
شكريه باركزي رييس كميسيون اصالح نظام انتخاباتي 
می گويد كه فعاليت هاي مقدماتي اين كميسيون آغاز 
شده است و در چند روز آينده شاهد دستاوردهايی 

خواهيم بود.
واشنگتن،  به  سفرش  از  قبل  غني  اشرف  سرانجام، 
را  انتخاباتي  نظام  اصالح  كميسيون  ايجاد  فرمان 
صادر كرد كه در رأس اين كميسيون شكريه باركزي 
نهادهاي  از  نمايندگان و شمار ديگري  عضو مجلس 

انتخاباتي و فعاالن جامعه مدني، دخيل هستند.

شكريه باركزي رييس كميسيون اصالح نظام انتخاباتي 
به خبرگزاري جمهور گفت كه فعاليت هاي مقدماتي 
آينده  روز  چند  در  و  است  آغاز شده  كميسيون  اين 

شاهد دستاوردهايی خواهيم بود.
بانو باركزي تاكيد كرد، فعاليت هاي كميسيون اصالح 
نظام انتخاباتي، سياسي نه بلكه بر اساس تعهدات ملي 
و بين المللي، اصالحات جدي را در نظام انتخاباتي به 

وجود مي آورد.
آناني  افزود:  انتخاباتي  نظام  اصالح  كميسيون  رييس 
را  افغانستان  و  كرده  اشتباه  گذشته،  انتخابات  در  كه 
به سوي بحران سوق داد، از فيلتر اين كميسيون عبور 

نخواهند كرد.
كه  زمينه يي  هر  در  اصالحات  كرد،  خاطرنشان  وي 
بوده  زا  چالش  افغانستان  انتخابات  براي  گذشته،  در 
اصالح  كميسيون  است،  نشده  رعايت  قانون  است، 

نظام انتخاباتي روي آن ها كار خواهد كرد.
شكريه باركزي از تمام...                 ادامه صفحه 6
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اگر گمان مي كنيد كه نمي توانيد كاري را انجام دهيد، اگر گمان مي كنيد كه شایسته گي  هاي 
انجام كاري را ندارید، پس بدانيد كه هرگز نمي توانيد كار مهمي انجام دهيد.
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خواست های عمدۀ رهربان دولت وحدت ملی از واشنگتن

کمک در راستای صلح و خودکفایی اقتصادی

رييس شركت بريشنا می گويد، تا يک هفته ديگر برق 
كابل به حالت عادی برمی گردد.

به رسانه ها  بريشنا  رييس عمومی  عبدالرازق صمدی 
گفت كه كار روی كيبل  ها جريان دارد و تا يک هفتۀ 

ديگر كابل شاهد برق شبانه روزی خواهد بود. 
آقای صمدی افزود كه مسووالن شركت برشنا برای 
حل مشكالت بی برقی در كشور تالش  های جدی را 

به خرچ می دهند.
از يک ماه بدين سو كابل بی برق است. بخش هايی از 
دارند  برق  معدود  ساعت  چند  ساعت   24 در  كابل 
برق  انرژی  و  نور  از  اين شهر  اكثريت شهروندان  و 

بی  بهره هستند. 
شهروندان كابل مسووالن شركت برشنا را به بی كفايتی 

متهم می  كنند.

و  تزوير  كه  را  مومنه يی  و  متدين  محجوب،  بانوی  ما،  آباد  خراب  اين  در 
نامسلمانی رياكاران، فريادش را بلند می كند تا خلقی را بر حذر دارد، غافل 
از آن كه فقط چند لحظه بعد خودش بزرگترين قربانی اين كوردالن متعصب 
می گردد، آنهم به جرمی كه خودش حقيقتش را تا دم مرگ جانسوز خود و 

وجدان سوز بشريت ندانست.
دختر  فقط  ما،  زمانۀ  ديانت  و  انسانيت  كافران  همه  اين  ميان  در  توگويی 
عفيفه يی را يافتند تا درنده گی، مريضی و عقدۀ خود را به نمايش بگذارند و 

در مقابل از خدا طلب پاداش كنند!
مگر پيامبر مبارک وقتی در زمان حياتش، توهينش می كردند، رسالتش را به 
مسخره می گرفتند و چه رنج ها و عذاب هايی كه به حقش روا داشتند، حتی 
ديگری  كس  هيچ  نه  و  كرامش  صحابی  نه  خودش،  نه  شده  كه  هم  يكبار 
قتل  به  رسد  دارند، چه  پا  بر  و خشونتی  كنند  باال  دستی  كه  نداد  اجازه  را 
نفس، زجر كشی و آتش زدن انسان. در عوض، رسول مبارک مسلمانان را 
دين  به  اسالم  كه  بود  می كرد. همين  اخالق دعوت  و  به گذشت، شكيبايی 

رحمت، اعتدال، صلح و مدارا صدها ميليون انسان را به دايرۀ خود كشانيد.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

ناجيه نوری
توسط  او  جسد  سوزاندن  و  فرخنده  وحشيانۀ  كشتن 
مردانی كه اكثريت شان جوان بودند، نشان  داد كه بخشی 

از جامعۀ افغانستان بيمار است. 
می گويند:  مطلب  اين  بيان  با  شناسان  جامعه  از  شماری 
اصاًل  داشتند،  حادثه حضور  اين  در  جوانانی كه  اكثريت 
وحشيانه  عمل  چنين  به  دست  چرا  كه  نمی دانستند 
نهايت  روان  نشان گر  عملكردی  چنين  بنابراين  می زنند؛ 

بيمار جامعۀ جوان ما است.
درهمين حال، شماری از عالمان دين می گويند: فرخنده 
اگر قرآن را آتش هم زده بود، واكنش در برابر او اسالمی 
نبود؛ زيرا تعداد زيادی از روانی ها، مزد بگيرانی اند كه از 
اسالم به گفته خودشان رو گشتانده اند؛ ولی اسالمی كه 

ما می شناسيم از اين ها ترس ندارد و با اين نوع توطيه ها 
فرو نمی ريزد .

كردند:  تاكيد  امنيتی  نهادهای  عملكرد  از  انتقاد  با  آنان 
برای  نيست،  مقبول  باشد  داشته  كه  توجيهی  پوليس هر 
اين كه به وظيفۀ خود اصال عمل نكرده و پوليسی كه در 
اگر  و  گردد  مجازات  بايد  داشته،  شركت  وحشت  اين 

كنترول نتوانسته، نيز بی كفايت بوده بايد برطرف گردد .
كابل  دانشگاه  شناسی  جامعه  استاد  راوش  داوود  محمد 
می گويد، كشتن وحشيانۀ فرخنده نشان داد كه ما در يک 
جامعه نهايت بيمار زنده  گی می كنيم كه اكثريت مردم و 
آگاهی  قانون  از  نه هم  و  از دين  نه  آن،  امنيت  حافظان 

دارند.
اين  در  كه  جوانانی  اكثريت  گفت:  دانشگاه  استاد  اين 

حادثه حضور داشتند، خود نمی دانستند كه چرا دست به 
چنين عمل زشت و وحشيانه يی می زنند؛ بنابراين چنين 
عملكرد نشان گر روان نهايت...             ادامه صفحه 6
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جاللتمآبان دکتور غنی و دکتور عبداهلل!
در آستانۀ سال نو و بهار نو، در پايتخِت افغانستان 
بانوی  كيلومتری كاخ رياست تان،  و در دوـ سه 
متولياِن  جانِب  از  بدترين صورت  به  جوانی 
و  رسيد  قتل  به  ديانت  و  دين  خودخواندۀ 
تا  كه شايد  ـ  اين حادثه  صحنه های وحشتناِک 
حال تاريخ اين اندازه از شناعت را تجربه نكرده 
باشد ـ صفحاِت شبكه های اجتماعی را تسخير 
به  می خواهم  شما،  با  سخن  آغاز  از  قبل  كرد. 
نكتۀ  چند  "مادر"  عنوان  به  و  "زن"  يک  عنوان 
كوتاه از رويدادهای جهانِی سال 93 را در خاطر 
جهانيان  كه  حوادثی   بسازم؛  زنده  شما  مبارِک 

را تكان داد. 
روان  سال  جنورِی  ماه  اوايل  است  يادتان  1ـ 
ابدو"  "شارلی  هفته نامۀ  بر  كه  زمانی  ميالدی، 
واكنش  كردند،  حمله  تروريست  جنايتكاراِن 

سياست مداراِن اروپايی چه گونه بود؟
و  منوری هستيد  افراد  دو  هر  جاللتمآبان! شما 
اعتراضاِت  گسترده گِی  به  واكنشی  كه  می دانيد 
كارمنِد  به دليِل كشته شدِن چندتن  فقط  پاريس 
يک اداره نبود؛ بلكه درحمله بر هفته نامۀ مذكور، 
يک "ارزش" زير پا شد: "آزادی بيان"؛ دستاوردی 
مبارزه  دراز  سال های  برايش  اروپايی ها  كه 
كرده اند. اما در افغانستان با فاجعۀ قتِل "فرخنده" 
ارزِش  يک  شما،  رياسِت  كاخ  چندقدمِی  در 
بسيار واالتر از "آزادی بيان" زير پا شد: "حرمِت 

ناموِس مملكت و عزت و آبروی شهروندان"!
2ـ زمانی كه در هفتۀ اوِل ماه فبروری سال روان، 
تروريست های  را  اردنی  پيلوت  معاذالكسبسه 
"دولت اسالمی" يا داعش آتش زدند، شنيديد كه 
عبداهلل دوم پادشاه اردن چه گونه واكنشی نشان 

داد؟ 
عمان  در  كشور  اين  پرچم  كه  داريد  ياد  به   
مردم  و  دولت  و  نيمه افراشته،  اردن،  پايتخت 

عزادار شدند؟
شايد در صفحات اوِل روزنامه های معتبِر دنيا در 
همان روزها ديده باشيد كه شهبانو رانيا در كنار 
مردم اردن برای دادخواهی از فرزنِد آن خاک، 
در جاده ها خشمگين و سربلند صدا بلند می كرد 

و راه می پيمود.
با خانوادۀ الكسبسه  و در نهايت، ديدار وی را 

به ياد داريد؟ 
مردم تان  مصايِب  برابِر  در  شما  واكنش  اما 

چه گونه است؟
قتِل تكان دهنده و شوک آورِ  به فاجعۀ  برگرديم 

فرخنده در "كابل". 
كه  می دانيد  سرزمين،  اين  بزرگاِن  دو  هر  شما 

قيمت  به  كه  بودند  مردم  همين  انتخابات  حين 
جاِن خويش، رای دادند تا شما به مسند قدرت 
نيز  نامراد  فرخندۀ  همين  مادرِ  و  پدر  برسيد. 
زمامدارِ  و  زعيم  دو  شما  از  يكی  به  مسلمًا 
آيا بزرگِی  اعتماد داده اند.  افغانستان رای  امروزِ 
نيز  شما  كه  نمی طلبيد  فرخنده  قتِل  مصيبِت 
افغانستان را به خاطر پايمال شدن "عزت  پرچم 
افراشته  نيمه  يک روز  شهروندان"  ناموِس  و 

می گذاشتيد؟ 
و  نوروزی  لبخند  به جای  كه  نبود  بهتر  آيا 
"فرخنده"  از خانوادۀ دردمنِد  نهال نشانی؛ خبری 
می گرفتيد و در مجازات عاملين رويداد، جديِت 

بيشتری به خرج می داديد؟
شما هر دو فرزنِد "دختر" داريد. اگر خدای نكرده 
برای آن ها چنين اتفاقی می افتاد، چه انتظاری از 

ديگران داشتيد؟

آقای دکتور محمد اشرف غنی! 
شما كه هنوز مؤفق نشده ايد يک كابينۀ كامل و 
با اين حال، دو بار به حج  كارا تشكيل دهيد و 
عمره تشريف می بريد، آيا با خبر هستيد كه بر 
حكومت داری  دَرِک  از  و  می گذرد  چه  مردم 
شده  حال شان  عايد  چيزی  چه  شما  نمايشِی 

است؟
از زمانی كه خود را شناختم؛ از "غيرت افغانی" و 
" با ناموس بودِن مردان افغان" شنيده ام؛ اما "عزت 
اوباش  مردِ  توسط صدها  شما"  "ناموس  و  من" 
مثله شد و برباد رفت. من نهال نشانی و لبخنِد 
"فرخنده"  تِن  وقتی  ببرم  كجا  به  را  نوروزی تان 

تا دم مرگ توسط پوليِس شما محافظت نشد؟
برای من توضيح دهيد كه: 

"ناموس" چيست؟ 
"غيرت افغانی" از كجا مفهوم می گيرد؟ 

"افغان باغيرت" چه ويژه گی هايی دارد؟ 
"مردم مغرور" يعنی چه؟ 

و  ساختمان ها  كدام  حريِم  در  آبرو"  و  "عزت 
خانواده ها اعتبار دارد؟ 

"زن" برای شما چه حيثيتی دارد؟
وقتی از تجاوز مالها بر كودكان می شنويد، چه 

حسی به شما دست می دهد؟
تفاوت مياِن "فرزندان شما" و فرزند يک خانوادۀ 

فقير در چيست؟
در نهايت از "وجدان" چه تعريفی داريد؟

جاللتمآبان!
و  مرز  اين  كهِن  فرهنِگ  پاسداران  از  يكی  من 
بوم هستم و نوروز " هويت"ِ منست؛ اما نه تنها 
تمام  بلكه  كنم،  تجليل  را  نوروز  روز  نتوانستم 
لحظه هايش را گريستم و لبخند را بر خود حرام 

نمودم. 
از شب حادثه به بعد، "فرخنده" با صورت خونين 
و  تكه تكه  عفيِف  قامِت  با  معصوم،  چشمان  و 
ناكرده اش  گناهِ  نگاه می كند و  به من  زخمينش 

را از من می پرسد؟
پيشوازِ  به  اين سرزمين  زعمای  و  بزرگان  شما 
كدام ساِل نو رفتيد وقتی ناموس تان در قرن 21 

چنين بی حرمت و لگدمال می شود؟

جاللتمآبان دكتور غنی و دكتور عبداهلل!
سوال های  بی شک  كه  را  سوال هايم  پاسِخ  من 

هزاران زن و مردِ افغانستان است، می خواهم!

