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د کلیو او بانډو پراختیا  •

په ټول هیواد کې د حساب ورکونې ، انډول او روڼتیا اصل   •

د هیواد دخلکو بیالبیلو قرشونوته ونډه ورکول   •

د ولـي تـړون مـي پروګرام د افغانسـتان د اسـالمي جمهوري دولت لـه لویو پراختیايـي پروګرامونو څخه دي چـې د اقتصادي 

پراخـو اړخونوپـه لرلـو رسه بـه پـه ټـول هیـواد کې پلـی يش . دا لـوې پروګـرام به نه یـوازې د هیـواد په کلیـو، بلکې په ښـارونو 

کـې هـم د پراختیـا بهیـر تـه دوام ورکـړي او لـه کومو تجربو نـه چـې د )۱۳( څخه د زیاتـو کلونو راهیسـې یې د ملی پیوسـتون 

لـه پروګـرام نـه ترالسـه کړیـدي د بیارغونـې ، جـوړوين او د ټولګټـو پـروژو د پـي کیـدو بهیرته بـه  د هیـواد  د کلیـو او بانډو د 

خلکو پـه وسـیله دوام ورکړې .

د ولـي تـړون مـي پروګـرام چې د افغانسـتان د خلکـو او دولت ترمنـځ د ټینګـې او دوه اړخیـزې ژمنې له مخـې تطبیقیږی ، د 

افغانسـتان خلکـو تـه دانډولیـزې پراختیـا ، بیاجوړونـې او پرمختـګ د پـراخ لرلیـد، زیـری ورکوي. که څـه هم څه د پاسـه یوې 

لسـیزې راهیسـې د کلیـو د بیارغـوين او پراختیـا وزارت د مي پیوسـتون پروګرام په يب سـارو السـته راوړڼو رسه د هیـواد د کلیو 

اوبانـډو بڼـی تـه بدلـون ورکـړی او همدارنګـه دغـه بدلون پـه مثبته او تـل پاتې توګـه زمونـږ د کلیوالو ژونـد تـه الره وموندلې ، 

خـو ددې لـه پـاره چـې دغـه السـته راوړنـې د ټولو لـه پـاره وي او افغا نسـتان شـمويل يش، د ولي تـړوڼ مي پروګـرام د مي 

پیوسـتون پروګـرام د پـای ته رسـیدورسه سـم ، پیل شـو .  څرګنده ده چې هـر پروګرام خپلې ځانګـړې اړخونـه او معیارونه لري 

چـې دا دی پـه لنـډه توګـه د ولـي تړون مـي پروګـرام،  څو اړخونـو ته یو کتنـه کوو :

د ولـي تـړون مـي پروګـرام یـو اړخ، د افغانسـتان د کلیـواو بانـډو د پراختیـا ترڅنګ، د ښـاري سـیمو پراختیـا ته پاملرنـه ده . 

همدارنګـه پـدې مـي پروګـرام کـې بیځایه شـویو، بیرتـه راسـتنیدونکو کسـانو، کونـډو، کوچیانـواو نـورو مسـتحقو هیوادوالو 

تـه هـم پاملرنـه کیـږي . البتـه د کلیـو پـه 

پراختیايـي شـوراګانو رسبیـره چـې پـه 

مـي پیوسـتون پروګـرام کـې موجـودې 

شـوراګانې  پراختیايـي  ښـاري   ، وې 

جـوړي  کـې  پروګـرام  پـدې  هـم  بـه 

يش او د کلیـو د پراختیايـي شـوراګانو 

رسه یوځـای بـه پـه ښـارونو کـې هـم د 

د  بهیـر  پراختیـا  اقتصـادي  او  ټولنیـزې 

خلکـو د غوښـتې او تصمیـم لـه مخـې 

، پرمـخ بوځـي .

د ولـي تـړون مي پروګـرام پـه کورنیو 

کـي د بیوزلـۍ کچـه راټیټـوي او هڅـې 

کـې،  لـړ  پـه  کیـدو  پـي  د  کـوي څـو 

عمـاًل کلیـوال او ښـاریان د اقتصادي او 

ټولنیـزې پراختیـا له لـړۍ نه پـه انډولیزه 

توګـه برخمـن کـړې . یعنـې هغـه شـان امکانات او آسـانتیاوې چې  یو ښـاري اوسـیدونکی ورتـه الس ريس ولـري ، زمونږ 

کلیـوال بـه هـم وکولـې يش لـه هغـه نـه برخمـن يش . 

پـه پراختیايـي شـوراګانو کـې د ښـځو ښـکاره ونـډه او ګـډ فعالیت ، یو بـل اصل دی چې لـدې الرې بـه  د ټولڼـې دا مهم او د 

پاملـرين وړ قـرش د هیـواد پـه پراختیـا کـې برخه واخي . ښـځې به پـدې پروګرام کـې زیاته ونډه ولـري . د کلیـو د بیارغوين او 

پراختیـا وزیـر دوینـا لـه مخـې د شـوراګانو پـه ټاکڼـو او یا هـم په نویـو شـوراګانو کې، ښـځی باید د شـوراګانو پـه رهربۍ کې 

)۵۰( سـلنه برخـه ولرې .

د ولـي تـړون مـي پروګـرام بـه پـه راتلونکو لسـو کلونـو کې په ټـول هیواد کـې تطبیق يش چـې په ملړي پـړاو کې بـه د هیواد 

پـه )۳۴( والیتونـو کـې یو په دریمـه )۱/۳( برخه تر خپل پوښـښ النـدې راويل .

ددې پروګـرام ټـول لګښـت لـه یـو میلیـارد امریکایـي ډالرو نـه زیات پـه نظرکې نیـول شـوې . ددې پروګرام متویـل د حکومت 

د لومړیتوبونـو څخـه دی اوملـړی متویـل کوونکـی یـې پخپلـه حکومـت دی چـې پـه ملـړي ګام کـې يـې )۱۳۰۰۰۰۰۰۰( 

امریکایـی دالریـزه بودجـه پـه نظـر کې نیـويل ده. همدارنګـه )۴۰۰۰۰۰۰۰۰( امریکايـي دالره یـې د افغانسـتان د بیاجوړونې د 

وجهـی صنـدوق لـه الرې او )۱۰۰۰۰۰۰۰۰( امریکایـي دالـره یـې د نړیـوال پراختیايـي بنسـټ لـه الرې پـه ملړي پـړاو کې د 

څلـورو کلونـو لـه پـاره پـه نظر کې نیـول شـوي دي، یعنـې ټولټال دیـو میلیـارد دالرو لـه مجموعـې نـه )۶۳۰۰۰۰۰۰۰( دالره 

یـې د ملړیـو څلـورو کلنـو لـه پـاره وړاندوینـه شـوي او همـدا اوس په بودجـه کې شـتون لري .

پـه دې اسـاس، د ولـي تـړون مـي پروګـرام پـه حقیقـت کـې پـه ټول هیـواد کـې یولـوی پراختیايـي بهیـر دی چـې د کلیو او 

ښـارونو ترمنـځ یـې واټـن لنـډ کړی او د هیـواد ټولو ښـاري اوکلیوايل اوسـیدونکو تـه ددې زمینـه برابروي څو پخپل نوښـت او 

عمـل رسه، وکـوالی يش کـوم يش تـه چـې اړټیـا لـري ، ورتـه لومړیتوب ورکـړي او د تطبیـق په برخه کـې یې د عمل په سـاحه 

کـې پخپله فعـال او ګډون پکـې ولري.

اصـواًل، د ولـي تـړون مـي پروګرام 

د  تـه  هیوادوالـو   ، موخـه  بنسـټیزه 

د  امکاناتـو  او  پراختیـا  دوامـدارې 

کیـږي  هڅـه  او  دي  برابـرول  زمینـې 

څـو د لویـو پـروژو پـه تطبیـق رسه، د 

اوږد مهالـه پراختیـا بهیـر تأمیـن يش. 

د خلکـو او دولـت  رښـتینی ژمنـې بـه 

لـه یـو بـل رسه دا زمینـه برابـره کـړي 

څـو په هیـواد کـې د ولي تـړون مي 

پروګـرام د السـته راوړنـو پـه رڼـا کې، 

خلـک په پراخـه توګـه ودې او پراختیا 

تـه الس ريس ومومـې او د اقتصـادي 

لـه  رسه  کیـدو  غښـتي  پـه  بنسـټ 

بیوزلـۍ نـه خـالص يش . 

د وليس تړون ميل پروګرام ، کوم اړخونه لري؟

افزایش 
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میلیاردی 
عواید ملی 

رهبری اخالقی یا تاوان سیاسی؟
از برگة فیسبوک احمدولی مسعود

بـار تـاوان خودی ها را مدت هاسـت 
مـردم ما می کشـند.

ادامـۀ  تـاوان،  سـنگين ترين  امـا،  و 
رهــبری  و  نامشـروع  حاکميـت 
اسـت  کشـور  کل  بـاالی  نامتعـادل 
که فقـط مأموريت دارنـد و آجندای 

. شـخصی
ارزشـی،  و  اخالقـی  نـگاه  از 
رهبری  يی  کـه اعتقـادات مـردم را بار 
بـار به سـخره بگيـرد، به سرنوشـت 
قهرمـان  بـه  کنـد،  تقلـب  مردمـش 
سـرزمينش اهانـت نمايـد، و از ايـن 
و  قومـی  حساسـيت های  بـر  راه 
نابسـامانی هـای جامعه بيشـتر دامن 
و  تعصـب  تفرقه افگنـی،  بـا  زنـد، 
در  قطعـًا  کنـد،  سياسـت  تبعيـض 

جايـگاه ادعايـی اخالقی قـرار ندارد 
کـه بتوانـد قاضـی دعـوای ديگـران 
باشـد. فقـط در مواقـع ضـرورت از 
انجـام  بـرای  عامـه  افـکار  و  افـراد 
مأموريـت خـود اسـتفاده می برنـد و 

. بس
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دفاع اطرافياِن جنرال دوستم از او به جای آن که 
به نتايج دل خواه آن گونه که آن ها انتظار می برند، 
پيچيده  پيش  از  بيشتر  را  او  پروندۀ  منتج شود، 
پيش  از  بيشتر  را  جنرال  شخص  و  می سازد 
و  اطرافيان  وقتی  می دهد.  قرار  اتهام  مظاِن  در 
بايد  که  را  اسـنادی  و  می آيند  جنرال  مدافعاِن 
به  می دهند،  ارايه  آن ها  باشد،  مدعی  اختيار  در 
معنای اين است که دارند از جنرال به بدترين 
تهديد  زمانی که  يا  دفاع می کنند؛  شکِل ممکن 
به  مردم  بيفتد،  چنان  اتفاق ها  اگر  که  می کنند 
خيابان ها خواهند ريخت، بدون شک نمی تواند 
دفاِع خوبی از وضعيِت جنرال به شمار رود؛ و 
که  اعالم می کند  که سخنگوی جنبش  وقتی  يا 
قضيۀ جنرال و احمد ايشجی را از طريق جرگۀ 
قومی حل وفصل می کنند، به هيچ وجه نمی تواند 

به سود جنرال تمام شود. 
گفته  ديگرم  نوشته های  از  يکی  در  باری  من 
که  شد  مشخص  جنرال  قضيۀ  در  که  بودم 
خالِف آن چه که در مورد اطرافياِن جنرال گفته 
تحصيل کرده  و  باسواد  افرادِ  آن ها  که  می شود 
مورد  در  آنان  واکنش هاِی  و  عملکردها  اند، 
قضيۀ جنرال می گويد که اين ادعا صحت ندارد 
نکنيم  فراموش  است.  ديگر  چيزی  حقيقت  و 

تنها  می گويند،  جنرال سخن  از  وقتی  آن ها  که 
حزب  يک  بنيان گذارِ  يا  و  قومی  رهبر  يک  از 
مقامِ  مهم ترين  از  بل  نمی گويند،  سياسی سخن 
نيز سخن می گويند؛ کسی  افغانستان  در  دولتی 
که مکلفيت های حقوقی و قانونِی مشخص دارد 
و بايد بيش از هر فرد ديگری در افغانستان مطيِع 

قانون و عدالت باشد. 
از  بُعد  اين  جنرال  اطرافياِن  حاضر،  حال  در 
از  وقتی  و  کرده  فراموش  را  او  مکلفيت های 
يک  از  که  است  اين  مثل  می گويند،  سخن  او 
فرد عادی سخن می گويند؛ اما وقتی از او دفاع 
می کنند، ناگهان به يادشان می افتـد که جنرال در 
افغانستان  جمهوری  رياست  معاون  زمان،  عين 
است و شروع می کنند به توضيح دادِن اين مسأله 
که احضارِ او و يا نماينده اش از سوی دادستانی 
آيا  است.  قانونی  رويه های  خالِف  کشور،  ُکل 
چنين دفاعی از جنرال می تواند به سودِ او تمام 

شود؟
کرده  چه  جنرال  که  نيست  اين  سِر  بر  بحث   
است  مسأله  اين  سِر  بر  بحث  بل  نکرده،  يا  و 
و  کرده  شکايت  جنرال  از  و  آمده  که شخصی 
اتهام های سختی را بر او وارد کرده است. حاال 
وقتی قضيه کاماًل حقوقی می شود، چه بايد کرد؟ 
از مقام های ديگر  برای يکی  اگر چنين وضعی 
دولتی پيش می آمد، موقِف جنرال و اطرافياِن او 

در قبال چنين قضيه يی چه می توانست باشد؟ 
در  که  کرد  فراموش  نبايد  نيز  را  مسأله  اين 
الزم  که  آن گونه  شايد  گذشته  سال  پانزده 
شدن  دموکراتيزه  عرصۀ  در  افغانستان  بوده، 
نمی توان  ولی  نداشته؛  موفقيت های چشم گيری 
انکار کرد که در اين زمينه گام های اساسی نيز 
پانزده  کشورِ  آن  افغانستان  حاال  است.  برداشته 
يا  باشد و  نداشته  نيست که صدايی  ساِل پيش 
بتوان همه چيز را به ساده گی کتمان کرد. آزادی 
بيـان و رسانه با همۀ کاستی های خود، زمينه های 
گسترده يی را در برابِر مردم افغانستان قرار داده 
تا عدالت خواهی کنند. در کنار آن، حاال جهان 
ديگر آن جهاِن بسته و بدون پيوند نيست. جهان 

اطالعاتی  و  فنی  پيشرفت های  برکت  از  امروز 
چنان در هم تنيده که نمی توان هيچ گوشه يی آن 
را از ديگر گوشه ها جدا کرد. در چنين فضايی، 
می طلبد.  را  خود  شيوه های  و  آداب  زيستن 
سخن  خشم  و  زور  موقعيِت  از  که  نمی شود 
دنبال  به  واکنشی  هيچ  که  بود  منتظر  و  گفت 

نداشته باشد. 
مبنی  دارد  وجود  ترفندی  داستان نويسی،  در 
بدی  موقعيِت  در  داستان  قهرماِن  اگر  اين که  بر 
گير افتاد، نبايد برای او چنان شرايطی را فراهم 
کرد که به ساده گی بتواند از وضعيِت پُرمخاطره 
را  داستان  حقيقت مانندی  چون  شود،  بيـرون 
خدشه دار می سازد. اما اگر همين قهرمان، وقتی 
قرار گرفته و بخواهد  در وضعيِت مخاطره آميز 
کند  استفاده  از وضعيت  فرار  برای  امکاناتی  از 
آن گاه  شوند؛  تمام  او  ضررِ  به  امکانات  آن  و 
داستان شک  حقيقت مانندی  به  نسبت  خواننده 

