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برنامــۀ ملــی ایجــاد کار بــرای صلــح ، ســال قبــل بوســیلۀ جاللتمــآب محمــد اشــرف غنــی رییــس جمهــوری 
اســالمی افغانســتان ، اعــالم گردیــد. از طریــق ایــن برنامــه ســعی وتــالش صــورت گرفــت  کــه درسراســر کشــور ، 

بــه منظــور کاهــش ســطح بیــکاری و رشــد اقتصــادی مــردم ، ازتمامــی امکانــات موجــود اســتفاده گــردد.
بــرای تحقــق ایــن آرمــان ، هــر وزارتخانــۀ جمهــوری اســالمی افغانســتان  کمرهمــت بســته وبــه نوبــۀ خــود از طریــق 
ارگان وادارۀ خویــش ، تصمیــم گرفتنــد آن چنــان پــروژه هایــی را درعمــل تطبیــق نماینــد تــا اگــر معضلــۀ بیــکاری 

درســطح تمــام والیــات کشــورو بــه گونــۀ بنیــادی نابــود نگــردد ، الاقــل کاهــش بیایــد. 
درایــن میانــه وزارت احیــا وانکشــاف دهــات  نســبت بــه ســایر ارگاهانهــای دولتــی درراســتای تحقــق برنامــۀ ملــی 
ایجــاد کار بــرای صلــح ، حیثیــت پیشــآهنگ را داشــته زیــرا ایــن وزارت در زیــر چتــر برنامــۀ مذکــور ، بــا تطبیــق 
پــروژۀ بــزرگ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی ، بــه تحفــظ وبازســازی ســرک  هــا ، کانالهــای آّب ، شــبکه 
هــای آبرســانی  وهمینگونــه  درزمینــۀ  ایجــاد کار واشــتغال بــرای مــردم روســتا هــای کشــور ، اقــدام نمــوده اســت . 
بایــد یــاد آور شــد کــه پــروژۀ حفــظ ومراقبــت وکاریابــی در ســه مرحلــۀ مختلــف از طریــق شــوراهای انکشــافی 
ــن  ــی میگــردد . رییــس جمهــور کشــور، حی ــا وانکشــاف دهــات ، عمل ــی وزارت احی ــۀ همبســتگی مل ــۀ برنام قری

اعــالم برنامــۀ ملــی ایجــاد کار بــرای صلــح گفــت:
ــت  ــته اس ــی گذاش ــر منف ــۀ کار تأثی ــتان وزمین ــاد افغانس ــی روی اقتص ــای خارج ــش کمکه ــگ وگاه ــدید جن » تش
وعمدتــًا ایــن تأثیــر بــرآن عــده هموطنــان  مــا بیشتراســت کــه کار وا شــتغال ندارنــد وروزانــه درچاراهــی هــا منتظــر 
مــی ماننــد کــه کســی پیــدا شــود و آنهــا را بــرای کار ببرنــد تــا لقمــه نانــی را بــرای خانــواده هایشــان پیــدا کننــد .«
ــاًل درراســتای انکشــاف  ــه قب ــی ک ــروژه های ــا و پ ــاد ه ــا نه ــرد ت ــالش صــورت میگی ــت ت ــظ ومراقب ــروژۀ حف درپ
عملــی  کشــور  هــای  روســتا 
ــتر از  ــت بیش ــا گذش ــده و ب گردی
ــم ومراقبــت  ــه ترمیی یــک دهــه ، ب
ــاره ترمیــم شــده و  نیازدارنــد ، دوب
فعــال نگهداشــته شــوند . همچنــان 
درزمینــۀ رشــد زراعــت، راه ســازی 
وســایر نیازمنــدی هــای بنیــادی 
ایــن  ازطریــق  نیــز  روســتاییان 
پــروژه  تــالش هایــی صــورت 

ــت.  ــد گرف خواه
ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه پــروژۀ 
حفــظ  ومراقبــت درســه مرحلــه بــا 
درنظــر داشــت وضعیــت آب وهــوا 

، ســطح بیــکاری و اوضــاع امنیتــی دروالیــات کشــور ، مــور د تطبیــق قرارمیگیــرد. ایــن پــروژه  در جریــان تطبیــق 
عملــی خــود بــه طــور فــوق العــاده یــی مــورد توجــه روســتاییان بــی بضاعــت و انانیکــه از بیــکاری رنــج میبرنــد ، 
قــرار گرفتــه و آنــان خواهشــمند دوام پــروژۀ حفــظ ومراقبــت درقریــه هــای شــان هســتند. وزارت احیــا وانکشــاف 
دهــات بــا تــالش فــراوان تــا اکنــون توانســته اســت کــه پــروژۀ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی را دربیشــتر 
والیــات کشــور عملــی نمــوده و نتایــج درخشــانی از آن بدســت آورد. ایــن وزارت بــا طــرح وتنظیــم پــالن هــای 
ــرای  ــالش ، ب ــن ت ــا ای ــد وب ــی پیمای ــت را م ــروژۀ حفــظ ومراقب ــی پ ــا روز ، مراحــل عمل ــش ، روزت ــۀ خوی مدبران
تعــداد کثیــری از هموطنــان روســتایی مــا زمینــه هــای دسترســی بــه کار هــای کوتــاه مــدت و دراز مــدت را ایجــاد 

کــرده اســت . 
بنــا بــر معلوماتــی کــه جانــب منابــع موثــق برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ارایــه گردیــده 
ــان عملــی نمــودن  ــده واینــک درجری ــروژه در روســتا هــای کشــور تطبیــق گری ــۀ ایــن پ اســت ، تااکنــون دومرحل
مرحلــۀ ســوم خــود قــرار دارد. پــروژۀ حفــظ  ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ، 
از بــدو تطبیــق خــود تــا اکنــون  بــه طــور مجموعــی احیــا وبــاز ســازی تعــداد )۱۲۶۱۵( پــروژۀ انکشــافی را مــورد 
ــًا   )۳۷۷۶۷۴(روز کاری بــرای کارگــران ماهــر و )۱۲۳۸۶۹۲۱( روز کاری بــرای  تطبیــق قــرارداده اســت  کــه عمدت

کارگــران غیــر ماهــر ایجــاد شــده اســت.
ــه   ــافی قری ــورای انکش ــون )۱۱۱۳۱( ش ــا اکن ــت )MCG(  ت ــظ ومراقب ــروژۀ حف ــق پ ــاز تطبی ــه از آغ ــد ک ــه نمان ناگفت
تحــت پوشــش قــرار گرفتــه اســت و مبلــغ  )۵۶۶۴۵۶۹۷۴۹(افغانــی هزینــۀ  مجموعــی آن میباشــد. درجریــان تطبیــق 
پــروژۀ حفــظ و مراقبــت ، بیشــتز ازهمــه پــروژه هــای انــرژی بــرق ، کانــال هــای آبیــاری زراعتــی ، معــارف، صحــت 

، حفــظ الصحــه ، آب آشــامیدنی 
صحــی  وترانســپورت مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت . همچنــان  ، 
حــدود )۳۸٪( پــروژه هــا در سراســر 
افغانســتان زیــر پوشــش آمــده و 
ایــن فیصــدی مربــوط مــی شــود بــه 
تناســب پــروژه هــای تکمیــل شــده ) 
ــروژه  ــه پ ــر مجموع ــق شــده( ب تطبی
ــه  ــط برنام ــده توس ــل ش ــای تموب ه
حفــظ و مراقبــت کــه شــامل )۶۱۲۹( 
پــروژۀ در حــال جریــان )۴۷۶۰( 
 )۱۷۲۶( و  شــده  تکمیــل  پــروژۀ 

ــد. ــده میباش ــد ش ــروژۀ تأیی پ

)MCG( نگاهی به روند  پروژۀ حفظ ومراقبت

اشرفغنی:

دست فاسدان از پروژه های بزرگ قطع می شود
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ترامپ به حکومت 
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نـگاه دونالـد ترامـپ رییـس جمهـوری جدیـِد 
امریـکا بـه مسـلمانان، از آغـاز چنـدان مسـاعد 
نبـود. او در دوران مبارزاِت انتخاباتی اش نشـان 
داد کـه بـا آمـدن به قصـر سـفید، حتمـًا رو در 
رویی هایی را با کشـورهای اسالمی و مسلمانان 
رقـم خواهـد زد. او در تازه ترین اقـدام خود، با 
امضای فرمانی، از ورود مسـلماناِن هفت کشـور 
بـه امریـکا جلوگیری کرده اسـت. آقـای ترامپ 
تأکیــد دارد کـه این اقـدام برای امنیـِت امریکا 
اتخـاذ شـده و تـا به حـال نتایـِج خوبـی نیز در 

پی داشــته است.  
بـه گفتۀ سـخنگویان کاخ سـفید، سـخت گیری 
در ورود شـهرونداِن برخی کشـورهای اسـالمی 
بـه امریـکا، بـه معنـای آن نیســت کـه از ورود 
تمـام مسـلمانان به امریـکا جلوگیری می شـود. 
امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه ایـن اقـدامِ آقـای 
به خصـوص  زیـادی  واکنش هـای  بـا  ترامـپ 
در جامعـۀ امریـکا روبـه رو شـده اسـت. برخی 
برگـزاری  بـا  اقلیت هـا،  حقـوِق  نهادهـای 
خواهـان  امریـکا،  شـهرهای  در  راه پیمایی هـا 
لغـو ایـن فرمـان شـده انـد. آن ها بـه ایـن باور 
انـد کـه چنیــن اقدامـی تبعیض آمیـز بـوده و با 
ارزش هـای جامعـۀ امریـکا همخوانی نـدارد. به 
گفتـۀ ایـن تظاهرکننـده گان، امریـکا جامعه یـی 
کثرت گـرا بـوده و بـا همیـن ویژه گـی توانسـته 
بـه کشــوری ایـده آل برای بسـیاری از سـاکناِن 
جهـان مبـدل شـود. ایـن تظاهرکننـده گان باور 
دارنـد کـه رویکـرد آقـای ترامـپ می توانـد به 
حیثیـِت جهانـِی امریـکا صدمـه بزنـد و از آن، 
کشـوری تعصب آلود در اذهان جهــانی بسازد. 
از سـوی دیگـر، ایـن اقـدامِ آقـای ترامـپ در 
میـان مسـلمانان نیـز واکنش هـای منفـی داشـته 
اسـت. بـه گفتۀ آنـان، ترامـپ عمـاًل می خواهد 
خـود را بـا جهـاِن اسـالم مقابـل سـازد؛ چیزی 
کـه می توانـد تبعـاِت بسـیار خطرناکـی بـرای 
ایـن کشـور در قبـال داشـته باشـد. امـا سـوال 
مبنـی  ترامـپ  تصمیـِم  آیـا  کـه  این جاسـت 
برخـی  مسـلماناِن  ورود  در  سـخت گیری  بـر 
کشـورها بـه امریـکا، می توانـد هدف هـای این 
کشـور را در مبـارزه بـا تروریسـم و خشـونت 

تحقـق بخشـد؟
 ایـن سـوال از چنـد لحاظ قابل تأمـل و اهمیت 
اسـت کـه دورنمای آینـدۀ سیاسـت های امریکا 
تحلیل گـران  از  برخـی  می کنـد.  مشـخص  را 
بـاور دارنـد کـه سیاسـت های سـخت گیرانه و 
غیرمترقبـۀ ترامپ، می تواند در بســیج مخالفاِن 
او در حـزب جمهوری خـواه و دموکـرات، بـه 
سـودِ او تمـام شـود. به گفتـۀ ایـن تحلیل گران، 
ایـن مخالفان بـرای این که وجهۀ امریکا آسـیب 
تلطیـف  بـرای  کـه  می شـوند  مجبـور  نبینـد، 
سیاسـت های او در کنـارش قرار گیرند و تالش 
کننـد کـه سیاسـت هایـش را نرم تـر سـازند. به 
اخیـِر جـورج  سـخنان  از  آن هـا  مثـال،  گونـۀ 
بـوِش پسـر یـاد می کننـد کـه پـس از اقدام های 
سـخت گیرانۀ ترامـپ علیـه مسـلمانان، اعـالم 
کنـد  همـکاری  او  بـا  حاضراسـت  کـه  کـرد 
بگـذارد.  اختیـارش  در  را  خـود  تجـارِب  و 
بـه همیـن گونـه، بـه بـاور ایـن تحلیل گـران، 
دموکرات هـای مخالـِف ترامـپ نیـز روزی بـه 
چنیـن نتیجه یـی خواهنـد رســید و عمـاًل در 

کنـارش خواهنـد ایسـتاد.
 امـا از آن طـرف، طیف دیگـری از تحلیل گران 
بـه این بـاور اند که سیاسـت های ترامپ سـبب 
خواهـد شـد که امریـکا خود بـه انزوا کشـانده 
شـود. بـه گفتـۀ ایـن تحلیل گـران، کشـورهای 
اروپایی یـی کـه روابـط خوبـی بـا کشـورهای 

اسـالمی دارنـد، نمی خواهنـد کـه ایـن روابـط 
ترامـپ  سیاسـت های  از  حمایـت  قربانـی 
سیاسـت مداراِن  از  کـه  روبیـن  بارنیـت  شـود. 
معـروف امریکایـی بـه شـمار مـی رود، نسـبت 
بـه سیاسـت های ترامـپ ابـراز نگرانی کـرده و 
گفتـه اسـت مشـخص نیسـت کـه او امریـکا را 
بـه کجـا خواهـد برد؛ بـه ویژه حاال کـه وزارت 
دفـاع امریـکا نیـز به دسـِت کسـی افتـاده که به 

"سـگ دیوانه" مشـهور اسـت. 
گاه  و  مختلـف  تحلیل هـای  ایـن  میـان  در 
متضـاد، آن چـه کـه اهمیـت دارد، ایـن اسـت 
کـه سیاسـت های ایـن چنینـی به هیـچ صورت 
در  نـه  و  تروریســم  مهـار  در  نـه  نمی تواننـد 
بلنـد بـردن وجهۀ جهانـی امریکا کمکـی انجام 
بـه  می توانـد  سیاسـت ها  این گونـه  دهنـد. 
خدشـه دار شـدِن احساسـاِت مسـلمانان جهان، 
حتـا همان هایـی کـه هیـچ تمایلی به تنــدروی 
هـزاران  حـاال،  همیـن  شـود.  منجـر  ندارنـد، 
مسـلمان از کشـورهایی کـه بـا تعزیـرات تـازۀ 
آقـای ترامپ مواجه شـده اند، در بی سرنوشـتی 
بـه سـر می برنـد. شـماری از ایـن افـراد، همین 
حـاال در خود امریـکا اقامت دارنـد و نمی دانند 

کـه چـه چیـزی در انتظـار آن هاسـت. 
از سـوی دیگـر، فـرو کاسـتن مشـکل جهانـِی 
تروریسـم به بخشـی از کشـورها و شـهرونداِن 
عمدتـًا مسـلماِن آن هـا عمـاًل هیـچ کمکـی بـه 
ایـن مبـارزه نمی کند. آیا کســی گفتـه می تواند 
کـه آتش تروریسـِم فعلـی را برای نخسـتین بار 
کـدام کشـورها برافروختنـد؟ چـرا پدیده یی به 
نـامِ بنیادگرایـی در جهـاِن مـا بـه وجـود آمد و 

دواند؟ ریشـه 
مسـلمًا اگـر بـه ریشـه های ایـن پدیـده نـگاه 
شـک  بـدون  گیـرد،  صـورت  واقع بینانـه 

کشـورهای غربـی و در رأس آن هـا امریـکا، به 
عنـوان عامِل اصلی شـناخته می شـوند. آیا چهل 
سـال پیش، وقتـی جیمی کارتـر و بعدتر رونالد 
ریـگان رؤسـای جمهـور امریـکا بودنـد، بـرای 
مقابلـه با بـه گفتۀ خودشـان "خطر کمونیسـم"، 
خـود را حامـِی جهادگراِن مسـلمان از سرتاسـِر 
جهـان نسـاختند؟ آیـا آن هـا میلیاردهـا دالـر را 
کمونیسـتی  کشـورهای  مخالفـاِن  اختیـار  در 

قـرار ندادنـد؟ مگـر اسـامه بن الدن رهبر شـبکۀ 
القاعـده، روابـط بسـیار نزدیـک در سـال های 
جنـگ سـرد بـا امریکایی هـا نداشـت؟... خوب 
بی دریـغ  حمایت هـای  و  کمک هـا  آن  ثمـرۀ 
و بی رویـه از هـر گـروه و کشـوری کـه خـود 
قلمـداد می کـرد، چنیـن  را دشـمِن کمونیسـم 

