
ارگ به حکمتیار:
افغانستان خواهان از نیروهای امنیتی معذرت بخواه

همکاری بانک جهانی 
برای مدیریت آب شد ۸صبح، کابل: ارگ ریاست جمهوری خواستار 

نامزد  حکمتیار،  گلبدین  معذرت خواهی 
انتخابات ریاست جمهوری، از نیروهای امنیتی 

شده است.
در  سنبله،  بیست وسوم  شنبه،  روز  حکمتیار 
عدالت  و  »صلح  دسته  انتخاباتی   همایش  یک 
اسالمی« در کابل گفت که جوانان افغان برای 
جنگ  میدان های  به  مقدس«  »انگیزه  داشتن 
به  را  آن ها  بی کاری  و  فقر  بل که  نمی روند، 

صفوف نیروهای دولتی کشیده است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم چنان 
مدعی است که تلفات نیروهای دولتی در نبردها 
بلند است و روزانه شماری قابل توجهی از این 

نیروها در نبردها کشته می شوند.
با این حال، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست 
کابل  در  خبری  نشست  یک  در  جمهوری، 
امنیتی  نیروهای  درباره  را  حکمتیار  اظهارات 
اهانت آمیز و غیرمسووالنه توصیف کرد و گفت 
افغانستان خواهان معذرت خواهی  که حکومت 
به  است.  امنیتی  نیروهای  از  حمکتیار  آقای 
گفته او، حکمتیار به برکت همین نیروها نامزد 

انتخابات ریاست جمهوری شده است.
انتخاباتی  همایش  این  در  حکمتیار  گلبدین 
هم چنان رییس جمهور غنی را مانعی در برابر 
صلح خواند و افزود که حلقاتی در حکومت از 

تداوم جنگ منفعت به دست می آورند.

ماین  یک  انفجار  نتیجه  در  کابل:  ۸صبح، 
کارگذاری شده در یک میدان والیبال در ولسوالی 
تگاب والیت کاپیسا، سه غیرنظامی کشته شده و 

دو نفر دیگر زخم برداشته اند.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفته 
است که این رویداد عصر روز جمعه، بیست ودوم 
سنبله، در منطقه »کاکر شاکوت« ولسوالی تگاب 

در هنگام بازی والیبال رخ داده است.

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری این اظهارات 
گلبدین حکمیار را نیز رد کرد. صدیق صدیقی 
افزود که دولت افغانستان حامی صلح در کشور 
است اما باید این صلح با مالکیت و مدیریت خود 

افغان ها به پیش برده شود.
به تازه گی امریکا مذاکراتش با طالبان را متوقف 
کرده است. حکومت افغانستان نیز اعالم کرده 
تا پس  را  به صلح  مرتبط  تالش های  که همه 
انتخابات ریاست جمهوری متوقف  برگزاری  از 

کرده است.
هم زمان با توقف مذاکرات صلح احتمال این که 
شدت جنگ در کشور افزایش یابد بیش تر است. 
بهبود وضعیت  از  افغانستان  هر چند حکومت 

امنیتی تا ۱۰ روز دیگر خبر داده است.

این انفجار به صورت مشخص غیرنظامیان را هدف 
منفجر شده  ورزشی  میدان  یک  در  و  داده  قرار 

است.
سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که این 
و  بود  شده  جاسازی  طالبان  گروه  توسط  ماین 

غیرنظامیان را هدف قرار داده است.
ماین  این  که  است  کرده  اعالم  اما  طالبان  گروه 

توسط افراد آن ها جاسازی نشده است.

جنوبی،  آفریقا  هند،  چون  پر نفوس  کشور های  امروز 
مکسیکو، ایران و هفده کشور دیگر جهان که خانه بیش از 
یک چهارم نفوس کشور جهانیان می باشد، شدیداً با خطر 
کشور های  جزء  که  کشورها  این  اکثر  مواجه اند.  کم آبی 
آبی  منابع  اعظم  قسمت  نیمه مرطوب اند،  یا  و  خشک 
سطحی خویش را به مصرف رسانیده  و شدیداً به منابع 

آبی زیر زمین خویش روی آورده اند...

به  نسبت  متفاوت تری  هوای  و  حال  هرات  قدیم  شهر 
آن چه که امروز در این والیت چهار میلیونی دارد، داشت. 
شهری نسبتاً کوچک با خانه و دکان های گلی و بازارهای 
معدود سرپوشیده و نسبتاً دور و دراز که محل بازرگانی و 
دادوستد بود. با گذشت زمان چهره ی شهر دگرگون شد، 
اما هنوز آدم های قدیمی قصه هایی  از روزگار قدیم دارند. 

قدیم ها و پیش از نواخته شدن طبل جنگ در افغانستان، 
آرامش و صمیمیت خاصی در هرات حاکم بود. شهری که 

مشهور به پلورالیسم دینی و فرهنگی بود...
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پاکستان بر هیچ گوشه ای از 
افغانستان تسلط ندارد

ارگ ریاست جمهوری نسبت به سخنان جو بایدن، نامزد پیشتاز رقابت های 
مقدماتی حزب دموکرات برای انتخابات سال ۲۰۲۰ امریکا، در باره افغانستان 

واکنش نشان داد. جو بایدن به تازه گی افغانستان را »سه کشور مختلف« 
توصیف کرده که به گفته او قابل جمع نیستند. او افزوده است که سه والیت 

شرقی افغانستان همین اکنون زیر تسلط پاکستان است که در آن شبکه 
حقانی فعالیت دارد. جو بایدن پیشنهاد کرده است که سربازان امریکایی باید 

از خاک افغانستان بیرون شوند...

چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فلم 
تورنتو در کانادا در بخش )سینمای معاصر 

دنیا( با فلم »بانوی رود نیل« ساخته ی جدید 
عتیق رحیمی فلم ساز...

فهرست رأی دهنده گان هرچه زودتر 
در مراکز نصب شود

»بانوی رود نیل« 
فلم جدید عتیق رحیمی

آیا در فکر خلیل زاد تغییر 
آمده است؟

خطر کم آبی در افغانستان و 
یک چهارم کشور های جهان

سفر به شهر قدیم هرات
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همکاری  خواهان  افغانستان  کابل:  ۸صبح، 
برای  جهانی  بانک  سرمایه گذاری  و  فنی 
را  درخواست  این  است.  شده  آب  مدیریت  
محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، 
در سفری به واشنگتن و در دیدار با مقام های 

بانک جهانی مطرح کرده است.
که  است  گفته  اعالمیه ای  در  مالیه  وزارت 
جمهور  رییس  مشاور  قیومی،  محمدهمایون 
در امور زیربنا، روز جمعه، بیست ودوم سنبله، 
بانک  مقام های  با  واشنگتن  به  سفری  در 

جهانی دیدار کرده است.
این وزارت گفته است که در این دیدار روی 
شهرهای  در  آَشامیدنی  صحی  آب  رسانیدن 
افغانستان،  آب  خوب  مدیریت  بزرگ، 
سرمایه گذاری روی آب، تنظیم سرچشمه های 
آبی، استفاده درست از منابع آبی و ایجاد یک 
چارچوب قانونی برای تنظیم کمک های فنی 
و مالی کمک های بانک جهانی در بخش آب، 

بحث و گفت وگو کرده  است.
دیدار  این  در  خارجه  امور  وزارت  سرپرست 
که  است  خواسته  جهانی  بانک  مقام های  از 
آب  خوب  مدیریت  بخش  در  را  افغانستان 
شهرها  در  آشامیدنی  صحی  آب   رساندن  و 
این بخش  و روستاها کمک فنی کرده و در 

سرمایه گذاری کنند.
به  دیدار  این  در  جهانی  بانک  مقام های 
که  داده اند  اطمینان  مالیه  وزارت  سرپرست 
و  صحی  آب رسانی  بخش   در  را  افغانستان 

مدیریت منابع آبی کمک می کنند.
بحران آب یکی از چالش های جدی در بزرگ 
شهرهای افغانستان به خصوص کابل پایتخت 

به شمار می رود.
آگاهان مسأیل آب هشدار می دهند در صورتی 
که بحران آب به درستی مدیریت نشود، در 
از  شماری  کابل  شمول  به  آینده  سال  چند 

شهرها با چالش کم آبی روبه رو خواهند شد.

توافق نامه های تعدیل 
پنج قرارداد استخراج سنگ 

کرومایت امضا شد

انفجاری در یک میدان والیبال در کاپیسا جان سه نفر را گرفت

پترولیم  و  معادن  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
استخراج  قرارداد  پنج  در  تعدیل  توافق نامه های 
سنگ کرومایت را روز شنبه، بیست وسوم سنبله 
با نماینده گان شرکت های طرف قرارداد به امضا 

رساند.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، 
دلیل  که  گفت  توافق نامه ها  این  امضای  هنگام 
قبلی  قراردادهای  در  تعدیل  اعمال  عمده 
بودن  مشروط  و  رویالتی  فیصدی  بودن  بلند 
سرمایه گذاری برای پروسس کرومایت در داخل 

کشور بوده است.
او افزود که  قراردادهای استخراج سنگ کرومایت 
و  شده  بررسی  معادن  جدید  قانون  روشنی  در 
فیصدی رویالتی آن از ۳۰ درصد به ۷.۵ درصد و 

هم چنان پنج درصد، کاهش یافته است.
به گفته او، شرکت های قراردادکننده تعهد کرده 
سرمایه گذاری  کرومایت  پروسس  زمینه  در  که 

می کنند.
قراردادهای  در  تعدیل  توافق نامه  اساس  بر 
شرکت های  کرومایت،  سنگ  استخراج 
قرار دادکننده مکلف هستند که یک ماه پس از 
امضای قرارداد، برنامه ی  کاری خود را به وزارت 

معادن و پترولیم ارایه کنند.
هریک  پترولیم  و  معادن  وزارت  معلومات  طبق 
از شرکت های قرارداد کننده حدود چهار میلیون 
دالر در استخراج سنگ کرومایت سرمایه گذاری 
پنج  این  در  سرمایه گذاری  مجموع  می کنند. 
لوگر،  کابل،  والیت های  در  که  کرومایت  معدن 
میلیون   ۲۰ به  دارد،  قرار  میدان وردک  و  پروان 

دالر خواهد رسید.
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ارگ:

نهادهای ناظر:

اشرف غنی به اعضای شورای والیتی امتیازات 
ویژه داد و این مقام ها نیز از او حمایت کردند 



مذاکرات  شکست  دنبال  به  کابل:  ۸صبح، 
میان امریکا و گروه طالبان برای تأمین صلح در 
نماینده گان  از  نفری  سه  هیأت  یک  افغانستان، 
طالبان از قطر به مسکو رفته است تا با مقام های 

روسی درباره صلح افغانستان گفت وگو کند. 
حکومت افغانستان در واکنشی به این سفر گفته 
است که سفر هیأت طالبان به روسیه  نشان دهنده 

»شکست قطعی سیاسی« طالبان است.
طالبان  گروه  سخنگویان  از  مجاهد،  ذبیح اهلل 
از  روسیه  به  گروه  این  هیأت  سفر  که  می گوید 
قبل برنامه ریزی شده بود و اجندای محوری آن 
به  صحبت  در  او  است.  افغانستان  صلح  پروسه 
روزنامه ۸صبح گفت که در ترکیب این هیأت سه 
نفری، شیرمحمدعباس استانکزی، رییس هیأت 
قاری  و  سخنگو  شاهین،  سهیل  مذاکره کننده، 
قطر  سیاسی  دفتر  اعضای  از  حنیف  دین محمد 

گروه طالبان شامل هستند.
هیأت مذاکره کننده صلح طالبان در سفرشان به 
مسکو، پایتخت روسیه برای از سرگیری مذاکرات 

با امریکا اعالم آماده گی کرده است. 
از جانب دیگر، رسانه های روسی گزارش کرده اند 
که هیأت طالبان با ضمیر کابلوف، نماینده ویژه 
رییس جمهور روسیه در امور افغانستان و پاکستان 
دیدار کرده است. منابع طالبان گفته اند که بحث 
صلح افغانستان از محوری ترین اجندای این سفر 

است. 
به  طالبان  مذاکره کننده  هیأت  سفر  با  هم زمان 
مسکو، سفارت روسیه در کابل از آماده گی طالبان 
برای از سرگیری مذاکرات با امریکا استقبال کرده 
است. این سفارت از هر دو جانب خواسته است 
تا هرچه زودتر به میز مذاکره برگردند تا به این 
صلح   زمینه ی  در  شده  انجام  تالش های  ترتیب 

دهلی نو  در  افغانستان  سفارت  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرده است که هند جریمه »اضافه اقامت« 

را برای شهروندان افغانستان کاهش داده است.
آن شمار  که  است  گفته  هم چنان  سفارت  این 
مشکالت،  دلیل  به  که  افغانستان  شهروندان  از 
اقامت   در هند  ویزای شان  اعتبار  از مدت  بیش 
می  کنند، پس از تصمیم تازه دولت هند نیاز به 
اضافه اقامت  جریمه   بابت  اندک  مبلغ  پرداخت 

دارند.
اعالم  هم چنان  دهلی  نو  در  افغانستان  سفارت 
کرده است که بعد از پی گیری و تالش های مکرر 
را  جریمه  اضافه اقامت  هند  دولت  سفارت،  این 
به میزان قابل توجه برای شهروندان افغانستان 

کاهش داده است.
که  کسانی  است،  کرده  تصریح  سفارت  این 
بیش تر از مدت اعتبار ویزای اقامت شان در هند 
می مانند، هنگام دریافت ویزای خروجی یا تمدید 

ویزا مکلف به پرداخت جریمه هستند.
طبق معلومات سفارت افغانستان در هند، کسانی 
که از یک تا ۱۵ روز بیش تر از مدت زمان اعتباره 

تضعیف نشود.
ارگ ریاست جمهوری به سفر رهبران طالبان به 
مسکو واکنش نشان داده است. صدیق صدیقی، 
سفر  که  می گوید  جمهوری  ریاست  سخنگوی 
شکست  مسکو  به  طالبان  مذاکره کننده  هیأت 
گفته ی  به  می دهد.  نشان  را  گروه  این  سیاسی 
کرده  گم  را  صلح  نشانی  طالبان  گروه  صدیقی، 
است و به جای این که با دولت و مردم افغانستان 
گفت وگو  وارد  هستند،  صلح  اصلی  آدرس  که 
دیگر  آدرس های  به  شود،  مستقیم  مذاکرات  و 
مراجعه می کند. سخنگوی ریاست جمهوری در 
عین حال تأکید کرد که تالش های گروه طالبان و 

سفرهای خارجی شان نتیجه  بخش نیست.  
صدیقی که روز شنبه، بیست وسوم سنبله، در یک 
که  کرد  تأکید  می کرد،  خبری صحبت  نشست 
حکومت افغانستان تمام تالش های مرتبط به صلح 
را متوقف کرده است. او دلیل این اقدام را شکست 
مذاکرات ده ماهه میان امریکا و گروه طالبان و 
جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  هم چنان 
را  طالبان  جمهوری  ریاست  ارگ  کرد.  عنوان 

مسوول شکست مذاکرات صلح قلم داد می کند. 
این در حالی است که دونالد ترمپ، رییس جمهور 
امریکا هفته گذشته دستور توقف مذاکرات میان 
امریکا و طالبان را صادر کرد. او هم چنان از یک 
برنامه دیدار محرمانه اش با رییس جمهور غنی و 
طالبان که قرار بود روز یک شنبه، هفدهم سنبله، 
به صورت جداگانه در کمپ دیوید انجام شود، پرده 
برداشت و اعالم کرد که این مذاکره به دلیل یک 

حمله خونین طالبان در کابل لغو کرده است. 
گروه طالبان به این اقدام امریکا واکنش محتاطانه 
نشان داده و گفته است امریکا ضرر توقف مذاکرات 

بیش از همه متحمل خواهد شد.

