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ریاست جمهوری:

پیش نویس اصالح شدة قانون انتخابات
 به زودی به کابینه ارسال می شود

ریاسـت جمهـوری کشـور اعـام کـرده اسـت کـه پیش نویس 
اصـاح شـده قانـون انتخابـات غـرض تصویـب بـه جلسـه 

بعـدی کابینـه ارسـال می شـود.
دفتـر مطبوعاتـی ریاسـت جمهـوری بـا نشـر خبرنامه یـی گفته 
اسـت کـه هیـأت رهبـری حکومـت وحـدت ملـی پیش نویس 
اصـاح شـده قانـون انتخابات را پـس از دریافت نظـر حقوقی 
اساسـی در خصـوص  قانـون  تطبیـق  بـر  نظـارت  کمیسـیون 
موقـف حقوقـی فرمـان تقنینی آمادۀ فرسـتادن به کابینه سـاخته 

ست. ا
در خبرنامـه آمـده اسـت کـه گـروه کاری حکومـت بعـد از 
دریافـت نظریـات این کمیسـیون، طی جلسـات متعدد و پی هم 
در دو هفتـۀ گذشـته، متـن مسـودۀ ایـن قانون را مورد بررسـی 

تخنیکـی و حقوقـی قرار داده اسـت.
تقنیـن  کمیتـۀ  کـه  اسـت  کـرده  تأکیـد  جمهـوری  ریاسـت 
حکومـت بـه رهبری محمد سـرور دانـش معاون دوم ریاسـت 
جمهـوری، و اعضـای گـروه کاری، متـن پیش نویـس قانـون 
را بـر بنیـاد پیشـنهادات کمیسـیون اصاحـات انتخاباتـی، و در 
روشـنایی مشـوره ها و نظریـات اعضای جامعـه مدنی، احزاب 
سیاسـی و نظریـات سـازمان های متخصص بیـن المللی تدوین 

اسـت. کرده 
براسـاس معلومات ارگ ریاسـت جمهوری، در آخرین جلسـۀ 
ایـن گـروه کاری کـه شـام یکشـنبه در ارگ برگـزار شـده بود، 
فیصلـه گردیـد که پیش نویـس این قانـون، نهایی شـده و برای 
بحـث نهایـی و تصویب، به نشسـت بعـدی کابینه راجع شـود 
تـا رییـس جمهـور متن تصویب شـده توسـط کابینه را توسـط 
فرمـان تقنینـی توشـیح نماید و بـه این ترتیب رونـد اصاحات 

نظـام انتخاباتی سـرعت یابد.

»دهنة غوری
 و دندغوری قصدًا

 به طالبان رها شده است«
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داکتــر عبــداهلل می گویــد کــه »دو ســال اســت 
ایــن ســخناِن  او  می شــویم«.  توهیــن  کــه 
جمــع  در  یکشــنبه  روز  را  تنــد  به شــدت 
تعــداد کثــری از رهبــراِن تیــم اصاحــات 
ــرد. او  ــان ک ــپیدار بی ــر س ــی در قص و همگرای
ــدون شــک یکــی از  ــه ب ــن ســخنرانی ک در ای
ســال  چنــد  ســخنرانی های  تاریخی تریــن 
ــی شــود،  ــد تلق ــران کشــور می توان ــِر رهب اخی
ــار هیــچ تصمیمــی  خاطرنشــان کــرد کــه این ب
بــه مصالحــه بــدون دســتیابی بــه خواســت های 

ــدارد.  ــردم ن م
آقــای  خــودِ  جنــاح  در  حتــا  بســیاری ها 
ــا شــک و  ــن ســخنان ب ــه ای ــداهلل نســبت ب عب
ــای  ــدودۀ فض ــد و در مح ــگاه می کنن ــد ن تردی
مجــازی کــه ایــن روزهــا بــاز داغ شــده اســت، 
حرف هــای مختلفــی می نویســند. یکــی از 
ــه  ــت ک ــته اس ــبوک نوش ــران فیس ــن کارب ای
آقــای عبــداهلل شــعرهایی می گویــد کــه در 
ــر  ــۀ ایــن کارب ــه گفت ــد. ب ــۀ آن بنــد می مان قافی
شــبکۀ مجــازی، آقــای عبــداهلل در زمــان 
بحــران انتخابــات نیــز گفته هایــی از ایــن 
ــه زودی از  ــی ب ــود، ول ــرده ب دســت مطــرح ک

آن هــا چشم پوشــی کــرد. 
ــداهلل  ــای عب ــِم آق ــران مه ــی از حمایت گ یک
ــای  ــز حرف ه ــتان نی ــرب افغانس ــوزۀ غ در ح
جالبــی دربــارۀ اوضــاع متشــنِج فعلــی در 
صفحــۀ خــود نوشــته اســت. فرهــاد مجیــدی 
از نماینــده گان هــرات در پارلمــان کشــور 
»اوضــاع داغ کنونــی و  چنیــن می نویســد: 
جــار و جنجال هــای سیاســی یی کــه میــان 
ــارِ  ــک ب ــتان ی ــدرت در افغانس ــریک ق دو ش
ــت  ــرا واداش ــت، م ــرده اس ــرباال ک ــر س دیگ
ــن  ــن یادداشــِت کوچــک را بنویســم. م ــا ای ت
امــا  در دوســال گذشــته ســکوت کــردم، 
ــکنم  ــکوت را بش ــن س ــم ای ــار می خواه این ب
ــن  ــرف ای ــه ظ ــم ک ــاره کن ــایلی اش ــه مس و ب
ــا  ــت. این ه ــده اس ــار ش ــم تلنب ــال در دل دوس
این هــا  نیســتند،  مــن  شــخصِی  دردهــای 
دردهــای ملــِت من انــد کــه بــه فرداهــای 
ــای  ــا درده ــد. این ه ــم دوخته ان ــن چش روش
آن ســربازی اند کــه بــدون امیــد بــه آینــده اش، 
در کوهپایه هــای بدخشــان و در دشــت های 
هلمنــد از ایــن خــاِک پُرافتخــار مردانــه دفــاع 
می کنــد. ایــن دردهــای آن پســر و دختــِر 
ــۀ خــود را در  ــان آور خان ــه ن ــی اســت ک یتیم
ــوان  ــه عن ــن ب ــد. م ــت داده ان ــاری از دس انتح
نماینــدۀ مــردم در پارلمــان در انتخابــات ســال 
1393 بــه حمایــت داکتــر عبــداهلل، آن چــه کــه 

در توانــم بــود انجــام دادم. پول هــای هنگفتــی 
آن کــه چشم داشــِت  بــدون  راه  ایــن  در  را 
خاصــی بــه جــز آبــادی و شــکوفایی کشــورم 
ــاندم.  ــرف رس ــه مص ــم، ب ــته باش ــر داش در س
ــداهلل  ــر عب ــار داکت ــل در کن ــن دلی ــه ای ــن ب م
قــرار نگرفتــم کــه منافــع شــخصی ام را تأمیــن 
کنــم. مــن بــه ایــن دلیــل در کنــار داکتــر عبداهلل 
قــرار گرفتــم کــه تابوشــکنی کنــم و این کشــور 
را در مســیری قــرار دهــم کــه زودتر بــه اعتا و 
توســعه برســد. در یــک ســال گذشــته مــن پنج 
ــدار کــردم،  ــار از داکتــر عبــداهلل تقاضــای دی ب
ــار هــم ببینــم.  امــا نتوانســتم ایشــان را یــک ب
ــتم  ــخصی نمی خواس ــداف ش ــرای اه ــن ب م
ــه از  ــروم و ن ــداهلل ب ــای عب ــدن آق ــه دی ــه ب ک
ــخصی  ــاز ش ــا امتی ــول و ی ــای پ ــان تقاض ایش
داشــته باشــم، بــل می خواســتم بــا او در مــورد 
حــل مشــکات مــردم حــرف بزنــم و مشــوره 
ــاه  ــه م ــول س ــان در ط ــه ایش ــاال ک ــم. ح بده
رییس جمهــوری را دیــده نتوانســتند، شــاید 
ریشــۀ آن در عملکــرد ضعیــِف خودشــان 
ــه  ــه ک ــتند آن گون ــاید ایشــان نتوانس ــد. ش باش
الزم بــود، از اقتــداری کــه مــردم به ایشــان داده 
بودنــد، بــه نفــع مــردم اســتفاده کننــد. بــا همــۀ 
عبــداهلل  آقــای  از  کــه  دل شکســته گی هایی 
ــم.  ــت می کن ــم از او حمای ــروز ه ــا ام دارم، ام
ــه  ــردد ب ــم برمی گ ــن بازه ــِت م ــرا حمای زی
ــا  ــه آن ه ــه ب ــی ک ــول و هدف های ــان اص هم
اشــرف غنی  بــه  می خواهــم  دارم.  بــاور 
فکــر  اگــر  کــه  بگویــم  رییس جمهــوری 
ــد در  ــا می توانی ــن و م ــذف م ــا ح ــد ب می کنی
کاخ ریاســت جمهــوری بمانید، ســخت اشــتباه 
می کنیــد. مــن همچنــان خواهــان ســهم پنجــاه 
ــدرِت سیاســی هســتم و  درصــدی خــود در ق

ــذرم.« ــورت نمی گ ــچ ص ــه هی از آن ب
ــازی  ــای مج ــخنان در فض ــت س ــن دس  از ای
ــود. از  ــاهد ب ــوان ش ــاد می ت ــازی زی و غیرمج
طــرف دیگــر، آنانــی کــه در تیــم آقــای عبــداهلل 
ــا او  ــت ب ــدان از درِ مخالف ــم، چن ــد ه نبوده ان
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــد. ای ــخن نمی گوین س
ــه  ــر وفــق مــراد ارگ آن گون ــدان ب اوضــاع چن
ــۀ  ــه گون ــت. ب ــود، نیس ــرده ب ــرآورد ک ــه ب ک
مثــال، تــا بــه ایــن لحظــه از تنش هــای موجــود 
میــان کاخ ســپیدار و ارگ ریاســت جمهــوری، 
ــان آقــای غنــی در حمایــت  هیچ یــک از معاون
ــی  ــای غن ــد. آق ــخن نگفته ان ــِع او س از مواض
هــم وقتــی در افتتــاح پارلمــان جوانــاِن کشــور 
حضــور یافــت، هرگــز به صــورت مســتقیم بــه 
نشــانی آقــای عبــداهلل ســخن نگفــت، هرچنــد 

ــه  ــه ب ــرد ک ــاش ک ــتقیم ت ــۀ غیرمس ــه گون ب
ــد. ــخ ده ــای او پاس ــی از انتقاده بخش های

از  کــه  گزارش هایــی  حــال،  همیــن  در   
دیدوبازدیدهــای مقام هــای کشــورهای جهــان 
می رســد،  گــوش  بــه  عبــداهلل  داکتــر  بــا 
مشــعرند کــه آنــان نیــز ضمــن این کــه خواهــان 
رفــع مشــکات موجودنــد، خواســت های 
ــه نوعــی تأییــد می کننــد.  رییــس اجرایــی را ب
ــا  ــاوت ب ــی متف ــدون شــک فضای ــن فضــا ب ای
فضــای پــس از انتخابــات ســال 1393 اســت. 
ــه  ــد ک ــر می کنن ــوز فک ــفانه هن ــا متأس برخی ه
آن چــه در ایــن روزهــا اتفــاق افتــاده، شــبیه بــه 
ــی  ــت. در حال ــات اس ــس از انتخاب ــایل پ مس
ــم و  ــی می کنی ــا در آن دوران زنده گ ــه م ــه ن ک
نــه هــم فضــای افغانســتان شــبیه بــه آن ســال 
ــی کــه  ــل تنش های ــه دلی شــده اســت. شــاید ب
میــان دو شــریک قــدرت بــروز کــرده، بتــوان 
ــداد  ــن دو روی ــان ای همســانی هاِی صــوری می
ــن دو  ــی، ای ــر عمق ــی از نظ ــرد؛ ول ــدا ک پی
ــود  ــِی خ ــترهای گفتمان ــًا در بس ــداد کام روی

ــد.  ــی و واکاوی ان ــل بررس قاب
آقــای عبــداهلل حــاال پــس از دو ســال تجربــه، 
آمــده و رازهــای مگــو را برمــا کــرده اســت. 
در همیــن حــال، هــواداراِن او نیــز همــان 
ــِی  ــی انقاب ــه نوع ــی و ب ــای جوشش گروه ه
ــتر در  ــِت بیش ــل عقانی ــتند، ب ــال 93 نیس س
ــن  ــت. ای ــه اس ــارز یافت ــان تب برخوردهای ش
روزهــا هــواداراِن آقــای عبــداهلل بــا احتیــاط و 
ــم  ــه را ه ــن نکت ــد. ای ــخن می گوین ــرط س ش
ــِت  ــۀ وضعی ــه ادام ــم ک ــوش کنی ــد فرام نبای
ــه  ــراد جامع ــن اف ــرای عادی تری ــا ب ــی حت فعل
ــت  ــل شــده اســت. وضعی ــل تحم ــز غیرقاب نی
ــه  ــی ب ــه گونه ی ــور ب ــادِی کش ــی و اقتص امنیت
ــا  ــوان ب ــه نمی ت ــده ک ــت گرایی ــمِت وخام س
ــردم  ــب داد. م ــردم را فری ــده م ــعار و وع ش
خواهــاِن برخوردهــای عینــی و عملــی بــا 
ــای  ــه از آق ــم ک ــانی ه ــان اند. کس مشکات ش
عبــداهلل حمایــت می کننــد، ایــن روزهــا همیــن 
طیــِف ســرخورده و به شــدت تحقیرشــده انــد. 
ــه  ــی ب کســانی کــه در هــر دو اردوگاه انتخابات
پــای صندوق هــای رای رفتنــد و خواســتند 
ــه  ــا ن ــد. ام ــر دهن ــان را تغیی ــه زنده گی ش ک
تنهــا کــه از رفتــن بــه پــای صندوق هــای رای 
نتیجــه نگرفتنــد کــه حتــا پــس از آن، وضعیــت 
ــت.  ــان نمی رف ــه گم ــد ک ــزی ش ــر از چی بدت
امــروز مطالبــاِت مــردم در ســخناِن آقــای 
عبــداهلل تبــارز کــرده و بــه نحــوی، اوســت کــه 

ــت! ــوده اس ــده ب ــه برن ــای قضی ــا این ج ت
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احمــد عمران

تـا ایـن جـا
 قضیه به نفع داکتر عبداهلل بوده است

 

