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ـــتان د  ـــه، د افغانس ـــه ومنل ـــمي توګ ـــه رس ـــت پ دول

ـــيد  ـــرال عبدالرش ـــتیال ج ـــړی مرس ـــمرش لوم ولس

ــه  ــه( لـ ــګاښ ۳۰مـ ــنبه )چنـ ــه یکشـ ــتم بـ دوسـ

ترکیـــې نـــه افغانســـتان تـــه ســـتون يش.

د ولســـمرش ویانـــد هـــارون چخانســـوري کابـــل 

ــه یـــوه کنفرانـــس کـــې  ــه پـ کـــې خربیاالنـــو تـ

ـــم  ـــه اله ـــد قضی ـــتم اړون ـــاغيل دوس ـــل، د ښ ووی

نـــه ده حـــل شـــوې او پـــه اړه بـــه یـــې څېړنـــې 

کېـــږي.

ښـــاغيل چغانســـوري وویـــل، ښـــاغلی دوســـتم 

بـــه افغانســـتان تـــه تـــر ســـتنېدا وروســـته د 

ـــې  ـــه خپل ـــه توګ ـــتیال پ ـــړي مرس ـــمرش د لوم ولس

ــړي. ــه دوام ورکـ ــدې تـ دنـ

ــتم  ــاغيل دوسـ ــل، د ښـ ــم وویـ ــوړي دا هـ نومـ

اړونـــد تېـــرې قضیـــې د عـــديل او قضايـــي 

ــواک  ــه خپلـ ــې دغـ ــدې دي چـ ــو اړونـ ارګانونـ

ـــې  ـــق څېړن ـــو مطاب ـــواد د قوانین ـــه د هې ـــټونه ب بنس

ــوي. کـ

ـــاب  ـــت فاری ـــايل والی ـــه ش ـــد پ ـــمرش ویان د ولس

کـــې د جـــرال دوســـتم د یـــوه نـــژدې قومنـــدان 

ـــه 6 ـــه صفح ـــاري...     ادام ـــن قیص ـــام الدی نظ

وزير پيشين مخابرات در محاکمۀ علنی:
 تااکلیلحکیمیحاضرنشودصحبتنمیکنم

صفحه 7
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برده داری مدرن در افغانستان؛ از 
فئودالیزم روستایی تا لیبرالیزم اقتصادی

حکومت بیش از این به خواست 

معرتضان شامل بی اعتنایی نکند

چرایی خطر خشکسالی در »افغانستان« با 

وجود کوهستان های وسیع

صفحه 3

احــزاب،  کــه  حالــی  در 
مــردم  و  سیاســی  جریان هــای 
ــزاری  ــه برگ ــن ب ــان مطمئ افغانس
ــتند،  ــفاف نیس ــات ش ــک انتخاب ی
دبیرخانــه  جدیــد  رییــس 
کمیســیون انتخابــات بــر گشــتاندن 
ــر  ــن کمیســیون خب ــه ای ــاد ب اعتم

مــی دهــد.
کمیســیون  دبیرخانــه  رییــس   
ــاد  ــه اعتم ــد ک ــات می گوی انتخاب
گذشــته  انتخابــات  در  مــردم 
ــگ  ــیون کم رن ــه کمیس ــبت ب نس
اعتبــار  بایــد  حــال  و  شــده 
کمیســیون انتخابــات دوبــاره احیــا 

گــردد.

 

احمدشـاه زمـان زی، امـروز شـنبه 
مراسـمی  طـی  سـرطان(   30(
رسـما بـه حیـث رییـس دبیرخانـه 
کمیسـیون انتخابـات معرفـی شـد؛ 
اعتمـاد مـردم نسـبت به کمیسـیون 

و  خوانـده  کم رنـگ  را  انتخابـات 
انتخابـات  در  کـه  کـرد  تصریـح 
گذشـته اعتمـاد مـردم نسـبت بـه 
اسـت. شـده  متضـرر  کمیسـیون 
احمــد شــاه زمــان زی تعهــد ســپرد 

ادامــه صفحــه 6
کــه کمیســیون...  

دومیــن جلســه علنــی محکمــۀ 
مخابــرات  پیشــین  وزیــر 

یافــت.  پایــان  بی نتیجــه 
ویــژۀ  محاکمــه  دومیــن 
عبدالــرزاق وحیــدی، وزیــر 
ــم  ــه مته ــرات، ک پیشــین مخاب
بــه فســاد و ســوء اســتفاده 
ــود اســناد  ــل نب ــه دلی اســت، ب
ــه  ــی نتیج ــی ب ــدارک کاف و م
عبدالــرزاق  یافــت.  پایــان 

وحیــدی و وکیــل مدافــع او در 
ایــن دادگاه گفتــه انــد کــه باید 
وزیــر پیشــین وزارت مالیــه در 
ــا  ــد ت ــن دادگاه حاضــر باش ای
برخــی مســایل مطــرح شــود. 
آقــای وحیــدی گفــت کــه تــا 
زمانــی کــه اکلیــل حکیمــی در 
دادگاه حاضــر نشــود، او روی 
برخــی مســایل مهــم صحبــت 

نمی کنــد. 

ــدی،  ــرزاق وحی ــه عبدال وظیف
در زمســتان ســال ۱3۹۵ بــه 
اتهــام فســاد بــه تعلیــق درآمد.
موظــف  څارنوال/دادســتان 
ایــن قضیــه، در جلســۀ علنــی 
محکمــۀ ویــژه، گفــت کــه 
در  مداخلــه  بــه  وحیــدی 
امــور اداره تنظیــم خدمــات 
تقــرر  )اتــرا(  مخابراتــی 
ــت  ــدان موق ــرانه کارمن خودس
ــاش  ــا مع ــاور ب ــت مش و هف

گــزاف متهــم اســت.  
افــزود  موصــوف  همچنــان 
بــه  متهــم  وحیــدی  کــه 
ایجادسیســتم موقــت جمــع 
مالیــات  درصــد  ده  آوری 
خدمــات مخابراتــی اســت، 
کــه...    ادامــه صفحــه 6

»اعتبارازدسترفتهکمیسیونانتخاباتبرمیگردد«

دوستم نن له ترکیې

 نه افغانستان ته ستنېږي

صفحه 3

اگر امید شما برای استقالل به پول است، هیچگاه آنرا بدست نخواهید آورد.
 امنیت واقعی در این دنیا با دانش، تجربه و توانایی بدست می آید.

آریستول اناسیس

پروندۀ ایشچی ساتوری بر فرق دوستم؟
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صفحه 2



درحالـی کـه اکثـر سـران احـزاب سیاسـی 
نسـبت به انتخابـات پارلمانی در کشـور به 
دیـده شـک می نگرنـد و نگـران تقلب های 
تازه گـی  بـه  ارگ  هسـتند،  سیسـتماتیک 
نزدیـک  افـراد  از  یکـی  کـه  شـد  موفـق 
بـه خـود را بـه حیـث رییـس داراالنشـای 
کمیسـیون انتخابات برگزینـد. فرد برگزیده 
بـر  ناظـر  نهادهـای  از  بـه گفتـۀ بسـیاری 
انتخابـات و آگاهـان سیاسـی هـچ تجربـۀ 
اسـت  نظامـی  فـردی  نـدارد و  انتخاباتـی 
کـه در وزارت دفـاع کشـور کار می کـرده 
اسـت. درحالـی که در فهرسـتی که به ارگ 
فرسـتاده شـده بـود، نـام هـای کسـانی نیز 
بـوده که هـم قابلیت هـای مدیریتی خوب 
و هـم تجربـه انتخابـات را داشـته انـد. بـا 
وجـود این ها چرا ارگ ریاسـت جمهوری 
فـردی را برگزیـد کـه هیچ تجربـه کاری و 
حتـا فهمی از مسـایل انتخابـات ندارد؟ اگر 
ارگ ریاسـت جمهوری بـه انتخابات آینده 
چشـم ندوختـه اسـت، چـرا پس از مـاه ها 
تاخیـر چنیـن فـردی را در موقعیتـی بایـد 
قـرار دهـد کـه ماشـین عملیاتـی انتخابات 
خوانـده می شـود؟ حتمـا ارگ برنامه هایـی 
را در سـر دارد کـه بـه وسـیله ایـن فـرد و 
انتخابـات  او در کمیسـیون  نظیـر  افـرادی 
مـی خواهـد بـرآورده سـازد. در غیـر ایـن 
صـورت گماشـتن یـک فـرد بـی تجربـه 
در راس ماشـین عملیاتـی انتخابـات هیـچ 
توجیـه و تفسـیر دیگری نمی تواند داشـته 
باشـد. آقـای غنـی بـه صـورت کم سـابقه 
در حـال نفـوذ در نهـاد های مختلـف و از 
جملـه کمیسـیون انتخابـات اسـت و مـی 
خواهـد با اسـتفاده ازچنین نفـوذی افرادی 
را وارد پارلمـان بسـازد که برنامه های ارگ 
را تاییـد کننـد. تیمـی از بلـی گویـان که به 
هـر سـاز ارگ برقصنـد و کشـور را بیـش 
از پیـش بـه سـوی بحـران، سـؤمدیریت و 
پراکنـده گـی قومی و سـمتی سـوق دهند. 
چرا بیشـتر احزاب سیاسـی کشـور نسـبت 
اسـتند؟  نگـران  انتخابـات  برگـزاری  بـه 
ایـن نگرانـی از کجا نشـات گرفته اسـت؟ 
مثـل گلبدیـن حکمتیـار کـه  فـردی  حتـا 
بیشـتر وقـت در خدمـت هدف هـای ارگ 
قـرار داشـت در مـورد وضعیـت انتخابات 
نخواسـت کـه از ارگ حمایـت کنـد و در 

جبهـه مقابـل آن قـرار گرفت. ایـن احزاب 
سیاسـی اعالمیـۀ را نیـز نشـر کـرده انـد و 
برگـزاری  بـرای  را  مشـخصی  مـوارد  از 
انتخابـات سـالم و شـفاف ارایـه کرده انـد. 
آن هـا هـم چنیـن هشـدار داده انـد کـه در 
صـورت عدم پذیریش خواسـته های شـان، 
انتخابـات آینـده را تحریم خواهنـد کرد. با 
ایـن وجـود آقـای غنـی در یـک کنفرانس 
خبـری ایـن احـزاب را غیر مردمـی، بدون 
پشـتوانه و فاقد مشـروعیت سیاسـی عنوان 
کـرد امـا در عـوض خـودش را چنـان باال 
کشـید مثـل ایـن کـه در انتخابات گذشـته 
ریاسـت جمهوری نـه تنهـا آرای ۵0 جمع 
یـک را بـه دسـت آورده باشـد، بـل آرای 
او بـه انـدازه جمعیـت کشـور بوده باشـد. 
بـه چنیـن وضعیتـی مالیخولیایـی سیاسـی 
می گوینـد، کسـی کـه دچـار شـدید تریـن 
توهـم سیاسـی شـده باشـد و ندانـد که در 

چـه موقعیـت و وضعیتـی قـرار دارد. 
آقـای غنـی فکـر مـی کنـد بـا راه یافتن به 
ارگ ریاسـت جمهـوری دیگـر هیچ زور و 
توانایـی در جهـان بـا او مقابلـه کـرده نمی 
توانـد و او امپراتـور بـال منـازع افغانسـتان 
شـمرده می شـود. صحبت ها و سـخنرانی 
هـای آقـای غنی نیـز کمتر از یـک امپراتور 
نیسـت. او در ایـن شـب و روزهـا دچـار 
بیمـاری خـود بـزرگ بینی مدهش شـده و 
در خـواب چیزهای می بینـد که با واقعیت 
هـای جامعـه اصـال سـازگار نیسـتند. آقای 
غنـی فرامـوش کـرده کـه نیمـی از کشـور 
همیـن لحظـه از اداره او خـارج شـده و به 
وسـیلۀ طرفـدران جنـرال دوسـتم اداره می 
شـود. او فرامـوش کـرده که بیـش از پنجاه 
در صـد خـاک افغانسـتان همیـن لحظه در 
اختیـار بـرادران ناراضـی سیاسـی او قـرار 
دارد و پـای هیـچ سـربازی بـه ایـن منطقه 
رسـیده نمـی توانـد. آقـای غنـی فرامـوش 
کـرده کـه افغانسـتان زیـر مدیریـت او بـه 
دلیل سیاسـت هـای قومی و تفرقـه افکنانه 
اش، در انقطـاب سیاسـی و قومـی بـه سـر 
مـی بـرد و نزدیک اسـت کـه کشـور وارد 
فـاز تجزیـه شـود. بـا ایـن حال آقـای غنی 
و  پارلمانـی چشـم دوختـه  انتخابـات  بـه 
تصمیـم دارد کـه پارلمانـی مطابـق بـه میل 
و خواسـته هـای خـود بسـازد. آیـا چنیـن 

چیـزی ممکـن اسـت؟ بـدون شـک خیـر. 
مـردم افغانسـتان دیگر آن مردم سـی سـال 
پیـش نیسـتند که شـکار برنامه هـای قومی 
و زبانـی ارگ شـوند. دیگـر ایـن مـردم به 
سـاز هـر تفرقـه افکـن و تمامیـت خواهی 
نمـی رقصنـد. آقـای غنـی و تیـم او راهـی 
را انتخـاب کـرده انـد کـه عمال بـه نابودی 
شـان منجـر مـی شـود، حتـا اگـر حمایت 
هـای بـزرگ نظامی کشـورهای قدرتمند را 
با خود داشـته باشـند. مگر آن هـا فراموش 
کـرده انـد کـه در ایـن کشـور نظامـی بـر 
سـرقدرت بود کـه حمایت شـوروی وقت 
را بـا خـود داشـت؟ مگـر آن هـا از تاریـخ 
نیاموختـه انـد کـه اسـالف شـان بـا وجود 
داشـتن بـزرگ تریـن حمایـت هـای یـک 
قـدرت جهانی نتوانسـتند حتا خـود را نگه 
دارنـد؟ تـا چـه زمانـی بایـد تاریـخ تکرار 
شـود تا زمـام داران کشـور از آن بیاموزند؟ 
افغانسـتان در حـال حاضر بـه مدیرانی نیاز 
دارد کـه بدون داشـتن برنامه هـای قومی و 
تفرقـه افکنانه بـه فکر بهتر شـدن وضعیت 
باشـند. اکثـر مـردم بـه نـان خشـک شـان 
محتـاج انـد، آن گاه آقـای غنی خـود را در 
هیـات امپراتـور مـی بینـد. آیـا او از تلفات 
سـؤمدیریت  براثـر  کـه  کشـور  نظامیـان 
خـودش و جنرال های تحـت امرش بدون 
جنـگ و درگیـری قربانـی می شـوند، خبر 
دارد؟ آیـا از فـرار سـربازان چیـزی شـنیده 
اسـت؟ نـرخ دالر هـر روز در برابـر افغانی 
بـاال و باالتـر مـی رود، دلیـل آن چیسـت؟ 
زمانـی کـه آقـای غنـی وارد ارگ ریاسـت 
جمهـوری شـد یک دالـر امریکایـی معادل 
6۵ افغانـی بـود امـا حـاال بـه 74 افغانـی 
رسـیده اسـت. هـم پـا بـا آن بهـای مـواد 
خوراکـی در بازارهـا بـه صـورت سرسـام 
آوری افزایـش یافتـه اسـت. در چنین حال 
و هوایـی یـک کارمنـد عـادی دولـت کـه 
بیـش از ۹۵ درصـد نیـز کسـانی در دولـت 
کار مـی کننـد کـه جـز کارمنـدان عـادی 
هسـتند، بـا حقـوق نزدیک به هشـت تا ده 
هـزار افغانـی چگونـه زنـده گی مـی کند؟ 
آیـا آقـای غنی و تیـم او از حال وروز مردم 
خبـر دارنـد؟ در چنین وضعیتـی آقای غنی 
بـدون آن کـه صـدای کسـی را بشـنود، از 
برنامـه های فریبنده جوان سـازی سـاختار 
حکومت و توسـعۀ اقتصادی کشـور سخن 
مـی گویـد. واقعـا کـه بایـد به حـال چنین 