با احترام
نادیه فضل، نویسنده و ژورنالیست

شنبه 21 مارچ 2015
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فرخنده گناِه ناکرده اش را از من می پرسد؟
نامه یی سرگشاده عنوانی رییس جمهور و رییس 

اجراییۀ حکومت وحدت ملی افغانستان

 

در  فرخنده  كشيدِن  آتش  به  و  قتل  مشمئزكنندۀ  رويداد 
تأسف بارترين  و  تراژيک ترين  شک  بدون  كابل،  شهر  مركز 
فاجعۀ انسانی در سال گذشته به شمار می آيد. اين به معنای 
چشم پوشيدن از حوادث بی شمارِ ناگوار و فجايع گستردۀ سال 
پرحاشيۀ 1393 نيست، از سوی ديگر از نظر كّمی و كيفی هم 
شايد اين حادثه در برابر حمالِت پرتلفاِت دشمنان افغانستان 
در اين سال ناچيز به نظر برسد؛ اما با همۀ اين ها اين فاجعه 
از  به نحوی  را  آن  كه  دارد  خود  بطِن  در  ويژه يی  خصايِص 
انحاء منحصر به فرد و برجسته تر از رويدادهای پيشين می كند. 
اين  »موقعيت«ِ  و  »كيفيت«  »عامليت«،  »ماهيت«،  مولفه های 
در  را  جنايت  اين  كه  مواردی ست  اصلی ترين  شايد  رويداد، 
 1393 سال  فاجعۀ  اسف بارترين  و  بی نظيرترين  خود  نوع 
تمام  كه  سال،  اين  ناگوار  رويدادهای  تمام  نه تنها  كه  می كند 

تاريخ كشور را به چالش می طلبد.
كه  آن روست  از  جنايت  اين  منحصربه فردِ  »ماهيت«ِ  مولفۀ 
برخالف  مجيد،  كالم اهلل  به  بی حرمتی  ظّن  به  تنها  تعدادی 
در  رسول اهلل،  سنت  و  مقدس  كتاب  اين  گفته های  تمام 
به آتش زدند. عنصر  را ساّلخی كرده و  بيرحمی زنی  كمال 
سال  جنايت های  تمام  از  را  جنايت  اين  آن جا  از  »عامليت« 
پيشين جدا می كند كه در آن، مردمی كه خود بخشی از بدنۀ 
جامعه مردم ساالر و شهری به شمار می روند، دست به چنين 
رفتار ركيک و غير انسانی يی زده اند. هرچند گوشه و كنارِ اين 
سرزمين با جنايت های انسانِی اين چنينی بيگانه نيستند، اما اين 
رويداد از آن جا كه توسط شهرياِن كابل به همكاری مأموران 
امنيتی كه اصوالً حافظ جان و مال مردم به شمار می روند، كليد 
خورده ـ و نه به وسيلۀ عده يی تروريست در قريه يی دورافتاده 
ـ، بسيار متمايزتر و برجسته تر از فجايع ديگر است. »كيفيت« 
رفتار غيرانسانی و غيراسالمی با فرخنده، توسط كسانی كه از 
يک سو نعرۀ تكبير سر می دهند و از سوی ديگر با چشمان و 
دستان آكنده از شهوت شان بر بدن فرخنده می تاختند، مميزۀ 
لت وكوِب  ساعت   چند  می آيد.  شمار  به  جنايت  اين  ديگِر 
به  و  قتل  نهايت،  در  و  اشكال شكنجه  و  انواع  با  خودسرانه 
آتش كشيدن جسد او، نقطۀ عطفی ست كه لكۀ خون فرخنده 
جامۀ  لكه های  ساير  از  پررنگ تر  را  كشور  تاريِخ  دامن  بر 
تاريخ می كند. مولفۀ نهايی يعنی »موقعيت« كه شامل  خونبارِ 
دو بُعد موقعيت مكانی و زمانی می شودهم عامل ديگری ست 
كه بر عمِق فاجعه افزوده است. در روزگاری كه مردمِ ما همه 
از افراطيت و خشونت بيزاری می جويند و در زمانه يی كه همه 
به  می زنند،  قانون مدار  نظام  و  دموكراتيک  ارزش های  از  داد 
وقوع پيوستِن چنين جنايتی در مركزی ترين نقطۀ پايتخت در 
برابر چشمان حكومت، فجيع ترين اتفاق ممكن در نوِع خود 
است كه باعث می شود اين جنايت با تمام حدود و ثغور خود 

در صدر فهرست جنايت های ساِل پرحادثۀ 1393 قرار گيرد.
بدون شک اين جنايت نه تنها حكومت، بلكه تمام مردم اين 
سرزمين و حتا سراسر تاريِخ اين كشور را به چالش كشيده 
زير  در  را  سرزمين  اين  در  انسانيت  كمر  فاجعه،  اين  است. 
مردم  از  و چهره يی  كرده  توحش خم  و  بربريت  بار سنگيِن 
و جامعۀ افغانی را به تصوير كشيده است كه پيش از اين با 
عنوان های پرطمطراقی چون »مردم غيور و متدين افغانستان« 
وصف می شد. رقم خوردن اين جنايت توسط جمعی كه شايد 
تنها وصف مشترِک آن ها »افغان بودن« است، به نظر می رسد كه 
حيثيت و آبروی همۀ مردمان اين سرزمين را به چالش كشيده 
و كار را به جايی رسانده كه به نظر می رسد مردم اين سرزمين 
برای نشان دادن دست های پاک شان، نياز به اعادۀ حيثيت از 
در  آن  هر  كه  شده  هاتفی  فرخنده،  خون  گويی  دارند.  خود 
گوش شهروندان اين سرزمين صدا و طلِب دادخواهی می كند. 
از اين رو است كه به نظر می رسد در شرايط كنونی، قاعدۀ 
نادرست و بدبينانۀ هيتلری مبنی بر اين كه »همه گنه كارند مگر 
آن كه خالف آن ثابت شود!« شايد معقول ترين و مقبول ترين 
به خصوص  و  كشور  مردم  باشد.  كنونی  شرايط  در  قاعده 
حكومت افغانستان برای تبرئه كردِن خود پيش دادگاه وجدان 
نشان  كردارشان  گفتار و  پندار و  با  بايد  الهی،  در محكمۀ  و 
قاتالن فرخنده،  با جانيان و  را  آنان  به هيچ وجهی  دهند كه 
دامن حكومت  ميان،  اين  در  كه  نيست  نيست. شكی  نسبتی 
وحدت ملی بيش از همه لكه دار است و حكومت بايد برای 
پاک كردِن اين لكه ها هرچه زودتر و با جديّت كامل پروندۀ 

فرخنده را بررسی و عامالِن آن را به اشّد مجازات برساند. 

ما همه گناه کاریم!
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مهدی امام بخش
ارتباط انسان شناسی با فرهنگ

نبوده  بيگانه  با فرهنگ مادی  انسان شناسی 
و به نحوۀ استفاده از ابزار و ارتباط با اشيا 
و به معنا و عامليت بخشی به اشيا پرداخته 
و  چكش  و  مجسمه  زمانی  ابزار  است. 
تجهيزات  و  رايانه  امروز  و  بوده  داس 
آزمايشگاهی ست كه انسان شناسی به شكل 
مادی  فرهنگ  اين  مطالعۀ  به  كالسيک 

پرداخته است.
مقولۀ ديگری كه انسان شناسی كالسيک به 
آن نيز پرداخته، نحوۀ شكل گيری دانش های 
بومی و محلی است كه به نظام های معرفتی 
می شود.  مربوط  دانش  توليد  روش های  و 
البته در گذشته ممكن بود قبيله يا روستايی 
يک  امروزه  و  گيرد  قرار  پژوهش  مورد 
علمی  جامعۀ  يا  دانشگاه  يا  آزمايشگاه 
پزشكی  گيرد.  قرار  بررسی  مورد  می تواند 
و رابطه آن با فرهنگ نيز از قديم موضوع 
كه  همان گونه  تنها  و  بوده  انسان شناسی 
و  ابزار  سوژه ها،  و  موضوعات  و  جهان 
جوامع تغيير كرده اند، حوزۀ انسان نيز تغيير 
باقی  سابق  سواالِت  و  دغدغه ها  اما  كرده، 

است.
اين  به  مطالعاتی  بعد،  به   ۸۰ دهۀ  از 
و  گرفت  شكل  علم  دربارۀ  جديد  شكل 
انسان شناسی راجع به آزمايشگاه های كيميا 
آمد.  وجود  به  بياتكنولوژی  يا  فيزيک  يا 
يكی از مهم ترين چيزهايی كه انسان شناسی 
»مردم نگاری«  افزوده:  علم  مطالعات  به 
صرفًا  انسان شناسی  در  مردم نگاری  است. 
يک  خود،  و  نيست  كيفی  روش  يک 
در  و  دانستن  برای  راهی  و  معرفتی  نظام 
است  »ژانر«  حتا  و  نگرش  نوعی  ضمن 
را  خود  خاِص  نگارش  روش های  كه 
را  مواجهه  يک  داستان  معموالً  و  دارد 
و  نويسنده  داستان،  اين  در  می كند.  بازگو 
چه گونه گی عالقه مند شدنش به موضوع و 

و  شدن  مواجه  كه  با  و  رفتن  كجا  و  كی 
دنيای  و  گفته ها  به  و  آمده  زدنش  حرف 
افكار آن ها را  پرداخته و احساس و  آن ها 

بازگو می كند.
با  مواجهه  داستان  داستان،  اين  واقع  در 
ديگر  معرفتی  نظام  و  ديگر  دنيای  يک 
در  مردم نگاری  از  استفاده  تفاوت  است. 
 )SSK( علمی  معرفت  جامعه شناسی 
ابزاری  نقش  كه  است  آن  انسان شناسی  با 
شنيده  آن  در  مردم  صدای  و  داشته 
انسان شناسی  در  كه  در صورتی  نمی شود. 
به انواع و اقسام طرق مبادلۀ كاال و دانش، 
استقبال  مورد  آن  در  كه  سمينارهايی 

كدام  از  كسانی  چه  اين كه  و  گرفته  قرار 
مورد  مواد  و  دانشگاه ها شركت می جويند 
نياز خود را از كدام شركت ها تأمين كرده 
تحقيق چه گونه  و هزينه ها و سياست های 

تأمين می شوند، پرداخته می شود.
مردم نگاری  در  كه  است  اين گونه 
پُررنگ تر  مردم  صدای  انسان شناسانه، 
در  مردم  كه  است  جامعه شناسی  از 
نظريه های  و  گرفته  قرار  صحنه  پشت 
جامعه شناسانه و مبانی فلسفی در پيش رو 
ارمغان  »برساخت گرايی«  می گيرند.  قرار 
ديگر انسان شناسی برای مطالعات علم بوده 
است. اين »برساخت گرايی« تا حد زيادی 
الهام گرفته از نسبيت فرهنگی است، البته 
نه به اين معنا كه همه چيز درست بوده و 
معنا  اين  به  بلكه  نيست،  ممكن  قضاوتی 
منوط  معرفتی،  هر  ماهيت  و  توليد  كه 
اجتماعی،  سياسی،  تاريخی،  شرايط  به 
حتا  است.  خاص  اقتصادی  و  فرهنگی 
بين  تفاوتی  نيز  برساخت گرايی  در 

جامعه شناسی و انسان شناسی وجود دارد.
به نظر می رسد در جامعه شناسی، يک سری 
اقتصادی  و  سياسی  اجتماعی،  متغيرهای 
جدا از علم و محتوای آن به عنوان چيزی 
متغيرها،  تغيير  اين  كه  دارد  وجود  ثابت 
خودش  علم  اما  است،  تأثيرگذار  علم  بر 
فقط  و  می شود  توليد  دانشمندان  توسط 
كه  است  تأثير جامعه  اين جهت تحت  از 
دانشمند به عنوان عضو اجتماع تحت تأثير 

