
پاالیشگاه  ساخت  کار  گفت:  افغانستان  معادن  وزیر 
برای پروژه بزرگ منطقه ای »تاپی« جریان دارد و قرار 
است با پایان یافتن لوله کشی آن تا ۵ سال دیگر این 

پروژه به بهره برداری برسد.
داوود شاه صبا وزیر معادن در نشستی که به مناسب 
تاپی  گفت:  بود،  کرد  شرکت  پروژةتاپی  کار  آغاز 
در  و  است  افغانستان  زیربنایی  پروژه های  سرآغاز 

ساخت آن تمام شهروندان کشور شریک می باشند.
در  تاریخی  پروژة  بزرگترین  عنوان  به  تاپی  از  صبا 
مورد  در  توافقنامه   8 تاکنون  افزود:  و  کرد  یاد  منطقه 

این پروژه میان 4 کشور عضو به امضا رسیده است.
ساخت  حاضرکار  حال  در  کرد:  بیان  معادن  وزیر 
و  دارد  جریان  ترکمنستان  در  تاپی  گاز  پاالیشگاه 
آن  لوله کشی  کار  میالدی    2017 سال  در  است  قرار 
برسد و  پایان  به  تا سال 2019 میالدی  آغاز گردد و 

به  مذکور  پروژه  میالدی   2020 سال  در  در   نهایت 
بهره برداری برسد.

توافقنامه ها  از  اساس یکی  بر  داد:  ادامه  همچنین وی 
که به تازه گی به امضا رسیده است، خط برقی در مسیر 

تاپی، از ترکمنستان به پاکستان منتقل می شود.
داده شده  از گاز اختصاص  صبا تصریح کرد: بخشی 
به افغانستان، برای تولید برق در هرات استفاده خواهد 
شد و بر اساس یکی از توافقنامه ها، افغانستان می تواند 

گاز اضافه خود را بفروشد.
همچنین در این نشست، خلیل احمد شهید زاده یکی 
از نماینده گان هرات در پارلمان حضور داشت و گفت: 
عملی شدن پروژة تاپی به امنیت و ثبات سیاسی کشور 

کمک خواهد کرد.
کشورهای  و  ما  برای  پروژه  این  افزود:  شهیدزاده 

همسایه از اهمیت زیادی برخوردار است.

خط لوله 173۵ کیلومتری تاپی پس از عبور از خاک 
ترکمنستان، افغانستان و پاکستان گاز آسیای مرکزی را 

به هند می رساند.
متر  میلیارد   33 سالیانه  که  می دهند  نشان  برآوردها 
مکعب گاز از طریق این خط لوله انتقال داده خواهد 

شد.
کارشناسان بر این باورند که افغانستان بیش از استفاده 
از گاز این خط لوله، از تعرفه انتقال گاز آن بهره می برد.
اجرای این خط لوله در حالی انجام می شود که  خط 
به  ایران  گاز  انتقال دهنده  که  صلح  گاز  انتقال  لولۀ 
کشورهای هند و پاکستان است همچنان به دلیل برخی 
مشکالت مالی از سوی کشور پاکستان در حال تعلیق 
به سر می برد. این اظهارات درحالی صورت می گیرد 
که برخی تحلیلگران از احتمال ناکامی پروژه تاپی به 
دلیل نا امنی های پیش روی این برنامه سخن می زنند. 
به باور آنان، نا امنی های والیات هلمند و قندهار در 
شانس  پاکستان،  قبایلی  مناطق  و  افغانستان  جنوب 
این که این برنامه به موفقیت برسد را کاهش بخشیده 

است. 
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فقط كسي كه روي جاده گام برمي دارد، از نيرويي كه در آن 
است، باخبر مي شود.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نمی دانم به این آقای نورستانی باز چه ماموریت داده اند. هرچه 
را  وی  موقع  بی  بانگ  و  نیست  نبوده،  افغانستان  خیر  به  باشد 

نمي توان به فال نیک گرفت.
پس از 18 ماه بحرانی، صندوقچهء افتضاح انتخابات را باز نمودن، 
حکایت از نمک پاشیدن بر زخم سرنوشت مردم و احتماالً در راه 

بودن توطیه دیگر دارد.
این دیگر مهم نیست، نورستانی بماند یا برود و یا هم از عمق 
توطیه خبر باشد یا خیر. اما شخص وی به حیث ارزان ترین مهرة 

توطیه علیه مردم افغانستان همواره آمادهء استفاده شدن میباشد.
اکنون، می شود از آنعده مسوولین حکومتی که اگر تا هنوز دغدغۀ 
مردم را در سر داشته باشند، انتظار صدایی را در مقابل افتضاح 
نورستانی، یا دسیسه یی علیه مردم داشت؟ یا اینکه به قول معروف 

»چرا به جان خود ناخونک زد«  از برگه فیسبوک احمدولی مسعود

روح اهلل بهزاد
کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با 
فساد اداری، نهمین گزارش تحقیقی  خویش را در 

راستای مبارزه با فساد اداری به نشر رساند.
این نهاد اقدامات مثبت حکومت در مبارزه با فساد 
اداری را شکننده دانسته و گفته است که چالش ها 

در حال افزایش است.
تمام  وجود  با  که  گفته  نهاد  این  حال،  این  با 
امنیتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  مشکالت 
در افغانستان، مبارزه با فساد اداری در این کشور 

امکان پذیر است.
اعضای این کمیته با برگزاری نشست خبری اظهار 
ملی  وحدت  کارکردهای حکومت  از  که  داشتند 

در پیوند به مبارزه با فساد اداری بسیار ناخوشنود 
هستند.

مسووالن این کمیته بیان داشتند که اکنون مبارزه با 
فساد اداری در صدر برنامه های حکومت نیست، 
بل تمرکز حکومت بر مسایل دیگری چون ناامنی 

است.
تطبیق  با  که  کرده  خوش بینی  کمیته  این  اعضای 
وزارت  در  فساداداری  میزان  پیشنهادات شان 
خانه های مهاجرین، تحصیالت عالی، کار و امور 
اصالحات  کمیسیون  و  برشنا  شرکت  اجتماعی، 

اداری کاهش یافته است.
ارادة ضعیف سیاسی  این کمیته،  به گفتۀ اعضای 
در امر مبارزه با فساد اداری و نیز فرهنگ معافیت، 

عدم تطبیق عدالت، تطبیق نشدن قانون از مواردی 
هستند که حکومت آن را جدی نگرفته است.

با وجود تالشهای چهارده سالۀ حکومت افغانستان 
و جامعه جهانی در راستای...       ادامه صفحه 3
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کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری:

ارادۀ حکومت برای مبارزه با فساد ضعیف است

صفحه 6

وزارت معادن:

تاپی سرآغاز پروژه های زیربنایی افغانستان است

 حامِی جنگ و میزبان صلح



فوق العادة  نمایندة  مسعود  احمدضیاء 
خوب،  حکومت داری  امور  در  رییس جمهور 
به  سفری  کشور  امنیتی  اوضاع  بررسی  جهت 
این  در  او  کرد.  افغانستان  شمال  والیت های 
سفر با مقاماِت محلی، شخصیت های جهادی و 
متنفِذ والیت تخار، کندز، بدخشان، سمنگان و 
والیت بغالن دیدار نمود. آقای مسعود در رابطه 
وحدت  دولت  در  که  گفت  امنیتی  وضعیت  با 
ملی، اراده یی برای سرکوِب طالبان وجود ندارد 
نفع  به  فرسایشی  جنِگ  که  نمود  اضافه  نیز  و 
دولت وحدت ملی نیست؛ زیرا این نوع مبارزه، 

سکتورهای امنیتی را بیشتر خسته می سازد.
غوری  دند  ننگیِن  معاهدة  از  انتقاد  با  همچنان 
گفت که این معاهدة ننگین به نفِع طالبان تمام 
شد و طالبان با استفاده از آن، سنگرهای محکمی 
آن  در  نظامی شان  عملیات های  پیشبرد  برای 
سنگرها  این  شکستن  اکنون  که  ساختند  منطقه 
کارِ سکتورهای امنیتی را برای پاک سازی منطقه 

دشوار ساخته است.
و  برادر خواند  را  طالبان  کرزی  در گذشتنهآقای 

یک  هیچ  متأسفانه  اما  امتیاز  داد،  گروه  این  به 
کابینه مخصوصًا وزرای سکتورهای  اعضای  از 
جناب  که:  نگفـتند  او  به  امنیتی  و  دفاعی 
قبال  در  شما  سیاسِت  این  رییس جمهور، 
مصونیت  و  مشروعیت  طالبان  به  تروریسـم، 
جرأت  آی اس آی  به  آن،  بر  عالوه  و  می دهد 
می بخشد که به فشارهای جامعۀ جهانی اعتنایی 

نکند و به حمایِت خود از طالبان ادامه دهد.
 آقای کرزی بدون کوچک ترین فشار از طرف 
صالحیت های  از  استفاده  با  کابینه،  اعضای 
تمامی  دیکتاتور،  یک  همانند  نامحدودش 
کابینه  باالی  را  خود  ناکامِ  و  غلط  پالیسی های 
می قبوالند و هیچ یک از وزرا جرأت »نه« گفتن 
استثنا،  بدون  زیرا وزرا  نداشتند؛  را  او  برابِر  در 
بودند و  نگهدارِی چوکی های شان  به فکر  همه 
می ترسیدند که با ارایۀ پیشنهاد، نظر و یا انتقاد 
از پالیسی های غلِط رییس دولت، مقام های شان 

را از دست بدهند.
این در حالی بود که مردم از روش و عملکرد 

انتقاد  تروریسم  با  مبارزه  در  کرزی  آقای 
از  سیاسی  ایتالف های  و  احزاب  می کردند. 
طالبان  با  مدارا  سیاسِت  از  که  می خواستند  او 
از  گروه  این  سرکوبِی  برای  و  ورزد  اجتناب 
جنگ  در  که  بین المللی   و  ملی  امکانات  تمام 
با دهشت افکنی فراهم شده، استفادة مثبت کند. 
وزرای  عالی رتبه مخصوصًا  مقامات  اگر  مسلمًا 
محافظه کاری  امنیتی  و  دفاعی  سکتورهای 
نمی کردند و مانع سیاست های غلِط آقای کرزی 
با  مبارزه  می شدند،  دهشت افکنی  با  جنگ  در 
دادن ها،  قربانی  و  مصارف  آن همه  با  تروریسم 
این  طالبان  امروز  و  نمی ماند  دستاورد  بدوِن 
توانایی را نمی داشتند که امنیت، ثبات و تمامیت 

ارضِی کشور را به چالش بکشند. 
چنین توقع می رفت که با روی کار آمدِن دولت 
وحدت ملی، این روش تغییر کند و آقای غنی 
راه  کرزی،  آقای  ناکامِ  روش های  به  توجه  با 
رسمی  و  راه  بگیرد؛  پیش  در  دیگری  رسِم  و 
و  بیرون  انحراف  از  را  تروریسم  با  مبارزه  که 
زحمات،  و  کند  رهبری  اصلی اش  مسیر  به 
فداکاری ها و جانبازی های سربازاِن دلیر کشور 
توقع  این  تأسف  کمال  با  اما  رساند.  ثمر  به  را 
آقای  همانند  غنی  آقای  و  نشد  برآورده  مردم 
کرزی، مبارزه با دهشت افکنی را در انحصار تیِم 
خود قرار داد؛ تیمی که عضو مهِم آن یعنی آقای 
ستانکزی، اعتماد پارلمان را به حیث وزیر دفاع 
نماینده گاِن  از طرف  بار  نیاورد و چند  به دست 
ملت با اکثریِت قاطع رد شدـ اما آقای غنی به 
نقض  با  و  نکرد  اعتنایی  ملت  نماینده گان  رای 
به  را  ستانکزی  آقای  سرپرستی  فرمان  قانون، 

حیث سرپرست وزارت دفاع صادر کرد. 
امضای  طالبان،  خواندِن  سیاسی«  »مخالف 
پیمان امنیتی با سازمان استخباراتی پاکستان که 
بعدها با عکس العمل شدیِد نماینده گان ملت و 
احزاب سیاسی روبه رو گردید و امضای معاهدة 
بودند که  ننگین دند غوری؛ همه سیاست هایی 
نماینده گان  با  بدون مشوره  رییس جمهور  آقای 
که  کابینه یی  حتا  و  سیاسی  احزاب  پارلمان، 

خودش آن را رهبری می کند، اعمال کرد. 

