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ــخ  ــتان در پاس ــه پاکس ــور خارج ــر ام وزی
ــورش را  ــه کش ــپ ک ــارات ترام ــه اظه ب
ــه دروغگویــی متهــم کــرده بــود، گفــت:  ب
امریــکا دوســتی اســت کــه همیشــه خیانت 

می کنــد.
خواجــه آصــف، وزیــر امــور خارجــه 
ــردش  ــکا در عملک ــت: امری ــتان گف پاکس
ــام  ــت اس ــا دول ــد ب ــک متح ــد ی همانن
خاطــر  بــه  و  خــورده  شکســت  آبــاد 
دولــت  افغانســتان  در  ناکامی هایــش 
پاکســتان را مقصــر می دانــد. مــا دیگــر 
ــن  ــم. ای ــی نداری ــچ ائتاف ــکا هی ــا امری ب
رفتــاری نیســت کــه دو متحــد بــا یکدیگــر 

ــند. ــته باش داش
خارجــه  امــور  وزیــر  صحبت هــای 
ــد  ــر دونال ــت اخی ــس از توئی ــتان پ پاکس
ــاره  ــکا درب ــوری امری ــپ، رئیس جمه ترام
تعلیــق کمک هــای مالــی بــه پاکســتان 

ــت. ــده اس ــرح ش مط
وزیــر امــور خارجــه پاکســتان تاکیــد کــرد: 
مــا در حــال حاضــر آرامــش را در پاکســتان 
ــان  ــکاری می ــدان هم ــم. فق ــرار کرده ای برق
واشــنگتن و کابــل در بازگشــت آوارگان بــه 
ــتان در  ــتن پاکس ــر دانس ــتان و مقص افغانس
ــا شــبه نظامیان باعــث شــده  عــدم مقابلــه ب
اســت تــا گمانــه زنــی دربــاره ایــن مســاله 
ــا تروریســم  ــه ب ــد کــه مقابل ــه وجــود آی ب

صــورت  صادقانــه  بایــد  کــه  آنچنــان 
نگرفتــه اســت. کشــورهای دیگــری هســتند 
ــند و  ــتان باش ــد پاکس ــد متح ــه می توانن ک
در کنــار مــا بــه رونــد مذاکــرات صلــح بــا 
طالبــان و دولــت افغانســتان کمــک کننــد.

ــرده  ــد ک ــن تاکی ــف همچنی ــه آص خواج
اســت کــه دولــت پاکســتان بایــد روابطــش 

ــد. ــی کن ــکا را مجــددا ارزیاب ــا امری ب
ــو  ــری جئ ــبکه خب ــا ش ــه ب وی در مصاحب

گفــت: امریــکا دوســت ما نیســت چــون در 
قبــال پاکســتان نــه هماننــد دوســت رفتــار 
می کنــد نــه هماننــد یــک متحــد. پاکســتان 
در جبهــه دیپلماتیــک منــزوی نشــده اســت 
و هرگونــه تهاجــم امریــکا بــا واکنــش 

ــرو خواهــد شــد. ــی روب مل
ایــن ســخنان خواجــه آصــف واکنــش 
ــک انصــاف را  ــر تحری ــران خــان، رهب عم
ــه 6 ــه صفح ــی...          ادام ــز در پ نی

مهاجریـن  مسـأله  می گویـد،  افغانسـتان  حکومـت 
یـک موضـوع انسـانی اسـت و از حکومت پاکسـتان 

می خواهـد تـا ایـن موضـوع را سیاسـی نسـازد.
مطبوعاتـی وزارت  میاخیـل، مشـاور  احمـد  حفیـظ 
امـور مهاجریـن و عـودت کننـدگان افغانسـتان، در 
واکنـش بـه تصمیـم کابینـۀ پاکسـتان، از آن کشـور 
خواسـت تـا مطابق بـه تفاهم صـورت گرفتـه، مدت 
اقامـت مهاجریـن را برای یک سـال دیگـر نیز تمدید 

. کند
آقـای میاخیل گفـت: »در مدت یک ماه برگشـت ۱.۴ 
میلیـون پناهنده افغان امکان ناپذیر اسـت، مشـکاتی 
را ایجـاد می کنـد. انتظـار مـا از پاکسـتان ایـن اسـت 
تـا موضـوع پناهندگی و مهاجرت را سیاسـی نسـازد. 
برگشـت مهاجریـن و پناهنـدگان بایـد بـه صـورت 

داوطلبانـه، تدریجـی، باعـزت و مصون باشـد«.
در  افغانسـتان  حکومـت  مقام هـای  کـه  گفـت  او 
همـکاری بـا مسـؤوالن کمیشـنری عالـی ملـل متحد 
در امـور مهاجریـن، در جریـان یـک مـاه پیشـرو بـا 
مقام هـای پاکسـتانی گفتگـو خواهنـد کـرد تـا مـدت 
اقامـت افغان هـای مهاجر در پاکسـتان، مطابـق تفاهم 
صـورت گرفتـه، بـرای یـک سـال دیگـر نیـز تمدید 

. د شو
سـال  یـک  جریـان  در  کـه  افـزود  میاخیـل،  آقـای 
حکومـت افغانسـتان تـاش خواهـد کـرد تـا زمینـۀ 

بسـازد. مسـاعد  را  مهاجریـن  برگشـت 
دو مـاه قبـل مقام هـای حکومت افغانسـتان، پاکسـتان 
و کمیشـنری عالـی ملـل متحـد در امـور مهاجریـن 
تفاهـم  سـویس،  در  نشسـتی  در  »یُو.اِن.اِچ.سـی.آر« 
پاکسـتان  در  افغـان  مهاجریـن  حضـور  تـا  کردنـد 
بـرای یـک سـال دیگـر نیـز تمدید شـود و برگشـت 
مهاجریـن افغـان بـه کشورشـان بـه گونـۀ داوطلبانـه 

صـورت گیـرد.
بربنیـاد آمارهـای حکومـت افغانسـتان و ملـل متحد، 
۱.۴ میلیـون افغان با اسـناد قانونی در پاکسـتان اقامت 
دارنـد و در کنـار ایـن حدود ۷۰۰ تـا ۸۰۰ هزار افغان  

بـدون اسـناد قانونی در پاکسـتان زندگـی می کنند.
و  مهاجریـن  امـور  وزارت  مطبوعاتـی  مشـاور 
عـودت کننـدگان افغانسـتان گفـت کـه جهـت ثبـت 
و قانونمندسـازی حضـور مهاجریـن فاقـد اسـناد در 
پاکسـتان، مطابـق توافقنامـۀ بـا حکومـت آن کشـور، 
ایـن  بـرای  هویـت  اسـناد  توزیـع  و  ثبـت  پروسـۀ 
مهاجریـن حـدود هفـت مـاه قبـل آغـاز شـد و تـا 
حـال بیـش از ۵۰۰ هـزار تـن آنـان ثبـت و راجسـتر 
شـده انـد. کابینـۀ پاکسـتان روز چهارشـنبه گفـت که 
رونـد برگشـت ۱.۴ میلیـون مهاجـر افغانسـتان را بـا 
کمیشـنری عالـی ملـل متحـد در امـور پناهنـدگان و 
جامعـۀ جهانـی مطـرح کـرده اسـت، امـا در مـورد 
هماهنگـی روی ایـن مسـله بـا حکومـت افغانسـتان 

اشـاره نکـرد.
ملـل  عالـی  کمیشـنری  افریـدی، سـخنگوی  قیصـر 
در  »یو.اِن.اِچ.سـی.آر«  مهاجریـن  امـور  در  متحـد 
پاکسـتان، در صحبـت بـا صـدای امریـکا، از ضـرب 
االجـل تعییـن شـده از سـوی کابینـۀ پاکسـتان بـرای 
برگشـت مهاجریـن بـه کشورشـان، نیزاظهـار نگرانی 

. د کر
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سـخنرانی شـهزاد اریوبی وزیر مخابرات افغانستان، 
عمـق فاجعـۀ شایسته سـاالری رییس جمهـور غنـی 
را بـه نمایـش می گـذارد. او کـه عاجـز از روخوانِی 
یـک متِن سـاده بـود، نشـان داد کـه چقـدر در فهِم 
مفاهیـم مشـکل دارد و ناتـوان از تفکیـک معنـای 
مشـکل  نوشـته اند.  برایـش  کـه  اسـت  جماتـی 
تنهـا در ایـن نبـود کـه وزیـر مخابـراِت افغانسـتان 
گفـت کـه ایـن کشـور در عرصـۀ مخابـرات قدمتی 
آن  در  مشـکل  بـل  دارد،  قرنـه  میلیـون  یک ونیـم 
جایـی تبـارز مـی کـرد کـه او حتـا نمی فهمیـد کـه 
چندصفحه یـی،  متـِن  یـک  در  او  می خوانـد.  چـه 
چندیـن اشـتباه بـزرگ را مرتکب شـد کـه اگر یک 
شـاگرد صنـف سـومِ مکتب هـم چنین اشـتباه هایی 
را مرتکب شـود، بدون شـک پیامِد آن هـا را خواهد 
دیـد، ولـی معلوم نیسـت که آقـای وزیـر چگونه تا 

ایـن مرحلـه پیـش رفته اسـت! 
احتمـاالً  و  مکتـب  دوره هـای  تمـامِ  در  شـاید 
امتحـان گرفته انـد کـه در  او  از  دانشـگاه، کسـانی 
تشـخیص شایسـته گان بـه انـدازۀ رییس جمهـوری 
افغانسـتان مهـارت و فهـم)!( داشـته اند. آقـای وزیر 
نـامِ »شـیرعلی خـان« یکـی از شـاهاِن افغانسـتان را 
تلفـظ می کـرد کـه گویـا کسـی یـک واژۀ  چنـان 
اولین بـار  بـرای  متـن  یـک  در  را  عجیب وغریـب 

دیـده و خوانـده اسـت.
برخی هـا وقتـی بـا متنـی بـرای اولین بـار روبـه رو 
خوانـش  در  اشـتبا هاتی  دچـار  گاهـی  می شـوند، 
واژه گاِن خارجـی و یـا هـم کمترکاربـردی خواهند 
شـد، امـا این طـور نیسـت کـه از خواندن نـامِ یکی 
از شـاهان کشـور کـه بارهـا و بارهـا در مکتـب و 
اجتمـاع از او یـاد می شـود، عاجـز بماننـد. وقتـی 
آقـای وزیـر متنـش را می خواند، عمًا نشـان می داد 
کـه سـواد خوانـدن ندارد، چـون با افتضاحـی که او 
متـن را روخوانـی می کـرد، فقـط آدم های بی سـواد 

و بسـیار کم سـواد متنـی را می تواننـد بخواننـد. 
آقـای وزیـر متـن را همچـون یـک چیـِز غریـب و 
ناآشـنا در دسـت گرفتـه بـود و می خوانـد، همـان 

کاری کـه مثـًا ممکـن اسـت کسـی کـه تـازه در 
حـال آمـوزش الفبـای یک زبان باشـد، انجـام دهد. 
شـاید گفتـه شـود کـه آقـای وزیـر بـه دلیـل این که 
در خـارج از کشـور زنده گـی کـرده، آشـنایی الزم 
بـا زبان هـای افغانسـتان نـدارد و یا شـاید هـم زبان 
اصلـی اش فارسـی نبوده باشـد؛ امـا باید گفـت: آیا 
وقتـی کسـی بـا زبان های کشـورش آشـنایی ندارد، 
شایسـته اسـت وزیـر شـود؟ بـاز اگـر بـه زبان های 
کشـورش آشـنا نیسـت، چرا متـِن خود را بـه همان 

زبانـی نمی خوانـد کـه بیشـتر با آن آشـنا اسـت؟ 
خارجـی،  زبان هـای  بـه  سـخنرانی  افغانسـتان  در 
شـمول  بـه  و  نیسـت  غیرمعمـول  امـری  زیـاد 
رییس جمهـوری، شـمار زیـادی از مقام های کشـور 
دارنـد،  حضـور  خارجی هـا  کـه  نشسـت هایی  در 
بـه زبـان انگلیسـی سـخنرانی می کننـد. آقـای وزیر 
نیـز اگـر خـود را ناتـوان در خوانـدن متـن فارسـی 
می دیـد، خـوب بـود بـه همـان زبانـی سـخنرانی 
می کـرد کـه بیشـترین تسـلط را بـر آن داشـت. کی 
آمـده در ایـن کشـورِ بدبخـت از کسـی بپرسـد که 
چـرا بـا زبان های کشـورت آشـنایی نـداری و یا نام 

نمی دانـی؟  را  آن  شـاهاِن 
جالـب این جاسـت کـه در ایـن کشـور یکـی کـه 
می کنـد  فکـر  و  می بینـد  باالتـر  همـه  از  را  خـود 
بزرگ تریـن  صلـح،  رونـد  بـه  پیوسـتنش  بـا  کـه 
روز  هـر  اسـت،  پیوسـته  وقـوع  بـه  قـرن  اتفـاق 
سـخن  ملـی  ترمینالـوژی  از  سـخنرانی هایش  در 
می گویـد و بـه دیگـر گویشـوراِن کشـور هشـدار 
می دهـد کـه چـه بگویند و چـه نگوینـد و جالب تر 
این کـه ایـن فـرد نیز بـدون این کـه صاحیـِت الزم 
در دیگـر زبان هـای کشـور را داشـته باشـد، پشـت 
سـر هم نسـبت بـه آن زبان ها موضع گیـری می کند. 
آیـا ایـن عمـِق فاجعـۀ یک کشـور نمی تواند باشـد: 
یکـی کـه بـه مقـام وزارت رسـیده از خوانـدن یک 
متـِن سـاده عاجـز اسـت و دیگـری که خـود را در 
ردیـف رهبراِن آن کشـور قلمـداد می کنـد، هر روز 
در عرصـۀ زبان شناسـی و مشـکات زبانـِی یکی از 

زبان هـای فاخـِر کشـور کـه صدها فـرد باصاحیت 
در دامـِن خـود در همیـن قلمـرو دارد، امـر و نهـی 

می کنـد؟
البتـه موجودیِت افراد کم سـواد در کابینۀ افغانسـتان 
امـِر تـازه و بدیعـی نیسـت. در گذشـته نیـز افـراد 
بـه  ولـی  داشـته اند  وجـود  کابینـه  در  کم سـواد 
اندازه یـی کـه وزیـر مخابـرات نشـان داد کـه آدمی 
کم سـواد اسـت، تا بـه حال دیده نشـده بود. سـوال 
این جاسـت کـه او بـر چـه اساسـی به چنیـن مقامی 
رسـیده اسـت و چگونـه آقـای غنـی کـه خـود را 
فـردی سـخت گیر در انتخـاب وزیـران و مقام هـای 
بلندپایـه می دانـد، چنیـن فردی را قبول کرده اسـت 
کـه بـه وزارت مخابـرات برسـد؟ آیـا قبـل از آن، 
آقـای غنـی بـا ایـن فرد دیـده و بـه اصطـاح از او 

مصاحبـه گرفتـه بود؟ 
در این کـه آقـای غنـی بـا ایـن فـرد قبـل از معرفـی 
شـدن بـه عنـوان نامزدوزیـر مصاحبـه کـرده، هیـچ 
جـای شـک نیسـت. امـا معلـوم نیسـت کـه در این 
مصاحبـه، آقـای غنـی و وزیـر مخابـراِت فعلی چه 
گفتـه انـد و چـه شـنیده انـد؟ آیـا آن هـا بـه زبانـی 
غیـراز زبان های رسـمی کشـور بـا هم سـخن گفته 
انـد؟ آیـا وزیـر در اسـتفاده از زبان هـای خارجـی 
توانایـی دارد و می توانـد بـه خوبـی از عهـدۀ انتقاِل 

اندیشـه هایش بیـرون شـود؟
 در گذشـته یـادم هسـت همیشـه وقتـی در مـورد 
حضـور مجاهدیـن در کابینه صحبت می شـد، آنانی 
کـه بـه عنـوان تکنوکـرات از غـرب برگشـته انـد، 
آن هـا را متهم بـه کم سـوادی می کردنـد و می گفتند 
اکثـر مجاهدین از سـواد الزم برخوردار نیسـتند، اما 
حـاال در مـورد ایـن وزیـر از غـرب برگشـته چـه 