پيدا نمی کند.   
برخوردار  از چنين وضعيتی  نيز  داستان جنرال 
نمی تواند  ساده گی  به  عمومی  افکار  است. 
آن هم  بپذيرد،  را  جنرال  اطرافياِن  دفاعيه های 
وقتی اطرافيان جنرال چنين سطحی گرايانه از او 
دفاع می کنند. حتا وقتی آن ها می خواهند از ابعاد 
سياسِی قضيه نيز سخن بگويند، به نفع آن ها تمام 
نمی شود؛ چون برای چنين ادعايی، ضرورت به 
ادله و شواهِد بسيار قوی و محکمه پسند دارند. 
که  می کنند  تالش  جنرال  اطرافياِن  که  همين 
قضيه را از طريق جرگه های قومی و خانواده گی 
اندازۀ کافی مشکل دارد و  به  حل کننـد، خود 

می تواند نياِت آن ها را زير سوال ببرد.
آرامـِش  جنرال  است  خوب  نگارنده،  نظر  به   
به  با درايت و خردمندی  کند و  را حفظ  خود 
اطرافياِن  به  ديگر  ضمنًا  و  بپردازد  قضيه  حِل 
چيزی  هر  وقت  هر  که  ندهد  اجازه  خود 
چنين  با  دارد  احتمال  چون  بگويند؛  خواستند 
به  وضعيت  که  کننـد  کاری  تناقض گويی هايی، 
حذِف  پی  در  عماًل  که  شود  تمام  کسانی  نفِع 

کامِل او هستند.   
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خامـوشی
 بهتر از دفاِع 

بــد

 

پوِل  افغانی  ۱۰۷ميليون  غنی،  رييس جمهور  گذشته  هفتۀ 
اضافه اخذشده را به مالکيِن آپارتمان های مکرورياِن چهارم 
تحويل داد. آن برنامه که به طورِ زنده از رسانه ها نشر می شد، 
نشان داد که مبارزه با فساد و بی عدالتی، ناممکن نيست و اگر 
مقامات اراده کنند، در مقياس های بسيار بزرگ تر نيز می توان 

با فسـاد مبارزه کرد.  
بازپرداخِت پول های اضافه ستانده شده در پروژۀ مکروريان ها، 
مثبت در جهِت محاسباِت شفاف و روشن  بسيار  گامِ  يک 
و  دولتی  مختلِف  اداراِت  کارهای  اگر  زيرا  است.  مردم  با 
فسادِ  از  پرونده هايی  است  ممکن  شود،  بررسی  خصوصی 
سوت  محاسبه اش  از  آدمی  مغِز  که  گردند  کشف  سنگين 

می کشد. 
دولت  که  برنامه هايی  ديگر  و  ساختمانی  پروژه های  مسلمًا 
برای ارايۀ خدمات به شهروندان  داشته است، همواره مملو 
از فساد بوده اند. ُکـند بودِن کارِ احداث يا بازسازِی سرک ها 
پروژۀ  چند  برای  که  مشکالتی  نيز  و  آن  نبودِن  معياری  و 
ايجاد شد و سبب توقِف  ساختمانی در وزارت شهرسازی 
فساد  اين  تأييدکنندۀ  گرديد، خود  ديگر   پروژه های  برخی 
است. همين اکنون در شرکت های بزرگی مانند برشنا، بخش 
از  اضافه ستانی  و  فساد  کم کاری،  مشکِل  با  مردم  از  کالنی 
نرسيدن  موقع  به  اند.  مواجه  نيمه دولتی  شرکِت  اين  سوی 
مشترکين،  مصرِف  با  نامتناسب  و  غيرواقعی  مبالِغ  بل ها، 
افزايش بی رويۀ قيمِت برق و نيز کم کارِی مأموريِن ساحوی 
برشنا در ارايۀ خدمات، فغاِن مردم را کشيده که نياز است به 

اين مسأله و مواردِ ديگر توجه شود. 
بازپرداخِت  مراسِم  در  رياست جمهوری  ديگر،  جانب  از 
چهارم،  مکرورياِن  آپارتمان های  مالکيِن  به  اضافه ستانی ها 
اين  کرد.  سپاس گزاری  شهرسازی  جديِد  وزير  کارکرد  از 
همۀ  کارِ  روی  را  خود  تأثيِر  شک  بدون  سپاس گذاری 
کارمنداِن دولت می گذارد و مايۀ تشويق و ايجاد انگيزه در 
آنان می شود. اما بايد ديده شود که وزارت شهرسازی واقعًا 
تبديل  وزارت خانه ها  ديگر  برای  نيک  الگويی  به  می تواند 
شود و ديگر اين که آيا اين روند تقدير از وزيران، روندی 
عادی و غيرسياسی است يا با آن می خواهند با آن از کاهِش 

فساد در سطوِح باال خبر بدهند؟ 
هم اکنون گفته می شود که فساد در دولت به اوج رسيده و 
در همۀ سطوح، اين فساد با جرأِت تمام صورت می گيرد. 
اما لغِو اقساط تحميلی از پروژۀ مکروريان ها و بازگشِت آن 
به مردم، می تواند اميد به کاهِش فساد را جانی تازه ببخشـد 
و اين اعتماد را به وجود آورد که دولت روند مسکن سازی 
و دسترسی افراد به آن را معياری و عمومی تر می سازد. زيرا 
و  مسکن  احداِث  برای  درست  برنامۀ  نداشتِن  و  بی کيفيتی 
همواره  خاص،  حلقاتی  و  اشخاص  به  آن  بودِن  محدود 
کرده اند.  وارد  دولت  به  مردم  که  بوده  انتقادهايی  جمله  از 
پروژه های  از  می خواهند  که  هستند  زيادی  مردماِن  مسلمًا 
مسکن سازی مستفيد شوند و خواهاِن رفِع موانع و تبعيض از 
سوی دولت اند. تحقِق اين همه مستلزمِ آن است که وزارت 
شهرسازی و مسکن برنامۀ بسيار شفاف و غيرقابِل نفوذی را 
تدارک ببيند و پروسۀ ساختن و توزيع آپارتمان را عادالنه 
ديگر شهرهای  و  پايتخت  در  زنده گی  و  گيرد  روی دست 
بزرگ را آسان و مرفه بسازد. اين رويکرد بايد در سطِح ملی 
پايتخت  به  اما  شوند  گرفته  دست  روی  افغانستان شمول  و 
نظر به جمعيِت کالن و مشکالِت بی شمارش اولويت داده 

شود.
در پايان يک بارِ ديگر تأکيد می شود که بازپرداخِت پول های 
فسـاد  با  مبارزه  راستاِی  در  نيک  قدمی  گرفته شده،  اضافه 
ارادۀ  اين حرکت،  دادِن  قرار  الگو  با  می توان  يقينًا  و  است 
از  فردای عاری  به  داد و  را شکل  با فساد  مبارزه  قاطع در 
اين  حال،  عين  در  اما  دوخت.  اميد  چشِم  افغانستان  فسادِ 
فريب  برای  حرکت ها  اين  از  که  دارد  وجود  نيز  هراس 
به واسطۀ  بزرگ تر  فساد های  و  شود  استفاده  عمومی  افکار 
آن پنهان گردد. آرزومنـديم هرگز چنين نباشد و موردِ اول 
در نيِت سردمداراِن اين سرزمين نهادينه گردد تا به دولت و 

دولت دارِی خوب و سالم برسيم.  

بازپرداخِت اضافه ستانی ها 
در یک پروژه نمایان گِر چیست؟
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µبحث بر سِر این نیست كه جنرال 
چه كرده و یا نكرده، بل بحث بر سِر 
این مسأله است كه شخصی آمده و 
از جنرال شكایت كرده و اتهام های 

سختی را بر او وارد كرده است. حاال 
وقتی قضیه كامالً حقوقی می شود، چه 
باید كرد؟ اگر چنین وضعی برای یكی 

از مقام های دیگر دولتی پیش می آمد، 
موقِف جنرال و اطرافیاِن او در قبال 
چنین قضیه یی چه می توانست باشد؟

خوب است جنرال آرامـِش خود را 
حفظ كند و با درایت و خردمندی 

به حِل قضیه بپردازد و ضمناً 
دیگر به اطرافیاِن خود اجازه ندهد 

كه هر وقت هر چیزی خواستند 
بگویند؛ چون احتمال دارد با چنین 

تناقض گویی هایی، كاری كننـد كه 
وضعیت به نفِع كسانی تمام شود كه 

 µµعمالً در پی حذِف كامِل او هستند
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دست آوردهای  تشريح  ضمن  ماليه  وزير 
از  نمايندهگان  برای  جاری  سال  مالی 
ميليارد   ۴۳ ميزان  به  ملی  عوايد  افزايش 

افغانی نسبت به سال گذشته خبر داد.
)شنبه،  ديروز  ماليه  وزير  حکيمی،  اکليل 
مجلس  استماعيه  نشست  در  ۴جدی( 

نماينده گان اشتراک کرد.
او ضمن تشريک دست آوردها، پيشرفت ها 
سطح  در  ماليه  وزارت  مهم  برنامه های  و 
بين المللی، منطقه يی و ملی با نمايندهگان 
اقتصادی کشور  با پيشرفت های  در رابطه 
در دو سال اخير، افزايش عوايد ملی، نتايج 
کنفرانس های وارسا و بروکسل، برنامه های 
منطقه يی  همکاری های  و  ملی  مهم 

معلومات داد.
ملی  عوايد  افزايش  مورد  در  ماليه  وزير 
تصريح کرد: صندوق بين المللی پول ۱۳۲ 
تعيين کرده  به ما هدف  را  افغانی  ميليارد 
بود، خوش بختانه ما توانستيم ۱۶۵ ميليارد 
افغانی عوايد جمع آوری کنيم که از هدف 
تعيين شده ۳۳ ميليارد افغانی و در مقايسه 
افزايش  افغانی  ميليارد  گذشته،۴۳  سال  با 

را نشان می دهد.
امضاء  بارۀ  در  هم چنان  حکيمی  آقای 
دالر  ميلياردها  ارزش  به  موافقت نامه هايی 
با ادارات و کشورهای مختلف کمک کننده 
مانند بانک جهانی، بانک انکشاف آسيايی، 
اتحاديۀ  امريکا،  پول،  بين المللی  صندوق 
و  جاپان  دنمارک،  فرانسه،  آلمان،  اروپا، 
کانادا معلومات ارايه کرده و درمورد ايجاد 
کميسيون های مشترک اقتصادی و بازرگانی 
روسيه،قزاقستان،  چين،  کشورهای  با 
و  آرزبايجان  پاکستان،  ايران،  ترکمنستان، 

امارات عربی هم اشاره کرد.
مورد  در  ماليه  وزير  نشست،  اين  در 
ملی،  برنامه های  تطبيق  و  پيشرفت ها 
جلوگيری  هدف  به  ها  سامانه  نصب 
در  کاری  سهولت های  ايجاد  و  فساد  از 

رياست گمرکات، خزاين و عوايد، آوردن 
افغانی در  ميليارد  افزايش ۳۳  اصالحات، 
تعيين  به هدف  نسبت  عوايد سال ۱۳۹۵ 
و  ملی  بودجۀ  درصدی  مصرف۷۶  شده، 
نمايندهگان  به  دولتی  امالک  نگه داری 

معلومات داد.
از مشکالتی  انکشافی  بودجه  مصرف کم 
است که در چندين سال گذشته، همواره 
و  است  افغانستان  دولت  دامن گيری 
واحدهای بودجه يی مستقل به همين دليل 

مورد انتقادهای زيادی قرار دارند.
رسا  همايون  مجلس،  ديروز  نشست  در 
وزير تجارت، عبدالستار مراد وزير اقتصاد 
خارجه،  امور  وزارت خانه های  معينان  و 
معلولين  و  شهدا  و  اجتماعی  امور  و  کار 
نيز اشتراک داشتند و در پيوند به برنامه ها 
وزارت خانه های  انکشافی  پروژه های  و 

خود معلومات ارايه کردند.
اعضای  از  زيادی  شمار  اين،  کنار  در 
حملۀ  خود،  ديروزی  نشست  در  مجلس 
معلم  خانۀ  بر  انتحاری  مهاجمان  گروهی 
ميرولی نمايندۀ مردم هلمند در ناحيه پنجم 
شهر کابل را محکوم و تاکيد کردند که اين 
خواهند  بررسی  جدی  به طور  را  رويداد 

کرد.
مجلس  دوم  معاون  غفاری  نعمت اهلل    
مير  معلم  خانۀ  بر  حمله  نماينده گان، 
از  و  کرد  محکوم  را  هلمند  نمايندۀ  ولی 
کميسيون امنيت داخلی و امور دفاعی اين 
مجلس خواست که اين رويداد را به گونه 

جدی بررسی کند.
نماينده گان  از  برخی  حال،  همين  در 
حمله  اين  دفع  چگونگی  در  مجلس 
نهادهای امنيتی را به کوتاهی متهم کردند.

عبيداهلل بارکزی يک عضو مجلس در اين 
خصوص گفت که نيروهای امنيتی پس از 
دونيم ساعت درگيری برای دفع حمله در 

محل رويداد حاضر نشده اند.

به ويژه،  حکومت  از  افزود:  بارکزی  آقای 
نهادهای امنيتی گله داريم، درحالی که در 
خانۀ معلم مير ولی محشر برپا شده بود، 
تا دو و نيم ساعت نيروهای امنيتی برای از 
بين بردن مهاجمان وارد عمل نشده است. 
را  ساحه  پوليس  بارکزی،  آقای  گفتۀ  به 
محاصره کرده بود، ولی نه پوليس برای دفع 
حمله اقدام کرده و نه به ديگر نماينده گانی 
شتافته  ميرولی  خانه  به  کمک  برای  که 

بودند اجازه عمل داده است.
صالح محمد سلجوقی، ديگر عضو مجلس 
نهادهای  که  گفت  خصوص  اين  در  نيز 
امنيتی سياسی شده و به فکر تأمين امنيت 
جان شهروندان کشور نيستند و هر عضو 
کار  خود  باند  و  گروه  برای  نهادها  اين 

می کنند.
مهاجم  سه  گذشته،  هفتۀ  پنج شنبۀ  شب 
انتحاری باالی خانه معلم مير ولی نمايندۀ 
پنجم  حوزه  مربوطات  در  هلمند  مردم 
از  بيش  و  کردند  کابل حمله  امنيتی شهر 
۱۱ ساعت با نيروهای امنيتی درگير شدند.

بارکزی  حفيظ اهلل  به شمول  حمله  اين  در 
پسر عبيداهلل بارکزی نمايندۀ مردم ارزگان 
ولی  مير  معلم  نواسه  دو  و  مجلس  در 
خود  به شمول  و  شدند  کشته  نفر  هشت 
زخم  هم  ديگر  تن  چندين  ميرولی  معلم 

برداشتند.
عبيداهلل بارکزی می گويد که پسرش برای 
نجات خود معلم ميرولی وخانوادۀ او پس 
رفته  مجلس  عضو  اين  خانۀ  به  حمله  از 

بود.
برعهده  طالبان  را  حمله  اين  مسووليت 

گرفت.
خانۀ  بر  حمله  نيز  افغانستان  حکومت 
نماينده گان  مجلس  عضو  ميرولی  معلم 
به  افغانستان خوانده و  کار دشمنان مردم 
است  داده  دستور  امنيتی  زيربط  نهادهای 

درمورد تحقيقات بيشتری انجام دهند.

