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کار، بهترین درمان دردهای مان است.  
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 ولتـر

جمــال خاشــقجی، نویســندۀ معــروف ســعودی 
ــه، در  ــدِن وی در ترکی ــد ش ــراً ناپدی ــه اخی ک
مطبوعــات جهانــی غوغــا برپــا کــرده و باعــث 
تنــش  میــان کشــورها گردیده اســت، در بخشــی 
از آثــار خــود تحــت عنــوان »چــه کســی جهــاد 
افغانســتان را بربــاد داد« بــا برگــردان آقــای 
عبداالحــد هــادف بــه فارســی، بــه گونــۀ 

ــت: ــته اس ــخ نوش ــی تاری گواه
ــود  ــوش خ ــه گ ــار ب ــار حکمتی ــده در کن »بن
صــدای شــهید احمدشــاه مســعود را می شــنیدم 
ــه صفحــه 6 ــره...      ادام ــق مخاب ــه از طری ک

خواهش تاریخِی مسـعود
 از حکمتیـار

آگهـی

صفحه 6

اتحادیۀ اروپا:

 انتخابات باید قابل قبول 
همۀ شهروندان افغانستان باشد



طالبــان هشــدار داده کــه جلــو برگــزاری 
انتخابــات پارلمانــی را در سراســر کشــور 
می گیرنــد. ایــن گــروه در حالــی مدعــِی 
ــه  ــت ک ــده اس ــد ش ــن رون ــودِن ای امریکایی ب
زلمــی خلیــل زاد فرســتادۀ ویــژۀ امریــکا بــرای 
ــان در حــاِل  ــا طالب ــۀ گفت وگــو ب ایجــاد زمین
بازدیــد از کشورهایی ســت کــه می تواننــد 
در ایــن رونــد موثــر تلقــی شــوند. در همیــن 
بــه  واکنــش  در  امریــکا  ســفارت  حــال، 
ــد  ــات را رون ــد انتخاب ــان، رون ــۀ طالب اعالمی
ملــی مــردم افغانســتان دانســته و متذکــر شــده 
ــا  ــدارد. ام ــد ن ــن رون ــچ نقشــی در ای ــه هی ک
ــروه  ــن گ ــۀ ای ــه از اعالمی ــه ک ــان آن گون طالب
ــِر راه  ــر س ــع ب ــاد مان ــی ایج ــد، در پ برمی آی

ــتند.  ــده اس ــاِت آین ــزاری انتخاب برگ
به شــدت  چنیــن  طالبــان  این بــار  چــرا 
می خواهنــد انتخابــات را بــه مشــکل روبــه رو 
ــته  ــال های گذش ــه در س ــی ک ــازند؛ در حال س
نوعــی تفاهــِم شــفاهی در مــورد عــدم دخالت 
ــن گــروه  ــت و ای ــان دول ــات می در کار انتخاب

صــورت می گرفــت؟ 
ــتانۀ  ــان در آس ــه طالب ــد ک ــر می رس ــه نظ  ب
ورود زلمــی خلیــل زاد در عرصــۀ مســایل 
امتیازگیــری  بــه  می خواهنــد  صلــح 
ــن  ــا چنی ــان ب ــه طالب ــال این ک ــد. احتم بپردازن
هشــدارها و اعالمیه هــا بتواننــد بــه بخشــی از 
هدف هــای خــود در مذاکــرات صلــح دســت 
ــا  ــاد اســت. امریکایی ه ــیار زی ــد، بس ــدا کن پی
ــان  ــا زم ــد ت ــه می خواهن ــه نظــر می رســد ک ب
برگــزاری انتخابــات بــه نتایجــی در مذاکــرات 
ــل  ــن دلی ــه همی ــند، ب ــان برس ــا طالب ــح ب صل
ــای  ــا فرســتادِن آق هــم تالش هــای خــود را ب
ــج  ــن نتای ــیده اند. ای ــدید بخش ــل زاد تش خلی
ــی  ــد ول ــدایی باش ــیار ابتـ ــت بس ــن اس ممک
حتــا در همیــن ســطح نیــز بــرای امریــکا یــک 

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــم ب ــتاورد مه دس
ــورای  ــه ش ــده اند ک ــه ش ــا متوج امریکایی ه

عالــی صلــح و حکومــت وحــدت ملــی تــواِن 
ــدارد.  ــان را ن ــا طالب ــراه ب ــو و مذاک گفت وگ
و  قطــر  در  بازدیدهــای خلیــل زاد  و  دیــد 
ــرده  ــن موضــوع پ ــاًل از ای ــل کام ــد در کاب بع
برداشــت. او احتمــاالً در روزهــای آینــده 
بــه پاکســتان ســفر کنــد و بحــث اصلــی 
روابــط  خلیــل زاد  بگیــرد.  پــی  آن جــا  را 
خوبــی بــا پاکســتانی ها نــدارد و نــه هــم 
پاکســتانی ها بــه او اعتمــاد الزم را دارنــد. 
ــه  ــل زاد در قطــر و عربســتان ب ــا اگــر خلی حت
موفقیت هایــی دســت یافتــه باشــد، بــرای 
ــدگاه  ــه دی ــود ک ــد ب ــکل خواه ــیار مش او بس

پاکســتان را به آســانی تغییــر دهــد. 
ــه  ــان ب ــه از طالب ــد ک ــتانی ها در تالش ان پاکس
عنــوان اصلی تریــن ابــزار خــود در مقابــل 
ــا و  ــدید جنگ ه ــد. تش ــتفاده کنن ــکا اس امری
ــا  ــت ب ــان در مخالف ــر طالب ــای اخی اعالمیه ه
ــت های  ــًا از سیاس ــات، دقیق ــزاری انتخاب برگ
پاکســتان ناشــی می شــود. امریــکا اگــر موفــق 
بــه جلــب اعتمــاد پاکســتان نشــود، از همیــن 
حــاال رونــد مذاکــرات صلــح را باختــه اســت. 
ــز در  ــان نی ــان طالب ــه می ــم ک ــوش نکنی فرام
ــته گی  ــا یک دس ــا امریکایی ه ــره ب ــورد مذاک م
ــان  ــر طالب ــر قط ــای دفت ــدارد. اعض ــود ن وج
ــرات  ــن مذاک ــه ای ــتند ک ــن هس ــاِن ای خواه

انجــام شــود، ولــی رهبــران اصلــِی طالبــان کــه 
ــوذ  ــد، تحــت نف ــگ صــادر می کنن ــان جن فرم
ــی  ــن مذاکرات ــد و از چنی ــرار دارن ــتان ق پاکس

ــد.  ــتقبال نکرده ان ــدان اس چن
گزارش هایــی کــه از آن ســوی مــرز بــه 
کــه  می دهــد  نشــان  کــرده،  درز  بیــرون 
ــورد  ــی در م ــال رای زن ــه در ح ــورای کویت ش
ــود  ــه می ش ــح اســت. گفت ــای صل گفت وگوه
کــه مــال هیبــت اهلل آخونــد رهبــر فعلــِی ایــن 
گــروه و مــال یعقــوب پســر ارشــد مــال 
ــرات  ــۀ مذاک ــه ادام ــدان ب ــر، چن ــد عم محم
ــل  ــه دلی ــه ب ــا این هم ــا ب ــد، ام ــل ندارن تمای
مشــوره هایی کــه از قطــر بــه آن هــا می رســد، 
ــا  ــد کــه در ایــن خصــوص ب تصمیــم گرفته ان
اعضــای شــورای کویتــه ایــن موضــوع را 

ــد.  ــرار دهن ــث ق ــورد بح م
شــورای  نشســت های  نتایــج  از  هنــوز 
کویتــه، خبــری در دســت نیســت، ولــی 
ــطوح  ــان در س ــران طالب ــه رهب ــال این ک احتم
امریکایی هــا  بــا  صرفــًا  بخواهنــد  پاییــن 
ــیار  ــد، بس ــه دهن ــای خــود را ادام گفت وگوه
ــان  ــه طالب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــاد اس زی
و پاکســتانی ها نمی خواهنــد تمــام پُل هــای 
پشــت ســِر خــود را خــراب کننــد، امــا 
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــوند ب ــر ش ــه حاض این ک
ــد  وارد مذاکــره شــوند، در شــرایط فعلــی بعی

بــه نظــر می رســد. 
ــان  ــه در کار طالب ــی ک ــا دخالت ــتانی ها ب پاکس
ــوی  ــه گفت وگ ــه هرگون ــد ک ــد، می دانن دارن
می توانــد  افغانســتان  دولــت  بــا  مســتقیم 
نقــش و اعتبــار دولــت را افزایــش دهــد. آن  ها 
ــت  دارای  ــه در افغانســتان دول ــد ک نمی خواهن
ــن  ــه همی ــد. ب ــی باش ــی و منطقه ی ــۀ مل وجه
دلیــل، از تمــام امکانــاِت خــود بــرای تضعیــف 
ــای  ــتان در گفت وگوه ــت افغانس ــش دول نق

ــد.  ــتفاده می کنن ــح اس صل
چنــان  متأســفانه  افغانســتان  ســران 
خوش  خیــال انــد کــه فکــر می کننــد بــا آمــدن 
ــۀ او،  ــای عوام فریبان ــان و حرف ه ــران خ عم
ــال  ــتان در قب ــع پاکس ــت ها و مواض در سیاس
افغانســتان تغییراتــی بــه وجــود خواهــد آمــد؛ 
ــاد  ــچ بنی ــرض هی ــن پیش ف ــه ای ــی ک در حال
ــا  ــتان ب ــت های پاکس ــدارد و سیاس ــی ن منطق
ــن  ــت وزیرهای ای ــا و نخس ــر حکومت ه تغیی
ــت.  ــد یاف ــی نخواه ــچ دگرگونی ی ــور هی کش
در حــال حاضــر بن بســت صلــح بیشــتر 
ــه  ــل از ب ــرار دارد. قب ــتان ق ــل افغانس در داخ
ــا  ــی ب ــت مردم ــک حکوم ــدن ی ــود آم وج
پایه هــای وســیع، هیــچ گونــه مذاکره یــی 
بــه صلــح نمی انجامــد. وقتــی مهم تریــن 
ــِف او  ــی مخال ــای غن ــت آق ــای حکوم اعض
باشــند، چگونــه ممکــن اســت کــه طالبــان بــه 

ــد؟ ــاور کنن ــی ب ــن حکومت ــای چنی توانایی ه
به خوبــی  را  مســأله  ایــن  امریکایی هــا   
ــز خلیــل زاد  ــه همیــن دلیــل نی ــد و ب دریافته ان
ــگ و  ــث جن ــه وارد بح ــد ک ــه داده ان را وظیف
صلــح افغانســتان شــود. وضعیــت دولــت 
افغانســتان شــبیه بــه ســال های نخســـِت 
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــرزی ش ــت داری ک حکوم
جــای او ســفیر امریــکا کــه در آن زمــان هــم 
آقــای خلیــل زاد بــود، کارهــای ارگ را انجــام 
مــی داد. متأســفانه پــس از هفــده ســال هنــوز 
ــان  ــت داری در هم ــد حکوم ــتان از بُع افغانس
مرحلــۀ نخســت قــرار دارد و یــا بهتــر اســت 
ــه گذشــته برگشــته اســت!  ــه شــود کــه ب گفت
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روز گذشــته آقــای غنــی در نشســتی کــه بــرای گرامی داشــت 
از مقــام ادبــی و عرفانــِی خواجــه عبــداهلل انصــاری و 
خدمــات فرهنگــی و هنــرِی ملکــه گوهرشــاد بیگــم در کابــل 
ــه  ــد ب ــه »افغانســتان بای ــه اســت ک ــود، گفت برگــزار شــده ب
یــک دیــدگاهِ واحــد در ســبک معمــاری خــود برســد، زیــرا 

گذشــته راه آینــده اســت.«
ــرورِت  ــه از ض ــن آن ک ــت، ضم ــن نشس ــی در ای ــای غن آق
مدرن ســازِی تاریــخ افغانســتان و جاذبه هــای توریســتِی 
ــک  ــوع »ی ــرده، از وق ــاد ک ــور ی ــِی کش ــهرهای تاریخ ش
ــرات  ــی ه ــار تاریخ ــِت آث ــدم ثب ــورت ع ــه« در ص فاجع
هشــدار داده و وعــده ســپرده اســت کــه تمــام رســاله هایی 
ــته  ــاری نوش ــداهلل انص ــه عب ــخصیت خواج ــارۀ ش ــه درب ک

