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عطامحمـد نـور والـی بلـخ می گویـد کـه کانون هـای توطیـه 
و دسیسـه، طرفـدار برگـزاری انتخابـات آینـده نبـوده و اگـر 
آنـان بـه حـال خودشـان گذاشـته شـوند، انتخابـات ریاسـت 

جمهـوری را هـم بـه تاخیـر خواهنـد انداخـت.
عطامحمـد نـور والی بلـخ پس از چاشـت روز دوشـنبه ) 16 
دلو ( در نشسـتی با شـماری از شـهروندان والیت بلخ، یکبار 

دیگـر تاکیـد کـرد کـه برکنـاری او، برابر بـا برکنـاری رهبران 
حکومـت وحدت ملی اسـت.

برگـزاری  زمینـه  در  بی ارادگـی حکومـت  از  انتقـاد  بـا  وی 
انتخابـات پارلمانـی و شـورای ولسـوالی ها گفـت کـه رهبران 
حکومـت وحـدت ملـی طرفـدار برگـزاری انتخابـات آینـده 

. نیستند
آقـای نـور گفـت: »مشـکل بسـیار زیـاد اسـت، شـما مطمین 
باشـید کـه ایـن حکومـت بـا ایـن کیفیـت و بـا ایـن دیـدی 
کـه دارد، انتخابـات پارلمانـی و شـورای ولسـوالی صـورت 
نمی گیـرد، مطمیـن باشـید. شـاید بگوید که مشـکالت اسـت 
و ناامنـی اسـت. مـا می گوییـم کـه نـه، نه تنهـا کمیسـیون در 
برگـزاری انتخابـات بـی کفایـت اسـت و توانایی ایـن کار را 
نـدارد، بلکـه کانون هـای توطیـه و دسیسـه طرفدار این اسـت 
کـه انتخابـات راه نیافتنـد. این هـا شـاید ناامنـی را بهانه کنند 
و بگوینـد که شـورای ملـی و پارلمان را با ریاسـت جمهوری 
یکجـای برگـزار کننـد. شـما مطمین باشـید کـه اگـر این ها را 
بـه حـال شـان بگذاریـم، اینهـا انتخابـات ریاسـت جمهوری 
را هـم بـه سـال های بعـد تمدیـد خواهنـد کـرد و بـه تاخیـر 

انداخت«. خواهنـد 
آقایـی نـور در واکنـش بـه تقاعـد/ بازنشسـتگی 164 ژنـرال 
توسـط محمداشـرف غنـی گفـت کـه حکومـت زیـر چتـر 
شـامل سـازی جوانـان در صفوف نیروهای امنیتـی و دفاعی و 
بـه بهانـه تقاعـد بهترین افراد و شـخصیت های وطن دوسـت 
را برکنـار می کنـد. وی تاکیـد کـرد...        ادامـه صفحـه 6
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نمی خواهند انتخابات برگزار شود
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بـه دنبال شکسـت گـروه داعش در عـراق، قرار 
اسـت سـربازان امریکایـی آن کشـور را تـرک 

. کنند
شـماری از قراردادیـان در پایـگاه هـای نظامیان 
امریکایی در عراق به خبرگزاری اسوشـتیدپرس 
گفتـه انـد کـه، هفتـۀ گذشـته، همـه روزه ده هـا 
سـرباز امریکایـی با سـالح و تجهیزات شـان از 

عـراق به افغانسـتان منتقل شـدند.
مقام هـای امریکایی سـال گذشـته اعـالم کردند 
کـه بـه اضافـۀ حـدود 11۰۰۰ سـرباز موجـود 
نظامـی دیگـر  افغانسـتان، 4۰۰۰  امریکایـی در 

امریکایـی بـه آن کشـور اعـزام خواهـد شـد.
مقام هـای عراقـی آغـاز رونـد خـروج سـربازان 
امریکایـی را از عـراق تاییـد کـرده انـد. سـعد 
گفتـه  عـراق  حکومـت  سـخنگوی  الحدیثـی، 
اسـت کـه جنـگ بـر ضـد داعـش پایـان یافتـه 
اسـت و از اینـرو حضـور نظامیـان امریکایی در 

عـراق کاهـش خواهـد یافـت.
رایـن دیلـون یک سـخنگوی ائتالف بـه رهبری 
امریـکا در عـراق گفتـه اسـت که ادامـۀ حضور 
قـوای ائتـالف در عـراق وابسـته بـه وضعیـت، 
مبتنـی بر ضـرورت و در هماهنگـی با حکومت 

عـراق خواهـد بود.
صـدر  حیدرالعبـادی،  بـه  نزدیـک  مقـام  یـک 
اعظـم عراق بـه خبرگزاری اسوشـیتدپرس گفته 
اسـت کـه حضـور نظامیـان امریکایـی در عراق 
بـر اسـاس توافقـات قبلـی بـا ایـاالت متحـده، 
6۰ درصـد کاهـش یافتـه و فقـط 4۰۰۰ سـرباز 
امریکایـی آنهـم بـرای آمـوزش نظامیـان عراقی 

در آن کشـور باقـی خواهـد مانـد.
پـس از تهاجـم بـه رهبـری ایـاالت متحـده بـر 
عـراق در ۲۰۰۳ کـه منجـر بـه سـرنگونی رژیم 
سـربازان  خـروج  رونـد  شـد،  حسـین  صـدام 
امریکایـی از آن کشـور در جـون ۲۰۰۹ آغـاز و 

در دسـامبر ۲۰11 تکمیـل شـد.
 ۲۰14 سـال  در  عـراق  در  داعـش  ظهـور  امـا 
یکبـار دیگـر پـای هـزاران نظامـی امریکایـی را 
بـه عـراق کشـاند. وزارت دفـاع ایـاالت متحده 
در نوامبـر ۲۰1۷ اعـالم کـرد کـه ۸۸۹4 نظامـی 

امریکایـی در عـراق مسـتقر اسـت.
امریکایـی در عـراق  نظامیـان  در اوج حضـور 
در سـال ۲۰۰۷، کـم و بیـش 16۰ هـزار نظامـی 
امریکایـی در آن کشـور مسـتقر بودنـد. از سـال 
در  امریکایـی  نظامـی   4۵۳۰ کنـون  تـا   ۲۰۰۳

عـراق کشـته شـده اسـت.

نیروهای امریکایی

 از عراق به افغانستان می آیند

فساد در ادارۀ محلی 
جوزجان بیداد می کند
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آگاهان:

ارگ      با       طالبان      رابطۀ      پنهانی    دارد
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در تحلیل وضعیِت فعلی افغانستان، به صورِت آشکار دیده می شود 
آمده  به وجود  سپیدار  و  ارگ  دیدگاه های  میان  اساسی  تفاوتی  که 
را  جامعه  عینِی  واقعیت های  می کند  تالش  ارگ  درحالی که  است. 
کند،  دست وپا  آن چنانی  توجیهاِت  آن ها  برای  یا  و  بگیرد  نادیده 
از  را  خود  فاصلۀ  گونه یی  به  که  است  آن  پِی  در  اجرایی  ریاست 
چنین دیدگاه هایی نشان دهد و مطابق با روحیاِت مردم سخن بگوید. 
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی کشور در روز معرفی والی پروان 
در اظهاراتش اعالم کرد که دولت وحدت ملی در انجامِ تعهداتش 
نسبت به مردم ناکام بوده است. او در این سخنرانی گفت: »واقعیت ها 
را به مردم افغانستان بگوییم، از کمی و کمبودِ خود اعتراف کنیم و 
در این وقت که هر روز مردم قربانی می دهند، جا دارد که به آن ها 
بگوییم که ما در خدمت به شما، آن چیزی را که آرزو داشتیم انجام 

داده نتوانستیم«.
 این سخنان بیانگِر آن اند که آقای عبداهلل با دیدگاه هاِی توجیه گرانۀ 
کاستی های  جریاِن  در  مردم  که  می خواهد  و  نیست  موافق  ارگ 
موجود در ساختارهای دولتی قرار داشته باشند. شاید آقای عبداهلل 
حاال پس از گذشِت بیشتر از سه سال از عمر دولت وحدت ملی 
توجیه  را  وضعیت  نه تنها  ارگ  که  باشد  شده  موضوع  این  متوجه 
نیز  کشور  در  سیاسی  قدرِت  یک جانبۀ  انحصار  پی  در  بل  می کند، 
هست؛ آن چیزی که می تواند به عمیق تر شدِن بحراِن فعلی بینجامد و 

خِط مردم و حکومت را از هم کاماًل جدا بسازد. 
در حال حاضر، وضعیِت کشور چیزی نیست که بتوان آن را با سخناِن 
همه روزه  افغانستانی ها  داشت.  نگه  پنهان  مردم  دید  از  توجیه گرانه 
سیاسی،  اختالفات  عمیق ترشدِن  امنیتی،  وضعیت  بدترشدِن  شاهد 
بحران اقتصادی و ناهنجاری های ساختاری در دستگاه دولت هستند. 
آن ها می بینند که دولت وحدت ملی در عرضۀ خدماِت اساسی به 
جامعه ناکام بوده و حتا از عهدۀ مدیریِت کشور در سطح نازلی هم 

بیرون شده نتوانسته است. 
می دهد.  نشان  را  ارگ نشینان  ادعاهای  جامعه، خالف  واقعیت های 
در  خود  موفقیت های  از  لجام گسیخته  به صورِت  درحالی که  آن ها 
عرصه های مختلف سخن می گویند، اما واقعیت های جامعه وخامِت 
اوضاع را به تصویر می کشند. چرا چنین تفاوتی وجود دارد؟ چرا 
به  واقع گرایانه  و  صادقانه  رویکردِ  نمی تواند  یا  و  نمی خواهد  ارگ 

مسایل داشته باشد؟ 
به  وضعیتی  چنین  که  می شوند  سبب  مسأله  چند  می رسد  نظر  به 
وجود آید: نخست، ارگ نمی خواهد به ناکامی اش در مدیریت کشور 
اعتراف کند؛ چون چنین چیزی به نظر آن ها می تواند وجهۀ دولت را 
در نظر شهروندان کاهش بخشد. دوم، ارگ وضعیِت فعلی را ناکامی 
آن  از  بیرون  و  دولت  درون  در  عده یی  که  دارد  باور  بل  نمی داند، 
به صورِت تعمدی در پی تضعیِف حاکمیت هستند. سوم، ارگ نشینان 
بدیل  طرح های  که  شود  سبب  ناکامی  به  اعتراف  که  دارند  هراس 
برای دولت فعلی، اساِس قانونی پیدا کند و دیگر نتوانند که بر مسند 

قدرت باقی بمانند. 
این ها و شاید دالیِل دیگری که هنوز مشخص نیستند، سبب شده اند 
سپیدار  برای  وضعیت  توجیه  اما  کند.  توجیه  را  وضعیت  ارگ  که 
می تواند خطرناک باشد. از یک طرف سپیدار به دلیل این که هنوز ُکِل 
روابطش با مردم و جامعه قطع نشده، این قدر عقالنیت و واقع اندیشی 
دارد که توجیه وضعیت را به سودِ خود نداند و از جانب دیگر، داکتر 
عبداهلل احساس می کند که فاصله گرفتن از واقعیت ها و توجیه آن ها، 
فقط به سود جناح تمامیت خواه تمام می شود و رابطۀ او را نیز هماننِد 

ارگ با مردم کاماًل قطع خواهد کرد. 
را  کشور  در  قدرت  جناح  از  توجهی  قابل  بخِش  اجرایی  ریاست 
تشکیل می دهد و اگر این بخش بتواند رابطۀ خود را با مجموعه های 
بریده شده از خود و به ویژه مردمِ عامِ جامعه که توقع بیشتری از آقای 
عبداهلل داشتند احیا کنـد، این امیدواری به میان می آید که مشکالِت 
فعلی تا حِد قابل قبولی مهار گردد. آقای عبداهلل در حال حاضر حس 
کرده که افغانستان به سمِت بحرانِی غیرقابل کنترول در حرکت است 
و جناحی در دولت می خواهد این بحران را به نفِع خود تمام سازد. 
مسلمًا چشم پوشی از چنین واقعیتی، می تواند به یک فاجعۀ کالن در 

کشور منجر شود. 
توسط حکومت  قومی  نفاِق  انتشارِ  امروز،  افغانستاِن  عمدۀ  مشکل 
به همۀ الیه های سیاسی و اجتماعِی کشور است. در سه ونیم سال 
و  قومی  رویارویی های  و  بی اعتمادی ها  غنی،  آقای  حکومت داری 
جناحی دامنه و عمِق شدیدی یافته است. بهترین نسخه برای گذار 
از این وضع و آوردن اصالحات، »وفاق ملی« و اعتمادسازِی مجدد 
در عرصۀ سیاست  و اجتماع ـ اوالً میان نخبه گاِن سیاسی و ثانیًا میان 

آحاد جامعه ـ است.
سخنان آقای عبداهلل در پروان به وضوح نشان می داد که افغانستان در 
وضعیِت مناسبی قرار ندارد. اما مسالۀ اساسی این جاست که اعتراف 
به مشکالت و کم کاری ها، به تنهایی راه حل نیست و سودی هم به 
دنبال ندارد، بل باید با اقدام های ملی و جسورانه به درماِن ضعف ها 
و کاستی ها پرداخت. آقای عبداهلل اگر می خواهد که دوباره به متِن 
جامعه برگردد، باید در اصالِح اوضاع کنونی، با مردمِ خواهاِن تغییر 

همگام شود و دیِن خود را نسبت به آیندۀ افغانستان ادا نماید. 

اعتراف 
به تنهایی توفیـری ندارد...

بر بنیاد مواد سیزدهم، چهاردهم و پانزدهِم اساس نامۀ 
دادگاه،  این  عضو  دولِت  جنایی،  بین المللی  دادگاه 
تعقیب کنندۀ  و  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
یا چند  آن یک  در  که  را  می توانند وضعیتی  عدلی 
غرض  است،  یافته  ارتکاب  می رسد  به نظر  جنایت 
 )OTP( تحقیق و بررسی به دفتر تعقیب کنندۀ عدلی
تثبیت  برای  عدلی  تعقیب کنندۀ  دفتر  دهند.  ارجاع 
ارتکاب یافته در وضعیِت ارجاع  یا جنایات  جنایت 
افراد  بازجویی  شواهد،  و  مدارک  بررسی  به  شده، 
دخیل در قضیه، شاهدان و قربانیان می پردازد. البته 
صالحیت دادگاه بین المللی جنایی، بیشتر صالحیت 
تکمیلی )Complementary( است تا صالحیت 
اصلی )Primary(. از این رو، با توجه به بند چهارم 
دادگاه  این  روم،  اساس نامۀ  هفدهم  و  اول  مواد  و 
نسبت به جنایاتی که دولِت عضو از یک سو تمایل 
و اراده و از سوی دیگر توانایی بررسی آن را داشته 

باشد، صالحیِت رسیده گی ندارد.   
میالدی،   ۲۰۰۳ سال  می  ماه  آغاز  در  افغانستان 
کرده  کسب  را  جنایی  بین المللی  دادگاه  عضویت 
شامل  افغانستان  وضعیت  دلیل،  همین  به  است. 
و  محلی/جغرافیایی  )موضوعی،  صالحیت  سه  هر 
زمانی( این دادگاه می شود. شرح این که، صالحیت 
اساس نامۀ  پنجم  مادۀ  مطابق  دادگاه  این  موضوعی 
روم شامل رسیده گی به جنایات نسل کشی، جنایات 
از  پس  می شود.  جنگی  جنایات  و  بشریت  ضد 
نیز  تجاوز  جنایت  به  دادگاه   ،۲۰1۸ جوالی  ماه 
رسیده گی خواهد کرد. صالحیت جغرافیایی دادگاه 
بین المللی جنایی در پرنسیب شامل حال کشورهای 
عضو این دادگاه می شود؛ اما در صورتی که یکی از 
کشورهای غیرعضو و یا شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، قضیه یا حالتی را به دفتر تعقیب کنندۀ عدلی 
رسیده گی  آن وضعیت  به  دادگاه  این  دهند،  ارجاع 
شامل  دادگاه  این  زمانی  صالحیت  کرد.  خواهد 
قضایایی می شود که پس از اول جوالی سال ۲۰۰۲ 
به آن ارجاع می گردد. از این رو، با نظرداشت این که 
افغانستان عضو اساسنامۀ روم است، جنایاتی که پس 
نیروهای  حکومت،  توسط  افغانستان  در   ۲۰۰۳ از 
جنگ  درگیِر  گروهای  دیگر  و  طالبان  بین المللی، 
شامل صالحیت  است،  یافته  ارتکاب  افغانستان  در 
دلیل،  همین  به  می شوند.  دادگاه  این  رسیده گی 
تعقیب کنندۀ  عدلی غرض رسیده گی و تحقیق به این 
جنایات ضدبشری و  جنایات در چوکات دو جرمِ 
 Pre-trial Chamber( جنایات جنگی از دادگاه

