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آقــای جاهــد افــزود در برابــر کســانی کــه از پذیــرش 
صلــح ســر بــاز می زننــد بــا تمــام قــدرت و تــوان 

ــارزه خواهــد کــرد. مب
وزارت  مســلکی  کدرهــای  از  کارگیــری  گفــت  او 
ــی  ــس محل ــکیل پولی ــاد تش ــی و ازدی ــه، ارزیاب داخل
و دادن امکانــات بیشــتر بــه آنــان نیــز در صــدر 

گرفــت. خواهــد  قــرار  برنامه هایــم 
ــی مجــدد پرســونل پولیــس، افزایــش  جاهــد ارزیاب
بنیــاد  بــر  ناامــن  مناطــق  در  پولیــس  تشــکیل 
ضــرورت، توجــه در آمــوزش و پــرورش و حقــوق 
پولیــس و ایجــاد مصوونیــت کاری در وزارت را از 

برنامه هــای دیگــر خــود عنــوان کــرد

مجلس به نامزدان وزارت داخله 

و دادستانی کل رأی اعتماد داد
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ميل پیوستون پروګرام او د ساتنې او څارنې پروژه
د همغږۍ بورد په ګډه ناسته )JCMB(  کې  چې د ۱۳۹۵ کال  د وري میاشتې په ۱۶ نیټه  په کابل کې برانیستل شوې وه  د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر انجنیر نصیر احمد دراين د وینا یوه برخه 

د ميل پیوستون پروګرام ، د افغانستان داسالمي دولت یوبریالی او مخکښ پروګرام دی چې تاسو ټول دهغه له نامه رسه پیژندګلوي لرئ . د ميل پیوستون پروګرام له الرې نه یوازې د افغانستان خلکو ته ټولګټي خدمتونه وړانډې شویدي 

بلکې ددې الرې وګړنیزبنسټونه )د کلیو پراختیایي  شوراګانې ( منځته راغيل دي چې نوموړي بنسټونه به په راتلونکو څو کلونو کې هم خلکو ته الزم خدمتونه وړانډې کړي . 

د کلیو پراختیایي شوراګانې نه یوازې د پروژو لومړیتوب ورکونې ، پالن جوړولو او د پروژو د تطبیق ظرفیت لري بلکې همدارنګه د هیواد په کلیو او بانډو کې کولی يش ټولنیز او اقتصادي حقایق وارزوي او تحلیل یې کړي . دا ډول ارزونې 

په حقیقت کې په کلیو کې چې نیامیي خلک یې په بیوزلی کې ژوند کوې ،  ټولنیز او اقتصادي توپیرښکاره کوي . د کلیوپراختیایي شوراګانې کولی يش د کلیو د رسچینو، د کلیو اقتصادي غښتلتیا ، د کاري فرصتونو دایجاد له پاره موسمي 

مهال ویش او د اوزګارتیا د کچې نه ، روښان انځور وړاندې کړي  .همداشان دغه شوراګانې دکلیوالو د لګښتونو اوعوایدو دارزونې او تحلیل قابلیت هم لري . د هغې ارزونې په اسا س چې د کلیو د پراختیایي شوراګانو له خوا رسته 

رسیديل او د ۱۳۹۴ کال د لړم په میاشت کې د کلیو د پراختیایي شورا ګانو په پنځم ميل مشوريت کنفرانس کې څرګنده شوه ، د هیواد کيل په دریو لویو کتګوریو ویشل شویدي :

۱- هغه کورنۍ چې په یوه ورځ کې د یوځل ډوډۍ د خوړلو اقتصادي توان لري – د هغوی ماشومانو ته د دریم نه تر شپږم ټولګي پورې د درس ویلو امکان شته . 

۲- هغه کورنۍ چې په ورځ کې د دوه ځلې ډوډۍ خوړلو اقتصادي توان لري – د هغوی ماشومان تر دوولسم ټولګي پورې د درس ویلو امکان لري .

۳- هغه کورنۍ چې کولی يش په ورځ کې درې ځلې ډوډۍ وخوري ماشومان یې د لیسانس تر دورې پورې د تحصیل امکان لري .

په وروستۍ یوه لسیزه کې مونږ وکولی شوه د کلیو ۳۵ زره پراختایي شوراګانې منځ ته راوړو . دې شوراګانو وکولی شوه شاوخوا )۹۰( زره پراختیایي پروژو ته لومړیتوب ورکړي، پالن یې جوړ کړي او تطبیق ېې کړي . ددې پروژو څخه 

نژدې )۱۷( میلیونه کلیوال په بیالبیلو سکتورونو لکه ترانسپورت ، د بریښنا انرژۍ ، اوبو لګولو، روغتیا ساتنې ، د څښاک اوبو ، د ژوندانه پراختیا ، کلیوايل صنایعو اونورو کلیوايل بیخ بناوو په برخو کې برخمن يش . د یادونې وړ ده چې 

ددې پروګرام له الرې څه نا څه )۲۴۳۰۳( میلیونه کاري ورځې رامنځته شویدي.

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د)۶.۵( میلیونو څخه زیاتې کاري ورځې منځته راوړي دي او )۸.۵( میلیونو نورې کاري ورځې به د )۱۰۵۶۵( پراختیایي پروژو د بشپړیدو له الرې او د ساتنې او څارنې د لومړي پړاو په تطبیق رسه 

منځته راوړي  .

د ميل پیوستون پروګرام تر سیوري الندې د ساتنې او څارنې د نغدي وجهې پروژې له پاره ،  )۳۵( میلیونه امریکایي دالره په دوولسو والیتونو کې د )۴۵( ولسوالیو )۳۷۰۰( پراختیایي شوراګانو ته ورکړل شویدي . دا لومړی پړاو به تقریبآ 

)۴( میلیونه کاري ورځې منځته راوړي اوڅه نا څه )۱۸۱( زره کورنۍ به ترینه ګټه واخيل. 

کيل د اقلیم ، د واتڼ د لیرې وايل ، امنیتی مسایلو ، د ميل پیوستون پروګرام د بشپړ شویو پروژو او د اوزګارتیا د سطحې په اساس ټاکل شویدي .

تراوسه پورې هغه غربګون ) فیدبک( چې د ساحې څخه رارسیدلی ښیي چې د ساتنې او څارنې د نغدي وجهې پروژې په کلیو کې ښه اغیزه درلودلې چې کورنیو ته یې د روزمزد او اجرت په وسیله د ژوندانه اړټیاوې چې د غذایي موادو بیې 

د لوړیدو په حال کې دي ، برابرې کړیدي . مونږ به ډ یر ژر دافغانستان په پاتې )۲۲( والیتونو کې د ساتنې او څارنې  د نغدي وجهې پروژه پراخه کړو چې نږدې  )۱۲.۲( اضايف کاري ورځې به منځته راوړي او نژدې )۵۵۵( زره کورنۍ 

به ترینه ګټه واخيل .

 د افغانستان ثبات په حقیقت کې د کلیو په ثبات پورې تړلی دی او د کلیو ثبات په خپل وارد کلیو د پراختیا او پرمختګ رسه غوټه خوړلې ده . نو که چیرې غوښتې مو وي با ثباته افغانستان ولرو ، نو باید د کلیو دپراختیا په برخه کې خپلې 

هڅې او پروګرامونه زیات کړو .

 په نتیجه کې زه غواړم ټینګار وکوم چې هم د وليس ژمنې پروګرام او هم د سولې له پاره د کارموندنې ميل پروګرام داسايس خدمتونو د وړانډې کولو او دعاید د زیاتوايل په غرض خلکو ته اړینې دي .د ساتنې او څارنې د نغدي وجهې پروګرام 

په څرګنده توګه کارګرانو ته د پیسو د ورکړې په وسیله بیوزلو کورنیو ته سمد ستي څرګنده اغیزه متثیل کړیده او د وليس ژمنې پروګرام به هم یوې ساملې ټولنې ته د ډاډ د حاصلولوله پاره راتلونکو نسلونو ته ارزښتناک خدمتونه رسته ورسوي .

دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت

دميل پیوستون پروګرام دعامه اړیکو دفرت

در برگ ها

نماینده گان والیت کندز: 

24 هزار تن
 از کندز آواره شده اند
»هیچ ولسوالی کندز تصفیه نشده است«

جان کری در کنفرانس خبری با رییس جمهور غنی: 

حکـومت وحـدت ملـی 
پنج سـاله است
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سفیر افغانستان در پاکستان به صورِت نومیدانه یی 
می گوید.  سخن  صلح  گفت وگوهای  پایاِن  از 
رسانه ها  با  گفت وگو  در  زاخیلوال  داوود  عمر 
گفته است که طالبان جنگ را انتخاب کرده اند. 
این سخِن نومیدانه هرچند چیز تازه یی نیست، 
ولی نشان می دهد که حلقۀ تأکیدکننده بر آغاز 
گفت وگوهای صلح نیز حاال متوجۀ خبط بزرِگ 

سیاسی خود شده است.
صرف  گذشته  ماه های  طی  که  آن چه 
موضع  اعالم  با  شد،  چهارجانبه  گفت وگوهای 
آن  زماِن  حاال  شد.  متالشی  هم  از  طالبان 
نسبت  پاکستانی  مقام های  از  که  رسیده  فرا 
آن  گیرد.  صورت  پرسش  آن ها  اظهاراِت  به 
زمانی که با انداختن باد در غبغبه های شان ادعا 
است و هر  آنان  طالبان در چنِگ  که  می کردند 
مذاکره  میز  پای  به  را  آن ها  بخواهند  که  وقت 

حاضر می کنند.
که  باشد،  درست  پاکستانی ها  حرِف  این  اگر 
چنین هم هست، پس چرا از حاضر کردِن طالبان 

به پای میز مذاکره ابراز عجز می کنند؟ 
طالبان  از  به تازه گی  پاکستان  دولت  سران 
خواسته اند که به مذاکرات صلح لبیک بگویند؛ 
ارتش  برخورد  با  صورت،  این  غیر  در  زیرا 
پاکستان روبه رو خواهند شد. اما این درخواست 
موضع  در  تغییر  موجب  که  نمی رسد  نظر  به 
فرصتی  را  گرما  فصل  آنان  زیرا  شود؛  طالبان 
که  نمی خواهند  و  می دانند  جنگ  برای  دوباره 

این فرصت را به آسانی از دست بدهند. 
گذشته  سال  یک  از  بیشتر  در  طالبان  گروه 
دولت  اغفال  به  موفق  مختلف  روش های  با 
افغانستان شد و توانست که نفوذ و سیطرۀ خود 
کند.  حفظ  کشور  از  وسیعی  بخش های  در  را 
و  گزارش های سازمان ها  اساس  بر  همین حاال 
بیست  از  بیشتر  در  طالبان  بین المللی،  نهادهای 
والیت حضور گسترده دارند. شاید این گفته به 
مزاج دولت مرداِن کشور خوش نیاید، ولی وضع 
بدتر از چیزی ست که این نهادها و سازمان های 

بین المللی به آن دست یافته اند. 
ناامنی های گسترده در شمال کشور، نشان از بدتر 
شدِن اوضاع امنیتی دارد. طالبان که در سال های 
از جنوب و شرِق  فقط در بخش هایی  گذشته، 
والیت های  سقوط  برنامۀ  حاال  بودند،  مستقر 
با  آیا  می پرورانند.  سر  در  را  غربی  و  شمالی 
صلح  گفت وگوهای  به  حاضر  آن ها  این همه، 
طالبان  زیرا  صورت؛  هیچ  به  شد؟!...  خواهند 

ادعاهای بزرگ تر دارند و می گویند که در جنگ 
پیروز شده اند. این گفته شاید برای کسانی که در 
مرکز شهرها زنده گی می کنند، چندان به واقعیت 
نزدیک ننماید؛ ولی در مناطقی که جنگ جریان 
بر  که  توانسته اند  کافی  اندازۀ  به  طالبان  دارد، 
روحیۀ مردم اثر بگذارند و موقعیِت خود را برتر 

نشان دهند. 
در پشِت این زمزمه های پیروزی، به هیچ صورت 
طالبان به تنهایی حضور ندارند. هر اقدامِ آن ها 
با محاسبات منطقه یی و بین المللی انجام می شود 
سازمان های  توانایی  از  فقط  کاری  چنین  و 

استخباراتی و نظامی پاکستان برمی آید.
مقام های پاکستانی در اغفال دولت افغانستان و 
نشست های  در  شرکت کننده  کشورهای  دیگر 

چهارجانبه دست دارند و این چیزی نیست که 
از نظرها پنهان باشد. وقتی پاکستانی ها می گویند 
بر طالبان برخوردارند، حرِف  نفوذ کامل  از  که 
مفت تحویل نمی دهند. آن ها با گفتن این حرف، 
تغییر  را  چهارجانبه  گفت وگوهای  مسیر  عماًل 
دادند و برای طالبان این فرصت را میسر ساختند 

در  خود  سیطرۀ  و  نفوذ  بر  کافی  اندازۀ  به  که 
داخل والیات بیفزایند. 

