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رییـس حکومـت وحـدت ملـی گفتـه اسـت 
کـه، ارتـش افغانسـتان بدون حمایـت امریکا، 
حتـی شـش ماه هـم نمی توانـد فعالیـت کند.

اشـرف غنـی، رییـس جمهـور افغانسـتان بـه 
شـبکه CBS گفـت: بـدون حمایـت امریـکا 
و توانایی هـای آن، قـادر نخواهیـم بـود کـه 
ارتـش خـود را بـه مدت شـش ماه پشـتیبانی 
کنیـم زیـرا مـاه پـول کافی بـرای ایـن کار را 

نداریم.
رییـس جمهـور افغانسـتان همچنیـن اشـاره 

کشـور  در  تروریسـتی  نهـاد   ۲۱ کـه  کـرد 
دارنـد. فعالیـت 

غنـی پـس از طرح برخـی سـوال  ها از جانب 
خبرنگارCBS به شـدت خشـمگین می شود 

و کنتـرل خـود را از دسـت می دهد!
اقدامـات  دنبـال  بـه  حاضـر  حـال  در   
تروریسـتی طالبـان و داعـش، افغانسـتان بـا 
امنیتـی  شـرایط سیاسـی بی ثبـات و مسـایل 

اسـت. روبـه رو 

طالبـان  تحریـک  گـروه 
بعـد  سـال   ۱۰ پاکسـتان 
بوتـو،  نظیـر  بـی  تـرور  از 
فقیـد  وزیـر  نخسـت 
تـرور  مسـوولیت  پاکسـتان 
او را بـه عهده گرفته اسـت.
تایمـز،  دیلـی  گـزارش  بـه 
گروهـی  هیـچ  تاکنـون 
مسـوولیت تـرور بـی نظیـر 
بوتـو را بـه عهـده نگرفتـه 
در  طالبـان  اخیـرا  امـا  بـود 
یـک کتاب اردو زبـان به نام 
»انقالب محسـود وزیرستان 
ایـن  مسـئولیت  جنوبـی« 
اتفـاق را بـه عهـده گرفـت.
ایـن کتاب به دسـت یکی از 
رهبـران طالبـان پاکسـتان به 
نـام ابومنصـور آسـیم مفتی 
نورولـی، نوشـته شـده و در 
تاریـخ ۳۰ نوامبـر ۲۰۱۷ در 
اسـتان پکتیـکای افغانسـتان 

منتشـر شـده است.
 ۵۸۸ حـاوی  کتـاب  ایـن   
آن  در  و  بـوده  صفحـه 
تصاویـری از رهبران طالبان 

می خـورد. چشـم  بـه 
 ۲۷ در  بوتـو  نظیـر  بـی 
یـک  در   ۲۰۰۷ دسـامبر 

در  انتحـاری  حملـه 
کشـته  پاکسـتان  راولپنـدی 

. شـد
پرویـز  اتفـاق  ایـن  از  بعـد 
زمـان  آن  در  کـه  مشـرف 
رییس جمهـور پاکسـتان بود 
تحریـک طالبان پاکسـتان را 
مسـوول ایـن ترور دانسـت 
امـا این گـروه آن را رد کرد.
مقام هـای  حـال  عیـن  در 
دولت مشـرف یـک مکالمه 

صوتـی را منتشـر کردند که 
ظاهـرا میان دو مقـام طالبان 
بـی  مـرگ  موضـوع  بـا  و 
نظیـر بوتـو انجام می شـود.

پیشـتر یـک دادگاه مبارزه با 
تروریسـم پاکسـتان در شهر 
تبرئـه  بـه  اقـدام  راولپنـدی 
پنـج مظنـون عضـو تحریک 
طالبـان پاکسـتان و صـدور 
حکم حبـس بـرای دو مقام 

پلیـس کـرده بود.

غنـــی:

بدونحمایتامریکا،ارتشماششماههمدوامنمیآورد
طالبان پاکستان:

 ترور بی نظیر بوتو کار ما بود
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احمدولی مسعود 
گـزارش می رسـد کـه گویـا حکومـت، ضـرب 
برضـد  را  نظامـی  قـوت  از  اسـتفاده  االجـل 

اسـت. داده  اخطـار  بلـخ  مردمـی  مقاومـت 
سـخن مـا ایـن اسـت کـه مقاومـت بلـخ، فقـط 
درحـد مقاومت یـک والی و یا یـک والیت، در 
مقابـل یـک دولت قانونـی، یک دسـت، مقبول، 
سـربراه و مشـروع نیسـت، بلکه فریاد، اعتراض 
و ایسـتادگی مـردم بـه خاطر وضعیت نابسـامان 
ایـن  می باشـد.  عمومـی  امیـدی  نـا  و  کشـور 
بیـداری و مقاومـت، توسـل به زور عسـکری را 
برنمی تابـد و کوچکتریـن اشـتباه در این مسـیر، 
بـه معنـی جنـگ علیـه مـردم تلقـی گردیـده، 
ابعـاد و گسـترۀ بحران را وسـیع تـر و معضل را 

مي سـازد.  تَر  پیچیـده 
بن بسـت بیـش از یـک مـاه، سـیطرۀ مقاومـت 
را در شـمال و بیـداری مردمـی را در سرتاسـر 
کشـور پخـش نمـوده اسـت. وضعیـت رو بـه 
وخامـت کشـور نه بـا زور سـر نیـزۀ حکومتی، 
نـه بـا خـاك پاشـیدن بـه چشـم مـردم و توطیه 
و نـه هـم بـا دیپلماسـی محـدود مذاکـرات دو 
طـرف قابـل حل پایدار اسـت، بلکـه در مقیاس 
یـک معضـل بـزرگ ملـی کـه طـی مـدت سـه 
سـال اخیـر بـه اوج خـود رسـیده اسـت، اکنون 
نیازمنـد یک راهـکار ملی کالن میباشـد که ابتدأ 

ایـن را بایـد برسـمیت شـناخت.
مـاه  و هـژده  داشـته ایم  تأکیـد  کـه  سالهاسـت 
هفتـۀ  و  ملـی  قهرمـان  شـهادت  روز  در  قبـل 
شـهید فریـاد کشـیدیم کـه توافقنامـۀ تشـکیل 
دولـت وحـدت ملـی را عملـی سـازید و رأی 
بـه گـروگان گرفتـه شـدۀ میلیـون ها شهــروند 
مـان را قبـل از اینکه کشـور بار دیگـر به بحران 
بـرود آزاد سـازید تـا مـردم خـود را در دولـت، 
در تصمیم گیری هــا و سیاسـت گذاری هــای 

کشـوری ببیننـد.
امـروزه پیشـنهاد اصلی مـا به رهبـری حکومت 
ایـن اسـت کـه با کنـار رفتـن از منبر اسـتبداد و 
تمامیـت خواهـی، کشـور را از انحصار چند فرد 
معـدود بیرون سـازید، از ماجراجویـی، بی ثبات 
سـازی و نفـاق افگنی دسـت برداریـد و به حال 

این مردم دل بسـوزانید.

کنار رفنت از منرب استبداد 

و متامیت خواهی راه حل 

اساسی است
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آگاهان در پیوند به سفر هیأت شورای امنیت سازمان ملل:

چالشهافروکشخواهدکرد
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احمـد عمران

بحـران افغانسـتان چیزی نیسـت که تنهـا منتقدان و 
اصالح گـراِن دولـِت فعلـی بدان معترف باشـند، این 
بحـران چنـان گسـترده و عمیـق شـده کـه نهادها و 
سـازمان های جهانـی هـم به آن اشـاره دارنـد. اخیراً 
یـک بـار دیگر بـازرس ویژۀ ایـاالت متحـدۀ امریکا 
در امـور بازسـازی افغانسـتان، بـه فسـاد گسـترده 
در ایـن کشـور پرداخـت و راه نجـات را در یافتـن 
راهـی بـه سـوی همگرایـی و توافـِق ملـی عنـوان 
کـرد. چنیـن راهـی از مدتـی بـه این سـو، از سـوی 
احمدولـی مسـعود رییـس بنیاد احمدشـاه مسـعود 
قهرمـان ملی کشـور عنـوان شـده و تا به امـروز در 
سـطح وسـیعی از جامعـه نیـز مطـرح شـده اسـت. 
آقـای مسـعود کـه پیش از ایـن، طرح آجنـدای ملی 
را بـه عنـوان راه بیرون رفت از بحراِن کشـور مطرح 
کـرده بـود، در آخرین برنامۀ سیاسـی خـود، »وفاق 
ملـی« را بـه عنـوان راه بیرون رفِت فـوری از معضِل 
سیاسـی و فرهنگـِی موجـود و پیش شـرط تحقـِق 
همـۀ رویاهـای بلنِد ملـی و میهنـی، وارد بحث های 

کالِن سیاسـی ساخت.
 پرسـش این جاسـت کـه آیـا وفـاق ملـی بـه عنوان 
یـک طـرح سیاسـی کـه حـاال از سـوی بسـیاری از 
سیاسـت مداراِن کشـور مـورد تأییـد قـرار گرفتـه، 
سیاسـی  منجمـد  فضـای  در  مانـورالزم  توانایـی 
کشـور را دارد؟ یـا مثـِل بسـیاری از طرح هایـی کـه 
ملـی  شـخصیت های  و  سیاسـیون  سـوی  از  قبـاًل 
و میهنـی ارایـه شـده، فقـط می توانـد بـرای مـدِت 
کوتاهـی نظرهـا را به سـوی خود جلـب کند و بعد 