III( طلب اجازت کرده است.
تعقیب کنندۀ  صالحیت  دادگاه  این که  برای  بنابرآن، 
عدلی را مورد تأیید قرار دهد، به نظرات، شکایات 
و توقعات قربانیان و نماینده گان آن ها نیازمند است. 
می شوند،  درج  مرحله  این  در  که  شکایاتی  البته 
باشند.  محکمه پسند  تا  نیست  مهم  به هیچ روی 
شکایات  درج  از  هدف  مرحله،  این  در  چون 
تأیید  دادگاه،  قاضی های  پیشگاه  در  نظریات  و 
از  بیشتر  نه  است،  عدلی  تعقیب کنندۀ  صالحیت 
مورد  در  احتماالً  که  شکایاتی  اساس،  بدین  آن. 
این  به  دوستم  جنرال  توسط  انجام شده  جنایات 
مرحله  این  در  بیشتر  است،  شده  فرستاده  دادگاه 
تا  می انجامد  عدلی  تعقیب کنندۀ  تأیید صالحیت  به 
رسیده گی به جرایم مذکور. البته این شکایات توسط 
در  صالحیت  تأیید  از  پس  معینی  پروسیجرهای 
مراحل بعدی، با محتوا و شکلیات ویژه یی می توانند 
آیا  این است  که  اما مهم  ارایه شوند.  دوباره درج و 
به  رسیده گی  صالحیت  جنایی  بین المللی  دادگاه 

ارتکاب  دوستم  جنرال  توسط  احتماالً  جنایاتی که 
 یافته اند را دارد یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش باید جنایاِت ارتکاب یافته 
را در سه بخش بررسی کرد. نخست این که، منظور از 
جنایات ارتکاب یافته باید پس از الحاق افغانستان به 
اساس نامۀ روم باشد نه جنایاتی که پیش از عضویت 
این  چون  ارتکاب یافته اند.  دادگاه  این  به  افغانستان 
بر  حاکم  قواعد  و  روم  اساس نامۀ  به  مطابق  دادگاه 
معاهدات بین المللی )به ویژه VCLT 1۹6۹( نه تنها 
از  پیش  ارتکاب یافتۀ  جنایات   بررسی  صالحیت 
بلکه  ندارد،  را  اساس نامه  این  به  افغانستان  الحاق 
اجرایی شدِن  از  پیش  به جرایِم  صالحیت رسیدگی 
این معاهده را نیز ندارد. از این رو، جرایمی که پیش 
توسط   ۲۰۰۳ می  ماه  یا  و   ۲۰۰۲ جوالی  ماه  از 
یافته است، شامل  انجام  افغانستان  آقای دوستم در 
صالحیت قضایی این دادگاه نمی شود. دوم این که، 
چهار جرم شامل صالحیت قضایی دادگاه بین المللی 
جنایی می شود. تعقیب کنندۀ عدلی پس از چندسال  
و  جنگی  جنایات  جرمِ  دو  تنها  مقدماتی،  بررسِی 
کرده  انتخاب  تحقیق  برای  را  بشری  ضد  جنایات 
دوستم  جنرال  که  جنایاتی  ترتیب،  این  به  است. 
مرتکب  اساس نامۀ روم  به  افغانستان  الحاق  از  پس 
یا  و  تعریف  در  می توان  دشواری  به  را  است  شده 
چون  داد.  جا  جنگی  جنایات  زیرمجموعه های  در 
در  که  این است  جنگی  جنایات  ویژه گی  مهم ترین 
جریان منازعات مسلحانه ارتکاب یافته باشد. چون 
به جز  گروهی  هیچ  با  مدت  این  در  دوستم  جنرال 
معاون  عنوان  به  آن هم  کوتاهی،  مقطع  در  طالبان 
درگیری  افغانستان،  ریاست جمهوری  نخست 
رفتارهای  دیگر،  سوی  از  است.  نداشته  مسلحانه 
پسین مجرمانۀ وی به ویژه در برابر آقای ایشچی و 
در  نمی توان  درست  گونۀ  به  نیز  را  اکبربای  آقای 
در  که  ضدبشری  جنایات  زیرمجموعۀ  و  تعریف 
اما عاری  داد،  اساس نامۀ روم تذکر رفته است، جا 
در  را  انجام شده  جنایت  چون  نیست.  امکان  از 
باید  سازمان یافته  و  گسترده  حملۀ  یک  چارچوب 
به  مرتبط  پرونده های  این که،  اخیر  تعریف کرد. در 
دو قضیۀ اخیر زیِر تحقیق و حتا محاکمۀ دادگاه های 
افغانستان قرار دارند و جنرال دوستم نیز بنابر همین 
دلیل بیرون از کشور به  سر می بَرد. بنابراین، آن گونه 
صالحیت  جنایی-  بین المللی  دادگاه  صالحیت  که 
قضایا  به  ملی  محاکم  که  زمانی  و  است  تکمیلی 
به  رسیدگی  صالحیت  دادگاه  این  کند،  رسیده گی 

جنایاِت در حاِل رسیده گی را ندارد.  
مصون  جنایت کاری  هیج  این که  برای  نتیجه،  در 
با  را  دوستم  جنرال  می توان  نماند،  مجازات  از 

داد.  قرار  قانون  پیگرد  زیر  داخلی  میکانیسم های 
بر  افغانستان  قضایی  قوۀ  صالحیت  که  آن گونه 
شامِل  اساسی،  قانون  صدوبیستم  مادۀ  حکم  مبنای 
طرف  از  که  است  دعاوی یی  تمام  به  رسیده گی 
اشخاص حکمی یا حقیقی، به شمول دولت، به حیث 
مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محاکم اقامه شود. از 
سویی  هم، محاکم خاص برای سه  دسته از مقامات 
دولتی، مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان، در 
نظر گرفته شده است. ریاست جمهوری »مادۀ 6۹«، 

وزرا »مادۀ ۷۸« و قضات »مادۀ1۳۳«. 
محاکمۀ  برای  اساسی  قانون  شصت ونهم  مادۀ 
رییس جمهور یک  سلسله تشریفات ویژه  را درنظر 
به  رییس جمهور  برابر  در  اتهام  یعنی  است.  گرفته 
ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت، از 
طرف یک سوم کِل اعضای مجلس نماینده گان تقاضا 
دوسومِ  با  تقاضا  این  صورتی که  در  می تواند.  شده 
کِل آرای مجلس نماینده گان تأیید شود، این مجلس 
دایر می کند.  را  لویه جرگه  در خالل مدت یک ماه 
هرگاه لویه جرگه با دوسوم آرای خویش، این اتهام 
را تأیید کند، رییس جمهور از وظیفه برکنار شده و 
موضوع به محکمۀ خاص محول می شود. بر فرض، 
ریاست جمهوری  معاون های  حقوقی  جایگاه  اگر 
مشابه به جایگاهِ رییس جمهور تصور شود، حتا در 
مواردی  که رییس جمهور، به غیر از سه جرمی که در 
مادۀ شصت ونهم قانون اساسی پیش بینی شده است، 
در سایر موارد با محاکمۀ افراد عادی تفاوتی ندارد. 
یعنی در جرایم عادی هیچ گاه نیاز به تشکیِل دادگاه 
ویژه نیست. چون محکمۀ خاص رییس جمهور، ویژۀ 
جرایم خاص یا جرایمی که در قانون اساسی- مادۀ 
6۹ تذکر داده شده، می باشد و شامل جرایم عادی 
گردیده،  مسجل   6۹ مادۀ  در  فرآیندی که  نمی شود. 
شامل جرایم و جزاهای عادی میان دو فرد نمی شود. 
دوستم،  جنرال  محاکماتی  جریاِن  بدین اساس، 
آن  به  که  جرایمی   و  است  فرد  دو  میان  پروسه یی 
و شامل صالحیت  است  عادی  است، جرایم  متهم 
می شود.  افغانستان  دولت  عادی  محاکم  قضایی 
از  اطاعت  اساسی،  قانون  احکام  از  پیروی  پی،  در 
قوانین و رعایت نظم و امن عامه و اعتنا به پروسۀ 
قانون   ۵6 مادۀ  مطابق  محاکم  حکم  و  محاکماتی 
است.  کشور  شهروندان  اصلی  وجایب  از  اساسی، 
در  قانون  حاکمیت  نه تنها  می گردد  سبب  امر  این 

کشور نهادینه شود، بلکه عدالت نیز تأمین  گردد. 

 

فواد پویا، دكترای حقوق بين الملل

دادگاه بین المللی 
جنایی 

با جنرال دوسـتم 
چه خواهد کرد؟
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والیــت  در  مدنــی  فعــاالن  از  شــماری 
ــی و  ــاد اخالق ــه فس ــه ک ــان، از آن چ جوزج
ــد  ــت می خوانن ــن والی ــای ای اداری در نهاده
نگرانــی نمــوده و می گوینــد کــه برخــی 
ــورد  ــز در م ــی نی ــۀ حکومت ــووالنه بلندپای مس

می باشــند. دخیــل 
خانــم مغفــرت صمیمــی مســوول شــبکه 
نهادهــای جامعــه مدنــی در والیــت جوزجــان 
می گویــد کــه  فســاد اخالقــی و اداری  در 
اداره هــای مربــوط ایــن والیــت در برابــر زنــان 
بیــداد می کنــد و در ایــن مــورد، برخــی از 
ــی  ــه حکومت ــد پای ــوولین بلن ــات و مس مقام

ــد. ــل ان دخی
وی در حالــی بــه ایــن مســایل اشــاره می کنــد 
ــای  ــکالت و چالش ه ــی مش ــرای بررس ــه ب ک
فــرا راه زنــان، بــرای نخســتین بــار نشســتی بــا 

شــرکت والــی جوزجــان برگزارشــد و او گفــت 
کــه زنــان و دختــران در ادارات دولتــی والیــت 
جوزجــان بــا چالــش هــای فــراوان مواجــه انــد 

.
ــاد  ــا فس ــه ت ــاد اداری گرفت ــزود: »از فس وی اف
ــت  ــان را اذی ــران و زن ــر روز دخت ــی، ه اخالق
مــی کننــد و ایــن امــر در ســطوح بــاالی ادارات 
دولتــی وجــود دارد؛ چــون افــراد ســطوح پایین 
جرئــت ایــن کار را ندارنــد و شــماری از مــردان 
در ادارات برزنــان محدودیــت وضــع مــی کننــد 
و بــا وارد کــردن فشــار برزنــان, آنهــا را وامــی 
دارنــد تــا به خواهشــات نامشــروع شــان پاســخ 

» گویند.
ــان  ــه شــماری از زن ــت ک ــی گف ــم صمیم خان
بنابــر فقــری کــه دامنگیــر شــان اســت، 
ــه خواهشــات  بخاطرتامیــن معیشــت روزگار ب

آنهــا تــن مــی دهنــد؛ امــا  برخــی از آنهــا کــه 
بــه ایــن پیشــنهادات پشــت پــا مــی زننــد، خانه 

ــی شــوند. نشــین م
ــن  ــان بي شــماری در ای ــرد: »زن ــح ک وی تصری
ــا  ــی م ــد و وقت ــه می کنن ــا مراجع ــه م ــتا ب راس
ــازیم،  ــریک می س ــات ش ــا مقام ــوع را ب موض
ــت  ــم هیئ ــی بازه ــد ول ــز می آی ــت از مرک هیئ
اعزامــی بــا پــول تطمیــع می شــوند و بــه 
ــه  ــرده انداخت ــراد پ ــوری اف ــن کتگ ــرم ای ج

میی شــود.«
ــه  ــی امنی ــوبین فرمانده ــن از منس ــه یکت محب
والیــت جوزجــان گفــت کــه در ادارات دولتــی 
بــه ویــژه پولیــس، برخــورد همــکاران مــرد بــا 
ــا  ــردان ب ــا درســت نیســت  و برخــورد م آن ه
ــز  ــه، اهانت آمی ــی امنی ــان در ادارات فرمانده زن
اســت و طوریکــه در برخــورد اجتماعــی و 

اداری بیــن طبقــۀ مــردان باهــم همــکار و هــم 
ــان خــوب نیســتند. ــا زن ــد ب فکران

وی افــزود: »مــا همیشــه مــورد تحقیــر و توهین 
قــرار می گیریــم؛ درحالیکــه همیشــه در محافل 

و مجالــس داد از حقــوق مــا گفتــه می شــود.«
 امــا نجیبــه  قریشــی  رییــس امور زنــان والیت 
جوزجــان گفــت مــواردی را کــه زنــان پیرامــون 
فســاد اخالقــی و اداری در ادارات دولتــی عنوان 
ــال  ــه س ــد، نادرســت اســت  و در س ــی کنن م
گذشــته، هیــچ ســندی از جانــب زنــی در مــورد 

ایــن اصــل بــه اداره آنهــا ارایــه نشــده اســت.
قریشــی گفــت هــر چیزی کــه زنان در نشســت  
ــوده و  ــد، شــفاهی ب ــه آن اشــاره کردن امــروز ب
اگــر از آنهــا ســند خواســته شــود، ایــن مســایل 
را ثابــت ســاخته نمــی تواننــد و هــر موضوعــی 
کــه بــدون نظرداشــت ارایــه ســند گفتــه و بیــان 

مــی شــود اســاس نــدارد.
ازســویی هــم، حلیمــه  صــدف عضــو شــورای 
والیتــی جوزجــان، بــه پــژواک گفــت کــه  زنان 
وقتــی شــامل کار می شــوند، بــدون آنکــه ارتقــا 
ــان  ــای دراز در هم ــال ه ــرای س ــوند، ب داده ش
بســت باقــی مــی ماننــد؛ امــا درحالیکــه برمبنای 
ــد یــک مامــور  اصــول و قواعــد کار اداری، بای
ارتقــا کنــد و در بخــش هــای مختلــف پیشــبرد 

امــور وظیفــوی نمایــد .
موصــوف افــزود: »طوریکــه بــه صفــت نماینده 

مــردم بــه ادارات دولتــی ســرزده ام زنــی را دیده 
ام کــه از بیســت و پنــج ســال در همــان بســتی 
کــه مقــرر شــده اجــرای وظیفــه مــی کنــد و در 
پهلــوی ایــن نامالیمــات، موضــوع آزارو اذیــت 
ــر  ــز نیــز در براب روانــی و برخــورد اهانــت آمی
ــه از  ــی موجــود اســت ک ــان در ادارات دولت زن

آن، نمــی تــوان چشــم پوشــی کــرد.«
در اخیــر ایــن نشســت مولوی لطــف اهلل عزیزی 
والــی والیــت جوزجــان، مشــکالت زنــان را در 
ادارات نگــران کننــده خوانــده گفت کــه  هرگاه 
بــرای زنــان در هــر اداره مشــکالت خلــق مــی 

گــردد، مســتقیم بــه او مراجعــه کننــد.

