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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

 توافق امریکا با طالبان 

کابل  شهر  دهمزنگ  منطقه  در  انتحاری  حمله  یک  نتیجۀ  در 
روز دوشنبه )12 دلو/ 1 فبروری( دست کم 10 تن کشته شدند. 
طالبان مسوولیت این حمله در پیش روی فرماندهی پولیس نظم 

عامه را به عهده گرفته است.
نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله گفت که یک حمله 
روی  پیش  در  را  انفجاری  مواد  از  مملو  موتر  انتحاری  کننده 
قرارگاه پولیس نظم عامه شهر کابل منفجر کرد. این قرارگاه در 
رو به روی باغ وحش شهر کابل در منطقه دهمزنگ موقعیت 

دارد....                                                ادامه صفحه 6

فرمانده ارشد نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان اعالم کرد 
که اگر مذاکرات صلح به نتیجه نرسد، افغانستان سال مرگباری را 

پیش رو خواهد داشت.
در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  ارشد  فرمانده  کمپبل  جان  جنرال 
افغانستان که به زودی این سمت را واگذار خواهد کرد، گفت: 
در صورتی که در ماه های آینده مذاکرات صلح به نتیجه یی نرسد 
و پایان جنگ در افغانستان اعالم نشود، سال آینده مرگبار است.

اظهارداشت:  »بی بی سی«  با  گفت وگو  در  امریکا  ارشد  فرمانده 
پایان  و  برقراری صلح  برای  پاکستان  و  افغانستان  دولت  ظاهرا 
جنگ تالش زیادی می کنند که در این مدت به نتیجه یی دست 

یابند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که بر اساس گزارش برخی 

رسانه ها، نفوذ طالبان در افغانستان گسترش یافته است.
جان سپکو بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان اعالم 
 2001 سال  از  پس  بار  اولین  برای  طالبان  نفوذ  میزان  که  کرد 

میالدی افزایش یافته است.
در  دیگر  روز  چند  است  قرار  جانبه  چهار  مذاکرات  سوم  دور 

پاکستان برگزار شود.
طالبان در کنفرانس پگواش پیش  شرط هایی را اعالم کردند که بر 
اساس آن، خروج نظامیان خارجی، آزادی زندانیان طالبان، خروج 
اسامی آنها از لیست سیاه و ایجاد حکومت اسالمی از مهمترین 

آن می  باشند.
امریکایی  نیروهای  ارشد  فرمانده  عنوان  به  پیش  ماه   18 کمپبل 
و ناتو در افغانستان منصوب شد و قرار است  جنرال نیکلسون 

جانشین او شود.
رییس جمهور امریکا وی را جانشین کمپبل به مجلس سنای این 

کشور معرفی کرده است.
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عضو کمیتۀ بررسی فساد وردک: حتا گزارش ما انعکاس نیافت تا مردم می دانستند که 
دریافت های این هیأت چه بود. احساس می کنم که حکومت وحدت ملی پاپوش حکومت 
کرزی را به پا می کند، با در نظرداشت مصلحت ها برخورد می کند و اگر به گزارش این 
هیأت توجه می شد، موارد بزرگ فساد مالی به دست آمده بود. قلباً ناراحت هستم که 

ما صادقانه گزارش تهیه کردیم، ولی با عکس العمل منفی حکومت روبه رو شدیم

در شبکه های اجتماعی، روزانه به 
شخصیت ها و شهروندان کشور بی هیچ 
سند و شواهدی تهمت بسته می شود و 
توهین و حتک حرمت صورت می گیرد. 
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
می گوید که قانونی را نهایی کرده اند 

که با اجرایی شدن آن، جلو  سوء 
استفاده از شبکه های در میان 
شهروندان گرفته خواهد شد. 

با آن که روز به روز شمار کاربران 
شبکه های اجتماعی در افغانستان 

افزایش می یابد، اما استفادة نادرست 
از این شبکه ها، نگرانی هایی را در 
میان شهروندان به بار آورده است
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نظامِ  چگونه گی  و  ساختار  در  اساسی،  قانون 
تمام  چنان که  دارد؛  بنیادین  نقِش  کشور  هر 
ساخته  اساسی  قانون  از  پس  که  قانون هایی 
این  باشند، در غیر  به آن  باید مطابق  می   شوند، 

صورت مردودند. 
 1380 سال  در  افغانستان  نویِن  نظام  ایجاد  با 
نیز  نوینی  اساسِی  قانون  شد  قرار  خورشیدی، 
برای آن ساخته شود؛  قانونی که ارمغان آورندۀ 
و  باشد  کشور  اتباع  همۀ  برای  یکسان  حقوِق 
همچنان پیش گیرندۀ برتری طلبِی شماری دیگر. 
پس از ایجاد ادارۀ انتقالی، قرار شد طی هجده ماه 
لویه جرگۀ قانون اساسی برگزار شود؛ از این رو 
کمیسیون های قانون اساسی، از جمله کمیسیون 
تسوید و تدقیق ایجاد شد تا طرح نخسِت قانون 
اساسی را بسازد. پس از این که کمیسیون تسوید، 
مسوده را آماده کرد، آن  را برای غنامندی بیشتر 
به کمیسیون تدقیق سپرد. از همان آغاز به نظر 
مسالۀ  این  از  می خواهند  شماری  که  می رسید 
همین  برای  بگذرند؛  به ساده گی  اساسی  و  مهم 
شمار  اساسی،  قانون  تدقیِق  کمیسیون  در  هم 

اندکی از دانش حقوقِی بسنده برخوردار بودند 
این کمیسیون  از کسانی که در  زیادی  و شمار 
به کار گماشته می شوند، چیزی از قانون گذاری 
دیگران  تن،  چند  جز  به  یعنی،  این  نمی دانند؛ 
این  در  حکومت  مصلحت های  پایۀ  بر  همه 

کمیسیون به کار گماشته شده اند. 
است،  آمده  کمیسیون  دو  این  کارِ  دستور  در 
درخورِ  و  جامع  قانون  ساختن  برای  بود  قرار 
کمیسیون  دو  این  اعضای  افغانستان،  جامعۀ 
قانون های منطقه یی و بین المللی را مطالعه کنند 
تا راه درستی برای ایجاد قانون اساسی بیابند، اما 
قانونی که باید از آن الگو می  گرفتند، همان قانون 
در  هرچند  بود.  ظاهرشاه  دوران   1343 اساسی 
اوایل، بحث مستقل  بودِن کمیسیون ها مطرح بود 
و اعضای این کمیسیون فکر می   کردند مستقل اند، 
اما بعدها رییس دولت در حکمی   چنین نوشت: 
دولتی  کمیسیون  یک  شده،  تعیین   »کمیسیون 
است که مطابق با توافق نامۀ بن تعیین شده است 
و یک کمیسیون مستقل و انتخابی از سوی مردم 
را مستقل  نام کمیسیون  نیست، شما نمی   توانید 
عدم  از  حکم،  این  در  که  طوری  کنید.«  ذکر 
استقاللیِت این کمیسیون سخن گفته شده است، 
حکومت در کار کمیسیون دخالت می کند که به 

آن اشاره خواهم کرد.
این کمیسیون پس از رای زنی های بسیار، طرح 

به  را  مسأله  چند  و  پیش  حکومت  به  را  خود 
گونۀ جدی در آن  مطرح کرد که مورد پذیرش 
مسالۀ  آن جمله  از  نگرفت؛  قرار  رییس جمهور 
صدارتی  شدِن نظام و کم  کردِن صالحیت های 
سرنوشِت  می توانست  که  بود  دولت  رییس 
دولت  رییس  این  اما  بزند،  رقم  بهتر  را  کشور 
بود که در نهایت تصمیم می گرفت که کدام یک 
قانون  جرگۀ  لویه  به  مسوده  این  موردهای  از 

اساسی ارایه شود و کدامش نه. 
کمیسیون  این  اعضای  از  موردها،  دیگر  ضمن 
خواسته شد تا بحث روی چگونه گی سرود ملی 
را به لویه جرگه واگذار کنند؛ یعنی لویه جرگه در 
مورد چگونه گی آن تصمیم بگیرد. پس از آماده 
 شدن مسودۀ قانون اساسی، لویه جرگه با دو روز 
اشتراک کننده گان  از  نقل  به  گردید.  دایر  تأخیر 
لویه جرگه چندروزه  این  که  بوده  این  بر  قرار 
و  اختالفی  بحث های  آن جایی که  از  اما  باشد، 
است،  بوده  اندازه  از  بیش  قانون  در  مشکالت 

جرگه بیش از دو ماه دوام می کند.
مسالۀ بازار آزاد، سرود ملی، نشر پول، تابعیت 

و  رییس جمهور،  صالحیت های  وزیران، 
چگونه گی برگزاری انتخابات از جمله موردهای 
اختالفی میان اعضای لویه جرگه بوده است. اما 
از  می گویند، شماری  اشتراک کننده گان  چنان که 
نماینده گان به مهمانی برده می شدند و با شمار 
دیگری دیدارهای خصوصی صورت می گرفت، 
با این هم  بحث به جایی رسیده که شمار زیادی 
از نماینده گان اعتصاب می کنند، اما نتیجه بازهم 
چیز دیگری شده است؛ بحث در جاهای دیگری 
ادامه پیدا کرده و قرار گفته های حاضران، برای 
قانع  کردن شماری، وعده هایی داده شده است تا 
لویه جرگۀ قانون اساسی هرچه زودتر پایان یابد 

و ماده ها همان طوری که است، پذیرفته شود. 
به گونۀ نمونه، از کمیسیون تدقیق قانون اساسی 
خواسته شده است بحث روی چگونه گِی سرود 
ملی و زبان آن  را به لویه جرگۀ قانون اساسی 
واگذار کند و هرتصمیمی که لویه جرگه گرفت، 
نهایی خواهد بود. در لویه جرگۀ قانون اساسی 
بحث روی این موضوع چندین بار مختل می شود 
تا این که آقای کرزی یکی از بزرگواران را برای 
جرگه  لویه  اعضای  از  و  می فرستد  ضمانت 
می خواهد مسالۀ سرود را تصویب نکنند و آن را 
به آقای کرزی اختصاص دهند. شخص ضامن 
وعده می کند که آقای کرزی در پایان سخنرانی 
خود در روز آخر جرگه، مسالۀ سرود ملی به هر 

دو زبان را بیان خواهد کرد.
شماری از نماینده گان، این مساله را نمی پذیرند، 
باور  را  ضامن  شخص  سخنان  شماری  اما 

می کنند و آرام می شوند.
برخالف وعده، آقای کرزی در روز سخنرانی، 
که  تیمی    و  نمی کند  یادی  ملی  مسالۀ سرود  از 
است،  کرده  ایجاد  قانون  در  را  تغییر  مورد   48
بحث سرود ملی به زبان پشتو و چگونه گی اش 
را، پس از تصویب قانون اساسی تا توشیح آقای 

کرزی، می نویسد. 
می کشد؛  درازا  به  بازهم  بحث  وجود،  این   با 
با  تبانی  با  داراالنشاء  رییس  وردک  فاروق 
صبغت اهلل مجددی که ریاست لویه جرگه را به 
موضوع های  گرفتن  درنظر  بدون  داشت،  عهده 
اختالفی و حتا بدون بحث و رای گیری، قانون 
اساسی را تصویب شده اعالن می کنند و شماری 
جابه جا  کف زدن  برای  گوشه  چند  در  هم   را 

می کنند.
شایان یادآوری است که این مسأله به این مفهوم 
در  حق شان  که  کسانی   از  شماری  که  نیست 
این جا پایمال شد، نمی توانستند دست کم براین 
قانع  آنان  از  بلکه شماری  کنند،  اعتراض  اقدام 
شده بودند و شماری هم از به درازا کشیده  شدِن 
نشست خسته شده بودند، شماری هم شاید این 
را برای خود شرم می پنداشتند که این مسأله را 
و  وردک  فاروق  تصمیم  بر  و  یادآوری  دوباره 
صبغت اهلل مجددی اعتراض کنند و شاید کسانی 

هم بودند که در این جا پول گرفته بودند.
روی  جدی  بحِث  بدون  اساسی  قانون  این که 
اعالن  تصویب شده  اساسی،  و  مهم  موضوعاِت 
شد، به کنار؛ بدتر این که پس از تصویب قانون 
این  تا توشیح آن توسط رییس جمهور،  اساسی 
دستبرد  مورد  داراالنشاء  توسط  دوباره  قانون 
قرار گرفت و 48 مورد تغییر در آن ایجاد شد. 
چنان که آقای اشرف رسولی در کتاب »مروری 
 48 این  از  کرده،  یادآوری  اساسی«  قوانین  بر 
مورد چند موردش بسیار خطرناک و دردسرساز 

بوده که تاکنون بر مشکالِت ما افزوده است:
مسالۀ سرود ملی به زبان پشتو؛  -1

اضافه  کردن بند آخر مادۀ شانزدهم،   -2
که حتا در زمان تصویب در قانون وجود نداشته 
حفظ  موجود  علمی    و  ملی  )مصطلحات  است 

می   شود(؛
مسالۀ تابعیت وزیران؛  -3

رییس جمهور  صالحیت های  مسالۀ   -4
که اکنون از یک شاه بیشتر است؛

و موارد دیگر.
به هر رو، قانون اساسی یی که امروز در افغانستان 
که  نیست  قانونی  آن  می شود،  اعمال  مردم  بر 
مردم می  خواستند. این قانون توسط تیم کرزی 
و مطابق به خواست این تیم، تغییر کرده و مورد 
دستبرد قرار گرفته و سرنوشت ملت و جامعه را 

به تمسخر گرفته است. 
هم اکنون شرایط به گونه یی نیست که این خیانِت 
ملی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد؛ چرا که هنوز 
هم تیم کرزی و طرف دارانش در حکومت نقش 
به  کسی  آینده  در  آیا  این که  اما  دارند،  اساسی 
جرم دستبرد در قانون اساسی مورد پیگرد قرار 
خواهد گرفت یا نه، پرسشی ست که زمان به آن 

پاسخ خواهد داد.

