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آیـا دوران دمـوکراسـی 

پایـان یافتـه است؟
دوراهِی بزرِگ ازدواج
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انتخابات  نامزد  مسعود  احمدولی  ماندگار: 
در  حکومت  مسووالن  که  می گوید  ریاست جمهوری 

پی دزدیدن سرنوشت شهروندان افغانستان هستند.

با  نشستی  در  که  ملی  وفاق  انتخاباتی  تکت  نامزد 
جوانان عضو شبکۀ حمایت صحبت می کرد، گفت که 
تیم »غیرقانونی حکومتی« بهطرف انتخابات نه، بلکه به 

طرف »دزدیدن انتخابات« در حرکت می باشد.
سردم داران  که  می دانند  مردم  می گوید:  مسعود  آقای 
مهندسی  سامانه های  همۀ  بدین سو  مدت ها  از  رژیم 
انتخابات را آماده ساخته، کمیسیون انتخابات و برخی 
از نهادهای ذیربط داخلی و خارجی را وسیله و روپوش 

قاپیدن قدرت به گونۀ نامشروع خواهد ساخت.
با جوانان عضو شبکۀ  احمدولی مسعود در سخنانش 
حمایت خاطر نشان کرده است: »اینان به شدت تالش 
مردم  سرنوشت  مردم،  عمومی  آگاهی  از  قبل  دارند 
این  همۀ  مردم  شما  با  یک جا  انشاهلل  اما  بدزدند.  را 
دسیسه ها نقش برآب خواهند شد و بهمنظور تضمین 
این  از  دموکراتیک  و  عادالنه  شفاف،  انتخابات  یک 

فاجعۀ ملی جلوگیری خواهیم کرد«.
افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  که  است  گفتنی 
در 6 میزان برگزار خواهد شد و هجده نامزد پس از 
به کرسی  برای رسیدن  پیکارهای خود  تاریخ 8 اسد، 

ریاست جمهوری را آغاز می کنند.

کشور  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سرپرست 
می گوید که آزادی بیان و دستاوردهای رسانه ها در 
18 سال گذشته، قربانی گفت وگوهای صلح نخواهد 

شد.
حسینه صافی، سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ 
می گوید: »در حال حاضر افغانستان از لحاظ داشتن 

قانون حمایت از رسانه ها در منطقه بی نظیراست.«
گذشته،  سال   18 طی  اینکه  بیان  با  صافی  بانو 
فعالیت های رسانه های افغانستان بی نظیر بوده است 
گفت: »ما هیچ گاه نمی خواهیم که این دستاوردها را 

قربانی صلح کنیم.«
ساله  صد  فعالیت های  بررسی  با  »ما  می گوید:  او 
عمومی  پالن  یک  می خواهیم  افغانستان  رسانه های 
داشته  افغانستان  رسانه های  آینده  سال  صد  برای 

باشیم.«
تدامچی یاماماتو نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد در 
افغانستان نیز می گوید که آزادی بیان بدون فعالیت 
رسانه ها نا ممکن است و نمی توان بدون آزادی بیان 

و فعالیت رسانه ها به پیشرفت دست یافت.
بسیار  افغانستان  امروز رسانه های  اینکه  بیان  با  وی 
قوی کار می کنند گفت، تضمین آینده بهتر  فعالیت  
رسانه ها در افغانستان نیازمند مطالعات دقیق خالی 

امروز رسانه ها است.
فعالیت  از  حمایتی  »قوانین  افزود:  یاماماتو  آقای 
دارد  وجود  افغانستان  در  بیان  آزادی  و  رسانه ها 
نمی شود  عملی  درستش  شکل  به  قوانین  این  ولی 
افغانستان  عمومی  در وضعیت  هنگام  زود  تغییر  تا 

رونما گردد«.
از  بار دیگر  نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد یک 
فعالیت رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان حمایت 
حمایت  به  متعهد  متحد  ملل  »سازمان  گفت:  کرده 
در  همیشه  برای  بیان  آزادی  و  رسانه ها  فعالیت  از 

افغانستان می باشد«.
در همین حال، عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی 
با  افغانستان  آزاد  رسانه های  کننده  حمایت  یا  نی 
رسانه های  ساله  فعالیت صد  نشیب  و  فراز  بررسی 
افغانستان گفت: »با آنکه ما 18 سال گذشته را دوره 
اما  می دانیم  افغانستان  در  رسانه ها  فعالیت  طالیی 
هنوزهم رسانه های ما با محدویت در سایه خشونت 

فعالیت می کنند.«

مردخای،  یوآف  دارالحیات،  وب سایت  گزارش  به 
دیگر  بازرگان  دو  با  بین المللی  شرکت  یک  رئیس 
اخیراً با روال غنی، همسر رئیس جمهور دیدار کرده 
در  اسرائیلی  شرکت های  سرمایه گذاری  برای  و 

افغانستان به توافق رسیده اند.
یک  رأس  در  مردخای  آقای  گزارش،  این  بنیاد  بر 
ماه  اوایل  اسرائیلی  سرمایه گذاران  نفرۀ  پنج  هیأت 

جوالی سال جاری به افغانستان آمده بود.
سفر  وطندار،  سالم  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 
سه روزۀ این هیأت اسرائیلی به افغانستان از سوی 
نام »خطیب و علمی« که مربوط همسر  به  شرکتی 
محور  و  است  شده  تنظیم  بوده،  جمهور  رئیس 
بیشتر  دیدارهای شان  و  هیأت  این  گفت وگوهای 

تجارت و دادوستد بوده است.
روی  نخست،  بانوی  با  دیدار  در  که  می شود  گفته 
در والیت های  اسرائیلی  سرمایه گذاری شرکت های 
توافق  طرف  دو  بین  نیمروز  و  هلمند  فراه،  کابل، 

شده است.

احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:

رژیم در تالش دزدیدن سرنوشت مردم  است

وزارتاطالعاتوفرهنگ:
آزادی بیان قربانی گفت وگوهای 

صلح نخواهد شد

دیدار یک هیأت اسراییلی 
با روال غنی
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ترامپ بی گناه است
ارگ از مشـاِم فاسـِد خود گله کنـد!

امریکـا راجـع به افغـانستان 
صـداقت نـدارد
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6 روز تا پیـکارهای انتخـاباتی
نهادهایناظر:

تکت های انتخاباتی آماده گی و اعتماد الزم به انتخابات را ندارند

واکنشهاپسازگفتههایترامپ:
دیپلماسی افغانستان ناکام و دولت منزوی شده است

اظهـاراتاخیـردونالدترامپ،رییسجمهـورامریکادرپیوندبهافغانسـتان،واکنشهایجامعۀ
سیاسـیوفرهنگیکشـوررابرانگیختهاسـت.رییسجمهورامریکاگفتهاسـتکهاگربخواهد
جنـگافغانسـتانبـاگزینـۀنظامیپیروزشـود،کاریمیتواندبکنـدکهتادهروزافغانسـتانرا

ازروینقشـۀجهاننابودکند.

بـرایافغانسـتان ترامـپدرحضـورعمـرانخـان،صدراعظـمپاکسـتانهمچنـانگفـتکـه
برنامههایـیداردومناسـبمیدانـدکـهبـاکشـورهایمنطقـهبهشـمولپاکسـتانمشـترکاًکار
کنـد.بـهگفتـۀاو،پاکسـتانبـاایجـادتفاهـمبـاطالبـانمیتواندجنـگجـاریطوالنیامریـکادر

افغانسـتانراپایـاندهـدونیروهـایامریکایـیازایـنجنـگرابیـرونبکشـد...
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واشنگتن  در  پاکستان  پیشیِن  سفیر  حقانی  حسین 
گفت وگوهاِی صلح  به  تمایلی  طالبان  که  می گوید 
با حکومت افغانستان ندارند. به گفتۀ این دیپلومات 
پیشین پاکستانی، طالبان منتظرند که در مورد خروج 
برسند،  توافق  به  کشور  این  با  امریکایی  نیروهای 
کابل  در  را  حکومت  کارِ  نظامی  حملۀ  با  بعد 
و  تازه  نکتۀ  هیچ  هرچند  سخنان  این  کنند.  تمام 
از  که  آن جایی  از  ولی  ندارند،  خود  در  را  بدیعی 
دارای  شده،  بیرون  پاکستانی  دیپلومات  یک  زباِن 
به دالیِل سیاسی در  اند. آقای حقانی حاال  اهمیت 
پاکستان مورد پیگرد قرار دارد و به همین دلیل از 
به  که  سال هایی  در  او  اما  نمی شود.  بیرون  امریکا 
با  عنوان سفیر پاکستان در امریکا مأموریت داشته، 
بسیاری از مسایل پشِت پرده درگیر بوده است. او 
نزدیک  از  را  طالبان  خواسته های  و  پاکستان  نقش 
شاهد بوده است. او می داند که کشورش چه نقشی 
کجا  تا  طالبان  و  می کند  بازی  افغانستان  جنِگ  در 

انعطاف نشان خواهند داد. 
این سخنان در حالی ابراز می شوند که عمران خان 
نخست وزیر پاکستان در امریکا به سر می برد و قرار 
منطقه  مسایل  پیرامون  کشور  آن  مقام های  با  است 
مهم ترین  از  کند. محور یکی  پاکستان گفت وگو  و 
گفت وگوهای او با دونالد ترامپ رییس جمهوری 
امریکا، موضوع افغانستان است. آقای خان گفته که 
اهمیت  از  امریکا  و  پاکستان  برای  افغانستان  مسالۀ 
برخوردار است. اما از این طرف، سخنگوی ارگ با 
قاطعیِت تمام می گوید که برگشت طالبان به قدرت 
محال است. این سخنان به چه معناست؟ آیا صرفًا 
واکنشی در برابر سخنان آقای حقانی اند و یا واقعًا 
حد  در  طالبان  با  که  است  این  حکومت  تصمیِم 
حزب اسالمی توافق امضا کند. اگر واقعًا خواست 
حکومت چنین چیزی باشد، به نظر نمی رسد که با 
نظر واشنگتن و کشورهای حامِی طالبان در تعارض 

قرار نگیرد.
را  حکومت  با  گفت وگو  طرح  هنوز  طالبان   
نپذیرفته اند. این گروه حکومِت به رهبری اشرف غنی 
دلیل  همین  به  و  می خواند  نامشروع  حکومِت  را 
راهِ  طالبان  نشد.  مذاکره  وارد  آن  نماینده گاِن  با 
با  انتخاب کردند و آن هم گفت وگو  را  کم خطرتر 
شخصیت ها و جناح های سیاسی افغانستان بود. این 
انتخاب که بدون شک انتخاِب هوشمندانه یی بود و 
فکر نمی شود که از مغِز طالبان چنین طرحی بیرون 

شده باشد، حکومت آقای غنی را با رفتن یک تعداد 
حامد  آن ها  رأس  در  و  سیاسی  شخصیت های  از 
مسکو،  به  افغانستان  پیشیِن  رییس جمهوری  کرزی 
سکۀ یک پول کردند. حاال آقای غنی و نزدیکاِن او 
به رجزخوانی افتاده اند. می گویند انتخابات و صلح 
مکمِل یکدیگرند، طالبان نمی توانند امارت اسالمی 
در افغانستان بسازند. امریکا اگر خارج هم شود، ما 
این  از  حرف هایی  و  می کنیم  دفاع  خود  کشورِ  از 

قبیل که هیچ کدام هم بنیاد واقعی و دقیق ندارند. 
آن هایی که می گویند ما از کشورِ خود دفاع می کنیم، 
به محِض روگشتاندِن نیروهای خارجی از افغانستان 
ترک  را  کشور  که  بود  خواهند  کسانی  نخستین 

در جنگ  است.  کرده  ثابت  را  این  تجربه  می کنند. 
آن قدر حِس  افراد هم  این  نمی کنند و  حلوا پخش 
و  بردارند  تفنگ  که  ندارد  قدرت  میهن دوستی شان 
راهِی جبهات شوند. برای نمونه قبل از بیرون شدِن 
حکومت  بار  یک  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای 
وزیران، معینان و رؤساِی اداراِت خود را مسلح کند 
و شماری را به خط اوِل نبرد با طالبان بفرستد، تا 
مشخص شود که کی ها از افغانستان دفاع می کنند. 