ــخص  ــت ش ــظ هوی ــا حف ــا ب ــزود: »م وی اف
متضــرر, بــا در نظرداشــت قانــون نافــذۀ کشــور 
ــد کار اداری  ــه از اصــول و قواع ــرادی ک ــا اف ب
ســوء اســتفاده مــی کننــد برخــورد جــدی مــی 
ــاد اداری و  ــوارد فس ــر م ــن در براب ــم و م کنی
اخالقــی درادارات، خیلــی جــدی اســتم و نمــی 
ــوارد، دســت  ــن م ــه چنی ــه کســی ب ــذارم ک گ

ــد .« ــت کن ــان را اذی ــد و زن بزن
والــی جوزجــان اضافــه کردکــه هــرگاه کســی 
ــه  ــود، ب ــت ش ــایل بازداش ــن مس ــورد ای در م
ــی  ــی م ــی معرف ــی و قضای ــای عدل ارگان ه
ــن  ــز در ای ــی نی ــه ملحوظات ــود و هیچگون ش

ــد. ــد ش ــه نخواه ــتا درنظرگرفت راس

نخسـت وزیـر پاکسـتان بـا تاکیـد بـر این کـه هیـچ راه حـل 
نظامـی برای جنـگ به طول انجامیده افغانسـتان وجـود ندارد 
هشـدار داد، تـا زمانـی که همـه طرف هـا در این کشـور وارد 

مذاکـرات صلـح نشـوند پیشـرفت حاصل نخواهد شـد.
بـه گـزارش بلومبـرگ، شـاهد خاقان عباسـی، نخسـت وزیر 
پاکسـتان در عیـن حـال طـرح دولـت دونالـد ترامـپ بـرای 
افزایـش نظامیـان آمریکایـی در افغانسـتان را بـا هـدف کمک 
بـه نیروهای امنیتی افغانسـتان بی تاثیر خوانده و گفت: اسـالم 

آبـاد آمـاده میانجی گـری بـرای مذاکـرات با طالبان اسـت.
عباسـی در ایـن مصاحبـه اظهار داشـت: در پایان ایـن افغان ها 
هسـتند که باید پشـت میز مذاکـره نشسـته و گفت وگو کنند.
وی افـزود: اینهـا اتبـاع افغـان بودنـد کـه در داخـل پاکسـتان 
دسـتگیر شـدند. آنها در هیچ حمله تروریستی دست نداشتند. 
بنابرایـن مـا آنهـا را تحـت تعقیـب قضائی قـرار ندادیـم و به 

افغان هـا واگـذار کردیم.
بـا ایـن حـال دولـت افغانسـتان ایـن ادعـای نخسـت وزیـر 
پاکسـتان را رد کـرده و گفتـه هیچگونه تحویـل زندانی انجام 

است. نشـده 
تیـره شـدن روابط پاکسـتان و امریکا بر سـر همـکاری نکردن 
حکومـت پاکسـتان برای از میـان بردن گروه های تروریسـتی، 
مسـووالن ایـن کشـور را بر آن داشـته اسـت تا از هـر دریچه 

کمـک بگیرند و بکوشـند خـود را برائت دهد.
دونالـد ترامـپ هـم اعالم کرد کـه دروازه های صلـح با طالبان 
باید بسـته شـود و دولت افغانسـتان هم گفته اسـت که صلح  
بایـد در میدان هـای نبـرد جسـت وجو شـود. در پـی همیـن 
تالش هـا، اکنـون سـفیر اسـالم آباد در واشـنگتن می گویـد که 

طالبـان بایـد در مذاکرات صلح شـرکت کنند.
واشـنگتن  در  اسـالم آباد  سـفیر  چودهـری،  احمـد  اعـزاز 
می گویـد کـه دولـت افغانسـتان بایـد تمـام گروه هـا را در 
مذاکـرات صلـح مشـارکت دهـد و طالبـان نیـز بایـد در ایـن 

مذاکـرات شـرکت کننـد.
به گفتۀ چودهری، افغانسـتان با مشـکالت زیادی مانند فسـاد 
مالـی، قاچـاق مواد مخدر، حضـور فعال گروه هـای مافیایی و 

ناامنی مواجه اسـت.
چودهـری تأکیـد می کنـد: هـر اتفاقـی در افغانسـتان بیفتـد، 
پاکسـتان متهـم می شـود و ایـن در حالـی اسـت کـه ارتـش 
مـا موفقیـت زیـادی در مبـارزه بـا تروریسـم کسـب کـرد و 

شـبه نظامیان را بـه محاصـرۀ خـود در آورده اسـت.
اعـزاز احمد چودهـری می گوید که تعلیق در روابط پاکسـتان 
و امریـکا که در ۷۰ سـال گذشـته ادامه داشـته، اشـتباه بزرگی 
خواهـد بود. سـفیر اسـالم آباد در واشـنگتن افزوده اسـت: »ما 
خواهـان ارتبـاط بـا امریـکا بر پایـۀ برابـری و احتـرام متقابل 

هستیم«.
چودهـری اظهـار داشـت: هـر زمانـی کـه دو کشـور بـا هـم 

همـکاری کرده انـد، از منافـع مشـترک سـود بردنـد.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه چنـد روز پیـش 
هیأتـی از پاکسـتان بـه افغانسـتان آمـد و گفتنـد کـه بـه کار 
مشـترک بـرای از میـان برداشـتن گروه های تروریسـتی تعهد 

دارند.
پیـش از آن، رییـس عمومـی امنیـت ملـی و وزیـر داخلـۀ 
افغانسـتان بـه پاکسـتان رفتـه بودند. ایـن مقام ها پس از سـفر 
پاکسـتان، در نشسـت خبریـی در کابـل گفتنـد کـه اسـناد و 
مـدارک »غیرقابل انـکار« در مورد پناه گاه هـای هراس افگنان و 
حضـور رهبـران طالبـان در پاکسـتان را با مقام های ارشـد این 

کشـور شـریک کرده انـد.
بـاال گرفتـن تنـش بیـن پاکسـتان و امریـکا در ماه هـای اخیـر 
در حالـی اسـت کـه ترامپ در نخسـتین پیـام توئیتـری خود 
در سـال ۲۰1۸ میـالدی، از قطـع کمک هـای واشـنگتن بـه 
اسـالم آباد خبـر داد و اعـالم کـرد کـه واشـنگتن در اقدامـی 
»احمقانـه« در 1۵ سـال گذشـته ۳۳ میلیارد دالر به این کشـور 

کمـک کـرده اسـت که ایـن رونـد ادامـه نخواهـد یافت.
ترامـپ گفتـه بود که پاکسـتان جـز »دروغ« و »فریـب کاری«، 
چیـزی تحویـل امریکا نـداده و رهبـران این کشـور مقام های 

امریـکا را »احمـق« فـرض کرده اند.
گفتنـی اسـت کـه مسـووالن حکومـت وحـدت ملـی بـه 
طالبـان ُهشـدار داد انـد که هیـچ راه گریـزی ندارنـد و به هر 

»سـوراخی« کـه برونـد، بیـرون کشـیده می شـود.
سـخن از قطـع گفت وگوهـای با طالبان در حالی بلند شـد که 
حکومت هـای گذشـته و حـاِل افغانسـتان بارها از ایـن گروه 
خواسـته اسـت تا به پروسـۀ صلـح بپیوندنـد. حکومت حامد 
کـرزی بـه همیـن خاطـر شـورایی را بـه نـام »شـورای عالی 
صلـح افغانسـتان« ایجـاد کـرد. از آن زمـان تـا کنـون، امـا این 
گـروه یـا بـه ایـن صداهـا پاسـخ رد داد و یـا هـم بـه آن وقع 

نگذاشـته اسـت. تالش هـای برای کشـاندن گـروه طالبـان به 
میـز مذاکـره، همواره به شکسـت مواجه شـده اسـت.

آگاهـان بـه این باور انـد که ایدئولـوژی طالبان به آنـان اجازۀ 
پیوسـتن بـه حکومت افغانسـتان را نمی دهـد و از این جهت، 
تالش هـای عده یـی از مقام هـای پیشـین و بر حـال حکومِت 
افغانسـتان بـرای کشـاندن آن بـه پـای میـز مذاکره بـه ناکامی 
عده یـی  عالقه منـدی  آگاهـان،  بـاور  بـه  انجامیـد.  خواهـد 
از مقام هـا  بـه گفت وگـو بـا طالبـان، بـه »عشـق یک طرفـه« 
می مانـد؛ بـه این معنا کـه مقام ها بنابر تعلقات سیاسـی-قومی 
بـه طالبـان دلبسـته گی دارد. آگاهان تأکید دارنـد که اگر همین 
مقام هـا روزی بـه دسـت طالبـان برسـند، آنـان را یـک لحظه 

زنـده نخواهـد ماند.

فعاالن مدنی جوزجان:

رۀ   محلی  دا ا در    فساد   
می کند د    بیدا جوزجان 

پاکستان: 

آمادۀ میانجیگری هستیم

پیـش از آن، رییـس عمومـی امنیـت ملی و وزیر داخلۀ افغانسـتان به پاکسـتان رفتـه بودند. 
ایـن مقام هـا پس از سـفر پاکسـتان، در نشسـت خبریی در کابـل گفتند که اسـناد و مدارک 
»غیرقابـل انـکار« در مـورد پناه گاه هـای هراس افگنان و حضـور رهبران طالبان در پاکسـتان 

را بـا مقام های ارشـد این کشـور شـریک کرده اند

هارون مجيدی
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کنونـی  ظرفیت هـای  و  امکانـات  بـا  آیـا 
تحصیـالت عالـی افغانسـتان و حـد ظرفیت 
و نحـوۀ کار بسـیاری از اسـتادان، کـه حتـا 
صنف هـای  مدیریـت  و  تدویـر  بـرای 
حضـوری و فزیکـی ده هـا مشـکل وجـود 
دارد، زمینـۀ تدویـر کورس هـا و صنف هـای 
آنالیـن و مجـازی مهیـا اسـت؟! در حالی که 
بـا مبلـغ در نظـر گرفتـه شـده بـرای ایـن 
برنامـه، می تـوان حـد اقـل در چهـار عرصۀ 
مـورد نیاز بـه  گونۀ معیـاری برنامۀ ماسـتری 
را راه انـدازی کـرد، می تـوان چهـار ژورنـال 
می تـوان  هـم  یـا  و  نمـود  ایجـاد  معیـاری 
چهـار البراتـوار معیـاری را تأسـیس کـرد؛ 
متحـول سـازی و رشـد  بـرای  مواردی کـه 
کیفـی تحصیـالت عالی در کشـور و شـامل 
شـدن دانشـگاه های کشـور در رده بندی های 
جهانـی، نقـش جـدی دارنـد. البتـه، بعـد از 
تدویـر یـک برنامۀ سـه روزه و هزینـه کردن 
یـک مقـدار پـول زیـاد، رییس جمهـور نیـز 
ایـن  اشـتراک کننده گان  و  تدویرکننـده گان 
برنامـه را در ارگ مالقـات نمـود و مـورد 
بـه حـد  آن کـه  بـدون  دارد،  قـرار  تشـویق 

اهمیـت ایـن موضـوع متوجـه باشـد.
همچنـان، چنـد مـاه قبـل وزارت تحصیالت 
متحول سـازی  بـرای  افغانسـتان  عالـی 
به دسـت  و  افغانسـتان  عالـی  تحصیـالت 
آوردن طرح هـای احتمالـی از سـوی مـردم، 
همین کـه  و  کـرد  راه انـدازی  را  فراخوانـی 
معیـاد فراخـوان تکمیل شـد، یـک هفته بعد 
تحصیـالت  وزارت  مسـوولین  اشـتراک  بـا 
عالـی و دانشـگاه های دولتـی یـک همایـش 
را در کابـل راه انـدازی نمـود. حاال پرسـش 
این جاسـت کـه اگـر منظـور از ایـن برنامـه 
سـوی  از  مفیـد  طرح هـای  جمـع آوری 
ظرفیت هـای احتمالـی موجـودر در کشـور 
اموربه دسـتان  اشـتراک کننده ها  چـرا  بـود، 
اگـر  و  بودنـد  کشـور  عالـی  تحصیـالت 
ایـن اموربه دسـتان صاحـب طـرح و برنامـه 
عالـی  تحصیـالت  شـرایط  آیـا  می بودنـد، 

می بـود؟!  اسـت،  آن گونه یی کـه  کشـور 

مهم تر از این، فرض کنیم که در این 
فراخـوان یـک تعـداد طرح هـا جمـع آوری 
شـد، اگـر برنامه هـا جعلی و مبتنـی بر تقلب 
و توهـم نیسـتند، آیـا یک هفته بـرای تحلیل 
محتوایـی این همـه طـرح کافـی بـود؟ چـه 
کسـی طرح هـای به دسـت آمـده را تحلیـل، 
تجزیـه و نتیجه گیـری نمـود و نتایـج آن در 

اند؟! کجـا 
عالـی  تحصیـالت  وزارت  برعـالوه، 
افغانسـتان در نظـر گرفتـه اسـت کـه روش 
 Outcome( آموزشـی مبتنـی بـر دسـتاورد
 »OBE« بـا مخفف )Based Education
را در دانشـگاه های افغانسـتان تطبیق نماید و 
چنـدی قبـل دانشـگاه کابـل از طریق صفحۀ 
فیسـبوِک خـود بیان داشـت که متعهد اسـت 
تمـام  خورشـیدی،  جـاری  سـال  ختـم  تـا 
را  دانشـگاه  ایـن  مـواد درسـی  برنامه هـا و 
بـا ایـن سیسـتم عیار نمایـد. این سیسـتم در 
کشـورهای مثـل مالیزیـا و سـنگاپور عملـی 
می شـود و دولـت افغانسـتان نیـز از تجارب 
مالیزیـا در این راسـتا تقلید می کنـد. نگارندۀ 
ایـن مطلـب پنـج سـال، دوره هـای تحصیلی 
ماسـتری و دکتـورای خویـش را بـه  گونـۀ 
حضـوری و فعـال در مالیزیـا سـپری کـرده 
اسـت و ایـن روش آموزشـی را بـه  گونـۀ 
بـا آن کـه تطبیـق  همه جانبـه درک می کنـد. 
ایـن شـیوه یکـی از نیازهـای جـدی و یکی 
نمـودن  مبـدل  بـرای  اساسـی  مراحـل  از 
سیسـتم تحصیـالت عالـی کشـور بـه یـک 
تولیـد  ایجادگـر در راسـتای  بسـتر پویـا و 
دانـش کاربـردی و سـهیم سـاختن اسـتادان 
دانـش  مفاهیـم،  تولیـد  در  محصلیـن  و 
کاربـردی، برنامه هـا و فرآورده هایـی علمـی 
قابـل اسـتفاده در زنده گـی عملی محسـوب 
می شـود؛ اما متأسـفانه، با در نظرداشـت نبود 
فکتورهـا، شـرایط و معیارهـای اصلـی برای 
شـکل گیری و تحقـق ایـن شـیوۀ تحصیلـی 
وزارت  مسـوولین  تأکیـد  و  افغانسـتان  در 
تحصیـالت عالـی بـرای تحقـق ایـن روش 
در شـرایط کنونـی، مشـخص می سـازد کـه 
فقـط معنـی لغـوی اصطالحـات شـامل این 
موضـوع را دانسـته اند و مفهوم و میکانیسـم 
واقعـی آن را درسـت درک نکرده انـد؛ چون 
هیـچ یـک از فکتورهـا، الزامـات و عناصـر 
روش  ایـن  تطبیق کننـدۀ  و  تکمیل کننـده 
عالـی  تحصیـالت  سیسـتم  در  تحصیلـی 
افغانسـتان بـه  گونـۀ واقعـی و کاربـردی آن 

نـدارد.  وجود 
میکانیسـم  و  بسـتر  شـکل گیری  بـرای 
موجودیـت  دسـتاورد،  بـر  مبتنـی  آمـوزش 
بـر  متکـی  آمـوزش  و  تدریـس  روش 
محتـوا و شـاگردمحور حتمـی می باشـد؛ بـه 
گونه یـی کـه تمرکـز اصلـی روی محتـوا و 
عرصـۀ کاربـردی مفاهیـم قابـل تدریـس به 
محصلیـن باشـد و محصلیـن از آزادی هـای 
الزم و حـِق انتخـاب بـرای به تجربـه گرفتن 
و فراگیـری مسـایل مـورد نیـاز بـر مبنـای 
اولویت بنـدی زنده گـی تخصصـی خویـش 
همچنـان،  برخـوردار  باشـند.  آینـده  در 
تمرکـز روی دانـش کاربـردی، کـه بـه  گونۀ 
عملـی در زنده گـی واقعـی انسـان ها قابـل 
و  سـنتی  سـواد  به جـای  باشـد،  تطبیـق 
معلومـات نامنسـجم و گسـترده، موجودیت 
البراتوارهـای مجهـز و معیـاری، موجودیت 

