
ــل  ــت ســازمان مل ــر معاون دفت
کــرد  اعــام  افغانســتان  در 
ــان در  ــر نظامی ــتار غی ــه کش ک
حمــات هوایــی نیروهــای 
در  ناتــو  قاطــع  حمایــت 
ــی  ــتان را بررس ــرق افغانس ش

. می کنــد
ســازمان  معاونــت  هیــأت 
ــا  ــل متحــد در افغانســتان ی مل

یونامــا اعــام کــرده اســت 
ــارۀ کشــته  کــه گزارش هــا درب
شــدن شــماری از غیرنظامیــان 
ــو  ــی نات ــه هوای ــک حمل در ی
در والیــت کنــر را بررســی 

ــرد. ــد ک خواه
ــن  ــه ای ــرد ک ــام ک ــا اع یونام
در  را  گزارش هایــی  نهــاد 
مــورد کشــته شــدن غیرنظامیان 

ــان و کــودکان در  ــه زن از جمل
ــر  ــت کن ــلتن« والی ــهر  »ش ش
دریافــت کــرده اســت و آن را 

ــرد. ــد ک ــی خواه بررس
مقامــات امنیتــی در والیــت 
کنــر، روز جمعــه گفتــه بودنــد 
هوایــی  حمــات  در  کــه 
قاطــع  حمایــت  نیروهــای 
ــه  ــک ب ــلتن، نزدی ــو در  ش نات
ــده  ــان و القاع ــو طالب ۴۰ عض

ــد. ــده ان ــته ش کش
 ایــن در حالــی اســت کــه 
ــی از  ــی یک ــف فضل عبداللطی
والیتــی  شــورای  اعضــای  
ــرز  ــزاری رویت ــه خبرگ ــر ب کن
گفــت کــه در ایــن حملــه 
هوایــی، ۱۲ کــودک و ۸ زن 
ــر  ــن دیگ ــته و ۱۵ ت ــز کش نی

شــده اند. زخمــی 
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سیستمترافیکیافغانستان
برقیمیشود

افزایش یورش محافظان مقامات 

به افراد ملکی نگران کننده است

برخورد با قربانیان قاچاق 

انسان خشونت آمیز است
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مانـدگار  روزنامـۀ  بـه  منبعـی  مانـدگار: 
و  مافیایـی  گروه هـای  کـه  می گویـد 
تخـم  از  اسـتفاده  بـا  امسـال  تروریسـتی 
مـواد  از  حاصل بـرداری  فصـل  جدیـدی، 

انـد. داده  افزایـش  را  مخـدر 
گروه هـای  منبـع،  معلومـات  اسـاس  بـر 
تروریسـتی و مافیایـی پیـش از ایـن، سـال 
حاصـل  مخـدر  مـواد  کشـت  از  یک بـار 
تخم هـای  از  اسـتفاده  بـا  امـا  می گرفتنـد، 
جدیـد، قـادر بـه حاصل گیری چهـار نوبت 

در یـک سـال شـده انـد.
بر بنیـاد گفته هـای منبع، گروه هـای مافیایی 
از تخـم جدیـد در هلمنـد،  تروریسـتی  و 

فـراه و کندهـار اسـتفاده می برنـد.
افزایـش تولیـد مـواد مخـدر در افغانسـتان 
سـبب معتاد شـدن بخش زیـادی از جوانان 
براسـاس  اسـت.  شـده  زنـان  ویـژه  بـه 
مقامـات  سـوی  از  شـده  اعـام  آمارهـای 
دولـت، بیـش از 3 میلیـون تـن در سراسـر 

کشـور معتـاد بـه مـواد مخـدر هسـتند کـه 
ایـن رونـد رو بـه افزایـش نیـز اسـت.

گذشـته،  در  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
بـود.  معتـاد  انسـان های  فاقـد  افغانسـتان 
رسـیده گی بـه امـور درمانـی و بازپـروری 
معتادان در افغانسـتان، هزینۀ بسـیار سنگینی 
را بـر دولـت تحمیـل می کنـد کـه از عهـدۀ 

اسـت. آن خـارج 
در  مخـدر  مـواد  قاچـاق  و  تولیـد  ادامـۀ 

افغانسـتان، امنیـت کشـورهای منطقـه را نیز 
بـه لحـاظ امنیتـی و اجتماعـی بـه شـدت 
بـر  عـاوه  اسـت.  انداختـه  مخاطـره  بـه 
بـرای  جهانـی  و  منطقه یـی  همکاری هـای 
مقابلـه بـا فروشـنده گان آن، برقـراری صلح 
و امنیـت در افغانسـتان نیز موجب می شـود 
تـا کشـت خشـخاش و تولیـد مـواد مخدر 

در ایـن کشـور کاهـش یابـد.

تخم های جدید حاصل مواد مخدر را افزایش داده است
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به زبانت اجازه مده که قبل از اندیشه ات به راه افتد.

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2393  د  و   شنبه       26 قوس /   آ   ذ  ر   y    1397   8 ربیع الثا نی   y 1440  17 د سمبر     2018

شیلون

طالبان و نمایندۀ ویژۀ امریکا امروز در اسالم آباد دیدار می کنند
سناتوران:

افغانستان؛  تالش های خلیل زاد      مبهم     است
ی محتاج کشور

 در چهارفصل
برای شکافتِن این مبحث باید از 
جغرافیاِی محصور در خشکی و 

کوهستانِی افغانستان آغاز کرد که 
تمام ساکنانش را در نوعی انزوا و 

بُن بست قرار داده است. این کشور به 
آب های آزاد راه ندارد و در داخل نیز 
در بسامناطق با کوهستان هاِی مرتفع و 
برفگیری مواجه است که عبور و مرور و 
فعالیِت اقتصادی را دشوار و هزینه بر 
ساخته است. جالب و تأسف بار اینکه: 
در مناطقی که این کوهستان ها پایان 
می یابند، بیابان های خشک و تشنه 

سربرمی آورند. این قهِر طبیعی از آنجا 
که با موقعیِت سوق الجیشی افغانستان 
در منطقه مرادف شده، جنگ و بی ثباتی 

و ضعِف اقتصادی  ـ اجتماعی را به بار 
نشانده است

 بــه دنبــال درخواســت رســمی دونالــد ترامــپ، نخســت  وزیــر پاكســتان زمینــۀ گفت وگــوی مســتقیم 
طالبــان و حکومــت افغانســتان را فراهــم ســاخته اســت.

 حکومــت افغانســتان بــه تازه گــی هیأتــی را موظــف بــه مذاكــره بــا طالبــان ســاخته، امــا طالبــان بارهــا 
گفته انــد كــه حاضــر بــه مذاكــره و گفت وگــو بــا كابــل نیســتند. آنــان به جــای حکومــت وحــدت ملــی، 
خواهــان مذاكــرة مســتقیم بــا احــزاب و جریان هــای سیاســی افغانســتان شــده اند. احــزاب سیاســی 

نیــز بــرای گفت وگــو بــا طالبــان ابــراز آماده گــی كردنــد
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خبرهــا حکایــت از آن دارنــد کــه بــه زودی زلمــی 
ــکا  ــژۀ وزارت خارجــۀ امری ــدۀ وی ــل زاد، نماین خلی
ــان  ــا طالب ــتان ب ــتان، در پاکس ــح افغانس ــرای صل ب
ــۀ برخــی رســانه ها،  ــه گفت ــدار خواهــد کــرد. ب دی
ــه  ــت ک ــتان اس ــدار پاکس ــن دی ــدۀ ای ــهیل کنن تس
همچنــان مهــارِ طالبــان را در دســِت خویــش نگــه 
ــتان  ــۀ پاکس ــر خارج ــخناِن وزی ــت. س ــته اس داش
ــا  پــس از نشســِت ســه جانبه در کابــل کــه تــوام ب
ــه  ــه ب ــا حــدی خوش بینان ــان شــد، ت عصبانیــت بی

ــید.  ــر می رس نظ
در حالــی کــه آقــای خلیــل زاد برنامــۀ صلــِح خــود 
نیــز  افغانســتان  حکومــت  می کنــد،  دنبــال  را 
ــد.  ــب نیفتـ ــح عق ــه از کارواِن صل ــاش دارد ک ت
روز شــنبه در کابــل نشســت ســه جانبه میــان 
ــه  ــد ک ــزار ش ــن برگ ــتان و چی ــتان، پاکس افغانس
ظاهــراً متفــاوت از نشســِت قبلــِی ایــن ســه کشــور 
بــود. بــار نخســت نشســت ســه جانبه در پایتخــِت 
ــومین  ــه س ــت ک ــرار اس ــد و ق ــزار ش ــن برگ چی
نشســت در ســاِل آینــده در پاکســتان برگــزار 
ــوز  ــا هن ــن نشســت ها ت شــود. نتیجــۀ ملمــوِس ای
معلــوم نیســت ولــی در بحبوحــۀ تاش هــای 
ــه  ــن گون ــد ای ــر می رس ــه نظ ــل زاد، ب ــی خلی زلم
ــد  ــد. هرچن ــده نباش ــی از فای ــز خال ــت ها نی نشس
ــانی  ــه آس ــتانی ها ب ــِت پاکس ــه نی ــه ب ــود ک نمی ش
ــوم  ــد معل ــدان ب ــا چن ــِر قضای ــی ظاه ــرد ول ــی ب پ

نمی شــود. 
ــه در  ــتان ک ــۀ پاکس ــر خارج ــی وزی ــای قریش آق
دومیــن نشســت ســه جانبه در کابــل صحبــت 
می کــرد، از نوعــی تعامــل تــازۀ منطقه یــی در 
ــرده برداشــت.  ــتان پ ــای افغانس ــورد حــل قضای م
ــا  ــه ب ــرد ک ــراف ک ــتان اعت ــۀ پاکس ــر خارج وزی
ــه  ــوان ب ــر نمی ت ــردِن یکدیگ ــت ک ــاد و مام انتق
ــۀ  ــه گفت ــرد. ب ــدا ک ــت پیـ ــتی دس ــِل درس راه ح
او، تروریســم هــر دو ســوی مــرز را تهدیــد 
می کنــد و بایــد بــا همکاری هــای دوجانبــه و 
چندین جانبــه ریشــه های آن خشــکانده شــود. 
ــد  ــه بگوی ــرد ک ــوش ک ــی فرام ــای قریش ــا آق ام
ــِن گروه هــای تروریســتی در خــاِک  پایگاه هــای ام
آن کشــور قــرار دارد و اگــر پاکســتان واقعــًا در پــی 
ــی  ــم و افراط گرای ــه های تروریس ــکاندن ریش خش
می بــود، بایــد مبــارزه بــا ایــن گروه هــا را در 

ــرد.  ــال می ک ــود دنب ــاِک خ خ
از نشســت ســه جانبه نمی تــوان انتظــارِ زیــادی 
ــه  ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــوز ب ــون هن ــت، چ داش
ــده  ــش تعیین کنن ــرات نق ــن مذاک ــتان در ای افغانس
ــه نشســت ها بیشــتر از  ــرده باشــد. این گون ــدا ک پی
ــی  ــد، نوع ــا باش ــِل قضای ــه ح ــوف ب ــه معط آن ک
ــِف  ــه کشــورهای مختل ــِش سیاســی اســت ک نمای
ــن  ــند ُحس ــتان می کوش ــالۀ افغانس ــل در مس دخی
ــند.  ــی بکش ــۀ جهان ــه رخ جامع ــود را ب ــِت خ نی

می توانــد  میــان  ایــن  در  امــا  چیــن  نقــش 
ــه  ــرط ک ــن پیش ش ــا ای ــد، ب ــده باش امیداوارکننـ
ــت  ــایل را تح ــکا مس ــا امری ــط آن ب ــی رواب تیره گ

ــد.  ــرار نده ــعاع ق ش
متأســفانه واقعیــت ایــن اســت کــه بازیگــران 
ــاِن  ــِی مشــکل افغانســتان، در می ــی و منطقه ی جهان
ــه نقــاط  ــِی بیشــتری نســبت ب خــود نقــاط اختاف
ــل متحــد  ــد. روســیه در ســازمان مل اشــتراک دارن
حاضــر نشــد کــه در پــای ســند حمایــت از صلــح 
ــِل  ــن دلی ــه ای ــد، آن هــم ب در افغانســتان امضــا کن
ســاده کــه امریکایی هــا نشســت مســکو را تحـــریم 
ــا  ــز ب ــن نی ــران و چی ــل ای ــد. کشــورهایی مث کردن
ــا برخــی  ــی ب ــان ول ــا طالب ــی ب وجــود نزدیکی های
بازیگــراِن دیگــر منطقه یــی دچــار مشــکل  از 
ــدون  ــاش دارد ب ــه ت ــل زاد ک ــای خلی ــتند. آق هس
در نظرداشــت مشــکاِت ایــن کشــورها بــا امریــکا 
و حتــا بازیگــران دیگــِر منطقه یــی در مســالۀ 
افغانســتان آن هــا را متحــد ســازد، هنــوز در آغــاز 
ــیه دو  ــن و روس ــرد. چیـ ــر می ب ــه س ــن راه ب ای
ــه  ــد ک ــمار می رون ــه ش ــی ب ــِم منطقه ی ــدرِت مه ق
ــه  ــت را ب ــد وضعی ــند، می توانن ــته باش ــر خواس اگ

ــد.  ــر دهن ــد، تغیی ــه اراده کنن ــر ســمتی ک ه
ــال  ــی فع ــه اندازه ی ــوز ب ــتان هن ــی افغانس دیپلماس
منطقه یــی  قدرت هــای  از  بتوانــد  کــه  نشــده 
بــه نفــع صلــح و امنیــت در کشــور اســتفاده 
ــِک  ــود را مال ــه خ ــِم او ک ــی و تی ــای غن ــد. آق کن
ــاد  ــا در ایج ــد، حت ــح می دانن ــای صل گفت وگوه
ــح  ــهیل کنندۀ صل ــده و تس ــروه مذاکره کنن ــک گ ی
برنداشــته اند.  موفقیت آمیــزی  قــدمِ  هنــوز  تــا 
ــی  ــه اندازه ی ــی ب ــای غن ــدۀ آق ــأت مذاکره کنن هی
دولتــی و حکومتــی اســت کــه بــه هیــچ صــورت 
ــن  ــا ای ــان ب ــه روزی طالب ــت ک ــوان پذیرف نمی ت
ــای غنــی  ــِز مذاکــره بنشــینند. آق ــأت پشــت می هی
ــی در  ــای سیاس ــردم و نیروه ــان م ــاع می از اجم
ــه احــزاب  ــد درحالی ک ــح ســخن می گوی ــِر صل ام
سیاســی ـ جهــادی تــاش دارنــد هیــأت دیگــری 
را از میــاِن خــود بــرای گفت وگوهــای صلــح 
نمی توانــد  وقتــی  غنــی  آقــای  کننــد.  ایجــاد 
ــود  ــا خ ــود در کشــور را ب ــِی موج ــزاب سیاس اح
داشــته باشــد، آنــگاه چــه انتظــاری از او در رونــد 

