
ــل  ــان قت ــه عام ــت ک ــرده اس ــام ک ــتانی ُکل، اع دادس
ســوی  از  کابل نیــوز،  خبرنــگار  ارغنــد،  عبدالمنــان 
ــه اعــدام محکــوم شــده اند. ــی ب ــی و قضای نهادهــای عدل

دادســتانی ُکل، بــا نشــر اعامیه یــی گفتــه اســت کــه 
ــد  ــان ارغن ــل عبدالمن ــورد قت ــق در م ــان تحقی ــس از پای پ
خبرنــگار کابل نیــوز، پرونــدۀ آن بــه دادگاه فرســتاده شــده 

ــود. ب
در اعامیــه آمــده اســت: »عامــان قتــل ایــن خبرنــگار بــه 
ــاد ۀ  ــق م ــیدی مطاب ــال ۱۳۹۸ خورش ــل س ــخ ۱۷ حم تاری
ــوم  ــدام( محک ــازات )اع ــد مج ــه اش ــزا، ب ــود ج ۲۶۷ ک

شــده اند«.
ــگ داران  ــور ۱۳۹۷( تفن ــش ، )۵ ث ــال پی ــک س ــدود ی ح
والیتــی شــبکۀ  هــم کار  ارغنــد  عبدالمنــان  ناشــناس 
تلویزیونــی کابل نیــوز را در والیــت کندهــار تــرور کردنــد.

نیروهــای پولیــس در والیــت کندهــار چنــد ســاعت 
ــای  ــل آق ــام قت ــه اته ــن را ب ــن روی داد، ســه ت ــس از ای پ
ارغنــد بازداشــت کردنــد. یکــی از ایــن افــراد قاتــل ایــن 
ــوی  ــه از س ــر ک ــن دیگ ــد و دو ت ــناخته ش ــگار ش خبرن

ــدند. ــا ش ــد، ره ــده بودن ــت ش ــس بازداش پولی

ریـزش بـاران در هفتـۀ جـاری، بـار دیگر 
در  سـیاب های  شـدن  جـاری  موجـب 
والیت هـای کابل، پـروان، پنجشـیر، بامیان 
و هـرات شـده اسـت. مسـووالن در ادارۀ 
هواشناسـی کشـور خبر داده اند که ریزش 

بـاران تـا امـروز نیز ادامـه خواهد داشـت.
از ایـن میان، مسـووالن در شـهرداری کابل 
دو روز پیـش از باشـنده گان اطراف دریای 
کابـل خواسـتند تا بـه دلیل »غیرقابـل مهار 
بودن آب خیـزی احتمالـی رودخانۀ کابل«، 

خانه هـای شـان را تخلیـه کنند.
تنظیـف  رییـس  غیاثـی،  بهـزاد  احمـد 
شـهرداری کابل دیـروز در صفحۀ رسـمی 
فیسـبوکش نوشـت: »حجـم آب رودخانـۀ 
کابـل هر سـاعت بـاال مـی رود و قابل مهار 
در  کـه  تمـام خانواده هایـی  از  نمی باشـد. 
اطـراف رودخانـۀ کابـل زنده گـی می کنند، 
تخلیـه  را  خـود  منـازل  خواهشـمندیم 
کـرده تـا از خسـارت و تلفـات احتمالـی 

جلوگیـری شـود«.
در حین حال، مسـووالن در مرکز سـوق و 
ادارۀ وزارت دولـت در امـور رسـیده گی به 
حوادث طبیعی شـام روز دوشـنبه، نشست 
برگـزار کردنـد. مسـووالن در  اضطـراری 
بـه  رسـیده گی  امـور  در  دولـت  وزارت 
حـوادث طبیعی، امـا در پایان این نشسـت 
بـه باشـنده گان ناحیه هـا و اطـراف دریـای 
کابل و بند قرغه هشـدار دادنـد که احتمال 

ریـزش بـاران و جاری شـدن سـیاب های 
همچنـان ادامـه دارد و در صـورت خیزش 
آب هـا و جـاری شـدن سـیاب، خانه های 

شـان را تـرک کنند.
از سـویی هم، در دو روز گذشـته بسـیاری 
از جاده هـا و خیابان هـای شـهر کابـل بـه 
دلیـل نبـود آب روها، پُر از آب شـده بودند 
ایـن  در  موترهـا  و  مـردم  رفت وآمـد  و 
خیابان ها را دشـوار سـاخته بود. مسـووالن 
در وزارت دولـت در امـور رسـیده گی بـه 
حـوادث طبیعـی دیـروز اعـام کردنـد که 
اثـر جـاری شـدن سـیاب های اخیـر  در 
در کابـل، ۵۶ خانـه بـه صـورت کلـی و 
۵۷ خانـه بـه صورت نسـبی تخریب شـده 

ست. ا
رسـانه ها  بـه  دولـت  وزارت  سـخنگوی 
در  شـده  تخریـب  خانه هـای  کـه  گفتـه 
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مسووالن حکومت در نبود پارملان باب 

میل شان  برای گفت وگوهای صلح 

تصمیم می گیرند

بررسـی پـرونده هـای کمیشنـران 
به زمـان بیشتر نیـاز دارد
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عامالن قتل عبدالمنان ارغند 
به اعدام محکوم شدند

کابل له طالبانو رسه د خربو لپاره ۲۵۰ تنه قطر ته لېږي

شهروندان به مسووالن:

ُهشدار  ندهید، کـار کنیـد!

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

 دوام کار حکومت 
وحدت ملی پس از اول 
جـوزا قابل قبول نیست

»طـرح بـدیل حـکومت 
را ارایـه می کنیـم«

صفحه 6

روح اهلل بهزاد

ــه ورځ  د ۲۵۰  ــۍ د ســې شــنبې پ د افغانســتان ولســمرشۍ ماڼ

هغــو کســانو نومونــه اعــان کــړل چــې ټــاکل شــوې د طالبانــو 

ــاره قطــر تــه والړ يش. لــه اســتازو رسه د خــرو لپ

ــدې  ــه د هم ــې ن ــه ۱۹م ــل ل ــته د اپرې ــه ناس ــوې دغ ــاکل ش ټ

ــه مرکــز دوحــه کــې  میاشــتې تــر ۲۱مــې نېټــې پــورې د قطــر پ

ويش.

ــوه  ــه ي ــه پ ــنیو ت ــوري رس ــارون چخانس ــد ه ــمرش ویان د ولس

وېډیويــي پیغــام کــې ویــي چــې د يــاد نوم لــړ پــه چمتــو کولــو 

ــوي دي. ــول ش ــې نی ــر ک ــه نظ ــار پ ــول اقش ــواد ټ ــې د هې ک

دی وايــي: "د افغانســتان اســامي جمهوریــت د دوحــې پــه 

کنفرانــس کــې د ګــډون کوونکــو کســانو نوم لــړ چــې لــه 

اړونــدو مراجعــو څخــه پېژنــدل شــوي وو او ټــول اقشــار په کــې 

ــړ." ــتی ک ــن وروس ــوي، ن ــول ش ــې نی ــر ک ــه نظ پ

د افغانســتان پــاوي او طالبانــو ترمنــځ د دوحــې ناســته په داســې 

حــال کــې تــررسه کېــږي چــې لــه دې وړانــدې امریکايــي پــاوي 

پنځــه ځلــه لــه طالــب اســتازو رسه خــرې کــړې دي.

ــارو وزارت  ــو چ ــکا د بهرنی ــاره د امری ــولې لپ ــتان د س د افغانس

ځانګــړي اســتازي زملــي خلیــل زاد لــه دې وړانــدې ازادي راډیــو 

تــه ویــي متــه لــري چــې روان کال د ســولې کال وي او اوس د 

دې وخــت رارســېدلی چــې پــه افغانســتان کــې نــور جنــګ پــای 

تــه ورســېږي.

طالبــان چــې تــر دې مهالــه لــه حکومــت رسه خــرو تــه نــه دي 

حــارض شــوي، خــو اوس یــې د قطــر ناســتې تــه چــې د اپرېــل پــه 

۱۹مــه نېټــه تــررسه کېــږي، شــین څــراغ ښــودلی دی.

دغــې ډلــې د دوحــې ناســتې تــه چمتووالــی نیولــی او ویــي یــې 

ــو  ــتازیتوب ي ــه اس ــو پ ــه د طالبان ــې ب ــته ک ــه ناس ــې په دغ دي چ

۲۵ کســیز پــاوی ګــډون وکــړي.

صفحه 3



انتخابـات  نامـزدان  اکثریـت  تحریـم  بـا  حـاال 
ریاسـت جمهوری و جریان هـای سیاسـی مطـرح 
کشـور، سرنوشـت جرگـۀ مشـورتی صلـح تقریبًا 
صـورت  بـه  کـه  ارگ  اسـت.  شـده  مشـخص 
مشـکوکی می خواسـت ایـن جرگـه را اعتبـار و 
حیثیـت بیشـتر از آنی کـه برای چنیـن جرگه های 
بـه صـورت قانونـی و عرفـی در کشـور در نظـر 
گرفتـه شـده، ببخشـد، حـاال در وضعیـت بسـیار 
گزینـه  ارگ سـه  اسـت.  گرفتـه  قـرار  دشـواری 
در برابـرش دارد کـه می توانـد در مـورد جرگـۀ 
مشـورتی صلـح انجـام دهـد: نخسـت ایـن کـه 
بـرای رسـیدن بـه هدف هـای خـود بـه صـورت 
اضطـراری نشسـت های را بـا تحریـم کننـده گان 
لویـه جرگـۀ مشـورتی صلح بـه صـورت انفرادی 
و دسـته جمعی برگـزار کند و از راه هـای مختلف، 
اعـم از تطمیـع و تهدیـد، از آنهـا بخواهـد کـه از 
تحریـم لویه جرگـه منصرف شـوند. هرچند زمان 
رسـیدن به چنین خواسـتی گذشـته اسـت و ارگ 
بایـد پیـش از اینهـا بـه ایـن گزینـه فکـر می کرد، 
ولـی بازهم ممکن اسـت کـه تاش هـای را انجام 
دهـد. دومیـن گزینـۀ برگـزاری لویـه جرگـه در 
عـدم حضور نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 
سیاسـی  جریان هـای  و  انتخاباتـی  دسـته های  و 
مطـرح، بـا همان افـرادی اسـت که قبـًا از طریق 
یـک انتخابـات مسـخره و تهوع آور گزینش شـده 

ند. ا
سـومین گزینـه بـرای ارگ عـدم برگـزاری لویـه 
جرگـه خواهـد بـود کـه امـکان عملـی شـدنش 
هـر  در  امـا  می رسـد،  نظـر  بـه  ضعیـف  بسـیار 
حالـت به عنوان یـک گزینه در صورتـی که دیگر 
لویـه جرگـه  کننـده گان  برگـزار  بـرای  چاره یـی 
باقـی نمانـد و فشـارهای ملـی و بین المللـی برای 
تحریـم آن وارد فاز تازه شـود، همچنـان می تواند 

روی میـز قـرار داشـته باشـد. 
بـه هـر حـال، آنچـه کـه صـورت گرفـت حداقل 
نشـان داد کـه بـا وجـود پراکنده گی هـای سیاسـی 
کـه در جامعـه وجـود دارد ولـی هنـوز عقانیـت 
قـوت  بـه  جناح هـا  اکثریـت  میـان  در  سیاسـی 
خـود باقـی اسـت و در صورتـی کـه حـس کننـد 
گـروه  یـک  سـوی  از  کشـور  علیـای  مصالـح 

بـه  غیرملـی  هدف هـای  بـا  مشـخص  دسـته  و 
گـروگان گرفتـه مـی شـود، در یـک صـف واحد 
ایـن تجربـه حداقـل در هفـده  قـرار می گیرنـد. 
سـال گذشـته بـرای فضای سیاسـی جدید کشـور 
بـه عنـوان بارقـۀ امیـد می توانـد مطـرح باشـد و 
نـه بایـد بـه آسـانی و سـاده گی از کنـار آن عبـور 
گفت وگوهـای  بحـث  کـه  حـاال  به ویـژه  کـرد. 
صلـح بـا گـروه طالبـان مطـرح اسـت و همچنان 
قـرار اسـت در ماه های بعـدی، اگر اتفـاق خاصی 
کشـور  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  ندهـد،  ُرخ 
نیـز برگـزار شـود و به سـلطۀ خطرناک فـردی که 
همـه چیـز را در قبضـه خـود گرفتـه می خواهـد 
کشـور را وارد بحـران بسـیار فراگیر سـازد، پایان 
بخشـد. از این لحـاظ باید حرکتی را که از سـوی 
و  آینـده  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان 
احـزاب سیاسـی مطرح کشـور به نمایش گذاشـته 
شـد، مـورد تحسـین قـرار داد و از آن حمایـت 
سـاده گی  بـه  او  اطرافیـان  و  غنـی  آقـای  کـرد. 
حاضـر نیسـتند کـه قـدرت سیاسـی را از دسـت 
بـه  حتـا  گـروه،  ایـن  تاش هـای  همـۀ  بدهنـد. 
بهـای طوالنـی شـدن و گسـترده شـدن جنـگ، 
بـه هـدف بقـا و ادامـه قدرت سیاسـی در کشـور 
صـورت می گیـرد. آقـای غنـی نـه طرحـی بـرای 
پایـان جنـگ دارد و نـه هـم خواهـان آن اسـت. 
هـدف اصلـی او ادامـۀ قـدرت سیاسـی اسـت و 
بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف از دسـت یازیـدن 
بـه هـر گزینـه و ترفنـدی اسـتفاده می بـرد. اگـر 
طالبـان بپذیرنـد کـه بـا او وارد مذاکـره شـوند، 
حتـا اگـر ایـن مذاکـرات به بهـای از دسـت رفتن 
دسـتاوردهای هفـده سـاله تمام شـود، آقـای غنی 
یـک لحظه نیز بـرای چنین مذاکـرات و معاماتی 
درنـگ نخواهـد کـرد. حـاال با پنج سـال بـودن او 
در ارگ کامـًا چهـرۀ غیـر ملـی و جنـگ طالبانـه 
او آشـکار شـده اسـت. هـر روز در ایـن کشـور 
بیشـتر از صـد تـن در جنگ هایـی کـه پیامـد آن 
هیـچ معلـوم نیسـت، کشـته می شـوند، امـا آقـای 
ادامـۀ  طبـل  بـر  همچنـان  او  اطرافیـان  و  غنـی 
قـدرت می کوبنـد و تـاش دارنـد کـه از راه هـای 
فراقانونـی زمینه هـای را فراهـم سـازند کـه بـرای 
شـان مشـروعیت سیاسـی بـه بـار آورد. کل طرح 

