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نُهم  دور  که  کرده اند  اعالم  طالبان  سخنگوی  و  خلیل زاد  زلمی 
گفت وگوهای شان دیروز به پایان رسید. خلیل زاد در توییتی نوشت 
بیاید.  کابل  به  حکومت  مقام های  با  مشوره  برای  است  قرار  که 
خلیل زاد در توییتش افزود که امریکا در تالش توافقی با طالبان است 
که خشونت را کاهش دهد و سبب صلح پایدار در افغانستان شود. 
خلیل زاد می گوید که گشودن راه برای گفت وگوهای »بین االفغانی« 
نیز بخشی از تالش های این کشور است. سهیل شاهین، سخنگوی 
دفتر سیاسی طالبان در قطر هم در برگۀ توییترش نوشته است که 

این دور گفت وگوها به کامیابی به پایان رسیده است.
نیز کسی  بیرون درز نکرده و  به  این گفت وگوها  هرچند محتوای 
به  طرف  دو  بین  است  قرار  که  توافق نامه یی  محتوای  و  متن  از 
از  طالبان  که طرف  می رسد  نظر  به  اما  ندارد،  آگاهی  برسد،  امضا 
رییس جمهور  پیش  روز  چند  اند.  خشنود  بسیار  گفت وگوها  این 
امریکا در سخنرانی یی به ماندن بخشی از نظامیان این کشور پس 
از توافق صلح در افغانستان خبر داد. به دنبال آن، گزارش هایی به 
نشر رسید که نشان می داد گفت وگوها پس از این اظهارات ترامپ 
به بُن بست خورده است. اما از توییت سخنگوی طالبان بر می آید 
که این گزارش ها نادرست بوده است. توییت سهیل شاهین این پیام 
را می رساند که طرف طالبان از گفت وگوها راضی است و دو طرف 

به زمان امضای توافق نامه نزدیک می شوند.
به عنوان کشوری  امریکایی ها  نمانده است که  باقی  این شکی  در 
که سال ها در مقابل گروه طالبان جنگید و آن را گروه تروریستِی 
آنان،  مقابل  در  و  خواندند  منطقه  و  جهان  کشورهای  ضدمنافع 
اخیر  ماه های  در  کرد،  حمایت  و  تمویل  را  افغانستان  حکومت 
رویکردش را در برابر دولت و مردم افغانستان به صورت غیرقابل 
قابل قبولی تغییر داده است. چنین به نظر می رسد که گروه طالبان 
در سیاست خارجی امریکا جای حکومت و دولت افغانستان را به 

دست آورده است.
نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجه این کشور بارها اعالم کرده که یکی از 
خواست های عمدۀشان از طالبان، تضمین مبارزۀ این گروه در برابر 
تروریسم جهانی است. امریکا در واقع توقع دارد که طالبان بدل به 
گروه نیابتی این کشور در برابر گروه هایی مانند داعش و القاعده در 
افغانستان شوند. این کار نمونۀ واضح و آشکار دور زدن نهاد دولت 
است. تنها دولت افغانستان در سطح جهان مشروعیت دارد. حمایت 
و تمویل یک گروه تروریستی برای جنگ نیابتی، با قواعد حقوقی 
بین المللی در تضاد است. تاریخ جهان و ادبیات حل منازعه نشان 
می دهد که دور زدن دولت مشروع در مذاکراِت پایان جنگ، عواقب 

خطرناک و ناگوار داشته است.
توقع چنین  طالبان؛  ایدئولوژی  و  به گذشته  باتوجه  از سویی هم، 
امری از گروهی که در گذشته فعالیت های جنگی داشته و بارها و به 
کرات قواعد بین المللی و بشردوستانه را نقض کرده و به حقوق بشر 
امریکایی ها اگر توقع  بیهوده است.  پایبندی ندارد، عبث و  باور و 
سرکوب و از میان بردن گروه های تروریستی جهانی ضد امریکایی 
را دارند، تنها دولت مشروع افغانستان می تواند از پس آن بربیاید، 
دولتی که مشروعیتش را از دل انتخابات مشروع گرفته باشد. وقتی 
دست  به  تسلیحاتی  و  جنگی  توانایی  ارتش  شود،  نیرومند  دولت 
عملی  کشور  سراسر  به  اساسی  قانون  و  دولت  حاکمیت  و  آورد 
گردد، گروه های تروریستی نمی توانند پایگاه سازی و فعالیت کنند. 
گروه های تروریستی تنها زمانی امکان تولید و بازتولید پیدا می کنند 
که نهاد دولت تضعیف و حاکمیت ملی یک دولت خدشه دار گردد. 
امریکا باید به حمایت از دولت و ارتش افغانستان ادامه بدهد و نیز 
ارتش ملی را با امکانات مدرن نظامی تجهیز کند. تنها در صورت 
نفوذ  و  رشد  جلو  می شود  که  است  افغانستان  ارتش  از  حمایت 

گروه های تروریسی را گرفت.
برابر  در  را  موضع شان  ناتو  و  امریکا  که  است  این  دیگر  نگرانی 
گروه های تروریستی دیگری که در افغانستان فعال هستند، مشخص 
نساخته است. تمام گفت وگوها برای پایان جنگ افغانستان، با گروه 
طالبان متمرکز است. وزارت های امنیتی و حتا مأموران امنیتی ناتو 
پذیرفته اند که بیش از بیست گروه تروریستی در افغانستان فعال 
هستند. امریکا و ناتو پیش از این و در جریان گفت وگوها با طالبان، 
داده  هم  ُهشدار  افغانستان  شمال  در  داعش  پایگاه سازی  خطر  از 
اند. اما هنوز مشخص نیست که این کشور با گروه های تروریستی 

غیرطالب چه می کنند؟
انتظار دارند که گفت وگوهای جاری در روشنایی  افغانستان  مردم 
اهداف و دستاوردهای حکومت نوین صورت گیرد. مردم افغانستان 
توافق  به یک  امریکا و طالبان منجر  توقع دارند که گفت وگوهای 
جامع سیاسِی شود که کشورهای منطقه و نهادهای مهم بین المللی 
به ویژه  ناتو و  این، جامعۀ جهانی،  آن را تضمین کنند و در کنار 
ایاالت متحدۀ امریکا که تمویل کنندۀ اصل دولت افغانستان است، 
مشخص  نیز  تروریستی  دیگر  گروه های  برابر  در  را  موضع شان 
سازند. گفت وگو کننده گان دوحه باید به مردم افغانستان این تضمن 
پایان  توافق نامۀ صلح و  بدهند که در صورت عملی نشدن  نیز  را 

نیافتن جنگ در افغانستان، موضع شان چه خواهد بود؟

امـریکا و طالبـان 
به چـه دل خـوش انـد؟

مـدال دادن و ترفیـع بخشـیدن بـه افـراد خـودی در 
حکومـت آقـای غنـی بـه یـک امـر معمـول تبدیل 
برداشـت های  براسـاس  غنـی  آقـای  اسـت.  شـده 
افـراد و کارگـزاران حکومـت گاه  از  شـخصی اش 
و بیـگاه تقدیـر می کنـد. ایـن افـراد عمدتـًا کسـانی 
هسـتند کـه خـودش در انتخاب آنها دسـت داشـته 
و بـه نحـوی مربـوط بـه تیـم اش می شـوند. او بـه 
افـراد دیگـر حتـا اگـر صالحیـت و کارایـی خود را 
در وظایف شـان تثبیـت هـم کـرده باشـند، مـدال و 
ترفیـع نمی دهـد. مـدال و ترفیـع تنهـا اختصـاص 
یافتـه بـه افـراد خـودی کـه وفـاداری خـود را بـه 
شـخص سـلطان ثابـت کـرده باشـند. حتـا اگـر این 
افـراد در وظایـف خـود دسـتاوردی هـم نداشـته 
همـان  بزرگ نمایـی  بـا  غنـی  آقـای  ولـی  باشـند، 
عنـوان  دسـت آورد  نیـز  را  دفتـر  بـه  شـان  رفتـن 
می کنـد و از آنهـا تقدیـر می کنـد. یـک روز پیـش 
از آن کـه طالبـان یـک بـار دیگـر بـه والیـت کندز 
حملـه کننـد، آقـای غنـی سرپرسـت وزرای داخلـه 
و دفـاع را بـا دادن ترفیع هـای فوق العـاده و مـدال 
تقدیـر کـرد. تقدیـر آقـای غنی همـان بـود و حمله 
طالبـان و اثبـات ناکارایـی ایـن افراد در مهـار حمله 
بـه یـک شـهر بـزرگ همـان. طالبـان پـس از آن که 
دادنـد،  انجـام  کنـدز  در  را  بزرگـی  جنایت هـای 
حـاال پـس از بیسـت و چهـار سـاعت درگیـری به 
حومه هـای شـهر رفتـه انـد و سـایه ترسناک شـان 
همچنـان بـر ایـن والیت سـنگینی می کنـد. در زمان 
حکومـت داری آقـای غنـی کنـدز دوبار بـه صورت 
گسـترده و چندین بـار بـه صـورت وقفه یـی مـورد 
تهاجـم طالبـان قـرار گرفـت. در حملۀ نخسـت که 
دو سـال پیـش انجـام شـد، طالبـان موفق شـدند که 
بـرای چندیـن سـاعت ادارۀ ایـن شـهر را به دسـت 
نابخشـودنِی را در حـق مـردم  بگیرنـد و جنایـت 
انجـام دهنـد. جنایاتی که هنوز فراموش باشـنده گان 
ایـن شـهر نشـده اسـت. در آن زمـان آقـای غنی به 
چیـغ و فریـاد اعالم کرد کـه »کندز تحـت مدیریت 
قـرار گرفتـه اسـت«. معنـای مدیریت همان شـد که 
طالبـان ایـن شـهر را تصـرف کننـد. بعـد از این که 
نیروهـای امنیتـی بـا قربانی هـای زیـاد دوبـاره ایـن 

شـهر را از جنایتـکاران پـس گرفتنـد، آقـای غنـی 
گفـت کـه طـرح جدیـد امنیتـی اش در مـورد کندز 
بـه زودی عملـی می شـود و در ایـن طـرح دیگـر 
بـرای گروه هـای جنایـت پیشـه فرصت تعـرض به 
کنـدز داده نمی شـود. او آن قـدر در مـورد طـرح 
امنیتـی اش)از همـان نـوع طرحـی کـه باشـنده گان 
چندین بـار  را  آن  شـدن  عملـی  وعـده  نیـز  کابـل 
فکـر  عده یـی  واقعـًا  کـه  گفـت  سـخن  شـنیدند( 
کردنـد کـه آقـای غنـی یکـی از استراتژیسـت های 
نظامـی جهـان اسـت. امـا طـرح امنیتـی کنـدز مثل 
تمـام وعده هـای آقـای غنـی در حـد همـان وعـده 
باقـی مانـد و کسـی عملـی شـدن آن را ندیـد. تـا 
ایـن کـه بـرای بـار دوم طالبـان بـه این شـهر حمله 
کردنـد و بـاز وقتـی شـهر در آسـتانۀ سـقوط قـرار 
بـا  کشـور  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  گرفـت 
قربانی هـای زیـاد ایـن شـهر را نجـات دادنـد. آنچه 
کـه در 9 سـنبله در ایـن شـهر واقـع شـد، بـه یـک 
معنا سـومین بار سـقوط آن بـود. زیرا طی سـال های 
گذشـته تهدیدهـای امنیتـی همـواره در مورد شـهر 
کنـدز وجـود داشـته اسـت. البتـه فرامـوش نکنیـم 
کـه کنـدز در شـمال کشـور می توانـد مشـت نمونۀ 
خـروار از مدیریـت امنیتی آقای غنـی و همکارانش 
بـه شـمار رود. طی پنج سـال حکومـت وحدت ملی 
کـه آقـای غنـی و عبـداهلل سـکاندار آن بـوده انـد، 
وضعیـت امنیتـی کشـور بـه صـورت بی سـابقه یی 
افـت کرده اسـت. نیروهای طالبان حاال در بسـیاری 
از والیت هـای کشـور حضـور چشـم گیر دارنـد و 
حتـا در دروازه هـای ایـن شـهرها قـرار گرفتـه انـد. 
دلیـل ایـن امر چیسـت؟ چگونـه طالبان موفق شـده 
بـه شـهرهای مهـم و اسـتراتژیک  ایـن همـه  انـد 
کشـور نزدیـک شـوند؟ آقـای غنـی فکـر می کنـد 
بـر جغرافیایـی به نـام افغانسـتان حکومـت می کنـد 
در حالـی کـه حکومـت داری او از محدودۀ شـهرها 
بیشـتر نمـی رود. آقـای غنـی هنـوز نمی دانـد کـه 
امـروز  تـا نزدیکی هـای ارگ رسـیده اند و  طالبـان 
فـردا بـا سالح های شـان وارد محوطـه بـه شـدت 
محافظ شـده اش می شـوند. تدبیر جنـگ و صلح در 
افغانسـتان درسـت پیـش نرفتـه اسـت و مخصوصًا 