می گوینـد؟
 معلوم اسـت کـه در انتخاب این شـخص و افرادی 
مثـل او کـه شـاید در کابینـه و در میـان مقام هـای 
بلندپایـۀ کشـور هم کـم نباشـند، چیزهـای دیگری 
غیـر از تخصـص و دانـش زبانی مطرح بوده اسـت. 
فرامـوش نکنیم کـه زبان تنهـا داشـتِن توانایی افهام 
و تفهیـم نیسـت، بـل اندیشـیدن و خلـق مفاهیـم 
نیـز بـه آن تعلـق دارد. کسـی کـه نمی تواند سـخن 
بگویـد، بـدون شـک نمی توانـد کار کنـد و این ها با 

یکدیگـر رابطـۀ تنگاتنـگ دارند. 
سـواد وزیـر مخابـرات افغانسـتان یـک بـارِ دیگـر 
بحـث شایسته سـاالری در کشـور را زیر سـوال برد 
و نهادهایـی مثـل ارگ و مجلـس نماینـده گان را که 
یکـی آن را معرفی کـرده و دیگری صاحیت هایش 

را تأییـد کـرده، در مظـاِن اتهـام قرار داده اسـت. 
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احمـد عمران

شایسته ساالری
در قاموِس آقای غنی

 

عصبیـِت قومی، سیاسـِت قومـی و در ُکل، نفاِق قومی در افغانسـتان 
شـاید عمـری بـه پهنـای تاریـِخ دو و نیـم سـدۀ اخیـِر ایـن کشـور 
داشـته باشـد؛ امـا ایـن روزهـا و آن هـم در سـدۀ بیسـت ویکم ـ 
درحالی کـه آهنـِگ جهان وطنی شـدن به شـدت نواختـه شـدهـ  نفاِق 
قومـی دردناک تـر از دیـروز بـر آسـماِن این سـرزمین سـایه افکنده 
اسـت. آن چـه در ایـن فضـاِی نفس گیر اندکـی امیدبخـش می نماید 
ایـن اسـت کـه: بـه مـوازاِت ایـن عصبیت هـا و تعصبـات کـه همه 
از نفـاِق قومـی حکایـت می کننـد، اشـخاص و افـرادی هـم وجـود 
دارنـد کـه رسـالت مندانه عایـِق ملـی را در برابـِر عصبیت هـای 
قومـی و وفـاِق ملـی را در برابـر نفاق قومـی، به اجتماع و سیاسـت 

پیشـنهاد می کننـد. 
و  سیاسـی  فکـری،  خـط  دو  گفـت  می تـوان  حسـاب،  ایـن  بـا 
اجتماعـی در جامعـۀ افغانسـتان در برابـِر هم شـکل گرفته اند؛ یکی 
بـر طبـِل برتری جویـی و انحصارطلبـی می کوبـد و نقاط افتـراق را 
پُررنـگ می سـازد و دیگـری نـوای وحـدت و همدلی را می سـراید 
و بـر اشـتراکاِت فـراوان پـای می فشـارد. آن چـه ایـن دو خـط را از 
هـم جـدا می سـازد، فقـط آرمان هـا و مقاصدشـان نیسـت، بـل این  
موضـوع نیـز اسـت که خـط نفـاِق قومـی از داخـِل حکومـت مایه 
می گیـرد و بـا توطیـه و دسیسـه قصـد انتشـار بـه بیـرون و آلـوده 
سـاختِن تمـام الیه هـای اجتمـاع را دارد؛ امـا خـط وفـاِق ملـی از 
بیـرون حکومـت سرچشـمه گرفته و با منطق و اسـتدالل می کوشـد 
بسـاط نفـاق را جمـع کنـد و به جایش آییِن دوسـتی و همبسـته گِی 

ملـی و اجتماعـی را پـی بریزد.
تضادهـای  و  شـکاف ها  افغانسـتان،  در  دورتـر  گذشـته های  در 
قومـی و اجتماعـی از جهـل و باورهـای ُخرافـی مایـه می گرفـت 
و حکومت هـای پادشـاهی و سـنتی هـم فقـط بـه منظـور تحکیـِم 
قـدرت از آن بهره هایـی می جسـت، امـا به تدریـج سیاسـت مداراِن 
قوم گـرا و افراطی یـی ظهـور کردنـد کـه خواسـتند ایـن عصبیت ها 
را تیوریـزه و نهادینـه بسـازند. امـروز در حکومـِت آقـای غنیـ  که 
متأسـفانه نـامِ مبـارک »وحـدت ملی« را نیـز با خود حمـل می کندـ  

مـا شـاهِد اوِج ایـن عصبیت هـا در قالـب »نفـاق ملـی« هسـتیم.
ایـن روزهـا در هیاهوِی همۀ روال های اداری و حکومتی، در محافِل 
عـوام و خـواص، در صفحـاِت شـبکه های اجتماعـی و رسـانه های 
همه گانـی، در کوچـه و خیابـان و حتـا در تکسـی و مغـازه، مـا 
شـاهد بحث هـا و جدال هـای قومی یـی هسـتیم که سرمنشـاِی همۀ 
آن هـا قوم گرایِی سـکان داراِن سیاسـِت کشـور اسـت؛ کسـانی که به 
سیاسـت و مدیریـِت جامعـه از دریچـۀ تنـگ و کبـودِ قومیـت نگاه 

کرده انـد و جامعـۀ افغانسـتان را نیـز تاریـک و کـدر سـاخته اند.
سـال های  در  سیاسـت  اصلـِی  سـکان دار  رفـت؛  نبایـد  حاشـیه 
اخیـر، همـواره ارگ ریاسـت جمهوری بـوده اسـت؛ ایـن نهـاد کـه 
می بایسـت آیینـه دارِ آمـال و آرزوهـا و مصالـِح تمـام اقشـار جامعه 
می بـود، در سـایۀ مغـز متفکـِر آقـای غنـی به کانـوِن مهندسـی های 
سیاسـی، قومـی و اجتماعی یـی تبدیـل شـده کـه جامعـۀ چندقومِی 
مـا را بـه آسـتانۀ انفجـار نزدیـک کـرده اسـت. سیاسـِت دسیسـه، 
حـذف و انحصـار، سـه سـال اسـت کـه تکتیـِک اساسـِی ایـن نهاد 
شـده و جامعـه را در واکنـش بـه ایـن اقدامـات، دچـار انقطـاب و 

اسـت. سـاخته  ازهم گسـیخته گی 
در ایـن میـان امـا صداهـای گـرم و رسـایی نیز بـا کلیـدواژۀ »وفاق 
ملـی« بلند شـده اسـت کـه تمـام همّ ّوغمـش جاگزین سـازی وفاق 
بـه جـای نفـاق و عایـِق ملـی بـه جـای تعصبـاِت قومـی اسـت و 
می خواهـد افغانسـتان را از گردابـی که در مسـیِر آن قـرار گرفته، به 
سـاحل نجـات رهنمـون سـازد. منادیـاِن وفاق ملـی می گوینـد باید 
نگاهـی عمیق تـر بـه افغانسـتاِن چندقومـی انداخت و در ایـن نگاه، 
مصالـِح بزرگ تـر و ارزش هـای مشـترک و انسـانی تر را تشـخیص 

بایـد کرد. 
منادیـان و برنامه سـازاِن وفـاق ملـی می گوینـد کـه در هیاهوهـای 
سیاسـِی ایـن روزهای افغانسـتان، مسـالۀ بسـیار بـزرگ و حیاتی یی 
کـه سرنوشـِت جمعـِی همۀ سـاکناِن این کشـور به آن گـره خورده، 
نبـود وفـاق ملـی و  این کـه: در  بـه فراموشـی رفتـه اسـت و آن 
همبسـته گی اجتماعـی، ویرانـی و بازگشـت بـه نقطۀ صفـر و تکرار 

مکـررِ تاریـخ، سرنوشـِت محتـوم ِ همۀمان اسـت.
»وفـاق ملـی« کـه اکنـون بـه همـِت نخبـه گاِن ملـی و مردمی یـی  
هماننـد احمدولـی مسـعود به یـک آدرس معتبر تبدیل شـده، ضمن 
آن کـه از رییـِس حکومـِت موجـود می خواهـد کـه از برنامه هـای 
حذف گرایانـه و انحصارطلبانـه انصـراف دهد، از مردم افغانسـتان و 
همـۀ عقـاِی سیاسـی و اجتماعـی دعـوت می کند که در این مسـیر 
بـا یکدیگـر همـگام و همراه شـوند. بدون شـک جامعـۀ جهانی نیز 
مسـوولیت دارد کـه از صـدای مدنی و ثبات آورِ وفـاق ملی حمایت 
کنـد و حکومـِت کنونی را بـه جبراِن خطاهای عمـدی و اصاحاِت 

اساسـی سـوق دهد. 

وفاق ملی 
در برابِر نفـاق قومـی

جالب این جاست که در این کشور 
یکی که خود را از همه باالتر می بیند 
و فکر می کند که با پیوستنش به روند 
صلح، بزرگ ترین اتفاق قرن به وقوع 
پیوسته، هر روز در سخنرانی هایش از 
ترمینالوژی ملی سخن می گوید و به 
دیگر گویشوراِن کشور هشدار می دهد 
که چه بگویند و چه نگویند و جالب تر 
این که این فرد نیز بدون این که 
صالحیِت الزم در دیگر زبان های 
کشور را داشته باشد، پشت سر هم 
نسبت به آن زبان ها موضع گیری 
می کند. آیا این عمِق فاجعۀ یک کشور 
نمی تواند باشد: یکی که به مقام 
وزارت رسیده از خواندن یک متِن 
ساده عاجز است و دیگری که خود 
را در ردیف رهبراِن آن کشور قلمداد 
می کند، هر روز در عرصۀ زبان شناسی 
و مشکالت زبانِی یکی از زبان های 
فاخِر کشور که صدها فرد باصالحیت 
در دامِن خود در همین قلمرو دارد، امر 
و نهی می کند؟

ACKU
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بــرای خدمت گــذاری  روزی  چنــد  مــا 
این جــا هســتیم، زیــرا اکنــون وقــت ملــک 
الطوایفــی نیســت، مــردم بــرای هرکــس کــه 
ــود و  ــور می ش ــس جمه ــد، ریی رأی بدهن
هــدف از رییس جمهورشــدن، ایــن نیســت 
ــت  ــدف خدم ــه ه ــد، بلک ــی کنی ــه خان ک

گــذاری می باشــد.
اشــرف غنی احمدزی  را  ســخنان  ایــن   
ــی، در مراســم  رییس حکومــت وحــدت مل
ــه ذوب آهــن خــان اســتیل  ــاح کارخان افتت
در  دی  جــدی/   ۱6 گذشــته  روز  کــه 
ــده  ــزار ش ــل برگ ــی کاب ــای صنعت پارک ه

ــرد. ــراز ک ــود، اب ب
غنی احمــدزی تاکیــد کــرد کــه شــهروندان 
ــه  ــد ک ــی ان ــتار حکومت ــتان خواس افغانس
ــان  ــت آن ــی در خدم ــون اساس ــاد قان بربنی
باشــد و هیــچ قدرتــی در ایــن خــاک 
ــی افغانســتان  ــدف مل ــو ه ــه جل نیســت ک

ــرد. را بگی
ــه  ــد ک ــد می کن ــی تاکی ــرف غن ــد اش محم
حکومــت افغانســتان محصــول چهــل ســال 
ــچ کســی نمــی  ــردم اســت و هی ــی م قربان

ــل آن بایســتد. ــد در مقاب توان
ــی  از  ــا رییــس حکومــت وحــدت مل و ام
ــا  ــرد؛ ام ــام نب ــاص ن ــروه خ ــا گ ــرد و ی ف
ــاون  ــوزی، مع ــان الک ــش از آن، خان ج پی
ــتان از  او  ــع افغانس ــارت و صنای ــاق تج ات
ــی را در  ــای سیاس ــه چالش ه ــت ک خواس

ــد. ــن کشــور حــل کن ای
اتاق هــای  رییــس  الکــوزی  خان جــان 
تجــارت افغانســتان خطــاب بــه غنــی 
بــه  سیاســی  چالش هــای  کــه  گفــت 
پیشــرفت  بــرای  نمی توانــد  هیچ عنــوان 
مــا مشــکل ایجــاد کنــد، زیــرا اکنــون مــردم 
منافــع  بــرای  چه کســی  کــه  می داننــد 
ــی  ــع مل ــر مناف ــی به خاط ــردی و چه کس ف

می کنــد. کار 
بــه گفتــه آقــای خان جــان الکــوزی، مــردم 
ــت  ــی حمای ــتان از رییس جمهورغن افغانس

ــد«. ــرده ان ــاد ک ــه »او اعتم ــد و ب می کنن
ظاهــراً هــدف رییس حکومــت وحــدت 
ملــی تنش هــا میــان ارگ و عطامحمــد 
نــور والــی برکنــار شــده بلــخ اســت کــه بــا 

ــای سیاســی  منظــوری اســتعفاء وی تنش ه
میــان حکومــت و جریان هــای سیاســی 
ــه و  ــور شــدت گرفت ــدار عطامحمــد ن طرف
ــده اســت. ــی مان ــون حــل ناشــده باق تاکن

ــاره  ــا اش ــه ب ــن افتتاحی ــی در ای ــا غن و ام
ــه صنعــت ذوب آهــن گفــت: افغانســتان  ب
بــا وجــودی کــه ظرفیــت بــاالی در تولیــد 
ــه  ــاالنه س ــم س ــا آن ه ــا ب ــوالد دارد؛ ام ف
ــد.  ــوالد وارد می کن ــن ف ــزار و ۵۰۰ تُ ه

ــن  ــی  در ای ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــان گفــت: هــدف مــا ایــن  افتتاحیــه همچن
اســت تــا افغانســتان را در بخــش صنعــت، 
از کشــور واردکننــده بــه صادرکننــده بــدل 

کنیــم
غنــی در مراســم افتتــاح ایــن فابریکــه 
گفــت: امــروز یکــی از آرزوهایــم کــه 
ــن در  ــتندرد ذوب آه ــۀ اس ــتن فابریک داش
بــرآورده گردیــد. وی  بــود،  افغانســتان 
خطــاب بــه مســوولین فابریکــه خان اســتیل 
ــرمایه گذاری،  ــن س ــا ای ــما ب ــه ش ــت ک گف
َدیــن ملــی و اســامی تــان را بجــا کردیــد.

