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ــی در  ــناتوران امریکای ــأت س هی
دیــدار بــا رهبــران حکومــت 
وحــدت ملــی، گفته انــد کــه 
اســتراتژی  در  پاکســتان  اگــر 
خویــش تغییــر نیــاورد، مجازات 

ــد.  ــد ش خواه
ــی  ــناتوران امریکای ــی از س هیأت
تحــت ریاســت جــان مکیــن 
بــه  ســفر  از  پــس  دیــروز 
آمدنــد  کابــل  بــه  اســام آباد 
غنــی  اشــرف  محمــد  بــا  و 
عبــداهلل  و  رییس جمهــوری 
اجرایــی  رییــس  عبــداهلل 
حکومــت وحــدت ملــی دیــدار 

کردنــد. 

هیــأت  رییــس  جان مکیــن 
ــان  ــا بی ــی، ب ــناتوران امریکای س
پاکســتانی  مقامــات  این کــه 
بــا  همــکاری  خصــوص  در 
آماده گــی  اعــام  افغانســتان 

کردنــد، گفــت کــه پاکســتان باید 
در زمینــۀ تأمیــن صلــح و مبــارزه 

هراس افگنــان...    بــا 
ادامه صفحه 6

مقام هــای والیــت کنــدز 
جنــگ  کــه  می گوینــد 
نیروهــای  و  طالبــان 
حومه هــای  در  امنیتــی 
شــهر کنــدز در ســومین 
روز متوالــی ادمــه یافتــه 
ــان  ــیان طالب ــت. شورش اس
بــر پســته های امنیتــی در 
شــهر  ایــن  حومه هــای 

ــه  ــتان حمل ــمالی افغانس ش
ــد. ــرده ان ک

ــو  ــری، عض ــی اهلل امی صف
کنــدز  والیتــی  شــورای 
آلمانــی  خبرگــزاری  بــه 
»دی پــی ای« گفــت کــه 
ــح  ــان صب ــان طالب جنگجوی
بــه  موفــق  شــنبه  ســه 
تصــرف...  ادامــه صفحــه 6

از  تــن  دو  جــاری  هفتــۀ  طــی 
جهــان  مــا،  کشــور  شــخصیت های 

کردنــد. وداع  را  فانــی 
از  زیــوری،  وحیــد  ســید  داکتــر 
در  کــه  ســاینس  دنیــای  نخبه هــای 
ــرورش یافــت و ســرانجام  افغانســتان پ
جهانــی  نهــاد  عضویــت  افتخــار 
ــوردی و  NASA "ســازمان ملــی هوان
ــرد.  ــکا" را از آن خــود ک ــی آمری فضای
همچنــان وفــات مولــوی نیازمحمــد 
کــه فرزنــدی چــون داکتــر محمــد 
ــت  ــا گذاش ــود بج ــازی از خ ــاز نی ای
ــا  ــور و حت ــطح کش ــروز در س ــه ام ک
جهــان اســام مایــۀ افتخــار و مباهــات 

شــد. می با
از طــرف بنیــاد شــهید مســعود بــرروح 
هــردو مرحومــی درود می فرســتیم و بــه 
خانواده هــای معظــم و دوســتان نجیــب 

شــان تســلیت عــرض می داریــم.
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ــاری  ــای ب ــدر از حرف ه ــم چق ــن نمی دان م
ــات و  ــیِن وزارت اطاع ــر پیش ــانی وزی جهـ
ــت  ــرده، درس ــر ک ــته و نش ــه نوش ــگ ک فرهن
ــال و  ــن و س ــه س ــه ب ــا توج ــی ب ــت؛ ول اس
موقعیــِت فرهنگــِی او گمــان نمی کنــم کــه 
اغراق گویــی کــرده باشــد و یــا خواســته باشــد 

ــود.  ــرادی ش ــِی اف ــث بدنام ــه باع ک
شــاید برخی هــا بــه دالیــِل سیاســی و یــا هــم 
از  شــماری  به خاطــر  به ویــژه  و  فرهنگــی 
شــعرهایی کــه آقــای جهانــی نوشــته، زیــاد از 
ــد قبــول کــرد  ــی بای ــد، ول او خوش شــان نیاین
ــی  ــه به آرام ــود ک ــانی ب ــدود کس ــه او از مع ک
ــز  ــی نی ــان آرام ــه هم ــید و ب ــه وزارت رس ب
بــا وجــود این کــه می دانســت کــه رییــس 
جمهــوری از او حمایــت می کنــد، چوکــی 

ــت.  ــرک گف وزارت را ت
ــت از  ــه خواس ــم ک ــی ه ــی وقت ــای جهان آق
ــن کار  ــته یی ای ــا نوش ــرود، ب ــار ب وزارت کن
ــه  ــیار محترمان ــود را بس ــِل خ ــرد و دالی را ک
نوشــت. حــاال نیــز پــس از مدتــی کــه عمــًا 
ــاش  ــته یی ت ــا نوش ــه، ب ــرک گفت وزارت را ت
ــه وزارت  کــرده کــه واقعیت هــای راه یافتــن ب
را در جامعه یــی مثــِل افغانســتان برمــا ســازد. 
نوشــتۀ آقــای جهانــی شــاید از یــک جهــت بــه 
دلیــل ایــن کــه واقعیــِت پارلمــان کشــور بــرای 
بســیاری ها روشــن اســت، حــرِف تازه یــی 
ــِت  ــی از جه ــد، ول ــته باش ــن نداش ــرای گفت ب
ــی  ــای جهان ــه آق ــی ک ــن جزییات ــا ای ــر ب دیگ
ــرای  ــد ب ــک می توان ــدون ش ــرده، ب ــرح ک مط
ــرای  ــم ب ــویی ه ــب و از س ــیاری ها جال بسـ
شــناخت وضعیــِت کشــور مفیــد باشــد. آقــای 
جهانــی در ایــن نوشــته بــه صــورِت واضــح از 
رونــدی ســـخن می گویــد کــه یــک نامزدوزیــر 
مجلــس  اعضــای  رای  می توانــد  چگونــه 

ــه دســت آورد.  ــده گان را ب نماین
ــش  ــا واکن ــوز ب ــا هن ــد ت ــته هرچن ــن نوش ای
مجلــس نماینــده گان روبه رو نشــده و مشــخص 
نیســت کــه ایــن نهــاد در برابــر چنیــن اتهامــی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــی دارد، ام ــه موضع چ
ــد  ــوی می توان ــه نح ــده گان ب ــِی نماین خاموش
مهــر تأییــد بــر آن باشــد. شــاید همــۀ اعضــای 
مجلــس چنیــن نباشــند، کــه بــدون شــک نیــز 
چنیــن هســت، ولــی متأســفانه فضــای موجــود 
در مجلــس چنــان رقــم خــورده کــه فســـاد را 

ــد. ــویق می کن تش
 در ایــن رابطــه بــه چنــد مســالۀ اساســی بایــد 

توجــه کــرد:
نامــزدی  شــرایط  در  کــه  کاســتی هایی   )1
ــاد در  ــود دارد، فس ــی وج ــورای مل ــرای ش ب
ایــن نهــاد را از قبــل آمــاده کــرده اســت. 
ــود  ــرادی خ ــراً اف ــتان اکث ــفانه در افغانس متأس
ــه  ــد ک ــزد می کنن ــی نام ــورای مل ــرای شـ را ب
ــل  ــی را متقب ــای کاِن مال ــد هزینه ه مجبوران
شــوند. وقتــی زمــان مبــارزات انتخاباتــی 
عمــِق  بــه  می تــوان  آن گاه  می رســد،  فــرا 
فاجعــه پــی بــرد. ســتاد اکثــر نامــزدان مجـــلس 
نماینــده گان، بــه محــل بــده بســتان های مالــی 

ــه روزه  ــود. هم ــل می ش ــا تبدی ــان دادن ه و ن
در ایــن ســتادها همچــون رســتورانت ها از 
مــردم پذیرایــی صــورت می گیــرد و بــه بهانــۀ 
ــی رد و  ــای هنگفت ــا پول ه ــا آن ه ــت ب صحب
بــدل می شــود. مــن در انتخابــات گذشــتۀ 
ــا  ــرای برخی ه ــه ب ــودم ک ــاهد ب ــی، ش پارلمان
رفتــن بــه ســتادهای انتخاباتــی و نــان خــوردن 
ــل  ــه تبدی ــک کارِ روزان ــه ی ــن ســتادها ب در ای
ــا یکــی  ــن موضــوع را ب ــی ای ــود. وقت شــده ب
بــه  او  گذاشــتم،  میــان  در  مســـووالن  از 
ســاده گی توضیــح داد کــه بگــذار چهــار 
ــه  ــا ک ــود، این ه ــیر ش ــان س ــر شکم های ش نف
بــدون شــک مجبــور انــد پــول مصــرف کننــد 

ــه شـــورای ملــی برســند. ــا ب ت
2( نقــش حکومــت در گســترش فســاد در 
شــورای ملــی بــه انــدازۀ کافــی برجســته 
رییــس  کــرزی  حامــد  زمــاِن  از  اســت. 
ــروز، کار وزارت  ــه ام ــا ب جمهــوری پیشــین ت
تأمیــن  کنــار  در  افغانســتان  در  پارلمانــی 

ــز  ــا نی ــردِن آن ه ــع ک ــا وکا، تطمی ــه ب رابط
ــان  ــه زم ــاروق وردک ک ــر ف ــوده اســت. مگ ب
ــوان  ــه عن ــرزی ب ــای ک ــان آق ــی در زم طوالن
ــر  ــا در براب ــرد، حت ــی کار می ک ــر پارلمان وزی
چشــم خبرنــگاران حاضــر در برنامه هایــی کــه 
ــد،  ــته می ش ــدوق گذاش ــران صن ــه نامزدوزی ب
ــای  ــی از اعض ــا برخ ــری ب ــال معامله گ در ح
ــاش  ــواره ت ــت هم ــود؟... حکوم ــس نب مجل
ــا  ــده گان ب ــس نماین ــه از مجل ــت ک ــرده اس ک
تمویــل کــردن شــماری از اعضــای مجلــس، به 
ــای  ــد برنامه ه ــت تأیی ــزاری در جه ــوان اب عن
خــود اســتفاده کنـــد. مگــر حکومــت در موارد 
ــا توزیــع پــول در میــان برخــی  بســیار مهــم ب
ــود  ــای خ ــرای برنامه ه ــس، ب ــای مجل از اعض

ــت؟ ــرده اس ــداری نک رای خری
ــز  ــوکان نی ــماری از م ــورد ش برخ  )3
ــان  ــاد در می ــاز فس ــوارد زمینه س ــی م در برخ
اعضــای مجلــس بــوده اســت. برخی هــا بــرای 
انجــام کارهــای غیرقانونی شــان بــه نماینــده گان 
مجلــس مراجعــه می کننــد و بــا پرداخــت 
پــول، از آن هــا می خواهنــد کــه گــره کارشــان 

ــایند. ــت بگش ــا ریاس ــان وزارت ی را در ف
4( منبــع دیگــِر فســاد در مجلــس نماینــده گان 
اســاِس  بــر  نــه  کــه  انــد  نامزدوزیرانــی 
ــر  ــل ب ــی، ب ــی و تخصص ــای علم صاحیت ه
ــه  ــی ب ــی و انتخابات ــهمیه های حزب ــاس س اس
ــه  ــراد ک ــن اف ــوند. ای ــی می ش ــس معرف مجل
ــراد  ــماری از اف ــت ش ــک از حمای ــدون ش ب
قدرتمنــد برخــوردار انــد، می داننــد کــه بــدون 
پرداخــت رشــوه نمی تواننــد کــه رای مجلــس 
ــا  ــل، ب ــن دلی ــه همی ــد و ب ــود کنن را از آِن خ
دعوت از شــماری از اعضـــای مجلــس و دادن 
رشــوه بــه آن هــا، رای شــان را از آِن خــود 

می کننــد.
بــا توجــه بــه چنیــن مــواردی، می تــوان گفــت 
ــرده،  ــرح ک ــی مط ــای جهان ــه را آق ــه آن چ ک
واقعیتــی عینــی از وضعیــِت مجلــس می توانــد 
ــد مرجــع دادخواهــی و  ــی کــه بای باشــد. جای
ــه  ــد، ب ــت باش ــرد حکوم ــر کارک ــارت ب نظ
ــل  ــدان تبدی ــتاِن وجـ ــاد و قبرس ــتگاه فس ایس

ــده اســت!  ش

مجلــس  در  فســاد  دیگــِر  منبــع   )4
كــه  انــد  نامزدوزیرانــی  نماینــده گان 
نــه بــر اســاِس صالحیت هــای علمــی و 
ــهمیه های  ــاس س ــر اس ــل ب ــی، ب تخصص
ــی  ــس معرف ــه مجل ــی ب ــی و انتخابات حزب
ــدون شــک  می شــوند. ایــن افــراد كــه ب
ــد  ــراد قدرتمن ــماری از اف ــت ش از حمای
برخــوردار انــد، می داننــد كــه بــدون 
رای  كــه  نمی تواننــد  رشــوه  پرداخــت 
مجلــس را از آِن خــود كننــد و بــه همیــن 
ــای  ــا دعــوت از شــماری از اعضـ دلیــل، ب
آن هــا،  بــه  رشــوه  دادن  و  مجلــس 

می كننــد. خــود  آِن  از  را  رای شــان 
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فـساد

 

کابــل دیــروز مهمــاِن ســناتوراِن امریکایی یــی بــود کــه بــرای 
مشــاهدۀ وضعیــِت افغانســتان و پاکســتان از نزدیــک و نیــز 
ــی  ــات حاک ــده اند. اطاع ــه ش ــتان وارد منطق ــِم پاکس تفهی
اســت کــه ایــن ســناتوراِن امریکایــی بــه مقامــاِت پاکســتانی  
گفته انــد کــه بایــد بــه حمایــت از تروریســم پایــان دهنــد و 
ــکا برخــوردش  ــه امری ــد، ورن ــر بیاورن در سیاست شــان تغیی

را بــا پاکســتان تغییــر خواهــد داد. 
همچنیــن ایــن ســناتوران در سفرشــان بــه کابــل بــا مقامــاِت 
دولــت وحــدِت ملــی از جملــه ریاســت حکومــِت وحــدت 
ــد.  ــدار کرده ان ــت دی ــن حکوم ــِی ای ــت اجرای ــی و ریاس مل
در ایــن دیدارهــا هــم بــدون شــک توصیه هایــی بــه جانــِب 
ــارزه  ــد مب ــد در رون ــه بای ــت افغانســتان شــده اســت ک دول
ــن  ــی ای ــکل اساس ــا مش ــد. ام ــی کنن ــم آن را عمل باتروریس
ــتان،  ــار پاکس ــود در کن ــی خ ــای غن ــِت آق ــه دول ــت ک اس
ــدل شــده اســت.  ــرای افغانســتان ب ــری ب ــه مشــکِل تازه ت ب
ــز  ــتان مراک ــیاری از تروریس ــود، بس ــده می ش ــه دی چنان ک
امن شــان را در افغانســتان دارنــد و بــا  خیــاِل راحــت 
عملیات های شــان را در کابــل و والیت هــای کشــور ســامان 
می دهنــد. ایــن خــود یــک مشــکِل کان اســت کــه دولــت 
ــا آن مواجــه اســت، امــا همیشــه نمی شــود ایــن کوتاهــی  ب

ــده انگاشــت.  ــت را نادی و غفل
ــی از  ــه یک ــود ب ــی، خ ــای غن ــت آق ــر، دول ــب دیگ از جان
بن بســت هاِی کاِن سیاســی در داخــِل کشــور تبدیــل شــده 
وعده هــا،  در  بی وفایــی  و  بی تعهــدی  چنان کــه  اســت؛ 
ســبب  کــه  توافق نامه هایــی  و  تعهدنامه هــا  پیمان هــا، 
ــروزه آن را در  ــت، ام ــده اس ــت ش ــن دول ــکل گیری ای ش
هــر دو ضلــِع دولــت داری بــا چالــش مواجــه ســاخته اســت. 
ــت  ــم دول ــر دو تی ــۀ ه ــون از بدن ــم، اکن ــه می بینی چنان ک
ــن  ــده و ای ــازه به وجــود آم ــاِف ت ــک ائت ــی، ی وحــدت مل
ــه مــرز ازهم پاشــِی  ــی ب ــِت کنون نشــان می دهــد کــه حکوم

