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ــواری براقتصــاد و  ــرات ناگ ــه تأثی ــردم کشــور ماســت ک ــکاری  یکــی از مشــکالت حــاد م ــۀ بی ــروزه ، معضل ام
زنــده گــی مــردم بــه جــا گذاشــته اســت. بــاال گرفتــن ایــن مشــکل کــه موجبــات تشــویش واضطــراب را درمــردم مــا 
مخصوصــًا اهالــی قریــه هــا وقصبــات کشــور بــه بــار آورده بــود ، حکومــت وحــدت ملــی را بــر آن داشــت تــا بــا 

طــرح یــک راهــکار عملــی  درصــدد حــل والاقــل ، کاهــش ایــن معضــل برایــد. 

روی همیــن منظــور بــود کــه برنامــۀ ملــی ایجــاد کار بــرای صلــح ، از طــرف رییــس جمهــوری اســالمی افغانســتان 
اعــالم گردیــد کــه درزیــر چتــر ایــن برنامــۀ ملــی ، ارگان هــای مختلــف دولتــی بــا راه انــدازی پــروژه هــای هدفمنــد 

و کارآ ، اقــدام بــه تطبیــق آن نمودنــد. 

ــروژۀ حفــظ  ــده و اثرمنــد خویــش درایــن برنامــه ، پ ــز بخاطــر ایفــای ســهم برازن ــا وانکشــاف دهــات نی وزارت احی
ومراقبــت )MCG( برنامــۀ همبســتگی ملــی را درتعــداد زیــادی از والیــات کشــور ، بــا درنظــر داشــت وضعیــت اقلیــم ، 
میــزان ســطح بیــکاری و چگونگــی وضــع امنیتــی والیــات مذکــور ، راه انــدازی کــرد کــه تــا کنــون بــا تطبیــق موفقانــۀ 
ایــن پــروژه ، زمینــه هــای کار و اشــتغال بــرای یکعــدۀ زیــاد روســتاییان کشــور مهیــا شــده اســت. درواقــع ، هــدف 
اساســی ایــن پــروژه، ایجــاد اشــتغال و تقویــت بنیــۀ اقتصــادی روســتاییان کشــوربوده واکنــون هــزاران تــن از هموطنــان 

روســتایی مــا از مزایــای اقتصــادی آن بهــره ورشــده ومیشــوند. 

پــروژۀ حفــظ ومراقبــت وزرات احیــا وانکشــاف دهــات دردو دور قبلــی تطبیــق خویــش توانســته اســت درزنــده 
ــیار از  ــازد. بس ــا س ــمگیری را رونم ــت و چش ــر مثب ــور، تغیی ــتاهای کش ــت روس ــت و تهیدس ــی بضاع ــردم ب ــی م گ
روســتاییان مــا کــه ازمزایــای ایــن پــروژه مســتفید شــده انــد ، خواهــان تــداوم و پیگیــری آن در دراز مــدت هســتند 
زیــرا ، بــا راه انــدازی پــروژۀ حفــظ ومراقبــت هــم زمینــۀ کار بــرای مــردم مــا مهیــا شــده اســت وهــم پــروژه هــای عــام 

المنفعــۀ برنامــۀ همبســتگی ملــی کــه روبــه اســتهالک و ویرانــی بودنــد ، دوبــاره بازســازی وترمیــم شــدند . 
تــداوم پــروژۀ حفــظ ومراقبــت وکاریابــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ، بــا تقویــۀ بنیــۀ اقتصــادی مــردم تهیدســت 
ــا دلگرمــی بیشــتر بــه کار  مــا، آنــان را بیشــتر از پیــش بــه زنــده گــی امیــدوار ســاخته و موجــب شــده اســت کــه ب
ــد و عــام  ــروژه هــای مفی ــارۀ پ ــم دوب ــه ذات خــود ، هــم باعــث بازســازی وترمی ــروژه ب ــن پ ــد. ای ــت بپردازن وفعالی
المنفعــۀ برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات میگــردد و هــم از دیــدگاه روانــی ، بــه مــردم ذهنیــت 
امیــد بــه زنــده گــی بهتــر ، اتــکاه بــه نفــس ، کار وفعالیــت و تــالش بــرای رشــد اقتصــاد فامیلــی شــان را نیــز میبخشــد.
یکــی از مثــال هــای ایــن دســتاورد موفــق را درشــورای انکشــافی  قریــۀ  »الهنــدی نوآبــاد« ولســوالی اندخــوی  والیــت 
فاریــاب  میتــوان بــه خوبــی نگریســت. قریــۀ متذکــره حــدود )۲( کیلومتــر از مرکــز ولســوالی فاصلــه داشــته ومتشــکل 

از )۲۴۹( فامیــل میباشــد . 
فخرالدین رییس شورای انکشافی قریۀ الهندی نوآباد میگوید: 

» در برنامــۀ حفــظ و مراقبــت و اشــتغال زایــی ، مبلــغ )۶۴۰۰۰۰( افغانــی بــرای قریــه مــا اختصــاص یافتــه بــود کــه بــا 
اســتفاده از ایــن پــول، هــم زمینــه مســاعد شــد تــا ســرک هــای داخــل قریــۀ مــا  بــه طــول )۳۰۰۰( متــر ترمیــم ، جغــل 
انــدازی شــود و هــم ، حــدود بیشــتر از یــک مــاه کارومعــاش بــرای مــردم بیــکار و بــی بضاعــت قریــه ، ایجــاد گــردد 

کــه در ایــن فصــل بیــکاری ، کمــک خوبــی بــرای مــردم قریــۀ  مــا میباشــد. «
محمد عالم  یکتن دیگر از باشندگان  قریۀ مذکور گفت : 

» مــا از پــروژۀ حفــظ و مراقبــت و اشــتغال زایــی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات خیلــی خــوش و راضــی هســتیم. 
مــن قبــآ بیــکار بــودم و جهــت یافتــن کار بــه بــازار ولســوالی میرفتــم ، امــا بــه جــز یکــی دوروزدر هفتــه ، بقیــۀ روز 
هــای هفتــه را بیــکار میمانــدم . حــال خیلــی خــوش اســتم کــه از مــزد کار درایــن پــروژه ، مــواد اولیــۀ یکماهــۀ فامیــل 
خویــش رانیــز فراهــم میکنــم. چــون نفقــه و خــرج یکماهــۀ فامیلــم از کار ایــن پــروژه تأمیــن میشــود ، لهــذا  آرزو دارم 

کــه درآینــده نیــز ، ایــن پــروژه بــه صــورت دوامــدار در قریــه هــای کشــور مــا پیــاده شــود.«
بهرام خان باشندۀ قریۀ »نوی برڅاگی«  ولسوالی شیگل والیت کنر،  که ۵۷ سال دارد ، چنین میگوید: 

» مــن دارای ده ســر عیــال میباشــم  و مدتــی بــود کــه بــرای بــد ســت آوردن رزق حــالل بــرای خانــواده ام ، مســافرت 
هــای زیــادی میکــردم ، روزهــا وشــبها در جســتجوی کاربــودم ، مگربرایــم کارپیــدا نمیشــد . حتــی اکثــراً پــول کرایــۀ 
ــی  ــۀ همبســتگی مل ــی پیمــودم. مگرحــاال ، الحمــد هلل برنام ــاده راهــای دوری را م ــای پی ــا پ ــز نداشــتم وب ــررا نی موت
وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ازطریــق پــروژه حفــظ ومراقبــت ، بــرای مــا درقریــه زمینــۀ کاررا فراهــم نمــوده اســت 

» .

)MCG( کاهش فقر با تداوم پروژۀ حفظ و مراقبت
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 برابر با 8 سال گذشته است

صفحه 6

ACKU



حــاال کــه رازهــای زیــادی از پنهان کاری های 
ارگ نشــینان آفتابــی شــده، ســخنگویاِن ایــن 
ــراِف  ــرای انح ــه ب ــالش بی وقف ــاد در ت نه
رســانه یی  تــازۀ  کارزار  عمومــی،  اذهــان 
ــخنگوی  ــاون س ــد. مع ــه ان ــه راه انداخت را ب
ــاراِت  ــن اظه ــوری در تازه تری ریاســت جمه
خــود گفتــه اســت کــه رییــس جمهــوری در 
ــر اســاِس  ــدرت نیســت و ب ــی انحصــار ق پ
ــون اساســی برایــش  صالحیت هایــی کــه قان
ــد. شاه حســین  ــرده، عمــل می کن ــض ک تفوی
اســت،  گفتــه  همچنیــن  مرتضــوی 
کشــور  جمهــوری  رییــس  اشــرف غنی 
ــورایی  ــورِت ش ــه ص ــور را ب ــیاری از ام بس
ــری  ــی تصمیم گی ــه تنهای ــرد و ب ــش می ب پی

نمی کنــد. 
ــه  ــه ب ــتی ک ــاده و سرراس ــیار س ــواِل بس س
بــه  کردن هــا  توجیــه  این گونــه  دنبــاِل 
ذهــن می رســد، ایــن اســت کــه اگــر واقعــًا 
ــش  ــا برخــی اطرافیان ــوری و ی ــس جمه ریی
ــور  ــتند و ام ــدرت نیس ــار ق ــِی انحص در پ
کشــور را بــه صــورِت شــورایی پیــش 
انتقــاد  این همــه  چــرا  پــس  می برنــد، 
شــخصیت های  بلندپایه تریــن  ســوی  از 
موجــود در قــدرت متوجــه او و اطرافیانــش 
ــِخ  ــوری پاس ــت جمه ــا ریاس ــود؟ آی می ش
ــه از ســوی  ــی ک ــه انتقادهای قناعت بخشــی ب
معــاون اول ریاســت جمهــوری، رییــس 
فوق العــادۀ  نماینــدۀ  و  دولــت  اجرایــِی 
ــات و  ــور اصالح ــوری در ام ــت جمه ریاس
ــه نشــانی ریاســت  ــت دارِی خــوب ب حکوم
جمهــوری مطــرح شــده، دارد؟ اگــر ریاســت 
ــًا ریگــی در کفــش نداشــته  جمهــوری واقع
ــه روزی از  ــراد ک ــن اف ــس چــرا ای باشــد، پ
اصلی تریــن متحــداِن آقــای غنــی بــه شــمار 
ــد، حــاال در حــاِل جــدا شــدن از او  می رفتن

ــتند؟  هس
در  ملــی  وحــدت  دولــت  این کــه  در 
موقعیتــی بســیار خطرنــاک و شــکننده قــرار 
گرفتــه، هیــچ شــبهه یی وجــود نــدارد؛ ولــی 
از ســوی دیگــر هیــچ حرکــِت مثبــت و 
قابــل توجهــی نیــز از ســوی ارگ نشــینان بــه 
هــدِف مدیریــِت وضعیــت و آرام کــردِن جــِو 
ــا ارگ  ــورد. گوی ــم نمی خ ــه چش ــب ب ملته
ــاِی  ــه چیزه ــتش ب ــوری پش ــت جمه ریاس
ــی  ــاًل بحران ــه اص ــت ک ــرم اس ــری گ دیگ
بــودن وضعیــت را درک نمی کنــد. شــاید 

دل خوشــی آقــای غنــی بــه حضــور نیروهای 
خارجــی در کشــور باشــد کــه فکــر می کنــد 
بــه هیــچ صــورت ایــن نیروهــا نمی گذارنــد 

ــرون شــود. ــرول بی ــت از کنت ــه وضعی ک
ــکه را  ــک روِی س ــفانه ی ــینان متأس  ارگ نش
دیــده انــد و روی دیگــِر آن را هنــوز ندیــده 
انــد. شــاید نیروهــای خارجــی بتواننــد، 
جلــو ســقوط دولــت را بــه دســِت نیروهــای 
شورشــی بگیرنــد، ولــی بــرای ایــن نیروهــا 
هــم ســخت اســت کــه چالش هــای درونــِی 
دولــت را مهــار ســازند. دولــت وحــدِت ملی 
ــا چالش هــای بســیار خطرناکــی در داخــل  ب
به ســاده گی  می تواننــد  کــه  روبه روســت 
عمــرش را کوتــاه ســازند. محاســباِت آقــای 
ــه  ــه و ب ــیار کودکان ــت، بس ــی از وضعی غن
ــن  ــای موجــود اســت. همی دور از واقعیت ه
ــاده و  ــت از کار افت ــِی دول ــۀ اصل ــاال بدن ح
بســیاری از وزارت خانه هــای کشــور بــه 

ــد.  ــده ان ــل درآم حــاِل تعطی
از جانــب دیگــر، بحــث نیروهــای امنیتــی نیز 
چالش هــای  می شــود.  گرفتــه  دســت کم 
ــج  ــی را فل ــای امنیت ــاًل نهاده ــی عم سیاس
می تــوان  حــاال  همیــن  از  می ســازند. 
عــدم  بــر  مبنــی  روشــنی  نشــانه های 
ــِی کشــور  ــای امنیت ــِت درســِت نهاده مدیری
ــای  ــود. آق ــاهد ب ــراِن آن ش را از ســوی مدی
غنــی کــه بســیار دوســت دارد در هــر 
اعلــِی  ســرقوماندان  را  خــود  ســخنرانی 
نیروهــای مســلح بنامــد، هنــوز توفیــق نیافتــه 
ــای  ــِت نیروه ــتی از وضعی ــور درس ــه تص ک
امنیتــی کشــور به دســت آورد. آن چــه را 
ــای  ــوان واقعیت ه ــه عن ــی ب ــای غن ــه آق ک
نظامــی کشــور می شــناند، تصــوراِت واهــی 
و بــه دور از واقعیــت هســتند کــه بــه وســیلۀ 
برایــش  ارگ  در  او  اطرافیــاِن  از  برخــی 
او  صحنه ســازی می شــوند و ســخنگویاِن 
ــا  ــوق و کرن ــا ب ــانه ها ب ــا را در رس ــز آن ه نی

می زننــد.  فریــاد 
آقــای غنــی بــه همــان مشــکلی دچــار شــده 
کــه ظــرف ســیزده ســال آقــای کــرزی رییس 
جمهــورِی پیشــین بــا آن روبــه رو بــود و آن 
ــی از  ــۀ خبیثه ی ــارت اســت از رشــد حلق عب
متملقــان و چاپلوســانی کــه تــالش می کننــد 
ــه  ــه او ارای ــت ب ــتی از وضعی ــور نادرس تص
ــان و  ــد اصلی ش ــه مقاص ــود ب ــا خ ــد ت کنن
حــذف دیگــران برســند. معــاون ســخنگوی 

ریاســت جمهــوری اعــالم می کنــد کــه 
ــی انجــام  ــچ کارِ پنهان ــوری هی ــس جمه ریی
ــه  ــی ک ــان روزنامه ی ــی در هم ــد، ول نمی ده
ــود،  ــردبیر آن ب ــودش س روزی روزگاری خ
ــر  ــف اتم ــه حنی ــده ک ــا ش ــی افش به تازه گ
ــک  ــه ی ــور و ب ــی کش ــت مل ــاور امنی مش
حســاب دیگــر، همــه کارۀ رییــس جمهــوری، 
در حــاِل انجــام دیدارهــای پنهــان بــا برخــی 
بــرای  کابــل  در  خارجــی  ســفارت های 
ــن  ــه گلبدی ــی ب ــای مال ــع آوری کمک ه جم
حکمتیــار رهبــر حــزب اســالمی اســت. آیــا 
چنیــن دیدارهایــی خــالف اصــول و موازیــن 
پذیرفتــه شــدۀ دولتــی نیســتند؟ آقــای اتمــر 
ــه چــه حقــی نماینده گــی حــزب اســالمی  ب
ســفارت خانه های  بــا  گفت وگــو  در  را 
ــت؟  ــه اس ــت گرفت ــر به دس ــورهای دیگ کش
ریاســت  کــه  اســت  مشــخص  کامــاًل 
را  زیــادی  پنهــاِن  کارهــای  جمهــوری 
ــع  ــد مناف ــا می توان ــه حت ــد ک ــام می ده انج
خطــر  بــا  را  آن  متحــداِن  نزدیک تریــن 
روبــه رو کنــد. شــاید ظاهــِر قضیــۀ اختالفات 
موجــود در میــان ســران دولــت، توزیــع 
قــدرت باشــد ولــی مشــکالِت موجــود ابعــاد 
دیگــری نیــز دارنــد کــه بــه عملکــرد رییــس 
ــوط  ــراد او مرب ــن اف ــوری و نزدیک تری جمه

می شــوند. 
ریاســت  عملکــرد  از  کــه  نارضایتی یــی 
توجیــه  بــا  آمــده،  به وجــود  جمهــوری 
نمی شــود.  حــل  رســانه یی  کردن هــای 
بــه  بایــد  معضــل  ایــن  حــِل  بــرای 
ــد  ــده و قانونمن ــه ش ــم های پذیرفت مکانیسـ
ــر معــاون مجلــس  متوســل شــد. ظاهــر قدی
کــه  اســت  داده  هشــدار  نماینــده گان 
بی شــعوری سیاســِی برخــی رهبــران دولــت، 
باعــث وخامــت اوضــاع امنیتــی شــده اســت. 
ایــن کامــاًل حــرِف درســت و منطقــی اســت؛ 
زیــرا اگــر ایــن افــراد شــعور سیاســی 
ــِت کشــور  ــد وضعی ــدون تردی می داشــتند، ب
چنیــن بــا بحران هــای ویرانگــر مواجــه 

 . نمی شــد
آقــای غنــی در دو ســاِل گذشــته نشــان داده 
کــه در موجودیــت تیم هــای کاری نیــز قــادر 
ــه روزی  ــرِی کشــور نیســت، وای ب ــه رهب ب
ــود و  ــرف ش ــدرت را متص ــاًل ق ــه او کام ک
دیگــر بــه هیــچ فــردی اجــازه ندهــد کــه در 

امــورِ کشــورداری مداخلــه کنـــد! 
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احمد عمران

انحصارگــرایی
 کـه شـاخ و ُدم نـدارد!

