
باالی  را  طالبان  کهنۀ  که  سکۀ  می خواهد  پاکستان  آکسفورد:  دانشگاه  پیشین  استاد 
افغانستان به فروش برساند.

تحولی که در استراتیژی پاکستان به وجود آمده، این کشور را مجبور  کرده است که 
زمینۀ گفت گوهای صلح با گروه طالبان را فراهم کند. تحوالت شش ماه اخیر نیز امریکا 
و کشورهای منطقه  را مجبور کرده است که باالی پاکستان فشار وارد کنند تا به این 

گفت وگوها کمک کند
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انساِن خوب کسی است که برای همه خوبی بخواهد حتا 
برای دشــمن!
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کابل - هرات    چاپ همزمان:

شــورای ملـی 
و دو پدیدۀ متضاِد »صدا و سکوت«

یک مجلۀ آلمانی به نقل از یک گزارش مخفی ناتو نوشته 
است: اردوی افغانستان آماده گی انجام عملیات ها را ندارد.

آلمانی »اشپیگل« چاپ روز شنبه در شهر هامبورگ  مجله 
نظامی  اتحاد  این  ارزیابی های  انجام  از  پس  است،  نوشته 
مشخص شده است که اردوی ملی افغانستان که با کمک های 
میلیاردی جامعه جهانی ساخته شده، به سختی آماده انجام 

عملیات های نظامی است.
اشپیگل این گزارش را بر مبنای یک گزارش ناتو در سال 

2015 نوشته است که سری رده بندی شده است.
براساس این گزارش ناتو، به صورت مجموعی در سراسر 
کشور از 101 واحد پیاده نظام، تنها یک واحد اردوی ملی 
آماده به جنگ ارزیابی شده و در 38 واحد دیگر »مشکالت 
بزرگ« دیده شده اند. مثال ده کندک که هر کدام شان 600 
سرباز داشته اند، هرگز در عملیات های جنگی به کار گرفته 

نشده اند.
شپیگل نوشته است به خصوص این گزارش در حالی بیشتر 
جلب توجه می  کند که جنرال جان کمپبل فرمانده نیروهای 
است  دانسته  ملتهب  را  افغانستان  جنوب  در  اوضاع  ناتو، 
و گفته است این ناتوانی در این منطقه از افغانستان بیشتر 

مشهود است.
قل  کندک   17 مجموع  از  که  است  آمده  گزارش  این  در 
اردوی 205 که در والیت های قندهار و زابل مستقر هستند، 

تنها 12 کندک به سختی آماده گی جنگی دارند.
سربازانش  آهسته  آهسته  افغانستان  اردوی  این،  بر  عالوه 
را از دست می دهد. در سال گذشته روزانه 22 سرباز این 
به  نسبت  که  رقمی  شدند؛  کشته  افغانستان  جنگی  نیروی 
سال قبلی اش 42 درصد افزایش را در تلفات نشان می دهد.
اگر شمار باالی سربازان فراری با رقم تلفات اردوی ملی 
ساله  همه  گزارش  این  براساس  گردد،  یکجا  افغانستان 
اردوی این کشور یک سوم سربازانش را از دست می دهد.
نیروهای  آماده گی  از  اما در حال حاضر  افغانستان  مقامات 
امنیتی برای مبارزه با شورش بهاری طالبان سخن می گویند. 
وزارت های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان در 
بهاری  عملیات  برای  برنامه یی  ایجاد  حال  در  حال حاضر 
هستند. وزیر دفاع افغانستان می گویند نیروهای اردوی ملی 
به   2014 از  پس  را  عملیات ها  رهبری  تاکنون  کشور  این 
تنهایی به پیش برده و قادر است از این به بعد نیز پیش ببرد.
وضعیت امنیتی در افغانستان اخیرا به صورت آشکارا بدتر 
شورشیان  که  ثباتی  بی  از  جلوگیری  خاطر  به  است.  شده 
ناتو  آوردند،  میان  به  کشور  این  در  طالبان  اسالمگرای 
ماموریتش را در افغانستان تمدید کرد. اردوی فدرال آلمان 

نیز با 980 سربازش در این ماموریت باقی ماند.

گزارش مخفی ناتو:

ارتش افغانستان 
آمـادۀ جنـگ نیست

پاکستان سکۀ کهنۀ طالبان را
 به فروش می رساند

درقد تصفیه شد
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جنرال مرادعلی مراد معاون رییس ستاد ارتش افغانستان گفته 
از گروه طالبان  امنیتی کنترل ولسوالی درقد را  نیروهای  که 

پس گرفته اند.
به  را  درقد  بازپس گیری  عملیات  فرماندهی  که  مراد  آقای 
عهده داشت، روز یکشنبه )20 جدی( در کنفرانس خبری در 
مرکز ولسوالی درقد گفت این منطقه استراتژیک "پاکسازی" 

شده است.
او افزود که نیروهای هوایی و زمینی ارتش در تمام محالت 
"حساس" درقد گشت زنی و عملیات جستجو را اجرا کرده 
و همه نگرانی ها از بابت حضور نیروهای گروه طالبان رفع 

شده است.
جنرال مراد گفت که حضور طالبان در این منطقه مرزی واقع 
در وسط رودخانه آمو نگرانی کشور...         ادامه صفحه 6

 سیدجان سعید، سرپرست ریاست هیأت عامل کابل بانک نو:

خـدمات مـا 
بیشتـر از سـایر بانک هـاست



گروه های  که  می گویند  امنیتی کشور  مقام های 
کلیدِی  ناامن سازی والیت های  پِی  در  مخالف 
مجلس  در  که  مقام ها  این  گفتۀ  به  کشورند. 
تالش  طالبان  می کردند،  صحبت  نماینده گان 
و  مهم  والیت های  ناامن سازِی  با  که  دارند 
در  افغانستان  که  دهند  نشان  کشور  کلیدِی 
و  می برد  به سر  امنیتی  خطرناِک  وضعیت 
نیستند.  امنیت  تأمیِن  به  قادر  امنیتی  نیروهای 
با  گروه ها  این  که  می گویند  همچنین  آن ها 
تمرکز بر والیت های کلیدی، در پِی امتیازگیری 

برای خود استند. 
کشور  امنیتِی  مقام های  حال،  همین  در 
امنیِت  دیگِر  مشکِل  نیز  را  جدید  چالش های 
داعش  حاال  آنان،  گفتۀ  به  می دانند.  افغانستان 
نیز بخشی از مشکِل افغانستان شده و این گروه 
می خواهد ننگرهار را به مرکِز فعالیت های خود 
در افغانستان تبدیل کند. این سخنان در حالی 
مطرح می شوند که از چند هفته به این سو، کابل 
با موجی  و برخی از والیت های دیگر کشور، 
از ناامنی ها روبه رو بوده و هر روز نیز بر دامنۀ 

آن ها افزوده می شود. 
کابل،  نقطۀ  چند  به  مرگبار  انتحارِی  حمالت 
آرامش نسبِی این شهر را پس از مدتی آرامش 
را  اضطراب  و  نگرانی  جِو  دوباره  و  زد  برهم 
ناامنی ها  وارد خانه های مردم کرد. وقتی دامنۀ 
گسترش می یابد، انگشت انتقاد متوجه نهادهای 
امنیتی کشور می شود. مردم می پرسند که: چرا 
دولت قادر نمی شود جلو این گونه حمالت را 
این قدر  ما  اطالعاتِی  سیستم های  چرا  بگیرد؟ 
نسبت  حوادث،  وقوع  از  پس  که  ضعیف اند 
به آن ها هشدار داده می شود؟ مردم می پرسند: 
تهاجمی  و  گروهی  به صورِت  طالبان  وقتی 
نیروهای  چرا  می کنند،  حمله  والیت  یک  به 
مقابله  دستور  هنوز  والیت  آن  در  موجود 

دریافت نکرده اند؟ 

شاهد  مدت ها  از  افغانستان  جنوِب  در  هلمند 
حمالِت تهاجمِی گروه های دهشت افکن بوده، 
ولی شماری از واحدهای نظامِی مستقر در این 
والیت می گویند که هنوز در موقعیت های خود 
جنگ جویان  با  مقابله  دستور  و  می برند  به سر 

را ندارند! 
 این ها همه موارد سوال برانگیزند و مردم حق 
دارند که در این مورد از مقام های امنیتِی کشور 
دامنۀ  بر  اخیر،  ماه های  در  اگر  کنند.  سوال 
شده  افزوده  دهشت افکن  گروه های  حمالِت 
افغانستان  جنِگ  وارد  نیز  دیگری  نیروهای  و 
شده اند، به همان میزان افغانستان تجربۀ جنگ 
دارد.  را  گروه ها  این  با  پانزده ساله  مبارزۀ  و 
دهشت افکن  گروه های  که  است  درست  این 
ولی  داده اند،  تغییر  را  خود  جنگِی  شیوه های 
نیروهای امنیتی ما نیز دیگر نیروی پانزده ساِل 
فرصت های  سال ها  این  طی  و  نیستند  پیش 
برای  را  خود  که  داشتند  اختیار  در  زیادی 
که  آنانی  کنند.  آماده  جدی تر  رویارویی های 
در رأِس نهادهای امنیتی کشور قرار گرفته اند، 
همواره خود را از بهترین و آزموده ترین افراد 
نظامی دانسته اند، اما وقتی پای مسایِل امنیتی به 
و  دقیق  پاسخ های  دادِن  از  همیشه  آمده،  میان 

روشن طفره رفته اند. 
آن،  و  این  از  انتقاد  و  گله گذاری  با  نمی توان 
وضعیت امنیتی را توجیه کرد. امنیت، مهم ترین 
و اصلی ترین خواسِت مردم افغانستان است و 
نهادهای امنیتی باید بتوانند از پِس چالش های 
و  افراد  این  اگر  شوند.  بیرون  کشور  امنیتِی 
پاسخ  مردم  خواست های  به  نمی توانند  نهادها 
و  کرد  فکر  دیگری  گزینه های  به  باید  دهند، 
نباید همچنان خود را قربانی وضعیت ساخت. 
اگر وزیراِن داخله و دفاع و رییس امنیت ملی 
نمی توانند برای مردم امنیت و آرامش به ارمغان 
آورند، ضرور نیست که همچنان در سمت های 

افزایش  شاهد  ما همچنان  و  بمانند  باقی  خود 
ناامنی ها و قربانی شدِن مردمِ خود باشیم. شاید 
افرادِ دیگری غیر از مسووالِن فعلی وجود داشته 
باشند که بتوانند امنیت را برای شهروندان تأمین 

کنند.
همه  برای  همیشه  باشیم،  بهانه  دنبال  به  اگر   
نبود سالح  دارد. در گذشته،  بهانه وجود  چیز 
نهادهای  توفیِق  عدم  دلیِل  مدرن،  تجهیزاِت  و 
امنیتی در برقراری امنیت خوانده می شد، بعداً 
بهانه های  تا حدودی حل شد،  این مشکل  که 
دیگر و تازه تری به دسِت مقام های امنیتی افتاد. 
اما آنانی که صالحیت و توانایی فکری و کاری 
دارند، هرگز بهانه نمی آورند، بلکه فرصت ها و 

زمینه ها را برای خود به وجود می آورند.
 تاریخ و تجربۀ کشورهای دیگر نشان داده که 
مشکالِت  پِس  از  توانسته اند  ملت ها  چه گونه 
خود بیرون شوند. آیا در تمام برهه های تاریخ، 
وقتی کشوری با مشکالت امنیتی روبه رو شده، 
قرار  کنارش  در  جهان  قدرتمنِد  کشورِ  چهل 
گرفته اند تا آن کشور را روی پای خود ایستاد 

کنند؟!
 هیچ کشوری در جهان نبوده که با تهدیدهایی 
ولی  باشد؛  نبوده  روبه رو  ناامنی  و  جنگ  مثل 
آن ها توانسته اند با رهبری درست و خردمندانه، 
سربلند  چالش ها  و  مشکالت  موِج  میان  از 
نجات  را  خود  کشورِ  و  مردم  و  شوند  بیرون 
از خود رفع  بهانه تراشی،  با  نباید  نیز  ما  دهند. 