بـه گونـۀ مرگبـاری به حاشـیه کشـانده شـود؟ 
الیـِت  از  بخشـی  کـه  اسـت  ایـن  مهم تـر  بحـث 
سیاسـی کـه در سـاختارهای دولـِت فعلـی جـای 
گرفته انـد، بـه هیـچ صـورت طرح هـاِی بـا ظرفیِت 
بـاال را نمی تواننـد برتابنـد و بـرای ناکامـِی آن ها از 
تمـام امکانـاِت دسـت داشـتۀ خـود بهـره می برنـد. 
یـک بخـش از معضـل کالنـی کـه جامعۀ مـا به آن 
دچـار شـده، همیـن نـگاه از بـاال بـه پاییـن اسـت. 
الزم  مدیریـِت  کـه  فعلـی  دولت مـرداِن  متأسـفانه 
بـرای بیرون رفـت از معضـل کشـور را ندارنـد، در 

افغانستان شـمول  و  جامـع  طـرِح  نـوع  هـر  برابـر 
بـه  را  آن  می کننـد  سـعی  و  داده  نشـان  واکنـش 

حاشـیه براننـد. 
همـه بـه یـاد دارنـد کـه در زمـان حاکمیـِت حامـد 
کـرزی وقتـی کشـور بـه سـوی بحـران در حرکت 
بـود، طرح هـای زیادی بـرای حِل مشـکالت جامعه 
از سـوی سیاسـیون کشـور و از جمله آقای مسـعود 
ارایـه شـدند که بـه باور بسـیاری از آگاهان مسـایل 
سـواالت  از  بخشـی  بـه  می توانسـتند  افغانسـتان، 
موجـود در جامعـه پاسـخ دهنـد؛ ولی ایـن طرح ها 
از سـوی حاکمـان و دولت مـرداِن کشـور بـه بهانـۀ 
این کـه نمی تـوان در فضـای ملتهـِب فعلـی بـه هـر 
ندایـی پاسـخ مثبـت داد، بـه انـزوا رفتنـد. دولـت 
را طـی سـال های  زیـادی  توانایی هـای  افغانسـتان 
اخیـر بربـاد داده و احتمـاالً هنـوز هم بـرای بربادِی 

این گونـه توانایی هـا تـالش مـی ورزد. 
طـرح وفـاق ملـی دقیقـًا در برهـۀ حساسـی وارد 
گفتمـان سیاسـی کشـور شـده اسـت؛ برهه یـی کـه 
همـۀ طرح هـای بدیـل برای حـل مشـکالِت جامعه 
بـه بن بسـت رسـیده و یـا تالش شـده که از سـوی 
زمـام داراِن فعلی کم اهمیت نشـان داده شـوند. اما با 
همـۀ این گونـه تالش هـا، طـرح وفـاق ملی نـه تنها 
از سـوی سیاسـیوِن کشـور بـه عنـوان طـرح بدیـل 
بـرای حـل بحران کشـور مـورد توجه قـرار گرفته، 
بـل بخـش اعظمـی از جامعـه بـه آن روی خـوش 

داده اند.  نشـان 
چـرا طـرح وفـاق ملـی این گونـه جذابیـت خلـق 
کـرده اسـت و چـرا می توان بـه آن، به عنـوان طرح 

بیرون رفـت از بحـران فعلـی نـگاه کـرد؟ 
بـه نظـر می رسـد کـه پاسـخ بـه ایـن پرسـش بـا 
کمـی تعمـق در وضعیـِت فعلـی قابـل حـل باشـد. 
امـروز افغانسـتان بیـش از هـر زمانـی در وضعیـِت 
درمانده گـی سیاسـی به سـر می بـرد. وضعیتـی کـه 
نـه زمـام داران فعلی کشـور بـه آن پاسـِخ درخوری 
ارایـه کرده انـد و نـه هم از سـوی نخبه گان سیاسـی 
چنیـن اقدامـی صـورت گرفتـه اسـت.  گویـا همـه 
بـه ایـن دریافت نزدیـک شـده اند که افغانسـتان در 

لبـۀ پرتـگاه به سـر می بـرد و اگـر راه چاره یـی ارایه 
نشـود، ایـن کشـتِی شکسـته بـه سـوی غرق شـدن 

منـزل خواهـد زد. 
طـرح وفـاق ملـی از چند جهـت حـاوی نکته هایی 
از  بیرون رفـت  بـرای  کمترطرحـی  در  کـه  اسـت 
وضعیـت بحرانـی کشـور می تـوان همـۀ آن هـا را 
یک جـا دسـت یاب کـرد. آقـای مسـعود در طـرح 
عامـِل  مهم تریـن  یافتـن  دنبـال  بـه  ملـی  وفـاق 
مشـکالِت جامعـه اسـت کـه تـا وقتـی آن عامـل 
اصلـی راه چاره یـی پیـدا نکنـد، بـه عوامـل فرعـی 
می مانـد.  کوبیـدن  هـاون  در  آب  مثـل  چسـپیدن 

آقـای مسـعود در نخسـتین گام می خواهـد آن عامِل 
عینـی  کامـال  راه حـِل  و  کـرده  معرفـی  را  اصلـی 
و مطابـق بـه شـرایط کشـور بـرای آن ارایـه کنـد. 
آقـای مسـعود بـه این بـاور اسـت که عامـل اصلی 
مشـکالت کشـور در چیـزی بـه نام عـدم همگرایی 
و بی اعتمـادِی مزمـن میـان بسـیاری از اقـوام نهفته 
اسـت. او بـاور دارد کـه طـی سـال های متمـادی، 
یـک تعـداد از سیاسـیون بـه عامـل دامـن زدن بـه 
وفـاق ملـی تبدیـل و تـا حـدی نیـز در ایـن برنامه 
کـه ریشـه های بیرونـی دارد، موفـق هـم شـده اند. 
اگـر مـردم افغانسـتان بـه دور یـک محـور اصلـی 
جمـع شـوند و بی اعتمـادی را کنـار بگذارند، آن گاه 
ریشـه های جنـگ و ویرانـی نیـز خواهـد خشـکید.
اگـر ایـن روزهـا نگاهـی ُکلی بـه وضعیِت سیاسـِی 
افغانسـتان و نابسامانی های جاری در آن بیــندازیم، 
آن گاه بـه فراسـت درخواهیم یافت کـه »وفاق ملی« 
بامسـّماترین نـام بـرای طرحـی خواهـد بـود کـه 
می توانـد راه خـروج از ایـن درمانده گی و بن بسـت 
را نشـاِن مـردم و سیاسـت مداران بدهـد. وفاق ملی 
دقیقـًا در تقابـل بـا نفـاِق قومی یـی معرفی می شـود 
کـه ایـن روزهـا فضـای کشـور را اشـباع نمـوده و 
نزدیـک اسـت که مـا را بـه گذشـته های قهقرایی و 
تاریـک ارجـاع دهد. مسـلمًا حمایـت و هم صدایی 
بـا چنیـن طرحی، رسـالِت هر شـهروند و دولت مردِ 
مسـوول و دردآشـناِی کشـور اسـت. اگر این طرح 
آن چنـان که شایسـته اسـت، دنبال و تعقیـب گردد، 
ایـن امیـدواری قویـًا وجـود دارد کـه افغانسـتان و 
گردونـۀ سیاسـت در آن، از دور باطـِل ناکامی هـای 
تاریخـی برهـد و وارد فصـِل جدیـدی از ثبـات و 

گردد.  پیشـرفت 
بی آن کـه بخواهیـم بـرای ایـن طـرح، تبلیـِغ دور از 
واقعیـت کنیـم، به جـرأت می تـوان حکـم کـرد کـه 
»وفـاق ملـی« مهم تریـن نیـاز در عرصۀ سیاسـت و 
اجتمـاِع افغانسـتان اسـت و تحقِق آن نیز شاه کلیــِد 
بلنــِد ملـی و  تحقـِق همـۀ برنامه هـا و رویاهـای 

میهنی مـان خواهـد بـود.
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در دو روز گذشـته، افغانسـتان میزبان شـورای امنیِت سـازمان 
ملـل متحد بوده اسـت. سـفر یک هیـأِت مهِم شـورای امنیت 
سـازمان ملـل بـه افغانسـتان، یـک بـار دیگر فرصـِت خاصی 
را بـرای دولـت افغانسـتان فراهـم کـرده اسـت تـا مطالبـاِت 
سیاسـی ـ امنیتـی اش را بـا مهم ترین رکن ِسـازمان ملل متحد 

در میـان بگذارد. 
بـه نظـر می رسـد که شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد در 
نظـر دارد کـه به افغانسـتان بـه عنوان کشـوری در حاِل جنگ 
بـا تروریسـم کمـک کنـد و بـه همیـن دلیـل می خواهـد کـه 
اوضـاع ایـن کشـور را از نزدیـک مطالعـه و بررسـی نماید. 

