
اداره بــازرس ویــژه ایــاالت 
بــرای  امریــکا  متحــده 
بازســازی افغانســتان )ســیگار( 
در گــزارش تــازه  خــود از بــی 
نتیجــه مانــدن یــک برنامــه 
میلیــارد  پنــج  بــه  نزدیــک 
در  متحــده  ایــاالت  دالــری 
ــت. ــر داده اس ــتان خب افغانس

یافته هــای گــزارش تــازه ایــن 
نهــاد معتبــر بین المللــی نشــان 
ــده  ــس از هف ــه پ ــد ک می دهن
باثبات ســازی  برنامــه  ســال 
جنــگ زده  بخش هــای 
افغانســتان تقریبــًا نــاکام شــده 

ــت. اس
ــن  ــزارش، ای ــن گ ــاد ای بربنی

ــارد و 700  ــار میلی ــه چه برنام
ــته  ــه برداش ــر هزین ــزار دال ه
عملــی  از  هــدف  و  اســت 
ســازی آن آوردن ثبــات بــه 
اســت  بــوده  بخش هــای 
کــه در آن شورشــیان فعــال 

هســتند.
کــه  می افزایــد  گــزارش 
ــل  ــف و می وجــود فســاد، حی
ــارت  ــود نظ ــول و نب ــدن پ ش
ــا ایــن  از آن باعــث شــده اند ت

ــد. ــه نده ــه نتیج برنام
بــازرس  ســاپکو  جــان 
متحــده  ایــاالت  ویــژه 
افغانســتان  بازســازی  بــرای 
می گویــد کــه واشــنگتن در 
کل تــا کنــون 126 میلیــارد دالر 
افغانســتان  بازســازی  بــرای 
کــه  اســت  کــرده  هزینــه 
بخــش بــزرگ آن بــرای ایجــاد 
نیروهــای امنیتــی افغانســتان 
ــت. ــیده اس ــرف رس ــه مص ب
در...             ادامه صفحه 3
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ــک  ــدازی ی ــد و روســیه روی راه  ان ــران هن رهب
پــروژۀ مشــترک در افغانســتان توافــق  کرده انــد. 
ــیه در  ــور روس ــس جمه ــن، ریی ــر پوتی والدیمی
دیــدار بــا نرنــدرا مــودی، نخســت وزیــر هنــد 
بــه توافــق رســیده  تــا هــردو کشــور پروژه یــی 

ــد. ــدازی نماین مشــترک را در افغانســتان راه ان
ــران  ــانه ها، رهب ــای رس ــاس گزارش ه ــه اس ب
روســیه و هنــد در دیدار شــان در شــهر ســوچی 

ــق رســیده اند. ــن تواف ــه ای رســیه ب
رســانه ها  بــا  صحبــت  در  هنــد  مقام هــای 
ــن به خاطــر  ــس جمهــور پوتی ــه ریی ــد ک گفته ان
ــه  ــروژۀ انکشــافی در افغانســتان ب ــدازی پ راه ان

توافــق رسیده اســت.
از سوی مقام های...             ادامه صفحه 3

سیگار:
پـروژۀ پنج ملیـارد دالری امـریکا 
در افغـانستان بی نتیجه مانـده است

هند و روسیه روی پروژۀ مشترک 
می کنند کار  افغانستان  در 

صفحه 3

فرامـوش كـردن تشـكر و حق شناسـی، جزیـی از نهـاد بشـری اسـت. اگـر مـا همیشـه منتظر باشـیم كه 
مـورد تقدیـر و تشـكر قـرار بگیریـم، در حقیقت خـود را به سـمِت یك دنیای ُپـر از غـم و ناراحتی هدایت 

كرده ایـم.
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 یک سال تالش کردیم 
اما غنی را مالقات نتوانستیم

در دیکتـاتـورِی

 آقـای غنـی چـه می گـذرد؟

با سامچیان 
و افغانستان
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سرپرســت وزارت معــادن و پطرولیم در 
واکنــش بــه گــزارش ســازمان »گلوبل 
ــی  ــر پژوهش ــه ه ــت ک ــس« گف ویتن
ــرد،  ــورت می گی ــتان ص ــه در افغانس ک
تنهــا یــک جانب قضیــه در آن بررســی 
ــل  ــکل را ح ــن مش ــه ای ــود ک می ش

ــد. ــرده نمی توان ک
ــاد  ــن نه ــه ای ــزود ک ــان اف ــم نه خان
افغانســتان  تالــک  می پذیــرد کــه 
ــس  ــده و پ ــادر ش ــتان ص ــه پاکس ب
ــه  ــتان ب ــام پاکس ــه ن ــس ب از پروس
مارکیت هــای جهانــی صــادر می شــود. 
او گفــت کــه اگــر معــادن تالــک 
ــود،  ــت ش ــوب مدیری ــورت خ ــه ص ب
ــدۀ  ــی از ۱۰ صادرکنن ــتان یک افغانس
ــود ــد ب ــان خواه ــک در جه ــزرگ تال ب
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روز پنجشـنبۀ هفتـۀ گذشـته، زمانـی کـه علی احمد 
عثمانـی وزیـر انرژی و آِب افغانسـتان می خواسـت 
بـرای افتتـاح یـک پـروژۀ بـرق عـازم والیـت بلـخ 
ارگ  دسـتور  بـه  کابـل  هوایـِی  میـدان  در  شـود، 
ریاسـت جمهـوری مأمـوران امنیتی مانِع سـفِر او به 
ایـن والیت شـدند. مأمـوران امنیتـی در توضیِح این 
رفتـارِ خـود گفتنـد که از شـخص رییـس حکومت 
دسـتور دریافـت کرده انـد کـه از سـفر وزیـر انرژی 
و آب بـه بلـخ جلوگیـری کنند. به این شـکل، آقای 
عثمانـی دوبـاره بـه خانـه اش در کابـل برگشـتانده 

 . شد
سـال پیـش نیـز وقتی پـروژۀ بـزرِگ تاپی کـه هنوز 
هیـچ اقدام عملی برای سـاخت آن صـورت نگرفته، 
به صـورِت نمادین در شـهر هرات گشـایش یافت، 
آقـای عثمانـی در آن شـرکت نداشـت؛ درحالی کـه 
بخـش بزرگـی از پروژ هایـی کـه هم زمـان بـا تاپی 
قـرار اسـت بـه کار آغاز کننـد، بـه وزارت انرژی و 
آب کشـور مربـوط می شـود. سـوال این جاسـت که 
اگـر آقـای عثمانی وزیری شایسـته و مدبر اسـت ـ 
کـه اکثـر مـردم و دیگـر اعضـای کابینـه ایـن مورد 
را تأییـد می کننـد ـ چـرا مـورد خشـِم آقـای غنـی 
قـرار گرفتـه کـه حتـا در داخل کشـور بـرای افتتاح 
پروژه هایـی کـه سـاخته اسـت، رفته نمی توانـد؟ آیا 
او در عیـن وزیـر بـودن، در حصـر خانه گـی و یـا 
دفتــری قـرار دارد؟ آقـای عثمانـی در برابـِر آقـای 
بـا او این گونـه رفتـار  بایـد  غنـی چـه کـرده کـه 
صـورت گیـرد؟ اگـر او وزیـر شایسـته و درســتی 
نیسـت، پـس چرا همچنان بـه کار در وزارت انرژی 
و آب ادامـه می دهـد و آقـای غنی با ادله و شـواهد 
نشـان نمی دهـد کـه آقـای عثمانـی بـه درد کار در 

وزارت انـرژی و آب نمی خـورد؟
 ایـن سـوال ها بی پاسـخ انـد، چـرا که هیـچ موردی 

هنـوز به دسـت نیامـده کـه بـر عـدم لیاقـِت ایـن 
وزیـر صحـه بگـذارد. امـا گویـا مسـایِل دیگـری 
وجـود دارنـد از جملـه این کـه: آقـای غنـی در یک 
خصومـت شـخصی، در پی کنار زدِن آقـای عثمانی 
اسـت و از آن جایـی کـه آقـای عثمانـی از سـوی 
بخـش دیگـری از قـدرت بـه ایـن سـمت معرفـی 
شـده، آقـای غنـی در بـر کنـارِی او تـا هنـوز موفق 
نشـده اسـت؛ امـا او اقدام هایـی را بـرای ایـن کار 
انجـام داده و از جملـه این کـه با مصـرِف ده ها هزار 
دالـر تالش کـرد کـه از طریـق مجلس نماینـده گان 

آقـای عثمانـی را سـلب صالحیـت کند. 
در کشـوری کـه به گفتـۀ رییس حکومتـش بیش از 
شـانزده میلیون انسـان زیـر خط فقر به سـر می برند، 
همیـن رییـس حکومـت ده ها هـزار دالـر را صرِف 
ایـن می کنـد که وزیری را از کرسـی اش کنـار بزند. 
آیـا بـا ایـن برخوردهـا و رفتــارها می تـوان انتظار 

افغانسـتانی آباد و سـالم را داشـت؟ 
اسـت.  بـوده  گل آلـود  سرچشـمه  از  آب  همیشـه 
ایـن  برخوردهای شـان  بـا  قـدرت  سـراِن  همیشـه 
کشـور را بـه سـوی افتـراق، جنگ هـای قومـی و 
زبانـی و ناامنـی کشـانده اند. نمونـۀ روشـن آن هـم 
عملکـرد دومیـن مغـز متفکـِر جهــان با یـک وزیر 
حالـی  در  عثمانـی  آقـای  باشـد.  می توانـد  کابینـه 
مـورد غضـِب رییـس حکومـت قـرار گرفتـه کـه 
سـطح  در  کـه  سیاسـی  چهره هـای  تریـن  بدنـام 
آن هـا  سوءاسـتفاده هاِی  و  اختـالس  آوازۀ  جهانـی 
رسـانه یی شـده و چندیـن نهـاد معتبـر بین المللـی 
بـا  و  آزاد  کرده انـد،  نشـر  گـزارش  موردشـان  در 
گردن هـای افراشـته در چهـار طـرِف آقـای غنـی 
می پلکنـد و بـر اسـپ مـراد می رانند و نـام وزیر را 

می کشـند. یـدک  نیـز 
 گفتـه می شـود کـه ُکل مشـکل آقـای غنی بـا وزیر 

وطن دوسـتِی  و  صداقـت  به خاطـر  آب  و  انـرژی 
اوسـت. آقـای غنـی از وزیـر انرژی و آب خواسـته 
کـه با ایـن دو صفت در حکومتی کـه او رهبری اش 
بتوانـد  تـا  کنـد  خداحافظـی  دارد،  عهـده  بـه  را 
محبوِب دربار ایشـان شـود. نخسـتین مشـکِل آقای 
عثمانـی از آن جـا آغاز شـد کـه در مورد کمیسـیون 
تـدارکات، دسـت بـه افشــاگری زد و گفـت کـه 
ایـن  سـوی  از  آب  و  انـرژی  وزارت  برنامه هـای 
کمیسـیون بـا مانع تراشـی های عمـدی و غیرقانونی 
مواجـه می شـوند. مـورد دیگـری که خشـم سـراِن 
قـدرت در کشـور را علیـه آقای عثمانـی برانگیخته، 
عـدم تمکیـِن او در برابـر زورگویـی و عملکردهای 
غیرقانونـی اسـت. او از پذیـرش چندیـن تـن آدمِ 
خانواده هـای  بـا  وابسـته گی هایی  کـه  بی سـواد 
سـمت های  در  داشـتند،  قدرتمنـدان  از  برخـی 
مختلـف در وزارت انـرژی و آب خـودداری کـرد. 
از ایـن جملـه، یکی هـم بـرادر معصوم اسـتانکزی 
رییـس عمومـی امنیـت ملی بـود که بـه زور تالش 
داشـت کـه در یـک پُسـت خـوب و پُـرآب و نـان 
در ایـن وزارت گماشـته شـود. این ها مـوارد ُجرمی 
آقـای عثمانـی در برابـر یکه تازی هـاِی آقـای غنـی 
و اطرافیـاِن او هسـتند و گفتـه می شـود کـه بیـش 
از این هـا، او هیـچ جرمـی را مرتکب نشـده اسـت. 
دشـنام های  دادن  و  بددهنـی  بـه  کـه  غنـی  آقـای 
رکیـک و بسـیار مسـتهجن بـه اطرافیـان و برخـی 
وزرای کابینـه شـهرت دارد، موفـق نشـده که چنین 
برخـوردی را بـا آقـای عثمانـی داشـته باشـد. گفته 
کابینـه  نشسـت های  در  غنـی  آقـای  کـه  می شـود 
از وزیـران چنـان برخوردهـای جلـف  بـا برخـی 
و تحقیرآمیـزی صـورت می دهـد کـه فقـط همـان 
وزیـر بدبخـت افتخـارِ تحملـش را دارد و الغیر. اما 
در برابـر کسـانی کـه از او بیشـتر در عرصـۀ کاری 
خـود می فهمنـد، آقای غنـی عاجل موضِع دشـمنانه 
می گیـرد و تـالش می کنـد کـه چنیـن افـرادی را از 

کابینـه بیرون بیــندازد. 
بـه طـور یقیـن، آقـای غنـی دروغ می گویـد کـه به 
دنبـال افـراد متخصـص و جوان اسـت. او بـه دنبال 
افـرادِ حقیـر و فرمان بـر اسـت و از جوانـان فقـط 
اسـتفاده های ابـزاری می جویـد و می خواهـد چنین 
بنمایانـد کـه اسـتعدادهای جـوان را فـرو نگذاشـته 
اسـت. او بـا هیـچ طـرِح ابتکاری بـرای بهتر شـدِن 
وضعیـت کشـور هم صدایـی نشـان نمی دهـد کـه 
هیـچ، بـل بـه فکـر برانـدازی آن هـا نیـز می افتـد. 
صداقـِت  و  درایـت  فهـم،  چـوِب  عثمانـی  آقـای 
خـود را می خـورد. او از معـدود افـراد کابینه اسـت 
کـه در عرصـۀ کاری اش کارشناسـی ارشـد دارد و 
چندیـن رسـاله و کتـاب نوشـته اسـت. آقـای غنی 
بـا این چیزهـا موافق نیسـت. او افرادی کم سـواد و 
یـا کامـاًل بی سـواد می خواهـد کـه بـه وسـیلۀ آن ها 

برنامه هـای قومـی خـود را پیـش ببـرد. 
یکـی از دالیلـی کـه در زمـاِن آقـای غنـی دامنـۀ 
اختالف هـای قومـی گسـترش یافتـه و جنـگ بـه 
صـورت لجام گسـیخته تـا دروازۀ خانه های مردم در 
شـهرها نفوذ کـرده، عـدم توجه ریاسـت جمهوری 
بـه اصـالح و کارآمـد شـدِن دسـتگاه های حکومتی 
بـوده اسـت. جنگی را که مـا امروز تحمـل می کنیم 
و عزیـزاِن خـود را در آن از دسـت می دهیم، ناشـی 
از تعصـب و نگاه قومی در ارگ ریاسـت جمهوری 

به مسـایل کشـور اسـت.
 دیکتاتـوری شـاخ و دم نـدارد. هیتلـر، اسـتالین و 
آن هـا حتـا در  نداشـته اند.  موسـولینی شـاخ و دم 
رفتـار خـود با زیردستان شـان، خیلـی خوش رفتارتر 
و خوش برخوردتر از بسـیاری از سیاسـت مداراِن ما 
و از جملـه آقـای غنـی بوده انـد. گفتـه می شـود که 
فرزنـد اسـتالین بـه عنوان سـرباز در جنگ شـرکت 
او حاضـر  اسـیر شـد،  کـه  و حتـا روزی  داشـت 
بـه معاملـۀ او بـا یـک جنـرال آلمانـی نشـد. گفتـه 
می شـود زمانـی کـه مسـکو در محاصـرۀ نازی هـا 
قـرار گرفـت، افسـران ارتـش از اسـتالین خواسـتند 
کـه شـهر مسـکو را ترک کنـد امـا او پاسـخ داد که 
ترجیـح می دهـد در کنار باشـنده گاِن مسـکو بمیرد. 
آیـا آقـای غنی یکـی از ایـن صفـات را دارد؟ آیا او 
حاضـر اسـت بـرای دفاع از کشـور، فرزنـدش را از 