آقـای غنـی بـرای برگـزاری لویه جرگۀ مشـورتی 
او  می چرخـد.  هـدف  همیـن  محـور  در  صلـح 
متوجه شـده کـه در وضعیـت متزلزل و دشـواری 
قـرار گرفتـه کـه نـه مشـروعیت سیاسـی دارد و 
نـه حمایت گـران ملـی و بین المللـی کـه بتوانـد 
حاکمیـت خـود را هـم چنـان ادامـه دهـد. پـس 
بهتریـن راه بـرای سـاختن بینی خمیـری برگزاری 
لویـه جرگه اسـت کـه بـا کمپایـن و دادن نام های 
چـون بزرگتریـن لویـه جرگـه در تاریـخ معاصـر 
می دانسـت تـا انـدازۀ فشـارهای موجـود را مهـار 
کنـد. امـا دیده شـد کـه ایـن ترفنـد نیز از چشـم 
تیزبیـن طرف هـا و جناح هـای سیاسـی کشـور به 
دور نمانـده اسـت و می داننـد کـه چگونـه جلـو 
بگیرنـد؛  را  تمامیت خواهـان  کامه گی هـای  خـود 
امـا سـوال اصلـی ایـن جاسـت حـاال کـه لویـه 
جناح هـای  اکثریـت  سـوی  از  مشـورتی  جرگـه 
مطـرح تحریـم شـده و تقریبـًا کار آن به بن بسـت 
بایـد  بعـدی چـه  یـا گام هـای  انجامیـده، گام و 
باشد/باشـند؟ ایـن سـوال بسـیار اساسـی و مهـم 
اسـت. گام هـای بعـدی بایـد برنامه ریزی شـده و 
سـنجیده شـده تر از گام نخسـت برداشـته شـوند. 
در گام بعـدی جناح هـای کـه فعًا لویـه جرگه را 
تحریـم کـرده اند، نبایـد از سـوی تمامیت خواهان 
مجاب شـوند کـه از تصمیم شـان انصـراف دهند. 
بعـد نبایـد بگذارند که مدیریت کار و سروسـامان 
دادن بـه مسـایل جنـگ و صلـح تنهـا در قبضـۀ 
ارگ باقـی بمانـد. بـر اسـاس قانـون اساسـی کار 
حکومـت فعلـی در اول جـوزای امسـال بـه پایان 
می رسـد و اگـر به صـورت واقعی خـای قدرت 
بـه وجـود نیاید ولی به صـورت قانونـی این خا 
ایجـاد می شـود. الزم اسـت کـه جناح هـای فعلی 
روی ایجـاد طـرح بدیـل بـه گفت وگـو و مباحثه 
از  را  ظرفیت هـا  و  امکانـات  تمـام  تـا  بپردازنـد 
دسـت ارگ خـارج کننـد. بـرای چنین امـری نیاز 
اسـت که جناح هـای فعلی کـه اکثـراً در انتخابات 
آینـده نقـش فعـال خواهنـد داشـت، شـورایی را 
پایه ریـزی کننـد که اجمـاع عمومی را در مسـایل 

مهـم آینـده کشـور رقـم بزند.
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ــامل  شـــماری از نامـــزدن انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری، شـ
ـــظ،  ـــت اهلل حفی ـــل، عنای ـــت اهلل نبی ـــعود، رحم ـــی مس ـــد ول احم
ــم  ــد ابراهیـ ــا، محمـ ــرز تمنـ ــی، فرامـ ــاروق نجرابـ ــام فـ غـ
الکـــوزی، محمـــد حکیـــم تورســـن، محمـــد حنیـــف اتمـــر، 
محمـــد شـــهاب حکیمـــی، نـــور رحمـــان لیـــوال و نورالحـــق 
ـــاس  ـــر آس ـــه ب ـــد ک ـــرده ان ـــادر ک ـــی را ص ـــه ی ـــی، اعامی علوم
آن آقـــای غنـــی و یـــا حکومـــت کنونـــی نمی توانـــد بعـــد از 
ـــزدان  ـــن نام ـــد ای ـــه ده ـــه کارش ادام ـــال روان ب ـــوازی س اول ج
ـــی  ـــن موضع ـــک چنی ـــی ی ـــت جمهوری در حال ـــات ریاس انتخاب
ــا و  ــال موضع گیری هـ ــه دنبـ ــن بـ ــه پیـــش از ایـ ــد کـ گرفته انـ
ـــورتی  ـــۀ مش ـــی، جرگ ـــاق مل ـــی وف ـــم انتخابات ـــم تی ـــارات پیه اظه
ـــتجمهوری  ـــات ریاس ـــزدان انتخاب ـــماری از نام ـــط ش ـــح توس صل
ـــی  ـــای انتخابات ـــماری از تکت ه ـــد و ش ـــانده ش ـــم کش ـــه تحری ب
اعـــام کرده انـــد کـــه در جرگـــه مشـــورتی صلـــح کـــه بـــه 
اهـــداف غیـــر بحـــث صلـــح ســـاخته شـــده اســـت، شـــرکت 

نمی کننـــد. 
انتخابـــات  نامـــزدان  جدیـــدی  موضع گیـــری  بـــا  حـــال 
ریاســـت جمهـــوری فشـــارها بـــر آقـــای غنـــی بیشـــتر شـــده 
اســـت. همان گونـــه کـــه در اعامیـــه نامـــزدان انتخابـــات 
ــاالری در  ــردم سـ ــِد مـ ــت، رونـ ــده اسـ ــت جمهوری آمـ ریاسـ
ـــدت  ـــت وح ـــی حکوم ـــی در پ ـــای پ ـــهء ناکامی ه ـــور در نتیج کش
ـــای در  ـــده و ارزش ه ـــرو گردی ـــدی روب ـــدات ج ـــا تهدی ـــی ب مل
ـــِر  ـــا خط ـــتان ب ـــردم افغانس ـــی م ـــات اجتماع ـــا مطالب ـــده ب ـــم تنی ه
ـــا  ـــار ب ـــِت نابهنج ـــن وضعی ـــد و دوام ای ـــده ان ـــرو ش ـــدام روب انه
وجـــودِ اینکـــه اِشـــکاالِت حقوقـــی و بن بســـت های سیاســـی 
ـــت جامعـــه  ـــِد مصالحـــه و ُحســـن نی را بوجـــود آورده اســـت، رون
بین المللـــی در قبـــال تحـــوالِت افغانســـتان را نیـــز بـــا چالـــش 
ـــه  ـــا توج ـــد ب ـــاب می کن ـــن ایج ـــر ای ـــت. بناب ـــرده اس ـــرو ک روب
ـــاز  ـــی و نی ـــح مل ـــای مصال ـــی، ارزش ه ـــون اساس ـــاد قان ـــه مف ب
ـــور گام  ـــران در کش ـــری از بح ـــی و جلوگی ـــاِت اجتماع ـــرای ثب ب
هـــای مســـئوالنه برداشـــته شـــود و افق هـــای جدیـــدی بـــرای 

تحکیـــم پایه هـــای دموکراســـی گشـــوده گـــردد. 
ـــه  ـــزام ب ـــا الت ـــت جمهوری ب ـــات ریاس ـــزدان انتخاب ـــه نام ـــاال ک ح
ـــه دوره  ـــد ک ـــام کرده ان ـــت اع ـــه صراح ـــی، ب ـــون اساس ـــوادِ قان م
ـــی در  ـــون اساس ـــاده ۶۱ قان ـــِت م ـــا در نظرداش ـــت ب کاری حکوم
اول جـــوزای ســـال جـــاری هـــم بـــه لحـــاِظ حقوقـــی و نیـــز 
ــود و دوام  ــته می شـ ــه انگاشـ ــان یافتـ ــی پایـ ــِت سیاسـ از جهـ
ــد  ــی می کنـ ــه بحران آفزایـ ــودِ اینکـ ــا وجـ ــی آن بـ ــِر منطقـ غیـ
ـــی آورد،  ـــن م ـــش پائی ـــتر از پی ـــی را بیش ـــد اجتماع ـــِب امی و ضری
ـــی و  ـــاِت اجتماع ـــعه و ثب ـــه توس ـــوف ب ـــه معط ـــای مصالح راه ه
ـــه  ـــره مواج ـــا مخاط ـــی را ب ـــزار و انتخاب ـــت کارگ ـــان حکوم همچن
ـــی  ـــه زمان ـــت ک ـــن اس ـــان ای ـــی از آن ـــش اساس ـــد، پرس می نمای
ـــی  ـــی و حقوق ـــاظ قانون ـــود از لح ـــت موج ـــان کار حکوم ـــه زم ک
ـــه  ـــای آن را باتوج ـــی ج ـــه بدیل ـــد، چ ـــان میاب ـــوزا پای در اول ج
بـــه برگـــزار نشـــدن انتخابـــات رباســـت جمهـــوری در مـــاه 

ـــرد؟  ـــد بگی ـــل بای حم
ایـــن ســـوالی اســـت کـــه هنـــوز پاســـخ روشـــن و مقنعـــی از 
جانـــب نامـــزدان انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ارایـــه نشـــده 
ـــۀ کار  ـــر ادام ـــرض ب ـــزدان معت ـــا از نام ـــش م ـــس خواه ـــت. پ اس
آقـــای غنـــی یـــا حکومـــت کنونـــی، ایـــن اســـت کـــه طـــرح 
خودشـــان را بـــرای بعـــد از اول جـــوازی ســـال روان هرچـــه 
ـــرار  ـــنی آن ق ـــتان در روش ـــردم افغانس ـــا م ـــد ت ـــه دهن ـــر ارای زودت

گیرنـــد. 
ـــا  ـــی ی ـــای غن ـــان کار آق ـــرف زم ـــه از یک ط ـــود ک ـــرا نمی ش زی
حکومـــت کنونـــی را بعـــد از اول جـــوزا غیـــر قانونـــی تلقـــی 
ـــه  ـــه زودی ارای ـــی ب ـــرد آن طرح ـــد ک ـــه بای ـــرای چ ـــا ب ـــرد؛ ام ک
ـــت  ـــات ریاس ـــزدان انتخاب ـــه نام ـــم ک ـــن امیدواری ـــود. بنابرای نش
جمهـــوری همانگونه یـــی کـــه در اعامیـــه خـــود مطـــرح 
ـــد  ـــه دهن ـــر ارای ـــه زودت ـــود را هرچ ـــرح خ ـــتی ط ـــد بایس کرده ان

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــی و بهت ـــدر عمل ـــود چق ـــده ش ـــا دی ت

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری
و سودای بعد از اول جوزا

گـام هـای 
تحـریـم از  پـس 

در گام بعدی جناح های که فعاًل لویه جرگه را تحریم کرده اند، نباید از سوی تمامیت خواهان مجاب شوند که از تصمیم شان انصراف 
دهند. بعد نباید بگذارند که مدیریت کار و سروســامان دادن به مسایل جنگ و صلح تنها در قبضۀ ارگ باقی بماند. بر اساس قانون 
اساســی کار حکومت فعلی در اول جوزای امسال به پایان می رسد و اگر به صورت واقعی خالی قدرت به وجود نیاید ولی به صورت 
قانونی این خال ایجاد می شود. الزم است که جناح های فعلی روی ایجاد طرح بدیل به گفت وگو و مباحثه بپردازند تا تمام امکانات و 
ظرفیت ها را از دســت ارگ خارج کنند. برای چنین امری نیاز است که جناح های فعلی که اکثراً در انتخابات آینده نقش فعال خواهند 

داشت، شورایی را پایه ریزی کنند که اجماع عمومی را در مسایل مهم آینده کشور رقم بزند
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نبـود پارلمـان و نماینـده گان مـردم بـه آقـای غنـی و سیاسـیون 
بـرای  بخواهـد  دل شـان  کـه  طـور  هـر  تـا  اسـت  داده  میـدان 

اقـدام  کننـد. طالبـان  بـا  گفت وگـو 
شـماری از نهادهـای ناظـر بـر انتخابات نبـود پارلمـان را یکی از 
مشـکات اساسـی عنـوان کـرده می گوینـد، در شـرایط حسـاس 
دارد، وجـود  طالبـان جریـان  بـا  بحـث گفت وگـو  کـه  امـروز 
پارلمـان نیازی حتمی اسـت. متاسـفانه پارلمـان در حالت تعطیل 
بـه سـر می بـرد و حکومـت هـم از این خا بـه نفع خـود نهایت 

اسـتفاده را می بـرد.
امـا شـماری از حقوق دانـان بـه این باور انـد که اگـر پارلمان هم 
فعـال می بـود، تفاوتـی به حـال مردم نمی کـرد، آنان بـا حکومت 

شـریک شـده و بر سـر منافع مـردم معاملـه می کردند.
بـه گفتـۀ ایـن حقوق دانان، نماینـده گان همیشـه مـوردی را تأیید 
 کردنـد کـه نفـع شـان در آن وجود داشـته اسـت. بنابرایـن، برای 
رفتـن بـه قطـر و دیـدار بـا طالبـان، ماننـد سیاسـیون، حکومـت، 
نهادهـای مدنـی و... بـا هـم درگیر می شـدند. پس چـه خوب که 

دروازه ایـن نهـاد معامله گر بسـته اسـت.
ایـن واکنش هـا در پـی بسـته بـودن دروازۀ پارلمان افغانسـتان به 

روی نماینـده گان مـردم ابراز می شـود.
موسـی فریـور اسـتاد دانشـگاه کابـل و نامـزد نماینـده از حـوزۀ 
انتخاباتـی کابـل کـه در اعـام نتایـج ابتدایـی در جمـع برنده گان 
می گویـد،  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  نیسـت،  شـامل 
پارلمـان گذشـته یـک پارلمان معامله گـر و ناکارا بـود و باز بودن 
درب آن چنـدان موثریـت بـرای اجـرا و تطبیـق قوانین نداشـت، 

پـس همـان بهتر کـه بسـته بماند.
بـاور اسـت کـه در موجودیـت  ایـن  بـه  ایـن اسـتاد دانشـگاه 
پارلمـان، مـردم افغانسـتان بـه کدام دسـت آوردهای، دسـت یافته 

بودنـد کـه در نبـود آن محـروم شـوند.
او تاکیـد کـرد، از همـان آغـاز حکومـت حامـد کـرزی در سـال 
۲00۲ تاکنـون اراده برایـن نبـود کـه مـا یـک پارلمـان مردمـی 
داشـته باشـیم تـا حکومـت را فرمان بـردار منافع مردم بسـازد، بل 
حکومـت هـر طـرف کـه دلـش می  خواسـت پارلمـان را هدایت 

می کـرد، بنابرایـن نبودنـش بـه مراتـب بهتـر اسـت.
اسـتاد فریـور خاطـر نشـان کـرد، من بـه عنـوان یک حقـوق دان 
ترجیـح می دهـم، درب پارلمـان نامطلـوب کـه فقـط و فقـط بـه 
جیب هـای شـان فکـر می کردنـد نـه بـه کسـانی کـه بـرای شـان 
رأی داده بودنـد، بسـته بمانـد، زیـرا نماینـده گان واقعـی مـردم 
انجـام  بهبـود وضعیـت کشـور  بـرای  نبودنـد و کاری موثـری 

دند.  ندا
یوسـف رشـید رییـس فیفـا یـا بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـه 
افغانسـتان امـا می گویـد، یـک رکن اساسـی نظـام افغانسـتان در 
حـال حاضـر بـه دلیـل نبـود پارلمـان فلـج اسـت و در حالـت 

باتکلیفـی بـه سـر می بـرد.