 

سیگار  یا  افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  ویژۀ  بازرس  دفتر 
گزارش داده که شمارِ کشته شده گاِن نیروهای مسلح افغانستان 
در ساِل جاری به ۵۵۲۳ نفر رسیده است و نیز ۹۶۶۵ نفِر دیگر 
که  می شود  اعالن  شرایطی  در  گزارش  این  شده اند.  زخمی 
جنگ و ناامنی در سراسِر کشور اوج گرفته و نیروهای امنیتی 

هم سرگرمِ مبارزه در برابر دشمناِن وطن اند. 
کشور  مسـلِح  نیروهای  تلفات  سیگار،  گزارش  به  توجه  با 
مسلمًا  که  است  یافته  افزایش  درصد   ۹ گذشته  ماه  دو  طی 
گزارش،  این  نیست.  خوبی  خبِر  ما  امنیتِی  نهادهای  برای 
امنیتِی  مسوالن  و  سیاست مداران  برای  را  هشدارباش  زنِگ 
و  رهبری  ضعِف  زیرا  است؛  درآورده  صدا  به  افغانسـتان 
ناتوانِی آنانی که در رأِس نهادهای امنیتی کشور تکیه زده اند 
نفودِ  سایۀ  در  که  اداری یی  فساد  و  سیاسی  معامالِت  نیز  و 
میادیِن  بر  را  تأثیرش  خورده،  رقم  زیردستان شان  و  رهبران 

جنگ گذاشته و می گذارد. 
گزارش  شرایطی  در  امنیتی  نیروهای  تلفاِت  آمار  رفتِن  بلند 
می شود که نهادهای امنیتِی کشور در سطح بودیجه بلندترین 
مصرف را دارند و این یعنی: این نیروها محروم از امکانات 

نیستند ولی این امکانات به گونۀ درست مدیریت نمی شود. 
برابِر  در  جنگ  بحِث  به  تاریخی  نگاهِ  یک  دیگر،  جانب  از 
طالبان نشان می دهد که میزاِن افزایش تلفاِت نیروهای امنیتی 
تنها در یک سال گذشته، بیشتر از ُکِل تلفاتی ست که نیروهای 
داشته اند.  طالبان  برابر  در  ربانی  استاد  دولت  ملِی  مقاومِت 
امروزی و شاید  امکاناِت  نبودِ  آنان در  این در حالی ست که 
دشمنانی  برابر  در  به تنهایی  امروزی،  امکاناِت  درصد  پنج  با 
گرفته  قرار  آنان  برابر  در  جهان  تمامِ  امروز  که  می رزمیدند 
است. در آن زمان، یعنی در ُکِل دوران مقاومت که شامِل چند 
سال نبرد و ایستاده گی  می شود، بیش از سه صد نفر در برابِر 
از  به مراتب کمتر  نیز  طالبان کشته نشدند و تعداد زخمی ها 
آن چیزهایی ست که امروز اتفاق می افتـد. اما در برابر، طالبان 
بیشترین تلفات را در تقابل با نیروهای مقاومت داشتند و از 

شدِت تلفاِت زیاد به ستوه آمده بودند. 
یازدهِم  و  سنبله  هجدهم  رویداد  با  که  دیدیم  متأسفانه  اما 
سپتمبر و تغییر صفحۀ سیاسی کشور، مجاهدین زیر پوشِش 
برنامه هایی مانند دی دی آر از صحنه کنار زده شدند و تلفات 

نیروهای امنیتِی کشور سیر صعودی به خود گرفت. 
دورۀ  در  کشور  تلفاِت  بودِن  پایین  دلیل  اصلی ترین  مسلمًا 
و  ساختار  و  تروریسم  با  مبارزه  برای  راسخ  ارادۀ  مقاومت، 
را  آن  کشور  ملِی  قهرمان  که  بود  نظامی یی  درسِت  سنجِش 
سامان  داده بود. در آن زمان، همه یک دل و یک صـدا در برابِر 
مدیریِت  مددِ  به  و  بودند  گرفته  قرار  خطرناک  دشمِن  یک 
درسِت شهید مسعود و صداقِت فرماندهان و سربازان، در برابر 
یک لشکِر بزرِگ چندملیتی می رزمیدند و حماسه می آفریدند.

اما متأسفانه امروز دیگر آن رهبری وجود ندارد و آن اخالص 
بلندترین  به  اکنون نسبت  نیز رخت بسته است.  پاکیزه گی  و 
مقام ها نیز ظن و گماِن همکاری با دشمن مطرح است و این 

یعنی: اوج و عمِق فاجعه! 
مسلمًا نفودِ ستون پنجِم دشمن در ساختارِ حکومت و نهادهای 
نظامی، بزرگ ترین عامِل تلفاِت سربازاِن کشور و عدمِ دستیابی 
مقاومِت  در  آن که  حال  می آید.  حساب  به  قاطع  پیروزِی  به 
دیروز، مقاومت گران همه اعتمادِ کامل به رهبرِی جنگ داشتند 
و مطمین بودند که هرگز با خوِن آن ها معامله صورت نخواهد 

گرفت. 
اکنون با عنایت به تجارِب نیِک آن دوره، می توان حکم کرد که 
تنها راهِ مهارِ تلفات نیروهای خودی و مدیریِت درسِت جنگ 
این است که اشخاص و افرادِ صادق و میهن دوست در رأِس 
دشمن  نفوذِی  شاخه های  تا  شوند  گماشته  امنیتی  نهادهای 
خشک و خنثا گردد و جبهاِت جنگ نیز از محاصرۀ باندهای 
است  این صورت  در  تنها  بیرون شود.  و خیانت کار  مافیایی 
سربازاِن  پیروزمندانۀ  و  سالم  بازگشِت  به  امیـد  می توان  که 
رشیدمان از میـدان های نبرد در شمال و جنوِب کشور داشته 

باشیم. 

تلفات یک سالۀ نهادهای امنیتی
چندین برابر ُکِل تلفات نیروهای 

مقاومت در برابر طالبان است

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1891   د  و   شنبه      10عقرب  /     آ با  ن        y    1395   29 محرم  الحرام y 1437   30 ا و کتو بر  2016
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گروه مشترک کاری جامعۀ مدنی:

رهبری حکومت وحدت ملی کارایی ندارد

اعضای گروه مشترک کاری جامعۀ مدنی 
می گویند، افزایش اختالفات میان رهبران 
نگرانی  موجب  ملی  وحدت  حکومت 

شهروندان شده است.
حکومت  سران  مدنی،  فعاالن  گفتۀ  به 
به جای پرداختن به وظایف اصلی شان که 
کشور  اوضاع  به  دادن  سروسامان  همانان 
که  می پردازند  مسایل حاشیه یی  به  است، 
وضعیت خطرات جبران ناپذیری را متوجه 

آیندۀ افغانستان می سازد.
فعاالن مدنی در نشستی از نخبه گان سیاسی 
افغانستان خواستند تا برای بیرون رفت از 
چالش های موجود در کشور، دست به کار 

شوند و چاره یی بجویند.
انتخابات  بنیاد  رییس  ایوب زاده،  نعیم 
تیفا دیروز )یک شنبه،  یا  افغانستان  شفاف 
۹ عقرب( در یک نشست خبری گفت که 
حساس  بسیار  کشور  در  جاری  وضعیت 
سران  میان  اختالفات  وجود  و  است 
بزرگ  پروسۀ  تا  شده  باعث  حکومت 

آسیب ببیند.
میان  اختالفات  ایوب زاده:  آقای  گفتۀ  به 
تأثیر منفی روی نیروهای  سران حکومت 
و  داشت  خواهد  سرمایه گذاری  و  امنیتی 
جامعۀ جهانی را نسبت به تعهدات اش به 

باردیگر  و  سازد  بی اعتبار  افغانستان  مردم 
شهروندان قربانی بدهند.

مدیریت  که  می افزاید  تیفا  نهاد  رییس 
و  ندارد  کارایی  ملی  وحدت  حکومت 
افغانستان را  ادامۀ این نوع حکومت داری 

به بحران می کشاند.
آقای ایوب زاده مسووالن حکومت وحدت 
ملی را در پیش برد کارهای حکومت داری 
سیاسی  چهره های  از  و  می داند  ناکام 
بیرون از حکومت می خواهد تا برای حل 
چالش های افغانستان راه حل جستجو کنند.
دیگر  عضو  روفی  خلیل  حال،  این  در 
این  گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی در 
نشست گفت: باوجود آن که در پانزده سال 
گذشته، بیشترین قربانی را برای تمرین و 
نهادینه شدن نظام مردم ساالری داده ایم، اما 
تاهنوز در فضایی به سر می بریم که سران 

حکومت افکار غیر دموکراتیک دارند. 
که  کسانی  می کند:  تأکید  روفی  آقای 
قدرت  رأس  در  مردم  رأی  از  استفاده  با 
به  پرداختن  درگیر  دوباره  می گیرند،  قرار 
و  می شوند  خود  تباری  و  حزبی  منافع 
صدمه  را  افغانستان  آیندۀ  وضعیت  این 

می رساند.
به  تا  می خواهد  حکومت  سران  از  او 

خواست های برحق شهروندان توجه کنند 
را  کشور  موجود  چالش های  بکوشند  و 

حل کنند. 
مدنی  جامعۀ  متجمع  رییس  رفیعی،  عزیز 
پایان  ختم  که  گفت  نشست  این  در 
وظایف  اساسی ترین  از  اعتماد  بحران 
این  زمانی که  تا  و  ملی  وحدت  حکومت 
دولت  کارایی  باشد،  داشته  وجود  بحران 

محسوس نمی باشد.
و  حرف ها  می افزاید:  رفیعی  آقای 
باید  نظام  بخش های  تمامی  مالحظات 
شنیده و به آن پرداخته شود و چالش ها به 

صورت شفاف حل شود.
سامانۀ  می کند:  تأکید  مجما  رییس 
نتیجه  کشور،  در  تک روی  حکومت داری 
جدیدی  فاز  داخل  افغانستان  و  نمی دهد 
از انکشاف و توسعه شده و نظام سیاسی 

نمی تواند همانند گذشته بماند. 
ادامۀ  پیامدهای  برشمردن  با  رفیعی  آقای 
ملی  وحدت  حکومت  کنونی  روند 
می گوید: دوام این وضعیت در بُعد امنیتی، 
زیان های  اجتماعی،  و  سیاسی  اقتصادی، 
زیادی را متوجه افغانستان خواهد ساخت.
در  مدنی  جامعۀ  مشترک  کاری  گروه 
خبری  اعالمیه  باپخش  نشست  این  پایان 
وحدت  حکومت  مسووالن  که  گفتند 
از  را  خود  درونی  اختالفات  باید  ملی 
کنند  حل  قانونی  و  مسالمت آمیز  راه های 
و با رعایت حقوق شهروندی تمام افراد، 
تاوان  پرداخت  به  وادار  را  شهروندان 
خواست های تیمی، گروهی و سمتی خود 

نسازند.
انکشاف  اصل  و  عدالت  گرفتن  نظر  در 
متوازن در همه پروژه های انکشافی که بر 
تبعیض  احساس  آن هیچ شهروندی  بنیاد 
کاری  گروه  دیگر  خواست های  از  نکند، 

مشترک جامعۀ مدنی در این نشست بود.
 

ناجیه نوری  
در دو ماه اخیر سال روان، معادل هشت سال 
گذشته خشونت و بدرفتاری علیه خبرنگاران 
گرفته  صورت  کشور  رسانه های  کارمندان  و 

است.
مسووالن در دفتر نی می گویند: حکومت باید 
پاسخ گوید که چرا و به چه دلیل خشونت و 
بدرفتاری علیه خبرنگاران نسبت به سال های 

گذشته به مراتب بیشتر شده است.
درسراسر  گفتند:  همچنان  نی  در  مسووالن 
افغانستان 8۵ مورد خشونت دیگر نیز در برابر 
ثبت  به  گروهی  و  انفرادی  طور  خبرنگاران 

رسیده است.
موضوع  کردند:  تاکید  همچنان  آنان 
  1۳ مجموع  در  امسال  این که  تکان دهنده تر 
مورد قتل خبرنگاران نیز شامل این رقم شده 

است.
 صدیق اهلل توحیدی مسوول دفتر نی می گوید: 
ارقام به دست آمده، نشان می دهد که در دوماه 
وکارمند  خبرنگار  تن   ۲۹۲ مجموعأ  گذشته 
رسانه یی به خاطر تهدید وخشونت حتا موقتًا 
مجبور به ترک وظایف و نیز ترک محل کار 

ومحل زنده گی شان شده اند.
توحیدی که روز گذشته 8 میزان/ مهر در یک 
کرد:  تأکید  می گفت،  سخن  خبری  نشست 
درسال  که  می دهد  نشان  نی  دفتر  یافته های 
خبرنگاران  بی سابقۀ  طور  به  میالدی،  روان 
در چهار والیت کشور  رسانه یی  کارمندان  و 
شدیداً مورد تهدید و بدرفتاری قرار گرفته اند.

او افزود: براساس ارقام ثبت شده در دفتر "نی" 
به تعداد ۹۶ خبرنگار در والیت قندوز، ۷۵ تن 
در  تن هم   1۳ و  درفراه  تن  هلمند، 1۰8  در 
والیت ارزگان دراثر فشارهای فزایندۀ تهدید 

وظایف  ترک  به  مجبور  مؤقت  بطور  آمیز؛ 
ومحل شان شده اند.

مجموع  در  عمومی  طور  به  گفت:  توحیدی 
 ۳۷۷ تعداد  به  میالدی  روان  سال  جریان  در 
مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته 
است که هرگاه این رقم را با سال های گذشته 
برابر  رقم  این  که  می شود  دیده  کنیم  مقایسه 
با مجموع خشونت هایی است که در 8 سال 

گذشته به وقوع پیوسته است. 
او تاکید کرد: در 1۵ سال گذشته طور اوسط 
۴8 مورد خشونت علیه خبرنگاران اتفاق افتاده 
امسال  خشونت های  حساب،  این  با  که  بود 
نسبت به سال های گذشته به مراتب باال رفته 

است.
گوید  پاسخ  باید  دولت  گفت:  همچنان  او 
حکم  نیز  و  نافذه  قوانین  موجودیت  با  که 
جدید رییس جمهور درباره حق دسترسی به 
وظیفه یی  و  ازخبرنگاران  وحمایت  اطالعات 
خبرنگاری واطالع رسانی چرا و به چه دلیل 
سال های  به  نسبت  بدرفتاری  و  خشونت 
یافته  افزایش  ازپیش  بیشتر  مراتب  به  گذشته 

است. 
در  خبرنگاران  برابر  در  خشونت ها  افزایش 
حالی اعالم می شود که جامعۀ خبرنگاری در 
دادن  "پایان  جهانی  روز  از  تجلیل  آستانه یی 
برعلیه خبرنگاران"  ازمجازات جرایم  معافیت 

قرار دارد.
جداً  مربوطه  ازمراجع  "نی"  مناسبت  بدین 
تقاضا می کند که نتایج بررسی پرونده های که 
فرستاده  قضایی  و  عدلی  کشفی،  نهادهای  به 
رسیدگی  آن ها  به  زودتر  هرچه  است،  شده 
بررسی  تحت  را  ها  پرونده  این  و  کرده 

وتعقیب عدلی قرار دهند.