امریـکا بـه افغانسـتان بخواهد؟ 
وطن دوسـتی و عشـق بـه کشـور بـا شـعار ثابـت 
نمی شـود. آقـای غنـی بـه ایـن کشـور تعلـِق عمیق 
نـدارد، از همیـن رو فرزندانـش را در نـاز و نعمـت 
مـردمِ  بـرای  نگـه مـی دارد و خـودش  در خـارج 
سـر  حماسـی  شـعارهای  افغانسـتان  مصیبـت زدۀ 
می دهـد. میـزان وطن دوسـتِی آقـای غنـی و از آن 
را  افغانسـتان  بـه  او  خاطـِر  تعلـق  میـزان  مهم تـر 
می تـوان از رفتارهای شـخصی و سیاسـِی وی درک 
و دریافـت کـرد. رفتارهـای او ثابـت کرده انـد کـه 
او بـه منصـب ریاسـت جمهوری و اسـتبداد از آن 
طریـق، بیشـتر تعلـق خاطـر دارد تـا آزادی و آبادی 

و آرامـِی آن و مردمانـش. 
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احمـد عمران

در       دیکتـاتـورِی        آقـای غنـی      
چـه      می گـذرد؟

 

پـول و سـرمایه یی کـه  بین المللـی،  نهـاد  قـرار گـزارش یـک 
مـادۀ  مهم تریـن  »تالـک«  خریـد  بـرای  اروپـا  و  امریـکا  در 
تشـکیل دهندۀ پـودر بچـه پرداخـت می شـود، بـه جیـِب طالبـان 
و داعـش سـرازیر می گـردد. ایـن نهـاد گفتـه اسـت کـه طالبـان 
از اسـتخراج معـادِن تالـک در ننگرهار در شـرِق کشـور سـاالنه 
300 میلیـون دالـر عایـد دارنـد. گفتـه می شـود که سـهِم داعش 
نیـز صدهـا هـزار دالـر از ایـن مـدرک می باشـد و این گـروه در 
رقابـت بـر سـِر کنتـرِل این معادن و داشـتن سـهِم بیشـتر در آن، 
جنگ هـای مداومـی را علیه طالبـان راه می اندازد. ایـن معادن در 
نقـاط و بخش هایـی از والیت ننگرهـار قرار دارند کـه حاکمیِت 
دولـت در آن هـا محدود اسـت؛ از ایـن رو گروه های تروریسـتی 
بـه صـادراِت ایـن مادۀ خـام به پاکسـتان بـه عنوان یـک »هدف 

اسـتراتژیک« نـگاه می کننـد. 
یقینـًا سـه صدمیلیون دالـر درآمـد در سـال، چنـان رقـِم بزرگـی 
اسـت کـه بتواند ماشـین جنگـِی طالبان نه تنها در شـرق کشـور، 
بلکـه در تمـام کشـور را فعال نگـه دارد. خبرهایی از این دسـت 
کـه پیونـِد فسـاد و تروریسـم و ناامنـی را تبیین می کننـد، اگرچه 
تازه گـی ندارنـد، امـا هربـار عمـِق بی چاره گی مـردم افغانسـتان 
را بـه نمایـش می گذارنـد. بـه ایـن معنا کـه معـادن و ثروت های 
آبـادِی  و  آرامـی  راسـتاِی  در  می بایسـت  کـه  وافـری  طبیعـِی 
مصـرف  بـه  مردمانـش  زنده گـِی  سـطِح  ارتقـای  و  افغانسـتان 
می رسـید، بـالِی جـاِن آن هـا و اسـیر فسـاد و مافیـاِی داخلـی و 
بیرونی یـی شـده کـه از یک طرف تروریسـم را تقویـت می کند و 
از سـوی دیگـر با تقویـت تروریسـم، آتش جنـگ و خون ریزی 

می سـازد.  شـعله ورتر  را 
معادِن تالک در مقایسـه با تمام معادِن افغانسـتان و در مقایسـه با 
تمـام فعالیت هـای تجـاری و اقتصـادِی آلوده بـه باج خواهی هاِی 
سـایر  و  طالبـان  اسـت.  خـروار  از  مشـتی  داعـش،  و  طالبـان 
تروریسـتان البته در سـایۀ فسـاد دولتی و حکومتی، از اسـتخراج 
تمـام معـادن افغانسـتان سـهم می گیرنـد و در پهلـوی معـادن، 
از معروف تریـن شـرکت های مخابراتـی حـق و بهـره دریافـت 
می کننـد و بسـیاری از شـرکت های خصوصـی و نیمه دولتـی نیز 
در عـوِض مصـون مانـدن از آتـش تروریسـتان، بـه آن هـا بـاج 
می دهنـد و متأسـفانه این کـه ایـن حاتم بخشـی ها و باج دهی هـا 
از کیسـۀ مـردم یـا خزانۀ عمومی صـورت می گیرد. شـرکت های 
خصوصـی بـر اثـِر ایـن باج دهی هـا اگـر از یک طـرف طالـب و 
تروریسـم را فربـه می سـازند، از طـرف دیگـر بـا باال بـردن نرخ 
خدمات شـان بـر مـردم فشـار می آورند. مـا بارها شـاهد بوده ایم 
کـه پایه هـای بـرق توسـط طالبـان منهـدم شـده و بـرق کابـل و 
ایـن قطع برق هـا  اوالً  از شـهرها قطـع گشـته اسـت.  بسـیاری 
می شـدند؛  انجـام  باج خواهـی  نیـت  بـه  تروریسـتان  توسـط 
ثانیـًا این کـه رفتـن مأمـوران برشـنا و وصـل مجددِ جریـان برق 
به واسـطۀ پرداخـت پـول ممکـن می گردیـد؛ و ثالثـًا این کـه در 
خـالِل ایـن قطـع و وصل، همـان میـزان اندکی که مـردم از برق 
)مثـاًل روزانـه 2- 3 سـاعت( مسـتفید می شـدند نیـز بـه نرخـی 
چندبرابـر بـه این دلیل محاسـبه می شـد که برشـنا آن را از طریق 
سـوخِت تیـل تأمیـن کـرده اسـت. البته در ایـن میـان، بازی های 
سـیاه و کثیـِف دیگـری هـم از جملـه بـازِی مافیـاِی تیـل در 
افغانسـتان متصـور اسـت کـه هرازگاهـی می خواهـد تیل هـای 

انبارشـدۀ خـود را بـه فروش برسـاند. 
معـادن نیـز داسـتانی این چنیـن دارند؛ داسـتانی کـه در آن بازنده 
و زیان بیننـدۀ اصلـی، مردم افغانسـتان اند. مـواد و عناصر معدنِی 
ایـن سـرزمین، بسـیار گوناگـون انـد و الجـورد و زمـرد صرفـًا 
مشـهورتریِن آن هـا بـه شـمار می آینـد. بسـیاری دیگـر هماننـد 
دسـت های  امـا  ناشـناخته اند،  مـردم  اکثریـِت  بـرای  »تالـک« 
پیـدا و پنهانـی از بیـرون مرزهـا تـا داخـل کشـور و از درون 
سـاختارهای حکومتـی تا هسـته های تروریسـتی یی چـون طالب 
و داعـش، آن هـا را از زیـر پاهـاِی مـردم افغانسـتان می رباینـد و 
مهاجـِر شـهرهای صنعتـِی جهـان می سـازند بی آن کـه اعتراضـی 
صـورت بگیـرد و محکمه یـی دایـر شـود. درآمدهایـی کـه از 
رهگـذر معادن و سـایر فعالیت هـای تجاری و اقتصـادی نصیب 
تروریسـتان می شـود را می تـوان از مبلغ سـه صد میلیـون دالر در 
یـک سـال از معـدن تالـک ننگرهـار قیـاس گرفـت و حکم کرد 
کـه درآمـد طالـب و داعش در افغانسـتان بسـیار باالتر و بیشـتر 
از بودجـۀ وزارت هـای دفـاع و داخله اسـت. متأسـفانه حکومِت 
موجـود بـرای رفـع ایـن تهدیـد و نگرانـِی بالفعل نه تنهـا کاری 
کـرده نمی توانـد، بلکـه ضعیف تـر و حقیرتـر و فاسـدتر از آن 
اسـت کـه بتوانـد اراده یـی در ایـن مسـیر بـرای خود دسـت وپا 
کنـد. شـاید بـرای رفـع ایـن بی چاره گِی مضاعـف، صرفـًا بتوان 
بـه پایـان حکومِت کنونـی و روی کار آمدِن یک اداره و سـاختارِ 

سـالم امید بسـت! 

معادن افغانستان 
و بی چاره گی مضـاعِف مردم

ACKU
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مجلـس  انتخابـات  برگـزاری  زمـان  شـدن  نزدیـک  بـا 
از  نگرانی هـا  ولسـوالی ها،  شـورای  و  نماینـده گان 
کمیشـنران  عملکـرد  و  انتخابـات  راه انـدازی  چگونه گـی 

می شـود. بیشـتر  کمیسـیون، 
کمیسـیون انتخابـات اعـالم کرده اسـت کـه رونـد ثبت نام 
نامـزدان را امـروز آغـاز می کنـد. در همیـن حـال، سـفیر 
اتحادیـۀ اروپـا در افغانسـتان می گویـد کـه رونـد جـاری 
انتخابـات در مسـیر درسـتی روان نیسـت و ایـن کار قابـل 

نمی باشـد. قبـول 
همزمـان باایـن، به تازه گی معـاون مالی و اداری کمیسـیون 
انتخابـات از مداخـۀ صریـح ارگ در رونـد کارهـای ایـن 
کمیسـیون پـرده برداشـت و گفـت کـه آقـای غنی آشـکارا 
در کار آنـان مداخلـه می کنـد. ارگ ایـن گفته هـا را رد کرده 
و گفتـه اسـت محمداشـرف غنی، رییـس حکومت وحدت 
ملـی همواره خواهان برگزاری انتخابات شـفاف در کشـور 

بوده اسـت.
آغـاز رونـد ثبـت نـام نامـزدان خوش بینـی نهادهـای ناظـر 
بـر انتخابـات را بـه همـراه شـده اسـت؛ امـا شـهروندان و 
نهادهـای ناظـر، به توانایـی مدیریتی کمیشـنران کمیسـیون 
انتخابـات و عـدم مداخلـۀ حکومت در برگـزاری انتخابات 
شـفاف، عادالنـه و همـه شـمول بـه دیـدۀ شـک می نگرند.

مسیر نادرست
پیـری میاودون سـفیر اتحادیـه اروپا در افغانسـتان می گوید 
کـه رونـد جاری انتخابات در افغانسـتان در مسـیر درسـتی 
روان نیسـت و ایـن وضعیـت قابـل قبـول نبـوده و بایـد 

تغییراتـی زود هنـگام روی دسـت گرفته شـود.
سـفیر اتحادیـۀ اروپـا که بـا رادیـو آزادی صحبـت می کرد، 
گفـت: »اشـتراک ضعیـف مـردم در رونـد ثبت نام کـه دلیل 
مهـم آن  را امنیـت بیـان می کننـد، امنیت یک چالش اسـت، 

امـا فکتورهـای زیادی اسـت کـه باید حل شـود.«
در  خالـی  بسـت های  موجودیـت  ظرفیـت،  کم بـود  او، 
از  را  دیگـر  مـوارد  و  مـردم  کمتـر  دسترسـی  کمیسـیون، 
عوامـل می دانـد کـه رونـد انتخابـات آینـده را بـا چالـش 

روبـه رو کـرده اسـت.
آقـای میـاودون همچنان گفته اسـت که وضعیت بـد امنیتی 
نگرانـی در برابـر ایـن پروسـه را برانگیختـه اسـت و تأکید 
دارد کـه کمیسـیون انتخابـات باید مسـوولیت اش را در این 

بـاره ادا کند.
بـا  اروپـا  اتحادیـۀ  کـه  می کنـد  تصریـح  میـاودون  آقـای 
کمیسـیون انتخابـات در بخش مالـی و تخنیکی کمک کرده 

و از آن حمایـت می کنـد.
دخالت ارگ در کار کمیسیون

معـاون مالی و اداری کمیسـیون مسـتقل انتخابات می گوید، 
کمیسـیون  اعضـای  بـر  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
انتخابـات فشـار وارد کـرده اسـت تـا از سـمت های شـان 

کننـد. کناره گیـری 
مناظـرۀ  برنامـۀ  در  دولتـی کـه چهارشـنبه شـب  معـاذاهلل 
تلویزیـون خصوصـی آریانانیـوز صحبـت می کـرد، گفـت: 
»آقـای غنـی در یـک نشسـت در ارگ ریاسـت جمهوری 
اعضـای کمیسـیون انتخابـات را کـه بـا نصب برچسـپ در 
کاپـی شـناس نامه مخالـف بودند در حضور سـفیر امریکا و 
نماینـدۀ سـازمان ملل در افغانسـتان تهدید به اسـتعفا کرد«.
ایـن  در  غنـی  محمداشـرف  کـه  می گویـد  دولتـی  آقـای 
طـرح  مخالفـان  کـه  کـرد  تاکیـد  صراحـت  بـه  نشسـت 
بدهنـد. اسـتعفا  بایـد  شـناس نامه ها  کاپـی  در  برچسـپ 
انتخابـات:  کمیسـیون  مالـی  و  اداری  معـاون  گفتـۀ  بـه 
»زمانی کـه مـا در مـورد طـرح نصـب برچسـپ بـه ارگ 
دعـوت شـدیم، برخـی افـراد با این طـرح مخالفـت کردند 
و در جمـع مخالفـان مـن هـم بـودم، امـا آقای غنـی گفت 
هـر کسـی کـه بـا ایـن طـرح مخالفـت دارد بایـد اسـتعفا 

بدهـد«.
شـهروندان  اسـتقبال  بـا  دولتـی  آقـای  افشـاگری  ایـن 
روبـه رو شـده و آنـان در شـبکه های اجتماعـی بـا دسـت 
بـه دسـت کـردن عکس هـا و گفته هـای معـاون اداری و 
مالـی کمیسـیون انتخابـات از او به عنوان »وطن دوسـت« و 

»قهرمـان« یـاد کردنـد. 

بـه بـاور شـهروندان، افشـاگری های اخیـر نشـان می دهـد 
کـه ارگ هنوزهـم بـه تقلـب می اندیشـد و مسـووالن ارگ 
می کوشـند تـا از مسـیر تقلـب بـه پیـاده کـردن برنامه هـای 

اسـتبدادی خود بپـردازد.
گفتنـی اسـت کـه در روزهـای اخیر، سـرور دانـش معاون 
دوم ارگ گفتـه بـود کـه تروریسـتان قلـب دموکراسـی-
انتخابـات- را نشـانه گرفته انـد و نمی گذارنـد تـا انتخابات 
شـفاف و همه شـمول برگزار شـود؛ اما شـهروندان با اشاره 
به با مسـتند شـدن ممانعت هـای حلقۀ ارگ بـرای برگزاری 
انتخابـات شـفاف و عادالنـه، می گوینـد، با این کار روشـن 
می شـود کـه در کنـار تروریسـتان، مسـووالن ارگ همچنان 
چاقـو بـه دسـت دارنـد و در تـالش تکـه تکه کـردن قلب 
دموکراسـی و تنهـا گزینـۀ پایـان چالش هـای موجـود، اند.

