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بخش اعظم بودجۀ وسط سال 

برای کمپاین اختصاص 

یافته است

نمایش یک هفته یی فیلم های ساخت 
افغانستان در سینماهای کابل

63

دکانـداران شـهر  و  فروشـان  از طـا  تـن  صدهـا 
کنـدز دیـروز بـه دلیل افزایـش ترور و سـرقت های 

مسـلحانه در ایـن والیـت، اعتـراض کردنـد.
معترضـان می گوینـد، افـراد مسـلح از طـرف روز 
امـا  بـا خـود می برنـد،  آنـان را  امـوال دکان هـای 
مسـئوالن امنیتـی هیـچ کاری بـرای تأمیـن امنیـت 

نمی کننـد. آنـان 
معترضـان در حالـی دسـت بـه اعتـراض زدنـد که 
دیـروز نیـز افراد مسـلح ناشـناس بر یـک دکان طا 
فروشـی حملـه کرده و دکانـدار را با شـلیک گلوله 

زخمـی کردند.
بـه گفتـۀ معترضـان، دکان هـای طـا فروشـی آن ها 

توسـط افـرادی بـا لبـاس پولیـس دزدی می شـود.
معترضـان هشـدار می دهنـد تـا زمانـی کـه امنیـت 
تأمیـن  حکومـت  سـوی  از  جـدی  به گونـه  آنـان 

نمی کننـد. بـاز  را  نشـود، دکان هـای خـود 
کنـدز  والیتـی  شـورای  عضـو  ولـی،  امرالدیـن 
می گویـد، مسـووالن محلـی ایـن والیـت در تأمین 

امنیـت شـهروندان کنـدز ناتـوان انـد.
خواسـتیم دیـدگاه مسـووالن امنیتـی کنـدز را نیـز 
در داشـته باشـیم، امـا آنـان حاضـر به پاسـخ گویی 

. ند نشد

پرونده  که  کرده  اعام  دادستانی ُکل 
اختاس ۹ کارمند بندر والیت فراه از 
سوی این نهاد تکمیل و به دادگاه عالی 

فرستاده شده است.
خبرنامه  یک  در  دیروز  دادستانی ُکل 
گفته است، ه پرونده ۹ تن از کارمندان 
بندر والیت فراه به اتهام اختاس ۷۵ 
میلیون افغانی، پس از اکمال تحقیق از 
سوی این نهاد، به دادگاه فرستاده شده 

است.
افراد  این  است،  افزوده  دادستانی ُکل 
شامل سرپرست بندر، مدیر بندر، مدیر 
بررسی ریاست گمرک، مأمور خروجی 
بندر، دو مأمور دروازه خروجی و سه 
مسئول توزیع علم خبر بندر والیت فراه 

هستند.
دادستان  است،  آمده  خبرنامه  این  در 
بر  دالیل  و  تحقیق  از  پس  موظف 
اثبات جرم شان، برای متهمین از دادگاه 
و   ۲۷۰ ماده  حکم  فراه  شهر  ابتدایی 
۲۷۳ کود جزا را درخوست کرده است.
که  کرده  خاطرنشان  عدلی  نهاد  این 
اوراق  فراه  والیت  گمرک  ریاست 
قضیه مقروضیت شرکت توریدی مواد 
نفتی احمد را برای بررسی به ریاست 
ارسال  والیت  این  استیناف  دادستانی 
تثبیت  تحقیقات،  از  بود که پس  کرده 
گردید که این شرکت از تاریخ ۱۴ اسد 
کردن  وارد  بابت   ۱۳۹۳ قوس   ۳۰ تا 
ایران  اسامی  از کشور جمهوری  تیل 
محصول  علم خبر،  قطعه   ۳۳۰ اخذ  و 
گمرکی را نپرداخته است و ۷۵ میلیون 
تثبیت  شرکت  این  باقی داری  افغانی 

شده است.

دزدی در روز روشـن 
کنـدزی ها اعتـراض کـردند

دادستانی ُکل:
پروندۀ اختالس ۹ تن 

به دادگاه عالی فرستاده شده است

گزارش هـا می رسـاند کـه یـک هیأت 
بـرای  امـروز  اسـت  قـرار  امریکایـی 
پاکسـتانی  مقامـات  بـا  گفت وگـو 
و  افغانسـتان  صلـح  رونـد  مـورد  در 
روابـط بیـن واشـنگتن و اسـام آباد به 

کنـد. پاکسـتان سـفر 
چـاپ  داون  روزنامـۀ  از  نقـل  بـه 
پاکسـتان، همزمـان بـا آغـاز مذاکرات 

و  امریکایـی  مقامـات  بیـن  صلـح 
طالبـان در دوحـه، قـرار اسـت هیئتـی 
بـه رهبـری الیس ولـز معـاون وزارت 
خارجـه امریکا در امور آسـیای جنوبی 
و مرکـزی فـردا وارد اسـام آباد شـود 
و بـا مقامـات پاکسـتانی روی روابـط 
افغانسـتان  صلـح  رونـد  و  دوجانبـه 

بحـث و تبـادل نظـر کنـد. 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، ایـن سـفر 
بـه ادامـه رای زنی هـای عمـران خـان 
دونالـد  و  پاکسـتان  نخسـت وزیر 
ترامـپ رییس جمهـور امریـکا کـه در 
کاخ سـفید برگـزار گردیـد، می باشـد.
ایـن گـزارش افـزوده اسـت کـه اگـر 
توافـق  بـه  منجـر  دوحـه  مذاکـرات 
بیـن ایـاالت متحـده و طالبـان شـود، 
رییس جمهـور ترامـپ ممکـن در مـاه 
سـپتمبر بـه افغانسـتان سـفر کنـد تـا 

گـردد. نهایـی  توافق نامـه 

هیأت امریکایی برای 
صلح افغانستان

امروز به پاکستان 
سفر می کند

صفحه 3

همـزیستِی دردناِک کـابل با سـرقت و زورگیـری
نمی تــوان پیونــد میــان فقــر و بــی کاری بــا ســرقت و راه گیــری را 
نادیــده گرفــت، امــا نبایــد تمــامِ ایــن معضــِل بــزرگ و چندبُعــدی 
را معلــوِل فقــر و بــی کاری شــمرد. یــک علــِت عمده در گســترِش 
دامنــۀ ســرقت ها و زورگیری هــا در شــهر کابــل، ناتوانــی و عــدم 
کفایــِت پولیــس در برخــورد بــا مجرمــان اســت. پولیــِس کابــل در 
نهایــِت امــر توانســته بــه گونــۀ مــوردی آن هــم پــس از مراجعــۀ 
مــردم و شــاکیان، ســارق یــا ســارقانی را دســتگیر کنــد. امــا این کــه 
ــاِی  ــا و مکان ه ــد و کانون ه ــایی کن ــبکه ها را شناس ــا و ش بانده
جرم خیــز را زیــر نظــر بگیــرد و ســقِف امــِن راهزنــی در کابــل را 

فــرو بریزانــد، هیــچ کارِ درخــوری انجــام نــداده اســت.  
متأســفانه در نتیجــۀ چنیــن وضعــی، دو اتفـــاِق بســیار بــد در کابل 

رخ داده اســت: ...
صفحه 2

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

مـاهیت صلـِح گنـگ
 با مـردم 
شریـک ساختـه شود



دور  هشتمین  شاهد  دوحه 
زلمی  میان  صلح  گفت وگوهای 
هیأت  و  امریکا  نمایندۀ  خلیل زاد 
طالبان است. آقای خلیل زاد به محض 
رسیدن به دوحه در پیام توییتری اش 
نگاشته که »برای از سر گرفتن مذاکره 
با طالبان، به دوحه رسیدم. ما به دنبال 
توافق صلح هستیم، نه توافق خروج؛ 
یک توافِق صلحی که زمینۀ خروج را 
افغانستان  فراهم سازد. حضور ما در 
ما  خروج  و  است  شرایط  به  وابسته 
خواهد  مشروط  نیز  افغانستان  از 
دقیق  بسیار  پیام  این  واژه هاِی  بود«. 
و سنجیده شده انتخاب شده اند. آقای 
خلیل زاد تاش کرده که در این پیـام 
که  بدهد  اطمینان  افغانستان  مردم  به 
غیرمسووالنه  خروِج  پی  در  امریکا 
از این کشور نیست و گفت وگوهای 
صلح باید زمینۀ خروج را میسر سازد. 
خلیل زاد  آقای  که  می رسد  نظر  به 
در  طالبان  اگر  که  بگوید  می خواهد 
راه های  از  افغانستان  اشغال  فکر 
برای شان  امکانی  چنین  اند،  نظامی 
صلح  روند  به  باید  و  ندارد  وجود 
گردن نهند. البته چنین اظهاراتی برای 
کمک  بسیار  وضعیت  شدِن  روشن 
می کند و از جانبی هم این نگرانی را 
امریکایی ها  که  می بخشد  کاهش  نیز 
مخمصۀ  از  را  خود  می خواهند  فقط 
البته  بکشند.  بیرون  افغانستان  جنِگ 
وقتی به سخنان دونالد ترامپ رییس 
جنگ  مورد  در  امریکا  جمهوری 
افغانستان توجه شود، چنین برداشتی 
به ذهن تداعی می شود. آقای ترامپ 
به صورِت واضح می گوید که امریکا 
جنگ  در  دالر  میلیارد   ۵۰ ساالنه 
در  می رساند  مصرف  به  افغانستان 
وجود  برایش  منفعتی  هیچ  که  حالی 
ندارد. آقای ترامپ همچنین گفته که 
اگر امریکا بخواهد در جنگ افغانستان 
انساِن  میلیون  ده  آن گاه  شود،  پیروز 

این کشور قربانی خواهند شد. 
این سخنان هرچند که در ظاهر بسیار 
اگر  ولی  می رسند  نظر  به  بی رحمانه 
چیزی  شود،  نگاه  آن   به  واقع بینانه 
غیراز واقعیِت جنگ افغانستان نیست. 
شاید در چهار دهۀ گذشته کشورهای 

زیادی و از جمله کشورهای قدرتمند 
باشند  شده  افغانستان  جنگ  وارد 
این  در  را  خود  منافِع  نیز  هرکدام  و 
ولی  می کردند  جست وجو  جنگ 
ما  کشورِ  در  جنگ  این  سرانجام 
بوده و هیزمِ آن از همین کشور تهیه 
ما  کشورِ  شرایط  اگر  است.  می شده 
برای چنین جنگ هایی فراهم نمی بود، 
هیچ کشوری جرأت نمی کرد که وارد 

جنگ شود. 
فعلی  به شناخِت جنِگ  نیاز  دقیقًا  ما 
تا  داریم.  آن  ریشه های  و  عامان  و 
جنگ  واقعیت های  نتوانیم  که  زمانی 
فرافکنی  با  کنیم،  تحلیل  و  ببینیم  را 
چیزی  هیچ  دیگران  دادِن  دشنام  و 
جامعۀ  اگر  نمی شود.  ما  نصیِب 
ورود  نخسِت  سال های  در  جهانی 
بیرونِی  عوامل  به  افغانستان  به  خود 
شک  بدون  می کردند،  توجه  جنگ 
آن  داخلِی  عوامِل  خشکاندِن  امروز 
متأسفانه  نمی بود.  سختی  زیاد  کارِ 
جامعۀ جهانی در شرایطی می خواهد 
عوامل  که  شود  بیرون  افغانستان  از 
همچنان  جنگ  داخلِی  و  بیرونی 
مگر  نیست  چاره یی  و  پابرجاست 
این که با هر دو عامل هم زمان بجنگیم.  
ما طی هجده ساِل گذشته  زمام داراِن 
امنیتی  نیروهای  تقویِت  به فکر  کمتر 
که  می کردند  فکر  آن ها  بودند. 
بسیار  زمانی  تا  خارجی  نیروهای 
خواهند  باقی  افغانستان  در  طوالنی 
اختیار  در  زیادی  فرصت های  ماند. 
از  به درستی  اگر  که  بود  افغانستان 
بدون  حاال  می شد،  استفاده  آن ها 
دغدغۀ حضور خارجی ها می توانستیم 
بر مشکات امنیتِی خود فایق شویم. 
آغاز  از  افغانستان  در  ما  اوِل  مشکل 
سیاسی،  جدید  نظام  آمدِن  کار  روی 
بود؛  ملی  دولت  یک  شکل گیری 
دولتی که از درون صندوق  های واقعِی 
مردم  تمام  بتواند  و  شود  بیرون  رای 
هم  دور  چتر  یک  زیر  را  افغانستان 

گرد آورد. 
مردم نه در زمان حکومت داری آقای 
فعلی،  حکومت  در  هم  نه  و  کرزی 
نمی دانند.  مسایل  از  بخشی  را  خود 
فاصله یی که میان مردم و حکومت ها 

ایجاد شده را نمی توان به ساده گی پُر 
کرد. هر حکومتی که در افغانستان طی 
این سال ها قدرت را به دست گرفته، 
به جای این که با تبعیض و بی عدالتی 
مبارزه کند و زمینۀ مشارکِت همه گانی 
را در قدرت فراهم سازد، به فکِر آن 
بوده که چگونه افراد نزدیک به خود 
داخِل  را  خود  قومِ  از  افرادی  یا  و 
اتهامِ  یک  این  سازد.  قدرت  میداِن 
برای  همین طوری  که  نیست  واهی 
شود.  مطرح  عریضه  نماندن  خالی 
کی ها  گذشته  ساِل  هجده  طی  واقعًا 
افغانستان قدرت و سرمایه را در  در 
با  که  بودند  کی ها  داشتند؟  اختیار 
وجود بی کفایتی و فسادِ مشهودِ خود 
همچنان حمایت شدند و در رده های 
باالی قدرت باقی ماندند؟ وقتی کسی 
که وزارت معارِف افغانستان را به گند 
کشیده، با وجود هدر دادِن میلیون ها 
دالر همچنان در باالترین مقام دولتی 
انتظار  می توان  آیا  است؛  زده  تکیه 
داشت که در چنین کشوری صلح و 
ثبات خواهد آمد و مردم به اقدام های 