با تروریسم، یک  این در حالی ست که  مبارزه 
وحدت  دولت  و  می آید  شمار  به  ملی  قضیۀ 
با  مشوره  طریق  از  باید  را  ملی  قضایای  ملی 
مبارزه  در  مردم  نقش  کند.  حل وفصل  مردم 
که  مهمی ست  بسیار  اصِل  دهشت افکنی،  با 
توجه  آن  به  افغانستان  دولت  رهبران  باید 
مشوره های  به  غنی  آقای  اگر  می کردند.  جدی 
به نقش مردم در  ستون پنجم گوش نمی داد و 
با  مشوره  در  و  می داد  اهمیت  طالبان  با  جنگ 
بانفوذِ  و  باتجربه  اعتماد،  قابل  شخصیت های 
استراتژی  دشمن  علیه  مردم  بسیج  برای  کشور 
طرح می کرد، به یقین که امروز افغانستان پس از 
خروِج سربازاِن خارجی با خالی امنیتی مواجه 
نمی گردید و حمایت قاطِع مردم از سکتورهای 
امنیتی، زمینۀ نابودِی طالبان را فراهم می  ساخت. 
اعضای حکومت،  باقی  نیست که  اکنون معلوم 
و  گرفتند  را  مردم  رای  که  آن هایی  مخصوصًا 
انتخاباتی شان  شعارهای  صدر  در  امنیت  تأمین 
قرار داشت، تا چه حد به رهبرِی آقای اشرف غنی 
و تیِم او در جنگ با طالبان باور دارند؟ آیا در 
دولت،  شورای  و  ملی  امنیت  شورای  مجالس 
که  بگوید  اشرف غنی  آقای  به  که  است  کسی 
جناب رییس جمهور، سیاست ها و پالیسی های 
در  افغانستان  مردم  دیدگاهِ  خالف  کاماًل  شما 
قبال مبارزه با تروریسم است و این روش نه تنها 
پیروزی  به  را  طالب  تروریستاِن  با  جنگ  که 
گسترِش  و  نفوذ  زمینۀ  بیشتر  بلکه  نمی رساند، 

آن ها در کشور را فراهم می کند؟ 
مصالِح  و  منافع  عده،  این  که  داریم  انتظار 
و  مقام ها  حفظ  بر  را  کشور  حیاتِی  و  ملی 
چوکی های شان ترجیح دهند و از این خاموشِی 
دادِن  ارجحیت  مسلمًا  بردارند.  دست  مرگبار 
می تواند  ملی،  منافع  به  نسبت  شخصی  منافع 
بارِ دیگر هست وبودِ کشور را پایماِل لشکِر سیاهِ 
تهجر و توحِش طالبان کند؛ کما این که آن ها در 
سال نِو پیِش رو، خبر از اتفاقاِت خونیِن بزرگی 

داده اند!
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کمیسیون انتخابات پس از گذشت شانزده ماه از ایجاد دولت وحدت 
ساِل  انتخابات  نتایج  دیرهنگام،  و  غیرمترقبه  حرکِت  یک  در  ملی، 

گذشتۀ ریاست جمهوری را با جزییات اعالم کرد. 
اما اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری، سـروصداها و جنجال های 
تازه یی را در کشور رقم زده است. بسیاری ها این پرسش را مطرح 
اساِس  بر  از آن که دولتی  انتخابات پس  می کنند که: چرا کمیسیون 
توافق نامۀ سیاسی در کشور ایجاد شد، به اعالم نتایج انتخابات دست 
زده است؟ آیا این کمیسیون با اعالم نتایج انتخابات تالش دارد که 

به هدف های خاصـی برسد؟ 
بدون  نتایِج  اعالم  به  هدف  بدون  انتخابات  کمیسیون  تردید  بدون 
پیامِد انتخاباِت سال گذشته اقدام نکرده است. اعضای این کمیسیون 
را  انتخاباتی  نتایج  که  خواسته اند  غرض آلود  و  عامدانه  به صورِت 
سازمان یافته  تقلب های  دلیِل  به  بسیاری ها  باور  به  که  کننـد  اعالم 
می شود.  پنداشته  مردود  انتخاباتی  کمیسیون های  جعل کاری های  و 
این نتایج در خوش بینانه ترین وضعیت، ماحصِل فعالیت های نهادی 
است که به اصلی ترین وظیفۀ خود به عنوان مدیریت کنندة انتخابات 

نتوانسته عمل کند. 
اگر نتایج انتخاباتی که کمیسیون آن را مدیریت کرده، ذره یی ارزش 
و اعتبار ملی و بین المللی می داشت، آن گاه چه نیازی بود که دولتی 

بر اساس توافق نامۀ سیاسی ایجاد شود؟! 
انتخابات،  بدون شک نسبت به کارایی و غیرجانب دارِی کمیسیون 
شایبه های فراوانی در سطح ملی و بین المللی به وجود آمده بود که 
نتایج انتخابات، راه به ایجاد دولِت جدید نبرد. حاال وقتی کمیسیون 
انتخابات پس از گذشت شانزده ماه این نتایج را در اختیار عموم قرار 
می دهد، چه تعبیری می توان از آن داشت؟ آیا می شود که به عقب 
برگشت و دست به ایجاد دولتی دیگر بر اساس نتایج انتخاباِت آقای 
نورستانی زد؟ چون به هر صورت، نتایجی را که کمیسیون انتخابات 
اعالم کرده، نه اعتبار ملی دارد و نه هم اعتـبار جهانی. اگر این نتایج 
بین المللی  نهادهای  که  زمانی  در  چرا  ارزش  بود،  و  اعتبار  حاوی 
آغاز کردند، در مورد  انتخابات ریاست جمهوری  نتایج  بررسی  به 

صحِت این نتایج چیزی نگفتند؟ 
آقای نورستانی و همکاراِن او در کمیسیون انتخابات فراموش کرده 
برای خودشان و شاید  فقط می تواند  ایشان  انتخاباِت  نتایج  که  اند 
هم برای اعضای خانواده و بسته گان شان مدار اعتبار و ارزش باشد. 
آقای نورستانی و همکاراِن او باید در همان روزهای پس از ایجاد 
دولت وحدت ملی، به نهادهای عدلی و قضایی کشور به دلیل عدم 
چنین  چرا  این که  اما  می شدند.  معرفی  انتخابات  درسِت  مدیریت 
ریاست  به ویژه  و  کشور  درجه اوِل  مسووالن  باید  نیفتاد،  اتفاقی 

اجرایی به آن پاسخ دهند. 
وقتی یک گروه و دسته عماًل با روند ملی انتخابات چنین برخورد 
غیرقانونی و انسانی می کنند که نزدیک است کشور به بحران و جنگ 
داخلی سوق یابد، چه باید کرد؟ آیا راه دیگری به غیر از برخورد 

قانونی با آن ها می تواند وجود داشته باشد؟
کمیسیون  اعضای  نگرفته،  صورت  برخوردی  چنین  وقتی  حاال 
انتخابات از جَو نابساماِن سیاسی و امنیتِی کشور سوءاستفاده کرده 
و  بحران  به سمت  افغانستان  دادِن  سوق  برای  را  تازه یی  تالش  و 
تنها  انتخابات  نتایج  اعالم  اند.  داده  صورت  داخلی  درگیری های 

می تواند چنین تعبیری داشته باشد و الغیر! 
اعضای کمیسیون انتخابات با این عملکردِ خود خواسته اند که شعور 
و فهِم مردم افغانستان را به سخره بگیرند. آن چه که از سوی آن ها 
صورت گرفته، عماًل توهین به مردم افغانستان تلقی می شود؛ مردمی 
که با جان فشانی به پای صندوق های رای رفتند تا رییس جمهوری 
با وضعیتی روبه رو شدند که عماًل  اما  انتخاب کنند،  آیندة خود را 

آن ها را از انتخابات بیزار و متنفر کرد. 
بی طرف  نهادهای  سوی  از  که  تالش هایی  گذشته،  سال  یک  در 
بود؟  معنا  چه  به  گرفت،  صورت  انتخابات  مسایل  در  ذیدخل  و 
دموکراسی  و  انتخابات  به  دوباره  را  مردم  که  بود  این  از  غیر  آیا 
اعضای  گزینش  و  انتخاباتی  نظام  اصالح  طرح  آیا  سازد؟  باورمند 
ترمیم  جز  به  معنایی  می تواند  انتخاباتی  کمیسیون های  جدیِد 

خراب کاری های کمیسیون های انتخاباتی در کشور داشته باشد؟ 
حاال پس از این خبط بزرِگ سیاسی که به صورِت قصدی از سوی 
کمیسیون انتخابات انجام شد، انتطار می رود که چه اتفاِق تازه یی در 
کشور بیفتد؟ آیا کسانی دندان تیز کرده اند که قدرت را به صورِت 

انفرادی در انحصار و حیطۀ خود درآورند؟ 
دست های  انتخابات،  نتایج  اعالم  سناریوی  عقب  در  شک  بدون 
دیگری نیز کار کرده و این طور نبوده که کمیسیون انتخابات به تنهایی 
چنین جسارِت بزرگی را مرتکب شده باشد. حاال تشخیص این افراد 
به دوش نهادهای عدلی و قضایی کشور است تا جلو عملکردهای 

بعدی شان در ادامۀ یک توطیۀ آشکار گرفته شود. 

اعالم نتایج؛
 تِف سرباالِی کمیسیون انتخابات
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»مخالف سياسی« خواندِن طالبان، امضای 
پيمان امنيتی با سازمان استخباراتی 

پاكستان كه بعدها با عکس العمل شديِد 
نماينده گان ملت و احزاب سياسی 

روبه رو گرديد و امضای معاهدة ننگين 
دند غوری؛ همه سياست هايی بودند 

كه آقای رييس جمهور بدون مشوره با 
نماينده گان پارلمان، احزاب سياسی و 
حتا كابينه يی كه خودش آن را رهبری 

می كند، اعمال كرد. 
اين در حالی ست كه  مبارزه با تروريسم، 

يک قضيۀ ملی به شمار می آيد و دولت 
وحدت ملی قضايای ملی را بايد از طريق 

مشوره با مردم حل وفصل كند.



3 www.mandegardaily.com2016    27 فبر و ر ی   y 1437  18 جما د ی  اال و ل  y   1394      شنبه      8حو ت  /    ا  سفند     y 1730     شما  رة y        سا  ل    هفتم گزارش

پنجشنبه  روز  شام  غنی  جمهور  رییس 
طی مراسمی مدال عالی دولتی درجه اول 
فرمانده  کمبل  جان  جنرال  به  را  ستوری 
افغانستان  در  ناتو  نیروهای  عمومی 

تفویض کرد.
براساس خبرنامۀ ارگ، در مراسم تودیعی 
که در ارگ انجام شد و در آن مسوولین 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و شماری 
قاطع  حمایت  ماموریت  مسوولین  از 

غنی  جمهور  رییس  داشتند،  حضور  نیز 
را  ستوری  اول  درجه  دولتی  عالی  مدال 
به پاس خدمات  برای جنرال جان کمبل 
تجهیز  و  حمایت  زمینه  در  موصوف 
و  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
مسوولین  با  وی  مشترک  تالش های 
به  داخله  امور  و  ملی  دفاع  وزارت های 

خاطر تامین امنیت کشور، تفویض کرد.

مدال درجه اول غنی 
به جنرال کمبل

ارادۀ حکومت برای...
این  هم  هنوز  اداری  فساد  با  مبارزه 

پدیده کاهش نیافته است.
با آن که ادارات و نهادهای مختلف در 
راستای مبارزه با فساد اداری از چندین 
سال در افغانستان فعالیت می کنند، اما 
هنوز هم مردم شاهد رویدادهای بزرگ 

فساد در کشور هستند.
کمیته  این  عضو  حسن  شوکت  داکتر 
بنیاد  بر  ما  گفت:  خبری  نشست  در 
یافته های این گزارش به منظور مبارزة 
را  پیشنهاد  اداری، 41۶  فساد  با  بیشتر 
به سران حکومت و ادارات افغانستان 
 43 میان،  این  از  که  داده ایم  تحویل 
درصد این پیشنهادات مورد تطبیق قرار 

گرفته است و بس.
بیشتر  از  نگرانی  ابراز  با  حسن  آقای 
»ما  داشت:  بیان  کشور  در  فساد  شدن 
تنها در مورد توانایی حکومت وحدت 
نیستیم،  نگران  فساد  با  مبارزه  در  ملی 
بلکه این نگرانی وسیع است و ما این 
ارتباط  این  در  که  داشتیم  را  فرصت 
یک  به  تا  کنیم  شرکای مان صحبت  با 

نتیجه مطلوب برسیم«.
اعضای  از  ترابی،  یما  حال،  عین  در 
خبری  نشست  این  در  کمیته  این 
فعاًل  کند.  تغییر  وضعیت  »باید  گفت: 
باید  افغانستان  که  نیستیم  در وضعیتی 
قابل  ما  برای  فعلی  وضعیت  باشد. 
تغییرات  به  نیاز  ما  نیست.  پذیرش 

بنیادی داریم.«
وجود  با  که  افزود  ترابی  آقای 
پیشنهادهای زیاد، تاکنون در دادستانی 

کل اصالحاتی صورت نگرفته است. 
این عضو کمیتۀ مستقل مشترک نظارت 
و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت: 
ارگان های  در  اصالحات  نیاوردن 
قضایی به معنای آن است که در دولت 
بین  از  برای  سیاسی  ارادة  افغانستان 

بردن فساد وجود ندارد.
فرهنگ  نتوانیم  ما  »اگر  افزود:  او 
کسانی  ببخشیم،  خاتمه  را  معافیت 
بیشتر  فساد می کنند، جرأت  امروز  که 

می یابند.«
کمیتۀ  دیگر  عضو  وا،  اسالجاناتسه 
با  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشترک 
بودن  »کم  داشت:  اظهار  اداری  فساد 
ضعیف،  دولت های  سیاسی  ارادة 
فرهنگ معافیت، عدالت دهی سلیقه یی 

و نبود ارزیابی در نهادها، همه نیازمند 
به  دست یابی  برای  نیرومند  رهبری 

کاهش فساد اداری می باشند.«
کمیتۀ  دیگر  عضو  عثمانی  یاسین 
با  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشترک 
گفت:  کنفرانس  این  در  اداری  فساد 
اطمینان  که  اقداماتی  آن گونه  »هنوز 
است.  نگرفته  صورت  باشد  بخش 
صورت  به  بتواند  که  میکانیسم هایی 
قرارداد  محتوای  به  مطابق  درست 

تطبیق شود، هنوز پابرجاست.«
شرط های  از  اداری  فساد  با  مبارزه 
جهانی  جامعه  کمک های  ادامۀ  مهم 
به افغانستان است و رهبران حکومت 
وحدت ملی افغانستان در آغاز کارشان 
از  مسأله  این  که  بودند  کرده  اعالم 

اولویت های کاری شان خواهد بود.
فساد مرض مزمن هر اداره است. محو 
آن غیر ممکن و به حداقل رساندن آن 
هدف تمامی دولت ها می باشد. در یک 
دهۀ اخیر افغانستان هرساله مقام اول تا 
سوم فاسدترین نظام اداری را در جهان 

از آن خود می کند.
این در حالی است که سازمان شفافیت 
خود  تازة  گزارش  نشر  با  بین المللی 
اعالم کرد که افغانستان در سال 201۵ 
کشور  دومین  جایگاه   ،1۶۶ رتبۀ  در 

فاسد جهان را گرفته است.
براساس این گزارش، افغانستان در بین 
1۶7 کشور جهان، در جایگاه 1۶۶ قرار 
کشورهای  فاسدترین  جزو  و  گرفته 

جهان شناخته شده است.
شمالی  کوریای  افغانستان،  از  پس 
در   ،1۶7 رتبۀ  در  هردو  سومالی  و 
در  جهان  فاسد  کشورهای  فهرست 

سال 201۵ قرار گرفته است.
افغانستان در سال های 2014 و 2013 
به ترتیب در رده های سومین و دومین 

دولت فاسد جهان قرار داشت.
در گزارش سازمان شفافیت بین المللی 
برای  که  دالر  میلیون ها  که  است  آمده 
ساز  و  ساخت  و  بازسازی  صلح، 
یا  افغانستان کمک شده بود، دزدی و 

حیف و میل شده است.
همچنان در این گزارش گفته شده است 
که علی رغم تعهدات رهبران حکومت 
وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری، 
هنوز هم این معضل در تمام ادارات و 

الیه های افغانستان وجود دارد.