گفت وگوهــای صلــح می تــوان داشــت؟ 
ــا  ــح ب ــه صل ــن ب ــای پرداخت ــه ج ــی ب ــای غن آق
طالبــان، نخســت بایــد بــه صلــح بــا خــود، 
اطرافیــاِن خــود و احــزاب و ســازمان های موجــود 
ــه  ــه جاذب ــتر از آن ک ــد. او بیش ــور بیندیش در کش
داشــته باشــد، داراِی دافعــه اســت کــه همــه را از او 
ــش  ــا من ــن دور کردن ه ــه در ای ــازد. البت دور می س
و رفتــارِ او نیــز بــه انــدازۀ کافــی موثــر بوده اســت. 
آقــای غنــی بــا پرخاشــگری و تعصــب بــا دیگــران 
رفتـــار می کنــد و ایــن باعــث می شــود کــه هیــچ 

کســی نخواهــد خــود را بــه او نزدیــک ســازد. در 
روزهــای اخیــر، اتــکاِی او در ارگ بیشــتر بــه چنــد 
ــاورده  ــرون نی ــروت بی ــش و ب ــوز ری ــواِن هن ج
اســت؛ زیــرا بیشــتر کســانی کــه بــا او بودنــد، بــه 
ــه را تــرک  دلیــل رفتارهــای پرخاشــگرانۀ او صحن

ــا در حــاِل تــرک کــردن هســتند.  کــرده و ی
اکنــون در مســالۀ صلــح همــۀ چشــم ها بــه ســوی 
خلیــل زاد دوختــه شــده اســت؛ زیــرا نمی تــوان بــه 
ــه  ــن رابط ــِم او در ای ــی و تی ــای غن ــای آق اقدام ه
ــته  ــاِل گذش ــج س ــود. او در پن ــن ب ــدان مطمی چن
یــک گام نیــز نتوانســت بــرای تأمیــن صلــح 
بــردارد. بــه همیــن دلیــل بایــد دیــد کــه خلیــل زاد 
تــا کجــا پیــش مــی رود و چقــدر خواهــد توانســت 
ــد  ــن رون ــود در ای ــا خ ــتان را ب ــان و پاکس طالب

همــراه ســازد.
 بــدون همــکاری و همراهــِی پاکســتان فکــر 
ــک  ــره نزدی ــز مذاک ــه می ــان ب ــه طالب ــود ک نمی ش
شــوند، ولــی بــه نیــاِت ایــن کشــور نیــز نمی تــوان 
ــه  ــاش دارد ک ــود. اســام آباد ت ــبین ب ــاد خوش زی
ــود  ــع خ ــه نف ــا را ب ــن اقدام ه ــی، ای ــا وقت کش ب
ــل زاد  ــای خلی ــم تاش ه ــا ه ــد و ی ــادره کن مص
ــه  ــق نشــود ک ــل زاد موف ــا ســازد. اگــر خلی را خنث
اجمــاع منطقه یــی را در رابطــه بــا صلــح بــه 
ــی  ــان در موقعیت ــک طالب ــدون ش ــود آورد، ب وج
کــه قــرار گرفتــه انــد، به آســانی تــن بــه مذاکــره و 

ــد داد.    ــح نخواهن ــد صل ــه رون ــتن ب پیوس
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آن دشواری هاِی  و 

 

نجیــب آقــا فهیــم وزیــر دولــت در امــور رســیده گی بــه حوادث 
طبیعــی، روز گذشــته در مجلــس ســنا گفتــه اســت کــه حــدود 
ــد  ــتانی نیازمن ــای زمس ــه کمک ه ــواده ب ــه هزار خان هشتادوس
ــا حــوادث،  ــارزه ب هســتند. امــا او توضیــح داده کــه وزارت مب
ــچ  ــت، هی ــن جمعی ــواده از ای ــی هزار خان ــه س ــک ب ــرای کم ب
منبعــی در اختیــار نــدارد. در عیــن حــال، آقــای فهیــم خبــر داده 
اســت کــه ایــن وزارت در صــددِ تهیــه و تدویــِن یــک اطلــس 
ــر حــوادث طبیعــی اســت  آســیب پذیرِی کل افغانســتان در براب
ــِک  ــه کم ــد ب ــاط آســیب پذیر و نیازمن ــۀ نق ــس هم ــا از این پ ت

ــت و شناخته شــده باشــند.  افغانســتان تثبی
ــز  ــت تمرک ــتون روی دو واقعی ــن س ــا در ای ــِت م ــا صحب ام
ــی و  ــرایِط جنگ ــه ش ــر ب ــتان نظ ــردمِ افغانس ــه اوالً م دارد ک
ــاز  ــول نی ــۀ فص ــت، در هم ــرار اس ــه در آن برق ــی ک اقلیمی ی
ــیب پذیرِی  ــس آس ــًا اطل ــد و ثانی ــتگیری دارن ــک و دس ــه کم ب
ــامِ  ــی می شــود، تم ــِن آن کاری نیکــو تلق ــه تدوی افغانســتان ک
جغرافیــاِی ایــن ســرزمین ـ از پایتخــت تــا دورتریــن روســتاها 

ــت.  ــد گرف ــر خواه ـ را درب
ــی  ــه وزارت ــت ک ــر اس ــایاِن تذک ــا ش ــت از آنج ــن دو واقعی ای
کــه بــرای رســیده  گی بــه حــوادث طبیعــی و کمــک بــه مــردم 
ــود  ــواده و کمب ــه ۸3هــزار خان ایجــاد شــده، فقــط از کمــک ب
منابــع بــرای 3۰هــزار خانــواده از ایــن جمعیــت ســخن می گوید 
ــدِی  ــدی و غیرنق ــای نق ــم کمک ه ــا ه ــن کمک ه ــلمًا ای و مس
بســیارکوچکی را شــامل می شــوند کــه قــادر بــه تغییــر حالــِت 
ــد  ــیب دیده نخواه ــونده گاِن آس ــک از کمک ش ــِی هیچ ی زنده گ
بــود. درحالی کــه اگــر عــاوه بــر موقعیــِت اقلیمــی افغانســتان، 
شــرایط سیاســی ـ اقتصــادی ـ نظامــِی ایــن کشــور را بیفزاییــم، 
خواهیــم دیــد کــه آرام تریــن خانواده هــا در پایتخــت نیــز نیــاز 

بــه حمایــت و دســتگیرِی دولــت دارنــد.
 بــرای شــکافتِن ایــن مبحــث بایــد از جغرافیــاِی محصــور در 
خشــکی و کوهســتانِی افغانســتان آغــاز کــرد که تمام ســاکنانش 
ــن کشــور  ــرار داده اســت. ای ــزوا و بُن بســت ق ــی ان را در نوع
بــه آب هــای آزاد راه نــدارد و در داخــل نیــز در بســامناطق بــا 
ــور  ــه عب ــت ک ــه اس ــری مواج ــع و برفگی ــتان هاِی مرتف کوهس
ــاخته  ــر س ــوار و هزینه ب ــادی را دش ــِت اقتص ــرور و فعالی و م
اســت. جالــب و تأســف بار اینکــه: در مناطقــی کــه ایــن 
کوهســتان ها پایــان می یابنــد، بیابان هــای خشــک و تشــنه 
ــِت  ــا موقعی ــه ب ــا ک ــی از آنج ــِر طبیع ــن قه ــربرمی آورند. ای س
ــگ و  ــده، جن ــرادف ش ــه م ــتان در منطق ــی افغانس سوق الجیش
ــار نشــانده  ــه ب ــی را ب ــِف اقتصــادی  ـ اجتماع ــی و ضع بی ثبات

اســت. 
ــه کمک هــای زمســتانِی  ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــن تبصــره ب ای
ــه  ــا اینک ــماریم ی ــر بش ــیب دیده را حقی ــردمِ آس ــه م ــت ب دول
ــام شــهرونداِن  ــه تم ــد ب ــت بای ــه دول ــته باشــیم ک ــار داش انتظ
ــه و  ــه درج ــت ک ــن معناس ــه ای ــه ب ــد؛ بلک ــک کن ــور کم کش
ــر از  ــیار فرات ــتان بس ــردم افغانس ــیب پذیرِی م ــاِی آس جغرافی
ــای  ــن رو کمک ه ــت؛ از ای ــت اس ــد والی ــل و چن ــک فص ی
ــج  ــد به تدری ــردم بای ــه م ــت ب ــِع کمکــِی دول ــا مناب ــی و ی فصل
از حالــِت فــوری و مقطعــی بــه حالــِت راهبــردی و غیرمقطعــی 
ــه  ــال ب ــیب پذیری ها س ــِس آس ــه اطل ــوی ک ــد؛ به نح ــذار کن گ

ــردد. ــر گ ــال کوچک ت س
ــد  ــم، بای ــرار گرفته ای ــتان ق ــتانۀ فصــِل زمس ــه در آس ــون ک اکن
یــادآوری کــرد کــه بــارش بــرف در مناطــق مرتفــِع کوهســتانی 
ــوالی ها  ــور را در ولس ــن کش ــاِن ای ــن مردم ــاله فقیرتری هرس
ــرف،  ــارش ب ــا ب ــازد. ب ــیر می س ــون اس ــاِت گوناگ و قریه ج
هرســاله مســیرهای مواصاتــِی صدهــا قریــه و ولســوالی 
مســدود می گــردد و بــر اثــر ایــن انســداد، گرســنگی و بیمــاری 
ــار،  ــل به ــا در فص ــس از آن ام ــرد. پ ــات می گی ــردم تلف از م
ــرد و  ــی می گی ــردم قربان ــوچ از م ــا برف ک ــن ی ــزش بهم ری
ــه زنده گــی  ــوع ســیل ب ــز در فصــل تابســتان وق ــس از آن نی پ
ــل، افغانســتان  ــن عوام ــوی ای ــردم آســیب می رســاند. در پهل م
آلوده گــی  خشکســالی،  چــون  دیگــری  تهدیدهــاِی  بــا 
آب وهــوا، تخریــب محیــط زیســت و جنــگ مواجــه اســت کــه 
ــد کــه در  همــۀ این هــا روی هــم ایــن حکــم را صــادر می کنن
چهارفصــِل ســال ایــن کشــور در معــرِض آســیب و محتــاج بــه 
ــن تهدیدهــا  ــد ای ــت می بای ــن اوالً دول کمــک می باشــد. بنابرای
ــرده  ــه ک ــی مطالع ــۀ منطق ــک چرخ ــیب پذیری ها را در ی و آس
ــون  ــی چ ــۀ مهم ــًا وزارت خان ــد و ثانی ــرار ده ــر ق ــِد نظ و م
ــد  ــی، نبای ــع مال ــود مناب ــم کمب ــوادث، به رغ ــه ح ــیده گی ب رس
افــِق دیــِد خــود را بــه یــک فصــل یــا چنــد والیــت محــدود 

ســازد. 

افغـانستان؛ 
کشوری محتـاج در چهـارفصل

دیپلماسی افغانستان هنوز به اندازه یی 
فعال نشده که بتواند از قدرت های 
منطقه یی به نفع صلح و امنیت در 
کشور استفاده کند. آقای غنی و تیِم 
او که خود را مالِک گفت وگوهای صلح 
می دانند، حتا در ایجاد یک گروه 
مذاکره کننده و تسهیل کنندۀ صلح تا 
هنوز قدِم موفقیت آمیزی برنداشته اند. 
هیأت مذاکره کنندۀ آقای غنی به 
اندازه یی دولتی و حکومتی است که 
به هیچ صورت نمی توان پذیرفت که 
روزی طالبان با این هیأت پشت میِز 
مذاکره بنشینند. آقای غنی از اجماع 
میان مردم و نیروهای سیاسی در 
امِر صلح سخن می گوید درحالی که 
احزاب سیاسی ـ جهادی تالش دارند 
هیأت دیگری را از میاِن خود برای 
گفت وگوهای صلح ایجاد کنند. آقای 
غنی وقتی نمی تواند احزاب سیاسِی 
موجود در کشور را با خود داشته 
باشد، آنگاه چه انتظاری از او در روند 
گفت وگوهای صلح می توان داشت؟
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پــس از یــورش محافظــان محمداشــرف غنــی بــه 
ــی از  ــه یک ــی ب ــیلی محکم ــارض، او س ــرد ع ف

همکارانــش وارد آورد.
بــرای  لحظــات  مهمتریــن  از  یکــی  ایــن 
محمداشــرف غنــی بــود کــه یــک مســیر بارزگانــی 
ــت  ــیر بُن بس ــن مس ــرد. ای ــاح می ک ــد را افتت جدی
زمینــی افغانســتان را می گشــود و راه تجــارت  
کاالهــای ایــن کشــور را بــه روی کشــورهای 

آســیای مرکــزی و اروپایــی بــاز می کــرد. 
رییــس  حکومــت گشــایش ایــن مســیر را آیینه یــی 
ــای  ــرای کارزاره ــد ب ــه در آن می توان ــد ک می دی
انتخاباتــی تبلیــغ کنــد. امــا پــس از روز پنجشــنبه 

چیــزی دیگــر در ســرخط خبرهــا نمایــان شــد. 
در  غنــی  نزدیــکان محمداشــرف  از  »شــماری 
ــی کــه  ــاالی یــک جوان ــن، ب پیــش روی صدهــا ت
ــور  ــه رییس جمه می خواســت عریضــۀ خــود را ب
ــده  ــر ش ــای نش ــد«. نواره ــورش بردن ــاند، ی برس
ــان  ــی نش ــانه های اجتماع ــم در رس ــس از مراس پ
ــه صــورت یکــی  ــا ســیلی ب ــی ب ــه غن می دهــد ک

نزدیکانــش می زنــد.   از 
محافظــان ویــژۀ رییــس حکومــت بــا یــورش بــه 
مــردِ جــوان، او را از نزدیــک او دور می کننــد. 
ســر و صــدا و نیایــش در ســالون پیچیــده اســت. 
ایــن اولیــن قضیــه نیســت، کســانی کــه در حلقــۀ 
محافظــان خــاص مقامــات افغانســتان کــه -یکــی 
ــد،  ــن کشورهاســت- حضــور دارن از خطرناک تری

ــگاران،  ــژه خبرن ــی به وی ــراد ملک ــاالی اف ــا ب باره
ــک  ــچ ی ــوارد هی ــتر م ــد. در بیش ــورش برده ان ی

ــد.  ــرار نگرفته ان ــرس ق ــورد بازپ ــراد م ــن اف ای
ایــن نشســت در هفتــۀ گذشــته بــا حضــور 
غــرب  در  داخلــی  بازرگانــان  و  دیپلومات هــا 
افغانســتان - هــرات، برگــزار گردیــد. مــوردی کــه 
آقــای غنــی آن را »راه  الجــورد« نامیــد. افغانســتان 
ــود  ــای خ ــد کااله ــورد می توان ــیر راه  الج از مس
اروپــا  و  مرکــزی  آســیای  کشــورهای  بــه  را 
ــرای صــادر  ــا ب ــه تنه ــی ن ــای غن ــد. آق صــادر کن
ــی در  ــای منطقه ی ــرای همکاری ه ــه ب ــا؛ بلک کااله
رابطــه بــه صلــح افغانســتان نیــز ایــن راه  را موثــر 