آقـای رشـید کـه بـا روزنامـۀ مانـدگار صحبـت می کـرد، گفـت: 
مـادۀ چهـارم قانـون اساسـی افغانسـتان کـه حاکمیـت را متعلـق 
بـه مـردم افغانسـتان می دانـد و توسـط نماینـده گان شـان اجرایی 

می شـود، بـه صـورت واضـع نقض شـده اسـت.
او تاکیـد کرد، در شـرایط حسـاس امـروز که بحـث گفت وگو با 
طالبـان جریـان دارد، وجود پارلمـان یک نیازی حتمی اسـت، اما 
بـه دلیـل نبود پارلمـان و نماینـده گان مردم، حکومـت هرطور که 

دلـش بخواهـد بـرای گفت وگو بـا طالبان اقـدام می کند.
رییـس فیفـا افـزود، رهبـران سیاسـی و حکومـت بـدون ترس و 
هـراس از مـردم و قانـون، هرآنچـه که دلشـان بخواهنـد در مورد 

مذاکـره و صلـح باطالبـان انجـام می دهنـد و تصمیـم می گیرنـد.
بـه بـاور او، قوانیـن و فرامیـن کـه بایـد بـرای بررسـی و پـاس 
شـدن  بـه پارلمـان فرسـتاده شـود، مسـاله کابینـه و سرپرسـتی 
وزیـران، مسـاله پاسـخ گویی وزیـران بـه نماینده گان، اسـتجواب 
و اسـتیضاح از جملـه مواردی انـد که در نبود پارلمان مشـکات 

جـدی را بـه بـار آورده اند.
رشـید همچنـان گفـت، متاسـفانه کمیسـیون های انتخاباتـی که ما 
در اوایـل امیـدوار بودیـم کاری انجـام دهنـد، مصـروف دیـد و 

بازدیـد بـا نماینـده گان بازنـده و برنده هسـتند.
رییـس فیفـا می گویـد، کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی مصـروف 
مشـوره و دیـد و بازدیـد اسـت و در صـدد تلـف کـردن وقـت 
و هیـچ برنامـۀ بـرای حـل مسـاله اعـام نتایـج انتخابـات نـدارد 
و تـرس مـا این اسـت کـه نماینـده گان بازنـده و برنـده در مقابل 

هـم قـرار نگیرند.
ایـن درحالـی ا سـت کـه کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی هفتـه 
گذشـته اعـام کـرده بود که سـه شـنبه همیـن هفته یعنـی دیروز 
نتایـج نهایـی باقـی مانـده انتخابـات پارلمانـی را اعـام خواهنـد 

کـرد، امـا نتایـج اعام نشـد.
بـا تماس هـای مکـرر موفق نشـدیم دیدگاه کمیسـیون شـکایات 
انتخابـات  نهایـی  نتایـج  نشـدن  اعـام  بـر  مبنـی  را  انتخاباتـی 

پارلمانـی بیـش از ده والیـت بـه شـمول کابـل داشـته باشـیم.
از برگـزاری انتخابـات پارلمانـی افغانسـتان بیـش از هفـت مـاه 
می گـذرد، امـا نتایـج نهایی آن به دلیل بررسـی نشـدن شـکایات 
از سـوی کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی همچنان نامعلوم اسـت.
محمداشـرف   غنـی رییـس حکومت وحـدت ملی بـه دلیل اعام 
نشـدن نتایـج نهایـی انتخابـات پارلمانـی و تقلبـات گسـتردۀ که 
درایـن انتخابات صـورت گرفت، اعضای پیشـین کمیسـیون های 
انتخاباتـی را برکنـار و بـه دادگاه معرفـی کـرد و اعضـای جدیـد 
بـرای کمیسـیون های انتخاباتـی معرفـی کـرد، اما اعضـای جدید 
پـس از دو مـاه کار درایـن نهادهـا نتایج نهایی انتخابـات را اعام 
نکردنـد و تاریـخ برگزاری انتخابات ریاسـت جمهـوری را نیز به 

دلیـل آماده  گی هـا، سـه مـاه دیگر بـه تعویـق انداختند.
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نهادهای انتخاباتی:
مسووالن حکومت در نبود پارلمان باب میل شان 

برای گفت وگوهای صلح تصمیم می گیرند

ناجیه نوری 

دادستانی  ُکل:

بررسـی پـرونده هـای کمیشنـران
 به زمـان بیشتر نیـاز دارد

بررسـی  کـه  می گوینـد  دادسـتانی  ُکل،  در  مسـووالن 
پرونده هـای کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات بـه زمـان 

بیشـتر نیـاز دارد.
آنـان همچنـان می افزاینـد که برای کمیشـنران کمیسـیون 
انتخابات، در دادسـتانی  ُکل حاضری هفته وار گذاشـته اند 

تـا از حضور آنـان اطمینـان حاصل کنند. 
مسـووالن داسـتانی  ُکل بـا اشـاره به بررسـی پرونده های 
پرونـدۀ  پهلـوی  در  پیشـین، می گوینـد کـه  کمیشـنران 
وظیفه یـی،  صاحیت هـای  از  سوء  اسـتفاده  ادعـای 
از  سوءاسـتفاده  و  انتخابـات  بـه  مرتبـط  شـکایت   ۷0
صاحیت هـای وظیفه یـی کمیشـنران پیشـین کمیسـیون 
انتخابات از ۲۲ به دادسـتانی  ُکل رسـیده اسـت که تحت 

بررسـی قـرار دارد. 
کمیشـنران  جـدی  مـاه  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
از  دلیـل سوءاسـتفاده  بـه  انتخابـات  پیشـین کمیسـیون 
صاحیت هـای وظیفه یی به دادسـتانی  ُکل معرفی شـدند 
و اکنـون بیـش از سـه مـاه می شـود کـه سرنوشت شـان 

روشـن نیسـت. 
جمشـید رسولی، سـخنگوی دادسـتانی  ُکل در گفت وگو 
بـا روزنامـۀ ماندگار می گویـد: بررسـی روی پرونده های 
کمیشـنران پیشـین کمیسـیون انتخابات هنوز نهایی نشده 

اسـت و به  شـکل جدی جریـان دارد.
سـخنگوی دادسـتانی  ُکل می گویـد کـه نتایـج بررسـی 
بـه  نیـاز  انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنران  پرونده هـای 
زمـان بیشـتر دارد کـه مطالعـۀ دقیق از آن صـورت گیرد.
 آقـای رسـولی بـا اشـاره بـه رونـد بررسـی پرونده های 
در  می گویـد:  انتخابـات  کمیسـیون  پیشـین  کمیشـنران 
صاحیت هـای  از  سوءاسـتفاده  پرونده هـای  پهلـوی 
وظیفه یـی، مـدارک و اسـنادی از نهادهـای اسـتخباراتی 

و کشـفی نیـز بـه ایـن نهـاد رسـیده اسـت.
آقـای رسـولی افـزود کـه در طول بیشـتر از سـه مـاه که 
انتخابـات بـه دادسـتانی   پرونـدۀ کمیشـنران کمیسـیون 
رسـیده اسـت، ۷0 شـکایت مرتبـط بـه انتخابـات از ۲۲ 
والیت کشـور نیز به دادسـتانی  رسـیده اسـت و این کار 
سـبب طوالنـی شـدن اعـام نتایـج بررسـی پرونده های 

کمیشـنران شـده است. 
او گفـت کـه دادسـتانی  ُکل در حـال بررسـی مقدماتـی 
کـدام  کـه  شـود  مشـخص  تـا  اسـت  شـکایت ها  ایـن 
بخـش آن مربـوط بـه دادسـتانی  و کـدام بخش هـای از 
ایـن شـکایت ها به کمیسـیون شـکایات انتخاباتی مربوط 

می گـردد. 

سـخنگوی دادسـتانی  ُکل در ادامـۀ این گفت وگـو اظهار 
داشـت که هیـأت موظف در دادسـتانی ُکل بـه زودترین 
پرونده هـای  روی  خـود  بررسـی های  نتیجـۀ  وقـت 

می کنـد. را همه گانـی  کمیشـنران 
آقـای رسـولی همچنـان گفت: بررسـی اسـناد و مدارک 
مرتبـط بـه پرونـده کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات از 
در  دخیـل  دسـته های  و  افـراد  و  مختلـف  نهادهـای 
انتخابـات نیـز بـه ایـن نهـاد رسـیده اسـت، امـا اثبـات 
صحـت و سـقم آن بـه تمرکـز و زمان بیشـتر نیـاز دارد.
کمیسـیون  کمیشـنران  کـه  می گویـد  رسـولی  آقـای 
حاضـر  ُکل  دادسـتانی   بـه  روز  دو  هفتـۀ  انتخابـات، 
می شـوند و بـه پرشـس های موجـود پاسـخ می دهنـد. 
سـخنگوی دادسـتانی  ُکل گفـت: به خاطـر جلوگیـری از 
هـدر رفتـن وقت و سـکته گی در کار بررسـی دادسـتانی 
حاضـری  انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنران  بـرای   ُکل، 
روزانه گذاشـته شـده اسـت تا هفتۀ دو روز آن را دسـت 
خـط کننـد و از آمدن شـان بـه ایـن نهـاد اطمینـان دهند. 
در ۲۸  پارلمانـی  انتخابـات  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
- ۲۹ میـزان سـال گذشـته برگـزاری گردیـد، امـا پـس 
ادعـا می شـود  بـه دلیـل آنچـه  انتخابـات  از برگـزاری 
کمیشـنران  ویـژه  بـه  افـراد  مداخلـۀ  و  دسـت اندازی 
کمیسـیون انتخابـات بـه صـورت چشـم گیری در ایـن 
رونـد وجـود داشـت. این انتخابـات به دومیـن انتخابات 
پـر چالـش پـس از ۲0۱4 تبدیـل شـد. پـس از معرفـی 
کمیشـنران جدیـد تـا هنوز تنهـا نتایـج نهایـی انتخابات 
کمتـر از ۲0 والیـت و حـوزۀ  انتخابـات اعـام  شـده 
اسـت و بیشـتر از ۱0 والیـت دیگـر باقی مانـده اسـت. 
در  ملـی،  وحـدت  حکومـت  رییـس  اشـرف  محمـد 
مـاه جـدی سـال گذشـته قانـون انتخابـات را تعدیـل و 
و  ممنوع الخـروج  را  انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنران 
بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی معرفـی کـرد و اکنـون 
کمتـر چهـار مـاه می شـود کـه پرونده هـای کمیشـنران 
امـا  دارنـد،  قـرار  بررسـی  تحـت  دادسـتانی کل  در 

نیسـت.  روشـن  سرنوشت شـان 
گفتنـی اسـت که برخی از کمیشـنران پیشـین کمیسـیون 
در  پرونده های شـان  حاضـر  حـال  در  کـه  انتخابـات 
دادسـتانی تحت بررسـی قـرار دارد، می گوینـد که رییس 
حکومـت از آنان می خواسـت تا افراد مشـخصی را وارد 
پارلمـان کننـد، امـا بـه دلیـل پیـروی نکـردن از اوامر او، 
آنـان را بـه نهادهـای عدلی و قضایی معرفی کرده اسـت. 

امـا ارگ در برابـر ایـن  سـخنان واکنش منفـی دارد.

ابوبکر صدیق

ُهشـدار  نـدهید...
ناحیه هـای، پنجـم، هفتـم، سـیزدهم، پانزدهـم و شـانزدهم 

شـهرداری کابـل قـرار دارند.
مسـووالن در ایـن وزارت همچنـان گفتند کـه در همکاری 
فامیـل   ۱0۵4 بـرای  بین المللـی  و  داخلـی  موسسـات  بـا 
آسـیب دیدۀ ناشـی از باران هـای شـدید و سـرازیر شـدن 
سـیاب ها در هـرات، پروان، کاپیسـا، پنجشـیر، لوگر، فراه، 
وردک، دایکنـدی، بدخشـان، جوزجـان، فاریـاب، بادغیس، 
زابـل، غزنـی، لغمـان و کنـر طـی دو روز گذشـته مـواد 

غذایـی و غیرغذایـی توزیـع کـرده اند. 
شـماری از شـهروندان در گفت وگـو بـا روزنامـۀ ماندگار، 
از مسـووالن در شـهرداری کابـل و وزارت دولـت در امور 
رسـیده گی بـه حـوادث طبیعی انتقـاد می کننـد و می گویند، 
حکومـت در برابـر رویدادهـای طبیعـی همواره واکنشـی و 

مقطعـی عمل کرده اسـت.

آنـان می گویند که شـهرداری کابـل و در مجموع حکومت، 
همه سـاله بـه جای طـرح و عملی سـازی برنامه هـای جامع 
بـرای مهـار آب خیزی هـا و جـاری شـدن سـیاب ها، بـه 
مـردم ُهشـدار می دهنـد در برابـر ایـن حـوادث »ُهشـیار« 

شند. با
آسـیب دیده گان آب خیزی هـای رودخانـۀ  از  یکـی  فریـد، 
کابـل می گویـد: »مسـووالن حکومـت باوجـود در اختیـار 
داشـتن امکانـات، حـوادث طبیعـی را نمی تواننـد پیش بینی 
و بـرای مهـار آن برنامـه بریزنـد. این ها همیشـه وقتی خطر 

دروازه هـای مـردم را تهدیـد می کنـد، بـه خـود می آینـد«.
بـه بـاور ایـن باشـندۀ کابـل، دولـت بایـد در جریـان سـال 
جـاری تمـام تهدیدهـای احتمالی جاری شـدن سـیاب ها 
و آب خیزی هـا را در پایتخـت و سـایر والیت تشـخیص و 

بـه آن هـا رسـیده گی کنند.
همزمـان باایـن، بخش هایـی از والیـت پـروان و پنجشـیر 
در اثـر ایـن باران هـا، گـواه آب خیزیی هـای مدهـش بـوده 

اسـت. بـه گفتـۀ مسـووالن دولتـی پـروان، صدهـا خانواده 
در ولسـوالی بگـرام والیت پـروان در معرض سـیاب قرار 

دارند.
ولسـوالی  بخشـی خیل  و  نـوده  روسـتاهای  باشـنده گان 
بگـرام بـه رسـانه های گفتـه انـد کـه زمین هـای زراعتـی 
کـه  صورتـی  در  و  انـد  شـده  آب  پُـر  خانه های شـان  و 
داشته های شـان  نشـود،  رسـیده گی  آنـان  وضعیـت  بـه 
دلیـل جمـع شـدن آب در  آنـان  بیـن خواهـد رفـت.  از 
روستاهای شـان را ناشـی از مسـدود کـردن کانـال قدیمـی 

می داننـد. خارجـی  نیروهـای  سـوی  از  منطقـه  ایـن 
اطـراف  سـاحات  و  توغ بیـردی  روسـتاهای  باشـنده گان 
دریـای پنجشـیر و غوربنـد می گوینـد کـه ده هـا روسـتای 
در ایـن مناطـق در معرض سـیاب های شـدید قـرار دارند. 
باشـنده گان دره کوکامـی ولسـوالی سـالنگ والیـت پروان 
گفته انـد، چندیـن پلـی که روسـتای ایـن منطقـه را به جادۀ 
عمومـی وصـل می کنـد، ناشـی از بلنـد شـدن سـطح آب، 

تخریب شـده اسـت.
شـدن  جـاری  اثـر  در  نیـز  کابل-بامیـان  مسـیر  دیـروز 
مسـافران  رفت وآمـد  روی  بـه  و  تخریـب  سـیاب ها 
مسـدود شـد. گزارش هـا و ویدیوهایـی کـه در صفحه های 
اجتماعی نشـر شـده اسـت نیز نشـان می دهد کـه رودخانۀ 
غوربنـد در حـال طغیـان کـردن اسـت. باشـنده گان غوربند 
گفتـه انـد کـه احتمـال بیشـتر شـدن طغیـان ایـن رودخانه 

نیـز وجـود دارد.
بـه گفتۀ کارشناسـان، افغانسـتان بـه دلیل اقلیـم ویژه یی که 
دارد، کشـور سـیل خیز بـه حسـاب می آیـد و هـر سـال از 
اواخـر مـاه حـوت و اوایـل مـاه حمـل بـه دلیل آب شـدن 
بـرف  و بارنده گـی بهاری، جاری شـدن سـیاب در مناطق 
مختلـف کشـور شـروع می شـود. ۲۱ والیـت از ۳4 والیت 
افغانسـتان در مقابـل سـیل و رانـش زمیـن آسـیب پذیرتر 
خطـر  شمال شـرقی  و  شـرقی  والیت هـای  در  و  هسـتند 

وقـوع ایـن حوادث بیشـتر اسـت.
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در آثــار و آفریده هــاي زبــان فارســي دري، 
فرهنــگ پیشــینۀ درازي دارد: 

فرهنــگ در متــون اوســتایی و پهلــوی از جملــه 
»کارنامــۀ اردشــیر بابــکان« و »دینکــرت« آمــده 
ــگ«  ــوي »َفَرَهن ــن واژه پهل ــۀ ای ــت. ریش اس
آمــده  اســت.»َفَر« بــه معنــای پیــش و »َهنــگ« 
بــه معنــای قصــد و آهنــگ. هنــج و هنــگ در 
ــه معنــای دودکــش  ــا دو د هنــج ب دودهنــگ ی
ــد و اراده  ــای قص ــه معن ــگ ب ــت. واژۀ آهن اس
ــاز و آواز  ــی در س ــان موزون ــزم و همچن و ع
اســت. فرهیختــن و فرهختــن و فرهنجیــدن از 
همیــن ریشــه اســت. بــه معنــای آموختــن ادب 

ــز آمــده اســت. و تربیــت کــردن نی
در تاریخ بلعمی آمده است:

 ای آن که سیاوخش را تو کشتی 
 از مردن و قوت و فرهنگ او نترسیدی 

در قابوس نامــه آمــده اســت: بــر مــردم واجــب 
ــر و  ــان، هن ــه فروتن ــزرگان و چ ــه ب ــت چ اس
ــده  ــی آم ــخ بیهق ــن. در تاری ــگ آموخت فرهن
ــی را علمــی خــاص اســت،  ــر والیت اســت: ه
رومیــان را علــم طــب اســت، هنــد را تنجیــم و 
حســاب و پارســیان را علــوم نفــس و فرهنــگ. 