بـا روی کارآمـدن حکومـت وحـدت ملـی شـرایط 
بیشـتر از گذشـته بـه نفع طالبـان تغییر کرده اسـت. 
رابطـۀ  مـردم بـا حکومـت بـه دلیـل نارضایتی های 
کـه بـه وجـود آمـده، بسـیار ضعیف شـده اسـت و 
امـروز کمتـر مـردم به حکومـت و گفته هایـش باور 
می کننـد. در چنیـن شـرایطی بـدون شـک وضعیت 
امنیتـی نمی توانـد رو بـه بهبـود بگذارد. آقـای غنی 
مقام هـای  بـه  شایسـته  خدمـات  کـدام  پـاس  بـه 
بلندپایـه امنیتـی ترفیـع و مـدال می دهد؟ ایـن افراد 
هیـچ اقـدام اثربخشـی بـرای تامیـن امنیـت انجـام 
نـداده و نـه توانسـته انـد کـه مخالفـان مسـلح را از 
گـرد شـهرها دور کنند. برای چنین افـرادی به جای 
مـدال و ترفیـع باید میـز محاکمه تشـکیل داد و آنها 
را در برابـر چشـم مردم مورد پرسـش قـرار داد. در 
کشـوری کـه هـر روزاش بـا انتحـاری، تهاجم های 
مسـلحانه، اختطـاف و تـرور می گـذرد، نمی توان به 
کسـانی کـه نتوانسـته انـد جلـو ایـن فعالیت هـا را 
بگیرنـد، ترفیـع و مـدال داد. آقای غنـی باربار وعدۀ 
تجدیـد نظر در سـاختارهای امنیتـی را داد، باربار از 
طرح هـای جدیـد و موثـر امنیتی سـخن گفت، ولی 
هیچ گاهـی ایـن طرح هـا عملـی نشـدند. نیروهـای 
امنیتـی در مصـاف بـا دشـمنان بزرگتریـن قربانی ها 
شـرایط  بدتریـن  در  ولـی  می شـوند  متقبـل  را 
معیشـتی و کاری به سـر می برند. یـک عده در ارگ 
می گیرنـد،  نجومـی  معاش هـای  وزارت خانه هـا  و 
ولـی حقـوق یـک سـرباز نیروهـای امنیتـی بیـن ده 
تـا پانـزده هـزار افغانـی اسـت. وقتـی یـک سـرباز 
شـهید می شـود، چـه بـر سـرخانواده اش می آیـد؟ 
هـر روز شـاهد گزارش هـای در رسـانه های کشـور 
هسـتیم کـه نشـان می دهنـد کـه بـه خانواده هـای 
شـهدای نیروهـای امنیتـی کمتریـن توجـه صـورت 
نمی گیـرد. اگـر در ایـن میـان یکـی بـرای گرفتـن 
سـلفی بـه خانـه یکـی از قربانیـان سـر می زنـد، به 
هیـچ وجـه نشـان دهندۀ تغییـر وضعیـت نیسـت. ما 
بـا چنیـن سـازوکارها بـه هیـچ صـورت بـه ثبات و 
امنیـت نمی رسـیم و هـر روز باید شـاهد وقایعی از 

نـوع کندز هسـتیم.

ز  کنـد
تحت مدیریت بازهم 

ــه  ــی ک ــدت مل ــت وح ــال حکوم ــی پنج س ط
ــوده  ــکاندار آن ب ــداهلل س ــی و عب ــای غن آق
ــورت  ــه ص ــور ب ــی کش ــت امنیت ــد، وضعی ان
ــای  ــت. نیروه ــرده اس ــت ک ــابقه یی اف بی س
طالبــان حــاال در بســیاری از والیت هــای 
ــا در  ــد و حت ــم گیر دارن ــور چش ــور حض کش
دروازه هــای ایــن شــهرها قــرار گرفتــه انــد. 
ــان  ــه طالب ــت؟ چگون ــر چیس ــن ام ــل ای دلی
موفــق شــده انــد ایــن همــه بــه شــهرهای 
مهــم و اســتراتژیک کشــور نزدیــک شــوند؟ 
ــی  ــر جغرافیای ــد ب ــر می کن ــی فک ــای غن آق
در  می کنــد  افغانســتان حکومــت  به نــام 
حالــی کــه حکومــت داری او از محــدودۀ 
شــهرها بیشــتر نمــی رود. آقــای غنــی هنــوز 
نمی دانــد کــه طالبــان تــا نزدیکی هــای 
بــا  فــردا  امــروز  و  رســیده اند  ارگ 
سالح های شــان وارد محوطــه بــه شــدت 

محافــظ شــده اش می شــوند
احمد عمران
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مسـووالن در فیفـا آماده گی هـای کمیسـیون 
انتخابـات  برگـزاری  بـرای  انتخابـات 
و  ولسـوالی  شـورای  ریاسـت جمهوری، 
انتخابـات پارلمانـی غزنـی را بررسـی کـرده 
میـان  مشـکالت  اگـر  کـه  دارنـد  تاکیـد  و 
دبیرخانـه و کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات 
ادامـه یابـد و کمیسـیون شـکایات هـم بـه 
جـای رسـیده گی به شـکایات به ارایـه ارقام  
تخطی هـا بپـردازد، بـدون تردیـد برگـزاری 
مواجـه  جـدی  چالش هـای  بـا  انتخابـات 

. می شـود
یوسـف رشـید رییس فیفـا یا بنیـاد انتخابات 
گفت وگـو  در  افغانسـتان  عادالنـه  و  آزاد 
»متاسـفانه  می گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا 
رسـیده گی  جـای  بـه  شـکایات  کمیسـیون 
بـه تخطتی هـا فقـط ارقـام ارایـه می کنـد که 
ایـن مسـاله بـرای ما نگـران زیـادی را ایجاد 
کـرده و اگـر ایـن مشـکل برطـرف نشـود، 
در مرحلـه بعـدی کـه کار بسـیار حسـاس 
می شـود، نتیجه کارکرد کمیسـیون شـکایات 

بـرای مـردم قابـل قبـول نخواهـد بود«. 
رییـس اجرایـی فیفـا مشـکالت و اختالفات 
و  انتخابـات  کمیسـیون  دبیرخانـه  بیـن 
راه  فـر  دیگـری  چالـش  را  آن  کمیشـنران 
برگـزاری انتخابـات عنـوان کـرده می افزاید 
کـه  اگـر این مشـکل حـل نشـود، برگزاری 
انتخابـات را بـا چالش هـای جـدی مواجـه 

می سـازد.

 رییـس فیفـا می گویـد در حـال حاضـر کـه 
بـه والیـات  ارسـال مـواد حسـاس  مسـاله 
بنـدی آن جریـان دارد، کارمنـدان  و بسـته 
مـا مصـروف نظـارت از ایـن رونـد هسـتند 
انـد. همـکاران نهادهـای ناظـر به کمیسـیون 
مـواد  انتقـال  و  بسـته بندی  از  و  می رونـد 

نظـارت می کننـد. بـه والیـات  حسـاس 
برنامه یـی  فیفـا،  اجرایـی  رییـس  گفتـۀ  بـه 
کـه بـرای بایومتریـک بـه هـدف شناسـایی 
چهـره قرار بـود اسـتفاده شـود، کارایی الزم 
را نـدارد و پیشـنهاد مـا و احـزاب سیاسـی  
بـرای حـل ایـن معضـل ایـن بـود کـه بایـد 
ایـن برنامـه اصـالح شـود کـه اصالح شـد؛ 
شناسـایی چهـره  کـه  اساسـی  مشـکل  امـا 
اسـت، به قـوت خود باقـی مانده اسـت و ما 

از ایـن مسـاله نگرانـی هسـتیم.
کارمنـدان  اسـتخدام  بخـش  در  افـزود،  او 
داشـتیم  نظـارت  نیـز  والیـات  در  موقـت 
و مشـکالتی را کـه در ایـن بخـش وجـود 
داشـت باکمیسـیون شـریک سـاختیم و آنان 
را وادار سـاختیم تـا ایـن مشـکالت را حـل 

نماینـد.
وی خاطـر نشـان کـرد، اسـتخدام کارمنـدان 
بـرای  آنـان  آمـوزش  و  انتخابـات  روز 
نهادهـای ناظـر بسـیار مهـم اسـت کـه در 
مرحلـه بعـدی روی آن کار می کنیـم و نتایج 

می سـازیم. مـردم شـریک  بـا  را  آن  کار 
بـه بـاور رییـس اجرایـی فیفـا، بایـد کارکرد 

کارمندان روز انتخابات بدون فشـار سیاسـی 
و اسـتخدام آنـان براسـاس شـناخت قبلی و 
اعمـال نفوذ اراکیـن دولتی، احزاب سیاسـی 
و ارگ صـورت نگیـرد و ایـن مسـاله را بـا 

کمیسـیون بـه طور جـدی مطـرح کردیم.
بـه گفتۀ آقـای رشـید، ارایه نکـردن گزارش 
از سـوی  انتخابـات  بـه کمیسـیون  مالیاتـی 
نامـزدان و اسـتفاده از کارمنـدان دولـت در 
تخطی هـای  جملـه  از  انتخاباتـی  مبـارزات 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت 
قانـون  اجرایـی  بـه  مکلـف  را  خـود  کـه 
انتخابـات نمی داننـد و مـا از ایـن مسـاله بـه 
شـدت نگرانـی هسـتیم و خواهـان بررسـی 
شـکایات  کمیسـیون  سـوی  از  آن  جـدی 

انتخاباتـی هسـتیم.
امیـدواری می کنـد کـه  ابـراز  آقـای رشـید 
جـای  بـه  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 
ارایـه ارقـام تخطـی و شـکایات کـه برعلیـه 
نامـزدان صـورت گرفتـه اسـت، به بررسـی 

بپـردازد. تخطی هـا  ایـن 
مـاه  یـک  از  کم تـر  کـه  درحالی سـت  ایـن 
زمـان بـه برگـزاری انتخابـات باقـی مانـده 
اگـر و مگرهـای  بـا  انتخاباتـی کـه  اسـت. 
سـنگین  سـایه  و  اسـت  همـراه  زیـادی 
و  افگنـده  بـرآن سـایه  گفت وگـوی صلـح 
مبـارزات انتخاباتـی نامـزدان را گمرنـگ و 

اسـت. سـاخته  بـی روح 

ــن  ــدز 20 ت ــه کن ــان ب ــش طالب ــه دو روز پی در حمل
از نیروهــای امنیتــی بــه شــهادت رســیده اند و 15 
تــن دیگــر بــه شــمول فرمانــده پولیــس ایــن والیــت 

زخمــی شــده اند.
کــه  می گوینــد  امنیتــی  نهادهــای  ســخنگویان 
قوت هــای هوایــی و زمینــی کشــور در کنــدز و 
بغــالن طالبــان را بــا شکســت ســنگین مواجــه ســاخته 

ــت. اس
ملــی  دفــاع  و  داخلــه  وزارت هــای  ســخنگویان 
ــری  ــت خب ــک نشس ــروز در ی ــت دی ــس از چاش پ
ــه  ــات حمل ــن جزیی ــورد آخری ــده و در م ــر ش حاض
ــالن  ــدز و بغ ــای کن ــه والیت ه ــب ب ــان طال جنگجوی

ــد. ــات دادن معلوم
در عیــن حــال، دیــروز نیروهــای امنیتــی و دفاعی یــی 
کــه در بغــالن حضــور داشــتند بــا پخــش خبرنامهیــی 
ــری  ــهر پلخم ــۀ ش ــه حوم ــمن ب ــۀ دش ــد: حمل گفتن
عقــب زده شــد و شــماری از جنگجویــان طالبــان در 

محاصــره انــد.
ــدگار  ــۀ مان ــانی روزنام ــه نش ــه ب ــه ک ــن خبرنام در ای
فرســتاده شــده، آمــده اســت: حوالــی ســاعت 2 بامداد 

امروز}دیــروز{، گروهــی 30 تــا 40 نفــری از دشــمن 
در ســاحه زمان خیــل و حســین خیل حومــه شــهر 
ــا واکنــش  ــه ب ــد ک ــه تحــرک زدن پلخمــری دســت ب
ــدند.  ــه ش ــی مواج ــی و امنیت ــای دفاع ــخت نیروه س
پاک ســازی  از وجــود دشــمن  ســاحات متذکــره 
گردیــد و تــا اکنــون 3 تن از تروریســتان کشــته شــده، 
2 تــن اســیر و 5 تــن دیگــر آنــان زخمــی شــده انــد.
در ایــن خبرنامــه همچنــان آمــده اســت: شــمار باقــی 
مانــده در منطقــه دیــوار کرکــر در محاصــره نیروهــای 
ــه  ــه ب ــن حمل ــد. در ای ــرار دارن ــی ق ــی و امنیت دفاع
نیروهــای امنیتــی هیــچ آســیب نرســیده اســت. 
نیروهــای قطعــات خــاص پولیــس ملــی، قطعــه 
ــا  خــاص امنیــت ملــی و نیروهــای خیــزش محلــی ب

ــد.  ــور دارن ــاحه حض ــی در س ــه عال روحی
ــه  ــور داخل ــخنگوی وزارت ام ــی س ــرت رحیم نص
ــان مســلح  ــان  اینکــه طالب ــا بی ــروزی ب در نشســت دی
ــد و  ــنگین مواجــه شــده ان ــا شکســت س ــدز ب در کن
ــان  ــر نش ــده اند، خاط ــل ش ــات را متقب ــترین تلف بیش
ســاخت کــه جنگجویــان ایــن گــروه در آینــده 
ــت را  ــن والی ــه ای ــه ب ــرأت حمل ــه ج ــچ وج ــه هی ب

ــرد. ــد ک نخواهن
آقــای رحیمــی اضافــه کــرد: »پــالن تروریســتان طالب 
ایــن بــود کــه شــهر کنــدز را بــا ســقوط مواجــه کننــد، 
آنــان نــه تنهــا ایــن شــهر را ســقوط داده نتوانســتند که 
ــا شکســت ســنگین از ســوی قوت هــای  خــود نیــز ب

هوایــی و زمینــی مــا مواجــه شــدند«.
 براســاس گفته هــای رحیمــی، در حملــۀ جنگجویــان 
طالــب بــه والیــت کنــدز، تنهــا جســد 56 طالــب در 
ــمت های  ــت. در قس ــده اس ــی مان ــگ باق ــدان جن می
بیــرون شــهری توانســته انــد ده هــا جســد خــود را از 

ــد. میــدان جنــگ انتقــال بدهن
ــان  ــر جنگجوی ــیم رهب ــال نس ــه م ــرد ک ــه ک او اضاف
طالــب در حملــۀ دو روز پیــش نیــز توســط قوت هــای 
هوایــی کشــور از بیــن بــرده شده اســت. ده هــا تــن از 
جنگجویــان دیگــر ایــن گــروه نیــز زخمــی شــده اند.
ــن خاطــر نشــان ســاخت کــه  ــای رحیمــی همچنی آق
ــن از  ــدز 20 ت ــه کن ــان ب ــته طالب ــه روز گذش در حمل
ــن  ــیده اند و 15 ت ــهادت رس ــه ش ــی ب ــای امنیت نیروه
ــت  ــن والی ــس ای ــده پولی ــمول فرمان ــه ش ــر ب دیگ

زخمــی شــده اند.

