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مجلـس  انتخابـات  تقویـم  انتخابـات،  کمیسـیون 
نماینـدگان و شـوراهای ولسـوالی ها را اعـام کـرد.
گاجـان عبدالبدیـع صیاد رییس کمیسـیون انتخابات، 
روز یکشـنبه )2 ثـور( در یـک نشسـت خبـری در 
خاطـر  بـه  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  گفـت  کابـل 
برگـزاری انتخابـات شـفاف و قابـل قبـول، گام هـای 

اساسـی را بـر مـی دارد.
آقـای صیـاد گفـت کـه در حـال حاضـر رونـد ثبـت 
نـام و تهیه فهرسـت رای دهندگان در شـهرها جریان 
داشـته و فهرسـت کامـل رای دهنـدگان بـه تاریـخ 

بیسـت و سـوم اسـد سـال 1397 اعـام می شـود.
آقـای صیـاد بیان داشـت کـه از بیسـت و پنجم حمل 
تـا یازدهـم سـرطان به شـکایات و اعتراضاتـی که در 
زمینـه روند ثبـت نام و تهیـه فهرسـت رای دهندگان 
ثبت می شـود؛ از سـوی کمیسیون شـکایات انتخابات 

می شود. رسـیدگی 
نـام  ثبـت  کـه  گفـت  انتخابـات  کمیسـیون  رییـس 
نامـزدان انتخابـات پارلمانی و شـوراهای ولسـوالی ها 
از پنجـم جـوزا آغـاز شـده و تـا بیسـت و دوم جوزا 

داشـت. ادامـه خواهد 
بربنیـاد تقویم انتخابات کمیسـیون انتخابات، بررسـی 
معلومـات نامـزدان انتخابـات پارلمانـی و شـورا های 
ولسـوالی ها از ششـم جـوزا آغـاز شـده و تـا ششـم 
سـرطان ادامـه خواهـد داشـت و سـرانجام فهرسـت 
ابتدایـی نامـزدان ایـن انتخابات به روز هفتم سـرطان 
از سـوی کمیسـیون مسـتقل انتخابـات اعـام خواهد 

. شد
آقـای صیـاد گفت که پـس از نشـر فهرسـت ابتدایی 
تـا نهـم سـرطان بـرای نامـزدان انتخابـات پارلمانـی 
می شـوند  داده  فرصـت  ولسـوالی ها،  شـورا های  و 
رد  زمینـه  در  را  شکایات شـان  و  اعتراضـات  تـا 

نماینـد. ثبـت  صاحیت شـان 
براسـاس این زمان بنـدی؛ نامزدان انتخابـات پارلمانی 
و شـورا های ولسـوالی ها از هشـتم سـرطان تـا دهـم 
انتخابـات  ایـن  در  نامزدی شـان  از  می تواننـد  اسـد 

دهند. انصـراف 
رییـس کمیسـیون مسـتقل انتخابـات گفـت کـه بـه 
نامـزدان  نهایـی  فهرسـت  اسـد،  دوازدهـم  تاریـخ 
انتخابـات پارلمانـی و شـورای های ولسـوالی اعـام 
می شـود. آقـای صیـاد گفـت کـه نهایی سـازی مراکز 
رای دهـی از لحـاظ امنیتـی بـه دوم سـرطان صورت 

خواهـد گرفـت.
کمیسـیون انتخابـات؛ از 6 میزان تـا 25 میزان را دوره 
مبـارزات انتخاباتی نامـزدان انتخابـات پارلمانی، و از 
11 میـزان تـا 25 میـزان را دوره مبـارزات انتخاباتـی 
نامـزدان انتخابـات شـوراهای ولسـوالی ها اعام کرده 

است.
آقـای صیـاد گفـت کـه از تاریـخ بیسـت و ششـم 
میـزان تـا بیسـت و هفتـم میـزان دوره سـکوت بوده 
و هیـچ یکـی از نامـزدان حـق فعالیت هـای انتخاباتی 
انتخابـات  بنـدی  زمـان  ایـن  براسـاس،  ندارنـد.  را 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها بـه روز 28 میزان 

برگـزار خواهـد شـد.
تـا 18 عقـرب،  از 28 میـزان  انتخابـات،  کمیسـیون 
آرای مردمـی را جمـع آوردی نمـوده و بـه تاریـخ 
19 عقـرب نتایـج ابتدایـی انتخابـات پارلمانـی و بـه 
تاریـخ 18 قـوس نتایـج ابتدایـی انتخابات شـورا های 

می کنـد. اعـام  را  ولسـوالی ها 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات می گویـد کـه نامـزدان 
در  شـان  شـکایت  می تواننـد  پارلمانـی؛  انتخابـات 
زمینـه نتایـج ابتدایی انتخابـات پارلمانی را از بیسـت 
تـا بیسـت و یکـم عقرب ثبـت نماینـد ونیـز نامزدان 
شـوراهای ولسـوالی ها، می تواننـد شـکایت شـان در 
زمنیـه نتایـج ابتدایی ایـن انتخابات را بـه تاریخ هفده 

ام تـا بیسـتم قـوس ثبـت کنند.

تقویم انتخابات اعالم شد
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حکومت به تعهداتش 

عمل نکرده است

حملۀ خونین در  پایتخت
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نهیان ښارګوټي پروژه پرانیستل شوه
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وزیــر زراعــت و مالــداری می گویــد 
کــه تنهــا خریــداری علوفــه بــرای 
مواشــی در معــرض خشکســالی بــه 
546 میلیــون دالــر نیــاز اســت کــه 
تامیــن ایــن مقــدار پــول از تــوان دولــت 

ــت. نیس
ــنا در نشســت روز یکشــنبه  ــس س مجل
و  زراعــت  وزیــر  خــود  ثــور(   2(
امــور  در  دولــت  مالــداری و وزیــر 
ــرا  ــوادث طبییعــی را ف ــارزه بــا ح مب

خوانــده بــود.
ــی ســناتورها در  ــه نگران ــا ب ــن مقام ه ای
پیونــد بــه خشکســالی ســال جــاری در 
ــرای  ــا ب ــی آمادگی ه ــور و چگونگ کش
مبــارزه بــا ایــن مشــکل پاســخ گفتنــد.

ــت  ــر زراع ــی وزی ــد دران ــر احم نصی
و مالــداری گفــت کــه ایــن وزرارت 
تهدیــد خشکســالی را در کشــور بــه 
ــرده  ــدی ک ــه گــوری تقســیم بن ســه کت
ــد  ــا 60 درص ــت ب ــه 15 والی ــت ک اس
ــی  ــوری اول، برخ ــالی در کتگ خشکس
درصــد   40 بــا  دیگــر  والیت هــای 
خشکســالی در درجــه دوم و برخــی 
ــا 20 درصــد  ــم ب ــای دیگــر ه والیت ه
ــوم کتگــوری  ــالی در درجــه س خشکس

ــد. ــده ان ش

ــن وزارت  ــه ای ــزود ک ــی اف ــای دران آق
بــرای  تهدیدهــا  ســطح  براســاس 
پاســخگویی بــه مشــکات ناشــی از 

خشکســالی اقــدام خواهــد کــرد.
بــه گفتــه او، تنهــا تهیــه علوفــه دو 
ماهــه بــرای مواشــی 15 والیــت کــه در 
ــه  ــد ب ــرار دارن ــد ق ــا بلن ســطح تهدیده
ــت  ــاز اس ــر نی ــون دال ــش از 99 میلی بی
ــون  ــوری دوم 79 میلی ــه گ ــرای کت و ب
ــدود  ــوم ح ــوری س ــرای کتگ ــر و ب دال

ــت. ــاز اس ــر نی ــون دال 10 میلی
ــه  ــرد ک ــان ک ــت خاطرنش ــر زراع وزی
بــرای رفــع تهدیدهــای یــک ســاله 
 546 کشــور  ســطح  در  خشکســالی 

میلیــون دالــر نیــاز اســت کــه دولــت بــه 
تنهایــی قــادر بــه پرداخــت ایــن مقــدار 
ــه گفتــه او، هــم اکنــون  پــول نیســت. ب
ــا خشکســالی حــدود 8  ــه ب ــرای مقابل ب

ــت. ــود اس ــر موج ــون دال ــا 9 میلی ت
ــه  ــرد ک ــان ک ــر نش ــی خاط ــای دران آق
شــدن  ضایــع  از  جلوگیــری  بــرای 
ــداری و  ــه خری ــداری علوف ــی مق مواش
ــیب  ــتر آس ــات بیش ــه مح ــال آن ب انتق

ــت. ــده اس ــاز ش ــروز آغ ــر از ام پذی
همچنین،...                ادامه صفحه 6

درانی:

برای تأمین علوفۀ دو ماهۀ مواشی 
به 546 میلیون دالر ضرورت داریم

صفحه 6

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 
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ــازی  ــای مج ــو در فض ــن س ــه ای ــروز ب از دی
ــه در  ــود ک ــت می ش ــه دس ــت ب ــتی دس پس
ــرات از کارش  ــوول اداری در ه ــک مس آن ی
برکنــار شــده و بــه جــای او فــرد دیگــری بــه 
حکــم رییــس جمهــوری مقــرر شــده اســت. 
ایــن پســت را فرهــاد مجیــدی از نماینــده گان 
ــن  ــته و چنی ــی گذاش ــورای مل ــرات در ش ه
ــس  ــی ریی ــت اهلل حبیب ــته:«خواجه حکم نگاش
ــه حکــم  ــت احــوال نفــوس هــرات ب ادارۀ ثب
شــده  برکنــار  کارش  از  رییس جمهــوری 
ــام  ــه ن ــردی ب ــای او ف ــه ج ــت ب ــرار اس و ق
مالیــار کاکــر در ایــن ســمت قــرار گیــرد. ایــن 
کار از نظــر شــکلی انجــام یافتــه و قــرار بــود 
کــه امــروز آقــای کاکــر وظیفــه اش را اشــغال 
کنــد امــا بــه دلیــل واکنــش اعضــای مجلــس 
ــت اداره  ــی ریاس ــه چوک ــل ب ــوز در عم هن
احــوال نفــوس هــرات ننشســته اســت. خــوب 
اســت دیــده شــود کــه ایــن برکنــاری چگونــه 
ــوم  ــرۀ معص ــس چه ــه و در پ ــورت گرفت ص
ــکنی  ــون ش ــه قان ــی چ ــرف غن ــد اش محم
ــس  ــش ریی ــال پی ــر دوس ــته اســت. کاک نشس
ادارۀ ثبــت احــوال نفــوس هــرات بــود؛ چــون 
ــرف و  ــی نداشــت از کار برط ــدرک تحصیل م
بــه جایــش شــخصی بــه اســم حبیبــی بــه ایــن 
ســمت مقــرر شــد. کاکــر در واکنــش بــه ایــن 
ــت گــروه  ــا حمای ــل رفــت و ب ــه کاب ــدام ب اق
تمامیت خــواه، موفــق شــد ریاســت ادارۀ ثبــت 
احــوال نفــوس را بــه اعــان ببــرد. در رقابــت 
آزاد کاکــر نتوانســت بــه دلیــل نداشــتن مدارک 
تحصیلــی الزم شــرکت ورزد و بــه همیــن 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــک ب ــی ی ــای حبیب ــل آق دلی
ریاســت ایــن اداره گماشــته شــد. بعــدا آقــای 
حبیبــی از آزمــون ســی. بــی. آر نیــز موفقانــه 
توانســت بگــذرد و عمــا همــۀ راه هــای 
ــت اداره  ــمت ریاس ــه س ــیدن ب ــی رس قانون
ثبــت احــوال نفــوس را بپیمایــد. امــا در ایــن 
اواخــر کاکــر یــک بــار دیگــر بــه کابــل رفتــه 
و بازهــم بــا حمایــت همــان گــروه کــه بــا آن 
هــا رابطــه دارد بــه ریاســت جمهــوری کشــور 
علیــه آقــای حبیبــی شــکایت درج کرده اســت. 
آقــای غنــی نیــز بــدون در نظــر داشــت تمــام 
ــمی  ــدۀ رس ــه ش ــای پذیرفت ــن و معیاره قوانی
بــه صــورت دیکتاتورمنشــانه حکــم برکنــاری 
آقــای حبیبــی را از ســمتش صــادر کــرده 
ــس  ــوان ریی ــه عن ــر را ب ــای او کاک ــه ج و ب

ــته  ــرات گماش ــوس ه ــوال نف ــت اح ادارۀ ثب
ــس  ــاط ریی ــون محت ــه همای ــروز ک ــت. ام اس
ــور  ــوس کش ــوال نف ــت اح ــی ادارۀ ثب عموم
بــه مجلــس نماینــده گان فراخوانــده شــده بــود 
بــه صــورت واضــح گفــت کــه آقــای حبیبــی 
تمــام مراحــل قانونــی تقــرر را طــی کــرده امــا 
آن هــا مجبــور انــد که حکــم رییــس جمهوری 
ــاط  ــای محت ــم آق ــن نمی دان ــد. م را اجــرا کنن
ــد؟  ــتقل می نام ــه اداره مس اداره اش را چگون
آیــا اســتقال یــک اداره همیــن اســت کــه بــا 
قانــون شــکنی همراهــی کنــد و هیــچ واکنشــی 
ــدی  ــی و پایبن ــا قانون گرای ــد؟ آی ــته باش نداش
ــی  ــون اساس ــای قان ــه ارزش ه ــی ب ــای غن آق
ــر  ــراد دیگ ــث اف ــی بح ــت؟ وقت ــن اس همی
ــرای رســیدن  باشــد، چندیــن خــوان رســتم ب
ــود؛  ــف می ش ــی ردی ــت دولت ــک پس ــه ی ب
امــا وقتــی کســی از تیــم خودشــان بــود هیــچ 

ــدارد. ــی وجــود ن ــون و رقابت قان
ــه  ــیدن ب ــف رس ــه مختل ــه پروس ــن هم » ای
ــه  ــاک ب ــرای خ ــط ب ــی فق ــمت های دولت س
چشــم مــردم زدن اختــراع شــده انــد تــا 
دیگــر افــراد نتواننــد از فلترهــای آن بگذرنــد؛ 
ــان  ــم ش ــراد تی ــر اف ــر س ــی بحــث ب ــا وقت ام
ــون  ــوق قان ــای ف ــم ه ــگاه حک ــد، آن می رس
ــه  ــن کشــوری چگون ــد. در چنی ــل می کنن عم
می شــود بــه قانــون و دموکراســی بــاور کــرد؟ 
چگونــه کســی کــه خــود را مجــری قانــون و 
ــن  ــاری نشــان می دهــد چنی برخوردهــای معی
اســتبدادی بــا یــک کارمنــد دولــت کــه از تیــم 
ــا  ــد؟ واقع ــورد می کن ــت برخ ــودش نیس خ
ــن  ــن از چنی ــگ دارد و م ــرم و نن ــای ش ج

بیــزارم« رییس جمهــوری 
 ایــن نوشــته کــه بــا کلیپــی از صــدای رییــس 
عمومــی ثبــت احــوال نفــوس تــوام شــده، در 
فضــای مجــازی واکنش هــای منفــی زیــادی را 
برانگیختــه اســت. آقــای غنــی از بــه تازه گــی 
اعــام کــرده کــه همــه نماینــده گان افغانســتان 
در خــارج کشــور بایــد از طریــق رقابــت 
ــوند. او  ــته ش ــمت ها گماش ــن س ــه ای آزاد ب
ــه  ــت ک ــاالری را سال هاس ــته س ــث شایس بح
ــن  ــی ای ــود را قربان ــا خ ــد و حت ــر می ده س
ــًا در  ــا واقع ــد؛ ام ــام می کن ــت اش اع سیاس
ــت؟  ــن اس ــت چنی ــس حکوم ــز ریی ــل نی عم
آنچــه کــه در هــرات بــه وقــوع پیوســته، نمونۀ 
ــه و  ــت های تفرقه افکنان ــر از سیاس اول و آخ