اسـت! چیزی 
آن چـه کـه از واقعیت هـای جهــاِن ما به دسـت 
بـه  را  تروریسـم  کـه  اسـت  ایـن  می آیـد 
مسـلمانان و خطـِر کشـورهای اسـالمی تقلیـل 
دادن، عمـاًل وارونـه کـردِن واقعیت هـا و ایجاد 
از کشورهایی سـت  بـا بخشـی  تقابـل  روحیـۀ 
کـه بیشــترین سـود را بـرای کشـورهای غربی 
به بـار آورده انـد. مگـر می تـوان اقتصـادِ جهانی 
را بـدون حضـورِ کشـورهای اسـالمی، پویـا و 

فراگیـر سـاخت؟
 امریـکا ناچـار بـه داشـتِن روابط با کشـورهای 
اسـت.  اسـالمی  کشـورهای  به ویـژه  و  جهـان 
ایـن پیــوند از گذشـته ها آغـاز شـده و بـدون 
شـک ادامـه خواهد یافـت. جهان فعلـی، جهاِن 
زورگویـی و پرخاش گری نیسـت. باید به دنباِل 
مشـترکات گشـت و زمینه هایی را جسـت وجو 
نمـود کـه بتواند امنیـِت جهانی را به سـودِ همۀ 

سـاکناِن آن فراهم سـازد.
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امریکا 
در بـرابـِر 

مسلمانـان؟

 

ریاسِت  نامزدِ  سه  هر  حمهوری  ریاست  و  اجرایی  ریاست 
دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات را واجد صالحیت برای 
از  ارسال فهرستی کوتاه  ندانسته و خواهاِن  این پست  احرازِ 

نامزداِن تازه شده اند. 
پیش  روز  ده  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  جدیِد  اعضای 
امام محمد وریماچ عضو پیشیِن کمیسیون رسانه های کمیسیون 
انتخابات، احمداهلل ارچی وال رییس آگاهی عامۀ این کمیسیون 
این  دبیرخانۀ  نامزداِن ریاست  به حیث  را  پوپل حبیبی  نیز  و 
این   ردِ  با  اکنون  اما  کردند.  پیشنهاد  حکومت  به  کمیسیون 
افراد، کمیسیون مستقِل انتخابات موظف است نامزداِن دیگری 
قرار  گزارش ها،  بنیاد  بر  کند.  معرفی  حکومت  رهبراِن  به  را 
دبیرخانۀ کمیسیون مستقل  تازۀ ریاست  نامزداِن  آزمون  است 
انتخابات از سوی رییس جمهور و رییس اجرایی برگزار شود. 
در خصوِص این که چرا سه نامزد قبلی فاقد صالحیت شناخته 
سخنگوی  اما  است؛  نگفته  چیزی  ریاست جمهوری  شدند، 
رسانه ها  به  کامل  وضاحِت  با  پنج شنبه  روز  اجرایی  ریاست 
کارمندان  گماشته شدِن  دوباره  با  ریاست  این  که  است  گفته 
پیشیِن کمیسیون انتخابات، مخالف است و باید شخصیت های 
مردم  برای  و  ندارند  رابطه  گذشته  مسوولیِن  با  که  نیک نامی 
افغانستان قابل اعتماد هستند، در ریاست دبیرخانۀ کمیسیون 

مستقل انتخابات گماشته شوند. 
تالش ها  از  ما  دریافِت  و  درک  نیز  و  اظهارنظر  این  مسلمًا 
نامزداِن  که  می رساند  رو  پیِش  انتخابات های  مهندسی  برای 
معرفی شده هرکدام به نحوی در تقلباِت گذشته سهم و نقش 
توسط  ناکام  و  آزموده شده  افرادِ  چنین  معرفی  و  داشته اند 
کمیسیون  این  که  می دارد  بیان  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
در نخستین قدمِ خود به سوی اصالحات و جبراِن خطاهای 
گذشته، ناکام مانده و نتوانسته با شفافیت و صداقِت کامل، کارِ 
اصالحات در انتخابات را پی بگیرد. چنان که رییس برنامه های 
گفته  این باره  در  نیز  افغانستان  عادالنۀ  و  آزاد  انتخاباِت  بنیاد 
است: "کارهای ناشفاِف کمیسیوِن انتخابات فرصت را مساعد 
ساخت تا حکومت وحدت ملی در کارشان مداخله کند و یکی 
از مداخالت این است که سران حکومت نامزدان معرفی شدۀ 

آن ها را نپذیرفتند."
و  ملی  شورای  انتخاباِت  ما  که  درحالی ست  همه  این ها 
شوراهای ولسوالی ها را در پیِش رو داریم و همچنین تا کمتر 
از سه ساِل دیگر، باید انتخاباِت پُر از مخاطرۀ ریاست جمهوری 
را برگزار کنیم. مسلمًا اجرای شایسته و بایستۀ این انتخابات ها، 
اعضای  مسوولیت شناسِی  و  صداقت  استقالل،  گرِو  در  همه 
تعینیاِت  اند همۀ  این عده موظف  است.  انتخابات  کمیسیون 
اعماِل  از  فارغ  را  انتخابات  مهم و عادی در سطِح کمیسیوِن 
نفوذ  اعمال  به ویژه  ـ  حکومتی  سالیِق  و  عالیق  و  نفوذها 
ریاست جمهوری ـ روی دست بگیرد و اشخاِص جدیدی که 
دامن شان با انتخاباِت پُرتقلِب گذشته تصادم نکرده را به حیِث 

مدیراِن باصالحیِت کمیسیون معرفی کنند.
یقینًا در انتخاباِت سرشار از خدعه و خیانِت ریاست جمهوری 
۱۳۹۳، هیچ مدیری نتوانسته از تر شدِن دامِن خویش جلوگیری 
کند و خویشتن را برائت دهد. این ناپاکی و آلوده گی، سهواً 
رخ  گذشته  انتخاباِت  گوسفندِی  تقلباِت  دریای  در  عمداً  یا 
پیشیِن دبیرخانۀ  امرخیل رییس  مانند ضیاءالحق  داده؛ کسانی 
و  نقل  را  تقلبی  آرای  از  کوهی  آگاهانه  و  عمداً  کمیسیون، 
انتقال  دادند و کسانی هم به عنوان مأموراِن زیردست، سهواً 
این رو،  از  تقلب همراه و همسفر شدند.  با رونِد  ندانسته  و 
مصلحت ایجاب می کند که هیچ مدیری از مدیراِن انتخاباِت 
به  بعدی  انتخاباِت  زمامِ  و  نیایند  کار  روی  گذشته  تقلب بارِ 
دسِت مدیراِن تازه و متعهد سپرده شود؛ کسانی که نه تقلب 

کرده اند و نه نیِت انجامِ آن را دارند.
داده  تذکر  انتخابات  مستقِل  کمیسیون  و  ریاست جمهوری  به 
و  ملت ها  سقوِط  و  عروج  سکوی  انتخابات،  که  می شود 
دولت هاست. اگر این سکو بر صداقت و بی طرفی بنا گردد، 
ماحصلش پرواز در آسماِن سعادت است؛ اما اگر بنیادش بر 
ماحصلش  گذاشته شود،  از یک طرف   هواخواهی  و  خیانت 
سقوط در قعِر بدبختی و شقاوت خواهد بود. اگر خدای نکرده 
در انتخابات های بعدی اتفاِق نامبارِک دوم ُرخ دهد، مهندساِن 

تقلب به اندازۀ قربانیاِن آن خسران خواهند دید. 
از  نیز  لحظه  یک  که  می شود  توصیه  هم  اجرایی  ریاست  به 
اصالحاتی یی  وعده های  و  انتخابات  کمیسیون  کارکردهای 
اگر  باشد که  نورزد و مطمین  داده است، غفلت  به مردم  که 
حیِث  به  را  نهاد  این  تاریخ  شود،  به در  ناکام  آزمون  این  از 

بی مصرف ترین نهاد اداری در جهان معرفی خواهد کرد.

کمیسیون انتخابات و لغزش 
در نخستین گاِم اصالحی
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تـرامپ به حـکومت وحـدت ملی 

افغانستان بی میـل است

شــرکای  و  امریــکا  کالن  سیاســت های 
افغانســتان چــه در  بــزرگ اش در قبــال 
ــون) دوران  ــه اکن ــرد، چ ــگ س ــان جن زم
ــری  ــز تغیی ــا نی ــا در آینده ه ــپ( و حت ترام

ــرد. ــد ک نخواه
ــاور  ــه ایــن ب شــماری از نهادهــای مدنــی ب
ــکا  ــت امری ــدم حمای ــل ع ــه دلی ــه ب ــد ک ان
از توافق نامــه سیاســی کــه براســاس آن 
ــود؛  ــه ب ــی شــکل گرفت ــت وحــدت مل دول
هیــچ بخشــی و حتــا بخش هــای مهــم 
تذکره هــای  توزیــع  ماننــد  توافق نامــه 
ــده را  ــات آین ــزاری انتخاب ــه برگ ــی ک برق

تضمیــن می کــرد، عملــی نشــد. 
دانشــگاه  اســتادان  از  شــماری  امــا 
ــتان زاده  ــی افغانس ــت فعل ــد: دول می گوین
تفکــر اوبامــا و جان  کــری اســت کــه ترامــپ 
ــی خــود  ــازرات انتخابات ــان مب آن را  در زم

ــرار داد . ــاد ق ــورد انتق ــخت م س
ــای  ــه برنامه ه ــا توجــه ب ــان: ب ــه آن ــه گفت ب
ترامــپ در قبــال ســوریه بایــد شــاهد 
تغییراتــی در افغانســتان باشــیم؛ باآنکــه ایــن 
تغییــرات در ســاختار دولــت افغانســتان 
دولــت  از  ترامــپ  امــا  بــود؛  نخواهــد 
فعلــی افغانســتان حمایــت نخواهــد کــرد و 
ــن مســاله را  ــم ای اپوزیســیون افغانســتان ه
ــال  ــاله خوش ح ــن مس ــرده و از ای درک ک

ــد. ان
ــت  ــه سیاس ــورد اینک ــا در م ــن واکنش ه ای
ــت  ــر حکوم ــکا در براب ــد امری ــت جدی دول
فعلــی افغانســتان کــه بــا موجــی از انتقادات 
داخلــی و خارجــی بــه دلیــل فســاد گســترده 
اداری، فردگرایــی و دیکتاتــوری، تمرکــز 
قــدرت در ارگ و عــدم اجرایــی توافق نامــه 
سیاســی کــه براســاس آن حکومــت وحدت 
ــد  ــه خواه ــت، چ ــه اس ــکل گرفت ــی ش مل

ــود. ــراز می ش ــود، اب ب
عزیــز رفیعــی رییــس مجتمــع جامعــه مدنی 
ــاالت  ــد ای ــت جدی ــه دول ــاور ک ــن ب ــه ای ب
ــته  ــد گذش ــان مانن ــکا همچن ــده امری متح
ــتان در  ــال افغانس ــی را در قب روش مصلحت
پیــش خواهــد گرفــت و متاســفانه آنچــه در 
ــد  ــه خواه ــروج اســت را ادام ــتان م افغانس

داد.
ــان  ــی همچن ــه مدن ــع جامع ــس مجتم ریی
ــال  ــتی در قب ــه راس ــکا ب ــر امری ــت: اگ گف
صداقــت  و  تعهــد  افغانســتان  مســایل 
می داشــت، بایــد توافق نامــه سیاســی را 
عملــی می کــرد و ایــن بــدان معناســت کــه 
ــا ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی  امریــکا ب

"کولــخ گذاشــته و از آب گذشــت". 
رفیعــی اضافــه کــرد: متاســفانه امریــکا 
وحــدت  سیاســی حکومــت  توافق نامــه 
ــه  ــرد و ب ــت نک ــتان را حمای ــی افغانس مل
دلیــل عــدم حمایــت امریــکا هیــچ بخشــی 
ــع  ــد توزی ــم آن مانن ــای مه ــا بخش ه و حت
تذکره هــای برقــی کــه برگــزاری انتخابــات 
ــد. ــی نش ــرد، عمل ــن می ک ــده را تضمی آین
رفیعــی تاکیــد کرد:اســت سیاســت کالن 
در  بــزرگ اش  شــرک های  و  امریــکا 
قبــال افغانســتان چــه در زمــان جنــگ 
ســرد، چــه اکنــون و حتــا در آینده هــا 
ــکا در  ــرد و امری ــد ک ــری نخواه ــز تغیی نی
ــه  ــدازه ک ــان ان ــه هم ــتان ب ــه افغانس جامع
بــه  دارد،  ضــرورت  روشــن فکران  بــه 
ــز  ــرا نی ــرا و قبیله گ ــر، بنیادگ ــراد کهنه فک اف

دارد. ضــرورت 
ــواره  ــزرگ هم ــای ب ــه او: قدرت ه ــه گفت ب
منافــع خــود را ســنجش می کننــد کــه 
چگونــه از نیروهــای تــازه و کهنــه اســتفاده 
ــد راه  ــخصی س ــا ش ــی ی ــر کس ــد و اگ کنن

شــان شــود، بــه راحتــی آنــان را از راه خــود 
برمی دارنــد.

وی افــزود: مــا در طــول دوران گذشــته 
چــه در دوران جنــگ ســرد و چــه پــس از 
ــرای  ــه ب ــانی را ک ــرد، کس ــگ س دوران جن
امریــکا خــال بودنــد و حتــا خــالف منافــع 
کشــورهای کوچــک ماننــد پاکســتان بودنــد، 
ــدند. ــرده ش ــن ب ــاده گی از بی ــه س ــیار ب بس

ــل  ــگاه کاب ــتاد دانش ــعود اس ــید مس ــا س ام
ــی  ــت فعل ــه دول ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ب
افغانســتان زاده تفکــر اوبامــا و جان  کــری 
اســت کــه ترامــپ آن را  در زمــان مبــازرات 
انتخاباتــی خــود ســخت مــورد انتقــاد قــرار 

داد .
او تاکیــد کــرد: چــون حکومــت فعلــی 
افغانســتان بــه دلیــل اینکــه زاده افــکار 
وزیــر خارجــه پیشــین امریــکا اســت، 
مــورد تاییــد ترامــپ قــرار نگرفتــه اســت و 
از ســوی هــم دولت مــردان افغانســتان هــم 
ایــن مســاله را درک کــرده انــد؛ بنابرایــن مــا 
ــتان  ــی در افغانس ــاهد تغییرات ــه زودی ش ب

ــود. ــم ب خواهی
هرچنــد  می گویــد:   مســعود  اســتاد 
حاضــر  حــال  در  ترامــپ  برنامه هــای 
انقالب گونــه اســت؛ امــا بــا توجــه بــه 
ــد  ــال ســوریه بای ــپ در قب ــای ترام برنامه ه
افغانســتان باشــیم. شــاهد تغییراتــی در 

بــه گفتــه ایــن اســتاد دانشــگاه: باآنکــه ایــن 
تغییــرات در ســاختار دولــت افغانســتان 
نخواهــد بــود؛ امــا بــدون شــک ترامــپ از 
دولــت فعلــی افغانســتان حمایــت نخواهــد 
ــن  ــم ای ــتان ه ــیون افغانس ــرد و اپوزیس ک
مســاله را درک کــرده و از ایــن مســاله 

خوش حــال انــد.
وی افــزود: حتــا دولــت اوبامــا هــم از 
حمایــت دولــت فعلــی افغانســتان پیشــمان 
بــود؛ زیــرا فریــاد دموکراســی کــه در زمــان 
نهادینــه  بود،بایــد  شــده  آغــاز  کــرزی 
می شــد؛ امــا همــه شــاهد هســتیم کــه 
حکومــت بــه طــرف فردگرایــی؛ دیکتاتوری 
و حتــا شــاهی روان اســت؛ بنابرایــن بــدون 
شــک ترامــپ از چنیــن حکومتــی حمایــت 
ــرد  ــوش ک ــد فرام ــا نبای ــرد؛ ام ــد ک نخواه
کــه افغانســتان را رهــا هــم نخواهــد کــرد.