دولـت مردانـی افسـوس خورد.
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احمدعمران

ارگازانتـخابات
چـهمیخـواهـد؟

 

گفت وگوهـا میـان طالبـان و امریـکا از مدتـی بـه ایـن طرف 
آغـاز شـده اسـت. اگرچـه مقامات دولـت می گوینـد که هیچ 
برگـزار  افغانسـتان  دولـت  چشـم  از  دور  بـه  گفت وگویـی 
نمی شـود اما حاال دیده می شـود کـه دولت افغانسـتان در این 
گفت وگوهـا، کنـار گذشـته شـده اسـت. طالبـان سال هاسـت 
کـه عالقه منـد گفت وگوهـای رودررو بـا امریکایی هـا انـد و 
بـه نظر میرسـد کـه سال هاسـت کـه دیدارهـای پنهانـی میان 
مقامـات طالبـان و امریکایـی بـه شـکل های غیـر رسـمی در 
اینجـا و آنجا وجود داشـته اسـت؛ امـا حاال ایـن گفت وگوها 
بـه گونۀ رسـمی صـورت یافتـه اند. طالبـان با تاییـد این خبر 
کـه گفت وگوهـا میـان این گـروه و طالبان آغاز شـده اسـت، 
با حسـی از پیروزی خودشـان در روند دیپلوماتیک احسـاس 
غـرور می کننـد و دولـت افغانسـتان را در حـد یـک دولـت 
دست نشـانده نشـان می دهنـد. اما طـرف دیگر ایـن قضیه این 
اسـت کـه بـدون حضـور امریـکا هـم نمی شـود گفت وگوی 
صلـح آغـاز شـود یـا بجایـی برسـد و یاهـم نمی شـود کـه 
بـدون حضـور امریکا تغییراتی در سـطح جنگ در افغانسـتان 
پدیـد آیـد. واضـح اسـت کـه آتش بـس عیـد رمضان هـم به 
اسـاس توافـق امریـکا و طالبـان صـورت گرفته بـود و دولت 
افغانسـتان آن را اعـالن و عملـی کـرد و آتش بـس روز عیـد 
قربـان هـم بـه آسـاس همچـون تفاهمـی صـورت خواهـد 
گرفـت. یعنـی امریـکا از الـف تـا یـای مباحـث و جنـگ و 
صلـح افغانسـتان را در نظـر دارد. از ایـن رو اگـر امریکا وارد 
تعامـالت و مذاکراتـی بـا طالبـان می شـود در کنـار آنکـه بـه 
ایـن گـروه اعتبـاری در حـد یـک گـروه سیاسـی می بخشـد 
و دولـت افغانسـتان را کـه از همیـن اکنـون بـا چالش هـای 
داخلـی مواجه اسـت، بـا چالـش بیشـتر مواجه می سـازد؛ اما 
راه را بـرای گفت وگوهـای صلـح بـا طالبان باز می کنـد. زیرا 
پاکسـتانی ها در نظـر دارنـد کـه طالبـان بایـد بـا امریکایی هـا 
گفت وگـو کننـد و ایـن از جملـه ضمانت هایـی اسـت که آن 
کشـور در امـر صلـح بـا طالبـان در نظـر دارد و از آنجایـی 
کـه بن بسـت جنـگ افغانسـتان بـدون انفعطاف هـای طرف ها 
شکسـتنی نیسـت؛ ایـن مذاکـرات بـه عنـوان مقدمه یـی برای 
قابـل  می توانـد  گفت وگوهـا  میـز  بـه  طالبـان  کـردن  وارد 

باشـد. مطالعه 
چـرا  کـه  اسـت  ایـن  می شـود  مطـرح  کـه  سـوالی  امـا   
طالبـان وارد مذاکـره بـا دولـت افغانسـتان نمی شـوند؛ امـا بـا 
امریکایی هـا می خواهنـد گفت وگـو کننـد. تمسـک طالبـان به 
امریـکا بـرای گفت وگـو و مذاکـره ایـن اسـت که آقـای غنی 
بـه دلیـل سیاسـت های تفرقـه افگنانـه و انحصارگرایانـه اش، 
مبتنـی  اسـت؛ سیاسـت های  مواجـه  انتقادهـا  از  بـا موجـی 
بـر نیرنـگ و فریـب و خدعـه در عهـد و وفـا بـا شـریکان 
سیاسـی قـدرت، ایـن اطمینـان را از آقـای غنـی گرفته اسـت 
کـه در سـطح یـک طـرف قابـل ادعـا بتوانـد بـا مخالفـان 
مسـلح اش گفت وگـو کنـد. ناتوانـی آقـای غنـی در امر صلح 
و سـازنده گی از آنجـا ناشـی مـی شـود کـه او خـود در کنار 
مشـکالتی که وجود داشـت، چندیـن جبهه مخالـف دیگر را 
بـاز کـرده اسـت و نیـز سیاسـت های قوم گرایانـه اش بیشـتر 
بـه یـک دولـت شـکننده و در حـال زوال  را  ایـن دولـت 
معرفـی کـرده اسـت. عـدم مشـروعیت انتخاباتـی هـم دلیـل 
دیگـری بـر ناتوانایی هـا آقـای غنـی بـرای کار روی مسـایل 
کالن کشـوری از جملـه صلـح شـده اسـت. بـا این حسـاب 
امـا هنـوز هـم چیزی بـه نام دولـت در ایـن سـرزمین وجود 
دارد و آقـای غنـی و عبـداهلل در نظـر جامعه جهانـی به عنوان 
مسـووالن همیـن دولـت شـناخته می شـوند و یـک سـاختار 
ناتـوان بـه نـام دولـت در کشـور هسـت کـه بایـد وجـود آن 
در گفت وگوهـا مراعـات گـردد؛ امـا از جانبـی آقـای غنـی 
خـود سـبب بی نظـری بـرای دولتش شـده اسـت؛ زیـرا او با 
تمسـک بـه سیاسـت تنـگ قومی و خالـی کـردن حکومت از 
حضـور دیگـران حتا در سـطوح پایین، نشـان داد که او مردی 
برای حل مسـایل کالن افغانسـتان نیسـت و همین مسـاله هم 
طالبـان و هـم امریکایی ها را مامور مذاکرات مسـتقیم سـاخته 
اسـت. در نهایـت بـه بـاور مـا اگـر امریکایی هـا بخواهند که 
صلـح بـا طالبـان توسـط دولـت کنونـی صـورت بگیـرد، در 
آینـدۀ نزدیـک، ضلـع آقـای غنـی را شـامل ایـن مذاکـرات 
می کننـد؛ امـا اگـر بخواهنـد کـه گفـت و گـو بـرای صلـح یا 
کشـاندن طالبـان در دولتـی بـدون حضـور دولت غنی باشـد، 
ایـن گفت وگوهـا به شـکل مسـتقیم میـان طالبـان و امریکا به 
پیـش میـرود. به هـر صـورت روزهای آینـده نشـان می دهند 

کـه امریـکا بـا سرنوشـت سیاسـی افغانسـتان چـه می کند.

گفتوگویامریکا
باطالبانبهمعنایچیست؟
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ــد  ــر تاکی ــار دیگ ــدگان ب ــس نماین مجل
از  بیــش  بایــد  حکومــت  کــه  کــرد 
ــمال  ــان ش ــت معترض ــه درخواس ــن ب ای

نکنــد. بی اعتنایــی 
معترضــان شــمال خواســتار فراهم ســازی 
دوســتم،  جنــرال  بازگشــت  زمینــه ی 
بــه  ریاســت جمهوری  اول  معــاون 
نظام الدیــن  رهایــی  و  افغانســتان 
قیصــاری، فرمانــده ولســوالی قیصــار و از 

نزدیــکان جنــرال دوســتم هســتند.
ــس  ــس مجل ــی ریی ــوف ابراهیم عبدالرئ
نماینــدگان امــروز شــنبه 30 ســرطان/ 
ــت:  ــی مجلس،گف ــر در نشســت عموم تی
حکومــت بایــد مطابــق بــه قانــون در 
ــان  ــروع معترض ــت های مش ــر خواس براب
و  داده  نشــان  ســبز  چــراغ  شــمال 

بــردارد. عملــی  قدم هــای 
بــه  اشــاره  بــدون  ابراهیمــی  آقــای 
ــت: از ۱۹  ــتم گف ــرال دوس ــت جن بازگش
ــن طــرف تظاهــرات  گســترده  ــه ای روز ب
ــده،  ــدازی ش ــتان راه ان ــمال افغانس در ش
ــت  ــه خواس ــوز ب ــت تاهن ــی حکوم ول

ــت. ــداده اس ــخ ن ــان پاس آن
ــی بیشــتر از  ــه بی اعتنای ــرد ک ــد ک او تاکی
ایــن در برابــر خواســت معترضــان شــمال 
از آدرس حکومــت، »جفــا در برابــر ملــت 

افغانســتان اســت.«
نماینــدگان  برخــی  ایــن وجــود،  بــا 
مجلــس نیــز بــه شــدت از خاموشــی 
ــان  ــت معترض ــر خواس ــت در براب حکوم

ــد. ــاد کردن انتق
ــدوز  ــردم قن ــده م ــکان، نماین ــکریه پی ش

در مجلــس گفــت: عــدم پاســخ گویی 
حکومــت بــه خواســت معترضــان در 
بــه  بی انصافــی  و  بی عدالتــی  شــمال، 

ــت. ــان اس ــوق معترض حق
افزایــش  پــی  در  حــال  همیــن  در 
ناامنی هــا در کشــور، مجلــس نماینــدگان 
ــران  ــر وزی ــنبه 30 ســرطان/ تی ــروز ش دی
ــی  ــس عموم ــه و ریی ــی و داخل ــاع مل دف
ــه  ــخ گویی ب ــرای پاس ــی را ب ــت مل  امنی
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــده بودن ــرا خوان ــس ف مجل
مســئوالن امنیتــی بــرای پاســخ دهــی بــه 

ــدند. ــر نش ــس حاض مجل
پارلمانــی در  امــور  وزارت دولــت در 
ــدگان نگاشــته  ــس نماین ــه مجل ــه ای ب نام
ــه  ــی ب ــای امنیت ــران نهاده ــه س ــت ک اس
ایــن وزارت گفتــه انــد، آنــان هفتــه  پیــش 
ــیون های  ــاده ی کمیس ــت فوق الع در نشس
شــرکت  نماینــدگان  مجلــس  امنیتــی 
بخشــی  قناعــت  پاســخ های  کــرده، 
ــل  ــه دلی ــون ب ــد و اکن ــان داده ان ــه آن ب
مصــروف بــودن در مدیریــت جنــگ، 
ــوند. ــر ش ــس حاض ــه مجل ــد ب نمی توانن

اعضــای  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ایــن  اظهــارات  امنیتــی  کمیســیون 
فوق العــاده  نشســت  در  را  مســئوالن 
ــه موضــوع  ــد ک ــی ندانســته، می گوین کاف
ــک  ــه ی ــخگویی ب ــا در پاس ــی تنه امنیت
و  نمی شــود  خالصــه  کمیســیون 
مســئوالن امنیتــی بایــد بــرای تمــام ملــت 

باشــند. پاســخ گو 

ــران  ــی از تحلیل گ ــه برخ ــی ک درحال
سیاســی، بــاور دارنــد کــه آمــدن 
ســبب  کابــل  در  دوســتم  جنــرال 
برخــی نزاع هــای جدیــد خواهــد 
شــد؛ امــا برخــی از آگاهــان سیاســی 
می گوینــد بــا آمــدن دوســتم بــه 
کابــل اتفــاق خاصــی نمی افتــد. زیــرا 
ــی  ــای غن ــرای آق ــی ب دوســتم تعهدات

داده اســت. 
در همیــن حــال کارشناســان بــاور 
ــرال  ــی جن ــدۀ حقوق ــه پرون ــد ک دارن
دوســتم هــر آن ممکــن اســت کــه در 

ــود.  ــتفاده ش ــر او اس براب
آگاه  امرخیــل،  عتیــق اهلل  جنــرال 
ــد:  ــی می گوی ــی سیاس ــایل نظام مس
ممکــن اســت کــه بــا آمــدن دوســتم 
بــه کابــل، پرونــدۀ احمــد ایشــجی بــه 
ــجی  ــای ایش ــرا آق ــد؛ زی دوران بیفت
بارهــا از حکومــت خواســتار عدالــت 
ــر  ــه اگ ــار داده ک ــا اخط ــده و حت ش
پی گیــری  را  او  پرونــده  حکومــت 
بین المللــی  دادگاه  بــه  او  نکنــد، 

ــرد. ــد ک ــه خواه مراجع
روزنامــه  بــه  امرخیــل  جنــرال 
مانــدگار گفــت: اگــر دوســتم بــه 
راســتی خدمتــگار ایــن وطــن اســت، 
پــس بایــد پــس از ورد بــه افغانســتان، 
ــا  ــرود ت ــتانی کل ب ــه دادس مســتقیم ب
پرونــده اش بــه بررســی گرفتــه شــود. 
ایــن اظهــارات در حالــی صــورت 
مــی گیــرد کــه گفتــه مــی شــود 
هیاتــی از جانــب آقــای غنــی بــا 
دوســتم مذاکــره کــرده وعــد ســپرده 
ــک  ــس از ی ــدۀ او پ ــه پرون ــت ک اس
ــود.  ــته می ش ــاده اداری بس ــد س رون
ــدن  ــال آم ــر احتم ــر خب ــس از نش پ
ــی  ــل، برخ ــه کاب ــتم ب ــرال دوس جن
ــدن  ــه از آم ــا آن ک ــی ب ــاالن مدن فع
ریاســت جمهوری  اول  معــاون 
ــد  ــتند، می گوین ــن نیس ــدان مطمی چن
ــای  ــا آق ــاری ب ــد رفت ــد ب ــه پرون ک
ایشــجی بــه گونــه بنیــادی حــل 
وفصــل نشــده اســت؛ بنابرایــن رقبای 
ــی  ــد در هرفرصت ــی او می توانن سیاس
ــده را روی  ــن پرون ــاره ای ممکــن دوب