شـماری از جریان هـای سیاسـی و احـزاب نیـز می گوینـد 
کـه مداخلـۀ ارگ در رونـد انتخابات، سـالمت این پروسـه 

را زیـر پرسـش برده اسـت.
پیشـین  رییـس  معنـوی  فضل احمـد  باایـن،  همزمـان 
کمیسـیون انتخابـات، مداخلـۀ ارگ در کارهـای کمیسـیون 

می دانـد. ملـی  خیانـت  را 
بـه بـاور آقای معنـوی: »وقتی آقای غنی تهدید به اسـتعفای 
اعضـای کمیسـیون را می کنـد در بحـث انتخابـات کـه بعد 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  کاندیـدا  خـودش  هـم 

می باشـد، ایـن مـی توانـد کـه خیانـت ملـی تلقی شـود«.
امـا، گالجـان عبدالبدیـع صیـاد، رییس کمیسـیون انتخابات 
کار  در  ملـی  رییـس حکومـت وحـدت  مداخلـۀ  ادعـای 
انتخابـات را رد کـرده، می گویـد کـه رهبـری  کمیسـیون 
دولـت هرگـز تـالش نکرده انـد در امور کمیسـیون مسـتقل 

انتخابـات مداخلـه کننـد.
ثبت نام نامزدان

نـام  ثبـت  کـه  کـرد  اعـالم  انتخابـات  کمیسـیون مسـتقل 
نامـزدان بـرای انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی 

امـروز، شـنبه پنجـم جـوزا، آغـاز می گـردد.
انتخابـات  کمیسـیون  رییـس  صیـاد،  عبدالبدیـع  گالجـان 

می گویـد کـه از تاریـخ پنجـم تـا 23 جـوزا اسـناد نامزدان 
انتخابـات را در مراکـز ثبـت نـام در کابل و مراکـز والیات 

اخـذ می کنیـم.
بـه گفتـۀ مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات: در این مدت، 
اسـناد نامـزدان ارزیابـی و بـا کمیسـیون شـکایات شـریک 
سـاخته می شـود. اگـر بـا شـرایطی که در قانـون در نظـر 
گرفتـه شـده کـه عمـر نامـزد چقـدر باشـد، کـدام جـرم 
را مرتکـب نشـده باشـد، پـس از بررسـی هم چـو مـوارد، 
فهرسـت ابتدایـی و سـپس فهرسـت نهایـی نامـزدان اعالم 

شـد. خواهد 
بـر بنیـاد تقویـم انتخابـات، فهرسـت ابتدایـی بـه تاریـخ 7 
سـرطان و فهرسـت نهایـی نامـزدان انتخابـات پارلمانـی و 
شـوراهای ولسـوالی بـه تاریخ 12 اسـد نشـر خواهد شـد.

شرایط نامزد شدن
بـر اسـاس قانـون انتخابات که در سـال 2016 و بر اسـاس 
یـک فرمـان تقنینـی رییس جمهور توشـیح شـده، شـخصی 
می توانـد در انتخابـات مجلـس نماینـده گان نامزد شـود که 

دارای شـرایط زیر باشـد:
ـ تبعـه افغانسـتان بـوده یـا حداقل ده سـال پیـش از تاریخ 
نامـزد شـدن یـا تعییـن شـدن، تابعیت دولـت افغانسـتان را 

کسـب کرده باشـد.
ـ از طـرف محکمـه بـه ارتـکاب جرایـم ضـد بشـری و 
جنایـت و یـا حرمـان از حقوق مدنی محکوم نشـده باشـد.
ـ اعضـای مجلـس نماینده گان سـن 25 سـاله گی را در روز 

کاندیـدا شـدن تکمیل کرده باشـند.
بـرای نامـزدی مجلـس نمایندگـه ان، فـرد متقاضـی باید در 
کنـار تکمیـل اسـناد مـورد نیـاز، فهرسـت اسـامی، شـمارۀ 
کارت ثبت نـام و نشـان انگشـت یـک هـزار رأی دهنـده را 
بـه کمیسـیون انتخابـات ارایـه دهد. ایـن میزان بـرای نامزد 
کوچی هـا نیـز فهرسـت یـک هـزار رأی دهنـده اسـت، امـا 
بـرای اهـل هنود و سـیک، فهرسـت دوصـد رأی دهنـده از 

ایـن اقلیـت نیاز اسـت.
هم چنـان نامـزد مجلـس نماینـده گان مبلغ 30 هـزار افغانی 
را بـه کمیسـیون انتخابـات پرداخت می کند کـه در صورت 
پیـروزی در انتخابـات یـا کسـب حداقـل دو درصـد آرای 

قانونـی، بـه او برگردانده می شـود.
در بخـش دیگـر، شـخصی می توانـد خـود را در انتخابـات 
شـورای ولسـوالی ولسـوالی نامـزد کند کـه دارای شـرایط 

باشـد: زیر 
شـدن  کاندیـدا  روز  در  را  سـاله گی   25 سـن  حداقـل  ـ 

باشـد. کـرده  تکمیـل 
ـ حداقل دارای سند فراغت صنف 12 باشد.

بـرای نامزدی شـورای ولسـوالی، فرد متقاضـی باید در کنار 
تکمیـل اسـناد مـورد نیـاز، بـا در نظرداشـت تعـداد نفوس 
حسـب احـوال ولسـوالی، فهرسـت اسـامی، شـمارۀ کارت 
ثبت نـام و نشـان انگشـت یک صد تـا سـه صد رأی دهنده را 

بـه کمیسـیون انتخابات ارایـه دهد.
از سـوی دیگـر، نامـزد شـورای ولسـوالی، مبلـغ 10 هـزار 
افغانـی را بـه کمیسـیون انتخابـات پرداخت می کنـد که در 
صـورت برنـده شـدن یـا کسـب حداقـل دو درصـد آرای 

قانونـی اسـتعمال شـده، بـه او بازگردانـده می شـود.
پاسخ گویی به مجلس

پـس از بـاال بحـث گرفتـن مداخلـۀ حکومـت در کار و 
اعضـای مجلـس  اسـتقالل   از عـدم  نگرانـی شـهروندان 
کمیسـیون و حضـور کم رنـگ مـردم در رونـد ثبـت نـام، 
گذشـته،  هفتـۀ  چهارشـنبۀ  روز  بـه  مجلـس  نماینـده گان 
فیصلـه کردنـد کـه کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات باید به 

مجلـس فراخوانـده شـوند. 
کمیشـنران  تـا  کردنـد  فیصلـه  نشسـت  اخیـر  در  آنـان 
مجلـس  بـه  شـنبه-امروز-  روز  بـه  انتخابـات  کمیسـیون 
فراخوانـده شـوند و بـه پرسـش هـای مطـرح شـده پاسـخ 

بدهنـد.
گفتنی اسـت کـه انتخابـات مجلـس نماینده گان و شـورای 
ولسـوالی ها بـه تاریـخ 2۸ میـزان برگـزار می شـود. در این 
انتخابـات نیـز هماننـد گذشـته، تمـام والیـت، یـک حوزۀ 
انتخاباتـی بـرای نامـزدان به شـمار مـی رود. قرار اسـت در 
1۹ عقـرب نتایـج ابتدایـی و در 2۹ قـوس، نتایـج نهایـی 

انتخابـات اعالم شـود.

سفیر اتحادیۀ اروپا:

روند جاری انتخابات در افغانستان در مسیر درستی روان نیست

»نامزدان امروز ثبت نام می کنند«

گزارش

هارون مجیدی

پـروژۀ پنج ملیـارد دالری... 
ــاد  ــر فشــار زی ــا 2017 میــالدی زی ــکا از ســال 2001 ت گــزارش ســیگار آمــده اســت کــه حکومــت امری
قــرار داشــت تــا ولســوالی های ناامــن افغانســتان را بــا ثبــات ســازد و روی همیــن دلیــل، ادارات حکومــت 
امریــکا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف »پــول بســیار هنگفــت را بســیار بــه ســرعت« در افغانســتان مصــرف 

کردنــد، در حالــی کــه افغانســتان بــرای جــذب ایــن مقــدار پــول آماد گــی و ظرفیــت الزم را نداشــت.
ــاد ایــن گــزارش، ایــن اقــدام امریــکا ســرانجام ســبب رشــد فســاد اداری در افغانســتان شــد و از  ــر بنی ب
مصــرف هنگفــت پــول توســط امریــکا بــرای آوردن ثبــات در افغانســتان، تنهــا شــمار انــدک از نخبــه گان 
ــیاری  ــه بس ــه در نتیج ــد ک ــت بردن ــور منفع ــن کش ــوذ در ای ــر نف ــراد پ ــان اف ــی و همچن ــی و قوم سیاس
پروژه هــای آوردن ثبــات در مناطــق ناامــن افغانســتان بــه جــای تأثیــرات مثبــت، تأثیــرات بــد و منفــی از 

ــت. ــده اس ــا مان ــود به ج خ
ســیگار گفتــه اســت کــه وزارتخانه هــای دفــاع و خارجــه امریــکا و اداره توســعه بیــن المللــی ایــن کشــور 
برنامه هــای آوردن ثبــات را در عــدم آشــنایی و داشــتن معلومــات کافــی در بــاره نهادهــای محلــی، بافــت 

اجتماعــی و سیاســی افغانســتان و ســاختار دولــت ایــن کشــور در افغانســتان عملــی کردهانــد.

هند و روسیه روی پروژۀ... 
ــر  ــت وزی ــودی، نخس ــدرا م ــوی نرن ــتان از س ــافی در افغانس ــروژۀ انکش ــرح پ ــه ط ــه  ک ــدی گفت هن
ــد کرده اســت. ــز آن را تایی ــده و رییــس جمهــور روســیه نی ــه گردی ــن ارای ــای پوتی ــه آق کشورشــان ب

مقام های هندی جزئیات بیش تر در این مورد نه داده اند.
هنــد از جملــه حامیــان اصلــی حکومــت افغانســتان در جریــان چنــد ســال گذشــته بــوده کــه میلیون هــا 

دالــر را در عرصه هــای مختلــف و بــه خصــوص بخــش انشــکافی کمــک کرده اســت.
ســاختمان شــورای ملــی و بنــد ســلما از جملــه پروژه هــای انــد کــه بودجــه آن از ســوی دولــت هنــد 
ــد شــاه توت را در بخــش  شــمالی  ــا بن ــن کشــور متعهــد شــده ت ــه  تازه گــی ای ــده و ب پرداخــت گردی

کابــل بســازد.
ــق  ــتان تطبی ــکو در افغانس ــو و مس ــافی دهلی ن ــترک انکش ــروژۀ مش ــه پ ــی ک ــت، درصورت گفتنی س
ــن  ــافی ای ــش انکش ــال در بخ ــد عم ــیه و هن ــه روس ــود ک ــد ب ــتین بار خواه ــرای نخس ــن ب ــردد، ای گ

ــد. ــهم می گیرن ــترک س ــور مش ــه ط ــور ب کش
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روزه؛ نردبان تکامل انسانی
بــا آن کــه دانشـــمندان در فـــواید صـــحِی روزه خیلی نگـاشـــته اند، ولـــی مخاطب 
ــد« را  ــد فروی ــای »زیگمون ــِی روزه روح، جوهــر و نفــس آدمــی می باشــد. آق اصل
کــه پــدر روان شناســی غــرب نامیده انــد، معتقــد بــود کــه شــخصیت آدمــی از ســه 
بخــش ســاخته شــده اســت: »ایــد«، »ایگــو« و »ســوپرایگو«؛ یعنــی: »او«، »مــن« و 
ــِی انســان  ــز حیوان ــر غرای ــد« تحــت تأثی ــن دانشــمند، »ای ــر«. از نظــر ای ــِن برت »م
قــرار داشــته و بــر اســاس »اصــل لــذت« عمــل می نمایــد. امــا »ســوپر ایگــو« یــا 
»قاضــی وجــدان« بُعــد دیگــر شــخصیِت آدمــی اســت کــه از قوانیــن اجتماعــی و 
اخالقــی، تشــکیل و از محیــط خــارج بــه درون ذهــن انســان نفــوذ مي نمایــد. ایــن 
»ســوپرایگو«، غرایــز حیوانــی را کنتــرل و سانســور می کنــد تــا شــخص بتوانــد در 
ــرار  ــر خــودآگاه ق ــد. قســمت اعظــم »ســوپر ایگــو« در ضمی جامعــه زنده گــی کن
داشــته، امــا قســمت کمــی از آن در ضمیــر ناخــودآگاه نفــوذ کــرده اســت و باعــث 
ــاه  ــی از برخــی اعمــال خــود، به طــور ناخــودآگاه، احســاس گن ــه آدم می شــود ک
ــرار از دســت »ســوپرایگو« از مکانیســم های  ــرای ف ــد« ب ــد »ای ــد. از نظــر فروی کن
ــر قیافــه و تغییرشــکل  مختلفــی اســتفاده می کنــد کــه یکــی ار ایــن شــیوه ها، تغیی
ــا  ــي را ب ــز حیوان ــا غرای ــد ت ــعی می نمای ــي« س ــا »میانج ــو« ی ــا »ایگ ــت. ام اس
رعایــت قوانیــن اخالقــی ارضــا کنــد. کار »ایگــو« بســـیار دشـــوار اســت؛ زیــرا از 
یک طـــرف بــا هـــوس ها و وسوســه های شــهوانی و خشــن »ایــد« دســت و پنجــه 
نــرم می کنــد و از ســوی دیگــر بــا احــکام اخالقــی و اجتماعــي »ســوپرایگو« ســر 

و کار دارد.
از نظــر فرویــد، در دروِن انســان همیشــه جنگــی بیــن »ســوپرایگو« و »ایــد« جریــان 
داشــته و »ایگــو« در ایــن میــان ســعی مــی ورزد تــا به نحــوی ایــن جنــگ روانــی 
ــدار و هوشــیار اســت،  ــا زمانی کــه انســان بی ــد. ت و کشــمکش روحــی را اداره کن
»ایگــو« بــه صـــورت بهتری مـــی تواند جـــلوی غرایــز حـــیوانی »اید« را بگیــرد، اما 
ــی، از  ــتفاده از مکانیســم های دفاع ــا اس ــد« ب ــود، »ای ــل ش ــه شــخصی غاف همین ک

فلتــر سانســور »ســوپرایگو« می گـــریزد و آزادانــه عـــرض انــدام می کنــد.
آن چــه فرویــد از آن بــه نــام »ایــد« و »ایگــو« و »ســوپر ایگــو« یــاد می کنــد، ســورۀ 
ــه« و  ــاره بالســوء«، »نفــس لوام ــام »نفــس ام ــم از آن به ن ــرآن  کری »الشــمس« در ق

»نفــس مطمئنــه« یــاد نمــوده اســت.
ــکل از  ــان را متش ــم انس ــا ه ــود م ــِگ خ ــزرگان فرهن ــم، ب ــد بگذری ــر از فروی اگ
ــم  ــی از اصــول مه ــه یک ــت ک ــوان گف ــه می ت ــد و از آن جمل دو بخــش خوانده ان
ــق  ــت. طب ــوده اس ــی ب ــخصیِت آدم ــودِن ش ــاره ب ــوی، دو پ ــری مول ــتگاه فک دس
اندیشــۀ موالنــا جــالل، انســان از دو نیمــه ســاخته شــده اســت: یکــی نیمــۀ فرشتـــه 
ــال  ــم در ح ــواره باه ــه، هم ــن دو نیم ــه ای ــوری  ک ــوان؛ ط ــۀ حی ــرش نیم و دیگ
جنــگ بوده انــد. نیمــۀ حیوانــی شــخصیت آدمــی، قابــل مقایســه بــا مفهــوم »ایــد« 
یــا »نفــس امــاره« در دســتگاه فکــری فرویــد اســت. آن نیمــۀ دیگــر، یعنــی نیمــۀ 
فرشتـــه آسای شــخصیت آدمــی، می توانــد معــادل مفهــوم »ســوپرایگو« در مکتــب 