مسوولیت کنیم. 
امنیتِی کشور بسیار  بدون شک وضعیت فعلِی 
اگر  نیست.  چاره  بدون  ولی  است،  خطرناک 
واقعًا در سطح رهبرِی کشور و نهادهای امنیتی 
تدبیر و درایت وجود داشته باشد، می توان برای 

مشکالِت فعلی چاره اندیشی کرد.    
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قرار است امروز دوشنبه، نشست چهارجانبه در اسالم آباد 
برگزار شود. در این نشست، نماینده های امریکا و چین به 
عنوان ناظر، و افغانستان و پاکستان نیز به عنواِن طرف های 
اصلِی گفت وگو شرکت می کنند. هرچند افغانستان چنین 
تجربه هایی را در گذشته داشته؛ اما این بار ورود چین به 
مذاکراِت صلح و انجامِ دیدارهایی با مقاماِت پاکستانی و 
افغانستانی در این خصوص، این نشست را متفاوت تر و 

مهم تر می نماید.
اما از آن جایی که همۀ تالش ها به هدِف صلح و مذاکره 
متأثر  پاکستان  ارادۀ  و  سیاست  از  نهایت  و  بدایت  در 
است، جانِب افغانستان از این فرصِت علی الظاهر مغتنم 
نیز در صورتی می تواند استفادۀ شایان را ببرد که به گونۀ 
جدی با پاکستان سنگ هایش را وا بکنــد و از این کشور 
بخواهد که طالبان را از جنگ باز دارد و به صلح بکشاند. 
نشست  در  که  است  گفته  افغانستان  رییس جمهوری   
چهارجانبه در اسالم آباد، نقشۀ راه صلِح افغانستان ترسیم 
می شود. اما واقعیت این است که این مأمول زمانی محقق 
می شود که کشورهایی مثل چین و امریکا فشارهای الزم را 
بر متحِد اصلی شان )پاکستان( وارد کنند و سیاست مداراِن 
ما نیز از بحث صلح و جنگ هرگز به عنوان یک ابزار در 
راستای تأمیِن منافع تیمی و شخصی شان کار نگیرند. زیرا 
تجارِب چهارده سال گذشته نشان داد که حفظ طالبان و 
گرم نگه داشتِن میداِن جنگ نه تنها منافع پاکستان را تأمین 
داخلی  سیاست مداراِن  برخی  منافِع  حافِظ  بلکه  می کند، 
مثل آقای کرزی ـ رییس جمهور پیشین ـ نیز بوده است. 
و  غنی  آقای  به  ناپسند،  سنِت  این  که  می رسد  نظر  به 
برخی سیاست مداراِن پیراموِن وی نیز انتقال یافته و آن ها 
یا  و  داخلی  رقبای  مهارِ  برای  ابزاری  را  طالبان  حضور 

ارضای تمایالِت قومی و تباری شان می  دانند.
این حلقه فکر می کنند که در نبود طالبان به عنوان یک 
تهدید، حضورِ آن ها در قدرت  سست و بی مایه می شود 
و بدون جنگ افروزی طالبان، آنان در رویه های مدرن و 
شاید  به شکست اند.  محکوم  قدرت  تقسیِم  دموکراتیِک 
در ذهن و رواِن این سیاست مداران، ملموس ترین فایدۀ 
جنِگ طالبان این است که آن ها انجامِ یک انتخاباِت شفاف 
را منتفی، و زمینۀ مهندسِی رقابت های دموکراتیک بر سِر 
انتخاباِت  در  چنان که  می سازند.  آسان  را  قدرت  کسِب 
سیاست مداران  این  طالبان،  نفوذ  زیر  مناطق  در  گذشته 
از  پس  حتا  و  دادند  سامان  را  سرسام آور  تقلب های 
نیز  احتمال  این  نفس گیر،  جنجال های  بروزِ  و  رسوایی 
وجود داشت که آن ها به طالب متوسل  شوند و وضعیت 

را بدتر از بد بسازند. 
می ماند  ناوه  نوِک  در  مردم  دادِن  قرار  به  رویکرد،  این 
که  ناگزیری یی  بار می آورد؛ همان  به  مفرط  ناگزیرِی  و 
ادامۀ  بدون شک  فعـلی شد.  تشکیل حکومِتِ  به  منجر 
بعید می نماید و  این رویکرد، رسیدن به صلح را بسیار 
همۀ نشست های دوجانبه و چندجانبه را عقیم می سازد. 
چنین  با  اسالم آباد  در  چهارجانبه  نشسِت  نیز  این بار 
وامدارِ  را  ما  می تواند  فقط  معیوبی،  رویکردِ  و  اندیشه 
صلح خواهانه اش   کوشش های  بر  مبنی  پاکستان  احساِن 

کند و دیگر هیچ. 
اما اگر دولت افغانستان به خصوِص آقای غنی بخواهد که 
مذاکراِت صلح به نتیجه برسد، نخست از همه باید به این 
رویکرد و اندیشه ـ یعنی استفادۀ ابزاری از طالبان ـ در 
سطِح داخلی پایان دهد و در سطح خارجی نیز با صحبِت 
جدی و شفاف با پاکستان، باید برنامه های صلح خواهانۀ 
کاذِب این کشور را خنثا بسازد. مسلمًا بعد از انجامِ این 
مهم، ما می توانیم با استفاده از ظرفیت و نفوذِ عالی امریکا 
و چین، پاکستان را در نشست های چندجانبه وادار کنیم 
بردارد  منصور  اختر  مال  و  حقانی  از حمایِت  که دست 
و این گونه زمینۀ تحقِق صلح و آرامش را در افغانستان 

فراهم کنــد.

نشسِت چهارجانبه
نتیجه بخش یا بی نتیجه؟

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1698  د  و   شنبه        21 جد  ی /  د  ی     y   1394  30  ربیع االول   y 1437   11 جنو ر ی    2016

و  است  افغانستان  مردم  خواسِت  اصلی ترین  و  مهم ترین  امنیت، 
نهادهای امنیتی باید بتوانند از پِس چالش های امنیتِی کشور بیرون 
شوند. اگر این افراد و نهادها نمی توانند به خواست های مردم پاسخ 
را  خود  همچنان  نباید  و  کرد  فکر  دیگری  گزینه های  به  باید  دهند، 
امنیت  رییس  و  دفاع  و  داخله  وزیراِن  اگر  ساخت.  وضعیت  قربانی 
ملی نمی توانند برای مردم امنیت و آرامش به ارمغان آورند، ضرور 
نیست که همچنان در سمت های خود باقی بمانند و ما همچنان شاهد 
افراِد  شاید  باشیم.  خود  مردِم  شدِن  قربانی  و  ناامنی ها  افزایش 
دیگری غیر از مسووالِن فعلی وجود داشته باشند که بتوانند امنیت 

را برای شهروندان تأمین کنند



یادداشت:
با به بحران کشیده شدن کابل 

بانک، نظام بانکی افغانستان 
به شدت آسیب دید. مردم 

سپرده های شان را از بانک های 
داخلی بیرون کرده و به 

بانک های خارجی انتقال دادند. 
اعتماد عمومی به بانکداری در 
کشور از میان رفت و اقتصاد 

افغانستان به شدت آسیب 
دید. دولت افغانستان پس از 
ورشکسته گی، کابل بانک را 

با چهره یی جدید عرضه کرد و به داوطلبی 
گذاشت. اما تاکنون هیچ سرمایه گذار و نهادی 

حاضر به خرید این بانک نشده است. برای 
بررسی وضعیت این بانک و اصالحاتی که در آن 

به وجود آمده است، گفت وگویی را با سیدجان 
سعید سرپرست ریاست هیأت عامل کابل بانک 

نو انجام داده ایم که اینک می خوانید:

ممنون آقای سعید که فرصت این پرس وشنود را 
فراهم کردید. زمانی که شما رییس کابل بانک نو 
شدید، وضعیت این بانک چگونه بود و حاال در 

چه وضعیتی قرار دارد؟ 
کابل بانک نو در 21 اپریل 2011  بعد از آن که کابل 
بانک اسبق به بحران رفت، تحت قیمومیت وزارت 
مالیه در آمد و بعد از اخذ جواز از د افغانستان بانک، 
به فعالیت آغاز کرد و اکنون یک بانک تجارتی دولتی 
است و سهم دار صد درصد این بانک وزارت مالیه 

می باشد.
به  توجه خاصی  مالیه  وزارت  و  ریاست  جمهوری 
کابل بانک نو دارند که اولین اقدام ریس جمهور در 

خصوص کابل بانک یکی از این نمونه ها است.
بعد از ایجاد کابل بانک نو یک تیم تاسیس شد که 
این  براساس آن کارهای مشترک صورت گرفت و 
تیم توانست یک برنامه کوتاه مدت بسیار قوی تهیه 
 90 توانستیم  مدت  کوتاه  برنامۀ  این  در  ما  که  کند 
بانکی که  از فیس خدمات  درصد مصارف خود را 
دریافت می کنیم، تکمیل کنم و تنها 10درصد عقب 

هستیم. 
خدماتی که کابل بانک نو ارایه می کند، بیشتر از سایر 
بانک ها است و بیشتر از 100 نماینده گی در سراسر 
افغانستان دارد. همین اکنون ما در ولسوالی سنگین 
نیم روز،  هلمند، کرشک، گرمسیر، شورابک، قالت، 
وعنقریب  داریم  نماینده گی  بامیان  و  دایکندی 
نقطۀ  دورترین  که  رفت  خواهیم  نیز  نورستان  به 
افغانستان است. یعنی می توانم بگویم که کابل بانک 
به  افغانستان  مناطق  ناامن ترین  و  دورترین  در  نو 

هموطنان ما خدمات ارایه می کند.
دولت  کارمندان  معاشات  توزیع  در  نو  بانک  کابل 
نقش بسیار مهم و اساسی دارد و همین اکنون بخش 
و  ملی  پولیس  درصد   80 ملی،  اردوی  از  بزرگی 
100درصد معلمین از طریق کابل بانک نو معاشات 

شان را دریافت می کنند.
جدا از این موارد، 60 هزار کارمند موسسات، انجوها 
و شرکت های خصوصی نیز از طریق کابل بانک نو 

معاش شان را دریافت می کنند.
همین اکنون کابل بانک نو بیشتر از 850 هزار مشتری 
دارد که این رقم نشان گر اعتماد مردم نسبت به این 
بانک می باشد و زمانی که گفته می شود 5 درصد مردم 
افغانستان به خدمات بانکی دسترسی دارند، یک رقم 
نو  بانک  کابل  بانکی  به خدمات  وابسته  آن  درشت 

است.
 360 حدود  ما  نزد  مردم  سپرده های  اکنون  همین 
میلیون دالر است، اما ضمن اینکه در برابر این پول 
تکتانه ما صفر است، ما ماهانه 10 و 20 افغانی نیز 
پول می گیریم، اما باورمندی مردم نسبت به بانک به 
حدی زیاد است که نمی خواهند حساب خود را به 
بانک دیگری انتقال دهند و دلیل اعتماد مردم نسبت 
به این بانک، پشتیبانی خاص حکومت وحدت ملی  

از کابل بانک نو است.
ما برای اینکه چگونه مصارف کاهش پیدا کند وعواید 
افزایش؛ تالش کردیم روشمند به پیش برویم و تمام 
در  و  مدرن  دنیای  در  که  نورم هایی  و   استندردها 
استفاده  را  دارد  قرار  استفاده  بانکداری جدید مورد 
ما  بانکی  مصارف  کاهش  برای  مثال  طور  کنیم. 

معاشات و داد و ستدها را از طریق ماشین های »ای 
تی ام« و یا دستگاه های خود پرداخت ارایه کردیم. 

وزارت های  در  ام  تی  ای  ماشین های  اکنون  همین 
معارف، تحصیالت عالی، داخله، مالیه وجود دارد و 
در وزارت دفاع بیش از هشت پایه از این ماشین ها 

فعال است.
ما با استفاده از بانکداری مدرن که ماشین های »ای 
تی ام« هم جزء آن است، توانستیم مصارف خود را 

کم کنیم.
همچنان کسانی که در کابل بانک نو حساب داشته 
طیاره  تکت  کارت3131  طریق  از  می توانند  باشند، 
با  ما  اکنون  همین  مورد  این  در  و  کنند  خریداری 
»کام ایر« همکاری داریم و عنقریب با شرکت صافی 

هم همکاری ما آغاز خواهد شد.
نیز  کارت  کریدت  می توانید  نیز   3131 طریق  از 
را  تان  می تواند حساب  همچنان  و  کنید  خریداری 
چک کنید که چه مقدار پول در حساب تان دارید و 
همین طور می توانید به سایر حساب   ها پول ارسال 

کنید.
کارت  که  است  این  نو  بانک  کابل  دیگر  نوآوری 
3131 و کارت »ای تی ام«  را در یک کارت جا داده 
است، در حالیکه قباًل این دو از هم جدا بود، یعنی 
اما  بود،  ام جدا  کارت 3131 جدا و کارت ای تی 

اکنون هر دو دریک کارت وجود دارد.
کابل بانک نو اولین بانک در افغانستان است که برای 
و  می کند  ارایه  خدمات  موبایل  طریق  نفراز   3500
داشته  خود  موبایل  در  را  بانک  می توانند  مشتریان 
باشد و ما این پروسه را در ولسوالی تگاب و نجراب 
قندهار  والیت  ولسوالی های  به  بعداً  و  کردیم  آغاز 
آغاز  نیز  پکتیا  در  را  کار  این  اکنون  و همین  رفتیم 

کردیم.
سوال: اما مردم به بانکداری موبایل آشنایی چندان 
ندارند و نمی دانند که چگونه از آن استفاده کنند، 
کدام  شما  خصوص  دراین  معلومات  برای  آیا 

برنامه دارید؟
یک برنامه مشخص دراین خصوص را »USID« به 
همکاری شرکت های مخابراتی راه اندازی کرده که 
ما نیز در این برنامه سهم فعال داریم و ما خود را 
مکلف می دانیم زمانی که یک خدمت را ارایه می کنیم، 
در کنار این خدمات باید آموزش نیز داده شود و ما 
ماشین های  که  مکان هایی  در  و  کردیم  را  کار  این 
»ای تی ام« نصب می شود، کارمندان ما برای دو یا 

سه روز در آن جا به مردم آموزش می دهند و همین 
نیز  برنامۀ اطالع دهی را  افغانستان  طور در سراسر 
آشنا  ماشین ها  این  کارکرد  با  مردم  که  آغازکردیم 

شوند.
در  نمایندگی   100 از  بیش  که  گفتید  قباًل  شما 
دورافتاده ترین  در  و حتا  دارید  افغانستان  سراسر 
و ناامن ترین نقاط افغانستان نماینده گی دارید، اما 
دراین روزها برخی از نماینده گی های کابل بانک 
نو تعطیل شده و مشکالتی را ایجاد کرده، دلیل 

تعطیل شدن این نماینده گی ها چه بوده است؟ 
بسیار کم  نماینده گی ها  از  بعضی  میان  فاصله  چون 
از  شماری  که  شده  گرفته  تصمیم  بنابراین  بوده، 
نماینده گی ها که فاصله کم دارند، یکی از آنها بسته 
شهزاده  سرای  در  نماینده گی  یک  مثال:  طور  شود. 
یکی  و  نادرپشتون  در جاده  نماینده گی  داریم، یک 
در سینما پامیر، دیگر هم درپل باغ عمومی، بنابراین 
بود،  بسیارکم  نماینده گی ها  این  میان  فاصله  چون 