ــد. ــت گیرن دس
ایــن درحالی ســت کــه افــراد نزدیــک 
ــه  ــرال دوســتم روز گذشــته ب ــه جن ب
رســانه ها گفتــه انــد کــه قــرار اســت 
آقــای دوســتم روز یــک شــنبه یعنــی 

امــروز بــه افغانســتان برگــردد.
ــی  ــال م ــم س ــک و نی ــه ی ــک ب  نزدی
ــد از  ــتم بع ــرال دوس ــه جن ــود ک ش
ــر  ــی ب ــچی مبن ــد ایش ــای احم ادع
ــب  ــا او از جان ــی ب ــاری جنس بدرفت
ــر  ــه س ــه ب ــتم، در ترکی ــرال دوس جن

ــه  ــت ب ــرار اس ــون ق ــرد. او اکن می ب
ــج  ــوز نتای ــه هن ــی ک ــاس مذاکرات اس
نیســت،  معلــوم  روشــنی  بــه  آن 
دوبــاره بــه افغانســتان برگــردد و یــک 
ــی در افغانســتان  ــروه منســجم قوم گ

ــد. ــت کن ــاره مدیری را دوب
کــه  اســت،  روز  ده  از  بیشــتر 
چگونه گــی  ســر  بــر  گفت گوهــا 
بازگشــت آقــای دوســتم به افغانســتان 
ــا  ــن گفت گوه ــه ای ــان دارد. البت جری
در پــی اعتراضــات گســترده هــواداران 
آقــای دوســتم کــه نزدیــک بــه بیســت 
روز اســت در والیت هــای شــمالی 
ــان  ــتان جری ــرقی افغانس ــمال ش و ش

دارد، روی دســت گرفتــه شــد.
روز شــنبه 30 ســرطان/ تیــر، کاروانــی 
ــتم  ــرال دوس ــای جن ــان آق از نگهبان
ــه  ــان ب ــداد آن ــود تع ــه می ش ــه گفت ک
صدهــا نفر میرســد بــه کابل رســیدند. 
ــن در والیــت  ــراد پیــش از ای ــن اف ای
ــبرغان مســتقر  جوزجــان در شــهر ش
ــن  ــه ای ــد ک ــر میرس ــه نظ ــد. ب بودن
ورود  بــرای  را  آماده گی هــا  کاروان 
جنــرال دوســتم بــه کابــل گرفتــه 
انــد. اگرچــه شــک و تردیدهایــی 
ــل  ــه کاب ــت او ب ــوص برگش در خص
وجــود دارد امــا منابــع دولتــی تاکیــد 
ــر  ــل ب ــه کاب ــد کــه او )امــروز( ب دارن

می گــردد.
ــک عضــو مجلــس  ــکان ی شــکریه پی
ــی  ــت: تازمان ــروز گف ــده گان دی نماین
ــاز  ــه کشــور ب ــرال دوســتم ب ــه جن ک
نگــردد، تظاهرات کننــدگان در شــمال 
ــه  ــان ادام ــی ش ــات مدن ــه اعتراض ب

ــد داد. خواهن
بــه بــاور او اگــر آقــای دوســتم 
ــور  ــه کش ــنبه ب ــروز( یکش ــردا )ام ف
ــای  ــاالً تظاهرات ه ــردد، احتم ــاز گ ب
ــد. ــد ش ــف خواهن ــز متوق ــمال نی ش
بابــر  عنایــت اهلل  ایــن  از  پیــش 
جنــرال  دفتــر  فرهمنــد،  رییــس 
ــه او دوســتم  ــه اســت ک دوســتم گفت
فــردا / امــروز یک شــنبه از ترکیــه بــه 

بازخواهنــد گشــت. کشــور 
ــه در  ــت ک ــه اس ــد گفت ــای فرهمن آق
ــه ی گذشــته، رایزنی هــا  مــدت دوهفت
ــای  ــت آق ــوه ی بازگش ــر نح ــر س ب
ــت و  ــه داش ــور ادام ــه کش ــتم ب دوس
هــم اکنــون بــه نتیجــه رســیده اســت.
ــم در  ــی ه ــته غن ــه گذش ــل هفت اوای
یــک نشســت خبــری گفتــه بــود کــه 
احتمــال بازگشــت جنــرال  دوســتم به 
کشــور زیــاد اســت. آقــای غنــی بیــان 
ــده ی  ــه دادســتانی کل پرون داشــت ک
زیــر  را  دوســتم  آقــای  حقوقــی 
ــاالً  ــه و احتم ــاره گرفت ــی دوب بررس
آقــای دوســتم بــه کشــور بــاز گــردد.
ــت  ــتار بازگش ــتم خواس ــای دوس آق
آزادی  و  کاری اش  صالحیت هــای 
بــاز  و  قیصــاری  الدیــن  نظــام 
گشــت اش بــه عنــون فرمانــده پولیس 
ولســوالی قیصــار و فرمانــده خیــزش 
ــت. ــاب اس ــت فاری ــی در والی مردم
ــم  ــت ه ــه حکوم ــود ک ــه می ش گفت
بــرای آمــدن جنرال دوســتم شــرایطی 
گذاشــته و یکــی از ایــن شــرط ها 

ــت. ــدن او اس ــین ش خانه نش
حال باید منتظر شد و دید.

مجلس نماينده گان:

حکومتبیشازاینبهخواست
معترضانشمالبیاعتنایینکند

پروندۀ ایشچی ساتوری بر فرق دوستم؟
رييس دفتر جنرال دوستم: 

رایزنیهابرسربرگشتجنرالدوستمبهنتیجهرسیدهاست

گزارش
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ایــن  اســت؛  هنــر  یــک  خوانــدن  درس 
ــکار  ــوان آن را ان ــه نمی ت ــت ک ــی اس واقعیت
کــرد. درس خوانــدن بــه عنــوان یکــی از 
و  اصــول  یادگیــری،  اصلــی  ســتون های 
ــه شــود. ــد فراگرفت ــی دارد کــه بای راهکارهای
ــه  ــی اســت ک ــام جــم، بدیه ــزارش ج ــه گ ب
ــا بعضــی از شــیوه هایی کــه  ــدن ب درس خوان
اکنــون بیــن دانش آمــوزان رایــج اســت، بجــز 
ــدارد.  ــری ن ــره دیگ ــردن، ثم ــف ک ــت تل وق
آنهــا بایــد بداننــد درس خوانــدن هنــری 
اســت کــه ظرافت هــای خــاص خــود را 
دارد، در صورتــی کــه ایــن ظرافت هــا بــه کار 

ــی اســت. ــت حتم ــود، موفقی ــه ش گرفت
ــوط  ــا مرب ــن مهارت ه ــن ای ــی از مهم تری یک
بــه اســتفاده از فضــای کالس درس اســت، بــر 

ایــن اســاس:
و  حرف هــا  شــما  دادن:  گــوش  مهــارت 
صداهــا را می شــنوید، امــا معنایــش ایــن 
نیســت کــه آنهــا را درک می کنیــد. اگــر 
بخواهیــد گــوش بدهیــد، موضــوع فــرق 
می کنــد. هرچــه بادقت تــر گــوش دهیــد، 
بیشــتر موضــوع را درک می کنیــد. بــه جــرات 
ــف در  ــی و ضع ــه ناتوان ــت ک ــوان گف می ت
ــکالت  ــیاری از مش ــت بس ــوش دادن، عل گ

ــت. ــری اس ــی و یادگی ارتباط
شــما  پرســش های  پرســیدن:  مهــارت 
نشــان دهنده دقــت، ظرافــت، نکته ســنجی 
ــس از  ــت. پ ــری اس و مهارت تــان در یادگی
ــا  ــع و بج ــید و بموق ــیدن نترس ــوال پرس س

ــید. ــوال بپرس س
ــت برداری  ــت برداری: یادداش ــارت یادداش مه
ــب  ــر مطل ــه درک بهت ــه ب ــت ک ــی اس مهارت
می کنــد  کمــک  دانســته ها  تکمیــل  و 
درواقــع  دارد.  فــرق  جزوه نویســی  بــا  و 
ثبــت  انتخــاب و  یادداشــت برداری یعنــی 

ــم. ــدی و مه ــکات کلی ن
یــک  خالصــه  خالصه نویســی:  مهــارت 
مــرور از مطلبــی اســت کــه خوانده ایــد. 
درواقــع بیــان مجــددی اســت از نــکات 
ــان خــود شــما. یــک خالصــه  ــه زب ــی ب اصل
ــد؛  ــی باش ــکات اصل ــامل ن ــد ش ــا بای نه تنه
ــکات  ــان ن ــط می ــده رواب ــد بیان کنن ــه بای بلک
اصلــی هــم باشــد. خالصــه بایــد از انســجام 
برخــوردار باشــد، یعنــی ارتبــاط منطقــی بیــن 
ــان  ــه زب ــد و ب ــته باش ــود داش ــا وج جمله ه

ــود. ــته ش ــرد نوش ــود ف خ

عوامل فراگیری آسان
همیشــه عوامــل و شــرایطی وجــود دارد کــه 
یادگیــری را آســان و برخــی دیگــر آن را 
ــن  ــه یقی ــد. ب مشــکل و گاه غیرممکــن می کن
ــرای شــما مهــم اســت کــه ایــن عوامــل را  ب

ــید: بشناس
ــد،  ــن بیاموزی ــو احس ــه نح ــه ب ــرای آن ک ـ ب
بایــد بدانیــد جــزو کــدام دســته از فراگیــران 

ــتید. هس
جــزو بصری هــا، ســمعی ها یــا لمســی ها 
هســتید؟ 80درصــد از انســان ها از دســته 
بصری هــا هســتند؛ یعنــی زمانــی کــه مــوردی 
را ببیننــد، بیشــترین تاثیــر را از آن می پذیرنــد. 
دســته ســمعی ها زمانــی کــه مــوردی را 
ــپرده  ــر س ــه خاط ــر ب ــنوند، آن را بهت می ش
ــدن و  ــد خوان ــا بلن و موضــوع آموزشــی را ب
تکــرار کــردن یــاد می گیرنــد. دســته لمســی ها 
ــر  ــن نوشــته اند، بهت هــم آنچــه را پیــش از ای
ــن اســت  ــت ای ــه خاطــر می ســپارند. واقعی ب
کــه بیشــتر افــراد مخلوطــی از ایــن گروه هــا 
هســتند و بــه همیــن علــت هــم بســیار مهــم 
ــق  ــدام دســته متعل ــه ک ــد ب ــه دریابی اســت ک
هســتید تــا بتوانیــد بهتریــن روش هــا را بــرای 

ــد. ــه کار گیری ــن ب آموخت
ـ نکتــه بســیار مهــم دیگر آن اســت که انســان 
ــی بهتریــن یادگیــری را  ــد در چــه مکان دریاب
دارد. بــرای بســیاری از افــراد اتــاق شــخصی 
خودشــان در کنــار میــز تحریــر، روی صندلــی 
بــرای  جــا  بهتریــن  تختخــواب،  در  یــا 
ــه  ــم در کتابخان ــی ه ــت. برخ ــری اس فراگی
ــاد  ــر ی ــلوغ بهت ــای ش ــک ج ــی در ی ــا حت ی
ــوع محیطــی  ــد چــه ن ــد دریابی ــد. بای می گیرن
ــر  ــما تاثی ــری ش ــر روی یادگی ــور موث ــه ط ب

دارد.
ـ از باالتریــن میــزان بازدهــی خــود اســتفاده 
کنیــد: یــک عامــل مهــم دیگــر کــه نبایــد بــه 
ــت.  ــان اس ــت زم ــید، کیفی ــه باش آن بی توج
می توانیــم  کــه  دارد  وجــود  زمان هایــی 
بیشــترین بازدهــی را داشــته باشــیم و مقاطعی 
می توانیــم  فقــط  آنهــا  طــی  کــه  دیگــر 
کارهــای معمولــی و روزمــره را انجــام دهیــم. 
بنابرایــن ســعی کنیــد درک کنیــد کــه آیــا طی 
ــا  ــد ی ــا شــب بهتریــن بازدهــی را داری روز ی

در چــه زمان هایــی از روز یــا شــب بیشــترین 
توانایــی بــرای یادگیــری در وجــود شــما 
نهفتــه اســت؟ ســعی کنیــد کارهای دشــوار را 
ــی  ــزان بازده ــن می ــه باالتری ــی ک در زمان های

ــد. ــام دهی ــد، انج را داری
ــد:  ــت دهی ــود اهمی ــی خ ــرمایه زمان ــه س ـ ب
چگونــه  کــه  بیاموزیــم  می توانیــم  کجــا 
بــا زمــان مقتصدانــه رفتــار کنیــم؟ ایــن 
ــه  ــت ک ــم اس ــدازه مه ــان ان ــه هم ــی ب توانای
ــخنوری.  ــر س ــا هن ــان ها ی ــت انس ــر هدای هن
توانایــی اســتفاده درســت از زمــان تــا انــدازه 
ــما  ــدن ش ــا نش ــدن ی ــق ش ــادی در موف زی
رفتــار  البتــه چگونگــی  اســت،  اثرگــذار 
بــا زمــان را می تــوان آموخــت. بنابرایــن 
مراقــب باشــید کــه هیچ کــس زمــان را از 
شــما نــدزدد. همیشــه در اطــراف مــا افــرادی 
وقــت  هــدردادن  در  کــه  دارنــد  وجــود 
دیگــران قهــار هســتند. پــس از ســرمایه 
ــی  ــرا زمان ــد، زی ــت کنی ــود مراقب ــی خ زمان
ــل  ــه طــور غیرقاب ــد، ب ــه آن را هــدر داده ای ک
بازگشــتی از دســت شــما رفتــه و وقــت فقــط 

ــت. ــی اس ــه زندگ ــت، بلک ــال نیس ط
ــد:  ــده دوری کنی ــات تخریب کنن ـ از احساس
ســعی کنیــد احســاس تــرس را در خــود 
ــث  ــان باع ــت در انس ــید. وحش ــادل بخش تع
و  فــرار  مکانیســم  هورمون هــای  ترشــح 
ــی یادگیــری  ــز می شــود و بشــدت توانای گری
همچنیــن  می کنــد،  محــدود  را  تفکــر  و 
ــم،  ــد خش ــری مانن ــرب دیگ ــات مخ احساس
حســادت و نفــرت نیــز می توانــد فرآینــد 
یادگیــری را مختــل کنــد. ســعی کنیــد از 
ــده ای  ــای بازدارن ــر زمزمه ه ــان در براب خودت
ــده اســت،  ــی پیچی ــن موضــوع خیل ــد ای مانن

ــد. ــت کنی مراقب
ــد  ــاد بگیری ــد: ی ــرادادن را بیاموزی ـ گــوش ف
بــه دقــت گــوش فرادهیــد. گــوش دادن 
ــذب  ــط ج ــه فق ــت ک ــی اس ــح موهبت صحی
اطالعــات غیرفعاالنــه نیســت، بلکــه بیشــتر از 
آن نوعــی فعالیــت فکــری فشــرده اســت، در 
مقــام یــک شــنونده آگاهانــه تجربــه می کنیــد 
کــه چگونــه افق هــای دیــد و آگاهــی و 
مطمئــن  دهیــد.  گســترش  را  تجربه تــان 
باشــید گــوش دادن درســت در بیشــتر مواقــع، 
بیشــتر از ســخن گفتــن بــرای شــما ســودآور 

