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فهرستی تحت عنوان »لیست ایام رخصتی ارگان های 
در  آنان  کارمندان  برای  سهولت  ایجاد  جهت  دولتی 
مرکز و والیت ها غرض ثبت نام در انتخابات پارلمانی 
و شوراهای ولسوالی ها« در شبکه های اجتماعی منتشر 
از هفته را  شده که نشان می دهد حکومت روزهایی 
به شرکت کارمندان اداره های دولتی در روند ثبت نام 

رأی دهندگان اختصاص داده است.
اما، ارگ می گوید که برای نام نویسی به انتخابات هیچ 
اجباری در کار نیست. شاه حسین مرتضوی، سرپرست 
و  مورد صحت  در  در حالی که  ارگ  دفتر سخنگوی 
سقم این لیست چیزی نمی گوید، تاکید دارد که برای 
اجباری  هیچ  رای دهندگان  ثبت نام  روند  در  اشتراک 

وجود ندارد.
انتخابات  بنیاد  رییس  ایوب زاده،  نعیم  هم،  سویی  از 
شفاف افغانستان یا تیفا نیز می گوید: طرحی از جانب 
مأموران  به  تا  بود  شده  ارایه  حکومت  به  نهاد  این 
اداره های دولتی هدایت داده شود که در روند ثبت نام 

رأی دهندگان اشتراک کنند.
با این حال، بشیر بیژن، آگاه سیاسی می گوید، اشتراک 
وادارکردن  و  است  اختیاری  امر  یک  انتخابات  در 
روند  هر  یا  روند  این  در  اشتراک  به  دولتی  مأموران 

دیگر خالف قانون اساسی کشور است.
آغاز  حمل   25 تاریخ  به  رأی دهندگان  ثبت نام  روند 
انتخابات  در  تقلب  از  مردم  تلخ  تجربه ی  اما  شد؛ 
گذشته، حداقل تاکنون مانع حضور گسترده ی آنان در 

روند ثبت نام رأی دهندگان شده است.
حمالت تروریستی مانع نام نویسی نمی شود

والیت  در  مدنی  فعاالن  از  شماری   حال،  درهمین 
که حمالت  گفته اند  تظاهرات  یک  راه اندازی  با  بلخ 
در  را  مردم  اشتراک  جلو  نمی تواند  تروریستی 

رونده  های دیموکراتیک بگیرد. 
این در حالی است که شماری از کارمندان اداره های 
شود-  فاش  مشخصات شان  نمی خواهند  دولتی-که 
می گویند، حکومت با استفاده از صالحیت های مبتنی 
اشتراک در روند  به  بر سلسله مراتب آن ها را مجبور 
ثبت نام رأی دهندگان کرده است. یک منبع امنیتی نیز 
که نمی خواهد در این گزارش نامی از او گرفته شود، 

این ادعای مأموران دولتی را تأیید می کند.
از سوی دیگر، والی هلمند و فرمانده پولیس کندهار 
اعالم کرده اند که درخواست و عرایض شهروندان تنها 
آنان  شناس نامه های  که  می شود  پذیرفته  صورتی  در 

نشان کمیسیون انتخابات را داشته باشد.
نیز گفته اند که  کابل  منابع در  برخی  در همین حال، 
دولت برای شهروندان در غرب کابل گفته است که 
تذکره های که در آن نشان نام نویسی انتخابات دیده 
نشود، اگر  به کاری در نهادهای دولتی مراجعه شود، 

مورد قبول نمی باشد.
توزیع  مرکز  یک  به  در حمله  که  است  درحالی  این 
تذکره های کاغذی در غرب کابل گه روز یک شنبه 
، بیش از ۶۰ تن کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی شدند. 
رهبران حکومت و نهادهای بین المللی این حمالت را 

به شدت محکوم کردند.
.

فعاالن  مدنی:

وادارسازی مردم برای شرکت 
در انتخابات خالف قانون است

ارگ:
نام نویسی اجباری نیست

صفحه 3

صفحه 6

زخمـی های طالبـان را 

درمـان کنیـد

حضور مردم در مراکز ثبت نام 

رای دهنده گان همچنان کمرنگ است

در حمله به مرکز ثبت نام در بادغیس

9 رسباز ارتش جان باختند

صفحه 3

از آن جــا کــه بیشــتر مرکزهای 
رأی دهنــدگان  ثبت نــام 
در  شــناس نامه  توزیــع  و 
دارد،  موقعیــت  مکتب هــا 
ــبت  ــا نس ــی خانواده ه نگران
بــه امنیــت فرزندان شــان هــر 
روز  می شــود.  بیشــتر  روز 
یــک شــنبه یکــی از ایــن 
دشــت برچی  در  مرکزهــا 
انتحــاری  حملــۀ  هــدف 
ــش از ۶۰  ــت و بی ــرار گرف ق
کشــته و ۱2۰  زخمــی برجــا 

گذاشــت.
ایــن رویــداد ســبب شــد تــا 
دیــروز شــماری از مکتب هــا 
تعطیــل  دشــت برچی  در 

ــوند. ش

امــا کبیــر حقمــل، رییــس 
معــارف  وزارت  نشــرات 
آنــان هیــچ   ، مــی گویــد 
تعطیلــی  بــرای  برنامه یــی 
مکتب هــا ندارنــد و رونــد 
ــا  ــام مکتب ه ــوزش در تم آم
بایــد  بــه گونــه ی عــادی 

جریــان داشــته باشــد.
رییــس  شــهابی،  روئینــا 
اداره ی  عامــه   روابــط 
نیــز  شــناس نامه ها  توزیــع 
دو  زودی  بــه  می گویــد، 
شــناس نامه   توزیــع  مرکــز 
روز  حملــۀ  از  پــس  کــه 
شــدند،  مســدود  گذشــته 
ــه ی  ــه گفت ــوند. ب ــاز می ش ب
هنــوز  حــال  ایــن  بــا  او، 

شــماری از مرکزهــای توزیــع 
ــر  ــام زی ــناس نامه و ثبت ن ش
ــد. ــرار دارن ــی ق ــد امنیت تهدی
نجیــب دانــش، ســخنگوی 
ــه هــم می گوید،  وزارت داخل
ــت هرچــه  ــن امنی ــرای تأمی ب
ثبت نــام  مرکزهــای  بهتــر 
توزیــع  و  رأی دهنــدگان 
برنامه هــای  شــناس نامه 
امنیتــی را بازنگــری می کننــد.
دانش آمــوزان  خانواده هــای 
بــا نگرانــی از تکــرار رویــداد 
می گوینــد،  گذشــته  روز 
ــود،  ــن نش ــت تأمی ــر امنی اگ
بــه فرزندان شــان اجــازه ی 
رفتــن بــه مکتــب نمی دهنــد.

صفحه 6

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

در پی نگرانی ها از قربانی شدن کودکان:

برنامه یی برای تعطیلی مکاتب وجود ندارد

نـام داعش  از  بهره بـرداری 
هـراس افگنـانه حـمالت  در 



انتخابــات ســال روان نــه تنهــا بــا تهدیدهــای 
ــتر از  ــل بیش ــه اســت، ب ــی مواج ــدید امنیت ش
ــه از  ــت ک ــه رو اس ــی رو ب ــا تهدیدهای آن ب
جانــب نهادهــای قدرتمنــد کــه می تواننــد 
ــد،  ــوذ کنن ــال نف ــات اعم ــیون انتخاب برکمیس
اعمــال می شــود. از روزی کــه بــه گونــۀ 
ــده گان  ــام رای دهن رســمی مرکزهــای ثبــت ن
در شــهرهای کشــور آغــاز شــده تــا بــه امــروز 
بارهــا بــر برخــی از ایــن مرکزهــا حمله هایــی 
صــورت گرفتــه کــه شــدید تریــن و خونیــن 
تریــن آن حملــه بــه یــک مرکــز توزیــع 
شناســنامه در غــرب کابــل بــود. در ایــن 
حملــه خونیــن و مرگبــار کــه گــروه دهشــت 
ــده  ــه عه ــوولیت آن را ب ــش مس ــن داع افک
ــمی 57  ــار رس ــاس آم ــتکم براس ــت، دس گرف
ــه  ــر ک ــن دیگ ــش از ۱2۰ ت ــهید و بی ــر ش نف
ــی  ــود، رخم ــودکان می ش ــان و ک ــامل زن ش
شــده اند. طالبــان بــا نشــر یــک اعالمیــه قبــل 
از آن کــه داعــش مســوولیت حملــه بــه غــرب 
کابــل را بپذیــرد، گفتنــد کــه ایــن حملــه کار 
ایــن گــروه نبــوده اســت، ولــی ایــن گــروه نیز 
نظــر مســاعدی بــه برگــزاری انتخابــات نــدارد 
ــس،  ــی را در بادغی ــال حمله های ــه ح ــا ب و ت
ســرپل، ننگرهــار و غــور بــر مرکزهــای ثبــت 
ــام انجــام داده اســت. اصــاًل معلــوم نیســت  ن
ــان در  ــان داعــش و طالب ــه خــط فاصــل می ک
افغانســتان چیســت و ایــن دو گــروه چــه 
تفاوت هایــی بــا یــک دیگــر دارنــد؟ بــه نظــر 
می رســد کــه کل گروه هــای دهشــت  افگن 
در کشــور بــه نوعــی از یــک آبشــخور فکــری 
نام هــای  ولــی  انــد؛  برخــوردار  مالــی  و 
ــت  ــه دش ــی ب ــد. وقت ــی دارن ــتعار متفاوت مس
برچــی در میــان شــیعیان حملــه می کننــد، 
بــا نــام داعــش ایــن کار را انجــام مــی دهنــد 
ــام  ــت ن ــز ثب ــس مرک ــی در بادغی ــی وقت ول
رای دهنــده گان را هــدف قــرار می دهنــد 
ــن  ــوند. در ای ــر می ش ــان ظاه ــام طالب ــه ن ب
ــورهای  ــی کش ــگ نیابت ــتان جن ــه در افغانس ک
ــت؛  ــک نیس ــای ش ــان دارد، ج ــی جری مختلف
ولــی ســربازان ایــن جنگ هــای نیابتــی تقریبــا 
یکــی انــد و نبایــد خــود را فریــب داد کــه 2۰ 
ــد.  ــال ان گــروه دهشــت افکــن در کشــور فع
در افغانســتان یــک گــروه دهشــت افکــن 
و  فعلــی  دولــت  علیــه  کــه  دارد  وجــود 
ارزش هــای موجــود در جامعــه می جنگــد 

و بــه غیــر ایــن گــروه دیگــر تمــام نــام 
هــا و گــروه هــا فقــط در جهــت فریــب 
ــوند.  ــتفاده ش ــد اس ــی می توانن ــکار عموم اف
ــه  ــی ک ــا آن هدف های ــی ب ــر داعش ــا اگ واقع
در  می کننــد،  دنبــال  عــراق  و  ســوریه  در 
افغانســتان فعــال انــد، از کجــا وارد ایــن 
ــردم  ــان م ــه در می ــده اند و چگون ــور ش کش
ــده گــی می کننــد؟ آن هــا روابــط خــود را  زن
ــه تامیــن می کننــد و از کــدام  ــا مــردم چگون ب
ــردم محــل  ــا م ــم ب ــام و تفهی ــرای افه ــان ب زب
ــه  ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــد؟ ب ــتفاده می برن اس
ــت  ــه دول ــه علی ــی ک ــد گروه های ــی بگوی کس
ــه  ــارج ب ــه از خ ــد ک ــرادی ان ــد اف می جنگن
ــن  ــا ای ــچ آشــنایی ب ــد و هی افغانســتان آمده ان
ــاس  ــن اس ــد. برای ــته ان ــل نداش ــور از قب کش
ــر  ــود را درگی ــد خ ــه نبای ــم ک ــه می توانی گفت
نام هــا و شــعارها کــرد. دشــمنان افغانســتان و 
حامیــان منطقه یــی شــان کامــال مشــخص انــد 
ــن  ــادی ای ــز برب ــزی ج ــا چی ــن گروه ه و ای
ــر  ــد مهم ت ــا تهدی ــد و ام کشــور در ســر ندارن
کــه متوجــه انتخابــات آینده اســت، پنهــان 
ــیون  ــوی کمیس ــه از س ــت ک ــی اس کاری های
ــه  ــاد ب ــیار زی ــال بس ــه احتم ــات و ب انتخاب
ــیون  ــرد. کمیس ــورت می گی ــش ارگ ص فرمای
اعتــراف می کنــد کــه  انتخابــات هرچنــد 
نــام  ثبــت  از رونــد  اســتقبال شــهروندان 
چنــدان پررنــگ نبــوده ولــی خوشــبین اســت 
ــام  ــت ن ــمار ثب ــده برش ــای آین ــه در روزه ک
کننــده گان افــزوده می شــود. طــی بیشــتر 
کمیســیون  معلومــات  براســاس  روز   9 از 
ــهرهای  ــن در کل ش ــزار ت ــات ۱9۰ ه انتخاب
ــم  ــن رق ــد. در ای ــرده ان ــام ک ــت ن ــور ثب کش
ــد  اعــالم شــده مناقشــه هایی بســیاری می توان
باشــد. شــواهد عینــی بــه هیــچ صــورت 
چنیــن رقمــی را تاییــد نمی کننــد. شــهروندان 
ــی  ــور از بی رونق ــهرهای کش ــف در ش مختل
مرکزهــای ثبــت نــام خبــر می دهنــد. بــه 
گفتــه ایــن شــاهدان عینــی بــا حضــور فعلــی 
ــچ  ــام، هی ــت ن ــای ثب ــهروندان در مرکزه ش
ــام  ــن رقمــی ثبــت ن ــرود کــه چنی انتظــار نمی 
ــا اگــر رقــم اعــالم شــده از  شــده باشــند. حت
ــاز در  ــم ب ــت بدانی ــیون را درس ــوی کمیس س
ظــرف مــدت یــک مــاه کــه بــرای شــهرها و 
ــرای ولســوالی های کشــور  ــاه دیگــر ب یــک م
ــال داد  ــوان احتم ــده نمی ت ــه ش ــر گرفت در نظ

ــرایط رای  ــد ش ــون واج ــا ۱5 میلی ــه ۱4 ی ک
ــوند.  ــام ش ــت ن ــتان ثب ــی در افغانس ده

ــهرها  ــام در ش ــت ن ــه از ثب ــک هفت ــه ی تجرب
ــگان  ــام کننده  ــت ن ــم ثب ــه رق ــان داد ک نش
ــی  ــه نگران ــا ب ــه حت ــت ک ــن اس ــان پایی چن
ــران حکومــت و کمیســیون  ــان رهب جــدی می
انتخابــات مبــدل شــده اســت. برایــن اســاس 
ــدان  ــام واج ــت ن ــدم ثب ــه ع ــن ک ــال ای احتم
شــرایط رای دهــی بــه هــر دلیلــی کــه وجــود 
ــاوری  دارد چــه تهدیدهــای امنیتــی و چــه ناب
تقلب هــای  زمینــۀ  انتخابــات،  نتیجــۀ  بــه 
گســترده را بــرای نهادهــا و گروه هایــی فراهــم 
انحصارگرایــی  می خواهنــد  کــه  می ســازد 
ــن  ــانند و در ای ــرز آن برس ــن م ــه آخری را ب
میــان چــه نامــی زودتــر و فــوری تــر از ارگ 
ریاســت جمهــوری می توانــد بــه ذهــن خطور 
می کنــد؟ ارگ نشــینان فعلــی کــه موفــق 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــج انتخاب ــدند نتای ش
ــاده گی  ــه س ــد، ب ــود بچرخانن ــع خ ــه نف را ب
بــا دم و دســتگاهی کــه در اختیــار دارنــد 
ــی و  ــات پارلمان ــج انتخاب ــر نتای ــد ب می توانن
ــد. ارگ،  ــر بگذارن شــوراهای ولســوالی ها تاثی
مثــل برخــی از جریان هــای سیاســی هــم 
ــالش دارد  ــا سیاســت هایش بســیار ت ــتا ب راس
ــی و  ــی فرمایش ــدۀ پارلمان ــات آین ــه انتخاب ک
تحــت قیمومیــت اش باشــد، پارلمانــی کــه بــه 
دســتورهای ارگ لبیــک بگویــد و همــه چیــز 
ــخص  ــم مش ــک تی ــار ی ــور در انحص در کش
ــت  ــته در موجودی ــرد. ارگ در گذش ــرار گی ق
پارلمــان فعلــی نیــز تالش هایــی را بــرای 
بــه  مــردم  نماینــده گان  کــردن  هم راســتا 
خــرچ داد کــه در برخــی مــوارد تالش هایــش 
کارســاز افتــاد؛ ولــی در برخــی مــوارد موفقیت 
چندانــی نداشــت. امــا ایــن نهــاد تــالش دارد 
کــه پارلمــان بعــدی کامــال پارلمانــی مطیــع و 
تحــت فرمــان باشــد. بــه همیــن دلیــل خطــر 
ــات آینــده  بســیار جــدی و مهمــی کــه انتخاب
را تهدیــد می کنــد بازهــم مهندســی هــای 
ــد  ــترده خواه ــای گس ــه و تقلب  ه ــازمان یافت س
ــق شــد  ــل موف ــان امرخی ــر در آن زم ــود. اگ ب
کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری را بــه 
ــدون  ــد ب ــردار کن ــفندی نامب ــات گوس انتخاب
ــات  ــیون انتخاب ــی کمیس ــای فعل ــد اعض تردی
یــک گــوی از او نیــز در ایــن عرصــه ســبقت 