دولت باور خواهند کرد؟ 
از این موارد، صدهاِی آن وجود دارد 
زبانی  و  قومی  دالیِل  به  متأسفانه  که 
مکتوم باقی مانده اند. اما از آن طرف، 
را  مخابرات  پیشیِن  وزیر  وحیدی 
زور  به  و  می کشانند  دادگاه  به  بارها 
بدوزند.  پاپوش  برایش  می خواهند 
نظامِ  می گویند  نظامی  چنین  به  آیا 
آقای  که  آن گونه  یا  و  عدالت محور 
جالب  عمری«.  »نظام  می گوید  غنی 
همه  با  غنی  آقای  که  این جاست 
در  هنوز  خود  سیاهِ  و  ناکام  کارنامۀ 
آن ها  از  و  می شود  ظاهر  مردم  برابر 
تا  دهند  رای  او  به  که  می خواهد 
مبدل  واقعیت  به  را  آرزوهای شان 
آقای  را  آرزوها  کدام  واقعًا  کنـد. 
غنی به واقعیت مبدل می کند؛ آرزوی 

مرگ؟ تباهی؟ بربادی؟!
مسبب  فراگیر  ملی  دولِت  یک  نبود   
ماست  کشور  امروزِ  مشکاِت  اصلی 
و اگر این مشکل همچنان باقی بماند، 
در آینده نیز مشکل تروریسم و ناامنی 

از کشور از بین نخواهد رفت.
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ــل  ــاِی کاب ــا و خیابان ه ــرقت در کوچه ه ــا و س ــداومِ راه گیری ه ت
ــا ایــن وضــع، به تدریــج منجــر  ــِی حکومــت در مقابلــه ب و ناتوان
ــاِن  ــه در می ــه ظهــور و توســعۀ ایــن فرهنــِگ منحــط و بزه کاران ب
جوانــان و نوجوانــان و از آن بدتــر، منجــر بــه همزیســتِی کابــل بــا 

ایــن وضــع شــده اســت.
و  افــراد  زنده گــی  یعنــی:  ســاده  تعریفــی  در  »همزیســتی« 
ــا یکدیگــر درحالی کــه شــاید مناســِب ذوق و حــاِل  گروه هایــی ب
ــومِ  ــود مفه ــا خ ــتی ب ــاظ، همزیس ــن لح ــند. از ای ــر نباش یکدیگ
ــر آن،  ــد؛ چــرا کــه در غی ــز حمــل می کن تســاهل و تســامح را نی

همزیســتی ممکــن نمی گــردد!  
در ارتبــاط بــه مقابلــه بــا فرهنــِگ ســرقت و زورگیــری و 
راهکارهــای مقابلــه بــا آن توســط حکومــت، زیــاد نوشــته شــده 
و بخشــی از ایــن نوشــته ها حتــا تخصصــی و کاربــردی بوده انــد 
و دســتورالعمل هاِی جامعــی را نیــز بــرای مقابلــه بــا ایــن وضــع 
ــته ها و  ــام نوش ــه تم ــورِت خاص ــه ص ــا ب ــد. ام ــنهاد  کرده ان پیش
ــۀ  ــر دو گزین ــل، ب ــن وضعیــت در کاب ــا ای ــاط ب تحلیل هــا در ارتب
مبــارزۀ ســخت و نــرم تأکیــد می کردنــد. گزینــۀ مبــارزۀ ســخت، 
ــدارِک  ــن و ت ــن در حی ــا مجرمی ــع ب ــی و قاط ــارزۀ فیزیک ــه مب ب
انجــامِ اعمــاِل مجرمانــه حکــم می کنــد و گزینــۀ نــرم بــه مبــارزه 
ــا  ــه ت ــی گرفت ــایل فرهنگ ــرم، از مس ــاِی ج ــترها و زمینه ه ــا بس ب

ــد. ــود می ده ــادی، رهنم ــامانی های م نابس
از اوضــاع و احــواِل حکومــِت افغانســتان می شــد بــه ایــن نکتــه 
ــزه کاری از  ــِگ ب ــا فرهن ــی ب ــرم و زیربنای ــارزۀ ن ــه مب ــرد ک ــی ب پ
ــادی و  ــِر م ــِگ فق ــه جن ــد ب ــت و نمی توان ــارج اس ــواِن آن خ ت
ــی  ــِگ فیزیک ــداِن جن ــود در می ــه خ ــرود ک ــی ب ــی در حالت معنای
ــی به ســر  ــۀ جهان ــِی جامع ــوِل خیرات ــا پ ــم ب ــا تروریســتان آن ه ب
ــز توســط کارگــزاراِن حکومــت  ــی نی ــول خیرات ــن پ ــرد و ای می ب
ــاراج می شــود.  ــی« ت ــم و ســرباز خیال ــی چــون »معل ــر نام های زی
ــرم و درسایه نشســته یی  ــی را دزداِن محت ــن حکومت ــع، چنی در واق
ــزاران  ــاِش ه ــت مع ــار و متان ــاِل وق ــه در کم ــد ک تشــکیل داده ان
ــی  ــۀ جهان ــای جامع ــِل کمک ه ــی را از مح ــِم خیال ــرباز و معل س
ــدا،  ــه خ ــق ب ــا از عش ــِت تریبون ه ــد و در پش ــب می زنن ــه جی ب

ــد. ــخن می گوین ــه س ــن و وظیف وط
ــرم و  ــن دزداِن محت ــه ای ــود ک ــن ب ــردم ای ــاِن م ــه، گم ــا این هم ب
مدال ونشــان دار آن قــدر توانایــی و لیاقــت دارنــد کــه بتواننــد دزداِن 
نامحتــرمِ چاقوبه دســت را از کوچه هــا و خیابان هــا و میـــدان هاِی 
قمــار و بســاجاهاِی دیگــر چنــان جمــع کننــد کــه دیگــر تــرِس از 
پولیــس و مجــازات، آن هــا را ســربه زیر و کانون هــای تجمع شــان 
را متاشــی ســازد. ولــی تجربــه نشــان داد کــه چنیــن کاری یعنــی 
مبــارزۀ ســخت نیــز از دزداِن محتــرم و مــدال  دار ســاخته نیســت و 
شــاید هــم دزداِن راه گیــر و نامحتــرم در یــک زنجیــرۀ منطقــی بــه 
همیــن دزداِن محترمــی وصــل شــوند کــه بــر ســینۀ خــود نشــاِن 
ــورد  ــاِت خسته گی ناپذیرشــان م ــاِس خدم ــه پ ــد و ب افتخــار دارن

ــد.  ــرار می گیرن تحســین ق
ــرقت و  ــا س ــی کاری ب ــر و ب ــان فق ــد می ــوان پیون ــلمًا نمی ت مس
راه گیــری را نادیــده گرفــت، امــا نبایــد تمــامِ ایــن معضــِل بــزرگ 
ــِت  ــک عل ــمرد. ی ــی کاری ش ــر و ب ــوِل فق ــدی را معل و چندبُع
ــهر  ــا در ش ــرقت ها و زورگیری ه ــۀ س ــترِش دامن ــده در گس عم
کابــل، ناتوانــی و عــدم کفایــِت پولیــس در برخــورد بــا مجرمــان 
اســت. پولیــِس کابــل در نهایــِت امــر توانســته بــه گونــۀ مــوردی 
آن هــم پــس از مراجعــۀ مــردم و شــاکیان، ســارق یــا ســارقانی را 
دســتگیر کنــد. امــا این کــه باندهــا و شــبکه ها را شناســایی کنــد و 
ــقِف  ــرد و س ــر بگی ــر نظ ــز را زی ــاِی جرم خی ــا و مکان ه کانون ه
ــوری  ــچ کارِ درخ ــد، هی ــرو بریزان ــل را ف ــی در کاب ــِن راهزن ام

ــداده اســت.   انجــام ن
متأســفانه در نتیجــۀ چنیــن وضعــی، دو اتفـــاِق بســیار بــد در کابل 

رخ داده اســت: 
صرفــًا  نوجوانــاِن  و  جوانــان  روز  هشــر  این کــه  نخســت 
هیجان طلــب و ماجراجــو بــدون آن کــه فقــر یــا بــی کاری 
ــه  ــر اضاف ــِع دزداِن گردنه گی ــه جم ــد، ب ــده باش ــان ش دامن گیرش
ــت لیاقت شــان در  ــت و تثبی ــوارد موفقی ــا کســب م می شــوند و ب
ــوند.  ــبکه می ش ــد و ش ــه و بان ــِب نوچ ــج صاح ــرقت، به تدری س
دوم این کــه شــهرونداِن کابــل هــر روز در مواجهــه بــا ایــن 
ــس،  ــه پولی ــبت ب ــادی نس ــا بی اعتم ــدی و حت ــات، و ناامی اتفاق
ســرقت و زورگیــری را بــه عنــوان یــک واقعیــِت فرهنگــی 
ــا ایــن واقعیــِت کریــه و  پذیرفته انــد و بــه همزیســتی و ُمـــدارا ب

ناپســند تــن ســپرده اند. 

همـزیستِی دردناِک کـابل 
با سـرقت و زورگیـری

چالش های صلح 
احمـد عمران ملیدر عدِم موجودیت دولت

ما دقیقاً نیاز به 
شناخِت جنِگ 
فعلی و عامالن 
و ریشه های آن 

داریم. تا زمانی که 
نتوانیم واقعیت های 

جنگ را ببینیم 
و تحلیل کنیم، با 

فرافکنی و دشنام 
دادِن دیگران هیچ 

چیزی نصیِب ما 
نمی شود. اگر جامعۀ 
جهانی در سال های 
نخسِت ورود خود 
به افغانستان به 

عوامل بیرونِی جنگ 
توجه می کردند، 

بدون شک امروز 
خشکاندِن عوامِل 
داخلِی آن کاِر زیاد 

سختی نمی بود. 
متأسفانه جامعۀ 

جهانی در شرایطی 
می خواهد از 

افغانستان بیرون 
شود که عوامل 
بیرونی و داخلِی 
جنگ همچنان 

پابرجاست و چاره یی 
نیست مگر این که با 
هر دو عامل هم زمان 

بجنگیم
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آیا توافق احتمالی صلح با گروه طالبان پایان جنگ در 
افغانستان است و صلح واقعی را در پی خواهد داشت 

و آیا پروسۀ صلح به صلح خواهد رسید؟
به  و  صلح  گفت وگوهای  روند  بحث  اواخر  دراین 
در کشور  واقعی  آمدن صلح  روند،  این  رسیدن  نتیجه 
همراه  زیادی  مگرهای  و  اگر  با  انتخابات  برگزاری  و 

بوده است.
باورها براین است که توافق طالبان با امریکا به معنای 
نظامی  سیاسی  آگاهان  نیست.  کشور  در  جنگ  پایان 
صلح  طالبان  با  گفت وگو  از  امریکا  هدف  می گویند، 

پایدار نیست، بل صلح نسبی خواهد بود. 
که  کشوری  در  دایمی  صلح  به  رسیدن  آنان،  گفتۀ  به 
۵۰ سال جنگ، تمامی شیرازه  های نظام اجتماعی آن را 
از بین برده است، بسیار بعید به نظر می رسد؛ اما آمدن 
تحقق  گواه  به زودی  شاید  و  است  ممکن  نسبی  صلح 

آن باشیم.
انتخابات  نامزد  مسعود  احمدولی  میان،  این  در 
ریاست جمهوری در صفحۀ فیس بوک اش نگاشته است: 
معلوم نیست، مثلث صلح آقای خلیل زاد، غنی، کرزی 
و توافق حاصله میان امریکا و طالبان، سرانجام به صلح 

خواهد انجامید.
طالبان  با  امریکا  نهایت،  در  مسعود:  آقای  گفتۀ  به 
موافقت نامه یی به امضا خواهد رسانید، اما با حکومت 
غیرقانونی در حد یک اباغیۀ رسمی بسنده خواهد شد. 
میان  انتخابات ریاست جمهوری، در  نامزد  این  باور  به 
هیاهوی صلح آن چه غایب و تعریف ناشده باقی ست، 
مقاومت  و  جهاد  حوزۀ  یعنی  اصلی،  طرف  نقش 
می باشد. نماینده گان این حوزه در درون نظام بدانند که 
در صورت ندانم کاری و یا پنهان کاری، تاوان سنگین آن 

را بردوش خواهند کشید.
آقای مسعود می گوید که تا دیر نشده، ماهیت این صلح 
ما شریک ساخته شود، چون مردم حق  با مردم  گنگ 
دارند در روشنی تصمیم سرنوشت خود را بگیرند. پس 
اختافات  باوجود  تا  است  مقاومت  و  جهاد  بر حوزۀ 
سیاسی، در محور برنامۀ مشترک، همه نیروها را برای 

صلح بسیج سازند.

در عین حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی 
افغانستان به این باور است که رسیدن به صلح پایدار و 

واقعی در افغانستان یک احتمال است. 
به گفتۀ رفیعی، چون رسیدن به صلح یک احتمال است، 
برگزاری  بود که طرف ها روی  بنابراین خوب خواهد 
گذار  زمینۀ  و  کنند  کار  سالم  و  شفاف  انتخابات  یک 

مشروع و مسالمت آمیز را فراهم سازند.
روزنامۀ  با  گفت وگو  در  مدنی  جامعه  مجمتع  رییس 
و  دایمی  صلح  به  رسیدن  کرد:  نشان  خاطر  ماندگار 
پایدار در کشوری که ۵۰ سال جنگ، تمامی شیرازه  های 
نظام اجتماعی آن را از بین برده است، بسیار بعید به نظر 

می رسد؛ اما آمدن صلح نسبی ممکن است.
او تاکید کرد، حتا اگر صلح تفاهمی هم به میان بیاید، 
نظام  یک  به  انتخابات  که  را  مشروعیت  نمی تواند 

دموکراتیک می دهد، صلح تفاهمی و توافقی بدهد.
روند  صلح  که  بدهیم  اجازه  پس  افزود،  رفیعی  آقای 
عادی خود را طی کنند و مردم بروند به طرف انتخابات 

و حکومت از پول مالیات کریدت کارت ها بدون کمک 
خارجی ها انتخابات را برگزار کند.