چنیــن  بایــد  کــه  کــرد  تأکیــد  او 
و  بدانیــم   ملــی  را  ســرمایه گذاری ها 
و  فابریــکات  از  حمایــت  و  حفــظ  در 
ــزود  ــیم. وی اف ــا باش ــرمایه گذاران، کوش س
ــا ســرمایه گذاری ســکتور خصوصــی  کــه ب
اشــتغال  کار و  در بخش هــای مختلــف، 

می شــود. فراهــم  بیشــتر 
ــی  ــدف اساس ــت: ه ــد گف ــا تأکی ــی ب غن
ــدات نیســت، بلکــه  ــش عای ــا افزای ــا تنه م
ــان  ــد. وی اطمین ــدات می باش ــش تولی افزای
در  تــوان  تمــام  بــا  کــه حکومــت  داد 
ــود  خدمــت ســکتور خصوصــی خواهــد ب
و از طرح هــای ســرمایه گذاری حمایــت 

می نمایــد. همه جانبــه 
ــه شــورای  ــان گفــت ک ــی همچن ــای غن آق
عالــی اقتصــادی به منظــور رفــع مشــکات 
ســکتور خصوصــی ایجــاد شده اســت و 
وســیلۀ حــل مشــکات ســرمایه گذاران 
ــورد راه هــای حــل  ــن م ــه درای می باشــد ک
طرح هــای  تقویــت  بــرای  را  مناســبی 

می نمایــد. جســت وجو  اقتصــادی 

مجلــس  اعضــای  از  شــماری 
ــل  ــد، طــرح تعدی ــده گان می گوین نماین
قانــون ثبــت احــوال نفــوس از ســوی 
کمیتــۀ مشــترک دو مجلــس تقلبــی 
اســت و گنجانیــده شــدن قــوم و ملــت 
در شــناس نامه های برقــی، کشــور را 

بــه بحــران می بــرد.
ــروز  ــی دی ــۀ عموم ــه در جلس ــان ک آن
شــنبۀ، ۱6 قــوس ایــن مجلــس صحبت 
می کردنــد هم چنــان تأکیــد کردنــد 
کــه مجلــس نماینــده گان بایــد بــه ایــن 
ــد. ــیده گی کن ــگ رس ــی درن معضــل ب

رییــس  ابراهیمــی،  عبدالــرووف 
نشســت  در  نماینــده گان  مجلــس 
ــان  ــورد بی ــن م ــی خــود را در ای نگران
ــد روز  ــال از چن ــزود: جنج ــرد و اف ک
ملــت  خانــۀ  داخــل  در  بدین ســو 
جریــان دارد و بایــد هرچــه زودتــر بــه 
مشــکل رســیده گی صــورت گیــرد.
ایــن  کــه  گفــت  ابراهیمــی  آقــای 
ــون  ــا قان ــد در مطابقــت ب موضــوع بای
ــی  ــول داخل ــتان و اص ــی افغانس اساس
ــۀ  ــه گفت ــود. ب ــل ش ــی ح ــورای مل ش
طــرح  مخالفــان  ابراهیمــی،  آقــای 
ــوس  ــوال نف ــت اح ــون ثب ــل قان تعدی
و  نشســته  اداری  هیــأت  بــا  بایــد 

ــد. ــزار کنن ــه برگ جلس
پیمــان،  امــان اهلل  باایــن،  همزمــان 
ــس،  ــان در مجل ــردم بدخش ــدۀ م نماین
ــس  ــده از مجل ــب ش ــیون ترکی کمیس
ســنا و مجلــس نماینــده گان کــه جهــت 
ــرح  ــب ط ــدم تصوی ــا ع ــب و ی تصوی
ــوس  ــوال نف ــت اح ــون ثب ــل قان تعدی
ــد و  ــی خوان ــود را تلقب ــن شــده ب تعیی
ــا  ــناس نامه ها ب ــع ش ــه توزی ــت ک گف
ــران  ــوم، بح ــت و ق ــای مل درج واژه ه

ــی آورد. ــود م ــه وج ب
ــه  ــانی ک ــد، کس ــان می  گوی ــای پیم آق
ــه  ــد، ب ــدام می زنن ــن اق ــه ای ــت ب دس

ــد. ــا می کنن ــت جف ــن مل ــق ای ح
از ســویی هــم، عبدالرحیــم ایوبــی، 
نماینــدۀ مــردم قندهــار در پارلمــان 
ــی  ــورای مل ــای ش ــه اعض ــاب ب خط
و دولــت افغانســتان می گویــد کــه 
آنــان بایــد اوضــاع کشــور را زیــر 
نظــر داشــته باشــند؛ زیــرا بــه بــاور او 
ــرار  ــی ق ــت بحران ــتان در حال افغانس
دارد و نوعیــت جنــگ هــم روزبــه روز 

می شــود. گــرم   والیت هــا  در 
بایــد  تأکیــد دارد کــه  او هم چنــان 
بــا  برقــی  شــناس نامه های  توزیــع 
ــوال  ــت اح ــون ثب ــل قان ــرح تعدی ط

نفــوس کــه بــه تازه گــی تصویــب 
ــود. ــع ش ــده، توزی ش

ایــن درحالــی ســت کــه همــواره، 
پــس از تصویــب شــدن درج واژه هــای 
ــت احــوال  ــون ثب ــوم در قان ــت و ق مل
پارلمــان  در  جنجال هــا  نفــوس، 
ــدی  ــد. چن ــش می یاب ــه روز افزای روزب
پیــش، پــس از رد شــدن طــرح تعدیــل 
قانــون ثبــت احــوال نفــوس از ســوی 
ــوی  ــدن آن از س ــد ش ــان و تایی پارلم
مجلــس ســنا، یــک کمیســیون مختلــط 
از هــر دو شــورا جهــت تصویــب و یــا 

ــد. ــن ش ــب آن تعیی ــدم تصوی ع

رســانه ها  گزارش هــای  براســاس 
ــۀ  ــط جلس ــیون مختل ــه کمیس روزی ک
ــرح  ــب ط ــدف تصوی ــه ه ــود را ب خ
ــوس  ــوال نف ــت اح ــون ثب ــل قان تعدی
برگــزار کــرده بــود، چهــار نماینــده کــه 
از اقــوام گوناگــون کشــور نماینده گــی 
در جلســه حضــور  انــد،  می کــرده 

ــتند. نداش
بــه دنبــال آن، شــماری از اعضــای 
ــرح  ــدن ط ــب ش ــی تصوی ــورای مل ش
ــوس  ــوال نف ــت اح ــون ثب ــل قان تعدی
ــر  ــط غی ــیون مختل ــوی کمیس را از س
قانونــی خوانــده و تأکیــد دارنــد کــه در 
ــل  ــه یی در داخ ــد جلس ــاره بای ــن ب ای

ــود.  ــزار ش ــان برگ پارلم
ــۀ  ــه کمیت ــس از آنک ــت پ ــی اس گفتن
ــدام  ــک اق ــس در ی ــترک دو مجل مش
فرمــان آقــای غنــی مبنــی بــر تغییــرات 
ــون ثبــت  ــادۀ مشــخص قان ــد م در چن
احــوال نفــوس تاییــد کردنــد، ایــن کار 
بــا واکنش هــای زیــاد شــهروندان و 

ــد. ــه ور ش ــی روب ــاالن مدن فع
فعــال  نهادهــای  از  زیــادی  بخــش 
ــی  ــی جبهه ی ــی و سیاس ــی، فرهنگ مدن
بــه نــام دفــاع از هویــت را شــکل 
دادنــد و بخــش زیــادی از شــهروندان 
والیــات  در  هــم  و  کابــل  در  هــم 
ــر  ــود را در براب ــراض خ ــدای اعت ص
بــه  کردنــد.  بلنــد  تصمیــم  ایــن 
تازه گــی هــم مجمــع عمومــی علمــای 
والیــت پنجشــیر بــا برگــزاری نشســت 
بزرگــی در آن والیــت، مخالفــت خــود 

ــتند. ــراز داش ــه اب ــن زمین را ر ای
خواســتار  گردهم آیــی  آن  در  آنــان 
ــاد  ــی بربنی ــناس نامه های برق ــع ش توزی
قانــون ثبــت احــوال نفــوس شــدند. بــه 
ــی  ــع عموم ــووالن در مجم ــاور مس ب
علمــای والیــت پنجشــیر: »تحمیــل 
هویــت مشــخصی به تمــام شــهروندان 
افغانســتان، خــاف فلســفٔه آفرینــش و 
آموزه هــای دینــی بــوده و ایــن کار 

ــد«. ــق نمی باش ــول و تطبی ــل قب قاب
ــا  ــی ب ــده گاِن آن گردهم آی اشــتراک کنن
پخــش اعامیه یــی گفتنــد کــه درج 
شــناس نامه های  در  »افغــان«  واژٔه 
همــه شــهروندان افغانســتان کــه بربنیاد 
بــه قــوم پشــتون  تاریخــی  اســناد 
ــه و  ــِت ظالمان ــود، حرک ــاق می ش اط
ــداف سیاســی  ــن اه در راســتای تٲمی
ــد  ــور می باش ــی از کش ــۀ خاص و قبیل
و ایــن کار مــورد پذیــرش شــهروندان 

ــدارد. ــرار ن ق
توزیــع  آنــان،  گفتــۀ  بــه 
چنیــن  بــا  برقــی  شــناس نامه های 
شــرایطی، غیرقانونــی، خــاف عدالــت 
ــای  ــع علی ــی و مناف ــن اجتماع و موازی
کشــوری بــوده و منجــر بــه یــک نــزاع 

ملــی خواهــد شــد.
در  تاهنــوز  جمهــوری  ریاســت 
ایــن زمینــه چیــزی نگفتــه اســت، 
امــا مســووالن در ریاســت اجرایــی 
حکومــت وحــدت ملــی گفتــه اســت، 
تــا زمانــی کــه بحــث درج قومیــت در 
شــناس نامه های برقــی پایــان نیابــد، 
ایــن شــناس نامه ها توزیــع نخواهــد 

ــد. ش

اشرف غنی احمدزی در مراسم افتتاح ذوب آهن خان استیل:

هیـچ کسی نمـی تـواند 
در بـرابر حکـومت بایستـد

نماینده گان مجلس:

ملت  و  قوم  گنجانیدن 
می آفریند بحران  شناس نامه ها  در 

ناجیه نوری

روح اهلل بهزاد

گزارش

ــه  ــس از آن ک ــت پ ــی اس گفتن
ــس در  ــترک دو مجل ــۀ مش کمیت
ــی  ــای غن ــان آق ــدام فرم ــک اق ی
مبنــی بــر تغییــرات در چنــد 
مــادۀ مشــخص قانــون ثبــت 
احــوال نفــوس را تاییــد کردنــد، 
ــاد  ــای زی ــا واکنش ه ــن کار ب ای
مدنــی  فعــاالن  و  شــهروندان 

ــد. ــه ور ش روب
بخــش زیــادی از نهادهــای فعــال 
سیاســی  و  فرهنگــی  مدنــی، 
از  دفــاع  نــام  بــه  جبهه یــی 
هویــت را شــکل دادنــد و بخــش 
زیــادی از شــهروندان هــم در 
کابــل و هــم در والیــات صــدای 
برابــر  در  را  خــود  اعتــراض 
ــه  ــد. ب ــد کردن ــم بلن ــن تصمی ای
ــی  ــع عموم ــم مجم ــی ه تازه گ
علمــای والیــت پنجشــیر بــا 
برگــزاری نشســت بزرگــی در 
ــت، مخالفــت خــود را ر  آن والی

ــتند ــراز داش ــه اب ــن زمین ای

ACKU
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بخش نخست

مبارزه 
با حالت های 
ناخوشایند 
روحی

هنگامـی کـه شـما از یـک حالـت روانـی متعـادل برخـوردار باشـید آن چنـان که 
ذهن تـان در آرامـش اندیشـه کنـد و رفتارتـان آرام کننـدۀ افـکار خسـتۀ دیگـران 
باشـد، نوعـی از لحظـات شـاد و متنوع را برای خـود و دیگران فراهم سـاخته اید؛ 

لحظاتـی کـه عـاری از هرگونه اسـترس، اضطـراب و دلهـره و نگرانی اسـت.
وقتـی آدم هـا بی دغدغـه اوقـات خـود را سـپری کنند، راحت تـر می تواننـد افکار 
خـود را بـه سـمت موضوعـات شـاد و سـرگرم کننده سـوق دهنـد. هنگامـی کـه 
فکـر و ذهـِن انسـان درگیـر مسـایل اسـترس زا و بازدارنـده می شـود، ناخـود آگاه 
در هاله یـی از غـم و انـدوه قـرار می گیـرد کـه بـا دنیـای شـاد و متنـوع در جنگ 
و تضـاد اسـت. انسـاِن غمگیـن هیـچ گاه از زنده گـی بهـره و لـذت نمی بـرد و 
پیوسـته بـه رخـوت و ناامیـدی مبتاسـت و فرصت هـای اسـتثنایِی زنده گِی خود 
را به آسـانی از دسـت می دهـد و در نتیجـه، تمـام عمر احسـاس سـرخورده گی و 

شکسـت می کنـد.
بـرای رهایـی از ایـن حالت هـای ناخوشـایند، بایـد تغییراتـی در رفتارمـان اِعمال 
کنیـم تـا افـکار بازدارنـده را در ذهن مـان محـدود و افـکار شـادی زا را افزایـش 

دهد.
1ـ بخشش

مـا آدم هـا عـادت داریـم قوانینـی در ذهن مان تدویـن می کنیم و هرکسـی از آن ها 
سـرپیچی کـرد، ناراحـت می شـویم و او را نمی بخشـیم. مـا فکـر می کنیـم کـه با 
نبخشـیدن او را تنبیـه می کنیـم و موجـب سـرزنش و مامـت وی می شـویم. امـا 
بهتـر اسـت بدانیـم با نبخشـیدن دیگـران، بیشـترین فشـار روانی را به خـود وارد 
می کنیـم نـه بـه او؛ زیـرا تـا زمانی که بـه این موضـوع خاتمـه نداده ایـم، ذهن ما 
همین طـور درگیـر آن موضـوع ناراحت کننـده اسـت و مـدام آن اتفـاق را مـرور 

می کنـد و موجـب رنجـش خود می شـود.
بـا دیـدن فـرد مـورد نظر دچـار اسـترس می شـویم و تمـام رفتارهای او بـرای ما 
آزاردهنـده و تحریک کننـده می      شـود. حتـا بعضـی مواقـع بی جهـت از دیگـران 
ناراحـت می شـویم کـه چـرا نسـبت بـه او محبـت یـا مـدارا کرده انـد. عـاوه بر 
ایـن، هنـوز معلـوم نیسـت که فرد مـورد نظر از این کـه ما از او ناراحت هسـتیم و 
او را نبخشـیده ایم، نـادم و پشـیمان اسـت یـا نه؟! به هر حال، چه پشـیمان باشـد 
چـه نباشـد، نبخشـیدن دیگـران بیـش از هـر چیـزی به خود مـا ضربـه می زند و 

باعـث دور شـدن از لحظات شـاد و سـرزنده می شـود.
2ـ محبت

مـا به دیگـران محبت می کنیم 
کنیـم  ثابـت  آن هـا  بـه  تـا 
محبـت  داریـم.  دوست شـان 
خوش حالـی  موجـب  مـا 
در  کـه  می شـود  آن هـا 
آن هـا،  خوش حالـی  نتیجـۀ 
رضایـت  احسـاس  هـم  مـا 
بـه  می کنیـم.  خرسـندی  و 
همیـن ترتیـب، لحظات شـاد 
و زیبایـی برای ما و شـخصی 
قـرار  مـا  مـورد محبـت  کـه 
گرفته اسـت، رقـم می خورد. 
مهربانـِی  و  محبـت  هرچـه 
ما بـه دیگـران بیشـتر باشـد، 
زیسـتِن  شـاد  در  تاثیرشـان 
یادمـان  اسـت.  بیشـتر  مـا 
باشـد کـه محبـت بـه دیگران 
همیشـه حس خوشـایندی را 

مـی آورد. به وجـود  مـا  در 

مقدمه
 دیـن اسـام کامل تریـن دیـن در میـاِن ادیـان 
الهـی اسـت کـه بـه همـۀ جوانـِب زنده گـی 
انسـان، نگاهـی ویـژه داشـته و برنامه یـی کامل 
بـرای ایـن منظـور در نظـر گرفتـه تا انسـان ها 
بـا عمـل بـه ایـن برنامـه بـه تکامـل برسـند. 
امـروزه اهمیـِت علـم و دانـش بـر هیچ کـس 
بشـري،  مکاتـِب  همـۀ  زیـرا  نیسـت؛  مخفـي 
ادیـان آسـماني و دانشـمندان بـر کسـِب علـم 
و دانـش تأکیـد دارند و توسـعه در عرصه های 
مختلـف در مسـیر علـم را افتخار مي شـمارند. 
امـا بـدون تردیـد دیـن مبیـِن اسـام بیـش از 
هـر دیـن و آییـِن دیگـري، بـه علـم ارزش و 
جایـگاهِ خاصـی قایـل شـده و انسـان ها را بـه 
تعلیـم و تعّلـم فـرا خوانـده اسـت. تعلیـم، یاد 
دادن و تعّلـم، فراگیـری دانـش اسـت. تعلیـم 
تابانـدِن نـور علـم و دمیـدِن حیـات بـه کالبـد 
خسـتۀ جامعـه، و تعّلـم رها شـدن از گـرداِب 
از  حرکـت  ایـن  در  اسـام  نادانسته هاسـت. 
همـه مکاتـب پیشـقدم تر و مصّمم تـر اسـت؛ 
از  دانـش،  فراگیـری  و  آمـوزش  کـه  طـوری 
محوری تریـن برنامه هـای فـردی و اجتماعـِی 