چنـدی پیـش بود کـه مقام هـای امنیتی کشـور، به کنـدز رفته 
بودنـد و در آن جـا از تعقیـِب  خانـه بـه خانـۀ طالبـان سـخن 
گفتنـد و فرمودنـد کـه بـه هیچ عنـوان طالبـان در ایـن مناطق 
مقام هـای  و صداهـای  هشـدارها  داشـت.  نخواهنـد  جایـی 
عالی رتبـه در آن روز چنـان بـاال بـود کـه بسـیاری ها فکـر 
کردنـد گلیـِم طالبـان در شـمال بـه زودی جمـع خواهد شـد. 
البتـه هم زمـان نیـز گفتـه می شـد کـه ریاسـت جمهوری هنوز 

عزمـی بـه نابـودِی طالبان نـدارد. 
اکنـون کـه از آن هشـدارها روزهـا گذشـته اسـت، می بینیـم 
کـه به جـای گـم شـدِن طالبـان و تعقیب خانـه به خانـۀ آنان، 
طالبـان جنگ را در سـیزده والیِت کشـور راه انـدازی کرده اند 
نیـز  پیشـروی هایی  بـه  بغـان  و  هلمنـد  والیت هـای  در  و 
دسـت یافته انـد و قنـدوز همچنـان تـا حـِد زیـاد در کنتـرِل 

طالبـان قـرار دارد. 
آن چـه در بغان جریـان دارد و در هلمند و برخی والیت های 
شـرقی؛ نشـان از آن دارد کـه حکومـت هیـچ برنامه یـی برای 
امنیتـی، روی دسـت نـدارد و  تجهیـز و تمویـل نیروهایـی 
برعکـس، در حالـی کـه بـا طالبان جنـگ جریان دارد، سـعی 
می کنـد کـه از آنـان کـم نـام بگیـرد و در عـوض، از داعـش 

نـام برده شـود. 
 آخریـن مـوردش را در سـخنان رییس جمهـوری دیدیـم کـه 
در گشـایش پارلمـان جوانـان، از داعـش و بدی هایش گفت، 
امـا از طالبـان اصـًا یـاد نکـرد. در عیـن حـال، روزهاسـت 
کـه شـماری از نیروهـای نظامـی کشـور، سـرگرم مبـارزه بـا 
دشـمن اند و در برخـی از ولسـوالی ها، طالبـان خـاف تصور 
و  بی کفایتـی  زده انـد.  جدی تـری  عملیات هایـی  بـه  دسـت 
بی مدیریتـی و عـدم دل سـوزِی برخـی از مسـووالن سـبب 
شـده اسـت کـه روزهـا نیروهـای مسـلح کشـور در برخی از 
ولسـوالی ها در حلقـۀ محاصـره گیـر بماننـد و بـه هـر طرف 
دسـت وپا بزننـد، اما این طـرف برخی از مسـووالن در تاش 
تصفیه هـای سیاسـی و برنامه ریزی هـای قومـی و فشـارهایی 

بـرای محـو حریفـان داخلی  انـد.
ایـن وضعیـت در کنـار این کـه باعـث افزایـش ناامنی هـا در 
سراسـر کشـور شـده، نشـان می دهـد کـه مسـووالن امنیتـی 
کشـور خـاف تعهداتـی کـه دارند، عمـل می کنند. زیـرا نگاه 
این مسـووالن، بیشـتر سیاسـی اسـت تـا نظامـی. و تنش های 
سیاسـی میـان رهبـران دولـت وحدت ملـی، حتا تأثیـراش را 
در نهادهـای امنیتـی گذاشـته و می گـذارد. سال هاسـت کـه 
می بینیـم بـه بحـث جنـگ و صلـح در افغانسـتان، یـا نـگاه 
سیاسـی می شـود و یـا هـم نـگاه قومـی. ایـن وضـع بـدون 
شـک، خسـته گی هایی را بـه بـار مـی آورد. امـا اگـر بحـث 
این چنینـی  بازی یـی  بـه  کشـور  در  نظامی گـری  و  جنـگ 
تبدیـل شـود، یقینًا تأثیـرات بسـیار منفی یی را روی سـربازان 

می گـذارد.  کشـور 
سـربازان افغانسـتان بـه صداقـِت مسـووالن نیـاز دارنـد و از 
حمایت هـا و دل سـوزی ها و شـفقت ها و وطن دوسـتی های 
امـروز  متأسـفانه  بگیرنـد.  اسـتقامت  و  انگیـزه  بایـد  آنـان 
سیاسـت،  عرصـۀ  دسـت اندرکاران  و  امنیتـی  مسـووالِن 
خودشـان بـرای نیروهـای امنیتـی ِ مـا مسـأله اند. نـگاه قومی 
بـه مسـالۀ نظـام و نظامی گری، تیشـۀ بسـیار تیزی سـت که بر 
فـرِق خودمـان می خـورد؛ امـا مسـووالن هیـچ گاه دردِ آن را 

نکرده انـد. احسـاس 
شـده اند؛  حـوادث  دسـتخوِش  امنیتـی،  نهادهـای  اکنـون 
حوادثـی کـه اگـر جلـِو آن گرفتـه نشـود، بـه زودی در کنـار 
خلـق  نیـز  دیگـری  مشـکِل  کشـور،  در  دشـمنان  حضـور 
می گـردد. تطبیق نشـدِن توافق نامۀ سیاسـی و کشـمکش هایی 
کـه میـان بـزرگان نظـام صـورت می گیـرد، تأثیـرش را روی 
نظـام و جنـگ در کشـور می گـذارد، بنابرایـن رییسـان دولت 
وحـدت ملـی بایـد بـه عملـی شـدِن توافق نامـۀ سیاسـی تن 
بدهنـد. ارگ نبایـد در ایـن مرحلـۀ حسـاس، بـه بازی هـای 
قومـی بپـردازد. رییس جمهـور غنـی بـه عنـوان فرمانـده همۀ 
نیروهـای مسـلح کشـور، بایـد ایـن وضـع را درک کنـد و به 
هـر شـکِل ممکن، قـدرت را طبـق توافق نامه تقسـیم، و افراد 
دل سـوز و بااحسـاس را در رأِس نهادهـای امنیتـی بگمـارد و 
بـه افـراد باتجربـه و باتعهـد میـدان بدهد تـا نقش شـان را در 

نهادهـای امنیتـِی کشـور به درسـتی ایفـا کننـد. 
مسـلمًا یکـی از دالیـل اصلـِی بـروزِ مشـکل در میدان هـای 
جنـگ، حضـور مدیـراِن فاسـد در نهادهـای امنیتی اسـت. از 
ایـن رو، نهادهـای امنیتـی و دفاعـِی کشـور بـه یـک بازبینـِی 

شـدید نیـاز دارند.

ثبات در گرِو
تطبیـق توافق نامة سیاسی 
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نماینده گان مجلس:

اشرف غنی احمدزی رییس جمهور منتخب افغانستان نیست
مواد  اجرای  در  عبداهلل  داکتر  حد  از  بیش  انعطاف 
تا اشرف غنی احمدزی  توافق نامۀ سیاسی سبب شده 

خود را رییس جمهور منتخب افغانستان بداند.
عملکرد  از  انتقاد  با  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
عبداهلل در برابر غنی می گویند: اساس حکومت وحدت 
بیش  انطعاف  اما  است؛  سیاسی  توافق نامه  متن  ملی 
را  احمدزی خود  که  باعث شده  عبداهلل  داکتر  از حد 

رییس جمهور منتخب تلقی کند.
نتایج  اعام  برابر  در  عبداهلل  سکوت  آنان:  گفته  به 
کمیسیون انتخابات؛ پس از یک سال از عمر حکومت 
وحدت ملی، سبب شده تا غنی خود را رییس جمهور 

منتخب بداند.
آنان به این باور اند که  تاریخ، داکتر عبداهلل را نخواهد 

بخشید، اگر از رای دفاع نکند.
این واکنش ها در پی اظهارات روز یکشنبه اشرف غنی 
احمدزی که در نشست افتتاح پارلمان آموزشی جوانان 
که خود را رییس جمهور منتخب افغانستان عنوان کرده 

بود، ابراز می شود.
پیش از این نیز محمد اشرف غنی احمدزی بارها و اخیراً 
در نشست سران ناتو در وارسا خود را رییس جمهور  

بیرون آمده از رای مردم عنوان کرده بود.
می گوید:  نماینده گان  مجلس  عضو  هاشمی  شکیبا 
حکومت وحدت ملی برآمده از توافق نامه سیاسی است 
و برنده ندارد، بنابراین غنی به هیچ عنوان رییس جمهور 

منتخب شده نمی تواند.
انتخابات  تلقبات گسترده حامیان غنی در  او:  به گفته 
93 به همه گان معلوم است و انکار از آن ممکن است. 
به گفتۀ او، عدم توانایی عبداهلل در دفاع از رای مردم 
سبب شده تا غنی خود را رییس جمهور منتخب تلقی 

کند.
او، حتا ادامۀ کار پارلمان را حاصل تقلبات گسترده و 
سازمان یافته انتخابات سال 93  دانسته گفت: پارلمان 
وارد سال ششم می شود، اما تاهنوز سرنوشت برگزاری 

انتخابات نامعلوم است.
کمیسیون های  اعضای  کرد:  تصریح  هاشمی  بانو 
سازمان  تقلبات  برابر  در  سکوت  قیمت  به  انتخاباتی 
یافته انتخابات ریاست جمهوری 93، آوردن اصاحات 

در نظام های انتخاباتی را به گروگان گرفته اند.
بانو هاشمی، عملی شدن توافق نامه سیاسی را قبل از فرا 
رسیدن زمان ختم این موافقت نامه تنها راه حل دانسته 
تاکید کرد: قبل از 29 سبنله ) تاریخ امضاء موافقت نامه 
سیاسی( باید لویه جرگه برگزار، اصاح نظام انتخاباتی 

عملی و توزیع تذکره های برقی آغاز گردد. 

وی تاکید کرد: تاریخ، داکترعبداهلل را نخواهد بخشید، 
اگر با سرنوشت ملت بازی کند و با قبول چند پست 
و مقام از خواست های واقعی مردم که برگزاری لویه 
انتخاباتی و توزیع تذکره های برقی  جرگه، اصاحات 

است، بگذرد.
درهمین حال، غام فاروق مجروح عضو دیگر مجلس 
داکتر  ناتوانایی  که  است  باور  این  به  نیز  نماینده گان 
عبداهلل در دفاع از رای مردم سبب شده تا غنی خود را 

رییس جمهور منتخب بداند.
سیاسی  توافق نامه  اصلی  مواد  از  یکی  او:  گفته   به 

انتخابات،  نتایج  نشدن  اعام  ملی،  وحدت  حکومت 
میزان رای بازند و برنده انتخابات بود تا یکی از طرفین 

خود را برنده تلقی نکند.
عمر  از  یک سال  گذشته  از  بعد  اما  کرد:  تاکید  او 
نتایج  انتخابات  کمیسیون  ملی،  وحدت  حکومت 
اعام شده،  نتایج  براساس  که  کرد  اعام  را  انتخابات 
توسط این کمیسیون،  غنی 55 درصد و داکترعبداهلل 45 

درصد رای کسب کرده بودند.
انتخابات آن هم  نتایج  این عضو مجلس گفت: اعام 
پس از گذشت یکسال از عمر حکومت وحدت ملی، 
خاف موافقت نامه سیاسی بود؛ اما داکترعبداهلل در برابر 

این اعام  نتایج انتخابات هیچ اعتراضی نکرد.

اعام  برابر  در  عبداهلل  سکوت  کرد:  تصریح  مجروح 
نتایج کمیسیون انتخابات؛ پس از یک سال سبب شده تا 

غنی خود را رییس جمهور منتخب تلقی کند.
او تاکید کرد: انعطاف بیش از حد رهبر تیم اصاحات 
را رییس جمهور  تا غنی خود  و همگرایی سبب شده 
منتخب دانسته و در تصمیم گیری ها با او مشورت نکند 

و خود را ملزم به انجام مواد توافق نامه سیاسی نداند.
مجلس  دیگر  عضو  اعتمادی  چمن شاه  حال  بااین 
نماینده گان می گوید: انعطاف بیش از حد داکترعبداهلل 
تیم  تا  شده  سبب  جامعه  مصلحت  خاطر  به 

و  دانسته  انتخابات  برنده  را  خود  رییس جمهورغنی 
خودکامه گی های را انجام دهند.

او افزود: اما در نهایت خودکامه گی ها و زیاده خواهی های 
غنی سبب شده تا کاسه صبرعبداهلل لبریز شود که ما و 

شما چند روز پیش به خوبی شاهد آن بودیم. 
دارایی  را  خود  طرفین  از  یکی  هرگاه  کرد:  تاکید  او 
دیگری   مشوره  بدون  و  بداند  بیشتر  صاحیت های 
اقداماتی را انجام دهد، بدون شک سبب بروز مشکات 

خواهد شد که اکنون ما شاهد آن هستیم.
براساس  ملی  وحدت  حکومت  اعتمادی:  گفته  به 
که  میدانند  همه گان  و  گرفته  شکل  سیاسی  توافق نامه 
در انتخابات چه گذشت؛ بنابراین استفاده کلمه منتخب 

کامًا نادرست است.
را  مساله  اصل  سیاسی،  مسایل  آگاه  فکور  یونس  اما 
می گوید:  کرده  عنوان  سیاسی  توافق  نامه  شدن  عملی 
اکنون بحث مهم عملی شدن توافق نامه سیاسی است نه 

اینکه غنی رییس جمهور منتخب است یا خیر.
به گفته فکور: افراد چون قیومی، فراهی، رحیمی، اتمر 
تحمیل  رییس جمهور  به  را  شان  نظریات  آن  امثال  و 
حق  و  است  وارد  رییس اجرایی  انتقادات  و  می کنند 
دارد؛ اما اکنون باید باهم صحبت کنند و مشکات شان 

را از راه گفتگو حل کنند.
را  خود  مشکات  انتخابات  گفت:  سیاسی  آگاه  این 
براساس  و  جان کری  پادرمیانی  درنتیجه  و  داشت  
داشت  بیشتر  رای  که  کسی  سیاسی  توافق نامه 

رییس جمهور و رای کمتر رییس اجرایی گماشته شد.
او تاکید کرد: اما اکنون و در چنین شرایطی الزم است 
ساختن  رسانه یی  بدون  و  گفتگو  با  را  مشکات  که 
بحث ها حل کنند و از پرخاش به یکدیگر پرهیز کنند.