ژورنال هـای معیـاری و یـا هـم فراهـم بودن 
سـهولت های وصـل شـدن بـه ژورنال هـای 
معتبـر بین المللـی، توأمیت کاری و تشـریک 
تولیـد  مراکـز  و  دانشـگاه ها  میـان  مسـاعی 
کسـب  به خاطـر  تخصصـی  کارهـای  و 
کـردن  بـازی  نقـش  و  عملـی  مهارت هـای 
در تولیـد و موجودیـت یـک محیـط پویـا و 
بـاز اکادمیـک، کـه تنهـا در صنـف خالصـه 
نشـود، از جملـه نیازهـای اساسـی پنداشـته 
آیـا در  این جاسـت کـه  می شـوند. پرسـش 
از چنیـن  مـا  دانشـگاه های  کنونـی  شـرایط 
ویژه گی هایـی برخـوردار انـد؟ در حالی کـه 
بایـد برای رسـیدن بـه این مراحـل و مفاهیم 

کـرد!  تـالش  و  نمـود  برنامه ریـزی 
دیگـر  مـورد  ده هـا  و  شـده  یـاد  مـوارد 
تحصیـالت  عملکردهـای  راسـتای  در 
انـد  آن  نشـان دهندۀ  افغانسـتان،  در  عالـی 
تحصیـالت  عرصـۀ  اموربه دسـتاِن  کـه 
و  برنامه هـا  مفاهیـم،  افغانسـتان  عالـی 
اولویت بندی هـا را خـوب درک نکـرده انـد 
و بـر مبنـای توهم و تقلید، وقـت و امکانات 
را مصـرف می کننـد. از سـویی  هـم، بـا در 
نظرداشـت شـرایط موجـود در تحصیـالت 
بـودن  فراهـم  وجـود  بـا  کشـور،  عالـی 
فرصت هـا و امکانات الزم، شـکل گیری یک 
میکانیسـم مبتنـی بـر جعـل و تزویـر و تأیید 
وزارت  در  غیرمعیـاری  و  بی اعتبـار  اسـناد 
کرکترهـای  یافتـن  راه  عالـی،  تحصیـالت 
جعلـی و اهـل تزویـر بـه جایگاه هایـی مهم، 
تـا سـرحد وزیـر و مقام هـای تصمیم گیر در 
تحصیـالت عالـی و دیگـر نهادهـای دولتی، 
نبـود حتـا یـک ژورنـال معیـاری و برابـر با 
نورم هـای جهانی در سـطح تحصیالت عالی 
افغانسـتان و دیگـر نهادهـا و اولویت بندی و 
هزینـه کـردن امکانـات این گونـه بـر مبنـای 
توهم، عمق و وسـعت مشـکالِت موجود در 
تحصیـالت عالی افغانسـتان را بیـان می کنند. 
همچنـان، بـا در نظرداشـت مـوارد یاد شـده 
کـه تصمیم گیرنـدۀ اصلی آن رییـس جمهور 
اسـت و با در نظرداشـت سـوابق تحصیلی و 
کارهـای اکادمیـک رییـس جمهـور غنی، که 
خـودش یـک دوره رییس دانشـگاه کابل نیز 
بـود، می تـوان به ایـن موضوع شـک کرد که 
رییـس جمهـور یـا از فرصت هـای تحصیلی 
و کارهـای اکادمیـِک خـود خـوب اسـتفاده 
نکـرده اسـت و مفاهیـم و نورم هـای کلیدی 
نمی دانـد،  خـوب  را  معیـاری  تحصیلـی 
یـا بخاطـر پیوسـتن بـه کارهـای دیگـر، از 
همچـو مفاهیـم و کارهـا دور شـده اسـت 
و یـا هـم همـه چیـز را می دانـد و به خاطـر 
نادیـده  را  چیـز  همـه  سـلیقه یی،  مسـایل 
می گیـرد و بـه جعـل کاران فرصـت می دهـد 
و چهره هـای ناتـوان ولی وابسـته به خودش 
را بـر چهره هایـی توانمنـد و خـارج از دایرۀ 
خـودش  قومـِی  و  سـلیقه یی  بسـته گان 
ترجیـح می دهـد؛ یـا این کـه اطرافیانـش او 
خواسـت های  و  منافـع  تحقـق  به خاطـر  را 
شـخصِی خودشـان اغفال کرده انـد و میان او 
و واقعیت هـا و چهره هـای توانمنـد و واجـد 
شـرایط سـد و موانـع ایجـاد کرده انـد تـا به 

نشـوند.  هـم وصل 
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* دكتور عبدالقهار سروری 

ــه عشــق  ــد ک ــاد دارن ــا اعتق خیلی ه
فقــط یــک افســانه اســت و در دنیایی 

ــرای  ــی ب ــت کاف ــا وق ــا، حت ــه آدم ه ک
انجــام کارهــای ضــروری و شــخصی 

ــانی را  ــود کس ــوز می ش ــا هن ــد، آی ندارن
پیــدا کــرد کــه عاشــق کســی باشــند؟ وقتــی 

ــه کســی عالقــه داری، حتمــًا دوســت داری  ب
او هــم مثــل شــما همــان حــس را داشــته باشــد، 

ــه  ــه ب ــتیاقی ک ــه و اش ــۀ عالق ــا هم ــی ب ــا گاه ام
ــایند  ــی خوش ــکه خیل ــرِف س ــوی آن ط ــه می ش ــی ات داری، متوج ــریک زند ه گ ش
ــزان  ــه ســمت خــودت جــذب نمی کنــی، بلکــه از می ــه تنهــا او را ب شــما نیســت. ن
عشــق و عالقــۀ او نســبت بــه خــودت آگاهــی نــداری. امــا نتــرس چــون اگــر واقعــًا 
تصمیــم بگیــری کــه دوبــاره همــراه زنده گــی ات را عاشــق خــودت کنــی، می توانــی 
ایــن کار را انجــام دهــی. در همیــن لحظــه، همــۀ مشــکالت ارتباطــت را فرامــوش 

ــده.  ــم را انجــام ب ــت می گویی ــه برای ــی ک ــز، کارهای ــا تمرک ــن و ب ک
نقاب را بردار 

ــر  ــرا بیش ت ــس چ ــت؟ پ ــختی اس ــتی، کار س ــه هس ــی ک ــور باش ــه همان ط این ک
اوقــات در حــال بــازی کــردن نقشــی هســتی کــه اصــاًل شــباهتی بــه ویژه گی هــای 
خــودت نــدارد؟ تــا کــی می توانــی نقــش یــک آدم کامــل کــه هیــچ عیــب و ایــرادی 
نــدارد را بــازی کنــی؟ اگــر روزی خســته شــدی و ناگهــان فشــار مدت هــا ســکوت 
ــر شــوکه  ــن کار او را بیش ت ــا ای ــی ب ــردی، فکــر نمی کن ــی ک را روی شــریکت خال
می کنــی؟ بــدون این کــه تــرس از دســت دادن همراهــت را داشــته باشــی، صادقانــه 
و بــا جســارت از عقایــد و احســاس هایت حــرف بــزن و بــه او نشــان بــده کــه چــه 
دیدگاهــی در مــورد او و زنده گــی ات داری. حتــا اگــر نظــرت مخالــف دیدگاه هــای 
ــا قــدرت موضع گیــری ات را مشــخص می کنــی و  او باشــد، نتــرس؛ چــون وقتــی ب
ــه وجــود  ــرای شــریکت ب ــری را ب ــی بیش ت ــی کــه وجــود داری، زیبای ــاد می زن فری
ــی.  ــم بدان ــک را ه ــک راز کوچ ــد ی ــتید، بای ــم هس ــک خان ــر ی ــا اگ ــی آوری. ام م
ــا  ــد، در نخســتین مالقات ه ــه دارن ــات خاصــی ک ــل روحی ــه دلی ــا ب ــر خانم ه بیش ت
همــۀ احساســات خــود را بیــرون می ریزنــد و هرچیــزی کــه بــه ذهن شــان 
ــما  ــون ش ــد، چ ــه داری ــت نگ ــد. دس ــو می کنن ــان بازگ ــرای شریک ش ــد را ب می رس
ســال های ســال فرصــت داریــد کــه در کنــار هــم زنده گــی کنیــد و از ســرگرمی ها 
و احساســات تان حــرف بزنیــد. نکتــۀ کلیــدی مــا بــه شــما، قــدری پیچیــده بــودن 
ــرد  ــرای م ــد ب ــه ســاده گی رد نشــوید و ســعی کنی ــی ب ــن ویژه گ اســت. از روی ای

ــد.  ــف تان کن ــج کش ــه تدری ــد او ب ــید. بگذاری ــم باش ــدری مبه ــان ق زنده گی ت
وقتی عشق همۀ زنده گی ات می شود 

ــا آن هایــی کــه واقعــًا عاشــق یــک زن می شــوند، تنهــا بخشــی از ذهــن  مــردان حت
ــد،  ــق ش ــه عاش ــی ک ــا زن ــد؛ ام ــاط می کنن ــک ارتب ــر ی ــود را درگی ــِی خ و زنده گ
ــر  ــت. مگ ــده اس ــرش ش ــه درگی ــود ک ــقی می ش ــرف عش ــی اش ص ــۀ زنده گ هم
ــاد  ــرای شــروع ی نمی خواهــی همــراه و شــریکت را عاشــق خــودت کنــی؟ پــس ب
ــی و اصــاًل الزم  ــت کن ــرد صحب ــک م ــا ی ــورد احساســت ب ــر در م ــه کم ت ــر ک بگی
نیســت هــر احســاس و واکنشــی کــه نســبت بــه ارتباطــت داری را بی پــرده برایــش 
ــریکت  ــه ش ــق ب ــار عش ــه در کن ــم داری ک ــری ه ــای دیگ ــما کاره ــی. ش ــان کن بی
ــا  ــد، ام ــا باش ــرای خانم ه ــخ ب ــت تل ــک حقیق ــن ی ــاید ای ــی. ش ــام ده ــد انج بای
ــد و  ــر حــرف بزنن ــان بیش ت تحقیقــات روان شناســان نشــان داده، کــه هرچه قــدر زن
ــف  ــان را وق ــۀ زنده گی ش ــر هم ــه بدت ــد و از هم ــت کنن ــان صحب از احساس های ش
ــر از خودشــان  ــزان یــک مــرد را بیش ت ــه همــان می ــد، ب ــه شریک شــان کنن عشــق ب

کرده انــد.  دور 
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دکتورای ارتباطات و تکنالوژی بشری از دانشگاه پهنگ مالیزیا، 
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ACKU



5سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2200  سه     شنبه      17 د  لو  /   بهمن      y    1396   19 جما د ی اال و ل    y 1439  6 فبر و ر ی    2018 www.mandegardaily.com

را  شـب ها  بـود  لذت بخـش  چـه 
در  و  گذرانـدن  این طـور  همـه 
دیـر  از  و  نجسـتن  پنـاه  خـواب، 
رسـیدن، هـراس نداشـتن و در بنـد 
مهلـت  و  نبـودن  آفتـاب  دمیـدِن 
پنداشـتن  بی پایـان  را  خوشـبختی 
بهـره  آن  از  رنجـی،  بی کیفـر  و 
تاتارهـا،  بیابـان  گرفتـن. )ص1۹۷. 
حبیبـی.( سـروش  دینوبوتوزاتـی، 
تاتارهـا، در سـال 1۹۳۸  بیابـان   .1
کـه  زمانـی  یعنـی  شـد،  نوشـته 
بوتزاتـی سـی ودو سـاله بـود. ایـن 
داسـتان سرگذشـت افسـر جوانـی 
اسـت کـه بـرای خدمـت در ارتش 
)قلعـۀ  مـرزی  پـادگان  یـک  بـه 
باسـتیانی( در کوهسـتانی دورافتـاده 
شـمالِی  بیابـان  بـه  مشـرف  و 
بی آب وعلـف و سـنگالخی، اعـزام 
افسـر  دروگـو،  جووانـی  می شـود. 
کـه  می دانـد  تازه فارغ التحصیـل 
بمانـد. می دانـد  قلعـه  در  نبایسـتی 
بیهوده گـی  این جـا  در  مانـدن  کـه 
و انـزوا را بـه دنبـال دارد. این شـد 
قلعـه  بـه  این کـه  محـض  بـه  کـه 
قلعـه  تـرک  تقاضـای  می رسـد، 
کـه  می یابـد  در  او  می کنـد.  را 
در این جـا هیـچ امیـدی بـه انجـام 
امـور عـادِی انسـانی و یا حتا شـکوه 
سـربازی هـم نیسـت. از طرفـی هـم 
نمی خواهـد کـه اعتبـارش خراب شـود. 
ایـن اسـت کـه در همدسـتی غریبـی بـا 
مافوقـش قـرار بـر ایـن می شـود تـا چهـار 
مـاه آینده کـه نوبـت معاینات پزشـکی قلعه 
اسـت، صبـر کنـد و در وضعیتـی موجـه قلعه 
را تـرک گوید. مثاًل قرار شـد کـه در پرونده اش 
درج شـود کـه خدمـت در ارتفاعـات، مناسـب 
حـال او نیسـت... در هـر حـال، دیـری نمی گذرد 
کـه دروگو مسـحور قلعۀ متـروک می شـود تا آن جا 
که سـی سـال خدمتـش را فقط به امیـد واهی حملۀ 
دشـمنان احتمالـی ـ تاتارهـا ـ و بازگشـت شـکوه 
قلعـه و کسـب افتخـار در دژ باسـتیانی می گذرانـد. 
البتـه ایـن بیمـاری مرموز در میـان همۀ سـربازان و 

افسـران قلعـه، سـاری اسـت. 
در  باسـتیانی خیالـی  دژ  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
بـه کوه هـا و  ارتفاعاتـی واقـع شـده کـه مشـرف 
یـک  بـرای  ظاهـراً  و  اسـت  شـمالی  صحراهـای 
ایتالیایـی، کوه هـای شـمال به دالیـل تاریخی، مظهر 
شـکوه و قـدرت نظامی ایتالیا اسـت. در مـورد ایدۀ 

ایـن طـرح هـم بوتزاتـی در جایـی گفتـه بـود: 
»ایـدۀ ایـن رمـان از یک نواختـی کار در جایـی کـه 
مـن زمانـی در آن جـا مشـغول بـودم، آمـده اسـت. 
اغلـب بـرای مـن پیـش می آمـد کـه امـور عـادی 
کـه  طـوری  بی پایان انـد  روزهـا  آن  در  جـاری  و 
زنده گـی مـرا می بلعنـد؛ البتـه ایـن حـس، مشـترک 
بـود و مـن فکـر می کنـم که بـرای بسـیاری از مردم 
اتفـاق می افتـد. مخصوصـًا زمانـی کـه شـما  ایـن 
خودتـان را در یـک فرصـت زمانـی مشـخص، حتا 
در یـک شـهر بـزرگ می یابیـد. انتقـال آن تجربه به 

جهانـی نظامـی، یـک فکـر درونـی در مـن بـود.« 
اندیشـه های  کنـار  و  گوشـه  در  پرسـه گردی   .۲
از  مضامیـن،  و  مفاهیـم  برخـی  طـرح  و  انسـانی 
و  نوشـته ها  کـه  سـاخته  نویسـنده یی  بوتزاتـی 
و  کافـکا  بـا  مقایسـه  قابـل  بیشـتر  داسـتان هایش 
آلن پـو اسـت. بوتزاتـی در بیابـان تاتارهـا اگرچه از 
عناصر سـمبولیک و سـورریال بسـیار بهـره می برد، 
امـا داسـتانش را در قالـب ریالیسـمی منطبـق بـر 
می بـرد.  پیـش  انسـانی  روزمـرۀ  زنده گـِی  وقایـع 
روایـت بوتزاتـی از برخـی جهـات بـا اضمحـالل 
سرنوشـت  هم چـون  جمعـی  پندا رهـای  برخـی 
قومـی و در نتیجـه تقویـت حـس ابزوردیتـه همراه 
اسـت؛ هیـچ حمله یـی بـرای معنابخشـی بـه قلعـه 
صـورت نمی گیـرد. جایـی در ایـن داسـتان دروگو 
تلسـکوپی  از  اسـتفاده  بـا  سـیمونی،  دوسـتش،  و 
آن  در  ریـز  لکه هـای  برخـی  شناسـایی  در  سـعی 
بیابـان  سـوی  بـه  رو  شـمالی  دشـت های  سـوی 
کـه  خیالـی  دشـمن  سـراب  و  می کننـد  تاتارهـا 
احتمـال وقـوع جنگـی را بـرای قلعـه بـه ارمغـان! 
خواهـد آورد، متصـور مـی شـوند. روایـت بوتزاتی 
را  خواننـده  کـه  اسـت  چنـان  قصه پـردازی اش  و 
نیـز همـراه دروگـو و دوسـتش بـه فوکـوس کردن 
)امیـد  امیـد!  از  لکه هایـی  یافتـن  پـی  متـن در  در 
بـه وقـوع جنـگ و وجـود دشـمن( وا مـی دارد. بـا 
بـه  وهـم  ایـن  جمعـِی  جسـت وجوی  ممنوعیـت 
دسـتور مافوق هـا، دروگـو به خیـره شـدن در بیابان 
ادامـه می دهـد تـا آن جا کـه خواننـده نیز همـگام با 
دروگـو سـرانجام می خواهـد بیگانه گانـی بـه قصـد 

حملـه حتمـًا وجـود داشـته باشـند. 