اداره حمايت از رسانه های آزاد افغانستان 
برابری  چهار  افزايش  اعالم  ضمن  )نی( 
خشونت عليه خبرنگاران در سال جاری 
در افغانستان نسبت به سال گذشته اعالم 
کرد که سال جاری مرگبارترين، برای اين 

قشر در ۱۵ سال اخير بوده است.
اداره  اجرايی  مدير  خلوتگر  مجيب 
افغانستان  در  آزاد  رسانه های  از  حمايت 
)نی( اعالم کرد: خشونت عليه خبرنگاران 
ميالدی   ۲۰۱۶ سال  در  کشور  اين   در 
نسبت به سال گذشته چهار برابر افزايش 

داشته است.
وی افزود: سال ۲۰۱۶ ميالدی خونين ترين 
در  افغانستان  در  خبرنگاران  برای  سال 

پانزده سال اخير بوده  است.
ميالدی،  جاری  سال  در  افزود:  خلوتگر 
عليه  خشونت  مورد  چهارصد  از  بيش 
خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسيده که 
۱۴ مورد قتل خبرنگار و کارمند رسانه ای 

نيز ديده می شود.
مدثر  نصير  محمد  گذشته  ماه  شش  در 
لوگر،  در  ملی  پيغام  راديو  مسئول  مدير 
آريانا  تلويزيون  نعمت اهلل زهير خبرنگار 

در هلمند، يعقوب شرافت خبرنگار راديو 
گيلکی  ديويد  زابل،  در  ملی  تلويزيون 
خبرنگار راديوی ملی آمريکا و همکارش 

ذبيح اهلل تمنا در هلمند کشته شدند.
در  نيز  مرز  بدون  خبرنگاران  سازمان 
سال  گزارشی  انتشار  با  اخير  روزهای 
برای  سال  مرگبارترين  را  ميالدی   ۲۰۱۶

خبرنگاران در افغانستان اعالم کرد.
اين در حالی است که شاه حسين مرتضوی 
معاون سخنگوی رييس جمهور روز شنبه 
افغانستان  ملی  امنيت  شورای  که  گفت 
چارچوبی  خبرنگاران  امنيت  تامين  برای 
دوم  معاون  دانش  سرور  نظر  تحت  را 
آن  اعضای  که  افغانستان  رييس جمهور 
تدوين  هستند،  امنيتی  نهاد های  از  بيشتر 

کرده است.
صديق اهلل توحيدی رييس مرکز حمايت  
بود  گفته  افغانستان  آزاد  رسانه های  از 
عليه  خشونت  گذشته  ماه   ۱۰ در  که 
خبرنگاران بطور بی سابقه ای افزايش يافته 
و آمار خشونت معادل آماری است که در 

8 سال گذشته به ثبت رسيده است.

تنها خلبان زن در ارتش

دیـگر بـر نمـی گـردد

2۰۱۶ خونیـن تریـن سال 
بـرای خبرنگـاران افغانستان 

نيلوفــر رحمانــی تنهــا خلبــان زن 
نيــروی هوايــی ارتــش افغانســتان 
آموزش هــای  تکميــل  بــرای  کــه 
خلبانــی بــه امريــکا ســفر کــرده بــود، 
ــودداری  ــور خ ــه کش ــت ب از بازگش
کــرده و درخواســت پناهنده گــی داده 

ــت. اس
خانــم رحمانــی قــرار بــود هفتــه 
گذشــته پــس از پايــان دوره آمــوزش 
۱۵ ماهــه بــه افغانســتان برگــردد؛ امــا 
ــن  ــه ناممک ــه ک ــل آنچ ــه دلي وی ب
خوانــدن ادامــه خدمــت خــود در 
ــت  ــد، از بازگش ــالم ش ــتان اع افغانس

ــرد. ــودداری ک ــورش خ ــه کش ب
ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــان گفت ــن خلب اي
ــاری  ــاد، بدرفت ــای زي ــت تهديده عل
از طــرف  اهانــت در محــل کار  و 
ــه کار  ــد ب ــود، نمی توان ــکاران خ هم
ــه  ــتان ادام ــود در افغانس ــی خ خلبان

ــد. ده
ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــی تأکي رحمان
هنــوز هــم بــه ادامــه خلبانــی در 
اســت  هوايــی عالقه منــد  نيــروی 
امــا بــه علــت تهديــد شــدن و ناامنــی 
در  خلبانــی  کار  بــه  نمی خواهــد 

افغانســتان ادامــه دهــد.
ــه  ــد از آن ک ــی بع ــه رحمان ــه گفت ب
ــجاع ترين  ــزه ش ــال ۲۰۱۵ جاي در س
تصاويــر  و  آورد  بدســت  را  زن 
بــه  افغانســتان  رســانه های  در  وی 
او و  منتشــر شــد  طــور گســترده 

خانــواده اش بــا تهديــد هــای زيــادی 
مواجــه شــدند.

پيــش از ايــن نيــز شــماری از افســران 
کــه  افغانســتان  پوليــس  و  ارتــش 
ــدن دوره هــای آموزشــی  ــرای گذران ب
ــارج  ــه خ ــی ب ــای تحصيل و بورس ه
ــت  ــد از برگش ــه بودن ــور رفت از کش
ــا  ــودداری و ي ــود خ ــور خ ــه کش ب
داده انــد. پناهنده گــی  درخواســت 

بــر  مبنــی  نيــز  گزارش هايــی 
درخواســت پناهندگــی شــماری از 
خارجــه  وزارت  هــای  ديپلمــات 
ــت  ــان ماموري ــس از پاي ــتان پ افغانس
خــود در ســفارت هــای ايــن کشــور 
ــود. ــده ب ــر ش ــا منتش ــانه ه در رس

بی اطالعی مجلس از فیصلة دادگاه عالی
مجلــس نماينــدگان بــا تاکيــد بــر فاقــد 
صالحيــت بــودن دادگاه عالــی در مــورد روند 
اســتيضاح وزرا از ســوی مجلــس مــی گويــد 
کــه از اعــالم تفســير دادگاه عالــی هيــچ گونــه 

ــدارد. ــی ن اطالع
مجلــس نماينــدگان بــا تاکيــد بــر فاقــد 
صالحيــت بــودن دادگاه عالــی در مــورد روند 
اســتيضاح وزرا از ســوی مجلــس مــی گويــد 
کــه از اعــالم تفســير دادگاه عالــی هيــچ گونــه 

ــدارد. ــی ن اطالع
ــر  ــور؛ اواخ ــزاری جمه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــد  ــای تايي ــزارش ه ــته برخــی گ ــه گذش هفت
ــا دادگاه  ــه گوي ــه نشــر رســيد ک ناشــده ای ب
عالــی در پاســخ بــه درخواســت تفســير ارگ 
رونــد  در خصــوص  رياســت جمهــوری 
ــت  ــه و رد صالحي ــر کابين ــتيضاح ۱۶ وزي اس
ــه  ــيری اش را ارائ ــه تفس ــر، نظري ــت وزي هف

ــت. ــرده اس ک
منابعــی از دادگاه عالــی بــه رســانه هــا گفتــه 
اســت کــه دادگاه عالــی صالحيــت اســتيضاح 

ــه را  ــر کابين ــر و رد صالحيــت ۷ وزي ۱۶ وزي
تاييــد کــرده اســت.

شــماری از نماينــدگان در نشســت امــروز 
شــنبه )۴جــدی( مجلــس از ايــن اقــدام دادگاه 
عالــی اســتقبال کردنــد؛ امــا معــاون دوم 
ــه  ــالم نظري ــه از اع ــد ک ــاد آور ش ــس ي مجل

ــدارد. ــی ن ــی اطالع ــيری دادگاه عال تفس
ــاس  ــر اس ــه ب ــزود ک ــاری اف ــت اهلل غف نعم
قانــون اساســی کشــور دادگاه عالــی تنهــا 
ــی،  ــن تقنين ــن، فرامي ــورد قواني ــار م در چه
معاهــدات و پيمانهــای بيــن المللــی مــی تواند 
نظريــه تفســيری ارائــه کنــد و در زمينــه رونــد 
اســتيضاح کــه جــز اجــراآت مجلــس اســت 

ــدارد. ــيری را ن ــر تفس ــه نظ ــت ارائ صالحي
ــی در  ــه دادگاه عال ــت ک ــاری گف ــای غف آق
پاســخ بــه درخواســت حکومــت بايــد بگويــد 
ــر  ــه نظ ــن زمين ــدارد در اي ــت ن ــه صالحي ک

ــد. ــه کن تفســيری ارائ
ــدگان  ــس نماين ــش مجل ــاه پي ــک م حــدود ي
ــم  ــرف ک ــل مص ــه دلي ــه را ب ــر کابين ۱۶ وزي

بودجــه انکشــافی در ســال ۱۳۹۴ اســتيضاح و 
ــد. ــت کردن ــان را رد صالحي ــن آن ۷ ت

حکومــت، اســتيضاح و رد صالحيــت وزرای 
کابينــه را غيــر موجــه خوانــد و از دادگاه 

ــد. ــير ش ــب تفس ــی طل عال
ــاه، دادگاه  ــک م ــدود ي ــت ح ــس از گذش پ
ــيری اش را در  ــه تفس ــوز نظري ــا هن ــی ت عال
ــت  ــت حکوم ــا رد درخواس ــد ي ــورد تايي م

ــت. ــرده اس ــالم نک اع
برخــی از نماينــدگان مجلــس مــی گوينــد کــه 
ــرار دادن دادگاه  ــار ق ــر فش ــا زي ــت ب حکوم
عالــی مــی خواهــد کــه وزرای رد صالحيــت 
شــده خــالف قوانيــن نافــذه کشــور بــه 

ــد. ــه ده ــان ادام ــای ش کاره
ــت  ــار از حکوم ــد ب ــوز چن ــا هن ــس ت مجل
ــدگان  ــم نماين ــه تصمي ــه ب ــته اســت ک خواس
احتــرام بگــذارد و هرچــه زودتــر نامــزد 
ــه  ــرای هفــت عضــو کابين ــد را ب وزرای جدي

ــد. ــی کن معرف
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بخش ســوم
مرتضی ارشاد بخش دهـم

سامان بازی و سه تعریف باستانی، کالسیک و مدرن
ــزوم ايجــاد يــک پــل ارتباطــی بيــن بزرگ ســال و کــودک کــه  ــه ل ــا توجــه ب ب
ــش  ــای خوي ــد هــم کــودک را بشناســد و هــم دني توســط آن بزرگ ســال بتوان
ــی از  ــودک، يک ــه ک ــازی ب ــباب ب ــۀ اس ــاخت و اراي ــد، س ــی کن ــه او معرف را ب
موثرتريــن راهکارهايی ســت کــه بــا درگيــر کــردن احساســِی کــودک می توانــد 
وی را بــه واکاوی و جســت وجو در مفاهيــم دنيــای بزرگ ســاالن وادار کنــد. از 
ســوی ديگــر کــودکان در بازی هــای خــود اســتعداد خارق العادۀشــان در زمينــۀ 
تجريــد و قــدرت تخيــل نيرومندشــان را بــه نمايــش می گذارند.)مقاالت/شــارل 
ــه  ــاِل بيشــتری را ب ــد پــر و ب ــا کمــک از قــوۀ تخيــل، کــودک می توان ــر( ب بودل

تصــور خويــش از دنيــای کودکــی بدهــد. 
ــاالن  ــدۀ بزرگ س ــازی برعه ــاماِن ب ــاخت س ــواره س ــه هم ــه اين ک ــه ب ــا توج ب
ــرف  ــاخِت آن از ط ــاکلۀ س ــه ش ــت ک ــهود اس ــب مش ــن مطل ــت، اي ــوده اس ب
ــالک  ــه م ــت ک ــان اس ــل ايش ــاِس تعق ــر اس ــده و ب ــف ش ــاالن تعري بزرگ س

ــردد. ــه می گ ــودک اراي ــه ک ــی ب ــی خاص زيبايی شناس
عــالوه بــر ايــن تعاريــف، يکــی ديگــر از داليــل و البتــه فوايــدی کــه ســاخت 
ــاس  ــال احس ــودکان دارد، انتق ــرای ک ــاالن ب ــرف بزرگ س ــازی از ط ــاماِن ب س
ــورت  ــدای آن، به ص ــا اه ــوی ب ــورت معن ــه به ص ــت ک ــی اس ــت و توجه محب

ــرد. ــکل می گي ــرف ش ــر دو ط ــن ه ــل در ذه متقاب
ــا تأکيــد بيشــتر بــر  نــوع، نحــوه و زيبايی شناســی ســاخت ســامان بــازی کــه ب
عروســک اســت، همــواره يکســان نبــوده و بــا گذشــت زمــان تغييــرات جزيــی 
و کلــِی بســياری را منجــر شــده اســت. در دوران باســتان، عروســک از وســايل 
طبيعــی چــون چــوب، ســنگ و منســوجات ســاخته می شــده کــه بــا توجــه بــه 
ــودکان  ــرای ک ــری ب ــت جامعه پذي ــتان و در جه ــی دوران باس ــت فرهنگ موقعي
دختــر، بيشــتر بــه ايشــان اختصــاص داشــته اســت. امــا اگــر بــا تســامح بيشــتر 
ــربازان  ــنگی س ــی و س ــک های چوب ــه عروس ــم ب ــات را ه ــمه های حيوان مجس
ــم را از خــالل  ــال مفاهي ــوع انتق ــوان ن ــی می ت ــم، به راحت ــه کني ــان اضاف و نظامي
ــع  ــم. در واق ــر و پســر درک نمايي ــودکان دخت ــه ک ــن عروســک ها ب ســاخِت اي
ــده  ــدارک دي ــر ت ــا پس ــر ي ــودِک دخت ــرای ک ــه ب ــازی ک ــۀ عروسک س دو گون
شــده بــوده اســت، نــوع خاصــی از آمــوزش بصــری را بــه وی منتقــل می کــرده 
ــا  ــده و ب ــاخته ش ــوزاد س ــکل ن ــه ش ــه ب ــاخت عروســک هايی ک ــا س اســت. ب
ســاخت ملزومــات يــک زنده گــی کوچــک ماننــد: اجــاق، تنــور، خانــه، ســفره، 
ــه از  ــل می شــود ک ــر منتق ــودک دخت ــه ک ــی فرهنگــی ب ــذا و... الگوي ظــرف غ
ــد  ــه داری، تولي ــت و روب، خان ــار رف ــج انتظ ــی راي ــاد زنانه گ ــون نم او همچ
ــل،  ــدان را انتظــار مــی رود و در ســوی مقاب مثــل و نگــه داری از شــوهر و فرزن
ــر  ــودک پس ــروا ک ــو و فرمان ــکل جنگ ج ــه ش ــک هايی ب ــاخت عروس ــا س ب
در معــرض الگــوی مردســاالری قــرار می گيــرد کــه تنهــا او را به عنــوان 
نمــاد و صاحــب قــدرت راهــی ميــدان جنــگ می کنــد و در جامعــه بــه عنــوان 
ــده  ــاخته ش ــک های س ــود. عروس ــناخته می ش ــان آور ش ــی و ن ــخصۀ اصل مش
ــا شــکلی بســيار ســاده و غيرپيچيــده ذهــِن کــودک را نشــانه  در ايــن دوران، ب
ــک،  ــن عروس ــرد اي ــوه و کارک ــه نح ــِل وی ب ــردن تخي ــر ک ــا درگي ــه و ب گرفت
ــاگاه  ــه ن ــر ب ــد. اگ ــکل می ده ــرای وی ش ــردی را ب ــی  و ف شــخصيت اجتماع
کــودِک دختــر و پســر متقابــاًل بــه ســوی عروســک جنــِس ديگــر پيــش بــرود، 
اجتماع)خانــواده، مدرســه، گــروه همســاالن( بنــا بــر سرســختی وی در ســماجت 
اســتفاده از عروســک جنــس مخالــف، بــا انــگ زدن و يــا تنبيــه اجتماعــی ســعی 