رییس اجرایی  عبداهلل  داکترعبداهلل  که  درحالیست  این 
حکومت وحدت ملی پنجشنبه هفته گذشته )21 اسد/
انتقادهای تندی  مرداد( در یک موضع گیری بی پیشینه 
گفت  و  کرد  مطرح  رییس جمهور  غنی،  اشرف  علیه 
اگر »یک چشم تان خنده کند و چشم دیگر تان گریه« 
حتمی  انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصاحات  آوردن 

است و بدیل ندارد.
باآنکه رییس جمهور دربرابر این سخنان رییس اجرایی 
واکنش رسمی نداشته است، اما داکترعبداهلل روز یکشنبه 
همین هفته درمیان هوادارانش در یک گردهمایی بزرگ 
اجرایی  خواهان  و  کرد  تاکید  گفته های  بر  دیگر  بار 

بی درنگ مواد موافقت نامه سیاسی از سوی ارگ شد.
داکترعبداهلل و غنی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست 
جمهوری 1393 بودند؛ اما انجام تقلب گسترده در این 
انتخابات،  افغانستان را تا لبه پرتگاه پیش برد و باالخره 
به  تن  امریکا  وزیر خارجه  کری  میان جیگری جان  با 

توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی دادند.
یکی از مواد بسیار مهم توافق نامه سیاسی که براساس 
آوردن  گرفت،  شکل  ملی  وحدت  حکومت  آن 
تذکره های  توزیع  انتخاباتی،  نظام های  در  اصاحات 
برقی و برگزاری لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی و 
تغییر نظام از ریاستی به صدارتی بود که تا حاال و پس 
از گذشت دوسال از عمر حکومت وحدت ملی، هیچ 

یک از این موارد عملی نشده است.

ناجیـه نـوری 

وزارت هـای معـارف و عدلیـه افغانسـتان تفاهمنامه ای 
را امضـا کردند که براسـاس آن خدمات سـواد آموزی 
بـرای مـردم طـوری فراهـم می شـود کـه همزمـان بـا 
سـوادآموزی، مـردم از قوانیـن نیز آگاهی یابنـد. برنامه 
سـوادآموزی در زندان هـا روی دسـت گرفته می شـود.

مـردم  درصـد   4۰ معـارف،  وزارت  آمـار  براسـاس 
افغانسـتان باسـواد هسـتند و ۶۰ درصد دیگر از سـواد 
خوانـدن و نوشـتن محرومند. صدها مکتـب در مناطق 
ناامـن مسـدود انـد و طالبـان بـه مکتب هـای دخترانه 
اجـازه فعالیـت نمی دهند. بسـیاری مکتب هـا در نتیجه 

جنـگ و ناامنی مسـدود شـده و کودکان ایـن مناطق از 
رفتـن به مکتـب و آمـوزش محروم هسـتند.

اسـداهلل حنیـف بلخـی، وزیـر معـارف افغانسـتان روز 
وزارت  بـا  تفاهمنامـه  ایـن  امضـای  هنـگام  دوشـنبه 
عدلیـه گفـت کـه هدف اساسـی ایـن تفاهمنامه سـواد 
آمـوزی بـرای زندانیان، زنـان و کودکانی اسـت که در 
زندان هـا بـه سـر می برنـد. در حـال حاضر حـدود 3۰ 
هـزار زندانـی در سراسـر افغانسـتان در زندان هـا بـه 

سـر می برنـد.
آقـای بلخـی گفـت: »هـدف مـا سـوادآموزی بـرای 
زندانیـان بـه خصـوص در مراکـز اصـاح و تربیـت 
اطفـال اسـت. هرچنـد وزارت معـارف مکتب هایی را 
در زندان هـا و مراکـز اصاحیـه ایجـاد کـرده اسـت، 
ولـی در جاهایـی کـه مکتـب وجـود نداشـته باشـد، 
کورس هـای سـوادآموزی را برای بزرگسـاالن و اطفال 

دایـر می کنـد.«
درسـی  مـواد  تـا  دارد  مسـئولیت  معـارف  وزارت 
کنـد،  فراهـم  را  سـوادآموزی  مراکـز  آموزشـی  و 
بی سـوادان را آمـوزش دهـد و از رونـد آموزشـی در 

نمایـد. نظـارت  مراکـز  ایـن 
در حـال حاضر زنـان و کودکان زیـادی در زندان های 
افغانسـتان بـه سـر می برنـد. نهادهـای حقـوق بشـر 
در سـال های اخیـر انتقـادات زیـادی را در رابطـه بـه 
زندان هـای زنانـه و زندانـی بـودن کـودکان همـراه بـا 

مـادران شـان مطـرح کرده انـد. حضـور کـودکان در 
هرنـوع  از  کـودکان  ایـن  می شـود  باعـث  زندان هـا 
بـا  زندگـی  محیـط  در  و  بماننـد  محـروم  آمـوزش 

مجرمـان و خاطیـان روبـرو هسـتند.
امـا عبدالبصیـر انـور، وزیر عدلیـه افغانسـتان گفت که 
قـرار اسـت پـس از ایـن زنـان و کـودکان در زندان ها 
از سـواد برخـوردار شـوند، آمـوزش ببیننـد و پـس از 
بیـرون شـدن از زنـدان اصـاح شـوند: »مـا یـک بـار 
بزرگـی را بـا خـود داریـم کـه آن مراکـز اصـاح و 
تربیـت اطفـال اسـت. مـا بایـد از همـکاری خـاص 
وزارت معـارف بهـره منـد باشـیم تا امانت هایـی را که 
نـزد خـود داریـم طـوری تربیـت شـوند کـه در ایـن 

دوره چیزهایـی بیاموزنـد.«
سـواد  دوره  ایـن  شـامل  نیـز  حقوقـی  آموزش هـای 
آموزی اسـت. قرار اسـت قوانیـن فعلی افغانسـتان در 
نصاب درسـی مراکز سـواد آمـوزی گنجانده شـوند و 
از ایـن طریـق زندانیان با قوانین کشـور شـان آشـنایی 

کنند. حاصـل 
وزیـر عدلیـه افغانسـتان گفـت: »آموختـن قوانیـن و 
آگاهـی از قوانیـن جامعـه را بـه طرف قانونمند شـدن 
پیـش می بـرد. ما بـا این برنامـه تاش داریم تـا جامعه 

خـود را بـه طـرف قانونمند شـدن بـه پیـش ببریم.«
حکومـت افغانسـتان در حالـی اقدام به ارایـه خدمات 
آموزشـی بـرای زندانیـان کـرده اسـت کـه وضعیـت 
زندان هـا همیشـه بـا انتقادهایـی مواجـه بـوده اسـت. 
نبـود مراکـز آموزشـی، خدمـات صحـی و در برخـی 
مـوارد نقـض حقـوق بشـر در زندان هـا همـواره برای 

حکومـت دردسـرهایی را بـه وجـود آورده اسـت.

ACKUبرنامة سوادآموزی در زندان ها



همـۀ پزشـکان توصیـه می کننـد زنـاِن بـاردار روزانـه ۰.4 میلی گـرم فولیک اسـید مصرف 
کننـد تـا جنیـِن آن ها از انـواع بیماری هـای لولۀ عصبی همچون سـتون فقراِت شـکاف دار 

یا عیوب مادرزادی کاسـۀ سـر )آننسـپالی( در امان باشـد. 
ایـن بیماری های بسـیار شـدید و خطرنـاک در 28 روزِ نخسـِت بارداری شـکل می گیرند. 
بـا مصـرف به انـدازۀ فولیـک اسـید در ایـن دوران می توانیـد به آینـدۀ فرزند خـود کمک 
شـایانی کنید تا مغز و سـتون فقراِت او رشـد کاملی داشـته باشـند. اگر قصد باردار شـدن 
داریـد، بسـیار مهـم اسـت مصرف این مکمل را از پیش از بسـته شـدِن نطفه آغـاز کنید تا 
میـزاِن آن در خـوِن شـما تنظیم شـود. اگر از سـه ماه پیـش از بارداری 
مصـرف فولیـک اسـید را آغـاز کنید، تـا 72 درصد از احتمـال ابتای 

کـودکان بـه بیماری های مغز و سـتون فقـرات می توانیـد بکاهید.
 

فولیک اسید چیست؟
نوعـی از ویتامیـنB9، فولیـت، اسـت کـه به طـور طبیعـی در انـواع 
غذاهـا یافت می شـود. ایـن ویتامین باعث سـاخت سـلول های جدید 
و رشـد سـلول ها می شـود، به همیـن دلیل بـرای کودکان بسـیار مفید 

اسـت و بـر مصـرف آن در دوران بـارداری توصیـۀ اکید می شـود.

آیا رژیم غذایی طبیعی، فولیک اسید کافی به بدن نمی رساند؟
بـدن در دوران بـارداری بـه دوبرابـر فولیـک اسـید بیشـتر از حالـت 
عـادی نیـاز دارد تـا بتواند از رشـد و تکامل کودک نیز پشـتیبانی کند. 
بـه همیـن دلیـل اسـت که پزشـکان تا این حـد به مصـرِف این مکمل 
اصـرار دارنـد. در کنـار رژیـم طبیعـی و مصـرف انواع غذاهـای الزم، 
بایـد میـزان ویتامیـن B9 بـدن خـود را نیز افزایـش دهیـد. همان طور 
کـه در بـاال نیـز اشـاره کردیـم، بایـد روزانـه ۰.4 میلی گـرم از ایـن 

ویتامیـن مصرف شـود.
فولیـک اسـید در انـواع خوراکی هـا همچون پالـک، کلم، نخود سـبز، 
نخـود، بروکلـی، حبوبـات، غـات، کیلـه، مالتـه، دانه هـای خوراکی، 

نـان سـبوس دار و کـورن فلکس هـای صبحانـه یافت می شـود.

زن باردار به چه میزان فولیک اسید نیاز دارد؟
اسـید  فولیـک  میلی گـرم   ۰.4 روزانـه  بایـد دسـت کم  بـاردار  زنـان 
مصـرف کنـد. امـا برخـی از خانم هـا بـا توجـه بـه توصیـۀ پزشـک و 
نیـاز جنیـن بـه بیشـتر از این مقـدار مکمل نیـاز دارند و شـاید حتا به 
4 میلی گـرم در روز نیـز برسـد. مقادیـر زیـاد فولیـک اسـید در موارد 

مختلفـی همچـون مـوارد زیـر توصیه می شـود:
سـابقۀ  یـا  باشـد  لولـۀ عصبـی  بیمـاری  دچـار  والدیـن  از  یکـی  ـ 

باشـند. داشـته  زمینـه  ایـن  در  خانواده گـی 
ـ مادر دیابت داشته باشد.

ـ مادر داروی صرع مصرف کند.
ـ مادر بیماری سلیاک داشته باشد.

ـ مادر اضافه وزن داشته باشد.

اگـر خانم پیـش از بارداری ایـن مکمل را مصرف نکـرد، تکلیف 
؟ چیست

اگـر در ماه هـای نخسـِت بـارداری قرار داریـد، می توانیـد از هم اکنون 
ایـن دارو را آغـاز و در هفتـۀ دوازدهـم آن را قطـع کنید. اگـر از هفتۀ 
دوازدهـم گذشـته بـود، از این کـه فولیـک اسـید مصـرف نکرده ایـد 
نگـران نشـوید. بسـیاری از کـودکان بـا ایـن شـرایط سـالم متولـد 
شـده اند و اگـر فولیـک اسـید نخوریـد، بـه ایـن معنـی نیسـت کـه 
کـودِک شـما ناقـص می شـود. اما اگـر آن را مصـرف کنیـد، مطمین تر 

خواهیـد بـود و کـودک سـالم تری خواهیـد داشـت.
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بخش نخست

اریک كاسپو 
برگردان: محبوبه نیکونژاد 

دورۀ  طـول  در  تطبیقـی،  اسطوره شناسـی 
امپریالیسـم اروپایـی، تبدیـل به یک رشـته 
شـد. پیونـد این شـیوه بـا زمینـۀ اجتماعی 
آن، اتفاقـی نبـود. از رنسـانس بـه بعد، هر 
آن چـه ممکـن بـود بـه عنـوان “اسـطوره” 
دانشـجویان  عاقـۀ  تنهـا  تلقـی  شـود، 
ادبیـات یونانـی ـ رومـی را برمی انگیخـت 
و ایـن در اصـل، بـه خاطـر تغییر شـکلش 

بـه ادبیـات بود.
در مـواردی جـز ایـن، “اسـطوره  ها” خوار 
و بـی ارزش شـمرده می شــدند. امـا بخت 
و اقبـاِل اسـطوره همـراه بـا رشـد کسـب 
بیــدار  تدریـج  بـه   امپریالیسـتی  کار  و 
شـد، و اسـطوره در همـان حالـت خـام 
فزاینده یـی  طـرز  بـه  پیش ادبیاتـی اش،  و 
تخیـل اروپایـی را تسـخیر کـرد. البتـه این 
بـه این معنی نیسـت کـه اسـطوره اعتباری 
هنـوز  اسـطوره ها  یافـت.  فوق العـاده 
امـا  بـی ارزش،  بیـزار و  هـم موضوعـات 
بودنـد کـه ویژه گـی  موضوعاتـی جالـب 
می سـاختند.  هویـدا  را   اسطوره سـازان 
اسطوره سـاز بـه نوبـۀ خـود، چـه اروپایی 
و چـه غیراروپایـی، موضـوع مـورد عاقۀ 
بـود.  نظارت گـر  اروپایـی  بـرای  مقایسـه 
اسـطوره تبدیل بـه ابزاری بـرای خودیابی 

شد. اروپاییــان 
اسـطوره  مـدرن  دانـش  ابـداع  داسـتان 
دانـش  ابـداع  داسـتان  از   شناسـی، 
نیسـت.  جداشــدنی  انسان شناسـی 
هنگامـی کـه اروپا، نخسـت با اکتشـافات،  
غلبـه،  بـا  سـرانجام  تجـارت،  بـا  سـپس 
اسـتثمار، و اسـتعمار، آغـاز بـه گسـترش 
اقـوام،  از  بسـیاری  بـا  اروپایی هـا  کـرد؛ 
ارتبـاط  ادیـان،  ناآشـنا، زبان هـا و  رسـوم 
یافتنـد. کمـی فهمیـدِن روش هـا و عادات 
ملت هـای گوناگـون سـودمند بـود، فقـط 
اگـر یـاد می  گرفتنـد که بـه  طـور موثرتری 
بـا آن هـا سـروکار پیـدا کننـد. امـا توانایی 
و میـل توصیـف دیگـران، به  طـور طبیعی 
گزارش هـای  نخسـتین  نمی شـود.  ناشـی 
مسـافران به  طور شـگفت انگیزی حاکی از 
بی اطاعـی دربـارۀ بومیـان انـد، و گرایش 
بـه  سـوی کلیـاِت سـطحی، و فهرسـتی از 
دارایی هایـی واقعـی و ثروت هـای معدنی، 
حتـا  دارنـد.  جانورشناسـی  و  گیاهـی 
هنگامـی کـه بومی هـا راه هایـی را ترتیـب 
دادنـد تـا تأثیـری بـر آگاهـِی کاوش گران 
اولیـه ایجـاد کننـد، توصیفـات، گرایش به 
تقابـل، حتـا خودتقابلی، یافتند و سـرانجام 