فرویــد باشــد.
هــدف اصلــی رمضــان، زیــر کنتــرل آوردِن نفــس امــاره و مبــارزه بــا نیمــۀ حیوانــی 
شــخصیِت آدمــی اســت. مولــوی معتقــد اســت کــه آدمــی می توانــد بــا ســرکوب 
ــازع شــخصیِت  ــر بالمن ــود را رهب ــای خ ــۀ فرشته آس ــش، نیم ــی خوی ــۀ حیوان نیم

خــود قــرار دهــد.
مولــوی ایــن کشــِف روان شناســانه را چــه هنرمندانــه در قالــب شــعر ریختــه و کاخ 

بلنــد فلســفه را بــا کلــک هنرآفریــن ادب، چــه زیبــا تزییــن نمــوده اســت:
گـفت پـیـغـمـبـر کـه خـالق مـجـیـد
خـلـق عـالـم را سـه گـونــه آفــریـد
یک گروه را جمله علم و عـقـل وجـود
او فرشته سـت و نداند جـز ســجــود
نیست اندر عنصـرش حـرص و هـوی
نـور مـطـلــق، زنـده از عـشـق خــدا
یـک گـروه دیـگـر از دانــش تــهـي
همچو حـیوان وز علـف در فـربـهـي

او نبـیند جـز کـه اصـطـبـل و عـلـف
از شـقاوت غافـل اسـت و از شــرف
وان ســوم هـســت آدمـي زاده بـشـر
نیم هـست افرشـته و نـیـمـي ز خــر
نـیـم خـر خـود مـایـل سـفـلـی بـود
نـیـم دیـگـر مـایـل عــلـــوي بــود
آن دو قـوم آسـوده از جـنگ و حراب
ایـن بشـر با دو مـخـالـف در عـذاب
تـا کـدامـیـن غـالـب آیـد، در نـبـرد
زین دوگـانه، تـا کـدامـیـن بـرد نـرد 

ــی، در  ــخصیت آدم ــودن ش ــه ب ــومِ دوگان ــن مفه ــه: همی ــخن این ک ــۀ س خالص
ســخِن اکثــر بــزرگان فرهنــِگ  مــا آمــده اســت کــه می شــود بــه ایــن شــعر حافــظ 

نیــز استشــهاد نمــود:
در اندرون مـِن خـسـته دل نـدانـم کـیسـت

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست 

بخش چهارم

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 

ج: الوهیت و ربوبیت در قرآن کریم  
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم “رب العالمین” و 
“إلـه النـاس” معرفی شـده اسـت و به ایـن معنی، 
الوهیـت و ربوبیـت مختـص بـه ذات او تعالـی 
می باشـد، امـا بـه لحـاظ ربـط سـاختاری قـرآن 
کریـم و پیامبـر اکـرم بـا توجـه بـه ایـن موضـوع 
می تـوان گفـت کـه “ام الکتـاب” در عیـن حـال 
کـه مشـخص کنندۀ رسـالت پیامبر اکرم می باشـد، 
نمایانگـر الوهیـت پـروردگار نیـز می باشـد. و از 
آن  طـرف، »القـرآن« کـه مشـخص کنندۀ »نبـوت« 
پـروردگار   » »ربوبیـت  مبیـن  اسـت،  پیامبـر 
می تـوان درک  رابطـه  ایـن  بـر  مبتنـی  می باشـد. 
کـرد کـه قرآن کریم چرا همیشـه از مـردم اعتراف 
بـه الوهیـت پـروردگار را مطالبـه نمـوده اسـت و 
هیچ گاهـی اعتـراف به ربوبیت پـروردگار موضوع 
درخواسـت نبـوده اسـت. دلیل این امر این اسـت 
کـه ربوبیـت پـروردگار در موضوعـات مربوط به 
نبـوت پیامبـر اکـرم تجلـی یافتـه و علـوم تجربی 
و فلسـفه ایـن موضوعـات را انکشـاف می دهـد 
کـه مـردم نمی تواننـد از آن سـرپیچی نماینـد و 
بـه  مربـوط  موضوعـات  در  پـروردگار  الوهیـت 
رسـالت پیامبـر اکـرم تجلـی نمـوده اسـت کـه از 
مومنـان اجرای این احکام )رسـالت( درخواسـت 

اسـت.  گردیده 
نیـز قابـل بررسـی در  از آن جایـی کـه »شـرک« 
حـوزۀ الوهیت اسـت نـه ربوبیـت و پیامبـران نیز 
همیشـه از مـردم خواسـتار تـرک »آلهـه« در کنـار 
»اٍلـه« واحـد بوده انـد نـه خواسـتار تـرک »ارباب« 
در کنـار »رب« یگانـه. چـون ربوبیـت یگانـۀ او 
در سـاختار هسـتی تجلـی و در قالـب انکشـاف 
تجربـی قابـل درک می باشـد و عقـل نمی توانـد 

منکـر آن گـردد.

د: قضا و قدر در قرآن کریم
بـه موجـب این کـه موضـوع »القـرآن« ظواهـر و 
حقایـق طبیعی و وقایع گذشـتۀ تاریخی )قصص( 
می باشـد، موضـوع متذکـرۀ موجـودات و حوادثی 
انـد کـه قابلیت تغییـر در آینـده را ندارنـد، تحت 
عنـوان »قـدر« دسـته بندی می گردنـد و حرکـت 
و فعالیـِت انسـان میـان ایـن حقایـق بـه صـورت 
ایجابی و سـلبی مشـمول عنـوان »قضا« می باشـد، 
بـه ایـن صـورت قضـا و قـدر از همدیگـر جـدا 
می شـوند و هـر یک جزئـی از یک موضـوع کلی 
مطـرح در قـرآن کریم قـرار می گیرد)قضـأ جزئی 
از »ام الکتـاب« و قـدر جزئی از »القـرآن«(. به این 
ترتیـب، قضـا در اختیـار انسـان قـرار می گیـرد و 
بـه صـورت جـزء از عملیـۀ انتخابـی انسـان بروز 
می یابـد و »قـدر« بـه صـورت حقایـق و وقایع از 
قبـل تعییـن و تحریـر شـده معرفـی می شـود کـه 
انسـان نمی توانـد آن را تغییـر دهد؛ بـه گونۀ مثال 
می تـوان گفـت: »مـرگ و زندگـی جزئـی از قـدر 
اسـت کـه قابـل تغییـر نمی باشـد )اینمـا تکونـوا 
زنده گانـی  قصـر  و  طـول  و  المـوت...(  یدرکـم 
جزئـی از قضـا اسـت کـه قابـل  تغییـر به دسـت 

و  حفظ الصحـه  )توسـط  می باشـد  انسـان  خـود 
کشـتار...(. آن جـا کـه »قضـاء« نسـبت داده شـده 
ان  ربـک  »و قضـی  ماننـد  پـروردگار  بـه  اسـت 
التعبـدوا اال ایـاه و بالوالدیـن احسـانا« بـه معنـی 
»امـر« پـروردگار می باشـد نـه بـه معنی “قـدر” یا 
تقدیـر از جانـب پروردگار؛ کـه در آن صورت این 
آیـت مفهـوم خـود را از دسـت می دهـد بـرای 
این کـه عبـادت و احسـان بـه پـدر و مـادر اگـر 
جزئـی از تقدیـر پرورد گار باشـد به صـورت حتم، 
نافـذ خواهـد بـود و دسـتور بـه رعایـت آن معنی 

نمی دهـد.  

هـ: پیامبر »امی« و دارای خط و سواد 
در قرآن کریم واژۀ “أمی” بارها وارد شـده اسـت، 
از طریـق تفسـیر سـنتی به معنـی »بی سـواد« یعنی 
فاقد قدرت خواندن و نوشـتن گرفته شـده اسـت. 
قـرآن کریـم در برخـی مـوارد »امـی« را صفـت 
پیامبـر قـرار داده اسـت ماننـد آیـۀ 157 اعـراف. 
از یهودیـان و مسـیحیان  بـر گـروه غیـر  گاهـی 
اطـالق کـرده اسـت ماننـد آیـۀ 75 آل عمـران و 
زمانـی هـم، جامعۀ عصـر پیامبر و جامعۀ اسـالمی 
را یـک جامعـۀ »امـی« گفتـه اسـت ماننـد آیـۀ 2 
سـورۀ جمعـه. بـا توجـه به مـوارد فـوق مصادیق 
و  غیرمسـیحی  همـان  بـودن،  امـی  یـا  »امیـت« 
کتـب  از  بـودن  بی اطـالع  یـا  بـودن  غیریهـودی 
یهودیـان و مسـیحیان می باشـد که بـه این صورت 
جامعـۀ زمـان پیامبـر “أمییـون” بودند؛ چـون یک 
جامعـۀ غیریهـودی و غیرمسـیحی بودنـد و پیامبر 
نیـز »امـی« بـود؛ چـون قبـل از نبـوت، از کتـب 
مسـیحیان و یهودیـان اطالعـی نداشـت. اما آن چه 
و  نوشـتن  پیامبـر  این کـه  بـه  می شـود  مربـوط 
خوانـدن می دانسـته یـا خیـر، جـواب بـه صورت 
قطـع مثبـت اسـت؛ نخسـت این کـه واژۀ »قرائت« 
ادای جمـالت بـه صـورت علمـی و  بـه معنـی 
مفهومـی اسـت و در اصـل هـم »قـرء« بـه معنـی 
پیوسـت و جمـع کردن آمده اسـت، لزومـی ندارد 
کـه ایـن جمله بنـدی مفهومـی از روی خط باشـد 
یـا از حافظـه و حـس، بـرای این کـه ادای کلمات 
و جمـالت بـدون توجـه بـه درک و مفهوم بنـدی 
آن هـا »تـالوت« گفته می شـود و با رعایت شـرط 
افـادۀ مفهـوم از جمـالت، بـه آن »قرآئـت« گفتـه 
می شـود و »قرآئـت« از روی خـط را »تخطیـط« 
و عالـم بالخـط می گفته انـد. روی همیـن ملحـوظ 
بـوده  بالخـط«  »امـی  پیامبـر  گفـت  می تـوان 
نبـوده  کتابـت«  و  بالقرائـت  »امـی  ولـی  اسـت، 
یـا  »تخطیـط«  الزامـًا  »کتابـت«  همچنـان  اسـت. 
ترتیـِب  و  بـه جمـع  بلکـه  نیسـت،  خط نویسـی 
جمـالت و اشـیا بـرای بیـرون آوردِن یـک معنـی 
مفیـد گفتـه می شـود. روی همیـن ملحوظ اسـت 
کـه نامه های ارسـال شـده بـه پادشـاهان را »کتاب 
نبـی الـی فـالن« گفتـه می شـود، چـون آن هـا را 
پیامبـر ترتیـب و امـال کـرده بـوده اسـت، گرچـه 
خـود تخطیـط نکـرده و ننوشـته اسـت. در نتیجه، 
می تـوان گفـت کـه پیامبـر »امـی« بـه »تخطیـط« 

)نوشـتن( و »قرآئـت« از روی نوشـته بـوده امـا 
قـدرت »کتابـت« بـه معنـی اصلـی آن )قرائت( از 

روی ذهـن و حـس را قطعـًا داشـته اسـت. 

و: اهتمام جامعۀ صدر اسالم  
جامعـۀ اولیـۀ اسـالمی اهتمـام جدی یـی به بخش 
رسـالت یـا “احـکام” نشـان داده انـد، از آن طرف 
فهـم توسـعۀ »نبـوت« یـا »القـرآن« نیاز بـه وجود 
یـک فرهنـگ اجتماعـی و علمـی مناسـب داشـته 
کـه در عصـر اولیـه مسـلمانان آمـاده نبود. شـکوه 
پیامبـر نیـز با توجه بـه همین وضعیـت قابل درک 
اتخـذوا  قومـی  ان  یـارب  الرسـول  )قـال  اسـت 
هذالقـرآن مهجورا(. در این جـا واژۀ قومی ناظر به 
مسـلمانان اسـت، نه به اهـل کتاب و مشـرکین. و 
از طـرف دیگر دیده می شـود که خلیفـۀ اول برای 
تعمیـل اجرائـات مربوط بـه احکام زکات دسـت 
بـه جنـگ می زند اما جواب سـوال پیرامـون تغییر 
یـک واژه از »القـرآن« می گوید “زیر کدام آسـمان 
و کـدام زمیـن زنده گـی کنـم، اگر برخـالف مراد 
پـروردگار نظـری بدهـم”. خوب اگـر این ترس و 
هـراس او، از فهـم »احـکام« بـوده اسـت، چگونه 
به خاطـر آن )قبـل از فهـم کامـل( جنـگ نمـوده 
اسـت؟ این نشـان می دهـد که هراس او از تفسـیر 
احـکام نبـوده، بلکـه از تفسـیر “القـرآن” )حقایـق 
علمـی ( بوده اسـت. عـالوه بـرآن، واکنش اعراب 
بی ایمـان بـه پیامبـر این بـود که “القرآن” را سـحر 
و جـادو می گفتنـد امـا »احـکام« را نمی پذیرفتنـد، 
ولـی “سـحر” نیـز نمی گفتنـد. در نتیجـه می تـوان 
گفـت کـه وضعیـت فرهنگـی اعـراب اولیـه، فهم 
معاصـر بخـش »نبـوت« یـا »القـرآن« را ایجـاب 
نمی نمـوده و مومنـان اولیـه نیـز قبـل از تأویـل یا 
فهـم تجربـی آن، تسـلیم بودنـد و وضعیت علمی 
و تجربـی زمـان نیز در مقایسـه بـه آینده های دور 
ابتدایـی و عقب مانـده بـوده اسـت. بایـد دانسـت 
یـا  “نبـوت”  بخـش  بـه  نسـبت  مـا  وظیفـۀ  کـه 
“القـرآن” فهم نسـبی آن بـر محتـوای زمینۀ علمی 
و تجربـی جامعـه می باشـد و وظیفـۀ مـا نسـبت 
بـه بخـش “رسـالت” یـا »احـکام«، اجتهـاد میـان 
خطوط ترسـیم شـدۀ آن و اعمـار روابط اجتماعی 

مبتنـی بر آن.  
نکتـۀ آخـر این کـه پیامبراسـالم نیـز موظـف بـه 
توضیـح و اعمـال بخش »رسـالت« بوده اسـت که 
در ایـن بـاب بـا قدرت عمـل کرده و رسـالتش را 
بـه انجام رسـانید. امـا در باب »نبـوت« و »القرآن« 
موظـف بـه تأویـل یا فهـم تجربـی کامـل حقایق 
نبـوده اسـت؛ چـون ظرفیـت جامعـه پذیـرای آن 
نبـود. آیـت 106 سـورۀ إسـرا نیـز همیـن امـر را 
می رسـاند )وقرآنـا فرقناه لتقرأه علـی الناس علمی 
مکـث...( این جـا فقـط وظیفـۀ پیامبـر »قرائت« بر 
مـردم اسـت، نـه تأویـل و تجربی سـازی کامـل 