ــه الگــوی تربيتــی خويــش دارد. ــدِن وی ب ــر مجــازات و برگردان ب

عـروسـک؛
 به مثـابة ابژۀ فرهـنگی

یادداشــت: کنفرانــس »آجنـــدای ملی« 
مســعود،  احمدولــی  رهبــری  بــه 
ــرای  ــی ب ــه آدرس ــه ب ــت ک سال هاس
میــان  چاره  اندیشــی  و  رای زنــی 
نخبــه گان و بــزرگاِن کشــور بــرای 
بیرون رفــِت افغانســتان از نزاع هــا و 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــاِی تاریخ ناکامی ه
اســت. امــا ایــن آدرِس مدنی اخیــراً در 
ابتــکاری تازه تــر، دســت بــه برگــزاری 
ــوار  ــورتی ِ ماه ــت هاِی مش سلسله نشس
و  فعــال  جوانــاِن  بــا  هفتــه وار  و 
ــاع  ــِی اوض ــرای بررس ــور ب آگاهِ کش
افغانســتان و دریافــِت  نگران کننــدۀ 
به روزتــر  و  علمی تــر  راه حل هــای 
در ســایۀ اهــداِف عالــِی آجنــدای 
ملــی زده اســت. روزنامــۀ مانــدگار بــه 
حمایــت از ایــن فعالیت هــای ارزنــده، 
ــش  ــۀ خوی ــن صفح ــش از ای ــن بخ ای
را بــه بازتــاِب چکیـــدۀ گفته هــاِی 
جــاری در ایــن نشســـت ها اختصــاص 
ــراه و  ــا همـ ــا م ــس ب ــت. پ داده اس

همســـفر باشــید. 
***

احمدولـی مسـعود: حکومـت وحـدِت ملـی 
وقتـی ايجـاد می شـود کـه کشـور در حالـِت 
رهبـران  بعـد  باشـد،  بحـران  و  پراکنده گـی 
جمـع می شـوند تـا وحدت ملـی را بـه وجود 
بياورنـد. امـا حکومـِت کنونـی تبديل شـده به 
يـک »حکومـت نفـاق ملـی«؛ جزايـر مختلـِف 
وجـود  حکومـت  هميـن  داخـِل  در  قـدرت 
دارنـد، دو و نيـم سـال از عمـِر آن گذشـته، اما 
قـادر نشـده چتـری را به نـامِ حکومـت ايجاد 
کنـد و مـا امـروز بـا همـان مشـکلی روبـه رو 
هسـتيم کـه در گذشـته و در زمـان تأسـيِس 

افغانسـتان بـا آن مواجـه بوديـم.
بـه  نگرديـم،  دور  بحـث  از  اين کـه  بـرای   
بارهـا  امـا  نمـی روم،  مشـکالت  تفصيـل 
به صـورِت کلـی و فشـرده گفتـه ام کـه در کنارِ 
ايديولوژی هـای  ديگـر،  مختلـف  فاکتورهـای 
افراطـی، رقابـت ميان نخبـه گان و آزمندی های 
محرک هـای  حـال،  و  گذشـته  در  منطقه يـی 
اصلـِی تاريـخ کشـور مـا را شـکل داده اسـت. 
مدتی سـت کـه مـا گفتمانـی را ميان نخبـه گاِن 
کشـور بـه نـام آجنـدای ملـی آغـاز کرده ايـم. 
شـما  کـه  اسـت  ايـن  انتقادشـان  بسـياری ها 
بـه جـای مراجعـه بـه مـردم، دنبـاِل نخبـه گان 
هـم  گذشـته  در  کـه  همان گونـه  می گرديـد. 
تـودۀ  تأکيـد می کنـم کـه  نيـز  گفتـه ام، حـاال 
هـم  کنـار  در  کـردن  زنده گـی  بـرای  مـردم 
مـردم  نخبـه گاِن  از  مشـکل  ندارنـد؛  مشـکل 
اسـت، مشـکل رقابـِت نخبـه گاِن مـردم ميـان 
همديگـر اسـت؛ آنان بـه  نامِ مـردم و قومِ خود 
امتيـاز می گيرنـد، درحالـی که مردم شـان شـب 
را بـدون خـوردِن غـذا صبـح می کننـد. اگـر 
مشـکل نخبـه گان حل گردد، مشـکل مـردم نيز 

اسـت!  حل 
حکومـت  ايجـاد  بـا  امـا  گفتمـان  دورۀ  ايـن 
وحـدت ملـی متوقـف شـد؛ چـون بـاورِ مـا 
ايـن بـود کـه حکومـِت ايجاد شـده تحـت نام 
وحـدت ملـی، الگويـی اسـت کـه ما پيشـنهاد 
کرديـم؛ يعنـی مشـارکت نخبـه گاِن مـردم در 
ايـن حکومـت لحـاظ می شـود و مـا می توانيم 
اکثـر مشـکالت مان را حـل کنيـم. ولـی بعد از 
سـپری شـدِن دو و نيـم سـال ديـده شـد کـه 
مسـووالِن ايـن حکومت قـادر نيسـتند که يک 
نـگاهِ اسـتراتيژيک بـه مـردم و کشـور داشـته 
فعاليت هـای  خواسـتيم  مـا  بنابريـن،  باشـند. 
گفتمانـِی خود را دوبـاره، اما با جواناِن کشـور 
آغـاز کنيـم. يـک مجلس بـا عده يـی از جواناِن 
فرهيختـه داشـتيم و ايـن بـارِ دوم اسـت کـه با 
جوانـان هم صحبـت شـده ايم و ايـن گفتمان را 
ادامـه می دهيـم. گفتمان مـا با نخبه گاِن کشـور 
صـورت گرفتـه و نياز اسـت کـه ايـن گفتمان 
بـه منصـۀ اجـرا گذاشـته شـود؛ چون بـاور ما 
بـر اين اسـت کـه تنهـا جوانان از عهـدۀ عملی 
کـردِن گفتمانی به نـام وحدت ملـی می برايند.  
کارِ ديگـری کـه مـا در پيـِش رو داريـم، ايـن 
اسـت کـه حاصـل نشسـت های مان بـا جوانان 
را بـه کنفرانـس بـزرِگ آجنـدای ملـی انتقـال 
نخبـه گان  شـما،  کنـار  در  آن،  در  تـا  دهيـم 
نيـز حضـور  سياسـی و مسـووالِن حکومتـی 
داشـته باشـند. کنفرانـس بـزرِگ آجنـدای ملی 
بـه يـک  پيـدا کـردن  بـه هـدِف دسـت  نيـز 
ديـدگاه واحـد و مشـترک و نقشـۀ راه بـرای 
آينـدۀ سياسـِی کشـور ميـان اقـوام راه انـدازی 
کنفرانـس  راه انـدازی  از  بعـد  شـد.  خواهـد 
بـزرِگ آجنـدای ملـی و دسـت يابی بـه يـک 
نقشـۀ راه، مـا بـرای عملـی کردن آن، بـه دنبال 

مـردم خواهيـم رفـت.
همـه می دانيـم کـه وضعيت سياسـی، اقتصادی 
و امنيتـی کشـور بحرانـی اسـت، حـاال چگونه 

می شـود به يـک نقطۀ مشـترک برسـيم؟ 
افغانسـتان، مشـکل سياسـی  مشـکالِت  مـادرِ 
و نظـام سياسـی اسـت؛ هيـچ مشـکلی حـل 
نخواهـد شـد مگـر اين کـه ميکانيسـمی بـرای 
حـِل آن وجود داشـته باشـد. هرقدر در کشـور 
پـول سـرازير شـود، اگـر ميکانيسـِم درسـِت 
اسـتفاده از آن وجود نداشـته باشـد، دوباره گم 
می شـود. امـروز در نظـام سياسـی افغانسـتان 
بحـران  مشـروعيت، بحـران مديريـت، بحـران 
اعتمـاد، بحـران قانون، بحران هويـت و... موج 
می زنـد. شـما وقتـی از لقـب قهرمـان ملی تـان 
دفـاع می کنيـد، غايلـه برپـا می شـود، ايـن بـه 
معنـای قابـل قبـول نبـودِن هويـِت يـک قـوم 

بـرای قـومِ ديگر اسـت. 
سيسـتمی  کشـور،  سياسـی  نظـام  در  امـروز 
و  ارتبـاط  چگونه گـِی  مـا  تـا  نـدارد  وجـود 

تعامل مـان در داخـل کشـور و بيـروِن کشـور 
وجـود  خارجی يـی  سياسـت  دريابيـم؛  را 
هماهنگـی  بـدون  رييس جمهـور  نـدراد، 
رييـس  همين گونـه  و  اجرايـی  رييـس  بـا 
رييس جمهـور  بـا  هماهنگـی  بـدون  اجرايـی 
بـه کشـورهای منطقـه و جهـان بـا اجنداهـای 
مختلـف سـفر می کننـد. در ايـن صورت شـما 
تصـور کنيـد کـه کشـورهای جهـان در مـورد 
افغانسـتان چـه ديدگاهـی دارنـد!... ارتبـاط مـا 
بـا کشـورهای بيرونـی، هيـچ گاه در قالـب يک 
ايـن  نبـوده اسـت.  سياسـِت خارجـِی مـدون 
يعنـی حکومـت افغانسـتان در گذشـته و حـال 
نتوانسـته تعـادِل خارجـی را بـه ميـان آورده و 

آن را حفـظ کنـد. 
مـا  افغانسـتان  داخـل  در  ديگـر،  سـوی  در 
نيازمنـد يـک تعـادل هسـتيم. امـا چـرا تعـادل 

نداريـم؟ داخلـی 
 يـک، سـاختارها و مديريـت: سـاختار نظـام 
تکثـر  اجتماعـی و  بافـِت  بـا  سياسـی موافـق 
قومـی و فرهنگـی ما نيسـت. با تقسـيم کرسـی 
ايجـاد  اقـوام نمی شـود تعـادل داخلـی  بـرای 
کـرد، چـون شـايد کسـی منتسـب بـه قومـی 

باشـد امـا نماينـدۀ قومـش نباشـد. 
پيشـنهاد مـا چيسـت؟ اگـر حکومـت و دولِت 
قومـی می خواهيـم، بايـد قـدرت از واليات به 
مرکـز بيايد. همچنان سـاختارها بايد سيسـتمی 
شـوند.  گماشـته  آن  در  مديـر  افـراد  و  شـود 
صدراعظـم  کـه  نباشـد  به گونه يـی  سـاختار 
دسـِت  بـه  صالحيتـش  امـا  شـود،  انتخـاب 
کسـی ديگر باشـد. قـدرت بايد توسـط قدرت 
مهـار شـود؛ در غيـر آن، قـدرت فسـادمحور و 
فسـادپرور می شـود. ما شـاهد هسـتيم که وقتی 
رييـس اجرايـی کاری می کنـد، رييس جهمـور 
در تضـاد بـا آن کاری ديگـر می کنـد. بنابراين، 
سـاختار سياسـِی مـا هـم بحران زاسـت، هـم 

مشـکل آفرين و هـم فسـادپرور.
همچنـان کشـور ما از عـدم سياسـِت ملی رنج 
می بـرد. وقتـی همـه کارۀ مملکت يک شـخص 
تماميت خواهـی  و  انحصارگرايـی  و  باشـد 
بيـداد کنـد، طبيعـی اسـت کـه سياسـت ملـی 
باشـد.  نمی داشـته  وجـود  ملـی  اسـتراتژی  و 
وقتـی آجنـدای مـا قومـی باشـد، مشـکل حل 
نمی شـود، بلکـه بيشـتر هـم می شـود. تـا بـه 
حـال مشـکِل کدام يـک از اقـوام کشـور حـل 
شـده اسـت؟... مشـکل زعيـم ملی هـم در يک 
چنين سـاختار، مشـکلی ديگر اسـت که کشور 
بحـراِن  و  قومـی  سياسـت های  سـوی  بـه  را 

می دهـد. سـوق 
بـه عنـوان حـرِف آخـر بايـد بگويـم کـه نظام 
فعلـی افغانسـتان، خود تبديل به مشـکل شـده 
و توقـِع حـِل هرگونه مشـکل از ايـن حکومت 

بی جـا و بی مـورد اسـت. 

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی

ترتیب كننـده: روح اهلل بهزاد
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فرهاد عرفانی 
برخـی مقـوالت در عيـن حـال که بسـيار بديهی و روشـن 
بـه نظـر می رسـند، از پيچيده گی هايـی برخـوردار انـد کـه 
عمومـًا ناشـی از خلط مبحثی سـت که بسـيار کهنه اسـت و 
آن چنـان در جـان ايـن مباحث نشسـته، که تفکيـک، تميز و 
تشـخيص خلـوص هـر مقولـه را بسـيار مشـکل می کند. از 
جملـه اين کـه، هـرگاه صحبـت از رابطۀ ادبيات با سياسـت 
می شـود، بالفاصلـه در ذهـن بسـياری از مخاطبـان، ايـن 
ذهنيت شـکل می گيرد که منظور از سياسـت، علم سياسـت 
بـه عنـوان مقوله يـی تخصصـی و فنی اسـت، يا آن چـه آنان 
ارتبـاط بـا حکومت های شـان و  بـه شـکل روزمـره و در 
احـزاب و گروه هـا و عقايدشـان، بـا آن برخـورد دارنـد؛ يا 
از طـرف ديگـر، وقتـی صحبـت از ادبيات می شـود، منظور 
بيـان فنـِی معنويـت و اخـالق انسـانی، در گـذر از مفهـوم 

زنده گـی و خـود زنده گی سـت.
ايـن نـوع نـگاه، اگرچـه در يـک بيـان تخصصـی، کامـاًل 
صحيـح و قابـل درک اسـت، امـا در نظام مند کـردِن مفاهيم 
)در قالـب سيسـتم ريختـن و طبقه بنـدی کـردن(، عـالوه 
بـر اين کـه کمکـی بـه درک رابطـۀ بيـن ادبيات و سياسـت 
نمی کنـد، کـه بـه دليـل نـگاه تجريـدی )و اسـتقرايی کـه 
شـايد در مرحلـۀ مقدمـۀ شـناخت می توانـد کاربرد داشـته 
باشـد(، تنهـا، مـا را از فاصلـه گرفتـن از منظـر، و ديدن کل 

باز مـی دارد. پديـده، 
بـا چنيـن نگرشـی، نـه تنهـا بررسـی مقولـۀ رابطـۀ ادبيـات 
بـا سياسـت، ممکـن نيسـت، کـه بررسـی و سـاختاربندی 
ِهيـچ مقولـۀ ديگـری نيـز امکان پذيـر  نيسـت. بنابريـن، مـا 
پيـش از اين کـه بخواهيم به بحـث اصلی وارد شـويم، الزم 
اسـت روش و شـيوۀ خويـش را، در تبيين اين گونه مسـايل 

نظـری، مشـخص کـرده، شـرح دهيم.
مبنـای حرکـت مـا، در پديدارشناسـی مقـوالت معنـوی، بر 
خـالف نگـرش ذهنـی، مبانـی مادی شـکل دهی هـر پديده 
و بررسـی آن بـر بسـتر مـادی همـان پديده اسـت. پس در 
هميـن ابتـدا، حسـاب خـود را از تمامـی نحله هـای فکری 
کـه ماهيـت هر پديـده را در اسـتقرای آن، و بررسـی مجرد 

آن در فضـای المـکان، می جوينـد، جـدا می کنيـم.
دليل مـان نيـز، بـرای رجعـت به مبانـی مادی، اين اسـت که 
معنويـت را در مرحلـۀ فعليـت يافتـن، غيرقابـل تفکيـک از 
وجـود مـادی می دانيـم. اگـر چـه عنصـر معنوی، بـه عنوان 
حاصـل يـک فعاليت، شـيئی يت مسـتقل يافته، خـود حيات 
مسـتقل می يابـد، اما همين شـيئی يت اسـتقالل يافتـه، بدون 
درک ملزوماتـی کـه وجـود آن را ايجـاب کـرده، قابل درک 
نيسـت. جالب تـر اين کـه بگويـم هميـن اسـتقالل مفهومـی 
نيـز، بـه محـض اين کـه در بـده ـ بسـتان روابـط انسـانی 
قـرار می گيـرد، از حـوزۀ معنويـت ِصـرف خارج شـده، به 
عنصـری مـادی، در حـوزۀ عمـل اجتماعی تبديل می شـود.
نکتـۀ دوم در ايـن شـيوۀ نگـرش، تميـز انسـان مجـرد، از 