شیرین  دهان  گفتن  حلوا  حلوا  با  که  همان طور 

با مقاومت مقاومت گفتن کسی در برابِر  نمی شود، 
کاری  چنین  توانایی  که  آنانی  نمی ایستد.  دشمن 
وارد  و  می پوشیدند  رزم  لباس  خود  داشتند،  را 
دادش  غنی  آقای  که  را  حکومتی  می شدند.  جبهه 
از  این حکومت  ندارد.  وجود  عمل  در  می زند،  را 
یک  و  رسیده  پایان  به  کاری اش  معیاد  قانونی  نظر 
گرفتن  با  است.  غیرقانونی  و  نامشروع  حکومِت 
کاغذ از دادگاه عالی نمی توان مشروعیِت حکومت 

را به آن برگرداند. 
اثر  بر  متأسفانه  طالبان  دیگر،  جانب  از 
به  شخِص  و  امنیتی  مقام های  سهل انگاری های 
در  مسلح،  نیروهای  اعلی  سرقوماندان  اصطالح 
احتماِل  آن  هر  و  شده اند  جابه جا  شهرها  اطراِف 
حمالت شان  به  گروهی  صورِت  به  که  می رود  آن 
آغاز کنند. ساحۀ نفوذ طالبان متأسفانه هر روز بیشتر 
بوده  خطرناک  بسیار  این  و  می شود  پیش  روزِ  از 
می تواند. مورد شهر مزارشریف را نگاه کنید. قطع 
را  پیامی  چه  مخابراتی  شبکه های  آنتن های  شدن 
افغانستان  بزرگ شهِر  می رساند. مزارشریف سومین 
دارند  نفوذ  شهر  این  در  این قدر  طالبان  اگر  است. 
که می توانند شبکه های مخابراتی را قطع کنند، پس 

حکومت کجاست؟
ادارۀ  چند  دروازۀ  که  نیست  این  قدرت  اعماِل   
دولتی باز باشد، اعماِل قدرت این است که دیگران 
را مطیِع خود کرد. طالبان موفق شده اند چه از راه 
یا هم راه های دیگری، شبکه های مخابراتی  زور و 
را در مزارشریف قطع کننـد. این به معنای آن است 
که چنین کاری را در دیگر شهرهای افغانستان هم 
کرده می توانند و در نهایت این به معنای آن است 
موضوع  این  کرده اند.  نفوذ  جا  همه  در  طالبان  که 
که طالبان نمی خواهند با حکومت به توافق برسند، 
بسیار جدی است. نباید آن را فقط یک هشدارِ بی پایه 
به حساب آورد. اگر کمی بی دقتی و سهل انگاری در 
این قسمت انجام شود، باید شاهد رویدادهای دهۀ 
هفتاد و یا بدتر از آن بود. امریکا این مسأله را درک 
طالبان  با  چانه زنی  حاِل  در  دلیل  همین  به  و  کرده 
این  اما  سازد.  مذاکره  روند  وارد  را  آن ها  تا  است 
انتظار  می توان  نه  و  نیستند  ضمانت شده  تالش ها 
امریکا  با  طالبان  توافِق  عدمِ  در صورت  که  داشت 
امریکا گزینۀ  با حکومت،  آغاز گفت وگوها  بر سِر 

خـروِج خود را به تأخیر اندازد.
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انعکاس خبرِی بخش هایی از سخناِن ترامپ در دیدار با عمران خان 
ناراحت ساخته که در  پاکستان، گویا چنان ارگ را  نخست وزیر 
واکنش به آن خبرنامه یی صادر نموده و گفته است: »ملت افغانستان 
به هیچ قدرِت خارجی یی اجازۀ تعیین سرنوشِت خودش را نداده 

و نخواهد داد.«
امریکا  رییس جمهورِ  که  دادند  گزارش  رسانه ها  گذشته  روز 
افغانستان  گفته است که می تواند در عرِض یک هفته در جنِگ 
این پیروزی ده میلیون تن کشته  اما از آن جا که در  پیروز شود، 
و افغانستان از کرۀ زمین محو خواهد شد، ترجیح می دهد که به 

جای چنین عمِل ویران کننده یی، با پاکستان همکار شود. 
سران  نشست  در  افغانستان  سرنوشت  که  داده  پاسخ  اما  ارگ 
شده  تعیین  کشور  نماینده گاِن  حضور  بدون  خارجی  دولت هاِی 
این  پیراموِن  واشنگتن  از  توضیحات  ارایۀ  خواهاِن  و  نمی تواند 

اظهارات شده است.
که  نخست وزیِر کشوری  با  ترامپ  آقای  که سخناِن  است  مسلم 
دو سال پیش خودش آن کشور را پناهگاهِ تروریستان و دشمناِن 
و  نقد  جاِی  بود،  شده  انزوایش  خواهاِن  و  بود  امریکا  خوانده 
پرداخِت فراوان دارد؛ اما پیش از آن سزاوار است که پوشالی بودِن 
واکنش ارگ نسبت به اظهاراِت ترامپ را شرح و تذکر داد. با این 
پرسش آغاز می کنیم که ارگ این واکنِش به اصطالح قاطع را از 
کدام جایگاه و منطق تبارز داده است؟ طبق معمول، پاسِخ ارگ 
این  که  پرسید  باید  بازهم  اما  است.  افغانستان«  ملی  »حاکمیت 
حاکمیِت ملی متعلق به چه کسانی است؟ می دانیم که پاسخ »مردم 

افغانستان« خواهد بود. 
این پاسخ ها درست اند، اما رفتارِ پنج سالۀ آقای غنی و تیم ارگ، 
چیزی به نام »حاکمیت ملی« را برای مردم باقی نگذاشته  است؛ 
چرا که محور حاکمیت ملی، منافع و مصالِح مردم است، اما آقای 
اعتمادِ خود«  به »حاکمیِت اشخاِص مورد  غنی حاکمیِت ملی را 
تنزل داده و این اشخاص نیز منافع و مصالِح مردم را در هر تصمیم 
و انتخابی لگدمال کرده اند. افزون بر این، حاکمیت ملی در محیط 
بین الملل، یک مفهومِ نسبی و غیرمطلق است که دایره و وسعِت 
آن را »قدرت ملی« و عناصر سازندۀ آن مشخص می سازد. هرقدر 
قدرِت ملی اندک باشد، دایرۀ حاکمیت ملی نیز کوچک تر خواهد 
بود. این که ایاالت متحده در هر گوشۀ دنیا حضور یا دغدغه برای 
مداخله دارد، ناشی از قدرِت ملِی فراوان و متعاقبًا حاکمیِت ملِی 
برای  70ساله اش  عمِر  با  پاکستان  این که  و  است  جهان گسترش 
می کند  تکلیف  تعیین  غنی(  آقای  قول  )به  5هزارساله  افغانستاِن 
نیز زادۀ قدرت ملِی این کشور می باشد. با این همه باید گفت که 
هستۀ هر دو مفهوم )حاکمیت ملی و قدرت ملی(، ملت یا همان 
مردم است؛ اما آقای غنی هم در اِعماِل حاکمیت و هم در کسب 
او  این که  یعنی  به ساده گی حذف کرده؛  قدرت، عنصِر »مردم« را 
به  حساب  نامحرم  هم  یا  و  را صغیر  مردم  حاکمیت،  اعمال  در 
آن ها خودش تصمیم  به جاِی  و  آن ها  غیاِب  در  آورده و همواره 
گرفته و برای مردم ُجز در قالب شعار، هیچ سهم و صالحیتی در 
تعیین سرنوشت شان قایل نشده است. همچنین در کسِب قدرت 
باور  و  نبوده  قایل  اصیلی  ارزِش  هیچ  مردم  برای  غنی  آقای  نیز 
داشته که قدرت را باید از راهِ معامله با خارجی ها، تقلب و نیرنگ 
به دست آورد و با همین ابزارها هم آن  را حفظ کرد و صرفًا مردم 
هلهله  و  شعار  برای  سیاسی  نمایش هاِی  به  عروسک  همانند  را 

کشاند. 
در  او  که  گفت  باید  فشرده  گونۀ  به  ترامپ  آقای  دربارۀ  اما  و 
و  ضعف ها  همۀ  با  امریکا  حکومِت  در  کارگزار  یک  نهایت 
و  هژمون  یک  امریکا  اما  است؛  محتمِل شخصیتی اش  قوت  هاِی 
و  داده  جای  خود  دِل  در  را  ترامپ  هزاران  که  ا ست  ابرسیستم 
که  دریافته اند  تجربه  به  جهان  و  امریکا  سیاست مداراِن  می دهد. 
ترامپ فهِم نازلی از سیاست خارجی دارد؛ از این رو حرف هایش 
با  اوقات  بسا  در  و  درمی آیند  آب  از  غیرمنسجم  و  ضدونقیض 
خوشبختانه  ولی  می گیرد.  قرار  تقابل  در  امریکایی  راهبردهاِی 
که  دارد  استحکام  آن قدر  امریکا  حکومتِی  ساختارهای  این که: 

می تواند جلِو اشتباهاِت سیاسِی رییس جمهور را بگیرد.
ساختارشکن،  و  خودکامه  کارگزارِ  یک  عنوان  به  اما  غنی  آقای 
باید فراتر از حرف هاِی ترامپ و عمیق تر از واکنش خبرنامه یی ، 
عنواِن  به  خودش،  آیندۀ  باشد.  افغانستان  و  خود  آیندۀ  نگراِن 
انسانی که خود را مغز متفکر و منجِی وطن می پنداشت و آیندۀ 
افغانستان، به عنوان کشوری با حساس ترین موقعیِت ژئوپولتیکی 
و ژئواستراتژیکی که در آن اعتماد ملی، مشارکت ملی و حاکمیِت 
ملی رنگ باخته و این رنگ باخته گی خبر از اتفاقاِت بزرگ می دهد.    

ترامپ بی گناه است
ارگ از مشـاِم فاسـِد خود گله کنـد!

برگشِت طالبان
 به قدرت ممکن است؟

آنهاییکهمیگویندماازکشوِرخود
دفاعمیکنیم،بهمحِضروگشتاندِن
نیروهایخارجیازافغانستان
نخستینکسانیخواهندبودکه

کشورراترکمیکنند.تجربهاینرا
ثابتکردهاست.درجنگحلواپخش
نمیکنندواینافرادهمآنقدر
حِسمیهندوستیشانقدرتندارد
کهتفنگبردارندوراهِیجبهات
شوند.براینمونهقبلازبیرون

شدِننیروهایخارجیازافغانستان،
یکبارحکومتوزیران،معینانو
رؤساِیاداراِتخودرامسلحکندو
شماریرابهخطاوِلنبردباطالبان
بفرستد،تامشخصشودکهکیهااز

افغانستاندفاعمیکنند

طالبـانمتأسـفانهبـراثـرسـهلانگاریهایمقامهـایامنیتیوشـخِصبـهاصطالحسـرقومانداناعلینیروهایمسـلح،
دراطـراِفشـهرهاجابهجـاشـدهاندوهـرآناحتمـاِلآنمـیرودکـهبـهصـورِتگروهـیبـهحمالتشـانآغـازکننـد.
سـاحۀنفـوذطالبـانمتأسـفانههـرروزبیشـترازروِزپیـشمیشـودواینبسـیارخطرناکبـودهمیتواند.موردشـهر
مزارشـریفرانـگاهکنیـد.قطـعشـدنآنتنهـایشـبکههایمخابراتـیچـهپیامـیرامیرسـاند.مزارشـریفسـومین
بزرگشـهِرافغانسـتاناسـت.اگـرطالبـاناینقدردراینشـهرنفوذدارندکـهمیتوانندشـبکههایمخابراتیراقطع

کننـد،پسحکومتکجاسـت؟
اعمـاِلقـدرتایـننیسـتکـهدروازۀچنـدادارۀدولتـیبازباشـد،اعمـاِلقدرتایناسـتکهدیگـرانرامطیِعخود
کـرد.طالبـانموفـقشـدهاندچهازراهزورویاهمراههایدیگری،شـبکههایمخابراتیرادرمزارشـریفقطعکننــد
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امریکا  رییس جمهور  ترامپ،  دونالد  اخیر  اظهارات 
و  سیاسی  جامعۀ  واکنش های  افغانستان،  به  پیوند  در 
فرهنگی کشور را برانگیخته است. رییس جمهور امریکا 
گزینۀ  با  افغانستان   بخواهد جنگ  اگر  که  است  گفته 
ده روز  تا  که  بکند  کاری می تواند  پیروز شود،  نظامی 

افغانستان را از روی نقشۀ جهان نابود کند.
پاکستان  صدراعظم  خان،  عمران  حضور  در  ترامپ 
دارد  برنامه هایی  افغانستان  برای  که  گفت  همچنان 
شمول  به  منطقه  کشورهای  با  که  می داند  مناسب  و 
پاکستان مشترکًا کار کند. به گفتۀ او، پاکستان با ایجاد 
امریکا  طوالنی  جاری  جنگ  می تواند  طالبان  با  تفاهم 
در افغانستان را پایان دهد و نیروهای امریکایی از این 

جنگ را بیرون بکشد.
اکنون شماری از فرهنگیان و آگاهان سیاسی می گویند 
صدراعظم  حضور  در  ترامپ  دونالد  اظهارات  که 
ناکام  حکومت  دیپلوماسی  که  می دهد  نشان  پاکستان 
آگاهان  است.  رفته  انزوا  به  افغانستان  دولت  و  بوده 
سیاسی و فرهنگیان بیان می دارند که در چنین شرایطی، 
است.  عبث  و  بیهورده  استقالل  مورد  در  زدن  حرف 
آگاهان همچنان اظهارات آقای ترامپ را غیراخالقی و 

دیوانه وار نیز توصیف می کنند.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور در واکنش 
اظهارات  این  که  است  گفته  ترامپ  اظهارات  به 
در  کرزی  آقای  است.  افغانستان«  مردم  به  »توهین 
صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که صحبت های 
رهبری  درونی«  »مکنونات  بازتاب  ترامپ  آقای 
امریکا در قبال مردم افغانستان است و نشان می دهد 
که مقام های امریکایی به »زنده گی و کرامت انسانی« 

هیچ احترامی قایل نیستند.
حکومت  پیش  سال  دو  که  است  نوشته  کرزی  آقای 
در  غیراتومی اش  بمب  بزرگترین  استعمال  با  امریکا 
خاک افغانستان، »عدم ُحسن نیت اش را در قبال مردم 
افغانستان، حاکمیت ملی ما و ارزش های بشردوستانه« 
پیشین  رییس جمهور  یادداشت  در  نمایش گذاشت.  به 

ایاالت  نهانی  از معامالت  افغانستان  آمده است: »مردم 
متحده با پاکستان از زمان زیادی بدین سو و به خصوص 
پس از شروع پروسۀ صلح نگرانی داشتند. ابراز نظرهای 
اخیر آقای ترامپ در حضور صدراعظم پاکستان نشان 
افغانستان در این راستا کاماًل  می دهد که نگرانی مردم 