مأخذ:
نوین  سیاسی  نظام  و  اساسی  قانون   -1

افغانستان )داکتر طاهر هاشمی  (، چاپ:1384
افغانستان  اساسی  قوانین  بر  مروری   -2

)قانون پوه اشرف رسولی(،چاپ دوم:1392
نقد و تحلیل قانون اساسی افغانستان   -3

)قانون پوه محمد اشرف رسولی(، چاپ 1388
عضو  رسولی  اشرف  با  گفت وگو   -4

کمیسیون تدقیق قانون اساسی  
5- اشتراک کننده گان لویه جرگۀ قانون اساسی 
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عاصم اسـفزاری

قانونی که قانونی نشد!
)به مناسبت دوازدهمین ساِل توشیح قانون اساسی کشور(

 

طالبان در روزهای اخیر، سه پایۀ بزرِگ برق در والیت های 
بغالن و هرات که برِق ازبکستان و ترکمنستان را به کابل 
برق  اتصاِل  مانع  بردند و  بین  از  انتقال می دادند،  و هرات 
به شهرها شدند. از آن روز تا کنون یک هفته می گذرد، اما 
هنوز هم این دو والیت به خصوص کابل، تقریبًا در بی برقِی 

به سر می برند. 
دوران  یادآورِ  پایتخت،  تاریکی  و  برق  قطِع  پایه ها،  انهدام 
سیاهِ جنگ های گذشتۀ کابل است که مردم از همۀ داشته ها 
از جمله روشنایی محروم شده بودند. در گذشته، سازمان 
حزب  جمله  از  مزدورانش  به وسیلۀ  پاکستان  استخباراتی 
و  می بردند  بین  از  را  برق  بندهای  حکمتیار،   اسالمی 
پایه های برق را منهدم می کردند. اکنون اما طالبان این کار را 
انجام داده اند و تا هنوز دولت نتوانسته این گروه را از ساحۀ 
مورد نظر کنار بزند و با نصب دوباره پایۀ برق، روشنایی را 

به کابل باز گرداند. 
 امروزه زنده گی بدون برق ـ اگر نگوییم ناممکن ـ بسیار 
دشوار است. چرخ های اصلِی زنده گی به نیروی برق گره 
خورده و انسانـ  خواهی نخواهیـ  به این انرژی متکی شده 
است. بنابراین، ضعف یا ناتوانی دولت در تأمین امنیِت محِل 
انقطاع برق، مشکالِت فراوانی را برای شهرونداِن کابل به 
بار آورده است. وابسته گِی عمومی به برق در کابل به حدی 
است که نبود آن سکته گی و ازهم پاشیده گِی فراوانی را در 

عرصه های مختلِف زنده گی ایجاد کرده است. 
هم اینک در کابل بازارها و دکان ها به دلیل بی برقی و تاریکی، 
در  شهر  خیابان های  و  می شوند  تعطیل  معمول  از  زودتر 
بسیاری  مردم خالی می گردند.  ترددِ  از  اولیۀ شب  ساعاِت 
از خانواده ها که بضاعت شان اجازه می دهد، به جنراتورهای 
رو  برق  به  حداقلی شان  نیازِ  تأمین  برای  دیزلی  و  پترولی 
بر  هم  و  خود  مخارِج  بر  هم  ترتیب،  این  به  و  آورده اند 

آلوده گِی هوای زمستانِی کابل افزوده  و می افزایند.
در این روزها، در حالی که نواحِی شهِر کابل به جز یکی 
ـ دو ساعت در شبانه روز از نعمِت برق بی بهره است، این 
پایه های  دارند  به گوش می رسد که طالبان سعی  نیز  خبر 
برِق دیگری را در بخش های دیگری نیز منهدم کنند تا این 
ترس و تاریکی را به گونۀ مطلق بر شهرهای کشور حاکم 
سازند. این وضعیت بدون شک، وجهه و اعتبارِ دولت را 
در نزد افکار عمومی و شهروندان به شدت تنزیل می دهد. 

گروه  یک  توسط  کشور  یک  پایتخِت  ماندِن  تاریکِی  در 
تروریستِی بی سر و رهبر، به رغم حضور نیروهای بین المللی 
و برخورداری از یک ارتش نسبی، چیزی جز چهرۀ ناکامِ 
دولت را به ُرخ نمی کشد؛ دولتی که تدبیری برای پیش گیری 

از این رویداد و توان رفِع این مشکل را نداشته است.
هرگز  کابل،  مردم  ماندِن  تاریکی  در  دیگر،  طرف  از  اما 
مرادِف خاموشِی شب های ارگ و خانه های مجلِل مقامات 
نبوده و نیست. زیرا تجربه نشان داده که در برق قحط ترین 
با  آن ها  است.  بوده  فروزان  آنان  خانۀ  چراِغ  نیز  شرایط 
موترهای زره در گشت وگذارند و سردی ها و تاریکی هاِی 
مردم را هرگز احساس نمی کنند. اگرنه، برای نجاِت خود 

هم که شده، مشکل اتصال برق را حل می کردند!
برِگ  و  امتیاز  این همه،  از  جدای  کابل  در  بی برقی  مسلمًا 
این طریق قوِت خود و  از  برای طالبان است که  برنده یی 
ضعِف دولت را به ُرخ می  کشند. از سوی دیگر نیز بی برقی 
در کابل تاواِن سنگیِن اقتصادی  را بر دولت افغانستان وارد 
در  مصرف  جریان  به  وارداتی  برِق  این  چه  زیرا  می کند. 
قراردادهایش،  اساِس  بر  برشنا  نرسد،  چه  برسد  شهرها 
موظف به پرداخِت هزینۀ آن به کشورهای صادرکننده است.
در صورتی که دولت نتواند این مشکِل کوچک را حل کند، 
و  حکومت  متوجه  را  کالنی  چندجانبۀ  زیان های  بی برقی 
مردم و محیط زیسِت ما می سازد. چنان که هم اکنون برشنا 
می سوزد  قراردادش  طرف های  به  برق  پوِل  تهیۀ  غِم  در 
پیکنیک های  و  اریکین ها  گیس ها،  پاک کاری  به  مردم  و 

گذشتۀشان رو آورده اند!

تاریکِی کابل
 مانع روشنِی ارگ نمی شـود
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»پاپوش  ملی،  وحدت  حکومت  رهبران 
برای  اراده یی  و  کرده  پا  به  را  کرزی« 

مبارزه با فساد اداری در کشور ندارد. 
آمارها،  آخرین  براساس  افغانستان  دولت 
در جمع سه فاسدترین دولت های جهان 
رهبران  است  درحالی  این  گرفت.  قرار 
سپرده  وعده  ملی  وحدت  حکومت 
صدر  در  را  فساد  با  مبارزه  که  بودند 

برنامه های شان قرار می دهند. 
هیأت  اعضای  از  یکی  حال،  عین  در 
وردک،  فاورق  فساد  پروندۀ  حقیقت یاب 
وزیر پیشین معارف می گوید، حکومت به 
خاطر مصلحت هایی که دارد، نمی خواهد 
دریافت های این هیأت را با مردم شریک 
شدن  جسور  سبب  این کار  که  سازد 
هیأت های  شدن  دل سرد  و  مفسدین 

حقیقت یاب خواهد شد.
خانه گی  کارهای  از  یکی  فساد  با  مبارزه 
رهبران حکومت وحدت ملی بود که مردم 
و جامعۀ جهانی به ویژه در کنفرانس لندن، 
به صورت  پدیده  این  با  تا  تعهد سپردند 
آگاهان  اما  کنند؛  مبارزه  پیگیر  و  جدی 
می گویند که حکومت وحدت ملی در امر 

مبارزه با فساد ناکام شده  است.
شفافیت  سازمان  گزارشی که  اساس  بر 
در  افغانستان  رسانده،  نشر  به  بین المللی 

میان کشورهای آلوده به فساد در جایگاه 
دوم قرار گرفته است.

بین المللی  سازمان  معیارهای  اساس  بر 
کوریای  و  سومالیا  کشورهای  شفافیت، 
این  سوی  از  امتیاز   8 کسب  با  شمالی 
ردۀ  در  جایگاه  عین  در  دو  هر  سازمان، 
نخست کشورهای فاسد جهان قرار دارند 
و افغانستان نیز پس از این دو کشور در 

جایگاه دوم قرار گرفته است.
در این گزارش، کشورهای دنمارک، فنلند 
جهان  در  کشورها  پاک ترین  سویدن،  و 

شناخته شده اند.
در  که  است  متواتر  سال  چند  افغانستان 
قرار  فاسد جهان  برتر کشورهای  جایگاه 
 2014 سال  در  این  از  پیش  می گیرد. 
میان 1۷5 کشور در جایگاه  از  افغانستان 
سوم و در سال 2013 از میان 1۷۷ کشور 
در جایگاه دوم در میان کشورهای فاسد، 

قرار گرفته بود.
و  مجلس  در  مردم  نمایندۀ  ایوبی  حمیرا 
پروندۀ  بررسی  هیأت  اعضای  از  یکی 
فساد فاروق وردک، وزیر پیشین معارف 
بیان  با  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت و گو  در 
این که حکومت وحدت ملی از ابتدا کار 
را با شعار بلنِد مبارزه با فساد شروع کرد 
و رهبران این حکومت فکر می کردند که 
می گوید:  باشند،  موفق  کار شان  در  شاید 
کردند  را  کار شان  فاسدین  متأسفانه 
زمان  در  را  هنگفتی  بسیار  پول های  و 
مصرف  نامزدان  انتخاباتی  کاروزارهای 

کردند و حاال وقتی رییس جمهور و رییس 
کنند،  مبارزه  فساد  با  می خواهند  اجرایی 
متوجه می شوند که کسانی دست دارند که 
در کاروزارهای انتخاباتی شان زیاد کمک 
اینان نمی توانند به وعدۀ خود  کرده اند و 

عمل کنند.
بانو ایوبی می گوید: »من جزء هیأتی بودم 
مردم داری،  وکالت،  کار  از  ماه  چهار  که 
اشتراک در کمیسیون ها و جلسات عمومی 
محروم شدیم و در این مدت، روی پیدا 
کردن اسناد فساد در وزارت معارف کار 
کردیم و اسناد بسیار موثق را در بیست و 

هشت صفحه به رییس جمهور سپردیم«.
حداقل  که  بود  این  ما  توقع  او:  گفتۀ  به 
یک بار رییس جمهور اعضای این هیأت را 
زمینه  این  در  تا  می پرسید  و  می خواست 
چه کارهای انجام شود که تا امروز یک بار 

هم ارگ ما را نخواسته است.
این عضو هیأت حقیقت یاب پروندۀ فساد 
ما  »حتا گزارش  می افزاید:  فاروق وردک 
که  می دانستند  مردم  تا  نیافت  انعکاس 
دریافت های این هیأت چه بود، احساس 
می کنم که حکومت وحدت ملی پاپوش 
در  با  می کند،  پا  به  را  کرزی  حکومت 
و  می کند  برخورد  مصلحت ها  نظرداشت 
می شد،  توجه  هیأت  این  گزارش  به  اگر 

موارد بزرگ فساد مالی به دست آمده بود؛ 
قلبًا ناراحت هستم که ما صادقانه گزارش 
منفی  عکس العمل  با  ولی  کردیم  تهیه 

حکومت روبه رو شدیم«.  
بانو ایوبی با اشاره به دریافت های هیأت 
معارف  پیشین  وزیر  فساد  حقیقت یاب 
فاروق  را  آن چه  می کند:  نشان  خاطر 
بیرون  عکس  بر  همه  بود،  گفته  وردک 
مکاتب  دانش آموز،  مکتب،  شمار  و  شد 
وجود نداشت و یک گروپ مشخص در 
قرار داد و فساد  وزارت معارف در اخذ 
در این بخش، دست داشتند که نام آنان در 
این گزارش ذکر شده اند، اما رییس جمهور 
بنابر مصلحت هایی که وجود داشت، این 

گزارش را از دید مردم پنهان کردند.
زمینۀ  در  بی توجهی  اگر  می گوید:  او 
دریافت های هیأت های بررسی کننده ادامه 
و  شد  خواهند  جسورتر  مفسدین  یابد، 
انگیزه و دل گرمی کار  نیز بدون  هیأت ها 

خواهند کرد.
به باور بانو ایوبی: حکومت وحدت ملی 
مبارزه  در  مردم  برای  که  وعده هایی  در 

فساد داده بود، ناکام شده  است.
استاد  بهمن،  سهراب  دیگر،  سوی  از 
روزنامۀ  به  اقتصادی  آگاه  و  دانشگاه 
ماندگار می گوید: فساد پدیده یی است که 
و  سیاسی  اقتصادی،  نظام  پود  و  تار  در 
زودی  به  و  است  تنیده  افغانستان  اداری 

هم نمی شود جلو آن را گرفت.
نظام  در  فساد  این که  بیان  با  بهمن  آقای 

به  را  نظام  این  و  شده  نهادینه  افغانستان 
تا  می افزاید:  گرفته،  بر  در  مافیایی  گونۀ 
نشده  قادر  ملی  وحدت  حکومت  هنوز 
است که عوامل و دالیل فساد را ریشه یابی 
کند و برای جلوگیری از آن برنامه بریزد.

