
دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور امریــکا 
کلینــت لورنــس و متیــو گولســتین دو نظامــی 
ــان  ــل غیرنظامی ــه قت ــی را کــه متهــم ب امریکای

ــرد. ــو ک ــد را عف ــتان بودن در افغانس
ــه  ــت ک ــه اس ــی گفت ــفید در خبرنامه ی کاخ س
ــی  ــن دو نظام ــو ای ــان عف ــپ فرم ــای ترام آق

ــت. ــرده اس ــا ک ــی را امض امریکای
ــده  ــم ش ــال 2013 مته ــس در س ــت لورن کلن
بــود کــه فرمــان شــلیک بــه غیرنظامیــان ســوار 
بــر موترســایکل در والیــت کندهار افغانســتان 
را بــه زیردســتانش صــادر کــرده اســت. او در 
ــال  ــه 19 س ــد و ب ــناخته ش ــرم ش دادگاه مج

حبــس محکــوم شــده بــود.
ــک  ــام کشــتن ی ــه اته ــز ب ــو گولســتین نی میتی
غیرنظامــی در افغانســتان کــه بــه بــاور او 
ماین ســاز طالبــان بــود بــه دادگاه معرفــی 
شــده بــود و قــرار بــود ســال آینــده دادگاه اش 

ــود. ــزار ش برگ
دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا در 
ــرد  ــام ک ــادی اع ــال روان می ــی س ــاه م م
ــه  ــان امریکایــی متهــم ب کــه می خواهــد نظامی
ــو  ــم جنگــی در افغانســتان را عف انجــام جرای

ــد. کن

کمیسـیون انتخابـات دبیرخانـۀ این کمیسـیون را 
موظف کـرده تا فهرسـت کارمنـدان متخلف این 
کمیسـیون را بـه کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی 

کند. معرفـی 
فیصله نامـۀ  در  دیـروز  انتخابـات  کمیسـیون 
شـمارۀ 10۷ خـود، دبیرخانـۀ ایـن کمیسـیون را 
موظـف کرده اسـت کـه فهرسـت تمـام کارکنان 
انتخاباتـی را کـه در جریـان برگـزاری انتخابـات 
ریاسـت جمهوری تخطـی و تخلف کـرده اند، تا 
روز سـه شـنبه به کمیسـیون شـکایات انتخاباتی 

کند. معرفـی 
در ایـن فیصله نامـه آمـده اسـت: افـرادی کـه بـه 
اتهـام تخطـی و تخلـف بـه کمیسـیون رسـیدگی 
بـه شـکایات انتخاباتـی معرفـی می شـوند، نباید 
در رونـد بازشـماری و تفتیش آرا حضور داشـته 

شند با
محـل  رییسـان  فیصله نامـه،  ایـن  براسـاس 
فـورم  ُمهـر  و  امضـا  مسـوول  کـه  انتخاباتـی 
بـدون  نامـزدان  آرای  درست نوشـتن  و  نتایـج 
قلم خوردهگـی در فـورم نتایـج مربـوط  انـد، اما 

وظایف شـان را بـه درسـتی انجـام نداده انـد، آمر 
و مأمـور ولسـوالی، مدیـر مرکـز، رییـس محل و 
کارکنـان ثبت معلومـات بایومتریک رأی دهندگان 
کـه رونـد رأی دهی بـدون بایومتریک در محات 
رأی دهی شـان صـورت گرفته اسـت، از کارمندان 

متخلـف حسـاب شـده اند.
ایـن  در  انتخابـات  کمیسـیون  رهبـری  اعضـای 
ولسـوالی،  مأموریـن  و  آمریـن  خـود  تصمیـم 
مدیـر مرکـز، رییـس محـل و کارمنـد بایومتریک 
کـه ماشـین بایومتریـک یـا کارت حافظـه مربوط 
بـه محـل رأی دهی شـان مفقـود شـده و بـه دفتر 
مرکـزی مواصلـت نکـرده، یـا مـواد انتخاباتی از 
نزدشـان بـا اسـتفاده از زور اخذ شـده و گزارش 
نـداده باشـند و در آرای منـدرج فورم هـای نتایج 
بایومتریـک  دسـتگاه های  منـدرج  معلومـات  و 
وجـود  تفـاوت  مربوط شـان  رأی دهـی  محـل 
داشـته باشـد نیـز از جملـه کارمنـدان متخلف به 

می آینـد. حسـاب 
والیتـی  دفاتـر  رییسـان  فیصله نامـه  ایـن  در 
و  تخلفـات  تخطی هـا،  گـزارش  کـه  کمیسـیون 
جرایـم انتخاباتـی در سـاحه مسـوولیت شـان را 
ارایـه نکـرده و یـا در ارایـه بـه موقـع ان تعلـل 
کرده انـد نیـز در تخطی هـا و تخلفـات انتخاباتـی 
دخیـل  اند و به کمیسـیون رسـیدگی به شـکایات 

می شـوند. معرفـی  انتخاباتـی 
کمیسـیون انتخابات در حالـی از معرفی کارمندان 
بـه  رسـیدهگی  کمیسـیون  بـه  خـود  مختلـف 
شـکایات انتخاباتـی خبـر داده کـه نتایـج ابتدایی 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـرای دومین بـار بـه 
تعویـق افتـاده و نیـز روند بازشـماری آرا متوقف 

است. شـده 

یـک عضو پیشـین مجلـس نماینـده  گان 
تبادلـه نشـدن سـه عضـو گـروه  دلیـل 
طالبان با دو اسـتاد دانشـگاه امریکایی را 
عقب نشـینی طالبـان از این قضیـه عنوان 

می کنـد.
جعفـر مهـدوی عضـو پیشـین مجلـس 
روزنامـۀ  بـا  در گفت وگـو  نماینـده  گان 
دولـت  »زمانی کـه  می گویـد:  مانـدگار 

افغانسـتان اعـام کـرد کـه سـه عضـو 
شـبکۀ  می شـود،  آزاد  حقانـی  شـبکۀ 
حقانـی و سـایر اعضای گـروه  طالبان به 
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه آزادی سـه تن 

کافـی نیسـت«.
آزادی  بـود  »ممکـن  کـرد:  تاکیـد  او 
سـه تـن کـه از یـک خانـواده هسـتند، 
اختافاتـی را در میـان گـروه طالبـان بـه 
میـان بیـاورد؛ بنابرایـن طالبـان تصمیـم 
گرفتنـد کـه از ایـن موضع عقب نشـینی 
کـرده و بـه خواسـت قبلـی خـود یعنـی 
آزادی 82 زندانـی و سـه عضـو شـبکۀ 

حقانـی تاکیـد کننـد«.
او خاطـر نشـان کـرد: بیـش از ده هـزار 
فرماندهـان بسـیار مهـم طالبـان در بنـد 
حکومـت افغانسـتان اسـت و آزادی این 
سـه تن در بدل آزادی دو اسـتاد دانشگاه 
کـه شـخصیت های بسـیار مهم هسـتند، 
شـاید در نـزد طالبـان کافـی نیسـت و 

آنـان تصمیم گرفتنـد...   ادامه صفحه 6
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یـونامـا بی طـرف نیست رؤیـای بی پایـاِن 
صلـح با طالبـان
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 بـه نظر می رسـد که جا گرفتـِن حلقۀ خاصی 
از گذشـته در دفتـر یونامـا و تقویـِت آن طـِی 
ایـن سـال ها سـبب شـده که ایـن دفتر بیشـتر 
بـه عنـواِن یک دفتـر سیاسـِی نزدیـک به یک 
تیـِم خـاص ظهـور کنـد و جایـگاهِ البی کننده 
بـه آن تیـم را، بـه جـای دفتـر سـازمان ملـل، 

کسـب کند.
 این مسـأله از آن جا ناشـی می شـود که بیشتر 

را  کابـل  در  یونامـا  دفتـر  محلـِی  کارمنـدان 
کسـانی تشـکیل می دهنـد کـه متعلـق بـه یک 
قـومِ خـاص انـد و این افـراد همیشـه به جای 
این کـه بـه ُکل کشـور فکـر کننـد، بـه یـک 
حلقـۀ خاص بـا چاشـنی قومیت می اندیشـند 
و نقـِش کانـی در مهندسـی افـکار کارمنداِن 
اصلـِی دفتـر یونامـا و سـوق دادِن آنـان بـه 

تصامیـم اشـتباه بـازی می کننـد...

یکعضوپیشینمجلسنمایندهگان:
طالبان خواهان رهایی 82 زندانی اند

یوناما در تعییِن کارمندان محلی اش »توازن قومی« را مراعات کند
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کارمندان متخلف کمیسیون انتخابات 
به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی می شوند

ترامپ دو سرباز امریکایی متهم به قتل غیرنظامیان در افغانستان را عفو کرد

ناجیهنوری

موالناعبداهلل:

یـوناما در انتخـابات 
قانونی و مسلکی عمل نمی کند
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ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان  شــورای  اخیــراً 
ــا،  ــر یونام ــاِت دفت ــی اقدام ــه برخ ــش ب ــتان، در واکن افغانس
ــه آن نهــاد فرســتاده و در آن خواســتار وضاحــِت  نامه یــی را ب
ــات شــده  ــور انتخاب ــه در ام ــورد مداخل ــم در م ــاد مه ــن نه ای
ــی  ــه احمدول ــی ک ــه توییت ــخ ب ــا در پاس ــر یونام ــت. دفت اس
ــزدان  ــورای نام ــۀ ش ــا نشــر نام ــر ب ــه آدرِس آن دفت مســعود ب
داشــت، بــه او و بــه شــورای نامــزدان، از بی طرفــِی 100 
ــت. در  ــان داده اس ــات اطمین ــالۀ انتخاب ــا در مس ــِد یونام درص
توییــِت یونامــا آمــده کــه هیــچ چینلــی از طــرِف کــدام تکــِت 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــر یونام ــا دفت ــی ب انتخابات
ــِن  ــه قرای ــرده ک ــه ک ــخی ارای ــن پاس ــی چنی ــا در حال  یونام
مداخلــۀ ایــن نهــاد در کارِ انتخابــات مشــهود اســت؛ چنان کــه 
ــه  ــاز گفت ــم دولت س ــِی تی ــت انتخابات ــو تک ــک عض ــًا ی قب
بــود کــه ایــن تیــم بــا کانال هایــی در یونامــا ارتبــاط دارد و از 
ــق می خوهــد کــه شــبهۀ شکســتاندِن قفــل مرکــز  ــن طری همی
ــه  ــازد. ب ــوع س ــات را مرف ــیون انتخاب ــمارِش آرای کمیس ش
همین گونــه، بحــث نامــۀ دفتــر یونامــا بــه کمیســیون انتخابــات 

ــداهلل. ــا عب ــنر موالن در خصــوص کار کمیش
مســالۀ  در  بی طرفــی اش  از  یونامــا  اکنــون  این کــه  امــا   
ــات اطمینــان می دهــد، نشــان از ایــن دارد کــه آن دفتــر  انتخاب

ــت.  ــرده اس ــأله را درک ک ــیِت مس حساس
طــرف قــرار گرفتــِن یونامــا در مســالۀ انتخابــاِت افغانســتان بــا 
ارســال ایــن نامــه، باعــث اعتــراِض بســیاری از مــردم نســبت به 
ــاِی  ــان در صفحه ه ــاد و درِج اعتراض های ش ــن نه ــرد ای کارک
یونامــا در فضــای مجــازی از جملــه فیســبوک و توییتــر شــد. 
ــدند و  ــذف ش ــا ح ــن اعتراض ه ــاده گی، ای ــیار س ــه بس ــا ب ام
تنهــا دیدگاه هایــی باقــی ماندنــد کــه تأییدکننــدۀ نامــۀ ارســالِی 
یونامــا بودنــد و در ایــن هواخواهــی نیــز صدالبتــه احساســاِت 
قومــی مــوج مــی زد. ایــن رویکــرد، نشــانۀ آلوده گــِی یونامــا بــه 
ــات  ــورِ انتخاب ــتان در مح ــی در افغانس ــِج قوم ــاِی رای رقابت ه
اســت کــه در آن اوالً کفایــِت کمیســیون انتخابــات بــه چالــش 
ــه  ــک ب ــا )کم ــزرِگ یونام ــالِت ب ــًا رس ــود، ثانی ــیده می ش کش
صلــح پایــدار( بــه فراموشــی مــی رود و ثالثــًا حــِق آزادی بیـــان 
ــِر ســازمان ملــل، خــط می خــورد.  توســط ایــن نهــادِ زیــر اث

 ایــن البتــه بــارِ اول نیســت کــه یونامــا در معــرِض یــک چنیــن 
ــا ســوال  ــگاهِ آن در افغانســتان ب ــرد و جای ــرار می گی اتهامــی ق
مواجــه می گــردد. در انتخابات هــای گذشــته نیــز دفتــر یونامــا 
بخشــی از مشــکِل انتخابــات شــناخته شــده بــود و بــه همیــن 
دلیــل ایــن ســوال مطــرح اســت کــه چــرا دفتــر ســازمان ملــل 
در افغانســتان بــه ایــن پیمانــه در مســایِل انتخابــات افغانســتان 
ــزار در دســِت تیــِم حاکــم  ــه عنــوان یــک اب فــرو می افتــد و ب

ــود؟ ــتفاده می ش اس
 بــه نظــر می رســد کــه جــا گرفتــِن حلقــۀ خاصــی از گذشــته 
در دفتــر یونامــا و تقویــِت آن طــِی ایــن ســال ها ســبب شــده 
کــه ایــن دفتــر بیشــتر بــه عنــواِن یــک دفتــر سیاســِی نزدیــک 
بــه یــک تیــِم خــاص ظهــور کنــد و جایــگاهِ البی کننــده بــه آن 

تیــم را، بــه جــای دفتــر ســازمان ملــل، کســب کنــد.
ــدان  ــه بیشــتر کارمن ــا ناشــی می شــود ک ــن مســأله از آن ج  ای
ــد  ــکیل می دهن ــانی تش ــل را کس ــا در کاب ــر یونام ــِی دفت محل
ــراد همیشــه  ــن اف ــد و ای ــومِ خــاص ان ــه یــک ق کــه متعلــق ب
ــۀ  ــک حلق ــه ی ــد، ب ــر کنن ــور فک ــه ُکل کش ــه ب ــای این ک به ج
ــی در  ــِش کان ــند و نق ــت می اندیش ــنی قومی ــا چاش خــاص ب
مهندســی افــکار کارمنــداِن اصلــِی دفتــر یونامــا و ســوق دادِن 

ــد.  ــازی می کنن ــتباه ب ــم اش ــه تصامی ــان ب آن
البتــه ایــن تنهــا دفتــر یونامــا در کابــل نیســت کــه توســط یــک 
حلقــۀ خــاِص قومــی و یــا افــرادی بــه متعلــق بــه یــک طــرزِ 
دیــِد خــاص اشــغال شــده، بلکــه ســایر نهـــادهای بین المللــی 
فعــال در افغانســتان نیــز شــکارِ چنیــن وضعیتــی شــده اند. حــال 
ــا  ــا ب ــی، تنه ــای بین الملل ــن نهاده ــِت ای ــار و صاب ــه وق آن ک
ــه رشــد  ــِی افغانســتان و کمــک ب ــای قوم ــدن از قضای دور مان

ــدرن حفــظ می شــود.  بنیـــادهای دموکراتیــک و ُم
ــه  ــز این ک ــت ُج ــی نیس ــری، چاره ی ــن ام ــق چنی ــرای تحق ب
ــات و  ــۀ اطاع ــا ارای ــه ب ــرادی ک ــاری اف ــن برکن ــا ضم یونام
ــه بازی هــای انتخاباتــی  مشــوره هاِی نادرســت ایــن نهـــاد را ب
ــل  ــی اش در کاب ــداِن محل ــِت کارمن ــیوۀ فعالی ــوق داده؛ ش س
ــداِن  ــررِ کارمن ــن و تق ــد، در تعیی ــرار ده ــی ق ــورد بازبین را م
افغانســتانی در ایــن دفتــر تــوازِن قومــی را مراعــات نمایــد و از 
این پــس از شــکل گیری شــبکه ها و کانال هــاِی قوم محــور 
بــا هوشــیاری کامــل جلوگیــری کنــد. مســلمًا این گونــه، 
جایــگاه و موقعیــِت دفتــر یونامــا بــه عنــوان یــک نهــاد بااعتبــار 