ویزای شان در هند اقامت می کنند، ۵۰۰ کلدار 
هندی جریمه خواهند شد.

 هم چنان کسانی که از ۱۶ تا ۹۰ روز بیش تر از 
زمان قانونی شان در هند باقی می ماند، ۵ هزار 

کلدار هندی جریمه خواهند شد.
سال  دو  تا  از ۹۱  که  کسانی  ترتیب  همین  به 
این  دولت  به  باید  کنند،  اقامت  اضافه   هند  در 
کشور ۱۰ هزار کلدار هندی را به عنوان جریه 

پرداخت کنند.
براساس تصمیم تازه، کسانی که بیش از دوسال 
می کنند،  اقامت  هند  در  ویزای شان  اعتبار  از 
مکلف به پرداخت ۲۰ هزار کلدار هندی به عنوان 

جریمه خواهند بود.
پیش از این کسانی که از یک تا سه روز بیش تر 
از اعبتار ویزای شان در هند اقامت می کردند باید 

۳۰۰ دالر را به عنوان جریمه می پراختند. 
با  افغانستان  شهروندان  از  زیادی  شمار  ساالنه 
کشور  این  به  هند  رایگان  ویزای  از  بهره گیری 
سفر می کنند. بیش تر این سفرها اما برای درمان 

صحی به هند صورت می گیرد.

سفر هیأت طالبان به مسکو و واکنش کابل
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چه کسانی 
ناقص العقل اند؟

 

مواردی  در  دارند  حقوقی  صالحیت  که  نهادهایی  از  برخی 
احکامی صادر می کنند که خالف فلسفه ی حقوق و روح تمام 
شاه حسین  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مثاًل  است.  قوانین 
مرتضوی، مشاور فرهنگی ارگ و چند تن دیگر را از حق رأی 
هیچ  حکم  این  است.  کرده  محروم  نظرشان  مورد  نامزد  به 
توجیه عقالنی و حقوقی ندارد. حق رأی در فصل دوم قانون 
رأی  است. حق  به رسمیت شناخته شده  افغانستان  اساسی 
انسان  از آن جایی که  انسان  امتیازاتی است که یک  از  یکی 
درج  اساسی کشور  قانون  دوم  در فصل  این حق  است،  دارا 
شده است. فصل دوم قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق 
اعالمیه ی  از  برگرفته  آن  مواد  بیش تر  که  است  شهروندان 
بر  مبتنی  جمهوری های  تمام  در  است.  بشر  حقوق  جهانی 
دموکراسی شهروندان یک سری حق هایی دارند که به هیچ 
رأی  حق  سلب ناشدنی  حقوق  از  یکی  نمی شود.  سلب  وجه 

است.
اطالع  حتماً  کشور  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  اعضای 
زندان ها  در  دنیا  دموکراتیک  کشورهای  تمام  در  که  دارند 
در روز انتخابات صندوق می گذارند. حتا مجرمان خطرناک و 
قاتالن زنجیره ای را کسی از حق رأی محروم نمی کند. هیچ 
را که  تخلّفی  ولو هر  را  ندارد که یک شهروند  مرجعی حق 
منع  نظرش  مورد  نامزد  به  رأی  حق  از  باشد،  شده  مرتکب 
مقام های  دیگر  و  مرتضوی  آقای  که  نیست  تردیدی  کند. 
لوایح مربوط  انتخاباتی شده اند.  دولتی مرتکب تخلف صریح 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  که  طرزالعملی  و  انتخابات  به 
دستگاه  کارمندان  و  دولت  بلندپایه گان  است،  کرده  تدوین 
نامزد یا کمپین منفی  از کمپین به سود یک  بوروکراسی را 
است.  منع کرده  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  علیه یک 
برخی از مقام های دولتی از جمله آقای مرتضوی،  وزیر خارجه 

و عده ای دیگر این لوایح و طرزالعمل ها رعایت نکردند.
در  را  حق  از  محرومیت  حتا  نباید  آنان  انضباطی  جزای  اما 
بر بگیرد. محرومیت به معنای محکوم کردن یک شهروند به 
این حکم خیلی  است.  او  مدنی  و  از حقوق سیاسی  حرمان 
به  نامزدی  شروط  از  یکی  اساسی  قانون  در  است.  سنگین 
پارلمان،  ریاست جمهوری،  شوراهای والیتی و دیگر نهادهای 
انتخابی، محکوم نشدن به حرمان از حقوق مدنی و سیاسی 
اگر کمیسیون شکایات  است،   با صالحیت  از یک  محکمه ی 
انتخاباتی کسی را از حق رأی محروم می کند،  به نحوی او را 
به حرمان از حقوق مدنی و سیاسی اش محکوم کرده است. 
انتخاباتی  محکمه ی  واقع  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
اعضای  دارد.  را  محکمه  حکم  حیثیت  احکامش  و  است 
نباید این قدر سطحی برخورد  انتخاباتی  کمیسیون شکایات 
کنند. آنان باید بدانند که حد مجازات انضباطی تا کجا است. 
بدهند  اجازه  خودشان  به  نباید  کمیسیون  این  بلندپایه گان 

که شهروندان جمهوری را از حق رأی محروم کنند.
حقوق  جهانی  کنوانسیون  که  است  وقت  خیلی  افغانستان 
مدنی و سیاسی را امضا کرده است. بر مبنای این کنوانسیون 
حفاظت  شهروندان  رأی  حق  از  که  است  مکلّف  دولت  هم 
از حق رأی،  در  کند. محکوم کردن یک شهروند به حرمان 
دولت  بین المللی  تعهدات  و  کنوانسیون  این  احکام  با  تضاد 
فیصله ای  وقتی  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  اعضای  دارد. 
می کنند باید بسیار دقیق باشند. اگر آنان خود در برخی از 
موارد آگاهی دارند، بهتر است که با حقوق دانان دیگر مشورت 
کنند. موضوع محرومیت از حق رأی چیزی نیست که کسی 
بتواند آن را توجیه کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی هرچه 
به  و  بگیرد  پس  را  رأی  حق  از  ممنوعیت  حکم  باید  زودتر 
اکتفا  است ،  شده  پیش بینی  قانون  در  که  دیگری  مجازات 
کند. محروم سازی شهروندان جمهوری از حق رأی، به هیچ 
وجه یک حکم مشروع نیست. حقوق دانان کمیسیون شکایات 
انتخاباتی باید معلومات شان را در مورد حقوق بشر و حقوق 
کشورهای  در  بسازند.  بیش تر  دو  این  رابطه ی  و  شهروندی 
فاصله ی حقوق بشر و  دموکراتیک جهان تالش می شود که 
حقوق شهروندی به سود حقوق بشر کم تر شود. اگر تضادی 
بین حقوق بشر و حقوق شهروندی به میان می آید، ترجیح 
بیش تر حقوق دانان کشورهای دموکراتیک حقوق بشر است. 
را  جمهوری  شهروند  چند  حقوقی  نهاد  یک  این جا  در  ولی 

از حق رأی محروم می کند که به هیچ وجه مشروع نیست.

نفی حق رای یک 
شهروند مشروع نیست

یکشنبه
شماره۳۱۹۰

۲۴سنبله۱۳۹8
۱۵سپتامبر۲۰۱۹
قیمت:۲۰افغانی

سالیازدهم

جناب  پیش  روز  چند 
عضو  آغا،  سیداکبر 
طالبان،  پیشین  گروه 
داشت  گفت وگویی 
ناقص العقل  مورد  در 
بازتاب  که  زنان  بودن 
رسانه های  در  گسترده ای 
آن  در  او  داشت.  گروهی 
که  است  جسته  استناد  حدیثی  به  گفت وگو 
پیامبر  عید،  روزهای  از  یکی  در  می گوید: 
و  داده  قرار  مخاطب  را  زنان  از  گروهی  اسالم 
فرمودند: »هیچ ناقص عقل و ناقص دینی چون 
شما ندیده ام که هوش از سر مردان هوشیار و 

عاقبت اندیش برده باشد.«
در این جا ذکر چند نکته را مناسب می دانم:

فراموش  ایشان  می گوید،  حدیث  این  راوی 
عید  یا  و  بود  فطر  عید  عید،  آن  که  کرده اند 
قربان. پرسشی که مطرح می شود، چه ضمانتی 
وجود دارد که بخش های دیگری از این حدیث 
مفهوم  نتیجه  در  و  شده  راوی  فراموش  هم 
حال،  هر  به  باشد.  گردیده  دگرگون  آن  کلی 
آن  که  بوده  این  بر  باور  را  ابوشقه  عبدالحلیم 
و  هوا  با  که  نبوده  شوخی  جز  چیزی  سخن 
داشته  آن هم خوانی  و خوشی های  عید  احوال 

است. 
به »عقل« و مفهوم  باب،  این  نکته ی دیگر در 
آن پیوند دارد. آیا هدف پیامبر در این جا عقل 
اکتسابِی  عقل  یا  و  بوده  تکوینی  فطرِی  ذاتِی 
دلیل  هیچ  ما  که  حالی  در  معاش.  اجتماعِی 
و  ذاتی  نقصان  بر  مبنی  علمی  و  نقلی  عقلی، 
تکوینی عقل زنان نداریم، معتقدیم که هدف از 
که شرایط  بوده  اکتسابی  عقل  این جا  در  عقل 
فرهنگی  و  آموزشی  اجتماعی،  واقعیت های  و 
نقش  آن  تکوین  در  انسانی  مختلف  جوامع 

داشته اند. 
بوده  اجتماعی  نابه سامان  اثر همین شرایط  در 
که من و سیداکبر آغا و دو سه رسوای دیگر با 
این عصر  زنان  از  از عقل خیلی  ناقص تر  عقلی 
ناقص العقل اند؛  کسانی  چه  باز  آمده ایم.  بار  به 
این جانوران شخ بروتی که ما را مسخره ی دنیا 
دستگاه  یک سو  از  که  زنانی  آن  یا  و  کرده اند، 
پیچیده ی آفرینش انسانی در وجودشان تعبیه 
این همه  از سوی دیگر هیچ نقشی در  شده و 
ما  دنیای  هول ناک  بی خردی های  و  جنایت 

ندارند. 
این  که  دارم  کامل  باور  من  کالم،  خالصه ی 
زنان،  عقلی  توانایی  بر  است  دلیلی  حدیث 
از سر مردان  به قدرت ربودن هوش  آن جا که 
و  داشته  اشاره  دوراندیش  و  قاطع  هوشیار، 

ادبیات جهانی آن را تأیید می کند. 
به  زیبا  چه  را  مفهوم  این  علیه الرحمه  سعدی 

تصویر کشیده است:
روی بنمای که صبر از دل صوفی ببری
پرده بردار که هوش از تن عــاقل برود

خواجهبشیراحمدانصاری

کالم خالصه 

هند جریمه اضافه اقامت را برای شهروندان 
افغانستان کاهش داد

دراثرهمینشرایطنابهسامان
اجتماعیبودهکهمنو
سیداکبرآغاودوسهرسوای
دیگرباعقلیناقصترازعقل
خیلیاززناناینعصربه
بارآمدهایم.بازچهکسانی
ناقصالعقلاند؛اینجانوران
شخبروتیکهمارامسخرهی
دنیاکردهاند،ویاآنزنانیکه
ازیکسودستگاهپیچیدهی
آفرینشانسانیدروجودشان
تعبیهشدهوازسویدیگر
هیچنقشیدراینهمهجنایت
وبیخردیهایهولناکدنیای
ماندارند.



ضمن آن که خسارات سنگین مالی به این ولسوالی ها وارد 
شده است.

ننگرهار از بزرگ ترین و مهم ترین والیت ها در شرق کشور 
است. در این والیت، تنها پاکستان، ایران و هند، کنسولگری 
دارند و خدمات کنسولی ارایه می کنند. پول رایج در ننگرهار 
نیلوفر عزیز،  پاکستان )کلدار( است. طبق معلومات  روپیه 
والیت  این  در  افغانی  پول  ننگرهار،  والیتی  شورای  عضو 
تا کنون جای روپیه پاکستان را نگرفته است. او گفت که 
تمام دادوستدها در بازارهای ننگرهار با روپیه پاکستان انجام 
نیز کلدار در گردش است.  می شود. در والیت شرقی کنر 
است  داده  خرج  به  بسیاری  تالش های  گذشته  در  دولت 
و  جنوبی  شرقی،  والیات  بازارهای  از  را  پاکستان  روپیه  تا 
جنوب شرقی کشور جمع و به جای آن پول افغانی را رایج 

کند، اما موفق نشده است.
جو بایدن در حالی افغانستان را سه کشور مختلف و غیرقابل 
جمع خوانده است که جنگ در آن دست کم ۴۰ سال زمان 
برده است. امریکا و ناتو نیز با حضور نظامی شان تا کنون 
موفق به پایان دادن این جنگ نشده اند. تالش های صلحی 
که طی ده ماه گذشته از جانب امریکا برای پایان این جنگ 
در جریان بود، نیز متوقف شده است. حکومت افغانستان نیز 
روز گذشته اعالم کرد که تالش هایش برای صلح با طالبان را 
متوقف کرده است. به این ترتیب مشخص نیست که جنگ 
در کشور تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و پایان این جنگ با 

چه طرحی رقم خواهد خورد.