انسـان مشـخص، اسـت.
انسـان مجـرد، انسانی سـت کـه بنـا بـر درک هر يـک از ما، 
می توانـد در ذهن مـان دارای حيـات مسـتقل بـوده، شـامل 
تعريفـی خـاص شـود. تعـداد ايـن درک کلـی از انسـان، 
کـرۀ  روی  بـر  کـه  باشـد  آدم هايـی  تعـداد  بـه  می توانـد 
زميـن زنده گـی می کننـد. بـه زبـان سـاده تر، هـر کـدام از 
مـا تعريفـی ذهنـی، يـا برداشـتی شـخصی از مفهوم انسـان 
داريـم، کـه بسـيار می توانـد متکثـر شـده، هيـچ قرابتـی بـا 

مفاهيـم تعريـف شـده در اذهـان ديگـر نداشـته باشـد.
 اما انسـان مشـخص، همان اسـت که در يک نظام مشخص 
اقتصـادی، اجتماعـی، سياسـی و فرهنگـی می زييـد، دارای 
هويـت مشـخص اسـت، جايـگاه اجتماعی و طبقاتـی دارد، 
امکاناتـش  و  مسـووليت ها  اسـت،  مشـخص  سن وسـالش 
روشـن اسـت و در يک تعريـف بيالوژيـک و فيزيولوژيک، 

وجود خارجـی دارد.
نکتـۀ سـوم اين اسـت که، روش مـا متکی بر  درک انسـان، 
بـه عنـوان موجـودی دو سـويه، يعنـی متکـی بـر غرايـز از 
يک سـو، و متکـی بـر تفکر، از سـوی ديگر اسـت. منشـای 
غريـزۀ او، حيـات ِحيوانـی و جسـمانی، و منشـأ تفکـر او 
را، حيـات اجتماعـی، می دانيـم. بنابريـن، انسـان مـورد نظر 
مـا، موجـودی مـادی، مشـخص، دارای نيازهـای غريـزی 
و متفکـر اسـت، کـه  وجـه تمايـز او از حيـوان، حيـات 
اجتماعی سـت، کـه ايـن حيـات اجتماعـی، البتـه بـه دنبـال 
خـود، تفکـر، تعقـل، ايمـان، اخـالق، معنويـت و مفهـوم 

انسـانيت را، ايجـاب و توجيـه می کنـد.
بـا علـم بـه نـکات مذکـور، اکنـون می تـوان بـه صراحـت 
گفـت؛ جنـس مفاهيـم سياسـت و ادبيـات نيـز همانند خود 
انسـان، دوسـويه اسـت. يعنـی از يک سـو بـه درک حيـات 
اجتماعـی وی بـاز می گـردد و از سـوی ديگـر، بـه حيـات 
طبيعـی وی و نظـر بـه عـدم تفکيـک ايـن دو مقولـه در 
متادولـوژی مذکـور، هـر دو مفهـوم )سياسـت و ادبيـات(، 
در پـی پاسـخ به هر دوسـويۀ ايـن پديده )حيـات طبيعی و 
اجتماعـی ـ احساسـات و روابـط(، يعنی انسـان )بـه عنوان 

يـک موجود مشـخص( هسـتند.

بـا ايـن مقدمـه و شـناخت تلخيـص شـدۀ شـيوۀ نگـرِش 
متکـی بـر ديالکتيـک، اکنـون راحت تـر می تـوان بـه تبييـن 

رابطـۀ سياسـت و ادبيـات پرداخـت.
از يـک منظـر کلـی، هـر نـوع نـگاه نوشـتاری کـه حامـل 
معرفتـی حسـی، تصويـری، اخالقـی، معنـوی و اجتماعـی، 
جـدا از کالبـد آن »نـوعِ  ادبـی« باشـد، يـک نگاه ادبی سـت 
و آن نوشـتار در زيرمجموعـۀ مفهـوم کلـی ادبيـات قـرار 

می گيـرد.

يـک محصـول ادبـی، نتيجـۀ تأمـل، تفکـر، تعمـق، تعقـل، 
تجزيـه و تحليل و اسـتنتاج بر اسـاس يک روش مشـخص 
اسـت، کـه خـودِ ايـن روش و شـيوۀ نگـرش، برخاسـته از 

يـک جهان بينـی معلـوم و مشـخص اسـت.
ادبـی،  بايـد گفـت، محصـول  ابتـدا  بنابريـن، در هميـن   
حاصل فعاليت دماغی انسـان و برگرفته از دو جهان حسـی 
)درونـی و بر مبنـای غريزی، يا به تعبيری، کارکرد سـازمان 
يافتـۀ اندام هـا و بافـت عصبـی و سـاختار هورمونيـک، که 
حيـات حيوانـی را معنـا می دهـد( و اجتماعـِی )بيرونـی و 
اجتماعـی، که حيات انسـانی را شـکل می بخشـد( اوسـت، 
کـه بـه صـورت نوشـته، عينيـت می يابـد. ايـن عينيـت و 
شـيئی يت، منعکـس کننـدۀ همـان جهان بينی يـی اسـت کـه 
ذکـر آن رفـت و در هـر شـکلی، شـکل يافتـه باشـد، در 
ماهيـت، حامـِل يـک نگـرش خـاص بـه جهـان پيرامون و 

انسـان و هسـتی طبيعـی و اجتماعـی اوسـت.
فعاليت ادبی، شـباهت بسـياری بـه فعاليت معـده، در رابطه 
بـا غذايـی که به آن وارد می شـود، دارد. يـک اديب، همانند 
معده يـی عمـل می کنـد کـه مـواد غذايـی )مـواد اوليـه( را 
جـذب، آن هـا را با آنزيم ها و اسـيد درآميختـه )عمل قياس 
و تطابـق حسـی(، تجزيـه )تعقـل و تفکر و تأمـل( می کند، 
مـواد هضـم شـده )محصوالت شـخصی و  محصـول ادبی 
يـا واقعيـات بازيافـت شـده( را به جريـان خـون )اجتماع( 
وارد می کنـد. حـال اگـر ايـن سيسـتم )نظـام( بـا مشـکلی 
روبـه رو باشـد، زوايـد را دفـع نکـرده، يـا عمـل جـذِب 
مجـدد صورت نپذيـرد، و چرخه کامل نباشـد، حاصل کار، 

مطلـوب بـدن )جامعه( نخواهـد بود. 
بـا چنيـن نگرشـی می تـوان دريافـت کـه چـرا ادبيـات، به 
صـورت محصـول ادبـی، گونه گـون و متفـاوت اسـت و 
از سـوی ديگـر، می توانـد دارای خلـوص  و يـا ناخالصـی 
بـوده، در شـکل و محتـوی، متناقـض باشـد و يـا برعکس، 
در يـک طـرح واقع بينانـه، حاصـل کارکـرد منظـم برگزيدن 
مـادۀ خـام، گزينـش عناصـر مطابق بـا حقيقـت، درآميختن 
ايـن عناصـر، و در طـی يـک فرآينـد برنامه ريـزی شـده، 
محصولـی مشـخص، از يـک کار مشـخص دماغـی باشـد.

بـر اسـاس آن چه آمـد، اين انتظـار که محصـوالت ادبی، در 

يـک سـاختار متناقـض اجتماعـی و يـک سـاختار متعارض 
طبيعـی، تبلـوری همسـان داشـته باشـند، البتـه کـه انتظاری 

دور از واقع اسـت! 
آن چـه به عنـوان فعاليـت ادبی برنامه ريزی شـده آمـد، البته 
کـه ايـده آل اسـت و بـه عنـوان يـک طـرح علمـی بايـد مد 
نظـر هنـروران قرار گيـرد؛ اما اين ايـده آل، همانند بسـياری 
از آرمان هـای ديگـر، فاصله يـی عميـق بـا واقعيـت موجـود 
عالی تريـن  کـه  ادبی سـت  راهبـرد  يـک  واقـع،  در  و  دارد 
تفکـر، در يـک جهان بينـی علمـی، قادر به خلق آن اسـت و 
تـا انسـان از نظـام اجتماعی پـر تناقض کنونی رهايـی نيابد، 
به جـز در انگشت شـمارانی خودآگاه، قابل حصول نيسـت. 
ولـی آن چـه واقعيـت دارد، همـان اسـت کـه در بخش آخر 
گفتـار اخيـر بدان اشـاره رفـت؛ يعنـی گونه گونی همـراه با 

تناقض!
در چنيـن شـرايطی، ادبيـات بـه مثابـه محصول ادبـی، دقيقًا 
آيينـۀ همـان تعارضـات و تناقضاتی سـت کـه يک سياسـت 
کلـی حاکـم بر جامعـه، ايجـاب و توجيه می کنـد. اين بدان 
معنـا نيسـت کـه لزومـًا، محصـول ادبـی، نقـد موجوديـت 
سياسـت حاکـم اسـت، کـه هم چنيـن، در راسـتای آن چـه 
هسـت، می توانـد شـکل يافتـه، تعارضی با واقعيت سياسـی 

باشد.  نداشـته 
قطعـًا چنيـن رابطه يـی، هـم می توانـد مسـتقيم باشـد، هـم 
غيـر مسـتقيم. ايـن تأثيـر حتـا می تواند بـه لحاظ زمانـی، با 

تأخيـر همـراه بـوده، در پـی حـوادث، به وجـود آيد.
همان گونـه کـه می دانيـم، سياسـت بـه معنـای ديپلماسـی، 
سياسـت بـه معنـای روش شناسـی فرهنگـی، سياسـت بـه 
معنـای شـکل نگـرش اجتماعـی، سياسـت بـه معنـای يک 
راهبرد و مديريت انسـانی و يا ضد انسـانی و سياسـت حتا 
بـه معنـای يک نگـرش فلسـفی به مسـألۀ حيـات، می تواند 

نمـود يابـد و نمادهـای خـاص خـود را خلـق کند.
 بـا چنيـن برداشـتی، ادبيـات در همـۀ عرصه هـا در يـک 
يـک  عنـوان  بـه  موجـود  سياسـت  بـا  دايمـی  کشـمکش 
واقعيـت اسـت. حـال اين کـه يـک اديـب چه گونـه رابطـۀ 
خـود را بـا آن هماهنـگ می کنـد، مسـأله يی اسـت کـه بـه 
سـاخت وبافِت تفکـر وی بـه مثابـۀ جهان بينـی، خاسـتگاه 
درجـۀ  همچنيـن  و  او،  طبقاتـی  خواسـتگاه  اجتماعـی، 
خودآگاهـی وی برمی گـردد؛ امـا در اين کـه او هرگـز قـادر 
نيسـت در کنـار پنجره يـی رو بـه دريـا، خـود را فـارغ از 

هياهـوی جهـان خـارج بدانـد، شـکی وجـود نـدارد.
اديـب،  بـرای يـک  تنهـا می توانـم بگويـم کـه  پايـان،  در 
سياسـت همچـون معشوقه يی سـت کـه هرچـه از او بيشـتر 
گريـزان باشـد، وی بيشـتر بـه دنبالـش خواهـد رفـت! اين 
جـدال، نبـض درونـی حيـات اجتماعی سـت و ادبيـات را 
گريـزی از آن نيسـت. پـس بايـد بـه سـراغش رود و رام 
و آرام اش سـازد و يـا اين کـه تـن بـه انـزوا دهـد، کـه در 
آن صـورت، او بـا دسـته گلی بـه روی سـنگ قبـر، برايـش 

آرامـش ابـدی آرزو خواهـد کـرد. 
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رابطۀ ادبیات با سیاست
همــة  در  ادبیــات  برداشــتی،  چنیــن  عرصه هــا در یــک كشــمكش دایمــی بــا سیاســت #بــا 

ــا  ــود را ب ــة خ ــه رابط ــب چه گون ــک ادی ــه ی ــال این ك ــت. ح ــت اس ــک واقعی ــوان ی ــه عن ــود ب موج
ــی،  ــة جهان بین ــه مثاب ــر وی ب ــاخت وبافِت تفك ــه س ــه ب ــت ك ــأله یی اس ــد، مس ــگ می كن آن هماهن
خاســتگاه اجتماعــی، خواســتگاه طبقاتــی او، و همچنیــن درجــة خودآگاهــی وی برمی گــردد؛ امــا در 
این كــه او هرگــز قــادر نیســت در كنــار پنجره یــی رو بــه دریــا، خــود را فــارغ از هیاهــوی جهــان 

ــدارد# ــد، شــكی وجــود ن ACKUخــارج بدان
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ــچ   ــا هي ــه ب ــد ک ــف می گوي ــالم ضعي ــال عبدالس م
شــخص يــا گروهــی دشــمنی شــخصی و يــا 

مخالفــت سياســی نــدارد.
منــزل مــال عبدالســالم ضعيــف ســفير پيشــين 
طالبــان در پاکســتان، جمعه شــب مــورد حملــۀ 

ــت. ــرار گرف ــناس ق ــراد ناش اف
ــدای  ــا ص ــت ب ــف در صحب ــالم ضعي ــال عبدالس م
امريــکا گفــت شــام گذشــته، حوالــی ســاعت هفــت 

ــد. ــه منــزل وی حملــه کردن ــود کــه مهاجمــان ب ب
مــال ضعيــف افــزود کــه در ايــن حملــه يــک 
ــه  ــق ب ــان موف ــا مهاجم ــظ او کشــته شــده؛ ام محاف

داخل شــدن بــه منــزل وی نشــدند.
او بــه صــدای امريــکا گفــت: " يــک پوســتۀ امنيتــی 
و تعــدادی از محافظــان در نزديــک خانــۀ مــن 
ــدازۀ دور  ــک ان ــل ي ــهر کاب ــن از ش ــود دارد. م وج
ــد،  ــل رخ می ده ــات در کاب ــه واقع ــتم و اين گون اس
مســؤوالن امنيتــی هــم نمی تواننــد جلــو آن را 
ــود کــه  ــه ب ــن هــم يــک کار موفقان ــا اي ــد؛ ام بگيرن
ــاد وارد  ــان زي ــوند و زي ــه ش نتوانســتند داخــل خان
ــم  ــرم ه ــر بمي ــت اگ ــن اس ــن م ــا وط ــد. اينج کنن
اينجــا می مانــم و نــه می خواهــم جــای ديگــر 

ــروم." ب
ســفير پيشــين، طالبــان در اســالم آبــاد افــزود کــه او 
بــا هيــچ  شــخص يــا گروهــی دشــمنی شــخصی و 

يــا مخالفــت سياســی نــدارد.
ايــن مقــام پيشــين طالبــان تأکيــد کــرد کــه چندباری 

از طريــق تيلفــون تهديــد شــده بــود؛ 
ــدام  ــوی ک ــه از س ــد ک ــا نمی دان ام

گــروه و يــا فــرد بــوده اســت.
ــت در  ــف گف ــالم ضعي ــال عبدالس م
مــورد هويــت افــرادی کــه شــام 
ــد،  ــه کردن ــۀ او حمل ــه خان گذشــته ب

نمی دانــد. چيــزی 
ــدی  ــدون عبي ــال، فري ــن ح در همي
رييــس تحقيقــات جرايــم جنايــی 
گفــت  کابــل  پوليــس  فرماندهــی 
از  ســوار  موترســايکل  دونفــر 
ــوالی  ــری، ولس ــۀ کم ــای قري دامنه ه
ــزل  ــه و من ــه مدرس ــل ب ــی کاب بگرام
مــال عبدالســالم ضعيــف کــه در 
يک جــا واقــع انــد، از پرتــاب ســالح 

ــد. ــد ان ــتفاده کردن اس
آقــای عبيــدی افــزود: "مــال ضعيــف در خانــه 
تشــريف نداشــت و در نتيجــۀ انداخــت ســالح 
ــک  ــب، ي ــی ش ــتفاده از تاريک ــا اس ــۀ دور ب از نقط

ــت." ــده اس ــته ش ــظ وی کش محاف
ــوز مشــخص نيســت  ــدی، هن ــای عبي ــۀ آق ــه گفت ب
کــه ايــن حملــه از ســوی کــدام شــخص و يــا گــروه 

صــورت گرفتــه اســت.
ــل  ــی کاب ــی قومندان ــم جناي ــات جراي رييــس تحقيق
ــده  ــاز ش ــات آغ ــورد تحقيق ــن م ــه در اي ــزود ک اف

اســت.
ــام  ــک مق ــزل ي ــه من ــت ک ــار اس ــتين ب ــن نخس اي
پيشــين طالبــان درکابــل مــورد حملــۀ افراد ناشــناس 

ــرد. ــرار می گي ق
مــال عبدالســالم ضعيــف در زمــان حاکميــت گــروه 
ــن  ــفير اي ــيدی، س ــال ۱۳8۰ خورش ــا س ــان، ت طالب
ــرنگونی  ــس از س ــا پ ــود؛ ام ــتان ب ــروه در پاکس گ
حاکميــت طالبــان، در ۱۳8۱ خورشــيدی در پاکســتان 
ــال داده شــد. ــو انتق ــه گوانتانام ــد و ب ــی گردي زندان

ــا  ــو ره ــيدی از گوانتانام ــال ۱۳8۴ خورش وی در س
ــل  ــس از آن در کاب ــت و پ ــتان بازگش ــه افغانس و ب

ــد. اقامــت گزي
ــوان  ــی را تحــت عن ــان کتاب ايــن مقــام پيشــين طالب
"تصويــری از گوانتانامــو" بــه زبــان پشــتو نوشــته و 

نشــر کــرده اســت.