ــید.  ــد رس ــاپ خواه ــه چ ــت ب ــۀ دول ــا هزین ــده، ب ش
ــی  ــای غن ــاِن آق ــا از زب ــا و وعده ه ــن حرف ه ــنیدِن چنی ش
کــه اوِج فرهنگ دوســتِی وی را خاطرنشــان می ســازد، جــداً 

شــگفت آور اســت!
ــد  ــن ح ــا ای ــز ت ــته هرگ ــال هاِی گذش ــی در س ــای غن  آق
ــه«  ــک فاجع ــوع »ی ــه از وق ــود ک ــده ب ــت نش فرهنگ دوس
در قبــال آثــار تاریخــِی هــرات هشـــدار دهــد و یــا این کــه 
ــارِ  ــامِ آث ــد تم ــه بگوی ــود ک ــده ب ــخاوتمند نش ــدر س آن ق
ــون دو شــخصیِت تاریخی ـ فرهنگــِی کشــور  ــده پیرام گردآم
ــۀ  ــا هزین ــم را ب ــاِن قدی ــوزۀ خراس ــه ح ــوط ب ــم مرب آن ه

ــاند. ــاپ می رس ــه چ ــت ب دول
ــی را  ــای غن ــتِی آق ــیرین گفتاری و فرهنگ دوس ــه ش این هم
نمی تــوان درک و تأویــل کــرد ُجــز این کــه بــه یــاد بیـــاوریم 
ــرار اســت در  ــیده و ق ــر رس ــه  س ــِت او ب ــِر حکوم ــه عم ک
ســاِل پیــِش رو انتخابــات ریاســت جمهوری برگــزار گــردد. 
ــی  ــا، حرف های ــندیده و دلرب ــای پس ــن حرف ه ــلمًا ای مس
برخاســته از دغدغــۀ انتخابــات اســتند؛ انتخاباتــی کــه بــرای 
ــرد و  ــی ک ــری و چرب زبان ــد دلب ــم بای ــروزی در آن، ه پیـ

هــم تقلــب و رای دزدی.
ــم، غنــی همــان کسی ســت  ــات کــه بگذری از فضــای انتخاب
ــاع،  ــت و اجتم ــگ، سیاس ــخ، فرهن ــه تاری ــش ب ــه نگاه ک
نگاهــی قــوم زده و شوونیســتی اســت. از ایــن فراتــر، نــگاهِ 
او بــه شــمار زندانیــان نیــز از عینــِک قومــی صــورت 
ــاِن کشــور  ــمار زندانی ــد در ش ــه می گوی ــا ک ــرد؛ آن ج می گی
تــوازن وجــود نــدارد و کســانی کــه بــه جــرمِ فعالیت هــای 
تروریســتی دســتگیر می شــوند، بیشــتر متعلــق بــه یــک قــوم 
ــه گوهرشــاد  ــن شــخصیتی ب ــک چنی ــه ی ــد. حــاال چگون ان
ــی ورزد و از  ــق م ــده از او عشـ ــا مان ــاِی به ج ــم و بناه بیگ
نبــوغ ادبــی و عرفانــِی »پیــر هــرات« خواجــه عبــداهلل 

انصــاری پاســداری می نمایــد؟ 
ــوژی قومــِی خــود  ــای غنــی در عرصــۀ سیاســت، ایدیول آق
را بــا آهنــِگ انحصــارِ قــدرت تــا آن جــا نواختــه اســت کــه 
امــروز بخــش اعظــِم جمعیــِت افغانســتان خــود را در آیینــۀ 
ــوهِ  ــه ریشــه های انب ــد ب ــد و ناگزیرن ــده نمی توانن ــت دی دول
تاریخــِی خویــش مراجعــه کننـــد و بــا الهــام از آن، ســرزمین 
و دولــِت گم شــده و رؤیایــِی خــود را طــرح ســازند. 
هزارســتان خواهی،  و  ترکســتان خواهی  خراســان خواهی، 
فقــط یکــی از ایــن واکنش هــا بــه ایدیولــوژی قومــِی آقــای 

غنــی بــوده اســت.
ــال سیاســت  ــار س ــِل چه ــفانه به دلی ــروز متأس ــتاِن ام افغانس
کشــوری  غنــی،  آقــای  قوم گرایانــۀ  حکومــت دارِی  و 
ــا  ــه، زبان ه ــِی جداگان ــای تاریخ ــه حافظه ه ــده ب تجزیه ش
و فرهنگ هــای جداگانــه، نمـــادها و قهرمانــاِن تاریخــِی 
جداگانــه و همچنیــن آرزوهــا و عقده هــاِی جداگانــه اســت. 
افغانســتانی کــه آقــای غنــی در پایــاِن عمــِر حکومــِت خــود 
ــد،  ــل می ده ــاوت تحوی ــای متف ــاکناِن آن از قومیت ه ــه س ب
در  غوطــه ور  و  تجزیه گــرا  مرکزگریــز،  کشوری ســت 
ــه  ــت ک ــی. کشوری س ــای هویت ــی و نزاع ه ــای قوم نفاق ه
ــق  ــوم تعل ــک ق ــه ی ــاد ب ــداهلل و گوهرش ــه عب در آن خواج
ــر  ــه دیگ ــان ب ــرف خ ــان و اش ــحال  خ ــانند و خوش می رس
ــۀ آشــکارِ یــک  ــوم. کشــوری اســت کــه شــاهنامه، گنجین ق
فرهنــگ اســت و پته خزانــه گنجینــۀ پنهــاِن فرهنگــی دیگــر. 
ــا  ــروزِی م ــتِت ام ــۀ متش ــِخ جامع ــای تل ــا  واقعیت ه این  ه
ــر  ــد ســال اخی ــی در چن ــای غن ــاِت ســیاهِ آق و نتیجــۀ اقدام
ــای شــیرین و  ــه حرف ه ــری  ک ــان زه ــی چن اســت؛ اقدامات
ــا  ــد از آن ه ــود نمی توان ــۀ ن ــی در دقیق ــای غن ــۀ آق ریاکاران

ــد! ســم ُزدایی کنـ
 

شیـرین گفتـارِی غنـی 
در پایـان عمـِر حکـومت

خلیل زاد پیش از آن که به جوانب بیرونی مشکل صلح افغانستان بپردازد، بهتر 
است نخست به جوانب داخلِی آن توجه نشان دهد. حکومت فعلی در وضعیتی 
قرار ندارد که بتواند در مدیریت صلح نقشی بازی کند. آقای غنی چنان در انزوای 
کامل قرار گرفته که هیچ نوع اعتماد داخلی را با خود ندارد. او سیاست مداری 
بازنده است. اکثر همکاران و چهره های مطرِح سیاسی افغانستان از او بریده و 
به مخالفش تبدیل شده اند. در چنین وضعیتی، چگونه می توان انتظار داشت که 
مخالفان مسلح و یا حامیان منطقه یِی آن ها به آقای غنی اعتماد کنند؟
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ــارف  ــای مع ــن وزارت ه ــه بی ــی ک براســاس تفاهم نامه ی
و مخابــرات بــه امضــا رســیده، قــرار اســت کــه پــس از 
ایــن تنخــواه آمــوزگاران و کارمنــدان وزارت معــارف از 

طریــق موبایــل پرداخــت شــود.
ــنبه در  ــروز سه ش ــارف دی ــرات و مع ــای مخاب وزارت ه
ــۀ  ــل تفاهم نام ــری در کاب ــترک خب ــت مش ــک نشس ی
ــق تلفن هــای همــراه  پرداخــت تنخــواه معلمــان از طری

ــد. را امضــا کردن
و  مخابــرات  وزارت  تفاهم نامــه،  ایــن  براســاس 
ــه  ــای جداگان ــا امضــای پیمان ه ــی ب ــوژی معلومات تکنال
ــیم«  ــان بیس ــن«، »افغ ــی »روش ــرکت های مخابرات ــا ش ب
ــا پرســونل معــارف را  و »ســالم« متعهــد شــده اســت ت
بایومتریــک کــرده معاشــات معلمــان را پــس از اجــرا از 

ــد. ــت کن ــراه پرداخ ــای هم ــق تلفن ه طری
شــهزاد آریوبــی وزیــر مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی 
ــد بایومتریــک  ــری گفــت کــه رون ــن نشســت خب در ای
ــا 120  ــد 70 ت ــر کارمن ــرای ه ــه ب ــارف ک ــونل مع پرس
افغانــی هزینــه خواهــد داشــت از روزهــای بعــد آغــاز 

خواهــد شــد.
پروســۀ  پایــان  از  پــس  کــه  می گویــد  آریوبــی 
ثبــت بایومتریــک پرســونل معــارف بــا توجــه بــه 
آنکــه گوشــی های همــراه در سراســر کشــور قابــل 
ــرکت از  ــه ش ــق س ــان از طری ــت، معلم ــترس اس دس
ــدون  ــرده و ب ــل ک ــالع حاص ــان اط ــرای معاشات ش اج
ــن  ــت از نزدیک تری ــد توانس ــن خواهن ــت معتمدی دخال

کننــد. دریافــت  معــاش  بانک هــا  نماینده گــی 
از طریــق تلفن هــای  او سیســتم پرداخــت تنخــواه 
همــراه را یــک سیســتم کــم هزینــه و موفــق در منطقــه 
خوانــده گفــت کــه پیــش از ایــن پروســۀ امتحانــی ایــن 
سیســتم در ســه والیــت کشــور بــه موفقیــت اجــرا شــده 

اســت.
ــز  ــارف نی ــر مع ــی وزی ــس بلخ ــر میروی ــان، دکت همچن

ــق  ــان از طری ــواه معلم ــت تنخ ــتم پرداخ ــق سیس تطبی
ــکتور  ــی در س ــک گام اصالح ــراه را ی ــای هم تلفن ه

ــرد. ــوان ک ــارف عن مع
ــراری  ــل برق ــه دلی ــون ب ــه تاکن ــت ک ــی گف ــای بلخ آق
سیســتم های ســنتی پرداخــت تنخــواه همچــون سیســتم 
معتمــدی معاشــات ســر وقــت بــه دســترس معلمــان و 
پرســونل معــارف در نواحــی دور دســت نرســیده و در 
ــاز از  ــر مج ــای غی ــف پول ه ــای مختل ــه نام ه ــیر ب مس

ــد. ــت می ش ــوزگاران دریاف آم
او سیســتم ســنتی معتمــدی در اجــرای معاشــات را 
ــالش  ــه وزارت  در ت ــت ک ــته گف ــر ندانس اصالح پذی
ــق  ــا تطبی ــده و ب ــر آم ــن سیســتم ب حــذف تدریجــی ای
ــق  ــا سیســتم پرداخــت تنخــواه از طری ــی« ی ــل من »مبای
تلفــن می خواهــد رونــد اجــرای آن را تســریع ببخشــد.
ــه گفتــۀ او،  ــه ب ــرو را ک ــای بلخــی ده ســال پیش آق
ــروز  ــرای ب ــی ب ــاد شــده اســت، فرصت ــارف ی ــۀ مع ده
ــد  ــده تأکی ــارف خوان ــاری ســازی مع اصالحــات و معی
کــرد کــه برنامه هــای مختلــف اصالحــی در ایــن 

ــد. ــد ش ــه خواه ــت گرفت وزارت روی دس
معیــاری  از  هــر چنــد  معــارف  وزارت  سرپرســت 
ــودن معــارف افغانســتان در ســطحی کــه کشــورهای  نب
همســایه قــرار دارنــد، انتقــاد کــرد امــا گفــت بــا سیســتم 
ــارف  ــده، مع ــازار ش ــروزه وارده ب ــه ام ــی ک تکنالوژیک
افغانســتان بــدون آنکــه یــک مســیر طویــل بــرای 
معیــاری شــدن را بپیمایــد، می توانــد بــه انکشــاف 

ــد. ــت یاب دس
ــان  ــواه معلم ــت تنخ ــد پرداخ ــه رون ــت ک ــی اس گفتن
ــه  ــت ب ــده اس ــی ش ــو بانک ــن س ــه ای ــدی ب ــه از چن ک
دلیــل کمبــود دسترســی مــردم در ســاحات دور دســت 
ــن در  ــت معتمدی ــث دخال ــا باع ــی بانک ه ــه نماینده گ ب
ــکته گی های جــدی  ــاد و س ــا فس ــده و ب ــد ش ــن رون ای

مواجــه اســت.

