ ــی توه ــه متاميدونک ن

هــم طبيعــي دی چــي اســتبداد پالونکــي ټولنــه پــه اســتبداد او ظلــم 

ــه  ــوه ټولن ــه دا ډول ي ــږي او پ ــف کي ــم تعري ــه ظل ــه پ پالونکــي ټولن

کــي هــر وگــړی پــه پوتانشــيل توگــه يــو مســتبد او يــو ظــامل دی. 

کــه بــل ځــای یــي الس و نــه رســيږي پــه کــور کــي خــو تيــار مــري 

ــب دی.  غض

رښــتيا دلتــه څــوک وو چــي واک يــي ترالســه کــړ او پــه يــوه مســتبد 

بــدل نشــو؟ رښــتيا دلتــه څــوک وو چــي چــي زور یــي تــر الســه کــړ 

او پــه يــوه ظــامل بــدل نشــو؟

نجیب آقا فهیم

در سایۀ روشن های بحران خاورمیانه!
تومــاس فریدمــن، خبرنــگار روزنامــۀ نیویــارک 
مســتند خــود  گزارش هــای  از  یکــی  در  تایمــز 
ــی  ــا خانواده ی ــوریه، ب ــه س ــود ب ــفر خ ــیر س ــد: در مس می گوی
ــاه  ــه پن ــه ترکی ــه و ب مواجــه شــدم کــه از جنــگ ســوریه گریخت
ــه حــدود بیســت ســال  ــواده ک ــد. پســر جــوان خان ــه بودن گرفت
ــای خــود را  ــوم عکس ه ــن، الب ــا م ــه ب ســن داشــت، در مصاحب
ــه  ــان داد ک ــود را نش ــوان خ ــرادر ج ــری از ب ورق زده و تصوی
در جنــگ کشــته شــده بــود و در تصویــر دیگــر، خــودش دیــده 
ــه از  ــد ک ــی می باش ــوار تانک ــه دســت، س ــه ســاح ب ــد ک می ش

ــت.  ــده اس ــان در آم ــه تصرف ش ــوریه ب ــش س ارت
پــس از آن، مــادر خانــواده کــه حــدود پنجــاه ســال ســن داشــت، 
ــا  ــگ، م ــروع جن ــل از ش ــت: قب ــوده و گف ــخن گش ــه س ــب ب ل
زنده گــی آرامــی داشــتیم و معیشــت روزانــۀ مــا از کار در مزرعــه 
ــروع  ــل از ش ــال قب ــد. ۴ س ــن می ش ــت تأمی ــت و زراع و کش
جنــگ )۲۰۰۶- ۲۰۱۰( خشکســالی یی پدیــدار شــد کــه مــا قبــٌا 
ــود شــد و  ــا ناب ــم. مــزارع و باغ هــای م ــده بودی ــر آن را نندی نظی
امــکان کشــت و زراعــت از بیــن رفــت. مــا بــه صــورت طبیعــی 
ــم  ــت می کردی ــرب آن صحب ــار مخ ــالی و آث ــورد خشک س در م
و گه گاهــی از دولــت بشــار اســد بــه خاطــر بی تفاوتــی و 
ناتوانــی اش در کمــک بــه مــردم آســیب دیده از خشکســالی انتقــاد 
می کردیــم. چندبــار بــه همیــن خاطــر احضــار شــدم و بــار آخــر 
ــی  ــا رضایت ــن خاطــر ن ــه همی ــدم. ب ــاه را در حبــس گذرانی دو م
ــی و  ــوج اعتراضــات مردم ــن م ــا اولی ــده و ب ــاد ش ــت زی از دول

صــدای اهلل اکبــر همــراه شــدیم.

شهزاد محمدی یک ماه دیگر 
به تیم افغانستان میپیوندد

پرس:
رونالدو بازیکن معمولی نیست

فیـسبـوک نـــامــه

شـهزاد محمـدی بازیکـن تیـم کریکـت کشـور کـه تا یـک ماه دیگـر مدت 
تعلیـق او از شـرکت در مسـابقات بـه پایـان می رسـد، می گوید کـه از مردم 
بـه خاطـر بروز ایـن رویداد پـوزش می خواهـد؛ امـا اطمینان می دهـد که با 

آماده گـی بهتـر بـه میـدان بر خواهد گشـت.
شـورای جهانـی کریکـت، در ۲۸ جـدی ۱۳۹5 اعـام کـرد کـه آزمایـش 
دوپینـگ محمـد شـهزاد محمـدی، ویکـت نگـه دار  و توپ زن مشـهور تیم 
کریکـت افغانسـتان، بـه دلیـل اسـتفاده از داروی »کلن بوترول«، شـرکت او 