ایـن مکتـب الهـی بـه شـمار مـی رود. 
     در ایـن مقالـه هـدف از طـرح موضـوع 
آن اسـت کـه اوالً امـروزه همـه چیـز در محور 
علـم می خرخـد. ثانیـًا علـم بزرگ تریـن منبـع 
قـدرت، ثـروت و اعتبـار در جهان اسـت؛ زیرا 
قدرتمنـد  کشـورهای  قـدرِت  اصلـی  عامـل 
علـم  از  بهره گیـری  حداکثـر  و  علـم  جهـان، 
بـا  مقایسـه  در  اسـام  جهـان  ثالثـًا  اسـت. 
تولیـد  در  و...  بوداییـان  مسـیحیان،  یهودیـان، 
علـم کمتریـن سـهم را داشـته و سـطح سـواد 
و تحصیـل در میـاِن آن هـا در مقایسـه با سـایر 
پیـرواِن ادیـان در پایین ترین سـطح قـرار دارد. 
رابعـًا علـم سـهولت های زیـادی برای بشـر به 
ارمغـان آورده اسـت که اختراعات، اکتشـافات 
تـا   ۱9۵۰ سـال  از  به ویـژه  علمـی  توسـعۀ  و 
کنـون بیانگـِر همین موضوع می باشـد. خامسـًا 
علـم خشـونت را کاهـش و تواضـع و فروتنی 
را میـاِن انسـان ها و جوامـع بشـری گسـترش 
می دهـد. وجـود امنیـت در کشـورهایی کـه از 
سـواد باالبرخـوردار بـوده و از علـم بیشـترین 
در  بحـران  کانون هـای  و  می برنـد  را  بهـره 
کشـورهایی کـه سـطح سـواد و علـم در ایـن 
جوامـع بسـیار پاییـن اسـت، بیانگـر همین امر 

 . ست ا
   بـا توجـه بـه مقدمـاِت فوق الذکـر، در ایـن 
مقالـه سـعی داریـم بـه سـواالِت عمـدۀ ذیـل 
پاسـخ دهیـم تـا ماهیـِت علـم و نقـِش علم در 
زنده گِی بشـر و جایگاه آن در اسـام مشـخص 

گردد: 
    علـم چیسـت؟ چگونـه به دسـت می آیـد؟ 

رابطـۀ علـم و دیـن چیسـت؟ جایـگاه علـم از 
نظـر اسـام کجاسـت؟ علم مـورد نظِر اسـام 
کـدام علـم اسـت؟ چـه طبقاتـی سـعی دارنـد 
علـم و دیـن را مخالـِف هـم تلقی کننـد؟ چرا 
جوامـع اسـامی در مقایسـه بـا پیـراواِن سـایر 
ادیـان از نظـر علمی عقب مانده انـد؟ ضرورت 
فراگیـری علـم از نظـر منافع ملی کشـور کدام 
اسـت؟ دسـتاوردهای فراگیـری علم چیسـت؟ 
پیامدهـای منفـِی عـدم توجه به علم چیسـت؟ 

گفتـار اول 
مفاهیم و کلیاتی پیرامون علم  

1 ـ علم چیست؟ 
الـف  ـ تعریف علـم )science(: علـم که از 
نظـر لغـوی از واژۀ التیـن »scientia« گرفتـه 
شـده، بـه معنـای آگاهـی، معرفت و شـناخت 

ست. ا
ب  ـ تعریـف اصطالحـی علـم: علـم معرفتی 
اسـت منظـم، کـه با روش هـای معین به دسـت 
میـان  پایـدار  روابـط  یـا  قوانیـن  و  می آیـد 
واقعیت هـا را بیـان کـرده و انسـان ها و جوامع 
را در عرصه هـای مختلـِف زنده گـی توان منـد 

می سـازد.
از علـم: علـم عبـارت  ج ـ تعریـف جامـع 
اسـت از سیسـتم مطالعاتـی منظـم و مرتـب، و  
براسـاس روش علمـی )مشـاهده و تجربه( که 
واقعیـت هـای جهـان را آن چنـان کـه هسـتند 
مـورد شناسـایی قـرار داده، و هـدِف آن کمک 
بـه انسـان در فهـم طبیعـِت پدیده ها و کشـف 
و بیـان قوانینـی اسـت کـه بتواننـد پدیده هـای 

مـورد نظـر را تبییـن یـا پیش بینـی کنـد. 
2 ـ علـم چگونـه به دسـت می آید: حـال که 
بـا علم آشـنا شـدیم، باید به این سـوال پاسـخ 
دهیـم کـه انسـان ها چگونـه و از چـه طریقـی 
می تواننـد علـم و دانـش را کسـب کنـد؟ در 
پاسـخ می تـوان گفـت: در مجمـوع دو نظریـۀ 
متفـاوت بـرای منشـای اولیـه و اصلـی علم در 
طـول تاریـخ به وجـود آمـده کـه همـواره در 

تضـاد بـا هـم بوده اند. 
الـف ـ اولیـن نظریـه ایـن اسـت که بر حسـب 
از طریـق عقـل و  انسـان  دانـش  آن، علـم و 
فعالیـِت عقلـی حاصل می شـود و تنها منشـای 
علـم، عقل اسـت کـه از نظر اعتبـار علمی قابل 

اسـت.  پذیرش 
ب ـ دومیـن نظریـه این اسـت که عقـل و ذهِن 
انسـان مثل »لوح سـفیدی« اسـت کـه تا چیزی 
بـر روی آن نوشـته نشـود، هیچ گونـه معرفتـی 
و  تجربـه   ، بنابرایـن  نـدارد.  وجـود  آن  در 
مشـاهداِت انسـان اسـت که می توانـد بر روی 
این لوح سـفید نوشـته شـده و موجب حصول 
دانـش و تدویـِن نظریه هـای علمی گـردد. این 
نظریـه مشـاهده و تجربه را به عنوان نخسـتین 

منشـای علـم مـورد تأکیـد قـرار می دهد. 
    بـا چنـد مثـال هـر دو نظریـه را توضیـح 
می دهـم. آنـان کـه معتقـد بـه عقـل و ذهـن 
هسـتند، می گوینـد کـه بـرای مثـال: » ۷ = ۵ 
+ 2« در جهـان خـارج وجـود نـدارد و تنها در 
ذهـِن انسـان ها اسـت؛ بنابرایـن منشـای اولیـۀ 
علـم ذهـن و عقـِل انسـان اسـت. امـا نظریـۀ 
دوم کـه بـر تجربـه بـه عنـوان منشـای اولیـۀ 
»فلزهـا  مثـًا:  می گویـد  می کنـد،  نـگاه  علـم 
در اثـر حـرارت منبسـط می شـوند.« کـه یـک 
قانـون تجربـی اسـت که تا بـه تجربـه مراجعه 
نکنیـم، نمی توانیـم بـه چنیـن قانونـی برسـیم. 
امـا در بیـن ایـن دو نظریـه، نظریـۀ دیگری هم 
وجـود دارد کـه می گویـد: درسـت اسـت کـه 
حـواِس مـا منشـای اولیـۀ دانـِش ما اسـت، اما 
ذهن انسـان پـس از دریافـِت پدیده های جهان 
خـارج، روی ایـن دریافت هـا فعالیـت نمـوده 
و بازتاب هـای محـض حـواس را تبدیـل بـه 
ادراکات و معقـوالت نمـوده، و انباشـت چنین 
می دهـد.   تشـکیل  را  انسـان  علـم  ادراکاتـی 
بـرای مثـال، انسـان پـس از مشـاهدۀ به جوش 
آمـدِن آب در مکان هـا و زمان هـای متعـدد، بـا 
تعقـل بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه: »آب 
تحت شـرایط خاص در ۱۰۰ درجۀ سـانتیگراد 

بـه جـوش می آیـد.«
گـروه اول را کـه معتقـد بـه عقـل بـه عنـوان 
ra� )منشـای اولیـۀ علـم هسـتند، عقل گرایـان 

تجربه گرایـان  را  دوم  گـروه  و   ،)tionalists
را  سـوم   گـروه  و   ،)empiricists(
rationalist – em� )تجربی گرایـان ـ عقلـی 

گوینـد.   )piricists
3ـ  رابطۀ علم و دین چگونه است؟ 

دیـدگاه  دیـن چهـار  و  علـم  رابطـۀ  پیرامـون 
عمـده بـه شـرح ذیـل مطـرح اسـت: 

الـف ـ اسـتقالل و تمایز: ایـن دیـدگاه معتقد 
اسـت کـه علم و دیـن از یکدیگر تمایز داشـته 
و هـر کـدام قلمرو مسـتقل دارد. زمینۀ برخورد 
و تعـارض ندارنـد؛ زیرا موضوع دیـن خداوند 
اسـت و موضـوع علـم، طبیعـت. روش دیـن 
شـهود اسـت و روش علـم تجربه. ایـن دیدگاه 
از سـوي گروهـي از دانشـمنداِن غربـي ماننـد: 
نوارتودوکسـي، اگزیتانسیالیسـم، پوزیتویسـم و 
فلسـفۀ مبتنـي بـر زبـان بـا بیان هـاي متفـاوت 
و  علـم  و  الهیـات  تمایـز  و  گردیـده  مطـرح 
اسـتقال قلمـرو آن ها مـورد تأکید قـرار گرفته 
و احتمـال تعامـل یـا تعـارض را اساسـًا منتفي 

دانسـته اند. 
ایـن دیـدگاه چـون دیـن را مسـاوي بـا تجربۀ 
دینـي گرفتـه و تجربـۀ دینـي هیـچ گاه بـا علـم 
از  غیـر  دینـي  تجربـۀ  ولـي  نـدارد،  سـروکار 

حقیقـت دیـن اسـت. 

داكتر محمداكرم عظیمی 

بخش نخست
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ماریـو وارگاس لوسـا، نویسـندۀ پرویـی، خالـق رمان هـای روان شناسـانه و هومانیسـم بورژوایـی، خـود از طبقـۀ مرفه برخاسـته بـود. او با انتقاد از جامعۀ کاپیتالیسـتی کشـور پـرو و تصویری انتقـادی از جامعۀ سرخ پوسـتان لیمـا، جام جهان نمـای انتقادی از 
کشـور پرو عرضـه کرد. 

وارگاس نه تنها به انتقاد از وضعیت آزادی بیان در کشورش، بلکه به انتقادی علنی از دیکتاتوری نظامی کشورهای امریکای التین پرداخت. او بعد از ترک دانشکدۀ افسری، از سال ۱9۵۸ ساکن اروپا و امریکا شد. 
وارگاس لوسـا در زمـان دانشـجویی مدتـی هـوادار کمونیسـم، بعـد طرفـدار سـارتر، و سـپس جانبـدار فیـدل کاسـترو و جامعۀ مودل کیوبا شـد. بعد از سـرکوب بهار پراگ توسـط استالینیسـت های شـوروی، او ضـد کمونیسـت گردید و مارکوزه را شـاعر 
دربـاری فیـدل کاسـترو نامیـد. او همچـون آلبـر کامـو، بـه سـبب خشـونت و بنیادگرایی، ضد انقاب و مخالف توتالیتاریسـم چپ و راسـت شـد. وارگاس بعد از جدایی از کمونیسـم، هـوادار اقتصاد لیبرال و دموکراسـی مودل شـمال اروپا گردیـد و به نقل 

از کارل پوپـر می گفـت کـه در جوامـع آزاد، از جملـه وظایـف شـهروندان آن سـت که نگذارند حکومت های شـان خشـن و وحشـی گردند.
ماریـو وارگاس لوسـا مـدام ژانر نویسـندگی اش را خاف نظـر منتقدین ادبی تغییر داده اسـت. آثارش شـامل رمان های تاریخی، داسـتان های اتوبیوگرافیک، 
رمـان سیاسـی اجتماعـی، و رمـان تخیلـی طنزآمیـز هسـتند. رمان هـای ضد ارتشـی و ضـد دیکتاتـوری او چنـان جامع هسـتند که می تواننـد در هر 

جامعه یـی اتفاق افتاده باشـند.
هـر کـدام از آثـار او، شـامل عناصـر اتوبیوگرافیـک اسـت. در آثار او غیـر از طنز و اروتیـک، جانبداری از سرخ پوسـتان کشـور پرو نیز 

می باشد.  شـامل 
ماریـو وارگاس متولـد ۱936 میـادی و برنـدۀ جایـزه نوبـل ادبـی در سـال 2۰۱۰ اسـت. او در اروپا و امریکا اسـتاد دانشـگاه و منتقد 
ادبـی بـود، و در جوانـی جـزو سـردبیران یـک مجلۀ ادبی کوبایی شـد و در سـال ۱9۷6 رییس کانون نویسـنده گان کشـورش گردید 
و در سـال ۱99۰ نامـزد ریاسـت جمهوری کشـور پـرو بـود، ولـی در انتخابـات رای کافـی در مقابل رقیبـش نیـاورد. وارگاس غالبًا 

جمله یـی از فلوبـر را نقـل می کنـد کـه گفتـه بـود "هسـتی را فقـط می توان بـا کمک نشـیه گِی ادبـی قابل تحمـل نمود".
مهم تریـن آثـار وارگاس؛ شـهر و سـگ ها، خانـۀ سـبز ، بحـث در کلیسـای جامـع، سـرهنگ و گروهـان زنـان اش، عمـه ژولیـا و 
خطـاط، جنـگ در پایـان دنیا، داسـتان های مایتاس، جشـن بز نـر، اتوبیوگرافـی ماهی در آب، جنبـۀ دیگر زندگی، تحسـین نامادری، 

نمایشـنامۀ قصه گـو ، مـرگ در آنـدن، رمـز و رازهـای دون ریگـو، و زمان شـور و شـوق، هسـتند.
او در کتـاب "داسـتان های مایتـاس" بـه زنده گـی و شکسـت یک مبارز تروتسکیسـت می پـردازد. منظور نویسـنده در رمان معروف 
"جشـن بـز نـر" یک دیکتاتور ارتشـی اسـت. رمان "خانۀ سـبز" او بـه تاریخ یک فاحشـه خانه می پـردازد که ارتـش در جنگل های 
آمـازون سـاخته بـود تـا ارتشـی ها به زنـان و دختران معمولـِی جامعه تجـاوز نکننـد. او در این رمـان ارزش ها و تصـورات اخاقی 

یـک ارتـش دیکتاتوری در یک کشـور جهان سـومی را نشـان می دهد.
ماریـو وارگاس بـه انتقـاد از ارتشـی فاسـد و ناتـوان می پـردازد که در ادارۀ یک فاحشـه خانه ناتون اسـت ولی ادعـای ادارۀ جامعۀ فقر 
زده را دارد. در آثـار او انتقـاد از هـرم حاکمیـت در ارتشـی اسـت کـه خاقیـت فـردی را نابود می کنـد؛ انتقـاد از نازپرورده هایی که در 
ارتـش، ظالـم و زورگـو می شـوند. او بـه انتقـاد از یـک جامعـۀ مفعـول و غیرفعال می پـردازد که ترسـوها و فاسـدان معیارهـا را تعیین 

می کننـد. رمان هـای ضـد دیکتاتـوری  و ریالیسـتی انتقـادی وارگاس در تمـام دنیا مـورد توجه روشـنفکران اجتماعی قـرار گرفته اند.