نیروهای امنیتی کشور در سال پیِش رو، روزهای 
دشواری خواهند داشت. طالبان در سال روان، 
این  گرفته اند.  را  تمام عیار  جنِگ  یک  تدارِک 
افغانستان  به  کمک کننده  کشورهای  را  موضوع 
در  دلیل،  همین  به  و  کرده اند  درک  خوبی  به 
ادامۀ  موضوع  سِر  بر  یکدیگر  با  رای زنی  حال 
حضور نظامی خود هستند. باراک اوباما رییس 
جمهوری امریکا در دیدار با دبیرکل ناتو بر این 
مسأله تأکید ورزید و نشست قریب الوقوِع ناتو 
خصوص  در  پیمان  تجدید  برای  را  وارسا  در 

وضعیت افغانستان و منطقه حیاتی دانست.
 اما تنها تعهد ناتو و یا جامعۀ جهانی برای بهبود 
نمی نماید.  بسنده  افغانستان  در  امنیتی  وضعیت 
عنوان  به  نتواند  افغانستان  دولت  که  زمانی  تا 
نظامی  و  معادالت سیاسی  وارد  دولتی مسوول 
خواهد  باقی  شکل  همین  به  وضعیت  شود، 
کمتر  ملی  وحدت  دولت  سران  متأسفانه  ماند. 
حساسیِت مسأله را درک کرده اند. آن ها همچنان 
فکر می کنند که در بازی های منطقه یی، موقعیِت 
پِس مشکالِت  از  دارند و می توانند که  را  برتر 
امنیتی و سیاسی بیرون شوند؛ در حالی که این 

خوش خیالی و توهمی بیش بوده نمی تواند. 
آقای غنی به عنوان رییس جمهوری کشور، از 
وضعیت همان قدر آگاهی دارد که یک والیت 
به ساده گی به تصرف طالبان درآمد، ولی او در 
»وضعیت  که  می گفت  جمهوری  ریاست  ارگ 
کندز تحت مدیریت قرار دارد.« حاال هم وقتی 
آقای غنی از وضعیت امنیتِی کشور ابراز اطمینان 
درِک  زیرا  کرد؛  دل خوش  آن  به  نباید  می کند، 
واقعیت های  با  صورت  هیچ  به  شرایط  از  او 
موجود کشور همخوانی ندارد. آقای غنی چنان 
حتا  که  شده  داشته  نگه  دور  به  واقعیت ها  از 
بسیاری از گزارش های موثِق نهادهای بین المللی 
در  بفهمد.  درستی  به  نمی تواند  هم  را  ملی  و 
چنین شرایطی، بدون شک نمی توان انتظار بهبود 

وضعیت را کشید. 
مخالفان  قبال  در  افغانستان  دولِت  سیاست 
مسلح، سیاستی منسجم و مبتنی بر واقعیت های 
جامعه نبوده است و به همین دلیل، این گروه را 
فعلی  موقعیت  است.  نشانده  برتر  موقعیِت  در 
طالبان، ناشی از توانایی های رزمی و سیاسی شان 
نیست؛ بل ریشه در ضعِف مدیریت و شناخِت 

دولت مرداِن کشور دارد.
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آغاز فصل جنگ؛
 پایـان فصـِل گفت وگـو

 

در  تا  است  شده  کابل  وارد  امریکا  خارجۀ  وزیر  کری  جان 
مورد توافق نامۀ امنیتی میان امریکا و افغانستان و مسایِل مبارزه 
با تروریسم با سراِن دولت وحدِت ملی گفت وگو کند. اما با 
آمدِن آقای کری به کابل، بیشتِر برداشت ها از سفِر این مقامِ 
امریکایی، به ادامۀ کارِ دولت وحدت ملی تا چهار و نیم ماهِ 

آینده گره خورده است. 
دیگر،  ماهِ  نیم  تا چهار و  این است که  بر  باور  افغانستان  در 
باید از همین  پایان می یابد و  مشروعیِت دولت وحدت ملی 
که  حاال  شود.  سنجیده  دولت  مشروعیِت  برای  راه  اکنون، 
بحث  و  توافق نامه  مسایِل  است،  شده  کابل  وارد  کری  آقای 
تروریسم، جایش را به توافق نامۀ سیاسی و مشروعیِت دولت 
وحدت ملی سپرده است. هنوز معلوم نیست که آقای کری با 
آقایان غنی و عبداهلل روی چه مواردی جدا از بحث توافق نامۀ 
امنیتی صحبت می کند، اما در این روزها بحِث آمدِن آقای کری 
وزیر خارجۀ امریکا به شدت گرم شده و همۀ حلقاِت سیاست 
و قدرت، بارِ دیگر به نتایِج سفِر او چشم دوخته اند. این در 
به  افغانستان  و  امریکا  میان  سیاسی  توافق نامۀ  که  حالی ست 
عنوان یک مسالۀ کالِن سیاسی ـ نظامی مطرح است و تا کنون 

این توافق نامه عملی نشده است. 
کرده  امضا  را  امریکا  با  امنیتی  توافق نامۀ  که  حاال  افغانستان 
شاید  می باشد.  آن  اهداِف  و  مفاد  تحقِق  خواهاِن  است، 
بخش هایی از توافق نامه که شامل حمایت های مالِی امریکا از 
نهادهای امنیتی کشور است، عملی شده باشد؛ اما از تحقِق این 
توافق نامه در تمامِ عرصه های سیاسی و نظامی خبری نیست. 
به عنوان نمونه: روزانه دست کم 10 راکت از خاِک پاکستان 
به افغانستان شلیک می شود، اما تا هنوز امریکا در این مورد 
موضع گیری نکرده است. حاال با توجه به تهدیدهایی که در 
افغانستان وجود دارد، عملی شدِن توافق نامۀ سیاسی به شکِل 
کامل برای دولِت افغانستان حیاتی است و در کنار این مسأله، 
اهمیِت  از  امریکایی ها  برای  نیز  ملی  وحدت  دولت  بحث 

زیادی برخوردار می باشد. 
به نظر نمی رسد که امریکایی ها به زودی دست از سِر دولت 
دیگر  زودهنگامِ  انتخاباِت  یک  به  و  بردارند  ملی  وحدت 
بپردازند؛ اما انتظاری که مردمِ ما از امریکایی ها دارند این است 
صادق  افغانستان  مردم  جانِب  به  نسبت  توافقات شان  در  که 
قرارداد  بررسِی عملکردهای  کنار  در  آقای کری  باشند. حاال 
که  است  واقف  نیز  نکته  این  به  امریکا،   – افغانستان  امنیتی 
درست  گونۀ  به  عبداهلل  و  غنی  آقای  میان  سیاسی  توافق نامۀ 
در  قاطع  گونۀ  به  صالحیت  و  قدرت  هنوز  و  نشده  عملی 
نهادهای  اصالحات  از  نیز  و  است  جمهوری  ریاست  کنترِل 
انتخاباتی و توزیع شناس نامه های برقی و برگزاری انتخابات، 

اثری نیست.
 توافق نامۀ سیاسی، دولت وحدت ملی را مأمور کرده بود که 
زمینۀ برگزاری لویه جرگه به هدف تعدیل نظام سیاسی کشور 
برداشته  راستا  این  در  قدمی  هنوز  تا  اما  گرداند،  مساعد  را 
را  فراوانی  نگرانی های  بدون شک  این وضعیت  نشده است. 
به بار آورده و محبوبیِت دولت وحدت ملی را به شدت کاهش 
بخشیده است؛ به خصوص از شاخۀ ریاست جمهوری که خود 
سنگ های کالنی را سِر راهِ اصالح نهادهای انتخاباتی و تطبیق 
توافق نامۀ سیاسی گذاشته و نیز قدرت را در مطالعۀ قومی اش 

به اجاره گرفته است. 
مهاجرت  و بی کاری، از دیگر مصایبی اند که در دولت وحدت 
ملی افزایش یافته اند. همچنین مشروعیت دولت وحدت ملی، 
خود به خود پس از گذشِت پنج ماه، با سوال های کالنی مواجه 
بر  هم اکنون  ملی  وحدت  دولت  رهبراِن  درحالی که  می شود؛ 
روی گزینش افراد به سمت های وزارت دفاع و ریاست امنیت 
قصِد  امریکایی ها  که  می رساند  این همه  دارند.  اختالف  ملی 
دارند،  ملی  دولت وحدت  رهبران  میان  دیگر  پادرمیانِی  یک 
اما مسلمًا این پادرمیانی در حِد کلوخ ماندن و از آب گذشتن 
تطبیق  بر  امریکایی ها  دارند  انتظار  مردم  که  حالی  در  است؛ 
امریکایی ها  که  است  واضح  ورزند.  تأکید  سیاسی  توافق نامۀ 
بر  ما  مردمِ  اما  دارند؛  افغانستان  برای  را  نسخه های خودشان 
در  دموکراسی  نهادینه شدِن  فکر  به  آنان،  شعارهاِی  اساِس 
که  رویه هایی  از  که  می خواهند  جهانی  جامعۀ  از  و  کشور ند 
مانع شکل گیری دموکراسی در کشور می شود، حمایت نکنند. 
از  امریکا می خواهند که صادقانه  از جهان و  افغانستان  مردم 
کامِل آن گام  برای تحقِق  کنند و  پروسۀ دموکراسی حمایت 
به  را  عقب افتاده یی  و  معلول  نسخه های  این که  نه  بردارند، 
ارزش های  و  دموکراسی  نهایت،  در  که  کنند  تحمیل  جامعه 

مدرن را مغشوش و مطرود می  سازند. 

نسـخه های معـلول
 در جیِب کری
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امــا تنهــا تعهــد ناتــو و یــا جامعــۀ جهانــی 
در  امنیتــی  وضعیــت  بهبــود  بــرای 
تــا  نمی نمایــد.  بســنده  افغانســتان 
زمانــی کــه دولــت افغانســتان نتوانــد بــه 
ــادالت  ــوول وارد مع ــی مس ــوان دولت عن
سیاســی و نظامــی شــود، وضعیــت بــه 
مانــد.  خواهــد  باقــی  شــکل  همیــن 
متأســفانه ســران دولــت وحــدت ملــی 
ــرده  ــأله را درک ک ــیِت مس ــر حساس کمت
می کننــد  فکــر  همچنــان  آن هــا  انــد. 
کــه در بازی هــای منطقه یــی، موقعیــِت 
برتــر را دارنــد و می تواننــد کــه از پــِس 
بیــرون  سیاســی  و  امنیتــی  مشــکالِت 
شــوند؛ در حالــی کــه ایــن خوش خیالــی و 

نمی توانــد بــوده  بیــش  توهمــی 
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ابوبکر مجاهد
میکانیزم عملی ساختن  ایجاد  اکنون در  تا  افغانستان  دولت 
موافقت نامۀ  امنیتی کابل- واشنگتن جدی عمل نکرده است.

برخی از آگاهان و نماینده گان مجلس با اشاره به این مطلب 
سفر  جان کری وزیر خارجه امریکا را به کابل مهم خوانده 
و گفته اند که دولت افغانستان باید در خصوص عملی شدن 

مواد موافقتنامۀ امنیتی با او گفت وگو کنند. 
جان کری وزیر امور خارجه امریکا دیروز )شنبه ۲1 حمل 

- 9 اپریل( وارد کابل شد.
وزیر خارجه امریکا در جریان این سفرش با رهبران دولت 

وحدت ملی دیدار خواهد کرد.
پروسۀ صلح افغانستان، امنیت منطقه و چگونگی عملی شدن 
محورهای  از  واشنگتن،  کابل-  میان  امنیتی  موافقت نامۀ  

گفت وگوی جان کری با مقام های افغانستانی خواهد بود.
به گفتۀ آگاهان، جان کری یک چهره تأثیرگذار در تشکیل 
مورد  در  می خواهد  اکنون  و  بوده  ملی  وحدت  دولت 
عملی شدن مواد موافقت نامه سیاسی دولت وحدت ملی با 

مقامات کشور گفت وگو کند.
پس از گذشت دوسال، هیچ یک از مواد موافقتنامۀ سیاسی 
است. اصالحات  نشده  ملی عملی  تشکیل دولت وحدت 
توزیع  اساسی،  قانون  جرگۀ  لویه  برگزاری  انتخاباتی، 
تذکره های برقی از مهمترین مواد موافقتنامه بود که دست 

ناخورده باقی مانده است. 
با روزنامۀ  آگاه مسایل سیاسی در مصاحبه  ناطقی،  محمد 
موافقت نامۀ  دو  امریکا  و  افغانستان  می گوید:  ماندگار 
استراتیژیک و امنیتی را امضاءء کرده اند؛ جان کری در این 
کابل  امنیتی  موافقت نامه  موارد عملی شدن  سفر می خواهد 

-واشنگتن را بررسی کند.
آقای ناطقی بابیان این که برخی مواد موافقت نامه  امضاء شده 
از  موارد  اما، عملی کردن  امریکا عملی شده، می گوید:  با 

طرف امریکایی ها به کندی پیش می رود.
به گفتۀ او، یکی از مقامات امریکا در افغانستان گفته بود که 
به شکل  نیروهای هوایی  تهدید می شوند،  افغانستان  مردم 

درست تجهیز نشده اند و برخی موارد دیگر در موافقت نامه 
 امنیتی استند که تا هنوز عملی نشده اند.

آقای ناطقی هم چنان، افزود: جان کری یک چهره تأثیر گذار 
در تشکیل دولت وحدت ملی بود. او می خواهد در مورد 
عملی شدن موافقت نامه سیاسی دولت وحدت، بن بست ها، 
اختالف  نظرها و مشکالت به وجود آمده در دولت وحدت 

ملی، از نزدیک با رهبران صحبت کند. 
غنی  آقای  میان  در  کرد:  تصریح  سیاسی  مسایل  آگاه  این 
موارد  برخی  عملی ساختن  در  نظر  تفاوت  عبداهلل  و 
موافقت نامۀ سیاسی مانند؛ اصالحات، مقرری ها و ... وجود 
دارد. هردو شخص باید توافق نامه سیاسی را عملی بکنند، 
در بحث مقرری های وزارتخانه ها، والیان و ... با همدیگر 

همکاری و اتحاد نظر داشته اند.
آقای ناطقی خاطر نشان کرد: مشکالتی که در حال حاضر 
تعدیل  انتخاباتی،  اصالحات  مانند  دولت،  تمام  دامن گیر 
قانون اساسی، برگزاری شورای بزرگ ملی)لوی جرگه( و 
به تمام دولت و  نمی شود،  نظرها  اختالف  مربوط  ... است 

مردم افغانستان ارتباط دارد.
هم چنان، محمد یونس فکور آگاه مسایل سیاسی می گوید: 
موافقت نامۀ امنیتی جز موافقت نامۀ استراتیژیک است که در 
امضاء رسید و  به  پیشین  زمان حامدکرزی رییس جمهور 
در آن مکانیزمی در نظر گرفته شده که در سال یک یا دو 
امریکا موارد عملی شده آن را  افغانستان و  مرتبه مقامات 

به بررسی گیرند.
و  سیاسی  دیده گاه های  نسبت  اما،  افزود:  فکور  آقای 
را   امنیتی  موافقت نامه  داشت؛  کرزی  آقای  که  شخصی یی 
امضاء  که  استراتیژیک  موافقت نامه  مکانیزم  نکرد،  امضاء 
شده بود، ایجاد نشد و هم چنان، دولت وحدت ملی مکانیزم 
نتوانسته  ایجاد کرده  امضاء کرد،  را که  امنیتی  موافقت نامه 

است.
به گفتۀ او، این اولین سفر جان کری به خاطر بررسی موارد 
در  است،  افغانستان  برای  امنیتی  موافقت نامه  شده  عملی 
داری خوب،  دولت  ایجاد  مورد  در  کری،  آقای  سفر  این 

مقابل   در  و  امنیتی  نیروی های  در صفوف  فساد  با  مبارزه 
و  تجهیز  بر  مبنی  امریکا  تعهدات  کردن  عملی  از  بررسی 
تمویل نیروهای امنیتی کشور با مقامات افغانستان گفت وگو 

خواهد کرد.
کابل-  میان  امنیتی  موافقت نامۀ  دیگر  مهم  ماده  گفت:  او 
واشنگتن، این است که هرگاه افغانستان مورد تجاوز قرار 
تصمیم  آن  از  دفاع  به  افغانستان  و  امریکا  طرف  بگیرد، 
راکت پراکنی های  قبال  در  امریکا  هنوز  تا  که  می گیرند 
پاکستان باالی والیات شرقی و جنوبی کشور که صورت 

گرفته؛ توجه نکرده، نیز به بررسی گرفته خواهد شد.
آقای فکور می افزاید: امریکایی ها برخی تعهدات موافقت نامه 
طیاره های  و  جنگی  طیاره های  اند،  کرده  عملی   را  امنیتی 
بدون سرنشین را در اختیار نیروهای امنیتی قرارداده، برخی 
مستقر  هلمند  والیت  به  دوباره  امریکا  جنگی  نیروهای 
شده اند و فرقه های نظامی کشور را با موتر های ضد گلوله 