بــه گفتــۀ او، وضعیــت صحــی فرمانــده پولیــس کنــدز 
ــت. ــش اس قناعت بخ

ــی  ــراد ملکــی را 5 شــهید و 85 زخم ــات اف او تلف
خوانــد و اضافــه کــرد کــه تمــام ایــن افــراد از ســوی 

ــده اند. ــرر ش ــان متض طالب
ســخنگوی  احمــدزی  روح اهلل  حــال،  همیــن  در 
ــان  ــر نش ــت خاط ــن نشس ــی در ای ــاع مل وزارت دف
ســاخت کــه نیمه هــای شــب گذشــته طالبــان مســلح 
ــد  ــتقامت -بن ــه اس ــود را از س ــی خ ــرکات نظام تح
والیــت  بــاالی  زمان خیــل-  و  حســین خیل  دوم، 

ــد. ــاز کردن ــالن آغ بغ
آقــای احمــد زی اضافــه کــرد کــه طالبــان در بغــالن 
ــد  ــد و در بن ــده ان ــه ش ــش مواج ــت فاح ــا شکس ب
ــره  ــروه در محاص ــن گ ــوی ای ــا جنگج ــز ده ه دوم نی

ــت. ــده اس ــی در آم ــای امنیت نیروه
ــالت  ــی، حم ــاع مل ــخنگوی وزارت دف ــاور س ــه ب ب
ــتر  ــالن بیش ــدز و بغ ــای کن ــاالی والیت ه ــان ب طالب
از  امنیتــی  نیروهــای  تمرکــز  کشــانیدن  به خاطــر 

عملیات هــای دیگــر صــورت گرفتــه اســت.
والیت هــای  در  هم اکنــون  کــه  کــرد  اضافــه  او 
بدخشــان و فاریــاب نیروهــای امنیتــی مصــروف 
ــر  ــروه به خاط ــن گ ــند و ای ــان می باش ــرکوب طالب س
ــز  ــته اند تمرک ــات خواس ــن عملی ــاختن ای ــل س مخت
نیروهــای امنیتــی را بــه ســمت کنــدز و بغــالن 

بکشــانند.
ــه  ــی ب براســاس گفته هــای احمــدزی، نیروهــای امنیت
هیــچ وجــه عملیــات خــود در بدخشــان و فاریــاب را 

متوقــف نخواهنــد ســاخت.
ــان  ــوالی وردوج بدخش ــه در ولس ــرد ک ــاره ک او اش
و ولســوالی گرزیــوان فاریــاب نیروهــای امنیتــی 
ــد و ده هــا تــن از دشــمن  ــی داشــته ان پیشــروی خوب
ــد. ــن برده ان ــان را از بی ــدی آن ــراد کلی ــمول اف مش

ــری  ــای از پلخم ــه بخش ه ــروز ب ــح دی ــان صب طالب
حملــه کــرده و در ایــن حملــه شــمار زیــادی از افــراد 

ملکــی قربانــی شــدند.
 

سخنگویان نهادهای امنیتی:
طالبان در کندز و بغالن با شکست سنگین مواجه شدند

فیفا:
کمیسیـون شـکایت های انتخـابـاتی

 به وظایفش رسیـده گی کنـد
ناجیه نوری 

بـه تخطتی هـا فقـط  بـه جـای رسـیده گی  »متاسـفانه کمیسـیون شـکایات 
ارقـام ارایـه می کنـد که این مسـاله بـرای ما نگـران زیادی را ایجـاد کرده 
و اگـر ایـن مشـکل برطـرف نشـود، در مرحله بعدی که کار بسـیار حسـاس 
قبـول  قابـل  مـردم  بـرای  کارکـرد کمیسـیون شـکایات  نتیجـه  می شـود، 

بود«.  نخواهـد 
کمیسـیون  دبیرخانـه  بیـن  اختالفـات  و  مشـکالت  فیفـا  اجرایـی  رییـس 
انتخابـات و کمیشـنران آن را چالـش دیگـری فـر راه برگـزاری انتخابـات 
برگـزاری  نشـود،  حـل  مشـکل  ایـن  اگـر  کـه   می افزایـد  کـرده  عنـوان 

می سـازد مواجـه  جـدی  چالش هـای  بـا  را  انتخابـات 
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الف. گسترش معارف در پایتخت  
پادشاهی  با  افغانستان  معارف  در  دگرگونی  و  تحول  بزرگترین  
بنیان گذار رسمی  امان اهلل در واقع  یافت.  شاه  امان اهلل خان آغاز 
و ترویج کنندۀ معارف عصری افغانستان است.  در قانون اساسی 
دوران او )نظامنامه  اساسی دولت( در دلو سال 1303 خورشیدی  
برای  نخستین بار تعلیمات ابتدایی الزمی و ضروری  خوانده شد. 

در ماده 68 نظامنامه یا قانون اساسی مذکور تذکر رفت:
»رعیت او تابعان دافغانستان ته زده کول دابتدایی درجی دعلم الزم 
اوضروری دی. درجی اوساخونه دتعلیم په یوه خاصه نظامنامه کشی 
شکاره دی چه موافق اوسم له هغی سره زده کیژی.« )برای رعیا و 
اتباع  افغانستان تعلیم درجۀ ابتدایی الزم و ضروری است. درجات 
و  تفرعات آن در  یک نظامنامۀ خاص تعیین  یافته  که برطبق آن 

عمل می شود.« 
شناس  افغانستان  نویسندۀ  و  پژوهشگر  پاوالدا«  و  باکویر  لیون   «

امریکایی می گوید:
مقام  معارف  اهلل،  امان  شاه  اجتماعی  های  برنامه  تمام  زمرۀ  »در 
برجسته داشت. این هدف نه تنها از نقطه نظر عالقه شخصی وی 
بلکه  از نگاه آیندۀ افغانستان نزدش اهمیت به سزایی داشت. این  
واقعیت را در اهمیت و افتخاری که برای نشان معارف قایل شده 
بود، باید دید. نشان معارف از بلند ترین نشان های افتخارات آن 
وقت بود. مقام نشان معارف از نشان های نظامی و نشان های ملکی 

بلند تر بود.« 

های  کشور  با  ارتباط  و  تماس  خان  اهلل  امان  سلطنت  شروع  با 
خارجی بمنظور انکشاف و پیشرفت در عرصۀ تعلیم و تربیۀ عصری 
با جهان خارج اتخاذ شد. تعدادی از جوانها برای تعلیم و تحصیل 
کابل جهت  ای در  کتابخانه  اعزام  شدند.  به کشور های خارجی 
و  فرهنگ  عرصۀ   در  گردید.  ایجاد  تربیه  و  تعلیم  کیفیت  ارتقای 
نشریه های  آمد.  میان  به  مطبوعات یک دگرگونی و تحول عظیم 
به  کردند.  کشورعرض وجود  والیات  و  پایتخت  در  چاپی  متعدد 

نوشته غالم محمد غبار:
»چند صد نفر طلبۀ افغانی در ممالک اتحاد شوروی، جرمنی، فرانسه، 
ایتالیا و ترکیه به حساب وزارت معارف مشغول تحصیل شد. و سال 
دیگر یک عده دختران افغانی در ترکیه به غرض تحصیل اعزام و 
فرستادن یک عده طلبه نظامی در انگلستان در نظر گرفته شد. بودجۀ 
معارف افغانستان نیز بعد از بودجۀ وزارت حرب و وزارت دربار 
بدرجۀ سوم  قرار گرفت. تعلیم و تربیت از نظر انتظام در فضای  
سیاسی وجود  نظر  از  و سرکوبی  تهدید  و  گردید  می  عملی  آزاد 

نداشت. لهذا روحیۀ  معلمین و متعلمات عالی و با نشاط بود.« 
تدریس مضامین عصری در مکاتب، نخست توسط معلمین هندی 
در سال 1920 آغاز یافت و سپس معلمین فرانسوی نیز به تدریس 

مضامین عصری پرداختند. 
مکتب امانیه در سال 1301)1922( تأسیس گردید. امان اهلل خان این 
مکتب را در آغاز تأسیس جهت کمک و تمویل به کشور فرانسه 
وا گذار کرد. مدیر مکتب یک فرانسوی بود. برخی از معلمان نیز 
رایگان  مکتب  در  آموزش  لوازم  و  تدریس  بودند.  فرانسه  اتباع 
انجام می شد. مصارف  اعاشه و اباطه و سفر استادان فرانسوی را 
دولت افغانستان به عهده داشت. در آغاز تأسیس مکتب مذکور هر 
شاگرد مکلف به پرداخت شش روپیه بود و در بدل آن ماکوالت و 
لباس برای شاگردان تهیه میگردید؛ سپس شمولیت در مکتب برای 
از  نخست  گام  در  فرانسوی  زبان  تدریس   شد.  مجانی  شاگردان 

صنف اول آغاز می یافت اما سال های بعد شاگردان درس فرانسوی 
را از صنف سوم آغاز کردند. از زبان  فرانسوی در مکتب عمدتًا 

جهت فراگیری مضامین ساینس استفاده به عمل می آمد. 
مکتب امانیه سپس در سال 1931 میالدی به مکتب استقالل تغییر 
نام یافت. در سال 1965 بنای ساختمان جدید لیسه استقالل توسط 
»ژورژ پومپیدو« صدراعظم فرانسه گذاشته شد و در سال 1974 به 
بهره برداری رسید. در این سال لیسۀ مذکور 2383 شاگرد داشت که 

از سوی 31 معلم فرانسوی تعلیم و آموزش می دیدند. 
لیسه  بعداً  که  امانی  لیسه  استقالل،  یا  امانیه  لیسه  از  بعد  یک سال 
نجات نام گرفت تشکیل گردید. این لیسه از سوی آلمان ها کمک 
می شد و مدیر لیسه نیز یک نفر آلمانی بود. در ابتدا شاگردان برای 
شمولیت در این مکتب فیس می پرداختند اما بعد تر پرداخت فیس 
از این مکتب نیز لغو گردید. در سال 1305)1927(  لیسۀ غازی به 
زبان  به حیث  انگلسی  لیسه  این  در  تأسیس شد.  ها  هندی  کمک 

خارجی تدریس می گردید.
که   یافت  تأسیس  کابل  در  دیگری  دارالمعلمین   1922 سال  در 
فارغان دوران  ابتدایی مکاتب مرکز و والیات بصورت لیلیه  شامل 

دارالمعلمین مذکور  شدند.
 

ب - تعمیم  معارف در والیات: 
یکی از بزرگترین گامی را که امان اهلل خان در عرصۀ معارف عصری 
مناطق  و  افغانستان  والیات  در  معارف  تعمیم  و  توسعه  برداشت، 

خارج از پایتخت بود. به نوشتۀ مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ در 
طول سلطنت امان اهلل خان معارف با ایجاد صد ها مکتب به سرعت 

در پایتخت و والیات گسترش یافت: 
»در پایتخت عالوه بر لیسه حبیبیه، لیسه های امان و امانی توسط 
پروفیسوران فرانسوی و جرمنی و استادان داخلی تأسیس گردید، 
نجاری،  رسامی،  تلگراف،  استقالل،  غازی، رشدیه  مکاتب رشدی 
معماری، السنه، زراعت، دارالعلوم عربی، رشدیه مستورات، رشدیه 
دارالمعلمین  هرات،  رشدیه  قندهار،  رشدیه  زراعت  آباد،  جالل 
هرات، رشدیه مزار شریف، رشدیه قطغن، مکتب پلیس، موزیک، 
قالین بافی، آرچتکت، تدبیر منزل زنانه، مکتب طبیه، مستورات، و 
باز شد.  ابتدائیه در تمام والیت کشور  بیشتر از 322 باب مکاتب 
تعداد طلبۀ مکاتب ابتدایی تا 1927 به پنجاه و یک هزار نفر رسید.  
و در لیسه ها و مکاتب رشدی و مسلکی سه هزار نفر طلبه)شاگرد(
تا  از سال 1923  از مدرسۀ نظامی بود.  این غیر  تحصیل میکرد و 
1927 ، 133 جلد)عنوان( کتاب درسی در تعداد 693575 ازطرف 

وزارت معارف طبع گردید و مطبعه ی معارف تأسیس شد. 