در مسـابقات بـرای یـک سـال بـه حالت تعلیـق درآمده اسـت.
دوپینـگ یـا زورافزایـی، به معنای اسـتفادۀ ورزشـکار از مواد یـا روش هایی 
اسـت کـه به قصد افزایـش کارایی در ورزش انجام می شـود. کلـن بوترول، 
دارویـی اسـت کـه معمـوالً بـرای درمـان بیمـاری آسـم اسـتفاده می شـود، 
امـا در عیـن حـال می توانـد بـرای سـاختن تـوده عضاتـی بـدون چربی و 

چربی سـوزی نیـز اسـتفاده شـود که بـرای ورزشـکاران ممنوع می باشـد.
شـورای بین المللـی کریکـت، هفتـۀ قبـل اعـام کـرد کـه شـهزاد محمـدی 
تیـم  بـه  دوبـاره  بعـد(،  مـاه  ۲۰۱۸)یـک  سـال  جنـوری   ۱۷ از  می توانـد 
افغانسـتان بپیونـدد. شـهزاد محمـد دیـروز در یک نشسـت خبـری در کابل 
گفـت: »از این کـه نتوانسـتم حـدود یـک سـال در جمـع تیم باشـم، از مردم 
پـوزش می خواهـم؛ و در آینـدۀ هیچ گونـه کاری را انجـام نخواهـم داد کـه 

خـاف اصـول و مقـررات شـورای جهانـی کریکـت باشـد.«
آقـای محمـدی از دیگـر ورزشـکاران خواسـت از داروهایی که اسـتفادۀ آن 
بـرای ورزشـکاران ممنـوع قرار داده شـده اسـت، بـه دلیل احتمـال دوپینگ 
شـدن خـودداری کننـد. شـهزاد خاطـر نشـان کـرد کـه در مدتی کـه از تیم 
افغانسـتان دور بـوده، بـرای انجام مسـابقات آماده گی گرفته اسـت و در این 

مـدت، هفـت کیلـو وزن خـود را کم کرده اسـت.
لطـف اهلل عاطـف مشـعل، رییـس بـورد کریکـت افغانسـتان کـه در ایـن 
نشسـت خبـری حضـور داشـت گفـت: »پـس از مـدت طوالنـی توانسـتیم 
کـه تصمیـم شـورای جهانـی کریکـت را در مـورد شـهزاد محمدی داشـته 
باشـیم و ایـن تصمیـم، واضح سـاخت کـه شـهزاد، سـهواً از داروی ممنوعه 

اسـتفاده کرده اسـت.«
بـه گفتـه آقای مشـعل، ادارۀ کریکت بـورد افغانسـتان، از ایـن کار محمدی 
ناخـوش اسـت و آن را خـاف اصـول و اخـاق ورزشـی می داند. مشـعل 
افـزود: »تـا یـک مـاه دیگـر، شـهزاد محمـدی را در جمـع تیـم کرکـت 
افغانسـتان خواهیـم داشـت و امیـدوار هسـتیم کـه  شـهزاد بـا آماده گیی که 

گرفتـه اسـت، بهتـر بـازی کنـد و بهتر از گذشـته بدرخشـد«.

مدیرعامـل باشـگاه رئالمادرید اسـپانیا گفت: بـه عقیدۀ من رونالـدو بازیکن 
معمولـی نیسـت و حـق دارد نگران آینده تیم باشـد.

فلورنتینـو پـرس، مدیـر عامـل باشـگاه رئال مادرید اسـپانیا پـس از قهرمانی 
تیـم فوتبـال باشـگاهش در جـام باشـگاه های جهـان بـه آس اسـپانیا گفت: 
رونالـدو بـه زودی قـراردادی رویایـی بـا رئال مادریـد امضـا می کنـد، البتـه 
ایـن قـرارداد سـاده نیسـت و تنظیـم آن بیـش از ۴ مـاه زمـان الزم داشـته، 
مـواردی در ایـن قـرارداد وجـود دارد که وکیـل رونالدو آن هـا را رد کرده و 
تیـم حقوقـی باشـگاه باید ایـن مـوارد را در آرامش بررسـی کنـد، عجله یی 

بـرای ایـن کارهـا نداریـم و مـن رونالـدو را خوب می شناسـم.
پـرس ادامـه داد: بـه عقیـدۀ مـن رونالـدو بازیکـن معمولـی نیسـت و حـق 
دارد نگـران آینـده تیـم باشـد. او اکنون به ال کاسـیکو دربی فکـر می کند و 
تمـام توانـش بـرای کمـک کردن به تیم اسـت. بـرای فصل نقـل و انتقاالت 
زمسـتانی نیـز نگـران چیـزی نیسـتیم، بهتریـن بازیکنـان جهـان را داریم اما 

شـاید دو یـا سـه بازیکـن تـازه نفس هـم بـه اردوی ما اضافه شـوند.