با آن که ۱۲ روز تا برگزاری انتخابات   
ریاست جمهوری زمان باقی مانده، 
رییس  غنی،  محمداشرف  اما 
جمهور و نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری کشور به تازه گی طی 
یک فرمان، برای رییسان و اعضای 
شورای والیتی امتیازات ویژه ا ی را 

در نظر گرفته است. 
به نظر می رسد که اشرف غنی به خاطر جلب حمایت این 
مقام های محلی، این امتیازات را برای آن ها قایل شده است؛ 
زیرا چند روز پس از صدور این فرمان آقای غنی، رییسان و 
اعضای شوراهای والیتی  حمایت شان را از دسته ی انتخاباتی 

دولت ساز به رهبری محمداشرف غنی اعالم کرده اند.
این فرمان اشرف غنی به تاریخ چهاردهم سنبله ی امسال 
و  را ریاست جمهوری  این فرمان  صادر شده است. صحت 
ارگان های محلی تایید کرده اند. بر مبنای این فرمان، اشرف 
غنی، امتیازات اعضای شورای والیتی به یک باره گی افزایش 
یافته و در حد امتیازات نماینده گان شورای ملی در نظر گرفته 

شده است.
 این فرمان آقای غنی دارای چهار ماده است و در آن اکیداً 
دستور داده شده که نباید محتوای آن همه گانی شود. در ماده 
نخست این فرمان، آقای غنی به وزارت امور داخله دستور داد 
تا جهت تأمین امنیت رییسان شورای والیتی هر والیت، شش 
نفر سرباز و برای هر یک از اعضای شورای والیتی سه نفر 

سرباز را با تجهیزات الزم طی دو هفته توظیف کند. 
این در حالی است که شوراهای والیتی در ۳۴ والیت، ۴۵۸ 
عضو دارد. که از این میان ۳۴ تن رییس و ۴۲۴ تن دیگر 
به عنوان اعضای شورای والیتی فعالیت دارند. مطابق به این 
فرمان اشرف غنی، وزارت داخله مکلّف است که برای تامین 
امنیت رییسان شوراهای والیتی به تعداد ۲۰۴ نفر سرباز و 
نفر را مامور  برای اعضای شورای والیتی یک هزار و ۲۷۲ 
سازد. به این ترتیب یک هزار و ۴۷۶ سرباز پولیس در خدمت 

اعضای شوراهای والیتی قرار خواهند گرفت. 
یک منبع در وزارت داخله، دریافت این فرمان اشرف غنی را 
تأیید کرد و گفت، مواردی که به وزارت داخله مربوط می شود، 

به زودی عملی خواهد شد. 
این تنها امتیازات آقای غنی به اعضای شورای والیتی نیست. 
در ماده دوم این فرمان اشرف غنی امتیازات تازه دیگر چنین 
تصریح شده است: »وزارت های داخله و خارجه موظف اند تا 
سهولت مشابه وکالی شورای ملی را به نماینده گان منتخب 
فراهم  نیز  هوایی  میدان های  در  والیتی  شورای  در  مردم 

کنند.«
هم چنان در ماده سوم این فرمان، فعالیت اعضای شوراهای 
به  و  کرده  ذکر  دولتی  کاری  تجربه ی  مثابه  به  را  والیتی 
ادارات دولتی دستور داده شده تا »دوره های کاری اعضای 
شورای والیتی به عنوان تجربه ی رسمی کار با دولت محسوب 
می شود. وزارت ها و ادارات دولتی حین استخدام این امر را در 

نظر داشته باشند.«
این فرمان اشرف غنی، کمیسیون اصالحات اداری و خدمات 
ملکی و وزارت دولت در امور پارلمانی را مکلف ساخته که تا 
حداکثر طی دو هفته در هم آهنگی با اداره ی ارگان های محلی 

به  نسبت  جمهوری  ریاست  ارگ 
سخنان جو بایدن، نامزد پیشتاز 
حزب  مقدماتی  رقابت های 
سال  انتخابات  برای  دموکرات 
۲۰۲۰ امریکا، در باره افغانستان 
به  بایدن  جو  داد.  نشان  واکنش 
کشور  »سه  را  افغانستان  تازه گی 
مختلف« توصیف کرده که به گفته 
او قابل جمع نیستند. او افزوده است که سه والیت شرقی 
افغانستان همین اکنون زیر تسلط پاکستان است که در آن ها 
شبکه حقانی فعالیت دارد. جو بایدن پیشنهاد کرده است که 
سربازان امریکایی باید از خاک افغانستان بیرون شوند و از 
پاکستان خواسته شود تا پایگاه هایی را در خاک خود برای 
این سربازان فراهم کند. جو بایدن تأکید کرده است که این 
سربازان با استفاده از این پایگاه ها قادر خواهند بود از حمالت 
تروریستی از خاک افغانستان به امریکا جلوگیری کنند و به 

این ترتیب به فعالیت ضد تروریستی شان ادامه دهند. 
جو بایدن ۷۶ ساله این سخنان را پنج شنبه شب گذشته در 
یک مناظره تلویزیونی با رقبای حزبی خود در شهر هیوستون 
امریکا بیان داشت. جو بایدن که قباًل معاون باراک اوباما در 
دوره ریاست جمهوری او بود، فعاًل نامزد پیشتاز رقابت های 
ریاست  انتخابات  برای  امریکا  دموکرات  حزب  مقدماتی 

جمهوری ۲۰۲۰ این کشور است. 
ریاست جمهوری افغانستان در واکنشی به سخنان این مقام 
از جمله  دارد جامعه جهانی  انتظار  امریکایی می گوید که 
طرح  از  و  بگذارند  احترام  یک پارچه  افغانستان  به  امریکا 
این کشور حمایت کنند. صدیق صدیقی،  در  پایدار  ثبات 
سخنگوی ریاست جمهوری، هم چنان گفت که پاکستان بر 
هیچ گوشه ای از خاک افغانستان تسلط ندارد و در وجود این 
کشور توان ورود بر یک وجب از خاک افغانستان هم دیده 
نمی شود. صدیقی تأکید کرد که جنگ جاری افغانستان تنها 
راه حل افغانی دارد و توقع می رود که جامعه جهانی از این راه 

حل پشتی بانی کنند.

شماری از تکت های انتخاباتی، این فرمان اشرف غنی را در 
مغایرت با روحیه قانون اساسی و مبارزات انتخاباتی عنوان 
می کنند. فریدون خزون، سخنگوی تیم »ثبات و همگرایی« 
رییس  کارکردهای  می گوید،  عبداهلل،  عبداهلل  رهبری  به 
جمهور غنی در پنج سال گذشته مورد پسند شهروندان کشور 
نبوده و از همین رو به گفته وی، آقای غنی برای این که بتواند 
رأی مردم را در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد، از 

هر گونه امکاناتی استفاده می کند.
سخنگوی تیم ثبات و هم گرایی صدور این فرمان را در زمان 
کارزارهای انتخاباتی خالف قانون و به هدف کمپین انتخاباتی 
عنوان کرد. او رییس جمهور را متهم کرد که منابع دولتی 
و بیت المال را به منظور کمپین شخصی استفاده می کند. 
خزون گفت: »هرچند اعضای شورای والیتی در پنج سال 
بارها از حکومت خواستار تأمین امنیت شده بودند، اما به این 
خواست ها از سوی حکومت پاسخ داده نشد. اما اکنون که 
در زمان کارزارهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات قرار داریم، 
برده  باال  را  اعضای شورای والیتی  امتیازات  رییس جمهور 
است و برای آن ها گارد اضافی داده است که این اقدام جز 

برنامه ی کمپینی چیزی دیگری نیست.«
و  »امنیت  انتخاباتی  دسته  سخنگوی  کیانی،  محمدعارف 
عدالت« به رهبری رحمت اهلل نبیل، نیز گفت که این اقدام 
برهم زدن  مفهوم  به  زمانی  مقطع  این  در  جمهور  رییس 
عدالت انتخاباتی و سوءاستفاده از قدرت و ثروت دولتی در امر 

کارزارهای انتخاباتی به نفع تیم دولت ساز است.
ادامه تصریح کرد، رییس جمهور غنی در  عارف کیانی در 
حالی به اعضای شوراهای والیتی سرباز و سالح می دهد که 
آنارشی اداری و امنیتی و هم چنان سوءاستفاده از سالح به 
اوجش رسیده است: »در این وضعیت بحران ساز هرگونه امتیاز 
دادن هم از رهگذر امنیتی منافع مردم را تهدید می کند و هم 

و طالبان نیست و این گروه ها تنها بر بخش های محدودی از 
این ولسوالی ها تسلط دارند.

دین محمد پیلوت ساپی، عضو شورای والیتی کنر، نیز در 
امریکا،  سابق  جمهور  رییس  معاون  سخنان  به  واکنشی 
شرقی  والیت  این  بر  پاکستان  تسلط  ادعای  که  می گوید 
نادرست است. او اما پیش روی پاکستان از خط دیورند به 
سوی ولسوالی خاص کنر را تأیید کرد و گفت که ارتش این 
کشور تا عمق ۱۴ کیلومتری این ولسوالی پیش آمده  و سیم 
خاردار گرفته اند. ساپی خاطرنشان ساخت که فعاًل هیچ یک 
از ولسوالی های پانزده گانه کنر به دست گروه های داعش و 
طالبان نیست و تمام اقدامات در این ولسوالی ها به دستور 

حکومت مرکزی انجام می شود. 
طبق معلومات این عضو شورای والیتی کنر، در حال حاضر 
در ولسوالی های چوکی، ناری، مانوگی، دره پیچ، وته پور و 
چپه دره این والیت جنگ در جریان است. او گفت که این 
و  دارد  جریان  داعش  و  طالبان  جنگ جویان  بین  جنگ 
نیروهای دولتی هم سرگرم سرکوب جنگ وجویان هر دو 
طرف هستند. دین محمد پیلوت ساپی از جانب دیگر گفت 
که در کنار این جنگ ها، نظامیان پاکستانی نیز »هر روز« 
بخش هایی از کنر را در ولسوالی های ناری، دانگام، شلتن، 
مروره، سرکانی و خاص کنر موشک باران می کنند. او گفت که 
این موشک باران از ۱۵ سال پیش آغاز شد و تا کنون متوقف 
نشده است. به گفته ساپی، در پی موشک پراکنی نظامیان 
شده اند؛  بی جا  ولسوالی ها  این  از  خانواده  هزاران  پاکستان 

از رهگذر انتخاباتی معادله رقابتی بودن انتخابات را زیر پرسش 
قرار می دهد.« او هم چنان از حکومت انتقاد کرد که چرا موفق 

نشده انتخابات شورای والیتی را برگزار کند.
 قرار بود انتخابات شورای والیتی هم زمان با انتخابات ریاست 
جمهوری برگزار شود، اما بعدتر کمیسیون مستقل انتخابات، 
و  ولسوالی  شوراهای  والیتی،  شوراهای  انتخابات  برگزاری 
انتخابات برای گزینش نماینده گان مجلس در والیت غزنی 

را از دستور کارش خارج ساخت.  
با این حال ارگ ریاست جمهوری می گوید که این دستور 
اشرف غنی جنبه ی کمپینی ندارد و به هدف تامین امنیت 

وکیل های شورای والیتی اتخاذ شده است.
»امنیت  گفت:  جمهور،  رییس  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
اعضای شورای والیتی بسیار جدی است و خواست این شورا 
این بود که امنیت شان تامین شود. ما مکلف به تامین امنیت 
آن ها هستیم. این بخش از کارهای رییس جمهور است. این 
پیشنهاد از سوی ارگان های محلی صورت گرفته و رییس 
جمهور وزارت داخله را مکلف ساخت که برای تامین امنیت 

وکیل  های شورای والیتی اقدام کند.«
به  انتخاباتی  شکایت  کمیسیون  در  مسووالن  حال  این  با 
تا  که  می گویند  انتخاباتی،  تخلفات  بررسی  مرجع  عنوان 
اکنون محتوای این فرمان رییس جمهور را بررسی نکرده اند. 
چمن شاه اعتمادی، رییس دبیرخانه این کمیسیون به ۸صبح 
گفت که این کمیسیون به زودی محتوای این فرمان رییس 
را  آن  نتایج  و  بررسی  انتخابات  قانون  به  را مطابق  جمهور 

همه گانی می سازد.
تیم دولت ساز به رهبری محمداشرف غنی بارها به سوءاستفاده 
از امکانات دولتی از سوی دیگر نامزدان متهم شده اند. این 
تیم از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی در پیوند به 
سوءاستفاده از امکانات دولتی هشدار نیز دریافت کرده است.

عنوان بخش های امور پارلمانی وزارت خانه ها و ادارات دولتی 
را تعدیل و رسیده گی به مطالبات اعضای شورای والیتی را 

شامل الیحه وظایف این بخش ها کنند.
در پی این امتیازات ویژه ای که رییس جمهور به اعضای شورای 
والیتی در نظر گرفته، این مقام های محلی نیز وعده داده اند 
که از تیم دولت ساز به رهبری محمداشرف غنی حمایت کنند. 
خبر اعالم حمایت رییسان و اعضای شورای والیتی دقیقا نُه 

روز پس از صدور این فرمان اشرف غنی همه گانی شد.
 خبر حمایت این مقام های محلی در صفحه ی رسمی اشرف 
از  تن  »امروز صدها  است:  آمده  فیس بوک چنین  در  غنی 
وکیالن و رییسان شوراهای والیتی از ۳۴ والیت افغانستان 
طی یک محفل باشکوه با حضور رهبری تیم دولت ساز در 

کابل، حمایت قاطعانه شان را از تیم دولت ساز اعالم کردند.«
در ادامه تیم دولت سازی به رهبری اشرف غنی از حمایت این 
وکیل ها سپاسگزاری کرده و گفته که »این حمایت اراده ی 
ما را برای تامین عدالت، حاکمیت قانون و خدمت به مردم 

عزت مند کشور مستحکم تر از پیش می  سازد.«
اعضای شورای والیتی تحت نظر ارگان های محلی فعالیت 
دارند. سیدشاه سقیم، سخنگوی این اداره متن این فرمان 
اشرف غنی را تایید کرد و گفت که پیشنهاد به دنبال نگرانی 
اعضای شورای والیتی از تهدیدهای امنیتی به ارگ ریاست 
جمهوری ارسال شده و ارگ ریاست جمهوری متعاقباً فرمان 

آن را صادر کرده است.
با  هم زمان  غنی  اشرف  کار  این  که  است  حالی  در  این 
کارزارهای انتخاباتی صورت گرفته و به باور دیگر دسته های 
انتخاباتی، اشرف غنی به عنوان یک نامزد از امکانات دولتی 
با  تا  دارد  سعی  و  می کند  سوءاستفاده  صالحیت هایش  و 
بهره گیری از امکانات دولتی و قایل شدن امتیازات، حمایت  

مقام های محلی را به دست آورد. 