ایتــالف احــزاب سیاســی می گویــد: در مراکــزی 
ــود  ــت نگاری وج ــتفاده از انگش ــکان اس ــه ام ک

نــدارد، بایــد آرای آن باطــل اعــالم گــردد. 
ــم  ــور، از تصمی ــی کش ــزاب سیاس ــالف اح ایت
حکومــت و کمیســیون انتخابــات در رابطــه 
در  انگشــت نگاری  سیســتم  از  اســتفاده  بــه 
انتخابــات مجلــس نماینــده گان، اســتقبال کرده و 
ــه  ــد در مراکــزی ک ــا، از کمیســیون می خواهن ام
ــود،  ــتفاده نمی ش ــت نگاری اس ــتم انگش از سیس

ــردد. ــالم گ ــل اع آرای آن باط
ــنبه )1۴  ــروز ش ــی، دی ــزاب سیاس ــی اح ایتالف
ــا نشــرخبرنامه یی، اســتفاده از سیســتم  میــزان( ب
را  پارلمانــی  انتخابــات  در  انگشــت نگاری 
ــا در  ــد: ام ــته می گوی ــوب« دانس ــرفت خ »پیش
انگشــت نگاری،  اســتفاده  چگونه گــی  مــورد 
پیشــنهاداتی را بــه کمیســیون انتخابــات داده انــد.
در اعالمیــه ایــن ایتــالف آمــده اســت: »اســتفاده 
و  شــهرها  در  انگشــت نگاری  تکنالــوژی  از 
ــود دارد،  ــت وج ــه انترن ــی ک ــز و محالت مراک
بایــد بــه صــورت آنالیــن باشــد؛ زیــرا اســتفاده 
ــراری و  ــی از آرای تک ــوج بزرگ ــا م ــن ب آفالی
باطــل روبــرو شــده کــه تصفیــه آن باعــث 

می شــود«. زیــاد  دشــواری های 
ــل  ــتار باط ــی خواس ــزاب سیاس ــان؛ اح هم چن
اعــالم شــدن آرای آن مناطقــی انــد کــه در 
از  رای دهنــده گان  شناســایی  بــرای  آن جــا 

نمی شــود. اســتفاده   « »انگشــت نگاری 
کــه  می گوینــد  سیاســی  احــزاب  ایتــالف 
ــای  ــی و نهاده ــزاب سیاس ــران اح ــور ناظ حض
مدنــی در »تفتیــش صندوق هــای کــه در آن 
ــه  ــای ک ــود دارد و صندوق ه ــراری وج رای تک
ــتگاه  ــار از دس ــا آم ــاوت ب ــداد آرای آن متف تع

ــت. ــی اس ــت« حتم ــک اس بایومتری
ــس  ــت، عک ــان انگش ــت نش ــزاب، ثب ــن اح ای
رای دهنــد و شــناس نامه  فــرد رای دهنــده را 
ــد  ــب ضــروری می دانن ــری از تقل ــرای جلوگی ب
بــرای آن عــده  از کمیســیون می خواهنــد  و 
ــی  ــرایط رای ده ــد ش ــه واج ــهروندانی ک از ش
هســتند؛ امــا ثبــت نــام نکرده انــد، ســهولت های 
الزم را بــرای شــرکت در انتخابــات فراهــم کنــد.
ــراد  ــن اف ــه ای ــد ک ــد می کنن ــزاب تأکی ــن اح ای

ــی  ــان رای ده ــش را در زم ــت خوی ــد هوی بای
تثبیــت نماینــد و واجــد شــرایط راهی دهــی 

ــند. باش
ایتــالف احــزاب سیاســی هشــدار داده انــد، 
ــت  ــان ثاب ــرای آن ــیون ب ــه کمیس ــی ک در صورت
نســازد کــه جلــو آرای تکــراری و تقلبــی گرفتــه 

ــرد. ــد ک ــول نخواهن ــه را قب ــده، پروس ش

ــزاب  ــه  اح ــت ک ــده اس ــر ش ــۀ ذک در خبرنام
ــان هــای سیاســی یکســال قبــل به خاطــر  وجری
ــود  ــای خ ــفاف طرح ه ــات ش ــزاری انتخاب برگ
ــلیم  ــات تس ــت وکمیســیون انتخاب ــه حکوم را ب
ــات  ــتم انتخاب ــر سیس ــامل تغیی ــه ش ــد ک کرده ان
ــت  ــال(، انگش ــل انتق ــه »ام دی آر« ) رای قاب ب
از  موثــر  نظــارت  و  رای دهنــده گان  نــگاری 
ــون  ــه اکن ــت ک ــر می گرف ــات را در ب روندانتخاب
بــا گذشــت چندیــن مــاه مســاله انگشــت نگاری 
ــورد  ــی در م ــا نکات ــت، ام ــرده اس ــول ک را قب

ــه آن اشــاره شــود . ــد ب ــه بای اســت ک
از ســویی هــم، مســووالن در کمیســیون مســتقل 
انتخابــات می گوینــد کــه تمــام دســتگاه های 

انگشــت نگاری و وســایل تکمیلــی آن بــه دفتــر 
مرکــزی ایــن کمیســیون رســیده اســت. 

ســخنگوی  معــاون  ابراهیمــی،  عبدالعزیــز 
کمیســیون انتخابــات گفتــه کــه 22 هزار دســتگاه 
ــی آن  ــایل تکمیل ــا وس ــراه ب انگشــت نگاری هم
ــات رســیده اســت. ــز کمیســیون انتخاب ــه مرک ب
آقــای ابراهیمــی افــزود 1۸ هــزار دســتگاه دیگــر 
ــه  ــزان، ب ــیزدهم می ــخ س ــت نگاری به تاری انگش
ــل  ــات در کاب ــیون انتخاب ــزی کمیس ــر مرک دفت
ــار  ــدود چه ــه  ح ــی ک ــت. در حال ــیده اس رس
انگشــت نگاری در نخســتین  هــزار دســتگاه 

ــود. ــه کشــور رســیده ب ــه ب محمول
ــه  ــود ک ــان می ش ــی بی ــارات در حال ــن اظه ای
برخــی از نهادهــای ناظــر انتخاباتــی بــا اشــاره به 

ــتفاده  ــای الزم اس ــدم آماده گی ه ــا و ع چالش ه
ــش  ــات پی ــت نگاری در انتخاب ــتم انگش از سیس

ــد.  ــی کرده ان ــراز نگران رو اب
ــیون  ــه کمیس ــد ک ــد می کنن ــای تاکی ــن نهاده ای
ــرای اســتفاده  ــی ب ــات آماده گی هــای الزم انتخاب
ــت  ــات را روی دس ــت نگاری در انتخاب از انگش

نــدارد. 
۳۵ حــزب سیاســی کوچــک و بــزرگ با تشــکیل 
ــات خواســتند کــه  ایتــالف، از کمیســیون انتخاب
ــی،  ــای مدن ــام احــزاب سیاســی و نهاده ــه تم ب
حــق نظــارت کامــل بــه »ســرور و دیتــای 

ــد. ــزی« بده مرک

وزارت معارف: 

مـوبایل  طـریق  از  آمـوزگاران  تنخـواه 
مـی شود پـرداخت 

ایتالف احزاب سیاسی:

بدون استفاده از انگشت نگاری 
یک رای هم قابل قبول نیست

ابوبکر صدیق
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این کــه چــرا بــا گذشــت بیــش از 
سیاســِی  حیــاِت  از  ســال  شــانزده 
تــا   2001 ســال  از  کشــور  نویــِن 
ــر  ــت داری ب ــه حکوم ــا آن ک ــون ب اکن
اصــل تفکیــک قــوا )قــوۀ مجریــه، 
ــتوار  ــه( اس ــوۀ مقنن ــه، ق ــوۀ قضایی ق
اســت، مــا تــا هنــوز موفــق بــه تحقــِق 
حکومــت دارِی خــوب کــه پیش شــرط 
رشــد و توســعۀ اقتصادی ـ اجتماعــی 
برعکــس،  و  نشــده ایم  می باشــد، 
فســاد سیاســی و فســاد اداری در ایــن 
مــدت نهادینــه شــده و نــامِ افغانســتان 
در صــدر فهرســِت کشــورهای فاســد 
ــت  ــی  اس ــه؛ پرسش ــرار گرفت ــان ق جه
ــۀ افغانســتانی هاِی آگاه و  ــزد هم ــه ن ک

ــت.  ــرح اس ــاع مط ــر اوض ــر ب ناظ
جملــه  از  زیــادی  عوامــل 
بی حدوحصــِر  صالحیت هــای 
داشــتن  قــرار  رییس جمهــور، 
ــوا،  رییس جمهــور در رأس هــر ســه ق
مداخلــۀ کشــورهای کمک کننــده در 
برنامه هــای کاری حکومــت بــه شــمول 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  امــور 
ــه  ــی ک ــگ و ناامن ــداوم جن به عــالوۀ ت
ــق  ــری و تطبی ــت سراس ــِع حاکمی مان
قانــون شــده، در بحــث افزایــش فســاد 
ــت داری  ــِق حکوم ــدم تحق اداری و ع
ــه  ــن ب ــه پرداخت ــد ک ــوب دخیل ان خ
آن را بــه یــک فرصــِت دیگــر واگــذار 
ــا این کــه چــرا پارلمــان  ــم. و ام می کنی
بــه عنــوان قــوۀ مقننــه کــه مســوولیت 
ــۀ  ــرای کابین ــراد شایســته ب انتخــاب اف
از  نظــارت  مکلفیــت  و  حکومــت 
عملکــرد حکومــت را بــه عهــده دارد و 
ــه  ــت کابین ــای بی کفای ــد اعض می توان
ــور  ــه شــمول شــخص رییس جمه را ب
برکنــار کنــد، نتوانســته در راســتای 
بــه  اجراییــه  قــوۀ  سمت وســودهِی 
ــا  ــارزه ب ــوب و مب ــت داری خ حکوم
فســاد اداری موثریــت داشــته باشــد و 
برعکــس، خــود بــه یــک منبــع فســاد 
مبــدل شــده و در طــول چهــارده ســال 
ــِم  ــالِت مه ــن رس ــام ای ــر در انج اخی
ــد  ــت، بای ــده اس ــاه آم ــی اش کوت مل
مــورد کنــکاش و  توجــه قــرار گیــرد. 
ــت و  ــل، فرص ــا و عوام ــدام زمینه ه ک
ــه پارلمــان فراهــم ســاخته  مجــال را ب
اســت تــا بــه جــای مهــار فســاد خــود 

ــود؟  ــدل ش ــاد مب ــل فس ــه عام ب
کشــور  اداری  فســاد  در  »پارلمــان 
ــدان  ــۀ جاوی ــهم کالن دارد« روزنام س
دهــم آبــان 1۳۸9 ، »در دولــت داری 
ــه دارد از  ــان وظیف ــک، پارلم دموکراتی
قــوۀ مجریــه نظــارت کنــد. قــوۀ مجریه 
بــه دلیــل قــدرِت بی حدوحصــرش 

ــاد دارد.  ــری و فس ــه خودس ــل ب تمای
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه پارلمان 
ــذاری،  ــت قانون گ ــر صالحی ــالوه ب ع
ــود  ــا می ش ــز اعط ــارت نی ــدرت نظ ق
ــرد.  ــر نظــر بگی ــه را زی ــوۀ مجری ــا ق ت
ــا در ایــن ســرزمین، پارلمــان خــود  ام
ــده  ــدل ش ــاد ب ــد فس ــع تولی ــه منب ب
هشــت  روزنامــۀ  بابــک/  اســت«. 