ــود.  ــاده می ش اع

یوناما در تعییِن کارمندان محلی اش
 »توازن قومی« را مراعات کند

پیشــیِن  فرمانــده  پتریــوس  دیویــد 
در  افغانســتان،  در  ناتــو  نیروهــای 
در  به تازه گــی  کــه  مقالــه  یــک 
ــته  ــده، نوش ــر ش ــت منتش واشنگتن پس
ــا  ــان رابطــۀ خــود را ب ــه طالب اســت ک
ــد و ایــن گــروه  ــان نداده ان القاعــده پای
منتظــر اســت کــه پــس از بیــرون 
شــدِن آخریــن ســرباز خارجــی از 
ــور را  ــن کش ــت ای ــتان، حکوم افغانس
بــه زور نظامــی ســقوط دهــد. بــه گفتــۀ 
ــای  ــه گفت وگوه ــوس، ب ــرال پتری جن
ــن  ــرا ای ــد بســت؛ زی ــد امی ــح نبای صل
نخواهنــد  نتیجه بخــش  گفت وگوهــا 

ــود.  ب
ــی از  ــاِن یک ــه از زب ــخنان ک ــن س ای
امریکایــی  نظامیــاِن  برجســته ترین 
بــا  نبــرد  تجربــۀ  ســال ها  کــه 
ایــن  در  را  تروریســتی  گروه هــای 
کــه  می دهــد  نشــان  دارد،  کشــور 
ــده و  ــان، القاع ــۀ طالب ــتن معادل شکس
ــی  ــاده و معمولی ی ــۀ س ــتان معادل پاکس
به آســانی  را  آن  بتــوان  نیســت کــه 
بــه  را  طالبــان  و  گسســت  هــم  از 
عنــوان یــک جریــان سیاســی وارد 
ــرد. 9  ــتان ک ــدۀ افغانس ــِت آین حکوم
زلمــی  پی هــِم  گفت وگوهــای  مــاه 
ــکا در  ــاِص امری ــدۀ خ ــل زاد نماین خلی
امــور صلــِح افغانســتان و بعــد توقــِف 
عــدم  از  نشــان  ایــن گفت وگوهــا، 
سیاســِی  حــل  بــرای  طالبــان  ارادۀ 
مســالۀ افغانســتان دارد. ایــن وضعیــت 
ــد ناشــی از دو موضــوع باشــد  می توان

ــد.  ــط دارن ــر رب ــا یکدیگ ــه ب ک
ــه  ــان ب ــه: طالب موضــوِع نخســت این ک
تنهایــی قــادر بــه تصمیم گیــری در 
مــورد آینــدۀ خــود نیســتند و فقــط بــه 
ــای  ــزار در گفت وگوه ــک اب ــوان ی عن
گفتــه  می کننــد.  شــرکت  صلــح 
اخیــر،  ماه هــای  در  کــه  می شــود 
میــان  شــدیدی  اختاف نظرهــاِی 
اعضــای ارشــِد ایــن گــروه بــروز 
ــای  ــاس گفته ه ــر اس ــت. ب ــرده اس ک
برخــی منابــع، بــرادر امیــر خــان متقــی 
اعضــای برجســتۀ هیــات  از  یکــی 
گفت وگوکننــدۀ طالبــان در قطــر، در 
ــل  ــت. دلی ــده اس ــی ش ــتان زندان پاکس
ــه  ــه گفت ــه ک ــدِن او آن گون ــی ش زندان
از  ســری  اطاعــاِت  درز  می شــود، 
ــکا در  ــا امری ــح ب ــای صل گفت وگوه
قطــر بــوده اســت. می گوینــد کــه 
بــرادر آقــای متقــی مســایل ســرِی 

گفت وگوهــای میــان امریــکا و طالبــان 
را در اختیــار برخــی از ســازمان های 
ــن  ــت. ای ــی داده اس ــرار م ــتانی ق پاکس
ــت،  ــت اس ــد درس ــه ح ــا چ ــر ت خب
ــی  ــد؛ ول ــزی نمی دان ــی چی ــوز کس هن
مــوردِ زندانی شــدِن بــرادر آقــای متقــی 
تأییــد شــده اســت. پرســش اصلــی در 
ــن  ــی ای ــای متق ــرادر آق زندانی شــدِن ب
می توانــد باشــد کــه او ایــن اطاعــات 
می ســاخته  شــریک  کی هــا  بــا  را 
ــا  ــتان ت ــون آی آس آی پاکس اســت؟ چ
ــان  ــده، در جری ــنیده ش ــه ش ــی ک جای
گفت وگوهــای صلــح قــرار داشــته 
اســت. در همیــن حــال گفتــه می شــود 
ــا  ــتانکزی و م ــاس اس ــان عب ــه می ک
شــدیدی  اختاف هــای  نیــز  بــرادر 
ــح وجــود  ــر ســِر گفت وگوهــای صل ب
ــود  ــر دو خ ــه ه ــرد ک ــن دو ف دارد. ای
را از ســراِن گــروه طالبــان معرفــی 
ــرِی  ــگاه رهب ــِر جای ــر س ــد، ب می کنن
بــا یکدیگــر  گفت وگوهــای صلــح 

ــد.  ــدا کرده ان ــر پی ــاف نظ اخت
موضــوِع دوم امــا ایــن بــوده می توانــد 
ــای  ــا گروه ه ــی ب ــان در تبان ــه طالب ک
تروریســـتِی دیگــر مثــل القاعــده واقعــًا 
جنــگ  مشــکل  کــه  نمی خواهنــد 
گفت وگــو و  راهِ  از  را  افغانســتان  در 
ــۀ  ــه بهان مذاکــره حــل کننـــد. آن هــا ب
می خواهنــد  صلــح  گفت وگوهــای 
کــه در ســطح جهانــی حضــور داشــته 
امریکایی هــا  این کــه  یــا  و  باشــند 
ــتان  ــه از افغانس ــازند ک ــد س را متقاع
ــدون  ــان ب ــا خودش ــوند؛ ام ــرون ش بی
ــۀ  ــدمِ ادام ــرای ع ــی ب ــه ضمانت این ک
نبــرد بدهنــد، دوبــاره جنــِگ خــود را با 
رفتــن نظامیــان خارجــی از ســر بگیرند. 
ــان  ایــن احتمــال وجــود دارد کــه طالب
ــد  ــح بخواهن ــرات صل ــۀ مذاک ــه بهان ب
ــان  ــدف اصلی ش ــه ه ــود را ب ــه خ ک
افغانســتان  حکومــت  ســقوط  کــه 

ــازند.  ــک س ــت، نزدی اس
افغانســتان  گزارش هایــی از سراســر 
نشــان  کــه  می شــوند  دریافــت 
ــده  ــتی القاع ــبکۀ تروریس ــد ش می دهن
کشــور  والیت هــای  از  بســیاری  در 
ــه ســربازگیری  ــا شــده و ب ــاره احی دوب
موثــق  منابــع  اســت.  کــرده  آغــاز 
ــرات جنگــی  ــه بیشــتر نف ــد ک می گوین
ــبکۀ  ــه ش ــتن ب ــال پیوس ــان در ح طالب
القاعــده اســتند. پــس بــه ایــن صــورت 
ــکا  ــا امری ــان ب ــری طالب ــر رهب ــا اگ حت

کنــد،  امضــا  را  صلــح  توافق نامــۀ 
بــاز ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
طالبــان جنــِگ خــود را در پوشــش 
ادامــه  القاعــده  مثــل  گروه هایــی 
دهنــد. بــا ایــن وضعیــت، انتظــار 
صلــح از گفت وگوهــای امریــکا بــا 
طالبــان و یــا طالبــان بــا حکومــت 
ــث  ــوده و عب ــاری بیه ــتان، انتظ افغانس
ــرادی  ــر اف ــا اگ ــه نظــر می رســد. حت ب
ــا  ــِل صده ــه قات ــی ک ــس حقان ــل ان مث
شــهروند بی گنــاه افغانســتان اســت، 
ــع  ــوند، در موض ــا ش ــا ره از زندان ه
ــری  ــن تغیی ــان کمتری ــردِ طالب و عملک
ــک  ــه ی ــد. چنان ک ــد ش ــا نخواه رونم
انــس  رهایــی  اعــام  از  پــس  روز 
ــید  ــظ رش ــی خــان و حاف ــی، مال حقات
ــا  ــل ب ــواده در کاب ــا خان ــری، ده ه عم
ــم نشســتند.  ــه مات انفجــار انتحـــاری ب
ایــن انفجــار را کــدام گــروه انجــام داد؛ 
طالبــان؟ القاعــده؟ و یــا داعــش؟ هیــچ 
معلــوم نیســت و در عیــن حــال هیــچ 
معلــوم نیســت کــه فــرِق ایــن گروه هــا 
بــا یکدیگــر در چیســت؛ طالبــان از 
ــه در  ــده چگون ــد؟ القاع ــا آمده ان کج
افغانســتان پیـــدا شــد و از همــه جالــب 
ــر این کــه داعــش در افغانســتان چــه  ت

اهدافــی را دنبــال می کنــد؟
ــردان  ــه دولت م ــد ک ــر می رس ــه نظ  ب
نیــز  افغانســتان  سیاســت گراِن  و 
در  وضعیــت  از  اطاعــی  چنــدان 
ــه  ــل از این ک ــا قب ــد. آن ه کشــور ندارن
ــن  ــا چنی ــح ب ــای صل وارد گفت وگوه
الزم  حداقــل  شــوند،  گروه هایــی 
ــا  ــن گروه ه ــه هاِی ای ــه ریش ــت ک اس
کاِن  اهــداف  بــا  و  بشناســند  را 
ــان  ــد. طالب ــنایی حاصــل کنن ــا آش آن ه
ــب  ــا فری ــه ب ــد ک ــق ش ــرانجام موف س
و نیرنــگ بــه بهانــۀ گفت وگوهــای 
صلــح تــا حــدود زیــادی از خــود 
ــن  ــه یُم ــم ب ــد. آن ه ــی کن قباحت زدای
ــینان و  ــِت ارگ نش ــت های نادرس سیاس
ــن  ــتان. ای ــی افغانس ــدان بین الملل متح
ــد از  ــه بع ــز وجــود دارد ک ــال نی احتم
ــه  ــت ب ــان، نوب ــی از طالب قباحت زدای
گروه هایــی مثــل القاعــده و داعــش 
برســد کــه از آن هــا نیــز بــه بهانــۀ پایان 
قباحت زدایــی  افغانســتان  در  جنــگ 
شــود و بــه عنــوان گروه هــای سیاســی 
ــد. خــدا از  ــی بپیوندن ــه جامعــۀ جهان ب

آن روز نجــات دهــد!

رؤیـای بی پایـاِن 
صلـح با طالبـان

گزارش هایی از 
سراسِر افغانستان 
نشان می دهند که 
شبکۀ تروریستی 
القاعده در بسیاری 
از والیت های کشور 
دوباره احیا شده و 
به سربازگیری آغاز 
کرده است. منابع 
موثق می گویند که 
بیشتر نفراِت جنگی 
طالبان در حاِل 
پیوستن به شبکۀ 
القاعده استند. پس 
به این صورت حتا 
اگر رهبری طالبان 
با امریکا توافق نامۀ 
صلح را امضا کند، 
باز این احتمال وجود 
دارد که طالبان جنِگ 
خود را در پوشِش 
گروه هایی مثل 
القاعده ادامه دهند. با 
این وضعیت، انتظار 
صلح از گفت وگوهای 
امریکا با طالبان و 
یا طالبان با حکومت 
افغانستان، انتظاری 
بیهوده و عبث به نظر 
می رسد

احمـدعمران
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مسـووالن در نهادهـای مدنـی و کمیتۀ مصونیـت خبرنگاران 
افغانسـتان می گوینـد کـه دفتـر یوناما خـاف کارشـیوه های 
و  سیاسـی  رویکـرد  و  می کنـد  عمـل  خـود  شـدۀ  تعیـن 
طـرف داری از یـک تیم سیاسـی انتخاباتـی را در پیش  گرفته 

ست.  ا
مسـووالن در مجمتـع مدنـی و کمیتـۀ مصونیـت خبرنـگان 
افغانسـتان در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوینـد که 
حـذف نظـرات کاربران شـبکه های اجتماعی و بـاک کردن 
آنـان در حسـاب توییتـر دفتـر معاونت سـازمان ملـل متحد 
)یونامـا(، خـاف ارزش هـای آزادی بیـان و آزادی فکـر و 

است.  اندیشـه 
آنـان همچنـان ایـن نهـاد را به بررسـی عملکـردش در چند 
سـال گذشـته دعوت می کننـد و تأکید دارند تـا گرداننده گان 
صفحات رسـانه های اجتماعـی دفتر یوناما از طرف سـازمان 

ملـل متحـد مورد بـاز پرس قـرار گیرند. 
ایـن درحالـی اسـت کـه هفتـۀ گذشـته پـس از آن کـه دفتر 
بررسـی  انتخابـات خواهـان  کمیسـیون  از  نامـۀ  در  یونامـا 
جزییـات مشـاجرۀ لفظـی که ادعا می شـود میان دو کمیشـنر 
کمیسـیون انتخابـات اتفـاق افتـاده اسـت شـد، شـماری از 
کاربـران رسـانه های اجتماعـی در واکنش به ایـن نامه یوناما 
را بـه حمایـت سیاسـی از یـک تیـم انتخاباتی متهـم کردند. 
در همیـن حـال، موالنا عبداهلل، کمیشـنر کمیسـیون انتخابات 
دیـروز در یـک نشسـت خبـری گفـت کـه امیدوار اسـت تا 
دفتـر معاونـت سـازمان ملل متحـد در افغانسـتان یـا یوناما، 
در رابطـه بـه نامه یی که کمیسـیون انتخابات فرسـتاده اسـت 

جزییات بیشـتر ارایـه کنند.
امـا شـماری ادعـا می کننـد، زمانـی کـه نظـرات اعتراضی و 
انتقـادی  پـای حسـاب توییتـر دفتـر معاونـت سـازمان ملل 
متحـد گذاشـته انـد، از طـرف گرداننـده گان ایـن صفحـات 

نظراتشـان حـذف و خودشـان بـاک شـده اند. 
کلیـم اهلل همسـخن، در صفحۀ فیسـبوکش  نگاشـته اسـت که 
مـن بـه انگلیسـی نوشـتم: گروهـی از کارمنـدان قوم گـرا و 
تـاش آ ن هـا برای طبیعی سـازی تقلب در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری، یونامـا را در میـان مردم بی اعتبار سـاخته اسـت. 

باک شـدم!