دیده بان رسانه های آزاد افغانستان:

خشونت علیه خبرنگاران در سال  جاری 
برابر با 8 سال گذشته است

هارون مجیدی

ابوبکر صدیق
علـت بلنـد رفتـن قیمت مـواد نفتـی، کاهـش عرضه و 

افزایـش تقاضـا در بازارهای کشـور اسـت.
مسـووالن در وزارت تجـارت، صنایـع و مـواد نفتـی، 
علـت افزایـش بهـای مـواد نفتـی را در کشـور افزایش 

تقاضـا می داننـد.
اما یـک عضو کمیسـیون اقتصادی مجلـس نماینده گان 
دلیـل افزایـش قیمـت مـواد نفتـی در بازارهای کشـور 
را نبـود نهادهـای نظارتـی بـاالی وارد کننـده گان مواد 

نفتـی از طـرف دولـت می داند.
شـرکت های  میـان  بندهـا  و  زد  کـه  دارد  بـاور  او 
واردکننـدٔه مـواد نفتـی و مسـووالن دولتی باعث شـده 

تـا بهـای مـواد نفتـی در کشـور افزایـش یابـد.
در  مایـع  گاز  کیلـو  یـک  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بازارهـای کشـور بـه بیـش از ۷۰ افغانی افزایـش یافته 

. ست ا
مسـافر قوقنـدی سـخنگوی وزارت تجـارت، صنایع و 
مـواد نفتـی در مصاحبـه روزنامـٔه مانـدگار می گویـد: 
افزایـش بهای مـواد نفتـی در بازارها به علـت تقاضای 

بیشـتر شـهروندان است.
آقـای قوقنـدی افزایـش بهـای مـواد نفتی را در کشـور 
کاهـش عرضـه و تولید کشـور ترکمنسـتان می داند که 
شـرکت های افغانسـتان از آن مـواد نفتـی وارد می کنند 
کـه در حـال حاضـر بـه کاهـش عرضـه در آن کشـور 

شـده اند. مواجه 
آقـای قوقنـدی خاطـر نشـان کـرد: در صحبت هایی که 
بـا کشـورهای ایـران و قزاقسـتان صـورت گرفتـه این 

مشـکل بـه زودی حـل خواهد شـد.
بـه گفتـٔه او، در حال حاضر به پیمانـه زیاد محموله های 
مـواد نفتـی بـه مرزهـا حیرتـان و تورغنـدی مواصلت 
کشـور  وارد  دیگـر  روز  چنـد  تـا  کـه  اسـت  کـرده 

می شـوند.
سـخنگوی وزارت تجارت بیان کرد که وزارت تجارت 
ذخایـر مـواد نفتـی را در کابل و برخی شـهرهای دیگر 
دارد کـه در صـورت ضـرورت از آن اسـتفاده خواهـد 

کـرد که بهـای مـواد نفتی را کاهـش دهد.
او گفـت: به خاطـر تغییـر نـام تصـدی مـواد نفتـی در 
وزارت تجـارت، رییـس جمهـور حکمـی را در مـورد 
صـادر کـرده ولـی تـا هنوز ایـن تصدی در جـای خود 

اسـت. باقی 
اقتصـادی  کمیسـیون  عضـو  صمیـم  اهلل  سـمیع  امـا، 
مجلـس نماینـده گان می گویـد: عوامـل مختلـف وجود 
دارد کـه باعـث بلندرفتـن مـواد سـوختی به خصـوص 
مـواد نفتـی در فصـل سـرما می شـود کـه یکـی از این 
علل هـا نبـود نظـارت بـه بازارهـا از طـرف حکومـت 

. ست ا
آقـای صمیـم افـزود: در داخـل حکومـت هیـچ نهادی 

وجـود نـدارد کـه از مـواد نفتـی در زمسـتان نظـارت 
داشـته باشـد. حتا در صادرات و واردات مـواد نفتی از 
بیـرون کشـور دولـت مداخله می کنـد و سـفارتخانه ها 
نیـز در آن مداخلـه می کننـد و از شـرکت های تجارتـی 
آن کشـورها می خواهنـد کـه به یک شـرکت مشـخص 

بدهد. گاز 
ایـن عضو کمیسـیون اقتصـادی مجلس یکـی از دالیل 
دیگـر بلند رفتن بهـای مواد نفتی را نبـود هماهنگی در 
میـان تجـار عنـوان کـرده افـزود کـه میان شـرکت های 
نـدارد و  وارد کننـدٔه نفـت هماهنگـی کامـل وجـود 
رقابت هـای ناسـالم در میـان تجـار باعـث می شـود که 

مـواد نفتـی در بازارهـا بلنـد برود.

بـه گفتـٔه او، در داخـل نظـام حکومتـی افغانسـتان یک 
اسـتراتیژی بـرای کنتـرول عرضه و تقاضـا وجود ندارد 
و حکومـت نیـز طـرف دار افزایش مواد نفتـی در فصل 

است.  ما  سـر 
او می گویـد کـه ریاسـت تصدی نفتـی وزارت تجارت 
و صنابـع کـه بخشـی از نفـت و گاز را در بـازار تحت 
نظـارت قـرار مـی داد؛ اما اخیـراً رییس جمهـور تالش 
کـرده کـه این ریاسـت را بـردارد و در عوض شـرکت 
مـواد نفتـی ایجـاد کند کـه ایـن کار باعث می شـود که 
تـا نظـارت داشـتن بـه بـازار از دسـت وزارت بیـرون 
شـود، چـون یـک شـرکت نمی تواند سـایر شـرکت ها 

را تحـت نظارت داشـته باشـد.
آقـای صمیـم خاطرنشـان کرد که یک شـرکت سـهامی 
یـا خصوصـی کـه جـای یک نهـاد دولتـی را بگیـرد از 
نـگاه قانـون حـق نـدارد که سـایر نهادهـای خصوصی 
را نظـارت کنـد؛ امـا رییـس جمهـور حکم داده اسـت 
کـه ریاسـت تصـدی مـواد نفتی به شـرکت مـواد نفتی 

تعویض شـود.
ایـن عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس تأکیـد کـرد 
مشـکالت موجـود مـواد نفتـی در بازارهـا و چالش هـا 
باعـث شـد تـا مجلـس روز سـه شـنبه آینـده وزیـر 
تجـارت وصنایـع را بـه کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 
نماینـده گان فـرا بخوانـد تـا بتوانیم در مورد مشـکالت 
مـردم و افزایـش بهـای مـواد نفتـی صحبتـی با ایشـان 

باشیم.  داشـته 
این در حالی اسـت که روز گذشـته نیـز برخی از اعضا 
مجلـس نماینـده در نشسـت عمومـی از افزایـش بهای 
مـواد نفتـی در بازارها ابـراز نگرانی کرده مسـووالن را 

متهـم به بـی کفایتـی در نظارت از بـازار کردند.
علـی اکبـر قاسـمی یـک تـن از اعضـا مجلس بـا متهم 
کـردن مسـووالن دولتـی بـه زد و بندها با شـرکت های 
وارد کننـدٔه نفـت، گفـت کـه بایـد ایـن مسـووالن بـه 
مجلـس فـرا خوانـده شـوند تـا در برابر مسـوولیت که 

دارنـد پاسـخ گو باشـند.

سخنگوی وزارت تجارت و صنایع:

ACKUبه زودی قیمت گاز پایین می آید



ــد  ــی دروغ می گوین ــه به راحت ــده. هم ــر ش ــن همه گی ــا دروغ گفت ــن روزه ای
ــن  ــد. دروغ گفت ــدا نمی کنن ــم پی ــایندی ه ــاس ناخوش ــچ احس ــه هی درحالی ک
بــرای برخــی افــراد مثــل غــذا خــوردن و آب نوشــیدن شــده اســت. امــا ایــن 
خــوی ناپســند، علت هــای متعــددی می توانــد داشــته باشــد، شــاید یــک دلیــِل 
مهــم ایــن باشــد کــه حــاِل مــا اصــاًل خــوب نیســت. ایــن مطلــب بــه علت هــای 
اصلــِی ایــن معضــل می پــردازد. بــا مطالعــۀ ایــن نوشــته، شــاید تغییــرات مثبتــی 

ــود.  ــاد ش ــان ایج در زنده گی م
دروغ می گوییم تا خودمان را خوب جلوه دهیم 

ــع  ــند. در واق ــر برس ــه نظ ــوب« ب ــد »خ ــت دارن ــان ها دوس ــۀ انس ــًا هم تقریب
ــه  ــن اســت ک ــرای همی ــند، ب ــه باش ــوِل هم ــد مقب ــًا دوســت دارن انســان ها ذات
ــه  ــی ب ــای مهربانانه ی ــن، دروغ ه ــت گفت ــای راس ــع به ج ــیاری از مواق در بس
دیگــران می گوییــم تــا آن هــا حــس خوبــی داشــته باشــند و یــا حداقــل دچــار 
ــا دوســت تان قــرار  حــس بــدی نشــوند. بــرای مثــال: شــما پــس از مدت هــا ب
ــد متوجــه  ــی او را می بینی ــد، وقت ــح بروی ــد و تفری ــا هــم ببینی ــا ب ــد ت می گذاری
می شــوبد کــه خیلــی پیــر شــده، حداقــل ۵ کیلوگــرام بــه وزنــش اضافــه شــده 
ــوان و  ــاًل ج ــرده ای، کام ــی نک ــاًل فرق ــو اص ــد؟ »ت ــه او می گویی ــا ب ــت، ام اس
زیبــا مانــده ای.« در واقــع دروغ می گوییــد تــا بــه احساســاِت او صدمــه نزنیــد. 
امــا مشــکل این جاســت کــه کل ایــن دیالــوگ، تصنعــی و غیــر واقعــی اســت. 
اگــر رفیــق خوبــی باشــید، بایــد بدانیــد چــه بــر ســِر او آمــده کــه باعــث تغییــر 
حالــت چهــره و شکســته شــدِن صــورِت او شــده اســت. شــما بایــد بــه عنــوان 
یــک دوســت بدانیــد چــرا او این همــه افزایــش وزن پیــدا کــرده و در صــورت 

امــکان بــه او کمــک کنیــد.

ترس از واکنش 
ــان را  ــد واقعی م ــکار و عقای ــه اف ــیم ک ــا می ترس ــی از م خیل
ــا و  ــه از واکنش ه ــاده ک ــل س ــن دلی ــه ای ــرا؟ ب ــم، چ ــان کنی بی
برخوردهــای دیگــران می ترســیم. بــرای مثــال: دوســت جدیــد 
شــما، شــما را بــه صــرف غــذا دعــوت می کنــد، همــراه او بــه 
ــا  ــت، ام ــاِب اوس ــه انتخ ــد ک ــی می روی ــتورانت چین ــک رس ی
ــی دوســت  ــای چین ــه شــما اصــاًل غذاه ــن اســت ک مســاله ای
ــه  ــد ک ــر می کنی ــد و تظاه ــان می کنی ــی از او پنه ــد، ول نداری
ــر  ــه اگ ــا مشــکل این جاســت ک ــز خــوب اســت. ام ــه چی هم
ــی  ــیاری از چیزهای ــر بس ــد، دیگ ــا او پیشــرفت کن ــان ب رابطۀت
کــه دوســت نداریــد را می پذیریــد و در مقابــل آن هــا واکنــش 
ــید  ــه می ترس ــاده ک ــل س ــن دلی ــه ای ــط ب ــد فق ــان نمی دهی نش
او از شــما ناراحــت شــود. اگــر از همــان اول بــه او می گفتیــد 
کــه غذاهــای چینــی دوســت نداریــد، یــک رابطــۀ مناســب را 
بــا او شــروع کــرده بودیــد کــه در آن نیــازی بــه دروغ گفتــن و 

ــازی کــردن نبــود.  نقــش ب

برای فرار از مخمصه و جنجال 
ایــن نــوع دروغ هــا بــرای پنهــان کــردن چیــزی بیــان می شــوند. 
در واقــع ایــن دروغ هــا قــرار اســت مانــع از گیــر افتــادِن شــما 
ــد.  ــکل باش ــک مش ــاد ی ــا ایج ــخت ی ــت س ــک وضعی در ی
ایــن نــوع دروغ هــا این گونــه شــروع می شــود »معــذرت 
ــوالً  ــه معم ــود ک ــه می ش ــزی گفت ــپس چی ــم« و س می خواه
ــن  ــک عــذر اســت. انســان های جــوان در ای ــا ی ــه ی ــک بهان ی
نــوع دروغ گفتــن تبحــر دارنــد، بــرای مثــال: وقتــی بــرای یــک 
قــرار کاری دیــر می رســند، می گوینــد: ببخشــید کــه مــن دیــر 
ــاًل  ــه مث ــا این ک ــود. ی ــدان ب ــا راه بن ــام خیابان ه ــیدم، در تم رس
می گوینــد: ببخشــید کــه دیــر آمــدم، فرزنــدم مریــض بــود و او 

ــردم. ــه شــفاخانه ب را ب
ــر نجات بخــش  ــا برخــالف ظاه ــن دروغ ه ــه ای ــد گفــت ک بای
ــرد را  ــن، ف ــه یافت ــرا در صــورت ادام خــود، مشکل زاســت. زی
ــی  ــه او را به راحت ــران ب ــاد دیگ ــرده و اعتم ــکل ک ــار مش دچ
ــاده گی  ــا به س ــن دروغ ه ــتر ای ــن، بیش ــد. در ضم ــلب می کن س

ــد.  ــل می کن ــده را خج ــرد گوین ــوند و ف ــکار می ش آش
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بخش نخست
بخش دوم

مهران موّحد
بنـی  سـقیفۀ  در  پیامبـر  گفت وگـوی صحابـۀ 
سیاسـی  رژیـم  سرنوشـت  مـورد  در  سـاعده 
رسـول  حضـرت  وفـات  از  پـس  مسـلمانان 
نشـان می دهد کـه یـاران پیامبر اسـالم، نگاهی 
واقع گرایانـه و تـوأم بـا عقالنیِت سیاسـی و در 
عیـن حـال، آینده نگرانـه بـه مسـایل داشـته اند 
و موضوعاتـی را کـه درنـگ و تأخیـر در آن ها 
جایز نیسـت، با قاطعیّت و سـرعت حل وفصل 
می کرده انـد و عواقـب و پیامدهـای کارهایی را 
کـه انجـام می داده انـد، به خوبـی مورد بررسـی 

و تدقیـق قـرار می داده انـد. 
بـا این همـه، طنـز ماجرا این اسـت کـه موضوع 
خالفـت اینـک مجـدداً در چارچـوب ذهنیّـِت 
جمعـی مسـلمانان مطـرح می شـود و دفـاع از 
نظـام خالفـت بـه همـان سـبک و سـیاقی کـه 
ادبیـاِت سـلطانی و فقـه سیاسـی سـنتِی مـا آن 
را بازنمایانـده، امـری سـتودنی تلقـی می شـود 
حسـاب  بـه  مقـدس  امـری  گذشـته گرایی  و 
می آیـد؛ گذشـته یی که اگـر بخشـی از آن قابل 
سـتایش و تمجیـد باشـد، بخش بزرگـی از آن 

شـرم آور و عیبنـاک و غیرقابـِل دفـاع اسـت.  
تاریخـِی  واقعیّـت  بـا  سـلفی گری  تفـاوت 
در  سـلفی گری  کـه  این اسـت  در  سـلف 
عیـن حالـی کـه نسـبت بـه گذشـته وفـاداری 
آن  می دهـد،  نشـان  خـود  از  شـیفته گی  و 
می کنـد  تحریـف  ناآگاهانـه  یـا  آگاهانـه  را 
و بـا اتخـاذ رویکـرد حـذف و پنهـان کاری و 
نتیجه گیری هـای  بـه  کـردن،  عمـل  گزینشـی 
بسـیار نادرسـت و خطاآمیز از تاریخ می رسـد. 
ماکـس وبـر، جامعه شـناس آلمانـی می گویـد: 
بـا وفـات بنیاد گـذار کاریزماتیـک دیـن، دیـن 
ثبـات و ایسـتایی و جمـود  بـه مرحله یـی از 
رفتـن  میـان  از  طبیعـی  معلـول  کـه  می رسـد 