کاری  اگر  علت،  همین  به  او:  گفتۀ  به 
بوده  پروژه یی  و  مقطعی  گرفته،  صورت 
تا این که روند دوام دار با بازده مثبت بوده 

باشد.
بسیار  فساد  که  می کند  تأکید  بهمن  آقای 
گسترده شده و از توان حکومت وحدت 
است  مشکل  است،  شده  خارج  نیز  ملی 
تا در کوتاه مدت در این زمینه حکومت 

دست آورد داشته باشد.
که  است  پروسه  یک  فساد  با  مبارزه 
صورت  به  اقتصادی،  آگاه  این  گفتۀ  به 
مقطعی نتیجۀ مثبت در بر ندارد و باید با 
مسایل حقوقی و ساختارهای اداری تنظیم 
شود تا در آخر باورمندی همه را به باور 

بیاورد.
نیز  باور  این  به  آقای بهمن  این،  در کنار 
در  بیرونی  نهادهای  از  شماری  که  است 
ترویج و گسترش فساد در افغانستان نقش 
این  داشته اند که حاال کوتاه کردن دست 
نهادها و از میان برداشتن فساد در تمامی 

الیه ها نیاز به زمان بیشتر دارد.
این آگاه اقتصادی با اشاره به وجود ادارات 
و نهادهای موازی برای مبارزه با فسادی 
چقدر  هر  می گوید:  افغانستان  در  اداری 
تداخل کاری در میان ادارات وجود داشته 
باشد، به همان پیمانه سد راه جلوگیری از 

فساد و یا هر ناهنجاری دیگر می گردد.
اداری  فساد  با  مبارزه  نهادهای  فعالیت 
مبارزه  برای  الزم  تعهد  و  چتر  یک  زیر 
با فساد به باور آقای بهمن می تواند موثر 

تمام شود.
به گفتۀ آقای بهمن: مبارزه با فساد اداری 
برای  و  است  قوی  سیاسی  تعهد  نیازمند 
باید صالحیت الزم  اداری مشخص  یک 

داده شود تا در این زمینه کار کند.
وزیر  فرهنگ  امین  محمد  هم چنان، 
که  است  باور  این  به  تجارت  پیشین 
برای  ملی  وحدت  حکومت  ناکامی 
ناکام  انتخابات  در  ریشه  فساد،  با  مبارزه 

ریاست جمهوری دارد.
افشا شد که به  او می گوید: »کسانی بعداً 
پیمانۀ بسیار وسیع در فساد دست دارند، 
برای  انتخابات  در  که  بودند  چهره های 
نامزدان پول مصرف کردن و بعضی از آن 
امروز در کنار رهبران این حکومت قرار 

دارند«.
چندین  وجود  به  اشاره  با  فرهنگ  آقای 
ادارۀ موازی برای مبارزه با فساد می گوید: 
برای یک موضوع  نهاد  که چندین  وقتی 
اغفال  را  دیگر  کار  یکی  باشند  مصروف 
صورت  هیچ کاری  نتیجه،  در  و  می کنند 
باقی  خود  حال  به  اوضاع  و  نمی گیرد 

می ماند.
دولت  رهبران  به  خطاب  فرهنگ  آقای 
بنیاد  بر  کسانی  که  زمانی  هر  می گوید: 
دست  فساد  در  که  می شوند  افشا  اسناد 
تعلقات،  نظرداشت  در  بدون  باید  دارند، 
آنان را به مردم معرفی کنند و روشی را که 
تا حال دولت در پیش گرفته مردود است 

و باید از بنیاد تغییر کند.
در حالی که چندین ادارۀ مشخص و موازی 
هستند،  مصروف  فساد  با  مبارزه  برای 
رییس جمهور  امروز  از  پیش  یک سال 
را  با فساد  مبارزه  فرمانی،  با صدور  غنی 
از صالحیت های خودش اعالم داشت و 
به ادارات مربوط دستور داد تا از تعقیب 
پرونده های فساد خودداری کنند که عماًل 
تنها  فساد  با  مبارزه  نام  زیر  اداره  چندین 
که  امکانات اند  و  بودیجه  مصرف  مأمور 
و  صالحیت  نوع  هیچ  آگاهان،  گفتۀ  به 

موثریت کار ندارند.

دیدار  در  افغانستان  اجرایی  رییس 
عملی شدن  بر  هند  نخست وزیر  با 
و  کشور  دو  استراتژیک  توافقنامه 
اقتصادی  و  امنیتی  روابط  گسترش 

تأکید کرد.
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت 
وحدت ملی افغانستان و نارندرا مودی 
نخست وزیر هند درباره مسایل مختلف 
توافقنامه  مفاد  شدن  عملی  جمله  از 
استراتژیک دو کشور، گسترش روابط 
بهبود  همچنین  و  اقتصادی  و  امنیتی 

روابط دیپلماتیک تبادل نظر کردند.
رییس اجرایی دولت افغانستان در این 
بیشتر  گسترش  بر  تأکید  دیدار ضمن 
که  گفت  کشور  دو  همکاری های 
افغانستان آماده است تا مفاد توافقنامه 

استراتژیک با هند عملی شود.
هند  میان  استراتژیک  توافقنامه  اگر 
اجرایی  رییس  سفر  در  افغانستان  و 
دهلی نو  به  ملی  وحدت  حکومت 
زمینه های  در  هند  نقش  شود،  عملی 
افغانستان  در  اقتصادی  و  امنیتی 

پررنگ تر می شود.

در  میالدی،   2011 سال  در  افغانستان 
کرزی،  حامد  ریاست جمهوری  زمان 
توافقنامه استراتژیکی با هند امضا کرد.
گسترش  مورد  در  توافقنامه  این 
توجه  توسعه  و  امنیتی  همکاری های 

بیشتری دارد.
هند  سفرای  دیدار،  این  در  همچنین 
رفع  برای  موافقتنامه یی  افغانستان  و 
امضا  به  کشور  دو  سیاسی  ویزای 

رساندند.
نیز  هند  گفت:  دیدار  این  در  مودی 
و  اقتصادی  روابط  گسترش  خواستار 

امنیتی با افغانستان است.
درباره  دیدار  این  در  مودی  و  عبداهلل 
چابهار  بندر  از  استفاده  چگونگی 
ایران نیز صحبت کردند و دوطرف بر 
سه جانبه  مشترک  همکاری های  ایجاد 

افغانستان، هند و ایران تاکید کردند.
اجرایی  رییس  است  قرار  همچنین 
به  موسوم  کنفرانسی  در  افغانستان 
شرکت  هند  »جاییپور«  در  تروریسم 

کند.

برنامۀ افغانستان و پاکستان 
برای تأمین امنیت مرزها

عبداهلل در دیدار با مودی تأکید کرد:

مفاد توافقنامۀ استراتژیک کابل - دهلی عملی شود

جنرال شریف یفتلی، فرمانده قول اردوی 
دفاع می گوید که روز شنبه  تندر وزارت 
گفت وگو  برای  وزارت  این  از  هیأتی 
مناطق  امنیت  تأمین  چگونه گی  دربارۀ 
مرزی کابل ـ اسالم آباد عازم پاکستان شده 

است.
باورمندی  ایجاد  که  می گوید  یفتلی  آقای 
میان دو جانب و مبارزۀ »موفقیت آمیز« دو 
کشور برای دفع تروریسم در مناطق مرزی 

از موضوعات محوری بحث بوده اند.
قول  فرمانده  هدایت الرحمان،  جنرال 
دیدار،  این  در  نیز  پاکستان   11 اردوی 
کشور  دو  مشترک  دشمن  را  تروریستان 
خوانده است. این مقام پاکستانی همچنان 
گفته است، هر گروهی که به روند صلح 
کشور  دو  دید  از  نشود،  ملحق  افغانستان 
به عنوان دشمن مشترک دیده خواهد شد.
در این دیدار رودررو گفته شده که تمام 
گروه های ارتش دو کشور در مناطق مرزی 
باید با هم هماهنگی و ارتباط داشته باشند.
روز  نیز  پاکستان  ارتش  مطبوعاتی  دفتر 
است  گفته  خبرنامه یی  نشر  با  یک شنبه 
پاکستان  و  افغانستان  مرزی  مقام های  که 

به خاطر وجود مشکالت امنیتی می توانند 
در صورت نیاز با هم دیدار داشته باشند.

در این خبرنامه  همچنان آمده که دو کشور 
می توانند تنها با هماهنگی در مبارزه علیه 
حضور  از  را  مرزی  مناطق  تروریسم 

مخالفان پاک کنند.
که  می گیرد  صورت  حالی  در  دیدار  این 
آمدن حکومت وحدت  از روی کار  پس 
تا  کرد  تالش  بارها  جمهور  رییس  ملی، 
گسترش  پاکستان  با  را  افغانستان  روابط 
دهد و به همین دلیل در روزهای نخست 
به  بار  چندین  جمهوری اش،  ریاست 

پاکستان سفر کرد.
غنی  جمهور  رییس  تالش های  دنبال  به 
در  پاکستان  همکاری های  جلب  برای 
تأمین صلح افغانستان، پاکستان تعهد کرد 
با حکومت  به مذاکره  که طالبان را وادار 
افغانستان می کند. اما نه تنها به وعده هایی 
بل که حمله های  نکرد،  بود عمل  داده  که 
طالبان در بهار امسال بیش از پیش افزایش 
تا  نیز  گفت وگوهای صلح  روند  و  یافت 

کنون پیشرفتی نداشته است.

هارون مجیدی

بر فساد فاروق وردک سرپوش می گذارند



ACKU نویسنده: محمد حسین کیانی
که  ایدیولوژی هایی  اکثریت  می گوید:  توئیچل  پال 
فلسفی مطرح شده اند، همه شاخ و  در زمینۀ دینی و 
برِگ خودشان را چیده و به راه باریکی رسیده اند. من 
اما  باشم،  یا هر چیِز دیگری  می توانم یک مسیحی و 
بعد از آن دیگر خود را محدود کرده ام. اگر مردم از من 
بپرسند چه دینی دارم، و بگویم: »خوب، من یهودی 
قرار  خاصی  ردۀ  در  مرا  آن ها  ذهِن  بالفاصله  هستم« 
که  شد  خواهم  کسانی  از  یکی  جزو  من  و  می دهد، 
آن  مرکز  در  »اک«  که  واقع شده  پره هایی  از  یکی  در 
به فکر می اندازد  این جا مرا  بنابراین، آن چه در  است. 
و خودم را از بابِت آن مقصر می دانم، این است که ما 
زیرا  است؛  طریق  یک  »اک«،  بگوییم  نمی توانیم  حتا 
به خودی  به قدری دربرگیرندۀ زنده گی است که  آن 
زنده گی  که خود  می شود، چرا  همه چیز  شامل  خود 

است.)15( 
ادعای بزرِگ اکنکار مبتنی بر وام دار بودن تمام ادیان و 
مذاهب به مکتب »اک«، موجب برانگیخته شدِن چند 

پرسش و نکته است: 
ادیان،  انواع  می توان  دلیلی  چه  پشتوانۀ  به  به راستی 
جهان  سرتاسر  در  که  را  عرفانی  مسالِک  و  مذاهب 
انواع  و  جغرافیا،  و  فرهنگ  گوناگونی  به  توجه  با 
ظاهری  تفاوت های  تمام  به  توجه  با  و  مقدسه  کتب 
بر  تفسیری  و  زیرمجموعه  ارزش شان،  با  محتوایی  و 
باور  اکنکار دانست؟ چه گونه می توان  مسلک عرفانی 
کرد که انواع فیلسوفان، بسیاری انبیا و رهبران معنوی، 
اکنکار »هر  به نقل صریح  هنرمندان و نویسنده گان و 
به جوامع بشری کرده است« یک  انسانی که خدمتی 
چال و نوآموز اکنکار بوده و در مکتب »اک« به استادی 
رسیده، و در نهایت به تبلیغ آموزه های اکنکار پرداخته 
که  یافت  می توان  علمی  فاخر  کدام  آثار  در  است؟ 
اکنکار  افاضات علمی هنری خود را ترویج  از  هدف 

معرفی کرده باشد؟ 
در این جا یک سوال اساسی وجود دارد و آن این که، 
بزرگی  ادعای  بیان چنین  به  توئیچل  پال  دلیل  به چه 
است؟  نکرده  ارایه  مناسبی  دلیل  آن  برای  و  پرداخته 
بزرگی  می توان  بزرگ  ادعای  یک  بیان  صرف  به  آیا 
ادعا را اثبات کرد؟ ضمن این که، ارایۀ پال توئیچل از 

بازشماری ادیان جدید و قدیم پر از اشکال است. 

دسیسۀ اکنکار نسبت به پیروان ادیان 
اظهار  آزادمنشانه  با چهره های  اکنکار  ابتدا، عرفان  در 
اختیار  با  می توانند  مذاهب  مقلدان  تمامی  که  می دارد 
را  آن  غیر  یا  اکنکار  از  اعم  عرفانی،  مسیر  هر  کامل، 
برگزینند و به زنده گی معنوی خود ادامه دهند. سپس 
چنین وانمود می شود که هر چال در زنده گی اش بر سر 
دو راهی واقع خواهد شد که این وضعیت را در »اک« 
بیهانوئی؛  واژه  می شناسند.  بیهانوئی  مرحلۀ  عنوان  به 
یعنی بحران بزرگ در شکوفایی آگاهی در حین رشد 
معنوی. این هنگامی است که چال یا می باید از گذشتۀ 
سنتی خود جدا شود، و »اک« را به عنوان تنها نیروی 
طبیعت الهی بپذیرد و یا این که در طریق رشد معنوی 

راکد بماند تا روزی که بتواند تصمیمش را بگیرد. 
پال توئیچل می گوید: »اک« موجب شکستن پیوندهای 
می شود  باعث  بلکه  نمی شود،  گذشته  مذاهب  سنتی 
بیاندازد و خودش تصمیم  آن  به  دقیقی  نگاه  که چال 
را  راهی  خودش  باید  بشر  که  می داند  »اک«  بگیرد. 
که می خواهد طی کند، و خودش هم در آن راه قدم 

بردارد.)1۶( 
را  این  باید  ما  که  می دارند  ابراز  چنین  ادامه  در  اما 
بفهمیم که مذاهب، فلسفه ها و عقاید این دنیا به ندرت 
می گویند:  آن ها  می گیرند.  اوج  مرگ  مکتب  از  فراتر 
رستگاری هرگز این جا، در روی زمین رخ نخواهد داد، 
بلکه همیشه در نوعی اقلیم بهشتی و پس از مرگ اتفاق 
خواهد افتاد. عقاید این چنینی، فلسفۀ مرگ را در میان 
افراد را  تا درجه یی ترویج داد که  مسیحیان نخستین، 
به جست وجوی مرگ، به هر نحو ممکن وادار کرد به 
امید این که پا به حیطۀ رستگاری موعودشان بگذارند. 