بجا و بر حق بوده است«.
انتخابات  نامزد  اتمر،  محمدحنیف  بااین،  همزمان 
ریاست جمهوری و مشاور پیشین شورای امنیت ملی 
گفته است که صحبت های ترامپ در تضاد با »مفاخر 
افغانستان است.  تاریخی، غرور ملی و عزت مردم« 
ترامپ  آقای  اظهارات  که  است  افزوده  اتمر  آقای 
جانبه«  دو  تعهدات  و  ملی  منافع  و  ارزش ها  »مغایر 

تلقی می شود.
رسمی  صفحۀ  در  سیاسی  آگاه  اندیشمند،  محمداکرام 
فیسبوکش نوشته است که کابل بر خالف ادعای اشرف 
غنی که پاکستان را در دورۀ حکومتش منزوی کرد، در 
سیاسی  ناکامی  و  انزوا  چنین  در  و  گرفت  قرار  انزوا 
است که ترمپ و عمران خان در حالی بر سر افغانستان 
مذاکره  این  در  افغانستان  دولت  که  می کنند  مذاکره 

حضور ندارد.
»شاهانۀ«  مذاکرات  که  می افزاید  اندیشمند  آقای 
بدون  قطر  در  تروریست«  »طالبان  با  امریکایی ها 
حضور دولت افغانستان که این دولت با امریکا پیمان 
ناکامی  انزوای کابل و  از  نیز حکایت  استراتژیک دارد 
سیاسی و دیپلوماسی دولت افغانستان است. به گفتۀ این 
آگاه سیاسی: »ترمپ می خواهد یک مورد را بگوید که 
طالبان به عنوان گروهی که امریکا و دولت مورد حمایت 
امریکا با آن ها می جنگند، در جامعۀ افغانستان میلیون ها 
چند  را  مطلب  همین  ترمپ  دارند.  طرف دار  و  حامی 
روز قبل به این عبارت گفته بود که افغانستان فابریکۀ 
تولید تروریزم است و دانشگاه هاروارد تروریسم. یعنی 

جامعۀ افغانستان تروریزم تولید می کند«.
آقای اندیشمند اظهار می دارد که محمداشرف غنی پیش 
از خود  قرار دهد،  بازخواست  آنکه ترمپ را مورد  از 

باید بپرسد که چرا در این پنج سال حکومت او وضعیت 
چرا  و  شد  پیش  از  بدتر  افغانستان  اقتصادی  و  امینتی 
در  افغانستان  سر  بر  مذاکرات  غایب  افغانستان  دولت 

واشنگتن و قطر و مسکو است؟
نگاشته  شاعر  و  نویسنده  جبران  کاوه  حال،  عین  در 
است که اگر یک ذره »خرد«، اگر اندکی »شرم« وجود 
می داشت؛ هم غنی، هم پیشکاران و هم همۀ »پُرگویانی« 
که این روزها به امید به دست آوردن شغل و مزدی در 
آینده از بام تا شام استقالل استقالل می کنند، دهان شان 

را زیپ می کشیدند.
همین  »حقارت بار«  واقعیت  که  می نویسد  آقای جبران 
است که ما کشوری فقیر، جنگ زده و وابسته ایم که یک 
رییس جمهور نامشروع و مریض دارد و همه چیز را به 
خدمت خویش کشیده تا بقای قدرتش را تضمین کند. 
کاوه جبران می نگارد که آقای غنی در برابر قدرت هایی 
چون ترامپ یک آدم »ترسو، چاپلوس و متملق« است.

به باور این نویسنده: »اطرافیانش نیز همین طور؛ اما در 
برابر مردم این وطن، تمام قد یک دیکتاتور و یک مستبد 
است. بر فرض اگر چنین اظهاراتی را یک چهرۀ سیاسی 

هموطن کرده بود، تا کنون ده بار دم و دستگاه دادستانی 
و وزارت داخله پشت خانۀ طرف خیمه می زد، اما برای 
رفع  و  کافی ست  و خالی  اعالمیۀ خشک  ترامپ، یک 

مسوولیت می کند«.
لطیف پدرام، نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم به 
اظهارات رییس جمهور امریکا واکنش نشان داده و در 
صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که لحن ترامپ، 
لحن یک »اشغالگرِ بی فرهنگ و قلدر« و لحن سوداگر 
سودجویِی است که هیچ چیزی از ارزش های بشری و 

انسانی را نمی شناسد.
مزدوران  شاید  این که  بیان  به  پدرام  داکتر 
داده  او  برای  را  جسارتی  چنین  داخلی)افغانستانی( 
اشغالگران«  و  »کشورگشایان  که  می افزاید  باشند، 
بسیاری به این سرزمین چشم دوختند و به این سرزمین 
حمله کردند، اما اینجا را در نهایت گورستانی برای خود 

یافتند؛ نه سرزمین امن.
این سخنان ترامپ واکنش های پارلمان افغانستان را نیز 
به همراه شده و اعضای پارلمان صحبت های ترامپ را 

به با انتقاد گرفته اند.

مسووالن در نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند که دولت 
نیت خوبی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
اعتمادی  بی  ایجاد  باعث  مورد  این  و  ندارد  پیش رو 

نامزدان شده است. 
رأی  فهرست  در  موجود  چالش های  به  اشاره  با  آنان 
 29 در  انتخابات  کمیسیون  طرف  از  که  دهنده گانی 
سرطان اعالم شد، می گویند که اگر این چالش های ادامه 

یابد، انتخابات به طرف »خودکشی« کشانیده می شود.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات به تاریخ 29 
»نه  که  گفت  رأی دهنده گان،  فهرست  اعالم  با  سرطان 
دو صدو  و  هزار  و هشت  هفتاد  و  و ششصد  میلیون 
هشتاد و سه« تن )9678283( در کمیسیون انتخابات نام 
انتخاباتی  ناظر  نهادهای  اما، مسووالن  نویسی کرده اند. 

این فهرست را ناقص می دانند. 
آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی،  رییس  زاده  ایوب  نعیم 
ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  )تیفا(  افغانستان 
برای  الزم  آماده گی  انتخاباتی  تکت های  می گوید: 
نهادهای  همچنان  و  ندارند  انتخاباتی  کارزارهای 
تردید  افغانستان شک و  انتخابات  به  بین المللی نسبت 
دارند و این نگرانی را در میان مردم نسبت به انتخابات 

افزایش داده است. 
او گفت که کمیسیون انتخابات نیز آماده گی الزم در این 

مورد ندارند.  
رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان 
اگر  می گوید:  انتخابات  شدن  بحرانی  از  نگرانی  با 
چالش های کنونی در کمیسیون انتخابات ادامه یابد، 

ما به طرف »خودکشی« انتخابات پیش می رویم. 
از  ناشی  را  انتخاباتی  مشکالت  ایوب زاده  آقای 
انتخابات می داند و می گوید:  بی برنامه گی کمیسیون 
جدی  نگرانی  با  انتخابات  کمیسیون  برنامه های 
غیرقابل  نهاد  این  طرح های  بیشتر  و  است  روبه رو 

اجرایی است.
فهرست  شفاف سازی  همچنان،  ایوب زاده  آقای 
نام نویسی را از چالش های اصلی می داند و باور دارد 
شده  اعالم  فهرست  در  که  نواقصی  پاک سازی  که 
در  دارد،  وجود  انتخابات  کمیسیون  رأی دهنده گان 

فرصت باقی مانده محال است. 

رأی دهنده گان  فهرست  اعالم  با  انتخابات  کمیسیون 
آن  معین  تاریخ  در  را  انتخابات  که  است  داده  اطمنان 
است  کرده  تأکید  همچنان  نهاد  این  می کند.  برگزار 
انتخابات  در  برای  شرکت  تن  میلیون   9 از  بیشتر  که 
ثبت نام کرده اند. این در حالی است که این نهاد آمار 
انتخابات مجلس نماینده گان سال  اشتراک کننده گان در 
چهار  تنها  که  بود  کرد  اعالم  تن  میلیون   7 را  گذشته 

میلیون آن پای صندق های رأی رفتند. 
از سویی هم، مسووالن در بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ 
افغانستان )فیفا( می گویند: فهرست ناقصی که از طرف 
کمیسیون انتخابات اعالم شده است، باید مورد بررسی 
قرار گرفته و تذکره های جعلی از تذکره های اصلی جدا 

شوند. 
او گفت که باید روی جداسازی این تذکره های تالش 

شود، حتا اگر فرصت اندک هم باقی  باشد، باید جدیت 
به خرج داده شود. 

و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
عادالنۀ افغانستان به روزنامۀ ماندگار می گوید: برخی 
از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در والیت های 
مانند بلخ، غور، تخار، کندز و...، کارزارهای انتخاباتی 
از  شمار  اما  کرده اند،  راه اندازی  را  وقت  از  پیش 

نامزدان تاهنوز هیچ برنامۀ روی دست ندارند. 
آقای رشید آغاز کارزارهای پیش از وقت را فرهنگ 
قانون نپذیری می داند و همچنان می افزاید که برخی 
از نامزدان کارزارهای انتخاباتی را در دفاتر مرکزی 

شروع کرده اند.  
آقای رشید گفت که انتظار می رفت تا نامزدان انتخابات 
را  مکانیسم  همدیگر،  با  تفاهم  در  ریاست جمهوری 

در  آن  امکانات  و  دولتی   دفاتر  از  تا  می کردند  ایجاد 
والیت های به سود یک نامزد استفاده نمی شد و در کار 
کمیسیون های انتخاباتی، مداخله صورت نمی گرفت، اما 

این کار نشد. 
در  بی پروایی  به  را  انتخاباتی  نامزدان  رشید   آقای 
برابر انتخابات پیش رو متهم کرد و افزود که نگرش 
برخی از نامزدان نشان می دهد که نیت خوبی در برابر 

انتخابات ریاست جمهوری ندارند. 
انتخابات  برگزاری  تخنیکی  کارهای  رشید،  آقای 
سیاسی  چالش های  که  می افزاید  اما  می داند،  موفق 
را  روند  این  برگزاری  انتخابات،  برگزاری  روند  در 
به تاریخ 6 میزان با شک و تردید مواجه کرده است.

یکی  نیز  را  صلح  گفت وگوهای  روند  رشید،  آقای 
گفت وگوهای  آغاز  و  می داند  دیگر  چالش های  از 
با روند  را سایه یی می داند که می تواند  بین االفغانی 

برگزاری انتخابات تأثیر داشته باشد. 
این در حالی است که قرار است کارزارهای انتخاباتی، 
به  نامزد  آغاز شود. 18  اسد،  برج  روز دوشنبه، هشتم 
برنامه های خود را  تا  مدت شصت روز فرصت دارند 
برای مردم ارایه کنند. این در حالی است که برخی از 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، شماری تکت های 
انتخاباتی را به ویژه تیم های حاکم را متهم کارزارهای 

پیش از وقت می کنند. 
انتخابات  با  ریاست جمهوری  انتخابات  که  است  قرار 
مجلس نماینده گان والیت غزنی، در ششم میزان سال 
که  است  گفته  افغانستان  دولت  گردد.  برگزار  جاری 
انتخابات می شود، 60  از 149 میلیون دالری که هزینۀ 
درصد )90( میلیون آن را وزارت مالیه پرداخت کند و 
پرداخت  را جامعۀ جهانی  آن  میلیون  40 درصد )59( 
کند. اما شماری باور دارند که روند گفت وگوهای صلح 
باالی انتخابات سایه افگنده است و به همین دلیل است 
که جامعۀ جهانی نسبت به انتخابات افغانستان دلگرمی 

6 روز تا پیـکارهای انتخـاباتی
نهادهایناظر:

تکت های انتخاباتی آماده گی و اعتماد الزم به انتخابات را ندارند

واکنشهاپسازگفتههایترامپ:
دیپلماسی افغانستان ناکام و دولت منزوی شده است روحاهللبهزاد

ابوبکرصدیق
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بـر مصاحبـه بـا مـردم یـا واکس پـاپ، انتقاد هـاِی 
کـه  باورنـد  ایـن  بـه  اکثـراً  اسـت.  وارد  فـراوان 
آن هـا  ندارنـد؛  گفتـن  بـرای  چیـزی  عـام  مـردمِ 
ممکـن اسـت اتهامــات وارد کـــنند و نــظرشان 
تعیین کننـده نیسـت. همچنـان مصاحبه کننده گانـی 
کـه ایـن نـوع مصاحبـه را دوسـت ندارنـد، بهانـه 
صـورت  دخالـت  ثبـت  هنـگامِ  کـه  می  آوردنـد 
می گیـرد و مـردمِ عـام و شـهرونداِن نیمه باسـواد 
بـرای  کـه  می کننـد  اسـتفاده  عامیانـه  ادبیـاِت  از 
رسـانه ها خصوصـًا رسـانه هایی کـه خود را پیشـوا 
و رهنمـا معرفـی می کننـد، قابـل قبـول نمی باشـد. 
امـا کسـانی کـه معتقدنـد رسـانه ها صـدای مـردم 
 انـد، بـه این نـوع مصاحبه هـا ارزش قایل هسـتند. 
کـه  دارنـد  عقیـده  صاحب نظـران  از  دسـته  ایـن 
رسـانه زبـاِن گویـاِی مـردم اسـت و مایکروفـون 
تنهـا بـرای کارشناسـان نیسـت، بلکـه مشـارکِت 
مـردم، بـه برنامـه یـا رسـانه تنـوع می بخشـد و بر 
سیاسـت گذاران تأثیـر دارد. طـرف داراِن مصاحبه با 
مـردم، می گویند که اتهامات ردشـدنی اسـت و در 
مصاحبـۀ صـدای مـردم، حرف های جالـب و نوی 