ــت. ــده اس ــک ش ــاد نزدی ــِی اعتم ــی و ازهم پاش سیاس
 از جانــب دیگــر، دولــت آقــای غنــی در روزهــا و هفته هــای 
ــی اســت کــه  ــاِل ســرکوِب معترضان ــه دنب ــر به شــدت ب اخی
اگــر دولتــی فاقــِد چنیــن جریانــی باشــد، طعــم دمکراســی 
نیــز چشــیده نمی شــود. بــه رگبــار بســتِن گروهــِی معترضــان 
کــه بــر اثــر آن شــش ـ هفــت نفــر کشــته شــدند و نیــز بــه 
رگبــار بســتِن خیمــۀ تحصــن کــه بــر اثــر آن  دو نفــر جــان 
باختنــد و بیســت تــِن دیگــر زخــم برداشــتند، همــه نشــانگِر 
ــا روش هــای  آن اســت کــه آقــای غنــی در نظــر دارد کــه ب
ــردم  ــای م ــر ُگرده ه ــتبدادی ب ــی  و اس ــرکوب گرایانۀ نظام س
ســوار شــود. بنابرایــن، پیشــنهاد مــا بــه ســناتوراِن امریکایــی 
ــک  ــکل گیری ی ــع ش ــه مان ــن اســت ک ــکا ای ــِت امری و دول
ــب  ــای رع ــاد فض ــع ایج ــره و مان ــتبدادِی یک َس ــِت اس دول
ــت  ــرار اس ــه ق ــد ک ــور گردن ــاق در کش ــت و اختن و وحش

توســط تیــِم آقــای غنــی اســتوار گــردد.
 امریکایی هــا بایــد درک کننـــد کــه حکومــِت مــورد 
حمایــت آنــان، دمکراســی را در گلــو خفــه کــرده و قصـــد 
ــاق  ــای اختن ــت، فض ــرس و وحش ــاد ت ــا ایج ــه ب دارد ک
ــر  ــم ها ب ــس چش ــا از این پ ــازد ت ــم س ــردم حاک ــر م را ب
ــی  ــر دمکراس ــود. اگ ــته ش ــان بس ــاد و بی عدالتی های ش فس
ــی ســلب  ــای غن ــِت آق ــردم توســط حکوم ــای م و آزادی ه
بــرای  بی آبرویــی  بزرگ تریــن  آن صــورت  در  گــردد، 
ایجــاد  شــعار  بــا  کــه  می گیــرد  شــکل  امریکایی هــا 

ــد.  ــده  بودن ــتان ش ــی وارد افغانس دمکراس
ــتان را  ــد پاکس ــه بای ــی ک ــی همان گونه ی ــناتوران امریکای س
فشــار بدهنــد تــا از حمایــت از تروریســم دســت بردارنــد، 
بایــد حکومــت افغانســتان به خصــوص آقــای غنــی را فشــار 
بدهنــد کــه از قومی ســازِی قــدرت و ایجــاد فضــای اختنــاق 
ــِی  ــکل ارتجاع ــت را از ش ــد و دول ــری کن ــرس جلوگی و ت
ــِل  ــق کام ــا تطبی ــه ت ــمِت آزادی و مدرنیت ــه س ــی ب قبیله ی

ــد. ــداِت سیاســی ســوق ده ــۀ سیاســی و تعه توافق نام
 ســناتوران امریکایــی بایــد دولــت کابــل به خصــوص آقــای 
غنــی را فشـــار بدهنــد کــه دیگــر از میــِل تفنــگ در برابــر 
ــه  ــاِن معترضــان را ب ــد قات ــد و بای معترضــان ســخن نگوی

ــاند. دادگاه بکش
 ایــن اســت وظیفه یــی کــه امریــکا در مــورد دولــِت مــورد 

حمایتــش در افغانســتان دارد!

امریکا
بایدغنیرامتوجهسازد
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سرپرست وزارت دفاع بعد از نشست وزیران دفاع ناتو:

تاختمامسالمخالفانرا
مجبوربهگفتوگومیسازیم
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ــج  ــاع ملــی نتای مســووالن در وزارت دف
ــو در  ــاع نات ــران دف ــر وزی ــت اخی نشس
بروکســل را مثبــت ارزیابــی کــرده و 
تعهــدات  نشســت  ایــن  می گوینــد، 
ــال  ــه دنب ــتان ب ــرای افغانس ــدی را ب ج

ــت. داش
آنــان اعــام کردنــد کــه تــا چهــار ســال 
افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای  آینــده، 
و  شــد  خواهنــد  تجهیــز  بیش تــر 
جــاری،  ســال  ختــم  تــا  برعــاوه، 
ــه حاضــر  ــور ب ــان مســلح را مجب مخالف
ــح  ــای صل ــز گفت وگوه ــه می ــدن ب ش

ــرد. ــم ک خواهی
تعهدات ناتو به افغانستان

ــت وزارت  ــی، سرپرس ــاه بهرام طارق ش
دفــاع ملــی کــه دیــروز در یــک نشســت 
خبــری گــزارش ســفرش از نشســت 
وزیــران دفــاع ناتــو در بروکســل را 
ــو متعهــد  ــه می کــرد، گفــت کــه نات ارای
بــه تمویــل و حمایــت از برنامــۀ چهــار 
ســالۀ آینــدۀ وزارت دفــاع افغانســتان 

ــت. ــده اس ش
ــه 1۵  ــزود ک ــان اف ــی هم چن ــای بهرام آق
ــه  ــد شــدند ک ــو متعه کشــور عضــو نات
شــمار نیروهای شــان را در افغانســتان 
بــه  مشــوره دهی  و  آمــوزش  جهــت 

ــد. ــش دهن ــتان، افزای ــای افغانس نیروه
توافــق  "براســاس  داشــت:  بیــان  او 
ــت  ــی، وضعی ــۀ جهان افغانســتان و جامع
ــدۀ  ــتان در آین ــی افغانس ــای امنیت نیروه

نزدیــک تغییــر فاحــش می کنــد".
ــج  ــرد: "نتای ــد ک ــی تأکی ــرال بهرام جن
مجمــوع  در  بروکســل  کنفرانــس 
و  درازمــدت  تعهــدات  نشــاندهندۀ 
ــت  ــرای دول ــی ب ــۀ جهان ــدار جامع دوام
آنــان  می باشــد،  افغانســتان  مــردم  و 
می داننــد کــه مــردم افغانســتان در خــط 
ــم  ــه تروریس ــارزه علی ــرد و مب ــدم نب مق
ــاد  ــان زی ــل قربانی ــد و متقب ــرار دارن ق
ــۀ  ــل، جامع ــن دلی ــه همی ــد. ب ــده ان ش
جهانــی بــا تائیــد کشــورهای عضــو 
ناتــو، متعهــد بــه حمایــت دوامــدار 
سیاســی و نظامــی دولــت افغانســتان 

شــدند".
تجهیــز و تقویــۀ نیروهــای امنیتــی و 
دفاعــی افغانســتان نیــز شــامل ایــن 
ــاد  ــت و بربنی ــاله اس ــار س ــۀ چه برنام
آینــده  چهارســال  تــا  برنامــه،  ایــن 
ــترش  ــتان گس ــن در افغانس ــاحات ام س

خواهــد یافــت.
بــه گفتــۀ سرپرســت وزارت دفــاع، برای 
نخســتین بار وزرای دفــاع کشــورهای 
عضــو ناتــو، برنامــۀ امنیتــی چهــار ســالۀ 

افغانســتان را مــورد تائیــد قــرار دادنــد.
او افــزود کــه در آینــدۀ نزدیــک راهبــرد 
افغانســتان  قبــال  در  آمریــکا  جدیــد 
و منطقــه روشــن خواهــد شــد کــه 
ــازه  ــرد ت ــرد، رویک ــن راهب ــاس ای براس
در مــورد پناهگاه هــای امــن تروریســتان 
ــورد  ــن م ــد و در ای ــد ش ــاذ خواه اتخ
بــه افغانســتان کمــک بیشــتری صــورت 

ــت. ــد گرف خواه
سرپرســت وزارت دفــاع ملــی هم چنــان 
کنونــی  هواپیماهــای  تعویــض  از 
نیروهــای دفاعــی افغانســتان در اواســط 
ســال جــاری خبــر داد و گفــت کــه 
ــروی  ــدی وارد هوانی ــای جدی هواپیماه

ــد. ــد ش ــتان خواه افغانس
ایــن درحالــی کــه ناتــو در اخیریــن روز 
ــمار  ــه ش ــرد ک ــام ک نشســت خــود اع
ســربازانش را در افغانســتان افزایــش 
ــخص  ــازمان مش ــن س ــا ای ــد، ام می ده
ــه  نکرده اســت کــه چــه تعــداد ســرباز ب

می فرســتد. افغانســتان 
قابــل ذکــر اســت کــه در حــال حاضــر 
ــر  ــرو خارجــی زی ــزار نی ــش از 13 ه بی
ــور  ــتان حض ــو در افغانس ــوکات نات چ
ــوزش و  ــش آم ــر نق ــه بیش ت ــد ک دارن

می باشــند. دارا  را  مشــوره دهی 
فشار بر مخالفان

از  قســمتی  در  بهرامــی  طارق شــاه 
ــم  ــا خت ــه ت ــار داشــت ک ســخنانش اظه
ســال جــاری نیروهــای امنیتــی، مخالفــان 
مســلح را مجبــور بــه حاضــر شــدن بــه 
میــز گفت وگوهــای صلــح خواهنــد 

ــرد. ک
ــه  ــه "دشــمن ب ــزود ک ــی اف ــای بهران آق
اســتراتیژیک  و  کان  اهــداف  کــدام 
نخواهــد رســید و در ختــم امســال، 
ــتم  ــن اس ــه ای ــد ب ــن باورمن ــااهلل م انش
ــان  ــان آن ــه دشــمن افغانســتان و حامی ک
معتقــد بــه ایــن خواهنــد شــد کــه 
راه حــل جنــگ افغانســتان، از لحــاظ 
ــح  نظامــی نیســت، باخــره پروســۀ صل

افغانســتان نتیجــه خواهــد داد".
ــا آنکــه  سرپرســت وزارت دفــاع ملــی ب
نیروهــای  اکنــون  همیــن  می گویــد، 
امنیتــی افغانســتان در 21 والیــت بــا 
گروه هــای مخالــف مســلح درگیــر انــد، 
ــاه  ــه م ــه در س ــد ک ــد می کن ــا تأکی ام
ــی،  ــی و دفاع ــای امنیت ــته، نیروه گذش
اهــداف اســتراتیژیک مخالفــان مســلح را 

ــد. ــاخته ان ــاکام س ن
ــۀ  ــن حمل ــت: "اولی ــی گف ــرال بهرام جن
در  بــود،  بدخشــان  بــاالی  مخالفــان 
ــوالی  ــه ولس ــدند ک ــق ش ــان موف بدخش
ــی اهــداف  زیبــاک را ســقوط دهنــد؛ ول
کان و برنامــۀ کان اســتراتیژیک دشــمن 
ایــن بــود کــه زیبــاک را ســقوط دهنــد، 
ــد و ارتفاعــات  اشکاشــم را ســقوط دهن
شــاه ســلیم را بــا چتــرال وصــل کننــد و 
ــد  ــاز کنن ــاالت را ب ــق راه اکم از آن طری
ــدز،  ــم کن ــی ه ــرق. یعن ــمال ش ــه ش ب
ــت را  ــه والی ــر س ــان ه ــار و بدخش تخ
ــاد  ــی را ایج ــا ناامن ــد و ی ــقوط دهن س

ــد". کنن
او از تعهــد کابــل بــرای شــفافیت بیشــتر 
دفــاع  وزارت  تدارکاتــی  سیســتم  در 
ــن  ــا ای ــه ب ــت ک ــر داد و گف ــی خب مل
اقــدام، مراحــل تصفیــۀ حقــوق ســربازان 

افغانســتان تســهیل می گــردد.

بخشــی از قانــون جرایــم ســایبری و قانــون 
و  بیــان  آزادی  بــرای  افغانســتان  جــزای 
آزادی هــای شــهروندی محدودکننــده اســت.
آزاد  رســانه های  کننــده ی  حمایــت  نــی 
افغانســتان بــه اســنادی دســت یافتــه کــه نشــان 
ــور  ــزای کش ــون ج ــد دوم قان ــد در مجل می ده
ــرأ توســط ریاســت جمهــوری توشــیح  ــه اخی ک
شــده و شــاید تــا اخیــر همیــن هفتــه در جریــدۀ 
ــم  ــه چــاپ برســد، بخــش جرای رسمی کشــور ب

ــت.  ــده اس ــده ش ــایبری گنجانی س
مجیــب خلوتگــر رییــس اجرایــی دفتــر نــی یــا 
افغانســتان،  آزاد  حمایــت کننــده رســانه های 
ــه  ــی ب ــس مطبوعات ــک کنفران ــته در ی روز گذش
خبرنــگاران گفــت: دفتــر نــی پــس از مطالعــه و 
ــن  ــه ای ــن بخــش، ب ــوارد ای ــه روی تمامی م مداق
ــون  ــش قان ــن بخ ــه ای ــت ک ــیده اس ــه رس نتیج

ــد. ــده باش ــدود کنن ــد مح می توان
ــخص  ــًا مش ــون کام ــدف قان ــاور او: ه ــه ب ب
ــه  ــدارد ک ــدف ن ــون ه ــل قان ــن فص ــت، ای نیس
ــن  ــت، ای ــی چیس ــم انترنیت ــورش از جرای منظ
فصــل قانــون واژه گان اختصاصــی چــون تولیــد، 
ــر را  ــوارد دیگ ــه و م ــی ممنوع ــایل تخنیک وس

نمی کنــد. تعریــف 
او گفــت: ایــن بخــش قانــون جــزای افغانســتان 
هــم دسترســی بــه اطاعــات و هــم آزادی بیــان 
ــدادی  ــه تع ــازد؛ نخســت این ک را محــدود می س
ــم  ــدادی ه ــف نشــده اســت، تع از واژگان تعری
می توانــد تفســیر بــردار باشــد و نکاتــی هــم در 
ایــن قانــون خیلــی مبهــم بــوده و معنــی کامــل را 

در خوانــش ابتدایــی نــدارد.
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــاور ن ــد: درُکل ب او می گوی
ــان  ــدف آن و همچن ــون، ه ــش قان ــن بخ در ای
ــد  ــن می توان ــدارد. ای ــود ن ــف واژگان وج تعری
بــرای مجریــان قانــون مشــکات عدیده یــی 
ــد  ــن می توان ــر ای ــرف دیگ ــاورد، از ط ــار بی را ب
بــرای نهاد هــای عدلــی و قضایــی فرصــت آن را 
ــای نظــر خودشــان آن را تفســیر  ــا برمبن دهــد ت

ــد. کنن
خلوتگــر گفــت: در قســمتی از ایــن قانــون گفتــه 
شــده کــه تولیــد، نشــر، پخــش و انتقــال آنچــه 
ــته  ــرم پنداش ــت ج ــن اس ــاق و دی ــاف اخ خ
ــه خاطــر نشــر باشــد و  ــد ب ــر تولی می شــود؛ اگ
ــًا  مــوردی خــاف دیــن و اخــاق باشــد، طبیعت
ــاق  ــاف اخ ــد خ ــر تولی ــا اگ ــت؛ ام ــرم اس ج
ــی  ــتره ی زنده گ ــی در گس ــد؛ ول ــی باش اجتماع
خصوصــی صــورت بگیــرد و بــرای پخــش 
نباشــد، چطــور می توانــد جــرم پنداشــته شــود؟ 
ــرای  ــذار ب ــون گ ــت قان ــه دس ــت ک ــن جاس ای

زنده گــی شــخصی اشــخاص بــاز می شــود.
 بــه گفتــه او: وقتــی از تولید در مــاده ی 877 و از 
وارد کــردن "تجهیــزات الکترونیکــی مخابراتــی و 
ــود  ــاد می ش ــه" ی ــی ممنوع ــوژی معلومات تکنول

ایــن واژگان و عبارت هــا تعریــف نشــده انــد.
ــی  ــه تخنیک ــزار ممنوع ــت: اوالً اب ــر گف خلوتگ
چیســت؟ اگــر هــدف کمــره فیلم بــرداری اســت 
کــه بــرای تولیــد خبــر اســتفاده می شــود و 
ــی  ــواردی غیراخاق ــرای م ــد ب ــان می توان هم زم
ــه  ــد چ ــان تولی ــود، درزم ــتفاده ش ــی اس ودین
راهــکاری وجــود دارد کــه بــرای چــه کاری وارد 
می شــود؟ ایــن جاســت کــه زمینــه دسترســی مــا 
را بــه فــن آوری وابزارهــای فــن آوری کــه زمینــه 
ــازد،  ــم می س ــات را فراه ــه  اطاع ــی ب دسترس