ناجيه نوری  
بازار شفاخانه ها و داروخانه های هندوستان با 
پررونق   و  هرروزگرم تر  افغانستانی  مشتریان 

می شود.
صدها  از  بیش  پذیرای  روز  هر  هندوستان 
خرید  و  تداوی  جهت  که  است  افغانستانی 

دارو به این کشور سفر می کنند.
افغانستانی  بیماران  برای  هندوستان  به  سفر 
است.  نیز  پرهزینه  بلکه  پرزحمت  تنها  نه 
هواپیما،  تکت  شمول  به  مصارف  مجموعًا 
به چند  کرایه هوتل، هزینۀ ترجمان و درمان 
که  بیمارانی  بسیاری  البته  می رسد.  دالر  هزار 
مرفه و  افغانستانی های  به هندوستان می روند 
و  مال  که  هستند  هم  کسانی  اما  اند.  پولدار 
به  تداوی  برای  تا  می فروشند  را  خود  ملک 

هندوستان برسند.
داروهای  ناچیز،  بسیار  صحی  خدمات 
افغانستان  در  نادرست  تشخیص  و  بی کیفیت 
بیمار  شهروندان  مراجعۀ  که  شده  باعث 
افغانستان به شفاخانه های هند هر روز افزایش 

یابد.
پیش از این سفارت افغانستان در دهلی گفته 
بود که روزانه حدود هزار شهروندان افغانستان 
به هندوستان سفر می کنند که حدود 70 درصد 

آن ها برای تشخیص و درمان می آیند.
از  هواپیما  یک  کم  دست  روزانه  اکنون  اما 
هندوستان  مقصد  به  کابل  بین المللی  فرودگاه 

انتقال  را  از صدها مسافر  بیش  پرواز می کند، 
مسافران  اکثریت  و  بیشترین  که  می دهد 
افغانستانی  جهت تداوی به هندوستان می روند.

در چند سال گذشته شفاخانه های  هندوستان 
ساکت،  مکس،  شفاخانه  مانند  بزرگی  بسیار 
اکثریت  که  کرده  ایجاد  را  میدانتا   و  اپولو 
تشکیل  افغانستان  شهروندان  را  آن  مراجعین 

می دهند.
نیست که روزانه چه شمار  با آن که مشخص 
به  تداوی  جهت  افغانستان  شهروندان  از 
و  شفاخانه ها  بازار  اما  می روند،  هندوستان 
داروخانه های هندوستان با مشتریان افغانستانی 
گرم تر  هرروز  بازار  این  و  است  رونق  پر 

می شود.
درک  از  تخمینی  صورت  به  شفاخانه ها  این 
شهروندان  آزمایشات  و  معاینات  انجام 
دست  به  پول  دالر  هزاران  روزانه  افغانستان، 

می آورند.
به گفتۀ یکی از کارمندان افغانستانی شفاخانه 
شهر  شفاخانه های  معروفترین  از  که  ساکت 
دهلی است، روزانه بیش از ده ها شهروند بیمار 

افغانستان به این شفاخانه مراجعه می کنند.
او که نمی خواهد نامش در این گزارش گرفته 
در  ما  گفت:  ماندگار  نامه  روزنامه  به  شود 
اما  داریم،  بیماران هندی زیادی  این شفاخانه 
هندی   مراجعین  با  برابر  هم  افغان ها  مراجعه 

است.
مشکالت  را  نامش  نکردن  ذکر  دلیل  که  او 
بیشترین  می افزاید:  و  می کند  عنوان  اقامت 
به  خارجی ها  ما  بیماران  اکثریت  شاید  و 
خود  تداوی  برای  که  اند  افغان ها  خصوص 

حاضر اند مصارف گزافی بپردازند.
ترجمان ها  بیماران،  دیگر  مشکل  او:  گفته  به 
بیماران  از  مختلف  بهانه های  به  که  هستند 
گزافی  پول های  نیستند،  بلد  هندی  زبان  که 
وطنان شان  هم  دادن  فریب  با  و  می گیرند 

زنده گی خود را پیش می برند. 
جهت  که  بیماران  از  یکی  قادر  محمد  اما  و 
آمده  دهلی  شهر  شفاخانه  از  یکی  به  تداوی 
افغانستان  دولتی  شفاخانه های  در  می گوید: 
بیماری ات چند برابر می شود، چون نه پرسان 

است و نه داکتر دارد.
او می افزاید: شفاخانه های شخصی هم دنیایی 
از پول ات را به بهانه های مختلف می گیرد، اما 
داکتر درک ندارد، چند تا نرس و نیمچه داکتر 
را به نام داکتر استخدام می کنند و برای جذب 
لیست  در  را  معروف  داکتر  چند  نام  مشتری 

شفاخانه اضافه می کنند.
دولتی  شفاخانه های  در  گفت:  قادر  محمد 
که  باشی  زوردار  یا  و  باشی  داشته  واسطه  یا 
در  ماندن ات  زنده  آن  درغیر  شوی،  تداوی 

شک است.
گفت:  عامه  صحت  وزارت  از  انتقاد  با  او 

خواب  که  هم  عامه  صحت  وزارت  مقامات 
در  که  نیست  مهم  برای شان  هیچ  و  هستند 

شفاخانه های دولتی و شخصی چه می گذرد.
جمیله یکی دیگر از بیمارانی که جهت تداوی 
به هندوستان سفر کرده و از اینکه در افغانستان 
درمان بیماران سرطانی و امراض خطرناک این 
اندوهگین  سخت  نیست،  پذیر  امکان  چنینی 

است.
است  دولتی  دوایر  از  یکی  کارمند  که  او 
می گوید: با وجود که پول نداشتم و مصارف 
اما  است،  زیاد  اتاق و خوراک  کرایه  آمدن و 
افغانستان  در  چون  بیایم  هند  بودم  مجبور 

تداوی ام امکان نداشت.
و اما بازار داروخانه های هندوستان با مشتریان 
افغانستانی  پررونق  وگرم تر از شفاخانه های آن 
گرم تر  برای  داروخانه ها  این  مالکان  و  است 
استخدام  افغانستانی  کارکنان  بازارشان  کردن 

می کنند تا فروش بیشتری داشته باشند.
که  شهردهلی  داروخانه های  کارمند  از  یکی 
افغانستانی است، به روزنامه ماندگار گفت: ما 
روزانه بیش از ۵0 هزار روپیه دارو می فروشیم 
بیمارانی هستند که از  و بیشترین مشتریان ما 
افغانستان جهت تدوای و خرید دارو می آیند.

در  گفت:  کرد،  معرفی  مریم  را  خود  که  او 
بعضی مواقع اگر فروش بیشتری داشته باشیم 
کنیم،  جذب  بتوانیم  را  بیشتری  مشتریان  و 

مستحق جایزه نیز می شویم.
در همین دارو خانه حاجی کریم که از کابل 
می کرد،  خرید  دارو  و  آمده  تداوی  جهت 
20هزار  خودم  داروهای  اضافه  به  من  گفت: 
پراستامول  مانند  دیگر  مختلف  دارو  را  روپیه 
بروفین، دوای کمر درد و .... خریدم و وقتی 
این داروها  از  ام آمد  کابل رفتم هرکی دیدن 
این  داروهای  چون  می دهم،  سوغات  برایش 

جا با کیفیت است و تاریخ گذشته نیست.
شفاخانه های  در  که  دیگر  جالب  مساله 
ورقه  کرد،  جلب  را  توجه ام  هندوستان 
آزمایشات است که هر کدام قیمت مشخص 
دارد، یک نوع آن 37 هزار دیگری  1۶ هزار 
روپیه  هزار   8 هم  چهارمی  و  12هزار  سومی 

هندی قیمت دارد.
را  آن  انتخاب  اختیار  که  نیست  بیمار  این  اما 
که  ترجمان  نام  به  افرادی  بل  باشد،  داشته 
افغانستانی هستند و بیماران را نزد داکتر برده 
و هرآزمایش که برای شان منفعت بیشتر داشت 
این  داکتر می گویند که  به  انتخاب کرده و  را 

آزمایش را بنویس.
آزمایشگاه های  کمیشنکاران  ترجمانان  این 
هندوستان نیزهستند و برای آوردن مشتری به 
این آزمایشگاه ها فیصدی می گیرند و درکنار 
آن از ترجمانی که برای بیماران انجام می دهند 

روزانه هزار رپیه هندی نیز اخذ می کنند.
درهندوستان  که  افغانستان  شهروند  بیشترین 
اقامت دارند از این طریق امرار معاش می کنند 

و امورات زندگی خویش را پیش میبرند.
و  نیستند  بلد  هندی  زبان  که  بیماران  اکثر 
این  چنگ  به  ندارند؛  هندوستان  با  آشنای 
را  شان  پول های  ناحق  به  و  افتیده  ترجمانان 

از دست می دهند.
میدان  به  زمانیکه  می گوید:  بیماران  از  یکی 
گفت،  و  شد  پیدا  آقا  یک  رسیدیم،  هوایی 
وطندار بیا من برایت خانه ارزان پیدا می کنم 
و پیش داکترهم می برمت، وقتی اتاق برای ما 
گرفت گفت، 1۵ هزار رپیه بده که به صاحب 
پیش  را  پول  خانه  صاحب  چون  بدهم  خانه 

می گیرد.
یک  پیش  گفت  و  آمد  بعد  روز  افزود:  او 
رفتیم،  داکتر  نزد  وقتی  میبرمت،  الیق  داکتر 
زبان  که  من  گفت  چی  داکتر  به  دانم  نمی 
شان را بلد نیستم، گفت به من 300 دالر بده 
به  وقتی  بدهم،  انجام  را  آزمایش هایت  که 
آزمایشگاه رسیدیم، ساعت 4 عصر شده بود؛ 

گفت، حاال رخصتی شده صبا میایم.
اوکه حاجی اسلم نام داشت گفت: اما فردایش 
فردا  دارم  کار  امروز  گفت  زدم  زنگ  وقتی 
می رویم و از آن روز ده روز می گذرد و هی 
امروز فردا می کند و بدتر از آن اینکه صاحب 
خانه آمد و از ما کرایه طلب کرد وقتی برایش 
گفتیم که ما قباًل کرایه را پرداختیم؛ گفت، به 

کی دادید، من که نگرفتم.
دیگر  بحث  قابل  و  جالب تر  مساله  اما  و 
داروخانه ها  افغانستانی،  کارکنان  اکثر  اینکه 
دخترخانم ها  را  هندوستان  شفاخانه های  و 
تشکیل می دهند که به گفته خودشان می توانند 
و  بیمارستان ها  این  به  را   مشتریان  بیشترین 

داروخانه ها  جذب کنند.
داروخانه ها  در  اینکه  دخترخانم ها ضمن  این 
و بیمارستان ها برای جذب مشتری افغانستانی 
کار می کنند و مشغول فروش دارو اند، لوازم 
بتوانند  که  هرقدر  و  فروشند  می  نیز  آرایش 
کنند،  مشتری جذب  و  بفروشند  لوازم  بیشتر 
به همان اندازه پول بیشتری به دست میاورند.

خواستیم نظر سفارت افغانستان در هندوستان 
را نیز در این خصوص داشته باشیم، اما وقتی 
مراجعه  هندوستان  در  افغانستان  سفارت  به 
کردیم، به ما اجازه ورود به سفارت خانه داده 

نشد.

بازار گرم شفاخانه های 
دهلی با بیماران افغانستانی



محمد زهیر باقری نوع پرست
فلسفۀ  با  که  افرادی  بین  می رسد  نظر  به 
ولی  ندارند  زیادی  آشنایی  ویتگنشتاین 
شایعۀ  دو  دارند،  عالقه  او  شخصیِت  به 
شایعۀ  اول،  دارد.  وجود  فراگیر  بسیار 
بی اساسی است مبنی بر این که ویتگنشتاین 
این  بوده اند.  هم صنف  هم کالس/  هیتلر  و 
کیمبرلی  استرالیایی،  نویسندة  توسط  ادعا 
لینتس«  اهل  »یهودی  کتاب  در  کورنیش 
مطرح شده است. این کتاب عکسی را نیز 
به ما نشان می دهد که ادعا می کند هیتلر و 
ویتگنشتاین هر دو در آن عکس هستند، و 
دارد،  حضور  هیتلر  عکس  آن  در  هرچند 
ویتگنشتاین  این که  بر  دال  مدرکی  هیچ 
دوم،  ندارد.  وجود  بوده،  عکس  آن  در 
همجنس گرا  بر  مبنی  قدیمی تر  شایعه یی 

بودِن ویتگنشتاین است. 
 ابتدا نگاهی کوتاه به ابعاد معنوِی زنده گی 
بررسِی  به  سپس  و  افکنده  ویتگنشتاین 
امر می پردازیم که شایعۀ همجنس گرا  این 
بودِن ویتگنشتاین از کجا سرچشمه گرفته 
پذیرفته  کسانی  نزد چه  باور  این  امروز  و 

شده است. 
او  داشت.  عرفان  به  گرایش  ویتگنشتاین 
ارث  به  پدرش  از  که  را  بی کرانی  ثروِت 
برده بود، به هنرمندان و دوستان و افرادی 
بارزترین  از  یکی  که  بخشید. عملی  دیگر 
عملی  عرفاِن  به  او  گرایش  نشانه های 
اندیشه های  این  همچنین  بود.  )مسیحی( 
قرار  تأثیر  تحت  حدی  به  را  او  عرفانی، 
به  متنوع،  غذاهای  وجود  با  که  بود  داده 
غذایی  وعده های  در  ساده  غذایی  خوردِن 
خود بسنده می کرد )نورمن ملکوم  )1984( 
بود،  او  مهمان  ویتگنشتاین  که  هنگامی 
می گوید که ویتگنشتاین به خوردن پنیر و 

نان اکتفا می کرده است.(
به  که  بود  حدی  تا  او  عرفانِی  گرایش   
دوستان نزدیِک خود گفته بود که دوست 
دارد راهب بشود )مک گینیس 2008 ص 
112(. باید توجه داشت که عرفان مسیحی 
به لذت های دنیا نگرِش تحقیرآمیزی دارد، 
و لذت های جنسی از این تحقیر بیشترین 