در نتيجۀ حمله طالبان بر يک پاسگاه 
دولتی سه پوليس کشته و چهار همکار 
آنان زخمی شدند. اين حمله در واليت 

فراه صورت گرفته است.
فراه  پوليس  فرمانده  عبديانی  توريالی 
کرده  تائيد  رسانه ها  با  گفت وگو  در 
است که طالبان بر يک پاسگاه نيروهای 
از درگيری  برده و پس  امنيتی يورش 
فرار کرده اند. به گفته عبديانی مهاجمان 
پوليس و  قتل سه  از  اند پس  توانسته 
زخمی ساختن چهار سرباز، سالح و 
مهمات اين پاسگاه را نيز با خود ببرند.

اما يک مقام ديگر پوليس که نخواسته 
در  که  است  گفته  شود،  فاش  هويتش 

از  را  شان  های  جان  سرباز  يازده  حمله  اين  نتيجه 
دست داده اند.

طالبان  سخنگوی  را  خود  که  احمدی  يوسف  قاری 
طرف  از  حمله  اين  که  است  گفته  کرده  معرفی 

جنگجويان آنان صورت گرفته است.
روز گذشته دو فرد مسلح موترسايکل سوار، منزل مال 
عبدالسالم ضعيف را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. 
فريدون عبيدی ربيس تحقيقات جرم های جنايی کابل 
در گفت وگو با رسانه ها بيان داشته است که در نتيجه 
اين حمله، يک محافظ اين مقام پيشين گروه طالبان 

کشته شده است.
اين  جريان  در  ضعيف  عبدالسالم  عبيدی،  گفته  به 

حمله در منزلش نبوده است.

در  طالبان  گروه  پيشين  سفير  عبدالسالم ضعيف  مال 
و  طالبان  رژيم  فروپاشی  از  پس  اما  بود.  آباد  اسالم 
با بوجود آمدن نظام جديد به حمايت اياالت متحده 
امريکا، ضعيف از عضويت گروه طالبان دست کشيده 
و در تالش تسريع روند گفتگوهای صلح با گروه های 

جنگجو شد.
حمله بر منزل مال عبدالسالم ضعيف را هيچ گروه و يا 
فردی به دوش نگرفته است. اين حمله درست دو روز 
پس از آن صورت گرفته که چند مهاجم گروه طالبان 
بر منزل يک عضو پارلمان افغانستان حمله ور شده که 
در نتيجه آن هشت عضو خانواده اين نماينده مجلس 
مشمول محافظين او کشته شدند، اما اين عضو مجلس 

نمايندگان جان به سالمت برد.

يک نيروی خيزش مردمی در واليت کندز ۵ همکار 
خود را تيرباران کرد.

که  کشور  شرق  شمال  حوزۀ  در  پوليس  منبع  يک 
نخواست نامش گرفته شود به سالم وطندار می گويد، 
يک نيروی خيزش مردمی به همکاری طالبان فرمانده 
و ۴ همکار خود را در واليت کندز با شليک گلوله 

کشته و به طالبان پيوسته است.
به گفتۀ منبع، اين رويداد شام روز گذشته هنگامی در 
منطقۀ جنگل باشی ولسوالی خان آباد کندز رخ داد که 
اين مرد پس از تماس با طالبان هم قطاران خود را که 

خواب بودند به گلوله بست.
نام  اين نيروی خيزش مردمی قندآغا  منبع می افزايد 
دارد و از بسته گان قاری هاشم از سرگروه های طالبان 
فرماندهان  از  جبار  فرماندهی  زير  مدتی  که  است 
طالبان  با  خان آباد  ولسوالی  در  مردمی  خيزش 

می  جنگيد.
اما حيات اهلل اميری، ولسوال خان آباد با تأييد اين خبر 
می گويد، اين رويداد چاشت روز گذشته در روستای 
»مالغالم« اين ولسوالی در منطقه  يی نزديک خط نبرد 
داده  رخ  حويلی  يک  در  طالبان،  با  امنيتی  نيروهای 
است. آقای اميری اين رويداد را دستوری می داند و 
جنگ افزارهای  مردمی  خيزش  نيروی  اين  می گويد، 

همکارانش را نيز با خود برده است.
اصلی  باشندۀ  فرد  اين  خان آباد،  ولسوال  گفتۀ  به 

ولسوالی فرخار واليت تخار است.
طالبان تاکنون در اين باره چيزی نگفته اند.

است  کندز  واليت  شرقی  ولسوالی های  از  خان آباد، 
مسؤوالن  سوی  از  شده  ارايه  آمارهای  بنياد  بر  که 
هزار   ۲ از  بيش  حاضر  حال  در  واليت،  اين  امنيتی 
افراد مسلح غيرمسؤول در  نيروی خيزش مردمی و 

اين ولسوالی حضور دارند.

توســط  پاســپورت ها  رده بنــدی  در جديدتريــن 
ــا و  ــتان در انته ــپورت افغانس ــی، پاس موسســه هينل
بــه عنــوان بی اعتبارتريــن پاســپورت شــناخته شــد.

بــر اســاس يــک گــزارش جديــد، شــهروندان 
افغانســتان تنهــا می تواننــد بــه بيســت و  پنــج 

ــد. ــفر کنن ــزا س ــدون وي ــان ب ــور جه کش
ــتان و  ــتان؛ پاکس ــس از افغانس ــدی پ ــن رده بن در اي
ــگاه دوم و ســوم را کســب  ــب جاي ــه ترتي عــراق ب

ــد. کردن
ــی« نشــان  ــی »هينل ــاد حقوق ــن گــزارش بني تازه تري
ميــان  در  افغانســتانی  پاســپورت  کــه  می دهــد 
بيــش از دويســت کشــور جايــگاه کــم ارزش تريــن 

ــت. ــت آورده اس ــپورت را بدس پاس
رده بنــدی  ايــن  در  نوشــت:   ميدل ايســت آی 
آلمان،ســويدن و فنلنــد بــه ترتيــب از اول تــا ســوم ، 

ــد. ــان را دارن ــپورت جه ــن پاس ــا ارزش تري ب
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ــډ کرښــې  ــي چــې د ډېورن ــی ولســمرش حامــد کــرزی واي پخوان

ــث د  ــر رس بح ــو پ ــو اوب ــه د بهېدونک ــو ت ــو هېوادون او ګاونډی

افغانانــو بــرشي حــق دی او کــوم هېــواد بایــد تــرې خفــه نــي.

نومــوړی وايــي، د هېــواد د پولــو پــه تېــره بیــا د ډېورنــډ کرښــې او 

اوبــو څخــه افغانانــو زیاتــې ســتونزې لیدلــې دي.

ــډې  ــوې غون ــل کــې ی ــه کاب ــه ورځ پ ښــاغي کــرزي د شــنبې پ

ــو  ــق دی ن ــاين ح ــو انس ــث د افغانان ــه دې اړه بح ــل، پ ــه ووی ت

ځکــه هیلــه لــري چــې ګاونــډي هېوادونــه هم لــه افغانســتان رسه 

ــري. ــم ول تفاه

ــت  ــز پرانېس ــز مرک ــايت او څيړنی ــن مطالع ــتان نوی ــه د افغانس هغ

ــې  ــه اړه څېړن ــو پ ــو او اوب ــتان د پول ــې د افغانس ــه چ ــډې ت غون

کــوي وویــل، لــه پاکســتان نــه غــواړي چــې د ډیورنــډ کرښــې پــه 

ــړي.  ــځ درک ک ــو دری اړه د افغان

نوموړي زیاته کړه:

"هغــه وخــت چــې پــر افغانســتان دا کرښــه تحمیــل شــوه 

ــه  ــتان ل ــې د پاکس ــه ک ــه دې برخ ــو پ ــه و، ن ــود ن ــتان موج پاکس

ــت د  ــس حکوم ــې د انګلی ــرو، ول ــه ل ــه ن ــه ګیل ــت څخ حکوم

ــې  ــوع چ ــواړو دا موض ــوی غ ــه هغ ــث ل ــه حی ــتي پ ــای ناس ځ

افغانســتان پــه رســمیت نــه ده پېژندلــې درک کــړي، دا د پاکســتان 

رسه د دښــمنی پــه معنــی نــه ده، هیلــه لــرو چــې پاکســتان پــه دې 

پــوه يش چــې ډیورنــډ کرښــه پــر افغانانــو د انګلیــس لــه خــوا پــه 

زور تحمــل شــوې او د ســیمې خلــک یــې رسه بیــل کــړي دي."

ــو څخــه د  ــه اوب ــه ل ــواد کــې د نن ــه هې ــي، پ ښــاغلی کــرزی واي

ــه  ــه ل ــډي هېوادون ــد ګاون ــه اړه هــم بای اســتفادې د څرنګــوايل پ

ــوه  ــان د ی ــې افغان ــوه يش چ ــري او پ ــم ول ــتان رسه تفاه افغانس

ــري. ــث د پرمختــګ حــق ل ــه حی ملــت پ

د افغانســتان نویــن مطالعــايت او څېړنیــز مرکــز چــې نــوی یــې پــه 

کار پيــل وکــړ، هــدف یــې د منطقــي او معقــول څېړنیــز سیســټم 

لــه الرې د بېالبېلــو ارګانونــو رسه د هېــواد د رسحدونــو او اوبــو 

ســتونزو لپــاره د حــل الرو مونــدل او پــه اړه یــې عامــه پوهــاوی 

ډېــرول دي.

چارواکــو هــم لــه دې وړانــدې پــه دې اړه ویــي چــې پــر ډېورنــډ 

ــه بلکــې د ملــت صالحیــت  کرښــه بانــدې بحــث د حکومــت ن

دی او د شــته پولــو ټینګــه ســاتنه کــوي.

ــه  ــې د نن ــواد ک ــه هې ــي پ ــس غن ــور رئی ــا جمه ــه اړه بی ــو پ د اوب

ــې  ــګار ی ــي و او ټین ــدو وی ــو د جوړې ــلو بندون ــدې ش ــه بان د څ

ــورې  ــه ن ــواد اوب ــه د هې ــه ب ــو ت ــو هېوادون ــې ګاونډی ــړی و چ ک

ــي. ــې ن ــته توی ــې ارزښ ــې ب هس

ــه  ــرش عبدالل ــز م ــز مرک ــايت او څېړنی ــن مطالع ــتان نوی د افغانس

هېــواد وايــي چــې د افغانســتان د ۷۶ کیلومــره پولــو څخــه پرتــه 

نــورې یــې پخوانيــو اســتعامري هېوادونــو ټــاکي او د هېــواد ۵۸ 

ملیــارده مــر مکعــب اوبــه پــه وړیــا ډول ګاونډيــو هېوادونــو تــه 

بهېــږي.

ــو رسه د  ــو هېوادون ــه د ګاونډي ــې ک ــي چ ــه واي ــاغلی عبدالل ښ

پولــو او اوبــو موضوعــات حــل نــه يش افغانســتان بــه کلــه هــم 

ــه وځــي. ــه ون ــه اوســني وضعیت ل

نوموړي زیاته کړه:

ــو  ــو رسه د پول ــورو ګاونډی ــتان او ن ــران، پاکس ــه ای ــوږ ل ــه م "ک

ــې  ــت ک ــدې وضعی ــه هم ــړو پ ــه ک ــل ن ــتونزې ح ــو س او اوب

ــه دا ده چــې د دې  ــو ځکــه زمــوږ هیل ــږو، ن ــې کې همداســې پات

ــه  ــوع پ ــاره کار ويش او دا موض ــل لپ ــي ح ــو د دایم موضوعات

ــاده يش." ــم ی ــې ه ــونو ک ــو کنفرانس نړیوال

هغــه وايــي چــې کــه ګاونډيــو هېوادونــو تــه بهیدونکــي اوبــه د 

اوســنیو قوانیونــو لــه مخــې حســاب يش افغانســتان هــر کال لــه 

پاکســتان او ایــران څخــه تــر ســل ملیــارده ډالــرو زیــات عایــد تــر 

الســه کــوالی يش.

لــه دې رسه د دغــو ادعــاوو یــو مالتــړی او د افغــان ملــت ګونــد 

ــته  ــې د ش ــواد ک ــه هې ــې پ ــي چ ــیرزاد واي ــتانه ګل ش ــرش س م

ــت  ــو د مدیری ــخړو او اوب ــدي ش ــا د رسح ــره بی ــه تې ــتونزو پ س

لپــاره د روڼ انــدو او پوهانــو راټولــول ځکــه هــم اړیــن دي چــې 

ــږي. ــو تېرې ــو پړاوون ــه مهم ــواد ل ــت هې دا وخ

مال ضعیف پس از حمله به خانه اش:

بمیـرم هم جایـی نمـی روم!