اصـاًل  یـا  اسـت  محـض  تمثیـل  کار  ایـن  این کـه 
جذابیت هـای  فریفتـۀ  بخواهیـم  این کـه  از  قبـل 
از  شـویم،  بوتزاتـی  روایـت  کافـکاوار  و  نمادیـن 
ابتـدا شـیفتۀ وضـوح خیره کننـدۀ روایت و سـاختار 
ظریـف و زبـان سـاده و رواِن آن می شـویم. به طور 
خالصـه، قبـل از هـر چیـز در وهلـۀ اول مـا با یک 
قصـۀ خوش سـاخت طرف ایـم؛ قصه یـی پرکشـش 
و جـذاب هـر چنـد ابـزورد. نمـاد، محتـوا و گفتـار 
بوتزاتـی در مرحلـۀ بعد مـورد توجه اسـت. طوری 
کـه در ایـن اثر تـا چندی پـس از خوانـدن در ذهن 
خواننـده رسـوب می کنـد و تاثیـرش را می گـذارد. 
مدیریـت و تدبیر نویسـنده در اجرای اثر و پرداخت 
بی حاشـیه و تـا حـدی ایجـاز روایـت، منجـر بـه 
دعـوت خواننده اش در هم نشـینی بـا تجربۀ مرکزِی 
چرخـش  از  بگذریـم  می شـود.  اصلـی  کاراکتـر 
عجیـب و طنزگونـۀ انتهـای رمـان کـه خواننـده را 
نیـز دچـار یک توهـم ـ حملـه تاتارهـا ـ می کند. ما 
در سراسـر کتـاب برخـالف کا رهای سمبولیسـتی و 
شـخصیت های منفعل کافـکا و پارانویای همه گیری 
کـه در نوشـته هایش موتیـف هسـتند، بـا آدم های به 
ظاهـر سـالم و معقولـی طرف ایـم؛ جووانـی دروگو 
هرگز شـکنجه نمی شـود، هیـچ گاه زبـون و بدبخت 
نمی شـود، محاکمه یـی هـم در کار نیسـت، هیـچ گاه 
دردهـای فیزیکـی را تجربـه نمی کنـد، در عشـقی 
شکسـت نمی خـورد یا ضربـۀ روحی ناشـی از یک 
فقـدان یـا داغـی را متحمـل نمی شـود. هـر چیـزی 
وسـیلۀ  بـه  کـه  بازی یـی  هـر  و  می دهـد  رخ  کـه 
دوسـتانش، طبیعـت و سرنوشـت انجـام می گیـرد، 
دروگـو  این کـه  ملموس انـد.  و  باورکردنـی  تمامـًا 
خیلـی هـم از این سرنوشـت خود ناراضی نیسـت، 
خواننـده را در یـک تعلیـق نـگاه مـی دارد و ایـن 
تعلیـق، هسـتۀ نامحسـوس و پیچیـدۀ کتاب اسـت. 
»روزی  می شـود:  شـروع  جملـه  ایـن  بـا  کتـاب 
از اوایـل پاییـز بـود کـه جووانـی دروگـو، نوافسـر 
جـوان، صبـح زود، شـهر خویش را ترک کـرد تا به 
دژ باسـتیانی، اولیـن محـل ماموریت خـود برود«. و 

در واقـع آخریـن محـل ماموریتـش.
پیغام هـای  کتـاب،  نخسـت  سـطور  همـان  در 
می بنـدد  نقـش  خواننـده  ذهـن  در  بی رحمانه یـی 
کـه از شـگردهای بوتزاتـی اسـت. گویـی بخـش 
اعظـم رمـان در همان صفحۀ نخسـت، رقـم خورده 
اسـت. بـا پرداختن بـه جزییـات اندکـی از زنده گی 
گذشـته یـا اطالعاتـی کـم از موقعیـت جغرافیایـی 
و وضعیـت فرهنگـی، دروگـو در ابتـدای رمـان بـه 
شـکل اجتناب ناپذیـری هـر کسـی می توانـد باشـد. 
او در انتظـار ایـن روزها بـوده اسـت. ورود به نظام 
و انجـام خدمـت در دژ باسـتیانی در واقـع شـروع 
»زنده گـی راسـتینش« بـرای سـالیان سـال خواهـد 
بـود. امـا با نـگاه کـردن در آینه، اکنـون او آن »لذتی 
که انتظار داشـت در دل نیافـت«. )ص۷( جوانی اش 
کسـل کننده یی  شـکل  بـه  کـه  می دیـد  رفتـه  را 
صـرف کتاب هـا و مطالعـه شـده بـود، بـا ایـن حال 
خوشـبختانه بزرگسـالی اش نوید روزهای خوشی و 
سـعادت و امیدهـای تـازه را می داد. امـا از صفحات 
۲۰۰ بـه بعـد، بوتزاتـی بـه مـا نشـان خواهـد داد 
فرسـایش  میـان  از  همـواره  امیدهایـی  چنیـن  کـه 
خواهـد  دروگـو  تلف شـدۀ  روزهـای  پایان ناپذیـر 
ایـن فرسـایش و  بوتزاتـی در تصویرسـازی  بـود. 

عجـز، سـنگ تمـام می گـذارد. 
۳. اشـارات آشـکار و پنهـان بوتزاتـی و روایت های 
گاه به ظاهـر متناقـض او در القـای مفهومی هم چون 
بـه فکـر وا مـی دارد. زمـان و  زمـان، خواننـده را 
گذشـت زمـان یکـی از اصلـی تریـن دغدغه هـای 

بوتزاتـی در ایـن رمان اسـت:
پژمرده گـی  بـه  رو  جوانـی اش  گل  این کـه  »بـا 
خشـکی ناپذیر  را  شـباب  چشـمۀ  می رفـت، 
هیـچ  زمـان  تیزپایـی  از  امـا دروگـو  می پنداشـت، 
نمی دانسـت. حتـا اگر جوانـی اش هم چـون خدایان 
آن  از  سـهمش  می پاییـد،  سـال  صدهـا  و  صدهـا 
بـه همیـن ناچیـزی می بـود. امـا او انسـان بـود و 
عمـری کوتـاه و عـادی داشـت، که جز یک شـهاب 

پرشـتاب چیـزی نبـود«. )صـص۸۳ـ۸4( 
یـا در جـای دیگـری: »... امـا بیسـت ودوماه مـدت 
کمـی نیسـت. حـوادث بسـیاری ممکـن اسـت در 
ایـن فاصلـه روی دهـد. در بیسـت ودو مـاه ممکـن 
اسـت خانواده هـای تازه یـی پدیـد آینـد و بچه هایی 
زاده شـوند و حتـا زبـان بـاز کننـد. بیسـت ودو مـاه 
کافـی اسـت کـه در زمینـی کـه جـز علـف در آن 
نیسـت، عمارتـی بـزرگ بنا شـود، کافی اسـت زنی 

زیبـا پیـر شـود و ...« )ص۸۷(
دیوارهـا  بـر  می گذشـت،  قلعـه  بـر  زمـان  »شـط 
شـکاف می انداخـت، غبـار و پاره سـنگ بـا خـود 
مـی آورد. پله هـا و زنجیرهـا را می سـایید. امـا بـر 
دروگـو بیهـوده می گذشـت. هنـوز نتوانسـته بود او 

را در گریـز خـود همـراه بکشـد.« )ص۸۸(
تندتـر  پیوسـته  گریـزش  و  می گذشـت  »زمـان 
می شـد. ضـرب منظـم و بی صدایـش عمـر را قطعه 

را  آن  نمی شـود  لحظـه  یـک  قطعـه می کنـد. حتـا 
از گریـز بـاز داشـت. حتـا بـرای لحظه یـی واپـس 
بایسـت...  بزنـد:  فریـاد  می خواهـد  آدم  نگریـدن. 
بی جاسـت.  فریـاد  کـه  می بینـد  امـا  بایسـت... 
همه چیـز در گریـز اسـت. آدم هـا فصل هـا، ابرهـا، 
همـه شـتابان اند... ایـن شـط بـه ظاهر کنـد حرکت 
کـه هرگـز بـاز نمی ایسـتد، پیوسـته تـو را بـا خـود 

)ص۲11( می بـرد.« 
از ایـن نظـر دغدغـۀ بوتزاتـی در مـورد مسـالۀ عمر 
و زمـان، آدم را یـاد یکـی از حکایت هـای غریـب 

کافـکا می انـدازد بـه نـام دهکـدۀ مجاور:
»پـدر بـزرگ مـن عـادت داشـت بگویـد: »زنده گی 
چـه کوتـاه اسـت. اکنـون عمـر رفتـه در خاطـر من 
مشـکل  مثـال  بـرای  کـه  می نمایـد  کوتـاه  چنـان 
می توانـم بپذیـرم چـه گونـه یـک جـوان می توانـد 
مجـاو  دهکـدۀ  عـازم  اسـب  بـا  بگیـرد  تصمیـم 
از  شـود بی آن کـه در نظـر آورد کـه ـ صرف نظـر 
اتفاقـات ناگـوارـ  حتـا طـول یک زنده گـی عادی و 
خوب وخـوش هـم بـرای چنین سـفری، ابـداً کافی 
نیسـت.« )داسـتان های کافـکا، علـی اصغـر حـداد، 

ماهی( نشـر 
و دیگـر این کـه روح قصـۀ بیابـان تاتارهـا در امیـد 
و انتظـار تکامـل می یابـد. انتظـار و امیـدی هرچنـد 
پـوچ و واهـی؛ انتظـار درگرفتـن یـک جنـگ. بایـد 
کسـانی و چیزهایـی باشـند تـا بـا آن ها جنگیـد! تو 
هـم کسـب افتخاری کـه هیچ وقـت نبـود! انتظاری 

بیمارگونـه و از طرفـی حیات بخـش! 
اوهـام  و  گذشـته  امیدهـای  کـه  بـود  »بدیهـی 
جانـب  از  دشـمن  حملـۀ  انتظـار  در  سلحشـوری 
شـمال، جـز بهانه یـی نبـود. تـا زنده گـی را معنایـی 

)ص1۸۵(  بخشـند.« 
یـا در جایـی دیگـر کـه در مقطعـی دغدغـۀ جنـگ 

بود: فروکـش کـرده 
»ناکامـی امیـد جنگی که جنگ نشـد، هنـوز از یادها 
نرفتـه بـود. اگرچـه هیچ کـس یـارای اعتـراف به آن 

را نداشت.« )ص1۹۸(
یـا در جایی دیگری خیال شـیرین رسـیدن دشـمن، 

تمـام ذهـن و جان دروگو را تسـخیر کـرده بود:
بـه  بیگانـه گان  شـد،  کـه  بهـار  گفـت:  خـود  »بـا 
سـاختِن راه شـان ادامـه خواهنـد داد، امـا دوربیـن 
سـیمونی دیگـر نبود و نمی شـد پیشـرفت کارشـان 
پایـان  انتظـار  در  دیگـر  دروگـو  گرفـت...  پـی  را 

او اکنـون مجبـور بـود کـه بـه تنهایـی بهـار نبـود... 
)ص۲1۲( کنـد.«  خیال پـردازی 

بیمـار  پیـری  زمـان  در  دروگـو  کـه  سـرانجام  و 
شـد: »انتظـار دیگـری بـا زنده گـی دروگـو پیونـد 
خـورد و آن، انتظـارِ بهبـود بـود« بـرای آن انتظـار 
بزرگ تـر! و این هـا در حالـی بـود کـه هیـچ افسـر 
یـا سـربازی بـرای جنـگ وارد قلعه نمی شـد. آن ها 
هرگـز بـا دشـمنی روبه رو نشـدند و خیلـی آرام در 

عادت هـای قدیمی قلعه، ُسـر 
کـه  قلعه یـی  می خوردنـد؛ 
»بنـای حقیـر بسـیار کهنه یـی 

)ص1۹( اسـت.« 
در هـر حـال، داسـتان بیابـان 
تاتارهـا ظاهـراً داسـتان یـک 
نمایش به تعویق افتاده اسـت. 
در صفحـات آخـر در حالـی 
کـه سـروصورِت یـک جنگ 
خـودش  سـرانجام  واقعـی 
جووانـی  می دهـد،  نشـان  را 
درگیـری  آرزوی  در  دروگـو 
مشـتاقانه  همـه  کـه  جنگـی 
می کشـیدند،  را  انتظـارش 
بیمـار  و  فرتـوت  تنـی  بـا 
پشـت  بـه  آزرده  روحـی  و 
جبهـه انتقـال داده می شـود و 
در تنهایـی و انـزوا می میـرد. 
بوتزاتـی  کـه  جنگـی  نمـای 
هم چـون  می کنـد،  تصویـر 
شـادی بخش،  رسـتاخیزی 
فرماندهـان و سـربازان را بـه 
تکاپـو و جنبـش وا مـی دارد 
کسـالت  قلعـۀ  از  را  آنـان  و 
هدایـت  مبـارزه  میـدان  بـه 
و  تنـگ  دره هـای  می کنـد. 
خلـوت منتهی به قلعـه، مملو 
از مـردان جـوان و آمـادۀ رزم 
افتخـار  و کسـب  و حماسـه 
این هـا  می شـوند.  شـرف  و 
چـه بسـا خواننـده را نیـز از 
این همـه انتظـار درمـی آورد و 
در ظاهر جامـۀ یک نواختی را 
از تنـش بیرون می کشـد، البته 
اگـر حملـۀ تاتارهـا توهمـی 

بیـش نبـوده باشـد!  

فرسایش 
پایان ناپذیِر 

روزها

داستان بیابان تاتارها ظاهراً داستان یک نمایش 
به تعویق افتاده است. در صفحات آخر در حالی 
که سروصورِت یک جنگ واقعی سرانجام خودش 
را نشان می دهد، جووانی دروگو در آرزوی درگیرِی 
جنگی که همه مشتاقانه انتظارش را می کشیدند، با 
تنی فرتوت و بیمار، و روحی آزرده، به پشت جبهه 
انتقال داده می شود و در تنهایی و انزوا می میرد. نمای 
جنگی که بوتزاتی تصویر می کند، هم چون رستاخیزی 
شادی بخش، فرماندهان و سربازان را به تکاپو و 
جنبش وا می دارد و آنان را از قلعۀ کسالت به میدان 
مبارزه هدایت می کند. دره های تنگ و خلوت منتهی 
به قلعه، مملو از مردان جوان و آمادۀ رزم و حماسه 
و کسب افتخار و شرف می شوند. این ها چه بسا 
خواننده را نیز از این همه انتظار درمی آورد و در ظاهر، 
جامۀ یک نواختی را از تنش بیرون می کشد، البته اگر 
حملۀ تاتارها توهمی بیش نبوده باشد! 

شهرام رستمی

نقد و نگاهی 
بر »بيابان 
تاتارها« اثر 
دینوبوتوزاتی
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آگاهان:

ارگ      با       طالبان      رابطۀ      
پنهانی    دارد

ځینې وکیالن او سیايس څېرې: 

حکومتکېدننهسیايسستونزېبهښېپایلېونهلري
د انتخابـايت کمپاینونـو پـر مهـال د 

مـي وحـدت د حکومـت د مرشانو 

له خـوا خلکـو تـه د ورکـړل شـوېو 

دوی  د  کېـدو  نـه عمـي  پـه  ژمنـو 

اعـراف او ترمنـځ یـې د اختالفاتـو 

د دوام موضـوع، د ولـي جرګې او 

سـیايس څېرو لـه انتقادونو رسه مخ 

شـوې ده.