می دانــد. 
ــرد  ــم ک ــخنانش را خت ــی س ــای غن ــه آق ــی ک وقت
و از جایــگاه پایــان شــد، رییــس وفــای ۱۸ ســاله 
ــد  ایســتاد شــده و صــدا کــرد کــه می خواهــد چن
ــواده اش  ــال خان ــه در قب ــی ک ــه بی عدالتی های دقیق
صــورت گرفتــه اســت را بــه گــوش رییــس 
ــن  ــده همی ــر ش ــای نش ــاند. نواره ــت برس حکوم
ــش  ــوان پی ــرد ج ــد. م ــان می ده ــی را نش لحظات
ــس  ــی، ریی ــرف غن ــک محمداش ــه نزدی از این ک
ــورد  ــورد برخ ــود، م ــی ش ــدت مل ــت وح حکوم
فزیکــی قــرار گرفــت و محافظــان رییــس حکومت 

ــد. ــرکوب کنن ــه او را س ــد ک ــاش می کنن ت
ــرف  ــه ط ــی ب ــد: غن ــده گان می گوین ــتراک کنن اش
ــِت آن نیســت،  ــا رفــت، گفــت کــه  وق ــای وف آق

نوارهــای نشــر شــده نشــان می دهنــد، پــس 
از چنــد لحظــه غنــی طــوری معلــوم می شــد 
ــان  ــد. تورخ ــیلی زده باش ــی را س ــا کس ــه گوی ک
ــن  ــه در ای ــنیدند ک ــی از ش ــزرگ قوم ــی، ب ظریف
ــرد  ــه م ــت ک ــود، گف ــرده ب ــتراک ک ــم اش مراس
او  خانــوادۀ  برابــر  در  کــه  می گفــت  جــوان 
ــد  ــت و می خواه ــه اس ــورت گرفت ــی ص بی عدالت
صدایــش را بــه رییــس حکومــت برســاند. در ایــن 
وقــت محافظــان غنــی دهــن او را بســتند و تــاش 
ــد. رییــس حکومــت  ــرون کنن ــد کــه او را بی کردن
ــرار  ــود ق ــان خ ــک محافظ ــی نزدی ــدت مل وح
ــازۀ  ــان او اج ــود. محافظ ــر ب ــی قه ــت و خیل داش
رفتــن را نمی دادنــد. نــوار دیگــری کــه یــک 
ــماری از  ــد، ش ــر ش ــاق نش ــن اتف ــس از ای روز پ
محافظــان رییــس حکومــت را نشــان می دهــد کــه 
بــه اجبــار و کشــکش مــرد جــوان را وارد ماشــین 

نظامــی می کننــد.
محافظــان  کــه  می گوینــد  دولتــی  مســووالن 
امن تریــن  در  غنــی  محمداشــرف  خــاص 
ــی در  ــای احتمال ــع خطره ــرای رف ــای ب مکان ه

می باشــند.  او  اطــراف 
ــتباه از  ــت اش ــن برداش ــه ممک ــد ک ــان می گوین آن
ــین  ــد. شاه حس ــه باش ــورت گرفت ــوان ص ــرد ج م
ــت  ــاون ســخنگوی ریاســت حکوم مرتضــوی مع
محافظــان  کــه  می گویــد  ملــی  وحــدت 
محمداشــرف غنــی هیــچ عمــل غیــر قانونــی 

نمی دهنــد.  انجــام 
دنیــا گل خــان، بــرادر آقــای وفــا گفتــه کــه یکــی 
را  زمین های شــان  کــه  محلــی  زورمنــدان  از 
ــور   ــان مجب ــت و آن ــرده اس ــب ک ــا غص در پکتی
شــده اند کــه مــدت 7 ســال خانــۀ خــود را تــرک 
ــت  ــه عدال ــوز ب ــا هن ــد و ت ــرات برون ــه ه و ب
ــه  ــت ک ــرادرِ او می خواس ــت: ب ــیده اند. او گف نرس
ــت  ــس حکوم ــه ریی ــود را ب ــوادۀ خ ــدای خان ص
ــالون  ــرون از س ــی او را بی ــان غن ــاند. محافظ برس
بــرده و مــورد لت وکــوب قــرار داده انــد. گل خــان 
ــت  ــرادرش در ریاس ــوز ب ــا هن ــه ت ــد ک می گوی

امنیــت در بازداشــت به ســر می بــرد. 
ــای  ــورد این کــه چــرا آق ــات افغانســتان در م مقام
ــه و بازداشــت  ــرار گرفت ــوب ق ــورد لت وک ــا م وف
شــده اســت، چیــزی نمی گوینــد. امــا بــال 
صدیقــی، ســخنگوی کمیســیون حقــوق بشــر 
ــی  ــرد ملک ــک ف ــه او ی ــد ک ــتان، می گوی افغانس
ــس  ــه ریی ــود را ب ــود و می خواســت صــدای خ ب
ــرف  ــان محمداش ــا محافظ ــاند؛ ام ــت برس حکوم
غنــی او را لــت و کــوب کردنــد. او گفــت نهادهای 
مســوول ایــن قضیــه را بایــد مــورد بررســی قــرار 
دهنــد و کســانی کــه دســت بــه لت وکــوب آقــای 
ــد.  ــرار گیرن ــرس ق ــورد بازپ ــد م ــد، بای ــا زده ان وف
او گفــت کــه کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر از 
ــی  ــار نگران ــن حــرکات خشــونت ب ــش چنی افزای

ــدی دارد.  ج

ــع  ــتان، مجتم ــتین بار در افغانس ــرای نخس ــدگار: ب مان
معلومــات زراعتــی و مرکــز تمــاس دهقانــان بــا 
متخصصــان زراعتــی در وزارت زراعــت افتتــاح شــد.
و  آبیــاری  زراعــت،  وزیــر  درانــی  نصیراحمــد 
ــس  ــه پ ــت ک ــز گف ــن مرک ــاح ای ــداری، در افتت مال
از ایــن دهقانــان از سراســر کشــور می تواننــد بــا 
ــی در  ــا متخصصــان زراعت ــه شــماره ۱۵۰، ب تمــاس ب
ــد و مشــورت های الزم  ــت کنن وزارت زراعــت صحب
را دربــارۀ چگونه گــی فعالیــت زراعتــی بگیرنــد. آقــای 
ــان  ــرای دهقان ــا ب ــن تماس ه ــه ای ــزود ک ــی اف دران
رایــگان اســت و متخصصــان زراعتــی بــه هــر لهجــه 
و لســانی کــه خواســته شــود، معلومــات و مشــورت 

ارایــه می کننــد.
وزیــر زراعــت گفــت: »اســاس رشــد زراعــت مربــوط 
ــه  ــی ک ــا زمان ــت. ت ــان اس ــه دهق ــی دادن ب ــه آگاه ب
بــه دهقــان مــا آگاهــی ندهیــم و سیســتم های جدیــد 
ــت  ــد زراع ــم، رش ــان ندهی ــان نش ــی را برای ش زراعت
ســاده نیســت. بــرای ایــن کــه در نقاطــی کــه حداقــل 

ــرای ترویــج رســیده نمی توانیــم  ــه شــکل فزیکــی ب ب
و بتوانیــم تمــام کشــور را تحــت پوشــش برنامه هــای 
ترویــج قــرار بدهیــم، یکــی از راه هــای آن ایــن اســت 
کــه مــا از سیســتم زراعــت الکترونیــک اســتفاده کنیــم. 
ــود  ــدف خ ــن ه ــه ای ــز ب ــن مرک ــاح ای ــا افتت ــا ب م

می رســیم«.
نصیراحمــد درانــی هم چنیــن تأکیــد کــرد: »یــک 
ــور  ــه ی کش ــت ترین نقط ــد از دوردس ــان می توان دهق
ــا ایــن مرکــز حــل مشــکل  ــا یــک ســاعت مفــت ب ت

ــت«. ــریع اس ــت س ــوع پیش رف ــک ن ــن ی ــد، ای کن
ــت در  ــه وزارت زراع ــت ک ــی گف ــد دران نصیراحم
ــد  ــرای رش ــز ب ــری را نی ــتم های دیگ ــر دارد سیس نظ
زراعــت و بلنــد بــردن ســطح آگاهــی دهقانــان 
ــی  ــاس توافق ــر اس ــی ب ــه تازه گ ــد و ب ــدازی کن راه ان
ــت  ــرار اس ــه، ق ــورت گرفت ــنا ص ــس س ــا مجل ــه ب ک
ــار  ــه چه ــنا روزان ــس س ــوی مجل ــون و رادی تلویزی
زراعــت  وزارت  بــه  را  برنامه های شــان  ســاعت 

ــد. بدهن

همچنــان شــهزادگل آریوبــی وزیــر مخابــرات و 
تکنولــوژی معلوماتــی، می گویــد کــه اســتفاده از 
ــادی  ــت زی ــت، اهمی ــی در زراع ــوژی معلومات تکنول
ــرای  ــن وزارت ب ــرات گفــت کــه ای ــر مخاب دارد. وزی
ــت،  ــد زراع ــوژی در رش ــتفاده از تکنول ــترش اس گس
آمــادۀ همــکاری بــا وزارت زراعــت اســت. هم چنــان 
ــرات  ــرد: وزارت مخاب ــادآوری ک ــرات ی ــر مخاب وزی
ــاخته  ــاله را س ــج س ــوژی پن ــتراتژیک تکنول ــان اس پ

ــت. ــم آن اس ــش مه ــک بخ ــت الکترونی ــه زراع ک

عبدالحمیــد هلمنــدی مشــاور ارشــد رییــس حکومــت 
انکشــاف  و  زراعــت  بخــش  در  ملــی  وحــدت 
ــدازی  ــز، در ایــن همایــش گفــت کــه راه ان دهــات نی
ــد  ــه بلن ــت، ب ــعۀ زراع ــرای توس ــو ب ــتم های ن سیس
بــردن ســطح آگاهــی دهقانــان کمــک می کنــد. آقــای 
ــان  ــه دهقان ــی  دادن ب ــه آگاه ــد ک ــدی می گوی هلمن
ــان  ــد آن ــان، درآم ــی فعالیت های ش ــارۀ چگونه گ درب

را بیشــتر می ســازد.

كمیسیون حقوق:
افزایش یورش محافظان مقامات به افراد ملکی نگران کننده است

نخستین مرکز تماس دهقانان 
با متخصصان زراعتی افتتاح شد
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ــات  ــک انتخاب ی
ــد  ــک، بای ــول دموکراتی ــا اص ــت ب ــالم و در مطابق س

دارای ســه ویژه گــی باشــد:
اصــل آزادی در انتخابــات: تمامــی افــراد جامعــه 
ــض  ــه تبعی ــال هرگون ــه دور از اعم ــد ب ــد بتوانن بای
به صــورت آزادانــه در انتخابــات اشــتراک کننــد و 
ــند.  ــارکت نباش ــدم مش ــا ع ــارکت ی ــه مش ــور ب مجب
ــان  ــردن، آزادی بی ــودن در اشــتراک ک برعــاوۀ آزاد ب
و اندیشــه، راه انــدازی گردهمایــی و اجتماعــات بــرای 
برحســب  رســانه ها  و  رای دهنــده گان  کاندیداهــا، 
و  شــده  تدویــن  نیــز  انتخاباتــی  طرزالعمل هــای 
فراهم ســازی زمینه هــای مســاویانه یــا همه گانــی 
ــات،  ــده گان در انتخاب ــۀ رای دهن ــتراک هم ــرای اش ب
می باشــد.  آزاد  انتخابــات  یــک  پیش شــرط های  از 
از  نیــز  بــودن  مســتقیم  و  بــودن  ســری  اصــل 
ــه  ــد ک ــات آزاد می باش ــِر انتخاب ــرط های دیگ پیش ش
ــه آن اشــاره  ــی ب ــن انتخابات ــا و قوانی ــر میثاق ه در اکث

ــت. ــده اس ش
نبــودِن  ســری  انتخابــات:  بــودن  ســّری  اصــل 
ــه  ــد ب ــراد نتوانن ــه اف ــود ک ــث می ش ــات باع انتخاب
نامــزداِن مــورد نظــر خــود رای دهنــد و تحــث 
تأثیــر برخــی ماحظــات قــرار بگیرنــد. ســری 
ــی  ــود، ول ــات می ش ــفافیت انتخاب ــث ش ــودن باع ب
ــل  ــی در داخ ــث رای ده ــه بح ــود ک ــه ب ــد متوج بای
ــری  ــۀ معامله گ ــد زمین ــده گان می توان ــس نماین مجل
ــازد.  ــم س ــردم را فراه ــده گان م ــران و نماین ــن وزی بی
ــردم  ــع از م ــک جم ــدۀ ی ــل نماین ــک وکی ــه ی از اینک
اســت، ایجــاب می کنــد رای دهــی در پارلمــان علنــی 
ــه  ــوند ک ــن ش ــل مطمی ــک وکی ــوکاِن ی ــا م ــد ت باش
کســی را کــه بــه عنــوان وکیــل انتخــاب کرده انــد، از 
ــد و  ــداری می کن ــاالری پاس ــی و شایسته س ــع مل مناف
برخــاف منافــع ملــی عمــل نمی کنــد و بــه نامــزداِن 
ــا  ــی ی ــای سیاس ــب زدوبنده ــه برحس ــلکی ک غیرمس
ــا  ــه و ی ــت در کابین ــک پس ــراز ی ــرای اح ــی ب مافیای
ــی  ــس معرف ــه مجل ــی ب ــم دولت ــای مه ــایر مقام ه س

نمی دهــد. رای  شــده اند، 
ــه جــای یــک  ــد ب ــودن: هیچ کــس نمی توان مســتقیم ب
شــهرونِد دیگــر رای دهــد. هــر فــرد بایــد به صــورت 
ــه در  ــد ک ــرش رای ده ــورد نظ ــرد م ــه ف ــتقیم ب مس
فهرســت نامــزدان درج اســت. فهرســت بایــد طــوری 
عیــار شــده باشــد کــه افــراد بیســواد نیــز بتواننــد فــرد 
ــایی و انتخــاب  ــی شناس ــر خــود را به راحت ــورد نظ م

کننــد.
شــفاف بــودن: بــرای شفاف ســازی پروســۀ انتخابــات 
ــه  ــات را ب ــی در انتخاب ــب و مهندس ــۀ تقل ــه زمین ک
الزمه هــای  و  پیش شــرط ها  می رســاند،  حداقــل 
متعــدد نیــاز اســت کــه بــا برخــی از آن هــا در 
ــه  ــاس گرفت ــۀ حاضــر تم ــِی مقال ــای باالی پاراگراف ه
شــد کــه برخــورداری از همــۀ آن پیش شــرط ها 
بــرای صیانــت از آرای واقعــِی مــردم و جلوگیــری از 

ــت.   ــروری  اس ــب ض تقل
ــداد  ــوس و تع ــداد نف ــودن تع ــن، مشــخص ب در ضم
ــت  ــر تابعی ــند معتب ــی و س ــرایط رای ده ــن ش واجدی
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کــه همانــا شــناس نامۀ برقــی می باشــد، از نیازهــای 
ــر  ــا ب ــت ت ــات اس ــفافیت انتخاب ــن ش ــرای تأمی ــر ب دیگ
ــق  ــورت دقی ــده گان به ص ــت رای دهن ــاس آن، فهرس اس
ــِی  ــۀ فهرســت خیال ــه گــردد و از تهی ــل اعتمــاد تهی و قاب
ــا  ــردن صندوق ه ــرای پُرک ــه را ب ــه زمین ــده گان ک رای دهن
ــی فراهــم می ســازد، جلوگیــری  ــا اوراق رای دهــی خیال ب
ــخص  ــفافیت، از مش ــکات در ش ــی از مش ــود. بخش ش
نبــودن رقــم دقیــق واجدیــن شــرایط و نداشــتن فهرســت 