هم رهایی از این جهان و هم زنده گی کردن در اقلیم 
خدایی در همین زنده گی امکان پذیر است. همۀ این ها 

فقط به خود ما بسته گی دارد! )1۷( 
حفاظت  خود  پیروان  از  »اک«  می گوید:  توئیچل  پال 
می پیچد.  آنان  دور  به  را  خود  حمایت  ردای  و  کرده 
روزی که ما به هر درجه یی از توسعۀ معنوی در »اک« 
را  ما  یافته،  ما تسلط  بر زنده گی  آن  کنیم،  پیدا  دست 
با  میان تمامی موانع جهان های تحتانی عبور داده  از 
زبردستی کامل، همۀ نیروهای منفی را که علیه ما کار 

می کنند، شکست خواهد داد.)18( 
پال توئیچل در ادامه، از موضع اولیۀ خود که بی طرفی 
بود، عدول می کند  به گزینش شخصی چال  و احترام 
اکنکار، و به  انتخاب  و به طور غیرمستقیم همه را به 
کنار راندن تمام مذاهب و ادیان جهانی دعوت می کند. 
البته با در نظر گرفتن این نکته که هر کس در گزینش 
برای  را  خطرناکی  عواقب  شود،  اشتباه  دچار  اکنکار 

خود خریده است. 
می کنند  سعی  بی شماری  عدۀ  می گوید:  توئیچل  پال 
مذاهب اصولی را جایگزین نیاز خود به اکنکار کنند. 
و  می برند  پناه  اسراری  مکاتب  و  فرقه ها  به  خیلی ها 
تصور می کنند که راه شان را یافته اند؛ اما همۀ آن کسانی 
که طریق »اک« را ترک می گویند و از قبول استاد حق 
در قید حیات امتناع می ورزند، افسوس خواهند خورد. 
چون کسی که گوش به ناخدا ندهد، بی تردید کشتی 

خود را به صخره ها خواهد کوفت.)19( 
دین  واژۀ  خصوص  در  هنوز  اگر  می گوید:  ادامه  در 
که  بگویی  می توانی  می اندیشی، پس  بسیار  یا مذهب 
است.  واقعی  و  حقیقی  دین  تنها  صوتی،  جریان  این 
»اک« این است؛ فلسفۀ جریان صوتی حیات. در واقع 
به  را  عالم  زنده گان  همۀ  که  است  جهان  عنصر  تنها 
حیات،  جوی بار  این  بدون  می دهد.  پیوند  سوگماد 
داشته  هستی  لحظه یی  برای  حتا  نمی تواند  چیز  هیچ 
قدرت  و  زنده گی  تمامی  زیستن.  به  برسد  چه  باشد. 
از آن صادر می شود. از مورچۀ خزنده تا برق صاعقه، 
تا دوره های خورشیدی، هرگونه  امواج جزر و مد  از 
صوتی  جریان  این  از  را  خود  انرژی  حرکتی،  تجلی 

دریافت می کند.  تو می توانی در مقابل همۀ خدایانی 
که نام آن ها در کتاب ها هست، به دعا و نیاز بنشینی، 
ولی آن ها صدای تو را نخواهند شنید. می توانی از همۀ 
مذاهب موجود طلب یاری کنی، اما هیچ چیز نصیبت 
برجا  قاطع  واقعیت  یک  هم چنان  این  شد.  نخواهد 
می ماند که هیچ فردی تا به حال نتوانسته و در آینده 
نیز نخواهد توانست از مصایب این زنده گی ها و تردید 
این که  مگر  بگریزد،  بعدی  زنده گی های  در خصوص 
سعادت را بیابد که با استاد حق دیدار کند. این خالصۀ 
تمامی آن چیزی است که هست. همین و بس. بدون 
مساعدت او هیچ کس نمی تواند از چرخ مرگ و تولد 

خالصی یابد.)20( 
فلسفۀ  طبیعی  طور  به  فوق  توضیحات  به  توجه  با 

پیدایش اکنکار روشن می شود. 
پال توئیچل می گوید: اکنون که می بینم تاریکی معنوی 
بر فراز عالم بشریت خیمه زده و همۀ مردم جهان از آن 
ملول شده اند، خود گواه بر آن است که ادیان اصولی 
کار چندانی برای انسان انجام نداده اند. مشکل بزرگ 
استادان  به  معنوی  رستگاری  برای  که  است  این  بشر 

اکنکار متوسل نشده اند. 
متافیزیکی  تفکر  و  احساسات  مجرای  از  مذاهب 
عین حال  در  مذهبی  هر  و  و حمایت شده اند  تغذیه 
که به نقش و وظیفۀ خود برای زمانی که در آن مطرح 
می شود، عمل می کند، باید دفعتًا عرصه را برای چیزی 
کامل تر از خودش خالی کند، طریقی که در تناسب با 
وضعیت آگاهی پیشرفتۀ کنونی او باشد. به این ترتیب، 
حیات  قید  در  حق  استادان  مکرر  ظهور  به  بشر  نیاز 
پی  در  پی  ظهور  علت  این  می شود.  مشهود  اکنکار، 
سوگماد در این جهان است که در هیأت استادان »اک« 

تجلی می کند.)21( 
نتیجه گیری: 

یکی از مهم ترین رویکردهای جنبش های نوپدید دینی 
استفاده از اومانیسم در تعالیم معنوی است. در عرفان 
اکنکار علت پیدایش ادیان، نهفته در تالش های معنوی 
انسان ها تلقی می شود؛ یعنی اگر آدمی بتواند مراحل و 
تمرینات معنوی خاصی را طی کند، می تواند همسان 
و  مذهب  صاحب  بزرگ  ادیان  پیامبران  و  انبیا  دیگر 
برای  را  آن  و  باشد  فردی  به  منحصر  عرفانی  نحلۀ 
نیک بختی،  و  سعادت  به  عالم  مردمان  دیگر  رساندن 
به تبلیغ گذارد. وجود این دیدگاه به این معناست که 
پدیدۀ دین به مثابه امری از ناحیه خدا و به واسطه افراد 
برگزیدۀ خدا تلقی و معرفی نمی شود، بلکه هر انسانی 
می تواند خود، دین و مذهب جدیدی بیافریند و خود، 
پیامبری آن را بر عهده گیرد. این ادعا در حقیقت بیان 

روح جنبش های نوپدید دینی است. 
بسیار  نظریات  و  ادعاها  معنوی،  گرایش های  این  در 
بیان می شود. چنان چه نمونه هایی از این اظهارات در 
تعالیم اکنکار بیان شد، اما یک نکته وجود دارد و آن 
این که بعد از بیان نظرات این مکاتب، دلیل و مدرک 

وجود  از  نشان  خود  این  و  نمی شود  ارایه  مستدلی 
نیت ها و قصدهای غیر علمی و غیر واقعی در پِس این 
ادعاهاست. ضمن این که نوع جبهه گیری اکنکار برای 
اثبات حقانیت این مکتب نسبت به دیگر ادیان، بسیار 

مغرضانه و ساده انگارانه است.
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بخش پنجــم و پایانی

اکنکار و ضعف فلسفی در شناخت ادیان
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محمد خلیـلی 
در قصر جدید تزار، امپراتور روس، مجلسی با حضور 
فرماندهان دولتی و افسران نظامی برپا بود. دو خبرنگار 
هرچه  که  داد  فرمان  تزار  بودند.  آن جا  نیز  خارجی 
سریع تر افرادی عازم »ایرکوتسک »)Irkutsk( شوند تا 
از برادر تزار خبری بیاورند. او ادامه داد که باید ایوان 

اوگارف  )Ivan Ogareff(خاین را نیز پیدا کنند.
با  از افسرهای اطالعاتی ارتش بود که  ایوان اوگارف 
عناصر ضّد دولتی رابطه داشت و »گراند دوک«، برادر 
به  تبعید  از  پس  ایوان  بود.  برده  پی  راز  این  به  تزار 
سیبری مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد. او اکنون در 
انتقام  تا  بود  ریخته  تاتارها روی هم  با  مرزی  نواحی 
شامل  شورشیان  بگیرد.  دوک  گراند  از  نیز  را  خود 
سردستۀ  و  بودند  کوکازیان  طایفۀ  و  قرقیزها  تاتارها، 

آن ها »فیوفارخان« بود.
تزار  بودند.  حرکت  حال  در  سیبری  سمت  به  آن ها   
امین،  فردی  دنبال  به  او  داشت.  خبر  ماجراها  این  از 
شجاع و نیرومند می گشت تا به طور پنهانی نزد گراند 
ژنرال  دهد.  قرار  امور  جریان  در  را  او  و  برود  دوک 
کیسوف،  جوانی نیرومند، امین و آشنا با سیبری را به 
نام »میشل استروگف« مأمور این کار کرد. تزار نامه یی 
ُمهر و موم شده را به او داد و از وی خواست که در راه 

وطنش از هیچ کوششی دریغ نکند.
میشل مسافتی بسیار طوالنی در راه داشت؛ زیرا باید از 
مسکو به ایرکوتسک می رفت. او با شناس نامه یی جعلی 
و نام »نیکال کوربانف« با قطاری عازم »نیژنی نوگراد« 
شد. در آن دو خبرنگار حضور داشتند. بین راه دختری 
سوار قطار شد. میشل از همان ابتدا دل بسته اش گشت؛ 
میان  در  را  او  شدند،  پیاده  قطار  از  که  هنگامی  ولی 
سیل مسافران گم کرد. در آن شهر با مردی کولی پوش 
به  میشل  و  کرد  مداخله  کولی  همسر  اما  شد؛  درگیر 

راهش ادامه داد.
دید.  کشتی رانی  دفتر  در  را  دخترک  میشل،  بعد  روز 
دختر اجازۀ خروج را از شهر نداشت. میشل توانست 
اجازۀ عبور او را بگیرد. در کشتی با هم بودند. میشل 
پی برد که آن زن و مرد کولی ـ که روز قبل با آن ها 
درگیر شده بود ـ دربارۀ فرستادۀ تزار روس گفت وگو 
مشغول  کشتی  در  هم  خارجی  خبرنگار  دو  می کنند. 
جمع آوری خبر بودند. »نادیا«  سرگذشتش را به میشل 
گفت. او نزد پدرش در سیبری می رفت تا دوران تبعید 
وی را در کنار او بگذراند. نادیا گفت که پدرش داکتر 
و یک انقالبی پُرشور بوده است. میشل به او اطمینان 
قلبی داد که مشکلی پیش نمی آید؛ چون از طرف دولت 

اجازۀ عبور دارد.
روز بعد کشتی به آخرین بندرگاهش رسید. میشل و 
طول  در  اما  افتادند؛  راه  به  و  گرفتند  کالسکه یی  نادیا 

راه کالسکۀ دیگری جلِو آن ها حرکت می کرد. توفانی 
رفت.  فرو  گل  در  جلوی  کالسکۀ  و  درگرفت  مهیب 
اهل  تاجر  نیکال،  را  خود  رفت.  آن ها  پیش  میشل 
بودند  خبرنگاری  دو،  آن  کرد.  معرفی  ایرکوتسک، 
ایشان  از  میشل  بود.  دیده  را  آن ها  بار  میشل چند  که 
خواست که وی را در جریان اخبار سیبری قرار دهند. 
لباس مبّدل کولی ها همراه  با  ایوان اوگارف  گفتند که 

یک زن نزد فیوفارخان رفته.
از  میشل  دستور  به  و  افتادند  راه  به  همه گی  سرانجام 
می تاخت،  آن ها  از  جلوتر  نعل  چهار  که  کالسکه یی 

گذشتند و به چاپارخانه رسیدند. پس از چندی کالسکۀ 
کالسکه  آن  صاحب  و  میشل  بین  رسید.  نیز  جامانده 
ـ که  مرد  آن  و  داد  تنش رخ  اسب ها  تعویض  بر سر 
اوگارف بود ـ شاّلقی به صورت میشل زد. میشل برای 
نادیا  ولی  کرد؛  نشود سکوت  فاش  مأموریتش  این که 

اشک از چشمانش جاری شد.
با  و  کردند  فراهم  کالسکه یی  میشل  و  نادیا  سرانجام 
رساندند.  ایریتیش  رودخانۀ  به  را  خود  بسیار  سختی 
تاتارها  ناگهان  ولی  گذاشتند؛  قایقی  درون  را  کالسکه 
سر رسیدند و قایق را در آب غرق کردند. نادیا دستگیر 

ولی  میشل غرق شده؛  که  پنداشتند  اسیر شد. همه  و 
پیرمردی روستایی  به کمک  داده و  را نجات  او خود 
دید؛  را  مادرش  آن جا  در  بود.  رفته  »امسک«  شهر  به 
ایوان  نداد.  آشنایی  او  به  بود،  مأموریت  در  چون  اما 
اوگارف که شهر را مرکز عملیاتی تاتارها کرده بود- به 
موضوع پی برد و پیرزن را پرسش پیچ کرد و فهمید که 

میشل نام مستعاری برای خود برگزیده.
میشل چهارنعل می تاخت درحالی که به یاد مادرش و 
نادیا بود. هویِت او برای تاتارها فاش شده بود و ایوان 
قصد داشت به هر ترتیبی که شده مانع از رسیدن میشل 
به ایرکوتسک شود. سرانجام میشل را به دام انداختند و 
به اردوگاه »تومسک« بردند. در آن جا نادیا و مادر میشل 
نیز دیده می شدند که با هم انس گرفته بودند. نادیا ـ 
که به طور ناگهانی چشمش به میشل افتاده بود ـ بسیار 
با  او غرق شده.  که  می پنداشت  زیرا  شگفت زده شد، 