متغيرهاست.
با  كالسيک  جامعه شناسی  ديگر  تفاوت 
انسان شناسی، آن است كه جامعه شناسی در 
علم  توليد  كه  است  اين  دادن  توضيح  پی 
و  تاريخی  متغيرهای  تأثير  تحت  چه گونه 
سياسی، اجتماعی و فرهنگی قرار می گيرد 
تفسير  انسان شناسی  هدف  كه  حالی  در 
است. انسان شناسی در پی دانستن آن است 
مختلف جنسيتی،  گروه های  برای  علم  كه 

پيدا  »معنايی«  چه  نسلی  و  مليتی  نژادی، 
معنای  به  انسان شناسی  بنابراين  می كند. 
كه  می پردازد  وسايلی  و  روش ها  فرهنگِی 
را  آن ها  و  دارند  مشاركت  علم  توليد  در 

تفسير می كند. 
جامعه شناسی  در  نيز  مردم«  »عامۀ  تعريف 
برنامۀ  در  »عامه«  است.  متفاوت 
حال  در  علمی،  معرفت  جامعه شناسی 
فاصله گرفتن از علم است كه به او نشان 
از  و  بوده  ارزشمند  علم  كه  می شود  داده 
روش های علمی و بر اساس سند و مدرک 
شكل گرفته، در حالی كه عموم مردمی كه 
عامه يی  است،  مواجه  آن  با  انسان شناسی 

باشند،  ايستاده  علم  بيرون  در  كه  نيستند 
بلكه فعاالن عرصۀ علم و محيط زيست و 
با اجتماع و فعاليت  يا بيمارانی هستند كه 
و  مجلس  از  خود  خواست های  در  با  و 
دادگاه،  در  و شركت  و شكايت  مسووالن 
درمان  به  كه  هستند  تحقيقاتی  خواستار 

بيماری ها كمک می كند.
و سعی  است  انسان  »انسان شناسی«  محور 
انسانی در  ابهام ها و ترديدهای  در زدايش 
آن صورت نمی پذيرد؛ زيرا انسان بودن به 
معنای داشتن ابهام مواجهه با ترديد است. 
بنابراين انسان شناسی در پی حل اين ابهام 
و ترديد و ارايۀ گزارش، پيراسته از كسانی 
عمل  و  كرده  محاسبه  عقالنی  كه  نيست 

می كند.

رسالت اخالق انسان شناسی
آدمی  رفتار  می دهد  نشان  انسان شناس 
واحد  آِن  در  ترس«  و  »لذت  از  تركيبی 
انسان  نيز  فناوری  و  علم  مورد  در  است. 
و  جديد  درمان های  از  اين كه  عين  در 
سوی  از  است،  راضی  علم  پيشرفت های 

ديگر نگران است.
انسان شناسی از طريق توجه به داستان های 
مختلفی كه افراد و گروه های اجتماعی در 
»دانش«  می گويند،  واحد  امری  خصوص 
از  يک  هر  می دهد  نشان  و  می كند  توليد 
خود  داستان  علم،  توليد  در  دخيل  عناصر 
منافع و ترس های خود  دارای  داشته و  را 
آن ها می توان  نهادن  كنار هم  با  كه  هستند 
اين  با  داشت.  آن  از  منصفانه يی  تصوير 
كار انسان شناس به نوعی، رسالت اخالقی 
سعی  كه  است  قايل  برای خود  سياسی  و 
پيچيده گی  غالب،  گفتمان  يک  به  می كند 
بخشيده و داستان های جديدی را از مناظر 

مختلف دربارۀ آن تعريف كند.
اثر  انسان شناسی،  اين گونه  از  نمونه يی 
در  »سونوگرافی«  نقش  دربارۀ  رپ«  »رينا 
تجربۀ دوران بارداری و تلقی از مادری و 
مسووليت و حقوق مادر و جنين است. در 
با  می دهد  نشان  انسان شناس  اين  اثر،  اين 
تغيير علم و تكنالوژی پزشكی، تلقی نسبت 

به تجربۀ بارداری و مادری تغيير می كند.
او با اين آغاز می كند كه بودجۀ تحقيقات 
از ماجرای كشتی  برای »سونوگرافی« پس 
ها  يخ  رصد  برای  انگلستان  در  تايتانيک 
توسط  سپس  و  يافت  تخصيص  موانع،  و 
شناسايی  و  نظامی  كاربرد  جهت  فرانسه 

زيردريايی دشمن در جنگ، ادامه يافت.
به تدريج از سال19۶۰ استفاده از اين فناوری 
جنبش های  با  كه  شد  مرسوم  پزشكی  در 
مدنی در امريكا همراه بود و بخشی از آن 
به حقوق زنان مربوط می شد. بنابراين، اين 
فناوری در ميان دعوايی مدنی و اجتماعی 
قرار گرفته و ايفای نقش كرده است. مسالۀ 
چرا  كه  بود  اين  زنان  حقوق  طرف داران 
پروسۀ زايمان كه امری شخصی است، بايد 
توسط  كه  كاری  شود.  پزشكی  و  عمومی 
خانواده و در بطن فاميل و نزديكان همراه 
چه  می شده،  انجام  جذاب  رسوماتی  با 
و  پزشكی  برمال شدن و دخالت  به  نيازی 
بيمارستان دارد كه با عمل جراحی، بخيه، 

تزريق و درمان همراه است؟
به  و  زده  دور  را  مادر  تجربۀ  دستگاه  اين 
شكل مستقيم پنجره يی به جنين باز می كند 
انسانی كاری ندارد. اين رابطه  با تجربۀ  و 
به  نه  جنين،  كه  می كند  كمک  بالواسطه 
مستقل،  كاماًل  شكل  به  كه  مادر  روايت 
از  جدا  و  مستقل  موجودی  عنوان  به 
می تواند  فردی  چنين  شود.  مطرح  مادر 
در  و  بوده  برخوردار  حقوقی  موقعيت  از 
دادگاه، سقط او به عنوان قتل فردی مستقل، 

مطرح گردد.

و  داد  كاهش  را  استرس  كرد،  خاموش  را  مغز  می توان صداهای  چه طور 
شادتر زنده گی كرد؟ در اين مطلب، مصاحبه يی از نويسندۀ كتاب »ده درصد 
شادتر« را برای تان آورده ايم كه در آن به نكات بسيار جالبی برای زنده گی 
شادتر اشاره می كند كه كاماًل كاربردی و عملی هستند و در زنده گی روزمره 
می توان از آن ها بهره گرفت. اين مطلب، دقيقًا كارهايی هستند كه خودِ »َدن 

هريس« آن ها را در زنده گی خود انجام داده و نتيجه گرفته است.
سال  در  كه  امريكاست  تلويزيون  برنامۀ صبحگاهی  خبرنگار  هريس،  َدن 
آبروريزی  يک  داشت،  كه  زيادی  استرس  و  هيجان  با  ميالدی،   2۰۰4
درست وحسابی در برنامۀ زنده به پا كرد. پس از آن رويداد بسيار تلخ در 
مقابل ميليون ها بيننده، تصميم گرفت روی مغز و رفتار و گفتارِ خود كنترل 
بيشتری داشته باشد. نتيجه تالش و تجربۀ او، همين كتابی است كه نوشته 

است؛ »ده درصد شادتر.«
اين مطلب، بخشی از مصاحبه يی ست كه با وی دربارۀ كتابش انجام شده.
1ـ منظورتان از »10 درصد« چیست؟ از کجا به این عدد رسیده اید؟

هنگامی كه تازه مديتيشن را آغاز كرده بودم، يكی از دوستانم پرسيد چرا 
اين كار را می كنی، مگر تو مشكلی داری كه اين مدل خلسه و تمركز عميق 
را هر روز تكرار می كنی؟ و من در پاسخ به او گفتم: اين كار من را 1۰ 
درصد شادتر می كند. همين جمله و واكنش دوستم، جرقۀ ايدۀ اين كتاب 
را در سِر من پروراند. اين تيپ تمرين ها نمی توانند همۀ زنده گی ما را تغيير 

دهند، اما بدون شک بخشی از آن را بهتر خواهند كرد.
از  رهایی  یعنی  مدیتیشن  که  کرده اید  اشاره  خود  کتاب  در  شما  2ـ 
مشکالِت ضمیر ناخودآگاه و کشف و برطرف کردن آن ها. آیا تعریف 

دیگری هم برای آن دارید؟
انسان ها  از  بسياری  كنيد.  نگاه  مغز  برای  ورزشی  عنوان  به  مديتيشن  به 
زمان زيادی را صرف تغيير دكوراسيون خانه يا رسيده گی به وضع ظاهری 
خود اختصاص می دهند. اما تعداد كمی هستند كه به ذهن شان هم اندازۀ 
جسم شان اهميت دهند. بسياری از ما هنوز نمی توانيم ذهِن خود را پااليش 
كار،  اين  ندهيم.  عبور  فيلتر  يک  از  را  زنده گی  تجربيات  همۀ  و  كنيم 
و  خون سردی  تمركز،  افزايش  برای  روش  اعتمادترين  قابل  و  ساده ترين 

حضور در لحظه است.
۳ـ منظورتان از »حضور در لحظه« چیست؟

ساده ترين تعريف برای حضور در لحظه اين است كه بدانيد در مغزتان چه 
می گذرد و بتوانيد روی آن ها تسلط داشته باشيد. حضور در لحظه می تواند 
به انسان ها كمک كند تا بيهوده عصبانی نشوند يا افكار منفی را تا اندازۀ 
زيادی از خود دور كنند. اين سيستم در بی تفاوت بودن نسبت به صداهای 
به عقيدۀ من، می توان گفت قدرت  و  بسيار كمک كننده است  مغز،  منفی 
ماورايی و عالی دارد. حضور در لحظه يعنی به عمد در زمان حال زنده گی 

كنيم و همۀ حقايق را باور داشته باشيم.
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راه های ساکت کردِن
انسان شناسی در پی چیست؟ مغز و کاهش استرس

ACKU



بهار چوپان
»ترسی از آن ندارم که بدی و ظلم وجود دارد، 
و ظلم  بدی  برابر  در  که  از کسی ست  من  ترِس 

سکوت اختیار می کند.«
آلبرت انيشتين

صبح روزِ 2۸ اُم فبروری سال روان ميالدی، برابر با نهم 
اعدام سيداهلل  اسفندماه 1393 هجری خورشيدی، خبر 
معروف به رييس خدايداد، از رسانه های بسياری منتشر 
شد. چهار ماه قبل از بر سر دار رفتن رييس خدايداد، 
به تاريخ 1۶ ميزان 1393 همتای ديگِر او وزيرگل كه به 

حبيب استالف شهرت داشت، اعدام شده بود. 
از حبيب  تبهكاران،  در حلقۀ  را  رييس خدايداد  آن چه 
لقب  می نشانَد،  بلندتر  گردن  و  سر  يک  استالف 
»بزرگترين جنايتكار قرن« است كه از سوی سخنگوی 
امنيت ملی به او اعطا شد. گرفتاری اين تبهكارِ بيرحم 
را می توان در شمار دستاوردهای  بزرگ و قابل ستايِش 
نيروهای امنيتی و انتظامی كشور به حساب آورد و صدور 
حكم اعدام برای آن ها را، سعی همراه با كم وكاسِت قوۀ 
قضاييه برای اجرای عدالت. و اما جا دارد اين پرسش 
را مطرح سازيم كه آيا با نقطۀ پايان گذاشتن به زنده گی 
تبهكارانی چون رييس خدايداد و استالفی، ريشۀ جنايت 
آن  جای  بر  ديگری  كساِن  يا  كس  و  خشكيد  خواهد 
دو نخواهند نشست؟ آيا می توان پذيرفت كه سرنوشِت 
رييس خدايداد و حبيب استالف از روز ازل چنان تعيين 
شده بود و آن ها چاره يی جز پيمودِن اين راه نداشتند؟ 

استبداد  از  كه  بی عدالتی يی  زيرا  است؛  منفی  پاسخ   
تاريخی مايه می گيرد و فربه می شود، و با درد و دريغ كه 
در جامعۀ ما بيداد می كند، بستر مناسبی ست برای رشد 
جنايتكاری. برای اين كه پيوند تنگاتنگ ميان بی عدالتی 
دستخوش  جامعۀ  دامان  از  جنايتكاران  شدِن  زاده  و 
سپاهِی  يک  سرنوشت  باشيم،  داده  شرح  را  بی عدالتی 
اثر  از  زبده و يک ورزشكار ورزيدۀ هندوستانی را كه 
فساد و بی عدالتی دستگاه حاكِم وقت مبدل به يک ياغی ِ 
تمام عيار شد، نقل می كنيم تا هم سخن از حالِت انتزاعی 

بيرون شود و هم مدعا به خوبی بيان. 
موفق،  ورزشكار  مجرب،  سرباز  تومر؛  سنگهـ  پان 