د ولـي جرګـې د اداري پـالوي یو 

حکومـت  پـه  وايـي،  غـړي  شـمېر 

او  دوام  اختالفونـو  د  دننـه  کـې 

سـیايس سـتونزې به ښـې پایلې ونه 

. لري

جرګـې  ولـي  د  افغانسـتان  د 

عرفـان  عرفان اللـه  منـي  دوهـم 

راډيـو  ازادي  ورځ  پـه  دوشـنبې  د 

تـه وویـل، رسه لـه دې چـې د مـي 

وحـدت حکومت لـه جوړېدو درې 

کالـه تېرېـږي، خـو دوی تـازه دغـو 

نیمګړتیـاوو تـه متوجـه شـوي دي.

دغـه  پـه  حکومـت  وینـا،  پـه  ده  د 

کـړو  د  لـه خلکـو رسه  کـې  مـوده 

ژمنـو د عمـي کېـدو پـر ځـای پـه 

اختالفاتـو  سـیايس  منځـي  خپـل 

وو. بوخـت 

ښاغي عرفان زیاته کړه:

»په حکومـت کې نيمګړتیاوې شـته 

کېـږي،  مطـرح  اوس  چـې  څـه  او 

پـه خواشـنیۍ رسه چـې دا مسـایل 

د حکومـت لـه جوړېـدو راهیسـې 

مطـرح دي، هر چـا دا هڅه کړې ده 

چـې لـه حکومت نـه ډېـر امتیازات 

د  یـوازې  نـه  دا  کـړي،  ترالسـه 

حکومـت حیثیـت او مقـام تـه زیان 

رسـوي، بلکـې د خلکـو ذهنیتونـه 

هـم لـه حکومتـه اوړي.«

کېـږي  مهـال  داسـې  انتقادونـه  دا 

اجرائیـه  حکومـت  افغـان  د  چـې 

رئیـس عبداللـه عبداللـه د یکشـنبې 

پـه ورځ د پـروان د نـوي وايل فضل 

پـه  کېـدو  معـريف  د  عیـار  الدیـن 

مـي  د  چـې  وویـل  کـې  مراسـمو 

پـه  وحـدت حکومـت خلکـو رسه 

کړیـو ژمنـو کـې پاتـې راغلـی دی.

چـې  ویـي  شـان  دغـه  نومـوړي 

او  بلـې خرابېـږي  تـر  امنیـت ورځ 

د دغـه وضعیـت دوام بـه خلـک د 

اړ  تـه  درېـدو  وړانـدې  پـر  دولـت 

کـړي.

ښـاغي عبدالله د سـتونزو اسـايس 

د  یـووايل حکومـت  مـي  د  المـل 

هوکړه لیـک نـه عمـي کېـدل ګڼـي 

رسه  اشـارې  پـه  تـه  ولسـمرش  او 

یـې ویـي چـې د واک انحصـار بـه 

حـاالت نـور هـم خـراب کـړي.

خـو ښـاغي عبدالله د یـادو مواردو 

پـه اړه ډېـر جزئیـات نـه دي ورکړي، 

د  واک  د  وړانـدې  تـردې  خـو 

انحصـار پـه تـړاو پـه کابـل کـې د 

ملګـرو ملتونـو د امنیـت شـورا لـه 

پـالوي رسه خپـل شـکایت مطـرح 

کـړی.

ازادي راډیـو هڅـه وکړه چـې په دې 

اړه د افغانسـتان د جمهوري ریاست 

نظـر هـم واخـي خـو ارګ ماڼـۍ 

پـه دې اړه لـه څـه ویلـو ډډه وکړه.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې تـر 

دې مخکـې هم یو شـمېر لـوړ پوړو 

حکومتـي مرشانـو د حکومـت دننه 

اختالفاتـو ته اشـاره کـړې ده.

ډلـې  لـه  څېـرو  سـیايس  دغـو  د 

مرسـتیال  لومـړي  ولسـمرش  د 

ویـي،  دوسـتم  عبدالرشـید 

امریـکا بایـد نـام گـروه طالبـان را وارد 
فهرسـت سـیاه تروریسـتی ایـن کشـور 
کنـد تـا ارادۀ مبـارزه بـا ایـن گـروه در 

ایجـاد شـود. افغانسـتان 
برخـی آگاهـان با اشـاره به موقـف اخیر 
دولـت امریـکا و افغانسـتان در رابطـه به 
منتفـی شـمردن مذاکـره بـا گـروه طالبان 
می گوینـد کـه در حـال حاضر نـام گروه 
طالبان در فهرسـت گروه های تروریسـتی 

امریـکا قـرار ندارد. 
آنـان می گوینـد کـه هرچند گـروه طالبان 
جنابـت بشـری را در افغانسـتان مرتکب 
افغانسـتان گـروه  امـا رهبـری  شـده اند؛ 
طالبـان را بـه چنـد دسـته تقسـیم کـرده 
و شـماری از رهبـران طالبـان بـه شـکل 

پنهانـی بـا ارگ رفـت و آمـد دارنـد.
سـید عسـکر موسـوی استاد دانشـگاه در 
گفت وگـو بـا روزنامۀ مانـدگار می گوید: 
تروریسـم  بـا  مبـارزه  امـر  در  امریـکا 
نـدارد.  روشـن  راهبـرد  افغانسـتان  در 
دونالـد ترامـپ رییـس جمهـور امریـکا 
دید  گاه هـای متناقـض در رابطه بـه گروه 

طالبـان در افغانسـتان داشـته اسـت.
آقـای موسـوی افـزود کـه رویکرده های 
پاردوکسـی آقـای ترامـپ، در رابطـه بـا 
کشـورهای منطقـه و گـروه  تروریسـتی 
تـا  شـده  سـبب  افغانسـتان  در  طالبـان 
طالبـان بیشـتر از پیـش فعال شـوند. اگر 
امریـکا به شـکل جـدی در برابـر طالبـان 
قـرار دارد و در تـالش سـرنگونی ایـن 
گـروه  اسـت بایـد نـام گـروه مذکـور را 
ایـن  تروریسـتی  سـیاه  فهرسـت  وارد 

کشـور کنـد. 
در  امریـکا  راهبـرد  چـون  می گویـد:  او 
رابطـه بـه گـروه  طالبان روشـن نیسـت، 
بنـَا دولـت افغانسـتان بایـد در رابطـه بـه 
سـخنان اخیـر دونالـد ترامـپ سـنجیده 
تـا دوبـاره گـول سـخنان  بـردارد  قـدم 

نخـورد.  را  واشـنگتن  احساسـاتی 
بـه گفتـۀ او، بُعـد بیرونـی گـروه طالبـان 
امـا  دارد،  پاکسـتان  بـا  مسـتقیم  ارتبـاط 
یـک  کشـور  ایـن  بـا  امریـکا  برخـورد 
اسـت.  مقطعـی  احساسـاتی و  برخـورد 
چـون امریـکا ماننـد سـال ۲۰14 هـر از 
گاهـی کـه بخواهـد افغانسـتان را تـرک 
قیمتـی  هیـچ   بـه  امریـکا  امـا  می کننـد، 
پاکسـتان را تـرک کردنـی نیسـت. چـون 
منافـع امریـکا در اسـالم آبـاد نسـبت بـه 
کابـل بیشـتر اسـت. امریکایی هـا پـس از 
ترک افغانسـتان در سـال ۲۰14 مرکزهای 
نظامـی خود را منفجر سـاختند و اسـلحۀ 

خـود را بـه  پاکسـتان دادنـد.

ایـن اسـتاد پیشـین دانشـگاه آکسـفورد، 
بـا اشـاره بـه تناقـض  گوی هـای  رهبری 
حکومـت افغانسـتان، در رابطـه بـه گروه 
محمـد  می گویـد:  طالبـان  تروریسـتی 
برابـر  اشـرف غنـی راهبـرد روشـن در 
طالبـان نـدارد، گه گاهـی گـروه طالبـان 
را مخالفـان سیاسـی  و گاهـی [بـرادران 

می کنـد. ناراضی]صـدا 
او تأکیـد می کنـد کـه بـرادر خوانـدن و 
بـه  طالبـان  خوانـدن  سیاسـی  مخالـف 
ایـن معنی سـت کـه »حمـالت انتحـاری 
و انفجارهایـی را کـه طالبـان در مسـجد 
و مرکز هـای فرهنگـی انجـام می دهنـد و 
در آن صدهـا تـن کشـته و هزارهـا تـن 
تعریـف  اسـاس  بـه  می شـوند،  زخمـی 
آقـای غنـی فعالیـت  سیاسـی ایـن گـروه 

بشـمار مـی رود. 
زیـاد  شـمار  روزه  همـه  می گویـد:  او 
نظامیـان افغانسـتان در جنـگ بـا طالبـان 
پالیسـی غنـی در  امـا  کشـته می شـوند، 
برابـر طالبـان توهـم با بازی های سیاسـی 

و عـوام فریبانـه اسـت.  
آقای موسـوی هم چنـان می گویـد: روند 
صلـح در افغانسـتان بیشـتر بـه یک بازی 
گفت وگوهـای  و  می مانـد  سیاسـی 
صلـح نیـز بـه این معناسـت کـه “ دم از 
صلـح بـزن، امـا آمـادۀ حنـگ بـاش” و 
از  پذیـر  تأثیـر  کابـل  صلح بازی هـای 
پالیسـی های اسـت که امریـکا آن را بازی 
می کنـد. در حـال حاضـر قبلـۀ سیاسـی 
کابـل واشـنگتن اسـت و هزینۀ شـورای 
عالـی صلـح نیـز از طـرف آنـان پرداخته 
می شـود، تالش هـای امریکا بـرای متحد 
کـردن اسـالم و کابـل اسـت تـا جایـگاه 
نـه  بکنـد  حفـظ  خـود  منطقه یـی  بلنـد 

برقـراری صلحـی کـه مـا توقـع داریـم.
شـورای  از   انتقـاد  بـا  موسـوی  آقـای 
عالـی صلـح نیـز گفـت: شـورای عالـی 
صلـح هیـچ دسـت آوردی ملموسـی تـا 
هنـوز نداشـته اسـت.  هزینـۀ هنگفتـی 
صـرف ایـن نهـاد می شـود، امـا در برابر 
آن هیـچ رویکـرد موثـری از ایـن نهـاد 
بیـرون داده نشـده تـا برای مـردم قناعت 
بخش باشـد. اگـر امریکایی هـا بخواهند، 
بـا طالبان صلـح می کننـد، شـورای عالی 
صلـح هیـچ موثریت در این مـورد ندارد.
در همیـن حـال، رحمـت اهلل بیـژن پـور 
آگاه سیاسـی، امـا نسـبت بـه تنش هـای 
و  اسـت  خوشـبین  اخیـر  شـده  ایجـاد 
می گویـد: تنش هـای به میـان آمـدۀ اخیـر 
و  پاکسـتان  امریـکا،   - افغانسـتان  میـان 
گـروه طالبـان فصـل جدیـد اسـت کـه 

می توانـد منجـر بـه یـک تصمیـم جـدی  
در رابطـه بـه سرنوشـت صلـح و گـروه 

طالبـان شـود.  
آقـای بیـژن پـور بـا بیـان  این کـه تنش ها 
میـان امریکا و پاکسـتان به عنـوان حامی 
رفتـن  انـزوا  بـه  تداعـی  طالبـان  گـروه 
پاکسـتان را در منطقـه دارد، گفـت: امـا 
رابطـه  در  امریـکا  مبهـم  سیاسـت های 
سرنوشـت گـروه  طالبـان در افغانسـتان 
نیـز  افغانسـتان  تـا دولـت  سـبب شـده 
نتوانـد پالیسـی روشـنی را در رابطـه بـه 
ایـن گـروه روی دسـت گیـرد.  رهبـری 
حکومـت وحـدت ملـی بـه راهبردهـای 
عـوام فریبانـه تـا هنوز بـه پیـش رقته  اند.
او گفـت: در فرصـت کنونـی امریکا باید 
بـرای روشـن سـاختن موقـف پاکسـتان 
در رابطـه بـا طالبـان بـاالی ایـن کشـور 
و  اسـناد  افغانسـتان  و  کنـد  وارد  فشـار 
مدارک دسـت داشـتۀ خـود بـه نهادهای 
بین المللـی بسـپارد.  چـون افغانسـتان در 
مرحله یـی قـرار نـدارد تـا فشـار نظامـی  
بـاالی پاکسـتان وارد کنـد هـم از نـگاه 
در  بسـیار  تفـاوت  اقتصـادی  و  نظامـی 

میـان وجـود  دارد. 
ایـن آگاه سیاسـی تأکیـد می کنـد که نفی 
کـردن گفت وگوهـای صلـح بـا طالبان از 
طـرف امریـکا فلسـفۀ وجـودی شـورای 
عالـی صلـح را زیـر پرشـس قـرار داده 
اسـت. پـس از اعالم این موضـوع دولت 
افغانسـتان نمی توانـد با طالبـان پیمانی را 

دسـت خط کنـد.
منتفـی شـدن گفت وگو هـای  گفـت:  او 
صلـح بـا گـروه طالبـان یـک تقابـل را 
ماننـد  طالبـان  کشـورهای حامـی  میـان 
طالبـان  قربانـی  کشـورهای  و  پاکسـتان 
وجـود  بـه  امریـکا  و  افغانسـتان  ماننـد 

آورد.  خواهـد 
آقـای بیـژن پـور بـا اشـاره بـه سـخنان 
اخیـر محمد اشـرف غنی که گفته اسـت 
طالبانـی که آمادۀ صلح هسـتند با ایشـان 
صلـح می شـود، گفـت: این یـک تناقض 
میان گفته های واشـنگتن و کابل را نشـان 
می دهـد و آقـای غنـی گروه طالبـان را به 
چنـد دسـته تقسـیم می کنـد. در حالی که 
طالبـان همـان گروه تروریسـتی هسـتند، 
امـا شـمار از رهبـران طالبـان بـه شـکل 
پنهانـی بـا ارگ رفـت و آمد دارنـد، ولی 
هیـچ اطمنانی وجـود ندارد کـه طالبان به 

میـز مذاکره حاضر شـوند. 

کشـور  صنایـع  و  تجـارت  اتـاق 
مبنـی  حکومـت  تـازه  اقـدام  از 
بـر معافیـت ۹۵ درصـدی جرایـم 
مالیاتی سـکتور خصوصی اسـتقبال 

کـرد.
وزارت مالیـه بـه پیشـنهاد سـکتور 
خصوصـی و اتاق تجـارت، جرایم 
را در  مالیاتـی سـکتور خصوصـی 
اصولنامـه جدیـد بودجه سـال مالی 
کـرده  معـاف  درصـد   ۹۵ تـا   ۹۷

. ست ا
سـکتور  تصمیـم  ایـن  براسـاس 
خصوصی، تجار و سـرمایه گذاران 
تـا ۹ مـاه آینـده فرصـت دارنـد که 
بـا پرداخت تنهـا ۵ درصـد جریمه 
مالیاتـی جوازهـای شـان را تمدیـد 
درصـد   ۹۵ پرداخـت  از  و  کـرده 
جرایـم مالیاتـی معـاف می باشـند.

و  تجـارت  اتـاق  همیـن حـال  در 
حکومـت  اقـدام  ایـن  از  صنایـع 
در حمایـت از سـکتور خصوصـی 
خواسـتار  و  کـرده  اسـتقبال 
حمایت بیشـترحکومت از سـکتور 
خصوصـی و سـرمایه گذاران شـد.
خـان جـان الکـوزی معـاون اتـاق 
دوشـنبه  روز  صنایـع  و  تجـارت 
)16دلـو( در یـک نشسـت خبـری 
اقـدام حکومـت را  ایـن  در کابـل 

مـورد تمجیـد قـرار داد.

