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مقامات امریکایی در حالی از تغییر استراتژی و افزایش 
فعالیت نیروهای این کشور در افغانستان خبر می دهند 
که بر اساس برنامۀ اوباما قرار بود این نیروها تا سال 

۲۰۱۷ میالدی از این کشور خارج شوند.
امریکایی  نیروهای  سخنگوی  شافنر  ویلسن 
خود  حمالت  امریکایی  نیروهای  گفت:  درافغانستان 
در  داعش  تروریستی  گروه  به  وابسته  افراد  علیه  را 
شرق افغانستان افزایش می دهند و نیروهای جدیدی 
را برای کمک به نیروهای امنیتی افغانستان به والیت 

هلمند اعزام می  کنند.
 شافنر افزود: ارزیابی های انجا م شده نشان می دهند که 
بین ۱۰۰۰ تا  3۰۰۰ اعضای وابسته داعش درافغانستان 

فعالیت دارند.
این  داد:  ادامه  امریکایی  نیروهای  سخنگوی 
ننگرهار  والیت  ولسوالی   5 یا   4 در  تروریست ها 

حضور دارند.
هلمند  رییس شورای والیتی  که  است  در حالی  این 

گفته است که 8۰۰ نظامی امریکایی دربخش های مهم 
این والیت جا به جا خواهند شد.

از  حالی  در  پنتاگون  مقامات  پیش  چندی  همچنین 
که  دادند  خبر  افغانستان  به  نظامی جدید   5۰۰ اعزام 
کنگره این کشور از این موضوع اظهار بی اطالعی کرد.
نیز  انگلیسی  نظامی جدید  آن، حدود 4۰۰  بر  عالوه 
حمایت  برای  افغانستان  به  اپریل  ماه  در  است  قرار 
از ماموریت حمایت قاطع و مشاوره دهی به نیروهای 

امنیتی بیایند.
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موفق ترین سیاست مدار کسی است که آن چه را مردم غالباً 
می اندیشند، با صدای بلنـد بر زبان می آورد. 
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روح اهلل بهزاد
با  افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کنندۀ  نهاد  یا  نی 
گرامی داشت از روز جهانی رادیو می گوید که رادیوهای 

افغانستان با چالشهای بزرگی روبه رو هستند.
نهاد نی روز پنجشنبه با برگزاری یک نشست خبری نتایج 
به  را  افغانستان  رادیوهای  به  پیوند  در  خود  سنجی  نظر 

نشر رساند.
شبکۀ  هفت  و  پنجا  یک صدو  نی،  نهاد  آمارهای  بربنیاد 
از این میان،  رادیویی در سراسر کشور فعالیت دارند که 
هفت رادیو به دلیل تهدیدات امنیتی و چالش های اقتصادی 

از فعالیت باز مانده اند.
صدیق اهلل توحیدی، مسوول نهاد حمایت کنندۀ رسانه های 
اینکه  وجود  با  گفت:  نشست  این  در  افغانستان  آزاد 
تکنالوژی معلوماتی رشد سریع...             ادامه صفحه 6

نی با نگرانی از وضعیت رادیوی های کشور:

2016 سال دشواری 
برای خبرنگار افغانستان است

یگانه پایتخت تاریک جهان

سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان:

عملیات برضد داعش در ننگرهار افزایش می یابد
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تـالش ها برای ناکـام ساختـن
 عملیـاِت دندغـوری

از تخریب پایه های برق وارداتی در والیت بغالن بیش از دوهفته 
نتوانسته تا هنوز این مشکل را بر طرف  اما حکومت  می گذرد، 

سازد.
برق  نبود  می گویند،  سیاسی  فعاالن  و  مدنی  نهادهای  شبکۀ 
از  با مشکالت جدی مواجه ساخته و  باشنده های شهر کابل را 

حکومت می خواهند تا هر چه زودتر برای حل آن توجه کند.
اعضای این شبکه دیروز در نشستی زیر نام "کابل پایتخت تاریک 
جهان" گفتند: اگر به مشکل بی برقی در شهر کابل توجه جدی 

صورت نگیرد، دست به تظاهرات خواهند زد.
فایض عظیمی یک عضو شبکه نهادهای مدنی و فعاالن سیاسی 

گفت:
برق  هنگام  زود  وصل  به  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  "اگر 
وارداتی به کابل و تغییر وضعیت در بغالن توجه جدی نکنند، ما 
هشدار می دهیم که اگر تا روز دوشنبه اقدامات عملی را نبینیم، 
حرکت های مدنی را در سرک های...               ادامه صفحه 6

تروریستان طالب در والیات جنوب پشتون نشین، در 
تمام سال های جنگ و جنایت خود، زنان تحصیل یافته و 

باسواد پشتون را ترور کردند. مکتب ها را در این مناطق 
به روی دختران، زنان و حتا پسراِن پشتون بستند. 
تروریستاِن طالب کوشیدند که فرهنِگ سر بریدن و 

ذبح گوسفندواِر آدم ها به نام جهاد را به عنوان فرهنِگ 
توحش و عمل غیرانسانی و غیراخالقی میان پشتون ها 

در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان ترویج کنند؛ 
چنان که سربریدِن انسان را با شمشیری که به دسِت 
پسر کوچک و نابالِغ پشتون گذاشتند، در معرض دیِد 

عمومی قرار دادند

ستیز با آزادی بیان

 در هیأِت مقرراِت 
سنگین بر رسانه ها
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کنفرانس  وارد  حالی  در  غنی  رییس جمهور 
به  کشور  وضعیِت  که  شد  آلمان  مونیِخ  امنیتِی 
هیچ صورت رضایت بخش به نظر نمی رسد. او 
تنها کاری که  آلمان،  به مونیخ  از سفرش  پیش 
و  خود  میاِن  شکررنجی  که  بود  این  داد  انجام 
معاون اولش جنرال عبدالرشید دوستم را ظاهراً 
با رفتن به منزل شخصِی او پایان بخشدـ هرچند 
بعید به نظر می رسد که این شکررنجی ها دوباره 

تکرار نشوند. 
از  فراگیرتر  و  بزرگ تر  بسیار  کشور  مشکالِت 
چیزی ست که به ساده گی بتوان نامی بر آن نهاد. 
قرار  نقطه یی  در  سال  پانزده  از  پس  افغانستان 
نمی رفت.  آن  انتظارِ  صورت  هیچ  به  که  دارد 
شهروندان  برای  نه تنها  کشور  امروزِ  وضعیت 
حتا  که  باشد،  کننده  نگران  می تواند  افغانستان 
شده  سبب  نیز  را  امریکایی  مقام های  نگرانِی 

است.
به تازه گی جیمز کلپر مدیر اطالعات ملی امریکا، 
از سقوط سیاسِی دولت افغانستان ابراز نگرانی 
کرده است. آقای کلپر در سنای این کشور گفته 
که در مواضِع طالبان هیچ تغییری وارد نشده، در 
حالی که دولت افغانستان در حال از دست دادِن 
آقای  است.  خود  سیاسِی  اعتبار  و  مشروعیت 
کلپر در مورد آیندۀ دولِت افغانستان ابراز نگرانی 

جدی کرده است.
با  که  امریکا،  امنیتی  ارشد  مقامِ  یک  وقتی   
وضعیِت منطقه و افغانستان از نزدیک آشناست، 
چنین حرف هایی را مطرح کند، بدون تردید باید 
نسبت به آینده نگران شد. اما این که واقعًا اوضاع 
آن  از  امریکا  امنیتی  مقام های  که  آن حـدی  به 
است،  رفته  وخامت  سمت  به  می گویند  سخن 

هنوز جای بحث و گفت وگو دارد. 
بدخشان  کنـدز،  در  ویژه  به  شمال،  جنگ های 
و بغالن می توانند نشانه های جدی از یک خطِر 
در حاِل رشد توصیف شوند، به خصوص این که 
حاال طالبان حربه های دیگری را نیز بر فشارهای 
نظامِی خود افزوده اند. قطع برِق کابل و برخی 
والیت های همجوار، نشانۀ روشِن فشار طالبان 
طالبان  گذشته  در  است.  کشور  شهرونداِن  بر 
یا  و  نداشتند  دسترسی  حربه هایی  چنین  به  یا 
عماًل خودشان آن گونه که حاال نیز ادعا دارند، 

به تأسیسات عام المنفعه آسیب نمی رساندند. اما 
تمام  از  طالبان  و  است  کرده  فرق  وضع  حاال 
فشارهای  افزایش  برای  دست داشته  حربه های 
روانی و نظامِی خود بر دولت افغانستان استفاده 
می برند. فرو رفتِن پایتخت در تاریکی، تأثیراِت 
هنوز  هرچند  است.  گذاشته  به جا  را  خود 
اعتراِض  صدای  بالکشیده  شهِر  این  شهرونداِن 
خود را آن گونه که انتظار می رفت، بلند نکرده اند؛ 
اما در سخنان و نگاه های مردم می توان به صورت 
روشن، نارضایتی آن ها را از وضعیت و عمل کرد 
ضعیِف دولت در برابر مخالفاِن مسلح مشاهده 
امنیتی کشور، شاید ضعِف خود  نیروهای  کرد. 
را در عقب راندن مخالفاِن مسلح از شماِل کشور 
غیرنظامیان«  جان  به  »توجه  عنوان  زیر  بتوانند 
توجیه کنند؛ اما حاال این توجیه گری اعتبارِ خود 

را از دست داده است. 
در جنوب کشور نیز، وضع چندان رضایت بخش 
مرکِز جنگ های  هنوز  هلمند  نمی رسد.  نظر  به 
خونین است و با وجود اعزام نیروهای امریکایی 
به منطقه، تغییر خاصی در آرایِش وضعیت رونما 
به زودی  اگر  که  می رود  احتمال  است.  نشده 
جنوب  و  شمال  در  نتوانند  موجود  نیروهای 
وارد  ناامنی ها  شوند،  نایل  دستاوردهایی  به 
کشور  جنوِب  و  شمال  در  بیشتری  حوزه های 

شود. 
اوضاع،  وخامت  این همه  که  این جاست  جالب 
چندان  را  سپیدار  کاخ  و  ارگ  نگرانی های 
برنینگیخته است. این دو مرکِز قدرت در کشور 
همچنان آرام به نظر می رسند و مثل این است 
باشد.  نخورده  تکان  کشور  در  آب  از  آب  که 
انفعال مراجِع تصمیم گیرنده در کشور، می تواند 
نشانۀ عدم فهِم الزم از وضعی باشد که خود و 
دیگران در تارهای عنکبوتِی آن گیر مانده اند؛ اما 
در عیِن زمان می تواند عدم وخامت اوضاع نیز 
تعبیر شود. شاید رهبران دولت به این صورت 
می خواهند افکار و روان های عمومی در جامعه 
را به آرامش بخوانند که هیچ چیزی تغییر نکرده 
آن  به  امریکایی  مقام های  که  آن گونه  اوضاع  و 

اشاره می کنند، بد نشده است. 
چنین  وضعیت  به  نسبت  امریکایی ها  چرا  اما 

نگران به نظر می رسند؟ 

کارآیی  به  را  خود  اعتمادِ  امریکایی ها  شاید 
دولت وحدِت ملی از دست داده باشند. دولت 
وحدت ملی، ظرف یک ونیم سال پس از ایجاد 
می شد،  برده  انتظار  که  آن گونه  نتوانسته  خود 
حاال  نارضایتی  دهد.  پاسخ  جامعه  مطالباِت  به 
تنها در سطح جامعه پدیدار نیست، بل مقام های 
موجود  وضِع  به  نسبت  نیز  رده باال  و  دولتی 
هیچ صورت  به  این وضعیت  می دهند.  هشدار 

نمی تواند به نفع دولت وحدت ملی تمام شود.
کرد،  عبور  جامعه  سطح  از  نارضایتی  وقتی   
وحدت  دولت  رهبران  می گردد.  مهار  غیرقابِل 
مبارزاِت  دوران  خوش خیالی های  در  ملی 
افغانستان از  انتخاباتی قرار دارند، در حالی که 
زماِن  حاال  و  کرده  عبور  انتخابات  ملتهِب  جَو 
مردم  وقتی  است.  رسیده  فرا  وعده ها  به  عمل 
می بینند که دولت به وعده های خود وفا نمی کند 
بدون  نیست،  آن ها  کردِن  عملی  به  قادر  یا  و 
می شود.  کاسته  دولت  به  اعتمادشان  از  شک 
رییس  رفتن  و  افتاده  اتفاق  این  افغانستان  در 
جمهوری به منزل معاون اولش، به معنای جلب 
او  حامیاِن  اصلی ترین  از  یکی  دوبارۀ  رضایِت 

بود. 
آشفته  وضِع  این  می توان  نیز  سپیدار  قصِر  در 
اجراییه  رییس  اطراِف  حاال  کرد.  رویت  را 
رسیدِن  نخسِت  روزهای  از  خالی تر  به مراتب 
حال،  همین  در  می رسد.  نظر  به  قدرت  به  او 
در سطح طرف داراِن مردمِی هر دو هرمِ قدرت 
نیز تغییراِت چشم گیری رونما شده و این وضع 
در  نظامی  وضعیِت  آرایش  در  تردید  بدون 
مسایل  این  طالبان  بود.  خواهد  اثرگذار  کشور 
را به خوبی پی گیری می کنند و به همین دلیل به 

فشارهای مضاعف روی آورده اند. 
نابسامانی های  در  ریشه  کلپر،  جیمز  سخنان 
درونی دولت وحدت ملی دارد و تا زمانی که 
این نابسامانی ها به صورِت درست حل نشوند، 
نمی توان  دولت  سیاسی  سقوط  جز  انتظاری 
داشت. در همین حال، این نکته را هم فراموش 
در  نیز  چهارجانبه  گفت وگوهای  که  کرد  نباید 
از  ملموسی  نتایج  و  دارد  قرار  ابهام  از  هاله یی 

آن ها به دست نیامده است.
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 به رغِم وخامِت اوضاِع امنیتی و نگرانی هایی که از وضعیِت 
را  گام هایی  غنی  آقای  دولِت  دارد،  وجود  کشور  سیاسِی 
گام ها  است؛  برداشته  رسانه ها  دادِن  قرار  فشار  زیر  برای 
برنامه هایی که به تضعیِف رسانه ها و مصادرۀ اطالعات  و 

منجر می شوند. 
فعالیِت  بر  را  جدید  مقرراِت  برخی  دولت  گذشته،  هفتۀ 
گرفتن  از جمله  کرده است؛  کشور وضع  چاپِی  رسانه های 
وضع  شک  بدون  حق  االمتیاز.  و  بانکی  تضمین  مالیات، 
بیان  آزادی  مشق  تازه  که  کشوری  در  مقررات  چنین 
می دانیم  همه  زیرا  است.  ویران گر  و  غیراصولی  می کنـد، 
ما،  چاپی  رسانه هایی  به خصوص  و  کشور  رسانه های  که 
بنیه های قوِی مالی ندارند و حتا بسیاری از آن ها با بحراِن 