حمله به آزادی بیان
صدیـق اهلل توحیـدی، عضـو کمیتـۀ مصونیـت خبرنـگاران و 
معـاون پیشـین کمیسـیون اصاحـات انتخاباتـی، در رابطـه 
بـه نامه یـی کـه از طـرف دفتـر معاونت سـازمان ملـل متحد 
بـه کمیسـیون انتخابـات فرسـتاده شـده اسـت، در گفت وگو 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: این نامـه نشـانۀ جانب داری 
دفتـر معاونـت سـازمان ملل متحـد در انتخابات اسـت؛ زیرا 
متـن نوشـته شـده در ایـن نامـه افتـرا گونه اسـت و برخورد 
دو کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات در حـد نبـود تـا یونامـا به 

آن اعتراض داشـته باشـد. 
انتخابـات  کمیسـیون  نامـۀ  کـه  افـزود  توحیـدی  آقـای 

واکنش هـای کاربـران رسـانه های اجتماعی به دنبال داشـت، 
امـا زمانـی شـماری از کاربـران رسـانه های اجتماعـی پـای 
اسـتاتوس/ نوشـته های دفتـر یونامـا نظـر می دهنـد، از طرف 
حضـور  نمایان گـر  کـه  می شـوند  بـاک  آن  گرداننـده گان 
حلقاتـی در دفتـر یونامـا اسـت کـه دسـت بـه خطـا کاری 
می زننـد. بـه گفتۀ آقـای توحیدی: دفتـر یونامـا در تعامات 

سیاسـی افغانسـتان یـک طـرف  قـرار  گرفتـه اسـت.
او گفـت کـه بـاک کـردن شـهروندان بـه دلیل اعتـراض از 
طـرف نهـادی کـه حمایـت کننـدۀ آزادی بیان اسـت، نشـان 
»خفـه  سـازی« و »حملـه بـه آزادی بیـان« تلقـی می گـردد و 
دفتـر یونامـا بایـد در ایـن مـورد پاسـخ ارایـه کنـد، درغیـر 
صـورت ایـن کار یونامـا بی پروایـی در برابـر آزادی بیـان 

می گـردد.   تلقـی 
مـادۀ 19 اعامیـه جهانـی حقـوق بشـر و کنوانسـیون حقوق 
مدنـی و سیاسـی، همچنـان مـادۀ 34 قانـون اساسـی کشـور 
بـه آزاد بیـان و آزادی فکـر و اندیشـه تأکیـد دارد. این عضو 
کمیتـۀ مصونیـت خبرنگاران افغانسـتان تأکید می کند: سـلب 
آزادی بیـان از طـرف دفتـر معاونـت سـازمان ملـل متحد، نه 
تنهـا کـه پذیرفتنـی نیسـت؛ بلکـه قابل بررسـی اسـت؛ زیرا 
افغانسـتان عضـو سـازمان ملـل متحد اسـت و شـهروندانش 
ایـن حـق را دارنـد کـه تـا از کارکـرد ایـن نهـاد در کشـور 
پرسـان کننـد و ایـن داد خواهـی تا شـورای امنیت سـازمان 
ملـل متحـد کشـانیده شـود؛ زیرا سـازمان ملل متحـد پس از 
سـال 2001 بـه عنوان شـریک افغانسـتان، نقش برجسـتۀ در 
رونـد سیاسـی و عمرانـی این کشـور داشـته اسـت و بیشـتر 
نهـاد  ایـن  کمک هـای سـازمان ملـل متحـد، در همـکاری 

صـورت گرفته اسـت. 
آقـای توحیـدی افـزود کـه اتهـام حمایـت دفتـر یونامـا از 
یـک تیم مشـخص آسـیب بزرگی بـه حیثیت این نهـاد وارد 
می کنـد و سـبب نگرانـی شـهروندان می گـردد؛ زیـرا مـردم 
بـه بی طرفـی یونامـا میـان دولـت و گروه هـای تروریسـتی 
بـاور دارنـد، امـا زمانـی که ایـن نهاد نتوانـد در داخـل نظام 
بی طرفـی خـود را حفـظ کنـد، کارکـرد ایـن نهـاد بایـد از 

2001 تـا 2019 مـورد بررسـی قـرار گیـرد.
آقـای توحیـدی همچنان گفت کـه در انتخابات سـال 2009 
کمیسـیون  رسـانه های  کمیتـۀ  رییـس  عنـوان  بـه  مـن  کـه 
کاآیـدی،  طـرف داری  و  مداخلـه  شـاهد  بـودم،  انتخابـات 
نماینـدۀ خـاص پیشـین سرمنشـی سـازمان ملـل متحـد در 
امـور انتخابـات بـه نفـع یـک تیـم بـودم و در سـال 2019 
ظاهـراً ایـن رویکـرد از طـرف یونامـا تکـرار خواهـد شـد.  

خالف ورزی 
یونامـا بـه طـرف خـود در انتخابـات تأکیـد کـرده اسـت و 
در یـک خبرنامه یـی روز جمعـه گفتـه اسـت کـه بـه عنـوان 
بخـش از ماموریت محولـه اش از جانب شـورای امنیت ملل 
متحـد و بـر مبنـای تقاضـای مسـووالن افغانسـتان، یوناما از 
نهادهـای انتخاباتی افغانسـتان و اجرات شـان جهت مدیریت 

انتخابـات بـا اعتبـار حمایـت می نماید.
همچنـان در ایـن خبرنامـه گفتـه شـده اسـت کـه رییـس 
یونامـا بـه تاریـخ 10 نوامبـر بـه رییـس کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات نامه یـی فرسـتاد و خواهـان توجـه وی بـه نگرانی 
ایـن ماموریـت دربـاره حادثه یـی شـد کـه در آن رفتـار یک 
کمیشـنر کمیسـیون مسـتقل انتخابات نا مناسـب دانسته شده 
و در تناقض با قانون انتخابات افغانسـتان قرار داشـته اسـت. 
ایـن نامـه از کمیسـیون انتخابـات خواسـته اسـت تـا بـرای 
رسـیده گی بـه ایـن موضـوع اقداماتـی را روی دسـت گیرد. 
امـا مسـووالن در مجتمـع مدنـی افغانسـتان می گوینـد کـه 
بررسـی اتفـاق میـان دو کمیشـنر کار دفتـر معاونت سـازمان 

ملـل متحد نیسـت. 
عزیـز رفیعی، رییـس مجتمع مدنـی افغانسـتان در گفت وگو 
روشـن  بایـد  یونامـا  کـه  می گویـد  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا 
سـازد کـه آیـا در کارشـیوه اش اعتـراض بـه موضوعـات به 
ایـن کوچکـی وجـود دارد یـا نـه؛ زیرا در 18 سـال گذشـته 
اتفاقـات بـه مراتـب بزرگتر از این اتفاق وجود داشـته اسـت 

کـه یونامـا هیـچ واکنشـی نشـان نداده اسـت. 
مـردم  تمـام  »وقتـی جنـرال طاقـت  افـزود:  رفیعـی  آقـای 
افغانسـتان را در یـک بحـث تلویزونـی بـه اهانـت گرفـت، 
چـرا یونامـا واکنش نداشـت؟ نماینده گان مجلـس بزرگترین 
اهانـت بـه مـردم افغانسـتان داشـتند، چـرا یونـام عکس العل 
نشـان نداد؟ زمانی شـهروندان هزاره در جلریز مورد شـلیک 
قـرار گرفتنـد، چـرا کوچک تریـن موقـف نداشـت؟ یونامـا 
بایـد بـه ایـن پرشـس ها پاسـخ دهد که آیـا ایـن موضوعات 
کارشـیوۀ اصلـی یونامـا وجـود دارد؟ چـرا بـه کشـتار 35 
عضـو دو خانـواده در حمـات طالبـان و حمـات هوایـی 
امریکایی هـا کـه در خاج کشـته شـدند، موقـف نگرفت؟«.
او گفـت کـه تمـام رویکردهـا در افغانسـتان سیاسـی شـده 
اسـت حتـا موضوعـات حقـوق بشـری، آزاد سـازی انـس 
حقانـی کـه یـک بحـث حقـوق بشـری اسـت، بـه تفاهـم 
سیاسـی کشـانیده می شـود و یونامـا، کمیسـیون حقوق بشـر 

و سـایر نهادهـای بین المللـی موقف نشـان نمی دهنـد و این 
ایـن یعنـی عدالـت در افغانسـتان بـه بازیچـه تبدیـل شـده 

 . ست ا
او گفـت کـه در حالـی کـه همـۀ اتفاقـات فـوق جدی تـر 
از برخـورد دو کمیشـنری اسـت کـه تـا هنـوز بـه صـورت 
درسـت روشـن نیسـت که آیـا این برخـورد صـورت گرفته 
یـا نـی؛ افـزود: فرسـتادن نامـه و بررسـی موضـوع برخورد 
دو کمیشـنر از طـرف یوناما خاف نورم و پالیسـی سـازمان 
ملـل متحـد/ UN اسـت و ایـن نهـاد بایـد ثابـت سـازد که 
بررسـی ایـن موضوعـات در کارشـیوۀ یوناما اسـت یـا خیر؛ 
چـون در برخـی موقع حسـاس یونامـا خاموش بوده اسـت. 
آقـای رفیعـی می گویـد که یوناما در گذشـته  یعنـی در زمان 
عدالـت انتقالـی نیـز بی طـرف  نبـوده اسـت و ایـن نهـاد در 
آن زمـان خـاف ارزش هـای حقـوق بشـری به طـرف داری 
کسـانی عملکـرد کـه بـاوری بـه موضوعـات حقوق بشـری 

نداشتند. 
آقـای نجفـی زاد، افـزود که »سـازمان ملـل متحد بـا کاربران 
توییتـر بـر سـر بی طرفـی در انتخابـات درافتـاده و منتقـدان 
زیـادی را بـاک می کـرده، سـازمانی کـه سـنگ بنای آزادی 

بیـان را گذاشـته اکنـون آزادی بیـان را بـا سـنگ می زنـد«. 
»یونامـا  می گویـد:  مدنـی  فعـال  اوروزی  فتـاح  همچنـان، 
هـم در افغانسـتان قومـی و تیمی شـده اسـت. یوناما شـدیدا 
طـرف دار اشـرف غنی اسـت و به صـورت »بی شـرمانه«  و در 
مغایـرت بـا موازین سـازمان ملل متحـد به نفع اشـرف غنی 

در بحـران انتخاباتـی افغانسـتان مداخلـه می کننـد«.
گفتنی اسـت که شـورای نامزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 
نیـز در نامه یـی خواهـان توضیحـات مسـووالن دفتـر یوناما 
مبنـی بـه اتفاقـات اخیـر شـده بودنـد که اعضـای ایـن دفتر 
هیـچ جنـاح  از  یونامـا  اسـت،  گفتـه  بـه شـورا  پاسـخ  در 
سیاسـی حمایـت نمی کنـد و خـود را متعهـد بـه حمایت از 

می دانـد. انتخاباتـی  کمیسـیون های 

آگاهان:

 یـونامـا بی طـرف نیست
ابوبکرصدیق

موالنـا محمـد عبـداهلل، کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات 
کـه چنـدی پیش از سـوی دفتـر یونامـا در کابل متهم 
بـه توهیـن بـه مذهب و قـوم یـک کارمند دیگـر این 
کار  در  یونامـا  کـه  بـود، می گویـد  کمیسـیون شـده 
کمیسـیون انتخابـات »بی طـرف« نیسـت و »قانونی« و 

»مسـلکی« عمـل نمی کنـد.
یـک  در  عقـرب   25 شـنبه،  دیـروز  عبـداهلل  آقـای 
نشسـت خبـری بـار دیگر گفت کـه خواهان بررسـی 
»همه جانبـه«، »بی طرفانـه و جـدی« اتهام هـا بـه خـود 
آنچـه  کـه  کـرد  تأکیـد  نشسـت  ایـن  در  او  اسـت. 
یونامـا در مـورد او گفتـه اسـت، »افتـرا«، »کـذب« و 

»پروپاگنـدا« اسـت و واقعیـت نـدارد.
موالنـا عبـداهلل از نماینده گـی سـازمان ملـل در کابـل 
خواسـت اگـر در مـورد اتهام هـا بـه خـودش سـند و 
شـواهدی در اختیـار دارد، آن را بـه نهادهای عدلی و 
قضایـی، دادگاه عالـی، کمیسـیون انتخابـات و یـا هم 
بـه رسـانه ها بدهـد تـا بـه گفتـۀ او، مـردم حقیقت را 
بداننـد. او اضافـه کـرد کـه اگـر دفتـر یونامـا سـند و 
افـرادی را کـه در  شـاهد ارایـه نمی کنـد، »عجالتـًا« 
اتهام زنـی »کـذب« و »دروغ« بـه او دخیـل بوده انـد را 

نـام بگیـرد و بـه مـردم معرفـی کند.
ایـن  در  سـخنانش  از  بخشـی  در  عبـداهلل  موالنـا 
نشسـت گفـت کـه اسـناد و شـواهد کافـی به دسـت 
دارد کـه نشـان می دهـد، دفتـر »UNDP« و »یـوس« 
و اداره هـای زیـر مجموعـه مرتکـب تخلـف و عـدم 
شـفافیت در عملکردهای شـان شـده اند. او افـزود کـه 
سـندهایش را بـا ضمایـم، یادداشـت ها و شـواهد بـه 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد و دفتر سرمنشـی 

ایـن سـازمان می فرسـتد.
موالنـا عبـداهلل از دفتـر یونامـا در کابـل خواسـت تـا 
در روشـنایی قانـون و بـه صـورت مسـلکی و قانونی 
عمـل و رفتـار کنـد. بـه گفتـۀ آقـای عبـداهلل، دفتـر 
یونامـا از اظهارات و اعمال سیاسـی یی که اسـتقالیت 
کمیسـیون انتخابـات را زیر پرسـش می بـرد، بپرهیزد.  
آقـای عبـداهلل در ایـن نشسـت بیـان کـرد کـه افـراد 
گمراه کننـده در یونامـا و کمیسـیون انتخابـات حضور 
ایـن سـازمان و  اسـتقالیت و بی طرفـی  دارنـد کـه 

انتخابـات افغانسـتان را زیـر پرسـش می برنـد.
آقـای عبداهلل می گوید که خاموشـی کمیشـنران یوناما 
کمیسـیون  همـکار  بین المللـی  کمیشـنر  دو  به ویـژه 

انتخابـات در مـورد رونـد بازشـماری آرا کـه رونـد 
غیرقانونی اسـت، پرسـش برانگیز اسـت. این کمیشـنر 
بیـان کـرد کـه روزهاسـت در  انتخابـات  کمیسـیون 
و  لوایـح  خـاف  »مسـایلی  انتخابـات  کمیسـیون 
طرزالعمل هـای« کمیسـیون جریـان دارد کـه در ایـن 
زمینـه اسـناد هم وجـود دارد، اما کمیشـنران یوناما در 

همـۀ ایـن مسـایل خاموشـی اختیـار کـرده اسـت.
موالنـا عبـداهلل اظهـار داشـت کـه مأموریـت یونامـا 
سـند  یـک  بربنیـاد  آن  زیرمجموعـه  نهادهـای  و 
به نـام »سـند پـروژه« واضـح شـده کـه وظیفـۀ یونامـا 
قانونـی،  مسـلکی،  مالـی،  تخنیکـی،  مشـوره دهی 
امـا  اسـت،  غیـره  و  جنـدر  ظرفیـت،  بلندبـردن 
از سـوی مشـاوران  انتخابـات  مشـکات کمیسـیون 
یونامـا »انعکاس داده نشـده و اگر شـده هم به شـکل 
وارونـه و غلـط« بـوده اسـت. او از یوناما خواسـت تا 
»سـند پـروژه« را رعایـت کنـد. او گفـت کـه بربنیـاد 
مفـاد »سـند پـروژه«، قانـون کمیسـیون انتخابـات از 
یونامـا گزارش گیـر اسـت و یونامـا بایـد پـس از این 

بـه کمیشـنران گـزارش کارشـان را بدهـد.
رونـد  کمک کننـدۀ  کشـورهای  از  عبـداهلل  موالنـا 

 »UNDP« ،انتخابات افغانسـتان خواسـت تا از یوناما
کمیسـیون  در  کارکردشـان  مـورد  در   »UNS« و 
انتخابـات بپرسـد کـه تـا کنـون بـرای شـفافیت روند 
انتخابـات افغانسـتان چـه کـرده انـد. آقـای عبـداهلل 
از  امـا  نیسـت،  ماجراجویـی  خواهـان  کـه  گفـت 
کمک کننـده گان رونـد انتخابات افغانسـتان می خواهد 
تـا از کمیسـیون انتخابـات جداً بپرسـد که چـرا نتایج 

ابتدایـی را در زمـان معیـن آن اعـام نکـرد.
ایـن کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات دفتـر نماینده گـی 
بـه »سانسـور  افغانسـتان را متهـم  سـازمان ملـل در 
انتقـادات مـردم« کـرد و گفـت کـه صفحه هـای ایـن 
انتقـادی  دیدگاه هـای  فیسـبوک،  و  توییتـر  در  نهـاد 
مـردم و کاربرانـی را کـه از آنان پرسـش های سـخت 
می کننـد، حـذف و بـاک می کنـد. موالنا عبـداهلل این 
کارِ یونامـا را در مخالفـت بـا مـادۀ 11 حقوق بشـر و 
کنفوانسـیون های ضمیمه یـی اعامیـه حقـوق بشـر و 
در ضدیـت بـا قانـون اساسـی و قوانیـن زیرمجموعۀ 

قانـون اساسـی افغانسـتان خواند.