علـم زبان شناسـي، از روزگار فرمالیسـت های 
روسـی، »زبـان ادبـی« را از »زبـان ارجاعـی« 
داشـت  اصـرار  و  کـرد  جـدا  )اطاع رسـانی( 
حـوزۀ  متفـاوت  دو  »زبـان«  و  »ادبیـات»  کـه 
هسـتند.]۱[ بـه تبـع ایـن تفکیـک، در سـنت 

مطالعـات ادبـی، سـبک ادبـي از زبـان عـادی 
یـا اطاعـي، متمایـز فـرض می شـود. از قدیم 
زبان شـاعران و نویسـندگان معیار بوده اسـت، 
هـم  هنـوز  فارسـی  واژه نامه هـای  چنان کـه 
از شـعر شـاعران  را  واژگانـی خـود  شـواهد 
برمی گزیننـد. واژه نامه هـای کهـن قـرن هشـتم 
ادات الفضـاء،  لسان الشـعرا،  مثـل  نهـم  و 
شـرفنامۀ  مؤیدالفضـا،  اصطاحات الشـعراء، 
 منیـری پـر از نمونه هـای شـعری اند. بـا ایـن 
همـه، کاربـرد زبـان در ادبیـات بـا ارتباطـات 
روزمـره )زبـان ارجاعـی( تفاوت هـای بسـیار 
کاربـرد  نـوع  در  هـم  تفاوت هـا  ایـن  دارد، 
کـه  متفاوتـی  نقـش  در  هـم  و  نشانه هاسـت 
زبـان در دو گفتمـان ادبـي و گفتمـان ارتباطی، 

بـر عهـده دارد. 
امـروزه دیـدگاه صورت گرایـان، محل پرسـش 
کـه  پذیرفـت  می تـوان  به راسـتی  آیـا  اسـت. 
چیـزی مسـتقل بـه نـام »زبـان ادبـی« وجـود 
دارد؟ آیـا اصطـاح »زبـان شـعری« ـ کـه در 
فارسـی  زبـان  در  ویـژه  بـه  فرمالیسـتی  نقـد 
رواج دارد ـ از لحـاظ زبان شـناختی پذیرفتنـی 
اسـت؟ پـاول سیمپسـون، سبک شـناس معاصر 
معتقـد اسـت کـه ایجـاد تمایـز زبان شـناختی 
میـان ادبیـات و بقیـۀ  قلمرو هـای زبان، دشـوار 
اسـت. اگر فهرسـتی از واژگان و سـاختار های 
زبانـی حافظ یـا شکسـپیر تنظیم کنیم، دشـوار 
اسـت کـه بتـوان آن هـا را دارای سرشـت ذاتی 
ادبـی دانسـت؛ بنابریـن »در زبـان چیـزی کـه 
ذاتـًا یـا منحصـراً ادبـی باشـد، وجود نـدارد و 
مفهـوم زبـان ادبی یک توهم و افسـانه اسـت« 
نـه  )Simpson,۱99۷: ۷(. چنیـن مفهومـی، 
یـک واقعیت مسـتقل هستی شـناختی اسـت و 

نـه وجـود ثابـت و مانـدگاری دارد. 

ناکارآمدی نظریۀ جدایي زبان از ادبیات
نظریـۀ جدایـي زبـان از ادبیـات دسـت کم در 
حـوزۀ » زبان بـه منزلۀ مـادۀ  ادبیـات«، ناکارآمد 
اسـت؛ زیـرا اوالً همـۀ  سـاخت های زبـان در 
زبـان  منابـع  و  مـی رود  کار  بـه  هـم  ادبیـات 
)النـگ( به طـور کامـل در اختیار هر نویسـنده 
یـا شـاعری هسـت و او از ایـن امکانات عظیم 
زبـان  این کـه  دوم  می  کنـد.  انتخـاب  آزادانـه 
سرشـار  ادبیـات،  زبـان  ماننـد  هـم  روزمـره 

از صناعـات معنـوی و لفظـی اسـت. مجـاز، 
و...  وزن  و  جنـاس  کنایـه  تشـبیه،  اسـتعاره، 
در زبـان روزمـرۀ مـردم کـم نیسـت. مثـًا در 
آگهی هـای تبلیغاتـی، صناعـات باغـی مؤثری 
از نـوع سـجع، اسـتعاره، پارادوکـس و... بـه 
کار مـی رود. همچنیـن بـر اسـاس دیدگاه های 
معاصـر در فلسـفۀ زبـان، آدمـي بـدون مـدد 
اسـتعاره و زبـان مجازي، قادر به تفکر نیسـت.
کـه  ـ  برجسته سـازی  فراینـد  این کـه  دیگـر 
معمـوالً بـه عنـوان اسـاس ادبیـت و شـاخص 
غیرادبـی  و  ادبـی  سـخن  میـان  مـرز  تعییـن 
شـناخته می شـود ـ در زبـان روزمـره هـم بـه 
لطیفه هـا،  در  مثـًا  دارد؛  حضـور  روشـنی 
و  کودکسـتان  ترانه هـای  سیاسـی،  شـعار های 
بسـیار  برجسته سـازی  تبلیغاتـی،  آگهی هـای 
دیـده می شـود. زبـان در ادبیات به ویژه شـعر، 
ناگزیـر از تصویرگری اسـت، حتا به دشـواری 
می تـوان سـخنی خـوب و برجسـته یافـت که 
به طـور اتفاقـی از زبـان مجازی اسـتفاده نکرده 

. شد با

متـن  فـرد  بـه  منحصـر  بنابریـن ویژگی هـای 
ادبـی کـه در دیگـر متـون نیسـت، هیـچ ربطی 
بـه سرشـت عناصر زبانـی آن آثار نـدارد، بلکه 
نـوع رویکـرد  نویسـنده و  نگـرش  محصـول 
ادبـی بـه جهان اسـت. »ادبیـت« کیفیتی اسـت 
اعتبـار  بـه  نـه  می شـود،  اعطـا  متـن  بـه  کـه 
این کـه عناصـر زبانـی متـن چـه هسـتند؛ بلکه 
بـه اعتبـار این کـه ایـن عناصـر »چـه می کنند« 
دارنـد؟«  نقشـی  دیگـر »چـه  عبـارت  بـه  یـا 
کـه  اسـت  نقشـی  حاصـل  ادبیـت،  بنابریـن 
مؤلـف بـه زبـان داده اسـت و نه یک سرشـت 
ذاتـی و هستی شناسـیک بـه نـام »زبـان ادبی«. 
از ایـن رو بـاور بـه چیزی بـه نام »زبـان ادبی«، 
تقلیل دهنـدۀ نقـش ادبـی زبـان و توانمندهـای 

خاقـۀ مؤلـف اسـت. 
کـم رنگ شـدن نظریۀ  جدایی زبـان از ادبیات، 
از محققـان،  تـا بسـیاری  سـبب شـده اسـت 
پژوهـش در مبانـی ادبیـت را بـه کنـاری نهنـد 
و بـا تمرکـز بـر آن چـه به طـور سـنتی ادبیـات 
خوانـده می شـد، رویکردی نسـبی گرا را اتخاذ 

کننـد. تاریـخ نشـان می دهـد کـه گفتمان هـای 
ادبـی یـا بـه تعبیـر سـاده انگارانه، »زبان شـعر« 
در هـر یـک از ادوار  تاریخـی شـعر فارسـی، 
از همـۀ  امکانـات زبـان بهـره برده انـد. گفتمان 
ادبـی، در هـر دور ه یی عناصر مختلفـی از نظام 
نمی تـوان  و  می گیـرد  خدمـت  بـه  را  زبـان 
بخـش خاصـی از زبـان فارسـی را بـه عنـوان 

»زبـان ادبـی« یـا »زبـان شـعر« متمایـز کرد.

پی نوشت:
۱. تمایـز میـان زبـان ادبـی و زبـان کاربـردی 
در نـزد صورت گرایـان روسـی بسـیار مـورد 
توجـه بـود. از سـال ۱9۱۵ حلقۀ زبان شناسـی 
مسـکو زیـر نظر یاکوبسـون و انجمن مطالعات 
زبـان شـعری )Opoyazم ۱9۱6( زیـر نظـر 
شکلوفسـکی، روش هـای زبان شناسـی را برای 
بررسـی علمـی ادبیات به کار بسـتند و با طرح 
»پرسـِش ادبیـت« بر تمایز زبان ادبیات و شـعر 
 Bennett( بـا زبـان روزمره اصـرار ورزیدنـد

 .)۱6-۱۵ :2۰۰3
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کارش  انتخاباتی،  نهادهای  اعضای  گزینش  کمیتۀ 
درخواست  که  کسانی  از  نفر  سه  انتخاب  روی  را 
عضویت در کمیسوین انتخابات را برای این کمیته 
فرستاده اند، آغاز کرد. اعضای ین کمیته می گوید که 
۵۷ تن از افرادی که فورم درخواستی عضویت در 
کمیسیون انتخابات را دریافت کرده بودند، فورم های 
شان را پس از خانه پری دوباره به داراالنشای این 

کمیته سپرده اند.
میعادی که برای دریافت فورم ثبت نام عضویت در 
کمیسیون انتخابات تعیین شده بود به روز چهار شنبه 
پایان یافت و در فرصت تعیین شده در مجموع ۸۸ 

نفر این فورم را از کمیته گزینش دریافت کرده اند.
مسئوالن این کمیته به روز شنبه در نشست خبری در 
کابل گفت که قرار است از میان افراد واجد شرایط 
ریاست  به  کمیته  این  بررسی های  از  پس  تن   3
از  یکی  جمهوری  رییس  و  شود  معرفی  جمهوری 
انتخابات  به عنوان عضو جدیدی کمیسیون  را  آنها 

معرفی کند.
رییس  احمدزی  نجیب اهلل  برکناری  از  پس  اخیراً 
طی  جمهور  رییس  انتخابات،  کمیسیون  پیشین 

گزینش  کمیته  دوباره  به کار  آغاز  خواهان  فرمانی 
عضو  این  بجای  جایگزین  شخص  انتخاب  برای 

برکنار شده کمیسیون انتخابات شد.
گرچند که منتقدان این اقدام رییس جمهور را خاف 
عضو  که  داشتند  تاکید  و  خواندند  انتخابات  قانون 
جدید کمیسیون انتخابات باید از میان لیستی که قبا 

از سوی کمیته گزینش تهیه شده بود انتخاب شود.
نیز  آنان  که  می گویند  گزینش  کمیته  اعضای  اکنون 
ماحظاتی حقوقی در این زمینه داشته اند اما به گفته 
انتخابات  پروسه  در  ماحظات  که  آنجایی  از  آنان 
بیشتر سیاسی است تا حقوقی حکومت موفق نشده 
قبل  از  فهرست  از  را  کمیسیون  کمبود  عضو  است 

تعیین شده انتخاب کنند.
سبب  ماحظات  این  کمیته،  این  اعضای  گفته  به 
کمیسیون  جدید  عضو  گزینش  در  تاخیر  روز   ۴۰
انتخابات شده بود، کاری از دید این کمیته یک بن 
بست سیاسی بوده و با آغاز کار دوباره این کمیسیون 

شکسته شده است.

ریاســت عمومــی امنیــت ملــی از بازداشــت یــک گــروه چهــار 
ــر می دهــد. ــل خب ــان در شــهر کاب نفــری آدم ربای

ــه در  ــت ک ــته اس ــی نوش ــی در خبرنامه ی ــت مل ــت امنی ریاس
ــان در  ــی، مخفــی گاه آدم ربای ــوران امنیــت مل ــات مأم ــی عملی پ
ــرد  ــخیص و دو ف ــل تش ــهر کاب ــیزدهم ش ــه س ــاحات ناحی س

ربوده شــده از چنــگ رباینــدگان آزاد شــدند.
بــه گفتــۀ  امنیــت ملــی، این گــروه افــراد ســرمایه دار را در شــهر 
کابــل اختطــاف می کردنــد کــه اخیــراً عبدالقــادر و رحمــت اهلل 

را از مربوطــات ناحیــه ســیزدهم شــهر کابــل ربــوده بودنــد.
براســاس خبرنامــۀ امنیــت ملــی، ســیدخلیل مشــهور بــه رییــس 
ــب اهلل، خوشــحال و ســید  ــا، غری ــروه آدم رب ــل، ســرباند گ خلی
حســین اعضــای ایــن گــروه آدم رباانــد. آنــان اعتــراف کرده انــد 
ــول  ــادر و رحمــت اهلل را به هــدف به دســت آوردن پ ــه عبدالق ک

ربــوده بودنــد.
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اتحادیۀ اروپا در معیاری سازی تجارت 

افغانستان را کمک می کند

بازداشت یک گروه کمیتۀ گزینش کارش را از سر گرفت
چهارنفری آدم ربایان 

در شهر کابل

حامد ګیالين: 

د سولې لپاره له قومي مرشانو او 

عاملانو یو ګډ کمېسیون جوړوو
د افغانســتان د مــي محــاذ ګونــد مــر وايــي، د بیــن 

االفغــاين ســولې لپــاره د مخــورو قومــي مرانــو او دینــي 

ــوړوي. ــیون ج ــي کمېس ــو ترکیب ــو ی عاملان

د دغــه ګونــد مــر وايــي، د وســله والــو طالبانــو رهــري 

اکرثیــت پــه افغانســتان کــې ده او لــه بــل هــر وخــت زیــات 

اوس د ســولې لپــاره ښــه فرصــت برابــر شــوی دی.

ســید حامــد ګیــاين د شــنبې پــه ورځ »د ۱۳۹۶ کال د 

ــه  ــډې ت ــوې غون ــو ی ــو پلویان ــه ۱۶ مــه« د خپل مرغومــې پ

ــه قومــي  ــاره ل ــن االفغــاين خــرو لپ ــل، د ســولې د بی ووی

مرانــو او دینــي عاملانــو جــوړ یــو ترکیبــي او خــود 

ــوړوي. ــیون ج ــاين کمېس ــه افغ جوش

ښاغي ګیاين وویل:

ــو ســوچه او خــود جوشــه  ــاره ی »د افغانســتان د ســولې لپ

ــرم،  افغــان کمېســیون جــوړوو، هغــه معلومــات چــې زه ل

د ســولې لپــاره یــو ښــه فرصــت رامنځتــه شــوی، د وســله 

والــو طالبانــو د مرتابــه اکرثیــت پــه افغانســتان کــې دي، 

ــو دی،  ــواد م ــې هې ــوم چ ــږ ک ــت غ ــو او حکوم ــه طالبان پ

راشــئ ســوله وکــړئ! »

ــې  ــیون ک ــاد کمېس ــه ی ــې پ ــوي چ ــاين زیات ــاغلی ګی ښ

ــور  ــو مخ ــامل او ی ــي ع ــد دین ــو جیی ــت ی ــر والی ــه د ه ب

قومــي مــر ګــډون ولــري چــې د ســولې پــه اړه بــه خپــل 

ــوي. ــه دوی رسه رشیک ــه ل وړاندیزون

ــي، افغانســتان د ســیمې او  ــد مــر واي د مــي محــاذ ګون

نړیوالــو قدرتونــو د نیابتــي جګــړو پــه ډګــر بــدل شــوی او 

ورځ تربلــې پــه کــې د جګــړې ملــن پراخېــږي.

بــل خــوا د ســولې عــايل شــورا د ســولې پــه برخــه کــې د 

هــر ډول خــرو هرکلــی کــوي، خــو ټینــګار کــوي چــې د 

حکومــت لــه همغــږۍ پرتــه بــه پــه دې برخــه کــې هــر ډول 

هڅــې مطلوبــه نتیجــه ونــه لــري.

ــر ډول  ــاره ه ــولې لپ ــي، د س ــورا واي ــايل ش ــولې ع د س

هڅــې بایــد لــه دوی رسه رشیکــې يش.

ــه  ــو ت د دغــې شــورا غــړی حبیــب اللــه فــوزي ازادي راډی

ــاره  ــه د ســولې لپ ــه ب ــه همغــږۍ پرت ــل، د حکومــت ل ووی

ــزې وي. ــې اغې هڅــې ب

ــه دې اړه  ــه پ ــو تراوس ــو طالبان ــله وال ــم وس ــه ه ــه څ ک

ــګار  ــل ټین ــې ت ــر دې مخکــې ی ــه دي ویــي، خــو ت څــه ن

کــړی و چــې د بهرنیــو ځواکونــو پــه شــتون کــې لــه افغــان 

ــږی. ــه حارضې ــه ن ــرو ت ــت رسه خ حکوم

پــه ورتــه وخــت کــې یوشــمېر دینــي عاملــان وايــي، 

قومــي مــران او دینــي عاملــان بایــد لــه خپــل نفــوذه پــه 

ــړي. ــاره کار وک ــولې لپ ــې س ــتفادې د تلپات اس

د غونــډې یــوه ګډونــوال دینــي عــامل مولــوي ســامل 

احســاس پــه عاملانــو غــږ وکــړ چــې د ســولې د راوســتلو 

ــړي. ــه ک ــټ ن ــم پ ــل عل ــاره خپ لپ

نوموړي زیاته کړه:

»راشــئ وروڼــو! دینــي عاملانــو نــور خپــل علــم مــه پټوئ! 

قومــي مرانــو هــر څومــره زور چــې لــرئ، مــه یــې پټــوئ! 