این حال، نادیا حرکت شک برانگیزی انجام نداد. 
ایوان اوگارف به اردوگاه آمد. او مادر میشل را برای 
کند. میشل  را معرفی  تا میشل خود  آورد  شاّلق زدن 
شجاعانه و ناگهانی از جمعیت بیرون پرید و با شاّلق 
ضربه یی رعدآسا به صورت اوگارف زد و شاّلق چند 
روز پیش را به یادش آورد. سربازان بر سرش ریختند 
و او را گرفتند و نامه را از جیبش درآوردند. میشل را 
به کور شدن محکوم کردند. او مادرش را دید و اشک 
در چشمانش حلقه زد. برای کور کردن میشل میله یی 
داغ را از جلِو چشمانش گذراندند. بخاری از آن ها بلند 
شد. این گاه تاتارها نادیا، میشل  و مادرش را همان جا 

رها کردند و رفتند.
مادر میشل نیز به خانه اش در امسک رفت. نادیا  نیز 
به میشل کمک کرد تا سفرشان را ادامه دهند. به کمک 
از  ـ  بود  مخابرات  مرکز  متصّدی  که  ـ  کالسکه رانی 
ریخته  هم  به  را  جا  همه  تاتارها  گذشتند.  شهر  چند 
بردند و  کالسکۀ مرد یورش  به  آن ها وحشیانه  بودند. 
تا  کشیدند  زمین  به  و  بستند  اسبی  به  را  کالسکه ران 
بمیرد. نادیا و میشل دوباره در وسط جاده تنها ماندند. 
و  رسیدند  »بایگال«  دریاچۀ  به  جان فرسا  کوششی  با 
وارد  آنکارا  رودخانۀ  به  قایقی  با  پیوستند.  به گروهی 
مرموزانۀ  کنار ساحل، حرکات  در  و  بود  شدند. شب 
امواج خروشان  از  نادیا  و  میشل  دیده می شد.  تاتارها 
رودخانه گذشتند. به ساحل رسیدند. آن ها باید زودتر 
ایوان  ایوان، گراند دوک را می دیدند؛ در حالی که  از 
اوگارف برای ورود به شهر ایرکوتسک نقشه یی دقیق 

داشت.
دارند،  حمله  قصد  تاتارها  که  می دانست  دوک  گراند 
ولی از دروازه های شهر مطمین بود. ایوان با نام میشل، 
بزرگ شد و  تزار، وارد شهر و کاخ دوک  پیک ویژۀ 
به  را  کاغذی  شهر،  باروی  و  برج  باالی  از  بعد  روز 
بیرون پرتاب کرد. در آن نوشته بود که ساعت 5 تا ۶ 

دروازه های شهر را خواهد گشود.
قصر  کنار  از  که  را  نهری  ایوان  شب،  نیمه  از  پس 
می گذشت و به کمک تاتارها به نفت آغشته شده بود، 
آتش زد. هنگامی که خواست اتاق را ترک کند، نادیا را 
جلِو خود دید و به سوی وی حمله کرد. میشل با ایوان 
میشل   به  شگفت زده  نادیا  کشت.  را  او  و  شد  درگیر 
باور نمی کرد که چشمان میشل می بیند.  می نگریست. 
دیدگان گذرانده  از جلِو  که  داغ  میلۀ  آن  در حقیقت، 
بودند، اشک های میشل را بخار کرده و به چشمانش 
لو  مأموریتش  این که  برای  میشل  و  بود  نزده  آسیب 

نرود، خود را به نابینایی زده بود.
ماجرا  تمام  از  را  او  و  رفتند  دوک  نزد  نادیا  و  میشل 
آگاه ساختند. دوک، میشل را ستود و به درخواست او 
پدر نادیا را مورد عفو قرار داد. چند روز بعد مراسم 
پدر  با  آن ها  شد.  برگزار  میشل  و  نادیا  پیوند  باشکوه 
مسکو  در  میشل  افتادند.  راه  به  مسکو  طرف  به  نادیا 
عنوان  به  را  او  کرد.  تحسینش  تزار  رفت.  تزار  پیش 
گارد مخصوص خود برگزید. میشل استروگِف شجاع، 
فداکار و میهن دوست به دریافت نشان صلیب »َسنت 

جورج« مفتخر گردید.
***

ژول ِورن نویسندۀ فرانسوی قرن نوزدهم و اوایل قرن 
  )Michel Strogoff(استروگف میشل  رمان  بیستم، 
هیجان  و  خواندنی  داستان  این  نوشت.   18۷۶ در  را 
انگیز، بارانی از طال بر سر نویسنده بارید، به طوری که 
او با پولش توانست سومین کشتی اش را بخرد. سراسر 
ماجرای این رمان زیر سیطرۀ شخصیت میشل است که 
چیره دستی  است.  ازخودگذشته گی  و  شجاعت  مظهر 
خواننده  ماجرا  خوش  پایاِن  تا  داستان پرداز  داهیانۀ 
دالیل جذبۀ  دیگر  از  می دارد.  نگه  هیجان  اوج  در  را 
رمان، تصویرسازی قدرت مندانه از محیط نیمه وحشی 
همکاری  با  ورن  ژول  است.  سیبری  دشت های 
»دنری«)Dennery( نمایش نامه یی از این اثر تهیه کرد 

که در 1880 بر صحنه رفت.

نگاهی به رماِن
 »میشل استروگف« اثر ژول ورن

میشل چهارنعل می تاخت درحالی که به یاد مادرش و نادیا بود. هویِت او برای تاتارها 
به  از رسیدن میشل  مانع  ترتیبی که شده  به هر  داشت  ایوان قصد  و  بود  فاش شده 
ایرکوتسک شود. سرانجام میشل را به دام انداختند و به اردوگاه »تومسک« بردند. در 

نادیا ـ که به آن جا نادیا و مادر میشل نیز دیده می شدند  که با هم انس گرفته بودند. 
طور ناگهانی چشمش به میشل افتاده بود ـ بسیار شگفت زده شد، زیرا می پنداشت که او 

غرق شده. با این حال، نادیا حرکت شک برانگیزی انجام نداد



ACKU

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1714   سه    شنبه        13 د  لو  /    بهمن      y   1394  22  ربیع الثانی   y 1437   2 فبروری    62016

احمــد عمران
»امریکا با چه کسانی سر ِآشتی و صلح دارد؟«، این 
جان  جنرال  سخناِن  در  می توان  به ساده گی  را  معما 
کمبل فرمانده ناتو که به زودی مأموریتش در افغانستان 
بی سی  بی  وقتی خبرنگار  کرد.  پیـدا  می یابد،  پایان 
از او می پرسد که »طالبان را چه می نامید؛ تروریست 
یا شورشی؟« جنرال کمبل، یادداشت کوتاهِ یک مقام 
به  امریکا را برایش می    خواند که  ارشِد وزارت دفاع 
گونه یی بازتاِب نگاه و فهِم او نیز از طالبان می تواند 
تلقی شود. این یادداشِت کوتاه که تعریِف موجزی از 
طالبان ارایه می کند چنین است: »طالبان هیچ برنامه یی 
افغانستان ندارند. آن ها آمده اند که شما  برای توسعۀ 
آموزش  با  آن ها  هستند.  زن  ضد  آن ها  بُکشند.  را 
با  آن ها  مخالف اند.  مطبوعات  آزادی  با  مخالف اند. 
پیشرفت ملِت افغانستان مخالف اند. به چنین کسی چه 

عنوانی می دهید؟« 
در  ناتو  نیروهای  فرمانده  کمبل،  جنرال  تعریف  این 
افغانستان از طالبان است که می توان با کمی تسامح، 
این  از  امریکایی  مقام های  برداشِت  و  تعریف  را  آن 
تعریِف  که  است  این  مثل  امریکا  اما  دانست.  گروه 
این  همۀ  با  که  گروهی  دارد؛  هم  طالبان  از  دیگری 
دلیل،  همین  به  کرد.  آن صلح  با  می توان  ویژه گی ها 
امریکایی ها از چند سال به این سو عماًل جنِگ چندانی 
برای  گروه  این  تشویِق  حال  در  و  ندارند  طالبان  با 

پیوستن به روند گفت وگوهای صلح اند!
اگر تعریف رسمِی امریکا از طالبان چنین هست، پس 
با آن ها صلح  این کشور چه گونه حاضر می شود که 
کنـد و حتا از دولت افغانستان بخواهد که برای این 
گروه در ساختار سیاسی افغانستان موقعیِت مشخصی 

را در نظر بگیرد؟
همین  که گفت وگوهای چهارجانبه  نکنیم  فراموش   
این  امریکا برگزار می شود و  نمایندۀ  با حضور  حاال 
نماینده گان  با  را  گفت وگوهایی  پیش  سال ها  کشور 
برآینِد  دقیقاً  قطر،  دفتر  و  کرده  آغاز  طالبان  گروه 
تعامالِت امریکا با گروه طالبان است؛ همان گروهی که 
15 سال پیش، امریکا به دلیل حوادث یازدهم سپتمبر 
در یک ایتالف جهانی به آن حمله کرد و به حاکمیت 
مقاومت گراِن  کمِک  به  افغانستان  در  آن  شش سالۀ 

کشور پایان داد. 
در آن زمان تعریفی را که امریکایی ها از طالبان ارایه 
در  آن  رهبراِن  بود.  القاعده  شبیه  چیزی  می کردند، 
فهرست سیاهِ سازمان ملل متحد قرار گرفتند و عماًل 
جنگ با این گروه در افغانستان و منطقه آغاز شد. اما 
حاال امریکا این گروه را یک گروه حداقل تروریستی 
نمی شناسد و یادداشتی را که هم جنرال کمبل در مورد 
طالبان از یک بیانیۀ کوتاهِ یک مقام ارشد وزارت دفاع 
امریکا خوانده است، احتماالً به سال های آغاز مبارزه 
با تروریسم  برمی گردد؛ همان سال هایی که امریکا در 
جهان شعار سر می داد که وضعیِت خود را در قبال 
تروریست ها مشخص کنید: یا علیه آن ها و یا در کنارِ 

آن ها، راه سومی وجود ندارد!
 اما امروز این کشور چه دارد که بگوید؟ آیا خودش 

علیه آن هاست و یا در کنار آن ها؟ 
قراین و شواهد، چیِز دیگری را به نمایش می گذارند. 
گویا همان کشوری که پس از حوادث یازده سپتمبر 
می کرد،  تکلیف  تعیین  جهان  کشورهای  دیگر  برای 
از  بیم  سال ها  آن  می برد.  به سر  تکلیفی  بال  در  خود 
آن وجود داشت که ایران و روسیه در کنارِ امریکا در 

مبارزه با تروریسم قرار نگیرند، ولی حاال ظاهراً این 
کشورها پیش قراوِل مبارزه با تروریسم و افراط گرایی 

در جهان شده اند. 
سیاست وادِی منافع است. در آن زمان، منافع امریکا 
ایجاب می کرد که به دنبال حوادث یازده سپتمبر که 
به شدت به حیثیِت جهانِی آن لطمه وارد کرده بود، در 
با تروریسم قرار گیرد و حتا از دیگر  مبارزۀ بی امان 
کشورها بخواهد که در این مبارزه در کنار امریکا قرار 
گیرند، حتا کشورهایی که از نظر فکری و ایدیولوژیک 
نخستین  امریکا  حاال  ولی  بودند.  مخالف  آن ها  با 
کشوری است که پا پیش گذاشته و در حال رای زنی و 
گفت وگو با طالبان بر سِر سرنوشت و آیندۀافغانستان 

است. 
امریکا سرنوشِت یک کشور را به قمار گذاشته است تا 
به هدف های سیاسِی خود دست پیدا کنـد. اگر طالبان 
واقعاً آن گونه که در یادداشِت مقام ارشد وزارت دفاِع 
زن،  آزادی،  مخالِف  گروهی  یافته،  بازتاب  امریکا 
پیشرفت و دموکراسی اند، چگونه می شود که با آن به 
توافق رسید؟ یا این است که ارزش های امریکا تغییر 
نتیجه رسیده که  این  به  این کشور  این که  یا  کرده و 

طالبان دیگر یک گروه تروریستی نیستند. 
این در حالی است که جنرال کمبل در همین گفت وگو 
می گوید که اگر تا چند هفتۀ آینده گفت وگوهای صلح 
به نتیجه نرسد، جنگ های شدید و مدهشی در انتظار 
افغانستان است. این به چه معناست؟ آیا غیر از این 
همان  با  توافق  به  رسیدن  خواهاِن  امریکا  که  است 
گروهی است که چنان تعریفی از آن در وزارت دفاِع 

این کشور وجود دارد.  
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30 کشته و زخمی در حملۀ...
گفته  داخله  وزارت  معین  سالنگی،  ایوب  محمد  جنرال 
است که در این حمله دست کم 10 تن کشته شدند. او 
در صفحه تویتر خود نوشته است که 20 تن دیگر زخمی 
شده و اکثر کشته شده ها و زخمیان حادثه مردم ملکی اند.

اما فرماندهی پولیس کابل گفته است که در این حمله 9 
تن به شمول دو پولیس جان باخته اند. 

صحت  وزارت  سخنگوی  کاوسی،  اسماعیل  محمد 
افغانستان گفت: »بسیاری زخمیانی که تا حاال به شفاخانه ها 

انتقال داده شده اند، مرد هستند.«
گروه طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است. 
این حمله در زمانی صورت می گیرد که افغانستان در تالش 
نماینده گان  اخیراً  است.  طالبان  با  مذاکرات صلح  احیای 
متحده  ایاالت  و  چین  پاکستان،  افغانستان،  کشور  چهار 
امریکا دوبار دیدار کرده اند تا »نقشه راه« برای مذاکرات 

صلح تعیین کنند.