اسـت. آن  کاریزماتیـِک  رهبـر 
)خالفـت  اسـالمی  خالفـت  احیـای  ادعـای 
دینـی( متضمـن امـر غریبی اسـت، چـرا که در 
پهلـوی این کـه بـا واقعیّت هـای امروزیـن در 
تعـارض و تناقـض قـرار دارد، بـا سـنّت دینی 
نیـز منافـات و ناسـازواری دارد. نظـام سـنّتی 
خالفـت، نظامـی بـود در حـال شـکل گیری و 
تکامـل امـا موفـق نشـد بـه تکامل و پیشـرفِت 
نهایـی دسـت پیـدا کنـد و تـا آخـر هـم دچار 
بـود.  اداری  و  قانونـی  جـدی  نارسـایی های 

نیـز ادعـای احیـای خالفـت در تعـارض بـا 
آموزه هـای اسـالم قـرار دارد چـرا کـه شـارع 
بـرای  را  دقیقـی  سیاسـِی  سـاختار  حکیـم، 

مسـلمانان پیشـنهاد نـداده اسـت. 
 روی ایـن حسـاب، تحمیـل الگـوی خالفـت 
اسـالمی بر مسـلمانان، در واقـع انعطاف پذیری 
اسـالم را نادیـده می گیـرد و تحجـر و جمـود 
و  سـاز  اسـالم  تاریـخ  می کنـد.   ترویـج  را 
کارهـای حکومت داری را پـرورش نداده بلکه 
اخالقیّـات و ارزش هـای کلـی حکومـت داری 
را پیشـنهاد داده و سـپس انسـان را اختیار داده 
کـه نقشـش را به عنوان جانشـینِ خدا در روی 

زمیـن ایفـا کند.
نظـر  مـورد  کـه سـاختار سیاسـی  ادعـا  ایـن 
المحالـه  اسـت،  اسـالمی«  »خالفـت  اسـالم، 
باعـث می شـود کـه مسـلمانان از کنش گـری 
جـالی  و  پُرجـوش  عرصه هـای  از  یکـی  در 
به صـورت  سیاسـت(  )میـدان  زنده گـی 
دسـته جمعی اسـتعفا کننـد و سرنوشـِت خـود 
را بـه دسـت تقدیر بسـپارند. اسـالم در عرصۀ 
را  مشـخصی  سیاسـِی  نظـام  حکومـت ورزی، 
پیشـنهاد نداده اسـت. اسـالم نه دربارۀ راه های 
تعییـن یـا گزینـش زمـام داران سـخنی گفتـه و 
نـه در خصـوص این کـه نظام دولـت و نوعیِت 
مـورد  در  نـه  و  باشـد  چه گونـه  حکومـت 
تفکیـک قـوا و نـه راجـع بـه گزینـش والی هـا 
اهـل  بـارۀ صفـات و ویژه گی هـای  در  نـه  و 
وظایف شـان  و  و صالحیّت هـا  عقـد  و  حـل 
بـا  تعـارض و مخالفـت  در صورتـی کـه در 
حاکمـان قـرار بگیرنـد و نـه در بـاب این کـه 
چـه کسـی این هـا را انتخـاب  می کنـد و نه در 
بـارۀ این کـه مـردم در نظام سیاسـی اسـالم چه 

محلـی از اعـراب دارنـد.
کـه  می دهـد  نشـان  به خوبـی  این هـا  همـۀ 
بـه  بـوده  همـراه  اسـالم  پیامبـر  خاتمیـت 
گذاشـته  آزاد  را  مسـلمانان  خداونـد  این کـه 
را  سیاسی شـان  کارهـای  خودشـان  کـه 
به سـامان کننـد و خـرد جمعـی را در راسـتای 
بـه کار  از مشـکالت روزمّره شـان  گره گشـایی 
گمارنـد. بـا همـۀ ایـن خألهـای دسـتوری یی 
کـه نظـام خالفـت گرفتـار آن هاسـت، پاره یی 
نـدای  سـلفی گری  جریـان  طـرف داران  از 
احیـای خالفـت اسـالمی را درمی دهنـد و آن 
را بـه عنـوان یگانه سـاختار مطلـوب سیاسـی 
هیجـان  و  بـا شـور  و  و  می داننـد  اسـالم  در 
راشـد  »خالفـت  برپایـی  از  توصیف ناپذیـر، 

می آورنـد. میـان  بـه  سـخن  ششـم« 
بـه  کـه  داریـم  آن  سـِر  آغـاز  در  این جـا  در 
تجربـۀ تاریخـی خالفـت بپردازیم تـا این نکته 
روشـن شـود که خوانش سـلفی ها از خالفت، 
خوانشـی برخاسـته از برداشـتی ناقص و نارسا 
از خالفـت اسـت و تصویری کـه آن ها از نظام 
و  کـج  تصویـری  می کننـد،  عرضـه  خالفـت 

است. ناراسـت 
تـا  تاریخـی  تجربـۀ  از  اسـالمی«  »خالفـت 

فقهـی  نظریه پردازی هـای 

دربـارۀ  مسـلمانان  مـا  جمعـِی  قضاوت هـای 
خالفت شـدیداً گرفتار اختالف و دودسـته گی 
جـدی اسـت. در ایـن زمینـه نخبـگان جهـان 
اسـالم، بیشـتر از دیگـران بـا هـم ناسـازواری 
محمـد  مثـاًل  می دهنـد.  نشـان  اختـالف  و 
رشـید رضـا، شـاگرد شـیخ محمـد عبـده، بـه 
ایـن بـاور اسـت کـه برپاسـازی نظام سیاسـی 
پیشـرفِت  شـرط  نخسـتین  خالفـت،  کهنـۀ 
جامعه هـای اسـالمی و نجات آن هـا از بیماری 
عقب مانده گـی اسـت. رشـید رضا می نویسـد: 
»عـالج شـفابخِش ایـن درد و درمان ریشـه کن 
کننـدۀ ایـن بیمـاری واگیـردار، همانـا احیـای 
منصـِب امامـت از طریـق اعـادۀ سـلطۀ اهـل 
حل وعقـد به منظـور برپایی حکومت اسـالمی 
راسـتین اسـت.« )الخالفـۀ، ص۷۷(. همـو در 
جـای دیگـری می نویسـد: »اگر ما به ریسـمان 
اکنـون  می زدیـم،  چنـگ  خالفـت  محکـم 
 )۵۵ می بودیم.«)همـان، ص  جهـان  سـرداران 
علـی  مثـل  کسـی  کـه  حالی اسـت  در  ایـن 
عبدالـرازق برعکـس رشـید رضا مدعی اسـت 
کـه :»مـا نیـازی بـه ایـن خالفـت نداریـم نـه 
بـرای به سـامان کـردِن امـور دیِن مـا و نه برای 
سامان بخشـی بـه مسـایِل دنیایـِی مـا. خالفـت 
همـواره بـه مثابـۀ نگون بختی و بلیه یـی بزرگ 
بـر اسـالم و مسـلمانان بوده اسـت.« )االسـالم 

واصـول الحکـم، ص 1۳۶( 
همیـن  عیـن  اختالف هـا،  همیـن  تـداوم  در 
داسـتان را در میـان تـودۀ مـردم هـم می تـوان 
از  مـردم،  از  بزرگـی  بخـش  هم اکنـون  دیـد. 
تطبیـق و اجـرای شـریعت دفـاع می کنند، حال 
آن کـه بخشـی از آن هـا طرف دار برپایـِی دولت 

هسـتند. مدنی 
بـه جهـِت این کـه ارزیابی هـا و داوری هـا در 
از  مانـده  به جـا  اسـالمِ  سیاسـی  نظـام  مـورد 
سـنّت اسالمی یکسـان نیسـت، ما ناگزیریم که 
از نزدیـک بـه مطالعـۀ نظام »خالفت اسـالمی« 
بپردازیم و مسـتندات تاریخـی و نصی و فقهِی 
آن را مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار دهیـم تـا 
و  دل بخواهانـه  قضاوت هـای  گرفتـار  مبـادا 

بی مبنـا دربـارۀ سـنّت اسـالمی شـویم. 
مسـلمانان  تاریـخ  در  سیاسـی  نظـام  مسـألۀ 
بـه مسـایل بسـیار مهـِم دیگـر گـره خـورده 
کـه کاوش و تعمـق دربـارۀ آن هـا بـرای مـا 
برداشـت و تصـوری درسـت از سرشـِت ایـن 
رژیـم و مراحـِل تکوین و تحول و دگردیسـی 
بـه دسـت  آن  نظـری و عملـِی  پیامدهـای  و 
مفهـوم  مسـایل،  ایـن  مهم تریـن  می دهـد. 
صفـاِت  و  شـروط  و  آن  حکـم  و  خالفـت 
و  وی  صالحیت هـای  و  وظایـف  و  خلیفـه 
خالفـت  منصـب  برعهده گیـری  چگونه گـی 
)از طریـق جانشـینی یـا از راه والیـت عهـد( 
و مکانیسـم بیعـت )مسـؤولیت های زمـام دار و 
رعیّـت و محدوده یـی که الزم اسـت که مردم، 
سـرانجام  و  کننـد(  پیـروی  را  سـلطان/خلیفه 

حل وعقـد. اهـل  ویژه گی هـای 
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افسـر رهبین
پـس از انجـام »صوفـی فسـتیوال« کـه بـه تاریـخ 1۴ تا 1۶ 
مـاه اکتوبر در »جیپـور« برگزار گردید، بنـده اقامِت کوتاهی 
نیـز در دهلی داشـتم. رییس شـعبۀ فارسـی دانشـگاه دهلی 
جنـاب آقـای پروفیسـور عبدالعلیـم اشـرف خان، و جنـاب 
پروفیسـور عبدالحق معـاون اکادمی اقبال)هنـد(، برنامه های 
رونمایـی را بـرای ترجمه هـای »بـال جبرئیـل« و »ضـرب 

کلیـم« در ایـن دو نهـاد معتبـِر ادبی برگـزار نمودند.
در محفلـی کـه از سـوی اکادمـی اقبال برگـزار گردیده بود، 
چندیـن تـن از اقبال شناسـان و پروفیسـوراِن دانشـگاه های 
دهلـی، جواهـر لعـل نهـرو، همـدرد، جامعـه و شـماری از 
دانشـجویان و فرهنگیـان و ادب شناسـاِن ایـن دانشـگاه ها 
اتشـۀ  ایـران،  فرهنگـی  رایـزن  بودنـد.  ورزیـده  شـرکت 
فرهنگـی افغانسـتان و چنـد تـِن دیگـر از دیپلومات هـای 
سـفارت افغانسـتان در دهلـی نیـز در ایـن محفـل حضـور 

بودند.   یافتـه 
در آغـاز محفـل، پس از تالوت کالم الهی، آقای پروفیسـور 
عبدالحـق معـاون اکادمـی اقبال)هند(، پیرامون اقبال و شـعر 
و  نمـود  مبسـوطی  و  گسـترده  صحبـت  او  شـخصیِت  و 
ترجمه هـای ایـن دو اثـر را بـرای پژوهنـده گاِن زبان هـای 
فارسـی و اردو، خیلـی بـاارزش و سـودمند خوانـد. او در 
پایـان سـخنان خـود، ضمـن آن کـه ایـن ترجمه هـا را کارِ 
بزرگـی در گسـترۀ اقبال شناسـی عنـوان کـرد و از روانـی و 
زیبایـی بیـاِن ایـن ترجمه هـا یـادآور شـد، نقـد و نظرهایی 
نیـز ارایـه نمـود؛ از جملـه این کـه، غزل هـای ایـن دو اثـر 
نبایـد نام گـذاری می شـدند. پروفیسـور عبدالحـق ایـن کار 
را خـالف اصـِل امانـت داری در ترجمـه عنـوان کـرد. امـا 
اقبال شناسـان و اسـتاداِن حاضـر در محفل، بـه رد و یا تأیید 
نظـر ایشـان نپرداختنـد؛ بل شـماری از ایشـان در گفت وگو 
بـا بنـده، نام گـذاری غزل هـا را یـک کارِ سـودمند خواندند.

بـا آن کـه در پیش گفتـار ایـن ترجمه هـا، انگیـزۀ نام گـذارِی 
غزل هـا تذکـر یافته اسـت، برای روشـنی بیشـتر، یکی ـ دو 
مـورد را به ایشـان توضیح دادم. نخسـت این کـه در روزگار 
اقبـال، شـاعران زبـان فارسـی و اردو، بـر غزل هـای خـود 
نـام نمی گذاردنـد. دوِی دیگـر این کـه، غزل هـا از واژه هـا 
و  گردیده انـد  نام گـذاری  غزل هـا  داخـِل  ترکیب هـای  و 

ایـن کارِ پژوهنـده گان را در رویکـرد بـه اشـعارِ اقبال کمِک 
فـراوان خواهـد کرد. 

موضـوع امانـت داری در ترجمـه نیـز بیشـترینه در حفـظ 
و نگه داشـت و بازتـاِب پیـام مطـرح می باشـد، تـا ایجـاد 
دگرگونـی در شـکل؛ زیـرا وقتی یک شـعر منظـوم می تواند 
بـه نثـر ترجمه گردد، گذاشـتن نام بر شـعر نیـز در محتوای 

آن هیـچ تأثیـِر منفـی برجـا نخواهد گذاشـت.
پـس از آن کـه پروفیسـور اشـرف خان در مـورد آشـنایی بـا 
بنـده از سـال های مأموریـت در هنـد قصـه کرد، فشـرده یی 
از زنده گی نامـه و کارنامـۀ ایـن کمتریـن را قرائـت نمـود و 
سـپس چندیـن تـن از اقبال شناسـان و اسـتادان در زمینـۀ 
تشـنه گاِن  بـرای  او  اثرهـای  ایـن  ترجمـۀ  ارزش  و  اقبـال 

اندیشـۀ اقبـال صحبـت کردند.
پروفیسـور توقیـر احمدخـان، اسـتاد بخـش زبـان اردو در 
دانشـگاه دهلی، پروفیسـور شـریف حسـین قاسـمی اسـتاد 

بازنشسـتۀ دانشـگاه دهلی و یک تن از پارسـی داناِن پیشـتاز 
در هند، اتشـۀ فرهنگی افغانسـتان در دهلـی، آقای دهگاهی 
رایـزن فرهنگـی جمهوری اسـالمی ایران در دهلـی، دکتور 
اخـالق احمـد آهـن اسـتاد بخـش زبـان فارسـی دانشـگاه 
جواهـر لعـل نهـرو و سـید مظفرشـاه رییـس اکادمـی اقبال 
بـه شـعر و  بـا توجـه  )هنـد( بـه سـخنرانی پرداختنـد و 
شـخصیت اقبـال، نقش ترجمـۀ کتاب های یادشـده را خیلی 

مهـم و اثرگذار دانسـتند. 
مـن نیـز پیرامـون شـعر و شـخصیت اقبـال، ویژه گی هـای 
»بـال جبرئیـل« و »ضـرب کلیـم« و انگیـزه ترجمـۀ آن هـا، 
و نیـاز بـه اندیشـه های شـرقی و انقالبـِی اقبـال در روزگار 
را  نمـودم و سـخناِن خـود  کنونـی، چندوچونـی عـرض 
بـا قرائـت دو ـ سـه نمونـه از ترجمه هـای اشـعار پایـان 

بخشـیدم.
در فرجـام، آقای دکتور اخترحسـین اسـتاد دانشـگاه جواهر 

لعـل نهـرو، کـه ریاسـت محفـل را بـر دوش داشـت، بـه 
اخترحسـین  آقـای  پرداخـت.  سـخنرانی ها  جمع بنـدِی 
ترجمـۀ منظـوم و وزن بـه وزِن ایـن دو اثـر اقبـال را، در 
ادبیـات اردو و فارسـی یـک کارِ کامـاًل تـازه و بی پیشـینه 
خوانـد و رویکـرد بـه ایـن ترجمه هـا را برای اقبال شناسـان 

خیلـی ضـروری و سـودمند پنداشـت. 
***

از  خـود  نوبـۀ  بـه  نیـز  دهلـی  دانشـگاه  فارسـِی  بخـش 
ترجمه هـای »بـال جبرئیـل« و »ضرب کلیم« در آن دانشـگاه 