بــه بــاور اســتاد مســعود، امــا یــاد مان باشــد 
بــرای امریــکا ) هرکــه نوکــر خوب تــر، 
ــد،  ــوی باش ــه بلی گ ــی ک ــر کس ــر( ه بهت
بهتــر اســت، غنــی، کــرزی و یــا هــم 
ــط  ــد، فق ــاوت نمی کن ــچ تف ــل زاد، هی خلی
ــم  ــکا مه ــت از امری ــرداری و اطاع فرمان ب

ــت. اس

ـــبت  ـــول نس ـــی پ ـــن الملل ـــدوق بی صن
ـــیدگی  ـــتان در رس ـــی افغانس ـــه توانای ب
مهاجـــران  بـــزرگ  مـــوج  بـــه 
کشـــور  بـــه  کننـــده  بازگشـــت 
جنگـــزده شـــان بـــه شـــدت ابـــزار 
نگرانـــی کـــرد. هجـــوم عـــودت 
ــی رود  ــار مـ ــه انتظـ ــی کـ کنندگانـ

ــد. ــش یابـ افزایـ
ـــان  ـــر افغ ـــزار مهاج ـــش از ۷۰۰ ه بی
بـــه کشورشـــان  در ســـال ۲۰۱۶ 
بازگشـــته انـــد. افغـــان هـــا بعـــد از 
ـــن  ـــر بزرگتری ـــال حاض ـــوریه در ح س
گـــروه پناهجویـــان را تشـــکیل مـــی 
دهنـــد. ایـــن آمـــار را صنـــدوق 
بیـــن المللـــی پـــول کـــه مرکـــزش 
در واشـــنگتن موقعیـــت دارد، روز 

جمعـــه نشـــر کـــرد.
براســـاس گـــزارش ایـــن ســـازمان، 
اضافـــه بـــر دو و نیـــم میلیـــون 
آواره و مهاجـــر داخلـــی، بازگشـــت 
ــال  ــم سـ ــک و نیـ ــران در یـ مهاجـ
ـــد  ـــور را ۱۰ درص ـــن کش ـــت ای جمعی

ــد داد.  ــش خواهـ افزایـ
ـــی  ـــت فعل ـــزارش از وضعی ـــن گ در ای
ـــراز  ـــه شـــدت اب ـــده افغانســـتان ب و آین
ـــن  ـــت: »ای ـــده اس ـــده و آم ـــی ش نگران
بـــه شـــدت توانایـــی دولـــت بـــرای 
ــوری  ــران را، در کشـ ــذب مهاجـ جـ
ـــوده  ـــگ ب ـــر جن ـــا درگی ـــه ه ـــه ده ک
و فضـــا بـــه خاطـــر بیـــکاری و 
ـــدت  ـــه ش ـــی ب ـــای داخل ـــرت ه مهاج
ـــازد«. ـــی س ـــر م ـــت، کمت ـــوار اس دش
ـــه روزه  ـــای هم ـــری ه ـــی درگی در پ
نیروهـــای دولتـــی افغانســـتان و طالبـــان 
ــور،  ــن کشـ ــف ایـ ــاط مختلـ در نقـ
ـــه  ـــور ب ـــی کـــه مجب شـــمار انســـان های

ـــه  ـــرار ب ـــان و ف ـــای ش ـــه ه ـــرک خان ت
مناطـــق امـــن تـــر در ایـــن کشـــور 
ـــمار و  ـــن ش ـــه باالتری ـــد، ب ـــی گردن م
ـــت. ـــیده اس ـــازه رس ـــکارد ت ـــک ری ی

براســـاس گـــزارش ســـازمان ملـــل 
متحـــد، بیـــش از یـــک و نیـــم 
میلیـــون افغـــان تنهـــا در ســـال 
ـــی  ـــگ و ناآرام ـــل جن ـــه دلی ـــته ب گذش
ـــر  ـــان مهاج ـــور خودش ـــل کش در داخ

شـــده انـــد.
ـــه  ـــته برنام ـــه گذش ـــل هفت ـــازمان مل س
ــای  ــک هـ ــه کمـ ــرای ارائـ ای را بـ
ـــر  ـــون دال ـــه ارزش ۵۵۰ میلی ـــری ب بش
ـــک  ـــه ی ـــت ک ـــرد و گف ـــدازی ک راه ان
ـــال  ـــتان در س ـــت افغانس ـــوم جمعی س
ـــه  ـــاز ب ـــال نی ـــان امس ـــاری در جری ج
ـــد  ـــه ۱۳ درص ـــد ک ـــانی دارن امدادرس
ـــش  ـــته افزای ـــال گذش ـــه س ـــبت ب نس

ـــت. ـــه اس یافت
بیشـــتر: ۶۲۰ هـــزار آوارۀ داخلـــی و 
ــک در  ــه کمـ ــاج بـ ــون محتـ ۹ میلیـ

ــتان افغانسـ
پـــس از ۱۵ ســـال از آغـــاز کمـــک 
ـــه  ـــی ب ـــه جهان ـــاردی جامع ـــای میلی ه
افغانســـتان، ایـــن کشـــور همچنـــان 
بســـیار خطرنـــاک و بـــی ثبـــات 
ـــن  ـــر در پایی ـــال حاض ـــت و در ح اس
ــاخص  ــطح فهرســـت شـ ــن سـ تریـ

توســـعه انســـانی قـــرار دارد.
شـــاخص توســـعه انســـانی ترکیبـــی 
ــت  ــنجیدن موفقیـ ــرای سـ ــت بـ اسـ
در هـــر کشـــور در ســـه معیـــار 
ـــالم،  ـــی و س ـــی طوالن ـــی: زندگ اساس
دسترســـی بـــه دانـــش و معرفـــت و 

ســـطح زندگـــی مناســـب.

نگرانی صندوق بین المللی پول 
از هجوم مهاجران افغانستان

روح اهلل بهزاد
صلــح  عالــی  شــورای  بین المللــی  روابــط  مســوول 
می گویــد، بعــد از وفــات پیــر ســیداحمد گیالنــی در 
اســتراتژی ایــن شــورا هیــچ تغییــری به میــان نیامــده اســت.

ــی  ــط بین الملل ــوول رواب ــم یار، مس ــماعیل قاس ــد اس محم
شــورای عالــی صلــح، هم چنــان می گویــد کــه آنــان 
چشــم بــه راه معرفــی نامــزد ایــن شــورای از ســوی 

انــد. رییس جمهــور 
ــه  ــح ب ــی صل ــورای عال ــس ش ــی، ریی ــیداحمد گیالن س
ــل درگذشــت. بعــد  ــو ردر بیمارســتانی در کاب ــخ ۲ دل تاری
از درگذشــت آقــای گیالنــی گفته هــای وجــود داشــت کــه 
ــه کرســی ریاســت شــورای  ــی ب ــای گیالن پســر ارشــد آق

ــد زد. ــه خواه ــح تکی ــی صل عال
از آقــای گیالنــی بــه عنــوان فــردی یــاد می شــد کــه رابطــۀ 
ــود کــه از دوران  ــه ب ــا پاکســتان داشــت. او گفت نزدیکــی ب
جنــگ در برابــر شــوروی ســابق بــا پاکســتان رابطــه داشــته 

و روی ایــن رابطــه بــرای تامیــن صلــح در افغانســتان 
ــد. ــاب می کن حس

بین المللــی  روابــط  مســوول  قاســم یار،  اســماعیل 
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــح در گفت وگــو ب ــی صل شــورای عال
می گویــد: بعــد از وفــات آقــای گیالنــی در اســتراتژی ایــن 
شــورا تغییــر بــه وجــود نیامــده اســت، زیــرا ایــن پروســه 
ــه  ــادی خــود ب ــه روال ع ــد ب ــی اســت و بای ــی و مردم مل

ــرود. ــش ب پی
آقــای قاســم یار در پیونــد بــه گماشــته  شــدن رییــس جدیــد 
ایــن شــورا، گفــت: اصــل ایــن اســت کــه رییس جمهــور از 
اعضــای اجرایــی شــورای عالــی صلــح دعــوت و نامــزدان 
مــورد نظــر خــود را پیشــنهاد می کنــد، امــا تــا بــه حــال در 

ایــن زمینــه بــه مشــوره ننشســته ایم.
در  افواحــات پخش شــده  قاســم یار،  آقــای  بــه گفتــۀ 
رســانه های اجتماعــی مبنــی بــر گماشــته  شــدن پســر 
ــی  ــورای عال ــس ش ــوان ریی ــه عن ــی ب ــای گیالن ــد آق ارش

ــن  ــزد ای ــی نام ــر معرف ــا منتظ ــدارد و م ــت ن ــح حقیق صل
شــورا از ســوی رییس جمهــور هســتیم.

شــورای عالــی صلــح افغانســتان در مــاه میــزان ســال ۱۳۸۹ 
بــه هــدف زمینه ســازی بــرای گفت وگــو و صلــح بــا 

ــت ایجــاد شــد. ــان مســلح دول مخالف
ایــن شــورا دارای ۶۸ عضــو از جملــه ۸ زن می باشــد. 
ــر  ــی، رهب ــن ربان ــتاد برهان الدی ــورا، اس ــن ش ــس ای ریی

ــی  ــای ربان ــود. آق ــتان ب ــالمی افغانس ــت اس ــزب جمعی ح
ــه  ــاری ب ــۀ انتح ــک حمل ــال ۱۳۹۰ در ی ــنبلۀ س ــاه س در م

ــد. ــید ش ــهادت رس ش
پــس از او صالح الدیــن ربانــی پســرش سرپرســت شــورای 
عالــی صلــح شــد و بــا بــه میــان آمــدن حکومــت وحــدت 
ملــی، هیــأت رهبــری ایــن شــورا نیــز چهــره بــدل کــرد و 

ــه ســمت های آن گماشــته شــدند. کســانی دیگــری ب

ناجیه نوری  
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جنــاب اســتاد منلــی بــه نظــر می رســد در 
ــی  ــبوک نقش ــی، فیس ــی ـ سیاس ــارزات مدن مب
بســیار برجســته یافتــه اســت؛ می توانیــم جنبــش 
تبســم و روشــنایی را مثــال بزنیــم. اکثــرِ کســانی 
ــانیدند، از  ــور رس ــش حض ــن دو جنب ــه در ای ک
طریــِق فیســبوک آگاه شــده و بــه میــدان آمدنــد. 
بــاور شــما چیســت؛ در مبــارزات مدنــی ـ 
ــرات و  ــه تأثی ــبوک چ ــا، فیس ــۀ م ــِی جامع سیاس

ــت؟  ــان آورده اس ــه می ــی را ب تغییرات
فیســبوک یــک وســیلۀ ارتبــاط جمعــِی زودرس 
ــه زودی  ــد و ب ــترس می آی ــه دس ــانی ب ــت، به آس اس
ــه  ــتان ک ــا در افغانس ــد. نه تنه ــر می کن ــام را منتش پی
ــد،  ــی رخ  ده ــه حادثه ی ــی ک ــان زمان ــامِ جه در تم
ــد  ــانه هایی مانن ــِر رس ــه منتظ ــای این ک ــردم به ج م
ــه  ــاِت یک جانب ــند و اطالع ــو باش ــون و رادی تلویزی
ــر  ــبوک س ــه فیس ــد، ب ــت آورن ــویه به دس و یک س
ــه و  ــاِت دوجانب ــبکه اطالع ــن ش ــرا ای ــد؛ زی می زنن
ــی  ــن ویژه گ ــپارد. ای ــر می س ــه نش ــه را ب چندجانب
ــر  ــردم در سراس ــه م ــورد توج ــتر م ــبوک، بیش فیس
ــال، در  ــۀ مث ــه  گون ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــان ق جه
خبررســانی  وســیلۀ  بهتریــن  ترکیــه  تحــوالِت 
بــه مــردم، فیســبوک بــود. منشــای شــکل دهِی 
ــود.  ــبوک ب ــی، فیس ــار عرب ــردم در به ــته های م دس
ــبوک  ــت. فیس ــپ اس ــن گ ــز همی ــا نی ــۀ م در جامع
وســیله یی اســت کــه انســان را زود بــه هــدف 
می رســاند و در عیــِن زمــان تبــادل نظــر و معلومــات 
ایــن  افغانســتان  جامعــۀ  در  می گیــرد.  صــورت 
نقــِش فیســبوک بیشــتر مــورد نیــاز اســت؛ زیــرا مــا 
ــم و  ــری داری ــِی کمت ــالِت فیزیک ــو مواص از یک س
ــد،  ــراوان مشــکل دارن ــا ف شــبکه های ترانســپورتِی م
ــاد اســت،  ــت زی ــی جمعی از ســوی دیگــر پراکنده گ
ــاِت خبررســانی از مجراهــای  و از ســویی هــم امکان
ــه  ــت. ب ــدود اس ــیار مح ــا بس ــورِ م ــر در کش دیگ
ــی  ــبوک یک ــه فیس ــاور دارم ک ــن ب ــل، م ــن دلی همی
از وســایِل مهــم و تأثیرگــذار در مناســبات سیاســی- 

ــت.  ــی اس مدن
نکتــۀ دیگــری کــه می شــود در ایــن مبحــث آن 
ــت و از  ــبکه اس ــبوک ش ــه: فیس ــم این ک را بگنجانی
ــک  ــت. ی ــده اس ــکیل ش ــراد تش ــی از اف مجموعه ی
حــرف در زمــاِن بســیار کــم، صدهــا و هزارهــا بــار 
انعــکاس می یابــد. یکــی از ویژه گی هــای شــبکه 
همیــن اســت؛ یــک پدیــدۀ واحــد را در زمانــی کــم 
بــه هــزاران پدیــدۀ مشــابه تبدیــل می کنــد و ایــن  کار 

ــد.  ــک می کن ــر کم ــانِی زود و موث در خبررس

ملــی  وحــدت  بــه  پیشــتر  علمــی،  آقــای 
در  ایــن  کردیــد.  اشــاره  آن  پاسداشــِت  و 
گزارش هایــی  و  اطالعــات  کــه  حالی ســت 
ــبکه های  ــه ش ــر این ک ــی ب ــد مبن ــود دارن وج
اســتخباراتِی بیرونــی صدهــا صفحــۀ فیســبوک در 
ــی  ــرگرمِ تفرقه افگن ــرده و س ــاد ک ــتان ایج افغانس
و ایجــاد اختــالف در جامعــۀ مــا هســتند. باورتان 
ــد باشــد؟  ــن  کار چــه می توان ــد ای چیســت، پیام
آیــا شــما چنیــن خطــری را احســاس می کنیــد؟
ــت.  ــما پرداخ ــواِل ش ــه س ــوان ب ــر می ت از دو منظ
نخســت، افغانســتان را بــا چهل ســال قبــل بــه 
ــوان  ــک ج ــل ی ــال قب ــا چهل س ــم؛ آی مقایســه بگیری
دایکنــدی، پکتیــکا، بدخشــان یــا هــر والیــت دیگــر، 

ــه در آن  ــد ک ــاز کن ــی را ب ــت گفتمان ــرأت داش ج
ــی مطــرح باشــد؟!... مســلمًا  ــی و زبان خواســِت قوم
ــا  ــد، حت ــرکوب می ش ــت س ــر می داش ــت، اگ نداش
ــه  ــم ک ــا دیدی ــت. م ــرده نمی توانس ــم ک ــاد ه انتق
ــا سیاســت های  حکومت هــای دیکتاتــورِ افغانســتان ب
سرکوب گرانۀشــان نه تنهــا مســأله را حــل کــرده 
ــا  ــاختند. ام ــز س ــی نی ــه آن را بحران ــتند، بلک نتوانس
ــدون  ــش را ب ــی حرف ــه هرکس ــم ک ــروز می بینی ام
تــرس و هــراس مطــرح می کنــد. یکــی از پیشــگامان 

می گفــت: مشــروطیت  دوراِن 
آن چه در راه وطن نگفتند و نهفتند
ما اندر سر بازار بگفتیم و نوشتیم.