مالِی نزدیک به سقوط مواجه اند. 
جالب این که در مقرراِت تازه وضع شده، فقط نکاتی درج 
استند که باید رسانه ها بارِ آن را به دوش کشند و هیچ ماده 
و مقررۀ تازه یی مبنی حمایِت دولت از رسانه ها وضع نشده 
است. دولت آقای غنی به ساِن دولت آقای کرزی، برنامه یی 
به عنوان کمک ِ غیرمستقیم یا یارانه برای رسانه های چاپی 
هستند  و  بودند  هم  رسانه هایی  حال،  عین  در  اما  ندارد. 
از  غنی،  آقای  دوراِن  در  نیز  و  کرزی  آقای  دوراِن  در  که 
و  می شوند  و  شده  حمایت  ریاست جمهوری  جانب 
دارند.  و  داشته  سیاسی  پنهاِن  مبانِی  بیشتر  حمایت ها  این 
در  که  چاپی  رسانه های  بر  سنگین  مالیاِت  وضع  بنابراین، 
زمینۀ جلِب آگهی های بازرگانی و کسِب امکانات مادی در 
تنگنا قرار دارند، می تواند حربه یی برای حذِف رسانه های 
غیرخودی/ غیرحکومتی باشد. این هدِف غایی یی ا ست که 
ریاست جمهوری و برخی نهادهای دیگِر دولتی و حلقاِت 
مخالِف آزادی بیان که همه در دور و بِر ریاست جمهوری 
با  اکنون  و  داده اند  پرورش  ذهن  در  سال ها  می چرخند، 
وضع مقرره های جدید بر رسانه ها ـ زیر نامِ قانون مند کردن 

رسانه ها ـ می خواهند آن را تحقق ببخشند. 
رسانه های کشور مطابق به قانون رسانه ها و قانون اساسی 
بر  دیگر  کمرشکِن  مقررۀ  نوع  هر  وضع  و  می کنند  عمل 
هرگز  نااُمیـدی  و  یأس  بازارِ  این  در  چاپی،  رسانه های 
منطقی و پذیرفتنی نیست. این مقرراِت تازه در حالی وضع 
شده اند که شبکۀ انتقال برِق وارداتی به شهرها و از جمله 
پایتخت، آسیب دیده و مردم در تاریکی و یا کم نوری به سر 
می برند، از این رو بازارِ آگاهی دهِی رسانه  یی و  اجتماعی نیز 
کساد گشته است. در چنین حالتی، وضِع مقرراِت سنگین بر 
رسانه ها، خاموشِی دیگری ست که از سوی دولت بر جامعه 

تحمیل می گردد!  
مسلمًا اخذ تضمین بانکی، حق االمتیاز و اعماِل محدودیِت 
جدید زیر عنوان جوازِ تازه برای فعالیت رسانه ها از سوی 
اکثِر  عینِی  شرایط  با  مطابق  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت 
رسانه های چاپِی کشور نیست. دولت در حالی این قواعد 
مالیات بر رسانه ها وضع کرده  سخت گیرانۀ مالی را به نامِ 
که فساد در همۀ بخش های مالیاتی بیـداد می کند و معلوم 
نیست مالیاتی که از مردم گرفته می شود، در کجا به مصرف 

می رسد. 
اشتراِک  و  هماهنگی  در  باید  مقرره  این  دیگر،  طرف  از 
مسووالن و دست اندرکاراِن رسانه ها تنظیم می  گشت و پیش 
از این که به تصویب می رسید، مورد ارزیابی قرار می گرفت. 
دقِت نظر در تنظیم این مقرره، می توانست بارهای سنگینی 
را که بر دوِش رسانه های چاپی و کم بضاعت گذاشته شده 

است، بردارد. 
از طرف دیگر، دولت در حالی بر رسانه ها مالیاِت سنگین 
و  اطالعات  به  دسترسی  قانون  تطبیق  از  که  می کند  وضع 
مبنای  بر  دولت  حال،  عین  در  و  نیست  اثری  معلومات، 
همان قانون نیز وضعیتی را به وجود آورده که خبرنگاران و 
روزنامه نگاران از دست یافتن به اطالعات محروم می شوند. 
برابر  اقداماِت دولت در  این اوصاف، می توان گفت که  با 
رسانه ها، سـتیز با آزادی بیان معنا می دهد. رهبران حکومت 
وحدت ملی باید زیان های این فرمان و مقرره را درک  کنند 
و با تجدید نظر در آن، مالیات را از روی رسانه های چاپی 
ادامۀ  با  این صورت،  بردارند. در غیر  و بی بضاعِت کشور 
این وضع، شاهد سقوط بسیاری از رسانه های چاپی و در 

نتیجه، سقوط آزادی بیـان خواهیم بود! 

ستیز با آزادی بیان در هیأِت 
مقرراِت سنگین بر رسانه ها
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بار دیگر فرمان تقنینی قانون تشکیل،  رییس جمهوری 
وظایف و صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی را به 

مجلس می فرستد.
رهبران حکومت وحدت ملی هفتۀ گذشته در نشست 
و  وظایف  تشکیل،  قانوِن  طرح  دوم  بار  برای  کابینه 
تأیید  مورد  را  انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های 
قرار دادند و رییس جمهوری قرار است آن را بار دیگر 

به مجلس بفرستد. 
اما شماری از نماینده گان مجلس می گویند که حکومت 
به  ندارد،  تقنینی  فرمان  این  عملی شدن  برای  اراده یی 
آنان  است.  انداخته  راه  را  سیاسی  بازی  دلیل  همین 
می گویند که اگر خواست های نماینده گان در این طرح 

در نظر گرفته نشود، بار دیگر رد خواهد شد. 
روز  مجلس  در  کابل  نماینده  منصور،  عبدالحفیظ 
اصالحات«  »کانون  سوی  از  که  نشستی  در  پنجشنبه 
تقنینی  فرمان  رد  دالیل  بود،  شده  برگزار  کابل  در 
رییس جمهور از سوی پارلمان را توضیح داد. او گفت 
که این فرمان چند اشکال جدی داشت و طوری تهیه 
شده بود که گویا آن را یک رییس جمهور قانونی صادر 
کرده باشد. درحالی که رییس جمهور براساس یک توافق 
اجراییه  رییس  او  درکنار  و  رسیده  قدرت  به  سیاسی 
قرار دارد. باید در فرمان تقنینی از ریییس اجراییه هم 
نام برده شود. منصور به رعایت خواست های مشروع 
نیز  انتخاباتی  اصالحات  روند  در  مجلس  نماینده گان 
تاکید کرد. او گفت که اگر در فرمان تقنینی از رییس 
و...  چهره ها  گزینش  برسر  نشود،  برده  نامی  اجراییه 

جنجال پیدا خواهد شد.
گفت  مجلس  دیگر  عضو  مهدی،  محیی الدین  داکتر 
اصالحات  دربارۀ  تقنینی  فرمان  فرستادن  از  پیش  که 
انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران  باید  انتخاباتی، 
موجودیت  در  شوند.  برکنار  شان  سمت های  از 
از سوی مجلس  بار دیگر  کمیسیون های فعلی، فرمان 
رد خواهد شد. او باور دارد که ارادۀ سیاسی به دالیل 
مشخص برای برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد.

»اصالحات  عنوان  زیر  که  نشست  این  این   در 
بود،  شده  برگزار  چالش ها«  و  فرصت ها  انتخاباتی، 
شماری از آگاهان امور انتخابات شخصیت های سیاسی 
و دانشگاهیان دربارۀ چالش ها و فرصت های پیش روی 

پروسۀ اصالحات انتخاباتی بحث و گفت وگو کردند.
نخست، حشمت رادفر، مشاور رسانه یی رییس اجراییه 
دربارۀ هدف نشست و فلسفۀ انتخابات صحبت کرد. او 
گفت که دموکراسی بدون انتخابات و انتخابات بدون 
احزاب، در هیچ جایی از دنیا وجود ندارد و انتخابات 

تنها گزینۀ تامین مشروعیت نظام های سیاسی است. 
آقای رادفر گفت که اصالحات انتخاباتی یکی از موارد 
عمده در توافق نامۀ سیاسی است و در نشست امروز، 
در خصوص چالش ها و فرصت های انتخاباتی بحث و 

گفت وگو خواهیم کرد. 
سپس، صالح محمد ریگستانی، عضو کمیسیون پیشین 
و  طرح ها  دربارۀ  مفصل  به گونۀ  انتخاباتی،  اصالحات 
پیشنهادهای این کمیسیون به رهبران حکومت وحدت 

ملی صحبت کرد. 
آقای ریگستانی، با بررسی تاریخ و فلسفۀ دموکراسی 
در  انتخابات  آسیب شناسی  به  غرب،  در  انتخابات  و 

چهارده سال پسین در افغانستان پرداخت. 
ریاست  اول  انتخابات  جز  به  که  گفت  ریگستانی 
جمهوری و پارلمانی، شش انتخابات دیگر در افغانستان 
با کشمکش و بحران مواجه بوده است که ریشۀ همۀ 
آن ها نبود ارادۀ سیاسی در زمینۀ تضمین شفافیت است. 
او سپس به تشریح طرح های کمیسیون ویژۀ اصالحات 
انتخاباتی پرداخت و از همۀ موارد پیشنهادی، ده مورد 

مشخص را تبیین کرد. 
اصالحات  کمیسیون  پیشنهاد  نخستین  که  گفت  او 
انتخاباتی، تهیۀ لیست رأی دهندگان بود. زیرا، لیست 
سنگ بنا  رأی دهی،  محل  تثبیت  و  دهنده گان  رأی 

آن،  بدون  که  می دهد  تشکیل  را  انتخابات  تهداب  و 
نمی تواند  را  کاری  کوچکترین  انتخابات  کمیسیون 
پیش نیازهای  و  نیازمندی ها  همۀ  تثبیت  دهد.  انجام 
به  وابسته  آن،  عملیاتی ساختن  و  انتخابات  برگزاری 
صراحت  رغم  به  که  می باشد  رأی دهنده گان  فهرست 
تا  دالیل مشخص،  به  زمینه،  این  در  انتخاباتی  قوانین 
اکنون ارادۀ سیاسی در راستای تثبیت شمار افراد واجد 
نداشته  وجود  دهی  رأی  محالت  و  رأی دهی  شرایط 

است. 
او گفت که به لحاظ قانونی و بر اساس اصول انتخاباتی، 
و  رأی دهنده گان  فهرست  بدون  انتخابات  کمیسیون 
تثبیت محالت رأی دهی، نمی تواند کوچکترین گام در 

راستای برگزاری انتخابات بردارد. 
به گفتۀ این عضو کمیسیون پیشین اصالحات انتخاباتی، 
ابطال کارت های رأی دهی پیشنهاد مهم دیگر آنهاست. 
 ۱393 انتخابات  رأی دهنده گان  مجموع  او،  گفتۀ  به 
کارت  میلیون   ۲3 که  حالی  در  بود؛  تن  میلیون  هفت 
رأی دهی عماًل نزد مردم وجود داشت که بخش زیاد 
تقلب با استفاده از همین کارت ها صورت گرفته است. 
ارزش تر  با  مراتب  به  کاغذی  تذکرۀ  او گفت که یک 
از کارت های رأی دهی است؛ ما می توانیم همین لحظه 
نخواهیم  قادر  اما  کنیم،  رأی دهی جمع  کارت  هزاران 

شد ده تذکرۀ کاغذی را به دست آوریم.
اصالحات  کمیسیون  دیگِر  پیشنهاد  ریگستانی، 
انتخاباتی را شفافیت و بی طرفی در گزینش کمیشنران 
در  که  گفت  و  کرد  عنوان  انتخاباتی  کمیسیون های 
گذشته، کمیشنران همه حکومتی بودند؛ اما اکنون باید 
کمیسیون های  در  مستقل  و  مسلکی  بی طرف،  افراد 

انتخاباتی حضور یابند. 
او گفت که بحث جرایم انتخاباتی در قوانین انتخاباتی 
کشور درست تعریف نگردیده بود و در قانون پیشین 
انتخابات سنگین ترین جریمه، 5۰۰ هزار افغانی تعیین 
شده بود. اکنون بر اساس پیشنهاد ما، اخراج از وظیفه، 
جریمۀ نقدی، رفتن به زندان و... در این بخش پیشنهاد 
انتخابات، جرایم و  قانون  او گفت که در  شده است. 

تخطی انتخاباتی خلط شده است. 
این عضو کمیسیون اصالحات انتخاباتی، به ضرورت 
انتخاباتی بر اساس  تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم 
طرح کمیسیون، تاکید کرد و گفت که فیصلۀ محکمۀ 
انتخاباتی باید نهایی باشد و در بخش انتخابات پارلمانی 
با تثبیت جرم یکی از نماینده گان، محکمه می تواند حتا 

پس از یک سال وکیل را رد صالحیت کند. 
تکنالوژی  از  استفاده  اهمیت  به  ادامه،  در  ریگستانی 

نوین  فن آوری های  که  پرداخت و گفت  انتخابات  در 
انتخاباتی  نظام  وارد  باید  آرام  و  تدریجی  صورت  به 
نیپال،  هند،  کشورهای  او،  گفتۀ  به  شود.  افغانستان 
تایوان و برازیل در این زمینه نمونۀ خوب هستند. در 
هند انتخابات سه ماه طول می کشد، اما در شش ساعت 
نتیجۀ انتخابات اعالم می شود. ما به حکومت پیشنهاد 
کردیم که استفاده از فن آوری در انتخابات برای تضمین 

شفافیت مؤثر است. 
از  انتخاباتی،  اصالحات  پیشین  کمیسیون  عضو  این 
انتخابات اخیر ونزویال یاد کرد که به خاطر استفاده از 
فن آوری، حزب حاکم پس از سال ها، با کم آوردن 8۰ 
رأی، انتخابات پارلمانی را به حزب رقیب واگذار کرد.
آقای ریگستانی حوزه های انتخاباتی کنونی را حوزه های 
کوچک ساختن  ما،  دیگر  پیشنهاد  گفت،  دانسته  ترور 
ریگستانی،  آقای  باور  به  انتخاباتی ست.  حوزه های 
است.  »تک کرسی«  نظام های  انتخاباتی،  نظام   بهترین 

البته حوزه بندی های انتخاباتی کاری ست درازمدت. 
پیشنهادهای  از  یکی  ساخت:  خاطرنشان  ریگستانی 
انتخابات  است.  چندمرحله یی  انتخابات  ما  عمدۀ 
مختلف  زون های  در  مرحله ای  صورت  به  حوزه یی 
برگزار گردد و به لحاظ زمانی، حداقل سه هفته را در 
بر گیرد. این مسأله به وسعت مشارکت و تأمین هرچه 

بهتر امنیت و جلوگیری از تقلب می تواند کمک کند. 
از  زنان  با  پیوند  در  مثبت«  »تبعیض  نظرگرفتن  در 
اصالحات  کمیسیون  پیشنهادی  طرح  دیگِر  موارد 
این عضو کمیسیون اصالحات  باور  به  انتخاباتی ست. 
اجتماعی  اقتصادی،  شرایط  هنگامی که  تا  انتخاباتی، 
فراهم  مردان  و  زنان  برابر  مشارکت  برای  فرهنگی  و 
نگردد، این تبعیض مثبت باید لحاظ شود. براساس این 
طرح، ۲5 درصد کرسی های مجلس نماینده گان به زنان 

اختصاص داده شود. 
صالح محمد ریگستانی افزود که بر بنیاد طرح آنها باید 
نظام انتخاباتی تغییر کند. نظام موجود اکثریتی ست. هم 
اکنون نماینده گان پارلمان از 38 درصد مردم افغانستان 
باشد  طوری  باید  انتخاباتی  نظام  می کنند.  نماینده گی 
که از اکثریت نماینده گی کند و تناسب و تعادل در آن 

لحاظ شده باشد.
ریگستانی باور دارد که تنها تغییر کمیشنران کمیسیون ها 
نمی تواند تضمین کنندۀ انتخابات شفاف و سالم باشد، 
بل باید به تمامی پیشنهادهای آنان توجه صورت گیرد. 