سخنگوی ریاست جمهوری کشور از جانب دیگر گفت که 
تروریسم  با  مبارزه  مقدم  خط  در  است  سال ها  افغانستان 
جهانی قرار دارد و برای موفقیت این مبارزه، بهای سنگینی 
را نیز پرداخته است. صدیق صدیقی افزود که این پاکستان 
است که تا حال تعهدات خود در امر مبارزه با تروریسم را 
عملی نکرده است و نیاز است این کشور مسوولیت هایش 
را در این زمینه ادا کند. او گفت که حکومت افغانستان از 
سیاست مداران امریکایی توقع دارد تا از پاکستان بپرسند که 
چرا در امر مبارزه با تروریسم در جریان هژده سال گذشته 

کوتاهی کرده است.
سخنان جو بایدن با واکنش هایی از سوی شماری از اعضای 
شوراهای والیتی ننگرهار و کنر نیز روبه رو شده است. نیلوفر 
عزیز، عضو شورای والیتی ننگرهار، می گوید که پاکستان به 
صورت مستقیم هیچ سلطه ای بر این والیت شرقی ندارد و 
سخنان جو بایدن از این جهت بی اساس است. خانم عزیز 
از سوی دیگر گفت که پاکستان به صورت غیرمستقیم با 
حمایت از گروه های داعش و طالبان در ننگرهار، توانسته 

است در بخش هایی از این والیت نفوذ کند.
ننگرهار دارای ۲۳ ولسوالی است که به گفته نیلوفر عزیز، 
والیت  این  و شیوه  نور  دره  کامه،  ولسوالی  در سه  امنیت 
به صورت کامل برقرار است. خانم عزیز خاطرنشان ساخت 
که فعالً جنگ بین نیروهای دولتی و جنگ جویان داعش 
و طالبان در دیگر ولسوالی های ننگرهار در جریان است. او 
افزود که هیچ یک از ولسوالی های ننگرهار در کنترل داعش 

اشرف غنی به اعضای شورای والیتی امتیازات 
ویژه داد و این مقام ها نیز از او حمایت کردند

ارگ: پاکستان بر هیچ گوشه ای از 
افغانستان تسلط ندارد
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سالیازدهم

ریاست   انتخابات  نزدیک شدن  با 
ناظر  نهادهای  جمهوری، 
نصب  انتخابات،  روند  بر 
را  رأی دهنده گان  فهرست 
مهم  رأی دهی  مراکز  در 
فهرست  این  می گویند  دانسته، 
از  پیش  هفته  دو  حداقل  باید 
نصب  مراکز  در  رأی دهی  روز 
می شد. مسووالن این نهادها هم چنان حصول اطمینان 
از موجودیت نام و درستی مشخصات رأی دهنده گان در 
انتخابات  اشتراک کننده گان  مسلم  را حق  فهرست  این 
که  می سازند  خاطرنشان  و  می دانند  جمهوری  ریاست 
تاخیر در نصب این فهرست می تواند بی نظمی هایی را در 

روز رأی دهی به میان آورد. 
حبیب اهلل شینواری، مسوول برنامه های مؤسسه دیده بان 
بر  که  است  باور  این  به  )ایتوا(  افغانستان  انتخابات 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  انتخاباتی،  اصول  اساس 
فهرست  بار  دو  انتخابات  برگزاری  از  پیش  است  مکلف 
آقای  کند.  نصب  رأی دهی  مراکز  در  را  رأی دهنده گان 
روزنامه  با  صحبت  در  سنبله   ۲۳ شنبه،  روز  شینواری 
۸صبح گفت، اصول انتخابات حکم می کند که کمیسیون 
مستقل انتخابات فهرست رأی دهنده گان را یک بار برای 
را  آن  دوم  بار  الزم،  تغییرات  آوردن  از  پس  و  تصحیح 
در  نام شان  موجودیت  از  رأی دهنده گان  اطمینان  برای 
آگاه  این  کند.  نصب  رأی دهی  مراکز  در  فهرست،  این 
مسایل انتخاباتی افزود: »بهتر بود این فهرست دست کم 
دو هفته پیش از روز رأی دهی در مراکز نصب می شد،  
اما اکنون هم کمیسیون مستقل انتخابات فرصت دارد و 
الزم است هرچه زودتر این فهرست را در مراکز رأی دهی 

نصب کند.« 
و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید،  یوسف  هم چنان 
این  موقع  به  نشر  می گوید،  )فیفا(  افغانستان  عادالنه 
فهرست می تواند بی نظمی های روز رأی دهی را کاهش 
دهد. آقای رشید می گوید، نصب فهرست رأی دهنده گان 
نام  موجودیت  از  می تواند  انتخابات  برگزاری  از  پیش 

از موجودیت نام شان در فهرست رأی دهنده گان اطمینان 
دارند و فهرست رأی دهنده گان اگر به اصالح نیاز داشته 

نیز اصالح شده است.«
از آن جا بر نصب زودهنگام این فهرست  نهادهای ناظر 
مرکز  هر  رأی دهنده گان  تقسیم بندی  که  دارند  تأکید 
و  رأی دهنده گان  برای  رأی دهی  محالت  تفکیک  به 
کمیسیون مستقل انتخابات یک تجربه تازه است. از این 
جمهوری،  ریاست  پیشین  دوره های  انتخابات  در  پیش 
می شد.  شمرده  رأی دهی  حوزه  یک  کشور  تمام 
در  رأی دهی  کارت  ارایه  با  می توانستند  رأی دهنده گان 
هر مرکز و هر والیت رأی بدهند. اکنون اما در این دور 
پیشین،  دوره های  برخالف  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
رأی دهی  مرکز  همان  در  مکلف اند  رأی دهنده گان 
مسووالن  هم چنان  بدهند.  رأی  کرده اند،  نام  ثبت  که 
کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند که در کنار این که 
رأی دهنده گان اجازه رأی دهی در مراکز دیگر را ندارند، 
محالت رأی دهی آنان نیز مشخص شده است و به زودی 

فهرست آن در مراکز نصب خواهد شد. 
کرده  اعالم  پیش  این  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
میزان  ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  که  است 
نُه ونیم  از  بیش  انتخابات  دور  این  در  می شود.  برگزار 
رأی دهنده گان  کرده اند.  نام نویسی  رأی دهنده  میلیون 
تا ۱۲ روز دیگر در چهار هزار و ۹۴۲ مرکز  قرار است 
موقت  کارمندان  بروند.  رأی دهی  صندوق های  پای  به 
مستقل  کمیسیون  سوی  از  کنون  تا  که  رأی دهی  روز 

۸صبح،  قبلی  شماره ی  در 
زلمی   ۱۹۹۶ سال  مقاله ی 
خلیل زاد نماینده ی کنونی ایاالت 
افغانستان  جنگ  برای  متحده 
به  آن  در  که  کردم  ترجمه  را 
که  بود  کرده  توصیه  واشنگتن 
افغانستان  در  فعال تری  نقش 
تالش های  رهبری  و  کند  اختیار 
دیپلماتیک برای تامین صلح را به 
دوش بگیرد. سفیر خلیل زاد در حال حاضر همان رهبری 
ایاالت  از  او در سال ۱۹۹۶  دارد. آن چه که  به دوش  را 
دونالد  است.  آورده  دست  به  امروز  می خواست  متحده 
ترمپ رییس جمهور امریکا در حال حاضر مذاکره با گروه 
طالبان را متوقف کرده است؛ ولی روشن است که دوباره 
امریکا و طالبان به میز مذاکره برمی گردند. امریکا شاید به 
یک شکل دیگر یا از طریق برخی از متحدانش دوباره وارد 
چانه زنی با گروه طالبان شود. جنگ افغانستان به مرحله ی 
امریکایی  جنرال های  و  است  رسیده  راهبردی  بن بست 
می گویند که راه حل در نهایت سیاسی است نه نظامی. 
مقاله ی سال ۱۹۹۶ خلیل زاد دید او را در مورد چگونه گی 
رسیدن به صلح و مکانیزم آن تا حدودی روشن می سازد. 
خلیل زاد در آن مقاله که در هفتم اکتوبر سال ۱۹۹۶ انتشار 
یافته است به دولت امریکا توصیه می کند که یک کارزار 
دیپلماتیک را به راه اندازد و مانع از حمله ی طالبان به 
شمال شود. طالبان در ۲۸/۲۷ سپتامبر سال ۱۹۹۶ کابل 
را تسخیر کرده بودند. فاصله ی بین تسخیر کابل توسط 
طالبان و چاپ مقاله ی خلیل  زاد در واشنگتن پست تقریبا 
۱۰ روز است. مقاله ۱۰ روز پس از تسخیر کابل توسط 
طالبان به چاپ رسیده است. در آن روزها نیروهای طالبان 
جبل السراج را هم تسخیر کرده بودند و جنگ به دهانه ی 
دره های پنجشیر و سالنگ رسیده بود. شاید به همین دلیل 
است که خلیل زاد از احمدشاه مسعود نام نمی برد. خلیل زاد 
در مقاله اش نوشته است که باید دیپلماسی امریکا، مانع 
از حمله ی طالبان به مناطق زیر سلطه ی جنرال دوستم 
شود. حتما خلیل زاد در آن زمان تصور می کرد که طالبان 
دره  های پنجشیر و سالنگ را تسخیر می کنند و جبهه ی 
احمدشاه مسعود ربط خود را با وضعیت از دست می دهد. 
خلیل زاد از حکمتیار،  سیاف و برهان الدین ربانی هم نام 
نبرده است. او توصیه می کند که طالبان باید با دوستم و 
شاه سابق مذاکره کنند،  به تفاهم برسند و در نهایت یک 

حکومت مشترک تشکیل دهند.
خلیل زاد در آن مقاله به متحدان منطقه ای امریکا عربستان 
و پاکستان به عنوان قدرت های بزرگ منطقه ای اهمیت 
با  باید  واشنگتن  که  است  نوشته  او  است.  شده  قایل 
پاکستان و عربستان هم آهنگ باشد تا طالبان را به مذاکره 

از این که به پاکستان و  امریکا بودند. بن الدن هم قبل 
افغانستان بیاید عضو اخوان المسلمون سوریه بود. عبداهلل 
عزام هم با سازمان اخوان المسلمون رابطه داشت و این 
سازمان یکی از رهبران تنظیم ها را به عنوان نماینده اش 
در افغانستان برگزیده بود. بن الدن هم توسط هواپیما های 
آریانا در ماه می سال ۱۹۹۶ به جالل آباد آورده شد. قبل از 
آمدن بن الدن به جالل آباد، شماری از فرماندهان تنظیمی 
از کابل به سودان سفر کرده بودند و به بن الدن توصیه 
بیاید. به طور حتم خلیل زاد در  کردند که به جالل آباد 
آن زمان به این نتیجه رسیده بود که اخوانی های وطنی 
هستند،  نه  امریکا  ضد  جهادیست  و  بن الدن  طرف دار 
طالبان ارتودوکس و دیوبندی. ولی بعد دیده شد که نه 
طالبان در افکارشان تغییر آوردند و نه مانع جهادیسم ضد 
امریکا شدند. برعکس بیش تر رهبران تنظیم های اخوانی، 
تغییر فکر دادند،  انتخابات را پذیرفتند، متحد امریکا در 
مبارزه با جهادیسم ضد ایاالت متحده شدند و به این کشور 
کمک کردند تا انتقام ۱۱ سپتامبر را بگیرد. سیر حوادث به 
گونه ای بود که طالبان تغییر نکردند،  اما رهبران تنظیم های 
اخوانی تا حدی تغییر کردند. حتا حکمتیار حاضر شد که 
صلح کند و در انتخابات سهم بگیرد. هیچ تردیدی نیست 
که جنبش اخوان المسلمون مصر نیروی عقب گرا و غیر 
ضد  جهادیست  نیروهای  بیش تر  که  است  دموکراتیکی 
امریکا و تمدن معاصر از جمله بن الدن از آن الهام گرفتند، 
 ولی در افغانستان برخی از رهبران دانه درشتی که با این 
جنبش عقب گرا، ضد تمدن معاصر و غیر دموکراتیک فکر 
مشترک داشتند، در یک حد در افکارشان تغییر آوردند 

جلوگیری  نیستند،  رأی دهی  شرایط  واجد  که  افرادی 
کند و از سوی دیگر، از سردرگمی  رأی دهنده گان در روز 

رأی دهی پیش گیری خواهد کرد. 
فرستادن  از  اما  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
حساس  مواد  با  همراه  رأی دهنده گان  فهرست های 
خبر  کمیسیون  این  والیتی  دفترهای  به  انتخاباتی 
می دهند. خیبر سعیدی، رییس عملیاتی این کمیسیون 
می گوید: »فهرست رأی دهنده گان همراه با مواد حساس 
انتخاباتی به والیات فرستاده شده و پس از رسیدن این 
مراکز  در  رأی دهنده گان  فهرست  ولسوالی ها،  به  مواد 
سعیدی  آقای  شد.«  خواهد  نصب  مربوطه  رأی دهی 
هم چنان افزود، در کنار این فهرست، مشخصات همه ی 
مستقل  رسمی  کمیسیون  سایت  در  رأی دهنده گان 
که  ساخت  خاطرنشان  او  است.  شده  نشر  انتخابات 
رأی دهنده گان با درج شماره »استیکر« در سایت رسمی 
و  نام  مورد  در  می توانند  انتخابات  مستقل   کمیسیون 
مشخصات، مرکز رأی دهی شان به تفکیک شماره محل 

رأی دهی، آگاهی حاصل کنند. 
رأی دهنده گان  فهرست  بارگزاری  اما  ناظر  نهادهای 
بسنده  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سایت  در  تنها  را 
انترنت  به  رأی دهنده گان  و می گویند همه ی  نمی دانند 
دسترسی ندارد. یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا در این 
باره گفت، قرار گرفتن فهرست رأی دهنده گان در سایت 
انترنت  انتخابات برای کسانی که به  کمیسیون مستقل 
از  زیادی  اما شمار  دسترسی دارند، یک سهولت است، 
به خدمات  کافی،  سواد  نداشتن  کنار  در  روستانشینان 
این  نصب  او،  سخن  به  ندارند.  دست رسی  نیز  انترنتی 
کمیسیون  و  است  الزامی  رأی دهی  مراکز  در  فهرست 
تغییرات  نیاز،  در صورت  است  مکلف  انتخابات  مستقل 

الزم را در این فهرست بیاورد. 
به  انتخابات  از سویی هم، مسووالن کمیسیون مستقل 
نصب  از  پس  رأی دهنده گان  فهرست  که  اند  باور  این 
ندارد.  تغییر  یا  و  به اصالح  نیاز  مراکز رأی دهی  آن در 
رییس عملیاتی این کمیسیون می گوید: »تعداد زیادی از 
رأی دهنده گان در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده اند و 

انتخابات استخدام نشده اند، قرار است رأی دهنده گان هر 
مرکز را به محالت جداگانه راهنمایی کنند. تعداد این 
محالت حدود ۲۹ هزار و ۹۴۲ محل در نظر گرفته شده 
نام شان  از موجودیت  تا کنون  اما  رأی دهنده گان  است. 
نکرده اند.  حاصل  اطمینان  رأی دهنده گان  فهرست  در 
مستقل  کمیسیون  انتخابات،  قانون   ۷۲ ماده  چند  هر 
انتخابات را مکلّف به نصب فهرست رأی دهنده گان پیش 
از روز رأی دهی دانسته، اما مشخص نکرده است که این 
مراکز  در  انتخابات  روز  از  پیش  روز  باید چند  فهرست 

نصب شود.
مشخصات  و  نام  موجودیت  از  رأی دهنده گان  اطمینان 
روز  از  پیش  رأی دهنده گان  فهرست  در  درست شان 
رأی دهی از آن جا مهم پنداشته می شود که در صورت 
اشتباه در نام و یا مشخصات، یک فرد از حق رأی دهی 
در انتخابات محروم نشود. نگرانی نهادهای ناظر انتخابات 
در پیوند به فهرست رأی دهنده گان از آن جا مطرح شده 
گذشته،  سال  میزان  پارلمانی  انتخابات  در  که  است 
زیادی  رأی دهنده گان چالش های  فهرست  در  بی نظمی 
بی نظمی  دلیل  به  از شهروندان  آورد. شماری  بار  به  را 
حق  از  مربوطه  مراکز  در  نام شان  نبودن  و  فهرست ها 
رأی دهی محروم شدند و شماری دیگر ساعت ها منتظر 
رأی دهنده گان،  میان  از  بودند.  نام شان  جست وجوی 
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی کشور نیز پس از گذشت 
چند ساعت موفق شد نامش را در یکی از فهرست های 

رأی دهی پیدا کند و رأی بدهد.