)رزهِ( تجهیز کرده اند.
این آگاه مسایل سیاسی با بیان این ، عاملی اصلی که آقای 
امنیتی  موافقت نامۀ  سازی  عملی  مکانیزم  نتوانست  غنی 
می گوید:  بود،  قدرت  تقسیم  برسر  درگیری  کند،  ایجاد 
رهبران دولت وحدت ملی نتوانسته ا ند کمیسیون های را در 
سطح متوسط و عالی ایجاد کنند تا در مورد عملی کردن 
گو  گفت و  امریکایی  مقامات  با  امنیتی  موافقت نامه  متن 

دیدار داشته باشند.
موافقت نامه  این  به  مردم  تا  شد  باعث  کار  این  گفت:  او 
بی اعتماد شود و این موافقت نامه صدمه ببیند و مسوولیت 
عملی کردن موارد که در موافقت نامه  به امریکایی های بود، 

عملی نشد.
این آگاه مسایل سیاسی خاطر نشان کرد: سفر آقا کری برای 
افغانستان اهمیت سیاسی و نظامی دارد، موافقت نامۀ سیاسی 
برخی  تطبیق  ایجاد دولت وحدت ملی شد، در  باعث  که 
موارد آن میان غنی و عبداهلل اختالف وجود دارد، آقای کری 

در مورد با ایشان صحبت خواهد کرد. 
وزیر  کری  جان  سفر  این  در  کرد:  تصریح  فکور  آقای 

که  عبداهلل  و  غنی  آقای  اختالف نظرهای  امریکا  خارجه 
باعث کندی روند حکومت داری شده، راه حل برای شان 

پشنهاد خواهد کرد. 
او گفت: دولت وحدت ملی شورای عالی مبارزه با فساد را 
ایجاد کرد، برخی ادارات را با وزارتخانه ها مدغم ساخت، 
با این کار می خواهند، در نشست های وارسا و بروکسل پیام 

دهند که با فساد مبارزه می کنند.
مجلس  عضو  مجروح  فاروق  غالم  دیگر،  سویی  از 
و  امتیاز  مانند؛  کمک ها  برخی  این که  بابیان  نماینده گان 
معاش نیروهای امنیتی، تجهیز بخش استخباراتی و تجهیز 
نسبی نیروهای هوایی از طرف امریکایی ها صورت گرفته، 
کابل- میان  امنیتی  توافق نامه  متن  در  آنچه  اما،  می گوید: 

و  نشده  عمل  به  آن  جانبه  همه  به شکل  است،  واشنگتن 
تصویر  به  را  خود  مشکالت  نتوانسته  افغانستان  حکومت 
بکشد و یا امریکایی ها نخواسته اند که این موارد را عملی 

بسازند.
آقای مجروح افزود: موارد  عمده متن توافق نامه با دولت 
امریکا مبنی بر تجهیز و تمویل نیروهای دفاعی افغانستان 
و دفاع از سرحدات افغانستان در مقابل دشمن تا هنوز از 

طرف امریکایی ها عملی نشده است.
دولت  اگر  افغانستان  به  جان کری  آمدن  با  او،  گفتۀ  به 
وحدت ملی بتواند، دولت امریکا را متقاعد بسازد به آنچه 
نیاز دولت افغانستان است توجه شود، این سفر بسیار مفید 

خواهد بود. 
آقای مجروح خاطر نشان کرد: یکی از ضعف های حکومت 
و  ببرد  سود  امنیتی  موافقت نامه  از  نتوانست  که  افغانستان 
نتوانست امریکا را وادار به عملی کردن تعهدات موافقت نامه 

امنیتی بسازد، بی برنامه گی دولت افغانستان بود.
در  ملی  وحدت  دولت  که  تعهداتی  هم چنان،  گفت:  او 
برابر امریکا داشت؛ مانند توزیع شناس نامه برقی، حکومت 
داری خوب، مبارزه با فساد، تعدیل قانون اساسی، برگزاری 

شورای بزرگ ملی )لوی جرگه( و ... نتوانست عمل کند.
به گفتۀ این عضو مجلس، امریکا یی ها تأثیر مستقیم باالی 
دولت وحدت ملی دارند و به وجود آورنده این نظام اند، 
می تواند  اند،  جهانی  درجامعه  افغانستان  حامی  بزرگترین 

حرف شان موثر واقع شود.
بین  در  که  اختالفات  متسفأنه  کرد:  تصریح  مجروح  آقای 
دولت  این  تشکیل  از  پس  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
به وجود آمد، نتوانستند به وظایف که برای شان سپرده شده 

بود جامه عمل بپوشانند.
او گفت: احتمال دارد که با آمدن جان کری رهبران دولت 
پایان  نقطه  دارند،  که  اختالف نظرهای  روی  ملی  وحدت 

بگزارند تا به این دولت سر و سامان دهند.
این درحالی است که نیروهای امریکایی در افغانستان قرار 
از شمار کنونی 9800 تن در شروع سال ۲017  است که 
نیکلسون،  جان  جنرال  یابد.  کاهش  تن   5500 به  میالدی 
افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  جدید  فرمانده 
پیش از این که توصیه های خود را به واشنگتن ارایه کند، 

می خواهد وضعیت امنیتی را بررسی نماید.

ناجیه نوری
دست کم ۲4 هزار باشندۀ والیت کندز به دلیل ناامنی های 

اخیر در این والیت، آواره شده اند.
شماری از نماینده گان مردم کندز در مجلس نماینده گان 
و شورای والیتی این والیت با ابراز این مطلب می گویند: 
از ماه حمل تا اکنون عملیاتی تحت عنوان شفق به منظور 
نابودسازی طابان در کندز جریان دارد، اما به دلیل کندی 

این عملیات، طالبان هر روز قوی تر می شوند.
آنان با انتقاد از حکومت می گویند: این عملیات یک روز 
بهانه های دیگر،  به  بهانه خرابی هوا و روز دیگر هم  به 
متوقف می شود و طالبان همه روزه به راحتی داخل شهر 

آمده و برای برنامه های شان طرح ریزی می کنند.
مصاحبه  در  کندز  والیتی  شورای  معاون  ولی  امرالدین 
را  والیت  این  در  امنیتی  وضعیت  ماندگار،  روزنامۀ  با 
وخیم عنوان کرده می گوید: حکومت هیچ اراده یی برای 

نابودسازی هراس افگنانه در کندز ندارد.
به گفته او: طالبان ماننده گذشته در ولسوالی امام صاحب 
حضور دارند و مردم این ولسوالی خانه های شان را ترک 
کردند که شاید حکومت حمله کند، اما حکومت محلی و 
مرکزی هیچ اراده یی برای پاک سازی این ولسوالی ندارند.
معاون شورای والیتی کندز با انتفاد از حکومت گفت: هر 
روز طالبان تا دروازه های کندز می آیند و برای برنامه های 
شان طرح ریزی می کنند؛ اما والی ساکت و حکومت هم 

در برابر این تهدیدات بی تفاوت است.
داشتن  وجود  با  حکومت  که  است  باور  این  به  ولی 
دشمن  به  برای حمله  اراده یی  کافی  نیروی  و  تجهیزات 

ندارد و به بهانه های مختلف مردم را سرگرم می کند.
وی تاکید کرد، یک روز بهانه می کنند که هوا بارانی است، 
روز دیگر که هوا آفتابی شد، می گویند، زمان مناسب برای 

حمله نیست.

از  را  کندز  ولسوالی  هیچ  حکومت  گفت:  همچنان  او 
وجود مخالفین تصفیه نکرده و طالبان هر زمانی که دل شان 
بخواهد به سرک ها آمده، در شهر گشت و گذار می کنند و 

به راحتی برای حمالت شان پالن طرح می کنند.
در  کندز  مردم  نماینده  عزیز  فاطمه  داکتر  حال،  این  با 
منطقه  از حکومت می گوید: در چندین  انتفاد  با  مجلس 

نزدیک مرکز والیت جنگ جریان دارد و حدود ۲4 هزار 
ساکنان این مناطق آواره هستند، اما از تصفیه این مناطق 

خبری نیست.
او حکومت مرکزی را به سهل انگاری متهم کرده گفت: 
مردم  از  بود؛  کرده  سفر  کندز  به  زمانی که  رییس جمهور 
سه هفته برای تصفیه کندز مهلت خواسته بود، اما اکنون 

با گذشت سه ماه مردم همچنان به دلیل ناامنی آواره اند.
بانو عزیز گفت: حکومت عملیاتی را تحت عنوان شفق 
در آغاز ماه حمل برای نابودسازی مخالفان طرح کرده بود 

که بسیار به کندی پیش می رود.
این نماینده مردم کندز، دلیل کندی عملیات شفق را نبود 
اراده حکومت برای نابودسازی طالبان دانسته تاکید کرد: 
از پنج حمل تاکنون نیروهای امنیتی حتا نتوانستند مناطق 

نزدیک شهر را از وجود مخالفین پاک سازی کنند.
بهانه جویی  را  عملیات  کندی  دلیل  مجلس  نماینده  این 
حکومت تلقی کرده گفت: چند روز پیش به بهانه این که 
اکنون که  اما  بارانی است، عملیات را آغاز نکردند،  هوا 

هوا آفتابی شده، بازهم از عملیات خبری نیست.
منظور  به  که  شفق  عملیات  می گوید:  دفاع  وزارت  اما  
پاک سازی کندز از وجود مخالفین جریان دارد، در چند 
روز گذشته به دلیل خرابی هوا ، عملیات هوایی به خوبی 

صورت نمی گرفت.
می گوید:  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی  دولت  وزیری 
عملیات شفق به منظور پاک سازی کندز از وجود مخالفین 
راه اندازی شده و تا تصفیه کامل کندز ادامه خواهد داشت.

بسیار  عملیات  کندز  در  گذشته  روز  ما  گفت:  وزیری 
خوب داشتیم و شش نفر از مخالفین کشته و هشت نفر 
کامل  تصفیه  تا  ما  عملیات  بنابراین  شدند،  زخمی  شان 

کندز جریان خواهد داشت.
این در حالی است که بار دیگر وضعیت امنیتی در والیت 
مهم در شمال شرق  بسیار  از والیت های  کندز که یکی 
که  می شود  گفته  و  شده  گزارش  وخیم  است،  کشور 
تصرف  تحت  والیت  این  ولسوالی های  از  بخش هایی 
این  از ولسوالی های  دارد و ساکنان شماری  قرار  طالبان 

والیت به دلیل ناامنی خانه های شان را ترک کرده اند.
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24 هزار تن از کندز آواره شده اند
»هیچ ولسوالی کندز تصفیه نشده است«

آگاهان در پیوند به سفر کری به کابل:

کری بر عملی شدن مواد موافقت نامة سیاسی پا می فشارد
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مهدی صمدی                                   

یکی  تنها  جنس،  یک  از  افراد  ازدواج  آزادی 
این  در  خانواده  اهمیت  رفتن  بین  از  نتایج  از 
دادن  ارزش  و  هرزه گرایی  کشورهاست. 
انحطاط  این  بر  دیگری  دلیِل  نیز  فعل  این  به 
رسیده  جایی  به  غرب  در  وضعیت  است. 
که  مذکری  انسان های  و  فاحشه ها  که  است 
به  می یابند،  حضور  مستهجن  فیلم های  در 
عنوان هنرپیشه و هنرمند شناخته می شوند. در 
بلژیک طبق مصوبات قانون، فواحش نسبت به 
و حتا  اعتراض  خواست های صنفِی خود حق 
پرداختن  شرایط  این  در  دارند.  نیز  راهپیمایی 
اعالمیۀ اصول اجالس سران در ژنیو به مسالۀ 
خانواده، می تواند قدم مثبِت بزرگی باشد. یک 
و  حمایت  عنوان  با  اعالمیه  این  از  پاراگراف 
حفاظت از ارزش های خانواده، به این موضوع 

پرداخته است.

حق اطالع به عنوان یک پایه از حقوق بشری 
در سال 1949 برای اولین بار در دو ایالت آلمان 
حق اطالع به عنوان یک قانون درآمد. پروفیسور 
ارتباطات معتقد است  استادان علوم  از  کلوس 
در کنار آزادی عقیده و بیان و آزادی مطبوعات، 
اندک اندک مفهوم جدید دیگر و یک حق بالقوه 
به عنوان حق همه گانی برای آگاهی از رویدادها 
مفهوم  این  آمد.  پدید  اطالع،  حق  همان  یا 
سنتی  آزادی های  دیگر  که  است  آن  نشان گر 
نبوده اند.  کافی  دارند،  وجود  زمینه  این  در  که 
مورد  واقعیت هم اینک  عنوان یک  به  این حق 
تأکید جامعۀ بشری است. فرانسیس بال، دیگر 
می گوید:  آن  معرفی  در  ارتباطات  علوم  استاد 
حق اطالع به معنی ضرورت برخورداری همۀ 
شهروندان از امکان دست رسی به تمام اخبار و 
رویدادها  خود  دربارۀ  چه  جاری  گزارش های 
و چه در مورد بیان و تشریح نظرات و عقاید 
مربوط به آن ها می باشد. البته مشروط به آن که 
رویدادها و بازتاب های آن به شیوۀ قابل درک 
برای هر فرد ارایه شود وگرنه، آزادی به امتیازی 
شرط  این  شد.  خواهد  تبدیل  نفر  چند  برای 

کاماًل عقالنی به نظر می رسد.
نقشی  می تواند  مثال  یک  ارایۀ  منظور  بدین 
در  که  ماه  کرۀ  معاهدۀ  باشد.  داشته  روشن گر 
بین چند کشور دارای فناوری مربوط به امضا 

رسیده است، یک سیستم بین المللی است. در 
افغانستان  کشور  این که  از  کسی  معاهده  این 
همه  زیرا  نیست،  ناراحت  ندارد  عضویت 
فناوری های  دارای  کسی  وقتی  پذیرفته اند 
مربوط نیست، از حقوق و مزیت ها و در عین 
حال تکالیف موجود برکنار خواهد ماند. شرط 
یاد شده نیز بر همین مبناست. مثاًل یک قاعدۀ 
مطرح  آن   PH.D مقطع  سطح  در  که  فیزیک 
مردم  اطالع  به  باید  این حق  بر طبق  می شود، 
برسد، ولی کارشناسان رشتۀ ادبیات در این باره 
از هیچ حقی برخوردار نیستند، زیرا این حق با 
آن که وجود دارد، مختص افرادی است که در 

این سطح قرار دارند.