آن چـه اکنـون بـه عنـوان یـک مـورد مثبـت در ایـن زمینـه 
قابل تأمل اسـت، شـکایِت افغانسـتان از پاکسـتان بـه اعضای 
شـورای امنیـت می باشـد؛ همـان چیزی کـه روزنامـۀ ماندگار 
از نخسـتین پیشـنهادکننده گانش بـه دولـِت حامـد کـرزی و 
اشـرف غنی بـوده اسـت. اگـر اسـناد و شـواهدی کـه دولـت 
افغانسـتان به شـورای امنیـت سـازمان ملل ارایه کرده اسـت، 
دقیـق و قـوی باشـند، می تواند فشـارهای الزم را بر پاکسـتان 

آورد.  وارد 
اکنون که افغانسـتان خواسـتار اعماِل فشـارِ شـورای امنیت بر 
پاکسـتان شـده اسـت، باید همۀ جریان های سیاسـِی کشور از 
چنیـن خواسـتی حمایـت کننـد؛ زیرا افغانسـتان بـدون چنین 

در خواسـتی نمی توانـد راهـی به سـوِی صلح پیـدا کند.
 از جانـب دیگـر، افغانسـتان در فرصتـی خواهـاِن فشـار بـر 
پاکسـتان شـده کـه آن کشـور نیـز بـا مشـکالتی از جانـِب 
امریـکا مواجـه گردیـده اسـت. اگرچـه هنـوز هـم شـک و 
تردیدهایـی در مـورد فشـار وارد کـردِن امریـکا بـر پاکسـتان 
وجـود دارد امـا آن چـه در سـطوح ظاهـری نمایـان شـده نیز 
می توانـد بـرای پاکسـتان ـ کـه در عیـن حـال بـا مشـکالِت 

دیگـری هـم در منطقـه مواجـه اسـت ـ آزاردهنـده باشـد. 
مسـلمًا اگـر دولت افغانسـتان روی شـکایتی که مطـرح کرده، 
ایسـتاده شـود و بعـد روی کـدام موضـوِع دیگـر با پاکسـتان 
وارد مذاکـره نگـردد، می توانـد گام بزرگـی را بـرای ایجـاد 

ثبات در کشـور بـردارد. 
از سـوی دیگر، در چند روزی که مقامات و اعضای شـورای 
امنیـت در کابـل بودند، هیچ عمـِل تروریسـتی یی در پایتخت 
صـورت نگرفـت و این نشـان می دهد که پاکسـتان نخواسـته 
بـا چنـان اقداماتـی در حضـور اعضـای شـورای امنیـت در 
کابـل مشـکالِت بیشـتری را بـرای خـود خلـق کنـد. بـا این 
حسـاب، مهم تریـن نقطه یـی کـه آقای غنـی مطرح کـرده این 
اسـت کـه مذاکـره بـا گروه هـای طالبـان نتیجه بخش نیسـت؛ 
زیـرا هـر بـار معلـوم شـده کـه طـرِف مذاکره  کننده بـه عنوان 
نماینـدۀ طالبـان، یـا ُدکان دار بـوده اسـت و یـا هـم شـخصی 

بی صالحیـت. 
بنابرایـن اگـر مذاکـره برای دسـت یافتـن به صلح با پاکسـتان 
صـورت بگیـرد، می توانـد بـرای وضعیـِت کنونـی گره گشـا 
واقـع شـود، امـا ایـن در صورتـی ممکـن اسـت کـه دولـت 
و  اطمینان بخـش  نقطـۀ  اول، خـودش  قـدم  در  غنـی  آقـای 
ثبات آفرین برای افغانسـتان باشـد. متأسـفانه امـروز تحرکاِت 
سیاسـِی او سـبب ایجـاد نزاع هـای بیشـتر و تازه تـر در جامعه 
شـده و پروسـۀ اصالحـات و توسـعه کاماًل مسـخ و منحرف 
گردیـده اسـت؛ چنان کـه در انتقاد اعضـای شـورای امنیت از 
آقـای غنی هم، خواسـِت آنـان مبنی بر »اصالحات و توسـعۀ 

واقعـی« مطرح شـده اسـت. 
یقینـًا اگر دولت افغانسـتان نتواند با مشـکالِت ملـی و داخلِی 
خـود عاقالنـه برخـورد کند و نتیجتـًا همۀ گروه های سیاسـی 
و مردمـی خـود را در آیینـۀ دولـِت موجـود احسـاس نکنند، 
در عرصـۀ فراملـی و بین المللـی ابـداً توانی بـرای چانه زنی و 

بُرد نخواهد داشـت.
نشـأت  ملـی  قـدرِت  از  بین المللـی  عرصـۀ  در  پیـروزی   
می گیـرد و قـدرت ملی، مفهومـی مادی و معنوی سـت که در 
دولـت دارِی آقـای غنـی مـورد بی اعتنایی قـرار گرفته اسـت. 
بسـیار مهـم اسـت کـه متقـارن بـا شـکایت از پاکسـتان بـه 
اعضـای شـورای امنیـت، دولت آقـای غنی بتوانـد اصالحاِت 
الزم سیاسـی را بـه شـکِل راسـتینش روی دسـت بگیـرد و 
کاهـش  دولـت  بـا  را  سیاسـی  گروه هـای  و  مـردم  فاصلـۀ 
دهـد. در غیـر آن، آقـای غنـی انرژی یـی را کـه بایـد بـرای 
پیگیـری شـکایتش در شـورای امنیـت مصـرف کنـد، صرف 
چالش هـای سیاسـی داخلی خواهـد کرد و نوبت به پاکسـتان 

نخواهد رسـید! ابـداً 

پیشنهادریاستجمهوری
وانتقادشـورایامنیت

طرح وفاق ملی دقیقاً در برهۀ 
حساسی وارد گفتمان سیاسی 
کشور شده است؛ برهه یی که همۀ 
طرح های بدیل برای حل مشکالِت 
جامعه به بن بست رسیده و یا تالش 
شده که از سوی زمام داراِن فعلی 
کم اهمیت نشان داده شوند. اما با 
همۀ این گونه تالش ها، طرح وفاق 
ملی نه تنها از سوی سیاسیوِن کشور 
به عنوان طرح بدیل برای حل بحران 
کشور مورد توجه قرار گرفته، بل 
بخش اعظمی از جامعه به آن روی 
خوش نشان داده اند. 
چرا طرح وفاق ملی این گونه جذابیت 
خلق کرده است و چرا می توان به آن، 
به عنوان طرح بیرون رفت از بحران 
فعلی نگاه کرد؟ 
به نظر می رسد که پاسخ به این 
پرسش با کمی تعمق در وضعیِت 
فعلی قابل حل باشد

ACKU
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مراکـز شـخصی واکسـین سـگ  گزیده گـی در 
شـهر کابـل، مکان هایی انـد که روزانـه بیش از 
ده هـا بیمـار سـگ گزیـده را واکسـین می کند و 
از هـر مرحلـه واکسـین بیشـتر از ۵۰۰۰ افغانی 
گزیده گـی  سـگ   واکسـین  می کنـد،  دریافـت 

دارد. مرحلـه  چهار 
 ایـن مراکـز اکثـراً شـخصی انـد و بدون شـک 
خدماتـی را بـرای بیمـاران ارایـه می کننـد؛ امـا 
بـه دلیـل نبود واکسـین در مراکز صحـی دولتی 
درآمـد بسـیار خوبـی دارنـد و از ایـن راه پـول 

خوبـی دریافـت می کننـد
سـگ  واکسـین  مرکـز  مراکـز،  ایـن  از  یکـی 
گفتـه  بـه  کـه  اسـت  علی خیـل  گزیده گـی 
تـا  ده  از  بیـش  روزانـه  مرکـز  ایـن  مسـوول 
پانـزده بیمـار را واکسـین می کنـد کـه قیمت آن 
از ۱۰۰۰ افغانـی شـروع می شـود و تـا ۵۰۰۰ 

می رسـد. افغانـی 
مسـوول ایـن مرکـز می گویـد: »اکثـر بیمـاران 
و  دولتـی  شـفاخانه های  بـه  مراجعـه  بـدون 
ایـن مراکـز مراجعـه می کننـد و  بـه  مسـتقیمًا 
واکسـین دریافـت می کننـد، زیرا آنـان می دانند 
سـگ  واکسـین  دولتـی  صحـی  مراکـز  کـه 
گزیده گـی نـدارد، مـوردی کـه پولـی کلنیـک 

می کنـد. رد  را  آن  کابـل  مرکـزی 
پولـی  شـفاخانه  رییـس  حمیـد  عبدالحمیـد 
کلنیـک مرکـزی بـه روزنامـه مانـدگار می گوید 
کـه درایـن شـفاخانه بخـش سـگ گزیده گـی 
دارنـد و ایـن گونه بیمـاران را در چهـار مرحله 

می کننـد. واکسـین 
باایـن حـال، سـخنگوی وزارت صحـت عامـه 
مرکـزی،  پولی کلنیـک  شـفاخانه  می گویـد: 
انتانـی، اسـتقالل، احمدشـاه بابا مینه، سـرکوتل 
خیرخانـه، یک صد و دو بسـتر خیرخانه،  ارزان 
قیمـت و سـروبی مکان هـای انـد کـه بخـش 
سـگ گزیده گـی دارد و بـرای بیماران واکسـین 
سـگ گزیده گـی تجویـز می شـود، مـوردی که 

مـردم آن را رد می کننـد.
مراجعیـن بـه ایـن شـفاخانه ها بـا رد ایـن ادعا 
می گوینـد کـه چنـد بـار بـه ایـن شـفاخانه ها 