پــه هــر ډول چــې کېــږي، تاســې پــه افغانســتان کــې ســوله 

راولــئ! »

ــوله  ــتان س ــره، د افغانس ــه خ ــورا پ ــايل ش ــولې د ع د س

ــه  ــت پ ــان حکوم ــې افغ ــري چ ــاد ل ــرين ابع ــورين او به ک

دې برخــه کــې هلــې ځلــې پيــل کــړي او پــه جدیــت رسه 

دی. روان  کار 

خــو د افغانســتان د مــي محــاذ مــر ســید حامــد ګیــاين 

ــريب  ــه ع ــاره ب ــرو لپ ــاين خ ــن االفغ ــولې د بی ــي، د س واي

هېوادونــو، روســیې او ګاونډیــو هېوادونــو تاجکســتان، 

ــران او  ــه، پاکســتان، ای ــړې توګ ــه ځانګ ترکمنســتان او پ

ــړي. ــفرونه وک ــم س ــه ه ــن ت چی

تجـارت  معیاری سـازی  بـرای  اروپـا  اتحادیـه 
صـادرات  افزایـش  نیـز  و  جهـان  بـا  افغانسـتان 
افغانسـتان بـه بازارهـای جهانی، سـهولت های فنی 
و کمـک هـای مالـی را در اختیـار کابل مـی گذارد.
موریـزی جـن، رییـس بخـش اقتصـادی اتحادیـه 
اروپـا در افغانسـتان در گفتگویـی بـا طلـوع نیـوز 
گفتـه اسـت که بـرای بهتر سـاختن نقش افغانسـتان 
در سـازمان تجـارت جهانی، تا کنـون چندین برنامه 

را بـا حکومـت طراحـی وعملـی سـاخته اند.
سـازمان  عضویـت  اکنـون  افزوده:«افغانسـتان  وی 
تجـارت جهانـی را کسـب کـرده اسـت، بنـأ نیـاز 
اسـت که اکنون افغانسـتان خود را بـرای بکارگیری 
تجـارت  سـازمان  در  بازرگانـی  هـای  فرصـت  از 
ایجـاد  کار،  ایـن  بـرای  و  سـازد  آمـاده  جهانـی، 
راهکارهـای روشـن بازرگانـی مهم اند کـه اتحادیه 
اروپـا افغانسـتان در ایـن بخش کمـک خواهد کرد«.
بـا  آذرخـش حافظـی، کارشـناس امـور اقتصـادی 
اسـتقبال از ایـن تصمیـم اتحادیه اروپـا، می گوید که 
بایـد حکومـت در ایـن بخـش، یـک راهـکار منظم 

باشد. داشـته 
وی گفت:«بسـیاری از نهادهـای خارجـی تـا کنـون 
بازرگانـی  بهبـود  بخـش  در  کـه  کرده انـد  تـاش 
در افغانسـتان کار کننـد، امـا نیـاز اسـت کـه اکنـون 
حکومـت بـا داشـتن یک راهـکار روشـن در بخش 

بازرگانـی، کمـک هـای جامعـه جهانـی را جـذب 
. » کند

از سـویی هـم، وزارت تجـارت و صنایـع، در کنـار 
تـاش هـای ایـن وزارت بـرای بهبـود تجـارت در 
کشـور، بـر بهبـود ترانزیـت در منطقـه تأکیـد دارد.

بـرای  کـه  گوینـد  مـی  وزارت  ایـن  مسـووالن 
ُرشـد  و  مرزهـا  در  کاالهـا  قاچـاق  از  جلوگیـری 
بازرگانـی قانونـی در کشـور، حکومـت تدابیـری را 

دارد. دسـت  روی 
وزارت  ترانزیـت  رییـس  اخاقـی،  یحیـا  محمـد 
بیـان داشـت:«حکومت تـاش  تجـارت و صنایـع 
از  کاالهـا  قاچـاق  از  جلوگیـری  بـرای  کـه  دارد 
مرزهـای غیر رسـمی، شـمار گمـرک هـا را در مرز 
بـا کشـورهای همسـایه افزایـش دهـد و مـا در کنار 
ایـن تدابیـر، برای بهبود بازرگانی کشـور نیـز برنامه 

هایـی را بـا کشـورهای همسـایه داریـم«.
ایـن درحالـی اسـت که اتحادیـه اروپا مـی گوید که 
بـرای بهبود بازرگانـی و افزایش سـرمایه گذاری ها 
در کشـور، نیـاز اسـت کـه حکومـت سـهولت های 
بیشـتری را بـرای بخـش خصوصی فراهم سـازد. به 
بـاور ایـن نهاد، در کنـار فسـاد اداری در افغانسـتان 
نبـود زیربناهـای الزم ونـا امنـی هـا از چالـش های 

بـزرگ در برابـر تجارت در این کشـور هسـتند.
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امریکا دوست خاین...
ــتان  ــا پاکس ــیده ت ــان آن رس ــه زم ــت ک ــت و وی گف داش
ــی و  ــد و حضــور اطاعات ــکا قطــع کن ــا امری ارتباطــش را ب

ــازد. ــف س ــه را متوق ــکا در منطق ــک امری دیپلماتی
واشــنگتن، دولــت پاکســتان را بــه بــازی »دوگانــه« بــا کمــک 
ــا در  ــبب ناآرامی ه ــه مس ــی ک ــبکه حقان ــان و ش ــه طالب ب
ــن  ــام آباد ای ــا اس ــد. ام ــم می کن ــتند، مته ــتان هس افغانس

مســاله را رد می کنــد.
شادمانی کابل- دهلی

قطــع کمــک هــای امریــکا بــه پاکســتان، بــا اســتقبال 
خوش بینانــه افغانســتان روبــه رو شــد. نصــرت رحیــم، 
ســخنگوی معــاون وزارت داخلــۀ افغانســتان بــه خبرنــگاران 
ــای  ــرای گروه ه ــتان ب ــه پاکس ــم ک ــال ها گفته ای ــت: س گف
تروریســتی پناهگاه هــای امــن و همچنیــن منابــع مالــی 
فراهــم می کنــد. مــا از ایــن اقــدام امریــکا اســتقبال می کنیــم.
ــم  ــز اظهــار کــرد: امیدواری ــد نی یکــی از مقامــات ارشــد هن
کــه ایــن اقــدام ارتــش پاکســتان را بــه تفکــر در خصــوص 

اقداماتــش ســوق دهــد.
بــا ایــن حــال دولــت هنــد هیــچ واکنــش رســمی ای نســبت 

بــه ایــن تصمیــم نشــان نــداد.
ــس  ــپ، ریی ــد ترام ــتراتژی دونال ــی از اس ــی بیانات ــد ط هن
ــاه  ــه در م ــیا ک ــوب آس ــوص جن ــکا در خص ــور امری جمه
ــن  ــی ای ــت مل ــتراتژی امنی ــز اس ــد و نی ــام ش ــت اع اگس
ــتراتژی هایی  ــود؛ اس ــرده ب ــتقبال ک ــمبر، اس ــور در دس کش
ــی را  ــتند اقدامات ــت داش ــتان درخواس ــر دو از پاکس ــه ه ک
ــد و در  ــام ده ــت ها انج ــن تروریس ــای ام ــه پناهگاه ه علی
ــود. ــه رو می ش ــای آن روب ــا پیامده ــورت ب ــن ص ــر ای غی

مربــوط اســت. نخســت آن کــه ایــن اقــدام امریــکا حرکتــی 
غافلگیرکننــده نبــود، چــرا کــه ســه مــاه پیــش، دولــت ترامپ 
بــه کنگــره امریــکا اعــام کــرد، بودجــه 2۵۵ میلیــون دالــری 
صنــدوق نظامــی خارجــی را در اختیــار پاکســتان قــرار 
ــن  ــن ای ــودن ای ــی ب ــز حتم ــه نی ــم ژانوی ــد و در یک نمی ده

ــرد. ــام ک ــدام را اع اق
دلیــل دوم آن اســت کــه بــه رغــم حمایــت مقامــات از ایــن 
ــکر  ــون »لش ــی همچ ــامل گروه های ــم ش ــن تصمی ــدام ای اق

ــه« و »جیــش محمــد« نیســت. طیب
در  گمانه زنی هایــی  می گوینــد،  کارشناســان  نهایــت  در 
خصــوص تاثیــر مطلــوب ایــن اقــدام تنهــا بــا عــدم پرداخت 
ــر  ــی ب ــی خارج ــدوق نظام ــری صن ــون دال ــغ 2۵۵ میلی مبل

ــش پاکســتان وجــود دارد. واکن
ــال  ــت: در س ــتان گف ــد در افغانس ــفیر هن ــینها، س ــر س ام
۱9۸۱، محمــد ضیاءالحــق، رییــس جمهــور پیشــین پاکســتان، 
ــر  ــون دال ــغ 2۵۰ میلی ــه مبل ــکا ب ــی امری پیشــنهاد کمــک مال
ــن  ــر ای ــد. اگ ــی« خوان ــان را »بادام زمین ــران افغ ــرای مهاج ب
مبلــغ در حــدود چهــار دهــه پیــش بــادام زمینــی بــود، فکــر 

ــد. ــد باش ــه می توان ــر چ ــاال دیگ ــد ح کنی ACKU
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ورزش
فردوس كاوش

امیر.. شیر.. علی.. خان 
وزیــر صاحــب محتــرم اســم امیــر شــیرعلی خــان را 
ــم  ــا فهی ــق م ــول رفی ــه ق ــد. ب ــده نمی توان ــت خوان درس
رســا، اگــر وزیــر صاحــب ایــن اســم را قبــًا خوانــده بودنــد و چیــزی 
در مــورد امیــر شــیر علــی شــنیده بودنــد، حتمــًا چشم شــان بــا ایــن نــام 
ــی  ــیر عل ــر ش ــام امی ــان ن ــه ایش ــود ک ــار ب ــاید اولین ب ــود. ش ــنا می ب آش
ــا  ــه حت ــد ک ــه زده ان ــدار تکی ــد. کســانی در مســند اقت ــان را می خوان خ
تاریــخ سیاســی نزدیــک ایــن ســرزمین را نخوانــده انــد یــا نخواســته انــد 

ــد. ــا بدانن ــد ت بخوانن

یعقوب ابراهیمی

القاعـده در  بنیان گـذار شـاخۀ  الزرقـاوی،  ابومصعـب 
عـراق کـه در نهایت شـکل داعـش را به خـود گرفت، 
در دسـمبر 2۰۰۱ پایـگاه نظامـی اش در هـرات را ترک 
کـرد و وارد ایـران شـد. چارلـز لیسـتر، از پژوهش گرانی کـه در پی 
مستندسـازِی تاریـخ شـکل گیری داعـش اسـت، روزهـای نخسـِت 
پـس از ورود زرقـاوی بـه ایـران را چنین شـرح می دهد: تسـهیات 
اقامـت زرقـاوی و جنگجویـان اش در ایـران توسـط عناصـر حزب 
اسـامی گلبدیـن حکمتیـار فراهم شـد. زرقاوی بـا اسـتفاده از این 
امکانـات، کوشـید تا »جبهـۀ توحید و جهاد« را در ایالت بلوچسـتان 
ایـران فعـال سـازد، امـا بـه دنبال دسـتگیری اعضـای جبهـۀ توحید 
در اروپـا و فشـار اروپاییـان بر ایـران، زرقاوی در اوایل سـال 2۰۰2 
ایالت بلوچسـتان را ترک و وارد کوهسـتانات کردسـتان عراق شـد. 

– نقـل معنا– )لیسـتر 2۰۱۴، 6(.

صابر صابری

در سنگر دفاع از هویت!
سـنگر دفـاع از هویـت، از آن سـنگرهای مهـم و حیاتـی 
و  تمامیت خـواه  حریـف  مقابـل  در  نبایـد  کـه  اسـت 
برتری طلـب، کوتـاه آمـد و میـدان مبـارزه را بـه نفـع سـلطه جویی و 
تحمیل گـری او رهـا کـرد. مقاومـت در برابـر هویت تحمیلـی و جعلی 
»افغـان«، مقاومـت در مقابل فزون طلبی و نظام سـلطه اسـت. در پشـت 
ایـن همـه اصـرار و تأکیـد بـرای »افغان سـازی« و افغان خواندن سـایر 
برقـی،  شـناس نامه های  در  واژه  ایـن  گنجانـدن  و  قومـی  گروه هـای 
چیـزی جـز زورگویـی، تحمیـل و برتری طلبـی قومـی وجـود نـدارد. 
پذیرفتـن نـام »افغـان« بـه عنـوان هویـت شـهروندی تمـام گروه هـای 
و شـهروندان  می سـازد  نهادینـه  و  را سـاختاری  تبعیـض  اجتماعـی، 
را بـه شـهروندان اصیـل و غیـر اصـل، درجه بنـدی مـی کنـد؛ در آن 
صـورت، بسـیار طبیعـی اسـت کـه عده یـی احسـاس کننـد از دیگران 
انـد و عده یـی دیگـر، احسـاس عـدم اصالـت،  افغان تـر  اصیل تـر و 
الحاقـی بـودن و طفیلـی بودن کنند. در مقام باسـازی عرصـۀ عمومی و 
سیاسـی، بایـد فـرض را بـر این گذاشـت که مـردم با اشـتراک در یک 
قـرارداد اجتماعـی عادالنـه، تصمیـم می گیرنـد کـه در کنـار یکدیگـر، 
یـک کل واحـدی را سـامان ببخشـند. بنیـاد اصلـی هویت ملـی را یک 
قـرارداد اجتماعـی خردمندانـه و عادالنـه و مبتنـی بـر احتـرام متقابـل 
شـکل می دهـد. بنابـر ایـن، هـر نوع نـام و عنـوان قومـی اگر بـا انکار 
هویت هـای دیگـر بخواهـد خـودش را بـر آن هـا تحمیـل کنـد، ظلـم 
آشـکار و نمونـۀ بـارز سـتم گری اسـت. وظیفـۀ اخاقی هر کـدام از ما 
اسـت تـا در مقـام دفـاع از هویت خویـش در مقابل سیاسـت خذف و 

تحمیـل مقاومـت کـرده و بـه آن نـه بگوییم.

جاوید كوهستانی

به نام خداوند آزادی و آگاهی:
 ۱3۷۰ سـال  زمسـتان  در  قبـل  سـال   26 درسـت 
اختافـات و برخوردهای سبک سـرانه و مشـورت های 
غیـر مسـوالنۀ نزدیـکان دوکتـور نجیـب اهلل و اختافـات عمیـق 
سیاسـی،  دسـته بندی های  و  وقـت  حاکمیـت  درون  در  جناحـی 
قومـی و جغرافیایـی، عوامـل اساسـی فروباشـی زودهنـگام نظـام 
را فراهـم سـاخت و در تـداوم آن، افغانسـتان بـه سـمت بحـران 
بزرگـی فـرو رفـت. اکنـون بـار دیگـر تصمیم گیری هـای عجوالنه، 
دسـته بندی های درون سـاختاری، کشـور را آبسـتن حـوادث جـدی 
کرده اسـت و بازهم رفتارهای قوم گرایانـه و انحصارگرایانه، حذف، 
تـرور، زورگویـی و اتـکا به وابسـته گی خارجـی، دارد بـاری تاریخ 
تکـرار شـود و در ایـن بازی خطرناک، جز تروریسـتان، کشـورهای 
ویران گـر و دشـمنان تاریخـی، برنده یـی واقعـی نخواهـد داشـت. 
دنیـای غـرب نیـز بـا سـر افگنده گـی ماننـد روس هـا رخـت سـفر 
خواهـد بسـت، اما قضـاوت نسـل های بعـدی در اوراق تاریخ آنانی 
را بـه داوری خواهـد گرفـت کـه مصالح علیـا و منافع ملت شـان را 
قربانـی تنگ نظری هـای قومـی و زبانـی و وابسـته گی خارجی کرده 
انـد. مـن امیـدوارم درس هـای تاریـخ معاصـر و رویدادهـای چنـد 
دهـۀ پسـین را از یـاد نبریم. بـه امید تأمیـن صلح، عدالـت و آزادی 

در کشـور عزیـز ما.