ــم  ــد بگذاری ــم آورده و بای ــه را فراه ــبوک زمین فیس
هرکــه هرچــه دارد، بگویــد و پنهــان نکنــد، تــا 
زمانــی کــه بــه جایــی برســیم. مــا مشــکالِت 
ــا  ــد بحث ه ــم و بای ــی داری ــرزِی فراوان ــاری و م تب

گردنــد.  مطــرح  زمینــه  ایــن  در 
مــن هیــچ گاه طــرف دارِ سانســو 
نیســتم، امــا طــرف دار قانون منــد 
ســاختِن فیســبوک هســتم. فیســبوک 
پُــر اســت از نام هــای مســتعاری 
بــه  دامــن زدن  مصــروِف  کــه 
ســمتی  و  قومــی  حساســیت های 
کــه  این جاســت  دقیقــًا  هســتند. 
فیســبوک  از  اســتفاده  می گویــم 
ــور  ــود. در کش ــد ش ــد قانون من بای
فیســبوک  از  اســتفاده  ایــران 
قانون منــد اســت، بــه هیچ کســی 
خــالف  نمی شــود  داده  اجــازه 
قرمــِز  خط هــای  و  ملــی  منافــع 
ــا  ــد. ام ــر کن ــراز نظ ــور اب ــن کش ای
ــد وارد  ــبوک بای ــتان فیس در افغانس
ــش  ــردد، برای ــی گ ــای علم بحث ه
و  ایجــاد شــود  بازتــر  چــوکاِت 
اســتفادۀ موثــر از آن ترویــج گــردد. 
ــور  ــا را در کش ــت بحث ه ــر اس بهت
ــان  ــزی را پنه ــچ  چی ــرد و هی ــاز ک ب
نگذاشــت؛ چــون وقتــی مســأله 
مطــرح نگــردد، راه حلــی نیــز بــرای 
آن ســراغ گرفتــه نمی شــود. شــما از 
ــا  ــد، م ــاد کردی ــش روشــنایی ی جنب
در دوراِن انتخابــات نمی توانســتیم 
کنیــم،  جمــع  را  نفــر  هــزار   ۲۰
امــا ایــن جنبــش بــا اســتفاده از 
ــن را  ــا ت ــت هزاره ــبوک توانس فیس

بــه خیابان هــا بکشــاند. 
ــِر  ــا دو خط ــبوک ام ــتفاده از فیس اس
بســیار بــزرگ دارد کــه مــن همــواره 
یــک،  بــوده ام.  نگــران  آن هــا  از 
ــاِی  ــادا حرف ه ــی. مب ــی مل واگرای
رشــد  اندازه یــی  بــه  بیهــوده 
شــاهد  کــه  یابنــد  گســترش  و 
کشــور  در  دیگــری  جنگ هــای 
باشــیم. دوم، اگــر از دیــِد بدبینانــه به 
فیســبوک بنگریــم، فیســبوک جزیــی 

ــه در این جــا ممکــن  از پروســۀ جهانی سازی ســت ک
ارزش های شــان  افغانســتان  خانواده هــای  اســت 
ــف  ــوری ضعی ــا کش ــون م ــد؛ چ ــت بدهن را از دس
ــرده  ــر جهانی ســازی مقاومــت ک ــه در براب هســتیم ک
ــی را  ــام آموزش ــبوک نظ ــن، فیس ــم. همچنی نمی توانی
در کشــور خدشــه دار ســاخته اســت؛ در یــک صنــف 
درســی، هــم شــاگر مصــروِف فیســبوک اســت و هــم 
ــه  ــده. این گون ــی  مان ــش باق ــتاد، و درس در جای اس

اســت کــه مــا نیمه باســواد فــارغ می دهیــم. 

ــت   ــراِن از دس ــی نگ ــای علم ــرت، آق ــتاد فک اس
رفتــِن ارزش هــای فرهنگــی در جامعــۀ مــا 
ــا  ــن ارزش ه ــه ای ــد ک ــان معتقدن ــتند. ایش هس
ــان  ــه از می ــای بیگان ــرِ ارزش ه شــاید تحــت تأثی
ــد؟  ــی را داری ــن نگرانی ی ــز چنی ــما نی ــد. ش برون
بــا اســتاد علمــی موافــق هســتم، قطعــًا ایــن نگرانــی 
وجــود دارد. امــا نکتــۀ اصلــی ایــن اســت که اســتفاده 
از هــر شــی ء یــا پدیده یــی، بســته گی بــه نــوع نــگاهِ 
ــبوک  ــاال فیس ــده دارد. ح ــا پدی ــی ء ی ــه آن ش ــا ب م
ــن  ــاده و در بی ــا جــا افت ــِع دنی ــًا در همــۀ جوام تقریب
مــردم راهِ خــود را بــاز کــرده اســت. بازهــم اگــر مــا 
خواســته باشــیم وحــدِت ملــی افغانســتان را تقویــت 
کنیــم، یگانــه امکانــی کــه در ایــن راســتا در دســترس 
قــرار دارد، بــاز فیســبوک اســت. اگــر خواســته 

در  باشــیم 
برابــر افــکاری کــه وحــدِت ملــی را خدشــه دار 
ــِی اقــوام و اقشــار  ــی و همنوای ــر همدل می ســازد و ب
و فرهنگ هــای مختلــف ضربــه می زنــد، مبــارزه 
ــکارِ  ــا اف ــاِج فیســبوک هســتیم ت کنیـــم؛ بازهــم محت
ــکاس  ــن را در آن انع ــکارِ تفرقه افگ ــدۀ آن اف نفی کنن

ــم.  دهی
ــبوک  ــا از فیس ــر م ــه اگ ــت ک ــن اس ــن ای ــاور م ب
اســتفادۀ درســت و معقــول کنیــم، ایــن پدیــده 
و  مثبــت  بســیار  نقــِش  افغانســتان  در  می توانــد 
موثــری را در پیشــرفِت جامعۀمــان بــازی کنــد. 
یکــی از کارهایــی کــه مــا بایــد وارد فیســبوک کنیــم، 
ــای  ــا فرهنگ ه ــی ب ــازندۀ فرهنگ ــل س ــاد تعام ایج
ــه  ــه ب ــان باشــد فرهنگــی ک ــا اســت. یادم دیگــِر دنی
ــچ گاه از درون آن،  ــد، هی ــوار می کشـ ــود دی ــردِ خ گ
ــد.  ــور نمی کنن ــازنده ظه ــان های س ــه گان و انس نخب

ــی  ــۀ فرهنگ ــو و مبادل ــه دروازۀ گفت وگ ــی ک فرهنگ
ــد،  ــر فرهنگ هــای دیگــر بســته می کن ــوی را ب و معن
فرهنــِگ  عقب مانده تریــن  امــروز  دنیــای  در 
ــی  ــگ، زایای ــن فرهن ــد. ای ــمار می آی ــه ش ــن ب ممک
ــت  ــود از دس ــت را در دروِن خ ــی و خالقی و پویای
ــوآوری را  ــت و ن ــدرِت خالقی ــن ق ــد، همچنی می ده
ــد،  ــرورش می یابن ــاِن آن پ ــه در دام ــان هایی ک از انس
از  ثابتــی  افــراد را در داخــِل سلســلۀ  می گیــرد. 
ــه همیــن  ــاده منجمــد می کنــد. ب ســنت های از کارافت
لحــاظ، یکــی از امکان هــای بســیار خــوب کــه 
ــل  ــک تعام ــان را در ی ــِگ جامعۀم ــم فرهن می توانی
ــا فرهنگ هــای دیگــر  ــوی ب ــِل معن و همــکاری متقاب
ــگ  ــر فرهن ــه ه ــت ک ــبوک اس ــم، فیس ــرار بدهی ق
ــه  ــاز ب ــروز، نی ــای ام ــود در دنی ــاِف خ ــرای انکش ب
تعامــل بــا فرهنگ هــای دیگــر دارد و مــا نبایــد 
اســِم آن را »تهاجــم فرهنگــی« بگذاریــم؛ چــون 
ــم،  ــه کنی ــگ مراجع ــوِی فرهن ــه واژۀ معن ــا ب ــر م اگ
فرهنــگ در ذاِت خــود مهاجــم نیســت؛ فرهنــگ 
ــان و  ــِت انس ــان، مراقب ــرورش انس ــود پ در ذات خ
ــه در وجــود  ــای انســان اســت ک انکشــاِف قابلیت ه
ــه  ــت ک ــوب اس ــن، خ ــت. بنابرای ــه اس ــان نهفت انس
ــکان  ــیله و ام ــک وس ــوان ی ــه عن ــگ ب ــا از فرهن م
ــا  ــود ب ــِگ خ ــِی فرهن ــل فرهنگ ــاد تعام ــرای ایج ب

ــم.  ــتفاده کنی ــر اس ــای دیگ فرهنگ ه

چیــزی دیگــری کــه می خواهــم خدمت تــان عــرض 
ــتانس  ــی »اگزیس ــث جامعه شناس ــم، آن را در بح کن
چندفرهنگــی« می گوینــد، ماننــد انســانی کــه از 
فرهنــِگ خــود اســتفاده می کنــد امــا بــرای غنــا 
ــر و شــخصیت خــود، از تجــارب  ــه فک بخشــیدن ب
و عناصــِر مثبــِت فرهنگ هــای دیگــر دنیــا نیــز 
ــیار  ــان، بس ــن انس ــحصیت ای ــد. ش ــتفاده می کن اس
متفــاوت اســت بــا شــخصیت انســانی کــه در داخــل 
ــه  ــانی ک ــت. انس ــه اس ــرورش یافت ــگ پ ــک فرهن ی
ــه اســت، نوعــی  ــرورش یافت داخــِل یــک فرهنــگ پ
ــا فرهنگ هــای دیگــر دارد. ایــن  فکــر ســتیزگرایانه ب
ــه  ــگ تغذی ــن فرهن ــه از چندی ــانی ک ــا انس ــان ب انس
کــرده اســت، بی نهایــت تفــاوت دارد. آن، یــک 
انســاِن ســنتی و درجــا زده اســت و ایــن، یــک انســاِن 

توســعه یافته.
می تــوان  فرهنــگ  حــوزۀ  در  کــه  دیگــری  کارِ 

ــوع  ــک ن ــاد ی ــام داد، ایج ــبوک انج ــطۀ فیس به واس
خودانتقادگــری نســبت بــه فرهنگی ســت که مــا در آن 
ــد،  ــد نمی کن ــی رش ــچ فرهنگ ــم. هی ــی می کنی زنده گ
مگــر آن فرهنــِگ خــود را نقــد نکنــد. هیــچ فرهنگــی 
ــده  ــیفته گی ش ــار خودش ــر دچ ــد، اگ ــد نمی کن رش
باشــد و بگویــد کــه هرچــه مــن دارم درســت اســت، 
هرچــه را مــن ارزش می گویــم ارزش اســت، و 
ــول  ــد قب ــت، بای ــی اس ــراث تاریخ ــزء می ــه ج هرچ
ــت.  ــادی نداش ــرد انتق ــه آن رویک ــبت ب ــرد و نس ک
ــرد،  ــا رشــد ک ــه اروپ ــل اساســی یی ک یکــی از عوام
ایــن بــود کــه هــر جامعــۀ اروپایــی از الِک فرهنگــِی 
خــود بیــرون آمــد و از بیـــرون بــه فرهنــِگ خویــش 
نظــاره کــرد. در ایــن وضعیــت، بســیار زود بــا نقــاط 
ضعــف و قــوِت فرهنــِگ خــود آشــنا شــدند؛ نقــاط 
قــوت را تقویــت و نقــاط ضعــف را رفــع کردنــد تــا 
این کــه جامعــۀ امــروزِ اروپــا را بــه میــان آوردنــد کــه 
ــد. ــه هزارهــا ســال بعدشــان نیــز برنامــه دارن ــا ب حت

ــبوک  ــگ در فیس ــوزۀ فرهن ــه در ح ــری ک کارِ دیگ
اســت.  فرهنگــی  پاالیــش  داد،  انجــام  می تــوان 
ــه تخلیــۀ  ــی ب ــۀ بســیار خوب ــد زمین فیســبوک می توان
فرهنــگ از ارزش هــای ازکارافتــاده باشــد. ایــن کار در 
ــی  ــتاد علم ــه اس ــت ک ــِل نگرانی یی س ــتای راه ح راس
ــد ســاختِن فیســبوک  ــی قانون من ــد؛ یعن مطــرح کردن

و عقالنی ســاختِن اســتفادۀ عمومــی از آن.  

اثرگذارترین  روزها فیسبوک  این  یادداشت: 
حیاِت  در  منفی  و  مثبت  جهاِت  در  پدیده 
می آید؛  شمار  به  افغانستان  مردم  اجتماعِی 
و  زیست  نمی توان  آن  بدون  دیگر  گویی كه 
این  گرفت.  آرام  نمی توان  نیز  آن  كناِر  در 
خود  نامطلوِب  اثراِت  شدید،  وابسته گی 
آموزش،  جمله  از  مختلف  عرصه های  در  را 
به  مردم  جمعِی  سالمِت  و  خانواده  سیاست، 
میان  به  را  نگرانی  این  و  گذاشته  نمایش 
آورده كه اگر نتوانیم استفاده از این پدیدة 
فیسبوک  بسازیم،  نظام مند  را  مدرن  دنیـای 
به تدریج  آن،  با  مرتبط  لجام گسیخته گی های  و 
معنوی مان  و  مادی  داشته های  همۀ  شیرازة 
را می پاشاند و درد و حسرت به جا می گذارد. 
روی این ملحوظ، روزنامۀ ماندگار همت به خرچ 
داده و پیراموِن این موضوِع داغ، گفت وگویی 
را در یک میِز مدور با آقایان نجیب اهلل منلی، 
كه  نموده  تدویر  علمی،  حامد  و  فطرت  بریالی 

محتوای آن به شرح زیر تقدیم تان می گردد.

گرداننده: جمشید یما امیـری
ترتیب کننده: روح اهلل بهـزاد
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عبدالبشـیر فکرت بخشـی، اسـتاد 
دانشـگاه کابل

بخش دوم
ابن سینا

در رابطــه بــا  این کــه ابــن ســینا 
ــل اســت،  ــوع ادراک قای ــد ن ــه چن ب
روایــت ِ یک دســت وجــود نــدارد. کمــا این کــه، 
ــی  ــی المشــرق مدع ــالمیۀ ف ــفۀ اإلس ــندۀ الفلس نویس
اســت کــه بوعلــی بــه ســه شــناخِت -۱ حســی، -۲ 
ــناخت های  ــوده و ش ــد ب ــی معتق ــی و  -۳ ذوق عقل
تصّوفــی را نیــز انــکار نکــرده، هرچنــد اقــراری 
نیــز بــدان نداشــته اســت . صاحــِب کتــاِب الفلســفۀ 
ــه  اإلســالمیۀ و أعالمهــا معتقــد اســت کــه بوعلــی ب
ســه نــوع شــناخت قایــل اســت . بــا این همــه، حنــا 
ــینا  ــِن س ــه اب ــد ک ــّر مدعی ان ــل ج ــوری و خلی فاخ
تنهــا بــه دو نــوِع شــناخت، یعنــی شــناخِت حســی و 

ــاد داشــته اســت. ــی اعتق عقل
بــه نظــِر نویســندۀ ایــن ســطور، اختــالِف نظــر ناشــی 
ــد  ــه نشــان می ده ــماری از روایت هایی ســت ک از ش
ابــِن ســینا در آخــِر عمــرش به تصــوف گرایــش یافته 
بــود. ایــن امــر ســبب شــده کســانی ادعــا کننــد کــه 
ــی،  ــناخت های حســی و عقل ــزون برش ــینا اف ــِن س اب
بــه شــناخت ِ اشــراقی نیــز قایــل بــوده اســت. در ایــن 
میــان، قــدرِ مــوردِ اتفــاق ایــن اســت کــه ابــن ســینا 
ادراکات، یــا بــه تعبیــر دیگــر، »شــناخت« را دارای دو 
درجــۀ حســی و عقلــی می دانســت. بــا ایــن وجــود، 
ــز ســخنانی  ــه تصــّوف نی ــای او ب ــاِب گرایش ه در ب
رفتــه اســت، امــا نمی تــوان بــه یقیــن و بــا قاطعیّــت 
در ایــن زمینــه حکــم کــرد. ایــن فیلســوِف مســلمان 
ادراکاِت حســی را ناشــی از انطباعــاِت صــورِت 
ــر  ــز از نظ ــواس نی ــد و ح ــواس می دان ــیاء در ح اش
ــی  ــواس باطن ــی و -۲ ح ــواس خارج ــه -۱ ح او ب

ــود.  ــیم می ش تقس
ــواِس  ــا ح ــینا ب ــن س ــر اب ــه از نظ ــواس پنجگان ح
ــدارد. منظــورِ  ــی ن ــان تفاوت ــه از نظــر امروزی پنجگان
ابــن ســینا از حــواِس باطنــی عبــارت از: حــس 
مشــترک، مصــّوره یــا خیــال، متخیّلــه، وهمیّــه، 
ــِل  ــا عق ــه ی ــوۀ عامل ــره(، ق ــده )ذاک ــۀ یادآورن حافظ
عملــی، قــوۀ عالمــه یــا عقــِل نظــری، عقــِل هیوالنــی 
)همــان عقلــی کــه اســتعدادِ دریافــت ماهیّــت اشــیاء 
ــوالِت  ــات و معق ــه بدیهی ــه ک ــِل بالملک را دارد(، عق
ــِل  ــل و عق ــل بالفع ــی دارد، عق ــی م ــی را معرف اول

مســتفاد می باشــد .
و  مشــاء  مکتــب  پیــرواِن  از  کــه  شــیخ الرئیس 
را  ادراکات  اســت،  مکتــب  ایــن  صدرنشــین 
به صــورت کلــی بــه دو دســتۀ حســی و عقلــی 
ــد و  ــه تجری ــطو ب ــد. او همچــون ارس ــیم می کن تقس
ــر  ــد اســت و ب ــات معتق ــم از محسوس ــزاِع مفاهی انت
ــد  ــز تأکی ــات نی ــواس و محسوس ــاِن ح ــنخیت می س
دارد. از منظــر او، ادراِک عقلــی را همــان انتــزاِع 
ُصــَورِ محسوســات توســِط عقــل اســت کــه تفــاوِت 
چندانــی بــا دیــدگاه ارســطو و فارابــی در ایــن زمینــه 

ــدارد.  ن
ــودش،  ــش از خ ــوفاِن پی ــالِف فیلس ــینا برخ ــِن س اب
کارکــردِ  توضیــِح  بــه  مشــروحی  به صــورِت 
ــرِح  ــا واکاوی و ط ــه و ب ــواس پرداخت ــک از ح هری
نظریاتــی در ایــن زمینــه - کــه پاره یــی از آن متکــی 
بــر اندوخته هــای  او در ســاحِت طــِب آن زمــان 
ــه  ــبت ب ــن تری را نس ــای روش ــت - افق ه ــوده اس ب
پیشــینیان به دســت می دهــد. اندیشــۀ ابــِن ســینا 
ــز دارد و آن  ــری نی ــزۀ دیگ ــواس ممیّ ــِث ح در مباح
ــوأم  ــز کــه ت ــم نی ــّذت و أل ــه مســألۀ ل این کــه، وی ب
ــی را  ــاِل حس ــخنانی دارد و انفع ــد، س ــا حواس ان ب
ــان  ــه هم ــم – ک ــِر مالئ ــم و غی ــِر مالئ ــده از مؤث بری

ــد . ــت - نمی دان ــم اس ــذت و ال ل
ــی  ــناخت های حس ــایی های ش ــه نارس ــینا ب ــن س اب
واقــف اســت و بــر آن هرازگاهــی انگشــت می نهــد. 