قرآنی.  حقایـق 

از        نظریاِت       شحرور         در        قرآن    شـناسی فشرده یی      
بخش پنجــمكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری
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سنتی  عشق  ماهیت  عشق،  به   نگاه  نوع  چگونه گی  با  باید 
توصیِف  نگاه،  نوع  این  تحول  با  تا  می شد  تحول  دچار 
معشوق و جایگاه معشوق نیز در شعر معاصر از شعر سنتی 
عوض  عشق  دربارۀ  دید  معاصر،  شعر  در  می کرد.  تفاوت 
شد. عشق در روابط زن و مرد توصیف شد که خاستگاه آن 
گرایش جنسی انسان )زن و مرد( دانسته  شد. اگر نسبت به 
 عشق در شعر معاصر نگاه متعالی نیز داشته  باشیم، به  این 
معنا نیست که عشق ماهیت میتافیزیکی دارد، بلکه به این معنا 
است  که داشتن گرایش جنسی انسان، امری مثبت است و 
بیان عشق گونه یی از مثبت اندیشی گرایش جنسی زن و مرد 
می شود.  توصیف  و  می کند  پیدا  بازتاب  در شعر  که  است 
جایگاه،  معاصر،  شعر  در  عشق  مفهوم  تحول  با  بنابراین 
کرد.  تفاوت  نیز  معشوق  توصیف  چگونه گی  و  مفهوم 
نوعی،  جایگاه  از  معشوق  کرد،  پیدا  نفسانی  جنبۀ  معشوق 
ساختاری و کهن الگویی اش جایگاه انسانی و بشری پیدا کرد 
و دارای بدن شد که لب، کمر، دست، دندان، هوس، میل، 
خواهش و... داشت؛ دیگر بی نیاز نبود، حتا معشوق نیز از 

نظر نیازمندی، خود می توانست عاشق باشد. 
و  عشق  زمینی کردِن  در  فروغ  به خصوص  شاملو،  نیما، 
تا این که  تأثیر داشته اند،  زمینی کردن جایگاه معشوق خیلی 
از  تجربۀ  جزیی  و  یافته  فردیت  فارسی  شعر  در  معشوق 
زیستۀ عاشقانۀ شاعر دانسته شده  است. در شعر نیما تجربۀ 
نوع  داریم  آن چه  نداریم،  به صورت خاص  خیلی  عشق  را 
از  تجربه هایی  که  معموالً  است.  به  عشق  انسانی  نگاه 
به  گویش  رباعی های  در  شده،  مطرح  نیما  شعر  در  عشق 
مازندارانی و رباعی های فارسی نیما بازتاب یافته که معشوق 
این رباعی ها، زنی به نام کیجا است؛ روی و بر سپید دارد، 
موی بلند دارد، زنی است مثل مردم و در بین مردم زنده گی 
می کند مانند معشوق ساختاری و نوعی شعر فارسی بی نیاز 
از زنده گی در تخت عاج نشسته نیست. در کل، معشوق در 
شعر نیما تجسم و تفرد پیدا نمی کند که با جزییات توصیف 
شود. در شعر نیما فقط ماهیت عشق و نوع نگاه به  معشوق 
زمینی و انسانی می شود، اما توصیف عشق و معشوق کلی 
مطرح می شود که بنابه زنده گی و درگیری های فرهنگی نیما 
شاید عشق مجال چندانی پیدا نمی کند که تجربۀ زیسته یی 

خیلی خاص در زنده گی شاعر شود. 
نیما و سبک شعر  از دورۀ  در تجربۀ شاعرانۀ شاعران مرد 
نیمایی یا متأثر از تحول شعر نیمایی در تجربۀ شاعرانۀ شاملو 
است که معشوق تفرد پیدا می کند؛ معشوق شعر شاملو نه 
یک معشوق ادبی بلکه معشوقی است واقعی که زنی به نام 
آیدا است. اگرچه نوع نگاه شاملو به  معشوق متعالی است 
 که به  گونه یی کهن الگو معشوق  را وارد توصیف آیدا کرده 
و دغدغۀ متعالی خویش  را از عشق و معشوق در شخصیت 
این هم  با  داده است؛  بازتاب  باشد،  آیدا  که  معشوق  واقعی 
تفاوت  آیدا  تا  رکسانا  از  شاملو  شعر  در  معشوق  مفهوم 
می کند؛ در توصیف آیدا، چهرۀ زن به  عنوان معشوق بازتر 
می شود، دیگر آیدا مانند رکسانا زن اثیری نیست که فرشته 
تصور شود، بلکه زن واقعی است  که شاعر و آیدا مانند دو 

انسان به هم عشق می ورزند. 
اما این  را باید در نظر داشته  باشیم که شاملو در عشق دنبال 
پناهگاهی است  تا در آن پناهگاه آرامش پیدا کند؛ بنابراین 
معشوق برای شاملو اعتبار پناهگاه را دارد و عشق ماهیت 
شعر  در  عشق  این نگاه  از  دارد.  آرامش بخش  و  مسکن 
شاملو با وصفی زمینی بودن و واقعی بودن به صورت متعالی 
نیز جایگاه متعالی  مطرح شده که معشوق واقعی و زمینی 
دارد. یعنی عشق به  تعبیر امروزی و خیلی اروتیک آن که 
بلکه  نیست،  باشد  رابطه یی  از  لذت بردن  دست ودل بازی و 
نیمۀ  همان  یا  دیگری  یافتن  به نوعی  شاملو  شعر  در  عشق 

گم شدۀ خویشتِن خویش است. 
»کیستی که من

این گونه
به  اعتماد

نامِ خود را
با تو می گویم
کلیِد خانه ام را

در دستت می گذارم
ناِن شادی هایم را

با تو قسمت می کنم
به کنارت می نشینم و

بر زانوی تو
این چنین آرام

به خواب می روم؟
 »...

لذت  فقط  که  عشق  از  شاملو  می شود،  دیده  شعر  این  در 
باشد عبور می کند به  پناهگاه عشق. تصور پناهگاه داشتن از 
عشق، در عشق متعالی و در معشوق متعالی می تواند مطرح 
باشد؛ زیرا عاشق از عشق برداشت معنوی و هستی شناسانه 
او  آرامش هستی شناسانۀ  موجب  می خواهد عشق  که  دارد 
میل  و  فقط یک دست ودل بازی، خوش داشتن  شود. عشق 
جنسی  میل  به نوعی  بلکه  نیست؛  میل  این  رفع  و  جنسی 
دچار نگرش انتزاع هستی شناسانه و معنوی می شود. جدا از 
نگرش متعالی بودن عشق، در شعر شاملو بدن زن به  عنوان 
معشوق بیشتر گشوده می شود و از چشم اندازهای نسبتًا تازه 
به  بدن زن نگاه می شود که حضور معشوق  را زمینی، تنانه 

و جسم پذیرتر می کند:
»بوسه های تو

گنجشَککاِن پُرگوی باغ اند

و پستان هایت کندوی کوهستان هاست
و تنت

رازی ست جاودانه
که در خلوتی عظیم

با من اش در میان می گذارند.

تِن تو آهنگی ست
و تِن من کلمه یی که درآن می نشیند

تا نغمه یی در وجود آید:
سرودی که تداوم را می تپد.

»...

عاشق در شـعر معاصر
تحول  دچار  نیز  معاصر  شعر  در  عاشق  مفهوم  و  جایگاه 
شده  است. در شعر سنتی معموالً جایگاه عاشق، ساختاری 
نرینه  جنس  کهن الگویی  نظر  از  که  بود  کهن الگوگرایانه  و 
داشت؛ یعنی اگر زن نیز در جایگاه عاشق قرار می گرفت با 
زبان مردانه صحبت می کرد که این نگرش در واقع تابیعت 
بوده  است.  مردانه  ادبیات  زیبایی شناسی  و  مردانه  زبان  از 
تعدادی از شاعران زن  را داریم که معشوق  را چنان توصیف 

کرده که انگار ایشان مرد و معشوق های شان زن باشند: 
...«

بشد عمری مسلمانان که در دل
مرا مهر رخ آن مه جبین است

...« )ملک خاتون(

»خط آمد بر رخت ای سیم تن آهسته آهسته
بیرون شد سبزه ات گرد چمن آهسته آهسته

...
بت نامهربانم مهربان گردید می ترسم

مباد بشنود چرخ کهن آهسته آهسته
...« )مخفی بدخشی(

از  خود  بیاِن  و  زبان  به   زنان  معاصر  شعر  در  سرانجام  اما 
پیدا  دست  این  می کنند.  پیدا  دست  مرد  معشوق  و  عشق 

کردن موقعی صورت می گیرد که مفهوم عشق دچار تحول 
می شود و جایگاه عاشق و معشوق نیز از آن ثبات سنتی و 
ساختاری اش تغییر می کند؛ این که زن نیز در جایگاه عاشق 
از خواهش  نفسانی  فاعل  عنوان  به   و  بگیرد  قرار  می تواند 
تنانۀ خویش سخن بگوید و از جایگاه سوژه، بدن مرد را 
ابژۀ عشق در جایگاه معشوق قرار بدهد. بنابراین در بخش 
ارایۀ  با  عاشق  جایگاه  در  زن  از  معاصر«  شعر  در  »عاشق 
این که چگونه زنان  نمونه های شعری سخن گفته  می شود؛ 

در شعر، در جایگاه عاشق قرار گرفته اند: 
...«

انگور در پیالۀ چشمت شراب شد
تا این که چشم های تو عین القضات شد

...« )موسوی(

 ...«
دلش نازک تر از چینی و
چشمانش تموچینی ست

...« )لیال صبوحی(

...«
خیره به  بازوانش

موهایم  را شانه می کنم
خوش حالت می شوند

خوابیده
از دستم برنمی آید

بگویم چگونه...
چشمان بسته اش، کوزۀ عسل

...« )محمدی اردهالی(.

...«
دو حبه انگور می خوش و در هرکدام یک هستۀ سیاه

زیر برگ پلک هایت
چشمک می زنند

چگونه مردی هستی

نرم تر از ابر شلوارپوش مایوکوفسکی
...« )بهرامی(

...«
ای  مهربان

شانه هایت زیر پیراهن
چون کوه های زادگاهم در زمستان ها

...« )صفایی بروچینی(

»... چشم که گشودیم 
انگار ستون های خواب عمیقی بودیم

در برهوت
پنجره های چوبی زنی هندو

زنی دوووووووور
که دنیایی داشته، بزرگ تر از اشتیاق زمانۀ من

به فشردن انگشت های گندمیت
بوسیدن لب های تشنه ات

که شیرۀ انگور است
...« )جعفری(

...«
آغوش تو هنوز

عرصه یی سبز است
برای مادیان سرکشی

که زیر پوست من
به  تاخت می دود

...« )کراناز موسوی(

...«
او غنوده است 

روی ماسه های گرم
زیر نور تند آفتاب

از میان پلک های نیمه باز
خسته دل نگاه می کند

جویبار گیسوان خیس من
روی سینه اش وزان شده

بوی بومی تنش
در تنم وزان شده

...« )فروغ فرخزاد(
این موارد نمونه هایی است از شعر معاصر زنان که از جایگاه 
عاشق، عشق و معشوق مرد )مرد مورد عالقه(  را توصیف 
که  می شود  پیدا  زنان  شعر  در  زیادی  نمونه های  کرده اند. 
زنانه  زبانی  تصرف های  و  است  نمونه ها  این  از  اروتیک تر 
نیز در آن نمونه ها بیشتر اتفاق افتاده  است؛ اما این نوشتار 
بررسی  مجال  دارد،  گزارشی  و  اجمالی  نگاهی  بیشتر  که 
نمونه های بیشتر را نداشت؛ بنابراین به صورت مدخل مطرح 

شد. 

رقیب در شعر معاصر
گزارشی  فارسی  معاصر  شعر  در  رقیب  از  بخواهیم  اگر 
ارایه کنیم؛ بنابه پیش فرض سنتی از رقیب در شعر معاصر 
سنتی  شعر  طبق  که  نمی توانیم  پیدا  رقیب  برای  جایگاهی 
در وسط عاشق و معشوق )چه عشق عرفانی و چه زمینی( 
رقیبی حضور داشته باشد. چنان که اشاره شد، ماهیت عشق 
در شعر معاصر تغییر کرده و جایگاه ثابت عاشق و معشوق 
نیز دچار تحول شده است؛ بنابراین با تغییر ماهیت عشق و 
با تحول جایگاه عاشق و معشوق، رقیب جایگاه سنتی اش 
را در شعر معاصر از دست داده است. عاشق و معشوق  را 
به عنوان مصطلح در شعر معاصر می توان در نظر گرفت  که 
از شعر سنتی رسیده و هنوز به نوعی دارای معنا است اما از 
رقیب به عنوان مصطلح نیز در شعر معاصر نمی توان سخن 

گفت و جایگاه برایش در نظر گرفت. 
عاشق  کردن  پیدا  فردیت  جنبۀ  و  عشق  ماهیت  تحول  با 
اختیار  فردیت خویش  در  معشوق  و  عاشق  که  معشوق  و 
دارند و می توانند در عشق دست به  انتخاب بزنند، به گونه یی 
و  افتاده است  کاربرد  از  دیگر  رقیب  ماهیت  و  ضرورت 
در  داشت،  سنتی  شعر  در  آن چنان که  هستی شناسانه  اعتبار 
فارسی  شعر  عاشقانۀ  منظومه های  در  ندارد.  معاصر  شعر 
معموالً در وسط عاشق و معشوق یک رقیب واقعی داریم 
منظومۀ  در  و  است  نوفل  مجنون،  و  لیلی  منظومۀ  در  که 
دانست.  را  فرهاد، خسرو  خسرو و شیرین، می توان رقیب 
نیز حضور هستی شناسانۀ رقیب به  در منظومه های عرفانی 
عاشق  عشق  برابر  در  نفس  و  شیطان  دیو،  اهریمن،   عنوان 
)عارف( به  معشوق )خدا( وجود دارد که ممکن عارف را 

از راه بیراه کند. 
رقیب  از حضور  کارکردهایی  چنین  با  معاصر  شعر  در  اما 
نمی توان سخن گفت. درصورتی که بخواهیم تحول حضور 
هستی شناسانه رقیب  را در شعر معاصر دنبال کنیم، بایستی 
در  رقیب  را  هستی شناسانۀ  ژرف ساخت  جدی  به صورت 
شعر معاصر بررسی کرد و دید که رقیب خود را چگونه در 
بنابراین بحث رقیب در شعر  شعر معاصر نشان داده است؛ 
مستقل  و  جدی  تحقیق  و  به  پژوهش  نیاز  فارسی  معاصر 

دارد. 
یعقوب یسـنابخش دوم و پایانی
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یــک عضــو مجلــس  می گویــد کــه بهخاطــر 
وخامــت اوضــاع امنیتــی ایــن والیــت، نماینــدگان 
ــته  ــال گذش ــک س ــس از ی ــی در مجل ــردم غزن م
ــا غنــی را  ــه ایــن طــرف، درخواســت مالقــات ب ب
داشــتند و بــرای انجــام کــدام کار شــخصی چنیــن 
ــی  ــای غن ــه آق ــد ک ــرح نکرده ان ــی را مط تقاضای

ــد. ــات نمی ده ــت مالق فرص
ــد  ــس می گوی ــی در مجل ــردم غزن ــد م ــک نماین ی
کــه نماینــدگان غزنــی یــک ســال اســت کــه 
تــالش دارنــد تــا رییــس جمهــور غنــی را از 
ــق  ــر موف ــن ام ــه ای ــا ب ــد؛ ام ــات کنن ــک مالق نزدی

. ند نمی شــو
غزنــی  مــردم  نماینــده  ســجادی  عبدالقیــوم   
ــد  ــت در پیون ــن والی ــدگان ای ــه نماین ــد ک می گوی
بــه مشــکالت امنیتــی در غزنــی از یــک ســال بــه 
ایــن طــرف تــالش کرده انــد تــا رییــس جمهــور را 

ــد. ــق نشــده ان ــا موف ــد؛ ام ــک ببینن از نزدی
آقــای ســجادی گفــت کــه ایــن تالش هــا از 
مجــاری مختلــف ارگ ریاســت جمهــوری انجــام 

ــت. ــداده اس ــه ن ــدام نتیج ــچ ک ــا هی ــده؛ ام ش
بــه گفتــه او، نماینــدگان غزنــی به خاطــر وخامــت 
اوضــاع امنیتــی ایــن والیــت از یــک ســال گذشــته 

ــا غنــی را  ــه ایــن طــرف، درخواســت مالقــات ب ب
داشــتند و بــرای انجــام کــدام کار شــخصی چنیــن 
ــی  ــای غن ــه آق ــد ک ــی را مطــرح نکــرده ان تقاضای

ــد. ــات نمی ده ــت مالق فرص
ایــن در حالــی اســت کــه نماینــدگان غزنــی 
وضعیــت امنیتــی ایــن والیــت را بــه شــدت 
بحرانــی می خواننــد و تاکیــد دارنــد کــه اگــر 
حکومــت مرکــزی بــه وضعیــت ایــن والیــت 
ــقوط  ــان س ــت طالب ــه دس ــی ب ــد، غزن ــه نکن توج

ــرد. ــد ک خواه
ــت  ــن والی ــی ای ــای محل ــی مقام ه ــدگان غزن نماین
رهبــری  از  کــرده  متهــم  کفایتــی  بــی  بــه  را 
ــه تهدیدهــای  ــه ب ــد ک ــی می خواهن مقام هــای امنیت

ــد. ــیدگی کن ــت رس ــن والی ای
داســتان عــدم دسترســی مــردم بــه رییــس جمهــور 

غنــی طوالنــی اســت.
ــده مــردم غــور  ــن نادرشــاه بحــر نماین پیــش از ای
در مجلــس نیــز گفتــه بــود کــه شــماری از بــزرگان 
قومــی والیــت غــور از چندیــن مــاه بــه ایــن طرف 
بارهــا تالش کــرده انــد تــا در پیونــد بــه مشــکالت 
ایــن والیــت رییــس جمهــور را از نزدیــک ببیننــد؛ 

امــا موفــق بــه ایــن کار نشــده انــد.