ــد. ــأت می یاب ــده گان نش ــی رای دهن واقع
ــتفاده  ــث اس ــورها بح ــر کش ــر در اکث ــال های اخی در س
از تکنالــوژی »بایومتریــک« بــرای ثبت نام کننــده گان و 
ــای  ــر از مولفه ه ــی دیگ ــوان یک ــه عن ــده گان ب رای دهن
ــد  ــه بای ــده ک ــرح ش ــات مط ــفافیت در انتخاب ــن ش تأمی
به صــورت درســت و مصــون از آن اســتفاده شــود و 
ــک  ــت کاری در بان ــری از دس ــرای جلوگی ــر الزم ب تدابی
ــه  ــت گرفت ــتگاه ها روی دس ــک از دس ــات و هری معلوم

ــود. ش
عادالنــه بــودن: بایــد بــرای همــۀ واجدیــن شــرایط 
رای دهــی و همــۀ واجدیــن شــرایط نامــزدی بــه کرســی ها 
ــردد،  ــزار می گ ــرای آن برگ ــات ب ــه انتخاب ــی ک و مقام های
صــورِت  بــه  شــدن  نامــزد  و  راهی دهــی  فرصــت 
ــات و  ــه و سراســری فراهــم گــردد. فضــای انتخاب عادالن
ــاری از  ــد ع ــات، بای ــزاری انتخاب ــوص روز برگ به خص
ــهولت های الزم  ــد و س ــرس باش ــا ت ــد ی ــوع تهدی ــر ن ه
ــز  ــف و مرک ــه ص ــاص از جمل ــای خ ــرای کته گوری ه ب
جداگانــه بــرای زنــان و همــکاری بــا اشــخاص بیمــار و 

ــم شــود. ــول، فراه معل
نظــارت: بــرای حصــول اطمینــان از تطبیــق مــوارد 
ــرف و  ــای بی ط ــتن نهاده ــه داش ــا ب ــوق، م ــه گانۀ ف س
مســلکی نیازمندیــم تــا مراحــل مختلــِف انتخابــات یقینــی 
گــردد. بــه عبــارت دیگــر، نظــارت واقعــی از تمــام مراحِل 
انتخابــات از جانــب نهادهــای ملــی و نهادهــای بی طــرف 
ــده گان  ــزاب، نماین ــا و اح ــران کاندیداه ــی، ناظ بین الملل
ــه شــمول رســانه ها یــک امــر ضــروری  ــی ب جامعــۀ مدن
ــد.  ــات می باش ــفافیت انتخاب ــن ش ــن و تضمی ــرای تأمی ب
قابــل یــادآوری اســت کــه: برگــزاری انتخابــات ســالم و 
ــی  ــات سیاس ــام و ثب ــی نظ ــر مشروعیت بخش ــر آن ب تأثی
ــه  ــیاری از کشــورهایی ک ــه بس ــه حــدی جدی ســت ک ب
ــد، وقتــی  ــه دموکراســی باورمنــد و متعهدن سیاســیونش ب
ــروعیت  ــاظ مش ــه لح ــِی آن ب ــای مل ــا برنامه ه ــت ی دول
دچــار بحــران می شــود و یــا زیــر پرســش قــرار می گیــرد، 
حکومت هــا بــه راه انــدازی انتخابــاِت زودهنــگام مبــادرت 
ــا مشــروعیت سیاســی نظــام و در ُکل مــردم  ــد ت می ورزن
ــه  ــی ب ــرود. در کشــورهای اروپای ــر ســوال ن ســاالری زی

ــم. ــر بوده ای ــن ام ــاهد ای ــب ش مرات
ــرایط  ــفاف در ش ــالم و ش ــات س ــک انتخاب ــزاری ی برگ
ــردم  ــاد م ــادۀ اعتم ــرای اع ــا ب ــه تنه ــتان ن ــِی افغانس کنون
نســبت بــه دموکراســی، بــل بــرای اســتحکام ثبــات 
ــد  ــر باش ــد و موث ــد مفی ــی می توان ــرِل فعل ــِی متزل سیاس
و بــرای تأمیــن مشــروعیت سیاســِی حکومــِت بعــدی کــه 

ــد  ــر از یک ســال دیگــر روی کار آی ــا کمت ــرار اســت ت ق
ــددی را  ــافی متع ــی و انکش ــای اصاح ــد برنامه ه و بای
ــن،  ــد. بنابرای ــروری می باش ــز ض ــرد نی ــت گی روی دس
ــفاف،  ــات ش ــک انتخاب ــزاری ی ــرای برگ ــی ب دادخواه
ــاِت ســالم و  ــوده اســت؛ برگــزاری انتخاب ــی ب ــۀ مل وجیب
ــک  ــتن ی ــه داش ــی از جمل ــاِی الزم ــاز برگ ه تدوین س
قانــون اساســی کــه مشــق دموکراســی را در عمــل تضمین 
ــۀ حکومــت داری خــوب و توســعۀ سیاســی  ــد و زمین کن
را فراهــم کنــد و ایــن کشــور را از شــر فســاد سیاســی و 
اداری ـ کــه در گســترش دامنــۀ جنــگ و ناامنــی، فقــر و 
بدبختــی، فــرار مغزهــا و نیــروی کاری از جملــه جوانــان 
تحصیــل کــرده، و بــروز ده هــا مصیبــت دیگــِر اجتماعــی 
از جملــه افزایــش شــمار معتادیــن بــه مــواد مخــدر نقــش 
دارد ـ رهایــی بخشــد. دادخواهــی بــرای ایجــاد بســترهای 
قانونــی و فرهنگــی بــرای تمریــن دموکراســی در معنــای 

ــد. ــی می باش ــۀ مل ــک وظیف ــه ی ــِی کلم واقع
ــل  ــاب قب ــات شــفاف و کامی ــک انتخاب ــدازی ی ــا راه ان ام
ــرای  ــی ب ــه ارادۀ سیاس ــه اینک ــردد ب ــه برمی گ ــه ب از هم
)بســتر  الزم  ســازوبرگ های  مردم ســاالری،  تحقــق 
ــوای ســه گانه  ــک متعــادل ق ــرای تفکی ــی ب مناســب قانون
ــام  ــر، نظ ــر یکدیگ ــا ب ــر آن ه ــل و موث ــارت متقاب و نظ
ــای تاریخــی  ــه واقعیت ه ــخگو ب ــادل و پاس ــی متع سیاس
و فرهنگــی حاکــم( بــرای تمریــن مردم ســاالری در 
کشــوری کــه قــرار اســت انتخابــات برگــزار شــود، 

ــر. ــا خی ــود دارد ی وج
اگــر ارادۀ سیاســِی کافــی بــرای برگــزاری انتخابــات 
شــفاف و اســتحکام بخشــیدن بــه ثبــات سیاســی و 
مشــارکت سیاســِی همــۀ اقــوام ســاکن در ایــن ســرزمین 
ــت  ــی تشــکیل حکوم ــۀ سیاس ــود داشــت و توافقنام وج
ــا  ــت ب ــه و در مطابق ــورت همه جانب ــی به ص ــدت مل وح
ــرار  ــِر ق ــی می شــد، خط ــی توافق شــده عمل جــدول زمان
گرفتــِن کشــور در لبــۀ فروپاشــی )آنچــه در زمــان اعــان 
نتایــج دور دوم انتخابــات ۲۰۱۴ شــاهدش بودیــم، کشــور 
ــرد(  ــش ب ــه پی ــی ب ــگ داخل ــرز فروپاشــی و جن ــا م را ت

ــت.  ــان می  رف ــه از می ــرای همیش ب
اگــر ارادۀ سیاســِی جــدی بــه برگــزاری انتخابــات شــفاف 
اساســی  مــا شــاهد اصاحــات  می داشــت،  وجــود 
در نظــام انتخاباتــی، قوانیــن و مقــرارت انتخابــات و 
ــرای  ــم. ب ــی می بودی ــات پارلمان ــالم انتخاب ــزاری س برگ
ــده گان  ــۀ فهرســت رای دهن ــده گان و تهی ــام رای دهن ثبت ن
ایــن  و  می شــد  برنامه ریــزی  درســت  به صــورِت 
فهرســت قبــل از انتخابــات علنــی می گشــت، بــرای 
ــن شــفافیت  ــه منظــور تأمی ــوژِی روز ب ــری تکنال به کارگی

ــزی  از نخســتین روزهــای کاری کمســیون برنامه ری
نظــر  از  آن  شــفافیت  خصــوص  در  و  می شــد 
تخنیکــی بــه مــردم اطمینــان داده می شــد تــا 
ــزار و  ــالم برگ ــورت س ــی به ص ــات پارلمان انتخاب
اعتمــاد مــردم نســبت بــه شــفاف بــودِن انتخابــات و 

اصــل مردم ســاالری تقویــت می شــد. 
اغلــب  اینکــه  نظرداشــت  در  بــا  ضمــن  در 
ــوع  ــه ن ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای کارشناســاِن سیاســی ب
ــۀ  ــی، زمین ــون اساس ــد در قان ــی مقی ــام سیاس نظ
تفکیــک قــوا به صــورت متعــادل و موثــر را فراهــم 
ــرده و  ــم ک ــاالری را فراه ــۀ فردس ــاخته و زمین نس
ــای  ــه ج ــاد اداری ب ــده فس ــب ش ــر موج ــن ام ای
ــردد،  ــه گ ــور نهادین ــوب در کش ــت داری خ حکوم
ــاز و  ــتن س ــمت داش ــه در قس ــت ک ــوان گف می ت
ــی  ــن دموکراس ــرای تمری ــی ب ــای الزمِ قانون برگ ه
نیــز مشــکل داریــم و بــه اصاحــاِت جــدی در ایــن 

ــم. ــوزه نیازمندی ح
ــزاری  ــا برگ ــدود ت ــِت مح ــت فرص ــا در نظرداش ب
دور چهــارمِ انتخــاب ریاســت جمهوری و عــدم 
ــرای  ــِت ارادۀ قــوی ب ــه موجودی ــان نســبت ب اطمین
اصاحــات، بعیــد بــه نظــر می رســد کــه انتخابــات 
برگــزار  شــفاف  به صــورِت  ریاســت جمهوری 
ــزاری  ــت برگ ــت اهمی ــا در نظرداش ــا ب ــردد. ام گ
ــاد  ــت اعتم ــرای تقوی ــفاف ب ــالم و ش ــات س انتخاب
ــدرت،  ــروع ق ــال مش ــی و انتق ــه دموکراس ــردم ب م
ــن  ــرای تأمی ــن ب ــاِت ممک ــل اصاح آوردن حداق
شــفافیت انتخابــات و برگــزاری انتخابــات ریاســت 
شــوراهای  و  ولســوالی  شــوراهای  جمهــوری، 
والیتــی بــرای جلوگیــری از رفتــن بــه عمــق 
بحــران و حفــظ ثبــات سیاســی نیم بنــد، از حامیــان 
نظــامِ کنونــی یعنــی جامعــۀ جهانــی و امریــکا کــه 
بــا شــعارِ ختــم جنــگ و نهادینه ســازی دموکراســی 
ــن کشــور حضــور نظامــی  ــل در ای هفــده ســال قب
و سیاســی یافتنــد، خواســته می شــود کــه بــه 
صــورِت صادقانــه و جــدی بــا انتخابــاِت افغانســتان 
برخــورد نماینــد. در غیــر ایــن، مــردم نســبت 
ــم  ــا  تروریس ــارزه ب ــکا در مب ــِت امری ــه صداق ب
در  مردم ســاالری  نهادینه ســازی  از  حمایــت  و 
ــد  ــر می توان ــن ام ــده و ای ــاور ش ــتان، بی ب افغانس
ــه عمــِق بحــران  ــاالت متحــده در افغانســتان را ب ای

ــد.  ــوق ده س

داكتر خواجه قمرالدین صدیقی
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ــه  ــا ب ــل ی ــه از عق ــد ک ــی ان ــی علوم ــوم عقل هــدف از عل
صــورِت تنهــا اســتفاده کــرده و بــه شــناخت مســایل و یــا 
ــِم  ــرای فه ــل ب ــه از عق ــا اینک ــد و ی ــِل آن می پردازن تحلی
ــرای  ــل ب ــه از عق ــم اینک ــا ه ــد و ی ــتفاده می کنن ــل اس نق
ــا اینکــه  ــد و ی ــل اســتفاده می برن ــل و نق ــان عق ــق می تواف
بــه جمــع میــان آنچــه نقــل در آن اختــاف دارد، بــه ویــژه 

ــد. ــابه، می پردازن ــم و متش ــان محک ــاوت می ــۀ تف در زمین
ــورد  ــراث اســامی م ــر می ــوم را ب ــن مفه ــه ای ــی ک هنگام
گروه هــای  کــه  درمی یابیــم  می دهیــم،  قــرار  تطبیــق 
مختلفــی از امــت اســامی از آن اســتفاده کرده انــد، طــوری 
ــِی زیــادی نــزد فیلســوفان منطقی هــا و  کــه مباحــث عقان
متکلمیــن مطــرح و مــورد بحــث قــرار می گرفتنــد و حتــا 
فقهــا و صوفی هــا بــه مباحــث عقانــی عاقه منــدی نشــان 
ــن گروه هــا از عقــل  ــد و همــۀ ای ــه آن می پرداختن داده و ب
اســتفاده  موضع گیری های شــان  و  تحلیــل  گفتمــان،  در 
می کردنــد. بــه گونــۀ مثــال، امــام ابوحامــد غزالــی را 
درمی یابیــم کــه میــان فقــه و کام و تصــوف و غیــره 
جمــع کــرده اســت و از عقــل یــا بــه شــکل تنهــا اســتفاده 
ــد، و  ــن می کن ــفی چنی ــث فلس ــه در مباح ــد چنانک می کن
ــه  ــازد چنانک ــا می س ــل یک ج ــا نق ــل را ب ــه عق ــا اینک ی
ــا  ــرده اســت، و ی ــن ک ــی چنی ــی و اصول در مباحــث کام
ــه  ــه، چنانک ــه درآمیخت ــا تجرب ــی را ب ــث عقل ــه مباح اینک
در مباحــث تصــوف و اخــاق چنیــن کاری کــرده اســت. 
ــل  ــاق را تحلی ــود، اخ ــوف خ ــای تص ــی در کتاب ه غزال
علمــی عقلــی می کنــد و در ایــن زمینــه از فاســفۀ گذشــته 
اســتفاده بــرده و از تجربه هــای خــود و تأمــل در نصــوص 