ــد. ــدود می کن مح
ــت،  ــم اس ــم مبه ــاده ی 883 ه ــه او: م ــه گفت  ب
کلماتــی ماننــد: فریبکارانــه، کســب منفعــت 
وغیــره. درحالی کــه عمومــْا اســتفاده از کمپیوتــر 
بخاطــر کســب منفعــت اســت، از ســوی دیگر در 
ادارات معمــوال افــراد متخصــص آی تــی نظــر به 
بعضــی ملحوظــات و پالیســی اداری شــان، بعضــا 
ــاب  ــر و لپ ت ــران کامپیوت ــازهء کارب ــدون اج ب
ــن  ــا ای ــد. ب ــام می دهن ــات را انج ــی تصرف بعض
ترتیــب و برمبنــای ایــن مــاده همــه ی متخصصین 
آی تــی مجــرم شــناخته می شــوند. جــزء پنجــم 
ایــن مــاده هــم گفتــه کــه اســتفاده از اطاعــات 
ــرم  ــران ج ــر دیگ ــتم کمپیوت ــه از سیس ــا برنام ی
ــگ و  ــدازه گن ــن ان ــه ای ــون ب ــن قان ــت، ای اس

مبهــم اســت.
او فــزود: مــادۀ 888 می  گویــد شــخصی کــه 
به صــورت غیرقانونــی نســبت بــه سیســتم، 
برنامــه یــا اطاعــات ســری دســت یابــد، 
می شــود،  شــناخته  ملــی  جنایــت  مرتکــب 
اصــواًل هــر کمپیوتــر و وســایل مخابراتــی 
ــری  ــب س ــله مطال ــک سلس ــمند دارای ی هوش
به وســیله ی دارنــدگان آن می باشــد. چگونــه 
شــده  ذکــر  درینجــا  خیانت ملــی  برچســب 

ــت؟ اس
وی همچنــان گفــت: ایــن مــاده بــدون تفکیــک 
کمپیوترهــای دولتــی و شــخصی به گونــه ی عــام 
ــخصی  ــاالی هرش ــی را ب ــت مل ــب خیان برچس
کــه بــه محتویــات ســری یــک کمپیوتــر دســت 
ــره ی  ــد درفق ــرده اســت. هرچن ــد، حکــم ک میاب
)2( اطاعــات ســری را تعریــف کــرده کــه 
ــی،  ــت مل ــه حاکمی ــوط ب ــرار مرب ــارت از اس عب
ــا  ــت؛ ام ــی اس ــت مل ــا امنی ــی ی ــت ارض تمامی
ــای  ــک کمپیوتره ــدم تفکی ــر ع ــر س ــکل ب مش

ــت. ــاده اس ــن م ــی درای ــخصی و دولت ش
بــه بــاور او: مــادۀ 889 کلمــۀ دولــت را عــام ذکر 
ــه نمایندگــی  ــد: شــخصی کــه ب کــرده و می گوی
از دولــت یــا گروهــی ســازمان یافتــه غیردولتــی 
ــازات  ــدازد، مج ــایبری را راه می ان ــات س حم

می گــردد. 
را  دولــت  مــاده  درایــن  گفــت:   خلوتگــر 
ــت؟  ــدام دول ــه ک ــت ک ــاخته اس ــخص نس مش
ــت  ــی از دول ــه نمایندگ ــد: ب ــه می ش ــد گفت بای
ــی و  ــت بیرون ــک دول ــه تحری ــا ب ــی. وی بیرون

گروهــی غیردولــت.
فکــر  اســتخبارات  کارمنــد  یــک  افــزود:  او 
ــبکه  ــه ش ــط ب ــخص مرتب ــک ش ــه ی ــد ک می کن
ــر مجــاز وارد  ــه صــورت غی ــی اســت و ب حقان
کمپیوتــر ایــن شــخص می شــود، آیــا ایــن فــرد 
کــه از طــرف دولــت وظیفــه دارد، مرتکــب جــرم 

شــده اســت؟
مــادۀ 891 در  نــی گفــت:  اجرایــی  رییــس 
بوســیله  کــه  فقــره ی 1 می گویــد شــخصی 
ــات  ــی موضوع ــا مخابرات ــری ی ــتم کمپیوت سیس
غیراخاقــی یاغیراســامی را تولید،ارســال .... بــه 
حبــس قصیــر محکــوم می شــود. بعــد در فقــره ی 
دوم ایــن مــاده موضوعــات غیراخاقــی تعریــف 
غیراســامی تعریف  موضوعــات  امــا  شــده؛ 
نشــده، حــاال پرســش به میــان میایدکــه چــه چیــز 

اسامی اســت؟ چیزغیــر  اســامی وچه 
اوگفــت: در گســترۀ افغانســتان بســا تعریفــی از 
مســایل اســامی وجــود دارد، داعــش از اســام 
ــری  ــف دیگ ــب تعری ــف دارد و طال ــک تعری ی

دارد؛  تعریــف دیگــری  اســام  دارد، حــزب 
ــام  ــه اس ــد ک ــخص می ش ــد مش ــن بای بنابرای
ــف  ــام تعری ــا اس ــت ی ــتان اس ــت افغانس دول

ــش. ــا داع ــب وی طال
ــا  ــا صــوت ی ــم ی ــادۀ 892 نشــر فل  او گفــت: م
ــت  ــدون رضای ــر خصوصــی دیگــران را ب تصوی
ــورت  ــت. در این ص ــته اس ــرم پنداش ــان ج ایش
تبهــکاران و  اکثــر  مســتند ســازی جنایــات 
ــای  ــی برمبن ــای تحقیق ــر برنامه ه ــان و نش جانی
ــان  ــود وایش ــته می ش ــرم پنداش ــون ج ــن قان ای
مصونیــت می یابنــد  ایــن مــاده گزارشــگری 

ــت. ــته اس ــرم پنداش ــی را مج تحقیق
ــه  ــادۀ 894  گفت ــزود: م ــی اف ــی ن ــس اجرای  ریی
کــه بــه تعصبــات قومــی، مذهبــی، دینــی، لســانی 
ــم  ــه مبه ــه گون ــود و ب ــه نش ــمتی پرادخت یاس
عاملیــن آنــرا مجــرم پنداشــته اســت، حــاال 
ــی،  ــوان تعصــب لســانی، دین ــزی را میت چــه چی
ــا ســمتی عنــوان کــرد؟ دراینجــا هیــچ ذکــری  ی

ــت. ــده اس ــل نیام بعم
ــد  ــت می توان ــادۀ 902 دول ــای م ــت: برمبن او گف
هــر نهــاد، موسســه و رســانه را زیــر نــام ناقــض 
ایــن قانــون بــه بهانــه تعصبــات زبانــی یا ســمتی 
ــت  ــه حال ــال ب ــج س ــا پن ــال ت ــی از یکس و قوم
بــه  مــاده  درایــن  همچنــان  درآورد.  تعلیــق 
صراحــت گفتــه کــه دولــت درصــورت ارتــکاب 
یکــی از اعمــال خــاف ایــن قانــون دو شــخص 

را مجــازات می کنــد.
 خلوتگــر گفــت: مــادۀ 903 تحــت عنــوان 
ــایبری،  ــم س ــی جرای ــب عدل ــت از تعقی معافی
انتقــاد افــراد را بــا رعایــت احــکام قانــون 
ــاف  ــی مع ــب عدل ــی ازتعقی ــانه های همگان رس
ــر  ــد دربراب ــاده نمی توان ــن م ــا ای ــته؛ ام پنداش
ماده هــای چنــد پهلــوی ســابق الذکــر ایســتادگی 

ــد. کن
ــد  ــد می کن ــای تاکی ــک ج ــی در ی ــزود: یعن اواف
ــزار  ــا 200 ه ــزار ت ــت و از 60 ه ــرم اس ــه ج ک
ــل  ــر وطوی ــس قصی ــی جریمــه شــوند، حب افغان
پنداشــته  ملــی  خیانــت  و  باشــند  داشــته 
ــک  ــیار کوچ ــاده بس ــک م ــا ی ــد ب ــود، بع می ش

ــاورد. ــل می ــک دلی ی
فرهنــگ،  اطاعــات  وزارت  وی:  گفتــه  بــه 
ــی  ــاع، یک ــی و وزارت دف ــت مل ــت امنی ریاس
ــد،  ــه در نظــر دارن ــرده ک ــاد اعــام ک ــن نه از ای
ــت افغانســتان  ــن مســلح دول ســایت های مخالفی
ــد، بســته کــردن ســایت هــای تبلیغاتــی  را ببندن
ــا  ــا آی ــن مســلح کار پســندیده اســت؛ ام مخالفی
حکومــت افغانســتان توانایــی ایــن را دارد کــه در 
فیس بــوک تنهــا صفحــه طالبــان را ببنــد و یــا در 

ــد؟ ــایت داعــش را ببن ــت س انترنی
مجیــب خلوتگــر همچنــان گفــت: چــه ضمانتــی 
وجــود دارد تــا حکومــت بــا ایــن صاحیتــی کــه 
برایــش داده می شــود، ســایت مخالفیــن سیاســی 
خــود را نبنــدد و مخالفیــن خــود را زندانــی 

نمی ســازد؟ 
گفتــه می شــود کــه ایــن بخــش یــا فصــل قانــون 
ــاده  ــاده دارد و از م ــه 26 م جــزای افغانســتان ک
87۵ شــروع تــا 900 قانــون جــزا کــه کتــاب دوم 
ــان را  ــد، آزادی بی ــرد، می توان ــر می گی آن را در ب
صدمــه بزنــد و خــاف مــاده ۵0 قانــون اساســی 

بنــد دوم اســت.

نـــی:
قانـونجدیدجزایافغـانستاندستـرسی

بهاطـالعاتوآزادیبیـانرامحدودمـیسازد

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری 

ACKU



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2055   چها رشنبه     14 سرطا ن  /   تیر        y    1396   11 شوا ل    y 1438  5 جو ال ی    42017 www.mandegardaily.com

سفر به چترال 
در زمـان مقاومـت ملـی، در سـال 1376 خورشـیدی، بـه مـدِت کوتاهی 
بـرای دیـدن خانـواده بـه کابل آمـدم؛ طالبان راه شـمالی را مسـدود کرده 
بودنـد و مـن بـه علـِت بنـدش راه، یک  مـاه در کابـل مانـدم. در خانـۀ 
ُخسـرم، قاضـی محمدعظیـم، بودوباش داشـتم. روزی دروازه زده شـد و 

گفتنـد کـه کسـی تـو را کار دارد.
تعجـب کـردم؛ زیـرا مـن مخفیانـه بـه کابـل آمـده بـودم و هیچ  کـس از 
خویشـاوندان از آمدنـم بـه کابـل آگاه نبـود. پرسـیدم کـی اسـت. گفتنـد 

شـخصی بـه  نـام دادخدا.
بیـرون شـدم و بـا چهره یـی آشـنا روبـه رو گشـتم؛ کسـی کـه قبـًا در 
شـرکت هوایـی آریانـا وظیفـه داشـت. بعـد از سـام وعلیک بـه خانـه 

دعوتـش کـردم، نپذیرفـت و گفـت کار دارم و فـردا بـاز می آیـم.
دادخـدا گفـت: آمرصاحب از خودت خواسـته که رحیـم رفعت، ترجمان 
ببـرک  کارمـل و داکتر نجیب اهلل رؤسـای جمهورِ گذشـتۀ افغانسـتان را به 

پنجشـیر انتقال دهی؛ کاری بسـیار مهم اسـت. 
بـا رحیـم رفعت شـناخت قبلی داشـتم، شـب خانـه اش رفتـم و موضوع 

را بـا ایشـان مطـرح کردم.
رفعـت گفـت: مـن یـک سلسـله اسـناد مهـم بـا خـود دارم، آن هـا را بـه 
خـودت تسـلیم می کنـم، شـاید رفتـِن مـن آن  قـدر مهـم نباشـد، و دیگر 
این کـه مـن تـازه به حیـث ترجمـان رییـس صلیـِب سـرخ تعیین شـده ام، 
اگـر در پنجشـیر دیـر بمانـم، وظیفـۀ خـود را از دسـت می دهـم. یـادت 
باشـد اسـنادی کـه مـن بـه تـو می دهم، مسـتقیم بـه آمرصاحـب بدهی و 

در راه اسـناد را طالبـان از نـزدت نگیرنـد. 
بـه رفعـت گفتم: شـخص ارتباطی یـی که  آمـده، می  گوید رفتـِن خودت 

بسـیار ضرور اسـت؛ شخص آمرصاحب شـما را کار دارد.
رفعت گفت: فردا بعد از مشوره با خانواده، گپ می زنیم.

رحیـم رفعـت تـازه زِن دوم گرفته بـود، زن اول و فرزندانش سـال ها بود 
که بیـرون از کشـور زنده گـی می کردند.

فـردای آن روز، خانـه اش رفتم. او بعد از تشـریح وضعیـِت جبهات که در 
آن روزهـا جنگ هـای سـختی بین طالبـان و نیروهای احمدشـاه مسـعود 
در شـمال کابـل جریـان داشـت، گفـت: موترهـای صلیب  سـرخ هر روز 
مـرده می آورنـد، بعـد گفت کـه من تصمیِم خـود را گرفتـه  ام و فردا بخیر 
می رویـم. یکـی از آرزوهـای دیرینـم، همراهی با احمدشـاه مسـعود مردِ 
بـزرگ تاریـخ افغانسـتان بـود، حـال همیـن فرصت فـرا رسـیده، صلیب 
 سـرخ و معـاش بلنـدش بـه من مهـم نیسـت، بلکه دیـدار مسـعود برایم 

باارزش اسـت!
بـه تاریخ 12 سـرطان 1376 خورشـیدی، از کابل همراه بـا رحیم رفعت، 
و بـا گرفتـن تعدادی از اوراق و کتاب ها، جانب پشـاور پاکسـتان حرکت 
کردیـم. ابتـدا بـه منطقۀ پـل محمودخان رفتیـم و در آن جا بعد از تاشـی 
بدنـی توسـط طالبـان، بـه موترهـای ننگرهار سـوار شـدیم. بعـد از چند 
سـاعت حرکـت، بـه پشـاور رسـیدیم و در هوتلی شـب را گذشـتانده و 
فـردای آن در جسـت وجوی موترهـای چتـرال شـدیم، تـا از آن طریـق با 

گذشـتن از بدخشـان، وارد درۀ پنجشـیر شویم.
در پشـاور پاکسـتان بـه جسـت وجوی تلیفون  خانـه بودیـم تا بـا بیرون از 
افغانسـتان تمـاس بگیریـم که آقـای حمید حامـی قـاری زاده را دیدیم. او 
بعدهـا رییـس دفتر معـاون اوِل رییس جمهـور کرزیـ  احمدضیا مسـعود 
ـ شـد. قـاری زاده اصـرار کـرد که به منزل  شـان برویـم؛ اما ما وقـِت رفتن 

به جایی را نداشـتیم. 
رحیـم رفعـت آدمـی خوش قلـب، سـاده و صـادق بـود کـه فکـر می کرد 
در  دارنـد؛  دوسـت  را  مسـعود  احمدشـاه  او  ماننـِد  نیـز  پاکسـتانی ها 
افغانسـتان  از  بیـرون  خـود در  اوالدِ  بـا زن و  زمانـی کـه  تلیفون  خانـه 
صحبـت می کـرد، بـه آن ها گفـت: "مـرا آمرصاحب به پنجشـیر خواسـته 
و بخیـر فـردا پنجشـیر مـی روم". زمانی کـه از تلیفون خانه بیرون شـد، به 
رفعت گفتم: بسـیار اشـتباه کردی، چرا نام مسـعود و پنجشـیر را گرفتی، 
در این جـا آی  اس  آی حاکـم اسـت، حتمـًا ما زیـِر تعقیب قـرار می گیریم. 
رفعـت بسـیار وارخطـا شـد و بـا سـرعت، هر دو آن جـا را تـرک کردیم.
بـه هوتـل رفتیـم. یـک نفـر از دوسـتان من، بـه هوتـل آمد و گفـت: اگر 
شـما یـک روزِ دیگـر در این هوتـل بودوباش کنید، اسـتخبارات شـما را 
گرفتـار می کنـد. بسـیار ناراحـت شـدیم و بـار و بسـترۀ خـود را گرفتـه، 
راهـی خانـۀ خالـه ام کـه در آن نزدیکی هـا بـود، شـده و شـب را بـدون 
دغدغـه در آن جـا گذشـتاندیم. صبـِح وقت نیز به سـمِت چتـرال حرکت 
کردیـم. بعـد از گذشـت حـدود ده سـاعت، درۀ چتـرال را طـی کردیم و 

وقتـی بـه شاه سـلیم رسـیدیم، بـه وسـیلۀ اسـپ   راه را پیمودیم.