مراجعـه کردنـد؛ امـا جـواب ایـن شـفاخانه ها 
منفـی بـوده و آنـان را به مراکز واکسـین سـگ 

گزیده گـی شـخصی معرفـی کـرده انـد.
مـا نیـز با مراجعه بـه چندین شـفاخانه از جمله 
انتانـی دریافتیـم کـه ایـن واکسـین در مراکـز 
صحـی دولتـی وجـود نـدارد و مـردم مجبـوراً 
بـرای دریافـت این واکسـین به مراکز شـخصی 

مراجعـه کـرده و پـول گزافـی بپردازند.
یکـی تـن از مراجعیـن بـه شـفاخانه انتانـی که 
او را سـگ گزیـده بـود و چـون ایـن شـفاخانه 
واکسـین سـگ گزیده گـی نداشـت، او مجبـور 
سـگ  واکسـین  مراکـز  از  یکـی  بـه  تـا  شـد 
گزیده گـی شـخصی کـه آدرس آن را داکتـران 
شـفاخانه انتانـی برایـش داده بودنـد، مراجعـه 

. کند
او بـا عصبانیـت بـه مـا گفـت: اگـر آن سـگ 
خریـد  توانایـی  هـم  بیمـار  و  باشـد  دیوانـه 
واکسـین را نداشـته باشـد، چطور می شـود؟ آیا 
حکومت فاسـد که حتـا از کریـدت کارت های 
مـردم هم مالیـه می گیـرد، توان خرید واکسـین 
کجـا  بـه  مالیـات  همـه  ایـن  پـس  نـدارد،  را 
مـی رود و بـه جیـب کی هـا ریختـه می شـود، 
ایـن پول هـا را جمـع  شـاید هـم اشـرف غنی 
کـرده تـا در انتخابـات برای خود مصـرف کند.
اگـر  کـه  گفـت  حکومـت  از  انتقـاد  بـا  او   
توانایـی  اشـرف غنی  فاسـد  حکومـت 
جمـع آوری سـگ های ولگرد را نـدارد، حداقل 
ایـن سـگ ها را واکسـین کنـد  تا باعـث انتقال 

بیمـاری نشـود، کاری دیگری کـه این حکومت 
را  سـگ ها  حداقـل  نمی کنـد،  مـردم  بـرای 

کنـد. واکسـین 
طبـق آمـاری کـه مـا از مراکـز واکسـین سـگ 
گزیده گـی کـه اکثـراً دولتـی نیسـتند، دریافـت 
توسـط  نفـر  ده هـا  از  بیـش  روزانـه  کردیـم، 
سـگ های  ولگـرد گزیـده می شـوند و این آمار 
نشـان می دهـد کـه سـگ های ولگـرد در شـهر 
کابـل افزایش یافته اسـت و باعـث آزار و اذیت 

مـردم می شـود.
را  کابـل  شـهرداری  کابـل،  شـهر  باشـنده گان 
دانسـته  ولگـرد  سـگ های  افزایـش  مسـوول 
می گوینـد: شـهرداری کابـل مسـوول اسـت تـا 
سـگ های ولگـرد از باخوردن سـم از بین ببرد.
امـا مسـووالن در شـهرداری کابـل می گوینـد: 
تـا  شـده  موفـق  تاکنـون  کابـل  شـهرداری 
سـگ های ولگـرددر هفـت ناحیه شـهر کابل را 
واکسـین کـرده و از انتقال بیماری سـگ دیوانه 

جلوگیـری کننـد.
عبدالجلیـل صالحی سـخنگوی شـهرداری کابل 

بـه روزنامـه مانـدگار گفـت: مـا برای حـل این 
مشـکل سـه مرحلـه را در نظر گرفتیـم و برنامه 
مـا از سـال پـار آغـاز شـده و تاکنـون موفـق 
شـدیم کـه سـگ های ولگـر در هفـت ناحیه را 

کنیم. واکسـین 
بـرای  شـهرداری  برنامـه  صالحـی  گفتـه  بـه 
مصـون سـاختن شـهرکابل از وجـود سـگ ها 
سـه مرحلـه دارد، مرحله اول واکسـین سـگ ها 
اسـت کـه تاکنـون در هفـت ناحیه تطبیق شـده 

. ست ا
سـازی  عقیـم  دوم  مرحلـه  کـرد:  تاکیـد  او 
افزایـش  از  تـا  کـه  اسـت  ولگـرد  سـگ های 
سـگ های ولگـرد جلوگیـر شـودو مـردم سـوم 
هـم آگاهـی دهـی برایـم مردم اسـت کـه مردم 
چگونـه بتواننـد از گزیدن سـگ های ولگرد در 

امـان بماننـد.
صاحلـی همچنـان گفـت: زمانی کـه مرحله اول 
مـا در تمامـی ناحیه هـای شـهر کابـل تکمیـل 
شـود، مرحلـه دوم را آغـاز می کنیـم و به همین 
ترتیـب پیـش خواهیم رفـت؛ اما مـردم عزیز ما 
بایـد بداننـد کـه تطیـق ایـن برنامه  ها زمـان نیاز 

اسـت و باید حوصله داشـته باشـند.
ایـن درحالی سـت کـه سـگ های ولگـرد عامل 
انتقـال انـواع بیماری هـای خطرنـاك از جملـه 
مشـترك  بیماری هـای  و  انگلـی  کـرم  هـاری، 
انسـان و حیـوان هسـتند و به همیـن دلیـل از 
عوامـل اصلـی تهدید سـالمت انسـان و جوامع 
ایـن  می تـوان  ولـی  شـوند؛  مـی  محسـوب 
تهدیـد را از طریـق راه هـای چـون : زنده گیری 
سـگ های ولگرد، اسـتفاده از داروهای بیهوشی 
و انتقـال آن هـا بـه مکان های مناسـب، اسـتفاده 
و صـادرات سـگ های  بیهوشـی  داروهـای  از 
ولگـرد،  سـگ های  کـردن  عقیـم  ولگـرد، 
اسـتفاده از داروهـای بیهوشـی و واکسیناسـیون 
سـگ های ولگـرد و... مـواردی اند که می شـود 
آمـار انتقـال بیمـاری از طریـق سـگ گزیده گی 

را بـه حداقـل رسـاند.

رییـس اجرایـی حکومت وحـدت ملی همزمان بـا پایان 
دیـدار سـران حکومـت با هیأت شـورای امنیت سـازمان 
ملـل متحـد می گویـد، بحث هـای عمیقـی در ایـن دیدار 

صورت گرفته اسـت.
دکتـر عبـداهلل عبداهلل کـه دیـروز در یک نشسـت خبری 
صحبـت می کـرد، هم چنـان گفـت کـه در ایـن دیـدار به 
غیـر متمرکزسـازی نظـام اداری و بیروکراتیک در کشـور 
تأکیـد کـرده و خاطـر نشـان سـاخته اند که تمرکـز بیش 
از حـد تصامیـم در مرکـز، مشـکالتی را به وجـود آورده 

است.
امنیـت  شـورای  اعضـای  سـفر  هـدف  عبـداهلل  آقـای 
سـازمان ملل به کابل را بررسـی نزدیِک وضعیت کشـور 
عنـوان کـرد و گفـت کـه در این دیـدار بـاالی فرصت ها 
و چالش هـای موجـود در کشـور صحبـت شـد و آنـان 

بحث هـای عمیقـی در بـارۀ افغانسـتان داشـته انـد.
دکتـر عبـداهلل می گویـد: مسـایل منطقه یـی، مبـارزه بـا 
بـا  مبـارزه  مخـدر،  مـواد  برابـر  در  مبـارزه  تروریسـم، 

پناه گاه هـای تروریسـتان، تخطی ها در نوار مـرزی دیورند 
و تعزیـرات در برابـر گروه هـای تروریسـتی بـه ویـژه 
طالبـان، برجسـته ترین مواردی اسـت کـه در دیـدار ما با 
هیـأت شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد مطرح شـد.
رییـس اجرایـی می گویـد کـه ایـن هیـأت در پیونـد بـه 
حکومـت داری  و  اصالحـات  مردم سـاالری،  پروسـۀ 
حکومـت  توسـعه یی  و  اقتصـادی  برنامه هـای  خـوب، 

وحـدت ملـی بحـث و تبـادل نظـر کردنـد. 
او گفـت کـه سـران حکومـت در صحبـت بـا اعضـای 
شـورای امنیت سـازمان ملل روی دوام وضعیت سیاسی، 
همکاری هـای منطقه یـی، حمایـت از مـردم افغانسـتان، 
مـورد  در  به ویـژه  و  کشـور  در  دوام دار  اصالحـات 
پناهگاه هـای امـن تروریسـتان و گروه هـای هراس افگـن 

صحبت کـرده اسـت.
داکتـر عبـداهلل با اشـاره به این کـه اعضای شـورای امنیت 
نتیجه یـی از وضعیـت افغانسـتان گرفتـه و ایـن نتیجه در 
تصمیم هـای آیندۀشـان در بارۀ افغانسـتان کمـک خواهد 