ــد. ــر آن می افزای ــی ب ــم چیزهای ه
ــه،  ــاعره، ماتریدی ــیعه، اش ــه، ش ــامی اباضی ــای اس فرقه ه
ــرای عقــل  ــد و ب ــن می کنن ــه همه گــی چنی ــه و زیدی معتزل
جایــگاه ویژه یــی قایــل انــد، طــوری کــه ایــن گروه هــا در 
کتاب هــای عقیدتــی و فقهــِی خویــش اســتفادۀ اعظمــی از 
عقــل بــرده و آن را اســاس معرفــِت خویــش می داننــد کــه 
ــه  ــا ب ــن گروه ه ــی ای ــود. همه گ ــاز ب ــوان از آن بی نی نمی ت
عقــل ارزش قایــل انــد و آن را مــورد احتــرام قــرار داده و 
ــل  ــه عق ــر اینک ــوان، به خاط ــدر ت ــه ق ــد ب ــاش می کنن ت
ابــزاری بــرای فهــم شــریعت اســت، آن را مراعــات کننــد. 
ــی  ــه: وح ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــی ب ــد غزال ــام ابوحام ام
ــریعت  ــد، ش ــک می کنن ــر را کم ــر دو همدیگ ــل ه و عق
عقلی ســت از بیــرون، و عقــل شرعی ســت از درون. و 
در این بــاره مثال هایــی ذکــر می کنــد تــا رابطــۀ میــان 
ــا در  ــا باره ــن مثال ه ــان دارد، و ای ــل را بیـ ــی و عق وح
کتاب هایــش تکــرار می شــود. مثال هایــی را کــه در دو 
ــرآن«  ــدس« و »جواهرالق ــارج الق ــای »مع ــه نام ه ــش ب کتاب

ــم: ــان می داری ــًا بی ــرده، ذی ــان ک بی
ــریعت  ــد و ش ــدا را نمی یاب ــریعت راه خ ــدون ش ــل ب  عق
بــدون عقــل آشــکار نمی شــود. عقــل ماننــد تهــداب اســت 
ــاختمان  ــدون س ــداب ب ــاختمان. ته ــد س ــریعت مانن و ش
معنــا نــدارد و ســاختمانی بــدون تهــداب اســتوار نخواهــد 
مانــد. همچنــان عقــل ماننــد چشــم اســت و شــریعت مانند 
ــع  ــکلی را رف ــم مش ــدون چش ــنایی ب ــنایی، و روش روش
ــراغ اســت و  ــد چ ــل مانن ــه عق ــا اینک ــرد. و ی ــد ک نخواه

ــه  ــد روغــن، اگــر چراغــی نباشــد روغــن ب شــریعت مانن
ــد. ــنی ده ــد روش ــی نمی توان تنهای

آنچــه ذکــر کردیــم، گلچینــی از ســخنان غزالــی بــود کــه 
الهــام گرفتــه از قــرآن و معطــر بــه عطــر کتــاب خــدا بــود 
ــر  ــل و فک ــری عق ــرای به کارگی ــوت ب ــو از دع ــه ممل ک
ــق  ــت حقای ــایل معرف ــان از وس ــرای انس ــه ب ــامِ آنچ و تم

ــه  ــت ک ــن نیس ــرا ممک ــد؛ زی ــت، می باش کســی مهیاس
ــت حاصــل  ــز دیگــری معرف ــر چی ــه خــدا، وجــود و ه ب

ــد.  ــدس را بشناس ــایل مق ــن وس ــه ای ــر اینک ــد مگ کن
ــه در  ــد ک ــامی ان ــت اس ــروه در ام ــه گ ــلفی ها یگان س
ــی  ــری منف ــی موضع گی ــای عقان ــل و پژوهش ه ــر عق براب
ــتدهای  ــه الی تجــارب ودادوس ــه از الب ــرای اینک ــد، ب دارن
خــود بــا گروه هــای اســامی مختلــف دریافتــه انــد 
ــه  ــل مجادل ــاس عق ــر اس ــران ب ــا دیگ ــا ب ــر آن ه ــه اگ ک
ــاظ  ــن لح ــه همی ــد؛ ب ــت می خورن ــًا شکس ــد، حتم کنن
ــرای خویــش ایــن را یافتنــد کــه عقــل  مناســب ترین راه ب
ــم  ــرگاه هض ــد و ه ــا کننـ ــل اکتف ــه نق ــذارده و ب را واگ
ــد، از  ــل دشــوار گردی ــر عق ــوم ســلفی آن ب ــه مفه ــل ب نق
ــه  ــد.  ب ــتخوان آن را ببلعن ــا گوشــت و اس ــته و ب آن گذش
ایــن اعتبــار می تــوان امــت اســامی را بــه دوگــروه بــزرگ 
تقســیم کــرد: گــروه عقل گــرا کــه مداخلــۀ عقــل در 
ــایل  ــل مس ــرد و آن را در تحلی ــی را می پذی ــوص دین نص
اســتفاده می کنــد، و گــروه دیگــر کــه اســتفاده از عقــل را 
ــا  ــه همــراه ب ــه صــورت مجــرد و ن ــه ب ــچ وجــه ن ــه هی ب

نقــل نمی پذیــرد. 

ــر ایــن تقســیم بندی در میــراث همــۀ  ــه عنــوان برهــان ب ب
امــت اســامی بــا تمــام مکاتبــش درمی یابیــم کــه بــه علــم 
ــان داده و  ــادی نش ــه زی ــی توج ــاِت منطق ــق و تحلی منط
ــوده  ــود درج نم ــی خ ــای تعلیم ــم را در نصاب ه ــن عل ای
ــای  ــرای طلبه ه ــاره ب ــادی در این ب ــای زی ــد و کتاب ه ان
ــا  ــه تنه ــه ن ــلفی ک ــب س ــز مکت ــد ج ــته ان ــش نوش خوی
ــداده، بلکــه موضع گیــری  ــه ایــن علــم نشــان ن توجهــی ب
منفی یــی در برابــر آن داشــته اســت؛ کمــا اینکــه بــا علــوم 
ــه  ــا ب ــا آن ه ــته و ب ــی نداش ــۀ خوب ــز میان ــر نی ــی دیگ عقل
ــن ســلفی ها در  ــد. بنابرای ــه برخــورد کرده ان ــۀ خصمان گون
زمینــۀ علــوم عقلــی در گذشــته و حــال چیــزی در چانتــه 
ــا  ــن زمینه ه ــان در ای ــه از ایش ــم ک ــانی ه ــد و کس ندارن
چیــزی نوشــته اند، تــاش کرده انــد تــا علــوم عقلــی 
ــد.  ــان دهن ــه آن را نش ــازی ب ــا بی نی ــرده و ی ــض ک را نق
ــری  ــا نکــرده بلکــه موضع گی ــم اکتف ــن ه ــه ای ســلفی ها ب
ــوم  ــه از عل ــو ک ــی ول ــوم عقل ــر همــۀ عل ــی در براب منفی ی

ــد.  میکانیــک هــم باشــند، دارن
ــۀ  ــه گون ــل را ب ــروه عق ــار گ ــت اســامی چه در درون ام
ــا  ــه آن ه ــد ک ــه کار می برن ــل ب ــا نق ــراه ب ــا هم مجــرد و ی
عبــارت انــد از: مناطقــه، فاســفه، متکلمیــن و عقل گرایــان. 
ــر دانشــمندان معاصــری اطــاق  ــر را ســلفی ها ب ــام اخی ن
ــر  ــامی را به خاط ــراث اس ــی در می ــه چیزهای ــد ک می کنن

ــد. ــرار می دهن ــاد ق ــورد انتق ــل م ــا عق ــت ب مخالف
جریــان عقل گــرا به خاطــر تأثیــری کــه بــر جوامــع 
اســامی معاصــر گذاشــته اســت، همــواره طــرف هجــومِ 
جریان هــای ســلفی قــرار گرفتــه انــد و چنانچــه کــه 
ــن  ــر متکلمی ــدی در براب ــری تن ــلفی ها موضع گی ــم س گفتی
در طــول تاریــخ اســام داشــته انــد و ســلفی های معاصــر 
ــد،  ــل ان ــرای عقــل اهمیــت قای ــی را کــه ب هــم جریان های
ــا«  ــان« و »قرآنی ه ــان« و »نواندیش ــای »عقل گرای ــا نام ه ب
و اســما و القــاِب مختلــف یــاد می کننــد؛ زیــرا ایــن 
جریان هــا در صــورت اختــاف، قــرآن را مرجــع و متــکای 
ــه قرآنی هــا مســما  ــه همیــن لحــاظ ب خویــش می داننــد؛ ب
ــان  ــن جری ــم ای ــا« ه ــام »تقریبی ه ــه ن ــد و ب ــده  ان گردی
ــان  ــب می ــان تقری ــا خواه ــرا این ه ــد؛ زی ــاد می کنن را ی

ــد. مذاهــب اســامی ان
 بــزرگان ایــن جریــان کتاب هــای زیــادی در زمینــۀ 
ــام  ــای اس ــه ج ــی ب ــام اله ــه اس ــوع ب ــوت و رج دع
بشــری نوشــته انــد کــه از طــرف ســلفی ها مــورد هجــوم 
ــن  ــید جمال الدی ــد: س ــد، مانن ــه ان ــرار گرفت ــه ق بیرحمان
افغانــی، محمــد عبــده، محمــد رشــید رضــا، عبدالرحمــن 
ــی، محمــد اقبــال الهــوری، عبــاس  کواکبــی، محمــد غزال
ــاد و ده هــا شــخصیت علمــِی دیگــر کــه همــۀ این هــا  عق
ــد. ــه حســاب می آین ــد ب ــا و تجدی ــب احی از علمــای مکت

علومعقلیوسلفیها
فرقههایاسالمیاباضیه،شیعه،
اشاعره،ماتریدیه،معتزلهو
زیدیههمهگیچنینمیکنند
وبرایعقلجایگاهویژهیی
قایلاند،طوریکهاینگروهها
درکتابهایعقیدتیوفقهِی
خویشاستفادۀاعظمیازعقل
بردهوآنرااساسمعرفِت
خویشمیدانندکهنمیتوان
ازآنبینیازبود.همهگیاین
گروههابهعقلارزشقایلاند
وآنرامورداحترامقرارداده
وتالشمیکنندبهقدرتوان،
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احمد ذكی خاورنیا
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طالبان و نمایندۀ ویژۀ امریکا امروز در اسالم آباد دیدار می کنند

سناتوران:

 تالش های خلیل زاد      مبهم     است

سیستم ترافیکی افغانستان برقی می شود

کمبـود کمـک های زمستانی 
برای 30 هـزار خانـوادۀ 

بیجـاشـده

د انتخاباتو کمېسیون:

 د کابل د ۱۸۲ مرکزونو د رأیو 
بیا شمېرنه پای ته ورسېده

ــۀ افغانســتان،  ــزاری نشســت ســه جانب ــس از برگ  پ
ــه  ــع بلندپای ــک منب ــل، ی ــن در کاب ــتان و چی پاکس
گفــت کــه بــرای نخســتین بار هیــأت مذاکــرۀ کننــدۀ 
ــدار  ــان دی ــا طالب ــی ب ــت وحــدت مل ــح حکوم صل

می کنــد.
مســووالن در وزارت خارجــۀ کشــور گفتــه انــد کــه 
ــت  ــده گان حکوم ــان نماین ــروز میزب ــام آباد ام اس
ــح  ــدۀ صل ــأت مذاکره کنن ــان و هی ــتان، طالب افغانس

ــکا اســت. امری
ــپ،  ــد ترام ــمی دونال ــت رس ــال درخواس ــه دنب  ب
گفت وگــوی  زمینــۀ  پاکســتان  نخســت  وزیــر 
ــم  ــتان را فراه ــت افغانس ــان و حکوم ــتقیم طالب مس

ــت. ــاخته اس س
 حکومــت افغانســتان بــه تازه گــی هیأتــی را موظــف 
ــان  ــا طالب ــان ســاخته اســت. ام ــا طالب ــه مذاکــره ب ب
بارهــا گفته انــد کــه حاضــر بــه مذاکــره و گفت وگــو 
بــا کابــل نیســتند. آنــان به جــای حکومــت وحــدت 
ملــی، خواهــان مذاکــرۀ مســتقیم بــا احــزاب و 
ــزاب  ــده اند. اح ــتان ش ــی افغانس ــای سیاس جریان ه
ــراز  ــان اب ــا طالب ــو ب ــرای گفت وگ ــز ب ــی نی سیاس

ــد.  ــی کردن آماده گ
ــت  ــدۀ حکوم ــأت مذاکره کنن ــان و هی ــت طالب نشس
ــه  ــه س ــود ک ــزار می ش ــرایطی برگ ــتان در ش افغانس
ــن و  ــۀ چی ــان وزرای خارج ــل میزب ــش کاب روز پی

ــود.  پاکســتان ب
وزیــران خارجــۀ ســه کشــور در نشســت یــک روزه، 
توافــق کرده انــد کــه مشــترکاً در برابــر تروریســم بــه 

گونــۀ جــدی مبــارزه کنند.

تالش های مبهم
می گوینــد  ســناتوران  مجلــس  حــال،   عیــن  در 
ــح  ــد صل ــل زاد در رون ــی خلی ــای زلم ــه تاش ه ک
ــح  ــورد صل ــا پاکســتان در م ــرۀ او ب ــژه مذاک ــه وی ب

افغانســتان مبهــم و نگران کننــده اســت.
محمدعلــم ایزدیــار،  معــاون اول مجلــس ســنا 
ــت:  ــس گف ــن مجل ــی ای ــت عموم ــروز در نشس دی
ــم  ــی ه ــه و گاه ــکل خوش بینان ــه ش ــی ب ــا گاه »م
بــه شــکل بدبینانــه بــه مســألۀ مصالحــه و مذاکــرات 
ــم. از  ــگاه می کنی ــت ن ــش رو اس ــه در پی ــی ک صلح
ــاز  ــح نی ــون صل ــتیم چ ــدوار هس ــرف امی ــک ط ی
مبــرم مــردم افغانســتان اســت ولــی از طــرف دیگــر 

معلومــات کافــی داده نمی شــود«.
آقــای ایزدیــار گفــت کــه معلــوم نیســت کــه 
پاکســتانی ها  بــا  مــوارد  کــدام  روی  خلیــل زاد 
صحبــت می کنــد و ایــن واقعــاً نگرانــی عمــدۀ 

مــردم افغانســتان اســت.
زلمــی زابلــی، دیگــر عضــو مجلــس ســنا نیــز گفتــه 
اســت: »مــردم افغانســتان نمی داننــد کــه آقــای 
خلیــل زاد چگونــه صلــح مــی آورد و بــا پاکســتان بــه 
ــات الزم  ــت؛ توضیح ــیده اس ــی رس ــه فیصله های چ

ــه نشــده اســت«. در مــورد ارائ
ــای  ــه آق ــی  ک ــرد در صورت ــد ک ــی تأکی ــای زابل آق
خلیــل زاد در موضــوع صلــح افغانســتان معاملــۀ 
خــاف میــل مــردم افغانســتان را بــا پاکســتان کــرده 
باشــد، مــورد قبــول مــردم نخواهــد بــود و مشــکل 

ــرد. ــد ک را بیشــتر خواه

ــه حــوادث طبیعــی  ــر دولــت در امــور رســیده گی ب وزی
ــزار  ــرای 3۰ ه ــتانی ب ــای زمس ــه کمک ه ــد ک می گوی

ــود اســت. ــواده کمب خان
نجیــب آقــا فهیــم وزیــر دولــت در امــور رســیده گی بــه 
ــروز مجلــس ســنا  ــه در نشســت دی حــوادث طبیعــی ک
ــزار  ــدود ۸3 ه ــه ح ــرد ک ــد ک ــرد تأکی ــت می ک صحب

ــتند. ــد هس ــتانی نیازمن ــای زمس ــه کمک ه ــل ب فامی
آقــای فهیــم گفــت: »براســاس برنامــۀ دولــت در مــورد 
کمک هــای زمســتانی، وزارت مهاجــران بــرای ۱۲ هــزار 
ــو ان.اچ. ــد و ی ــول نق ــزار پ ــت ۱۵ ه ــرار اس ــل ق فامی

ــد  ــول نق ــر پ ــل ۲۰۰ دال ــزار فامی ــرای ۲۱ ه ــی.آر ب س
ــتانی و  ــه زمس ــود البس ــرای خ ــان ب ــا آن ــد ت ــع کن توزی

ــد.« ــداری کنن ــوختی خری ــواد س م
بــه گفتــۀ او، وزارت دولــت در امــور مبــارزه بــا حــوادث 
بــرای ۲۰ هــزار فامیــل دیگــر هــم منابــع دریافــت کــرده، 
امــا بــرای کمــک بــه 3۰ هــزار فامیــل دیگــر هیــچ منبعــی 

ــدارد. وجود ن
ــی  ــه خارج ــدام موسس ــا ک ــت و ی ــۀ او، دول ــه گفت ب
ــواده توزیــع کمک هــای  ــه 3۰ هــزار خان ــرای کمــک ب ب
زمســتانی در برنامــه نــدارد، امــا تــاش بــرای حــل ایــن 

ــان دارد. ــم جری مشــکل ه
او خاطــر نشــان کــرد کــه بــرای یــک میلیــون ۵۰۰ هــزار 
بیجــا شــده داخلــی کمــک غذایــی و غیــر غذایــی توزیــع 
شــده و ایــن رونــد تا مــاه حمــل ســال آینده خورشــیدی 
ادامــه خواهــد داشــت تــا بــرای ۲.6 میلیــون بیجــا شــده 

کمــک توزیــع گــردد.
آقــای فهیــم همچنــان گفــت: »مــا یــک سلســله فعالیت ها 
ــیب پذیری کل  ــس آس ــک اطل ــا ی ــم ت ــروع کرده ای را ش
افغانســتان را در برابــر حــوادث طبیعــی تدویــن بکنیــم؛ 
ــا  ــم ارزگان در کج ــی می گوی ــه وقت ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــی  ــدام تهدیدهای ــا ک ــدام ولســوالی ب ــت دارد و ک موقعی

مواجــه انــد.«
به گفته او، اطاعات اولیه جمع آوری شده است.