صبــح/ 1۳.۴.96
از این کــه قــرار اســت دو تــا کمتــر از 
ســه مــاهِ دیگــر یــک پارلمــاِن جدیــد 
در کشــور بــه کار آغــاز کنــد، ایجــاب 
می کنــد روی عوامــل و زمینه هایــی 
کــه ایــن نهــاد یعنــی پارلمــان را 
ــرای  ــذاری ب ــوولیت قانون گ ــه مس ک
افــراد  انتخــاب  حکومــت داری، 
شایســته بــرای کابینــۀ حکومــت و 
را  حکومــت  عملکــرد  از  نظــارت 
ــا  ــده دارد ت ــه عه ــون ب ــاس قان براس
جلــوی مفســد شــدن حکومــت را 
ــل  ــوان یــک نهــاد دخی ــه عن ــرد، ب بگی
در فســاد مبــدل کــرده، تبصــره داشــته 
ــن  ــاختن ای ــن س ــرا روش ــیم؛ زی باش

زمینه هــا و از میــان برداشــتِن آن هــا 
را  مــا  زیــادی  حــد  تــا  می توانــد 
در داشــتن یــک پارلمــان موفــق و 
ــروری  ــر ض ــک ام ــه ی ــد ک غیرمفس
ــوب  ــت داری خ ــق حکوم ــرای تحق ب

می باشــد، کمــک کنــد. 
بی قیدوشــرط  صالحیــت  1ـ 
طرزالعمــل  وزیــران:  برکنــاری 
خصــوص  در  پارلمانــی  داخلــِی 
ــرط دارد  ــک پیش ش ــتیضاح وزرا ی اس
ــتیضاح از  ــت اس ــا درخواس ــه همان ک
جانــب 20 درصــد ُکِل اعضــا می باشــد. 
بایــد  منطــق  براســاس  درحالی کــه 
ــان  ــی پارلم ــای دایم ــی از کمیته ه یک
کــه مســوولیت نظــارت بــر کارکردهای 
دارد،  عهــده  بــه  را  وزارت   همــان 
در  را  وزیــر  کوتاهــِی  و  بی کفایتــی 

انجــام تعهداتــش )در تطبیــق پــالن 
ــوده  ــش ب ــد توان ــه در ح کاری اش ک
ــاد  ــا فس ــت و ی ــل غلف ــه دلی ــی ب ول
کوتــاه آمــده و یــا مرتکب سوءاســتفاده 
ــده  ــوی اش ش ــای وظیف از صالحیت ه
ــناد  ــا اس ــتند ب ــورت مس ــت( به ص اس
ــۀ  ــه جلس ــده ب ــی های انجام ش و بررس
ارایــه  هژده گانــه  کمیته هــای  اداری 
ــه در  ــور همه جانب ــد از غ ــا بع ــد ت کن
ــس  ــه مجل ــر ب ــی وزی ــورد فراخون م
غــرض اســتیضاح تصمیــم گرفتــه 

ــود. ش
و امــا بــا تأســف آن چنانــی کــه نحــوۀ 
ــر  ــک وزی ــه ی ــاد ب ــای رای اعتم اعط
ــت  ــه می بایس ــت ک ــنهادی حکوم پیش
ــا فشــردۀ  ــۀ خالصــه ی ــای ارای ــر مبن ب
منطقــی،  و  علمــی  پالیســی  یــک 
برنامــۀ  و  عملــی  اســتراتیژی های 
ــت  ــه وضعی ــر ک ــب وزی ــل از جان عم
حاکــم در ســکتور مربوطــه و خالهــای 
ــازد و  ــال س ــی را برم ــی های قبل پالیس
ــداف  ــق اه ــکالت و تحق ــالح مش اص
ســکتور خدماتــی مربوطــه را آدرس 

کنــد، مقیــد می بــود؛ بحــث مــورد 
ــت  ــرار دادن و رد صالحی ــتیضاح ق اس
وزرا نیــز بــر مبنــای منطقــی کــه 
ــق و مســتند  ــی دقی ــک ارزیاب ــا ی همان
کارکرده گــی، تغافــل یــا کوتاهــی و یــا 
هــم سوءاســتفاده از صالحیت هــای 
وزیــر  یــک  جانــب  از  وظیفــوی 
می باشــد، اســتوار نبــوده بــل برحســب 
ــم شــخصِی وکال انجــام  ــل و تصمی می

می شــود. 
ایــن امــر باعــث شــده کــه اگــر 
ــالن  ــخصی وکی ــل ش ــه می ــران ب وزی
ــا  ــر آن ه ــورد نظ ــراد م ــد )اف کار نکنن
را مقــرر نکننــد، در به دســت آوردن 
پروژه هــای  دیگــر  و  قراردادهــا 
شــخصِی پــول آور آن هــا را کمــک 
نکننــد( برطــرف شــوند؛ چنان چــه 

ــاد از  ــت آوردن رای اعتم ــرای به دس ب
ــد  ــالش می ورن ــران ت ــز وزی ــا نی آن ه
طــرق  از  را  وکیــالن  رضایــت  تــا 

آورنــد.  به دســت  مختلــف 
2ـ مصوونیــت قضایــی وکال: مبنــای 
فســلفی مصونیــت قضایی یــی کــه 
در قانــون اساســی از آن تذکــر بــه 
ــرف وکال را  ــت، ص ــده اس ــل آم عم
زمــان  در  اظهارات شــان  برابــر  در 
تصــدی وظیفــه در پارلمــان، مصونیــت 
ایــن  این کــه  یعنــی  اســت؛  داده 
مصوونیــت صــرف درمــورد گفتــار 
وکال قابــل تطبیــق اســت، نــه در برابــر 
فراقانونــی  عملکردهــای  و  کــردار 
از جملــه جــرم و جنایــت، فســاد 
ــن  ــه وط ــت ب ــی، خیان اداری و سیاس
ــری  ــا معامله گ ــی ی ــه جاسوس از جمل
ســفارت خانه های  و  اســتخبارات  در 

ــی.  خارج
ــن  ــم، در ای ــاهد بودی ــه ش ــا جایی ک ت
پارلمــان  دوازده ســالۀ  کارِی  مــدت 
وکال  از  تعــدادی  بارهــا  آن کــه  بــا 
غیرقانونــی  اعمــال  ارتــکاب  بــه 
تــا ســرحد قاچــاق مــواد مخــدر، 
آدم ربایــی، غصــب زمیــن و غیــره 
متهــم شــدند و علیــه تعــدادی از آن هــا 
پرونده هایــی در لوی ســارنوالی هــم 
ترتیــب شــد، ولــی مــا شــاهد محاکمــه 
ــه  ــبت ب ــان نس ــای پارلم ــدِن اعض ش
اتهام هــای  و  قانونــی  تخطی هــای 
ــل  ــاد اداری، قت ــه فس ــنگین از جمل س
ــن و امــالک  ــی، غصــب زمی و آدم  ربای
غیرقانونــی  تجارت هــای  و  عامــه 

نبوده ایــم.
3ـ نظــارت بــر عملکــرد حکومــت: 
ایــن یکــی از میکانیزم هایــی اســت کــه 
ــف  ــد در مکل ــادی می توان ــا حــد زی ت
ســاختن حکومــت بــه ارایــۀ خدمــات 
بــه مــردم و موفــق ســاختن حکومــت 
ــش  ــی، نق ــای انکشــافی مل در برنامه ه
خــوب داشــته باشــد. اگــر مــا پارلمانی 
داشــته باشــیم کــه توانایــی مســلکی و 
علمــی تحلیــل عملــی بــودن و منطقــی 
اســتراتیژی ها  و  )پالیســی ها  بــودِن 
ــا و  ــاز مندی ه ــی نی ــق ارزیاب ــد طب بای
ــد  ــن گردن ــه تدوی ــای جامع واقعیت ه
اســتراتیژی های  آن  تطبیــق  بــرای  و 
عملــی و قابــل انعطــاف در طــول 

زمــان، تدویــن شــده باشــد( پالیســی ها 
ــای  ــۀ برنامه ه ــد و هم ــته باش را داش
ســکتورهای  و  حکومــت  ملــی 
و  به صــورت جمــع  را  آن  ماتحــِت 
به صــورت انفــرادی مــورد غــور و 
ــادوش  ــد دوش ــرار داده و بع ــق ق تعم
بــا حکومــت تطبیــق هریــک برنامه هــا 
ــط  ــای ذیرب ــب وزرات خانه ه را از جان
مــا  دهــد،  قــرار  پیگیــری  مــورد 
در حکومــت داری خــوب تــا حــد 
صــرف  می بودیــم.  موفــق  زیــادی 
بــا چنیــن یــک برنامــۀ پیگیــری از 
تطبیــق پالیسی هاســت کــه نظــارت 
بــر عملکــرد حکومــت معنــا پیــدا 
می کنــد و جلــو ضیــاع منابــع و فســاد 
ــا  ــی ت ــاد سیاس ــا فس ــراه ب اداری هم
ــد.  ــده می توان ــه ش ــادی گرفت ــد زی ح

چگونه 
می توان 

یک پارلماِن 
سالم 

و موفق 
داشت؟

داكتر خواجه قمرالدین صدیقی 

بخش نخسـت

   عوامل زیادی از جمله صالحیت های بی حدوحصِر رییس جمهور، قرار داشتن رییس جمهور در رأس هر سه 
قوا، مداخلۀ کشورهای کمک کننده در برنامه های کاری حکومت به شمول امور انتخابات ریاست جمهوری 
به عالوۀ تداوم جنگ و ناامنی که مانِع حاکمیت سراسری و تطبیق قانون شده، در بحث افزایش فساد اداری و 
عدم تحقِق حکومت داری خوب دخیل اند که پرداختن به آن را به یک فرصِت دیگر واگذار می کنیم. و اما این که 
چرا پارلمان به عنوان قوۀ مقننه که مسوولیت انتخاب افراد شایسته برای کابینۀ حکومت و مکلفیت نظارت از 
عملکرد حکومت را به عهده دارد و می تواند اعضای بی کفایت کابینه را به شمول شخص رییس جمهور برکنار 
کند، نتوانسته در راستای سمت وسودهِی قوۀ اجراییه به حکومت داری خوب و مبارزه با فساد اداری موثریت 
داشته باشد و برعکس، خود به یک منبع فساد مبدل شده و در طول چهارده سال اخیر در انجام این رسالِت 
مهِم ملی اش کوتاه آمده است، باید مورد کنکاش و  توجه قرار گیرد. کدام زمینه ها و عوامل، فرصت و مجال را 
به پارلمان فراهم ساخته است تا به جای مهار فساد خود به عامل فساد مبدل شود؟
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فولکلور در ادبیات کشـورهای مختلـف، زمانی متولد 
می شـود کـه انسـانی خود را بـا حیوانـات، درختان یا 
اشـیای بی جـان مقایسـه کنـد، یـا در قصه ها بـه آن ها 
تبدیـل شـود و توصیـف آن هـا را در دل داسـتان قرار 

دهد.
تبدیـل شـدن به فرد یـا چیزی دیگـر در ادبیات مدرن 
نیـز جایـگاه ویژه یـی دارد کـه به افـراد و نویسـنده ها 
کننـد  خیال پـردازی  بی نهایـت  تـا  می دهـد  اجـازه 
ببرنـد.  و خواننـده را بـه هـر جایـی کـه بخواهنـد 
غیرقابـل  و  پیچیده گـی  نوشـته ها  گونـه  ایـن  در 
پیش بینـی بـودن تخیـل نویسـنده، نوعـی هویـت بـه 
سـیر داسـتان می دهد که بیشـتر اوقـات ابتـدا و پایان 

می کنـد.  ایجـاد  مخاطـب  بـرای  سـرگرم کننده یی 
در این جـا بـه روایـت سـایت »لیسـت ورس« چنـد 
نمونـه از معروف تریـن فولکلورهـای ادبیـات جهـان 
تبدیل هـای  خاطره انگیزتریـن  بهتـر،  عبـارت  بـه  و 
می کنیـم. مـرور  نویسـنده ها  تخیـل  در  را  انسـان ها 

آلیس در سرزمین عجایب
ایـن کتـاب یکـی از معروف تریـن کتاب هـای ادبیات 
کـودک محسـوب می شـود و  داسـتان خیالـی سـفر 
دختـری بـه نـام آلیس را تعریـف می کند که بـه دنبال 
خرگـوش سـفیدی بـه سـوراخی در زمین مـی رود و 

در آن جـا بـا ماجراهـای عجیبـی روبه رو می شـود.
داسـتان کامـاًل اتفاقـی آغـاز می گـردد و بـا تمایـل 
و  کوچـک  دری  از  عبـور  بـرای  آلیـس  کودکانـۀ 
ورود بـه باغـی پـر از گل ادامـه می یابـد. آرزوهـای 
دور از حقیقتـی کـه محقـق می شـوند و موجـودات 
عجیبـی کـه در آن سـرزمین حضـور دارنـد، ادبیـات 
خیال پـردازی داسـتان را شـکل می دهنـد و مفاهیمـی 
عمیـق را در قالب داسـتانی کودکانه بیـان می کنند. در 
ایـن داسـتان همیشـه مخاطـب درگیر بزرگ شـدن و 
کوچـک شـدن آلیس و تبدیل انسـان ها بـه موجودات 

اسـت. عجیب 
 

ساحره
سـاحره یـا خون آشـام زنـی شـاعر اسـت کـه در بدن 
مـاری ظاهر می شـود تا زنـی زیبا را شـکار کند، ولی 
خـودش گرفتـار سـحر می شـود و تبدیـل به انسـانی 
معمولـی می شـود. خون آشـام حاال عاشـق مـردی می 
شـود کـه تمـام زنده گـی پـس از ایـن اتفـاق را زیـر 
تاثیـر قـرار می دهـد. در حقیقـت نویسـنده بـا الهام از 
قصـۀ آدم و حـوا خواسـته قصه یـی متفـاوت تعریف 

کنـد کـه تنهـا مخاطـب را سـرگرم می کند.
 

