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شاهراه سالنگ بر اثر وزش باد و طوفان های شدید و بی سابقه از ساعت شش شام روز پنجشنبه ۱۴ دلو  
بدین سو مسدود شده است و پیش بینی می شود که این وضعیت تا ۷۲ ساعت آینده ادامه داشته باشد.

جنرال رجب، رییس اداره حفظ ومراقبت سالنگ ها گفت که احتمال دارد تا ۷۲ ساعت آینده این شاهراه 
به روی ترافیک مسدود باشد.

جنرال رجب تصریح نمود: "شدت طوفان در سالنگ جنوبی ۲۵متر فی ثانیه است و۸۰ سانتی متر برف 
باریده است و کسانی که در شاهراه گیر مانده بودند به جاهای مصون انتقال داده شده اند و این وضعیت 

تا ۷۲ساعت پیش بینی شده است ".
آقای رجب تأکید می کند مسافرانی که در مناطق تاجیکان ولسوالی جبل السراج و ملخان ولسوالی بغالن 
مرکزی متوقف اند؛ انتظار بازشدن شاهراه سالنگ را تا مدت ۷۲ آینده ساعت نکشند واز سوی رستورانت ها 

اغفال نشوند.
شاهراه سالنگ به عنوان یکی از کلیدی ترین بزرگ راه های کشور است که که شمال افغانستان را به جنوب 

وصل می کند.
و  می شود  مسدود  سنگین  باری های  برف  دلیل  به  شاهراه  این  هرازگاهی  زمستان،  فصل  فرارسیدن  با 

مشکالتی را برای مسافران به بار می آورد.

شاهراهشمالتادوشنبهمسدودمیماند

عشق،مزيِتدوفردياستكههموارهسببرنجواندوِهيكديگرميشوند.
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ــا  ــا، بدبینی ه ــه انقطاب ه ــی ب ــروز وقت ام
و از هــم گســخته گی های جامعــه نــگاه 
ــی  ــش بزرگ ــه بخ ــم ک ــم، می بینی می کنی
از آن هــا ناشــی از همیــن ســاختار متمرکــز 
قــدرت اســت. ســاختار فعلــی قــدرت بــه 
ــا  جــای آن کــه شــهروندان افغانســتان را ب
یــک دیگــر متحــد و یــک پارچــه بســازد، 
بیشــتر باعــث فاصلــه و دوری آن هــا از یک 
دیگــر شــده اســت. اقــوام مختلــف امــروز 
نــگاه بدبینانه تــری نســبت بــه پانــزده 
ســال گذشــته بــه یــک دیگــر دارنــد و یــا 
ــه نظــر می رســد. بســیاری هــا در  ــن ب چنی
افغانســتان زبــان یــک دیگــر را نمی فهمنــد 
ــرا؟  ــد. چ ــیلی می زنن ــم س ــه روی ه و ب
ــا را از  ــدرت آن  ه ــز ق ــام متمرک ــون نظ چ
ــه  ــه دور نگ ــان ب ــده ش ــت و آین سرنوش
ــچ دورۀ  ــتان در هی ــت. افغانس ــته اس داش
ــاده از  ــه دور افت ــده و ب ــدر پراکن ــن ق ای
ــه  ــی ب ــتان فعل ــت. افغانس ــوده اس ــم نب ه
جزایــر پراکنــده می مانــد کــه بــه زور 
پازول هــای آن در کنــار هــم گذاشــته 
شــده انــد. ایــن واقعیــت کشــوری بــه نــام 
افغانســتان اســت و مــا چــه بخواهیــم و چه 
نخواهیــم ایــن واقعیــت در برابــر مــا قــرار 
ــد  ــرق اتحــاد بلن ــا شــعار دادن و بی دارد. ب
کــردن وقتــی عمــا عدالتــی در کار نباشــد، 
هیــچ وحدتــی در میــان مــردم وجــود 

ــت. ــد داش نخواه

داکتــر عبــداهلل رییــس اجراییــه دولــت وحــدت 
ــتمر از  ــورت مس ــه ص ــا ب ــن روزه ــی ای مل
تعدیــل قانــون اساســی افغانســتان ســخن 
میگویــد. ایــن موضــوع یکــی از مــوارد مطــرح 
شــده در توافقنامــه سیاســی نیــز هســت کــه بــه 
تشــکیل دولــت وحــدت ملــی انجامیــد. داکتــر 
عبــداهلل بــه ایــن بــاور اســت کــه بخــش بزرگی 
ــدرت در  ــیم ق ــود در تقس ــکالت موج از مش
ــه  ــردد ک ــر می گ ــون اساســی ب ــه قان کشــور ب
نظــام متمرکــز ریاســتی را تجویــز کــرده اســت. 
ــی  ــون اساس ــی قان ــن اصل ــود مت ــه می ش گفت
فعلــی کــه بــه لویــه جرگــه ســال ۱3۸۲ ارایــه 
شــد، چیــز دیگــری بــوده ولــی عده یــی آن را 
ــه  ــا در لوی ــرداده و ی ــف تغیی ــل مختل ــه دالی ب
ــه  ــد ک ــود آوردن ــه وج ــی را ب ــه فضای جرگ

ــن حــرف  ــرد. چــه ای ــرار گی ــل ق ــورد تعدی م
درســت باشــد و چــه نباشــد، امــا وارد کــردن 
اصالحــات و تعدیــل در قانون اساســی کشــور 
بــه عنــوان وثیقــۀ ملــی از اهمیــت ویــژه 
ــن  ــک مت ــون اساســی ی برخــوردار اســت. قان
ــرای  ــه ب ــر نیســت ک ــل تغیی ــدس و غیرقاب مق
ــد. از  ــده باش ــته ش ــه نوش ــار و همیش ــک ب ی
ــت  ــه قدم ــان ک ــای اساســی جه ــان قانون ه می
ــت  ــی امریکاس ــون اساس ــاله دارد، قان ۲۲۰ س
ــوز  ــرن هن ــتر از دو ق ــدت بیش ــرف م ــه ظ ک
هــم چنــان روح متــن نخســت خــود را حفــظ 
ــز در  ــی نی ــون اساس ــن قان ــی همی ــرده ول ک
ــده  ــالح ش ــار اص ــل ۲۷ ب ــدت حداق ــن م ای
قانــون  در  تغییــرات  و  اصالحــات  اســت. 
اساســی منــوط بــه شــرایط و فضــای سیاســی 
و اجتماعــی یــک کشــور کــه چنیــن ضرورتــی 
را بــه بــار مــی آورد. اگــر امــروز از تعدیــل در 
قانــون اساســی افغانســتان نیــز ســخن مــی رود، 
ــرورت  ــا و ض ــری نیازه ــک س ــر ی ــی ب مبتن
ــد  ــی بای ــون اساس ــت. قان ــه اس ــای جامع ه
ــردم یــک  پاســخ گــوی شــرایط و نیازهــای م
کشــور باشــد، در غیــر ایــن صــورت وضعیــت 
بــه بحــران رفتــه و شــهروندان کشــور دســت 
ــد.  ــون می زنن ــرپیچی از قان ــراض و س ــه اعت ب
ــادر  ــون م ــوان قان ــه عن ــون اساســی ب ــر قان اگ
نتوانــد عدالــت، برابــری و رفــاه را بــرای 
شــهروندان خــود ارمغــان کنــد و یــا در برابــر 
ــد،  ــته باش ــز داش ــع تبعیض آمی ــی موض عده ی
ــون شــده  ــدون شــک شــرایط کشــور دگرگ ب
و ســبب هــرج و مــرج و فروپاشــی ســاختارها 
ــام  ــه نظ ــود ک ــه می ش ــی گفت ــود. وقت می ش
سیاســی کشــور از نظــام ریاســتی متمرکــز بــه 
نظــام پارلمانــی غیــر متمرکــز تغییــر پیــدا کنــد، 
بــه هیــچ صــورت یــک ســخن کفرآمیــز و بــه 
دور از روحیــه قانــون اساســی نیســت. قانــون 
اساســی افغانســتان خــود بــرای چنیــن تغییــری 
راه را همــواره کــرده و در آن گفتــه شــده 
کــه وقتــی نیــاز بــه تغییــر قانــون اساســی بــه 
وجــود آمــد بایــد از چــه راهکارهــا و اصولــی 
ــا  ــه آی ــن جاســت ک ــوال ای ــود. س ــروی ش پی
ــه  ــون  اساســی و ب ــل قان ــا تعدی ــه ب کســانی ک
ویــژه مــاده مربــوط بــه نظــام سیاســی ریاســتی 
اســتدالل  می تواننــد  می کننــد،  مخالفــت 
کننــد کــه در پانــزده ســال گذشــته ایــن نظــام 

ــتان  ــرای افغانس ــتاوردی ب ــه دس ــی چ سیاس
ــا،  ــه انقطاب ه ــی ب ــروز وقت ــت؟ ام ــته اس داش
ــه  ــخته گی های جامع ــم گس ــا و از ه بدبینی ه
ــی  ــش بزرگ ــه بخ ــم ک ــم، می بینی ــگاه می کنی ن
ــز  ــاختار متمرک ــن س ــی از همی ــا ناش از آن ه
ــه  ــدرت ب ــی ق ــاختار فعل ــت. س ــدرت اس ق
جــای آن کــه شــهروندان افغانســتان را بــا 
ــازد،  ــه بس ــک پارچ ــد و ی ــر متح ــک دیگ ی
ــک  ــا از ی ــه و دوری آن ه ــث فاصل ــتر باع بیش
دیگــر شــده اســت. اقــوام مختلــف امــروز نگاه 
ــه پانــزده ســال گذشــته  بدبینانه تــری نســبت ب
ــه نظــر  ــن ب ــا چنی ــد و ی ــک دیگــر دارن ــه ی ب
ــان  ــتان زب ــا در افغانس ــیاری ه ــد. بس می رس
یــک دیگــر را نمی فهمنــد و بــه روی هــم 
ــز  ــام متمرک ــرا؟ چــون نظ ــد. چ ــیلی می زنن س
ــده شــان  ــا را از سرنوشــت و آین ــدرت آن  ه ق
بــه دور نگــه داشــته اســت. افغانســتان در هیــچ 
ــاده از  ــه دور افت ــده و ب ــدر پراکن ــن ق دورۀ ای
هــم نبــوده اســت. افغانســتان فعلــی بــه جزایــر 
ــای آن  ــه زور پازول ه ــه ب ــد ک ــده می مان پراکن
در کنــار هــم گذاشــته شــده انــد. ایــن واقعیــت 
کشــوری بــه نــام افغانســتان اســت و مــا چــه 
ــت در  ــن واقعی ــم ای ــه نخواهی ــم و چ بخواهی
ــرق  ــعار دادن و بی ــا ش ــرار دارد. ب ــا ق ــر م براب
ــی در  ــال عدالت ــی عم ــردن وقت ــد ک ــاد بلن اتح
کار نباشــد، هیــچ وحدتــی در میــان مــردم 
وجــود نخواهــد داشــت. سیاســیون افغانســتان 
بایــد بداننــد کــه علــت اصلــی پراکنــده 
ــردم  ــود م ــه در وج ــور ن ــی کش ــای فعل گی ه
ــاه  ــرات ج ــا و نظ ــه در دیدگاه ه ــل ریش آن ب
ــه صــورت  ــدرت ب ــا دارد. اگــر ق ــۀ آن ه طلبان
عادالنــه در کشــور تقســیم می شــد، چــرا ایــن 
ــه حضــور  ــاد و ســروصدا نســبت ب ــه انتق هم
ــت؟  ــود می داش ــه وج ــار جامع ــا و اقش کتله ه
ــان  ــته نش ــال گذش ــزده س ــی در پان ــام فعل نظ
ــت  ــور نیس ــرایط کش ــخ گوی ش ــه پاس داده ک
ــه صــورت اساســی مــورد بازنگــری  و بایــد ب
قــرار گیــرد. بازنگــری نظــام سیاســی فقــط از 
طریــق قانــون اساســی ممکــن اســت و نــه راه 
ــا آن  ــه برخی ه ــری ک ــر راه دیگ ــری. ه دیگ
ــی  ــان خوش ــچ پای ــه هی ــد، ب ــال می کنن را دنب

ــید.  ــد رس نخواه
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در این روزها، نهادهایی مثل دیده بان شفافیت یین المللی، 
نسبت به روند مبارزه با فساد در افغانستان خوش بینی نشان 
دادند و نیز برخی مقامات خارجی در دیدار با رییس جمهور 
غنی هم از موفقیت روند مبارزه با فساد سخن گفتند و اخیراً 
نمایندۀ سیگار، ادارۀ بررسی کننده نحوۀ مصرف کمک های 
امریکا به افغانستان، نیز گفته است که روند سرمایه گذاری 
در بانک ها موفقیت آمیز بوده است و این را گامی در راستای 
کل  دادستانی  ادارۀ  حال  عین  در  خواندند.  فساد  با  مبارزه 
تاکید  فساد  با  مبارزه  بر  گذشته  چهارشنبه  روز  هم  کشور 
از  در حالی  فساد سخن گفت.  با  مبارزه  ادامۀ  از  و  کرد  و 
نهادهای  آدرس  از  بیشتر  فساد  با  مبارزه  درورند  موفقیت 
بین المللی سخن زده می شود و مقامات در حکومت هم بر 
موثریت این روند تاکید کرده اند که فساد در این کشور در 
اوجش به شکل عریان و روشن وجود دارد و کافی است که 
اندکی در این زمینه ها حرف زده شود  تا دریابیم که سطح 
از  اداری،  فساد  با  مبارزه  بحث  گرچه  کجاست.؛  در  فساد 
مدت های زیادی بدین سو نقل مجلس ها و موضوع اصلی 
مورد  در  که  است  گفتگوهایی  و  کنفرانس ها  از  بسیاری 
افغانستان در آنجا بحث و گفتگو صورت می گیرد اما آنچه 
از این رهاورد می توان به حیث یک دستاورد در امر مبارزه با 
فساد اداری در افغانستان قلمداد نمود بسیار ناچیز و اندک به 
نظر می رسد. باوجود تشکیالت چندگانۀ کالن برای مبارزه 
با فساد هنوز هم می بینیم که دولت ما در اول کوچه مبارزه 
با فساد در چند قدمی آن گیرمانده است. شما همین اکنون 
سری به یکی از نهادهای عدلی و قضایی یاهم به ادارۀ دولتی 
دیگر بزنید، برای انجام یک کار قانونی و مشروع تان بروید، 
کمتر کسی پیدا خواهد شد که بدون گرفتن رشوه ولو خورد 
یا بزرگ، به سالم شما پاسخ بگوید و این مبالغه و تصویر 
سازی هم نیست. همین اکنون در اداراتی که باید مبارزه با 
نمی توانید  اکنون  همین  شما  دارد.  وجود  فساد  کنند  فساد 
بدون داشتن یک مقدار پول داخل ادارات دادستانی در کشور 
شوید و یاهم به دادگاه بروید و یا ادارات دیگر مثل نهادهای 
پولیس و غیره. زیرا بدون پول، حتا اوامر مقامات به دربخور 