ــیدن  ــاز رس ــت. او از آغ ــه اش نیس قوم گرایان
بــه قــدرت و حتــا در زمانــی کــه در حکومــت 
ــه داشــتن سیاســت های  کــرزی کار می کــرد ب
ــن سیاســت حــاال  ــود. ای ــم ب ــه مته قوم گرایان
ــتان  ــی در افغانس ــدرت سیاس ــه در رأس ق ک
ــری  ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــه بی ــرار گرفت ق
ــی  ــای غن ــرای آق ــد. ب ــان می ده ــود را نش خ
ــانی  ــی کس ــاالری یعن ــش شایسته س و اطرافیان
ــی  ــای دولت ــدرت در اداره ه ــد در راس ق بای
ــتر  ــودش و بیش ــوم خ ــه از ق ــد ک ــرار گیرن ق
بــه  او  باشــند.  تیــم خــودش  از  از همــه 
چنیــن سیاســتی سیاســت شایسته ســاالری 
چنیــن  از  بارهــا  مگــر  می کنــد.  خطــاب 
رســانه های  در  قوم گرایانــه  سیاســت های 
ــا  ــا باره ــت؟ آی ــده اس ــکایت نش ــور ش کش
ــوری  ــس جمه ــرای ریی ــه ب ــم ک ــنیده ای نش
ــدارد مگــر  ــرار ن ــت ق ــزی در اولوی ــچ چی هی
ــه  ــن لحظ ــی اش. همی ــی و تیم ــع گروه مناف
برویــد و ارگ ریاســت جمهــوری را ببنیــد کــه 
ــازند؟  ــدان آن را می س ــترین کارمن ــا بیش کی ه
ــز  ــرزی نی ــای ک ــان آق ــفانه در زم ارگ متاس
ــه محــل  ــاال ب ــی ح ــود؛ ول ــبی نب ــای مناس ج
ــده اســت.  ــل ش ــی تبدی ــر قوم ــاق و تنف اختن
آقــای کــرزی نیــز بــری از سیاســت های قــوم 
محورانــه نبــود ولــی نــه بــه انــدازۀ کــه آقــای 
غنــی اســت. ایــن سیاســت نــاکام افغانســتان را 
بیشــتر در گیــر جنــگ و نابســامانی می ســازد. 
ــتان  ــه افغانس ــان داد ک ــته نش ــال گذش هفده س
را بــا سیاســت های قومــی نمی تــوان اداره 
کــرد. ایــن کشــور، مربــوط بــه تمــام ســاکنان 
ــوم و  ــر ق ــه از منظ ــر کســی ک آن اســت و ه
ــود  ــد خ ــت کن ــرآن حاکمی ــد ب ــان بخواه زب
و قومــش را بــه تباهــی ســوق می دهــد. 
و  تخصص گرایــی  کــدام  از  غنــی  آقــای 
ــک  ــی و دموکراتی ــای مل ــه ارزش ه ــد ب تعه
ــه روزه  ــه هم ــی ک ــد؟ در حال ــخن می گوی س
مصــروف حــذف دیگــران از ســاختارهای 
ــد  ــی می گوی ــای غن ــی آق ــدرت اســت. وقت ق
ــای کشــور براســاس پروســۀ  ــه دیپلومات ه ک
شــفاف رقابــت بــه ســمت های شــان انتخــاب 
ــه  ــی ب ــن نگران ــر ای ــار دیگ ــک ب ــوند، ی ش
ــد  ــن طرفن ــا ای ــن بارب ــه ای ــد ک ــود می آی وج
برنامــه  کــه  می افتــد  راه  بــه  تاش هــای 
حــذف قومــی در افغانســتان رونــق پیــدا کنــد.
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پروسۀ شفاف، یعنی از قوم خودم

 

جهـان  در  زمیـن  روز  از  همه سـاله،  ثـور  سـوم  تاریـخ  بـه 
گرامی داشـت بـه عمـل می آیـد و در سـال های پسـین هـم در 
کابـل از ایـن روز گرامی داشـت شـده اسـت؛ امـا هنـوز اهمیت 
روز زمیـن بـرای بسـیاری از مردمـان مـا مشـخص و روشـن 
نیسـت؛ زیـرا توجـه به بحـث زمین با رشـد آگاهـی از محیط و 
نوعیـت زنده گـی و توسـعه یافته گـی بیشـتر صـورت می گیـرد. 
یـادآوری از روز زمیـن، یـادآوری از موهبـت بـزرگ الهی برای 
سـامان یافتـن زنده گـی بشـر و نیـز چگونه گـی حفاظـت از این 
امـکان عظیـم اسـت. زیـرا بشـر کـه از زمیـن بهـره گرفتـه و به 
ثمـر رسـیده اسـت، خـود امروز دشـمنی بـرای زمیـن و زمینیان 
شـده اسـت. دسـت یازیـدن بـه صنعت هـای بـزرگ، پیدایـش 
گازهـای گلخانه یـی؛ مسـلح بـودن بـا بـزرگ تریـن سـاح های 
کشـتار جمعـی همـه و همه امکاناتـی برای تهدید زمین هسـتند. 
امـا در ایـن میـان در کشـور ما هنـوز روش هایـی برای اسـتفاده 
درسـت از زمیـن وجـود نـدارد و در ایـن سـرزمین بـه زمیـن 
بـرای  آن  بـودن  مسـاله  هنـوز  و  نمی گیـرد  توجهـی صـورت 
مسـووالن امور ثابت نشـده اسـت. به عنـوان نمونـه در پایتخت 
افغانسـتان زمین هـای وسـیع دیگـر وجود نـدارد و شـکل یافتن 
بلندمنزل هـای بیرویـه و نبـود راه روهای فاضاب معیـاری و نیز 
نبـود سـاخت وکارهایی بـرای حفاظـت از محیط زیسـت فضای 
زنده گـی را تنـگ سـاخته اسـت. نبـود فضـای سـبز در کابـل 
مهم تریـن دلیـل بـرای بیرنـگ شـدن زنده گـی مـردم و تهدیـد 
محیـط زیسـت اسـت. عـدم توجـه بـه آب زیرزمینـی و سـطح 
زمینـی بـا توجـه به مصرف بـاال و تجارت بی رویـۀ آب، روزگار 
زمیـن اینجـا را اندوه بـار می نمایانـد. همیـن اکنـون، زمیـن در 
کابـل بـه خشـکی رسـیده و سـطح آب بـه شـدت پایـان یافتـه 
اسـت و بی آبـی هـم مسـالۀ بزرگی برای مـردم کابل شده اسـت. 
متاسـفانه، بیـم آن میـرود کـه طـی سـال ها و دهه هـای نزدیـک، 

امـکان زنده گـی کـردن در زمیـن کابـل مسـاعد نباشـد.
از ایـن رو، پیشـنهاد می شـود کـه دولـت باید بحـث حفاظت از 
زمیـن را بـه عنـوان یـک مسـآله جدی مـورد توجه قـرار دهد و 
بایـد در مـورد آینـدۀ زنده گـی در زمیـن کشـور بایـد تدابیـر و 
برنامه هایـی اتخـاذ شـود. امـا مـردم بیشـتر بایـد مراقـب زمیـن 
باشـند؛ زیـر ایـن مردم انـد که در هـر موقعیتـی می تواننـد برای 
زمیـن صدمـه بزنند. طبیعـت یا محیط اطـراف ما بـرای زنده گی 
مـا انسـان ها آفریـده شـده اسـت و پیونـدی ناگسسـتنی میـان 
انسـان، حیـوان، گیاهـان و طبیعـت وجـود دارد. کوه هـا، دریاه،٫ 
مراتـع  و  دشـتی  علفچرهـای  و  جنگل هـا  مسـتعد  دشـت های 
طبیعـی جمله گـی در زمـرۀ محیـط طبیعـی بـه حسـاب می آیند. 
مـا ایـن طبیعـت زیبـای خـود را در بسـیاری از جهـات تحـت 
تاثیـر قـرار می دهیـم هنگامـی کـه کشـت زمین هـای مـا، ایـام 
آبیاری هـای بی رویـه غرق آبـی، تولیـد چیزهایی که نیـاز داریم، 
خریـد و فـروش همـه چیـزه و هنگامـی کـه مـا آن هـا را حمل 
و نقـل می کنیـم. احتیـاط از اسـتعمال غیر مناسـب ماشـین آالت 
ثقیلۀ زراعتی در کشـت و در اثر فعالیت های زشـت و نامناسـب 
زراعتـی تخریـب خـاک صـورت می گیـرد. در صورت اسـتفادۀ 
افراطـی از خـاک در مناطـق خشـک و نیمـه خشـک مرطـوب 
تغییـر اقلیـم بـه میـان می آیـد. در زراعت و بـاغ از بـه کار بردن 
آب زیـاد از حـد خـوداری بایـد نمـود. ما بایـد تصمیـم بگیریم 
هـر روز بـرای کاهـش تولیـد گازهـای گلخانـه ای، حجـم تردد 
وسـایله نقلیـه سـنگین یـا ازدحـام موترهـای خـود رو ترافیـک 
مـواد فسـیلی در حمام هـا و داش هـای خشـت  از  اسـتفاده  و 
پـزی از جملـه مسـالی اسـت کـه در کشـور مـا بـه خصـوص 
در شـهرهای کان بـر محیـط زیسـت اثـر منفی گذاشـته اسـت. 
گـذارد و پیامدهـای زیـان بـاری در زندگـی انسـان، حیـوان و 
گیـاه دارد. در همیـن حـال پرهیـز از انهـدام درختـان و بوشـش 
گیاهـی بـه خاطر زیسـت پوشـش گیاهـی مقابلـه با پدیـده گرد 
و غبـار ریگ هـای روان، بادهـای موسـمی و ایجـاد اکوسیسـتم 
طبیعـی می کننـد. آنگونـه کـه دانشـمند عرصـۀ محیـط زیسـت 
می نویسـند، پوشـش های گیاهـی قادرنـد در گرم تریـن روزهای 
تابسـتان درجـه حـرارت محیط پیرامـون خود را تـا چهار درجه 
سـانتی گـراد کاهـش دهنـد و در عین حـال 40 تـا 50 درصد بر 
روطوبـت هـوا اضافـه کننـد. از دیگر تاثیـرات عمـده درختان و 
پوشـش سـبزگیاهان جـذب گـرد و غبـار اسـت٬ به طـوری که 
یـک هکتـار سرسـبزی از نـوع درختـان و پوشـش بوته هـا قادر 
اسـت در هـر نوبـت بارنده گـی 75 تـا 80 تـن گـرد وغبـار را 
جـذب کند. بنابرایـن، حفاظت از محیط زیسـت، راه های زیادی 
دارد و تخریـب آن هـم عوامل زیـادی دارد؛ اما ما انسـان ها و به 
خصـوص مـردم افغانسـتان فقـط سـعی مـان را به قـدرت توان 
مـان در حفـظ زمیـن و خـوب نگه داشـتن آن داشـته باشـیم؛ تا 

ایـن ایـن موهبـت الهـی را یعنـی زنده گـی را پـاس بداریم.

روز زمیـن 
و روزگـار مـا زمینیـان
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فدراسـیون ژورنالیسـتان افغانسـتان بـا نشـر 
خشـونت  آمـار  از  خـود  سـاالنه  گـزارش 
علیـه خبرنـگاران می گویـد کـه 164 مـورد 
خشـونت علیـه خبرنـگاران در جریـان 96 
سـال خورشـیدی در سراسر کشـور رخ داده 

. ست ا
مجیب خلوتگرعضو فدراسـیون ژورنالیستان 
افغانسـتان روز یکشـنبه )2ثـور( درمراسـم 
افتتـاح نشسـت ملـی رسـانه ها که بـرای دو 
روز در کابـل تدویـر یافتـه، گـزارش سـاالنه 
علیـه  خشـونت  آمـار  از  فدراسـیون  ایـن 

خبرنـگاران را بـا رسـانه ها شـریک کـرد.
آقـای خلوتگـر گفـت کـه گـزارش توحیـد 
شـده از آمـار خشـونت علیه خبرنـگاران در 
سـال 96 کـه از سـوی نهادهـای مختلـف 
حامـی خبرنـگاران ثبت شـده اسـت، نشـان 
مختلـف  انـواع  مـورد   164 کـه  می دهـد 
خشـونت علیـه خبرنـگاران در جریـان ایـن 

سـال رخ داده اسـت.

وی گفـت کـه ایـن مـوارد خشـونت شـامل  
19 مـورد قتـل، 40 مورد جراحـت، 16 مورد 
بازداشـت، 26 مورد ضرب و شـتم، 52 مورد 
تهدیـد و30 مـورد برکنـاری غیـر قانونـی را 

می شود. شـامل 
آقـای خلوتگـر والیت هـای کابـل، ننگرهار، 
قندهـار، بلـخ و غزنـی را محـات وقـوع 
بیشـترین مـوارد خشـونت علیه خبرنـگاران 
دانسـته بیان داشـت که گروه های تروریستی 
طالبـان، داعـش و حقانی عامان اکثـر موارد 
قتـل و جراحـت خبرنـگاران در سـال 96 

بوده انـد. خورشـیدی 
وی همچنـان بـه مـوارد تهدیـد، بازداشـت 
و ضـرب و شـتم خبرنـگاران کـه در سـال 
گذشـته بـا افزایـش نیـز روبـرو بوده اشـاره 
کـرده، بیـان داشـت که عامـان اکثـر قضایا، 
نیروهـای منسـوب بـه حکومـت افغانسـتان 

ست. ا
وی تهدیدهـای امنیتـی علیـه خبرنـگاران را 

چالش فراگیـری خواند که بـه رغم تعهدات 
مکـرر تاکنون توجـه عملی بـرای کاهش آن 

از جانـب دولـت صورت نگرفته اسـت.
آقـای خلوتگـر، فقدان و کمبود دسترسـی به 
اطاعـات را از دیگـر مشـکات فـرا راه کار 
ژورنالیسـتی در افغانسـتان عنوان کرده خاطر 
نشـان سـاخت که با توجه بـه تعهدات مکرر 
حکومـت بـرای تسـهیل این رونـد و تعدیل 
قانونـی دسترسـی به اطاعات، مشـکل عدم 

دسترسـی به اطاعات تاکنون پابرجاسـت.
در همیـن حـال سـید حسـین آقـا فاضـل 
سـانچارکی معیـن نشـراتی وزارت اطاعات 
و فرهنـگ کـه در نشسـت امـروز صحبـت 
می کـرد از آغـاز برنامـه نظارتی ایـن وزارت 

برای معیاری و کارا سـاختن مراکز دسترسـی 
بـه اطاعـات در ادارات حکومـت خبـر داد.
وی گفـت کـه وزارت فرهنـگ در همکاری 
بـا شـماری از نهادهای حامی خبرنـگاران در 
نظـر دارد تـا بیـش از 60 مرکـز دسترسـی به 
اطاعـات کـه در ادارات مختلـف دولتـی از 
چنـدی بـه این سـو ایجاد شـده انـد را مورد 

ارزیابـی قـرار دهد.
برنامـه  آقـای سـانچارکی گفـت کـه طـی 
ارزیابـی مراکز دولتی دسترسـی به اطاعات، 
معیـاری بـودن فعالیت این مراکـز، کارا بودن 
و موثـر بـودن شـان زیر بررسـی قـرار گرفته 
و تـا 18 مـاه دیگـر فعالیت ایـن مراکز کاما 

معیـاری خواهد شـد.
آقـای سـانچارکی بـا اشـاره بـه تهدیـدات 
امنیتـی علیـه خبرنـگاران نیـز بیـان داشـت 
کـه نهادهـای امنیتـی موظـف شـده انـد کـه 
امنیتـی  نظـر  از  را  رسـانه ها  و  خبرنـگاران 

محافظـت کننـد.
بـرای  امـن  خانه هـای  ایجـاد  طـرح  وی   
خبرنـگاران زیـر تهدیـد را نیـز از تدابیـری 
خوانـد کـه در این بخش روی دسـت گرفته 

شـده اسـت.
معیـن نشـرات وزارت اطاعـات و فرهنگ، 
بـه  دسترسـی  قانـون  تعدیـل  همچنـان 
پوشـش خبـری  تهیـه  رهنـوز  اطاعـات، 
واقعـات تروریسـتی و تعدیـل طـرز العمـل 
تاسـیس رسـانه ها را از دیگر اقداماتی خواند 
که فعالیت های رسـانه ای را در کشـور سـاده 

و سـهل سـاخته اسـت.
وی در ایـن بخش به کاهش بیشـتر از نصف 
حـق التضمین دولت در تاسـیس رسـانه های 

جدیـد که به تازگـی در طرز العمل تاسـیس 
رسـانه ها در نظـر گرفتـه شـده، اشـاره کرده 
گفـت کـه ایـن اقـدام تسـهیات جـدی در 

کارکـرد رسـانه ها به میـان خواهـد آمد.
عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر  هـم  سـویی  از 
رییـس اجرایـی حکومـت در ایـن نشسـت 
در  حکومـت  تعهـدات  از  آوری  یـاد  بـا 
حمایـت جـدی از خبرنـگاران و رسـانه ها، 
خشـونت های گسـترده علیـه خبرنـگاران را 
قابـل قبول ندانسـته گفت:« اجـازه نمی دهیم 
تـا خشـونت علیـه خبرنـگاران به یـک رویه 

بـدل شـود.«
آقـای عبـداهلل، بـه عـدم تطبیـق طـرز العمل 
تاسـیس رسـانه ها از سـوی مالکین رسـانه ها 
و برخـی ادارات حکومتـی نیـز اشـاره کـرده 
بیـان داشـت:« ایـن طـرز العمـل بـه رغـم 
داشـتن کاسـتی های احتمالـی بایـد تطبیـق 
شـده و در صـورت مشـاهده مـواردی کـه 
خـارج از تـوان رسـانه ها انـد باید بـه تعدیل 

آن فکـر شـود.«
محاسـبه  عـدم  همچنـان  اجرایـی  رییـس 
رسـانه ها  کارمنـدان  کاری  سـوابق  رسـمی 
در ادارات دولتـی کـه هـم اکنـون یکـی از 
محسـوب  خبرنـگاران  جـدی  مشـکات 
می شـود، را مشـکلی خواند که بـرای اصاح 

آن بایـد اقـدام شـود.
وی تعهـد سـپرد کـه پـس از صحبـت بـا 
و  اداری  اصاحـات  کمیسـیون  مسـوالن 
خدمـات ملکـی ایـن کاسـتی در کار رسـانه 
ای کـه از سـوی دولت ایجاد شـده اسـت را 

برطـرف خواهـد کـرد.