الکـوزی گفـت کـه معـاف  آقـای 
مالیاتـی در  ۹۵ در صـدی جرایـم 
سـال مالـی ۹۷ حمایـت آشـکار از 
سـکتور خصوصی محسـوب شـده 
و متشـبثین را برای سـرمایه گذاری 
و اشـتراک بیشـتر در رشد اقتصادی 

تشـویق خواهـد کرد.
مالیـه  وزارت  از  الکـوزی  آقـای 

متعـدد  شـعبات  کـه  خواسـت 
بخش هـای  در  را  جـواز  صـدور 
مختلـف کشـور طبـق نیاز سـکتور 
خصوصی فعال بسـازد تا متشـبثین 
تعییـن  مـدت  در  جـواز  اخـذ  در 

نشـوند. مشـکل  دچـار  شـده 
وی همچنان از حکومت افغانسـتان 
خواسـت کـه بـرای جرایـم مالیاتی 

کـه هـم اکنـون حـدی مشـخصی 
آن  بـرای  تـوازن  هیـچ  و  نداشـته 
در نظـر گرفته نشـده اسـت سـقفی 

مشـخص تعییـن نمایـد.
در همیـن حـال عبدالحبیـب زدران 
رییـس عمومی عوایـد وزارت مالیه 
اقـدام حکومت مبنی بـر معافیت۹۵ 
درصـدی جرایـم مالیاتـی در سـال 

مالـی ۹۷ را اقدامـی بـرای حمایت 
از سـکتور خصوصـی عنـوان کرد.

کـه  داشـت  بیـان  زدران  آقـای 
مالیـه  ویـژه وزارت  بـه  حکومـت 
متعهد اسـت که تسـهیالت اساسی 
تجـار، سـرمایه  از  بـرای حمایـت 
گـذاران و متشـبثین را روی دسـت 

بگیـرد.

ابوبکر صدیق

اتاق تجارت:
ازمعافیت95درصدیجرایممالیاتی

سکتورخصوصیاستقبالمیکنیم

نمی خواهند انتخابات...
 کـه حکومـت بـا دور کـردن ایـن افـراد از صفـوف نیروهای 
امنیتـی و دفاعـی زمینـه » وطـن فروشـی« را مسـاعد می کند.
والـی بلـخ گفـت کـه آنـان در هفـده سـال گذشـته همـواره 
ایـن  کـه  کـرد  تاکیـد  وی  اسـت.  کـرده  پذیـری  انعطـاف 
خودگـذری بـه معنـی ضعـف تیم شـان نبـوده بلکه بـه معنی 

نهایـت حـس وطـن دوسـتی اسـت.

والـی بلـخ تاکید کـرد:« شـما خودگـذری این تیـم را ضعف 
فکـر نکنیـد. هـم بـه تیـم مقابـل می گویـم و هم به شـرکای 
بیـن المللـی می گویـم کـه ایـن ضعف نیسـت و ایـن نهایت 
حـس وطن دوسـتی اسـت و اکنون کارد از گوشـت گذشـته 
و بـه اسـتخوان رسـیده و مـا دیگـر صبـر نمی توانیـم. پاهای 
شـان را می شـکنانیم و پوزشـان را بـه خـاک می زنیم. زحمت 
را مـردم بکشـد. ی را مـردم بدهـد و تاج گـذاری را دیگران 

. کنند«
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ورزش
عبداهلل محمدی

پس از 107 روز، وظیفۀ رییس جمهور ختم می شود!
مـاده شـصت ویکـم قانـون اساسـی: »وظیفـۀ رییس جمهور 
در اول جـوزای سـال پنجم بعـد از انتخابات پایـان می یابد«.
از این کـه انتخابـات در سـال 1۳۹۳ انجـام شـد، بـر بنیـاد ایـن مـاده، اول 
انتخابـات می باشـد و ختـم  از  بعـد  پنجـم  جـوزای سـال 1۳۹۷، سـال 
وظیفـۀ ریاسـت جمهوری. نقـض و زیـر پـا کردن ایـن مادۀ قانون اساسـی 
توسـط رییس جمهـور پیشـین و تیـم همراهـش، دلیـل قانونـی بـر دوام 
انتخابـات  کار رییس جمهـور کنونـی شـده نمی توانـد. بـر گـزار نشـدن 
نه تنهـا  نماینـده گان  مجلـس  قانونـی  غیـر  کار  دوام  و  ریاسـت جمهوری 
توجیـه دوام کار رییس جمهـور بعـد از اول جـوزا شـده نمی تواننـد، بلکـه 

هـر کـدام عـذر بدتـر از گنـاه می باشـند.
توجیـه »قانونـی« که شـماری از اعضـای مجلـس نماینده گان بـر دوام کار 
غیـر قانونی شـان عنـوان می کننـد، موجودیـت یـک عالمـت کامـه )،( در 
متن مادۀ هشـتاد و سـوم قانون اساسـی اسـت: »دورۀ کار ولسـی جرگه به 
تاریـخ اول سـرطان سـال پنجـم)،( بعـد از اعالن نتایـج انتخابات بـه پایان 
می رسـد و شـورای جدیـد بـه کار آغـاز می نمایـد«. اگـر آن عالمـت کامه 
)،( نبـود، بـه طـور قطـع رییس جمهـور نمی توانسـت بـه دوام کار مجلس 

نماینـده گان توافـق کند.
حکومـت  ایجـاد  و  طـرح   ،1۳۹۳ سـال  انتخابـات  گسـتردۀ  تقلب هـای 
وحـدت ملـی توسـط وزارت خارجـۀ امریـکا، عملـی نشـدن توافق نامـۀ 
حکومـت وحـدت ملـی، انتخاباتـی عمل کـردن دو تیم شـریک حکومت، 
معکـوس شـدن وعده هـای انتخاباتی هـر دو تیم)گسـترش ناامنی و جنگ، 
گسـترش فقـر و بیـکاری، گسـترش فـرار از وطـن، تمرکـز قدرت، فسـاد 
اداری، نقـض پی هـم قانـون اساسـی و سـایر قوانیـن، گسـترش حمـالت 
انتحـاری و تروریسـتی بـه ویـژه در پایتخـت( و چندیـن عوامـل، علـل و 
نارسـایی های دیگـر، بـه شـکننده گی بقای حکومـت وحدت ملـی افزوده 
اسـت. زمانـی کـه ضعف و ناکارایـی کمیسـیون انتخابات و برگزار نشـدن 
انتخابـات پارلمانـی و ریاسـت جمهوری توسـط آن کمیسـیون از طریـق 
رسـانه ها اعـالن می شـود، شـک و گمان هـا را بـر دوام غیـر قانونـی کار 
رییس جمهـور بـرای مـدت زمـان نامعلـوم، بیش تـر می سـازد. بـه نظر من 
کـه شـاگرد حقـوق اسـتم، تنهـا راه نجاِت کشـور و مـردم از آینـدۀ مبهم؛ 
بـر گـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری مطابق قانون اساسـی می باشـد، نه 
جرگـۀ عنعنـوی، حکومـت موقـت، دوام کار غیـر قانونـی رییس جمهور و 

سـایر گزینه هـا.

عزیز آریانفر

خطر مرگبار آلوده گی هوا
شــود،  مطــرح  زنده گــی  و  مــرگ  بحــِث  اگــر 
خطــر هــوای آلــوده -در حــد آلوده گــی هــوای 
ــه ســوی  ــر تروریســم اســت. امشــب ب ــر از خط ــل- مرگبارت کاب
ــه  ــرون را ب ــودٔه بی ــوای آل ــر ه ــی موت ــم. وقت ــه می رفتی خیرخان
ــی،  ــه کننده ی ــه صــورت خف درون می کشــید، فضــای داخــل آن ب
ــا گفــت کــه  ــر و تهــوع آور می شــد. یکــی از همراهــان م نفس گی
هنــوز فــالن و فــالن حمــام تایــر موتــر می ســوزاند. اگــر راه حــِل 
ــل  ــن معضــل جســت وجو نشــود، کاب ــرای ای ــوری ب اساســی و ف

ــد شــد. ــدل خواه ــل زیســت مب ــر قاب ــک شــهر غی ــه ی ب

سخی داد هاتف

ــارۀ سیاســت هاِی  ــق در ب ــات دقی ــه اطالع ــردم ب ــر م اکث
ممالــک دیگــر نیــاز ندارنــد. مــا ســازمانی بــه نــام 
ــا بفهمــد  ــه جــای م ــرار اســت ب ــه ق ــم ک ــت« داری »دول
ــت، در  ــات درس ــاس اطالع ــر اس ــذرد و ب ــه می گ ــان چ ــه در جه ک
ــی،  ــم دولت ــام مه ــک مق ــه ی ــی ک ــد. وقت ــاع کن ــا دف ــه از م ــن زمین ای
مثــاًل رییــس امنیــت ملــی کشــور اعــالم می کنــد کــه روســیه و ایــران 
ــهروندان  ــه درد ش ــات ب ــن اطالع ــد، ای ــلحه می دهن ــان اس ــه طالب ب
نمی خورنــد. مــا حتــا نیــاز نداریــم ایــن چیزهــا را بدانیــم. اگــر روســیه 
بــه طالبــان ســالح می دهــد، اگــر پاکســتان عملیــات نظامــی طالبــان را 
ــر  ــد، اگ ــاه می ده ــان پن ــران طالب ــه س ــران ب ــر ای ــد، اگ طراحــی می کن
ــت  ــر دول ــد و اگ ــرات ســری دارن ــان مذاک ــا طالب ــا ب ــکا و بریتانی امری
ــچ  ــتن هی ــه دانس ــا ب ــتد، م ــوار می فرس ــان نص ــرای طالب ــومالیا ب س
ــت  ــه دول ــن اســت ک ــا ای ــرار م ــم. ق ــاز نداری ــا نی ــن چیزه ــک از ای ی
ــۀ  ــر هم ــت در براب ــه دول ــن اســت ک ــرار ای ــد. ق ــا را بدان ــن چیزه ای
طرح هــا و سیاســت ها و نیرنگ هــا و اقدامــات دشــمنانه از منافــع 

ــد. ــاع کن ــردم افغانســتان دف م
طبیعــی اســت کــه دولت هــای دیگــر بــرای تأمیــن منافــع کوتاه مــدت 
و بلندمــدت خــود، دســت بــه کارهــای مختلــف بزننــد. کجــای ایــن 
قصــه در روابــط بین الملــل جدیــد اســت؟ مقامــات دولــت افغانســتان 
ــران  ــات دیگ ــته از اقدام ــی پیوس ــه گوی ــد ک ــرف می زنن ــوری ح ط
ــوردن  ــن تکان خ ــد و ای ــانه ها می رون ــه رس ــد ب ــد. بع ــکان می خورن ت
ــن  ــت ای ــن وضعی ــای ای ــانند. معن ــردم می رس ــمع م ــه س ــود را ب خ
اســت کــه سرنوشــت مملکــت در دســت آدم هایــی اســت کــه 
ذهن شــان هنــوز در چارچــوِب حیــاِی قریــه کار می کنــد و در همیــن 
ــای  ــد. ذهن ه ــه رو ان ــی روب ــبات جهان ــن مناس ــا پیچیده تری ــال، ب ح
ــدۀ جهــاِن مــدرن  ــر ســامان پیچی ــه داری هــر روز در براب ــدۀ قری درمان
ــر  ــت ب ــرار اس ــه ق ــترهایی ک ــد. آن ش ــد و از کار می افتن ــخ می زنن ی
شــناس نامه های برقــی ظاهــر شــوند، در واقــع همــان ذهن هایــی 
هســتند کــه بی خبــر از زمیــن و آســمان قطــار شــده انــد تــا در برابــر 

ــد. ــاع کنن ــا دف ــران از م ــدۀ دیگ ــای جنگن ــا و جت ه تانک ه

درگیری بازیکنان بارسلونا 
و اسپانیول پس از دربی کاتالونیا

گودین با ضربۀ دروازه بان والنسیا، 

3 دندانش را از دست داد!

فيـسبـوک نـــامــه

در شـب تقسـیم امتیـازات میـان تیم هـای بارسـلونا و اسـپانیول، اتفاقـی 
جنجالـی رخ داد کـه بـار دیگر مدافـع آبی و اناری  ها در متن آن قرار داشـت. 
تصـور می شـد دربـی شـب یکشـنبۀ کاتالونیـا میـان تیم هـای اسـپانیول و 
بارسـلونا کـه بـا تسـاوی یـک بـر یـک خاتمـه یافـت، دیـداری باشـد کـه 
هـواداران اسـپانیول از خجالـت جرارد پیکـه، مدافع میانی بارسـلونا درآیند، 
امـا ایـن بـار آتش بیـار معرکـه خـود میان جیگـری کـرد تـا از بـروز یـک 
درگیـری بـزرگ در پایـان بـازی خـودداری کنـد؛ درگیری یـی که اسـتارت 
آن بـا مشـاجره هم تیمـی اش سـاموئل اومتیتی با سـرخیو گارسـیا زده شـد.

بعـد از ایـن بـازی که پیکـه با گل دیرهنگام خود مانع از شکسـت بارسـلونا 
در خانـۀ رقیـب همشـهری اش شـد، بازیکنانـی از هـر دو تیـم در تونـل 
رختکـن بـا یکدیگـر درگیـری پیـدا کردنـد. خسـوس خیـل مانسـانو داور 
مسـابقه، در گـزارش خـود از بـازی به مشـاجره بازیکنـان دو تیـم در تونل 

اشـاره کـرده امـا از شـخص خاصی نـام نبرده اسـت.
در ایـن درگیـری، امـا اومتیتـی پُـر رنگ تریـن نقـش را ایفـا کرد؛ کسـی که 
درسـت لحظاتـی پیـش از بـازی هـم بـا گارسـیا درگیـری لفظی داشـت و 
بعـد از بـازی گفته شـد که دلیـل آن توهیـن نژادپرسـتانۀ بازیکن اسـپانیول 
بـه مدافـع سـابق لیـون بوده اسـت. اومتیتـی در تونل ورزشـگاه مسـتقیمًا به 
سـراغ گارسـیا رفـت، امـا قبـل از آنکـه کار بـاال بگیـرد، تعـدادی از دیگـر 
بازیکنـان دو تیـم بـه ویـژه جـرارد پیکـه مداخله کردنـد تا این مشـاجره به 

یـک درگیـری غیرقابل کنتـرل تبدیل نشـود.
طبـق گفتـۀ منابـع داخـل تونل رختکـن، کمی بعـد از این اتفـاق و در حالی 
کـه تنش هـا فروکـش کـرده بـود، گارسـیا وارد رختکـن تیم بارسـلونا شـد 
تـا از مدافـع بارسـلونا عذرخواهـی کنـد و اومتیتـی هـم عذرخواهـی او را 
پذیرفـت. در جریـان مسـابقه، گارسـیا و اومتیتی بارها با یکدیگر کشـمکش 
داشـتند، از جملـه در ابتـدای بـازی که گارسـیا یک تکل سـنگین روی پای 

اومتیتـی انجام داد.

ــان  ــا دروازه ب ــد در برخــوردی شــدید ب ــال اتلتیکومادری ــم فوتب ــع تی مداف
ــدید  ــی ش ــار مصدومیت ــگا دچ ــت و دوم اللی ــه بیس ــش در هفت ــب تیم رقی
ــد و والنســیا  ــازی شــب گذشــتۀ تیم  هــای اتلتیکومادری ــان ب شــد. در جری
ــا پیــروزی یــک بــر صفــر روخــی  در ورزشــگاه ویســنته کالــدرون کــه ب
ــت  ــه جراح ــایند رخ داد ک ــاق ناخوش ــک اتف ــت، ی ــه یاف ــو خاتم بالنک

ــت. ــی داش ــن را در پ ــو گودی دیه گ
ــل نیمــۀ  ــد در اوای ــز و سفیدپوشــان مادری ــی قرم ــی اروگوئه ی ــع میان مداف
ــه  ــش وارد محوط ــالت تیم ــی از حم ــرکت در یک ــرای ش ــازی ب دوم ب
ــان حریــف برخــوردی  ــو، دروازه ب ــا نت ــود کــه ب جریمــۀ والنســیا شــده ب

ــدا کــرد. شــدید پی
ــوپ از دروازه   ــردن ت ــع ک ــرای جم ــه ب ــا ک ــی خفاش ه ــان برزیل دروازه ب
خــارج شــده بــود، بــا آرنــج خــود ضربــه بــه صــورت گودیــن وارد آورد 
ــر  ــوش را نقــش ب ــن بازیکــن ملی پ ــر از خــون و ای ــان او را پ ــه او ده ک
زمیــن کــرد، امــا هــواداران از اینکــه بــرای او چــه اتفاقــی رخ داده مطلــع 

نبودنــد.
شــدت مصدومیــت گودیــن تنهــا زمانــی مشــخص شــد کــه ناظــران بــازی 
بــا تماشــای مجــدد صحنــه آهســته برخــورد دو بازیکــن، متوجــه شکســتن 

۳ دنــدان مدافــع اتلتیکومادریــد شــدند.
بــه ایــن ترتیــب دیه گــو ســیمئونه، ســرمربی اتلتیکومادریــد بــرای دومیــن 
بــار در ایــن بــازی بــه خاطــر مصدومیــت شــدن بازیکنانــش مجبــور بــه 
تعویــض شــد. پیــش از گودیــن، اســتفان ســاویچ در نیمــه اول میــدان را 

تــرک کــرد.