نصیب را می برند. با توجه به سبک زنده گی 
عرفانی او، برای این که بتوان اثبات کرد که 
او به لحاظ جنسی، به طور کلی، فعال بوده 
است، باید شواهدی ارایه کرد. ویتگنشتاین 
ارتباط داشت؛  با دو زن  در زنده گی خود 
وین  در  که  هنگامی  و  نوجوانی  در  یکی 
زنی سویسی عالقه مند  به  دوم  بار  و  بود، 
شد که قرارشان بر این بود که در صورتی 
که فرزنددار نشوند، با یکدیگر ازدواج کنند 

که این اتفاق رخ نداد. )مانک 1990( 
 از جمله افرادی که در شکل گیری نگرش 
عرفانی ویتگنشتاین به زنده گی نقش داشته 
اند، می توان از کیرکگارد و اتو واینینگر نام 
در  اتریشی،  اندیشمند  واینینگر،  اتو  برد. 
الزمۀ  خود  شخصیت«ِ  و  »جنسیت  کتاب 
دست یافتن به معنویت را پرهیز از هرگونه 
لذت جنسی می دانست. عالقۀ ویتگنشتاین 
به این کتاب تا حدی بود که آن را به همۀ 
دوستان و نزدیکاِن خود در کمبریج توصیه 
می کرد. اندیشه های واینینگر در سال های 
قرار  تأثیر  را تحت  او  ویتگنشتاین  جوانی 
داد. )سزابادوس 1997( این نکته از آن رو 

اهمیت دارد که واینینگر زنان را مانع اصلی 
و  می دانست  معنویت  به  رسیدن  برای 
نگاهی ضدزن داشته است. بنابراین ضدزن 
جوانی اش،  دورة  در  ویتگنشتاین  بودِن 

ارتباطی به همجنس گرایی نداشته است.
 ویتگنشتاین همواره احساِس گناه می کرد 
به  بود.  بیشتر  عرفانِی  تعالی  دنبال  به  و 
تنبیه  به  این که  از  مثال، سال ها پس  عنوان 
آن  در  که  مدرسه یی  دانش آموزان  بدنی 
مدتی درس می داد اقدام نموده بود، به آن 
روستایی که مدرسه در آن واقع شده بود 
معذرت خواهی  آن ها  همۀ  از  و  بازگشت 
داشت  تمایل  ویتگنشتاین  همچنین  کرد. 
در مقدمۀ کتاب های خود آن ها را به شکوه 
از  ترس  دلیل  به  ولی  کند  تقدیم  خداوند 
ریاکاری  یا  فریب کاری  کارش  این  این که 
کرد.  امتناع  کار  این  از  بیاید،  حساب  به 

)دآنجلیس 2012 ص 117( 
 آن چه رفت، اشاره یی بسیار کوتاه به ابعاد 
که  است  ویتگنشتاین  زنده گی  عرفانِی 

برای شرح گسترده تِر این وجه از زنده گِی 
این  به  که  متعددی  آثار  به  می توان  او 
موضوع اشاره کرده اند، مراجعه کرد. آن چه 
می دهد  نشان  ویتگنشتاین  زنده گی  سبک 
از  و  بوده  پارسا  انسانی  او  که  است  این 
است.  می جسته  دوری  جسمی  لذت های 
بنابراین، برای این که بتوان ادعا کرد که او 
بتوان شواهد  باید  همجنس گرا بوده است، 

قطعی و محکمی ارایه کرد.
در  امریکایی  فیلسوف  بارتلی  ویلیام   
نام  به  است  نوشته  کتابی   1973 سال 
او  زنده گی  شرح  به  که  »ویتگنشتاین« 
می پردازد. این کتاب که بر اساِس گفته های 
به  و  ویتگنشتاین  نزدیکان  و  دوستان 
دفترچۀ  رمزگشایی  با  بارتلی،  خود  گفتۀ 
است،  شده  نوشته  ویتگنشتاین  خاطرات 
دوره هایی  در  ویتگنشتاین  که  می کند  ادعا 
است.  بوده  همجنس گرا  خود  زنده گی  از 
واکنش های  با  زمان  آن  در  کتاب  این 
این که  جالب تر  و  شد  مواجه  تندی  بسیار 
از  ویتگنشتاین  دوست های  نزدیک ترین 
بارتلی  ادعاهای  که  بودند  افرادی  جمله 
الیزابت  می دانستند.  دروغ  و  بی اساس  را 
آنسکمب )1973(، راش ریس )1974( و 
دوستاِن  نزدیک ترین  از   )1974( دروری 
ادعاهای  این  سه  هر  و  بودند  ویتگنشتاین 

بارتلی را بی اساس دانستند.
در  مطلبی  نوشتن  با  آنسکمب  الیزابت   
در  اعتماد  قابل  منبع  نبود  روزنامه یی، 
نوشته های آقای بارتلی را محور انتقاد خود 
قرار داد و او را به خاطر نوشتن این مطالب 
نزدیِک  دوست  دروری،  کرد.  سرزنش 
ویتگنشتاین  توصیۀ  به  که  ویتگنشتاین 
همان  در  بود،  خوانده  روان پزشکی 
آن جایی  از  که  کرد  خاطرنشان  روزنامه 
که او روان پزشک بوده و دوست صمیمی 
ویتگنشتاین بوده است، در صورت وجود 
امری حتمًا متوجه می شده است، و  چنین 
راش ریس هم اثر بارتلی را کتابی برگرفته 
ستوِن  مناسب  که  سطحی  و  تخیل  از 
است،  روزنامه ها  در  عامیانه  حرف های 

دانست. 
دوستان  نزدیک ترین  که  آن جایی  از   
را  او  بودِن  همجنس گرا  این  ویتگنشتاین 
این  است  مطرح  که  سوالی  می کنند،  رد 
گفته های  به  بارتلی  که  افرادی  که  است 
آن ها استناد کرده است، چه کسانی هستند؟ 
نمونه هایی که بارتلی به عنوان شاهد سخِن 
به  کنیم.  ذکر  این جا  در  را  می آورد  خود 
است  شنیده  راسل  از  »زنی  مثال،  طور 
در  یا  است«  همجنس گرا  ویگنشتاین  که 
موردی از نقل افرادی که در جنگ جهانی 
می شناخته  جنگ  در  را  ویتگنشتاین  اول 
اما نکتۀ عجیب  این را عنوان می کند.  اند، 
افراد  این  نامِ  ذکر  از  بارتلی  که  است  این 
خودداری می کند و دلیِل او هم این است 
بدنامِی  افراد موجب  این  آوردن عنوان  که 
جهانی  جنگ  که  حالی  در  می شود!  آن ها 
اول در سال 1918 به پایان رسیده و بارتلی 
کتاب خود را در سال 1973 نوشته است. 
عالوه بر این، ویتگنشتاین از خواهرش در 
که  بود  خواسته  نامه یی  در  جنگ  دوران 
او  برای  را  کیرکگارد  و  تولستوی  کتاب 
بفرستد و مشغول نوشتن یادداشت هایی که 
بعدها به »رسالۀ منطقی فلسفی« تبدیل شد 
ناهمخوانی  همچنان  این  و  است  بوده  نیز 
بین روحیۀ عرفانی و تارک دنیایی و لذت 

جنسی را نشان می دهد. 
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بخش دوم

ریشه ها
و میوه های حسادت

پایانی 
بر شایعه یی دیگر دربارۀ ویتگنشتاین 

بخش نخسـت

آيدا روشن ضمير

 چه گونه می توان این حس را مهار کرد؟ 
اما الزم  مانع آن شد؛  نمی توان  دارد و  پدیده یی است که وجود  حسادت 
همین  باشیم.  داشته  آگاهی  خودمان  درون  حس  این  وجود  از  که  است 
این حس  باید متوجه شویم که: 1ـ  بود.  بزرگترین کمک خواهد  آگاهی، 
این پرسش  به  ندارند؛ 3ـ  را  این حس  افراد  در من وجود دارد؛ 2ـ همۀ 
برسیم که حاال می توانم چه کارش کنم؟ دانستن این که حسادت وجود دارد 
و حسی طبیعی است، به ما آرامش می بخشد. وقتی به این آگاهی رسیدم، 
حاال نوبت این است که بپرسم با آن چه بکنم تا به خودم یا دیگری خسارت 

نزند. 
= حاال واقعًا با حسادت مان چه بکنیم؟ 

باید بپذیریم که ما و نقاط قوت و ضعف مان در کنار هم، »ما« را تشکیل 
داده است. باید خودمان را همراه این نقاط قوت و ضعف بپذیریم. وقتی 
از  فوق العاده یی  انتظار  که  است  راحت تر  برای مان  پذیرفتیم،  را  خودمان 
خودمان نداشته باشیم یا نخواهیم جای فرد دیگری باشیم. البته همۀ این ها 
بسته گی به علت حسادت هم دارد، مثاًل اگر من به فردی که شاگرد اول 
کنکور شد، حسادت می کنم، باید واقع بین باشم و بپذیرم که من در طول 
سال، شاید خیلی هم زحمت نکشیدم و به همه میهمانی ها هم رفته ام. پس 
نباید از خودم انتظار داشته باشم که شاگرد اول شوم. البته شاید احساس 
حسرت )غبطه( در من ایجاد شود، اما نباید حسودی کنم که چرا من در 
جایگاه او ننشسته ام. باید آگاهی پیدا کنم که اگر من هم بخواهم به موفقیت 
او دست پیدا کنم، باید زحمت بیشتری بکشم. حسادت گاهی باعث ایجاد 
انگیزه و رقابت خواهد شد، اما گاهی هم ممکن است من را به این نتیجه 
برساند که از پس چنین کاری برنمی آیم، پس بهتر است زحمت و وقت 
خودم را جای دیگری هزینه کنم. برای این منظور باید خوب فکر کنیم و 
ببینیم چه کاری را می توانیم خوبتر انجام دهیم. این آگاهی برای تعامل با 

حس حسادت موثر است. 
= آیا حسادت می تواند منجر به افسرده گی در فرد شود؟ 

بلی! مثاًل کودکی که در خانه مدام مورد مقایسه با کودک دیگر قرار می گیرد 
اما توانایی های آن کودک دیگر را ندارد، ممکن است احساس اضطراب پیدا 
کند. او دلش می خواهد رضایت والدین خود را به دست آورد، اما چون 
قادر نیست، ممکن است افسرده شود که چرا مثاًل مانند دوستش نمرة خوبی 
به دست نیاورده. این حس در بزرگ سالی هم به شکل دیگری وجود دارد. 
مثاًل ممکن است کارمندی در ارتباط با همکارش احساس حسادت کند و 

منجر به اضطراب و افسرده گی وی شود. 
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 عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل
بخش يازدهــم

آنهمه آشکار  ما  میان زن و مرد که در جامعۀ  تفاوت 
و آفتابیست، در غرب کمرنگ به نظر میرسد و مردان 
و  زنان شبیِه هم به نظر می آیند. زن غربی از لحاظ 
این  و  ندارد  چندانی  تفاوِت  آن  مردِ  با  لباس،  نوع 
بیتفاوتی، آن ها را ظاهراً بسیار به هم نزدیک کرده است. 
بسیاری  فردِی  ای  آزادیه  علیرغم  این که،  تأمالنگیزتر 
که به انسان فرانسه یی داده شده است و میبایست این 
زنده  ابعاد  همۀ  در  درشتی  های  چندرنگی  به  وضع 
انجامید؛  می  رفتار  و  لباس  طرز  جمله  آن  از  و  گی 
یک نواختی غیرقابل انکار و  چشم گیری در طرز لباس 
پوشیدن و  نوع رفتارِ آن ها به چشم میخورد. طرز لباس 
و  نوع لباِس آن ها یک نواخت و مشابه است و  همه 
در فصل سرما پتلون کاوبای، جمپر و غیره لباس های 
این  از  زیادی  تفاوت  و  دارند  تن  به  را  آن جا  معموِل 

رهگذر میان آن ها نمیتوان پیدا کرد.  
با  افریقا  و  الجزایر  مسلمان های  برخی  میان،  این  در 
از  که  دارند  گشت وگذار  نیز  خویش  سنتِی  لباسهای 
محجبۀ  زنان  آیند.  می  نظر  به  متفاوت  کاماًل  دیگران 
مسلمان، بر طرز لباس و رفتارِ جامعۀ فرانسه، چندرنگِی 
و  یک رنگ  تقریبًا  همه  بقیه  اند.  بخشیده  دیدی  قابل 
شبیه هم لباس میپوشند و ظاهراً همۀ افراد این جامعه 
– شاید هم به ناخواست -  ذوق یک سانی دارند، ویا 
شایدهم با چنان خصلت  فرهنگی یی بزرگ شده اند 
با این حساب، تنوع در نگاه شان  اند و  و خو گرفته 

زیبایی چندانی ندارد. 
سیاه  قارة  نقش  همواره  عربها،  ویژه  به  مسلمان ها، 
صورِت  به  را  آن ها  اهمیِت  و  اند  گرفته  دست کم  را 
حالیست  در  این  ندادهاند.  قرار  توجه  مورد  آنچنانی 
حضور  دنیا  مناطق  بیشتر  در  مسلمان  سیاه پوستاِن  که 
دارند و حضور آن ها را در هیچ میدانی نمیتوان نادیده 
انگاشت. مسلمانان الجزایر، مراکش، سینیگال، سودان و 
در کل افریقا، نقش مهمی در ترویج فرهنگ اسالمی در 
جامعۀ اروپایی – به ویژه فرانسه-  داشتهاند و استعمار 
علیرغم همۀ سایههای شومی که بر استعمارشدهها در 
و  مثبت  پیامدهای  از  یکی  گذاشت،  به جا  بیستم  قرن 
امیدبخش آن، راه یافتن مسلمان ها و مردماِن کشورهای 

استعمارزده به قلِب کشورهای استعمارگر بوده است.
در قرن بیستم که جهان تقریبًا زیر یوغ استعمار خمیده 
بود، فرانسه بر بخش عظیم افریقا، از آن جمله المغرب، 