فدراسیون ژورنالیستان:

نکرده است تعهداتش عمل  به  حکومت 

گـواه  دیگـر  بـار  پایتخت نشـینان  دیـروز 
بودنـد.  مرگبـار  تروریسـتِی  رویـداد  یـک 
تجمـع  انتحـاری  کننـدۀ  حملـه  یـک 
برچـی  دشـت  منطقـۀ  در  را  غیرنظامیـان 
آمـاج قـرار داد. عده یی از باشـنده گان کابل 
کـه بـرای گرفتـن شـناس نامه در یکـی از 
مرکزهـای ثبـت احـوال نفوس صف بسـته 
بودنـد، مـورد حملـه قـرار گرفتنـد. بربنیاد 
گزارش هـا، در ایـن رویداد ده ها تن کشـته 

و زخمـی شـده انـد.
می سـازد  ثابـت  منطقـه  ایـن  بـه  حملـه 
نمی توانـد  پایتخـت  امنیتـی  سیسـتم  کـه 
بـه  باشـد.  تهدیـدات دشـمن  پاسـخگوی 
نظـر می رسـد برای امنیـت پایتخـت تدابیر 
چندانـی در نظـر گرفته نشـده اسـت. وقتی 
پایتخـِت  قلـب  در  می تواننـد  تروریسـتان 
برسـند و فاجعـه خلـق کننـد، دیگر کسـی 
»سیسـتم  مـا  کـه  کنـد  انـکار  نمی توانـد 

امنیتـی« داریـم.
واقعیـت دیگـر ایـن اسـت کـه ایـن حمله 
این کـه  بـر  مبنـی  بـود  بزرگـی  ُهشـدار 
حکومـت تدابیـر الزم بـرای تأمیـن امنیـت 
پایتخت برای اشـتراک کننـده گان انتخابات 
را روی میـز نداشـته و نـدارد. کارشناسـان 
و آگاهـان سیاسـی پیـش از ایـن پیش بینـی 
مراکـزی  بـه  دشـمن  کـه  بودنـد  کـرده 
انتخاباتـی حملـه خواهد کرد، امـا چنین به 
نظـر می رسـد کـه بـه ایـن حرف هـا توجه 

صـورت نگرفتـه اسـت.
کسـی نمی توانـد انـکار کنـد کـه موفقیـت 
پروسـۀ انتخابات، شکسـت بزرگ سیاسـی 
را بـر طالبـان و سـایر گروه هـا ترویسـتی 

حتمـًا  آنـان  ایـن رو،  از  می کنـد،  تحمیـل 
ایـن پروسـه را  تـاش خواهنـد کـرد تـا 
سـبوتاژ کنند. به هیچ کسـی پوشیده نیست 
کـه طالبـان از هرگونه رونـد دموکراتیک و 
مردمـی هـراس دارنـد و علیـه آن تبلیـغ و 
اقـدام خواهنـد کرد؛  امـا چیزی کـه باید از 
سـوی حکومـت بـه ویـژه نهادهـای امنیتی 
دشـمن  تهدیـد  میـزان  می شـد،  سـنجیده 
در برابـر پروسـۀ انتخابـات بـود کـه ظاهراً 

چنیـن چیـزی صـورت نگرفته اسـت.
حملـه بـه یکی از مراکـز ادارۀ ثبـت احوال 
تلقیـن  را  بـاور  ایـن  مـردم  بـه  نفـوس، 
می کنـد که حکومـت حتا تـوان تأمین رأی 
دهنـده گان در پایتخت را نـدارد. این حمله 
مـردمِ روسـتاهایی کـه گروه ها تروریسـتی 
در آن حضـور دارنـد و نیـز مردمـی کـه با 
این روسـتاها و مناطق به لحـاظ جغرافیایی 
نزدیکـی دارنـد را به شـک انداخته اسـت. 
مـردم هـراس دارنـد که مبـادا بـا رفتن پای 
صندوق هـای رأی، تهدیـدی متوجـه جـان 
شـان شـود. مردم ظاهـراً تا مـرز 90 درصد 
از تأمیـن امنیـت مراکـزی رأی دهی ناراض 
انـد. بـه نظـر می رسـد حکومت نیز پاسـِخ 

در خـوری بـه این پرسـش ها نـدارد.
مـردم بـه یـاد دارنـد کـه بـا شـروع رونـد 
ثبـت نـام رأی دهنـده گان، مقام های ارشـد 
امـور امنیتـی از جملـه وزیـر امـور داخلـه 
وعـده کـرد کـه امنیـت هـر گونـه رونـد 
انتخاباتـی را گرفتـه انـد و مـردم می توانند 
بـا خاطـِر آرام در انتخابـات اشـتراک کنند، 
امـا چنـد روزِ انگشت شـمار از ایـن ادعاها 
و وعده هـا نگذشـته اسـت کـه دشـمن در 

قلـب پایتخـت فاجعـه آفریـد؛ حاال پاسـخ 
وزیـر داخلـه، رییـس عمومـی امنیـت ملی 
و دیگـر مسـووالن به این فاجعه چیسـت؟ 
ایـن موضـوع نیـز قابـل درک اسـت کـه 
حمـاِت این چنینی برای مشـروعیت زدایی 
از سـازمانی بـه نـام »حکومـت« و »دولت« 
در جغرافیـای افغانسـتان صـورت می گیرد، 
امـا اگر حکومـت برنامۀ پیشـگیرانه و ارادۀ 
تأمیـن امنیـت نداشـته باشـد و یـا در ایـن 
نشـان  خـود  از  و ضعـف  سسـتی  راسـتا 
دهـد، بی گمـان دشـمن در کارش موفق تـر 
از سـازمان دولـت خواهـد بـود. در چنیـن 
بـازی  در  باالیـی  دسـت  دشـمن  حالتـی، 
خواهـد داشـت و  مـردم اعتمـاد و اعتبـار 
شـان را بـه این سـازمان از دسـت خواهند 
داد. کسـی انـکار کـرده نمی توانـد کـه بـا 
هر حملـۀ تروریسـتی در پایتخت، دشـمن 
عمـًا حاکمیـت و اقتدار سیاسـی حکومت 

را نیـز زیـر پرسـش می بـرد.
وقتـی فاجعه یـی در کشـور اتفـاق می افتد، 
مـردم  دارنـد  انتظـار  مسـووالن حکومتـی 

نفرت و انزجار شـان را نسـبت بـه گروه ها 
تروریسـتی ابـراز کننـد و انگشـت انتقـاد 
نشـانه  داعشـیان  و  طالبـان  طـرف  بـه  را 
می شـود،  چنیـن  بی شـک  کـه  بگیرنـد 
امـا قـدر مسـلم ایـن اسـت کـه بیـش از 
سـران  و  حکومـت  تروریسـتی،  گروه هـا 
نهادهـای امنیتـی در چنیـن حماتی تقصیر 
دارنـد. طالبـان و داعشـیان کـه صف شـان 
دشـمنی  واضحـًا  آنـان  اسـت.  مشـخص 
مـردم  ارزش هـای  و  مـردم  بـا  را  شـان 
اعـام کـرده انـد و هـر لحظـه در کمیـِن 
انـد تـا مـردم را بدرنـد، امـا مـردم برمبنای 
»قـرارداد اجتماعـی«، وظیفـۀ تأمیـن امنیت 
شـان را بـه دوش سـازمانی بـه نـام دولـت 
گذاشـته انـد. دولـت وظیفـه گرفتـه اسـت 
تـا هرگونـه تهدیـد در برابـر مـردم را دفع 
کنـد. دولـت از مـردم مشـروعیت می گیرد 
و هزینـه دریافـت می کنـد تـا در بـدل آن، 
مسـووالن دولت برای شـان خدمـات ارایه 
کنـد. دولـت وظیفـه دارد تهدیـدات امنیتی 
در برابـر مـردم را دفـع و در نطفه خنثا کند.

یـک واقعیـت بسـیار خطرآفریـن دیگر این 
اسـت کـه مـردم دسـت سـران حکومـت 
ایـن حمـات می بیننـد! یـک  را در پـس 
نـگاه گـذرا بـه شـبکه های اجتماعی نشـان 
می دهـد کـه مـردم دسـت حکومـت را در 
پـس حمـات انتحـاری می بینند. مـردم به 
ایـن تصـور اند کـه سـران حکومـت برای 
ابقـای قـدرت شـان، می خواهنـد مـردم را 
بهراسـانند و از اشـتراک آنـان در انتخابات، 
جلوگیـری کنـد)واهلل اعلـم بثـواب(. بدون 
ناتوانـی، ضعـف  از  بـاوری  شـک چنیـن 
و ناکارایـی در تأمیـن امنیـت مـردم ناشـی 
می شـود. حکومـت بـه راسـتی نمی توانـد 
در  مـردم  نمی خواهـد-  هـم  شـاید  -یـا 
بایـد  وگرنـه  کننـد؛  شـرکت  انتخابـات 
تـوان تأمیـن امنیـت اشـتراک کننـده گان در 

پایتخـت را الاقـل داشـته باشـد. 
به هـررو، حملۀ دیـروز یـک فاجعۀ بزرگ 
انسـانی بـود. ایـن حمله ُهشـدار سـنگینی 
اسـت بـرای سـران حکومـت، اگـر گوش 

شـنوا و چشـم بینا داشـته باشـند...

حملۀ خونین در  پایتخت
چه کسی مسوول است؟

روح اهلل بهزاد

ACKU
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ــا  ــت ب ــی در رقاب ــدان محمد زای ــان خان ــن زم در همی
خانــدان درانــی  کــه شــاخٔه از آن بــود، قــرار گرفــت، 
ــت در  ــر وضعی ــا ب ــت ت ــی توانس ــدان محمد زای خان
ســال )1250هـــ( تســلط پیــدا کنــد، بنابرایــن شــجاع 
الملــک یــا شــاه شــجاع از انگلیس هــا یــاری طلبیــد و 
دوســت محمدخــان بــه طــرف بخــارا فــراری شــد تــا 
ــش  ــا او در حمله های ــد؛ ام ــردآوری کن لشــکرش را گ
ــه شکســت مواجــه شــد و خــودش  ــر انگلیس هــا ب ب
را بــه انگلیــس تســلیم کــرد و آن هــا او را بــه ســرزمین 

پرتــگال انتقــال دادنــد.
کتــر محمــد علــی البــار می گویــد: »شــاه شــجاه 
حکومــت را بــا پشــتیبانی و حمایــت انگلیس هــا 
ــته های  ــل خواس ــه تحمی ــا ب ــت، آن ه ــت گرف به دس
ــی و  ــور داخل ــد و در ام ــروع کردن ــر او ش ــود ب خ
خارجــی دولــت مداخلــه کردنــد، تــا آنکــه والی هــای 
ــد و شــاه شــجاع در  ــان تعییــن می کردن ــات را آن والی
دســت آنــان چونــان بازیچــه گشــت. علمــاء بــه جنگ 
ــر ســرزمین  ــه ب ــر ک ــای کاف ــه انگلیس ه ــاد علی و جه
مســلمانان ســلطه یافتــه و حاکمــان آن گشــته بودنــد، 
نــدا در دادنــد، در حالی کــه در چنــد ســال پیــش ایــن 
ــوی  ــه از س ــی ک ــرای والیان ــه ب ــد ک ــا بودن انگلیس ه
ــول  ــد، پ ــده بودن ــن ش ــتان تعیی ــان افغانس فرمان روای
ــی گســترش  ــا اینکــه توانای ــد و حت پیشــکش می کردن
ــاج  ــن ت ــه نگی ــه آن را ک ــد ک ــر هن ــود ب ــلطٔه خ س

ــتند ]5[«. ــتند، نداش ــا می دانس بریتانی
جنگ اول افغان و انگلیس؛

ــه دوســت محمدخــان شکســت خــورده،  ــی  ک هنگام
ــر  ــر محمداکب ــرش وزی ــرد، پس ــرار ک ــارا ف ــه بخ ب
ــرد  ــاه ب ــا پن ــه آنج ــد و ب ــا ال ش ــا ب ــه کوه ه ــان ب خ
ــه ســوی او گســیل   ــی را ب ــس لشــکری بزرگ و انگلی
کــرد. امــا او کــه در میــان مــردم خــود قــرار داشــت، 
ــا وارد  ــه انگلیس ه ــم ب ــارت های عظی ــت خس توانس
آورده و نزدیــک بــود کــه آنــان را از بیــخ و بُــن 
برکنــد، شــاه شــجاع کــه در جانــب انگلیس هــا قــرار 
داشــت، کشــته شــد. حقیقــت ایــن  اســت کــه در ایــن 
ــه  ــوای ک ــر فت ــردم بناب ــٔه م ــا هم ــا و معرکه ه جنگ ه
ــا کفــار و اخــراج  ــر وجــوب جهــاد ب ــی ب علمــاء مبن
ــرده  ــادر ک ــتان ص ــامی افغانس ــرزمین اس ــا از س آن ه

ــتند. ــتراک داش ــد، اش بودن
دکتــر البــار می گویــد: »در روز دوم، جنگــی برپــا شــد 
کــه در آن هــزاران نفــر از لشــکر انگلیــس و هندویــی 
ــزار  ــان بــود، کشــته شــدند و تمامــی اب کــه همــراه آن
ــه غنیمــت  ــود ب ــان ب ــزد آن دفاعــی و  ســاحی کــه ن
ــه  ــد ک ــا ش ــناکی برپ ــتارگاه ترس ــد و کش ــه ش گرفت
هیچ کســی توانایــی نجــات از آن را نیافــت؛ مگــر 
داکتــر برایــدن. شــمار کشــته  شــده گان در ایــن معرکــه 
ــا  ــز از ده ه ــه ج ــی ب ــکر بریتانیای ــزار لش ــانزده ه ش
هــزار لشــکریان هنــدو و ســیک بــود ]6[.«  و پــس از 
ــان در  ــاره دوســت محمدخ ــا دوب شکســت انگلیس ه