ج - زنان  و معارف عصری: 
معارف عصری  انکشاف  و  تاریخ شکل گیری  در  زنان  دختران و 
افغانستان برای نخستین بار در سلطنت امان اهلل خان  وارد عرصۀ 
معارف شدند. اولین مکتب  ابتدایی برای دختران  در دسمبر 1920 
بنام »مکتب عصمت« توسط ملکه ثریا تشکیل شد. سپس در جنوری 
سال 1923 مکتب مستورات در شهر آراء کابل گشایش یافت. در 
آغاز تأسیس این مکتب شمار دانش آموزان دختر به 34 تن بالغ می 
گردید اما در زمان اندک این تعداد به دو صد تن رسید. در اواخر 
سلطنت امان اهلل خان عده ای از فارغان این مکتب جهت تحصیل 

به کشور های ترکیه ، آلمان و فرانسه اعزام شدند. 
به روایت دیگر در مورد تأسیس اولین مکتب زنان در سلطنت امان 

اهلل خان:
پارک  از  قسمتی  در   1921 جنوری   9 بتاریخ  بار  نخستین  برای   «
زرنگار شهر کابل که در آن وقت »بوستان سرای« نامیده می شد، به 
کمک یک عده زنان منور شهر و رهبری ملکه ثریا، مکتب مستورات 
گشایش یافت. دخترانی که در خانه بطور خصوصی تحصیل کرده 
تر شامل درس  پایین  تر و دیگران بصنوف  باال  به صنوف  بودند، 
به  عالی  تحصیالت  غرض  آنها  تعداد  یک  مدتی  از  بعد  و  شدند 

ترکیه، آلمان و فرانسه اعزام  گردیدند.« 
خان  اهلل  امان  خشوی  طرزی  محمود  خانم  طرزی«  رسمیه  »اسما 
مسئولیت ادارۀ این مکتب را به عهده گرفت. ملکه ثریا و خواهرش 
از معاونین مادرشان در این نخستین مکتب زنان بودند. در همین 
سال به تالش و ابتکار ملکه ثریا مجله ی ویژه ی زنان بنام »ارشاد 

النسوان« تأسیس شد. 
 مکتب مستورات که بعداً در سال 1942  به لیسه ماللی تغییرنام 
داد، در آغاز از دو صنف تشکیل یافت که در آن پنجاه شاگرد درس 
می آموختند. سپس به تعداد صنوف و شاگردان این مکتب افزوده 
شد. آموزگاران مکتب را مردان و زنان تشکیل می دادند و عالوه از 
معلمین داخلی معلمه های ترکی، آلمانی و هندی نیز تدریس می 
کردند. مکتب مستورات در سال 1924 یکبار مسدود شد اما سپس 
در محوطۀ قصر سلطنتی دو باره گشایش یافت. مکتب مذکور در 
سال 1926 تا دورۀ ثانوی)صنف 12( سه صد شاگرد داشت و تعداد 
به هشتصد تن می رسید. در  این مکتب در سال 1928  شاگردان 
حالی که تا آن سال هفت مکتب دیگر برای دختران تأسیس شده 
بود اما مکتب مستورات بزرگترین مکتب دختران را تشکیل میداد. 
تأسیس مکتب دختران بنام مستورات به مخالفت برخی از علمای 
شاه  مخالفت،  این  اثر  در  گردید.  مواجه  محلی  متنفذین  و  دینی 
دروازۀ مکتب را مؤقتًا بروی دختران بست.  این مخالفت از سوی 
شماری از اعضای لویه جرگه )جرگه بزرگ( پغمان نیز اظهار شد. 
لویه جرگه پغمان در جوالی 1923 غرض بحث بر طرح  اصالحات 
از علمای  یافته بود. در جرگه مذکور جمعی  امان اهلل خان تدویر 
دینی و متنفذین عضو لویه جرگه عریضه ای را به شاه ارائه داشتند 

که در آن نگاشته شده بود: 
اعلیحضرت  بحضور  افغانستان  ملت  مشایخ  و  و سادات  علما  »ما 
جهت  همایونی  ذات  چون  که  پردازیم  عریضه  اهلل  امان  غازی 
رفاهیت و ترقی ملت و دولت جد و جهد بلیغی را بکار برده و می 
برند حتی که  از کمال توجهات عالیه شاهانۀ شان مکتب مستورات 
را نیز مقرر کرده اند، اهلل تبارک و تعالی وجود مبارک اعلیحضرت 
را  دولت  و  ملت  ترقیات  همواره  که  باشد  داشته  پاینده  را  غازی 
ملحوظ داشته اند، اما  قرار  مسایل مسلمه و روایات مفتی به فقه 
شریف بایستی تعلیم و تحصیل نسوان در خانه های خود از اقارب 
محارم شان باشد تا از آن تعلیم دینی که فرض منصبی ما ملت اسالم 
االمر خود  اولی  پروری  شریعت  از  برآن  بنا  نمانند،  محروم  است 
امید می شود که تعلیم جمعیت نسوان در مکتب  مختار غیور ما، 
ها نشود، تا مسأله حجاب و ستر که یک فرض ضروریست برای 
نسوان اسالمی خوبتر و بهتر حاصل شود. آنچه معلومات شرعیه که 
در این موضوع  به نزد این خادمان دین مبین  بود عرض شد که 
اگر حضور واال تسلی و اطمینان بر نوشته ی مایان بشود بهتر؛ و الی 
در ین مسئله از دیگر علمای اسالمی ممالک خارجه هم معلومات 

وافره و فتواهای موثقه را حاصل فرمایند.« 
شاه امان اهلل  هر چند که بنا بر تقاضای معترضین  مدت کوتاه مکتب 
مستورات را تعطیل کرد اما نکتۀ جالب آن بود که شاه در جرگه با 
خون سردی و متانت در پاسخ به  اعتراض آنها و محتوای عریضه 
با  توافق  تعلیم دختران در  نیاز  از  استدالل پرداخت و  به  ای شان 
اسالم سخن گفت.  امان اهلل خان آنها را دعوت به تعقل  در مورد 
تعلیم و مکتب دختران کرد و خطاب به مخالفین مکتب دختران در 

لویه جرگه گفت: 
»اگر چه مفکورۀ تان را در این مسئله قبول کرده ام لیکن باز هم باید 
ما و شما از عقل کار بگیریم . روا دار نشویم که طبقۀ اناثیه ای ما در 
یک عالم جهالت و نادانی و فرومایگی زندگانی کنند، تعلیم طبقۀ 
اناثیه از حد ضروریست و نباید ما و شما بمخالفت حدیث شریف 
طلب العلم فریضۀ علی کل مسلم و مسلمۀ برآئیم  و نباید بگوئیم 
که ما افغانیم و باید زنان ما از راه خدا و رسول و مبدأ و معاد خود 
بیخبر بوده و در یک عالم جهالت و نادانی باشند . ما باید به حال 

اطفال خود ترحم کنیم............... 
من گاهی طرفدار این امر نبوده و نمی باشم که صبیاتی که قریب 
به مراهقی باشند در مکتب آمده تعلیم بگیرند بلکه مفکوره و نظریۀ 
من بمفاد بزرگ ملحوظات سترگی که به شمه ای آن در فوق اشاره 
شدۀ ما بود، چنانکه صبیات خرد سال با همه گونه رعایت مراعات 
ستر و پرده در مکتبی که کاماًل محفوظ و مستور است، و معلمات 

آن نیز نسوان اند آمده و تعلیم بگیرند........ 

امان اهلل خان 
و معارف عصری

 محمداکرام اندیشمند

بخش نخست

 ما علما و سادات و مشایخ ملت افغانستان بحضور اعلیحضرت غازی امان اهلل عریضه پردازیم که«
 چون ذات همایونی جهت رفاهیت و ترقی ملت و دولت جد و جهد بلیغی را بکار برده و می برند
 حتی که  از کمال توجهات عالیه شاهانۀ شان مکتب مستورات را نیز مقرر کرده اند، اهلل تبارک
 و تعالی وجود مبارک اعلیحضرت غازی را پاینده داشته باشد که همواره ترقیات ملت و دولت را
 ملحوظ داشته اند، اما  قرار  مسایل مسلمه و روایات مفتی به فقه شریف بایستی تعلیم و تحصیل
 نسوان در خانه های خود از اقارب محارم شان باشد تا از آن تعلیم دینی که فرض منصبی ما ملت
 اسالم است محروم نمانند، بنا برآن از شریعت پروری اولی االمر خود مختار غیور ما، امید می
 شود که تعلیم جمعیت نسوان در مکتب ها نشود، تا مسأله حجاب و ستر که یک فرض ضروریست
 برای نسوان اسالمی خوبتر و بهتر حاصل شود. آنچه معلومات شرعیه که در این موضوع  به نزد
 این خادمان دین مبین  بود عرض شد که اگر حضور واال تسلی و اطمینان بر نوشته ی مایان بشود
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      مهدی یزدانی خرم

احمـد شـاملو به خاطـِر بـاوری کـه امروزه سـنتی 
شـده از نمونه هـای نمادین در تاریِخ روشـنفکری 
فرآینـدی  معنـا کـه وقتـی در  ایـن  بـه  ما سـت، 
تاریخـی از مفهـومِ روشـنفکر صحبـت می کنیـم 
اغلـب پروسـه ای جلـوی چشـم مان می آیـد کـه 
هنرمنـد،  از  ملغمه ای سـت  روشـنفکر  آن  طـی 
سـخن ران، نو گـرا و گاهـی در خوانـش افراطی تر 
نام هایـی چون سـعید سـلطان  پور را هـم در دایره 
تعریف مـان جـای می دهیـم.در واقـع توجـه بـه 
مولفـه ای اخالقی سـت کـه گاهـی تلقـی ما هـوی 
می سـازد،  روشـنفکر  از  را  ایرانـی  مخاطـِب 
شـجاعت، مولفـه ای محـوری که گاهـی فاصله ی 
میـاِن اُپوزیسـیون را بـا چریـک از بیـن بـرده و 
بـه همیـن دلیـل می شـود کـه گاه نام هایـی چـون 
مرتضـي کیـوان یا سـلطان پور کنـار نام هایی چون 

شـاملو و گلشـیری یـا براهنـی قـرار می گیرنـد.
سـاده ترین بـاور از شـجاعت ایسـتاده گی عینـی 
کـه  کاری  حاکـم،  قـدرِت  مقابـِل  ذهنی سـت  و 
بسـیاری از روشـنفکراِن بعـد از سـقوِط پهلـوی 
اول دم از آن زدند.امـا چیـزی که شـاملو را متمایز 
می کنـد و اصـوالً کلیتـی از رفتارهـای او را مدلی 
بـرای بخشـی از نسـل جدیـد قـرار می دهـد، نـه 
یـا  دوسـتی  دموکراسـی  چـون  افسـانه هایی  بـه 
صلح طلبـی او بلکـه بـه روحیـه ی خام دسـتانه اش 
در تحلیـل و رویارویـی بـا پاره ای حـوادث و در 
باز می گـردد  متناقـض  رفتـار  نوعـی  عیـِن حـال 
بود.ایـن  همـراه  او  بـا  عمـرش  اکثـر  در  کـه 
خام دسـتی کـه احتمـاالً از روحیـه ی شـاعرانه اش 
می آمـد همـان پارادایِم حیاتی ای سـت کـه فاصله 
می انـدازد بیـِن شـاملو بـا روشـنفکراِن آکادمیـک 
یـا حتـا حزبی.بـه واقع نوعـی آشـفته گی تئوریک 
و نظـری در آن وجـود دارد کـه اجـازه می دهـد 
شـاعر در سـایه ی محبوبیتـی کـه از شـعرش بـه 

دسـت آورده دسـت بـه کارِ روشـنفکرانه بزنـد.
بنابرایـن شـاملو یک منتقـِد غریزی و حتـا آماتور 
محسـوب می شـود کـه در سـایۀ همیـن امـر هـم 
توانسـت صـدای بلنـدی در روشـنفکری دورانی 
بزرگـی  مؤلفه هـای  از  زدن  باشـد.دم  طوالنـی 
فقـر،  شـدِن  ریشـه کن  دموکراسـی،  چونـان 
سیاسـتمداراِن حکیـم و ... بـه خودی خـود حامل 
دوراِن  از  کـه  ابدی-ازلی ای سـت  آرمان گرایـی 
روشـنگری تا روزگارِ شـاملو با فـراز و فرودهایی 
مـدام تکرار شـده. اوج اش هم در ایـران به دوراِن 
مشـروطه بـاز می گـردد کـه در نهایـت جامعـه به 
قـدرت همه جانبۀ پهلوی بیشـتر میل نشـان داد تا 
رویاهـای جمهوری خواهانۀ روشـنفکران. شـاملو 
ایـن پروسـه را بـه خوبی می شـناخت و به ندرت 

سـراِغ رفتارهـای کالسـیِک روشـنفکرانه رفـت. 
او در زندگـی آشـفته و پـر تناقـض اش بـه خوبی 
احساسـی-عاطفی  تأثیر گـذاری  کـه  دریافـت 
بیشـترین تأثیـر را بـر توده ها می گـذارد، به همین 
خاطـر با رونِق شـعرش میاِن دانشـجویان و نسـِل 
تـازه روزگارش بـه ارائـه ی رفتـاری پرداخت که 
هـم متناقـض بـود، هـم اصولـی را در دِل خـود 

داشـت کـه هیـچ گاه از آن ها دسـت نکشـید.
شـاملو بـه شـدت از تحلیِل سیاسـی دور بـود اما 
اسـتادِ ایسـتادن مقابـِل قدرت هایی بود کـه عمدتًا 
یکـی  واقـع  در  بودنـد.  او  محبوبیـِت  دسـتپاچۀ 
از بزرگتریـن مشـکالت قـدرِت توتالیتـر در ایـن 
امـر اسـت کـه نمی دانـد بـا مخالفی که شـهرتش 
ربطـی بـه رسـانه های تحـِت نظـِر او نـدارد چـه 
کنـد. نمونه هـای کالسـیک تر این قـدرت معموالً 
تـاب نیـاورده و ایـن مخالِف روشـنفکر را حذِف 
فیزیکـی می کردنـد.) یادمـان بیایـد دو گلولـه بـر 
پیکـر میـرزاده و آمپـول هـوا در رگ هـای فرخی 
یـزدی را( امـا توتالیتاریسـمی کـه در طبقه بنـدی 
مفاهیـِم سیاسـی از آن به عنواِن نمونـه ی مدرن تر 
نـام برده می شـود، هرچند شـیفته ی حـذف و قلع 
و قمـِع مخالـف یـا منتقـدان روشـنفکر اسـت اما 
دموکراسـی نمایی ظاهـری اش اجـازه نمی دهـد تا 
روشـنفکر را بـه شـکِل سـنتی از پـا در آورد، بـه 
خصـوص اگـر ایـن روشـنفکر پایـگاهِ هنـری ای 

مثِل شـاملو داشـته باشـد.
دوم  پهلـوی  کـه  می یابیـم  در  کنیـم  دقـت  اگـر 
هیـچ گاه مبـادرت به حـذِف فیزیکی شـاملو یا آل 
احمـد نکـرد، بلکه در پـی آن بود تا با اسـتفاده از 
بی پروایی هـای پـاره ای از رفتارهای اینـان جایگاهِ 
اجتماعی شـان را درهـم بشـکند.اما آماتوریسـمی 
کـه شـاملو دچـارش بـود و او را از روشـنفکراِن 
سیسـتماتیِک حزبـی یـا ایدئولـوگ جـدا می کـرد 
هـم بـه او چهـره ی یگانـه ای داد، هـم بیانگر این 
وضعیـت شـد کـه خطاهـای پرشـمارش حـاوی 
نوعـی جسـارت و جوانـی پـر خـون هسـتند که 
مـدام قـدرِت موجـود را منحـرف می کـرد. بحِث 
اصلـی مـن در ایـن نوشـتار بـه درِک همیـن نکته 
بـاز می گـردد کـه فاصلِه زیـاد میـان نظریه پردازی 
سیاسـی و ایده آلیستی سـت کـه حفـره ی بزرگـی 
خـأ  در  کـه  حفـره ای  مـی آورد؛  وجـود  بـه 
از  جـدا  و  می دهـد  نشـان  را  خـود  شـاملو  آن 
مدل های مرسـوم همـراه با شجاعت)جسـارت؟( 
بـه چیزهایـی دسـت می انـدازد که حریـم مقدِس 
قـدرت بـه شـمار می آیـد. حریـِم مقدسـی کـه 
روشـنفکران می تواننـد هجـوش کننـد و بـرج و 

بـاروی با شـکوه اش را فـرو  بریزنـد.