حق ارتباط
بین المللی،  قانون گذاری  مرجع  هیچ  کنون  تا 
بر وجود حق ارتباط به عنوان یک حق بشری 
دارسی  ژان  اولین بار  برای  است.  نکرده  تأکید 
مورد  را  مسأله  این   1969 سال  در  فرانسوی 
توجه قرار داد. پیروزی های بشر علی الخصوص 
در زمینۀ چیره شدن بر زمان و فضا باعث شد 
تا توقعات بشر نیز باالتر رود. دیگر بشری که 
رسمیت  به  او  اطالِع  حق  اگر  تا  بود  راضی 
تا قبل  آرام بگیرد، حاضر نیست  شناخته شود 
دیگران  به  خود  عقاید  رساندن  و  گفتن  از 
زمانی  و   1930 سال های  در  البته  بکشد.  کنار 
برشت  برتولت  نیز  بود  شده  متولد  رادیو  که 
از  پس  بود.  کرده  پیش بینی  را  این حق  ایجاد 
آن  بر  جدی  توجه  کسی  دارسی  اظهارنظرات 
نکرد، ولی دارسی ده سال بعد دوباره این حق 
را به عنوان یکی از اجزای حقوق بشر جدید 
مطرح نمود. از نظر وی، حراست از هویت های 
ملی و فولکلور نیز در این حق مستتر است. وی 
عبارت  به  یا  رسانه یی  تفکر  طرز  است  معتقد 
دیگر یک سوم بودن پیام ها را مشکل پیش روی 
حق ارتباط می دانست و معتقد بود حق ارتباط 
با ایجاد تفکر ارتباطی می تواند به اسطوره زدایی 
هر  آن  طی  که  مشکلی  بپردازد؛  رسانه ها  از 
آن چه رسانه  می گوید، وحی منزل و هر کس که 
وارد آن می شود، به عنوان فرشتۀ آسمانی تلقی 
می گردد. تصور این که هنرپیشه یی بی سواد تنها 

به خاطر چهرۀ زمان خود به عنوان 
بسیاری  برای  می گردد،  تلقی  اسطوره  یک 

ولی  است،  آزاردهنده 
امکان  و  ارتباط  حق 
مساوی دسترسی و ارایۀ 
دو سو  هر  از  اطالعات 
معضل  این  به  می تواند 

بزرگ نیز پایان دهد.
حق  نظریۀ  واضعان 
نیستند  درصدد  ارتباط 
حق،  این  آوردن  با  تا 
فسخ  را  پیشین  حقوق 
نمایند، بلکه منظور آن ها 
بیشتر  آزادی های  ایجاد 
برای بشریت است، زیرا 
این حق و حقوق ماقبل 
مانعه الجمع نیستند که با 
آمدن یکی، مابقی از بین 
بروند. حق ارتباط از دو 
دیدگاه قابل توجه است. 
حق  اول،  دیدگاه  در 
تعهد  عنوان  به  ارتباط 

دولت برای انتقال اطالعات به تمام کسانی که 
دوم  دیدگاه  ولی  می باشد،  آن هستند  خواستار 
در  که  است  معتقد  بستان کاری  یک  ایجاد  بر 
وادار می کنند  را  آن شهروندان قدرت عمومی 
اندیشه را  که شرایط الزم برای تسهیل جریان 

فراهم سازد.
چندان  نظرات  ارتباط،  حق  آیندۀ  دربارۀ 
بال  فرانسیس  ندارند.  وجود  امیدوارکننده یی 
نخواهد  ثمر  به  حق  این  تنها  نه  است  معتقد 
نشست، بلکه تأثیرات عدم پذیرش آن، بر حق 
اطالع نیز اثر منفی خواهد داشت. او باور دارد 
هم اینک  که  کثرت گرایی  از  حمایت  لزوم  که 
قرار  تأکید  مورد  سیاسی  قدرت های  توسط 
می گیرد، برای نابودی آزادی مطبوعات طراحی 
از هویت  لزوم حمایت  شده است. وی بحث 
فرهنگی را نیز تله یی برای از بین بردِن آزادی 

انتخاِب خواننده گان تلقی می کند.
در عین حال برخی همانند سزهاملینک هنوز به 
بسته اند. وی در  امید  این حق  ایجاد و اجرای 
سخن رانی خود در WSIS پیشنهاد کرد نام آن 
از جامعۀ اطالعاتی به جامعۀ ارتباطی تغییر کند. 
اعالمیۀ جهانی  او، تصویب یک  پیشنهاد دیگر 
حق ارتباط بود. البته هاملینک نیز معترف است 
که در حال حاضر حق ارتباط هنوز در حقوق 

بشری مورد تصریح قرار نگرفته است.

حق توسعه
بر  همواره  توسعه  حال  در  کشورهای  تالش 
القای تفکر توسعه بر تحوالت حقوقی مختلف 
از جمله موضوعات مربوط به حقوق بشر است. 
بیانیۀ هزاره که در سال ۲000 میالدی تصویب 
کشورها  این  توسعۀ  8گانۀ  عناصر  بر  شده، 
تمام  تالش اند  در  کشورها  این  و  داشته  تأکید 
فعالیت های کنونِی خود را به نحوی به این بیانیه 
مرتبط سازند. در اعالمیۀ اصول اجالس جامعۀ 
به  مربوط  مباحث  سمت وسوی  نیز  اطالعاتی 
حقوق بشر، بیشتر حالتی توسعه یی داشته است، 
دربارۀ  اعالمیه  از  پاراگراف  یک  حتا  چنان که 
ضرورت عدم تبعیض در برخورداری کشورها 

از اطالعات مورد تأکید قرار گرفته است.
هم چنین کشورها پس از تالش فراوان توانستند 
مهیا  لزوم  نهایی،  پارگراف های  در  درست 
نمودِن امکانات در نقاط دوردست و روستایی 
را به تصویب برسانند. در یک پاراگراف دیگر 
نیز از جامعۀ بین المللی خواسته شده است تا به 

انتقال فن آوری به این نقاط کمک کند.
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بخش نخسـت

بشناسید بهتر  را  مردان  است  بهتر 

)ویژۀ دختران دِم بخت(

بخش سـوم  و پایانی

شـناخت روحیـۀ مـردان نـه تنها مشـکالت زوجین را کـم می کنـد، بلکه باعث 
برقـرارِی رابطـۀ بهتـر بیـن آن هـا می شـود. روان شناسـانی که نقش جنسـیت را 
در برقـراری ارتبـاط مطالعـه می کننـد، این 1۲ نکتـه را در مورد شـناخت مردان 

می دانند. بااهمیـت 
۱. مردان در مورد احساس شان صحبت می کنند اما...

مـردان ترجیـح می دهنـد در مـورد احساسات شـان غیرمسـتقیم صحبـت کننـد. 
پـس از نامزدتـان بخواهیـد برنامـه اش را بـرای تعطیـالت آخـر هفتـه بگوید یا 
این کـه فکـر و تصـورِ خـود را در مورد شـما و اولین بـاری که شـما را مالقات 
کرده اسـت، بیان کند. پاسـِخ او روشـن می کند احساسـش چیسـت و این گونه 

خـود را بـه شـما نزدیک تـر می بیند.
۲. مردان با کارهای شان دوست داشتن را بیان می کنند.

بیشـتر مـردان ترجیـح می دهند احساسـات و حس دوسـت داشـتن را بـا انجام 
برخـی کارهـا بیـان کنند؛ مثاًل وقتی وسـایل خـراِب خانه را تعمیر یـا حویلی را 
پـاک می کننـد، یا سـطل زبالـه را بیرون می برند، دوسـت داشـتِن خود را نشـان 
می دهنـد. حتـا خریـد کردن بـرای خانه و زیباسـازی محیـِط آن نیـز بیانگر این 

اسـت که شـما را دوست دارد.
۳. مردان ازدواج را جدی می گیرند.

مـردان معمـوالً از ابـراز سـریع نظـِر خود واهمـه دارند. شـواهد نشـان می دهد 
آن هـا ازدواج را بیشـتر جـدی می گیرنـد، ولی ممکن اسـت مـدت طوالنی تری 
طـول بکشـد تـا احسـاس خـود را بیـان کننـد؛ زیـرا می خواهند مطمین شـوند 
کاری کـه انجـام می دهنـد، درسـت اسـت. نتایـج یـک بررسـی روی مـردان 
متأهـل نشـان داد وقتـی مـردی بـا اطمینان کامـل تصمیـم بـه ازدواج می گیرد، 
همـۀ جوانـب را بررسـی کـرده و بیشـتر معیارهـا را مطابـق میل خـود می بیند. 
90 درصـد مـردان می گوینـد اگـر قـرار باشـد دوبـاره ازدواج کننـد، بـا همیـن 

همسـر فعلی شـان ازدواج خواهنـد کـرد.
۴. او یک شنوندۀ واقعی است.

بـا  معمـوالً  می دهنـد،  را گـوش  دیگـران  وقتـی حرف هـای  بیشـتر خانم هـا 
حـرکات اشـاره و بـدن و گفتـن کلماتـی مثـل بلـه یـا نـه یـا می دانم، بـه آن ها 
نشـان می دهنـد کـه بـه حرف های شـان گـوش می دهند. این اشـاره ها، بخشـی 
از نظـر و درِک بانـوان را بـه فـردی کـه در حال صحبت اسـت، منتقـل می کند؛ 
امـا ایـن در مـورد مـردان صـدق نمی کنـد. وقتـی کـه بـا نامـزد خـود صحبت 
می کنیـد و چیـزی نمی گویـد یـا حرکتـی از او نمی بینیـد، بـه معنـی آن نیسـت 
کـه گـوش نمی دهـد، بلکـه ترجیـح می دهـد سـاکت باشـد و در مـورد آن چـه 

شـما می گوییـد، فکـر کند.
۵. مردان بیشتر عمل می کنند.

مـردان روابط شـان را بـا عمل تقویـت می کنند، نه احسـاس. بسـیاری از مردان، 
نامزدشـان سـعی  پیـاده روی همـراه  و  ماننـد ورزش  فعالیت هایـی  انجـام  بـا 

می کننـد بـه او نزدیک تـر شـوند.
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رسول آبادیان
بسـیاری از مـا بـه محض شـنیدن رویکردی تـازه از ادبیات 
بـه نـام ادبیـات مهاجرت، حالتـی دفاعی به خـود می گیریم، 
یعنـی این کـه گمـان می کنیـم ایـن گونـۀ ادبـی بـه شـکلی 
صددرصـد ریشـه در مناسـبات سیاسـی دارد؛ در حالـی که 
اغلـب نویسـنده گان مهاجـر نـه تنهـا ذهنیت هـای سیاسـی 
را بـا خـود یـدک نمی کشـند، بلکـه همـواره در پـی یافتـِن 
روزنه یـی برای سـر کشـیدن به فرهنگ و مناسـبات کشـورِ 

هسـتند. خود 
ادبیـات مهاجـرت امـروزه دیگـر مختـص بـه کشـورهای 
خاصـی نیسـت و نویسـنده گانی از اقصـا نقـاط جهـان کـه 
به اشـکال گوناگـون از دیار خـود دور افتاده اند، شـامل این 
گونـه رویکـرد تـازه در ادبیـات می شـوند، نویسـنده گانی 
کـه آثارشـان امـروزه بـه زبان هـای مختلـف ترجمـه شـده 
ادبیـات  چارچـوب  دارد.  قـرار  همـه گان  دسـترس  در  و 
مهاجـرت بیـش از هر مـورد دیگر به مناسـبات فرهنگ های 
گوناگـون ارتبـاط دارد و همیـن ناهمگونی هـای فرهنگی و 
دلهره هـای زیسـتن در دیـاری غریـب، بدنـۀ اصلـی آن را 
تشـکیل می دهـد. نویسـنده در ایـن گونـه نوشـتن، همواره 
بـه نوسـتالژی نظـر دارد و سـعی می کنـد از این راه سـفری 

خیالـی بـه گذشـته ها و خاطـرات داشـته باشـد.
نـوع برخـورد بـه نگـرش تازه یی بـه نـام ادبیـات مهاجرت 
در کشـورهای مختلـف باعـث نوعـی پیونـد دوبـاره بیـن 
افـراد دورافتـاده از اصـل خویـش شـده، بـه ایـن معنـا کـه 
نویسـنده گان در سراسـر جهـان بـه گونه یـی بازگـو کننـدۀ 
ذهنیـات افـراد غریب و وابسـته به فرهنگی خاص هسـتند. 
نویسـندۀ ادبیـات مهاجـرت بـه گونه یـی مانـع از گسسـت 
هـر چـه بیشـتر فرهنگـی می شـود تـا جایـی کـه آثـار ایـن 
دسـته از نویسـنده گان در کشـورهای اصلـی خودشـان هـم 
خواننده گانـی پـر و پا قرص دارد. می توان نوشـتۀ نویسـندۀ 
مهاجـر را پـژواک رنج هـای جمعـی دانسـت، یعنـی این که 
او بـا گـذر از دنیـای شـخصی خود بـه مرزهایی انسـانی تر 
بـا دیـدی گسـترده تر می رسـد کـه متعلـق بـه جغرافیایـی 
خـاص بـا ابعـاد فرهنگی خاص اسـت؛ نکته یـی که حدیث 
نفـس همـۀ انسـان های مانـده در غربت اسـت. تـا آن جا که 
می دانـم، از دیـد بسـیاری از مـا، همـۀ نویسـنده گان مهاجر 
در کشـورهای دیگر دارای نگرش های سیاسـی هسـتند؛ در 
حالـی کـه اگر اهل مطالعۀ جـدی ادبیات باشـیم، درخواهیم 
یافـت کـه نویسـنده گانی بـا ایـن نگرش از شـمار انگشـتان 
هسـتند  نویسـنده گانی  مابقـی  و  نمی رونـد  فراتـر  دسـت 

کـه نـه تنهـا فرهنـگ و مناسـبات کشـورِ خـود را فراموش 
نکرده انـد، بلکـه همـواره مبلـغ بی ادعـای آن هـم هسـتند.

کـه  هسـتیم  کارهایـی  شـاهد  کتـاب  بـازار  در  امـروزه 
توسـط نویسـنده گان سـاکن در کشـورهای دیگـر نوشـته 
شـده اند، کارهایـی کـه گرچـه نمی تـوان بـه لحـاظ رعایت 
اسـتندردهای رایـج در داستان نویسـی بـه آن ها توجـه کرد، 
امـا در کنـدوکاو ذهنیت هـا و دغدغه ها در غربـت، کارهایی 
قابـل اعتنـا هسـتند. اسـتقبال از بسـیاری کتاب هایـی کـه 
نویسنده گان شـان در غربـت پدیـد آورده انـد، نشـان می دهد 
زنده گـی  نقـاط جهـان  دیگـر  در  کـه  آدم هایـی  بیـن  کـه 
لحـاظ  بـه  هسـتند،  وطـن  مقیـم  کـه  کسـانی  و  می کننـد 
فرهنگـی تفاوتـی وجـود نـدارد؛ بلکه این کشـش دوسـویه 
همـواره باعـث نوعـی همدلی بیشـتر می  گـردد کـه در نوع 
خـود فرهنگ سـاز و جریان سـاز اسـت. از سـویی دیگـر در 
هیـچ کـدام از کارهایـی کـه توسـط نویسـنده گان در غربت 
نوشـته شـده اند، هرگـز بـه مسـأله یی بـه نـام پشـت کـردن 
بـه مناسـبات کشـورِ خـود و ذوب شـدن در فرهنگی دیگر 
را شـاهد نیسـتیم و همیـن درگیری هـای حسـی عاطفی در 
مواجهـه بـا فرهنگی دیگـر، هسـتۀ اصلی ادبیـات مهاجرت 

را شـکل می دهـد.