ــت.  ــد جس خواهن
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را          ا نتخـابات       چـه         کسی         
سپـو    تاژ               می کنـد؟

 

دو روز پیــش بــود کــه مردمانــی کــه بــرای گرفتــن شناســنامه های 
ــرار  ــه انتحــاری ق ــد، مــورد حمل کاغــذی در صــف ایســتاده بودن
گرفتنــد و ده هاتــن در ایــن حملــه کشــته و زخمــی شــدند. 
ــف کار روی  ــد از توق ــذی بع ــنامه های کاغ ــۀ شناس ــع پروس توزی
بایومیتریــک و توزیــع شناســنامه برقــی بــه اســاس فرمــان تقنینــی، 
از طــرف ارگ بــه جدیــت آغــاز شــده اســت تــا ظاهــراً مــردم بــا 
داشــتن شناســنامه کاغــذی برونــد در انتخابــات شــرکت کننــد. در 
ــر  ــک دیگ ــا الکترونی ــی ی ــنامه های برق ــتان شناس ــان داس ــن می ای

ــپرده شــده اســت. ــه فراموشــی س ــا نیســت و ب روی زبان ه
پــس از گذشــِت چندیــن ســال از داســتاِن اســارِت شــناس نامه های 
کــه  توقیــف، طبیعی ســت  توزیــع و  بــرزخ  در  الکترونیکــی 
برخــی از مــردم و حتــا نخبــه گان سیاســِی کشــور در ایــن   مــورد، 
ــوت و  ــأس و رخ ــار ی ــیت، دچ ــتیاق و حساس ــِت اش از آن حال
ــد  ــد: هرچــه می خواه ــا خــود بگوین ــی شــده باشــند و ب بی تفاوت
ــی  ــت و برخ ــه حکوم ــه یی ک ــرح و نقش ــر ط ــود و ه ــود، بش  ش
ــی  ــراً مل ــۀ ظاه ــن پروس ــرای ای ــب ب ــب و متقل ــاِت متعص حلق

دارنــد، پیــاده کننـــد؛ مــا عطایــش را بــه لقایــش بخشــیدیم!
ــس و  ــن ح ــار ای ــاالً دچ ــه احتم ــی ک ــۀ آن های ــه هم ــد ب ــا بای ام
حالــت شــده اند، گفــت کــه توزیــع شــفاِف شــناس نامه های 
برقــی، زیربنـــای هــر نــوع توســعه و انکشــاِف اجتماعــی و 
ــت  ــث هوی ــر، بح ــا از آن مهم ت ــت، ام ــور اس ــادی در کش اقتص
ــه  ــتاِن خشــونت زده اســت ک ــرِش متســاهالنۀ آن در افغانس و پذی
ــات و نوســازی در  ــه ســمِت ثب ــوان آن را ســکوی جهــش ب می ت

تمــام عرصه هــا دانســت.
شــناس نامه های  قانونــِی  و  عادالنــه  شــفاف،  توزیــِع  بحــث 
ــالمت آمیِز  ــِت مس ــتان و زیس ــالی افغانس ــرای اعت ــان ب ــی چن برق
ــرای آن ســختی ها  ــی ارزد ب ــه م ــی اســت ک همــۀ ســاکنانش حیات
ــان  ــه ج ــز ب ــت نی ــته اس ــه گذش ــر از آن چ ــی فراوان ت و تکالیف
ــن  ــِت ای ــانه های اهمی ــن نش ــی از کوچک تری ــاید یک ــد. ش خری
ــرون از  ــل و بی ــات در داخ ــیاری از حلق ــمنی بس ــوع، دش موض
ــت  ــدۀ ثب ــون توشیح ش ــاِس قان ــر اس ــع آن ب ــا توزی ــت ب حکوم
ــق  و  ــِع ناح ــر موض ــه ب ــانی ک ــی کس ــد. وقت ــوس باش ــوال نف اح
ــای می فشــارند، مســلم اســت کــه  ــِق تمامیت خواهانۀشــان پ عالی
انگیــزۀ مقاومــت و مبــارزه بــرای آنانــی کــه موضع شــان برحــق و 

ــردد. ــد گ ــد بای ــت، صدچن ــه اس ــان عدالت طلبان عالیق ش
ــر آن  ــهروندان و تغیی ــِت ش ــِی هوی ــِر مهندس ــر س ــًا اصــرار ب یقین
ــر  ــاِی امــروز براب ــا منطــِق دنی ــِت خــاص، نه تنهــا ب ــه یــک هوی ب
نیســت، بلکــه جوامــِع دچــار بحــراِن اعتمــاد ماننــد افغانســتان را 
ــق  ــه ح ــه هم ــد. این ک ــوق می ده ــل س ــقوط کام ــمِت س ــه س ب
ــرام  ــرۀ احت ــش را در دای ــی خوی ــی و زبان ــد هویت هــای قوم دارن
ــای مــدرن و  ــای زنده گــی در دنی ــد، جــزِو الفب ــل حفــظ کنن متقاب
ــوزد  ــا را بیام ــن الفب ــد ای ــت بای ــت. حکوم ــده اس ــا جهانی ش حت
و بــه غم نامــۀ شــناس نامه های برقــی پایــان دهــد و مــردم را 

ســرگردان شناســنامه هــای کاغــذی نســازد. 
ــی،  ــه ی ــر بهان ــه ه ــی ب ــناس نامه های برق ــدِن ش ــًا توزیع نش یقین
ــی را  ــای غن ــِب آق ــکنی از جان ــای قانون ش ــی معن ــق اول ــه طری ب
ــن  ــه ای ــرا، ب ــب و قبیله گ ــاِت متعص ــارِ حلق ــر ب ــد. او زی می ده
ــم را وارد دور  ــیار مه ــۀ بس ــن پروس ــن داده و ای ــکنی ت قانون ش
باطــل کــرده اســت. ایــن دورِ باطــل و کارگــزاراِن مرئــی و نامرئــی 
ــرانجام  ــی س ــکار عموم ــه اف ــتند ک ــدواری هس ــن امی ــه ای آن، ب
در برابــِر تغییــراِت قانون شــکنانه در شــناس نامه های برقــی و 

ــوند. ــلیم ش ــا تس ــی هویت ه مهندس
ــِی  ــِت قوم ــِر هوی ــه ذک ــد ک ــد درک کن ــت بای ــس حکوم ــا ریی ام
ــِی مطلــوب و تشــکیل  ــِت مل ــه یــک هوی ــرای رســیدن ب ــراد ب اف
ــت.  ــر اس ــروری و ناگزی ــات، ض ــاهل و باثب ــۀ متس ــک جامع ی
ــوی  ــه س ــا ب ــذِف هویت ه ــی و ح ــتبداد و قبیله گرای ــا از اس دنی
ــازی  ــرده و ملت س ــذار ک ــاوری گ ــم و کثرت ب ــدارا، پلورالیس م
ــد.  ــت وجو می کن ــذر جس ــن رهگ ــز از همی ــدن را نی و جهانی ش
تــالش بــرای تحمیــِل یــک هویــت بــر ســایر هویت هــا در 
دنیــاِی پُــر از آگاهــِی امــروز، کاری شــبیه انتحــار اســت کــه هــر 
زمــام داری کــه مرتکــب آن شــود، علیــه خــود و کشــور و مردمــش 

عمــل کــرده اســت.
ــوامِ ســاکن در آن  ــۀ مشــترِک همــۀ هویت هــا و اق افغانســتان خان
اســت. در ایــن خانــه، همــه حــِق تنفــس و ابــرازِ وجــود دارنــد و 
حــذِف یــک هویــت در واقــع ســلِب حیــاِت سیاســی و اجتماعــی 
از دارنــده  گاِن آن هویــت اســت و در چنیــن صورتــی، ایــن خانــۀ 

ــه. ــا تجزی ــران می گــردد ی ــا وی مشــترک ی
ــرای خســته ســاختن مــردم،  حکومــِت موجــود به جــای تــالش ب
بایــد بــرای افزایــش بصیــرت و آگاهــِی خــود نســبت بــه جهــان و 
مســایل اساســِی آن ـ از جملــه هویــت و فرهنــگ ـ تــالش کنــد؛ 
ــن  ــر همی ــت و ب ــو اس ــه جل ــخ، رو ب ــِت تاری ــق حرک ــرا منط زی
ــی  ــای ارتجاع ــا معیاره ــی ب ــناس نامه های برق ــِع ش ــاس، توزی اس
ممکــن نخواهــد بــود! بنابرایــن چــه خــوب اســت کــه آقــای غنــی 
بــه اســاس قانــون مصوب 93 و توشــیح شــده توســط خــود او این 
رونــد را آغــاز کنــد و تــا مــردم مســتحق شناســنامه معیــاری شــوند 
ــع  ــرای یــک ورقــی کــه توزی ــن کــه مصــارف گزافــی را ب ــه ای ن
در موجودیــت قانــون توشــیح شــده و چــاپ شــده ثبــت احــوال 
نفــوس غیــر قانونــی هســت. قــرار نیســت مــردم افغانســتان شــنامه 

برقــی نداشــته باشــند.

شناس نامۀ برقی چه شد؟
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پس از آغـاز ثبت نام رای دهنـده گان به تاریخ 
25 حمـل/ فروردیـن سـال روان کـه حـدود 
دو هفتـه از آن می گـذرد، تاکنـون کمتـر از 

صدهـزار نفـر ثبت نـام کـرده اند.
بـا آن که کمیسـیون مسـتقل انتخابـات اعالم 
کـرد کـه بـا گذشـت بیـش از یـک هفتـه از 
در  دهنـدگان،  رای  نـام  ثبـت  رونـد  آغـاز 
سراسـر کشـور بیـش از ۱58 هـزار نفر ثبت 
نـام کرده انـد؛ امـا یـک منبـع در کمیسـیون 
انتخابات بـه روزنامه ماندگار گفته اسـت که 
از آغـاز ثبت نـام تاکنون فقـط ۱۰۰ صدهزار 

نفـر ثبـت نـام کـرده اند.
گفتـه می شـود کـه از آغاز ثبـت نـام تاکنون 
در بعضـی از مراکـز ثبـت نـام حتـا یـک نفر 
هـم ثبـت نام نکـرده اسـت و در بسـیاری از 
مراکـز شـاید ده تا بیسـت نفر بـرای ثبت نام 

مراجعـه کرده باشـند. 
شـماری از شـهروندان کابـل کـه روزنامـه 
مانـدگار بـا آنان مصاحبـه کرده اسـت، گفته 
انـد کـه در پروسـه ثبـت نـام و انتخابـات 
فسـاد  را  آن  دلیـل  و  نمی کننـد  شـرکت 
معامله گری هـا  درون حکومـت،  روزافـزون 
بی تفاوتـی  و  فعلـی  مجلـس  نماینـده گان 
حکومـت در برابـر افزایـش فقـر و ناامنـی 

می کننـد. عنـوان 
و امـا مـردم دلیـل اصلـی عدم حضور شـان 
در رونـد ثبـت نـام را تقلبـات انجـام شـده 
توسـط  کمیشنران سـابق کمیسیون انتخابات 
در انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال ۱393 

عنـوان می کننـد.
سـازمان  و  گسـترده  تخلفـات  و  تقلبـات 
سـال  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  یافتـه ی 

کمیسـیون  کمیشـنران  توسـط  کـه   ،۱393
انتخابـات و حکومـت حامـد کـرزی انجـام 
شـده بود، افغانسـتان را تا لبه تجزیه به پیش 
بـرد و در نهایـت بـا پـا در میانـی جان کـری 
وزیـر خارجـه اسـبق امریـکا بـا حضـور دو 
نامـزد پیشـتاز در انتخابـات ) داکترعبـداهلل و 
محمـد اشـرف غنی( حکومت وحـدت ملی 
تشـکیل شـد؛ اما تشـکیل حکومت وحدت 
ملـی نتوانسـت قناعت مـردم را فراهم کند و 
هـر روز بی اعتمـادی نسـبت بـه حکومت و 

ارگ نیشـنان افزایـش یافـت.
روزنامـه  بـه  کابـل  شـهر  شـهروندان 

انتخابـات  در  مـردم  می گوینـد:  مانـدگار 
گونـه  بـه   ۱393 سـال  ریاسـت جمهوری 
گسـترده و چشـم گیر شـرکت کردنـد؛ امـا 
حکومـت  و  ریاسـت جمهوری  سرنوشـت 
افغانسـتان را رای مردم نه، بل تصمیم امریکا 
تعییـن کـرد و امریکایی ها به خواسـت خود 
اشـرف غنی را بـه عنـوان رییس جمهـور بـر 
مردم افغانسـتان تحمیل کردنـد و نتیجه آرای 

مـردم نادیـده گرفتـه شـد.
بـه گفتـه آنـان: وقتـی سرنوشـت انتخابـات 
مـا را تقلـب، تخلـف و امریـکا مشـخص 
می کنـد، دیگـر چـه نیـازی به شـرکت مردم 
در انتخابـات و اصـاًل چه نیازی بـه برگزاری 

انتخابـات و متحمـل شـدن هزنیه هسـتیم.
ایـن شـهروندان تاکیـد دارنـد کـه حکومت 
بـرای برگشـتاندن اعتمـاد مـردم نسـبت بـه 
یک انتخابات شـفاف و بـه دور از تقلب باید 
تذکره هـای برقـی را توزیـع می کرد نـه کرد؛ 
بنابرایـن اکنون باید برای جلـب اعتماد مردم 
یـک راه کار جدیـد را ارایـه کنـد کـه مـورد 
قبـول مردم باشـد و مـردم بتواند بـه آن اعتما 
کنـد، در غیر آن حضور مـردم همان طور که 
در رونـد ثبت نام کمرنگ اسـت، در پروسـه 
انتخابـات نیز کمرنگ و بسـیار ناچیز خواهد 

بود.
بی عالقه گـی مـردم نسـبت به رونـد ثبت نام 
سـبب نگرانی مقامت حکومتی شـده است.