چالش ها و نگرانی ها
»اکسین«،  رییس  سپین غر،  جان داد  دیگر،  نوبت  در 
اصالح  فراینِد  در  نگرانی ها  و  خوش بینی ها  دربارۀ 

نظام انتخاباتی صحبت کرد. او گفت که از سال ۲۰۰4 
انتخاباتی  نظام  اصالح  راستای  در  تالش ها  بدین سو، 

افغانستان بسیار اندک بوده است. 
از دالیل عمدۀ  ملی،  فراگیر  احزاب  نبود  که  او گفت 
زمینۀ  در  احزاب  انتخاباتی ست.  نظام  اصالح نشدن 
و  شفافیت  ایجاد  البی گری،  پروسه،  بر  نظارت 
باور  به  باشند.  داشته  نقش  می تواننند  عدالت  تضمین 
در  شفافیت  نبود  از  سال   ۱4 طول  در  افغانستان  او، 

انتخابات رنج برده  است. 
نبود شفافیت در گزینش  از تکنالوژی و  عدم استفاده 
مواردی ست  از  انتخاباتی،  کمیسیون های  کمیشنران 
بن بست  به  را  انتخاباتی  نظام  سپین غر،  گفتۀ  به  که 
کشانیده است. رییس اکسین گفت: دو اصل در گزینش 
و  تجربه  اصل  نخست  است،  مهم  بسیار  کمیشنران 
تخصص و دوم اصل بی طرفی که هیچ کدام در گزینش 
نشده  لحاظ  انتخاباتی  کمیسیون های  کنونی  کمیشنران 
اما  باشند؛  نباید عضو حزب سیاسی  است. کمیشنران 
کمیشنران کنونی، اگر عضو حزبی نبوده اند، به احزاب 

و شخصیت ها وابسته بودند. 
بی طرف  انتخابات  کارمندان  هنگامی که  تا  گفت:  او 
شفافیت  نمی تواند  تکنالوژی  نباشند،  غیرسیاسی  و 
گذشته  انتخابات های  در  نماید.  تضمین  پروسه  در  را 
کارکنان موقت از زیر مدیریت خارج بودند و براساس 

وابسته گی های خویش دست به تقلب زدند. 
رسیده گی  برای  مؤثر  میکانیزم  نبود  سپین غر،  جان داد 
به شکایات انتخاباتی را از چالش های دیگر خواند و 
افزود که مبنایی برای کار کمیسیون شکایات انتخاباتی 
کمیسیون  اکنون  نداشت.  وجود  کشور  قوانین  در 
اصالحات انتخاباتی تغییر مناسبی را در مدل رسیده گی 

به شکایات به وجود آورده است. 
رییس اکسین، پایین بودن سطح آگاهی مردم به ویژه 
که  گفت  و  کرد  عنوان  تقلب ها  عمدۀ  عامل  را  زنان 
بیشتر تقلب در انتخابات در مراکز زنانه صورت گرفته 
هم  یا  و  نکردند  اشتراک  انتخابات  در  یا  زنان  است. 

حضور آنان سمبولیمک و نمادین بوده است.
خوش بینی ها

به رغم چالش هایی که جان داد سپین غر به آن ها اشاره 
کرد، او نسبت به پروسۀ اصالحات انتخاباتی خوش بین 

است. 
بین المللی  رییس اکسین می گوید که اجماع داخلی و 
زمینۀ  در  رسانه یی  و  مدنی  نهادهای  دادخواهی  و 
اصالحات انتخاباتی، این پروسه را اجتناب ناپذیر کرده 

است. 
او گفت: بر اساس سروی های موجود، ۷۰-8۰ درصد 
قوانین  در  بنیادین  اصالحات  افغانستان خواهان  مردم 
انتخاباتی و ساختارهای اداری کمیسیون های انتخاباتی 
خویش  کمک های  هم  بین المللی  جامعه  و  می باشند 
مشروط  انتخاباتی  اصالحات  به  زمینه ها  تمامی  در  را 

ساخته است.
سپین غر، نسبت به پیامدهای مثبت تصمیم اخیر کابینه 
دربارۀ  رییس جمهور  است  قرار  تقنینی یی که  فرمان  و 
ادامۀ کار کمیتۀ گزینش صادر کند، ابراز امیدواری کرد. 
بیشتر  رایزنی  پارلمان  نماینده گان  با  باید  که  افزود  اما 

شود تا قانون بار دیگر از سوی مجلس رد نگردد.
نگرانی ها

عدم دیدگاه واحد سیاسی دربارۀ اصالحات انتخاباتی، 
در  اصالحات  پروسۀ  پیش روی  عمدۀ  نگرانی های  از 
نظام انتخابات می باشد. سپین غر با بیان این مسأله گفت 
بنیادین در  که یک جناح سیاسی خواستار اصالحات 
تمامی زمینه هاست؛ اما جانب دیگر، پروسۀ اصالحات 
وسیع  تغییرات  خواستار  و  می اندازد  تأخیر  به  را 

نمی باشد.
تقنینی  فرمان  این  با  این بار  که  امیدواری کرد  ابراز  او 
بازی سیاسی صورت نگیرد. به باور سپین غر، حکومت 
می تواند - همانطوری که حامد کرزی این کار را  کرد- 

این فرمان را بدون فرستادن به مجلس نافذ نماید. 
انتخابات،  برای  مدنی  جامعۀ  نهادهای  شبکۀ  رییس 
چالش های  از  را  انتخاباتی  کمیسیون های  کارشکنی 
عمدۀ دیگر عنوان کرد. او گفت که باید جلو سبوتاژ 
انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  جانب  از  اصالحات 

گرفته شود. 
و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  تاریخ  مشخص نبودن 
چالش  قانون  بر خالف  نماینده گان  مجلس  کار  ادامۀ 

دیگر پیش رو است.

اصالحات انتخاباتی اجتناب ناپذیر است
رییس اکسین به حکومت: 

می توانید فرمان تقنینی را به مجلس نفرستید
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ارایه  تکنولوژی  از  که  تعاریفی  از  بسیاری 
عبارت  »تکنولوژی  چون  تعاریفی  شده اند، 
مجموعۀ  »تکنولوژی  یا  فنی«  دانش  از  است 
تا  می کوشد  که  است  انسانی  آفریننده گی های 
ارادۀ خودش قرار بدهد«  طبیعت را در مهمیز 
یا... دربارۀ ابزارسازی بشر در گذشته نیز صادق 
بی پاسخ  پرسش  این  هنوز  بنابراین  دانست. 
دین  میان  »نسبت  چرا  راستی  به  است:  مانده 
آیا  است؟  شده  مساله  ما  برای  تکنولوژی«  و 
پرسش از »نسبت میان دین و تکنولوژی« همان 
پرسش از »نسبت میان دین و قدرت ابزارسازی 
و  دین  میان  »نسبت  از  ما  چرا  است؟  بشر« 
اما  نمی کنیم،  پرسش  بشر«  ابزارسازی  قدرت 
»نسبت دین و تکنولوژی« را مورد پرسش قرار 
می دهیم؟ به تعبیر ساده تر، چه چیز »تکنولوژی 
جدید« را از »قدرت ابزارسازی بشر در گذشته« 
چه  جدید«  »تکنولوژی  مگر  می کند؟  متمایز 
در  بشر  ابزارسازی  قدرت  از  بیشتر  چیزی 

گذشته دارد؟ 
است:  این  پرسش،  این  به  ساده  پاسخ  یک 
از  پرسش  شکل گیری  ضرورت  سبب  آن چه 
»نسبت دین و تکنولوژی« برای ما شده است، 
نه وصف صرف »قدرت ابزارسازی بشر« است 
این  از دیرباز وجود داشته، بلکه آن چه در  که 
که  چیزی  همان  یعنی  است،  ظهور«  »نو  میان 
و  دین  میان  نسبت  از  پرسش  ظهور  سبب 
و  مفهومی  افق  و  شبکه  می شود،  تکنولوژی 
معنایی گسترده یی است که همراه با تکنولوژی 
جدید خود را »نمایان« کرده و از شبکه و افق 
گذشته  در  بشر  ابزارسازی  معنایی  و  مفهومی 
آن چه  ساده تر،  تعبیر  به  است.  متفاوت  بسیار 
در  بشر  ابزارسازی  از  را  جدید  تکنولوژی 
گذشته متفاوت کرده و سبب ظهور پرسش از 
نسبت دین و تکنولوژی جدید می شود، »تفکر 
تکنولوژیک« است و نه خود تکنولوژی. به بیان 
دیگر، پرسش ما در واقع پرسش از نسبت میان 
»تفکر دینی« با »تفکر تکنولوژیک« است و نه 

پرسش از نسبت میان دین و تکنولوژی. 
از  پرسش  بر  تامل  در  یعنی  این جا،  در  آیا  اما 
نسبت میان دین و تکنولوژی و تامل بر دالیل 
ضرورت شکل گیری پرسش از این نسبت، ما 
یعنی  نرسیدیم؟  خود  اول  سرجای  به  دوباره 
مگر »تفکر«، درست هم چون استعداد و قدرت 
نخستین  همان  از  و  گذشته  در  ابزارسازی، 
لحظات آغاز حیات بشر و در همه جا و در میان 
تکنولوژی  اصحاب  میان  جمله  از  اقوام،  همه 
و  دین داران  میان  در  و  تکنولوژیک  جامعۀ  و 
اصحاب ایمان وجود نداشته و سرشت آن یکی 
نیست که ما می کوشیم با دو پسوند »دینی« و 
متمایز  یک دیگر  از  را  دو  آن  »تکنولوژیک«، 
امری  »تفکر«،  مگر  ساده تر،  بیان  به  کنیم؟ 
چنین  اگر  نیست؟  جهان شمول  و  کلی  ثابت، 
است، پس آوردن قیود »دینی« و »تکنولوژیک« 
»تفکر  و  دینی«  »تفکر  تمایز  از  و  تفکر  برای 
معناست؟  چه  به  گفتن  سخن  تکنولوژیک« 
برای  »تکنولوژی«  و  »دین«  میان  نسبت  اگر 
ما مساله شده است، به این دلیل است که هر 
یک از آن دو به شبکۀ مفهومی، افق معنایی، یا 
خاص  تاریخی یی  »عالمیت«  هایدگر  تعبیر  به 
پارادایمی خاص  به  کوهن  توماس  تعبیر  به  و 

شناختی  معرفت  نظام  از  هر یک  داشته،  تعلق 
بنابراین،  برخوردارند.  خود  ویژۀ  )اپیستمیک( 
ضروری است که بپذیریم اموری چون »تفکر«، 
»عقل« یا »عقالنیت« اموری ثابت، جهانی، ازلی 
و ابدی نبوده، بلکه پدیدارهایی تاریخی هستند 
»متافیزیکی«،  »دینی«،  چون  پسوندهایی  با  که 
از  غیره  یا  »تکنولوژیک«  »جدید«،  »سنتی«، 
یکدیگر متمایز می شوند. به همین دلیل وصف 
»تاریخیت« این امور است که امروز، در روزگار 
ما نسبت میان دین و تکنولوژی به یک مساله 

تبدیل شده است. 
تکنولوژی به منزله رویداده گی 

متعددی  بسیار  بحث های  تکنولوژی  مورد  در 
تکنولوژی  آیا  نمونه:  برای  است.  گرفته  شکل 
بشر را به رفاه، سعادت و رهایی رسانده است 
یا  است  شیطانی  امری  تکنولوژی  آیا  نه؟  یا 
چون  پدیدارهایی  با  تکنولوژی  رحمانی؟ 
طبیعت،  به  تعرض  زمین،  رفتن  بین  از  جنگ، 
مشکل آلوده گی های زیست محیطی، پاره شدن 
الیۀ ازن، افزایش فقر و تضادهای طبقاتی و... 
چه رابطه یی دارد؟ آیا باید نسبت به تکنولوژی 
شیفته و تعظیم گر بود یا به آن، کینه و بی مهری 

ورزید؟ 
»تکنولوژی«  دربارۀ  وقتی  باشیم  داشته  توجه 
منزلۀ  به  تکنولوژی  از  نمی توانیم  می اندیشیم، 
امری  منزلۀ  به  ابزارها،  از  مجموعه یی  صرفًا 
صرفًا  امری  مثابه  به  تکنیکی،  و  علمی  صرفًا 
تاثیرات  دارای  امری  یا  سیاسی  اجتماعی، 
تکنولوژی  بگوییم.  سخن  یا...  روان شناختی، 
همۀ این ها هست و هیچ یک از این ها نیست. 