ــس، وزرا و  ــدگان مجل ــان، بســیاری از نماین همچن
ــس  ــا ریی ــی حت ــه دولت ــی رتب ــای عال برخی مقام ه
ــس  ــه ریی ــدم دسترســی ب ــت از ع ــی حکوم اجرای

ــد. جمهــور غنــی شــکایت کــرده ان

آنــان گفتــه انــد، برخــی افــراد و مقــام هــای دولتــی 
روزانــه مــی تواننــد رییــس جمهــور را ببیننــد؛ امــا 
ــی وقــت  ــرای ســایر مقام هــای دولت ــی ب ــای غن آق

مالقــات نــدارد.

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2271  شنبه         5  جو زا    /   خرد  ا  د     y    1397    10 رمضان   مبارک    y 1439  26  می      62018

دست اعضای پارلمان و شورای والیتی در استخراج غیرقانونی معادن
سرپرست وزارت معادن:

به    زودی    رسانه یی     می شود نام های شان    

موافقت نامه مالی میان 
وزارتخانه های دفاع، مالیه 

و فرماندهی حمایت قاطع امضا شد

نمایندگان غزنی:
 یک سال تالش کردیم اما غنی را مالقات نتوانستیم

مســووالن در وزارت معــادن می گوینــد کــه طالبــان، 
ــای  ــان و اعض ــای پارلم ــماری از اعض ــش، ش داع
ــر  ــتخراج غی ــاق و اس ــی در قاچ ــوراهای والیت ش

ــد. ــادن کشــور دســت دارن ــی مع قانون
نرگــس نهــان، سرپرســت وزارت معــادن و پطرولیــم 
روز پنج شــنبۀ هفتــۀ گذشــته در یــک نشســت 
ــای  ــماری از اعض ــه ش ــت ک ــل گف ــری در کاب خب
ــک  ــی ی ــورای های والیت ــدگان و ش ــس نماین مجل
چالــش جــدی فــراه راه کار وزارت معــادن هســتند.
ــادن«  ــۀ محافظــت از مع ــان از ایجــاد »کمیت ــو نه بان
ــکاری  ــا هم ــه ب ــن کمیت ــه ای ــت ک ســخن زد و گف
نهادهــای امنیتــی تشــکیل خواهــد شــد و در حــال 
حاضــر، دو پرونــدۀ مهــم را ایــن کمیتــه بــه بررســی 
ــام  ــل نظ ــد از داخ ــراد زورمن ــه در آن، اف ــه ک گرفت

ــد. دســت دارن
بــه گفتــۀ بانــو نهــان، هــدف از ایجــاد ایــن کمیتــه، 
ــط  ــوارد مرتب ــی و م ــای امنیت ــام قضای ــی تم بررس
ــه  ــی ک ــای افغانســتان اســت. او در حال ــه معدن ه ب
ــماری از  ــه ش ــرد ک ــد ک ــرد، تأکی ــام نب ــردی ن از ف
ــی  ــده گان و شــورهای والیت ــس نماین اعضــای مجل
ــخصی  ــع ش ــادن، مناف ــی مع ــتخراج غیرقانون ــا اس ب
ــه منافــع ملــی ترجیــح می دهنــد. شــان را نســبت ب
سرپرســت وزارت معــادن می گویــد کــه یــک 
عضــو مجلــس نماینــده گان جلــوی کار دو شــرکتی 
را کــه بــا وزارت معــادن بــه گونــۀ رســمی قــرارداد 
اســتخراج مــواد ســاختمانی را دارد، گرفتــه، امــا در 
بــدل، 5 شــرکتی را کــه هیــچ قــراردادی بــا وزارت 
معــادن نــدارد، بــه اســتخراج غیرقانونــی مــواد 

ــد. ــوق می کن ــت و تش ــاختمانی حمای س
ــان داشــت کــه  ــن مقــامِ ارشــِد وزارت معــادن بی ای

آنــان همــه  اطالعــاِت مربــوط بــه ایــن موضــوع را به 
شــورای امنیــت ملــی فرســتاده کــه در آن، نــام ایــن 
ــو  ــز درج اســت. بان ــده گان نی ــس نماین عضــو مجل
ــورای  ــۀ ش ــض فیصل ــه مح ــه ب ــد ک ــان می افزای نه
امنیــت ملــی، نــام ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان 

ــد. ــد ش ــانه یی خواه رس
نرگــس نهــان اظهــار داشــت کــه شــماری از 
اعضــای شــورای والیتــی نیــز دســت بــه اســتخراج 
ــوف  ــنگ در درۀ ص ــال س ــادن زغ ــی مع غیرقانون
والیــت ســمنگان می زننــد. او می گویــد کــه وزارت 
ــری از  ــرای جلوگی ــه ب ــور داخل معــادن و وزارت ام
اســتخراج غیرقانونــی معــادن زغــال ســنِگ درۀ 
ــژۀ 300 نفــری را  ــک قطعــۀ وی صــوف، پیشــنهاد ی

ــد. ــرده ان ک
سرپرســت وزارت معــادن خاطرنشــان کــرد کــه آنان 
تــالش می کننــد تــا بــا اعــزام ایــن قطعــۀ ویــژه بــه 
آن منطقــه، جلــو اســتخراج غیرقانونــی زغــال ســنگ 

درۀ صــوف والیــت ســمنگان را بگیرنــد.
بانــو نهــان می افزایــد کــه اعضــای پارلمــان و 
اعضــای شــورای والیتــی بــر عــالوۀ  کارهــای 
از  بســیاری  در  معــادن،  زمینــۀ  در  غیرقانونــی 
ــد، امــا  کارهــای غیرقانونــی دیگــر نیــز دســت دارن
هیــچ کســی از کارهــای غیرقانونــی آنــان بازپرســی 

. نمی کنــد
شــماری  بــا  معــادن  وزارت  می گویــد:  نهــان 
شــورای  و  نماینــده گان  مجلــس  اعضــای  از 
ــت.  ــه رو اس ــدی روب ــش ج ــک چال ــا ی ــی ب والیت
زمینــۀ  در  ازبکســتان  کشــور  عالقه منــدی  از  او 
ــاد  ــادن افغانســتان ی ســرمایه گذاری و اســتخراج مع
کــرده و گفــت کــه وزارت معــادن کشــور در زمینــۀ 

چگونه گــی اســتخراج معــادن و بلنــد بــردن ظرفیــت 
ــا  ــی را ب ــش، تفاهم نامه های ــن بخ ــتان در ای افغانس

ــد. ــرده  ان ــا ک ــتان امض ازبکس
ــادن در  ــه وزارت مع ــت ک ــان داش ــاد بی ــم نه خان
ــا  ــادن افغانســتان اســت، ام ــالش محافظــت از مع ت
ــان  ــرای ش ــوع را ب ــن موض ــی ای ــکالت امنیت مش
سرپرســت  اســت.  کــرده  ســخت تر«  »اندکــی 
وزارت معــادن می گویــد کــه ایــن وزارت مطالعــات 
خــود در زمینــۀ معــادن افغانســتان را تکمیــل کــرده 
ــادن کار  ــدی مع ــاالی قانون من و در حــال حاضــر، ب
می کننــد و بــه زودی شــماری از معــادن  بــه قــرارداد 

می شــوند. داده 
ــن  ــی مطــرح می شــود تازه تری ــا در حال ــن گفته ه ای
ــی حاکــی  ــاد پژوهشــی بین الملل ــک نه یافته هــای ی
از آن اســت کــه گروه هــای مخالــف مســلح دولــِت 
افغانســتان بــه ویــژه گروه هــای طالبــان و داعــش در 

اســتخراج معــادن دســت دارنــد.
ــاه  ــا م ــه ت ــه ک ــس، در گزارشــش گفت ــال ویتن گلوب
مــارچ امســال، 500هــزار تُــن ســنگ تالــک از 
افغانســتان بــه پاکســتان صــادر شــده اســت. در ایــن 
گــزارش آمــده اســت کــه پاکســتان مقصــد اصلــی 
ســنگ تالــک افغانســتان اســت و امریــکا و اروپــا از 

ــی هســتند. ــواد معدن ــن م ــداران عمــدۀ ای خری
ــه  ــد ک ــان می ده ــاد نش ــن نه ــزارش ای ــن گ آخری
ســنگ تالــک از ســوی طالبــان و داعــش اســتخراج 
و بــه بیــرون از کشــور قاچــاق می شــود. ایــن 
ــک را  ــنگ تال ــد س ــان از درآم ــهم طالب ــزارش س گ
300 میلیــون دالــر و از داعــش را صدهــا هــزار دالــر 

ــرده اســت. ــن ک ــال تخمی در س
سرپرســت وزارت معــادن و پطرولیــم در واکنــش به 
گــزارش ســازمان »گلوبــل ویتنــس« نیــز گفــت کــه 
هــر پژوهشــی کــه در افغانســتان صــورت می گیــرد، 
ــود  ــی می ش ــه در آن بررس ــب قضی ــک جان ــا ی تنه

کــه ایــن مشــکل را حــل کــرده نمی توانــد.
ــه  ــرد ک ــاد می پذی ــن نه ــه ای ــزود ک ــان اف ــم نه خان
تالــک افغانســتان بــه پاکســتان صــادر شــده و پس از 
پروســس بــه نــام پاکســتان بــه مارکیت هــای جهانــی 
ــک  ــادن تال ــر مع ــه اگ ــت ک صــادر می شــود. او گف
ــتان  ــود، افغانس ــت ش ــوب مدیری ــورت خ ــه ص ب
ــان  ــک در جه ــزرگ تال ــدۀ ب ــی از 10 صادرکنن یک

ــود. خواهــد ب
کــه  شــرکت های  کــه  می گویــد  نهــان  خانــم 
اســتخراج  بخــش  در  ســرمایه گذاری  عالقه منــد 
تالــک دارنــد بایــد ظرفیــت پروســس آن را در داخل 
افغانســتان داشــته باشــند و حداقــل 10 میلیــون دالــر 

ــد. ــرمایهگذاری کنن ــن بخــش س در ای
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میلیـارد  پنـج  اعشـاریه  پنجـاه و چهـار  مالـی  موافقتنامـه 
افغانـی بیـن وزارت دفـاع ملـی، وزارت مالیـه و فرماندهی 
دفتـر همکاری هـای نظامـی ایـاالت متحـده امریـکا بـرای 

افغانسـتان )CSTC-A( بـه امضـا رسـید.
در اعالمیـه وزارت دفـاع آمـده اسـت کـه به خاطـر ایجـاد 
شـفافیت در مصـارف بودجـه وزارت دفـاع ملـی کـه از 
جامعـه جهانـی تامیـن مـی شـود، تعهـد نامـه مالـی میـان 
 CSTC-A وزارت دفـاع ملـی، وزارت مالیـه و فرماندهی

بـه امضا رسـید.
اکلیـل حکیمـی وزیرمالیـه در محفل امضای ایـن تعهد نامه 
گفـت:” تالش هـا جریـان دارد تـا چگونـه بتوانیـم بیالنس 
تجارتـی )سـطح واردات و صـادرات( را متـوازن بسـازیم 
و بـه هـدف نهایـی کـه تاسـال 202۴ تعییـن شـده اسـت 

برسیم”.
او افـزود کـه برای رسـیدن به خود کفایی دولت افغانسـتان 
از منابـع عایداتـی ملـی در قسـمت تأمیـن نیازمندی هـای 
قـوای مسـلح و پروژه هـای انکشـافی تـالش می کنـد تـا 
در سـال های آینـده ماننـد یـک کشـور عـادی بتوانیم نقش 

فعـال را در صلـح و ثبـات منطقـه ایفـا کنیم.
 طـارق شـاه بهرامـی وزیـر دفـاع ملـی نیـز در ایـن برنامه 
در  تـا  می کنـد  کمـک  را  مـا  موافقت نامـه  ایـن  گفـت:” 
مصـرف بودیجـه و منابع کـه وزارت دفاع ملـی از دولت و 
جامعـه جهانـی دریافت می کنـد به صورت شـفاف مصرف 
نمـوده بـه مـردم و همـکاران بین المللی پاسـخگو باشـیم”.
آقـای بهرامـی به تمـام اداره های وزارت دفـاع ملی هدایت 
داد تـا در تطبیـق تمـام ماده هـای ایـن سـند بـا همـکاری 
وزارت مالیـه و فرماندهـی حمایت قاطـع در جذب معقول 
بودیجـه، جهـت بلند بـردن ظرفیت های ارتـش ملی تالش 

جـدی نمایند.
جنـرال فانتـز فرمانـده دفتـر همکاری هـای نظامـی ایاالت 
متحـده امریکا بـرای افغانسـتان )CSTC-A( گفت: “این 
سـند زمینـه را بـرای اطمینـان جامعـه جهانـی از مصـارف 
افغانسـتان  مسـلح  قـوای  بـا  کـه  کمک های شـان  شـفاف 
بخصـوص اردوی ملـی انجـام می دهند، هموار می سـازد”.
از کمک هـای  افغانسـتان،  نظامـی  بودجـه  بـزرگ  بخـش 
جامعـه جهانـی بـه دسـت می آیـد و این امـر افغانسـتان را 

بـه کشـورهای خارجـی وابسـته کـرده اسـت.