رونمایـی نمـود.
دانشـجویاِن  و  اسـتادان  کـه  محفلـی  در  رونمایـی  ایـن 
و  دهلـی  دانشـگاه  عربـِی  و  اردو  فارسـی،  بخش هـای 
دلبسـته گاِن اقبـال و عالقه منـدان شـعر و ادبیـات حضـور 

گرفـت.  صـورت  داشـتند، 
معرفـی  بـه  آغـاز  در  اشـرف خان،  عبدالعلیـم  پروفیسـور 
مترجـم پرداخـت و در ضمـِن دیگـر گفته هـای خـود، از 
»همایـش خداونـدگار بلخ« کـه چندی پیـش در بلخ برگزار 
گردید و ایشـان به نماینده گی از کشـور هند در آن شـرکت 
ورزیـده بـود نیـز یـادآور شـد و از شـکوهمندِی همایـش 

کرد. سـتایش 
راجندرکمـار  پروفیسـور  و  احمـد  توقیـر  دکتـور  آقـای 
اسـتاداِن بخـش زبـان فارسـی دانشـگاه دهلـی، پروفیسـور 
حسـن اختـر مسـؤول بخـش زبـان عربـی دانشـگاه، داکتـر 
عبـاس نقوی اسـتاد بخـش زبان فارسـی، بانو زرلشـت لیان 
و آقـای نـوراهلل از مهمانـاِن افغانسـتانی، بـه ایراد سـخنرانی 
پرداختنـد و خانـم زرلشـت لیان نیز چند سـرودۀ خویش را 

بـه خوانـش گرفت.  
دکتـور علی اکبر شـاه اسـتاد بخش فارسـی کـه گرداننده گی 
محفـل را بـه عهـده داشـت، سـودمندی ها و ویژه گی هـای 
ایـن ترجمه هـا را برشـمرد و ایـن کار را بـرای مترجـم یک 

دسـتاورد شـگفت انگیز خواند. 
بنـده ضمـِن   در فرجـام، کتاب هـا رونمایـی گردیدنـد و 
مـرور بـر شـعر معاصـر فارسـی در حـوزهء تاریخـِی ایـن 
زبـان کـه شـبه قاره نیز مشـمول آن می گـردد، پیرامون شـعر 
و شـخصیِت اقبـال و انگیـزۀ ترجمۀ کتاب های بـال جبرئیل 

و ضـرب کلیـم، بـه توضیـِح برخـی نـکات پرداختم. 
در هـر دو محفـل، اسـتادان و اقبال شناسـان آرزو نمودند که 
کارِ ترجمـۀ دو دفتـر دیگِر دیـوان اردوی اقبال نیـز به انجام 
رسـد و به زودی در اختیار اقبال شناسـان و دلبسـته گان شعر 

و اندیشـۀ اقبال قـرار گیرند.
بنـده نیـز وعده سـپردم کـه به یـارِی خداوند، بـه زودی این 

دو کارِ مهـم نیـز انجـام خواهند یافت.  
 آرزو می بـرم خداونـد بنـده را در ایـن امِر نیک یاور باشـد 

و فرصـِت انجامـش را به ایـن کمترین ارزانـی فرماید!      

ــی  ــی لوی ــان فرمان روای ــال181۹؛ زم ــه؛ س فرانس
هجدهــم. در دورۀ مشــّخصی از تاریــخ اجتماعــی 
بــه  به ســر می بریــم کــه  فرانســه  و سیاســی 

ــت. ــهور اس ــیون" مش "رستوراس
"نــو ســنت  در  "واکــر"  پانســیون خانــم  در 
ژنویــه" افــراد گوناگونــی زنده گــی می کننــد. 
پانســیون  ایــن  در  رازآلوده گــی  و  فقرزده گــی 
ــیون،  ــان پانس ــن مهم ــت. مرموزتری ــهود اس مش
ــا  ــردی تنه ــت؛ پیرم ــو اس ــام گوری ــه ن ــردی ب م
ــرش "آنســتازی" و  ــری دو دخت ــورد بی مه ــه م ک
ــد  ــردی ثروتمن ــو م ــه. گوری ــرار گرفت ــن" ق "دلفی
بــود کــه در دوران میان ســالی در کار تجــارت 
روزگار  رســید.  هنگفــت  ســرمایه یی  بــه  آرد 
ــرش  ــه دو دخت ــد ک ــاز ش ــی آغ ــیاهش از زمان س
ــش  ــیفتۀ دختران ــه ش ــرد ک ــد. پیرم عروســی کردن
ــای آن هــا  ــه پ ــه ب ــود، همــۀ دارایــی اش را پدران ب
ریخــت .در گزینــش همســر ایشــان دخالــت نکرد، 
امــا جهیزیه یــی رویایــی و ســنگین بــرای آن هــا در 
نظــر گرفــت. این گونــه بــود کــه بــه خــاک ســیاه 
ــم  ــیون خان ــه پانس ــار ب ــه ناچ ــت و ب ــر نشس فق

ــرد. ــاه بُ ــر پن واک
دوســت صمیمــی گوریــو در پانســیون، جوانــی بــه 
نــام "اوژن راســتینیاک" بــود کــه بــرای تحصیــل، 
خانــواده و روســتا را تــرک کــرده و بــه آن جــا آمده 
ــردی  ــیون، م ــاکنان پانس ــر از س ــی دیگ ــود. یک ب
ــود. او  ــرن" ب ــام "وات ــه ن ــب ب ــاکار و ظاهرفری ری
دوســت نزدیــک اوژن بــه شــمار می رفــت کــه بــا 
گذشــت زمــان، اوژن بــه شــخصیّت وی پــی بــرد 

و از او کنــاره گرفــت.
و  پول پرســت  آن هــا  گوریــو؛  دامــاد  دو  اّمــا 
زنــاِن  ول خرجی هــای  و  بودنــد  جاه طلــب 
آن هــا در آرایــش خــود و زینــت لبــاس و بــه رخ 

ــز  ــزاک نی ــود. بال ــهود ب ــان مش ــیدن ثروت ش کش
ــن همســرانی داشــته باشــد.  دوســت داشــت چنی
ــن  ــری از ای ــو تصوی ــا گوری ــران باب ــاید دخت ش

ــند. ــر باش فک
روابــط اوژن و گوریــو کم کــم عمیق تــر شــد. 
اوژن کــه کورکورانــه در صــدد راهــی بــرای 
ــازی روی آورد و  ــه قمارب ثروتمنــد شــدن بــود، ب
تحصیــل را رهــا کــرد. چــون بــه مجالــس اشــراف 
می رفــت، مجبــور بــود کــه ظاهــرش را بــه ســطح 
ــا  ــم ب ــن رو کم ک ــاند؛ از ای ــا برس ــی آن ه زنده گ
ــا جایــی کــه در  ــه رو شــد ت ــی روب مشــکالت مال
ــک  ــای کم ــرش تقاض ــادر و خواه ــی از م نامه ی
ــود:  ــد ب ــن دو اندیشــه در رفت وآم ــرد. اوژن بی ک
راه صداقــت و پرهیــزگاری یــا دزدی و آلوده گــی. 
بــا ایــن حــال، می کوشــید دختــران گوریــو را بــه 
ــا  ــی آن ه ــد؛ ول ــر کن ــک و نزدیک ت پدرشــان نزدی
در مــرداب زنده گــی اشــرافی غوطــه می خوردنــد 
و مهــر و محبــت فرزنــدی را از یــاد بــرده بودنــد.
ــد  ــدر می آمدن ــراغ پ ــدی س ــگام نیازمن ــط هن فق
و احساســات او را جریحــه دار می کردنــد و از 
ــا  ــان ب ــو هم چن ــد. گوری ــول طلــب می کردن وی پ
عشــق بــه آنــان حتــا لــوازم اصلــی زنده گــی خــود 
ــد.  ــا بده ــه آن ه ــش را ب ــا پول ــت ت را می فروخ
ــش  ــی فرزندان ــداکار، راحت ــان و ف ــوی مهرب گوری
را بــر ســختِی خــود ترجیــح مــی داد. او حتــا بــرای 
ــی در  ــه خانه ی ــد ک ــر آن ش ــش ب ــدِن دختران دی
ــا  ــد ت ــا اجــاره کن نزدیکــی محــل ســکونت آن ه
ــد،  ــور از آن جــا ببین ــگام عب ــا را هن ــر روز آن ه ه
ــد و در  ــر ش ــش بدت ــی حال ــی روز اثاث کش ول
همــان پانســیون بــه بســتر افتــاد. پرســتار صــادِق 
او اوژن جــوان بــود. خانــم واکــر اجــارۀ اتاقــش را 
خواســت. گوریــو پولــی نداشــت. اوژن پرداخــت 
ــر آورد و  ــو داکت ــرای گوری ــه ب ــرد. او صمیمان ک

ــد. دارو خری
ــرگ  ــا م ــوز ب ــی جان س ــون در غربت ــو اکن گوری
کــه  حالــی  در  می کــرد،  نــرم  دســت وپنجه 
دخترانــش بــه عیش و نــوش و خوش گذرانــی 
ســرگرم بودنــد. آن هــا حتــا بــرای حاضــر شــدن 
ــه تراشــیدند و هنگامــی کــه  ــدر، بهان ــر بالیــن پ ب
ــه  ــرد، ناباوران ــی بُ ــوع پ ــن موض ــه ای ــو ب گوری
ضربــۀ  کاری تریــن  ایــن  شکســت.  درهــم 

ــود. ــدر ب ــه پ ــدان ب ــۀ فرزن نامهربانان

در واپســین لحظــات عمــر گوریــو، دلفیــن آمــد؛ 
ــرد  ــرانجام پیرم ــود. س ــر ب ــور او بی ثم ــا حض ام
خاک ســپاری  بــرای  دخترانــش  گذشــت.  در 
ــن کار  ــزاز ای ــا نی ــتند و داماده ــی برنداش او قدم
انســانی و اخالقــی شــانه خالــی کردنــد و گفتنــد 

ــوط نیســت. ــا مرب ــه آن ه ــرد ب ــرِگ پیرم ــه م ک
اوژن، بابــا گوریــو را بــه خــاک ســپرد. اوژِن درهــم 
ــه گــور پیرمــرد بی چــاره نگریســت و  شکســته، ب
از نامــرادی و بی وفایــی انکارناپذیــِر زمانــه اشــک 

غــم بــر خــاک گوریــو چکانــد.
گذری در بابا گوریو:

قهرمــان داســتان در نظــر برخــی از منتقــدان 
ــد  ــی نیرومن "لیرشــاه" دیگــری اســت و واقع گرای
کتــاب، یــادآور بهتریــن داســتان های چارلزدیکنــز 

اســت.
برخــی از منتقــدان، بابــا گوریــو را شــاهکار بالزاک 
می داننــد و معتقــد انــد کــه بالــزاک بــا انتشــار ایــن 
اثــر در ســال 18۳۵، پیروزمندانــه قــدرت خــود را 
ــای داستان ســرایی نشــان  ــدۀ دنی ــوان آفرینن ــه عن ب
ــن  ــر ای ــندند و ب ــم آن را نمی پس ــی ه داد. برخ
ــا شــاهکار  ــه تنه ــو" ن ــا گوری ــه "باب ــد ک ــاور ان ب
نیســت، بلکــه از دیگــر کتاب هــای متعــارف 
ــف را  ــن ضع ــل ای ــت و دلی ــر اس ــزاک پایین ت بال
ــا تلقیــن،  در آن می داننــد کــه داستان ســرا نبایــد ب
خواننــده را در موضعــی قــرار دهــد کــه بخنــدد یــا 
بگریــد؛ زیــرا ارزش یــک کار بــزرگ بــه خنــده و 
گریــۀ خواننــده نیســت، بلکــه بــه محتــوای فکــری 

آن اثــر اســت.
ــان  ــت و انس ــزار اس ــا لجن ــزاک، دنی ــگاه بال از ن
در  را  خــود  می توانــد  کــه  آن جــا  تــا  بایــد 
ــراد  ــی از اف ــا جوالنگاه ــه دارد. دنی ــا نگ بلندی ه
ــید  ــد کوش ــت. بای ــردار اس ــورده و کاله ب فریب خ
ــه در  ــود و ن ــورده گان ب ــان فریب خ ــه در می ــا ن ت

ــرداران. ــان کاله ب می
و به قول  شاعری:

رشته گر باریک باشد، در محبت باک نیست
جهد کن تا از  کشاکش نگسالنی رشته را

اجتماعــی  فرهنگــی  پرتــال  گــردآوری: 
پرشین پرشیا  
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آِل جناب
بـا وجـود آن کـه ردۀ رهبـری حکومـت وحـدت 
ملـی، در میـان اقـوام مختلف تقسـیم شـده اسـت، 
امـا در عمـل تنش هـای قومـی در ایـن اواخـر از 
در  دولـت  ارشـِد  مقامـات  و  افتـاده  بیـرون  پـرده 
برابـِر هـم صف آرایـی کـرده انـد. مقامـات ارشـد 
رییـس  اول  معـاون  اجرایـی،  رییـس  شـمول  بـه 
جمهـوری و نماینـدۀ فوق العـادۀ رییـس جمهـوری 
در امـور حکومـت داری خوب، همـه از تمرکز بیش 
از حِد قدرت در دسـتان شـخص رییـس جمهوری 
و همـکاران نزدیـِک او ماننـد حنیـف اتمـر مشـاور 
امنیـت ملی و معصوم سـتانکزی رییـس امنیت ملی، 
میـان، جنـرال  ایـن  در  دارنـد.  به شـدت شـکایت 
دوسـتم، شـدیدتر و برهنه تـر از هرکـِس دیگـری 
و  قوم گرایـی  بـه  متهـم  را  غنـی  جمهـور  رییـس 

اسـتبداد کـرده اسـت. 
بـرای درک وضعیـت کنونی، باید اندکی به گذشـته 
برگردیـم و ریشـۀ فکرِی مشـارکت میـان گروه های 
مختلـف قومـی، به خصـوص پشـتون ها و ازبک هـا 

دریابیم.  را 
اندکـی بعـد از اشـغال کابـل از سـوی جنگجویـان 
طالبـان در خـزان 1۹۹۶، زلمی  خلیـل زاد مقاله یی را 
در روزنامـۀ واشنگتن پُسـت نشـر کـرد و به سـختی 
تـالش نمود که مقامـات وقِت امریکا را قانع سـازد 
کـه رژیـم طالبان را به رسـمیت بشناسـند. در همین 
مقالـه، خلیـل زاد از تئـوری خـود برای ایجـاد ثبات 
در افغانسـتان پـرده برداشـت. بـر اسـاس نظریۀ او، 
همسـویی پشـتون ها بـا ازبک هـا سـبب تضعیـِف 
سـایر گروه هـای قومـی شـده و زمینـۀ حاکمیـت 
طالبـان را بـر ُکِل افغانسـتان فراهـم می سـازد که در 
نهایـت سـبب برگشـت ثبـات به کشـور می گـردد. 
بـر بنیـاد دیدگاه خلیـل زاد، طالبـان بایـد از برخورد 

نظامـی بـا جنـرال دوسـتم حـذر می کردند. 
جنـرال  خلیـل زاد،  توقـع  برخـالف  زمـان،  آن  در 
دوسـتم بـا نیروهای تحت فرمان احمدشـاه مسـعود 
کنـار آمـد و در برابر طالبان جنگیـد. اما در انتخابات 
اخیـر ریاسـت جمهـوری، ۲۰1۴، فرصتـی دیگـری 
دسـت داد تـا خلیل زاد تئـورِی خود را بـار دیگر به 
آزمایـش بگیـرد. این بار توانسـت دوسـتم را راضی 
»احمـدزی«  اشـرف غنی  اوِل  معاونیـت  کـه  کنـد 
را بپذیـرد و در نهایـت هم سـویی میـان نیروهـای 
سیاسـِی پشـتون ها و ازبک هـا، که خلیـل زاد بیش از 
دو دهـه بـرای آن انتظـار کشـیده بود، به وجـود آید. 
اسـاس دیـدگاه خلیـل زاد و هم تبـاران فکـری او، 
تقسـیم قومـِی قـدرت به شـکلی بـود که پشـتون ها 
بتواننـد در رأس هـرم قـرار بگیرنـد. در این گونـه 
دسـتگاه سیاسـی، تقسـیم قـدرت در میـان افـراد به 
نماینده گـی از اقـوام اهمیـت درجـه اول داشـته و 
سرشـکن سـاختن قـدرت در میـان نهادهـا، اهمیِت 
ثانونـی دارد. بدیـن ترتیـب، سیسـتم تقسـیم قـوا و 
»چـک و بیالنس« در میـان نهادها به وجـود نمی آید 
و در نتیجـه میـزان ثبـات سیاسـی بـه چگونه گـی 