ــت. اس

ــا  ــر پیشــرفت خواهیــد کــرد : اگــر ب ــا ایــن ابزارهــا ســریع ت ب
وجــود کار ســخت و تــالش فــراوان، هنــوز بــه خیلــی از رویاهــای 
خــود دســت پیــدا نکــرده ایــد و حــس مــی کنیــد رونــد پیشــرفت 
ــته  ــن نوش ــد. در ای ــه کنی ــته را مطالع ــن نوش ــت، ای ــد اس ــما کن ش
ســعی کــرده ایــم ابزارهایــی معرفــی کنیــم کــه شــما را ســریعتر بــه 

ــا مــا همــراه باشــید : موفقیــت نزدیــک میکننــد. ب
بســیاری از مــا زیــاد کار مــی کنیــم و حــس مــی کنیــم دو یــا ســه 
ــا  ــم. ام ــدا میکنی ــی دســت پی ــای واالی ــگاه ه ــه جای ــر ب ــال دیگ س
ــن  ــواره ای ــد و هم ــاق نمــی افت ــن اتف ــا ای ــی ه ــرای خیل معمــوال ب
ــی پیشــرفت  ــه در زندگ ــه چگون ــد ک ــی مان ــی جــواب م ــئوال ب س

ــم؟ کنی
ــا  ــی درون م ــدای منف ــا ن ــا ب ــدادن کاره ــه ن ــات نتیج ــی اوق گاه
ــه احســاس شکســت و  ــی شــود ک ــث م ــی شــود و باع ــب م ترکی
ــان ســخت مــی  ــه بعــد دیگــر کارم ــم. از اینجــا ب ســرخوردگی کنی
ــوند. ــی ش ــد م ــری ناپدی ــس از دیگ ــی پ ــان یک ــود و آرزوهایم ش

ــی  ــای معمول ــی از آدمه ــه یک ــم، ب ــالش برداری ــت از ت ــی دس وقت
ــل مــی شــویم. همــان کســانی کــه هیــچ آرزوی  ــان تبدی دور و برم
بزرگــی ندارنــد و فقــط بــرای گذرانــدن زندگــی کار و تــالش مــی 

کننــد.
ــا پاییــن اســت و  چــرا ایــن اتفــاق مــی افتــد؟ چــون بهــره وری م
ــن  ــم. همی ــم، نتیجــه نمــی گیری ــی گذاری ــه م ــی ک ــه زمان نســبت ب
ــردن  ــرفت ک ــود از پیش ــی ش ــث م ــه باع ــت ک ــن اس ــه گرفت نتیج

ــویم. ــرف ش منص
ــرد  ــم ک ــی خواهی ــما معرف ــه ش ــی را ب ــا ابزارهای ــته م ــن نوش در ای
کــه بــا بــه کار گیــری آنهــا مــی توانیــد حرکــت خــود را بــه ســمت 

پیشــرفت و موفقیــت ســرعت ببخشــید.
ــم،  ــی گیری ــر نتیجــه م ــا بیشــتر شــود، ســریع ت ــره وری م ــر به اگ
نتایــج بیشــتری هــم مــی گیریــم و پرانگیــزه تــر بــه راهمــان ادامــه 

ــم داد. خواهی
اولین ابزار: چرا تالش می کنید؟

همیشــه در ســخت تریــن و ناامیدکننــده تریــن شــرایط از خودتــان 
بپرســید: چــرا تــالش مــی کنیــد؟

اگــر بــرای ایــن ســوال پاســخی نداریــد، هرچــه زودتــر یــک پاســخ 
قــوی بــرای آن پیــدا کنیــد و بعــد از خودتــان بپرســید کــه آیــا پاســخ 

شــما بــه انــدازه کافــی بــزرگ هســت یــا خیــر؟
هرچــه دلیــل تــالش کــردن شــما بزرگتــر باشــد، انگیــزه شــما بــرای 
پیشــرفت بیشــتر مــی شــود. حتمــا شــنیده ایــد: کســی کــه چرایــی 
ــرای چگونگــی انجــام  ــی ســریع راهــی ب ــد، خیل ــش را بدان کارهای

دادن آنهــا پیــدا مــی کنــد.
ــان  ــد، از خودت ــده ای ــته ش ــل کار خس ــه در مح ــی ک ــال هنگام مث

ــم؟ ــی کن ــالش م ــرا ت ــید چ بپرس
ــه  ــرای اینک ــال: ب ــد؛ مث ــزی باش ــر چی ــد ه ــی توان ــما م ــخ ش پاس
قســط و اجــاره خانــه را بدهــم، بــرای اینکــه زندگــی خوبــی بــرای 
فرزندانــم بســازم، بــرای خریــد ماشــین کار مــی کنــم، بــرای اینکــه 

ــروم تــالش مــی کنــم و… ــه ســفر ب ــواده ام ب ــا خان ــاه بعــد ب م

بخش نخست

بخش نخست

دانشگاه
 و درس خـوانـدن درست
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هنر هندسی
اشکال  و  الگوها  شامل  اسالمی  هنر  دوم  عنصر 
هنر  دلیل  دو  به  مسلمان  هنرمندان  است.  هندسی 
هندسی را استفاده و گسترش دادند: دلیل اول این 
بود که جایگزینی را برای تصاویر ممنوع موجودات 
زنده فراهم می آورد. اشکال  هندسی انتزاعی بویژه 
را  آنها  زیرا  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  مساجد  در 
به تفکر روحانی تشویق می کرد، برخالف تصاویر 
تمایالت  به  بیشتر  را  توجه  که  زنده  موجودات 
خداوند.  خواست  تا  داد  می  سوق  موجودات 
به  و  شد  مسلمانان  هنر  اساس  هندسه  بنابراین 
را  خالقیتشان  و  تخیل  که  داد  می  اجازه  هنرمندان 
هنر  از  جدیدی  فرم  بگیرند.بنابراین  کار  به  آزادانه 
به وجود آمد که بر اساس اشکال و تصاویر ریاضی 
مانند دایره، مربع و مثلث شکل گرفت.  دلیل  دوم 
و  پیشرفت  هندسی  هنر  گسترش  و  توسعه  برای 
بود.کشفیات  اسالم  دنیای  در  هندسه  علم  جایگاه 
 Top( 8اخیر در مورد طومارهای موزه توپ کاپی
Kape(، که به قرن ۱۵ برمی گردد نشانگر استفاده 
و  هنرمندان  توسط  هندسی  اشکال  سیستماتیک  ی 
دادند که صنعت  نشان  آنها  معماران اسالمی است. 
برای  بسیاری  نظری  قوانین  مسلمان،  مبتدی  کاران 
استفاده از اشکال هندسی در زیباشناسی ابداع کردند 
بر  مبنی  را  شناسان  شرق  از  بسیاری  ادعاهای  و 
اینکه پیشرفت هنر هندسی مسلمانان تصادفی بوده، 
.)۱8۹۹e.g.H.Saladin،کردند)اچ.ساالدین رد 
به مفهوم و هنر  بیشتر مربوط  هنر هندسی اسالمی 
»آثار  شود:  می  تعریف  اینگونه  که  است  آرابسک 
و  مناسبند  صاف  سطوح  برای  که  تزیینی ای  هنری 
شامل طرح های هندسی متقاطع چند ضلعی، مدور 
 ( باشند.  می  منحنی«  و  پیچیده  هم  در  خطوط  و 

دیکشنری علم وتکنولوژی چمبرز،۱۹۹۱(
هم  به  زیاد  عناصر  و  اجزا  شامل  آرابسک  الگوی   
مستقل  اگرچه  جز  هر  باشد.  می  متقاطع  و  پیوسته 
و کامل است اما بخشی از کل را تشکیل می دهد. 
رایج ترین استفاده از هنر آرابسک، از یک الگوی دو 
پوشاند،  می  را  که سطح  است  شده  تشکیل  بعدی 
بورگویین  تزیینات سقفها، دیوارها، فرش ها.  مانند 
با مطالعه 200 نمونه، به این نتیجه رسیده   )۱87۹(
مالحظه  قابل  دانشی  به  هنری  روش  این  که  است 
باید  نیاز دارد که استادان این هنر  از هندسه عملی 
بدانند. از نظر او طراحی آرابسک از یک سیستم رسا 
و مدور و کامال توانا تشکیل شده است تا نهایتا به 
یکی از عناصر نه ضلعی ساده تقلیل یافته است. این 
طرح ممکن است از خطوط راست، خطوط منحنی، 
و یا ترکیبی از هر دو خطوط ایجاد شود. گفته شده 
است که لیوناردو داوینچی هنر آرابسک را مجذوب 
کار  برای  را  زیادی  بسیار  زمانهای  و  یافته  کننده 
کرده  پیچیده صرف  های  طرح  این  روی  بر  کردن 
آرابسک  های  Briggs(طرح  است)بریگس۱۹24، 
از ساقه،  استفاده  با  تزیین شود،  با گل  توانسته  می 
برگ، یا گل در حد یک کار هنری متوسط یا تلفیقی 
از هنر منقش به گل و اشکال هندسی باشد.اشکال در 
هم پیچیده و حرکات منسجم و یکپارچه و مجذوب 
کننده حاکی از بی نهایت بودن احساس اندیشمندانه 
اعماق حضور  به  را  تماشاگر  که  است  متفکرانه  و 
 .)Al-Alfi دهد)االولفی۱۹6۹  می  سوق  خداوند 
دابری )Dobree ۱۹20( تاثیرعمیق هنر آرابسک را 
توجه  تنها  نه  آرابسک  طرح  کند:  می  بیان  اینگونه 
افراد را به  موضوعی معین معطوف می دارد، بلکه 
می  جان  و  روح  خدادادی  ذهنی  های  استعداد  به 
نوعی  و حتی  تخیلی  اثر  نوع  یک  آرابسک  بخشد. 
خود هیپنوتیزم است بطوری که شیفتگان را به سوی  
مکه رهنمون می سازد. بدین طریق این افراد زمانی 
که با آن مواجه می شوند، غرق در افکارشان شده 
و مبهوت طرح های منظم بکار رفته در این مکان 
مقدس می گردند و ذهنشان را از تعلقات مادی آزاد 
می کنند کامال آشکار است که هنر هندسی توسعه، 
گسترش و شهرت خود را مدیون هنرمندان مسلمان 
بوده است، اگرچه هنوز منشا پیدایش این هنر جای 
بحث و گفتگو و تعمق دارد. ادعاهایی وجود دارد 
در  ابتدایی  هندسی  اشکال  تزیینات  اینکه  بر  مبنی 
مصر باستان، بین النهرین، فارس، سوریه و هند دیده 
برجسته هنر هندسی،  ،طرح  مثال  برای  است.  شده 
مصر  نژاد  ها)از  قبطی  توسط  ای  گسترده  طور  به 
باستان( طراحی شده اما مسلمانان در تمام دوران در 
. )Gayet ۱8۹3،این هنراستاد و ماهر بودند)گایت

 
هنر خوشنویسی

مسلمانان  توسط  که  هنر  تزیینی  شکل  سومین 
گسترش پیدا کرد هنر خوشنویسی بود که از حروف 
هنر  این  کرد.  استفاده  تزیینی  صورت  به  نوشتاری 
گاهی با اشکال هندسی و طبیعی تلفیق می شد.مانند 
دیگر هنرهای اسالمی، محققان غربی تال ش کردند 
خطاطی  هنر  به  را  مسلمانان  خوشنویسی  هنر  تا 
از حروف  تزیینی  فرهنگها ربط دهند.استفاده  دیگر 
)خوشنویسی(در ژاپن و چین حوزه ای مورد عالقه 
برای آنها بود. طبق این نظریه ها، این گونه ادعا می 

اسالمی،  خوشنویسی  هنر  پیشرفت  عامل  که  شود 
چینی ها هستند. اما طبق یافته های آثار هنری کوزه 
گری در قاهره باستان)الفوستات، Al-Fustat( این 
است)کریستی- معقول  نا  و  معنی  بی  کامال  نظریه 
دلیل  هرگونه  فقدان  رغم  علی   .)۱۹22,Christic
وجود  مشخصی  مورد،شواهد  این  در  شده  اثبات 
زبان  دو  بین  که  ای  گسترده  تفاوت  بر  مبنی  دارد 
طرح  دارد.  وجود  آنها  نوشتاری  حوزه  و  شیوه  در 
و  اسالمی  خوشنویسی  هنر  میان  ارتباطی  نوع  هر 
درست  است.  تصور  از  دور  باستانی  های  فرهنگ 
است که خوشنویسان مصر باستان بطور گسترده ای 
نقاشی می کردند  از اشکال خطی بر روی دیوارها 
نداشته  تزیینی  جنبه  تصویری  خوشنویسی  این  اما 

است)بریگس،۱۹24(.
گسترش هنر خوشنویسی به عنوان یک هنر تزیینی 
به چند عامل بستگی دارد. اولین عامل که مهمترین 
مسلمانان،  مقدس  کتاب  به  شود  می  مربوط  است 
قرآن که در آن خداوند یاری الهی را به کسانی که 
قرآن بخوانند و آن را ثبت کنند وعده می دهد. طبق 
اهمیت  دانش،  از  سمبلی  عنوان  به  قلم،  زیر،  آیه 
خاصی دارد: »بخوان! و بدان که پروردگار تو کریم 
ترین کریمان عالم است، آن خدایی که بشر را علم 
نوشتن به قلم آموخت، و به آدمی آنچه را که نمی 

دانست تعلیم داد«)سوره فلق – آیات 3 تا ۵(
اسالمی  خوشنویسی  هنر  که  دهد  می  نشان  این 
آوری  یاد  همچنین  بلکه  نیست  تزیین  برای  صرفا 
قرآنی  آیات  است.  ذکرخداوند)اهلل(  و  پرستش   و 
اساسا بر محور پرستش۹ خدا و شامل تضرع است 
و یا تعدادی از صفات خداوند وپیامبرش را توصیف 
را  عربی  خوشنویسی  هنر  که  دوم  عامل  کند.  می 
در  عربی  زبان  اهمیت  دهد،  می  جلوه  رنگ  پر 
اسالم است. استفاده از زبان عربی برای نمازگزاران 
الزامی ست و عربی هم زبان قرآن است و هم زبان 
همیشه  عربها  بهشت)رایس،۱۹7۹Rice(.به عالوه 
از  عالقه  این  که  داشتند،  نوشتن  به  زیادی  عالقه 
می  ناشی  قائلند  شعر  و  ادبیات  برای  که  ارزشی 
شود. روایتی از پیامبر اسالم نقل شده مبنی بر اینکه: 
اسباب  از  یکی  که  زیرا  باش  زیبا  نوشتار  پی  »در 
علی  )حضرت  چهارم  خلیفه   و  است«.  معیشت 
» خط  داد:  نظر  اینگونه  )ع((،در مورد خوشنویسی 
کند«  می  تقویت  را  پارسایی  و  تقوا  وضوِح  زیبا 
بر  افزون  جابری،۱۹74(   از  روایت  دو  هر  )راوی 
این، به بعضی از حروف، اسماء و جمالت، قدرتی 
رمزآلود نسبت داده شده است که می تواند انسان را 
موجب  نیز  امر  کند.این  محافظت  شیطان  مقابل  در 
گسترش خوشنویسی گشته است. هنر خوشنویسی 
در زبان عربی اساسًا به دو شیوه نوشته می شود۱0. 
از  اسم  این  که  باشد  می  کوفی  خط  روش  اولین 
شهر کوفه گرفته شده است، شهری که این شیوه در 
آنجا ابداع شد توسط کاتبانی که سرگرم رونوشت از 
مجموعه  کتاب قرآن بودند۱۱. حروف خط کوفی 
معماری  سبک  با  که  است  شکل  مستطیلی  طرحی 

تناسب دارد.
هنر  عربی،  خط  به  خوشنویسی  روش  دیگر 
خوشنویسی نسخ است.این روش قدیمی تر از خط 
کوفی است با این حال، شبیه خطوطی است که در 
نوشتار و چاپ عربی مدرن از آنها استفاده می شود.
ویژگی این خط اشکال َدَورانی و خطوط شکسته آن 
است. خط نسخ از کوفی مشهورتر است و اساسا به 
وسیله  عثمانی ها گسترش پیدا کرد)جابری،۱۹74(.