تبهكاری مخوف
به   مربوط  كوچكی  شهرستان  در   1932 سال  در  او 
دهۀ  ميانه های  در  و  شد  زاده  هند  پرديش  مديا  ايالت 
5۰  ميالدی به سربازی رفت. دردوران خدمت سربازی، 
استعداد و توانايی بسيار او برای دويدن به گونۀ تصادفی 
كشف شد. استعدادی كه پان سنگهـ را مبدل به قهرمان 
به  موانع  روی  از  پرش  با  همراه  دوش  مرتبه يی  هفت 
سطح ملی طی سالهای 195۰ تا 19۶۰ كرد. در مسابقات 
آسيايی سال 195۸ به نماينده گی از هند اشتراک جست، 
ولی بازنده شد. او برای مدت هفت سال قهرمان ملی 
رشتۀ ورزشی دوش همراه با پرش از روی موانع بود و 
ركورد طی كردن مسافِت 3۰۰۰ متر در ظرف 9 دقيقه 
سال  ده  تا  بود،  شده  قايم  او  توسط  كه  ثانيه  چهار  و 
ارتش  مقامات  نشد.  تكرار  ديگری  ورزشكار  از سوی 
هند، با توجه به پيشنۀ پرافتخار ورزشی اش، به او اجازۀ 
سال  به  كه  پاكستان  و  هند  ميان  دو جنگ  در  اشتراک 
دوران  ندادند.  را  درگرفت   19۶5 ديگر  بار  و   19۶2
از  پس  سنگ،  پان  حرفوی  زندگی  هيجان  و  پرافتخار 
بازنشسته گی او به سال 1972 پايان يافت و با برگشتن 

او به زادگاهش، گويی روزگار از او روگرداند. 
كوچک  دهكدۀ  به  بازنشسته گی  از  پس  سنگهـ  پان 
زادگاهش »بهيدوسا« در واليت مورينا برگشت. ارمغانی 
با خود آورده  پادگان محل سربازيش  او از شهر و  كه 
بود، هفت مدال كه در مسابقات قهرمانی هند به دست 
آورده بود و مقداری هم بريده های روزنامه های معتبری 
كه خبرهايی درمورد او منتشر كرده بودند، بود. شادمانی 
به  دهكده،  به  رسيدن  با  افتخارش  با  آميخته  غرور  و 
درجمع  نيافت  فرصت  شد.  بدل  عصبانيت  و  ناراحتی 
خانواده و دوستاِن دوران كودكی اش از روزهايی كه با 
دلهره و هيجان گرد ميدان تند دويده و مدال پشت مدال 
به دست آورده بود، صحبت كند و يا جشن و مهمانی يی 
او  بسته گانش زمين های زراعتی  از  نمايد. يكی  برگزار 
را كه تنها سرمايه و منبع درآمِد او به شمار می رفت را 
قبضه كرده بود و تالش های برادرش در غياب او برای 

واپس گيری زمين ها كمترين نتيجه يی نداشت. 
بزرگ  بابوسنگهـ،  سنگهـ،  پان  زمين های  غاصب  مرد 
خانوادۀ 25۰ عضوی بود كه هفت ميل اسلحۀ مجوزدار 
داشت. برای حل منازعه شورای موسفيدان و متنفذين 
محلی )پنچايت( داير شد كه مأمور جمع آوری ماليات 
ادارۀ ايالتی نيز در آن اشتراک داشت. شورا فيصله كرد 
روپيه   3۰۰۰ مبلغ  زمين خودش،  بدل  در  بايد  پان  كه 
هندی به بابو سنگهـ بپردازد. پان سنگهـ به  اين فيصلۀ 
برای  محض  نهاد  گردن  عدالت  و  انصاف  از  دور  به 
مأمور  بپرهيزد.  درگيری  از  و  بخواباند  را  نزاع  اين كه 
و  موسفيدان  به شورای  ايالتی  ادارۀ  ماليات  جمع آوری 

دو طرف منازعه وعده سپرده بود كه پس از پانزده روز 
همراه با سند ملكيت زمين مورد منازعه برمی گردد، و 
نهايی صورت خواهد  فيصلۀ  آن سند  اساس  بر  آن گاه 
دهكده  از  ماليات  جمع آوری  مامور  هنوز  اما  گرفت. 
حمله  سنگهـ  پان  خانۀ  به  سنگهـ  بابو  نرفته،  بيرون 
مادر  نمی يابد،  آنجا  را  برادرانش  پان و  می برد و وقتی 
پان  مادر  می كند.  لت وكوب  حسابی  را  آن ها  سالۀ   95
سنگهـ از او می خواهد كه از بابو سنگهـ انتقام بگيرد. به 
همين گونه پسر نوجوان پان سنگهـ نيز از سوی مدعی 
قدرتمند به شدت مورد لت وكوب قرار می گيرد و وقتی 
پان سنگهـ به پوليس مراجعه می كند و می خواهد عليه 
بابو سنگهـ به گونۀ رسمی شكايت كند، پوليس از درج 
شكايِت او خودداری ورزيده و وی را با تحقير و توهين 
بار  سنگهـ  پان  می اندازد.  بيرون  پوليس  مأموريت  از 
او يک  يادآور می شود كه  به مأمور موظِف پوليس  بار 
ارتشی بازنشسته و يک ورزشكار قهرمان مدال آور است 
و اكنون از پوليس ميخواهد تا ضارب را كه مادر سالمند 
و پسرش را به حد مرگ لت وكوب كرده، دستگير كند. 
مأمور موظف پوليس با بی اعتنايی و تمسخر، مدال ها و 
بريده های روزنامه ها را كه همه پُر از عكس های شخص 
و  كرده  پرتاب  او  سوی  به  ميزش  روی  از  شاكی اند، 
می گويد: »گيرم كه روزگاری ارتشی بودی و گرد ميدان 
دويده باشی، حاال من با اين آهن پاره ها و ورق پاره های 
تو چه كار كنم؟ می گويی فرزندم را نزديک به مرگ زده 

است؟ خوب نمرده كه زنده است، پس از چی شكايت 
داری وقتی پسرت زنده است؟ برو و زمانی برگرد كه 
فرزندت مرده باشد، آنگاه من شكايتت را درج می كنم!«

اين جاست كه كاسۀ صبر كهنه سربازِ بادپا سرمی رود. او 
كه در تمام مدت سعی كرده بود از درگيری و خونريزی 
خودداری كند، تفنگ برمی دارد و می رود سراغ حريِف 
و  می يابد  زمين هايش  سِر  بر  را  سنگهـ  بابو  غاصب. 
بر شانۀ راست  بابو كه گلوله  به گلوله می بندد.  َدم  در 
و  می نهد  فرار  به  پا  است،  نشسته  قلبش  نزديک  او، 
بازی موش  بگريزد.  تا  می دهد  مجال  او  به  كهنه سرباز 
وگربۀ كهنه سرباز زمانی پايان می يابد كه بابو پس از طی 
كردن يک كيلومتر راه با حالت زخمی از نفس می افتد. 
او شليک می كند و  بر قلب  تير خالص را  پان سنگهـ 
خود بدون اين كه به عقب نگاه كند، از آبادی خارج شده 

به كوهستان می رود.
به اين ترتيب، يک كهنه سربازِ مجرب و پابند قانون و يک 
ورزشكار نام آور مبدل به تبهكاری بزرگ می شود كه نه 
تنها در واليت و ايالت »مديا پرديش« بلكه تا ايالت های 
و  سرمايه داران  از  نيز  اٌترپرديش  و  راجستان  همجوار 
سياست مداران فاسد و بدنام پول زور می گيرد. باری به 
ايالت های  اشاره و همكاری كسانی در رهبری پوليس 
مدياپرديش و اترپرديش، پان سنگ لباس پوليس هر دو 
ايالتی  از مرزهای  مانع  بدون  به دست می آرد،  را  ايالت 
راجستان  ايالت  از  را  سياست مداری  و  می كند  عبور 
ربوده  می آورد.  خويش  مستحكم  مخفيگاه  به  ربوده، 
شدن سياست مدار راجستانی، توسط كهنه سربازی كه دو 
ايالت آن طرف تر دسته يی از تبهكاران را رهبری می كند، 
آوازۀ پان سنگهـ را تا دورترين نقاط هند می برد، و پس 
از آن نام او تا دوردست های كشور هند به دل ها دلهره 
می اندازد. باری خود او در آخرين گفت وگويش با يكی 
از روزنامه نگاران محلی در اين مورد گفته بود: »عجب 
كيلومترها  افتخار  كسب  برای  من  وقتی  داريم.  مردمی 
دور ميدان می دويدم و مدال ها می گرفتم، كمتر كسی از 
اين مردم مرا می شناختند و يا به خود زحمت می دادند 
تا در موردم بدانند. اينک كه ورق برگشته است و من از 

چندصد كيلومتر آن طرف تر مرد صاحب نام و سرمايه يی 
مرا می شناسند و  مردم هند  ديگر همۀ  اغوا كرده ام،  را 

آن ها كه نمی شناسند، می كوشند تا بشناسند.« 
حرف پان سنگهـ يادآور شعری ست كه برگرداِن آن از 
اردو چنين می شود: »تا من اندكی بدنام شده ام، به خدا 

سوگند بسيار صاحب نام شده ام.«
او كه از تجربه و دانش كافی در امور نظامی برخوردار 
بود، افراد گروهش را چون سربازان دوره ديده آموزش 
به  سينگهـ  پان  غم انگيز  زنده گی  حكايت  بود.  داده 
تاريخ اول اكتوبر سال 19۸1 با گلوله يی كه از تفنگچۀ 
افسر ارشد »مهندرا پرتاب سينگهـ چوهان« به سوی او 
اين  تا  اما  او  مرگ  از  پس  يافت.  خاتمه  شد،  شليک 
گرفت.  صورت  موردش  در  بسياری  پژوهش های  دم 
ارتش  در  پدرش  همچون  نيز  او  كه  سينگهـ  پان  پسر 
با  گفت وگويی  در  است،  كرده  وظيفه  انجام  هند 
»پوليس  بود:  گفته   »2۰14 می  »هندوستان تايمز  ششم 

خالق داكوهای شهرستان چمبال بود.«
عدالت  با  همراه  را  آزادی  »بايد  می گويد:  كامو  آلبر 
انتخاب كرد؛ يكی بدون ديگری بی معناست. اگر كسی 
نان شما را بگيرد، آزادی شما را هم گرفته است. و اگر 
كسی آزادی شما را سلب كند، مطمين باشيد كه نان شما 

نيز در معرض تهديد است.«
برای درک بهتِر ماجرای قهرمان هندی اين نبشته، حالت 
و وضعيِت او را بايد در متن فرمودۀ آلبركامو به تحليل 

گرفت. هند در همان تازه گی ها، استعمار بزرگی چون 
كرده،  بيرون  قلمروش  از  سرشكسته گی  با  را  انگليس 
پيروزی  شادی  اما  آزادی اند.  نسيِم  از  مست  مردم  و 
نمی پايد.  آن ها  كام های  بر  ديری  مقتدر،  دشمن  بر 
انگليس رفته است اما ديوان ساالری، زمين داری، ارباب 
رعيتی، خانخانی و هزار گونه مظهر و منبع ديگِر فساد 
از  بدتر  فساد  و  بی عدالتی  است.  گذاشته  يادگار  به  را 
چنين  در  می دارد.  رنجه  را  هند  نادارِ  مردم  انگليس ها 
اوضاع و احوالی، ارتشی يی جوان و سرشار از توانايی، 
و  خانه  سِر  برمی گردد  و  می شود  مرخص  سربازی  از 
زنده گی خويش. اما آن جا مرد قدرتمند محلی در تبانی 
پوليس  سردار  يعنی  دولتی،  قدرت  و  قانون  نمايندۀ  با 
شهر، ميكوشد تا زمين های او را به زور صاحب شود. 
زنده گی صاحب زمين، به همان زمين بسته است؛ زمين 
نداشته باشد خانواده و فرزندش نانی نخواهند داشت. 
صاحب زمين به هر دری می زند و می خواهد با رفتن 
به راه قانون جلو غاصب را بگيرد، اما ناكام می شود و 
پيشۀ  قانون شكنی  و  می گيرد  دست  بر  را  قانون  آن گاه 

بعدی او می شود. 
بی عدالتی،  استبداد،  كه  می دهد  نشان  آمد،  گفته  آن چه 
برده گی و همۀ اين ها در جامعه لوازم و آثار و عواقبی 
دارند و به نتايجی می انجامند. فساد و بی عدالتی، جامعۀ 
كرده  بسياری  نارسايی های  و  آسيب ها  دچار  نيز  را  ما 
مدال آور  ورزشكار  خودتبعيدِی  مورد،  يک  در  است. 
در رشتۀ تكواندو، آقای روح اهلل نيكپا، به قول خودش 
مسوولين  غيرعادالنۀ  و  غيرقانونی  عمل كرد  جز  دليلی 
فدراسيون ها و كميتۀ ملی المپيک ندارد. روح اهلل نيكپا، 
می گويد  شده،  منتشر  وی  از  تازه گی ها  كه  نواری  در 
كسانی می كوشيدند تا عرصه را بر او تنگ كنند، و او 