الجزایر، کینیا و ... حاکمیت داشت و همه را زیر چتر 
بهرهکشی  همه  از  و  بود  درآورده  خودش  استعمار 
استعمار،  سازندة  نتایج  از  یکی  میان،  این  در  میکرد. 
تعامل دوگانۀ استعمارگران و استعمارشده ها – هرچند 
کشورهای  مردمان  راه  که  بود  نابرابر-   صورت  به 
آن ها  و  گشود  استعمار  مرکز  سوی  به  را  مستعمره 
توانستند از این طریق به قلِب جغرافیای حاکمان شان 
چشمناپوشیدنِی  و  مالحظه  قابل  حضور  یابند.  راه 
الجزایریها، سینگالیها و تونسی ها را در فرانسه میتوان 
به  آن ها  دانست.  استعمار  عصر  محصول  تاحدی 
فرهنگی  با حفظ ویژهگیهای  توانستند  صورت عموم 
شان  حضور  فرانسه  جامعۀ  متن  در  خویش  دینی  و 
نام  به  با واقعیتی  انسان فرانسه یی را  تثبیت کنند و  را 
اسالم مواجه سازند. نفوذ روزافزوِن گرایش به اسالم 
در فرانسه نیز بیربط با حضور فرهنگمند سیاهپوستان 

مسلمان و الجزایریها نیست.
که  پاریس  چومونت«ِ  »بوتس  نزدیِک  محلی  در 
اقامتگاه مان بود، در پارکی قدم میزدیم که متوجه شدیم 
در کنار جادة عمومی، مردمانی گرد آمدهاند و معلوم 
نیست چه مسأله ییست. از آن جاییکه چنین اجتماعاتی 
ما  کنجکاوِی  حس  افتد،  می  اتفاق  کم  پاریس  در 
کردیم.  حرکت  آن  سمِت  به  نیز  ما  و  شد  برانگیخته 
وقتی نزدیک شدم، صدای موسیقی شنیده میشد و من 
فکر کردم بخش موسیقی ویا هم مرکِز هنرهای فرانسه 
از  دورتر  متر  چند  که  لوحه یی  و  کرده  برپا  نمایشی 
این  نیز  بود  شده  تعمیری حک  دیوار  بر  اجتماع  این 
رسیدم،  که  صحنه  به  میبخشید.اما  تقویت  را  گمانه 
دیدم محفل عروسیاست و شماری زِن محجبه نیز به 
موسیقی  آالت  با  که  عربی  ترانه های  میخورند.  چشم 
سنتی خوانده میشد، به شکوه این محفل افزوده بود و 
خویشاوندها و بسته گاِن شاه و عروس به پای کوبی در 
کنار جادة عمومی دست زده بودند و با اینکار، فرهنگ 

و هویت  شان را در محضر دید عموم قرار میدادند.
آن ها به زبان عربی آواز میخواندند و محفل خویش را 
به طرز تقریبًا سنتی برگزار کرده بودند. این محفل در 
در  آن  دادن  قرار  و  فرهنگ  از حفظ  نمایشی  حقیقت 
از یک سو خوشحالیشان  آنان  بود.  عموم  دید  معرض 
را جشن گرفته بودند و از سوی دیگر، فرهنگ شان را 
به دیگران نمایش می دادند و مردم نیز از هر سویی به 
تماشای این صحنۀ جالب آمده بودند. چنین اجتماعی 
به معنای حضور فرهنگ های گوناگون و اقلیت های 

فرهنگی در جامعۀ فرانسه، به ویژه پاریس، است. 

در جامعۀ فرانسه می توان نژادهای مختلِف سیاه، سرخ 
نژادهای  و  تبار  زبان های گونه گون،  دید.  را  و سفید 
ویژه گی  از  نایکسان،  حدودی  تا  باورهای  و  مختلف 
های جامعۀ فرانسه است. شاید این مسأله که فرانسه 
از  گردشگر  میلیون  چهل وپنج  حدود  میزباِن  سال  هر 
چندرنگی  این  عوامل  از  یکی  است،  جهان  سراسر 
از  یکی   - فرانسه  مرکز   - پاریس  آید.  شمار  به  ها 
دنیاست.  تاریخی  و  تفریحی  مکان های  پُربازدیدترین 
یکی از جاذبه هایی که گردشگراِن جهان را به پاریس 
می کشد، دست نخورده گی و قدمِت این شهر است. 
پاریس شهری قدیمی ست و بناهای آن به همان شکِل 
سنتی و قدیمی رها شده است. بناهای تازه نیز در آن 
طرح  و  شکل  به   - محدودی  مناطق  در  جز   – شهر 
برهم  شهر  تاریخی  منظرة  تا  شوند  می  اعمار  قدیمی 

نخورد.
دارد که  برای گردشگران جاذبه یی  این مسأله طبیعتًا 
در جاهای دیگِر دنیا کمتر دست یاب می شود و آنان 
پُراشتیاق تر می سازد. قصر  را به دیدن چنین شهری 
سلطنتی پاریس نیز شکوه و عظمتی دارد که چشمان 
بیننده یی را خیره می کند و آدمی را به تأمل در  هر 
رمز استیالی فرانسه یی های در گذشته و امروز فرا می 
خواند. »پارک لوکزامبورگ« و »برج ایفل« که یکی از 
هشت عجایب دنیا به شمار می آیند، بر جذابیِت بیشتر 
از گوشه و  افزوده و گردشگراِن بسیاری را  این شهر 
گردشگراِن  حضور  کشانند.  می  اینجا  به  جهان  کنار 
کشورهای مختلف، رنگارنگِی بیشتری به پاریس داده 
است و رنگ ها را بیش از پیش تیره گی بخشیده است. 
نژادها،  گوناگون،  ادیان  پیرواِن  میزبان  همواره  پاریس 
زبان ها، اقوام و گروه های مختلف بوده است. تعامل 
میان میزبان و مهمان باعث شده است تا فرهنِگ تسامح 
و مدارا ـ در اثر تعامل میان فرهنگی ـ جای ویژه یی 

در این کشور باز کند.
تنگ  و  تعصب  عوامل  از  یکی  که  است  پُرواضح 
اندیشی های کور قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و ... را 
می توان گسست و نبودِ تعامالِت دوجانبه و چندجانبۀ 
فرهنگی به حساب آورد. تعامالت فرهنگی به نزدیک 
شدِن فاصله ها کمک می رساند و از میزان تعصبات 
کور و ویران گر می کاهد. در مناطقی که چندگونه گی 
را تجربه نکرده است و همه به تبار، زبان، مذهب، نژاد 
فرهنگ  کنند،  می  حس  گی  وابسته  واحدی  گروه  و 
تسامح و تعامل رنِگ کمتری دارد. در چنین جوامعی، 
انسان ها بیشتر از دریچه ذهنیِت حاکم بر محیط خویش 

که  بسا  و چه  نگرند  می  دیگر  های  گروه  و  اقوام  به 
ناشناخته و نافهمیده، به مصاِف یکدیگر می شتابند و 

قربانی جهل خویش می گردند.
سخت گیری و تعصب خامی است

تا جنینی کار خون آشامی است
مولوی

کمک  ها  گروه  و  اقوم  میان  فرهنگی  ستدهای  و  داد 
می کند تا شعله های آتش فشانِی تعصب فرو بکشد 
شاید  که  کشورهایی ست  از  فرانسه  نشود.  فورانی  و 
آن  در  مختلف  ادیان  و  ها  اندیشه  ها،  فرهنگ  تالقی 
ها  گذشته  در  است.  جهان  دیگِر  کشورهای  از  بیش 
قابِل مالحظه یی در  عنصر تجارت و مهاجرت نقش 
تا  عناصر  این  که  داشت  فکری  و  فرهنگی  تعامالت 
اکنون نیز اهمیت شان را از دست نداده اند؛ اما عناصر 
دیگری نیز بر آن افزوده شده است که می توان یکی از 
آن ها را سیاحت یا گردشگری نامید. گردشگری خود 
به تعامل فرهنگی می رسد و از آن جا راهش را به سوی 

تحمل پذیری و تسامح ظفرمندانه می گشاید.
به  گی  چنددسته  و  چندرنگی  ـ  پاریس  ـ  این جا  در 
یک امِر عادی درآمده است و جزِو زنده گی روزمره 
به  آن که  از  بیش  گونی  گونه  این  رود.  می  شمار  به 
درون  در  آلود  عصبیت  گاهی  و  چندگانه  رفتارهای 
آمیز  مسالمت  زیسِت  و  تسامح  به  بینجامد،  جامعه 
انجامیده است. همه به یک چشم نگریسته می شوند 
پاریس  بار  خون  حمالت  که  اواخر  این  در  -جز  و 
نمی  نظر  به  مشهودی  دوگانۀ  برخورد    - افتاد  اتفاق 
جامعه  در  روشنی  بسیار  تبعیِض  و  امتیاز  و  خورد 
میان انسان ها دیده نمی شود. اما در جامعۀ ما که همه 
سرشار از دغدغه های دینی ست، تعصب و قوم گرایی 
تسخیر  را  ها  بسیاری  و ضمیِر  ذهن  و  کند  می  بیداد 
منافع  دخالت  سیاسی،  های  برداری  بهره  است.  کرده 
اشخاص، جهالت، انحصارطلبی، گذشتۀ تنش آلوده و 
تلخ، قوم پرستی و زبان پرستی های کور و بی-شعور 
نمی گذارد تا حفره های آتش فشانی قومیت خاموش 
شود و جامعه به مرحلۀ جدیدی از مدنیت و همزیستی 
مسالمت آمیز عبور کند. گاهی شرایط و اوضاع – به 
ویژه  در مراحل حساس سیاسی و تنش - چنان رقم 
می  عصبیت  فاز  وارد  گی  همه  تقریبًا  که  خورد  می 
گردند و با نام ها و عنوان های گوناگونی به مصاِف هم 
می آیند. در چنین اوضاعی، همه فراموش می کنند که 
تعصب می ورزند و مرزهای تعصب و عدالت خواهی 
چنان درهم می آمیزد که سیاه و سفیدی باقی نمی ماند 

و همه چیز خاکستری به نظر می آید.
جامعه  در  فرهنگی  و  اجتماعی  وضعیت  است  این 
برابری  از  نیز  اند و اسالم  تقریبًا همه مسلمان  یی که 
انسانی، نکوهش تعصب، عدالت ورزی حتا با دشمنان 
این  توضیح  برای  گوید.  می  سخن  تقوا  معیاریّت  و 

مسأله کافی ست همین یک آیۀ زیر را در نظر آوریم:
َوَجَعْلنَاُکْم  َوأُنثَٰی  َذَکٍر  مِّن  َخَلْقنَاُکم  إِنَّا  النَّاُس  أَیَُّها  ﴿یَا 
 َ ِ أَتَْقاُکْم إِنَّ اللَّ ُشُعوبًا َوَقبَائَِل لِتََعاَرُفوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعنَد اللَّ

َعلِیٌم َخبِیٌر﴾ ]49:13[ 
ترجمه: ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم 
را  یکدیگر  تا  دادیم  قرار  قبیله ها  و  تیره ها  را  شما  و 
بشناسید؛ )این ها مالک امتیاز نیست،( گرامی ترین شما 
نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه 

است.
آیۀ فوق را باید مانیفیسِت روابط و مناسبات اجتماعی 
سخن  چون  ـ  آیه  خطاب  دانست.  انسان ها  میان 
و  انسان هاست  تمامی  متوجه   ـ  است  انسان  متوجه 
حرف نداییۀ »یا« نیز نشان دهندة آن است که موضوع 
آن  آیه که خطاِب  این  در  بیان خواهد شد.  پُراهمیتی 
عام است، نخست از آفرینش همسان انسان ها سخن به 
میان آمده است و رویکردی هستی شناسانه به انسان 
دارد. پُرروشن است که در عصر جاهلیت و پیشتر از 
آن، باورهایی وجود داشت که باور به خلقِت همساِن 
انسان ها را برنمی تافت و قایل به تفکیک در آفرینش 
انسان ها بود. برخی ها – با توجه به نگاه های عمیق 
طبقاتی - به این باور بودند که تولد یافتن در جغرافیا 
و قبایِل مختلف می تواند مایۀ شرف و یا فرومایه گِی 
یک فرد باشد. در این دید، قبایل به شریف و وضیع 
تقسیم شده بودند و کودکی که در قبیلۀ اشراف چشم 
قبیلۀ  در  که  بود  کودکی  از  برتر  می گشود،  به جهان 
تولد   - زمان  حاکم  بندی  تقسیم  بر  بنا   – فرودست 
می یافت. نه تنها به لحاظ باور، بلکه به لحاظ حقوق 
این  تفاوت وجود داشت. در  میان آن ها  نیز  اجتماعی 
میان، حتا فیلسوف بزرگی چون ارسطو نیز معتقد بود 
که برخی ها ذاتًا برده آفریده  شده اند و شماری دیگر 
آن  از  ها  برده  که  اند  حقوقی  دارای  اشراف  اشراف؛ 

محروم اند. 