هـدف اصلـی ادبیـات مهاجـرت حفـظ فرهنـگ در مقابـل 
فرهنگـی دیگـر اسـت و همیـن کشـمکش و نگرانی هـای 
بـزرگ و کوچـک، پدیدآیـی این گونـۀ ادبی را باعث شـده 
اسـت. نویسـنده در ادبیات مهاجرت بیش از هر مورد دیگر 
نگـران غلبـۀ فرهنگـی دیگر بـر فرهنگ خود اسـت و دفاع 
جانانـۀ او در ایـن رهگـذر از فرهنـگ خـود به شـدت قابل 
سـتایش اسـت. در مواجهـه بـا کتاب هایـی که بـه گونه های 
می گنجنـد،  مهاجـرت  ادبیـات  چارچـوب  در  مختلـف 
درخواهیـم یافـت کـه تمـام نویسـنده گان از سراسـر جهان 
ایـن دغدغـۀ فرهنگـی و احسـاس مسـوولیت در حفـظ آن 
را وظیفـۀ خـود می داننـد، بـه گونه یـی کـه نویسـنده گان در 
دیـاری دیگـر در زادگاه خـود بـه عنـوان سـفیران بی ادعای 

فرهنگـی مطرح هسـتند.
نبـردی که نویسـنده در نـوع ادبیات مهاجرت همـواره با آن 
مواجـه اسـت، نگرانـی از این واقعیت تلخ اسـت که انسـان 
مهاجـر بـه هـر دلیلـی چه گونـه بایـد از حیثیـت فرهنگـِی 
مربـوط  داسـتان های  در  شـخصیت ها  کنـد.  دفـاع  خـود 
بـه ادبیـات مهاجـرت، معمـوالً شـخصیت هایی سـرخورده 
از وضعیـِت حـال هسـتند و حتـا بی محتواتریـِن آن هـا بـه 
لحـاظ فرهنگـی، بازهـم ریشـه های خـود را در جایی دیگر 
جسـت وجو می کنـد. در روند داسـتان های این گونـۀ ادبی، 
هیـچ گاه بـه شـخصیت هایی برنمی خوریـم کـه از وضعیـت 
حتـا مسـاعد خـود ابـراز رضایت کنـد، بلکه همواره چشـم 
بـه روزنه یـی دارد کـه او را به یـاد گذشـته های فرهنگی اش 
بیانـدازد. تکیـه عمـدۀ نویسـنده گان ادبیـات مهاجـرت بـه 
موضـوع رعایـت چارچوب هـای فرهنگـی، نشـان می دهـد 
کـه سیاسـت نقش بسـیار کـم رنگـی در این رهگـذر دارد، 
یعنـی این کـه نگـرش سیاسـی در اقصـا نقـاط جهـان بـا 
کمـی تفـاوت یـک هـدف را دنبـال می کنـد که زیـاد هم به 
مرزهـای انسـانی مرتبـط نیسـت، و نگرانـی از دسـت رفتن 
فرهنگـی خـاص در مقابـل فرهنگ هـای دیگـر، دغدغه یـی 
شـریف اسـت کـه هیـچ گاه نمی توانـد از ناحیـۀ یـک فـرد 
از زاویه یـی دیگـر  نـگاه  لـزومِ  دنبـال شـود.  سیاسـت زده 
بـه نویسـنده گان مهاجـر، آن گونـه کـه در کشـورهای دیگر 
سـابقه دارد، نکته یی سـت کـه باید هرچه زودتـر زمزمه های 
آن را آغـاز کنیـم؛ زیـرا نویسـندۀ مقیـم در کشـوری دیگـر 
نه تنهـا می توانـد پلـی ارتباطـی بیـن دو فرهنگ باشـد، بلکه 
بـه عنـوان حافـِظ آن چه ریشـه در غـرور فرهنگی مـان دارد 
هـم قابـل توجـه اسـت. قبل از هـر چیز دیگـر باید بـه این 
نکتـه بیاندیشـیم کـه همـۀ نویسـنده گان در سراسـر جهـان 
بـه دالیـل سیاسـی مجبـور بـه تـرک وطـن نشـده اند، چون 
اگـر چنیـن باشـد، تکلیف معلـوم اسـت. اما نگرانـی عمده 
از این جـا ناشـی می شـود کـه مبـادا نویسـنده گان شـریفی 
کـه کارهای شـان در کشـور منتشـر می شـوند نیـز در آتـش 
دیگـران بسـوزند. می تـوان گفـت کـه موثرتریـن رگه هـای 
حفاظـت از حـوزۀ فرهنـگ پارسـی در البـه الی کارهـای 
نویسـنده گانی کـه در بیـرون از کشـور می نویسـند، یافـت 
می شـود و ایـن مسـأله همـان گونـه کـه گفتـه شـد، ریشـه 
در نبـرد ذهنـی و احسـاس مسـوولیت ذاتـی دارد کـه هـر 
هم میهـِن مـا در هـر کجـای جهـان بـا خـود همـراه دارد. 
بایـد امـروزه فاصلـۀ حسـی خـود را بـا  بـه هـر شـکل، 
نویسـنده گان مقیـم در کشـورهای دیگـر کـم کنیـم. زیرا در 
حالـت دفاعـی، خـود را از نوعـی ادبیـات رایـج در جهـاِن 
امـروز محـروم کرده ایـم و مانـع بالنده گـی هرچـه بیشـتر 

ادبیات مـان شـده ایم. فرهنـگ و 
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نویسنده؛
ارتباطی  پل 

در فرهنگ

)نگاهی به چند و چون ادبیات مهاجرت و لزوم نگاه تازه به آن(

مرتضي کاخي 
در  و  مي گویـد  شـعر  بیشـتر  نقاشـي هایش  در  سـهراب 
مي بینیـم  او  آثـارِ  در  مي کشـد.  نقاشـي  اغلـب  شـعرهایش 
کـه مرزهـاي میـان ایـن دو هنـر را بـه خوبـي و بـا آگاهـي 
درنوردیـده و توانسـته اسـت بـا نگاهـي نقاشـانه بـه شـعر 
توجـه کند و با نگاهي شـاعرانه به سـوي نقاشـي بـرود. این 

موضـوع مخاطـب را مسـحور و خیـره مي کنـد
از میـان تحلیل هایـي که از آثار سـهراب صـورت گرفته و در 
قالـب کتـاب منتشـر شـده  اند و من آن هـا را مطالعـه کرده ام، 
برخـي را نپسـندیده ام و نمي توانـم نامي از آن هـا ببرم. برخي 
دیگـر نیـز به نظر مـن بـا حب وبغض نوشـته شـده بودند که 

در رد یـا تأییـِد ایـن آثار نیز سـخني ندارم. 
سـهراب سـپهري شـاعري اسـت کـه بـا توجـه بـه تمامـي 
هنرهـا و محاسـن کاري اش در شـعر و نقاشـي، بـه جامعـۀ 
پارسـی زبانان بـه خوبـي معرفـي شـده اسـت. شـاید از ایـن 
منظـر او را بتوانیـم فـردي خوش  چانـس به حسـاب آوریم.

حرکت در مرز شعر و نقاشي
دلیـل این کـه سـپهري توجـه افـراد بسـیاري بـه ویژه نسـل 
جـوان را بـه خـود جلب کرده این اسـت که او هم در شـعر 
و هم در نقاشـي برجسـته اسـت. سـپهري در نزد نقاشـان به 
عنـوان نقاشـي بسـیار مـدرن، پیشـرفته، بـا ذوق و جاافتـاده 

شـناخته شـده است. 
در  و  مي گویـد  شـعر  بیشـتر  نقاشـي هایش  در  سـهراب 
مي بینیـم  او  آثـار  در  مي کشـد.  نقاشـي  اغلـب  شـعرهایش 
کـه مرزهـاي میـان ایـن دو هنـر را بـه خوبـي و بـا آگاهـي 
درنوردیـده و توانسـته اسـت بـا نگاهـي نقاشـانه بـه شـعر 
توجـه کند و با نگاهي شـاعرانه به سـوي نقاشـي بـرود. این 

موضـوع مخاطـب را مسـحور و خیـره مي کنـد.
آشتي با سهراب آسان است

سـهراب در بیـان شـعر و نقاشـي اش پیچیده گـي نـدارد و 
بسـیار سـاده و روان سـخن مي گویـد و نقاشـي مي کشـد. 

برخـي از آثار شـاعران کالسـیک یـا معاصـر پیچیده گي هایي 
دارنـد کـه بایـد توسـط مخاطـب کشـف شـوند. بـه عبارت 
دیگـر، گویـي بـا مخاطـب قهـر هسـتند و مدتـي زمـان نیاز 
اسـت تا آشـتي میـان شـاعر و مخاطب برقـرار شـود. اما در 
شـعر و نقاشـي هاي سـپهري بـا خوانـدن یـا دیدن آن هـا، به 

سـرعت ارتبـاط میـان مخاطـب و هنرمنـد شـکل مي گیرد.
بالغت و فصاحت زبان

زبـان سـاده در برقـراري ایـن آشـتي و ارتبـاط موثـر اسـت. 
منظـور مـن از زبـان سـاده، بالغت هنري سـپهري اسـت که 
سـبب مي شـود مقصـود او بـه عنـوان شـاعر یـا نقـاش، بـه 
سـرعت بـه مخاطـب منتقل شـود. ایـن فصاحـت و بالغت، 
هـم در تصاویـر و نقاشـي هاي سـهراب و هـم در کالمـش 

وجـود دارد. 
سـهراب در ایـن راه و رسـم یگانـه اسـت؛ در ایـن حـوزه 
شـاعرـ  نقـاش دیگـري نتوانسـته  اسـت مانند سـپهري پیش 
سـهراب  از  دیگـري  نقاشـان  یـا  شـاعر  شـاید  البتـه  رود. 
برجسـته تر باشـند، امـا در هـر دو حـوزه، سـپهري سـرآمد 
اسـت و شـعر و نقاشـي اش را بسـیار بـه یک دیگـر نزدیـک 

اسـت. کرده 
»حجم سبز«؛ اوج هنر شاعري سهراب

برجسـتۀ  آثـار  پـاي آب« جـزو  »حجـم سـبز« و »صـداي 
سـهراب هسـتند و اوج تـوان شـعرِي او را نشـان مي دهنـد. 
در ایـن آثـار، سـپهري قیاس هـا و معـادالت شـعري را به هم 
مي زنـد تـا به شـیوه یي جدید دسـت یابـد. امـا در این حوزه 
اگـر کمـي تنـدروي کنیم، از نـورم عادي زبـان و بیان خارج 

مي شـویم.
در ایـن صـورت بیان شـاعر، کاسـت طبقاتـِي کالم را درهم 
مي ریـزد. کلمـات نیز چون انسـان ها کاسـت طبقاتـي دارند. 
ضرورتـي نـدارد شـاعر همـواره در زبان عاطفي یـا گفتماني 
باقـي بمانـد و مي تواند تغییراتي را در ایـن دو ایجاد کند. اما 

افـراط در ایـن زمینه نیز براي شـاعر مشکل سـاز مي شـود.

اگـر شـاعر تنهـا در حـوزۀ زبـان گفتمـان حرکت کنـد، بیان 
او خشـک و بي احسـاس اسـت. بـر ایـن اسـاس مي توانـد 
تاحـدودي از ایـن زبـان خـارج شـود و عاطفـه را بـا آن 
بیامیـزد. امـا آن چه باعث مشـکل مي شـود، تنـدروي در این 

اسـت.  حوزه 
»ما هیچ، ما نگاه« و تندروي سهراب

سـهراب در دفتـر »مـا هیچ، ما نـگاه« دچار همـان زیاده روي 
شـده اسـت و در بیـان مکتـب فکري خـودش راه افـراط را 
پیـش مي گیـرد و کالمـش ماننـد نقاشـي بـه سـوي سـبک 

آبسـتره پیـش مـي رود. این گونـه بیان شـعري تاریخ مصرف 
دارد. 

شـاعران جـوان بایـد چنیـن مسـأله یي را مـد نظـر داشـته 
باشـند و بـه خـود ایـن اجـازه را ندهنـد کـه تا هـر کجا که 
خواسـتند، از مـرز گفتمـان یـا عاطفـه خـارج شـوند. گاهي 
ایـن افـراد بي آن که ذوق، سـلیقه و درک سـهراب را دریابند، 
تنهـا شـیوۀ تنـدروِي او در کتـاب »مـا هیچ ما نـگاه« را پیش 

مي گیرنـد.

نگاه
نقاشانة  
سهراب 

  درشعر

ACKU
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وزیر خارجه امریکا شام دیروز در یک کنفرانس خبری 
مشترک با ریس جمهور غنی گفت که حکومت وحدت 

ملی پنج ساله است.
این اظهارات پس از اظهار نظرهای شماری از مخالفان 
سیاسی حکومت صورت می گیرد که گفته اند مشروعیت 

حکومت وحدت ملی پنج ماه بعد پایان می یابد. 
به خاطر  از عبداهلل و غنی  کنفرانس  این  در  آقای کری 

همکاری در حکومت داری سپاس گذاری کرد.
به  آمریکا  های  کمک  از  غنی  جمهور  رییس  همچنان 

افغانستان سپاسگذاری کرد.
امریکا سومین  متحده  ایاالت  و  افغانستان  حال،  این  در 
همکاری های  موافقتنامه  تطبیق  مورد  در  نشست 
استراتژیک را برگزار کردند. در این نشست تطبیق ماده ها 
و محتوای این برنامه بررسی می شود که در سال ۲01۲ 

بین حکومت های افغانستان و امریکا امضا شد.
نشست حضور  این  در  امریکا  خارجه  وزیر  کری  جان 
داشت و در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه 
موافقتنامه سخن  این  تطبین  در  پیشرفت ها  از  افغانستان 
با  امریکا  همکاری های  کرد  تاکید  کری  آقای  گفت. 
افغانستان در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی ادامه 

خواهد یافت.
وزیر امور خارجه امریکا گفت: داعش تهدیدی برای همه 

است و همه باید در برابر آن مبارزه کنیم.
ما  نیروهای  از  تن  هزاران  گفت:  نشست  این  در  کری 
پناهگاه  به  افغانستان  که  نگذارند  تا  آمدند  افغانستان  به 

هراس افکنان مبدل شود.
وی گفت: داعش تهدیدی برای همه است و همه باید در 

برابر آن مبارزه کنیم.
وزیر امور خارجه افغانستان افزود: شهروندان افغانستان 
انتخاب کرده اند. روند مردم ساالری کار  را  مردم ساالری 
ساده نیست؛ ما اکنون در امریکا برای رشد آن کار می کنیم.

کری تاکید کرد: افغانستان خیلی پیشرفت کرده  و ما در 

این پیشرفت ها با شما همکار بودیم و خواهیم بود.
وی گفت: ما با شما هستیم و با شما همکاری می کنیم. 

برنامه های بزرگ داریم و موفق خواهیم شد.
وزیر امور خارجه امریکا اظهار داشت: امریکا به همکاری 

خود با افغانستان ادامه می دهد.
نیز  افغانستان  خارجه  وزیر  ربانی  همچنان، صالح الدین 
با قدردانی از کمک های واشنگتن به کابل، اعالم کرد که 
آماده گی  بروکسل  و  وارسا  نشست  های  برای  افغانستان 

کامل دارد.
وی گفت که افغانستان در 15 سال گذشته دستاوردهای 
نهادینه سازی  به  متعهد  همچنان  و  داشته  چشم گیری 
حقوق بشر، حاکمیت قانون و اصالحات انتخاباتی است.