»پانی پت«، نامی موحش 
بـرای هنـدیان

در ایـن نبـرد کـه بـه »جنـگ دوم پانـی پـت« مشـهور گشـته اسـت، اکبـر 
-مخصوصـًا بـا رشـادت های زایدالوصـف سپه سـاالر بیـرام خـان- بـر هیمو 
پیـروز شـد و بـه اصـرار بیـرام خـان، غـرض کسـب ثـواب و نهـادن لقـب 
»غـازی« بـه خـود، سـِر او را بـا شمشـیِر دست داشـتۀ خـود از تنـش جـدا 
کـرد؛ عملـی کـه بعـداً از آن نـادم بـود. سـپاه هیمـو که ده هـا هزار تـن بودند 
و اکثرشـان را افغانـان و هنـدوان تشـکیل مـی داد، تـار و مـار گشـته، تعـداد 
زیـادی از آنـان در همـان میـدان جنـگ کشـته شـدند. هندیان هنـوز مصیبت 
عایـد گشـتۀ قبلـی در همین جـا را از یـاد نبـرده بودنـد کـه پانی پـت دوم بر 

آنـان نازل گشـت.
ایـن جنـگ به حکومت سلسـلِۀ سـوری پایـان داد؛ ولـی حاکمیـت افغانان تا 
بیسـت سـال دیگـر، در بخش های دیگـر هندوسـتان -در بنـگال و در بیهار- 
ادامـه یافـت. با مـرگ داوود)از خانـوادۀ کرالنی( در سـال ۹۸۴ هق، حاکمیت 

افغانان در هندوسـتان خاتمـه پذیرفت.
پانـی پـت سـوم- ۱۱۷۴ هـق: جنـگ سـوم پانـی پـت کـه موضـوع فیلـم 
سـنجی دت اسـت، ۲۱۰ سـال بعـد از جنـگ قبلـی بـه وقـوع پیوسـت. ایـن 
رویـداد بـه تاریـخ هـر دو کشـور هندوسـتان و افغانسـتان تعلـق می گیـرد، 
امـا از آن جایـی کـه محـل رویـداد سـرزمین هندوسـتان کنونی بـود، آن را در 
ادامـۀ تاریـخ آن کشـور، و در ضمـن، مطالعـۀ سرگذشـت سلسـلۀ  تیمـوری 
می خوانیـم. شـش پادشـاه اول سلسـلۀ تیمـوری را -بـه دلیـل اقتـدار فـراوان 
از  پـس  می نامنـد.  کبیـر«  »مغول هـای  حکمرانی شـان،  قلمـرو  وسـعت  و 
اورنگ زیـب)۱۱۱۸-۱۰۶۷ق(، دورۀ فتـور ایـن سلسـله آغـاز گشـت و فقـط 
در ده سـال نخسـت بعـد از مـرگ او، هفـت کـس بـر تخت سـلطنت مغولی 

نشسـت. هند 
ایـن وضعیـت زمینـه را بـرای ملوک الطوایفی مسـاعد سـاخت؛ چنـدان که به 
زودی بخش هـای جنوبـی از ادارۀ مرکـز بیـرون بـر آمـد. سلسـلۀ »نظـام« در 
دکـن به اسـتقال دسـت یافـت؛ طوایف بزرگ هنـدو چون مرهتـه، راجپوت 
و جـت سـِر طغیـان افراختنـد. از سـوی دیگـر، انگلیس هـا توانسـتند ایاالت 
شـرقی بنـگال و اوریسـه و بیهـار را از بدنـۀ حکمرانـی دهلـی جـدا سـازند. 
در چنیـن حالتـی، فاتـح قهـاری بـه نـام نـادر افشـار -کـه از اهانـت محمـد 
شـاه گورکانـی)۱۷۴۸-۱۷۲۰م( بـه سـفیرش، بـه غضـب شـده بـود- آهنـگ 
هندوسـتان کـرد و بـا صـد هـزار سـرباز جـّرار خون خوار، بـه طـور ناگهانی 
وارد دهلـی گردیـد و حاکمـان را از قـدرت، ثـروت و خانـواده دور سـاخت 
و پادشـاه را بـه یـک مجمـع تحقیرآمیـز -کـه در بیرون شـهر، در زیـر خرگاه 
عظیمـی کـه خود بر افراشـته بود- فرا خوانـد و فی المجلـس دارایی و ثروت 
انباشـتۀ سـالیان متمـادی خانـوادۀ تیمـوری را -به روی حجـت- از او گرفت 
و در همـان مجلـس دختـر شـاه را بـه نکاح پسـر خویـش درآورد. عـاوه بر 
این هـا، بـر مبنـای سـندی، اراضـی غـرب رود سـند را از حـدود هنـد جـدا 
کـرده و جـزو خـاک خراسـان خوانـد)۱۱۶۲ق/۱۷۳۹م.( ایـن اهانـت بزرگ، 
در چنـان موقعیـت خطیـر، ضربۀ سـنگینی به پیکـر نیم جان سلسـلۀ تیموری 
شـمرده می شـد، زیـرا از ایـن به بعـد، بخش غربی قلمـرو آنان شـامل ایاالت 
کابل، بلوچسـتان، سـند، پنجاب و کشـیمیر از هندوسـتان مغولی جدا شـد و 
قلمـرو حاکمیـت آنان، بـر اطراف و اکنـاف دهلی محدود و محصـور گردید. 
چنـان کـه در مورد شـاه عالـم دوم می گفتند: »پادشـاهی شـاه عالـم، از دهلی 