شـنیده می شـود.
از چالش هـای فـراراهِ مصاحبـۀ صـدای مـردم 
ذکـر کردیـم و اکنـون به صـورِت ُکلـی بایـد 
بگوییـم کـه یکـی از مشـکالت دیگـر، وقـت 
و  تهیـه  بـرای  طـوری  کـه  اسـت؛  زمـان  و 
ویراسـتارِی آن وقـِت کافـی بـه  کار اسـت. از 
طرفـی هـم، اکثر مردمِ عـام از مصاحبـه نمودن 
ثـــبت،  یـا هـــنگام  و  خـودداری می کننـد 
صــداهـای نـامــناسب در عــقِب مـصاحبه 
می آیـد. مصــاحبه شونده گان خــود پرســش 
می کننــد و نشـر مستــقیم آن، خطراِت فراوان 

باشـد.  مزاحمیـن می داشـته  از طـرف 
بـا در نظرداشـت ایـن نـکاِت مثبـت و منفـی، اگر 
بـه مصاحبـۀ صـدای مـردم اقـدام می شـود؛ بایـد 
نخسـت در نظرداشـت که پرسـش مناسب انتخاب 
گـردد. ایـن پرسـش کوتـاه، عام فهـم و موضـوِع 
تیـــم  و  مصاحبه کننـده  تهیه کننـده،  باشـد.  روز 
حتی المقـدر  و  باشـند  هم آهنگـی  در  تـــخنیکی 
سـعی گـردد کـه از مایکروفون هـای جهـت دار  یا 

یک جهتـه اسـتفاده شـود. 
برنامه هـای  بـرای  مـردم  صـدای  مصاحبـۀ  ثبـت 
کافـی  نـور  بیشـتر و  تلویزیونـی، مسـتلزم دقـِت 
بـرای  مناسـب  در محـل اسـت، همچنـان محـل 

اظهارنظـر مـردم در نظـر گرفتـه شـود. 
بـرای ثبـت واکس پـاپ، آن عـده  از مـردم انتخاب 
شـوند که از خبـر، حادثه یا تصمیم متأثر می باشـند 

و نظریـاِت متفاوتی دارند. بـرای رادیو و تلویزیون 
صداهـاِی مناسـب انتخاب و کوشـش شـود که در 
محیـط آرام ثبـت گـردد. بـه همیـن ترتیـب، توجه 
صـورت گیـرد کـه از دخالـِت نیروهـای دولتـی 
عـاری باشـد و بازهم تکـرار می گردد کـه به مردم 
اطمینـان داده شـود کـه مصاحبـۀ آن هـا خطـری 

برای شـان ایجـاد نمی کنـد.

َدمِ دروازه
دروازه   دم  مصاحبـه،  دیگـر  شـیوه های  از  یکـی 
اسـت؛ طوری که سـخنران، کارشـناس یـا یک مقام 
بـرای ابـراز نظـر و یـا اطالع رسـانی در یـک نقطه 
قـرار گرفتـه و حرفـش را بیـان می نمایـد، بـه یک 
یـا دو پرسـش پاسـخ می دهـد و دوبـاره بـه دنبـاِل 

کارش مـی رود. 
ایـن مصاحبـه امـکان دارد کـه بعـد از جلسـۀ مهم 
و یـا پیوسـته دایر شـود و یـا هم در حاالتـی مانند 
پایـان یـک جلسـۀ اسـتماعیه و یـا دادگاه و یـا هم 
در جریـان یـک کنفرانس و نشسـِت مهـِم مقامات 

دولتـی و یـا نهادهـا و شـرکت ها برگـزار گردد.
نقطه یـی کـه خبرنـگاران در آن جمـع می شـوند، 
ژورنالیسـتان  بـا  دیـدار  کـه  جایی سـت  همـان 
صـورت می گیـرد و یـک سـخنگو موضوِع بسـیار 
مهمـی را اعـالن کـرده و یـا هـم در واکنـش بـه 

اظهارنظـر می نمایـد. اعـالن شـده  موضـوِع 
بعضـًا بـه ایـن باورنـد کـه نامـزداِن انتخابات هـا 
زمانـی کـه نتایـج اعالن شـد، به یـک بیانیـۀ کوتاه 
کـه آن را سـخنرانی قبولـی  نام گـذاری کرده اند، به 
چنیـن مصاحبه هایـی مبـادرت می ورزنـد که در آن 
از پیروزی در انتخـــابات امتــنان می نمــایند و یا 
هــم در صـورِت شــکست نتایج آن را می پذیرند.

مناظره و پرسش و پاسخ
انتخاباتـی  مبـارزات  از  جزیـی  مناظـره   اگرچـه 
مصاحبـه  از  نوعـی  را  آن  عده یـی  امـا  می باشـد، 
جریـان  در  کـه  می آورنـد  دلیـل  و  می خواننـد 
مناظـرات انتخاباتـی اگر خبرنگار  یـا مصاحبه کننده 
پاسـخی  و  پرسـش  و  باشـد  حاضریـن  بیـن  در 
صـورت گیـرد، در ایـن صـورت مصاحبـه تلقـی 
می شـود. بنابرایـن در این جـا مناظـره نیـز نوعی از 

مصاحبـه از نـــگاهِ شـکلی ذکـر می گـردد.
بـه همیـن ترتیـب، برخـی از سـخنرانی ها بـه 
سـوال و جوابـی که آن را مختصـراً کیو ایند ای  
می نامنـد، خاتمـه می یابـد کـه اگر این پرسـش 
مطـرح  ژورنالیسـت  یـک  طـرف  از  پاسـخ  و 
شـود، آن را نوعـی از مصاحبه می توان شـمرد.

تقسیم بندی مصاحبه از لحاظ محتوا
از  مصاحبـه  تقسـیم بندی  دربـارۀ  بـاال  بحـث  در 
نـگاه شـکل گفتـه شـد و نیـز بیـان گردیـد کـه 
مصاحبه هـا انـواع گوناگونی دارد کـه مصاحبه هاِی 
رسـانه یی یـک نـوع از آن هـا می باشـد. چـون در 
این جـا بحـِث مـا همیـن مصاحبه هـای رسـانه یی 
رسـانه یی  مصاحبه هـای  تقسـیم بندی  بـه  اسـت، 
از نـگاه محتـوا می پردازیـم کـه رایج تریـن انـواع 
و  تفسـیری  خبـری،  مصاحبه هـای  مصاحبه هـا، 
معلوماتی، احساسـی، سـطحی، عمقی و شخصیتی 
یـا کارنامه یـی می باشـند. اگرچـه عده یـی مفاهیـم 
بیشـتری را درج ایـن نـوع مصاحبه هـا می نماینـد، 
ولـی در این جـا بـه همیـن مختصـر اکتفا می شـود.

مصاحبه های خبری
مصاحبه هـای خبـری، عام تریـن و رایج تریـن نـوع 
مصاحبه هـا از نـگاهِ محتوا بوده که بیشـتر به ارتباِط 
اخبـار داِغ روز صـورت می گیـرد. تهیه کنندۀ برنامه 
بعـد از دریافـت خبـر، بـرای دریافـِت جزییـات یا 
تحلیـِل کارشناسـانه و یـا هـم اتخـاذ موضع گیری،  
بـه این نظـر می شـود که خبـر ایجـاِب مصاحبه را 

می کند.
تهیه کننـده گان و یـا متصدیـاِن صفحـاِت خبری 
بـرای وضاحت بیشـتر و مسـایلی ماننـد تحلیل 
مقابـل  در  اعتـراض  و  واکنـش  کارشناسـانه، 
یـک خبـر بـه مصاحبـه مبـادرت می ورزنـد و 
پـای  کـه  می خواهنـد  مصاحبه کننـده گان  از 
صحبـت مصاحبه شـونده گان بنشـینند و برنامه یا 
گزارشـی را تنـوع یـا وضاحِت بیشـتر بخشـند.
محـور  در  بیشـتر  خبـری  مصاحبـۀ  پرسـش های 
عناصـر خبـر می چرخد و چون در زماِن تـــنگ یا 
مــحدود انــجام مـــی گیرد، به مصاحبه کننده گان 
یـا خــبرنگاران کمتـر وقـت داده می شـود. ایـن 
نـوع مصاحبـه می توانـد در سـاحه یـا فضـای بـاز 
و یـا دفاتـر و همچنـان حضـوری و غیرحضـوری 
انجـام شـود. در این نـوع مصاحبه ها نه تنهـا دربارۀ 
خبـر حـرف می زننـد، بلکـه تحلیـل کارشناسـانه، 
مشـاهدات  هـم  یـا  و  قضـاوت  تصمیم گیـری، 

شـاهداِن عینـی شـامل بـوده می توانـد.
مصاحبه هـای خبـری بـر اسـاس خبرهـای قبلـی 
تهیـه می شـود و اگر به رسـانۀ صوتـی و تصویری 
انجـام شـود، زمـان آن کوتـاه و حـدود دو تـا سـه 
دقیقـه خواهـد بـود کـه فقـط در آن سـه یـا چهار 

سـوال مطرح مــی گردد. 

حــامدعلمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخشبیســتونهم

دو راهِی بزرِگ

 ازدواج
ازدواج گاهی وقت ها شما را بر سِر یک دوراهِی بزرگ قرار می دهد: 

به احساس تان توجه کنید یا خواستۀ خانوادۀتان؟

مخالفِت خانواده در ازدواج
را  یکدیگر  با  ازدواج  قصد  پسری  و  دختر  که  می آید  پیش  بسیار 
دارند اما یکی از خانواده ها یا هر دوِی آن ها مخالفت می کنند. دلیل 
مخالفت، گاهی نپسندیدن فرد و گاهی هم کفو نبودِن خانواده هاست. 
نیستند  مناسب  هم  برای  می کنند  فکر  خانواده ها  دیگر،  عبارت  به 
چنین  در  درنمی آید.  جور  هم  با  چهارچوب های شان  و  قواعد  و 

شرایطی شما هر انتخابی داشته باشید، تبعاتی دارد.
اگر با خانوادۀتان مخالفت کنید و به خواسِت خودتان عمل کنید، 
یک عمر تنش و نارضایتِی خانواده ها را در پی خواهد داشت و اگر 
از عشق تان بگذرید، ممکن است عالوه بر آن که شانس تجربۀ یک 
و  عشق  این  خاطرۀ  با  همیشه  بدهید،  دست  از  را  زنده گی خوب 

نارضایتی از خانوادۀتان زانوِی غم بغل کنید.
 

بعد از ازدواج تغییر می کنیم؟
و  کند  تغییر  ازدواج  از  بعد  می خواهید  او  از  که  کنید  فکر  شاید 
شبیه خانوادۀ شما شود. اما واقعیت این است که بسیاری از اوقات 
مقرراِت  و  تضادها  یا  تفاوت ها  وجود  علت  به  ازدواج  در  ناکامی 
رفتارِی کاماًل متفاوِت افراد و خانواده ها اتفاق می افتد. یعنی قواعد 
خانواده گِی شما و همسرتان به حدی با هم متفاوت است که تحمِل 

آن برای طرِف مقابل امکان پذیر نیست. 
به خانواده یی هستند که  متعلق  از زوجین  ازدواجی هریک  در هر 
فرهنگ، باور، نظام اخالقی و تعاریِف مخصوص به خود را دارند. 
بنابراین این تفاوت ها تا حد زیادی طبیعی است. در کنار این تضادها 
درجۀ انعطاف پذیری و سازگاری زوجین ممکن است بسیار متفاوت 
باشد. اگر به گونه یی باشد که در برابر تغییراتی که الزم است پس 
از ازدواج اعمال کنند بسیار خشک و مقاوم باشند، می توان انتظار 
داشت که زنده گی مشترک شان بیشتر به سمِت ناکامی پیش رود تا 
حل اختالفات و رسیدن به نقطۀ مشترک. بنابراین، می توان مشاهده 
کرد که به هم نزدیک بودِن دو خانواده از نظر ویژه گی های مختلف 
تا چه حد می تواند در موفقیت زنده گی مشترک فرزندان تأثیرگذار 

باشد.

قطع رابطه جواب نمی دهد
آن  تعامل در  از  خانواده یک سیستم عاطفی است و بخش مهمی 
متمرکز بر مسایل عاطفی ست. اگر زوجین به این مسأله توجه الزم را 
نشان ندهند و زنده گی شان را به واسطۀ روابط عاطفی بنا نکنند، این 
امر موجب ازخودبیگانه گی آن ها و در نتیجه همدلی های غیرصادقانه 
در روابط بین آن ها می شود که در آخر یا به بروز طالِق عاطفی و 
یا ازهم پاشیده گی بنیان خانوادۀ تازه شکل گرفتۀشان منجر می شود.

 
بی خیاِل دوست داشتن شویم؟

از سوی دیگر مسألۀ دوست داشتن و عشق و عالقه میان همسران 
را نیز نباید کم اهمیت پنداشت، با توجه به این که اولین نشانه های 
این عالقه از همان جلسات ابتدایی خواستگاری دیده می شود. الزم 
است به هر دوی این نکات به دقت توجه کنید. الزم است فردی 
را که با او ازدواج می کنید، یک بار از نظر منطقی و یک بار دیگر 
از لحاظ احساسی و عاطفی بررسی کنید. گاهی ممکن است آنچه 
احساس تان به شما می گوید با آنچه عقل تان می گوید متفاوت باشد. 