کشته شدن 3 تن در حملة طالبان
 بر یک پاسگاه پولیس در فراه

"حملة خودی" در کندز 
5 کشته برجا گذاشت

بی اعتبارترین پاسپورت 
جــهان

حامد کرزی:
 ګاونډیو ته د بهېدونکو 

اوبو پر رس بحث د افغانانو 

برشي حق دی

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1928  یک   شنبه       5 جد  ی /  د  ی        y    1395   25 ربیع اال و ل    y 1438   25 د سمبر 72016 www.mandegardaily.com

ورزش

ـــه  ـــيه ب ـــوری روس ـــۀ رييس جمه ـــه نام ـــبت ب ـــپ نس ـــد ترام دونال
ـــان داده  ـــش نش ـــالدی واکن ـــو مي ـــال ن ـــک س ـــور تبري ـــه منظ او ب
و ايـــن نامـــۀ پوتيـــن را "بســـيار خـــوب" توصيـــف کـــرد. او 
ـــکو  ـــان مس ـــکاری مي ـــه هم ـــرد ک ـــدواری ک ـــار امي ـــن اظه همچني

ـــود. ـــا ش ـــط احي ـــت رواب ـــر مديري ـــد از تغيي ـــنگتن بع و واش
ــه  ــه اش بـ ــيه در نامـ ــور روسـ ــن، رييس جمهـ ــر پوتيـ والديميـ
ـــراز  ـــن اب ـــکا ضم ـــب امري ـــور منتخ ـــپ، رييس جمه ـــد ترام دونال
"گرم تريـــن تبريـــکات مربـــوط بـــه فـــرا رســـيدن کريســـمس 
و ســـال نـــو ميـــالدی" گفتـــه بـــود: روابـــط ميـــان روســـيه و 
امريـــکا هم چنـــان يـــک فاکتـــور مهـــم در تضميـــن ثبـــات و 

امنيـــت جهـــان مـــدرن محســـوب می شـــود.
ــه از  ــه کـ ــن نامـ ــمی از ايـ ــۀ غيررسـ ــک ترجمـ ــاس يـ براسـ
جانـــب تيـــم انتقـــال قـــدرت رييس جمهـــور منتخـــب امريـــکا 
ـــده  ـــوده، آم ـــامبر ب ـــخ ۱۵ دس ـــه تاري ـــوط ب ـــه و مرب ـــار يافت انتش
اســـت: مـــن اميـــدوار هســـتم بعـــد از آن کـــه شـــما ســـمت 
ـــد،  ـــده بگيري ـــه عه ـــکا را ب ـــدۀ امري ـــت متح ـــوری ايال رييس جمه
مـــا بتوانيـــم بـــا عمل کـــردن بـــه شـــيوۀ ســـازنده و عمل گـــرا 
ــوب  ــی چارچـ ــرای بازيابـ ــی بـ ــی واقعـ ــه اقداماتـ ــت بـ دسـ
همـــکاری دوجانبـــه در حوزه هـــای مختلـــف زده و ســـطح 
همـــکاری خـــود در صحنـــۀ بين المللـــی را بـــه يـــک ســـطح 

کيفـــی جديـــد ارتقـــا دهيـــم.
دونالـــد ترامـــپ در بيانيه يـــی بـــه خبرنـــگاران در واکنـــش بـــه 
ـــر  ـــوب از والديمي ـــيار خ ـــه بس ـــک نام ـــن ي ـــت: م ـــه گف ـــن نام اي
ـــتند. او  ـــت هس ـــا درس ـــکار او واقع ـــردم. اف ـــت ک ـــن درياف پوتي
ادامـــه داد: مـــن اميـــدوار هســـتم دو طـــرف بتواننـــد بـــه ايـــن 
افـــکار پايبنـــد بماننـــد و مجبـــور بـــه رفتـــن بـــه مســـيرهای 

ـــويم. ـــاوت نش متف
ـــا  ـــپ ب ـــه ترام ـــد ک ـــرح ش ـــد از آن مط ـــک روز بع ـــه ي ـــن بياني اي
ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــد ت ـــکا باي ـــود: امري ـــه ب ـــت گفت ـــک توي ـــار ي انتش
ـــد،  ـــل بياي ـــر عق ـــته يی س ـــالح های هس ـــوص س ـــان در خص جه
ـــد. ـــش ده ـــت و افزاي ـــود را تقوي ـــته يی خ ـــت هس ـــديداً قابلي ش

ايـــن تويـــت ترامـــپ نگرانی هـــا را از بابـــت تشـــديد رقابـــت 
تســـليحات هســـته يی ميـــان امريـــکا و روســـيه افزايـــش 
داده اســـت. ترامـــپ در زمـــان تبليغـــات انتخابـــات رياســـت 
ـــا  ـــکا ب ـــر امري ـــه اگ ـــود ک ـــرده ب ـــتدالل ک ـــا اس ـــوری باره جمه

روســـيه هـــم راســـتا شـــود بســـيار خـــوب خواهـــد بـــود.
ــالری  ــود هيـ ــده بـ ــب شـ ــپ موجـ ــای ترامـ ــن حرف هـ ايـ
کلينتـــون رقيـــب دموکـــرات او ترامـــپ را عروســـک خيمـــه 

شـــب بـــازی پوتيـــن توصيـــف کنـــد.

ـــا  ـــت اروپ ـــر سياس ـــارۀ تغيي ـــا درب ـــۀ اروپ ـــيون اتحادي ـــس کميس ريي
در قبـــال پناهنـــده گان بعـــد از حملـــۀ تروريســـتی اخيـــر برليـــن 

ُهشـــدار داد.
يـــان کلـــود يونکـــر، رييـــس کميســـيون اتحاديـــۀ اروپـــا بعـــد از 
ـــا  ـــرد اروپ ـــر رويک ـــارۀ تغيي ـــن درب ـــر در برلي ـــتی اخي ـــۀ تروريس حمل

ـــدار داد. ـــده گان ُهش ـــت پناهن در سياس
او افـــزود: اروپـــا بايـــد بـــه انســـان هايی کـــه از مناطـــق جنگـــی 
و تـــرور فـــرار می کننـــد، پنـــاه بدهـــد. ايـــن اشـــتباه اســـت کـــه 
همـــه پناهنـــده گان را تحـــت ســـوءظن تروريســـم قـــرار دهيـــم. 
ارزش هـــای مـــا، نـــوع زنده گـــی در کنـــار هـــم مـــا و در آزادی 
و بازبـــودن مـــا در برابـــر ديگـــران بهتريـــن ســـالح عليـــه تـــرور 

ـــت. اس
ــک  ــه يـ ــی البتـ ــت داخلـ ــرد: امنيـ ــد کـ ــن تأکيـ ــر هم چنيـ يونکـ
ـــت.  ـــا اس ـــۀ اروپ ـــو اتحادي ـــورهای عض ـــه کش ـــوط ب ـــوع مرب موض
امـــا در يـــک زمانـــی کـــه تروريســـت متوقـــف نمی شـــود، ابـــزار 
ـــر  ـــد فرات ـــا باي ـــت. م ـــی نيس ـــر کاف ـــی ديگ ـــه تنهاي ـــی ب ـــت مل سياس
از مرزهـــا خيلـــی بهتـــر بـــا هـــم همـــکاری کنيـــم. بـــه طـــور 
ـــرده،  ـــکاری ک ـــر هم ـــا بهت ـــادل داده ه ـــۀ تب ـــد در زمين ـــا باي ـــاص م خ
ــم و  ــر کنيـ ــان را پُـ ــرای افراط گرايـ ــا بـ ــکاف ها و مخفی گاه هـ شـ

ـــکانيم. ـــان را بخش ـــرای آن ـــی ب ـــن مال ـــع تامي مناب
ـــه  ـــک بازارچ ـــه ي ـــون ب ـــک کامي ـــۀ ي ـــته حمل ـــب گذش ـــنبه ش دوش
ـــروح  ـــر و مج ـــدن ۱۲ نف ـــته ش ـــه کش ـــر ب ـــن منج ـــمس در برلي کريس

ـــد. ـــهروندان ش ـــادی از ش ـــداد زي ـــدن تع ش
ـــه روز  ـــد از س ـــره بع ـــتی باالخ ـــه تروريس ـــن حمل ـــی اي ـــل تونس عام
ـــته  ـــی روز گذش ـــی و اروپاي ـــی آلمان ـــازمان های امنيت ـــتجوی س جس

ـــد. ـــته ش ـــس کش ـــای پولي ـــط نيروه ـــالن توس در مي

کاپيتــان شــياطين ســرخ همچنــان مــورد توجــه باشــگاه های چينــی اســت 
.دو باشــگاه چينــی همچنــان بــه دنبــال بــه خدمــت گرفتــن کاپيتان منچســتر 
ــه  ــدی را ب ــد دســتمزد هفته گــی ۷۰۰ هــزار پون ــد هســتند و حاضرن يونايت

او بپردازنــد.
نشــريۀ »ديلــی ميــل« بــا انتشــار ايــن خبــر اعــالم کــرد کــه اگــر ايــن انتقــال 
عملــی شــود و کاپيتــان تيــم ملــی انگليــس بپذيــرد بــه ســوپر ليــگ چيــن 
ــن فوتباليســت های جهــان خواهــد  ــه يکــی از پردرآمدتري ــل ب ــرود، تبدي ب

شــد.
ــود را  ــت خ ــن اولوي ــواِن چي ــگ گ ــد و بجين ــژو اورگران ــای گوانگ تيم ه
ــگ  ــن بجين ــن بي ــته اند. در اي ــی گذاش ــن انگليس ــن بازيک ــذب اي روی ج
حتــا تابســتان گذشــته پيشــنهادی را بــرای بــه خدمــت گرفتــن رونــی داده 
ــنهاد را رد  ــن پيش ــی اي ــای رون ــر برنامه ه ــترتفورد، مدي ــل اس ــا پ ــود، ام ب

ــود. کــرده ب
رونــی کــه تــا ســال ۲۰۱۹ بــا منچســتر يونايتــد قــرارداد دارد، ايــن فصــل 
در تــالش اســت تــا زيــر نظــر مورينيــو جايــگاه ثابتــی در ترکيــب ايــن تيــم 
ــورد  ــا رک ــاز دارد ت ــه دو گل ني ــا ب ــد. او تنه ــا کن ــرای خــود دســت و پ ب
ــخ باشــگاه  ــن ُگل زن تاري ــه بهتري ــل ب ــون را بشــکند و تبدي ســربابی چارلت

منچســتر يونايتــد شــود.
ــۀ  ــا، روز پنجشــنبۀ هفت ــال اروپ ــه جــذب ســتاره گان فوتب ــا در ادام چينی ه
گذشــته نيــز يــک خريــد بــزرگ انجــام دادنــد، بــه طــوری کــه شــانگهای 
ــزار  ــی ۵۰۰ ه ــتمزد هفته گ ــد )دس ــون پون ــی در ازای ۶۰ ميلي اس آی پی ج
پونــدی( اســکار را از چلســی بــه خدمــت گرفــت تــا ايــن هافبــک برزيلــی 
ــه گرانقيمت تريــن فوتباليســت ســوپر ليــگ چيــن و آســيا شــود. تبديــل ب

ــرای  ــود ب ــان خ ــی از بازيکن ــت قدردان ــد جه ــگاه رئال مادري باش
ــا  ــک از آن ه ــرای هري ــال ۲۰۱۶ ب ــی در س ــه گانه قهرمان ــب س کس

ــت. ــه اس ــر گرفت ــی در نظ ــزۀ ويژه ي جاي
ســال ۲۰۱۶ بــرای کهکشــانی ها يکــی از رؤيايی  تريــن ســال ها 
بــود چــرا کــه ســه جــام ارزشــمند را بــه ويتريــن افتخــارات آن هــا 
ــود را  ــه کار خ ــدان ک ــاگردان زي ــی ش ــن قهرمان ــرد. اولي ــه ک اضاف
ــگ  ــی در لي ــاه م ــد، م ــروع کردن ــا او ش ــال ب ــوری امس ــاه جن از م
قهرمانــان اروپــا رقــم خــورد، دومــی در ســوپرجام اروپــا و ســومی 

ــان. ــگاه های جه ــام باش ــته در ج ــه گذش هفت
ــان  ــی از بازيکن حــاال مســووالن باشــگاه رئال  مادريــد جهــت قدردان
ايــن تيــم بــرای آن هــا پــاداش ويژه يــی در نظــر گرفته انــد و 
ــک  ــادل ي ــدی مع ــزۀ نق ــا جاي ــک از آن ه ــه هري ــه ب ــرار اســت ک ق
ميليــون و ۱۱۰ هــزار يــورو بدهنــد. از ايــن مبلــغ، ۷۰۰ هــزار يــورو 
پــاداش قهرمانــی در مهم تريــن تورنمنــت باشــگاهی اروپــا اســت و 
ــا و جــام  ــی در ســوپر جــام اروپ ــرای قهرمان ــوروی ب ــزار ي ۲۶۰ ه
باشــگاه های جهــان نيــز بــه سفيدپوشــان مادريــد پرداخــت خواهــد 

شــد.
تصــور می شــود کــه مابقــی مبلــغ پــاداش نقــدی کهکشــانی ها هــم 
ــه دليــل کســب نتايــج  جوايــز نقــدی متفرقه يــی باشــد کــه آن هــا ب
خــوب در طــول فصــل گذشــته و جــاری از جملــه پــاداش پيــروزی 

در ال کالســيکوی خــارج از خانــه فصــل گذشــته کســب می کننــد.
ــدرت  ــف ق ــه لط ــد ب ــگاه رئال  مادري ــارکا باش ــريۀ م ــتۀ نش ــه نوش ب
ــه  ــت ک ــر داده اس ــان خاط ــود اطمين ــان خ ــه بازيکن ــادی اش ب اقتص
اگــر در ســال ۲۰۱۷ نيــز موفقيت هايــی مشــابه کســب کننــد، 

جوايــزی چشــم گير در انتظارشــان بــود.

ترامپ:

افکار پوتین واقعًا درست است

یونکر تغییر سیاست پناهنده گان 
اروپا بعد از حمله برلین را رد کرد

چینی ها با دستمزد هفتگی 
7۰۰ هزار پوندی به دنبال رونی

جایزه ویژۀ پایان سال باشگاه رئال مادرید 
برای افتخارآفرینی شاگردان زیزو

توریالی غیاثی

مناسبات  عرصۀ  در  دولت  يک  قدرت مند  حضور  مؤلفه های 
بين المللی؛

-همبسته گی ملی، ثبات سياسی، شناخت و تعريف علمی و 
جامع از منافع عمومی و منافع ملی.

-برنامه ريزی علمی و تطبيقی در امر سياست گذاری های داخلی و خارجی و 
پيشبرد آن.

فعال و سياست  ديپلماسی  منطقه يی،  تعامالت جهانی و  -گسترش روابط و 
خارجی پويا و تعريف شده.

مناسبات  عرصۀ  در  اقتصادی  و  فرهنگی  سياسی،  متقابل  منافع  -شناخت 
بين المللی.

-تالش های منسجم و برنامه ريزی شده در راستای رشد اقتصادی، رفاه عامه 
و تأمين اجتماعی.

-وضع و اجرای قوانين به منظور حفظ نظم و تأمين امنيت و عدالت، از سوی 
مديران »جامعۀ سياسی« مملکت )حکومت(.

-قانون مداری، شايسته ساالری، تأمين آزادی های مدنی، رعايت حقوق بشر.
-شکل دهی ارادۀ ملی برای فايق آمدن بر چالش ها و تهديدهای براندازانه.

نظام  يک  به  دستيابی؛  به  معطوف  سياسی  فرهنگ  از  بهره مندی  و  -ترويج 
ارزشی و معياری که در آن تفکيک قوای سه گانه مستقل با هم متحد نهادمند 

شده باشد و به رسانه ها و آزادی بيان به عنوان قوای چهارم باورمند باشد.
-توزيع عادالنۀ قدرت و ثروت ملی.

برنامه ريزی برای نهادمند شدن يک نظام مردم ساالر.
فراهم آوری فرصت برای تاسيس احزاب سياسی قدرتمند ملی و نظام پارلمانی 

صدارتی پاسخگو.
ظهور و نمود چنين ارزش هايی در يک جامعه و نظام اداری سياسی آن، سبب 
می شود تا اين کشور )دولت( در سطح ملی و بين المللی از جايگاه خاص و 
پُر اهميتی برخوردار گردد. معموالً ظهور و نمود اين ويژه گی ها در مناسات 
داخلی و بين المللی، اين فرصت را برای کشورها، فراهم می گرداند تا دولت 
مزبور عاليق ساير دولت های گيتی را به مثابۀ يک دولت قدرت مند قابل احترام 
در مناسبات بين المللی، به خود جلب کند و زمينه ها و انگيزه های زايش بحران 
و منازعه، تضاد و تقابل منافع را از فضای سياسی کشور بزدايد. در واقع مهمی 

است که افغانستان سال ها است از فقدان آن سخت رنج می کشد.