تـا پالـم«. پالـم نـام منطقه یـی در حوالی دهلـی بود.
شـاهان تیمـوری ایـن دوره، آلـت دسـت وزرا و امـرای بـزرگ بودنـد. چنان 
کـه عالم گیـر دوم)۱۷5۹-۱۷5۴م(را وزیـرش غازی الدیـن برکنـار کـرده بـه 
جایـش شـهزاده علـی گوهر- نـوۀ اورنگ زیب ملقب به شـاه جهان سـوم- را 
پادشـاه سـاخت)۱۷5۹م(. از طـرف دیگر، اتحـادی میان غازی الدیـن مذکور، 
بـا ِسداشـیورای باهـو رهبـر مرهته هـا، هولگـر رییـس راجپوت هـا و جنگورا 
رییـس جت هـا به میـان آمـد. اینان به طـور باهمی بـه جانب پنجـاب یورش 
آوردنـد. پنجاب را شـهزاده تیمور -پسـر احمدشـاه ابدالـی- از جانب پدرش 
اداره می کـرد. تیمـور تـاب هجـوم آنـان را نیاورده به پیشـاور عقب نشسـت.
در ایـن وقـت شـخص احمدشـاه، غـرض دفـع منازعـۀ نصیـر خـان بلـوچ 
در قات)پایتخـت بلوچسـتان آن زمـان( بـه سـر می بـرد. او بـا شـنیدن ایـن 
خبـر از راه وادی بـوالن راهـی پنجـاب گردید. از آن سـو لشـکریان شـاه عالم 
دوم)۱۸۰۶-۱۷5۹م(- فرزنـد عالم گیر دوم)م ۱۷5۹م(نوه ی محمدشـاه مذکور 
در فـوق، نیـز بـه جانـب پنجـاب حرکت کردنـد. گفته می شـود که شـاه عالم 
از احمدشـاه خواسـته بـود تـا بـه او -در امـر مبـارزه بـا ائتاف فـوق الذکر- 
کمـک برسـاند. از طـرف دیگـر، بـه طـور مسـلم جمعـی از علمـا و بـزرگان 
هنـد، از جملـه شـاه ولـی اهلل دهلـوی -ملقـب بـه امام الهنـد- طـی نامه یی از 

ابدالـی خواسـتند کـه مسـلمانان را از »شـّر جنـودِ هنود« نجـات دهد. 
احمدشـاه راه دهلـی در پیـش گرفـت، امـا لشـکر خصـم در پانـی پـت مانع 
پیشـروی او بـه سـوی دهلـی شـدند. در ۱۶ جـوالی ۱۷۶۱م جنـگ میـان دو 
طـرف آغـاز گردیـد و مـدت سـه مـاه بـه درازا کشـید. منابـع افغانـی، تعداد 
لشـکریان احمدشـاه را حـدود شـصت هـزار تـن و از جانـب مقابـل را پنـج 
تـا شـش برابـر ایـن گفتـه اند. به هـر حال، سـرانجام احمدشـاه بـر خصمش 
پیـروز گردیـد. در ایـن جنـگ ده هـا هزار تـن کشـته و زخمی گشـته؛ حدود 
۲۲۰۰۰ تـن دیگـر اسـیر گردیدنـد. لشـکریان احمد شـاه هـزاران اشـتر، 5۰۰ 