تاثیر هنر اسالمی بر هنر اروپا
به طور کلی نفوذ و اشاعه عناصر هنر اسالمی به اروپا 
و بقیه دنیا به سه روش اتفاق افتاده است. اولین آنها 
هنری  موضوعات  بازتولید  طریق  از  مستقیم  تقلید 
مشابه و فرم های مشابه است.به عنوان مثال، تقلید 
از یک موضوع هنری مانند هنر سفال در اسالم که 
در هنر اروپایی از ان نسخه برداری شده است.البته 
دارد.  تقلیدهای هنری وجود  این  از  بسیاری  موارد 
شاید یکی از موثق ترین این تقلیدها به طور گسترده 
دوران  در  کوفی  خط  از  برداری  نسخه  به  مربوط 
رنسانس و قرون وسطی  در هنر اروپایی باشد. طبق 
کوفی  خط  نسخ   )۱۹22,Ghristic(کریستی نظر 
قاهره- مصر  در  تالون، ساخته شده  ابن  در مسجد 
در سال 87۹،یکبار دیگر در سبک معماری گوتیک 
برای اولین بار در فرانسه ایجاد شد، و بعد در بقیه 
لتابی)۱۹04  پروفسور  کرد.  پیدا  گسترش  اروپا 
روی  بر  شده  کاری  کنده  های  طرح   )Lethaby
 Le(پوی ِل  جامع  کلیسای  در  چوبی  های  درب 
فرانسه و دیگر دربهای کنده کاری شده  puy( در 
 )La Vavte Chillac( کلیسای ال ویوت شیالک
»گن  کاری  کنده  استاد  توسط  که  نزدیکی،  آن  در 
فردوس«)Gan Fredus(به همان ترتیب در مسجد 
ابن تولون ایجاد شده است را به هم نسبت می دهند.
 )Amalfi(این ارتباط به ارتباط خاص شهر آمالفی
که در آن زمان با قاهره دوران فاطمی داشته است، 
نسبت داده می شود. این طور استنباط می شود که 
دیدار تاجران آمالفی از قاهره خود عامل انتقال نقش 

بوده  اروپا  به  اسالمی  تزیینی  و  هنری  نگارهای  و 
است.

از  بسیاری  در  اسالمی  هنر  از  هایی  نشانه  و  آثار 
ساختمانهای مذهبی در جنوب فرانسه، در منطقه ای 
است.  شده  یافته   )Midi(میدی نام  به  معروف 
این ساختمانها که  از  تزیینی  از طرح های  فهرستی 
است شامل  کرده  آوری  )Male,۱۹28( جمع  مال 
گنبدهای نعلی شکل و چند الیه ا ی و چند رنگی 
است. مال معتعقد است که آنها از آثار هنری اندونزی 
نسخه برداری شده اند. رد پای تاثیر هنر اسالمی نیز 
در وست مینستر در انگلستان نیز دیده شده است و 
نیز گروهی از اشکال تزیینی به صورت پنجره های 
شیشه ای رنگی ابتدایی ساخته شده است)لتابی۱۹04 
دارد،  وجود  نیز  دیگری  چیزهای   .)Lethabl,
برجسته،  ی  ستاره  هشت  مانند  تزیینی  های  طرح 
عثمانی  گل های  با  منقش  های  طرح  استاالکتیت، 
الحمرا  کاخ  هندسی  اشکال  میخک(و  و  الله  )گل 
از عناوینی را  اما لیست کوچکی  اینگونه?اند،  همه 
فراهم می آورند که اروپایی ترین آثار هنر را ایجاد 
کرده اند)بنگرید به فکری،?۱۹34(.۱2 افزون بر این 
اعتقاد رایجی وجود دارد مبنی بر اینکه قاب بندی 
خاستگاهی  گوتیک  هنر  در  هندسی  تزیینی  های 
تاثیر  راه  دومین   .)Marcais۱۹4۵( دارد  اسالمی 
از طریق شبکه ی  اروپا  هنر  بر  اسالمی  آثار هنری 

این  بوده است.در  ارتباطات جمعی  نقل و  حمل و 
به صورت خاص  اسالمی  هنر  از  موضوعی  مورد، 
در اروپا به روش متفاوتی کپی برداری  شده است. 
از کارهای هنری اسالمی  مثال، موضوعی که  برای 
در اروپا تقلید شده است هنر سرامیک)کاشی کاری( 
سازی  مجسمه  و  نساجی  در  توان  می  که  است 
این  از  البته مثالهای زیادی  اروپایی به وضوح دید. 
است  جامع  و  فراگیر  بسیار  که  تقلید  و  انتقال  نوع 
وجود دارد که نمی توانیم در اینجا و در این مختصر 
بیان کنیم. بیان نمونه ای ازتقلید طرح های آرابسک 
باشد. طبق نظر وارد  این مورد کافی  می بایست در 
دوران  در  اروپا،  تزیینی  آثار  ۱۹67(غنای   Ward(
رنسانس مدیون سبک آرابسک است. سبک آرابسک 
و دیگر طرح های اشکال هندسی اسالمی، هنر های 
به کار رفته در سالن ها، اتاق های پذیرایی و سالن 

اجتماعات اروپایی را پر کرده بود.
توضیح نوع سوم انتقال هنر اسالمی به اروپا بسیار 
اسالمی  تزیینی  آثار  نوع،  این  در  باشد.  می  مشکل 
تدریج  به  بلکه  تقلید،  نه  و  است  شده  کپی  نه 
کرد.  می  القا  را  نو  هنر  از  خاصی  روش  پیشرفت 
شواهد بسیاری وجود دارد دال بر اینکه هنر اسالمی، 
بخصوص طرح های آرابسک، الهام بخش دو سبک 
باروک)نوعی سبک دکوراسیون  اروپایی روکوکو و 
که در قرن ۱8 در اروپا رایج بود( بوده است، سبک 
قرن های ۱6 و ۱8 مشهور شدند)ج بین  که  هایی 

معماری  سبک   .)۱۹6۵,Jairazbhoy،ابرازبهوی
روکوکو شامل تزیینات خطوط منحنی زیبا و مجلل 
ترکیبی از خطوط پر پیچ و خم ذهنی شبیه طومارها 
این  است.  آرابسک  های  طرح  و  متقاطع  ،خطوط 
و  گسترش  فرانسه  در   ۱8 قرن  در  معماری  سبک 
بعد به آلمان و اتریش رسید. منشا این سبک در کاخ 
اسالمی جعفریه)معروف به کاخ حدید( می باشدکه 
با  است،  ساخته شده   ۱۱ قرن  در  اسپانیا  در شمال 

مقدمه ای 
برهنر 

اسالمی

بخش سوم و پایانی

 نویسنده: رباح سعود -
 ترجمه سمیرا ملک پور

طاق های سر پوشیده به روشی شبیه به سبک تزیینی روکوکو )جابرازبهوی(. مثال 
های دیگری از این سبک«روکوکو به روش هنر اسالمی »در مسجد بزرگ تلمسان 
در الجزایر که در سال ۱۱36 ساخته شده است، دیده می شود. همچنین در معماری 
باروک می توان رد پایی از هنر اسالمی را مشاهده کرد. مطابق بعضی منابع )برای 
معنی »سطح  به  بورقا،  کلمه عربی  از  »باروک«مشتق  مثال، جابرازبهوی،۱۹6۵(کلمه 
معنی  به  که  باشد  می  نیز  پرتقالی  زبان  در  باروکو  کلمه  اصل  که  است  ناهموار« 
تزیینی?ای  نگارهای  و  نقش  از  باشد. مسلمانان  منظم«می  نا  »مروارید شکل گرفته 
است.  بوده  قرن ۱2  اوایل  در  باروک  معماری  ویژگی سبک  که  کردند  می  استفاده 
 )Al-moravid( این نقش و نگارهای تزیینی در دوره زمامداری حاکمان مرابطون
از  اندلس در سالهای ۱062 و ۱۱۵0 حکومت می کردند،  و  آفریقای شمالی  بر  که 
شهرت خاصی برخوردار شدند. عالوه بر آنچه در باال مطرح شد، بسیاری از روش 
های تزیینی پیچیده، شامل تلفیقی از طاق های متقاطع با پوشش آینه جیوه ای، شبیه 
پنجره ی توری مشبک وجود دارد که در کاخ جعفریه و به همین ترتیب در مسجد 
تلمسان)۱۱36(، و دانشگاه القرویین، در مراکش بین سال های ۱۱3۵ و ۱۱43، دیده 
می شود.از دیگر نمونه ها می توان مسجد بزرگ و بیمارستان دیوریگی  را در ترکیه 
نام برد که بنای آن در سال ۱22۹ کامل شد. در این بیمارستان به معماری باروک از 
لحاظ دکوراسیون و تزیینات شباهت قابل مالحظه ای وجود دارد به طوری که تصور 
می شود حتی قدمت آن به 400 صد سال پیش برمی گردد.                              

 
نتیجه

اساس  بر  که  است  اسالمی  هنر  بر ویژگی خاص  تاکید  مقاله،  این  از  اصلی  هدف 
باورها، اعتقادات مذهبی و ارزش های فرهنگی، به تصویر کشیدن موجودات زنده 
و انسان را حرام دانسته است. مهمترین ویژگی دیگر اینست که دین اسالم تصاویر 
مذهبی را ممنوع ساخته است. در اسالم پرستش تنها از آن خداوند است که بسیاری 
از فرهنگ ها از این موضوع پیروی می کنند، اگرچه در روش ها متفاوت هستند. 
منتقدان هنری بی طرفی هنر اسالم را مطرح می کنند که این بیطرفی سازگاری هنر 
اسالمی را با دیگر فرهنگ ها آسان می سازد. شاید هیچ فرهنگی به اندازه  فرهنگ 
تاثیر  اروپا، به خاطر نزدیکی جغرافیایی و »زمینه های مشترک« مذهبی در معرض 
موضوعات هنری و نقش و نگارهای تزیینی هنر اسالمی نبوده است. با وجود تفاوت 
ها، اسالم و مسیحیت در بسیاری از عقاید و باورهای بنیادین شریکند و بر وجود 
یک خدا اعتقاد دارند و  برای خاستگاه وحی منشایی یکسان قائلند و گاهی پیام های 
اخالقی مشابهی دارند. جای تعجب نیست که آثار و نشانه های هنر اسالمی به طور 
مکرر در آثار هنری بزرگ اروپا دیده می شود، حقیقتی که اهمیت هنر اسالمی را در 

توسعه و رشد هنر اروپا در طول تاریخ  نشان می دهد.



پهنــه وســیعی از خــاک افغانســتان و بیشــتر در شــمال 
و شــرق ایــن کشــور را کوه هــا پوشــانده  انــد و 
ــرض  ــه ع ــول 600 و ب ــه ط ــش ب ــد وک ــای هن کوه ه
ــوی  ــه س ــرقی ب ــمال ش ــمت ش ــر از س ۱00 کیلومت
غــرب و جنــوب غربــی کشــیده شــده انــد و تقریبــاً از 

ــد. ــتان می گذرن ــط افغانس وس
ایــن کوه هــا کــه زمانــی در ارتفاعــات خــود یــا 
حداقــل در بلندی هــای هندوکــش همــواره بــرف 
ــادی  ــز قله هــای زی ــی در تابســتان ها نی داشــتند و حت
و یخچال هــای متعــددی پــر از بــرف دیــده مــی شــد 
امــا هــر ســال از ایــن نــوع مشــاهدات دارد کــم مــی 
شــود و ایــن رونــد صــدای زنــگ خطــر و بیــدار باش 

ــز در ایــن کشــور جنــگ زده درآورده اســت. را نی
اداره محیــط زیســت افغانســتان در جریــان یــک 
ــه  ــم آن ک ــه رغ ــه ب ــرد ک ــالم ک ــی؛ اع کارگاه آموزش
ایــن کشــور در تغییــرات اقلیمــی و آب و هــوا و 
آلودگی ناشــی از گازهــای گلخانــه ای در جهــان نقــش 
ــر  ــتر از دیگ ــا بیش ــته و دارد، ام ــی داش ــیار اندک بس
کشــورهای مقصــر از ایــن ناحیــه متضــرر مــی  شــود.
نهــاد »دیــده بــان آلمــان« یــا German Watch کــه 
بــه عنــوان نهــادی معتبــر تغییــرات اقلیمــی در ســطح 
جهــان را رصــد مــی کنــد در گزارشــی کــه بــر اســاس 
داده هــای ســال هــای ۱۹۹4 تــا 20۱4 ، منتشــر کــرد، 
افغانســتان را پانزدهمیــن کشــور آســیب  پذیــر از گــذر 
ــر اثــر ســیالب  تعییــرات اقلیــم ارزیابــی کــرده کــه ب
هــا، رانــش زمیــن، ســقوط بهمــن متحمــل خســارات 

زیــاد شــده اســت.
ــه معیشــت 7۵ درصــد  افغانســتان کشــوری اســت ک
مــردم آن بــه کشــاورزی ، دامــداری و باغــداری 
پیونــد مســتقیم دارد و نگرانــی از بابــت ادامــه تبعــات 
تغییــرات اقلیمــی در ایــن کشــور و تشــدید مشــکالت 
ــی و در  ــع آب ــن مناب ــده از تامی ــای برآم ــران ه و بح

ــر بدیهــی اســت. ــن غــذا یــک ام ــه آن تامی ادام
ــه  ــن گفت ــش از ای ــط زیســت افغانســتان پی اداره محی
بــود کــه یکــی از عوامــل آلودگــی هــوا در شــهرهای 
ــای  ــل پایتخــت کارخانه ه ــه کاب ــن کشــور از جمل ای
بافندگــی وکــوره هــای آجر پــزی اســت کــه تنهــا در 
ــه تولیــد آجــر  کابــل بیــش یــک هــزارو 200 کارخان

فعــال اســت.