تقابـات بـه تضـاد کشـیده شــد. 
 Tzvetan( امریـکا”  “فتـح  در  تـودوروف 
Todorov’s Conquest of Ameri�

برخـی  کـه  می دهـد  نشـان   )ca.1984
اقـوام   )Columbus( کلومبـوس  نامه هـای 
عنـوان  بـه  را  آن زمـان   در  شـده  کشـف 
بـه  دیگـر  برخـی  و  وحشـی،  جانـوران 
عنـوان وحشـیاِن نجیبـی کـه در شـرایطی 
می کننـد،  زنده گـی  بهشـتی  بی گناهـی  از 
او  کـه  اسـت  معلـوم  می کنـد.  توصیـف 
بـه ایـن نتایـج متضـاد برسـد؛ زیرا شـاهد 
ویژه گی هـای بسـیار مشـابه در بافت هـای 
در  واقـع  جزایـر  بومیـان  بـود.  متفـاوت 
دریـای کارائیب، هیچ تصـوری از مالکیت 
خصوصی نداشـتند. هنگامـی که آن بومیان 
بـه او اجـازه دادند تا خـودش را در اموال 
آن هـا سـهیم بدانـد، کلومبـوس آن هـا را 
بخشـنده ترین،  درسـت کارترین،  به عنـوان 
و آزاده تریـن مـردم جهـان معرفـی کـرد. 
مدتـی بعـد، آن هـا خودشـان را در امـوال 
کلومبـوس سـهیم دانسـتند، و او آن هـا را 
بـه  عنوان تمهیدکننده گان فاسـد و منحرف 
اعـام کـرد، و گوش هـا و بینی  هـای آنـان 

را قطـع کـرد. 
اسـت؛  رفتـه  خطـا  بـه  تفسـیر  دو  هـر 
می توانسـت  تنهـا  کلومبـوس  زیـرا 
چارچـوب  در  را  بومیـان  کنش هـای 
دو  هـر  کنـد.  درک  خـودش  فرهنگـی 
تفسـیر،  فاصلـۀ مطلقـی را میـان بومیـان 
و اروپاییــان ایجـاد می کنـد. تمـدن بـرای 
کاشـفان اولیـۀ اروپایـی، به معنـی فرهنگ 
اروپایـی بـود. بـا  چنیـن تعریفـی، بومیـاِن 
یـک  در  می توانسـتند  فقـط  کارائیـب 
وضعیـت مادون انسـانی، و یـا پیش تمدنی 
باشــند. کلومبـوس کامـًا از درک این کـه 
از  بـه  سـاده گی  آن هـا  ارزش هـای  نظـام 
اسـت،  متفـاوت  خـودش  ارزشـی  نظـام 
به خاطـِر  را  تفـاوت  ایـن  او  بـود.  عاجـز 
غیـاب ارزش هـا اشـتباه فهمیـد. “ایـن دو 
گونـۀ اولیـۀ تجربـۀ تحریـف، هـر دو بـر 
خودپسـندی بنـا  شـده اند، در ایـن  همانـی 
ارزش هـای خودمـان بـا عمـوم ارزش هـا، 
از مـِن خودمـان بـا جهـان، در ایـن عقیدۀ 
راسـخی که جهـان یکی اسـت”)39-4۰(.
مادامـی  کـه اروپـا، ارزش هـای سـنتی اش 
را بـا عقیـدۀ محکـِم راسـخ پیوند مـی داد، 
اسـتنباطی از شـباهت ها و تفاوت  ها، خواه 
از رسـوم معمول، سـنت ها، یا اسـطوره ها، 
تفسـیری  چارچـوب  یـک  از  به  نـدرت 
کـه خـودش بـه آشـکارا اسـطوره یی بود، 
Di� )تجـاوز می کـرد. امـا دیـه  گـو دوران 

 )Cortez(راهبـی  کـه کورتـز ) ego Durán
تیزبین تریـن  از  یکـی  کـرد،  همراهـی  را 
Az� آزتـک  قـوم  )مشـاهده کننده گاِن 

در  بسـیاری  شـباهت های  او  بـود.   )tecs
تشـریفات  بـا  آن هـا  پرسـتش  آیین هـای 
مذهبـِی مسـیحی ماحظـه کرد، امـا دربارۀ 
آن هـا اغـراق  کـرد. آیین هـای آن هـا تقریبًا 
همسـان یا بسیار شـبیه بودند، و اصول شان 
یک سـان بـه نظـر می آمـد: آزتک هـا قایـل 
و  بودنـد،  و روح القـدس  پسـر  پـدر،  بـه 
 ،)Topiltzin( توپیلتزیـن )Tota( آن هـا توتا
کـه  می نامیدنـد   )Yolometl( یولومتـل  و 
بـه ترتیـب پـدر مـا، پسـر مـا و قلـب هـر 
دوی آن هـا معنـی می دهـد، هـر کـدام از 
آن هـا را  جـدا، و هـر سـه را بـه عنـوان 
می سـتودند”)19۶7.1:8(.  اتحـاد  یـک 
توضیـح  ایـن مسـأله را دیـه  گـو دوران به 
دو صـورت مطـرح می کنـد: یکـی آن کـه: 
سـنت تومـاس )St. Thomas( بـه مکزیک 
آمـده بـود تـا انجیـل را تبلیـغ کنـد، امـا 
گـذارده،  انحطـاط  بـه  رو  آموزه هـا  ایـن 
کارهـای  و  خشـونت  بت  پرسـتی،  بـا 
ناپسـند آمیخته شـده اسـت )9(؛ یـا آن که: 
“شـیطان، دشـمن نفریـن شـدۀ مـا، بومیاِن 
تشـریفات  تـا  کـرد  را مجبـور  امریکایـی 
دینـی مسـیحیان کاتولیـک را در خدمـت 
و آییـن خودش تقلیـد کنند”)3(. اسـطوره 
 هـا و تشـریفات مذهبـی؛ یا ایمان راسـتین 
را حفـظ می کننـد، و یـا تقلیدهایی هسـتند 
که توسـط شـیطان بـه صـورت نمایش نامه 

اند. درآمـده  
ثقـل  مرکـز  اروپاییـان،  مادامـی  کـه 
باورهـای  و  روش هـا  بررسی های شـان 
می توانسـت  “دیگـری”  بـود،  سنتی شـان 
در  فقـط  اطاعـات  امـا  شـود،  مشـاهده 
معیـاری یک طرفـه سـنجیده می شــد و بر 
ایـن اسـاس، وحشـیان را بهتـر یـا بدتر از 
اروپاییــان معرفـی مـی کـرد، امـا هرگز به 

نمـی داد. متفـاوت نشـان   طـور کیفـی 
اکتشـافات و سـلطۀ اروپایـی، بـه تنهایـی 
ظهـور اسطوره شناسـی یا انسان شناسـی را 
توضیـح نمی  دهنـد: آن هـا تنهــا تجربه یـی 
خـام  اطاعـات  بیگانـه،  فرهنگ هـای  از 
فکـری  طـرز  نـه  امـا  کردنـد،  فراهـم  را 
کـه بتوانـد مشـاهدات آن هـا را به دانشـی 
معنـی  دار تبدیـل کنـد. شـکل گیـری ایـن 
خـود  در  اساسـی  تغییـرات  بـه  دانـش 
اروپـا بسـته گی داشـت، کـه گماِن اسـتوار 
اروپایـی را که روش هایـش خدایی بودند، 

خـراب کـرد. 

برخی شرایط اجتماعی در پیشینة 
زایش اسطوره  شناسِی تطبیقی
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 بـه مناسـبت درگذشـِت فرزانه مردی که بـرای تجلیل 
از ارزش های انسـانی و نکوهـِش کجروی های روزگار 
و بی عدالتی هـا و بیـداد انسـان، عمـری قلـم زد و بـه 
قـول اسـتاد باختـری، به شـکوهی رسـید که فارسـاِن 
توسـن چوبیـِن قـدرت به سـرپنجۀ هیچ کیـدی به آن 

شـاِخ بلنـد دست شـان نخواهد رسـید.
در  کـه  قدرت سـواران  ایـن  درد،  و  دریـغ  بـا  امـا   
مخیله هـای کوچک شـان اندیشـۀ اسـتیا بـر دیگـران 
بـرای  را  دیگـران  آشـیان  همیشـه  می شـود،  پختـه 
و  می دهنـد  بـاد  بـر  افروختـن چـراغ خویشـتن  بـر 
اندیشـمنداِن مـا که سـرهنگی کـردن با عاجـزان را در 
طبـع ندارنـد و رویـای جامعـۀ ایـده آل آنـان در دوزخ 
معابـر  از  زیبایـی  غـارت  دوزخ  و  حاکمـان  تفرعـن 
از همـه دوزخ بدگمانـی طبقاتـی و قومـی،  و بدتـر 
زنـده زنـده می سـوزد، بـه ناگزیـر رهِ دیـار دور پیـش 

می گیرنـد. 
و پـس از روزگاری، اینـک مـن و هم نسـاِن مـن کـه 
در ایـن دوزخ رشـد کرده ایـم و دسـت کج در آسـتین 
و شمشـیِر آختـه بـه روی دیگـران در آن دسـِت کـج 
داریـم، بـا خوانـدن آثـار اکـرم عثمـان درمی یابیـم که 
سـوگ مندانه مـا بـا دردهـای  راوِی »مـردا ره قـول 
اس«  بیگانه ایـم  یـا دسـت کم درد هـای مـا از جنـس 
دردهایـی نیسـت کـه در آثـار اکـرم عثمـان و نظایر او 

بازتـاب یافته اسـت. 
و  تزویـر  سـرخورده گی،  درد  مـن  هم نسـان  دردِ 
َعَلـم کـردن ارزش هـا بـرای دسـت یافتن بـه ثروت و 
جایـگاه اسـت. در نصاب هـای تعلیمـی روزگارِ مـا به 
ایـن بهانه که سـعدی از شـیراز اسـت، دیگر کسـی به 
داسـتاِن »یکی در بیابان سـِگ تشـنه ی افتاده در بیابان« 
وقعـی نمی نهـد کـه هیـچ، حتـا آدمـی بـر یکدیگـر 

ترحـم روا نمـی دارد. 
این قلم، سـِر بررسـی هیـچ یک از آثار اکـرم عثمان را 
نـدارد، بل بر آن اسـت بیـن دو تصویر »کوچـۀ ما« در 
آثـار اکـرم عثمـان تمایز بنهـد و ره بگشـاید به فضای 
روایت گـِر  و  نبـود  پایانـی  را  َشـبَش  کـه  مه آلـودی 
قحط سـالی در ایـن راه بی برگشـت قـدم نهـاد و یـک 
عمـر حسـرِت کابلـش را به جان خریـد و در اوج این 

درد »گربـۀ چهارم« نوشـت. 
در »کوچـۀ مـا«ی نخسـت کـه تصویـر کوتـاه آن در 
ارایـه  می کننـد«  گل  نی هـا  »وقتـی  داسـتان  آغـاز 
می شـود، زنده گـی رسـم خوشـایندی اسـت، بـال و 
پـری دارد بـه وسـعِت مـرگ و راوی هرکجـا هسـت 
و مـی رود، آسـمان مـال اوسـت. او نبـض کوچـه را 
می فهمـد و بهتریـن تبلـور ایـن سـرزنده گی و نشـاط 
را در اجـرای ایـن داسـتان بـه صـدای خود نویسـنده 

دریافـت.  می تـوان 
ارتعـاش ماالمـال عشـق صـدای نویسـنده، همـه اجزا 
و عناصـر داسـتانی را پیـش چشـِم شـنونده مجسـم 
می کنـد و ایـن جاسـت که نـه تنها مـرز زبـاِن گفتار و 
نوشـتار فـرو می ریـزد، بل بـه قـول اسـماعیل خویی، 
سـوبژه و ابـژه نیـز در متـن یکـی می شـود. آن روزهـا 
کابـل مدینـۀ فاضلـۀ راوی »َحَسـِن غم کـش« اسـت؛ 
کسـی کـه در سـیمای حسـن، دلـش از بـه بنـد افتادِن 
گنجشـک ها سـخت می گیـرد و فـارغ از عایـد فروش 
پرنده هـا، آن هـا را در بـدل پـول خریـداری می کنـد و 

بـه آرزوی برگشـتن بـه شـاخچه رهـا می کند. 
بیـان  مـا  کوچـۀ  رمـان  در  کـه  دوم  تصویـِر  در  امـا 
اسـت  راوی  جگـِر  پاره هـای  کابـل  اسـت،  شـده 
بـا  راوی  و  می افتـد  خـاک  روی  بـه  یکی یکـی  کـه 
عامـان ایـن تباهی سـِر سـتیز دارد و این سـتیز باعث 
شـکل گیری واکنش هـای زیـادی در پیونـد بـه کوچـۀ 

مـا شـده اسـت. 
اکـرم  داسـتان های  در  نهفتـه  نوسـتالژی  تنهـا  ایـن 
عثمـان نسـبت به کابـل قدیـم و اسـتفادۀ هنرمندانۀ او 
از منابـع فولکوریـک زبـان پارسـی نیسـت که پشـت 
بیـن  و  می کشـد  قـد  افغانسـتان  خواننده هـای  ذهـِن 
ایـن روایت هـا،  قهرمانـاِن  افغانسـتانی و  هرخواننـدۀ 
رابطـۀ نیرومنـِد همذات پنـداری ایجـاد می کنـد، بل به 
گفتـه اسـتاد باختری »او بـرای تاریخ می نویسـد اما نه 
تاریـخ مسـخ شـده؛ تاریـخ در داسـتان های او متوقف 
نمی شـود. در داسـتان های اکـرم عثمـان ابتذال شـاق 
می خـورد، کتیبه هـای زرانـدود شـهرت ها و افتخارات 
دروغیـن بـا کوپـال طنـز درهـم می شـکنند، حدیـث 
افتادن هـا و بـر نخاسـتن ها قلـب و رواِن خواننـده را 

در دریایـی از انـدوه فـرو می بـرد.«

تصویر نخست  .1

سـخن  دوری  نسـبتًا  روزگارِ  از  تصویـر  ایـن  در  او 
نبـرد  و  پریـان  شـاه  قصـۀ  کـه  روزگاری  می گویـد، 
آدمـی بـا دیـو وردِ زبان ها بـوده اسـت. در کابلی که او 

ترسـیم می کنـد، جهان بینـی سـاده یی وجـود دارد کـه 
از کشـورهای دیگـر بـه نـام ملـک بـاال و پاییـن یـاد 
می شـود و آن سـوی کوه هـای کابـل محله هایی اسـت 
کـه مه و خورشـید در رفت و آمد اسـت ولـی به هیچ 
روی تعلیـق داسـتان را خدشـه دار نمی کنـد چون کـه 
شـبیه پرداخت هـای داسـتان تاریخـی عمـل می کند و 
بـرای احیـای محل وقوع داسـتان، چیدمـان نزدیک به 

مطلـوب خـودش را انجـام می دهـد. 