اجرایـی  رئیـس  عبـداهلل،  عبـداهلل  داکتـر 
کـه  کـرد  اعـالم  ملـی  وحـدت  حکومـت 
نـام  ثبـت  رونـد  شکسـت  صـورت  در 
رای دهندگان در افغانسـتان وضعیت سیاسـی 

روبـرو خواهـد شـد. بـا چالـش 
کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  عبـداهلل  داکتـر 

جنجال هـای انتخاباتی سـال 2۰۱4  ریاسـت 
جمهـوری افغانسـتان باعـث »بی اعتمـادی« 
مـردم بـه نهادهـای انتخاباتـی شـده گفـت 
کـه ثبـت نـام رای دهنـدگان »بهتریـن روش 
بـرای جلوگیـری از تقلـب گسـترده دانسـته 
شـده و تمـام نهادهـای داخلی و بیـن المللی 
انتخابات، همچنین متخصصان انتخاباتی این 
روش را بـرای جلوگیـری از تقلب گسـترده 

کرده انـد« توصیـه 
بـا ایـن حـال حکومـت در تازه تریـن اقـدام 
خـود بـرای تشـویق مـردم بـرای ثبـت نـام 
در یـک فهرسـت از قبـل ترتیـب شـده، هر 
وزارت خانـه را بـرای یـک روز تعطیل اعالم 
رونـد  در  بتواننـد  آن  کارمنـدان  تـا  کـرده 
ثبـت نـام شـرکت کننـد؛ امـا  از ایـن ناحـی 
هـم نگرانـی وجـود دارد کـه از کجـا معلوم 
بـه  روز  درایـن  وزارت خانه هـا  کارمنـدان 

مراکـز ثبـت نـام رفتـه و ثبـت نـام کننـد.
و امـا در تازه تریـن مـورد حملـه انتحـاری 
روز یک شـبنه هفتـه روان در یکـی از مراکـز 
ثبـت و احـوال نفوس در شـهر کابل  چالش 
دیگری سـت کـه بـدون شـک روی رونـد 
ثبـت نـام رای دهنـده گان تاثیر منفـی خواهد 

گذاشت.
اکنـون دیده شـود کـه حکومت بـرای تأمین 
امنیـت ثبـت نام کننـده گان و تشـویق آنـان 
بـرای شـرکت در رونـد ثبـت نـام، برنامـه ی 
روی دسـت خواهـد گرفـت و یا با گذشـت 
از ایـن مسـاله  همـان طـور کـه تحلیل گران 
سیاسـی می گوینـد، عمـداً زمینـه تقلـب و 
تخلـف را مانند انتخابات های گذشـته فراهم 

کرد. خواهـد 

حضور مردم در مراکز ثبت نام 
است کمرنگ  همچنان  رای دهنده گان 

والـی والیـت بغـالن می گویـد کـه گـروه 
طالبـان حـق دارند تـا زخمی های خـود را 

در بیمارسـتان های دولتـی درمـان کننـد.
عبدالحـی نعتـی، والـی والیـت بغـالن در 
شـهر  در  صلـح  مشـورتی  نشسـت  یـک 
پلخمـری، مرکـز ایـن والیـت گفـت کـه 
مـا  و  هسـتند  »افغـان«  طالبـان  “گـروه 
بکشـیم”  را  »افغان هـا«  کـه  نمی خواهیـم 
بـه گفتۀ او، “مـا گروه طالبان را نمی کشـیم 
و از آنـان نیـز خواهشـمندیم تـا دسـت از 

کشـتن مـا بردارند”.  
آقـای نعتـی کـه در والیـت ناامـن بغـالن 
سـخن مـی زد، عـالوه بـه این کـه طالبـان 
را برخـوردار از حـق شـهروندی دانسـت 
بـا تاکیـد افـزود کـه زخمی هـای طالبان در 
بیمارسـتان های دولتـی مـورد درمـان قـرار 

 . ند گیر
والـی بغـالن بـه مسـووالن بیمارسـتان های 
دولتـی دسـتور داده تـا افـراد طالبـان کـه 
در جنـگ  بـا نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 

زخمـی  می شـوند را درمـان کننـد.
آقـای نعتی طالبـان را گـروه مخالف دولت  
دانسـته و گفته اسـت که بسـان شـهروندان 
بایـد  شـهروندی  مزایا یـی  از  افغانسـتان 

ببرند. اسـتفاده 

در  دولـت  این کـه  بیـان  بـا  بغـالن  والـی 
تـالش نزدیکـی بـا گـروه طالبان اسـت،از 
زخمی هـای  تـا  خواسـت  طالبـان  گـروه 
خـود را بـرای درمـان بـه بیمارسـتان های 

دولتـی در ایـن والیـت منتقـل کننـد.
او در ادامـه تصریـح کـرد، بیمارسـتان های 
دولتـی در ایـن والیـت اجـازه دارنـد تـا 
و  کننـد  تـداوی  را  طالبـان  زخمی هـای 
نداشـته  آن هـا  بـا  انسـانی  غیـر  برخـورد 

باشـند.
عبدالحـی نعمتـی اظهار داشـت کـه دولت 
افغانسـتان آمـاده اسـت تا با طالبـان نزدیک 
شـود و دو طرف از کشـتار یکدیگر دسـت 
بردارنـد، زیـرا بـه قـول آقـای نعمتـی »مـا 

همـه برادر هسـتیم«.
هیـچ  کـه  کـرد  تاکیـد  بغـالن  والـی 
پیش شـرطی بـه طالبـان بـرای پیوسـتن بـه 
رونـد صلـح وجـود نـدارد، مـا از طالبـان 
می خواهیـم تا بـا پذیرفتن طرح پیشـنهادی 
صلـح دولـت افغانسـتان بـه جنـگ پایـان 

دهنـد.
کشـور  ایـن  علمـای  از  ادامـه  در  وی 
تشـویق  و  صلـح  رونـد  در  تـا  خواسـت 
مـردم بـه مشـارکت در روند ثبت نـام رای 

کننـد. تـالش  دهنـدگان 

شـهر  در  را  موضـوع  ایـن  بغـالن  والـی 
ایـن  از  هـدف  و  کـرد  بیـان  پلخمـری، 
تصمیـم را نزدیکـی بیشـتر با گـروه طالبان 

بیـان کـرد.
در همیـن حال، مسـووالن شـورای والیتی 
بغـالن ایـن سـخنان والـی ایـن والیـت را 

مـورد نکوهـش قـرار داده اند.
صفـدر محسـنی رییـس شـورای والیتـی 
بغـالن در واکنـش بـه ایـن سـخنان گفتـه 
کـه منحیـث نماینده مـردم، درمان کسـانی 
حکومت شـان  و  مـردم  برابـر  در  کـه  را 
دولتـی  بیمارسـتان های  در  می جنگنـد، 
امـری درسـت نمی دانـد و ایـن گفتـه والی 

می کنـد. محکـوم  را  بغـالن 
هم چنـان، اسـداهلل شـهباز رییـس شـورای 

بیـان  بـا  بغـالن  والیـت  در  صلـح  عالـی 
دسـت   دور  در  صلـح  رونـد  این کـه 
می شـود  راه انـدازی  کشـور  والیت هـای 
گفـت: بـه زودی نشسـت رونـد صلـح در 
مناطـق دور افتـاده در شـمال افغانسـتان بـا 
شـود. برگـزار  محلـی  علمـای  همـکاری 

ایـن در حالی سـت کـه پـس از واگـذاری 
و  دندغـوری  سـاحات  از  برخـی 
دندشـهاب الدین توسـط گالب منـگل والی 
پیشـین والیـت بغـالن، بـه گـروه طالبـان، 
بـه  نزدیـک  مرتبـه  چندیـن  والیـت  ایـن 
سـقوط بـه دسـت گـروه طالبـان شـد. در 
حـال حاضـر گـروه طالبـان بـه بخش های 

دارنـد. حاکمیـت  والیـت  ایـن  از 
از  انتقـاد  بـا  شـهروندان  از  شـماری  امـا، 

کـه  می گوینـد  بغـالن،  والـی  گفته هـای 
گـروه طالبان همـه روزه از مـردم ما قربانی 

می گیرنـد.
 آنـان بـاور دارنـد کـه درمـان زخمی هـای 
گـروه طالبـان کـه در جنـگ بـا نیروهـای 
امنیتـی قـرار دارنـد، جفـا در حـق نظامیان 
کشـور اسـت که در سـنگر با تروریست ها 

مبـارزه می کننـد. 
گـروه  زخمی هـا  درمـان  هم چنـان، 
و  دلسـرده  سـبب  طالبـان  تروریسـتی 
بی بـاوری شـهروندان و نیروهـای امنیتی به 

می شـود.  دولـت 

والی به پزشکان والیت بغالن:

زخمـی های طالبـان را 
درمـان کنیـد

ابوبکر صدیق

ناجیه نوری
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چهار.حزبکمونیست:ریشههاوشاخهها؛
در  را  کمونیســتی  فکــر  ریشــه  های  می  تــوان 
ــد،  ــان برگردان ــان اهلل خ ــر ام ــه دوران امی ــتان ب افغانس
ــر خــالف پــدرش  ــل انگلیس  هــا ب کســی کــه در مقاب
ســخت تنفــر داشــته و روابــط بســیار نیــک بــا روســیه 
کــه در آن زمــان لینــن رهبــری آن را به  عهــده داشــت 
ــود،  ــانیده ب ــروزی رس ــه پی ــالب بلشــویکی را ب و انق
برقــرار کــرده بــود. ایــن ســخن بــدان معنــا نیســت کــه 
امــان اهلل خــان نخســتین رهبــری بیگانــه بــود کــه بــه 
دیــدار مســکو رفتــه بــود تــا انتظــار کمــک از انقــالب 
ــل  ــوان غاف ــز نمی  ت ــد  و نی ــته باش ــتی را داش کمونیس
بــود، از نقــش وزیــر خارجــٔه امــان اهلل خــان محمــود 
ــه  ــا، کســی  که گفت ــه ثری ــدر همســرش ملک ــرزی پ ط
ــط روســیه و افغانســتان در  ــار رواب ــه معم می  شــود ک

ــود ]۱4[. آن دوران ب
مورخــان هســته  های اصلــی احــزاب کمونیســتی 
ــد: ــر می  گردانن ــی ب ــٔه اصل ــه دو ریش ــتان را ب افغانس

الف.سازمانجوانانافغان؛
ب.ویشزلمیان)جوانانبیدار(؛

الف:سازمانجوانانافغان؛
افــکار تنظیــم جوانــان افغــان، در عهــد نادرشــاه تبلــور 
ــه  ــی غلب ــب اهلل کلکان ــر حبی ــر امی ــی که ب ــت، کس یاف
یافــت و او را بــه شــهادت رســاند و در نخســت 
شــخصی   کــه او را »چرخــی« می  خواندنــد، ایــن 
ایــن ســازمان در  ســازمان را رهبــری می  کــرد و 
ــٔه شــمال افغانســتان رشــد و گســترش یافــت و  منطق
او در جنــگ بــا امیــر حبیــب اهلل کلکانــی بــه پشــتیبانی 
بــرای  و  داشــت  دســت  کمونیســت  روس  هــای 
ــه امــان اهلل فعالیــت می  کــرد،  بازگردانــدن حکومــت، ب
ــی  ــه انقالب ــازمان او ک ــی س ــا شکســت خــورد، ول ام
ــش را در  ــد و فعالیت  های ــی مان ــود، باق ــرا ب و ملی  گ
مکتــب نجــات کــه آلمانی  هــا در کابــل تأســیس کــرده 
ــادر  ــه ن ــود ک ــراد او ب ــه داد و یکــی از اف ــد، ادام بودن

ــاند ]۱5[. ــل رس ــه قت ــاه را ب ش
ــش  ــه گرای ــت ک ــر اس ــن نظ ــه ای ــد ب ــی آرنول آنتون
ــا  ــتی، ام ــه مارکسیس ــوده و ن ــی« ب ــازمان »مل ــن س ای
ــت  ــا حرک ــزم یکج ــم – لینینی ــا مارکسیس ــکار آن ب اف
ــت را  ــاه حکوم ــر ش ــه ظاه ــی   ک ــرد]۱۶[« هنگام می ک
پــس از پــدرش نادرشــاه  به دســت گرفــت، تعامــالت 
و روابــط او بــا روس  هــا افزایــش یافــت و بــا روســیٔه 
شــوروی مجموعــٔه از موافقت نامه  هــا و معاهــدات 
ــژه  ــاند، به  وی ــاء رس ــه امض ــی را ب ــی و تجارت زراعت
آنکــه غــرب از او دوری گزیــد و بعــد از آن بــود کــه 
ــس از  ــای آن پ ــن ســازمان و انکشــاف توطئه  ه کار ای

ــان یافــت.   قتــل چرخــی پای
در تاریــخ تأســیس آن اختــالف کرده  انــد و شــاید 
کــه پــس از گذشــت حکومــت ظاهرشــاه بــوده باشــد، 
ــگار  ــه روزنامه  ن ــدان ک ــد زی ــتاد احم ــه اس ــر چ اگ
متخصــص در امــور افغانســتان اســت، ســال )۱945م( 

ــد ]۱7[. ــیس آن می دان ــال تأس ــًا س را ترجیح
ب:ویشزلمیان)جوانانبیدار(؛

ســازمان دومی  یــی کــه از آن بــه عنــوان »ویــش 
زلمیــان« یعنــی جوانــان بیــدار یــاد  آوری کردیــم، 
از دوران صــدارت شــاه محمــود خــان کــه آزادی 
ــود؛  ــرده ب ــالم ک ــن دموکراســی را اع احــزاب و تمری
ــن  ــام الدی ــازمان قی ــن س ــان ای ــد. از موسس بهره  بردن
خــادم، گل پاچــا الفــت و محمــودی بــود و از اعضــای 
تأســیس  در  کســانی   کــه  کارمــل،  و  تره  کــی  آن 
ــد.  ــته، بودن ــی داش ــش اساس ــز نق ــی نی ــازمان قبل س
ــه کــرد،  ــٔه آن را عبدالمجیــد زابلــی ارائ نخســتین بیانی
ســتون  های  تربیــٔه  در  می  شــود،  گفتــه  کســی  که 
ــزم در افغانســتان نقــش اساســی داشــته  اصلــی کمونی

ــت. اس
ــگار«، و  ــی؛ »ان ــت: یک ــه داش ــازمان دو مجل ــن س ای
ــهر  ها  ــت در ش ــات نخس ــس«. در انتخاب ــری؛ »ول دیگ
ــی از  ــچ کرس ــه پن ــازمان ب ــن س ــال )۱949م( ای در س
اصــل )۱2۰( کرســی در پارلمــان دســت یافــت کــه در 

ــد.  ــامل بودن ــز ش ــل نی ــی و کارم آن تره  ک
گرایــش کمونیســتی در شــکل  گیری ایــن ســازمان 
ــگاه کــه در ســال  ــا آن آن  قــدر برجســته نبــود، مگــر ت
)۱952م( کــه دولــت حمــالت دســتگیری و بازداشــت 
ــان آغــاز کــرد و آن عــده اعضــای آن کــه  ــه آن را علی
بازداشــت نشــده بودنــد، بــه خشــونت شــروع کردنــد. 
نوشــته  های آنــان بــر علمــاء و رســوم افغانــی تهاجــم 
ســخت  گیری  ها  زمــان  آن  در  زیــرا  بــود؛  نکــرده 
و  و مصــادرٔه جرایــد  پیــروان  دســتگیری  ماننــد: 
ســرانجام توقیف آن در ســال )۱373هـــ = ۱925 م( در 
انتظــار آنــان بــود]۱9[. نکتــٔه شــایان ذکــر ایــن اســت 
کــه ایــن ســازمان نشــانه  ها و عالماتــی از حــزب 
ــس  اش  ــی در نف ــت، ول ــود داش ــا خ ــتی را ب کمونیس