ســال )1257هـــ( بــه حکومــت رســید.
جنگ دوم افغان و انگلیس؛

ــال )1280هـــ = 1864م(  ــه س ــان ب ــت محمدخ دوس
ــر  ــار دوم به خاط ــرای ب ــران او ب ــت و پس ــات یاف وف
گرفتــن حکومــت بــه برادرکشــی آغــاز کردنــد 
و در ایــن کشــاکش ها شــیر علــی پســر دوســت 
ــه پشــتیبانی  ــر برادرانــش ب ــا ب محمدخــان توانســت ت
ــا  ــه روس ه ــی  ک ــود. هنگام ــروز ش ــا پی ــی بریتانی مال
کردنــد،  اشــغال  )1872م(  ســال  در  را  خــوارزم 
شــیرعلی خــان از انگلیس هــا کمــک خواســت و 
ــتند،  ــختی را گذاش ــرط های س ــر او ش ــا ب انگلیس ه
او شــرط ها را نپذیرفــت و بــه روســیه متوســل شــد و 
ــم  ــا لشــکر عظی ــا ب ــاره انگلیس ه ــگام دوب ــن هن در ای
کــه لــرد روبرتــس آن را فرماندهــی می کــرد، در ســال 
)1295هـــ = 1878م( بــر افغانســتان هجــوم آورد. آنــان 
در یــک جنــگ ســخت بــر شــیر علــی خــان پیــروزی 
ــرد و  ــرار ک ــریف ف ــزار ش ــه م ــی ب ــیر عل ــد، ش یافتن
ــش را  ــت خوی ــام شکس ــا انتق ــردآورد ت ــل را گ قبای
ــال )1296هـــ =  ــریف در س ــزار ش ــا در م ــرد، ام بگی

ــت. ــات یاف 1879م ( وف
ــی  ــیر عل ــدرش ش ــوب خــان جانشــین پ ــد یعق محم
شــد، کســی که بــا انگلیس هــا صلــح کــرد، لکــن مــردم 
خــود او و صلــح اش را نپذیرفتنــد و امیــر عبدالرحمــن 
ــار  ــر قنده ــد را امی ــت محم ــر دوس ــل پس ــر افض پس
ــا  ــه انگلیس ه ــی ک ــس از جنگ ــد و پ ــوب کردن منص
ــان  ــن خ ــر عبدالرحم ــد، امی ــت خوردن در آن شکس
ــتان  ــان افغانس ــد و َکی ــتان ش ــروای کل افغانس فرمان
بــر او جمــع شــد، او بناهایــی به وجــود آورد، امــور را 
ــر او شــورش های  ــرد. در براب ــران ک ســامان داد و عم
برپــا شــد کــه  همــه را بــه شکســت مواجــه ســاخت. 
عبدالرحمــن همــان کســی اســت کــه بــرای نخســتین 

بــار اســام را وارد نورســتان ســاخت، جایــی  کــه قبــًا 
به نــام کافرســتان یــاد می شــد، او بــه ســال )1319هـــ( 
ــب اهلل جانشــین او شــد  ــت و پســرش حبی ــات یاف وف

.]7[
سه. انقالب های جدید؛

پــس از وفــات امیــر عبدالرحمــن در ســال )1319هـــ 
= 1901م( پســر ارشــد او حبیــب اهلل خــان جانشــین او 
ــت  ــش یاف ــا افزای ــوذ انگلیس ه شــد و در دوران او نف
و در ســال )1325هـــ( میــان انگلیــس و روس معاهــدٔه 
ــتقال  ــه اس ــرف ب ــر دو ط ــه ه ــید ک ــاء رس ــه امض ب
ســرزمین افغانســتان متعهــد شــدند، امــا پــس از ایــن 
ــری را  ــدٔه دیگ ــب اهلل معاه ــا حبی ــس ب ــده انگلی معاه
ــور خارجــی  ــه ام ــه موجــب آن ب ــه ب ــرد ک امضــاء ک
افغانســتان در مقابــل کمــک مالــی ســاالنه )160000( 
یک صــد و شــصت هــزار پونــد اســترلینگ، اشــراف و 

تســلط داشــته باشــد.
وقــوع  بــه  اول  جهانــی  جنــگ  کــه  هنگامــی  
ــه  ــی ک ــت عثمان ــل دول ــا در مقاب ــت و بریتانی پیوس
ــه عنــوان دولــت خافــت اســامی آن را  مســلمانان ب
ــزار  ــا ه ــت، ده ه ــرار گرف ــگ ق ــناختند، در جن می ش
ــرار  ــا ق ــش بریتانی ــه در ارت ــلمانانی ک ــا و مس هندو ه
ــام  ــاب در تم ــن انق ــد و ای ــورش کردن ــتند، ش داش
ــدای  ــردم ن ــت و م ــترش یاف ــد گس ــرزمین های هن س
ــگام  ــن هن ــد و در ای ــر دادن ــا را س ــرت عثمانی ه نص
حبیــب اهلل خــان در برابــر ایــن همــه حــوادث موقــف 

بی طرفــی را اختیــار کــرد.
دکتــر البــار می گویــد: »بدیــن خاطــر شــماری از 
علمــای افغانســتان از بهــر خشــمی کــه در برابــر 
انگلیــس داشــتند، در برابــر او شــوریدند و او را عامــل 
ــک  ــن عواطــف تحری ــٔه ای ــد و نتیج ــس خواندن انگلی
شــده ایــن بــود کــه او در ســال )1229هـــ = 1929م( 

ــد ]8[.« ــل برس ــه قت ــاد ب ــال آب در ج
 امیــر شــکیب ارســان می گویــد: »آنچــه کــه در 
خــور عقــل می آیــد آنســت کــه قتــل او بــه مشــوره و 
همدســتی کســانی بــوده باشــد کــه می خواســتند از او 
ــر دوســتی انگلیــس  ــرای اینکــه او ب انتقــام بگیرنــد؛ ب
ــی اول  ــگ جهان ــت جن ــود و فرص ــد ب ــخت پابن س
ــوق  ــیاری از حق ــاء آن بس ــود، در اثن ــن ب ــه ممک را ک
غصب شــدٔه افغانســتان دوبــاره به دســت آیــد، از 

ــود ]9[.«  ــت داده ب دس
پــس از حبیــب اهلل حکومــت را پســر ســومین او 

امــان اهلل خــان کــه لقــب »شــاه« گرفــت و بــرای 
رهایــی از نفــوذ انگلیــس تــاش کــرد، عهــده دار شــد 
ــا انگلیس هــا خــراب شــد و در چندیــن  . روابــط او ب
ــروزی از  ــه پی ــر شــدند ک ــا انگلیس هــا درگی ــگ ب جن
ــد  ــادت محم ــه قی ــود، ب ــتان ب ــهروندان افغانس آن ش
ــد  ــترد کردن ــق را مس ــی مناط ــان برخ ــان. آن ــادر خ ن
ــتقال  ــل اس ــرش کام ــه پذی ــور ب ــس را مجب و انگلی
ــوم  ــگ س ــا، جن ــن معرکه ه ــد و ای ــتان کردن افغانس
افغــان – انگلیــس نــام گرفــت کــه در ســال )1921م( 

ــوع پیوســت. ــه وق ب
ســپس شــاه امــان اهلل از مصطفــی کمــال آتاتــرک متأثــر 
گشــت و ســفر طویــل به اروپــا را بــه ســال )1347هـ( 
آغــاز کــرد و هنگامــی  کــه بــه وطــن برگشــت، عــزم را 
بــر تطبیــق افــکارش جــزم کــرد و در مجلــس قومــی 
ــه در ســال )1928م( در  ــه ک ــه جرگ ــه لوی ــروف ب مع

کابــل برپاکــرده بــود، مســایل ذیــل را اعــام کــرد: 
ــع حجــاب؛  ــان و رف ــه زن ــای آزادی ب اعط  .1
ــن  ــل ای ــه اگــر همســر زن در مقاب ــر کــرد ک بلکــه ام

امــر بایســتد، او را بــه گلولــه بزنــد.
ــه  ــر ب ــی و ام ــاس مل ــتفاده از لب ــع اس من  .2
را  پارلمــان  اعضــای  فرنگــی؛ و  لبــاس  پوشــیدن 

کــرد. کار  ایــن  بــه  مجبــور 
ــه  ــه ترکی ــیزه گان افغانســتان ب ــال دوش ارس  .3

. تحصیــل طر به خا
محدود ساختن فعالیت علماء.   .4

ــه از 28  ــان در جلســٔه پارلمــان ک او همچن  .5
اگســت تــا 25 ســپتامبر ســال )1928م( برگــزار شــده 
ــف.  ــاند : ال ــب رس ــه تصوی ــل را ب ــن ذی ــود، فرامی ب
منــع تعــدد زوجــات )چنــد همســری(، مقــرر ســاختن 
ــه  ســن ازدواج، تغییــر رخصتــی هفته گــی از جمعــه ب

ــنبه. پنجش
ب. همســر او ملکــه ثریــا کــه در ســفر اروپــا همــراه 
ــرب  ــدار از غ ــط در دی ــس مختل ــود و در مجال او ب
اشــتراک داشــت و تصاویــر او در حالــی  کــه در ســفر 

ــان مــردم منتشــر گشــت.  ــود، می ب
هنــگام  آن  »در  می گویــد:  عبدالباقــی  اهلل  مصبــاح 
شــیخ فضــل عمــر مجــددی یکــی از علمــای بــزرگ 
و ملقــب بــه نــور المشــایح در »دیــرٔه اســماعیل خــان« 
ــر هجــرت  ــا در اث ــاکنان پکتی ــزش س ــد از خی ــه بع ک
ــود، علمــاء  ــد در آنجــا مســکن-گزین شــده ب ــه هن ب
ــان اهلل  ــت ام ــورد حکوم ــا در م ــردآورد و آن ه را ِگ

ــه خلــع  ــد و ب در 28 جنــوری )1928م( مناقشــه کردن
امــان اهلل و کفــر او فتــوا دادنــد، و شــیخ فضــل عمــر 
ــه محمــد صــادق مجــددی  مجــددی امــور کابــل را ب
ــد  ــپرد، محم ــددی س ــوم مج ــد معص ــرش محم و پس
ــه  ــددی ب ــوم مج ــد معص ــددی و محم ــادق مج ص
پکتیــا رفتنــد و همــراه آنــان مجموعــٔه از علمــاء 
ــرف  ــه از ط ــی را ک ــا فتوای ــتند ت ــد و می خواس بودن
ــر و  ــود، نش ــده ب ــادر ش ــاء ص ــن از علم ــد ت چهارص
پخــش کننــد. در فتوایــی آنــان کفــر و وجــوب خلــع 
امــان اهلل وجــود داشــت، هنگامی کــه حکومتی هــا 
ــد صــادق مجــددی و  ــد، محم ــان دســت یافتن ــر آن ب
محمــد معصــوم را بازداشــت و قاضــی عبدالرحمــن و 
قاضــی فضــل الحــق و قاضــی عبدالقــادر و عبدالمنــان 
را اعــدام نمودنــد. مــردم بــر ضــد حکومــت در 
ــار ، کاپیســا و دیگــر مناطــق  ــار، قنده ــت ننگره والی

ــد. ــام کردن قی
ــار تاجیــکان کــه اســم  در همیــن هنــگام مــردی از تب
بــه  را  انقــاب  رهبــری  کلکانــی،  اش حبیــب اهلل 
ــدا  ــل تســلط پی ــه برکاب ــت و توانســت ک ــده گرف عه
ــی  ــول اهلل« صل ــن رس ــادم دی ــه »خ ــب ب ــد و ملق کن
ــزرگ علمــای آن روزگار  ــه وســلم گشــت و ب اهلل علی
ــت  ــارت او بیع ــه ام ــمس الحــق مجــددی ب ــیخ ش ش
ــان  ــا ام ــد. ام ــروی کردن ــردم از او پی ــی م ــرد و باق ک
اهلل خــان بــه اروپــا فــرار کــرد و بــرادرش عنایــت اهلل 
را کــه توانایــی مقاومــت در برابــر انقــاب را نداشــت 

ــاخت. ــود س ــین خ جانش
ــی  ــر تمام ــاه ب ــه م ــرای نُ ــی ب ــب اهلل کلکان ــر حبی امی
ــچ  ــه در آن هی ــت ک ــت داش ــتان، حکوم ــاد افغانس ب
آرامشــی نیافــت؛ زیــرا لشــکریان او در چهــار جهــت 
ــا  ــگ ب ــر جن ــمال از به ــد، در ش ــده بودن ــف ش توظی
غــام نبــی خــان، در قندهــار بــرای جنــگ بــا یــاران 
امــان اهلل و در جهــات دیگــر بــرای جنگ بــا خارجیان. 
ــه  ــرش توطئ ــر دو در براب ــا ه ــا روســیه و بریتانی همان
می چیدیدنــد، امــا روســیه او را تهدیــد کــرد، ولــی بــه 
ســوی ســرزمین او پیــش روی نکــرد، ولــی بریتانیــا راه 

دیگــری را در پیــش گرفــت ]10[.« 
ــه  ــی را ک ــد: »راه ــی می گوی ــن مصطف ــد حس محم
بریتانیــا در جنــگ بــا حکومــت حبیــب اهلل کلکانــی در 
ــود، در نخســت  ــی ب پیــش گرفــت، راه هــای گوناگون
ــا  ــد، ام ــش بیای ــق روس پی ــه از طری ــت ک می خواس
ــق  ــه از طری ــر آنک ــید؛ مگ ــق نرس ــه تواف ــا ب ــا آن ه ب
ســفیر افغاننســتان در فرانســه کــه ســردار محمــد نــادر 
ــا  ــه بریتانی ــی ک ــید. راه ــق رس ــه تواف ــود، ب ــان ب خ
ــی  ــب اهلل کلکان ــر حبی ــت امی ــا حکوم ــگ ب در جن
اســتوار  اصلــی  ســتون  دو  بــر  پیش گرفــت،   در 
ــتان  ــهروندان افغانس ــود ش ــتخدام خ ــی؛ اس ــود: اول ب
ــی، و  ــای بریتانیای ــتادن نیروه ــدون فرس ــگ ب در جن
ــات  ــا و تمای ــزش گرایش ه ــک و انگی ــی؛ تحری دوم
نــژادی میــان پشــتون و تاجیــک. انگلیــس نــادر خــان 
را از هنــد بــه افغانســتان داخــل کــرد و او را بــا مــال 
و ســاح پشــتیبانی کــرد، او را در جلــب قبایــل 
ســرحدی و مسلح ســازی و آماده ســازی آنــان بــر 
ــٔه را  ــان مقول ــان آن ــد. او می ضــد شــمالی ها کمــک کن
منتشــر ســاخت کــه مفــاد آن چنیــن اســت کــه بایــد 
ــرا او از  ــود؛ زی ــته ش ــان برداش ــب اهلل از می ــر حبی امی

قــوم تاجیــک بــوده و پشــتون ها را نمی پذیــرد.
نــادر خــان در عمــل توانســت کــه بــر قــدرت اســتیاء 
ــن  ــد از ریخت ــی را بع ــب اهلل کلکان ــر حبی ــد و امی یاب
ــس از آن  ــاورد. پ ــن بی ــاد از تخــت پایی خون هــای زی
ــپس  ــا س ــان داد، ام ــی ام ــب اهلل کلکان ــر حبی ــه امی ب

ــه شــهادت رســاند]11[.« ــرده و او را ب غــدر ک
مورخــان در مــورد حبیــب اهلل کلکانــی اختــاف دارند 
کــه آیــا ]چنانچــه آل یحیــی شــایع ســاخته اند[ او یــک 
راهــزن بــود و یــا یــک مجاهــد شــریف و بــزرگ وار؟! 
ســخن راجــح و برتــر آنســت کــه او مجاهــد بــزرگ 
بــود؛ زیــرا ایــن فقــط منابــع رســمی دولتــی بوده انــد 
ــد. شــاعر  ــودن وصــف کرده ان ــه راهــزن  ب ــه او را ب ک
و ادیــب افغانســتان معاصــر خلیــل اهلل خلیلــی کتابــی را 
زیــر عنــوان »عیــاری از خراســان« نوشــته و او را در آن 
کتــاب مــدح کــرده اســت و محمــد حســن مصطفــی 
مقالــٔه را نوشــته و ثابــت کــرده اســت کــه او مجاهــد 
ــه  ــانی ک ــاف کس ــر خ ــت، ب ــوده اس ــح ]12[ ب مصل
ــد. نهایــت حکومــت  راهــی دیگــر در -پیــش  گرفته ان

حبیــب اهلل کلکانــی ســال )1348هـــ( بــود.
ــه  ــود ب ــی ب ــدان ُدّران ــه از خان ــان ک ــادر خ ــد ن محم
ــت  ــتان حکوم ــر افغانس ــید، در سراس ــت رس حکوم
کــرد و در ســال )1352هـــ = 1933م( بــر دســت یــک 
تــن از شــاگردان مکاتــب بــه قتــل رســید و پــس از او 
حکومــت بــه پســرش محمــد ظاهــر شــاه رســید کــه 