مناسـبات شـخصِی ایـن افـراد تقلیـل می یابـد. 
امـا اسـتدالل نظریه پـردازان اصلـی تقسـیم قومـی 
قـدرت، ماننـد انوارالحـق احدی و زلمـی  خلیل زاد، 
ایـن بوده اسـت کـه شـواهد تاریخی نشـان می دهد 
کـه تسـلط حاکمانـۀ پشـتون ها بـر قدرت سیاسـی 
افغانسـتان بـوده و از  ثبـات در جغرافیـای  سـبب 
زمانی کـه ایـن تسـلط دچـار تزلـزل شـده اسـت، 
برگشـتاندن  خـورده.  برهـم  نیـز  سیاسـی  ثبـات 
مناسـبات قومـی گذشـته می توانـد دوبـاره سـبب 
همیـن  دقیقـاً  گـردد.  نظـام  پایـداری  و  آرامـش 
دیدگاه هـا در مقالۀ »زوال پشـتون ها« نوشـتۀ احدی، 
و مقالـۀ »زمـان وصلـت دوبـاره بـا افغانسـتان«، بـه 

قلـم خلیـل زاد، انعـکاس یافته انـد. 
اسـتدالل دیگـر مدافعـان عملکـرد داکتـر غنـی این 
اسـت کـه ایـن بی انصافـی خواهـد بـود کـه تنها او 
را متهـم بـه قوم گرایـی کنیـم و دیگـران را از ایـن 
عیـب مبـرا بدانیـم. در حالی کـه هرکـدام از اراکیـن 
کنونـی حکومـت، دسـتگاه های تحـت امِر خـود را 

پُـر از افـراد از قـوم و خویـِش خود سـاخته اند. اگر 
نگاهـی بـه دفاتـر جنـرال دوسـتم، داکتـر عبـداهلل، 
احمدضیـا مسـعود، حاجـی محمد محقق، و سـرور 
دانـش انداختـه شـود، آن هـا نیـز سـند زیـاد بـرای 

برائـت خـود نخواهنـد یافت. 
در حالی کـه ایـن اسـتدالل دومـی درسـت اسـت، 
ولـی در عمـل ثابـت شـد کـه نظریـۀ قرن بیسـتمی 
تقسـیم قومـی قـدرت، نمی توانـد حالل مشـکالت 
افغانسـتان در قـرن بیسـت و یکـم باشـد. از زمـان 
سـقوط حکومـت داکتـر نجیـب اهلل، غیـر از رژیـم 
طالبـان، هـر رژیـم دیگـری که قـدرت را به دسـت 
گرفتـه اسـت، تالش کـرده به جای اصالح سـاختار 
نظـام سیاسـی و ایجـاد نهادهـای دموکراتیـک، بـا 
رهبـران  به اصطـالح  میـان  در  چوکی هـا  تقسـیم 
اقوام، مشـکل تقسـیم قدرت را حل کنـد. اما هربار، 
دیـری نگذشـته کـه میـزان بهره منـدی این افـراد از 
و  گردیـده  عمیـق  کشـیده گی های  سـبب  قـدرت 
اعضـای برجسـتۀ حکومـت، از انحصار قـدرت در 
دسـتاِن یـک فـرد یا گـروه شـکایت کرده انـد. یکی 
از مشـکالت اصلـی و عامـل درگیری های حکومِت 

مجاهدیـن نیـز همیـن بود.
دولـت کنونـی هـم نتوانسـته خـود را از ایـن دایرۀ 
باطـل بیـرون کند. حاال با بررسـی اتهامات اصلی یی 
کـه اخیـراً علیـه رییـس جمهـور غنی مطرح شـده، 

عمـق مسـأله را بیشـتر می تـوان ارزیابـی کرد:
ارگ  در  قـدرت  حـِد  از  بیـش  تمرکـز   .1
ریاسـت جمهوری و نـدادن صالحیت هـای الزم به 
دیگـر مقامـات ارشـد، به شـمول معاونین ریاسـت 

اجرایـی؛ رییـس  و  جمهـوری 
مایکرومنجمنـت امـور از جانـب رییـس   .۲
از قضـات،  امتحـان گرفتـن  بـه شـمول  جمهـور؛ 

شـاروالی ها؛ نامـزدان  و  سـارنواالن 
در  جمهـور  رییـس  هم تبارهـای  تقـرر   .۳
تعویـق  بـه  یـا  جلوگیـری  و  کلیـدی  پسـت های 

دیگـران؛ اسـتخدام  انداختـن 
جمهـور  رییـس  شـخص  بی اعتمـادی   .۴
بـاالی معاونیـن و رییس اجرایی و توهیـن و تحقیِر 
وزرای معرفی شـده از سـوی آن هـا توسـط رییـس 

جمهـور؛
در  نظامـی  و  امنیتـی  قـدرت  تمرکـز   .۵
دسـتان حنیف اتمر مشـاور شـورای امنیـت ملی، و 
داخلـه؛ و  دفـاع  وزرای  بـودن  بی صالحیـت 
بی اعتبـار بـودن فرمان هـا و دسـتورهای   .۶
دیگـر مقامـات؛ رییـس جمهور دسـتور داده اسـت 
کـه هیـچ فرمان نبایـد بیـش از ۴8 سـاعت در ادارۀ 
امـور باقـی بمانـد، امـا نزدیـکان معـاون اول رییس 
جمهـور می گوینـد کـه فرمان هـای او نـه تنهـا بـه 
صـورت رسـمی ثبـت نمی شـود، بلکـه برخـی از 
آن هـا بـرای بیـش از یـک سـال در ادارۀ امـور باقی 

اند؛ مانـده 
تقـرر مقامـات محلی، به شـمول والی ها،   .۷
قوماندان هـای پولیـس و شـهردارها، بـدون در نظـر 

گرفتـن خواسـت مـردم محـل.
در کنـار این هـا، در یـک سـاِل گذشـته مسـایلی نیز 
پیش آمد که سـبب رویارویِی بیشـتر اقـوام در برابر 
همدیگـر شـد. اعتـراض هزاره هـا در برابـر  پـروژۀ 
ناتوانایـی دولـت در مدیریـت درسـت  توتـاپ و 
حکومـت  افغانسـتان  هزاره هـای  شـد  سـبب  آن، 
را بـه  داشـتن دیدگاه هـای قومـی و تبعیـض علیـه 
خـود متهـم کننـد.  بـه همیـن  ترتیـب، بحـث بـه 
خاک سـپاری حبیـب اهلل کلکانـی می توانسـت خیلی 
بهتـر از آن چـه واقـع شـد، مدیریـت شـود. دولـت 
می توانسـت بـا صـدور یک فرمـان به سـرعت این 
مشـکل را حـل کنـد و نگـذارد بـا طوالنـی شـدن 
نـه  امـا  بیشـتر گـردد.  تقابـل قومـی  ایـن بحـث، 
تنهـا در ایـن مـورد قابلیـت خـوب از خـود نشـان 
نـداد، بلکـه بـا تحریـک دوسـتم بـرای جلوگیـری 
عمـاًل  شـهرآرا،  تپـۀ  در  کلکانـی  خاک سـپاری  از 
تاجیک هـا و ازبیک هـا را تـا پرتـگاه جنـگ قومـی 
پیـش برد. حضـور مقامات ارشـد حکومت در خانۀ 

جنرال دوسـتم در شـب این حادثه، کـه از تلویزیون 
آیینـه نشـر شـد، سـبب بدگمانـی در میـان مـردم و 

تقویـت تیوری هـای توطئـه گردیـد.
از مـدت طوالنـی ایـن شـکایت ها وجـود داشـته 
اسـت، امـا به جای پیـدا کردن راه حِل سـاختاری و 
ریشـه یی، ارگ بـا پیـدا کـردن راه حل هـای مقطعی 
افـراد   )appeasement( بـه روش خوش سـازی 
و یـا نادیـده گرفتـن آن هـا، بـا این معضـل برخورد 
کـرده اسـت. در چنـد مـورد کـه قضیـه رسـانه یی 
شـد، ماننـد اظهـارات داکتر عبـداهلل و اخیـراً جنرال 
دوسـتم، ارگ بـه جـای تالش برای حل مشـکل، از 
زبـان تهدیدآمیـز اسـتفاده کرده اسـت که بـه نحوی 
ثابـت می سـازد کـه این چهره هـا واقعاً شـامل حلقۀ 
تصمیم گیـری ارگ نیسـتند و بـا آن هـا بـه حیـث 

بیگانـه برخـورد صـورت می گیرد.
حاال گپ به جایی رسـیده اسـت که جنرال دوسـتم 
عمـاًل ارگ و شـورای امنیت را متهم بـه توطئه علیه 
جـاِن خـودش و امنیـت شـمال افغانسـتان کـرد. او 
در انتقادهایـش بی پـرده از سیاسـت  قوم محور ارگ 
سـخن گفـت و تهدیـد بـه برانـدازی نظـام کـرد. 
آن چـه داکتـر عبـداهلل پیش از دوسـتم گفته بـود نیز 
به صورت واضح نشـان می داد که "مشـکل تقسـیم 
قـدرت" میـان ایـن سیاسـیون، به سـرعت می توانـد 

بـه "مشـکل قومی" ترجمه شـود. 
روش کنونـی مدیریت نظام، بیشـتر متکـی بر توازن 
اقـوام در برابـر همدیگـر   balancing کـردن یـا
اسـت. یعنـی ارگ تـالش می کنـد تاجیک هـا را بـا 
ازبیک هـا بیالنـس کنـد، هزاره هـا را بـا تاجیک هـا، 
و ازبیک هـا را برعکـس بـا تاجیک هـا و هزاره هـا. 
مثـال: در زمـان قضیـۀ توتـاپ، تـالش  بـه طـور 
شـد تاجیک هـای پـروان و شـمالی علیـه هزاره هـا 
تحریـک شـوند؛ در قضیـۀ خاک سـپاری حبیـب اهلل 
کلکانـی، دولـت از دوسـتم علیه تاجیک ها اسـتفاده 
کرد؛ و حاال از اسـتاد عطا در برابر دوسـتم اسـتفاده 
می کند. این روش سـبب شـده اسـت که پشـتون ها 
برابـر آن هـا تحریـک  برابـر همـه، و همـه در  در 
شـوند. ایـن شـیوه می توانـد در کوتاه مـدت سـبب 
کاهـش فشـار بـاالی ارگ شـود، امـا در درازمـدت 
به شـدت مناسـباِت اقوام را خدشـه دار می سـازد و 

احتمـال جنـِگ داخلـی را بـاال می بـرد.
مشـکل اصـاًل در سـاختار نظـام سیاسـی و اداری 
کشـور اسـت. وضعیـت به شـکلی اسـت کـه هیچ 
کسـی از میـزان قدرتی کـه نصیبش گردیـده راضی 
سیاسـی  قـدرت  در  شـامل  گروه هـای  نیسـت. 
کنـار  و  گوشـه  در  حامیان شـان  بـه  نمی تواننـد 
افغانسـتان خدماتـی را که آن هـا انتظار دارنـد، ارایه 
کننـد. چـون قـدرت بـه حـدی متمرکـز اسـت کـه 
مثـاًل هـر مقـام عادی یـک والیـِت دور افتـاده، باید 
از سـوی شـخص رییـس جمهور مـورد تأییـد قرار 
گیـرد و از بیروکراسـی داخل ارگ و ادارۀ امور سـر 

به سـالمت بکشـد. 
راه حـل ایـن مشـکل، تنها اعطـای صالحیِت بیشـتر 
ادارات در سـطح والیـات و ولسوالی هاسـت.  بـه 
البتـه مقامـاِت ایـن محـالت باید مـورد تأییـد مردم 
محـل باشـند. دوم این کـه صالحیت هـای موجـود 
ارگ ریاسـت جمهـوری بایـد کاهـش یافتـه و بـه 
جـای دخالـت در »مایکرومنجمنت«، باید در سـطح 
سیاسـت گذاری های کالن کشـور مصـروف شـود. 
ایـن اصالحـات، بـدون عملـی کـردن موافقت نامـۀ 
سیاسـی حکومـت وحدت ملـی که از سـوی داکتر 
غنـی و داکتـر عبـداهلل امضـا شـد، ممکـن نیسـت. 
البتـه تطبیـق موافقت نامـۀ وحـدت ملـی نیـز کافـی 
نخواهـد بـود و در درازمـدت بایـد سـاختار نظـام 
سیاسـی تغییر یافتـه و اهمیت کابل در ادارۀ مسـایل 
والیـات کاهـش یابـد. قـدرت میـان نهادهـا بایـد 
تقسـیم گردد و زمینۀ مشـارکت همۀ سـاکنان کشور 
در ایـن نهادهـا فراهـم گـردد. در غیـر آن صـورت، 
تقابـل میـان اقوام بیشـتر از پیـش شـده و انتخاباِت 
آینده ممکن اسـت سـبب تجزیۀ کشـور بـه چندین 

جزیـرۀ کوچـک گردد.
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د افغانســتان د بــري حقونــو خپلــواک کمېســیون پــه 

افغانســتان کــې لــه ښــوونځیو څخــه د میلیونــو ماشــومانو 

ــه دې برخــه کــې د  ــويل او پ ــی د اندېښــنې وړ ب ــرې وال لی

ــوي. ــتنه ک ــو غوښ ــدي اقدامات ج

ــق  ــايس ح ــومانو اس ــم د ماش ــي، تعلی ــیون واي ــاد کمېس ی

ــل  ــې ادارې دې د خپ ــدې مــي او نړيوال ــې اړون دی او ټول

مســؤولیت لــه مخــې پــه افغانســتان کــې لــه تعلیــم څخــه د 

محرومــو میلیونونــو ماشــومانو برخلیــک تــه جــدي پاملرنــه 

وکــړي، ترڅــو پــه هېــواد کــې د دغــه ناوریــن مخــه ونیــول 

يش.

د بــر حقونــو خپلــواک کمېســیون ویانــد رفیــع اللــه بېــدار 

د یکشــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل چــې د نړېوالو د 

ډېــرو مرســتو رسه رسه ال هــم پــه افغانســتان کــې ماشــومانو 

تــه د زده کــړو مناســب رشایــط نــه دي امــاده شــوي.

ښاغي بېدار زیاته کړه:

ــاره يــو اســايس حــق دی او  ــو لپ "د تعلیــم حــق د کوچنیان

ــدل، د  ــخ کې ــتونزو رسه م ــول او د س ــع ک ــق ضای د دې ح

اســايس حــق نــه د ماشــومانو محــروم کېــدل، مــوږ پــه دې 

ــو  ــو کال ــه پنځلس ــته ل ــې وروس ــو چ ــیني ی ــدې خواش بان

نــه چــې ډېــرې پیســې افغانســتان تــه راغلــې او د نړېوالــو 

ــه د زده  ــومانو ت ــان ماش ــم افغ ــا ه ــې بی ــم وه، ول ــه ه توج

ــه شــول." کــړو لومــړين رشایــط هــم مســاعد ن

ښــاغلی بېــدار د تعلیــم څخــه د ماشــومانو لیــرې والــی يــو 

شــمېر نــور الملونــه ناامنــي، بــې وزيل او لــوږه ګڼــي.

د افغانســتان د پوهنــې وزارت مرســتیال ابراهیــم شــینواري د 

شــنبې پــه ورځ »د معــارف بدلــون د افغانســتان بدلــون« پــه 

نــوم ناســته کــې وویــل چــې پــه افغانســتان کــې ۳.۵میلونه 

ماشــومان لــه تعلیــم څخــه بــې برخــې دي.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د پوهنــې وزیــر اســدالله 

حنیــف بلخــي د خپــل ســل ورځنــي کاري پــان د تریــح 

کولــو پرمهــال ویــي و چــې پــه لــږه مــوده کــې بــه د یــوې 

ــې شــویو  ــرې پات ــه زده کــړو څخــه د لی ــه الرې ل رسوې ل

ماشــومانو، ســیمې او ښــوونځیو تــه یــې د نــه تــګ الملونــه 

معلــوم او هــواري تــه بــه یــې تدابیــر ونیــول يش.