ــود. ــتی نب حــزب کمونیس
ــد  ــه محم ــدارت ب ــال )۱373هـــ = ۱953م( ص در س
ــول  ــاد او مح ــاه و دام ــر کاکای پادش ــان پس داوودخ
ــه  ــی را داد، کســانی ک ــت حزب شــد و او اجــازٔه فعالی
از آن بهره  بــرداری کــرد همانــا کمونیســتان بودنــد کــه 
کامــاًل منظــم بودنــد]2۰[.  در )۱۱/۱9۶5م( کمونســتان 
جریــدٔه نخستین  شــان را زیــر نــام »خلــق« یعنــی مــردم 
ــق  ــک خل ــزب »دموکراتی ــیس ح ــد و تأس ــر کردن نش
ــی را  ــد تره  ک ــد و نورمحم ــالم کردن ــتان« را اع افغانس
ــه  ــل را ب ــرک کارم ــزب و  بب ــس ح ــوان ریی ــه عن ب
عنــوان نایــب او انتخــاب کردنــد. شــورای مرکــزی در 
ــد  ــح محم ــتمند و صال ــی کش ــلطان عل ــوع از س مجم
ــر بدخشــی،  ــتگیر پنجشــیری، طاه ــالم دس ــری، غ زی
ــن  ــظ اهلل امی ــم، حفی ــی کری ــاه ول ــور، ش ــد ن نورمحم

ــود.  و...، تشــکیل شــده ب
و  تحصیلــی  گســترٔه  در  را  فعالیــت  اش  حــزب 
دانشــجویی در دانشــگاه کابــل متمرکــز ســاخت، 
ــدت  ــان را ش ــان فعالیت  ش ــان جوان ــه می ــه ک چنانچ
بخشــیدند. آنــان خواســتار رد دشــمن امریکایــی و بــر 
عــالوه هنــد و چیــن شــده و مبــارزٔه الووس و ویتنــام 
را تأئیــد کــرده و سیاســت پادشــاه و اوضــاع داخلــی 
ــه  ــورد حمل ــتم م ــض و س ــت تبعی ــور را از جه کش
ــر  ــه ه ــی ب ــم ابتدای ــزام تعلی ــتار ال ــرار داده و خواس ق
ــرد شــدند. در گســترٔه اقتصــادی، حــزب خواســتار  ف
تقویــت بخــش دولتــی، بــه کار انداختــن صنایــع 
ــق  ــی و تحق ــارت خارج ــر تج ــارت ب ــنگین، نظ س

ــود]2۱[.  ــادی ب ــات اقتص اصالح
ــن  ــه ای ــاوی ب ــال هلب ــد کم برخــی پژوهشــگران مانن
ــاری  ــس افتخ ــان ریی ــد داوودخ ــه محم ــد ک عقیده  ان
حــزب کمونیســتی بــود، اگــر چــه افــکار آنــان را دقیقًا 
نداشــت ]22[. در ســال تأســیس آن، حــزب خلــق بــه 
مبــارزات انتخابــات پارلمانــی پرداخــت و ســه نامــزد 
ــد از:  ــارت بودن ــه عب ــد ک ــان راه یافتن ــه پارلم آن ب
ببــرک کارمــل، اناهیتــا راتــب زاد و نوراحمــد نــور. بــا 
ایــن وضعیــت نخســتین قــدم رســمی را برداشــتند و 
ــٔه  ــق مجل ــت از طری ــه صراح ــان ب ــر افکار  ش ــه نش ب
ــد  ــاز آن نورمحم ــب امتی ــه صاح ــق« ک ــی »خل هفته گ
ــان )2۰( هــزار  ــد کــه در آن زم ــود، پرداختن تره  کــی ب
نســخه نشــر می  شــد و پــس از شــش شــماره انتشــار، 
ــر  ــان از به ــوی پارلم ــه از س ــاری ک ــبب فش ــه س ب
جســارت و تهاجــم آن بــر مجموعــٔه از ارزش  هــا کــه 

ــود،  ــی ب ــردم یقین ــزد م ــت آن ن ــرام و بزرگ  داش احت
منــع شــد.

حــزب خلــق، در اثــر ســخنرانی ببــرک کارمــل کــه در 
پارلمــان ایــراد کــرد و در آن پادشــاه را مــدح کــرده و 
گفــت: »نخســتین شــاه متمــدن آســیا و قابــل احتــرام 
ــن  ــان در ای ــد، او همچن ــعاب ش ــار انش ــت«، دچ اس
ــای  ــه و خلف ــه صحاب ــاه را ب ــار ش ــخنرانی  اش درب س
راشــدین تشــبیه کــرده بــود، ایــن انشــعاب حــزب، در 
ــزب  ــه دو ح ــال )۱9۶7م( ب ــخنرانی در س ــر آن س اث
ــود،  ــرق ب ــی بی ــم« یعن ــردم و »پرچ ــی م ــق« یعن »خل
ــر  ــتقل منتش ــدٔه مس ــام جری ــن دو ن ــه ای ــر دو ب و ه

ــاختند ]23[.  س
ــه  ــتی ک ــازمان  های کمونیس ــه، س ــورت خالص ــه ص ب
از حــزب کمونیســت انشــعاب کردنــد، قــرار زیرانــد:
ــک  ــزب دموکراتی ــا »ح ــق« ی ــزب »خل ح  .۱
خلــق«؛ کــه قبــاًل از آن تذکــر بــه عمــل آمــد و 
ــای  ــر خلق  ه ــده ب ــای فزاین ــر درد  ه ــعار آن »به خاط ش

اســتثمار شــدٔه افغانســتان« بــود.
حــزب »پرچــم«؛  ســپس بــا »حــزب خلــق«   .2
انســجام و همــکاری کردنــد، دوبــاره اختــالف آنــان تا 
ــان  ــتی آن ــید، دوس ــر رس ــای یک  دیگ ــرحد ترور  ه س
فقــط به خاطــر اتحــاد شــوروی بــود . ایــن حــزب را 
ــه  ــزب ب ــن ح ــرد و ای ــری می  ک ــل رهب ــرک کارم بب
صــورت ویــژه میــان صفــوف اردو و جوانــان تاجیــک 
فعالیــت می  کــرد، چنانچــه »حــزب خلــق« میــان 

ــت .  ــت داش ــتون فعالی ــان پش جوان
3.  جنبــش مردمــی ضــد اســتبداد؛ که شــخص 
بنــام قــازن باخاللــی آن را رهبــری می  کــرد و حرکــت 
ــوارا  ــکار چه گ ــاس آن اف ــه اس ــود ک ــتی ب مارکسیس
ــی  ــفانه برخ ــد: »متأس ــاوی می  گوی ــر هلب ــود. دکت ب
ــته  اند  ــه آن پیوس ــتان ب ــی افغانس ــَرق صوف ــال ف رج
ــی، سوسیالیســتی و آرای  ــم انقالب ــان مفاهی ــان می و آن

ــد]24[.«  ــود آورده  ان ــه وج ــزش ب ــا آمی صوفی  ه
حــزب »ســتم ملــی«؛ حزبــی بــود بــر   .4
اســاس مارکســیزم – لینینیــزم و ماویســتی چیــن، 
ــزب  ــه از »ح ــس از آنک ــی آن را پ ــر بدخش ــه طاه ک
خلــق« انشــعاب کــرد، رهبــری می  کــرد، بعد  هــا ایــن 
ــرد  ــام انشــعاب ک ــن ن ــه عی ــه دو حــزب ب حــزب، ب

.]25[
پنج. نهضت اسالمی معاصر؛

ــچ روزگاری از روزگاران، از  ــالمی در هی ــوت اس دع

ــن  ــه ممک ــتد، بلک ــاز نمی  ایس ــان ب ــت و جری حرک
اســت دچــار رکــود و ُکنــدی گــردد. مــردم افغانســتان 
فطرتــًا متدین  انــد و فتــوای علمــاء در مســیر تاریــخ بــر 
آنــان تأثیــر بــزرگ داشــته اســت، ایــن دینــداری مــردم 
ــه در  ــی ک ــر حاکم ــس و ه ــد انگلی ــر ض ــاد ب در جه
ــان قــرار گرفتــه، آشــکار شــده اســت. ــر خــط آن براب

در  را  تأثیــر  بزرگ  تریــن  صوفــی  طریقت  هــای 
ــور  ــن کش ــر در ای ــده  های اخی ــوادث در س ــیر ح س
داشــته انــد و هنــوز هــم هــزاران پیــر و مریــد دارنــد، 
مهمتریــن ایــن طریقت  هــا نقشــبندیه و قادریــه هســتند 
ــه ویــژه در رهبــری انقالباتــی  و طریقــت نقشــبندیه ب
ــه ســزا و خــاص داشــته اســت  کــه گذشــت نقــش ب

.]2۶[
امــا در رابطــه بــا نهضــت اســالمی جدیــد کــه جهــاد 
افغانســتان ثمــرٔه آن اســت، ابهامــات زیــادی پیرامــون 
ــن آن، وجــود  ــخ و چگونگــی شــکل  گیری آغازی تاری
دارد، بلکــه اختالفاتــی زیــاد پیرامــون هویــت مؤســس 
ــن  ــه ای ــردد ک ــکار می  گ ــان آش ــود دارد و چن آن وج
نهضــت در شــماری از مناطــق افغانســتان آغــاز گشــته 

اســت.
ــالمی در  ــت اس ــد: »نهض ــرتی می  گوی ــد عش عبداالح
افغانســتان در ســال )۱953م( بــه رهبــری مولــوی 
قلعــٔه بلنــد بــه اســم »حــزب اســالمی« آغازگشــت کــه 
در تأســیس ایــن حرکــت جنــرال عبدالــرووف رســول 

و یوســفیان مشــارکت داشــتند]27[.«
ــت  ــه حکوم ــد ک ــود می  نویس ــث خ ــٔه بح او در میان
آن روز افغانســتان بــه ایــن حرکــت ضربــات ســختی 
را وارد  ســاخت، تــا آنکــه ضعیــف و ِســری شــد، تــا 
ــازی از مصــر در ســال )۱957م(  آنکــه غالم محمــد نی
ــد برگشــت و نهضــت اســالمی  ــای جدی ــا آگاهی  ه ب

حرکتــی جدیــدی رو بــه پیــش را آغــاز کــرد ]28[.
برخــی پژوهشــگران بــه ایــن عقیده  انــد کــه نخســتین 
شــخصی  که نهضــت را آغــاز کــرد، او عبدالرحیــم 
نیــازی اســت )۱97۰م(، دکتــر عبــداهلل عــزام ایــن نظــر 
را ترجیــح می  دهــد. او در مقدمــٔه کتابــش »آیــات 
ــی  ــد: »گروه ــان« می نویس ــاد األفغ ــی جه ــن ف الرحم
ــه دعــوت  ــه ب ــد: نخســتین کســی ک دیگــری می  گوین
]بــه ســوی نهضــت اســالمی[ آغــاز کــرد غالم محمــد 
نیــازی بــود و اغلــب پژوهشــگران ایــن نظــر را 
ــوان  ــه عن ــالمی ب ــت اس ــه نهض ــد ک ــح می  دهن ترجی
ــتی و  ــت کمونیس ــر حرک ــی رد، در براب ــس العمل عک

ــاز شــد.« ــر اســالم آغ ــح آن در براب دشــمنی صری
آنچــه کــه بــه ظهــور ایــن گرایــش کمــک کــرد، برخی 
تحــرکات فــردی بــود. مهنــدس احمدشــاه احمــدزی 
می  گویــد: »قبــل از ایــن کــه نهضــت اســالمی ظهــور 
ــی  ــرکات فردی  ی ــور  تح ــد، در کش ــدا کن ــور پی و تبل
کــه  گهیــز  منهاج الدیــن  ماننــد:  داشــت،  وجــود 
ــی- ــر م ــردم نش ــی از م ــا گروه ــراه ب ــٔه را هم مجل

ــط  ــاب رواب ــه ب ــت ک ــی اس ــتین کس ــرد و او نخس ک
ــن و  ــود. م ــی را گش ــالمی جهان ــای اس ــا حرکت  ه ب
ــانی  ــٔه  کس ــوری از جمل ــار غف ــهید ذوالفق ــرادر ش ب
بودیــم کــه بــا گهیــز بســیار نزدیــک بودیــم و مــا او را 
پشــتیبانی مالــی می-کردیــم و کســانی دیگــری بودنــد 
کــه پاکســتان از آنــان پشــتیبانی می  کــرد، ماننــد: 
ــتاد  ــران.« اس ــان و دیگ ــیداحمد ترجم ــرتی و س عش
گهیــز روابطــی بــا جماعــت اســالمی پاکســتان داشــت 
ــتان در  ــت افغانس ــتخبارات دول ــوی اس ــز از س و گهی

ــید. ــهادت رس ــه ش ــال )۱972م( ب س
ــا  ــالمی م ــت اس ــد: »نهض ــاداب می  گوی ــت اهلل ش عنای
ــتاد  ــه اس ــت ک ــاز گش ــی آغ ــد، زمان ــٔه جدی در مرحل
مصــر  از  )۱9۶۰م(  ســال  در  نیــازی  غالم محمــد 
ــدس  ــغال ق ــالمی و اش ــت اس ــت، او از حرک برگش
ــٔه از  ــان مجموع ــود و آن زم ــته ب ــر گش ــریف متأث ش
ــالم کار  ــرای اس ــه ب ــتند ک ــود داش ــجویان وج دانش
ــی  داد،  ــزه م ــان را انگی ــه آن ــای ک ــد و چیزه می-کردن

ــد: ــر بودن ــرار زی ق
جمال الدیــن  ســید  زنده گانــی  مطالعــٔه   .۱
ــالمی در  ــای اس ــارز او در جنبش ه ــش ب ــی و نق افغان

هنــد، مصــر و ایــران؛
وجــود برخــی مجاهدیــن از آســیای میانــه   .2
ــم بخــاری و  ــرازی، ســید عال ــن بشــر اهلل ط ــد اب مانن

ابراهیــم بیــک؛
فعالیت  های کمونیست  ها؛  .3

ــد  ــالمی در هن ــت اس ــکار حرک ــٔه اف مطالع  .4
و خوانــش افــکار شــاعر مســلمان محمــد اقبــال 

الهــوری؛
ــده از  ــتاده ش ــتادان فرس وجــود برخــی اس  .5
ابوحنیفــه؛ مدرســٔه  و  کابــل  دانشــگاه  در  مصــر 

نهضت  تاریخ  بر  درآمدی 
فغانستان ا اسالمی 

بخش سوم

حسن بن علی الکتانی

برگردان: داكتر هجرت اهلل جبرئیلی
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بخش سوم

2- نـص شـعر: نص شـعر آنسـت کـه مقصـود متکلم با 
بیانـی کـه از سـوی خـودِ متکلم ارایه می شـود، دانستــه 
شـود نـه از نفـِس واژه هایـی کـه در شـعر بـه کار رفتـه 
اسـت. بـه تعبیـر دیگـر؛ معنـای برآمـده از متـِن شـعر به 
صـورت تبعـی و فرعی؛ اّمـا معنای به دسـت آمده از نص 
شـعر بـه گونـۀ اصلـی و قصدی موردِ نظر شـاعر اسـت.