محمد عابدامیری
و  شخصیت ها  به  روزانه  اجتماعی،  شبکه های  در 
شهروندان کشور بی هیچ سند و شواهدی تهمت بسته 

می شود و توهین و حتک حرمت صورت می گیرد. 
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که 
قانونی را نهایی کرده اند که با اجرایی شدن آن، جلو  
سوء استفاده از شبکه های در میان شهروندان گرفته 

خواهد شد. 
با آن که روز به روز شمار کاربران شبکه های اجتماعی 
در افغانستان افزایش می یابد، اما استفادۀ نادرست از 
این شبکه ها، نگرانی هایی را در میان شهروندان به بار 

آورده است.
شماری از شهروندان می گویند که برخی از کاربران 
از  استفاده  اخالق  و  فرهنگ  با  اجتماعی،  شبکه های 
این شبکه ها آشنا نیستند و از همین رو، یا وقت خود 
را در این شبکه ها ضایع می سازند و یا هم به تفرقه 

میان اقوام افغانستان دامن می زنند.
به  روزانه  اجتماعی  شبکه های  در  آن ها،  باور  به 
بسته  تهمت  شواهدی  و  سند  بی هیچ  شخصیت ها 
می شود و توهین و حتک حرمت صورت می گیرد.  

اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید 
کار  سایبری«  »جرایم  نام  زیر  قانونی  روی  آنان  که 
و  انترنت  از  استفاده  آن،  تصویب  با  که  کرده اند 
خواهد  قانون مند  افغانستان  در  اجتماعی  شبکه های 

شد.
سلطان احمد جاهد، یکی از دانشجویان دانشگاه کابل، 
اجتماعی  شبکه های  از  خویش  استفادۀ  به  پیوند  در 
می گوید: »هدف استفادۀ من از شبکه های اجتماعی، 
شریک ساختن معلومات، نظریات و داشته های خود 

به دوستان و هم قطارانم می باشد.«
استفادۀ  که  می افزاید  کابل  دانشگاه  دانشجوی  این 
افغانستان،  در  اجتماعی  شبکه های  از  نادرست 

نمایانگر فرهنگ ضعیف کاربران آن است.
شبکه های  از  جوانانی که  از  دانشجو  این  خواست   

را  این است که وقت شان  اسفتاده می برند  اجتماعی 
تنها برای سرگرمی و خوش گذرانی حدر ندهند.

کابل،  شهروندان  از  دیگر  یکی  صدیقی،  ادریس 
می گوید: استفاده از شبکه های اجتماعی، خوبی های 
که  اند  کاربرانی   افغانستان  در  اما  دارد؛  بی شماری 
دیدن  تنها  و  وقت  ضیاع  خاطر  به  شبکه ها،  این  از 

تصاویر استفاده می کنند.
اجتماعی  شبکه های  از  تا  می خواهد  جوانان  از  او 
استفادۀ مثبت کنند و از این شبکه ها به عنوان آدرسی 

برای افزایش معلومات خویش استفاده نمایند. 
آقای صدیقی می گوید که من به هدف آگاه شدن از 
اخبار روز و هم نزدیک شدن با دوستان و آگاه شدن 
از حال آن ها از شبکه های اجتماعی استفاده می کنم؛ 
گرچه راه های دیگری هم وجود دارد، ولی استفاده از 

این شبکه ها آسان تر است.
یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی 
معلوماتی در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می گوید: در 
حدود چهار میلیون نفوس کشور از خدمات انترنتی 

و تکنالوژی استفاده می کنند.
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  سخنگوی  گفتۀ  به 
معلوماتی، بیشتِر استفاده کننده گان انترنت در افغانستان 

را جوانان تشکیل می دهند.
آقای صمیم در پیوند به استفادۀ نادرست از شبکه های 
اجتماعی در میان جوانان می گوید: انترنت و تکنالوژی 
در افغانستان یک پدیدۀ جدید است که استفاده از آن 

روز به روز در حال افزایش می باشد.
ویژه  به  انترنت  از  بی مورد  استفادۀ  صمیم  آقای 
را  افغانستان  جوانان  میان  در  اجتماعی  شبکه های 
زیان بار تلقی کرده می گوید: یکی از مشکالت استفادۀ 
سوء از شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک در میان 
ساخته  حساب  مستعار  نام های  به  است.  جوانان 
می شود و از این طریق، باعث آزار و اذیت  بعضی 

افراد و شخصیت های ملی می شوند.
حساب های  توسط  انگیز  نفرت  پیام های  پخش 

اجتماعی  شبکه های  زیان های  از  دیگر  یکی  مستعار 
قومی،  تضادهای  تشدید  باعث  که  می رود  شمار  به 

سمتی و زبانی در افغانستان گردیده است. 
سخنگوی وزارت مخابرات، در پاسخ به این پرسش 
از شبکه های  استفادۀ مطلوب  فرهنگ  زمانی  که چه 
خواهد  تقویت  افغانستان  در  مردم  بین  اجتماعی 
شد، می گوید: برای این که به این مسأله یک راه حل 
درازمدت پیدا کرده باشیم، ما قانونی را تهیه کرده ایم 

که در وزارت عدلیه در مرحلۀ بازدهی قرار دارد.
به گفتۀ او، این قانوِن »جرایم سایبری« است و هدف 
آن تنظیم چه گونه گی استفاده از انترنت و شبکه های 
افزود:  آقای صمیم  می باشد.  افغانستان  در  اجتماعی 
استفاده از این  شبکه ها باید قانون مند شوند و از سوء 

استفاده از آزادی بیان، جلوگیری صورت گیرد. 
اساس  بر  کرد:  تصریح  مخابرات  وزارت  سخنگوی 
امنیتی،  نهادهای  بین  مشترک  کمیتۀ  یک  قانون،  این 
وزارت های  با  همسویی  در  آموزشی  و  فرهنگی 
اوقاف و مخابرات  ارشاد، حج و  اطالعات فرهنگ، 
و تکنالوژی معلوماتی شکل می گیرد و به تخلفات با 
در نظرداشت اصل آزادی بیان، رسیده گی خواهد شد. 
ریاستی  ما  کوتاه مدت  در  می گوید:  صمیم  آقای  اما 
داریم بهنام »امنیت معلومات« که شکایات شهروندان 
آزار  باعث  که  افرادی  و  می کند  بررسی  و  گرفته  را 
مراجع  به  و  کرده  شناسایی  را  شده اند  مردم  واذیت 

مربوط معرفی می کند.
طی سال های اخیر، استفاده از انترنت جایگاه خود را 

در میان شهروندان افغانستان پیدا کرده است.
اما کیفیت پایین خدمات انترنتی، از مشکالتی است 
که همواره استفاده کننده گان انترنت در افغانستان با 

آن رو به رو بوده اند.
مخابراتی  شبکه های  و  دولتی  نهادهای  هرچند 
خدمات  کیفیت  بلندبردن  خصوص  در  تکرار  به 
به وعده های  اکنون  تا  اما  مخابراتی وعده سپرده اند، 

شان عمل نکرده اند. 

توافق امریکا با طالبان

جلو خودسری در شبکه های اجتماعی گرفته می شود
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی:

شبکه های اجتماعی قانون مند می شوند

معمای سربازی که قربانی...
 اما باالخره طب عدلی کابل پس از گرفتن یک ضمانت 

خط، جسد را به آن ها تحویل می دهد.
در  فریدون  که  می گوید  فریدون  صاحب کار  شاه  امین  
هنگام رفتنش به آنان گفته بود که برای به دست آوردن 
پول می خواهد به غزنی برود؛ زیرا پولی که از گل کاری به 
دست می آورد کفاف زنده گی خانواده اش را نمی کند. به 
گفتۀ امین شاه، فریدون در کارگاهش روزانه 350 افغانی 

حقوق می گرفت.
با  را  فریدون  که  است  کسی  فریدون  دوست  نجیب 
خود، برای پیوستن به صفوف پولیس به غزنی برد؛ وی 
هرگونه  بدون  فریدون  همانند  نیز  خودش  که  می گوید 
آموزش نظامی یی به جنگ فرستاده شد. به گفتۀ نجیب، 
چهار تن از هم رزمانش فقط دو روز آموزش نظامی دیده 
بودند و به دلیل کمبود رزمنده، به پاسگاه امنیتی فرستاده 

شده بودند.
که  گرفت  را  افسری  نام  ادامۀ صحبت هایش  در  نجیب 
با مشورۀ وی، شماری از جوانان همچون او به پولیس 
کشور پیوستند. این افسر در گفت وگویی با سالم وطندار 
گفت که خودش نیز هشت ماه است که بدون فراگرفتن 
ایفای  غزنی  اندر  ولسوالی  در  نظامی،  آموزش  هرگونه 

وظیفه می کند.
می گوید،  نجیب  که  است  این  دیگر  توجه  جالب  نکتۀ 
افرادی که او و هم رزمانش را برای پیوستن به صفوف 

پولیس ضمانت کرده بودند، اصاًل آن ها را نمی شناختند.
خواهر و مادر فریدون

در  غزنی  والیت  امنیۀ  فرمانده  امرخیل  امین اهلل  جنرال 
جلب  در  جاری  مدیریت  عدم  و  بی برنامه گی  به  پاسخ 
این  و جذب پولیس می گوید که مقصران اصلی تمامی 
ضمانت  و  اندر  ولسوالی  امنیۀ  فرمانده  بی برنامه گی ها، 
دربارۀ  امرخیل  آقای  هستند.  سرباز  چند  این  کننده گان 
از طریق  نیز می گوید که فریدون  پروندۀ مرگ فریدون 
اندر به تاریخ 11 ماه قوس سال  امنیۀ ولسوالی  فرمانده 
جاری گزینش شده بود. اما فرمانده امنیۀ اندر بی  آن که 
فریدون و دوستانش را آموزش دهد، به پاسگاه پولیس 

فرستاده تا در آن جا برزمد.
آقای امرخیل افزود که در بیست وهفتم قوس، در زمانی 
یورش  اندر  ولسوالی  در  پولیس  پاسگاه  به  طالبان  که 
بردند، فرمانده پاسگاه بدون اجازه به خانه اش رفته بود. 
با برداشتن تفنگ یک هم سنگر  فریدون در همان شب، 
خود را کشته و دیگر را زخمی کرد. جنرال امرخیل به 
نقل از سربازی که در آن شب زخمی شده بود، می گوید 
که فریدون پس از حمله بر هم سنگرانش پاسگاه را ترک 

کرده و با طالبان یکجا شد.
پروندۀ  نیز  هم اکنون  که  می گوید  غزنی  امنیۀ  فرمانده 
فروخته شدن پاسگاه پولیس و قتل فریدون زیر تعقیب 
دادستانی قرار دارد. عبدالقهار مدیر جنایی والیت غزنی 
بررسی های  که  می گوید  سالم وطندار  با  صحبتی  در 
پاسگاه  کردن  تسلیم  در  فریدون  که  می دهد  نشان  آنان 
به طالبان دست داشته است. اما تاکنون مشخص نیست 
اند. مدیر جنایی غزنی  که چرا طالبان فریدون را کشته 
به  پاسگاه  فروختن  در  نیز  پاسگاه  فرمانده  که  می افزاید 

طالبان دست داشته و هم اکنون در بند پولیس است.
با این همه خانوادۀ فریدون می گوید که وی یگانه نان آور 
از دست  را  میهن جان خود  از  دفاع  برای  بود و  فامیل 
داده است؛ بنابراین آن ها از حکومت می خواهند که وثیقه 

فریدون را تهیه کند و به آن ها اکرامیه بپردازد.
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ارتش امریکا اجرای چندین پروژۀ گران قیمت خود، از جمله توسعۀ نسل 
جدید سامانه های جنگی و هواپیماهای جاسوسی و جنگنده و بالگردها و 

همین طور سامانه های فضایی را به حالت تعلیق درآورده است.
نشریه بیزینس اینسایدر، فهرستی از پروژه های گران قیمت ارتش امریکا را 
منتشر کرده است که طی ده سال گذشته به حالت تعلیق درآمده و هنوز 
اجرا نشده است. در طول دهه 2000 میالدی پنتاگون 51.2 میلیارد دالر برای 
اجرای 15 پروژه بزرگ و مهم هزینه کرده که در نهایت تکمیل نشده است.

مالی  منابع  کمبود  راهبردی،  و  بین المللی  مطالعات  مرکز  اعالم  اساس  بر 
ناشی از کاهش بودجه ارتش امریکا، علت اصلی متوقف شدن اجرای این 

پروژه های نظامی بوده است.
نسل جدید سامانه های جنگی ارتش امریکا با هزینه 18.1 میلیارد دالر، پُر 
این  لغو شده است.  این مدت  بوده است که در  نظامی  پروژۀ  هزینه ترین 
پروژه بعداً با برنامۀ موترهای جنگی نیروی زمینی جای گزین شد، ولی این 

برنامه هم بعداً به حالت تعلیق درآمده است.
پروژۀ بال گردهای نظامی موسوم به کومانچی نیز با هزینۀ ۷.9 میلیارد دالری 
و  دالر  میلیون  با هزینه 500  نظامی جاسوسی  بالگردهای  است.  لغو شده 
حسگرهای هوایی مورد استفاده در ارتش و نیروی دریایی نیز با هزینه 100 
میلیون دالر و همین طور نسل جدید بمب افکن ها با هزینه 100 میلیون دالر 

دیگر پروژه هایی بوده است که در سال های گذشته لغو شده اند.