نیستند و این فقط پول است که کار را راه می اندازد. 
یعنی افغانستان با داشتن سطح بلند فساد را می شود را می 
شود فسادستان لقب داد و مبالرزه در چنین کشوری با فساد 
و  جدی  اراده  نیازمند  و  است  گیر  زمان  شدت  به  اداری 
وجدان سالم و برنامه منظم. همین اکنون ساختار بسیاری از 
نهادهای عایداتی و مهم تقریبا یک قومیشده سات تا فساد 
آن  قصه  و  کند  گردش  خاص  حلقه  و  خاص  زنجیره  در 
ادارات زیادی حاکم  بیرون درز نکند. این وضع در  به  هم 
فساد سیستماتیک در کشور  نماینده گر سطح  است و خود 
است که منفعتش به مقامات باال هم میرسد و حتا بسیاری 
از فاسدان از طرف رییش جمهوری مورد تقریر و تشکر و 
قدردانی های زیادی هم قرار گرفته اند و نازول شده اند. به 
ببینید  را  افغانستان  گمرکات  در  اگرمشکالت  نمونه  عنوان 
و سطح فساد و بیداد را مطالعه کنید، به قرار دادهای کالن 
به  و  بزنید  سر  سال ها  این  طی  معارف  وزارت  نامعلوم  و 
میابید  در  کنید  مراجعه  امنیتی  نهادهای  کالن  دادهای  قرار 
منطقه  در  شاید  و  دارد  قرار  بلند  در سطح  فساد  که سطح 
بی مانند باشد. و در چنین موقعیتی گزارش های دهان پر کن 
برخی نهادهای بین الملی هم زیاد شفاف به نظر نمی رسند. 
بنابرین باور بیشتر مردم افغانستان این است که بحث مبارزه 
افراد در دولت به خصوص  با فساد علی رغم این که برخی 
و  شود  گرفته  جدی  که  دارند  تالش  ملی  وحدت  دولت 
کارهایی را هم در حد توان انجام می دهند، بیشتر یک بحث 
سیاسی و یک شعار است و این امر هر روز در نهاد دولت 
نهادینه می شود و امروزه رشوه ستانی و رشوه گیری به یک 
امر معمول عادی و پیش پا افتاده تلقی شده است. در چنین 
با  مبارزه  امر  در  بین المللی  نهادهای  حالتی خوش بینی های 
فساد نشان دهندۀ آن است که یا این نهادها به شکل سیاسی 
برای دولت وحدت ملی به خصوص آقای غنی مشروعیت 
سازی می کنند و یاهم این که کورکورانه زیر تاثیر تبلیغات 

دورغین دولت در امر مبارزه با فساد قرار گرفته اند.

خوشبینیازمبارزه
بافساددرفسادستان
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دستردوزارتدفاع
بهگزارشتکاندهندۀسیگار

ــازی  ــرای بازس ــکا ب ــژۀ امری ــازرس وی ب
افغانســتان یــا ســیگار، گزارشــی را نشــر 
کــرده اســت کــه نشــان مــی داد، حکومت 
ــی  ــد نیم ــختی می توان ــه س ــتان ب افغانس

ــد. از خاکــش را اداره کن
ــات  ــازۀ ســیگار، تفلف ــاد گــزارش ت بربنی
ــال  ــک س ــی کشــور در ی ــای امنیت نیروه
گذشــته افزایــش چشــم گیری داشــته 

اســت. 
ادارۀ ســیگار  جــان ســپکو، مســوول 
در افغانســتان در ایــن گــزارش گفتــه 
نیروهــای  از  تــن   ۶۷۰۰ کــه  اســت 
 ۲۰۱۶ ســال  در  افغانســتان  امنیتــی 

جان های شــان را از دســت داده انــد و 
تلفــات ایــن نیروهــا 3۵ درصــد افزایــش 

می دهــد. نشــان  را 
براســاس ایــن گــزارش، نیروهــای امنیتی 
ــش  ــش از ش ــی بی ــه تازه گ ــتان ب افغانس
ــان را  ــر تسلط ش ــای زی ــد بخش ه درص

از دســت داده انــد.
امــا مســووالن در وزارت دفــاع ملــی بــا 
رد گــزارش ســیگار می گوینــد، تنهــا 
ــق  ــیگار مواف ــزارِش س ــِش گ ــا آن بخ ب
هســتند کــه اشــاره بــه موجودیــت جنــگ 
در افغانســتان دارد، بقیــه گــزارش اشــتباه 

ــا اغــراق اســت. ــوأم ب و ت
هم چنــان  دفــاع  وزارت  مســووالن 
ــد کــه تلفــات نیروهــای امنیتــی  می گوین
ــورت  ــه ص ــته ب ــال گذش ــور در س کش
ــم  ــل آن ه ــته و دلی ــش داش ــبی افزای نس
نبــود امکانــات، راه انــدازی مســتقالنۀ 

ــی  ــای امنیت ــوی نیروه ــا از س عملیات ه
ــال  ــر انتق ــن ب ــالش مخالفی ــور و ت کش
ــت. ــوده اس ــتان ب ــه افغانس ــان ب مراکزش
وزارت  ســخنگوی  وزیــری،  دولــت 
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــی در گفت وگ ــاع مل دف
مانــدگار گفــت: مــا می پذیریــم کــه 
ــف  ــاد مختل ــتان در ابع ــگ در افغانس جن
آن ادامــه دارد، امــا این کــه نصــف خــاک 
ــد،  ــن باش ــت مخالفی ــه دس ــتان ب افغانس
ــا  ــیگار تنه ــزارش س ــدارد. گ ــت ن حقیق
در فســمت این کــه در افغانســتان جنــگ 

ــت. ــت اس ــان دارد، درس جری
ــا بیــان این کــه گــزارش  آقــای وزیــری ب

ســیگار اشــتباه و تــوأم بــا اغــراق و 
"در همــۀ  افــزود:  اســت  زیــاده روی 
وجــود  دولــت  حاکمیــت  والیت هــا 
دارد. بیــش از ۴۰۰ ولســوالی ها فعــال 
ــتند،  ــت هس ــت حکوم ــت حاکمی و تح
امــا تنهــا در مرکــِز هشــت ولســوالی 
حاکمیــت دولــت وجــود نــدارد و در 

ــت." ــن اس ــت مخالفی دس
ــیگار  ــزارش س ــا ردِ گ ــری ب ــای وزی آق
مبنــی بــر افزایــش تلفــات نیروهــای 
ــته،  ــال گذش ــک س ــور در ی ــی کش امنیت
ــه  ــات ب ــن تلف ــاخت: "ای ــان س خاطرنش
صــورت نســبی زیــاد اســت، دلیــل ایــن 
ــن اســت کــه نیروهــای  افزایــش هــم ای
قوت هــای  پشــتیبانی  بــدون  امنیتــی 
عملیات هــا  مســتقالنه  بین المللــی، 
هــم،  ســوی  از  می دهنــد.  انجــام  را 
و   ۲۰۱۵ ســال های  در  مخالفیــن 

بــه  را  مراکزشــان  ۲۰۱۶ می خواســتند 
افغانســتان انتقــال بدهنــد، در کنــار ایــن، 

ــم." ــم نداری ــی ه ــات کاف ــا امکان م
ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی در پاســخ 
ایــن پرســش کــه عملیات هــای  بــه 
زمســتانی ایــن وزارت تــا کجــا بــه پیــش 
داشــته؟  دســتاوردهایی  و چــه  رفتــه 
ــات شــفق  ــار عملی ــرد: در کن ــح ک تصری
ــی  ــا حــدود ده ال دو، هــرروز قطعــات م
پانــزده عملیــات محاربــوی را در ســیزده 
ــد  ــن اجــرا می کنن ــاالی مخالفی ــت ب والی
و دســتاوردهای خوبــی نیــز در ایــن 
عملیات هــا نصیــب نیروهــای امنیتــی 

ــا شــده اســت. م
ــه  ــد ک ــان می گوی ــری هم چن ــای وزی آق
ــه  ــا ب ــد ت ــات مصروف ان ــام امکان ــا تم ب
مخالفیــن ضربــه بزننــد و در بهــارِ ســال 
آینــده مخالفیــن نتواننــد حمالت شــان را 

بیشــتر کننــد.
ایــن درحالــی اســت کــه بــه نظــر 
زمســتانی  عملیات هــای  می رســید 
نیروهــای امنیتــی در کشــور نیــز بــا 
در  امــا  شــود،  پی گیــری  جدیــت 
ــت  ــه حکوم ــی ک ــیاری از بخش های بس
وعــده ســپرده بــود، تــا کنــون از عملیات 

خبــری نیســت.
اخیــر  از ســویی هــم، در چنــد روز 
از  برخــی  در  امنیتــی  وضعیــت 
بخش هــای کشــور از جملــه والیــت 
ــه  ــده ک ــت گرایی ــه وخام ــد رو ب هلمن
نگرانی هــای بســیاری را ایجــاد کــرده 

اســت.
ــا ایــن حــال در گــزارش ادارۀ بــازرس  ب
ــور  ــکا در ام ــدۀ امری ــاالت متح ــژۀ ای وی
بازســازی افغانســتان هم چنــان گفتــه 
شــده کــه کشــت و تولیــد مــواد مخــدر 
نیــز در افغانســتان رو بــه افزایــش اســت.
خواســتیم در ایــن زمینــه دیــدگاه وزارت 
ــته  ــز داش ــدر را نی ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
باشــیم، امــا بــا کوشــش های مکــرر 

ــت. ــخ نگف ــا پاس ــاس م ــه تم ــی ب کس
ــورد  ــا م ــیگار، تنه ــزارش س ــاس گ براس
واضحــی کــه در افغانســتان بــه نظــر 
می رســد، کاهــش فســاد در بخــش تهیــۀ 

ــت. ــات اس ــۀ خدم ــات و ارای لزوم
ــن  ــا، ای ــت اوبام ــان حکوم ــس از پای پ
نخســتین باری اســت کــه ســیگار یــا ادارۀ 
ــکا  ــدۀ امری ــاالت متح ــژۀ ای ــازرس وی ب
ــه  ــتان را ب ــورد افغانس ــی را در م گزارش
ــی  ــور کنون ــپ، رییس جمه ــد ترام دونال

آن کشــور می ســپارد.

افغانسـتان  غـرب  در  معـارف  مسـووالن 
بـاب   ۱۸۵ از  بیـش  دروازه  کـه  می گوینـد 
مکتـب در والیت هـای هرات، فـراه، بادغیس 
و غـور به روی شـاگردان مسـدود اند که این 
خـود 3۴ هـزار شـاگرد را از نعمـت آموزش 

محـروم نمـوده اسـت.
تهدیدهـای امنیتـی، بیجاشـدن خانواده هـا بـه 
از  مسـلکی  معلـم  کمبـود  و  امنیتـی  دالیـل 
جملـه اساسـی تریـن عوامـل مسـدود شـدن 

می باشـد. افغانسـتان  در غـرب  مکاتـب 
عبدالـرزاق احمـدی ، رییـس معـارف والیت 
هـرات می گویـد: "در حـال حاضـر ۲۷ بـاب 
مکتـب در ولسـوالی شـیندند، 3 بـاب مکتب 
در  مکتـب  بـاب  یـک  گـذره،  ولسـوالی  در 
 ۵ کهسـان،  در  مکتـب  بـاب  یـک  گلـران، 
مکتـب در زنـده جـان و ۲ بـاب مکتـب در 
ولسـوالی اوبه هـرات که مجموعـا ۴۲ مکتب 
مـی شـود بـه دالیـل نـا امنـی هـا و کمبـود 

معلـم مسـکلی مسـدود مـی باشـند."
وی افـزود کـه نزدیـک بـه دو هـزار شـاگرد 
در هـرات از رفتـن بـه مکتب محـروم اند که 
۶۰ درصـد شـان را دختـران و اطفال تشـکیل 

مـی دهند.
سـخنگوی  فرهـاد  جیالنـی  حـال،  ایـن  بـا 
والـی هـرات بـا تایید مسـدود بودن شـماری 
از مکاتـب در ولسـوالی هـای هـرات گفـت: 
ایـن والیـت در تـالش رفـع  "اداره محلـی 
فـرا راه شـاگردان معـارف و  امنیتـی  موانـع 

بازگشـایی ایـن مکاتـب مـی باشـد."
در همیـن حـال داکتـر مهدی حدید، مسـئول 
کمیتـه امنیتـی شـورای والیتـی هـرات مـی 
گویـد کـه رقـم مکاتب غیـر فعـال در هرات 
باالتـر از آمـاری اسـت کـه توسـط ریاسـت 

معـارف ایـن والیـت ارائه شـده اسـت.
وی افـزود: "بیشـترین مکاتب مسـدود شـده 
در ولسـوالی هـای اوبـه، کشـک کهنـه، رباط 
سـنگی و شـیندند هرات مکاتـب دخترانه می 

" باشند.
فـراه نیز در غرب افغانسـتان از جمله والیاتی 
اسـت کـه ۴۰ بـاب مکتـب آن در ولسـوالی 
هـای پشـت کوه و پشـت رود ایـن والیت به 

دلیل مشـکالت امنیتی مسـدود اسـت.
محمـد صابر فاروقـی، رییس معـارف والیت 
فـراه می گویـد: "اخیرا ایـن اداره با همکاری 
یکـی از نهادهـای بیـن المللـی اقـدام بـه راه 
انـدازی ۷۰۰ صنـف محلـی کـرده اسـت کـه 
بیـش از 3 هزار شـاگرد در آن مصروف تعلیم 

می باشـند."
فاروقـی افـزود اداره معارف ایـن والیت ۲۰۰ 
هـزار شـاگرد دارد که ۶۰ درصد آنان پسـران 