می گوید،  نیز  صلح  عالی  شورای  عضو  جعفری  لیا 
از  بخش  باید  که  است  طوری  افغانستان  صلح  بحث 
جنگ افغانستان توقف پیدا کند و به طرف گفتمان های 

صلح برویم.
شکل  واقعی  صلح  آیا  این که  اما  افزود،  جعفری  بانو 
خواهد گرفت و آیا بحث گفت وگوهای صلح به نتیجه 

خواهد رسید یا خیر، آن را زمان مشخص می کند.
با  در صحبت  کابل  دانشگاه  استاد  رفعت  احمدضیای 
به  که  نمی دانیم  یک سو  از  می گوید،  ماندگار  روزنامۀ 
صلح می رسیم یا خیر و از طرفی هم هدف صلح پایدار 
نیست و شاید آن طور که خلیل زاده می گوید تا هفته های 

نزدیک به یک صلح نسبی دست پیدا کنیم.
به گفتۀ آقای رفعت، موضوع صلح افغانستان از مسایل 
بسیار مهم سیاست خارجی امریکا به حساب می آید و 
برای دست یابی به صلح در افغانستان نیازمند همکاری 

کشورهای همسایه افغانستان و منطقه است.
این استاد دانشگاه گفت، اگر طالبان وارد روند سیاسی 
شوند، افغانستان وارد یک مرحلۀ بسیار خوبی از تجربه 
صلح خواهد شد، اما رسیدن به صلح دایمی و واقعی 
نیاز به سیاست گذاری های دیگر در سطح کشور، منطقه 

و جهان است.
روسیه تاش  و  به چین  با سفر  امریکا  کرد،  تاکید  او 
برسرچگونگی  منطقه  قدرت مند  کشورهای  با  تا  دارد 

حضورشان در افغانستان به توافق برسند.
به باور استاد رفعت، هدف دیگر امریکا توافق افغانستان 
با پاکستان برای رسیدن به صلح است و پایان دادن به 
اختافات اساسی دو کشور و گفته می شود که دراین 

مورد پیشرفت های هم صورت گرفته است.
تا  است  قرار  که  می شوند  ابراز  حالی  در  گفته ها  این 
امریکا و طالبان  آینده مذاکرات رسمی میان  یک هفته 
و  شود  خواهد  برگزار  اروپایی  کشورهای  از  یکی  در 

توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان به امضا برسد.

اعضای مجلس نماینده گان می گویند که اختاف بر سر 
بودجۀ وسط سال جاری به دلیل یک سری از تناقضات 

و ابهامات پا برجاست.
موضوع  این  به  اشاره  با  مجلس  اعضای  برخی 
می گویند که در الیحۀ بودجۀ وسط سال، بیشتر هزینه 
طول  در  که  است  شده  داده  تخصیص  پروژه هایی  به 
پنج سال از عمر حکومت وحدت ملی به آن توجه نشده 
است، اما اکنون به دلیل گرم ساختن بازار انتخاباتی به 

این پروژه ها هزینه تخصیص داده شده است. 
برای  تنها  که  می گویند  نماینده گان،  مجلس  اعضای 
رجال برجسته ۱8 میلیون پول در بودجۀ نصف سال در 
نظر گرفته شده است و همچنان قسمت اعظم بودجه 
بر نهادهای تازه ایجاد شده و موازی مانند وزارت صلح 
به مخالفت مجلس  که  یافته  اراضی تخصیص  ادارۀ  و 

نماینده گان مواجه گردیده است. 
این در حالی است که چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، وزارت 
مالیه بودجۀ نصف سال را به مجلس نماینده گان ارایه 

کرد، اما مورد تصویب مجلس قرار نگرفت. 
در  نماینده گان  مجلس  عضو  خاکسار،  محمد  امیر 
دالیل  از  یکی  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
نماینده گان،  مجلس  طرف  از  سال  وسط  بودجۀ  رد 
تخصیص بودجه به  نهادهای موازی تازه ایجاد شده از 
طرف حکومت است. تخصیص بودجه به این نهادها با 

مخالفت مجلس مواجه شده است. 
آقای خاکسار افزود که تخصیص بودجه به پروژه های 
انکشافی، آنهم در نصف  سال و فصل گرم کارزارهای 

انتخاباتی خود زمینه ساز سوءاستفاده است. 
به گفتۀ او، در الیحۀ بودجۀ وسط سال جاری، دوازده 

مورد تناقض و اختاف وجود داشته است.
پروژۀ  شانزده  به  سال  وسط  هزینۀ  بیشتر  که  گفت  او 
در  که  درحالی  این  شده،  داده  تخصیص  انکشافی 
پنج سال از عمر حکومت وحدت ملی، به این پروژه ها 
گرم  دلیل  به  اکنون  اما  است؛  نگرفته  صورت  توجه 
الیحۀ  وارد  را  آن  انتخاباتی  کارزارهای  بازار  ساختن 

بودجۀ وسط سال ساخته اند. 
اخیراً حکومت به ایجاد نهادهای اضافی مانند وزارت 
آغاز  از  پس  است.  زده  دست  اراضی  ادارۀ  و  صلح 
حکومت وحدت ملی، بیش از ۱8 کمیسیون موازی با 
نهادهای دولتی در ارگ ایجاد گردید که رییس حکومت 

وحدت ملی رهبری آن را به دست داشت. 
در  که  وزارت خانه  از  برخی  که  افزود  خاکسار  آقای 
آغاز سال شامل بودجه هستند در وسط سال شامل آن 
که  عامه  فواید  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  نیستند: 
نیاز بیشتر به حمایت دارند، در بودجۀ وسط سال هیچ 
بودجۀ برای شان تخصیص داده نشده است. اما به دلیل 
بودجه شده اند  شامل  پروژه های  انتخاباتی  کمپاین های 
انتخاباتی  از آن در کارزارهای  استفاده  احتمال سو  که 

وجود دارد.
او گفت که  وزارت مالیه در این مورد توجیه های خود 
را دارد، اما قانع کننده نیست. او تأکید کرد که تنها برای 
رجال برجسته ۱8 میلیون پول اوپراتیفی در نظر گرفته 
شده که این کار به مخالفت مجلس مواجه شده است. 

این عضو مجلس نماینده گان همچنان خاطر نشان کرد 
که وزارت مالیه تعهد کرده است که هزینۀ ۱8 میلیونی 
اما  بیرون کند،  از بودجۀ وسط سال  رجال برجسته را 

اختاف باالی سایر موراد پا برجاست.
دالر  ملیارد  مالی ۴۲۴  بودجۀ وسط سال جاری  سقف 
ملیارد   ۱۲۷ و  عادی  بودجۀ  آن  ملیارد   ۲۹۹ که  است 
ادعا  کشور  مالیه  وزارت  است.  انکشافی  بودجۀ  آن 
در  انکشافی  بودجۀ  از  ۴۰درصد  تنها  که  است  کرده 

وزارت خانه ها به مصرف رسیده است.
مجلس  منشی  معاون  عرفان  عرفان اهلل  هم،  سویی  از 
به  جاری  سال  وسط  بودجۀ  که  می گوید  نماینده گان، 
وجود  آن  در  که  نواقصی  و  چالش  سراز  یک  دلیل 

داشت، از طرف مجلس رد شد. 
آقای عرفان افزود که وزارت مالیه برخی از پیشنهادهای 
و  است  گرفته  نظر  مد  را  مجلس  طرف  از  شده  ارایه 
الیحۀ بودجه دوباره به مجلس فرستاده شده است، اما 

تا هنوز مورد تأیید مجلس واقع نشده است. 
به گفتۀ او، بررسی ها روی الیحۀ این بودجه در مجلس 
جریان دارد و روز سه شنبه هفتۀ جاری، بودجه شامل 

آجندا شده  دوباره به رأی عمومی گذاشته می شود.
 ۱۳۹8 سال  ملی  بودجه  مجموع  که  است  گفتنی 
دالر  میلیارد  افغانی معادل  ۵.۳  میلیارد  افغانستان ۳۹۹ 
است که از این میان ۲۷۵ میلیارد افغانی  بودجه عادی 

و ۱۲۴ میلیارد افغانی  بودجه توسعه یی است.
بودجه عادی افغانستان برای پرداخت حقوق کارمندان 
برای  توسعه یی  بودجه  و  حکومت  اداری  مصارف  و 

اجرای طرح های عمرانی هزینه می شود.
 ۹ حدود  افغانستان  ملی  بودجه  گزارش ها  براساس 
میلیادر افغانی کسری دارد که 8 درصد از کل بودجه را 

تشکیل می دهد.
 ۴۹ و  جهانی  جامعه  سوی  از  ملی  بودجه  درصد   ۵۱

درصد آن از عواید داخلی کشور تامین می شود.
امریکا، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و کشورهای 
بریتانیا، استرالیا و دانمارک از بزرگترین کمک کننده گان 

به بودجه ملی کشورهستند و 
زیربنا،  امنیت،  بخش  در  ملی  بودجه  بیشتر  بخش 
و  زراعت  اداره ها،  سازی  سالم  پرورش،  و  آموزش 

توسعه روستاها به مصرف می رسد.

اعضای مجلس:
بخش اعظم بودجۀ وسط سال برای کمپاین اختصاص یافته است

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

ماهیت صلـِح گنـگ با مـردم شـریک ساختـه شـود
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عصِر  بیماری های  از  بسیاری  منشاِی  ناراحتی  و  اضطراب 
پزشکان.  تمام  توصیۀ  استرس،  از  ماندن  دور  و  است  جدید 
اضطراب ها  برخی  با  شدن  مواجه  امروز،  زنده گی های  در  اما 
اجتناب ناپذیر است و هر کسی در طول روز بسته به نوع زنده گِی 
خود کم و زیاد در معرض استرس قرار می گیرد. با این که دور 
از  یافتن  اما رهایی  از اضطراب کار بسیار سختی است،  ماندن 
عواقب آن ها اصًا سخت نیست. شما الزم است برنامۀ غذایی تان 
را با غذاهای عاری از استرس پُر کرده و روش هایی برای مقابله 

با اضطراب های روزانه پیدا کنید. 
برنامۀ سادۀ دکتر اوز می تواند به شما کمک کند تنها در ۲۴ساعت 
احساِس بهتری داشته باشید و آرامش از دست رفته را به زنده گی 

خود بازگردانید. 

شنیدن موسیقی کالسیک
اثرات  دارای  یکنواخت،  ریتم  دارای  ملودی های  که  ثابت شده 
داده  نشان  دیگری  مطالعاِت  این،  بر  عاوه  هستند.  آرام بخش 
می تواند  دقیقه،   ۳۰ مدت  به  کاسیک  موسیقی  به  دادن  گوش 
باشد.  داشته  ۱۰میلی گرامی  دیازپام  یک  مصرِف  همانند  اثری 
همراه با این اثرات آرام بخش، موسیقی می تواند ضربان قلب را 
تنظیم و فشار خون را کنترل کند. بنابراین بعد از روزهای سخت، 

زمانی را برای گوش دادن به موسیقی در نظر بگیرید.
حمام آرام بخش

اما  کند،  آرام  را  خود  باید  شما  بدن  که  است  زمانی  شب ها 
می شوند،  جمع  شما  بدن  در  روز  طول  در  که  استرس هایی 
روی خواب تان تأثیر منفی می گذارند و فرآیند آرامش را مختل 
از  اهمیت خواب،  دلیل  به  اوز  داکتر  آرام بخش  برنامۀ  می کنند. 
اولین کار، الزم است شب ها قبل  شب آغاز می شود. به عنوان 
از خواب، با آب گرم شاور بگیرید. همین که جریان آب گرم 
از روی بدن شما رد شود، کافی است. الزم نیست هر شب یک 

حمام کامل بگیرید!
برای این که حمام آرام بخش تری داشته باشید، الزم است در یک 
با کمی آب لیموی ترش مخلوط  ماگ کمی اسانس زرماری را 
از  و  آرامش  ایجاد  به  ماده  دو  این  داده  نشان  تحقیقات  کنید. 
را  ماگ  زیر شاور هستید،  وقتی  تنش کمک می کند.  بردن  بین 
نزدیک تان بگذارید و هر چند وقت یک بار بوی محلول موجود 
در آن را نفس بکشید. این عطر آرام بخش به همراه بخار آب گرم 
حمام، به شما کمک می کند تا آرام شوید. اگر وقت دوش گرفتن 
ندارید، می توانید این محلول را کنار تخت تان بگذارید و قبل از 

خواب چند بار آن را بو کنید.

وضعیت قرار گرفتن بدِن
وضعیت قرار گرفتن بدِن شما یا به عبارت دیگر شکلی که شما 
می ایستید، مقدار تنشی که در بدن خود تجربه می کنید را نشان 
بدن  در  ناخواسته  استرِس  حتا  می تواند  وضعیت  این  می دهد. 
شما ایجاد کند. تنش در ماهیچه های شما، پیغامی به مغز ارسال 
می کند که طبق آن شما اضطراب دارید. هرچند دقیقه یک بار 
پشت خود را صاف کنید و تنش را از ماهیچه های خود بردارید 
تا شکل ایستادن جدید، ملکۀ ذهن تان شود. با این کار، تفاوت 

بزرگی در بدن خود احساس خواهید کرد.