غرب به  دی  نتقا ا ه  نگا
ن لمـا آ و  نسـه  ا فر ز  ا ند چشـم ا ز  ا



هارون مجيدی
مشاور رسانه یی ریاست اجرایی حکومت وحدت، اعالم 
عمر  از  ماه  هژده  سپری شدن  از  بعد  را  انتخابات  نتایج 
حکومت، مضحک خواند و گفت که کسانی در اطراف 
گفتمان  تا  دارند  تالش  ارگ  درون  در  و  رییسجمهور 

ایجاد حکومت وحدت ملی را به انزوا بکشند.
اجرایی  ریاست  رسانه یی  مشاور  رادفر  حشمت الل 
استفاده  با  رییسجمهور  اطرافیان  از  برخی  که  می گوید 
دارد،  افغانستان  در  ریاستجمهوری  نهاد  که  اقتداری  از 
ریاست  ساختن  منزوی  بهخاطر  را  فراوانی  تالش های 

اجرایی انجام می دهند.
مسووالن  که  می شود  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
کمیسیون انتخابات پس از نزدیک به دو سال از انتخابات 
ریاستجمهوری 1393، نتایج نهایی را روز چهارشنبۀ هفتۀ 

گذشته اعالم کردند. 
رییس جمهور  که  می دهند  نشان  اعالم شده  نتایج 
کرسی  بر  آرا  درصد   ۵۵.27 دست آوردن  به  با  کنونی 
ریاست جمهوری و عبدالل عبدالل با 44.73 درصد آرا بر 

کرسی ریاست اجرایی نشسته اند.
می پذیرد  کمیسیون  این  رییس  نورستانی،  محمدیوسف 
که تعویق اعالم نتایج در تضاد با قانون انتخابات و قانون 
اساسی کشور است، اما آنان برای حفظ منافع ملی این کار 

را کرده اند.
حکومت  ایجاد  سیاسی  توافق نامۀ  درشت  مواد  از  یکی 
بعد  اساسی  قانون  جرگۀ  لویه  برگزاری  ملی،  وحدت 
از دو سال عمر این حکومت بود، این جرگه با آوردن 
تغییراتی در مواد قانونی اساسی، پست ریاست اجرایی را 

به صدراعظم اجرایی مبدل می سازد.
وعده  این  سال  دو  پایان  به  اندکی  ماه های  آن که  با  اما 
هم  اندکی  ترتیب  ملی  وحدت  حکومت  مانده،  باقی 
و  انتخاباتی  اصالحات  همانا  که  این جرگه  ایجاد  برای 
برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی است، 

نداده است.
اجرایی  ریاست  رسانه یی  مشاور  رادفر  حشمت الل 
حکومت وحدت ملی در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار، 
اعالم نتایج انتخابات را بعد از هژده ماه توسط کمیسیون 
بخشی  این کار  می گوید:  خوانده،  مضحکه  را  انتخابات 

از تالش هایی است که به خاطر به انزوا کشاندن گفتمان 
حکومت وحدت ملی اجرا می شود و در طوالی فشارهایی 
توافق نامۀ سیاسی و بحث  برای دور زدن  که  دارد  قرار 

تغییر نظام انجام می شود.
"یوسف  می افزاید:  اجرایی  ریاست  رسانه یی  مشاور 
نورستانی رییس کمیسیون انتخابات، آلۀ دست یک عده 
چهره ها  این  از  بخشی  که  است  تمامیت خواه  آدم های 
نفوذ و روابط شبکه یی و مافیایی با بخشی از نظام کشور 

دارند."
آقای رادفر با تصریح این که اعالم نتایج انتخابات توسط 
انتخابات در ماهیت  تیم یوسف نورستانی در کمیسیون 
جنبۀ رسمی ندارد و تأثیر کالنی باالی وضعیت نخواهد 
برابر  در  که  تبلیغاتی یی  جنگ  در  می گوید:  اما  داشت، 
گفتمان تغییر نظام در افغانستان راه افتاده است، بخشی از 
این جنگ توسط اطرافیان رییس جمهور حمایت می شود.
انتخاباتی  اصالحات  برای  زمان  به خاطری  او:  گفتۀ  به 
توافق نامۀ  بندهای  کردن  عملی  برای  که  تالش هایی  و 
سیاسی انجام می شود را درازتر می سازند تا افغانستان به 

یک بحرانی سیاسی روبه رو شود.

پرسشی  به  جواب  در  اجرایی  ریاست  رسانه یی  مشاور 
که حکومت وحدت ملی و به ویژه ریاست اجرایی بحث 
توقع  شهروندان  که  گونه یی  به  را  انتخاباتی  اصالحات 
در  اجرایی  "ریاست  می گوید:  نگرفته اند،  جدید  داشتند 
یک ونیم سال گذشته، آن چه که برای اصالحات الزم بوده 

را انجام داده است."
با  رییس جمهور  اطرافیان  می کند:  تأکید  رادفر  آقای  اما 
استفاده از اقتداری که نهاد ریاست جمهوری در افغانستان 
ساختن  منزوی  به خاطر  را  فراوانی  تالش های  دارد، 

ریاست اجرایی انجام می دهند.
مشاور رسانه یی ریاست اجرایی با پذیرفتن واکنش ها و 
انتخابات خاطر  مسألۀ اصالحات  به  ناامیدی شهروندان 
نشان می کند: "وقتی یک بدنۀ نظام از شیطنت استفاده و 
منافع خود را در بحران سازی ها جست وجو می کنند، برای 
ریاست اجرایی تنها یک راه باقی مانده که با عصبانیت 
محور  این  وضعیتی  چنین  در  که  باشند  داشته  برخورد 
زمینه های  نیز  جهانی  سطح  در  تا  کنند  تالش  شرارت 
منزوی ساختن ریاست اجرایی را مساعد سازند و نشان 
دهند که گویا مشکالت برآمده از آدرس همین بدنۀ نظام 

و تالش های برای تغییر نظام سیاسی در افغانستان است."
مشاور رسانه یی ریاست اجرایی با آن که از این اطرافیان 
رییس جمهو غنی نام نمی برد، اما می گوید که اینان بدون 
تنها  افغانستان  آیندة  و  مردم  سرنوشت  داشت  نظر  در 
فکر  خودشان  منفعت آمیز  و  محدود  قشری،  اهداف  به 

می کنند.
روند  می خواهند،  تمامیت خواه  طیف  این  می گوید  او 
به گونه یی سامان داده شود که آنان توقع دارند و از رفتن 

افغانستان به طرف بحران باکی ندارند.
رییس  اطرافیان  همین  که  می کند  تأکید  رادفر  آقای   
ویژة اصالحاتی  پیشنهادات کمیسیون  راه  بودند که سد 
مجلس،  در  مهره های شان  از  استفاده  با  و  گرفتند  قرار 
گزینش  کمیتۀ  کار  و  رد  را  رییس جمهور  تقنینی  فرمان 
و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را با مشکل حقوقی 
روبه رو کردند و حاال نیز می کوشند تا این بن بست به 

پایان نرسد.
در این حال، شبکۀ نهادهای مدنی افغانستان برای تحکیم 
و  تأخیر  هرگونه  که  می گوید  )اکسین(  انتخابات  روند 
کمیتۀ  کار  آغاز  و  انتخاباتی  اصالحات  در  سهل انگاری 

گزینش، به ثبات سیاسی کشور صدمه می زند.
که  برگزاری نشست خبری می گویند  با  اکسین  اعضای 
تمام مشکالت امروز مردم افغانستان عدم حاکمیت قانون 
است؛ اگر رهبران حکومت تالش می کنند به خاطر اعمال 
نفوذ و رسیدن و ماندن در قدرت قانون را تا سطح قانون 
باشند  داشته  باید  را هم  این درایت  کنند،  پامال  اساسی 
به  اصالحات  انتخاباتی  نظام  در  ملی  منافع  به خاطر  که 

میان آورند.
آنان گفتند: رییس جمهور صالحیت صدور فرمان تقنینی 
را دوباره در مورد اصالح نظام انتخاباتی دارد و باید این 
فرمان را صادر کند تا کار کمیتۀ گزینش آغاز گردد و کار 

این کمیته به خالی قانونی روبه رو نگردد.
خاطر  به  گزینش  کمیتۀ  کار  گفتند،  اکسین  اعضای 
افراد  و  گردد  آغاز  باید  انتخابات  روند  در  اصالحات 
انتخاباتی  کمشنران  عنوان  به  را  متخصص  و  شایسته 

تعیین کنند.
تحکیم  مورد  در  مدنی  جامعۀ  نهادهای  شبکۀ  گفتۀ  به 
انتخابات، هر قدر روند اصالحات به پیش برود انتخابات 

پارلمانی و شوراهای ولسوالی زود برگزار خواهد شد.
دیدگاه  تا  نشدیم  موفق  پی هم  تماس های  با 

ریاست جمهوری را نیز در این زمینه داشته باشیم.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1730     شنبه      8حو ت  /    ا  سفند      y   1394  18 جما د ی  اال و ل  y 1437   27 فبر و ر ی    62016

 محمداكرام انديشمند 
 ،)201۶ مارچ  ماه  نخسِت  )هفتۀ  آینده  روزهای 
میان دولت  مذاکرات صلح مستقیم  میزبان  اسالم آباد 
نقش  واقع  در  این  است.  طالبان  گروه  و  افغانستان 
متضاد و دوگانۀ پاکستان در مورد افغانستان است که 
از یک سو در پشِت سِر جنگ افغانستان و جنگ جویان 
مخالِف دولت افغانستان قرار دارد و از سوی دیگر، 

مذاکرات صلح را میزبانی می کند. 
البته این نخستین بار نیست که پاکستان نقِش دوگانه 
افغانستان  جنگ  و  بحران  مورد  در  را  متضاد  و 
پیش  سال ها  به  پاکستان  دوگانۀ  بازی  می کند.  بازی 
برمی گردد، اما از همه مهم تر این  است که برگ برندة 
این بازِی دوگانه بر سِر جنگ و صلح نیز در دستاِن 
این که:  تماشایی تر  و  جالب تر  دارد.  قرار  کشور  این 
پاکستان پیوسته از این برگ برنده در این بازی متضاد 
و دوگانه در جهت منافع و اهداِف خود سود می برد.  
دیگر به آغاز نخستین   در حالی که هنوز چند روزِ 
دولت  و  طالبان  میان  صلح  مستقیِم  گفت وگوی 
افغانستان ـ پس از چهار بار مذاکرة چهارجانبه میان 
دو  پایتخت های  در  پاکستان  و  افغانستان  دولت های 
ایاالت  نماینده گاِن  مشارکِت  و  حضور  با  ـ  کشور 
پاکستان  است،  مانده  باقی  چین  و  امریکا  متحدة 
به صورت علنی از شاخه های مختلِف طالبان خواسته 
نفیس  محمد  کنند.  شرکت  گفت وگوها  این  در  که 
روز  پاکستان،  خارجۀ  وزارت  سخنگوی  ذکریا 
پنجشنبه )۶ حوت 1394( در یک نشست خبری به 
خبرنگاران گفت که از همۀ شاخه های طالبان دعوت 
شده تا نماینده های باصالحیِت خود را برای شرکت 
در اولین مذاکرات مستقیِم صلح به اسالم آباد بفرستند. 
نکتۀ جالب و قابل تأمل این است که پاکستان وقتی 
از طالبان می خواهد که به مذاکرات صلح بیایند، این 
خارجه  وزارت  توسط  علنی  به صورت  را  خواست 
میکرافون های  پشت  از  را  آن ها  و  می کند  مطرح 

فرا  و صلح  مذاکره  به  دنیا،  رسانه های  و  خبرنگاران 
می خواند. اما وقتی در عقب جنگ طالبان قرار دارد و 
حامی و میزباِن آن ها در جنگ است، این حمایت و 
میزبانی را در پس کوته های استخبارات نظامی ارتش 
در راولپندی، دور از انظار و با کتمان و انکار انجام 

می دهد. 
علی رغم این سیاست دایمِی دوگانه و متضاد اسالم آباد 
علنی  فراخوان  افغانستان،  صلح  و  جنگ  عرصۀ  در 
اسالم آباد به طالبان برای مشارکت در مذاکرات صلح 
نیز مخدوش، چندپهلو و عاری از صداقت و شفافیت 
است. به نظر می رسد که پاکستان سناریوی مذاکراِت 
که  باشد  نگاشته  راولپندی  در  قباًل  را  صلح  مستقیِم 
کدام شاخه و کدام افراد طالبان به این فراخوان پاسِخ 
مثبت ارایه کنند و کدام دسته ها و افراد دیگر طالبان به 
این فراخوان نه بگویند. پاکستان با این سناریو خواهد 
افغانستان را  بازی جنگ و صلِح  توانست که کارت 
در دستاِن خود داشته باشد. اما نکتۀ قابل پرسش این 
است که آیا پاکستان کارت برنده را در بازی بر سِر 
جنگ و صلح افغانستان همچنان در دستاِن خود حفظ 
این  بین المللی در  امریکا و جامعۀ  از  و  خواهد کرد 
بازی باج خواهد گرفت؟ آیا گروه طالبان در این بازی 

همچنان در دسترس پاکستان باقی خواهد ماند؟ 
آخرین  امریکایی ها  که  ندارد  وجود  شواهدی  هنوز 
به  دادن  پایان  برای  پاکستانی ها  گوِش  در  را  حرف 
بازی متضاد و دوگانۀشان زمزمه کرده باشند. اسالم آباد 
کماکان از سخاوت واشنگتن و انگلیس بهره مند است 
آن ها،  از  کمک  دالر  میلیاردها  دریافت   بر  افزون  و 
پاداش جدیِد  امریکایی  دریافت هواپیماهای اف 1۶ 
امریکا برای زمام داران اسالم آباد محسوب می شود. و 
عنوان  به  طالبان  گروه  همیشه گی  بقای  مورد  در  اما 
نشانه هایی  پاکستانی ها،  دست  در  بازی  برندة  برگ 
روابط  تأمین  می رسد.  مشاهده  به  تردید  و  سوال  از 
ایران و در یک  با جمهوری اسالمی  گستردة طالبان 

سال اخیر با روسیه، نشانه هایی از این تردید به شمار 
می رود. 

روابط  که  می کند  ادعا  طالبان  به  نزدیک  منبع  یک 
روس ها و طالبان، بیشتر و عمیق تر از آن چه است که 
در مطبوعات از آن سخن می رود. انگیزه و عامل توافق 
طرفین )روس ها و طالبان( بر سر این رابطه، از باور و 
دیدگاه هر دو طرف، به مورد جبهۀ مقاومِت پیشین در 
برابر طالبان معروف به اتحاد شمال برمی گردد. گفته 
که  رسیده اند  مشترک  باور  این  به  آن ها  که  می شود 
جبهۀ مخالِف پیشین یا اتحاد شمال، با قرار گرفتن در 
دسترس امریکا، یک طرف غیرقابل اعتماد در همراهی 
استراتژیک با روسیه محسوب می شود. علی رغم این 
باور و توافِق طالبان و روس ها، طالبان در صدد جلب 
تالش  و  برآمده اند  متحد  جبهۀ  از  بخشی  حمایت 
طالبان برای مذاکره با علمای دینی پنجشیر و برخی 
فرماندهان مجاهدین که اخیراً از سوی علمای مذکور 
تردید شد، به کسِب این حمایت برمی گردد. با وجود 
تردید این مذاکره، طالبان همچنان تماس خود را در 

جهت این مذاکره و رابطه حفظ کرده اند. 
و  روسیه  و  ایران  با  عمیق  رابطۀ  ایجاد  با  طالبان  آیا 
همچنان با مخالفان و دشمنان خود در افغانستان، از 
دسترس پاکستان خارج خواهند شد و پاکستان برگ 
برندة خود را در بازی بر سِر افغانستان و حتا در بازی 

منطقه یی و بین المللی از دست خواهد داد؟ 
به نظر می رسد که نقش و موقعیِت پاکستان از زوایای 
مختلف در این بازی بسیار بیشتر و قوی تر از روس ها 
در  پاکستان  نقش  حد،  همین  به  و  ایرانی هاست.  و 
جنگ و صلح افغانستان، نقشی اساسی و تعیین کننده 
افغانستان  دولت  آیا  باشد،  چنین  واقعاً  اگر  است. 
توانایی و ظرفیت حِل مشکالت با پاکستان و توافق بر 
سِر منافع مشترک با اسالم آباد را در خود ایجاد کرده 

می تواند؟
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به انزوا کشیدن گفتمان حکومت وحدت ملی

بانویی در بغالن یک فرمانده طالبان را 

کشت و ۱۱ تن از افرادش را زخمی کرد

جنـرال محمـد عوض نذیری، سرپرسـت فرماندهی پولیس 
منطقـۀ  طالبـان  جمعـه  روز  صبـح  کـه  می گویـد  بغـالن 
چشـمه شـیر دندغـوری، یـک باشـندة محـل را بـه ضرب 
گلولـه زخمـی کردنـد؛ اما همسـر این مـرد، بـرای دفاع از 
شـوهرش وارد میـدان شـده و پـس از چند دقیقـه درگیری 
مسـلحانه، فرمانـده طالبان را کشـته و 11 تـن از افرادش را 

نیـز زخمـی کرده اسـت.
بـه گفتۀ آقـای نذیری، المـاس فرمانده طالبـان محلی برای 
جمـع آوری کمک هـای غذایـی بـرای نیروهایـش، از مردم 
منطقـۀ چشـمه شـیر باج گیـری می کـرده و هنگامـی کـه 
شـوهر ایـن بانـوی بغالنـی از دادن پـول زور خـودداری 

کـرده، المـاس نیـز او را بـه گلوله بسـته اسـت.
فرماندهـان  از  یکـی  )اژدهـا(  گفتـه می شـود کـه خامـار 
مشـهور طالبـان دندغوری نیـز در این رویداد زخمی شـده 

ست. ا
فرمانـده پولیـس بغـالن می گویـد که خانـوادة ایـن بانو به 
مکانـی امـن انتقـال داده شـده و مـرد خانـواده نیـز بـرای 

درمـان به شـفاخانه فرسـتاده شـده اسـت.
ایـن نخسـتین بـاری اسـت کـه در مناطـق زیـر حاکمیـت 
طالبـان در بغـالن، یک زن در مقابل ظلـم و بیداد این گروه 
ایسـتاده گی می کنـد و بـا آن هـا وارد درگیـری مسـلحانه 

می شـود.