پرتو نادری

مانند يک موجود زنده، خود موجود زنده يی  به  حزب 
است. بر بنياد يک رشته نيازمندی های سياسی-اجتماعی 
به ميان می آيد. رفتارهای سياسی خود را بر بنياد شناخت 
وضعيت جامعه و منطقه برنامه ريزی می کند. شيوه های مبارزه خود را 
بر چنين اساسی تنظم می کند. به قدرت می رسد به افزار و ساختار تغيير 
نيروی  به  می شود.  پيشگام  رهبری  برای  می شود.  بدل  جامعه  سياسی 
رهبری سياسی جامعه بدل می شود. وضعيت را می شناسد تا آن را تغير 

دهد. دنباله رو حوادث نمی باشد.
ما  کشور  در  سياسی  احزاب  بزرگ  بخش  امروزه  است  چنين 
گروه های  و  سياسی  باستان شناسان  از  تنها شماری  و  مرده اند  احزاب 
منفعت جوی سياسی به دنبال فسل چنين احزابی سرگردان اند و گاهی 
هم بر اسخوان های آنان مويه سر می دهند. در زيست شناسی خوانده ايم 
که نسل های زيادی از جانوران منقرض شده اند به همين گونه يک نسل 
از احزاب سياسی در افغانستان نيز منقرض شده اند که فسل آنان تنها به 

درد باستان شناسی سياسی می خورد و بس! 
استخوان های  تا  تالش اند  در  سياسی  مافياها  از  شماری  ميان  اين  در 
احزاب منقرض شده خود را در بازار مکارۀ سياست به حراج گذارند!

هارون میر

به  تاريخ  از  مقطع خاصی  يک  در  که  اسالمی  جمعيت 
منظور يک هدف خاص ايجاد شده بود، امروز در شرايط 
جديد  نسل  خواسته های  الهام بخش  و  پاسخگو  کنونی 
جنبش های  از  متأثر  اسالمی  جمعيت  اساس نامۀ  نمی باشد.  کشور  در 
آزادی خواه اسالمی دهۀ ۷۰ ميالدی در خاورميانه می باشد که در شرايط 
و  کثرت گرا  متنوع،  جامعۀ  يک  آيندۀ  برای  سياسی  پيام  فاقد  جديد 
همديگرپذير می باشد. خواست اکثريت مردم ما، يک افغانستان وابسته 

به ارزش های مندرج در قانون اساسی می باشد.
از  "توافق بن" گرديد، يکی  به  تفاهم سياسی در سطح ملی که منجر 
تشکيل  را  مسعود  احمدشاه  کشور  ملی  قهرمان  بنيادی  خواسته های 
می دهد که آن عبارت است از تعين رهبری سياسی از طريق آرا مردم. 
قربانی  ميراث  کنونی  نظام  بدانند که  بايد  بنأ مدعيان رهبری جمعيت 
همه ملت افغانستان است و قدرت سياسی هدف نه، بلکه وسيله است 

برای تحقق ارمان سياسی مردم.
منسوب  را  خود  که  مردم  آرا  طريق  از  بايد  جمعيت  جديد  رهبری 
به آن می دانند انتخاب شود. در انتها جمعيت مانند هر تنظيم سياسی 
ميالدی، ضرورت  و 8۰  دهۀ ۷۰  مبارزات سياسی  از  برخاسته  ديگر، 
به  استوار  جديد  سياسی  ديگاه  يک  انتظار  مردم  دارد.  اصالحات  به 

ارزش های پذيرفته شده در قانون اساسی را دارند.
مبارزۀ سياسی از اصول پذيرفته شده در ديموکراسی است که دارای 
شرايط خاص می باشد. رعايت احترام به ديگاه مخالف و يا رقيب از 
مولفه های عمدۀ مبارزات سياسی شمرده می شود و رعايت آن توسط 
همۀ ما حتمی و ضروری است. توهين به شخصيت های سيای به خاطر 
سليقه های شخصی، به دور از اخالق پسنديده است. هر فرد دارای نظر 
باالی  نظريات خود  تحميل  هيچ کس حق  اما  می تواند،  بوده  شخصی 
ديگران را ندارد. تنها محک قضاوت عادالنه باالی دستاوردهای سياسی 

احزاب و اشخاص مردم است.

فیـسبـوک نـــامــه
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تدابير و قوانين امنيتی و پناهنده گی آلمان در حال 
حاضر بيش از هر زمانی ديگر سخت تر شده است. 
اما ميان احزاب ايتالفی در حکومت در اين مورد 
اختالف نظر وجود دارد. از ديد کارشناسان حقوقی 

نيز در اين راستا موانع وجود دارد.
حمله تروريستی اخير اتخاذ تدابير شديد امنيتی و 
بحث  مرکز  در  ديگر  بار  يک  را  پناهنده گی  قانون 
اين  اما  است.  داده  قرار  سياسی  مشاجرات  و  ها 
امر حتی ميان دو حزب متحد سوسيال مسيحی و 
دموکرات مسيحی آلمان نيز مورد منازعه قرار دارد.

دموکرات  حزب  رهبر  و  صدراعظم  انگالمرکل 
"من  گفت:  موضوع  اين  تاييد  با  آلمان  مسيحی 
تالش  اخير  های  سال  در  ما  که  بگويم  توانم  می 
های زيادی را به خرچ داده ايم تا بتوانيم با خطر 

تروريسم به صورت بهتر مقابله کنيم."
باوجود آن اين دو حزب متحد آرامش ندارند. آنها 
خواهان تشديد قوانين و قبل از همه تشديد لحن 
آرمين  هستند.  باره  اين  در  نظر  ابراز  چگونگی  و 
دموکرات  پارلمانی و عضو حزب  نماينده  شوستر 
مسيحی آلمان گفت: "ما بايد لحن مان را در برابر 
از  رديفی  با  که  کنيم  تشديد  مان  ايتالفی  شريک 
طرح های قوانين مخالفت می کند که ديميزير وزير 
داخله آلمان فدرال آن ها را به صورت کامل تهيه 
کرده است و اين قوانين به صورت آماده روی ميز 

قرار دارند."
چه زمانی يک فرد "خطرناک" است؟

دادن  برگشت  ارتباط،  اين  در  مشخص  موضوع 
پناهندگانی است که  تقاضای شان رد شده است. 
خواهند  می  ايتالفی  در حکومت  متحد  دو حزب 
زمان حبس موقتی را که برای اخراج خارجی هايی 
کنند؛  اسناد درنظر گرفته شده است، تمديد  بدون 
به خصوص از نظر آنها آن پناهندگانی که به عنوان 
حبس  در  بايد  اند،  شده  بندی  درجه  "خطرناک" 
کارشنان  ديد  از  اما  شوند.  نگهداری  موقتی  های 

امور حقوقی، موانع در اين زمينه زياد است.
دهد:  می  توضيح  اوبرهويزر  توماس  مدافع  وکيل 
"اين مطالبات مطابق قانون اساسی ما است. اما نمی 
توان به کسی که نظريات نادرست دارد، به سادگی 

به عنوان عنصر "خطرناک" نگريسته شود. بلکه ما 
بايد واقعيت ها را در اين مورد ارايه کنيم که واقعًا 

نيز ثابت کنند که فرد "خطرناک" است."
حزب سوسيال دموکرات آلمان در حکومت ايتالفی 
نيز نظر مشابه دارد. ايوا هوگل، نماينده اين حزب 
در پارلمان در اين باره می گويد: "ما کاماًل به اين 
اين جا حق  در  که  اشخاصی  که همه  نظر هستيم 
پناهنده گی نمی يابند، بايد نيز آنها را به کشورهای 
و  داوطلبانه  به صورت  يا  داد،  برگشت  شان  مبداً 
بايد  بايد مجبور به اخراج شوند. در اين جا ما  يا 

تالش های مان را تشديد کنيم."
مشکالت با کشورهای تونس و مراکش

اما برگشت دادن به کشورهای مبداً مشکل اساسی 
توماس   ،۲۰۱۶ جاری  سال  آغاز  در  است.  نيز 
ديميزير وزير داخله آلمان همراه با تحفه ها برای 
پوليس به تونس پرواز کرد؛ اما توافق با تونس در 
مورد برگشت دادن شهروندان اين کشور از آلمان 
عامری،  انيس  تازه  قضيه  چنانچه  نشد،  واقع  موثر 

مظنون ترور مرگبار در برلين نشان می دهد.
ينس گنيزا، رئيس اتحاديه قضات آلمان در اين باره 
از  اما  است،  نمونه خوب  يک  "تونس  گويد:  می 
افتضاح  اين  من  نظر  از  برد.  نام  بايد  نيز  مراکش 
است که اين کشورها شهروندان شان را قبول نمی 
به خاک شان  باره  آنها دو  کنند و نمی پذيرند که 

برگردند."
 حاال فشار در اين مورد افزايش می يابد. توماس 
ديميز می خواهد همکاری با کشور های تونس و 
مراکش در مورد برگشت دادن شهروندان شان بهتر 
شود و اين دو کشور با الجزاير به عنوان کشورهای 

مبدا امن اعالم شوند.
کند.  می  مخالفت  طرح  اين  با  ها  سبز  حزب  اما 
در اين مورد چنانچه انتظار می رود، پيشنهاد های 
سوسيال  حزب  و  شود  می  ارايه  برلين  در  متعدد 
سال  آغاز  جنوری  در  خواهد  می  آلمان  مسيحی 
پناهنده گی  قوانين  تشديد  بر  ديگر  بار  يک   ۲۰۱۷

تاکيد کند.

وزيـر داخلـۀ پاکسـتان از کنتـرل کامـل مرزهای اين کشـور بـا افغانسـتان تا ۴ 
سـال آينـده خبـر داد و گفـت: اسـالم آباد در نظـر دارد هـر نوع تـردد در طول 

مـرز ۲۴۰۰ کيلومتـری بـا افغانسـتان را با دقـت مديريت و کنتـرل کند.
مـرزی  مناطـق  از  بازديـد  در  پاکسـتان  داخلـه  چودهری نثار علی خـان وزيـر 
افغانسـتان گفـت: حاضريـم در تمـام زمينه هـا بـا افغانسـتان کنـار بياييـم امـا 
دولـت کابـل نبايد تحـت تأثير ديگـران اسـالم آباد را به عناويـن مختلف متهم 

. کند
خـان در گفت و گـو بـا رسـانه ها در مـرز تورخـم تأکيـد کـرد: تروريسـت ها 
از افغانسـتان وارد پاکسـتان می شـوند امـا طبـق وعـده خـود کسـی را متهـم 

متحمـل می شـود. ارتـش  را  نمی کنيـم و هزينـه ورود شـبه نظاميان 
بسـياری مـوارد سـکوت می کنـد  پاکسـتان کـه در  بـر خـالف  افـزود:  وی 
افغانسـتان ايـن کشـور را حتـی در مـواردی کـه مرتکـب هيـچ گناهـی نشـده 

می کنـد. متهـم 
بـه گـزارش داون، چودهری نثار علی خـان ادامـه داد: دولـت کابـل بـه روابـط 
فرهنگـی و تاريخـی مـردم دو کشـور احتـرام بگـذارد و تحـت تأثيـر ديگران 

پاکسـتان را متهـم نکند.
خـان اظهـار داشـت: امنيـت افغانسـتان تضمين کننده امنيت پاکسـتان اسـت و 

دوسـت اين کشـور دوسـت ما می باشـد.
وزيـر داخلـۀ پاکسـتان همچنيـن از کنتـرل کامـل مرزهـای ايـن کشـور بـا 
افغانسـتان ظـرف چهـار سـال آينـده خبـر داد و گفـت: پاکسـتان در برنامه يی 
جامـع در نظـر دارد تـا هـر نوع تـردد در طول مـرز دو هـزار و ۴۰۰ کيلومتری 

بـا افغانسـتان را بـا دقـت مديريـت و کنتـرل کند.
چودهـری نثـار علی خـان گفـت: بعـد از آغـاز عمليـات ضـرب عضـب همه 
تروريسـت ها يـا کشـته شـده يا متواری شـده اند اما برخـی از شـبه نظاميان بعد 
از اينکـه خـود را در افغانسـتان سـازماندهی کردنـد دوبـاره به ارتش پاکسـتان 

می کنند. حملـه 

قانون پناهنده گی آلمان زیر سایة حمالت تروریستی

وزیر داخلة پاکستان در تورخم:

افغانستان تحت تأثیر دیگران ما را متهم نکند

در نیمی از جوزجان 
دکتر زن وجود ندارد

شـــماری از باشـــنده گان جوزجـــان از نبـــود دکتـــران زن در 
برخـــی ولســـوالی های ايـــن واليـــت شـــکايت دارنـــد.

ايـــن باشـــنده گان جوزجـــان می گوينـــد، بـــه دليـــل نبـــود 
دکتـــران زن در برخـــی از ولســـوالی های ايـــن واليـــت، 
ــر  ــه ديگـ ــوالی بـ ــک ولسـ ــان از يـ ــرای درمـ ــد بـ ناگزيرنـ
ـــۀ  ـــه گفت ـــد. ب ـــت برون ـــن والي ـــز اي ـــه مرک ـــا ب ـــوالی و ي ولس
ــان راه  ــاران در ميـ ــی بيمـ ــر برخـ ــن خاطـ ــه هميـ ــان بـ آنـ

می دهنـــد. دســـت  از  را  جان های شـــان 
برخـــی از باشـــنده گان ولســـوالی های دوردســـت جوزجـــان 
کـــه بـــرای درمـــان بيماران شـــان بـــه مرکزهـــای درمانـــی 
آمده انـــد  قوش تپـــه  و  مِنگِجيـــک  ولســـوالی های 
در  زن  دکتـــران  نبـــود  می گوينـــد،  ســـالم وطندار  بـــه 
مناطق شـــان ســـبب شـــده تـــا آنـــان بـــا پيمـــودن فاصلـــۀ 

ــد. ــوالی ها بياينـ ــن ولسـ ــه ايـ ــان بـ ــرای درمـ ــاد بـ زيـ
بـــه گفتـــۀ آنـــان، زنـــان بـــاردار بـــا مشـــکالت بيشـــتری 
ــن  ــه ايـ ــدن بـ ــرای آمـ ــان بـ ــی آنـ ــد و برخـ ــه رو انـ روبـ
ولســـوالی ها توانايـــی پرداختـــن کرايـــۀ موتـــر را ندارنـــد.
ـــان  ـــا در مناطق ش ـــد ت ـــت می خواهن ـــنده گان از دول ـــن باش اي

ـــران زن را بفرســـتد. دکت
ـــان،  ـــۀ جوزج ـــت عام ـــس صح ـــب، ريي ـــدون حبي ـــر فري دکت
ـــت  ـــن والي ـــت اي ـــوالی های دوردس ـــران زن در ولس ـــود دکت نب
را می پذيـــرد،  امـــا می گويـــد، در برخـــی ولســـوالی ها بـــه 
دليـــل ناامنی هـــا دکتـــران زن حاضـــر بـــه انجـــام وظيفـــه 

نمی شـــوند.
ــه زودی  ــا بـ ــد تـ ــد، تـــالش دارنـ ــب می گويـ ــای حبيـ آقـ
شـــماری از دکتـــران زن، قابله هـــا و پرســـتاران را بـــا 
ـــن  ـــه اي ـــی ب ـــات صح ـــۀ خدم ـــرای عرض ـــت ب ـــاش هنگف مع

بفرســـتند. ولســـوالی ها 
واليـــت جوزجـــان ۱۱ ولســـوالی دارد کـــه از ايـــن ميـــان 
خانقـــاه،  قرقيـــن،  ولســـوالی های  در  می شـــود  گفتـــه 
ــان  ــاد جوزجـ ــوه و فيض آبـ ــاب، خواجه دوکـ ــان، خمـ َمرديـ
ـــوالی ها  ـــن ولس ـــنده گان اي ـــد و باش ـــود ندارن ـــران زن وج دکت
ـــادی  ـــا دشـــواری های زي ــان ب ـــان بيماران شـ ــرای درم بـ

روبـــه رو انـــد.
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