بی تردید،  است.  »پدیدار«  یک  تکنولوژی 
اعتراض خواهد شد که این سخن بسیار کلی 
و قابل صدق بر هر چیزی است؛ درست مثل 
پدیدار  یک  »درخت  بگوییم  که  است  این 
گفتن   . و...  است«،  پدیدار  یک  »دریا  است«، 
این  دارد؟  تفاوتی  چه  ناگفتنش  با  سخن  این 
نقد از منظر علمی ـ مثل همه نقدهای علمی به 
گزاره های فلسفی ـ کاماًل درست است. معنی 
پدیدار  یک  »تکنولوژی  که  عبارت  این  سادۀ 
که  است  گزاره  این  گفتن  مثل  درست  است« 
دارد.«  وجود  »تکنولوژی  هست«،  »تکنولوژی 
ناگفتنش  با  سخن  این  علمی  لحاظ  به  آری! 
همین  پس  در  آیا  اما  ندارد،  چندانی  تفاوت 
است«  پدیدار  یک  »تکنولوژی  ساده  عبارت 
بصیرت  و  معنا  هیچ  هست«،  »تکنولوژی  یا 
اصیل تر و حقیقی تری وجود ندارد؟ آیا همین 
ساحتی  به  ساحتی  از  را  ما  نگاه  ساده،  گزارۀ 

دیگر سوق نمی دهد؟ 
ما  بر  وصفی  تکنولوژی،  باب  در  تفکر  با 
آشکار می شود که با اندیشیدن بر هر »پدیدار« 
تعریف ناپذیری،  آن  و  می شود  هویدا  دیگری 
سیطره ناپذیری و غنای سرشار و خوف برانگیزی 
»پدیدار  جمله  از  پدیدارها،  همۀ  که  است 
می توانیم  ما  اند.  برخوردار  آن  از  تکنولوژی« 
دیگری  پدیدار  هر  مثل  درست  تکنولوژی  از 
سیاسی،  اجتماعی،  فنی،  امر  یک  منزلۀ  به 
چیزهای  »خیلی  یک  و  تاریخی  اقتصادی، 
دیگر« سخن بگوییم. اما تکنولوژی »صرفًا یک 
اقتصادی« و »صرفًا«  امر  امر فنی«، »صرفًا یک 
خیلی چیزهای دیگر یا حتا مجموعۀ همۀ این 

عناصر برشمرده شده نیست. تکنولوژی مثل هر 
پدیدار دیگری، همواره از اوصافی ناشناخته و 
بنابراین،  است.  برخوردار  بی شمار  وجوهی  از 
می دانیم  که  بگوییم  نمی توانیم  سهولت  به  ما 
تکنولوژی چیست. پدیدار تکنولوژی، به منزلۀ 
یک  با  را  ما  آن،  سرشار  غنای  و  پدیدار  یک 

رویداده گی مواجه می سازد. 
برای  رویداده گی  وصف  کاربرد  از  مرادم 
تصمیم ها  هرچند  که  است  این  تکنولوژی 
تکنولوژیک  جامعۀ  برنامه ریزی های  و 
پدیدار  از  بخشی  تکنولوژی،  اصحاب  و 
تمامی  با  نیز،  پدیدار  این  اما  تکنولوژی اند؛ 
هم چون  درست  ویژه گی هایش،  و  اوصاف 
تصمیم ها،  پدیدارها، حاصل صرف  دیگر  همۀ 
سیاست گذاری ها  و  سیاست ها  برنامه ریزی ها، 
نیست. پدیدار تکنولوژی، درست هم چون همه 
و  است  »رویداده گی«  نوعی  حاصل  پدیدارها، 
از  وصفی  جهان،  از  وصفی  رویداده گی  این 

هستی و وصفی از حقیقت است. 
تکنولوژی، یکی از پدیدارها و جلوه های دوران 
مدرنیته است و مثل هر پدیدار تاریخی دیگری، 
ربطی بسیار وثیق با شبکۀ گسترده یی از معانی، 
خویش  دوران  نهادهای  و  مناسبات  نشانه ها، 
بسیاری  هم چون  درست  را  تکنولوژی  دارد. 
تکنولوژی،  مثل  مدرن  پدیدارهای  از  دیگری 
و  اطالعات  نوین  فناوری  ژورنالیسم،  رسانه، 
و...  بشر،  حقوق  مدنی،  آزادی های  ارتباطات، 
با هیچ نیرویی نمی توان از جهان کنونی حذف 
با  جهان  این  در  پدیداری  هر  که  چرا  کرد؛ 
قدرت های  است.  مرتبط  شبکه یی  کلیت  یک 
خیلی  دربارۀ  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی، 
کنند، همان گونه که  مقاومت  نمی توانند  چیزها 
کنند.  مقاومت  نمی توانند  تکنولوژی  برابر  در 
پدیدارها فراسوی خیر وشرها، پسندوناپسندها، 
مفروضات و تیوری سازی ها و جهت گیری های 
هستند.  ما  تیولوژیک  و  ایدیولوژیک  سیاسی، 
خود  رویداده گی  و  تصادم  حاصل  واقعیت ها 
پدیدارها هستند؛ درست همان گونه که واقعیت 
بگوییم  نمی توانیم  است.  چنین  تکنولوژی 
زشت  واقعیت های  زیرا  زیباست؛  تکنولوژی 
طبقاتی،  فاصلۀ  و  فقر  افزایش  استثمار،  )مثل 
وجود  آن  در  و...(  طبیعت  به  یورش  جنگ، 
زشت  تکنولوژی،  بگوییم  نمی توانیم  دارد. 
رفاه،  )چون  زیبایی  واقعیت های  زیرا  است؛ 
کاستن فشار سنگین زنده گی و...( با آن شکل 
و  خیروشرها  فراسوی  تکنولوژی  می گیرد. 
پسندوناپسندهای ماست. تکنولوژی را به تمامی 
نمی توان به منزلۀ ابزار سرمایه داری و نظام سلطه 
تلقی کرد، در عین حال که بی تردید تکنولوژی 
با نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام سلطه نسبتی 
تیوری سازی های  فراسوی  تکنولوژی  دارد. 
و جهان  زنده گی  از  بخشی  تکنولوژی  ماست. 
قوام بخش  بنیادین  عناصر  از  یکی  و  کنونی 
پدیدۀ  در  ماست.  کنونی  عالم  تعین بخش  و 
زنده گی  خود  هم چون  درست  نیز،  تکنولوژی 
و همۀ رویدادهای آن و درست هم چون خود 
جهان و همۀ پدیدارهای آن، امری تبیین ناپذیر 
نوعی  در  را  که صرفًا خود  امری  دارد،  وجود 

رویداده گی آشکار می سازد. 
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بخش سوم و پایانی

انرژی های
    منفی را

       به سرعت
          از خودتان 
             دور کنید!

یک فرد مثبت نگر هرگز عوامل خارجی را مقصر نمی داند و روی موارد قابل 
دسترس تمرکز می کند تا بتواند شرایط را بهبود بخشد. با انجام این کار، او به 
جای این که به خاطر عوامل خارجی که خارج از کنترل اوست، ناامیدانه رفتار 

کند، مدام به دنبال پیشرفت و کسب تجارِب جدید خواهد بود.
افراد مثبت برای دور کردِن افکار منفی یاد می گیرند افکارشان را کنترل کنند

دست  از  را  خود  تمرکِز  خارجی  عوامل  اثر  در  می تواند  به راحتی  آدمی  ذهِن 
افراد مثبت نگر می دانند اگر افکار خود را کنترل نکنند، کنترل اعمال و  بدهد. 
رفتارشان را نیز از دست می دهند؛ به همین دلیل، آن ها به دنبال آموختن و تمرین 

روش های کنترل ذهن هستند.
زمانی را برای آسوده گی خاطر اختصاص می دهند

افراد مثبت نگر به خوبی درک می کنند که گاهی اوقات نیاز دارند به جای تالش 
برای عالی بودن، آهسته تر به جلو حرکت کنند و اهداف و جاه طلبی های خود را 
کاهش دهند. آن ها با این کار، از صرف انرژی یی که منجر به ایجاد انرژی منفی 
می شود، جلوگیری می کنند. به طور خالصه باید گفت این افراد برای حرکِت 

بیشتر در روز بعد، امروز یک گام به عقب برمی دارند.
افراد مثبت برای دور کردن افکار منفی بر این باورند که همیشه راهی وجود دارد

گاهی اوقات، زنده گی ناامیدانه و سخت به نظر می رسد. در این لحظات، شما 
به توانایی های خودتان برای حِل آن مشکل شک می کنید. حقیقت این است که 
همیشه یک راه برای غلبه بر مشکالت وجود دارد و افراد مثبت نگر این فکر را 
دایمًا در ذهِن خود نگه می دارند. حتا اگر مشکالت به اوج خود برسد، آن ها بر 
این باورند که می توانند آن را حل کنند و قادر خواهند بود به اوج باز گردند و 

حتا بیشتر از قبل اوج بگیرند. 
افراد مثبت می دانند چه زمانی باید »نه« بگویند 

گفتن »نه« و یا »بله« بالفاصله بعد از یک درخواست، امری بسیار بی ارزش است. 
چه گونه گی  و  دارند  زیادی  بسیار  قدرِت  کلمه  دو  این  رایج،  تصور  برخالف 
استفاده از آن ها، تعیین می کند در زنده گی شما چه اتفاق بیفتد. افراد مثبت نگر 
به جای خشنودی دیگران، بر اولویت های خودشان تمرکز می کنند. به همین 
دلیل، آن ها به خوبی می دانند بسیاری از امور هستند که نیازی به بله گفتن به 

آن ها ندارند.
تأیید هر کسی برای شان مهم نیست

اگر اجازه دهید نظرات منفِی دیگران شما را فلج کند، به سختی احساسی خوب 
و حالتی شاد خواهید داشت. بسیاری از مردم از بی اعتباری و مورد انتقاد قرار 
گرفتن می ترسند. افراد مثبت نگر فکر کرده و اقدامی حتا معکوس نسبت به بقیۀ 
مردم را انجام می دهند. آن ها از منتقدان به عنوان یک شاخِص معتبر و خوب 
استفاده می کنند. اما در حقیقت، امور زیادی در فکِر شما برای حرکت به سوی 

موفقیت وجود دارد که نیازی به تأیید دیگران برای انجام آن ها ندارید!  

        تکنولوژی
 چیست؟
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عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل
بخش چهــارم

مرگ متافیزیک 
نیچه از مرگ خدا، هایدگر از فرارِ خدایان  و بیماهیتی 
الحاد و بیخدایی  از  انسان، سارتر و راسل و فوئرباخ 
بر  بنا  ـ   خدا  مرگ  از  نیچه  منظور  راندهاند.  سخن 
خدایی  است؛  مسیحیت  خدای  مرِگ  ـ  حاکم  تقریر 
که صدای او از ناقوسهای کلیسا بلند میشد و تصویِر 
برافراشته بود. نیچه که خود  او بر دیوارهای کلیساها 
روزگاری در آغوش کلیسا به پرورش رسیده بود، علیه 
کلیسا قیام کرد و از مرگ خدای کلیسا سخن گفت. او 
علیرغم آن که مسیحیت را دشمن بشریت میخواند، در 
جای جایی مسیح را میستاید و ستودنی میخواند. این در 
با کارنامههای خودش مسیح شده  حالیست که مسیح 
است و ممکن نیست مسیح را بستاییم اما کارنامه های 
او را به دسِت نکوهش بسپاریم. جدایی افکندن میان 
شخصیت و کارنامه هایش، به معنای مرگ آن شخصیت 
است. شخصیتها با کارنامه هایشان بزرگ اند. اگر قرار 
انساِن  به شکل  ببریم،  کارنامههایش  از  را  پیامبر  باشد 
ارزش مداقّه و  پیامبِر بدون کارنامه،  عادی درمیآید و 
تاریخ جزیر ه یی  در  امروز کسی  اگر  ندارد.  اندیشیدن 
را به خودش اختصاص داده است، به دلیل کارنامۀ او  
چه خوب چه زشت-  بوده است. این رویکرد را هر 

کسی در پیش گیرد، بیپایه و نامؤجه است. اما این که 
نیچه مسیح را میستاید، اما مسیحیت را دشمن بشریت 
میداند؛ تفسیر نادرستی شده است. نیچه تفسیر کلیسا، 
و چهره یی را که کلیسا از مسیحیت به نمایش گذاشته 
بود، زشت و نکوهیدنی میداند. اما به مسیح و آیینی که 
او آورده است، نظر خاصی داشت. او به اهمیت خدا 
در زندهگی واقف بود و آن را را کانون وحدتبخِش 
ارزشها میپنداشت که در نبود او سقِف ارزشها به زمین 

خواهد ریخت و انسان، بیسرپرست بار خواهد آمد. 
او با اعالم مرگ خدای کلیسا خواست این سقف را به 
زمین فرود آورد و لگامِ ارزشگزاری را به دسِت انسان 
انسان را به آقایِی او توجه دهد. این سخن  بسپارد و 
که »ویران کردن جهان متکی بر مسیحیت، مقدمه برای 
ساختن جهانی است که انسان در آن به آقایی خودش 
عاملی  را  دین  نیز  مارکس  است.  مارکس  ماِل  برسد« 
به  را  او  و  میگیرد  از خودش  را  انسان  که  می دانست 
فوئر  میآورد.  تحِت سیطرۀ خودش  صورِت مخدومی 
باخ نیز دین را مانع آزادی انسان تعریف میکرد و آن را 
نتیجۀ فرافکنی بشر تعریف میکرد. فرار خدایان هایدگر 
که  روزگاری  داشت.  او  روزگار  واقعیت  از  خبر  نیز 
خدا دیگر از ساحت ذهن و رفتارِ انسان غربی کوچیده 
و  بیمعنایی  ارزشها،  خالوارهگِی  در  انسان  و  است 

روزمرهگی فرو رفته است. 
نه تنها حضور خدا در زندهگی کمرنگ است،  این جا 
عمومی  حوزههای  از  کل  صورت  به  متافیزیک  بلکه 
به  باید  را  متافیزیک  مرگ  این جا  است.  بسته  رخت 
سوگ نشست و نگاه کلییی را که دیریست از دیدهگاِن 
آدمی غایب است. فلسفۀ  جدید غرب   چنان که محمد 
به  را  نابه کجایش  مسیر  ـ  است  داده  توجه  نیز  ارکون 
سمت ذهنگرایی از دکارت آغاز کرد و در بارکلی به 
جهان  که  داشت  اعالم  کانت  ایمانوئل  رسید.  اوجش 
جهان  طرح  با  او  شناخت.  نمیتوان  چنان که هست  را 
به  را  راه  معقول،  صور  و  ادراکی  کثرات  و  پدیداری 
واقعیت  هگل  و  گشود  هگل  عینِی  ایدهآلیسم  سوی 
امر  را همان  واقعی  امر  و  آمیخت  را درهم  و ذهنیت 
معقول به حساب آورد. با این بیان، ذهن بیش از هر 
امِر دیگری موضوعیت یافت و ذهنگرایی راه خودش 

را به فلسفۀ غرب گشود.
تا عینیّات برون  باعث شد  حرکت ذهنگرایانۀ فلسفی 
از ذهن نیز ذهنی تصور شود و میان معرفت و وجود، 
درآمیختهگی پدید آید. مرگ خدای نیچه، مرگ تصّور 
کلیسایی از خداست که امری در ساحت ذهن است تا 
در خارج. فرار خدایان هایدگر نیز بدین گونه است. او 
از فرار تصّور خدا از قلمرو ذهِن بشر سخن میزند که 
غیابِت حضور خدا را در رفتارها نیز میتوان بر پایۀ آن 
بنا نهاد. مواجهۀ ذهن گرایانۀ فلسفۀ غرب با موضوعات 
تصّوری  وجودِ  تا  است  شده  سبب  )ابژه(  شناسایی 
برخی مفاهیم متافیزیکی با وجود خارجی آن ها یکسان 
نفی وجود  به  تصّوری  نفی وجود  از  و  انگاشته شود 

خارجی سخن برود. 
خدا یک تصّور ذهنی محض نیست که با محو آن، از 
او  فرارِ  از  از ذهن،  این تصور  با کوچیدن  او، و  نبود 
سخن به میان آید. مرِگ تصّور خدا، مرگ خدا نیست 
این دو را میتوان خلط مسألۀ وجود و  و یکی انگاری 
معرفت به حساب آورد. شناخت ما از هستی، جهان و 
انسان به واسطۀ تصّورات میسر است، اما نبودِ تصوراتی 
نمیتواند  میآیند،  حساب  به  ما  شناخِت  مادههای  که 
دلیلی بر نبودِ هستی، جهان و انسان باشد. استدالل از 
که  بیپایه ییست  استدالل  به عدم وجود،  عدم شناخت 