و متباقی دختران هسـتند.
از طـرف دیگـر عبدالحی خطیبی، سـخنگوی 
حاضـر  حـال  "در  گویـد:  مـی  غـور  والـی 
دروازه ۵۸ بـاب مکتـب در ولسـوالی هـای 
بـه  ایـن والیـت  دولینـه  و  تولـک، شـهرک 
علـت نا امنـی به روی ۲۷ هزار شـاگرد دختر 

و پسـر بسـته اسـت."
ایـن  معـارف  ریاسـت  کـه  افـزود  خطیبـی 
والیـت هـم اکنـون ۲3۰ هـزار شـاگرد تحت 
پوشـش دارد کـه ۴۰ درصـد شـان را دختران 

و اطفـال تشـکیل مـی دهنـد.
بـا این حـال عبدالقیوم سـاجد، رییس معارف 
ولسـوالی های  "در  می گویـد:  بادغیـس 
آبکمـری، مقـر و بـاال مرغـاب ایـن والیـت 
۴۷ بـاب مکتـب بـه دلیـل تهدیـدات امنیتـی 
مسـدود می باشـد که 3۰ درصـد از مجموعه 
شـاگردان معـارف ایـن والیـت از رفتـن بـه 

مکاتـب محـروم ماندنـد."
وی نیـز خاطـر نشـان سـاخت کـه بـر اثـر 
تـالش نیروهـای امنیتـی در یـک مـاه اخیـر 
دروازه ۹ بـاب مکتب در ایـن والیت به روی 

شـاگردان بازگشـایی شـده اسـت.
بنـا به اظهارات وی ریاسـت معـارف بادغیس 
هـای  برنامـه  تحـت  شـاگرد  هـزار   ۱3۴

دارد. خـود  تدریسـی 
رایـن مصـون، یـک تـن از تحلیگـران امـور 
فرهنگـی در غـرب افغانسـتان مـی گویـد: تا 
زمانـی کـه در بیـن باشـندگان ولسـوالی های 
نـا امـن ذهنیـت سـازی نشـود ایـن مشـکل 

برطـرف نخواهـد شـد.
وی افـزود: "دیـدگاه تعصبی حاکم در سـطح 
ولسـوالی هـا باعث شـده تـا دختـران بعد از 
رسـیدن بـه سـن بلـوغ اجـازه خـارج شـدن 
از خانـه بـرای شـان داده نشـود و ایـن خـود 
منجـر به حضـور کمرنگ دختـران در مکاتب 
و سـرانجام غیـر فعـال شـدن مکتـب متذکره 

گـردد." می 
و  قومـی  بـزرگان  علمـا،  از  مصـون  آقـای 
شـوراهای  و  پارلمـان  در  مـردم  نماینـدگان 
والیتـی مـی خواهـد تـا در ایـن زمینـه برای 
باشـندگان قریـه های اطـراف ذهنیت سـازی 
بیشـتر  هرچـه  شـدن  مسـدود  از  تـا  شـود 
هـا  ولسـوالی  سـطح  در  دخترانـه  مکاتـب 

گـردد. جلوگیـری 
گفتنی سـت از ۱۵ سـال بدیـن سـو میلیون ها 
دالـر صـرف تعلیـم و تربیـه در حـوزه غرب 
افغانسـتان شـده اسـت، مگـر با آنهم بـه گفته 
بشـر،  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  مسـئوالن 
حـدود نیمـی از اطفال در این حـوزه از رفتن 

بـه مکتـب محـروم اند.

روح اهلل بهزاد

یکپولیسهشتهمکارشرادرفاریابکشت
مقامــات افغانســتان روز جمعــه گفتــه انــد کــه یــک پولیــس 
ــر همکارانــش شــلیک کــرده و  در یــک والیــت شــمالی ب
ــر دیگــر،  هشــت نفــر را کشــته اســت. براســاس یــک خب
یــک مــرد مســلح در شــرق کشــور بــه طــور مرگبــاری بــر 

یــک مــال و همســرش شــلیک کــرده اســت.
  طبــق اظهــار عبدالکریــم یــورش ســخنگوی پولیــس، ایــن 
ــته  ــه در پوس ــد ک ــده ان ــته ش ــی کش ــس هنگام ــراد پولی اف
ــاب در خــواب  ــت فاری ــار والی ــع در ولســوالی الم ای واق

بــوده انــد.
ایــن حملــه پنجشــنبه شــام صــورت گرفتــه اســت و فــرد 
ــوده و  ــش گش ــت، آت ــوده اس ــره دار ب ــه په ــی ک پولیس
همکارانــش را کشــته اســت و بعــداً ســالح هــای آن هــا را 
بــا خــود گرفتــه و از صحنــه فــرار نمــوده و فکــر مــی شــود 

ــان پیوســته باشــد. ــه طالب کــه ب
طالبــان رســمًا مســئولیت ایــن حادثــه را نگرفتــه و ادعایــی 

ننمــوده انــد، امــا در گذشــته حــوادث مشــابهی توســط آن 
ــده  ــه اســت. شــمار فزاین ــا در افغانســتان صــورت گرفت ه
ــا  ــربازان اردو و ی ــا س ــه در آن ه ــد ک ــوده ان ــواردی ب م
ــن نیروهــا  ــه بــه صفــوف ای پولیــس و یــا طالبانــی ک
ــه همــکاران شــان و  ــد ســالح شــان را علی ــوذ کــرده ان نف
ــکا  ــد امری ــاالت متح ــری ای ــه رهب ــالف ب ــرکای ائت ــا ش ی

ــد. ــده ان برگردان
ــی  ــدت وال ــاس وح ــد الی ــه محم ــه گفت ــا ب ــان بن همچن
پکتیــکا، پنجشــنبه شــب، در ایــن والیــت و اقــع در شــرق 
ــرش  ــا همس ــال را ب ــک م ــلح ی ــرد مس ــک م ــتان ی افغانس

ــت. کش
وحــدت گفتــه اســت کــه ایــن مــرد مســلح بــه خانــه مــال 
در ولســوالی یوســف خیــل داخــل شــده، مــالی مذکــور و 
همســرش را بــه ضــرب گلولــه کشــته اســت. دو طفــل آن 

هــا کــه در خانــه بــوده انــد، زنــده مانــده انــد.

ــه کــی  ــوز روشــن نیســت ک ــه هن ــه اســت ک پولیــس گفت
ــس  ــچ ک ــًا هی ــرار دارد و عجالت ــه ق ــن حمل ــب ای در عق

ــت. ــه اس ــل را نگرفت ــن قت ــئولیت ای مس
ــا  ــار گل آغ ــه اظه ــا ب ــر، بن ــورد خشــونت دیگ ــک م در ی
ــدان پولیــس والیــت ننگرهــار، ملیشــه های  ــی قومان روحان

ــس  ــته پولی ــه در پوس ــح روز جمع ــل صب ــش در اوای داع
ــر  ــک افس ــم ی ــت ک ــده و دس ــل ش ــوت داخ ــوالی ک ولس

ــد. ــس را کشــته ان پولی
نیروهــای امنیتــی افغانســتان واکنــش نشــان داده و ۱۲ تــن 

از جنگجویــان را کشــته انــد.

در حالیکه سیگار می گوید، تلفات دولت در افغانستان بلند است و حکومت به سختی خاكش را اداره كه 
می كند، وزارت دفاع دست رد به سینه این گزارش زده می گوید كه گزارش سیگار حقیقت ندارد.

دههاهزارکودک
درغربکشورازرفتنبهمکتبمحروماند

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1957  شنبه       16د  لو  /   بهمن          y    1395   7 جما د ی اال و ل   y 1438   4 فبر و ری  42017 www.mandegardaily.com

جنـاب اسـتاد فطـرت، بـه نظـر می رسـد فیسـبوک 
دورهـا را نزدیـک و نزدیک هـا را دور سـاخته اسـت. 
بـه نظـر شـما، ایـن وضعیت چـه تأثیـری را بـر نظامِ 

حاکـم بـر خانـواده برجا گذاشـته اسـت؟ 
افـراد  و  خانواده هـا  بـاالِی  فیسـبوک  تأثیـر  طبیعتـًا 
مختلـف، نسـبی اسـت و نـوع و میـزاِن تأثیـر فیسـبوک 
بـاالی خانواده هـا بسـته گی دارد بـه موقعیـِت فرهنگـی و 
گرایش هـای اقتصـادی و اجتماعی یـی کـه یـک خانـواده 
برخوردارنـد  فرهیخته گـی  از  کـه  خانواده هایـی  دارد. 
و می داننـد اسـتفادۀ معقـول از فیسـبوک چیسـت، قطعـًا 
تأثیـر فیسـبوک باالِی آنـان مثبت و خوب اسـت. به گونۀ 
مثـال، فیسـبوک می تواند یـک مادر را در بـاال رفتِن تجربۀ 
مـادری و آشـنا شـدن بـا روش هـا و نزاکت هـای پرورش 
و آمـوزِش خـوِب اطفال، کمِک شـایان برسـاند. این مادر 
می توانـد مطالبـی کـه او را در ایـن زمینـه کمـک می کند، 
از فیسـبوک بگیـرد و بـه مـادراِن دیگـر نیـز بفرسـتد. امـا 
از فرهیخته گـی و هوشـیاری  برعکـس، خانواده یـی کـه 
الزم برخـوردار نباشـد، اسـتفاده از فیسـبوک بـر روابـط 
اعضـای آن خانـواده تأثیـر منفـی می گـذارد. فیسـبوک در 
چنیـن خانواده هایـی منبـِع اخـِذ افـکار بی پایـه، غفلـت 
و روزمره گـی می باشـد و طبعـًا اثـراِت منفـی بـر نظـامِ 

خانـواده برجـا می گـذارد.  

اسـتاد منلـی بـه  نظـر می رسـد که فیسـبوک در رشـد 
سـوادِ عمومـی نقش داشـته اسـت، به ویـژه در حوزۀ 
زبـان. کسـانی  کـه وارد فیسـبوک شـده اند، بـه مرور 
زمـان سوادشـان در عرصۀ نـگارش و درست نویسـی 

ارتقـا یافتـه اسـت. بـاورِ شـما در این باره چیسـت؟
حـدود ۱۵۰ سـال قبـل در اروپـا »نـاول سـیاه« یـا »نـاول 
یک پیسـه گی« بـه میـان آمـد. برخی ناشـران، داسـتان های 
بسـیار آسـاِن اجتماعی را چاپ و نشـر می کردنـد و  باور 
داشـتند کـه این  کار سـبِب بلند رفتن سـطح سـوادِ جامعه 
می گـردد. امـا عده یـی از دانشـمندان بـه ایـن بـاور بودند 
کـه ایـن کار سـبب بی فرهنـگ  شـدِن جامعـه می شـود. 

عیـِن همیـن مسـأله را در فیسـبوک نیـز داریم. 
چند موضوع و مسـأله، مسـلم اسـت؛ تکنالوژی معلوماتی 
به هنِر درسـت نگاری بسـیار آسیب رسـانده است. بهترین 
ویژه گی شـان  برجسـته ترین  کـه  اروپایـی  روزنامه هـای 
درسـت نگاری بـود، امـروز پُر از اشـتباه شـده اند. این یک 
تحـول اسـت، امـا تحولی که سـبب می شـود امـالی زبان 
تغییـر کند. مسـألۀ تیزنویسـی سـبب شـده درسـت نگاری 
صدمـه ببینـد. شـما وقتـی در یـک سـاعت ده پیـام تبادله 
می کنیـد، طبیعی سـت کـه در جمله بندی تان دقـِت زیادی 
بـه خـرچ نمی دهیـد. فیسـبوک نیز عیـِن مسـأله را به میان 
مـی آورد. فیسـبوک در جامعۀ ما سـطح سـواد را بلند برد، 
یعنـی کسـانی که حتـا با حـروف آشـنایی نداشـتند، امروز 
می نویسـند. درسـت اسـت کـه اشـتباه می نویسـند، اما به 

مـرور زمـان می توانند خوب بنویسـند.
مسـألۀ دیگری که ما با آن مواجه هسـتیم، تخنیکی اسـت. 
زبان هـای مـا فونت هـای الزم را در دسـتگاه هایی کـه از 
آن هـا اسـتفاده می کنیـم، ندارنـد. پس راه حِل این مشـکِل 
تخنیکـی را مـردمِ بی سـوادِ مـا پیـدا می کننـد. بـا کیبـورد 
انگلیسـی، فارسـی و پشـتو می نویسـند و این  کاری بسیار 
جالـب اسـت. بـه بـاور مـن، این وضعیـت سـبب تقویِت 
زبـان می گـردد. در عین زمان، وقتی ما از وسـیله یی حرف 
می زنیـم کـه زمانـش ثانیـه اسـت، طبیعی سـت فاصله یـی 
را کـه نیـاز اسـت بـا موضوعـات داشـته باشـیم، نداریـم. 
ایـن موضوعی سـت کـه از سـال ها بـه این سـو در مـورد 
شـبکه های اجتماعـی وجـود داشـته اسـت. شـما دقتی را 
کـه در کتـاب دارید، در مجله ندارید، دقتـی را که باید در 
مجله داشـته باشـید، در روزنامـه نداریـد. در مقابل دقت، 
انسـان سـرعت را به دسـت آورده اسـت. کثرِت اطالعات 
زمانـی موجـب می شـود کـه شـما فاصلـه گرفتـه و باالی 

اطالعات 
فکـر کنید.