آزمون کشمش 
این روش آرام بخش، از مردمِ شرق آسیا یاد گرفته شده است. 
وقتی شما استرس دارید، بیشتر می خورید و بدون این که طعم 
غذا را بفهمید، آن را فرو می دهید. اما اگر روی طعم و مزۀ غذا 
را  خود  حواِس  هم  و  می شوید  آرام  بافاصله  هم  کنید،  دقت 
به شما کمک می کند روش  آزموِن کشمش  این  بیدار می کنید. 
از صرف  قبل  کار  این  برای  دهید.  تغییر  را  خود  خوردن  غذا 
غذای اصلی، مقداری کشمش را در دست بگیرید و به دقت به 
آن ها نگاه کنید. سعی کنید رنگ و شکِل آن ها را تشخیص دهید 
و آن ها را دانه دانه لمس کنید. کشمش را بو کنید. به این فکر 
کنید که این بو چه به یادتان می آورد. سپس کشمش ها را دانه 
دانه در دهان بگذارید و اجازه دهید بافت و مزۀ کشمش در دهان 
شما پخش شود. شما می توانید این روش خوردن را در مورد 
آرام  وقتی  دهید.  انجام  خود  فعالیت های  سایر  و  خوردن  غذا 
غذا می خورید، عاوه بر آرامش یافتن از خوردن غذا، با حجم 

کمتری سیر می شوید و وزن تان کاهش پیدا می کند.

دوسِت ما که انجنیر عزیز نام داشت، همانی بود که ماندولین 
موسیقی  در  عالی  استعداد  که  هویدا  کبیر  آورد.  ما  برای  را 
داشــت، به نــواختن ماندولین آغاز کرد و زود آموخت. به 
تعقیِب او من ماندولین را آموختم. در جشن معلم برای بارِ 
اول به صفت ماندولین نوازاِن لیسۀ استقال سهم گرفتیم. در 
جشن معلم مانند جشن استقال هر وزارت خانه یک کمپ 
تا  می کردند  استخدام  را  موسیقی نوازان  از  گروپی  و  داشت 
هر  معلم  در جشن  دهند.  انجام  را  نمایش هایی  مردم  برای 
صنف دارای خیمۀ کوچکی بود. هر مکتب از خود ارکستر 

موسیقی و تیاتر جداگانه یی داشت.
در آن زمان دو مکتب نظر به سایر مکاتب پیش قدم  بودند؛ 
لیسۀ  به  بعداً  که  نجات  لیسۀ  دیگری  و  استقال  لیسۀ  یکی 
در  اکثراً  دختران  مکاتب  و  پسران  مکاتب  مسما  شد.  امانی 
چنان که  می کردند.  اجرا  مشترکًا  را  هنری  برنامه های  کمپ، 
دو  هر  خارجی  زبان  که  مالی  مکتب  با  استقال  مکتب 
به  با مکتب زرغونه و  امانی  بود و مکتب  فرانسوی  مکتب 
هم  با  دخــتران  و  پــسران  مکاتــب  سایر  ترتیب  همین 
فعالیت های مشــترکی را پیــش مــی بردند. در اولـین جشن  
فارغ التحصیان  از  نینواز که  معلم، شهید فضل احمد ذکریا 
امور خارجه  کارمند وزارت  زمان  آن  در  استقال و  مکتب 
به عهده  را  استقال  بود، سرپرستی گروپ موسیقی مکتب 
رونق  محمدعلی  استاد  محترم  را  تیاتر  بخش  سرپرستی  و 
به دوش گرفته بودند. آقای رونق از فارغان مکتب استقال 
معروف  نهایت  کارگردان های  از  و  فرانسه  تحصیل کردۀ  و 
کشور بود که آثار مولیر  نمایش نامه نویس فرانسوی توسط 
ایشان در افغانستان معرفی گردید. در ابتدا قبل از فراگرفتن 
بودم  آورده  روی  تیاتر  به  سیزده ساله گی  سن  در  ماندولین 
ازدواج  درامۀ  در  فیلسوف  نقش  مکتب  نمایش های  در  و 
فیلسوف در  نام محمدظاهر  به  ایفا و  را  اثر مولیر  اجباری  
مکتب مشهور بودم. دو-سه سالی به همین ترتیب جشــن 
معــلم برگــزار مــی شد و ما در آن نقش آفرینی می کردیم. 
در سال دوم که من ماندولین را می نواختم، در نمایش های 
مکتب آهنگی باید به  شکل کورس خوانده می شد. آهنگ را 
هنرمند خوِب ما اکبر رامش که حاال خــداوند او را بیامرزد 
اجرا می کرد و محترم شهید نینواز آن را کمپوز نموده بود و 
می شد.  اجرا  کورس  به صورت  آهنگ  این  از  قسمتی  باید 
برای اجرای کورس احمدشاه علم، عزیز تسلیم و من انتخاب 
محترم  بود.  بلندتر  سایـر صداها  به  نظر  من  شدیم. صدای 
نینواز شهید و احمدشاه علم صدایم را پسندیده از من تقاضا 
نمودند تا آهنگ بسرایم و همان بود که آهنگی را تهیه کردم و 
قرار بود در روز اجرای کنسرت مکتب در سینمای کابل، قبل 
از آن که نمایش نامه روی استیژ آید، بخوانم. در این کنسرت 
حمید جان اعتمادی که از خانوادۀ سلطنتی بود و آواز خیلی 
خوبی داشت )هرچند در رادیـو آهــنگ نــخوانده بود، ولی 
داشت  آواز خوب  می خواند، چون  مــحافل خصوصی  در 

داشتند(  دوست  بیشتر  را  او  خانم ها  خصوص  به  و  همه 
اشتراک داشت و ارکستر را رهنمایی می کرد. انانسر در بـاالی 
اســتیژ انانس داد که حــاال حمـیدجان اعتمادی آهنگ هایی 
را  او  پیاپی  زدن های  باکف  مردم  می سازد.  پیشکش تان  را 
باالی  که  نمی خواست  ولی حمید جان  می نمودند،  استقبال 
باالی  و  گرفته  مرا  او دست  بسراید.  آهنگ  و  استیژ حاضر 
استیژ با خود برده گفت که بخوان. من ناچار روی استیژ به 
عقب میکروفون قرار گرفتم. ارکستر مرا در آهنگم همراهی 
ا  صد  همه  نگردیدم،  واقع  مردم  عاقۀ  مورد  ولی  نمود، 
می زدند حمید جان، حمید جان و کف می زدند. تماشاچیان 
مردم  اول  بار  زیرا  بخوانم،  برای  شان  که  نمی خواستند  مرا 
بدلباس  و  درون رفته گی  با رخساره های  درازقامت  آدمِ  یک 
بودم،  یتیم بچه  هرحال  به  می خواند.  آواز  که  می دیدند  را 
وضع اقتصادی ام خراب بود. به این ترتیب مورد توجه مردم 
قرار نگرفتم و مرا نخواستند. فقط همه حمیدجان اعتمادی 
می گفتند و بس. با یک تعظیم بی معنا استیژ را ترک و عقب 
و عرض  با طول  این خاطر  به  را  مطلب  این  رفتم.  صحنه 
بیان داشتم که همین نقطۀ عطفی بود در زنده گی هنری من. 
نقطۀ عطف و چرخش به سوی موسیقی به صورت جدی. از 
همین نپذیرفتِن مردم در همان لحظه و در روی همان استیژ، 
از همان جا آغاز یافت. در آن  روز خیلی ناراحت بودم، مرا 
دوستان  تاالر  آن  در  بخوانم.  نخواستند  مرا  بودند،  نپذیرفته 
و نزدیکاِن من نیز حضور داشتند. از آن ها شرمیده بودم. به 
هر حال، بخش موسیقی ختم شد و نمایش های تیاتری آغاز 
یافت. در نمایش نامۀ ازدواج اجباری اثر مولیر نقش فیلسوف 
را خوب اجرا کردم و همۀ حاضرین برایم کف  زده و سخت 
مردم  اما  یافت،  پایان  نمایش نامه  شدم.  واقع  استقبال  مورد 
همچنان برایم کف می زدند و چون ریش و لباِس قرون هفده 
و هجده را به تن داشتم، هیچ کس مرا نشناخت که من همان 
آوازخوانی هستم که چند لحظه قبل مرا نگذاشتند که بخوانم. 
ارکستر به نواختن آغازکرد و پردۀ استیژ آهسته آهسته باز شد 
لباس نمایِش درامه شروع به  با همان سر و وضع و  و من 
استقبال  مورد  چنان  آهنگ  ختم  در  نمودم.  آهنگی  خواندن 
مردم  نمی توانستم.  کرده  هم  را  فکرش  که  قرارگرفتم  مردم 
برایم کف می زدند. جلو صحنه رفته، ریش و کاه و چپن 
نمایش نامۀ فیلسوف را از خود دور ساخته گفتم: حاضرین 
مرا  قبل  لحظه  چند  که  هستم  آوازخوانی  همان  من  گرامی 
نگذاشتید آواز بخوانم. حاال مرا تشویق نموده کف می زنید. 
استیژ را ترک گفتم. چند لحظه بعد دوباره روی استیژ برگشته 
و در مقابل میکروفون قرار گرفته گفتم: حضار گرامی! قبًا 
که مــن  می خواستم بــرای شــما بخوانم، شما نخواستید. 
حاال که شما می خواهید من نمی خوانم و استیژ را ترک گفتم.
از همــان زمـان لــذت نی  گفتــن را دریافــتم. نی گفــتن 
و  زورگویی ها  برابر  در  نی  گفتن  نامعقولیت،  بـرابـر  در 
بود  این   . و...  برابر حق تلفی ها  در  نی  گفتن  تحمیل کردن، 

قصۀ آوازخوان شدنم که از همین جا آغاز شد.
با هنرمند گرامی عزیز آشنا به رادیو مراجعه  به تعقیب آن، 
آماتور را  اولین ارکستر  و همکاری هنری ام را آغاز نمودم. 
تشکیل و در سال ۱۳۴۲ خورشیدی برای بار اول برنامه های 
خود را از طریق رادیو افغانستان پخش کردیم. از آن وقت به 

بعد  ظاهِر فیلسوف ظاهِر هویدا گردید.
نوار  ضبط  آهنگ تان  اولین  که  داشتید  سال  چند  پرسش: 
دل ها  در  آهنگ  آن  پِس  از  آیا  شد،  رادیو  نشراتی  آرشیف 

جای پیدا کردید؟
پاسخ: اولین آهنگم از ساخته های استاد زالند مرحوم بود، به 
این مطلِع سوزانی، سازانی/ تو روح جهانی/ دردم را پایانی/ 

در جسمم چون جانی/ ای عشق، ای عشق.
مرا  آهنگ  آن  لذا  بود،  صدایم  کرِچ  مخالف  آهنگ  چون 
مـعرفی نساخت. زیرا آوازم خصوصیت خاص به خـود را 

داشــت که مــغایـر سازها و آالت موسیقی رادیو بود.
در آن زمان نوازنده های رادیو، آهنگ ها را  که همان کرچ ُسر 
یا عیار می ساختند و شما می دانید که بعضی  آالت موسیقی 
پـردۀ  چـند  ربـاب،  و  دنبـوره  غیچـک،  مـانـند  محلـی 
دو  آوازی  که  جواب گوی  که  دارند  سبتـک  یـک  محـدود 
سبتک باشد، نمی  باشند. به همین منظور، برای مدت یک  سال 
تشکیل  را  آماتور  ارکستر  این که  تا  نسرودم  آهنگ جدیدی 
داده و به اجرای برنامه ها پرداختیم. بعد از اجرای سه برنامه، 
ارکستر ما یگانه ارکستری بود که شهرت زیادی به دست آورد 
و حتا گفته می توانم که یگانه ارکستر رادیو بود که با سازهای 
ارکستر  در  باز کرد. گرچه  مردم جا  در دل  شرقی و غربی 
شماره دوم رادیو افغانستان آالت موسیقی غربی جا داشت، 
جوانان  توجه  مورد  نمودیم  ایجاد  ما  که  را  ارکستری  ولی 
قرار گرفته و شهرت یافته بود. در این ارکستر هنرمندان و 
نوازنده گان خوب، آهنگ سازان مجرب چون شادروان نینواز، 
خودم که دایم برای خود آهنگ می ساختم و بعدتر مسحور 
جمال و احمد ولی همکاری داشتند. از چهره های این گروپ 
به  آن هم  و  بودم  خودم  رسید،  شهرت  به  زود  که  موسیقی 
و  آهنگ ها  مورد  در  و  داشته  به خصوص  آواز  خاطری  که 
تصانیف سلیقه به خرچ می دادم. البته مردم هنرپرور یاری ام 
رسانیدند که در طی چند ماه شهرت کسب کنم و مردم به 

صدایم عاقه مند شوند. 

همین نقطۀ عطفی بود 
در زنده گی هنری من. 

نقطۀ عطف و چرخش 
به سوی موسیقی به 

صورت جدی. از همین 
نپذیرفتِن مردم در 

همان لحظه و در روی 
همان استیژ، از همان جا 

آغاز یافت. در آن  روز 
خیلی ناراحت بودم، مرا 

نپذیرفته بودند، مرا 
نخواستند بخوانم. در آن 
تاالر دوستان و نزدیکاِن 
من نیز حضور داشتند. 
از آن ها شرمیده بودم. 