ــت ]13[.« ــال داش ــان 19 س در آن زم

نهضت  تاریخ  بر  درآمدی 
فغانستان ا اسالمی 
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بخش دوم

بیان از لفظ مشترک: 
  بیت:

مــرا مهِر سیه مویان ز سر بیـرون نخواهد شد
قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد

        »حافظ«
 اینجا واژه ی  مهر از الفاظ مشترک بوده که به معنای آفتاب، 
ماهتاب، محبت و غیره به گونه ی یکسان به کار می رود؛ امـــــا 
هنگامی که شاعر، ترکیب های سیه مویان  و ز سر بیرون نخواهد 
شد را اضافه می کند، مشخصـًا دانسته می شود که واژه ی مهر در 

این مصرع به معنای الفت و محبت به کار رفته است. 
   بیت:

سفله گر ممتاز باشد صدر را شایسته نیست
جای قفل ار کار استاد است بیروِن در است

»طالب آملی«
الفاظ مشترک محسوب می شود که  از  اینجا واژه ی صدر   در 
مساوی  طورِ  به  غیره  و  بزرگ  پیشوا،  سینه،  اول،  معناهای  به 
اطــــاق می شود؛ اما شاعر در بیت دوم با بیان این که جای 
می هد  نشان  که  می برد  به کار  قرینه یی  است،  در  بیرون  قفل 
به کار رفته  اول  معنای  به  کلمه ی صدر در مصـرع  نخست، 

است.
3- بیان تغییر: بیان تغییر را به دو صورت زیر می توان در نظر 

گرفت:
الف: هرگاه شاعر، نخست مضمونی را به طورِ منجز و بالفعل 
طرح کند، ولی بعداً تحقق آنرا مشروط به امِر دومی در آینده 

سازد؛ چنین تغییری در بیان را، بیان تغییر می نامند.
 ب: هرگاه شاعر مضمونی را نخست به طورِ عام مطرح کند 
و بعداً شیء، شخص، مکان، حیوان، پدیده ویا امری را از آن 

استثنا نماید، یک چنین تغییری، بیان تغییر نامیده می شود. 
 الف:- اشتراط به امرثانی؛ بیت: 

بت پرستی گر بمانی در ُصور
صورتش بگذار در معنی نگر

   »مولوی«
خطاب  بت پرست  را  مخاطب  نخست  شاعر  بیت،  این  در    
می کند؛ اما بعداً بیان خویش را - با اضافه کردن حـرف شرط 
)گر( و مشروط ساختِن بت پرستی با باقی ماندن در صورت ها 
بیانی، بیان تغییر خوانده  و ظاهربینی- تغییر می دهد که چنین 

می شود.
بیت:

فلک در خاک می غلطید از شرم سرافرازی
اگــر می دید معــــراج ز پا افتــــادِن ما را

    »بیدل«
شاعر  که  می کند  گمان  اول  مصرع  در  مخاطب  این جا،  در   
در  شاعر  زمانی که  اما  دارد،  حکایت  واقع  امِر  یک  جریان  از 
مصـــرع دوم بیاّن خود را تغییر می دهد و اذعــــان می دارد 
که اگر آسمان، عروِج ناشی از تواضع و انکسارِ ما را می دید، 
در خاِک ذلت می¬افتاد؛ مخاطب دقیقًا پی می برد که این افتادن 
سپهر مشروط است به دیدن عروجی که ز پا افتادِن شاعر در 
پی دارد. این رویکرد یـکی از اسباب زیبایی کام شمرده شده، 

بیان تغییر نامیده می شود. 
  ب: استثنا؛   بیت: 

 نمی پرسـد بـه روز بی نوایی هیــچ کس ما را
مگر داغت که دستی بر دل این ناکسان دارد

       »بیدل«
 در این بیت شاعر، نخست سلِب کلی می کند و مأیوسانه بیان 
می دارد که به روز بینوایی هیچ  فـــردی از ما دل جویی و پرسان 
نمی کند؛ اما بعداً در مصرع دوم داغی را که از معشوقه ی خود 
بر دل دارد، استثنا می کند و خطاب به او می گوید: به جز داغ 
تو که بر دل این ناکسان همواره دسِت کرم و نوازش دارد. به 
این ترتیب شاعر بیان خودش را  تغییر می بخشد، که بیان تغیر 

نامیده می شود .
   بیت :  

زانشای فلک آشــــفته بادا
مگر جانی که سودای تو دارد

  »فکرت«
 در مصرع اول این بیت، شاعر آشفته  بودِن همه چیز را دعاگونه 
تغییر  را  خود  بیـان  دوم  مصرع  در  اّما  می کند؛  درخواست 
بخشیده، جانی را که سودایِی اوست، از این حکم مستثنا قرار 

می دهد که بیان تغییر نامیده می شود.
و  شرط  تغییر،  بیان  در  که  آوری ست  یاد  به  الزم  یادداشت:   
استثنا باید متاخر از مشروط و مستثنامنه ذکر گردند؛ در غیِر آن 

تغییری در بیان رخ نخواهد داد.
 مثاًل:

 تقدم شرط بر بیان: 
   گر به نزهت گۀ ارواح برد بوی تو باد 
 عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند

    »حافظ«
در  است،  کرده  ذکر  را  بیت شرط  این  اول  مصرع  در  شاعر   
است؛  شده  ارایه  دوم(  شرط)درمصرع  از  بعد  بیان  حالی که 
تا توسط شرط  بیانی قبًا وجود نداشته  این بیت  بنابراین، در 

تغییر یافته باشد. لذا گفته می توانیم اینجا بیان تغییر نیست.
  تقدم استثناء بر بیان: 

 به غیر از آبشار دیده ی خود 
  تمـــــاشای دگر دریا ندارم 

  »عشقری«
   در این بیت شاعر، در مصرع اول استثنا را ذکر نموده است، 
به کار گرفته  استثنا در مصرع دوم  از  بعد  بیان را  در حالی که 
است؛ لذا در این بیت، بیانی قبا ًوجود نداشته تا توسط استثنا 

تغییر یافته باشد. ازاین سبب، در اینجا بیان تغییر نیست.
 یادداشت: در استثنـــا سـه رکــن وجود دارد که عبارتند از: 
اداِت  و  ازآن(  شده  )استثنا  منه  مستثنــا  شده(،  )استثنا  مستثنا 
)یا حروف( استثنا. مثًا اگر گفته شود: همراهان آمدند به جز 

احمد. در این جمله ترکیب   همراهان آمدند مستثنامنه، احمد 
مستثنا و کلمه ی به جز حرف استثنا نامیده می شود.

   قاعده در استثنا اینست که هرگاه یک طرف استثنا ایجابی 
بیان کند( لزومًا طرف دیگر آن  باشد )یعنی یک امر مثبت را 

سـلبی خواهد بود، و نیز برعکس. 
 بیت:

ز سر تاپا همه مغرورِ حسنی، سر بر افاکی
مگر چشمت که از خاک سیه سر برنمی دارد

  »فکرت«
بیان  مثبت  جمله¬ی  یک  به شکل  مستثنامنه  بیت،  این  در    
است. شاعر  درآمده  منفی  به صورِت  مستثنا  درحالی که  شده، 
در مصرِع نخست می خواهد اخباراً به دوستش بگوید که ازسر 
تا پا همه غّره¬ی زیبایی خود است؛ اما بعداً چشم وی را از 
این امر استثنا می کند و بیـــــان می دارد که به  غیر از چشم 
وی که مغرور حسن خود نیست و همواره سر بر زمین دوخته 
به  مستثنا  اّما  بوده  )مثبت(  ایجابی  مستثنامنه  اینجا  در  است. 
شکل جمله ی سلبی )منفی( درآمده است که برعکس آن نیز 

می تواند واقع شود.
 بیت:

تکیه برجای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسبـاب بزرگی همه آماده کنی

     
 »حافظ«

   در این بیت، مستثنا منه به شکل یک جمله ی منفی بیان شده، 
شـــاعر  است.  درآمده  مثبت  صورِت  به  مستثنا  درحالی که 
بیهوده  به گزاف و  بیان کند که  در مصرع نخست می خواهد 
همه  که  را  کسی  سپس  زد؛  تکیه  نمی توان  بزرگان  جای  بر 
در  می دهد.  قرار  استثنا  است،  کرده  فراهم  را  بزرگی  اسباب 
اینجا مستثنامنه به شکل یک جمله ی سلبی )منفی( بیان شده، 
درحالی که مستثنا بگونه ی ایجابی )مثبت( درآمده است.  با این 
گرفته  نظر  در  معموال  مستثنامنه  و  مستثنا  میان  مغایرت  بیان، 
می شود؛ اما ممکن است این قاعده بعضًا به دلیل ضرورِت شعر 

در نظر گرفته نشود.
انواع استثناء

  استثنا به نوبه ی خود به چهار نوع تقسیم می شود:
استثنای متصل  -1
استثنای منقطع  -2
استثنای مبهم  -3

استثنای همجنس  -4
 1- استثنای متصل: هرگاه  مستثنا جزِو مستثنامنه باشـد ویا هم 
برعکس، مستثنامنه جزِو مستثنا باشد؛ چنین استثنایی، استثنای 

متصل نامیده می شود . 
   مثا: همه دوستان آمدند به جز احمد. در این مثال، دوستان 
نامیده  مستثنا  احمد  واژه ی  و  استثنا،  حرِف  بجز  مستثنامنه؛  
استثنا  دوستان  با  آمدن  از  که  احمد  جمله،  این  در  می شود. 
شده است، خود در زمره ی  دوستــــان داخل است. بنابراین، 
بوده   ) )دوستان  مستثنــــــامنه  جزو  )احمد(  مستثنــــــا 
نامیده  استثنایی، متصل  آن داخل می گردد. چنین  و در ضمن 

می شود. 
 بیت : 

عالم تمــام مظهر انوار حسن تست
جز ما که زین فروغ کرم دور مانده ایم

    »فکرت«
 ( مستثنامنه  در  ما(  متکلِم  مستثنا )ضمیر جمع  بیت،  این  در   
کند که  اذعان  یعنی شــــاعر می خواهد  ( داخل است.  عالم 
تمام عالم از انوار حســـن تو مستفیض و مظهر تجلی زیبایی 
تو  لطف  تجلی  این  از  که  ما  از  جز  به  است،  )خداوند(  او 
آن  منظور  که  »ما«  متکلم  بیان، ضمیر جمع  این  با  بی نصیبیم. 
استثنایی،  چنین  که  »عالم«¬اند  جزو  است،  دیگران  و  شاعر 

متصل نامیده می شود.
   2- استثنای منقطع: استثنای منقطع برعکس استثنای متصل 
است. یعنی هرگاه مستثنا جزِو مستثنامنه نبوده، و نیز مستثامنه 
نامیده  منقطع  استثنای  استثنایی،  چنین  نباشد،  مستثنا  جزو 

می شود.
 بیت:

حرص خلقی را در این محفل به مخموری گداخت
غیِر چشم سیر جــام هیچ کس سرشـار نیســت

 »بیدل«
این¬جا مستثنا )چشم سیر( در مستثنامنه ) خلق( داخل   در 
نیست، چه منظور از خلق انسان ها اند، درحالی که چشم جزو 

آ نها نبوده و انسان شمرده نمی شود.
  3- استثنای مبهم: هرگاه مستثنامنه اصًا ذکر نشود و مخاطب 
یا خیر؟ چنین  مستثنا در مستثنا منه داخل هست  آیا  که  نداند 

استثنایی مبهم نامیده می شود.
  بیت: 

به قلبم جلوه ی طوری نیفروخت
مگر طــــــرز نــگاه  واپسیـنت

    »فکرت«
این بیت، مستثنامنه )یعنی آنچه که در قلب شاعر تجلی   در 
طوری نیفروخته است( برای مخاطب روشن نیست، بلکه فقط 
در ذهن خودِ شــاعر وجود دارد؛ اما در مصرع دوم شاعر، طرزِ 
نگاه یارش را مستثنا می کند و نشان می دهد که به جز طرز نگاه 
اما این که چي یا  واپسین او که به قلبش تجلی افگنده است؛ 
کي در قلب شاعر جلوه¬¬افروز نگردیده است، در مصرع اول 
برای مخاطب مشخص نیست. بنابراین، دانسته نمی شود که آیا 
یا خیر؟. چنین  یار شاعر در آن )مستثنامنه( شامل است  نگاه 

استثنایی مبهم نامیده می شود.
   4- استثنای همجنس: آنست که مستثنا جزو مستثنا منه بوده 

و نیز مستثنامنه جزو مستثنا شمرده شود.
 بیت: 

اگر ز ُملک عدم تا وجود فهم گماری

به جز کام تو بیدل دگر کام نباشد
   »بیدل«

 در این جا »کامِ« اول مستثنا، )به جز( حرف استثنا و »کامِ« دوم 
مستثنـامنه،  و  مستثنا  آن جایی که  از  می شود.  مستثنامنه شمرده 
هر دو همجنس بوده و در یک دیگر متداخل می باشند، چنین 

استثنایی، هم جنس نامیده می شود.

4 - بیان تبدیل: هرگاه شاعر چیزی را بیان کند که بعداً خودش 
آنچه را گفته است، نقض کرده بدیلـی برای سخن اولی خویش 
به دست دهد، بیان تبدیل نامیده می شود. این نوع بیان، دقیقًا 
شبیه صنعتی است که در بدیع و بیان به نام رجوع یاد می گردد.

   بیت: 
چشمان دل فریبت چون آسمان دل افروز

نی نی از آن نکوتر آن نرگس کبودت
    »فکرت«

در مصرع نخست، دل افروزی چشمان  بیت شاعر  این  در     
به آسمـــان تشبیه می کند، سپس در مصرع دوم  را  دوستش 
با افزودِن قیود )نی نی( ازآن چه که در مصرع اول گفته بود، 
چشمان  نکوتربودن  از  عبارت  )که  آنرا  بدیل  کرده،  رجوع 

دوستش است( بیان می کند.   
 بیت:

عهد کردم که دگر می نخورم در همه عمر
به  جز از امشب و فردا شب و شب های دگر

»عماد خراسانی« 
تمام  تعهد می کند که در  اول  بیت شاعر در مصرع  این    در 
عمر دیگر باده  نوشي نکند؛ اما بعداً در مصرع دوم؛ امشب، فردا 
از  می دهد.  قرار  استثنا  پیمان  این  از  را  شب ها  وسایر  شب  
آنجایی که این استثنا تمام آنچه را که شاعر به آن تعهـد کرده 
بود »ننوشیدن باده در تمام عمر« نفی می کند و بدیل سخِن اولی 

شاعر قرار می گیرد، بیان تبدیل نامیده می شود. 
نمودار: بیان  

بیان تقریربیان تفسیر  بیان تغییر بیان تبدیل
2شعر به اعتبارِ ظهور و خفای معنا

 شعر به لحاِظ ظهور معنا به چهار دسته، و به لحاظ خفا در معنا 
نیز به چهار دسته تقسیم می گردد. 

 الف: شعر به اعتبار ظهورِ معنا
شعر به لحاظ وضوح معنای آن به چهار دسته تقسیم می شود:

1- متن شعر
2- نص شعر

3- تفسیر شعر
4- تحکیم شعر

نفس  از  شاعر  مقصود  که  آنست  شعر  متن  شعر:  متِن   -1  
به  شود؛  دانستـه  است،  رفته  کار  به  شعر  در  واژه هایی که 

گونه یی که نیاز به تأمل دیده نشود. 
بیانی  با  متکلم  مقصود  که  آنست  شعر  نص  شعر:  نص   -2  
از  نه  شود  دانستـه  می شود،  ارایه  متکلم  خودِ  سوی  از  که 
نفِس واژه هایی که در شعر به کار رفته است. به تعبیر دیگر؛ 
معناي برآمده از متِن شعر به صورت تبعي و فرعي؛ اّما معناي 
به دست آمده از نص شعر به گونه ي اصلي و قصدي موردِ نظر 

شاعر است.
مثالی به متن و نص شعر: 

حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت 
  طــــایر فکرش به دامِ اشـــتیاق افتــاده بود 

 »حافظ« 
 در مصرع نخسِت این بیت، معنای شعر از نفِس کلماتی که 
در آن به کار رفته است، ظاهر بوده و به گونه ی واضح دانسته 
از  شاعر  بلکه  نیست،  شـــاعر  مقصودِ  معنا  این  اما  می شود؛ 
آن به عنواِن مقدمه و به صورِت تبعی یادآور شده است. این 
در حالی¬ست که معنا در مصرع دومی با بیانی از سوی خود 
شاعر همراه هست که مقصود و هدف اساسی شاعر) دلبسته گی 

وی در هنگام نوشتِن نامه( را بازگو می کند.