ولی در نهایت اعتماد به هر دوی آن ها الزم است. 
احساس تان را تا جایی دنبال کنید که عقل و منطق تان آن را تأیید 
بلکه  نفر نیست،  پیوند دو  تنها  ازدواج،  نکنید که  می کند. فراموش 
پیوند دو خانواده است و اگر خانوادۀ شما همسر آیندۀتان را نپذیرد، 
به طور قطع حتا در صورت ازدواج با آن فرد روابط شما با خانوادۀتان 

دچار مشکالت اساسی خواهد شد.
منبع: خـراسان
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برایتهیهوویراستارِیآنوقِت
کافیبهکاراست.ازطرفیهم،اکثر
مردِمعامازمصاحبهنمودنخودداری
میکنندویاهــنگامثــبت،صــداهـای
نـامـناسبدرعــقِبمـصاحبهمیآید.
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میکننـدونشرمستـقیمآن،خطراِت
فراوانازطرفمزاحمینمیداشته
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هویت  نظرداشِت  در  با  اسالمی  حکومت  تأسیس  آیا 
ملی-کشوری ممکن و معقول است؟

امپراتوری  تأسیس  از  افغانستان،  معاصِر  تاریخ  در 
حکومِت  شاهد  بدین سو،  ابدالی)1747م(  احمدشاه 
مبتنی بر هویت ملی نبوده ایم؛ اما دو بار تجربۀ حکومِت 
اسالمی  حکومت  گذاشته ایم؛  سر  پشِت  را  اسالمی 
مجاهدین که بر مبنای ارزش های کشوری و مشروعیِت 
حکومت  و  بود  استوار  حل وعقد  اهل  شورای  دینِی 
نهایتًا استبدادِی دینی طالبان. این دو تجربه، تفاوت های 
را  مجاهدین  حکومت  پیروزی  داشتند؛  بسیار  ماهوِی 
قبیله گرایان شکسِت پشتون ها تلقی کردند اما حکومِت 
قرار  جماعت  این  از  بسیاری  حمایِت  مورد  طالبان 

گرفت.  
باری، نخست از همه باید منظورمان از »هویت ملی« را 

روشن کنیم تا محتوای بحث مفتوح گردد. 
وی  تعلِق  احساِس  یا  فرد  یک  هویِت  ملی،  هویت 
هم  یا   . است27  ملت  یک  یا  دولت  یک  به  نسبت 
ادراِک  یا  احساس  ملی،  هویت  گفت:  می توان 
علی رغِم  منسجم  مجموعۀ  یک  عنوان  به  ملت  یک 
مذهبی  و  قومی  زبانی،  فرهنگی،  سنتی،  تفاوت های 
می باشد. با توجه به تعریِف فوق از هویت ملی، هرگز 
بر اساس پژوهش  نداشته ایم. چه  چنین تجربه یی را 
کیفی و چه پژوهش کمی، نمی توان به اثباِت وجود 
افغانستان  چنین دولت یا حکومتی در تاریخ معاصرِ 
افغانستان  در  حکومت ها  همیشه  یازید.  دست 
غیرملی، مستبد و غیرعادالنه بوده اند. یکی از مواردی 
که وحدت  ِملی را انعکاس می دهد و فرصِت خوبی 
توزیع  است،  ملی  هویِت  چتر  در  شدن  ملت  برای 
و  پایه  عادالنۀ قدرِت سیاسی است؛ قدرِت سیاسی 
اساِس توزیع سایر منابع موجود در یک کشور است؛ 
چون توزیع عادالنۀ قدرت است که به افراد جامعه 
فراهم  را  منابع  سایر  و  ثروت  از  استفاده  صالحیِت 
تاریخ  می کند؛ ورنه ندای حکومت ملی چنانچه در 
بیش  بی مدعایی  ادعاِی  شاهدیم،  افغانستان  معاصر 
نیست. از سوی دیگر، تجربۀ حکومت دینی ابزاری 
بوده است در جهت تحقق اهداِف ناملی و مشروعیت 
نمونۀ  طالبان  فاشیستی.  عملکردهای  به  بخشیدن 
خوِب مورد مطالعه در هر دو مورد اند؛ هم حکومت 
اسالمی و هم هویت ملی. در حقیقت دین یا حکومت 
دینی برای طالبان در حکِم ابزار بوده تا بر اساِس آن 
تصفیۀ قومی را به راه انداخته و ناملی ترین حکومت 

را به وجود بیاورند.  
اکنون با این پیش درآمد و تجربۀ تلخ تاریخی، از نبود 
حکومت  تأسیس  و  ملی  هویت  بر  مبتنی  حکومت 
اسالمِی معطوف به آینده، چه امیدی می توان داشت؟ ما 
به گونۀ مفصل ریشه های حکومت های اسالمی  تقریبًا 
را، تا جای ممکن در متون شرع، بررسی کردیم؛ چنان که 
دیدیم هیچ ُمدِل خاصی در دست نیست که بر اساس 
آن به حکومت خالِص دینی شکل داد؛ به ویژه در آستانۀ 
کشورهای  سایر  هم  و  افغانستان  هم  که  ام   21 قرن 
اسم حکومت  به  گروه هایی  از وجود  غربی،  و  شرقی 
اسالمی )داعش( و خشونت های بی پایاِن آنان در رنج 
اسالمی،  حکومت  از  زدن  دم  موقع،  این  در  پس  اند. 
سراسر به نفع گروه هاِی تندرو است که سالح به دست و 
تشنۀ تصفیه حساب با ملت و مخالفین فکری و سیاسِی 
ایجاد  برای  در حاِل حاضر  نوع کوشش  اند. هر  خود 
حکومت دینی، که هیچ نوع پایگاه شرعی هم ندارد، به 
نفع این گروه ها خواهد بود. باری، هویت کشوری نیز 
هویِت اسالمی است؛ زیرا مجاهدین خود را طرف دارِ 
پسوند  به  وابسته  را  خود  هویِت  و  اسالمی  حکومت 
اسالمیت،  و  اسالمی  دیگر،  از سوی  می دانند.  اسالمی 
تنها ارزِش فراملی یی است که تمام مردم افغانستان در آن 
سهیم اند؛ اما نمی توان چنین برداشت کرد که همۀ مردم 
بالمانع، خواهاِن استقرار و تأسیس حکومت اسالمی با 
ُمدل مورد نظر مجاهدین اند؛ زیرا تنها اسالم گرایان در 
اما می توان حکومت  اند.  برپایی چنین حکومتی  صدد 
واقعًا ملی را تأسیس کرد، مشروط به پذیرِش یک سری 
از پیش فرض های انسانی و اخالقی و دموکراتیک. مهم 
بنیادگرایی  از همه، در حال حاضر دو مانع بزرگ؛  تر 
دوم  و  گرفته  نشانه  را  کابل  دانشگاه  حتا  که  مذهبی 
فاشیسم قومی و دعواِی برادر بزرگ، بر سر راه ایجاد 
حکومت مبتنی بر هویت ملی قرار گرفته است. اگر این 

موانع رفع گردند، ما می توانیم هم ارزش های اسالمی 
مانند تأکید بر عدالت، صلح، کمک به فقرا، انجام شعایر 
اسالمی در سایۀ امن، به صحنه آورن اخالق نبوی در 
سیاست و حکومت، و هم ارزش های متعالی و عقالنِی 
معطوف به سعادت آدمی و دین فاضله و مدینۀ فاضله 
و ارزش های انسانی و بشری مورد نظر جامعۀ سیاسی 
فارابی، از جمله فضایل نظری، فضایل فکری، فضایل 
در  را  فارابی(  )اردکانی،  عملی21  فضایل  و  اخالقی 
فرض  بدون  دموکراتیک،  حکومت داری  شکِل  یک 
نظر  مد  مالعمری،  امارِت  یا  اسالمی  حکومت  وجود 
داشته باشیم و  در راه تأسیِس آن بکوشیم. ما به چنین 
نیـاز  می نامم،  را »حکومت خرد«  آن  که من  حکومتی 
ُممثل هویت ملی  از یک طرف می تواند  جدی داریم؛ 
را  اسالمی  ارزش های  از طرف دیگر همچنان  باشد و 
می توان در چنین دموکراسی مبتنی بر فضایِل چهارگانه 
نباید از یاد ببریم که گرِگ دیگری نیز در  تمثیل کرد. 
کمین خفته است: منظورم وجود فعالیت های تیوریِک 
حزب التحریر و فعالیت های مسلحانۀ داعش و طالبان 
است. هر دو ما را تهدید می کنند و آیندۀ ما خوا ناخواه 
پُرچالش خواهد بود. حزب التحریر، جهان اسالمی را 
دارالکفر می خواند که افغانستان نیز شامل آن است و با 
فعالیت های فرهنگِی ضمنِی جدی در پی ایجاد خالفت 
است و آنچه ما به آن ارزش می گوییم، نزد آنان کفر و 
»نظام  کفر« است. داعش نیز چالشی جدی تر از تحریر 
است؛ داعش نه تنها به خشونت و کشتار جمعی عالقه 
دارد، بل ارزش های هویِت ملی را نیز صدمه می زند. به 
طور نمونه، شهرونداِن اهل تشیع در کشور ما زنده گی 
می کنند، درحالی که داعش هیچ گونه مدارا در برابر سایر 
نحله هایی مذهبی ندارد و آن ها را مسلمان نمی داند28. 
ایجاد  و  فاشیست ها  از جانب  کنار سایر چالش ها،  در 
حکومت بر محور قومیت، چالش های دیگری نیز داریم 
که باید چشم به راهِ مواجهۀ فکری با آن باشیم. چالش 
اخالقی نیز دامن گیِر جامعۀ ماست و این چالش فراگیر 
و مهلک است. نمی توان قبل از یک پژوهش دقیق کمی، 
قایل به رابطۀ مستقیم بین حکومت اسالمی، حکومت 
مبتنی بر هویت ملی و چالش اخالقی شد؛ زیرا چالش 
و  افزایش  احتمال  و  است  مستقل  پدیده یی  اخالقی 
کاهِش آن با مدل های حکومت داری، محِل بحث است. 
به تعیبر قرآن کریم، در مسأله حل چالش اخالقی، باید 

مصمم به تغییِر خود شویم تا راه حل آن فراهم گردد.

پس ُگفتـار
چنانچه در این مقال اشارت رفت، ما با سه چالِش عمده 

مواجه هستیم:
-  چالش سیاسی )شامل فاشیسم قومی، مدل حکومتی، 

چالش هویتی(
-  چالش بنیادگرایانه )از ناحیۀ بنیادگرایانی چون داعش 

و طالبان(
متبلور  اداری  فساد  در  بیشتر  )که  اخالقی  چالش    -

است(.
مسأله  به  را  حاضر  مقاِل  بخش  بیشترین  آگاهانه  ما 
مسأله  تا  دادیم،  اختصاص  اسالمی  حکومِت  تأسیس 
حکومت های  همین  زیرا  ملی-کشوری؛  هویت 
به اصطالح اسالمِی شبیه طالبان است که هم بنیادگرایی 
مداراگریز را بنیاد نهاده و هم با ابزار قرار دادن حکومِت 
است.  بوده  قومی  فاشیسِم  ممثل  بزرگ ترین  اسالمی، 
سیاسی  فلسفۀ  در  اخالقی  مفاهیم  از  یکی  که  عدالت 
است، از ناحیۀ بنیادگرایی طالبانی بیشترین ضربات را 

متحمل شده است. 
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انسان  خامی  مصادیق  از  یکی  می برد. 
خودی  ظرفیت  و  دایره  کوچکی  همانا 
خود  می تواند  تا  خام  انسان  است.  او 
و  تنگ  گرایش های  و  هویت ها  در  را 
جا  همین  از  و  می سازد  محدود  کوچک 
است که ضریب ازخودبیگانه های او هم 
از  مثاًل خارج  انسانی  چنین  می رود.  باال 
محدوده خانواده خود احساس بیگانه گی 
می کند، غیر قوم خود را بیگانه می یابد، با 
کسانی که عین دین و مذهب را ندارند، 
برابر  در  می برد،  رنج  غربت  حس  از 
می کند  دشمنی  احساس  دیگران  فرهنگ 
کوچک  خودی  الک  در  سرانجام  و 
خویش در برابر هرچه به او تعلق ندارد، 
دید منفی می داشته باشد و خوبی دیگران 
را چون از خودش نیست، هضم نمی کند 
و این سبب می شود تا ضریب اُنس او به 

زنده گی خیلی ناچیز شود.
معادله  معکوس  که  است  حالی  در  این 
باال را انسان پُخته گویند. انسان مثل هر 
موجود دیگری تابع قانون تکامل است و 
بینش  بستر  انسان،  تکامل  عرصه  بهترین 
اخالق  و  روح  به  که  است  او  تجربه  و 
اندازه که  انسان تا هر  نیز پیوند دارد.  او 
از قید »خود«های کوچک فارغ می شود، 
او  شخصیت  محدوده  و  خود  دامنه 
وسعت می گیرد و به همان اندازه جوهر 
می کند.  پیدا  تکامل  او  اخالق  و  بینش 
قید  از  انسان  رهایی  برآیند  مهم ترین 

به  رسیدن  کوچک،  »خود«های  بند  و 
خویشتن  باید  آدمی  است.  انسانیت  مرز 
کند  جست وجو  »انسانیت«  در  را  خود 
که همه انسان ها را در قلمرو خود جمع 
وسعت  به  اندیشه  مرتبه  در  است.  کرده 
مطلوب  انسانیت است که آدمی به خودِ 
خویش می رسد و از آن پس می تواند مرز 

ازخودبیگانه گی واقعی را حدس بزند.
خویش  انسانی  خودِ  فراخنای  در  انسان 
بسیار  با  و  دارد  زیادی  پرواز  مجال 
بماهو  انسان  به  متعلق  که  چیزهایی 
و  نمی کند  بیگانه گی  احساس  اند،  انسان 
خوبی و زشتی در آن چیزها را به اساس 
نه  می سنجد،  اشیاء  ذاتی  قبح  و  ُحسن 
تعلق  محدوده های  و  حوزه ها  مبنای  بر 
انسان  نگاه  طرز  که  است  جا  این  آن ها. 
یا  و  غرب  تمدن  و  تاریخ  به  شرقی 
تاریخ و تمدن  به  انسان غربی  نگاه  طرز 
دگم اندیش  و  خام  انسان  یک  از  شرق، 
دوراندیش  و  پخته  انسان  تا  متعصب  و 
تاریخ  در  اولی  می کند.  فرق  مثبت گرا  و 
و  نمی بیند  ُحسنی  مقابل  طرف  تمدن  و 
با  بیگانه گی  تکلیف خود را در احساس 
دومی  که  حالی  در  می سازد،  روشن  آن 
همه را از خود می داند و ِصرف بر اساس 
قضاوت  آن  مورد  در  شر  و  خیر  جوهر 
می کند. در چنین نگاهی، داده های شرق 
و غرب، همه متعلق به انسان اند و انسان 

با خودش بیگانه نیست.
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شماری از نماینده گان مجلس و آگاهان نظامی گفته های 
کرده  تلقی  افغانستان  مردم  به  توهین  را  ترامپ  اخیر 
تروریسم  بردن  بین  از  خواهان  امریکا  اگر  می گویند، 
آی.اس.آی  که  را  طالبان  اصلی  ریشه های  باید  است، 
نقشۀ  از  را  افغانستان  اینکه  نه  کند  نابود  پاکستان است، 

جهان محو بسازد.
بااین حال، ارگ در اعالمیه خواستار توضیحات در مورد 

اظهارات دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا شده است.
دونالد ترامپ دوشنبه 31 سرطان در دیدار با عمران خان 
نخست وزیر پاکستان در واشنگتن در خصوص استراتژی 
بخواهد در  امریکا  اگر  که  افغانستان گفت  در  کشورش 
جنگ با افغانستان در ظرف یک هفته پیروز خواهد شد.