جنـاب علمی، آقای منلی اشـاره 
کردنـد کـه فیسـبوک سـطحی نگری را 

به وجـود مـی آورد و سـبب می شـود انسـان از 
مطالعـاِت عمیـق و پژوهشـی بـاز بمانـد. آیا شـما نیز 

چنیـن دیدگاهـی دارید؟ 
بـه نظـرم ایـن وضعیت بسـته گی بـه کاربـراِن این شـبکه 
و نحـوۀ استفادۀشـان از فیسـبوک دارد. بـه مـن کـه در 
حـوزۀ تاریـخ کار می کنـم و بـه آن عالقـه دارم، فیسـبوک 
بزرگ تریـن کمـک را رسـانده اسـت. مقـاالِت فراوانی از 
ایـن دریچـه به دسـت آورده ام و بـا کسـانی که به مشـکل 
می شـد رابطـه برقـرار کرد، رابطـه برقـرار کـرده ام. اما در 
کنـار این هـا، کسـانی هـم هسـتند کـه تنهـا عکـس نشـر 
خودشـان  دردِ  بـه  نـه  کـه  مطالبـی  هـم  یـا  و  می کننـد 
می خـورد و نـه بـه درد دیگـران. یعنـی می تـوان گفـت، 
فیسـبوک سـبب شـده که از درس و تعلیم باز بمانند و یا 

هـم مطالعـه و آمـوزش را کمتـر کننـد.  
از سـویی هـم، فیسـبوک زمینه سـازِ تحقیـق و پژوهش نیز 
شـده اسـت. ما شـاهد هسـتیم که اسـتادان و دانشـمنداِن 
فراوانـی در فیسـبوک حضـور دارنـد کـه پژوهش هـا و 
نوشته های شـان را از ایـن آدرس بـه مردم ارایـه می دهند؛ 
چـون فیسـبوک وسـیلۀ کم هزینه یی سـت که بـه زودترین 
فرصـت، بیشـترین مطالـب را بـه دوردسـت ترین مناطـق 
می رسـاند. مطالـب و نوشـته ها و پژوهش هـا در فیسـبوک 
مخاطـب زیـاد پیـدا می کننـد و اسـتادان و نویسـنده گان و 
شـاعران و... تمایـل دارند در فیسـبوک به نوشته های شـان 

مخاطِب بیشـتر پیـدا کنند. 

از  بسـیاری  کـه  می شـود  گمـان  فطـرت،  اسـتاد 
و  هسـتند  فیسـبوک  از  اسـتفاده  غـرِق  دانش آمـوزان 
کمتـر بـه دروسِ  مکتـب و دانشگاه شـان می پردازنـد. 
بـا این حسـاب، می تـوان گفت که فیسـبوک بـر نظام 
آمـوزش و پـرورِش افغانسـتان تأثیـر منفـی گذاشـته 

؟ ست ا
دانشـگاه ها  تمـام  سـطح  در  تقریبـًا  کـه  بگویـم  بایـد 
فیسـبوک جـا افتـاده و اکثـر دانشـجویان از آن اسـتفاده 
تأثیـر  نـوع  کـه  می کنـم  تأکیـد  بازهـم  امـا  می کننـد، 
فیسـبوک بـاالی دانشـجویان، بسـته گی دارد بـه اندیشـۀ 
آن هـا در اسـتفاده از فیسـبوک. هم تأثیرات مثبـِت آن قابل 
مشـاهده اسـت و هـم تأثیـرات منفـی آن. بـه گونـۀ مثال، 
مـا داریـم دانشـجویانی را کـه از فیسـبوک صرفـًا بـرای 
وقت گذرانـی و تفریـح اسـتفاده می کننـد و اندیشـه ها و 
افـکاری را پخـش می کننـد کـه نه تنهـا راه گشـا نیسـت، 
بلکه سـدکننده نیز اسـت. در مقابل داریم دانشـجویانی را 
کـه از طریق فیسـبوک بـا دانشـمنداِن دنیا و نویسـنده گاِن 
برجسـته رابطـه برقـرار می کنند، منابـع می گیرند، مشـوره 

می آموزنـد. و  می گیرنـد 
ما در فیسـبوک شاهد مسألۀ دیگری نیز هستیم و آن، رفتن 
بـه سـوی »یـک گفت وگـوی جدیـد در پیونـد بـا مفاهیِم 

جدیـد« 
ماننـد  اسـت؛ 

حقـوق  دموکراسـی، 
بشـر و جهانی شـدن و... کـه در 

میـان دانشـجویان اثـراِت بسـیار مثبـت و 
دارد. تعیین کننـده 

جنـاب منلـی، فیسـبوک در کنـار ایجاد گفتمـان ، قادر 
بـه ایجـادِ جـدال و اختـاف نیز اسـت. به نظر شـما، 
فیسـبوک تـا چه میـزان اختافـاِت قومی و تبـاری در 

کشـور را دامن زده اسـت؟ 
فیسـبوک هم زمـان بـا این  کـه اختالفـاِت تبـاری را تبلـور 
اگـر  مـن  می دهـد.  رشــد  نیـز  را  ملی گرایـی  می دهـد، 
در  ملی گرایـی  سـوی  بـه  مثبـت  اثـراِت  کنـم،  مقایسـه 
فیسـبوک بـه مراتب قوی تـر از پخـش افـکارِ تفرقه طلبانه 
نـدارد،  قومـی وجـود  تفرقـۀ  تنهـا  فیسـبوک  اسـت. در 
تفرقـۀ مذهبـی نیـز وجـود دارد و عده یـی اندیشـه های 
بسـیار خطرناکـی را نشـر می کننـد؛ امـا خوشـبختانه در 
و  اندیشـه های خـوب  کـه  مقابـل کسـانی هـم هسـتند 

می کننـد. پخـش  را  بشـرپرورانه  و  صلح جویانـه 
بـه نظـر من، مـا در جریانـی قرار داریـم کـه جامعۀمان را 
انعـکاس می دهـد. جامعـۀ مـا کاماًل پـاک نیسـت و کاماًل 
کثیـف هـم نیسـت. پـس مـا هـم کثافت هـا را می بینیم و 
هـم پاکی هـا و خوبی هـا را. رسـالت اجتماعِی مـا ایجاب 
می کنـد کـه بـه جوانان مـان بیاموزانیـم که چگونـه اضرار 
را تشـخیص و خـود را از آن حفـظ و نگـه داری کننـد و 
همین گونـه، چگونـه منفعت شـان را تشـخیص و تأمیـن 

. کنند

آقای علمی، شـما بر قانون مند شـدِن فیسـبوک بسـیار 
تأکیـد داریـد، چـه راهـکاری را برای تحقـِق این مهم 

می کنید؟ پیشـنهاد 
پیشـنهاد مـن برگزاری سـمینارِ دو ـ سـه روزه یی اسـت که 
در آن، حقوق دانان، اسـتاداِن دانشـگاه، جمعـی از کاربراِن 
فیسـبوک و کارشناسـاِن نهادهـای مختلف حضور داشـته 
باشـند. بحـث و تبـادل نظـر صـورت گیـرد و در نهایت، 
تجویـزی در پیونـد بـه اسـتفادۀ عقالنی از فیسـبوک ارایه 
گـردد. بایـد قبول کنیم که مـا یک جامعۀ اروپایی نیسـتیم 
و رونـد ملت سـازی نیـز در کشـورِ مـا صـورت نگرفتـه 
اسـت. هنـوز جامعـۀ جنگی و شـکننده هسـتیم و اولویِت 
مـا امنیـت اسـت. سـاختار افغانسـتان، ضعیف اسـت. اگر 
کسـی از ظلـم و سـتمی کـه بـه مردمش روا داشـته شـده 
شـکایت می کند، مشـکلی نیسـت؛ اما از همین آدرس اگر 

استخباراِت 
دشـمن نفـوذ کند، 

وضعیـت بدتـر می شـود و 
بهتـر نـه. بنابرایـن، بـا توجه بـه این 

مسـایل، طـرف دارِ قانون مند شـدِن فیسـبوک 
. هستم

اسـتاد فطـرت، از شـما می خواهیـم ضمـِن جمع بندی 
بحـث و صحبت های مـان، دیـدگاهِ پایانی تـان در مورد 
فیسـبوک و فرهنـِگ اسـتفاده از آن را بـا مـا در میـان 

بگذارید.  
در مجمـوع، بایـد فیسـبوک بـه فـاِل نیـک گرفته شـود و 
از آن اسـتقبال صـورت گیــرد؛ زیرا یکـی از واقعیت های 
عینـِی دنیــای امـروز اسـت. مـا در مـوارد مختلـف نیـاز 
بـه اسـتفادۀ خـوب از فیسـبوک داریـم. تأثیـر مثبـت و 
منفـِی فیسـبوک بـاالی افـراد جامعـه، بسـته گی دارد بـه 
از آن. در عیـن حـال، در  افـراد  اسـتفادۀ  نـوع فرهنـگ 
داخـل فیسـبوک بـه عنوان یـک افـِق کالن، شـاهد وجودِ 
افق هـای کوچک تـری هسـتیم که مـا را با دنیــای جدید، 
بـا شـیوه ها و روش هـای جدیـد و مختلـِف فکـری آشـنا 

می سـازد.
امـا نکتـۀ اساسـی یی کـه بایـد بـه آن توجـه شـود، ایـن 
اسـت کـه مـا نیاز بـه آسیب شناسـِی اسـتفاده از فیسـبوک 
در افغانسـتان داریـم. بایـد تحقیـق کنیـم شـکننده گی و 
آسـیب هایی کـه ایـن وسـیله می توانـد بـه دنبـال داشـته 
به آسـانی  ایـن آسیب شناسـی  بـا  باشـد، در کجاهاسـت. 
می توانیـم روش هـای غلبـه بـر ایـن آسـیب ها را نیـز پیدا 
کنیـم. از سـوی دیگر، برای ایجـاد فرهنِگ اسـتفادۀ مثبت 
و متناسـب بـا نیازهـای امـروز افغانسـتان، می توانیـم از 
خـودِ فیسـبوک و امکانـاِت موجـود در آن کمـک بگیریم. 
همچنـان نیـاز داریـم کـه رسـانه های مختلـف، نهادهـای 
جامعـۀ مدنـی، نظـام معـارِف افغانسـتان و کسـانی کـه 
اهـِل فـن هسـتند، در ایـن زمینـه بـا مسـاعی مشـترک، به 
تدریـج فرهنگـی را ایجـاد کننـد که در سـایۀ آن اسـتفاده 
از فیسـبوک معقـول، رهگشـا و کمک کننـده بـه وحدت و 

باشـد.  همدلی 

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

بخش ششـم و پایانی
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گفت  وگو كننده: هارون مجیدی

اشـــاره: زیــوری ویــژه تــا کنــون تنها "ســرانجام 
ــعرهای  ــودش از ش ــرده و خ ــر ک ــاران" را نش ب
ــا  ــت؛ ام ــی نیس ــه راض ــن مجموع ــده در ای آم
ــورد  ــه منتشــر شــد، م ــن مجموع ــه ای ــی ک زمان
اســتقباِل شعردوســتان قــرار گرفــت. او کارهــای 
ادبــِی دیگــری نیــز انجــام داده کــه از بهــرِ 
ــی اش،  ــای ادب ــا او و فعالیت ه ــتر ب ــنایی بیش آش

ــم. ــام داده ای ــنید را انج ــن پُرس وش ای
********************************

ــت  ــنید فرص ــن پُرس وش ــرای ای ــه ب ــون از این ک ممن
ــه  ــد ب ــم در پیون ــت داری ــاز دوس ــتید. در آغ گذاش

بگوییــد.  آموزش های تــان  و  زنده گــی  شــروِع 
 در بهــار ســال ۱3۵۸ آفتابــی زاده شــدم. در زادگاهــم 
تالقــان بــود کــه مراحــل ابتدایــِی آمــوزش را فــرا گرفتــم 
ــه  ــن ب ــدم. در رفت ــان دورۀ مکتــب در تالقــان مان ــا پای و ت
ــم  ــش ه ــه دلیل ــتم ک ــف داش ــالی توق ــد س ــگاه چن دانش
ــود.  ــوز ب ــای خانمان س ــی و جنگ ه ــیاهِ طالبان روزگارِ س
ــوزش  ــکدۀ آم ــدم و از دانش ــل خوان ــگاه را در کاب دانش
ــاِت  ــان و ادبی ــتۀ زب ــانس در رش ــدرک لیس ــرورش م و پ
انگلیســی دریافــت کــردم. بعــداً رفتــم دنبــاِل کار و پــس از 
چنــد ســال کار، در ســال ۱3۹3 مقطــع کارشناســی ارشــد 
را در کشــور کمبودیــا در رشــتۀ صلــح و مطالعــاِت گــذار 
از جنــگ خوانــدم و بــه همین گونــه تــا امــروز، مصــروف 

ــات هســتم.  ــح و ادبی ــرای صل ــالش ب کار و ت
*   چه زمانی آغاز به نوشتن و سرودن کردید؟

در ســال هایی کــه طالبــان سرنوشــِت کشــور را ســیاه 
می کردنــد، دغدغه هــای خوانــدن و نوشــتن در مــن بیـــدار 
ــر و  ــم زنده ت ــز برای ــرودن نی ــِق س ــج، عش ــد و به تدری ش

خواســتنی تر شــد. 
*   تــا حــال چنــد مجموعــه از کارهای تــان بــه نشــر 

ــیده است؟ رس
تــا حــال، یــک مجموعــه از شــعرهای ابتدایــی ام یــا بهتــر 
ــد، از نشــانی  ــان بودن ــاِل آن زم ــه م ــم، شــعرهایی ک بگوی
بســتر ادبــیـ  فرهنگــِی دریاچــه بــه  نــامِ "ســرانجام بــاران" 
ــا شــعر  ــه آن ه ــت نمی شــود ب ــه در حقیق چــاپ شــده ک

گفــت.
*   چه کارهای تازه یی روی دست دارید؟

در مــورد کارهــای تــازه بایــد بگویــم، گاهــی پیــش می آید 
کــه انســان در مــواردی ســکوت می کنــد و ایــن ســکوت 
ناشــی از ناسپاســی و ناهم خوانــی محیــط و آدم هــای 
ــا  ــی و ی ــد کاری بکن ــه نمی گذارن ــت ک ــوِن آدم اس پیرام
ــا  ــد. ام ــانه وا می دارن ــردِن خاموش ــه فکــر ک ــم آدم را ب ه
ــه  ــه زودی ب ــت دارم را ب ــراً روی دس ــه اخی ــی ک کارهای

ــم ســپرد. دســِت دوســتان خواه
*   چندی است از شما کمتر می خوانیم، چرا؟

فکر کنم این پرسش را در باال پاسخ دادم.
ــرق در  ــاِن شمال ش ــته، جوان ــال گذش ــد س *   در چن
بخــش داســتان و شــعر کارهــای خوبــی انجــام داده اند 
ــاِل  ــای فع ــی از چهره ه ــواِن یک ــه عن ــم ب ــما ه و ش
ایــن حــوزه کارهــای درخــوری انجــام داده ایــد. ایــن 
شــگوفایی چگونــه به ســر رســیده و حال وهــواِی 
کارهــای ادبــی ـ فرهنگــِی ایــن روزهــای شمال شــرق 