شماری از فیلسوفاِن غرب دچار آن شدهاند. 
خدا یک عینیّت و وجود مجرد تام است، او در همه جا 
لوازم  و  ماده  با  بی نسبتی اش  دلیِل  به  و  دارد  حضور 
ماده، از ساحِت دید حواِس ما بیرون است و به تعبیر 
نظامی در اندیشۀ سخته نمیگنجد. اگر امکان آن وجود 
داشته باشد که هیچ تصّوری هم از خدا در ذهن بشر 
همه  در  حضورش  و  دارد  وجود  خدا  بازهم  نباشد، 
به  از خدا  ما  تصّور  عدم  است.  مستدام  و  مستمر  جا 
وجود او نقصی نمیآورد و حضورش را منقطع نخواهد 
کرد. متأسفانه این مسأله در ذهن شماری از نواندیشان 
فلسفۀ  آنان  فکری  آبشخور  عمدتًا  که  نیز    ما  دینی 
غرب است-  جا افتاده است و آنان نیز از انواع خدا 
سخن میزنند و بیآن که میان شناخت و متعلق شناخت 
فرقی قایل باشند، موجبات سوءتفاهِم بسیاری را فراهم 
از  شبستری  یا  و  سروش  دکتر  وقتی  مثاًل  میسازند. 
خدای داعش و طالب و...، سخن میگویند، منظورشان 
تصوریست که آنان از خدا دارند و این تصّور با دیگران 
فرق دارد، نه این که خدا چند تاست و خدای آنان با 
خدای دیگران ذاتًا متفاوت است. زیرا در این صورت، 
نه  انجامید.  خواهد  شرک  به  و  می بیند  لطمه  توحید 
میان وجود خدا  تفکیک  به مسألۀ  ما  دینی  نواندیشان 
و تصّور ما از خدا توجه الزم به کار بردهاند و نه هم 
منتقداِن آن ها به چنین تفکیکی صریحًا توجه می دهند. 
نهایتًا عدم تفکیک میان این دو امر به تکفیر و تفسیق 

هایی بسیاری نیز انجامیده است.
از  یکی  است؛  فوئرباخ  سِر  بر  سخن  روی،  هر  به 
دینستیزترین چهره های قرن نوزدهم. او دین را نتیجۀ 
فرافکنی بشر میداند و آن را مانع عملکرد آزادانۀ انسان 
تلقی میکند. او با فرافکنی پنداشتن دین، سعی کرد بشر 
را از قید و بندهایی که دین بر او نهاده است، رها سازد؛ 
اما ناخودآگاه او را در زنجیرهای اسارت ماده، طبیعت 
طبیعی  تبیین  بر  تکیه  با  فوئرباخ  درآورد.   مکانیک  و 
حوادث، تبیینهای متافیزیکی حوادث را از صحنه راند 
او در  فرافکنی بشر خواند. سخن  و دین را محصول 
اما تعمیم آن  اولیه صادق است؛  ادیان  با برخی  رابطه 
بر تمامی ادیان، نادرست به نظر میرسد. مثاًل آیا دین 
مقدس اسالم را میتوان محصول فرافکنی بشر دانست، 
درحالیکه تاریخ بر وجود و ظهور پیامبر اسالم گواهی 
میدهد و اسالم بیش از هر دینی مسلمان ها را به دقت 
در جهان و انسان فراخوانده است؟. کلماِت متعلق به 
اندیشهورزی و...  در قرآن  دانش، علم، کتابت، فکر، 
تقریبًا خمِس آن را تشکیل میدهد. این امر نشان میدهد 
میبرد، در همۀ  نام  از آن  باخ  که فرافکنی حوادثی که 
ادیان کاربرد ندارد و غرب از این رهگذر همواره دچار 

مغالطۀ تعمیم نابه جا بوده است. 
را  مسیحیت  بر  متکی  دنیای  ویرانی  که  نیز  مارکس   
آقایی  به  آن  در  انسان  که  میدانست  دنیایی  مقدمۀ 
و  تاریخ  اقتصادی  بیان  با  نهایتًا  برسد؛  خودش 
را  انسان  آقایی  خودش،  مادی  و  تاریخی  ماتریالیسم 
ابزار  و  تولید  سنگیِن  و  سفت  زنجیرهای  اسارت  در 
تولید و توزیع درآمد و خالصه، دگردیسیهای اقتصادی 
تقسیم  و  تاریخی  خاص  تحلیل  با  مارکس  درآورد. 
بود  رسیده  نتیجه  این  به  مختلف  دورههای  به  تاریخ 
معتقد  او  است.  بشریت  آیندۀ  او،  نظر  مورد  نظام  که 
طلوع  کمونیسم همچون  و  طلوع سوسیالیسم  که  بود 
نیز  او  پیشبینی  این  و  آفتاب، قطعی و ضروری است 
باِب این طرز  نادرست از آب به در آمد. سخِن ما در 
دید با اختیار بشر است. هرگاه از قبل روشن باشد که 
نظام آیندۀ بشر به طور حتم پیش بینی شده است، جایی 

از  شما  سرنوشِت  وقتی  نمیگذارد.  باقی  اختیار  برای 
همین امروز روشن باشد، دیگر نیازی به دست به کار 
شدن و دست زدن به انتخابی دیگر نیست، و این خود 
جبر تاریخییی ست که مارکس بزرگترین مبلغ آن بود. 
این که مارکس از یک امر واقع خبر میداد و یا داوری او 
ارزشی بود، در ماهیت جبرگرایانۀ اندیشۀ او تغییری به 
میان نمیآورد. اگر واقعیت چنان باشد که ما را همواره 
لطمه  اختیار  مسالۀ  پس  است،  فراگرفته  تاریخی  جبر 
میبیند و ما با اختیار خویش باید در خط جبر حرکت 
کنیم و این خود تناقض گویی است. از طرفی هم، مرز 
میان باید و هست را نمیتوان به صورِت کلی از هم جدا 
کرد. امروزه از ضرورت بالقیاس در فلسفه سخن گفته 
نمایش  به  را  بایدها  و  هستها  ارتباط  دقیقًا  که  میشود 

میگذارد.
 اینان نیامدند تا انسان را از قید دین رها سازند و به 
آزادی رهنمون شوند، بلکه آمدند انسان هایی را ـ که به 
تصور آنان ـ در سلول دین زندانیاند، به سلول زندان 
به  آنان  دهند.  انتقال  جامعه  و  تاریخ  طبیعت،  اقتصاد، 
بودند و چیزی  آغاز کرده  از آن جا  جایی رسیدند که 
حاصل  رهایی  آن  از  و  نشوند،  میخواستند  که  شدند 
از  مقطعی  هیچ  در  انسان  تر،  ژرف  نگاهی  در  کنند. 
تاریخ متکی بر خود نبوده است و انسان متکی بر خود، 
دیترمینیسم  در  را  او  مارکس  دستنیافتنیست.  آرمانی 
آسمان  از  را  آدمی  زندان  باخ  و  ساخت  اسیر  تاریخ 
به  مابعدالطبیعه  ازسلول  را  او  و  آورد  فرود  زمین  به 
زندان طبیعت منتقل کرد. داروین برای او زنجیر تکامل 
تدریجی درست کرد و فلسفۀ اگزیستانسیالیسم او را به 
پای خود در بیابان رها کرد و سرانجام سر از ناامیدی 
برآورد. شاید بزرگترین دستاوردی که بتوان برای آن ها 
در نظر گرفت این باشد که آن ها زندان ماورای طبیعی 
زندان طبیعت و  به  به زعم خود شان -   را -   دین 
آزادی  آقایی و  اما  تبدیل کردهاند؛  اقتصاد و مکانیک 

انسان همچنان آرمانی دستنیافتنی باقی مانده است. 
بسیار آرمان زیباییست اگر بشری را در نظر آوریم که 
خودش  اگزیستانسیالیستی-   معنای  به   - را  ماهیتش 
بیافریند و تکیه بر آگاهی، اراده، توانایی و استعدادهای 
زیبا، دست نیافتنی  آرمان  این  اما  باشد.  داشته  خودش 
امکانِی خودش وجود  انسانی و  لوازم  با  انسان  است. 
لحاظ  به  محدودیت  نوعی  خودش  این  و  دارد 
باب  در  آن  ریزشهای  که  است  انسان  هستی شناختی 

معرفِت انسان نیز غیرقابل چشم پوشیست.
آن که آن سوی جهاتش خوانی

تا تو محو جهتی محدود است 
در  هم  و  شناخت،  در  هم  وجود،  در  هم  انسان   
تواناییهای خودش دارای محدودیتهاییست  که از چشم 
هیچ کسی پوشیده نیست. انسان علیرغم این که در برابر 
جهان مسلحتر و مجهزتر شده است، در برابِر خودش 
که  دارد  گاهی  تکیه  به  نیاز  و  است  بیدفاع  و  معذور 
به او آرامش و ثبات ببخشد. مکتب اگزیستانسیالیسم 
)منظور نحلۀ الحادی آن است( که اینهمه بر آزادی و 
تهّوع، پوچی و  به  اراده تکیه دارد، در مواقع بسیاری 
نهیلیسم انجامیده است. حتا خود سارتر نیز در شگفت 
بود که چگونه اگزیستانسیالیسم که بنای آن بر آزادی و 
آگاهی نهاده شده است، موجی از نهیلیسم و پوچی را 

با خودش به همراه آورده است! 
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محمداکرام اندیشمند 
از لحاظ ذهنی، حامی  شاید کمترکسی و حتا آن هایی که 
نکنند  کتمان  را  واقعیت  این  هستند،  طالبان  طرف دار  و 
پاکستان، قربانی اصلِی گروه  افغانستان و  که پشتون ها در 
طالبان  زمان ظهور و جنِگ گروه  از  طالبان اند. صرف نظر 
طی این بیست سال که روزانه شماری از مردم پشتون در دو 
سوی مرز قربانی جنگ و تروریسِم طالبان می شوند، وقتی 
این خبر که در همین سال جاری حتا یک نفر از دختران 
و زناِن والیت پکتیکا و ارزگان وارد امتحان کانکور برای 
شمول در پوهنتون یا دانشگاه نشده اند و از والیات پکتیا، 
خوست، زابل، قندهار، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک و 
از دختراِن مکاتب شامل دانشگاه  هلمند کمتر از صد تن 
قربانِی  این  عمِق  شود؛  داده  قرار  توجه  مورد  گردیده اند، 
فاجعه بارِ جامعۀ پشتون از جنگ و حضور طالبان آشکارتر 

می گردد! 
طالبان یک گروه تروریستی تکفیرگرا، ظالم، وحشی، ضد 
هستند.  اجتماعی  و  مدنی  حقوِق  تمام  مخالف  و  مدنیت 
گروه های تروریستی و از جمله طالبان، قبل از آن که معرِف 
نماینده گی  ملی  و  قومی  منافع  از  و  باشند  قومی  هویت 
کنند، تروریست و جنایتکار هستند. اگر بیشترین نیروهای 
پشتون  قومی  لحاظ  از  افغانستان  طالباِن  گروه  تروریستی 
باشند، اما به عنوان یک گروه تروریست به هیچ گونه منافع 
و مصالح پشتون ها، نه در افغانستان و نه در پاکستان، ارزش 
قوم  از  آن که  از  قبل  طالبان  گروه  نیستند.  قایل  اهمیتی  و 
و  منافع  مدافِع  و  کند  نماینده گی  پشتون  و جامعۀ  پشتون 
مصلحت های آن ها باشد، یک گروه جنایتکارِ تروریستی و 
متعلق به تروریسِم منطقه و جهان و مدافع اهداف و منافع 
استخبارات  سازمان  به خصوص  استخباراتی  سازمان های 

نظامی پاکستان )ISI( است. 
تروریستان طالب در والیات جنوب پشتون نشین، در تمام 
سال های جنگ و جنایت خود، زنان تحصیل یافته و باسواد 
پشتون را ترور کردند. مکتب ها را در این مناطق به روی 
دختران، زنان و حتا پسراِن پشتون بستند. تروریستاِن طالب 
آدم ها  گوسفندوارِ  ذبح  و  بریدن  سر  فرهنِگ  تا  کوشیدند 
عمل  و  توحش  فرهنِگ  عنوان  به  واقع  در  را  به نام جهاد 
مرز  دو سوی  در  پشتون ها  میان  غیراخالقی  و  غیرانسانی 
افغانستان و پاکستان ترویج کنند؛ چنان که سربریدِن انسان 
پشتون  نابالِغ  و  کوچک  پسر  به دسِت  که  شمشیری  با  را 

گذاشتند، در معرض دیِد عمومی قرار دادند.
 با توجه به این واقعیت های آشکار و انکارناپذیر در مورد 
گروه طالبان، حاال که آن ها در مناطق دند غوری و بغالن 
مرکزی سنگر گرفته اند و در صددِ آن هستند تا از جامعۀ 
پشتوِن این مناطق به حیث پایگاه قومی و اجتماعی استفاده 
کنند، این سوال قابل بحث و پاسخ است که آیا حضورِ این 
در  پشتون  جامعۀ  مصالح  و  منافع  با  مناطق  این  در  گروه 

والیت بغالن همسویی دارد؟ 
اظهار  با  به خصوص  پرسش  این  سِر  بر  پاسخ  و  بحث 
والیت  این  پشتون تبار  بغالنی های  از  برخی  نارضایتِی 
شکایات  سمع  کمیسیون  رییس  سعادت  عبدالستار  چون: 
انتخاباتی و شمس الحق بارکزی عضو شورای والیتی بغالن 
از عملیات نظامی نیروهای دولتی در دند غوری و بغالن 
مرکزی، بسیار مهم تلقی می شودـ هرچند آن ها نارضایتِی 
از  ناشی  بلکه  طالبان،  علیه  عملیات  مورد  در  نه  را  خود 

تلفات مردم ملکی منطقه عنوان کرده اند. 
تنوع قومی،  از لحاظ  این است که والیت بغالن  واقعیت 
افغانستان  والیاِت  معدود  از  یکی  مذهبی،  و  اجتماعی 
محسوب می شود. در این والیت اقوامِ مختلف و سه مذهِب 
زنده گی  اسماعلیه  شیعیان  و  امامی  دوازده  شیعۀ  سنی، 
می کنند. روابط میان جوامِع قومی و مذهبِی این والیت در 
سالیان طوالنی پیشین، علی رغم معضل عمومِی تبعیض و 
بی عدالتی های اجتماعی در سطح کل کشور، پیوسته روابط 
نزدیک و عاری از خصومت و تشنج ارزیابی می شود. در 
والیت،  این  در  اقوام  باهمِی  و  مشترک  زنده گِی  دهه های 

جوامع  برخی  میان  در  به خصوص  نیز  خونی  پیوندهای 
پیوند  این  است.  گرفته  شکل  گسترده  به صورت  قومی 
منافع  بیش  از  بیش  بغالن  والیت  اقوام  درهم تنیده گی  و 
مشترِک گسترده یی را فراروی مردم بغالن و جوامع قومی 
و مذهبِی این والیت قرار می دهد. تداوم زنده گی باهمی و 
مسالمت آمیز میان جوامع مختلِف قومی و مذهبی و توسعۀ 
پایدار عرصه های مختلف حیات اجتماعِی مردم بغالن در 
فضای آرامش و امنیت، بخش بسیار اصلی و اساسِی این 
به عنوان یک  اما حضور طالبان  منافع را تشکیل می دهد. 
مردم و جوامع مختلف  منافع  به  بی اعتنا  تروریستی  گروه 