با شاه سابق و جنرال دوستم تشویق کند. خلیل زاد اما 
هیچ یادی از هند و روسیه و دیگر قدرت های منطقه ای 
مقاله  آن  در  طالبان  به  خلیل زاد  توصیه ی  نمی کند. 
تا کمک های  بیاورند  تعدیل  افکارشان  در  است که  این 
افغانستان جلب  به  خارجی  سرمایه گذاری  و  بین المللی 
شود. نکته ی دیگری که در مقاله ی خلیل زاد اهمیت دارد، 
این است که طالبان را جنبش ارتودوکسی معرفی کرده 
است که امریکاستیز نیست. خلیل زاد در نوشته اش اذعان 
کرده است که با برخی از پاکستانی ها و رهبران طالبان 
گفت وگو کرده است. به احتمال زیاد این پاکستانی ها و 
رهبران طالبان در مورد بن الدن به او دروغ گفته بودند. 
خلیل زاد در مقاله اش آورده است که بن الدن افغانستان را 
ترک کرده است. روشن است که برخی از رهبران طالبان 
و پاکستان به صورت عمدی به خلیل زاد معلومات نادرست 
داده بودند. بن الدن از ماه می سال ۱۹۹۶ که از سودان به 
جالل آباد آمد تا سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ 

هیچ گاهی افغانستان را ترک نکرد. 
پیشنهاد خلیل زاد به دولت امریکا در آن مقاله این است که 
اگر طالبان با دوستم و شاه سابق وارد مذاکره شوند،  امریکا 
باید آنان را به عنوان یک طرف مشروع به رسمیت بشناسد 
آغاز  افغانستان  به  انسان دوستانه  کمک های  جلب  به  و 
کند. خلیل زاد در آن مقاله در مورد دید مشترک طالبان 
و امریکا در مورد گروه های جهادیست ضد غرب خیلی 
مطمین است. حتماً او در آن زمان به این نتیجه رسیده 
اخوان المسلمون  از  که  اخوانی/رهبرانی  رهبران  که  بود 
مصر الهام می گرفتند، طرف دار گروه های جهادیست ضد 

و حتا با امریکا در کشتن اخوانی های القاعده، هم دست 
شدند.

در  خلیل زاد  آقای  فکری  چارچوب  که  می رسد  نظر  به 
حال حاضر هم همان چیزی است که در مقاله ی سال 
۱۹۹۶ خود توضیح داده است. هند امروز هم از دیپلماسی 
سفیر  امروز  زیاد  احتمال  به  است.  ناراضی  خلیل زاد 
خلیل زاد به حامد کرزی به همان چشمی می بیند که در 
سال ۱۹۹۶ به ظاهر شاه می دید. اشرف غنی و متحدان 
سیاسی او مثل امراهلل صالح فکر می کنند که دیپلماسی 
خلیل زاد آنان را نادیده گرفته است، همان طوری که در 
مقاله ی سال ۱۹۹۶ جبهه ی احمدشاه مسعود را نادیده 
گرفته بود. چنین می نماید که در مورد رابطه ی القاعده 
و طالبان هم آقای خلیل زاد و برخی از بلندپایه گان دولت 
امریکا به همان تفکری باور یافته اند که در مقاله ی سال 
۱۹۹۶ توضیح داده شده است. مبنای این تفکر این است 
که پیوند طالب و القاعده لزوماً ایدیولوژیک و استراتژیک 
نیست؛ ولی این تفکر واقعیت بیعت رهبران القاعده به رهبر 

طالبان را نادیده می گیرد.
چه تضمینی وجود دارد که پاکستان و برخی از رهبران 
طالبان بار دیگر امریکا را اغفال کنند،  همان طوری که 
در  آنان  بودند؟  داده  فریب  سال ۱۹۹۶  در  را  خلیل زاد 
آن زمان ظاهرا به خلیل زاد گفته بودند که بن الدن از 
افغانستان خارج شده است. هیچ تضمینی هم وجود دارد 
که طالبان امروز از افکار سیاسی و اجتماعی آن زمان شان 
عقب نشینی کنند. تا برای این خالها و نواقص راه حل جدی 

سنجیده نشود، دیپلماسی پایان جنگ موفق نمی شود. 

نهادهای ناظر:
فهرست رای دهنده گان هرچه 

زودتر در مراکز نصب شود فهیمامین

فردوس
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یکشنبه
شماره۳۱۹۰

۲۴سنبله۳۱8۷
۱۵سپتامبر۲۰۱۹
قیمت:۲۰افغانی

سالیازدهم

جشنواره  چهارمین  و  چهل 
در  تورنتو  فلم  بین المللی 
)سینمای  بخش  در  کانادا 
فلم »بانوی  با  دنیا(  معاصر 
جدید  ساخته ی  نیل«  رود 
فلم ساز  رحیمی  عتیق 

افغانستان افتتاح شد.
برای  بار  این  رحیمی  عتیق 
بلکه  خودش  رمان های  سراغ  به  نه  فلم  ساخت 
به سراغ رمانی با همین نام نوشته »اسکولستیک 
فلم نامه  و  رفته  آفریقایی  نویسنده  موکاسونگه« 
ادبی  جایزه  قباًل  رمان  این  است.  نوشته  را  آن 

)رنودو( را در فرانسه دریافت کرده بود.
موضوع   انتخاب  علت  خصوص  در  رحیمی  عتیق 
گفت:  فلمش  ساخت  برای  روآندا  در  نسل کشی 
درباره  فلمی  زمانی  که  داشتم  دوست  »همیشه 
در  داخلی  بسازم. حوادث سال های جنگ  آفریقا 
افغانستان و کشتار و ویرانی آن، همیشه در ذهنم 
بود.  خورده  گره  دوره  همان  در  روآندا  کشتار  با 
دوست داشتم یک روایت انسانی را تصویر کنم و 
از این رو رمان خانم »موکاسونگه« را به فلم نامه 

بدل کردم.«
مستقیم  روایت  نه  رحیمی  عتیق  جدید  فلم 
جنگ روآندا بلکه بنیان های بروز جنگ را روایت 
و  کاتولیک  مکتب  یک  در  فلم  قصه ی  می کند. 
شبانه روزی بلژیکی در »کیگالی« پایتخت روآندا 
قومی  ترکیب  با  دخترانی  که  جایی  می گذرد. 
بیش تر)هوتو( و فقط ۱۰ درصد از قوم )توتسی( 
زبان  به  این دختران موظف اند  درس می خوانند. 
شدن  برتر  آموزش های  بزنند،  حرف  فرانسوی 
که  باشند  نخبه ی  زنان  جز  باید  یا  و  ببینند  را 
قوم  از  حاکم  طبقه  ثروتمند  مردان  ازدواج  به 
)هوتو( درآیند. آن ها قرار است به شهروند نخبه 
که  دخترانی  شوند.  بدل  خوب  مسیحی  یک  و 
می خواهند آینده ی رها و پر از امید داشته باشند 
اما زنده گی آن ها در تضاد های ریشه دار اجتماعی 

و سیاسی شکل گرفته است.

خانم »شارلوت کاریزاگی« یکی از سرمایه گذاران 
می گوید:  رحیمی  عتیق  فلم  تهیه کننده گان  و 
دبیرستانی  دختران  فلم،  این  »شخصیت های 
و  رهایی  جست وجوی  در  که  می باشند  )لیسه( 
شده اند.  قفل  آن  در  که  تابو هایی اند  شکستن 
سرنوشت  و  بدن  تا  باشند  رها  می خواهند  آن ها 
خود را به دست بگیرند. درعین حال این فلم یک 
سازوکار  می تواند  عتیق  فلم  است.  سیاسی  فلم 
دست  این  از  جنگ هایی  همه  در  را  خشونت 

تفسیر کند.«
برای  رحیمی  عتیق  انتخاب  درباره  »شارلوت« 
رحیمی  عتیق  »کار  گفت:  فلم  این  کارگردانی 
او  از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردار است. 
عتیق  می داند.  را  جنگ  و  تبعید  بی وطنی،  درد 
نقش  مردان،  ظلم  معاصر،  تاریخ  تراژدی های  به 
نگاه  است.  آگاه  خشونت  منشای  و  ایدیولوژی 
تمام  عتیق  بود.  مهم  برایم  مسایل  به  او  عمیق 
خصوصیات را برای تطبیق این رمان خوب به یک 

فلم تأثیرگذار دارا بود.«

 آنتاگونیسم قومی
مکتب کاتولیک در فلم »بانوی رود نیل« در واقع 
قومی  شده  طبقه بندی  جامعه ی  نمایش  محل 
و  حاکم  طبقه  به  را  آدم ها  می تواند  که  است 
محکوم تقسیم کند. بخشی از دختران فلم »بانوی 
دوستی ها،  آرزوها،  با  باران،  فصل  در  نیل«  رود 
نفرت طبقاتی و خشونت نژادی روبه رو می شوند. 
مردم »توتسی« توسط حاکمیت قومی »هوتو« به 
طور معمول سوسک های جامعه خوانده می شوند. 
هژمونی قومی به حدی ریشه دوانده که حتا باید 

از  روآندا،  فضای  با  نامتجانس  ویژه گی های  این 
تا به تماشاگر  سوی فلم ساز بیش تر عمدی است 
بفهماند که داستان و حوادث فلم او با گذشته و 

حال افغانستان به نوعی گره خورده است.

واقع گرایی و شاعرانه گی
حوادث  همه ی  انعکاس  نیل«  رود  »بانوی  فلم 
گسترده در رمان نیست بلکه جوهره ی آن است. 
رمان،  نویسنده  »موکاسونگه«  خانم  گفته  به 
واقع گرایی  و  کلی  فضای  پایبند  رحیمی  عتیق 
موجود در رمان است، ضمن این که می گوید: »او 
و  اجرا  در  را  و ظرافت عجیبی  نوعی شاعرانه گی 

تصویر به کار برده است.«
به باور نگارنده، عتیق رحیمی از نظر شاعرانه گی 
در این فلم به توصیف دنیای معصومیت پرداخته 
نقاشی  تابلوی  به  گاهی  که  معصومیتی  است. 
بدل می شود.  نمادین  و  پرکنتراست، خیره کننده 
به  هم  فلم  فلم برداری  مدیر  اربوگاست«  »تیری 
خوبی و زیبایی توانسته است نگاه سینمایی عتیق 
نمایش  به  خود  قدرت مند  تصاویر  با  را  رحیمی 

بگذارد.
فلم،  از  صحنه ای  در  هم چنین  رحیمی  عتیق 
عالقه و اثرپذیری خود را از »ژان ویگو« فلم ساز 
سینما  آنارشیست  شاعر  به  که  فرانسوی  چپ 
در  ویگو«  »ژان  است.   داده  نشان  بود  معروف 
تاثیر  که  ساخت  فلم  چهار  خودش  عمر  تمام 
زیادی بر سینمای موج نو فرانسه گذاشت. در فلم 
از  ۱۹۳۳ صحنه ی  محصول  اخالق صفر«  »نمره 
»جنگ بالش ها و پرها« میان دانش آموزان مکتب 
در خوابگاه وجود دارد که منجر به شورش علیه 
می شود.  حاکم  سیستم  و  معلمان  بزرگ تر ها، 
صحنه ی »جنگ بالش ها و پر ها« در فلم »بانوی 
رود نیل« هم بین دختران مکتب اتفاق می افتد. 
دخترانی که غرق شادی، شوخی و آرزوی رهایی 
اما نمی دانند که در این سیستم چی در  هستند 

انتظارشان است.

اصیل  نژاد  از  بینی  قدیسه،  یک  بینی مجسمه ی 
ارزش  دیگری  بینی  هیچ  باشد.  قوم  همان  یا  و 
که  می دهد  نشان  را  جامعه ی  فلم  ندارد.  انسانی 
بگیرد.  شکل  آن  در  نسل کشی  می تواند  چگونه 

با  قوم محور  و  ایدیولوژیک  ذهن  که  جامعه ای 
کشتن  دیگران،  حذف  صدد  در  خشونت  تکثیر 
از کشور هستند.  فرار  به  آن ها  و مجبور ساختن 
که  می کند  ارائه  را  تصویری  نیل«  رود  »بانوی 
تشریح  را  قومی  آنتاگونیسم  یک  خطر  می تواند 
کند. خطری که در آخر فلم با اعدام و قتل عام به 

نسل کشی در روآندا می انجامد. 
جامعه در فلم جدید عتیق رحیمی در قالب تولید 
برجسته  بستر طبقاتی خود،  در  و  نفرت  و  تمایز 
و  آنتاگونیسمی  سویه های  و  می شود  بازتولید  و 
قومی،  تمایز  این  می گیرد.  خود  به  ایدیولوژیک 
نژادی و طبقاتی چیزی است که در جهان امروز 
هم هر روز بازتولید می شود و از امریکا تا اروپا در 
می زند. خارجی ها،  موج  مهاجر  قالب جریان ضد 
نیستند  سفیدپوست  که  آن هایی  و  سیاه ها  کله 
در مواردی همان سوسک هایی تلقی می شوند که 

جای شان در میان نخبه ها نیست.
که  می دهد  نشان  رحیمی  عتیق  جدید  فلم 
بدل  و  ناآرام  می تواند  چگونه  آرام  جامعه ی  یک 
میان  این  در  شود.  وحشت ناک  کابوس  یک  به 
نژادی  و  قومی  خودبرتربینی  ایدیولوژی،  عنصر 
کننده  اجرا  و  شکل دهنده  استعمار،  عنصر  و 
می تواند  کابوس  این  باشد.  می تواند  کابوس  این 
عراق،  سابق،  یوگوسالوی  افغانستان،  روآندا،  در 
یا  و  بیفتد  اتفاق  دردنیا  دیگری  جایی  یا  سوریه 
افتاده باشد. مکتب کاتولیک در فلم با آموزه های 
دینی و تبلیغ ارزش های قوم و نژاد می تواند نوع 
قالب  در  که  باشد  مغزشویی  مراکز  از  دیگری 
درگیر  کشورهای  از  بسیاری  در  مذهبی  مدارس 

جنگ بنیان گذاشته می شود.
عتیق رحیمی، حوادث روآندا را بستری برای بیان 
ریشه های  و  جنگ  درباره  خودش  دیدگاه های 
بروز آنتاگونیسم در نظر داشته است. او چه قبول 
کند و یا نه، وضعیت گذشته و حال افغانستان هم 
بخشی از دغدغه فکری او در این فلم بوده و بر آن 

انگشت گذاشته است. 
گریگوری«  »پاسکال  که  است  فلم  در  صحنه ای 
که  فرانسوی  بلژیکی-  مشکوک  مرد  نقش  در 
گذشته ی  با  را  کاتولیک  مکتب  دانش آموزان 
با  یک باره  می سازد،  آشنا  تاریخی شان  و  نژادی 
موسیقی  و  می شود  ظاهر  افغانی  شال  و  لباس 
در  یا  و  می کند  همراهی  را  فلم  نیز  افغانی  متن 
سیب.  گل  دستمال  از  تصویری  و  دیگر  صحنه 

نامزد  تدوین گر  و  بومی  بازیگران  با  تجربه 
اسکار

جز  به  نیل«  رود  »بانوی  فلم  در  رحیمی  عتیق 
»پاسکال گریگوری« بازیگر فرانسوی که در نقش 
شده  ظاهر  کاتولیک  مکتب  تاریخ شناس  یا  معلم 
است، بیش تر از نابازیگران آفریقایی استفاده کرده 
روآندا  در  که  نفری  از ۸۰۰  بیش  میان  از  است. 
او  بودند،  کرده  نام نویسی  بازیگری  انتخاب  برای 
۲۰ نفر را انتخاب و با ایجاد ورکشاپ بازیگری در 
شهر »کیگالی«، آن ها را به مدت بیش از سه ماه 

برای بازی در فلم آموزش داد.
جز  را  عتیق  با  کار  تجربه ی  او،  فلم  بازیگران 
»آلبینا«  دانسته اند.  روآندا  تجربه شان در  بهترین 
و  تصویربرداری  شروع  از  قبل  جوان  دختر 
بغض  با  و  می ریزد  اشک  داستان  خواندن  هنگام 
نشدم،  متولد  دردناک  دوره  آن  در  من  می گوید: 
کبودی های  درباره  فلمی  در  که  خوشحالم  اما 
سرزمینم بازی می کنم. من این فلم و نوع روایت 