پاره اهی ویپستهبخشسیونهــم
خاطراتیازرحمتاهللبیگانه

ــی و  ــرد اخاق ــک رویک ــوان ی ــه عن ــت ب عصبی
ــف را  ــِب مختل ــروان مذاه ــوام و پی ــاری، اق رفت
ــار  ــداری گرفت در حصــارِ خودخواهــی و خودپن
کــرده و فرصــت هــر نــوع آمیــزِش برون قومــی 
ــی را از آن هــا ســلب کــرده اســت.  و برون مذهب
ــاوندِی  ــدۀ خویش ــه پدی ــت ک ــن رو اس از همی
فراقومــی در افغانســتان به نــدرت بــه چشــم 
می خــورد.  ایــن پدیــده از همــان آواِن طفولیــت 
ــورت  ــه در ص ــده ک ــی گردی ــد تربیت وارد فراین
فراینــد  در  جــدی  تحــوالِت  وقــوع  عــدم 
زنده گــی، تــا واپســین لحظه هــای زنده گــی 
ــت  ــد. عصبی ــی می کن ــود را همراه ــِن خ حاملی
کــه از آن بــه نــامِ تعصــب نیــز ســخن مــی رود، 
گفتــه  روانــی  عارضــۀ  یــک  حقیقیــت  در 
ــر  ــزون ب می شــود کــه تســری آن در جامعــه، اف
ــای  ــی، هزینه ه ــعۀ اجتماع ــد توس ــف رون توق
ســنگینی را در ابعــاد و اشــکال مختلــف بــر 
جامعــه تحمیــل کــرده و شــکاف های اجتماعــی 
ــی  ــۀ روان ــن عارض ــازد. ای ــر می س را ترمیم ناپذی
ــرایط و  ــه ش ــر این ک ــت مگ ــان نیس ــل درم قاب
ــده  ــول گردی ــار تح ــری دچ ــاِت جامعه پذی الزام
و میکانیســم های آموزشــی و تربیتــی بازتعریــف 

ــردد.  گ
راهکارها 

ــد  ــد، فراین ــه آم ــه گفت ــه ک ــه آن چ ــه ب ــا توج ب
پُرچالــش جامعه پذیــری در افغانســتان ســبب 
گردیــده اســت کــه تفکــر و تدبیــر بــرای 
همدیگرپذیــری و همگرایــی ناشــکفته باقــی 
ــده و شــرایط شــکوفایی و توســعۀ اجتمــای  مان
ــد، بازتولیــد  فراهــم نگــردد. محصــول ایــن رون
نســل های اغلــب متعصــب اســت کــه عصبیــت 
متفــاوت  ابعــاد  و  اشــکال  در  را  تبعیــض  و 
ــراث گذاشــته و  ــه می ــد از خــود ب ــه نســِل بع ب
بــه همیــن دلیــل میکانیســم ها و کانون هــای 
جامعه پذیــری دســت ناخورده باقــی می مانــد. 
هرچنــد کــه در روزگار مــا، گســترش امکانــات 
و صنعــِت ارتباطــات جهــاِن از هــم بریــده 
را به هــم متصــل کــرده و ایــن اتصــال بــر 
اثــر  به شــدت  نیــز  جامعه پذیــری  فراینــد 
گذاشــته اســت، امــا به رغــم ایــن تحــوالت 
ــتان  ــری در افغانس ــد جامعه پذی ــگرف، فراین ش
و  نگردیــده  جــدی  تحــول  دســت خوش 
پنداره هــای  و  انگاره هــا  از  آن  تولیــداِت 
ــت. از  ــده اس ــاک نگردی ــض پ ــب و تبعی تعص
همیــن رو شــخصیت و الگوهــای رفتــارِی اطفــال 
و جوانــان ایــن جامعــه در چارچــوِب ارزش هــا 
ــد  ــه فراین ــد ک ــکل می گیرن ــی ش و فضیلت های
تکاملــی آن نمی توانــد اســباب خویشــاوندِی 
ملــی را فراهــم کــرده و دیواره هــای عایــِق 

ــه  ــا توج ــذا ب ــد. ل ــور نمای ــل عب ــی را قاب قوم
ــد  ــل می توان ــن واقعیــت، رویکردهــای ذی ــه ای ب
ایــن  تعدیل کننــدۀ  راهکارهــای  عنــوان  بــه 
شــرایط  خلــق  بــا  و  رفتــه  بــه کار  فراینــد 
جدیــد جامعه پذیــری موافــق بــا روحیــه و 
ــات  ــن ثب ــه تأمی ــوف ب ــی و معط ــای مل آرزوه
ــرای  ــر ب ــای بهت ــی، زمینه ه ــاوندی مل و خویش
ــردد.  ــم گ ــی فراه ــتانه و فراقوم همزیســتِی دوس

بازنگری استراتژی آموزشی 

فراینــد آمــوزش در افغانســتان از کمبودهــا و 
ــوای  ــرد. محت ــج می ب ــراوان رن ــانی های ف پریش
ــی  ــاب آموزش ــِد نص ــوده و ناکارآم ــر، فرس فقی
همــراه بــا شــکل غیرمعیــاری آن و اســباب 
ــت  ــده اس ــبب گردی ــد، س ــن فراین ــِب ای نامناس
کــه چرخــۀ تولیــد دانــش در ایــن کشــور 
ــردم و  ــی م ــاِت زنده گ ــده و اساس ــف مان متوق
ــی  ــام سیاس ــاری نظ ــری و رفت ــیرازه های فک ش
دچــار تغییــر و تحــول نگــردد. فرامــوش نکنیــم 
ــه  ــک جامع ــِی ی ــری و فرهنگ ــت فک ــه ظرفی ک
ــام  ــدی نظ ــت و کارآم ــا ظرفی ــتقیم ب ــۀ مس رابط
آموزشــی و ســامانه های تولیــد فکــری دارد. 
امــا بــرای عبــور از ایــن وضعیــت و بــه منظــور 
ایجــاد شــرایط مناســب بــرای شــکوفایی و 

نســل جــوان معطــوف  اســتعداد  بالنده گــی 
بــه حرکــت درآوردِن چرخــۀ تولیــد فکــر و 
ــش، اســتراتژی آموزشــی و نصــاب تعلیمــی  دان
بایــد مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه، بــا تعریــف و 
تدویــن نصــاب مناســب آموزشــی و غنی ســازی 
ــد  ــد آموزشــی بای ــوای آن، سیاســت هدفمن مخت
ــد فکــر  ــد چرخــۀ تولی ــا بتوان ــردد ت ــف گ تعری
و اندیشــه را در جامعــه بــه چرخــش درآورده و 
امکانــات نجــات از فقــر اندیشــه را فراهــم نماید. 
ــا  ــود نه تنه ــته و موج ــِی گذش ــت آموزش سیاس
کــه شــرایط و امکانــاِت تولیــد دانــش و اندیشــه 
را فراهــم نکــرده اســت، بلکــه بــا رویکــرد 
جاهانــه و طفانــه عــاوه بــر ترویــج خشــونت، 
ــی  ــانی های مل ــتیزی و پریش ــل همدیگرس عوام
را تقویــت بخشــیده کــه خــود بــه یــک بحــراِن 
ــار  ــت. مه ــده اس ــل گردی ــه تبدی ــیار پُرهزین بس
ــه  ــر این ک ــت مگ ــر نیس ــران امکان پذی ــن بح ای
ــر  ــای معاص ــر نیازه ــی ب ــۀ مبتن ــِت عالمان سیاس
آموزشــی، جایگزیــن سیاســِت موجــود آموزشــی 
شــده و نصــاب جدیــد آموزشــی معرفــی گــردد. 
ــب و  ــن مکات ــوق بشــر در مضامی ــدن حق گنجان

ــدارس م
ــری،  ــوق بش ــای حق ــری آموزه ه ــم و فراگی فه
امــروز بــه یــک نیــاز مبــرم بــرای جامعــۀ بشــری 
تبدیــل شــده اســت. آگاهــی بــه اصــول و مبانــی 
ایــن آموزه هــا، عــاوه بــر این کــه فهــم الزمــات 
شــهروندی و فهــم حقــوِق خــودی را امکان پذیــر 
می ســازد، شــناخت مرزهــای رفتــاری بــا دیگران 
را نیــز ممکــن می ســازد. در افغانســتان علی رغــم 
ــت  ــر فعالی ــه از عم ــک ده ــتر از ی ــه بیش این ک
ــا  کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر می گــذرد، ام
حقــوق بشــر در ایــن کشــور هنــوز پدیــدۀ غریب 
ــۀ  ــدات آن در چهارچوب ــه اســت و معاه و بیگان
ــات سیاســی محصــور  ــس رســمی و تعارف مجال
ــر و  ــوق بش ــج حق ــغ و تروی ــت. تبلی ــده اس مان
شــهروندان  عملــی  زنده گــی  در  آن  تجربــۀ 
امکان پذیــر نمی گــردد مگــر این کــه شــرایط 
فهــم و درِک آن از مجــاری مختلــف بــرای 
ــات و  ــردد و الزام ــم گ ــور فراه ــهروندان کش ش
ــف  ــرای آن تعری ــز ب ــی نی ــای حقوق مکلفیت ه
ــی از  ــری، بخش ــوق بش ــای حق ــود. آموزه ه ش
فضیلت هــای دموکراســی می باشــد کــه فهــم 
امکان پذیــر  نیــز  را  دموکراســی  تحقــق  آن، 
ــن رو مهــار خشــونت، توســعۀ  می ســازد. از همی
ــغ و  ــی، تبلی ــۀ مدن ــق جامع ــی و تحق دموکراس
ترویــج فرهنــگ شــهروندی زمانــی ممکــن 
ــه  ــری ب ــوق بش ــای حق ــه آموزه ه ــردد ک می گ
ــاب  ــده وارد نص ــد و تعریف ش ــورِت هدفمن ص
آموزشــی مکاتــب و مــدارس گردیــده و از دایــرۀ 

ــد. ــرون آی شــعارهای سیاســی بی

افغانستان 
و چالش های جامعه پذیری

هادی میـران  ///////////////  بخش سوم

در افغانستان علی رغم 
این که بیشتر از یک 
دهه از عمر فعالیت 

کمیسیون مستقل حقوق 
بشر می گذرد، اما حقوق 
بشر در این کشور هنوز 
پدیدۀ غریب و بیگانه 
است و معاهدات آن 
در چهارچوبۀ مجالس 

رسمی و تعارفات سیاسی 
محصور مانده است. 
تبلیغ و ترویج حقوق 
بشر و تجربۀ آن در 

زنده گی عملی شهروندان 
امکان پذیر نمی گردد 

مگر این که شرایط فهم و 
درِک آن از مجاری مختلف 

برای شهروندان کشور 
فراهم گردد و الزامات و 
مکلفیت های حقوقی نیز 

برای آن تعریف شود 
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حجت اهلل مهدوی
نفی  کلی  به  بیگانه گان  حقوقی  باستان شخصیت  دوران  در 
محروم  آن جوامع  در  ابتدایی ترین حقوق  از  آنان  و  می شد 
بودند. به عنوان مثال: یک خارجی حق ازدواج در سرزمین 
یا حق  اموال شود و  مالک  نمی توانست  نداشته و  را  بیگانه 
مراجعه به دادگاه جهت جبران خساراتی که متحمل می شد 
را نداشت و به طور کلی رفتار با آنان شبیه رفتار با برده گان 
بوده است. بیگانگان فقط به دو طریق امکان ارتباط با افراد 
یک سرزمین را داشته اند: یکی، از طریق عهدنامه های منعقده 
بین دولت ها و دیگر، از طریق مهمان نوازی؛ به این معنی که 
حمایت و مراقبت از بیگانه به عهدۀ میزبان بوده و در حقیقت 
هیچ گونه حمایت قانونی وجود نداشت و حمایت صرفًا جنبۀ 
فردی داشت. در این مقاله به بررسی این حقوق در برخی از 

کشورهای جهان )در دوران گذشته( پرداخته می شود: 

روم باستان: در حقوق روم، بیگانه گان خارج از حد و مرز 
تا  داشتند  تمایل  بیشتر  قانون محسوب می شدند و رومی ها 
ملل اجنبی را تحت سلطۀ امپراتوری خود درآورند و کمتر 
در صدد نابودی آن ها بودند. آنان تدریجًا توسط معاهدات، 
رسمیت  به  مسالۀ  که  شدند  قایل  بیگانه گان  برای  حقوقی 
شناختِن مصونیت فرستاده گان، از جملۀ آن حقوق بوده است. 
مختلف  جمهوری های  از  که  کشور  این  در  باستان:  یونان 
دیگر  جمهوری  در  جمهوری  هر  اهالی  بود،  شده  تشکیل 
بیگانه تلقی می شده اند. با این وصف، بر اثر ازدیاد دادوستد 
پدید  آن ها  میان  گوناگون  حقوقی  روابط  جمهوری ها،  میان 
قالب  در  بیگانه گان  حقوق  تعیین  اساس،  این  بر  و  آمده 
معاهدات در هر جمهوری الزم بود و اشتراک زبان و فرهنگ، 

عامل موثری در انعقاد این معاهدات بوده است. 
هندوستان: اگر به تاریخ وضعیتی که اتباع بیگانه در ممالک 
قدیم داشته اند مراجعه کنیم، معلوم می شود که وضعیت آنان 
در بیِن مللی که اساس تشکیات آن متکی به سنت بوده، به 
بین مللی داشته اند  بوده که در  از وضعیتی  مراتب سخت تر 
که اصول سیاست آن ها مبتنی بر جهان گیری و تجارت بوده 
است. در هیأت های جامعه که صرفًا مطیع عقاید مذهبی بوده 
و عقاید مزبور در آن ملت ها به نحو مطلق حکومت می کرد، 
اصل کلی عبارت بود از این که فرد خارجی، موجودی ناپاک 
است.  بشریت  حقوق  از  محروم  لذا  و  مذهب  از  خارج  و 
چنان که در هندوستان، قانون »مانو« )Manou( بین »برهمن« 
)Brahmane( و »سوترا« )Soutra( فرق کلی می گذاشت. 
چه برهمن، فاتح و صاحب اختیار بوده در حالی که سوترا 
ناپاکی بود  به عبارت دیگر، موجود  مغلوب و اسیر و عبد. 
که نمی توانست با طبقۀ برهمن رابطۀ خانواده گی و یا حقوقی 
از  پست تر  که  داشت  وجود  دیگری  طبقۀ  حتا  و  کند  پیدا 
 )Paria( »پاریا« از طبقۀ  بود  بود و آن عبارت  طبقۀ سوترا 
طبقۀ  داخل  به سمت غامی  حتا  نداشتند  آن حق  افراد  که 

برهمن گردند. 
رؤسای  دست  در  سلطنتی  قدرت  که  مادام  مصر  در  مصر: 
با آن ها معاملۀ  مذهب بود، خارجی ها طرف بغض بودند و 
سختی به عمل می آمد. چه مصری ها خود را مأمور تسخیر 
دنیا دانسته و تصور می کردند که بایستی احکام غضب الهی 
و  نجس  موجودات  به  نسبت  یعنی  خارجی ها  به  نسبت  را 
هرم های  از  یکی  در  چنان که  نمایند.  اجرا  مذهب  از  خارج 
بزرگ مصر عبارت ذیل منقوش است: در ساختمان این گنبد 
یک نفر هم از اهالی مملکت شرکت ننموده است؛ یعنی تمام 

کارگران و زحمت کشان آن، اجانب بوده اند. 