قومی، این فضا را مکدر و مخدوش می کند.
از  مناطقی  و  دندغوری  در  طالب  تروریستان  حضور 
از  قبل  مناطق،  این  پشتوِن  جامعۀ  میان  در  مرکزی  بغالن 
همه منافع و مصالِح این جامعه را متضرر می سازد و بذر 
تلخ تفرقه و خصومت قومی و مذهبی را در والیت بغالن 
می کارد. این توهم و این برداشِت غلط نباید به اذهان فرد 
و یا افرادی از بغالنیان راه یابد که وجود طالبان از منظر 
به عنوان  آن هاست. طالبان  منافِع  قومی مسبب و متضمن 
و  پاکستان  نظامی  استخبارات  ابزار  تروریستی،  گروه  یک 
سایر سازمان های استخباراتی خارجی؛ متضمن منافع هیچ 
گروه قومی و به خصوص منافع جامعۀ پشتون در والیت 
بغالن نیست. منافع و مصالِح جامعۀ مذکور در بیرون راندِن 
تروریستان طالب از این مناطق و از میان مردم این جوامع 

نهفته است.
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تالش ها برای ناکام ساختن عملیاِت دندغوری
ابوبکر مجاهد

در  حلقاتی  که  می گویند  بغالن  نماینده گان  برخی 
درون نظام در تالش ناکام ساختن عملیات دندغوری 

هستند. 
ادامۀ  با  افراد  از  با اشاره به مخالفت شماری  با  آنان 
به  افراد  این  که  می گویند  دندغوری  در  عملیات 
و خواهان  دارند  ارتباط  نظام  درون  در  پنجم  ستون 

پاک سازی بغالن از وجود طالبان نیستند.
نماینده گان بغالن می گویند: بر اساس تفاهم نامه یی که 
چند ماه پیش وزیر سرحدات، اقوام و قبایل با طالبان 
دولت  مخالفان  به  دندغوری  کرد،  امضاء  بغالن  در 
واگذار شد و آنان با استفاده از فرصت، پایگاه قوی 
را در این منطقه ایجاد کرده و امکانات جنگی  را از 

کندز به این پایگاه انتقال دادند.
در  مجلس  در  بغالن  نماینده  محسنی،  عظیم  محمد 
در  که  عملیاتی  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  با  مصاحبه 
است.  مهم  کشور  کل  برای  شده  راه اندازی  بغالن 
طالبان در این مناطق، پایه های برق را منهدم ساخته 
آنان  تاریکی قرار داده اند.  و شهروندان کشور را در 

پایه های برق را در تخار نیز قطع کرده اند.
آقای محسنی با بیان این که طالبان تأسیسات عامه را 
از بین می برند، می گوید: عملیات پاکسازی دندغوری 
و دندشهاب الدین به دقت کامل از طرف نیروی های 
تا به غیرنظامیان آسیب  دولتی به پیش برده می شود 

نرسد.
این  در  پیش  چهارسال  از  طالبان  کرد:  تصریح  او 
امضاء  با  اما  داشتند،  وجود  پراکنده  به شکل  مناطق 
شدن تفاهم نامۀ دندغوری، طالبان ساحۀ نفوذ خوش 
مخالفان  نیز  دیگر  والیِت  از  و  ساخته اند  بیشتر  را 
مهم  و  استراتیژیک  منطقۀ  این  به  توانستند  دولت 

جهت تقویت نیروهای خویش حضور بیابند.

او با اشاره به نشست مطبوعاتی شماری از باشنده گان 
بغالن در مخالفت با عملیات بر ضد طالبان، می گوید: 
افراد و گروه هایی که خواهان توقف عملیات هستند، 
وابسته به گروه های مخالف اند که با ستون پنجم در 

داخل نظام ارتباط دارند.
او گفت که این افراد در رده های باالی دولت نفوذ 

داشته و تالش می کنند که عملیات صورت نگیرد.
جای  بغالن  والیت  کرد:  خاطرنشان  محسنی  آقای 
نفوذ تفکر و اعمال طالبانی نیست، اگر دولت متوجه 
امن ساختن این منطقه نشود، مردم بغالن خود دست 
نیز  مرکزی  دولت  از  صورت  آن  در  شده  عمل  به 

پشتبانی نخواهند کرد.
والیتی  شورای  عضو  ایماق،  فیروزالدین  هم چنان، 
بغالن می  گوید: عملیات در والیت بغالن هفده روز 
از وجود  اکنون هیچ منطقه یی  تا  اما  پیش آغاز شد؛ 

طالبان تصفیه نشده است.
آقای ایماق افزود: بر اساس تفاهم نامه یی که چند ماه 
پیش بین مخالفان و مقامات بلندپایۀ دولتی امضا شد، 
ساحۀ دندغوری به مخالفان دولت واگذار گردید و 
مخالفان از فرصت استفاده کرده و امکانات جنگی را 
که از کندز به دست آورده بودند، در نبرد با نیروهای 

دولتی کار گرفتند.
بغالن  در  عملیات  بغالن  والیتی  شورای  عضو  این 
به  را  ساحه  عملیات  این  گفت:   و  خواند  موثر  را 
مخالفان دولت تنگ ساخته است. قرار بود طالبان در 
فصل بهار باالی مرکز بغالن حمله کنند؛ اما در حال 

حاضر این نگرانی ها رفع شده است.
آقای ایماق تصریح کرد: افراد و گروهای وابسته به 
طالبان و ستون پنجم در داخل دولت و در بیرون از 
دولت، می خواهند که این عملیات به چالش کشیده 

شود.

در  طالبان  نمی دهند  اجازه  حلقات  این  که  گفت  او 
بغالن نابود شوند.

آقای ایماق خاطرنشان کرد: قطعه نامه یی که برخی از 
پخش  عملیات  این  در  تلفات  بر  مبنی  معدود  افراد 
اعضای  بغالن،  والی  بود؛  مبالغه آمیز  کاماًل  کردند، 
شورای والیتی، فعاالن جامعۀ مدنی و مسووالن این 

والیت، این موضوع را کاماًل دروغ می دانند.
نظامی،  مسایل  آگاه  ساهل  صدیق  دیگر،  سوی  از 
کشورهای غربی را عامل نا امنی های روز افزون در 

افغانستان به ویژه شمال کشور می داند.
در  چشمگیر  تغییرات  که  هنگامی  تا  می گوید  او 
صفوف  و  نیاید  وجود  به  امنیتی  نیروهای  رهبری 
نشود،  عاری  قومی  تعصبات  از  امنیتی  نیروهای 

مشکالت ادامه خواهد داشت.
در این حال، عبدالمنیر وقاد یکی از شهروندان بغالن 
به ماندگار می گوید: نیروهای دولتی از مناطق دور با 
در ساحۀ  اما  می کنند؛  بر دشمن شلیک  ثقیله  سالح 
دندغوری و دند شهاب الدین، عملیاتی که در نتیجۀ 

آن دشمن تصفیه شود، صورت نگرفته است.
افزود: دو هفته پیش، عملیات پاک سازی  آقای وقاد 
در  جدیت  نبود  علت  به  اما  شد،  شروع  دندغوری 

عملیات، تا اکنون نتیجه یی نداشته است.
این شهروند بغالن می افزاید: طالبان در مناطق تحت 
تصرف شان مردم را محاکمۀ  صحرایی می کنند، مردم 

را به اجبار به جنگ می برند.
به گفتۀ آقای وقاد، اگر دولت عملیات گسترده را در 
برابر طالبان انجام  ندهد، مردم از دولت عقده مند شده 
نامۀ  تفاهم  چون  می شوند،  عمل  به  دست  خود  و 
انجام شده در دندغوری، پایگاه امنی را برای طالبان 

ایجاد کرده است.

2016 سال دشواری... 
هنوز  رادیو  است،  مشعول  مختلف  زمینه های  در  و  داشته 
دنیا  سرتاسر  در  مخاطبان  میان  در  خودش  جایگاه  از  هم 

برخوردادر است.
تأمین  آموزش،  رادیو وسیلۀ  این که  ابراز  با  نی  نهاد  رییس 
دنیا  نقاط  دورترین  در  و  طبیعی  حوادث  زمان  در  ارتباط 
خوب  وسیلۀ  عنوان  به  هم  هنوز  و  است  دسترس  قابل 
قرار  داشت:  اظهار  می شود،  استفاده  جمعی  ارتباط  تأمین 
احصاییه یی که داریم در افغانستان یک صدو پنجاه و هفت 
اخیر  این جمله، طی سال های  از  فعالیت داشت که  رادیو 
هفت رادیو از کار رسانه یی خود به نحوی از انحا باز مانده 

است.
او ادامه داد: از جملۀ هفت رادیو غیر فعال دو رادیو یکی در 
هرات و دیگر در غزنی به دلیل تهدید طالبان و مشکالت 

مالیاز فعالیت به فعالیت خود پایان داده اند.
او گفت: نظرسنجی ما نشان میدهد که والیتهای ننگرهار، 
قندوز،  جوزجان،  غزنی،  پروان،  هرات،  ارزگان،  سمنگان، 
دایکندی، زابل، قندهار، هلمند، خوست، وردک و کنز نبود 
کارمندان مسلکی و کارمندان زن در رادیوهای شان را چالش 
می تواند  نقیصه  این  رفع  آن ها،  باور  به  که  می دانند  مهم 

زمان بر و هزینه بردار باشد.
آقای توحیدی نتایج نظر سنجی نهاد نی را اعالم کرد، گفت: 
نبود بانوان مسلکی در رادیو های محلی از چالش های بزرگ 
در این سکتور است، درحالی که مشکالت مالی و اقتصادی 
در رأس تمام چالش های فرا راه رادیو های افغانستان قرار 
 ۱۲۰ ازمجموع  نی،  دفتر  که  نظرسنجی  اساس  به  دارد. 
رادیوی که از آن ها سروی صورت گرفته، 9۰ رادیوی آن 
کارشان  فراراه  چالش  عمده ترین  را  اقتصادی  مشکالت 
را  امنیتی  رادیو، مشکالت  عنوان کرده اند، در حالی که 6۱ 
رادیو های شان  کار  راه  از جملۀ عمده ترین چالش های سر 

دانسته اند.
اقتصادی  مشکل  رادیو ها  سنجی،۷5درصد  نظر  این  بربنیاد 
در  است،  رادیو ها  کار  فراراه  در  چالش  عمده ترین  از  را 
عمده ترین  را  امنیتی  مشکل  رادیو ها  از  نصف  حالی که 

مشکالت می باشد.
افغانستان  آزاد  رسانه های  کنندۀ  حمایت  نهاد  رییس 
رسانه های محلی را برای هر محل مهم عنوان کرده می گوید: 
بسیاری از این رادیو ها در والیات و ولسوالی های مختلف 
آن  در  رسانه  مهم ترین  محلی  رسانۀ  هر  و  دارند  فعالیت 
محل است، به دلیل این که رابطه میان رسانه و مخاطب به 

ساده گی قابل تأمین است.
از سوی دیگر، آقای توحیدی آغاز سال دوهزار شانزده را 
برای خبرنگاران دشوار عنوان کرده می گوید: سال دوهزار 
این  در  ما  و  شد  آغاز  رسانه ها  دشوار  روزهای  با  شانزده 
از  بیش  دادیم،  دست  از  را  خبرنگار  هشت  کوتاه  مدت 
بیست خبرنگار زخمی و بیش از ده مورد تهدید خبرنگاران 

و رسانه ها را ثبت داریم.
موسسات  و  جهانی  جامعۀ  حکومت،  از  توحیدی  آقای 
و  بیان  آزادی  از  حمایت  به خاطر  تا  می خواهد  بین المللی 
توجه  والیات  و  ولسوالی ها  در  رادیو ها  به ویژه  رسانه ها 

اساسی داشته باشند.
با آن که تلویزیون بیننده گان زیادی میان شهروندان افغانستان 
در  اطالع رسانی  برای  خوبی  وسیلۀ  رادیو  آن هم  با  دارد، 

افغانستان به شمار می رود.
با قطع شدن برق شهر در کابل، این روزها رادیو شنونده گان 

بیشتر از پیش پیدا کرده است.

یگانه پایتخت تاریک...
کابل راه اندازی کرده و به طرف داکتر عبداهلل و داکتر اشرف 

غنی خواهیم رفت."
افزایش  سبب  کابل  در  برق  نبود  گفت،  عظیمی  آقای 
سرقت های شبانه در این شهر شده و این مسأله امنیت را با 

چالش مواجه ساخته است.
در  ازبکستان  وارداتی  برق  پایه های  قبل  هفته  دو  از  بیش 
از  منطقه دند شهاب الدین ساحه دند غوری والیت بغالن 

سوی افراد مسلح تخریب گردید.
در  که  می کند  تأکید  هم  باز  شرکت  برشنا  حال  این  در 
صورت تأمین امنیت در منطقه، پایه های تخریب شده برق 

در نُه ساعت ترمیم خواهند شد.
با  ما  گفت:  شرکت  این  سخنگوی  توحیدی  وحیداهلل 
نیروهای امنیتی ارتباط گرفته ایم و کوشش کرده ایم تا ساحه 
امن تر گردد تا بتوانیم برق کابل را به شکل نورمال بسازیم، 
اگر زمینه مساعد گردد در کمتر از نُه ساعت برق کابل به 

شکل نورمال دوباره جریان پیدا خواهد کرد.
از سویی هم، وزارت دفاع افغانستان می گوید، عملیات آغاز 
شده در والیت بغالن به آخرین مرحله رسیده و به زودی 
به انجنیران اجازه ورود به ساحه به هدف ترمیم پایه های 

برق داده خواهد شد.
زودی  به  گفت،  وزارت  این  سخنگوی  وزیری  دولت 

مشکالت در این ساحه رفع می گردد.

حضور طالبان در دندغوری و بغالن مرکزی

به نفع پشتون های این والیت است؟
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ورزش

جان برینان مدیر سازمان اطالعات امریکا که با شبکۀ تلویزیونی »سی 
داعش چندین بار در  داشت: گروه  اظهار  بی سی« گفت وگو می کرد، 

میدان نبرد از سالح های شیمیایی استفاده کرده است.
او افزود: سازمان اطالعات مرکزی امریکا بر این باور است که گروه 

داعش قادر است تا مقادیر کمی کلر و گاز خردل تولید کند.
به  قادر  تروریستی داعش  آیا گروه  این سوال که  به  پاسخ  برینان در 
انتقال مواد شیمیایی برای استفاده از آن در خارج از عراق و سوریه 

است، گفت: این امر می تواند اتفاق بیفتد.
لو بیان داشت: لذا مهم است که راه های مختلف انتقال و قاچالی که 

مورد استفاده قرار می دهد، بسته شود.
تروریستی  بود که گروه  تاکید کرده  بارها  این  از  پیش  دولت سوریه 
ارتش سوریه و  علیه  را  آن  و  دارد  اختیار  در  داعش سالح شیمیایی 

غیرنظامیان سوری در چند منطقه این کشور به کار برده است.