ناگزير شد تن به خودتبعيدی و ترک وطن دهد.
در موردی ديگر، احوال زارِ مرد و زِن كهنسالی را كه 
كارشان به محكمه و دادگاه افتاده بود، به روايت تصوير 
از روزنۀ شبكه های اجتماعی ديديم. مرد و زنی كه در 
عين ناتوانِی جسمی از نگاه مادی نيز ناتوانند و ناگزير 
دروازۀ ورودی  برابِر  در  عرابه يی  را روی  و روز  شب 

سارنوالی شهر كابل می گذرانند. وقتی دادگاه و دادستان 
كه در واقع وظيفه يی ندارند به جز »فصل خصومت« و 
اجتماعی  كور  گره  به  خود  گشادن،  مردم  كار  از  گره 
را  اخالق  و  عدالت  فاتحۀ  می شوند،  مبدل  اخالقی  ـ 
بايد خواند. در چنين حالتی، مردم به سوی دادگاه های 

صحرايِی طالبان سوق می يابند.
بيندازيم،  نگاهی  خودمان  دورِ  گذشتۀ  به  اگر  اكنون 
می بينيم كه چه ها بر ما روا داشته شده و تا كجا عدالت 
خليل اهلل  استاد  مرحوم  است.  شده  داشته  دريغ  ما  از 
پُراندوه خويش به  خليلی ضمن بازگو كردِن خاطرات 
دسترس  در  مدونی  كتاب  همچون  اكنون  كه  دخترش 
است، بارها به زمين خواری محمدهاشم خان صدراعظم 
اشاره  دارد. استاد در آن خاطرات می گويد: هاشم خان 
زمين های »مغضوبين« و »مدعوين« را به هر حيله يی از 

تصاحب آن ها به در می كرد.
همين اكنون نيز مثال های بزرگی از فساد و بی عدالتی را 
مشاهده می كنيم. نمونۀ بزرگی كه بدون شک برخاسته از 
بستر تفكر استبدادی و روش غيرعادالنۀ حكومت های 
خطرآفريِن  معضل  همانا  است،  شده  ساقط  غيرمردمی 
كه  كوچی ها  است.  كوچی  و  ده نشين  مياِن  منازعه 
افغانستان  كشور  قوانين  به  آن ها  پابندی  و  شهروندی 
افغانستان  در  بسياری  مناطق  بر  است،  ترديد  مورد 
مركزی و مناطِق شمال ادعا دارند. آن ها هرساله به بهانۀ 
داشتن علفچر در مناطق بهسود، دايميرداد، كج آب و... با 

پشتاره های پر از اسلحۀ سبک و سنگين يورش می برند، 
كشت و زراعِت ده نشين ها پاماِل ستوران شان می شود و 
جان و ناموِس او قربانی زورگويی و زورگيری كوچی. 
كوچی يی كه به استناد به فرمان عبدالرحمن خان، دنبال 
مردم  حريم  داخل  می رود،  مركزی  مناطق  به  علفچر 
می شود، به كشت و زراعت مردم زيان می رساند، مردم 
ده نشين را مورد تعرض قرار می دهد و به آن ها آسيب 
آن  در  می كنند،  اگر  هم  اقدامی  حكام  اما  می رساند. 
جانِب كوچی را می گيرند. مثاًل در يک مورد حكومت 
مناطق  از  عقب نشينی  به  كوچی  ساختن  متقاعد  برای 
بهسود و اطراف، به آن ها مبلغ سه صد و شصت ميليون 
می پردازد، اما برای ده نشين كه تاوان مالی و جانی ايلغار 
شش صدهزار  تنها  می پردازد،  و  پرداخته  او  را  كوچی 
خساره پرداخته اند.* اين روش حل منازعه پرده از روی 
پرداخِت  با  دولت  برمی دارد. سران  بسياری  ناگفته های 
شما  از  ما  می گويند  او  به  واقع  در  كوچی   به  مبلغ  آن 

حمايت می كنيم!
آن  فرهنگِی  نخبه گان  كه  كشوری  در  ترتيب،  اين  به 
كمتر به مقولۀ مهمی چون عدالت می پردازند و رهبران 
عادالنه  پندار  و  عادالنه  عمل  به  تفقدی  آن،  سياسی 
ندارند، در كشوری كه توزيع ناعادالنۀ ثروت و معرفت 
كه  در كشوری  است،  مبدل شده  افتاده يی  به رسِم جا 
شهروندان بر اساس تعلق تباری و زبانی به چند گروه 
دسته بندی می شوند، در كشوری كه متوليان دين سقِف 
معيشت بر ستون شريعت استوار كرده اند، در كشوری 
می درآيد  مومنان  ديدۀ  به  قبا  و  عبا  با  شهر«  »شيخ  كه 
و »انسان سوزی« را عين مسلمانِی قاتالن دانسته توجيه 
شرعی می كند، در كشوری كه پدران از نهايت ناچاری 
فرزند دلبنِد خويش می فروشند تا قوِت ديگر فرزندان 
كنگرۀ  آن  سرمايه داراِن  كه  كشوری  در  كنند،  فراهم  را 
كاخ ها بر اوج فلک افراشته اند و از حال همسايۀ گرسنۀ 
خويش نمی پرسند؛ عجب نيست اگر از زير پٌِل سوخته 
دسترخوان شان  كه  ويرانه يی  خانه های  دروِن  از  و 
تهی ست، حبيب استالِف ديگر يا رييس خدايدادِ ديگری 

سر برون كند!
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رييس جمهور افغانستان در آستانه سخنرانی در كنگره 
و  واشنگتن   - كابل  دوجانبه  روابط  بررسی  به  امريكا، 

همچنين روند صلح با طالبان پرداخت.
و  آشنا  تلويزيون  با  گفت وگو  در  اشرف غنی  محمد 
با اوباما گفت:  شبكه تلويزيون يک در ارتباط با ديدار 
با تهديدات  منافع مشترک داشته و  امريكا  افغانستان و 
مشترک روبرو هستيم. با در نظر گرفتن اين موضوع بايد 
به گونه اساسی يک هماهنگی را ايجاد كنيم تا بر اساس 
آن منافع ملی افغانستان تأمين شود و منافع حياتی امريكا 

نيز حفظ گردد.
غنی در ادامه افزود: اختالفات ميان جمهوری خواهان و 
دموكرات ها بر افغانستان تأثيرگزار نيست. فرصت سفر 

به امريكا يک افتخار است.
رييس جمهور افغانستان اظهار داشت: می دانيد كه كنگره 
امريكا هر رهبر يا رييس جمهور يک كشور را دعوت 
و  امريكا  مردم  تمام  برای  سخنرانی  افتخار  و  نمی كند 
بدست  جهان  در  رهبری  هر  را  كنگره  مشترک  جلسه 
نمی آورد. نياز است تا در اين سخنرانی پيامی داده شود 
به  و  است  حركت  در  منجسم  شكل  به  افغانستان  كه 
مقابله  واضح  مشخص،  تهديدات  عليه  متحد  صورت 

می كند و پيروز می شود.
غنی گفت: روابط با امريكا طی پنج ماه گذشته بر اساس 
زمينه  و  يافته  بهبود  داشته ايم،  كه  كنفرانس هايی  ويدئو 

همكاری های دو جانبه آماده شده است. 
رييس جمهور افغانستان در پرسش به اين سؤال كه چرا 
مذاكرات صلح افغانستان هنوز آغاز نشده است، گفت: 
مذاكرات بايد مستقيم باشد و در صورت وجود شک و 
ترديد، اين مذاكرات ناكام خواهد بود. ايجاد زمينه وظيفۀ 
من بود. نخست بايد زمينۀ آن را مساعد كرد. برای ايجاد 
زمينه، شرايط مساعد شده اما در اين راستا بايد با احتياط 
بسيار برخورد كرد چون تعبيرات غلط و يا اقدامات غلط 

می تواند نتايج بسيار وخيم داشته باشد.
با  نيک  روابط  داشتن  داد:  ادامه  اشرف غنی  محمد 
كشورهای منطقه و پاكستان برای افغانستان حياتی است، 
كه  باشد  امنيتی  تهديدات  مشترک،  وجه  كه  مخصوصاً 

منجر به ثبات منطقه شود.
يک خطر  با  پاكستان  امروز  كرد:  تأكيد  رييس جمهور 
امنيتی داخلی مواجه است و اگر به شيوه سابق ادامه دهد 

اين خطر افزايش خواهد يافت.
رييس جمهور افغانستان گفت: تمام كشورهای منطقه و 
جهان در يک صف قرار گرفته و به اين نتيجه رسيده اند 
نشده  اعالم  جنگ  اول،  كه  شود  ايجاد  شرايطی  كه 
صلح  طالبان  با  دوم  يابد،  خاتمه  افغانستان  با  پاكستان 
شود و طالبان از نزديكی با گروه های تروريستی دوری 

جويند.
در  روزانه  ما  كه  تهديدهايی  چنانچه  داد  ادامه  وی 
افغانستان با آن مواجه هستيم گريبان گير ما شود، اين 

تهديدها گريبان گير تمامی جهان خواهد شد.
امريكايی های  به  احترام  ادای  با  همچنين  غنی  اشرف 
كشته شده در افغانستان گفت، افغانستان در خط مقدم 

مبارزه با تررويسم قرار دارد .
با  خود  سخنان  از  ديگری  بخش  در  جمهوری  رييس 
اشاره به توان نيروهای امنيتی افغانستان گفت دشمنان ما 

بر روی فروپاشی حكومت افغانستان شرط بسته بودند 
اما نيروهای امنيتی كشور توان واقعی خود را نشان دادند.
رييس  عبداهلل  عبداهلل  و  جمهوری  رييس  غنی  اشرف 
اجرايی دولت وحدت ملی افغانستان قرار است با مقامات 
 ، طالبان  با  آشتی  جنجالی  موضوع  مورد  در  امريكايی 
آينده كمک مالی اختصاص داده شده به افغانستان پس از 
سال 2۰17 ميالدی و همچنين جدول زمانبندی خروج 

نيروهای امريكايی به بحث و گفتگو بپردازند.
در  امريكايی  نظامی  هزار  ده  حدود  حاضر  حال  در 
افغانستان مستقر هستند. بر اساس پيش بينی ها، شمار 
نظاميان امريكايی مستقر در افغانستان تا پايان سال جاری 

به پنج هزار و پانصد تن خواهد رسيد.

خبرگزاری فرانسه از واشنگتن گزارش داد اشرف غنی 
و عبداهلل عبداهلل روز سه شنبه در چارچوب ديدار چهار 
روزه خويش از امريكا با باراک اوباما رييس جمهور اين 

كشور در كاخ سفيد ديدار می كنند.
با وجود آن كه بيش از 14 سال گذشته نظاميان امريكايی 
مختلف  مناطق  در  افغانستان  امنيتی  نيروهای  كنار  در 
كرزی  حامد  و  اوباما  داشتند،  حضور  وردک  و  هلمند 
رييس جمهور سابق افغانستان نيز به ظاهر دو مقام متحد 

بودند اما آنها به ندرت با هم ديده شدند. 
ناخرسند  موضوع  اين  از  امريكايی  مقامات  واقع  در 
بودند كه حامد كرزی در برابر بسياری از امور از جمله 
فساد مالی و بدتر شدن اوضاع داخلی كشورشان چندان 

گام های موثری بر نمی دارد.
اما از زمان روی كار آمدن اشرف غنی و همكاری وی 
با عبداهلل عبداهلل رييس اجرايی دولت افغانستان در سال 
2۰14 ، به دنبال برگزاری انتخابات پر تنش و گفت وگو 
بر سر تقسيم قدرت كه ظاهراً هيچگاه پايانی ندارد ، به 
نوعی آسوده گی بيشتری در روابط دوجانبه افغانستان و 

امريكا به نظر می رسد.
جف اگرز مشاور بلند پايه باراک اوباما در امور افغانستان 
حاضر  حال  در  می گويد  خصوص  اين  در  پاكستان  و 
روابط متفاوتی بين امريكا و افغانستان نسبت به زمانی كه 

حامد كرزی رييس جمهور افغانستان بود، حاكم است.
وی در ادامه می گويد در حال حاضر روابط دو كشور به 

مراتب بهتر و همكاری ها بيشتر است.
اين روابط از آن جا بهتر است كه به نظر می رسد اشرف 
غنی خواستار اجرای اصالحات اقتصادی و امنيتی است 
قرار  اتكايی  خود  به  منتهی  مسير  در  را  افغانستان  كه 
كمک های  ارائه  پايان  آن  سرانجام  كه  مسيری  می دهد؛ 
مالی و حضور نظاميان امريكايی برای مدت زمان نامعلوم 

در اين كشور است.