ملت یهود نیز که بر طبق اصول مذهبی، خود را قوم برگزیدۀ 
مراوده  اجانب  با  نبودند  مجاز  می دانستند،  محسوب  خدا 
نمایند. قتل عامی که یهود در فلسطین در قرون گذشته برای 
است.  تاریخ  ضبط  نموده اند،  اجانب  با  تماس  از  اجتناب 
اگرچه در قوانین موسوی احکام رأفت آمیز نسبت به اجانب 
موجود است، چنان که در مجازات بین یهود و خارجی فرقی 
برای  بود،  مذهبی  تحصن  محل  که  معابد  دروازۀ  و  نبوده 
سیاسی،  نقطه نظر  از  ولی  است.  نمی شده  بسته  نیز  اجانب 
یهودیان برتری بنی اسراییل و پستی اجانب را امری مسلم 

به شمار می آوردند. 

فلسفۀ آفرینش
فاسـفه و اندیشـمندان در مورد چیستی فلسـفه، دیدگاه های 
متفاوتـی مطـرح کرده انـد. امـا در این جـا منظـور از فلسـفه 
همـان غایـت و مقصد کارهاسـت. متکلمیِن اسـامی اعم از 
اشـاعره و معتزلـه، هـدف خلقِت بشـر را توقیفـی خوانده اند 
و بدیـن باورنـد کـه خداوند فلسـفه و هدِف خلقِت بشـر را 
در قرآن کریـم بـه گونـۀ روشـن بیان نمـوده و ساخت وسـازِ 
هـر نـوع فلسـفۀ غیرقرآنـی برای خلقِت بشـر بیهوده اسـت.

زیبایـی،  عبـادت،  چـون  هدف هایـی  اندیشـمندان  ایـن 
از  گذشـته  را  و...  زمیـن  ساخت وسـاز  امانـت،  حمـل 
تحدیدهـای مفهومـی و دایـرۀ شـموِل آن هـا بـرای خلقـت 
بُعـد  بـر  تشـریعی،  بُعـد  از  بیـش  کـه  برشـمرده اند  بشـر، 
تکوینـِی انسـان تعلـق گرفته اسـت. به بـاور فکرت، فلسـفۀ 
خلقـِت بشـر بـدون فهـم و درک ماهیـِت او ممکن نیسـت. 
اندیشـمندان انسـان را حقیقـِت واحـد و دارای وجوهـات، 
فصل هـا و "امکانـات" متعددی دانسـته اند که هنـوز تعریف 

روشـنی از آن در دسـترس نیسـت.
فیلسـوف  او  می خوانـد.  ناطـق  حیـوان  را  انسـان  ارسـطو 
عقل گراسـت و بیشـتر بـر بُعـد اندیشـه ورِی انسـان تأکیـد 
دارد. قـرآن کریـم انسـان را گوناگـون تعریـف کرده اسـت. 
برخـی انسـان را موجودی زشـت می خوانند. انسـان بالذات 
موقع شناسـی  آن  کاربسـِت  امـا  نیسـت،  زشـت  موجـود 

می خواهـد کـه تمامـی مـردم بـدان آگاهـی ندارنـد.
فاسـفۀ جدیـد انسـان را حیوانـی صنعت گـر گفته انـد. ایـن 
تعریـف از انسـان، ناظر بر بُعد خاقیِت اوسـت.  شـوپنهاور 
انسـان را حیوانـی متافیزیـک می نامـد؛ حیوانـی کـه دروِن او 
بـه سـوی عالـم بریـن گشـوده اسـت. پیشـرفت های علمی، 
تحـوالت فنـاوری و جامعه شـناختی سـبب شـده اسـت کـه 
فصـل دیگـری بر تعریِف انسـان افزوده شـود و او را حیواِن 
ابزارسـاز بنامنـد. بـه عقیـدۀ فکـرت، ابزارهای سـاختۀ بشـر 
را می تـوان نتیجـۀ ایـده و فکـر او دانسـت. دنیـای تصنعـی 
ماشـین واره و این همـه پُرهیاهو شـگفت آور نیسـت؛ این دنیا 

نمودهـای عینـی پاره یـی از ایده هـای ذهنی بشـر اسـت. 
تدیـن،  کـه  اسـت  رازآلـودی  موجـود  انسـان  فشــرده:   
ابداع گـری، ابزارسـازی و... را می تـوان پـارۀ کوچـک امـا 

برشـمرد. او  امکانـاِت  از  عمده یـی 
بـا ایـن وجـود، انسـان مـدرن بـه فلسـفۀ خلقـت خویـش 
آن چنـان کـه بایـد پـی نبـرده اسـت. انسـان امروز در مسـند 
خـدا  بـه  حتـا  نگاه هایـش  و  اسـت  نشسـته  نهـی  و  امـر 
دسـتاوردهای  و  خـود  شـیفتۀ  او  نیسـت.  خداگونـه  نیـزد 
ورطه هـای  در  مـا  روزگارِ  انسـان  اسـت.  خـودش  تـازۀ 
فـرو  عمیقـی  بزرگ بینـِی  و  سـاده انگارانه  تمامیت خواهـِی 
رفتـه اسـت که زمـاِن طوالنی و ریسـمان محکم بـرای برون 

آمـدن از آن نیـاز دارد. 
چـون  اگزیستانسیالیسـت هایی  از  عده یـی  گمـان  بـه  حتـا 
سـارتر، خـدا وجـود نـدارد و لـذا فـرض نظـام یـا طـرح 
آفرینـش بیهـوده اسـت. قـرآن کریـم بـا ایجـاب ایمـان بـه 
خداونـد و باورمنـدی بـه آخرت، طـرح بیهوده بـودن جهان 
را پنـداری و گمان واره گـی می خواند)مؤمنـون، آیـه 11۵-
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بشـری کـه هیچ فلسـفه و نظریـۀ علمی به چیسـتی و چرایِی 
بایـد دسـت  پاسـخ نمی دهـد و نخواهـد داد،  او  زنده گـی 
بـه دامـاِن دیـن شـود و دیـن بـه پرسـش های بنیادیـِن او 

پاسـخ خواهـد داد. دیـن بـا معنی دار کـردِن زنده گِی انسـان، 
معجزه یـی خلـق می کنـد کـه در توان علم و فلسـفه نیسـت.
و  امکانـات  وجوهـات،  بـه  نویسـنده  بخـش،  ایـن  در 
مفصـل  گونـۀ  بـه  انسـان  تعریـِف  از  مختلفـی  فصل هـای 
پرداختـه بود و شـبیه نویسـنده های ناپخته، بـه داوری نهایی 
بـروز  او دروازه هـای  نپرداختـه اسـت.  ایـن خصـوص  در 
امکاناِت تازۀ بشـر را مسـدود نکرده اسـت. به نظر او، هنوز 
امـکان ظهـور اسـتعدادهای خفتۀ بشـر وجـود دارد و ممکن 
اسـت روزی آشـکار شـود و بـر جامعیـت تعریـِف انسـان 
بیفزایـد. نویسـنده کـه بـه عرفـان و فلسـفۀ اسـامی عاقـه 
دارد، تجلیـات متکثـر انسـان را در گذر زمـان، همان حرکت 
جوهـرِی او می دانـد کـه عبـارت از: حرکـت از "هیـوال بـه 
صـورت"  یعنـی حرکتـی از قابلیت بـه فعلیت یـا از نقصان 

بـه کمال اسـت.
نکتـه: نویسـندۀ جسـتاری در روشـن فکری دینـی، انسـان 
فلسـفۀ  از  پرسـش هایی  بـه  پاسـخ  دریافـت  از  را  مـدرن 
آفرینـش و... از رهگـذر فلسـفه و علـم ناتـوان می دانـد و 
یگانـه راه حـل پیشـنهادی او بـرای دریافـت ایـن  پاسـخ ها، 
رو آوردن بـه دیـن اسـت، امـا دینـی را کـه او بـرای نجـات 
انسـاِن مـدرن از نامایمـات روزگار تجویـز می کنـد، یـک 

دیـن حداقلـی اسـت!

مزایای شکلی و محتوایی
ـ انسـان مدرن از این چشـم انداز دارای درآمد زیبایی اسـت 
که نخسـت نویسـنده از وضـع ناگوار فکـری، فرهنگی و… 
در کشـور نارضایتـی خویـش را ابـراز و سـپس هـدف از 

نوشـتِن ایـن اثـر را بازگـو می نماید.
ـ انسـان مـدرن از دسـته بندی و تسلسـل خـوِب موضوعـی 
برخـوردار اسـت. خواننده یـی کـه سـواد متوسـط و اطـاع 
اندکـی از تمـدن غـرب داشـته باشـد، می تواند سـوژۀ اصلی 

اثـر را به درسـتی دریابـد.
ـ متـن تصویرپـردازی سـاده و منحصـر بـه فـردی دارد کـه 
هـر خواننده یـی بـا یـک نـگاه بـه آن، عمیق تریـن بحث های 
فلسـفِی آن را می فهـد و از تصویرپردازی هایـی کـه در ورود 

بـه بخـش نخسـِت کتـاب آمده اسـت، لـذت می برد.
ـ نظریه هـای علمی و فلسـفی در این اثـر خیلی فربه و عمیق 

مطرح شـده اند کـه جایی برای ابهام باقـی نمی گذارند.
ـ نکته هـا و تحلیل هـای تـازه و جالبـی پیرامـون نظریـاِت 
علمـی و فلسـفی در ایـن اثـر مطرح شـده کـه کم پیشـینه به 

نظـر می نمایـد.

ـ در ایـن اثـر بـر کارکرد منفـِی نظریاِت علمی و فلسـفی در 
حـوزۀ عمومـی زنده گـی بشـر اشـاره رفته اسـت که نسـبت 
بـه سـایر نویسـنده های این حـوزه متفاوت به نظر می رسـد.
ـ نویسـنده بـه ارایـۀ دالیـل متقن بر بطـان نظریـاِت علمی 
و ناتوانـی آن هـا در پاسـخ بـه پرسـش های عمدۀ بشـر ارایه 

می کنـد کـه در خـور تأمل اسـت.
ـ فکـرت، مسـیر روشـنی را بـرای فهـم و دریافـِت پاسـخ 
بـه پرسـش های بنیادیـن و فلسـفۀ آفرینـش پیشـکش کـرده 

. ست ا
ـ بخشـی  اسـام را دیِن خردورزی، حکمـت، قلم، خواندن 
تفـاوت  فویربـاخ  نظـِر  مـورد  ادیـان  بـا  کـه  می دانـد  و... 

دارد. چشـم گیری 
ـ نویسـنده در مقایسـه با فلسـفه های بشـری غربی، اسام را 

دارای ارزش های مشـترک بشـری می خواند.
ـ او بـا تأکیـد بـر دیدگاه هـای هایدگـر و برترانـد راسـل، 
شـرق را سـرزمین نور )ادیـان، عرفان، همسـایه¬گی دین و 

هنـر( و غـرب را سـرزمین ظلمـت  می دانـد.
ـ نویسـنده، اسـارت انسـاِن مـدرن در چرخ هـای ماشـین، 
بی معنایـی زنده گـی، ازخودبیگانه گـی و تهدیـد تکنالـوژی 

بـرای آینـدۀ بشـر را به درسـتی درک کـرده اسـت.
و  ادبـی  کامـی،  فلسـفی،  سـفرنامۀ  پایـان  در  نویسـنده  ـ 
عرفانـِی ارزشـمند خـود، انسـاِن مـدرن را بـه بازگشـت بـه 
خویشـتن فـرا می خوانـد، همـان فراخوانـی کـه قـرآن بر آن 
تأکیـد دارد، تـا او از اسـارت غـوِل زنجیرهـای فلسـفه های 

ناقـِص زمینـی رهایـی یابـد.

نواقص شکلی و محتوایی
ـ برخـی از مطالـب کتـاب انسـان مـدرن، بی مناسـبت طرح 

است. شـده 
ـ پاره یـی از پاراگراف هـای ایـن اثـر، یـا با عین عبـارت و یا 
هـم بـا اندکی تفـاوت، تکـرار آمده اسـت که از بـاِب تکرار 

احسـن به نظر نمی رسـد.
ـ تـوازن چندانـی میان مباحث نظری وعملی-رفتارِی انسـان 
غربـی بـا توجه به سـفرنامه بـودِن اثر بـه چشـم نمی خورد، 
چـون بـه بحث هـای نظری خیلی عنایت  شـده و به مسـایل 

رفتـاری ـ اجتماعی کمتر پرداخته شـده اسـت. 
ـ انسـان مـدرن بیشـتر بـه بُعـد کارکـردی نظریـات فلسـفی 
و... توجـه داده اسـت و از چشـم اندازهای دیگر به سـاده گی 

عبـور کرده اسـت.
ـ دیـن پیشـنهادی نویسـنده بـرای نجـات انسـاِن مـدرن از 

اسـارت، یـک دیـِن حداقلـی "نـگاه حداقلـی" اسـت.
ـ معیارهـای علمـی و فلسـفی در داوری برخی از نظریات تا 

حدودی خلط شـده است.
ـ در نظریاتـی کـه در این کتاب مطرح شـده، تـوازن چندانی 
میـان مباحـث فلسـفی، علمـی، جامعه شـناختی و سیاسـی 
در نظـر گرفتـه نشـده اسـت و اگـر با انـدک تسـامح حرف 
بزنیـم، مباحـث سیاسـی بـه صـورِت مسـتقل در ایـن اثر به 

چشـم نمی خـورد.
سـفارش: اگـر انسـان مـدرن از ایـن چشـم انداز بازخوانـی 
شـود و کاسـتی های ظاهـری آن مرفـوع گـردد، بـه زیبایـی 
ایـن اثـِر گـران ارج خواهـد افـزود. بازهـم بنـده حکـم بـه 
تعلیـق حکـم می دهـم؛ یعنـی ایـن نارسـایی های انـدک بـه 

دلیـل سـفرنامه بـودِن ایـن سـفرنامه اسـت. 
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ـــروز  ـــی، دی ـــدت مل ـــت وح ـــی حکوم ـــس اجرای ریی
ســـه شـــنبه )13 ســـرطان(  در نشســـتی کـــه پیرامـــون 
ـــود،  ـــده ب ـــزار ش ـــل برگ ـــهر کاب ـــت ش ـــن امنی تأمی
گفـــت: نیروهـــای امنیتـــی بایـــد مایـــه اطمینـــان 
بـــرای مـــردم باشـــند و طبـــق قانـــون اساســـی در 
ـــد.   ـــدی کنن ـــاش ج ـــهروندان ت ـــت ش ـــن امنی تأمی
عبـــداهلل عبـــداهلل افـــزود کـــه  کابـــل نســـبت بـــه 
ــت  ــد در اولویـ ــتر بایـ ــوس بیشـ ــعت و نفـ وسـ
برنامه هـــای امنیتـــی قـــرار داشـــته باشـــد، چـــون 
امینـــت کابـــل بـــه والیـــات همســـایه آن بســـیار 

ــذار اســـت . ــر گـ تأثیـ
ـــای  ـــان نهاده ـــی می ـــدم هماهنگ ـــداهلل، ع ـــای عب آق
ـــت:  ـــرده گف ـــوان ک ـــز عن ـــر انگی ـــش  ب ـــی را چال امنیت
ـــای  ـــی و نماینده ه ـــای امنیت ـــان نیروه ـــی می هماهنگ
ـــای  ـــای نهاده ـــی از اولویت ه ـــه مدن ـــردم و جامع م
امنیتـــی اســـت، بـــدون ایـــن هماهنگـــی تأمیـــن 

ـــت.  ـــن اس ـــهروندان ناممک ـــت ش امنی
آقـــای عبـــداهلل تأکیـــد کـــرد کـــه دشـــمن از 
ـــود  ـــی وج ـــای امنیت ـــان نهاده ـــه در می ـــی ک خاهای

دارد اســـتفادۀ تکتیکـــی  می کنـــد. 