چگونــه اســت؟
شــگوفایی  شــاهد  مــا  گذشــته،  ســال های  در  بلــی 
جنبش هایــی در ُکل افغانســتان به ویــژه در شمال شــرق 
ــت.  ــاده گی گذش ــار آن به س ــود از کن ــه نمی ش ــم ک بودی
ــِی  ــای ادب ــتان و گونه ه ــعر، داس ــوزۀ ش ــی در ح کارهای
ــان  ــی از آن در ذهــن مخاطب ــای فراوان ــه نمونه ه دیگــر ک
ــن  ــر ای ــا ب ــاور م ــد. اگــر ب وجــود دارد، صــورت گرفته ان
ــر  ــیده فک ــر رس ــاال به س ــگوفایی ح ــن ش ــه ای ــد ک باش
ــود؛ چــون هنــوز  کنــم، یــک قضــاوت خــوب نخواهــد ب
ــی را  ــدگارِ ادب ــای مان ــترین کاره ــت بیش ــوز اس ــه هن ک
مــا از حــوزۀ شمال شــرق ســراغ داریــم، بیشــتر در زمینــۀ 
شــعر و کمتــر در زمینــۀ داســتان. حــال و هــواِی کارهــای 
ــوب  ــوز خ ــرق هن ــوزۀ شمال ش ــی در ح ــی ـ ادب فرهنگ
ــن  ــه در ای ــوز هســتند فراوان نویســنده گانی ک اســت و هن

ــد. ــم می زنن ــدم و قل ــوص ق خص
ــای  ــا حوزه ه ــرق ب ــاعراِن شمال ش ــاوت کارِ ش *   تف
دیگــرِ ادبــِی افغانســتان نظیــر کابــل، بلــخ و هــرات را 

ــد؟ ــه می بینی در چ
بــه نظــر مــن، وقتــی مــا از دیــدگاه یــک منتقــد بــه شــعرها 
ــم،  ــگاه می کنی ــف ن ــای مختل ــِی حوزه ه ــای ادب و گونه ه
محتــوا و چگونه گــی  در خصــوص  مــا  دیدگاه هــای 
ــود کــه  ــار متفــاوت خواهــد ب ــرمِ آث ــب و ف پرداخــت قال
ــوص  ــاد به خص ــک نه ــا ی ــوزه و ی ــک ح در روزگاری ی
یــک ســمت بــه آن می پــردازد، امــا وقتــی مــا بــه عنــوان 
ــگاه  ــوزه ن ــک ح ــِی ی ــای ادب ــه کاره ــب ب ــک مخاط ی
ــم  ــردِی خــود می خواهی ــه ســلیقۀ ف ــم ب ــا ه ــم و ی می کنی
ــه نحــوۀ  ــدون شــک ایــن برمی گــردد ب قضــاوت کنیــم، ب
ــول  ــه ق ــود ب ــِن خ ــا در ذه ــه م ــه ک ــا و آن چ ــد م دی

معــروف طــرف دارش هســتیم. تفــاوت کارهــای شــاعران 
ــزان  ــه می ــردد ب ــر می گ ــا ب ــر حوزه ه ــا دیگ ــرق ب شمال ش
تولیــد اندیشــۀ ســرودگران و آفریــدگاراِن آثــار کــه چگونه 
ــتر  ــد و بیش ــا می کنن ــود را ره ــروزی خ ــای ام در طیف ه

ــند. ــودن می اندیش ــر ب ــوای معاص ــه محت ب
ــای  ــی کاره ــاوت واقع ــه تف ــی ب ــر، وقت ــوی دیگ از س
ــه  ــم ک ــم، درمی یابی ــت کنی ــرده دق ــای نام ب ــِی حوزه ه ادب
ــد  ــل چن ــرات و کاب ــخ، ه ــون بل ــری چ ــای دیگ حوزه ه
قــدم از حــوزۀ شمال شــرق کارشــان را جلوتــر آغــاز 
می توانــد  این دســت  از  ناشــی  پُخته گــی  و  کرده انــد 
بیالنــس ایــن تفاوت هــا را متفــاوت جلــوه دهــد. اگــر در 
خصــوص شــعر شمال شــرق دیدگاهــی داشــته باشــم ایــن 
ــوا و اندیشــه  ــر محت ــه شــعر شمال شــرق از منظ اســت ک
ــِل  ــه دلی ــت ب ــر حوزه هاس ــیرین تر از دیگ ــر و ش چرب ت
این کــه در حــوزۀ شمال شــرق اگــر از بســتر ادبــی ـ 
فرهنگــی دریاچــه نــام ببریــم و مثالــی بزنیــم، ایــن بســتر 
ــۀ خــوِب کاری در قســمت شــعر،  ــا فراهــم کــردن زمین ب
ــان  ــه حســاِب هم ــن را ب ــاًل درخشــیده و می شــود ای کام
ــال  ــتاِن دریاچــه در قب ــداوم دوس ــِت م ریاضــت و ممارس

شــعر دانســت.
ــرق  ــی در شمال ش ــای فرهنگ ــمار نهاده ــه ش *   چ
فعــال انــد و در کــدام بخش هــای فرهنگــی کار 

؟ می کننــد
نهادهایــی کــه در زمینــۀ شــعر فعالیــت دارنــد؛ بســتر ادبــی 
ــۀ  ــاد »دریچ ــار و نه ــتان تخ ــه« در اس ــی »دریاچ ـ فرهنگ
ــز  ــری نی ــای دیگ ــد. نهاده ــان ان ــتان بدخش ــاز« در اس ب
ــه  ــالن ک ــتان بغ ــتانه« در اس ــه »آس ــد از جمل ــود دارن وج
ــترین  ــم. بیش ــراغ داری ــز س ــان نی ــی از ایش ــای خوب کاره
ــت  ــتان اس ــعر و داس ــۀ ش ــا در زمین ــن نهاده ــِت ای فعالی
ــتانی  ــعری و داس ــار ش ــِر آث ــاپ و نش ــاهد چ ــا ش ــه م ک
از دوســتاِن شــاعر و نویســندۀمان در ایــن حــوزه هســتیم.

در شــعر  را  افغانســتان  کار شــاعران جــواِن     *
می بینیــد؟ چگونــه  پســاطالبانی 

بــه بــاور مــن، شــعر پســاطالبانی و یــا شــعر پســامقاومت 
پســیِن  در دهه هــای  خلق شــده  آثــارِ  بهتریــن  ردۀ  در 
ــی در  ــاخص و بلندباالی ــای ش ــت. چهره ه ــتان اس افغانس
ایــن زمــان ظهــور کردنــد کــه ادبیــاِت افغانســتان واقعــًا بــه 
آنــان می بالــد. آثــار خلق شــده در حــوزۀ شــعر و همچنــان 
ــد  ــاطالبان بوده ان ــگفتی های دورۀ پس ــی از ش ــتان، یک داس
ــتان و  ــی، داس ــۀ ادب ــاب و مقال ــا کت ــه صده ــروز ب ــه ام ک

دیگــر گونه هــای ادبــی رســیده اند کــه در حقیقــت، 
ــن دوره اســت. ــوی ای ســرمایۀ معن

*   بــرای بهتــر شــدِن حال وهــواِی کارهــای فرهنگــی 
در افغانســتان چــه پیشــنهادهایی دارید.

ــت  ــارِی دول ــی، مســتلزم دســت گیری و همی کارهــای ادب
و نهادهایی ســت کــه بــرای توســعه و بهتــر شــدِن ادبیــات 
ــا  ــر، راهکاره ــوی دیگ ــد. از س ــان آمده ان ــگ به می و فرهن
ــنهاد  ــات پیش ــۀ ادبی ــراوالِن صحن ــِب پیش ق ــد از جان بای
ــای  ــارب و اندوخته ه ــدی از تج ــل های بع ــا نس ــردد ت گ
ــاز  ــت، ب ــد و در حقیق ــی ببرن ــتفادۀ اعظم ــان اس ادِب ایش
ــاوه گان اســت کــه  ــه  ســوی نوب نگه داشــتِن ایــن پنجــره ب

ــد. ــدم بزنن ــن ره ق ــد در ای می خواهن
1. بــه عنــوان ُحســن ختــام خواهــش داریــم کــه چنــد 
ســرودۀ تان را بــا خواننــده گاِن روزنامــۀ مانــدگار 

شــریک بســازید.
۱

شاید برای بار آخر بود خندیدم
در کوچه ها نعش زمستان بود و تنهایی

با قار قارِ یک کالغ پیر رقصیدم
با قامِت تا خوردۀ یک مرد رویایی

شاید تو خود می خواستی یارب که این آدم
از بدو خلقت در کف یک اهرمن باشد

آیینۀ عمر من و هفتاد پشِت من
افتاده در پای پُر از تردید زن باشد

پیوند خوردی با من و با روز و شب هایم
شاعر شدم بی هیچ تردیدی برای تو

تا با وجود این همه پوچی غزل سازم
از انتهای... انتهای... انتهای تو

تا آشنا با خلق وخوی کافرت باشم
در شعرهایم گیسوانت را رها کردی

یک شب در اوج تیره گی دندان گرگی را
با بره های دامِن خود آشنا کردی

این جا هوای زنده گی در حد تخار است
ُگم می شوی در کوچه ها از فرط خاموشی

با پاره هایی از تنت در هر کجای خاک
افتاده چون ابیات در دست فراموشی

تا حد امکان از لبانت دور افتادم 
آلوده ام با عشوۀ کبک دری کردی
پاکی شبیه آسمان ها، مثل دریاها

خیر است اگر یک شب برایم دلبری کردی
۲

سری به کوچۀ بن بست می زدی می شد
به شانه های کسی دست می زدی می شد

درون میکده می آمدی شب تنها
شراب با من سرمست می زدی می شد

به دست های تو زندان شدم نفهمیدی
به خنده های تو گریان شدم نفهمیدی

به دست هام که پیوسته از تو لرزان، نه 
به بوسه های تو در سایۀ درختان، نه

3
ترا کجا به کدام آسمان مرور کنم

و خاطرات تنت را چه گفته گور کنم 

شبیه ماه تمام که پشت پنجره مرد
صدای خستۀ شاعر درون حنجره مرد

مرا به کفر کشیدی که عاشقت باشم
چقدر زجر کشیدم که الیقت باشم

مدام بی تو به اندازۀ دلم تنگم
مجاز نیست بدون صدایت آهنگم

تو در ادامۀ ره می رسی و من، اما
کنار گور خودم ایستاده ام تنها

به خواب می روم و فیلم نامه تکرار است
خدای سرخوِش من پشت کوه بیدار است

۴
در کنار همین جهان بزرگ

جسد شعرهام جا مانده
که پُر است از تگرگ و از توفان
که پُر است از حروف ناخوانده

در کنار همین جهان بزرگ
یک مسافر به زیر باران بود

گریه اش روی شانه های کسی
مثل اندوه مثل هذیان بود

در کنار همین جهان بزرگ
مثل یک بادبان به بند شدم
روی این آب های بی پایان
روزگاری فقط بلند شدم

در کنار همین جهان بزرگ
زیر یک تکه آسمان ماندم
بُغض هایم پُر اند از فریاد
پشت آوازها نهان ماندم

در کنار همین جهان بزرگ
قهوه یا چای تلخ نوشیدم
شوکران اسارت خود را
قونیه تا به بلخ نوشیدم

در کنار همین جهان بزرگ
دست هایت تهی ست از هیجان

مرگ خود را سراغ می گیری
از قفس از درون این زندان

در کنار همین جهان بزرگ
مثل کودک دچار فردا ای
نیستی در پی پیامد خود
ماجرا ای پُر از تماشا ای

در کنار همین جهان بزرگ
دست های ترا رها کردم

بعد در خانه، در خیابان ها
در هوایت خدا خدا کردم

در کنار همین جهان بزرگ
آمدن، رفتن، اتفاقی بود
درد دوری گیسوان شما

سال ها با من هم اتاقی بود.
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در کوچه ها نعش زمستان 
بود و تنهایی...

آقای زیوری ویژهپُرس و شنیدی با 
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ابوبکر صدیق
اولویــت   در  خبرنــگاران  مصونیــت  و  امنیــت 
ــتانی کل کشــور  ــارنوالی/ دادس ــوی س ــای ل برنامه ه

قــرار دارد.
ســارنوال  ُکل/لــوی  دادســتان  حمیــدی،  فریــد 
ــک نشســت مشــترک،  کشــور روز چهارشــنبه در ی
ــا رســانه ها  تحــت عنــوان همــکاری دادســتانی ُکل ب
صحبــت می کــرد گفــت: کمیتــۀ مشــترک بــا کمیتــه  
ــگاران  ــای خبرن ــری پرونده ه ــرای پیگی ــانه ها ب رس
تشــکیل شــده و عنقریــب شــاهد نتیجۀ کارکردشــان 

ــود.  خواهیــم ب
خشــونت و زورگویــی در برابــر خبرنــگاران بــا 
ــال  ــت و س ــه اس ــش یافت ــر روز افزای ــت ه گذش
ــر  ــتان ب ــگاران در افغانس ــر ن ــالدی خب ــته می گذش
بنیــاد آمارهــای نهادهــا، بیشــترین تلفــات را داشــته 
انــد. در پانــزده ســال گذشــته چنیــدن خبرنــگار بــه 
اشــکال مختلــف  در مرکــز و والیت هــای کشــور بــه 
قتــل رســیده اســت؛ امــا پرونده هــای آنــان بررســی 
نشــده اند. همچنــان ممانعت هــای زیــادی پیــش 
روی کار خبرنــگاران در ســال های اخیــر بــه وجــود 
آمــده اســت و خبرنــگاران بــا مشــکالت کالنــی در 

ــد. امــر اطــالع رســانی مواجــه ان
امــا دادســتان کل کشــور بــا اعــالم حمایــت از 
ــن اداره  ــه ای ــرد ک ــان ک ــگاران، بی ــانه ها و خبرن رس
ــانه ها و  ــتان، از رس ــی افغانس ــاد عدل ــوان نه ــه عن ب

ــد. ــع می نمای ــت قاط ــگاران حمای خبرن
مصونیــت  و  امنیــت  افــزود:  حمیــدی  آقــای 
خبرنــگاران و اهــل رســانه ها از اولویــت ایــن نهــاد 
می باشــد؛ چنانچــه تأمیــن عدالــت و مصونیــت 
مــردم افغانســتان در اولویــت  برنامه هــای ایــن نهــاد 

ــرار دارد. ق

دادســتان ُکل/لوی ســارنوالی افغانســتان بــا بیــان 
ایــن ک ایــن اداره مُکلــف بــه رعایــت اصــل حمایت 
ــوان  ــه عن ــانه ها ب ــت: رس ــان اســت، گف از آزادی بی
رکــن چهــارم و بــازوی قــوی بــرای دولــت و 