موالناعبداهلل:
یـوناما در انتخـابات »قانـونی« و »مسـلکی« عمـل نمـی کند

روحاهللبهزاد
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ریچـارد  از  آمریکایـی۷  سیاسـت ورزی  در  سـوءظن  سـبک 
هافسـتدر مطالعـه ای جامـع و مانـع دربـارۀ نظریـۀ توطئـه در 
وادی سیاسـت اسـت. تحلیل هافسـتدر که ابتـدا در قالب یک 
جسـتار در سـال 19۶4 در مجلـۀ هارپـرز منتشـر شـد، نشـان 
داد ذهنیتـی کـه به واسـطۀ شـک های بدبینانـه شـکل گرفتـه 
بـود چگونـه نه تنهـا خـوراک هـواداران بَـری گلدواتـر )نامزد 
راسـت گرای حـزب جمهوری خواه بـرای ریاسـت جمهوری( 
را تأمیـن می کـرد، بلکـه هیزمـی بـود در خدمـت آتشـی کـه 
سـایر جریان هـا در طیف هـای تندروتـر راسـت آمریکایـی به 
پـا کـرده بودنـد. جسـتار هافسـتدر کـه به حـق و انصـاف از 
آن تقدیـر شـده اسـت، حـاوی بینش هایـی حیاتـی اسـت که 
امـروز هـم در تحلیـل وادی سیاسـت ورزی بـه کار می آینـد. 
امـا ایـن بینش هـا درعین حـال بـرای لیبرال هـا هـم بـه همیـن 
میـزان صادق انـد، چـرا کـه در بیـن ایـن جماعـت هـم بـاور 
بـه سـازمان دهی مخفیانـۀ تحـوالت سیاسـی اخیـر در اروپا و 
ایـاالت متحـده رایج شـده اسـت. رییس جمهور اسـبق جیمی 
کارتـر در مـاه ژوئـن امسـال صراحتـًا گفت ترامپ بـا مداخلۀ 
روسـیه در انتخابـات 201۶ برنـده شـده اسـت. در بریتانیا هم 
کسـانی از جملـه بـن بردشـاو )نماینـدۀ پارلمـان( و کارول 
کـدواالدر )روزنامه نـگار آبـزرور( ادعاهـای کمابیش مشـابهی 
دربـارۀ همه پرسـی برکسـیت مطـرح کرده انـد. بیجـا نیسـت 
کـه بگوییـم لیبرال هـا در تـاش بـرای تبییـن دگردیسـی های 
سیاسـی چنـد سـال گذشـته، حداکثـر توفیقشـان در حد طرح 

ایـن جنـس نظریه هـا بوده اسـت.
صدالبتـه ایـن نظریه هـا بهره ای هـم از حقیقت بُرده اند. کسـی 
کـه ذره ای روسـیۀ والدیمیـر پوتیـن را بشناسـد می توانـد در 
ایـن امـر تردیـد جـدی داشـته باشـد کـه روسـیه سـعی کرده 
اسـت در وادی سیاسـت غربی هـا مداخلـه کنـد. بـر اسـاس 
شـواهد قاطـع، پیوندهایـی میـان روسـیه و احـزاب راسـت 
افراطـی اروپایی وجـود دارد، از جمله قـرار و َمدارهای تأمین 
مالـی، و نشـانه هایی در دسـت اسـت مبنـی بـر آنکـه روسـیه 
از رسـانه های اجتماعـی بـرای هدف گیـری رأی دهنـدگان بـه 
ترامـپ و خـروج انگلسـتان از اتحادیـۀ اروپـا اسـتفاده کـرده 
اسـت. دولـت روسـیه یکـی از پیشـتازان در عرصـۀ توسـعۀ 
ولـی  اسـت.  بـوده  اطاعاتـی  و  ارتباطـی  جنگ افزارهـای 
هیچ یـک از مداخـات روسـیه، چـه منفرد و چـه در مجموع، 
پایـه نمی رسـند کـه نشـان دهنـد روسـیه تحـوالت  بـه آن 
فاحـش اخیـر را مهندسـی کـرده اسـت. دامنه، عمـق و تداوم 
بی اعتمـادی عمومـی بـه سـرآمدان لیبـرال و حاکم بـر جامعه 
واقعـًا عظیم تـر از آن اسـت کـه چنیـن روایت هایـی معتبـر 

. شند با
ایـن بی اعتمـادی بـا اطاعـات گمراه کننـده در جنـگ عـراق 
آغـاز شـد، بـا بحـران مالـی جهانـی افزایـش یافـت، و بـا 
تکـرار متوالـی »پـروژۀ تـرس« در جنـگ اطاع رسـانی حـول 
پیـش روی  اروپـا،  در  اوج رسـید.  بـه  برکسـیت  همه پُرسـی 
مـداوم احـزاب پوپولیسـت در کشـورهای مختلـف از جملـه 
ایتالیـا و مجارسـتان، بازتـاب بی اعتمـادی بـه نخبـگان لیبـرال 
گذاشـته  کنـار  نخبـگان  ایـن  مـوارد،  ایـن  همـۀ  در  اسـت. 
شـدند چـون از فیصلـه دادن بـه بحرانـی کـه بـه نظـر مـردم 
دسـت پُخت خودشـان بـود ناتـوان بودند. رسـیدن نظـام مالی 
تـا مرز فروپاشـی کامـل و مشـکات مزمن مهاجـرت همگی 
دسـت  بـه دسـت هـم دادند تـا اعتبـار جریـان میانۀ لیبـرال را 
نابـود کننـد. چنیـن ُرخدادهایـی با تیشـه زدن به ریشـۀ اقتدار 

چـــــــــــرا 
لیبرال ها طرفدار 

نظریۀ توطئه شده اند؟

و مرجعیّـت ایـن طیـف سیاسـی، چنـان آسـیبی بـه آن ها 
وارد آورده انـد کـه از دسـت هیـچ مداخلـه ای از بیـرون 
برنمی آمـد. ولـی می شـود شـرط بسـت کـه کثیـری از 
لیبرال هـا کمـاکان بـاور داشـته باشـند انحـال آن نظـم 
بـود، دسـت پُخت  ابـدی  ایشـان  بـاور  بـه  سیاسـی کـه 
را  آن هـا  هیچ چیـز  اسـت.  بیرونـی  قـوای  دسیسـه های 
متقاعـد نخواهـد کرد که به دسـت خودشـان ُمهـر »باطل 
شـد« بـر شناسنامه شـان زده انـد. دیویـد کامرون، با شـور 
ابلهانـه ای کـه نوعـًا در ایـن جماعت دیده می شـود، گفته 
اسـت که برکسـیت نتیجـۀ »پوپولیسـم« بود. نیـک کلگ، 
شـریک او در دولـت ائتافـی سـال های 2010 تـا 2015، 
گویـا با او هم نظر اسـت. انـگار هیچ یـک از آن دو به این 
پوپولیسـتی  کـه عکس العمل هـای  نمی اندیشـد  احتمـال 

شـاید مولـود سیاسـت های خودشـان بـوده اسـت.
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه نظریـۀ توطئـه بـرای لیبرال ها 
مسـئولیت  از  را  آن هـا  توطئـه  نظریـۀ  اسـت.  جـذاب 
تبرئـه می کنـد.  بـه وجـود آمـده اسـت  مشـکاتی کـه 
یـک دهـه سیاسـت های ریاضتی، بـا حمایـت لیبرال های 
و  عمومـی  خدمـات  کاهـش  بـه  جناح هـا،  تمامـی 
زیرسـاخت ها منجـر شـد کـه بـه بخـش عمـدۀ جمعیت 
بریتانیـا ضربـه زد. همچنیـن لیبرال هـای تمامـی جناح هـا 
مـرّوج مهاجـرت در مقیـاس کان بوده انـد. هرکـس کـه 
می گفـت ایـن رونـد در کنـار مزایایـش هزینه هایـی نیـز 
به ویـژه بـرای کارگـران فقیـر دارد، برچسـب نژادپرسـت 
می خـورد و تقبیـح می شـد. اوج گیـری حـزب اسـتقال 
قابـل  نتیجـۀ  برکسـیت،  حـزب  سـپس  و  انگلسـتان 
پیش بینـی ایـن قضایـا بـود. پوپولیسـم سـاخته و پرداختۀ 
ذهـن یـک طبقـۀ سیاسـی لیبرال اسـت کـه تقصیـر افول 
خـود را بـه گـردن حماقت رأی دهنـدگان می انـدازد. اگر 
طبـق ادعـای والدیمیـر پوتیـن ایـدۀ لیبـرال جـان باختـه 
اسـت، ایـن لیبرال هـا بوده انـد کـه در مقـامِ نوچه هـای 

بـه کار شـده اند و آن را کشـته اند. بی فکـر او دسـت 

مطمئنـًا لیبرال هـا دسـت رد بـه سـینۀ هر ایـده ای خواهند 
زد کـه مدعی شـود خودشـان سقوطشـان را رقـم زده اند. 
بـوده  ایـن  اگـر هـم قصـوری داشـته اند،  بـه خیالشـان 
کـه بـه قـدر کافـی لیبـرال نبوده انـد. در نظرشـان، آنچـه 
ناکامی هـای لیبرالیسـم را التیـام می دهد لیبرالیسـِم بیشـتر 
اسـت. اگـر بخواهند خاف این بیاندیشـند، بایـد بپذیرند 
کـه دیدشـان بـه سیاسـت ورزی از بیـخ و بُـن مخـدوش 
بـوده اسـت. مگـر می شـود خردمندتریـن طبقـۀ نخبگان 
کـه  توصیفـی  همـان  )یعنـی  تاریـخ  طـول  در  حاکـم 
لیبرال هـا از خودشـان دارنـد( دنیای پیرامونشـان را درک 
نکننـد؟ لیبرال هـا، مثـل همـان بومی پرسـتانی کـه هـدف 
کـه  می یابنـد  تسـا  بـاور  ایـن  بـا  لیبرال هاینـد،  حملـۀ 
نیروهـای خارجـی دسـت اندرکار برانـدازی جوامعشـان 

شـده اند.

•••
همقطـاران روزگار لیونـز اعتقاد داشـتند اوباش خراب کارِ 
ضدشـوروی بودند که دسـتاوردهای تماشـایی کمونیسـم 
شـوروی را از بیـن می بُردنـد. به همین منـوال، لیبرال های 
امـروزی هـم مایلنـد چنیـن بیاندیشـند کـه قدرت هـای 

خارجـی مداخله گـر و چهره هـای پرافاده ای

مسـیر  در  ترامـپ(  سـابق  )مشـاور  بنـون  اسـتیو  مثـل 
آن هـا  کرده انـد.  خرابـکاری  غـرب  دائمـی  پیشـرفت 
چشـم  بازارمحـور  سـرمایه داری  عمیـق  مشـکات  بـر 
شـیّادی های  نتیجـۀ  را  عمومـی  نارضایتـی  و  می بندنـد، 
موذیانـه می داننـد، نـه پیامـد پیش بینی پذیِر یـک اقتصاد و 

ناکارآمـد. نظـام سیاسـی 
اکنـون کـه بخـش  بزرگـی از مـردم بـه نخبـگان لیبـرال 
تصـور  مفتـون  نیـز  لیبرال هـا  خـود  و  مظنون انـد 
عصـر  بـه  مـا  شـده اند،  تـار  و  تیـره  نقشـه چینی های 
ذهنیـت  شـده ایم.  وارد  توطئه َمـدار  تفکـر  از  جدیـدی 
بدبیـن فقـط به سیاسـت ورزی محـدود نمی شـود. جنبش 
نظـرات  نیـز  اقلیـم  تغییـر  منکـران  و  ضدواکسیناسـیون 
از  جماعتـی  فریـب کارِی  را  محکـم  و  مبنـادار  علمـی 
ذی نفعـان مـوذی می شـمارند. در همین راسـتا، جایی هم 
کـه توطئـه ای در کار نیسـت تصـور توطئه مـی رود. اینکه 
سیاسـت مداران برجسـته و نیروهای پلیـس ادعای موهوم 
وجـود حلقـه ای از سـرآمدان بچه بـاز در وست مینسـتر را 
معتبـر شـمردند، اتفـاق معنـادار و مهمـی افتاد: ایـن اتهام 
نه تنهـا زندگـی افـرادی را ویـران کـرد کـه به غلـط متهم 
شـده بودنـد، بلکـه از گسـترش ذهنیتی حکایـت می کرد 
کـه مثـل ایام قـرون وسـطی دنبـال یافتن ساحره هاسـت.
فکـر  اصلـی  خـط  از  کـه  دانشـگاهیانی  اذیـت  و  آزار 
غالـب در زمینـۀ مثـًا نژاد، جنسـیت و امپریالیسـم فاصله 
می گیرند، به درسـتی برچسـب »نفـی آزادی بیان« خورده 
و تقبیـح شـده اسـت. ولـی از یـک منظـر بنیادین تـر، این 
آزار و اذیـت همانـا تاشـی اسـت بـرای ریشـه کنی شـر: 
شناسـایی، تنبیـه و نفرین آن جرایمی در سـاحت اندیشـه 
کـه گمان می شـود سـاختارهای سـرکوب را بنـا می کنند. 
قسـمت طنـز و پُرکنایۀ ماجرا هـم آنکه لیبرال هـای تند و 
تیـز غالبـًا رهبـری این تفتیـش عقایـد را بر عهـده دارند.
سـخت می تـوان پایانـی بـرای ایـن عصـر تصـور کـرد. 
بدبینـی و سـوءظن اختـال روانـی آن هایـی نیسـت کـه 
عقـل از کفشـان رفتـه اسـت، بلکـه ایـن وضعیـت ذهنی 
گریبان گیـر آن کسـانی می شـود کـه جـز عقـل چیـزی 
برایشـان نمانـده اسـت. سـوءظن غالبـًا اعتراضـی اسـت 
بـه بی اهمیـت بـودن خویـش: اگـر احسـاس کنـی آزار 
و اذیـت می شـوی بهتـر از آن اسـت کـه احسـاس کنـی 
نادیـده ات می گیرنـد. سـوءظن، در نقـش یـک سـازوکار 
تدافعـی روانـی، ذهـن وامانـده ای را نشـان می دهـد کـه 
خیـاالت کـج و معـوج خویـش را بـر دنیایـی غامـض 
در  نیسـتند.  رازهایـش گشـودنی  کـه  فرافکنـی می کنـد 
ایـام تحـوالت عظیـم سیاسـی، شـّک بدبینانـه می توانـد 
بـه یک بیمـاری ُمسـری تبدیل شـود. بهتریـن مصداقش، 
اوج گیـری ادبیـات پروتکل ها در یکـی از احزاب تاریخی 

بریتانیا اسـت. شـاید بشـود گفت که پـروژۀ کوربیـن اکنون 
شکسـت خـورده اسـت، اما ایـن حقیقت کـه او در آسـتانۀ 
صعـود بـه بلندتریـن قلـۀ سیاسـی حـزب کارگر بود نشـانۀ 
آن اسـت کـه جوامـع لیبـرال می تواننـد بـا چـه شـتابی بـه 
وادی سیاسـت ورزی مبتنـی بـر نفرت و توهم سـقوط کنند.
خطـر جـدی آن اسـت کـه فناوری هـای جدیـد می تواننـد 
شـّک مزمـن را مثـل شـیوه ای عقایـی از زندگـی جلـوه 
دهنـد. ویدئوهـای دیپ فیـک8 کـه بـا اسـتفاده از هـوش 
مصنوعـی تصاویـر اشـخاص واقعـی را در وضعیت هـای 
جعلـی خلـق می کننـد محیـط رسـانه ای را از آنچـه هسـت 
فناوری هـای  از  گسـترده  اسـتفادۀ  می کننـد.  خیانت بارتـر 
واقعیـت مجـازی و واقعیـت افـزوده می توانـد مـرز میـان 
دنیاهـای واقعـی و خیالـی را چنـان مبهـم کنـد کـه دیگـر 
مـرزی نمانـد. یکـی دیگـر از پارادوکس های عمیق تـر زمانۀ 
مـا این اسـت: پیشـرفت پرشـتاب در علم و فنـاوری بود که 

فرهنـگ پسـاحقیقت را بـه وجـود آورد.
اگـر هـم عاجـی بـرای ایـن مخمصمـه باشـد، لیبرال ها از 
عرضـۀ آن ناتوان انـد. این جماعـت که رّد پـای توطئه چینان 
همـان  بـه  مبتـا  می بیننـد،  جوامعشـان  اغتشـاش  در  را 
لیبرال هـا چـون  و  آن می خروشـند.  علیـه  کـه  بیماری انـد 
میـل ندارنـد کـه بپذیرنـد چـرا پای پیشـرفت لنـگ می زند، 
بدتریـن نـوع جـادو و جنبل را در پیـش گرفته انـد. ولی آن 
نیروهـای تیـره و تـار که به زعـم لیبرال ها مشـغول توطئه و 
دسیسـه در محیـط پیرامـون آن هایند، سـایه های یک چیزند: 
مقاومـت ]مـردم[ در برابـر واقعیتـی که در وجـود خود این 

لیبرال هاسـت.
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فقـر بیمـار، از راه تـرک بـدن بـه جسـتجوی 
معرفت اندیشـانه،  فقـر  امـا  می پـردازد  خـدا 
واالی  جایـگاه  و  فـردی  ماهیـت  نخسـت 
خافـت اللهـی خویـش در طبیعـت را می یابد 
و از آن طریـق خـود را بـه خـدا می رسـاند.