بـــه گفتـــۀ او، مســـووالن امنیتـــی بایـــد، حقایـــق 
را بـــرای مـــردم شـــریک ســـازند، عـــدم آگاهـــی 
مـــردم از حقایـــق ســـبب بی بـــاوری مـــردم بـــه 
ـــرای  ـــم ب ـــر ه ـــن ام ـــود. ای ـــی می ش ـــای امنیت نهاده
ـــده  ـــران کنن ـــت نگ ـــرای حکوم ـــم ب ـــهروندان و ه ش
اســـت. در صورتـــی کـــه مـــردم از نیروهـــای 
ــن  ــورت تأمیـ ــوند در آن صـ ــاور شـ ــی بی بـ امنیتـ

امنیـــت امـــکان نـــدارد.
ــای  ــی از اعضـ ــه برخـ ــی اســـت کـ ــن درحالـ ایـ
ــی را  ــورای ملـ ــای شـ ــی از اعضـ ــس،  برخـ مجلـ
بـــه همـــکاری بـــا گروه هـــای تروریســـتی متهـــم 

 . می کننـــد
چنـــدی پیـــش نیلوفـــر ابراهیمـــی، یـــک عضـــو 
مجلـــس نماینـــده گان گفتـــه بـــود کـــه دو تـــن از 
ــا  ــد تـ ــاش می کننـ ــی تـ ــورای ملـ ــای شـ اعضـ
ـــده گان داخـــل  ـــس نماین ـــه مجل ـــراد انتحـــاری را ب اف
ـــورت  ـــای ص ـــان، ادع ـــارک رمض ـــاه مب ـــد. در م کنن
ـــه همـــکاری  ـــس ســـنا را ب ـــس مجل ـــه ریی ـــت ک گرف

بـــا  گـــروه داعـــش متهـــم می کـــرد. 
ـــاط  ـــی در نق ـــای امنیت ـــت: نیروه ـــداهلل گف ـــای عب آق

مختلـــف کشـــور بـــرای دفـــاع از حقـــوق شـــهروندی،  
ــتان  ــر تروریسـ ــردم در برابـ سیاســـی و مدنـــی مـ
ـــاب،  ـــق اعتص ـــهروندان ح ـــا ش ـــد ت ـــارزه می کنن مب
ـــه د  ـــود را ب ـــی خ ـــوق مدن ـــرات و حق ـــق تظاه ح
ـــی  ـــط برخ ـــوق توس ـــن حق ـــد ای ـــد. نبای ـــت آورن س
ـــای  ـــود، نهاده ـــای ش ـــر پ ـــی زی ـــووالن امنیت از مس
امنیتـــی طبـــق قانـــون از ایـــن حقـــوق پاســـداری 

می کننـــد. 
ـــه  ـــر ک ـــوادث اخی ـــه ح ـــاره ب ـــا اش ـــداهلل ب ـــای عب آق
ـــاد  ـــاق افت ـــان اتف ـــه معترض ـــرات  ب ـــان تظاه در جری
ـــان دارد و  ـــی ها جری ـــورد بررس ـــن م ـــت: در ای گف
ـــد  ـــرده باش ـــی ک ـــت وظیفه ی ـــه غفل ـــردی ک ـــر ف ه

مـــورد مجـــازات قـــرار می گیـــرد. 
ـــهروندان را  ـــان ش ـــه می ـــاد تفرق ـــداهلل ایج ـــای عب آق
آب ریختـــن در آســـیاب دشـــمن دانســـته گفـــت: 
ـــتان  ـــردم افغانس ـــۀ م ـــبب تفرق ـــه س ـــی ک ـــر قدم ه
می شـــود و مـــردم بـــه نـــام قـــوم، زبـــان، ســـمت 
ـــه  ـــک ب ـــک کم ـــد، ی ـــم بریزن ـــان ه ـــه ج ـــه ب و منطق
ــودن،  ــه ضعیف بـ ــت کـ ــتان اسـ ــمنان افغانسـ دشـ
افغانســـتان  پامال کـــردن  و  ضعیف کـــردن 

آرزوی شـــان اســـت.
ـــح  ـــی تصری ـــت وحـــدت مل ـــی حکوم ـــس اجرای ریی
کـــرد:  مـــردم از ســـران کشـــور و از آنانـــی کـــه 
ــتند،  ــذار هسـ ــد و تاثیرگـ ــر دارنـ ــه تاثیـ در جامعـ
ـــه  ـــی ک ـــی در قدم های ـــران سیاس ـــد. س ـــع دارن توق
بـــر می دارنـــد بایـــد مـــردم افغانســـتان و منافـــع 

ـــند. ـــته باش ـــر داش ـــد نظ ـــور را م کش
ـــع  ـــس توق ـــه  پ ـــت ک ـــان داش ـــی بی ـــس اجرای ریی
ـــران  ـــم س ـــه می گویی ـــت ک ـــی نیس ـــع اضاف ـــا توق م
سیاســـی بـــا درک اوضـــاع کشـــور قدم هایـــی را 
کـــه بـــر می دارنـــد، همیشـــه مـــردم افغانســـتان و 

ـــود. ـــه ش ـــر گرفت ـــد نظ ـــور م ـــزرگ کش ـــع ب مناف
ـــه خواســـت های  ـــن اســـت ک ـــا ای ـــع م ـــت توق او گف
برحـــق و مشـــروع خـــود را از طریـــق مشـــروع و 
ـــووالن،  ـــث مس ـــه حی ـــا ب ـــد م ـــرح کنی ـــی مط قانون
ــما را  ــته های شـ ــه خواسـ ــم کـ ــوولیت داریـ مسـ
ـــم.  ـــدا کنی ـــل پی ـــرار داده و راه ح ـــث ق ـــورد بح م
ـــاد  ـــخصی ی ـــروه مش ـــی از گ ـــس اجرای ـــه ریی اگرچ
ـــماری  ـــط ش ـــی توس ـــرا حرکت های ـــا اخی ـــرد، ام نک
ـــی  ـــه برخ ـــه ک ـــکل گرفت ـــی ش ـــای سیاس از طرف ه

از واکنش هـــا را در پـــی داشته اســـت.

پاکستانتغییرنکند،...
ــا افغانســتان همــکاری کنــد. او افــزود کــه  ب
روابــط مــا بــا پاکســتان این گونــه ادامــه پیــدا 

ــد.  ــرده نمی توان ک
ــر  ــو دیگ ــام عض ــی گراه ــان، لیندس همچن
هیــأت ســناتوران امریکایــی گفــت کــه 
وضعیــت کنونــی در منطقــه قابــل قبــول 
نیســت. اگــر پاکســتان تغییــر کنــد، مکافــات 
خواهــد شــد و اگــر تغییــری در پالیســی ایــن 
ــد  ــازات خواه ــردد، مج ــا نگ ــور رونم کش

ــد.  گردی
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــام اب ــای گراه آق
در ســال  افغانســتان  پارلمانــی  انتخابــات 

2018 میــادی برگــزار شــود. 
ــه  ــد ک ــی گفتن ــناتوران امریکای ــان، س همچن
حمایــت واشــنگتن از افغانســتان فــرا جناحی 
و گروهــی اســت. آن هــا بــا ابــراز نگرانــی از 
ــان،  ــا طالب ــه ب ــورهای منطق ــای کش تماس ه
ــت  ــان در راســتای حمای ــد کشورش از تعه
نظامــی و مالــی از افغانســتان اطمینــان دادنــد.

اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
در دیــدار بــا ســناتوران امریکایــی از عملیات 
مشــترک تحــت نظــارت نیروهــای امریکایــی 
ــد پشــتیبانی کــرده  در دو ســوی خــط دیورن

اســت. 
هیــأت  بــا  دیــدار  در  عبــداهلل  عبــداهلل 
ــردم  ــان م ــه می ــه فاصل ــه ک ــی گفت امریکای

ــی  ــد اقدامات ــده و بای ــتر ش ــت بیش و حکوم
در راســتای جلــب حمایــت مــردم صــورت 

ــرد.  گی
آقــای عبــداهلل افــزوده کــه وضعیــت کنونــی 
بایــد تغییــر کنــد، مــردم از وضعیــت خســته 
شــده اند و دیگــر اوضــاع کنونــی را بــر 

نمی تابنــد. 
برگــزاری  بــرای  حکومــت  تعهــد  از  او 
انتخابــات در ســال 2018 ســخن زد و تأکیــد 
ــات  ــزاری انتخاب ــز برگ ــی ج ــه راه ــرد ک ک

ــدارد.  ــود ن وج
رییــس اجرایــی گفــت کــه بایــد بــر پاکســتان 
فشــار آورده شــود تــا از حمایــت گروه هــای 
رییــس  بــردارد.  دســت  هراس افگــن 
ــوولیت  ــا مس ــه م ــزود ک ــور اف ــه کش اجرایی
همــۀ اوضــاع کشــورمان را بــه پاکســتان 
نمی اندازیــم؛ امــا بــه ایــن کشــور نبایــد 

ــود.  ــت داده ش معافی
عبــداهلل بــا اشــاره بــه تماس هــای کشــورهای 
ــا طالبــان گفــت کــه منابــع تمویــل  منطقــه ب
و حمایــت گروه هــای هراس افگــن، مــواد 
کشــور  و  غیرحکومتــی  منابعــی  مخــدر، 

ــد.  ــتان می باش ــا پاکس ــایۀ م همس
رییــس اجرایــی گفــت کــه دیگــر کشــورهای 
منطقــه بــا وجــود این کــه تماس هایــی را 
بــا طالبــان برقــرار کرده انــد، امــا هرگــز 
ــر  ــان ب ــت طالب ــش را در حاکمی ــع خوی مناف

جغرافیــای افغانســتان نمی بیننــد.
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ــي، د  ــمرش ارشف غن ــتان ولس ــې د افغانس ــه ده چ مت

پاکســتان صدراعظــم نوازرشیــف او د تاجکســتان 

ــه  ــنبې پ ــان د دوش ــي رح ــام ع ــس ام ــور رئی جمه

ــړي. ــډه وک ــه ورځ غون ــنبې پ ــې د چهارش ــار ک ښ

ــا د دغــه  د تاجکســتان د بهرنیــو چــارو وزارت پــه وین

ــتان  ــان د افغانس ــي رح ــام ع ــمرش ام ــواد ولس هې

ولســمرش او د پاکســتان صدراعظــم تــه بلنــه ورکــړې 

ــه يش. ــې رسه جرګ ــار ک ــنبې ښ ــه دوش ــې پ ده چ

پــه دې درې اړخیــزه رسمرشیــزه کــې بــه پــر ســیايس، 

اقتصــادي او امنیتــي موضوعاتــو خــرې ويش.

د تاجکســتان د بهرنیــو چــارو وزارت څرګنــدوي چــې 

ــپورټ  ــرژۍ، ترانس ــه د ان ــې ب ــه ک ــادي برخ ــه اقتص پ

ــر اړیکــو  ــځ د ســوداګرۍ پ ــو ترمن ــو هېوادون او د درې

ــرې ويش. خ

ــه ښــار کــې د ســیايس چــارو کتونکــي  د دوشــنبې پ

ــه  ــې ت ــک څانګ ــو تاج ــفي د ازادي راډی ــعدي یوس س

ــر  ــه ت ــې ب ــډه ک ــه دې غون ــو پ ــې د مرشان ــل چ ووی

ډېــره د کاســا زر پــروژې د پــي کېــدو پــر الرو چــارو 

خــرې ويش.

نوموړي زیاته کړه:

"د کاســا زر پــروژې د پــي کېــدو د هڅــو پــر زیاتېــدو 

ــره مهمــه مســئله ده چــې  ــوه ډې ــه خــرې ويش، دا ی ب

ــه  ــرژۍ پ ــوازې د ان ــه ی ــدو رسه ب ــي کې ــه عم د دې ل

برخــه کــې پرمختــګ رامنځتــه نــه يش، بلکــه د ســیمې 

همغــږي بــه هــم وررسه پیــاوړې يش"

ټــاکل شــوې ده چــې د کاســا زر پــروژې لــه الرې لــه 

ــه  ــتان ت ــتان او پاکس ــتانه افغانس ــتان او قرغزس تاجکس

یــو زر درې ســوه میګاواټــه ايب بریښــنا انتقــال يش.

ــه  ــه درې ســوه میګاواټ لــه شــوې موافقــې رسه ســم ب
بــرق پــه افغانســتان کــې اســتعال يش او زر میګاواټــه 

ــه  ــنا ل ــې د دې بریښ ــادر يش چ ــه ص ــتان ت ــه پاکس ب

درکــه بــه افغانســتان د ترانزیــت پیســې ترالســه کــوي.

د تاجکســتان د بهرنیــو چــارو وزارت پــه خرپاڼــه 

ــه  ــه پ ــې ب ــار ک ــنبې ښ ــه دوش ــې پ ــي دي چ ــې وی ک

ــې د  ــه ک ــه برخ ــولې پ ــې د س ــته ک ــزه ناس درې اړخی

افغانســتان د حکومــت د هڅــو مالتــړ ويش او دا 

مســئله بــه وڅېــړل يش چــې څرنګــه کېــدای يش پــه 

ســیمه کــې د ترهرګــرو د هڅــو پرضــد مبــارزه پیــاوړې 

يش.

د پاکســتان د صدراعظــم د جګپــوړي ســالکار رستــاج 

ــړی دی  ــر ورک ــنیو خ ــي رس ــا تاجک ــه وین ــز پ عزی

چــې اســالم ابــاد هڅــه کــوي چــې د تاجکســتان پــه 

ــه  ــې ښ ــتان اړیک ــتان او پاکس ــوب د افغانس منځګړیت

يش.

نېــږدې درې اوونــۍ مخکــې پــه قزاقســتان کــې 

د افغانســتان ولســمرش ارشف غنــي او د پاکســتان 

د  ســازمان  شــانګهای  د  نوازرشیــف  صدراعظــم 

غونــډې ترڅنــګ کتــي وو.

د شــانګهای ســازمان پــه غونــډه کــې چیــن ژمنــه وکــړه 

ــزه  ــګ درې اړخی ــاد او پیکن ــالم اب ــل، اس ــې د کاب چ

غونــډه بــه جــوړه کــړي.

تــر دې غونــډې نېــږدې دوې اوونــۍ وروســته د چیــن 

د بهرنیــو چــارو زویــر وانــګ یــي کابــل تــه راغــی او 

د کابــل او د اســالم ابــاد د اړیکــو د ښــه کېــدو هڅــې 

یــې وکــړې.

ــه ښــار کــې د چهارشــنبې  متــه ده چــې د دوشــنبې پ

د ورځــې د غونــډې پــه پــای کــې د افغانســتان، 

ــه  ــډه اعالمی ــوه ګ ــرشان ی ــتان م ــتان او پاکس تاجکس

ــړي. ــره ک خپ
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باشندهگانشهرکندز...
یــک پُســته امنیتــی بــر ســر یــک تپــه اســتراتژیک شــدند و 

باشــندگان شــهر یــک بــار دیگــر رو بــه فــرار نهــاده انــد.
ــم  ــری گفــت: »در جنگ هــای دو روز گذشــته دســت ک امی
ــرک  ــل ت ــه قصــد کاب ــدز را ب ــو از مســافر کن ــس ممل 23 ب

کــرده انــد.«
ــرف  ــه تص ــَا ب ــال 201۵ موقت ــپتمبر س ــدز در س ــهر کن ش
ــم  ــاز ه ــته ب ــال گذش ــر س ــاه اکتوب ــد و در م ــان درآم طالب
ــد. ــن گــروه درآمدن ــه تصــرف ای ــن شــهر ب قســمت های ای
ــی  ــورای والیت ــوی ش ــر عض ــادات، دیگ ــداهلل س ــید اس س
کنــدز گفــت کــه طالبــان شــاهراهی را کــه ایــن والیــت را 
بــه والیــت بغــان و کابــل وصــل می کنــد مســدود کــرده و 
در مســیر  آن پُســته هایی را ایجــاد کــرده انــد. او گفــت کــه 
بــرای دومیــن روز متوالــی طالبــان در ایــن مســیر نیروهــای 
ــد. امنیتــی و کارمنــدان دولتــی را از موترهــا پیــاده کــرده ان

روز  متحــد  ملــل  بشــری  کمک هــای  هماهنگــی  اداره 
دوشــنبه گفــت کــه جنــگ و خشــونت جــاری در افغانســتان 
باعــث شــده اســت کــه 141 هــزار نفــر از خانه هــا و مناطــق 
شــان آواره شــده و در والیت هــای نســبتَا امــن پنــاه گزیــن 

شــوند.
ــه در شــمال افغانســتان از  ــده اســت ک ــن گــزارش آم در ای
مــاه جنــوری بــه ایــن ســو 60 هــزار نفــر روســتاهای خــود 
را تــرک کــرده انــد کــه 4۵ درصــد کل بیجاشــدگان داخلــی 

ــد. ــکیل می دهن ــاری را تش ــال ج در س
ــای  ــاهد جنگ ه ــه ش ــی اســت ک ــی از والیت های ــدز یک کن
ــن  ــل ای ــرول کام ــان کنت ــی طالب ــدف اصل ــدید اســت. ه ش
والیــت اســت کــه قبــَا بســیاری مناطــق 9 ولســوالی آن را 