مثالی به متن و نص شعر: 
حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت 

  طــــایر فکرش به دامِ اشـــتیاق افتــاده بود 
 »حافظ« 

در مصرع نخسـِت این بیت، معنای شـعر از نفِس کلماتی 
کـه در آن بـه کار رفتـه اسـت، ظاهـر بـوده و بـه گونـۀ 
واضـح دانسـته می شـود؛ امـا این معنـا مقصودِ شــــاعر 
نیسـت، بلکه شـاعر از آن بـه عنواِن مقدمـه و به صورِت 
تبعـی یـادآور شـده اسـت. ایـن در حالی سـت کـه معنـا 
در مصـرع دومـی بـا بیانـی از سـوی خـود شـاعر همراه 
هسـت کـه مقصـود و هدف اساسـی شـاعر) دلبسـته گی 

وی در هنـگام نوشـتِن نامـه( را بازگـو می کنـد.
بنابرایـن، می تـوان گفـت که در نص شـعر کلمـات برای 
بیـان مقصـود اصلـی از طـرف شـاعر بـه کار می رونـد؛ 
امـا در متـن شـعر، کلمـاِت بـه کار رفتـه مقصـود اصلـی 
شـاعر را بازگـو نمی کنـد، بلکـه متـِن شـعر معمـوالً بـه 
طـورِ مقدمـه و بـه  صـورت فرعـی در ضمِن نص شـعر 
– بـه دلیـل رابطه یـی کـه میـان  آن دو وجـود دارد- بـه 

کار مـی رود.
متنونصشعر:

  عدم و وجودِ امکان، همه در تو محو و حیران
    ز برت کجـا رود کس که تو بی کناری آخر

   »بیدل«
در ایـن بیـت، از نـص شـعر در مصـرع دوم کـه مقصودِ 
اصلـی شـاعر را بازگو می کنـد، الیتناهی بـودن و واتحادِ 
باری تعالـی بـا عدم و وجـودِ ممکنات )اعـــــم ازاتحاد 
ذاتـی ویـا شـهودی( دانسـته می شـود؛ امــــا یـادآوری 
شــاعر در مصـرع اول از محـو بـودِن عـدم و وجـودِ 
ممکنـات در اوتعـــالی، مقصودِ اصلی شـاعر را تشـکیل 
نـداده، بلکـه این مضمـون به عنـواِن متّمم و پیش سـخن 
بـرای بیان مقصودِ اصـــلی شـاعر به کار رفته اسـت، که 

متـن شـعر نامیده می شـود.
  3- تفسـیِر شـعر: تفسـیِر شـعر آنسـت کـه بـا افـزودن 
کلماتـی از سـوی شـاعر، احتمـاِل تخصیـص ویـا تاویل 

در شـعر بـه کلـی از بیـن برود.
بیت؛

خوبان شهر را همه یکجا کنید جمع
آنجا که من نشسته ام آنجا بیاورید

     »قاآنی«
در ایـن بیـت، کلمـه ی خوبـان دارای معنـای عام اسـت 
و احتمـاِل تخصیـص را دارد، طـوری  کـه احتمـاالً یـک 
یـا چنـد تـن از خوبـان از ایـن حــــکم )جمع شـدن و 
بـه نـزدِ شـاعر برده  شـدن( اسـتثنا شـده خـاص گردند؛ 
امـا شـاعر بـا افـزودن قیـد »همه« ایـن احتمـال را از بین 
می بـرد و حکـم می کنـد تـا همـۀ خوبـان شـهر را جمع 
کننـد بـدون آنکـه شـخصی ویـا گروهـی را اسـتثنا ویـا 

خاص کـرده باشـند. 
امـا بـاز هـم احتمـاِل تاویل بـه حال خـود باقـی می ماند 
و آن این کـه؛ احتمـاالً شـاعر جمع کـردن خوبـان را بـه 
طـور متفـرق و جـدا جـدا خواهـان باشـد، امـا شـاعر با 
بیانـی از جانـب خود و افـزودِن قید »یکجـا« این احتمال 
را از بیـن بـرده اذعـان مـی دارد کـه فراخوانـدِن آنهـا بـه 
صـورِت همــــــه گانی و جمعـی موردِ نظر وی اسـت. 

بیت:
 یاراِن موافـــق همه از دست شدند
در پای اجل یکان یکان پست شدند

    »خیام«

در ایـن بیـت شـاعر بـا افـزودِن قیـد »همـه« در مصـرع 
اول، احتمـال تخصیـص را از بیـن می بـرد، طوری کـه 
تاکیـد بـر عمومیـت موضـوع صـورت گرفتـه و شـاعر 
اذعـان مـی دارد کـه دوسـتان موافـق وی همـه و بـدون 
اسـتثنا از دسـت رفته انـد؛ امـا در اینجا احتمـاِل تاویل به 
حـال خـود باقـی می مــــاند و آن این کـه؛ آیا دوسـتان 
شـاعر، بـه صورت انفـرادی از وی جـدا شـده اند ویا به 
طـور دسـته جمعی ؟. بـرای از بین بـردن این احتمـــال، 
شـاعر بـا افـزودن قیـد تکـراری یـکان یـکان در مصرع 
دوم اذعـان می دارد که دوسـتان وی به صـورت انفرادی 

و تدریجـی کشـتۀ تیـغ اجــــل گردیده اند. 
 یادداشـت: بایـد یادهانـی کرد کـه احتمـال تخصیص و 
تاویـل از جانـب متــکلم معموالً بـا افزودٍن قیـود کیفی 
و کمـی از بیـن مـی رود؛ به گونه یـی  کـه شــــــاعر بـا 
افـزودن قیـد کّمی بـر عمومیـِت موضـوع، و با افـزودِن 
قیـد کیفـی بـر چگونه گی موضـوع طوری تاکیـد می کند 
کـه احتمـاِل تخصیـص و تأویـل در آن بـه کلـی از بیـن 

می رود.
   4- تحکیـم شـعر: آنسـت کـه احتمال نسـخ و تبدیل، 
بـه دلیـل طبیعـِت موضـوِع طرح شـده، قطعـًا در کالم 

باشـد. وجود نداشـته 
 بیت: 

وضع زمانه قابل دیدن دوبــاره نیست
رو پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت

    »کلیم کاشانی«
شـاعر در مصـرع دوم ایـن بیـت، خبـر از امـری می دهد 
کـه طبیعتـًا ثابت بـوده و برای همه گان بدیهی محسـوب 
می گـردد. بنابرایـن، احتمـاِل نسـخ و تبدیـل در آنچـه 
کـه شـاعر بیـان داشـته اسـت قطعًا وجـود ندارد؛ شـاعر 
نمی توانـد خـالِف آن را بیـان نمایـد و اذعـان کنـد کـه 
هـر کـه از ایـن خاکـدان گذشــته اسـت دوباره بـه این 
خاکـدان رو کرده اسـت، یعنـی تولِد دوباره یافته اسـت. 

یک چنیـن ادعایـی نســخ و تبدیـل نمی-پذیرد.  
بیت:

عاقبت شام جوانی صبح پیـری می شود
ابتدای هر چه دود است انتها خاکستراست

»بیدل«
 در اینجـا شـاعر از امـوری یادهانـی می کند کـه به طورِ 
طبیعـی اتفـاق می افتـد و بـرای همـه گان بدیهـی اسـت. 
بنابرایـن، احتمـال تبدیل در آن هـــا راه نـدارد؛ کمااینکه 
شـاعر نمی توانـد اذعـان کنـد کـه صبح پیـــری به شـام 
جوانـی تبدیـل می گـردد، ویـا تبــدیاًل اذعـان بـدارد که 
ابتـدای هرچـه دود باشـد در انتهـا بـه خاکسـتر مبـّدل 
نمی گـردد. زیـرا چنیـن اموراتـی ثابـت و بدیهی انـد و 

تبدیـل و نسـخ را در خـود نمی پذیرنـد. 
  خالصه: 

 الف: شعر در رابطه به ظهورِ معنا      
متن شعر/ نص شعر/ تفسیر شعر/ تحکیم شعر

ب: شعر به اعتبار مخفی بودِن معنا 
شعر به این اعتبار به چهار دسته تقسیم می شود:

۱- خفا در شعر 
2- ابهام در شعر

3- اهمال در شعر
4- انقطاع در شعر

۱ - خفا در شـعر: خفا در شـعر آنست که معنـــای شعر 
بـه دلیل ترکیبی که در شـعر بــه کار رفته اسـت، مخفی 
ایـن در صورتی سـت کـه خواننـده  باشـد.  پوشـیده  و 
ویـا شـنونده غیــــر از اهـل لغـت بـوده و با یـک نگاه 
سـطحی نتوانـد به معنـای مقصودِ شـاعر نایل گـردد؛ اما 
اهـل لغـت بایـک نـگاه سـطحی نیـز قادرنـد بـه معنای 

مقصـودِ شـاعر وقـوف یابند. 
 بیت:

سر به زانو دوختن وآنگه خیال محرمی
بی گمان این حلقه افگنده ست بیروِن درت

»بیدل«
   در مصـرع اول ایـن بیت، ترکیب سـر بـه زانو دوختن 
باعـث خفـا در معنـا گردیده اسـت. این درصورتی سـت 
کـه خواننــــده یـا شـنونده غیــر از اهـِل لغت بـوده و 
بـا یـک نـگاه گـذرا نتوانـد بـه معنـای مقصـودِ شـاعر 
دسـت یابـد؛ امـا کسـی که عالـم بـه وجـوه لغت باشـد، 
بـا یـک نـگاه سـطحی نیـز می توانـد درک کنـد که سـر 
بـه زانـو دوختـن کنایـه از در خـود فرورفتـن و در خود 

تامل کـردن اسـت.
بیت:

خیز و در کاسه ی زر آِب طربناک انداز
پیشتر زآن که شود کاسه ی  سر خاک انداز

»حافظ«
 در ایـن بیـت، ترکیِب آب  طربنـاک که صفت مختصه ی 
شـراب اسـت باعث خفا در معنا گردیده اسـت، طوریکه 
غیـر اهـل لغـت با یک نـــگاه سـطحی قـادر نیسـتند به 
معنـای مقصـود شـاعر واقـف گردنـد؛ امـا اهـل لغت با 
یـک نـگاهِ گذرا نیـز می داننـد که منظـورِ شــاعر از آب 
طربنـاک همانا شـراب اسـت کـه حافظ به کثـرت از آن 

می کند. یادهانـی 
2- ابهـام درشـعر: گاه معنـای شـعر بـه دلیـل واژه ها ویا 
سـاختار شـعر، مبهـم و گنگ تصور می شــود کـه چنین 
حالتـی را می تـوان ابهـام در شـعر نامیـد. البتـه خواننـده 
ویـا شـنونده می توانـد بـه مقصود مـورد نظر شـاعر بعد 

از تامـل نایـل گردد.
 بیت :

عـجز بیــنش با تعــلق های امکان آشناست
اشک ما تا چشم نگشودن به مژگان آشناست

   »بیدل«
 در مصـرع دوم بیـِت بـاال دو تعبیـر می توانـد وجـود 
داشـته باشـد؛ یـک تعبیـر این که، اشـک مـا تـا زمانی که 
چشـم باز نگردیده اسـت، بـه مژگان تعلـق دارد و چون 
چشـم باز شـد، آنـگاه دیگر از مـژگان فرومی ریـزد و در 

خـاک خواهـد لغزید. 
  تعبیـردوم این کـه، اشـک مـا تـا زمانی کـه مـا چشـم 
بـاز نکرده ایـم بـا مـژگان تعلـق دارد، ولـی آنـگاه کـه 
چشـم بـاز کردیم دیگر اشـک ها از مــژه فـرو ریخته اند 
و خـاک شــده اند. اگـر در معنـای مصـرع اول تعمـق و 
تاّمــل صورت گیرد، دانسـته می شـود که معنـای اول به 
حقیقـت نزدیک تـر اسـت. زیـرا آنجـا شـاعر می گویـد 
کـه ضعـف در بینـِش مـا از آن جایی سـت که ما بـا عالم 
امـکان تعلـق داریـم، دقیقـــــًا ماننـد اشـــــک کـه با 
مـژگان تعلـق دارد؛ ولـی آنگاه که همچون اشـک چشـم 
بـاز کردیـم و بینـش پیـدا کردیـم، دیگـر از مـژگان فرو 

ریخته ایـم و نابـود شـده ایم.
  بیت: 

الف عشق و گله از یار زهی الف دروغ
عشق بازاِن چنین مستحق هجـــرانند

        »حافظ«
 در مصـرع دوم ایـن بیـت، از لحـاظ سـاختار دو تعبیـر 
شـاعر  این کـه  یکـی  باشـد؛  داشـته  وجـود  می توانـد 
این چنینـی  عشـق بازان  کـه  کنـد  اذعـان  می خواهـد 
ســـــزاوار هجـران و دوری انـد. اما از تعبیـر دوم چنان 
دانسـته می شـود کـه گویـا شـاعر می خواهـد بیـان کنـد 
کـه عشـق بازان، این گونـه مسـتحق و سـزاوار دوری اند. 
بـا دقـت در مصـرع اول مشـخصًا دانسـته می شـود کـه 

تعبیـر اولـی بـه حقیقـت نزدیک تـر اسـت.
3- اهمـال در شـعر: آنسـت که شـاعر کالم ویـا واژه یی 
را بـه طـور مهمـل بـه کار ببـرد، طوری کـه خواننـده یـا 
شـنونده نتوانـد بـدوِن کاربـرد قرینه یـی از طرف شـاعر 
بـه معنـای مقصـود آن پـی ببـرد؛ امـا بعــــد از آن کـه 
شـاعر به آن اشـاره ی ضمنی کـرد، خواننده ویا شـنونده 
می توانـد بـا جسـتجو و تأمـل به معنـای مورد نظـر نایل 

. شود
بیت:

در چورِ پوند و دالرجمعی به هم جخیدند
پوز و پکل شکستند، فـریاد سـر ندادند

»نم«
 در ایـن بیـت، واژه ی جخیـدن که در مصـرع اول به کار 
امـا  ناآشنایی سـت.  و  نامأنـوس  واژه ی  اسـت،  رفتـه 
از اشـاراتی کـه در کلمـاِت قبـل از ایـن واژه و بعـد از 
ایـن واژه )یعنـی سـیاق وسـباق کلمـه( از طـرف شـاعر 
غالبـًا  کـه جخیـدن  دانسـته می شـود  گرفتـه،  صـورت 
معنـای جنگـی را افـاده می کنـد کـه بـا دشـنام، فحش و 

باشـد.  توأم  پرخـاش 
   بیت:                گفت آتش من همانم ای شمن

اندرآ تو تا ببینی تـاّب مــن
   »مولوی«

قّلـت  دلیـل  بـه  معنـای واژه ی شـمن  بیـت،  ایـن   در 
نظـر  بـه  گنـگ  و  مهمـل  نامأنوس بـودن،  و  اسـتعمال 
می رسـد. امـا از سـیاق و سـباق کلمـه بـه طـور ضمنـی 

یافته های   نو 
در بدیع
 و بیان

عبدالبشیر فکرت بخشی-استاد دانشگاه

دانسـته می شـود کـه این واژه غالبـًا معنای آتش پرسـت و 
فرومایـه را افـاده می کنـد. ایـن مسـأله زمانی سـت کـه به 

قاموس هـای لغـت مراجعـه صـورت نگیـرد. 
4- انقطاع در شـعر: آنسـت که شـاعر کالمـی را بیان کند 
کـه فقـط خـودش بـه معنـای حقیقـی آن واقف اسـت و 
جـز خـودِ شـاعر نتواند بـه معنـای حقیقی و راسـتین آن 

بـه طور یقینـی وقـوف یابد.
 بیـت:                 مـن آن معلـول بی علـت کـه علـت 

پیوندم هسـت 
ازل فـرزند مــن باشد ابــد فرزند فـرزندم

»بیدل«
 در ایـن  بیـت اگـر تاویلـی هـم صـورت می گیـرد فقـط 
بـر مبنـای ظــاهر شعراسـت؛ چه نص شـعر کـه مقصود 
اصلـی شــاعر را بازگـو می کنـد، احتمـاالت زیـادی را 
می توانـد در خـود داشـته باشـد و بـه معنـای حقیقـی و 
مـورد نظـر شـاعر به طـور یقینـی نمی توان دسـت یافت.