آن خودی را کشتن و واسوختن
این خودی را چون چراغ افروختن

و  گوشه نشـینی  و  عزلـت  بـا  بیمـار،  فقـِر 
فـرار از میـان مـردم، اسـتعدادهای فطـری و 
ظرفیت هـای حیاتـی آدمـی را از بیـن می بـرد 
امـا فقـر عارفانـه از معرفـت خودی خویشـتن 
چراغـی بـرای رفتن به سـوی حـق می افروزد. 

فقر چون عریان شود زیر سپهر
از نهیب او بلرزد ماه و مهر

فقـِر عارفانه، هیبـت و جال و شـکوهِ خدایی 
در خـود دارد کـه مـاه و مهـر و مشـتری همـه 

تابع و سـر بـه فرمـان آن اند.
فقر عریان گرمی بدر و حنین
فقر عریان بانگ تکبیر حسین

ایسـتادگی حضـرت امام حسـین در برابر یزید 
و یزیدیـان، نشـان همـان فقـر عارفانه ایسـت 
کـه وجـود امـام از آن لبریـز اسـت؛ در میـدان 
صلـی اهلل  پیامبـر  خانـواده  یک طـرف  کربـا، 
علیه وسـلم بـا دسـتان تُهی در کنـار هم صف 
بسـته اند و آن سـوی دیگر لشـکری تا به دندان 
مسـلح. اینجا نیـروی فقـِر معرفت اندیشـانه به 
صـورت واضـح در برابـر نیـروی طاغوتـی ای 
قـرار گرفتـه اسـت کـه بر مـرگ، مهـر حیات 

جاودانگـی می زنـد.
فقر را تا ذوق عریانی نماند

آن جال اندر مسلمانی نماند

در انتظـار درویش مـردی کـه زمیـن و زمان 
را دگرگـون کند

اقبـال بـا بیـان معنا و مفهـوم فقـر، از وضعیت 
قرن هـا  کـه  می کنـد  ِشـکوه  اسـامی،  امـت 
ایـن  میـان  در  درویش مـرد  یـک  و  گذشـت 
امـت نیامـد تـا آن را از ایـن خـواری و ذلـت 

و زبونـی برهانـد:
آه زان قومی که از پا در فتاد 

میر و سلطان زاد و درویشی نزاد
داستان او مپرس از من که من

چون بگویم آنچه ناید در سخن
در گلویم گریه ها گردد گره

این قیامت اندرون سینه به
ایـن همـه بیماري هـا بـه بـاور شـاعر از سـه 
قـرن بدینسـو دامـن امـت اسـامی را گرفتـه 
اسـت؛ از آن وقتی کـه اروپـا بـه اختراعـات و 
انکشـافات چشـم گیری دسـت یافـت و از آن 
طریق آهسـته آهسـته سـیطره سیاسـی، نظامی 

و اقتصـادی جهـان را به دسـت گرفـت. 
در سـه قرن اخیر، مسـلمانان بیشـتر از هرزمان 
دیگـر، از کاروان تمـدن جهانـی عقـب افتادند 
و بیماری هـای گونـه گـون جوامع اسـامی را 

فـرا گرفت. 
از سه قرن این امت خار و زبون

زنده بی سوز و سرور اندرون
پست فکر و دون نهاد و کور ذوق 

مکتب و مای او محروم شوق
بنده ی ردکرده ی موالست او

مفلس و قاش و بی پرواست او
شـاعر در اخیـر مثنـوی ای کـه به عنـوان »فقر« 
سـروده اسـت، می گویـد: مـن نـه مـا هسـتم 
و نـه فقیـه نکته پـرداز؛ گام هایـم در راه دیـن 
حقیقت بیـن  و  تیـز  نگاه هایـم  امـا  سسـت 
اسـت؛ با آن هـم، از صدگـِره فقط یـک گِره از 

کارِ فروبسـته ی ایـن امـت، گشـاده ام.
من نه ما نی فقیه نکته ور 

نی مرا از فقر و درویشی خبر
در رهِ دین تیزبین و سست گام

نـدیشه اقبـال فقـر در ا
به مناسبت  یک صد و چهل و دومین سالگشت تولد عالمه داکتر محمد اقبال

اقبــال،میخواهــدبــرایمخاطبــشایــننقطــهرابرجســتهبســازدکــهمقتضــای
اســامحاکمیــتسیاســیایاســتکــههماهنــگبــافقــرباشــد؛همانگونــه
کــهیــکصوفــیمیتوانــدبــردلهــزارانتــنازمریدانــشحکــمبرانــد،
ــترابهدســت ــورسیاســیمل ــامام ــهزم ــلازاینک ــدارسیاســیقب ــکزمام ی
ــد ــارفمیتوان ــکع ــهی ــورک ــد.همانط ــانحکــمبران ــرقلبهــایآن ــردب میگی
ازطریــقاخــاصومحبــتوصفــاوصمیمیــتبــردلهــزارانتــنخــودراجــا
دهــدوآنــانرابخندانــدوبگریانــد،یــکشــهریارنیــزبــاهمــاناخــاصومحبــت

ــرد ــابگی ــتج ــبمل ــددرقل ــتمیتوان ــتداریوصداق وامان

پخته ی من خام و کارم ناتمام
تا دل پر اضطرابم داده اند 

یک گِره از صدگره بگشاده اند
از تب و تابم نصیب خود بگیر

بعد از این ناید چو من مرد فقیر

داستان مرید بوعلی قلندر
بـه خاطـر وضاحـت بیشـتر موضوع فقـر، در 
اینجـا بـه داسـتان بوعلـی قلنـدر از مجموعه 
مثنـوی اسـرار خـودی می پردازیـم کـه یکـی 
از داسـتان های درخـور تأمـل در باب خودی 

می شـود.  پنداشـته  اقبال 
از  )م۷24هــق(  پتـی  پانـی  الدیـن  شـرف 
هشـتم  سـده ی  عارفـان  و  فارسـی  شـعرای 
میـان  در  کـه  اسـت  هندوسـتان  در  قمـری 
شـاعران و عارفـان شـبه قـاره به نـام بوعلـی 

اسـت.  معـروف  قلنـدر 
با تو می گویم حدیث بوعلی

در سواد هند نام او جلی
بوعلـی  مریـدان  از  ابدالـی  کوچـک  روزی 
قلنـدر کـه جـام وجـودش از شـراب معرفت 
لبریـز بـود، بـه خاطـر انجـام کاری بـه بـازار 
رفـت. از آنسـوی بازار، عامل شـهر، در حالی 
کـه غامـان و چوبدارانـی در جلـو و عقـب 
بـا خـود داشـت و درویشـان و بی نوایـان را 
بـه اینسـو و آنسـو می راندنـد تـا راه را بـرای 

کاروان عامـل صـاف کننـد، رسـید. 
کوچک ابدالش سوی بازار رفت

از شراب بوعلی سرشار رفت
عامل آن شهر می آمد سوار
همرکاب او غام و چوبدار

پیشرو زد بانگ ای ناهوشمند
بر جلو داران عامل ره مبند

درویـش خرقـه پـوش، چـون غـرق دریـای 
معرفـت بـود، بـه شـور و غوغـای کاروانیـان 
و صـدای ُسـم اسـب های آنان توجهـی نکرد 
تـا آنکـه کاروان بـه وی نزدیـک شـد و یکی 

از چوبـداران، بـا چوبـی که بر دسـت داشـت، 
بـر سـرش کوبید. 

رفت آن درویش سر افکنده پیش
غوطه زن اندر یم افکار خویش

چوبدار از جام استکبار مست
بر سر درویش چوب خود شکست

مریـد بوعلـی با چشـم گریـان و دل افسـرده و 
سـیمایی اندوهگیـن در حالی کـه سـر و رویش 
بـه خـون آلـوده بـود، به نـزد مرشـد آمـد و از 
ظلـم سـربازان حاکـم، »اشـک از زندان چشـم 

آزاد کـرد« و فریـاد بـرآورد.
از ره عامل فقیر آزرده رفت

دلگران و ناخوش و افسرده رفت
در حضور بوعلی فریاد کرد

اشک از زندان چشم آزاد کرد
    شـیخ از ایـن رویـداد بـه شـدت خشـمگین 
گردیـد و به سـوی دبیـر خویـش رو نمـوده و 
گفـت: ازجانـب ایـن درویـش بـه حاکم شـهر 
فرمانـی هشـدار دهنـده بنویس و برایـش بگو، 
عامـل بدگوهـرت با چوب سـتم بر فـرق مریِد 
مـرادِ مـان کوبیـده اسـت، اگـر او را بازداشـت 
نکنـی، از حاکمیـت شـهر تـو را خلـع خواهیم 
کـرد و ملـت و دولـت را بـه شـخص دیگـری 

بخشـید. خواهیم 
خامه را بر گیر و فرمانی نویس
از فقیری سوی سلطانی نویس

بنده ام را عاملت بر سر زده است
بر متاع جان خود اخگر زده است

باز گیر این عامل بد گوهری 
ورنه بخشم ملک تو با دیگری

وقتـی نامـه ی بوعلـی به سـلطان رسـید، چهره 
اش از تـرس، ماننـد آفتاب شـام، زرد گشـت و 
لـرزه بـر اندامـش افتـاد و عاجـل فرمـان داد تا 
عامـل را بـه زنجیر کشـند و از شـیخ خواسـتار 

عفـو تقصیر شـد.
نامه ی آن بنده ی حق دستگاه
لرزه ها انداخت در اندام شاه

پیکرش سرمایه ی آالم گشت
زرد مثل آفتاب شام گشت

بهر عامل حلقه ی زنجیر جست
از قلندر عفو این تقصیر جست 

در اینجـا دیـده می شـود کـه یکـی حاکمیـت 
سیاسـی اسـت کـه از راه زر و زور و تزویـر و 
خدعـه و نیرنـگ بر بـاالی مردم حکـم می راند 
و دیگـری حاکمیـت درویشـانه ای اسـت کـه 
بـدون هیچ گونـه ابـزار زر و زور و قـدرت، بـر 
دلهـا حاکم اسـت. علما و عارفان در شـبه قاره، 
بـا وجـود آنکـه سـنت زندگی شـان درویشـی 
کنـار  در  امـا  اسـت،  بـوده  نفـس  غنـای  و 
حاکمیت هـای سیاسـی، حاکمیتـی جداگانـه بر 
دل هـای مردم داشـته انـد و زمامـداران، همواره 

از آنهـا خـوف داشـته اند. 
آن فقر که بی تیغی، صدکشور دل گیرد

از شوکت دارا به، از فر فریدون به! 
اقبـال، می خواهـد بـرای مخاطبش ایـن نقطه را 
برجسـته بسـازد کـه مقتضـای اسـام حاکمیت 
سیاسـی ای اسـت کـه هماهنـگ بـا فقر باشـد؛ 
همان گونـه کـه یـک صوفـی می توانـد بـر دل 
هـزاران تـن از مریدانـش حکـم برانـد، یـک 
امـور  زمـام  این کـه  از  قبـل  زمامـدار سیاسـی 
سیاسـی ملت را به دسـت می گیرد بـر قلب های 
آنـان حکـم برانـد. همان طـور کـه یـک عارف 
می توانـد از طریـق اخاص و محبـت و صفا و 
صمیمیـت بـر دل هـزاران تـن خـود را جا دهد 
و آنـان را بخندانـد و بگریانـد، یک شـهریار نیز 
بـا همـان اخـاص و محبـت و امانـت داری و 
صداقـت می توانـد در قلـب ملـت جـا بگیـرد. 

    
عالم گیر، پادشاهی در لباس فقر

اورنگزیـب  داسـتان  بی خـودی  رمـوز  در 
به هنـگام  کـه  اسـت  کـرده  نقـل  را  عالمگیـر 
پادشـاهی، فقیرانـه می زیسـت و دامنه ی قدرت 
او فراتـر از شـهر و دیار هند، تـا تمام طبیعت و 
عمـق قلب های مردم توسـعه یافته بـود. روزی 

پادشـاه بـا یکـی از پرسـتاران باوفـا بـه دامـن 
صحرایـی بـه شـکار رفـت و در آنجـا مشـغول 
نمـاز شـد کـه ناگهـان شـیری از طرف دشـت 
پدیـد آمـد و بـر شـاه حملـه ور شـد؛ شـاه، در 
حالی کـه مشـغول نمـاز بـود و عالَـم مجـاز بـه 
میـدان حقیقـت خیمـه زده بـود و بـا خدایـش 
راز و نیـاز داشـت، بـا چشـِم دل، متوجـه شـیر 
بـود کـه دارد به سـوی وی نزدیـک می شـود؛ 
وقتـی نزدیـک شـد، بـدون آن که هراسـی به دل 
راه دهـد، شمشـیر را از نیـام برکشـید و شـیر 
بیشـه را از میـان دونیـم کرد و به نمـاز و نیازش 

ادامـه داد. 
شاه عالمگیر گردون آستان

اعتبار دودمان گورگان
پایه ی اسامیان برتر از او 
احترام شرع پیغمبر از او

حق گزید از هند عالمگیر را
آن فقیر صاحب شمشیر را

شعله ی توحید را پروانه بود
چون براهیم اندر این بتخانه بود

در صف شاهنشهی یکتاستی
فقر او از تربتش پیداستی

روزی آن زیبنده ی تاج و سریر
آن سپهدار و شهنشاه و فقیر

صبحگاهان شد به سیر بیشه یی
با پرستاری وفا اندیشه یی

شاه رمز آگاه شد محو نماز
خیمه بر زد در حقیقت از مجاز

شیر ببر آمد پدید از طرف دشت
از خروش او فلک لرزنده گشت
بوی انسان دادش از انسان خبر

پنجه عالمگیر را زد بر کمر
دست شه نادیده خنجر بر کشید
شرزه شیری را شکم از هم درید

دل بخود راهی نداد اندیشه را
شیر قالین کرد شیر بیشه را

باز سوی حق رمید آن ناصبور
بود معراجش نماز با حضور

امام مالک و هارون الرشید
)اهلل  اخـاص  سـوره  دوم  آیـه  تفسـیر  در 
بیخـودی، داسـتان  مثنـوی رمـوز  الصمـد( در 
خلیفـه ی اسـام، هـارون الرشـید و امـام مالک 
را ذکـر نمـوده اسـت کـه خلیفـه از امـام مالک 
درخواسـت نمـود تـا بـه دارالخافـه بـه عراق 
بیایـد و بـه تدریس خانـواده و فرزنـدان خلیفه 
بپـردازد، امـا امـام مالک بـه درخواسـت خلیفه 