بـا این مشـخصات احمد شـاملو تبدیل بـه همان 
عقل گریـز  و  پر خاش گـر  روشـنفکری  از  مدلـی 
شـد کـه محبـوب اسـت و در سـال های کمی که 
از مـرگ اش می گـذرد، مـدام یکـی از مؤلفه هـای 
می شـود.  او  از  مانـده  بـاز  روحیـه ی  برجسـته 
درواقـع آن خام دسـتی و تشـویش و در عین حـال 
شـاملو  روشـنفکری  رفتـارِ  در  کـه  جوانـی 
بـود، باعـث شـده تـا تکلیـف اش بـا بسـیاری از 
روشـنفکراِن آکادمیـک روشـن باشـد.عکِس رویه 
روشـنفکراِن مذکـور شـاملو روحیه ای را سـاخت 
کـه آن چنـان در جسـت و جوی راهِ حـل نبـوده و 
بـرای نیـل بـه کالن مفاهیمی کـه از آن دم می زند 
نمی توانـد سـازش پذیر باشـد، بـه ایـن معنـا کـه 
اصـوالً امـوری کـه شـاملو ماننـد بسـیاری دیگـر 
از روشـنفکراِن متعهـد از آن دم می زننـد، عمدتـًا 
رویایـی و در قلمـرِو ذهن هسـتند، از دِل واقعیت 
اسـتعاره های  بـه  شـده اند  تبدیـل  و  بر آمده انـد 

سیاسـی روشـنفکر.
بـه همیـن خاطـر اسـت کـه تفسـیِر رئالیسـتی و 
پراگماتیسـتی از ایـن اسـتعاره ها هم ُخنک اسـت، 
هـم نتایـِج نا مشـخصی را مقابـل ما قـرار می دهد.

ایـن روشـنفکر در جهانـی ذهنـی از آالمِ ملـت و 
انسـاِن کشـورش یـا اصـوالً انسـانیت می گوید یا 
می نویسـد، امـا فقـط در حـاِل مطـرح کـردِن این 
ایده هـا و واقعیت هـا اسـت و در بیان شـان هـم تا 
می توانـد شـکِل سیاسـی تری را در نظـر مـی آورد 
کـه البتـه به زعـِم پـاره ای مخاطبـان که برای شـان 
سیاسـت امـری آلوده اسـت، ناخوشـایند بـه نظر 
می رسـد.این نکتـه ی بسـیار مهمـی اسـت، مـا به 
شـاملو بسـیار مدیونیـم که توانسـت به واسـطه ی 
شـعرش ایـن تلقـی پدربزرگ مآبانه را کـه ادبیات 
جدا سـت از سیاسـت کم رنگ تـر کنـد و مسـجل 
کنـد برای مـان کـه ادبیات بـه نوعی حرکتی سـت 
سیاسـی که مدام با شـکل های مختلفـی از قدرت 

و جامعـه در تماس اسـت.
پـس شـورِ شـاملو کـه بـه سیاسـی ترین شـکل 
عاشـقانه می نوشـت یا با رفتاری از سـوی قدرت 
حاکـم در می اُفتـاد عیِن نوعـی روشـنفکری منتقد 
بـود کـه در نهایـت تنـد و گزنـده می نمـود امـا 
راه کاری نداشـت چـون راوی بـود و گزارشـگر. 
نکتـه اصلی نوشـتارِ من هم از همین باور نشـأت 
گرفتـه کـه، بایـد پذیرفـت کـه هـر  نـوع فعالیتی 
و  می گنجـد  روشـنفکری  کارِ  حـوزه ی  در  کـه 
برآمـده اسـت از ادبیـات یا هنـر به معنـای عام تر 
و کالسـیک اش ناگزیـر از رویارویـی بـا قـدرت 
نقـِد  بـه  می توانـد  رویارویـی  ایـن  اسـت.حال 
حاکمیت هـا منجـر شـود یـا مسـتقیم بـه نوعـی 

روایـت از تاریـخ تبدیـل شـود یـا ترکیبـی باشـد 
کـه  ذهنـی می طلبـد  امـر  ایـن  از هردو.در واقـع 
افسـانه ی جدایی ادبیات از سیاسـت را دفن کرده 
و در سیاسـی ترین وضعیـت در حـاِل تماشـا و 

خلـِق جامعه باشـد.
بـه  گاه  اسـت  ممکـن  هرچنـد  گفتمـان  ایـن 
نهایـت  در  امـا  شـود  منجـر  هـم  سیاسـی نمایی 
میـاِن  عمیقـی  بسـیار  رابطـه ی  کـه  امری سـت 
نویسنده-روشـنفکر بـا جامعـه به وجـود می آورد. 
رابطـه ای کـه بیشـتر روشـنفکر را بـرآن مـی دارد 
تـا بـه تاریـِخ شـکل گیری جامعـه اش در دوران 
او بیاندیشـد، حتـا اگـر ایـن جامعـه او را براننـد 
باسـتانی  محافظـه کاری  زیـرا  نـدارد  اهمیتـی 
جامعـه ای ماننـد ایـران اصوالً بـه ندرت توانسـته 
رابطه ی رئالیسـتی ای با نویسنده-روشـنفکر داشته 
باشـد. بنابرایـن و بـا پذیرفتـِن این ایده اسـت که 
می تـوان دریافـت که آن خام دسـتی ای که شـاملو 
دچـارش بـود تـا چـه حـد باعـث شـد َسـَرک 
بکشـد بـه زوایـای مختلـِف ذهـِن جامعه، اشـتباه 
بکنـد و در عیـِن حـال دچـار حزب زده گی مفرط 
نشـود. ایـن از خوش اقبالـی شـاملو بـوده شـاید، 
کـه به معنـای واقعی کلمـه توانسـت بازنماینده ی 
امـِر سیاسـی و در عیـِن حـال رفتارهـای بیرونـی 
سیاسـی باشـد که با ظـرِف زمانه اش عجیـن بود.

طـی  کـه  مسـیری  تماشـای  و  قـدرت  بازیابـی 
می کنـد، در بسـیاری از آثـارش بـه مثابـه لعـِن 
اسـتبدادِ سـنتی متصـور شـده و ما را بـا هنرمندی 
مواجـه کـرده کـه شـجاعِت بی نظیـرش در تـار و 
پـودِ آثـارش هم انقالبی ادبی را باعث شـده و هم 
توانسـته مانند بسـیاری از نویسـندگان و شاعرانی 
کـه سـودای بازیابی امِر سیاسـی را داشـتند به آن 
دسـت بیابد. اژدهایی که از ذهن سـربرمی آورد تا 
بـا اسـتفاده از آتـِش درونش بافت های پوسـیده ی 
محافظـه کاری را ذوب کنـد و از بیـن ببرد.هرچند 
ایـن ایده آلیسـِم باشـکوه قرار نیسـت تحقـق پیدا 
کنـد، اما رسـتاخیز اژدها کافی سـت که بـاور کرد 
بایـد نـگاه انتقـادی را در جـاِن متـن نشـاند تا او 
آزاد شـود و بتوانـد بـرای لحظـه ای هم که شـده، 
نیشـتر بزنـد بـه ارتجاعـی کـه جامعه زیر سـقِف 
آن خوابیده اسـت.این بزرگترین رفتارِ سیاسـی ای 
اسـت کـه کارِ روشـنفکری را متمایـز می کنـد از 
رفتارِ چریکی و شـاملو نمونه ای درخشـان اسـت 
بـرای درِک ایـن تجربه.امـری کـه او را هـم در 
حـاِل مشـاهده ی قـدرت نشـان می دهد، هـم بیاِن 

نوعـی قـدرِت دیگـر کـه فرزنِد ذهن اسـت.

چرا شاملو ُمدِل
 روشنفکِر ادبی- سیاسی شد
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همزمــان بــا آغــاز دهــه اول مــاه 
ــا دهــه عاشــورای حســینی،  محــرم ی
کــه  کــرد  اعــالم  داخلــه  وزارت 
تأمیــن  بــرای  جــدی  اقدام هــای 
امنیــت مســاجد و تکیه خانه هــا در 
ــه  ــت گرفت ــور روی دس ــر کش سراس

ــت. ــده اس ش
ــخنگوی وزارت  ــی س ــرت رحیم نص
ــیع  ــه وس ــه برنام ــد ک ــه می گوی داخل
ــس  ــای پولی ــوی نیروه ــی از س امنیت
ــور  ــه منظ ــاه محــرم ب ــه اول م در ده
در  حســینی  عاشــورای  از  تجلیــل 
سراســر کشــور در مرحلــه اجــرا 

ــت. ــده اس ــته ش گذاش
آقــای رحیمــی گفــت: »مــردم اطمینان 
داشــته باشــند کــه در تمامــی اماکــن، 
تدابیــر  تکیــه خانه هــا  و  مســاجد 
جــدی امنیتــی از ســوی نیروهــای 
ــی، روی  ــس مل ــژه پولی ــی به وی امنیت

ــده اســت.« ــه ش دســت گرفت
ــب  ــه دو ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــون  ــی پیرام ــز نشســت امنیت ــش نی پی
تامیــن امنیــت دهــه اول مــاه محــرم و 
ــا حضــور  ــام عاشــورای حســینی ب ای
اهــل  علمــای  و  جمهــور  رییــس 

ــد. ــزار ش ــیع، در ارگ برگ تش
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی 
بــا نشــر اعالمیه یــی گفتــه کــه در 
ایــن نشســت، معــاون دوم رییــس 
حکومــت وحــدت ملــی، مشــاور 

امنیــت ملــی، مســوولین نهادهــای 
ــری  ــورای سراس ــس ش ــی، ریی امنیت
از  شــماری  و  افغانســتان  علمــای 
ــور  ــز حض ــنن نی ــل تس ــای اه علم

داشــتند.
ــت  ــاون دوم ریاس ــش مع ــرور دان س
حکومــت وحــدت ملــی در ایــن 
نقطــه  را  عاشــورا  دهــه  نشســت، 
وصــل مذاهــب اهــل ســنت و تشــیع 
خوانــده و بــر مشــارکت، همــکاری و 
ــرای  همیــاری بیــن دولــت و مــردم ب
تامیــن امنیــت ایــن دهــه تاکیــد کــرده 

اســت.
کــه  داشــته  بیــان  دانــش  آقــای 
ــک  ــدروی و تحری ــد از تن ــردم بای م

احساســات مــردم جلوگیــری کــرده و 
ــن و  ــای ام ــرم را در فض ــم مح مراس

ــد. ــزار کنن ــش برگ آرام
اوریاخیــل  رازمحمــد  جنــرال 
ــل  ــون کاب ــی گارنیزی ــدان عموم قومان
در مــورد  پــالن مشــترک امنیتــی تیــم 
کابــل را در خصــوص تأمیــن امنیــت 
ایــام عاشــورا و هفتــۀ شــهید، تشــریح 
کــرده و گفتــه کــه تأمیــن امنیت شــهر 
و ولســوالی های کابــل، مســاجد و 
تکایــا، ســاحات آســیب پذیــر، نقــاط 
کلیــدی و ســاحات پرجمعیــت شــامل 

ــند. ــالن می باش ــن پ ای
ــی  ــوب امنیت ــچ منس ــه هی ــه ک او گفت
در  را  تصاویــر  کــه  نــدارد  حــق 

وســایط شــان نصــب نمــوده و از 
ــخصی  ــتفاده ش ــی اس ــات دولت امکان
نماینــد و همچنــان از فیرهــای هوایــی 
ــن  ــا متخلفی ــود و ب ــری می ش جلوگی
ــد  ــورت خواه ــی ص ــورد قانون برخ

ــت. گرف
ــاه  ــروز اول م ــه ام ــت ک ــی اس گفتن
ــم  ــت و روز ده ــرام اس ــرم االح مح
ــورا  ــا روز عاش ــادف ب ــاه مص ــن م ای
یــا شــهادت سیدالشــهداء حســین بــن 
علــی)ع( بــا یارانــش در صحــرای 
کربــال اســت. شــیعیان افغانســتان 
و جهــان همه ســاله، دهــه اول مــاه 
ــینند. ــوگواری می نش ــه س محــرم را ب