بــل خــوا پــه ولــي جرګــه کــې د پــروان والیــت د خلکــو 

اســتازی عبدالســتار خــوايص پــه دې برخــه کــې د پوهنــې 

وزارت ګــرم ګڼــي او د جــدي هڅــو غوښــتنه کــوي.

نوموړي زیاته کړه:

ــم  ــرم ګڼ ــر ګ ــارف وزارت ډې ــې د مع ــه ک ــه دې برخ "زه پ

نســبت نــورو قضایــاوو تــه او کــه چېــرې د دې مخــه ونــه 

نیــول يش او دا بچیــان بــې تعلیــم پاتــې يش، نــو پــه وطــن 

ــه  ــې ب ــړي، همداس ــې دوام وک ــه همداس ــه جنګون ــې ب ک

ــران وي." به

ــه  ــې ل ــي چ ــا واي ــې وزارت بی ــتان د پوهن ــو د افغانس خ

ــې  ــل د دوی ب ــرې وايل الم ــومانو لی ــه د ماش ــم څخ تعلی

ــه  ــې میلیونون ــط دي چ ــم رشای ــې ناس ــه، بلک ــي ن کفایت

ــړي دي. ــې ک ــې برخ ــه ب ــم څخ ــه تعلی ــې ل ــومان ی ماش

د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وویل:

ــه ښــکاره ټوکــو کــې ووایــم هغــه  "يــو څــه چــې زه يــې پ

دا دي چــې يــاد ماشــومان د پوهنــې وزارت د بــې کفایتــۍ 

ــا کار کردګــۍ لــه وجــې لــه زده کــړو نــه دي محــروم  او ن

ــه  ــه هغــو ســیمو کــې محــروم دي چــې هلت بلکــې دوی پ

ــې  ــه نېون ــې هلت ــۍ دي چ ــه محروم ــا هلت ــړې دي، ي جګ

دي، وژنــې دي او تښــتونې دي چــې او رشایطــو پــه خلکــو 

ــخ کــړی دی." ــد تری ژون

ښــاغلی حقمــل پــه هېــواد کــې لــه تعلیــم څخــه د 

ماشــومانو بــې برخــې کېــدل نــا امنیــو او نــاوړه اقتصــادي 

ــي. ــړيل ګڼ ــورې ت ــو پ رشایط

ــای  ــي پ ــا امن ــې ن ــواد ک ــه هې ــرې پ ــه چې ــي، ک ــه واي هغ

ــه  ــو پ ومومــي او د خلکــو اقتصــادي ســتونزې حــل يش ن

ــې  ــه ب ــم څخ ــه تعلی ــم ل ــوک ه ــڅ څ ــه هی ــې ب ــواد ک هې

ــي. ــې ن ــې پات برخ

شکست تئورِی خلیل زاد
بشري حقونه: 

له زده کړو نه د محرمو ماشومانو 

په اړه دي اقدام ويش
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ورزش

ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــا انتخاب ــر از 1۰ روز ت ــه کمت ــی ک در حال
ــا  ــزد دموکرات ه ــون، نام ــالری کلینت ــده اســت هی ــی مان ــکا باق امری
ــوری  ــب جمه ــر رقی ــدی ب ــری 1۵ درص ــات از برت ــن انتخاب در ای
ــده  ــرکت کنن ــدگان ش ــان رای دهن ــپ در می ــد ترام ــش دونال خواه
در رای گیــری زود هنــگام ایــن انتخابــات کــه در دو هفتــه گذشــته 

ــت. ــوردار اس ــد، برخ ــرار گرفته ان ــنجی ق ــورد نظرس م
ــده  ــام ش ــه انج ــاس مطالع ــرز، براس ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
توســط رویتــرز/ ایپســوس در پــروژه موســوم بــه ایالت هــای کشــور 
ــان رای  ــای میزب ــه کل ایالت ه ــوط ب ــات مرب ــه اطالع ــه هم اگرچ
ــود  ــکا موج ــوری امری ــت جمه ــات ریاس ــگام انتخاب ــری زودهن گی
ــو و  ــر اوهای ــان نظی ــای در نوس ــون در ایالت ه ــا کلینت ــت ام نیس
آریزونــا و همچنیــن در برخــی پایگاه هــای حــزب جمهــوری خــواه 

ــری برخــوردار اســت. ــا و تگــزاس از برت ــر جورجی نظی
ــه  ــته ب ــده وابس ــاالت متح ــات ای ــروژه انتخاب ــه پ ــاس برنام براس
دانشــگاه فلوریــدا تاکنــون 1۹ میلیــون امریکایی در انتخابات ریاســت 
جمهــوری ایــن کشــور رای داده انــد کــه ایــن بالــغ بــر ۲۰ درصــد کل 

ــود. ــدگان می ش رای دهن
مطالعــه رویتــرز/ ایپســوس مشــخص کــرده کــه کلینتــون درمجمــوع 
در مســیر دســتیابی بــه اکثریــت آراء قــرار دارد. بــا ایــن حــال اینکــه 
کلینتــون در فاصلــه 1۰ روز مانــده بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ایــن میــزان آراء را بــه خــود اختصــاص داده خبــر خوبــی بــرای او 

اســت.
روز جمعــه پولیــس اف بــی آی امریــکا از بررســی خــود در 
خصــوص یــک ســری ایمیل هــای جدیــدا کشــف شــده متعلــق بــه 
ــا  ــن ایمیل ه ــر داد. ای ــون خب ــک کلینت ــتیار نزدی ــن، دس ــا عابدی هم
ــن طــی  ــر، همســر همــا عابدی ــی وین ــه آنتون ــق ب ــر متعل در کامپیوت
ــر  ــه یــک دخت ــه پیام هــای نامشــروع او ب ــوط ب یــک تحقیقــات مرب

ــدند. نوجــوان کشــف ش
ــد  ــر در بع ــن خب ــالم ای ــش از اع ــرز/ ایپســوس پی نظرســنجی رویت
ازظهــر روز جمعــه انجــام شــده اســت و هنــوز مشــخص نیســت کــه 
آیــا ایــن تحقیقــات اف بــی آی تاثیــری بــر تــوازن رقابــت انتخاباتــی 

در امریــکا خواهــد گذاشــت یــا خیــر.
ــن  ــای عابدی ــاره ایمیل ه ــز درب ــچ چی ــن حــال هی ــا ای ــی آی ب اف ب
از جملــه احتمــال رد و بــدل شــدن پیام هایــی میــان وی و هیــالری 

کلینتــون نگفتــه اســت.
در نظرســنجی های هفته هــای اخیــر کلینتــون از برتــری ۴ تــا ۷ 
درصــدی بــر رقیــب جمهــوری خواهــش ترامــپ برخــوردار بــوده 

اســت.
ــت ۲۷۰  ــرای دریاف ــون ب ــانس کلینت ــته ش ــنبه گذش ــج ش ــا روز پن ت
بــه اصطــالح کالــج انتخاباتــی بــرای اینکــه پیــروز قاطــع انتخابــات 
ریاســت جمهــوری شــود براســاس مطالعــه اخیــر بالــغ بــر بیــش از 

ــوده اســت. ۹۵ درصــد ب
ــزان  ــا می ــون ب ــه کلینت ــرده ک ــرآورد ک ــور ب ــای کش ــروژه ایالت ه پ
۳۲۰ کالــج انتخاباتــی در مقابــل ۲18 کالــج متعلــق بــه رقیبــش پیــروز 
ــج  ــور قاطــع ۲۷8 کال ــه ط ــد ب ــد شــد و او می توان ــات خواه انتخاب

ــد. ــه خــود اختصــاص ده ــا را ب دموکرات ه
ــابه  ــگام مش ــدگان زود هن ــان رای دهن ــون در می ــری کلینت ــن برت ای
برتــری بــاراک اوبامــا بــر میــت رامنــی، رقیــب جمهــوری خواهــش 
ــا  در مقطــع مشــابه در ســال ۲۰1۲ اســت. در آن انتخابــات اوبامــا ب

ــی را شکســت داد. ــه ۲۰۶ رامن آراء ۳۳۲ ب
ــر اف  ــات اخی ــالم تحقیق ــل از اع ــی قب ــون حت ــن حــال کلینت ــا ای ب
بــی آی هفتــه ســختی را پشــت ســر گذاشــته اســت؛ در حالــی کــه 
ــه  ــی ب ــام زن ــه اته ــر گون ــری از ه ــش خب ــود پوش ــاهده می ش مش
ــر روزه  ــاگری های ه ــا افش ــون ب ــا کلینت ــه ام ــش یافت ــپ کاه ترام
ــوده اســت کــه طــی  ایمیل هایــش توســط ویکــی لیکــس مواجــه ب
ــی شــوهر او  ــاره امــور مال ــز پرســش هایی را درب ــر نی روزهــای اخی

ــون مطــرح کــرد. ــل کلینت بی

ــات در  ــه تمرین ــور ب ــالِ کش ــوزده س ــت ن ــم کرک ــای تی اعض
ــد. ــاز می کنن ــد آغ هن

ــی  ــک اردوگاه تمرین ــم، شــرکت در ی ــن تی ــدف از ســفر ای ه
یک ماهــه غــرض آماده گــی هرچــه بیشــتر ایــن تیــم در 

ــت. ــده اس ــه ش ــیا گفت ــام آس ــابقات ج مس
فریــد هوتــک، ســخنگوی بــورد کرکــت کشــور گفــت کــه تیــم 
بیســت نفــری نــوزده ســال کرکــت کشــور پــس فــردا جهــت 
ــد  ــد می رون ــه هن ــه ب ــک ماه ــی ی ــرکت در اردوگاه تمرین ش
ــزار  ــریالنکا برگ ــه در س ــیا ک ــام آس ــابقات ج ــرای مس ــا ب ت

می شــود، آماده گــی بگیــرد.
بــه گفتــۀ آقــای هوتــک: رقابت هــای جــام آســیا از هشــتم مــاه 
ــا ۲۲ ایــن مــاه  دســمبر ســال روان میــالدی آغــاز می شــود و ت
ــتان،  ــال افغانس ــوزده س ــای ن ــه در آن، تیم ه ــد ک ــه می یاب ادام
ــنگاپور و  ــال، س ــش، نیپ ــد، بنگله دی ــریالنکا، هن ــتان، س پاکس

ــد. ــرکت می کنن ــا ش مالیزی

رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبــال کابــل عصــر دیــروز بــا دیــدار 
تیم هــای فــروزی و بیــک بیــر دنبــال شــد.

عبدالبصیــر قیومــی، معــاون فدراســیون فوتبــال کابــل گفــت که 
ــم در  ــیزده تی ــا حضــور س ــال، ب ــر فوتب ــگ برت ــای لی رقابت ه
ورزشــگاه غــازی راه انــدازی شــده کــه در بــازی روز گذشــته 
ــا  ــازی را ب ــش، ب ــان ارت ــیر و جوان ــان پنجش ــای جوان تیم ه

ــد. ــان دادن ــدون گــول پای تســاوی ب
ــف در  ــروه ال ــال گ ــای فوتب ــر، رقابت ه ــک خبردیگ ــق ی طب

ــد. ــری ش ــدار پی گی ــک دی ــا ی ــروز ب ــر دی ــل عص کاب
ــف در  ــال گــروه ال ــی، رقابت هــای فوتب ــای قیوم ــۀ آق ــه گفت ب
کابــل بــا حضــور چهــارده تیــم درورزشــگاه غــازی راه انــدازی 
شــده کــه در بــازی روز گذشــته، تیــم مخابــرات دو در برابــر 

یــک  تیــم توحیــد را شکســت داد .

برتری ۱5 درصدی 
کلینتون بر ترامپ

تیم های نوزده ساِل کرکت 
به هندوستان می روند

رقابت های لیگ برتر کابل 
پیگیری می شود

کاظم کاظمی

جداساختن فارسی زبانان افغانستان از پیکرۀ ُکلی زبان فارسی،
یکی از کارهایی که فارسی ستیزان کشور ما کردند و تا حدودی 
فارسی زبانان  جداساختن  بود،  مؤثر  زبان  این  انزوای  در  هم 
افغانستان از پیکرۀ کلی زبان فارسی و حتا جداساختن آن ها در داخل کشور از 
همدیگر بود. آن ها در دهۀ چهل شمسی، نام »فارسی« را از رسمیات افغانستان 
حذف کردند و کلمۀ »دری« را که نام دیگر این زبان است و البته اصالت کهن 
هم دارد، جایگزین آن ساختند. این درحالی بود که همه مردم افغانستان این 
زبان را فارسی می نامیدند؛ اهل شعر و ادب ما کلمۀ »فارسی« را به کار می بردند 
و حتا نویسنده گانی پشتون تبار همچون محمود طرزی و عبداهلل افغانی نویس 

هم این زبان را »فارسی« نامیده بودند.
»دری« نامیده شدن زبان به تنهایی مشکلی نداشت، ولی مشکل از آن جا بروز 
کرد که »فارسی« و »دری« دو زبان مستقل با ریشه هایی متفاوت وانمود شد. 
چیزی که از اساس غلط و بی پایه است. حاصل کار این شد که فارسی زبانان 
افغانستان که بخشی از جمعیت یکصد میلیونی فارسی زبان دنیا هستند، به یک 
اقلیت چند میلیونی در داخل کشور به عنوان »دری زبان« بدل شدند. مسلمًا 
وقتی ما »دری زبان« باشیم و »فارسی زبان« نباشیم، همه مفاخر و پشتوانه های 
ادبی زبان »فارسی« از دسترس ما خارج می شود و به فارسی زبانان خارج از 
افغانستان تعلق می یابد. ما دیگر نمی توانیم خود را از نظر زبانی وارث فردوسی 
و سعدی و حافظ بدانیم و الجرم بخشی از تاریخ و متون ادب فارسی از دست 

ما خارج خواهد شد.
زیان بعدی این قضیه در سطح دنیا است. در همۀ جهان، این زبان »فارسی« 
از همه  ما  ندارد. پس  نام »دری« رسمیت چندان  به  دانسته می شود و زبانی 
دیگر  می شویم.  بی بهره  هم  دارد  دنیا  سطح  در  »فارسی«  نام  که  امتیازهایی 
نمی توانیم بگوییم آن موالنایی که چهارصد هزار نسخه از دیوان او در امریکا 
به فروش رفته است، از آن ما است، چون موالنا اکنون در سطح جهان شاعری 

»فارسی زبان« دانسته می شود.
در مجموع زیان هایی که ما به خاطر از دست دادن نام »فارسی« کردیم، بسیار 
است و من در دو کتاب »همزبانی و بی زبانی« و »این قند پارسی« به آن اشاره 
کرده ام. در این جا فقط این را هم می افزایم که همین قضیه متأسفانه عالوه بر 
این که راه دادوستد ما با سایر فارسی زبانان جهان را می بندد، در بین خود ما 
فارسی زبانان هم چالش و دودسته گی ایجاد می کند، چون بسیاری از کسانی 
که نسبت به حقایق تاریخی وقوف چندان ندارند، نام »فارسی« را وابسته به 
برابر آن مقاومت می کنند. بدین ترتیب خود  کشوری دیگر می پندارند و در 
که  نیرویی  و  توان  از  بخشی  و  می شوند  دوپاره  هم  افغانستان  فارسی زبانان 

می توانند صرف تقویت زبانشان کنند، صرف چالش های درونی می شود.

علی شریعتی

امروز خواندم که در نتیجۀ یک مطالعه، افغانستان سومین 
این جا  دنیا شناخته شده. خوب چگونه  بی قانون  کشور 
زورگو،  جنگ ساالر،  مشت  یک  وقتی  باشد؟  قانونیت 
و  تبار  عینک  از  انسانیت  و  انسان  وقتی  باشند.  جامعه  مدیران  قلدر، 
قوم دیده شود. وقتی تملق، چاپلوسی و چرب زبانی قوتی باشد برای 
باشد، وقتی  استاد دانشگاه بی سواد  به قدرت. وقتی معلم و  دسترسی 
سیاسی  ادبیات  وقتی  باشد.  بی مسوولیت  و  تنبل  درس گریز،  دانشجو 
ما از قطعه قطعه شدن و خر گفتن آغاز شود، وقتی مناصب دولتی و 
پست های بلند به اساس شناخت و پول و واسطه توزیع گردد. وقتی 
مذهب و قومیت بستر توجیه افراطیت را مساعد کند. واقعیت این است 
که نتیجۀ این بی قانونیت و ستیز با عدالت و قانون گرایی، توسط خود 
مردم افغانستان و کسانی که در رأس هرم قدرت حضور دارند، بنا شده 
فکری،  بسترسازی  به  نیاز  عدالت،  تأمین  و  قانون گرایی  برای  است. 
ذهنی و فرهنگی است که نه ما این کار را می کنیم و نه حکومت. در 
جامعه یی که ماستر و دکتور، تا روشن فکر و مذهبی و المذهب، همه به 
فکر دزدی و دروغ و فساد و غارت و چپاول باشند، توقوع هم داریم 

زمینۀ حاکمیت قانون مساعد گردد و عدالت تأمین شود!