نقش و اهمیت فرهنگ در بقاي ملت ها
فرانســوي  جامعه شــناس  بانــد  ژرژ   -
واســطۀ  و  انگیــزه  فرهنــگ  مي گویــد: 
ــت از  ــر مل ــردن ه ــدر ب ــان ب ــت. رمزج بقاس
)۱4 )ورجاونــد،۱۳۶۸:   . مهلکه هاســت 

دانشــمند دیگــري فرهنــگ را نــرم افــزار 
ــاني  ــون انس ــات گونه گ ــزار تجمع ــخت اف س

)۹  :۱۳۸0 اســت.)بیلنگتون،  دانســته 
- گفتــه انــد: سرشــت فرهنــگ از جنــس 
ــراد  ــه اف ــترک«: اینک ــم مش ــت، »فه ــم« اس »فه
ــد. ــه مي فهمن ــه چگون ــا جامع ــا و ی ــاد ه و نه
الجزایــري  متفکــر  ابراهیمــي  احمــد   -
بــه  انســان  کــه  ایــن  دانســتن  مي گویــد: 
ــر ارزش  ــدر پُ ــت، همانق ــو روان اس ــدام س ک
اســت کــه بدانیــم از کــدام ســو  مي آیــد. 
و                                                                                                       گذشــته  کــه  ایســت  رابطــه  فرهنــگ 
ــش  ــد و جه ــد مي ده ــم پیون ــه ه ــال را ب ح
ــده را ممکــن مي سازد.)احســان  ــه ســوي آین ب

)۱0۱  :۱۳۵۵ نراقــي، 

اگــر فرهنــگ انگیــزه و واســطۀ بقاســت، لطمــه 
دیــدن فرهنــگ و یــا مســخ و محــو آن در 
ــت اســت. ــه و مل ــک جامع ــودي ی ــم ناب حک

اگــر فرهنــگ را نرم افــزار جوامــع دانســته 
انــد، بــه ایــن معنــا اســت کــه نبــود فرهنــگ، 

ــت. ــوچ اس ــچ و پ ــه هی ــل جامع ممث
ــي  ــترک ملت ــم مش ــر فه ــگ بیانگ ــر فرهن اگ
ــراق و  ــم و افت ــدم فه ــگ ع اســت، زوال فرهن

نابــودي آن ملــت را بــر مي تابــد.
 اگــر کــدام ســو رفتــن مــا، از کــدام ســو آمــدن 
ــدن  ــوي آم ــد سمت وس ــاز دارد، بای ــز نی را نی
را فرامــوش نکنیــم کــه در فراموشــي گذشــته، 
حرکــت بــه ســوي آینــده را در نخواهیــم 
یافــت. زیــرا فرهنــگ و هویــت فرهنگــي 
ــعه و  ــت و توس ــراي حرک ــي ب ــه گاه اصل تکی
پیشــرفت ملت هاســت و جوامــع بــا بهــره 
گرفتــن از فرهنــگ خــود و دســتاوردهاي 
ــت  ــده را درس ــد آین ــي مي توانن ــگ جهان فرهن
ــود را  ــرزمین خ ــود و س ــد و خ ــش کنن گزین

ــازند. بس
شــناس نامۀ  را  فرهنــگ  ســخن  یــک  در 
ــد  ــر مي توان ــي فقی ــد. ملت ــته ان ــا  دانس ملت ه
ــه  ــد ب ــیر مي توان ــي اس ــد، ملت ــا برس ــه غن ب
آزادي نایــل گــردد؛ امــا ملتــي کــه فرهنگــش را 
ــت  ــود، نیس ــخ مي ش ــر مس ــت داد، دیگ از دس
مي گــردد،  دیگــر بــه حیــث یــک ملــت 
باقــي نمي مانــد. وقتــي بــه گونــۀ دیگــري 
خویــش  از  مي کنــي،  عمــل  و  مي اندیشــي 
رفتــه و بیگانــه ای و  جــز همــان ملــت هســتي 

کــه چــون او مي اندیشــي.
هویت فرهنگي 

 هویــت فرهنگــی، از بزرگداشــت و توجــه 
بــه میراث هــای فرهنگــی قــوام می گیــرد. 
پاســداري فرهنــگ و حفــظ هویــت فرهنگــي، 
همــه  بــه  و  کشــیدن  حصــار  خــود  دور 
ــن،  ــه  گفت ــر، ن ــي معاص ــتاوردهاي فرهنگ دس
نیســت. حفــظ هویــت فرهنگــي تنهــا بــه 
ســرزمین خــود اندیشــیدن و از ارتبــاط وتبــادل 
ــت. ــدن نیس ــا، دوری گزی ــر فرهنگ ه ــا دیگ ب
حفــظ هویــت فرهنگــي ایــن اســت کــه 
ــم  ــد بدانی ــران بای ــا دیگ ــاط ب ــاد ارتب در ایج

کیســتیم، چــه داریــم،  چــه دریافــت مــي 
ــا شــرایط خــود آن  ــق ب ــه مطاب ــم و چگون  کنی
ــي  ــت فرهنگ ــظ هوی ــم. حف ــر مي دهی را تغیی
ــرق  ــه غ ــگ بیگان ــه فرهن ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــأس  ــتۀ ی ــم،  وابس ــتن را نبازی نشــویم، خویش
و گرفتــار تقلیــد نشــویم و زیســت اتکایــي را 
ــي  ــي و بیگانگ ــگ بیگانگ ــم. از فرهن ــي کنی نف

ــم. ــراز کنی ــي احت فرهنگ
ــان  ــد: جاپ ــگ می گوین ــۀ فرهن ــان عرص محقق
مي توانــد نمونــۀ خوبــي از توســعه، همــراه بــا 
حفــظ هویــت فرهنگــي باشــد. جاپــان آگاهانــه 
تمــدن غربــي را پذیرفــت؛ امــا از هویــت خــود 
دور نیفتــاد  و هویــت فرهنگــي و ملــي خــود را 
از دســت نــداد. در بــارۀ ایــن ویژه گــي جاپــان، 
کــورودا اســتاد دانشــگاه جاپــان مي گویــد: 
ــا  ــد. ب ــل مي کنن ــدف عم ــل ص ــا مث جاپاني ه
ــا  ــد؛ ام ــز را مي بلعن ــه چی ــوده هم ــان کش ده
روزي ایــن صــدف بســته مي شــود و از آنچــه 
ــه  ــازند ک ــري مي س ــد، گوه ــان مي آی به کارش

ــي دارد.  ــي جاپان ویژه گ
ــري  ــود دیگ ــوروي را نم ــیه ش ــان روس همچن
ــیه  ــد. روس ــي مي دانن ــي فرهنگ از هویت گرای
ــخ و  ــه  تاری ــا ب ــت؛ ام ــم را پذیرف مارکسیس

ــد.  ــادار مان ــگ روس وف فرهن
بایــد  فرهنگــي،  هویــت  حفــظ  بــراي 
میراث هــاي فرهنگــي خــود را بشناســیم و 
پاســداریم. میــراث فرهنگــي تمــام ســوخت و 
ــا  ــان ملــت شــدن اســت و ی ســاز مــا در جری
عبــارت از کلیــه عواملــي اســت کــه بــه طــور 
ــر  ــه مــا را تحــت تأثی ــا آگاهان ــا ن ــه و ی آگاهان
ــت،  ــک مل ــت فرهنگــي ی ــد. هوی ــرار مي ده ق
ــردم  ــدني آن م ــوش ناش ــت فرام ــر هوی بیانگ
ــت  ــت، کلی ــک مل ــي ی ــراث فرهنگ ــت. می اس
زنــده و پویــاي خاقیــت انســاني یــک جامعــه 

ــت. ــت اس و مل
ــیم  ــته تقس ــه دو دس ــي ب ــاي فرهنگ  میراث ه

مي شــوند: 
۱- طرز تفکر، بینش  و سنت ها و باورها

۲-  اشــیا و آثــار مــادي و مواضــع باســتاني کــه 
بــه گونــۀ خرابه هــا بازمانــده اســت.

بررسـی مختصر 
راه های رسـیدن 

به موفقیـت

فرانــکل از مشــاهدات واقعــی زنده گــی انســان های بینوایــی الهــام گرفــت کــه همــه روزه 
در مقابــل مــرگ قــرار داشــتند. ایــن تجربه هــا، او را قــادر ســاخت از دایــرۀ نظریــۀ فرویــد 
خــارج شــود. فرویــد معتقــد بــود کــه طــرز رفتــار انســان ها در زمــان عــادی و ســامتی 
فــرق می کنــد، ولــی اگــر آن هــا از بــرای مدتــی محــروم شــوند، رفتــار آن هــا بــه تدریــج بــا 

هــم تشــابه پیــدا کــرده و بــه هــم نزدیــک می شــود.
فرانــکل بــا ایــن نظــر موافــق نیســت. او می گویــد کــه مــا در اردوگاه شــاهد عکــس ایــن 
ــل،  ــل تحم ــای غیرقاب ــا موفقیت ه ــدن ب ــه رو ش ــگام روب ــم هن ــم. می دیدی ــوع بودی موض
بعضــی دچــار فســاد می گردنــد؛ در صورتــی کــه عــدۀ دیگــر کمــاکان بزرگــی و منــش خود 
ــه در معــرض شــکنجه های  ــی ک ــراد هنگام ــه اف ــد ک ــکل می افزای ــد. فران ــظ می کنن را حف
ــه  ــی داشــتند، ب ــی در زنده گ ــر منظــور و هدف ــد، اگ ــرار می گرفتن ســخت و گرســنه گی ق
ــد. ــن می رفتن ــه زودی از بی ــی نداشــتند ب ــی کــه هدف ــی آنان ــد، ول ــه می دادن زنده گــی ادام

ــدون  ــد، ب ــه یــک بیســتم افــرادی کــه در اردوگاه »آشــوتیس« زنده گــی می کردن نزدیــک ب
ــۀ  ــا عاق ــتند ی ــود را مســوول کاری می دانس ــی، خ ــه در زنده گ ــد ک ــانی بودن ــتثنا کس اس

شــدیدی بــه دیــدار دل داده گان خــود داشــتند.
در اردوگاه هــای مــرگ، زندانی هــا و هم بند هــای فرانــکل بــه او می گفتنــد کــه دیگــر هیــچ 
انتظــاری از زنده گــی ندارنــد. او پاســخ مــی داد، بــر عکــس، زنده گــی از آن هــا انتظارهایــی 
دارد. زنده گــی از هــر فــردی می خواهــد کــه در آن ســهمی داشــته باشــد. حــال ایــن افــراد 

هســتند کــه ســهم و وظیفــۀ خــود را تشــخیص دهند.
دنیــس ویتلــی »Waitley Denis«، یکــی از مشــاوران برجســتۀ مدیریــت و رهبــری کــه 
شــهرت جهانــی دارد، ایــن نکتــه را بــه شــکل جالــب و موزونــی بیــان می کنــد: آنجــا کــه 
زنده گــی هســت، امیــد هــم هســت. آن جایــی کــه امیــد هســت، تصــور خیــال هــم هســت. 
ــا  ــد. هدف ه ــا تشــکیل می گردن ــای روشــن تکــرار می شــوند، هدف ه ــه تصوره آنجــا ک

از: عبارتند 
طرح هــای زنده گــِی کــه افــراد موفــق در آن هــا تأمــل کــرده جزییــات طــرح و جــزء تعهــد 
باطنــی آنــان قــرار گیــرد، موفقیــت آن هــا قطعــی اســت. فرانــکل بــا معرفتــی کــه زاییــده، 
تجربه هــای دســت اول بــود از اردوگاه مــرگ بازگشــت. بــه نظــر او، زندان بانــان و مســوالن 
ــا  ــیانه و خشــونت بار خــود ب ــار وحش ــان رفت ــاری، در جری ــای کار اجب ــفاک اردوگاه ه س
زندانیــان، ایــن حقیقــت را بــا بهــای ســنگین بــه ثبــت رســاندند کــه انســان موجــودی آزاد 

اســت کــه همیشــه حــق انتخــاب دارد.
ــده و شــرایط  ــا و ســختی ها ناخواســته و پیش آم ــر رنج ه ــش خــود را در براب انســان واکن
محیطــی، خــود انتخــاب می کنــد و هیچ کــس را جــز »خــود« او یــارای آن نیســت کــه ایــن 

حــق را از او بــاز ســتاند.
ــا  ــاور داشــت: آنچــه انســان ها را از پ ــر ایــن ب ــکل را ب ــدان، فران ــر مشــقت زن زنده گــی پُ
ــا شــدن زنده گــی  ــا و سرنوشــت نامطلوب شــان نیســت، بلکــه بی معن ــی آورد، رنج ه در م
اســت کــه مصیبت بــار اســت و معنــای »تنهــا در لــذت و شــادمانی نیســت، بلکــه در رنــج 
ــا  ــود در اردوگاه ه ــد خ ــیران هم بن ــارۀ اس ــت«. او در ب ــی یاف ــوان معنای ــم می ت ــرگ ه و م
می نویســد: بیچــاره آن کــس کــه می پنداشــت زنده گــی دیگــر برایــش معنایــی نــدارد، نــه 
هدفــی داشــت و نــه انگیــزه و مقصــودی، چیــزی او را بــه زنده گــی گــره نمــی زد و چــون 
بــه این جــا می رســید، دیگــر کارش تمــام بــود. خــوب، دوســتان عزیــز و قدرتمنــد مــن، 
در پایــان ایــن ماجــرا چــه نتیجه یــی در ذهــن شــما جــای می گیــرد. امیــدوارم بــا اهدافــی 

روشــن، قاطعانــه قــدم در راهــی بگذاریــد کــه ایمــان دارم بــه موفقیــت خواهیــد رســید.