نیروی انسانی؛
کلید موفقیت در میدان جنگ!

نیروهــای دفاعــی و امنیتــی کشــور درگیــر یــک جنــگ 
ــروزی در  ــرای پی ــوده و ب ــه ب ــتحبارت منطق ــی اس فرسایش
ــی  ــع مال ایــن جنــگ، الزم اســت از نیروهــای انســانی و مناب
ــی و  ــای منطقه ی ــرد. رقابت ه ــورت گی ــت ص ــتفادۀ درس اس
رقابت هــای جهانــی٬ افغانســتان بی ثبــات را کــه حــدود 
ــدان  ــه می ــوزد، ب ــگ می س ــش جن ــت در آت ــه اس چهارده

ــت.  ــاحته اس ــدل س ــور ها مب ــن کش ــی ای ــگ نیابت جن
ــه  ــان، اضاف ــه اهداف ش ــیدن ب ــور رس ــه منظ ــن کشــور ها ب ای
ــاخته  ــف س ــتان موظ ــتی را در افغانس ــازمان ترورس از ۲۰ س
ــایه  ــور همس ــف کش ــا تأس ــد. ب ــت می کنن ــان را مدیری و آن
پاکســتان، مجــرا و دهلیــز عبــور ایــن هراس افگنــان بــه 
اغراض آمیــز  برنامه هــای  وجــود  در  اســت.  افغانســتان 
اســتخبارتی و فعالیــت اضافــه از ۲۰ گــروه ترورســتی در 
افغانســتان، وضیعــت امنیتــی اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی 

ــکننده دارد. ــار و ش ــت ناهنج ــک وضعی ــور ی ــن کش ای
ــا یــک جنــگ فرسایشــی٬ در صــدد  گروه هــای تروریســتی ب
ــن  ــردن ای ــل ک ــتان و تبدی ــۀ افغانس ــاختن جامع ــی س متالش
ــد و در  ــی ان ــان جهان ــگاه هراس افگن ــز و پای ــه مرک کشــور ب
ــاره  ــت، چ ــتاده گی و مقاوم ــز ایس ــی، ج ــک وضعیت ــن ی چنی
ــده اســت. ــی نمان ــردم افغانســتان باق ــرای م و راه دیگــری ب

ــردم را  ــت کشــور و م ــن امنی ــون اساســی افغانســتان تأمی قان
از وظایــف اساســی دولــت می دانــد و دولــت هــم ایــن امــر 
ــازد.  ــر آورده می س ــی ب ــی و دفاع ــتگاه امنیت ــط دس را توس
ــاع از  ــه در دف ــا آنک ــا ب ــی م ــی و دفاع ــای امنیت ــر نیروه مگ
ــد، مگــر  ــت عمــل می کنن ــا تعهــد و درای ــی ب ارزش هــای مل
ــد؛  ــن ان ــای معیی ــکالت و خال ه ــار مش ــای دچ ــن نیروه ای
ــه کار  ــردن آن ب ــع و دور ک ــه رف ــی ک ــکالت و خال های مش
ــه عســکر  ــرد، ن ــاط می گی ــۀ مســووالن ارتب ــه و مدبران خالقان

و افســر.
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی مــا در بــرار هــر برنامــه و توطیــۀ 
ــا  ــواردی ب ــر در م ــدند؛ مگ ــتاده ش ــت ایس ــا قاطیع ــمن ب دش
ــد.  ــوده ان ــارۀ مشــکالت دیگــر مواجــه ب تلفــات انســانی و پ
بار هــا شــنیده شــده کــه در میــان نهاد هــای دفاعــی و امنیتــی 
و نیروهــای بین المللــی، هماهنگــی وجــود نداشــته و ایــن امــر 

ســبب بــروز مشــکالت حتــا بــروز تلفــات گردیــده اســت.
بــر عــالوه، نبــود هماهنگــی کــه از آن در بــاال تذکــر داده شــد، 
در برنامــه و عمــل نیــز مشــکالت بــه چشــم می خــورد. نبــود 
ــمتی  ــی و س ــزی قوم ــت انگی ــم٬ موجودی ــرد منظ ــک راهب ی
ــتیکی،  ــات لوژس ــود امکان ــراد و کمب ــی از اف ــان بعض در می
ــت آن در  ــا از موجودی ــه بار ه ــت ک ــری اس ــکالت دیگ مش

ــده اســت. ــه ش ــی ســخن گفت ــی و دفاع ــای امنیت نهاد ه
ــیله  ــزار و وس ــه اف ــتی ک ــای تروریس ــر٬ گروه ه ــد دیگ در بع
بــرای ســازمان های اســتخباراتی منطقــه انــد، در کنــار جنــگ 
فرسایشــی، جنــگ روانــی و تبلیعاتــی را نیــز در برابــر مــردم 
ــک  ــن ی ــور در چنی ــمنان کش ــد. دش ــه ان ــش گرفت ــا در پی م
ــه٬ بلکــه  ــاه ن ــر انداختــن نظــام٬ برنامــۀ کوت ــرای ب جنــگ، ب
برنامــۀ درازمــدت دارنــد و بایــد در برابــر چنیــن یــک برنامــه، 

راهبــرد مناســب و کارا وجــود داشــته باشــد.
ــی  ــا الزم ــی م ــی و دفاع ــای امنیت ــران نهاد ه ــر مدی ــس ب پ
اســت کــه بــرای اســتفادۀ موثــر از نیروهــای دفاعــی و 
امنیتــی، برنامه ریزی هــای دقیــق داشــته باشــند. در ایــن 
و  کشــفی  نهاد هــای  تقویــت  بــر  بایــد  برنامه ریزی هــا 
اســتخباراتی بیشــتر توجــه شــود و یــک سیســتم منظــم 
لوژســتیکی بــه میــان آیــد. از لحــاظ اوپراســیون نیــز اقدامــات 
عقــب  تقویــت  و  ظرفیت ســازی  شــود،  برنامه ریــزی  و 
ــمن  ــی دش ــگ تبلیغات ــه جن ــد. ب ــر باش ــتر مدنظ ــات بیش جه
بیشــتر و بهتــر پاســخ داده شــود و بــرای عســکر و ســربازی 
کــه در ایــن نیروهــا حضــور دارنــد، تعریــف از منافــع ملــی 
بیشــتر نهادینــه گــردد. مســایل قومــی دشــمن بــی ارزش جلــو 
ــه  ــق ب ــوع دیگــر کــه مطاب ــر و متن داده شــود و کارهــای موث

ــردد. ــاذ گ ــان، اتخ ــرایط و زم ش
در چنیــن یــک برنامــه و عمــل، مــا خواهیــم توانســت از منابع 
انســانی و مالــی در نیروهــای دفــاع و امنیتــی خــوب و موثــر 
اســتفاده کــرده و ایــن تعهــد دولت مــردان مــا کــه گفتــه انــد 
ــه کرســی  ــم، ب ــدان جنــگ جســت وجو می کن صلــح را در می
ــت  ــرکش، شکس ــمِن س ــرانجام، دش ــت و س ــد نشس خواه

خــود را قبــول خواهــد کــرد.

عبدالخليل مينوی
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گفتـه می شـود کـه »پشـت هـر انسـان 
بزرگـی یـک زن وجـود دارد« امـا اگر 
تاریـخ را بنگریـم می بینیـم که »پشـت 
هـر رییس برکنار شـده ای نیـز یک زن 
عبـارت  ایـن  اسـت« دسـت کم  بـوده 
بـا  آفریقایـی  زن  چهـار  درخصـوص 
بـا  کـه  می کنـد  صـدق  اقداماتشـان 
را  همسرانشـان  گـور  خـود  دسـت 

َکندنـد.
یکـی از ایـن چهار زن لیلی طرابلسـی، 
علـی،  بـن  زین العابدیـن  همسـر 
رییس جمهـوری مخلـوع تونـس بـود 
کـه بلندپروازی هـا و فسـاد موجود در 
اطرافـش دلیل کنار گذاشـته شـدن بن 

علـی از قـدرت بـود.
امـا چهـره دوم گریس موگابه، همسـر 
دوم رابـرت موگابـه، رییس جمهـوری 

سـابق زیمبابوه اسـت.
ئتـودور،  کوستانسـیا  زن  سـومین 
انگوئمـا،  اوبیانـگ  تئـودور  همسـر 
زن  و  اسـتوایی  گینـه  رییس جمهـور 
ثروتمنـد ماالبـو پایتخـت ایـن کشـور 
باگبـو،  سـیمون  نفـر  آخریـن  و  بـود 
همسـر لـوران باگبـو، رییس جمهوری 
سـابق سـاحل عـاج اسـت که با فسـاد 
برکنـاری  باعـث  ولخرجی هایـش  و 
دادگاه  در  اتهـام وی  و  همسـر خـود 

شـد. بین المللـی  کیفـری 
همسـر رابـرت موگابـه در جمع آوری 
قیمت تریـن  گـران  از  کلکسـیونی 
کفش هـای زنانـه بـا همسـر دیکتاتـور 
مشـهور فیلیپیـن مقایسـه می شـود. او 
عاشـق نمایشـگاه ها و مدهـای جدیـد 

. د بو
بـود  کـودک  سـه  مـادر  کـه  گریـس 
همسـر  جانشـینی  رویـای  همـواره 
سـالخورده ترین  کـه  را  سـاله اش   ۹۳

روسـای جمهور جهان اسـت، در سـر 
داشـت.

همسـر رییس جمهـور گینـه اسـتوایی 
اماکـن  در  حضـور  از  مواقـع  اکثـر 
عمومـی خـودداری می کـرد امـا همـه 
می کـرد. مدیریـت  را  کشـور  مسـائل 

در زمانـی که ثروت او در سـال ۲۰۰۹ 
حـدود 6.1 میلیـون یـورو بـود، 6۰۰ 
هـزار تـن از شـهروندان ایـن کشـور 
در شـرایط اقتصـادی بسـیار بـد و فقر 

شـدید بـه سـر می بردنـد.
سـال  در  آمریـکا  »فوربـس«  مجلـه 

را  تئـودور  کوستانسـیا  ثـروت   ۲۰۰۹
او  زد.  تخمیـن  یـورو  میلیـون   4۰۵
نجـات  کودتـا  یـک  از  همسـرش  و 
یافتنـد امـا اکثـر کارشناسـان پیش بینی 
می کننـد کـه بـا وجود فسـاد گسـترده 
در ایـن کشـور، او و همسـرش مـدت 
نخواهنـد  باقـی  قـدرت  در  طوالنـی 

مانـد.
سـیمون باگبو نیـز با اقداماتش همسـر 
خـود را بـه لبـه پرتـگاه بـرد و باعـث 

شـد قـدرت را از دسـت بدهد.
در آخـر ایـن لیسـت لیلـی طرابلسـی 
را  او  تونـس  زنـان  کـه  دارد  قـرار 

می خواننـد. »شـجاع« 
لیلـی و گروه خرابکارش باعث شـدند 
کـه بن علی سـقوط کـرده و مجبور به 

شود. فرار 
تونـس،   در  آمریـکا  سـابق  سـفیر 
سـوی  از  شـده  منتشـر  گزارش هـای 
سـایت ویکـی لیکـس دربـاره گـروه 
طرابلسـی را عجیـب خوانـد و گفـت: 
در  مسـائل  همـه  کنتـرل  گـروه  ایـن 
تونـس از جملـه بانک هـا، رایزنی ها و 
شـرکت های بیمـه را در دسـت دارند.

براسـاس  علـی  بـن  خانـواده  ثـروت 
در  یـورو  میلیـارد  پنـج  برآوردهـا 

اسـت. خارجـی  بانک هـای 
بـن علـی در سـال 1۹۸۷ میـالدی بـا 
لیلـی طرابلسـی که زنـی مطلقـه و ۳۰ 
سـاله بود، آشـنا شـد. یکی از نزدیکان 
بـن علـی بـه او توصیه کـرد از این زن 
فاصلـه بگیـرد امـا بـن علـی توجهـی 

. د نکر
چـه بسـا اکنـون او که در عربسـتان در 
تبعیـد بـه سـر می برد بـه خاطـر اینکه 
بـه توصیه های مشـاورش گـوش نداد، 

انگشـت پشـیمانی را بگزد.

مسـؤوالن صحـی در والیـت غـور می گوینـد، نبـود 
غـور  در  کـودکان  بیماری هـای  متخصـص  پزشـک 
بیماری  هـای سـرخکان و سـینه بغل  سـبب گسـترش 
شـده اسـت. آنـان می گوینـد، ایـن مشـکل را بارهـا با 
وزارت صحـت عامـه در میان گذاشـته اند؛ امـا تاکنون 

هیـچ پزشـکی بـه ایـن والیـت نیامده اسـت.
غـور  والیتـی  شـفاخانۀ  رییـس  یعقوبـی،  جمعـه گل 
بـه سـالم وطندار می گویـد،  نبـود پزشـک متخصـص 
بیماری هـای کودکان سـبب گسـترش بیمـاری  در میان 
اطفـال شـده اسـت.  رییـس شـفاخانۀ والیتـی غـور 
می گویـد، هم اکنـون بیـش از 11۰ کـودک مبتـال بـه 
ایـن  مرکـزی  بیمارسـتان  در  گونه گـون  بیماری هـای 

اند. بسـتری  والیـت 
پزشـکان  نبـود  از  نیـز  غـور  باشـنده گان  از  شـماری 
و  می کننـد  انتقـاد  کـودکان  بیماری هـای  متخصـص 
بیماری هـای  درمـان  و  تشـخیص  بـرای  می گوینـد، 
کودکان شـان مجبـور انـد بـه والیت هـای هم جـوار یا 

بیـرون از کشـور برونـد کـه پُرهزینـه اسـت.
عبدالغفـور، از باشـنده گان  غـور می گویـد، بـه علـت 

نبـود پزشـک متخصص آنـان بیماران شـان را به هرات 
و یـا هـم بـه کابـل می برند.

تیمورشـاه یکـی دیگـر از باشـنده گان غـور می گویـد، 
اقتصـاد بیشـتر مردم ایـن والیت خوب نیسـت و توان 
انتقـال کودکان شـان را بـه والیت های همجـوار ندارند 

و از ایـن رو کودکان شـان را از دسـت می دهنـد.
صحـت  ریاسـت  سرپرسـت  رحیمـی،  عبدالطیـف 
عامـۀ غـور می گویـد، بارهـا این مشـکل را بـا وزارت 
صحـت عامـه در میـان گذاشـته اند؛ اما هنـوز هم هیچ 
غـور  بـه  کـودکان  بیماری هـای  متخصـص  پزشـک 

فرسـتاده نشـده اسـت.
پزشـکان  نبـود  می گوینـد،  غـور  صحـت  مسـؤوالن 
متخصـص بیماری هـای کـودکان سـبب شـده اسـت 
کـه تنهـا در شـهر فیروزکـوه، مرکـز غـور 6۵ کـودک 
در اثـر ابتـال بـه بیماری هـای سـرخکان و سـینه بغل 

دهند. جـان 
ریاسـت صحـت عامـۀ غـور از وزارت صحـت عامـه 
می خواهـد تـا هرچـه زودتـر بـه ایـن مشـکل نقطـۀ 

پایـان بگـذارد.

زنانـی که باعـث سقـوط 
همـسران رییس  جـمهور خـود شدنـد

تلفات روزافزون کودکان غوری

Year 9 y NO 2200 y Tuesday 6 February 2018

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

ACKU


	Button 2: 
	Button 3: 