روح اهلل بهزاد
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امراهلل صالح

ــا«  ــر خودی ه ــه »غی ــه ب ــی را ک وزارت خانه های
داده انــد و یــا می دهنــد، چنــان شــاخچه بری 
ــد و  ــی می مان ــر باق ــه وزی ــد ک ــت می کنن و پوس
ســرگردانی هایش. امــروز خبــر شــدم کــه شــاخ بــزرِگ یکــی 
ــد  ــوز رأی تایی ــرش هن ــه وزی ــا را ک ــر از وزارت خانه ه دیگ
مجلــس نماینــده گان را بــه دســت نیــاورده، بریدند و مســتقل 
ســاختند. ایــن وزارت نیــز بــه غیــر خــودی رســیده اســت. 
ــال  ــده و درح ــای فرومان ــخصه های حکومت ه ــی از مش یک
ــی را  ــاختار حکومت ــکیالت و س ــه تش ــت ک ــن اس ــود ای رک
گســترش می دهنــد و فربــه می ســازند و فکــر می کننــد 
ــا  ــازد و ی ــل می س ــکالت را ح ــکیالت، مش ــازی تش فربه س
ــده  ــر ادارات کوچــک ش ــم را ب ــروه حاک ــلط گ ــوذ و تس نف

ــازد. ــتقیم می س ــتر و مس بیش
ایــن نــوع رفتــار بیشــتر ناشــی از تــرس و حــس اضطــراب 
ــر.  ــرای حکومــت داری برت ــدگاه ب ــرت و دی ــه بصی اســت، ن
ــن جــای شــک نیســت کــه ســاختار اداری افغانســتان  در ای
ــی ســوال این جاســت کــه  ــه اصــالح دارد، ول ــاز شــدید ب نی
ایــن بــه اصطــالح »اصالحــات« چــرا تنهــا و تنهــا در پنجــا 
ــن  ــًا ای ــرا صرف ــرد؟ چ ــر خــودی صــورت می گی فیصــد غی
ــی  ــر روز قیچ ــه ه ــه و آن بهان ــن بهان ــر ای ــد زی ــا فیص پنج
بــا  خودی هــا  بــه  شــده  داده  ادارات  مگــر  می شــود؟ 
ــه  ــورت و البت ــچ ص ــه هی ــد؟ ب ــد کار می کنن ــای بلن معیاره
کــه نــه. زعمــای فرومانــده وقتــی از کنتــرل زیردســتان خــود 
ــراوده  ــد، از م ــاد می کنن ــوازی ایج ــد، ادارۀ م ــز می آین عاج
بــا وزیــر ابــا می ورزنــد ، زیردســتان او را بــه عــدم اطاعــت 
ــر  ــت زی ــورِ باصالحی ــا مأم ــر و ی ــد، وزی ــویق می کنن تش
ــی  ــاق قوم ــق و نف ــد، در اداره، ش ــد می کنن ــدف را تجری ه
ــر  ــار، فک ــن رفت ــا ای ــد و ب ــود می آورن ــه وج ــی ب و گروه
می کننــد کــه بــرای خــود جایــگاه ایجــاد می کننــد؛ در حالــی 
کــه ایــن نــوع رفتــار، نشــانه های واضــح و آشــکار از ناکامــی 
و فرومانده گــی اســت؛ چــون تعــدادِ اداراِت بــه حاشــیه رفتــه 
در حکومــت وحــدت ملــی زیــاد اســت. مــن از اســم بــردن 

ــا مــی ورزم. آن هــا اب
ــچ  ــن، هی ــری نوی ــت و رهب ــر و در مدیری ــاِن معاص در جه
ــد  ــه داده باش ــی نتیج ــه در آن نفاق افگن ــی ک ــال و نمونه ی مث
و ملت هــا را بــه ســعادت و رســتگاری نســبی در ایــن دنیــا 
رســانده باشــد، وجــود نــدارد. بــه هرحــال، این جا، ایــن خاِک 
ــا مردمــان بدبخــت و بدنیــت، افغانســتان  ــز ب ــا و دل انگی زیب
ــی از  ــتان زنده گ ــش داس ــه در موزیم های ــی ک ــام دارد، جای ن
صدهــا ســال قبــل و هــزاران ســال قبــل بــه نمایــش گذاشــته 
ــول  ــی و تح ــال، زنده گ ــا س ــرای صده ــی ب ــود، گوی می ش
متوقــف بــوده و چیــزی نــو بــرای نمایــش نیســت. اگــر شــما 
موزیــم و آثارخانه یــی از زنده گــی معاصــر در افغانســتان 

ســراغ داریــد، برایــم بگوییــد کــه ســر بزنــم.

احمدفرهاد مجیدی

جمهوری استبدادی غنی
وزیر انرژی و آب در حصر خانه گی

را  ایــران  در  اصالح طلبــان  خانه گــی  حصــر 
ــا و در  ــود م ــور خ ــتم در کش ــا نمی دانس ــودم، ام ــنیده ب ش
نظــام دموکراســی خــود مــا کــه هــر روز الف آن را می زنیــم، 
ــود.  ــورد می ش ــر خ ــه ب ــور چگون ــن کش ــهروندان ای ــا ش ب
ــنبه(  ــه روز چهارش ــم بج ــار و نی ــاعت چه ــن لحظه)س همی
وقتــی می خواســتم از میــدان هوایــی کابــل بــه ســوی هــرات 
پــرواز کنــم، متوجــه شــدم کــه علــی احمــد عثمانــی، وزیــر 
انــرژی و آب نیــز می خواهــد بــرای افتتــاح یــک پــروژه بــه 
شــهر مــزار شــریف رهســپار شــود، امــا بــا کمــال تعجــب، 
دیــدم کــه مأمــوران امنیتــی مانــع رفتــن او بــه مــزار شــریف 
شــدند. جنــاب وزیــر نیــز تصمیــم گرفــت کــه بــا اســتفاده از 
ــرات و  ــه ه ــه، ب ــنبه و جمع ــای پنجش ــت و رخصتی ه فرص
بــه خانــه اش، بــرود، امــا بازهــم مأمــوران امنیتــی مانــع ســفر 
او شــدند. وزیــر انــرژی و آب هــم ســرانجام تصمیــم گرفــت 
بــه منزلــش در کابــل بــر گــردد. مــن شــنیده بــودم کــه غنــی 
ــه  ــتم ک ــا نمی دانس ــرده، ام ــروج ک ــور ممنوع الخ او را از کش
در داخــل هــم زندانــی اســت. آقــای غنــی بــا ایــن رفتــارش 
عمــاًل ارزش هــای دموکراتیــک را بــه مســخره گرفتــه اســت 
ــرف  ــرات ط ــردم ه ــا م ــد ب ــود را می خواه ــی، خ و از جانب
ــام دموکراســی نظــام اســتبدادی و  ــه ن بســازد. آقــای غنــی ب
پولیســی نــوع اســتالینی را در کشــور حاکــم ســاخته اســت.

فیـسبـوک نـــامــه

افغانستان و  سماچیان  با 
باسـماچیان، جماعتی از مسـلمانان ترکستان یا 
آسـیای مرکـزی بودنـد کـه چنـد مـاه پـس از 
انقالب کمونیسـتی 1۹17 روسـیه، قیام کردند. 
مبـارزۀ آنـان کـه بـه مـدت 12 سـال یعنـی تا 
سـال 1۹30 طـول کشـید، هزینه هـای فراوانی 
بلشـویک های شـوروی  نوپـای  رژیـم  بـر  را 
زبـان  در  »باسـماچی«  کلمـۀ  کـرد.  تحمیـل 
روسـی بـه معنای »یاغی« و »شورشـی« اسـت. 
بـود  اهانت آمیـزی  لقـب  ایـن  زمـان  آن  در 
کـه نخسـت روس هـا بـه شورشـیان مسـلمان 
ترکسـتان دادنـد و ایـن کلمـه بعدهـا وسـعت 
معنایـی پیدا کـرد و بر بسـیاری از حرکت های 

مسـلحانۀ سیاسـی دیگـر نیـز اطالق شـد.
پـس از پیـروزی انقالب اکتبر 1۹17 روسـیه و 
آغاز فشـارهای مسـکو بر مناطق مسلمان نشیِن 
آسـیای مرکـزی مثـل تاجیکسـتان، ازبکسـتان 
نفـوذ  برابـر  در  شورشـی  ترکمنسـتان،  و 
»فرغانـه«  درۀ  از  کمونیسـت  بلشـویک های 
دامنـۀ  زودی  بـه  کـه  شـد  شـروع  ترکسـتان 
آن بـه »سـمرقند«، »بخـارا« و »خیـوه« رسـید. 
در آن زمـان، فرماندهـی قـوای سـازمان یافتۀ 
باسـماچی با »جنیدخان«، »ابراهیـم بیک لقی«، 
»زکـی ولیـدی طوغـان« و »انـور پاشـا« بـود.

انـور پاشـا، دامـاد سـلطان عثمانـی و فرمانـده 
قشـون و وزیـر جنـگ دولـت وقـت ترکیـه و 
رهبـر پان ترکیسـم بـه شـمار می رفـت. او ابتدا 
بـه درخواسـت روس هـا بـه شـوروی رفت و 
سـپس در اکتبـر 1۹21 بـرای فیصلـه دادن بـه 
قیام هـا، بـه بخـارا آمد، امـا وقتی اوضـاع را از 
نزدیـک دید، بـه باسـماچیان پیوسـت. ابراهیم 
بیـک و انـور پاشـا توانسـتند که هـزاران تن از 
جوانـان را بـرای مقابله بـا ارتش سـرخ، آماده 
کننـد. ایـن ارتـش در بهـار 1301 خورشـیدی 
از  بخـش وسـیعی  میـالدی،  بـا 1۹22  برابـر 
بخـارا را تصـرف کـرد، ولـی بـه رغـم ایـن 
پیـروزی، بیـن فرماندهـان باسـماچی اختالف 
افتـاد و در اثـر آن، سـربازان روس توانسـتند 
تسـلط شـان را بر بخش وسـیعی از سـرزمینی 
کـه اکنـون آسـیای مرکـزی خوانـده می شـود، 

کنند. تثبیـت 
انـور پاشـا در اگسـت 1۹22 در درگیـری بـا 
روس هـا بـه قتـل رسـید. پـس از مـرگ انـور 
باسـماچیان  بیـک، فرماندهـی  ابراهیـم  پاشـا، 
سـال  تـا  باسـماچیان  گرفـت.  عهـده  بـه  را 
در  هم پیمانانـش  و  برابـر روس هـا  در   1۹26
آسـیای مرکـزی مقاومـت کردنـد، امـا پـس از 
دادن تلفـات زیـاد، پراکنـده شـدند. در مـوج 

بـه  باسـماچی  کننـده گان  قیـام  پناهنده گـی 
مناطـق هم جـوار، هـزاران نفـر از شـهروندان 
کشـورهای آسـیای مرکـزی از »رودآمـو« یـا 
»آمودریـا« گذشـتند و وارد خـاک افغانسـتان 
بیـک  ابراهیـم  افـراد،  ایـن  بیـن  در  شـدند. 
هـم دیـده می شـد. بـا این کـه باسـماچیان بـه 
صـورت پراکنـده بـه سـر می بردنـد، امـا تـا 
فرصتـی بـه دسـت می آوردنـد، بـه نیروهـای 

می کردنـد. حملـه  روسـی 
بـا  مصـادف  باسـماچیان،  قیـام  سـال های 
افغانسـتان  در  خـان  اهلل  امـان  امیـر  سـلطنت 
بـود. کابـل و مسـکو در 2۸ فبـروری 1۹21، 
معاهـدۀ دوسـتی امضـا کـرده بودنـد. بـا ایـن 
وجـود، دولـت افغانسـتان از باسـماچیان برای 
آزادی بخـارا و خیـوه کـه اکنـون بـه دسـت 
بلشـویک های شـوروی افتـاده بـود، حمایـت 
بـا  مسـکو  روابـط  مقطـع،  یـک  در  می کـرد. 
کابـل بـه حـدی تیـره شـد کـه روس هـا در 
جـون 1۹22، افغانسـتان را از عواقـب دخالت 
در کار بخـارا برحـذر داشـتند. در همیـن ایام، 
بلشـویک ها در اقدامی خصمانه، »عبدالرسـول 
خـان« نماینـدۀ افغانسـتان را بـه اتهـام داشـتن 
مناسـبات بـا چریک هـای باسـماچی، از بخارا 

اخـراج کردنـد.
بـه هـر حـال، پـس از سـقوط دولـت امـان اهلل 
خـان و دورۀ کوتـاه حبیـب اهلل کلکانـی، زمـان 
فرمان روایـی نادرخان در افغانسـتان فرارسـید. 
دوره سـلطنت نادرخـان، بـا اوج فعالیت هـای 
باسـماچیان در شـمال افغانسـتان مصادف بود. 
در جون 1۹30، یک دسـته از نظامیان شوروی، 
وارد خـاک افغانسـتان شـدند و تـا 60 کیلومتر 
پیشـروی کردنـد. ایـن حادثـه سـبب شـد کـه 
نادرخـان بـرای خاطرخواهـی مسـکو، فعالیت 
باسـماچیان را در شـمال افغانسـتان که بیشـتر 
شـان مسـلح بودنـد، زیر نظـر بگیـرد. نظارت 
دولـت افغانسـتان از باسـماچیان، موجب شـد 
کـه بین نیروهای امنیتی افغانسـتان و مسـلحین 

باسـماچی برخـورد ایجاد شـود.
دولـت کابل، »شـاه محمود خـان« وزیر حربیه 
یـا دفاع افغانسـتان را مأمور کـرد که به فعالیت 
باسـماچیان در خـاک افغانسـتان پایـان دهـد. 
شـاه محمـود در زمسـتان 1۹30- 1۹31، خود 
را از کوتـل خـاواک بـه منطقۀ قطغن رسـاند و 
بـا افراد مسـلح ابراهیـم بیک درگیر شـد. پس 
از یـک سلسـله درگیری هـای شـدید، ابراهیـم 
بیـک ناگزیر شـد که بـا تعـدادی از نیروهایش 
پـس از پنـج سـال حضـور در افغانسـتان، از 

آب هـای آمـو عبـور کنـد و دوبـاره بـه خـاک 
شـوروی بـرود. او در آنجـا بـا ارتـش سـرخ 
درگیـر گردید و سـپس اسـیر شـد. مسـکو نیز 
طـی حکمـی، ابراهیـم بیـک و طرفدارانـش را 
بـه اعـدام محکـوم کـرد و حکـم اجـرا شـد. 
این گونـه قیـام باسـماچیان پـس از 12 سـال 

یافت. پایـان 
این کـه نبـرد باسـماچیان، جنگ بین کمونیسـم 
بـا  روس هـا  مبـارزه  یـا  غیرکمونیسـم  و 
آنچـه  ولـی  نداریـم،  کاری  بـود،  مسـلمان ها 
غیرقابـل اغمـاض بـوده ایـن اسـت کـه وقتی 
پیـروز  باسـماچی  شورشـیان  بـر  روس هـا 
شـدند، دورۀ افول زبان فارسـی در کشـورهای 
آسـیای مرکـزی نیـز فرارسـید. الفبای فارسـی 
ایـن منطقـه مثـل  در بسـیاری از کشـورهای 
تاجیکسـتان منسوخ شـد و جای آن را حروف 
سـیریلیک روسـی گرفـت و این گونـه بـود که 
نسـلی از جوانـان کشـورهای آسـیای مرکزی، 
از میـراث علمـی و مفاخـر ادبی اجـداد خود، 
دور شـدند که ایـن »فراق« تاکنـون ادامه دارد.