مهسا طایع

بخش دوازدهم

دکتور شمس الحق آریانفر

بخش دوم
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ــه شــبرنگ از شــاعران مطــرح افغانســتان اســت  کریم
ــار  ــر چه ــاپ و نش ــا چ ــر، ب ــۀ اخی ــه در دو ده ک
ــودش را در  ــگاه خ ــته جای ــعری، توانس ــۀ ش مجموع
ــد. ــان فارســی تعریــف کن ــای زب افغانســتان  و جغرافی

با او گفت وگویی انجام داده ایم که می خوانید:

*کریمه شبرنگ کیست؟
ــورد خاصــی  ــچ م ــبرنگ هیچ کســی نیســت؛ هی ــه ش کریم
ــدارد،  ــه بیانگــر حــال و اوضــاع او باشــد هــم وجــود ن ک
البتــه نمی شــود از زمــان و مــکان مشــخصی بــه دنیــا آمــدن 
ــی وارد مراحــل زندهگــی اش شــوید  ــا وقت ــکار کــرد. ام ان
فــرو مــی رود در یــک هیچــی عمیــق عمــق بــه انــدازۀ یــک 
فریــاد فریــاد کــه همــه شــنیدند و خودشــان را بــه نفهمــی 
ــر دروازۀ  ــًا یــک زنی ســت ایســتاده ب ــد. شــبرنگ نهایت زدن
نامریــی تاریــخ کــه شــاید هیــچ گاه بــر مــراد ورق نخــورد.

*چه وقت به شعر نوشتن رو آوردید؟
بــر عکــس دیگــر عزیــزان کــه می گوینــد از کودکــی 
عاقهمنــد بودنــد، مــن قطعــًا از کودکــی بــه شــعر 
ــد زمســتان در  ــه شــب های بلن ــا آن ک ــی نداشــتم ب عاقه ی
ــود، کتاب هــای  ــی ب ــا شــهنامه خوانی و مثنوی خوان ــۀ م خان
زیــادی داشــتیم کــه مــن گاه گاهــی ســر مــی زدم. پیــش از 
ــب،  ــن مکت ــر عــاوه مضامی ــه وارد دانشــگاه شــوم ب آن ک
کتــاب نیــز می خوانــدم، امــا بعــد از ورود بــه دانشــگاه بــا 
ــگاه  ــن دورۀ دانش ــردم و در همی ــورد ک ــدی برخ ــعر ج ش
ــا چــه  ــه این ســو وارد فضــای شعرشــدم، ی ســال های ۸۲ ب

ــن رو آورد.  ــه م ــم شــاید شــعر ب بدان

*چرا شعر می نویسید؟
ــه چــرا شــعر می نویســم، چــون  پرســش دشواری ســت ک
مــن شــعر را انتخــاب نکــرده بــودم بــه همیــن دلیــل شــعر 
ــا  ــد. ب ــرا می نویس ــه م ــت ک ــعر اس ــن ش ــم، ای نمی نویس
ــم.  ــه کن ــم پاســخ درســت ارای ــم بتوان ــاش می کن ــم ت آنه
نوشــتن و چــرا نوشــتن بحــث کانــی اســت کــه در ایــن 
ــی  ــا شــعر جــدا از تخلیه ی نظــر گــذرا ممکــن نگنجــد؛ ام
نگره هــای  و  برداشــت ها  اوج  بــه  را  آدمــی  درونــی ، 
آدم هــا  بــر  و  دور  پدیده هــای  می رســاند،  اطرافــش 
جذابیــت خاصــی دارنــد کــه همــه قــادر بــه کشــف آنهــا 
نیســتند و کمــال مــن همیــن اســت کــه کشــف کنــم و بــا 

ــه دهــم. ــده ارای ــه خوانن ــازه ب ــان ت ــره و بی چه

*تعریف تان از شعر چیست؟
بــه تعریــف ناپذیــری شــعر باورمنــدم و در ضمــن معتقــدم 
کــه شــعر بایــد روایــت روشــن عصــر خــودش باشــد هــم 
ــر  ــم از نظ ــاختار و ه ــان و س ــان و زب از لحــاظ تحــول بی

خواســت و اقتضــای جامعــه و روزگار. 

*یکــی از بحث هــای مهمــی کــه پــس از فــروغ بیشــتر 
ــر  ــود، از نظ ــعر ب ــی در ش ــث زنانگ ــد، بح ــرح ش مط

ــد؟ ــوده می توان ــم ب ــدر مه ــن مســأله چق شــما ای
اصــًا نبایــد مــرز کشــید، مهــم شــعریت یــک شــعر اســت 
ــت در شــعر موضــوع مهمــی  ــا آنهــم هوی ــه جنســیت، ب ن
ــد،  ــر می بردن ــه س ــانی ب ــان در بی نش ــال ها زن ــت و س اس
ــید و از  ــازه بخش ــه آن روح ت ــروغ ب ــه ف ــی ک ــألۀ مهم مس
ــور  ــن حض ــرای م ــودن و... ب ــرف زد، از زن ب ــودش ح خ

زن در شــعر و روایــت صادقانــه از حــس درونــی بی آنکــه 
تظاهــر در کار باشــد، بحــث قابــل تأمــل اســت.

*از حــال و احــوال تــان بگوییــد: بــا غربــت چــه حــال 
رید؟ دا

ــی  ــال و احوال ــن ح ــه م ــت ک ــت اس ــی وق ــگار خیل ان
ــد  ــاپ ش ــم چ ــتین کتاب ــی نخس ــت وقت ــادم هس ــدارم، ی ن
و بــه صــورت جــدی وارد فضــای شــعری افغانســتان 
ــن  ــودم، م ــاب نب ــاپ کت ــش از چ ــر آن آدم پی ــدم، دیگ ش
بــا غربــت در همــان ســال ها آشــنا شــدم. بــا آن کــه همــه 
ــش  ــۀ بی ــا غریب ــم، ام ــان و همشــهری بودی ــار، همزب همدی
نبــودم، وقتــی بــه قــول فــروغ »همــه در ذهــن شــان تنــاب 
دارم را می بافتنــد« درک کــردم کــه چقــدر غریبــم و حــاال 
ــن  ــۀ دیگــر در م ــه گون ــا و ســال ها ب ــان روزه ــداوم هم ت

جاری ســت. 

*شباهنگ؟
ــون  و  ــرز جن ــا م ــرا ت از شــباهنگ کــه نپرســید، روزهــا م
ــه شــعر  ــن ک ــینۀ صحــرا می کشــاند، ای ــه س ــادن ب ســر نه
و کتــاب و خوانــدن و نوشــتنم را گرفتــه اســت بمانــد؛ امــا 
ــر از شــور، عشــق، لــذت و شــیرینی اســت  ایــن شــکوه پُ
ــه  ــا ب ــا نمی شــود نوشــت ی ــم حت ــه فقــط خــودم می دان ک
ــدرش  ــه »شــباهنگ« و پ ــر کشــید، خــدا را شــکر ک تصوی

را دارم.

ــه اش  ــی پایان نام ــجویان ایران ــی از دانش ــراً یک *اخی
ــا  ــما ب ــعر ش ــق ش ــف و تطبی ــل، توصی ــه »تحلی را ب
ــه  ــت، چ ــاص داده اس ــزاد« اختص ــروغ  فرخ ــعر ف ش
ــوان  ــاعر بان ــان ش ــما را از می ــرا ش ــد، چ ــر می کنی فک

افغانســتان انتخــاب کرده انــد؟
واقعــًا پاســخ خاصــی بــه ایــن پرســش نــدارم بهتــر اســت  

از شــخص ایشــان پرســیده شــود.

*چند کتاب دارید؟
به اندازۀ کتاب های آسمانی یعنی چهار کتاب:

۱- فراسوی بدنامی
۲- پله های گناه آلود

۳- نگفته های اهورایی
4- عنکبوت دام می بافد من خیال

*آیا تا حاال جایزه گرفته اید؟
ــزۀ  ــوی بدنامی« جای ــط »فراس ــم، فق ــی نگرفت ــز خاص جوای
ــاه  ــود و »پله های گن ــرده ب ــود ک ــک زری« را از آن خ »کل
آلــود« برنــدۀ »قلــِم طــا« از نشــانی تلویزیــون »خورشــید« 

ــود. ــه داوری آکادمــی علــوم افغانســتان شــده ب ب

اشــتراک  شــعری  جشــنواره های  در  حــاال  *تــا 
ــی از  ــه اندازه ی ــا چ ــنواره ها، ت ــن جش ــد؟ ای کرده ای

ــد؟ ــوردار ان ــی برخ ــار ادب ــفافیت و اعتب ش
ــم در ذهــن جامعــه  ــا انتشــار کتاب های ــه ب ــه ک همــان گون
عــوام کوبیــده شــدم، در میــان ادبیات چی هــا نیــز؛ شــرکت 
ــی دارد  ــوی گروه ــتیبانی ق ــه پش ــاز ب ــنواره ها نی در جش
ــانده  ــزوا کش ــه ان ــدر ب ــن آنق ــودم. م ــروم ب ــن مح ــه م ک
ــی  ــم وقت ــا در زادگاه ــه حت ــودم ک ــا ب ــدر تنه ــدم و آنق ش

ــم.  ــا آگاه ــن ن ــود م ــزار می ش ــنواره یی برگ جش

ــعر  ــی ش ــیالیت« طبیع ــد »س ــدر می توان ــور چق *سانس
را لطمــه بزنــد؟

ــد در  ــارت دارن ــی مه ــد و خیل ــک ان ــر از تکنی ــاعران پُ ش
بیــان افکارشــان و شــعر، همچنــان جریــان روشــن عقایــد 
آدمــی اســت، از ایــن رو اگــر شــعر بــدون سانســور ارایــه 
شــود، خواننــده بــه صداقــت شــعر و شــاعر بیشــتر باورمنــد 

می شــود.

ــای  ــا و هنجاره ــه تابوه ــاعر ب ــک ش ــودن ی ــد ب *پابن
ــما  ــد و ش ــر می رس ــه نظ ــی ب ــدر منطق ــی چق اجتماع

ــد؟ ــن مســایل را در نظــر داری ــا چــه حــد ای ت
- وقتــی رســالت شــاعر در برابــر اجتمــاع و اوضاعــی کــه 
ــه  ــاور ب ــد مطــرح باشــد و شــاعر ب در آن زندهگــی می کن
تغییــر داشــته باشــد و در هیــأت نجات دهنــدۀ ظاهــر شــود، 
ــن  ــود، م ــمرده می ش ــم ش ــر مه ــز ام ــری نی ــک« پذی »ریس

تــاش کــردم ایــن مســأله را در نظــر داشــته باشــم.

*از وضعیت نقد ادبی راضی هستید؟
مــن بــه نقــد ادبــی در افغانســتان بــی بــاورم، تــا جایــی کــه 
ــه  ــد ک ــف نق ــن تعری ــه معمولی تری ــدم، ب ــه ش ــن متوج م
جــدا کــردن ســره از ناســره اســت، برخــود درســت نشــده، 
تــا جایــی کــه مــن می دانــم هیــچ اثــری در افغانســتان تــا 
ــا  حــال نقــد نشــده، در بســیاری مــوارد شــاهد برخــورد ب
ــر. در کل قــرض دادن و  ــه خــود اث ــم ن ــر بودی صاحــب اث
قــرض گرفتــن بــوده، بــرای همیــن هــم اســت کــه اوضــاع 
ــد نســل بعــد تهــی دســت خواهــد  ــرای چن ــا، ب فرهنگی م

بــود. شــخصًا از وضعیــت نقــد ادبــی راضــی نیســتم.

را  افغانســتان  امــروز  ادبــی  *وضعیت فرهنگــی- 
می بینیــد؟ چگونــه 

پاســخ ایــن پرســش بــا پاســخ قبلــی مرتبــط اســت، وضــع 
ــد  ــدی نیازمن ــر ج ــه تغیی ــتان ب ــی افغانس ــی  و ادب فرهنگ
ــه همیــن منــوال پیــش برویــم نســل امــروز  اســت، اگــر ب

ــود. ــم ب ــپید نخواهی ــردا رو س ــل ف ــرای نس ب

ــف  ــر لط ــد، اگ ــت داری ــه دوس ــعرتان را ک ــا ش *دوت
ــد! ــم ش ــحال خواهی ــد خوش بفرمایی

دیگر 
دختر سر به هوای مادرم نیستم

دیگر
شعرهایم بوی

سبزه های وحشی نمی دهد
حاال

زنی هستم غرق شده در تماشای زندهگی
در گیسوانم

عریانی یک جزیره پیداست
و گوشواره هایم

دیگر
به اسارت هیچ پروانه یی نمی اندیشد

خزیده ام در تنهایی  یک اتاق
فقط ستاره ها

می آیند به دیدارم
و شامگاهان 

من به دیداری پرنده های خسته می روم
هر کدام

هیاهوی پنهانی داریم
و پیام های خسته
در گلوگاهی که

محتاج بوسیدن است.
من تمام فصل ها را ُمرده ام

بی آنکه به ارتفاع خوشبختی نگاه کرده باشم
یا 

به وسعت پروازی اندیشیده باشم
ای رستم!

تو روح پهلوانی در شعرهایم دمیده یی که
بوی سبزه های وحشی نمی دهند

یا شاید
تو خواستی دختر سر به هوای مادرم نباشم

و
مادری شوم

از تبار تهمینه...
۱۳۹۶/۵/۱۵

***

تو خیلی بزرگی 
آنقدر که در جیب ها و آستین هایم پنهان نمی شوی

یکبار گفتم
در واژهگان نا خلق شده پنهانت کنم دیدم که 

مثل یک توفان سر از قلمم درآوردی
حتا 

نشد که در انبوه سبزه زاران پنهانت کنم
تو

زنبورهای عسل را به صدا می آوری
اینجاست که

من می مانم و 
قصه های کوچ ذهن گنجشکان

باید فرمان بدهم
تا

همه یی خاطراتت را از شاخچه ها برچینند
و بخوانند

به گوش پرنده های وحشت زده یی کابل
نمی خواهم

وقتی نیستی جاده ها فراموشت کنند
تو خیلی بزرگی 

آنچنان که
در هیچی نمی گنجی

اال
درون ویران من 

تو ماندگاری
مثل

یک روایت تاریخی
مثل

یک شعر ناسروده
مثل 

خاطره های وحشی پنهان
در سکوت دریا

تو بزرگی 
بزرگتر از دست های ما...

گر شعر بدون سانسور   ا
یه شود، خواننده  ارا

به صداقت شعر  و شاعر 
بیشتر باورمند می شود

گفت وگوکننده: فرهاد فرامرز



انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال  نامـزد  یـازده  مانـدگار: 
جـاری اعـام کرده انـد کـه دوام کار حکومت وحـدت ملی 
پـس از اول مـاه جـوزا پایـان می یابـد و آنـان اسـتفاده از هر 
گونـه »حیلۀ سیاسـی« بـرای دوام آن را غیرموجه و در تضاد 

بـا ثبـات ملـی کشـور تلقـی می کنند.
حفیـظ،  عنایـت اهلل  نبیـل،  رحمـت اهلل  مسـعود،  احمدولـی 
غـام فـاروق نجرابـی، فرامرز تمنـا، محمدابراهیـم الکوزی، 
محمدشـهاب  اتمـر،  محمدحنیـف  تورسـن،  محمدحکیـم 
حکیمـی، نـور رحمان لیـوال و نورالحق علومـی از نامزدانی 
انـد کـه بـه پایـان دورۀ کاری حکومت وحدت ملـی پس از 

اول جـوزا تأکیـد کرده انـد.
ایـن نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری بـا نشـر اعامیـۀ 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  گفته انـد:  مشـترکی، 
متعهـد بـه ایـن اعامیـه، پایـان کار حکومـت در ۱ جـوزای 
۱۳۹۸ را بـه گونـۀ جدی مـورد تأکید قرار می دهنـد و تداوم 
آن را در تقابـل بـا قانـون اساسـي، خاف مصالـح عمومی و 

غیرقابـل قبـول می داننـد.