نماینده گی پل باغ عمومی را تعطیل کردیم.
داریم،  دو  مکرویان  در  غرفه  ده  از  بیشتر  ما 
یکی  از  می توانند  چهار  مکرویان  مشتریان  بنابراین 
ما  و  کنند  استفاده  دو  مکرویان  نماینده گی های  از 
تصمیم داریم که یک پایه ماشین »ای تی ام« را در 

مکرویان چهار نصب کنیم.
قرار بود کابل بانک نو به فروش برسد، اما به نظر 
می رسد که تاکنون هیچ شخصی حاضر نشده که 

این بانک را خریداری کند، دلیل چه بوده؟ 
پروسه دواطلبی برای خرید کابل بانک نو در یازدهمین 
که  افغانستان  و  امریکا  تجارتی  اتاق های  اجالس 
ما  بود، مطرح شد و تالش  برگزار شده  امریکا  در 
سرمایه گذاری  عالقمند  خارجی ها  اگر  که  بود  این 
درافغانستان باشند، آنان ما با شریک شوند که پس از 
برگشت از این اجالس خوش بینی های زیادی دیدیم 
و  معلومات  خواستند  ما  از  مختلف  شرکت های  و 
براساس همان موارد وزارت مالیه تصمیم گرفت تا 
28جنوری 2016 پروسه دواطلبی کابل بانک نو را 

تمدید کند.
تا 28 جنوری فرصت است و هرکسی  که عالقه مند 
ریاست  به  می تواند  است  بانک  این  خریداری 
خزاین وزارت مالیه مراجعه کند و بعداً زمان برای 

جمع آوری اسناد تعیین می شود.
از  یکی  می شود  گفته  بانک  نرخ  این که  کنار  در 
سوابق  بانک  خرید  برای  اساسی  و  مهم  شرایط 

شخص  باید  که  است  خریدار 
باشد،  نداشته  جرمی  سابقه  خریدار، 
صد  پول اش  و  نباشد  زمین  غاصب 
پول  یا  باشد  تجارت  پول  درصد، 
شخصی خودش باشد که اسناد ارایه 
و  باشد  داشته  سرمایه خوب  و  کند 
این  آیا  که  می شود  بررسی  همچنان 
فرد یا افراد توانایی پیش برد امورات 

بانکداری را دارند یا خیر.
رد  دواطلبی  تاکنون  که  علت  یگانه 
افراد  یعنی  بوده  مسایل  همین  شده 
مراجعه کردند که مشکالت تخنیکی 

داشتند.
دولت دقت خاص به این دارد که کابل بانک نو را به 
افراد و اشخاصی تحویل ندهد که بحران کابل بانک 

تکرار شود.
یا  شخص  چنین  افغانستان  در  آیا  حاال  خوب 
اشخاصی با اوصاف که شما گفتید، غاصب نباشد، 
سرمایه را از راه تجارت به دست آورده باشد و 

.... پیدا خواهد شد که بانک را خریداری کند؟ 
نمی  الزم  من  که  دارد  وجود  اشخاصی  چنین  بلی 
نیازهم  اما  کنم،  ذکر  جا  این  در  را  آنان  اسم  بینم 
نیست که حتما باید از افغانستان باشد، خارجی ها هم 
می توانند این بانک را خریداری کنند و ما در بعضی 
از روزنامه های خارجی برای فروش کابل بانک نو 

اعالن نشر کردیم.
سوال: خوب زمانی که این بانک به فروش رفت و 
به بخش خصوصی واگذار شد، از کنترول دولت 
از  نظارت  بحث  صورت  دراین  می شود،  خارج 

بانک چه خواهد شد؟ 
وجود  وظایف  الیحه  بانک  کابل  در  گذشته  در 
و  برنامه  امروز  اما  بود؛  نام  به  بود  هرچه  نداشت، 
الیحه وظایف وجود دارد و همچنان این بانک هیات 
نظار دارد که سید مسعود در راس آن قرار دارد و 
به  کمیته  این  که  دارد  بَرس  کمیته  یک  طور  همین 
معلومات  بانک  بخش های  تمامی  در  تخنیکی  طور 
داخلی  تفتیش  طورآمریت  همین  و  دارد  فعالیت  و 
نیز وجود دارد که این آمریت بانک را روزانه تفتیش 
می کند. پس از فروش  بانک تمام این کمیسیون ها 
خواهد  نظارت  و  داشت  خواهد  وجود  کمیته ها  و 
کرد و بانک مرکزی نیز نظارت دقیق دارد و پس از 

فروش نیز خواهد داشت.
من بسیار به جرات می توانم بگویم که همین اکنون 
دولت می تواند کابل بانک را از یک موقف بسیاربلند 
به  مالی  جهت  از  هم  و  تخنیکی  نظر  نقطه  از  هم 

فروش برساند.
به عنوان آخرین سوال، شما که یک اقتصاد دان 
هستید، وضعیت بانکداری درافغانستان را چگونه 
ارزیابی می کنید و اقتصاد بازار آزاد در افغانستان 

چگونه است؟ 
در  بانکداری  به  نسبت  استم  خوش بین  بسیار  من 
افغانستان و نظام اقتصاد بازار آزاد؛ اما مواردی است 

که باید انجام شود.
افغانستان،  به  نسبت  جهانی  جامعه  خاص  توجه 
به استخراج معادن و نفت  عالقمندی دنیای نسبت 
به  می تواند  دوامدار  و  درست  شکل  به  افغانستان 
در  ما  چون  و  کند  بسیار  کمک  افغانستان  اقتصاد 
بانک هستیم و عماًل شاهد هستیم که روزانه چقدر 
دالر، یورو و پاوند برای پروژهای مختلف افغانستان 
که  ساخته  خوش بین  را  من  مساله  این  و  می آید 
سکتور بانکداری در افغانستان با نظارت دولت بسیار 

موفقانه به پیش میرود.
پول  چقدر  روزانه  مثاًل  که  بگوید  تخمینی  اگر 

تحت عنوان پروژه های مختلف می آید؟
ملی  اردوی  مصارف  تنها  که  بگویم  می توانم  فقط 
میلیارد دالر در سال است و در  سه عشاریه هشت 
بسیار  ما  که  بگویم  باید  آزاد  بازار  نظام  خصوص 
حل  مشکالت  حاال  اما  کردیم،  حرکت  شتاب زده 
شده و تشبث دولت در بازار به حدی است که بتواند 
نرخ بازار را کنترول کند و من دور نمایی بازار آزاد 
و نظام بانکداری درافغانستان را بسیار خوب می بینم.
با تشکر فراوان از شما که با وجود مصروفیت های 

زیاد فرصتی را دراختیار ما گذاشتید.

از شما هم تشکر می کنم.
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والدیمیر ایلیچ لنین
برگردان: سهراب شباهنگ

منتشرشده در نوسکایا زوزدا، 
شمارة 10، 31 می 1912، با 

امضای ی. و. پتروف

کارگران  به  انحالل طلبان(  )و  لیبرال ها 
می گویند: »شما هنگامی قوی خواهید بود 
باشید«،  داشته  را  “جامعه”  همدردی  که 
دیگر  چیزی  کارگران  به  مارکسیست ها 
می گویند: »شما هنگامی همدردی “جامعه” 
منظور  باشید«.  قوی  که  داشت  را خواهید 
ما از جامعه در این مورد، تمام بخش های 
است؛  جمعیت  دموکراتیِک  مختلف 
روشن فکران،  دهقانان،  خرده بورژوازی، 
زنده گی  با  نزدیک  تماس  در  که  کسانی 
کارگران هستند، کارمندان اداری و غیره.  

قوی ترین  در سال 1905  اعتصابی  جنبش 
بود. نتیجه چه بود؟ می بینیم که در آن سال 
شرایط  در  بهبود  بزرگ ترین  به  کارگران 
نشان  دولتی  آمارهای  یافتند.  دست  خود 
اعتصاب ها  درصد   29 تنها  که  می دهند 
خود  مبارزۀ  چیزی  به  دستیابی  بدون 
شکست  کاماًل  یعنی  کردند،  متوقف  را 
خوردند. در طول ده سال پیش از آن، 52 
درصد اعتصاب ها بدون دستیابی به چیزی 
دست از مبارزه کشیدند! نتیجه می گیریم که 
به پیروزی آن یاری  وسعت مبارزه شدیداً 

رساند و تقریبًا آن را دو برابر کرد.
پیروزی  جنبش،  افول  شروع  هنگام  به 
سال  در  نهاد.  کاهش  به  رو  هم  مبارزه 
بدون  اعتصاب ها  درصد   33  ،1906
دستیابی به چیزی مبارزه را متوقف کردند 
 1907 سال  در  و  یعنی شکست خوردند، 
 58 به  خورده  شکست  اعتصاب های  رقم 
درصد و در سال 1908 به 69 درصد رسید.
مربوط  علمی  آماری  داده های  سان،  بدین 
به سال های مختلف، کاماًل تجربۀ شخصی 
زمینۀ  در  را  آگاه  کارگر  هر  مشاهداِت  و 
و  اقتصادی  اعتصاب  ترکیب  ضرورت 
این  اجتناب ناپذیری  و  سیاسی  اعتصاب 

ترکیب در جنبش واقعًا وسیع کل مردم را 
نشان می دهد.

مؤید  هم  کنونی  اعتصاب های  موج 
 1911 سال  در  است.  نتیجه گیری  این 
برابر  دو  اعتصاب کننده گان  شمار 
بود   1910 سال  اعتصاب کننده گان 
)100000 در مقابل 50000(، با این همه، 
اعتصاب های  بود؛  کم  بسیار  آن ها  تعداد 
به  »محدود«  موضوعی  اقتصادی  صرفًا 
اهمیت  حساب می آمدند و در سطح ملی 
نداشتند. از سوی دیگر، امروزه برای همه 
از  پس  اعتصابی  جنبش  که  است  آشکار 
سطح  در  دقیقًا  گذشته،  اپریل  رویدادهای 

ملی اهمیت داشت. )1(
همان  از  که  است  مهم  بسیار  این رو  از 
سیاست مداران  و  لیبرال ها  تالش  آغاز، 
زمینۀ  در  )انحالل طلبان(  کارگری  لیبرال 
به عقب  به شدت  تحریف خصلت جنبش 
رانده شود. آقای  ِِسوریانین لیبرال مقاله یی 
روسیه[  ]گزارش  ودوموستی  روسکیه  در 
خواست های  آمیختن«  »درهم  به ضد   )2(
اقتصادی و هر خواست دیگری با اعتصاب 
ِ رچ  کادتی  نشریۀ  و  نوشت  ماه  اول  روز 
اصلی  بخش های  همدلی،  احساس  با   )3(

آن مقاله را تجدید چاپ کرد.
پیوند  »غالبًا  می نویسد  لیبرال  جناب 
کار  می  ماه  اول  با  اعتصاب ها  این  دادن 
کار  این  واقع  در  است…  غیرمعقولی 
بین المللی  روز  ما  است:  شگفت آوری 
این  از  و  می گیریم  جشن  را  کارگران 
فرصت، برای طرح افزایش ده درصد مزد 
آن رده بندی می شویم.« )رچ،  یا  این  برای 

شمارۀ 132(
است،  روشن  کاماًل  کارگران  برای  آن چه 
می رسد.  نظر  به  »شگفت آور«  لیبرال  برای 
تنها مدافعان بورژوازی و منافع هنگفِت او 
رو  »افزایش«  تقاضای  مقابل  در  می توانند 
ترش کنند. اما کارگران می دانند که خصلت 
وسیع و عام تقاضای افزایش مزد، خصلت 
برای  را  توان  باالترین  اعتصاب،  فراگیر 
جذب تودۀ انبوه شرکت کننده گان جدید در 
اعتصاب و برای تضمین قدرت یورش و 

همدلی جامعه و تضمین پیروزی کارگران 
آنان در سطح ملی دارد.  و اهمیت جنبش 
بدین علت است که مبارزۀ مصممانه به ضد 
روسکیه  سوریانین،  آقای  لیبرالی  تحریف 
ودوموستی و رچ موعظه می کنند و هشدار 
دادن به کارگران به ضد این گونه ناصحان 

فرومایه ضروری است. 
نخستین  در  انحالل طلب  یژوف  و.  آقای 
شمارۀ نشریۀ انحالل طلبِ نوسکی گولوس 
عرضه  مشابهی  ناب  لیبرالی  تحریف   )4(
زاویۀ  یک  از  مسأله  به  هرچند  می دارد، 
او  می کند.  برخورد  متفاوت  اندازه یی  تا 
به خاطر  که  اعتصاباتی  روی  بر  ویژه  به 
افتادند،  به راه  می  ماه  اول  روز  جریمۀ 
مکث می کند. نویسنده با خاطرنشان کردن 
درسِت این واقعیت که کارگران به حد کافی 
درست  حکم  این  از  نیستند،  سازمان یافته 
نتایجی کاماًل غلط و زیان مند برای کارگران 
می گیرد. آقای یژوف سازمان نیافته گی را در 
یک  کارگران  که  حالی  در  که  می بیند  این 
کارخانه صرفًا به منظور اعتراض اعتصاب 
خواست های  دیگر  کارخانۀ  در  کردند، 
اقتصادی بر آن افزودند و غیره. اما در واقع، 
به  خود  خودی  به  اعتصاب  اشکال  تنوع 
سازمان نیافته گی  هیچ گونه  بیان گر  رو  هیچ 
شود  تصور  که  است  مسخره  نیست؛ 
سازمان یافته گی ضرورتًا به معنی هم شکلی 
رو  هیچ  به  را  سازمان نیافته گی  است. 
دنبالش  به  یژوف  آقای  که  در جایی  نباید 