هوشمند فرارودی

اجتماعی  کشندۀ  آسیب های  و  معضالت  فکر  به  کسی 
در این کشور نیست. این آسیب ها در پایتخت افغانستان 
این  رهبران  و  مسووالن  است.  مهلک  و  پیچیده  بسیار 
کشور فقط در دایرۀ تنگ قدرت، منفعت بازی می کنند، موضع می گیرند 
و بر همین مبنا، بر طبل دوستی و دشمنی شان می کوبند؛ اما آسیب ها 
و خطرات جدی ناشی از جنگ و خشونت، اعتیاد، مواد مخدر، فقر و 
بیکاری، آلوده گی، بی سیستمی و قانون گریزی، مردمان این کشور را به 

سمت فاجعۀ انسانی و مرگ جمعی می برد.
آلوده گی هوا، آلوده گی صوتی، آلوده گی تصویری، آلوده گی آب، نبود 
مسوولیت پذیری و فرهنگ شهروندی، نبود سیستم جمع آوری کثافات، 
نبود سیستم آب رسانی درست، نبود کاناالسیزیون، نبود فضای سبز، نبود 
سرویس های بهداشتی شهری، نبود راهبرد ساختمان سازی انسان محور 
در پایتخت و معضالت و ناهنجاری های گوناگون اجتماعی دیگر، کابل 
را بدترین پایتخت کشورها و دوزخ زنده گی برای شهروندان این شهر 

ساخته است.
اگر اندکی مسوولیت می پذیرید و دل تان بر زنده گی سیاه و تیره این 
مردم می سوزد، به این اژدهای هفت سر خوابیده بر زنده گی مردم برسید. 
اوضاع پایتخت کشور بسیار نگران کننده و رنج آور است. قدم به قدم، 
دست فقیری به سویت دراز است و صورت زردی به چشمت می خورد 
پایتخت اش  از  را  افغانستان  بلی،  می کند!  نگاهت  درمانده یی  و چشم 
دیدن، افزودن هزار روایت و تصویر ناهنجاری و معضل و رنج دیگر، 

افزون بر معضالت گسترده قلب این کشور است.

فیـسبـوک نـــامــه
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Time.com :منبع
ــر جــوان افغــان کــه ۳1 ســال پیــش در یــک کمــپ  شــربت گل، یــک دخت
امــدادی مهاجــران در پاکســتان زندگــی می کــرد، ســوژه یکــی از نمادی تریــن 
ــز و ســبزرنگش شــکار کمــره  ــان شــد. چشــمان تی مجله هــای جهــان و زم
ــی نشــنل  ــه جهان ــوری شــد و در ســال 1۹8۵ در پشــت مجل ــتیو مک کی اس
ــربت گل،  ــز ش ــی و تی ــمان دریای ــس از آن، چش ــد. پ ــر ش ــک نش جیوگرافی
ــوروی  ــه ش ــد از مداخل ــه بع ــد ک ــل ش ــفتگی ای تبدی ــای آش ــاد گوی ــه نم ب
ــگ،  ــن جن ــا باالگرفت ــان ب ــت. هم زم ــرا گرف ــام افغانســتان را ف در 1۹۷۹، تم
افغانســتان بــه تنهــا منبــع بــزرگ مهاجــران در آن زمــان تبدیــل شــد. اکثریــت 
ــد و  ــاه بردن ــایه پن ــورهای همس ــه کش ــرپناه ب ــال س ــه دنب ــران ب ــن مهاج ای
درســت در اوج بحــران مهاجــران افغــان در ســال 1۹۹۰ و یــک ســال پــس 
از عقب نشــینی شــوروی، شــمار مهاجــران افغــان بــه بیــش از ۶ میلیــون نفــر 

ــران و پاکســتان رســید. در ای
ــس از  ــت. او پ ــده اس ــا ش ــرخط خبره ــر س ــار دیگ ــربت گل ب ــروز، ش ام
ــوی  ــخت از س ــارهای س ــال فش ــه اعم ــه ادام ــاری ب ــه ج ــه در هفت این ک
ــناخت  ــتن ش ــام داش ــه اته ــان، ب ــران افغ ــاالی مهاج ــتانی ب ــئوالن پاکس مس
ــدان،  ــال زن ــا 1۴ س ــه ب ــرض مواجه ــد، در مع ــت ش ــی بازداش کارت جعل
ــا این کــه اوضــاع امنیتــی در افغانســتان، بــار  قــرار گرفتــه اســت. هم زمــان ب
دیگــر رو بــه وخامــت گراییــده اســت، شــربت گل نیــز بازهــم مخمصــه ای را 
ــرار از  ــر ف ــان او به خاط ــت افغ ــا هم سرنوش ــه میلیون ه ــد ک ــته می کن برجس
ــه  ــد. آنانی ک ــر کرده ان بمــب و حمــالت شورشــیان در کشورشــان، در آن گی
از جنــوب افغانســتان هماننــد شــربت گل، مجبــور بــه فــرار می شــوند، اکثــرا 
بــا پــای پیــاده دســت بــه ســفر خطیــر از تنگه هــای ســرکش و کوه هــای پــر 
خطــر بــرای رســیدن بــه اردوگاه هــای امــدادی در آن ســوی مــرز می زننــد؛ 
ــور  ــن کش ــده ای در ای ــورت فزاین ــه ص ــان را ب ــر خودش ــال حاض ــا درح ام

ــد. ــده یافته ان ــایند و ناخوان ــایه ناخوش همس
ــان  ــیان طالب ــد: شورش ــدود دارن ــه مح ــد گزین ــده، چن ــران درمان ــن مهاج ای
دوبــاره در افغانســتان بیشــتر از پیــش بــه صــورت بی باکانــه در حــال 
بازپس گیــری مناطقــی هســتند کــه بــا مداخلــه نظامــی آمریــکا و سقوط شــان 
ــا اســتفاده از خــال  ــان ب ــد. گــروه طالب ــل، آنجــا را از دســت داده بودن از کاب
امنیتــی بــه جــا مانــده از خــروج اکثریــت نیروهــای خارجــی از افغانســتان در 
آخــر ســال ۲۰1۴، ریکاردهــای جدیــدی را در تلفــات یــا کشــتن و زخمــی 

کــردن غیرنظامیــان بســته اســت.
ــا یــک  ــه افغانســتان، ب ــن برگرداندن شــان ب ــه کمپای مهاجــران افغــان در ادام
خصومــت رســمی و فزاینــده ای از ســوی دولــت پاکســتان روبــرو شــده اند. 
ــه پشــتیبانی از  ــم ب ــه پاکســتان مته ــل ک ــط اســالم آباد و کاب ســردی در رواب
گروه هــای هراس افگــن در خــاک اش اســت، بــا اعالمیه هــای علنــی از 
ســوی مقامــات پاکســتانی همــراه بــوده  اســت کــه در آن از مهاجــران افغــان 
بــه عنــوان تهدیــد امنیتــی قلمــداد شــده اســت. ســرتاج عزیــز، مشــاور امــور 
خارجــی نــواز شــریف نخســت وزیــر پاکســتان، در جریــان فصــل تابســتان 

ــه  ــور ب ــان دو کش ــرزی می ــق م ــان در مناط ــه اردوگاه آوارگان افغ ــت ک گف
»پناه گاه هــای امــن تروریســت ها« تبدیــل شــده اســت. ایــن مقــام بلندپایــه ی 
پاکســتانی در یــک مصاحبــه اش بــا یــک رســانه ی محلــی گفــت: »نظــر بــه 
ــان  ــع میزب ــدارای جوام ــطح م ــادی، س ــی ، اقتص ــی و اجتماع ــرات امنیت تاثی
مهاجــران بــه نهایــت اش رســیده و بیــش از آن ادامــه پیــدا کــرده نمی توانــد.«
ایــن پیــام خطــاب بــه تقریبــا ۲.۵ میلیــون مهاجــر افغــان در پاکســتان، بیش از 
ــد. حــاال  ــه کشــورتان برگردن آن دیگــر نمی توانســت روشــن تر باشــد کــه ب
نیــز شــمار زیــادی از آنهــا در حــال برگشــت هســتند. براســاس آمــار ســازمان 
ملــل، در ســال جــاری حــدود ۳۷۰ هــزار مهاجــر افغــان از پاکســتان عــودت 
کرده انــد. در اوایــل مــاه اکتوبــر، نزدیــک بــه ۵۲ هــزار نفــر در ظــرف هفــت 
ــدام ســخت گیرانه ای کــه  ــه اق ــده شــدند؛ در ادام ــه افغانســتان برگردان روز ب
ــی  ــرده و نمایندگ ــاذ ک ــان اتخ ــران افغ ــر مهاج ــتانی در براب ــئوالن پاکس مس
ــدن  ــرای برگردان مهاجــرت ســازمان ملــل آن را »اعمــال فشــار هماهنــگ« ب

آوارگان جنــگ افغانســتان، دوبــاره بــه کشورشــان خوانــده اســت.
گــری سامپســون، یــک پژوهشــگر ارشــد دیدبــان حقــوق بشــر گفتــه اســت 
کــه از ۲.۵ میلیــون مهاجــر افغــان در پاکســتان، تنهــا 1.۵ میلیون شــان دارای 
اســنادی هســتند کــه آنهــا را از اخــراج اجبــاری نجــات می دهــد. »زندگــی 
ــت  ــا اکثری ــاری« باعــث شــده ت ــداوم، بازداشــت و اخــراج اجب ــرس م در ت
مهاجــران افغــان در پاکســتان مثــل شــربت گل، بــرای تهیه شــناخت کارت های 

ــد. ــه مقامــات پاکســتانی روی بیاورن ــه رشــوه دهی ب جعلــی، ب
ــه  ــنگین مواج ــه س ــک جریم ــدان و ی ــر زن ــا خط ــر ب ــال حاض ــا در ح آنه
هســتند. بــرای شــربت گل کــه زندگــی اش را در رفــت و آمــد میــان پاکســتان 
ــه جعــل شــناخت  ــی ک ــن جریمــه در صورت ــرده، ای و افغانســتان ســپری ک
کارت اش ثابــت شــود، می توانــد بیشــتر از ۵ هــزار دالــر تمــام شــود. 
ــی در  ــه زندان ــرادر شــوهر شــربت گل، پــس از این کــه او ب شهشــاد خــان، ب
شــمال غرب شــهر پیشــاور پاکســتان منتقــل شــد، بــه رویتــرز گفتــه اســت: 
»مامــوران فــدرال همــراه بــا نیروهــای امنیتــی صبــح روز چهارشــنبه آمدنــد 
ــد و اوراق  ــتجو کردن ــدار را جس ــام دار و ن ــدند؛ تم ــه او ش ــل خان و داخ
ــا  ــد.« او ب ــان بردن ــا خودش ــه او ب ــر را از خان ــمول ۲8۰۰ دال ــه ش ــم ب مه
گفتــن این کــه شــوهر شــربت گل پنــج ســال پیــش وفــات کــرد، گفــت: »او 
)شــربت گل( یــک بیــوه بســیار فقیــر اســت. کــودکان اش بــه او نیــاز دارنــد 

ــت.« ــه عدال و او ب
شــربت گل، تنهــا در ســال ۲۰۰۲ در پشــت مجلــه نشــنل جیوگرافیــک 
ــداری  ــی دی ــوری، او را ط ــه مک کی ــد؛ زمانی ک ــناخته ش ــر ش ــوان دخت به عن
ــار دوم در  ــرای ب ــا او ب ــدار ب ــس از دی ــوری پ ــت. مک کی ــتان یاف در پاکس
ــان پاکســتان و افغانســتان گفــت: »او یــک زندگــی بســیار  نزدیکــی مــرز می
ســخت داشــته اســت. در آنجــا بســیاری ها از داســتان او می گوینــد.« حــاال، 
پــس از بیــش از ســه دهــه کــه عکــس او گرفتــه شــده بــود، از آنجایــی کــه 
ــات پاکســتانی  ــت اســت و مقام ــه وخام ــی در افغانســتان رو ب اوضــاع امنیت
ــد،  ــش گرفته ان ــان در پی ــران افغ ــاالی مهاج ــخت گیرانه ای را ب ــات س اقدام
ــان  ــت اش را نش ــه و عینی ــت یافت ــش واقعی ــتر از پی ــربت گل بیش ــتان ش داس

می دهــد.

دختر چشم سبز؛
 راوی همیشه گی رنج و سختی افغانستان

سیگار: 

دست آوردهای اجتماعی
 در افغانستان در حال فرسایش اند

یک نهاد ناظر امریکایی روز یکشنبه گزارش داد که میزان تلفات 
نیروهای امنیتی افغانستان از آمار سال گذشته باالتر رفته است. 
این نهاد همچنین گفته است که دست آوردهای اجتماعی در این 

کشور جنگ زده در حال فرسایش اند.
سربازان  اکثریت  خروج  و  ناتو  جنگی  ماموریت  ختم  از  بعد 
از  سال  دومین  پایان  به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  بین المللی، 
به عهده گیری مسئولیت های کامل امنیتی و پیشبرد جنگ علیه 
شورشیان نزدیک می شوند. در این میان، تلفات نیروهای امنیتی 

افغانستان در دو سال اخیر پیوسته افزایش یافته است.
پرتلفات  افغانستان یک سال  امنیتی  نیروهای  برای  سال ۲۰1۵ 
بود که در جریان آن ۵۰۰۰ پرسونل امنیتی در جنگ علیه طالبان 

کشته و 1۵ هزار تن دیگر زخمی شدند.
اما آمار سال جاری وضعیت بدتری را نشان می دهد. اداره بازرس 
کل ایاالت متحده امریکا برای بازسازی افغانستان )سیگار( در 
گزارشی گفته است که از اول جنوری تا نوزدهم آگست سال 
جاری میالدی، ۵۵۲۳ پرسونل نیروهای امنیتی افغانستان کشته 
دیگر  پرسونل   ۹۶۶۵ همچنین  زمانی،  دوره  این  در  اند.  شده 

زخمی شده اند.
جان ساپکو، مفتش عمومی ایاالت متحده امریکا برای بازسازی 
افغانستان گفت: »شورشگری مسلحانه یی که از سوی طالبان و 
چالش  فوری ترین  عنوان  به  می شود،  برده  پیش  گروه ها  دیگر 
برای تالش های بازسازی از سوی ایاالت متحده و قابلیت دوام 

دولت ملی افغانستان باقی می  ماند.«
جنرال جان نکلسون، فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو 
در افغانستان هفته گذشته گفته بود که ضعف اساسی رهبری در 
تلفات  افزایش  در  افغانستان  اردوی  و  پولیس  قطعات  بسیاری 

این نیروها نقش داشته است.
امنیتی  نیروهای  روحیه  که  است  دریافته  سیگار  این،  وجود  با 
تازه  نیروهای  چهارم  سه  و  می رسد  نظر  به  خوب  افغانستان 
استخدام شده گفته اند که مورد مراقبت خوب قرار می گیرند و 

۹۰ درصد از معاشات شان راضی بوده اند. 
در  دست آوردها  که  است  آمده  همچنین  گزارش  این  در 
عرصه های اجتماعی مانند فقر، بیکاری، حقوق زنان و تعلیم و 

تربیه همه در سال جاری دچار فرسایش شده اند.
در گزارش آمده است: »سنت های فرهنگی دیرینه و شورشگری 
تهدید  را  افغان  پیوسته مصونیت فزیکی و صحی زنان  متداوم 

کرده و مانع ورود آن ها به عرصه های عامه می شود.«
حکومت افغانستان تنها بر دو سوم جمعیت ۳۰ میلیونی کنترول 
دارد. 1۰ درصد خاک کشور به دست طالبان اند و باقی مورد 

جنگ قرار دارند.
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