به هرحال، بخش موسیقی 
ختم شد و نمایش های 
تیاتری آغاز یافت. در 

نمایش نامۀ ازدواج 
اجباری اثر مولیر نقش 
فیلسوف را خوب اجرا 
کردم و همۀ حاضرین 
برایم کف  زده و سخت 

مورد استقبال واقع 
شدم. نمایش نامه پایان 
یافت، اما مردم همچنان 

برایم کف می زدند و 
چون ریش و لباِس قرون 
هفده و هجده را به تن 
داشتم، هیچ کس مرا 
نشناخت که من همان 

آوازخوانی هستم که چند 
لحظه قبل مرا نگذاشتند 

که بخوانم

   حــامد علمی

   بخش سی وهفتـم

بخش نخست
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عابدین پاپی

۱. رویکردی به مقولۀ واژه
الف( واژه از لفظ تا معنا

عامه دهخدا در فرهنگ لغِت خود واژه را به معنی کلمه 
و لفظ به کار برده است و از حیث مفهوم نیز واژه را چنین 
چند  یا  یک  از  که  زبانی  مستقل  واحد  می کند:  تعریف 
تک واژه ساخته می شود و در زنجیرۀ گفتار نقش معنایی 
یا دستوری دارد. سایرین نیز هرکدام تعاریفی را از واژه 
به عرصۀ فهم می گذارند. ریچارد اسپیرز در تعریف واژه 
می گوید: »کوچک ترین واحد دستوری است که می تواند 
به  گفتار  در  زبانی  پارۀ  یک  عنوان  به  مسـتقل  گونۀ  به 
واحد  کوچک ترین  را  واژه  کاندلین  پروفسور  رود.  کار 
زبانی می پندارد که بتواند مستقًا در گفتار یا در نوشتار 
پدیدار شود. جولیا اس. فالک در این باره می گوید: »واژه 
هر آن واحد زبانی را گویند که در نوشتار بین فواصل 
یا بین یک فاصله و یک خط تیره ظاهر شود.« وی در 
که  زبانی  واحد  از هر  عبارت  »واژه  که:  می افزاید  ادامه 
ظاهر  آزاد  زبانی  صورت  کوچک ترین  عنوان  به  بتواند 
شود.« در کتاب دستور زبان فارسی )۱( نوشتۀ وحیدیان 
»واژه  است:  آمده  واژه  تعریف  در  عمرانی  غام رضا  و 
واژه  تک  چند  یا  یک  از  که  است  زبان  واحد  سومین 

درست می شود. به مانند گل، درخت، سبزه و ...«
حوزۀ  در  صاحب نظران  که  تعاریفی  به  التفات  با 
ابراز  باید  اند،  به عرصۀ فهم آورده  از واژه  زبان شناسی 
تعاریف در ساختار و محتوای  این  از  نمود که هرکدام 
فهم محور  کارکردی  دارای  و  دارند  اسـاسی  نقش  واژه 
چه  باشد،  لفظ  یا  کلمه  نمی تواند  واژه  ولی  می باشند. 
می شویم.  معنا  تکرار  دچار  آن  لغوی  تعریف  در  این که 
نام  و  نشانه  معنی  به  لغوی  حیث  از  واژه  نگاه  این  از 
است. به عنوان مثال: آب از دو صورت تشکیل می شود: 
نخست صورت ظاهر آب است و دیگر صورت باطـن 
طریق  از  که  است  نامی  همان  آب  ظاهر  صورت  آن. 
آن  باطنی  می آید و صورت  به دست  آن  ظاهری  بینش 
آنچه  لذا  است.  معنایی آب  نشانه های  پیدایی  اساس  بر 
نشانه یی  و  نام  واژه  واژه حاصل می آید:  تعریف  در  که 
گذاشته  هستی  موالید  دیگر  و  انسان  روی  بر  که  است 
شده و می شود. از لحاظ دستوری نیز می توان گفت به 
بار  نوعی  و  می گیرند  قرار  هم  کنار  در  که  چند حرف 
یا به گرد آمدن  معنایی را ایجاد می کنند واژه می گویند 
چند حرف در کنار هم که دارای بار معنایی اجتماعی و 

طبیعی هستند واژه می گویند. 
از  بلکه  نیست  مستقلی  زبانی  واحد  تنهایی  به  واژه 
گفتاورد چندین واژه در کنار هم زبان شکل می گیرد. لذا 
تنهایی در شکل گیری زبان  به  ممکن است که هر واژه 
نقش اساسی داشته باشد ولی در زبان نوشتار کاربردی 
مستقل ندارد اما ممکن است در زبان گفتار این کاربرد 
مستقل را که صاحب نظران حوزۀ زبان شناسی نیز به آن 

اشاره نموده اند، مد نظر باشد.
از تشکیل صامت ها و مصوت ها واژه به وجود می آید. 
به گونه یی که اگر صامت نباشد چیزی به نام مصوت در 
واژه بی معناست و مصوت ها نیز روح و جاِن واژه اند که 
دارند)صامت  کلیدی  نقش  در جسم واژه ها )صامت ها( 
بنابراین مهم ترین  پیکر واژه است و مصوت روح آن(. 
تعریفی که از واژه دست می دهد این که: واژه نشانه یی 
است مستقل که با کمک واژه های دیگر جمله یا سطری 
را می آفریند و زبانی نوشتاری یا گفتاری حاصل می آید 
و...  فرهنگی  و  اجتماعی  کارکرد  می تواند  زبان  این  که 
داشته باشد. به عنوان مثال شما در تعامل با یک فرد نیاز 
به ابزاری به نام واژه دارید و با بیان یک واژه نمی توانید 
زبان و ادبیاِت خود را به طور کامل به فرد متقابل منتقل 
با  و  هم  کنار  در  واژه  چندین  چیدمان  با  بلکه  نمایید، 
فعلیت بخشیدن به این واژه ها دست به تعاملی زبانی یا 

گفتاری می زنید.

ب( اتیـمولوژی واژه
اتیمولوژی به معنی ریشه شناسی به کار رفته و ریشه شناسی 
است.  کاربردی  اصطاح  این  معانی  دیگر  از  نیز  واژه 
ریشه شناسی را در زبان فرانسوی اتیمولوژی می گویند. 
با دیرینه شناسی این واژه درمی یابیم که تبار آن به یونان 
باستان برمی گردد و به اصطاح واژه یی یونانی است که 
است  کرده  فرانسوی سفر  زبان  به  زبان التین  از طریق 
.در یونان باستان اتیمولوژی به معنی »شناخت اتیمون« و 
اتیمون به معنای: »معنی حقیقی واژه« به کار رفته است. 
تاریخ  به  اتیمولوژی  فراروندۀ  کارکرد  امروز  دنیای  در 
نوشتن  زمان  تا  آن  کاربرد  زمان  قدیم ترین  از  واژه  یک 
تاریخ آن واژه هم از لحاظ لفظ هم از حیث معنا اطاق 

می شود.
  با توجه به تغییر و سیر تطور زبان برخی از واژه ها در 
را  واژه ها  این  زبان شناس  می افتند.  رواج  از  معین  زمان 
بر اساس تاریخ آن ها از قدیم ترین زمان کاربرد تا زمان 
رواج آن ها را از دو بعد لفظ و معنا مورد وارسی قرار 
اند  دانسته  را علمی  زبان ریشه شناسی  دکترین  می دهد. 
که به کمک آن »فرهنگ تاریخی« نوشته می شود. فرهنگ 
تاریخی، فرهنگی است که در آن تاریخ یک واژه هم از 
نظر لفظ و هم معنی ثبت می شود. بنابراین کار اتیمولوژ 
به  انسانی،  و  اجتماعی  واژه های  ریشه شناسی  بر  عاوه 
بررسی تاریخ و فرهنگ واژه های طبیعی نیز می پردازد. 

واژه ها به دو دسته تقسیم می شوند: واژه هایی که دارای 
واژه هایی  و  اند  تاریخ  ادوار  همۀ  در  معنایی  کارکرد 
دوران  یا  خاص  زمانی  به  آن ها  معنایی  کارکرد  که 
همیشه گی  کارکرد  و  می شود  مرتبط  دوران هایی  یا 
ندارند. بنابراین هر زمانی با توجه به شرایط و موقعیت 
روبه رو  نو  واژه هایی  ابداع  با  تاریخی اش  و  جغرافیایی 
معنایی،  کاربرد  به  بسته گی  واژه ها  کارکرد  می شود. 
واژه یی  است  ممکن  دارد.  آن ها  اجتماعِی  و  تاریخی 
کاربردش  هم  هنوز  و  باشد  پیش  سال  هزار  به  مربوط 
را حفظ کرده و ممکن است که عمر واژه یی به ۵۰ سال 
هم نرسد ولی کاربرد معنایی اش را از دست داده باشد. 
به عنوان مثال: درد و غم دو واژۀ انسانی هستند که در 
همۀ ادوار تاریخی و در همۀ زمان ها و مکان ها کاربرد 

هیچ  تحت  که  اخاق  و  امید  واژۀ  یا  دارند.  اجتماعی 
شرایطی کاربرد خود را از دست نمی دهند؛ ولی در مقابل 
زمان  مرور  به  و  اند  قراردادی  که  هستند  واژه هایی  نیز 
کاربرد خود را از دست می دهند به مانند فانوس، چردکه 
واقعی خود  کارکرد  ماشین حساب  و  برق  رواج  با  که 
را از دست داده اند. یا اسب و داس که با آمدن ماشین 
و دستگاه دیگر دارای کاربرد واقعی خود نیستند. و در 
از  بشرند،  که ساختۀ دست  واژه های مصنوعی  مجموع 
این قبیل اند و اگرچه در مقطعی از زمان کاربرد دارند 

ولی به مرور زمان به فراموشی سپرده می شوند.
اقسـام واژه ها

الف( واژه های انسانی )اجتماعی(
ب( واژه های حیوانی
ج( واژه های طبیعی

د( تغییر، تحول و تطور در واژه ها

الف( واژه های انسانی
واژه های انسانی به واژه هایی اطاق می شوند که مرتبط با 
افراد یا به اصطاح جامعۀ انسانی اند. به بیانی دیگر، نام 
این واژه ها بر روی انسان ها گذاشته می شود. هر انسانی 
دارای نامی است و این نام »واژه« است. به عنوان مثال 
کوروش و داریوش که دو اسم پُرآوازه در تاریخ ایران به 
شمار می آیند و نام دو پادشاه معروف ایران زمین هستند. 
واژه های انسانی دارای دو کارکرد معنایی هستند. کارکرد 
نخست شامل واژه هایی است که کارکردی کارآمد دارند 
و این کارکرد کارآمد را در سیر تاریخ از دست نداده اند 
و دیگر واژه هایی که کاربردی آنچنانی ندارند و تنها در 
یک مقطع زمانی دارای جایگاه اجتماعی هستند. بنابراین 
آنچه حاصل می آید این که: واژه های انسانی یا کارآمد و 
ماندگارند و یا ناکارآمد و مقطعی. مثال کوروش پادشاه 
ایران و یا شاه عباس پادشاه دوران صفویان که از کارکرد 
مقابل  در  و  هستند  بهره مند  خاصی  تاریخی  و  معنایی 
در  یا  واژه  هزاران  به  می توان  کاربردی  واژه های  همین 
بیان دستوری اسم معمولی اشاره نمود که بر روی افراد 
در سیر تاریخ نهاده اند ولی در یک مقطِع خاص و دارای 

جهان بینی محدودی بوده اند .

ــد و  ــخ ان ــۀ ادوار تاری ــی در هم ــرد معنای ــه دارای کارک ــی ک ــوند: واژه های ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــا ب واژه ه
ــرد  ــط می شــود و کارک ــی مرتب ــا دوران های ــا دوران ی ــی خــاص ی ــه زمان ــِی آن هــا ب ــرد معنای ــه کارک ــی ک واژه های
همیشــه گی ندارنــد. بنابرایــن هــر زمانــی بــا توجــه بــه شــرایط و موقعیــت جغرافیایــی و تاریخــی اش بــا ابــداع 
واژه هایــی نــو روبــه رو می شــود. کارکــرد واژه هــا بســته گی بــه کاربــرد معنایــی، تاریخــی و اجتماعــِی آن هــا دارد. 
ممکــن اســت واژه یــی مربــوط بــه هــزار ســال پیــش باشــد و هنــوز هــم کاربــردش را حفــظ کــرده و ممکــن اســت 
کــه عمــر واژه یــی بــه ۵۰ ســال هــم نرســد ولــی کاربــرد معنایــی اش را از دســت داده باشــد. بــه عنــوان مثــال: 
درد و غــم دو واژۀ انســانی هســتند کــه در همــۀ ادوار تاریخــی و در همــۀ زمان هــا و مکان هــا کاربــرد اجتماعــی 
دارنــد. یــا واژۀ امیــد و اخــالق کــه تحــت هیــچ شــرایطی کاربــرد خــود را از دســت نمی دهنــد؛ ولــی در مقابــل نیــز 
واژه هایــی هســتند کــه قــراردادی انــد و بــه مــرور زمــان کاربــرد خــود را از دســت می دهنــد بــه ماننــد فانــوس، 

چردکــه کــه بــا رواج بــرق و ماشــین حســاب کارکــرد واقعــی خــود را از دســت داده انــد

بخش نخست
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با گشایش جشنوارۀ سینمای افغانستان دو 
روز پیش چهار سالن سینما در کابل برای 
یک  برای  گذشته  دهه  چند  در  بار  اولین 
هفته  به نمایش فیلم های ساخته فیلم سازان 

افغانستان می پردازند.
از  زیادی  شمار  می گویند  مسووالن 
شهروندان برای تماشای این فیلم ها تکت/
سوی  از  جشنواره  این  خریده اند.  بلیت 
اداره افغان فیلم راه اندازی شده و قرار است 

تا ۱۹ اسد ادامه یابد.
می گوید  اداره  این  رییس  کریمی،  صحرا 
برای  فرصتی  افغانستان  سینمای  جشنواره 
از  و  سینما  به  شهروندان  توجه  جلب 
سینمای  معرفی  برای  را  گام ها  نخستین 

داخلی به مردم است.
اثر  »بیگانه«  فیلم  نمایش  با  جشنواره  این 
ساخته   ۱۹8۷ سال  در  که  برمک  صدیق 
شده، آغاز شد. این فیلم جایزه بهترین فیلم 
پیونگ  فیلم  بین المللی  جشنوارۀ  از  کوتاه 
یانگ کره شمالی درسال ۱۹88 برده بود و 
بین المللی  فیلم تحسین شده در جشنواره 
آسیا، آفریقا و امریکای التین، در تاشکند 

ازبکستان در سال ۱۹8۹ بوده است.
در این جشنواره ۱۰۰ فیلم، پنجاه فیلم بلند 

و پنجاه فیلم کوتاه به نمایش در می آید.
هدف  گفته  بی. بی. سی  به  کریمی  خانم 
ترویج  جشنواره یی  چنین  راه اندازی  از 

فرهنگ مراجعه خانواده ها به سینما است.
جنگ های  دلیل  به  افغانستان  سینمای 
اخیر  دهه  چهار  ناامنی های  و  داخلی 
رییس  و  است  نداشته  مطلوبی  وضعیت 
آن  بهبود  افغا ن فیلم در تاش  ادارۀ  جدید 

است.
در چند سال گذشته اما سینمای افغانستان 
و  باشد  داشته  هم  موفقیت هایی  توانسته 
فیلم سازان  ساخته  فیلم های  از  شماری 
مهم  جشنواره های  به  توانسته   افغانستان 
دست  به  هم  جوایزی  و  یابند  راه  جهانی 

آورند.
در اواخر سال گذشته میادی مستند »کابل 
برنده  امینی  ابوذر  ساخته  باد«  در  شهر 
آمستردام  بین المللی  جشنواره  ادفا،  جایزه 
شد. به تازهگی »حوا، مریم، عایشه« ساختۀ 
بین المللی  جشنواره  به  نیز  کریمی  صحرا 

فیلم ونیز راه یافت.
از  فیلم ها  از  شماری  نیز  این  از  پیش 
راه  بین المللی  جشنواره های  به  افغانستان 
برمک  صدیق  ساختۀ  اسامه  فیلم  یافته اند. 