بیت
 یارب ز تو در هرچه که دیدم اثراست
توعلت هر آنچه که از خیر و شراست
معــلول تو علت است عـلت نه تویی

تو علت علـتی که معـلول تر است
   »فکرت«

   در بیـِت دوم رباعـی بـاال نیـز بـه  دلیل وجـود تعبیرات 
مختلـف فلسـفی و احتمـاالت زیـادی کـه از نظـر معنـا 
و ادا مطـرح اسـت؛ نمی تـوان بـه مقصـود اصلـی شـاعر 

یافت. دسـت 
خالصه: 

 ب: شعر به اعتبار خفا در معنا    

خفـا در شـعر/   ابهـام در شـعر/ اهمـال در شـعر/ انقطاع 
شعر در 



کابــل،  غــرب  در  یکشــنبه  روز  خونبــار  حملــۀ 
واکنش هــای شــدید و متفــاوت شــهروندان را در 
شــبکه های اجتماعــی برانگیختــه اســت. از لعــن 
ــان  ــان آن ــتان و حامی ــه تروریس ــتادن ب ــن فرس و نفری
ــح  ــا تنبی ــش و ت ــتن داع ــی« دانس ــا »تقلب ــروع ت ش
ــی  ــی خاموش ــن حمالت ــر چنی ــه در براب ــانی ک کس

ــد. ــرده ان ــار ک اختی
برخــی از شــهروندان هم چنــان حکومــت را بــه 
ــردم  ــان م ــت ج ــه امنی ــی ب ــی و بی توجه بی اراده گ
ــت  ــران حکوم ــه س ــد ک ــد و می گوین ــم می کنن مته
خوشــحال انــد کــه از »چهارســو بــا دیوارهــای 
ــری  ــد و خط ــده ان ــه« ش ــتحکم احاط ــمنتی و مس س

تهدیــد شــان نمی کنــد.
احمــد بهــزاد یــک عضــو مجلــس گفــت کــه داعــش 
نــام مســتعار برخــی حلقــات سیاســی در کابــل اســت. 
ــی کشــور   ــت مل ــس پیشــن امنی ــح، ریی ــراهلل صال  ام
ــه  ــت ک ــته اس ــبوکش نوش ــمی فیس ــۀ رس در صفح
»بیشــتر« و »اکثــر« حمــالت شــهری از نــام داعــش در 

ــی« اســت. ــتان »تقلب ــهرهای افغانس ش
ــۀ یادداشــتش نگاســته اســت کــه  ــح در ادام ــا صال آق
ــروه  ــان و گ ــی طالب ــده و احتیاط ــته های خوابی »هس
حقانــی« کــه انتحــاری را پــرورش و نگهــداری 
می کننــد، در برابــر »پــول زیــاد« ایــن حمــالت 
را انجــام داده و می گذارنــد داعــش مســوولیت را 

ــرد. بگی
آقــای صالــح می افزایــد کــه در حقیقــت، یــک معاملــۀ 
ــالت  ــن حم ــام چنی ــازماندهی و انج ــگ در س تنگاتن

بیــن »گــروه حقانــی، ای اس آی و داعش« وجــود دارد.
ــداف کالن،  ــین: »در اه ــی پیش ــن نظام ــۀ ای ــه گفت ب
شــیوۀ عملیــات و عقبــۀ حمایتــی، هیــچ تفــاوت میــان 
طالــب و داعــش وجــود نــدارد. اگــر مــردم در جریــان 
ــه از  ــانی ک ــت نخوردۀ کس ــی و دس ــات واقع اعتراف
ــد،  ــرار گیرن ــد، ق ــده ان ــتگیر ش ــش دس ــانی داع نش
ــای  ــع اعض ــان در واق ــر ش ــه اکث ــود ک ــوم می ش معل

ــد«. ــان ان فعــال طالب

ــت  ــاور ریاس ــر، مش ــز آریاف ــر، عزی ــویی دیگ در س
جمهــوری در صفحــۀ فیســبوکش آنانــی را کــه حملــۀ 
نیروهــای ارتــش بــه یکــی از مراکــِز طالبــان در دشــت 
ــگاه  ــه ن ــم ب ــد را مته ــرده بودن ــوم ک ــی را محک ارچ
ــروه  ــت و گ ــالت دول ــه حم ــبت ب ــی« نس »دوگانه گ

ــد. ــان می کن طالب
ــا  ــر در یادداشــت کوتاهــی می نویســد: م ــای آریاف آق
ــم؛  ــه و بی هنجــاری زنده گــی می کنی ــان دوگان در جه

در یک جــا کشــتار کودکانــی کــه در کنــار تروریســتان 
کشــته می شــوند، چنــان غوغــای بــه اصطــالح 
ــر  ــوق بش ــوش حق ــه گ ــد ک ــر می خیزان ــا« را ب »علم
ــا در جــای دیگــر، کشــتار  ــد. ام ــر می کن ــان را ک جه
ســبعانٔه کــودکان و زنــان مظلــوم، وجــدان هیــچ یــک 

ــد«. ــکان نمی ده ــا را ت از آن ه
ــد:  ــده می افزای ــن ع ــه ای ــاب ب ــر خط ــای آریاف آق
چــرا در جایــی کــه مــرگ تروریســتان در میــان 

و  ترحم برانگیــز  این همــه  عده یــی  بــرای  باشــد، 
ــط  ــردم توس ــه م ــی ک ــود و در جای ــت آور می ش رق
تروریســتان کشــته می شــوند، هیــچ آبــی از آبــی 

نمی خــورد؟ تــکان 
ــا،  ــه باوره ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــر ب ــای آریاف آق
ــان  ــا چن ــٔه م ــا در بخشــی از جامع ــا و معیاره اصل ه
بــه هــم ریختــه انــد کــه »آدم حتــا بــه وجــود خــودش 
ــدان  ــا وج ــان ی ــه ایم ــد ب ــه رس ــد؛ چ ــک« می کن ش

ــران! دیگ
ــگاه  ــتاد دانش ــفیق، اس ــفیق اهلل ش ــال، ش ــن ح در حی
ــدن،  ــش« ش ــدن و »داع ــب«  ش ــه »طال ــد ک می نویس
ــان را از  ــه جه ــت ک ــادی اس ــاری اعتق ــی از بیم نوع
ــد. ــری می بین ــرگ دیگ ــونت و م ــل، خش ــر قت منظ

ــه ضــرورِت اصــالح نصــاب  ــن اســتاد دانشــگاه ب ای
آموزشــی مدرســه ها و دانشــگاه ها اشــاره می کنــد 
ــازی و  ــون طالب س ــه »مت ــی ک ــا زمان ــد: ت و می افزای
ــا  ــود، آن ه ــالح نش ــه ها اص ــازی« از مدرس داعش س
ــا همیــن برداشــت ها هــر روز خودشــان و دیگــران  ب

را بــدون اندک تریــن تأمــل، می کشــند.
بــه بــاور آقــای شــفیق، هــرگاه تروریســتان چیــزی را 
ــتند،  ــی« می دانس ــح و زنده گ ــانیت، صل ــام »انس ــه ن ب
هیچ گاهــی بــه خودشــان حــق نمی دادنــد کــه بانــوان 
و کــودکان مظلــوم و معصــوم هــزاره را ســالخی  کنند.
او در اخیــر یادداشــتش می نــگارد: »بــا این همــه 
جنایــات، تروریســتان و هم فکران شــان را چگونــه 

ــم؟!« ــاب کنی ــات حس ــرف مخلوق ــان و اش انس
ــدۀ  گفتنــی اســت کــه روز یکشــنبه، یــک حملــه کنن
انتحــاری، صــف مراجعــه کننــده گاِن یــک مرکــز ادارۀ 
ثبــت احــوال نفــوس در منطقــۀ دشــت برچــی شــهر 
ــن  ــۀ آن، 57 ت ــه در نتیج ــرار داد ک ــاج ق ــل را آم کاب
ــی  ــر زخم ــن دیگ ــش از ۱۱2 ت ــدند و بی ــته ش کش
ــه  شــدند. گــروه داعــش مســوولیت ایــن حملــه را ب

ــت. دوش گرف
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نـام داعش  از  بهره بـرداری 
هـراس افگنـانه حـمالت  در 

در حمله به مرکز ثبت نام در بادغیس
ارتش جان باختند 9 سرباز 

رهبر جنبش حفاظت پشتون:

پاکستان، آی اس آی و طالبان یکی اند ارتش 

ــال حملــه  ــه دنب مقام هــای امنیتــی بادغیــس می گوینــد کــه ب
گروهــی طالبــان بــر چندیــن نقطــه ایــن والیــت، ۱5 ســرباز 
ــار  ــته و چه ــی کش ــزش مردم ــی و خی ــس مل ــش، پولی ارت

ــده اند. ــی ش ــر زخم ــرباز دیگ س
ــس  ــی پولی ــت فرمانده ــر امنی ــدری، آم ــرور حی ــالم س غ
ــر  ــان مســلح ب ــه صــدای امریــکا گفتــه کــه طالب بادغیــس، ب
ــان« در  ــام رای دهنــدگان در منطقــه »باغب یــک مرکــز ثبــت ن
پنــج کیلومتــری شــهر قلعــه نــو مرکــز ایــن والیــت، حملــه 
کرده انــد کــه در ایــن رویــداد 9ســرباز ارتــش ملــی کشــته و 

ــده اند. ــی ش ــر زخم ــن دیگ دو ت
ذبیــح اهلل مجاهــد ســخنگوی طالبــان می گویــد: گــروه 

ــد. ــام داده ان ــه را انج ــن حمل ــان ای طالب
ــه  ــی گفت ــر خبرنامه  ی ــا نش ــتان ب ــاع افغانس ــا وزارت دف ام
اســت کــه 9 ســرباز اردو در نتیجــه حملــۀ اســلحۀ ســنگین 
ــز  ــان مرک ــاحه باغبان ــی در س ــتۀ امنیت ــک پوس ــر ی ــان ب طالب

ــد. ــده ان ــس کشــته ش ــت بادغی والی
ــار  ــه چه ــن حمل ــن وزارت، در ای ــات ای ــاس معلوم ــر اس ب
ــت  ــاحه تح ــون آن س ــده اند و اکن ــی ش ــر زخم ــرباز دیگ س

ــتان اســت. ــش افغانس ــرول ارت کنت
ــل،  ــدگان در 25 حم ــام رأی دهن ــت ن ــه ثب ــاز پروس ــا آغ ب
ــام و  ــر شــماری از مراکــز ثبــت ن مخالفــان مســلح دولــت ب
توزیــع تذکــره در کابــل و برخــی والیــات حمالتــی را انجــام 

ــد. داده ان
ــه از  ــه اســت ک ــی گفت ــا نشــر خبرنامه  ی ــی ب ــه اروپای اتحادی
آغــاز پروســه ثبــت نــام تــا اکنــون، مخالفــان مســلح دولــت 
ــار  ــل، غــور، بادغیــس و ننگره ــام در کاب ــت ن ــز ثب ــر مراک ب

ــد. ــی را انجــام داده ان حمالت

ایــن  کــه  اســت  آمــده  خبرنامــه  در 
گونــه حمــالت نمی توانــد جلــو رونــد 
بگیــرد.  افغانســتان  در  را  دموکراســی 
ــه اروپایــی ضمــن نکوهــش حملــه  اتحادی
بــر مراکــز ثبــت نــام رأی دهنــدگان، تأکیــد 
کــرده اســت کــه در کنــار اشــهروندان 

می ماننــد. باقــی  افغانســتان 
درگیری ولسوالی قادس

ــلح  ــان مس ــر، طالب ــداد دیگ ــک روی در ی
ــر«  ــه »لنگ ــر منطق ــترده ب ــه گس ــا حمل ب
در ولســوالی قــادس والیــت بادغیــس، 
کنتــرول ایــن منطقــه را بــه دســت گرفتــه و 
یــک منســوب پولیــس ملــی، یــک پولیــس 
ــته  ــی را کش ــزش مردم ــای خی ــن از نیروه ــک ت ــی و ی محل

ــد. ان
ــس  ــی پولی ــت فرمانده ــر امنی ــدری، آم ــرور حی ــالم س غ
ــان  ــه طالب ــت ک ــداد گف ــن روی ــد ای ــن تایی ــس ضم بادغی
هم چنــان بــا حملــه بــر یــک پوســته ســربازان پولیــس ملــی 
در منطقــه »جوالــق« در ۱2 کیلومتــری ولســوالی قــادس؛ ســه 
ســرباز پولیــس ملــی را کشــته و چهــار تــن دیگــر را زخمــی 

کرده انــد.
ــر امنیــت فرماندهــی پولیــس بادغیــس، گفــت  ــان، آم هم چن
کــه بــرای تامیــن امنیــت بیشــتر ایــن مناطــق، نیروهــای تــازه 

نفــس را بــه ایــن ســاحات اعــزام شــده اســت.
امــا طالبــان تــا کنــون در مــورد حمــالت در ســاحۀ لنگــر و 

جوالــق والیــت بادغیــس ابــراز نظــری نکــرده انــد.
عبدالعزیــز بیــگ، رییــس شــورای والیتــی بادغیــس، نیــز ایــن 
آمــار را تاییــد کــرد و گفــت کــه بــه دلیــل ضعــف مدیریتــی 
ــن  ــاط مختلــف ای ــی در نق ــی؛ ناامن ــی و امنیت مقام هــای محل

والیــت افزایــش یافتــه اســت.
ــن  ــو؛ ای ــن س ــه ای ــاه ب ــج م ــه از پن ــزود ک ــگ، اف ــای بی آق
والیــت را سرپرســت اداره می کنــد و هیــچ فــردی بــه عنــوان 

والــی مقــرر نشــده اســت.
ــه  ــت ک ــان گف ــس، هم چن ــی بادغی ــورای والیت ــس ش ریی
ــا در  ــش ناامنی ه ــه افزای ــراض ب ــا در اعت ــد ت ــم دارن تصمی
ــن  ــاهراه های ای ــنبه ش ــه ش ــردا س ــر از ف ــت، س ــن والی ای
ــدود  ــاب را مس ــرات و فاری ــات ه ــه والی ــی ب ــت منته والی

ــد. ــی ندهن ــای محل ــه مقام ه ــازه کار را ب ــد و اج کنن

منظـور پشـتین، رهبـر جنبـش حفاظـت پشـتون، 
و  محکومیـت  ایـن  از  بیـش  کـه  اسـت  گفتـه 
گفتـۀ  بـه  و  نشـده  پشـتون ها تحمـل  محرومیـت 
وی پشـتون ها در قـدرت و امکانـات سـهم خـود 

می خواهنـد. را 
آقـای پشـتین خواسـتار تحقیقـات در مـورد حمله 
بـر »آرمـی پبلـک سـکول« در پشـاور شـد و گفت 
»آی اس آی، اردو، اسـتخبارات نظامـی پاکسـتان و 
طالبـان همـه یکـی انـد، بـا نام هـا گونه گـون آنان 

را یـاد نکنید«.
منظور پشـتین روز یک شنبه در سـخنرانی در شهر 
الهـور پاکسـتان، بـه شـرح چگونگی کشـته شـدن 
چند پشـتون توسـط نظامیـان پاکسـتانی پرداخت و 
نـام، محـل و شـکل کشـته شـدن هـر یک آنـان را 

بیـان کرد.
نشـین  پشـتون  مناطـق  سرتاسـر  از  نفـر  هـزاران 
پاکسـتان در ایـن گردهمایـی شـرکت کـرده بـود
نشـین  پشـتون  مناطـق  سرتاسـر  از  نفـر  هـزاران 
پاکسـتان در ایـن گردهمایـی شـرکت کـرده بـود
آقـای پشـتین گفـت که تـا زمانی بـه مبـارزه ادامه 
خواهـد داد کـه مظالمـی کـه از سـوی جنـراالن 
اردوی پاکسـتان در حق پشـتون ها روا داشـته شده 

اسـت، حسـاب و پیگرد شـود.
رهبـر جنبـش حفاظـت پشـتون ها گفـت کـه آی 
پاکسـتان  در  رسـانه ها  بـر  خاطـری  بـه  آی  اس 
بـه  بـه گفتـۀ وی  تـا  محدودیـت وضـع می کنـد 
ادامـه داده  کشـتار و ربـودن پشـتون های بی گنـاه 

. د شو
حفاظـت  جنبـش  یک شـنبه  روز  گردهمایـی  در 

پنجـاب،  ایالت هـای  فعـاالن  از  شـماری  پشـتون 
نیـز  بلوچسـتان  و  پاکسـتان  ادارۀ  زیـر  کشـمیر 

کردنـد. سـخنرانی 
یکـی از سـخنرانان ایـن گردهمایـی، فضـل خـان 
بـود، مـردی کـه فرزنـدش در حملـۀ تروریسـتی 
۱۶ دسـامبر 2۰۱4 بـر مکتـب پشـاور کشـته شـد. 
سـخنرانی پرشـور ایـن مـرد احساسـات اشـتراک 

کننـدگان ایـن رویـداد را بـر انگیخـت.
شـرکت کنندگان بـرای اعادۀ حقوق پشـتون ها در 