یافته های   نو 
در بدیع
 و بیان

عبدالبشیر فکرت بخشی-استاد دانشگاه

ACKU
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شناس نامه های خونین در غرب کابل
كشته شده گان شامل ٢١ زن، ٢٢ مرد و ٥ كودک هستند

په کابل کې د شیخ خلیفه بن 

زاید ال نهیان ښارګوټي پروژه 

پرانیستل شوه

وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه در حملـه 
بـه یـک مرکـز توزیـع تذکره هـای کاغـذی در 
دشـت برچی در غـرب کابـل، دسـت کم 48 تن 

کشـته و 112 تـن  دیگـر زخمـی شـده اند.
وحیـد مجـروح سـخنگوی وزارت صحت عامه 
می گویـد  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در 
کـه در ایـن حادثـه کـه بـه یـک مرکـز توزیـع 
شـناس نامه کاغـذی در غـرب کابـل صـورت 
گرفتـه اسـت، 48 تن کشـته و 112 تـن زخمی 
 22 زن،   21 کشته شـده گان  میـان  در  شـده اند. 
مرد و 5 کودک شـامل هسـتند. احتمـال می رود 
شـمار تلفـات بـا گذشـت زمـان افزایـش یابد. 
سـخنگوی  دفتـر  سرپرسـت  دانـش،  نجیـب 
کننـده  حملـه  کـه  می گویـد  داخلـه  وزارت 
انتحاری پیش از چاشـت دیروز در سـاحۀ »قلعه 
ناظـر« در مربوطـات حوزه ششـم امنیتی پولیس 
در دشـت برچـی شـهر کابـل، جلیقـه مملـو از 
مـواد انفجـاری خـود را درمیـان جمعیـت ثبت 
نـام کننـدگان بـرای گرفتـن تذکره هـای ورقی، 

منفجـر کرده اسـت. 
آقـای دانـش گفـت کـه بیشـتر قربانی هـا افـراد 
و  زنـان  قربانی هـا  میـان  در  هسـتند.  ملکـی 
کـودکان نیـز شـامل می باشـند. ایـن حملـه را 

گـروه داعـش بـه عهـده گرفتـه اسـت.
هم چنـان، گزارش هـا از والیـت بغـان حاکـی 
از آن اسـت کـه در نزدیـک یـک مرکـز ثبت نام 
رای دهندگان در شـهر پلخمری انفجار رخ داده 
اسـت. برخـی رسـانه ها گـزارش داده انـد که در 
ایـن رویداد دسـت کـم 6 غیرنظامی کشـته و 5 

تـن دیگـر زخمی شـده اند.

واکنش ها
را  ملکـی  مـردم  بـه  حملـه  سیاسـی  رهبـران 
داده انـد.  قـرار  نکوهـش  مـورد  شـدت  بـه 
محمداشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت 
شـهر  غـرب  در  تروریسـتی  حمـات  ملـی، 
کابـل و والیـت بغـان را محکـوم کـرده و آن 
را خـاف تمـام ارزش هـای اسـامی و انسـانی 

اسـت. خوانـده 
تروریسـت های  کـه  داشـته  بیـان  غنـی  آقـای 
ارزش هـای  شـمول  بـه  کـه  وحشـی صفت 
اسـامی، بـه هیـچ ارزش ملـی و دموکراتیـک 
بـاور ندارنـد، بایـد بداننـد کـه بـا انجـام چنین 
هیچگاهـی  جنایت کارانـه،  عملکردهـای 
نمی تواننـد عـزم و اراده مـردم مـا را به خاطـر 
دموکراتیـک،  روندهـای  در  گسـترده  اشـتراک 

کننـد. تضعیـف 
اجرایـی  رییـس  عبـداهلل،  عبـداهلل  هم چنـان، 
حکومـت وحـدت ملـی حملـه بـه ثبـت نـام 
کننـد گان را مـورد نکوهـش قـرار داده و گفتـه 
کـه با کسـانی که در ایـن حمله آسـیب دیده اند، 

ایسـتاده اسـت.
بـرای  مـا  اراده  کـه  افـزوده  اجرایـی  رییـس 
برگـزاری یـک انتخابات شـفاف و عادالنه ادامه 
خواهد داشـت و تروریسـت ها بر خـاف اراده 

مـردم افغانسـتان پیـروز نخواهند شـد.
رییـس اجرایـی حملـه به مرکـز ثبت نـام را در 
غـرب کابـل، حملـه بـه آزادی و مردم سـاالری 

عنـوان کرده اسـت. 
دوم  معـاون  دانـش،  سـرور  حـال،  همیـن  در 
غنـی نیـز بـا نکوهـش ایـن حملـه گفتـه کـه 

تروریسـت ها و حامیـان منطقـه ای آن ها می دانند 
کـه مردم افغانسـتان در راه بی بازگشـت آگاهی، 
بیـداری و توسـعه کشـور گام بـر می دارنـد و 
هرگـز خللـی بـر اراده آنـان در این راسـتا وارد 

شـد. نخواهد 
آقـای دانـش گفتـه کـه تروریسـت ها بـا انجـام 
حمـات دهشـت افگنانه و مذبوحانه سـعی می 
کننـد مـردم مـا را از ایـن مسـیر بـاز دارنـد. اما 
مـردم مـا اثبـات کرده انـد کـه ایـن مسـیر ادامـه 
خواهـد داشـت و تاریـخ به عقب بـر نمی گردد. 
سـرعت  بـرای  شـناس نامه ها  توزیـع  اداره 
بخشـیدن نام نویسـی بـه انتخابات پیـش رو، در 
حوزه هـای مختلـف مرکـز و الیت هـا، مراکـز 
سـیار توزیـع تذکره هـای ورقـی را ایجـاد کرده 
اسـت. تا شـهروندانی کـه تذکره ندارنـد بتوانند 
بـه آسـانی تذکره دریافـت کنند  و بـه انتخابات 

نـام نویسـی کنند.
ایـن در حالی اسـت کـه وزارت داخلـه در» 12 
حمـل« سـال روان اعـام کـرده بـود کـه بـرای 
امنیـت شـهروندان غـرب کابـل طـرح  تامیـن 

تـازه ی را روی دسـت گرفتـه اسـت. 
در همیـن حـال، شـماری از شـهروندان نیـز بـا 
انتقـاد از حکومـت گفته انـد که نهادهـای امنیتی 
در راسـتا تأمیـن امنیـت شـهروندان جدی عمل 

نمی کننـد.
شـهید ثاقـب، گفتـه کـه ایـن حملـه به خاطـر 
مختـل کردن رونـد نام نویسـی بـرای انتخابات 
صـورت گرفته اسـت، اما شناسـنامه هاي سـرخ 
و خونیـن دشـت برچـي، یک روزي نمـاد مردم 

سـاالري ایـن سـرزمین خواهد شـد. 
تهدید خبرنگاران

برخـی از خبرنـگار محلـی کـه در سـاحه برای 
تهیـه گـزارش رفته بودنـد، از برخـورد و تهدید 

پولیـس شـکایت کرده اند. 
از  برخـی  کـه  داده انـد  گـزارش  رسـانه ها 
خبرنـگاران در غرب کابل، مـورد تهدید پولیس 
قـرار گرفتـه و مجبور شـد ه اند تـا تصاویری که 

از محـل رویـداد گرفته انـد را پـاک کننـد.
سـید احمد خبرنـگار خبرگـزاری آوا می گوید: 
پولیـس مـا را تهدیـد کـرد، امـا »من ایسـتادگی 
کـردم و گفتم من خبرنگار هسـتم و مسـوولیت 
دارم بایـد فلم بـرداری کنـم؛ اما چند عسـکر مرا 
داخـل رنجر بردنـد و تهدیدم کـرده ویدیوها را 

بـه اجبار پـاک کردند«.
ایـن نخسـتین بـار نیسـت کـه خبرنـگاران، از 
برخـورد بـد نیروهـای امنیتـی در جریـان کار 

می کننـد. شـکایت  خبـری، 
 تهدیـد همـواره یکی از موانع جـدی فراراه کار 
رسـانه ای و عاملـی بازدارنـده در مسـیر جریـان 
آزاد اطاعات در افغانسـتان محسـوب می شـود.
 تاکنـون انگیـزه نیروهـای پولیس از پـاک کردن 
غـرب  تروریسـتی  رویـداد  خبـری  تصاویـر 
کابل، مشـخص نیسـت؛ امـا در گذشـته، دولت 
همـواره تاش کرده اسـت تـا آمـار رویدادهای 
تروریسـتی مشـابه را کمتر از آنچه در عمل، رخ 

داده اسـت، بازتـاب دهد.
ایـن در حالـی اسـت کـه بـر پایـه اصـل آزادی 
بیـان و قانـون دسترسـی به اطاعـات، نیروهای 
پوشـش  از  خبرنـگاران  ندارنـد  حـق  امنیتـی، 

خبـری رویدادهـای روزمـره بازدارنـد.
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ــو  ــو چارواک ــريب امارات ــده ع ــي او د متح ــد ارشف غن ــمرش محم ولس

پــه کابــل کــې د شــیخ خلیفــه بــن زایــد ال نهیــان ښــارګوټي اســتوګنیزه 

ــته. ــروژه پرانيس پ

ــه مرســته د  افغــان ولســمرش د کابــل پــه قصبــې ســیمه کــې د اماراتــو پ

ــه  ــان ښــارګوټي د پــروژې پ ــد ال نهی جــوړ شــوي شــیخ خلیفــه بــن زای

پرانيســتغوڼده کــې وویــل، د اماراتــو مثبتــه تجربــه همېشــه د بدلــون لپــاره 

یــو ښــه مثــال دی، ځکــه کلــه چــې مدیریــت او اراده موجــوده وي، نــو 

ډېــر بدلونونــه رامنځتــه کېــدالی يش.

ــې  ــتغونډه ک ــه پرانیس ــه دغ ــه ورځ پ ــنبې پ ــي د یکش ــد ارشف غن محم

وویــل چــې د افغانســتان او متحــده عــريب اماراتــو اړیکــې او همــکاري د 

ــه حــال کــې دي. ــا پ پراختی

ولسمرش غني زیاته کړه:

»د کورنــو جــوړول د مــي وحــدت حکومــت لــه اســايس هدفونــو دي، 

ــکاري  ــه هم ــې څنګ ــوي چ ــه ش ــه بحثون ــځ ښ ــوږ ترمن ــۍ زم ــره اوون تې

پراخــه کــړو، هیلــه منــد یــم چــې زمــوږ همــکارۍ بــه ورځ تربلــې ژورې 

ــږي. » او پراخې

ــې،  ــه مخ ــو ل ــې وزارت د معلومات ــور جوړون ــار او ک ــتان د ښ د افغانس

ــري  ــه ل ــروژه ۳۳۳۰ اپارمتانون ــو پ ــه د د اســتوګنیزو کورون د شــیخ خلیف

چــې پــه ۱۳۹۲ کال کــې د پخــواين ولســمرش حامــد کــرزي پــه حضــور 

کــې او د ابوظبــۍ د پراختیايــي صنــدوف د مــرش لــه خــوا یــې د بنســټ 

ډبــره کېښــودل شــوه.

د دغــې پــروژې کارونــه شــااوخوا پنځــه کالــه وړانــدې پیــل شــول، خــو 

د بېالبېلــو الملونــو لــه وجــې یــې کارونــه شــاته ولوېــدل.

ــادات  ــور س ــید منص ــر س ــې وزی ــور جوړون ــار او ک ــتان د ښ د افغانس

ــې  ــروژه ک ــه پ ــل، پ ــه ووی ــډې ت ــوې غون ــوړې ش ــه دې اړه ج ــادري پ ن

ــايس  ــتونزې، د اس ــي س ــۍ حقوق ــې کمپن ــه د جوړوونک ــډ الملون د ځن

اړتیــاو پــه پــام کــې نــه نیــول، د پلــې الرو نــه جــوړول، د برښــنا سټېشــن 

ــتونزې وې. ــورې س ــودل او ن ــه درل ن

ــل،  ــه جــوړو شــویو مراســمو کــې ووی ــادري پ ســید منصــور ســادات ن

ــو  ــت او امارات ــان حکوم ــتونزې د افغ ــې س ــروژې ټول ــې پ اوس د دغ

چارواکــو لــه لــورې هــوارې شــوي او اپارمتانونــه بــه مســتحقو کورنیــو 

ــړل يش. ــه ورک ت

نوموړي وویل:

ــې  ــپړه او ګټ ــې بش ــه ۱۳۹۳ کال ک ــروژه پ ــې دا پ ــوې وه چ ــاکل ش »ټ

ــه املــه، لــه  اخیســتنې تــه ســپارل شــوې وای، خــو د بېالبېلــو دالیلــو ل

هغــې جملــې د کمپنــۍ حقوقــي ســتونزې او یــو لــړ اســايس اړتیــاوې پــه 

پــام کــې نــه نیــول او یــو لــړ اســتانتیاوې لــه پامــه غورځــول، د دې باعــث 

شــو چــې دغــه پــروژه پــه خپــل وخــت بشــپړه نــه يش.«

ښــاغلی نــادري زیاتــوي، دغــه اپارمتانونــه بــه د دولتــي کارکوونکــو پــه 

ګــډون، یــو شــمېر بــې وزلــه کابــل ښــاریانو او نــورو اړمنــو خلکــو تــه 

ورکــړل يش.

ــن  ــې ژم ــت ی ــي، حکوم ــس واي ــدوق ر ئی ــي صن ــۍ د پراختیاي د ابوظب

ــورې  ــي برخــو کــې ن ــو پراختیاي ــه بېالبېل ــه افغانســتان رسه پ دی چــې ل

ــړي. ــم وک ــتې ه مرس

دغــه ښــارګوټی داســې مهــال پرانيســتل کېــږي چــې پــه افغانســتان کــې 

لــه ۲۰۰۱ میــالدي کال راهیســې پــه مرکــز او والیتونــو کــې، د اســتوګنې 

ســلګونه ښــارګوټي جــوړ شــوي، خــو د ښــار او کــور جوړونــې وزارت 

وايــي، د دې ښــارګوټو ۷۰ ســلنه معیــاري نــه  دي.

ــه  ــارګوټی پ ــي، دا ښ ــر واي ــې وزی ــور جوړن ــار او ک ــتان د ښ د افغانس

معیــاري ډول جــوړ شــوی او د یــو عــري ښــارګوټي ټــول امکانــات پــه 

ــام کــې نیــول شــوي دي. ــه پ کــې پ

برای تأمین علوفۀ دو ماهۀ...
ــرای تامیــن غــذای انســانی، کمــک هــای  ــر زراعــت گفــت کــه ب وزی
گنــدم کشــورهای ازبکســتانی و هنــد در ذخایــر اســتراتیژیک این وزارت 

موجــود انــد و در صــورت نیــاز از آن اســتفاده خواهــد شــد.
ــا حــوادث طبیعــی  نجیــب آقــا فهیــم وزیــر دولــت در امــور مبــارزه ب
نیــز گفــت کــه افغانســتان در ســال جــاری از نــگاه خشکســالی در اوج 
بحــران قــرار دارد و رییــس جمهــور غنــی هدایــت داده اســت تــا بــرای 

مبــارزه بــا ایــن معضلــه پــان کوتــاه مــدت تهیــه گــردد.

ــال  ــی در ح ــور پارلمان ــت در ام ــه وزارت دول ــزود ک ــم اف ــای فهی آق
تلفیــق پان هــای جداگانــه اســت تــا پــان ملــی مبــارزه بــا خشکســالی 

را تهیــه کنــد.
بــه گفتــه او، دولــت پــس از ترتیــب پــان ملــی یــک فراخــوان بــزرگ 

ملــی بــرای مبــارزه بــا خشکســالی اعــام خواهــد کــرد.
بــا ایــن وجــود، وزیــر زراعــت و مالــداری می گویــد کــه بارندگی هــای 
اخیــر در کشــور خوشــبینی های را بــرای کــم ســاختن فشــار خشکســالی 

در کشــور ایجــاد کرده اســت.