اونس و پادشاه آینده
رمانـی ایتالیایـی مربـوط بـه رم باسـتان و شـاه آرتور 
کـه واقعیت را بـا فانتزی و خیال درهم آمیخته اسـت. 
در ایـن داسـتان تبدیل شـدن به یک شـخصیت دیگر 
بـه خواننـده ایـن نکتـه را گوشـزد می کند کـه دربارۀ 

دیگـران بهتر قضـاوت کنند.
در قصـۀ وایـت، دگردیسـی و تبدیـل در یـک سـری 
مراحـل تکامـل بشـری یـک رونـد آموزشـی توضیح 

داده می شـود. مرلیـن جادوگـر، آینـدۀ پسـربچه یی را 
پیش بینـی می کنـد که قرار اسـت پادشـاه شـود. برای 
این کـه ایـن حادثـه اتفـاق بیافتـد، مرلیـن بـه انـواع 
و اقسـام حیوانـات تبدیـل می شـود. در هـر تبدیـل 
داسـتانی متفـاوت و درسـی بـرای مخاطـب تعریـف 

می شـود کـه نوعـی آمـوزش زنده گـی اسـت.
  

ادیسه
ادیسـه سرگذشـت بازگشـت یکـی از سـران جنـگ 
ایتیـکا  فرمـان روای  الیـس(  یـا  )ادیسـیوس  تـروا 
می باشـد. در ایـن سـفر کـه بیـش از بیسـت سـال به 
درازا می انجامـد، ماجراهـای مختلـف و خطیری برای 
وی و همراهانـش پیـش می آید. در نهایت ادیسـیوس 
کـه همـه گان گمـان می کردند کشـته شـده، بـه وطن 
خود بازگشـته و دسـت متجاوزان را از سرزمین و زن 

و فرزنـد خـود کوتـاه می کنـد.
ادیسـه ده سـال از وطن خود دور بوده و در سـفرهای 
متعـدد چهـره اش تغییـر یافته اسـت. در بازگشـت به 
خانـه بـا کسـانی روبـه رو می شـود کـه قصـد تصرف 
خانـه و کاشـانه اش را دارنـد. پیرمـرد قصـه وقتـی به 
مـردی جـوان تبدیـل می شـود که قـرار اسـت خانه و 

خانـوادۀ خـود را از دسـت اشـغال گران پـس بگیرد.
 

دکتر جکیل و آقای هاید 
در ایـن رمـان دکتـر جکیل، کـه به مبحـث دوگانه گی 
شـخصیت عالقه منـد اسـت، دارویی بـرای جدا کردن 
از  می سـازد.  انسـانی اش  بـد  و  خـوب  جنبه هـای 
جنبه هـای بـد، فردی بـه نام آقـای هاید پدیـد می آید 
کـه دسـت به اعمـال جنایت بـار و حتـا قتـل می زند.
در پایـان دکتـر جکیل که دیگر نه قـادر به کنترل آقای 
هایـد اسـت و نـه می توانـد از این قالب خارج شـده، 
بـه صـورت اصلـی خـود یعنـی دکتـر جکیـل درآید، 
خودکشـی می کنـد. ایـن رمـان کشـمکش درونـی بد 
و خـوب هـر انسـان را بـه تصویـر می کشـد. سـبک 
نوشـتاری رمـان، بسـیار جـذاب و غنـی اسـت و بـه 
عنـوان مرجعی مهـم در مبحث دوگانه گی شـخصیت 
از آن یـاد می شـود. سرگذشـت دکتـر جکیـل و آقای 
فلـم  نمایش صحنه یـی،  چندیـن  الهـام  منبـع  هایـد، 

سـینمایی و قطعـۀ موسـیقی بوده اسـت.
 

مسخ 
ایـن رمـان سرگذشـت انسـانی اسـت کـه تـا وقتـی 
می توانسـت فـردی مثمـر ثمـر بـرای خانـوادۀ خـود 
باشـد و در رفـع نیازهـای آنـان بکوشـد، بـرای آنـان 
بـه  امـا همیـن کـه  اسـت،  عزیـز و دوست داشـتنی 
بـه  قـادر  دیگـر  و  می شـود  افتـاده  کار  از  دالیلـی 
تامیـن نیازهـای خانـواده نیسـت، نـه تنهـا عـزت و 
احتـرام خـود را از دسـت می دهـد، بلکـه بـه مـرور 
بـه موجـودی بی مصـرف، مورد تنفـر خانـواده و حتا 

مضـر تنـزل پیـدا می کنـد.
ایـن خانـواده، سـمبول جامعه یـی اسـت کـه نسـبت 
بـه افـراد ضعیـف و ناتـوان بی رحـم اسـت و آن هـا 
را مضـر و مخـل بـرای خـود می بینـد و از انسـان ها 

فرصـت انجـام کوچک تریـن کارهـا را دریـغ می کند 
کـه شـاید بتواننـد منشـا کارهـای بـزرگ در آینـده 
شـوند. هـر لحظـه زنده گـی بـرای شـخص اول ایـن 
رمـان و اطرافیانـش غیـر قابـل تحمل تـر می شـود تـا 
جایـی کـه دیگـران و حتا خود او نیز، از سـر شـوق، 

لحظه هـا را بـرای رسـیدن بـه مـرگ مـی شـمارند.
 

متامورفوسیس  
متامورفوسـیس بـه معنـای تغییر شـکل و دگردیسـی 
تاریـخ  توصیـف  در  التیـن  شـاعرانۀ  روایـت  یـک 
جهـان، از زمـان خلقـت هسـتی تـا دوران زمامداری 
کـه در طـی  خدای گونـۀ ژولیـوس سـزار می باشـد 
پانـزده کتـاب جداگانه و توسـط شـاعر نامـدار رومی 
ـ  اسـطوره یی  قالبـی  و  چهارچـوب  در  و  اوویـد 

تاریخـی سـروده شـده  اسـت.
ایـن اثر بیشـتر از تمامی آثار کالسـیک در طول قرون 
وسـطا، بـر فرهنـگ غربـی تأثیـر نهـاده و نفـوذ آن بر 
جنبه هـای مختلـف ایـن فرهنگ، عمیق بـوده و تداوم 
و  منبـع  عنـوان  بـه  هم چنیـن  اثـر  ایـن  یافته اسـت. 
مرجعـی محبـوب برای شـناخت اسـاطیر یونانی باقی 

اسـت. مانده 

بزرگ ترین 
خیال پردازی  های 
نویسنده گان 

جهان
ساحره یا خون آشام زنی 

شاعر است که در بدن ماری 
ظاهر می شود تا زنی زیبا 
را شکار کند، ولی خودش 

گرفتار سحر می شود و تبدیل 
به انسانی معمولی می شود. 
خون آشام حاال عاشق مردی 

می شود که تمام زنده گی پس 
از این اتفاق را زیر تأثیر قرار 
می دهد. در حقیقت نویسنده 
با الهام از قصۀ آدم و حوا 
خواسته قصه یی متفاوت 

تعریف کند که تنها مخاطب 
را سرگرم می کند



ــد  ــل متح ــازمان مل ــزارش س ــن گ ــر آخری ــا ب بن
دربــارۀ اوضــاع افغانســتان، شــمار افــراد غیرنظامــِی 
ــی  ــا و حمــالت انتحــاری و در پ ــه در درگیری ه ک
بمب گــذاری در موترهــا یــا مراکــز پُرجمعیــت 
ــش  ــم گیری افزای ــور چش ــه ط ــوند، ب ــته می ش کش

ــه اســت. یافت
در پــی حمــالت ســنگین نیروهــای طالبــان در 
روزهــای گذشــته، شــمار زیــادی از نیروهــای 
پولیــس افغانســتان جانباختــه  اند. در والیــت وردک، 
در غــرب کابــل، طالبــان در جاده یــی کــه بــه 
ــا پایتخــت  ــی ب ــل ارتباط ــی می شــود، پ ــل منته کاب
افغانســتان را منفجــر کردنــد. گواهــان عینــی از 
ــر  ــن انفجــار خب ــس از ای ــد ســاعته پ ــری چن درگی

ــد. داده ان
ــک  ــه ی ــوم ب ــا هج ــان ب ــای طالب ــنبه نیروه روز ش
ــوران  ــن از مام ــت کم 10 ت ــی دس ــاختمان دولت س
پولیــس افغانســتان را کشــتند. عــالوه بــر ایــن 
ــرق  ــای ب ــس و پایه ه ــی پولی ــتگاه های بازرس ایس
ــب  ــان تخری ــه توســط نیروهــای طالب ــن منطق در ای

ــدند. ش
درخواست کمک از دولت

از  در حمایــت  دولــت  عملکــرد  از  شــکایت ها 
غیرنظامیــان و نیروهــای پولیــس افغانســتان افزایــش 
ــه  ــس از حمل ــربازان پ ــی از س ــت. یک ــه اس یافت
بــرای  درخواســت  دربــارۀ  وردک  والیــت  بــه 
کمک هــای دولتــی بیشــتر نوشــته اســت: »نیروهــای 
پولیــس افــراد زیــادی را در اینجــا از دســت داده انــد. 
ــه اینجــا رســیدیم  ــرای کمــک ب ــا ب هنگامــی کــه م
ــود.  ــده ب ــیان تســخیر ش ــه توســط شورش کل منطق
ــای  ــرای حفاظــت از نیروه ــی ب ــچ اقدام ــت هی دول
ــد  ــور بای ــد. چط ــام نمی ده ــش انج ــس و ارت پولی

ــرد؟« ــت ک ــی خدم ــن دولت ــرای چنی ب
طبــق تخمیــن نیروهــای آموزشــی و پشــتیبانی 
ناتــو، مســتقر در افغانســتان حــدود 1۴ درصــد 
ــرار  ــان ق ــرل طالب ــت کنت ــتان تح ــاک افغانس از خ
دارد. گزارش هــای دیگــر حاکــی از آن انــد کــه 
تروریســتان می تواننــد در نزدیــک بــه 70 درصــد از 

والیت هــای کشــور آزادانــه حرکــت کننــد.
کشــته شــدن بیــش از هــزار غیرنظامــی در چنــد 

ه ما
ــدید  ــش ش ــه افزای ــبت ب ــد نس ــل متح ــازمان مل س
شــمار کشته شــده گان غیرنظامــی در افغانســتان ابــراز 

نگرانــی کــرده اســت. در آخریــن گــزارش ســازمان 
ملــل دربــارۀ اوضــاع افغانســتان کــه منتشــر شــده از 
ــه  ــی« ســخن رفت ــد شــمار غیرنظامیان »رکــورد جدی
کشــته  بمب گذاری هــا  یــا  درگیری هــا  در  کــه 

شــده اند.
ــوری  ــل متحــد از جن ــازمان مل ــزارش س ــه گ ــا ب بن
ــت کم  ــال دس ــن س ــپتامبر همی ــا س ــال 201۸ت س
عملیــات  پــی  در  غیرنظامــی   6۵ و  یک هــزار 
انتحــاری و بمب گــذاری  در معابــر عمومــی یــا 