چند روز پیش طالبان در شاهراه بغالن- کندز شماری 
از مردم ملکی را با سیم کارت های سالم گیر انداخته و 
آن ها را مجبور ساخته تا سیم کارت های دست داشته شان 
بی رحمی  و  خشونت  بسیار  با  همچنان  بخورند.  را 
به  اند.  داده  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  را  ملکی  مردم 
آنها از سیم کارت های دولتی استفاده  این جرم که چرا 
تنها  طالبان  معروف،  قول  به  گفتم؛  خود  با  اند.  کرده 
مردم  وگرنه  است.  همین طور  بلی  دارند.  کم  شاخ 
باخبر شوند  به زودی  کجا  از  دور دست نشین  و  ملکی 
چه  و  کرده  وضع  شرایطی  چه  تازه گی  به  طالبان  که 
طالبان  یک دنده گی  و  جهالت  طرفی،  از  می خواهند. 
با  زیادی  شباهت  ملت،  قبال  در  برخورد  و  روش  در 
دیدگاه سلفیت دارد. سلفی ها با هیچ برنامه و باوری به 
جز با آنچه که خودشان باورمند اند سازگاری ندارند. 
آنها می خواهند با روش خشونت آمیز و اجبار، آنچه را 
از  سلفی ها  کنند.  اعمال  مردم  بر  اند،  معتقد  برآن  که 
ملت اطاعت بی قید و شرط می خواهند. وقتی براساس 
ملل و  انسانی و مصداق های سازمان  نوین  ارزش های 
حقوق بشر رفتار و برخورد سلفی ها را با مردم سنجش 
یک  بلکه  نمی خواهند؛  ملت  آنها  که  می بینیم  می کنیم، 
نحوی  به  مذهبی  برده داری  می خواهند.  برده  جماعت 
در  وسطا  قرون  و  باستان  عهد  برده داری  همان  شبیه 
غرب و شرق می باشد. سلفی ها و طالبان در برابر قوانین 
و ایجاباتی که خودشان خواسته، هیچ ارزشی بهنام ملت 
قایل نیستند. خشونت این گروپ ها با طبقۀ روشن فکر، 

رفتار تحقیرآمیزشان با زنان، نفی کردن مطلق انتخابات، 
سانسور و نادیده گرفتن مطلق جایگاه رسانه ها به وسیلۀ 
یک نوع اجبار ساختاری به اصطالح نظام اسالمی، همه 
و همه بیان گر حذف جایگاه و ارزش ملت در سیاست 
و اصول سلفی ها و طالبان است. نظام سیاسی اسالمی 

اینان نظامی کاماًل سلیقه یی می باشد. 
اعمال خشونت بر زنان از سوی طالبان بسیار با روش 
پیکر یک جامعه  نیم  غیرانسانی صورت می گیرد. زنان 
گرفتن  نادیده  و  طالبان  مردساالرانۀ  نگاه  اند.  ملت  و 
خواسته های برحق و انسانی زنان توسط این افراطی ها 
در واقع به معنای فلج ساختن و قطع کردن نیم بدن یک 
جامعه است. یک جامعه بدون زنان، به رشد و توسعه 
نمی رسد. قطعًا یکی از عوامل عمده و اساسی پیشرفت 
جوامع غربی و تعدادی از ممالک آسیایی همانند ترکیه 

و غیره، فعالیت و جنب وجوش زنان آن هاست. 
به  آنان  حامیان  و  طالبان  جهالت مآبانۀ  برخورد  و  نگاه 
پیروان مذهب تشیع در افغانستان که بخش چشم گیری 
از نفوس این کشور را تشکیل می دهند، بر کسی پوشیده 
ملت  شریف  قشر  این  علیه  گذشته  در  طالبان  نیست. 
وحشیانه یی  عام های  قتل  و  تحقیر  به  دست  افغانستان 
زده اند و تا هنوز در پی قتل و غارت این قوم استند. 
سربریدن های  و  تازیانه  زخم  تاکنون  هزاره  مردم 
مقربان خود توسط طالبان را از یاد نبرده اند. همچنان 
طبقۀ  به  عموم  صورت  به  طالبان  خشونت ورزیدن 
ملکی)غیر رزمنده ها( چه زن و چه مرد، در طول بیش 

از دو دهه، نشان دهندۀ آن است که طالبان هیچ فکری 
به حال ملت و جامعه نکرده و نمی خواهند ملت را به 
عنوان جناح اصلی حاکم بر قدرت و سرنوشت سرزمین 

و دولت بر اساس قانون اساسی و مقررات، بشناسند.
تقریبًا تمامی کردارها و پندارهای طالبان برضد و ضرر 
سیاست  مثال:  طور  به  اند.  شده  تمام  افغانستان  ملت 
حکومت طالبان در گذشته در مورد کشت و زرع مواد 
بر  آن  قاچاق  برای  امن  مسیرهای  ساختن  و  مخدره 
همۀ محققان و غیره مردم آشکار است. »مالیه صادرات 
را  طالبان  جنگ  اقتصاد  و  عایداتی  بزرگ  مبلغ  تریاک 
تشکیل می دهد. در سال 1995م، ادارات مربوط به ملل، 
عواید ساالنه صادرات مواد مخدره پاکستان- افغانستان 
کردند.  تخمین  دالر  میلیارد   1.35 کلدار  میلیارد   50 را 
دوچند  مخدره  مواد  ارزش صادرات  1998م،  سال  در 
ناشی  عواید  یافت.  افزایش  دالر  میلیارد  سه  به  و  شد 
مهمات  سالح،  خرید  برای  طالبان  را  مخدره  مواد  از 
می رسانند.)طالبان،  مصرف  به  جنگ  سوخت  مواد  و 
اسالم، نفت... احمد رشید؛ مترجم: عبدالودود؛ انتشارات 

میوند- کابل 1387. ص 182(
در سال های حاکمیت طالبان میزان معتادان در افغانستان 
تاجیکستان،  ازبیکستان،  ایران،  همسایه:  کشورهای  و 
ترکمنستان، قزاقستان و غیره ممالک منطقه روز به روز 
به شدت در حال افزایش بود. در این سال ها بیکاری و 
فقر به اوج رسیده بود و جوانان به دلیل بیکاری و غرق 
می آوردند.  روی  هیروئین  به  زنده گی  تشویش های  در 
طالبان چون لذت سود از قاچاق و کشت تریاک چشیده 
فعالیت  این  به  دارند  اکنون سعی  تا  آن سال ها  از  اند، 
خبرگزاری  پسین  ماه های  همین  در  حتا  دهند.  ادامه 
از  هیروئین  و  تریاک  قاچاق  از  گزارشاتی  اسپوتنیک، 
مسیر والیات شمال، مخصوصًا جوزجان، به همسایه گان 
شمالی افغانستان توسط طالبان را به نشر رسانده است.

در نتیجه، دیده می شود بنابر باور و کنش طالبان در قبال 
گروپ  این  با  افغانستان  ملت  موارد،  تمامی  در  ملت 
بر  طالبان  نمی خواهند  هرگز  و  دارند  پنهان  تخاصم 
سرنوشت شان حاکم شوند. پس طالبان و ملت افغانستان 
با هم در تخاصم اند. با این وصف، چگونه ممکن است 
نظام   و  دوباره صاحب حکومت  کشور  این  در  طالبان 
بر  معتقد  نگارنده  که  است  دلیل  همین  بنابر  شوند؟ 
مقابله با طالبان است و نه صلح و ارزش قایل شدن به 
آنان. بهترین گزینه، حمایت و تقویت نیروهای نظامی 
برابر  در  و  کنیم  اعتماد  خود  ارتش  به  بیایید  می باشد. 
سختی های جنگ صبوری پیشه نماییم تا روز پیروزی 
را  قرن  جاهالن  و  دهشت افگنان  مطلق  شکست  و  ما 

محقق نماییم.

جایگاه ملت در سیاست طالبان چگونه است؟

وزارت داخله:
اقدام های جدی برای تأمین امنیت تکیه خانه ها گرفته شده است

خلیـل زاد در کابـل؛ 
توافـق صلـح در ابهـام

دور  نهمیـن  از  روز  نهمیـن  طالبـان  و  امریـکا 
مذاکـرات صلـح را در قطـر بـدون توافـق نهایـی 

پایـان دادنـد.
  مسـایل مـورد بحـث در جریـان مذاکـرات قطـر 
شـامل خروج نیروهای مسـلح از افغانسـتان، یک 
آتش بـس جامـع، آزادی زندانیـان و مذاکرات آتی 

درون افغانسـتانی بوده اسـت.
در حالـی کـه برخـی شـرکت کنندهـگان چـون 
وحیـداهلل قاضی خیـل، سـخنگوی جبهـه جدیـد 
ملـی امیدوار اسـت کـه گروه هـای فنـی کاری از 
دو طـرف بـه زودی بـه توافـق دسـت می یابنـد، 
رویکـرد کلـی دربـاره احتمـال دسـتیابی بـه یک 

نیسـت. مثبت  توافـق 
شـود،  امضـا  صلـح  توافـق  کـه  صورتـی  در 
مذاکـرات بیـن افغانسـتانی بیـن طالبـان و سـایر 
جنبش هـای سیاسـی آغاز می شـود. طالبـان تاکید 
دارد کـه مقام هـای افغانسـتان بایـد در مذاکـرات 
نـه بـه عنـوان یـک دولـت بلکـه بـه عنـوان یک 

جنبـش سیاسـی شـرکت داشـته باشـند.
مذاکـرات صلـح در سـایه حمالت بیـن طالبان و 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان در کنـدز پایـان یافته 

است.
در حالـی کـه مسـووالن مدعـی شـده کـه ایـن 
شکسـت  موفقیت آمیـزی  صـورت  بـه  حملـه 
خـورده، امـا نگرانی هایـی از ادامـه ایـن حمالت 
و درگیری هـا وجـود دارد و اینکـه طالبـان ممکن 
اسـت فرصت تصرف این شـهر را داشـته باشـد.
انتخابـات  از  پیـش  امریـکا  مذاکـرات طالبـان و 
در   2019 سـپتامبر   28 جمهـوری  ریاسـت 
افغانسـتان برگـزار شـد. طالبـان تهدیـد کـرده که 
امـا  می کنـد  ایجـاد  اختـالل  انتخابـات  ایـن  در 
دولـت کابـل وعـده داده تا از این رونـد انتخاباتی 

می کنـد. حفاظـت  دموکراتیـک  و 
در همیـن حـال زلمـی خلیلـز اد، نماینـده ویـژه 
امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان دیروز اعـالم کرد 
کـه بـرای مشـورت بـا دولـت بـه کابـل می آیـد.

همچنیـن  توییت هایـی  رشـته  در  خلیـل زاد 
نوشته اسـت: »مـا در آسـتانه یـک توافقی هسـتیم 
که خشـونت را کاهش داده و راه را برای افغان ها 
خواهـد گشـود تا بـرای مذاکـرات در مـورد یک 
صلـح باعـزت و پایـدار و یک افغانسـتان متحد و 
بـا اقتـدار کـه ایـاالت متحـده، متحدینـش و هیچ 

کشـور دیگـر را تهدیـد نکنـد، بـا هم بنشـینند.«
هم زمـان بـه گزارش بی.بی.سـی به نظر می رسـید 
دو طـرف بـه توافـق نزدیـک هسـتند ولـی در دو 
روز اخیـر مشـکالتی میـان نمایندهـگان امریکا و 

طالبـان بـه میان آمده  اسـت.
طالبـان گفته اند راضی نیسـتند، چـون نمایندهگان 
امریـکا می خواهنـد مـوارد و سـوال های جدیدی 

را وارد گفت وگـو  کنند.
دور نهـم مذاکـرات امریـکا و طالبان 31 اسـد در 
دوحـه آغـاز شـد و مـدت 10 روز ادامه داشـت.

پیـش از ایـن مایک پومپئـو، وزیر خارجـه امریکا 
اظهـار امیـدواری کـرده بـود که دو طـرف تا روز 
توافقـی  بـه  دیـروز  یعنـی همیـن  اول سـپتامبر، 

یابند. دسـت 
رییس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد  سـویی،  از 
امریـکا گفت در صورت رسـیدن بـه توافق صلح 
بـا طالبان، نیروهـای نظامی امریـکا در یک منطقه 

افغانسـتان حضـور خواهند داشـت.
امضـای  از  پـس  گفـت  فاکس نیـوز  بـه  او 
توافق نامـه بـا طالبـان، شـمار نیروهـای امریکایی 
در افغانسـتان بـا کاهـش حدود سـی درصدی، به 

8600 نفـر خواهـد رسـید.