کـرد، می افزایـد: »بـرای هیـأت در زمینۀ 
مبـارزه  در  پیشـرفت ها  و  چالش هـا 
بـا تروریسـم تأکیـد کردیـم کـه مـردم 
و  از سرزمین شـان  دفـاع  در  افغانسـتان 
مبـارزه بـا هراس افگنی، بیشـترین قربانی 
را متحمـل شـده انـد و ما همـواره در پی 
اصالحات مسـتمر بوده ایم و بـاور داریم 
کـه اصالحـات دوامـدار شـرط اساسـی 

تغییـرات محسـوب می شـود«.
رییـس اجرایی حکومـت می گوید که در 
ایـن به هیأت سـازمان ملـل در مورد »غیر متمرکزسـازی 
نظـام اداری و بیروکراتیـک« در افغانسـتان تأکیـد کرده و 
خاطـر نشـان سـاخته اند کـه تمرکز بیش از حـد تصامیم 

در مرکـز، چالـش به وجود آورده اسـت.
دکتـر عبـداهلل بـه این باور اسـت کـه فاصله میـان مردم و 
حکومـت وجـود دارد و او در ایـن دیدار ابـراز امیدواری 
کـرده اسـت کـه در فرصت هـای پیـش رو، بتواننـد بـا 
»فعالیت هـای مؤثر و دوام دار«، وضعیـت زنده گی روزمرۀ 

مـردم را بهبود ببخشـند.
وحـدت  حکومـت  جـدی  ارادۀ  از  کـه  می گویـد  او 
ملـی بـرای برگـزاری انتخابـات و اصالحات بنیـادی در 
کمیسـیون انتخابات به هیأت شـورای امنیت اطمینان داده 
و گفتـه اسـت: »حکومـت در نتیجۀ یک انتخابـات بد به 
وجـود آمـد و طبیعتـاً دشـواری هایی را به همراه داشـت، 
امـا ارادۀ قاطع بـرای اصالحات در روند انتخابات داشـته 
و بـه برگزاری انتخابات پارلمانی، شـوراهای ولسـوالی و 
ریاسـت جمهـوری در زمان تعیین شـده متعهد هسـتیم«.

صحبـت در پیونـد بـه برنامه هـای اقتصـادی حکومـت 
و راه انـدازی پروژه هـای بـزرگ و کوچـک در سراسـر 
افغانسـتان، دو بحـث اقتصادی دیگری اسـت که به گفتۀ 
رییـس اجرایـی از آن در دیـدار بـا هیأت شـورای امنیت 

سـازمان ملـل یادآوری شـده اسـت. 
در سـویی دیگـر، خیریـت عمـروف، سـفیر و نماینـدۀ 
همیشـه گی قزاقسـتان در سـازمان ملـل متحـد و رییـس 
ریاسـت  کـه  ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای  دوره یـی 
هیـأت را بـه عهـده داشـته، گفتـه اسـت کـه آنـان آمـده 
انـد تـا بـا اقشـار مختلف جامعـۀ افغانسـتان دیـدار کرده 
و در نتیجـه بـا تحلیل وضعیـت، در زمینـۀ همکاری ها و 

کننـد.  برنامه ریـزی  افغانسـتان  بـا  کمک های شـان 
هم چنان، نیکی هیلی، سـفیر و نمایندۀ امریکا در سـازمان 
ملـل دربـارۀ اصالحات انتخاباتی، مبارزه بـا مواد مخدر و 

وضعیت سیاسی افغانسـتان صحبت کرده است. 
نماینـده گان  اجرایـی،  ریاسـت  خبرنامـۀ  از  نقـل  بـه 
کشـورهای عضـو شـورای امنیـت، به همـکاری و کمک 
بـا افغانسـتان در بخش مبارزه با تروریسـم، تحت فشـار 
در  کمـک  هم چنـان  و  تروریسـتان  حامیـان  قـراردادن 

توسـعه و بازسـازی افغانسـتان تأکیـد ورزیدنـد.
گفتنـی اسـت که اعضـای شـورای امنیـت سـازمان ملل 
متشـکل از کشـورهای قزاقسـتان، ایاالت متحـدۀ امریکا، 
بولیویـا، چیـن، سـاحل عـاج، گینـه اسـتوائی، ایتوپیـا، 
فرانسـه، کویـت، هالند، پیـرو، پولنـد، فدراتیف روسـیه، 

سـویدن و بریتانیـا در ایـن نشسـت حضـور داشـتند.

ملل: سازمان  با هیأت  ر  دیدا نتیجۀ  توضیح  یی حین  اجرا رییس 

نظام متمرکـزسـازی  غیـر  به 
کردیـم تأکیـد  افغـانستان  در   

ناجیه نوری  

روح اهلل بهزاد

افزایش سگ های ولگرد و بازار گرم 
سگ گزیده گی واکسین  شخصی  مراکز 
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امـام محمـد  از علـم:  نادرسـت  تفسـیر  3ـ 
تفسـیر  در  اسـالم  علمـای  می گویـد:  غزالـی 
واژۀ علـم تقریبـًا بیسـت فرقـه شـده اند و هـر 
فرقه یـی اهـل هر علم و فنـی بوده انـد، گفته اند 
مقصـود ایـن حدیث همـان علم و فِن ماسـت. 
ایـن  از  پیغمبـر  مقصـود  گفته انـد  متکلمیـن 
حدیـث، علـم کالم اسـت؛ زیرا علـم کالم علم 
اصـول دین اسـت. علمـای اخـالق گفته اند که 
مقصـود، علـم اخـالق اسـت کـه آدمـی بدانـد 
منجیـات چیسـت و مهلـکات چیسـت. فقهـا 
گفته انـد کـه مقصـود، علـم احـکام اسـت کـه 
الزم اسـت هرکسـی یـا مجتهـد باشـد و یـا از 

کند.  تقلیـد  مجتهـدی 
    مفسـرین گفته انـد کـه مقصـود، علم تفسـیر 
اسـت؛ زیـرا تفسـیر، علـم بـه کتـاب اهلل اسـت. 
و  حدیـث  علـم  مقصـود،  گفته انـد  محدثیـن 
روایـت اسـت؛ چـون همـه چیـز حتا قـرآن را 
از روی حدیـث بایـد فهمیـد. متصوفـه گفته اند 
مقصـود، علـِم سـیر و سـلوك و مقامـاِت نفس 

اسـت و... 
    واقعیت آن اسـت که منظور اسـالم و پیامبر 
عظیم الشـأن اسـالم )ص( هیچ کـدام از این هـا 
نیسـت. اگـر منظـور پیغمبـر، یکـی  انحصـاراً 
از ایـن رشـته ها بـود، تصریـح می کردنـد کـه 
مثـاًل علـم کالم یـا اخـالق یا تفسـیر یـا فقه یا 

حدیـث و... اسـت. 
    در پاسـخ به این سـوال که منظور اسـالم از 
علـم کدام یـک از علـوم می باشـد؟ بایـد گفت 
بـرای یافتن پاسـخ درسـت بـه این سـوال ابتدا 
بایـد به سـوال دیگری جـواب دهیم تـا بتوانیم 

منظـور اسـالم از علـم را دریابیم. 
   سـوال اساسـی آن اسـت که اسـالم چه نوع 
جامعـه و امتـی می خواهـد ایجـاد نمایـد؟ در 
جـواب بایـد گفـت کـه قـرآن کریـم و سـایر 
متـون دینی ما بیان گر آن اسـت کـه اوالً: اصول 
اساسـی دیـن اسـالم توحیـد )یکتاپرسـتی( یـا 
رهایـی انسـان ها از قیـد بنده گـی غیرخداونـد، 
اخـالق، نبـوت یـا رسـالت انبیای الهـی، اعتقاد 
بـه معـاد یـا بازگشـت دوباره بـه جهـان دیگر، 
و  تسـامح  و  تسـاهل  خـردورزی،  عدالـت، 
همزیسـتی مسـالمت آمیز بـا دیگـران و...؛ ثانیًا: 
رفـع نیازهـای مـادی و معنوی جوامع اسـالمی 
و نهایتـًا ایجـاد جامعـه و امتـی عزیـز، مسـتقل 
عرصه هـای  تمـام  در  قدرتمنـد  و  و خودکفـا 
سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسـت. 
   پـس در جـواِب سـوال اصلـی کـه منظـورِ 
اسـالم از فریضـۀ علـم یـا فراگیری علـم کدام 
هرگـز  اسـالم  کـه:  گفـت  بایـد  اسـت،  علـم 
نمی پسـندد کـه یـک ملت مسـلمان، زیردسـت 
و توسـری خورِ یـک ملـت غیرمسـلمان باشـد: 
لـن یجعـل اهلل للکافرین علـی المومنین سـبیال. 
بـر  کافـران  کـه  نمی پسـندد  خداونـد  یعنـی 

مسـلمانان سـیطره و تسلط داشـته باشند. اسالم 
نمی پسـندد یک ملت مسـلمان همیشـه دسـتِ  
گدایـی بـه سـوی سـایر دولت هـا بـه عنـوان 
قـرض یـا کمـِک بالعـوض دراز کنـد. اسـالم 
نمی پسـندد جامعۀ اسـالمی اسـتقالِل اقتصادی 
یـا اجتماعی نداشـته باشـد. اسـالم نمی پسـندد 
جامعـۀ اسـالمی و مسـلمانان همین کـه بیماری 
سـختی پیدا کردند، خودشـان طبیب و وسـایل 
کافـی نداشـته باشـند و بیمـاران را بـه دوش 
غیرمسـلمان  ملت هـای  سـوی  بـه  و  بکشـند 