افغانستان در سال ۲۰۰۴ میادی برندۀ  از 
گلدن  خارجی  زبان های  بخش  جایزۀ 
تاریخ  گلوب شد. اسامه نخستین فیلم در 
جایزه یی  چنین  که  بود  افغانستان  سینمای 

را می برد.
مخاطبان با تولید داخلی آشنایی ندارند

که  است  باور  این  بر  افغان فیلم  رییس 
بوده  فردی  بیشتر  مدت  این  در  تاش ها 
و این تاش ها نتوانسته زمینه یک جنبش 

سینمایی را در کشور ایجاد کند.
او افزود به دالیلی مثل عدم پشتیبانی  کار 
سینمای  نبود  دولت،  سوی  از  سینمایی 
بخش،  این  در  سرمایه گذاری  و  معیاری 
سینمای  مورد  در  افغانستان  شهروندان 
سینمای  و  ندارند  چندانی  آگاهی  کشور 

ملی افغانستان نتوانسته شکل بگیرد.

تا  افغانستان  مردم  می گوید  کریمی  صحرا 
کنون آثار سینمایی را مصرف کرده اند و در 
تخنیکی و  لحاظ  به  که  موردش شنیده اند 
روایی با استانداردهای پایین تولید می شود 
کرده«  بد  را  افغانستان  »نام  او،  گفتۀ  به  و 

است
همچنین به باور او بسیاری در هجده سال 
هم  سینمایی  غیرحرفه یی  کارهای  اخیر 
در افغانستان نیز انجام داده اند و فیلم های 
نهادهایی  مالی  حمایت  با  سفارشی 

ساخته اند.
که  سینمایی  می گوید  افغان فیلم  رییس 
نمی تواند  کرده  پیدا  رواج  مدت  این  در 
افغانستان  ملی  سینمای  از  عموم  طور  به 

نمایندهگی کند.

ازای  در  ترامپ  دولت  می گویند  امریکایی  مقام های 
و  آتش بس  به  دستیابی  )مانند  طالبان  به  امتیاز  ارایه 
معامله  از  بخشی  به عنوان  القاعده  دوباره  اتحاد  عدم 
اولیه برای پایان دادن به جنگ ۱8 ساله در افغانستان( 
در حال آماده شدن برای عقب کشیدن نیروهایش از 

افغانستان است.
 دان الموت، جان هادسون و پاما کانستبل در گزارشی 
برای واشنگتن پست نوشته اند: این توافق – که طالبان 
را ملزم به آغاز مذاکرات مستقیم و گسترده صلح با 
کاهش  موجب  می تواند  می سازد-  افغانستان  دولت 
نیروهای امریکایی در افغانستان شود. به این ترتیب 
شمار نیروهای امریکایی از ۱۴ هزار نفر به 8 تا ۹هزار 
اندازۀ  به  تقریبًا  تعداد  این  یافت.  نفر کاهش خواهد 
ترامپ  که  است  زمانی  اوایل  در  نیرو  تعداد  همان 
از ماه ها مذاکره  این طرح پس  وارد کاخ سفید شد. 
امریکایی  دیپلمات  خلیل زاد،  زلمی  و  طالبان  میان 
افغانی االصل، شکل گرفت. خلیل زاد سال گذشته از 
سوی ترامپ برای آغاز مذاکره با طالبان برگزیده شد.
خود  گزارش  در  کانستبل  الموت- هادسون- 
تا  توافق  این  که  اند  باور  این  بر  مقام ها  می افزایند: 
در  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  از  پیش 
آنها  حال،  این  با  شود.  نهایی  می تواند  سپتامبر  ماه 

این  است  ممکن  طالبان  رهبران  می گویند  احتیاط  با 
باقی  مهم  چالش های  و  اندازند  تاخیر  به  را  توافق 
صلح  برای  امریکا  ویژۀ  نمایندۀ  خلیل زاد،  بماند. 
افغانستان در توییتر نوشت: »چنین بر می آید که طالبان 
برسند.«  نهایی  توافق  یک  به  مذاکرات  دور  این  در 
روز شنبه ۱۲ اسد هشتمین دور از مذاکرات امریکا-
خلیل زاد  شد.  آغاز  قطر،  پایتخت  دوحه،  در  طالبان 
می خواهند  که  داده اند  سیگنال هایی  »طالبان  نوشت: 
به یک توافق برسند. ما هم آماده دست یافتن به یک 
توافق خوب هستیم.« با این حال، نمایندۀ ویژۀ امریکا 
تاکید کرد که هدف اصلی این مذاکرات توافق صلح 
است، نه توافق برای خروج نیروهای امریکایی از این 
کشور. او جمعه شب در توییتر خود نوشت: »برای 
ما  رسیدم.  دوحه  به  طالبان  با  مذاکره  گرفتن  سر  از 
یک  خروج؛  توافق  نه  هستیم  صلح  توافق  به دنبال 
توافق صلحی که زمینه خروج را فراهم سازد. حضور 
افغانستان وابسته به شرایط است و خروج ما  ما در 
استفاده  عدم  بود.«  خواهد  مشروط  نیز  افغانستان  از 
و  تروریستی«  »گروه های  توسط  افغانستان  خاک  از 
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  تدریجی  خروج 
بخش مهمی از شروط توافق صلح میان نماینده گان 

دو طرف است.

امریکایی  و  افغانستان  مقام های  برخی  روی،  هر  به 
نسبت به این طرح بدبین هستند و صداقت طالبان را 
این سوال را مطرح می کنند  آنها  زیر سوال می برند. 
و  مواضع  می تواند سخنان،  ایاالت متحده چگونه  که 
توافق  اگر  اما  گفته های طالبان را راستی آزمایی کند. 
تصویب شود، یکی از مهم ترین گام ها به سوی پایان 
بی تردید  که  هدفی  بود؛  افغانستان خواهد  در  جنگ 
حمایت هر دو حزب امریکا را به دنبال دارد. یکی از 
مقام ها به شرط فاش نشدن نام گفت: »ما تقریبًا 8۰ تا 
۹۰ درصد راه را رفته ایم. اما برای پیمودن این ۱۰-۲۰ 
داریم.«  پیش  در  درازی  راه  گویی  باقی مانده  درصد 
سخنگوی  می نویسند  واشنگتن پست  گزارشگران 
طالبان، ذبیح اهلل مجاهد، دربارۀ این توافق اظهارنظری 
نکرد اما در یک تماس تلفنی کوتاه گفت که نمی داند 
این  با  شود.  برگزار  زمانی  چه  است  قرار  مذاکرات 
امیدوار  »ما  نوشت:  توییتی  در  هم  خلیل زاد  حال، 
هستیم. همه چیز اگر درست پیش برود، موفقیت دور 
نیاید،  امیدوارم مانعی پیش  از دسترس نخواهد بود. 
هم  امریکایی  بودن طرف  به جدی  موفقیت  این  اما 

مربوط است«.
دو مقام دفاعی امریکا گفتند: ژنرال اوستین اسکات 
میلر، فرمانده نظامیان امریکایی در افغانستان، نسبت 
است  معتقد  زیرا وی  است،  این طرح خوش بین  به 
که  ضدتروریسمی  نیروهای  حفظ  با  طرح  این  که 
شوند،  گرفته  به کار  القاعده  و  داعش  علیه  می توانند 
مدافع منافع امریکا خواهد بود. میلر که سال گذشته 
به این سمت منصوب شده می گوید مذاکرات سیاسی 
ژنرال  است.  جنگ  به  دادن  پایان  کلید  »بی تردید« 
می گوید:   ABC News با  مصاحبه یی  در  مذکور 
»هیچ طرفی به لحاظ نظامی نمی تواند موفق شود. اگر 
هیچ طرفی به لحاظ نظامی موفق نشود... باید به سوی 
راه حل سیاسی رفت.« برخی مقام های امریکایی معتقد 
اند که نگرانی های مشروعی وجود دارد دال بر اینکه 
طالبان از القاعده نخواهد گسست یا چنانکه واشنگتن 
انتظار دارد در برابر داعش هم نخواهد ایستاد. با این 
حال، امریکایی ها از این امر احساس رضایت دارند 
بیشتر  مذاکرات  روی  به  را  درها  نیروها  کاهش  که 
نگه  زنده  را  ضدتروریستی  ماموریت  و  می کند  باز 
اند  باور  این  بر  واشنگتن پست  گزارشگران  می دارد. 
که طالبان با دولت افغانستان وارد مذاکرات مستقیم 
نخواهد شد مگر زمانی که بتواند با امریکا به توافق 

برسد.

توافق ترامپ و طالبان چیست؟

نمایش یک هفته یی فیلم های ساخت افغانستان در سینماهای کابل

په بلخ کې خلک د طالبانو د حضور 

او د حملو له زیاتوايل شکایت کوي

د بلــخ والیــت اوســېدونکي پــه چهاربولــک، 

د  کــې  ولســوالیو  او شــولګره  بلــخ  چمتــال، 

طالبانــو د حضــور او د حملــو لــه زیاتــوايل 

شــکایت کــوي.

مــزار-  د  ولســوالۍ  چهاربولــک  او  بلــخ  د 

جوزجــان د لویــې الرې پــه اوږدو کــې پرتــې 

ــه  ــې ل ــي چ ــې واي ــېدونکي ی ــیمې دي او اوس س

ــر بــل هــر وخــت زیــات  ــو راهیســې ت دوو اوونی

ــرې  ــې ډې ــه ک ــې پ ــو حمل ــله وال ــب وس د طال

ــوي. ش

د چهاربولــک ولســوالۍ یــوه اوســېدونکي محمد 

کریــم ازادي راډیــو تــه وویــل چــې طالبــان 

ــه  ــاړې ماینون ــړک غ ــې د س ــر دې چ ــره پ رسبې

ــر  ــان پ ــزار- جوزج ــوي، د م ــای ک ــر ځ ــای پ ځ

لویــه الر د نفتــي توکــو د لېــږد ټانکــړې هــم دروي 

ــوي. ــو خرڅ ــر خلک ــې پ ــل ی او تې

دولتــي  نشــته،  هېــڅ  امنیــت  وویــل:  هغــه 

ــان  ــله وال طالب ــري، وس ــه ل ــور ن ــه حض ځواکون

حملــې تــررسه کــوي، دوی د چهاربولــک پــه 

ــرې درويل  ــو ټانک ــې د تېل ــیمه ک ــک س ــک زی زی

او یــوه بوشــکه تېــل پــه ۵۰۰ افغانــۍ خرڅــوي.

ــي  ــال ولســوالۍ اوســېدونکی واي شــعیب د چمت

چــې حتــا د ولســوالۍ ودانــۍ تــه څېرمــه طالــب 

ــل  ــو خپ ــر خلک ــري او پ ــت ل ــله وال فعالی وس

ــوي،  ــي ک ــکام پ ــن او اح ــړي قوانی ــه ک رامنځت

ــن  ــیمو د ام ــادو س ــه د ی ــر دې دم ــت ت ــو دول خ

ــو  ــه خلک ــان ل ــړې او طالب ــه ده ک ــه ن ــو هڅ کول

ــوي. ــررسه ک ــی ت رسه زور او زیات

ــي  ــوازې اربک ــه ی ــان ن ــړه: طالب ــه ک ــه زیات هغ

پولیــس، بلکــې عــام خلــک هــم پــه نښــه کــوي، 

دوی ماینونــه ځــای پــر ځــای کــوي او پــر خلکــو 

ــاج اخــي. ــه هغــوی ب ظلــم کــوي، ل

ــادل رسه  ــاه ع ــادل ش ــد ع ــو ویان ــخ د پولیس د بل

لــه دې چــې د مــزار- جوزجــان پــه لویــه الر د ۵ 

امنیتــي بیزونــو د شــتون خــرې کــوي، خــو وايــي 

ــه  ــپې ل ــه الر د ش ــه دغ ــان پ ــم طالب ــا ه ــې بی چ

ــررسه کــوي. ــې حملــې ت خــوا وســله وال

پــه همــدې حــال کــې د ۲۰۹ شــاهین قــول اردو 

چارواکــي وايــي چــې لــه یــوې اوونــۍ راهیســې 

ــوالیو  ــک ولس ــال او چهاربول ــخ، چمت ــه بل ــې پ ی

ــل  ــات پی ــي عملی ــه پوځ ــه نام ــاهین پ ــې د ش ک

کــړي.