پاسـخ رد داد: 
قاید اسامیان هارون رشید

آن که نقفور آب تیغ او چشید
گفت مالک را که ای موالی قوم
روشن از خاک درت سیمای قوم

ای نوا پرداز گلزار حدیث
خیز و در دار الخافت خیمه زن

گفت مالک مصطفی را چاکرم
نیست جز سودای او اندر برم
من که باشم بسته ی فتراک او

بر نخیزم از حریم پاک او
زنده از تقبیل خاک یثربم

خوشتر از روز عراق آمد شبم
عشق می گوید که فرمانم پذیر

پادشاهان را به خدمت هم مگیر
تو همی خواهی مرا آقا شوی

بنده ی آزاد را موال شوی
بهر تعلیم تو آیم بر درت

خادم ملت نگردد چاکرت
بهره ای خواهی اگر از علم دین

در میان حلقه ی درسم نشین
بی نیازی نازها دارد بسی
ناز او اندازها دارد بسی

بخشچهارم عزیزاحمدحنیف
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حمایـت کیفـری از حق مصونیت مسـکن 
بـه معنـای برخـورد کیفری و سـرکوبگرانۀ 
مقامـات مربـوط و ذیصـاح عمومـی بـا 
مسـکن  حـق  اسـت.  حـق  ایـن  ناقضـان 
یکـی از بنیادی تریـن حقوق بشـری اسـت 
کـه شـهروندان یـک کشـور را از تعرضات 
و تجـاوزات دیگـران بـه حق خلوت شـان 
و نیـز از مداخـات نـاروای دولـت مـورد 
حمایـت و حفاظـت قـرار می دهـد. حـق 
و  بی چـون  مصادیـق  از  یکـی  مسـکن 
چـرای حریـم خصوصـی اسـت و ارتبـاط 
تنگاتنگـی بـا سـایر حقـوق و آزادی هـای 
اساسـی شـهروندان یـک کشـور داشـته و 
متضمـن کرامـت و شـرافت و فردیـت و 
خودمختـاری آنان اسـت. حریم خصوصی 
قلمـروی از زندهگـی اسـت کـه شـخص 
آن  وارد  خودسـرانه  دیگـران  نمی خواهـد 
شـوند و از اسـرار درون آن مطلـع گردنـد.
بحـث از حـق حریـم خصوصـی و حـق 
مثـل  کشـوری  در  مسـکن،  مصونیـت 
افغانسـتان کـه مدت هاسـت از ارزش هـای 
امنیـت و آزادی و عدالـت محـروم اسـت، 
بحثـی اسـت فـوری و سـنگین و پیچیـده. 
فـوری بـودن ایـن بحـث بـر می گـردد بـه 
شـرایط جنگـی کشـور، رشـد روزافـزون 
گسـترش  و  تشـکیل  تروریـزم،  پدیـدۀ 
حلقه هـای  ایجـاد  کار،  جنایـت  باندهـای 
مافیایـی، نبود حاکمیت قانـون، پراکندهگی 
و بی برنامهگـی جامعـۀ مدنی، غیرمسـلکی 
بـودن نهادهـای مربوطـه و ضعـف دولـت 
مرکـزی و محلـی. در چنیـن جامعه یـی و 
در چنین شـرایط و وضعیتـی، حوزۀ حریم 
خصوصـی عموماً و حق مصونیت مسـکن 
خصوصـاً بیشـتر از هـر زمـان دیگـری در 
معـرض تهدیـد و تعـرض و تجـاوز قـرار 

دارد.
امنیتـی شـدن کشـور  بـه  چنیـن فضایـی 
بـه  کشـور  شـدن  امنیتـی  و  می انجامـد 
صورت مسـتقیم و غیرمستفیم حوزۀ حریم 
خصوصـی و حـق خلـوت و حق مسـکن 
شـهروندان را متأثـر و شـکننده می سـازد 
حریـم  حـوزۀ  دارد  امـکان  هرازگاهـی  و 
خصوصـی و حق خلـوت و حق مصونیت 
مسـکن شـهروندان بـه بهانه هـای کشـف 
جمـع آوری  مجرمیـن،  بازداشـت  جـرم، 
دالیـل و مـدارک جرمـی، ضبـط اشـیا و 
پیگیـری  و  غیرقانونـی  و  جرمـی  امـوال 
باندها و سـازمان های جرمی و تروریسـتی، 
از سـوی نهادهـای حکومتـی نقـض گردد.
همچنـان حـوزۀ حریـم خصوصـی و حـق 
خلوت و حق مصونیت مسـکن شهروندان، 
در معـرض تهدیـدات و تعرضـات احزاب 
سیاسـی، جامعۀ مدنی، رسـانه های عمومی 
و  می باشـد  خصوصـی  شـرکت های  و 
ایـن عمله هـا به خاطـر رسـیدن بـه اهداف 

سیاسـی، اقتصـادی و اطاعاتـی و خبـری 
و  عمقـی  اطاعـات  و  اسـرار  بـه  و...، 
مخفیانه یـی شـهروندان و مخاطبیـن خـود 
حـوزه  برایـن،  عـاوه  دارنـد.  ضـرورت 
حریـم خصوصـی و حـق خلـوت و حـق 
شـر  از  شـهروندان،  مسـکن  مصونیـت 
تهدیـدات و تجـاوزات شـهروندان عـادی 
دیگـر کشـور نیـز در امـان نبوده و نیسـت. 
ایـن افـراد نیز به اسـاس دالیـل و انگیزه ها 
وارد  دارنـد  دوسـت  متعـددی  عایـق  و 
حریـم حصوصـی دیگـران شـوند و حـق 
حرمـت  و  زننـد  برهـم  را  آنـان  خلـوت 
مسـکن شـان را هتـک نماینـد و آرامش و 
آسـایش را از آنـان بگیرنـد و اسرارشـان را 
برباینـد. بنابرآنچـه کـه گفته آمدیـم، بحث 
از حـق مصونیـت مسـکن در کشـورما، از 
برخـوردار  اولویـت و ضـرورت خاصـی 

. ست ا
امـا پیچیدهگی و سـنگینی بحـث از حوزۀ 
در  مسـکن  حـق  و  خصوصـی  حریـم 

کشـورما، بـر میگـردد بـه مسـایل فرهنگی 
و کمبود/نبـود منابـع و عـدم توجـه به این 
حـوزۀ مهـم. بـا آنکـه دیـن مقدس اسـام 
توجـه ویـژه ای به حقـوق حریم خصوصی 
نموده اسـت، اما فرهنـگ عمومی ما ارزش 
آن را بـه درسـتی درنیافتـه و جایـگاه آن را 
بـه درسـتی نشـناخته اسـت. مـردم مـا در 
درازای تاریـخ خـود تحـت حاکمیت هـای 
توتالیتـر  و  تمامیت خـواه  و  اسـتبدادی 
و  فردگرایـی  رایحه یـی  و  انـد  زیسـته 
آزادی و اسـتقال فـردی و خودمختـاری 
استشـمام  را  و خودگرایـی و خودسـازی 
نکـرده انـد و ارزش حـق خلوت کـردن و 
تنهـا بـودن و حریـم خصوصـی داشـتن و 
مسـکن مناسـب و مصـون داشـتن را درک 
نکـرده انـد. به همیـن دلیل بحـث از حریم 
خصوصـی و حـق مصونیـت مسـکن در 
کشـور ما و در میان دانشـمندان و اسـتادان 
مـا فوق العـاده کم یـاب و کم مایـه اسـت.

اگـر موالنـا عبـداهلل هم چـون سـرور دانـش، امـراهلل 
صالـح و دیگـر روزمره های نقـده بگیر، »ُشـلۀ خوده 
خـورده پردهـۀ خـوده می کـرد«، بـدون تردیـد حاال 
نـه تیـم تقلب بـا او مواجـه بود. نـه یونامـا در نتیجۀ 
نامه یـی  او  علیـه  کروخیـل،  شـینکی  چینـل  البـی  

می نوشـت. سیاسـی 
یکـم: همان گونـه کـه شـخص موالنـا عبـداهلل طـرح 
براسـاس شـواهد  پرونـده  ایـن   کرده اسـت،  مسـاله 
و مـدارک از مجراهـای حقوقـی می توانـد بررسـی 
ثابـت شـد کـه موالنـا  اگـر  و حقیقت یابـی شـود. 
از کرسـی کمیشـنری کمیسـیون انتخابـات کسـی را 
تهدیـد به مـرگ و اهانت قومی-مذهبی کرده اسـت، 
وانگهـی موالنـا عبـداهلل باید مسـوولیت بپذیـرد و از 

عضویـت در کمیسـیون انتخابـات اسـتعفا بدهـد.
بایـد  کـه  اسـت  یاماموتـو  ایـن  نشـد،  ثابـت  اگـر 
مسـوولیت امضـای یک نامۀ سیاسـی و فتنـه برانگیز 
را پذیرفتـه و از مقامـش اسـتعفا داده، افعانسـتان را 

تـرک کنـد. گـپ اصولـی و قانونـی همیـن اسـت.
نکتـۀ مهـم دیگـر این کـه بـا نامـۀ موالنـا عبـداهلل بـه 
سرمنشـی ملـل متحـد، اکنـون تـوپ حقیقت یابی در 

میـدان سرمنشـی این سـازمان قـرار گرفته اسـت.
دوم: در همـان لحظه های نخسـت که نامـه در توییتر 
آقای بال سـروری نشـر شـده  بود، یکی از دوسـتان 

نامـه را بـه واتسـپ م فرسـتاد. وقتی در مـورد جعلی 
و واقعـی بـودن نامـه پرسـیدم، گفـت جـدا از توییتر 
انتخابـات،  یونامـا و کمیسـیون  منبـع در  بـال، دو 

درسـتی نامـه را تاییـد کردند.
وقتـی بـا نزدیـکان موالنـا عبـداهلل در تمـاس شـدم، 
گفتنـد: »نامـه جعـل نیسـت. امـا محتـوا محصـول 
چینـل بـازی یک حلقه یـی مشـخص در درون یوناما 
اسـت. موالنـا صایـب در این مـورد برخـورد قانونی 
می کنـد«. بـا ایـن پاسـخ مسـأله تـا حـدودی برایـم 

شد. روشـن 
نامـه  شـب در خبـر۶ از طلوع نیـوز، بخش هـای از 
و واکنـش رسـمی موالنـا عبـداهلل نشـر شـد، موالنـا 
بحـث پی گیـری حقوقـی را مطرح کرد، مسـأله برای 
مـن بیشـتر از پیـش قابـل فهـم شـد. این کـه یونامـا 
مثـل 2014، در کام بازی هـای سیاسـی سـقوط کرده 

ست. ا
سـوم: آن چـه در ایـن مسـأله جالـب و افتضـاح آمیز 
بود/می باشـد، برخـورد سیاسـی و شـایعه پراکنی تیم 
تقلـب به ویـژه هزاره هـای عضـو و هـوادار ایـن تیم 

است.
بـه قـول معـروف »آب نادیده مـوزه از پا کشـیدند«. 
در کمـال بی شـرمی از شـکم خـود شـایعه سـاختند 
و جـار زدنـد کـه »ایـن پنجشـیری قلـدر و بـی ادب 

بـه قـوم هـزاره و مذهب شـیعه اهانت کرده اسـت«.
کسـانی چون سـرور جوادی و شاه حسـین مرتضوی 
هزارهگی-شـیعی  احساسـات  آتـش  توانسـتند  تـا 
داغ کردنـد و لعـن و نفریـن پـف کردنـد. بـا آن کـه 
می دانسـتند واقعیـت امـر چیسـت، ولـی در کمـال 
حیثیـت  و  ننـگ  را  قصـه  بی شـرمی  و  وقاحـت 
آِب  کـردن  آلـود  ِگل  بـا  تـا  سـاختند  هزارهگـی 
تاجیک هـا،  و  هزاره هـا  میـان  اجتماعـی  مناسـبات 
ماهـی دلب خـواه  صیـد کننـد. افتضاح چه که رسـمًا 
رذالـت به نمایش گذاشـتند. چون خودشـان واقعیت 

می دانسـتند. را  امـر 
چهـارم: حـاال کـه طـرح پی گیـری حقوقـی مسـأله 
از سـوی موالنـا عبـداهلل قصـه رنـگ دیگـر گرفته و 
هم چنـان هویـت آن شـخص ]مثـًا قربانـی تبعیض 
و قلـدری[ فاش شـده  اسـت، پرسـش این اسـت که 
آیـا شـایعه پردازان تیـم تقلـب و کنـدک مشـاوران 
را  اخاقـی  شـرافت مندی  ایـن  دانـش  سـرورخان 
احساسـات  تهیـج  و  فتنه سـازی  بابـت  کـه  دارنـد 

قومی-مذهبـی از مـردم پـوزش بخواهنـد؟
پنجـم: ایـن پرونـده باید به صـورت جـدی پی گیری 
اگـر  کنـد.  مسـتند  را  ادعایـش  بایـد  یونامـا  شـود. 
مسـتند کـرد، موالنـا عبـداهلل باید پاسـخ گو باشـد. و 
بهخاطـر تهدیـد بـه مـرگ و اهانت به قـوم و مذهِب 
هـم کارش، اسـتعفا بدهـد. اگـر یوناما بـرای ادعایش 
سـند و مدرک داده نتوانسـت، شـخص یاماموتو باید 
از مقامـش اسـتعفا بدهـد و افغانسـتان را تـرک کند. 
چـون هم زمـان بـا نقـض کـردن اصـل بی طرفـی، به 

اختافـات قومی-مذهبـی نیـز دامن زده اسـت.
ایـن  دارم،  مـن  کـه  اطاعاتـی  توجـه  بـا  ششـم: 
توسـط  توطئه چینـی  یـک  از  غیـر  چیـزی  ماجـرا 
یونامـا و درون  چینـل شـینکی کروخیـل در درون 
کمیسـیون انتخابات نیسـت. تاش رسـوا و شرورانه 
بـرای خفـه کـردن موالنـا عبـداهلل و اعتباربخشـی به 

تقلبـی. برگه هـای 
***

»گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند
جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد«...!

یـکی بایـد استعفا دهد!

حمایت کیفری از حق مصونیت مسکن

طالبان خواهان رهایی...
تـا عقب نشـینی کننـد و تعداد بیشـتر طالبـان را از بند آزاد 

سازند.
ایـن عضو پیشـین مجلـس افـزود: »طالبان در همـان اوایل 
در بـدل آزادی دو اسـتاد دانشـگاه امریکایـی بـه شـمول 
آزادی انـس حقانـی و دو عضـو دیگـر شـبکه حقانـی، 
خواسـتار آزادی 82 عضـو دیگـر گروه طالبـان بودند و به 

آزادی 82 نفـر تاکیـد داشـتند«.
بـه بـاور آقای مهـدوی: »بـه احتمال زیـاد طالبـان این 82 
نفـر را از میـان ده هزار زندانی که نزد حکومت افغانسـتان 
طایـف  و  دسـته ها  گروه هـا،  میـان  از  هسـتند  زندانـی 
گزینـش  طالبـان  مهـم  بسـیار  از چهره هـای  و  مختلـف 
کـرده و خواسـتار آزادی آنـان در بـدل دو اسـتاد دانشـگاه 

شـدند«. امریکایی 
امـا  بـه باور شـها فرید عضو شـورای عالـی صلح، چون 
اعتمادسـازی میـان دو طرف صورت نگرفتـه بود و قول و 
قرارهـا تنهـا با امریـکا صورت گرفتـه بود نه بـا حکومت 
افغانسـتان و شـاید دلیـل اجـرا نشـدن ایـن برنامـه همین 

مسـاله باشد.
بانـو فریـد کـه بـا روزنامـۀ مانـدگار صحبـت می کـرد، 
خاطـر نشـان کـرد: انتقال دوبـارۀ انس حقانـی و دو عضو 
دیگـر شـبکه حقانـی نشـان دهندۀ  ایـن اسـت کـه هنـوز 
میـان حکومـت افغانسـتان و طالبان اعتمادسـازی صورت 
نگرفته اسـت و اعتماد میان امریکا و طالبان هم نتوانسـت 

محـور تبـادل اسـرا دو طرف باشـد.
باایـن حال، مجلـس نماینده گان در واکنش بـه بازگرداندن 
سـه عضـو شـبکۀ حقانـی گفته اسـت کـه طالبـان فاقـد 
صاحیت انـد و احتمـاالً دو اسـتاد امریکایی زنده نباشـند.
رییـس مجلس نماینده گان در نشسـت دیـروز این مجلس 
در واکنـش بـه بازگشـت سـه عضـو برجسـته طالبـان بـه 
زنـدان بگـرام می گویـد: طالبـان در مـورد جنـگ و صلح، 

نـدارد. صاحیت 
میررحمـان رحمانـی رییس مجلـس نماینـدگان می گوید، 
برهـم خـوردن تبادلۀ سـه عضو شـبکه حقانی با دو اسـتاد 
امریکایـی ثابـت کرد کـه طالبان بی اراده و بدقول هسـتند.
هفتـه  پنج شـنبه  روز  غنـی  روال  کـه  درحالی سـت  ایـن 
گذشـته در واشـنگتن گفـت کـه او دقیقـاً نمی دانـد چـرا 
معامله تبادله سـه عضو ارشـد گـروه طالبان و دو اسـتادان 

دانشـگاه امریکایـی انجـام نشده اسـت.
منابـع گـروه طالبـان نیـز بـه خبرگزاری هـای رویتـرز و 
اسوشـیتد پـرس گفته انـد کـه انـس حقانـی، بـرادر رهبـر 
شـبکۀ حقانـی و دو عضو برجسـتۀ دیگر طالبـان دوباره به 

زنـدان بگـرام منتقـل شـده اند.
روز سه شـنبۀ هفتـۀ گذشـته محمداشـرف غنـی، رییـس 
حکومـت وحـدت ملـی اعـام کـرد کـه بـرای رهایی دو 
اسـتاد دانشـگاه امریکایـی افغانسـتان کـه از سـوی طالبان 
ربـوده شـده بودنـد و بـرای زمینه سـازی گفت وگوهـای 
مسـتقیم صلـح بـا طالبـان، سـه زندانـی ایـن گـروه )انس 
حقانـی، مالـی خان و حافظ رشـید( را به طور مشـروط از 

زنـدان دولـت افغانسـتان آزاد می کنـد. 
کویـن کینـگ اسـترالیایی و تیموتـی ویکـس امریکایـی، 
اسـتادان دانشـگاه امریکایـی افغانسـتان در سـال 201۶ از 
سـوی افراد مسـلح در کابل ربوده شـدند. منابـع امریکایی 
معتقـد انـد کـه شـبکۀ حقانی ایـن دو نفـر را بـه صورت 

گـروگان نگه داشـته اسـت.