ــرای  ــم خاطــر نشــان کــرد کــه یــک مرکــز ب ــای فهی آق
مدیریــت اطاعــات حــوادث طبیعــی در کابــل درســت 
ــز وصــل  ــن مرک ــا ای ــت ب ــوز ۱۰ والی ــا هن ــه ت شــده ک
ــرار اســت ۱۴ والیــت وصــل  ــه دوم ق شــده و در مرحل
گــردد و ۱۰ والیــت دیگــر هــم تــا پایــان زمســتان پیــش 

رو بــه ایــن مرکــز وصــل خواهــد شــد.
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د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون وایــي، پــه کابــل 

کــې د ۱۸۲ مرکزونــو د رأیــو بیــا شــمېرنه پــای تــه ورســېده.

د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون د دغــه هېــواد د 

انتخابــايت شــکایتونو د کمېســیون پــه غوښــتنه، د کابــل د ۱۸۲ 

مرکزونــو د رأیــو بیــا شــمېرنه پــای تــه رســولې ده.

ــوزې د  ــل ح ــې د کاب ــي چ ــؤلین وای ــیون مس ــه کمېس د دغ

لســګونو نــورو مرکزونــو د رأیــو شــمېرنې بهیــر اوس هــم روان 

دی.

د یــاد کمېســیون مرســتیال ویانــد ذبیــح اللــه ســادات د 

یکشــنبې پــه ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل، د روانــې اوونــۍ تــر 

پایــه بــه د کابــل تــر څنــګ د ټولــو والیتونــو لومړنــۍ پایلــې 

ــان يش. اع

ده وویــل: »د هغــو مرکزونــو د رأیــو بیــا شــمېرنه بــه نــن پــای 

تــه ورســېږي چــې د شــکایتونو کمېســیون یــې د بیــا شــمېرنې 

پرېکــړه کــړې وه، همــداراز د انتخابــايت شــکایتونو کمېســیون 

ــه  ــن ب ــې ن ــې وې چ ــم رالېږل ــې ه ــو رأی ــورو مرکزون د ۳۵ ن

ــوي  ــیون کار ک ــو کمېس ــم کار ويش، د انتخابات ــې ه ــر هغ پ

چــې نــن د ځینــو والیتونــو لومړنــۍ پایلــې هــم اعــان کــړي، 

ــګ د  ــر څن ــل ت د کمېســیون رهــري هڅــه کــوي چــې د کاب

ــه  ــر پای ــۍ ت ــدې اوون ــې د هم ــۍ پایل ــو لومړن ــو والیتون ټول

اعــان کــړي.«

ــه د  ــر دې دم ــیون ت ــواک کمېس ــو خپل ــتان د انتخابات د افغانس

ــۍ  ــو لومړن ــې د ۲۵ والیتون ــو ک ــه انتخابات ــې پ ــي جرګ ول

ــړي دي. ــان ک ــې اع پایل

پــه دغــه کمېســیون کــې یــوه رسچینــه وايــي چــې د یکشــنبې 

ــدز  ــار او کن ــرات، کنده ــد، ه ــه د هلمن ــه ب ــر پای ــې ت د ورځ

ــم  ــې ه ــۍ پایل ــو لومړن ــې انتخابات ــي جرګ ــو د ول والیتون

ــان يش. اع

ــې  ــي وو چ ــو وی ــمېر کاندیدان ــو ش ــدې ی ــه دې وړان ــو ل خ

لومړنــۍ پایلــې ورتــه د منلــو نــه دي، ځکــه د راأیــې ورکولــو 

پــه پروســه کــې شــفافیت موجــود نــه و او حــق حقــدار تــه نــه 

ــېدلی. دی رس

د انتخابــايت شــکایتونو کمېســیون هــم مخکــې ویــي وو چــې 

د رأیــې ورکولــو پرمهــال د روڼــوايل د نــه شــتون لــه املــه پــه 

تېــره بیــا د کابــل لــه حــوزې ورتــه زیــات شــکایتونه ورســېديل 

او بایــد لــه هــرې ممکنــې الرې پاکــې رأيــې لــه ناپاکــو رأیــو 

جــا يش.

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د ازادو او عادالنــه انتخاباتو 

بنســټ یــا فیفــا اجرائیــوي مــر یوســف رشــید وایــي، د کابــل 

حــوزې د رأیــو بیــا شــمېرنه پــه ســمه توګــه تــررسه شــوې نــه 

ده.

ښــاغي رشــید ازادي راډیــو تــه وویــل چــې د څارونکو شــمېر 

پــه دې پروســه کــې کــم و او کمېســیون د هغــو کســانو پــه اړه 

چــې پــه دې برخــه کــې یــې فســاد کــړی، معلومــات نــه لــري.

دی وایــي: »پــه دې پروســه کــې د نظــارت کچــه ډېــره 

محــدوده وه او دا زمینــه هــم برابــره نــه وه چــې مــوږ لــه دغــې 

پروســې نظــارت کــړی وای، پــه دې تــرڅ کــې د فســاد قضیــې 

مونــدل شــوي دي او ځينــي کســان هــم نیــول شــوي، خــو ال 

معلومــه نــه ده چــې لــه هغــوی رسه بــه څــه کېــږي.«

خــو د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون وایــي 

چــې د کابــل او نــورو والیتونــو د رأیــو بیــا شــمېرنې پروســه 

پــه شــفاف ډول تــررسه شــوې او د نوماندانــو اســتازي او 

څارونکــو بنســټونو پــه الزم ډول لــه دې پروســې څارنــه کــړې 

ده.

ــتونزې او  ــمېر س ــو ش ــه دې چــې ی ــیون رسه ل ــه کمېس دغ

پــه ځينــو کارکوونکــو کــې د وړتیــاوو نــه شــتون منــي، خــو 

وایــي چــې کار پــه تېــزۍ رسه روان دی او د لومړنیــو پایلــو لــه 

اعــان وروســته بــه پــه همــدې میاشــت کــې د ولــي جرګــې 

د انتخاباتــو ورســتۍ پایلــې هــم اعــان کــړي.

تکنالــوژی  و  مخابــرات  و  داخلــه  وزارت هــای 
معلوماتــی تفاهم نامه یــی را بــه امضــا رســانیدند 
کــه براســاس آن، سیســتم ترافیکــی افغانســتان 

ــد. ــد ش ــی خواه برق
دیــروز  داخلــه  وزیــر  برمــک،  احمــد  ویــس 
گفــت:  تفاهم نامــه  ایــن  امضــای  مراســم  در 
ــی  ــتان، جزی ــی افغانس ــتم ترافیک ــازی سیس برقی س
از برنامــه اصاحــات جدیــد اســت کــه بــرای 

ــت. ــده اس ــن ش ــال تدوی ــار س چه
ــث  ــی باع ــتم ترافیک ــازی سیس ــت: »برقی س او گف
کاهــش فســاد خواهــد شــد. ده هــا موتــر امــروز در 
شــهرهای افغانســتان بــدون اســناد قانونــی گشــت و 
ــن سیســتم از گشــت  ــق ای ــا تطبی ــد و ب گــذار دارن
و گــذار آن هــا جلوگیــری می شــود. هم چنــان 
روی جعــل و تزویــر اســناد موترهــا و انتقــال مــواد 
ــود.  ــع می ش ــرل وض ــا کنت ــی موتره ــط برخ توس

خیلــی مــوارد دیگــری هــم هســت کــه بــا اســتفاده 
ــد«. ــود می یاب ــتم بهب ــن سیس از ای

رونــد  کــه  گفــت  هم چنــان  داخلــه  وزیــر 
و  دارد  جریــان  داخلــه  وزارت  برقی ســازی 
ــن کار شــدت  ــرای پرســرعت شــدن ای ــا ب تاش ه

یافتــه اســت.
از ســوی هــم، شــهزادگل آریوبــی وزیــر مخابــرات 
و تکنالــوژی معلوماتــی در ایــن نشســت گفــت کــه 
ــه، از تخلفــات ترافیکــی  ــن تفاهم نام ــا امضــای ای ب

نیــز جلوگیــری خواهــد شــد.
او افــزود: »وقتــی کــه معلومــات موترهــا وارد 
سیســتم برقــی شــود، آن زمــان دوربین هــای امنیتــی 
ــات و  ــی تخلف ــم و از خیل ــی نصــب می کنی و مخف

ــرد«. ــم ک ــری خواهی ــری ها جلوگی خودس
رویدادهــای  بیشــتر  گزارش هــا  بربنیــاد 
از  اســتفاده  بــا  کابــل  شــهر  در  هراس افگنانــه 
ــام  ــت انج ــی اس ــان جعل ــه اسنادش ــی ک موترهای
می شــود و نیــز نبــود یــک سیســتم درســت ســبب 
ــناد  ــدون اس ــای ب ــارت و ادارۀ موتره ــا نظ ــده ت ش
ــی  ــا برق ــن ب ــه ممک ــأله یی ک ــردد. مس ــوار گ دش
ــی از آن  ــش بزرگ ــی، بخ ــتم ترافیک ــازی سیس س

ــردد. ــل گ ح



می گویــد  کشــور  عدلیــه  وزیــر 
قاچــاق  قربانیــان  بــا  پولیــس  کــه 
انســان و قاچــاق مهاجــران برخــورد 
گونــه  ایــن  و  دارد  خشــونت آمیز 

شــود. اصــاح  بایــد  برخــورد 

عبدالبصیــر انــور وزیــر عدلیــه کــه 
همزمــان ریاســت کمیســیون مبــارزه بــا 
قاچــاق انســان را بــه عهــده دارد دیــروز 
در یــک نشســت خبــری در کابــل، 
ــاق  ــان قاچ ــا قربانی ــس ب ــورد پولی برخ
ناپســند  و  خشــونت آمیز  را  انســان 

ــد. خوان
آقــای انــور گفــت کــه بررســی های 
شــخص خــودش از نحــوه برخــورد 
پولیــس بــا قربانیــان قاچــاق انســان 
برخــورد  کــه  می دهــد  نشــان 
ایــن  بــا  ناپســند  و  خشــونت آمیز 

می گیــرد. صــورت  قربانیــان 
ــه گفتــۀ آقــای انــور، بــه جــای آنکــه  ب
ــاق  ــان و قاچ ــاق انس ــان قاچ ــه قربانی ب
مهاجــران بــه چشــم قربانــی دیده شــود، 
آنــان بــه دیــده مجــرم و گنــاه کار دیــده 
ــونت آمیز از  ــورد خش ــواه برخ ــده، گ ش

ــند. ــس می باش ــوی پولی س
ــرد  ــح ک ــۀ افغانســتان تصری ــر عدلی وزی
کــه ایــن گونــه برخــورد پولیــس و 
ــاق  ــان قاچ ــا قربانی ــی ب ــای امنیت نیروه
زمینــه  نبــوده  قبــول  قابــل  انســان 
عقده هــای روانــی و افزایــش مهاجــرت 
ــد  ــازد و بای را در کشــور مســاعد می س

ــود. ــاح ش اص
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــیون مب ــس کمیس ریی
روانــی  جــو  بــودن  گــرم  انســان، 
از  کــه  ناامنــی  و  جنــگ  افزایــش 
ســوی مقام هــای امنیتــی و رســانه ها 
زمینه ســازی می شــود را عامــل مهــم 
ــر  ــرت غی ــترده مهاج ــوارد گس ــروز م ب

قانونــی در کشــور عنــوان کــرد.

او گفــت، عامــل یــاد شــده ســبب 
گردیــده کــه شــهروندان بــه ادامــۀ 
شــده،  ناامیــد  کشــور  در  زنده گــی 
ــاق  ــبکه های قاچ ــگ ش ــود را در چن خ
انســان و قاچــاق مهاجــران قــرار دهنــد 
ــار ایــن  و قربانــی برخــورد خشــونت ب

ــوند. ــبکه ش ش
رســانه ها  و  امنیتــی  مقام هــای  از  او 
ــادآوری  ــی ی ــه در چگونگ ــت ک خواس
از رویدادهــای امنیتــی و دامنــه جنــگ، 
مصلحــت ملــی مــردم مبنــی برامیــدوار 
ادامــه  بــرای  شــان  داشــتن  نگــه 
زنده گــی در کشــور را مــد نظــر گرفتــه 
و از ایجــاد نگرانــی بــرای مــردم پرهیــز 

ــد. کنن
در عیــن حــال، ویس احمــد برمــک 
ــس  ــه در یــک کنفران ــور داخل ــر ام وزی
برخــورد  احتمــال  دیگــر  خبــری 

خشــونت آمیز، پولیــس بــا قربانیــان 
ــت  ــا گف ــرد ام ــان را رد نک ــان انس قاچ
ــت  ــاری در دس ــورد آم ــن م ــه در ای ک

نیســت.
بهبــود  منظــور  بــه  کــه  گفــت  او 
ــه  ــهروندان ب ــه ش ــس ب ــورد پولی برخ
ــاق  ــونت ها و قاچ ــان خش ــژه قربانی وی
انســان، برنامه هــای آموزشــی کوتــاه 
ــه  ــاز اســت روی دســت گرفت مــدت نی
شــود کــه پــاره ای از ایــن برنامه هــا در 

ــت. ــق اس ــال تطبی ح
رســیده گی  داخلــه،  امــور  وزیــر 
پولیــس بــه رونــد تحکیــم قانــون 
نیازمنــد  را  مجرمــان  بــا  مبــارزه  و 
همــکاری همه جانبــه شــهروندان بــا 

دانســت. پولیــس 
در  عدلیــه  وزیــر  دیگــر،  ســوی  از 
بخشــی دیگــر از صحبت هایــش بــه 

ــی  ــتم معلومات ــدن سیس ــک ش الکترونی
ــان  ــاق انس ــا قاچ ــارزه ب ــیون مب کمیس
ــاف  ــا انکش ــه ب ــت ک ــرده گف ــاره ک اش
ایــن سیســتم رونــد حمایــت از قربانیــان 
قاچــاق انســان و قاچــاق مهاجــران 

ــت. ــد یاف ــود خواه بهب
معــاون  چمبــرز،  الزابــت  همچنــان 
متحــده  ایــاالت  انکشــاف  اداره 
امریــکا)USAID( در ایــن نشســت 
ــد و  ــدا، مقص ــور مب ــتان را کش افغانس
ترانزیــت بــرای شــبکه های قاچــاق 
انســان و مهاجــران خوانــده، مبــارزه بــا 
ایــن پدیــده را ضــرورت بــه همــکاری 

مشــترک نهادهــای مرتبــط خوانــد.