ابوبکر صدیق

ACKU
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احمد ذكی معنوی

پروســۀ ثبــت نام هــای رأی دهنــده گان چــه خــوش باشــید 
ــرای  ــت اراده ب ــه اســت. حکوم ــش مواج ــا چال ــه، ب ــا ن ی
ثبــت نــام گســترده و واقعــی رأی دهنــده گان نــدارد. حضور 
کم رنــگ در ایــن پروســه، دو ســناریوی وحشــتناک را تضمیــن می کنــد: 
ــت و  ــد رف ــش خواه ــر پرس ــات زی ــودن انتخاب ــری ب ــل سراس اول، اص
ــا درج نام هــای  ــد. دوم، ب ــق افت ــه تعوی ــد ب ــات بای در آن صــورت، انتخاب
ــی« وارد سیســتم خواهــد شــد. ســناریوی  ــده گان خیال جعلــی »رأی دهن
دومــی محتمل تــر اســت و موافــق بــر امیــال تقلــب کننــده گان؛ ایــن در 
ــده در سراســر کشــور  ــون رأی دهن ــا دوازده میلی ــه ده ت ــی اســت ک حال
تخمیــن زده می شــود. تنهــا راه، دســت بــه کار شــدن جــدی و هدفمنــد 
ــه اشــتراک  ــی اســت. هــم مــردم بایــد تشــویق ب احــزاب و جامعــۀ مدن
ــو »رأی  ــا نظــارت جــدی جل ــم ب ــن پروســه شــوند و ه گســترده در ای
ــدآل  ــات 2014 ای ــر آن، انتخاب ــه شــوند. در غی ــی« گرفت ــده گان خیال دهن

خواهــد بــود.

شفیق اهلل شفیق

آیا یک قشر ظاهرگرا و ریاکاری در راه است؟ 
هـرگاه از یـک افـق بلندتر نـگاه کنیـم، بله! در سـال های 
در  بیشـتر  رسـانه ها  و  اجتماعـی  شـبکه های  اخیـر، 
ریـاکاری و دق زده گـی  شـماری از آدمیـان سـرزمین مـا نقـش داشـته 
انـد. از همیـن روی اسـت از اقشـار مختلـف جامعـه عـادت گرفته انـد 
تظاهـر بـه ارزش هایـی کننـد که خـود بـاور ندارنـد و به خاطر شـهره 
شـدن و رسـانه یی شـدن، بـه  هـر قیمتـی دروغ بگوینـد و عوام گرایـی 
کننـد. بایسـت گفـت که ایـن گرایش به شـکلی باالی مقام هـای دولتی 
نیـز اثـر گـذار بـوده، بـه همیـن لحـاظ می باشـد کـه برخـی جنرال هـا 
سـوژه های  دنبـال  وظایـف  انجـام  از  بیشـتر  حکومتـی  کارمنـدان  و 

فیس بوکـی سـرگردان هسـتند تـا الیـک و کامنـت جمـع کننـد.
مولـوی می گفـت هرگاه دیدید گوشـه یی در شـهر شـلوغ شـده، بدانید 
کـه جـای دیگـری در شـهر خالـی اسـت. بـه ایـن ترتیـب، توجـه بـه 
پـی دارد،  در  را  دروغیـن  و  کاذب  کـه شخصیت  سـازی  ظاهرگرایـی 
واقعـی  ارزش هـای  بـه  را  عمومـی  دلبسـته گی  کـه  می شـود  سـبب 

ضعیـف بسـازد و انسـان ها گرفتـار ریـا و فریـب شـوند.
خیلـی  عوام پسـند  و  ظاهرگرایانـه  رفتارهـای  اسـامی،  عرفـان  در 
نکوهـش شـدهپ اسـت. حافـظ بسـیار بـه ریـاکاران تاختـه و آن هـا 
را منافـق و غیـر مومـن گفتـه اسـت. مولـوی نیـز پیوسـته می گفـت: 
همان گونه یـی کـه دورغ و ریـا پنهـان نمی مانـد، کار عمیـق آدمـی نیـز 
روزی آشـکار می شـود و نبایـد نگـران شـهرت باشـد؛ چـون شـهرت 

دنبـال جاودانه گـی می آیـد و جایـگاه جهانـی می آفرینـد. خـود 

نقیب اهلل فایق

در مورد انتخابات !
از ایـن کـه کمیسـیون انتخابـات بـدون آگاهی دهـی قبلـی، 
ثبـت نـام رأی دهنـده گان را آغـاز کـرد، الزم می دانـم تـا 
سـهولت های ذیـل بـه خاطـر تشـویق مـردم جهـت ثبـت نـام رأی دهـی 
صـورت گیـرد. اگر شـما هـم موافق این پیشـنهادات هسـتید، نظـر بدهید 
و از کمیسـیون انتخابـات می خواهیـم کـه شـامل بحث های شـان سـازند .
1- بخشـی از کارمنـدان دولـت در کابـل، از والیـات مختلـف بـوده و 
همین گونـه شـماری از کارمنـدان والیـات از یـک والیـت دیگـر انـد، هر 
شـخص حـق دارد در انتخابـات پارلمانی، شـوراهای ولسـوالی و در سـال 
بعـدی، در انتخابـات شـوراهای والیتـی به نامـزد منطقۀ خـود رأی بدهد. 
ایـن مسـأله نه تنهـا بـرای کارمنـدان حکومـت، بلکـه بـرای مـردم کـه در 
مرکـز و والیـات مسـافر و یـا سـکونت دارنـد نیـز صـدق می کنـد. فعـًا 
هـر شـخص مجبـور اسـت بـه والیت خـود یکبـار بـرود و خـود را ثبت 
نـام کنـد تـا در روز انتخابـات، حـق رأی دهـی را به والیت خویش داشـته 
باشـد. بهتر اسـت این مسـأله تغییر بخورد و هر شـخص از جایی که فعًا 
اسـت، خـود را بـه محـل مورد نظـر )والیت خود( ثبـت نام کـرده بتواند .
2- بـه خاطـر جلوگیـری از تخریـب شـناس نامه ها کـه اسـتیکر نصـب 
می شـود و یاهـم اگـر تهدیـد در مـورد پرسـان کردن شـناس نامه از سـوی 
طالبـان وجـود داشـته باشـد، چنان چه در مسـیر شـاهراه فاریاب از سـوی 
طالبـان از ماه هـا بـه این سـو وجـود دارد، بهتـر اسـت ثبـت نـام بـه رویت 
اصـل شـناس نامه صـورت بگیرد، اما اسـتیکر بـه روی کاپـی تذکره نصب 
کاپـی  بـا  همـراه  شـناس نامه  اصـل  آوردن  انتخابـات،  روز  در  و  گـردد 

شـناس نامۀ اسـتیکرخورده حتمـی باشـد .
3- ثبـت نـام بـرای تمام کارمنـدان دولت حتمـی باشـد، وزارت خانه ها در 
کابـل و ریاسـت ها در والیـات، فهرسـت کارمنـدان ثبـت نام شـدۀه شـان 
را هـر هفتـه بـا کمیسـیون انتخابـات در مرکز و والیات شـریک سـازند تا 
دیده شـود که کدام وزارت و ریاسـت کارش را بخوبی پیش برده اسـت .
4- بـرای ثبـت نـام کارمنـدان، سـهولت ایجـاد شـود تـا بتواننـد بـدون 
این کـه غیـر حاضـر شـوند، خـود را در جریـان روز رسـمیات ثبـت نـام 
کننـد .رخصتـی نوبتـی در مرکز و رخصتـی مثًا روز پنجشـنبه در والیات، 

می توانـد عملـی شـود .
5- زمـان تعییـن شـدۀ فعلـی بـرای ثبـت نـام رأی دهنـده گان از جانـب 
کمیسـیون انتخابـات کـم بوده، الزم اسـت زمان ثبت نام تمدید شـده، سـه 

تـا چهـار هفتـه قبـل از برگـزاری روز انتخابـات ادامـه یابد.

فیـسبـوک نـــامــه

در چـهل  ساله گِی کـودتای 

ثـور
ــرن بیســتم،  ــک اســامی در نیمــۀ دوم ق ممال
ــه  ــان ســوم، ب ــد ســایر کشــورهای جه همانن
ــدند.  ــانده ش ــرد کش ــگ س ــای جن اردوگاه ه
سیاســت ســنتِی امریــکا در ایــن عصــر، 
ســرمایه گذاری در دولت هــای محافظــه کار 
و ســازمان های اســام گرا بــود، در حالــی 
ــای  ــراً از حکومت ه ــه اتحــاد شــوروی اکث ک
ســکوالر و احــزاب چــپ حمایــت می کــرد. 
ــرم  ــه در گرماگ ــلمین ک ــازمان اخوان المس س
جنــگ ســرد، کمونیســم را دشــمن درجه یــک 
اســام اعــان کــرد، بــرای مقابلــه بــا احــزاب 
ــر  ــای ســکوالر، در اکث کمونیســتی و دولت ه
ممالــک اســامی نماینده گــی بــاز کــرد. 
نهضــت اســامی افغانســتان، هرچنــد بــه 
حیــث یــک جریــان سیاســی مســتقل از 
تأســیس  افغانســتان  در  اخوان المســلمین 
ــم  ــران آن، مله ــا و رهب ــر اعض ــا اکث ــد، ام ش
و متأثــر از دیــدگاه و سیاســت بین الملــِل 

بودنــد. اخوان الملســلمین 
بــه دنبــال کودتــای ســرطان 1352، فشــار بــر 
حلقــات اســام گرا در افغانســتان بــاال گرفــت 
ــان، حــزب دموکراتیــک  و رهبــران ایــن جری
خلــق را کــه در جمهــوری ســردار داوود خان 
نفــوذ گســترده داشــت، عامــل اصلــی فشــارها 
نهضــت  رهبــران  و  اعضــا  می دانســتند. 
اســامی، باالخــره بــه پاکســتان متــواری شــده 
ــادِی  ــته های جه ــام از نوش ــا اله ــا ب و در آنج
ســید قطــب و بــا حمایــت پاکســتان، برضــد 
ســاح  داوود  محمــد  ســردار  جمهــوری 
برداشــتند. بــه ایــن ترتیــب، اســام گرایی 
ــوری  ــان جمه ــتان در زم ــی در افغانس سیاس
محمــد داوود بــه یــک جنبــش جهــادی 
ــِگ  ــۀ جن ــده و در جبه ــدل ش ــار مب تمام عی
همزمــان بــا حکومــت و حــزب دموکراتیــک 
خلــق کــه بــر قــوای مســلح حاکــم بــود، قرار 
ــی،  ــۀ دموکراس ــی ده ــدال سیاس ــت. ج گرف
ــونت بار  ــۀ خش ــه منازع ــب، ب ــن ترتی ــه ای ب
تبدیــل شــد. طرف هــای منازعــه اســتفاده 
ــذف  ــرای ح ــز ب ــیوه های قهرآمی ــام ش از تم
طــرف مقابــل و قبضــۀ کامــل قــدرت را 
مشــروع می دانســتند. حــزب دموکراتیــک 
ــوذ  ــل نف ــه دلی ــن ماجــرا ب ــق در تمــام ای خل

دولــت،  نظامــی  و  اداری  دســتگاه های  در 
دســِت برتــر داشــت. پــس از برهــم خــوردن 
روابــط ســردار داوود بــا شــوری و تمایــل بــه 
ــه  ــاید عرص ــی، ش ــورهای عرب ــرب و کش غ
ــا  ــد، ام ــگ می ش ــک تن ــزب دموکراتی ــر ح ب
ــباِت  ــر در مناس ــش از تغیی ــور، پی ــای ث کودت
قــدرت در افغانســتان، ســیر توســعۀ سیاســی 
ــاد  ــا اتح ــو ب ــِت همس ــم زده و حکوم را بره

ــکار آورد. ــل روی ــوروی را در کاب ش
ــردار  ــت های س ــد سیاس ــور پیام ــای ث کودت
جنــگ  اردوگاه هــای  توســعه طلبی  داوود، 
سیاســی  رویارویی هــای  تشــدید  و  ســرد 
ــی  ــا عوامل ــود. این ه ــتان ب ــل افغانس در داخ
بودنــد کــه حــزب دموکراتیــک خلــق و 
ــه  ــر روز ب ــی آن را ه ــاخۀ نظام ــژه ش ــه وی ب
ــک  ــدازی جمهــوری ســردار داوود تحری بران
بــه  را  محرک هــا  ایــن  آنچــه  می کــرد. 
ــر  ــر اکب ــل می ــد زد، قت ــور پیون ــای ث کودت
خیبــر، یکــی از رهبــران و نظامیــان برجســتۀ 
ایــن حــزب بــود. ایــن رویــداد عاملــی اســت 
کــه در پژوهش هــای علــوم اجتماعــی آن 
براســاس  »متغییــر حایــل« می خواننــد.  را 
ــای  ــه محرک ه ــواردی ک ــده، در م ــن قاع ای
متعــددِ شــکل دهی یــک رویــداد از قبــل 
از  خــارج  عامــل  یــک  دارنــد،  وجــود 
و  شــده  معادلــه  وارد  تصادفــًا  محاســبه، 
رابطــۀ علت-معلولــی را متأثــر می ســازد. 
قتــل مرمــوز میــر اکبــر خیبــر، ده روز قبــل از 
ــور، تحــوالت سیاســی افغانســتان  ــای ث کودت
ــات  ــام روای ــًا تم ــاخت. تقریب ــریع تر س را س
موجــود از کودتــای ثــور بــه ایــن امــر اتفــاق 
دارنــد کــه حــزِب هواخــواه مســکو بــا 
وجــودی کــه بــا الهــام از مناســبات داخلــی و 
بین المللــی، رویــای کســب قــدرت را در ســر 
می پرورانــد، پیــش از قتــل خیبــر، برنامــۀ 
ــت.  ــی نداش ــای نظام ــرای کودت ــخصی ب مش
ــک  ــزب دموکراتی ــداد، ح ــن روی ــش از ای پی
خلــق شــدیداً تحــت تأثیــر مناســبات جنــگ 
ــرار داشــت، از سیاســت های مســکو  ســرد ق
از خیــزش مســلحانۀ  الهــام می گرفــت و 
ــه  ــردار داوود ب ــش س ــام گرایان و چرخ اس
غــرب، نگــران بــود. ایــن نگرانــی باوجــودی 

کــه بــه وحــدِت تشــکیاتِی شــاخه های 
و  انقطــاب  انجامیــد،  پرچــم  و  خلــق 
ــل  ــًا ح ــی را کام ــای درون حزب گروهبندی ه

ــرد. نک
قتــل خیبــر، حــزب دموکراتیــک خلــق را در 
ــرۀ  ــه مظاه ــرار داد و ب ــف منســجم تری ق ص
آن،  نتیجــۀ  در  کــه  واداشــت  سراســری 
رهبــران اصلــی اش توســط دولــت دســتگیر و 
زندانــی شــدند. شــاخۀ نظامــِی ایــن حــزب، 
پــس از دســتگیری رهبرانــش، کودتــا کــرد و 
ــم  ــداد هفت جمهــوری ســردار داوود را در بام
ثــور 1357 برانداخــت. تاریــخ براندازی هــا و 
انقاب هــا در کشــورهای جهــان ســوم نشــان 
ــه از دو  ــی همیش ــران دولت ــه رهب ــد ک می ده
ــد:  ــرده ان ــیب پذیری ک ــاس آس ــه احس ناحی
1(تهدیدهــای دایمــی کــه بــرای مدیریــت آن 
ــرای  ــه ب ــد. 2( »لحظــۀ خطــر« ک ــه دارن برنام
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــا آن، برنامه ی ــه ب مواجه
ــه  ــاب ب ــر و ارع ــا قه ــی ب ــتگاه های امنیت دس
ــر  ــد. کشــته شــدن خیب ــۀ آن می پردازن مجادل
و رویدادهــای پـُـر شــتاِب پــس از آن را دولت 
»لحظــۀ خطــر« تلقــی کــرد و بــا ســرکوب بــه 
آن پاســخ داد؛ امــری کــه نهایتــًا بــه کودتــای 
ثــور و ســرنگونی جمهــوری انجامیــد. تاریــخ 
ــان  ــا نش ــا و براندازی ه ــورش ها، انقاب ه ش
می دهــد کــه ایــن رویدادهــا، در کنــار این کــه 
ــول  ــد، محص ــی بودن ــای عین ــد تضاده پیام
فــورِی یــک »متغییــر حایــل« نیــز بودنــد. بــا 
ــی از  ــه، حلقات ــت دوگان ــن خصل ــاه از ای انتب
حــزب دموکراتیــک خلــق کــه ابتــدا کودتــای 
ثــور را ســنتز دیالکتیــک تاریــخ می خواندنــد، 
ــۀ  ــارج از برنام ــین آن را خ ــال های پس در س
اصلــِی حــزب )رونــد متــداول سیاســی( 
ناگهانــِی شــاخۀ نظامــی دانســته و  و کارِ 
ــن،  ــود ای ــا وج ــد. ب ــت آن پرداختن ــه مام ب
ــق  ــک خل ــای حــزب دموکراتی ــام جناح ه تم
ــدار آن،  ــای اقت ــن روزه ــا آخری ــتان ت افغانس
ــد و  ــت کردن ــور حکوم ــای ث ــایۀ کودت در س