ــد. ــور می باش ــی کش ــی وقضای ــای عدل نهاده
او گفــت: در برخــی مــوارد حتــا نهادهــای کشــفی، 
ــا  ــه برخــی از قضای عدلــی و قضایــی نتوانســته اند ب
ــه  ــد ک ــانه ها بوده ان ــن رس ــا همی ــد؛ ام ــت یابن دس
قضایایــی مهــم و جــدی را افشــا کــرده در پیگیــری 
ــی  ــی و قضای ــای عدل ــان نهاده ــای متهم پرونده ه

ــد. ــکاری کرده ان ــور را هم کش
آقــای حمیــدی بــا تمجیــد از کار خبرنــگاران 
در  در دشــوارترین شــرایط خبرنــگاران  گفــت: 
ــان  ــد و از جری ــگ حضــور می یابن ــدم جن خــط مق
اطــالع  مــردم  بــرای  لحظــات  خطرناک تریــن 

می کننــد. رســانی 
آقــای حمیــدی آزادی بیــان را یکــی از دســتاوردهای 
۱۶ ســالۀ حکومــت پســین قلــم داد کــرده و گفــت: 
تأمیــن  و  اطــالع رســانی  در عرصــه  رســانه ها 
امنیــت و عدالــت در کشــور تــالش جــدی خــود را 

می دهنــد. به خــرچ 
آقــای حمیــدی در مــورد نگرانی هایــی کــه در 
مــورد پیگیــری پرونده هــای خبرنــگاران وجــود 
دارد گفــت: یــک کمیتــه مشــترک بــا کمیتــه رســانه  
در مــورد پیگیــری پرونده هــای خبرنــگاران کار 
می کنــد کــه عنقریــب شــاهد نتیجــه کار ایــن کمیتــه  

ــود. ــم ب خواهی
ــانه ها  ــا رس ــکاری ب ــوع هم ــدی از هرن ــای حمی آق
اطمنــان داده بیــان کــرد که اطالع دهــی در چارچوب 
قانــون بــرای رســانه ها از اولویــت نهادهــای دولتــی 

ــود. ــوب می ش ــتانی ُکل محس ــوص دادس به خص

او گفــت: دسترســی بــه اطالعــات حــق مــردم اســت 
ــه وقــت  و اداره دادســتانی ُکل تمــام معلومــات را ب
ــرار  ــردم ق ــانه ها و م ــترس رس ــان آن در دس و زم

خواهــد داد.
به خانواده ها ضرر نرسانید

انســتیتوت  رییــس  عالمــه  دکتــر  هم چنــان، 
آموزش هــای مســلکی دادســتانی ُکل در این نشســت 
ــان  گفــت: رســانه ها در امــر اطــالع رســانی از جری
خشــونت ها خانواده گــی و متهمــان، تــالش نماینــد 

ــود. ــا نش ــه خانواده ه ــرری متوج ــا ض ت
ــی و  ــای ناموس ــتر قتل ه ــزود: بیش ــه اف ــر عالم دکت
ــرد از  ــورت می گی ــور ص ــه در کش ــی ک تجاوزهای
ــا  ــه حت ــود ک ــا می ش ــوری افش ــانه ها ط ــرف رس ط
خانــواده قربانــی متضــرر می شــود کــه خــالف 

ــت. ــگاری اس ــرف خبرن ع
رییــس انســتیتوت آموزش هــای مســلکی دادســتانی 
ــرد  ــر ف ــق ه ــان ح ــه آزادی بی ــان این ک ــا بی ُکل ب
ــت و  ــان دول ــت از آزادی بی ــرای حمای ــت و ب اس
ــا  ــت: در بس ــتند، گف ــد هس ــتان پابن ــردم افغانس م
مــوارد برخــی از اطالعــات هســتند که دادســتانی ُکل 

ــازد. ــریک س ــانه ها ش ــا رس ــد آن را ب نمی توان
ســخنگوی  رســولی  جمشــید  هــم،  ســویی  از 
ــکاری  ــه  از هم ــن برنام ــر ای ــتانی ُکل در اخی دادس
همــه جانبــه بــا خبرنــگاران و رســانه ها اطمنــان داده 
ــرای تســهیالت بهتــر ارایــه اطالعــات  افــزود کــه ب
ــات را  ــه اطالع ــک ارای ــردم بان ــانه ها و م ــرای رس ب

ــرد. ــد ک ــاد خواهن ــتانی ُکل ایج در دادس
فساد ریشه کن می شود

ــا  آقــای حمیــدی در ادامــه ســخنان خــود مبــارزه ب
ــان  ــن اداره بی ــم ای ــای مه ــاد اداری را از کاره فس
کــرد، او گفــت: در نتیجــه تالش هایــی کــه صــورت 
ــورهای  ــوم کش ــتان از ردۀ س ــت، افغانس ــه اس گرفت
ــه ردۀ هشــتم ایــن کشــورها صعــود کــرده  فاســد ب
ــر  ــت در براب ــارزه جــدی دول ــدۀ مب ــه نشــان  دهن ک

ایــن پدیــده اســت.
او گفــت: مــا در امــر مبــارزه بــا فســاد اداری تعهــد 
ــه  ــت وحــدت ملــی مصمــم ب ــم و دول جــدی داری
ریشــه کن کــردن فســاد اداری و تأمیــن عدالــت 

ــد. ــهروندان می باش ــرای ش ب
بــه گفتــۀ او، در دوســال گذشــته  تعهداتــی کــه بــرای 
مــردم صــورت گرفتــه اســت، بــرای عملــی کــردن 
آن تالش هــای خــود را بــه شــُکل جــدی بــه خــرچ 

می دهیــم.
ــی  ــت وقت ــه عدال ــرد ک ــح ک ــدی تصری ــای حمی آق
مــردم  آزادی  و  حقــوق  کــه  می شــود  تأمیــن 

افغانســتان حفــظ شــود.
ــر  ــتان در ام ــانه ها افغانس ــه رس ــت ک ــان داش او بی
اطــالع رســانی تــا هنــوز دســتاوردی قابــل مالحظــۀ 
ــرای  ــد کــه حقیقــت را ب داشــته اند و تــالش کرده ان

ــد. مــردم افغانســتان اطــالع رســانی کنن

ــت  ــرده اس ــالم ک ــتان اع ــد در افغانس ــفارت هن س
کــه شــرایط اخــذ ویــزا بــرای شــهروندان افغــان را 

ــت. ــرده اس ــاده تر ک س
ــبوک  ــمی فیس ــه رس ــه در صفح ــی ک در خبرنامه ی
ــت،  ــده اس ــر ش ــتان منتش ــد در افغانس ــفارت هن س
توضیحــات بیشــتری در ایــن بــاره داده شــده اســت.
بــه اســاس ایــن خبرنامــه، زمــان ویــزای ســیاحت به 
یــک ســال تغییــر کــرده اســت و شــخص می توانــد 
ــل  ــد. قب ــور بمان ــد ۹۰ روز در آن کش ــر بازدی در ه
از ایــن مــدت اقامــت در هــر بازدیــد 3۰ روز بــود.

ولــی فاصلــه زمانــی ۶۰ روز میــان دو بازدیــد 
همچنــان پــا برجاســت.

در خبرنامــه همچنیــن آمــده اســت کــه دولــت 
ــط  ــر چــه بیشــتر رواب ــم ه ــه منظــور تحکی ــد ب هن
ــرای  ــد را ب ــزای هن ــتان، وی ــد و افغانس تجــاری هن
ســرمایه گزارهای افغــان هــم ســاده تر کــرده اســت.
ــه حجــم  تاجرهــا و ســرمایه گزارهای افغــان نظــر ب

دادن  نشــان  بــا  می تواننــد  سرمایه گزاری شــان، 
ــد.  ــزا بگیرن ــال وی ــا ۵ س ــک ت ــوط، از ی ــناد مرب اس
زمــان اقامــت در هــر دیــدار ۱۸۰ روز تعییــن شــده 

اســت.
در ســال ۲۰۱۵ افغانســتان و هنــد توافــق کردنــد کــه 
ــرمایه گذاری  ــویق س ــارت و تش ــعه تج ــرای توس ب

اتــاق مشــترک تجــارت ایجــاد کننــد.
ــاالنه  ــد س ــتان و هن ــان افغانس ــارت می ــم تج حج

حــدود ۶۰۰ میلیــون دالر اســت.
ــی از  ــته یک ــال گذش ــارده س ــد در چه ــت هن دول
ــت. ــوده اس ــتان ب ــی افغانس ــای اصل ــک  کننده ه کم

www.mandegardaily.com

ــری  ــه راه دیگ ــد ک ــی می گوی ــت اجرای ــخنگوی ریاس س
ــدارد.  ــات در کشــور وجــود ن جــز برگــزاری انتخاب

مجیب الرحمــن رحیمــی، روز پنجشــنبه )۱۴ دلــو( در 
کنفرانــس خبــری هفتــه وار خویــش در کابــل گفــت کــه 
پیش شــرط برگــزاری انتخابــات، اصالحــات در نهادهــای 
جدیــد  رأ ی دهــی  کارت هــای   توزیــع  و  انتخاباتــی 

می باشــد. 
ــوس افغانســتان و  ــته بیشــتر از نف ــه در گذش ــزود ک او اف
ــده اســت.  ــع ش ــی کارت توزی ــرایط رأی ده ــن ش واجدی
بنابرایــن، بــدون اصالحــات در نظــام انتخاباتــی و توزیــع 
کارت هــای رأی دهــی جدیــد، مــا هماننــد گذشــته شــاهد 
ــی و شــورای ولســوالی ها  ــات شــفاف پارلمان یــک انتخاب

نخواهیــم بــود. 
ســخنگوی ریاســت اجرایــی تأکیــد کــرد کــه پیش شــرط 
برگــزاری انتخابــات اصالحــات اســت و شــفافیت و 
کیفیــت پروســه نبایــد فــدای تعجیــل در برگــزاری 

ــردد.  ــات گ انتخاب
ــی  ــس اجرای ــدار ریی ــه دی ــاره ب ــا اش ــی، ب ــای رحیم آق
ــت  ــا در افغانســتان گف ــۀ اروپ ــده اتحادی ــا نماین کشــور ب
ــوند. او  ــت داده ش ــد معافی ــی نبای ــن انتخابات ــه متقلبی ک
تصریــح کــرد کــه ریاســت اجرایــی کشــور مخالــف هــر 
ــد.  ــی می باش ــب کاران انتخابات ــه تقل ــی ب ــوع امتیاز ده ن
ســخنگوی آقــای عبــداهلل اضافــه کــرد کــه آنــان در 
ــی  ــمت های اجرای ــب کاران در س ــرر تقل ــا تق ــته ب گذش
ــی  ــورهای خارج ــتان در کش ــفارت خانه های افغانس و س

کرده انــد. مخالفــت 
مجیب الرحمــن رحیمــی در پیونــد بــه ســروصداها دربــارۀ 
تغییــر نظــام و ســاختار قــدرت در افغانســتان گفــت کــه 
ــت دارد و  ــه صراح ــن زمین ــور در ای ــی کش ــون اساس قان
ــی کار  ــام سیاس ــر نظ ــتای تغیی ــواد آن، در راس ــق م مطاب

خواهنــد کــرد. 
ــا  ــی گروه ه ــات برخ ــه اتهام ــاره ب ــا اش ــان ب او همچن
و  جریان هــا  متهم ســاختن  گفــت:  شــخصیت ها  و 
ــه  ــتند، ب ــام هس ــر نظ ــتار تغیی ــخصیت هایی که خواس ش
ــتباه  ــه کشــورهای خارجــی اش ــی و وابســتگی ب قوم گرای

ــت.  اس
ــه  ــل متعــدد از جمل ــه دالی ــی ب ــزود: ریاســت اجرای او اف
ــا در  ــردم و سهیم ســاختن آنه ــه م ــات ب ــر خدم ــۀ بهت ارای
تصمیم گیــری، خواهــان تعدیــل قانــون اساســی و در 

ــد.  ــام می باش ــر نظ ــۀ آن تغیی نتیج
ــه ســؤال یکــی  ــی در پاســخ ب ســخنگوی ریاســت اجرای
ــان حــزب اســالمی  ــی زندانی ــارۀ رهای ــگاران درب از خبرن
از زندان هــای کشــور گفــت کــه مطابــق توافق نامــۀ 
ــن  ــالمی گلبدی ــزب اس ــا ح ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
حکمتیــار، شــماری از زندانیــان ایــن حــزب از زندان هــای 
کشــور آزاد می گردنــد. امــا آقــای رحیمــی خاطــر نشــان 
ســاخت کــه ایــن زندانیــان شــامل آن هایی کــه بــه جنایــت 

ــود.  ــد ب ــته اند، نخواه ــت داش ــون دس ــت و خ و کش
ــه روی  ــای کشــور ب ــر دروازۀ زندان ه ــه دیگ ــت ک او گف
جنایــت کاران و گروه هــای دهشــت افگن هماننــد دورۀ 

آقــای کــرزی بــاز نیســت. 
ــش  ــی از اظهارات ــی در بخش ــت اجرای ــخنگوی ریاس س
بــه دســت آوردهای ســفر داکتــر عبــداهلل رییــس اجرایــی 

ــد اشــاره کــرد.  ــه والیــت هلمن کشــور ب
ــق  ــه تواف ــی ب ــن ســفر روی طرح های ــه در ای ــت ک او گف
ــت  ــی والی ــت امنیت ــۀ آن وضعی ــه در نتیج ــیده اند ک رس

ــت. ــود خواهــد یاف ــد بهب هلمن
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براســاس گــزارش روز جمعــه ســازمان ملــل مشــخص شــد کــه 
ــه  ــار علی ــش میانم ــان ارت ــاه ســرکوب نظامی ــار م ــان چه در جری
ــته  ــراد کش ــن اف ــن از ای ــا ت ــاال صده ــا احتم ــلمانان روهینج مس

شــده اند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه، در ایــن گــزارش کــه از ســوی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــده ب ــر ش ــل منتش ــازمان مل ــر س ــوق بش ــر حق دفت
ــه از   ــار ک ــش میانم ــط ارت ــا توس ــلمانان روهینج ــرکوب مس س
ــه  ــازی منطق ــات پاکس ــده اســت: عملی ــد، آم ــاز ش ــر آغ ۱۰ اکتب