آقای ترامپ در مورد نحوه دستیابی به این پیروزی گفت: 
ممکن  افغانستان  بکشم.  را  نفر  میلیون  ده  »نمی خواهم 

راه  آن  نمی خواهم  شود.  محو  روزگار  صفحه  از  است 
را بروم.«

بمب  بزرگترین  کشورش  که  بود  گفته  ترامپ  آقای 
که  افزود  و  است  انداخته  افغانستان  در  را  غیرهسته ای 
به  کشور  آن  در  جنگ  پایان  برای  امریکا  نیست  نیازی 

چنان راهی برود.
گفته های ترامپ واکنش های زیادی در پی داشته است. 
ترامپ  اظهارات  مورد  در  توضیح  خواستار  ارگ  

شده است.
اسالمی  جمهوری  »دولت  که  آمده  ارگ  اعالمیه  در 

افغانستان« با درنظرداشت روابط همه جانبه میان دو دولت 
همکار از مجرای دیپلوماتیک و دولتی خواهان صراحت 
اظهارات  مورد  در  واشنگتن  جانب  از  توضیحات  و 

رییس جمهور ترامپ با صدراعظم پاکستان است.
در اعالمیۀ ارگ آمده است، افغانستان یکی از »کهن ترین 
از  تاریخ  طول  در  که  است  دنیا  دولت های«   - ملت 
به  افغانستان  ملت  است.  کرده  عبور  متعدد  بحران های 
را  خویش  سرنوشت  تعیین  اجازه  خارجی  قدرت  هیچ 

نداده و نخواهد داد.
در این اعالمیه تذکر یافته است که شراکت و همکاری 
افغانستان با جهان و به خصوص با ایاالت متحده امریکا 
بر مبنای منافع متقابل و احترام متقابل است، اما سرنوشت 
بدون  خارجی  دول  سران  جلسات  در  کشور  اساسی 

حضور زعامت افغانستانی ها تعیین شده نمی تواند. 
سخنان  نماینده گان  مجلس  عضو  مجروح  فاروق  غالم 
ترامپ را توهین به مردم افغانستان تلقی کرده می گوید، 
بیرون  افغانستان  از  را  طالبان  هزار  نتوانست  که  ترامپی 
کند، اکنون ادعا دارد که افغانستان را از نقشه جهان حذف 

می کند.
گفت:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  مجروح  آقای 
که  بگوید  دنیا  به  می خواهد  اظهارات  چنین  با  ترامپ 

امریکا در افغانستان شکست نخورده است.
میان  مشکالتی  نشان گر  ترامپ  سخنان  کرد،  تأکید  او 
ما  تا جایی که  امریکا است، زیرا  افغانستان و  حکومت 
امریکا خوب است و  میان طالبان و  اطالع داریم رابطه 

مذاکرات بین شان به خوبی به پیش می رود.

نمایی  قدرت  یک سو  از  می خواست  ترامپ  افزود،  او 
با ریاست  بیان گر مشکالت ترامپ  کند و از سوی هم، 
حکومت وحدت ملی است، زیرا امریکا حاضر نشد به 
از  را  الزم  حمایت  و  بپردازد  پول  افغانستان  انتخابات 
به  اقدامات  این  تمامی  نکرد.  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
معنای سرخورده گی ترامپ از حکومت افغانستان است.

قرار  کرد،  نشان  خاطر  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
مذاکرات میان طالبان و امریکا به دور هشتم برود و این 
میان  توافقات  نشان دهندۀ  هشتم  دور  به  مذاکرات  رفتن 

امریکا و طالبان است.
که   است  باور  این  به  نظامی  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل  اما 
هدف ترامپ از سخنان اخیرش نابودی طالبان است، اما 
اگر به راستی امریکا خواهان از بین بردن تروریسم است، 
آی.اس.آی  و  پاکستان  که  را  آنان  اصلی  ریشه های  باید 
است، نابود کند نه اینکه افغانستان را از نقشه جهان محو 

بسازد.
گفت،  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  امرخیل  جنرال 
طالبان بسیار قدرت مند نیستند، اما حامیان آنان قدرت مند 
هستند، پس اگر امریکا صداقت در امر مبارزه با تروریسم 

دارد، باید حامیان طالبان را از ریشه بخشکاند.
کشته  افغانستان  بچۀ  جنگ  در  امرخیل،  جنرال  باور  به 
مردم  این  می شود  ویران  افغانستان  مردم  خانۀ  می  شود، 
هستند که آسیب می بیند نه امریکایی ها، اما اگر امریکا به 
راستی صداقت داشته باشد و بخواهد تروریسم را نابود 
کند، نابودی طالبان برای امریکایی ها کار بسیار مشکلی 

نیست.

در  وقتی  که  نمی افتد  اتفاق  کم 
جوانب  به  اشاراتی  خود  نوشته های 
مثبت در تاریخ و تمدن غرب می کنیم، 
کسانی این را به حساب خودباخته گی 
می گیرند.  ما  ازخودبیگانه گی  یا  و 
اخیر  مطلب  نقد  در  عزیزی  دوست 
فیلسوف«- »حکومت  به  راجع  بنده 
پیشین  شماره های  در  نوشته  این 
روزنامۀ ماندگار منتشر شده است-، از 
همین منظر وارد بحث شد و نوشته ام 
من  خودبیگانه گی  از  آشکار  نشان  را 
تلقی  غرب  تمدن  و  تاریخ  برابر  در 
پا  هم  این  از  دیگری  کسان  کرد. 
فراتر نهاده، همه این مباحث را رنگ 
استشراق زدند و بر روال معمول از ما 
برده گان مستشرقین درست کردند که 
حتا نسبت ما به وصف دین را غلط 
را  ما  غیرمستقیم  و خالصه  انگاشتند 
تکفیر کردند؛ چون نفی یک وصف از 
کسی موجب اثبات نقیض آن بر وی 

می شود: »الکنایۀ أبلغ من الصریح«.
آدم هر نقدی را می تواند تحمل کند 
نیش  در  تکفیر  زهر  که  نقدی  جز 
به  به تصریح و چه  دارد. تکفیر، چه 
کنایه، زهر قاتل است که صاحب آن 
که  می سازد  عقرب  از  خطرناک تر  را 
می زند،  نیش  کین  پی  از  نه  چه بسا 
است.  این  طبیعتش  مقتضای  بلکه 
هر  دین،  نظر خود  از  اما  تکفیر  زهر 
خود  هم  می دهد؛  رنج  را  طرف  دو 
گزنده و هم قربانی را. تکلیف قربانی 
تیغ  با  زبان  زخم  که  است  روشن 
تکفیر می خورد و هر زخمی آسان تر 
اما عقرب تکفیر  از زخم زبان است، 

نظر  نیش می زند؛ چراکه  نیز  به خود 
نسبت دادن  پیامبر،  از  حدیثی  مفاد  به 
تیر  مثابه پرتاب یک  به  به کسی  کفر 
دنبال  به  که  است  هوا  در  جادویی 
هدف می گردد و چون او را در طرف 
به  و  برمی گردد  الجرم  نیافت،  مقابل 

سینه پرتاب کننده اش می نشیند.
نقد  جمع  در  نه  تکفیر  ازین رو، 
باشد و  داشته  پاسخ  ارزش  تا  می آید 
نه یک امر اخالقی است که بتوان به 
قصه  می ماند  داد.  قیمت  آن  صاحب 
پاسخ  به  اشارتی  در  ازخودبیگانه گی! 
آن دوست گفتم که سخن در وصف 
غرب،  تمدن  و  تاریخ  مثبت  جوانب 
خصوصًا سرشت و سرنوشت فلسفه 
ما  ازخودبیگانه گی  نشان  جا،  آن  در 
که  است  امر  این  قرینه  بلکه  نیست، 
توضیح  است.  بزرگ  نسبتًا  ما  »خود« 
مرتبه  هردو  در  انسان  این که  مطلب 
از  که  اندازه  هر  به  گروهی  و  فردی 
رها  کوچک  »خود«های  بند  و  قید 
او  بیگانه گی های  محدوده  می شود، 
فروکش می کند و  آن  موازات  به  هم 
دایره خودی او بزرگ تر می شود. این 
دقیقًا همان مطلبی است که موالنا به 

آن اشاره کرده است:
سخت گیری و تعصب خامی است

تا جنینی کار خون آشامی است
باشد،  خام  که  اندازه  هر  به  انسان 
سخت گیری  و  تعصب  آفت  دچار 
حتا  و  می شود  دیگران  و  خود  بر 
خدا را مثل خود فکر می کند و او را 
انگار  که  می سازد  خویش  مزاج  تابع 
از دغدغه های کوچک و حقیری رنج 

ازخود
بیگانه گی

اعضایمجلسوآگاهان:

امریکا راجع به افغانستان صداقت ندارد

مراجعۀ 60 درصد مردم 
به شفاخانه های خصوصی

مسـووالن وزارت صحـت امـروز در برنامـۀ 
»پالن اسـتراتژیک سـکتور خصوصی صحت 
و جـواز دهی سـکتور خصوصـی« می گویند، 
بـه هـر اندازه یی کـه شـفاخانه های خصوصی 
در کشـور رشـد کند به همان میـزان، مراجعۀ 
بیمـاران بـه خـارج از کشـور بـرای درمـان 

می یابد. کاهـش 
سـکتورهای  همـکاری  آنـان،  گفتـۀ  بـه 
خصوصـی بـا سـکتور دولتـی سـبب بهبـود 
کیفیـت خدمات درمانـی و رفع نیازمندی های 

می شـود. بیمـاران 
عبدالقدیـر قدیـر جان، رییس پالیسـی و پالن 
وزارت صحـت می گوید، براسـاس مطالعات 
اخیـر، 60 درصـد از مـردم افغانسـتان تمایـل 
سـکتور  از  را  درمانـی  خدمـات  دارنـد 

خصوصـی دریافـت کننـد.
فیروزالدیـن فیـروز، وزیـر صحـت می گوید، 
بیش تـر خدمـات درمانـی سـکتور خصوصی 
صحـت  وزارت  کـه  بخش هایی سـت  در 
نتوانسـته ایـن خدمـات را بـه مـردم عرضـه 

. کند
هزینه هـای  وزارت صحـت،  آمـار  براسـاس 
جریـان  در  کشـور  از  بیـرون  در  درمـان 
سـال های گذشـته حدود 250 تـا 270 میلیون 
فعالیـت  افزایـش  بـا  کـه  اسـت  بـوده  دالـر 
سـکتور خصوصـی در زمینـۀ صحـت، ایـن 
رقـم بـه  60 تا 70 میلیـون دالر کاهـش یافته 

. ست ا

عبداالحدهادف

ناجیهنوری
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انواع  دیگر  تمام  از  غیر  البته  ــ  حکومت  نوع  بدترین 
است.  روبه رو  فزاینده ای  مشکالت  با  ــ  حکومت ها 
چهار مورخ نامدار آینده ی این نوع حکومت  را بررسی 

کرده اند.  