او گفــت کــه زنــان و جوانــان بیشــتر در 
ــبکه ها  ــن ش ــتفاده ای ــوء اس ــرض س مع
قــرار می گیرنــد و ایــن مســأله آرام 
ــه یــک معضــل تبدیــل می شــود،  آرام ب

ــاالت  ــاف ای ــل اداره انکش ــن دلی ــه ای ب
ــاق  ــا قاچ ــه ب ــور مقابل ــه منظ متحــده ب
انســان بــا کمیســیونی کــه در ایــن 
همــکار  می کنــد  فعالیــت  ارتبــاط 

ــود. ــد ب خواه
ــا قاچــاق  ــارزه ب ــد مب ــت رون او، موثری
انســان را نیازمنــد همــکاری کشــورهای 
ــا ایــن  ــارزه مشــترک ب ــرای مب منطقــه ب

پدیــده دانســت.
بیــش از هفــت ســال از آغــاز بــه 
قاچــاق  بــا  مبــارزه  کمیســیون  کار 
ــیون  ــن کمیس ــا ای ــذرد ام ــان می گ انس
اداری،  برنامه هــای  مشــغول  تاکنــون 
ــوده  ــن ب ــاد قوانی ــازی و ایج پالیسی س
و کمتــر توانســته در مبــارزه بــا قاچــاق 

ــد. ــب کن ــتاوردی کس دس
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کشف یـک مقبـرۀ 
4400 سـاله در مصـر

ــش را  ــه ۴۴۰۰ ســال پی ــق ب ــره متعل ــک مقب باستان شناســان مصــری ی
در منطقــه ســقاره در نزدیکــی قاهــره کشــف کردنــد.

ــاس  ــرد براس ــام ک ــن خبراع ــد ای ــا تایی ــنبه ب ــر روز ش ــت مص دول
ــک  ــه ی ــاد ب ــال زی ــه احتم ــره ب ــن مقب ــان ای ــای باستان شناس یافته ه
ــن  ــه دوره پنجمی ــی« و ب ــام »واح ت ــی به ن ــی عالی  رتبه ی شــخص روحان

ــق دارد. ــر تعل ــم( مص ــان پنج ــاهی )دودم پادش
ــه  ــره به شــکل منحصــر ب ــن مقب ــه باساتان شناســان مصــری ای ــه گفت ب

فــردی ســالم مانــده اســت.
خالــد عنانــی، وزیــر باستان شناســی مصــر بــه خبرنــگاران گفــت: »ایــن 
ــر و  ــادر، همس ــر، م ــب قب ــوال صاح ــانه هایی از ام ــژه نش ــره به وی مقب
ــه های  ــا مجمس ــره ب ــه هایی در مقب ــن قفس ــواده اش دارد. همچنی خان

بــزرگ رنگــی کشــف شــده اســت«.
ــر در  ــت قب ــف هف ــی از کش ــروه باستان شناس ــن گ ــته، همی ــاه گذش م
ــی  ــت بعض ــود قدم ــه می ش ــر داد. گفت ــقاره خب ــتانی س ــه باس منطق

ــد. ــش می رس ــال پی ــزار س ــش از 6ه ــه بی ــا ب قبره
منطقــه ســقاره در جنــوب قاهــره، یــک محوطــه گســترده دفــن 
مــرده گان در هزاره هــای پیشــین بــوده اســت. هــرم پلکانــی جــوزر از 

ــت. ــه اس ــن منطق ــده در ای ــت ش ــتانی یاف ــار باس ــهورترین آث مش
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هفـت  خورشـدی،   ۱3۴7 سـال  زمسـتان  در 
سـال داشـتم، پـدرم درشـفاخانه قـوای مرکـز 
وظیفـه داشـت و مـن در آن روزهـای طوالنی 
و سـخت زمسـتان، دنـدان درد شـدم، پـدرم 
صبـح زود مـرا جهـت تـداوی بـه درمانـگاه 

عسـکری بـرد.
از  عـاوه  مرکـز  قـوای  عسـکری  شـفاخانۀ 
بسـترهای امـراض دیگـر سـرویس عقلـی و 

نیـز داشـت. عصبـی 
مـن و پـدرم صبـح وقـت از جـادۀ انحصارات 
گذشـته و بـه قـوای مرکـز رسـیدیم، آنروزهـا 

هنـوز جاده هـا خامـه بودند.
وقتـی بـه شـفاخانه رسـیدیم، موظفیـن طبـی 
و نوکریوال هـای روز نیامـده بودنـد و دیگـر 
بخش هـا هنـوز بسـته بودنـد، پـدرم مـرا در 
بخـش عقلـی و عصبی و مریضانی که مشـکل 
روانـی داشـتند، بـرد، تـا آنجـا منتظـر آمـدن 

داکتـران بمانـم.
زمسـتان آنروزهـا خیلـی سـرد بود. پـدرم مرا 
بـه پهـره دار موظف بخـش روانی تسـلیم کرده 
و خـودش رفـت تا داکتـر مربوط را پیـدا کند.
نظـرم  بـه  عصبـی  و  عقلـی  مریضـان  اتـاق 
خیلـی جالـب آمـد- اتـاق بزرگـی بـا تعـداد 
چپرکت هـای آهنـی یـک منزلـه و دو منزلـه، 
آنجـا  از  کـه  کلکینـی  دارای  پهلـو،  در  پهلـو 
روشـنی به اتـاق تابیده بود. بـرای اینکه کنج و 
کنـار اتـاق تاریک نباشـد، گروپ هـای زیادی 
در سـقف این اتاق روشـن بودنـد و اما آفتاب 

هنـوز بـه صـورت کامـل طلـوع نکـرده بود.
دیوانه هـا بدون رنـگ و ریا مصـروف کارهای 
جالبـی بودند. کسـی مصـروف خوانـدن قرآن 
بـود، کسـی آهنـگ می خوانـد، کسـی سـر جا 
نمـاز نشسـته، تسـبیح می گفت و شـماری هم 
خـواب بودنـد و تنـی چنـد از ایـن مریض هـا 
از سـرو صـدای آهنـگ مریضی شـاکی بودند.
بـا وجـود سـردی شـدید هـوا، برف هنـوز به 
شـهر و دامنه هـای کابـل نباریـده بـود. سـرباز 
خیلـی خنـک  کـه  دیـد  مـرا  وقتـی  موظـف 
خـورده ام، در بخـاری را باز کـرده و چند کنده 
چـوب را در آتـش تیـز بخـاری اضافـه کرد و 

دقایـق بعـد اتـاق خیلـی گرم شـد.
یکـی از مریضـان آمـد و بـه مـن گفـت: مـه 

نیسـتم! دیوانـه 
دو تـن از مریضـان از چپرکت هـای یک منزله 
و دو منزلـه خود پایین شـده و نـزد من آمده و 
احوال پرسـی کردنـد. سـرباز موظـف در اتاق، 
روی خـود را طـرف مـن گشـتانده و گفت: نه 
ترسـی اینهـا حـاال جـور شـده انـد، یکـی دو 

هفتـه بعـد رخصت می شـوند.
امـا آنهـا می گفتند: نی مـا هنوز خوب نیسـتیم 

و همینجه خوش اسـتیم.
دیوانـۀ دیگری کـه از دور ما را تماشـا می کرد 
گفـت: اگه زیاد خنـک خورده یی، دسـتانت را 

بـه بخاری بچسـپان تا گرم شـویی.
یکـی دیگـری از چپرکـت منـزل دوم قـاه قـاه 
خندیـده گفـت: او دیوانـه چـرا دسـت خـوده 
بچسـپانه، دیروز ندیـدی که نان را چسـپاندند 

سـوخت، آتشـه بیـرون کنیـن که گرم شـوه.
گویـی همـه مریضـان ایـن درمانـگاه در فکـر 
مـن تـازه وارد بودنـد، فکر کـردم آنها را حس 
تنهایـی رنـج می دهـد، زیـرا ایـن بخـش جدا 
از دیگـر بخش هـا بـود و کـس بـا اینهـا داد و 

نداشت. حسـاب 
مریـض دیگری نزدیکم شـده آهسـته پرسـید: 

تو هـم مریض اسـتی؟
مـن خیلـی ناراحـت و وارخطـا شـده بـودم، 
دراز  چـوب  حالی کـه  در  موظـف  سـرباز 

زد: صـدا  بلنـد  آواز  بـه  داشـته،  به دسـت 
او احمق هـا، دیوانه هـا، چـرا ایقـه سـرو صـدا 
مـی کنیـن، یکـی، دو نفـر را بـا چوب دسـت 
داشـته خـود زد و تعـدادی با دیـدن این وضع 
دو بـاره بـه جاهای خـود رفتند و فضـا آرام و 

خاموش شـد.
جـوان تنومنـدی کـه لبـاس مریضی بـه قدش 
کوتاهـی می کـرد، آهسـته از چپرکـت نزدیـک 
بخـاری پاییـن خیـززده و گفـت: چـه خـوب 
بچـه گک آرام اسـتی، مثـل بچه مه، تـوره چه 

شـده بچـه جان!
چرا ایجه آمده یی؟

ایـن پرسشـی بـود کـه خـودم را نیـز حیـران 
وقتـی  آمـده ام،  اینجـا  چـرا  کـه  بـود  کـرده 
اینهمـه صحنه هـای جالب را دیـدم، درد دندان 
فراموشـم شـد و کامـًا مـات و مبهـوت مانده 

. بودم
به دیوانه گفتم: دندانم درد می کند.

سـرباز بـار دیگـر سـر دیوانه هـا پتکه کـرده و 
مریضـان خاموش شـدند.

یکـی از دیوانه هـا از گوشـه اتـاق، بلنـد صـدا 
کـرد: کاکا، کاکا، داکتـر دنـدان هنـوز خو اس، 

چـرا ایقـه وخـت آمده یی!
واقعـًا خیلی ترسـیده بـودم، اگر سـرباز ملبس 
بـا یونفـورم عسـکری بـه نزدیکـم نمی بـود، 

ممکـن از تـرس فـرار می کـردم.
تـازه یکتـن از مریضـان عقلـی و عصبـی بـا 
مهربانـی زیـاد، قصه یـی از خانـواده و فرزندان 
خـود را بـه مـن بـاز گو می کـرد که سـال ها از 
آنهـا جـدا افتیده بـود، امـا در همین اثنـا پدرم 
پشـتم آمـد و من اتـاق مریضان را تـرک کرده 

و بـا پـدرم یکجـا نزد طبیـب دنـدان رفتم.
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ــرای افغانســتان بیــش از  ــازار صلــح ب ــی کــه ب در اوضــاع کنون
ــا  ــی رود و واکنش ه ــده م ــر ش ــرم و گرم ت ــر گ ــِت دیگ ــر وق ه
و نشســت های صلح آمیــز در داخــل و خــارج از کشــور در 
ــن هــوا و فضــا ســفارش ها  ــی اســت؛ زمینه ســاز ای حــاِل برپای
ــِش  ــن آت ــر ای ــه ب ــت ک ــی اس ــای امریکای ــاِی مقام ه و پیام ه

ــده مــی رود. ــر خاکســتر دمی زی
ــن  ــه ای ــح« ک ــی صل ــورای عال ــگ »ش ــدِن دی ــرد ش ــد از س بع
ــی  ــدۀ ویژه ی ــکا نماین ــاد، امری ــاری نه ــه کن ــه ب ــده را ناپخت مائ
در امــور صلــِح افغانســتان گماشــت، روســیه نشســتی بــا 
اشــتراک اعضــای طالبــان و شــورای عالــی صلــح برگــزار کــرد. 
پــس از آن، رییــس حکومــت بــورد مشــورتی را ایجــاد کــرد و 
ــان  ــم می ــا تروریس ــارزه ب ــۀ مب ــته، تفاهم نام ــای گذش در روزه
ــد  ــا ش ــتان و امض ــتان و پاکس ــن، افغانس ــۀ چی ــران خارج وزی
و قــرار اســت امــروز نشســتی بــا حضــور طالبــان و حکومــت 

ــود. ــزار ش ــتان برگ ــی پاکس ــه میزبان ــتان ب افغانس
روی هــم رفتــه، آواز هــای صلــح ماننــد صــدای دهــل از 
ــن  ــدام از ای ــچ ک ــه در هی ــی ک ــود؛ در حال ــنیده می ش دور ش
ــهم و  ــتان س ــمی افغانس ــای رس ــت و مقام ه ــت ها حکوم نشس
دخــل ندارنــد و ایــن جلســات هنــوز هــم ماننــد حبــاِب روی 
ــه  ــت اینک ــلم اس ــه مس ــد. آنچ ــد می ترک ــکفد و بع آب می ش
پروســۀ صلــح افغانســتان بــا طالبــان، یــک پروســۀ کامــًا مغلــق 

ــت. ــی را داراس ــون و پُرجنبه ی ــاد گوناگ ــه ابع ــت ک اس
ــان ســرلوحۀ  ــا طالب ــه دو دهــه می شــود کــه صلــح ب نزدیــک ب
رســانه های کشــور بــوده و برخــی از حلقه هــا و گروه هــا 
در جاهــاِی گوناگــون و در کشــورهای دور و نزدیــک بــا 
ــه،  ــد. در ترکی ــته ان ــازی هایی داش ــان دم س ــه و جری ــن پروس ای
ــج  ــا، قطــر و برخــی از کشــورهای دیگــِر خلی ــان، اندونیزی آلم
ــن  ــا ای ــز خمیرصلــح افغانســتان مشــت ومال شــده اســت؛ ام نی
ــت؛  ــده اس ــی مان ــیده باق ــات نارس ــن جلس ــام ای ــر در تم خمی
ــدون  ــی برگــزار شــده و ب ــه صــورِت آن ــن جلســات ب ــرا ای زی