ــم: ــایی ها می پردازی ــن نارس ــی از ای ــه پاره ی ب
۱( معرفتــی کــه حــواس به دســت می دهــد، معرفــِت 

ــبی است. نس
ــد  ــه می کن ــیاء ارای ــناختی از اش ــی ش ۲( ادراِک حس

ــا حقیقــِت اشــیاء اســت. کــه مغایــر ب
۳( معرفــِت حســی میــاِن صفــاِت جوهــری و صفــاِت 

ثانــوی پدیده هــا تفکیــک قایــل نیســت.
ــق  ــادی تعّل ــیای م ــه اش ــز ب ــی ج ــِت حس ۴( معرف

. نمی گیــرد
ــت  ــی اس ــِت حس ــتی های معرف ــمردِن کاس ــا برش ب
ــم  ــی چش ــناخت های عقل ــه ش ــیخ الرئیس ب ــه ش ک
ــه ارزِش  ــراف ب ــرار و اعت ــم اق ــی دوزد و علی رغ م
ــوع  ــی ایــن ن ــکار و تاییــد کّل شــناخِت حســی، از ان
ــِن ســینا عقــل را در  معرفــت دوری می جویــد. اب

یــک تقســیِم اعتبــاری بــه هیوالنــی، بالملکــه، بالفعــل 
ــا  ــی ب ــاوِت چندان ــه تف ــد ک و مســتفاد تقســیم می کن

ــدارد . ــی ن ــیم بندی فاراب تقس
شــیخ الرئیس ادراکاِت عقلــی را فــارغ از مقــوالِت 
ــد و  ــر نمی بین ــت میس ــع و علیّ ــکان، وض ــان، م زم
معتقــد اســت کــه معرفــِت عقلــی در داخــِل همیــن 
مقــوالت شــکل می گیــرد و شــناخِت عقلی یــی 
ــن  ــدارد. روی ای ــود ن ــوالت وج ــن مق ــارغ از ای ف
ــس  ــون ح ــز همچ ــل نی ــرای عق ــینا ب ــِن س ــان، اب بی
مطلــق  را  آن  قلمــرو  و  اســت   قایــل  محــدوده 
نمی پنــدارد. بوعلــی دســت بــه کاری زده اســت کــه 
بعدهــا ایمانوئــل کانــت در قــرِن هجدهــم انجــام داد 
و مرزهــای فاهمــۀ بشــری را تعییــن کــرد. ابــِن ســینا 
ــت  ــا ارســطو و کان ــی ب ــباهِت تام ــر، ش ــن منظ از ای
ــوب   ــز در چارچ ــل را ج ــردِن عق ــه راه ب ــد ک می یاب
ــه  ــی ک ــد. مقوالت ــر نمی دیدن ــی میس ــوالِت عقل مق
ــد، از  ــن کردن ــوف تعیی ــه فیلس ــن س ــک از ای هری
جهــاِت بســیاری بــا هــم متفــاوت بــود. بــا این همــه، 
ــه  ــد وج ــدودۀ آن را بای ــدی و داوری در مح مقوله بن
عــامِ اندیشــۀ ارســطو، ابــِن ســینا و ایمانویــل کانــت 

ــت. دانس
ابــِن ســینا از منظــِر دیگــری نیــز بــا ایمانویــل کانــت 
ــیاء  ــِت اش ــاِن حقیق ــک می ــباهت دارد و آن، تفکی ش
ــواس  ــل و ح ــط عق ــت آمده توس ــِت به دس ــا معرف ب
اســت. شــیخ الرئیس حقیقــِت اشــیاء را بــه دور از 
ــز  ــی را ج ــد و ادراِک عقل ــل می دان ــت رِس عق دس
راه بــردن بــه اعــراض و ویژه گی هــای غیرذاتــی 
ــاِن دو تصــّور  ــد می ــد. از نظــِر وی، بای اشــیاء نمی بین
ــی  ــد؛ یک ــل ش ــک قای ــا تفکی ــت( در پدیده ه )حقیق
ــل آن  ــود و عق ــدار می ش ــا پدی ــرای م ــه ب ــه ک آن چ
 را از ظواهــر پدیده هــا درک می کنــد، و دیگــری 
آن کــه عقــل از درک و رســیدن بــه آن عاجــز اســت 
ــد و  ــل نمی گنج ــی عق ــوِب مقوالت ــرا در چارچ . زی

چنان کــه هســت آن را نمی تــوان شــناخت. 
ــت  ــار کان ــرای اولین ب ــه ب ــد ک ــال می کنن ــردم خی م
بــود کــه میــاِن نومن )بــود( و فنومــن )نمــود( تفکیک 
قایــل شــد و متعّلــِق شــناخِت مــا را همــاِن فنومــن یــا 
ــال ها  ــینا س ــِن س ــه اب ــت؛ درحالی ک ــا دانس نموده
ــود  ــرده ب ــی ب ــک پ ــن تفکی ــه ای ــت ب ــش از کان پی
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــم پذیرفت ــورِ حت ــروزه به ط و ام

ــی  ــی ء ف ش
ــِل شــناخت  ــا قاب ــرای م ــی ب ــا اشــیاء کماه نفســه ی
ــی  ــا ســاختارهای عقل ــا متناســب ب نیســتند، بلکــه م
ــا  ــم و ت ــیاء می روی ــناختِن اش ــه ســراِغ ش ــش ب خوی
اشــیاء در موقعیــِت خــاص و در چارچوب هــای 
ــِن  ــوند. اب ــناخته نمی ش ــد، ش ــرار نگیرن ــی ق ویژه ی
ــه  ــا ک ــاره دارد آن ج ــه اش ــن نکت ــر همی ــز ب ــینا نی س
زمــان،  مقــوالِت  را در چارچــوِب  ادراِک عقلــی 
مــکان، وضــع و علیّــت طــرح می کنــد، بــرای عقــل 
محــدوده قایــل می شــود. بــا ایــن وصــف، اشــیاء تــا 
در لبــاِس ایــن مقــوالِت عقلــی درنیاینــد، بــرای عقــل 

ــت نیســتند.  ــِل رؤی قاب
مهم تریــن  از  یکــی  بایــد  را  پیش گفتــه  نکتــۀ 
وجوهــاِت اندیشــۀ ابــن ســینا دانســت کــه بــا 
تحدیــد قلمــرِو عقــل، بــر تفکیــک میــان معرفــت و 
ــی  ــی معرفت شناس ــذارد و مبان ــه می گ ــود صح وج

می کنــد. پایه ریــزی  را  جدیــد 
ابن رشد

ــد )۵۲۰ق-  ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ابوالولی
ــر  ــتری ب ــِد بیش ــه تأکی ــت ک ۵۹۵ق( از فیلسوفانی س
ــفۀ  ــزرِگ فلس ــارحاِن ب ــت و از ش ــته اس ــل داش عق
ارســطو بــه شــمار می آیــد. رویارویــی او و ابوحامــد 
ــمند  ــن دو اندیش ــرای ای ــی ب ــهرِت فراوان ــی ش غزال
در تاریــخ بخشــیده اســت. ابــن رشــد در پــی شــرح 
آثــار ارســطو، نقدهایــی ُخردکننده یــی بــر ابــن 
ــاِت  ــینا نظری ــن س ــدِ  او، اب ــی دارد. از دی ــینا روا م س
ــل نکــرده و در  ــوده اســت، نق ــه ب ارســطو را چنان ک
نقــِل آرای ارســطو خطاهایــی را مرتکــب شــده کــه 
ــفه وارد آورده و  ــِر فلس ــر پیک ــهم گینی ب ــۀ س صدم

ــت:  ــی داده اس ــون غزال ــی  چ ــِت مخالفان کارد دس
انتقــادِ ابــِن رشــد از ابــِن ســینا ایــن  اســت کــه آن چــه 
از ارســطو نقــل کــرده اســت، در حقیقــت متعّلــق بــه 
ارســطوی یونانــی نیســت. ابــن رشــد در کتــاِب خــود 
ــِن ســینا ارســطوی  تهافت الفالســفه می گویــد اگــر اب
و  می شــناخت  بــود  کــه  همان گونــه  را  یونانــی 
معرفــی می کــرد، غزالــی جــرأت و قــدرِت مخالفــت 
بــا او را پیــدا نمی کــرد. قرائــت و تفســیِر ابــن ســینا 
از ارســطو بــه گونه یــی بــود کــه انتقــاداِت غزالــی را 
برانگیخــت. مثــاًل ابــِن ســینا Ousia یــا On یونانــی 
را بــه موجــود تعبیــر کــرد کــه اســِم مفعــول اســت؛ 

یعنــی ذات و ماهیتــی کــه دارای وجــود اســت و حال 
ــل و بســیط  ــِم فاع ــی اس ــه Ousia و On یونان آن ک
ــنده«  ــی »باش ــت« یعن ــی آن »إّن« و »انیّ ــت و معن اس
اســت. نتیجــۀ تعبیــِر ابــن ســینا از On یونانــی همــان 
شــد کــه بــه ناگزیــر بــرای موجــود، دو جنبــۀ وجــود 
و ماهیـّـت را در نظــر گرفــت و آن وقــت بــه مشــکل 
حــدوث و قـِـدم ذاتــی و زمانــی عالــم برخــورد نمــود 
و عالــم را قدیــِم زمانــی به شــمار آورد و همیــن امــر 

یکــی از دالیــِل مهــِم مخالفــِت غزالــی بــا او بــود .
ــد،  ــالمی گفته ان ــفۀ اس ــذارِ فلس ــینا را بنیان گ ــِن س اب
درحالی کــه ابــِن رشــد را بــه عنــواِن شــارِح ارســطو 
ــِن  ــود کــه اب ــن ســبب ب ــه همی می شناســند. شــاید ب
ــود،  ــطو نب ــِق آرای ارس ــناخِت دقی ــی ش ــینا در پ س
ــی  بلکــه راه و روش خــاِص خــودش را داشــت. ول
ــادار  ــطو وف ــه ارس ــد ب ــالش می ورزی ــد ت ــِن رش اب
را  آن  ارســطو،  اندیشــه های  فهــِم  بــا  و  بمانــد 

ــد. ــط ده ــرح و بس ــی ش ــورِت صحیح به ص
ــِس  ــین، از نف ــوفاِن پیش ــون فیلس ــد همچ ــِن رش اب
حاســۀ یــادآور می شــود کــه حــواِس پنجگانــۀ 
ــی(،  ــاّمه )بویای ــایی(، ش ــاوایی(، ذائقه)چش المسه)پس
باصره)بینایــی( و حــِس ســامعه )شــنوایی( از جملــۀ 
آن اســت. ایــن فیلســوف افــزون بــر نشــان دهی 
کارکــردِ هــر یــک از حــواس، از حــس مشــترک نیــز 
ــه میــان مــی آورد کــه قــوۀ واحــِد مشــترکۀ  ســخن ب
حــواس اســت. توضیــح ابــِن رشــد ایــن اســت کــه 
محسوســات دارای ویژه  گی هــای مشــترکی اند کــه 
بــرای درِک آن هــا بایــد قــوۀ مشــترِک واحــدی وجود 
داشــته باشــد تــا درک شــوند؛ خــواه این محسوســات 
ــون  ــد همچ ــترک باش ــواس مش ــی ح ــاِن تمام در می
عــدد و حرکــت؛ و یــا میــان دو قــوه  مشــترک باشــد، 
ــِس  ــیلۀ ح ــه وس ــا ب ــه تنه ــدار ک ــکل و مق ــِل ش مث

باصــره و المســه درک می شــوند . 
ــناخت های  ــه ادراِک ش ــت ک ــد اس ــد معتق ــِن رش اب
ــورت  ــترک ص ــِس مش ــن ح ــط همی ــواس توس ح
محسوســات  کــه  می آیــد  الزم  ورنــه  می گیــرد، 
خــود نفــِس احساســات باشــند. مثــاًل موضــوِع حــِس 
ــا موضــوِع حــس مشــترک  ــگ اســت، ام باصــره رن
خــودِ رنــگ اســت و اگــر ایــن فعــل ناشــی از قــوۀ 
باصــره باشــد، الزمــه اش ایــن اســت کــه رنــگ خــود 
ادراِک رنــگ باشــد و ایــن محــال خواهــد بــود . البتــه 
توجــه بــه حــِس مشــترک از اندیشــۀ ابــن ســینا نیــز 

ــده اســت. ــه دور نمان ب
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در جلســه کمیســیون  رییــس جمهــور کشــور 
تــدارکات ملــی کــه بــا حضــور بــازرس ویــژه امریکا 
بــرای بازســازی افغانســتان برگــزار شــد تاکیــد کــرد 
کــه پــس از ایــن پروژه هــای بــزرگ ملــی بــه 

ــاد. ــد افت ــدین نخواه ــت فاس دس
ــی، رییــس جمهــور در نشســت  محمــد اشــرف غن
ایــن هفتــه کمیســیون تــدارکات ملــی کــه شــام روز 
شــنبه )۹ دلــو( در ارگ برگــزار شــده اظهــار داشــت 
کــه اعمــار بندهــا بــدون شــک از اولویــت عمــده و 

ــردم افغانســتان می باشــد. ــرم م ــای مب نیازمندی ه
آقــای غنــی تصریــح نمود:"امــا کمیســیون تــدارکات 
تــا  می دهــد  به خــرج  جــدی  تــالش  ملــی 
ــای  ــه در گذشــته در همچــو پروژه ه ــای ک چالش ه
بــزرگ وجــود داشــته و ســال های متمــادی بــا 
دارایی هــای مــردم افغانســتان از ســوی عناصــر 
ــار  ــه، ب ــورت گرفت ــازی ص ــتفاده جو ب ــد و اس فاس

ــردد". ــرار نگ ــر تک دیگ
و  خصوصــی  ســکتور  بــا  بایــد  افــزود:"  وی 
گفتمــان  فضــای  افغانــی  بــزرگ  شــرکت های 
ــا  ــردد ت ــاد گ ــرمایه گذاری ایج ــزه س ــفاف و انگی ش
شــرکت های کــه دارای ظرفیــت و پتانســیل واقعــی 
اســتند، بتواننــد از طریــق رقابــت ســالم و شــفاف در 

تطبیــق پروژه هــای زیربنایــی ســهم بگیرنــد".
براســاس معلومــات دفتــر مطبوعاتــی ریاســت 
ایــن هفتــه کمیســیون  جمهــوری؛ در نشســت 
تــدارکات ملــی از جــان ســاپکو مفتــش ویــژه 
ایــاالت متحــده امریــکا بــرای بازســازی افغانســتان 
)ســیگار( نیــز منحیــث ناظــر دعــوت به عمــل آمــده 