می گردد، جست وجو کرد. 
اما نتیجه گیری او بازهم بدتر است:

»در اثر این کار ]یعنی در اثر تنوع اعتصاب ها 
و اشکال مختلف ترکیب اعتصاب اقتصادی 
و اعتصاب سیاسی[، اصلی که جزو اساسی 
به خاطر  اعتصاب  )باالخره  بود  اعتراض 
چند کوپک فراخوان داده نشده بود ]کوپک 
برابر یک صدم روبل است[( در موارد قابل 
توجهی مبهم و پوشیده ماند، چون به خاطر 

خواست های اقتصادی پیچیده شد…«
این استداللی حقیقتًا توهین آمیز، کاماًل غلط 
و کاماًل لیبرالی است! تصور این که خواست 
اصلی  است  قادر  ]افزایش[«  کوپک  »چند 
مبهم  است  اعتراض  اساسی  جزو  که  را 
سطح  به  سقوط  معنی  به  کند،  پوشیده  و 
یژوف،  آقای  عکس،  به  است.  کادت  یک 
خواست »چند کوپک« شایستۀ به رسمیت 
شناختن کامل است و نه اخم و ترش رویی! 
به عکس، آقای یژوف، این خواست نه تنها 
از »پوشاندن و مبهم کردن اصل اعتراض« 
به دور است، بلکه بر آن تأکید دارد! نخست 
به خاطر این که مسألۀ سطح زنده گی باالتر 
نیز مسأله یی اصولی و بسیار مهم است؛ دوم 
این که هرکس که به ضد یک، دو، سه و … 
تجلی ستم اعتراض می کند، اعتراض را نه 

تضعیف، بلکه تقویت می نماید.
لیبرالی  تحریف  انزجار  با  کارگر  هر 
را  یژوف  آقای  توسط  موضوع  توهین آمیز 

رد می کند.
مطرح  قلم  لغزش  یژوف،  آقای  مورد  در   
توهین آمیز  چیزهای  گفتن  به  او  نیست. 
کارگران  »تجربۀ خود  می دهد:  ادامه  دیگر 
پیچیده  که  باشد  داده  نشان  آن ها  به  باید 
خواست های  افزودن  با  اعتراض  کردن 
اقتصادی قابل توصیه نیست، همان گونه که 
پیچیده کردن این اعتصاب معمولی به طرح 
خواستی که دربر گیرندۀ یک اصل است، 

قابل توصیه نیست.«
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بخش نخسـت

اعتـصاب هـای 
اقتـصادی و سیـاسـی

بخش دوم

شخصیت  با  شما  که  می شود  تالش  مقاله  این  در 
موذِی مهاجم آشنا شوید. این افراد را موذی می نامیم؛ 
آشکار  صورت  به  و  نمی زنند  حرف  مستقیمًا  زیرا 
به هر ترتیب،  عمل نمی کنند، و مهاجم هستند. آن ها 
کسب  دنبال  به  دیگران،  به  زدن  ضرر  بهای  به  حتا 
خواسته های شان هستند. این افراد هرگز مستقیمًا عمل 
به روِش غیرمستقیم  مهاجم  آدم های موذی  نمی کنند، 
تالفی می کنند تا نتوانید ُمِچ آن ها را بگیرید؛ به عنوان 
نیمه کاره  است،  مربوط  شما  به  که  را  پروژه یی  مثال 
انجام می دهند یا به تأخیر می اندازند یا آن را با ایراد 
بهانه هایی می  افراد معموالً چنین  این  انجام می دهند. 
آورند: »من فراموش کردم«، »نمی دانستم باید برای آن 
تاریخ انجام شود«، »نمی دانستم باید این کار را انجام 

دهم.«
نظر می رسد که در  به  آرام  فرد موذی مهاجم، فردی 
ظاهر مایل به کمک و همراهی با شماست. این افراد 
اغلب گله یی نمی کنند، به شما لبخند هم می زنند و آرام 
هستند، اما این افراد با ایجاد اختالل در برنامه های شما 
و همچنین با صحبت کردن پشت سِر شما مقاصدشان 
را پیش می برند. آن ها هرگز خواسته های شان را صریح 
زیرا  می گیرند؛  انتقام  شما  از  ولی  نمی کنند  مطرح 

توقعاِت مبهم شان را برآورده نکرده اید. 
دو راهبرد اساسی در مواجهه با این افراد:  

یک: برای انجام هیچ کارِ حساسی به آن ها اعتماد نکنید. 
اگر کارفرما هستید، این شخص را استخدام نکنید و 
کنید.  دوری  او  از  کنید  سعی  هستید،  او  همکار  اگر 
وقت  هیچ  شما  که  است  این  مسأله  این  اصلی  دلیل 
نمی توانید بدانید او چه زمانی احساساِت واقعی اش را 
نسبت به شما نشان خواهد داد، اغلب مواقع شما حتا 
نمی توانید حدس بزنید این احساسات چه هستند، زیرا این افراد هرگز روراست 

نیستند. 
دو: احساسات شخصی تان را از این معادله خارج کنید، نسیت به ترفندهای این 

اشخاص عکس العمل عاطفی نشان ندهید.
توصیه این است که حتی المقدرو از این افراد احتراز کنید. با این همه اگر دایمًا 
درگیر موقعیت هایی هستید که در آن ها ناچارید با این فرد کار کنید، از نکاِت 

زیر برای آرام و معقول ماندن استفاده کنید: 
همه چیز را مشخص کنید

از او بخواهید تمامی انتظاراِت شما را یادداشت کند، یا بهتر از آن، خودتان چنین 
کاری انجام دهید و یک کپی را نزد خودتان نگاه دارید. به این ترتیب شما یک 
مدرک دارید. در این نوشته ها وضوح را رعایت کنید تا بهانه یی به دست فرد 
ندهید، او دیگر نمی تواند بگوید: »نمی دانستم« یا »به خاطر نداشتم چه کار باید 

می کردم«.
عواقِب کار را گوش زد کنید

او  به  را  کار  این  عواقب  می توانید  بازهم  نیستید،  این شخص  رییس  اگر  حتا 
گوش زد کنید. می توانید تهدید مالیمی کنید، مثاًل بگویید: »اگر تا این تاریخ این 

آمار را تحویل ندهی، دیگر مایل نیستم در کارهایت به تو کمکی کنم.«
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پیدا  تجلی  غرب  عالِم  در  اولین بار  برای  رسانه  چرا 
میکند؟ چرا ژورنالیسم برای اولین بار در مدرنیته رشد 
تمدِن  ثمرۀ  اولین بار  برای  عکاسی  چرا  میکند؟  پیدا 
غرب است؟ چرا آپارتمانسازی در غرب رشد میکند؟ 
تولید میشود؟  اولین بار در عالم مدرن  برای  چرا رمان 
رمان  چرا  است؟  مدرن  عالم  با  متناظر  هنر  رمان  چرا 
هیچ تناسبی با عالم غیباندیش دینی ما ندارد؟ مگر ما 
اهل قلم نبودیم؟ مگر همۀ شعرای بزرگ از ما نیستند؟ 
با  فرقی  چه  و  چیست  رمان  ننوشتیم؟  رمان  ما  چرا 
این  سواالت  این  سادهانگارانۀ  جواب  دارد؟  داستان 
است که بگوییم این پدیدهها – مثاًل - نتیجۀ پیشرفت 
علم و تکنالوژی است. ما باید پاسخ این سواالت را در 

مبادی بجوییم. 
حیث  انسان  رنسانس،  دورۀ  آغاز  با  که  میدانیم 
غیباندیشش را منکر شد. انسان مدرن، حقیقت ملکوتی 
و جبروتی خود را فراموش کرد. این فراموشی تبعاتی 
دارد. اولیِن تبعاتش این است که برای انسان وحشت و 
دلهره ایجاد میکند، چون ما برای چراهای مان به دنبال 
آفریده  چرا  من  مثل  چراهایی  گشت؛  خواهیم  پاسخ 
کجا  به  و  بود  چه  بهر  آمدنم  آمدهام،  کجا  از  شدم؟، 
میروم؟ چرا من این شکلیام و انسان دیگری آن شکلی 
است؟ چرا پای من شکست؟ چرا فرزند من مرد؟ چرا 
خانۀ من را صاعقه زد؟ چرا من فقیر شدم؟ چرا زن من 
شده  چرا خشکسالی  و  میآید  باران  چرا  شد؟  مریض 
سواالت  و  چراها  این  دیگر.  سوال  هزاران  و  است؟ 
نداشتید،  آنها  برای  پاسخی  اگر  میخواهند.  پاسخ 
و  میدهد.  دست  شما  به  وحشت  و  تنهایی  احساس 
علم  نمیدهد؛  علم  را  این چراها  پاسخ  که  میدانیم  باز 
باران  نمیگوید چرا  میدهد. علم  پاسخ  به چه گونه گیها 
آمد، چرا نیامد؟ چرا روزی کسی زیاد است و روزی 
دیگری کم؟ چرا این مجرم شد و چرا آن سالم ماند؟ 
دربارۀ  مثاًل  و  میگوید  سخن  چه گونه گی  دربارۀ  علم 
اثر اجتماعی محلهیی که در آن زنده گی میکنید بحث 
آیا علم مفهوم حالل و حرام را میفهمد؟  میکند، ولی 
اصاًل مگر حالل و حرام، یک عبارت و مفهوم ناسوتی 

است؟ مگر برکت و رزق یک اتفاق ناسوتی است؟ 
را  ساینس  و  جدید  علم  بخواهیم  جمله  یک  در  اگر 
هر  »علت  جملۀ  که  میپرسیم  اینگونه  کنیم،  توصیف 
چه؟  یعنی  همان«  جنس  از  است  پدیداری  پدیدار، 
ناسوتی  اتفاقات،  تمام  که  است  این  این جمله  مفهوم 
جامعهشناسی  نظریات  تمام  اگر  میشوند.  توصیف 
آسیب اجتماعی را بررسی کنید و از تمام جامعهشناسان 
و جرمشناسان بپرسید که چرا یک نفر مجرم میشود و 
چرا دو برادرِ دوقلو که در یک خانواده رشد کردهاند و 
در یک مکتب درس خواندهاند، یکیشان مجرم میشود 
ناسوتی  تیوریهای  مستمر  بهصورت  سالم؛  دیگری  و 
ایجاد میشوند. یعنی تحلیل پدیدار از جنس خود همان 
پدیدار. ولی ما از آنها میخواهیم یک تحلیل غیباندیشانه 

که  اتفاقی  داریم  اعتقاد  ما  کنند.  ارایه  جرم  مفهوم  از 
در روز عاشورا برای حضرت حسین و یارانش توسط 
دشمنان آن حضرت افتاد، جرم بزرگی بود. حضرت در 
تحلیل این اتفاق یک تحلیل غیب اندیشانه ارایه میدهند 
و میفرمایند که لقمههای حرام باعث شده که شما حرف 

حِق مرا قبول نکنید. حال، اگر دو لقمۀ حرام و حالل 
را پیش هم بگذارید و تمام جامعهشناسان دنیا را هم 
دعوت کنید تا تفاوت این دو لقمه را بفهمند، مشخص 
مفهوم جنس  زیرا  برسند.  نتیجه  به  نمیتوانند  است که 
ناسوتی ندارد، تفاوت مفهوم و اثر این دو لقمه از جنس 
و  است  غیباندیشانه  مفهوم  این  جنس  است.  ملکوتی 
اینها مفاهیِم ارزشهای غیباندیشانۀ ما هستند. »حالل ما 
تا روز قیامت حالل است و حرام ما هم تا روز قیامت 
است.  همین  هم  مطلق  اخالق  معنی  است«13.  حرام 
نمیکنند.  پیدا  تغییر  زمان  مرور  به  ما  غیبی  ارزشهای 
لُِسنَِّت  تَِجَد  لَْن  »َو  میفرماید  کریم  قرآن  در  خداوند 
اهلل تَبدیاًل«14. قرآن روی این نکته تأکید میکند که نه 
تبدیل وجود دارد و نه تحویل. تغییری در سنت الهی 
ایجاد نمیشود، چون خواست خداوند عوض نمیشود. 
بیتوجه هستیم؛ حتا  به عالم غیب  ما  در عالم سکوالر 
اگر انکارش نکنیم، بیتوجهی و بیخیالی یعنی اثرگذاری 
و نفوذ عالم غیب را در عالم ناسوت نادیده میانگاریم.