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1730     شنبه      8حو ت  /    ا  سفند      y   1394  18 جما د ی  اال و ل  y 1437   27 فبر و ر ی    72016 www.mandegardaily.com

ورزش

پل  جنرال  و  متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  اول  معاون  وورک،  روبرت 
روزنامۀ  با  مصاحبه  در  امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  معاون  سلووی، 
»واشینگتن پُست« از طراحی »سالح عجیب« جدید ناتو برای بازداشتن 

روسیه و چین خبر دادند.
چند  تا  که  گفتند  سخن  پژوهش هایی  دربارة  امریکایی  نظامیان  این 
ماه قبل جزو بزرگ ترین اسرار نظامی بودند. روبرت وورک گفت:«ما 
و  زمانی روس ها  اگر  و  می سازیم  را  نیرومندتری  نظامی  سیستم های 
چینی ها جرأت رویارویی با ما را پیدا کنند، احساس عدم اطمینان را 

در آن ها به وجود خواهیم آورد«.
به گفته او فقط به این شکل می توان بدون استفاده از سالح هسته یی 

به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری »تاس« روسیه، سخنگویان پنتاگون به طور آشکار 
از قصد خود برای استفاده از جدیدترین وسایل دارای مغز مصنوعی و 
آموزش اتوماتیک جهت ساخت سالح رباتی سخن می گویند. از جمله 
ایجاد »گروه ربات های انسان گونه« و »سربازان مافوق قوی« در دستور 

کار امریکایی ها قرار دارد.
تخیل  است  ممکن  چند  »هر  می نویسد:  پست«  »واشینگتن  روزنامۀ 
علمی به نظر برسد، پنتاگون به این نتیجه رسیده که چنین سیستم های 
در  فعلی  سریع  پیشرفت های  با  مبارزه  روش  بهترین  پیشرفته یی 

نیروی های مسلح روسیه و چین است«.
این روزنامه خاطرنشان می سازد: این شبیه برنامۀ »جنگ های ستاره یی« 

ریگان است که 30 سال پس از ارایه آن مطرح می شود.

کمیتۀ  فعالیت  دمشق  که  کرد  تأکید  ملل  سازمان  در  سوریه  نمایندة 
تحقیقات بین المللی مستقل در مورد سوریه را به رسمیت نمی شناسد 

و مذاکره با اعضای آن را نمی پذیرد.
در  سخنانی  در  ملل  سازمان  در  سوریه  دایم  نمایندة  جعفری،  بشار 
شد  مشخص  گفت:  سازمان  این  عمومی  مجمع  علنی  غیر  نشست 
که تشخیص دولت سوریه مبنی بر بی فایده بودن تعامل با این کمیتۀ 
تشخیصی درست بوده است، چرا که گزینشی عمل کردن و سیاسی 
به  گزارش اش  و  کمیته  این  گزارش های  در  ثابت  روش  دو  کاری 
شورای امنیت و شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل است 
بر اظهارات »دروغین« و شهادت های »گمراه  این گزارش ها متکی  و 
کنندة« برخی از افرادی است که در خارج از مرزهای سوریه هستند 
یا مبتنی بر گزارش های دروغین برخی از سازمان های غیر دولتی است 
یا دیده بان های حقوق بشر  افتخار »بدون مرز« می نامد  با  که خود را 
که با دستگاه های اطالعاتی غربی فعالیت می کنند و تمامی آن ها فراتر 
از حاکمیت کشورها عمل می کنند و در خاک کشور به صورت غیر 

قانونی فعالیت می کنند.
او در این نشست که برای اطالع از گفته های اعضای کمیته بین المللی 
مستقل تحقیقات در مورد سوریه برگزار شد، به نادیده گرفتن اظهارات 
هزاران سوری از قربانیان جنایت های گروه های تروریستی مسلح در 
گزارشات این کمیته و همچنین نادیده گرفتن اطالعات موثق بسیاری 
که دولت سوریه از آغاز بحران تاکنون در بیش از ۶00 نامۀ رسمی در 

اختیار سازمان ملل قرار داده است، اشاره کرد.

پارلمان اروپا قانونی را تصویب کرد که براساس آن اتحادیۀ اروپا 
باید صادرات سالح به عربستان را ممنوع کند.

صادرات  که  است  موظف  اروپا  اتحادیۀ  قانون،  این  براساس 
سالح به عربستان را به دلیل جنگ اش علیه یمن ممنوع کند.

عربستان از مدت ها پیش حمالتی را علیه یمن آغاز کرده است که 
در این حمالت، صدها تن کشته شده اند. بسیاری از نماینده گان 
بشر  حقوق  نقض  را  یمن  در  عربستان  حمالت  اروپا  پارلمان 

می دانند.
یکی از نماینده گان پارلمان اروپا در این باره گفت: عربستان یکی 
از فرانسه و  به ویژه  اروپا،  از  از مهم ترین وارد کننده گان سالح 

انگلیس است و از این سالح ها در جنگ یمن استفاده می شود

رییـس کمیتۀ ملـی المپیک افغانسـتان می گویـد، حکومت توجۀ 
الزمـی را بـه ورزش مبذول نداشـته و در عرصـۀ بهبود وضعیت 
اقتصـادی ورزش کاران تدابیـر اساسـی را روی دسـت نگرفتـه 

است.
محمـد ظاهـر اغبـر، بـا توجـه بـه اهمیـت ورزش در وحـدت 
ملـی و گردهـم آوری اقشـار مختلف افغانسـتان در زیر یک چتر 
واحـد، گفت: »حکومت افغانسـتان تاهنوز هم ورزش را دسـت 

می گیـرد.« کم 
رادیویـی«  »لیـگ  بـه  افغانسـتان  المپیـک  ملـی  کمیتـۀ  رییـس 
رادیوآشـنا گفـت کـه اطرافیـان حکومـت اطالعـات درسـت را 
افغانسـتان  اجراییـۀ  رییـس  و  رییس جمهـور  دسـترس  در  بـه 
قـرار نـداده و از سـوی، بـه گفتۀ آقای اغبـر »داکتـر صاحبان در 
گذشـته ورزش کار نبـوده و یـا شـاید آن قـدر ورزش را دوسـت 

نداشـته باشـند کـه در ایـن عرصـه توجـه کننـد.«
آقـای اغبـر می گویـد، در صحبت هـای کـه پیـش از آغـاز کار 
حکومـت وحـدت ملـی با حامـد کـرزی، رییس جمهور پیشـین 
افغانسـتان داشـته، پیشـنهادات الزمـی را بـرای خـود کفا شـدن 
المپیـک و در مجمـوع ورزش افغانسـتان ارایه کـرده، »اما هرگز 

تعهـدات آقـای کرزی جامـۀ عمل نپوشـید.«
ورزش کاران افغانسـتان در رقابت هـای المپیـک جنوب آسـیا در 
هنـد بـا کسـب 3۵ مـدال جایـگاه چهـارم در ردة کشـور های 
اشـتراک کننـده از آن خـود کـرد کـه در آن 7 طـال، 9 نقره و 19 

برونز شـامل اسـت.
تکوانـدوکار  دختـر  سـمیه  افغانسـتانی،  مـدال آوران  میـان  در 
افغانسـتانی بـرای نخسـتین بار توانسـت در رقابت هـای المپیـک 

جنـوب آسـیا مـدال طـال را کسـب کنـد.
آقـای اغبـر بـا یاددهانـی از دسـت آورد های ملـی پوشـان ابـراز 
امیـدواری کـرد کـه ممکـن »ایـن افتخـارات حکومـت داران را 
متوجـۀ اهمیـت ورزش سـاخته و آنان -رییس جمهـور و رییس 

اجراییـه- را حاضـر بـه شـنیدن حرف هـای مـا کنند.«
المپیک 201۶ برازیل

رییـس کمیتـۀ ملی المپیک افغانسـتان می گوید کـه می باید از دو 
سـال پیـش بـرای رقابت هـای المپیـک آماده گی گرفته می شـد، 
امـا بـه گفتۀ او به خاطر »فروپاشـی نظام ورزشـی افغانسـتان« در 
ایـن چند مـدت اخیـر این کـه افغانسـتان بتوانـد »به گونۀ شـاید 
و بایـد« در رقابت هـای ورزشـی شـرکت کند، دشـوار می نماید.
آقـای اغبـر گفت که تـالش می کننـد در عرصه های مشـت زنی، 
ِجـدو و پهلوانـی بـا اسـتفاده از کارت سـفید، در برازیل حضور 
را  آن  توان منـدی  افغانسـتان  ورزش کاران  آن،  غیـر  در  یابنـد، 
ندارنـد تـا پـس از رقابت هـای مقدماتـی فرصـت حضـور در 

المپیـک 201۶ برازیـل را کسـب کننـد.
ظاهـر اغبـر از تمام خانواده ها و ورزش کاران افغانسـتانی سـاکن 
در خـارج از افغانسـتان خواسـت تا اگـر در عرصه های مختلف 
بازی هـای المپیکـی دسترسـی و توان منـدی دارند، با مسـوولین 
کمیتـۀ ملـی المپیـک افغانسـتان در تمـاس شـوند تـا بتواننـد 

به گونـۀ قوی تـر تیم هـای افغانسـتان بـه میـدان بروند.

پنتاگون سالِح عجیب جدیدی
 برای مبارزه با روسیه و چین میسازد

دمشق:

تیم تحقیقات سازمان ملل را 
به رسمیت نمی شناسیم

پارلمان اروپا صادرات سالح 
به عربستان را ممنوع اعالم 

کرد

رییس المپیک:

حکومت ورزش را 
دسِت کم می گیرد

عبداالحد هادف

در پی اعالن مسخره آمیز نتایج انتخابات گوسفندی سال 
پار توسط آقای نورستانی، کسانی آن را جدی گرفته و 

شله اند که چرا دکتور عبدالل به آن پاسخ نمی دهد؟
نیست  قرار  کند؟  نظر  اظهار  یا  و  دهد  پاسخ  باید  چرا  می  گویم  من 
هرکس به ریش و ریشۀ خود بخندد، داکتر عبدالل آن را جدی بگیرد. 
آدم بیکار هر کاری می  کند، به یک مقام مسوول به حجم رییس اجراییه 

نمی زیبد که کار بیکارها را گز و میدان کند.
با  که  بود  این  اخیر  گوسفندی  انتخابات  رسوایی  بعد  ما  بدیهیات  از 
ملغا  را  بود  ماقبل  ملی، هرچه  تجربۀ حکومت وحدت  روی کارآمدن 
دنیا شاهد ماجرا  آمد و  میان  به  کرد و مشروعیت جدیدی در کشور 
چی؟!  ما  گناه  است،  خواب  هنوز  صاحب  نورستانی  این که  و  است 
چرا دکتر عبدالل بهای غفلت او را دهد؟ عقل که نباشد جان در عذاب 
است، -البته جان خود بی عقل-، قرار نیست که جان همه حتا از رییس 

اجراییه بابت بی عقلی یک نفر در عذاب باشد!

كنشکا محجوب

را  تفنگ های شان  سعادت  ستار  و  نورستانی  یوسف 
به سوی ارگ نشانه گرفته اند.

کمیشنران برحال کمسیون های انتخاباتی و در رأس آن 
یوسف نورستانی نهایِت تالش را کرده اند که در حکومت وحدت ملی 

از مصوونیت شغلی برخوردار شوند.
حکومت  در  برای شان  وظیفۀ  فهمیدند،  آن که  از  پس  کمیشنران  این 
و  کننده  تحریک  اقدام  یک  در  نیست،  کار  دستور  در  ملی  وحدت 

نمایشی نتایج انتخابات سال 2014 را در 201۶ اعالن کردند.
خبر تازه آن است که با صدور فرمان تقنینی ریاست جمهوری که زمینه 
برای آغاز کار کمیشنران جدید کمسیون های انتخاباتی مساعد می گردد، 
را  غنی  رییس جمهور  انتخاباتی،  کمیسیون های  شدة  برکنار  کمیشنران 

تهدید به افشای اسناد دست داشتۀ شان کرده اند.
این تهدیدها تازه گی ندارد، قباًل ستار سعادت نیز محمد اشرف غنی را 
تهدید کرده بود که اسنادهای در دست دارد که او را زمین گیر خواهد 

کرد.
عنقریب فرمان جدید تقنینی اصالح نظام انتخاباتی از سوی حکومت 
وحدت ملی صادر خواهد شد، دیده شود که آنان با صدور فرمان جدید 

دست به افشای اسنادهای شان علیه غنی می زنند یا خیر؟
اشرف غنی در نظر دارد تعدادی از این کمیشنران را به وظایفی بگمارد 
تا جلو افشای آن عده از اسنادها و ماجراهای تقلب های انتخاباتی را که 

تا اکنون مردم از آن بی خبراند، گرفته شود.