ــد. ــالگرد آن رژه رفتن ــر س در ه

یعقوب ابراهیمی
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دویچه وله 
چین پول زیادی برای ایجاد مسیر تجاری »راه ابریشم جدید« 
خرج کرده است. بسیاری از کشورها می خواهند از این مسیر 
تجاری سود ببرند اما اروپایی ها گمان می کنند که در قبال آنها 

بی انصافی شده است.
پروژه جدید نام های زیادی داشته است: به آلمانی به آن جاده 
ابریشم جدید می گویند اما انگلیسی ها آن را »یک کمربند یک 

راه« و یا »ابتکار کمربند راه کمربندی« نام مانده اند.
این که افراد چه نامی می گذارند، چیزی از اهمیت این پروژه 
بزرگ نمی کاهد. دو راه بزرگ تجاری به وجود آمده است 
که از طریق آنها چین بهتر می تواند با دیگر کشورها ارتباط 
برقرار کند؛ یک راه زمینی و یک راه دریایی یا آبی. این دو 
مسیر از میان بیشتر از 60 کشور جهان در قاره های آسیا، اروپا 

و افریقا می گذرد.
ایجاد زیرساخت های ضروری  پیمانه هزینه برای  به همین 
نیز زیاد است. برآورد شده است که حدود 1000 میلیارد دالر 
امریکایی باید برای ساخت این مسیرها، بندرها و تاسیسات 

تامین انرژی خرج شود.
ابریشم«  راه  »صندوق  را  پروژه  این  هزینه  از  بزرگی  بخش 
حکومت چین و »بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا« 
)AIIB( تامین می کنند. »بانک سرمایه گذاری زیرساخت های 
آسیا« یک بانک توسعوی چند منظوره است که در سال 2014 
به ابتکار چینی ها تاسیس شد و حاال 61 کشور عضو آن می 

باشند.
وضعیت برد - برد؟

مسیرهای تجاری جدید، توسعه زیرساخت ها در کشورهای 
در حال توسعه، تامین بودجه مطمئن، با این اقدامات رهبری 
چین پروژه بزرگی را با روش کاسیک »برد- برد« پیش می 
برد. این روش به آن معنا است که همه اعضا احساس کنند 

که منفعتی به دست آورده اند و کسی بازنده میدان نیست.
همه  از  بیش  اروپایی ها  دارد.  وجود  انتقاداتی  حال  این  با 
در  کم  بسیار  آنان  شرکت های  که  می کنند  نقصان  احساس 
وعده  چین  دارند.  دست  زیرساخت ها  تاسیس  های  پروژه 
تامین بودجه را مشروط به این ساخته است که شرکت های 

چینی در پروژه های راه جدید ابریشم سهم بگیرند.
می  برلین  در  چین«  مطالعات  »انستیتوت  از  ایرده،  توماس 
گوید: »در مقابل این شرکت ها باید کارگران چینی را استخدام 

کنند و تا جایی که ممکن است، مواد خام و ابزارآالت الزم را 
از چین خریداری کنند«.

ایرده می گوید که در نتیجه سهم اروپا در تجارت و سرمایه 
گذاری، در کشورهای آسیایی و افریقایی راه جدید ابریشم 

رو به افول است.
وابستگی از طریق قرضه

انتقاد دیگر از کمک های زیرساختی چین به کشورهای فقیر 
پژوهش  یک  در  واشنگتن  در  جهانی«  توسعه  »مرکز  است. 
های  پروژه  طریق  از  فقیر  کشورهای  که  است  گفته  خود 
زیرساختی از طریق وابستگی اقتصادی به شدت زیر قرضه 

می روند.
بر اساس این تحقیق، هشت کشور بیش از همه در معرض 
تاجیکستان،  پاکستان،  آسیا  در  دارند:  قرار  وابستگی  چنین 
قرغیزستان، مغولستان، الئوس و مالدیو؛ در اروپا مونتنگرو و 
در افریقا کشور جیبوتی. از زمانی که این کشورها در پروژه 
راه ابریشم جدید سهم گرفته اند، قرضه دولتی آنها به شدت 
افزایش یافته است و به گفته این تحقیق، چین بیشترین قرضه 

را به این کشورها داده است.
به عنوان مثال پاکستان

گذرگاه تجاری »چین – پاکستان« )CPEC( نمادی از پروژه 
راه ابریشم جدید است. این بخش از راه ابریشم که سه هزار 
راه  زمینی،  های  راه  از  ای  شبکه  شامل  دارد،  کیلومتر طول 
آهن، پاپاین گاز، نیروگاه برق است که از غرب چین شروع 

و در بندر نوساخته گوادر پاکستان ختم می شود.
»مرکز توسعه جهانی« سرمایه گذاری در این بخش را حدود 
62 میلیارد دالر امریکایی برآورد کرده است. حدود 80 درصد 
این هزینه را چین تامین کرده است که حدود 5 درصد از آن 

سود نیز می گیرد.
افتتاح خط قطار چین-افغانستان در ایستگاه حیرتان

پروژه ای به این عظمت می تواند در هر یک از کشورهای 
آسیایی به اجرا درآید، »اما پاکستان در حال حاضر با مشکات 
جاری »بیش از همه در بخش های قرضه اقتصادی و فساد« 
دست و پنجه نرم می کند. این مسئله در یک پژوهش مشترک 
فریدریش  »بنیاد  و  استکهولم«  صلح  »انستیتوت  سوی  از 

ایبرت« آلمان بیان شده است.
را  خود  منفعت  و  سود  تا  خواهند  می  کشور  دو  هر  یقینا 
این  طریق  از  چین  آورند.  دست  به  ابریشم  جاده  پروژه  از 
با کشورهای نفت خیز عربی و  اقتصادی می تواند  گذرگاه 
قاره افریقا، جایی که بسیاری در آن فعال اند، ارتباط برقرار 
کند. برای پاکستان نیز این پروژه فرصت های کاری زیادی 

را ایجاد می نماید.
اما اگر پاکستان نتواند آن طوری که در نظر دارد به توسعه 
اقتصادی دست یابد، وضعیت این کشور به دلیل قرضداری 
رخ  که  آنچه  صورت  این  در  شد.  خواهد  بدتر  بسیار  اش 
خواهد داد همانند سرنوشت سریانکا است. این کشور پس 
از آن که نتوانست قرضه هایش را بدهد، چین به آن پیشنهادی 
از  چین  کند.  خالی  شانه  قرض  بار  زیر  از  تا  کرد  ارائه  را 
سریانکا خواست تا در مقابل قرضه اش، بندر »هامبانتوتا« 
را به مدت 99 سال به یک شرکت دولتی چینی کرایه بدهد.

کرده  تمرکز  همه  از  بیش  کشور  یک  به  چین  نیز  اروپا  در 
به یونان. لی کی کیانگ، نخست وزیر چین در سال  است: 
برای چین« خواند. چین  اروپا  این کشور را »دروازه   2014
تاکنون بیش از هفت میلیارد یورو در یونان سرمایه گذاری 
کشور  این  در  نیز  این  از  بیش  تا  است  قرار  و  است  کرده 

سرمایه گذاری شود.
فقط اهداف اقتصادی در نظر نیست

چین  گذاری  سرمایه  خطرها،  و  ریسک ها  برخی  وجود  با 
در بسیاری از کشورها با استقبال روبرو شده است چرا که 
وعده داده شده که باعث شگوفایی اقتصاد این کشورها می 
سرمایه  برای  را  سیاسی  مقررات  چین  این،  بر  عاوه  شود. 
گذاری های خود وضع نکرده است. با این حال، به گفته بنیاد 
فریدریش ایبرت و انستیتوت صلح استکهولم، چین با ایجاد 
راه ابریشم جدید تنها در پی تجارت نیست بلکه می خواهد 
این  نویسندگان  بدهد.  را گسترش  سیاسی خود  نفوذ  نهایتا 
پژوهش گفته اند که اروپایی ها به خوبی آگاه شده اند که باید 
دورنمای استراتژیکی را تهیه کنند تا بتوانند به طور منطقی به 
این پروژه عظیم واکنش نشان بدهند؛ اما چنین چیزی تاکنون 
از سوی اروپایی ها دیده نشده است. این تحقیق گفته است: 
»در حال حاضر، کشورهای اروپایی همنوا نیستند و همچنان 

پاسخ استراتژیکی به این مسئله ندارند«.

دیروز دانشگاه کابل گواه برگزاری بزرگترین نمایشگاه کتاب 
ناشران ایران و افغانستان بود.

زیادی  شماری  نمایشگاه  این  برگزاری  روز  نخستین  در 
دانشگاه  استادان  و  دانشجویان  پژوهشگران،  فرهنگیان،  از 
این نمایشگاه در  ایران اشتراک کرده بودند. درِ  افغانستان و 

شش روز برای عموم گشوده خواهد بود.
هدف راه اندازی این نمایشگاه، تقویت روابط فرهنگی میان 

تهران و کابل گفته شده است.
در این نمایشگاه، 70 ناشر ایرانی و 40 ناشر افغانستانی حدود 

25000 عنوان کتاب را به نمایش گذاشته اند.
کتاب های این نمایشگاه بیشتر تخصصی و دانشگاهی اند و 
در حوزه های ادبیات، دینی، فلسفه، تاریخ، مهندسی و ادبیات 

کودک است.
تقویت روابط دوستانه

محمداشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در پیامی به 
نویسنده گان  از  قدردانی  ضمن  نمایشگاه  این  افتتاح  مراسم 
کشور گفته است: »برگزاری این گونه نمایشگاه ها گامی موثر 

برای آشنایی بیشترجوانان با فرهنگ اسامی است«.
هر  از  بیش  »جوانان  ملی:  رییس حکومت وحدت  گفتۀ  به 
زمانی به مطالعه کتاب های دینی و آثار نویسنده گان اسام نیاز 

دارند تا به افکار خطرناک و افراطی آمیخته نگردند.«
حکومت  ریاست  دوم  معاون  دانش  سرور  حال،  این  در 
می کرد،  نمایشگاه صحبت  این  افتتاح  برنامۀ  در  که  وحدت 
گونه  این  برگزاری  و  فرهنگی  مثبت  »فعالیت های  گفت: 
نمایشگاه ها نقش مهم و سازنده یی را در تقویت هرچه بیشتر 

روابط دوستانه کشورهای افغانستان و ایران ایفا می کند.«
اقتدار در تنوع و چندگانه گی

سرور دانش در ادامۀ سخنانش با اشاره به خاستگاه و پیشینۀ 
علوم اسامی گفت که اگرچه در تاریخ اسام گروه هایی بوده 
اند که با تفسیر بسیار خشک از اسام کوشش کرده اند که 

یک مرز غیر قابل عبور بین خود و غیر ایجاد کنند، ولی اسام 
واقعی در تئوری و عمل غیر از این بوده است.

و  اعتدال  تساهل،  رواداری،  مدارا،  دین  اسام  گفت  او 
تقویت  عین  در  گرایی  کثرت  ویژگی  به  و  است  میانه روی 
وحدت و یگانه گی تأکید دارد. به گفته وی اسام دین حذف 
آزادی و  نیست. اسام دین  اکراه و تحمیل  یا  انحصار و  و 
تعامل بین ملت ها و فرهنگ ها و دین تساهل دینی و مذهبی 

است.
آقای دانش با توجه به وضعیت موجود در کشور های اسامی 
و به ویژه افغانستان گفت: جای شگفتی است که امروز در 
آن  امثال  و  داعش  همانند  افراطی  گروه های  مسلمانان  میان 
ظهور می کنند که هیچ نوع مدارا و تحمل را برنتافته و غیر از 
خود، همه فرقه های دیگر مسلمانان را تکفیر می کنند و همه 

انسان های دیگر و پیروان سایر ادیان را دشمن می پندارند.
اینکه  با اشاره به  معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی 
در  آن  مانند  و  داعشی  افراطی  افکار  کنونی  افغانستان  در 
فریب  که  اندکی  عده  گفت:  ندارد،  جایگاهی  ما  مردم  میان 
گرایش های  به  مختلف  دالیل  به  و  اند  را خورده  خارجیان 
از  نمی توانند  اند،  آورده  رو  تروریستی  گروه های  و  افراطی 

مردم افغانستان نماینده گی کنند.
تفکر  نوع  هر  و  داعشی  تفکر  افغانستان  مردم  او  گفتۀ  به 
دانسته،  اسامی  فرهنگ  و  اسام  روح  از  بیگانه  را  افراطی 
تنوع و تکثر را هم در نظام سیاسی و حقوقی خود و هم در 
ترکیب اجتماعی، فرهنگی، زبانی و قومی خود پذیرفته و به 
آن احترام قایل است و توان مندی و اقتدار و یگانه گی خود را 

در تنوع و چندگانه گی خود می داند.

افتتاح بزرگترین  گفتنی است که سخنرانان دیگر این برنامۀ 
علمی  روابط  برگسترش  کابل،  دانشگاه  در  کتاب  نمایشگاه 
و فرهنگی بین دو کشور افغانستان و ایران تأکید ورزیده و 
برگزاری نشست های علمی و فرهنگی مشترک را زمینه ساز 

تقویت روابط و مناسبات حسنه هردو کشور عنوان کردند.
حاشیه های نمایشگاه کتاب

به  بود. در دم ورود  نیز  با حاشیه هایی  نمایشگاه همراه  این 
بخشی که چادرهای این نمایشگاه گذاشته بود، پولیس ضد 
شورش حضور داشتند. این حضور بیشتر حالتی از تظاهرات 
هوای  و  حال  از  و  می کشد  تصویر  به  را  آمیز  نامسالمت 

فرهنگی بودن آن می کاست.
شماری از حضور یافته گان در این نمایشگاه می گفتند، با آن 
که مسووالن در وزارت داخله بارها به مسلکی شدن نیروهای 
این  در  پولیس  برخورد  و  حضور  اما  دارند،  تأکید  پولیس 

نمایشگاه نمایانگر برخورد غیر حرفه یی پولیس است.
دانش،  سرور  محافظان  و  امنیتی  نیروهای  بااین،  همزمان 
معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی با اشتراک کننده گان 
یافته گان در این نمایشگاه، بد رفتاری  و خبرنگاران حضور 
می کردند. محافظان آقای دانش با برخورد خشونت آمیز مانع 

حضور دانشجویان و خبرنگاران در این نمایشگاه می شدند.
در کنار این، از ساعت شروع رسمی این نمایشگاه تا پایان 

روز نخست آن، 
یک دانشجوی دانشگاه کابل برگٔه اعتراضی را با خود حمل 
می کرد و فریاد می زد که برای شهروندان افغانستان در ایران 

اجازٔه فراگیری آموزش داده نمی شود.
هر چند نیروهای امنیتی و محافظان سرور دانش مانع حضور 
آن  آغازین  ساعات  در  که  نمایشگاه  چادر  در  دانشجو  این 
مسووالن دولت افغانستان و ایران حضور داشتند، می شدند 
اما این معترض با مقاومت تمام فریادهای اعتراض خود را 
بیشتر می ساخت تا مگر صدایش به گوش مسووالن هر دو 

کشور برسد. 
راه اندازی  به جای  ایرانیان  معترض،  دانشجوی  این  گفتٔه  به 
نمایشگاه کتاب در کابل، به مهاجران افغانستانی در آن کشور 

اجازٔه کسب تعلیم بدهند.

راه ابریشم جدید؛ 
بلندپروازی چین و نگرانی اروپایی ها

بزرگترین نمایشگاه کتاب در دانشگاه کابل
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