هر  است.  فرشتهشناسی  جهانبینی  اسالمی،  جهانبینی 
چیزی که در عالم اتفاق میافتد، دلیل غیبی دارد. این که 
زلزله میآید یا خیر، باران میبارد یا خشک سالی میشود، 
تورم به وجود میآید، رزق یک نفر خوب است و رزق 
فرد دیگر بد، فرزند انسان سالم میشود یا فاجر و فاسق؛ 
همۀ اینها تحلیلهای غیبی دارد، همۀ این حالتها تأثیر و 
تأثرات رفتارهای انسان است در عالم ملکوت. پشتوانۀ 
اخالق و پشتوانۀ بنیادهای معرفتشناختی ما اینجاست. 
حال اگر این پشتوانه را حذف کنید، به چه موجودی 
عالم  در  پرتابشده  انسان  یک  به  شد؟  خواهید  تبدیل 
تصویری  نه  و  عقبهاش چیست  میداند  نه  که  ناسوت 
اتفاقاتی که برایش میافتد را  از آیندهاش دارد و دلیل 

نمیداند. 
انساِن پرتاب شده در عالم، احساس فراموشی  این  به 
دست میدهد و احساس میکند که فراموششده و رها 
او  در  شدیدی  نگرانی  و  دلهره  نتیجه  در  است،  شده 
ایجاد میشود و در نهایت، باید دنیایش را طوری بسازد 
زنده گی  اصوالً  کند.  خوش بختی  احساس  آن  در  که 
برای خوش بختی است. تمدن هم یعنی توسعۀ شؤون 
با   15 و   14 قرن  در  ابتدا  که  مدرنی  انسان  زنده گی. 
سروانتس16،  داوینچی15،  لئوناردو  مثل  هنرمندانی 
آنها تجلی میکند، 300 سال را طی  امثال  رافائل17 و 
میکند تا دنیا را مطابق وجودی که حایزش شده است، 

تغییر دهد. 
گاهی  است.  تمدن  و  فرهنگ  مرحلۀ  بین  فاصله  این 
یک قوم واجد فرهنگ و تفکر هستند ولی سالها طول 
میکشد تا آن فرهنگ و تفکر را تبدیل به تمدن کنند.18 
تمدن اسالمی ممکن است دوصد سال دیگر به وجود 
بیاید اما اگر مسیرمان را درست انتخاب کرده باشیم، در 
نهایت به تمدن مورد نظر خودمان میرسیم، همانطور که 
300 سال طول کشید تا مدرنیته اولین تجلیاتش را به 
رنسانس  دورۀ  از  دهد.  نشان  عالم 
در قرن 14 میالدی تا قرن 
17 اثری از تجلیات 
دیده  مدرنیته 

نمیشد

 و تمام 
نیته  ر مد
وجود  در 
به  مدرن  انسان 
وجود  مخفی  صورت 

داشت. 
مبادی  تا  میکند  تالش  سال   300 مدرن  انسان 
و  کرده  متبلور  عالم  در  را  خود  فکری  و  فرهنگی 
که  را  اومانیسم19  یعنی  کند.  تبدیل  تمدن  به  را  آنها 
اقتصاد  وارد  است،  مدرن  تفکر  و  فرهنگ  شاخصۀ 
سیاست  در  آورد،  وجود  به  را  کاپیتالیسم20  و  کند 

لیبرالیسم22 و همینطور در  ماکیاولیسم21، در فرهنگ 
سیاست خارجی امپریالیسم23 را خلق کند.

که  چیزی  آن  به  مدرن  بشر  توسط  دنیا  تبدیل  فرآیند 
و  نگرانی  احساس  که  بشر  این  میبرد.  زمان  میخواهد، 
از چیزهایی  را مملو  دنیا  باید  داده،  او دست  به  دلهره 
دهد.  نجات  نگرانی  و  دلهره  این  از  را  او  که  کند 
شهرش را طوری میسازد که این دلهره را از او بگیرد. 
وحشتناکترین مفهوم برای این انسان، مفهوم مرگ است 
است  قرار  اتفاقی  چه  مرگ  از  پس  نمیداند  او  چون 
بیـفتد و اصاًل نمیخواهد که بداند. او خواسته که همه 
چیز را در این دنیا تجربه کند و گفته است که میخواهم 
را  نیچه24، خدایش  قول  به  کنم.  ایجاد  زمینی  بهشت 
مردهاند  مدرن،  دورۀ  است. خدایان  کرده  فرض  مرده 
و خدایان جدید هم هنوز نیامدهاند، لذا در شهرسازی، 
دوری  کند،  ایجاد  را  مرگ  یاد  که  چیزی  هر  از  باید 
شود. در این نوع شهرسازی قبرستانها به بیرون از شهر 
میروند و بشر سعی میکند متراکمتر زنده گی کند تا از 
عمودی سازی  و  آپارتمانسازی  نشود.  دور  شهر  مرکز 
دلیلهای  ما  چون  ندارد،  جمعیت  با  مستقیمی  نسبت 
نقض زیادی برای این موضوع داریم. در تمدن اسالمی 
آنها  در  هیچوقت  که  داشتهایم  چندمیلیونی  شهرهای 
در  آپارتمانسازی  هم  اولین بار  و  نشده  آپارتمانسازی 
بیشتر  نفر  چندهزار  که  شد  انجام  شهرهایی  در  اروپا 
جمعیت نداشتند و امکان توسعۀ عرضی هم برای شان 
بشر  برای  چون  کردند  عمودیسازی  ولی  بود،  فراهم 
کانون  که  شهر  مرکز  از  که  است  وحشتآفرین  مدرن 
باید  او  شود.  دور  است،  مصرفزده گیاش  پاسخهای 
اینطور احساس کند که همۀ انسانهای دور و برش مثل 
خودش هستند و اطراف او را گرفتهاند، چون این انسان 
از خلوت گریزان است. خلوت به او ذکر را میآموزد، 
خلوتها با ذکر همزادند، پس در عالم مدرن خلوت باید 
شود.  عریان  باید  همهچیز  عالم  این  در  برود.  بین  از 
چیزهایی مثل پوشیده گی، خلوت، حریم و حیاء در این 

فرهنگ جایگاهی ندارند.
ایمان در روایات ما چیست؟ طبق  بین حیاء و  نسبت 
»اَل  نیستند.  هم  از  تفکیک  قابل  اصاًل  دو  این  روایات 
معماری  دلیل  همین  به  لَه«25.  حیاَء  ال  لَِمن  ایماَن 
ساخته  طوری  مدرن  خانههای  است،  این گونه  مدرن 
از  مثال  عنوان  به  باشد.  عیان  چیزش  همه  که  میشود 
میکنند،  استفاده  ساختمان  نمای  در  بزرگ  شیشههای 
در  پوشیده گییی  و  شود  برداشته  آشپزخانهباید  دیوار 
کار نیست. اتفاقًا الزم است که همه چیز عریان باشد، 
بین  از  و حریم  تنهایی  و  احساس خلوت  اینکه  برای 
میرود. حال، همین  بیرون  از شهر  قبرستانها هم  برود. 
یک نکته را با شهرهای اسالمی در تاریخ مقایسه کنید. 
دقیقًا در مرکز محالت  قبرستانها  در شهرهای اسالمی 
تأسیس میشد تا هر کسی که خواست به محل کار برود، 
مجبور شود از وسط قبرستان یا از کنار آن عبور کند. 
قرآن  بنیان  دارد.  حضور  زنده گی  در  مرگ  ذکر  اصاًل 
بر تذکر نسبت به مرگ است. دیدهایم که نهجالبالغه 
مملو از یاد مرگ است. گویی حضرت علی در تمام آن 
اصرار دارد به ما تذکر دهد که به مرگ فکر کنیم، به این 
که حوادث بعد از مرگ خیلی فاجعهآمیز است. وقتی 
و  میافتیم  به وحشت  گاهی  میخوانیم،  را  کمیل  دعای 
احساس میکنیم که نعوذ باهلل شاید حضرت علی مبالغه 
میکند تا مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد. مثاًل در جایی 
از این دعا آمده است که »یتََغلَغُل بَیَن اَطباقِها...«26. اینها 
حقایقی است که حضرت آنها را در دعا بیان کردهاند 
ادامه  در  هستند.  دینی  فهم  مبنای  که  دارند  عقیده  و 
مبنای حقیقت  این تذکرات چهطور  خواهیم گفت که 

دین قرار میگیرند. 
قبرستانها  که  گفتیم  اسالمی  دورۀ  مورد شهرسازی  در 
در مرکز شهر قرار میگیرد و خانهها و مساجد چهطور 
اسالمی  هنر  زیبایی شناسی  مورد  در  میشوند.  ساخته 
هم به ذکر چند مثال اکتفا میکنم. طاق به چه منظوری 
ایجاد میشود؟ مقرنسکاری، طرحهای اسلیمی، کاشیهای 
اتفاقی  اینآثار  شدهاند؟  ایجاد  چه گونه  لعابکاریشده 
ما  مسجدهای  همۀ  که  نیست  اتفاقی  این  نیستند. 
مثلث،  دایره،  مسجد  اسالمی  تمدن  در  چهارضلعیاند. 
پنج ضلعی یا ششضلعی نداریم. فقط یک مسجد هشت 
ضلعی در تاریخ اسالم وجود دارد که آن هم بیتالمقدس 
است که آن هم به خاطر ساختار خاِص خودش بوده 
و  گنبد  است.  شده  ساخته  اینگونه  اتفاقی  طور  به  و 
طاق برای چه ایجاد میشود؟ چرا مناره و صحن به این 
شکل ساخته شدهاند؟ آیا کالس و دانشگاهی بوده که 
معمارهای آندلس از آن سوی اروپا با معمارهای آسیای 
بگیرند  یاد  و  کنند  شرکت  آن  در  ایران  و  هند  میانه، 
که مسجد را چه گونه بسازند؟ مگر تلویزیونی بوده که 
شکلی  چه  اسالم  دنیای  مسجدهای  دهد  نشان  آن  در 
است؟ چه گونه برای اولین بار، سیاحان غربی اسم این 

مجموعه را تمدن اسالمی گذاشتند؟ 
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قانون  که  می گویند  بلخ  قضایی  و  عدلی  مسووالن 
پا  زیر  زورمندان  و  امنیتی  نیروهای  توسط  بیشتر 
می شود. آنان که به مناسبت هفتۀ قانون اساسی دور 
هم جمع شدند، از حکومت خواستند تا مانع نقض 

قانون از سوی افراد زورمند و دولتی شود.
این  بیان  با  بلخ  والیت  عدلیه  رییس  مصباح،  جعفر 
مطلب می گوید که دولت مردان و زورمندان با استفاده 
تعبیر  خود  خواست  به  را  قانون  قدرت،  اهرم  از 
در  زیادی  افراد  که  می گوید  مصباح  آقای  می کنند. 

نقض قانون دست دارند، اما به دالیلی نمی توان نام 
آنان را افشا کرد.

رییس عدلیه بلخ می افزاید که فهرست افرادی که در 
برابر قانون از زور استفاده می کنند موجود است، اما 
نشر و پخش آن از صالحیت های این ریاست بیرون 

است.
بلخ  پولیس  فرمانده  سادات،  کمال  سید  این حال  با 
بازداشت  افرادی  بیشتر موارد چنین  می گوید که در 

شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.

از  قانون  تطبیق  عدم  دار،  وطن  سالم  گزارش  به 
از  که  بوده  معضلی  دولتی  افراد  و  زورمندان  سوی 
دوران  حتا  و  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  آوان 
حکومت حامد کرزی جنجال آفرین بوده است. با این 
که نهادهای گوناگون ملی و بین المللی برای مبارزه با 
ناقضان قانون در این مدت مبارزه کرده اند، اما تاکنون 

این معضل به گونۀ کلی حل نشده است.
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 محمداکرام اندیشمند
مستقل  کمیسیون های  رؤسای  سپاس گزاری  آیا 
انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی از هر دو مجلِس 
پارلمان مبنی بر عدم تأیید فرمان تقنینی رییس جمهور 
بقای  از  حکایت  انتخاباتی،  نظام  اصالح  جهت  در 
آن ها و کمیشنراِن انتخابات در کرسی های شان دارد؟ 
آیا دست ردِ مجلس سنا و ولسی جرگه به سینۀ فرمان 
پایاِن اصالحات  نقطۀ  انتخاباتی،  نظام  تقنینِی اصالح 
در نظام و ساختار انتخابات و تعیین کمیشنراِن جدید 

است؟
هر دو مجلس به فرمان تقنینِی اصالح نظام انتخابات 
احوال  ثبت  قانون  مورد سرنوشِت  در  و  گفتند  »نه!« 
نفوس و پروسۀ توزیع شناس نامه های برقی ـ که خود 
نیز  از توشیح رییس جمهور  را تصویب کردند و  آن 
گذشته است ـ  سکوت اختیار کرده اند. اما تا هنوز هیچ 
صدایی از درون مجلسین برنخاسته تا آن هیاهوی نه 
گفتن و این خاموشی و مهِر سکوت بر زبان بستن را 
معنی و توجیه کند. شاید هوای ماندن در کرسی های 

آن ها  پارلمانی،  انتخابات  دور جدیِد  از  پس  پارلمان 
را به این دو پدیدۀ متضادِ »صدا و سکوت« وا داشته 

باشد: 
انتخاباتی  دِل کمیسیون های  تردید،  و  نه  با صدای  ـ 
را  آن ها  تا  بیاورند  به دست  را  انتخابات  و کمیشنراِن 
برنده  پارلمانی  انتخابات  مبارزات  در  کمیشنران  این 

بسازند؛
قانوِن  برابر  در  سکوت  و  بی صدایی  با  و   ـ 
تصویب شده و توشیح یافتۀ ثبت احوال نفوس و توزیع 
شناس نامه های برقی، خشنودی ارگ ریاست جمهوری 

را کمایی کنند.
اصالح  پروندۀ  یا  دوسیه  و  شد  خواهد  چنین  آیا 
توزیع  و  نفوس  احوال  ثبت  قانون  و  انتخاباتی  نظام 

شناس نامه های برقی بسته خواهد ماند؟ 
به نظر می رسد که اهمیِت هر دو موضوِع متذکره برای 
که  باشد  آن  از  بیشتر  ملی  وحدت  دولت  طرِف  دو 
در مورد آن ها سکوت اختیار کنند و موضوع اصالح 
نظام انتخاباتی و توزیع تذکره را پایان یافته تلقی کنند. 