بروند.
     ثانیًا اسـالم هر علمی را که مسـلمانان را از 
وابسـته گی به غیرمسـلمانان نجـات داده و آنان 
را بـه امـت مسـتقل، قدرتمند، عزیـز و خودکفا 
تبدیـل کنـد، علـم اسـالمی و مورد نظِر اسـالم 
می دانـد. بـه عنـوان مثـال: اگـر مسـلمانی بـا 
ایـن هـدف کـه نیازهـا و ضرورت هـای جامعۀ 
اسـالمی را در علـم طب رفع نمـوده و نیازهای 
آنـان را در ایـن زمینـه برطرف نمایـد، اقدام به 
فراگیـری علـم طـب نمایـد و یـا فـرد دیگری 
بـا این هـدف کـه نیازهـای جوامع اسـالمی را 
در رشـته های مختلـف انجینـری تأمیـن نماید، 
اقـدام به فراگیری رشـته های مختلـف انجینری 
نمایـد، همین طـور در سـایر رشـته های مـورد 
نیـاز اقـدام بـه فراگیـری آن علوم نمایـد؛ همان 
علـم، جـرِو علـوم اسـالمی محسـوب شـده و 
منظـور اسـالم از علـم همـان علِم مـورد نیاز و 

سـودمند بـه حاِل مسـلمین می باشـد.      
ثالثـًا: واقعیت هـای موجـود جهـان بیان گـر آن 
اسـت کـه امـروزه در دنیـا تحولـی بـه وجـود 
آمـده که همـۀ کارها بـر محور علـم می چرخد 
و چـرخ زنده گـی بـر محـور علـم قـرار گرفته 
علـم  بـه  بشـر  حیـات  شـؤوِن  همـۀ  اسـت. 
وابسـته گی پیـدا کـرده، بـه طـوری کـه هیـچ 
کاری و هیـچ شـأنی از شـؤوِن حیـات بشـر را 
جـز با کلیـد علم نمی تـوان انجـام داد؛ چنان که 
امـروزه علـم بزرگ تریـن منبـع قـدرت، ثروت 

و اعتبـار در جهـان قـرار گرفتـه اسـت.
رابعـًا: امـروزه در نظـام بین الملـل و معـادالِت 
بین المللـی هـر کشـور بـه همـان انـدازه حـق 
دارد کـه قـدرت دارد. قدرت و قدرتمند شـدِن 
نیسـت.  بـدون علـم ممکـن  امـروزه  ملت هـا 
نمی خواهـد  و  نخواسـته  هرگـز  اسـالم  پـس 
کـه امـت اسـالمی جـزِو کشـورهای ضعیف و 
وابسـته  به غیرمسـلمانان و از معـادالِت جهانی 

باشـد.  بی نصیـب 

گفتار چهارم
دالیل عقلی ضرورِت فراگیری علم

مسـلماِن  ملـِت  به ویـژه  و  مسـلمانان  بـرای 
توصیه هـای  و  تعالیـم  بـر  عـالوه  افغانسـتان 
متذکـرۀ اسـالم، فراگیـری رشـته های مختلـِف 

علمـی یـک وجیبـۀ ملـی محسـوب می شـود. 
بـه دالیـل ذیـل:  

۱ـ افغانسـتان یکی از ده کشـور توسـعه نیافته و 
فقیر جهان اسـت. دسـتیابی به توسـعۀ پایدار و 
رفـع فقـر بـدون فراگیری سـواد و علـم ممکن 

  . نیست
۲ـ افغانسـتان یکـی از ۵ کشـور ناامـِن جهـان 
افغانسـتان  چندین سـالۀ  ناامنی هـای  اسـت. 
دخالت هـای  و  فقـر  بی سـوادی،  در  ریشـه 
خارجـی بی شـرمانه دارد. طوری کـه همین دو 
عامـل یعنـی بی سـوادی و فقـر باعـث گردیده 
خارجـی  سیاسـت  ابـزار  افغان هـا  از  بخشـی 
دشـمنان و بدخواهاِن افغانسـتان قـرار گرفته و 

علیـه منافـع ملـِی کشورشـان اقـدام نماینـد.   
۳ـ فسـاد در افغانسـتان متأسـفانه بیداد می کند. 
بـه همیـن دلیـل، یکـی از سـه کشـور فاسـد 
جهـان محسـوب می شـود. ریشـه های اصلـی 
فسـاد در افغانسـتان را می تـوان در بی سـوادی، 
فقـر و تـرِك فریضـۀ امر بـه معـروف و نهی از 

دانسـت.  منکر 
از  یکـی  حاضـر،  حـال  در  افغانسـتان  4ـ 
کانون هـای عمـدۀ تولیـد مـواد مخـدر جهـان 
اراضـی  از  هکتـار  هـزار   ۲۲4 زیـرا  اسـت؛ 
افغانسـتان زیـر کشـِت کوکنـار قـرار دارد. بـه 
ترتیـب والیات هلمند، قندهار و فراه بیشـترین 
مـزارع کشـت کوکنـار در افغانسـتان را به خود 
تبدیـل  منفـی  پیامدهـای  داده انـد.  اختصـاص 
شـدِن افغانسـتان بـه کانـون تولید مـواد افیونی 
عبارت اند از: خدشـه دار شـدن چهرۀ افغانستان 
در جهـان، تأمیـن ۵۰ درصـد هزینه هـای جنگ 
و ناامنی هـا از مـزارع کشـت کوکنـار، حـدود 
۳ میلیـون معتـاد در افغانسـتان و... . رفـع ایـن 
معضـِل بـزرگ تنهـا در پرتـو تدابیـر خـاِص 

علمـی و اکادمیـک ممکـن نیسـت. 
۵ـ در حـال حاضـر بی شـرمانه ترین مداخـالِت 
خارجـی در امـور داخلـی افغانسـتان صـورت 
آمارهـای  اسـاِس  بـر  کـه  طـوری  می گیـرد. 
منتشـره از سـوی نهادهای امنیتی افغانسـتان به 
طـور متوسـط هر هفتـه ۱44 حمله و سـاالنه ۸ 
هـزار حملـۀ تروریسـتی در افغانسـتان صورت 
می گیـرد کـه ۲۲۰ حملۀ آن انتحاری اسـت. در 
نتیجـۀ این حمالت، سـاالنه ۵۰۰ ۱6 غیرنظامی 
و روزانـه به طـور متوسـط ۲۸ نفـر به شـهادت 
و  متذکـره  اصلـی حمـالِت  عامـل  می رسـند. 
گسـترش ناامنی هـا، ضعیـف شـدِن افغانسـتان 
در ابعـاد مختلـف و عـدم توجـه افغانسـتانی ها 
بـه فراگیـری علم بـوده اسـت. و تأمیـن امنیت 
علـم  فراگیـری  بـا  صرفـًا  کشـور  در  پایـدار 
توسـط فرزنـداِن ایـن کشـور، وحـدت ملـی و 
اتخـاذ تدابیـر خـاِص علمـی و اکادمیک ممکن 

ست.   ا
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مـن تنهـا نیسـتم، وقتـی در مورد مشـکِل خوانـدن کتاب با دوسـتان و آشـنایاِن باسـوادم 
حـرف زدم، اکثـِر آنـان تجربه های مشـابه داشـتند. بـه هر اندازه که آنان بیشـتر بـا انترنت 
سـروکار داشـته باشـند، بـه همـان انـدازه گرفتـار مشـکل عـدمِ تمرکـز در نوشـته های 
طوالنی تـر می شـوند. بعضـی از وبالگ نویسـان کـه مـن نوشته های شـان را دنبـال می کنم 
نیـز کم کـم دارنـد از ایـن مشـکل یـاد می کنند. سـکات کریپ، کسـی که در یـک وبالگ 
دربـارۀ رسـانه های آنالیـن می نویسـد، به تازه گـی اعتـراف کـرده کـه خوانـدن کتـاب را 
کامـاًل تـرك کـرده اسـت. او می گویـد: »مـن حرص زیـادی بـرای خواندن کتاب داشـتم 
و حتـا در دانشـگاه مـرا بـرای کتاب خوانـی ام نمونـه می آوردنـد. امـا حاال چـه اتفاقی در 
ذهـِن مـن افتـاده اسـت؟ او خـود برای پاسـخ این پرسـش پیش قدمی می کنـد و می گوید 
یـک وسوسـه در ذهـِن مـن وجـود دارد کـه »چه می شـود اگـر تمـام کتاب هـای الزم را 
تنهـا در انترنـت بخوانـم« ایـن وسوسـۀ ذهنی به خاطر دسـتیابی به سـهولت نیسـت بلکه 