داده  وعده  كه  اوباما  باراک  برای  خوشايندی  موضوع 
است تقريبا همه نظاميان خود را تا سال 2۰17 از خاک 

افغانستان خارج خواهد كرد.
اشرف غنی كه مدت زمان طوالنی را در بانک جهانی كار 
كرده است، روز يكشنبه بار ديگر به امريكا بازگشت. وی 
در آستانه ديدار با رييس جمهور امريكا در كاخ سفيد در 
مصاحبه با خبرنگاران به موضوع كشته شدن بيش از دو 
هزار و 2۰۰ نظامی امريكايی در افغانستان و خدمات آنها 

به كشورش اشاره كرد.
امريكايی  نظاميان  گفت  ان  ان  با سی  مصاحبه  در  وی 
مناطق  افغان در  نيروهای  به دوش  افغانستان دوش  در 

مختلف كمک كردند.
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل قرار است روز سه شنبه پيش 
از ديدارشان با باراک اوباما ، از گورستان ملی آرلينگتون 
محل خاكسپاری نظاميان امريكايی كه در افغانستان كشته 

شدند، ديدن كنند.
بين  جدی  مباحث  برخی  وقايعی،  چنين  وجود  با  اما 
جمهور  رييس  دارد.  وجود  نيز  اوباما  و  غنی  اشرف 
موضوع  بر  ديگر  بار  اوباما  باراک  می خواهد  افغانستان 
كاهش نيروهای نظامی اين كشور در افغانستان تجديد 

نظر كند.
سال گذشته يكی از خونين ترين سال های درگيری ها در 
افغانستان بود. همزمان با شروع فصل درگيری ها در سال 
از  بيش  طالبان  با  آشتی  مذاكرات  دشوار  روند   ،2۰15
به طرح  نظاميان طالبان همچنان  پيش آشكار شد. شبه 
شروط دشوار خود برای دولت افغانستان ادامه می دهند 
از جمله آن كه عدم حضور نيروهای خارجی را در خاک 

افغانستان ، پيش شرطی برای اين مذاكرات می دانند.
شبه  نفوذ  احتمال  درباره  نيز  نگرانی هايی  ميان  اين  در 

نظاميان گروه داعش وجود دارد.
اين گروه مستقر در خاورميانه رسما تاييد نكرده است كه 
خارج از خاک افغانستان فعاليت دارد با اين حال برخی 
از فرماندهان پاكستانی و افغان طی ماه های اخير از آنها 

حمايت كرده اند.
صندوق بين المللی پول كه نماينده آن جوالی  2۰14 در 
كابل كشته شد، اعالم كرده است دولت افغانستان قادر 
به كسب درآمد كافی نيست و نيازمند حمايت كشورهای 

كمک كننده است.
همه اين موضوعات هدف باراک اوباما را برای كاهش 
شمار نيروهای اين كشور در افغانستان با ترديد مواجه 

كرده است.
امريكا قرار است شمار نيروهای خود را در افغانستان تا 
ماه دسمبر از 1۰ هزار نفر به 5 هزار و 5۰۰ نفر كاهش 
دهد. اما هدف اصلی حفظ شمار محدودی از نظاميان در 
عمليات مقابله با تروريسم و حفاظت از سفارت امريكا 

در افغانستان تا سال 2۰17 تغيير نكرده است.
قرار است روسای جمهور افغانستان و امريكا روز سه 
مطبوعاتی  كنفرانس  يک  در  خود  ديدار  از  پس  شنبه 

مشترک شركت كنند.
يكی از مقامات بلند پايه افغانستان كه نخواست نامش 
فاش شود در اين خصوص به خبرنگاران گفت مقامات 
بلند پايه امريكا و افغانستان درباره موضوع مهم ديگری 
از  مالی  حمايت  همان  كه  كرد  خواهند  گفت وگو 
افغانستان است كه تا سال 2۰17 صورت خواهد گرفت 

اما الزم است برای پنج سال پس از آن نيز تاييد شود.
وی افزود اين حمايت مالی بسيار مهم خواهد بود چرا 
كه خودكفايی اقتصادی افغانستان سال ها به طول خواهد 
نياز  مالياتی  شايسته  نظام  به يک  اين كشور  و  انجاميد 

دارد.
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سه قربانی رویداد...
 بيمارجامعه جوان ما است.

به باور استاد رواش، يكی از عواملی كه سبب رفتارهای 
خشونت آميز بدون انگيزه و دليل درميان جوانان می شود، 
بيكاری  اند و  بيكار  اكثريت جوانان  بيكاری است، زيرا 

خود يكی از عوامل به وجود آمدن خشونت است.  
از  گروه  گروه  شهر  كنار  و  گوشه  هر  در  می گويد:  او 
شهر  در  مصروفيتی  هيچ  بدون  كه  می بينيد  را  جوانان 
سرگردان اند و دنبال يک مصروفيت می گردند تا با آن 

خود را سرگرم كنند.
استاد رواش اضافه كرد، رفتار وحشيانۀ مردان جوان در 
برابر فرخنده نشان  داد كه اكثريت كسانی كه به فرخنده 
را  دليل خشونت خود  اينكه  بدون  می شدند،  حمله ورد 
ناشی  عامل  از دو  مساله  اين  كه  بدانند، عمل می كردند 
می شود: يكی بيكاری و دوم روان نا آرام و بيمار جامعه 

كه شايد اكثريت مردم به آن گرفتار اند.
ناتوانی  و  ضعف  گفت:  امنيتی  نهادهای  از  انتقاد  با  او 
حكومت و نهادهای امنيتی يكی از عوامل ديگری است 
بدهد؛  رخ  ناگوار  بسيار  حادثۀ  چنين  تا  شد  سبب  كه 
بنابراين نهادهای امنيتی مسوول اند در اين خصوص به 

مردم افغانستان توضيح دهند.

به گفتۀ اين استاد دانشگاه، پس لرزه های اين حادثه بازهم 
از  برای زنان و دختران ما زيان بار خواهد بود، چرا كه 
اين به بعد شايد اكثريت خانواده ها به خاطر حفاظت از 
و  دانشگاه  مكتب،  به  رفتن  اجازه  آنان  به  شان  دختران 

كار را ندهد.
شوک  حادثه  اين  از  خانواده ها  اكثريت  كرد:  تاكيد  وی 
ديدند و ممكن است به دختران و زنان شان اجازه كار، 

تحصيل و حتا بيرون رفتن را ندهد.
دانشكده  استاد  حامد  كمال الدين  مولوی  حال،  اين  در 
تنها  می گويد:  استقامت  دانشگاه  شرعيات  و  حقوق 
فرخنده نبود كه قربانی گرديد، بلكه اين حادثه سه قربانی 

داشت كه هريكی عوامل خود را داشت .
او گفت: فرخنده بر خالف تمام موازين اسالم و انسانيت 
به قتل رسيد كه تنها مورد مشابه آن را به دست گروه هايی 

مانند داعش می توان تصور كرد .
كفار  با جسد  برابر  ارزشی  فرخنده حتا  تاكيد كرد:  وی 
حربی را هم نيافت كه مسلمانان در ميدان جنگ موظف 
بودند آن ها را نيز بعد از كشتن با كرامت انسانی زيرخاک 

نمايند، بلكه جسد او طعمه آتش جاهالن گرديد. 
استاد حامد افزود: قربانی دوم اسالم بود و شاگرد اسالم 
به دست دوستداران جاهل منسوب به اسالم، آتش زده 

شد .

به گفتۀ او، فرخنده اگر قرآن را آگاهانه هم آتش زده بود، 
اين واكنش اسالمی نبود؛ زيرا تعداد زيادی از روانی ها، 
مزد بگيران و الينه ها اند كه از اسالم به گفته خود شان رو 
گشتانده اند؛ ولی اسالمی كه ما می شناسيم از اين ها ترس 

ندارد و با اين نوع توطيه ها فرو نمی ريزد .
آدم های  تعداد  يک  قربانی سوم  اما   و  كرد:  اضافه  وی 
روی  از  كه  بودند  انديشه  و  مسووليت  صاحب 
برابر اين قضيه واكنش نشان داد و از  سطحی نگری در 

اين عمل وحشيانه به ظاهر دفاع كردند. 
اين استاد دانشگاه گفت،: مال امام مسجد وزير اكبرخان 
در رأس اين قربانی ها قرار دارد كه با داوری سطحی اش 
ضربۀ سختی به وجهۀ علمای دينی افغانستان وارد كرد .

او با انتقاد از نيروهای امنيتی گفت: پوليس هر توجيهی 
كه داشته باشد، مقبول نيست، برای اين كه به وظيفۀ خود 
اصال عمل نكرده و پوليسی كه در اين وحشت شركت 
نيز  نتوانسته،  كنترل  اگر  و  گردد  مجازات  بايد  داشته، 

بی كفايت بوده بايد برطرف گردد .
درهمين حال  گفته می شود كه وزارت داخله وظيفه 13 
مأمور پوليس را در ارتباط با كشتن و سوزاندن فرخنده 

به تعليق در آورد.
با اين حال نورالحق علومی وزير امور داخله می گويد كه 

پوليس در نجات فرخنده ناكام بوده است.

مجلس  پرسش و پاسخ  نشست  در  گذشته  روز  علومی 
نماينده گان پذيرفت كه نيروهای امنيتی نتوانستند فرخنده 

را از چنگال مهاجمان رها سازند.
در ويديوهايی كه از مراحل مختلف ماجرا در شبكه های 
اجتماعی فيسبوک دست به دست شده، شماری از افراد 
می كنند  تالش  مراحلی  در  كه  می شوند  ديده  پوليس 
فرخنده را نجات دهند و در مراحل ديگری كنار ايستاده 

و تماشاگراند.
نزديكی مسجد شاه  پنجشنبه 2۸ حوت/اسفند در  عصر 
خشمگين،  مرد  ده ها  كابل،  شهر  مركز  در  دوشمشيره 
را  و جسدش  كشتند  سوزی،  قرآن  اتهام  به  را  فرخنده 

آتش زدند.
واما خانوادۀ فرخنده می گويد كه دخترشان از دارالعلوم 
داشت  تصميم  و  بود  شده  فارغ  صديقه  عايشۀ  بی  بی 
كابل  دانشگاه  در  شرعيات  رشتۀ  در  را  تحصيالت اش 

ادامه دهد.
زنان افغانستان برای اولين بار روز يكشنبه هفته جاری، سه 
روز پس از اين حادثه، پيكر فرخنده را در حضور صدها 
تن در كابل به خاک سپردند و به مردان اجازه ندادند تا 

آنان را در خاک سپاری فرخنده كمک و همكاری كند.

نگاهی به سوابق کاری...
امور  وزارت   پیشنهادی  وزیر  نادری  منصور  سعادت  سید 

شهری:
تجارت جهانی  و  اقتصاد  در رشته  ليسانس  فوق  دارای مدرک   
از كشور انگليس است. وی پيش از اين به عنوان رييس شركت 
خصوصی بيمه و نيز عضو هيئت مديره بانک مركزی افغانستان 

فعاليت كرده است.
عبدالرزاق وحيدی وزير پيشنهادی وزارت مخابرات و فناوری:

فارق التحصيل مقطع كارشناسی ارشد در رشته رياضيات است و 
پيش از اين به عنوان استاد دانشگاه و معاون اداری وزارت اقتصاد 

كار كرده است.
دلبر نظری وزیر پیشنهادی وزارت امور زنان:

خانم نظری مدرک ليسانس خود را در رشته روابط بين الملل از 
دانشگاه كابل كسب كرده و پيش از اين عضو مجلس نمايندگان 

بوده است.
سالمت عظيمی وزير پيشنهادی وزارت مبارزه با مواد مخدر:

وی دارای مدرک ليسانس از رشته حقوق و علوم سياسی می باشد 
و پيش از اين به عنوان استاد دانشگاه و معاون دانشگاه بلخ كار 

كرده است.
اجتماعی،  امور  و  كار  پيشنهادی وزارت  اورياخيل وزير  نسرين 

شهدا و معلولین:
گرفته  كابل  دانشگاه  از  را  ليسانس خود  مدرک  اورياخيل  خانم 
است و پيش از اين به عنوان استاد دانشگاه پزشكی كابل، رييس 

بيمارستانهای »رابعه بلخی« و »ماللی« بوده است.
علی احمد عثمانی وزير پيشنهادی وزارت انرژی و آب:

وی در مهندسی دارای مدرک كارشناسی ارشد است و پيش از 
سازمان  و  اروپا  اتحاديه  برنامه های  هماهنگ كننده  عنوان  به  اين 
جهانی غذا در حوزه غرب و نيز به عنوان استاد در دانشگاه هرات 

كار كرده است.
اسداهلل حنيف بلخی وزير پيشنهادی وزارت آموزش و پرورش

عبدالبصير انور وزير پيشنهادی وزارت عدليه
فریده مومند وزیر پیشنهادی وزارت تحصیالت عالی:

 شايان ذكر است كه در ميان 1۶ وزير پيشنهادی از سوی حكومت 
وحدت ملی به پارلمان افغانستان برای كسب رأی اعتماد، چهار 

وزير زن نيز معرفی شده است.
اين در حالی است كه با گذشت ۶ ماه از تشكيل حكومت وحدت 
ملی در افغانستان، تنها ۸ وزير و يک رييس امنيت ملی توانسته اند 
رأی اعتماد پارلمان را كسب كنند و در كابينه دولت كابل مستقر 

شوند.
همچنين قابل ذكر است در اين فهرست نامزد وزير وزارت دفاع 
ملی معرفی نشده است و هيچ نامی از دادستان كل و بانک مركزی 

در آن ديده نمی شود.
كارشناسان بر اين باورند: عمده مشكالتی كه هم اكنون گريبانگير 
افغانستان است به دليل عدم معرفی به موقع كابينه حكومت وحدت 

ملی به وجود آمده است.
توسط  وزارتخانه ها  اداره  و  حضور  تمديد  می گويند:  آن ها 
سرپرست  نيز بر مشكالت افغانستان افزوده و باعث عقب ماندگی 

در اداره امور داخلی اين كشور شده است.