وزیر خاجه افغانستان در مورد روند صلح افغانستان گفت 
هیچ  از  پایدار  صلح  راستای  در  افغانستان  حکومت  که 

تالشی دریغ نمی کند.
وی افزود که تالش ها در راستای صلح زمانی موثر خواهد 

بود که طالبان به میز مذاکره بنشینند.
ربانی از جامعه جهانی خواست تا برخی کشورهای منطقه 

را تشویق کند تا طالبان را به میز مذاکره بنشانند.
امریکا در زمان  امور خارجه  این سفر جان کری، وزیر 
دولت  که  چرا  گرفته  صورت  افغانستان  برای  دشواری 
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل به دلیل اختالفات درون دولتی، 
رکود اقتصادی و قدرت گرفتن طالبان، ضعیف شده است.

در  امریکایی  نیروهای  تعداد  است  قرار  حال  همین  در 
از  و  شود  نصف  میالدی   ۲017 سال  آغاز  تا  افغانستان 
9800 تن در حال حاضر به 5500 نیرو برسد و جنرال 
جان نیکسون، فرمانده جدید در افغانستان پیش از ارایه 
توصیه ها و پیشنهاداتش به واشنگتن در جون سال جاری 
میالدی، در حال حاضر مشغول بررسی شرایط امنیتی در 

افغانستان است.
عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی  اشرف  با  کری  جان  است  قرار 
رییس اجرایی دولت افغانستان دیدار کند. این دو تحت 

توافق نامه دولت وحدت ملی سال ۲014 میالدی تقسیم 
قدرت کردند.

توافق سیاسی که جان کری میانجی گر آن بود حاکی از 
آن است که توافق تقسیم قدرت این دو مقام در سپتمبر 
سال ۲016 میالدی پایان می یابد که بحران های سیاسی در 
کابل را تشدید کرده است. یکی از جنبش های اپوزیسیون 
افغانستان  سابق  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  به  نزدیک 
تالش می کند تا در این راه حرفی برای گفتن داشته باشد.

با این حال حکم قانونی که این توافق را تصویب می کند 
هیچ محدودیت زمانی الزام آوری را ایجاد نمی کند و این 
گذشته  مثل  ملی  دولت وحدت  که  دارد  احتمال وجود 
ریاست  ساله  پنج  دوره  باقی  برای  دیگر  شکلی  به  یا 

جمهوری اشرف غنی به کار خود ادامه دهد.
کری انتظار دارد در زمانی که در افغانستان است به این 
به  امیدوارند  امریکایی  مقامات  که  موضعی  برسد؛  نقطه 

فرونشاندن اصطکاک و مبارزات داخلی کمک کند.
یکی از مقامات ارشد امریکا که خواست ناشم فاش نشود 
نامه  توافق  یک  بیانگر  سیاسی  توافق  این  اگرچه  گفت: 
تعیین  را  انقضایی  تاریخی  این حکم  اما  است  ساله  دو 

نمی کند.
و  افغانستان  در  امریکا  ویژه  نماینده  اولسن،  ریچارد 
پاکستان گفت: جان کری می خواهد در این سفر به ادامه 
حمایت امریکا از دولت وحدت ملی اشاره کند در حال 
پنج ساله ریاست جمهوری  از دوره  ماه  تنها 18  حاضر 

غنی سپری شده است.
درباره  ناتو  است  قرار  میالدی  جاری  سال  جوالی  در 

میزان بودجه نیروهای امنیتی افغانستان اظهار نظر کند.
اندرو ویلدر، یکی از کارشناسان افغانستان در اندیشکده 
»موسسه امریکایی برای صلح« گفت: آخرین چیزی که ما 
الزم داریم یک بحران سیاسی بزرگ است که مشروعیت 
دولت وحدت ملی را در سپتمبر سال جاری میالدی زیر 

سوال ببرد.
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جان کری در کنفرانس خبری با رییس جمهور غنی: 

حکومت وحدت ملی پنج ساله است
امریکا به شهروندانش 
دربارۀ سفر به پاکستان 

هشدار داد

مجلس به نامزدان وزارت داخله و دادستانی کل رأی اعتماد داد
هارون مجیدی

نامزدان پیشنهادی حکومت برای دادستانی ُکل و وزارت 
امور داخله، رأی اعتماد نماینده گان مردم در مجلس را 

به دست آوردند.
کسب  با  داخله  امور  وزارت  نامزد  جاهد،  محمد  تاج 
با  نامزد دادستانی ُکل  تایید 190 و فرید حمیدی  رأی 
کسب ۲00 رأی تایید مورد اعتماد نماینده گان مجلس 

قرار گرفتند.
مجموع آرای استفاده شده در رأی گیری دیروز مجلس 
معرفی  پست  کسب  برای  نامزد  هر  و  بود  رأی   ۲۲6

شده اش به 114 رأی نیاز داشت.
دیروز  نماینده گان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالروف 
رأی گیری  یافتن  پایان  از  بعد  ۲1فروردین(  )شنبه، 
»نامزدان  گفت:  ُکل  دادستان  و  داخله  وزیر  نامزدان 
پیشنهادی دادستانی ُکل و وزارت داخله توانستند آرای 
الزم نماینده گان را کسب کنند؛ برای شان آرزوی موفقیت 
می کنیم و همچنین نماینده گان هم به خواست شان که 
پایان دادن به سرپرستی در این دو نهاد بود رسیدند و 

یک بخشی از حکومت را تکمیل کردیم.«
اما، پیش از گذاشتن صندوق رأی دهی، نامزدان دادستانی 
ُکل و وزارت امور داخله برنامه های کاری شان را جهت 

کسب رأی اعتماد نماینده گان، به مجلس ارایه کردند.
روان  سال  نیز  داخله  وزارت  نامزد  جاهد  تاج محمد 
پُر از چالش  امنیتی، به ویژه پولیس،  نیروهای  را برای 
امنیت  به  توجه  که  می دهم  »اطمینان  گفت:  و  خواند 
از مسوولیت ها و وظیفه  تروریسم  با  قاطعانه  مبارزۀ  و 

اصلی ام در وزارت داخله می باشد.«

آقای جاهد افزود: در برابر کسانی که از پذیرش صلح 
سر باز می زنند با تمام قدرت و توان مبارزه خواهد کرد.
او گفت: کارگیری از کدرهای مسلکی وزارت داخله، 
ارزیابی و ازدیاد تشکیل پولیس محلی و دادن امکانات 
بیشتر به آنان نیز در صدر برنامه هایم قرار خواهد گرفت.
تشکیل  افزایش  پولیس،  پرسونل  مجدد  ارزیابی  جاهد 
در  توجه  ضرورت،  بنیاد  بر  ناامن  مناطق  در  پولیس 
آموزش و پرورش و حقوق پولیس و ایجاد مصوونیت 
کاری در وزارت را از برنامه های دیگر خود عنوان کرد. 
تمام سرحدات کشور  به گفتۀ جاهد، در حال حاضر، 
در کنترل قوای سرحدی نیست و در این زمینه و تجهیز 

آنان برنامه منظم دارد. 
غیرقانونی  اخاذی  از  جلوگیری  زندان ها،  به  توجه  او 
تکمیل  و  غاصبان  با  مبارزه  شاهراه ها،  و  شهرها  در 
از  را  داخله  وزارت  در  زن  پولیس  پنج هزاری  تشکیل 

اولویت های دیگر خود خواند.
نخست  بخش  در  ُکل  دادستانی  نامزد  حمیدی  فرید 
نشست دیروزی مجلس نماینده گان گفت، در صورتی 
برای  با فساد  مبارزه  کنند؛  اعتماد  او  به  نماینده گان  که 
ادارۀ  باالی  مردم  رفتۀ  از دست  اعتماد  به دست آوردن 
اولیت  به عدالت جزو  مردم  ُکل و دسترسی  دادستانی 

کاری اش خواهد بود.
کنترل،  میکانیسم های  تقویت  افزود:  حمیدی  آقای 
بیرون  و  دادستانی  کاری  اجرآت  از  حمایت  نظارت، 
اولیت های  جزو  سیاسی  مداخالت  از  اداره  این  کردن 

دیگر کاری اش می باشد.
تأکید  و  انسان خواند  را حق هر  آزادی  آقای حمیدی 

ورزید که پس از تکیه بر چوکی دادستانی ُکل، به زندانی 
و توقیف های غیرقانونی در کشور پایان می دهد.

حکومت وحدت ملی در پنجم حوت سال گذشته، پس 
از استفعای نورالحق علومی دگرجنرال تاج محمد جاهد 
را سرپرست وزارت داخله و بعد از آن فرید حمیدی را 

به عنوان سرپرست دادستانی ُکل معرفی کرد.
امور  در  پیشینۀکار  سال   ۲۲ با  جاهد،  تاج محمد  دگر 
اردوی  قول  فرمانده  عنوان  به  این  از  پیش  تا  نظامی، 
۲07 ظفر در هرات کار کرده و دارای سند کارشناسی از 

دانشگاه نظامی می باشد.
محمد فرید حمیدی، با 15 سال پیشینۀ کار در بخش های 
حقوقی و قضایی، دارای مدرک کارشناسی علوم جنایی 
سیاسی  علوم  و  حقوق  کارشناسی  پولیس،  اکادمی  از 
از دانشگاه کابل و همچنان کارشناسی ارشد در بخش 
حقوق جزا از دانشگاه آزاد اسالمی و کارشناسی ارشد 
در رشتۀ ادارۀ عامه از دانشگاه هاروارد امریکا می باشد.

هم چنان، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان 
از حکومت خواست که هر چه زودتر نامزدان وزارت 
دفاع ملی، امنیت ملی و ریاست هالل احمر را به مجلس 
نقطه  حکومت  در  سرپرستی  مسألۀ  به  تا  کند  معرفی 

پایان گذاشته شود.
این خواسته در حالی مطرح می شود که بر بنیاد قانون، 
هیچ نهاد دولتی نباید بیشتر از دو ماه از سوی سرپرست 
ماه  دو  پایان  از  پیش  باید  رییس جمهور  شود  اداره 

نامزدی را به مجلس نماینده گان معرفی کند.

نظامـی  شـورای  فرمانـده  ذاکـر  عبدالقیـوم  مـال 
طالبـان در پیشـنهاد 1۲ ماده یی از رهبـر این گروه 
خواسـتار مذاکـره مسـتقیم با امریکا و کشـورهای 

شـد. غربی 
براسـاس گزارش شـبکه تلویزیونـی الجزیره، این 
مقـام ارشـد طالبـان، پیشـنهادات خـود را در 1۲ 
مـاده ترتیـب و بـه سـران این گـروه ارسـال کرده 
اسـت و از آنـان خواسـته کـه سیاسـت داخلـی و 

خارجـی خـود را بـار دیگـر بررسـی کنند.

وی همچنیـن مذاکـرات رو در رو بـا حکومـت 
وحـدت ملـی افغانسـتان و کشـور هـای غربی را 

پیشـنهاد کرده اسـت.
مـال عبدالقیـوم خواسـتار تأسـیس نظام اسـالمی، 
و  طالبـان  گروه هـای  میـان  هماهنگـی  ایجـاد 

پیشـرفت در بخش نظامی طالبان نیز شـده اسـت.
کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  اظهـارات  ایـن 
ذبیـح اهلل مجاهـد سـخنگوی طالبـان گفتـه؛ هنـوز 

ایـن پیشـنهاد را دریافـت نکـرده اسـت.
فرمانـده  ذاکـر  عبدالقیـوم  مـال  پیـش  چنـدی   

شـورای نظامـی طالبـان بـا انتشـار بیانیه یـی با مال 
اختـر منصور رهبـر طالبان افغانسـتان اعالم بیعت 

. د کر
وی در ایـن بیانیـه بـا تاکیـد بـر تأسـیس امـارت 
اسـالمی و مبـارزه علیه کفر، اعضـای طالبان را به 

اتحـاد فراخوانده اسـت.
بـه  نسـبت  کـه  داشـت  اظهـار  ذاکـر  عبدالقیـوم 
مالاختـر منصـور در چارچـوب شـریعت وفـادار 

اسـت و بـا وی اعـالم بیعـت می کنـد.

فرمانده شورای نظامی طالبان:

با امریکا وارد مذاکرۀ مستقیم شویم

ــونت های  ــان خش ــتان همچن ــه پاکس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
تروریســتی قابــل توجهــی را از جملــه حمــالت فرقه یــی 
ــهروندانش در خصــوص  ــه ش ــکا ب ــد، امری ــه می کن تجرب
تمامــی ســفرهای غیــر ضــروری بــه پاکســتان هشــدار داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبری زی نیــوز، وزارت امــور خارجه 
ــه  ــتان ک ــه پاکس ــفر ب ــدار س ــن هش ــکا در تازه تری امری
جایگزیــن هشــدار منتشــر شــده در ۲8 اوت ســال گذشــته 
ــان خشــونت های  ــت: پاکســتان همچن ــده گف ــالدی ش می
تروریســتی قابــل توجهــی از جملــه حمــالت فرقــه ای را 
ــی و  ــتی خارج ــروه تروریس ــن گ ــد. چندی ــه می کن تجرب
داخلــی بــه ایجــاد خطــر بــرای شــهروندان امریکایــی در 

ــد. ــه می دهن ــر پاکســتان ادام سراس
اگرچــه ســفارت امریــکا در اســالم آبــاد و کنســولگری اش 
ــی  ــرای تمام ــات کنســولی ب ــه انجــام خدم در کراچــی ب
شــهروندان امریکایــی ادامــه می دهنــد امــا ایــن دو 
ــی در  ــرایط امنیت ــر ش ــه خاط ــب ب ــک اغل ــر دیپلماتی مق
ــد، محــدود شــده اند.  ــه دهن ــد ارائ ــه می توانن ــی ک خدمات
کنســولگری امریــکا در پیشــاور دیگــر خدمــات کنســولی 
ارائــه نمی دهــد و کنســولگری امریــکا در الهــور نیــز بــه 

ــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت. طــور موقــت ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــن اش ــکا ضم ــه امری ــور خارج وزارت ام
خشــونت های فرقــه ای همچنــان تهدیــدی جــدی در 
ــتان  ــت پاکس ــود و دول ــوب می ش ــور محس ــر کش سراس
ــات  ــه مقدس ــن ب ــه توهی ــوط ب ــن مرب ــت قوانی ــه تقوی ب
ــان  ــی قربانی ــت مذهب ــع اقلی ــت: جوام ــد گف ــه می ده ادام
کشــتارهای هدفمنــد و اتهامــات کفرگویــی و توهیــن بــه 

مقدســات شــده اند.
ــف از  ــه حمــالت مختل ــکا ک ــور خارجــه امری وزارت ام
ــت  ــات حفاظ ــه تاسیس ــلحانه علی ــالت مس ــه حم جمل
ــر  ــا را زی ــی و فرودگاه ه ــده همچــون تاسیســات نظام ش
نظــر دارد گفــت: تروریســت ها بــه دانشــگاه ها، مــدارس، 
گردهــم آیی هــا، عبادتگاه هــا و بازارهــای بــزرگ در 