فیـل، 5۰۰۰۰ اسـب و ۲۰۰۰۰۰ گاو بـه غنیمـت گرفتنـد.
ایـن جنـگ تأثیرات مشـهودی بر اوضـاع افغانسـتان آن روز به جا نگذاشـت؛ 
امـا بـا پرداخـت هزینـۀ بسـیار گـران، نیمه جانـی بـر تـن بی رمـق دولـت 
تیمـوری دمیـد؛ بسـیاری از محققیـن، وجیـزۀ »عدمـش بِـه ز وجـود« را در 
مـورد آن دولـت صـادق می داننـد. تضعیـف و شکسـت ائتـاف مذکـور در 
بـاال، سـبب گردیـد کـه انگلیس هـا بـه آسـانی و بـدون حضـور مزاحمـی به 
پیشـروی خزنـدۀ خویش ادامه دهند. شـاه عالـم دوم در سـال ۱۷۶5م، بنگال، 
اوریسـه و بیهـار را رسـمًا بـه آن هـا تسـلیم کـرد و در سـال ۱۸۰۳م خـود به 
تحت الحمایگـی بریتانیـا در آمـد. از این تاریخ تا 5۴ سـال دیگـر)۱۸5۷م( که 
سـلطنت مغولیـه در هند ادامه داشـت، شـاهان را جـز »نام« چیـزی باقی نبود.

دكتر محی الدین مهدی////// بخش سوم و پایانی
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اشـاره: عبـداهلل حبیـب زی، یک ونیـم سـال پیـش بـه عنـوان 
سرپرسـت شـهرداری کابـل معرفـی شـد. بـه گفتـۀ خـودش، 
بـا  امـا  شـد،  سـپرده  برایـش  نابه سـامانی  و  ناجـور  میـراث 
و  پروژه هـا  تـا  دارد  تـاش  متفـاوت،  و  جدیـد  برنامه هـای 
برنامه هـای بیشـتری بـرای شـهر کابـل طراحـی کنـد و ایـن 
شـهر را بـرای زنده گـی کـردن آمـاده سـازد. بـه تازه گـی هم 
مسـوولیت ترافیک شـهر به این اداره سـپرده شده اسـت. بربنیاد 
برنامه هـای جدید شـهرداری کابـل، بخش های زیـادی از کابل 

یـا از نـو سـاخته می شـوند و یـا دوباره سـازی می شـوند.
از  شـهروندان  و شـکایت  برنامه هـای جدیـد  دانسـتن  بـرای 
عملکـرد شـهرداری کابـل، گفت وگویـی بـا آقـای حبیـب زی 

انجـام داده ایـم کـه بخـش نخسـت آن را می خوانیـد:

* شـهرداری کابـل از نهادهایـی اسـت کـه همـواره در مظـان 
اتهـام فسـاد و کـم کاری قـرار داشـته و شـهروندان پیوسـته 
از عملکـرد ایـن نهـاد نـاراض بوده انـد. از شـما بـه عنـوان 
چهره یـی یـاد می شـود کـه بـا بهتریـن آرزوهـا و برنامه هـا، 
سـمت سرپرسـتی ایـن نهـاد را بـه دوش گرفته اید، بـرای آغاز 
گفت وگـو اگـر بگوییـد: شـهرداری کابـل را با چـه میراثی در 
اختیـار شـما گذاشـتند و چـه برنامه هـای بـرای به سـازی ایـن 

نهـاد و شـهر کابـل دارید؟
می خواهـم فشـرده حـال و احـوال وضعیـت یک ونیم سـال پیش از 
امـروز شـهرداری کابل را بـه خواننده گان روزنامۀ مانـدگار این گونه 
توضیـح بدهـم: از صد شـهروندی که به شـهرداری مراجعه می کرد، 
معجـزه بـود که بـدون پرداخـت رشـوه از خدمات بهره مند شـوند. 
در بخـش قراردادهـا همچنـان کلمـۀ »معجـزه« را می توانم اسـتفاده 
ببـرم، بـه جـز شـمار محـدودی کـه آن هـم قراردادهایـی توسـط 
حمایـت کننـده گان بیرونـی نظـارت می شـد، ممکن نبود تا پروسـۀ 
بـدون فسـاد تکمیل شـود بـه این معنـا کـه در همه بخش ها فسـاد 
وجـود داشـت؛ شـرکت های کـه در حلقـۀ مافیایـی و فسـاد نبـود، 

شـامل روند نمی شـدند.
پیشـبرد  توانایـی  کابـل  شـهرداری  سـازمانی،  ظرفیـت  لحـاظ  از 
کارهـای اصلـی و رسـمی خـود را نداشـت و کارهـا بـه سـمت 
منفـی و نادرسـت روان بـود. زیربناهایـی کـه بـا مصـرف میلیاردها 
افغانـی بـه سـرانجام رسـیده ، ناقص، بدون اسـناد تخنیکـی، مطالعه 
و بررسـی سـاخته شـده اند و همـۀ کارها بـدون در نظـر گرفتن این 
مسـایل بـه پیش برده می شـدند. با ایـن وجود، رضایت شـهروندان 
از عملکـرد شـهرداری بسـیار پاییـن بـود، آنـان از محیـط زیسـت، 
ازدحـام، عـدم زیربناهـای شـهری و بی نظمی هـای شـاکی بودنـد.