Hadi Miraan

بر  بوتو  بی نظیر  که  زمانی  ضیاالحق  مرگ  از  پس 
نشست، خبرنگاری  پاکستان  مسند نخست وزیری 
پدرت  از  که  را  چیزی  مهم ترین  که  پرسید  ازش 
گفت  کوتاهی  مکس  از  پس  بی نظیر  است؟  چه  ای،  آموخته 
که مهم ترین چیزی را که از پدرش آموخته است این است که 
واقعیت ها همیشه در حال تغییر اند. امروز سفیر روسیه در کابل، 
به دولت  را  میل کالشنکوف  ده هزار  از کشورش  نمایندگی  به 
استفاده  افغانستان  دشمنان  با  نبرد  در  آن  از  تا  سپرد  افغانستان 
صورت گیرد. سه دهه قبل اما واقعیت چیزی دیگر بود و با رنگ 

و روی دیگر بر پرده های ذهن و قضاوت مردم نشسته بود.
سه دهه قبل دولتی که از روسیه کمک تسلیحاتی دریافت می کرد، 
ملحد خوانده می شد و آنانیکه در برابر آن می جنگیدند، مجاهدین 
خوانده می شدند. در شعله های نبرد مجاهدین و ملحدین هزاران 
در خاک و خون  انسان  میلیونها  آرزومندی خاکستر شدند،  باغ 
خفتند اما کمتر کسی به این باور رسید که مجاهد و ملحد به ساده 
گی می توانند به جای همدیگر بنشینند. آنانیکه واقعیت ها را می 

سازند، به ساده گی می توانند واقعیت ها را تغییر دهند

جمشيد يما اميری

کافی  اندازة  به  گذشته  سال  چند  در  که  فیسبوک 
وقت کاربران خویش را تلف کرده است، اکنون با 
روی دست گرفتن یک برنامۀ تازه، بیشتر از گذشته 
بیشتری را  وقت مان را خواهد گرفت و هزینه ها و فرصت های 

خواهد ربود. 
را  آن  حالتی  هر  در  و  داشتیم  را  الیک  گزینۀ  تنها  گذشته  در 
به  کاربران  اکنون  اما  می کردیم!  مسوولیت  رفع  و  می فشاردیم 
 Love. Wow. Sad. جای الیک کردن گزینه های دیگری چون
به  آن ها دست  میان  از  می توانند  و  می کنند  مشاهده  را   Angry

انتخاب بزنند.
گزینه های متعدد معلوم نیست که چه رابطه هایی را شکل دهد و 

چه دوستی هایی را برهم می زند! 

فيـسبـوک نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: رسک کارته آریانا کوچه سوم 
دست چپ

بلخی، وزیر آموزش و  پرورش  اسدالل حنیف 
با انتقاد از مدیران پیشین این وزارت می گوید به 
دلیل شتاب زده گی و بی توجهی آن ها، 2۵ میلیون 
جلد کتاب آموزشی مکتب ها با اشتباه های امالیی 

و انشایی چاپ شده اند.
آقای بلخی که روز پنج شنبه در جمع مسؤوالن 
ریاست آموزش و پرورش بلخ صحبت می کرد، 
این وزارت آمد، قرارداد  به  او  گفت، زمانی که 
یک  و  هندی  شرکت  دو  با  کتاب ها  این  چاپ 
فرصت  آن ها  و  بود  شده  بسته  ویتنامی  شرکت 

نداشتند این کتاب ها را ویرایش کنند.
بلخی می گوید، مسؤوالن پیشین وزارت معارف 
پول های هنگفتی را برای چاپ کتاب هایی که پر 

از اشتباه اند، هزینه کرده اند.
به  از چاپ شدن نزدیک  وزیر معارف هم چنان 
۵0 میلیون کتاب آموزشی در سال روان میالدی 
این  چاپ  هزینۀ  که  می افزاید  و  می دهد  خبر 

کتاب ها به 2۵ میلیون دالر می رسد.
او می گوید که وزارت معارف تالش می کند این 
چاپ  اشتباه  داشتن  بدون  جدید  کتاب های  بار 

شوند و کار روی ویرایش آن جریان دارد.
وجود اشتباه های فاحش در کتاب های آموزشی 
گذشته  در  کتاب ها،  این  بودن  غیرمعیاری  و 

انتقادهای زیادی را به همراه داشته است.
در  باری  پیشین  معارف  وزیر  وردک،  فاروق 
از  کسی  اگر  که  بود  گفته  نماینده گان  مجلس 

از  او  یافت،  اشتباه  درسی  کتاب های  »جلد« 
سمتش کنار می رود. اما او تنها بر جلد کتاب های 
آموزشی چنین شرطی گذاشته بود و داخل این 

کتاب ها پر از اشتباه های امالیی و انشایی است.
نبود ظرفیت

بلخی می گوید که پول در وزارت معارف زیاد 
است؛ اما ظرفیتی برای مصرف درست این پول ها 
وجود نداشته است. به گفتۀ او، از حدود ۵۵.7 

میلیون دالری که در گذشته به این وزارت کمک 
شده بود، به دلیل نبود ظرفیت، تنها 19 میلیون آن 

به مصرف رسیده است.
آقای بلخی هم چنان می گوید که این وزارت در 
نظر دارد طرح های توسعه یی آموزش و پرورش 
و  کند  منتقل  امن  جاهای  به  ناامن  مناطق  از  را 
این چیزی است که شهروندان کشور در ده سال 

گذشته همواره خواهان آن بوده اند.

پس از بسته شدن مرز مقدونیه بر روی پناهجویان 
به  یونان  در  پریشان حال  آواره  هزاران  افغانستان، 
سر می برند. تنها رقم اندکی از اتباع سوریه و عراق 
اجازه ورود به خاک مقدونیه را دارند. در عین حال 
هزاران پناهجوی دیگر روزانه وارد یونان می شوند.
رسانه های محلی یونان از گشایش اردوگاه تازه در 
دیاواتا در نزدیکی شهر تسلیونیکی خبر می دهند. 
صبح دیروز صدها پناهجوی دیگر به قصد گذشتن 

از مرز مقدونیه از این محل به راه افتادند.
عراقی  و  سوریایی  پناهجوی  هزار  سه  به  نزدیک 
در منطقه سرحدی میان یونان و مقدونیه انتظار می  
به  اما  این مرز  ادامه بدهند.  به سفر خود  تا  کشند 
تکرار موقتًا بسته می شود. مثال دیروز قبل از ظهر 

تنها چند صد نفر موفق به عبور از آن شدند.
از هفته گذشته که مرز مقدونیه بر روی پناهجویان 
آنان  از  زیادی  تعداد  گردید،  مسدود  افغانستان 
دوباره به کشور یونان انتقال یافتند. این پناهجویان 

با  اند،  رسیده  پیره  شهر  به  حاضر  حال  در  که 
کشور  این  شمال  به  رفتن  برای  پولیس  ممانعت 

روبرو شده اند.
پارک  در  افغانستانی  پناهجویان  بی شمار  تعداد 
ویکتوریا در شهر آتن تجمع کرده اند. در حقیقت 
و  قاچاقبران  برای  زنی  چانه  مراکز  از  یکی  این 
مرز  شدن  بسته  با  رود.  می  شمار  به  پناهجویان 
قاچاقبران  بازار  افغان  پناهجویان  روی  بر  مقدونیه 
انتقال  بدل  آنان در  بیشتر گرفته است. حاال  رونق 
سه  اروپا  شمال  به  دیگر  مسیرهای  از  پناهجویان 
هزار یورو مطالبه می کنند که این راه می تواند از 

طریق آلبانیا به سوی ایتالیا باشد.
در  کشاورزان  تظاهرات  را  ماجرا  از  دیگر  بخش 
شهر الریسا تشکیل می دهد. اتوبوس های حامل 
پناهجویان که از مرز مقدونیه بازگشتند در این شهر 

با موانع ایجاد شده بر روی جاده روبرو شدند.
از چند هفته بدینسو دهقانان در اعتراض به برنامه 

بازنشستگان  در خصوص  یونان  دولت  اصالحاتی 
دست به راه پیمایی زده اند. تظاهرات آنان در کنار 
چالش های دیگر بر مشکالت پناهجویان نیز افزوده 

است.
پولیس این منطقه در این مورد می گوید: »از اداره 
اینجا  به  از محلی  ها  که بس  یافتم  پولیس دستور 
می آیند، جایی که در حال حاضر مشکالت وجود 
دارد. پس از آن پناهجویان به سفر خود ادامه می 

توانند.«
بالقان  تصمیم کشورهای  از  یونان  در همین حال، 
شدیداً انتقاد کرده است. اتریش و برخی کشورهای 
ادامه سفر  اند که  بالقان تصمیم گرفته  دیگر مسیر 
خود  سفیر  حتی  یونان  کنند.  محدود  را  مهاجران 
یونان  وزیر خارجه  است.  فراخوانده  اتریش  از  را 
برای  دهی  مشوره  را  سفیرش  فراخوانی  از  هدف 
اجتناب از تیره شدن روابط دوستانه میان یونان و 

اتریش بیان نموده است.
پیش از این یووانس موزاالس، معاون وزارت امور 
مهاجرین یونان نیز هشدار داده بود که در صورت 
دوام این حالت کشورش مانع اجرای تصمیم های 

اتحادیه اروپا خواهد شد.
او گفت: »یونان هرگز نمی پذیرد که تبدیل به لبنان 
اروپا گردد. ما نمی خواهیم محل انبار افراد گردیم، 
حتی اگر تعهد کمک های بشری نیز برای ما داده 

شود.«
این گفته ها در حالی مطرح می شوند که روزانه 
جزایر لیسبوس، خیوس و کوس یونان گواه سرازیر 

شدن حدود سه هزار آواره در روز اند.

 25  میلیون کتاب با اغالط انشایی 
و امالیی چاپ شده است

وضعیت ناهنجار پناهجویان افغانستان در مرز مقدونیه و یونان

شرکت اپل: 
هک کردن اطالعات آیفون ها را 

مشکل تر خواهیم کرد

شرکت اپل گفته است که هک کردن اطالعات آیفون ها را سخت تر از 
آن چیزی که فعال هست می کند.

بنابر گزارش واشنگتن پست شرکت اپل در حال کار بر روی الگوریتم 
امنیتی به کار برده شده در آیفون ها هست تا هک کردن این گوشی ها 

را حتی برای دولت  امریکا نیز مشکل تر سازد.
 این گفته در حالی مطرح می شود که چندی قبل یک محکمه فدرال 
»سان  در  که  را  فردی  آیفون  که  بود  خواسته  اپل  شرکت  از  امریکا 
برناردینو« طی یک تیراندازی 14 نفر را به قتل رسانده بود  رمزگشایی 
کند. اما اپل از این کار سر باز زد و آن را نقض حریم شخصی و حقوق 

مشتریانش خواند.
امریکا )اف بی آی( معتقد است که اطالعات مهمی در  پولیس فدرال 
این گوشی موبایل موجود است که احتمال دارد در ردیابی تروریستان 

به آنها کمک کند.
زاکربرگ  مارک  مانند  تکنالوجی  دنیای  در  مطرح  افراد  از  بسیاری 
بنیانگذار فیسبوک از این تصمیم اپل حمایت کردند. اما دونالد ترامپ 
نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا از اپل انتقاد کرد و گفت 

جان شهروندان امریکا از حریم شخصی افراد مهم تر است.
پولیس  کرده  ارایه  امریکا  سارنوالی  که  اسنادی  اساس  بر  همچنین 
اف بی آی تا به حال از اپل خواسته که 13 موبایل آیفون دیگر را نیز 

رمزگشایی کند.
کارشناسان معتقدند که هدف اصلی شرکت اپل از کار روی الگوریتم 
دوسیه  در  اف بی آی  پولیس  اگر  که  است  دلیل  این  به  جدید  امنیتی 
فعلی پیروز شود برای هک کردن آیفون های آینده مجبور باشد چرخه 

دیگری از مراحل قضایی را طی نماید.
تیم کوک مدیر عامل شرکت اپل در زمان معرفی آخرین سیستم عامل 
آیفون )آی  او  اس 9( گفته بود که این سیستم عامل امنیت بسیار باالیی 

دارد که حتی اپل نیز قادر به رمزگشایی اطالعات آن نمی باشد.
این  بازاریابی  استراتژی های  از  اپل  باالی محصوالت  امنیت  بر  تاکید 

شرکت دانسته   می شود.

 ده ها نفر از مخالفان مسلح
 در والیت فاریاب  بازداشت شدند

منابع دولتی می گویند در عملیات نیروهای ارت در منطقه خشت پل، در 
از مخالفان مسلح  نفر  »ده ها«  فاریاب   ولسوالی خواجه سبزپوش والیت 

دولت بازداشت یا تسلیم شده اند.
فرماندهی این عملیات را جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول، بر عهده 

دارد.
رضا رضایی، یکی از سخنگویان ارتش ملی افغانستان در والیت فاریاب، 
روز جمعه گفت که در این عملیات 1۵ نفر از مخالفان مسلح بازداشت 
شدند و 3۵ نفر دیگر از آنها که در محاصره نیروهای دولتی قرار گرفته 

بودند، خود را تسلیم این نیروها کردند.
به گفته آقای رضایی بیشتر از 20 مخالف مسلح دیگر نیز در نتیجه حمالت 
هوایی نیروهای دولتی کشته شده اند. او همچنین گفت که در این عملیات 
سه قرارگاه گروه طالبان نابود شده که این گروه یکی از این قرارگاه ها را 

به عنوان زندان استفاده می کردند.
گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند.

عملیات در ولسوالی خواجه سبزپوش پس از آن به راه افتاده که طالبان 
شهر  به  فاریاب  مرکز  میمنه،  شاهراه  اخیر،  هفته های  در  بار  چندین 

مزارشریف را مسدود کردند و شماری از مسافران را با خود بردند.
مقام های امنیتی می گویند افراد این گروه، شب گذشته نیز چند مسافر را در 

این مسیر به اسارت گرفتند و دونفر از آنها را تیرباران کردند.


	Button 2: 
	Button 3: 