در اعامیـۀ مشـترک ایـن نامـزدان کـه بـه نشـانی روزنامـۀ 
مانـدگار فرسـتاده شـده، تأکیـد شـده اسـت کـه هـر گونـه 
بحـث در مـورد دوام کار حکومت وحدت ملـی پس از اول 

جـوزا خـاف ارزش های اساسـی کشـور اسـت.
براسـاس اعامیـه، ایـن نامـزدان »طـرح بدیـل حکومـت را 
در پرتـو قوانیـن و تفاهـم با حقوق دانـان، سیاسـیون، جامعه 
مدنـی و سـایر اقشـار جامعه در اسـرع وقت نهایـی« و آن را 

در یـک نشسـت خبـری اعـام خواهنـد کرد.
بـر اسـاس مواد این اعامیـه: دوام این وضعیـت نابههنجار با 
وجـود اینکـه اشـکاالت حقوقی و بن بسـت های سیاسـی را 
بهوجـود آورده اسـت، رونـد مصالحه و ُحسـن نیـت جامعه 
بین المللـی در قبـال تحـوالت افغانسـتان را نیـز بـا چالـش 

روبهـرو کرده اسـت. 
ایـن نامـزدان در ایـن اعامیـه توافـق کـرده انـد کـه ایجاب 
می کنـد بـا توجه بـه مفاد قانون اساسـی، ارزش هـای مصالح 
ملـی و نیـاز بـرای ثبـات اجتماعـی و جلوگیـري از بحـران 
در کشـور گام هـای مسـووالنه برداشـته شـود، و افق هـای 

جدیـدی بـرای تحکیـم پایه های دموکراسـی گشـوده گردد.
در بخـش دیگـر این اعامیه آمده اسـت: اولین گام اساسـی، 
التـزام سـران حکومـت وحدت ملی بـه مواد قانون اساسـی، 
اسـت،  ملـی  منافـع  اساسـات  و  سیاسـی  توافق نامـۀ  مفـاد 
»شـیوه های  و  سفسـطی«  »توجیهـات  بـه  توسـل  بنابرایـن 

توتالیتـر« مـردود شـمرده می شـوند.
در بخشـی از ایـن اعامیۀ تصریح شـده اسـت: بـا صراحت 
اعـام می نماییـم کـه دورۀ کاری حکومـت در اول جـوزای 
۱۳۹۸ بـه پایـان می رسـد، اسـتفاده از هر گونه حیله سیاسـي 
بـرای دوام غیـر موجـه و در تضـاد بـا ثبـات ملـی کشـور 
تلقـی می کنیـم. لـذا زمـان کار حکومـت بـا در نظرداشـت 
مـادۀ ۶۱ قانـون اساسـی در اول جوزای سـال جـاری هم به 
لحـاظ حقوقـی و نیـز از جهت سیاسـی پایان یافته انگاشـته 
می شـود و دوام غیرمنطقـی آن بـا وجود اینکـه بحران افزایی 
می کنـد و ضریـب امیـد اجتماعـی را بیشـتر از پیـش پاییـن 
مـی آورد، راه هـای مصالحـه معطـوف بـه توسـعه و ثبـاِت 
اجتماعـی و همچنـان حکومـت کارگـزار و انتخابـی را بـا 

مخاطـره مواجـه می کنـد.
نامـزدان ریاسـت جمهوری متعهد بـه این اعامیـه، پایان کار 
حکومـت در ۱ جـوزای ۱۳۹۸ را به گونۀ جـدی مورد تأکید 
قـرار می دهـد و تـداوم آن را در تقابـل بـا قانـون اساسـي، 

خـاف مصالـح عمومـی و غیرقابل قبـول می داند.
اینکـه موضـع قاطـع نامـزدان ریاسـت جمهوری در رابطـه با 
پایـان کار حکومـت توافقـی وحـدت ملـی اعـام می شـود، 
افـزون بـر اینکـه رفتـار غیرقانونـی سـران حکومتـی را در 
تقابـل جـدی بـا انتظـار ملـی بـه شـمار مـی آورد، هرگونـه 
بحـث در ایـن زمینـه را نیـز خـاف ارزش هـای اساسـی 

کشـور تلقـی می کنـد. 
نامـزدان مشـمول در ایـن اعامیـه اطمینان داده انـد که طرح 
بدیـل حکومـت را در پرتـو قانـون و تفاهـم بـا حقوق دانان، 
سیاسـیون، جامعـه مدنـي و سـایر اقشـار جامعـه در اسـرع 
وقـت نهایـی مي کننـد و ایـن طـرح بدیـل را در نشسـتی 

می سـازند.  همه گانـی 
ایـن نامـزدان گفتـه انـد: اجـازه نخواهیـم داد بـه سرنوشـت 
مـردم افغانسـتان توهیـن صورت گیرد و مسـیر شـکل گیری 

حکومـت برخاسـته از رضایـت ملـی تحریف شـود.
رونـد  اسـت:  آمـده  مشـترک  اعامیـۀ  ایـن  از  بخشـی  در 
پی در پـی  ناکامی هـای  نتیجـۀ  در  کشـور  در  مردم سـاالری 
حکومـت وحدت ملـی با تهدیـدات جدی روبـه رو گردیده 
اجتماعـی مـردم  بـا مطالبـات  تنیـده   ارزش هـای درهـم  و 

افغانسـتان بـا خطـر انهـدام روبـه رو شـده اند.
ایـن نامـزدان در حالـی بـه پایـان دورۀ کار حکومت وحدت 
ملـی پس از اول ماه جـوزا تأکید کرده اند که براسـاس قانون 
اساسـی کشـور، وظیفـۀ رییس جمهـور در اول مـاه جـوزای 
سـال پنجـم، بعد از برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری به 
پایان می رسـد. در قانون اساسـی همچنان تأکید شـده اسـت 
کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری باید ۳0 یـا ۶0 روز پیش از 

پایـان کار رییس جمهور برگزار شـود.
کمیسـیون انتخابـات ششـم میزان سـال جـاری را بـه عنوان 
کـرده  تعییـن  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری  روز 
اسـت؛ امـا تاهنـوز طرح بودجـۀ برگـزاری ایـن انتخابات از 
طـرف حکومـت و نهادهـا و کشـورهای حامی مالی پروسـۀ 

انتخابـات افغانسـتان پاسـخ مثبـت دریافـت نکرده اسـت.
ایـن نامـزدان پیـش از ایـن نیـز در نشسـت ها و اعامیه های 
متعـددی نگرانی هـای خـود را از اسـتفادۀ منابع ملی توسـط 
سـاختار حکومـت  در  عمـًا  کـه  انتخاباتی یـی  تکت هـای 

وحـدت ملـی حضـور دارنـد، هشـدار داده اند.

می شـود،  کشـاله دارتر  پروسـه  ایـن  دنبالـه  چـه  هـر 
گوناگـون  جناح هـای  محـور  منفعـت  سـنگ اندازی های 
خصوصـًا تیـم غنـی در قبـال صلـح بیشـتر می شـود، اکنـون 
پروسـل صلـح بـه سـان یـک )بـز( در میـدان بزکشـی باقی 
مانـده و سـوارکاران سیاسـی هـر کـدام در صـدد قاپیدن آن 
بـه نفـع تیـم و پهلوانـان خویـش انـد تـا برنـده ایـن میدان 
رقابـت باشـند. بـا نزدیـک شـدن هـر روز بـه ختـم دوران 
ریاسـت جمهوری کـه چیـزی حـدود یک مـاه باقـی مانـده 
اسـت، تیـم غنی در صدد اسـت تا بـا هر ابـزار و نیرنگی که 
شـده نبـض مدیریـت انتخابـات دور بعـدی و پروسـه صلح 
را در دسـت بگیرنـد کـه دور دوم ریاسـت جمهوری را نیـز 
بـا تمـام حیلـه و نیرنـگ بـر اریکـه قـدرت تکیه بزنـد. غنی 
بـه عنـوان یگانه سیاسـت مدار در تاریخ افغانسـتان اسـت که 
توانسـت بـا تقلب گسـترده و بنا بـه برخـی ادعاهایی که هم 
اکنـون بـه بعضـی رسـانه ها درز کرده اسـت اینکـه در تبانی 
بـا گـروه طالبان، انتخابات در سـاحات نا امن و طالب نشـین 
نیـز برگـزار گـردد و صندوق هـا بـه نفـع غنـی پُر گـردد رو 
سـیاه ترین تاریـخ مردم سـاالری را از خـود در افغانسـتان بـه 
میـراث گذاشـت. تقلب و تبانـی با طالبان بر عـاوه حمایت 
همه جانبـۀ امریـکا در دور دوم انتخابـات ریاسـت جمهوری 
سـال ۹4 از عواملـی نامیمونـی بـود که دسـت به دسـت هم 
داده و غنـی را بـه عنـوان رییس جمهـور بی بنیاد بـاالی مردم 
افغانسـتان تحمیـل نمـود. یکـی از چهره هـای نزدیـک بـه 
طالبـان در مذاکـرات اخیـر کـه بـا بعضی چهره های سیاسـی 
دیـدار داشـتند از غنـی گایـه کـرده بودنـد که این شـخص 
بـه مـا تعهـد سـپرده بـود کـه در مناطـق تحـت تسلط شـان 
صنـدوق انتخابـات گذاشـته شـده و آرای آن بـه نفـع غنـی 
اسـتفاده گـردد کـه مـا بـا یـک پیش شـرط خواسـت غنی را 
پذیرفتیـم و پیش شـرطی کـه طالبـان گذاشـته بـود ایـن بود 

کـه در صـورت برنده شـدن، پیمـان امنیتی با ایـاالت متحده 
امضـا نگـردد و در مـورد مذاکـرات صلـح نیز باید بـا طالبان 
باواسـطه وارد گفت وگـوی صلـح شـوند و هیـچ کشـور 
دیگـری نیـز دخیـل و میانجـی در ایـن امـر نباشـد کـه غنی 
در آن زمـان شـرط آنـان را پذیرفتـه بـود و زمانی کـه برنده 
شـد بـه تعهـدات خویش عمـل نکرد و پیمـان امنیتـی امضا 
گردیـد و در مسـألۀ صلـح نیـز پاکسـتان را وارد ایـن معادله 
سـاخت و فرصـت مذاکره مسـتقیم و بی واسـطه را از طالبان 
گرفـت چـون غنـی می خواسـت از پاکسـتان نیـز امتیـاز در 

کند. یافـت 
تبانـی بـا طالبان در انتخابـات نیاز به تأمل بیشـتر دارد؛ چون 
در آن مناطـق نه ناظران کمیسـیون راه داشـت و نه سـاحات 
طالب نشـین بـه خـود زحمـت داد کـه پـای صندوق هـای 
رأی حاضـر شـوند؛ ولـی اینکـه تحـت عنـوان سـاحات نـا 
امـن، صندوق هـا پُـر گردیـده و به مرکز فرسـتاده شـد جای 
شـک و تردیـدی نیسـت؛ ولـی حمایـت همه جانبـه امریـکا 
از غنـی موجـه و مشـهود اسـت کـه عموم مـردم افغانسـتان 
شـاهد صحنه بودند، در قسـمت تقلبات وسـیع در کمیسیون 
از  اسـناد و مدارکـش روشـن تر  نفـع غنـی،  بـه  انتخابـات 
آفتـاب اسـت کـه آرای گوسـفندی از همیـن زمـان بـه بعـد 
وارد گفتمـان انتخاباتـی شـد. اکنـون کـه غنـی سـوژه های 
فریبنـده و دلچسـپ را بـرای بقای خـود در انتخابـات آینده 
از دسـت داده اسـت سـخت در تاش اسـت تا با استفاده از 
لویـه جرگـه مشـورتی صلـح، گفت وگوهای صلـح امریکا و 
طالبـان را از طـرف مـردم به چالش بکشـد؛ زیـرا اگر فضای 
لویـه جرگـه قسـمی زمینه سـازی شـده باشـد تـا اشـخاص 
را  دولـت  محوریـت  صلـح،  مشـورتی  جرگـه  در  حاضـر 
نشـخوار کننـد، خلیل زاد و طالبـان را به عنـوان یگانه چالش 
در برابـر صلـح اعان کننـد، تاش های نماینده ویـژه امریکا 

در قبـال صلـح بـه بن بسـت مواجـه خواهد شـد. 
مسـألۀ صلـح، بـرای جوانـب مختلـف سیاسـی، از پروسـه 
بـودن تغییـر ماهیـت داده و بـه پـروژه تبدیـل شـده اسـت، 
نماینـده گان  اعزامـی  هیـأت  سـر  بـر  اختافـات  تشـدید 
جناح هـای سیاسـی در قبـال صلـح در حالـی اوج گرفتـه 
اسـت کـه جریان هـای سیاسـی غیـر دولتـی، بـه شـدت از 
رویکردهـای غنـی و از کثـرت نماینـده گان حکومـت انتقاد 

می کننـد.
صلـح،  اعزامـی  هیـأت  فهرسـت  در  کـه  می گوینـد  آنـان 
نماینـده گان غنـی بیشـتر از نماینـده گان سـایر جریان هـای 
سیاسـی اسـت بـه بـاور آنان اگـر کثـرت نماینـده گان دولت 
همینطـور بیـش از حـد انتظـار باقی بمانـد، نمی تـوان به این 
جلسـه مذاکـره صلـح نام گذاشـت بلکه بیشـتر بـه کنفرانس 
صلـح شـباهت دارد، لـذا داکتـر عبـداهلل بـه عنـوان شـریک 
قـدرت غنـی نیـز بـه روز یکشـنبه رسـمًا اعام نمـود که در 
جرگـه مشـورتی صلـح اشـتراک نخواهد کـرد به بـاور آقای 

عبـداهلل ایـن جرگه نمی تواند گره گشـای صلح باشـد. گمانه 
زنی هـای غالـب در مـورد برگـزاری جرگـه صلـح و تحریم 
شـدن ایـن جرگـه توسـط بعضـی از چهره هـای سیاسـی، 
ایـن نکتـه را برجسـته می سـازد که غنـی زمینه ها را قسـمی 
ترتیـب داده اسـت تـا بیشـترین بهـره کمپینی را بـرای خود 
رقـم بزنـد و در ضمـن افـکار عمومـی را بـه سمت وسـویی 
جهـت بدهـد تـا محوریـت و ابتـکار مذاکـرات را از دسـت 
کـرزی و خلیـل زاد بقاپـد و خـودش را بـه عنـوان بانـی و 
پشـتیبان صلـح به اعضای جرگه برجسـته سـازد کـه در دور 
بعـدی انتخابات نیز توانسـته باشـد توجـه آرای مردمی را به 
سـوی خـود جلـب کند. لـذا در ایـن بحبوحـه یگانـه امری 
کـه بـه آن توجـه کمتر صورت گرفته اسـت پیش بـرد واقعی 
مذاکـرات اسـت، به جـرأت می-تـوان گفت که این پروسـه 

ماهیتـش رنـگ و بـوی پـروژه به خـود گرفته اسـت.
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نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

 دوام کـار حـکومت وحـدت ملـی پس از اول جـوزا قابـل قبـول نیست

»طـرح بـدیل حـکومت را ارایـه می کنیـم«

پروسۀ 
        صلح 

                را پروژه نسازید

سید لطیف سجادی



ـــی  ـــن پدیده ی ـــر مهمتری ـــرن اخی ـــم ق ـــت در نی افراطی
اســـت کـــه در چارچـــوب گروه هـــای تروریســـتی، 

ـــد. ـــد نمای ـــی را تهدی ـــت جهان ـــت امنی ـــته اس توانس
ـــر، صدهـــا هـــزار انســـان  ـــده در دو دهـــه اخی ـــن پدی ای
ــتان،  ــودکان در افغانسـ ــان و کـ ــمول زنـ ــه  شـ را بـ
عـــراق، ســـوریه و برخـــی کشـــورهای دیگـــر، 
ــه  ــن، به گونـ ــا تـ ــه میلیون هـ ــه و بـ ــی گرفتـ قربانـ
مســـتقیم و غیرمســـتقیم آســـیب رســـانیده اســـت.