وقتـی سـمت شـهرداری کابـل بـه تیـم مـا سـپرده شـد، با دیـدگاهِ 
به سـازی شـهر کابـل آمدیم. مـا به هر بخـش کابل دیـدگاه ویژه یی 
داریـم. مجمـوع ایـن دیـدگاه این اسـت تـا شـهر کابل را »شـهری 
قابل زیسـت بسـازیم«. شـهر قابل زیسـت عوامل و اجزای فراوانی 

دارد. از آن میـان یکـی ترانسـپورت اسـت. بـه ایـن معنـا کـه شـهر 
بایـد ترانسـپورتی داشـته باشـد تا شـهروندان بـه وقت بـه کارهای 
خـود بـه زودی و مطابق بـه توانایی مالـی برسـند، انتخاب های زیاد 
داشـته باشـند، امـا اولویـت ترانسـپورت عمومـی شـهری اسـت تا 
شـهروندان بدون داشـتن واسطۀ شـخصی در تمامی ساعات به همه 
بخش هـای شـهر بـا اسـتفاده از موتر هـای عمومـی راحـت برونـد؛ 
پیاده روهـا و تسـهیات ویـژه بـرای گذشـتن بایسـکل ها سـاخته 
شـود، جاده هـا تنهـا جایـی برای عبـور موترهـا نباشـد و جاده های 
شـهرکابل بایـد چنـد ویژه گـی را دارا باشـند: زیادتـر بـرای مـردم 
سـاخته شـده باشـد، نه برای وسـایط تا شـهروندان از گشت وگذار 
لـذت ببرند. بخش های سـبز به شـمول اشـتغال زایی داشـته باشـد. 
ایـن روزهـا مـردم از جاده هـا فـرار می کننـد و از گشـت وگذار در 
شـهر لـذت نمی برنـد. بـر عکـس ایـن، دیـدگاه مـا بـرای سـاختن 
جاده هـای مکمـل اسـت تـا بـرای بایسـکل، پیاده روهـا بـا عناصـر 
زیبـا هم چـون چوکی هـا و موبلمان هـا باشـد، خط  اندازی هـا کامل، 
کـه  جدیـدی  جاده هـای  باشـد.  ترافیکـی  چراغ هـای  سرسـبزی، 
سـاخته می شـود، در برخـی وقتی یـک مرحله  به سـرانجام رسـید، 
در مرحلـۀ بعـدی، تمامی موبلمان هـا و تجهیرات بـرای زیبایی های 
جـاده و عناصـری کـه بی نظمی هـا را نظـارت می کننـد، نصـب و با 
بهتـر شـدن وضعیـت ترافیـک و پولیس تمـام جاده های شـهر کابل 

بـه همین شـیوه به سـازی می شـوند. 
در قسـمت آب هـای سـطحی دیـدگاه مـا این اسـت که شـهر کابل 
تمـام و یـا اکثریـت آب باران را بایـد جذب کند تـا از آب خیزی ها 
جلوگیـری گردیـده، آب های زیر زمینی تقویت شـود تا از نشسـت 
آب هـا کـه به سـرعت جریـان دارد، جلوگیری شـود، ایـن کار جلو 
فاجعه یـی کـه شـهر کابـل را تهدید می کند نیـز می گیرد. دیـدگاه ما 
این اسـت تا شـهر کابل را »شـهر اسـفنج« بسـازیم، به همین مسـیر 
روان هسـتیم و می کوشـیم زمینه هـای ضایـع شـدن آب را بگیریـم 
تـا آب جـذب زمیـن شـود، ایـن کار آینـدۀ آب هـای زیرزمینـی را 
تضمیـن می کنـد. اگـر آب تمـام شـد، زنده گـی کـردن هـم تعطیل 