رقابت های بولینـِگ 
بانـوان در کابـل برگـزار شـد

هندوکش شمال؛ 
جام قهرمانی 14 ساالن کابل را فتح کرد

پاسخ باشگاه اینتر به شایعۀ عالقه مندی 
رئال مادرید به جذب ایکاردی

فیـسبـوک نـــامــه

رقابت هـای »بولینـگ« بانوان برای اولین بار با شـرکت بیش از ده ورزشـکار 
بانـو، در کابـل برگزار شـد. ایـن رقابت ها با شـعار »زن نماد آزادی اسـت«، 

بـرای یک روز برگزار شـده بود.
برگـزار کننـده  گان ایـن رقابت هـا، هـدف از برگـزاری آن را رشـد اسـتعداد 

بانـوان و انگیزه دهـی بـرای آنـان می گوینـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه نخسـتین دور رقابت هـای بولینـگ مـردان چندی 
پیـش زیرنـام »شـام نبـرد« با شـرکت 32 چهرۀ برتـر از بخش هـای مختلف 

شـهر کابـل، در ایـن شـهر برگزار شـده بود.

لیـک قهرمانـی ۱۴ سـاالن کابـل کـه از سـوی فدراسـیون فوتبـال کشـور 
برگـزار شـده بـود بـا قهرمانـی تیـم هندوکـش شـمال )ب( به پایان رسـید. 

ایـن مسـابقات از 3 مـاه بـه این سـو در کابـل برگـزار شـده اسـت.
بـر بنیـاد معلومـات فدراسـیون فوتبـال کشـور، در دیـداری نهایـی این دور 
مسـابقات لیـک قهرمانـی کابـل تیـم هندوکش شـمال در بازی دیدنـی برابر 
تیـم فوتبـال مکرویـان بـا نتیجـۀ 2-۰ به پیـروزی رسـید و جـام قهرمانی را 

به سـر کشـید.
در ایـن دور لیـگ ۱۴ سـاالن کابـل ۱2 تیم اشـتراک کـرده بودند کـه از این 
میـان تیـم هندوکش شـمال بـا 3۴ امتیاز عنوانـی قهرمانی را به دسـت آورد.
در ادامـه تیم هـای رسـول شـهید بـا 26 امتیـاز و تیـم پامیـر بـا 2۱ امتیاز هر 

کـدام بـه نوبـت مقـام دوم و سـوم را در این مسـابقات از آن خـود کردند.

باشـگاه اینتر نسـبت بـه اخبار اخیر منتشـر شـده در مورد مهاجـم آرژانتینی 
خود واکنش نشـان داد.

در روزهـای اخیـر شـایعاتی مبنـی بـر عاقه منـدی رئال مادریـد بـه جـذب 
مائـور ایـکاردی مطـرح شـده اسـت، امـا بـه نظـر نمی رسـد ایـن انتقـال تا 
پیـش از پایـان فصـل جـاری عملـی شـود چـرا کـه روزنامـۀ »گاتزتـا دلـو 
اسـپورت« ایتالیا مدعی شـد؛ بند فسـخ قـرارداد مهاجم آرژانتینـی نراتزوری 
در مـاه جنـوری غیـر فعال اسـت و رئال بـرای این که بتوانـد او را در همین 
پنجـره نقل وانتقـاالت زمسـتانی از اینتـر بـه خدمـت بگیـرد، بایـد رقمـی 
بیـش از رقـم فسـخ ۱۱۰ میلیـون یووریی این بازیکـن بپـردازد. رئال مادرید 
حتـا بـرای این کـه اینتر را بـرای فـروش مهاجـم آرژانتینـی اش متقاعد کند، 
حاضـر اسـت کریـم بنزمـا را در جریـان ایـن انتقـال بـا اینتر معاوضـه کند.

پی یـرو آئوسـیلیو، مدیـر ورزشـی اینتـر در گفت وگـو بـا شـبکۀ تلویزیونی 
»مدیاِسـت پرمیـوم« ایتالیـا در واکنـش بـه ایـن موضـوع گفـت: مـا از ایـن 
بابـت نگرانـی نداریـم. در کنـار این ها ایـکاردی بنـدی در قـراردادش دارد 
کـه تـا ماه جـوالی برابـر پیشـنهادهای خارجی معتبر اسـت. مـا و ایکاردی 
می خواهیـم در کنـار هـم بمانیـم و بـه اهداف مـان برسـیم. مائـورو قـرارداد 
طوالنـی مدتـی بـا اینتـر دارد، امـا در آینـده می توانیـم بنشـینیم و در مـورد 

چیـزی متفـاوت صحبـت کنیم.
ایـکاردی 2۴ سـاله در مـاه اکتبـر 2۰۱6 قـرارداد پنـج سـاله جدیـدی را بـا 

اینتـر امضـا کرد.  

حق تکثیر و کپی رایت
محمد مرادی

داســتان مشــهوری اســت کــه حــدود هــزار ســال پیــش، فــردی در 
بــازار بلــخ فریــاد مــی زد و مدعــی بــود کــه مــن »انــوری« شــاعرم و 
ــرد.  ــت می ک ــردم قرائ ــرای م ــته را ب ــاعر برجس ــن ش ــعاری از ای اش
از قضــای روزگار، خــود انــوری کــه در بلــخ بــه ســر می بــرد، فــرد 
ــده  ــعارش را دزدی ــل و اش ــه شــخصیت او را جع ــد ک ــی را دی مدع
ــا تعجــب و  ــوری ب ــردم می دهــد. ان ــه خــورد م ــه اســم خــود ب و ب
ــده  ــون »شــعر دزد« دی ــه مدعــی گفــت کــه تاکن کمــی عصبانیــت ب

بــودم، امــا »شــاعر دزد« ندیــده بــودم.
ایــن داســتان هــر چنــد کــه بــه طنــز شــبیه اســت، امــا نکتــه و قانونی 
را بازگــو می کنــد کــه در حــال حاضــر مــا بــه نــام »حــق تکثیــر« و 
»حــق کاپــی« یــا »کپی رایــت« می شناســیم. بــه طــور کلــی، پیــش از 
اختــراع دســتگاه چــاپ و بــه ویــژه تــا اوایــل قــرن هجدهــم، مســألۀ 
ــو،  ــرا از یک س ــود، زی ــرح نب ــوالً مط ــر اص ــق تکثی ــت و ح کپی رای
ــود و از ســوی  ــری فراهــم نب ــی و هن ــار ادب ــوه آث ــر انب ــکان تکثی ام
ــود و هــر اثــری  دیگــر، فردمحــوری دوران مــدرن شــکل نگرفتــه ب

ــد. ــه شــمار می آم حاصــل فرهنــگ جمعــی ب
ناچیــز  بــه دشــوارِی رفت وآمــد و  بــا توجــه  این کــه  دیگــر 
ــه  ــار، ب ــن آث ــه ای ــوع دسترســی ب ــار بشــری، هــر ن ــودن حجــم آث ب
ــراع  ــا اخت ــد. ب ــوب می ش ــت محس ــت و مطلوبی ــکلی، مزی ــر ش ه
دســتگاه چــاپ و به ویــژه پــس از انقــاب صنعتــی، بــا شــکل گیری 
ــارِ  صنعــت نشــر و نیــز پدیــد آمــدن صورت هــای جدیــد تولیــد آث
قابل نســخه برداری مثــل فیلــم و عکــس و فایل هــای مکتــوب 
ــت و  ــکل گرف ــر ش ــق تکثی ــت و ح ــوم کپی رای ــد »p.d.f«، مفه مانن
وارد حقــوق و قوانیــن شــد. شــاید اولیــن قانــون جلوگیــری از چــاپ 
ــای  ــر آن، در بریتانی ــنده و ناش ــازه نویس ــدون اج ــاب ب ــر کت و تکثی
کبیــر تنظیــم شــده باشــد. گفتــه می شــود کــه ایــن قانــون در ســال 
ــوط  ــا را من ــر کتاب ه ــت و تکثی ــه خــود گرف ــی ب ــۀ عمل ۱۷۰9 جنب
بــه اجــازۀ نویســنده و ناشــر آن کــرد. در حــال حاضــر ایــن قانــون 
ــه جــز  ــادی همــراه شــده، در سراســر جهــان ب ــرات زی ــا تغیی کــه ب

ــل اجــراء اســت. ــد کشــور معــدود دیگــر، قاب افغانســتان و چن
اکنــون  کــه  را  کپی رایتــی  و  تکثیــر  حــق  قانــون  واقــع،  در 
می شناســیم، حاصــل قانــون »بــرن« اســت. ایــن قانــون کــه معمــوالً 
ــۀ  ــک موافقت نام ــود، ی ــناخته می ش ــرن« ش ــیون ب ــام »کنوانس ــه ن ب
بین المللــی در خصــوص حــق تکثیــر اســت کــه اولین بــار در 
شــهر بــرن ســوئیس در ســپتامبر ســال ۱۸۸6، برابــر بــا ســنبله ۱26۵ 
شمســی تصویــب شــد. طبــق ایــن قانــون کــه دامنــۀ آن بــه عکــس، 
فیلــم و دیگــر مــواد نیــز گســترش یافتــه و هــر کشــوری در قانــون 
ــه  ــدارد ک ــق ن ــس ح ــی دارد، هیچ ک ــف معیّن ــرای آن تعری ــزا ب ج
کتــاب و... را بــدون اجــازه نویســنده و ناشــر، توزیــع و تکثیــر کنــد. 
البتــه همان طــور کــه گفتــم، در افغانســتان نه تنهــا ایــن قانــون 
ــه صــورت  ــاب ب ــر کت ــت تکثی ــه از ممنوعی ــت نمی شــود، بلک رعای

ــاع دارد.  ــر کســی اط ــل، کمت ــاپ و فای چ
ــه چــه  ــاال متوجــه شــده اســت کــه ب ــارات ب ــز! از عب ــدۀ عزی خوانن
چیــزی اشــاره دارم. بلــه، بیــش از یــک مــاه می شــود کــه از کتــاب دو 
جلــدی »سیاســت افغانســتان، روایتــی از درون« نوشــتۀ داکتــر اســپنتا 
وزیــر خارجــۀ ســابق افغانســتان رونمایــی شــده اســت. دو روز بعــد 
ــازی  ــای مج ــل »pdf« آن وارد فض ــاب، فای ــی کت ــم رونمای از مراس
شــد و اکنــون کمتــر کســی اهــل کتــاب اســت کــه ایــن فایــل مفــت 
و رایــگاه را در اختیــار نداشــته باشــد. امــروز نامه یــی از ناشــر ایــن 
ــی آن  ــع غیرقانون ــر و توزی ــه تکثی ــراض ب ــه در اعت ــدم ک ــاب دی کت
ــرده اســت.  ــف ک ــی، کارش را متوق ــی و حقوق ــراد حقیق ــط اف توس
ــا ناشــر ایــن کتــاب و در مجمــوع حــق بــا  البتــه تــا این جــا حــق ب
ناشــران کتــاب اســت، امــا ایــن نکتــه را بایــد توجــه داشــته باشــیم 
کــه کتــاب در حــال حاضــر، جــزء اقــام فرهنگــی محســوب شــده 
و نبایــد فرهنــگ را در انحصــار گرفــت. البتــه ســخنم بــه ایــن معنــا 
نیســت کــه هــر کســی حــق دارد دســت بــه تکثیــر بزنــد و قوانیــن را 
نقــض کنــد، بلکــه می خواهــم ایــن را بگویــم کــه نهادهــای مرتبــط 
ــتان  ــگ افغانس ــات و فرهن ــل وزارت اطاع ــی مث ــور فرهنگ ــا ام ب
ــتان  ــی در افغانس ــت فرهنگ ــی فعالی ــه مدع ــاتی ک ــایر مؤسس و س
هســتند، حــق امتیــاز کتاب هــای مرجــع و مــورد اقبــال مثــل همیــن 
ــگان آن را در  ــل رای ــرده و فای ــداری ک ــپنتا را خری ــر اس ــاب داکت کت
اختیــار عاقه منــدان قــرار دهنــد. ناشــر نیــز نبایــد طمــع ســودآوری 
ــود  ــاز آن داشــته باشــد. البتــه بهتــر ایــن ب ــادی را از فــروش امتی زی
کــه اســپنتا خــود اقــدام بــه ایــن کار می کــرد و امتیــاز آن را محــدود 

ــرد. ــر نمی ک ــه ناش ب
ــه  ــراد ب ــوم اف ــی عم ــر، دسترس ــک نظ ــه از ی ــر این ک ــخن آخ س
فرهنــگ، هنــر و اطاعــات امــری مطلــوب اســت و از ســوی دیگــر، 
ــی  ــراً غیراخاق ــن و ظاه ــاف قوانی ــی، خ ــواع دسترس ــی ان برخ
ــت  ــم، محدودی ــه آن بافزایی ــز ب ــدگاه شــرع را نی ــر دی ــه اگ ــوده ک ب
ــه یــک دیــدگاه جامــع  ــد. تنهــا راه رســیدن ب بیشــتری ایجــاد می کن
در خصــوص گســترش فرهنــگ و دسترســی اطاعــات، پیــش قــدم 
ــان  ــا مســایل فرهنگــی و هزینــه کــردن آن شــدن نهادهــای مرتبــط ب
بــرای توســعۀ فرهنــگ اســت تــا از ایــن طریــق، طالبــاِن فرهنــگ از 

ــد. ــروم نمانن ــان مح مطلوب ش
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سـرور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهوری 
در پیامـی بـه مناسـبت هفتـۀ قانـون اساسـی 
گفته اسـت کـه بحران و کشـمکش کنونی در 
افغانسـتان بـا تمسـک بـه قانون اساسـی قابل 

اسـت.  حل 
طـی  افغانسـتان  اسـت:  گفتـه  دانـش  آقـای 
دهه هـای اخیـر دچـار انارشیسـم مطلـق و بی 
ثباتـی سیاسـی بـوده اسـت. ایـن وضعیـت از 
تجـاوز شـوری سـابق گرفتـه تـا جنگ هـای 
خانمانسـوز داخلـی عصر مجاهدیـن و ظهور 
بنیادگرایـی و تروریسـم در قالـب گروه هـای 
بـا  بـر می گیـرد.  در  را  تروریسـتی  مختلـف 
توجـه بـه ایـن پیشـینه سیاسـی و بـا توجـه 
بـه تحـوالت بیـن المللـی، کشـور مـا نیازمند 
یـک دولـت مـدرن و دموکراتیک بـود. چنین 
نیـازی در صـدر مطالبات مردم افغانسـتان در 
طـول مبـارزات سیاسـی، اسـتقال طلبانـه و 
آزادی خواهانـه آنـان نیـز قرار داشـته اسـت. 
بـدون شـک چنیـن آرزو و مطالبـۀ برحـق، 

بـدون تدویـن و تصویـب یک قانون اساسـی 
جدیـد کـه در بردارنـده ضرورت هـای زمان 
و مطالبـات برحـق مـردم باشـد، امـکان پذیر 

 . د نبو
بـا  خوشـبختانه  اسـت:  آمـده  پیـام  ایـن  در 
توجـه بـه تحوالتی کـه در آغـاز هزاره سـوم 
از  حمایـت  جهانـی  جامعـه  و  آمـد  پیـش 
مـردم افغانسـتان را در برابـر تروریسـم بیـن 
المللـی در اولویـت قـرار داد، قانـون اساسـی 
جدیـد افغانسـتان طـی یـک رونـد بـی نظیـر 
تاریخـی و بـه شـکل قابـل قبولـی تدویـن و 
تصویـب گردیـد. ایـن روند بـه گونـه ای بود 
کـه تسـوید قانـون اساسـی توسـط نـه نفر از 
متخصصیـن به صورت فشـرده و همـه جانبه 
صـورت گرفـت. پـس از آن تدقیـق مسـوده 
قانون اساسـی توسـط یک کمیتـه ۴۵ نفری از 
طریـق مطالعـات حقوقی و نمونه های مشـابه 
در سـطح بیـن المللـی، ایجـاد جریـان یـک 
گفتگـوی آزاد بـرای نخسـتین بـار در رسـانه 
هـا و مطبوعـات و نظرخواهـی از نهادهـای 
حقوقـی، اشـخاص حقوقـدان، عامـه مردم در 
تمـام نقـاط کشـور، مهاجریـن و دیگـر کتلـه 
هـای اجتماعـی و فرهنگـی صـورت گرفـت. 
هـم چنیـن تصویـب آن توسـط لـوی جرگـه 
تصویـب قانـون اساسـی بـه شـمول بیـش از 
۵۰۰ نفر از شـخصیت های برجسـته سیاسی، 