ــود. ب
ــج  ــود پن ــدا صع ــه، ابت ــن جلس ــی در ای ــای غن آق
مرتبه یــی افغانســتان بــه ســوی شــفافیت را در 
ــک  ــفافیت تبری ــی ش ــاد بین الملل ــازه نه ــزارش ت گ
گفــت و از تالش هــای اعضــای کمیســیون تــدارکات 
ــه  ــن ک ــبب ای ــه س ــی ب ــدارکات مل ــی و اداره ت مل
ــن  ــل ای ــی از عوام ــدارکات یک ــام ت ــات نظ اصالح

ــرد. ــان ک ــراز امتن ــده، اب ــوان گردی ــود عن صع
ــد و  ــز از تعه ــی نی ــدارکات مل مســووالن در اداره ت
تــالش هــر چــه بیشــتر ایــن اداره به منظــور تحقــق 
ــدارکات  ــام ت ــات نظ ــد اصالح ــم رون ــداف مه اه
به خصــوص تقویــت شــفافیت و مبــارزه علیــه 

ــد. ــان دادن ــاد اطمین فس
ســپس کمیســیون تــدارکات ملــی قراردادهــای 
پیشــنهادی وزارت هــا و اداراتــی را کــه شــامل 
اجنــدای جلســه بــود بــه بررســی گرفتــه و در نتیجــه 

ــی  ــارد افغان ــه ارزش ۷،۴ میلی ــرارداد را ب ــت ق هش
منظــور و ۱۱ قــرارداد دیگــر را جهــت بررســی های 
ــات  ــت مطالع ــان از صح ــول اطمین ــد و حص مزی

ــرد. ــاده ک ــی، اع تخنیک
قراردادهــای کــه مــورد تاییــد کمیســیون قــرار 

گرفتنــد عبــارت انــد از:
ــت  ــادیان والی ــی ش ــد تنگ ــاخت بن ــن و س - دیزای
ــه در  ــمنگان ک ــت س ــی والی ــد آب کل ــخ و بن بل

ــد؛ ــد گردی ــیب تایی پرنس
پشــتون  ولســوالی  کانــال شــفالن  بازســازی   -

زرغــون والیــت هــرات؛
ــه و  ــم تپ ــربند یتی ــاختمان س ــرارداد س ــل ق - تعدی
ــو در ولســوالی ینگــی  ــای آم ــم ســواحل دری تحکی

ــت تخــار؛ ــه والی قلع
- تعدیــل در قــرارداد ســاختمان ســرک جبــل 

الســراج الــی نجــراب؛
ــی  ــوژی معلومات ــزات تکنال ــب تجهی ــه و نص - تهی
تخنیــک،  پولــی  کابــل،  پوهنتون هــای  بــرای 
پوهنتــون طبــی کابــل و موسســات تحصیــالت 

عالــی پــروان و وردک
ــی و  ــظ و مراقبت ــای حف ــدادی از قرارداده - و تع

ــه. ــور داخل ــی وزارت ام محروقات
براســاس معلومــات ارگ، بیشــترین پروژه هــای کــه 
ــن و  ــامل دیزای ــاده شــد ش ــب کمیســیون اع از جان
ــا، خوســت،  ــای پکتی ــا در والیت ه ــاختمان بنده س
ــور،  ــراه، غ ــروان، ف ــدی، پ ــان، دایکن ــان، بامی لغم

ــردد. ــار و ارزگان می گ ــار، قنده ــس، تخ بادغی
کمیســیون تــدارکات ملــی ایــن پروژه هــا را به منظور 
ــوص  ــی به خص ــکالت تدارکات ــه مش ــیدگی ب رس
ــت  ــرکت ها و دق ــت ش ــان از ظرفی ــول اطمین حص

مطالعــات تخنیکــی، اعــاده کــرد.
کمیســیون تــدارکات ملــی همچنــان قــرارداد تــدارک 
ــریف را  ــزار ش ــرق م ــود ب ــرزه جــات تصــدی ک پ
اعــاده نمــوده و فیصلــه کــرد تــا طــرح اساســی احیــا 
و عصــری ســازی ایــن تصــدی بــه شــورای عالــی 
اقتصــادی از ســوی وزارت معــادن و پترولیــم و 

ــردد. ــه گ ــور ارائ ــادی رئیس جمه ــاور اقتص مش
ــث  ــن بح ــان حی ــی هم چن ــدارکات مل ــیون ت کمیس
ــه، آن وزارت  ــد عام ــای وزارت فوای ــاالی پروژه ه ب
ــتم  ــاد سیس ــه ایج ــا در زمین ــاخت ت ــف س را مکل
تکنالــوژی  از  اســتفاده  بــا  پروژه هــا  مدیریــت 

ــد. ــدی نمای ــدام ج ــر اق معاص

غزنـــی  والیـــت  محلـــی  مقام هـــای 
ــط  ــت محیـ ــن والیـ ــدان ایـ ــد، زنـ می گوینـ
درســـت بـــرای نگـــه داری زندانیـــان نیســـت 
و حقـــوق ایـــن افـــراد نقـــض شـــده اســـت. 
ــن  ــدان ایـ ــدن زنـ ــن دیـ ــی حیـ ــی غزنـ والـ
والیـــت می گویـــد، ســـاختمان ایـــن زنـــدان 
کهنـــه و ســـلول هایش مرطـــوب اســـت، و 
در داخـــل یـــک ســـلول کوچـــک ۱۴ تـــا ۲۰ 

ــد. ــر می برنـ ــه سـ ــی بـ زندانـ

ــدان، تنفـــس را  ــن زنـ ــدۀ ایـ ــن آزاردهنـ تعفـ
ــن  ــد. در ایـ ــوار می کنـ ــی دشـ ــرای هرکسـ بـ
ــی  ــهر غزنـ ــری شـ ــه در ۵ کیلومتـ ــدان کـ زنـ
قـــرار دارد، بیـــش از ۲۰۰ تـــن زندانـــی انـــد.
ــم  ــی در ختـ ــی غزنـ ــن، والـ ــم متیـ عبدالکریـ
بازدیـــد از ایـــن زنـــدان می گویـــد کـــه 
ســـاختمان ایـــن زنـــدان معیـــاری نیســـت و 
ـــان  ـــری زندانی ـــوق بش ـــانی و حق ـــت انس کرام

در ایـــن زنـــدان نقـــض می شـــود.

جنـــرال امیـــن اهلل امرخیـــل، فرمانـــده پولیـــس 
غزنـــی می گویـــد کـــه بـــرای هـــر زندانـــی 
بـــه ارزش ۷۰ افغانـــی در روز غـــذا در نظـــر 
ـــکم  ـــردن ش ـــرای پرک ـــن ب ـــده و »ای ـــه ش گرفت

یـــک انســـان ســـالم بســـنده نیســـت.«
آقـــای امرخیـــل از مســـؤوالن می خواهـــد، 
از  جلوگیـــری  و  نظـــم  برقـــراری  بـــرای 
ـــی  ـــدان غزن ـــؤولیت زن ـــی، مس ـــدات امنیت تهدی
ـــل  ـــت منتق ـــن والی ـــس ای ـــی پولی ـــه فرمانده ب

شـــود.
ـــد  ـــدان می گوین ـــن زن ـــان ای ـــماری از زندانی ش
ـــای  ـــای و فض ـــکالت ج ـــر مش ـــزون ب ـــه اف ک
داده  کافـــی  غـــذای  برای شـــان  خـــراب، 
نمی شـــود و بـــه خدمـــات صحـــی و حمـــام 

دسترســـی ندارنـــد.
ــم  ــه حکـ ــی کـ ــا زمانـ ــد، تـ ــان می افزاینـ آنـ
ــن  ــه چندیـ ــود بـ ــادر می شـ ــان صـ آزادی شـ
ـــف  ـــک موظ ـــوند و پزش ـــار می ش ـــاری دچ بیم
زنـــدان هـــم یـــک قـــرص آرامش بخـــش را 

بـــه همـــه بیمـــاران تجویـــز می کنـــد.
ــاخته  ــال های ۱۳۳۰ سـ ــی در سـ ــدان غزنـ زنـ
شـــد و بـــه گفتـــۀ زندان بان هـــا، بـــا افزایـــش 
ــت  ــدان ظرفیـ ــن زنـ ــم، ایـ ــوس و جرایـ نفـ

گنجایـــش مجرمـــان دیگـــر را نـــدارد.
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ــادي  ــر می ــي، د تې ــا وزارت واي ــې روغتی ــتان عام د افغانس

ــه ۲۰۱۷  ــې پ ــو ډاډه دي چ ــه کت ــه پ ــو ت ــته راوړن کال الس

میــادي کال کــې بــه پولیــو یــا د ماشــومانو د ګــوزڼ 

ــړي. ــه ک ــې ختم ــتانه ک ــه افغانس ــي پ ناروغ

ــؤل  ــرام مس ــو پروګ ــه وړل ــو د له  منځ ــه وزارت د پولی د دغ

ــې  ــل ک ــه ورځ کاب ــنبې پ ــدزي د يکش ــد احم ــر میون ډاکټ

ــه ۲۰۱۶  ــې پ ــل چ ــال ووی ــر مه ــتې پ ــري ناس ــوې خ د ي

ــو ۱۳  ــې د پولی ــتان ک ــول افغانس ــه ټ ــې پ ــادي کال ک می

پېښــې ثبــت شــوي چــې دا پــه تېــرو لســو کلونــو کــې تــر 

ــيي. ــراف ښ ــټ ګ ــو ټي ټول

ــه  ــا وزارت هڅ ــې روغتی ــل، د عام ــدزي ووی ــاغيل احم ښ

ــړي او  ــه ک ــې ختم ــتان ک ــه افغانس ــو پ ــې پولی ــوي چ ک

ــورو  ــه ن ــږي هغ ــې مرصفې ــه ک ــې دې برخ ــې چ ــه پیس هغ

ــوي. ــې ولګ ــو ک ــي برخ روغتیاي

نوموړی وايي:

"پــه ۲۰۱۷ میــادي کال کــې بــه مــوږ همدغــو کارونــو تــه 

ــه  ــدې میلیونون ــو بان ــه پولی ــوږ پ ــبا م ــن س ــوو، ن دوام ورک

ــه  ــوې ت ــو مح ــوږ د پولی ــې م ــه چ ــو کل ــوو ن ــر مرصف ډال

ورســېدو دغــه ټولــې پیســې بــه پــه نــورو روغتیايــي 

خدمتونــو ولګــول يش او روغتیايــي خدمتونــه بــه ښــه يش."

د ښــاغيل احمــدزي پــه خــره ټاکل شــوې چــې د ســلواغې 

پــه ۱۱مــه نېټــه پــه ټــول هېــواد کــې د ۳۰ زره واکســیناتورانو 

له خــوا د پولیــو کمپایــن پېــل يش.

د افغانســتان د عامــې روغتیــا وزارت د معلوماتــو لــه مخــې 

دوی پــه پــام کــې لــري چــې پــه ۲۰۱۷ میــادي کال کــې د 

یونېســف او روغتیــا نړيــوال ســازمان پــه مــايل او تخنیکــي 

ــو  ــه د پولی ــومانو ت ــه ماش ــدې ۶،۵ میلیون ــه بان ــته څ مرس

واکســین وکــړي.

ــادي  ــه ۲۰۱۵ می ــې پ ــي چ ــؤلین واي ــه وزارت مس د دغ

کال کــې پــه ټــول افغانســتان کــې د پولیــو ۲۰ پېښــې ثبــت 

ــه  ــې ۱۳ ت ــه پېښ ــې دغ ــادي ک ــه ۲۰۱۶ می ــې پ ــوي چ ش

ــه  ــه دوی دغ ــې ب ــادي ک ــه ۲۰۱۷ می ــوې او پ ــې ش ټیټ

ــوي. ــه ورس ــر ت ــې صف پېښ

پــه ۲۰۱۶ میــادي کال کــې د افغانســتان پــه څلــورو 

ولســوالیو کــې د پولیــو پېښــې ثبــت شــوي چــې برمــل کــې 

د پولیــو ۷ پېښــې د کونــړ شــیګل ولســوالۍ کــې ۴ پېښــې او 

يــوه يــوه پېښــه هــم پــه نــوزاد او شــاه ويل کــوټ ولســوالیو 

کــې.

پــه ورتــه وخــت کــې پــه افغانســتان کــې د یونېســف ادارې 

ــري  ــه خ ــه دغ ــا پ ــر ملیس ــؤلې ډاکټ ــې مس ــو برخ د پولی

ــه  ــو له منځ ــتان د پولی ــې افغانس ــل چ ــې ووی ــس ک کنفران

ــه  ــد دې برخ ــان بای ــول افغان ــوی او ټ ــږدې ش ــه نې ــو ت وړل

کــې پــه ګــډه کار وکــړي ترڅــو پــه افغانســتان کــې د پولیــو 

ــه يش. ــي ختم ناروغ

اغلې ملیسا زیاته کړه:

ــو  ــتان د پولی ــې افغانس ــم چ ــحال ی ــه خوش ــره زیات "زه ډې

ــه نېــږدې شــوی، دې برخــه کــې ټــول خلــک او  محــوې ت

ټولنــې بایــد پــه ګــډه کار وکــړي ترڅــو ماشــومان د پولیــو 

ــډ  ــو ګ ــې يش او دا د ټول ــن ک ــه ام ــه پ ــۍ څخ ــه ناروغ ل

مســؤلیت دی."

پــه ورتــه وخــت کــې پــه افغانســتان کــې د روغتیــا نړيــوال 

ســازمان د پولیــو برخــې مرســتیال منیــب رامــايت د پولیــو پــه 

وړانــدې ګــډه مبــارزه او کار ډېــر مهــم بــويل او وايــي چــې 

پــه دې برخــه کــې بایــد ټــول خپــل مســؤلیتونه درک کــړي.

ــو د  ــادي کال د پولی ــر می ــره تې ــه خ ــايت پ ــاغيل رام د ښ

مخنیــوي لپــاره ډېــر ګټــور کال و خــو دغــې چــارې تــه بایــد 

ــه افغانســتان  ــر کومــه چــې پ ــر هغــې دوام ورکــړل يش ت ت

ــو ناروغــي ختمــه يش. کــې د پولی

اشرفغنی:

دست فاسدان از پروژه های بزرگ قطع می شود

شکایت زندانیان والیت غزنی از بی توجهی مسووالن

روغتیا وزارت: 

د ۲۰۱۷م کال تر پایه 

افغانستان کې د پولیو 

ناروغي ختموو

ACKU
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ورزش

رییس جمهـوری امریـکا در دفـاع از فرمـان اجرایـی کـه مهاجرت بـه امریکا 
را محـدود می کنـد، اظهـار داشـت: ایـن فرمـان بـه معنـای ممنوعیـت ورود 

مسـلمانان بـه امریـکا نیسـت و ایـن فرمـان عملکرد خوبی داشـته اسـت.
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا بـه خبرنـگاران در کاخ سـفید گفـت: 

ایـن فرمـان بـه منزلـۀ ممنوعیت ورود مسـلمانان نیسـت.
او بـا دفـاع از فرمانـش گفـت: عملکـرد خـوب آن را در فرودگاه هـا و در 

اماکـن دیگـر شـاهد بوده ایـم.
ترامـپ روز جمعـه فرمـان اجرایـی را صـادر کـرد که بـرای چهار مـاه ورود 
پناه جویـان بـه امریـکا را محدود کرده و موقتـٌا مانع از اقامت مسـافران هفت 

کشـور خاورمیانـه از جملـه ایران در این کشـور می شـود.
ترامـپ افـزود، ایـن گام کـه در راسـتای عمـل فـوری و جـدی بـه وعـدۀ 
انتخاباتـی اش اسـت از امریکایی هـا در برابر تروریسـم حمایـت خواهد کرد!
امـا  نمی شـود،  مسـلمانان  بـه  مربـوط  فرمانـش  کـه  کـرد  تأکیـد  ترامـپ 
ممنوعیت هـای مربـوط بـه ایـن قانون با سـخت گیری شـدید اعمـال خواهد 
شـد و بررسـی پیشـینۀ متقاضیـان ورود بـه امریـکا کـه بـه گفتـه او، پیش تـر 

انجـام نمی شـده، "بـا جدیـت" انجـام خواهـد شـد.
مقامـات امریـکا بالفاصلـه ایـن محدودیت هـا را اجرایـی کردنـد، بـه طوری 
کـه مسـافران کشـورهای مشـمول ممنوعیت سـفر بـه امریـکا در فرودگاه ها 
بازداشـت شـدند، این اقدامی اسـت که با اعتراض گسـترده در داخل امریکا 

و خـارج آن روبه رو شـد.