از  تقنینی جدید در هر دو مورد، پس  صدور فرمان 
گام هایی خواهد  از  یکی  پارلمان،  زمستانی  رخصتی 

بود که ارگ به احتمال قوی برمی دارد. 
فرمان های جدید راه های جدید را برای هر دو موضوع 

می گشاید: 
شاید  و  انتخاباتی  کمیسیون های  رؤسای  برای 
کمیشنران انتخابات دروازۀ خروج باز می کند و برای 

توزیع تذکره های برقی دروازۀ ورود.
1ـ با فرمان جدید تقنینی رییس جمهور، اصالحات 
نکاِت  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  انتخاباتی  نظام 
ملی  وحدت  دولت  تشکیل  بر  مبنی  کابل  توافق نامۀ 
و  ساختار  با  انتخابات  نظام  و  می پوشد  عمل  جامۀ 

مسوولین آن، اصالح و تغییر می یابد؛
 2ـ با فرمان جدید تقنینِی ارگ در مورد ثبت احوال 
احتمال  به  که  برقی  شناس نامه های  توزیع  و  نفوس 
زیاد واژۀ »افغان« به عنوان ملت و نامِ اقوام به عنوان 
پروسۀ  بود،  خواهد  درج  آن  اوِل  در صفحۀ  قومیت 

توزیع شناس نامه های برقی آغاز خواهد شد.
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پاکستان سکۀ کهنۀ طالبان را به فروش می رساند

ریاست عدلیۀ بلخ:

 ناقضان قانون بیشتر افراد دولتی اند

ابوبکر مجاهد
پاکستان می خواهد طالبان را به شکل کاالی کهنه و 

تاریخ گذشته باالی افغانستان به فروش برساند.
آگاهان می گویند که پاکستان می خواهد  سکۀ کهنه یی 
را به نام طالبان باالی افغانستان بفروشد. به باور آنان، 
پاکستان  با  بلکه  نه،  طالبان  با  افغانستان  گفت وگوی 

است.
و  امریکا  اخیر،  ماه  شش  تحوالت  آنان،  به گفتۀ 
باالی  که  است  کرده  مجبور  را  منطقه   کشورهای 
پاکستان فشار وارد کنند تا زمینۀ گفت وگوهای صلح 

را فراهم سازند.
در  پاکستان  که  هستند  معتقد  همچنان  تحلیلگران 
فصل زمستان به  راه اندازی گفت وگوهای صلح تالش 
این گفت وگوها  از  نشانی  بهار  اما در فصل  می کند؛ 

وجود نمی داشته باشد.
در  شناسی  جامعه  پیشین  استاد  موسوی  سیدعسکر 
دانشگاه آکسفورد می گوید: در حال حاضر،  افغانستان 
نایل شود؛  به گفت وگوهای صلح  به تنهایی نمی تواند 

این بسته گی دارد به همکاری  پاکستان.
قدرت  دو  کشانیدن  کرد:  خاطرنشان  موسوی  آقای 
بزرگ در این گفت وگوها حداقل می تواند چشم امید 

به گشایش یک گفت وگو در آینده به وجود بیاورد.
نشست  این  در  چین  و  امریکا  حضور  او،  به گفتۀ 
وزن این گفت  و گوها را بلند خواهد برد و هم چنان 
انرژی که چین در منطقه دارد، می خواهد که در این 

گفت گوها نقش بازی کند.
بازهم  پاکستان  اگر  که  دارد  باور  دانشگاه  استاد  این 
به گفته های خود در فراهم کردن زمینه  گف وگوهای 
لوحانه  ساده  این  نکند،  همکاری  افغانستان  با  صلح 

است از چین  و امریکا چشم امید داشته باشیم.

می خواهد  پاکستان  کرد:  نشان  خاطر  موسوی  آقای 
فروش  به  افغانستان  باالی  را  طالبان  کهنۀ  که  سکۀ 
برساند، چون گفت وگوی افغانستان با طالبان نه بلکه 

با پاکستان است.
آقای موسوی افزود: تحولی که در استراتیژی پاکستان 
که  است  کرده  مجبور   را  کشور  این  آمده  به وجود 
زمینۀ گفت گوهای صلح با گروه طالبان را ایجاد کند.
آقای موسوی می افزاید: تحوالت شش ماه اخیر نیز 
امریکا و کشورهای منطقه  را مجبور کرده است که 
باالی پاکستان فشار وارد کنند که به این گفت وگوها 

کمک کند.
دولت  این که  بیان  با  شناسی  جامعه  استاد  این 
افغانستان نیز تالش می کند که حداقل به صلح دست 
طالبان  مهرآ  گفت گوها  این  در  اما،  می گوید:  یابد، 
معامله می شود نه مهرۀ مشکالت افغانستان با پاکستان 

و گروه های جدیدی که به وجود آمده است.
نماینده گان  مجلس  عضو  فایق  اهلل  نقیب  هم چنان، 
که  دارند  باور  این  به  افغانستان  مردم  می گوید: 
پاکستان همواره در وعدۀ فراهم کردن زمینه گفت و 
گوهای صلح طالبان با دولت افغانستان تعهد شکنی 

کرده است.
تالش  زمستان  فصل  در  پاکستان  افزود:  فایق  آقای 
بهار  فصل  در  که  درحالی  می کند  به گفت وگوهای 

نشانی از این گفت و گوها وجود نمی داشته باشد.
به گفۀ او، اما، در گذشته  مذاکرات در بین شورای عالی 
صلح افغانستان و مقامات پاکستان صورت می گرفت 
که نتیجه نداشت، ولی در این نشست حضور امریکا 
و چین در عملی کردن تعهدات پاکستان تأثیر گذار 

است.
اگر  کرد:  نشان  خاطر  نماینده گان  مجلس  عضو  این 

این نشست بتواند دریچه یی را در آینده باز بکند که 
در آن وزرای خارجه امریکا، چین و نمایندۀ سازمان 
این گفت و گوهای شرکت  ناظر  ملل متحد به عنوان 
کنند، در آن وقت امید به آغاز گفت وگوی صلح پیدا 

خواهد شد.
قوی  تضمین  یک  هنوز  کرد:  تصریح  فایق  آقای 
وجود ندارد که پاکستان متقاعد شود و به گفته های 
جانبه  چهار  نشست  اما  بپوشاند.  عمل  جامعه  خود 

تفاوت هایی نسبت به گذشته دارد.
از سوی دیگر، خیراهلل آزاد معاون سخنگوی وزارت 
امروز  که  چهارجانبه  نشست  در  می گوید:  خارجه 
برگزار می شود، روی طرح راه یافتن به گفت وگوهای 

صلح با طالبان بحث می شود.
آقای آزاد افزود: در نشست چهار جانبۀ امریکا، چین، 

پاکستان و افغانستان ، نماینده طالبان حضور ندارد.
به گفتۀ او، در این نشست روی این که دور دوم آغاز 
گفت گوهای صلح در کدام کشور باشد و چگونه باید 

آغاز شود، بحث می شود.
معاون سخنگوی وزارت جارجه تصریح کرد: حضور 
چون  است؛  مهم  نشست  این  در  چین  و  امریکا 
امریکایی ها در طول چهارده سال در پهلوی نیروهای 
با  که  روابطی  خاطر  به  چین  و  بوده اند  افغانستان 

پاکستان و افغانستان دارد، تأثیر دارد.
قرار است نشست چهار جانبه بین کشورهای امریکا، 
چین، پاکستان و افغانستان امروز در کشور پاکستان 
آغاز دور  به  یافتن  برگزار شود و روی طرح دست 
نظر صورت  تبادل  و  بحث  صلح  گفت گوهای  دوم 

گیرد. 

بر اساس یک نظرسنجی:
مردم افغانستان دموکراسی

 و انتخابات را قصۀ مفت می دانند

"نهاد جهانی دموکراسی در افغانستان" با نشر گزارشی گفته است 
در  جوانان  راه  فرا  مشکالت  جدی ترین  از  فساد  و  بیکاری  که 

افغانستان به شمار میرود.
افراد بیکار در افغانستان

والیت   34 به  خود  گزارش  تهیۀ  برای  دموکراسی  جهانی  نهاد 
با شماری از جوانان در والیتهای کشور  افغانستان سفر کرده و 

گفت وگوی رو در رو انجام داده است.
 18 از  باالتر  افراد  سنجی،  نظر  این  در  کننده گان  تمامی شرکت 

سال بوده اند.
در این گزارش چهار هزار جوان از سرتاسر افغانستان به مسووالن 
در  عامل  بدترین  و  ترین  که جدی  اند  گفته  دموکراسی  جهانی 

افغانستان بی کاری و فساد در ادارات دولتی می باشد.
در این گزارش آمده است که هشتاد درصد گفت وگو کننده گان 
بی کاری و فساد را جدید ترین چالش عنوان کرده اند و 20 در 
صد از جوانان ناامنی، آموزش و پرورش و امید نداشت به اینده 

در کشور را مشکالت عمده خوانده اند.
 40 دامن  گیر  بی سوادی  که  است  گفته  دموکراسی  جهانی  نهاد 
درصد جوانان است. این نهاد همزمان نوشته است که بیش از 20 
درصد جوانان مکتب را تمام کرده اند و یازده درصد دیگر جوانان 

تحصیالت عالی دارند.
جوانان  ماهانۀ  درآمد  بیشترین  که  است  شده  گفته  گزارش  در 
در یک ماه حدود 40 هزار و کمترین آن در یک  ماه، به 2 هزار 

افغانی می رسد.
گفته می شود که درآمد ماهانه 40 هزار افغانی را تنها یک درصد 

جوانان دارند.

دموکراسی و انتخابات گپ مفت
در همین حال شماری از جوانان در این گفت وگوی رو در رو 
با نهاد جهانی دموکراسی گفته اند که دموکراسی و انتخابات در 

افغانستان گپ مفت است.
آنان بر این باورند که در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 
رییس جمهور و وکال از قبل مشخص می شوند و انتخابات نشان 

دهندۀ تمثیل دموکراسی است.
میان جوانان وجود  در  ناباوری  و  باورها  میزان  گزارش  این  در 
داشته است که گفته می شود رهبران حکومت نیز 47 درصد  بین 

جوانان جایگاه دارد.
در همین حال، بیشتر از 50 درصد جوانان گفته اند که در انتخابات 
بعدی اگر شرکت کنند به رهبران کنونی رای نمی دهند و کوشش 
می کنند که یک شخص دلسوز را بین کاندیدای بعدی پیدا کنند.

در گزارش آمده است که شماری از جوانان هم گفته اند که در 
انتخابات بعدی شرکت نمی کنند، 46 در صد از حکومت وحدت 
ملی پشتیبانی و 36 درصد دیگر گفته اند که از حکومت حمایت 

نمی کنند.
انستیتوت  این  از  پیش  که  منتشر می شود  در حالی  این گزارش 
نتایج یک نظر سنجی را  افغانستان  مرکزی مطالعات استراتژیک 
منتشر کرده بود که در آن ناامنی در ردیف اول، بیکاری و فساد به 

ترتیب دوم و سوم قرار گرفته بود.

درقد تصفیه...
تاجیکستان را برانگیخته بود که با بیرون راندن طالبان از مناطق 

مرزی، نگرانی این کشور هم رفع شده است.
این  در  هم  تخار  والیت  پولیس  فرمانده  حکیمی  نورمحمد 
کنفرانس خبری گفت که طالبان از این جزیره متواری شده و 
به جنگلی در مرز تاجیکستان فرار کرده اند و نیروهای دولتی 

به دنبال آنها هستند.
آقای حکیمی افزود که نیروهای دولتی موفق شدند که سالح ها 
و موترهایی را که طالبان سه ماه پیش از نیروهای دولتی در این 

منطقه گرفته بودند، پس به دست آورند.
سنت اهلل تیمور سخنگوی والی تخار گفته که 40 نفر از اعضای 
گروه طالبان در جریان عملیات پس گیری درقد کشته شده اند.
پرچم  درقد،  مرکز ولسوالی  به  از ورود  دولتی پس  نیروهای 
ملی کشور را بر میدان مرکزی این شهرک برفراشتند تا به اهالی 

آنجا نشان دهند که آنها بر اوضاع مسلط هستند.
درباره  دولتی  مقام های  اظهارات  مورد  در  هنوز  طالبان  گروه 

وضعیت "درقد" اظهار نظری نکرده است.
نیروهای وابسته به گروه طالبان کنترل ولسوالی درقد، واقع در 
شمال والیت تخار و نزدیک مرز تاجیکستان، را در 6 عقرب 

به دست گرفته بودند.

شــورای ملـی 
و دو پدیدۀ متضاِد »صدا و سکوت«



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1698  د  و   شنبه        21 جد  ی /  د  ی     y   1394  30  ربیع االول   y 1437   11 جنو ر ی    72016 www.mandegardaily.com

ورزش

وزیر امور خارجۀ امریکا اعالم کرد که هند و پاکستان باوجود موانع و 
مشکالت حل نشده دو کشور به مذاکرات ادامه دهند.

جان کری، وزیر امور خارجۀ امریکا در تماس تیلفونی با نواز شریف 
نخست وزیر پاکستان، خواستار ادامۀ مذاکرات دهلی نو-اسالم آباد شد.

او افزود: هند و پاکستان باوجود همه موانع و مشکالت موجود، باید به 
مذاکرات خود ادامه دهند. مذاکرات صلح دهلی نو-اسالم آباد از بهترین 

منافع ثبات منطقه است.
کری با ابراز امیدواری گفت: هند و پاکستان باوجود تالش ها و ناکامی 

مذاکرات به گفت وگوهای خود ادامه دهند.
وزیر امور خارجۀ امریکا متعهد شد که واشنگتن برای مشخص شدن 
عامالن اصلی حمله به پایگاه نیروی هوایی هند به پاکستان همکاری 

خواهد کرد.
در این تماس تیلفونی، نخست وزیر پاکستان نیز گفت: پاکستان هرگز 
از خاک خود علیه هیچ یک از کشورهای همسایه استفاده نخواهد کرد.
نیروی  پایگاه  به  اخیر  تروریستی  مورد حملۀ  در  تحقیقات  افزود:  او 

هوایی ادامه دارد و به زودی حقیقت آشکار خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا چندی پیش اعالم کرده بود که 
به پاکستان وابسته گی دارد تا براساس اطالعات فراهم شده از سوی 
هند  هوایی  نیروی  پایگاه  به  حمله  مورد  در  زودتر  چه  هر  دهلی نو، 

تحقیق کند.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که مقامات دهلی نو-اسالم آباد 
درگیر جنگ لفظی در موضوع حملۀ تروریستی اخیر به پایگاه نیروی 

هوایی هند در منطقۀ »پتهان کوت« هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجۀ هند هفته گذشته اعالم کرد که اطالعات 
قابل توجهی را در مورد حمله تروریستی به پایگاه نیروی هوایی این 

کشور در اختیار پاکستان گذاشته است.
با این حال، اسالم آباد خواستار شواهد مستندی در این مورد از دهلی نو 

شده است.