آصفآشنا

عبدالکبیرستوده

کندز کې سږکال د قره قل...
سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي.«

ــه بلــخ والیــت کــې د شــال د قره قــل  ــه وخــت کــې پ ــه ورت پ

پوســتکو د انســټيټوټ ادارې مدیــر محمدعــارف هــم وايــي، چې 

د قره قــل پوســتکي کورنــۍ بــازار نــه لــري او دغــه راز پــه بهرنیــو 

ــل  ــه د قره ق ــه کبل ــوي او ل ــه ش ــا کم ــم تقاض ــې ه ــو ک بازارون

پوســتکو نرخونــه هــم راټيــټ شــوي دي.

ــازار  ــۍ ب ــتکو کورن ــل پوس ــوا د قره ق ــه پخ ــوي: »ل ــارف زیات ع

چندانــې ښــه نــه و او پــه زیاتــه پيانــه د قره قــل پوســتکي 

ــارک  ــال ډمن ــو اوس مه ــدل، خ ــه صادرې ــډ ت ــارک او فېنلن ډمن

تــه هــم صــادرات نــه لــرو ځکــه هلتــه هــم کمپنــۍ تقاضــا نــه 

لــري، پــه ټولــه کــې پــه بهرنیــو بازارنــو کــې د تقاضــا کچــه راټېټــه 

ــوي.« ش

ــاتنې ادارې  ــال س ــې د چاپېری ــدز ک ــه کن ــې پ ــال ک ــن ح ــه عی پ

چارواکــي د قره قــل د وریــو حاللــول ناســم عمــل بــويل او دغــه 

ــو  ــل وری ــداران د قره ق ــرې مال ــه چې ــوي، ک ــردارې ورک راز خ

ــه ادامــه ورکــړي، نغــدۍ جریمــه کېــږي. ــو ت حاللول

ددغــې ادارې دچاپېریــال د څارنــې کارپــوه محمــد رفیــع ایــويب 

پــه دې اړه یــې وویــل:«د قره قــل د وریــو حاللولــو او د پوســتکو 

ــې  ــل خپل ــاتنې ادارې ت ــال س ــدز د چاپېری ــه اړه دکن ــو پ پلورل

اندېښــنې څرګنــد کــړي دي او د مــي ادارې لــه لــورې هــم مونــږ 

تــه سپارښــتنه شــوې چــې بایــد د قره قــل د وریــو حاللــو مخــه 

ــه  ــړي او ک ــع ک ــول من ــو حالل ــل وری ــږ د قره ق ــو او مون ونیس

ــږي.« ــورې کــړي جریمــه کي ــه دې عمــل الس پ څــوک پ

لــه ډېــرې پخــوا زمانې راهیســې د افغانســتان په شــال او شــال 

ــځ  ــو ترمن ــه د خلک ــونو روزن ــل پس ــې د قره ق ــو ک ــځ والیتون ختې

رواج لــري او دغــه راز د مالدارانــو او ســوداګرو لپــاره د عوایــدو 

مهمــه رسچېنــه بلــل کېــږي.
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مذاکرات صلح افغانستان در گرو امنیت ملی امریکا
هزینـه کـردن بیـش از یـک تریلیـون دالـر در پروژه هـای 
انکشـافی، 83 میلیـارد دالـر در بخـش تشـکیل، تقویت و 
حمایـت از نیروهـای افغانسـتان و قربانـی کـردن 2،500 
سـرباز امریکایـی در جنـگ افغانسـتان از بهـر آن بـود، 
تـا ایـاالت متحـده یقینـی سـازد کـه بـار دیگـر تهدید و 
حملـۀ تروریسـتی از خـاک ایـن کشـور در برابـر امنیـت 
و منافـع امریـکا در جهـان طـرح و عملـی نمی شـود. از 
سـال 2005 میـادی بـه این سـو هـر سـال پنتاگـن 45 
و  می نمایـد  افغانسـتان  جنـگ  را صـرف  دالـر  میلیـارد 
اسـتدالل و پاسـخ رهبـران نظامـی و جنـراالن امریکایـی 
بـه مالیـه دهنـده گان کشورشـان نیـز ایـن بوده اسـت که 
هزینـۀ این مقـدار هنگفت پول توانسـته امنیـت امریکا را 
تأمیـن کنـد و تهدیدی را کـه از آدرس القاعـده به امنیت 
و منافـع امریـکا متوجه بـود، دفـع نماید. هرچنـد دونالد 
ترمـپ بـه ایـن بـاور اسـت کـه اگـر نظامیـان امریکایـی 
بـه افغانسـتان فرسـتاده نمی شـدند، جنـگ بـا تروریسـم 
بایـد در داخـل مرزهـای امریکا دنبال می شـد، امـا هزینۀ 
مالـی ایـن جنگ بـرای وی قابـل قبول نیسـت و خواهان 
خـروج و یـا حداقـل کاهش شـمار نظامیـان امریکایی در 

است.   افغانسـتان 
بـرای  طالبـان  خواسـت  بـه  متحـده  ایـاالت  تمکیـن 
ایـن  نشـان دهندۀ  واشـنگتن  بـا  رو  در  رو  مذاکـرات 
واقعیـت اسـت کـه ایـاالت متحده بـه دنبال برد نـه، بلکه 
بـه دنبـال آن اسـت تـا مانـع بازنـده شـدن اردوی امریکا 
در ایـن جنـگ شـود. آنچـه مانـع بازنـده شـدن اردوی 
امریـکا در جنگ افغانسـتان می شـود، عبـارت از موفقیت 
در مأموریتـی اسـت کـه اردوی امریـکا در سـال 2001 
میـادی بـرای انجام آن به افغانسـتان فرسـتاده شـد و آن 
مأموریـت نابودی هسـتۀ القاعده در افغانسـتان و دریافت 
ایـن تضمیـن و اطمینـان اسـت کـه این کشـور بـار دیگر 
مـکان امـن بـرای تروریسـتان نخواهـد بـود و امنیـت و 
منافـع ملـی امریکا نیـز از آدرس افغانسـتان مـورد تهدید 
و حملـه قـرار نمی گیـرد. در حالی که نماینـده گان طالبان 
در مذاکـره بـا هیـأت مذاکـره  کننـده امریـکا بـه رهبـری 
زلمـی خلیـل زاد فراتـر از بحـث و توافـق روی خـروج 
نظامیـان امریکایـی از افغانسـتان بـاالی برخـی مسـایل 
دیگـر نیـز گفت وگـو کردنـد، امـا تـاش هیـأت مذاکره 
کننـدۀ امریـکا در مذاکـره بـا طالبـان این بوده تـا تحریک 
طالبـان تضمیـن کند که روابط شـان بـا تمامـی گروه های 
و  متحـد  ایـن  از  بیـش  می کننـد،  قطـع  را  تروریسـتی 
همکار شـبکۀ تروریسـتی القاعـده نخواهند بـود و اجازه 
نخواهنـد داد کـه به شـمول شـبکۀ تروریسـتی القاعـده، 
تمامـی گروه هـا و جریان هـای تروریسـتی امنیـت ملـی 
امریـکا را از آدرس و جغرافیایـی افغانسـتان تهدیـد کنند 
و تهدیـد تروریسـتی از آدرس افغانسـتان بـه منافـع ملی 

امریـکا در منطقـه و جهـان متوجـه نخواهـد بـود. 
تعهـد طالبان نسـبت بـه شـبکه القاعده مسـوول حمات 
11 سـپتمبر بـر مرکـز تجـارت جهانـی و وزارت دفـاع 
امریـکا، به ویـژه انـکار امـارت اسـامی طالبان از سـپردن 
 2001 سـال  در  القاعـده  شـبکۀ  رهبـر  بـن الدن  اسـامه 
میـادی بـه ایـاالت متحـده منجـر شـد تـا امریـکا بـه 
افغانسـتان حملـه نمایـد و رژیـم طالبـان را کـه قریـب 
افغانسـتان را در کنتـرل داشـت،  بـه 90 درصـد خـاک 
سـقوط دهـد. طالبـان عواقـب عـدم قطـع روابط شـان بـا 
شـبکۀ القاعـده را خـوب می دانسـتند، امـا نقاط مشـترک 
ایدیولوژیـک و دیـدگاه هم سـان آنـان در قبـال ایـاالت 
متحـده و جهـان غـرب ایـن گـروه را واداشـت تـا دوام 
و  حفـظ  بـر  را  القاعـده  شـبکۀ  از  حمایـت  و  روابـط 
دوام امـارت اسامی شـان ترجیـح دهنـد کـه در نهایـت، 
منجـر بـه سـقوط ایـن امـارت گردیـد. حـال با گذشـت 
برابـر  در  امریـکا  متحـده  ایـاالت  جنـگ  از  سـال   18
طالبـان مسـلح کـه بـا حمایـت مسـتقیم مالـی، نظامـی و 
آموزشـی شـبکۀ القاعـده ادامه یافـت و آنچـه قوماندانان 
طالبـان در میـدان جنـگ آن را پیـروزی در برابـر امریـکا 
از بهـر تمکیـن واشـنگتن بـه مذاکـرات مسـتقیم صلح با 
ایـن گـروه عنـوان می کنـد، قطـع رابطـۀ طالبـان بـا ایـن 
شـبکه خیلـی عملـی نمی نماید. ایـن واقعیـت قابل درک 
اسـت کـه بـا پشـت سـر گذاشـتن نزدیـک بـه دو دهـه 
جنـگ مسـتقیم باهـم، عمل کـردن بـه تعهـدات دوجانبه 
از سـوی امریـکا و طالبـان بعیـد می نمایـد. تعـداد زیـاد 
مراکـز  در  امریکایـی و محققیـن  پیشـین  دیپلوماتـان  از 
تحقیقاتـی امریـکا مذاکـرات جـاری صلـح میـان ایاالت 
ویتنـام  سـناریوی  تکـرار  را  مسـلح  طالبـان  و  متحـده 
)Vietnamesession( عنـوان می کننـد و جریـان قطـر 
را بـه کنفرانـس پاریـس و طالبـان مسـلح را نیز بـه تکرار 
عملکـرد نیروهـای ویتنـام شـمالی شـباهت می دهنـد که 
منجـر به شکسـت تعهـدات کنفرانـس پاریس و قـرارداد 

صلـح میسـوری امریـکا شـد. 
نتیجه گیری

همـه طرف هـای جنـگ، بـه شـمول دولـت افغانسـتان، 
شـهروندان افغانسـتان، ایـاالت متحـدۀ امریـکا، سـازمان 
ناتـو و طالبـان مسـلح بـه این نتیجـه رسـیده اند که جنگ 
افغانسـتان راه حـل نظامی نـدارد و حداقل ایـاالت متحدۀ 
امریـکا و طالبـان بـه عنـوان طرف هـای اصلـی این جنگ 
اذعـان کرده انـد کـه جنـگ جـاری بـه بن بسـت رسـیده 
و هیـچ یـک از آنـان نمی تواننـد پیـروز میـدان جنـگ 

شـوند. این بن بسـت سـبب شـده تا منطـق مذاکـره برای 
صلـح تقویـت شـود و هـر دو طـرف جنگ اهداف شـان 
را بـا صحبـت روی میـز مذاکـره بیـان کننـد و بـا طـرح 
خواسـته ها و اهداف شـان بـه عنـوان بخشـی از معاهـده 
صلـح، تعهـد حقوقـی را برای انجـام مسوولیت های شـان 
بـه میـان بیاورند. ایـاالت متحده امریکا حـد و مرز روابط 
میـان طالبـان و القاعـده را بهتـر می دانـد. خواسـت عمدۀ 
ایـاالت متحـده از طالبـان نیـز ایـن اسـت که روابط شـان 
بـا شـبکۀ القاعـده را قطـع کننـد و تضمیـن کننـد کـه در 
صـورت امضـای توافـق صلح، امریـکا و متحـدان آن بار 
دیگـر از خاک افغانسـتان تهدید نمی شـوند و مورد حمله 
قـرار نمی گیرنـد. در مقابـل طالبان خواسـتار خروج کامل 
نظامیـان خارجـی از افغانسـتان انـد. در حالی کـه امریکا 
خـروج کامـل و زودهنـگام نظامیانـش را از افغانسـتان 
وابسـته بـه شـرایط می دانـد، امـا در مقابـل آن خواسـتار 

قطـع آنـی روابـط طالبان بـا القاعـده اند. 
مطالعـۀ حاضـر بـه ایـن نتیجـه منتـج شـده کـه اهـداف 
امریکایی هـا از سـال 2001 میـادی تـا حـال هیـچ تغییر 
نکـرده و بـدون کم وکاسـت هـدف امریـکا از حضـور 
نظامـی در افغانسـتان تأمیـن و تضمیـن امنیـت و منافـع 
ملـی امریـکا اسـت. از همیـن رو، تـن بـه مذاکـره رو در 
رو بـا طالبـان داد و بـدون اولویـت دادن و در نظر گرفتن 
نقـش دولـت افغانسـتان، ایـاالت متحده نخسـت از همه 
خواسـته های خـود را با طالبـان در میان گذاشـت. طالبان 
از اوایـل آغـاز مذاکـرات رو در رو با نماینـده گان ایاالت 
متحـده تعهـد و تضمیـن کرده اند کـه اجـازه نمی دهند تا 
بـا اسـتفاده از خـاک افغانسـتان حملۀ تروریسـتی بر ضد 
امنیـت و منافـع امریـکا در جهـان طـرح و اجـرا گـردد. 
ایـاالت متحـده از بهـر ادغـام طالبـان در دولـت و نظـام 
افغانسـتان، مذاکـرات رو در رو میـان طالبـان و حکومت 
افغانسـتان را نیز بخشـی از اجندای مذاکرات صلح عنوان 
کـرده و در تـاش دریافـت توافـق طالبان نیز اسـت تا از 
ایـن طریـق طالبـان جـزء نظـام و قـوه مجریه افغانسـتان 
شـوند و تعهـد بـرای تضمین عدم تهدیـد امریکا از خاک 
افغانسـتان را در عمـل ثابت سـازند، اما این کـه طالبان با 
چـه تضمیـن اجرایـی بـه ایـن تعهد عمـل خواهنـد کرد، 