ــن شــده اســت. ــا ت ــاال باعــث کشــته شــدن صده احتم
در ایــن گــزارش کــه برمبنــای مصاحبــه بــا ۲۰۴ آواره روهینجایــی 
ــال  ــت: احتم ــده اس ــد، آم ــگالدش گریخته ان ــه بن ــه ب ــت ک اس
ــار رخ  ــریت در میانم ــه بش ــم علی ــه جرای ــود دارد ک ــادی وج زی

ــد. داده باش
ــوی  ــونت ها از س ــات و خش ــن اقدام ــه ای ــد ک ــان گفته ان قربانی
اعضــای ســرویس های امنیتــی میانمــار یــا شــبه نظامیانــی کــه در 

ــوع پیوســته اســت. ــه وق ــد، ب ــار ارتــش و پلیــس کار می کنن کن
دفتــر حقــوق بشــر ســازمان ملــل در یــک بیانیــه خبــری اعــالم 
ــده  کــرد: گــزارش شــده کــه یــک کــودک ۸ ماهــه گردنــش بری
ــورد  ــی م ــر امنیت ــج افس ــوی پن ــادرش از س ــه م ــده درحالیک ش

ــود. ــه ب ــرار گرفت ــی ق تجــاوز جنســی گروه
ــه  ــده س ــزارش ش ــه گ ــرد ک ــالم ک ــن اع ــل همچنی ــازمان مل س
ــدند. ــالخی ش ــو س ــا چاق ــر ب ــا کوچکت ــاله ی ــش س ــودک ش ک
زیــد بــن رعــد الحســین، رییــس دفتــر حقــوق بشــر ســازمان ملــل 
در ایــن بیانیــه اعــالم کــرد:  ایــن چــه نــوع جنایتــی اســت کــه در 

آن مــردی کودکــی شــیرخواره را از مــادرش دور می کنــد؟!
۴۷ درصــد از افــرادی کــه توســط ســازمان ملــل مــورد مصاحبــه 
ــان در  ــای خانواده ش ــی از اعض ــه یک ــد ک ــد، گفتن ــرار گرفتن ق
ایــن عملیــات کشــته شــده درحالکیــه ۴3 درصــد نیــز گفتنــد کــه 

ــد. ــرار گرفته ان ــاوز ق ــورد تج م
ــی در  ــای مذهب ــی از اقلیت ه ــا را یک ــار روهینجاه ــت میانم دول

ــد. ــی می نام ــا را بنگال ــد و آنه ــور نمی دان کش
ســرکوب ارتــش در والیــت راخیــن در غــرب میانمــار کــه محــل 
اصلــی اســکان روهینجایی هاســت در پــی یکســری حمــالت در 

ــه پســت های مــرزی رخ داد. ــر ب ۹ اکتب
بررســی دولــت یانگــون دربــاره اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن 
عملیــات نظامــی هرگونــه دســت داشــتن نیروهــای امنیتــی را در 

کمپیــن نســل کشــی علیــه روهینجایی هــا رد کــرده اســت.
ــر از  ــار دیگ ــروز ب ــل ام ــازمان مل ــوق بشــر س ــر حق ــس دفت ریی
ــی  ــوچی، دموکراس ــان س ــگ س ــت آن ــه ریاس ــار ب ــت میانم دول
خــواه میانمــاری و برنــده جایــزه صلــح نوبــل خواســت تــا بــرای 

ــم اقدامــی صــورت دهــد. ــن جرای توقــف ای
وی گفــت: دولــت میانمــار بایــد ســریعا ایــن نقض هــای گســترده 
ــه  ــد، ب ــف کن ــردم خــودش متوق ــه م ــر را علی ــوق بش ــه حق علی

جــای آنکــه بــه رد آنچــه کــه اتفــاق افتــاده، ادامــه دهــد.

ــن  ــته یی را در ای ــال ناخواس ــد، جنج ــی در هن ــاب درس ــک کت ی
کشــور بــه راه انداخته اســت. در ایــن کتــاب درســی گفتــه می شــود 
ــان  ــه ازدواج درآوردن آن ــرای ب ــت" ب ــان "زش ــای زن ــه خانواده ه ک

ــد. ــان کنن ــه آن ــم بیشــتری را صــرف جهیزی ــد رق مجبورن
در کتــاب دانــش اجتماعــی کــه توســط ایالــت َمهاراشــترا بــه چــاپ 
رسیده اســت، گفته شــده والدیــن کســانی کــه آنــان را دختــران 
ــرآوردن  ــوان از ب ــات نات ــب اوق ــد، اغل ــول ' می نام ــت و معل 'زش

ــه بیشــتر هســتند. ــرای جهیزی ــاد ب ــواده دام خواســته خان
وزیــر آمــوزش ایــن ایالــت می گویــد کــه دســتور بــه تصحیــح ایــن 

کتــاب را داده  اســت.
رســانه های هنــد، ایــن بخــش از متــن کتــاب را 'شــوک آور ' توصیف 
کرده انــد. هرچنــد یــک ســتون نویس گفــت کــه ایــن کتــاب درســی 
ــته و  ــای واپســگرایانه انگشــت گذاش ــوم و نگرش ه ــر رس ــًا ب صرف

ــان را برجســته کرده اســت. آن
ــر  ــدی، غی ــر نق ــدی و چــه غی ــد، چــه نق ــه در هن پرداخــت جهیزی
ــادی  ــری ع ــور ام ــن کش ــرف ای ــوز در ع ــا هن ــت ام ــی اس قانون

می شــود. محســوب 

ــن  ــتان دومی ــر افغانس ــگ برت ــان لی ــمایی، قهرم ــاهین آس ــال ش ــم فوتب تی
ــا تیــم  ــال آســیا را ب ــه جــام کنفدراســیون فوتب ــی مقدماتــی ب دیــدار راهیاب

ــد. ــام می ده ــروری انج ــم فب ــخ هفت ــه تاری ــتان، ب ــالت تاجکس حاص
ــت برگشــت" پنداشــته  ــۀ "رقاب ــه مثاب ــه ب ــدار نخســت ک ــم در دی ــن  تی ای

ــت. ــتان باخ ــالت تاجکس ــه حاص ــد، ۰-۱ ب می ش
علی عســکر لعلــی، سرپرســت تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان می گویــد کــه 
ــه دور بعــدی وجــود دارد، درصورتــی کــه  هنــوز هــم فرصــت راهیابــی ب
ــا  ــه ب ــا این ک ــرد، ی ــدان بب ــت را ۰-۲ در می ــمایی "رقاب ــاهین آس ــم ش تی
ــی  ــات پنالت ــه ضرب ــازی را ب ــت ب ــول سرنوش ــک گ ــانیدن ی ــر رس ــه ثم ب

بکشــاند."
آقــای لعلــی گفــت کــه تقریبــًا ۹ بازیکــن تیــم شــاهین آســمایی عضویــت 

تیــم ملــی را دارنــد و بایــد در رقابــت بعــدی نتیجــۀ خوبــی بگیرنــد.
ایــن نخســتین بار اســت کــه یــک کلــپ فوتبــال افغانســتان در همچــو یــک 
ــاد  ــا انتق ــی ب ــای لعل ــا آق ــد؛ ام ــور می آب ــه حض ــال منطق ــطحی از فوتب س
ــتان،  ــمایی در تاجکس ــاهین آس ــی ش ــه حضوریاب ــیده گی ب ــوۀ رس از نح
می گویــد: "نبایــد فرصت هــای طالیــی بــه دســت آمــده را ســاده از دســت 

ــا داد." ــاد فن ــه ب ــت ورزشــکاران را ب ــاع وق ــا و ضی داد و همــۀ تالش ه
ــین  ــان پیش ــمایی و دروازه ب ــاهین آس ــان ش ــف زی، دروازه ب ــد یوس حمی
تیم ملــی فوتبــال افغانســتان در جریــان تمرینــات تیــم در دوشــنبه از ناحیــۀ 

ــد. ــت حضــور یاب دســت مصــدوم شــد و نتوانســت در رقاب
آقــای لعلــی می گویــد. "بایــد تیم هــا بــرای حضــور بهتــر در جــام، 
ــر  ــن پُ ــک بازیک ــش از ی ــا بی ــی را ب ــی و حمله ی ــدۀ دفاع ــت های عم پس

ــد". کنن
ــه  ــل  ب ــی از کاب ــان اضاف ــک دروازه ب ــون ی ــی، اکن ــای لعل ــۀ، آق ــه گفت  ب
تاجکســتان اعــزام شــده تــا کمبــود دروازه بــان، در رقابــت بعــدی احســاس 
ــت  ــمایی در رقاب ــه تیم شاهین آس ــم گیر ک ــازی چش ــینۀ ب ــا پیش ــردد .ب نگ

ــود دارد، دوم خ
ــد  ــمایی بتوان ــود، شاهین آس ــررده می ش ــار بَ ــی: "انتظ ــای لعل ــاور آق ــه ب  ب
ــه  ــی ک ــد." درصورت ــت ده ــدار شکس ــن دی ــالت را در دومی ــم حاص تی
ــا  ــردارد ب ــتان را از راه ب ــالت تاجکس ــد حاص ــتان، بتوان ــدۀ افغانس نماین
برنــدۀ تیم هــای بالــکان ترکمنســتان و دوردوی قرغزســتان، در دور عبــوری 

ــد داد. ــابقه خواه ــا مس رقابت ه

ــارزات  ــای مب ــا رقابت ه ــش MMA ی ــکاران بخ ــری ورزش ــت نف تیم هش
ــه دوشــنبه پایتخــت تاجکســتان رســیده اند. ــط  و آزاد افغانســتان، ب مختل

ــتان  ــک افغانس ــی المپی ــۀ مل ــی کمیت ــاور  ورزش ــک، مش ــی  هوت ــد ول احم
ــه  ــت ک ــتان اســت، گف ــکاران افغانس ــری ورزش ــم شــش نف ــی تی ــه مرب ک
ورزشــکاران افغانســتان بــرای ایــن رقابت هــا آماده گــی کامــل داشــته و بــا 

ــد گشــت. ــر برخواهن دســت پُ
ایــن ورزشــکاران در وزن هــای ۶۴، ۶۸، ۸۰، ۶۰ و ۸۴ کیلوگــرام وارد میــدان 

مســابقه خواهند شــد.
آقــای هوتــک کــه خــودش نیــز در رقابت هــای مختلــف خارجــی اشــتراک 
ــرار اســت  ــه ق ــزود ک ــادی داشــته اســت، اف کــرده و دســت آوردهــای زی
امــروز وزن کشــی و فــردا رقابت هــا برگــزار  شــود و ورزشــکاران افغانســتان 
بــا حریفــان تاجکــی، ایرانــی و ازبکســتانی بــه رقابــت خواهنــد پرداخــت.

ــتراک  ــتان، در آن اش ــکاران افغانس ــه ورزش ــی ک ــای ورزش ــتر رقابت ه بیش
ــای  ــا آق ــش گذاشــته نمی شــود، ام ــه نمای ــون ب ــق تلویزی ــد، از طری می کنن
ــۀ مســتقیم  ــه گون ــک ب ــون ی ــا را تلویزی ــن رقابت ه ــه ای ــت ک ــک گف هوت

نشــر خواهــد کــرد.

گزارشتکاندهندهسازمان
مللازجنایاتضدبشریعلیه

مسلمانانروهینجا

جنجالدرهند؛زنان"زشت"
بایدجهیزیهبیشتریبدهند

افغانستانوفرصتراهیابی
بهجامکنفدراسیونفوتبالآسیا

احمد ولی هوتک:

افغانستانیهاازمسابقاتدوشنبه
دستپُربرخواهندگشت

نعمت اهلل بیژن

در جریان تحلیل اقتصادِ جهان و آسیا، به شمول منطقۀ 
پیرامون افغانستان بودم، خواستم چند موضوع مهم را با 

دوستان در این جا در میان بگذارم.
۱.تا وسِط قرن بیست ویکم، آسیا بیشتر از ۵۰ درصد بازدهی اقتصادی 
جهان را تولید خواهد کرد. در آغاز دهۀ آینده، حجم اقتصاد چین و هند 

بیشتر از هفت کشور صنعتی دنیا و یا جی ۷ خواهد شد.
۲.در آیندۀ نزدیک بیشترین طبقۀ متوسِط دنیا در آسیا زنده گی خواهند 

کرد.
3.پیش بینی می شود، همان گونه که قرن نوزده، قرن بریتانیا و قرن بیستم، 

قرن امریکا بودند، قرن بیست ویکم قرن آسیا خواهد بود.
خوب، اگر مسایل را از روزمره گی فراتر تحلیل کنیم، فرصت بزرگتری 
افغانستان وجود  راه  فرا  بود،  قبل خواهد  دهه  نیم  و  یک  از  بهتر  که 
یکی  افغانستان  اقتصادی  همکاری های  برنامه های  داشت.  خواهد 
سایر  میان  در  را  افغانستان  که  است  سرمایه گذاری هایی  بزرگترین  از 

کشورهای همانند آن پیشگام خواهد ساخت.
اولویت های  تا  است  این  دارد،  قرار  ما  مقابل  در  که  کاری  بزرگترین 
خود را واقع بینانه تشخیص داده و منابع خود را برای عملی ساختِن آن 
منسجم سازیم. برای این کار توافق و اجماع میان گرداننده گان کلیدی 

در حکومت و بیرون از حکومت مهم است.
ما نیاز داریم تا پس از سال های سال، قناعت کنیم که جو سیاسی حاکم 
در کشور، همه یی ما را بیچاره و فقیر نگه داشته و وطن را به کشتارگاه 
شطرنج  تخته یی  روی  بزرگی  بازی  چند  ممکن  است.  ساخته  مبدل 
کشور بازی شود؛ اما بر ما است تا بازیی را انتخاب کنیم که در ختم 

روز عزت و رفاه را به مردم و وطن به ارمغان آرد.