بــه همیــن دلیــل کابــل اثــرات نامطلــوب ایــن پدیــده 
ــا افزایــش 0,6 درجــه ســانتیگراد متوســط دمــای  را ب
ــوی  ــش الگ ــال ۱۹60 و کاه ــه س ــبت ب ــالیانه نس س
ــن  ــه طــور میانگی ــر را ب ــا حــدود 30 میلیمت ــارش ت ب
ــوژی آب  ــر چرخــه هیدرول ــی ب ــر منف ــل تاثی ــه دلی ب

ــه کــرده اســت. تجرب
در همیــن رابطــه اداره محیــط زیســت افغانســتان 
چنــدی پیــش، بــا برگــزاری کارگاه آموزشــی دو روزه 
ای در ارتبــاط بــا اقلیــم در کابــل اعــالم کــرد کــه ایــن 
کشــور تغییــر اقلیــم را تهدیــدی جــدی بــرای خــود 
ــا ســال  ــده ت ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــد و ب مــی دان
2020 بــه بیــش از ۱7 میلیــارد دالر اعتبــار نیــاز دارد.

ایــن در حالــی اســت کــه بودجــه ملــی ایــن کشــور 
در ســال ۱3۹7 اندکــی بیــش از ۵ میلیــارد دالر اعــالم 
ــز از محــل کمــک  ــن بودجــه نی ــه نصــف ای شــد ک

هــای خارجــی تامیــن مــی شــود.
ــه  ــت ک ــی اس ــد جهان ــن تهدی ــم بزرگتری ــر اقلی تغیی
افغانســتان هــم از ایــن تهدیــد مســتثنا نخواهــد بــود 
و کشــاورزان ایــن کشــور بــا تغییــر اقلیــم بــه شــدت 

ــد.  ــد دی آســیب خواهن
ــل  ــازمان مل ــای بشــری س اداره هماهنگــی کمــک ه
ــد  ــزارش جدی ــک گ ــتان، در ی ــرای افغانس ــد ب متح
اعــالم کــرد کــه بیــش از دو میلیــون تــن از ســاکنان 
ــت  ــد دریاف ــالی نیازمن ــر خشکس ــر اث ــتان ب افغانس

کمک هــای بشــر دوســتانه بــرای تامیــن غــذا هســتند.
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه بــه علــت کاهــش 
بــرف و بــاران در زمســتان ســال گذشــته، بســیاری از 
ــد و  ــده ان ــک ش ــف خش ــق مختل ــمه ها در مناط چش
حتــی ســطح آب رودخانــه هــا دائمــی پاییــن آمــده و 
ــد و کشــاورزان در  ــا بطــور کامــل خشــک شــده ان ی
ــر  ــط نظارگ ــور فق ــن کش ــادی از ای ــای زی ــش ه بخ

مــزارع خشــک شــده انــد.
ــای بشــری  ــده کمــک ه ــگ کنن ــزر هماهن ــی لین توب
ــع  ــک و رف ــرای کم ــل ب ــه قب ــل دو هفت ــازمان مل س
ــا بحــران خشکســالی در  ــه مقابلــه ب نیازمند هــای اولی
افغانســتان از جامعــه جهانــی مبلــغ 7۵0 میلیــون دالر 

ــرد. درخواســت ک
وی گفتــه بــود کــه بــرای بررســی مســتقیم شــرایط از 
اســتان هــای »قنــدز« و »بغــالن« از مســیر جــاده ســفر 
ــت  ــدازه وخام ــه ان ــا چ ــه ت ــت ک ــده اس ــرده و دی ک

اوضــاع مــردم جــدی اســت.
ــه گفتــه لنــزر مــردم در شــمال و غــرب افغانســتان  ب
در حــدود دو میلیــون دام خــود از نــوع گوســفند ، بــز 
ــد و  ــالی از دســت داده ان ــر خشکس ــر اث ــا گاو را ب ی
وی هشــدار مــی دهــد کــه اگــر در شــش مــاه آینــده 
اقــدام هماهنــگ بــرای فراهــم ســازی غــذای ســاکنان 
و علوفــه دام هــا انجــام نشــوند، فاجعــه  ای انســانی در 

افغانســتان رخ خواهــد داد.
ــل،  ــد، زاب ــراه، هلمن ــس، ف ــور، بادغی ــای غ ــتان ه اس
ارزگان و جوزجــان بیشــتر از دیگــر اســتان از پدیــده 
ــه  ــر دامن ــد و هــر روز ب ــده  ان خشکســالی آســیب دی

ــی شــود. ــزوده م ــن بحــران اف ای
ــی  ــم مشــکلی محل ــرات اقلی ــه تغیی ــن ک ــت ای حقیق
ــود  ــری خ ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروز بی ــت ، ام نیس
ــاید  ــد و ش ــی کن ــه م ــری دیکت ــع بش ــه جوام را ب
ــن  ــا ای ــه ب ــه منظــور مقابل ــت آن رســیده باشــد ب وق
ــی و  ــای محل ــت ه ــت از نشس ــی، دس ــده طبیع پدی
بخشــی در داخــل کشــورهایمان برداشــته و در قالــب 
ســازمان هایــی منطقــه ای و جهانــی بــا تدبیــرو بهــره 
از تجــارب گذشــته و حــال ملــت هــا بــه ســازگاری 

ــم. ــی بروی ــا شــرایط ســخت کنون زندگــی خــود ب
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تااکلیلحکیمیحاضر... 
سبب ضرر به دولت شده است.  

ــده  ــتم یادش ــدی، سیس ــه وحی ــت ک ــوف گف موص
را در محلــی نصــب کــرده بــود کــه گروه هــای 
ــرول  ــرای کنت ــتند و ب ــی نداش ــه آن دسترس ــر ب ناظ
و نظــارت از ایــن سیســتم، دو تــن از نزدیکانــش را 

ــود. ــرده ب ــتخدام ک ــز اس نی
محمدعلــی فرهنــگ وکیــل مدافــع عبدالــرزاق 
وحیــدی، تمامــی اتهامــات را بــی بنیــاد و مغرضانــه 

ــد. خوان
وی افــزود کــه جمــع آوری ده درصــد مالیــات 
خدمــات مخابراتــی، مســئولیت وزارت مالیــه و 
ــر آن  ــوان وزی ــه عن ــدی ب ــت و  وحی ــرا اس اداره ات
زمــان مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی، در آن 
هیــچ نقشــی نداشــته اســت و در دوســیه نیــز چنیــن 

ســندی وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد، وحیــدی در 
ــت. ــته اس ــش داش آن نق

ــاس  ــر اس ــتانی ب ــوی څارنوالی/دادس ــت: »ل او گف
خواســت یــک حلقــۀ خــاص در ارگ، بــه تحریــف 
ــو از  ــده ممل ــه ش ــای ارای ــه و قضای ــا پرداخت قضای
تناقــض، غیرواقعــی و خــالف قانــون اســت و حتــی 
وزیــر مخابــرات در زمــان کاری اش، شــاهد مراجعه 
۱۵ هیــأت مختلــف تحقیــق بــوده اســت کــه بــدون 

حضــور څارنــوال، تحقیــق مــی کــرده انــد.«
عبدالــرزاق وحیــدی نیــز اتهــام هــای وارد شــده بــر 
خــود را رد کــرده گفــت کــه پــول جمع آوری شــده 
مالیــات خدمــات مخابراتــی، بــه گونــه مســتقیم بــه 
ــت یادشــده،  ــی رود و سیســتم موق ــه م وزارت مالی
ــام  ــات را انج ــنجش اطالع ــبه و س ــا کار محاس تنه

می دهــد.
قاضــی محمــد زمــان ســنگری کــه ریاســت هیــأت 

ــه نشســت  ــت ک ــده داشــت، گف ــر عه ــی را ب قضای
امــروز محکمــه در زمینــه رســیدگی بــه اتهــام هــای 
وزیــر پیشــین مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی، بنــا 
ــان  ــک زم ــی، در ی ــدارک کاف ــناد و م ــود اس ــر نب ب

دیگــر برگــزار خواهــد شــد.
وی از څارنــوال موظــف خواســت تــا اســناد و 
ــات برســاند،  ــه اثب ــام وارده را ب ــه اته ــی را ک مدارک
ــی  ــد. گفتن ــته باش ــود داش ــا خ ــدی ب ــه بع در جلس
اســت کــه پیــش از ایــن سارنوالی/دادســتانی کشــور، 
ــزاری  ــود. برگ ــده ب ــاه خوان ــدی را بیگن ــای وحی آق
دادگاه ویــژه بــرای وزیــر پیشــین مخابــرات بــا 
واکنــش هایــی مواجــه اســت. منتقــدان مــی گوینــد 
کــه رییــس جمهــور غنــی در ایــن خصــوص مبــارزه 

ــرده اســت. ــی پیشــه ک ــا فســاد، برخــورد قوم ب

ازیـکانفـجار
درکـابلجلوگیـریشد

مســؤوالن امنیتــی در والیــت کابــل می گوینــد کــه نیروهــای 
جلوگیــری  شــهر  ایــن  در  انفجــاری  وقــوع  از  امنیتــی 

کرده اســت.
ریاســت مبــارزه بــا جرایــم جنایــی فرمان دهــی امنیــه والیــت 
کابــل می گویــد کــه دو تــن از مخالفــان مســلح ضــد دولــت 
ــی  ــن مقناطیس ــی مای ــر دولت ــک موت ــتند در ی ــه می خواس ک

ــد. ــد، بازداشــت گردیده ان نصــب نماین
منبــع افــزود کــه ایــن افــراد از مربوطــات حــوزۀ ســوم امنیتی 

شــهر کابــل بازداشــت گردیده انــد.
ــات  ــل جزئی ــهر کاب ــی ش ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــت مب ریاس

ــت. ــه داده اس ــورد ن ــن م ــر در ای بیش ت
ــوز در  ــا هن ــت ت گفتنی ســت کــه مخالفــان مســلح ضــد دول

ــد. ــزی نگفته ان ــورد چی ــن م ای
ــی،  ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــات ریاســت مب ــه اســاس اطالع ب
نصــب ماین هــای مقناطیســی در موترهــای کارمنــدان دولتــی 

ــش یافته اســت. ــن اواخــر افزای ــی در ای ــای امنیت و نیروه
ــان  ــراد طالب ــن توســط اف ــن مای ــر ای ــه بیش ت ــت ک ــد گف بای
در موترهــای نیروهــای دولتــی نصــب گردیده انــد کــه 

هرازگاهــی تلفاتــی نیــز داشته اســت.
ــبی  ــت نس ــک امنی ــاهد ی ــر ش ــن اواخ ــد درای ــل هرچن کاب
بــوده، امــا تــرس آن وجــود دارد تــا یک باردیگــر گروه هــای 
ــای انتحــاری، انفجــاری  ــهر حمله ه ــن ش هراس افگــن در ای

ــد. ــدازی نماین و تهاجمــی را راه ان

»اعتبارازدسترفتهکمیسیون...
انتخابـــات بـــرای جلـــب دوبـــاره اعتمـــاد مـــردم 
بـــه کمیســـیون بـــر روی رونـــد اعتمـــاد ســـازی 
آنـــان و نیـــز در جهـــت شـــفاف ســـازی هرچـــه 
ـــای  ـــا نهاده ـــات در هماهنگـــی ب بیشـــتر انتخاب
ـــد  ـــت خواه ـــه ای را روی دس ـــوط برنام مرب

ـــت. گرف
وی گفـــت کـــه کمیســـون در ایـــن راســـتا 
همچنـــان بـــر روی تســـهیل رونـــد انتخابـــات و 
همـــکاری و هماهنگـــی بهتـــر بـــا ریاســـت های 
والیتـــی کیمســـیون انتخابـــات کار خواهـــد 
ــات را  ــزاری انتخابـ ــه برگـ ــا زمینـ ــرد تـ کـ
در فضایـــی از اعتمـــاد و شـــفافیت فراهـــم 

نمایـــد.

از حضـــور  زمـــان زی همچنـــان  آقـــای 
کاندیـــدان  میـــان  در  زنـــان  کمرنـــگ 
شـــوراهای ولســـوالی ابـــراز نگرانـــی کـــرده 
ـــدن  ـــدا ش ـــه کاندی ـــه زمین ـــت ک ـــان داش و بی
ــم  ــوالی فراهـ ــوراهای ولسـ ــان را در شـ آنـ

ــرد. ــد کـ خواهـ
در همیـــن حـــال عبدالبدیـــع صیـــاد رییـــس 
ـــت  ـــن نشس ـــز در ای ـــات نی ـــیون انتخاب کمیس
ــع  ــا مانـ ــت تـ ــان زی خواسـ ــای زمـ از آقـ
ـــده و  ـــه ش ـــور دبیرخان ـــراد در ام ـــت اف دخال
تاکیـــد کـــرد کـــه رونـــد ایـــن دبیرخانـــه را 
ـــش  ـــه پی ـــتقالنه ب ـــون و مس ـــوب قان در چارچ

ـــرد. بب
وی همچنـــان در پاســـخ بـــه نگرانـــی هـــا 

ـــور  ـــت در ام ـــر دخال ـــی ب ـــن مبن ـــش از ای پی
دبیرخانـــه از ســـوی هیـــات رهبـــری ایـــن 
کمیســـیون گفـــت کـــه کمیســـیون پیـــش از 
ـــه  ایـــن در عـــدم موجودیـــت ریاســـت دبیرخان
ـــات  ـــوده اســـت و هی ـــه ب ـــا مشـــکالتی مواج ب
ـــن  ـــور ای ـــار در بعضـــی از ام ـــه ناچ ـــری ب رهب
ــه  ــن بـ ــا ایـ ــرد امـ ــدام می کـ ــه اقـ دبیرخانـ

ـــت. ـــوده اس ـــت نب ـــای دخال معن
آقـــای صیـــاد از ســـویی هـــم از تالش هـــا 
ـــخن  ـــیون س ـــد کمیس ـــت در رون ـــرای دخال ب
ــه  ــیون بـ ــه کمیسـ ــان داشـــت کـ ــه بیـ گفتـ
ــردی اجـــازه نمی دهـــد کـــه در  هیـــچ فـ
ـــات  ـــد و انتخاب ـــت کن ـــیون دخال ـــور کمیس ام

را بـــه چالـــش بکشـــاند.

دوستم نن له ترکیې...
ـــدو  ـــول کې ـــه د نی ـــل، د هغ ـــه اړه ووی ـــدو پ ـــول کې ني

ــي  ــې د حقوقـ ــري، چـ ــه لـ ــي بڼـ ــه حقوقـ قضیـ

بنســـټونو لـــه خـــوا بـــه ارزول کېـــږي.