اسحاق ثاقبی داراب
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هنرمنـدان  شـدۀ  خلـق  آثـار  گذشـته ها  در 
لیکـن در  بودنـد؛  قابـل شـناخت  ـُــدرن  م
بـه  اکثـراً  کثرت گرایـی،  موجـود  شـرایط 
تبلـور  آفریده هـا  ارتجاعی تریـن  صـورت 
آن  معنـای  هنـری  آثـار  همچـو  کـه  یافتـه 
چـه  معاصرانـش  بـرای  کـه  نمی رسـاند  را 
ارزشـی را در پـی دارد. بربنیـاد این تعریف، 
ـُــست مدرنیسـم  )فـرا نوگرایـی( بـرای  پ
هنرمنـدان تـازه وارد یـا تـازه کار می توانـد 
مـالل انگیـز و اندوهگیـن نیـز واقـع شـود.
فرانسـویان از جمـع نظریه پـردازان و نوابـغ 
ـُــســـت مدرنیسم )فرا نوگرایی( شمرده  پـ
می شـدند. نیچـه، هایدگر، فرویـد و دیگران 
بـه عنـوان نیاکان پــُــســـت مدرنیسـم  به 
در  آنـان  اندیشـه های  کـه  می رونـد  شـمار 
مدرنیسـم  پــُــســـت  پیدایـش  و  ظهـور 
اثرگـذار بـود کـه پـس از دوران مدرنیسـم  
)نوگرایـی( نیـز اُفت وخیـز آن را بـه تجربـه 
گرفتنـد و واقع بینانه تـر بـه صحنه هـا، دل و 

بخشـیدند. جان 
ـُــست مدرنیسـم )فـرا نوگرایـی( را  دورۀ پ
سـاختمان ها،  پروژه هـا،  گونه هـای  بـه  کـه 
قامـت  عصـری  و  بـزرگ  شـهرک های 
برافراشـته انـد و مملـو از اشـاره، تمثیـل و 
اسـطوره بودند و از ارایه پاسـخ به پرسش ها 
خویـش را عاجـز تصور می کردنـد. همچنان 
بـه پذیـرش جهـات خـوب و بـد آموزه هـا 
پـُــست  را  آن  کـه  می ورزیدنـد  تأکیـد 

می گفتنـد. نوگرایـی(  )فـرا  مدرنیسـم 
مبتنـی بـر آنچـه کـه در فـوق درج شـده، 
نگـرش مورخانـی را بـر می تابد کـه باورمند 
یـا  مدرنیسـم  پـُــست  اصطـالح  بودنـد: 
همـان فـرا نوگرایی بـه سـال 1975 میالدی 
از  یک تـن  را  آن  موسـس  و  می گـردد  بـر 
معمـاران مطـرح بهنـام ـ چارلیـز ِجینِکـس 
مدرنیسـم،  پـُــست  هـواداران  می شناسـند. 
و  سـازگار  زمـان،  کاروان  بـا  را  خویـش 
پـی  در  آنـان  می کردنـد.  تلقـی  هماهنـگ 
قهرمانـی نبـوده و از کارهـای انقالبـی نیـز 

می رسـیدند.  نظـر  بـه  گریـزان 
تاریـخ؛ هیچ گاهـی کامـل و فراگیر پنداشـته 
بـه  جدیـد  حـوادث  همـواره  نمی شـود. 
وقـوع می پیوندنـد و تصـور مـا را نسـبت 
بـه گذشـته عـوض می کنـد و بـه محصـول 
کاری گروه هایـی کـه مصـروف پژوهش هـا 
سـبک،  و  می گـذارد  صحـه  می باشـند، 
شـخصیت و میتـود کار آنهـا را ارزش یابـی 

مـی دارد. 
از لحـاظ لغـوی، پـُــستـ  تـداوم جریانـی 
پـُــست  و  می کنـد  تداعـی  خاطـر  در  را 
مدرنیسـم  )فـرا نوگرایـی( بـه معنـای پایان 

یاپُست مدرنیسم  
 فرا نوگرایی

 دورۀ پـُـــست مدرنیســم )فــرا نوگرایــی( را کــه بــه گونه هــای پروژه هــا، ســاختمان ها، شــهرک های
 بــزرگ و عصــری قامــت برافراشــته انــد و مملــو از اشــاره، تمثیــل و اســطوره بودنــد و از ارایــه
 پاســخ بــه پرســش ها خویــش را عاجــز تصــور می کردنــد. همچنــان بــه پذیــرش جهــات خــوب و بــد

ُـــست مدرنیســم )فــرا نوگرایــی( می گفتنــد .آموزه هــا تأکیــد می ورزیدنــد کــه آن را پـ
 مبتنــی بــر آنچــه کــه در فــوق درج شــده، نگــرش مورخانــی را بــر می تابــد کــه باورمنــد بودنــد:
ــردد و ــر می گ ــالدی ب ــال 1975 می ــه س ــی ب ــرا نوگرای ــان ف ــا هم ــم ی ــست مدرنیس ُـ ــالح پـ  اصط
 موســس آن را یک تــن از معمــاران مطــرح بهنــام ـ چارلیــز ِجینِکــس می شناســند. هــواداران
ــا کاروان زمــان، ســازگار و هماهنــگ تلقــی می کردنــد. آنــان در  پـُـــست مدرنیســم، خویــش را ب

ــیدند ــر می رس ــه نظ ــزان ب ــز گری ــی نی ــای انقالب ــوده و از کاره ــی نب ــی قهرمان پ

مدرنیسـم  )نوگـرا( نیسـت؛ بلکـه نقـد یـا 
برخـورد نقادانـه بر مدرنیسـم  و تـداوم آن 
می باشـد. همچنـان معنای ایـن اصطالح در 
زبان فارسـی ـ پسـا مدرنیسـم، فرا نوگرایی 
و فـرا مدرنیسـم  نیز برگردان شـده اسـت. 
پسامدرنیسـم  اصطـالح  گسـترده  کاربُـرد 
در تاریـخ ادبیـات پیـش از جنـگ جهانـی 
اول در کشـور هسـپانیه معمـول گشـت و 
میـان  سـال های  در  التیـن  امریـکای  در 
دو جنـگ جهانـی هـم از آن بهره بـرداری 

صـورت گرفـت. 
اصلـی  پرسـش های  بـه  مـُــدرن  پسـا 
مدرنیسـم  پاسـخ ارایه مـی دارد؛ به گونه یی 
کـه آگاهانـه می شـود به رمـوز آن پـی برد. 
بنابـرآن، نباید واژۀ پـُــست مدرنیسـم  )فرا 
نوگرایـی( را بـا واژه های جامع فرا مــدرن 

و فـرا صنعتـی، خلـط نمود. 
خصوصیات جامعۀ صنعتی عبارت اند از:

1- بـه وجـود آمـدن دولت هـای ملـی در 
ماحـول فرهنـگ و زبـان مشـترک

2- تجارتی شدن تولید
3- تسلط تولیدات ماشینی

4- شهری شدن جامعه
5- رشد همگانی سواد و تحصیالت

6- عقالنی شدن حیات اجتماعی
7- برخورداری مردم از حق رأی

ویژه گی هـای پـُــست مدرنیسـم  یـا فـرا 
نوگرایـی کـه بـا توسـعه و پیشـرفت علوم، 
تحقـق می پذیـرد بـه گونه یی زیر پیشـکش 

می گـردد.
1- توجه به موسیقی راک

2- تماشای برنامه های غربی
3- خوردن غذای مـکــدونـالـد

4- انجام بازی های کمپیوتری
5- اسـتفاده از لبـاس خارجی و جراب های 

آرامش بخش سـاخت جاپان. 
پــُــســـت  کـه  گفـت  می شـود  پـس 
مدرنیسـم، واکنـش و عکس العمـل در برابر 
جریـان  و  مـُــدها  نهادهـا،  وضعیت هـا، 

اسـت. آینـده  در  تحـوالت 
ـُــســـت مدرنیسـم  )فرا نوگرایی(،  دنیای پـ
فـردی،  رفتـار  و شـکل دهندۀ  افـراد  تصـور 
پــُــســـت  اسـت.  سـازمانی  و  اجتماعـی 
مدرنیسـم، مجموعـی یافته هایـی اسـت کـه 
بعد از مدرنیسـم  مطرح شـده کـه رویکردی 

در تقابـل بـا آینـده را دارا می باشـد. 
علـوم  دسـت اندرکاران  کاری  حـوزۀ  در 
عبـور   )Social Sciences( اجتماعـی 
پــُــســـت  عصـر  بـه  نوگرایـی  دوران  از 
مدرنیسـم مسـتلزم دسترسی به شـاخصه های 

می باشـد:  زیـر 
1- عبـور از جهانـی که در آن سلسـلۀ مراتب 

موجـود بود بـه جهان چندیـن مرتبه یی
2- تأکیـد بـه نامعیـن بـودن جهـان بـه جای 

قبلـی پیش بینی هـای 
علـت  رابطـۀ  وجـود  بـه  باورمنـدی   -3
عینیت گرایـی  از  گـذار  و  معلـول  و 
)Objectivism( بـه مرحله ژرف اندیشـی 

)Thoughtfulness (
بـه مقصود رسـیدن بـه این اهداف بـه معرفی 
سـازمان های فرا نوین، پــُــســـت مـُــدرن 

و فـرا نوگـرا می پردازیم: 
تفـاوت اساسـی میـان پیـش نوگـرا، نوگـرا 
و فـرا نوگـرا فقـط در تغییـر روایـات نهفتـه 
اسـت؛ بـه ایـن معنا کـه فـرا نوگـرا ـ روایتی 
را مطـرح می نمایـد و روایت هـای رقیـب را 
جایگزیـن می سـازد و فرا نوگرایـان با مطرح 
کـردن پدیده هـا و ارزش های نوگـرا در تقابل 

قـرار می گیرنـد و برضـد آن می ایسـتند.
سـازمان ها در پیـاده شـدن نـوآوری قـادر به 
پیش بینـی تغییـرات احتمالی بـرای ماندگاری 
خـود به طـور مسـتمر، اندیشـه های جدید را 
این گونـه ارزش هـا نـزد  پیشـکش می کننـد. 
افـراد سـازمان ها بـا واقعیت هـا، تـوان تغییـر 

همزمـان را نیـز در پـی دارند. 
اختراعـات، مفهوم نـوآوری را ارایـه می دارد 
و سـازندۀ فـرا نوگـرا بایـد توان منـدی گروه 
کاری اش را در اسـتقامت نـوآوری، رهبـری 
و مدیریـت نمایـد. سـازمان دهنده گان فعـال 
بـه سـاختارهای عمـودی شـکل،  در عمـل 
جایگزینـی  و  اطالعـات  جمـع آوری  در 
را  نوگـرا  سـازمان های  مراتـب،  سلسـلۀ 
و  تشـویق  افقـی  سـازمان های  اصولـی  بـه 
ترغیـب می کننـد و از ایـن طـرق افـراد قادر 

می گردنـد تـا در رسـیدن بـه اهـداف، صـدا 
بخشـند  تعمیـم  را  اشـخاص  مشـارکت  و 
فـرا  نگرش هـای  و  تصمیم گیری هـا  در  و 
نوگرایانه شـان، هـم صدایـی آنهـا را جلـب 

نماینـد. 
شـیوه مسـلط دیگـر کار آفرینـی در مدیریت 
ـُــســـت مدرنیسـم در تقابل با هماهنگی  پـ
مطـرح می شـود. درهـم آفرینـی از ابزارهـای 
کاری  گروه هـای  هماهنگـی  و  غیررسـمی 
بـه وسـیلۀ خـود ایشـان اسـتفاده بـه عمـل 
می آیـد و اینگونـه تدابیـر در راسـتای تبادلـۀ 
ـ اطالعـات و معلومـات انجـام می گیـرد و 
راه را بـرای بهبـود مشـارکت و فعالیت هایـی 
بـرای  وسـیله یی  و  می گشـاید  سـازمانی 
شـمار  بـه  اجتماعـی  تعامل هـای  تقویـت 
جمعـی،  اقـدام  عامـل  همچنـان  و  مـی رود 
اندیشـه های  بالنده گـی  تحمـل،  افزایـش 
جمعـی و رشـد راه های نو برای حل مسـایل 

را می توانـد محـراق توجـه قـرار دهـد.
مسـوولیت  پذیـرش  راه  از  کنترلـی  خـود 
فـردی بـرای کارهایـی ممکـن می باشـد کـه 
مـُـدرنــیـــست  پــُــســـت  سـازمان های 
)فـرا نوگـرا(، اسـاس رابطـه و حضـور را به 
ارزش هـا و گرایشـات، مشـترک گذاشـته و 
مشـکالت انضباطی در روند خـود کنترلی را 

بـه کمتریـن میـزان تقلیـل می بخشـد.
تقسـیم کار بایـد بـر بنیـاد تنـوع و تفـاوت 
تـا  کارهـا  کـردن  تخصصـی  گـردد.  تنظیـم 
کسـب اشـتغال در سـطوح ناچیـز، بـر محور 
پیامـد  کـه  بـوده  مرتبـط  آن  گسـترده گی 
ترکیـز  می شـود.  پنداشـته  تحلیلـی  تفکـر 
)پــُــســـت  نوگـرا  فـرا  سـازمان های  بـه 
مدرنیسـم( بـر تصامیمـی براسـاس ارزش هـا 
و احساسـات افـرادی متکـی اسـت کـه در 
از جایـگاه ویژه یـی  آن رسـالت غیررسـمی 
برخـوردار بـوده و می باشـند و از طرق تفکر 

ارزشـیابی های  ترکیبـی،  تفکـر  و  تحلیلـی 
همه جانبـه را بـه کار و توسـعۀ فرهنگـی بـا 

می سـازد.  ممکـن  کیفیـت 
بـه  نویـن  فـرا  جریانـات  سـازماندهی  در 
ریشـه یابی های ترکیبـی از مدل هـای عقالنـی 
بـر قرایـن و شـواهد اسـتوار بـوده و اینگونه 
در  را  رهبـران عمل گـرا  متفـاوت،  برخـورد 
می دهـد.  قـرار  تحول آفریـن  رهبـران  برابـر 
رهبـران عمل گـرا عمدتـًا گرایشـات شـان را 
بـه پاسـداری از حاکمیـت قانـون، بهبـود در 
کیفیـت از طریـق تعامـل و ارتقـای انگیـزه 
معطـوف  تیـم  همـکاران  فعالیت هـای  در 

می سـازند. 
رهبـران تحول آفریـن از طریـق ایجـاد یـک 
سیسـتم، همکاران شـان را تشـویق و ترغیـب 
می دارنـد، بـه رویدادهـای کهنـه بـا دیـد نـو 
نگریسـته و در غلبـه بـه آن، دسترسـی یافتـه 
و اهـداف اسـتراتژیک اینگونـه روندهـا جـز 
تـالش و سخت کوشـی چیز دیگـری نخواهد 

 . بود
رهبـران فـرا نوگرا اتکا به همکارانی داشـته و 
بـه آنـانـ  دانش، تجربه و مهـارت را از جمع 
اولویت هـا مطـرح کـرده و شایسـته گی های 

کلی مدنظرشـان می باشـند.
از آنچـه بـه رشـتۀ تحریـر درآمـد، در فرجام 
مـا را بـه ایـن نتایـج می رسـاند کـه: دنیـای 
معاصـر، نیازمنـد سـازمان های جدیـد بـوده 
و ایـن ضـرورت از طریـق نماینده گان نسـل 
امـروزی بـا ابراز نگـرش معاصـر در تصامیم 
پیچیـده  روابـط  از  رفـت  بیـرون  بـه  قـادر 
می پندارنـد.  مسـوول  را  خویـش  سـازمانی، 
نوگـرا،  فـرا  سـازمان های  لیـدران  همچنـان 
خالقیـت را در همـکاران خویـش رشـد و 
رویارویـی  بـه  قـادر  و  می دهنـد  پـرورش 
بـه حـل مسـایل داغ تکنالوژیکـی، سیاسـی، 
و  می باشـند  اقتصـادی  و  اجتماعـی 
تحمل پذیـری آنهـا عاملـی می شـود کـه بـه 
متحول هـا نیـز عطـف توجـه به خـرج دهند. 