د شــاهین قــول اردو ویانــد حنیــف رضايــي ازادي 

راډیــو تــه وویــل چــې پــه دغــو عملیاتــو کــې ۵۰ 

تنــه طالبــان وژل شــوي او ۳۰ نــور ټپیــان دي.

د رضايــي پــه خــره، د شــاهین عملیــات پــه 

هوايــي او هــم پــه ځمکنــي توګــه پــر مــخ ځــي 

ــې  ــه ک ــه پ ــو ت ــان ځواکون ــه افغ ــر دې دم ــې ت چ

ــتي. ــه دي اوښ ــات ن تلف

ــډه  ــه ګ ــات پ ــل: دا عملی ــي ووی ــاغي رضاي ښ

توګــه د مــي اردو پــه مــرۍ دوام لــري، کومانډو 

او هوايــي قــوه پــه کــې پــراخ حضــور لــري، تــر 

دې دمــه پــه چهاربولــک او چمتــال کــې ۵۰ 

ــان دي. ــې ټپی ــور ی ــوي او ۳۰ ن ــان وژل ش طالب

وســله والــو طالبانــو تــر اوســه پــه دې اړه څــه نــه 

دي ویــي.

ټاکنــو  پارملــاين  تېــرو  د  چــې  ده  یادولــو  د 

پــه درشــل کــې هــم چهاربولــک او چمتــال 

ــا امنــې شــوې او  ــه یــو وار شــدیداً ن ولســوالۍ پ

اوس هــم د شــته نــا امنیــو پــه دلیــل د دغــو ســیمو 

خلــک اندېښــمن دي چــې پــه ولســمریزو ټاکنــو 

ــي. ــې ن ــې برخ ــه ب ــه ګډون ــې ل ک
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بخش دوم و پایانی

روح اهلل بهزاد
 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

۱- تبارگرایی؛ مضرترین بیماری جامعۀ ما
اسـت.  مـدرن  ماقبـل  جهـان  مـال  ذاتـًا  تبارگرایـی 
محـور  معیـن  تبـار  و  نـژاد  گذشـته  دروان هـای  در 
داوری هـای آدمیـان در سمت وسـودهی بـه زده گـی 
بـه شـمار می رفـت و در واقـع، گفتمـام غالـب در 
جهـان قدیـم، تبـار و قبیلـه بـود و از ایـن عینـک بـه 
جهـان بیرونـی نـگاه می شـد. نویسـنده در این بخش 
از کتـاب بـه رنـگ باختـن تبارگرایـی و نـگاه قومـی 
و پدیده هـا در جهـان نویـن سـخن گفتـه و تأکیـد 
کـرده کـه چسـپیدن بـه تبـار واحد بـه عنـوان معرف 
همـه ارزش هـا، خـاف عدالـت، آزادی، برابـری، و 

می باشـد. انسـانی  ارزش هـای 
عبدالمنـان دهـزاد در ایـن مقالـه پیامدهـای تبارگرایی 
در اروپـا را توضیـح داده و تبییـن کرده کـه تبارگرایی 
و تأکیـد بـر برتری نـژادی و قومـی، در طـول تاریـخ 
افغانسـتان سبب شـده اسـت دولت ملی و همه شمول 
در ایـن کشـور شـکل نگیـرد. نویسـنده همچنـان بـه 
ایـن بـاور اسـت کـه آنچه بـه نـام دموکراسـی پس از 
کنفرانـس بن وارد افغانسـتان شـد، صـورت اصلی آن 
نبـود، بلکـه با چاشـنی قومـی و تباری آمیخته شـد و 

نتوانسـت قـدرت سیاسـی را عادالنه توزیـع کند.
نویسـنده در اخیـر ایـن مقالـه گفتـه اسـت کـه نـگاه 
قومـی و تبـاری بـه پدیده هـا، سـبب نادیـده گرفتـن 
ارزش هـا و داشـته های علمـی و تجربـی می شـود و 
آن را یکـی از آفت هـای بسـیار مهلـک و جـدِی برای 

یـک نظـام و دولـت خوانده اسـت.

2- بحران هویت ملی
ریشـه های جنـگ افغانسـتان همچنـان مقاله یـی را در 
خـود جاداده اسـت کـه در آن بـه بحـران هویت ملی 
در افغانسـتان پرداخته شـده اسـت. در این مقاله آقای 
دهـزاد می نـگارد کـه بحـران ملـی و بحـران هویـت 
زمانـی در افغانسـتان آغـاز شـد کـه رابطـۀ مـردم این 
سـرزمین بـا گذشـته قطـع شـد. او از امیـل دورکیـم، 
کـه  مـی آورد  قولـی  نقـل  فرانسـوی  جامعه شـناس 
گفتـه اسـت، »جامعۀ انسـانی وقتـی نورم هـای تثبیت 
نورم هـای  ایجـاد  از  و  را رهـا کـرده  شـدۀ گذشـته 
جدیـد ناتـوان آیـد، در نتیجـه جامعـه دچـار بحـران 
می شـود« و می افزایـد کـه بخـش عمـدۀ بحران هایـی 
کـه هم اکنـون دامنگیـر مردم افغانسـتان اسـت، ریشـه 
در فاصلـه گرفتـن امروزیـان و نورم های تثبیت شـدۀ 

تاریخـی و تمدنـی گذشـته دارد.

نویسـنده در ادامـۀ نوشـتارش بـه تحمیـل یک هویـت قومی 
خـاص بـر تمـام مـردم سـخن می زنـد و می گویـد کـه ایـن 
اسـتدالل  او  اسـت.  تمدنـی  پشـتوانۀ  فاقـد  بسـیار  هویـت 
می کنـد کـه تحمیـل و تاش بـرای قبوالنـدن ایـن هویت به 
عنـوان هویت ملـی، جامعۀ افغانسـتان را در دامن بحران ملی 
انداختـه اسـت. نویسـنده تمدن آریانـا و خراسـان قدیمی را 
بـا بـار تمدنی بـزرگ و پُربار می دانـد و راه حـل را نیز چنگ 

زدن و بازتولیـد و بازتعریـف ایـن تمـدن عنـوان می کنـد.

3- بنیادگرایی و گذار به خشونت
نویسـنده در این بخش از نوشـتار، داسـتان تندروی دینی در 
افغانسـتان را زمـان تجـاوز اتحـاد جماهیـر شـوروی می داند 
و می نویسـد کـه مـوج تنـدروی در افغانسـتان را برخـی از 
و  آوردن  افغانسـتان  بـه  الظواهـری  ایمـن  ماننـد  عرب هـا 
تبلیغـات مسـامحه ناپذیر آنـان در میـان گروه هـای جهـادی 
و حتـا گروه هـای میانـه رو اسـامی تعمیـم یافـت. او برخـی 
از گروه هـای افراطـی دینـی را محصول امریکایـی و حمایت 
ایـن کشـور از این گـروه در دوران جنگ سـرد بـرای مبارزه 
بـا اتحـاد جماهیـر شـوروی در راسـتای اهـداف سیاسـی و 

نظامـی امریـکا می دانـد.
را  دینـی  تنـدرو  و  تکفیـری  گروه هـای  امـا  دهـزاد  آقـای 
و  نمی دانـد  امریـکا  زائیـدۀ سیاسـت های چندپهلـوی  تنهـا 
می نویسـد کـه ایـن ظرفیـت وجـود داشـت و اسـتخبارات 
کشـورهای منطقـه و جهـان آن هـا را از حالـت خواب زده گی 
و منفعـل بـودن بـه فعلیـت در آرود و تـا کنـون نیـز از آن ها 
اسـتفاده می شـود. یکـی از ایـن کشـورها و اسـتخبارات ها به 
قول نویسـنده، عربسـتان سـعودی اسـت که آبشـخور ذهنی 

بـه ایـن گروه هـا شـده اسـت.
نویسـنده همچنـان حملـۀ نظامـی امریـکا بـه افغانسـتان را 
فـاز جدیـد رشـد افراطگرایـی در افغانسـتان نـام می گـذارد 
و مـی آورد کـه تبـر بنیادگرایـی بـا حملـۀ نظامـی امریـکا، 
تیزتـر و بُرنده تـر شـد؛ تـا جایـی کـه در کنـار امریکایی هـا، 
نیـز  کار می کردنـد  این هـا همـکاری و  بـا  مسـلمانانی کـه 

قـرار گرفتنـد. هـدف تکفیری هـا 
بخـش آخـر ایـن مقـال پیشـنهاد می کنـد کـه روشـنفکران 
افغانسـتان باید در نصاب آموزشـی کشـور تجدید نظر کنند 
و مدرسـه های غیررسـمی کـه در کشـور فعالیـت دارنـد را 
رسـمیت ببخشـید، نصـاب ایـن مدرسـه ها را نظـارت کنـد 
و در تجدیـد نظـر نصـاب، از فقـه امـام ابوحنیفـه بهـره ببر، 
زیـرا بـه قوب نویسـنده، فقـه حنفی بیشـتر از هـر فقه دیگر 
آمیختـه بـا معرفـت بـوده و عقـل را متـاع ارزشـمند و نیـاز 

مبـرم بشـری تلقـی می کند.

4- افغانستان و فقدان دولت های ملی و مشروع
مقالۀ افغانسـتان و فقدان دولت های ملی و مشـروع در واقع 
بـر ایـن فرضیه متمرکز اسـت کـه در طول تاریِخ افغانسـتان 
جدیـد حکومت هـای ایـن کشـور هیچ گاهی ملـی و برآمده 
از رأی مـردم نبـود و مـردم و شـهروندان هیچ نقشـی در به 
میـان آمـدن آن نمی داشـتند؛ بلکـه حکومت های افغانسـتان 
یـا قومی-قبیله یـی و یـا هـم حزبی-خانواده گـی بـوده کـه 
سـاطین، مشـروعیت شـان را یـا از االهیـات و کاریزمـا 

می گرفتنـد و یـا هـم از خانـواده و قبیله.
نویسـنده بـرای حکومت هـای مردمـی، عنصـر مشـروعیت 
عقانـی را اصـل می دانـد و می گویـد کـه نقـش و حضـور 
انتخـاب حکومـت و چیسـتی حکومـت بسـیار  مـردم در 
ضـروری اسـت و حکومـت بایـد مشـروعیت سیاسـی و 
حقوقـی اش را از مـردم بگیـرد. او ملی نبـودن حکومت های 
افغانسـتان را ناشـی از قبیله یـی و قومـی بـودن آن می داند و 
می گوید که همین امر سـبب شـده اسـت افغانسـتان شـاهد 

شـکلگیری دولـت ملـی و فراگیر نباشـد.
در بخشـی از مقالـه بـه شـکلگیری حکومـت وحـدت ملی 
اشـاره شـد و آمده اسـت کـه این حکومـت نیـز برایند یک 
توافقـی اسـت کـه بـا فشـار یـک کشـور خارجـی بـه امضا 
رسـید کـه در کنـار نبـود مشـروعیت مردمی، ایـن حکومت 
را از بـار مشـروعیت سیاسـی و حقوقـی آن نیـز تهـی کرد.

5- نظامی سیاسی فردمحور و متمرکز
بـه  افغانسـتان  جنـگ  ریشـه های  کتـاِب  از  بخـش  ایـن 
چگونه گـی نظام سیاسـی افغانسـتان اختصاص یافته اسـت. 
نویسـنده در ایـن بخـش بـه متمرکـز بـودن نظام سیاسـی و 
تفویـض صاحیـت بی حـد و حصـر بـه رییـس جمهـور 
اشـاره کـرده و آن را زیـر تیـغ نقـد گرفتـه اسـت. نویسـنده 
ایـن دو پرسـش را کـه چـرا هیـچ نظـام سیاسـی نمی توانـد 

بـرای مـردم ایـن سـرزمین اقناع کننـده باشـد؟ و چـرا 
هیـچ نظـام سیاسـی بـرای مـردم افغانسـتان جوابگو و 
کارآمـد نیسـت؟ مطـرح می کنـد و در پاسـخ بـه آن 
می نویسـد کـه کارگـزاران و گرداننـده گان نظام هـای 
سیاسـی افغانسـتان کسـانی بـوده انـد کـه یا بـه نظامی 
کـه می سـاختند، بـاور نداشـتند و یـا هم زیر سـایۀ آن 
نظـام بـه دنبـال پیـاده کـرده برنامه هـای تمامیت خوانۀ 

قومـی و گروهـی خوشـان بـوده اند.
او همچنـان می گویـد کـه در سـتاختار نظـام متمرکـز،  
تکیـه گاه نظام سیاسـی فرد می باشـد، نه سـاختار نظام. 
ایـن نـوع نظام ها بـر محور فـرد تعریـف می شـود؛ بنًا 
بـود و نبـود نظـام هـم بـه بـود و نبـود فـرد بسـته گی 
می داشـته باشـد. نویسـنده نظـام دموکراتیـک کنونـی 
و قانـون اساسـی را هـم نقـد می کنـد و می گویـد کـه 
قانـون اساسـی افغانسـتان در چـار تناقـض اسـت و 
رگه هـای برتری خواهـی و نادیـده گرفتـن خواسـت و 
ارادۀ اکثریـت شـهروندان را می تـوان در آن مشـاهده 
کـرد. نویسـنده همچنـان اسـتدالل می کنـد کـه قانـون 
اساسـی بـه رییـس جمهـور صاحیت هایـی تـا حـد 

یـک امپراطـور را داده اسـت.