حقوقدانـان، نماینـدگان مـردم و جنـاح هـای 
سیاسـی و قومـی ومنتخـب مردم بـه صورت 
شـفاف و طـی یک مباحثـه کان ملی با تفاهم 
و اجمـاع انجـام شـد. تصویب قانون اساسـی 
بـه شـکلی کـه گفته شـد، بـرای نخسـتین بار 
مـردم  تمـام  بـرای  مشـترک  دسـتاورد  یـک 
افغانسـتان و محصـول فکـر و اجمـاع ملـی 
بـود. بنابرایـن وثیقـه ملـی مـا دارای اهمیـت 

تاریخـی و فرامـوش نشـدنی اسـت.
اساسـی  قانـون  اسـت:  آمـده  پیـام  ایـن  در 
ملـی و ضامـن  وثیقـه  مثابـه  بـه  مـا  جدیـد 
بقـای سـرزمین بـه نـام افغانسـتان و تضمیـن 
منافـع کان ملـی و تأمیـن حقوق شـهروندی 
قوانیـن  بـا  مقایسـه  در  کشـور  شـهروندان 
کشـورهای منطقـه بـی نظیـر و یگانـه اسـت؛ 
زیـرا بـرای نخسـتین بـار در منطقـه مـا بنیـاد 
یـک نظـام جمهـوری بـه معنـای واقعـی آن 
ایـن  بـا  مـردم  اراده  گرفتـن  قـرار  اصـل  و 
قانـون اساسـی گذاشـته شـد. از نظـر تاریخی 

در کشـور مـا نیـز بـرای نخسـتین بـار، نظـام 
هـای توتالیتـر سـلطنتی و ایدئولوژیـک نفـی 
گردیـد و نظـام مبتنی بـر آرای مردم تسـجیل 
گردیـد. ایـن قانـون اساسـی بـرای نخسـتین 
بـا  را  افغانسـتان  تعامـات  و  مناسـبات  بـار 
اسـناد و ارزش  پرتـو  کشـورهای جهـان در 

هـای بیـن المللـی ترسـیم کـرد.
برخـاف برخـی از تصـورات و شـایبه هائی 
مبنـی بـر عـدم تطبیـق قانـون اساسـی، بـاور 
مـا ایـن اسـت کـه ایـن قانـون مسـیر کلـی 
کشـور را بـه خوبـی تعییـن کـرده اسـت و 
ایـن مسـیر نیـز بـر اسـاس قانـون اساسـی تا 
کنـون طی شـده اسـت. اساسـات و بنیادهای 
اصلـی قانـون اساسـی تـا کنـون مـورد عمـل 
قـرار گرفتـه اسـت. اکنـون نظـام مـا مبتنـی 
بـر اصـل تفکیـک قـوا کـه از اصول اساسـی 
قانـون اساسـی مـا اسـت، اداره مـی شـود و 
تمـام روندهـای قانونی برای مدیریت کشـور 
جریـان دارد. از برگـزاری چندیـن انتخابـات 
ریاسـت جمهوری، ولسـی جرگه، شـوارهای 
والیتـی گرفتـه تا اداره کشـور مبتنـی بر قانون 
اساسـی اسـت. امـا ایـن گفتـه بـه ایـن معنی 
هـم نیسـت کـه مـا در فراینـد تطبیـق قانـون 
اساسـی با چالـش مواجه نیسـتیم و تمام مواد 

قانـون اساسـی تطبیـق شـده اسـت. 
در ایـن پیـام می خوانیـم: قانـون اساسـی بـه 

افغانسـتان  مـردم  تمـام  ملـی  میثـاق  عنـوان 
و بـه عنـوان خـط قرمـز ونقطـۀ وفـاق ملـی 
کشـور  شـهروندان  یکایـک  احتـرام  مـورد 
در  متاسـفانه،  وجـود  ایـن  بـا  ولـی  اسـت 
مـوارد زیـادی توسـط هـر طیفـی بـا نقض و 
عـدم تطبیـق مواجه اسـت. عـدم تطبیـق و یا 
نقـض قانـون اساسـی اختصـاص بـه افـراد و 
نهادهـای مشـخصی نـدارد؛ بلکـه همـگان از 
مقامـات دولتـی گرفتـه تـا افراد عادی کشـور 
و از نهادهـای خصوصـی گرفتـه تـا نهادهای 
دولتـی در نقـض قانون اساسـی دسـت دارند. 
بـر بنیاد پیـام، سـاختار نابرابـر و تبعیض آمیز 
تاریخـی، تضـاد منافـع جریـان های سیاسـی، 
تـداوم و مدیریـت بحران توسـط کشـورهای 
منطقـه و تروریسـم، فرهنـگ منافـع محـور، 
زورمنـد،  افـراد  قـدرت  بـه  معطـوف  اراده 
مافیـای مـواد مخدر و فسـاد گسـترده در بدنه 
نقـض  عوامـل  تریـن  مهـم  از  کشـور،  اداره 
قانـون اساسـی هسـتند. این عوامل دسـت در 
دسـت هـم داده و هم مـردم و هـم روندهای 
مبتنـی بـر قانون اساسـی را به گـروگان گرفته 
انـد. البتـه عـدم ظرفیـت و امکانـات کافـی 
بـرای تطبیـق قانـون و فقـر تاریخـی را نیـز 

نادیـده گرفت.  نبایـد 
در  پیـام آمـده اسـت: امـروز اگـر بخواهیـم 
کـه بحـران در کشـور خاتمـه یابـد و مـردم 
افغانسـتان پـس از دهـه ها مبارزه در راسـتای 
تامیـن حقـوق شـهروندی و رفع فقـر عمومی 
و فراگیـر روی آرامـش و رفاه نسـبی را ببیند، 
تنهـا راه این اسـت کـه با عوامل نقـض قانون 
گیـرد  صـورت  جـدی  و  مشـترک  مبـارزه 
و ایـن مبـارزه تنهـا در پرتـو قانـون اساسـی 
فعلی میسـر اسـت. زمانـی مردم افغانسـتان به 
آرامـش می رسـند و ثبات سیاسـی در کشـور 
پـا مـی گیـرد کـه قانـون اساسـی و یکایـک 
مـواد آن به مثابـه خط قرمز و فصـل الخطاب 
گیـرد.  قـرار  تضادهـا  و  هـا  بحـران  همـه 
بسـیاری از مطالباتـی کـه این روزهـا به گونه 
هـای مختلـف و بـا هدف ایجاد شـکاف های 
قومـی، مذهبـی، زبانی و سـمتی صـورت می 
گیرنـد، با تمسـک به قانون اساسـی و حرمت 
گذاشـتن آن بـه مثابـه یـک میثـاق مشـترک و 

ملـی قابـل حـل اند. 
آقـای دانـش گفته اسـت: بـدون شـک، قانون 
اساسـی و هـر قانـون دیگر وحی منـزل و غیر 
قابـل تعدیـل نیسـت. قانـون اساسـی جدیـد 
مـا علـی رغـم فرصـت کـم بـرای تدویـن و 
دوره  الزامـات  رغـم  علـی  و  آن  تصویـب 
بحـران و گـذار و علی رغم برخی مشـکات 
شـکلی، میکانیـزم هـای تعدیـل مـواد آن را 
پیـش بینـی کرده اسـت. اگـر مشـکلی وجود 
دارد کـه بـه قانـون اساسـی بـر مـی گـردد از 
مشـکات  تـا  گرفتـه  محتوایـی  مشـکات 
شـکلی و سـاختاری، قابـل تعدیـل اسـت. اما 
هرگونـه تعدیـل تنهـا در صورتی قابـل اعمال 
اسـت کـه مبتنی بـر مواد پیـش بینی شـده در 
خـود قانون اساسـی و البته مبتنـی بر ایجابات 

مصالـح و منافـع کان ملـی باشـد. 
قانـون  فرهنـگ  ترویـج  و  پذیـری  قانـون 
قانـون اساسـی  بـه مـواد  گرایـی و تمسـک 
کشـور تنهـا راه نجـات از بحـران و بـی ثباتی 
سیاسـی اسـت. از نگاه مـا بحـران موجود در 
کشـور یـا از طریـق خـارج مرزهـای کشـور 
مدیریـت مـی شـود و اسـتمرار مـی یابـد یـا 
از طریـق رفتارهـای فراقانونـی گـروه هـا و 
افـراد در داخـل کشـور. تنها راه بیـرون رفت 
از وضعیـت موجود تمسـک به قانون اساسـی 
و حرمـت نهـادن به الزامات آن اسـت. در این 
صـورت اسـت که مـی توان بـا ایجـاد اجماع 
ملـی بـا محوریـت قانـون اساسـی بـه سـراغ 
مبـارزه مشـترک بـا عوامـل خارجـی بحـران 

کشـور و دشـمنان مـردم افغانسـتان رفـت. 

 واشنگتن پست
روزنامه »واشنگتن پست« آمریکا در تحلیلی پیش بینی 
پایان دوران  به  آلمان  کرد که آنگا مرکل، صدراعظم 

رهبری خود در کشورش نزدیک می شود.
است:  نوشته  تحلیل  این  در  پست  واشنگتن  روزنامه 
پایان دوران رهبری آنگا مرکل در آلمان ممکن است 
اتفاق  می کرد  پیش بینی  هر کسی  که  آنچه  از  سریع تر 
بیفتد و همه نشانه ها حاکی از تضعیف قدرت و جایگاه 

سیاسی او هستند.
کناره گیری  که  کرده  پیش بینی  ادامه  در  روزنامه  این 
در  فقط  نه  ناگوار  به یک خأل  منجر  قدرت  از  مرکل 
آلمان بلکه در جهان غرب شود؛ چراکه مرکل یکی از 
قدرتمندترین وزنه های متقابل حامی رویکرد بین المللی 
در برابر رویکرد حمایت از داخل دونالد ترامپ است.

با  مرکل  دردسرهای  می نویسد:  ادامه  در  روزنامه  این 
نتیجه مأیوس کننده او در انتخابات ماه سپتامبر آغاز شد 
و با شکست اولین تاشش در ایجاد یک دولت جدید 

در ماه نوامبر هرچه بیشتر تشدید شدند.
بدترین خبر  اخیر  نوشته که در روزهای  این روزنامه 
دهنده  نشان  نظرسنجی ها  که  است  این  مرکل  برای 
رویگردانی آلمانی ها از او و خستگی آنها از رهبری اش 

است.
اواخر ماه دسامبر یک نظرسنجی روزنامه بیلد نشان داد 
که حدود نیمی از آلمانی ها نمی خواهند که مرکل دوره 

چهارم صدراعظمی اش را تکمیل کند. چند روز بعد نیز 
یک نظرسنجی روزنامه دی ولت بدتر از آن نشان داد که 
حدود نیمی از آلمانی ها می خواهند او فورا از قدرت 

کناره گیری کند.
به نوشته واشنگتن پست مرکل اکنون فقط یک شانس 
و  ائتافی  دولت  یک  تشکیل  برای  تا  دارد  دیگر 
جلوگیری از یک تکرار فضاحت بار انتخابات در آلمان 
تاش کند و اگر که شکست بخورد دیگر باید با قدرت 

خداحافظی کند.
آنگا  بیوگرافی  نویسنده  کرنلیوس،  استفان  گفته  به 
او تحت  و  اتمام است  او در حال  برای  »زمان  مرکل 
فشاری فزاینده قرار دارد تا چنین اتفاقی را رقم بزند«.

با این حال واشنگتن پست نوشت: حتی اگر مرکل در 
این امر موفق شود هم آسیب زیادی به جایگاه او وارد 
شده است. او زمانی یک چهره شکست ناپذیر در آلمان 
بود اما اکنون آسیب پذیری او به حدی رسیده که بحث 
سیاسی در آلمان سرانجام به این موضوع رسیده که چه 

کسی بعد از او روی کار خواهد آمد؟
برای  می توانند  زیادی  رقیبان  نوشت:  پست  واشنگتن 
بخش  نجات  قدرت  اما  باشند  مطرح  مرکل  جانشینی 
مرکل دست کم در حال حاضر هیچ جانشینی برای خود 
در آلمان نمی بیند و مطمئنا در حال حاضر هیچکس در 
آلمان وجود ندارد که بتواند کاما نقش بزرگی را که 

مرکل در امور جهانی ایفا می کرد، انجام دهد.

علیـه  قضایـی  تحقیقـات  مـوارد 
 2۰۱۷ سـال  در  افغانسـتان  مهاجـران 
بـه طـور جهشـی افزایـش پیـدا کـرده 
اسـت. در 299 مـورد علیه شـهروندان 
افغانسـتان بـه جـرم عضویـت در یک 
یـک  تشـکیل  یـا  تروریسـتی  گـروه 
گروه تروریسـتی تحقیقـات قضایی به 

جریـان افتـاده اسـت.
براسـاس پاسـخ حکومت آلمان فدرال 
بـه سـوال حـزب »بدیـل بـرای آلمان« 
نشـر  جمعـه  روز  کـه  دی(  اف  )ای 
شـد، در ده ماه نخسـت سـال گذشـته 
دوسـیه   9۵2 مجمـوع  در  میـادی 
بـرای تحقیـق قضایی علیه شـهروندان 

خارجـی گشـوده شـده اسـت.
در 299 مـورد علیـه شـهروندان افغان 
گـروه  یـک  در  عضویـت  اتهـام  بـه 
گـروه  یـک  تشـکیل  یـا  تروریسـتی 
انجـام  قضایـی  تحقیـق  تروریسـتی 
شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت که 
در سـال 2۰۱6، فقـط 22 مورد تحقیق 
افغانسـتان  شـهروندان  علیـه  قضایـی 

وجـود داشـت. 
و  پاکسـتانی   ۱۰3 علیـه  تحقیقـات 
۱۸۰ سـومالیایی نیـز در جریان اسـت. 
را  خـود  مظنونـان  ایـن  از  شـماری 
داوطلبانـه بـه پولیـس آلمـان معرفـی 
کـرده انـد و بـه ایـن ترتیـب دوسـیه 
قضایـی علیـه آن هـا بـه جریـان افتاده 

اسـت.  
عدلیـه  وزیـر  ِگمکـوف،  سباسـتین 

حـزب  از  آلمـان  زاکسـن  ایالـت 
دموکـرات مسـیحی )سـی دی یـو( در 
مـاه سـپتمبر گـزارش داد کـه شـمار 
را  خـود  خودشـان  کـه  پناهجویانـی 
مـی  معرفـی  تروریسـت  عنـوان  بـه 
کننـد، رو بـه افزایـش اسـت. آن هـا 
احتمـاال فکـر می کننـد که بـا این کار 
شـانس بیشـتری برای قبولـی تقاضای 
مظنونـان  دارنـد.  شـان  پناهندگـی 
سـوریایی را اغلـب هموطنان شـان در 
آلمـان بـه پولیـس معرفـی مـی کننـد. 
طبـق اطاعات حکومـت آلمان فدرال 
در ده ماه نخسـت سـال گذشـته، ۱62 
مـورد تحقیـق قضایی علیه شـهروندان 
سـوریایی جریـان داشـت. یـک سـال 
پیـش از آن شـمار ایـن مـوارد بـه 63 

دوسـیه می رسـید.
دادسـتانی کل آلمـان از مـاه جنـوری 
دو  در  نوامبـر سـال 2۰۱۷  اوائـل  تـا 
مـورد اقامـه دعـوا کـرد. 399 دوسـیه 
به ایاالت تسـلیم شـده و ۴6۰ دوسـیه 

اند. بسـته شـده 
حزب »بدیـل برای آلمـان« فقط راجع 
سـوال  خارجـی  مظنونـان  تعـداد  بـه 
نماینـده  فریـِزن،  انتـون  بـود.  کـرده 
ایـن حـزب در پارلمـان آلمـان فدرال 
»ایـن  کـرد:  اعـام  تـاگ(  )بونـدس 
ارقـام وحشـتناک ثابـت مـی کنـد کـه 
کنتـرول مرزهـای کشـورمان کامـا از 
دسـت حکومـت آلمـان فـدرال خارج 

شـده اسـت.«

سرور دانش:

قانون اساسی »خط قرمز« همه است

مرکل به پایان کار خود رسیده است

افزایش تحقیقات قضایی علیه مهاجرین افغانستان
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