- در ایـن کوچه هـا فریـاد سـندان زهـرۀ ظلمـت و 
می ترکانـد؛ را  خموشـی 

- در ایـن کوچه هـا ضربـت چکش، ناپخته  هـا را پخته 
می سازد؛

- سرود آهنگیِن مردان در کوچه ها جاری است؛
- خون زنده گی در رگ های کوچه جاری است؛

- درها و دیوارها گرمای حیات دارد؛
- در ایـن کوچـه کوره هـا داغ و آتشـدان ها فـروزان 

؛ ست ا
طینـت  و  می شـود  گـرم  تن هـا  کوچـه  ایـن  در   -

می خـوَرد؛ صیقـل  هرچیـزی 
- این جا کوچۀ دالوران است؛

- این جا کوچۀ اجاق های روشن است؛
- ساکنان کوچه دست های سیاه اما پُربرکت دارند؛

- کوچه هـا محـل عبـور و مـرورِ کاکه هاسـت و دنیـا 
بـدون کاکـه زیب نـدارد؛

- کوچـه پُـر اسـت از عشـِق صادقانـه و وفـای ننـۀ 

لطیـف بـه کاکا اکبـر؛
- عشـق هایی بـه زاللی آب چشـمه های کوهسـتان در 

دِل ایـن کوچه هـا جوانـه می زند؛
- صداها رسا و صادقانه طنین می اندازد؛ 

- صـدای چکـش کوچـۀ آهنگـری بـه الالیی مـادران 
بـرای کـودکان مانند می شـود. 

تصویر دوم  .2

- عشـق دیگـر بـه سـوزناکی عشـق طاهـره و شـیر 
بـا  عشـق  نیسـت.  دخترخالـه اش  و  غام رسـول  یـا 
کمرنگـی در این جـا حـدود بیسـت سـال بـه تأخیـر 

ابـد تعطیـل می شـود؛ بـرای  یـا  می افتـد 
- پهلوان هـای ایـن کوچـه از جوان مـردی فـارغ اند و 

تنهـا برای شـکنجۀ انسـان ها اجیر می شـوند؛
- حاکمـان ایـن کوچـه بـرای تجلیـِل انقـاب پس از 
مصـرف رنـگ سـرخ بـازار، با خـون، سـر و صورِت 

دیوارهـای کاهگلـی را رنـگ می کننـد؛
- کوچـه غـرق در اهانـت، تزویـر، تحقیـر و شـکنجه 

ست؛ ا
- آدم های این کوچه از سایۀشان می ترسند؛

- در ایـن کوچه وفـای به عهد و امانـت داری می میرد 
و سـرداراِن ایـن کوچـه در کنـار ازدواج فرمالیتـه، زن 

»صورتـی« اختیـار می کنند؛
- تحصیـل تعطیـل می شـود و زلیخاهـای ایـن کوچه 

یـا زندانـی خانـه می شـوند و یـا هـم تبعید؛

 -

بلندمنزل های شـان  در  کوچـه  ایـن  سـفیران 
می کننـد؛   گوسـفندپروری 

راه  مخـدر  مـواد  قاچـاق  حکومتـی  بلندپایـه گان   -
ندازنـد.  می ا

در چنیـن شـبی روی شسـته بـه قیری که هیـچ امیدی 
بـه سـحر نبود، ققنـوس روایت های شـیرین سـرزمیِن 
مـا رهِ سـاحل های دور پیـش گرفـت و دیگـر کمتـر 
یافـت کسـانی را که شـعر مولـوی و سـنایی و رودکی 
و یـا هـم روایـت کاکه هـای کابـل در بـِن جان شـان 
رخنـه کنـد و شـکوه و جایـگاه سـخِن او را دریابنـد، 
هرچنـد او هرگـز آرام ننشسـت و بـرای ایـن فرهنگ 
تپیـد امـا هـر دم گـژدم غربـت جگـرش را آزرد تا از 
درد شـکیبایی برای همیش دم فرو بسـت، امید روزی 

از روی خاکسـترش ققنـوِس دیگـری برخیـزد. 
او رفـت و ایـن قـوم کـه ایـن مکر سـاخته بودنـد نیز 

. فتند بر
 روانش شاد و یادش جاودان!

در یـک تذکـِر کوتـاه در فرجـام بایـد گفـت کـه اکرم 
عثمـان هنوز یکـی از امکان های غیرقابل انکاری سـت 
کـه می توانـد فاصلـۀ زبـان گفتـار و نوشـتارِ پارسـی 
دری را کمتـر کنـد و راهـی را بـه روی توده بگشـاید 

تـا نیـاز بیـاِن درد در این سـرزمین مرفوع شـود. 

جمیل شیرزاد

ارتعــاش ماالمــال عشــق صــدای نویســنده، همــۀ اجــزا و عناصــر داســتانی را پیــش چشــِم شــنونده مجســم می كنــد و این جاســت كــه نه تنهــا 
مــرز زبــاِن گفتــار و نوشــتار فــرو می ریــزد، بــل بــه قــول اســماعیل خویــی، ســوبژه و ابــژه نیــز در متــن یکــی می شــود. آن روزهــا كابــل مدینــۀ 
فاضلــۀ راوی "َحَســِن غم كــش" اســت؛ كســی كــه در ســیمای حســن، دلــش از بــه بنــد افتــادِن گنجشــک ها ســخت می گیــرد و فــارغ از عایــد 

ACKUفــروش پرنده هــا، آن هــا را در بــدل پــول خریــداری می كنــد و بــه آرزوی برگشــتن بــه شــاخچه رهــا می كنــد
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ابوبکر صدیق
شـورای امنیـت بـه نیروهـای هوایی در بغـان اجازه 

عملیـات را نمی دهـد. 
یکـی از نماینـده گان مـردم بغان در مجلـس، با بیان 
ایـن مطلـب و تأییـد سـقوط ولسـوالی دهنه غـوری 
بـه دسـت طالبـان، می گویـد کـه ارگ نشـینان اجـازۀ 
شـورای  بـه  را  کشـور  هوایـی  نیروهـای  عملیـات 
امنیـت محول سـاخته اند و مسـووالن شـورای امنیت 
بـه نیروهـای هوایی کشـور اجازه نمی دهنـد تا مراکز 
دشـمنان را در ایـن والیـت مـورد هدف قـرار دهند.
و  دهنه غـوری  ولسـوالی  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
دندغـوری بـرای دومین بار به دسـت طالبان سـقوط 

کرده انـد.
کـه  می گوینـد  بغـان  والیـت  در  مسـووالن  امـا، 
نیروهـای تـازه نفـس بـه ایـن والیـت رسـیده اند و 
تاش هـا بـرای واپس گیری ولسـوالی دهنه غـوری از 

چنـگ طالبـان جریـان دارد.
در  بغـان  مـردم  نماینـدۀ  محسـنی  عظیـم  محمـد 
مجلـس در مصاحبه بـا روزنامۀ مانـدگار می گوید: از 
چنـد روز بـه این طرف ولسـوالی دهنه غـوری والیت 
بغـان تحـت محاصره شـدید طالبـان قرار داشـت و 
شـمار زیـادی از نیروهـا امنیتـی و قطعـه کمانـدو در 
ایـن ولسـوالی مسـتقر بودنـد کـه تعداد شـان 5 – ۶ 

می رسـید. تـن  صد 
هلیکوپتـر  یـک  کـه  وقتـی  افـزود:  محسـنی  آقـای 
ارتـش به خاطـر تمویـل مهمـات بـه ایـن نیروهـا به 
ولسـوالی دهنه غـوری مـی رود، شـماری از منسـوبان 
امنیتـی را از ایـن ولسـوالی کـه تحـت تهدید شـدید 
طالبـان بـود بـه ولسـوالی پلخمـری انتقـال می دهـد. 
پـس از آن نیروهـای امنیتـی ولسـوالی را تـرک گفته 
و بـه کوه هـا متواری شـده  و این ولسـوالی به دسـت 

طالبـان می افتـد.
آقـای محسـنی ایـن کار نیروهـای امنیتـی را عمـدی 
خوانـده می گویـد: این جـای پرسـش اسـت کـه چرا 
نیروهـای  امنیتی بدون درگیری ولسـوالی دهنه غوری 
را بـه دسـت طالبـان قـرار داده و خـود عقب نشـینی 

کرده انـد.
افـزود: حمـات  نماینـده گان،  ایـن عضـو مجلـس 
انجـام  والیـت  ایـن  در  طالبـان  مراکـز  بـه  هوایـی 
نمی شـود و وقتی »کوردینات« و نقشـه سـاحۀ دخیل 
در جنـگ و موقیعـت دشـمن بـه مسـووالن نظامـی 
فرسـتاده می شـود، مسـووالن نظامـی ایـن کوردینات 
را بـه شـورای امنیـت می فرسـتند و بعـداً شـورای 
امنیـت تصمیـم می گیـرد کـه عملیـات انجام شـود و 

نشـود. یا 

بـه گفتـۀ آقـای محسـنی، نگرانـی مـردم بغـان ایـن 
اسـت کـه در پهلوی انحصـار قرار دادها و موضوعات 
سیاسـی در ارگ ریاسـت جمهـوری، در حال حاضر 
حمـات نظامـی را نیز به نام شـورای امنیـت ملی در 

انحصـار چنـد فرد ارگ نشـین قـرار داده اند.
او گفـت: تاهنـوز شـورای امنیت امر عملیـات هوایی 
را در والیـت بغـان صادر نکرده  اسـت و صاحیت 
مسـووالن نظامـی در والیـت بغـان از طـرف ارگ 
و شـورای امنیـت محدود شـده اسـت، حتـا فرمانده 
عملیات هـای  راه انـدازی  صاحیـت  اردو  قـول 

کوچـک را نـدارد. 
او گفت: با آن که فرمانده قول اردو مسـتقر در والیت 
بغـان فـرد بـا تجربـه و جنگـی اسـت؛ امـا »اگر من 
در جـای او قـرار می داشـتم بـا ایـن انحصـار قدرت 
در شـورای امنیـت و ارگ و محـدود کـردن وظیفـه 

نظامیـان در بغـان ایـن وظیفـه را تـرک می  کردم«.
ایـن نماینـده مردم بغـان درمجلس بیان کـرد که اگر 
دولـت بـه والیـت بغـان توجه نکنـد و سـاحات از 
دسـت رفتـه را دوبـاره تصرف نکند، شـاهد سـقوط 
بغـان مرکـزی خواهیـم بـود و در آن صـورت مردم 

از دولـت بیشـتر فاصله خواهنـد گرفت.
ولسـوالی  کـرد:  نشـان  خاطـر  محسـنی  آقـای 
دهنه غـوری و دنـد غـوری کـه به ولسـوالی دوشـی، 
وصـل  برفـک  و  تالـه  لسـوالی  و  سـید کیهان  درۀ  
می شـود، فعـًا در دسـت طالبـان اسـت و آنـان از 
ایـن طریـق می تواننـد حمـات خـود را بـه والیـت 
سـمنگان و دشـت خواجـه الـوان گسـترش دهنـد. 
 – طالبـان در حـال حاضـر سـرک عمومـی بغـان 

بسـته اند. ترافیـک  روی  بـه  را  پلخمـری 
هـر چنـد آقـای محسـنی می گویـد کـه در تصـرف 
مجـروح  نظامـی  فـرد  هیـچ  دهنه غـوری  ولسـوالی 
و یـا کشـته نشـده اسـت و مسـووالن امنیتـی ایـن 
ولسـوالی را عمـداً تـرک کرده انـد. او تأکیـد کـرد که 
در دهنۀغـوری بغـان هزار هـا خانـواده در اسـارت 
طالبـان قـرار دارنـد و شـمار از این مـردم مجروح و 

کشـته اند.
آقای محسـنی که از ولسـوالی پلخمری والیت بغان 
بـا تیلفـون صحبـت می کرد، بیـان کرد مـردم بغان با 
تمـام مشـکات بـه پـای صندوق  هـای رای رفتند تا 
حاکمیـت قانـون پیاده شـود، ولـی بـزرگان دولت در 

حـال حاضـر هیچ توجهـی به مـردم نمی کنند.
آقـای محسـنی بـا بیـان این کـه چـرا شـورای امنیت 
اجـازه حمـات هوایـی را نمی دهـد، افزود: شـورای 
امنیـت حمـات کوچـک که مربـوط یک قـول اردو 
می شـود را در اختیـار خـود قرار داده اسـت و حتا که 

حمات سـریع که بـرای نجـات نیروهـای امنیتی یی 
از شـورای  بایـد  قـرار می گیرنـد  در محاصـره  کـه 

امنیـت گرفتـه شـود که نهایـت مفتضح اسـت.
آقـای محسـنی تصریح کرد کـه اکمـاالت جنگ افزار 
بـرای نیروهـای مسـتقر در والیـت بغـان درسـت 
در  نیروهـای مسـتقر  نمی گیـرد و کمیـت  صـورت 
ایـن والیـت بسـیار اندک اسـت کـه در تمـام والیت 
یـک کندک ارتش قـرار دارد، در حالی در گذشـته به 
مراتـب بیشـتر از ایـن نیروهـای امنیتی متسـقر  بودند 
و در حـال حاضرایـن والیـت به نیروهـای تازه نفس 