می شـود. رسـیدن بـه این جـا ایـن مراحـل را در بـر می گیرد:
یـک: جاده هایی کـه می سـازیم، تـا انـدازۀ زیـاد توانایـی جذب آب 
را دارد، مثـًا اکثـر جاده هایـی کـه می سـازیم، دیگـر آب پیـاده رو 
بـه جـوی نمـی رود، اول بـه کمربنـد سـبز مـی رود و پـس از آن 
جـذب زمیـن می شـود. پیاده روهـا بـه گونـۀ سـاخته می شـوند کـه 
ظرفیـت جذب آب را می داشـته باشـند. وقتی سـرک جدید سـرای 
شـمالی را بعـد از بازسـازی ببینیـد، آب آن ضایـع نمی شـود -ایـن 
سـرک چنـدی اسـت که زیر بازسـازی اسـت- تمـام آب آن جذب 
می شـود و هماننـد ایـن، بخش های دیگر کابل اسـت کـه از آب آن 

همین گونـه اسـتفاده بـرده می شـود.
دو، بـه خانه هایـی مجـوز سـاخت و سـاز داده می شـود کـه سـاحۀ 
سـبز داشـته باشـد تـا آب ریـزی ایـن خانه هـا بـه سـاحۀ سـبز آن 
برود، اگر سـاحۀ سـبز خانه گنجایش آن را نداشـت به سـاحۀ سـبز 

پیـاده رو و جـوی بـرود تـا همـۀ ایـن آب ها جذب شـوند. 
سـه، برنامـه داریم تـا در بخش هایـی جهیل های مصنوعی بسـازیم. 
وقتـی آب هـا از همـۀ بخش هـا اضافـه می شـود، بی جـا نـرود و 

داخـل جهیل هـای مصنوعـی گردد.
شـامل  کـه  بگویـم  بایـد  شـهر  چهـرۀ  و  دیزایـن  قسـمت  در 
هم سـایه گی های گوناگـون باشـد، سـاحات تاریخـی و فرهنگـی 
شـهر حفظ باشـد تـا بتوانـد هویت تاریخـی و فرهنگ اصیـل ما را 
نشـان دهـد، ماننـد کابـل قدیم. سـاحۀ کوه شـیردروازه و یا سـاحۀ 
وزیـر اکبرخـان کـه اولیـن مهندسـی معاصـر شـهر کابـل از آن جـا 
آغـاز شـده و بایـد حفـظ شـود؛ زیـرا سـاحۀ تاریخـی شهرسـازی 
در افغانسـتان اسـت. بـه همین گونـه در تـاش ایجـاد زون هـای 
مختلـف و مشـخص هسـتیم، زون هـای اقتصـادی مشـخص برای 
بنـد  تفریحـی هماننـد  و  باشـد و سـاحات سـبز  سـرمایه گذاران 
قرغـه، کـول حشـمت خان، بـاغ بـاال و...، بهبـود پیـدا کنـد و برای 

شـهروندان جاهـای خوبـی بـرای تفریـح باشـد.
می کوشـیم تا سـاختار شـهری را به گونه یی بسـازیم کـه از ازدحام 
و  اشـتغال زایی  زمینه هـای  و  نباشـد  آلوده گـی  شـود،  جلوگیـری 
رشـد اقتصـادی را آمـاده کنـد. در این بخـش پیشـرفت های خوبی 
داشـته ایم و یـک کمپنـی امریکایـی در ایـن بخـش کار می کند. این 
کمپنی اساسـات شـهری ما را می سـازد و این اساسـات را مواردی 

تعریـف کـرده که در بـاال از آن یـادآوری کردم.
ویژه گـی دیگـری کـه از لحـاظ طـرِح شـهری داده ایـم، این اسـت 
کـه می خواهیـم »شـهر مقاوم« بسـازیم. به ایـن معنا که شـهر مقاوم 
بایـد شـهری باشـد کـه پـس واقعـات دلخـراش، دوباره بـه حالت 
خـود برگـردد، ایـن کار ممکـن اسـت در ایـن زمینـه برنامه یـی بـا 

جاپانی هـا شـروع کرده ایـم.
تعریـف دیگـری کـه از کابـل داریـم، ایـن اسـت کـه کابـل بایـد 
فشـرده شـود )رشـد عمـودی کند نـه افقی(، این شـهر بایـد دارای 
تراکم بیشـتر نفوس باشـد، شـهری کـه از لحاظ مسـاحت بزرگ تر 
می شـود بـه نفـع هیچ کسـی نیسـت، هـر قـدر فاصلـه زیـاد شـود، 
شـهروندان دیرتـر بـه جاهایـی کـه کار دارند می رسـند. ایـن مورد 
سـبب می شـود تـا زیاد سـفر کننـد، زیادتـر پـول بپردازنـد، زیادتر 
تیـل مصروف شـود که هـم زیان اقتصادی دارد و هم محیط زیسـت 
را آلـوده می سـازد. نقصـی کـه از ایـن ناحیـه بـه دولـت می رسـد، 
ایـن اسـت، بـه هـر میزانـی که شـهر پراکنـده و وسـیع باشـد، نیاز 
بـه سـرمایه گذاری زیربنایـی بیشـتر می باشـد و مصـارف خدماتـی 
چـون تنظیـف و حفـظ و مراقبـت بیشـتر می شـود؛ اگـر مسـاحت 
شـهر کوچـک )بـا عیـن نفـوس( باشـد، بـا پـول انـدک می توانیـم 