مالله یوسف زی، دختر پاکستانی که سال گذشته و در سن 1۷ ساله گی 
با تصاحب جایزۀ صلح نوبل، جوان ترین برندۀ این جایزۀ بین المللی 
کمک  بین المللی  »کنفرانس  فرصت  از  دارد  قصد  می شود،  شناخته 
برای  برگزار خواهد شد،  لندن  به زودی در  به سوریه« که  کننده گان 
حمایت مالی از برنامه های آموزشی برای کودکان آوارۀ سوریه استفاده 

کند.
قرار است سران و مقام های عالی برخی کشورها روز پنجشنبه هفتۀ 
جاری در کنفرانس یاد شده حضور یابند. این کنفرانس باهدف تأمین 
کمک های مالی برای کمک به کاهش بحران های انسانی ناشی از جنگ 

سوریه برگزار می شود.
طبق گزارشی که یک موسسۀ فعال در زمینه جمع آوری کمک های مالی 
برای آموزش کودکان نیازمند معروف به »صندوق مالله« منتشر کرده، 
حدود ۷00 هزار کودک سوری در اردوگاه های آواره گان در کشورهای 
مدرسه  به  رفتن  نعمت  از  خاورمیانه  کشورهای  دیگر  و  لبنان  اردن، 

محروم مانده اند.
مالله یوسف زی، دختر 18 سالۀ پاکستانی که از زمان مجروح شدن در 
حملۀ طالبان در شهر سوات در شمال غرب پاکستان، در لندن زنده گی 
می کند، در زمینه های فرهنگی و کمک به فراهم کردن زمینه آموزش 
به کودکان خانواده های فقیر و کم درآمد از جمله در پاکستان فعالیت 
می کند. او هنگامی که 14 ساله بود، از ناحیۀ سر مورد اصابت گلوله از 
سوی طالبانی ها قرار گرفت و پس از گذراندن دورۀ درمان در یکی از 
بیمارستان های انگلیس، دیگر به کشورش بازنگشت و خانوادۀ او هم 

اکنون در انگلیس اقامت دارند.

مساجد سراسر انگلیس به منظور جلوگیری از اقدامات اسالم هراسی 
علیه اقلیت مسلمان این کشور، درهای خود را یکشنبۀ آینده به روی 

عموم باز می کنند.
شورای مسلمانان انگلیس )MCB( اعالم کرد که بیش از 80 مسجد در 

برنامه روز موسوم به »از مسجد من دیدن کنید« شرکت خواهند کرد.
این مراسم قرار است ۷ فبروری )18 بهمن( در انگلیس، اسکاتلند، ولز 

و ایرلند شمالی برگزار شود.
شبکۀ  با  گفت وگو  در   )MCB(انگلیس مسلمانان  شورای  سخنگوی 
تا  است  انگلیس  در  مسلمانان  برای  فرصتی  روز  این  گفت:  الجزیره 
چنین  باشند.  ارتباط  در  مسلمان خود  همسایه گان  با  خود  با حضور 
روزی این امکان را فراهم می کند که مردم به طور مستقیم با یک دیگر 

در ارتباط باشند، هم دیگر را بشناسند و با تصورات غلط مقابله کنند.
بازدید کننده گانی از همه ادیان و مذاهب و حتا افراد بی دین می توانند 
در یکی از مساجد شرکت کننده در این برنامه، حضور یابند و سواالت 
خود را مطرح کنند و ضمن بازدید از مساجد با مسووالن مساجد چای 

و تنقالت صرف کنند.
 5 از  کمتر  که  دارد  مسلمان  هزار  و ۷00  میلیون  دو  انگلیس دستکم 
درصد از جمعیت ۶4 میلیون نفری این کشور را تشکیل می دهد. حدود 

نیمی از مسلمانان انگلیسی در این کشور متولد شده اند.
به  که  پاریس،  در  آبان(   22( نوامبر   13 تروریستی  دنبال حمالت  به 
در  اسالم هراسی  از  ناشی  اقدامات  است،  منجر  نفر  کشته شدن 130 

سراسر انگلیس افزایش یافته است.

فدراسیون  دعوت  به  مسی،  لیونل  کوچک  هوادار  احمدی  مرتضی 
فوتبال افغانستان از غزنی به کابل آمده است.

سید علی کاظمی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان طی یک تماس 
تلفنی با خبرگزاری رصد می گوید که فدراسیون مرتضی احمدی را به 

کابل دعوت کرده است.
روز شنبه فدراسیون افغانستان گفته بود: »فدراسیون فوتبال افغانستان 
وظیفۀ خود می داند تا زمینۀ مالقات لیونل مسی ستارۀ فوتبال جهان را 
با مرتضی را فراهم کند. فدراسیون فوتبال افغانستان با این ستارۀ فوتبال 
جهان ارتباط برقرار کرده است و در آیندۀ نزدیک، زمینۀ مالقات مسی 

را با مرتضی فراهم می کنند.«
آقای کاظمی می گوید که هنوز زمان و مکان دیدار مرتضی احمدی و 

لیونل مسی مشخص نیست، اما گفت وگوها جریان دارد.
مرتضی احمدی، کودک 5 سالۀ افغانستانی، از خریطۀ پالستیکی راه راه 
به رنگ لباس مسی، برای خود لباس ساخته بود. عکس این کودک در 
شبکه های اجتماعی میان کاربران دست به دست می شد که در نهایت 
این تصویر به دست ستارۀ فوتبال جهان رسید و او خواهان مالقات 

با مرتضی شد.
به  احمدی  مرتضی  پدر  است.  باشندۀ والیت غزنی  احمدی  مرتضی 
رسانه ها گفته است که پسرش مسی را دوست دارد و عالقۀ زیادی به 

فوتبال دارد.
توییتر  کاربری  حساب  را  کودک  این  عکس  این،  از  پیش 
)Messi10Stats@( با شرح کودکی از عراق، به نشر رسانده بود.

پس از آن، یک شبکۀ تلویزیونی ُکردی با پسر بچه یی که ادعا می کرد 
عکس از او است، مصاحبه کرد، اما هنگامی که هواداران لیونل مسی 
کاربران  گشتند،  عکس  این  واقعی  صاحب  دنبال  به  جدی  به طور 
کاربری  اختیار حساب  در  را  مرتضی  بیشتری  افغانستانی عکس های 

توییتر )Messi10Stats@( قرار دادند.
این حساب کاربری دوباره عکس هایی از این کودک توییت کرده و 

نوشته است که او در والیت غزنی افغانستان زنده گی می کند.
رسانه های  در  احمدی  مرتضی  مورد  در  زیادی  گزارش های  هنوز  تا 

معتبر جهان به نشر رسیده  است.

قرار است سومین دور مسابقات تکواندو تحت نام قهرمان ملی کشور 
احمدشاه مسعود در مربوطات مرکز والیت پنجشیر برگزار گردد.

این مسابقات که به میزبانی ادارۀ ورزشی پنجشیر در میان هشت والیت 
به خاطر  برتر  انتخاب چهره های  آن  از  می گردد، هدف  برگزار  کشور 

شامل شدن به تیم ملی کشور خوانده شده است .
این  که  گفت  پنجشیر  والیت  ورزشی  ادارۀ  رییس  قاسمی،  محمود 
مسابقات میان والیات پروان، کاپیسا،  جوزجان، هرات، تخار، کابل، 
بغالن و پکتیا هفتۀ آینده در باشگاه ورزشی مارشال محمد قسیم فهیم، 

واقع بازاک مرکز والیت پنجشیر برای چهار روز برگزار می گردد.
به گفتۀ قاسمی، در این مسابقات، حدود صدتن از ورزشکاران رشتۀ 

تکواندو اشتراک خواهند کرد.

ارتش امریکا 50 میلیارد دالر پروژه های 
نظامی خود را به حالت تعلیق درآورد

ابتکار جوان ترین برندۀ جایزۀ نوبل
 برای کمک به آواره گان سوریه

انگلیس روز »از مسجد من دیدن کنید« 
برگزار می کند

مرتضی احمدی هوادار کوچک 

لیونل مسی به کابل آمد

پنجشیر در آستانۀ برگزاری 

رقابت های تکواندو

محمد آغا ذکی

در جامعه یی که دور و بَرت را آدم هایی پُر کرده باشند 
تا  باشد  بیشتر  درآمد  کسب  آرزوی شان  بزرگ ترین  که 
خارجی  سفر  چندبار  سال  دهند،  وسعت  را  خانۀ شان 
داشته باشند و بتوانند مدل موترشان را بهتر کنند؛ چه می توانی بگویی؟ 
این  محاصرۀ  در  می کنی.  تنهایی  احساس  بدهی؟  انجام  می توانی  چه 
خوب  شعر  نمی دانند  که  آدم هایی  بمانی.  الل  می توانی  تنها  آدم ها 
که  موسیقی یی  تنها  و  باشد  داشته  می تواند  نشئه یی  چه  و  چیست 
و  درگیری صدا  و  توحش  که  است  زده یی  افیون  موسیقی  شنیده اند، 
واژه های کسل کننده یی بیش نیست و شناختی نسبت به دنیای پُر رمز 
اگر کسی  بهترین وضعیت  ندارند؛ در  نقاشی  و راز عکس و رنگ و 
چهره شان را تصویر کند و عکسی بگیرد، نقاش و عکاس ایده آل فرض 
می شود؛ از سینما و تلویزیون هم جز برنامه های سلسله وار سریال های 
جریان  نویسنده  حماقت  از  بستر  در  که  ترکی زده گی  و  هندی زده گی 

دارد، وقعی نمی گذارند...
احساس  بدهی؟  انجام  می توانی  چه  بگویی؟  می توانی  چه  راستی  به 

تنهایی می کنی و کر و کور و الل باقی می مانی و دیگر هیچ.!

رامین انوری

یکی دو روزی از سال روز مرگ استاد قسیم اخگر می گذرد. با 
خود فکر می کردم که چه چیزی در تصاویر استاد اخگر که در 
بستر بیماری است، تا این حد به بیینده حس غرور می دهد؟ 
مگر نه این که باید دیدن پیرمردی بیمار در فقر و در بستر مرگ، آدم را منقلب 
بار آورد؟ حس می کنم، بستر  ناامیدی  کند؟ حس ترحم ایجاد کند؟ یأس و 
فقیرانۀ مرگ استاد اخگر، اُبهت و بزرگِی تکاندهنده یی دارد؛ بزرگِی که در برابر 
»ثروت« و »اعتبار« و »حیثیِت« عده یی از کسانی که ادعای روشن فکری دارند، 
حتا بزرگ تر می نماید. عده یی که از روشن فکری، تنها اداها و ژست های آن 
را به میراث گرفتند، ولی تا ته، چسپیده اند به قدرت و تنها تا زمانی »منتقد« 
مانده اند که منافع شخصی شان با تهدید روبه رو نبود. عده یی را قدرت و نظام 
این گونه  آرزوی  در  نیز  دیگر  و عده یی  داد  قورت  بی رحمانه  این کشور  در 

»قورت داده شدن« خودشان را به زنجیرهای خودساخته کشیده اند.
مایۀ تعجب نیست که چرا ما در افغانستان روشن فکر نداریم یا اگر داریم، به 
شکل فاجعه باری، کم داریم. روشن فکری از نهادینه شدن این تلقی و باور بر 
بسته گذشتیم،  کنار جنایت، چشم  از  اگر  اگر سکوت کردیم و  می خیزد که 
چون منافع خود ما در خطر می افتد، فلسفۀ وجودی ما زیر سوال رفته و »مِن 
انسان«، تنها به خریطه یی از گوشت و پوست و استخوان تبدیل شده است. 
نهادینه شدن این باور ممکن نیست مگر این که حتا از کوچک ترین امیدها و 

چشم داشت هایی که از جانب »قدرت« متصور است، دست برداشت.
»میان  جایی  دنیا،  هرکجای  در  روشن فکر  می گفت:  زمانی  سعید،  ادوارد 
را  »تنهایی«  هستیم  آماده  ما  از  نفر  چند  است.  ایستاده  وابسته گی«  و  تنهایی 
قبول  که  داریم  را  این  تواِن  ما  از  نفر  چند  بدهیم؟  ترجیح  »وابسته گی«  به 
کنیم به حاشیه رانده شویم، به جای این که در متن قدرت، دست و پای ما را 
به زنجیرهای طالیی بکشند؟ قدرت ها، همواره در پی »جذب« روشن فکران 
بوده اند، اما نه از برای این که قدرت را دست آن ها بسپارند، بلکه به این دلیل 
که تالش کرده اند روشن فکران، ابزاری برای توجیه برنامه های آن ها باشند و 

رسالت خود را معامله کنند.
در نبود چهره های چون استاد اخگر، و در میان چهره های که در اطراف خود 

می بینیم، تنها چیزی که به چشم می خورد، تاریکی است، تاریکِی بی نهایت.

هوشمند فرارودی

بیپرسانی تا کی؟!
چرا از گالب منگل پرسیده نمی شود که روی کدام منطق 
و شعور، دندغوری بغالن را به طالبان واگذار کرده است؟

وقتی گالب منگل سند واگذاری دندغوری به طالبان را امضا کرد، همه 
گفتند که این کار خطرناک است. خیانت است. غیرقانونی است؛ اما کسی 

نشنید.
به حیات خلوت طالبان و  به طالبان، آن منطقه  از فروش دندغوری  بعد 
در شمال  تروریستان  فعالیت  و  برنامه ریزی  سربازگیری،  بی دردسر  مرکز 
تبدیل شد. اکنون دندغوری بزرگ ترین مرکز تجمع و فعالیت طالبان در 
کندز،  در  انفجاری  و  انتحاری  عملیات های گروهی،  است.  شمال کشور 

تخار و سایر نقاط از همین جام رهبری می شود.
طالبان با استفاده از مجوز رسمی گالب منگل، صدها تروریست خارجی 
را در این منطقه جابه جا کردند. سالح و تجهیزات فراوان به دست آوردند.
زیان جانی و مالیی را که این عمل خاینانه به مردم مظلوم، نهادهای امنیتی 
و در ُکل دولت افغانستان وارد کرد، بسیار بزرگ است. نباید از روی این 

جنایت و خیانت مشهود به ساده گی گذشت.
طالبان از همین منطقه تا اکنون ده ها سرباز فداکار کشور را شهید و زخمی 
کرده اند. ده ها زن، مرد و کودک شهید و زخمی شده اند. مردمان بی دفاع، 

خانه و کار و زنده گی شان را از دست دادند.
این کار، جنایت تمام عیار و خیانت بزرگ ملی است. باید عوامل دخیل در 

آن شناسایی شده و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.
عملیات  نمی گذارند  وطن فروش،  و  خایین  عوامل  همین  حاال،  همین 

پاک سازی دندغوری و مناطق دیگر به پیروزی برسد.
نباید به هرکس و ناکس اجازه یک چنین عملکردهای خطرناک و نابودکننده 

داده شود. این گونه کارها، همه ارزش ها و فرصت ها را از ما می گیرد.
نابودمان می کند...