خواست های عمدۀ رهبران دولت وحدت ملی از واشنگتن

کمک در راستای صلح و خودکفایی اقتصادی

اصالحات جدی را در نظام...
به  انتخاباتي  نظام  اصالح  كميسيون  از  كه  نهادها خواست 
استفاده  شان،  سياسي  اهداف  به  رسيدن  براي  ابزار  حيث 

نكنند.
نيز از ايجاد  انتخاباتي  در همين حال، شماري از نهادهاي 
كميسيون اصالح نظام انتخاباتي به شدت استقبال كرده اند.
داشت  خواهد  عضو   9 انتخاباتي  نظام  اصالح  كميسيون 
آوردن اصالحات در  اين كميسيون،  ايجاد  اصلي  و هدف 
است.  انتخابات  قوانين  و  انتخاباتي  كميسيون هاي  رهبري 
هنوز اين كميسيون كارهاي رسمي خود را آغاز نكرده است 
و بايد منتظر بود تا فعاليت هاي كميسيون نظام انتخاباتي در 
روند آوردن اصالحات تاثير گذار خواهد بود. پرسشي كه 

در آينده نزديک، پاسخ داده خواهد شد.
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بارسلونا موفق شد ال كالسيكوی برگشت 
را با برتری 2 بر يک به سود خود به پايان 

برساند.
ال  در  مادريد  رئال  و  بارسلونا  تيم  دو 
كالسيكوی دور برگشت ليگای اسپانيا كه 
در  بود   2۰15 سال  كالسيكوی  ال  اولين 
ورزشگاه نيوكمپ به مصاف هم رفتند. در 
بارسايی  با مالكيت توپ  بازی  اين ديدار 
را  ترين موقعيت  آغاز شد ولی جدی  ها 
كريستيانو رونالدو از دست داد كه ضربه 

اش به ديرک دروازه اصابت كرد.
برسد.  گل  به  توانست  بارسلونا  ادامه  در 
جرمی متئو مدافع فرانسوی كه اين فصل 
به تيم بارسلونا پيوسته است در دقيقه 19 
گلزنی كرد و تيمش را پيش انداخت. پس 
از اين گل رئالی ها به خودشان آمدند و در 

و  بنزما  همكاری   31 دقيقه 
رونالدو باعث شد تا مهاجم 
هم  ديدار  اين  در  پرتغالی 
گلزنی كند و سی و يكمين 
گل فصلش را به ثمر برساند.
قبل از اين گل نيمار در يک 
موقعيت  يک  دروازه  قدمی 
از  را  جدی  صد  در  صد 
در  توپ  همان  و  داد  دست 
بارسا  دروازه  وارد  برگشت 

شد.
نخست  نيمه  پايانی  دقايق  در  ها  رئالی 
به گل رسيدند كه داور گل گرت بيل را 
نيمه  تا  كرد  اعالم  مردود  آفسايد  دليل  به 
پايان  به  يک  بر  يک  تساوی  با  نخست 

برسد.
در نيمه دوم بارسا مزد بازی خوب خود را 
گرفت و موفق شد در دقيقه 5۶ با ضربه 
برسد  دوم  گل  به  لوئيس سوآرس  زيبای 
را  رفت  بازی  در  ها شكست  بارسايی  تا 

تالفی كرده باشد.
بازی دو تيم در ادامه كمی افت كرد و البته 
تيم ها هر كدام فرصت هايی برای گلزنی 
داشتند كه كيفيت فرصت های بارسا بهتر 
بود و در نهايت اين ديدار با برتری 2 بر 

يک بارسا به پايان رسيد.

جهان از جنایت کابل...
باری در شهر گرفته شود.

سازمان عفو بين الملل نيز می گويد افرادی 
كه دست به كشتن فرخنده در كابل زدند 
و آن نيروهای پوليس كه از كشته شدن او 

جلوگيری نكردند، بايد مجازات شوند.
كه  گفته است  بين الملل  عفو  سازمان 
و  لت  مورد  پوليس  حضور  در  فرخنده 
و  گرفته  قرار  بی مسووليت  مردان  كوب 
جان داده و عامالن اين رويداد با كاركنان 
جلوگيری  او  كشته شدن  از  كه  پوليسی 

نكردند، بايد محاكمه شوند.
گفته می شود سكرتر جنرال سازمان عفو 
بين الملل طی ديداری از كابل با مقام های 
مسايل  از  شماری  مورد  در  افغانستان 
حقوق بشری، به ويژه كشته شدن فرخنده 

گفت گو خواهد كرد.
افغانستان  بخش  بازرس  حوريه مصدق، 
با  صحبت  در  بين الملل  عفو  سازمان 
شيتی،  سليل  كه  گفته است  رسانه ها 
در  بين املل  عفو  سازمان  جنرال  سكرتر 

ماه اپريل به افغانستان سفر خواهد كرد.
در  اروپا  اتحاديه  نماينده گی  هم چنان، 
قتل  اعالميه يی  انتشار  با  نيز  افغانستان 
از  و  كرده  محكوم  به شدت  را  فرخنده 
در  كه  است  خواسته  افغانستان  دولت 

مورد اين حادثه تحقيق كند.
در اعالميه اين اتحاديه آمده است: »هيچ 
عمل  چنين  برای  كننده  توجيه  دليل 
باشد،  داشته  وجود  نمی تواند  وحشيانه 
بخشيدن  مشروعيت  برای  تالش  هر 
قوانين و  با  اين عمل فجيع در تضاد  به 
اصول پذيرفته شده يی جمهوری اسالمی 

افغانستان قرار دارد.«
خاک سپاری دختِر افغانستان

فعاالن  كابل،  شهروندان  از  تن  صدها 
اعضای  و  مجلس  نماينده گان  مدنی، 
حكومتی روز يكشنبه )2حمل( در مراسم 

خاک سپاری فرخنده شركت كردند.
با  دفنش  محل  زنان  را  فرخنده  تابوت 

افراط گرايی  برابر  در  شعارهايی  سردادن 
و عامالن اين قتل، حمل كردند.

»دختِر  لقب  فرخنده  به  فعاالن  اين 
كيفر  به  خواستار  و  داده  را  افغانستان« 

رساندن عامالن اين قضيه شدند.
عدالت برای فرخنده

فعاالن  از  زيادی  شماری  حال،  اين  در 
و  خبرنگاران  دانشجويان،  مدنی، 
كشور  از  بيرون  و  داخل  در  شهروندان 
از  برای فرخنده شده و  خواهان عدالت 
دولت می خواهند كه عاملين اين قضيه را 

به اشد مجازات محكوم كنند.
كه  قرغيزستان  در  افغانستان  دانشجويان 
تشكيل  دختر  دانشجويان  را  اكثرشان 
آسيای  امريكايی  دانشگاه  در  و  می دهند 
ميانه درس می خوانند، در اعتراض به قتل 
رساندن فرخنده و آتش زدن جسد نيمه 
جان او، گردهم آمدند و خواستار عدالت 

برای فرخنده شدند.
در كنار دانشجويان افعانستان، شماری از 
دانشجويان ديگر كشورها و استادان اين 
از  و  ايستادند  آنان  كنار  در  نيز  دانشگاه 
دولت افغانستان خواستند كه ديگر هرگز 
قاضی  را  خود  كه  ندهد  اجازه  كسی  به 

بداند و محكمه صحرايی برگزار كند.
و  مدنی  فعاالن  از  شماری  اين  از  پيش 
شهروندان در كابل و هرات نيز اين عمل 
راهپيمايی  اندازی  راه  رابا  جنايت كارانه 
از  و  كرده  تقبيح  شمع،  كردن  روشن  و 
عاملين  رساندن  كيفر  به  خواهان  دولت 

اين پرونده شدند.
مجلس  در  ديروز  توسط  بانو  اين  قتل 
اعضای  و  شد  تقبيح  نيز  گان  نماينده 
مجلس از نهادی امنيتی، عدلی و قضايی 
خواستند تا با شناسايی عاملين اين قضيه 

آن را مجازات كنند.
كابل  در  مردان  از  ده هاتن  گذشته  هفتۀ 
فرخنده، دختر جوانی را به اتهام آتش زدن 
قرآن به گونۀ فجيع و بی رحمانه  در آغاز 
و  لگد، چوب و سنگ كشتند  با مشت، 

سپس جسدش را آتش زدند.
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مسی در بارسلونا 

از فوتبال خداحافظی می کند

بارسلونا پیروز نخستین ال کالسیکوی 2015

پيروزی  سرخ  شياطين  هلندی  سرمربی 
ديرينه شان  رقيب  خانه  در  را  شاگردان خود 
حديث  و  بی حرف  و  قاطع  پيروزی  يک 

می داند.
بر   2 پيروزی  به  واكنش  در  فن خال  لوئيز 
يک تيمش در خانه ليورپول كه فاصله 2 تيم 
 5 به  جدول  پنجم  و  چهارم  رده های  در  را 
رقيب  او  مردان  كه  گفت  داد  افزايش  امتياز 
ديرينه شان را با تمام سالح هايی كه در اختيار 

داشت شكست داده اند.
جاری  فصل  در  ليورپول  كه  باری  آخرين 
ليگ برتر باخته بود )با نتيجه 3 بر صفر( برابر 
منچستريونايتد در ورزشگاه اولدترافورد بود 
ليورپول  كه  شبی  در  ديگر  بار  اتفاق  اين  و 
يک نيمه 1۰ نفره بازی كرد و وين رونی يک 
پنالتی شياطين سرخ را به هدر داد تكرار شد.
به خبرنگارن  بازی  اين  درباره  لوئيز فن خال 
گفت: ليورپول در بازی كه قبلی كه در خانه 
داد  تغيير  را  بازی اش  سيستم  شد  برگزار  ما 
اما ما هم در  تاكتيكی متفاوت كار كرد  با  و 
آن بازی با سه مدافع بازی كرديم و بازی را 
برديم. البته در آن بازی ليورپول می توانست 
موقعيت های  اولين  ليورپول  بزند.  گل 
را  بازی  درنهايت  ما  اما  داشت  را  خطرناک 
3 بر صفر برديم و پس از آن بازی ليورپول 
و  برگشت  قبلی اش  سيستم  همان  به  دوباره 
و  نخورد  شكست  هرگز  ديگر  آن  از  پس 
 ،4 در  ما  كه  كرد  استفاده  سيستمی  همان  از 
دليل  همين  به  كرديم.  استفاده  اخير  هفته   5
قصد  كه  می كرديم  بازی  تيمی  برابر  بايد  ما 
ضربه  ما  به  خودمان  بازی  سيستم  با  داشت 

بزند.
تيم  يک  قالب  در  بايد  ما  داد:  ادامه  فن خال 
بازی كنيم و اين همان كاری بود كه در نيمه 
اول انجام داديم. ما دوباره ليورپول را با تمام 
زيادی  فشار  و  داديم  شكست  سالح هايش 
 2 فاصله  حاال  آورديم.  توپ  تصاحب  برای 
تيم 5 امتياز است و فاصله مان با تاتنهام هم 
می گويم  دليل  همين  به  است.  امتياز شده   ۶
دوران  مقاطع  مهمترين  از  يكی  اكنون  كه 

مربيگری من است.
بود  معتقد  سرخ  شياطين  هلندی  سرمربی 
تيمش آن قدر به بازی سوار بوده است كه به 
ياد نمی آورد داويد دخه آ دروازه بان تيمش به 

طور جدی به دردسر افتاده باشد.
بود  خوب  بسيار  اول  نيمه  كرد:  عنوان  او 
بايد  ليورپول  كه  می دانستيم  قبل  از  ما  چون 
ما را تحت فشار قرار دهد و اين كار را هم 
انجام داد اما ما در نيمه اول تمام تاكتيک های 
ليورپول را خنثی كرديم. در نيمه اول ما يک 
حريف  به  موقعيتی  و  زديم  فوق العاده  گل 
بازيكنانم  به  در رختكن  نيمه   2 بين  نداديم. 
بابت عملكردشان تبريک گفتم. در نيمه دوم 
نفره   1۰ چون  كرد  تغيير  كاًل  بازی  داستان 
شدن تعادل بازی را بر هم زد و ما ديگر مانند 
يک تيم بازی نمی كرديم. در نيمه دوم اگرچه 
عملكرد عالی نبود اما موقعيت های زيادی هم 
كه  ندارم  ياد  به  من  نداديم چون  به حريف 
داده  انجام  فوق العاده ای  واكنش  دخه آ  داويد 
ما را نجات  بارها  اين فصل  باشد. دخه آ در 

داده است.