آن را دوست دارم.«
تدوین فلم جدید عتیق رحیمی را »هرو دو لوز« 
»دو  است.  داده  انجام  فرانسه ای  نامدار  تدوین گر 
لوز«  قباًل تعدادی از فلم های »رومن پوالنسکی« 
از جمله فیلم »پیانیست« او را تدوین کرده بود و 

برای همان فلم نامزد جایزه اسکار شد.
پرداختن به ویژه گی های تدوین »بانوی رود نیل« 
فرصت دیگری را می طلبد اما »دلوز« تدوین گری 
است که به راحتی تدوین هر فلمی را نمی پذیرد. 
عتیق  که  می دهد  نشان  فلم  این  تدوین  ظرافت 
داشته  را  او  با  خوب  کار  یک  تجربه ی  رحیمی 

است.
 ۲۰۰۴ سال  در  قباًل  که  است  یادآوری  قابل 
»تری  کارگردانی  به  روآندا«  »هتل  نام  با  فلمی 
ساخته  روآندا  در  نسل کشی  موضوع  با  جورج« 
مراسم  در  بخش  چند  نامزد  که  فلمی  بود.  شده 
اسکار شد اما به دلیل نگاه هالیوودی، مورد توجه 
روآندا«  »هتل  فلم  نگرفت.  قرار  منتقدان  جدی 
فلم  بود.  پرهزینه  فلم  و  دلهره آور  روایت  یک 
نمایش  روزهای  اولین  در  که  نیل«  رود  »بانوی 
جلب  را  منتقدان  توجه  تورنتو،  جشنواره  در 
اندیشه محور  انسانی،  روایت  واقع  در  است  کرده 
سینمایی  منتقد  کیسر  مارک  دارد.  شاعرانه  و 
هالیوود  »روایت  است:  نوشته  )وریته(  نشریه  در 
با  اکنون  ما  اما  بود،  ناجی گونه  روایت  روآندا،  از 
انسانی  نظر  از  پرسش برانگیز  و  جدی  فلم  یک 
روبه رو  سینمایی  قدرت  نظر  از  فلم خوب  یک  و 

هستیم«.

»بانوی رود نیل« فلم جدید عتیق رحیمی
شاعرانه گی و نمایش آنتاگونیسم قومی

حسیندانش
فلمسازومنتقدسینما،سویدن

فلم»بانویرودنیل«انعکاس
همهیحوادثگستردهدررمان
نیستبلکهجوهرهیآناست.به
گفتهخانم»موکاسونگه«نویسنده
رمان،عتیقرحیمیپایبندفضای
کلیوواقعگراییموجوددررمان
است،ضمناینکهمیگوید:»او
نوعیشاعرانهگیوظرافتعجیبی
رادراجراوتصویربهکاربرده
است.«



خطر کم آبی در افغانستان و یک چهارم کشور های جهان
پایین رفتن آب های زیرزمینی در کشور های منطقه هر یک هند، بنگله دیش، ایران و 
پاکستان امروز زنگ خطر را به صدا درآورده است. این در حالی است که در دهات 
افغانستان استخراج بی رویه آب های زیر زمینی جهت آبیاری مزارع کوکنار، سبزیجات 
و میوه جات و در شهر های بزرگ حمام ها،  موتر شویی ها، صنعت کاران و ده ها مورد دیگر 
به گونه ی بی رویه آن این نعمت نایاب را به هدر می دهند. ادامه این حالت و بی توجهی 

دولت مردان کشور را با بحران مهار ناپذیر مواجه نموده و عامل مهاجرت های میلیونی 
ساکنان آن خواهد گردید. 

پر نفوس  کشور های  امروز 
جنوبی،  آفریقا  هند،  چون 
هفده  و  ایران  مکسیکو، 
که  جهان  دیگر  کشور 
چهارم  یک  از  بیش  خانه 
جهانیان  کشور  نفوس 
خطر  با  شدیداً  می باشد، 
اکثر  مواجه اند.  کم آبی 
یا  و  خشک  کشور های  جزء  که  کشورها  این 
نیمه مرطوب اند، قسمت اعظم منابع آبی سطحی 
منابع  به  و شدیداً  رسانیده   مصرف  به  را  خویش 
حال آن که  آورده اند،  روی  خویش  زمین  زیر  آبی 
حاالت  در  استراتژیک  ذخایر  زیر زمینی  آب های 

خشک سالی و بحرانی تلقی می گردد. 
شهر های بزرگ چون ساوپاولو برازیل، ِچنی هند و 
کیپ تاون آفریقای جنوبی از مثال هایی اند که طی 
چند سال  گذشته تمام منابع آبی شان خشکید و 
با معضل شدید کم آبی مواجه شدند. باستی آتو، 
مسوول برنامه های جهانی آب، اظهار داشته که با 
در نظرداشت شرایط کنونی، کشورهای بیش تری 
چنین روز های کم آبی را در پیش رو خواهند داشت. 
می بخشد.  تسریع  را  خطرات  اقلیمی  تغییرات 
چنان چه بارنده گی متغیر گردیده و این تغییرات از 
یک سو کشور ها را با بحران کم آبی و از سوی دیگر 
وقوع سیالب های مهلک مواجه می سازد. عالوه بر 
گرمای  افزایش  اقلیم،  تغییرات  دیگر  پی آمد  آن، 
زمین است که سبب افزایش تبخیر آب بند ها و 

دریا ها می گردد. 
کشور های  در  زیرزمینی  آب های  رفتن  پایین 
منطقه هر یک هند، بنگله دیش، ایران و پاکستان 
این  است.  درآورده  صدا  به  را  خطر  زنگ  امروز 

و  امریکا  بین  صلح  مذاکرات 
یک جانبه  صورت  به  طالبان 
توسط ترمپ، رییس جمهور 
امریکا، لغو شد. این تصمیم 
امریکا  جمهوری  ریاست  را 
در  که  کرد  اتخاذ  آن  از  پس 
موتر بمب  آخرین مورد، یک 
شهر  شش درک  ساحه  در 
بر ۱۱  عالوه  آن  نتیجه  در  که  گردید  منفجر  کابل 

شهروند افغان، یک تبعه امریکا نیز کشته شد.
حدود ده ماه از تالش های شبانه روزی زلمی خلیل زاد 
و هیأت مذاکره کننده طالبان می گذرد. پرسشی که 
حاال  گفت وگوها،  لغو  با  که  است  این  است،  مطرح 
بن بست مذاکرات با چه مکانیزمی می تواند شکسته 
شود؟ مسأله ی صلح افغانستان آیا باز هم به یک معما 

تبدیل خواهد شد؟
شکست بن بست جاری از دو راه ممکن محتمل است: 
و  برگردد  رأی صادره ی خود  از  امریکا  این که  یکم، 
این که  به  توجه  با  دوم،  گیرد.  سر  از  را  گفت وگوها 
ندارد،  برنده ای  و  بازنده  افغانستان،  جاری  جنگ 
راه حل سیاسی تنها مکانیزم برای حل چالش های 
روش های  با  امر  این  است.  شده  پیش بینی  جاری 
بومی، امکان پذیر خواهد بود. از آن جا که پدیده های 
از  و جهانی  فشارهای منطقه ای  نتیجه  در  تحمیلی 
نتایج  نیست،  برخوردار  الزم  قوام  و  دوام  استحکام ، 
صلح امریکا و طالبان به گمان اغلب آغاز یک جنگ 
داخلی دیگر است که ملت افغانستان بار دیگر قربانی 
و هیزم سوخت طرف های درگیر قرار خواهند گرفت.

از این رو تفاهم روی مشترکات و مدیریت اختالفات 
همه ی طرف ها با نسخه های بومی تنها راه حل معضل 
پیچیده جنگ افغانستان خواهد بود. با گفت وگوهای 
بین االفغانی نه تنها بن بست مذاکرات امریکا و طالبان 
خواهد شکست، بل طرف های افغانی نیز به خواست  ها 

خواهد گردید. 
منابع  جهانی  انستیتوت  محاسبات  براساس 
میلیون   ۲۵۵ حدوداً  جهان  در  امروز  طبیعی 
و  داشته  قرار  کم آبی  معرض  در  شدیداً  انسان 
میلیون   ۴۷۰ به  رقم  این  پیش گویی ها  به  نظر 
نفر در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید که کشور هایی 
افغانستان،  پاکستان،  ایران،  چین،  هند،  چون 
آسیایی  کشور های  امریکا،  متحده  ایاالت 

طول انجامید.
از  پس  امریکا  و  طالبان  بین  صلح  گفت  وگوهای 
برای  امریکا  که  شد  آغاز  زمانی   ۲۰۱۸ دسامبر 
مذاکرات با طالبان چراغ سبز نشان داد. این نشست ها 
که از دوحه و ابوظبی جریان گرفت، به گونه  ی رسمی 
از هفته دوم فبروری ۲۰۱۹ در دوحه آغاز شد. ادامه 
این مذاکرات با دوره های متفاوت، اتفاقات نفس گیری 
بود هم برای زلمی خلیل زاد و همراهان و هم برای 

هیأت مذاکره کننده  ی طالبان.
به ادامه  ی دوره ی پنجم، زلمی خلیل زاد تقریباً به نتایج 
غیر منتظره دست یافت که مواردی را برای هردو طرف 
روشن ساخت. قطع روابط و عدم همکاری طالبان با 
سایر گروه های تروریستی و عدم تهدید ایاالت متحده 
خروج  افغانستان،  خاک  از  پیمانانش  هم  و  امریکا 
نیروهای ایاالت متحده امریکا از خاک افغانستان، آغاز 
افغانستان و گروه  گفت وگوهای مستقیم بین دولت 
طالبان و آتش بس از موضوعات قابل بحث دو طرف 
مذاکره کننده گان امریکا و نماینده گان طالب بود که 

حتا روزها و هفته ها به طول انجامید.
در  که  دیگری  موارد  هم  شاید  و  مورد  چهار  این 

شکست بن بست مذاکرات طالبان و امریکا

استخراج  افغانستان  است که در دهات  در حالی 
مزارع  آبیاری  جهت  زیر زمینی  آب های  بی رویه 
شهر های  در  و  میوه جات  و  سبزیجات  کوکنار، 
بزرگ حمام ها،  موتر شویی ها، صنعت کاران و ده ها 
مورد دیگر به گونه ی بی رویه آن این نعمت نایاب 
را به هدر می دهند. ادامه این حالت و بی توجهی 
مواجه  مهار ناپذیر  بحران  با  را  کشور  دولت مردان 
نموده و عامل مهاجرت های میلیونی ساکنان آن 

و نتایج ملموس هم دیگر پی خواهند برد.
مکانیزمی که بتواند این گفت وگوها را مدیریت کند، 
سیاسی-اجتماعی  اجماع  یک  برایند  و  متن  از  باید 
قابل  مشخص  خطوط  با  و  همه شمول  ملی،  بزرگ 
وضعیت  درک  با  طرفین  باشد.  برخوردار  مذاکره 
بزرگ  منافع  روی  باید  جهانی  و  منطقه ای  حساس 

ملی تفاهم و اختالفات جزئی را مدیریت کنند.
باشد،  مطرح  بردـ برد  بازی  اگر  مصالحه ای  هر  در 
دایمی   حتا  و  بیش تر  آن  دوام  و  قوام  تضمین 
تا هنوز برنده و  افغانستان  از آن جا که جنگ  است. 
بازنده ای نداشته است، تنها راه حل سیاسی، دیالوگ 
منافع  مبنای  بر  و  بومی  معیارهای  با  بین االفغانی 
ملی و استوار بر عقالنیت و عدالت طرفین می تواند 
با  طرف ها  که  است  ممکن  صورتی  در  این  باشد . 
درک مسوولیت دینی و انسانی، به این وجیبه ملی 
پابند بوده و بیرون رفت از گرداب وحشت را مصلحت 

اساسی خود بپندارند.
مطلق  ابهام  در  طالبان،  و  امریکا  صلح  مذاکرات  اما 
قرار گرفتن ملت افغانستان و طالبان در جبهات نبرد 
به  سال  یک  گفت وگوها حدود  بن بست  هم چنان  و 

و  اروپا  امریکا،  التین  کشور های  بعضی  میانه، 
اند.  خطر  حال  در  کشور های  لست  جزء   آفریقا 

راههایحل:
منابع  تمام  تقریباً  که  کشور هایی  و  شهر ها  در 
آبی شان را به مصرف رسانیده اند، وقوع خشک سالی 
گردید،  خواهد  فاجعه  اتفاق  سبب  کوتاه مدت 
الس آنجلس  کیپ تاون،  شهر های  در  چنان چه 
به وقوع پیوست.  بنگلور طی سال های گذشته  و 
کشور ها  شرایط  به  نظر  معضل  این  حل  راه های 
به  این جا  در  ما  است؛  بوده  متفاوت  شهر ها  و 
مناسب حال  آبی که  منابع  چند گزینه مدیریت 

افغانستان می باشد، اشاره می کنیم:
نخست از همه، جلوگیری از حفر چاه های عمیق 
خودسر و تطبیق قانون استفاده آب های زیر زمینی 
افزایش  شود.  عملی  باید  عاجل  هر چه  کشور، 
جذب  جهت  جذبی  ساحات  و  سرسبز  ساحات 
آب های باران نیز باید از جمله اولویت های وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری و شاروالی ها گردد. جهت 
تنظیم منابع آب آبیاری و صنعتی کشور از طرف 
مشخص  پالیسی های  کشور  آب  و  انرژی  وزارت 
پروژه های  تطبیق  و  ترویج  شود.  تطبیق  و  ارایه 
و  کشور  در  باران  آب های  مهار  سرتاسری جهت 
جلوگیری از وقوع سیالب ها، هم باید روی دست 
آشامیدنی در  توسعه شبکه های آب  گرفته شود. 
آینده و  تمام شهر های بزرگ کشور طی ۵ سال 
نصب سیستم های منظم و سرتاسری جهت کنترل 
و تصفیه فاضالب در تمام شهر های بزرگ کشور 
تا اکنون هیچ شهر کشور وجود ندارد. نهایتاً  که 
ترویج و اطالع رسانی جهت صرفه جویی آب برای 
تمام شهروندان کشور از جمله موارد مهم پنداشته 
می شود تا از بحران کم آبی و خشکی در سال های 

آینده در امان بمانیم. 