ـــر،  ـــوق بش ـــض حق ـــکنی، نق ـــگ، قانون ش ـــداوم جن ت
ـــودکان از  ـــان و ک ـــوص زن ـــاع به خص ـــت اتب محرومی
ـــی،  ـــونت های خانواده گ ـــان، خش ـــی ش ـــوق اساس حق
و  صحرایـــی  اعدام هـــای  جنســـیتی،  تبعیـــض  
ـــت در افغانســـتان  ـــر افراطی مشـــکات دیگـــر، از مظاه

ــد. ــمار می رونـ ــه شـ بـ
تکفیـــر مســـلمانان، جنـــگ در برابـــر نظـــام، انجـــام 
انفجـــار و انتحـــار در شـــهرها، کشـــتن شـــهروندان 
ـــرور  ـــاجد، ت ـــار مس ـــب، انفج ـــوزاندن مکات ـــاه، س بیگن
ــه از  ــای عامـ ــب ملکیت هـ ــن و تخریـ ــای دیـ علمـ

ــتند. ــتان هسـ ــانه های افراطیـــت در افغانسـ نشـ
ـــور  ـــی در کش ـــت و واردات ـــی نادرس ـــای دین قرائت ه
ـــتان  ـــت در افغانس ـــا افراطی ـــت ت ـــده اس ـــث گردی باع
ـــه دیـــن نســـبت داده شـــود، در حالـــی  کـــه افراطیـــت  ب
ـــام ص،  ـــر اس ـــدارد. پیامب ـــن ن ـــه دی ـــی ب ـــچ ارتباط هی
ــم  ــرای کل عالَـ ــت بـ ــر رحمـ ــم پیامبـ در قرآن کریـ
خوانـــده شـــده اســـت: ) َوَمـــا أَْرَســـْلنَاَک إاِلَّ َرْحَمـــًۀ 
لِّْلَعالَِمیـــَن(. ای پیامبـــر، مـــا تـــو را جـــز رحمـــت 

ــاء:۱0۷(. ــتاده ایم. )االنبیـ ــان، نفرسـ ــرای جهانیـ بـ
ـــاب صلـــح  ـــی کـــه در ب ـــات و احادیث از خـــال آی
ـــام  ـــای اس ـــت، علم ـــده اس ـــگ وارد گردی و جن
ـــد  ـــق ان ـــه متف ـــن نقط ـــنی بدی ـــیعه و س ـــم از ش اع
کـــه در تعامـــات بین المللـــی، صلـــح، اصـــل 
اســـت و جنـــگ فـــرع آن. یعنـــی تـــا زمانـــی 
 کـــه ممکـــن باشـــد، روابـــط بین المللـــی بـــر 
بنیـــاد صلـــح اســـتوار گـــردد، در جایـــی  کـــه 
ـــن  ـــد، آخری ـــته ش ـــح بس ـــای صل ـــام دروازه ه تم

گزینـــه جنـــگ، می توانـــد باشـــد.
ــاره  ــم  اشـ ــه قرآن کریـ ــه دو آیـ ــا بـ در اینجـ
ـــاوات  ـــح و مس ـــه صل ـــا ب ـــه در آنه ـــم ک می کنی

میـــان انســـان ها تأکیـــد گردیـــده اســـت.
ــه  ــه 13 بـ ــرات، آیـ ــوره ُحُجـ در سـ  -1
ـــات  ـــه دور از ملحوظ ـــان ها ب ـــان انس ـــی می یگانگ
دینـــی و مذهبـــی و تعلقـــات قومـــی و زبانـــی 
تأکیـــد کـــرده اســـت: )یَـــا أَیَُّهـــا النَّـــاُس إِنَّـــا 
ـــُعوبًا  ـــْم ُش ـــیٰ َوَجَعْلنَاُک ـــرٍ َوأُنْثَ ـــْن َذَک ِ ـــْم م َخَلْقنَاُک

ـــما را  ـــه ش ـــا هم ـــردم، م ـــوا(. ای م ـــَل لِتََعاَرُف ِ َوَقبَائ
ـــاخه ها و  ـــه ش ـــم و ب ـــرد و زن آفریدی ـــک م از ی
ـــان را  ـــر ت ـــا همدیگ ـــم ت ـــیم کردی ـــا تقس گروه ه

بشناســـید.
۲- در ســـوره ُممتَِحنـــه، آیـــه ۸ بـــه همـــکاری بـــا 
ـــُم  ـــت: )اَل یَنَْهاُک ـــرده اس ـــویق ک ـــلمانان تش ـــر مس غی
یـــِن َولَـــْم  اهلَلّ َعـــنِ الَِّذیـــَن لَـــْم یَُقاتُِلوُکـــْم فِـــي الِدّ
ــُطوا  ــْم َوتُْقِسـ وُهـ ــْم أَْن تَبَُرّ ــْن دِیَارُِکـ ــْم مِـ یُْخِرُجوُکـ
إِلَیْهِـــْم ۚ إَِنّ اهلَلَّ یُِحـــُبّ الُْمْقِســـِطیَن(. خداونـــد شـــما 
را بـــاز نمـــي دارد از این کـــه نیکـــي و بخشـــش 
کنیـــد بـــه کســـاني که بـــه ســـبب دیـــن بـــا شـــما 
را  شـــما  دیارتـــان،  و  شـــهر  از  و  نجنگیده انـــد 
ـــت  ـــوکاران را دوس ـــد نیک ـــد؛ خداون ـــرون نرانده ان بی

ــه:۸(. مـــي دارد. )ممتحنـ

گروه هـــاي افراطـــي شـــناخت بســـیار ســـطحي 
از دیـــن اســـام دارنـــد، آنهـــا بـــا خوانـــش 
ـــاش  ـــري ت ـــورت قش ـــه ص ـــامي ب ـــوص اس نص
ـــاي  ـــه رفتاره ـــراي توجی ـــی ب ـــا راه ـــد ت مي کنن
ـــا  ـــا ب ـــن گروه ه ـــد. ای ـــدا کنن ـــود پی ـــه خ تندروان
ـــاي  ـــن و قضای فهـــم ســـطحي و اندکـــي کـــه از دی
ـــد  ـــازه مي دهن ـــود اج ـــه خ ـــد، ب ـــي دارن اجتماع
کـــه بســـیار زود در بـــارۀ شـــریعت اســـامي و 
تطبیـــق آن بـــر قضایـــاي اجتماعـــي تصمیـــم 
بگیرنـــد. از ایـــن رو، صـــدور فتـــوا و اجـــراي 
ـــهل و  ـــیار س ـــا بس ـــراي آنه ـــریعت ب ـــکام ش اح

ــود.  ــي مي شـ ــان تلقـ آسـ
ـــمني  ـــي، دش ـــي و مذهب ـــت دین ـــن رو، افراطی از ای
ــوب  ــلمان ها محسـ ــع مسـ ــن و جمیـ ــا دیـ بـ
ـــام  ـــاي اس ـــراي بق ـــدي ب ـــد ج ـــود و تهدی مي ش
ـــده  ـــات دهن ـــدل، نج ـــن معت ـــک دی ـــوان ی ـــه عن ب
و معضـــات  بـــه مشـــکات  پاســـخ گو  و 

ــد. ــمار مي آیـ ــه شـ ــي بـ اجتماعـ
ـــار  ـــر اعتب ـــوز ب ـــن تاهن ـــي از دی ـــت هاي افراط برداش
ــردم را  ــرده و مـ ــه وارد کـ ــام لطمـ ــریعت اسـ شـ
ــاخته  ــن سـ ــا بدبیـ ــاور و حتـ ــه آن بي بـ ــبت بـ نسـ
ــِت  ــن، امنیـ ــطحي از دیـ ــت هاي سـ ــت. برداشـ اسـ
ــتي  جوامـــع اســـامي را برهـــم زده و بـــر همزیسـ
مســـالمت آمیز میـــان مســـلمانان و به خصـــوص 
ــته  ــا گذاشـ ــي به جـ ــر منفـ ــامي تأثیـ ــب اسـ مذاهـ
ــداراي  ــت و مـ ــامي و محبـ ــاق اسـ ــت و اخـ اسـ
ـــده،  ـــد ش ـــام روي آن تأکی ـــه در اس ـــي را ک اجتماع

بـــه فراموشـــي ســـپرده اســـت.

عوامل و خاستگاه های افراطیت در کشور
پژوهش هـــا نشـــان می دهـــد کـــه افراطیـــت در 
ـــل  ـــه عوام ـــه ب ـــه، بلک ـــن ن ـــه دی ـــًا ب ـــتان اساس افغانس
سیاســـی، اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگـــی ریشـــه 

دارد.
ـــب در  ـــورهای رقی ـــی کش ـــتخباراتی برخ ـــور اس حض
افغانســـتان، عـــدم دقـــت در عملیات هـــای نظامـــی 
ــاد در  ــور و فسـ ــلح کشـ ــای مسـ ــوی نیروهـ از سـ
ادارات حکومتـــی از جملـــه عوامـــل سیاســـی انـــد 
ـــده  ـــتان گردی ـــت در افغانس ـــداوم افراطی ـــث ت ـــه باع ک

ـــد. ان
ـــت  ـــکاری، موجودی ـــر و بی ـــوادی، فق ـــور، بیس همانط
قانون شـــکن،  اشـــخاص  و  مافیایـــی  باندهـــای 
ــه  ــودکان، از جملـ ــان و کـ ــر زنـ ــونت در برابـ خشـ
ـــه  ـــد ک ـــادی ان ـــی و اقتص ـــی، اجتماع ـــل فرهنگ عوام
ــتان  ــت در افغانسـ ــداوم افراطیـ ــد و تـ ــث رشـ باعـ

شـــده انـــد.
تکفیـــری،  جریان هـــای  و  اندیشـــه ها  وجـــود 
دینـــی،  وارداتـــی  و  نادرســـت  قرائت هـــای 
موسســـات  برخـــی  و  اجتماعـــی  شـــبکه های 
جملـــه  از  مختلـــف،  ســـطوح  در  آموزشـــی 
می رونـــد. به شـــمار  افراطیـــت  خاســـتگاه های 

کاهش افراطیت و ترویج اعتدال
ــا درنظرداشـــت اینکـــه افراطیـــت یـــک پدیـــده  بـ
ــی و یـــک  ــزار سیاسـ ــه یـــک ابـ ــه، بلکـ ــی نـ دینـ
بیمـــاری اجتماعـــی اســـت، در کنـــار مبـــارزات 
نیروهـــای امنیتـــی و دفاعـــی کشـــور، راهکارهـــای 
ـــت  ـــد روی دس ـــز بای ـــی نی ـــۀ ملک ـــری در عرص دیگ

گرفتـــه شـــود.
ــاهد آن  ــا شـ ــر مـ ــال حاضـ ــه در حـ ــی کـ افراطیتـ
هســـتیم را نمی شـــود بـــه یکبارگـــی از بیـــن بـــرد 
ـــاک، کار متـــداوم  ـــا ایـــن پدیـــده خطرن ـــارزه ب بلکـــه مب
می خواهـــد. افـــکار افراطـــی بایـــد اصـــاح گـــردد 
ـــی  ـــی و تربیت ـــتم تعلیم ـــد از سیس ـــاح بای ـــن اص و ای
ـــی را  ـــات عال ـــل تحصی ـــا مراح ـــده و ت ـــاز گردی آغ
دربـــر بگیـــرد و بـــه ســـایر بخش هـــای اجتماعـــی 

نیـــز توســـعه داده شـــود. 
تشـــخیص منابـــع و خاســـتگاه های افراطیـــت از راه 
ـــت  ـــت حکوم ـــلکی و حمای ـــای مس ـــام پژوهش ه انج
از نهادهـــای تحقیقاتـــی در ایـــن زمینـــه یـــک 
ــد در  ــا می توانـ ــن پژوهش هـ ــت. ایـ ــرورت اسـ ضـ
چـــوکات حکومـــت و بیـــرون از آن انجـــام شـــود.

ایجـــاد هماهنگـــی میـــان علمـــای دینـــی، مســـاجد، 

مکاتـــب، دانشـــگاه ها، جامعـــه مدنـــی و نهادهـــای 
حکومتـــی ذیربـــط، در چارچـــوب برنامه هـــای 
عملـــی و اســـتراتژیک، یکـــی دیگـــر از روش هـــای 
مؤثـــر بـــرای ترویـــج اعتدال گرایـــی در کشـــور 

پنداشـــته می شـــود.
ـــای  ـــتر در عملیات ه ـــه بیش ـــت و توج ـــه دق همان گون
ـــی  ـــی و دفاع ـــای امنیت ـــوی نیروه ـــه از س ـــی  ک نظام
ـــرد،  ـــورت می گی ـــلح ص ـــان مس ـــه مخالف ـــور  علی کش
از تلفـــات افـــراد ملکـــی جلوگیـــری می نمایـــد و از 
حساســـیت هایی کـــه افراطیـــت را بـــه دنبـــال دارد، 

می کاهـــد.
ــرمایه گذاری ها  ــت از سـ ــادی، حمایـ ــد اقتصـ در بُعـ
ــط  ــعه روابـ ــزرگ، توسـ ــک و بـ ــطوح کوچـ در سـ
ــت از  ــه و حمایـ ــورهای منطقـ ــا کشـ ــادی بـ اقتصـ
تجـــار ملـــی، می توانـــد در زمینـــه فقرزدایـــی، 
اشـــتغال زایی و مهـــار افراطیـــت، خیلـــی موثـــر 

واقـــع گـــردد.
ـــی هایی  ـــق پالیس ـــه تطبی ـــتر ب ـــه بیش ـــان توج همچن
ــارزه  ــر، مبـ ــوق بشـ ــای حقـ ــه در عرصه هـ کـ
در برابـــر فســـاد، حمایـــت از حقـــوق زنـــان و 
ـــت  ـــوی دول ـــش از س ـــال های پی ـــودکان، در س ک
ــار  ــۀ مهـ ــت، در زمینـ ــده اسـ ــب گردیـ تصویـ
ــود را  ــژه خـ ــر ویـ ــد تأثیـ ــت می توانـ افراطیـ