خودروهــا در افغانســتان کشــته شــده اند.
شــمار مجروحــان غیرنظامــی در ایــن زمــان دو هزار 

و  ۵69 نفــر گــزارش شــده اســت.
بیــش از نیمــی از ایــن تعــداد در عملیات هایــی 
ــان  ــا هــدف کشــتن غیرنظامی ــه ب کشــته شــده اند ک
ــان دهنده  ــار نش ــن آم ــد. ای ــده بودن ــزی ش برنامه ری
ــی  ــا در پ ــه شــمار کشــته ها و زخمی ه آن اســت ک
بمب گــذاری در خودروهــا و بــه دنبــال انفجــار 
بمــب در حاشــیه خیابــان  21 درصــد افزایــش 
ــی در  ــده گان غیرنظام ــمار کشته ش ــت. ش ــه اس یافت
حمــالت انتحــاری تــا ۴6 درصــد افزایــش را نشــان 

می دهــد.
بمب گذاری در کابل

در تازه تریــن مــورد، در پــی انفجــار دو بمــب قــوی 
در کابــل شــماری از نیروهــای امنیتــی کشــته شــدند. 
ــب اول  ــش، بم ــان ارت ــی از فرمانده ــۀ یک ــه گفت ب
در یــک وســیله نقلیــه نظامــی جاســازی شــده بــود. 
بمــب دوم زمــان کوتاهــی پــس از آن منفجــر شــد 
کــه نیروهــای امــدادی، مامــوران امنیتــی و مــردم در 
محــل حادثــه حاضــر شــده بودنــد. ایــن انفجــار نیــز 
دســت کم دو کشــته و ده زخمــی برجــای گذاشــت.
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افـزایش تلفـات ملـکی
در  افغـانستان

۱5 قاچـاقچی مواد مخـدر
 به 5 تا ۱6 سـال زندان محـکوم شـدند
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ــه  ــک زن ب ــه ی ــر از جمل ــته، 1۵ نف ــۀ گذش در هفت
جــرم قاچــاق مــواد مخــدر از ســوی مرکــز عدلــی و 
قضایــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه ۵ تــا 16 ســال 

ــده اند. ــوم ش ــدان محک زن
در خبرنامــه منتشــر شــده از ســوی ایــن مرکــز 
قضایــی، از ایــن افــراد نــام بــرده نشــده؛ امــا گفتــه 
ــس  ــوی پولی ــر از س ــن 1۵ نف ــه ای ــت ک ــده اس ش
ــاط  ــه مســکرات و مــواد مخــدر در ارتب ــارزه علی مب
بــه قاچــاق بیــش از 1۸ کیلوگــرام مــواد مخــدر نــوع 
هروییــن، 1۴7 کیلوگــرام تریــاک، بیــش از 2۳6 
ــا  ــن ی ــت امفتامی ــرام م ــرام چــرس و ۴۳9 گ کیلوگ

شیشــه بازداشــت شــده اند.
افــزون بــر ایــن، پولیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر و 
مســکرات ۳0 نفــر دیگــر را در پیونــد بــه 19 قضیــه  
ــده   ــرده و پرون ــت ک ــدر بازداش ــواد مخ ــاق م قاچ
ــی  ــز عدل ــه مرک ــیده گی ب ــور رس ــه منظ ــا را ب آن ه
ــواد مخــدر  ــه مســکرات و م ــارزه علی ــی مب و قضای

ــتاده اســت. فرس
از جملــۀ ایــن تعــداد، ده نفــر آنــان افــرادی هســتند 
ــن و  ــوع هیرویی ــدر ن ــواد مخ ــتند م ــه می خواس ک
ــا اســتفاده از شــیوه  جاســازی در بطــن  چــرس را ب
ــل  ــی کاب ــرودگاه بین الملل و بکس هــای ســفری از ف

بــه کشــورهای هنــد و ترکیــه انتقــال بدهنــد.
در یــک اعالمیــۀ  ایــن مرکــز آمده اســت کــه از نــزد 
ایــن افــراد به طــور مجموعــی بیــش از ۴6 کیلوگــرام 
ــش  ــاک، بی ــرام تری ــش از ۴76 کیلوگ ــن، بی هرویی

ــت  ــزار 21۴ تابلی ــک ه ــرس، ی ــرام چ از ۴ کیلوگ
روان گــردان )K(، بیــش از 11۸ کیلوگــرام مــواد 
کیمیــاوی، مبلــغ 26 هــزار و 60 هــزار افغانــی، یــک 

ــن  ــتگاه تلف ــی، ۳2 دس ــر امریکای ــزار و 600 دال ه
ــطه   ــراده واس ــج ع ــالح و پن ــل س ــک می ــراه، ی هم

ــت. ــده اس ــت آم ــه به دس نقلی

اتحادیۀ اروپا:
 انتخابات باید قابل قبول 

همۀ شهروندان افغانستان باشد

ــات  ــد انتخاب ــه رون ــت ک ــرده اس ــالم ک ــا اع ــه اروپ اتحادی
افغانســتان را بــه طــور جــدی زیــر نظــر دارد و تــالش 

می کنــد ایــن انتخابــات بــا گذشــته متفــاوت باشــد.
در  کابــل  در  اروپــا  اتحادیــه  ســفیر  میــودان،  پی یــر 
ــن  ــق ای ــرای تحق ــه ب ــت ک ــی گف ــه بی بی س ــی ب مصاحبه ی
ــور  ــتان حض ــا در افغانس ــه اروپ ــای کاری اتحادی کار، تیم ه

دارنــد و بــرای شــفافیت انتخابــات کار می کننــد.
ایــن مقــام ارشــد اروپایــی افــزود کــه کارشناســان انتخابــات 
ــی  ــه نماینده گ ــده اند و ب ــتان ش ــش وارد افغانس ــا از پی اروپ
ــد  ــورد رون ــه در م ــن اتحادی ــای ای ــا و اعض ــی اروپ سیاس
ــد. ــه می کنن ــود را ارائ ــی خ ــی و علم ــات فن ــات نظری انتخاب

او افــزود کــه بــرای برگــزاری انتخابــات شــفاف بــا احــزاب 
ــو  ــی گفت وگ ــه مدن ــازمان های جامع ــانه ها و س سیاســی، رس
شــده و ایــن اتحادیــه آمــاده کمــک در روز انتخابــات و پــس 

از انتخابــات اســت.
میــودان ایــن انتخابــات را بــرای افغانســتان و شــرکای 
بین المللــی  آن مهــم دانســت و گفــت: مــا نمی خواهیــم 
ــران  ــوی بح ــه س ــر ب ــار دیگ ــر ب ــس از 20 اکتب ــتان پ افغانس

ــد. ــی بیافت ــن اتفاق ــد چنی ــرود و نبای ب
ــزان  ــت در 2۸ می ــرار اس ــتان ق ــی افغانس ــات پارلمان انتخاب

ــود. ــزار ش برگ
او بــا اشــاره بــه انتخابــات ریاســت جمهوری کــه قــرار اســت 
ــان  ــه خواه ــت ک ــود، گف ــزار ش ــده برگ ــال آین ــار س در به
برگــزاری شــفاف و آزاد ایــن دو انتخابــات )ریاســت جمهوری 
و پارلمانــی( اســت کــه بــه گفتــۀ او، بــرای همــه شــهروندان 

افغانســتان قابــل قبــول باشــد.
ــد  ــک و تردی ــود ش ــل از وج ــا در کاب ــه اروپ ــفیر اتحادی س
ــه احــزاب  ــزود ک ــا اف ــرد، ام ــاد ک ــات ی ــارۀ انتخاب ــردم درب م
ــده گان   ــق نماین ــه از طری ــد ک ــت را دارن ــن فرص ــی ای سیاس
خــود در روز انتخابــات بــر ایــن رونــد نظــارت کننــد و همــه 
ــته  ــر داش ــی ناظ ــای رأی ده ــز و محل ه ــد در مراک ــا بای آنه

باشــند.
ــن کار را  ــی ای ــزاب سیاس ــه اح ــرد ک ــدواری ک ــراز امی او اب
ــات  ــزاری انتخاب ــد برگ ــا از رون ــد تنه ــد و نبای ــام دهن انج
انتقــاد کننــد. بــه گفتــه او، آنهــا بایــد در تاییــد و تصدیــق ایــن 

ــد. ــه مشــارکت کنن ــد فعاالن رون
ایــن مقــام ارشــد اتحادیه اروپــا انتخابــات پارلمانی و ریاســت 
ــه  ــت ک ــت و گف ــم دانس ــتان مه ــرای افغانس ــوری را ب جمه
موجودیــت نهادهــای قــوی سیاســی در مجمــوع و بــه ویــژه 

ــح افغانســتان مهــم اســت. ــد مذاکــرات صل در رون
ــای  ــف نهاده ــی  تضعی ــیان در پ ــه شورش ــت ک ــودان گف می
مشــروع افغانســتان هســتند. او افــزود کــه برگــزاری انتخابــات 
شــفاف و عادالنــه در زمــان مشــخص شــده باعث مشــروعیت 

ــود. ــام می ش ــتر نظ بیش

خواهش تاریخِی مسـعود...
ــه  ــا ب ــا کمــال تواضــع از حکمتیــار خواهــش می کــرد ت ب
ــران احــزاب  ــا ســایر رهب پشــاور برگشــته و در تفاهــم ب
جهــادی، یــک حکومــت مشــترک و وســیع البنیاد را 
ــگ و  ــدام جن ــدون ک ــم و ب ــا باه ــکیل داده و یک ج تش

ــوند.  ــل ش ــهر کاب ــری وارد ش درگی
مســعود شــهید می گفــت کــه کابــل ســقوط کــرده، 
کمونیســت ها آمــادۀ تســلیم دهی کامــل قــدرت بــه 
ــرای خــود  ــازی ب ــچ امتی ــن هی ــند و م ــن می باش مجاهدی
ــۀ  ــته و مرحل ــگ گذش ــۀ جن ــون مرحل ــم و اکن نمی خواه
ــد کاری کــرد  ــان آمــده اســت، پــس نبای ــه می سیاســت ب
ــان  ــورد می ــری بی م ــروز تشــنج و درگی ــه ب ــه منجــر ب ک
مجاهدیــن گــردد. امــا حکمتیــار لجوجانــه بــه او جــواب 
ــد  ــه می خواه ــد ک ــد می ورزی ــرراً تأکی ــی داد و مک رد م
ــا غــرور، ســالح و بیـــرق های ســبز وارد کابــل شــود.« ب

از صفحه فیسبوک احمدولی مسعود 
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طـالبـانیسـم  دوگـانۀ  نقـش 
تهـدید هـا و  فـرصـت هـا  تـوسـعۀ  در 

طالبانیسـم - به معنـای موسـع آن- از یک سـو 
کشـتار، قتـل و ویرانگـری کم سـابقه یی را در 
جهـان اسـالم راه انداخـت و خسـارات بزرگ 
مسـلمانان  و  اسـالم  بـر  را  معنـوی  و  مـادی 
تحمیـل کـرد، از سـویی هـم ملت هـای فـرو 
رفتـه در خـواب غفلت را به شـدت تـکان داد 
و ضـرورت نو اندیشـی و نوسـازی را در میان 
مسـلمانان مطرح سـاخت. این تکانـه می تواند 
در عیـن حالـی که آغـاز خوبی برای نوسـازی 
بـه حسـاب  آیـد، از جانبـی هم تهدیـد »غربی 

سـازی« نیـز بـوده می تواند.
نوسـازی و توسـعه فرمـول شـناخته شـده یی 
دارد: تـا زمانـی کـه انسـان نـو نشـود، جامعـه 
نـو نمی گـردد. بدین معنـا که نوسـازی جامعه 
از نوسـازی افـراد و اشـخاص آغـاز می یابـد؛ 
نخسـت ذهـن انسـان متحول می گردد، سـپس 
گفتـار و کـردار او دگرگون می شـود و آهسـته 
آهسـته ایـن تحـول بـه درون جامعـه رخنـه 
می کنـد. آن چـه طالبـان و گروه هـای فکـری 
هم تبارشـان انجـام دادند، در کنار کشـتارهای 
ویرانگری هـای  و  بی رحمانـه  و  فجیـع 
قرائت هـای  درمانده گـی  و  عجـز  بی سـابقه، 
تندروانـه از دیـن و روش هـای سـنتی را در 
امـر اداره و رهبـری جامعـه بـه اثبات رسـانید 
و اذهـان را متوجـه راه هـای تـازه و جدیـدی 
کـرد.  موجـود  وضـع  از  رفـت  بـرون  بـرای 
گردیـده  خلـق  اذهـان  در  کـه  پرسـش هایی 
فرجـام  در  و  اندیشـی  نـو  بـرای  فرصتـی 
کـه  فرصتـی  اسـت،  داده  به دسـت  نوسـازی 
در اثـر سیاسـت های پـاپ و کلیسـای اروپـا 
در چنـد قـرن پیـش آن را بـه تجربـه گرفـت 
و سـخت گیری های گروه هـای اسـالمی امروز 