منابع:
 World Resources Institute; United
Nations

عقب درهای بسته به مذاکره گرفته می شد، سرفصل 
مذاکرات دوره های نفس  گیر و مضطرب کننده هفتم، 

هشتم و نهم گردید.
اتفاقی که  از هر  افغانستان بی خبر  این سو، ملت  اما 
قرار بود با سرنوشت شان عجین شود، دست زیر االشه 
نوید/اطالعیه  و  مذاکره  از  دوره   یک  انتظار ختم  در 
بودند.  توییت ها  رشته  ی  طریق  از  خلیل زاد  زلمی 
حتا بلند پایه ترین مقام های حکومتی )رییس جمهور 
از جریان گفت وگوهای دوحه  نیز  اجرائیه(  و رییس 

اطالعی در دست نداشتند.
در ختم دوره ی نهم، زمانی که هیأت های مذاکره کننده 
امریکا و طالبان، روی موارد چهارگانه و شاید هم روی 
ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان به توافق کلی 
رسیده بودند، به یک باره گی ترمپ لغو گفت وگوهای 

صلح میان امریکا و طالبان را اعالم کرد.
این جا در افغانستان، اتفاقاتی که در دوحه افتاده بود، 
عمومی  و  سیاسی  محافل  در  عجیبی  بیم  و  ترس 
مبادا  که  بودند  این  از  نگران  همه  بود.  کرده  ایجاد 
میالدی   ۲۰۰۱ سال های  از  قبل  به  سرنوشت شان 
برگردد. ترس از تکرار حاکمیت سیاه طالبان فراگیر 
شده بود. از یک سو همه روزه جنگ، انفجار و انتحار پی 
هم، به مراتب مهیب و وحشتناک در گوشه گوشه شهر 

کابل و نقاط کشور اتفاق می افتاد.
انتخابات به عنوان یک اتفاق بی بدیل هم چنان با ابهام 
حمایت  اولویت  در  چون  بود،  گردیده  دچار  مطلق 

جامعه جهانی، صلح قرار داشت.
توسط  صلح  گفت وگوهای  یک جانبه  لغو  با  حاال 
به سمت قاطعیت  انتخابات  برگزاری  ترمپ، حداقل 
در ۶ میزان ۱۳۹۸ ما  تمایل پیدا کرده که احتماالً 
شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
خواهیم بود. در نتیجه این انتخابات، زعامت ملی از 
فرد و گروهی به دسته و شخص دیگری انتقال خواهد 

یافت.
افغانستان  مردم  برای  کرد،  فراموش  نباید  اما 
همان گونه که انتخابات مهم است، قطع جنگ و ایجاد 
یک فضای مناسب زیستی که حداقل روزانه از ده ها 
شهید و مجروح در سنگرهای داغ نبرد و در نتیجه 
انفجارها جلوگیری به عمل بیاید، نیز از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
که  است  افغانستان  مردم  دیرینه ی  آروز ی  از  صلح 
چندین نسل ا ست در تالش به حقیقت پیوستن این 
رؤیا مبارزات نفس گیر و قربانی های بی دریغ را شاهد 
صلح  است؛  صلح  افغانستان،  مردم  اولویت  بوده ایم. 

با عزت که سبب قطع جنگ و خشونت ها باشد.

محمد شعیب صبوری 
متخصص منابع آب

عبدالقادر فقیرزاده

مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان به صورت یک جانبه توسط ترمپ، رییس جمهور امریکا، لغو شد. این تصمیم را ریاست جمهوری امریکا 
پس از آن اتخاذ کرد که در آخرین مورد، یک موتر بمب در ساحه شش درک شهر کابل منفجر گردید که در نتیجه آن عالوه بر ۱۱ شهروند 

افغان، یک تبعه امریکا نیز کشته شد.

گفت وگوهای بین االفغانی؛ 

یک شنبه
شماره ۱390

24 سنبله ۱398
۱5 سپتامبر 20۱9
قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم
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فراهم شدن زمینه ها ی امنیتی برای بازسازی منار جام
پس  غور  والیت  در  جام  منار 
محاصره ی  از  ماه ها،  از 
جنگ جویان طالب نجات یافت 
بازسازی  برای  امیدها  حاال  و 
این سازه ی تاریخی رونق یافته 
است. نیروهای امنیتی توانستند 
در روزهای پایانی هفته ی گذشته 
و  زمینی  عملیات  ادامه ی  در 
هوایی »ضرب ظفر ۱۷«، جنگ جویان طالب را از اطراف 

این سازه ی باستانی متواری کنند.
منار جام در حالی از دست طالبان نجات پیدا کرده که 
ماه  از حدود شش  منار  این  اطراف  مناطق  و  روستاها 
به این طرف زیر کنترل مستقیم طالبان قرار داشت. بر 
پایه ی گزارش های متعدد، نزدیک به ۵۰۰ نیروی جنگی 
طالبان در اطراف منار جام از ماه ها به این طرف در ایجاد 

ناامنی دست داشتند. 
به گفته ی مسووالن محلی، همین اکنون نیروی کافی 
آن  اطراف  روستاهای  و  جام  منار  امنیت  تامین  برای 
وجود دارد و به زودی یک قطعه ی خاص تامین حفاظت 

آبده های باستانی به این منطقه اعزام می شود. 
باورها در اداره ی محلی غور بر این است که با اعزام شدن 
نیروی کافی برای تامین امنیت منار جام، خوش بینی ها 

برای بازسازی آن افزایش می یابد.

قطعه۰۱۲اعزامشود
دگروال محمود اندرابی، رییس لوای نظم عامه در والیت 
عملیات  روزنامه ی ۸صبح گفت که  با  غور در صحبت 
»ضرب ظفر ۱۷« در همکاری با نیروهای خیزش مردمی 
منار  اطراف  در  و مرغک ها« که  »بیدان  روستاهای  در 
از  را  طالبان  جنگ جویان  توانست  است  جام  تاریخی 

مناطق شان عقب بزند.
در  داخله  وزارت  است  قرار  اندرابی  آقای  گفته ی  به 
قطعه ی  کشور،  فرهنگ  اطالعات  وزارت  با  هم آهنگی 
۰۱۲ را که مسوول تامین امنیت آبدات تاریخی است، به 

این منطقه اعزام کند. 
امنیتی  مشکل  هیچ  اکنون  همین  که  سپرد  وعده  او 
برای بازسازی منار جام وجود ندارد و نیروهای امنیتی 

آن داشته باشد. به گفته ی او، دره ی جام به صورت کامل 
باید جزو مناطق بی طرف شناخته شود تا به این ترتیب 

این مناره ی عظیم از گزند ناامنی در امان بماند. 

یونسکوبهوعدهاشوفاکند
ملل  فرهنگی  و  علمی  آموزشی،  سازمان  یا  »یونسکو« 
متحد وعده ی اختصاص دو میلیون دالر امریکایی برای 
از  افغانستان هم  بود. دولت  را داده  بازسازی منار جام 
کنار گذاشتن بودجه ای هر چند نامشخص برای حفاظت 

از این  بنای تاریخی خبر داده بود.
به رغم این وعده ها اما ظاهراً افزایش تهدیدهای امنیتی و 
حضور گسترده  طالبان جنگ جو در آن منطقه، نگذاشت 
حتا نخستین گام ها برای حفاظت از منار برداشته شود. 
در همین حال از سرنوشت مبلغی که دولت و یونسکو 
وعده ی پرداخت آن را داده بودند، نیز خبری در دست 

نیست. 
با تمام این ها فعاالن مدنی از یونسکو و دولت خواهان وفا 
به عهدهای شان هستند. نجیب اهلل نظری، از فعاالن مدنی 
در غور می گوید که یونسکو باید به وعده ای که سپرده 
برای  اکنون  آقای نظری فرصتی که هم  وفا کند.  بود، 
منار جام پیش آمده را غنیمت شمرده و می افزاید که 
دولت هم باید از شعار به عمل تغییر عملکرد نشان دهد.

منار تاریخی خشتی جام از شاهکارهای صنعت معماری 
قدیم به شمار می رود. این میراث فرهنگی افغانستان پس 
جهان  سازه خشتی  بلندترین  دهلی،  در  منار  قطب  از 

محسوب می شود. 
منار جام از معدود آثار تاریخی ثبت شده افغانستان در 
نکردن  رسیده گی  و  جنگ  اما  است،  یونسکو  سازمان 
حکومت به میراث های فرهنگی در سال های اخیر، این 
روبه رو  جدی  خطرات  با  را  جهان  بزرگ  خشتی  بنای 

ساخته است.
که  هند  در  »قطب  منار«  اند  معتقد  باستان شناسان 
بلندای آن به ۷۳ متر می رسد، نیز با الهام از منار جام غور 
در اوایل سده ی سیزدهم ساخته شده است. رسانه های 
بین المللی از جمله نیویارک تایمز از برج جام به عنوان 

بنای با ارزش فراتر از مرزهای افغانستان یاد کرده اند.
با این وصف بیم آن وجود دارد که اگر دولت به موقع 

آماده گی کامل برای انتقال مواد مورد نیاز به منطقه ی 
طرح  کردن  اجرایی  روند  امنیت  تامین  و  جام  منار 

بازسازی این منار تاریخی را دارند. 
والی غور  در سوی دیگر عبدالحی خطیبی، سخنگوی 
اکنون شرایط  روزنامه ی ۸صبح می گوید که همین  به 
جام  منار  اطراف  در  پیش  چندی  که  امنیتی  بحرانی 

وجود داشت، از بین رفته است. 
او تاکید می کند که در آخرین اقدام، اداره ی محلی غور از 
مقام های مرکزی درخواست کرده است که برای بازسازی 

و نگهداری منار جام آستین بر زنند.
شورای والیتی غور هم به این نظر است که با افزایش 
تاریخی جام  منار  از  برنامه ی حفاظتی  امنیتی،  نیروی 

باید آغاز شود. 
فضل الحق احسان، رییس شورای والیتی غور می گوید 
امنیت  تامین  برای  امنیتی که فعال  نیروهای  که شمار 
منار جام اعزام شده اند، کم است و برای تامین امنیت 
می شود.  احساس  بیش تر  نیروی  اعزام  به  نیاز  بیش تر، 
آقای احسان تاکید می کند که در کنار نیروهای خیزش 
مردمی، نیاز است که وزارت امور داخله با اقدام فوری 
برای جابه جا کردن نیروی بیش تر، زمینه ی کار اجرایی 

برای بازسازی کهن ترین مناره ی جهان را فراهم کند.
غور  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  نظر  خواستیم 
راه  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  قدم های  مورد  در  را 
نگهداری و عمل کرد این وزارت برای حفاظت از منار جام 
با خود داشته باشیم، اما با تالش زیاد موفق به برقراری 

تماس با مسووالن آن اداره نشدیم. 

منارجامبیطرفباشد
گفتنی است که پیش از این گزارش هایی نشر شده بود 
که برخی از تفنگ داران شناخته نشده، زمین های اطراف 
گران بها  و  قدیمی  اشیای  یافتن  هدف  به  را  جام  منار 
کندوکاو کرده بودند. هر چند معلوم نشد که در نهایت 
این افراد به چه چیزی دست یافتند، اما فعاالن مدنی در 

والیت غور این اقدام را نکوهش کردند.
حسن حکیمی، فعال مدنی در والیت غور، به این نظر 
وظیفه ی  تنها  جام  تاریخی  منار  از  حفاظت  که  است 
دولت نیست، بلکه گروه طالبان هم نباید چشم به ویرانی 

مسیرهای  زمستان،  فصل  رسیدن  فرا  با  نکند،  عمل 
اواخر  مانند  دوباره  و  شود  بسته  جام  منار  به  منتهی 
سال گذشته و بهار امسال، سرازیر شدن سیالب به آن 

صدماتی وارد کند. 
این منار که بارها با سیالب و نامالیمات جوی جنگیده 
شدن  اجرایی  منتظر  کوفته  و  خسته  اکنون  است، 
رمق  شده،  که  هم  اندکی  برای  تا  است  بازسازی اش 

گذشته ی دوران باشکوهش را تجربه کند.

یک شنبه
شماره ۱390

24 سنبله ۱398
۱5 سپتامبر 20۱9
قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم
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محمدحسین نیک خواه 

شهر قدیم هرات حال و هوای 
متفاوت تری نسبت به آن چه 
والیت  این  در  امروز  که 
چهار میلیونی دارد، داشت. 
با  کوچک  نسبتاً  شهری 
و  گلی  دکان های  و  خانه ها 
سرپوشیده  معدود  بازارهای 
محل  که  دراز  و  دور  نسبتاً  و 
بازرگانی و دادوستد بود. با گذشت زمان چهره ی شهر 
از  قصه هایی   قدیمی  آدم های  هنوز  اما  شد،  دگرگون 

روزگار قدیم دارند. 
قدیم ها و پیش از نواخته شدن طبل جنگ در افغانستان، 
آرامش و صمیمیت خاصی در هرات حاکم بود. شهری 
که مشهور به پلورالیسم دینی و فرهنگی بود؛  یهود و 
مسلمان و هندو کنار هم بدون مشکل می زیستند و در 
غم و شادی هم شریک بودند. در شهر کهنه ی هرات 
نشانه های ایام قدیم هنوز بر جا مانده و میان شلوغی 

شهر برخی از آن ها خودنمایی می کند. 
قدیمی های شهر می گویند همان گونه که گذشت زمان 
رنگ و رخسارشان را تغییر داده چهره ی شهر را هم 
مهندسی  اصالت  امروز،  هرات  و  است  کرده  دگرگون 

کهن دیروز را نتوانسته پاس داری کند. 
اعضای انجمن حامیان میراث فرهنگی هرات نگران از 
بین رفتن اصالت شهر قدیم هستند و باور دارند بخشی 
از ساختمان های تاریخی شهر قدیم در کنار استحاله ی 
مهندسی، به دلیل کم توجهی مسووالن تخریب شده و 

شماری دیگر هم در حال از بین رفتن است.
شهر  در  دارند  باور  شهرسازی  کارشناسان  برخی   
قدیم هرات شاخصه های مهم شهرسازی رعایت شده 
و سیستم های آب رسانی قدیمی، داالن ها، آب انبارها و 
سایر موارد برای آسایش و آرامش مردم ایجاد شده بود.

یادروزگارشیرین
روزگار  از  نشانه هایی  هرات،  قدیم  شهر  به  ورود  با 

قامت شهر زیر بار سنگین جنگ خم نشده بود. 