وزیر خارجۀ روسیه گفت: گروه های جبهه النصره و جیش االسالم در 
حلب از سوی ترکیه تجهیز می شوند.

سرگیی الوروف، پس از نشست گروه حامیان بین المللی سوریه اظهار 
کرد: غرب حلب در سوریه همچنان در کنترل جبهه النصره و جیش 

االسالم است.
حمایت  با  دولتی  نیروهای  حلب  شرقی  سمت  در  کرد:  اضافه  او 
نیروهای روسیه در حال پیشرفت هستند و فراموش نکنید که تمامی 
گروه هایی که هم اکنون در حلب هستند شامل النصره، جیش االسالم، 
ترکیه  داخل خاک  در  منطقه یی  از طریق  دیگر گروه ها  و  احرارالشام 

تجهیز می شوند.
امنیت  شورای   ۲۲۲4 قطعنامۀ  طبق  کرد:  تاکید  روسیه  خارجۀ  وزیر 
شده  ممنوع  تروریستی  سازمان های  از  حمایت  متحد،  ملل  سازمان 

است.

یک مقام ارشد سازمان عفو بین الملل با تاکید بر این که 99.9 درصد از 
گلوله ها و بمب هایی که من در یمن دیده ام از تولیدات ایاالت متحده 
بوده است، از حمایت اروپا و امریکا از عربستان در جنگ یمن سخن 

گفت.
دوناتال روورا، رییس کمیتۀ حقیقت یاب سازمان عفو بین الملل در یمن 
روزنامۀ  با  گفت وگو  از  بخشی  در  سازمان  این  ارشد  مقامات  از  و 
اتریشی »استاندارد« اظهار داشت که خبرنگاران خارجی به ندرت در 
یمن حضور دارند. یمن هرگز مسألۀ بزرگی در رسانه های غربی نبوده 
است. ساکنان کشور یمن هیچ امکانی برای فرار ندارند. مردم تحت 

محاصره و بمباران ها رنج می برند، اما نمی توانند فرار کنند.
فعلی  این گفت وگو تصریح کرد که قطعنامۀ  از  او در بخش دیگری 
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای یمن کاماًل آشکارا از یک حزب 
به  اصطالح  به  دولت  می کند.  توجیه  را  این جنگ  و  جنگی حمایت 
رسمیت شناخته شدۀ رییس جمهور یمن از افرادی که به این قطعنامه 
می کند.  دریافت  حمایت  خودش  کشور  مردم  از  بیشتر  داده اند  رأی 
شکست  یمن  نظامی  غیر  مردم  از  حمایت  در  بین المللی  جامعه 

چشم گیری خورده است.
او افزود: همه احزب جنگی در یمن مسووالن قربانیان غیرنظامی در 
ایتالف  هوایی  دلیل حمالت  به  کشتارها  اکثر  اما  هستند،  کشور  این 
جنگی به رهبری عربستان سعودی شکل می گیرد. هم اتحادیه اروپا و 
هم امریکا از این بمباران ها حمایت می کنند. 99.9 درصد از گلوله ها 
و بمب هایی که من در یمن دیده ام از تولیدات ایاالت متحده بود که 
در بین آن ها همچنین بمب های خوشه یی معتبر بین المللی دیده می شد. 
مشاورانی از امریکا و احتماالً همچنین از انگلیس در انتخاب اهداف 

برای بمباران  به این ایتالف جنگی کمک می کنند.

ماندگار: اندکی در مورد شیرجان احمدی بگوید؟
شیرجان احمدی معاون فنی فدراسیون پهلوانی، ترینر تیم   •

ملی و مربی یکی از کلپ های شخصی است.
ماندگار: از چه زمانی رو به پهلوانی آوردید؟

آوردم و در سال ۱364  این ورزش  به  از سال ۱36۰ رو   •
عضویت تیم ملی پهلوانی را کسپ کردم. تا سال ۱38۲ دو مسابقات 

مختلی را پی هم انجام داده ام.
ماندگار: از دست آوردهای تان بگویید، چقدر دست آورد دارید؟

و  ورزشی  بخش های  در  جارجی  سفر  چهل  از  بیش   •
مسابقه یی داشته ام. در سال ۱36۷ در مسابقات جرمنی اشتراک کردم 
که در این کشور مدال طال را در نصیب شدم. در مسابقات کشور ایران 
یک دیپلوم به دست آوردم و همچنان در مسابقات تاجکستان به مدال 
برنز دست یافتم. بهترین مسابقۀ آسیایی من در کشور جاپان بوده که در 
سال ۱998 مدال طال را نیز مسپ کردم. بیست مدال طال را از مسابقات 

داخل کشور نیز در جمع دست آوردهای خود دارم.
ماندگار: پهلوانی چگونه ورزشی است؟

پهلوانی از ورزش های بسیار قدیمی و با تاریخ طوالنی در   •
کشور ما بوده است. در گذشته ها ورزش کاران ما این ورزش را روی 
ِگل و با روغن زدن در بدن شان انجام می دادند. در سال ۱34۲ استاد 
شهید ابراهیم و استاد بلخی در مسابقات بین المللی که در کشور جاپان 
برگزار شده بود اشتراک کردند، در آن جا با وسایل جدید آشنا شدند 
و بعد از آن، دوشک پهلوانی را در افغانستان رایج وارد کردند و تا به 
حال روی این دوشک ها ورزش کاران این رشته به ورزشی می پردازند، 
معیاری  قبل  سال های  به  نسبت  افغانستان  پهلوانی  فدراسیون  امروزه 
شده و مطابق به قوانین و مقررات بین المللی این ورزش را به پیش 

می برند.
ماندگار: چالش های فراراه ورزش کاران پهلوانی چیست؟

نبود  افغانستان،  ورزش کاران  تمام  برای  بزرگ  چالش   •
نبود  از این ورزش کاران به دلیل  امنیت و کار و مشغله است، بسیار 
امنیت و بیکاری از کشور خارج شده به کشورهای اروپایی مهاجرت 
همه  که  داشتیم  ملی  تیم  در  را  جوانانی  پهلوانی  رشتۀ  در  ما  کردند. 
ساله دست آوردهای رنگینی برای جامهۀ ورزشی افغانستان کسپ کرده 

بودند، ولی امروزه بسیاری از آن ها راه مهاجرن پیش کرفته اند.
گفته  شخصی  چگونه  به  خوب  ورزشکار  شما  دید  از  ماندگار: 

می شود؟
تشنۀ  که  است  کسی  خوب  ورزشکار  من  دید  از   •
دارای  همچنان  باشد،  کشور  در  پایداری  و  صلح  خدمت گذاری، 
در  مسوولیت  احساس  و  مردم  به  احترام  بردباری،  حوصلۀ  فراوان، 

مقابل کشور و جامعه نیز داشته باشد.
ماندگار: عدۀ ورزش را وسیله برای برهم زدن آرامش جامعه و جنگ 

و مزاحمت تلقی می کنند، باور شما چیست؟
پهلوانی یعنی ورزش جوان مردی و کاکه گی. کاکه گی یعنی   •
احترام و خدمت به مردم و از حق مظلوم دفاع کردن نه مشکل خلق 
کردن و قوت و قدرت خود را نشان دادن و به آن ها مزاحمت کردن، 

نباید از ورزش که استفادۀ سوء صورت گیرد.
ماندگار: پیام تان به جوانان چیست؟

از جوانان می خواهم همان گونه که در باال ذکر کردم، اگر   •
تن  و  کنند  باید ورزش  باشند،  مردم  کاکه و خدمت گذار  می خواهند 
امنیت و  نبود  و  بیکاری  باشند. قسمی که همه می دانیم،  داشته  سالم 
را  روحی  تشویشات  داده  هم  دست  به  دست  همه  دیگر  مشکالت 
برای جوانان ما به وجود آورده است، یکی از راه های بسیار خوب و 
مفیِد زدودن تشویشات روحی ورزش است به آن رو بیاورند و از این 

مشکل کشنده خودشان را رهایی بخشند.

برینان:

داعش از سالح شیمیایی استفاده می کند

وزیر خارجه روسیه:

النصره و جیش االسالم 
از سوی ترکیه تجهیز می شوند

اروپا و امریکا از عربستان در جنگ یمن 

حمایت می کنند

ورزش کاکه گی 
و جوان مردی ست 

نه مزاحمت به دیگران

ناهید فرید

بیا این داوری ها را به پیش داور اندازیم
بوده  عمومی  وجدان  این  تاریخ،  مختلف  برهه های  در 
است که خوش نام ها را با خط زرین ستوده و بدنام ها را 
با خط ننگین، زبون ساخته است. در مورد عملکرد سرپرست وزارت 
دفاع هم حافظۀ تاریخی تصمیم می گیرد که با چه خطی قضاوتش کند. 

بیاییم با پیشداوری های شتاب زده مغالطه ایجاد نکنیم.
یکی از عقل می الفد، یکی تامات می بافد، بیا این داوری ها را به پیش 

داور اندازیم.

احمد بهزاد

از »دند غوری« تا »ماه عسل« اراکین محترم
این روزها بعضی از اراکین نام آشنای حکومت در اعتراض 
کشور،  شمال  در  حلقات خاص  طالب پروری  سیاست  به 
لب به اعتراض گشوده و موافقت نامۀ واگذاری »دندغوری« به طالبان را 

سبب قوت گرفتن این گروه در والیت بغالن دانسته اند.
در درستی این ادعا تردیدی وجود ندارد؛ اما حرف در این است که این 

اراکین محترم تا حاال کجا بوده اند و چه می کرده اند؟
آیا روند طالب پروری و سرایت بی ثباتی ها به مناطق نسبتًا امن شمال، مرکز 

و غرب کشور موضوع تازه یی است؟
آیا مواقت نامۀ واگذاری دند غوری به طالبان حاال کشف و افشا شده است 
و یا این که افشای این سند چند صباحی پس از انعقاد آن در فضای سیاسی 

تالطم آفرید و به احضار عاملین آن به پارلمان نیز کشیده شد؟
آشکار  این خیانت  برابر  در  دیروز  امروز، چرا  معترض  و  محترم  اراکین 

سکوت کردند و حاضر به همراهی با اعتراضات نشدند؟
نفر  یک  تنها  )منظور  ما  حکومتی  اراکین  که  است  این  دردناک  واقعیت 
نیست( در بزنگاه های خطیر و حساس مفقوداالثر می شوند و با تنهاگذاشتن 
یاران معترض خود در صحنه، برای تقسیم غنایم سیاسی با سرمستی تمام 
و همراه دسیسه گران به ماه عسل می روند؛ اما این ماه عسل دیری نمی پاید 
که با عهد شکنی ها بر هم می خورد؛ آن گاه است که اگر شانس بیاورند و از 

کمین سرگرمی ها جان به سالمت برند، می شوند مبارز و معترض!
آری داستان سرافکنده گی های ما و سرمستی های رقیب چنین است و ادامه 

دارد ...

محمد سعید

»حق انقالب« محفوظ است!
»حق انقالب« حق مردمان است برای برانداختن استبداد و 
ستم و فساد سیاسی و به زیر کشیدن حاکمان تمام عمر، 
حاکمانی بدون بازنشسته گی، حتا در صورت کهن سالی و وجود حماقت 
از  مصون  بی کفایتی،  و  بیماری  و  عقل  زوال  و  دیوانه گی  و  بی خردی  و 
پرسش یا تغییر، و مسوول واقعی همۀ فجایع و ستم ها، به دلیل ناکارآمدی 
در کشورداری، و سرکوب ناراضیان و منتقدان، نادیده گرفتن »منافع ملی« 
منزلت خودشان(،  و  مقام  یعنی  )نظام:  نظام«  و حفظ  »مصلحت  برای  از 
و  فرومایه  »مزدوران  یعنی  نظام«،  »آدم های  به دست  چیز  همه  سپردن  و 

بی کفایت«شان.
زیر  به  برای  را  مردم«  »حق  واقعی  »انقالبی«  هر  و  واقعی  »انقالب«  هر 
کشیدن حکومت به رسمیت می شناسد، و آن را »همیشه گی« می داند، چون 
چگونه می تواند »مخالف براندازی« باشد، وقتی خود از همین راه به قدرت 
نظام سیاسی که  این، هر  بنابر  است.  »مردم«  آن  از  رسیده است؟ قدرت 
می خواهد پایدار بماند، در مقام »نظام« نه در مقام »حفظ مقام برای برخی 
افراد« یا باید تن به قیچی »تغییر« و »اصالح« دهد که در وجود آزادی های 
مدنی و سیاسی و حق تک تک افراد با هر دین و مذهب و مرامی برای 
انتخاب نماینده گان واقعی اش جلوه گر می شود، یا گردن به تیغ »انقالب« 

بسپارد.
تنها »انقالب«هایی می توانند جامعه هایی آزاد و مستقل و پیوسته در پیشرفت 
به وجود آورند که »تغییر حاکمان« بدون شورش و انقالب و خون ریزی 
خواستار  امریکا  انقالب  رهبران  نخستین  که  بود  همین رو  از  بپذیرند.  را 
»گنجاندن حق انقالب« در قانون اساسی امریکا بودند و از همین روست که 
»دموکراسی« جانشین »انقالب« شد تا مردم برای تغییر حاکمان ناگزیر به 
»انقالب« نشوند. بزرگ ترین »شّر« برای هر جامعه یی وجود »حاکمان تمام 

عمر« و »بی تغییر« است.

 عزیز رفیعی

سرعت  بشری  جامعۀ  در  که  است  داده  نشان  تجربه 
عقب گرد خیلی سریع تر از سرعت پیشرفت است! یک 
شهر را در دو سال کاماًل می توان خراب کرد، ولی آبادی 

هر شهری قرن ها را در بر می گیرد.
و  شد  قطع  برق  می رفت؛  فرو  داخلی  جنگ های  کام  در  کابل  وقتی 
سرک ها بسته شدند. شهر نشینان با فرهنگ و با سرمایه به جای خریدن 
منزل ها  بلند  کنار  در  وطنی  تشناب های  جنراتور،  و  آب  پمپ های 
ساختند. به جای داش های گازی در میان خانه ها، تنور جابه جا کردند. 
روستایی  محافظه کار  فرهنگ  به  متمدن  فرهنگ شهری  آهسته  آهسته 
مبدل شد. این برگشِت دوباره شاید بیشتر از یک قرن را در بر گیرد تا 

ما همان شویم که در قرن گذشته بوده ایم!
اما در ماتم کدۀ ما عطالِت پیشرفت و پسرفت را باید با مثال این رفیِق 
روشنایی اش  فیض  محتاج  یکم  و  بیست  قرن  در  حتا  که  داد  شفیق 

هستیم!