اولين شكست تيم ملی اميد افغانستان 
كه  خورد  رقم  تهران  در  حالی  در 
توانسته  افغانستان  ملی  تيم  طرفداران 

بودند نيمی از ورزشگاه را پر كنند.
به  امروز  افغانستانی   5۰۰ از  بيش 
رفته  تهران  دستگری  ورزشگاه 
كه  افغانستان  اميد  ملی  تيم  تا  بودند 
تيم پراميدی نشان می داد را تشويق 
كنند اما اين تيم در نهايت دو بر صفر 
شكست خورد تا طرفداران اين تيم با 
ناراحتی ورزشگاه دستگردی را ترک 

كنند.
ورزشگاه  در  باد  شديد  وزش 
از  بسياری  تا  شد  باعث  دستگردی 
شوتها و پاسها به مقصد نرسد و البته 
در نهايت يكی از دو گل فلسطين از 
روی يک شوت كه باد آن را منحرف 

كرده بود وارد دروازه افغانستان شد.
ازبكستان  كشور  از  بازی  داوران 
افغانستان  اميد  تيم  بعدی  بودند.بازی 
ساعت 17 روز چهارشنبه مقابل اميد 

نپال انجام خواهد شد.

رييس باشگاه بارسلونا عنوان كرد ليونل مسی در همين 
باشگاه از دنيای فوتبال كناره گيری كند.

در حالی كه شايعه پيوستن ليونل مسی به تيمی درگر 
در ليگ برتر بر سر زبان ها افتاده است رئيس باشگاه 
بارسلونا ابراز اميدواری كرد مسی در بارسا بازنشسته 

شود.
بارتومئو در مورد شرايط ليونل مسی در بارسلونا هم 
گفت: او در باشگاه ما خوشحال است. در واقع او يک 
ما  كنار  در  سال هاست  او  می آيد.  حساب  به  كاتاالن 
حضور دارد و همه ما اميدوار هستيم مسی در همين 
باشگاه كفش هايش را بياويزد. برای تمديد قرارداد دنی 
آلوس هم برنامه  ريزی كرده ايم. می خواهيم كه او سال 
آينده هم اينجا باشد. مديران باشگاه در تالش هستند 
قرارداد وی را تمديد كنند. نمی دانم او می ماند يا نه اما 
روشن است كه نمی توانيم تا ابتدای سال آينده بازيكن 

بخريم.
به  مالياتی  تخلف  خاطر  به  بارتومئو  ماريا  جوزپ 
مبلغ   2۰13 سال  در  بارسلونا  به  نيمار  انتقال  خاطر 
شبكه  با  كه  او  است.  شده  جريمه  يورو  ميليون   2.۸
هشت تلويزيونی اسپانيا صحبت می كرد، از همان ابتدا 
كه  است  اين  بزرگ  سوال  گفت:  سخن  عصبانيت  با 
آن  در  نيمار  هستند؟  دادن  رخ  حال  در  اتفاقاتی  چه 
زمان دو پيشنهاد داشت. يكی از بارسلونا و ديگری از 
رئال مادريد. نيمار سال گذشته خيلی خوب بازی می 
كرد تا اين كه يكی از كارمندان باشگاه بارسلونا اعالم 
كرد ساندرو روسل )رييس پيشين بارسلونا( پول های 
شايد  است.  كرده  اختالس  را  نيمار  انتقال  به  مربوط 
كسی اين اتفاق ها را دوست نداشته است. اكنون هم 
نيمار در تركيب بارسلونا نمايش خوبی دارد و يک بار 
ديگر مسايل دادگاه در زمينه انتقال وی رخ داده است.

رييس باشگاه بارسلونا در مورد جنجال هايی هم كه در 
رابطه با مبلغ انتقال نيمار و فرارهای مالياتی باشگاه به 
وجود آمد هم عنوان كرد: باز هم می گويم، مبلغ انتقال 
نيمار 57.1 ميليون يورو بوده است. اتفاق های ديگری 
كه حين اين انتقال رخ داده، اعم از دستمزد او و ساير 
را  ما  كه  گرفته  قرار  بررسی های جدی  مورد  مسايل، 

دچار مشكل های زيادی كرده است.

ورزش

ورزش

فن خال: 

لیورپول را با همۀ سالح هایش شکست دادیم
هواداران هم نتوانستند

 مانع شکست افغانستان شوند!
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هارون مجيدی
جامعۀ  از  كالنی  بخش  و  جهان  فرخنده  مرگ 

افغانستان را شوكه كرده است. 
پنجشنبۀ هفتۀ گذشته در يک رويداد وحشت  انگيز 
فرخندۀ بيست وهفت ساله به اتهام سوزاندن قرآن، 
توسط مردان خشمگين ابتدا به گونۀ فجيع به قتل 

رسيد و سپس جسدش آتش زده شد.
پس از اين رويداد، تحقيقات نهادهای كشفی نشان 
داد كه فرخنده بی گناه بوده است و هيچ نسخۀ از 

قرآن كريم را آتش نزده است. 
مسووالن امنيتی گفته اند كه اين بانوی جوان، قربانی 
توطيۀ تعويذنويسان و مالی مسجد شاه دوشمشيره 

شده است. 
اين رويداد واكنش های تند داخلی و جهانی را به 

دنبال داشت.
خانوادۀ فرخنده می گويد كه فرخنده قاری قرآن و 
دعوت گر بود و همواره زنان را به پيروی از اسالم 

و مراعات حجاب دعوت می كرد.
شده  عدالت  خواهان  دولت  از  فرخنده  خانوادۀ 

می گويند كه او بی گناه كشته شده است.
فرخنده  می گويد:  فرخنده  پدر  نادر  محمد  انجنير 
و  سن  هم  به  حتا  و  می بود  حجاب  با  هميشه 
ساالنش همواره توصيه می كرد كه با حجاب باشند؛ 
او را  من كه پدرش بودم، هيچ گاهی بدون چادر 

نديده بودم.
او می افزايد: »بی حيثيت ها چادر فرخنده را از سرش 
دور كرده بودند و وقتی كه سر لچ دخترم را ديدم 

دلم داغ شد، او در خانه سر لچ نمی گشت«.
او می گويد كه فرخنده حافظ قرآن بود و از دارالعلوم 
اخير  روزهای  در  و  بود  فارغ شده  عايشه صديقه 
مصروف خواندن درس تجويد بود و می  خواست 
امتحان  كردن  سپری  با  هفته  همين  آخر  در  كه 
به  شرعيات  دانشكدۀ  در  چهارده،  فارغان  كانكور 

آموزش هايش ادامه دهد.
پدر فرخنده از رهبران دولت عدالت می خواهد و 
می گويد همان گونه كه شماری از اوباشان فرخنده 
را ناجوان مردانه كشتند، مطابق با قانون و شريعت با 

مجرمين برخورد كنند.
دخترش  كه  می گويد  فرخنده  مادر  حال،  عين  در 
به  خرافات  كردن  منع  و  كردن  جاروب  به خاطر 
آنجا  كه  كسانی  به  و  رفته  دوشمشيره  شاه  زيارت 

نكنند  را  كار  اين  كه  است  گفته  می نوشتند  تعويذ 
كه حرام است.

او می گويد:«بعد مجاور زيارت شاه دوشمشيره سر 
آتش  به  را  قرآن  گويا  زن  اين  كه  انداخته  و صدا 
كشيده كه سبب شد تا مردم خشمگين فرخنده را 

به شهادت برسانند.«
مادر فرخنده كه گلويش را بُغض گرفته بود، گفت: 
ما به رهبران دولت رأی داديم و آنان برای ما وعده 
دادند كه از حقوق زن دفاع می كنند و جلو خشونت 
در برابر زنان را می گيرند و بايد انتقام فرخنده را از 

قاتلين آن بگيرند.
تعلیق وظایف

با  خشم گين  مردان  سوی  از  فرخنده  هنگامی كه 
سنگ و چوپ و ... كشته می شد، پوليس نظاره گر 

بود. 
حاال مردم و نزديكان فرخنده خواهان كيفر سخت 

به مسووالن پوليس حوزۀ دوم امنيتی هستند. 
وزيرداخله در پيوند به اين بی  كفايتی، وظايف 13 
به  كابل  شهر  امنيتی  دوم  حوزۀ  مسووالن  از  تن 
شمول آمر اين را  به حالت تعليق در آورده است.

وزارت داخله همچنان از دستگيری 13 تن عامالن 

قتل فرخنده خبرداده می گويد كه تالش ها برای بقيه 
افرادی كه دراين رويداد دخيل بودند ادامه دارد.

كابل  پوليس  جنايی  فرمانده  ظاهر،  ظاهر  جنرال 
گفته است كه تا حال 13 تن به اتهام قتل فرخنده 
بقيه  بازداشت  برای  تالش  و  شده اند  بازداشت 

عامالن اين حادثه همچنان جريان دارد. 
كميسيونی  تا  داده  دستور  نيز  غنی  جمهور  رييس 
پی  در  كه  شود  ايجاد  قضيه  اين  بررسی  به خاطر 
اين دستور كميسيونی به رياست مولوی محی الدين 

بلوچ تشكيل شد.
با تقبيح  در عين حال، شماری از شهروندان كابل 
اين عمل از دولت می خواهند تا تا قاتلين فرخنده 

به مجازات برسند.
می گويد:  كابل  شهروندان  از  يک تن  محمدنعيم 
كسانی كه در محل حضور داشتند، بايد فرخنده را 
به دولت تسليم می كردند تا دولت مطابق به قانون 

و شريعت باالی آن حكم می كرد.
قادر شهروند ديگر كابل می گويد كه فرخنده خواهر 
همه است و كسانی كه دست به تحريک مردم به 
خاطر كشتن فرخنده زده اند، بايد سخت مجازات 
شوند تا جلو بی بند و...                ادامه صفحه 7

جهان از جنایت کابل شوکه شد

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار

نگاهی به سوابق کاری 
16 وزیر پیشنهادی

و  كار ۸ وزير  به  آغاز  از  ماه  با گذشت حدود دو  ملی  دولت وحدت 
رأی  كسب  برای  را  جديد  وزير   1۶ پيش  روز  دو  ملی،  امنيت  رييس 

اعتماد به پارلمان معرفی كرده است.
رهبران حكومت وحدت ملی پيش از اين اطمينان داده بودند كه قبل از 
سفر به امريكا برای ديدار و گفت وگو با باراک اوباما رييس جمهور اين 

كشور، باقی مانده وزاری كابينه دولت را معرفی خواهند كرد.
اسامی 1۶ وزير معرفی شده به شرح زير می باشد:

همایون رسا وزیر پیشنهادی وزارت تجارت و صنایع:
 فارق التحصيل كارشناسی ارشد رشته كامپيوتر است و پيش از اين معاون 
وزارت آموزش و پرورش، معاون رياست عمومی امنيت و در نهادهای 

سازمان ملل متحد فعاليت كرده است.
عبدالباری جهانی وزیر پیشنهادی وزارت اطالعات و فرهنگ:

عضو  جهانی  آقای  دارد.  ادبی  اثر  چند  و  است  فرهنگيان  از  و  شاعر 
كميسيون تدوين قانون اساسی بوده و سرود ملی تازه  افغانستان را نيز 

سروده است.
اسداهلل ضمیر وزیر پیشنهادی وزارت کشاورزی:

 دارای مدرک كارشناسی ارشد در رشته اقتصاد از دانشگاه آمريكا است 
و پيش از اين به عنوان رييس برنامه های وزارت كشاورزی و دامپروری 

فعاليت كرده است.
محمدگالب منگل وزير پيشنهادی وزارت قبايل و مرزها:

 ليسانس ادبيات  پشتو  دارد و پيش از اين عضو كميسيون بررسی قانون 
هلمند  و  لغمان  پكتيكا،  واليت های  در  والی  عنوان  به  و  بوده  اساسی 

فعاليت كرده است.
محمود بلیغ وزیر پیشنهادی وزارت فواید عامه:

به  داده و  ادامه  ارشد  كارشناسی  تا مقطع  را  وی دوران تحصيلی خود 
عنوان استاد دانشگاه، عضو كميسيون بررسی قانون اساسی و نيز سردبير 

روزنامه اقتدارملی فعاليت كرده است.
عبدالستار مراد وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد:

وی تحصيالت عالی خود را در رشته روابط بين الملل در آمريكا به پايان 
سياسی  »كميته  رييس  و  كاپيسا  والی  عنوان  به  اين  از  پيش  و  رسانيده 

حزب جمعيت اسالمی« فعاليت كرده است.
محمداهلل بتاش وزیر پیشنهادی وزارت حمل و نقل و هوانوردی:

از  پيش  و  است  در روسيه گذرانده  را  دكترای خود  مقطع  بتاش  آقای 
اين به عنوان سرپرست وزارت راه وترابری و والی فارياب فعاليت كرده 

است....
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