معـاون نخسـت وزیر ترکیـه اعـالم کرد کـه احتمال برگـزاری انتخابـات زود 
هنـگام وجـود ندارد.

بـه گقتـۀ او، همه پرسـی  پیشـرو در مـورد اصالحـات قانون اساسـی، گفت: 
در درجـۀ اول بایـد بگویم کـه احتمال برگـزاری انتخابـاِت زود هنگام وجود 
نـدارد. در ترکیـه پارلمـان بـه تازه گـی بـر سـر کار آمـده و کارهای بسـیاری 
پیشـرو دارد. در حـال حاضـر بسـتۀ اصالحـات قانـون اساسـی از پارلمـان 

است. گذشـته 
او ادامـه داد: هرنتیجه یـی کـه در همه پرسـی  بـه دسـت آیـد، مـورد قبـول 
همـه واقـع خواهـد شـد و ترکیه بـر همان اسـاس راه خـود را ادامـه خواهد 
داد. نمی تـوان گفـت کـه در همه پرسـی  اگـر آنچـه کـه مـا می خواهیـم بـه 
دسـت نیایـد، ملـت در راه اشـتباهی بـه سـر می برد، اما مـا بر ایـن باوریم که 

اکثریـت ملـت ترکیـه رأی بلـی در ایـن همه پرسـی  خواهنـد داد.
کورتولمـوٍش، بـا اشـاره بـه کارزار اخیـر مبنـی بـر انتشـار ویدیویـی برخی 
از چهره هـای شناخته شـدۀ ترکیـه بـا طرفـداری از رأی بلـی در همه پرسـی  
پیشـرو، گفـت: هرکـس در بیان نظـرات خود آزاد اسـت. ما در برابر کسـانی 
کـه در ایـن همه پرسـی رأی بلـی می دهنـد و هـم کسـانی کـه رأی خیـر 

خواهنـد داد، احتـرام می گذاریـم.
او دربـارۀ مبـارزه بـا تروریسـم، گفـت: اگـر اکثریـت آرا مبنـی بـر پذیـرش 
اصالحـات قانـون اساسـی باشـد، ایـن بـه معنـای حمایـت از مبـارزه بـا 
تروریسـم اسـت. البتـه ایـن بدان معنی نیسـت کسـانی که رأی خیـر خواهند 
داد، مخالـف مبـارزه بـا تروریسـم هسـتند، امـا پذیـرش اصالحـات قانـون 
اساسـی در همه پرسـی توسـط ملـت تأثیـر بسـیار مثبتـی بـر روند مبـارزه با 

تروریسـم خواهـد گذاشـت.

تشـکیالت خودگـردان فلسـطین، از جامعـۀ جهانی خواسـت، پیـش از آنکه 
دیـر شـود، اقدامـات الزم جهـت نجـات راه حـل دو کشـوری و تحقق صلح 

را اتخـاذ کند.
ریـاض منصـور، نماینـدۀ دایـم فلسـطین در سـازمان ملل در سـه نامۀ مشـابۀ 
کـه بـرای دبیـرکل ایـن سـازمان، دولـت سـویس، به عنـوان رییـس دوره یی 
شـورای امنیـت و رییـس مجمـع عمومـی سـازمان ملـل ارسـال شـد، تأکید 
کـرد: نبایـد بـه اسـرائیل بـه عنـوان اشـغال گر اراضـی فلسـطینی ها کـه از 
عضویـت کامـل در سـازمان ملـل نیز برخـوردار اسـت، اجازه داد، خواسـت 
جامعـۀ جهانـی و بـه صـورت مشـخص شـورای امنیـت را بـدون هیچ گونه 

مجازاتـی بـه چالش بکشـد.
در ایـن نامه هـا اسـتمرارِ سـاخت واحدهای مسـکونی غیرقانونـی در اراضی 
فلسـطینی ها از جملـه قـدس و تصـرف ایـن اراضـی محکـوم شـده و آمـده 
اسـت: اسـرائیل بـه عنـوان طـرف اشـغال گر می خواهـد ایـن پیام آشـکار را 
بـه جهـان بدهـد کـه قصـد دارد بـه نقـض خواسـته های جامعـۀ جهانـی بـا 
زورگویـی ادامـه داده و قطع نامه هـای سـازمان ملـل از جمله قطع نامه شـمارۀ 
۲۳۳۴ شـورای امنیـت را بـه چالـش بکشـد و بـه ایـن ترتیب تمامـی قوانین 

بین المللـی، حقـوق بشـر و قوانیـن کیفـری بین المللـی را نقـض کنـد.
در نامه هـای مذکـور آمـده اسـت: واحدهـای مسـکونی جدیـد بـه زودی 
علیـۀ  خشـونت  بـه  دسـت  کـه  افراطـی  شهرک   نشـین های  از  هزاران تـن 
کامـل  غیـاب  سـایۀ  در  و  غیرقانونـی  صـورت  بـه  می زننـد،  فلسـطینی ها 
هرگونـه پیگیـری و یـا مجازاتـی در خـود جـای خواهنـد داد و ایـن امـر 
موجـب تغییـر در سـاختار جمعیتـی و وضعیـت قدس اشـغالی خواهد شـد.

فیصل شایسته، کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است در تیم فوتبال پیکان 
ایران بازی کند.

انوش دستگیر، سرپرست تیم ملی فوتبال افغانستان که در این سفر با آقای 
شایسته همراه است، نگاشته است که آقای شایسته روز شنبه با انجام آزمایش 
وارد  باشگاه  آن  مسووالن  با  پیکان،  باشگاه  با  داد  قرار  عقد  برای  پزشکی، 

مذاکره شده است.
اگر این مذاکره به نتیجه برسد، فیصل شایسته نخستین بازیکن افغانستان است 

که در لیگ برتر ایران توپ خواهد زد.
علی عسکر لعلی، سرپرست تیم ملی فوتبال افغانستان گفته است که همین 
اکنون برخی از بازیکنان دیگر تیم ملی فوتبال افغانستان نیز در لیگ های اروپا 
و آسیا بازی می کنند، اما حضور یک افغانستانی در لیگ برتر ایران، تاکنون 

پیشینه نداشته است.
جمالی،  مجیب  پیوستن  از  همچنان  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  مسووالِن 
مدافع تیم ملی فوتبال افغانستان به تیم »دچیچ توتزِی« لیگ برتر مونته نگرو 

خبر داده است.
این تیم در لیگ برتر مونته نگرو در جایگاه سوم قرار دارد و احتمال دارد با 

نتایج خوب راهی لیگ اروپا شود.
علی عسکر لعلی در صحبتی بر اهمیت حضور بازیکنان تیم ملی در لیگ های 
مختلف برتر جهان تأکید ورزیده گفت: "این امر نه تنها به رشد سویۀ فوتبال 
این بازیکنان می انجامد، بلکه سایر بازیکنان افغانستان را نیز وامی دارد تا برای 

رسیدن به لیگ های جهان بیشتر تالش کنند."
تیم ملی فوتبال افغانستان که ترکیبی از بازیکنان افغانستان در خارج از کشور 
و داخل آن می باشد، بازیکنانی را به این تازه گی ها جذب کرده که در لیگ های 

اول تیم های فوتبال اروپا بازی می کنند.
فدراسیون فوتبال افغانستان هفتۀ گذشته از پیوستن جبار شرزه که در لیگ برتر 
دنمارک بازی می کند، خبر داد و به گفتۀ سرپرست تیم ملی فوتبال افغانستان، 
حضور او در کنار بازیکناِن مانند میالد نور و فرشاد سالم، آرایش بهتر تیم 
ملی فوتبال افغانستان را در رقابت های راهیابی به جام ملت های آسیا در قبال 

خواهد داشت.

برزیل  ملی  تیم  و  بارسلونا  تیم های  پیشین  ستارۀ 
می گوید، عالقه یی به مربیگری ندارد، چون تماشای 

بازی به او استرس وارد می کند.
رونالدینیوِی ۳۶ ساله که بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ 
عضو تیم پاری سن ژرمن بود، اخیراً از باشگاه پیشین 
خود دیدن کرد. او که تماشاگر ویژۀ دیدار  حساس 
هفتۀ  در  موناکو  و  پاری سن ژرمن  )یکشنبه(  دیروز 
بیست ودوم لوشامپیونه فرانسه است، گفت: نمی توانم 
۹۰ دقیقه یک بازی را تماشا کنم، چون اذیت می شوم 
دارم  دوست  بیشتر  می گیرم.  استرس  نوعی  به  و 
لحظات زیبا و گل های بازی را ببینم. به همین خاطر 
است که تمایل ندارم هیچ گاه به مربیگری روی بیاورم.

او افزود: در باشگاه پاری سن ژرمن همه احترام خاصی برای من قایل هستند و 
من را به آغوش می کشند. خود من هم عاشق باشگاه PSG هستم. نمی دانم 
که چرا در پاریس این قدر من را دوست دارند! در مقابل واکنش آنان حرفی 
آمدم،  باشگاه  این  به  وقتی  و  پاری سن ژرمن هستم  پسر  من  بزنم.  که  ندارم 

دروازه های اروپا به روی من باز شد.
به  لحظۀ  از  »می توانید  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  بارسلونا  پیشین  مهاجم 
زمان  کرد:  تأکید  بگویید؟«  را   PSG در  خود  حرفه یی  دوران  یادماندنی 
و  مارسی  مقابل  بازی هایی  است.  خاص  خیلی  پاری سن ژرمن  در  حضورم 
بوردو، گلی که به گنگان زدم، این ها لحظاتی است که نمی توانم فراموش شان 

کنم. انتخاب تنها یک لحظه، اما غیرممکن است.
 PSG کنونی  بازیکن  کدام  »بازی  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  رونالدینیو 
آنخل  کاوانی،  ادینسون  بازیکنانی همچون  انتخاب  به جای  می پسندید؟«  را 
است. عاشق  باکالسی  بازیکن  او  موتا.  تیاگو  تیاگو سیلوا گفت:  و  دی ماریا 
تماشای بازی او هستم. به اعتقاد من، سبک بازی او متفاوت با بازیکنان دیگر 
پاری سن ژرمن است. ما برای مدت طوالنی در بارسلونا کنار هم بازی کردیم 

و برای همین شناخت خیلی خوبی از او دارم.
او در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار داشت: تنها پشیمانی ام این است 
هنوز  این  و  نرسیدم  قهرمانی  به  تیم  این  با   PSG در  زمان حضورم  در  که 
هم ناراحتم می کند. در دوران من بازیکنان خوبی از جمله جی جی اوکوچا، 
نیکالس آنلکا و آلویسیو در این تیم بودند. جای تأسف دارد که اوضاع آن طور 

که باید پیش نرفت.
مهاجم پیشین تیم های میالن و اتلتیکو مینیه رو در پایان خاطرنشان کرد: امروز، 
بازیکنان بزرگی در پاری سن ژرمن هستند و بازی در این تیم رضایت بخش 

است، اما دوران حضورم در PSG بهترین دوره دوران حرفه یی ام بود.

ترامپمدعیشد:
قانون مهاجرت 

به معنای منع ورود مسلمانان نیست

ترکیه برگزاری انتخابات زود 
هنگام را رد کرد

نمایندۀفلسطینخطاببهجهان:

قبل از آنکه دیر شود، اقدام کنید

حضور نخستین بازیکن افغانستان 
در لیگ برتر فوتبال ایران

رونالدینیو:
هیچ گاه به مربیگری روی نمی آورم

عزیز آریافر

تلخی های حاشیه نشینی سیاسی
اخیر،  سال   ۱۴ در  سیاسی  باخت های  و  برد  پیآمِد  در 
برخی ها شکوه می کنند که فالن و بهمان سیاست مدار به 
تدریج ما را به حاشیه کشانده و از صحنه های فعال مدیریت سیاسی 
کشور بیرون کرده است. به همین خاطر او را به انواع و ذرایع مختلف 
مالمت و مذمت می کنند. برای این گونه آدم ها باید گفت که سیاست خانۀ 
خسر یک جوان تازه داماد نیست که شب او را در حریر نرم بخوابانند 
و صبح برایش تخم ستاره یی پخته کنند؛ سیاست میدان پیچیده ترین و 
شدیدترین رقابت ها و صحنه تقابل شعور، هنر و مهارت های سیاسی 
است؛ و در این میدان، تنها نیروها و بازیگران اصلح باقی می مانند و 

شبه بازیگراِن ضعیف مجبور به ترک میدان و حاشیه نشینی می شوند.
پس آن سیاست مدارانی که در این سال ها به بیرون کردن رقبا و مخالفان 
»برده گی  به  آنان  کشاندن  یا  و  سیاست  فعال  صحنه های  از  خویش 
سیاسی« قادر گردیده اند، هیچ کار خالفی انجام نداده اند، بلکه این امر 
بازیگری سیاسی است؛ چون  و  آنان در سیاست ورزی  نشانه ظرفیت 

ذات قدرت، تقسیم آسان و غیرضروری خود را بر نمی تابد.
پس کسانی که احساسات و عواطف شان بر عقالنیت سیاسی شان چربی 
می کند و سیاست را ابزار فساد و استفاده جویی مالی می دانند، بهتر است  
از سود و سوادی دنیای سیاست بگذرند و میدان را به بازیگران واقعی 

و سیاست مداران جوان خالی کنند.

یاسر محسنی

ایاالت متحده، بعد از رهبری جنگ نزدیک به دو دهه در 
نیاز به الک دفاعی در داخل  خاورمیانه و جنوب آسیا، 
داخل  در  تروریستی  نظام مند  تهدید  دفع  برای  داشت 
سیستم  از  نماینده گی  به  ترامپ  را  عاقالنه  تصمیِم  این  که  مرزهایش 
اتخاذ کرد و پنتاگون بعد از این که آمار و تحقیقات شان نشان می داد که 
سایۀ KGB روزبه روز بر اروپا گستردتر می شود و یحتمل "مهاجران" 
طی برنامه یی ۵ ساله برای آمریکا تهدید بالفعل باشد. در این میان عمومًا 
ناراحت اند و موضع  ایاالت متحده  به  کشورهای تحریم شده از ورود 
گرفتند، من جمله ایران؛ گرچه ایران در اصل خرسند است و هرگونه 
ارتباط مهاجرتی با ایاالت متحده را در ته دل دوست ندارد، برای همین 

در واکنش خود گفت: توهین برای جهان اسالم است !
معموالً نظر آگاهان این است که ترامپ برنامه یی ندارد، غیرمدون است 
و غیرقابل پیش بینی، اما فکر می کنم آمریکا تلویحًا چندی پیش اعالم 
کرده بود که زین پس برنامه های خود را مخفی نگه می دارد و سازوکار 
داخلی شان مانند معلق کردن بعضی از دستورهای ترامپ توسط دادگاه 
عالی، به نحوی جهان را بین خوف و رجا/ترس و امید قرار می دهند و 
بیشتر متمرکز بر ردکردن و مهار خطر برنامه های روسیه و چین است و 
عرصۀ کنش گری را برای این دو قدرت، آزاد می گذارد تا در رد و دفع 

آن ها غیرقابل پیش بینی وارد کارزار شود .
باید چهار ساِل اول ترامپ را یک ُفرجه و فرصت مضاعف به ایاالت 
متحده داد تا ببینیم همان طور که پنجاه سال از موج همۀ دانش ها در 
جهان جلوتر است، آیا می تواند همچنان سکان دار سیستم تک قطبی در 
برای جمع  اتحاد جماهیر شوروی  مانند  این که شاید  یا  باشد؟  جهان 
از عرصۀ  انزوای چندوقته  به  نیاز  اشتباهاتش  احواالت و  وجورکردن 

کنش گری بین المللی دارد؟!