داشـــته باشـــد.
توحیـــد نصاب هـــای آموزشـــی در ســـطوح 
ــا  ــه تـ ــه گرفتـ ــب و مدرسـ ــف از مکتـ مختلـ
مفـــردات  بازنگـــری  عالـــی،  تحصیـــات 
آموزشـــی، مطابـــق بـــه ارزش هـــای دینـــی و 
مصالـــح علیـــای کشـــور و همچنـــان نظـــارت 
ـــر در  ـــم دیگ ـــوارد مه ـــی از م ـــق آن، یک از تطبی
ــور  ــی در کشـ ــترش اعتدال گرایـ ــه گسـ عرصـ

می شـــود. پنداشـــته 
سیاســـی یی  فتواهـــای  از  جلوگیـــری  به خاطـــر 
کـــه در ســـال های اخیـــر از بیـــرون وارد افغانســـتان 
ــده  ــادی شـ ــای زیـ ــث بدبختی هـ ــده و باعـ گردیـ
اســـت، ضـــرورت دیـــده می شـــود تـــا افغانســـتان 
ـــر  ـــع معتب ـــک مرج ـــر، ی ـــورهای دیگ ـــد کش ـــز مانن نی

و مســـتقل فقـــه و فتـــوا داشـــته باشـــد.
از بیـــن بـــردن تبعیض هـــای جنســـیتی، محـــو 
ـــد،  ـــی نیرومن ـــام مردم ـــک نظ ـــتن ی ـــونت ها، داش خش
ـــاد  ـــش و ایج ـــد دان ـــور، رش ـــادی کش ـــعه اقتص توس
زمینه هـــای کســـب و کار، همـــه بـــه گســـترش 
ــاز  ــت نیـ ــای افراطیـ ــی به جـ ــه اعتدال گرایـ روحیـ

دارنـــد.
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ـــد  ـــاخص امی ـــد، ش ـــاد می گوین ـــووالن وزارت اقتص مس
ــیده  ــال رسـ ــه ۶۵ سـ ــتان بـ ــی در افغانسـ ــه زندهگـ بـ
ـــت  ـــی جمعی ـــت جهان ـــد در نشس ـــان می گوین ـــت. آن اس
ـــده  ـــزار ش ـــره برگ ـــال ۱۹۹4 در قاه ـــه در س ـــعه ک و توس
ـــتان ۵۳  ـــی  در افغانس ـــه زنده گ ـــد ب ـــاخص امی ـــود، ش ب

ـــود. ـــده ب ـــه ش ـــال گفت س
ـــاد  ـــی وزارت اقتص ـــن فن ـــی، معی ـــماعیل رحیم محمداس
ـــت  ـــزارش وضعی ـــار گ ـــور انتش ـــه منظ ـــه ب ـــتی ک در نشس
ـــتان  ـــت افغانس ـــر جمعی ـــال ۲0۱۹ و تصوی ـــان در س جه
ـــد  ـــزار ش ـــل برگ ـــیدی در کاب ـــاری خورش ـــال ج در س
می گویـــد، آمارهـــای تـــازه نشـــان می دهـــد کـــه 
شـــاخص امیـــد بـــه زنده گـــی  در افغانســـتان بـــه ۶۵ 

ـــت. ـــیده اس ـــال رس س
بـــه بـــاور آقـــای رحیمـــی، عرضـــۀ خدمـــات خـــوب 
در عرصه هـــای گوناگـــون ســـبب شـــده تـــا شـــاخص 

امیـــد بـــه زنده گـــی  در افغانســـتان بلنـــد بـــرود.
ــت  ــد، جمعیـ ــاد می افزایـ ــی وزارت اقتصـ ــن فنـ معیـ
افغانســـتان در حـــال رشـــد اســـت و بـــا تطبیـــق 
ـــی،  ـــع طبیع ـــظ مناب ـــواده و حف ـــم خان ـــای تنظی برنامه ه
ــر  ــور بلندتـ ــی  در کشـ ــه زنده گـ ــد بـ ــاخص امیـ شـ

خواهـــد رفـــت.
در ایـــن حـــال حســـیب اهلل موحـــد، معیـــن مســـلکی 
ـــت  ـــد، جمعی ـــات می گوی ـــه و معلوم ـــی احصایی ادارۀ مل
ـــن خواهـــد  ـــون ت ـــه ۳۲.۲ میلی کشـــور در ســـال جـــاری ب

ـــید. رس

ــه و  ــی احصاییـ ــاد و ادارۀ ملـ ــای وزارت اقتصـ آمارهـ
معلومـــات نشـــان می دهـــد کـــه ۵0 درصـــد جمعیـــت 

کشـــور را افـــراد زیـــر ســـن تشـــکیل می دهنـــد.
ــاروری  ــرخ بـ ــه نـ ــد کـ ــان می دهـ ــا نشـ ــن آمارهـ ایـ
ـــط ازدواج  ـــت و متوس ـــر زن اس ـــوزاد در ه ـــان ۵.۳ ن زن
نخســـت دختـــران ۱۸.۵ ســـال اســـت، در حالـــی کـــه 

متوســـط ازدواج پســـران ۲۲.۹ ســـال اســـت.
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ــرف  ــرح محمداش ــوان ط ــه عن ــح ب ــورتی صل ــۀ مش جرگ
ــان سیاســی  ــدان و مخالف ــا مخالفــت گســتردۀ منتق ــی ب غن
او حتــا در داخــل نظــام حاکــم و شــریکان ســفرۀ قدرتــش 
ــی  ــس اجرای ــداهلل ریی ــر عب ــاال داکت ــا ح ــد. ت ــه رو ش روب
حکومــت او و بســیاری از نامــزادان ریاســت جمهوری 

ــه  ــن جرگ ــا ای ــود را ب ــۀ خ ــی، مقاطع ــای انتخابات و تیم ه
ــن  ــا ای ــه آی ــت ک ــخص نیس ــوز مش ــد. هن ــام کردن اع
ــه و  ــام یافت ــا انج ــبز امریکایی ه ــراغ س ــا چ ــا ب مخالفت ه
ــن  ــی ای ــای حام ــق خارجی ه ــه تواف ــن جرگ ــان ای مخالف
دولــت به خصــوص ایــاالت متحــده امریــکا را کســب 

ــا نگرانــی کــه از ایــن جرگــه  کــرده انــد و یــا خودشــان ب
ــد،  ــده دارن ــات آین ــی در انتخاب ــرداری اشــرف غن در بهره ب
ــی  ــر از نگران ــرف نظ ــد؟ ص ــم آن زده ان ــه تحری ــت ب دس
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری و قطــع نظــر از 
بازی هــای سیاســت بازان درون و بیــرون نظــام حاکــم 
سیاســی در تحریــم و مقاطعــۀ لویــه جرگــۀ مذبــور، 
ــۀ  ــی و از زاوی ــه از منظــر قانون ــه جرگ ــن لوی ــزاری ای برگ
ــش برانگیز و  ــن، پرس ــادل امروزی ــارف و متع ــت متع سیاس
توجیه ناپذیــر اســت. شــیوۀ برخــورد ارگ و آقــای غنــی در 

مــورد ســازمان دهی و مدیریــت ایــن لویــه جرگــه بــه ایــن 
پرســش ها و ابهامــات می افزایــد و منتقــدان و مخالفــان 
ــا  ــرون نظــام علی رغــم نقص ه سیاســی او را در درون و بی
ــب  ــه جان ــق ب ــی ح ــه گونه ی ــان ب ــای خودش و ضعف ه

می نمایانــد. 

ــد  ــش ان ــث و پرس ــل بح ــورد قاب ــن م ــه در ای ــد نکت چن
کــه پاســخ آن در رویکــردِ معطــوف بــه قانــون و اســتدالل 
ــت  ــه دس ــه جرگ ــن لوی ــاع از ای ــول در دف ــی و معق منطق

ــد: ــر می رس ــه نظ ــل ب ــی و نامحتم نایافتن
ــی  ــون اساس ــای ۱۱0 و ۱۱۱ قان ــه در ماده ه ــه جرگ ۱-لوی
توضیــح  و  تعریــف  مشــخص  به صــورت  افغانســتان 
ــای  ــر مبن ــح ب ــورتی صل ــۀ مش ــه جرگ ــه لوی ــود ک می ش
ــروعیت  ــه و مش ــی توجی ــون اساس ــرۀ قان ــای متذک ماده ه

ــدارد.  ــی ن قانون
۲-عــاوه بــر ناســازگاری لویــه جرگــۀ مشــورتی صلــح بــا 
قانــون اساســی، اجماعــی ملــی در مــورد آن غایــب اســت. 
ــه  ــن لوی ــتردۀ ای ــم گس ــی را در تحری ــی مل ــودِ اجماع نب

ــرد.  ــاهده ک ــوان مش ــه می ت جرگ
ــی و  ــاز حیات ــک نی ــوان ی ــه عن ــح ب ــه صل ــی ک ۳-در حال
ملــی خواســت تمــام مــردم افغانســتان و تمــام گروه هــای 
سیاســی و اجتماعــی اســت و ضرورتــی بــه مشــورت 
ــۀ  ــا هزین ــه جرگــۀ مشــورتی ب ــن لوی ــدارد، تشــکیل چنی ن
ــه  ــتان ک ــت افغانس ــوی دول ــی از س ــون افغان ــا میلی صده
ــۀ انکشــافی خــود  ــام بودج ــادی و تم ــۀ ع ــی از بودج نیم
را از خیــرات و کمــک خارجــی تأمیــن می کنــد و ســومین 
ــک  ــود، ی ــوب می ش ــان محس ــنۀ جه ــر و گرس ــور فقی کش

ــه اســت.  ــر عادالن ــا موجــه و غی کار ن
ــق  ــح و تواف ــم صل ــورد میکانیس ــث در م ــره و بح 4-مذاک
ــت  ــه و صاحی ــان وظیف ــا طالب ــح ب ــرایط صل ــر ش ــر س ب
ــه  ــک لوی ــه کار ی ــت، ن ــور اس ــان کش ــت و پارلم حکوم
جرگــۀ خــارج از چارچــوب قانــون اساســی کــه نــه تدویــر 
ــروعیت  ــای آن مش ــه فیصله ه ــی دارد و ن ــوز قانون آن مج

ــی دارد. ــی و اجرای قانون
مشــورتی  جرگــۀ  لویــه  مدیریــت  و  ۵-ســازمان دهی 
ــات گســترده در  ــه انجــام تقلب ــردِ متهــم ب صلــح توســط ف
انتخابــات ریاســت جمهوری گذشــته تمــام اشــکاالت ایــن 
ــدم  ــام و ع ــر ابه ــد و ب ــف می کن ــه را مضاع ــه جرگ لوی

می افزایــد. آن  مشــروعیت 

تقـابل 
 بر سـر جـرگۀ مشـورتی صلـح

شاخص امید به زنده گی  
در افغانستان به 65 سال رسیده است

محمداکرام اندیشمند

بدینوســیله بــه تاســی از فقــره )۲( مــاده چهــل 
ــوم  ــاع عم ــه اط ــدارکات ب ــون ت ــوم قان و س
رســانیده میشــود ریاســت شــفاخانه ۱0۲ بستر 
ــم  ــرارداد  44 قل ــر دارد ق ــه در نظ ــر خان خی
ــه     طبــع اوراق شــفاخانه ۱0۲ بســتر خیــر خان
M0PH-        دارای  نمبــر تشــخیصیه
-۱۳۹۸-  GDCM-HRP-KHH-NCB
G0۶{ را بــه شــرکت طباعتــی صدیقــی   
دارنــده جــواز نمبــر ۵۳۱04 بــا داشــتن محــل 
اصلــی تجارتــی   ده افغانــان ،مارکیــت ســام، 
روبروارشــیف ملــی وشــفاخانه انتانــی – 
کابــل- افغانســتان بــه قیمــت مجموعــی مبلــغ  
۶4۲۱0۵ ششــصدو چهــل دو هــزار و یکصدو 

پنــج  افغانــی اعطــا نمایــد.
ــه  اشــخاص حقیقــی و حکمــی کــه هــر گون
ــد  ــند میتوانن ــته باش ــه داش ــراض در زمین اعت
اعتــراض خویــش را از تاریــخ نشــر ایــن 
اعــان الــی هفــت روز تقویمــی طــور کتبــی 
ــفاخانه  ــت ش ــه  ریاس ــل آن ب ــا دالی ــوام ب ت
۱0۲ بســتر خیــر خانــه  { واقــع }حصــه دوم 
خیــر خانــه ،لیســه مریــم  { وفــق احــکام ماده 

ــد . ــه نماین ــدارکات ارائ ــون ت پنجاهــم قان
ایــن اطاعیــه بــه معنی عقــد قــرارداد نبــوده و 
الــی تکمیــل معیاد فــوق الذکــر و طــی مراحل 

قانونــی بعــدی قــرارداد منعقــد نخواهد شــد.
آدرس: شــفاخانه ۱0۲ بســتر خیــر خانــه ، 
ــل  ــم ،کاب ــه ،لیســه مری ــر خان حصــه دوم خی
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اداره شــفاخانه ۱0۲ بســتر خیــر خانــه  از تمــام داوطلبــان 
واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد تــا در پروســه 
داوطلبــی )۸( قلــم تیــل و روغنیــات  تضمیــن افــر 
ــکل  ــه ش ــی   ب ــد هزارافغان ــک  ص ــغ   ۱00.000ی مبل
ــخیصیه      ــر تش ــی ( دارای نمب ــک گرنت ــد / بان ــول نق پ
 M 0 P H - G D C M - H R P - K H H - N C B
-G0۳-۱۳۹۸اشــتراک نمــوده و افــر هــای سربســته 
ــه لســان دری   ــرطنامه  ب ــرایط ش ــق  ش ــش را مطاب خوی
در مقابــل پرداخــت مبلــغ ۵00 افغانــی پــول غیــر قابــل 
ــه  ــدارکات ارای ــل ت ــون وطرزالعم ــق قان ــت ، طب بازگش

ــد  نماین
ــاعت   ــی س ــا ال ــر ه ــلیمی اف ــرطنامه و تس ــول ش وص
۹:۳0 قبــل از ظهــر از نشــر اعــان الــی بیســت یــک روز 
ــلیمی  ــل تس ــرب االج ــاد ض ــن معی ــه اخری ــی ک تقویم
افــر  میباشــد  صــورت میگــرد آفــر گشــایی  روز  ســه 
شــنبه تاریــخ ۱۷ثــور۱۳۹۸  ســاعت ۱0:۳0 بجــه قبــل از 
ــر  ــون کنفرانــس شــفاخانه ۱0۲ بســتر خی ظهــر در  صال
خانــه   منــزل دوم تدویــر میگــردد افــر هــای دیر رســیده 
ــا  ــت  ب ــه نمــی شــود  ،شــرایط  اهلی ــی  پزیرفت وا نترنت
ارایــه اســناد ضــروری میباشــد وتصفیــه حســابات مالیاتی 

ازمعیــار اهلیــت شــمرده مــی شــود.
ــت  ــرطنامه را بدس ــد ش ــان میتوانن ــه داوطلب ادرس هایک

ــد: ــل ان ــد قرارذی بیاورن
ــماره  ــل ش ــهر کاب ــترخیرخانه. ش ــفاخانه ۱0۲بس ۱. ۱ ش

تمــاس:0۷44۱۲4۱۳۸
ــت  ــا – وزارت صح ــفاخانه ه ــات ش ــروژه اصاح ۲. پ

ــاس:0۷00۸۹۲۸۸۸  ــماره تم ــل ش ــه کاب عام
ــم  ــاده دوازده ــره)۳( م ــق فق ــرارداد مطاب ــد ق ــوت:  عق ن
ــی  ــه م ــوری بودج ــه منظ ــدارکات، مشــروط ب ــون ت قان

باشــد
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