پاسـخ آن را گذشـت زمـان خواهد داد.
مذاکـرات رو در روی صلـح نماینـده گان ایـاالت متحـده 
تحمیـل  در  گـروه  ایـن  جسـارت  کنـار  در  طالبـان  بـا 
خواسته های شـان بـاالی امریـکا، آزادی سـفر نماینده گان 
طالبـان بـه کشـورهای مختلف منطقـه و گفتمان سیاسـی 
آنـان بـا دیپلوماتـان امریکایـی سـبب گردیـد تـا تحریک 
طالبـان از اعتبـار و اعتمـاد سیاسـی نیـز برخوردار شـود. 
امـا آنچه در ایـن میان مایه نگرانی شـهروندان افغانسـتان 
شـده، معافیـت طالبان از عدالت اسـت. زیـرا بیرون کردن 
نام هـای سـران و جنگجویان این گروه از فهرسـت سـیاه 
سـازمان ملـل و وزارت خارجـه و عدلیـه ایـاالت متحده 
نیـز جـزء توافقاتی اسـت که بـر آن بحث صـورت گرفته 
اسـت. بنابرایـن، نتیجـۀ ُکلـی تحقیـق آتـی در رابطـه بـه 
رمزگشـایی مذاکـرات و گفت وگوهـای صلـح امریـکا با 
طالبـان چنیـن اسـت: هـدف از حضـور و نبرد 18 سـالۀ 
نظامیـان امریکایـی در افغانسـتان امنیـت ایـاالت متحـده 
امریـکا بـوده و صلـح افغانسـتان نیـز که مذاکـرات روی 
آن جریـان دارد، در گـرو امنیت ملی و منافـع ملی امریکا 
قـرار دارد کـه بـا تضمیـن آن جنـگ نزدیـک بـه دو دهه 
در افغانسـتان پایـان خواهـد یافـت و صلح در افغانسـتان 
تأمیـن خواهـد شـد، اما آنچـه تضمین نشـده این اسـت، 
صلحـی کـه در نتیجه ایـن مذاکرات و توافقات به دسـت 
می آیـد، سـبب صلـح مثبت خواهد شـد و یـا صلح منفی 

را بـرای افغانسـتان بـه بار خواهـد آورد؟ 
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چاپ: مطبعه امام

تـا  در مراسـم هالوویـن در غـرب، کوشـش می شـود 
واقعیـت  بـه  خیـال  از  را  صورت هـا  ترسـناک ترین 
درآورنـد و در ایـن راسـتا تفنـن زیـادی بـه کار مـی رود 
فـن رجـال«.  »لـکل  می آفریننـد:  نیـز  و چـه عجایبـی 
جالـب ایـن اسـت کـه هرچـه سـطح تفنـن در اختـراع 
اشـکال ترسـناک بـا تکنالوژی پیشـرفته باال رفته اسـت، 
بـا آن هـم هیـچ هـوش طبیعـی و مصنوعـی مجهـز بـا 
ابزارهـای تکنالوژیـک تاهنـوز موفق به اختـراع صورت 
هیوالیـی ترسـناک تر از اسـکلیت انسـان نشـده اسـت. 
همـان اسـت کـه می بینـی از کـودک گرفتـه تـا کان در 
شـهر و روسـتا و خانـه و جنـگل، همـه از تمثیل انسـان 
ارواح خبیثـه و  تـا  اسـکلیت کار می گیرنـد  مرتبـۀ  در 
اشـباح و هیوالهـا را بترسـانند و یـا حداقـل ایـن رسـم 

کهـن را محـاکات کننـد.
یـک خانـم  چینایـی وقتـی بـه مـا دسـتور زبـان درس 
مـی داد، می گفـت: نـگاه تـان بـه جمله هـا در یـک زبان 
بایـد مثـل ماشـین ایکسـری در تفکیک کلمات اساسـی 
از فرعـی باشـد کـه وقتی کلیت بـدن انسـان در معرض 
شـعاع ایـن ماشـین قـرار می گیـرد، تنهـا اسـتخوان ها یا 
همـان ترکیـب اسـکلیتی بـدن را برجسـته می کنـد کـه 
اسـاس وجـود او اسـت. مـواد دیگـری کـه در ترکیـب 
بـدن انسـان وجود دارنـد، از قبیل لحم و شـحم و خون 
و پـی و مـوی و غیـره، همـه از ملحقـات و یـا عوارض 
ترکیـب اسـتخوانی بدن انسـان اند که بنیـاد وجود مادی 
او را تشـکیل می دهـد. او می گفـت کـه بدنـۀ کام نیـز 
هماننـد بدن انسـان اسـت که از خـود اصل و فـرع و یا 
ارکان و عـوارض دارد و تفکیـک این هـا نیازمنـد دید و 

دقـت ماشـینی شـبیه یک ایکسـری می باشـد.
ایـن گفتـه اسـتاد به دلـم خیلی نشسـته بـود و چون در 
روزهـای هالوویـن یـا مراسـم تفنـن در ابـداع صـور و 

اشـکال ترسـناک، متوجـه شـدم کـه تقریبـًا اجمـاع کل 
بـر اسـکلیت بدن انسـان یـا همـان رکن اساسـی وجود 
او بـه عنـوان ترسـنا ک ترین مترسـک ممکـن می باشـد، 
در چرایـی موضـوع بـه اندیشـه افتـادم. چـرا اسـکلیت 
دیناسـور یـا ببـر و تمسـاح چنیـن نیسـت؟ چرا انسـان 
وقتـی بـه اصل وجود خـود می  رسـد، آن را ترسـناک تر 
از هـر مترسـکی می یابـد کـه حتـا ارواح خبیثـه را با آن 
بـه هـراس و گریـز وامی دارد؟ چرا انسـان وحشـتناک تر 
از خـود در ایـن هسـتی نیافتـه اسـت؟ آیـا وقتـی اصل 
مـادی انسـان ایـن قدر ترسـنا ک و هیوالیی اسـت، اصل 
روحی او چه گونه باشـد؟ سـرانجام مگر انسـان از خود 

هـراس دارد؟!
خیالـم  دلهره هـا  و  پرسـش ها  نـوع  ایـن  بحبوحـۀ  در 
بـه ایـن نکتـه تمکین کـرد کـه انسـان از حقیقـت خود 
می ترسـد و حقیقـت یـا بهتـر بگویـم واقعیـت انسـان 
 بـه دور از ملحقـات و عوارض او خیلی ترسـناک اسـت 
از آن  ناشـی  ایـن واقعیـت و تـرس  از  بـرای فـرار  و 
اسـت کـه انسـان در خلـق و ابـداع اهرم هـای قدسـی 
همچـون هنـر و عرفـان و دیـن و یـا ابزارهـای سـاده و 
مبتـذل از قبیـل مـواد نشـئه آور و غیـره، تفنـن به خـرج 
انسـان بـه هـر  می دهـد و محـاکات آرامـش می کنـد. 
انـدازه کـه از واقعیـت خـود فاصلـه می گیرد، بـه همان 
پیمانـه احسـاس آرامـش می کنـد و در آرزوی افزایـش 
ایـن فاصلـه می باشـد. اتفاقـًا در دنیـای اخاقیـات هـم 
هـر چیـزی کـه بـا »خـود« پیونـد دارد )خودخواهـی، 
خودسـتایی و...(، غیـر اخاقی اسـت و آن چـه برعکس 
اسـت )ازخودگـذری، فـداکاری، تحمـل، کثرت گرایـی 
و...(، اخاقـی اسـت و ایـن نشـان می دهد کـه اخاق با 

روان آدمیـان همیشـه در ارتبـاط بـوده اسـت.

 15 ناحیـۀ  اجتماعـی جوانـان  نهـاد 
به نـام  را  کتابخانه یـی  کابـل،  شـهر 
و  ایجـاد  وجـودی  حیـدری  اسـتاد 

کردنـد. افتتـاح 
در مراسـمی کـه بـه همین مناسـبت 
برگـزار شـده بـود در آن شـماری از 
اسـتادان  و  دانشـجویان  فرهنگیـان، 

دانشـگاه اشـتراک داشـتند.
عبدالحفیـظ منصـور اسـتاد دانشـگاه 
در ایـن محفـل، ضمن سپاسـگزاری 
از اعضـای نهـاد اجتماعـی جوانـان 
ناحیـۀ 15 گفـت کـه قـدر بـزرگان 
خـود را باید بدانیم و اسـتاد وجودی 
از فرهنگیان نام آشـنای زبان فارسـی 
اسـت که جایـگاه ویژه یـی در عرفان 

و تـداوم مکتب موالنـا دارد.
سـخنانش  ادامـۀ  در  منصـور  آقـای 
بـا اشـتباه برشـمردن ایـن نکتـه کـه 
شـماری بـه ایـن بـاور انـد: مطالعـه 
بـه خاطر مصـروف سـاختن و وقت 
پـوره کردن اسـت، گفت: شـخصیت 

هـر انسـان مطابـق بـه مطالعـه، فکر 
و اندیشـۀ او اسـت و ایـن مطالعـه 
اسـت کـه جایـگاه واقعـی انسـان را 

می سـازد.
لیسـۀ  مدیـر  کوهسـتانی،  اسـداهلل 
دیگـر  سـخنران  و  غام حیدرخـان 
ایـن  ایجـاد  گفـت:  مراسـم  ایـن 
علـم  کـه  اسـت  نویـدی  کتابخانـه 
تـا  کنیـم  پیشـترفت  و  بیاموزیـم 
جوانـان مـا به کتابخانـه مراجعه کنند 

بسـازند. را  خـود  و 
تندیـِس  اهـدای  بـا  مراسـم  ایـن 
حیـدری  اسـتاد  بـه  سپاسـگزاری 
گفتنـی  رسـید.  پایـان  بـه  وجـودی 
دارای  کتابخانـه  ایـن  کـه  اسـت 
کتاب هـای در بخش هـای گوناگون 
ایـن  کننـده گان  ایجـاد  و  اسـت 
آن  دروازۀ  کـه  می گوینـد  کتابخانـه 
عاقه منـدان  روی  بـه  روزه  همـه 
اسـت. بـاز  کتاب خوانـی  و  کتـاب 

معـارف  وزارت  در  مسـووالن  مانـدگار: 
ادعـای  بررسـی  بـرای  هیأتـی  توظیـف  از 
سوءاسـتفادۀ جنسـیی در مکاتـب لوگـر خبـر 
داده و می گوینـد کـه ایـن هیـأت بـا صاحیت 

اسـت. کـرده  آغـاز  دیـروز  را  کارش 
دکتـور محمدمیرویـس بلخی، سرپرسـت وزیر 
معـارف دیـروز بـا والـی و نماینـده گان مـردمِ 
لوگـر در پارلمان و شـوراهای والیتی در رابطه 
بـا ادعای سوءاسـتفاده از شـاگردان این والیت 

دیـدار و گفت وگـو کرد.
در خبرنامه یـی کـه وزارت معارف بـه روزنامۀ 
سرپرسـت  اسـت:  آمـده  فرسـتاده،  مانـدگار 
توظیـف  از  دیـدار  ایـن  در  معـارف  وزارت 
هیـأت باصاحیـت برای روشـن سـاختن ابعاد 
مختلـف ایـن موضوع خبـر داده و گفته اسـت 
کـه این هیـأت صبـح امروز}دیروز{ بـه لوگر 

است. رسـیده 
آقـای بلخی بـر این موضـوع تاکیـد ورزید که 
از ایـن حیـث کـه مراکـز آموزشـی و معـارف 
محـل تعلیـم و تربیـه اطفال افغانسـتان اسـت، 
لـذا ما بر عملکـرد تمامی کارکنـان این وزارت 

بشـمول آمـوزگاران و کارکنـان اداری نظـارت 
داریم. جـدی 

محمـد انور اسـحاق زی والی لوگر نیـز در این 
دیـدار گفـت کـه این گـزارش نه تنهـا حقیقت 
نـدارد بلکه اهانـت به خانوادۀ معـارف و مردم 

لوگر اسـت.
هیـأت  توظیـف  از  همچنیـن  اسـحاق زی 
باصاحیتی در سـطح والیت لوگـر از نهادهای 
امنیتـی، عدلـی و قضایـی خبـر داد و تصریـح 
کـرد کـه مقامـات ارشـد ایـن والیـت بهطـور 

جـدی تمامـی ابعـاد ایـن موضـوع را بررسـی 
تعقیـب می کننـد. کـرده و 

عنـوان  نیـز  لوگـر  و سـناتوران والیـت  وکا 
کردنـد کـه دامـان معارف پـاک بـوده و نباید با 

ایـن ادعاهـا و اتهامـات آلـوده شـود.
دو روز پیـش رسـانه ها از وجود فسـاد اخاقی 
در شـماری از مکاتـب والیـت لوگـر خبر داده 
و گفتـه انـد فعـاالن جامعـۀ مدنـی لوگـر 500 
پروندۀ آزار جنسـی را مسـتند سـازی کرده اند.

ــدو رسه  ــه زېږې ــې ل ــونه دي چ ــو ډول پس ــل ی قره ق

ــږي،  ــتل کی ــرې ویس ــتکې ت ــږي او پوس ــم حاللی س

ــږي  ــتل کی ــو زر وېس ــه وری ــه ل ــتکي ځک ــه پوس دغ

چــې ګل یــا پــه پوســتکي کــې جــوړې کرښــې 

ــه يش. ــې ن خراب

ــن  ــو ت ــتکو ی ــل پوس ــې د قره ق ــت ک ــه والی ــه دغ پ

ــې  ــل، چ ــه ووی ــو ت ــي ازادي راډي ــوداګر عبدالباق س

پــه تېــرو کلونــو کــې لــه دې والیــت څخــه د قره قــل 

۷۰ زره پوســتکي صادرېــديل، خــو ســږکال یــوازې ۷ 

ــه صــادر  ــو ت ــو هېوادون ــل پوســتکي بهرنی زره د قره ق

ــوي دي. ش

ــو  ــه بهرنی ــه راز پ ــۍ او دغ ــل: »د وچکال ــه ووی هغ

بازارونــو کــې د تقاضــا د کمــوايل لــه کبلــه ســږکال 

د قره قــل پوســتکو پــه نرخونــو او صادراتــو کــې 

ــږکال  ــل س ــدې دلی ــه هم ــو پ ــی، ن ــی راغل کموال

ــه ډډه  ــو څخ ــتکو رانېول ــل د پوس ــوداګرو د قره ق س

ــړه.« وک

پــه ورتــه مهــال کــې د کنــدز یــو تــن مالــدار دوســت 

محمــد وايــي، چــې ســږکال د قره قــل پوســتکو نــرخ 

ــو د قره قــل د  ــل مالداران ــه همــدې دلی ــو پ ټيــټ و، ن

وریــو لــه حاللــو څخــه ډډه او ســاتلو تــه یــې توجــه 

وکــړه.

ــازار  ــتکو ب ــل پوس ــرکال د قره ق ــي: »تې ــوړی واي نوم

ډېــر ښــه وو یــو پوســت ۴۲ ډالــره قیمــت درلــود خــو 

ســږکال یــو پوســت ۱۴ ډالــرو تــه راټېــټ شــوی و، 

نــو پــه همــدې خاطــر مالدارانــو خپــل وري وســاتل 

او حــالل یــې نــه کــړل.«

لــه دې رسه ســم پــه کنــدز کــې د پانګونــې او 

ســوداګرۍ خونــې چارواکــي هــم وايــي، چــې 

ــو  ــه دې والیــت څخــه بهرنی ــو کــې ل ــرو کلون ــه تې پ

ــو  ــديل، خ ــتکي صادرې ــل پوس ــه د قره ق ــوادو ت هې

ــی. ــی راغل ــې کموال ــو ک ــه صادرات ــږکال پ س

د نومــوړې ادارې ویانــد مســعود وحــدت پــه دې 

ــه  ــتکو پ ــل پوس ــل: »د قره ق ــه ووی ــو ت اړه ازادي راډي

ــی  ــو او ســوداګرۍ چــارو کــې خــورا کموال صادرات

ــه کار و  ــو دغ ــې کاب ــو چ ــی ش ــا ویل ــی او حت راغل

بــار د هېرېــدو پــه حــال کــې دي، هېلــه مــن یــو چــې 

مــخ 6
اړونــد ادارې د قره قــل پوســتکو...            

وزارتمعارف:کتابخانه یی به نام حیدری وجودی افتتاح شد
هیأتی باصالحیت ادعای سوءاستفادۀ جنسی در معارف لوگر را بررسی می کند

کندز کې سږکال د قره قل پوستکو صادراتو کې کموالی راغلی

امینسیرت

عبداالحدهادف