ــد. ــه کرده ان ــتان حمل ــهر پاکس ــن ش چندی
از آغــاز ســال ۲016 میــالدی یــک عامــل انتحــاری 
در مقابــل یــک مرکــز بهداشــتی درمانــی در کویتــه، 
ــه و ۲5  ــن را گرفت ــم 15 ت ــت ک ــان دس ــتان ج بلوچس
ــه دانشــگاه  ــراد مســلح ب ــن دیگــر را زخمــی کــرده، اف ت
ــرده و  ــه ک ــوا حمل ــر پختونخ ــتان خیب ــان در اس باچاخ
جــان ۲۲ تــن را گرفتنــد و یــک عامــل انتحــاری خــودش 
را در پارکــی در الهــور منفجــر کــرده کــه در پــی آن 70 

ــدند. ــی ش ــن زخم ــش از 340 ت ــته و بی ــن کش ت
ــتان  ــت پاکس ــت: دول ــکا گف ــه امری ــور خارج وزارت ام
ــر  ــدات تدابی ــه تهدی ــش ب ــا در واکن ــالت ی ــی حم در پ
ــظ  ــزرگ حف ــهرهای ب ــژه در ش ــه وی ــدید را ب ــی ش امنیت

ــرده اســت. ک
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وزیـر دفـاع امریـکا گفـت: پنتاگـون به خاطـر افزایـش فعالیت هـای چین در 
منطقـه، تـوان نظامـی خـود در آسیا-اقیانوسـیه را تقویـت و زرادخانه هـای 

پیشـرفته یی را در منطقـه مسـتقر خواهـد کـرد.
اشـتون کارتر که در سـمینار سیاسـت امریکا در آسیا-اقیانوسـیه در نیویورک 
سـخنرانی می کـرد؛ گفـت: کشـورهای منطقـه از نظامـی شـدن ایـن منطقه و 

به ویـژه اقدامـات چین نگران هسـتند.
کارتـر خاطرنشـان کـرد: امریکا وارد مرحلـۀ جدیدی از ایجاد تـوازن در بین 
نیروهـای خـود در منطقـه شـده و واشـنگتن تجهیـزات پیشـرفته نظامـی، از 

جملـه سـه ناوشـکن رادارگریـز را در منطقـه مسـتقر خواهد کرد.
او همچنیـن بـر اهمیـت دوسـتان و متحـدان منطقه یـی امریـکا تأکیـد کـرد 
و گفـت: جاپـان بـه عنـوان یکـی از ایـن متحـدان با تقویـت تـوان نظامی و 
تغییـر در محـدودۀ عملکـرد نیروهـای دفاع از خـود، اقدامـات رو به جلویی 

را انجـام داده اسـت.
وزیـر دفـاع امریـکا قـرار اسـت هفتـۀ جـاری در سـفر بـه هنـد بـا مقام های 

هنـدی در خصـوص همکاری هـای نظامـی گفت وگـو کنـد.
او همچنیـن بـرای بررسـی پایگاه هـای نظامی اطـراف دریـای جنوبی چین و 
مشـاهدۀ رزمایـش مشـترک امریـکا و فیلیپیـن از نزدیـک، بـه این کشـور نیز 

می کند. سـفر 
قـرار اسـت نیروهـای امریکایـی در آینده یـی نزدیـک در پایگاه هـای نظامـی 

جدیـد ایـن کشـور در فیلیپین مسـتقر شـوند.

رییس جمهـور پاکسـتان ضمـن تأکیـد بـر توانایـی این کشـور بـر حل وفصل 
تنش هـای کشـورهای منطقـه اعـالم کـرد کـه اسـالم آباد نقـش مهمـی در 

کاهـش تنش هـای ایـران و عربسـتان ایفـا کـرده اسـت.
ممنـون حسـین، رییس جمهـور پاکسـتان در فرماندهـی و سـتاد »کویتـه« در 
ایالـت »بلوچسـتان« گفـت: پاکسـتان نقش مهمـی در کاهش تنش هـای ایران 

و عربسـتان ایفـا کرده اسـت.
او تأکید کرد: پاکستان توانایی حل وفصل چنین تنش ها را دارد.

ممنون حسین اظهار داشت: ترکیه نیز در تالش های پاکستان نقش دارد.
رییس جمهـور پاکسـتان هفتۀ گذشـته با هیـأت پارلمانی عربسـتان به رهبری 
»عبـداهلل بـن محمد بـن ابراهیم الشـیخ« رییس مجلس شـورای عربسـتان در 

اسـالم آباد دیـدار کرد.
او در ایـن دیـدار تأکیـد کرد که پاکسـتان به خاطـر وجود حرمین شـریفین به 

مردم و دولت عربسـتان بسـیار احتـرام می گذارد.
ممنـون حسـین افزود: پاکسـتان همکاری خـود را با عربسـتان در جنگ علیه 

تروریسـم ادامه خواهد داد.
ایـن در حالـی اسـت کـه »عادل الجبیـر« وزیر امـور خارجۀ عربسـتان پس از 
دیدارهـای نخسـت وزیر و رییـس سـتاد ارتـش پاکسـتان به ریـاض و تهران 
بـا رد نقـش پاکسـتان در تنش های ایـران و عربسـتان گفته بود که کشـورش 

هیـچ نیـازی بـه میان جیگـری کشـورهای منطقه به ویـژه پاکسـتان ندارد.

وزیـر داخلـۀ آلمان با وجود شـرایط بـد پناهنده گان در یونـان انتقادها 
از توافـق ترکیـه بـا اتحادیـۀ اروپـا بر سـر مسـألۀ پناهنـده گان را رد و 
بـا حمایـت از ایـن توافـق تأکیـد کـرد که مـا باید چنـد هفته یـی این 

تصاویر سـخت را تحمـل کنیم.
تومـاس دمایزیـر، وزیـر داخلـۀ آلمـان روز گذشـته در سـخنانی در 
برلیـن گفـت کـه انتظـار هجوم بـاالی پناهنـده گان بـه اروپـا از افریقا 
را دارد و اعـالم کـرد کـه بـه ایـن ترتیـب فشـار مهاجـران بـاال باقـی 

می مانـد.
وزیـر داخلـۀ آلمـان بـدون توجـه به شـرایط سـخت پناهنـده گان در 
یونـان، انتقادهـا بـه توافـق پناهنـده گان اتحادیـۀ اروپـا بـا ترکیـه را 
مجـدداً رد و و اظهـار کـرد: »رویکـرد مـا حتـا اگـر چند هفتـه  مجبور 

بـه تحمـل تصاویر سـخت باشـیم، درسـت اسـت«.
یونـان براسـاس قـرارداد ترکیـه بـا اتحادیـۀ اروپا از دوشـنبۀ گذشـته 
سـازمان های  اسـت.  بازگردانـده  ترکیـه  بـه  را  زیـادی  پناهنـده گان 
امـدادی بین المللـی و اپوزیسـیون آلمـان به ایـن نوع برخـورد اروپا با 

پناهنـده گان انتقـاد شـدیدی وارد کرده انـد.
تأکیـد کـرد کـه همـه آن هایـی کـه  آلمـان همچنیـن  وزیـر داخلـۀ 
می خواهنـد این جـا نـزد مـا زنده گـی کننـد، بایـد فرهنـگ آلمانـی را 
بشناسـند و ارزش هـای اساسـی ما از جملـه حق موجودیت اسـراییل 

را بپذیرنـد.

نخستین پارک اسکی درکشور تحت نام پارک شهید مزاری درمرکز والیت 
بامیان افتتاح شد .

درمراسم افتتاحیه محمد طاهر زهیر والی بامیان، همایون خیری رییس عمومی 
تربیت بدنی و ورزش وشماری از ورزش کاران اشتراک ورزیده بودند. 

مسابقات  وراه اندازی  توریزم  در جذب  را  اسکی  پارک   افتتاح  بامیان  والی 
ورزشی کشوری وبین المللی مهم خوانده وآنرا یک دست آورد برای مردم این 

والیت دانست .
همایون خیبری، رییس عمومی تربیت بدنی وورزش کشور هدف سفرش را 
دیدار با ورزش کاران، بررسی مشکالت وچالش های فدراسیون ها وکمک به 

ورزشکاران عنوان کرد .
وبه  ایجاد  دربامیان  اسکی  فدراسیون  مرکز  زودی  به  که  سپرد  وعده  خیری 

فعالیت آغاز خواهد کرد.

مدافع میانی تیم فوتبال بارسلونا دلیل این که چرا پیراهن شماره 3 را در تمام 
دوران بازیگری اش در بارسلونا به تن کرده است، اعالم کرد.

جرارد پیکه چه، زمانی که در ردۀ جوانان تیم فوتبال بارسلونا بازی می کرد، 
چه اکنون که در تیم اصلی این باشگاه توپ می زند، همواره پیراهن شماره 3 
آبی و اناری ها به تن کرده است. او اکنون فاش کرده که دلیلش برای انتخاب 

این شماره چیست.
پیکه در پیام ویدیویی جدیدش گفت که در تیم جوانان بارسلونا تأکید بسیاری 
بر اختصاص شماره ها، متناسب با پست هر بازیکن صورت می گرفت و این که 
ترجیح داده شماره یی که برای اولین بار در بارسا به او داده شد را حفظ کند.

مدافع بارسلونا گفت: در تیم جوانان با سه مدافع بازی می کردیم. دفاع راست 
همیشه باید شماره ۲ را می پوشید، دفاع چپ باید پیراهن شماره پنج را به تن 

می کرد و پیراهن شماره 3 هم متعلق به مدافع میانی بود.
در دوران حضور پیکه در تیم جوانان بارسا، شماره چهار بارسلونا، شماره یی 
تا   1990 سال های  فاصله  در  میانی  هافبک  نقش  در  گواردیوال  پپ  که  بود 
و  هافبک ها  به  همیشه  هم   11 تا   6 شماره های  و  داشت  اختیار  در   ۲001

مهاجمان اختصاص پیدا می کرد.

سرمربی سفیدپوشان مادریدی به هافبک کلمبیایی این تیم بابت رفتار اخیرش 
در بازی مقابل ولفسبورگ هشداری جدی داد.

پس از شکست ۲ بر صفر چهارشنبه شب رئال مادرید مقابل ولفسبورگ در دور 
رفت از مرحلۀ یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بود که انتشار تصاویری 

عجیب از خامس رودریگس به مذاق هواداران رئال مادرید خوش نیامد.
که  حالی  در  بازی  این   81 دقیقۀ  در  که  می دهد  نشان  شده  منتشر  تصاویر 
نمایندۀ اسپانیا از میزبان آلمانی خود ۲ بر صفر عقب است، هافبک کلمبیایی 
کهکشانی ها که با دنی کارواخال و زیر نظر مربی بدن ساز تیم در کنار زمین در 
حال گرم کردن است، می خندد. در این صحنه مشخص است که کارواخال از 
خندۀ خامس متعجب شده، چون به نظر او وقتی تیمش در زمین ولفسبورگ 
شکست خورده، دلیلی برای خوش حالی وجود ندارد. خامس در این دیدار 
در دقیقه 84 به جای تونی کروس به بازی رفت و نتوانست کار خاصی برای 

نجات تیمش از شکست انجام دهد.
زین الدین زیدان با هشدار جدی به هافبک ۲4 سالۀ تیم رئال مادرید بابت رفتار 
اخیرش در بازی مقابل ولفسبورگ گفت: دوست ندارم چنین حرکاتی تکرار 
شود و باید از این چیزها درس بگیریم. هیچ کس از حرکت خامس خوشش 
نیامد، اما به هر حال باید آن را به فراموشی بسپاریم. رودریگس می داند که 
چنین صحنه هایی در عرض تنها دو یا سه ثانیه شکار می شوند. او باید از این 
اتفاق درس بگیرد. به هر حال اتفاقی که پیش از این افتاده است، روی عملکرد 

کنونی رئال مادرید تأثیر نمی گذارد.

اشتون کارتر:
امریکا توان نظامی خود در آسیا-

اقیانوسیه را افزایش می دهد

اسالم آباد نقش مهمی در کاهش تنش های 

ایران و عربستان ایفا کرده است

وزیر داخلۀ آلمان:

باید چند هفته یی تصاویر شرایط 
بد پناهنده گان را تحمل کنیم

نخستین پارک اسکی در بامیان 

افتتاح شد

پیکه دلیل پوشیدن پیراهن 

شماره 3 بارسلونا را فاش کرد

ُهشداِر جدی زیدان به خامس

عزیز رفیعی

یک قرن پس از امروز تاریخ این کشور پنج هزار و یکصد 
ساله را چنین میخوانند:

تاریخ  از  در یک مرحلۀ »حساس«  امروز  از  پیش  »صد سال 
این سرزمین »اسالمی« و »مرد« خیز؛ یک »دوقلوی« هم قد و هم بست پس 
از یک انتخابات طوالنی به قدرت رسیدند. آنان در سواری بر گرده های مردم 
متقلب  مقابل  داشتند جانب  باور  دو  هر  بودند.  تر  پیشینه های شان چابک  از 
هست، اما به روی هم نیاورده همچنان بر اریکۀ قدرت لنگر زدند. حتا دوستان 
خارجی شان، به شمول مرحوم اروپا، انتخابات شان را پر تقلب ترین انتخابات 
جهان خواند. جالب ترین حادثه در دوران زعامت این دو سیاست مدارِ عجیب 
االستدالل؛ اعالن نتایج انتخابات حکومت وحدت ملی شان پس از یک و نیم 
سال است. این حادثه تا هنوز نقل مجلس منتقدان از دموکراسی و انتخابات 
بوده و از عجایب و شگفتی های تاریخ دموکراسی بشریت به حساب می رود.