بـه ایـن خاطر اسـت کـه اساسـًا طرز تفکـِر مـن تغییر نموده اسـت.
بروس فریدمن، وبالگ نویسـی که در مورد اسـتفاده از کمپیوتر در داروسـازی می نویسـد 
نیـز توضیـح داده اسـت کـه چگونـه کمپیوتر عـادات ذهنـِی او را تغییر داده اسـت. او در 
آغـاز همین سـال نوشـته اسـت که: »حـاال مـن توانایی خوانـدن و حفظ تسلسـِل مفاهیم 
مقـاالت طوالنی تـر را کـه آنالیـن باشـد یـا در کاغـذ کامـاًل از دسـت داده ام.« فریدمـن، 
پتالوجیسـتی کـه مدت هـا در دانشـگاه پزشـکی دانشـگاهِ میشـیگان کار کـرده اسـت، در 
گفتگـوی تلیفونـی بـا مـن گفت: »فکـِر من از حالـت اصلی خـود تغییر نمـوده و حاال به 
صـورِت بریـده بریـده عمل می کنـد. حاال ذهِن مـن گزاره هـای کوتاه کوتاه را به سـرعت 
از منابـع مختلـف آنالیـن بـه صـورت اجمالـی مرور می کنـد. من دیگـر نمی توانـم رمان 
جنـگ و صلـح تولسـتوی را بخوانـم.« او می پذیـرد کـه قدرت 
خوانـدن آثـارِ بـزرگ را از دسـت داده اسـت و می افزایـد کـه 
حتـا تحلیـِل یـک پسـت وبالگـی بیشـتر از چهـار پاراگـراف 

برایـش سـخت و مجبـور می شـود آن را اجمـاالً مـرور کند. 
حکایت هـا بـه تنهایـی چیزی را ثابـت نمی کند. ما هنـوز انتظار 
روان شناسـی  و  درازمـدِت عصب شناسـی  تجربه هـای  داریـم 
پیشـگام شـوند و یـک تصویـر مشـخص از این کـه اسـتفادۀ 
انترنـت چگونـه بـاالی درك بشـر اثـر می گـذارد ارایـه کننـد. 
یـک مطالعـۀ جدیـد در زمینـۀ عادت هـای پژوهـش آنالین که 
از سـوی دانشـمندان کالـج لنـدن اجـرا شـده اسـت، پیشـنهاد 
می کنـد کـه فهـم بشـر در حـال تغییـر اسـت و شـاید مـا همه 
در میانـۀ یـک دریـای تغییـر در زمینـۀ خوانـدن و اندیشـیدن 
قـرار داشـته باشـیم. در ایـن پژوهـش پنج سـاله، دانشـمندان، 
پژوهشـی  معـروف  سـایت  دو  بازدیدکننـده گاِن  فعالیت هـای 
نمودنـد.  مـرور  بـود،  ثبـت شـده  کمپیوترهـا  توسـط  کـه  را 
رفتارهـای بازدیدکننـده گان در دو مرکـِز بریتیـش الیبـرری و 
مجتمـع آموزشـی بریتانیـا، ثبـت شـده بود کـه از هـر دو مرکز 
امـکان دسـتیابی به مقـاالِت مجله هـا، کتاب هـای الکترونیکی و 
سـایر منابـع نوشـتاری میسـر بـود. پژوهش گـران دریافتنـد که 
بازدیدکننـده گان ایـن سـایت ها »نوعـی مـرور اجمالـی« انجـام 
منبـع دیگـر می رونـد و  بـه  منبـع  از یـک  می دهنـد و مـدام 
به نـدرت بـه منابعـی کـه قبـاًل بازدیـد کرده انـد بـاز می گردند. 
دو  یـا  یـک  از  بیشـتر  ایـن سـایت  بازدیدکننـده گان  معمـوالً 
صفحـۀ یـک مقالـه یـا کتـاب را می خواننـد و بعـد بـه منبـع 
دیگـری می رونـد. بعضـی اوقـات آن هـا یـک مقالـۀ طوالنـی 
را ثبـت می کننـد امـا هیـچ شـواهدی وجـود نـدارد کـه آن هـا 
دوبـاره بیاینـد و آن مقالـۀ ثبـت شـده را بـه صـورت واقعـی 
بخواننـد. نویسـنده گان ایـن تحقیـق می گوینـد: »واضـح اسـت 
کـه بازدیدکننـده گاِن سـایت ها به معنـای متعارف کلمـۀ مطالعه 
چیـزی انجـام نمی دهنـد.« در واقـع نشـانه هایی از ظهـور یـک 
روش مطالعـه و تحلیـِل جدیـد در میـان اسـتفاده کننـده گان 
تنهـا  انترنـت  کننـده گان  اسـتفاده  می شـود.  مشـاهده  انترنـت 
عناویـن و صفحـات مربـوط بـه فهرسـت  و چکیـده را مـرور 
می کننـد و انـگار آن هـا بـرای جلوگیـری از مطالعـه بـه معنای 

متعـارف کلمـه وارد انترنـت می شـوند. 
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حماسه هایی از زمین سوخته، روایتی جانکاه از درد و رنج و غِم مردماِن سرزمیِن 
شمالی است که نزدیک به دو دهه پیش، طعمۀ تروریستاِن طالب و القاعده و راهبردِ 
»زمین سوخته« شدند؛ چنان که که هر زنده جان و ُمرده جانی که در آن دیار بود، یا 

تیرباران شد، یا به یغما رفت و یا هم به آتش کشیده شد.
ترور تاکستان ها و مردم شمالی در ششم اسد سال ۱۳۷۸ خورشیدی شروع شد، 
زد.  رقم  کابل  شمال  مردماِن  خاطرات جمعی  در  را  سیاهی  روزهای  فاجعه  این 
مردمان شمالی درد بزرگی را کشیدند؛ خانه، تاکستان ها و جان های خود را از دست 
دادند، چه مادرانی که بی فرزند شدند و فرزندانی که پدر و مادر از دست دادند 
و چه بسا خانواده هایی که شیرازۀشان به آتش کشیده شد. شماری این حادثه را 
یکی از خوف ناك ترین و جنایت بارترین وقایع در سدۀ پسین شمرده اند، اما امروزه 
روایت های مکتوِب آن چنانی از درد، رنج و جنایتی که به سرزمین شمالی رفت، 
به دسترس نیست و فقط حکایت هایی در سینۀ کسانی که از این حادثه جان سالم 

به در برده اند، باقی مانده است و بس. 
نفس  طالبان  حاکمیت  زیر  و  کابل  در  افتاد.  اتفاق  حادثه  این  که  بودم  کودك 
می کشیدیم، تصاویر خیره یی از صبح ها و عصرهای آن روزها را به ذهن دارم که 
زناِن زیادی با کودکان و مواشی شان از شمالی سرازیر شده بودند و در جست وجوی 
بسته گان شان در کابل بودند. در خانه های آن روزِ کابل و بیشتر هم در خیرخانه، 
خانواده های جنگ زده جا گرفته بودند و حتا برای شماری از این مهاجران در صحِن 
حویلی و حتا کوچه ها چادر زده بودند تا سرنوشت شان روشن شود و آنان فرصِت 

دوباره برای رفتن به زمین های سوخته را بیابند. 
***

 
»حماسه هایی از زمیِن سوخته« کاری است از مرحوم محمدکاظم آهنگ یکی از 
نشر  کابل  در   ۱۳۸۲ سال  در  که  کابل  دانشگاه  ژورنالیسِم  دانشکدۀ  بنیان گذاران 
شده است. این مجموعه بیست برگ دارد و فقط سه روایِت جانکاه از این حادثۀ 
جان سوز را با زبان داستانی و ژورنالیستیکی ثبت کرده است. روایتی که تا هنوز 
دارند.  خود  با  را  شده  آواره  مردماِن  و  سوخته  تاك های  بوی  آن،  واژه های  هم 
کجا  در  نمی دانستم  و  بودم  خوانده   ۱۳۸۷ سال   را  زمیِن سوخته  از  حماسه هایی 
گذاشته ام، تا این که به تازه گی دوباره پیدایش کردم و بی درنگ به خواندنش شروع 
کردم. همۀ روایت ها و واژه ها بوی تلخ جنگ، آواره گی و سوختن می داد، در میان 
این روایت ها حکایت هایی از دوباره ایستادن و مقاومت تا پیروزی نیز وجود داشت 
که همین انگیزه سبب شد تا رژیم سیاه و تروریستی طالب شکست بخورد و در 
سال های پسین شمالی دوباره سبز شود، تاك ها از نو جوانه بزنند و مردمان با عزِت 

این سرزمین با امید آبادی و زنده گی نو، سناریوی آن را دوباره بنویسند.
»قرآن  فقط  جان سوز  روایت  هزاران  میان  از  سوخته  زمیِن  از  حماسه هایی 
خانواده گی«، »جمال ادی« و »و مادر تنها ماند...« را در خود دارد. این سه تصویر و 
گفته های کسانی را ثبت کرده است که زنده مانده اند و خود را به کابل رسانده اند 

و یا قصه های آنان دهن به دهن تا به مرحوم آهنگ رسیده است.
است:  نوشته  زمیِن سوخته«  از  »حماسه هایی  نخسِت  برگ های  در  آهنگ  مرحوم 
ستم  و  یک طرف  افغانستان  مردمان  بر  تاریخی  ظلم های  و  اجحاف  رنج،  تمام 
القاعدۀ دین ستیز و طالبان بی دانش دیگرطرف بود. القاعده و طالبان، چنگیز، هالکو، 
انگلیس و روس را برائت دادند. اگر ظالمان گذشته قرن ها و ده ها سال پیش بر 
مردم این سرزمین بی رحمانه تاختند و به گفتۀ یک جملۀ تاریخی: »آمدند، کشتند، 
سوختند و بردند«، طالبان و القاعده به تنهایی همۀ جنایت ها را کردند و سیاه رویی 

تاریخ را برای خود و حامیان شان به جا گذاشتند.