ب( نقد کتاب
در کنـار ایـن، ریشـه های جنـگ افغانسـتان خاهایـی 
نیـز دارد که نمی توان از آن چشـم پوشـید و از کنارش 
گذشـت. عبدالمنـان دهـزاد ایـن نوشـتار را با سـاختار 
پژوهشـی کاسـیک نوشته اسـت. همچنان نویسنده در 
بسـیاری مقاله هـای وقتـی پیشـنهادی مطـرح می کنـد، 
میکانیسـم و یـا کارشـیوۀ عملی آن را بیـان نمی کند. به 
عنـوان مثـال، نویسـنده وقتـی می گویـد راه حـل پایان 
بحـران هویـت ملـی بازتولیـد نورم هـای تثبیـت شـدۀ 
تمـدن آریانا و خراسـان اسـت، در ادامـه از چگونه گی 
آریانـا و خراسـان چیـزی  تثبیـت شـدۀ«  »نورم هـای 

نمی گویـد.
در کنـار ایـن نویسـنده وقتـی بـه معرفـی ریشـه های 
قومـی معضـات افغانسـتان و ادامـۀ ایـن مشـکات 
می پـردازد، در برخـی نقـاط نمی توانـد بی طرفـی اش 

را بـه صـورت بایـد و شـاید حفـظ کنـد. 
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پنجشیر  والیت  ملی  وحدت  حکومت  دوران  در 
شدید  برف باری  یکی  طبیعی  بزرگ  حادثۀ  دو  گواه 
این  ولسوالی  چندین  در  برف کوچ  فرود آمدن  و 
والیت و دیگری هم سرازیر شدن سیالب مدهش در 
قریۀ پشغور ولسوالی حصۀ اول بود که هر دوی آن 
خسارات زیاد جانی و مالی را برای باشنده گان این 

والیت  به بار آورد. 
کرد  سفر  والیت  این  به  بار  دو  هر  در  غنی  اشرف 
فراوانی  وعید های  و  وعده  آن  باشنده گان  برای  و 
داد، وعده هایی که بیشتر آنها تاکنون عملی نشده اند. 
پیش  یک سال  غنی  اشرف  که  وعده هایی  اینجا  در 
ایشان  اصطالح  )به  پشغور  مردم  برای  پنجشیر  در 

پشگون!( داده بود را به بررسی می گیریم.
نیمه شب مورخ  21 سرطان سال پار )1397( در اثر 
لغزش کوه و سرازیر شدن سیالب در دهکدۀ پشغور 
ولسوالی حصۀ اول پنجشیر، نزدیک به ده نفر کشته، 
بیشتر از 500 خانه و بیش از 100 دوکان ویران شد و 
در کنار آن خسارات اقتصادی زیادی به مردم محل به 
بار آورد. اشرف غنی سه روز پس از وقوع حادثه به 
تاریخ 24 سرطان در رأس یک هیأت به این والیت 
سفر کرد که عمده ترین وعده هایش به مردم پنجشیر 

قرار ذیل بود:
تا جای مناسب  1. وزارت شهرسازی موظف است 
در  که  نماید  فراهم  پشغور  باشنده گان  مسکن  برای 

آینده خطر سیالب در آنجا نباشد؛
2. یک مقدار پول برای ساخت خانه در مکان فراهم 
پرداخته  دیده گان  آسیب  برای  دولت  سوی  از  شده 

خواهد شد؛
3.  در قسمت ویران شدن بازار پشغور، دولت یک 
را  آن  و  کرده  نقشه  را  پنجشیر   برای  مناسب  بازار 

آباد می کند؛
برق  شبکه های  و  شده  بازسازی  آب  جوی های   .4

پنجشیر نیز اعمار خواهد شد؛
5. )مدل اساسی دریای پنجشیر( ساخته خواهد شد؛

ایجاد  پنجشیر  در  سیالب(  مدیریت  )سیستم   .6
در  مردم  همه  سیالب  آمدن  از  بعد  که  شد  خواهد 

کمترین وقت با خبر شوند؛
چند  پنجشیر  در  جوانان  بیکاری  رفع  به خاطر   .7
شرایط  به  که  بانوان  برای  به ویژه  تخنیکی  مکتب 

پنجشیر مناسب است، ایجاد می شود؛
8. یک ماه بعد همراه با )یک پالن انکشافی( دوباره 

به پنجشیر می آیم.

مردم  برای  را  مناسب  مکان  در  مسکن  تهیه  وعدۀ 
آن  نتیجۀ  در  بود،  داده  نیز   1393 سال  در  پنجشیر 
باریک آب  منظقۀ  برف کوچ در  از متضررین  شماری 
ولسوالی بگرام به طور موقت مسکن گزین شدند، اما 
و  تهیه مسکن  حکومت هیچ همکاری یی در جهت 
توزیع زمین با ایشان نکرد که در نهایت آنها دوباره به 
دهکده های شان برگشتند، اما عین وعده یک بار دیگر 
در 1397 توسط رییس حکومت وحدت ملی تکرار 
شد که تاکنون از عملی شدن آن خبری نیست. البته 
توزیع  سیالب  متضررین  برای  نقد  پول  مقدار  یک 
شد، اما در مقایسه به خسارات وارد شده، این پول 

خیلی اندک و ناچیز بوده است.

اینکه  تنها  نه  پشغور  بازار  دوبارۀ  اعمار  قسمت  در 
نشده،  ریخته  آن  دوباره  ایجاد  برای  طرحی  هیچ 
باقی  ناشده  حل  آب  بندش  مشکل  حتا  تاکنون  بل 
می باشد. همین چند روز پیش در اثر زیاد شدن دریا 
یک بار دیگر راه مواصالتی دو ولسوالی )حصۀ اول 
و پریان( برای چند روز بند شده بود. از محمداشرف 
غنی باید پرسید که شما در سفرتان خطاب به مردم 
مجاهد و با عزت پنجشیر گفته بودید »امانت بسیار 
چیزی  هر  گذاشتید[.  من  دوش  ]بر  دادین  بزرگی 
می خواستید، به مقایسه این امانتی که مره دادین، کم 
اکنون  کردم.«  اجرا خواهد  تعالی  و  انشااهلل  بود.  می 

باید از ایشان پرسید که آن امانت کجا شد؟ اجراآت 
عملی تان در همین دو مورد )تهیه مسکن و اعمار 
)به  زیربطی  ادارات  است؟  بوده  چه  بازار(  دوباره 
شمول حکومت محلی پنجشیر( که کوتاهی کرده اند 

چرا آنهارا مواخذه نکرده اید؟
رییس حکومت باید برای مردم پاسخ دهد که اعمار 
جوی های آب، شبکه های برق، )مدل اساسی دریای 
پنجشیر( و )سیستم مدیریت سیالب( که وعده عملی 
شدن آنها را در چند ماه داده بودند، به کجا رسیده 
و چرا تاکنون هیچ تغییری به چشم نمی خورد؟ هنوز 
هم پنجشیر برق ندارد و حتا بند برق پارنده که کارش 
است،  نرسیده  اتمام  به  بود،  شده  آغاز  پیش  سال ها 

چرا؟
چند  ایجاد  همانا  که  ایشان  دیگر  وعدۀ  مهمترین 
به ویژه  مکتب!(  چند  می کنم  )تاکید  تخنیکی  مکتب 
برای بانوان بود، چه زمانی اعمار خواهد شد؟ نشود 
این والیت  به  انتخابات  برای کمپاین  این بار هم که 
زده  مردم  چشمان  به  را  خاک  دیگر  یکبار  می آیند 
و  تخنیکی  مکتب  باب  چند  اعمار  وعده  بازهم  و 
مسلکی وغیره را بدهند، چون ایشان طبق عادت به 

وعده های شان کمتر عمل می کنند.
جمله  با  را  هایش  حرف  او  که  دارم  یاد  به  خوب 
رساند.  پایان  به  پنجشیر!«  قهرمان  مردم  باد  »پاینده 
پاینده  بودند،  پاینده  که  کرده اند  ثابت  پنجشیر  مردم 
و  حرف ها  اما  ماند،  خواهند  هم  پاینده  و  هستند 
و  بوده  پاینده  اندازه  چه  تا  غنی  اشرف  وعده های 
اکنون که بیشتر از یک سال از آن حادثه می گذرد، در 
این یک سال اشرف غنی به کدام حرف اش عمل کرده 
شده  تطبیق  او  وعده های  این  از  یک  کدام  و  است 
است؟ او که یک ماه مهلت خواسته بود تا با یک پالن 
انکشافی دوباره به پنجشیر خواهد آمد و همچنان در 
خواهد  عملی  وعده هایش  این  تمام  ماه  چند  ظرف 
شد که نشد. او از این وعده ها به تمام افغانستان داده 
بود و اما در پایان معلوم شده که همه شعارهای بیش 
نبوده و زنده گی مردم بدتر شده و از رفاه و آسایش 
انتخاباتی  کمپاین های  زمان  که  اکنون  نیست.  خبری 
پنجشیر  به  بیشتر  وعده های  با  هم  باز  و  رسیده  فرا 
خواهند آمد. مردم افغانستان خوب می دانند که رییس 
و  نکرده  وفا  وعده هایش  به  ملی  وحدت  حکومت 
آنها را فریب داده است، اما این بار نمی تواند یک بار 

دیگر فریب دهد.

انتخابايت کمپاینونو یوه  له  که څه هم د جمهوري ریاست 

اوونۍ تېرېږي، خو یو شمېر عام خلک وايي چې تر اوسه 

په والیتونو کې کمپایني غونډې نه دي نیول شوي.

په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره 

په پالزمېنه کابل کې هم پڅ روان دي، د والیتو  کمپاینونه 

یو شمېر اوسېدونکي وايي، په والیتونو کې تر اوسه کومه 

کمپاینې غونډه نه ده جوړه شوې او د کاندیدانو عکسونه هم 

ډېر نه دي نصب شوي.

د کندهار، بدخشان او پکتیا درې تنه اوسېدونکو په دې اړه 

ازادي راډيو ته وویل:

»اجمل یم، له بدغه مرغه په کندهار کې د یوه کاندید عکس 

کاندید  موږ  به  څنګه  نو  لیدلی،  دی  نه  هم  مو  کمپاین  یا 

وپېژنو او څنګه به رأیې ورکړو؟«

پیل شوي،  له څه وخته چې کمپاینونه  یم،  »محمد اصف 

لري،  نه  معلومات  اړه  په  څوک  هېڅ  یې  کې  بدخشان  په 

کمپاین  په  کې  کابل  په  یوازې  چې  غواړو  کاندیدانو  له 

مترکز ونه کړي، والیتونو ته یې پراخ کړي، تر څو خلک د 

کاندیدانو به پروګرامونو خر او بیا رأیې ورکړي.«

»ويل ګل یم د پکتیا والیت اوسېدونکی، یوازې په کابل کې 

کاندیدان  نه کوي،  بسنه  نوماندانو عکسونه  د  او  کمپاینونه 

باید خپل کمپاینونه والیتونو او حتی ولسوالیو ته وغځوي.«

د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه 

کاندیدانو  اتلسو  د  پیل شول چې  په ورځ  یکشنبې  تېرې  د 

ګلبدین  او  ځلې  دوه  غني  ارشف  محمد  یوازې  ډلې  له 

حکمتیار، عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل او سید نورالله 

جلیي بیا یو یو ځلې کمپایني غونډې درلودې او بل کاندید 

عنایت الله حفیظ بیا د کمپاین په دود له خپلو پلویانو رسه د 

کابل په لوېدیځ کې سړکونه پاک کړل.

له قانون او انتخابايت مهالوېش رسه سم د جمهوري ریاست 

په  پالنونه  خپل  چې  لري  وخت  ورځې  شپېته  کاندیدان 

غونډو، بیرنونو او بېالبېلو نورو الرو خلکو ته واضح کړي.

د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمېسیون له ټولو کاندیدانو 

خلک  الرې  له  ترېح  د  پروګرامونو  خپلو  د  چې  غواړي 

په خپلو پروګرامونو پوه او دوی وهڅوي چې په راتلونکو 

انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.

د دغه کمېسیون د ویندوی د دفرت رسپرست ذبیح سادات په 

دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د انتخاباتو کمېسیون کاندیدانو 

ته په ټول افغانستان کې اسانتیاوې برابرې کړي، موږ له ټولو 

کاندیدانو غواړو چې خپل کمپاینونه والیتونو، ولسوالیو او 

حتی کلیو ته پراخ کړي، څو د دوی باور ترالسه کړي.

چې  وايي  بنسټونه  شمېر  یو  څار  د  انتخاباتو  د  خوا  بل 

خپلمنځي  کې  ټیمونو  په  او  ستونزې  امنیتي  او  اقتصادي 

اوسه  تر  کاندیدان  یې  امله  له  اختالفات هغه څه دي چې 

والیتونو ته د خپلو کمپاینونو په غځولو نه دي بریايل شوي.

په والیتونو کې  د کورنیو چارو وزارت  په ورته وخت کې 

ورته  پروسه  دغه  چې  وايي  او  ورکوي  ډاډ  امنیت  بشپړ  د 

لومړیتوب لري.

د دغه وزارت ویاند نرصت رحیمي په دې اړه ازادي راډيو 

ته وویل: څنګه مو چې په کابل کې کاندیدانو او کمپایني 

غونډو ته امنیتي تدابیر نیويل، په والیتونو کې مو هم ورته 

لري،  لومړیتوب  ته  موږ  امنیت  انتخاباتو  د  کړی،  اقدام 

امنیتي ځواکونه د دې  او ټول  پولیس، کشف، استخبارات 

پروسې تر شا والړ دي.

د جمهوري ریاست مطرح انتخابايت ټیمونه هم وايي چې 

دوی په والیتونو کې د پراخو کمپایني غونډو پالن لري او 

په نږدې راتلونکې کې به یې پیل کړي.

غنـــی 
یان  به پنجشیر

چـه گفت و چـه کـرد؟

عام خلک: 

کانـدیدان دې یـوازې په کابـل کې

 په کمپـاین مترکـز نه کـوي

    عبدالهادی شریفی