کتاب نامه:
یکـی از کتاب هایـی کـه بـا اطالعـات دسـِت 
اول در بـارۀ حرکت باسـماچیان نوشـته شـده، 
کتـاب قیـام باسـماچیان، نوشـتۀ زکـی ولیدی 
طوغـان اسـت. زکـی طوغان، خـودش در متن 
قضایـان قرار داشـت و از نزدیـک وقایع را در 
کتابـش نوشـته اسـت. ایـن کتاب توسـط بنیاد 
دائره المعارف اسـالمی تهـران در تاریخ 1375 

خورشـیدی چاپ شـده اسـت.
یکـی دیگـر از آثـار ارزشـمندی کـه در بـارۀ 
کتـاب  یافتـه،  تحریـر  باسـماچیان  مبـارزات 
راهنمـای قطغـن و بخـارا اسـت. ایـن کتـاب 
در زمـان نادرخـان پـدر ظاهرشـاه بـا تـالش 
برهان الدین کشـککی نوشـته شـده اسـت. این 
کتـاب در سـال 136۸ خورشـیدی بـا تصحیح 
و تحشـیه دکتـر منوچهـر سـتوده، در ایـران به 

اسـت. چاپ رسـیده 
دربـارۀ عکـس زیـر نیـز بایـد عرض کنـم که 
ایـن تصویر، نماینده گان روسـیه و باسـماچیان 
را در سـال 1۹21 میـالدی هنـگام مذاکـره در 
مذاکـرات  ایـن  می دهـد.  نشـان  فرغانـه  درۀ 
کـه  همان طـور  و  نداشـت  پـی  در  نتیجه یـی 
ذکـر شـد، درگیری هـای تشـدید گردیـد تـا 
سـرانجام، شـوروی سـابق بر سراسـر آسـیای 
مرکـزی دسـت یافـت. امیـدوارم از پـس بیان 
گوشـه یی از تاریـخ سـرزمین افغانسـتان برای 

نسـل جـوان، برآمـده باشـم.

محمد مرادی

ACKU



Year 10 y NO 2271 y Saturday 26 May 2018

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : مجتبی امیری

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

ــت  ــاب والی ــه فاری ــړي ځواکون ــی ځانګ ــتان مل افغانس

ــر شــا متبــويل. ــې پ ــان ی ــه رســیديل او طالب ت

لــه تیــرو دوو ورځــو راهیســې د فاریــاب شــیرین تــګاب 

او خواجــه ســبزپوش ولســوالۍ چــې د بلــخ- فاریــاب 

ــو شــايل  ــه ات ــاب ل ــر لویــې الرې پرتــې دي او فاری پ

او شــال ختیځــو والیتونــو رسه نښــلوي، د جګــړې پــه 

تــاوده ډګــر اوښــتي.

د دغــو ولســوالیو د اوســني وضعیــت پــه اړه د چارواکــو 

خــرې بیالبیلــې دي. د فاریــاب د پولیســو ویانــد کریــم 

یــورش وایــي، د خواجــه ســبز پــوش او شــیرین تــګاب 

ــې دي او  ــه واک ک ــوره ډول د دوی پ ــه پ ــوالۍ پ ولس

طالبــان یــې تــرې شــړيل دي. ښــاغيل یــورش وویــل، 

ــر  ــا ت ــې دا بری ــیدو رسه ی ــه رس ــو پ ــړو ځواکون د ځانګ

ــز وررسه د زرو  ــې مرک ــې چ ــا ی ــه وین ــړې او پ ــه ک الس

نــورو تــازه دمــه ځواکونــو د اســتولو ژمنــه هــم کــړې ده.

ــو  ــې طالبان ــوده مخک ــه م ــم څ ــوايل ه ــراغ ولس بلچ

نیولــې وه.

دی زیاتــوي چــې امنیتــي ځواکونــو تــه د طالبانــو 

ــوي  ــا ک ــو ادع ــی خ ــه دی اړول ــان ن ــو د رس زی بریدون

چــې طالبانــو تــه یــې زیاتــه مــرګ ژوبلــه اړولــې ده. د 

ــوي  ــره ک ــا خ ــه بری ــم د ورت ــد ه ــاب د وايل ویان فاری

او وایــي چــې د تــازه دمــه رستیــرو پــه رســیدو طالبــان 

ــون  ــي پاڅ ــې د ځای ــاب ک ــو فاری ــوي، خ ــا ش ــه ش پ

کوونکــو قومنــدان نظــام الدیــن قیصــار وایــي، د 

ولســوالیو وضعیــت ال هــم نــازک دی او پــه خــره یــې 

چــې ال هــم د طالبانــو لــه خــوا کالبنــدې دي.تیــره ورځ 

یــو شــمیر ســیمه ییــزو چارواکــو خــرداری ورکــړی و 

چــې د شــیرین تــګاب او خواجــه ســبزپوش ولســوالۍ 

ــاره  ــتې لپ ــخ دي او د مرس ــواښ رسه م ــه ګ ــقوط ل د س

ــی  ــتان مل ــړې وه.افغانس ــتنه ک ــو غوښ ــې د ځواکون ی

ځواکونــو لــه طالبانــو د بلچــراغ ولســوالۍ مرکــز بېرتــه 

ــی  نیول

بلچــراغ  فاریــاب  د  وړانــدې  اونــۍ  دوه  شــاوخوا 

ولســوالۍ هــم د طالبانــو الس تــه ورغلــه چــې لــه یــوې 

ورځــې وروســته بیرتــه ملــی ځواکونــو ونیولــه. فاریــاب 

چــې لــه ترکمنســتان رسه ګــډه پولــه لــري او د شــايل 

ــورو  ــم ده، د ن ــلولو الره ه ــتان د نښ ــځ افغانس او لویدی

ــي،  ــه دی. چارواکــي وای ــه ناامن ــو پرتل شــايل والیتون

ــت د  ــه والی ــر دغ ــې پ ــواړي چ ــې غ ــې ډل ــله وال وس

ولکــې ټینګولــو لــه الرې ځانتــه لوجســتیکي او مالتــړ 

ــوړ  ــه ج ــل مرکزون ــه خپ ــايت او دلت ــتې وس الرې پرانس

کــړي.

پشـِت  سـر  را  خـود  روزهـاِی  دشـوارترین  افغانسـتان 
می گـذارد. افزایـش فقـر، ناامنـی، کشـت مـواد مخـدر و 
بحـران هویـت، از جملـه چالش هـای بزرگی سـت کـه 
آبسـتِن  را  دارد و جامعـه  پـی  را در  فراوانـی  خطـراِت 
بی ثباتـِی  در  افغانسـتان  دولـت  می سـازد.  حـوادث 
سیاسـی و سـردرگمِی مفـرط به سـر می بـرد و دخالـِت 
کشـورهای خارجـی و فشـارهای بین المللـی در این میان 
مـوج می زنـد. سیاسـت ورزانی کـه در صحنـۀ سیاسـِت 
افغانسـتان فعـال انـد، اغلـب بـا انگیزه هـای اقتصـادی به 
مایـۀ فسـاد  از یک سـو  امـر  ایـن  سیاسـت می پردازنـد. 
اسـت کـه اینـک دامن گیر کشـور شـده و از سـوی دیگر، 

اصالـِت عمـِل سیاسـی را مخـدوش سـاخته اسـت.  
سیاسـت مدارانی کـه تحت فشـار مطالباِت پولی و شـغلِی 

کسـب  انگیـزۀ  می کننـد،  سیاسـت ورزی  پیروان شـان 
ثـروت و پـول را در کار حرفه یی شـان دخیـل  سـاخته و 
از ایـن رو قـادر نیسـتند بـه خواسـت های حقیقـِی مردم و 

اولویت هـای آن هـا در جامعـه متعهـد باقـی بماننـد.
سـیر تاریخـی دولـت داری در افغانسـتان از قـرن هجـده 
بـه بعد نشـان می دهـد کـه دولت مـرداِن افغانسـتان صرفًا 
از لحـاظ قومـی بـا یکدیگـر بر سـر تسـلط بـر حکومت 
رقابـت و تضـاد داشـته اند، امـا مداخـالت پـس از سـال 
کشـور،  ایـن  بـه  صادراتـی  دموکراسـِی  ورود  و   2001
رقابت هـای قومـی را تبدیـل بـه خصومـت و کمین گیری  
کـرده اسـت تـا جایـی کـه تحکیـم روابـط و تلطیـِف 
احساسـاِت حاکمـان نسـبت بـه مـردم و رسـیده گی بـه 
امـور آن هـا از آجنـدای سیاسـی حـذف شـده و جای آن 
را برنامه هـای سیاسـِی شـخصی و حفظ منافـع بیگانه گان 

گرفته  اسـت.
افزایـش حمـالت گروهی طالبـان بر مراکز ولسـوالی ها و 
شـهرها همچنـان حمـالت انتحاری بـا مسـوولیت پذیرِی 
گـروه داعـش در پایتخـت بـه شـکل نوبتـی، از مسـایلی 
اسـت کـه دسـت های مرمـوز در پشـِت آن کار می کنـد 
تـا آرامـش مـردم ایـن سـرزمین را از آن هـا بگیـرد. بـا 
کمـی تعمـق، هـر صاحـب بصیرتـی درک می کنـد کـه 
جنگ افغانسـتان در محور اسـتراتیژی و منافـع بیگانه گان 
ایـن  سـازمان دهِی  و  سـرمایه گذاری  چـون  می چرخـد، 
گروه هـای  خـودکارِ  توانایـی  از  سیسـتماتیک،  جنـگ 
مخالفیـن بـاال بـوده و در واقـع شـدت جنـگ در منطقه، 
ارتبـاط مسـتقیم بـا منافـع منطقه یـِی قدرت هـای بیرونـی 

دارد.
حاکمـاِن افغانسـتان و مقامـات بلندپایـۀ امنیتـی افغان، در 
شـعله ور سـاختِن جنـگ بـه نفـِع قدرت ها نقـش کلیدی 
در  امنیتـی  نیروی هـای  یک سـو  از  می کننـد؛  بـازی  را 
خـط نخسـت جنـگ بـدون مهمـات و نیـروی پشـتیبان 
در پرتـگاه مخالفیـن قـرار می گیرنـد و از سـوی دیگـر، 
بـا زمینه سـازی در پایتخـت و دیگر شـهرهای افغانسـتان 
اجـازه می دهنـد کـه قاتـالِن کرایـی در تجمعـاِت مردمی 

خـود را انتحـار کـرده و افـراد ملکـی را قربانـی کننـد. 
از  یافتـن  نجـات  بـرای  آن هـا  ناآرامی هـا،  ایـن  پـی  در 
حسـاب دهی بـه مـردم، مسـایل جنجال برانگیـز را روی 
دسـت گرفته اند تا از احساسـاِت مردم نسـبت به قضایای 
امنیتـی بکاهنـد. بحـران هویـت و بحـث شـناس نامه های 
برقـی دال بر آن اسـت. ارگ ریاسـت جمهوری به درسـتی 
درک می کـرد کـه در چنین شـرایطی که بحـران امنیتی به 
اوِج خـود رسـیده، توزیـع تذکره هـای برقـی امکان پذیـر 
عامـه  افـکار  انحـراِف  و  اغـوا  به خاطـر  امـا  نیسـت، 
بـه توزیـع نمادیـِن آن مبـادرت ورزیـد کـه در نتیجـه، 
عمل کـرد فریبنـدۀ وی از سـوی شـریک سـهامی اش بـه 

چالش کشـیده شـد.
بحـث افزایـش فقر از دیگر مسـایل اسـت که اخیـراً ادارۀ 
مرکـزی احصاییۀ افغانسـتان خاطرنشـان سـاخت که بیش 
از 5۴ درصـد مـردم افغانسـتان در سـال 13۹5 زیـر خـط 
فقـر قـرار داشـته که این رقم در مقایسـه با سـال قبلی 16 
درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. )منبـع: بـی بی سـی( 
افزایـش  عواملـی کـه حکومـت و رسـانه ها در توجیـه 
فقـر مالـی بـر آن  تکیـه می کننـد، قابـل توجـه اسـت، اما 
بـه  کلـی  به صـورت  را  فقـر  افزایـش  مسـالۀ   نمی تـوان 
آن عوامـل نسـبت داد. افزایـش فقـر، اسـاس رشـد نظـام 
سـرمایه داری و نشـانۀ شـکاف اقتصادِی بزرگ در جامعه 

و رشـد نجومـی درآمـِد یک اقلیـت کوچک و فقـِر مفرِط 
اکثریـت جامعه اسـت. مردم افغانسـتان درصـد باالی فقر 
را از زمانـی تجربـه می کننـد کـه امـور اقتصادی شـان بـه 

سـمِت سـرمایه داری حرکـت کرده اسـت.
مداخلـۀ  از  پـس  افغانسـتان  مخـدر؛  مـواد  بحـث  در 
امریـکا، بزرگ تریـن تولیدکننـده مـواد مخـدر در سـطح 
جهـان شـناخته شـده که مـواد مخـدرِ 30 درصد اسـتفاده 
کننـده گاِن ُکل جهـان را تولیـد می کنـد. البتـه کشـت و 
تولیـد آن اکثـراً در مناطـِق ناامنـی صـورت می گیـرد کـه 
پایـگاه نیروهای امریکایـی و بریتانیایی در آن جاها مسـقر 
اسـت. بدون شـک صادرات مـواد مخدر افغانسـتان بدین 
پیمانـۀ بـزرگ، به جـز بـا مماشـاِت قدرت هـای بیرونـی 
بـاور اسـت. وزارت مـواد مخـدر  ناممکـن و غیرقابـل 
افغانسـتان و دفتـر جرایـم و مـواد مخـدر سـازمان ملـل، 
گزارشـی تازه یـی از ابعـاد اقتصادی و اجتماعی کشـت و 
تجـارت مـواد مخدر منتشـر کردنـد. جاوید احمـد قایم، 
معـاون وزارت مبـارزه با مـواد مخدر افغانسـتان می گوید: 
در سـال 2017 میـالدی بـه دنبـال افزایـش میزان کشـت 
ایـن  اقتصـادی کشـت و تجـارِت  مـواد مخـدر، ارزش 
مـواد نیـز افزایش یافته اسـت. بـه گفتۀ او، ارزش کشـت 
و تجـارت مـواد مخـدر در ایـن سـال بـه چهـار میلیـارد 
تـا 6.6 میلیـارد دالـر رسـیده در حالـی کـه ایـن رقـم در 
سـال های گذشـته بیشـتر از سـه میلیارد دالر نبوده اسـت. 
ارزیابـی تـازه نشـان می دهـد کـه از ایـن میـزان ارزش 
اقتصـادی، سـهم کشـاورزان تنهـا 1.۴ میلیـارد دالـر بوده 

اسـت. )منبـع: طلـوع نیوز(
متأسـفانه جنـگ و فقـر و ناامنـی در افغانسـتان، به صدها 
عامـِل بیرونـی پیونـد خـورده که هرکـدام بخشـی از این 
بسـتِر خشـن و وحشـتناک را تغذیـه می کننـد. امـا ایـن 
تحلیـل هرگـز بـه معنـای رفـع مسـوولیت از عوامـل و 
فعـاالِن داخلـِی صحنـۀ سیاسـت در کشـور نیسـت. در 
نهایـت امـر، ایـن مـردم افغانسـتان و نخبـه گاِن سیاسـِی 
آن هـا هسـتند کـه می تـوان ایـن کشـتِی بـه ِگل نشسـته 
را بـه سـاحل نجـات برسـانند. مسـلمًا حجم و مسـاحِت 
انـدامِ  و  قـد  از  افزون تـر  و  فراتـر  بسـیار  مشـکالت، 
حکومـِت نامشـروِع کنونـی اسـت. بـرای بیرون رفـت از 
این همـه درد و رنـج و ناکامی، اول از همه به یک وفــاِق 
میـاِن سیاسـت مداراِن  اجمـاِع کالِن سیاسـی در  ملـی و 
مردمـی نیـاز اسـت تـا از آن رهگـذر، بتـوان نسـخه یی 
موثـر بـرای نجـاِت افغانسـتان پیچیـد و قدم هـای بعـدی 

را در روشـنایی و صالبـِت الزم برداشـت.

افغانستان  ناکامی های      
از دور       باطل راه     رهـایی  و    

د فاریاب پولیسو ویاند:

ځانګړو ځواکونو طالبان یې شړيل دي
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