نشریۀ رسمی واتیکان در گزارشی از مجلۀ فکاهی شارلی ابدو به خاطر 
جلد  روی  طرح  بر  خاص  به طور  که  ادیان  و  باورها  به  بی احترامی 

شمارۀ جدید این نشریه انعکاس یافته است، انتقاد کرد.
در  شارلی ابدو  فکاهی  نشریۀ  به طرح روی جلد  واکنش  در  واتیکان 
سال گرد حمله به دفتر این نشریه، اعالم کرد که باید به تمامی باورها 

و ایمان ها احترام گزارد.
 L’Osservatore« عنوان  تحت  واتیکان  رسمی  نشریۀ  در 
خصوص  در  شارلی ابدو  فکاهی  نشریۀ  از  شده،  نشر   »Romano
عدم احترام به ادیان و باورها انتقاد شده است. این انتقاد به طور خاص 
راجع به طرح روی جلد این نشریه است که در آن »خدا، یک سالح 

کالشینکوف در دست دارد و غرق در خون است«.
این  به دفتر  به مناسبت سال گرد حمله  این طرح را  نشریۀ شارلی ابدو 
نشریه توسط عناصر داعش منتشر کرد که طی آن 12 نفر در دفتر این 

نشریه کشته شدند.

سه  موصل،  در  خود  جنایت های  ادامۀ  در  داعش  تروریستی  گروه 
دانشجوی دختر و سه زن را در این شهر به شکل فجیعی اعدام کرد.

که  گفت  نینوا  پولیس  در  مسوول  مقامات  از  یکی  الجبوری،  محمد 
تربیتی  علوم  دانشکدۀ  دختر  دانشجوی  سه  داعشی  تروریست های 
دانشگاه موصل را به دلیل مخالفت شان با پیوستن به این گروه تروریستی 

و داوطلب شدن برای جنگیدن در رکاب آن ها سر برید.
او افزود: داعش سر این سه دانشجوی دختر را که بیش از یک هفته 
30کیلومتری  در  »بادوش«  شهر  در  بود،  کرده  دستگیر  را  آن ها  پیش 

غرب موصل بریده است.
از سوی دیگر »ذنون السبعاوی« یکی از مقامات نظامی عراق گفت که 
داعش سه زن موصلی را نیز به اتهام همکاری با نیروهای امنیتی اعدام 

کرده است.
او گفت که داعش این زنان را بعد از شکنجۀ شدید جسمی، به ضرب 

گلوله به قتل رسانده است.
سال  )10 جون(  بیستم خرداد  روز  داعش سحرگاه  تروریستی  گروه 
 400 در  واقع  عراق  بزرگ  شهر  دومین  موصل  به  میالدی   2014
کیلومتری بغداد پایتخت این کشور حمله کرد و این شهر را به تصرف 

خود درآورد.
داعش بعد از اشغال موصل دست به جنایات فجیعی علیه شهروندان 

این شهر زد که در طول تاریخ کم سابقه بوده است.
در  داعش  جنایات  قربانیان  اجساد  حاوی  جمعی  گور  ده ها  تاکنون 

موصل و دیگر مناطق عراق کشف شده است.

سنگاپور  و  جاپان  فوتبال  تیم های  با  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  است  قرار 
بازی های برگشت مسابقات مقدماتی راه یابی سال 2018 را برگزار کند.

امریکا گفت که در  افغانستان به صدای  پیتر شیگرت مربی تیم ملی فوتبال 
داور  کارنامۀ  مگر  نبود،  واقعی  باخت  هند،  مقابل  در  آسیا  مسابقات جنوب 
وجود  بازی  از  پیش  آماده گی  در  مشکالت  و  ساخت  متعجب  را  همه گان 

داشت و سپس نگرفتن دو پنالتی یک مشکل بزرگ بود.
آقای پیتر گفت: »من یک مربی هستم و می خواهم با سیاستکاری نداشته باشم، 

من می خواهم که تنها فوتبال را گسترش بدهم«.
آقای پیتر می افزاید که وقت برگشت تیم اش به کابل وقتی مردم را در چهار 
اطرف موتر دید و حمایت آنان را از تیم مشاهده کرد، برایش قابل باور نبود.
فراهم شده  فرصت  برای مان یک  می گوید:  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  مربی 
است که با تیم های ایران، تاجکستان و ازبکستان در آسیای مرکزی به بازی 

بپردایم تا بتوانیم بازی فوتبال را در افغانستان گسترش دهند.
به گفته آقای پیتر شیگرت، هنگامیکه در مسابقات جنوب آسیا مشغول بازی 
بودند، کشورهای زیادی مانند کرواسیا، بوسنیا و جرمنی واکنش نشان دادند و 

نیز مربی تیم ملی جرمنی آنان را تعقیب می کرد.
پیتر شیگرت می افزاید، بازیکنان با استعدادی وجود دارد که باید با ایشان کار 
شود. به گفته او، در دو یا سه ماه لیگ فوتبال، افغانستان پیشرفت نخواهد کرد 

و باید بیشتر تالش کنیم.
نان  بودیم،  نادار  بسیار  »ما  می گوید:  چنین  زندگی اش  مورد  در  پیتر  آقای 
خوردن نداشتیم، من دو ساله بودم که از خانواده ام تنها ماندم، بعداً با برادرم 
نیز  آن ها  زبان  به  و  بود  تازه  برایم  چیز  همه  آن جا  در  و  رفتم  جرمنی  به 

نمی فهمیدم، آن چه برایم عزت بخشید، توپ است«.
پیتر می افزاید که در سال 1947 زمانی که جام جهانی در جرمنی برگذار شده 
بود، به مادرم گفتم که یک روز مرا در تلویزیون خواهی دید و او خندید. اما 

حالی برایم می گوید که در کودکی برایم چنین گفته بودی.
پیتر شیگرت مربی تیم ملی فوتبال افغانستان همچنان می گوید: برای افغانستان 
آنرا  هم  فوتبال  فدراسیون  چیزیکه  ام،  ساخته  زیادی   درازمدت  برنامه های 

می خواهد.
قابل یادآوریست که پیتر شیگرت مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در حدود 
دو ماه قبل با تیم فوتبال افغانستان یک جا شد و آخرین کارش تا حال برای 
افغانستان مربی گری در مسابقات جنوب آسیا بود که افغانستان توانست مقام 

دوم را از آن خود کند.

ستارۀ آرژنتینی با هتریک خود موجبات برتری قاطع بارسلونا مقابل گرانادا 
را رقم زد.

در هفتۀ نوزدهم لیگ باشگاه های اسپانیا عصر روزشنبه تیم فوتبال بارسلونا در 
ورزشگاه نیوکمپ پذیرای گرانادا بود و به پیروزی 4 بر صفر رسید.

در دقیقۀ هشتم، آردا توران هافبک ترکیه یی و جدید بارسلونا، پاس در عمقی 
را ارسال کرد که لیونل مسی گول نخست را به ثمر رساند.

لیونل  تا  لوییس سوارز سبب شد  و  نیمار  تماشایی  14، همکاری  دقیقۀ  در 
مسی به راحتی گول دوم خود و بارسلونا را درون دروازه گرانادا جای دهد.

لیونل مسی که امید اول کسب توپ طالی جهان به شمار می رود، در دقیقۀ 
در  را  ثمر رسانده و هتریک دیگری  به  را  تیمش  58، سومین گول خود و 

کارنامۀ پُرافتخارش ثبت کند.
در دقیقۀ 83، نیمار مهاجم برزیلی بارسلونا با دروازه بان گرانادا تک به تک شد 

و به راحتی گول چهارم میزبان را رقم زد.
بندی  رده  امتیاز در صدرجدول  با 42  پرگل،  پیروزی  این  با کسب  باسلونا 

اللیگا قرار گرفت.
این تیم به دلیل حضور در جام باشگاه های جهان، یک دیدار کم تر از سایر 

مدعیان قهرمانی لیگ باشگاه های اسپانیا برگزار کرده است.
گرانادا نیز با 17 امتیاز در رتبۀ هفدهم جدول رده بندی ماندگار شد.

جان کری در تماس تلیفونی با نوازشریف:

به مذاکره با دهلی ادامه دهید

انتقاد واتیکان
 از توهین نشریۀ شارلی ابدو به ادیان

داعش زنان را می کشد 
و اجسادشان را قطعه قطعه می کند

مربی تیم ملی »شیران خراسان«:

توپ و فوتبال به من عزت داد

برتـری بارسلـونا 
با هـتریک لیـونل مسـی

عزیز رفیعی

آیا می دانید گرمایش زمین، خیلی وحشتناک است؟!
تازه ترین پژوهش های زمین شناسی و محیط زیستی نشان 
دو  سال  ده  هر  در  گرما  افزایش  میانگین  که  می دهند 
به 20 درجه  در هر صد سال  این شمارش  است.  گراد  درجۀ سانتی 
و تا دو و نیم قرن آینده به 50 درجه می رسد. یعنی ساحه های معتدل 
و حاره در دوصدوپنجاه سال بعد، به کوره های کباب تبدیل می شوند 
و بشریت فقط در قطب های شمال و جنوب و همچنان بر ارتفاعات 

کوه های بلندتر از 5000 متر زنده گی خواهد توانست.
اما این زنده گی نیز پس از نیم قرن دیگر نا ممکن خواهد شد، چون 
کوه های برف گیر فقط در بخش شمال که در بهار و تابستان از تابش 
مستقیم آفتاب در پناه اند، مقدار اندکی از برف را نگهداری خواهند کرد 
با  نخواهد کرد.  زمانی کفایت  آن  نفوس جهان  نوشیدن  برای  که حتا 
آن که مقدار زیاد آب ها از یخچال های آب شونده در دو قطب شمال و 
جنوب به دست خواهد آمد، اما جداکردن آب شیرین یخچال ها از آب 

شور بحر نیز ممکن نخواهد بود.
چارۀ چیست؟

1.باید به بهبود محیط زیست و گسترش فضای سبز به ویژه جنگل از 
همین حاال بی درنگ توجه کرد تا جلوگیری از نازک شدن قشر یا طبقۀ 
اوزون گردد. هرچند بخشی از این نازک شدن ها ارتباط به انفجار های 
اتمی درون آفتاب دارد که در این اواخر خیلی محسوس و بیشتر از 

گذشته است.
2.پول های تان را جمع کنید تا فرزندان تان توان خرید تکت های مریخ 

را داشته باشند.
خالصه این که کرۀزمین پس از سه قرِن دیگر قابل زنده گی نخواهد بود! 
شاید تا قیامت فاصلۀ چندانی نداشته باشیم! شاید نسل پنجم ما کسانی 
باشند که گروهی از آنان بتوانند به مریخ بروند و زنده گی بشری را در 
آن جا آغاز کنند وگروهی از آنان همین جا با آتش و گرمای زمین ذوب 
شوند!؟ توجه داشته باشید که این حقیقت را نباید مسخره و یا دروغ 
پنداشت. این روز آمدنیست حتا اگر بتوانیم با گسترش محیط سبز آنرا 

کمی پس بیاندازیم!

حشمت رادفر

آگهی بازرگانی/سوداگریز اعالن
میان  موجود  تشنِج  و  تنش  عمق  به  می خواهید  -اگر 
افغانستان  غیرشاغل  و  از سیاست مداران شاغل  شماری 
میان  متقابل  احترام  رعایت  و  سیاسی  اخالق  چگونه گی  و  ببرید  پی 
سپانسر  از صفحات  به شماری  کنید،  پیدا  را  افغانستان  سیاسی  طیف 

شدۀ فیسبوکی که اکثراً نام های مستعار دارند، سر بزنید. 
-از تهمت، افترا، توهین و دشنام دادن های عجیب و غریب گرفته تا 
قابل مشاهده  آنها  در  نیز  واقعیت ها  از  هایی  که شمه  هایی  افشاگری 

است درین صفحه ها قابل دستیاب است.
- رویه ها و نمایه های بارزی از جنگ قدرت و زد و بندهای فساد اندود 
بلندپایه گان نظام و رقابت های چند سویۀ ارباب قدرت و ثروت را از 

ورای همین صفحه ها خوانده، دیده و حتا شنیده می توانید. 
-شگردهای جاسوسی و ضد جاسوسی، جنگ های نیابتی سازمان های 
سکوالریزم،  و  تندروی  میان  جدال  افغانستان،  در  منطقه  استخباراتی 
به ظاهر ملی  قوم گرایی های زننده و خزندۀ چهره ها و شخصیت های 
فیسبوکی  شدۀ  سپانسر  روزنۀ صفحات  از  همه  و  همه  محافظه کار  و 
سر می کشند، پخته می شوند و نتایج آن در کارزار های روانی و چانه 

زنی های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.
بلند  رده های  در  مقرری ها  و  برکناری  برای  تبلیغاتی  -کمپاین های 
در  ملت  از  بهینه  نماینده گی  در  پارلمان  اعضای  رقابت  و  میانی  و 
صفحات  همین  در  حکومت  از  باج گیری  و  توسعه یی«  »پروژه های 

راه اندازی می شود...
-نزدیک بود شخصیت سازی های آن چنانی و کم هزینه برای برخی از 
بزرگان و بزرگ زاده گان در این صفحات و گروه های که وظیفۀ شان 
نوشتن، تعریف و تمجید های شاخ دار و مقابله با انتقادات در برابر آنان 

است را فراموش کنم.
شما نیز دریافت های تان را شریک سازید...