زیــر کنتــرول خــود دارنــد.
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  دكتور شمس الحق آریانفر
بخش نخست

 2017 جــون   27 سه شــنبه،  )روز 
تاجیکســتان 20 میــن ســالگرد برنامــه 
هم بســته گی  و  وحــدت  تامیــن 

ــت. ــن گرف ــود را جش ــی خ مل
تاجیکســتان بــه گونــۀ افغانســتان 
ــکاری  ــا هم ــود. ب ــگ ب ــار جن گرفت
ــگ  ــایر کشــور ها جن ــتان و س افغانس
ــان بخشــید. برنامــۀ وحــدت و  را پای
راســتای  در  را  ملــی  هم بســته گی 
ــرای  ــرد. ب ــاده ک ــی پی ــی و فرهنگ ــی، اقتصــادی، اجتماع ــعۀ سیاس توس
کشــور کوچکــی کــه 93 درصــد کــوه اســت و زراعــت پیشــرفته نــدارد، 
ــه:  ــه برنام ــرح س ــا ط ــدارد، ب ــم گیر ن ــعۀ چش ــادی توس ــاظ اقتص  از لح
 راه ســازی، توســعۀ بــرق و بــاغ داری، راه نجــات یافــت کــه می خواهــد 
ــم؛  ــن تجــارب را توجــه کنی ــد. ای ــازی کن ــان نقــش ب ــه و جه در منطق

ــاز داشــته باشــیم.(  ــا هــم نی شــاید م
جمهــوری تاجیکســتان در 9 ســپتامبر 1991 اســتقال خــود را بــه دســت 
آورد. در ســال 1992 گرفتــار جنــگ داخلــی شــد. ایــن جنــگ ۵ ســال 

دوام کــرد و در 27 جــون ســال 1997 پایــان یافــت.
گفت وگــوی صلــح در ایــن کشــور بعــد از دو ســال جنــگ، از ۵ 
ــا 1171  ــال ی ــه س ــره حــدود س ــد. مذاک ــاز گردی ــل 2004 آغ ــاه اپری م
روز ادامــه داشــت. درایــن مــدت غیــر از گفتگو هــا ونشســت های 
ــه  ــک ب ــر تاجی ــب درگی ــه جوان ــم 20 مرتب ــت ک ــای کاری، دس گروه ه
مذاکــره نشســتند. درهمیــن رونــد، 7 مرتبــه امــام علــی رحمــان رئیــس 
ــای  ــاد نیروه ــر اتح ــوری رهب ــداهلل ن ــید عب ــتان و س ــور تاجیکس جمه
ــتان  ــان در افغانس ــدار ایش ــه 2 دی ــد ک ــات کردن ــم ماق ــا ه ــف ب مخال
صــورت گرفــت. مذاکــرات دیگــر درشــهر های مســکو، تهــران، اســام 

ــود. ــی، بیشــکک و مشــهد ب ــاد، آلمات ــاد، عشــق آب آب
مالقات رهبران تاجیك درافغانستان:

ــی  ــن ربان ــتاد برهان الدی ــور اس ــی پروفیس ــا در میان ــاطت و پ ــا وس ب
و شــهید احمدشــاه مســعود، دو ماقــات سرنوشت ســاز و اساســی 
اســتاد  امام علــی رحمــان و  تاجیکســتان  تاجیــکان، رییس جمهــور 
ســیدعبداهلل نــوری، رهبــر اتحــاد مخالفــان در افغانســتان صــورت 

ــت.  گرف
ارگ  در  نــوری  ســیدعبداهلل  و  رحمــان  امام علــی  ماقــات   -1
ریاســت جمهوری کابــل مــورخ 17 مــی  199۵ بــا میزبانــی اســتاد ربانــی.
ــامبر  ــم دس ــوری در ده ــیدعبداهلل ن ــان و س ــی رحم ــات امام عل 2- ماق
1996 در ناحیــۀ »خوســدۀ« والیــت تخــار افغانســتان بــا میزبانــی اســتاد 

ربانــی و احمدشــاه مســعود. 
باالخــره تفاهم نامــۀ صلــح و آشــتی ملــی تاجیــکان در 27 جــون 
ــن  ــکان تأمی ــدت تاجی ــح و وح ــد. صل ــا گردی ــکو امض 1997 در مس
ــه وطن شــان  شــد. مهاجــران تاجیــک از افغانســتان و ســایر کشــورها ب
ــی و  ــیر هم دل ــگ در مس ــال جن ــد از ۵ س ــتان بع ــتند و تاجیکس برگش

ــرد. ــت ک ــعه حرک ــد و توس رش
چــرا تاجیکســتان بــه صلــح رســید و افغانســتان بعــد از 40 ســال جنــگ، 
ــن  ــد از تأمی ــتان بع ــد؟ و تاجیکس ــی نمی رس ــح و هم دل ــن صل ــه ای ب

صلــح بــه چــه دســتاوردهای نایــل گردیــد؟
ــود،  همســایۀ آن کشــور افغانســتان و  ــگ ب ــار جن 1- تاجیکســتان گرفت
مهاجــران تاجیــک بیشــتر در ایــن کشــور بودنــد. افغانســتان صادقانــه و 
صمیمانــه ســعی و تــاش کــرد تــا جنــگ در تاجیکســتان پایــان یابــد و 

ملــت تاجیــک بــه صلــح و امنیــت واقعــی برســد.
ــران  ــت مهاج ــه می توانس ــاری را ک ــای ج ــق توطئه ه ــی عم ــتاد ربان اس
و مخالفــان تاجیــک را بــه دام انــدازد، باربــار توضیــح کــرد. از تجــارب 
ــرادری  ــح و ب ــه صل ــرد؛  صمیمان ــاد ک ــتان ی ــی افغانس ــگ و ویران جن
تاجیــکان را تأکیــد کــرد. در ضمــن، ایــن نکتــه را نیــز مشــخص کــرد 
ــور  ــه کش ــگ علی ــداوم جن ــرای ت ــزی ب ــد مرک ــتان نمی توان ــه افغانس ک

تاجیکســتان باشــد.
چنان چــه در مذاکــرات خوســدۀ، احمدشــاه مســعود بــه مخالفــان 
تاجیــک بــه صراحــت گفــت: شــما همســایه و بــرادر عزیــز مــا هســتید. 
هــر قــدر در ایــن کشــور باشــید، خانــۀ خودتــان اســت. اگــر یــک نــان 
داشــته باشــیم، دو تقســیم می کنیــم؛ امــا از ایــن کشــور نبایــد بــر علیــه 

کشــور تاجیکســتان و ملــت تاجیــک جنــگ صــورت بگیــرد.
2- رهبــر تاجیکســتان امام علــی رحمــان، تصمیــم گرفتــه بــود تــا یــک 
تاجیــک بیــرون از کشــور باقــی نمانــد. شــب و روز در ایــن راه حرکــت 

کــرد. 20 بــار ماقــات میــان تاجیــکان صــورت گرفــت. 
ــان  ــم تاجیکســتان و افغانســتان کــه مهاجــران و مخالف 3- اراده و تصمی
ــور های  ــایر کش ــه س ــد ک ــبب ش ــد، س ــور بودن ــن کش ــک در ای تاجی
همســایه و درگیــر منطقــۀ خــود را ناگزیــر از همراهــی بــا صلــح یابنــد 

ــد. ــاری کنن ــن پروســه را ی و ای
ــوب  ــه در چارچ ــک ک ــبتًا کوچ ــت نس ــوری اس ــتان کش 4- تاجیکس
ــا  ــایر جمهوری ه ــه س ــبت ب ــم نس ــتی ه ــوروی سوسیالس ــتم ش سیس
ــه  ــده اش گرفت ــهر های عم ــت. ش ــته اس ــرار داش ــه ق ــورد توج ــر م کمت
ــود.  ــده ب ــاد گردی ــنبۀ بازار ایج ــتای دوش ــت آن در روس ــده و پایتخ ش
گذشــته از ایــن، ویژه گی هــا هم زمــان بــا آغــاز اســتقال گرفتــار 
جنــگ داخلــی گردیــد، امــا رهبــری خردمندانــه، آگاهــی ملــی و توجــه 
آگاهانــۀ تاجیــکان بــه سرنوشــت ملــت و میهن شــان ســبب گردیــد کــه 
تاجیکســتان هــم جنــگ را پایــان دهــد و هــم بــه دســتاورد های بزرگــی 
برســد. دســتاورد های کــه در طــول 70 ســال حاکمیــت شــوروی میســر 

ــود. ــده ب نگردی
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در افغانســتان اکثریــت قومــی وجــود نــدارد، امــا دو 
اکثریــت وجــود دارد: اکثریــت مذهبــی و اکثریــت زبانــی-
فرهنگــی. اکثریــت مذهبــی، اکثریــت مذهبــی اهــل ســنت 
ــا  ــی ی ــان پارس ــِی زب ــت زبان ــی، اکثری ــت زبانی-فرهنگ ــت؛ اکثری اس

اســت.  پارســی وانان 
تــا پیــش از شــکل گیری نظــام فعلــی )پیــش از بــن( محــور گفتمان هــای 
ــت.  ــی شــکل می گرف ــت مذهب ــان اکثری ــوالً براســاس هم سیاســی، معم
مجاهــدان نیــز در آغــاز، گفتمــان سیاســی، مبنــای قــدرت و تقســیم قدرت 
ــه  ــا نخواســتند شــیعه را ب ــی گذاشــتند؛ حت ــت مذهب ــر محــور اکثری را ب
رســمیت بشناســند تــا این کــه احــوال شــخصیۀ اهــل تشــیعه در ایــن دوره 

بــه رســمیت شــناخته شــد. 
امــا کم کــم نســل جدیــد و تحصیل کــرده بــه نوعــی از محــور قــراردادن 
اکثریــت مذهبــی بــه ســوی اکثریــت فرهنگــی عبــور کرده انــد و اکثریــت 
گفتمان هــای  و  سیاســت  در  ســال ها  ایــن  در  نیــز  زبانی-فرهنگــی 

ــوده اســت.  ــوان یــک گفتمــان تأثیرگــذار مطــرح ب ــه عن سیاســی ب
ــی نیســت،  ــی و قوم ــان محل ــک زب ــان فارســی-دری در افغانســتان ی زب
ــا،  ــان اول تاجیک ه ــه زب ــت ک ــی اس ــان فرهنگی-بیناقوم ــک زب ــه ی بلک
هزاره هــا، ایماق هــا، تغلوق هــا و حتــا زبــان اول عرب هــای ســمت 
ــان اول  ــمال، زب ــمت ش ــای از س ــرات و بخش ه ــد. در ه ــمال می باش ش
تعــدادی از قــوم پشــتون افغانســتان َو در بخش هــای از بدخشــان، تخــار 

ــد.  ــز می باش ــتان نی ــک افغانس ــوم اوزبی ــدادی از ق ــان اول تع و... زب
ــردم افغانســتان اســت.  ــی م ــان فرهنگــی و بیناقوم ــان، زب ــن زب در ُکل ای
کســانی کــه بــه ایــن زبــان صحبــت می کننــد، جدایــی از تبــار و 
ــامل  ــی وانان ش ــه پارس ــد ک ــی وان« می گوین ــان »پارس ــه آن ــان ب قومیت ش

ــود. ــار می ش ــوم و تب ــر ق ه

عبدالحفیظ منصور

شیران خاور
شــیران خــاور، خاطــرات مجاهــد مــردی اســت کــه پــس 
از چندیــن ســال حضــور در میــان مجاهــدان، بــه نــگارش 
در آمــده اســت. نویســندۀ کتــاب احمــد عبدالوهــاب مشــهور بــه عبــداهلل 
صاحــب مصــری اســت، کــه بــه وســیلۀ آقــای عبداالحــد هــادف و بانــو 

زینــب موحــد بــه پارســی برگــردان شــده اســت.
نویســنده گــزارش مســتندی در ایــن اثــر تهیــه دیــده کــه در جــای دیگــر 
ســراغ نمی شــود، ســاحه یی کــه گــزارش بــه آن تعلــق می پذیــرد، 
ــار  ــر می گیــرد. آث ــا شــمال افغانســتان را در ب بخــش وســیعی از شــرق ت
هماننــد ایــن کتــاب، از ایــن امتیــاز برخــوردار انــد. کــه نویســندۀ آنــان بــه 
ــد و  ــازمانی ندارن ــد س ــادی پیون ــای جه ــزاب و تنظیم ه ــدام از اح هیچ ک
تنهــا بــه منظــور ادای فریضــۀ جهــاد حاضــر بــه صحنــه شــده انــد، لــذا 
ــه آن  ــه مطالع ــد ک ــت می دهن ــه دس ــه ب ــر جانب داران ــای غی روایت ه

ــد. ــد می باش ــان مفی ــرای جوان ب

فرید مزدک

ــان  ــن را بی ــام روش ــن پی ــل ای ــود حِداق ــع موج وض
می کنــد کــه:

ــای  ــه از واقعیت ه ــدا و بیگان ــِی ج ــوب ذهن ــچ چارچ هی
ــش از  ــرد. در بی ــل ک ــردم تحمی ــه و م ــر جامع ــوان ب ــی را نمی ت زنده گ
صــد ســاِل اخیــر، بــه ویــژه طــی هفــده ســاِل اخیــر دولت هــای مــا بیشــتر 
ــا  ــۀ تفاوت ه ــا مجموع ــۀ م ــد. جامع ــوده ان ــل ب ــن تحمی ــروف همی مص
ــا را  ــن تفاوت ه ــه ای ــِی ک ــاختارِ سیاس ــورداری و س ــۀ کش ــت. برنام اس
ــی  ــطوح فرهنگ ــاوت، س ــای متف ــی رود. فرهنگ ه ــه م ــه کژراه ــد، ب نبین
ــرد  ــه، رویک ــون جامع ــای گوناگ ــه الیه ه ــاوت ب ــگاه متف ــاوت و ن متف

ــد. ــفارش می ده ــی را س ــه زنده گ ــی ب تفکیک
بــرای بــرون رفــت از وضــع موجــود، بــه واقعبینــی نیــاز داریــم، بــه آزادی 
ــم،  ــاز داری ــی نی ــه زنده گ ــر ب ــی و براب ــای عمل ــه برنامه ه ــم، ب ــاز داری نی
ــه  ــان و بازهــم ب ــه تحــرک هرچــه بیشــتر جوان ــم، ب ــاز داری ــر نی ــه تغی ب

تغیــر نیــاز داریــم.

جواد ناجی

حکومت داری ماشینی
»حکومت داری  شدۀ  به روز  نسخۀ  ماشینی  حکومت داری 
خوب« است که می تواند در غیبت رییس جمهور، معاون اول 
و دوم، در فقدان قانون، عدالت و انصاف کشور را بگرداند. حکومت داری 
ماشینی مانند یک اپلیکیشن است که به باور طراحان آن، می تواند به ساده گی 

روی »دولت های ناکام« نصب و تطبیق شود. 
روش انستال یا نصب حکومت داری ماشینی:

1- ابتدا ماشین بزرگ را روی خیابان توقف بدهید.
2- ماشین را با زاویه 90 درجه در عرض خیابان جابه جا کنید )سرش یک 

طرف، کونش طرف دیگر خیابان قرار بگیرد(
3- وقتی مطمین شدید که هیچ عابری پیاده نمی تواند از خیابان عبور کند، 
نه از وسط جاده، نه از عقب و جلو موتر، آنگاه حکومت داری نصب شده 

است.
یادآوری: نظر به عمق و وسعت ناکامی دولت تان )باند( و تعداد خیابان های 

کشورتان می توانید ماشین جابه جا کنید.
ارگ یا کمپنی سازندۀ حکومت داری ماشینی، در دو سال گذشته بارها این 
آغاز  کانتینر  با  آن  اول  مرحلۀ  است.  کرده  آزمایش  کابل  در  را  اپلیکیشن 
شد، با انتحار و انفجار و سپس با شلیک پولیس عمًا این طرح محکم و 

نهایی شد.