فیـسبـوک نـــامــه



ACKU

Year 7 y NO 1714 y Tuesday 2 February 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري ، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر مجاهد و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.
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آلمان  فدرالی  جمهوری  داخله  وزیر  دیمیزیر،  توماس 
روز دوشنبه )12 دلو/ 1 فبروری( برای یک سفر کوتاه 
به  این سفر گفت وگوهای سیاسی  به کابل آمد. هدف 
عنوان  افغانستان  مقام های  با  مهاجرت  موضوع  شمول 

شده است.

منابعی گفته اند که موضوع مهم دیدار وزیر داخله آلمان 
از افغانستان فرار رو به افزایش افغان ها به آلمان است. 
در سال گذشته میالدی ادارات آلمانی بیش از 150 هزار 

پناهجوی افغان را ثبت کردند.
دیمیزیر گفت: »قاچاقبران انسان در افغانستان شایعاتی 
می کنند  آلمان پخش  بهشت گونه  به وضعیت  راجع  را 
را  چیزها  این  ما  ببرند.  پیش  به  را  خود  بار  و  کار  تا 

نمی خواهیم.«
وزیر داخله آلمان گفت افغان هایی که دورنمایی برای 
محافظت در آلمان ندارند، باید تا حد امکان به صورت 
از  مناطقی  به  البته  برگردند،  خود  وطن  به  داوطلبانه 

افغانستان که امن اند.
بازگشت  از  پس  احتماالً  افراد  این  که  گفت  دیمیزیر 
نوی  زنده گی  تا  کرد  دریافت خواهند  مالی  کمک های 
را در وطن خود شروع کنند. او افزود که مهاجران از 

همین حاال می توانند کمک مالی برای برگشت به وطن 
تقاضا کنند.

»طبیعی  گفت:  ای«  پی  »دی  آلمانی  خبرگزاری  به  او 
اما  است،  پیچیده  افغانستان  امنیتی  وضعیت  که  است 
افغانستان یک کشور بزرگ است که در آن مناطق امن 
و نامن وجود دارند.« به باور وزیر داخله آلمان، بسیاری 
این مهاجران نه به دلیل امنیتی بلکه برای آینده بهتر به 

آلمان آمده اند.
متقاضیان  بزرگ  گروه  دومین  افغان ها  ترتیب،  این  به 
اند.  بوده  مهاجران سوریه  از  بعد  آلمان  در  پناهنده گی 
مهاجران  شمار  در  عظیمی  افزایش  دهنده  نشان  این 
افغان در آلمان است. در مقایسه با این رقم باال، در سال 
2014 میالدی 9۷00 افغان در آلمان تقاضای پناهندگی 

داده بودند.
بود  گفته  گذشته  سال  اکتوبر  ماه  در  دیمیزیر  توماس 

افغانستان  از  پناهنده گی  متقاضیان  باالی  شمار  این  که 
پولیس  که  بود  کرده  استدالل  او  است.  قبول  غیرقابل 
افغانستان  امنیت  تامین  برای  فدرال  آلمان  اردوی  و 
مصروف ماموریت اند و همه والیت های این کشور به 
عین میزان خطرناک نیستند که باعث فرار مردم به آلمان 
دارد  انتظار  این دالیل  به  که  بود  تاکید کرده  او  گردد. 

افغان ها در کشور شان باقی بمانند.
زیاد  »مقادیر  بود:  گفته  زمان  آن  آلمان  داخله  وزیر 
کمک های توسعه یی به افغانستان سرازیر شده است. پس 
کشور  در  افغان ها  که  باشیم  داشته  انتظار  می توانیم  ما 
می گویم  به وضاحت  امروز  من  بنابراین،  بمانند.  خود 
آلمان  به  افغانستان  از  مهاجر  عنوان  به  که  آن هایی  که 
اینجا  که  باشند  داشته  انتظار  نباید  شان  همه  می آیند، 

می مانند.«
متقاضیان  شمار  که  دارد  تصمیم  آلمان  حکومت 
افغان های  و  داده  کاهش  را  افغانستان  از  پناهندگی 
به  پناهندگی شان رد می شود  تقاضای  را که  بیشتری 

کشور شان بازگشت دهد.

ناجیه نوری
سازمان های  احزاب،  در  افغانستان  زنان  حضور 
نهادهای اجتماعی و فرهنگی  انجمن ها و  سیاسی، 

بسیار شکننده است.
دلبر نظری وزیر امور زنان می گوید: ما می خواهیم  
نقش  سیاسی  سازمان های  و  نهادها  این  در  زنان 
سازنده وحضور گسترده داشته باشند و برای پیش 

برد این هدف برنامه هایی را روی دست گرفتیم.
او این سخنان را در کنفرانس کثرت گرایی سازمانی 
به منظور مشارکت  امور زنان  که از سوی وزارت 

سیاسی زنان راه اندازی شده است، بیان کرد.
دراین کنفرانس سه روز که  روز گذشته در کابل 
فعاالن  دارد،  ادامه  چهارشنبه  تا  و  شد  برگزارش 
از  شماری  و  مدنی  نهادهای  اعضای  زن،  حقوق 
احزاب  نقش  نماینده گان مجلس روی موضوعات 
زنان،  سیاسی  تغییر وضعیت  در  افغانستان  سیاسی 
جنسیت  تساوی  در  مدنی  جامعه  نهادهای  نقش 
و  انتخاباتی  سیستم های  افغانستان،  در  اجتماعی 
کاهش  برای  حل  ها  راه   و  زنان  سیاسی  مشارکت 
خشونت علیه زنان بحث و تبادل نظر خواهند کرد. 
دلبر نظری وزیر وزارت امور زنان دراین نشست به 
خبرنگاران گفت: چون تعداد احزاب، سازمان های 
سیاسی، انجمن ها و نهادهای اجتماعی زیاد است، 
شکننده  بسیار  نهادها  دراین  زنان  وضعیت  اما 
ما  امروزی  نشست  از  هدف  بنابراین  می باشد، 
تفاهم میان این نهادها برای حضور یافتن زنان در 

عرصه های سیاسی به صورت گسترده است.
رسیدن  نشست  این  از  ما  هدف  کرد:  تاکید  او 
زنان  پررنگ  نقش  جهت  سازمان ها  میان  تفاهم 
تا  است  عملی  صورت  به  سیاسی  عرصه های  در 
دیگر زنان در نهادها و سازمان ها حضور سبمولیک 

نداشته باشند.
به گفته بانو نظری: دیگر نباید زنان به نام در یک 
و  نقش  بل  باشند،  داشته  حضور  سازمان  یا  نهاد 
حضور آنان عملی باشد و از توانایی و استعدادهای 

آنان استفاده صورت گیرد.
سیاسی  احزاب  از  بعضی  افزود:  زنان  وزیرامور 
قایل  زنان  برای  سهمی  هیچ  سیاسی  نهادهای  و 
راه اندازی  با  که  داریم  تصمیم  ما  بنابراین  نیستند، 
این چنین برنامه ها سهم زنان را در این سازمان و 
احزاب بلند ببریم تا بتوانیم در آینده نقش سیاسی 

زنان را گسترده بسازیم.
مجلس  زنان  امور  کمیسیون  رییس  کوفی  فوزیه 
همواره  متأسفانه  گفت:  نشست  دراین  نماینده گان 

توقع از وزارت زنان این بوده که در راستای کاهش 
خشونت علیه زنان کار کند؛ در حالیکه وزارت امور 
زنان در کنار برنامه های کاهش خشونت علیه زنان 
ادارات  رهبری  در سطوح  زنان  برای حضور  باید 
عملی  برنامه های  آنان،  سیاسی  مشارکت  و  دولتی 

گسترده یی داشته باشد.
که  بدانند  باید  افغانستان  زنان  کوفی:  بانو  گفته  به 
وارد  آتش  ساحه  به  باید  هدف  به  رسیدن  برای 
شوند و تا زمانیکه از خطوط سرخ عبور نکنیم، به 

جایی نمی رسیم.
وی اضافه کرد:  زمانی که از کثرت گرایی صحبت 
شوند،  امنیتی  سکتورهای  وارد  باید  زنان  می شود، 
زیرا نمی شود برای رسیدن به اهداف بلند به معلم 

بودن و کارمند وزارت امور زنان بودن اکتفا کرد.
تمثیل  کشورهای  قوت  نقطۀ  کوفی:  بانو  باور  به 
کنندۀ دموکراسی این است که به تفاوت های زبانی، 
قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی ارزش قایل شده 

اند.
او تاکید کرد: ما هم زمانی به یک جامعه مرفه دست 
مرد  و  اقوام  مذاهب،  کثرت  که  کرد  خواهیم  پیدا 
این  که  برسیم  باور  این  وبه  کنیم  تحمل  را  زن  و 

تفاوت ها باعث قوت ما می شود.
بانو کوفی همچنان گفت: ما تا زمانیکه این مساله را 
که طرف مقابل مخالف ما است، اما دشمن ما نیست  
و اینکه سیاست از زنده گی شخصی ما جداست را 

نپذیریم، موفق نمی شویم.

با این حال، فیض اهلل ذکی مشاور رییس جمهور در 
بیشتر  زنان  سیاسی  مشارکت  گفت:  سیمینار  این 
به ابزار و وسایل نیاز دارد که یکی از این وسایل 

احزاب سیاسی است.
وی تاکید کرد: احزاب سیاسی که متون دموکراسی 
شناخته می شوند و می توانند در رشد سیاسی زنان 
باشند، متاسفانه در دموکراسی  نقش اساسی داشته 

نوپای ما بازتاب منفی دارد.
به گفته ذکی: اگر زنان افغانستان می خواهند که در 
انتخابات پیش روی نقش پررنگ داشته باشند، پس 
باید با کنار زدن دیدگاه احزاب ستیزی وارد میدان 

شوند.
کارزار  وارد  احزاب  طریق  از  زنان  اگر  گفت:  او 
مطلوب  نتیجه  به  شک  بدون  شوند،  انتخاباتی 
می رسند، اما حضور در انتخابات به صورت پراگنده 

و بدون احزاب نتیجه دلخواه نخواهد داشت.
تنهایی  به  زنان  رییس جمهور:  مشاور  این  باور  به 
با  بل  کنند،  پیدا  دست  شان  حقوق  به  نمی توانند 
مشارکت در احزاب و همکاری با آنان هم می توانند 
به حقوق شان دست پیدا کنند و هم حضور پررنگ 
سیاسی داشته و به پست های کلیدی و بلند دولتی 

دست پیدا کنند.
ذکی تصریح کرد: رییس جمهور از حضور زنان در 
عرصه سیاسی حمایت کرده و مشوق مشارکت آن 

در سطوح رهبری ادارات دولتی بوده و است. 

موج مهاجرت پای وزیر داخلۀ آلمان را به کابل کشاند

وزارت امور زنان:

نباید حضور زنان در نهادها سمبولیک باشد
معمای سربازی که قربانی 

معامله با طالبان شد
وحیده فیضی

سالم وطندار 
فریدون گل کاری بود که ناگهان تصمیم گرفت به جنگ برود 
و در ولسوالی اندر والیت غزنی با طالبان بجنگد. اما پس از 
گذشت یک ماه به خانوادۀ فریدون خبر می رسد که فرزندشان 
پس از آن که پاسگاه پولیس را به طالبان فروخته، توسط این 

گروه سالخی شده است.
خواهر فریدون می گوید، با این که برادر 19 ساله اش در راه 
وطن جانش را از دست داده، اما دولت ادعا کرده که فریدون 
است.  کرده  خیانت  دولت  به  و  داشته  همکاری  طالبان  با 
خانواده فریدون می گویند که فرزندشان تا پیش از رفتن به 
جنگ غزنی، هرگز تفنگ به دست نگرفته بود. هارون برادر 
نظامی  آموزش  هرگونه  بدون  برادرش  که  می گوید  فریدون 
اولیه یی، مستقیم به خط مقدم جنگ در ناامن ترین ولسوالی 

غزنی فرستاده شده بود.
بیست روز پس از سفر فریدون به غزنی، وی در تماسی به 
از  گرفته  اند. سپس  اسیر  را  او  طالبان  که  می گوید  مامایش 
مامایش می خواهد که ریش سفیدان را همراه با مقداری پول، 

به غزنی به فرستد.
دوباره  روز  دو  از  پس  فریدون  که  می گوید  فریدون  مامای 
کرده  فرار  طالبان  پیش  از  که  بود  گفته  و  زده  زنگ  وی  به 
است. روز پس از آن، جسد فریدون از سوی مدیریت جنایی 
فریدون  خانوادۀ  می شود.  پیدا  غزنی  شهر  حومۀ  در  غزنی 
با  می روند.  غزنی  به  جسد  تحویل گرفتن  و  شناسایی  برای 
وجود آن که مادر فریدون چهرۀ پسرش را تشخیص می دهد، 
مدیریت جنایی غزنی جسد را به طب عدلی کابل می فرستد 
و به خانوادۀ فریدون می گوید که فرزندشان زنده است و این 
جسد از شخص دیگری است...                 ادامه صفحه 6


	Button 2: 
	Button 3: 