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری     
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چاپ: مطبعه امام

ــیايس  ــټونه او س ــمېر بنس ــو ش ــار ی ــو د څ ــر انتخابات پ

جریانونــه وايــي چــې د رأیــې ورکوونکــو نوملــړ 

ــري. ــتونزې ل ــرې س ــص او ډې ناق

دغــه انتقــاد کوونکــي وايــي چــې دغــه نوملــړ د رأیــې 

ورکوونکــو پــه نومونــو کــې اشــتباه لــري او پــه لېســت 

کــې درج شــوي ځینــي نومونــه خیــايل دي.

د دوی لــه ډلــې یــو هــم نصیــر احمــد عابــد دی چــې 

ــې  ــه ســیمه کــې د رأی ــګ پ ــل ښــار د فاضــل بې د کاب

اچونــې پــه یــوه محــل کــې یــې نــوم لیکنــه کــړې، خــو 

ــوم او  ــوړي د ن ــې د نوم ــړ ک ــه نومل ــې پ ــې اچون د رأی

مشــخصاتو پرځــای د کندهــار د ارغنــداب ولســوالۍ 

ــوم درج دی. ــېدونکي ن د اوس

ــاید د  ــه ش ــه امل ــتباه ل ــیون د اش ــي، د کمېس ــد واي عاب

جمهــوري ریاســت پــه انتخاباتــو کــې د رأیــې لــه حقــه 

محــروم يش.

ــان  ــې اع ــایټ ک ــب س ــه وی ــې پ ــه چ ــل: کل ده ووی

وشــو چــې معلومــات مــو چــک کــړئ، کلــه مــې چــې 

چــک کــړل نــو معلومــات د بــل کــس وو، پــه داســې 

ــا و، کــه پروســه همداســې  حــال کــې چــې منــر زم

ــه  ــاید ل ــي، ش ــې واي ــیون ی ــې کمېس ــي يش چ عم

رأیــې محــروم شــم، ځکــه معلومــات بشــپړ غلــط دي، 

ــړل يش،  ــت ورک ــک رسه مطابق ــرې بایومټری ــه چې ک

ــه شــم کــړای. ــه ور ن شــاید رأی

ــړی  ــې غ ــو د کمېټ ــیايس ګوندون ــره د س ــه دې رسبې پ

نــور رحــان اخاقــي ازادي راډیــو تــه وویــل چــې پــه 

ــي  ــر واقع ــات غی ــو زی ــې ورکوونک ــې د رأی ــړ ک نومل

ــې  ــه تصفی ــې پ ــه درج شــوي چــې کمېســیون ی نومون

ــی شــوی. ــه دی بریال ن

ــه  ــات نومون ــو زی ــور میلیون ــه څل ــاید ل ــل: ش ده ووی

ــو ټکــی دا دی چــې هغــه اصــول  ــايل وي، خــو ی خی

ــه  ــت ل ــوک رشک ــیون او درمل ــو کمېس ــې د انتخابات چ

لــوري لــه ســیايس ګوندونــو رسه پــرې هوکــړه شــوې، 

کــه هغــه اصــول پــي يش نــو خیــايل کســان رأیــې نــه 

ــی. يش ورکول

د دغــو اصولــو یــو مــورد دا دی چــې رأی ورکوونکــي 

بایومټریــک  د  او  يش  ثبــت  کــې  بایومټریــک  پــه 

دســتګاه بایــد د دې ظرفیــت ولــري چــې لــه تکــراري 

ــړي. ــوی وک ــې مخنی رای

د افغانســتان د انتخاباتــو کمېســیون د اعــان لــه مخې، 

ــاریه ۶  ــې ۹ اعش ــو ک ــت انتخابات ــوري ریاس د جمه

لکــه کســان د رأیــې اچونــې پــه رشایطــو برابــر دي.

یــوه بلــه اندېښــنه چــې پــه انتخاباتــو کــې د درغلــۍ په 

اړه مطــرح کېــږي، هغــه د رأیــې ورکوونکــو د لېســت 

پــه اړه ده چــې د رایــې اچونــې نوملــړ پــه مرکزونــو او 

محلونــو کــې مســؤلو کســانو پــه الس کــې دی.

ــو  ــې مرکزون ــړ د رأی ــه نومل ــه ورځ دغ ــو پ د انتخابات

او محلونــو تــه ځــي او پــه اســاس یــې د رأیــې 

تثبتېــږي. مشــخصات  او  نــوم  ورکوونکــي 

د افغانســتان د ازادو او عادالنــه انتخاباتــو بنســټ 

فیفــا وايــي، کــه چېــرې د رأیــې پــه محلونــو کــې لــه 

نوملــړه رأیــې ورکوونکــي کــم وي، وېــره شــته چــې د 

رأیــې پــه مرکزونوکــې کارکوونکــي د شــته لېســت لــه 

مخــې د یــوه ځانګــړي کاندیــد پــه ګټــه صندوقونــه ډک 

کــړي.

د فیفــا اجرائیــوي رئیــس یوســف رشــید وایــي: دا 

اندېښــنه موجــوده ده چــې پــه هغــو ســیمو کــې چــې 

ــای  ــه ځ ــه هغ ــوي، پ ــل ش ــه پی ــايت پروګرامون عملی

کــې کمېســیون او دراالنشــا نشــته، پــه هغــه ځــای کــې 

ــږي، زمــوږ  د فســاد او عاقمنــدۍ مســایل مطــرح کې

متــه دا ده چــې بایومټریــک فعــال نقــش ولوبــوي او له 

ټکنالــوژۍ موثــره اســتفاده ويش، څــو لــه دې مــورده 

ــوی ويش. مخنی

پــه ورتــه وخــت کــې د انتخاباتو خپلــواک کمېســیون د 

رأیــې پــه نوملــړ کــې ځینــې غلطــۍ منــي، خــو د دغــه 

ــیون  ــي د کمېس ــز ابراهیم ــد عبدالعزی ــیون ویان کمېس

ــۍ  ــې درغل ــو ک ــه انتخابات ــوري پ ــه ل ــو ل د کارکوونک

ردوي.

دی وایــي: د رایــې اچونــې ټولــې پاڼــې د رأیــې 

ــې  ــو ک ــه والیتون ــاس پ ــه اس ــړ پ ــو د نومل ورکوونک

ــه  ــوي، ل ــږل ش ــه لې ــو ت ــو او محلون ــې مرکزون د رأی

رأیــې  د  کېــږي،  اســتفاده  دســتګاوو  بایومټریــک 

ــه  ــږي، ل ــخص کې ــور مش ــي حض ــي فزیک ورکوونک

خیــايل او هوايــي رأیــو مخنیــوی کېــږي، لــه دې رسه 

پــه خــوا کــې د رأیــې پــه مرکزونــو کــې د کاندیدانــو او 

ــرو. ــران ل ــټونو ناظ بنس

د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون د مســؤلینو پــه 

ــو  ــې ورکوونک ــايل رأی ــې د خی ــړ ک ــه نومل ــره، پ خ

ادعاګانــې بــې اساســه دي.

د دغــه کمېســیون د ویانــد پــه خــره، ۹ اعشــاریه شــپږ 

لکــه واقعــي رأیــې ورکوونکــي تثبــت شــوي چــې پــه 

انتخاباتــو کــې بــه ګــډون وکــړي.

حکومــت محلــی پــروان قــرارداد رســاندن دارو بــه 
ــه ارزش نزدیــک  ــن والیــت را ب مراکــز صحــی ای
بــه 30 میلیــون افغانــی بــه یک شــرکت ســاختمانی 

واگــذار کــرده اســت.
ــا  ــروان ب ــی پ ــورای والیت ــای ش ــماری از اعض ش
ــن  ــتن ای ــی بس ــت محل ــن کار حکوم ــاد از ای انتق
ــا شــرکت ســاختمانی، فســاد آشــکار  ــرارداد را ب ق
ایــن  انجــام  از  جلوگیــری  بــر  و  می خواننــد 

قــرارداد تأکیــد می کننــد.
غــالم بهاوالدیــن جیالنــی، رییــس شــورای والیتــی 
پــروان  محلــی  حکومــت  می گویــد،  پــروان 
بیشــترین قراردادهــای حکومتــی را بــه دور از 
ــد و  ــورا انجــام می ده ــن ش ــده گان ای چشــم نماین
ــی  ــز صح ــه مراک ــاندن دارو ب ــراردادِ رس ــتن ق بس
ایــن والیــت را یکــی از ایــن مــوارد عنــوان 

. می کنــد
ــا  ــروان ب امــا صفــی اهلل وارســته، رییــس صحــت پ
تأییــد ایــن موضــوع می گویــد، شــرکت پیمــان کار 
در گذشــته ها تجربــۀ رســاندن دارو بــه بخش هــای 
ــن  ــن رو ای ــت و از همی ــته اس ــز داش ــی را نی نظام

ــه ایــن شــرکت ســپرده شــده اســت. قــرارداد ب
بــه گفتــۀ رییــس صحــت پــروان ارزیابــی ســندهای 
ایــن شــرکت نشــان می دهــد کــه ایــن شــرکت در 
ــد  ــاختمانی کار می کن ــتیکی و س ــای لوژس بخش ه

و در بخــش انتقــال دارو نیــز ســند دارد.
آقــای وارســته، ارزش ایــن قــرارداد را 29 میلیــون 

ــد،  ــد و می گوی ــوان می کن ــی  عن ــزار افغان و 500 ه
ــفاخانۀ  ــمول ش ــه ش ــاختمانی ب ــرکت س ــن ش ای
والیتــی پــروان بــرای 88 مرکــز صحــی دارو 

ــاند. ــد رس خواه
ــه مراکــز  موضــوع بســتن قــرارداد رســاندن دارو ب
ــاختمانی  ــرکت س ــک ش ــط ی ــروان توس ــی پ صح

پــس از آن آشــکار شــد کــه عبدالظاهــر ســالنگی، 
نماینــدۀ مــردم پــروان در مجلــس نماینــده گان 
بــه تازه گــی آن را در صفحــۀ فیس بــوک اش و 
ــوالی  ــهروندان ولس ــا ش ــدارش ب ــزارش دی در گ

ــاخت. ــی س ــینواری همگان ش
والــی پــروان بــا آن کــه از شــخصی و یــا گروهــی 

ــه  ــه ب ــرادی ک ــد، اف ــا می گوی ــرد، ام ــی نمی ب نام
ــد کســانی هســتند  ــن می زنن ــه مســایل دام این گون
پذیرفتــه  تماس های شــان  و  خواســت ها  کــه 

نشــده اســت.
ــن  ــتن ای ــروان بس ــی پ ــار، وال ــن عی ــا فضل الدی ام
قــرارداد را بــا یــک شــرکت ســاختمانی غیــر 
منطقــی می دانــد و می گویــد هیأتــی را بــرای 

ــت. ــد گماش ــوع خواه ــن موض ــی ای بررس
ریاســت صحــت پــروان می گویــد، تــا پایــان 
مــاه جــاری خورشــیدی ایــن شــرکت ســاختمانی 
ــی  ــز صح ــه مراک ــا را ب ــا داروه ــؤلیت دارد ت مس

ــاند. ــروان برس پ
ــروان  ــنده گان پ ــماری از باش ــال، ش ــن ح در همی
و نماینده گان شــان بــا انتقــاد از کمبــود دارو در 
مراکــز صحــی ایــن والیــت بــر اجــراآت بــه موقــع 
ــد؛  ــد می کنن ــئول تأکی ــای مس ــوی نهاده آن از س
ــز آن را  ــروان نی خواســتی کــه مســئوالن صحــی پ
می پذیرنــد و علــت دیــر رســیدن دارو بــه  مراکــز 
ــی  ــگام بودجــه و طوالن ــر هن ــال دی صحــی را انتق

ــد. ــدارکات می خوانن ــد ت ــودن رون ب
تــالش کردیــم تــا در بــارۀ نــام شــرکت و جزئیــات 
ایــن قــرارداد نیــز اطالعــات و مدارکــی بــه دســت 
بیاوریــم، امــا رئیــس مالــی و اداری والیــت پــروان 
ــروان  ــی پ ــت محل ــدارکات حکوم ــه در رأس ت ک
ــر  ــه س ــن زمین ــات در ای ــرار دارد از دادن معلوم ق

بــاز زد.

ځيني منتقدین:

د رأیې ورکوونکو په نوملړ کې ځیني درج شوي نومونه خیايل دي

پیمان انتقال دارو به مراکز صحی پروان به یک شرکت ساختمانی سپرده شده است