قیصاري الهم بند کې دی

چخانســـوري د قیصـــاري د خـــويش کېـــدو د خپـــرو 

ـــم  ـــاري اله ـــل، قیص ـــه اړه ووی ـــو پ ـــویو ګنګوس ش

ــې دي او د  ــرې روانـ ــې تـ ــې دی، څېړنـ ــد کـ بنـ

ـــته د  ـــدا وروس ـــر ارزول کې ـــل ت ـــق عم ـــون مطاب قان

محکمـــې لـــه خـــوا پرېکـــړه کېـــږي.

ــو  ــله والـ ــؤولو وسـ ــد د نامسـ ــمرش ویانـ د ولسـ

ــې د  ــراه او ارزګان کـ ــل، فـ ــه اړه وویـ ــانو پـ کسـ

افغانســـتان د خلکـــو پـــه غوښـــتنه نامســـؤول 

ــوي. ــول شـ ــان نیـ کسـ
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ــرای  ــم و ب ــات نداری ــه انتخاب ــن ب ــز رفت ــی ج ــچ راه هی
ــاه  ــردم پن ــوش م ــه آغ ــد ب ــروعیت بای ــت آوردن مش بدس
ــی جــدن  ــردو کمیســیون های انتخابات ــات و ه ــرد. انتخاب ب
نیازمنــد اعــادۀ حثیــت انــد. مــردم بایــد بــه ملــی بــودن، اســتقالل، بــی 
طرفــی و توانایــی کاری شــان باورمنــد گردنــد تــا نتایــج انتخابــات قابــل 
قبــول باشــد. همچنانــی کــه در صحبــت رو در رو بــه هــردو کمیســیون 
ــه  ــیون وظیف ــردو کمیس ــه ه ــم ک ــرار می کن ــا تک ــم اینج ــاز ه ــه ام ب گفت

ــد: ــرون کنن ــت ب ــوری را از لس ــار کته گ ــد چه دارن
۱. غاصبان زمین

2. جنایتکاران جنگی و ناقصین حقوق بشر
3. مافیای مواد مخدر 

4. گروه های مسلح غیر مسئول
ــی  ــب م ــردم را جل ــاد م ــه اعتم ــه چگون ــا شماســت ک حــاال انتخــاب ب

ــد! کنی
دیده شود چه می شود!

پرتو نادری 

ای ملت پرشور و انقالبی فیس بوک!
ــدن هــای  ــل کوبی ــا طب ــر دارد کــه شــما ب ــخ خب تاری
ــت ترین  ــا دور دس ــالب را ت ــرخ انق ــان کاروان س ت
ــیر  ــاک شمش ــن چکاچ ــد. م ــانده ای ــتان رس ــای افغانس دهکده ه
ســرخ انقــالب شــمار در دهکــده دهکــده کمنــت هــای تــان مــی 

شــنوم!
همیــن جــا شــنیدم ، کــه یکــی از ســخن گویــان بــا نــام و نشــان 
جمهــوری پــا در هــوای فیــس بــوک نوشــته اســت» نظــام الدیــن 
ــخن گویان  ــخن س ــه س ــد ب ــت. هرچن ــده اس ــا ش ــاری« ره قیص
ــر پرســش هــای را در ذهــن مــن  ــن خب ــا ای ــاری نیســت؛ ام اعتب

بیــدار کــرد.
ــی  ــه کس ــاری چگون ــن قیص ــام الدی ــن نظ ــه ای ــن ک ــت ای نخس
اســت کــه گرفتــاری او بــه دســت کماندوهــای خیالــی، از فاریــاب 
تــا جوزجــان و ســرپل از بلــخ تــا ســمنگان و تخــار و بدخشــان و 
والیــت هــای دیگــری، بزرگتریــن اعتــراض خیابانــی مــردم را در 

پــی داشــت کــه هنــوز هــم ادامــه دارد.
اگــر او آدم کــش اســت ، ایــن همــه مــردم چــرا در ایــن تابســتان 
تــرق بــه خیبــان هــا بــر آمــده بــه او زنــده بــاد مــی گوینــد و بــه 

جنــاب رییــس جمهــور مــرده بــاد!
ــده  ــی و آین ــردم در نگران ــه م ــدان در خان ــته ، کارمن ــا بس اداره ه
نامعلــوم ، رهبــر کبیــر دموکراســی افغانــی خامــوش! دردناک تــر از 

همــه بســته بــودن بندرهــای تجارتــی اســت.
ــا دو انگشــت  ــی کســی را ب ــه بن ــد ک ــی مان ــن م ــه ای ــر ب ــن ام ای
محکــم بگیریــم و بعــد بگویــم حــاال بــا خیــال راحــت زنــده گــی 

کــن!
ــدار داد  ــان دوام ــد : زنده گــی جری ــی گوین در زیســت شناســی م
و ســتد مــواد اســت. اگــر ایــن داد و گرفــت قطــع شــود موجــود 
ــادی :  ــی اقتص ــده گ ــت زن ــود گف ــال می ش ــرد. ح ــی می ــده م زن

ــودن بنــدر و داد و ســتد کاالی تجارتــی. ــاز ب یعنــی ب
دلــم می خواهــد بــرای جنــاب رییــس جمهــور و رییــس اجراییــه 
یــک ورکشــاب یــک روزه بــر گــزار کنــم کــه قطــع داد و گرفــت 
ــع داد و  ــس قط ــرگ! پ ــی م ــده، یعن ــود زن ــک موج ــواد در ی م

ــی مــرگ اقتصــادی یــک کشــور .  ــی یعن گرفــت کاالی تجارت
قیصــاری را دربنــد کــرده ای، حــال ایــن مــردم شــما را در قفــس 
کــرده انــد. آخــر همیــن تفکــر بلنــد و آمیختــه بــا نبــوغ شــما بــه 

چــه دردی مــی خــورد.
ای بلنــد تفکــر بلنــد نشــین !چــاره یــی کــن و این گــره را بگشــای 
ورنــه ایــن بندرهــای بســته ایــن همــه انســان گرســنه و تشــنه را 
مــی کشــد. مــی دانــم آن گاه قلــب نــرم و مهربــان تــو در انــدوه 
ملــت ماننــد یــک خرمــن پنبــه، آتــش خواهــد گرفــت. خبــر هــم 
داری کــه بــه ســبب خشــک ســالی و بــی آبــی، کســی کاســه آبــی 
آهــم بــر ســینه ات نخواهــد افگنــد. تــا اطفاییــه هــم برســد دیگــر 

خــاک و خاکســتر خواهــی شــد!
می خواهم با ترس و لرز این پرسش را مطرح کنم:

- خــوب بــا کــدام هــدف ایــن قیصــاری را گرفتــار کــردی؟ اگــر 
آدم کــش بــود، چــرا نخســت از آدم کشــان کابــل آغــاز نکــردی؟

- حــال اگــر رهایــش کــرده باشــی یــا بخواهــی رهــا کنــی ، چــه 
دلیلــی داری کــه یــک آدم کــش را رهــا کنــی؟

ــا  ــه ب ــن گون ــاه را ای ــی گن ــک ب ــرا ی ــود، چ ــاه ب ــی گن ــر ب - اگ
کمنــدو هــای خیالــی دســت گیــرش کــردی و کســانی را هــم آن 

ــتند؟ ــی کش ــای خیال کمندوه
ــس ســپاهیان خشــم  ــا نیســتند ، پ ــدو هــای م - اگــر آن هــا کمن

ــد؟ آســمان بودن
- اگــر کمنــدو هــای خــود مــا هســتند، شــما را کــدام قانــون حــق 
داده اســت کــه از کمنــد در جهــت اهــداف سیاســی خــود اســتفاده 

؟  کنید
ــن از  ــه م ــر ک ــان دیگ ــه زم ــد ب ــر باش ــش دیگ ــد پرس ــی چن یک

ــتم! ــی ترس ــما م ــی ش ــای انقالب فریاده

فیـسبـوک نـــامــه

از فئودالیزم  افغانستان؛  در  برده داری مدرن 
اقتصادی لیبرالیزم  تا  روستایی 

بــرده داری، جــرم علیــه بشــریت بــه  
حســاب مــی رود. هرچنــد بــرده داری 
ــوم  ــه  دارد و از رس ــیار دیرین ــخ بس تاری
ســنتی نگهــداری انســان، بــدون توجــه به 
اختیــارات و اراده  وی بــه  شــمار می آیــد، 
امــا در شــرایط مــدرن نیــز آمــار برده هــا 
بســیار اســت؛ هرچنــد شــمایل آن تغییــر 

ــت. ــرده اس ک
در دنیــای امــروز، بــرده داری تعریــف 
ــادا  ــا مب ــت، ت ــرده اس ــدا ک ــی پی واضح
ــتفاده  ــورد اس ــرده م ــوان ب ــان ها به عن انس
ــن  ــای همی ــا در الیه ه ــد، ام ــرار گیرن ق
دموکراســی و آزادی انســانی، هنوزهــم 
و  اســفبار  بســیار  به شــکل  بــرده داری 
ــود  ــته وج ــترده تر از گذش ــزان گس ــا می ب
دارد. از لحــاظ قانونــی، اجبــار بــه کســی 
بــرای کار بــا تهدیــد فیزیکــی یــا روانــی، 
مالکیــت یــا کنتــرول فــرد از ســوی 
ــی  ــیله آزار فیزیک ــه وس ــا ب ــک کارفرم ی
یــا روانــی یــا تهدیــد بــه آن، رفتــار 
ــوان  ــرد به عن ــتفاده از ف ــانی و اس غیرانس
کاالیــی کــه امــکان خریــد و فــروش دارد 
و محدودیــت فضــای زندگــی یــا زندانــی 
از  جزئــی  و…  انســان  یــک  کــردن 
مصداق هــای مهــم بــرده داری به شــمار 

می آیــد.
ــرده داری  ــا ایــن توصیــف، فقــط فــرم ب ب
ــن سیســتم  ــوای ای ــا محت ــرده ام ــر ک تغیی
هــم وجــود  هنــوز  انســانی  اســارت 
به عنــوان  انســان ها  گذشــته  در  دارد. 
و  می شــدند  فــروش  و  خریــد  بــرده 
ــتند و  ــانی داش ــر پیش ــی ب ــت بردگ عالم
ــرگ و  ــرای م ــاری ب ــاش اختی ــن قم ای
ــرده داری،  ــخ ب ــته اند. تاری ــی نداش زندگ
در واقــع تاریــخ تفاوت هــای طبقاتــی 
و تجمل گرایــی علیــه فقــر و بدبختــی 

ــت. اس
مقاومــت  تاریــخ  طــول  در  هرچنــد 
بــرده گان در برابــر ســلطه  بــرده داران، 

نظیــر قیــام اســپارتاکوس، مبــارزه فکــری 
کارل مارکــس جهــت شکســتن تضادهــای 
ــن، جهــت  ــدام آبراهــام لینکل ــی، اق طبقات
ــی  ــای تاریخ ــرده داری و مبارزه ه ــو ب لغ
مهاتمــا گانــدی، مارتیــن لوترکینــگ و 
نلســون مانــدال و… وجود داشــته اســت؛ 
امــا شــواهد و آمارهــا نشــان می دهــد کــه 
بــرده داری هنــوز وجــود دارد و نهادهــای 
بین الملــل  ســطح  در  بشــری  حقــوق 

ــن وضــع هســتند. ــران ای نگ
امــروزه نظــام جدیــدی از بــرده داری 

شــکل گرفتــه اســت.
فقــرا بــه  دلیــل نجــات از گرســنگی اســیر 
باندهــای مافیایــی زمیــن، انســان و مــواد 
ــوان  ــه  عن ــودکان ب ــوند. ک ــدر می ش مخ
ســرباز در میدان هــای جنــگ چریکــی 
قــرار می گیرنــد و در  اســتفاده  مــورد 
کنــار زنــان در بخش هایــی از جهــان 
ــوده و مــورد  شــامل »تجــارت ســکس« ب
شــرایط  در  می گیرنــد.  قــرار  تجــاوز 
فعلــی، ســازمان های دفــاع از حقــوق 
ــتمزد،  ــدون دس ــاری ب ــانی، کار اجب انس
در  به ویــژه  کــودکان  از  سوءاســتفاده 
ــران  ــاری دخت ــگ، ازدواج اجب ــان جن زم
در  افــراد  به کارگمــاردن  نوجــوان، 
ــرداری  ــه  منظــور بهره ب مشــاغل ســخت ب
ــوارد  ــان و… را از م ــاق انس ــی، قاچ مال
به حســاب  برده گــی  اساســی  بســیار 

می آورنــد.

بــا ایــن تعریــف، افغانســتان به عنــوان 
کشــور توســعه نیافته و فقیــر کــه جمعیــت 
فهرســت  صــدر  در  دارد؛  ناهمگــون 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــدرن ق ــرده داری م ب
ســازمان های  گزارش هــای  براســاس 
کشــورهای  میــان  در  بین المللــی، 
ــتان و  ــمالی، افغانس ــای ش ــیایی؛ کوری آس
ــمار  ــورهایی به ش ــه کش ــتان از جمل پاکس
می رونــد کــه در آن هــا بــرده داری مــدرن 

در باالتریــن ســطح آن قــرار دارد. در ایــن 
گــزارش کــه از ســوی ســازمان بین المللی 
و  مهاجــرت  بین المللــی  ســازمان  کار، 
ــاد »walk free foundation« نشــر  بنی
شــده اســت، حــدود 24٫۹ میلیــون انســان 
ــدرن  ــی م ــا برده گ ــان ب ــر جه در سراس

ــد. مواجــه ان
هرچنــد سیســتم بــرده داری عبدالرحمنــی 
در زمــان شــاه امــان اهلل ممنــوع شــد، امــا 
بــا وجــود لغــو بــرده داری ســنتی، شــاهد 
سیســتم بــرده داری مدرن در این ســرزمین 
هســتیم. نظــر بــه معیارهــای ســازمان های 
ــرده داری در  ــق ب ــواع مصادی ــی، ان جهان
کار  می خــورد.  به چشــم  کشــور  ایــن 
اطفــال،  توســط  شــاقه  کار  اجبــاری، 
ــر  ــران زی ــران و پس ــاری دخت ازدواج اجب
در  کــودکان  گمــاردن  قانونــی،  ســن 
ــط  ــًا توس ــی خصوص ــای چریک جنگ ه
مخالفــان مســلح و… از مصادیق روشــنی 
اســت کــه بارهــا از ســوی رســانه ها 
مطــرح و به عنــوان بخشــی از فراینــد 
نقــض حقــوق بشــر در ایــن کشــور بیــان 

ــت. ــده اس ش

ایــن مــوارد بعــد از ناامنــی، شــاید از 
و  توســعه  چالش هــای  مهم تریــن 
ــه   ــتان ب ــی در افغانس ــت دمکراس حاکمی
ــش  ــر بی ــا، فق ــد. وجــود مافی حســاب آی
ــود زیرســاخت های اقتصــادی  از حــد، نب
ــدم  ــی و ع ــب، بی حرمت ــی مناس و فرهنگ
رشــد  عوامــل  از  قانونــی  حاکمیــت 
بــه   ایــن کشــور  برده گــی مــدرن در 
ــل  ــه عل ــه ب ــد. تازمانی ک ــاب می آی حس
ــکالت  ــن مش ــرده  ای ــت پ ــی و پش اصل
گرفتــه  درنظــر  همه جانبــه  حــل  راه 
نمی توانــد  پروســه ای  تمرکــز  نشــود، 
ایــن ناهمگونی هــای اجتماعــی را کــه 
ــت  ــا فالک ــی و صده ــول آن بردگ محص