احمد بهزاد

آزمون عدالت همین جاست
انتقال برق »توتاپ« از مسیر بامیان در کنار این که  خط 

مطالبه یی عدالت محور است، توجیه اقتصادی نیز دارد.
اصرار حکومت بر مسیری که قباًل یک خط انتقال برق دیگر از آن عبور 

کرده است، چیزی جز اعمال سیاست تبعیض نمی تواند باشد.
در کشوری مانند افغانستان که فاقد شبکۀ سراسری برق است، پروژه های 
مانند توتاپ و کاسا1000 فرصت های است برای تحت پوشش قرار 
دادن مناطق بیشتری از کشور و توسعۀ خطوط انتقال انرژی، بنابراین، 
عبور دو خط از یک مسیر »بی تدبیری« و »حماقت محض« خواهد بود.
متوازن« و  »انکشاف  به عملی کردن اصل  برای وادار کردن حکومت 
توزیع عادالنۀ امکانات زنده گی باید متحد شد و در این راستا از تمام 

روش های مسالت آمیز استفاده کرد.
خواست بامیانی ها، مطالبۀ یک حق است؛ با این ندای حق طلبانه باید 

همصدا شد.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

حکومت  اجرایی  ریاست  سخنگوی  یک 
که  داد  خبر  یکشنبه  روز  ملی،  وحدت 
پاکستان قرار است فهرستی از افراد طالبان را 
ارایه کند که طرفدار مذاکرات صلح با کابل 
نشست چهارجانبه  در  فهرست  این  هستند. 

این هفته ارایه می گردد.
پاکستان،  افغانستان،  کشورهای  از  مقاماتی 
چین و ایاالت متحده امریکا قرار است امروز 
دوشنبه در اسالم آباد با یکدیگر مالقات کنند 
و دربارۀ طرحی برای مذاکرات صلح بحث 

نمایند. 
رییس  سخنگوی  معاون  فیصل،  جاوید 
پاکستان  که  است  گفته  افغانستان  اجرایی 
که  می کند  تهیه  را  طالبان  افراد  از  فهرستی 
هستند.  صلح  مذاکرات  مخالف  یا  موافق 
تا  موافقت کرده است  پاکستان  او گفت که 
حمایت مالی خود را از جنگجویان طالبان که 
در پیشاور و کویته مستقر هستند، قطع کند. 
به گفته او، شورشیانی که در پاکستان مستقر 
هستند اجازه نخواهند یافت تا در افغانستان 

استقرار یابند.
فیصل همچنان گفته است این توافقنامه شامل 
»همکاری دو جانبه برای نابودی تروریسم« 
نیز است. او افزوده است: »آنانی که مایل به 
صلح هستند می توانند به گفتگوها بپیوندند، 
هستند،  جنگ  ادامه  عالقمند  که  آنانی  اما 
قرار  مشترک  ضدتروریستی  اقدامات  هدف 

خواهند گرفت«. 
سخنگوی رییس اجرایی گفته است که توافق 

بر سر این نکات در دیدار ماه گذشته جنرال 
رحیل، لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل 

به دست آمد. 
مقامات پاکستان عجالتا درباره این اظهارات 
ابراز نظر نکرده اند. پاکستان همواره اتهامات 
بر حمایت  مبنی  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
است.  کرده  رد  را  افغان  طالبان  از  مالی 
ای(  آی.  )سی.  امریکا  استخبارات  سازمان 
حمایت  به  متهم  را  پاکستان  علنی  طور  به 
متحده  ایاالت  است.  کرده  حقانی  شبکه  از 
شبکه حقانی را که از شرکای نزدیک طالبان 
است، به عنوان یک گروه ترویستی رده بندی 

کرده است. 
اسالم  در  دوشنبه  روز  گوهای  گفت و 
کند.  زنده  را  صلح  روند  است  ممکن  آباد 
افشا  از  پس  امسال  تابستان  صلح  مذاکرات 
طالبان  پیشین  رهبر  عمر،  مال  مرگ  شدن 
در  پیش  سال  دو  عمر  مال  گردید.  متوقف 

شفاخانه ای در پاکستان درگذشت.
یک  از  پس  طالبان  تا  شد  سبب  مسأله  این 
دیدار در اسالم آباد، مذاکرات را ترک کنند. 
در نتیجه این پرسش پیش آمد که در صورت 
از سرگیری مذاکرات صلح چه کسانی طرف 

حکومت افغانستان قرار خواهند داشت. 
شورشیان  حمالت  که  است  حالی  در  این 
پایان  از  بعد  سال   ،2015 سال  طی  طالبان 
در  متحده،  ایاالت  و  ناتو  نظامی  ماموریت 
توانست  گروه  این  شد.  تشدید  افغانستان 
شمال  در  کندز  استراتژیک  شهر  روز  سه 
در  درآورد.  خود  کنترول  به  را  افغانستان 
دولتی  نیروهای  نیز،  هلمند  جنوبی  والیت 
به شدت در حال مقابله با تهاجمات طالبان 
روز  دو  طی  که  کردند  ادعا  طالبان  هستند. 
گذشته ساختمان های دولتی را در ولسوالی 
سنگین تصرف کردند؛ اما مقامات افغانستان 

این ادعا را تکذیب کردند. 

بر دو عالم دینی  حمله مسلحانه چندی پیش 
در پروان و کاپیسا، خشم علمای دینی والیت 

پروان را بر انگیخته است.
این علمای دینی می گویند: قتل مولوی حبیبی 
ولسوالی  در  حمداهلل  مولوی  و  پروان  در 
کوهستان والیت کاپیسا، قابل نگرانی است و 
دولت، جدی  از سوی  دینی  علمای  قتل  باید 

گرفته شوند.
در  قومی  متنفذین  از  یکی  الدین  جمال 

ولسوالی حصه دوم کوهستان والیت کاپیسا به 
خبرگزاری جمهور گفت: »کشته شدن علمای 
دینی در شمال کابل کار دشمنان دین و آیین 
سرزمین ما است؛ اگر دولت جلو این آدم کشی 
را نگیرد؛ دست به تظاهرات می زنیم و یا از 

منطقه کوچ می کنیم«.
به گفتۀ علمای دینی در والیت پروان، دشمنان 
مردم افغانستان اجازه نمی دهند، تا برای نسل 
و  مطرح  های  شخصیت  از  برخی  کشور،  نِو 

چیز فهم، چیزی را بیاموزانند.
در این میان برخی از نهادهای مسئول می گویند: 
علمای  کشتار  و  قتل  عاملین  دستگیری  برای 
دینی اقداماتی از سوی دولت باید انجام شود.

علمای  شورای  رییس  حنفی  آقا  شاه  مولوی 
رسیدن  اعمال  بسزای  بهخاطر  گفت:   پروان 
کسانی که دست به قتل علمای دینی می زنند؛ 
اندازی  راه  بخش  نتیجه  و  موثر  حرکت  یک 

خواهد شد«.
پروان  والیت  امنیتی  مسئوالن  حال،  عین  در 
و کاپیسا می گویند: بخاطر قتل دو عالم دینی 
اقداماتی را انجام داده اند. تحقیقات ارگان های 
کشفی امنیتی بخاطر قتل دو عالم دینی جریان 

دارد.
عبدالکریم فایق فرمانده پولیس والیت کاپیسا 
در این مورد گفت: »ما تحقیقات خود را آغاز 
دریافت  رابطه  در  چیزی  تاکنون  کرده ایم؛ 
آمده که  از سرنخ ها بدست  برخی  اما  نشده؛ 
بعداً روشن خواهد شد که چرا علمای دینی در 

این دو والیت کشته شدند«.
این در حالی است که در دو رویداد جداگانه، 
زمانی،  و  مکانی  لحاظ  از  هم  به  نزدیک  اما 
مولوی حبیبی در مرکز والیت پروان و مولوی 
حمداهلل از علمای دینی در ولسوالی کوهستان 
گفته  به  که  رسیدند  قتل  به  کاپیسا  والیت 
اصلی  انگیزۀ  و  تاکنون علت  امنیتی،  مسئوالن 

این قتل ها مشخص نشده است.

پاکستان فهرست طالباِن موافق صلح را 
ارایـــه می کند

ُهشدار علمای پروان:
انگیزۀ قتل علمای دینی در والیات 

پروان و کاپیسا باید مشخص شود

آیا هیچ زمام داری 
»دیورند« را به رسمیت 

نشناخته است؟

محمداکرام اندیشمند 
برخالف ادعای کرزی، خط دیورند را پنج تن از پادشاهاِن افغانستان به رسمیت 

شناخته اند:
1ـ امیر عبدالرحمن خان پس از یک ماه مذاکره با »سرهینری مارتِمر دیورند« وزیر 
خارجۀ هند بریتانوی، معاهدۀ دیورند را در 12 نوامبر 1893 میالدی، غرض تعیین 

مرز شرقی و جنوبِی افغانستان امضا کرد که به توافق نامۀ دیورند مشهور شد.
2ـ پس از وفات امیرعبدالرحمن، پسرش سردار حبیب اهلل، تأیید و پذیرش معاهدۀ 
امور خارجۀ  دبلیو دن« سکرتر  »لویس  با  مارچ 1905   معاهدۀ 21  را در  دیورند 

حکومت هند بریتانوی امضا کرد.
3ـ پس از امیر حبیب اهلل که امان اهلل خان به سلطنت رسید، توافق نامۀ دیورند را دو 

بار و در دو معاهدۀ جداگانه تأیید کرد و پذیرفت:
 نخستین معاهدۀ امان اهلل خان با انگلیس ها، پس از جنگی که به سومین جنگ افغان 
و انگلیس و جنِگ استقالل مشهور است، به  نامِ قرارداد صلح در راولپندی به امضا 
رسید. این معاهده در 8 آگست 1919  به نام »عهدنامۀ صلح فیمابین دولت بهیه 
داخله، »سرهملتن  احمد خان وزیر  میان علی  افغانستان«  برتانیه و دولت مستقله 
است:  شده  نگاشته  آن  پنجم  ماده  در  که  شد  امضا  خارجه  امور  سکرتر  گرانت« 
»دولت افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را که امیر مرحوم قبول نموده 
متعهد می شوند که قسمت تحدیدنشدۀ خط سرحد  نیز  و  قبول می نمایند  بودند، 
طرف مغرب خیبر در جایی که حمله آوری از جانب افغانستان در این زمان واقع 
بکنند عساکر دولت  نمایند، قبول  تعیین  بریتانیه  بهیه  به واسطۀ کمیشن دولت  شد 
بهیه بریتانیه بر آن سمت در مقامات حالیه خود خواهند ماند تا وقتی که تحدید 

حدود مذکور به عمل بیاید.« 
نومبر 1921 توسط محمود  انگلیس ها در 22  امان اهلل خان و  میان  معاهده  دومین 
طرزی وزیر خارجۀ افغانستان و »سرهنری دابس« به امضا رسید. این معاهده متشکل 
از 14 ماده بود که در مادۀ دومِ آن مرز دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان و 
قلمرو هند برتانوی پذیرفته شد. در این ماده گفته می شود: »دولتین علیتین بالمقابل 
سرحد هندوستان و افغانستان را به طوری که دولت علیه افغانستان به موجب ماده 
ماه آگست سنه 1919 عیسوی مطابق ذیقعده الحرام  تارخ 8  به  پنجم عهدنامه که 
سنه 1337 هجری در راولپندی انعقاد یافته است قبول کرده بود، قبول می نماید.« 

4ـ »...پس از امان اهلل خان، محمدنادرشاه با بریتانیا به عنوان اولین کشور خارجی 
مناسبات دیپلماتیک برقرار کرد. او برادر خود سردار شاه ولی را به حیث وزیر مختار 
و نمایندۀ خاص به لندن فرستاد. سپس«سر ریچارد مکوناچی« به عنوان نمایندۀ شاه 
بریتانیا به کابل آمد. سردار شاه ولی پس از ورود به لندن از طریق تبادله یادداشت 
دیپلماتیک با »آرتر هیند یر سن« وزیر خارجۀ بریتانیا در 6 جوالی 1930 معاهدۀ 
این یادداشت گفته می شود: »در  تأیید قرار داد. در ماده دومِ  سال 1921 را مورد 
پاسخ ]به یادداشت شما[ من نیز افتخار دارم تا رسمًا ضبط نمایم که درِک ما نیز 
همین است که این دو معاهده ]معاهدۀ 1921 و معاهدۀ تجارتی جون 1923[ دارای 

اعتبار تام بوده و کاماًل مرعی االجرا می باشند.« 
 ریچارد مکوناچی پس از ورود به کابل و احراز سفارت از سیاست محمدنادرشاه 
در مورد آن سوی دیورند می گوید: »هیچ گونه مداخله در ساحۀ ماورای سرحدات 
از  روسی  ترکستان  تخریش  در  خان  امان اهلل  طرزالعمل  و  ندارد  وجود  افغانستان 
نوع  این  است.  گردیده  متوقف  کلی  به  اکنون  دیگر،  جانب  از  هند  و  یک طرف 
سیاست و روش مطابق عقل و منطق است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در روش 

صمیمانۀ آن شک و تردید ایجاد کند.«
رسید،  افغانستان  سلطنت  به  محمدظاهر  پسرش  که  نادرشاه  محمد  از  پس  5ـ 
توافق نامۀ دیورند تا سال 1949 مورد پذیرش و تأیید شاه موصوف قرار داشت. فقط 
در این سال بود که شورای ملی افغانستان لغو توافق نامۀ دیورند و سایر توافق نامه ها 

میان افغانستان و هند بریتانیایی را اعالن کرد. 
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