فیـسبـوک نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

هارون مجیدی
با آنکه جوامع امروزی بیشتر به طرف کوتاه نویسی و 
کوتاه خوانی تمایل دارند، اما شماری از نویسنده گان و 
منتقدان ادبی می گویند که در ادبیات داستانی چهارده 
سال پسین، رمان نویسی نسبت به داستان کوتاه رونق 

بیشتر داشته است.
تحوالت  افغانستان  کوتاه  داستان  که  می گویند  آنان 
تازۀ  نسل  مدت،  این  در  و  کرده  تجربه  را  تازه یی 

داستان نویسی تبارز کرده است.
بیست و سوم دلو به نام روز جهانی داستان کوتاه در 
تقویم نشانی شده که از این روز همه ساله با برگزاری 
افغانستان،  داستان نویسان  توسط  مختلف  برنامه های 

گرامی داشت می شود.
گفته  کوتاه  داستان  برای  فشرده،  و  ساده  تعریف  در 
شده است که داستان کوتاه گونه یی از  ادبیات داستانی 
است که نسبت به رمان یا داستان بلند حجم کم تری 
دارد و  نویسنده در آن برشی از زنده گی یا حوادث 
رمان،  یا  بلند  داستان  در  که  حالی  در  می نویسد،  را 
چند  یا  یک  زنده گی  مختلف  جنبه های  به  نویسنده 
شخصیت می پردازد و دستش برای استفاده از کلمات 

باز است. 
کوتاه  داستان  تولد  زمان  پژوهش گران،  از  برخی 
اما  می دانند،  میالدی  نوزده  قرن  در  را  جهان  در 
که  دارد  پیشینه  سال   94 افغانستان  در  داستان نویسی 
به گفتۀ منتقدان ادبی، با نگارش داستان کوتاه شروع 
شده است. نخستین داستانی که در کشور ما به چاپ 
رسیده، داستان رزمی ـ میهنی »جهاد اکبر« اثر نویسندۀ 
به نام »مولوی محمد حسین پنجابی«  شناخته شده یی 
است که چاپ آن به صورت دنباله دار از سال ۱۲98 
در نشریۀ »معرف معارف« آغاز شد و تا سال ۱3۰۰ 

ادامه پیدا کرد. 
دهۀ  از  بعد  کوتاه  داستان  که  است  این  بر  باورهای 
و  داشته  خوبی  رشد  افغانستان  در  خورشیدی  چهل 
افغانستان، داستان نویساِن  ادبیات  پنجاه سال اخیر  در 
مطرحی داشته که داستان های کوتاه فراوان نوشته اند.

ره نورد زریاب، اکرم عثمان، اسداهلل حبیب، سپوژمی 
حسین  پژواک،  پروین  باباکوهی،  زلمی  زریاب، 
نویسا،  خالد  نهفته،  عزیزاهلل  قادری،  حمیرا  فخری، 
حسین محمدی، آصف سلطان زاده، علی پیام و...، از 
در  کوتاه  داستان  تاریخ  برش های  در  مطرح  نام های 

افغانستان بوده اند.
داستان کوتاه در افغانستان تاریخ پُر فراز و نشیبی دارد 
و اما این که این گونۀ ادبی در چهارده سال پسین در 
شده  برخوردی  چه  آن  با  و  بوده  چگونه  افغانستان 

است؟
که  ناشری  و  منتقد  داستان نویس،  فرادیس  منوچهر 
بهترین  زریاب  نشر  آدرس  از  پسین  سال  چند  در 
افغانستان  در  را  فارسی  زبان  به  کوتاه  داستان های 
یک  در  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به  کرده،  چاپ 
بررسی ُکلی می توان گفت که در چهارده سال گذشته 
وضعیت رمان محور بوده تا داستان کوتاه محور، به این  
معنا که بیشتر در این دهه نسبت به داستان کوتاه، رمان 

نوشته شده است.
آقای فرادیس با یادآوری از مجموعۀ داستان های کوتاه 
حسین فخری، خالد نویسا، عزیزاهلل نهفته و علی پیام 
که در کنارها مجموعه های دیگر داستانی در چهارده 
سال گذشته در افغانستان به نشر رسیده، خاطر نشان 
می کند: اما در برابر این مجموعه ها ما رمان هایی داریم 

که تعدادش بیشتر است؛ در حالی که در گذشته، در 
حوزۀ ادبی افغانستان یا نویسنده گان افغانستانی نسبت 

به رمان داستان کوتاه بیشتر داشته ایم. 
چندین  پسین  سال  چهارده  در  که  فرادیس  منوچهر 
بی پیشینۀ  استقبال  با  رمان هایش  که  نوشته  نیز  رمان 
تجدید چاپ شده اند،  رو به رو و چندین بار  مخاطبان 
کوتاه  داستان های  محتوای  و  سوژه  به  پیوند  در 
نکات  از  »یکی  می گوید:  سال ها  این  طی  افغانستان 
مثبت در چهارده سال پسین، تعدد و تنوع سوژه ها یا 
موضوع داستانی بوده، در حالی که پیش از این چهارده 
سال ما اغلب رمان و داستان کوتاه با موضوع جنگ 
در  تنوع  با شروع دهۀ هشتاد  اما  داریم؛  مهاجرت  و 

موضوع داستان ها و رمان ها بیش تر می شود«. 
به گفتۀ آقای فرادیس: محتوای بخشی از داستان های 
کوتاه و رمان ها پرداختن به وضعیت موجود بوده، به 
بازتاب  هروی  سیامک  داستانی  آثار  اکثر  مثال،  گونۀ 
بخشی  در  که  بوده  موجود  وضعیت  به  پرداختن  و 
اما بخشی دیگر و  این کار بسیار موفق درخشیده؛  از 
بیشتر، پرداختن به گذشتۀ نسبتًا دور یا دهۀ هفتاد بوده، 
با محور جنگ و طالبان و مهاجرت که در پرداخت به 
موضوعات، آثار ره نورد زریاب، عتیق رحیمی، حسین 

فخری و محمدحسین محمدی برجسته تر است. 
در  هم  عده یی  که  می گوید  همچنان  فرادیس  آقای 
جهانی که خودشان خلق کرده اند، آثار تولید کرده اند 

که ربطی به وضعیت فعلی ما ندارد. 
منتقد  و  داستان نویس  آرمان  عباس  حال،  عین  در 
ادبی می گوید: در داستان کوتاه  افغانستان طی چهارده 
سال گذشته، تفاوت های به وجود آمده، در این مدت 
کارهای تازه تری انجام شده که ممکن است این کارها 
خیلی با معیارهای داستان نویسی در قدیم برابر نباشد. 
به گفتۀ آقای آرمان: با توجه به تحوالتی که از منظر 
اتفاق  اندیشه و تحوالت فرهنگی  ارتباطات،  سرعت 
خوبی در در بخش داستان کوتاه در افغانستان افتاده 

است.
عباس آرمان باور دارد که یک نسل از داستان نویسان 
در این سال های تبارز کردند که بروزتر می اندیشند و 
نوع نگاه شان نسبت به جهان و جامعه، متفاوت است.
گذشته،  سال  چهارده  »در  ادبی:  منتقد  این  گفتۀ  به 
داستان کوتاه افغانستان تهی از ایدیولوژی های چپ و 
راست شده که این ایدیولوژی ها پیش از این در هنر 
و ادبیات کشور مسلط بوده است. داستان این سال ها 
ایولوژی  بدون  جنگ  از  پس  نسل  یک  حرمان های 

منعکس  را  فردی  خواهش های  بر  مبتنی  بیشتر  و 
می سازد«.

عباس آرمان که خود نیز در این مدت چندین رمان 
تفاوت های  به  پیوند  در  نوشته،  کوتاه  داستان  و 
شکلی  تغییرات  می گوید:  افغانستان  کوتاه  داستان 
این سال ها است که  داستان کوتاه در  تفاوت های  از 
پیش از این در داستان های نویسنده گان افغانستان ما 
با محتوا سر و کار داشتیم، اگر حرفی هم زده می شود 
مبتنی بر فرم است و بسیار به پیام و محتوای داستان 
سر و کار نداریم که داستان کوتاه در این سال ها همۀ 

این عناصر را در بر می گیرد و بیان می شود.
نقد داستان

از  کوتاه  داستان  مجموعه های  چاپ  کنار  در 
چاپ  از  بعد  مدت،  این  در  افغانستان  نویسنده گان 
برگزار  نیز  نقد  و  رونمایی  برنامه های  کتاب های  این 

می گردد.
خانۀ  افغانستان،  ادبیات  خانۀ  دری،  ُدرِ  موسسۀ 
از  دیگری  شماری  و  افغانستان  قلم  انجمن  فرهنگ، 
نهادهای فرهنگی فعال در کابل جلسات نقد، بررسی 
نویسنده گان  کوتاه  داستان های  مجموعه  رونمایی  و 

افغانستان را در کابل برگزار کرده اند.
با  می گوید:  ادبی  منتقد  و  نویسنده  فرادیس  منوچهر 
کارهای  نقد  به  پیوند  در  هنوز  که  گفت  باید  تلخی 

داستانی کارهای فراوان و جدی یی نداریم.
منتقد حرفه یی که شغلش  نقد و  او می افزاید: »جای 
هنوز  که  هنوز  است،  خالی  ما  ادبیات  در  باشد  نقد 
است در افغانستان براهنی یی یا حسین  پاینده یی ظهور 
و  باختری  منیژه  بانو  کارهای  از  می شود  اما  نکرده، 
به صورت  که  کرد  یاد  قسمت  این  در  یسنا  یعقوب 

نسبتًا پی گیر کار کرده اند«. 
آقای فرادیس تأکید می کند: تلخی دیگر این است که 
اگر نقد جدی یی بر آثار نویسندۀ افغانستانی صورت 
و  بیاورند  تاب  که  نویسنده گانی  استند  اندک  بگیرد، 
دشمن نشوند با منتقد، بنابر این نقد ما همیشه یا در 
ُکل مثبت بوده یا همین نگاه ها باعث شده که منتقد از 

خیر نقد جدی بگذرد.
اما، عباس آرمان باور دارد که برگزاری جلسات نقد 
هم از منظر تشویق نویسندگان جوان و هم کسانی که 
نقد و نظر  ادبی کار می کنند در معرض  این گونۀ  در 
و گفتمان های جدید قرار داده می شوند که این کار در 
جهت پُربار شدن داستان کوتاه در افغانستان به شدت 

موثر بوده و نقدهای در خوری صورت گرفته است.

به بهانۀ روز جهانی داستان کوتاه
منتقدان ادبی:

یک نسل داستان نویس در چهارده سال تبارز کردند 

انتقاد از طرح اخراج 
پناهجویان افغان از آلمان

سازمان مدافع حقوق بشر »پرو ازول« از طرح اخراج پناهجویان 
رد شدۀ افغان از آلمان انتقاد کرد. به قول این سازمان وزیر داخلۀ 
به  را  افغان  شدۀ  رد  پناهجویان  زودتر  هرچه  می خواهد  آلمان 

وطن شان بازگرداند.
برند میسوویچ مدیر عامل سازمان مدافع حقوق بشر »پرو ازول« 
روز پنجشنبه در شهر فرانکفورت آلمان گفت که توماس دیمیزیر 
وزیر داخله آلمان در نظر دارد که در همین ماه فبروری اخراج 
پناهجویان افغان را آغاز کند. میسوویچ افزود: »وزیر داخلۀ آلمان 
ساخته  نامطمین  را  افغان  پناهجویان  خود  الفاظ  با  ماه  چندین 
بود و حاال می خواهد، به هر قیمتی که شده، این طرح خود را 

آزمایش کند«.
سازمان »پرو ازول« یک نامۀ مؤرخ 5 فبروری امسال دیمیزیر را 
به نشر رساند که عنوانی کالوس بویلون رئیس کنفرانس وزیران 
داخلۀ ایالت های آلمان نوشته بود. وزیر داخلۀ آلمان فدرال در 
این نامه نوشته است که او در آغاز ماه روان میالدی با مقامات 
افغان مذاکراتی را به هدف بازگرداندن پناهجویان رد شدۀ افغان 
افزوده  خود  نامۀ  در  دیمیزیر  است.  داده  انجام  شان  وطن  به 
پذیرفتن  قبال  در  خود  مسئولیت  افغانستان  حکومت  که  است 

شهروندان افغانستان را پذیرفته است.
به قول سازمان »پرو ازول«، دیمیزیر در همین نامه اعالم کرده 
طیارۀ  کم یک  فرستادن دست  فبروری  ماه  در همین  که  است 
شود.  سازماندهی  باید  افغانستان  به  شده  رد  پناهجویان  حامل 
فهرست  تا  است  خواسته  ها  ایالت  داخلۀ  وزیران  از  دیمیزیر 

پناهجویان رد شده را که باید بازگردانده شوند، ارایه کنند.
سازمان پرو ازول بر وضعیت ناامن افغانستان اشاره کرده و گفته 
است که به خاطر همین ناامنی ها در افغانستان در سال گذشته 
تقاضای پناهندگی شمار زیاد پناهجویان افغان در آلمان پذیرفته 
شده است. این سازمان افزوده است که حکومت افغانستان از 
جمع 34 والیت، 3۱ آن را ناامن می خواند. تنها در زمان بازدید 
جان  کابل  در  یک سوءقصد  در  تن   ۲۰ افغانستان،  از  دیمیزیر 
از  نه  دیمیزیر  که  کند  می  انتقاد  همچنان  ازول«  »پرو  باختند. 
یک منطقۀ آرام در افغانستان نام می برد که پناهجویان به آنجا 
انتقال داده شوند، و نه می تواند امنیت پناجویان اخراج شده را 

تضمین کند.

وزارت  محلی  مقام  دو  بازداشت  حکم  بامیان  والیت  دادگاه 
کرده  صادر  مالی«  فساد  در  داشتن  »دست  اتهام  به  را  معارف 

است.
به  شود،  فاش  نامش  نخواست  که  بامیان  در  رسمی  منبع  یک 
بی بی سی گفت که یکی از این دو نفر در گذشته رییس معارف 
بامیان بوده و حاال در والیتی دیگر مشغول کار است، اما فرد 

دومی همچنان در اداره معارف بامیان کار می کند.
این منبع افزود که دادگاه بامیان این دو مقام وزارت معارف را 
متهم به دست داشتن در اختالس دانسته و به دادستانی دستور 

داده که آن ها را پس از بازداشت تحت بازجویی قرار دهد.
معارف  پیشین  رییسان  از  دیگر  یکی  گذشته  روز شش جدی 
بازداشت شد و محمدطاهر  این والیت  به حکم دادگاه  بامیان 
زهیر والی بامیان تایید کرد که اتهام وارده علیه او اختالس 9۰ 

میلیون افغانی است.
آقای زهیر افزوده بود که این مقام محلی وزارت معارف متهم 
است که 56۷ نفر آموزگار را بازنشسته کرده، در حالی که این امر 
با »اشکاالت قانونی« همراه بوده و از جمله برخی از این افراد 
اصال به سن قانونی کار نرسیده و برخی اصاًل وجود نداشته اند.
از  افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  بازرسی  اداره  این  از  پیش 
فساد گسترده در وزارت آموزش و پرورش افغانستان خبر داده 
و اعالم کرده است که اطمینانی از درستی آمارهای ارائه شده در 

مورد تعداد آموزگاران و مکتب ها وجود ندارد.

دادگاه بامیان حکم بازداشت 
دو مقام محلی را صادر کرد
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