شـهر بهتـری بسـازیم. در ایـن بخـش می کوشـیم تـا پولیـس خود 
را تقویـت کنیـم تـا جلـو سـاخت و سـازهای غیرقانونـی را گرفته 

نیم. بتوا
مـورد دیگـری کـه در دیزایـن شـهری مدنظـر گرفته ایـم، »شـهر 
متصـل« اسـت. هم سـایه گی های مختلفـی کـه در کابل وجـود دارد 
بایـد خـوب سـاخته شـود، هم سـایه گی خـوب بـه ایـن معنـا کـه 
باشـنده گان یـک بخـش کابـل بتواننـد تمامـی ضروریـات خـود را 
از بخـش نزدیـک خـود تأمیـن کنـد تـا ضـرورت آمـدن بـه مرکز 
شـهر پیـش نیایـد. وقتـی اگـر بـه شـهر می آینـد، ایـن بخش هـا 
بـا هـم وصـل باشـند تـا سـر وقـت برسـند. این بسـته گی توسـط 
»متـرو بـس« و جاده هـای بهتـر ممکن اسـت؛ مترو بـس، خط های 
خاصـی دارد و موترهـای دیگـر داخـل شـده نمی توانـد و حتـا در 
بعضـی مـوارد زودتـر نظـر بـه هـر موتـر تیـز رفتـاری می رسـد. 
بخش هـای شـهر بایـد متصـل بـا خطوط ویـژۀ بایسـکل باشـد. ما 
فعـًا نزدیـک بـه هشـتاد کیلومتـر خطوط بایسـکل را زیر سـاخت 
داریـم، در سـرک سـرای شـمالی و بخش هـای دیگـر ایـن خطوط 
سـاخته می شـود. از لحاظ انرژی، شـهر قابل زیسـت شـهری است 
کـه کمتـر مصـرف انـرژی وارداتـی را داشـته باشـد، در این بخش 
نهادهـای مختلـف سـهم دارند و سـهم شـهرداری کابل این اسـت: 
تجهیـزات الکترونیکـی را که می سـازیم همـه قابلیت تولیـد انرژی 
قابـل تجدیـد را دارنـد. بـه عنـوان نمونـه، چراغ هـای برقـی که در 
سـاحۀ سـرای شـمالی سـاخته می شـود، نوری اسـت و برق اصلی 
آن بـرق شـهری نیسـت. بـه همیـن ترتیـب، در سـاختمان هایی که 
تازه سـاخته می شـوند، از ایـن روش اسـتفاده برده می شـود. برنامه 
داریـم تـا زمینـۀ آن را آماده سـازیم کـه از فاضاب دوباره اسـتفاده 

. شود
بخـش دیگـری که بـرای کابـل قابل زیسـت تعریف کرده ایـم، بُعد 
معنوی آن اسـت. می کوشـیم تا در کنار پیشـرفت فزیکی شـهر، در 
به سـازی معنـوی آن نیـز کار کنیم. سـاحات تاریخی شـهر را حفظ 
کنیـم و از طرفـی هـم، مـردم با روحیـه حفظ فرهنگ شـهری آماده 
شـوند. شـهروندان نه تنهـا کـه از برنامه هـای شـهرداری کابـل آگاه 
باشـند، بلکـه در پیـاده کردن ایـن برنامه ها سـهم بگیرنـد. به همین 
خاطـر، سـی وچهار شـورای انکشـافی را در سـطح شـهر ایجـاد 
کرده ایـم تـا مـردم آن را در هم سـویی بـا شـهرداری کابـل رهبـری 
کننـد. انتخـاب پروژه هـا و کارهـای دیگـر را بـه خـود شـهروندان 
گذاشـته ایم تـا حتـا اولویـت پروژه ها را مشـخص سـازند و پس از 

رأی گیـری پـروژۀ انتخاب شـده، عملی شـود. 

رسپرست شهرداری کابل:

بـرای بهتـر شـدن کـابل
 کــار  می کنــم!
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