شاید بیشترین وجه تشابه آنان با روزگاران ما پیروی از خواب روحانیون بوده 
تا از داراالفتی های راهبون. یکی متفکر بود و دیگرش مجاهد، اما از فکر و 
بودند،  هم  با  ظاهراً  محدودیت هایی،  و  مجبوریت ها  با  بودند.  بی بهره  جهاد 
ولی هرگز با هم نرفتند. آن ها فرصت های طالیی را که پس از شهنشاه بابای 
ملت المرحومِ، المغفور و المتوکل فی ظل اهلل المستدام محمد الحامد کرزی 
میل  و  تیم بازی حیف  و  تیم  سر  بر  بودند،  آورده  به دست  اصیل شان،  سلف 
کردند. برنامه های قومی-حزبی را با زبان امتزاج بخشیده به جای وحدت ملی 
تیمی خویش  تقرر مهره های  برای  در حذف ملی قوی تر کوشیدند. هر روز 
کوشیدند تا طرف را تجرید کنند، ولی سر انجام هر دو خود، تجرید شدند. 
می گفتند به شایسته ساالری و زنان باور دارند، اما شایسته ها و زنان را خانه 
نشین و حتا سنگ سار کردند. از چهارصد هزار شغل برای زنان، سرک های 
معادن  استخراج  مهار شدن آب های کشور و  برق کافی صد ساله،  بی شمار، 

وعده دادند، ولی حصول نشد.
مشکل امروزی کابل بانک که بدان سردچاریم نیز توسط آنان پایه گذاری شده 
است! عایدشان بر باج گیری از مردم استوار بود و هرازگاهی مالیات بر عوام 
بیشتر می کردند. می گفتند نامش وحدت ملی بود، اما بررسی های امروزه نشان 
اسالف  با  بودند.  برداشته  حافظه  به  آنان وحشت  از  بیشتر  ملت  که  می دهد 
امیر المومنین ما کینه ورزیدند و خدا هیچ بر آن ها نه بخشید. روزشان روز 
َگَلی بود و شب ها از خواب می پریدند. در سیاست های اقتصادی در حمایت 
از تجار بودند و جیب مردم بر آنان بخشیدند. وقتی نرخ نفت )یک مادۀ که 
در گذشته برای وسایط استفاده می شده است( پایین آمد، برق را قطع کردند 
تا میلیون ها بشکه نفت بازار را در برق حرارتی مصرف کنند و تاجران تاوان 
ندهند. به بخشی از این حکومت که به سیاست حذف پرداخت و برنامه های 
بزرگ تاریخی را تطبیق کرد، افتخار می کنیم. از کار نیک همان بزرگان است 

که امروز ما یک ملت واحد هستیم و همه از یک ایزار بند!

رحمت اهلل بیگانه

به جای خدا
وقتی  کردم،  ادا  مسجدی  در  را  نماز  گذشته،  روز  شام 
متوجه حرکات نماز و صف نماز شدم، فکر کردم چه 

پیام کالنی در دین و عبادت نهفته است.
زمانی رنگ ها، سن ها، چهره ها و زبان های مختلف در یک صف، برای 
ادای عبادت پهلوی هم قرار می گیرند، مانند لشکر منظمی اند که با یک 

فرمان حرکت می کنند.
پهلو به پهلو، شانه به شانه، با یک حرکت، در یک محل با یک سالم و 

نیت، با دعا و نیایش و محبت، این همه چه زیباست.
ادیان  از دیگر  بیشتر  این خوبی ها، مسلمانان  با وجود  اما سوگ مندانه 
متفرق اند و با وجود قبله و کتاب واحد، حرکات نفرت انگیزی به خاطر 

نفی یک دیگر انجام می دهند.
این برخورد های افراطی و ابلهانه می رساند که ما هنوز به عمق و مغز 
عبادت ونیایش نرسیده و پی نبرده ایم و پیام بزرگ دین را درک نه کرده، 
با وجود رفتن به عبادت گاه، وضو گرفتن و نماز خواندن، هنوز فاصلۀ 

عمیقی با اسالم و پیام انسان ساز این دین داریم.
اگر ما به خدا با حرکات مختلف عبادت کنیم، چه فرقی خواهد داشت. 
چرا ما جاهالنه به جای خدا تصمیم می گیریم و دیگران را ناحق و باطل 
مقدسات  تا  به خود جرأت می دهیم  و  پنداشته، گمراه گمان می کنیم 

دیگران را توهین کنیم.
مگر ما را خدا قاضی، دادگاه و َحَکم ادیان تعین کرده است؟

ما  که  است  فکر  و  رأی  لغزش های  و  استنباط ها  این همه  من  باور  به 
این گونه به جان هم افتیده ایم؛ چه فرق خواهد کرد، اگر کسی با شستن 
پا، دیگری بدون آن، کسی با اشاره و دیگری با تمام وجود، کسی با 
زبان و دیگری با ادا، کسی با قرأت، دیگر با سکوت، خدا را عبادت 

کند.
الهی می سازیم؛  از دین دوزخ و عذاب  تفریط  افراط و  با  انسان ها  ما 
دین و معتقدات به خاطر مهربانی بین آدم هاست، نه برای کشتن، دریدن 

ونفی انسان و انسانیت!

احمد فرید مزدک

ما مشکل ساختاری داریم. افغانستان تنها نام نیست، یک 
راهبرد »دولت-ملت » سازی است. یک راهبرد غیرعملی. 
که  است  امانی-طرزی  فکر های  همان  راهبرد  این  پایۀ 

ایجاد »ملت افغان« و »دولت افغانی« را در نظر داشت.
افغان ساختن حداقل  را  افغان و غیرافغان است. همه  افغانستان خانۀ 
آنرا وطن  باهم رفتن در یک جغرافیا و  باهم شدن و  نادرست است. 
هویت ها  همه  رعایت  و  همدگرپذیری  بدون  ساختن،  آباد  و  آزاد 

وواقعیت های ریشه دار و جا افتادۀ فرهنگی در آن ناممکن است .

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

یک  به  پیامی  فرستادن  با  افغانستانی  کودک  یک 
امدادگر خیریه از داخل یک الری دارای سردکننده 
داده  نجات  را  دیگر  مهاجر   14 و  خود  زنده گی 
است. این مطلب را فرد امدادگری ابراز داشته است 

که به این مهاجران کمک کرده است.
تیلفون  از  استفاده  با  ساله  هفت  یا  شش  احمد 
موبایلی که اینکا سوریل، کارمند امدادی بریتانیایی 
به او در یک کمپ مهاجران در فرانسه داده بود، در 
مسیر راه قاچاقی به او پیام داد که آن ها در داخل 

یک الری اند و اکسیجین برای تنفس ندارند.
در  کنفرانس  یک  در  اشتراک  برای  که  سوریل 
پیام  این  دریافت  از  بعد  می برد،  سر  به  نیویارک 
کتبی )اس ام اس( به تانیا فریدمن، همکار خود در 

بریتانیا تماس گرفت و او به پولیس خبر داد.
افسران پولیس شماره تیلفون این کودک مهاجر را 
ردیابی کرده و موتر آن ها را متوقف نمودند و همه 
مهاجران  از  مراقبت  مسووالن  به  را  آن  سرنشینان 

سپردند.
فرید من که برای سازمان خیریه بریتانیایی »کمک 
گفت:  پرس  فرانس  به  می کند،  کار  مهاجران«  به 
»این یک داستان شگفت آور است. این یک شبکه 
جهانی از مردم است که برای نجات زنده گی دست 
پسر  یک  را  آن  رهبری  و  می دهند  هم  دست  به 

خوردسال به دوش دارد.«
موسم  مهاجران  کمپ  در  را  احمد  سوریل  خانم 
جایی  بود؛  دیده  فرانسه  کاله  بندر  در  »جنگل«  به 
انتظار  در  اقتصادی  مهاجران  و  پناهجو  هزاران  که 
فرصتی برای عبور به بریتانیا هستند و غالبًا این سفر 

را غیرقانونی انجام می دهند.
ماه گذشته زمانی که تخریب کمپ »جنگل« شروع 
شد، خانم سوریل یک موبایل با کریدیت کارت و 

شماره خود را به احمد داده بود تا در صورتی که 
کدام خطری برایش پیدا شود تماس بگیرد.

سوریل به اشتراک کنندگان کنفرانس )در نیویاک( 
گفت: »او به من پیام داد که به جانب بریتانیا حرکت 
کرده است. سپس او پیام داد که آن ها را در عقب 
یک الری نشانده اند و راننده توقف نمی کند؛ الری 
خارج  برای  چاره یی  او  و  بود  مجهز  سردکننده  با 

شدن نداشت.«
این  به  انگلیسی شکسته  با  احمد  که  پیامی  مفهوم 
نیاز به  این است که »من  امدادی فرستاده،  کارمند 
کمک دارم، راننده ایستاد نمی کند، اکسیجن وجود 
ندارد، ]تیلفون[ سیگنال ندارد، داخل کانتیتر هستم. 

به وال که مزاح نمی کنم.«

 I ned halp « :متن اصلی پیام احمد به انگلیسی
 darivar no stap car no oksijan in the

 car no sagnal iam in the cantenar.
» Iam no jokan valla

در  الری  این  که  کرد  تایید  پولیس  سخنگوی 
شاهراهی در منطقه لسترشر در مرکز بریتانیا در روز 
پنج شنبه توقف داده شده و 14 سرنشین آن به ظن 

مهاجرت غیرقانونی بازداشت شده اند.
سخنگوی پولیس افزود که یک مرد به ظن قاچاق 
کردن این افراد به بریتانیا بازداشت شده است، و در 
عین زمان »اقدام های محافظتی برای کودکی که در 

این الری بود روی دست گرفته شده است.«
که  بزرگ ترش  برادر  با  همراه  و  نبود  تنها  احمد 
حدود ۲0 سال سن دارد در داخل این الری بوده 
تابستان سال گذشته  از  که  اند  گفته  مقام ها  است. 
به این سو روزانه حدود 40 مهاجر بعد از عبور از 

تونل مانش به بریتانیا دستگیر شده اند.

توافقنامه  یک  تدوین  برای  افغانستان  و  آلمان 
به  افغانستانی  مهاجران  دادن  بازگشت  مورد  در 
آلمان  حکومت  اند.  یافته  دست  پیشرفت هایی 
قباًل گفته است که همه افغانستانی ها نمی توانند 

شانس دریافت پناهنده گی را داشته باشند.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و 
آلمان  خبرگزاری  به  افغانستان  کنندگان  عودت 
)دی پی ای( گفت که پیش نویس این توافقنامه 
فدرالی  به سفارت جمهوری  آینده  روزهای  در 

آلمان در کابل ارایه می شود.
متن  که  گفت  افغانستان  حکومت  مقام  این 
پیشنهادی این توافقنامه از جانب آلمان یک ماه 
پیش به حکومت افغانستان سپرده شده بود. قرار 
آغاز  رابطه  این  در  گفت وگوها  زودی  به  است 
کرد  تاکید  افغانستان  مهاجران  امور  وزیر  شود. 
که تا زمانی که این توافقنامه امضا نشده است، 
افغانستان هیچ مورد از اخراج مهاجران را تحمل 

نمی تواند.

از  توافقنامه  این  پیش نویس  در  بلخی،  گفته  به 
نکته درج شده است  این  مثاًل  افغانستان  جانب 
که »نباید هیچ افغان بیمار، کودک، زن و سالمند« 

اخراج شود.
منابع دیگر گفته اند که افغانستان در این توافقنامه 
می خواهد که آلمان برای مهاجران بازگشت داده 
شده خانه بسازد. عالوه بر این، گفته شده است 
آموزشی  امکانات  باید  مهاجرین  این  برای  که 
فراهم شود و ایده آل این است که این امکانات 

در داخل آلمان فراهم شود.
شامل  بحث ها  این  در  که  آلمانی  متخصصان 
داوطلبانه  بازگشت  آلمان روی  که  اند  گفته  اند 
این  از  نقل  به  می کند.  حساب  افغان  مهاجران 
فکر  مساله  این  روی  که  است  شده  گفته  منابع 
می شود که برای این مهاجران »کمک هایی برای 
ممکن سازی الحاق دوباره به جامعه فراهم شود.«
که  اند  گفته  مساله  این  با  آگاه  آلمانی  منابع 
دادن  بازگشت  برنامه های  که  شود  احتیاط  باید 
از  فرار  برای  دیگری  انگیزه  به  تبدیل  مهاجران 

افغانستان نگردد.

کـودک افغـانستانــی 
اروپــا را در حیــرت فـرو بــرد!

آلمان و افغانستان دربارۀ میکانیسم اخراج 
پناه جویان کار می کنند

مدرسة انتحاری پرور 
در دشت ارچی کندز

یـک  کـه  می گویـد  کنـدز  والـی  عمرخیـل  اسـداهلل 
مدرسـۀ دینـی آمـوزش حمـالت انتحـاری، بمب سـازی، 
ماین گذاری و سـاخت مواد انفجاری در ولسـوالی دشـت 

 ارچـی ایـن والیـت شناسـایی شـده اسـت.
قـرار اطالعـات مقام هـای محلـی کنـدز، ایـن مدرسـه از 
یـک سـال بـه ایـن سـو، آموزه هـای تندروانـه و خوانـش 
سـخت گیرانه از دیـن اسـالم را تبلیغ کـرده و از نوجوانان 

سراسـر کشـور می خواهـد تـا بـه آن هـا به پیوندنـد.
امنیـت  آقـای عمرخیـل می گویـد کـه نهادهـای کشـفی 
ملـی والیت کنـدز، هفتۀ پیـش از وجود این مدرسـه آگاه 
شـدند. پیـش از ایـن، گمـان بـر ایـن بـود که در مدرسـۀ 
دینـی دشـت ارچـی، صرفـًا مضامیـن و کتاب هـای معتبر 
دینـی و مذهبـی آموزش داده می شـود و این مدرسـه هیچ 
ارتباطـی بـا گروه هـای هراس افگـن از جمله طالبـان کندز 

ندارد.
بـه گفتـۀ والـی کنـدز مدرسـۀ دینی دشـت ارچـی نزدیک 
بـه 300 دانش آمـوز دارد. امـا تمامـی ایـن دانش آمـوزان 
اعضـای  از  یکـی  ـ  جنـت گل  مولـوی  سرپرسـتی  زیـر 
برجسـتۀ شـبکۀ القاعـده در افغانسـتان ـ و مـال سـالم ـ 

والـی خودخوانـدۀ طالبـان در کنـدز ـ قـرار دارنـد.
همچنیـن یکـی از مأموران سـازمان اسـتخباراتی پاکسـتان 
سـاختن  آمـوزش  متخصـص  کـه  »عمـران«،  نـام  بـه 
واسـکت های انتحـاری و فـن بمب گذاری سـت، نیـز در 
ایـن مدرسـه مشـغول تدریـس نوجوانـان می باشـد. گفته 
می شـود کـه عمـران اخیـراً و پـس از وخامـت اوضـاع 
امنیتـی در کندز، از پاکسـتان به این والیت فرسـتاده شـده 

. ست ا
بـه تازه گـی چهـار کـودک 15 تا 17 سـاله که قصـد ورود 
به مدرسـۀ دینی دشـت ارچی را داشـتند، توسـط نیروهای 
امنیـت ملـی دسـتگیر شـدند. ایـن چهـار تـن در مدرسـۀ 
قره بـاغ  ولسـوالی  نزدیکـی  در  آغـا«  »میاگل جـان  دینـی 
کابـل، حمـالت انتحـاری را آموزش دیده و قصد داشـتند 
مدرسـۀ  دانش آمـوزان  اختیـار  در  را  آموخته های شـان 

دشـت ارچـی قـرار دهند.
پارسـال نیـز محمدعمـر صافـی والـی پیشـین کنـدز، بـا 
اشـاره بـه نفـوذ گسـتردۀ هراس افگنـان بـه ایـن والیـت 
گفتـه بـود کـه ولسـوالی دشـت ارچـی بـه مرکـز بـزرگ 
آموزشـی، تدارکاتـی و جنگـی طالبـان، گـروه جنـداهلل و 

داعـش تبدیـل شـده اسـت.
بـه گفتـۀ مقام هـای محلـی، در حـال حاضـر 80 درصـد 

ولسـوالی دشـت ارچـی زیـر ادارۀ طالبـان قـرار دارد.
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