آن را در جهـان اسـالم فراهـم داشـته انـد.
علـم  در  نوسـازی  شـدۀ  شـناخته  راه هـای 
طریقـۀ  نیسـت؛  تـا  چنـد  از  بیـش  توسـعه 
اصالحـات  از  دسـته  یـک  شـامل  نخسـت، 
سیاسـی، اقتصـادی و دینـی می گـردد کـه در 
اروپـا بـا اصالحـات دینـی آغـاز گردیـد و به 
نیـز سـرایت کـرد  سـایر پهلوهـای زنده گـی 
تـا ایـن کـه اروپـا را بـه مرکـز تحول و منشـأ 
در  آن چـه  گردانیـد.  مبـدل  جهـان  پیشـرفت 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا ُرخ  داد، کـم و بیـش 
از ایـن طریقـه متاثـر می باشـد و از همیـن رو 
اسـت کـه در منـش و روش اروپـا و امریـکا 
تفـاوت آن  چنانـی دیده نمی شـود. دیگر آن چه 
کـه »میجـی« در جاپـان بـه راه انداخـت که به 
»انقـالب میجـی« شـهرت یافتـه اسـت و در 
امتـداد آن کاری که در روسـیه صورت گرفت 
و هـر دو کشـور را در قطـار ملـل پیشـرفته و 
مقتـدر جهـان جـا داد. ایـن روش بـه وسـیلۀ 
زمـام داران مدبـر و آگاه از باال به پایین سـامان 

داده شـد.

کشـورهای رو بـه توسـعه در جنـوب شـرق 
آسـیا بـا اولویـت دادن بـه رشـد اقتصـادی و 
کاپـی بـرداری از غـرب، آرام آرام روی پـای 
خـود ایسـتادند، لیکـن توسـعۀ چیـن از جنس 
تازه یـی اسـت؛ ایـن کشـور بـا نظـام سیاسـی 
میـان  تلفیقـی  بـازار  اقتصـاد  امـا  متمرکـز؛ 
سوسیالیسـم و سـرمایه داری بـه عمـل آورده 
و حرکـت شـتابانی را در توسـعه و نوسـازی 

اقتصـادی در پیـش گرفتـه اسـت.
در میـان کشـورهای اسـالمی هیچ یـک از این 
راه هـای یاد شـده بـه تجربـه گرفته نشـد، چه 
بسـا کـه نـزد کثیـری از علمـای دینی توسـعۀ 
مـادی در تقابـل بـا تعالیـم اسـالمی پنداشـته 
می شـد و از آن احتـراز صـورت می گرفـت؛ تا 
ایـن کـه گروه هـای تنـدرو و افراطـی دینی که 
از اندیشـۀ آنـان در این نبشـته به »طالبانیسـم« 
یـاد می شـود. به منظـور ایجاد جامعۀ اسـالمی 
دلخـواه شـان دسـت بـه اقدامـات خشـونت 
بـاری زدند کـه در پاره یی از موارد، بی پیشـینه 
بـود؛ نـه چنگیزخـان مغـول، نـه هتلر نـازی و 
نـه هـم اسـتالین گرجـی بـه چنیـن کارهـای 

زشـت و قبیحـی دسـت یازیـده بود.
تاریـخ نیم قـرن افغانسـتان اگر در نظـر گرفته 
آیـد، نمونـۀ دلچسـپ و آموزنده یـی به دسـت 
وقتـی  خلـق  دموکراتیـک  حـزب  می دهـد؛ 
سیاسـت های دیـن سـتیزانه را در ایـن کشـور 
اعمـال کـرد، حاصـل آن رشـد اسـالم گرایی 
و تقویـت کتله هـای دینـی مذهبـی بـود، بـر 
عکـس آن گاه کـه تنـدروان دینی فرمـان امور 
را بـه کـف گرفتنـد، غرب گرایـی جـان یافت 
ابـزار و وسـایل جدیـد بیشـتر  بـه  و تمایـل 
گردیـد؛ ایـن تغییـر در کنـار پرشـتاب بـودن 
خـود، جـدی می نمایانـد. زیـرا در افغانسـتان 
توسـعه  و  عقب مانده گـی  بـه  همـه گان  کـه 
انـد،  نیافته گـی مـادی و معنـوی آن معتـرف 
ذهنیت هایـی را خلـق کرده اسـت کـه از آیندۀ 

متفاوتـی خبـر می دهـد.
بـه  افغانسـتان  مـردم  نمونـه:  گونـۀ  بـه 
بیگانه سـتیزی شـهره اند در حالـی کـه امـروز 
کار بـا شـهروندان خارجـی بـرای بسـیاری از 
جوانـان افغانسـتان مایـۀ فخر و مباهات شـده 
اسـت و آن عـده جوانانی که بـا خارجی ها کار 
می کننـد، خـود را یک  سـر و گردن نسـبت به 
هم قطـاران خـود بلندتـر می شـمارند. افتخـار 
بـه دین و مذهـب و تعصب دینی در بسـیاری 
جوامـع توسـعه نیافته وجود دارد و افغانسـتان 
بهره منـد  ویژه گـی  ایـن  از  باالیـی  حـد  در 
بـود، ولـی حـاال تسـاهل و مـدارای دینـی در 
میـان مـردم بـه چشـم می خـورد و دیگـر غیر 
و  »نجاسـت«  آن  عامـۀ  نظـر  در  خودی هـا 
»قباحـت« قبلـی را نـدارد. نـه تنهـا چهره های 
دارای پیشـینه های متفـاوت سیاسـی و فکـری 

در یک جـا باهم مشـغول کار انـد، تعامل مردم 
بومـی نیز بـا امدادگران و کارشناسـان خارجی 
کـه پابند ادیـان مختلفی اند، سـازنده و راحت 

است. شـده 
همیشـه در مـورد حقـوق و جایـگاه زنـان در 
افغانسـتان بحـث و گفت وگـو بـود، هـر چند 
لیکـن  نرسـیده،  پایـان  بـه  مشـاجرات  ایـن 
زنـان دیگـر در افغانسـتان وزیـر می شـوند، به 
نماینده گـی مـردم در شـورای ملـی می رسـند، 
نماینـده و سـفیر در خـارج می گردنـد، از همه 
عمده تـر ایـن کـه سـاالنه صدهـا دختـر جوان 
غـرض تحصیـل راهـی کشـورهای خارجـی 
می گردنـد. درسـت چیـزی کـه امیـر امـان اهلل 
خـان را یـک سـده پیـش وادار به تـرک وطن 
علیـه حـزب خلـق  را  آتـش جنـگ  و  کـرد 

مشـتعل گردانیـد.
رسـانه های  فعالیـت  پسـین،  سـال های  در 
بی پیشـینه  صـورت  بـه  تصویـری  و  صوتـی 
رونـق یافته اسـت، فیلم و موسـیقی به وسـیلۀ 
ماهـواره وارد اکثریـت منـازل شـده و مـد و 

فیشـن غربـی در حـال گسـترش اسـت.
غربـی  نـرم  و  ابزارهـای سـخت  از  اسـتقبال 
سراسـری شـده اسـت و دیگر نسـلی از مردم 
بـه آن خـو گرفته انـد و قطع پیوندهـای مردم 

بـا آن ها کار آسـانی نیسـت.
صاحـب ایـن قلم عامـل عمدۀ این دگردیسـی 
را سیاسـت های خشـن و واپس گرایانـۀ طالبان 
می دانـد کـه در واکنش با آن سـر بـر آورده اند. 
برنامه ریـزی  بـا  ایـن می شـد،  بـر  قـرار  اگـر 
روی مسـایل تعلیمـی و تربیتی ایـن دگرگونی 
صـورت می گرفت، ده ها سـال وقـت نیاز بود؛ 
امـا اقدامـات طالبـان سـرعت ایـن تحـول را 
چندیـن بـار بیشـتر گردانیـد کـه می تواند یک 
فرصـت مناسـب شـمرده شـود. در ایـن میـان 
نگرانـی نویسـنده ایـن اسـت: بیـم آن می رود 
»نوسـازی«  بـه  از آن کـه  بیـش  ایـن تحـول 
بیانجامـد بـه »غربی سـازی« خواهـد انجامید. 
در ایـن صـورت کشـورهای اسـالمی را نـه به 
بلکـه  رهنمـون سـازد،  و خودکفایـی  اقتـدار 
بـه وابسـته گی و درمانده گـی بیشـتر خواهـد 
کشـاند. افـزون بـر آن، همیشـه تحوالتـی کـه 
از  انـد،  محـروم  تاریخـی  ریشـۀ  و  عمـق  از 
برخـوردار می باشـند.  بیشـتری  آسـیب پذیری 
در چنیـن وضعیتـی، مسـوولیت زمـام داران آن 
جریان هـا  ایـن  آسیب شناسـی  بـه  تـا  اسـت 
پرداختـه و جلـو انحرافـات را بگیرند، بدبخت  
آن ملتـی نیسـت کـه هـم قربانـی طالبانیسـم 
بـوده باشـد و هـم به اثر سیاسـت های ناشـیانۀ 
حکامـش از ذهنیت هـای جوانـه زده، نتوانـد 
بـه نفـع خـود اسـتفاده بـرد و در پایـان از یک 
و  بغلطـد  دیگـر  بـه وادی سـیاه  وادی سـیاه 

حاصلـش همیـن باشـد و بس.

عبدالحفیظ منصور

د کورنیو چارو وزارت: 
د طالبانو ګواښ تبلیغات دی

د افغانسـتان د کورنیـو چـارو وزارت د ولـي جرګې د راروانـو انتخاباتو د 

ګډوډولـو لپـاره د وسـله والو طالبانـو ګواښ بې ځایـه وبالـه او ژمنه یې وکړه 

چـې امنیتـي ځواکونـه به په ټـول تـوان د رأی ورکوونکو امنیت سـايت.

د دې وزارت مرسـتیال ویانـد نـرت رحیمـي ازادي راډیـو تـه وویـل چې 

پـه ټول افغانسـتان کـې د رأی ورکولو د ۵۱۰۰ مرکزونـو او ۲۱ زره محلونو 

لپـاره شـااوخوا ۵۴ زره امنیتـي ځواکونه ګومارل شـوي او د اړتیا په صورت 

کـې بـه له هوایـي ځواکونو هم د مرسـتې غوښـتنه ويش.

ښـاغيل رحیمـي زیاتـه کـړه: »مـوږ تاسـو، د انتخاباتـو خپلواک کمېسـیون 

او د افغانسـتان خلکـو تـه دا اطمینـان ورکـوو چـې ټـول امنیتـي او دفاعي 

ځواکونـه، کشـف او اسـتخبارات او هوایـي ځواکونـه بـه د دغـې مـيل، 

مهمـې، حساسـې او تاریخـي پروسـې پـه برخـه کـې د امنیت په ټینګښـت 

کـې پـه هامغه شـکل چې د نوم لیکنې پروسـه په سـمه توګه رسته ورسـېده 

پـه هامغـه ورځ بـه چـې کلـه ټاکنـې هم تـررسه کېـږي ټـول ځواکونـه به د 

دغـې پروسـې تـر شـا والړ وي او امنیـت به یـې خونـدي وي.«

راروانـو  پـه  چـې  وکـړ  ګـواښ  ورځ  پـه  دوشـنبې  د  طالبانـو  وسـله والو 

کـړي. نښـه  پـه  امنیتـي ځواکونـه  بـه حکومتـي  کـې  انتخاباتـو 

د طالبانـو له خـوا پـه یـوه خپـره شـوې خربپاڼـه کـې ذبیح اللـه مجاهد چې 

ځـان د دې ډلـې ویانـد پېـژين دغـه انتخابـات د امریکایانـو له خـوا یـوه 

نـاوړه دسیسـه بللـې او ویيل یـې دي چې وسـله وال بـه د دغـو انتخاباتو د 

ګډوډولـو لپـاره هېـڅ یوه هڅـه ونه سـپموي.