پاکسـتان شعار سـر می دادند
شـرکت کنندگان بـرای اعادۀ حقوق پشـتون ها در 

پاکسـتان شعار سـر می دادند
فضـل خـان در بخشـی از سـخنرانی خـود گفـت 
نزدیکـی پوسـته هـای  از  بـا فرزندانـم  »زمانیکـه 
مـن  بـه  کوچکـم  پسـران  می گـذرم،  امنیتـی 
می گوینـد کـه بابـا! اینهـا کسـانی انـد کـه بـرادرم 

کشـتند؟« را 
گردهمایـی یـک شـنبه در میـدان تاریخـی موچـی 
گیت شـهر الهور با سـخنرانی منظور پشـتین پایان 
یافـت. آقـای پشـتین وعـده سـپرد کـه گردهمایی 
بعـدی ایـن جنبـش به تاریـخ 29 اپریل در سـوات 
و در ۱2 مـی در شـهر کراچی برگزار خواهد شـد.
ایـن  گـزارش  پاکسـتانی  رسـانه های  دیگـر  بـار 
گردهمایی را نشـر نکردند، اما خبرنگاران شـماری 
از رسـانه هـای خارجـی آن را پوشـش دادند، ولی 
شـمار زیاد شـرکت کننـدگان این نشسـت، جریان 
کامـل آن را از طریـق شـبکه هـای اجتماعـی بـه 

ویـژه فیسـبوک بـه گونـۀ زنـده نشـر کردند.
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محمداكرام اندیشمند

بـرای امریـکا و غربی هایـی کـه دولـت افغانسـتان را در این 
۱8 سـال بـا حمایـت نظامی و مالـی خود رویـکار آوردند و 
بـا ایـن حمایت سـر پـا نگـه می دارنـد، برگـزاری انتخابات 
حتـا در سـطح یـک نمایش، بسـیار مهم اسـت. زمـام داران و حکومت های 
امریـکا و غـرب، دسـت آورد کالن تـر و مهم تـر از نشـان دادن ایـن نمایش 
بـه افـکار عمومـی خـود ندارنـد؛ امـا بـرای حکومت پاکسـتان و ایـران و 
حتـا روس هـا با طالبـان و تمـام گروه های تروریسـتی، شکسـت انتخابات 

و برهـم زدن نمایـش انتخابـات اهمیت دارد.
حکومـت وحـدت ملـی در ایـن حـدود چهـار سـال عمـر خـود در برابر 
انتخابـات برخـورد مسـووالنه نکـرد، در حالی کـه اصالح نظام و سـاختار 
انتخاباتـی و تدویـر انتخابـات سـالم و شـفاف بخشـی از وظایـف اصلـی 
ایـن حکومـت و یکـی از عوامـل اصلـی تشـکیل آن بـا دخالـت و فشـار 

امریکایی هـا بـود.
نتیجـۀ بی مسـوولیتی و بی اعتنایـی ایـن حکومـت بـه توافقـات و تعهدات 
خـود در مـورد انتخابـات اسـت کـه مـردم عالقـه و تمایلـی بـه ثبـت نام 
غـرض دریافـت کارت رأی دهـی ندارنـد. ایـن حکومـت مـردم را به ثبت 
نـام فـرا می خوانـد کـه نیـم نفـوس افغانسـتان فاقـد تذکـره یـا شناسـنامه 
هسـتند، در حالـی کـه شـرط اصلـی ثبت نـام و اخـذ کارت رأی، داشـتن 
شناسـنامه اسـت. افـزون بـر آن، حکومـت از تأمیـن امنیت جان مـردم در 

مراکـز ثبـت نـام، ناتـوان بـه نظر می رسـد.

یعقوب یسنا

در صورتـی کـه حکومت مسـوول سرنوشـت مردم نباشـد؛ 
و  معلـوم  در جاهـای  کـه  را  طالـب  و  داعـش  گروه هـای 
مشـخص افغانسـتان فعـال اسـتند و قلمروهـای امـن دارند، 
مـورد حملـه قـرار ندهـد و انتقام خون مـردم را نگیـرد؛ هر گونه تشـویق 
مـردم بـرای ثبت نـام، بـازی بـا زنده گی مـردم و خیانـت به زنده گـی مردم 
اسـت؛ بنابـر ایـن، تـا مشـخص نشـدن موضـع صادقانـۀ حکومـت، مردم 

نبایـد زنده گی شـان را بـه خطـر بیندازنـد.
حکومـت بـرای حفـظ جـان شـهروندان اش حداقـل بایـد در محل هـای 
کـه طالـب و داعـش فعالیـت دارنـد و قـرار دارنـد، آن هـا را مـورد حمله 
قـرار بدهـد. امنیت ملی و شـبکه های اسـتخباراتی فعال شـوند، نسـبت به 
سرنوشـت مـردم جـدی باشـند؛ در غیـر آن، ایسـتادن مـردم در صف های 

طوالنـی بـا پـای خـود به سـوی مـرگ رفتن اسـت.

جواد ناجی

بعــد از دوم اســد، امــروز دومیــن بــار بــود کــه خــود را در 
ــته و  ــا کش ــان ده ه ــته جمعی، در می ــتار دس ــک کش ــن ی مت
زخمــی دیــدم. اعتــراف می کنــم، از توصیــف کــردن آنچــه 
امــروز در مهتــاب قلعــه دیــدم عاجــزم. مغــز انســان را دیــدم کــه یکــی 
ــر  ــه س ــت، کاس ــتیک گذاش ــک پالس ــت و روی ی ــاک برداش از روی خ
ــدن جــدا  ــی کــه از ب ــود. دســت ها و پاهای ــاده ب ــدم کــه دور افت او را دی
شــده بودنــد. کفش هایــی کــه صاحبــان شــان روی خــاک افتــاده بودنــد 
و در خــون می غلطیدنــد. زمیــن را خــون، گوشــت، شیشــه های شکســتۀ 

ــود. ــن ب ــر از آدم هــای خونی ــود و کوچــه پُ ــه ب پنجره هــا گرفت
ــان دادن. یکــی در  ــرده، یکــی در حــال ج ــک م ــود، ی ــال ب یکــی در تق
ــده و  ــری درمان ــیمه و دیگ ــی سراس ــار. یک ــل انفج ــز از مح ــال گری ح
ناتــوان. انفجــار نبــود خشــونتی تمام عیــار بــود. وحشــتی بــه تمــام معنــا. 
اژدهــای بــزرگ و مخوفــی را تصــور کنیــد کــه پــا بــه کوچــه گذاشــته و 
بــا قــدرت تمــام صــف طوالنــی از زن و مــرد، کــودک و جــوان را بلعیــده 

ــود. ــختی ب ــه روز س ــد. چ ــاد می زن ــا فری ــان غول آس و همچن

امین كاوه

تعارضاتاجتماعی
تعارضــات اجتماعــی از یــک طــرف نظامــی سیاســی 
ــا دشــواری مواجــه می ســازد و از ســوی دیگــر،  را ب
منبــع خشــونت و کجــروی در جامعــه می شــود. آنانــی کــه در هــر 
تربیــون الِف دفــاع از نظــام سیاســی موجــود در کشــور می زننــد، 
ــات  ــل تعارض ــام، راه ح ــن نظ ــای چنی ــرای بق ــد ب ــت بای نخس
ــه  ــبِب این هم ــزی س ــه چه چی ــد ک ــت وجو کنن ــی را جس اجتماع
ناراحتــی و تعــارض شــده اســت؛ زیــرا نظــام سیاســی کــه نتوانــد 
تعارضــات اجتماعــی را حــل کنــد بــا بحــران مواجــه می شــود، از 
همیــن خاطــر هــم اســت کــه مــا همــواره در بحــران قــرار داریــم.
ــی  ــد فرامــوش شــود، ول  برخــی از تعارضــات اجتماعــی می توان
برخــی از آن هــا هرگــز نمی توانــد بــه راحتــی از حــوزۀ سیاســت 
ــی  ــا تعارضــات قوم ــی از آن برخی ه ــوند و یک ــته ش ــار گذاش کن
اســت. در کشــوری کــه تعارضــات جنبــۀ فرهنگــی یــا قومــی پیــدا 
ــل  ــت راه ح ــدم نخس ــد در ق ــور بای ــت آن کش ــد. حکوم می کن
ــای  ــامان دادن کاره ــر س ــپس در فک ــد و س ــات را بجوی تعارض
دیگــرش باشــد. حکومــت کــه نتوانــد تعارضــات قومــی را حــل 
ــرس  ــاد ت ــرکوب و ایج ــدرت از س ــع ق ــد توزی ــد و در فراین کن
کار بگیــرد هرگــز اراده بــرای حــل تعارضــات اجتماعــی و قومــی 

ــدارد. ن

فیـسبـوک نـــامــه

انتخابات
نبـاید   تحـریم   شـي    

ــه  ــه څ ــي ب ــو پاي ــي د انتخابات ــه دي چ يب ل

وي او يب لــه دي چــي څــوک بــه پارملــان تــه 

راځــي انتخابــات پــه خپلــه يــوه تاريخــي الس 

تــه راوړنــه دی. افغانســتان چــي د ډيــر ســخت 

او ډيــر پيچيلــی ليــږد “ گــذار” پــه مرحلــه کــي 

ــتنه  ــان غوښ ــال پارمل ــوه ايدي ــه د ي دي او دلت

ــر  ــکه ت ــه ش ــا دی. يب ل ــه اوتوپي ــوه خالص ي

اوســه پــه ټولنــه کــي د زور او ثــروت، د فريــب 

او ريــاکاري، د تهديــد او تطميــع کولو... الس 

ــه  ــد وکــړو چــي دا ټولن ــر دی او اعــراف باي ب

پــه پراخــه توگــه د ذهنــي اســتبداد پــه اســارت 

کــي دی او لــه دي ډول حالتــه ترييــدل پــه 

ــم  ــو او تحري ــده ورکول ــو، قومان ــان ورکول فرم

کولــو نــه تــر رسه کيــږي.

پــه هغــه ټولنــه کــي چــي د ســلگونو کلنــو لــه 

پــاره د ســيايس. فرهنگــي، ذهنــي اســتبداد پــه 

ــه شــوي وي او دواړه سياســت او  یرغمــل بدل

ــې  ــوې ... ډل ــۍ، د ي ــرد، د کورن ــدرت د ف ق

ــو  ــات ي ــږي انتخاب ــل کي ــت بل ــق او مالکي ح

ــگ دی. ــو پرمخت ــری او ي ب

ــدرت د  ــه دواړو سیاســت او ق ــات پ ١- انتخاب

فــرد، د کورنــۍ، د ډلــې... انحصــار ماتوونکی 

دی.

٢- اتخابــات د ټولنــي د ســيايس بيــداري، 

ــی  ــي ارادي خوزونک ــعور او جمع ــيايس ش س

ــی د  ــه سیاســت ک ــات پ ځــواک دی او انتخاب

فرمــان او حکــم پــه ځــای د جمعــي شــعور او 

ــکاس دی. ــي ارادي انع د جمع

٣- انتخابــات لــه د پيړيــو اوږدي ســيايس 

ــو  ــر ټول ــوه ت ــو ي ــي د ژغورول بيگانگــي د ټولن

ــي  ــات دي چ ــيله ده او دا انتخاب ــاوړي وس پي

سياســت د ټولــو پــه چــاره بدلــوي او يــا ټــول 

پــه سياســت کــي عمــي گــډون تــه را بولــې. 

ــيايس  ــه س ــي ل ــي د ټولن ــات دي چ دا انتخاب

ــوي. ــته ک ــو رسه مرس کول

۴- انتخابــات خلکــو تــه د حــق او قــوت 

چــي  کلــه  ورکــوي.  احســاس  درلودلــو 

کاندیــدا لــه خلکــو د رايــي غوښــتنه کــوي او 

ــداي  ــل کي ــوت وکي ــه ق ــو پ ــی “ زه د تاس وای

شــم...” دا خلکــو تــه ددی احســاس ورکــوي 

چــي دا د دوي قــوت دی چــي کاندیــدا وکيــل 

ــو د  ــاس ورورو د خلک ــداي يش او دا احس کي

ــږي. ــت بدلي ــه واقعي ــد پ ــيايس ژون س

٥- اتخابــات پــه سياســت کــي د يــو بــل نفــي 

ــه  ــول پ ــه ک ــر الس ــه زور د واک ت ــول او پ ک

ــوي  ــزه ســيايس ســيالې بدل ســيايس ســوله اي

ــه  ــمنانو پ ــل رسه د دوښ ــو ب ــه ي ــياالن ل او س

توگــه نــه، بلکــي لــه يــو بــل رسه د مخاليفينــو 

ــوه  ــه ي ــه خپل ــږي او دا پ ــه توگــه مخامــخ کي پ

لويــه ســيايس الس تــه راوړنــه او يــو تاريخــي 

ــږد دی. لي

٦- انتخابــات د ســیايس دموکراســی تــر ټولــو 

ځواکمنــه وســيله ده. انتخابــات پــه ټولنــه 

کــي د سياســی پلوراليــزم لــه ودي رسه مرســته 

کــوي او ســيايس ازاديــگاين د ســيايس ژونــد 

ــوي. ــت بدل ــه واقعي پ

ته او انتخابات 

ــوه.  ــه بدل ــوری م ــه س ــدا پ ــان د کاندی ــه ځ ت

انتخابــات د انســانانو تــر منــځ د پــري او مريــد، 

د فرمــان ورکونکــي او فرمــان وړونکــي، د 

بــادار او غــام ... رابطــه نــه دی. دا د انســانانو 

ــه دی.  ــر منــځ د زور او ثــروت رابطــه هــم ن ت

ــه  ــوي. ت ــل ک ــل او اراده عم ــم، عق ــه فه دلت

پــه انتخاباتــو کــي د يــوه خپلــواک انســان پــه 

ــت  ــه قمومي ــات ل ــه. انتخاب توگــه برخــه واخل

او انحصــار د ژغورولــو الره ده. تــه پــه دي کار 

کــي خپلــه انســاين او خپلــه فکــري خپلواکــي 

وســاته. دا د تــا انتخــاب دی او د تــا انتخــاب 

بايــد د پيســو، زور، فريــب، دروغــو... پــه 

ځــای د فهــم او عقــل پــه بنيــاد وي. پــه 

انتخــاب کــي لــه خپــل فهــم کار واخلــه او لــه 

ــره. ــرآت ول ــتلو ج ــل د اخس عق

ظــامل، غاصــب، ثــروت ټولونکــي، غولونکــی 

ــه  ــه خپل ــان پ ــول رسه ځ ــه ورک ــه راي ــه پ ... ت

ــه  ــه خپل ــک پ ــل برخلي مــه محکــوم کــوه. خپ

ظــامل، غاصــب، غلــه... تــه مــه ســپاره. غلــه، 

ــاالر،  ــگ س ــب، جن ــي، غاص ــروت ټولونک ث

ــوازي  ــه ي ــول ن ــه ورک ــه راي ــي ... ت غولونک

ــه  ــودي ل ــي د اوږدي م ــل، بلک ــم او عق د فه

ــو ازاد او  ــم دی. ي ــذاب ه ــدان ع ــاره د وج پ

يــو خپلــواک انســان هيڅکلــه پــه خپــل فهــم، 

ــل  ــه خپ ــه اراده او پ ــه خپل ــل، پ ــل عق ــه خپ پ

ــوي. ــه ک ــودا ن ــه اوس ــک معامل برخلي

ــل  ــم او عق ــا د فه ــات د ت ــام دي وي، انتخاب پ

ــا د  ــر او د ت ــواک فک ــا د خپل ــگ د ت ــر څن ت

ازادي ارادي ازمايــښ هــم دی.