ــد. ــل کن ــت، ح ــر اس دیگ

برده داری مدرن در افغانستان؛ از فئودالیزم روستایی تا لیبرالیزم اقتصادی
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مـردی بـه جـرم سـاخت مـواد منفجـره و بمـب بـرای 
طالبـان و طراحـی حملـه بـا کارد در پارلمـان بریتانیـا، 
روز جمعـه 2۹ سـرطان/ تیـر بـه حبس ابد محکوم شـد.
زندگـی  لنـدن  شـمال  در  کـه  سـاله   28 علـی،  خالـد 
می کـرد، در مـاه اپریـل سـال 20۱7 بیـرون سـاختمان 
پارلمان بریتانیا دسـتگیر شـد. او سـه کارد را در لباسـش 
پنهـان کـرده بود و بـه گفته “سـارنوالی سـلطنتی”، قصد 
داشـت تـا یـک افسـر پولیـس، یکـی از اعضـای نیروی 

مسـلح و حتـا یـک سیاسـتمدار را بـه قتـل برسـاند.
مـاه گذشـته در “اولـد بیلـی”، محکمـه مرکـزی جنایـی 
لنـدن گفتـه شـد کـه او لحظاتـی پیـش از حملـه بـر 
پولیـس، سیاسـتمداران و یـا نیروهـای نظامـی دسـتگیر 

. شد
ایـن مـرد نلدوان، روز سـه شـنبه به خاطـر آمادگی برای 
حمـالت تروریسـتی در بریتانیـا و دو اتهـام دیگـر مبنی 
بـر داشـتن مـواد انفجـاری، از سـوی محکمـه گنهـکار 

شد. شـناخته 
بـه گـزارش دویچه ولـه، روز جمعـه، قاضـی نیکوالس 
هیـالرد علـی را به سـه بـار حبس ابـد، هر بار بـه خاطر 

یکـی از جرایمش، محکـوم نمود.
او بـه خاطـر سـاخت مواد بمب بـرای شورشـیان طالبان 
در سـال 20۱2 در افغانسـتان بـه حداقل 40 سـال حبس 
و بـرای طراحـی قتـل در بریتانیـا بـه 2۵ سـال حبـس 
محکـوم گردید. مـدت حبس ابـد در بریتانیـا حدود ۱۵ 

سـال است.

قاضـی هیـالرد خطـاب بـه علـی گفـت: »مـن کامـال 
مطمئـن هسـتم کـه شـما در افغانسـتان بودیـد. تـو یکی 
از اعضـای کارآمـد تیمـی بودیـد کـه بمب می سـاخت؛ 
بمـب هایـی کـه در مـاه جنـوری و جوالی سـال 20۱2 
انفجـار داده شـدند«. ایـن قاضـی همچنـان گفـت کـه 
برنامـه ریـزی بـرای انجـام حملـه در لنـدن بـرای جلب 
“حداکثـر توجـه و تشـویق به تـرور” طراحی شـده بود.

قاضـی هیـالرد گفـت: »مـن هیچ شـکی ندارم کـه خطر 
بسـیار زیـادی وجـود دارد که اعمال خشـونت از سـوی 

شـما در آینـده منجـر بـه مـرگ و جراحـات جـدی می 
شود«.

در جریـان محاکمـه، سـارنوال برایـن آلتمـن بـه هیئـت 
قضـات گفـت کـه خالـد علـی کـه در سـال 20۱6 از 
افغانسـتان بـه بریتانیا بازگشـت، “یک حمله تروریسـتی 
]پارلمـان[”  کشـور  دموکراسـی  مرکـز  بـر  را  مرگبـار 

طراحـی کـرده بـود.
متروپولیتـن  پولیـس  کمیسـار  دسـتیار  هایـدون،  دیـن 
نیـز گفتـه اسـت کـه او “بـه طـور باورنکردنی یـک فرد 

خطرنـاک اسـت”. او گفـت کـه علـی “بـا تصمیـم قاطع 
بـرای کشـتن” از یـک کمـپ آموزشـی در افغانسـتان به 

بریتانیـا بازگشـت.
تدابیرشناسـایی افـراد خطـر نـاک قبـل از وقـوع یـک 

رویـداد
مـی  او  کـه  گفـت  پولیـس  بازجویـی  در  علـی  خالـد 
خواسـت تـا یک “پیـام” را بـه مقامـات بریتانیا برسـاند. 
او گفـت: »کاری کـه مـا انجـام مـی دهیم، جهاد اسـت«. 
در جریـان محاکمـه، علـی اقرار کرد که در سـاخت مواد 
انفجاری در افغانسـتان دسـت داشـته اسـت و حتا اغراق 
آمیـز گفـت کـه او بیـش از 300 بمـب را انفجـار داده 

ست. ا
در مـاه نوامبـر سـال 20۱6، او در میـدان هوایـی هیتـرو 
در لنـدن متوقـف شـد. پولیـس بـا او مصاحبـه کـرد و 
اثـر انگشـت و نمونـه “دی. ان. ای” او را گرفـت. نهایتا، 
اثـر  آی”،  بـی.  “اف.  متحـده  ایـاالت  فـدرال  پولیـس 
انگشـت او را بـا اثـر انگشـت بـه جـا مانـده بـر روی 
قطعـات بمبـی کـه نیروهای افغـان در سـال 20۱2 جمع 
آوری کـرده بودنـد، مطابقـت داد. پـس از آن، خالد علی 

زیـر نظـارت نیروهـای امنیتـی بریتانیـا قـرار گرفـت.
در محکمـه همچنـان گفتـه شـد کـه او پیـش از خریـد 
چنـد کارد، مدتـی چندیـن منطقه لنـدن را در ماه مارچ و 

اپریل سـال گذشـته شناسـایی کـرده بود.
پولیـس روز 27 اپریـل او را هنگامـی دسـتگیر کـرد کـه 
فقـط چنـد قدم تـا دفتر نخسـت وزیـر، ترزا مـی فاصله 

داشت.

محمـد اشـرف غنی رییـس حکومت وحـدت ملی در 
یکـی از سـخنرانی هـای خـود بـرای رونق بخشـیدن 
بـه اقتصـاد کشـور مـی گویـد همـان گونه کـه من به 
وزارت خانـه های افغانسـتان دسـتور صـادر کردم که 
از محصـوالت داخلـی اسـتفاده کنند، اگـر خانواده ها 
نیـز چنیـن کننـد بـدون شـک اقتصاد کشـور شـکوفا 
می شـود، او سـپس با صدای بلنـد و مخصوص خود 
فریـاد مـی زنـد کـه همه بایـد بگویـد:« وطنی اسـت، 
عالـی اسـت.« این شـعار حـاال در برخـی آگاهی های 
رسـانه یـی نیـز بـه چشـم مـی خـورد و آقـای غنـی 
را نشـان مـی دهـد کـه مـی گویـد: » وطنـی اسـت، 
عالـی اسـت.« امـا گاهـی آقای غنـی از خود پرسـیده 
کـه وقتـی مـی گویـد وطنـی اسـت، عالـی اسـت بـه 
چـه معناسـت؟ خود ایشـان کـه از محصـوالت وطنی 
اسـتفاده نمـی کنـد. لنگـی کـه بـر سـر مـی گـذارد، 
سـاخت مولتـان پاکسـتان اسـت. پیراهـن تنبان شـان 
هـم کـه پیشـاوری اسـت. بـوت و کرتی شـان هم که 
از خـارج مـی آیـد. پس چـه وطنی اسـت و چه عالی 
اسـت. اگـر واقعـا آقـای غنـی مـردم فریبی نمـی کند 
و بـه محصوالت کشـور اهمیت قایل اسـت، نخسـت 
وطنـی  محصـوالت  از  همسـرش  و  خـودش  بایـد 
اسـتفاده کننـد تـا بـرای دیگـران الگویـی باشـد که از 
آن پیـروی کننـد. همیـن پوشـاکی را کـه آقـای غنـی 
اسـتفاده مـی کنـد در افغانسـتان نیـز تولیـد می شـود 
ولـی او نمـی خواهـد کـه از آن هـا اسـتفاده کنـد. در 
برخـی از فابریکـه هـای تکـه سـازی داخلـی نوعـی 
کربـاس تولیـد می شـود کـه مـی تـوان از آن پیراهن 
تنبـان دوخـت، چـرا آقـای غنـی و همسـرش از ایـن 
نـوع کربـاس نمـی پوشـد تا بـه مـردم نشـان دهد که 
بـه محصوالت داخلـی عالقه دارد؟ بـوت های وطنی 
در همیـن کابـل و برخـی والیـت هـای کشـور تولید 
مـی شـود، چـرا آقای غنـی بـوت خـود را از جرمنی 
و ایتالیـا مـی خواهـد و از بـوت هـای وطنی اسـتفاده 
نمـی کنـد؟ وقتـی کسـی مـی خواهـد شـعار وطنـی 
اسـت، عالـی اسـت را بدهـد نخسـت بایـد بـه سـر 
وضـع خـود ببینـد و آن گاه بگوید وطنی اسـت، عالی 
اسـت. آقـای غنی در حالی که سـرو پایـش از اجناس 
وارداتـی پوشـیده شـده در برابـر کمـره هـای رسـانه 

هـا چیـغ می زنـد که وطنـی اسـت، عالی اسـت. چه 
وطنـی اسـت و چـه عالـی اسـت. آن چـه هـم که در 
برخـی شـرکت هـا و کارخانه هـای افغانسـتان تولید 
مـی شـود، نـه وطنی اند و نـه عالی. مثال موتر سـیکل 
هـای کـه در افغانسـتان مونتـاژ مـی شـوند و بـازار 
گرمـی نیـز دارنـد، از کجـا محصـول افغانسـتان انـد. 
کل پـرزه هـای آن از چیـن وارد مـی شـود و آن گاه 
در برخـی مناطـق کشـور ایـن پـرزه هـا با هـم وصل 
مـی شـوند و بـه نـام محصـوالت داخلـی بـه فروش 
مـی رسـند. کجـای ایـن وطنی اسـت و عالی اسـت؟ 
نوشـابه هـای کـه در افغانسـتان تولیـد می شـوند کال 
از خـارج وارد مـی شـوند و تنهـا از آب افغانسـتان 
در تهیـه آن اسـتفاده مـی شـود، کجـای ایـن وطنی و 

عالی اسـت؟ و قس علی هذا. در هفده سـال گذشـته 
بـا میلیاردهـا دالـر کمـک جامعـه جهانـی افغانسـتان 
مـی توانسـت بـه اقتصـادی توانمند و پردرآمد دسـت 
پیـدا کنـد، امـا به دلیل سیاسـت هـای اشـتباه آمیز کل 
پـول هـای وارد شـده به کشـور دوباره صـرف خرید 
وسـایلی شـد کـه اصـال نیاز چندانـی به آن هـا وجود 
نداشـت. دولـت افغانسـتان و بـه ویـژه آقـای غنی که 
خـود را مغـز متفکـر اقتصـادی مـی داند، هیـچ برنامه 
اقتصـادی منظمـی را بـه هـدف بهتـر شـدن اقتصـاد 
کشـور و راه یافتـن محصوالتـی کـه در ایـن کشـور 
تولیـد مـی شـوند، برنداشـت کـه بـه رونـق اقتصادی 
بینجامـد و زنـده گـی بهتـری را بـه شـهروندان نویـد 
دهـد. همیـن حـاال واردات مـا بـه مراتب سـنگین تر 

و بیشـتر از صـادرات ماسـت. مـا سـاالنه ۱30 میلیون 
دالـر را صـرف خریـد بـرق مـی کنیـم در حالـی کـه 
بیشـتر مناطـق کشـور از بـی برقـی رنـج مـی برنـد. 
بیـرون شـدن ایـن همـه پـول در ظـرف پانـزده سـال 
گذشـته آیـا بـه سـاختن چنـد بنـد بـرق کمـک نمی 
کـرد؟ وضـع بـرق هـم کـه مشـخص اسـت، همیـن 
حـاال در شـهر هـرات مـردم در بـی برقـی بسـر مـی 
برنـد. چـرا؟ چون برقـی کـه از طریق ایـران وارد می 
شـد، توسـط این کشـور به بهانـه کمبود بـرق داخلی 
کشـورهای  دیگـر  روزی  شـاید  اسـت.  شـده  قطـع 
هـم کـه بـه افغانسـتان بـرق مـی فروشـند، برق شـان 
را قطـع کننـد. آن وقـت یـک بـار دیگر افغانسـتان در 
تاریکـی زمـان طالبـان فـرو مـی رود. دولـت عمال با 
سیاسـت بـازار آزاد جلـو رونـق اقتصـادی را گرفتـه 
اسـت. ایـن البتـه بـه معنـای نفـی بـازار آزاد نیسـت 
ولـی دولـت مکلف بـود که زمینـه های رشـد اقتصاد 
داخلـی را بـا توجـه بـه ظرفیـت های کشـور مسـاعد 
سـازد. متاسـفانه افغانسـتان پیـش رفت قابـل توجهی 
در زمینـه های زیربنایی نداشـته اسـت. اقالم اساسـی 
مـورد نیاز کشـور هنـوز از خارج وارد می شـود و در 
مقابـل آن صـادرات بـه چنـد قلـم کوچک میـوه های 
خشـک و تـازه محـدود شـده کـه بـه هیـچ صـورت 
تـوازن اقتصـادی را بـه وجود نمی آورد. شـعار وطنی 
اسـت، عالـی اسـت زمانـی جـواب گـو مـی بـود که 
دولـت بـرای رشـد سـکتور خصوصـی برنامـه ریزی 
مـی داشـت و در جهت توانمند شـدن چرخـه اقتصاد 
داخلـی گام برمـی داشـت. بـا شـعار وطنـی اسـت، 
عالـی اسـت، رشـد اقتصـادی فراهـم نمـی شـود. بـا 
وطنـی اسـت، عالـی اسـت، مـردم به کـدام نیـاز های 
شـان پاسـخ دهنـد، آیـا یک بـار سـران دولـت این را 
از خـود پرسـیده انـد. آیا با نوشـابه های انـرژی زا که 
تمـام عناصـر سـازنده آن از خارج وارد می شـود، می 
تـوان به نیـاز های اقتصادی کشـور پاسـخ داد؟ وطنی 
اسـت، عالـی اسـت یـک شـعار دهن پـر کـن و میان 
تهـی اسـت کـه مثـل دیگـر شـعار هـای آقـای غنـی 
بـه هیـچ درد ایـن کشـور مسـتهلک نمی خـورد. اگر 
مـی خـورد حداقـل خودشـان لنگـی و پیراهـن تنبان 

پنجابـی بـه تـن نمـی کرد.

وطنـیاست،عالـیاست!

سازنـدهبمبهابرایطالبـانبهحبسابـدمحکـومشد

احمدعمران