افغانستانباتعویضاتدرست
نتیجهدلخواهکسبکرد

ورزشکارانافغانستانیدرمسابقات

دوومیدانیآسیاشرکتمیکنند

فیـسبـوک نـــامــه

ــر 1۵ ســال کشــور  ــال زی ــم ملــی فوتب هــادی کاظمــی، ســرمربی تی
ــدار  ــتین دی ــتان در نخس ــل تاجیکس ــش مقاب ــروزی تیم ــس از پی پ
ــۀ  ــت، نتیج ــات درس ــا تعویض ــت: ب ــیا گف ــز آس ــای مرک رقابت ه

ــم. ــواه را گرفتی دلخ
در نخســتین روز از رقابت هــای فوتبــال نوجوانــان مرکــز آســیا تیــم 
ملــی فوتبــال افغانســتان بــا نتیجــۀ 3 بــر 1 موفــق بــه شکســت میزبــان 

رقابت هــا تاجیکســتان شــد.
ــاره  ــا اش ــانه ها ب ــا رس ــو ب ــور در گفن وگ ــی کش ــم مل ــرمربی تی س
ــازی  ــت: در ُکل ب ــدار گف ــن دی ــش در ای ــان تیم ــرایط بازیکن ــه ش ب
خوبــی بــود، بعضــی از بازیکنــان تیــم مــا بــرای نخســتین بار چنیــن 
میدان هایــی را تجربــه می کردنــد و بــه همیــن خاطــر اســترس 

ــم داد. ــه تی ــادی ب ــه زی ــا روحی ــه اول م ــتند. گل دقیق ــادی داش زی
کاظمــی در خصــوص شــرایط تاکتیکــی ایــن دیــدار و افغانســتان نیــز 
ــه ســمت  ــه ب ــر حمل ــن گل، تاجیکســتان ســعی ب ــد از ای ــت: بع گف
دورازه مــا داشــت، امــا مدافعــان مــا اجــازۀ ایــن کار را ندادنــد. در نیمۀ 
دوم بــه بازیکنــان هدایــت داده شــد تــا از نقطــه ضعــف تاجیکســتان 
ــن روش ســرانجام نتیجــه  ــه ای ــد ک در ســمت راســت، اســتفاده کنن
داد. مــا توانســتیم در ده دقیقــه پایانــی بــازی دو گل بــه ثمــر برســانیم.

ــان تیمــش  ــرای بازیکن ــور ب ــر ن ــازی در زی ــا این کــه ب ــا ب کاظمــی ب
ــرای  ــا ب ــان م ــت: بازیکن ــوده اســت گف ــی ب ــۀ فوتبال نخســتین تجرب
ــد،  ــدان رفتن ــه می ــان ب ــل میزب ــم در مقاب ــور آن ه ــر ن نخســتین بار زی
ــه توانســتیم در  ــم ک ــه هرحــال، خوش حال ــود. ب ــانی نب ــن کار آس ای
ــواه را  ــه دلخ ــت نتیج ــات درس ــا تعویض ــازی ب ــی ب ــه پایان 20 دقیق

ــم. کســب کنی

گــروه 6 نفــری از افغانســتان در بیســت ودومین دور رقابت هــای دو و 
ــزار می  شــود، شــرکت  ــتان برگ ــی هندوس ــه میزبان ــه ب ــیایی ک ــی آس میدان

می کننــد. 
فدراســیون تربیــت  بدنــی کشــور اعــام کــرد کــه در ایــن گــروه 6 نفــری 

4 مــرد و 2 زن حضــور دارنــد.
ــن  ــراه ای ــه هم ــی ب ــیون دو و میدان ــس فدراس ــزی، ریی ــم عزی عبدالکری
ــپار  ــا، رهس ــن رقابت ه ــرکت در ای ــرای ش ــته ب ــره روز گذش ــروه 6 نف گ

ــدند. ــتان ش هندوس
ــای  ــون در رقابت ه ــتان تاکن ــی افغانس ــیون دو و میدان ــه فدراس ــا این ک ب
ــر ایــن  ــار بازیکنــان ب ــه مدالــی دســت نیافتــه  اســت، امــا این ب آســیایی  ب
ــام  ــه ن ــی ب ــه و مدال ــدان رفت ــه می ــی ب ــۀ باالی ــا روحی ــان ب ــه آن ــد ک باورن

ــد کــرد. افغانســتان کســب خواهن
تاکنــون کشــور چیــن 606 مــدال و پــس از آن جاپــان ۵40 مــدال و 
هندوســتان هــم 282 مــدال را از ایــن رقابت هــا بــه دســت آورده اند.
ایــن مســابقات بــا حضــور بازیکنــان مــرد و زن از 4۵ کشــور آســیایی کــه 
ــخ 6  ــد، در تاری ــت می پردازن ــه رقاب ــی ب ــون ورزش ــته های گوناگ در رش

ــه دارد. ــزار  می شــود و 4 روز ادام جــوالی ســال جــاری برگ
ــورهای  ــی از کش ــی یک ــه میزبان ــار ب ــال یک ب ــر 2 س ــابقات ه ــن مس ای
ــه تاریــخ  ــه میزبانــی هندوســتان ب ــار ب آســیایی برگــزار می  شــود کــه این ب

ــد.  ــایش می یاب ــور« گش ــهر »بوبانی س ــوالی در ش ۵ ج

بیستومیـنسالگـردوحـدت
وآشتـیملـیدرتاجیکـستان
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شــماری از اعضــای مجلــس ســنا می گوینــد کــه 
ــازه  ــد ت ــاالی تعه ــی ب ــناتورهای امریکای ــاد س اعتم
رونــد صلــح  در  بــر همــکاری  مبنــی  پاکســتان 

افغانســتان، اشــتباه محــض اســت.
یــک هیــات مجلــس ســنا امریــکا کــه پــس از ســفر به 
پاکســتان روز سه شــنبه وارد کابــل شــد، گفتــه اســت 
کــه بــا مقام هــای پاکســتانی در مــورد حــل مشــکات 

افغانســتان دیــدار و گفت وگــو کــرده اســت.
ایــن هیــات ســنای امریــکا گفتــه اســت کــه مقام هــای 
ــل  ــه در ح ــد ک ــپرده ان ــد س ــان تعه ــه آن ــتان ب پاکس
چالــش هــای افغانســتان بــه ویــژه از ســرگیری 
مذاکــرات چهــار جانبــه صلــح )افغانســتان، پاکســتان، 

ــد. ــی کنن ــکاری م ــن( هم ــکا و چی امری
ــن حــال، اعضــای مجلــس ســنای افغانســتان  در همی
می گوینــد کــه اعتمــاد بــه وعده هــای پاکســتان 

ــت. ــض اس ــتباه مح ــه و اش احمقان
نجیبــه حســینی یکــی از اعضــای مجلــس ســنا گفــت: 
"مقام هــای پاکســتانی در ســفر هیــات مجلــس ســنای 
امریــکا بــه ایــن کشــور بــر همــکاری شــان در رونــد 
صلــح افغانســتان تعهــد ســپرده انــد و اگر ســناتورهای 
امریکایــی بــه ایــن تعهــد مقــام هــای پاکســتانی اعتماد 
کننــد اشــتباه محــض اســت؛ زیــرا آزمــوده را آزمــودن 

خطا اســت".
خانــم حســینی افــزود کــه اگــر ســناتورهای امریکایــی 
می خواهنــد بــه رونــد صلــح افغانســتان کمــک کننــد 
بایــد فشــارهای بیشــتری را از طریــق دولــت امریــکا 

بــاالی پاکســتان وارد کننــد تــا پاکســتان پناهگاه هــای 
ــد  ــدد و اجــازه ده تروریســتی را در خــاک خــود ببن
ــات  ــتی حم ــای تروریس ــن پایگاه ه ــر ای ــکا ب امری

هوایــی انجــام دهــد.
ــه  ــد ک ــز می گوی ــنا نی ــو س ــر عض ــارث دیگ ــار ح نث
ــناتورهای  ــژه س ــه وی ــا ب ــه دنی ــاله را هم ــن مس ای
امریکایــی می داننــد کــه النه هــای تروریســتی در 
خــاک پاکســتان قــرار دارنــد و دولــت پاکســتان از این 

گروه هــا بــر علیــه مــردم افغانســتان اســتفاده مــی کنــد 
و پاکســتان از گذشــته تــا حــال در خصــوص همکاری 
در رونــد صلــح افغانســتان بــه تعهــدات خــود صــادق 

نبــوده اســت.
ــناتورهای  ــه س ــد ک ــد ورزی ــز تاکی ــارث نی ــای ح آق
ــه تعهــدات مقــام هــای پاکســتانی  ــد ب ــی نبای امریکای
بــاور کننــد و بایــد در صــدد آن باشــند کــه اســتراتیژی 

ــد. ــر دهن ــتان را تغیی ــال پاکس ــکا در قب ــت امری دول

ــان  ــم بی ــنا ه ــن منصــف دیگــر عضــو س محــی الدی
ــد  ــی می خواهن ــناتورهای امریکای ــر س ــت: "اگ داش
ــد  ــد بای ــکاری کنن ــتان هم ــح افغانس ــتای صل در راس
ــف  ــتان را متوق ــر پاکس ــکا ب ــی امری ــای پول کمک ه
ســازند، زیــرا ایــن کمک هــا از ســوی ســنای امریــکا 

تصویــب می شــود".
ــن  ــکا و چی ــر امری ــه اگ ــاخت ک ــان س ــر نش او خاط
از طریــق قطــع کمک هــای شــان فشــار الزم بــر 
ــد  ــور خواه ــاد مجب ــام آب ــد، اس ــتان وارد کنن پاکس
ــر  ــال افغانســتان تغیی شــد کــه موضــع خــود را در قب
دهــد در غیــر آن اعتمــاد بــه هرگونــه تعهــد پاکســتان 

ــت. ــه اس کار احمقان
ــد  ــنا تاکی ــس س ــناتوران در مجل ــال، س ــر ح ــه ه ب
کردنــد کــه در دیــدار احتمالــی شــان بــا ســناتورهای 
ــت  ــد گف ــان خواهن ــه آن ــات ب ــا جزیی ــی ب امریکای
ــاک  ــاط خ ــدام نق ــتی در ک ــای تروریس ــه پناهگاه ه ک
ــای  ــتان و نیروه ــه افغانس ــر علی ــت و ب ــتان اس پاکس
ــوند  ــی ش ــازماندهی م ــتان س ــی در افغانس ــن الملل بی
ــه  و امریــکا چــه کارهــای بایــد در راســتای کمــک ب

ــد. ــام ده ــتان انج ــح افغانس صل
ــای  ــه ه ــکا از الن ــه امری ــا آنک ــان، ب ــه آن ــه گفت ب
ــا  ــی ب ــی الزم دارد ول ــتان آگاه ــتی در پاکس تروریس
آنهــم مقام هــای دولــت افغانســتان در ایــن رابطــه بــه 
ــت  ــی صحب ــناتورهای امریکای ــا س ــام ب صراحــت تم
نخواهنــد کــرد؛ زیــرا برخــی احتمــال آن وجــود دارد 

ــد. ــر بگیرن ــات را در نظ ــی ماحظ برخ
اعضــای مجلــس ســنا از دولــت افغانســتان خواســت 
کــه زمینــه نشســت اعضــای شــورای ملــی بــا هیــات 

ســناتورهای امریکایــی را فراهــم ســازد.
هیــات پنــج نفــره مجلــس ســنای امریــکا بــه ریاســت 
جــان مک کیــن رییــس کمیتــه روابــط خارجــی 
ســنای امریــکا پــس از ســفر بــه پاکســتان دیــروز وارد 

کابــل شــد.

مجلس سنا:

امریکاییهاباردیگربهپاکستاناعتمادنکنند

ــهروندان  ــی از ش ــی و برخ ــورای والیت ــای ش اعض
نشــر  بــا  اخیــرأ  طالبــان  می گوینــد،  هــرات 
و  کشــک کهنه  ولســوالی های  در  خبرنامه یــی 
مــرغ  گوشــت  خریدوفــروش  کشک رباط ســنگی 
ــل  ــیقی را در محاف ــتفاده از آالت موس ــینی و اس ماش
ــه  ــد ک ــد و گفته ان ــام کرده ان ــون اع ــی، ممن خوش
اگــر کســی از ایــن دســتور ســرپیچی کنــد، بــه اشــد 

می شــود. مجــازات محکــوم 
ــرات  ــی ه ــورای والیت ــس ش ــی، ریی ــران علیزای کام
ــژه  ــه وی ــی ب ــؤوالن محل ــی مس ــد، بی توجه می گوی
مقام هــای امنیتــی ســبب شــده اســت کــه طالبــان در 
شــماری از ولســوالی ها نیرومندتــر شــده و آزادانــه از 

ــد. ــربازگیری می کنن ــر و زکات و س ــردم عش م
ــام قلعه  ــاهراه هرات-اس ــون ش ــۀ او، هم اکن ــه گفت ب

بــه گونــۀ کامــل ناامــن اســت.

محمدفاضــل عفیــف جمشــیدی، از اعضــای شــورای 
والیتــی هــرات می گویــد، بــا آن کــه ایــن مشــکات 
ــا مقام هــای محلــی ایــن والیــت در میــان  را بارهــا ب
گذاشــته اند، امــا تاکنــون هیــچ توجهــی نشــده اســت.
جیانــی فرهــاد، ســخنگوی والــی هــرات بــا آن کــه 
گــردآوری عشــر و زکات از ســوی طالبــان و تــاش 
ــان را  ــان جوان ــربازگیری از می ــرای س ــروه ب ــن گ ای
تأییــد می کنــد، امــا می گویــد، نیروهــای امنیتــی 
آمــادۀ راه انــدازی عملیــات نظامــی بــرای پاک ســازی 
ــد. ــود طالبان ان ــرات از وج ــن ه ــوالی های ناام ولس

ــا  ــز ب ــن اهلل ســروری، ولســوال کهســان هــرات نی امی
ــوالی را  ــن ولس ــان در ای ــت وگذار طالب ــه گش آن ک
تأییــد می کنــد، امــا شــمار جنگ جویــان طالــب 
را ناچیــز می دانــد. او می گویــد، طالبــان توانایــی 

ــد. ــی را ندارن ــای امنیت ــا نیروه ــی ب رویاروی

ــان ســخنرانی اش  ــکا در جری سرپرســت ســفارت امری
ــی  ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــت ک ــه اس ــل گفت در کاب
بایــد فرهنــگ معافیــت از پیگــرد و مجــازات در ایــن 

ــان دهــد. کشــور را پای
ــاالت متحــدۀ  ــس، سرپرســت ســفارت ای هوگــو لورن
در کابــل روز دوشــنبه )12ســرطان( می گویــد کــه 

فرهنــگ معافیــت از پیگــرد و مجــازات در افغانســتان 
ــد. ــان یاب بایــد پای

ــازات  ــر مج ــی ب ــۀ امریکای ــد پای ــات بلن ــن دپیلوم ای
کســانی تأکیــد مــی ورزد کــه بــه گفتــۀ او، دارایی هــای 

مــردم را "دزدیده "انــد.
ــی  ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــال، وی برگ ــن ح در همی
ــرای  ــش رو، ب ــال پی ــت جمهوری را در دو س و ریاس

ــد. ــم م  دان افغانســتان بســیار مه
وی بــر همــکاری حکومــت و رهبــران سیاســی دیگــر 

در آوردن ایــن اصاحــات نیــز تأکیــد کــرد.
کــه  اســت  مهــم  "بســیار  گفــت:  ادامــه  در  وی 
ــران سیاســی  ــام رهب ــا تم ــی، ب ــت وحــدت مل حکوم
کــه نیت هــای نیــک دارنــد، دوبــاره تعهــد کننــد 
ــات  ــی، اصاح ــی و غیرنظام ــای نظام ــه در نهاده ک

" می آورنــد.
ــه  ــد ک ــی می گوی ــام امریکای ــن مق ــم، ای ــویی ه از س
مــردم افغانســتان، دیگــر تــاب ادامــۀ فســاد را در 

ــد. ــور ندارن کش
او می افزایــد کــه فســاد پیشــگان، بایــد مجــازات 

ــوند. ش
ــد  ــان یاب ــد پای ــت بای ــگ معافی ــد: "فرهن وی می افزای
ــود  ــه س ــردم، ب ــا دزدی از م ــه ب ــانی ک ــی کس و تمام

ــد." ــرار گیرن ــرد ق ــر پیگ ــد زی ــیده اند، بای رس
از ســوی دیگــر، ادارۀ مبــارزه بــا فســاد هــم، فســاد را 
یــک معضــل جــدی می دانــد در کشــور گفتــه اســت.

حکماعدامطالبانبرایکسانیکه
گوشتمرغمیخورند

سرپرست سفارت امریکا در کابل:

حکـومتوحـدتملـی
ACKUبهفـرهنگمعـافیتپایـاندهـد