تخریببناهایتاریخی
هرات به دلیل داشتن آثار باستانی و آبده های تاریخی 
و  می کشد  یدک  خود  با  را  »باستان«  لقب  فراوان 
ساکنان دیگر والیت ها و حتا نهادهای مختلف ذی ربط 
در نگهداری از آثار باستانی، بخاطر ارج گذاری تاریخ و 
فرهنگ با شکوهش به آن پسوند »باستان« را با نام آن 

ترکیب کرده اند. 
چنان که دیده می شود، در شهرهایی که آبده های و آثار 
توجه  مردم  و  است، حکومت  کم تر  آن ها  در  باستانی 
به آبدات تاریخی توجه ویژه ای دارند، اما در هرات به 
قدری ساختمان های قدیمی زیاد است که حتا بسیاری 
در حالت  دیگر  برخی  و  نشده  ثبت  کنون  تا  آن ها  از 

مخروب به حال خودشان رها شده اند. 
غالم حیدر اسیر هروی، هرات شناس و نویسنده ی کتاب 
»انبنچه ی گپ هرات« چند سال پیش برای پاسداری 
هرات  مشهور  بازار  چهار  از  شهر  تاریخی  آبده های  از 
ساعت   ۱۰۳ او  فلم های  مجموعه ی  کرد.  فلم برداری 
و  کوچه ها  تمامی  از  می گوید  اسیر  آقای  و  می شود 
در  فلم  این  تا  کرده  فلم برداری  قدیم  شهر  خانه های 

آینده یادگار بماند. 
گذر  در  هرات  قدیم  شهر  اصالت  هروی  اسیر  دید  از 
زمان از بین رفته و ساخت و سازهای خودسر و بی پروایی 
را  آن  قدیم چهره ی  در حفظ شهر  پیشین  مقام های 

عوض کرده است. 
تخریب  از  نیز  هرات  فرهنگی  میراث  حامیان  انجمن 
برخی آبده های تاریخی شهر نگران است. محمدصدیق 

با  ساختمان هایی  می شود.  نمایان  آن  گذشته ی 
مهندسی خاص قدیم، مردم بومی، شاه کارهای معماری 

گذشته.
از  ارزشمند  گنجینه ای  را  قدیم  شهر  هرات شناسان 
آثار باستانی و آبده های تاریخی می دانند. در کوچه و 
تاریخی  بنای  قدیمی صدها  محله های  پس کوچه های 
اهمیت خاص  و  ارزش  کدام شان  هر  که  گرفته  جای 

خود را دارد.
با آن که سال ها از تاسیس شهر قدیم هرات می گذرد 
و حاال تقریباً چهره ی آن رنگ عوض کرده، اما بازهم 

یادگار سال های گذشته در آن زیاد است.
منطقه ی »چهار سوق« مرکز شهر قدیم هرات بود و 
گنبدی بزرگ وسط آن واقع شده بود که چهار محل 

اصلی شهر به گنبد وصل می شد.
برخی  ولی  شد  تخریب  پیش  سال ها  قدیمی  گنبد 
مشهور  حوض  مانند  آن  اطراف  تاریخی  آبده های 
چهارسوق تا کنون در جای خودش استوار مانده و چند 

سال پیش مرمت شد. 
عبدالقادر رحیمی، هرات شناس و فعال فرهنگی قصه 
بر حفظ  هرات  قدیم  مدل شهرسازی  در  که  می کند 
امنیت و آرامش مردم توجه ویژه ای شده بود. او به این 
نظر است که طراحی شهر قدیم طوری بود که اطراف 
آن با دیوارهای بزرگ با طول و عرض ۳۰ متر احاطه 
شده بود و این دیوارها با گویش محلی هراتی به نام 

»باره« یاد می شد. 
آقای رحیمی اضافه می کند افزون بر دیوارهای بزرگ 
برج هایی برای دیده بانی و پیش گیری از حمله و ورود 
بیگانه گان به داخل شهر بنا شده بود که مشهورترین 

آن ها برج »شاه کرم بیک« است. 
بقایای دیوارهای بزرگ تا کنون در بخش هایی از شهر 
به چشم می خورد، اما بخش بزرگ آن  در گذر زمان 
تخریب شده و مردم بر ویرانه های آن خانه ساخته اند. 

قدیمی ها ایام گذشته شهر را روزگاری شیرین می دانند 
زمانی که هنوز طعم تلخ جنگ را مزه نکرده بودند و 

برخی  از  که  دارد  این  به  باور  انجمن  این  عضو  میر، 
ساختمان های قدیمی شهر که ارزش تاریخی و باستانی 

داشته اند فقط چند عکس باقی مانده است.

ازدحامکالفهکنندهاینروزهایشهر
با نگاهی کوتاه به عکس های قدیمی ولی بی جان، حس 
امنیت و آرامش در آن ها موج می زند. بر خالف حاال 
که شلوغی جاده ها، ازدحام ترافیکی و صدای دلخراش 
راه  به  اصلی شهر جوالن  خیابان های  در  موترها  بوق 
ارابه های  آرام  نسبتا  صدای  گذشته  در  انداخته اند، 
گادی ها، چرخ های بایسکل های قدیمی و شمار اندکی 

از موترها به دید می رسید.
هراتی  نویسنده  و  هرات شناس  نیک سیر،  عبدالغنی 
می گوید شهر جدید هرات در زمان غالم فاروق خان، 
- ۱۳۱۰ خورشیدی  بین سال های ۱۳۰۸  وقت  والی 
بنا شد و افراد ثروت مند به خرید زمین و ساخت وساز 
خانه های مسکونی بزرگ که به آن »کوتی«  می گویند، 

در آن تشویق شدند. 
نو خیابان های  به جز شهر  نیک سیر  آقای  گفته ی  به 
دیگر شهر خاکی بود و ساختمان های آن هم به سبک 
قدیم بنا شده بود، اما با افزایش جمعیت و آمدن مردم 
کم کم  و  یافت  گسترش  شهر  شهر،  به  روستاها  از 
ساختمان های کانکریتی از خیابان های نسبتاً بزرگ سر 

بر آوردند. 
آلوده گی های  گوناگون  انواع  و  ازدحام  که  روزها  این 
صوتی و محیط    زیستی مردم شهر را کالفه کرده است 
و کسانی که روز های خوش گذشته را به یاد دارند، از 

آن ایام به نکویی یاد می کنند.

سیدحسن حسینی

سفر به شهر قدیم هرات

بر پایه ی گزارش های متعدد، نزدیک به 
500 نیروی جنگی طالبان در اطراف منار 
جام از ماه ها به این طرف در ایجاد ناامنی 

دست داشتند. 



با ۱۰ پهپاد بر تأسیسات نفتی 
آرامکوی عربستان حمله 

کردیم

دستور بازداشت ۲۲۳ نظامی 
دیگر در ترکیه صادر شد

فجایع آب وهوایی میلیون ها نفر را آواره کرده است

شبه نظامیان حوثی روز شنبه، ۱۴ سپتامبر، اعالم کردند 
که با ۱۰ پهپاد بر تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان در 

»بقیق« و »خریص« حمله کرده اند.
بارها  یورونیوز، شبه نظامیان حوثی یمن که  به گزارش 
اهدافی را در خاک عربستان سعودی با موشک یا پهپاد 
هدف قرار داده اند، می گویند که این حمالت در واکنش 
به حمالت هوایی ائتالف نظامی تحت رهبری ریاض علیه 
مواضع آن ها صورت گرفته و قصد دارند در آینده دست 

به حمالت گسترده تری بزنند.
رسانه های دولتی در عربستان سعودی پیش تر صبح روز 
نفت  ملی  تأسیسات شرکت  بر  پهپادی  از حمله  شنبه 
این کشور، آرامکو در »بقیق«، شهری در ۶۰ کیلومتری 

جنوب غربی ظهران، خبر داده بودند. 
ظهران، منطقه ای که در فاصله نه چندان دور از محل 
وقوع حمالت پهپادی روز شنبه واقع شده، بزرگ ترین 
مجموعه پاالیشگاهی جهان را در خود جای داده و گفته 
این  از  عربستان  نفت  صادرات  بیش ترین  که  می شود 

ناحیه انجام می شود.
این خبر در حالی منتشر می شود که پیش از این برخی 
انفجار و آتش سوزی در مجتمع نفتی  از وقوع  رسانه ها 
آرامکو واقع در این منطقه گزارش داده بودند. خبرگزاری 
رویترز نیز پیش از این در گزارشی به نقل از یک ساکن 
محلی از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در این 

شهر خبر داده بود.
مجتمع نفتی بقیق یک پاالیشگاه بزرگ است که توسط 
شرکت ملی نفت عربستان سعودی، آرامکو، اداره می شود.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی در ساعات ابتدایی 
روز شنبه با تأیید وقوع انفجارها در تأسیسات بقیق، به 
نقل از منابعی در وزارت داخله این کشور اعالم کرد که 
دو مجتمع نفتی متعلق به شرکت آرامکو صبح روز شنبه 

هدف یک حمله پهپادی قرار گرفته است.
در این گزارش با تأکید بر این که آتش سوزی های ناشی 
از این حمالت مهار شده و شرایط در دو مجمتع نفتی 
یاد شده به حالت عادی درآمده، به نقل از وزارت داخله 
عربستان سعودی آمده است: »تیم های امنیتی و مأموران 
از  پس  بالفاصله  آرامکو  صنعتی  شرکت  ایمنی  بخش 
حمله بر دو تأسیسات نفتی در بقیق و خریص وارد عمل 

شده و اوضاع را تحت کنترل درآورده اند.«

هورست زهوفر، وزیر داخله آلمان، در مصاحبه با روزنامه 
آلمان  است که  آلمانی »زود دویچه سایتنوگ« گفته 
می خواهد در آینده یک چهارم از پناهجویان نجات یافته 
که به ایتالیا وارد می شوند را بپذیرد. زهوفر تأکید کرد: 
»من همیشه گفته ام که سیاست مهاجرتی ما انسانی نیز 

است و ما نمی گذاریم که هیچ کسی غرق شود.«
وزیر  داد که  روزنامه گزارش  این  از  نقل  به  دویچه وله 
داخله آلمان هم چنین افزود، اگر وضعیت تغییری نکند، 
مهاجران  از  درصد   ۲۵ می تواند  آلمان  صورت  آن  در 

دستور بازداشت ۲۲۳ نظامی دیگر در ترکیه به اتهام 
ارتباط با جنبش فتح اهلل گلن و کودتای نافرجام سال 

۲۰۱۶ میالدی، صادر شد.
تی آرتی،  ترکیه،  دولتی  رسانه  از  نقل  به  دویچه وله 
گزارش داده است که پیرو این دستور، نظامیان ترکیه 
در ۴۹ والیت این کشور و در بخش ترک نشین قبرس 

دستگیر خواهند شد.
از  نفر  زمینی، ۴۱  نیروی  از  نظامیان  این  از  نفر  صد 
نیروی هوایی و ۳۲ نفر دیگر از نیروی دریایی ترکیه 

هستند.
آنکارا فتح اهلل گلن، روحانی در تبعید خودخواسته در 
پنسلوانیای امریکا را به سازمان دهی کودتای نافرجام 
۱۵ جوالی سال ۲۰۱۶ متهم می کند؛ اتهامی که آقای 

گلن آن را همواره رد کرده است.
در طول سه سال پس از کودتا بیش از ۷۷ هزار نفر در 
ترکیه به زندان محکوم و ۱۵۰ هزار نظامی و کارمندان 

و کارکنان دولت از کار برکنار یا معلق شده اند. 
متحدان غربی ترکیه و گروه های حامی حقوق بشر با 
انتقاد از وسعت بازداشت ها و سرکوب در ترکیه، رجب 
بهانه کودتای  به  را متهم می کنند که  اردوغان  طیب 
را  خود  مخالفان  و  منتقدان  داد،  روی  که  نافرجامی 

خاموش و سرکوب می کند.
آنکارا در مقابل با رد انتقادات می گوید که بازداشت ها 
برای مقابله با تهدیدات امنیتی و از بین بردن شبکه 

فتح اهلل گلن است.
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آلمان ۲5 درصد پناهجویان نجات یافته از آب های مدیترانه را می پذیرد

نجات داده شده از دریا را که به سواحل ایتالیا می رسند، 
بپذیرد. به گفته زهوفر، پذیرش این تعداد از پناهجویان، 

آلمان را تحت فشار قرار نمی دهد.
وزیر داخله آلمان در مصاحبه خود گفته است که تا به  
حال هم کشورش یک چهارم از پناهجویان نجات داده 

شده از ایتالیا را پذیرفته است.
در سال گذشته ۵۶۱  آلمان،  داخله  وزارت  آمار  طبق 
پناهجو از ایتالیا به آلمان آمده اند. این پناهجویان که 
از مسیر  از کشورهای مختلف آفریقایی هستند،  اکثراً 

به گزارش دویچه وله، رویدادهای شدید آب و هوایی تنها 
جان و مال مردم را درو نمی کند، بلکه آن ها را از محل 
زنده گی شان نیز می راند. نتیجه یک بررسی کارشناسانه 
تندباد، طوفان و سیل حدود هفت  نشان می دهد که 
میلیون نفر را در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ به نقاط 
را  نفر  میلیون  است. چهار  رانده  از کشورشان  دیگری 
نیز باید به این آمار افزود؛ کسانی که اکثراً آفریقایی و 
خاورمیانه ای هستند و به خاطر جنگ و خشونت آواره 

شده اند.
گزارش مربوطه را مرکز »پایش آواره گی داخلی« در ژنو 
تهیه و منتشر کرده است. یان اگلند، مدیر اهل ناروی 
این مرکز می گوید که نتایج بررسی »تکان دهنده « است.

در این گزارش، یکی از مهیب ترین فجایع آب و هوایی 
در نیم سال گذشته را طوفان  گرمسیری »فانی« در هند 
و بنگله دیش و طوفان حاره ای »ایدای« در موزامبیک، 
ماالوی، زیمبابوه و ماداگاسکار دانسته است. در طوفان  

مدیترانه وارد ایتالیا و مالتا شده اند.
مدیترانه از خطرناک ترین راه هایی است که پناهجویان 
و آواره گان برای رسیدن به اروپا طی می کنند. سازمان 
ماه  شش  در  نفر   ۶۸۰ که  می گوید  مهاجرت  جهانی 
در  باخته اند.  جان  مسیر  این  در   ۲۰۱۹ سال  نخست 
قیاس با این رقم، سهم آلمان کم تر از پناهجویانی است 

که در دریای مدیترانه غرق شده اند.
ایتالیا مقصد اولیه مهاجرانی است که از شمال آفریقا و 
از دریای مدیترانه راهی برای ورود به اروپا می جویند. 
اتحادیه اروپا عملیات نجات پناهجویان در سواحل لیبیا 
را اواخر مارچ ۲۰۱۹ و پس از وتوی ایتالیا، برای شش 
ماه متوقف کرد. دولت دست راستی ایتالیا که در ۱۸ ماه 
گذشته بر سر کار بود، تصمیمات ضد مهاجرتی سختی 
کشتی های  حرکت  جلو  مرتبه  چندین  و  کرد  اتخاذ 
گرفت.  را  مدیترانه  در  نجات یافته  پناهجویان  حامل 
دولت جدید ایتالیا این سیاست را تعدیل کرده و برای 
حل مسأله دوباره به همکاری با سایر کشورهای اروپایی 

روی آورده است.
و  ایتالیا  فرانسه،  آلمان،  کشورهای  نماینده گان 
 ۲۳ دوشنبه،  روز  است  قرار  اروپا  اتحادیه  کمیسیون 
تا  برگزار کنند  مالتا نشستی  بیرگو  سپتامبر، در شهر 
راهی برای تعیین سهمیه و تقسیم پناهجویان در میان 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیدا کنند. انتظار می رود 
که در ارتباط با تقسیم پناهجویان و سهمیه کشورهای 

اروپایی، پیش رفتی حاصل شود.

فانی دست کم ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در به در شدند. 
طوفان »ایدای« نیز بیش از هزار نفر را در موزامبیک به 
وبا مبتال کرد و به کشته و ناپدید شدن هزاران نفر در 

کشورهای یاد شده انجامید.
سیل ویرانگر در ایران، اتیوپیا، بولیویا و فیلیپین نیز در 
شمار فجایع مورد تأکید این گزارش قرار دارد. سیل در 
فیلیپین ۵۰ هزار نفر را از کاشانه های شان دور کرد. در 
اتیوپیا هم رانش زمین و باران های سیل آسا به دربه دری 

ده ها هزار نفر انجامید.
پایان سال  تا  آواره گی داخلی« می گوید  مرکز »پایش 
شمار رانده  شده گان فجایع آب و هوایی می تواند به ۲۲ 
میلیون نفر برسد. دلیل امر آن است که خطر طوفان و 
ژاله و سیالب همیشه در  نیمه دوم سال بیش تر است. 
در صورتی که این پیش بینی به وقوع بپیوندد، دوران 
کنونی یکی از مخرب ترین سال های آب وهوایی خود را 

پشت سر خواهد گذاشت.
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