و حمایتـی نیازمند اسـت.
والـی  سـخنگوی  حقمـل  محمـود  هـم،  سـویی  از 
از  پـس  می گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـه  بغـان 
درگیـری قطعـات نظامـی شـامل وظیفه در ولسـوالی 
نیشـنی  عقـب  اصلی شـان  مواضـع  از  دهنه غـوری 
کرده انـد و دراطـراف و نواحـی ولسـوالی موقیعـت 

نـد. گرفته ا
آقـای حقمل افـزود: نیروهـای حمایتی تـازه نفس از 
طریـق قـول اردوی 92۰ شـاهین بـه بغان رسـیده اند  
و تاش هـای بـرای واپس گیـری این ولسـوالی روی 

دسـت گرفته شـده  است.
بـه گفتـۀ او، اوضاع امنیتی در برخی از ولسـوالی های 
بغـان خوب اسـت؛ امـا تهدید های جـدی  مخالفان 
مسـلح در ولسـوالی های  بغان مرکـزی، دهنه غوری، 
بـه شـدت  دنـد شـهاب الدین  دندغـوری و  سـاحه 

دارد. وجود 
آقـای حقمـل تصریح کرد که قوای مسـلح کشـور در 
ایـن والیـت در نبرد با گروه های تروریسـتی هسـتند 

و تلفات بر مخالفان مسـلح وارد شـده اسـت.
سـخنگوی والـی بغان افـزود: در جریـان جنگ های 
اخیر در قریه شـاهی خیل ولسـوالی بغـان مرکزی از 
اثـر اثابـت مرمی هـاوان دشـمن 9 تن از افـراد ملکی 

مجروح شـده اند.
والیـت  ایـن  در  را  ناامنی هـا  علـت  حقمـل  آقـای 
موقیعـت خاصـی جغرافیه یـی ایـن والیـت دانسـته 
کـه حیثیـت گلـو گاه 9 والیـات شـمال دارد و ایـن 
الیـات را بـه مرکـز کشـور وصـل می سـازد، بنـاً در 
محـراق توجه دشـمنان قـرار گرفته اسـت که اهمیت 
اقتصـادی آن روی وضعیـت عمومـی کشـور تاثیـر 

دارد.
خواسـتیم در مـورد دیـدگاه شـورای امنیت را داشـته 
باشـیم کـه بـا تاش هـای مکـرر موفـق بـه دریافـت 

آن نشـدیم.
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مسؤوالن امنیتی در ولسوالی وانت وایگل نورستان می گویند، 
در نتیجۀ درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در این ولسوالی، 
4۰ تن از افراد این گروه کشته شده و حدود 5۰ تن دیگر 
امنیتی دو دختر جوان  نیروهای  برداشته اند. همچنان  زخم 

انتحاری را نیز در این درگیری ها از پا درآوردند.
طالبان روز یک شنبه به این ولسوالی حمله کردند، اما این 

حمله با واکنش نیروهای امنیتی روبه رو شد.
در خبرنامه یی که از سوی قول اردوی 2۰1 سیاب منتشر 
و  زمینی  حمات  با  امنیتی  نیروهای  که  است  آمده  شده 

هوایی این تلفات را بر طالبان وارد کرده اند.
نورستان  پولیس  فرمانده  سریع،  اکرام الدین  شنبه  یک  روز 
به سام وطندار گفته بود که در نتیجۀ درگیری ها 3 تن از 
نیروهای امنیتی نیز کشته شده و 9 تن از آنان زخم برداشته 

اند.
به  کنر  والیت  صحت  رییس  فضلی،  احسان اهلل  دکتر 
این  شفاخانه های  به  زخمی   29 که  می گوید  سام وطندار 
والیت منتقل شده است، با این حال آقای فضلی از دادن 

معلومات بیشتر در این باره خودداری کرد.
این  نتیجۀ  در  که  با پخش خبرنامه یی می گویند  طالبان  اما 
درآورده  تصرف خود  در  را  امنیتی  پاسگاه   11 درگیری ها 
به  نیز  مهمات  مقداری  پولیس،  رنجر   3 شمول  به  و  اند 
سخنگوهای  از  یکی  مجاهد،  ذبیح اهلل  اند.  گرفته  غنیمت 
طالبان می گوید که در این زدوخوردها 15 تن از نیروهای 
نیروهای خودشان صرفًا 5 تن  از  اند و  امنیتی کشته شده 

زخم برداشته اند.

بنیاد شهید مسعود می گوید که مبارزۀ  احمد ولی مسعود رییس 
اشرف غنی با فساد دروغ محض است.

با  به مبارزه  اراده یی  با طلوع نیوز گفت که غنی  او در مصاحبه   
فساد ندارد. 

منصوب  گوناگون   مقام های  به  متقلبان  که  گفت  مسعود  آقای 
شده اند؛ مگر تقلب و جعل فساد و خیانت ملی نیست که آقای 

غنی دست به چنین کاری زده است!
در همین حال، حسین فخری، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد نیز 

می گوید که مبارزۀ گزینشی با فساد نتیجه نخواهد داد.
این درحالی است که رییس جمهوری و رییس اجرایی یک دیگر 

را متهم به جلوگیری از مبارزه با فساد می کنند. 
اشرف غنی احمدزی می گوید، وقتی می خواهد با فاسدان مبارزه 
کند، عده یی او را متهم می کنند که قدرت را انحصار کرده است. 
اما رییس اجرایی در پاسخ به اظهارات آقای غنی می گوید که او 
از فساد اطرافیان بزرگان این کشور که با مافیای بین المللی گره 

خورده است، آگاهی دارد.
 اشارۀ آقای عبداهلل به اطرافیان رییس جمهوری است. 

را در  قراردادهای کان دولتی  تمام  آقای غنی  گفته می شود که 
اختیار خود گرفته و مطابق میل خویش با آن برخورد می کند. 

اشرف غنی، از فساد به عنوان یک حربۀ سیاسی استفاده می کند. او 
فاسدان بزرگ را در سمت های سفارت و مشاوریت ارشد گماشته 
است. اما از سوی دیگر، کمیتۀ عالی مبارزه با فساد را ایجاد کرده 
عملکردهایش  در  جدی  تناقض  نشان دهندۀ  او  کارهای  این  که 

می باشد. 
با این حال، یکی از مقامات دولتی می گوید که بزرگترین فساد 
اعضای  به  کان  پروژه های  برخی  واگذاری  احمدزی،  آقای 

خانواده اش بوده است. 
بر بنیاد گزارش طلوع نیوز، رییس جمهوری قرارداد تیل وزارت 
گزارش هایی  حتا  است.  کرده  واگذار  برادرزاده اش  به  را  دفاع 
قراردها  در  هم  جمهوری  رییس  خانم  بسته گان  که  دارد  وجود 

شریک ساخته شده اند. 
کمیتۀ  ایجاد  با  رییس جمهوری  اقتصادی،  امور  آگاهان  باور  به 
داده  قرار  فشار  زیر  را  خویش  سیاسی  رقبای  فساد،  با  مبارزه 
عمر  و  وردک  فاروق  جمله  از  خویش  انتخاباتی  کمپاینران  و 
به مشاوریت  متهم هستند،  مالی  به فساد کان  را که  زاخیل وال 
ارشد و سفارت گماشته است. رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد 

درست بر همین مسأله اشاره می نماید. 
آقای اشرف غنی احمدزی همچنان یوسف نورستانی رییس پیشین 
کمیسیون انتخابات را به سفارت افغانستان در مادرید تعیین کرد 
که با مخالفت شدید رییس اجرایی مواجه گردید و عبداهلل عبداهلل 

مانع رفتن او به هسپانیا شد. 
یوسف نورستانی متهم به تقلب و مهندسی انتخابات است. او و 
تیم همکارش بحران انتخاباتی 93 را به میان آورده و افغانستان را 

تا لبۀ پرتگاه پیش بردند.

»دهنة غوری و دندغوری قصدًا به طالبان 
رها شده است«

شورای امنیت اجازة عملیات هوایی را در بغالن نمی دهد

 دو دختر انتحاری 

در نورستان از پا درآمدند

احمد ولی مسعود: 

مبارزة اشرف غنی 
با فساد دروغ محض است

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت:

 د نړیوالو السلیک شویو کنوانسینونو پيل کېدو کې ستونزې دي
د افغانســتان د بهرنیــو چــارو وزارت وايــي چــې افغانســتان 

نېــږدې ټــول نړیــوال کنوانســینونه الســلیک کــړي، خــو پــه 

پــي کېــدو کــې یــې ځینــې ســتونزې موجــودې دي.

دغــه وزارت زیاتــوي افغانســتان هغــه نړیــوال تړونونــه او 

کنوانســینونه چــې الســلیک کــړي د پــي کېــدو پــه حــال 

کــې دي او د ځینــو هغــو چــې مــادې یــې د افغانســتان لــه 

اســايس قانــون او یــا لــه رشیعــت رسه پــه ټکــر کــې دي 

پــه هغــې برخــه کــې تحفــظ موجــود دی.

دا څرګندونــې د بهرنیــو چــارو وزارت مــايل او اداري 

ــر پــي  ــو ت ــه طرحــه کول ــه ورځ "ل مرســتیال د دوشــنبې پ

کېــدو، ســتونزو او حــل الرو پــورې د نړیوالــو تړونونــو د 

مراحلــو بشــپړولو" پــه یــو ورځنــي ورکشــاپ کــې وکــړې.

نصیــر احمــد اندېشــه وايــي، حکومــت د اســايس قانــون 

ــو  ــه رعایتول ــینونو پ ــړو کنوانس ــلیک ک ــې د الس ــه مخ ل

ــف دی. مکل

ښاغي اندېشه زیاته کړه:

"د افغانســتان د اســايس قانــون پــه اوومــه مــاده کــې 

ــدو او  ــدول معاه ــو بین ال ــو هغ ــه ټول ــت پ ــي حکوم راغ

ــې  ــف دی چ ــو مکل ــه رعایتول ــینونو پ ــو کنوانس د نړیوال

الســلیک کــړي یــې وي، خــو پــه عمــل کــې لیــدل 

کــږي چــې د بهرنیــو چــارو وزارت د ځینــو همکارانــو پــه 

ــو  ــې د دغ ــټونو ک ــي ادارو او بنس ــو دولت ــه ځین ــډون پ ګ

ــدو او د  ــی کې ــه ط ــو پ ــۍ، د پړاون ــه طراح ــینونو پ کنوانس

ــتې." ــه ده اخیس ــډه ن ــې ون ــرا ک ــه اج ــه فعال ــه پ هغ

افغانســتان دا مهــال د امریــکا لــه متحــده ایاالتــو، بریټانیــا، 

ــاروې،  ــویډن، ن ــارک، س ــډ، ډمن ــه، فنلن ــي، فرانس جرمن

چیــن، هنــد او عــريب متحــده اماراتــو رسه ســراتېژیک او 

ــه الســلیک کــړي دي. ــز تړونون دوه اړخی

د افغانســتان بهرنیــو چــارو وزارت وايــي، په دې وروســتیو 

ــا  ــروژې، کاس ــي پ ــت د ټاپ ــان حکوم ــې افغ ــو ک دوو کال

زر، ټوټــاب، چابهــار پــه ګــډون یــو شــمېر ســیمه ییز 

اقتصــادي تړونونــه هــم الســلیک کــړي چــې لــه اقتصــادي 

ــات اهمیــت وړ دي. اړخــه د زی

پــه ورتــه وخــت کــې د ولــي جرګــې د نړیوالــو اړیکــو 

ــارو  ــو چ ــې د بهرنی ــه چ ــه تړونون ــي، هغ ــیون واي کمېس

ــاره  ــب لپ ــه د تصوی ــې ت ــي جرګ ــوري ول ــه ل وزارت ل

ــه کارولــو رسه بېالبېلــې  ــو پ ــږل کېــږي د غلطــو کلېامت لې

ــري. ــتونزې ل س

د ولــي جرګــې د نړیوالــو اړیکــو کمېســیون غــړي داوود 

کلــکاين پــه همدغــه غونــډه کــې وویــل:

ــې  ــي جرګ ــې ول ــې چ ــه موافقتنام ــه هغ ــه بده مرغ "ل

تــه راځــي، مناســبې کلمــې پــر خپــل ځــای او اساســاتو 

رسه مطابــق نــه اســتعاملېږي، یــا د ژباړونکــو له خــوا 

ــط  ــې غل ــو ک ــه موافقتنام ــه پ ــږي او خپل ــاړل کې ــط ژب غل

ــري." ــتونزې ل ــورې س ــي ن ــا ځین ــتعاملېږي او ی اس

ــم  ــه ه ــې تړونون ــي داس ــوي، ځین ــکاين زیات ــاغلی کل ښ

شــته چــې افغــان حکومــت الســلیک کــړي، خــو د 

بهرنیــو چــارو وزارت ولــي جرګــې تــه پــه خپــل وخــت 

ــتويل. ــه دي اس ــاره ن ــب لپ د تصوی

ــې  ــي هڅ ــارو وزارت واي ــو چ ــتان د بهرنی ــو د افغانس خ

ــاده  ــه ی ــو رسه پ ــه لوړول ــو پ ــې د ظرفیتون ــې دي چ روان

ــي. ــل الرې وموم ــه ح ــتونزو ت ــو س ــې ټول ــه ک برخ
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ــر  ــار دیگ ــه یک ب ــۀ ترکی ــر خارج ــو، وزی ــاووش اوغل ــود چ مول
ــی کــه  ــا اتمــام حجــت کــرد و گفــت، درصورت ــۀ اروپ ــا اتحادی ب
ــه  ــود، ترکی ــو نش ــورش لغ ــهروندان کش ــرای ش ــزا ب ــت وی مکلفی

توافق نامــۀ مهاجــران بــا اروپایی هــا را برهــم می زنــد.
ــر  چــاووش اوغلــو دیــروز دوشــنبۀ گفــت کــه اگــر در مــاه اکتوب
ــش لغــو نشــود،  ــرای هموطنان ــا ب ــۀ اروپ ــزای اتحادی ــت وی مکلفی
کشــورش نیــز بــه متعهــد بــه ایــن توافق نامــه نمی مانــد. او گفــت: 
ــه  ــا ک ــم ی ــرا می کنی ــان اج ــرارداد را همزم ــواد ق ــه م ــا هم ــا م »ی

ــم.« ــار می گذاری ــه کن ــه را ب هم
از نــگاه ترکیــه، لغــو مکلفیــت ویــزا یــک نــوع جبــران خدمــت در 
ــان تصویبــش ســرازیری آواره گان  ــال توافقــی اســت کــه از زم قب
بــه اروپــا از طریــق مســیر بالــکان به شــدت کاهــش یافتــه اســت.