خـو د افغانسـتان د کورنیـو چـارو وزارت د طالبانـو دغـه ګـواښ تبلیغـات 

بـويل او وایـي چـې د انتخاباتـو د دغې ميل پروسـې لپاره امنیتـي ځواکونه 

بـه پـه ټـول ځـواک هڅـې وکـړي چـې د ټولـو لپـاره د ډاډمنـو انتخاباتو د 

تـررسه کېـدو لپـاره زمینـه برابره يش.

د کورنیـو چـارو وزارت دغـه راز ویـيل چـې پـه هغـو سـیمو کـې چـې د 

امنیتـي سـتونزو لـه املـه خلکو ته ډېـر خطرونـه متوجـې دي د انتخاباتو له 

کمېسـیون رسه په هامهنګۍ دغه سـیمې په نښـه شـوي او هلته به د خلکو 

د ژونـد د خوندیتـوب لپاره لـه احتیاطه کار واخیسـتل يش او د رأی ورکولو 

مرکزونـه به پرانیسـتل يش.

طالبانـو پـه عیـن حال کې دا هـم ویيل چې ملکـي وګړو ته د مـرګ ژوبلې 

د مخنیـوي لپـاره بـه پـام وکـړي، خـو نور چـې هڅه کـوي دغـه انتخابات 

پـه بریالیتـوب رسه تـررسه يش او امنیت یـې نیـي، پـر هغـوی بـه حملـې 

وکـړي او د انتخاباتـو د مخنیـوي او د ناکامېـدو لپـاره به له هېـڅ ډول ګذار 

څخـه ډډه ونه کـړي.

بنسـټ اجرائیـوي رئیـس یوسـف رشـید  د  انتخاباتـو  او عادالنـه  آزادو  د 

وایـي، کـه طالبـان د ملکـي وګـړو د خوندیتـوب پـام سـايت بایـد د دغـې 

مـيل پروسـې چې په خلکـو پورې تړلـې د ګډوډولـو ګواښ هـم ونه کړي.

ښـاغلی رشـید زیاتـوي: »دا واقعـًا زمـوږ لپاره هـم د پوښـتنې وړ ده، ځکه 

چـې د ټاکنـو بهیـر یـو ولي بهیـر دی او پـه دې کـې ولس برخـه اخيل او 

دوی خپـل اسـتازي ټاکـي، نـو کلـه چـې پـه دې بحـث کـې کومه سـتونزه 

موجـوده نـه وي، کـه دوی د هغـو مرکزونـو د خوندیتوب لپـاره مؤظف وي 

چـې د خلکـو امنیت خونـدي کړي فکر کوم پـه دې برخه کې چـې طالبان 

خلکـو تـه ګـواښ نه کـوي او د هغوی د خوندیتـوب لپاره هوډ لـري نو دلته 

اصـًا نـور بحث د حملـو او د دغې پروسـې د ګډوډولو نه مطـرح کېږي.«

پـه پـام کـې ده چـې د ولـي جرګـې انتخابـات د روانـې تلـې میاشـتې په 

۲۸مـه تـررسه يش.

وسـله وال طالبـان د دغـو انتخاباتـو د ګډوډولو ګـواښ په داسـې حال کې 

کـوي چې د افغانسـتان د سـولې او پخاینې لپـاره د امریـکا د بهرنیو چارو 

د وزارت سـاکار زملـی خلیـل زاد د سـولې د نویـو هڅو په تـرڅ کې پرون 

پـه کابـل کې لـه ولسـمرش ارشف غنـي او اجرائیـه رئیـس عبداللـه عبدالله 

وکتل. رسه 

لـه غنـي او عبداللـه رسه د هغـه د لیدنـو کتنـو پـه اړه نـور جزئیـات نـه دي 

خپـاره شـوي، خـو عبداللـه پـرون د وزیرانـو شـورا د غونـډې تـر پيلېـدو 

مخکـې پـه لنـډو خربو کـې وویل چـې د دوی په باور د سـولې پروسـې ته 

اوس پاملرنـه زیاتـه شـوې او د بریالیتوب لپاره یې چانس زیات شـوی دی.

خلیـل زاد ویـيل چـې دی به سـولې ته د رسـېدو لپاره پـه نړیواله سـطحه له 

ټولـو تجربو او ارتباطاتـو کار واخيل.

نومـوړی پـه دې لـس ورځنـي سـفر کـې دغـه راز پاکسـتان، متحـده عريب 

اماراتـو، سـعودي عربسـتان او قطـر تـه چې پازمېنـه دوحه یـې د طالبانو د 

سـیايس دفـر کوربـه دی، والړ يش.

وسـله والو طالبانو تر اوسـه د افغانسـتان له حکومت رسه د سـولې د خربو 

مسـئله رد کړې ده.
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ـــت  ـــاون دوم ریاســـت حکوم ـــش، مع ـــرور دان س
وحـــدت ملـــی می گویـــد کـــه برگـــزاری 
انتخابـــات در والیـــت غزنـــی مســـوولیت 
ــم  ــی تفاهـ ــا چگونگـ ــت، امـ ــت اسـ حکومـ
ــی  ــات پارلمانـ ــوع انتخابـ ــل موضـ ــرای حـ بـ
ــهروندان و  ــود شـ ــه خـ ــی بـ در والیـــت غزنـ
ـــت. ـــده اس ـــپرده ش ـــی س ـــت غزن ـــزرگان والی ب
ریاســـت  دوم  معـــاون  گفته هـــای  ایـــن 
ــراز  ــی ابـ ــی، در حالـ ــدت ملـ حکومـــت وحـ
ـــیون  ـــووالن در کمیس ـــروز مس ـــه دی ـــود ک می ش
انتخابـــات و نماینـــده گان غزنـــی در مجلـــس 
ـــۀ  ـــد، فیصل ـــه بودن ـــدگار گفت ـــۀ مان ـــه روزنام ب
کمیســـیون توظیـــف شـــده بـــرای یافتـــن راه 
ـــج کار  ـــی نتای ـــاِت غزن ـــش انتخاب ـــه چال ـــل ب ح
خـــود را همه گانـــی نکـــرده و فیصلـــۀ نهایـــی 
در ایـــن بـــاره توســـط شـــورای امنیـــت ملـــی 

گرفتـــه خواهـــد شـــد.
ســـرور دانـــش در جلســـه یی بـــا حضـــور 
ـــت  ـــزرگان والی ـــی، ب ـــاون اول ریاســـت اجرای مع
ـــی  ـــیون های انتخابات ـــده گان کمیس ـــی، نماین غزن
و نماینـــده گان حکومـــت، مشـــکالت فـــرا راه 
ــت  ــی در والیـ ــات پارلمانـ ــزاری انتخابـ برگـ

غزنـــی را بـــه بررســـی گرفتـــه اســـت.
ـــات  ـــش در خصـــوص موضـــوع انتخاب ـــای دان آق
پارلمانـــی در والیـــت غزنـــی می گویـــد کـــه 
ــات و  ــزاری انتخابـ ــورد برگـ ــت در مـ حکومـ
حـــق دسترســـی ایـــن شـــهروندان در تعییـــن 
ـــوولیت  ـــی مس ـــورای مل ـــان در ش نماینده گان ش
ـــوع  ـــل موض ـــرای ح ـــم ب ـــی تفاه دارد، چگونگ
ـــه  ـــی را ب ـــت غزن ـــی در والی ـــات پارلمان انتخاب
خـــود شـــهروندان و بـــزرگان والیـــت غزنـــی 

ـــت. ـــپرده اس س
ـــی  ـــات پارلمان ـــر انتخاب ـــه تأخی ـــرد ک ـــد ک او تأکی
ـــی  ـــه پذیرفتن ـــچ وج ـــه هی ـــی ب ـــت غزن در والی
نیســـت و مـــردم غزنـــی بـــا انســـجام و 
هم پذیـــری همیشـــه گی بایـــد طـــرح مشـــترک 
ـــی  ـــات غزن ـــزاری انتخاب ـــورد برگ ـــود را در م خ

ـــد. ـــه کن ـــت ارای ـــب حکوم ـــه جان ب
ــز  ــی رییـــس حکومـــت نیـ محمداشـــرف غنـ
در مالقـــات خـــود بـــا ســـران و بـــزرگان 
ـــن  ـــه ای ـــرش ب ـــفر اخی ـــی و در س ـــت غزن والی

ـــزرگان و  ـــه ب ـــود ک ـــرده ب ـــح ک ـــت، تصری والی
ـــنهاد  ـــرح و پیش ـــی ط ـــت غزن ـــهروندان والی ش
مشخص شـــان در مـــورد برگـــزاری انتخابـــات 
ــای  ــه آقـ ــی را بـ ــت غزنـ ــی در والیـ پارلمانـ
ـــت  ـــی جه ـــت اجرای ـــاون اول ریاس ـــش و مع دان

کننـــد. ارایـــه  تصمیم گیری هـــای الزم 
ـــز  ـــی نی ـــت مل ـــورای امنی ـــتا، ش ـــن راس در همی
بـــه معـــاون دوم ریاســـت حکومـــت وحـــدت 
ـــس  ـــی و ریی ـــت اجرای ـــاون اول ریاس ـــی، مع مل
اداره مســـتقل ارگان هـــای محلـــی وظیفـــه 

ـــزرگان  ـــا ب ـــورد ب ـــن م ـــه در ای ـــد ک ـــپرده بودن س
والیـــت غزنـــی جلســـات مشـــترک را دایـــر 

ـــد. کنن
ـــه یی  ـــبت جلس ـــن مناس ـــه همی ـــش ب دو روز پی
ـــس از  ـــد. پ ـــزار ش ـــش برگ ـــای دان ـــر آق در دفت
ــرانجام  ــرکت کننده گان سـ ــرات شـ ــه نظـ ارایـ
ـــزرگان  ـــن از ب ـــأت معی ـــا یـــک هی ـــه شـــد ت فیصل
ـــش رو  ـــای پی ـــل در روزه ـــی در کاب ـــت غزن والی
ـــه را  ـــا زمین ـــد ت ـــفر کنن ـــی س ـــت غزن ـــه والی ب
ـــی  ـــت غزن ـــی در والی ـــات هماهنگ ـــرای جلس ب

ـــازند. ـــم س فراه
طبـــق فیصلـــه ایـــن جلســـۀ، بـــزرگان اقـــوام 
ـــود  ـــان خ ـــدا در می ـــی ابت ـــت غزن ـــف والی مختل
ــان  ــترک میـ ــه مشـ ــک جلسـ ــپس در یـ و سـ
ـــترک  ـــرح مش ـــت، ط ـــن والی ـــف ای ـــوام مختل اق
و نهایی شـــان بـــرای چگونگـــی برگـــزاری 
ـــه  ـــی را ب ـــت غزن ـــی در والی ـــات پارلمان انتخاب

حکومـــت افغانســـتان ارایـــه کننـــد.
ـــورت  ـــه در ص ـــد ک ـــه ش ـــه فیصل ـــن جلس در ای
لـــزوم نماینـــده گان حکومـــت وحـــدت ملـــی 
کمیســـیون های  نماینـــده گان  شـــمول  بـــه 
ـــرح  ـــازی ط ـــه نهایی س ـــز در جلس ـــی نی انتخابات
ـــن  ـــه ای ـــی ب ـــت غزن ـــهروندان والی ـــترک ش مش

ـــرد. ـــد ک ـــفر خواهن ـــت س والی
ــرد  ــورت می گیـ ــی صـ ــه در حالـ ــن فیصلـ ایـ
کـــه معـــاون ســـخنگوی کمیســـیون انتخابـــات 
در صحبـــت بـــا مانـــدگار گفتـــه بـــود، اگـــر 
ـــزدک  ـــای ن ـــی در روزه ـــات غزن ـــکل انتخاب مش
ـــات  ـــزاری انتخاب ـــادۀ برگ ـــان آم ـــود، آن ـــل ش ح
ــی  ــزان در غزنـ ــخ 2۸ میـ ــه تاریـ ــس بـ مجلـ

نیســـتند.
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