امراهلل صالح

نکته های باریک: اگر متوجه شدید که رسانه های خارجی 
در  تروریستان  دیگر  و  طالبان  عاید  منابع  که  نوشته اند 
باور  است،  جزیه گیری  و  معادن  تنها  افغانستان،  داخل 
مهارسازی  در  را  خود  کشورهای  ناکامی  می کنند  تالش  آن ها  نکنید. 
و  ساختند  کالن  را  قومی  اختالف  اگر  کنند.  پنهان  پاکستان  شرارِت 
بزرگ نمایی کردند، بدانید نا کامی خود در ظرفیت سازی نهاد را کتمان 
با سپیدار است،  ارگ  اساسی در اختالف  اگر گفتند، مشکل  می کنند. 
تعهدات خویش  از  بهانه ها  این  با  که می خواهند  باشید  متوجه  بازهم 

دوری کنند.
ملت افغانستان در جنگ ضد ترور قربانی بزرگ داده است. این جنگ 
در عین زمان که به دفاع از ارزش های ملی بوده است، به همان اندازه 
در راستای ارزش های جهانی و منافع و اهداف امنیتی جهان نیز بوده 
ریشۀ  به  پرداختن  عوض  به  مبصرین  و  نویسنده گان  نگذارید  است. 
اصلی بحران در منطقه که ما قربانی آن استیم، خود ما را عامل ناکامی ها 
من  و  است  گردیده  آغاز  نحوی  به  روند  این  کنیم.  باور  ما  و  بدانند 
می بینم که اذهان را از واقعیت تلخ که یا نمی توانند یا نمی خواهند آن را 
حل کنند دور می سازند. افغانستان صدها مشکل داخلی دارد، ولی علت 

بی ثباتی و جنگ فعلی اختالفات و گسسته گی های درونی ما نیست.

ملک ستیز

ملتی که به هنرش قدر نمی گذارد، بی معنا می شود و 
می میرد!

یکی از بازارهای پُر درآمد برای افغانستانی ها در غرب 
با دریافت پول های وافر  را گروه های موسیقی می سازند. این گروه ها 
هیاهو  و  آوازه  افغانستانی ها  خانواده های  خوشی  محافل  در  سیاه  و 
سابقه  با  هنرمندان  اصیل  موسیقی  زیبای  پارچه های  آن ها  می سازند. 
اما  می آورند.  در  پول  راه  این  از  و  می کنند  بازخوانی  را  امروزی  و 
هنرمندانی که با خون جگر این آهنگ ها را ساخته اند، به سان بیلتون، 
اسماعیل چاریکاری، رحیم غم زده و ده های دیگر، از فقر و غربت راهی 

به جز مرگ ندارند.
امانی و ماشینی  آنانی که در آخرین تالش ها برای زنده ماندن، به سان 
در بیمارستان ها افتاده اند و منتظر حمایت مردم هستند. نمی دانم چرا در 
میان آوازخوانان نهاد یا صندوق حمایتی برای هنرمندان فقیر و بدبخت 
ما که در هر محفل شادمانی  »هنرمندان«  این  نمی گیرد. چرا  ما شکل 
به گوش  کیبورد و دهل  با یک  و  در می آورند  دالر  از دوهزار  بیش تر 
همه چون توپ می کوبند، میکانیزمی را شکل نمی دهند که به استادان 

واقعی شان  حداقلی حمایت وجدانی و حرفه یی نشان دهند.
این همه اتحادیه، کمیته، مرکز فرهنگی، نهاد هم آهنگی، شورا، تلوزیون 
جهانی و... که از نام افغانستانی ها در کشورهای غربی فعالیت دارند، 
چرا نمی توانند صندوقی برای حمایت از هنرمندان فقیر و بیمار کشور 

شکل دهند.
بهتر است از ترک ها بیاموزیم. آن ها برای حمایت هنرمند محلی خوان 
یورو  هزار  هشتاد  یک صد  امستردام  شهر  در  تنها  کریم،  متین  به نام 
را  سرطانی اش  تومور  پادشاه  داوود  بیمارستان  تا  کردند  جمع آوری 
مداوا کند. من از هنرمندان بنام کشور، چون دکتر فطرت، فرهاد دریا، 
وحید قاسمی، دکتر سمیع حامد، احمد ولی، استاد خیال، استاد مهوش، 
امیر جان صبوری، استاد مددی، داوود سرخوش، دکتر اسد بدیع، شفیق 
مرید و فعالین مدنی خواهش مندم تا در زمینه کاری انجام دهند. ملتی 

که هنرش را قدر نمی گذارد، بی معنا می شود و می میرد.

فیـسبـوک نـــامــه
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خالد څرګند

ــد  ــمرش ډونال ــوي ولس ــاکل ش ــوي ټ ــکا ن د امری

ټرمــپ د ولســمرش پــه توګــه لــه ټــاکل کیــدو 

ــو  ــته ی ــه( وروس ــه ۲۷م ــورۍ پ ــې )د جن اوه ورځ

اجرایــوي فرمــان الســلیک کــړ چــې پــه تــرڅ کــې د 

اوو اســامي هیــوادو پــه وګــړو د امریــکا خــاورې 

تــه د ننوتــو بندیــز ولګیــد او هغــوی یــې امریــکا تــه 

ــع کــړل. ــه ورتــګ څخــه من ل

ُتنــد  مرشانــو  نــړۍ  د  تــه  ګام  دغــه  ټرمــپ  د 

ــو  ــختو ټک ــه س ــې پ ــه ی ــوده او هغ ــه وښ غربګونون

وغانــده او هغــه یــې لــه تبعیضــه ډک عمــل وګاڼــه. 

حتــی تــر دې کچــې چــې د امریــکا دننــه خلکــو د 

دې کړنــې پــه غربګــون کــې مظاهــرې او الریونونــه 

پــه الر واچــول  چــې ځینــو یــې ال د مســلامن پــه 

ــه راجســر کــړل.  توګــه ځانون

ــړۍ  ــامي ن ــې د اس ــې ول ــتنه دا ده چ ــو پوښ خ

مرشانــو د ولســمرش ټرمــپ د دغــه ګام پــه وړانــدې 

بااملثــل  ګام اچــت نــه کــړ او ولــې پــه لویــه کچــه 

و نــه غانــده؟ 

پــه نــړۍ کــې  ۵۷ اســامي هیــواده  دي او د 

ــو  ــارډه اوړي، خ ــر ۱،۷میلی ــمیر ت ــلامنانو ش مس

ــي  ــديل نی ــه نالی ــوس ملک ــه ۵۷ پنځ ــپ دغ ټرم

او دغــه ۱،۷ میلیــارډه خلکــو پــه کیســه کــې هیــڅ 

ــوادو  ــورو هی ــه کار د ن ــپ دغ ــې ټرم ــه دی. ول ن

ــو  ــرب او رشق مرشان ــړ؟ د غ ــه ک ــدې و ن ــه وړان پ

دغــه کړنــه و غندلــه خــو د اســامي نــړۍ مــرشان 

او د اســامي کنفرانــس ســازمان خــو ال پــه ژمنــي 

خــوب ویــده دی. دلتــه څــو ســر عاملــه دي چــې 

ــول: ــث ش ــا باع د دې ُچپتی

ــه  ــه ټول ــي پ ــړۍ چارواک ــامي ن د اس  )1

ــه بحــران رسه مــخ دي؛ هغــه  کــې د مرشوعیــت ل

پــه دې معنــا چــې دوی د ولــس پــه خوښــه ځــواک 

تــه نــه دي رســیديل، بلکــې د غــرب پــه ســیايس-

نظامــي ماتــړ یــې واګــي تــر الســه کــړي نــو ځکــه 

ــې  ــپ پات ــی او ُچ ــه يش کول ــت ن ــه جرئ ــو دغ خ

ــول. ش

ــو رسه د  ــو مرشان ــه دغ ــې ل ــربه دا ده چ ــه خ 2( بل

ولــس ماتــړ نــه شــته او دوی لــه دې ویــره لــري، 

ــې رايش،  ــر ک ــه ټک ــکا رسه پ ــه امری ــرې ل ــه چی ک

نــو امریــکا پــه ډیــره آســانۍ رسه کولــی يش چــې 

دوی لــه واکــه لــرې او کــوم بــل څــوک یــې ځــای 

ناســتی کــړي، لکــه چــې پــه لیبیــا، مــر او ټونــس 

کــې تجربــه شــول.

ــامي  ــه اس ــې، پ ــې دا دی چ ــل ی ــم عام 3( دری

خــاورو کــې د ولــس او چارواکــو  تــر  منــځ 

ســر فکــري واټــن پــروت دی. هغــه داســې چــې 

ــې  ــي ی ــام او چارواک ــو نظ ــلامن؛ خ ــونه مس ولس

ســیکولر دي، نــو پــه همــدې خاطــر دی چــې 

ــه  ــتونو پ ــامي ارزښ ــام او اس ــې د اس ــرشان ی م

ــري. ــه ل ــاس ن ــڅ احس ــدې هی وړان

4( څلــورم عامــل دا کیــدای يش چــې، د اســامي 

نــړۍ چارواکــي خپلــې شــخيص او د کورنــۍ ګټې 

د امریــکا پــه ګټــو کــې وینــي، او پــه دې بــاور دي 

ــو  ــکا د ګټــو خوندیتــوب؛ د دوی د ګټ چــې د امری

د خوندیتــوب پــه معنــا ده؛ نــو ځکــه خــو د ټرمــپ 

پــه وړانــدې ُچــپ پاتــې شــول.

ــکا  ــه امری ــې ل ــبب ی ــا س ــل ی ــتی عام 5( او وروس

ــکا او د  ــه امری ــي ل ــه چارواک ــره ده؛ دغ ــه وی څخ

هغــې لــه مــادي ځــواک څخــه  دیــره ویــره لــري. 

ــه  ــړۍ ک ــريب ن ــوازې ع ــه، ی ــه توگ ــال ب ــه دمث کن

ــو د  ــړي، ن ــد ک ــکا بن ــه امری ــل او ګاز پ ــل تی خپ

ــه  ــه، پ ــین ب ــي ماش ــي او صنعت ــول جنګ ــکا ټ امری

ــه ویــرې دغــه جرئــت  ــه و دریــږي؛ خــو دوی ل ټپ

ــی. ــه يش کول ــهامت ن او ش

نــو دې همدغــو پورتــه دالیلــو لــه مخــې وو چــې 

ــره  ــه ډی ــم پ ــپ ه ــول او ټرم ــې ش ــپ پات دوی ُچ

ــه  ــه ډول دغــه ګام اچــت کــړ. خــو جالب بــې باکان

د اســامي نــړۍ د مرشانــو ُچپتیــا او د دوی پــه 

ځــای، د غــريب نــړۍ د مرشانــو ُتنــد غربګــون 

جرئــت وو چــې د ټرمــپ دې اقــدام پــه ضــد یــې 

ــده. ــو  وغان ــختو ټک ــه س ــې پ ــود او  هغه ی وښ

ولې د اسالمي نړۍ مرشان د ټرمپ په وړاندې  

ُچپ پاتې شول؟

مـالرسـول
کشتهشـدهاست؟

ــر شــاخه  ــی کــه برخــی از کشته شــدن مالرســول رهب در حال
انشــعابی طالبــان در نخســتین حملــه هواپیمــای بــدون 
ــن  ــه ای ــک ب ــراد نزدی ــد، اف ــر می دهن ــکا خب ــین امری سرنش
ــی در  ــد و در زندان ــل ناپدی ــا قب ــد وی ماه ه ــروه می گوین گ

ــت. ــده اس ــته ش ــتان کش پاکس
صبــح دیــروز خبــر نخســتین حملــه پهپادهــای امریکایــی در 
ــد و برخــی  ــتان منتشــر ش ــتان و پاکس ــرزی افغانس ــق م مناط
ــر  ــه خب ــن حمل ــبه نظامی در ای ــدن ۵ ش ــته ش ــع از کش مناب

ــد. دادن
بالفاصلــه پــس از انتشــار ایــن خبــر، پایــگاه خبــری پاکســتانی 
اکســپرس اعــالم کــرد کــه مالرســول ســرکرده طالبان انشــعابی 
ــین  ــدون سرنش ــای ب ــه هواپیم ــادش در حمل ــراه دام ــه هم ب

امریــکا کشــته شــده اســت.
ــد  ــن حــال، برخــی از رســانه های دیگــر پاکســتانی مانن ــا ای ب
ــرادر  ــر ب ــول پس ــر رس ــه اخت ــد ک ــالم کردن ــت اع ــوای وق ن
ســرکرده طالبــان انشــعابی و تعــدادی دیگــر از اعضــای ارشــد 

ــده اند. ــته ش ــه کش ــن حمل ــروه در ای ــن گ ای
امــا انتشــار ایــن خبــر در ایــن برهــه زمانــی و ربــط دادن آن 
بــه نخســتین حملــه پهپــادی آمریــکا در دولــت ترامــپ خــود 
دارای نــکات مهمــی اســت کــه در زیــر بــه آنهــا اشــاره خواهد 

شــد:
ماجرای انشعاب در طالبان پس از مال عمر

ــان  ــر طالب ــر مــرگ مــال محمــد عمــر رهب پــس از اعــالم خب
ــد  ــر محم ــال اخت ــروه م ــن گ ــای ای ــورای علم ــتان، ش افغانس
ــد  ــروه برگزیدن ــن گ ــد ای ــر جدی ــوان رهب ــه عن ــور را ب منص
ــا ایــن حــال فرماندهــان مخالــف مــال اختــر منصــور رهبــر  ب
جدیــد طالبــان، گروهــی جدیــد تشــکیل دادنــد و مــال محمــد 

ــد. ــی کردن ــر خــود معرف ــوان رهب ــه عن رســول را ب
گــروه جدیــد طالبــان ناراضــی خــود را »شــورای عالــی 
ــور داداهلل  ــال منص ــد و م ــتان« نامیدن ــالمی افغانس ــارت اس ام
ــد  ــان رهبــر جدی ــوان معاون ــه عن و شــیر محمــد منصــور را ب

ــد. ــاب کردن انتخ
ــال  ــود. م ــان ب ــان ارشــد طالب منصــور داداهلل یکــی از فرمانده
ــان  ــی طالب ــده نظام ــور داداهلل فرمان ــرادر منص ــد ب داداهلل آخون

بــود.
ــی از  ــوی نصــراهلل منصــور یک ــر مول ــیرمحمد منصــور پس ش

ــابق اســت. ــادی س ــران جه رهب
همچنیــن ایــن گــروه عبدالمنــان نیــازی را بــه عنــوان ســخنگو 

منصــوب کــرد.
ایــن گــروه از زمــان تشــکیل هــدف اصلــی خــود را مبــارزه بــا 
طالبــان بــه رهبــری مــال اختــر منصــور اعــالم کــرد و تاکنــون 
جنگ هــای متعــددی میــان ایــن دو گــروه در مناطــق مختلــف 
ــوع  ــه وق ــرات ب ــراه و ه ــات ف ــژه در والی ــه وی ــتان ب افغانس

پیوشــته اســت.
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