 دموکراسی  آتنی هنوز متحقق نشده است
ادیث هال، استاد ادبیات یونان و روم باستان در کینگز 
کالج لندن و نویسندۀ راه و رسم ارسطو: چطور حکمت 
)انتشارات  دهد  تغییر  را  شما  زنده گی  می تواند  باستان 

بادلی ِهد، 2018(
دموکراسی یی که می شناسیم سست و ضعیف شده است. 
در نظام حکومتِی ما، نقش مردم تنها این  است که هر 
که  خود  نماینده گان  انتخاب  برای  یک بار  سال  چند 
پای صندوق های  تعیین شده اند،  احزاب سیاسی  توسط 
رأی می روند. بر اساس یکی از اصول دموکراسی، یک 
عضو پارلمان مجبور نیست که نظرات انتخاب کننده گان 
ادموند  این اصل مدیون  اعتبار  نماینده گی کند.  را  خود 
برک است که در سال 1774 به رأی  دهنده گان بریستول 
گفت »شما در واقع یک نفر انتخاب کرده اید؛ اما پس از 
این انتخاب، او عضو بریستول نیست بلکه عضو پارلمان 

است.«
ما،  انتخابات-محور  دموکراسی های  در  )دموس(،  مردم 
با  این مغایر  از قدرت اجرایی )کراتوس( بی بهره اند، و 
در  ما  است.  دموکراسی  دربارۀ  باستان  یونانیان  دیدگاه 
»شورای اجرایی ملی« نمی توانیم مستقیمًا دربارۀ شروع 
جنگ رأی دهیم، اما ــ اگر کمتر از 60 سال داریم ــ 
انتظار می رود که بجنگیم. همۀ ما آن قدر آموزش  ما  از 
ندیده ایم که یک سال عضو »شورای کشور« شویم و به 
گردآوری اطالعات و رایزنی درباره ی مسایلی بپردازیم 
که به این شورا ارجاع می شود. ما هر سال قضات خود را 
برنمی گزینیم و آنها را مجبور به پاسخگویی نمی کنیم. از 
طرف دیگر، زنان و بردگان را از رأی دادن منع نمی کنیم.
گوناگونی  بحران های  با  ما  ابداعِی  دموکراسی های 
رسانه های  در  شرارت بار  پروپاگانداهای  هستند.  مواجه 
اجتماعی، به اندازۀ نامعلومی در نتایج انتخابات مداخله 
به  نسبت  بی سابقه  شکلی  به  رأی دهنده گان  و  می کنند 

سیاست مداران احساس بیگانگی می کنند.
انتخاب می کنند که  را  از رأی دهنده گان رهبرانی  برخی 
به طور نظام مندی حقوق محدود شهروندان را بیش از 
پیش کاهش می دهند. بریتانیا در وضعیت آشفته یی به سر 
دموکراسِی  موجود  وضع  نخست وزیر  یک  زیرا  می برد 
نماینده گی محور را به هم زد تا برگزاری یک همه پرسی 
را اعالم کند چون  نمی توانست حزب خودش را کنترل 

کند؛ جانشین او نمی تواند کابینه اش را کنترل کند.
اینها بدین معنا است که دموکراسِی کنونی محتاج اصالح 
و تقویت است. اما آرمان دموکراسی آن طور که آبراهام 
لینکلن در نطق خود در گتیسبورگ گفت، »خودگردانی 
مردم  همه ی  برای  مردم  همۀ  توسط  مردم  همۀ  مستقیم 
است«. بی تردید، دوران این آرمان به سر نرسیده است. 
دموکراسی آتنِی باستان ایده یی است که هرگز در طول 

تاریخ متحقق نشده است.
 

برای  محکمی  دالیل  اما  است  فشار  زیر  دموکراسی 
امیدواری وجود دارد

فیلیپ کانلیف، مدرس ارشد سیاست  و روابط بین الملل 
در دانشگاه کنت. 

بی تردید  اما  نرسیده  سر  به  دموکراسی  دوران  هنوز 
گرفته  قرار  شدیدی  فشارهای  تحت  جهان  سراسر  در 
است. اقتدارگرایی در کشورهای قدرت مند، مثل روسیه 
باشد  این  مهم تر  مسألۀ  شاید  اما  آورده  دوام  چین،  و 
دیرپاترین  در  دموکراتیک  توده یی  سیاست   چطور  که 
در  است.  افتاده  تقال  به  جهان  لیبرال  دموکراسی های 
امپریالیسم  به  هجدهمی  قرن  مشروطۀ  نظام  امریکا، 
قرن  فشار سیاست های  تبدیل شده که تحت  جهانی یی 
حزب  و  ترامپ  دولت  است.  گرفته  قرار  بیست ویکم 
جمهوری خواه هم به طور فزاینده یی به مأمن و ملجأ های 
غیرانتخابِی نظام امریکا متکی است: مجمع گزیننده گان، 
دموکرات  اپوزیسیون  دیگر،  از سوی  عالی.  دیوان  سنا، 

هم به قوای غیرانتخابی دل بسته و امیدوار است 
که نهادهای امنیتِی دولت پنهان، نهادهای قضایی 
و تحقیق و تفحص ها رییس جمهور را از قدرت 

سرنگون کند.
پلیس  ماه  شش  مکرون  امانوئل  فرانسه،  در 
ضدشورش را در خیابان های پاریس به صف کرد 
تا تظاهرات را در هم بشکند، تظاهراتی ناشی از 
وضع محدودیت های فراملی بر هزینه های عمومِی 
مسایل  دیگر  اندازۀ  به  که  مسأله،  آخرین  دولت. 
اهمیت دارد، این است که دموکراسی در بریتانیا 
با مشکالت شدیدی مواجه شده، از جمله به دلیل 
اکثریت  خواستۀ  اجرای  در  وست مینستر  ناتوانی 
در  اروپا  اتحادیۀ  از  خروج  همه پرسِی  در  مردم 
فزایندۀ  آشکارا  دشمنی  همچنین  و   2016 سال 
طبقات حرفه ای لیبرال بریتانیا با خودِ دموکراسی.

برای  محکمی  دالیل  موارد،  این  همۀ  به رغم 
نمونۀ  چشم گیرترین  دارد.  وجود  امیدواری 
و  الجزایر  در  مردم  فزایندۀ  تظاهرات  دالیل  این 
نیروهای  تنها  نه  تظاهرکننده گان  است.  سودان 
تا  کرده اند  مجبور  را  نظامی  امنیتِی حکومت های 
به خواستۀ مردم تن در دهند بلکه مواظب اند که 
مبادا حکومت خواسته های مردم را نقش بر آب 
کنند. در هر دو کشور، معترضان شعارنوشته هایی 
»سناریوی  تکرار  به  نسبت  که  می کنند  حمل  را 
مصری« هشدار می دهد، کشوری که حاکم مستبد 
آن، حسنی مبارک، جای خود را به رییس جمهور 
وجود  با  داد.  سیسی،  عبدالفتاح  مصر،  فعلی 
تحت  توده ای  دموکراسی   که  واقعیت  این  این، 
نرفته  بین  از  هنوز  که  می دهد  نشان  است  فشار 
و حتا ممکن است پس از غلبه بر این چالش ها 

نیرومندتر از پیش به صحنه بازگردد.
 

ما ناگهان از کابوس بیدار نمی شویم
مایکل برلی، استاد روابط بین الملل در مدرسه ی 

علوم اقتصادی لندن
فعالیت  در حال  دوباره  نامطلوب  افراد  از  برخی 
و  ایتالیا  لهستان،  آلمان،  در  فقط  نه  هستند، 
فراسوی  در  به شیوه یی سازمان یافته  بلکه  اسپانیا 
تالش های  فقط  منظورم  بین المللی.  مرزهای 
نیست  بنن  استیو  جنبش  طریق  از  صورت گرفته 
در  را  راستی  آموزشی دست  آکادمی  که یک  ــ 
راه اندازی  ایتالیایی  قدیمی  صومعه های  از  یکی 
ماتئو  لیگا،  حزب  رهبر  تالش های  یا  ــ  کرد 
پوپولیستی  فراکسیون  یک  ایجاد  برای  سالوینی، 
اروپا.  پارلمان  در  نئوفاشیستی  ملی گرای 
را  خود  بودجۀ  نیست  معلوم  که  وبسایت هایی 
نظریه های  تغذیۀ  منبع  می کنند،  تأمین  چطور 
خبرگزاری های  پوتینِی  دروغ های  و  توطئه 
تفرقه  میان رأی دهنده گان  که  ملی هستند  آنالین 
رژیم  علیه  تظاهرات کننده گان  تصاویر  می آفریند. 
به شورش  اپریل گذشته  در  الجزایر  در  بوتفلیقه 
این  انجامید.  فرانسه  مسلمان نشین  محله های  در 
تصاویر سپس مجدداً در پروپاگاندای حزب »نظر« 
در  بدتر،  همه  از  شد.  ظاهر  اسپانیا  انتخابات  در 
می توانند  خارجی  غیرشفاف  بودجه های  امریکا، 
با حمایت از تبلیغات »ارزش محور« به انتخابات 

ملی راه پیدا کنند. این که این »ارزش ها« شامل حمله 
این  از  و  همجنس گرایان  ازدواج  فمینیست ها،  به 
دست می شود به این معناست که به طور ضمنی به 

احزاب حامِی چنین رویکردهایی کمک می کنند. 
بسیاری از دموکراسی ها شاهد طغیان پوپولیست های 
که  هستند  نابرابری یی  و  فساد  علیه  ناسیونالیست 
است.  آن شده  لیبرالیسم فن ساالرانۀ جهانی موجب 
)مثل  هستند   اشراف ساالر  پوپولیست ها  از  بسیاری 
اولدنبورگ(  دوشس  آلمان«،  برای  »آلترناتیو  رهبر 
در  اما  ترامپ(.  )مشخصًا  شورشی  توانگرساالر  یا 
استفاده از گفتمان خشم آلود و اخالق زدۀ تودۀ مردم 
)کم سواد( مهارت دارند، مردمی که احساس حقارت 
و عقب مانده گی می کنند، در دنیایی که  43 درصد از 
کم درآمدترین افراد، هر قدر هم که سخت کار کنند، 
تا پایان عمر در همان پایین ترین دهک درآمدی باقی 

خواهند مانند.
وقتی  نمی شویم.  بیدار  کابوس  از  ناگهان  ما 
کنند  عمل  خود  وعده های  به  نتوانند  پوپولیست ها 
افراطی تری  نمونه های  به  رأی دهنده گان  احتماالً 
گریلو،  نظیر  سلبریتی هایی  یا  کمدین ها  مثل 
مورگان  پیرس  می آورند.  روی  ترامپ  و  زلنسکی 
حال،  عین  در  است؟  چطور  نخست وزیری  برای 
با  منتقداِن فرهیخته تر نهادهای متصلب دموکراتیک، 
رسانه های شبانه روزِی کوته بین خود، توهم دیگری 
خواهند  مثال،  برای  کرد.  خواهند  قالب  مردم  به  را 
اقتدارگرا  )سرمایه دار(  چین  چطور  ببینید  که  گفت 
نقشه های موفقیت آمیز پنج تا ده ساله را دنبال می کند. 
دموکراسی  نیستم  مطمئن  که  است  این ها مشکالتی 

بتواند بر آنها غلبه کند.
 

دموکراسی در بریتانیا تازه شروع شده است
بریتانیا  بیستم  قرن  تاریخ  مدرس  رایلی،  شارلوت 

در دانشگاه ساوتهمپتون
تاریخ بریتانیا و امپراتوری آن تاریخ انکار دموکراسی 
است. یکی از افسانه های بزرگ بریتانیایی این است 
که این کشور ــ نه تنها وست مینستر، بلکه کل کشور 
بریتانیا  امپراتوری  است.  پارلمان ها  همه ی  مادر  ــ 
بریتانیایی،  ارزش های  که  بود  افسانه   این  بر  مبتنی 
شاید مهم تر از همه دموکراسی، را برای مردم سراسر 
بخت  آن قدر  که  مردمی  می آورد،  ارمغان  به  جهان 
بریتانیا  سلطه ی  تحت   که  داشتند  مساعدی  اقبال  و 
قرار گرفته بودند. بریتانیایی ها دوست دارند خود را 
روادار، نوع دوست، لیبرال و اساسًا دموکرات بپندارند.
که  می گوید  تک شاخ  و  شیر  در  اورول  جرج 
بریتانیایی ها ذاتًا در برابر افسون فاشیسم مقاوم بودند؛ 

بریتانیایی ها از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون تصور 
از روحیۀ  ناگسستنی  دموکراسی جزئی  که  می کرده اند 
تمامیت خواهی،  می توانند  نتیجه  در  و  آنهاست  ملی  

انقالب و خشونت های خیابانی را از خود برانند.
در سال 2018، بریتانیا یکصدسالگی اعطای حق رأی 
به زنان را جشن گرفت و نخست وزیر این کشور، ترزا 
سیاست  در  زنان  توانایی  از  خود  سخنرانی  در  می، 
کرد.  تقدیر  دیگران  از  آموختن  و  دادن  گوش  برای 
اینها حقیقتًا افسانه ای ملی است. اورول در  اما همه ی 
بریتانیا  در  که  است  باور  این  بر  عمیقًا  جستار،  همان 
»طبقاتی ترین  انگلستان  و  نبوده  حکمفرما  دموکراسی 
کشور روی زمین« بوده است. امپراتوری بریتانیا مبتنی 
ممکن  تا حد  باید  را  دموکراسی  که  بود  اصل  این  بر 
محروم  دموکراسی  از  مستعمرات  اتباع  کرد:  محدود 
می شدند، و تنها وقتی اندکی به آنها دموکراسی می دادند 
که  می رفت  احتمال  و  برمی داشتند  به شورش  که سر 
از سلطه ی بریتانیا خارج شوند. گرامی داشت حق رأی 
زنان معموالً این حقیقت را نادیده می گیرد که حق رأی 
تنها به برخی از زنان اعطا شده بود، زنانی از طبقات 
باالدست جامعه یا آن قدر مسن که »زن قرتی« به شمار 
اعطای  سال  صدمین   2018 سال  البته،  و  نمی رفتند. 
حق رأی به مردان طبقۀ کارگر هم بود؛ عمر حق رأی 

عمومی در بریتانیا تنها به 91 سال می رسد.  
به شکلی خودخواسته  ندرت  به  بریتانیا  حکومت های 
دموکراسی را گسترش داده اند: دموکراسی کمتر بدون 
تلخی  و  سختی  با  معموالً  و  آمده،  دست  به  مبارزه 
همراه بوده است. حتا امروز بسیاری از جوامع احساس 
می کنند که از وست مینستر دور افتاده اند و بر این باورند 
که نمایندگان ظاهری وست مینستر هم آن ها را نادیده 
می گیرند یا تحقیر می کنند. آیا دموکراسی بریتانیایی به 
شده  شروع  تازه  دموکراسی  این  است؟  رسیده  پایان 

است.