وزیــر خارجــۀ ترکیــه در ادامــه گفــت: »مــا قراردادهایــی داریــم کــه 
در آن بــه روشــنی مشــخص شــده، در مــاه اکتوبــر مکلفیــت ویــزا 
ــه اجرایــی خواهــد شــد«. او گفــت،  ــرای همــه شــهروندان ترکی ب
ــط آن  ــران فق ــه مهاج ــن توافق نام ــه از ای ــود ک ــور نمی ش این ط
ــا  ــا اســت، ام ــۀ اروپ ــه نفــع اتحادی ــی اجــرا شــود کــه ب بخش های

ترکیــه دســت خالــی بمانــد.
ــاری را  ــه 7۰ معی ــوز هم ــه هن ــه ترکی ــد ک ــا می گوی ــۀ اروپ اتحادی

کــه شــرط لغــو مکلفیــت ویــزا اســت، اجــرا نکــرده اســت.
از جملــۀ ایــن معیارهــا، تغییــر قوانیــن ضدتــرور در ترکیــه اســت 
ــزاری از آن  ــتفاده اب ــال اس ــا، احتم ــی اروپایی ه ــه ارزیاب ــا ب ــه بن ک

علیــه منتقــدان سیاســی وجــود دارد.
ــاکام  چــاووش اوغلــو از ایــن انتقــاد کــرد کــه پــس از کودتــای ن
ــن کشــور  ــت ای ــای حکوم ــه و اقدام ه ــی از اردوی ترکی بخش های
ــا فقــط  ــۀ اروپ ــی از اتحادی ــه از بخش های ــه آن، ترکی در واکنــش ب

ــد. ــت می کن ــن دریاف ــد و توهی تهدی
به گفتــۀ ایــن سیاســت مدار ترکیــه، حکومــت کشــورش تــا 
ــی  ــن درحال ــت، ای ــرده اس ــت نک ــدی دریاف ــت ج ــال حمای به ح
ــای دیگــر وجــود  ــه انجــام یــک کودت اســت کــه خطــر تــاش ب
ــن  ــاس ای ــا براس ــۀ اروپ ــألۀ آواره گان، اتحادی ــورد مس دارد و در م
ــه  ــم ک ــا می گویی ــتیم و م ــس هس ــا ریی ــد: »م ــل می کن ــعار عم ش

ــرد.« ــد ک چــه بای

ادارۀ فــدرال حفاظــت از قانــون اساســی آلمــان بــا نگرانــی نظاره گــر 
تاش هــای اســام گرایان افراطــی بــرای جــذب اعضــای جدیــد در 
میــان آواره گان اســت. مأمــوران ایــن ســازمان اســتخباراتی در نظارت 

بــر فعالیت هــای اســام گرایان بــا مشــکاتی مواجــه هســتند.
پرســه  آواره گان  کمپ هــای  پیرامــون  افراطــی  اســام گرایان 

می زننــد و ســعی بــر جلــب نظــر آن هــا دارنــد.
هانــس گئــورگ ماِســن، رییــس ســازمان اســتخبارات داخلــی آلمــان 
ــا به حــال از 34۰  ــا ت ــن کشــور گفــت: »م ــه رســانه های ای ــروز ب دی
ــه  ــواردی هســتند ک ــا صــرف م ــا این ه ــردار شــده ایم؛ ام ــورد خب م
مــا از آن هــا اطــاع پیــدا کرده ایــم و احتمــاالً مــوارد بیشــتری وجــود 

دارد.«
ماســن گفــت کــه ادارۀ حفاظــت از قانــون اساســی آلمــان، مدیــران 
ــا  ــه آن ه ــاخته و ب ــکل آگاه س ــن مش ــای آواره گان را از ای کمپ ه
و  ســلفی ها  »این کــه  اســت:  داده  زمینــه  ایــن  در  اطاعاتــی 
تبلیــغ  آواره گان  ســرپناه های  در  دیگــر  اســام گرای  گروه هــای 

می کننــد، مــا را نگــران می کنــد.«
ــون  ــت از قان ــس ادارۀ حفاظ ــاون ریی ــگ، مع ــدن َون ــاس هال توم
ــای  ــای گروه ه ــه تاش ه ــود ک ــه ب ــاه روان گفت ــاز م اساســی در آغ
اســام گرای افراطــی بــرای جــذب آواره گان اغلــب بی نتیجــه 
ــانی  ــوژی غیرانس ــر ایدئول ــتر آواره گان به خاط ــون بیش ــد، چ می مان

ــده اند. ــرار ش ــه ف ــه وادار ب بنیادگرایان
او ُهشــدار داد کــه اگــر آواره گان در آلمــان ناامیــد و دلســرد شــوند، 

ایــن وضعیــت ممکــن اســت تغییــر کنــد.
ــیاری از  ــزود: »بس ــان اف ــان هم چن ــتخبارات آلم ــازمان اس ــس س ریی
ــا اغلــب در  ــردان جــوان ســنی مذهــب هســتند. آن ه ــان م پناهجوی
ــد  ــده اند و می خواهن ــزرگ ش ــامی ب ــه کار اس ــای محافظ محیط ه

ــد«. ــان برون ــه یــک مســجد عربــی زب روزهــای جمعــه ب
ــاجد  ــددی مس ــمار متع ــاجد ش ــن مس ــان ای ــه در می ــزود ک او اف
ــه ایــن مســاجد یــک نــوع  افراطــی و ســلفی وجــود دارد: »رفتــن ب
ــاک  ــد افراط گرایــی اســت. ایــن خطرن ــرای آغــاز رون آماده ســازی ب
اســت. مــا بــه ایــن خاطــر بــر شــمار بیشــتر ایــن مســاجد نظــارت 

می کنیــم.«

استقال  سالروز  نودوهفتمین  مناسبت  به  دختران  دوچرخه سواری  رقابت 
افغانستان برگزار شد.

»برهان الدین  تربیۀ  تعلیم و  دانشگاه  مقابل  از  این رقابت که روز گذشته  در 
ربانی« آغاز و تا پل ظفر شهرستان پغمان ادامه یافت، 1۰ دختر از 3 والیت 

کابل، بلخ و بامیان شرکت کردند.
شرکت کننده های این رقابت گفتند که دولت باید زمینۀ تمرینات آنان را فراهم 

بسازد تا بتوانند در رقابت های بین المللی اشتراک کنند.
می گوید:  کرده است،  را کسب  رقابت ها  این  اول  مقام  که  علی زاده  معصومه 

خانواده ها باید اجازه دهند تا دختران شان به ورزش رو بیآورند.
او خاطرنشان کرد: برخی مردم نمی پذیرند که دختران ورزش کنند و برگزاری 
با ورزش   آنان  اذهان مردم می شود و  باعث روشن ساختن  چنین مسابقاتی 

آشنا می کنند.
نرگس حکیمی، از شرکت کننده گان در این مسابقات که رتبۀ دوم مسابقات را 
به دست آورد، گفت: توجۀ خاصی به ورزش بانوان در افغانستان نمی شود، 
زیادی  پیشرفت  عرصه  این  در  بانوان  کوشش  و  زمان  مرور  به  که  اِن شااهلل 

صورت بگیرد.
در  فراوانی  پیشرفت  بگیرد،  صورت  الزم  حمایت های  اگر  کرد:  تأکید  او 

ورزش بانوان افغانستان صورت می گیرد.
دختران ورزشکار افغانستانی می گویند که با برخی از مشکات روبه رو هستند 

و دولت باید تاش کند تا به درخواست های آن ها پاسخ مثبت بدهد.
آن ها تأکید کردند که در صورت فراهم شدن زمنیۀ تمرینات، آن ها می توانند در 

رقابت های بین المللی اشتراک کنند.
می گوید:  کشور  المپیک  ملی  کمیتۀ  دوچرخه سواری  رییس  صادقی،  صادق 
به جای این که افغانستان در بخش ورزش پیشرفت کند، توجه کمتری به آن 

می شود.
او علت عدم پیشرفت در ورزش را حضور مافیا در ورزش افغانستان دانست.

آزادی دوباره  »امان اهلل خان«  میادی در زمان شاه  افغانستان در سال 1919 
خود را از انگلیسی ها به دست آورد و به استقال رسید.

در  که  شده  آغاز  بریتانیا  مختلف  شهرهای  در  بازی ها  این  ابتدایی  مرحلۀ 
نخستین روز هفتۀ اول این مسابقات، تیم های منچیستر، ویست بروم، سوانسیا 

و هل برنده شدند و 3 بازی دیگر به صورت مساوی به پایان رسید.
تیم  دور  این  در  کردند.  رقابت  هم  با  دیروز  مسابقات  این  پیشتاز  تیم های 

منچیستریوناتید با دورت مونت و تیم لیورپول با ارسنال بازی  می کنند.
ویلز  کشور  از  تیم   1 و  بریتانیا  از  تیم   19 بریتانیا  باشگاه های  بازی های  در 

اشتراک کرده اند.
در تاریخ بازی های باشگاه های بریتانیا، تیم منچیستریونایتید بیشترین قهرمانی 

را به دست آورده که برای 13 بار جام این بازی ها را کسب کرده است.
تیم منچیستر یونایتید برای بازی های سال جاری، کلن پال پوگبا، فوتبالر فرانسه 
تاریخ  در  که  کرده  خریداری  کشور  این  از  پوند  1۰۰میلیون  ارزش  به  را 

بازی های تجارتی، بی سابقه است.
از  بازیکن را بیش  این  این مقدار پول برای  بریتانیا پرداخت  آگاهان فوتبال 
اندازه می دانند و می گویند که تنها بازیکنان مشهورِ چون کریستین رونالدو، 

ولیس سواریز و گیریت بیل ارزش این قیمت را دارند.
بازی های  در  گذشته،  فصل  دو  در  منچیستریوناتید  تیم  که  گفتنی ست 
این سو  به   2۰14 سال  از  و  نداشت  خوبی  درخشش  بریتانیا  باشگاه های 

هیچ گونه قهرمانی یی به دست نه آورده است.

تهدید مجدد ترکیه به لغو توافقنامة 
مهاجران با اتحادیه اروپا

تالش افراطیون
 به جذب آواره گان در آلمان

رقابت دوچرخه سواری 
دختران برگزار شد

آغاز بیست وپنجمین دور 
بازی های باشگاه  های بریتانیا

عبداالحد هادف

ــتۀ  ــی خواسـ ــدت ملـ ــی وحـ ــۀ سیاسـ توافق نامـ
مشـــترک هـــردو تیـــم بـــر ســـر قـــدرت اســـت 
ــع آن  ــه تبـ ــد و بـ ــا کردنـ ــای آن امضـ ــه در پـ کـ
ـــمار  ـــه ش ـــز ب ـــتان نی ـــت افغانس ـــۀ مل ـــی قاطب ـــتۀ همه گان خواس
مـــی رود و جامعـــۀ جهانـــی هـــم آن را تأییـــد می کنـــد. لـــذا 
تعلـــل در کار تطبیـــق ایـــن توافق نامـــه بـــه هیچ وجـــه قابـــل 
قبـــول در داخـــل و خـــارج کشـــور نیســـت و هـــر جناحـــی 
کـــه مرتکـــب ایـــن تعلـــل می شـــود، مســـوول عواقـــب کار 
ـــن آدرس  ـــور از همی ـــه در کش ـــی ک ـــر بحران ـــت و ه ـــود اس خ
به وجـــود آیـــد، نفریـــن آن متوجـــه کســـانی خواهـــد بـــود 
کـــه عهـــد می شـــکنند و بـــا غـــدر می خواهنـــد صحنه هـــای 
ـــت؛  ـــن نیس ـــه ممک ـــد ک ـــرار کنن ـــته را تک ـــخ گذش ـــت تاری زش

ـــوند. ـــفند ش ـــم گوس ـــت بازه ـــرار نیس ـــا ق ـــردم م ـــون م چ

حسیب معترف

صحبت هــا و کنایه هایــی کــه عبــداهلل و غنــی 
طــی دو روز گذشــته میــان هــم رد و بــدل کردنــد، 
ــل  ــز حداق ــه همه چی ــاند ک ــه را می رس ــن نتیج ای
می شــود.  تلقــی  خاتمه یافتــه  طــرف،  دو  روان  و  مغــز  در 
متأســفانه حتــا میــان دو طــرف در رابطــه به منبــای مشــروعیت 

ــدارد. ــود ن ــر وج ــم توافق نظ ــی ه ــدت مل ــت وح حکوم
غنــی خــود را »منتخــب« می خوانــد، امــا جانــب اجرایــی او را 
ــدارد،  ــود ن ــاد وج ــد. اعتم ــی می دان ــور توافق ــک رییس جمه ی
فضــا به شــدت التهابــی و هــر دو طــرف علیــه هــم اتهــام فســاد 
ــن حکومــت  ــع از ای ــن وضــع، توق ــۀ ای ــا ادام ــد. ب وارد می کنن
ــردم  ــال م ــه از جــان و م ــت مســوول ک ــک حکوم ــوان ی به عن
ــی اســت.  ــع باطل ــد، توق ــات رفاهــی عرضــه کن ــاع و خدم دف
یگانــه چشــم اندازِ روش، تدویــر بی درنــگ لویــه جرگــه جهــت 
تعدیــل قانــون اساســی و تغییــر ســاختار نظــام سیاســی بــه یــک 
ــای  ــه در آن صاحیت ه ــد ک ــی می باش ــام صدارتی-پارلمان نظ
ــخص و  ــم مش ــور و صدراعظ ــوولیت رییس جمه ــۀ مس و حیط

تعریــف گردیــده باشــد.
بــه صــاح مملکــت و رهبــران حکومــت وحــدت ملــی اســت 
و  خــورد  به کارهــای  خــود  مصروف کــردن  به جــای  کــه 
ــه کارهــا و مســوولیت های  ــان« ب ریزه یــی مثــل »پارلمــان جوان
ــی  ــای دموکراس ــداوم و بق ــۀ ت ــه زمین ــر ک ــی تر و مهم ت اساس
ــن  ــر ای ــد. در غی ــد، بپردازن ــن می کن ــات سیاســی را تضمی و ثب
صــورت، ادامــۀ ایــن وضــع نه تنهــا به نفــع مســووالن حکومــت 
ــم  ــت ه ــردم و دول ــاح م ــه به ص ــت، بلک ــی نیس ــدت مل وح
ــداهلل  ــر عب ــه اگ ــوش می رســد ک ــم به گ ــای ه نیســت. زمزمه ه
و غنــی قــادر بــه انجــام ایــن امــر نشــوند، جامعــۀ جهانــی بــا 