ــه اســت.  ــی رفت ــه فراموش ــج رو ب ــن نتای کوچکتری
دلیــل بزرگتــر و جدی تــِر بی نتیجــه بــودِن ایــن پروســه، 
ــن  ــان و در نظــر نگرفت ــن جری ــِج ای ــاد بغرن ــه ابع ــی ب بی توجه
ــوام و  ــه ق ــده را ب ــن مائ ــه ای ــت ک ــح« اس ــم های »صل میکانیس

ــه های  ــا در پروس ــۀ این ه ــد و هم ــانده نمی توان ــی رس پخته گ
ــت. ــر اس ــده مفقوداالث یادش

فراتــر از ایــن، جنــگ افغانســتان بــا طالبــان، بــا چنــد طالب نماِی 
ریــش دار و لنگــی دار بــه ســامان رســیده نمی توانــد. کشــورهای 
ذی نفــع و ذی نفــوذ در منطقــه، عوامــل و مســایِل دخیــل در ایــن 
جریــان بــه شــمول طــرف داران و کمــک کننــده گان ایــن گــروه، 
پراکنده گــی و چنددســته گی طالبــان و وابســته گی آنــان بــه 
ــای  ــواری  ها و چالش ه ــال، دش ــن و معلو م الح ــورهای معی کش
دیگــری اســت کــه همــواره بــر ماهیــِت ایــن نشســت ها ســایه 

می انــدازد.
بــه نظــر می رســد تــا هنــوز کــه هنــوز اســت، بــا آنکــه دعــوت 
ــورها  ــا و کش ــتر جاه ــان در بیش ــا طالب ــح ب ــراری صل ــه برق ب
ــبزی  ــراغ س ــه چ ــراً هیچ گون ــان ظاه ــدازد و طالب ــن می ان طنی
نســبت بــه آن نشــان نــداده انــد، بازهــم هرکــس از هرجــا تور و 
چنــگِک خــود را بــه ایــن آب هــای گل آلــود می انــدازد تــا مگــر 
ــی  ــه تــور بینــدازد. در حال ــر و بزرگ تــری را ب ماهــی مطلوب ت
کــه در ایــن جلســات طالبــان خواســته و ناخواســته در تصاویــر 
رســانه ها از ایــن جلســات آشــکار می شــوند، در عمــل در 
پایــان می رســد و  بــه  ایــن جلســات  بی نتیجه گــی تمــام 
طالبــان هــم بــا اشتراک شــان بــه ایــن جلســات، رنــگ و رونــق 
ــه ایــن جلســات برگزارشــده  می بخشــند؛ امــا هیــچ واکنشــی ب

ــد.  ــان نمی دهن نش
ــد  ــان مانن ــن طالب ــل و در داخــل کشــور همی در این جــا در کاب
ــه  ــتر ادام ــطارِت بیش ــدت و ش ــه ش ــان را ب ــه حمات ش همیش
می دهنــد و بــا انتحاری هــای ســازمان یافته یی »بــا مغرهــای 
ــام  ــتری را انج ــای بیش ــتارها و ویرانی ه ــده«، کش ــو ش شت وش

می دهنــد.
ایــن  بــا  خانه برانــداز  و  خون بــار  مســلِح  صلــح  ایــن 
نشســت های روبــات ماننــد، چــه مقــدار در تناســب قــرار دارد 
ــام  ــروهِ خون آش ــن گ ــزرِگ ای ــی ب ــتان حام ــه پاکس درحالی ک
ــی و  ــر و ویران ــه های تازه ت ــرح نقش ــدد ط ــم در ص ــوز ه هن
بربــادی افغانســتان اســت و بــا دســت درازی در هــر گوشــۀ ایــن 
ــِی  ــای دفاع ــان و نیروه ــد و هموطن ــت می آفرین ــور وحش کش
ــتان  ــع، پاکس ــه در واق ــتد ک ــرگ می فرس ــه کام م ــور را ب کش

ــخره  ــه مس ــکا را ب ــتراتیژی امری ــازمان دهی ها، اس ــن س ــا ای ب
ــه اســت؟ گرفت

بــه نظــر می رســد کــه حکومــت افغانســتان تــا هنــوز هــم ســر 
ــرای  ــتواری را ب ــوز ارادۀ اس ــا هن ــه و ت ــح را درنیافت کاوۀ صل
برقــراری صلــح طــرح نکــرده؛ زیــرا حکومــت دســت و پایــش 
ــک  ــده و حلقه دوان ــر مان ــان گی ــی چن ــت داخل در کاوۀ سیاس
ــی  ــت خارج ــک سیاس ــا ی ــودش را ب ــد خ ــه نمی توان ــده ک ش
ــار بســازد. چالش هــای سیاســت  فعــال، روشــن و پاســخ گو عی
داخلــی و تنظیــم دوبــارۀ آن، حکومــت وحــدت ملــی را چنــان 
ــش  ــن پرس ــه ای ــد ب ــه نمی توان ــاخته ک ــاره س ــر و بیچ زمین گی
ملــی و جهانــی پاســخ مشــخص، قاطــع و روشــن ارایــه بــدارد. 
انتخابــات  برگــزاری  مســووالن حکومــت دو کار ســنگیِن 
ــد،  ــوان می کنن ــِت خــود عن ــح را اولوی ریاســت جمهوری و صل
در حالــی کــه قرایــن حکایــت از آن دارد کــه تــوان و صاحیــِت 

ایــن دو اولویــت را چنانــی کــه بایــد نــدارد. 

ــی  ــان گه گاه ــر جه ــمی در سراس ــی و رس ــل سیاس محاف
ــل سیاســی و رســمی  ــل می شــوند. در بســیاری محاف مخت
در دنیــا، وقتــی اعتــراض کننــده بــا نیروهــای انتظامــی لــج 
ــن  ــود. ای ــه می ش ــونت کار گرفت ــرش از خش ــد، در براب کن
یــک امــر متعــارف در همــۀ دنیــا اســت. امــا واقعیــت ایــن 
اســت کــه پرونــدۀ اعتــراض کننــده، پــس از بیــرون کردنش 
از محفــل و بازجویــی بــدون خشــونت، ختــم می شــود. در 
هیــچ جــای دنیــا کســی اعتــراض کننــده را پــس از بیــرون 
ــروی  ــچ نی ــه هی ــد. ب ــوب نمی کن ــل، لت وک ــردن از محف ب
ــرحد  ــا س ــده ت ــراض کنن ــوب اعت ــازۀ لت وک ــی اج انتظام
کشــورهای  در  نمی شــود.  داده  کــردن  غــش  چندبــار 
مدعــی دموکراســی و آزادی بیــان، سرنوشــت هیــچ مختــل 
ــاد  ــا آب ــه ناکج ــمی ب ــی و رس ــل سیاس ــِم محف ــدۀ نظ کنن
ــوق بشــری  ــای انســانی و حق کشــانده نمی شــود. ارزش ه
ــر  ــای دیگ ــده در دنی ــراض کنن ــده و اعت ــل کنن ــچ مخت هی
ــی و انتظامــی کشــورهای  ــال نمی شــود. نیروهــای امنیت پام
ــوق  ــی و حق ــی دموکراس ــورهای مدع ــژه کش ــان به وی جه
ــرای  ــد. ب ــلح ان ــی مس ــی و انتظام ــِش امنیت ــا دان ــر، ب بش
ــه،  ــن وظیف ــا حی ــود ت ــوزش داده می ش ــا آم ــن نیروه ای
ــد.  ــت کنن ــری را رعای ــوق بش ــانی و حق ــای انس ارزش ه
ــل و  ــه وکی ــان ب ــان و مجرم ــان و دسترســی متهم آزادی بی
اعضــای خانــواده اش در همــۀ دنیــا رعایــت می شــود. هیــچ 
مظنــون، متهــم و مجرمــی از ایــن حــق محــروم نمی مانــد. 
برمبنــای مفــاد اعامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل، 
ــدارد ارزش انســانی  ــدۀ آن حــق ن ــچ کشــور امضــا کنن هی

ــد. ــض کن ــش را نق ــر حاکمیت ــان های زی انس
افغانســتان هــم جــز کشــورهایی اســت کــه پــای اعامیــۀ 
ــزام دارد.  ــه آن الت ــرده و ب ــا ک ــر امض ــوق بش ــی حق جهان
دولــت افغانســتان خــود را ملــزم دانســته اســت کــه 
ــت  ــاع و از آن حمای ــهروندانش دف ــانی ش ــوق انس از حق
ــوق  ــض حق ــه نق ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد؛ ام می کن
ــس  ــوی ریی ــا از س ــور حت ــن کش ــان ها در ای ــی انس اساس
حکومــت نقــض می شــود. متأســفانه خشــونت ورزی و 
ــارف در  ــر متع ــک ام ــه ی ــان ب ــری انس ــوق بش ــش حق نق
دســتگاه های امنیتــی و انتظامــی افغانســتان بــدل شــده 

ــت.  اس
اکثــِر نیروهــای امنیتــی، محافظــاِن مقا م هــای ارشــد دولتــی 
ــانی و  ــای انس ــتان از ارزش ه ــی افغانس ــای انتظام و نیروه
ــد.  ــر ان ــهروندی بی خب ــوق ش ــز حق ــری و نی ــوق بش حق
چنیــن می نمایــد کــه دســتگاه های امنیتــی افغانســتان 
ــاِن  ــرای متقاضی ــی ب ــی و حرفه ی ــرِط آموزش ــچ پیش ش هی
ــا  ــت ت ــاز اس ــد. نی ــه ان ــر نگرفت ــی در نظ ــت های امنیت پس
ــه  ــت، ب ــی دول ــتگاه های مخافظت ــی و دس ــای امنیت نهاده
نیروهــای امنیتــی در مــورد ایــن ارزش هــا آگاهــی دهنــد و 
آنــان را حداقــل بــا دانــش حقوقــی و پیامدهــای احتمالــی 
ناآگاهــی ایــن حقــوق و ارزش هــا مســلط و مســلح ســازند.
ــتان  ــهروندی افغانس ــای ش ــری و ارزش ه ــوق بش آِب حق
نبایــد از سرچشــمه گل آلــود باشــد. وقتــی نیروهــای 
ایــن ارزش هــا خبــر  از  محافظتــی رییــس حکومــت 
ــت  ــن نیس ــد، ممک ــن نکنن ــه آن تمکی ــند و ب ــته باش نداش
ــوب  ــد. لت وک ــی بگذارن ــه آن وقع ــه ب ــای پایین رتب مقام ه
یــک اعتــراض کننده یــی کــه جریــاِن پایانــی محفــل 

سیاســی و رســمی رییــس حکومــت را مختــل ســاخته بــود، 
ــراض  ــد. اعت ــته باش ــد داش ــی نمی توان ــه منطق ــچ توجی هی
کننده یــی کــه جریــان پایانــی ســخنرانی محمداشــرف 
غنــی را در هــرات مختــل ســاخت، بــا ســاح و تجهیــزاِت 
جنگــی مســلح نبــود کــه بایــد لت وکــوب می شــد. 
ناپدیــد شــدِن اعتــراض کننــده و لت وکــوب آن تــا ســرحد 
چندبــار غــش کــردن نقــض آشــکار حقــوق شــهروندان و 
ــع  ــوق بشــِر افغانســتان مناب انســانی اســت. کمیســیون حق
و صاحیت هــای وافــری بــرای پیگیــری پرونده هــای 
نقــض حقــوق بشــری در اختیــار دارد و نیــاز اســت تــا بــا 
ایــن پرونــده گزینشــی برخــورد نکنــد. برخــورد گزینشــی 
ــوق بشــر، خــود نوعــی نقــش  ــای نقــض حق ــا پرونده ه ب

ــوق بشــر اســت.  حق
واقعیــت دیگــری کــه حادثــۀ محفــل افتتــاح راه الجــورد از 
آن پــرده برداشــت، ایــن اســت کــه دســتگاه های دولتــی از 
ــی  ــن و پرونده های ــای غصــب زمی ــه پرونده ه رســیده گی ب
ــت.  ــز اس ــد، عاج ــل ان ــدان در آن دخی ــت زورمن ــه دس ک

ــای غصــب  ــا پرونده ه ــت ب ــه حکوم ــر می رســد ک ــه نظ ب
زمیــن، زورگویــی و افــراد مســلح غیرمســوول گزینشــی و 
ــار عجــز  ــوارد اظه ــد و در بســا م سیاســی برخــورد می کن
ــت  ــت حکوم ــخنگوی ریاس ــاون س ــد. مع ــی می کن و نتوان
وحــدت ملــی پــس از حادثــۀ محفــل راه الجــورد مدعــی 
ــت و در آن  ــا اس ــندۀ پکتی ــده، باش ــراض کنن ــه اعت ــد ک ش
محفــل پرونــدۀ غصــب زمین شــان از ســوی یکــی از 
ــا محمداشــرف غنــی در میــان  زورمنــدان را می خواســت ب
ــی از پشــتیبانی  ــی و قضای ــتگاه های عدل ــر دس بگــذارد. اگ
قــوی حکومــت برخــوردار باشــد، چــرا نتوانــد یــک 
زمیــن غصــب شــده را از یــک زورمنــد پــس بگیــرد؟ اگــر 
دســتگاه عدلــی و قضایــی بــه پرونــدۀ آن اعتــراض کننــده 
ــاق  ــورد اتف ــل راه الج ــۀ محف ــرد، حادث ــیده گی می ک رس
ــی  ــدۀ پکتیای ــراض کنن ــه اعت ــاد. مشــخص اســت ک نمی افت
ــی و  ــتگاه عدل ــه دس ــته گی ب ــاوری و خس ــت بی ب از نهای
قضایــی، راه پـُـر خطــر پکتیا-هــرات را طــی کــرده بــود تــا 

ــه رییــس حکومــت برســاند. خــود را ب
هیهــات کــه رییــس حکومــت بــه جــای شــنیدِن اعتــراض 
جــوان پکتیایــی، او را بــه ســیلی زد. حتمــًا جــوان پکتیایــی 
ــرای  ــی ب ــه روزنه ی ــه این ک ــیار ب ــد بس ــر و امی ــا دل پُ ب
رســیده گی بــه پرونــده اش گشــوده خواهــد شــد، راه 
دشــوار و پُرخطــر پکتیا-هــرات را طــی کــرده بــود. حتمــًا 
انتظــار داشــت رییــس حکومــت دســت نــوازش برســرش 
بکشــد و دســتور دهــد کــه بــا تمــام تــواِن و ظرفیــت دولتی 
ــت  ــاف رعای ــت و انص ــیده گی و عدال ــده رس ــه آن پرون ب
ــاِت  ــا موضوع ــه رییــس حکومــت ب ــاآگاه از این ک شــود. ن
ــدۀ  ــی و آین ــا زنده گ ــه ب ــازی ک ــی و سرنوشت س ــا مل حت
ــردم افغانســتان بســته گی دارد، خشــن  سیاســی مجمــوع م
ــا  ــی حت ــوان پکتیای ــد. ج ــورد می کن ــل برخ ــدون تأم و ب
ــل  ــا کاب ــا را ب ــه پکتی ــی ک ــس حکومت ــت، ریی نمی دانس
ــا  ــا اروپ ــتان ب ــل افغانس ــد، از وص ــرده نمی توان ــل ک وص
عاجــز و ناتــوان اســت؛ نمی دانســت کــه او اعصــاب 
ضعیــف دارد و بــه جــای رســیده گی بــه مشــکل، عــارض 

ــد!  ــوازش می ده ــیلی ن ــا س را ب
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