ادیثهال،فیلیپکانلیف،مایکلبرلیوشارلوترایلی
برگردان:فرهادنیکاندیش
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شفاخانه حوزوی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
طباعتی  اوراق  قلم  داوطلبی)11(  پروسه  در  تا  نماید  می 
MoPH/GDCM/ تشخصیصیه   نمبر  دارای  موردضرورت 
G06/1398/HRP/HRH/NCB  اشتراک نموده و نقل چاپ 
بدست  هرات  حوزوی  ازشفاخانه  را  مربوطه   شرطنامه  شده 
آورند وهمچنان می توانند ازپروژه ریفورم شفاخانه ها_  وزارت 
صحت عامه باارائه درخواست ضم کاپی جواز فعالیت و فورم 
بیاورند  بدست  دوره  آخرین  مالیاتی  حسابات  تصفیه  صورت 
آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون 
 )21( اعالن  نشر  تاریخ  از  تدارکات طور سربسته  وطرزالعمل 
روزتقویمی الی ساعت  10بجه قبل از ظهر روز  پنجشنبه تاریخ 
24 اسد سال مالی 1398 به  صندوق آفر ها در شعبه تدارکات 
هرات  شهر  واقع   هرات  حوزوی  شفاخانه  اداری   مدیریت 
انترنیتی  و  رسیده  دیر  های  آفر  بگذارند.  والیت  اصلی  سرک 

قابل پذیرش نبوده ، شرایط اشتراک با ارایه اسنادمی باشد.
تضمین آفربه صورت پول نقد ویابانک گرانتی قابل قبول مبلغ 
70000هفتاد هزارافغانی بوده وجلسه آفرگشایی به روز پنجشنبه 
تاریخ 24 اسد سال مالی 1398 ساعت 10 ده بجه قبل ازظهر 
به حضورداشت  تعمیراداری  منزل دوم  دردفترآمریت شفاخانه 

اشتراک کننده گان وهیئت مؤظف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظوردریافت شرطنامه:

کابل  _ وزارت صحت عامه  ها  پروژه اصالحات شفاخانه   .1
 0700892888

2. شفاخانه حوزوی هرات _ شهرهرات 
 0797900090/0799674915

اداره شفاخانه حوزوی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در 
پروسه داوطلبی  ترمیمات و باز سازی بخش های مختلفه شفاخانه منجمله : تعداد 
)10( قلم ترمیم و باز سازی  سرویس داخله زنانه . تعداد)2( قلم  ایزوگام کامل بام 
های شفا خانه اطفال  تعداد )13( قلم ترمیمات و باز سازی تعمیر صحت روانی 
، تعداد)13( قلم ترمیم بازسازی آشپز خانه  . تعداد )6( قسمت زیر زمینی های 
مرکز گرمی . تعداد)8( قلم ترمیمات تشنابهای آمریت  جراحی زنانه ارتوپیدی،  
تعداد )9( قلم  ترمیمات و تعویض کیبل های برق ، تعداد )5( قلم رنگمالی تعمیر 
داخلی  دار  لین  تلیفون های  ارتباطی  قلم   سیستم  تعداد)23(  و  اطفال  شفاخانه 
  w02/1398/MoPH/GDCM/HRP/HRH/NCB دارای نمبر تشخصیصه  
می باشد اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه  را ازشفاخانه حوزوی 
هرات بدست آورند وهمچنان می توانند ازپروژه ریفورم شفاخانه ها _ وزارت 
صحت عامه باارایه درخواست رسمی ضم کاپی جوازفعالیت وفورمه آخرین دوره 

تصفیه حسابات مالیاتی مهر شده درفلش میموری ویا ایمیل بدست بیاورند.
وطرزالعمل  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را  خویش  های  آفر   
تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت  11بجه قبل از ظهر روز  
پنجشنبه تاریخ 24 اسد سال مالی 1398 به  صندوق آفر ها که در شعبه تدارکات 
اداری  شفاخانه حوزوی هرات واقع  شهر هرات سرک اصلی والیت   مدیریت 
گذاشته شده است  ارایه نمایند . آفر های دیر رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نبوده 

، شرایط اشتراک با ارایه اسناد می باشد.
  تضمین آفربه صورت پول نقد ویابانک گرانتی قابل قبول مبلغ 220,000   دو 
صد بیست هزارافغانی بوده وجلسه آفرگشایی به روز پنجشنبه تاریخ 24 اسد سال 
دوم  منزل  شفاخانه  دردفترآمریت  ازظهر  قبل  بجه  یازده   11 ساعت   1398 مالی 
تعمیراداری به حضورداشت اشتراک کننده گان وهیئت مؤظف دایرمیگردد. شماره 

های تماس به منظوردریافت شرطنامه:
1. پروژه اصالحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه کابل :0700892888 

2. شفاخانه حوزوی هرات _ شهرهرات 0797900090/0799674915 

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی می گوید که این 
صاحبان  به  را  ملکیت  سند  هزار   20 تاکنون  وزارت 
کابل،  شهرهای  در  رسمی  غیر  ساحات  خانه های 
هرات، مزار شریف، جالل آباد، قندهار، فراه، بامیان و 

نیلی، توزیع کرده است.
جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی که 
دیروز طی یک نشست خبری در کابل، دربارۀ »نتایج 
سپوزیم بین المللی شهری« صحبت می کرد، گفت که 
روند توزیع سند ملکیت به صاحبان خانه های مناطق 
غیر پالنی همچنان ادامه دارد و قرار است تا پایان سال 

2019، به 150 هزار خانه سند ملکیت توزیع شود.
او گفت که این آمار تا سال 2020، به 500 هزار خانه 

خواهد رسید.
با  شنبه  روز  شهری،  المللی  بین  سمپوزیم  افتتاحیه 
بلند  اراکین  کابینه،  اعضای  حکومت،  رییس  اشتراک 
از شهریان کابل، در ارگ  پایه دولتی و شمار زیادی 

راه اندازی شد.
ملکیت  سند  عملی  توزیع  روند  افتتاحیه،  مراسم  در 
برای ده هزار باشنده ساحات غیر رسمی شهر کابل، 

توسط آقای غنی آغاز گردید.
آقای پیکار تأکید کرد که روند رسمی سازی خانه های 
از  را  حکومت  نمی تواند  عنوان  هیچ  به  پالنی  غیر 
رسیده گی به قضایای غصب زمین باز دارد و کسانی 
که زمین های عامه و دولتی را غصب کرده اند، تفکیک 

و شناسایی شده اند.
ساحات  بهسازی  پالیسی  تطبیق  با  که  گفت  پیکار 
غیررسمی شهری، تبعیض میان ساحات رسمی و غیر 
ساحات  بهترین  به  ساحات  این  رفته،  بین  از  رسمی 
رهایشی مبدل خواهند شد، خدمات به موقع و معیاری 
عرضه  شهری  رسمی  غیر  ساحات  باشنده گان  برای 
گردیده و خانه های شهروندان کشور در ساحات غیر 
رسمی شهری، مصئون می گردند. همچنان اعطای سند 
ملکیت به یک خانه غیررسمی، ارزش آن را تا 3 برابر 

افزایش می دهد.
شهری،  بین المللی  سمپوزیم  اخیر  روز  دو  در 
ساختن  نهایی  و  غنامندی  مورد  در  علمی  بحث های 
پالیسی بهسازی ساحات غیر رسمی شهری با اشتراک 
جاپان،  کشورهای  از  خارجی  و  داخلی  متخصصین 

ترکیه، مالیزیا و کینیا صورت گرفته است.
عمومی،  موضوعات  روی  بحث  با  اشتراک کننده  گان 
دربارۀ حکومت داری، تمویل مالی پروژه ها، سهم گیری 
زمین  شهری،  غیررسمی  ساحات  بهسازی  در  مردم 
نظریات،  دیزاین؛  و  پالن گذاری  مالکیت،  حق  و 
را  خویش  کشورهای  موفق  تجارب  و  پیشنهادات 

شریک ساخته اند.
وزارت شهرسازی و اراضی تاکید کرده که این وزارت 
متعهد به تهیه مسکن برای اقشار مختلف جامعه نظر 
به توان مالی آنها است. این وزارت با طرح و تطبیق 
بهتر  فرصت های  شمول،  همه  و  جامع  برنامه های 
زمینه  و  کرده  فراهم  را  هموطنان  به  خدمات  عرضه 
عرضه خدمات یکسان شهری را به ساحات رسمی و 

غیررسمی میسر می سازد.

په تېرو څه باندې پنځو کلونو کې د ميل یووايل د حکومت 

د  کې  ادارو  حکومتې  په  بشپړېدو،  نه  کابینې  د  خوا  له 

رسپرستۍ د فرهنګ پای ته رسولو ته د حکومت پر ارادې د 

خلکو باور کم شوی دی.

پاتې دي، خو  ته کابو دوه میاشتې  انتخاباتو  د ولسمرشۍ 

لیدل کېږي چې د حکومت کابینه اوس هم نیمګړې ده.

کلونو  پنځو  باندې  څه  په  حکومت  یووايل  ميل  د  چې  دا 

کې نه دی توانېدلی چې کابینه د رسپرستو وزیرانو له ولکې 

وبايس، د نفوذ د پراختیا او په انتخابايت مبارزو کې ترې د 

ګټې اخیستنې لپاره یوه بهانه ګڼل شوې ده.

اوس د ولسمرش غني رقیبان دغې موضوع ته په جدي توګه 

ګوري.

انتخابايت  د  اعتدال  او  سولې  د  مرشۍ  په  امتر  حنیف  د 

ته وویل: دا کار  ازادي راډیو  اړه  په دې  ټیم ویاند قادرشاه 

اجامع  دننه  کې  حکومت  په  چې  دا  یو  لري،  اړخونه  دوه 

شته،  ملحوظات  سیايس  چې  دا  بل  او  شته  نه  اعتامد  او 

حکومت غواړي چې په دې توګه خپل نفوذي کار ته دوام 

ته زمینه  انتخابايت کمپاینونو او هديف فعالیتونو  او  ورکړي 

برابره کړي.

د ميل یووايل د حکومت د یوې کاري دورې له تېرېدو رسه 

اوس هم لږترلږه پنځلس وزارتونه د رسپرستانو له خوا اداره 

کېږي، حال دا چې د قانون له مخې، هر وزارت تر ډېره حده 

تر دوو میاشتو پورې د رسپرست له خوا اداره کېږي.

بل اړخ ته له وخته مخکې انتخابايت مبارزې او د ولسمرش 

له خوا د بې شمېره سالکارانو ګامرل دي.

په  ګامرل  سالکارانو  د  غړي  ټیم  د  حکمتیار  ګلبدین  د 

انتخاباتو کې مداخلو ته زمینه برابرول دي.

د ګلبدین حکمتیار په مرشۍ د اسالمي سولې او عدالت د 

ټیم د خپرونو مسؤل فضل غني حقمل وايي: په خواشینۍ 

رسه حکومت په تېرو پنځو کلونو کې ونه توانېد چې خپله 

کابینه بشپړه کړي او دا د حکومت کمزوري ده، همداشان 

په دې وروستیو کې وینو چې یو شمېر افراد او اشخاص د 

ولسمرش د سالکارانو په توګه ګامرل کېږي چې دا زموږ د 

اندېښنې وړ ده، حکومت غواړي چې د انتخاباتو په پروسه 

کې مداخله وکړي او ناوړه ګټه ترې واخيل.

کاندید  بل  ته  انتخاباتو  ولسمرشیزو  کې  وخت  ورته  په 

شهاب حکیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دوی د دې 

لپاره بېالبېل کسان د افغانستان په بېالبېلو سیمو کې تطمع 

کړي، بلنه ورکوي، خوشحالوي یې او ورته وايي چې تاسې 

مستقیاًم د جمهور رئيس مشاور یاست چې دوی بیا د رأیې 

ورکونې په وخت کې د هغه په ګټه صندقونه ډک کړي.

که څه هم تراوسه د ولسمرش د سالکارانو کره شمېره نه ده 

روښانه، خو د ځینو منابعو د معلوماتو له مخې، ولسمرش 

نږدې ۵۰۰ سالکاران لري چې لګښتونه یې میلیونونو ډالرو 

ته رسېږي.

د ولسمرش ویاند صدیق صدیقي د رسپرستو وزیرانو د کار 

د دوام په اړه وايي: موږ پارملان ته د نویو وکیل صاحبانو 

په راتګ کې یوه تشه درلوده، په خواشینۍ رسه دغه مسئله 

وځنډېده او رسپرستۍ دوام وکړ، موږ هیله مند یوو چې ډېر 

ژر له ميل شورا رسه کار وکړو او دې ته زمینه برابره يش چې 

کاندیدان وريش او د باور رأیې واخيل.

ښاغلی صدیقي وايي، په حکومت کې چې ځیني ګامرنې 

شوي، د اړتیا له مخې دي او دغه ګامرنې هېڅ کله هم د 

انتخابايت کمپاینونو د پرمخ بیولو په معنی نه دي.

د  افغانستان  د  چې  کېږي  هغې  له  وروسته  انتقادونه  دغه 

انتخاباتو  اداره د ولسمرشیرو  ارګانونو خپلواکه  ییزو  سيمه 

تر پای پورې د ګامرنو د پروسې د ودرولو خرب ورکوي.

خو دغه کار هم د ولسمرشیزو انتخاباتو د کاندیدانو له خوا 

وايي، حکومت  یې  او ځیني  پاتې شوی  دی  نه  بې ځوابه 

وروسته له هغې د ګامرنو ودرولو ته اقدام ورکړ چې ډېرې 

څیرې یې په کلیدي ځایونو کې ځای پرځای کړي دي.

20 هزار سند ملکیت به صاحبان خانه های 

ساحات غیررسمی توزیع شده است
د ملـي یـووايل حکـومت ولـې په شااوخـوا ۵ کلـونو کـې

 کـابینه له رسپرستـانو خـالصه نه کـړه؟
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