حفیظ مصداق

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟
پیدایش جوامع بشری در روابط و  بدو  از  انتقاد  نقد و 
است.  داشته  وجود  انسان ها  اجتماعی-سیاسی  زنده گی 
وقتی خداوند که فّعال مایشا و فّعال مایرید است، نقد و انتقاد می شنود، 
بر بنده گان الزم نیست که از کوچک ترین نقد و انتقاد سالم و بجا، بر 
آشفته شود و چهره بتابند. وقتی خالق الیزال انسان را آفرید، فرشته گان 
گفتند: آیا کسی را در زمین می آفرینی که فساد پیشه کند و خون بریزاند؟ 
حضرت حق نه تنها از این نقد و کنش گری فرشه تگان بر آشفته نشد، بل 
با پاسخ منطقی و معقول، آنان را متقاعد ساخت. خداوند گفت: چیزی 
را که من می دانم، شما نمی دانید. یعنی پروردگا ما به همین ساده گی 

قناعت و پاسخ فرشته گان را فراهم کرد.
و  توان  برسد،  قدرت  از  سطحی  و  درجه  به  انسان  وقتی  ذاتًا 
تحمل پذیری اش نسبت به زیر دستان و مأموران کمتر می شود و دوست 
ندارد که کسی از او و کارکردش انتقاد کند. اما در هرحوزه و عرصه یی 
نمی آید.  وجود  به  توسعه  و  اصالحات  نباشد،  انتقاد  و  نقدپذیری  که 
نباشد، عملکرد درست به وجود نمی آید. نقدی که به دور  انتقاد  اگر 
دارد.  اصالحی  جنبۀ  باشد،  و غرض  یکسونگری  و  بُغض  و  ُحب  از 
تا  نباشد، پیشرفتی نمی باشد. بر مدیران و کارفرمایان است  انتقاد  اگر 
هیچ  پیامبران  بدون  بپذیرند.  و  بشنوند  انتقاد  و  کنند  ارزیابی  همیشه 
آدمی را نمی توان سراغ داشت که در عرصۀ کار و زنده گی اش بدون 
کمی و کاستی و لغزش باشد. معموالً خطاها و عیب های ما را دیگران 
بهتر می دانند و می بینند. بنابر این، نباید ما از نقد و انتقاد فرار کنیم و 
با کسی که از کار و ُسرشت ما انتقاد می کند، با خشونت و احساساتی 

برخورد کنیم.

فیـسبـوک نـــامــه
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حمید فرهادی- هرات 
خبرنـگاران هرات به فدراسـیون خبرنـگاران مرکز 
هشـدار داده اند کـه نپذیرفتـن نماینـده گان منتخب 
پیامـد  فدراسـیون  ایـن  آن هـا در هیـأت رهبـری 

مطلوبـی در پـی نخواهـد داشـت. 
حـدود پنـج مـاه پیـش، بـه دسـتور دفتـر ریاسـت 
جمهـوری کشـور، کمیته یـی زیـر نـام »امنیـت و 
مصونیـت خبرنـگاران و رسـانه ها« تاسـیس شـده 
اسـت کـه عـالوه بـر شـماری از مقامـات دولتـی، 
سـه تـن از خبرنـگاران هـر والیـت نیز عضـو این 
بـا  هـرات  خبرنـگاران  اخیـراً  می باشـند.  کمیتـه 
برگـزاری یـک انتخابات سـه تـن را انتخـاب و به 

کمیتـۀ نام بـرده معرفـی کـرده اسـت.
اکنـون امـا از پـس از گذشـت پنـج ماه از تشـکیل 
ایـن کمیتـه، مکتوبی بـه مقام والیت هرات رسـیده 
کـه طی آن سـه تن دیگر از خبرنـگاران این والیت 
بـه عنـوان اعضـای این کمیته از سـوی فدراسـیون 
خبرنـگاران کشـور معرفـی شـدند کـه ایـن اقـدام 
سـبب واکنـش تنـد شـماری از خبرنـگاران هرات 

شـده است.
آنـان روز یکشـنبه در یـک نشسـت خبـری به این 
مسـله اعتـراض نمـوده و گفته انـد کـه ایـن اقـدام 
توهیـن محـض بـه خبرنـگاران و جامعۀ رسـانه یی 
هـرات بـوده و فدراسـیون خبرنـگاران مرکـز بـا 
مخالفـت به تصمیـم خبرنگاران هـرات، یک روند 
خواسـته های  داده،  قـرار  هـدف  را  دموکراتیـک 
بی اهمیـت  را  هـرات  رسـانه های  و  خبرنـگاران 
شـمرده و در واقـع آنـان را بـا این کار لـه کرده اند. 
اسـداهلل تیمـوری، یـک تـن از خبرنـگاران والیـت 
هـرات می گویـد: کسـانی کـه بـه عنـوان افـراد در 
نهادهـای پشـتی بان رسـانه ای در مرکـز افغانسـتان 
مـوارد، حقـوق  از  بسـیاری  در  می کننـد  فعالیـت 
امتیازهـای جامعـۀ رسـانه ای هـرات را نادیـده  و 
گرفتـه و همـواره تـالش کرده انـد کـه بـه شـکل 
خـود کامـه و بـه گونۀ تک فـردی تصمیـم بگیرند. 
وی می افزایـد: » بـه دلیـل زیـر پانهـادن تصمیـم 
جامعـۀ روزنامـه نگاری هرات از طرف مسـئووالن 
فدراسـیون مرکـز، افـرادی تـازه معرفـی شـده  رابه 
رسـمیت نمی شناسـیم و در صـورت پافشـاری بـه 
ایـن مسـله، بـه اعتـراض خـود ادامـه مـی دهیم«.

خبرنـگاران  از  دیگـر  یکـی  مجـددی،  عمرنصیـر 
هـرات می گویـد می کـه اعضـای کمیتـه به اسـاس 
یـک انتخابات شـفاف و همه شـمول برگزار شـده 
و فدراسـیون نمی توانـد انتخاب سـلیقه ای را باالی 
جامعـۀ رسـانه ای هـرات تحمیـل نمایـد. وی ادامه 
داشـتند  فعالیـت  مرکـز  در  کـه  می دهد:»افـرادی 
هـرات  خبرنـگاران  میـان  کـه  نموده انـد  تـالش 

فاصلـه ایجـاد کننـد و تفرقـه بیاندازنـد«.
نهادهـای  کـه  می افزایـد  هم چنـان  مجـددی 
رسـانه ای مرکـز کشـور به جـز کارهای نمایشـی و 
دادن آمارهـای تهی خالـی کار خاصـی بـه رسـانه ها 
انجـام نمی دهنـد و هیـچ نفعـی بـه رسـانه هـای 

 . نداشـته اند.   محلـی هـرات 
وحیـده صمـدی، از بانوان خبرنگار هـرات در این 
نشسـت اشـتراک نمـوده ایـن تصمیـم فدراسـیون 
حضـور  گرفتـن  نادیـدن  را  مرکـز  خبرنـگارن 
در  کـه  می گویـد  و  می دانـد  هـرات  خبرنـگاران 
صـورت عـدم رسـیدگی بـه خواسـت خبرنـگاران 
هـرات، آنـان بـه اعتراض شـان ادامـه خواهنـد داد. 
فعـال  اسـماعیل رحیمـی  در همیـن حـال، سـید 
مدنـی در هـرات سیاسـت های مرکـز کشـور را به 
بـاد انتقـاد گرفتـه و آن را به مقوله معـروف »تفرقه 
می دانـد. وی  کـن« هم خـوان  بی انـداز حکومـت 
گویـد: متکـی برحسـب دموکراسـی، انتخـاب حق 
هـر فرد اسـت و نتیجـه انتخابات بایـد قابل احترام 
باشـد. آقـای رحیمـی در ادامـه افـزود: »چیزی که 
عمومـی  اجمـاع  کـه  چیـزی  و  هسـت  انتخـاب 
جامعـۀ خبرنـگاری در هـرات، قابل احتـرام بوده و 
مرکـز نشـینان قطعـًا بایـد به ایـن خواسـت جامعه 
خبرنـگاری هرات لبیـک گفته و احتـرام بگذارند«.
امـا در سـوی دیگـر، شـمار دیگـری از خبرنگاران 
کار  را  کمیتـه  اعضـای  معرفـی  هـرات،  والیـت 
فدراسـیون خبرنگاران در مرکز دانسـته و برگزاری 
و  می خواننـد  عجوالنـه  تصمیـم  را  انتخابـات 
می گویند کـه انتخابات خالف آنچـه در طرزالعمل 

ایـن کمیتـه  گفتـه شـده، برگزار شـده اسـت. 
شـاپور صابـر در اعتـراض بـه ایـن کار خبرنگاران 
هـرات بـه مانـدگار گفـت: نهادهـای رسـانه ای در 
مرکـز خـود مختـار بـوده و ایـن مسـله به اسـاس 
طرزالعملـی کـه آنهـا پـاس و نهایـی کرده انـد میان 

از  مختلـف حمایـت  نهادهـای  و  هـا  فدراسـیون 
خبرنگاران اطالع رسـانی شده اسـت. وی در ادامه 
افـزود: »بحـث افـرادی کـه گزینـش می شـوند در 
کمیتـه مصوونیـت در والیت مختلف افغانسـتان به 
اسـاس انتخابـات نیسـت و خـود آنها [فدراسـیون 
خبرنـگاران] نماینـده هـای خـود را انتخـاب مـی 
کننـد و ایـن چیـزی اسـت کـه هـم خـود دولـت 
افغانسـتان کـه در راس ایـن ادامـه قـرار دارد و هم 
والیـت هـای مختلـف افغانسـتان معاونیـن والیت 
هـا وجـود دارنـد و مـه فکـر مـی کنـم انتخابـات 
در ایـن راسـتا خـالف همـان اصولی اسـت که در 

مرکـز گرفته شـده اسـت«.
آقـای صابـر می افزایـد، بـا وجـودی کـه برگزاری 
هرگونـه انتخابات از سـوی مرکز کشـور گوش زده 
شـده بـود، امـا خبرنـگاران هـرات بـدون در نظـر 
داشـت ایـن مسـله انتخابـات را برگـزار نموده اند.

در پاسـخ بـه ادعـا، جـواد بیـات عضـو ایـن کمیته 
کـه بـه اسـاس رای خبرنـگاران هـرات گزینـش 
شـده می گویـد: در طرزالعمـل آمـده کـه اعضـای 
از سـوی فدراسـیون معرفـی شـود،  بایـد  کمیتـه 
امـا فدراسـیون خبرنـگاران بـه جـز کابـل در دیگر 
والیت هـای کشـور دفتـر نـدارد، سـه تـن از افراد 
و صاحـب  خبرنـگاران  سـوی  از  شـده  گزینـش 
امتیازهـای رسـانه هـای هـرات گزینش شـده و به 
فدراسـیون معرفـی کردند و فدراسـیون بایـد منطقًا 
این سـه نفـر را انتخـاب نمایند و بـه کمیتۀ والیتی 

نماید.«  معرفـی 
در پایـان ایـن نشسـت، خبرنگـران معتـرض قطعه 
نامه یی را به خوانش گرفته و فدراسیون خبرنگاران 
مرکـز را از عملی نشـدن خواست هایشـان َهشـدار 
دادنـد.در بخشـی از ایـن قطعانـه آمـده اسـت، در 
صـورت عـدم پذیـرش خواسـت هـا، فدراسـیون 
رسـانه هـا در مرکـز بـرای خبرنگاران هـرات هیچ 
نوع مشـروعیتی نـدارد و اگر برخـالف میل جامعه 
رسـانه ای هـرات کمیتۀ مصوونیت و امنیت رسـانه 
هـا با افـراد مورد نظر مرکـز کارش را آغـاز نماید، 
ایـن کمیتـه مورد پذیرش نبوده و جامعه رسـانه ای 
هـرات آن را کمیتـه تدفیـن آزادی بیان مـی نامند.

ُهشدار خبـرنگاران هرات 
به فـدراسیـون خبرنـگاران مرکز

آن روزها که رفتند
هارون مجیدی

آن روزهـا کـه رفتنـد، مجموعه یـی از نامه هایـی بـه حسـین فخـری، 
داسـتان نویس و منتقـد خوش نام افغانسـتان اسـت که از نشـانی نشـر 

زریـاب در کابـل چاپ شـده اسـت.
آن روزهـا کـه رفتنـد، شـصت ونُه نامـه بـه آقـای فخـری را در خـود 
گنجانیـده اسـت کـه طرح جلد آن را آرش شـرر ریختـه، واژه نگار آن 
همایـون همـدرد بـوده و ا.اندرابـی زحمـت برگ آرایـی آن را کشـیده 

است.
حسـین فخـری همزمـان با داشـتن مناصـب رسـمی در حکومت های 
افغانسـتان، بـه تالش هـای ادبـی و فرهنگـی خـود ادامـه داد و زمانی 
کـه رژیـم سـیاه طالبـان در کابـل اسـتیال پیـدا کـرد، او نیـز هماننـد 
هـزاران شـهروند افغانسـتان راه مهاجـرت در پیـش گرفـت و پشـاور 
را بـه عنـوان پنـاه گاه انتخـاب کـرد، چنانـی کـه خـودش نیـز بـه این 
مـورد اشـاره داشـته، حـال و هـوای غربت بـه دلتنگی هایـش افزود و 

نامه نوشـتن را راهـی بـرای رهایـی از آن پیـدا کـرد.
آقـای فخـری مقدمه یـی ایـن مجموعه را بـا گفته یـی از ویلیـام فاکنر 
کـه گفتـه اسـت: "گذشـته هیـچ گاه نمـرده اسـت، گذشـته حتـا اصاًل 
نگذشـته اسـت"، آغـاز کـرده و نوشـته اسـت: اواخر زمسـتان ۱۳۷۲ 
به سـوی  حرکـت  و  گریختـن  جـز  نداشـتیم  چاره یـی  خورشـیدی 
پشـاور. تـا چشـم بـاز کردیـم، تابسـتان رسـید و گرفتـار دوزخی که 
کـم از صحـرای محشـر نبـود. شـب و روز خـارش پشـت و شـانه 
و کمـر و ارعـاب و تحقیـر شـحنه و فـوج و مالـک خانـه. سـودا و 
تشـویش کـه چـی کنیـم و چـه نکنیـم و تـا کـی از کمـر بخوریـم و 

شـد...؟ چطـور خواهد 
آقـای فخـری در ادامـه یادآور شـده اسـت: دیـدم که این وضـع قابل 
تحمل نیسـت و تا کی دسـت روی دسـت گذاشـتن و چرت زدن. یا 
خـور و خـواب و سـکون و خیـال بافـی. از بیـکاری و تنگ دسـتی و 

چـه بگویـم کـه به ُکلـی حوصله ام را سـر بـرده بود.
ایـن وضعیـت آقـای فخـری را بـه آن مـی دارد تـا بـه گفتـۀ خودش، 
شـغل شـریف نامه نویسـی را آغـاز کنـد و بـه هـر همـدل و هم زبانی 
نامه هـا  این کـه  تـا  مـی آورد  دسـت  بـه  پاسـخ  و  می نویسـد  نامـه 
رفته رفتـه زیـاد و ایـن نامه هـا پُـر از بحث هـای مختلـف و ظریـف 
می شـوند. او در ایـن مـدت، ایـن نامه هـا را حفـظ می کنـد تـا این کـه 

در آن روزهـا کـه رفتنـد بـه نشـر می رسـد.
در ایـن کتـاب نامه هایـی از علـی رضـوی، رهنـورد زریـاب، پویـا 
فاریابـی، ولـی پرخـاش احمـدی، قدیـر حبیـب، نبـی عظیمـی، قـادر 
مرادی، سـید اسـحاق شـجاعی، سـید میرزا حسـین بلخـی، گل احمد 
نظـری، سـید ابوطالـب مظفـری، علـی پیـام، مریـم محبـوب، جـواد 
و  صورت گـر  تـراب  روشـن گر،  مجیـد  نایبـی،  عبـداهلل  خـاوری، 

آمده انـد. خیرخـواه 
رنـج  و  درد  تصویرگـر  واقـع،  در  نامه هـا  ایـن  از  از  بخشـی های 
شـهروندان افغانسـتان و به ویـژه فرهنگیـان این کشـور در دیار غربت 
اسـت کـه خواننـده می یابـد، ایـن فرهنگیـان بـا چـه ناهنجاری هـای 
دریچه یـی  تـا  اسـت  ایـن  آرزوی شـان  تنهـا  و  می گذراننـد  روزگار 

گشـوده شـود و دوبـاره بـه وطـن برگردنـد.
خـودی  احـوال  از  آگاه شـدن  کنـار  در  نامه هـا،  ایـن  نویسـنده گان 
همدگـر، بـه نـکات فـراوان تاریخـی، سیاسـی و فرهنگـی نیز اشـاره 

کرده انـد.  آفتابـی  را  فراوانـی  نگفته هـای  و  کـرده 
ایـن کتـاِب دو صـد برگـی با عکس هـای از دسـت نوشـت نامه ها به 

پایان رسـیده است.
شـاید رسـم نامه نوشـتن میـان فرهنگیـان زیـادی وجـود داشـته، امـا 
تنهـا آقـای فخـری دِل نشـر ایـن نامه هـا را داشـته اند که "یـاد باد آن 
روزگاران" نـام مجموعـۀ از نامه های اسـتاد واصف باختری اسـت که 

پیـش از این به نشـر رسـیده اسـت.
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