ــاند. ــد رس ــر خواه ــن کار را به س ــد ای ــرۀ جدی دو چه

نوراهلل ولی زاده

ــر  ــش از ه ــی، بی ــود کنون ــت تنش آل ــذار از وضعی گ
ــی  ــت وحــدت مل ــران سیاســی حکوم ــی، از رهب زمان

خردمنــدی می طلبــد.
ــا  ــر اصاحاتی ه ــال اخی ــه در دوس ــان ک ــد، چن ــا می توانن تداومی ه
ــداهلل را  ــر عب ــر داکت ــای اخی ــم اعتراض ه ــاز ه ــد، ب ــده گرفتن را نادی
نادیــده بگیرنــد و بــه سیاســت ورزی های تک روانــه و تنــش زای 
ــای  ــرد، منه ــن رویک ــداوم ای ــه ت ــد ک ــا بدانن ــد؛ ام ــه دهن خــود ادام
ــه  ــرد ک ــد ک ــه خواه ــری را وارد معرک ــر دیگ ــداهلل، عناص ــر عب داکت
ــد  ــوار خواه ــان دش ــم آلود آن ــای خش ــت عملکرده ــار و مدیری مه

ــود. ب
هرچنــد، نادیده گرفتــن ُهشــدارها نیــز بخشــی از رویکردهــای 
تداومی هــا بــوده و آنــان بــه احتمــال زیــاد بــا اتــکا بــه حمایت هــای 
بیرونی یــی کــه بــرای خــود دســت وپا کرده انــد، مخالفت هــا و 
ــت  ــه پیداس ــا ناگفت ــد، ام ــتکم می گیرن ــی را دس ــای داخل اعتراض ه
ــات سیاســی  ــوت ثب ــا را برتاب ــن میخ ه ــن رویکــرد، آخری ــا ای ــه ب ک
ــاک اســت! ــک کار بســیار خطرن ــه ی ــد ک ــی در کشــور می کوبن کنون
ــود و  ــزوی ش ــف و من ــداهلل ضعی ــر عب ــه داکت ــی ک ــر اندازه ی ــه ه ب
ــی- ــوزۀ اجتماع ــت های ح ــت خواس ــری و مدیری ــگاه رهب از جای
ــم تحــول و  ــری تی ــدازه رهب ــان ان ــه هم ــد، ب ــل کن سیاســی اش تنزی
ــر  ــتردۀ دیگ ــی و گس ــا خواســت ها و اعتراضــات چندوجه ــداوم ب ت

ــد شــد. ــه رو خواه روب
پــس، عقانیــت سیاســی بــرای تداومی هــا حکمــش ایــن اســت کــه 
ــم  ــا تی ــت ب ــون در رقاب ــا کن ــه ت ــی ک ــظ پیروزی های ــرای حف ــا ب حت
اصاحــات به دســت آورده انــد، داکتــر عبــداهلل را راضــی نگهدارنــد.

فیـسبـوک نـــامــه
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روح اهلل بهزاد
اقتصاد  و  صنایع  و  تجارت  وزارت های  در  مسووالن 
می گویند، راه الجورد تا سه ونیم ماه دیگر افتتاح و به 

بهره برداری سپرده خواهد شد.
آنان با بیان این که راه الجورد افغانستان را از وابسته بودن 
به یک راه نجات می دهد، می گویند که تا سه سال آینده 
افغانستان ده میلیون تُن دادوستد با کشورهای منطقه و 

جهان خواهد داشت.
برای  راه  این  وزارت خانه ها،  این  مسووالن  باور  به 
افغانستان زمینۀ صادراِت کاالهای تولیدی و واردکردن 

کاالهای اقتصادی منطقه و جهان را فراهم می کند.
هم زمان با این، شماری از آگاهان اقتصادی بر این باور 
آماده  کشوری هایی  شرایط  برای  مسیر الجورد  که  اند 
است که مواد و منابع معدنی آن قابل استخراج و عرضه 
باشند؛ نه برای کشوری مانند افغانستان که ظرفیت های 

اقتصادی آن دست ناخورده باقی مانده است.
آنان هم چنان می گویند که افغانستان در صورتی می تواند 
از این دهلیز بهره ببرد که راه الجورد در حد شعار باقی 

نماند و به یک امر باالفعل تبدیل گردد.
راه الجورد از افغانستان آغاز خواهد شد، بعد به بندر 
مسیر  از  سپس  ختم،  ترکمنستان  کشور  باشی  ترکمن 
شهر باکوی آذربایجان به منطقه تفلیس گرجستان وصل 
می شود و از تفلیس نیز به طرف قارس ترکیه می رود و 

از آنجا به استانبول و بعد به اروپا وصل می شود.
صنایع  و  تجارت  وزارت  سخنگوی  قوقندی،  مسافر 
ماندگار می گوید: راه الجورد  با روزنامۀ  در گفت وگو 
یک راه ترانزیتی است که بانی آن حکومت افغانستان 

می باشد.
آقای قوقندی در ادامه می افزاید: مسیر الجورد افغانستان 
را از راه آسیای میان به ترکیه و از این طریق به اروپا و 

بازارهای اروپایی وصل می کند.
او اظهار داشت: »تا اخیر ماه نومبر سال جاری راه آهِن 
و  فاریاب وصل می شود  آقینۀ والیت  بندر  به  الجورد 
هزینۀ  با  را  اقتصادی اش  کاالهای  می تواند  افغانستان 
کمتر و امنیت بهتر به اروپا برساند. این راه بدیل خوبی 

برای کشور است.«

سه  تا  صنایع،  و  تجارت  وزارت  سخنگوی  به گفتۀ 
دادوستد  تُن  میلیون  ده  می تواند  افغانستان  آینده  سال 
اروپا  بازارهای  با  طریق  این  از  و  منطقه  کشورهای  با 

داشته باشد.
هم زمان با این، سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد 
محاط  کشور  افغانستان  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به 
به خشکه است و راه های کِم آِب وصل کننده به دیگر 
قاره ها دارد، بنٌا دولت افغانستان در کنار بندر چابهار و 
راه ابریشم، به راه الجورد به عنوان یکی از راه های مهم 

تجارتی توجه خاصی دارد.
به گفتۀ آقای بهمن: راه های زمینی و خشکه بدیل خوبی 
این  است.  جهانی  بازارهای  به  افغانستان  وصل  برای 
و  تولیدی  کاالهای  زمینۀ صادرات  افغانستان  برای  راه 
فراهم  را  جهان  و  منطقه  اقتصادی  کاالهای  واردکردن 
می کند و با باز شدن این راه، افغانستان از وابسته بودن 

به یک راه نجات میابد.
آقای بهمن در پاسخ به این که از چه زمانی بحث راه 
افغانستان  دولت  اقتصادی  برنامه های  وارد  الجورد 

انجام  زمینه  این  در  را  کارهایی  چه  به حال  تا  و  شده 
سال  چند  در  الجورد  »راه  ساخت:  داده اند،خاطرنشان 
اخیر مورد توجۀ دولت افغانستان قرار گرفته است؛ با 
آماده گی  اعان  نیز  آن ها  و  شده  آغاز  صحب  دونرها 
برای کمک به افغانستان کرده اند که به زودی شاهد آغاز 

رسمی آن خواهیم بود.«
در حین حال، سیف الدین سیحون استاد دانشکدۀ اقتصاد 
دلیل  به  الجورد  مسیر  که  است  باور  این  بر  دانشگاه 
این سو  به  از هزاران سال  تاریخی آن، که گویا  ارتباط 
به نام  است،  می شده  داده  انتقال  الجورد  مسیر  این  از 

الجورد نام گذاری شده است.
آقای سیحون تأکید کرد: راه الجورد مسیر صادرات و 
را  منطقه یی  همکاری  یک  و  کرده  کوتاه تر  را  واردات 
میان کشورهای آسیای میانه، قفقاز و اروپا ایجاد می کند.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که راه الجورد 
و ایجاد همکاری منطقه یی و جهانی در حد یک شعار 
است،  نیافته  تحقق  به حال  تا  پروژه  این  یعنی  است، 
منطیه یی،  تجارت  برای  بگیرد،  شکل  پروژه  این  اگر 

همگرایی و همکاری منطقه یی موثر خواهد بود.
طریق  این  از  افغانستان  کرد:  تصریح  سیحون  آقای 
می تواند محصوالت و کاالهای خود را به اروپا صادر 
کند، اما این امر در صورتی امکان پذیر است که به یک 
امر بالفعل تبدیل گردد؛ چون در حال حاضر افغانستان 

یک کشور صادراتی نیست.
کشوری های  شرایط  برای  الجورد  »مسیر  او:  به گفتۀ 
است که مواد و منابع معدنی آن قابل استخراج و عرضه 
باشند؛ نه برای کشوری مانند افغانستان که ظرفیت های 

و منابع اقتصادی آن دست نخورده باقی مانده است.«
به گفتۀ آقای سیحون: اگر افغانستان به ظرفیت ها و منابع 
اقتصادی خود توجه و از آن ها استفاده کند، می تواند از 
ابریشم و چابهار برای پیشرفت  راه های نظیر الجورد، 

اقتصادی کشور استفادۀ خوب کند.
است  صدد  در  اکنون  خشکی،  در  محصور  افغانستاِن 
آزاد  آب های  به  دست رسی  برای  را  جدیدی  راه  که 
شمالی  همسایۀ  کشورهای  از  که  راهی  بیازماید. 
افغانستان می گذرد، کشورهای که در گذشته کمتر در 

رقابت و تنش سیاسی افغانستان درگیر بوده اند.
بسیاری ها معتقدند که این مسیر، جاده یی تاریخی است 
که حدود دو هزار سال قبل الجورد بدخشان در شمال 
شرق افغانستان، از این مسیر به کشورهای آسیای میانه 
و اروپا صادر می شده و دلیل انتخاب نام »راه الجورد« 

نیز به همین دلیل است.

نخست وزیر هند روز دوشنبه در سخنرانی به مناسبت روز 
استقال هند، از پاکستان انتقاد کرد. وی در عین حال از اشاره 

به ناآرامی های اخیر در کشمیر اجتناب کرد.
نارندرا مودی، نخست وزیر  به گزارش خبرگزاری رویترز، 
هند امروز به مناسبت روز استقال کشورش در محل بنای 
ایراد  به  دهلی  شهر  قدیمی  محله  در  سرخ«  »قلعه  تاریخی 
سخنرانی پرداخت. این سومین سخنرانی مودی ۶5 ساله به 
عنوان نخست وزیر هند در سالگرد روز استقال هند بود و 
انجامید طوالنی ترین  با توجه به این که 94 دقیقه به طول 

سخنرانی او در این مناسبت بوده است.
او در این سخنرانی تاش کرد عمده انرژی خود را صرف 
تاکید بر دستاوردها و تاش هایش به منظور ایجاد پیشرفت 
و وحدت ملی در هند کند هر چند که پاکستان را نیز مورد 

عتاب قرار داد.
مودی در این سخنرانی که در فضای باز و در ضمن برقراری 
تدابیر شدید امنیتی ایراد شد با طعنه به پاکستان پرسید: »این 
است؟  زندگی  گونه  چه  تروریسم  از  گرفته  الهام  زندگی 
گرفته  الهام  تروریسم  از  که  است  دولتی  نظام  نوع  چه  این 
کافی  من  برای  بداند  را  موضوع  این  دنیا  که  است؟همین 

است.«
این سخنرانی در حالی ایراد شد که گروهی از مردان مسلح 
به یک مقر پولیس در شهر سرینگر مرکز کشمیر تحت کنترل 
هند حمله کرده و یک افسر را کشته و 1۰ نیروی دیگر امنیتی 
نظامی  شبه  دو  که  کرد  اعام  پولیس  کردند.  زخمی  نیز  را 
کرد  اعام  نیز  هند  ارتش  است.  کشته  را  حمله  این  عامل 
عملیات نفوذ شبه نظامیان از خاک پاکستان به شمال کشمیر 

را ناکام گذشته و سه شبه نظامی را کشته است.
برای  دولتش  تاش های  به  خود  سخنرانی  ادامه  در  مودی 
بهبود زندگی مردم عادی هند و دستاوردهای به دست آمده 
و  مالی  وضعیت  بهبود  و  روستاها  به  رسانی  برق  زمینه  در 

بهداشت و درمان پرداخت.
او همچنین در این سخنرانی به مهمترین اصاحات اقتصادی 
دولتش با تصویب یک اصاحیه کلیدی که راه را برای اجرای 
طرح جدید »مالیات کاالها و خدمات« هموار می کند پرداخته 
و تاکید کرد، این طرح باعث »نیرو بخشی« به اقتصاد خواهد 

شد.
مودی که در این سخنرانی، دستاری به رنگ قرمز، صورتی 
و زرد بر سر گذاشته بود تاکید کرد، هند در حال حرکت به 

سمت »مدیریت خوب« است.
وی گفت: ما در حال حرکت در مسیر رسیدن به یک جامعه 
واحد، یک رویای واحد، یک راه حل واحد و یک سرنوشت 

واحد هستیم.
وی در این سخنان هیچ اشاره ای به درگیری ها و اعتراضات 

بیش از یک ماه گذشته در اقلیم کشمیر نکرد.

طعنۀ نخست وزیر هند به پاکستان:

زنده گی الهام گرفته از تروریسم چه گونه زنده گی   یی ست؟!
مشارکت اسراییل در کنار پاکستان و 

امارات در یک رزمایش هوایی بین المللی

هوایی  تمرین  در  صهیونیستی  رژیم  هوایی  نیروی 
بین المللی یی که روز دوشنبه آغاز  شد، در کنار نیروی 

هوایی پاکستان و امارات مشارکت می کند.
به گزارش ایسنا، رادیو اسرائیل گزارش داد که تمرین 
از  تعدادی  و  آمریکا  میان   Red flag مشترک  ساالنه 
طرف های هم پیمان در پایگاه هوایی نیلیس در ایالت 
ماه  بیست و ششم  تا  و  برگزار می شود  آمریکا  نوادا 

جاری میادی ادامه می یابد.
ورود  برای  تمرین  این  در  کننده  شرکت  خلبانان 
و  زمین  در  مواضعی  به  حمله  و  هوایی  نبردهای  به 
دوری از اصابت موشک ها به هواپیماهایشان آموزش 

می بینند.

وزارت های تجارت و اقتصاد:

تا سه ونیم ماه راه الجورد افتتاح می شود
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