دستگیر روشنیالی

دانشگاه زاول دانشجویان را به ترکیه فرستاد
موسســۀ تحصیــالت عالــی زاول، 
شــماری از دانشــجویان را غــرض 
ــه فرســتاده  ــه ترکی ــل ب ــه تحصی ادام

ــت.  اس
رشــته های  در  دانشــجویان  ایــن 
ــد  ــوزش خواهن ــه آم ــی در ترکی طب

ــد. دی
کــه  تفاهم نامه یــی  اســاس  بــه 
علمــی  همکاری هــای  مســیر  در 
ــور  ــکاریای کش ــگاه س ــا دانش ــه ب ک
ترکیــه و دانشــگاه زاول صــورت 

ــروپ اول  ــروز، گ ــه اســت، دی گرفت
از محصــالن دوره ســتاژر، طــی یــک 
محفــل اســتقبالیه بــا حضــور رهبــری 
ــن  ــن دانشــگاه و والدی و اســتادان ای
دانشــگاه  ایــن  در  دانشــجویان 
معرفــی شــدند و  از ســفر تحصیلــی 
ــورت  ــتقبال ص ــه اس ــه ترکی ــان ب آن
ــت  ــار اس ــتین ب ــن نخس ــت. ای گرف
دانشــگاه  یــک  دانشــجویان  کــه 
خصوصــی بــه خــارج از کشــور 

ــد.  ــل میرون ــۀ تحصی ــرای ادام ب



امنیتــی  مســائل  تحلیلگــر  یــک 
ــیده  ــان آن رس ــون زم ــد، اکن می گوی
ناتــو  از  »خودکامــه«  ترکیــه  کــه 

شــود. اخــراج 
ــل«،  ــد می ــوب ان ــری »گل ــگاه خب پای
دیویــد ویلــچ تحلیلگــر حــوزه امنیــت 
جهانــی بــا بیــان نظــرات خــود درباره 
ــد:  ــو می گوی ــه در نات ــت ترکی عضوی
ــه  ــه ب ــمالی ک ــک ش ــده آتالنتی »معاه
عنــوان ناتــو شــناخته می شــود در 
ــاد  ــا اتح ــه ب ــرای مقابل ــال ۱949 ب س
جماهیــر شــوروی تاســیس شــد و 

پــس از آن ناتــو گســترش یافــت 
و اعضــای آن از ۱2 کشــور بــه 29 
عضــو ارتقــا یافــت و در حــال حاضــر 
ــی در  ــالف نظام ــن ائت ــق تری ــه موف ب

ــده اســت. ــل ش ــان تبدی جه
ــق  ــو را بســیار موف ــه نات ــا آنچــه ک ام
ــالف  ــن ائت ــه ای ــن اســت ک ــرده، ای ک
بیشــتر از یــک ائتــالف نظامــی اســت. 
ــکل  ــوب متش ــک کل ــو ی ــع نات درواق
ــن  ــم ذه ــو و ه ــورهای همس از کش
بــوده کــه همگــی حامــی حفــظ منافع 
مشــترک، تمــدن ملت هایشــان،  اصــول 
دموکراســی خــود،  آزادی فــردی و 

قانــون مــداری هســتند. ایــن تعهــدات 
مشــترک در طــول ســالیان گذشــته در 
ــده  ــه ش ــو نهادین ــای نات ــان اعض می
اســت. در حــال حاضــر اتحادیــه 
ــا همــکاری یکدیگــر  ــو ب ــا و نات اروپ
ــتای حــل مشــکالت، حــذف  در راس
ــا و ایجــاد  ــه درگیــری در اروپ هرگون
ــا  ــد ام ــن کار می کن ــه ام ــک جامع ی
در ایــن میــان ترکیــه بــه عنــوان یــک 
طــرف غیــر عــادی بایــد از ایــن 

ــود. ــراج ش ــالف  اخ ائت
شــده  منتشــر  اخیــر  گــزارش  در 

دربــاره ترکیــه از ســوی یــک ســازمان 
دســته  از  کشــور  ایــن  بین المللــی 
»نبــود  بــه  نســبی«  »آزادی  بنــدی 
آزادی« تغییــر یافتــه اســت. رفتارهــای 
اقتدارگرایانــه و فزاینــده رجــب طیــب 
و  ترکیــه  رئیس جمهــور  اردوغــان، 
بــرای حقــوق  ایجــاد محدودیــت 
ســال های  در  مدنــی  و  سیاســی 
اخیــر همچنیــن نقــض جــدی حقــوق 
اقلیت هــا، آزادی بیــان، آزادی تجمــع، 
ــون مــداری باعــث شــده  فســاد و قان
اســت کــه نمــره ترکیــه 32 باشــد. این 
ــن  ــه  نزدیک تری ــت ک ــی اس در حال

عضــو ناتــو مونته نگــرو اســت بــا 
ــه  ــا ترکی ــادی ب ــه زی ــره ۶7 فاصل نم
دارد و میانگیــن کلــی ناتــو 87 اســت.
در  خودکامگــی  افزایــش  اگرچــه 
ترکیــه بــه انــدازه کافــی بــرای ســلب 
از عضویــت در  ترکیــه  صالحیــت 
ــر  ــار اخی ــا رفت ــت ام ــی اس ــو کاف نات
ایــن کشــور نیــز نگرانی هایــی ایجــاد 
کــرده اســت. بــه طــور مثــال در رفتــار 
ترکیــه بــا داعــش، مــی تــوان بــه بــاز 
گذاشــتن کانال هــا بــرای ورود افــراط 
گرایــان و خریــد نفــت از مناطــق 
ــرد  ــاره ک ــش اش ــرل داع ــت کنت تح
ــن کشــور در شــمال  ــه تازگــی ای و ب
ســوریه بــرای مبــارزه بــا مهمتریــن و 
موثرتریــن نیــروی مبارزه علیــه داعش 
ــرد  ــق ک ــع خل ــای مداف ــی یگان ه یعن
ــلح  ــکا مس ــط آمری ــه توس ــوریه ک س
شــده اند، وارد عمــل شــده اســت. در 
ــن  ــن قوانی ــه همچنی ســال 2۰۱7 ترکی
ــکی  ــتم موش ــد سیس ــا خری ــو را ب نات
اس – 4۰۰ شکســت کــه ایــن مســاله 
بــا اعتــراض برخــی از کشــورهای 

ــو مطــرح شــد. نات
بــا ایــن حــال دو مانــع بــرای اخــراج 
ترکیــه از ناتــو وجــود دارد. اول اینکــه 
ــا  ــورا ب ــات ش ــام تصمیم ــو تم در نات
ــه  ــود و ترکی ــاذ می ش ــاق آرا اتخ اتف
بــه عنــوان یکــی از اعضــا مــی توانــد 
هــر تصمیمــی را وتــو کنــد. از ســوی 
دیگــر اتحادیــه اروپــا بــه ترکیــه 
ــال 2۰۱۶  ــرا در س ــت زی ــد اس نیازمن
توافقــی  اروپــا  اتحادیــه  و  ترکیــه 
درمــورد پناهجویــان غیرقانونــی امضــا 
ــا  ــی آنه ــا از ورود غیرقانون ــد ت کردن

ــود. ــری ش ــا جلوگی ــه اروپ ب
در نهایــت اگرچــه ترکیــه عضــو ناتــو 
ــه  ــه احتمــال بســیار اینگون اســت و ب
دیگــر  دســت کم  می مانــد  باقــی 
ــان  ــکارا نش ــد آش ــو بای ــای نات اعض
دهنــد کــه ایــن کشــور از روی اجبــار 
عضــو ناتــو بــوده و دیگــر کســی 
ــدارد.« ــت ن ــن عضوی ــه ای ــی ب تمایل

در پـی نگرانـی پاکسـتان از نزدیک شـدن هند به 
چیـن، دولـت پکـن بـه پاکسـتان تضمیـن داد که 
روابـط بین دو کشـور »همانند همیشـه مسـتحکم 

اسـت و هرگـز از بیـن نمی رود.«
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، ایـن تاییـد از 
سـوی دولت پکـن پیش از نشسـت های روزهای 
آتـی میان شـی جینپینـگ، رئیس جمهـوری چین 
و نارنـدرا مـودی، نخسـت وزیر هند مطرح شـده 
اسـت کـه بـه نگرانی اسـالم آبـاد منجر می شـود.
چین و پاکسـتان یکدیگر را »دوسـتان همیشـگی« 
می داننـد و روابـط دیرینـه آنهـا مدت هاسـت کـه 

از سـوی هنـد تحت نظر اسـت.
امـا نارنـدرا مودی تالش کـرده تا روابـط با چین 

را کـه در چنـد سـال گذشـته بـه دلیـل پذیرفتـن 
داالیـی المـا، رهبر معنـوی بوداییان تبـت در هند 
رو بـه وخامـت رفتـه بـود، بهبـود بخشـد و قرار 
اسـت روزهـای جمعه و شـنبه در چیـن با رئیس 

جمهـوری این کشـور دیـدار کند.
وانـگ یـی، وزیر امـور خارجـه چین بـه خواجه 
جریـان  در  و  پاکسـتان  خارجـه  وزیـر  آصـف، 
نشسـتی در پکـن گفت که کشـورش بـه حمایت 

قاطعـش از پاکسـتان ادامـه می دهـد.
بـا بـرادران  ادامـه داد:  مـا آمـاده همـکاری  وی 
و  شـکوه  بـه  دسـتیابی  بـرای  خـود  پاکسـتانی 

هسـتیم. توسـعه 

ــتان د مرشانـــو جرګـــې یـــو شـــمېر غـــړي  د افغانسـ

ادعـــا کـــوي چـــې د تذکـــرو د وېـــش پـــه مرکزونـــو 

ـــه  ـــانۍ پ ـــه اس ـــې پ ـــوالی يش چ ـــوک ک ـــر څ ـــې ه ک

بېابېلـــو نومونـــو درې څلـــور تذکـــرې واخـــي.

ـــو  ـــو شـــمېر غـــړي د نفوســـو د احوال د دغـــې جرګـــې ی

د ثبـــت لـــه ادارې غـــواړي چـــې د تذکـــرو د وېـــش 

ـــرو د  ـــو تذک ـــو څ ـــه د څ ـــو ت ـــې خلک ـــو ک ـــه مرکزون پ

ـــي. ـــه ونی ـــش مخ وې

ـــانۍ  ـــرې اس ـــه ډې ـــس پ ـــو ک ـــې ی ـــوي چ ـــا ک دوی ادع

ـــه  ـــې پ ـــو ک ـــو مرکزون ـــه بېابېل ـــې پ ـــوالی يش چ رسه ک

ـــي. ـــرې واخ ـــور تذک ـــو درې څل ـــتعارو نومون مس

ــازه د  ــري تـ ــۍ اکـ ــړې ګالـ ــې غـ ــو جرګـ د مرشانـ

ـــې  ـــي چ ـــې وی ـــډه ک ـــي غون ـــه عموم ـــې پ ـــې جرګ دغ

ـــې درې  ـــو ک ـــو مرکزون ـــه بېابېل ـــې پ ـــاتونکي ی ـــوه س ی

تذکـــرې اخیســـتې دي.

نوموړې زیاته کړه:

ـــتل  ـــان اخیس ـــې نېښ ـــه د ګوت ـــته، ن ـــک ش ـــه بایومټري »ن

ـــه  ـــته او ن ـــه نه ش ـــه مراجع ـــوابقو ت ـــرو س ـــږي، د تذک کې

ـــه  ـــی و، ل ـــو ګارد تلل ـــا ی ـــره ورځ زم ـــږي. تې ـــتنه کې پوښ

درې ســـایټونو یـــې درې بېابېلـــې تذکـــرې اخیســـتې 

وې، یـــوازې د پـــار نـــوم ته یـــې بدلـــون ورکـــړی او 

پـــه خپـــل نوم یـــې درې تذکـــرې اخیســـتې دي.«

ـــرو د  ـــخي د تذک ـــاد س ـــړی فره ـــل غ ـــې ب ـــې جرګ د دغ

ـــبا  ـــن، س ـــي، ن ـــوي او واي ـــاد ک ـــتم انتق ـــه سیس ـــش پ وې

ـــرې  ـــو تذک ـــه څ ـــان ت ـــې ځ ـــوالی يش چ ـــوک ک ـــر څ ه

ــارې دوی ســـخت اندېښـــمن  واخـــي چـــې دې چـ

ـــړي دي. ک

ـــې درې  ـــایټونو ک ـــو س ـــه بېابېل ـــې پ ـــاتونکي م ـــوه س ی

ـــتي. ـــرې اخیس تذک

ـــي  ـــت اداره واي ـــو د ثب ـــو د احوال ـــتان د نفوس د افغانس

ــه د  ــر تـ ــو د نـــوم لیکنـــې بهیـ چـــې دوی د انتخاباتـ

ـــوې د میاشـــتې  ـــر کال د دل ـــه هـــدف، د تې ـــووايل پ چمت

ـــه ۴۰۰  ـــې پ ـــتان ک ـــول افغانس ـــه ټ ـــې پ ـــي ک ـــه نیامي پ

اداري واحدونـــو کـــې، د تذکـــرو د وېـــش مـــي 

ـــااوخوا ۴۰۰  ـــه ش ـــر اوس ـــې ت ـــړی چ ـــل ک ـــن پی کمپای

زره کســـانو تذکـــرې اخیســـتې دي.

ـــه  ـــد روح الل ـــت د ادارې ویان ـــو د ثب ـــو د احوال د نفوس

احمـــدزي ازادي راډیـــو رسه پـــه خـــرو کـــې دا 

ـــوالی  ـــوک ک ـــر څ ـــدې ه ـــې ګون ـــړې چ ـــاوې رد ک ادع

ـــي. ـــرې واخ ـــو تذک ـــې څ ـــو ک ـــو مرکزون ـــه دغ يش، پ

دی وایي:

»پـــه ټولـــه کـــې مـــو جـــدي تدابیـــر نیـــويل، دغـــه 

ــوم  ــې کـ ــت رسه ردوو، داسـ ــه جدیـ ــوږ پـ ــره مـ خـ

ـــوارد  ـــې م ـــناتورانو داس ـــرې س ـــه چې ـــته، ک ـــورد نه ش م

ــاين دې وکـــړي،  ــناد لـــري، مهربـ لیـــديل وي او اسـ

مـــوږ رسه دې رشیـــک کـــړي، پـــه اړه به یـــې جـــدي 

ـــې  ـــدًا ی ـــې قص ـــي چ ـــه کارکوونک ـــدام ويش او هغ اق

ـــپارل  ـــه وس ـــه ب ـــو ت ـــون منګول ـــړی وي، د قان دا کار ک

يش.«

ښـــاغلی احمـــدزی وايـــي، نه یـــوازې ســـناتوران، 

ـــناد  ـــې اس ـــه ک ـــه دې برخ ـــې پ ـــوک چ ـــر څ ـــې ه بلک

لـــري، لـــه دوی رسه دې رشیـــک کـــړي.

ـــجر  ـــش د پرویس ـــرو د وې ـــره، د تذک ـــه خ ـــوړي پ د نوم

ـــا د  ـــک ی ـــس د کي مل ـــو ک ـــې ی ـــه چ ـــې، کل ـــه مخ ل

ـــوره د  ـــي مأم ـــوه دولت ـــه ی ـــل او ل ـــل، رسخې ـــذر وکی ګ

هویـــت تصدیـــق راوړي، کـــوالی يش یـــوازې یـــوه 

ـــي. ـــره واخ تذک

ـــناتورانو د  ـــي ادارو د س ـــه امنیت ـــر اوس ـــې ت ـــو دا چ خ

یـــادو ادعـــاوو پـــه اړه څـــه اقـــدام کـــړی؟ د کورنیـــو 

ـــو  ـــش د نفوس ـــرو وې ـــې د تذک ـــي چ ـــارو وزارت واي چ

ـــه  ـــه پ ـــري، ن ـــورې اړه ل ـــه ادارې پ ـــت پ ـــو د ثب د احوال

ـــورې. دوی پ

ـــاري  ـــوه ب ـــارو کارپ ـــي چ ـــې د امنیت ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت پ

ـــارو  ـــو چ ـــې د کورنی ـــه مخ ـــون ل ـــي، د قان ـــارض واي ع

ـــه  ـــر مخ ـــل او تزوی ـــې د جع ـــري چ ـــؤلیت ل وزارت مس

ـــي. ونی
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