قرآن خانواده گی
این روایت در 6 میزان ۱۳۸۱ نوشته شده و در برگ های ۲ تا ۸ حماسه هایی از زمیِن 
سوخته آمده است. »قرآن خانواده گی« روایت پُردِل نوجوانی است که تروریستان 
تاکستان های  آتش کشیده شدن  به  او  و  اند  مقابل چشمانش کشته  در  را  پدرش 
قریه را دیده است و پس از چند روز جست وجو، مادرش را در کابل پیدا کرده 
این  به مادر دارد.  و روایت به شهادت رسیدن پدر و ربوده شدِن مواشی شان را 
روایت، صحنه های جان سوزی از فضای مختنق و خفقان آورِ سوختن شمالی و فرار 

مردم را در خود جا داده است.
تصویر کشیده  به  روزگار چنین  آن  در  موجود  فضای  روایت،  این  از  بخشی  در 
شده است: »... فضا خیلی مختنق و خفه کننده بود. سراسر فضا و محیط را دود و 
آتش فرا گرفته بود. هرچند شب رو به تاریکی می رفت، شعله های آتش با صدای 
می ساخت. کالغ های  هیبت ناك  و  ترس  پُر  را  قریه  و خشِن خود سراسر  مهیب 
این و آن سو  سیاه جامه یگانه پرنده گانی بودند که قاغ قاغ کنان در فضای محیط 

پرواز می کردند، گویی آن سیاه جامه گان می خواستند به زمین و خانه های ده فرود 
آیند و به کدام جسد فرو افتاده در خاك وخون حمله کنان سد گرسنه گی کنند. مجال 
فرود آمدن برای آن ها وجود نداشت، زیرا از یک طرف فضا را دود غلیظ گرفته 
بود و آتش فوران می زد و از طرف دیگر، تاریکی شب فضا را پیچیده و مانع آن 
می گردید تا آن سیاه جامه گان برای خوردن الشه های اجساد پیران و جواناِن آغشته 
در خون فرود آیند. صدای سوختن دستک ها، کلکین ها و چوب های بام خانه ها هر 
آن افزون تر می گردید. هیوالی شب دامن مصیبت خود را در افق های دوردست 
اطراف وادی، در دامنه های کوه های سر به آسمان کشیدۀ آن سامان به سرعت پهن 
می کرد. صدای دیگری به جز غف غف خفیف سِگ پیِر الال ناظر شنیده نمی شد...«

وقتی پُردل چگونه گی کشته شدن پدرش به دست تروریستان را به مادر می گوید، 
هر دو اشک می ریزند و از دل آه جگرسوزی بیرون می کشند و با آواز بلند می گویند 
که می رویم و به کار و مبارزه ادامه می دهیم تا این گفتۀ شهید احمدشاه مسعود، 
قهرمان ملی افغانستان را که هم زمان با به آتش کشیده شدن شمالی به مردم گفته 
بود: باغ های شمالی سوخت اما باید کاری کنیم تا این باغ بزرگ -افغانستان- از 

دست ما نرود، عملی شود.

جمال ادی
نمی رسید،  سرانجام  به  او  بدون  قریه  کارِ  هیچ  که  پاکیزه سرشتی  و  سرسفید  زن 
پناه گاه بزرگی به مردمان قریه بود و از بصیرِت او بود که قریه در آرامش تمام به سر 
می برد. وقتی گروه های تروریستی به شمالی هجوم بردند، قریۀ »صاحب جمال« که 

مردمان قریه او را »جمال ادی« می گفتند نیز در امان نماند.
با رسیدن پای تروریستان به نزدیکی های قریه، مردان فراری و یا کشته شدند، اما 
جمال ادی به زنان قریه فرمان داد تا مبارزه کنند و اگر کشته شدند در خانه های 
خود کشته شوند. او به همۀ زنان گفت که مقاومت کردن و ماندن در قریه افتخار 
بزرگی برای آنان است. اما وقتی جنگ شدت بیشتر گرفت، او در تصمیمش تجدید 
نظر کرد و به خاطر این که به آبرو و حیثیت زنان صدمه نرسد، از آنان خواست تا از 
قریه متواری شوند. خودش به مقاومت ادامه داد. نظامیان طالب و القاعده به نزدیک 
خانه اش رسیدند، اما از هراس مسلح بودِن جمال ادی نتواستند داخل خانه شوند. 
جمال ادی در منزل دومِ خانه با گردان فراز مانده بود، مقاومت چندروزه اش در 
برابر تروریستان، ترس عجیبی در میان آنان ایجاد کرده بود. تنها راه به پایان رسیدن 
جمال ادی را در به آتش کشیدن خانه اش دانستند. تمام در و پنجرۀ منزل اول را 
بنزین پاشیدند و آتش را روشن کردند. آرام آرام آتش به جان جمال ادی رسید، 
به تروریستان گفت: استخوان های سوخته ام  پیروزمندانه  با چهرۀ خندان و  او  اما 
از  از این خاك و کشور دفاع می کند و شما را  نامردان مقاومت و  در برابر شما 
بیرون می سازد. روزی چنین شد و  بیرون می سازد...  بیرون می سازد...  این خاك 
نام قهرمانانی همچون جمال ادی در قلب مردم ماند و تروریستان داخلی و بیرونی 

سرافکنده بیرون شدند و یا جسدهای شان خوراك سگ ها شد.

و مادر تنها ماند...
این روایت در برگ های ۱6 تا ۱9  حماسه هایی از زمیِن سوخته آمده و حکایت 
مادری است که القاعده و طالبان شوهر و فرزندانش را از او گرفته اند و خودش 
انداخته و می خواستند روانۀ جالل آباد کنند. برایش گفته بودند که  را در موتری 
شوهر و کودکانش را به دنبالش و در موتر دیگری می فرستند. این مادر خودش را 
به سرای شمالی رسانده و از هر که می رسد، می پرسد آیا کودکانش را ندیده اند و 

خبر ندارند چه زمانی کودکانش را به کابل می آورند.
او چند روز پیوسته از صبح تا شام سِر راه کسانی می ایستد که از شمالی می آیند 
و  روانی  آرام آرام حالت  که  این  تا  را زمزمه می کند  تکراری خود  پرسش های  و 
شمالی  سرای  در  بسته گانش  دستان  روی  روزی  و  می خورد  برهم  جسمانی اش 
است که کسی از قریه اش احوال می آورد و در گوش یکی از بسته گانش می گوید، 
جسدهای سوختۀ سه کودِك او را دیده است و طالبان شوهرش را نیز در همان 
روز اول تیرباران کرده بودند. بسته گانش تن بیهوش او را به خانه انتقال می دهند تا 

وقتی به حال آمد، داستان غمناکش را کامل کند. 
 ***

روایت های پُر از دردِ ثبت شده در »حماسه هایی از زمیِن سوخته« هرچند اندك اند، 
اما تصویری از شرایط بحرانی و مردماِن مصیب زدۀ آن روزگار را ترسیم می کنند. 
جبهۀ  که  شد  سبب  شمالی  تاکستان های  و  خانه  سوختن  و  مردم  کشتار  فاجعۀ 
مقاومت ملی مردم افغانستان قوِت بیشتر بگیرد و گروه های تروریستی با مقاومت 
سرسخِت مقاومت گران روبه رو شوند و حوادث بعدی یی اتفاق بیفتد که فرصِت 

پرداختن به آن حوادث در این یادداشت فراهم نیست.
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آگاهان در پیوند به سفر هیأت شورای امنیت سازمان ملل:

چالشهافروکشخواهدکرد
افغانستاندرسال2۰۱۸به43۰میلیون

دالرکمکبشردوستانهنیازدارد

ترکیه کې د سولې خربې، هغه 

غونډه چې حکومت او طالبان 

په کې ګډون ردوي

هیـأت شـورا امنیـت سـازمان ملـل متحـد در دیدار با سـران 
حکومـت وحـدت ملـی گفته انـد کـه می خواهیـم اصالحات 
و انکشـاف واقعـی را در ایـن کشـور مشـاهده کنیـم، تـا از 

همکاری هـای خویـش اطمینـان حاصـل کنیـم.
ارگ و سـپیدار می گوینـد کـه در ایـن دیـدار روی اوضـاع 
و  چالش هـای  صلـح،  زمینه هـای  در  همـکاری  منطقه یـی، 
دسـت آوردهای حکومـت وحـدت ملی و غیر متمرکز سـازی 

نظـام صحبت هـای صـورت گرفـت اسـت. 
هیـأت  شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد شـنبه )۲۲ جدی 
( وارد کابـل شـد و در دیـدار جداگانـه بـا سـران حکومـت 
وحـدت ملـی تأکیـد کرده انـد کـه می خواهنـد  اصالحات و 

توسـعه یی واقعـی افغانسـتان را ببیننـد. 
در همیـن حـال، برخـی آگاهـان بـاور دارنـد که سـفر هیأت 
سـازمان ملـل متحـد بـا تنش هـای داخلـی افغانسـتان رابطـۀ 

ارگانیـک دارد. 
غنـی  اشـرف  محمـد  کـه  گفتـه  خبرنامه یـی  نشـر  بـا  ارگ 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی در دیـدار بـا هیأت شـورای 
امنیـت سـازمان ملل متحـد، در بـارۀ اوضاع امنیتی افغانسـتان 
پدیده هـای  بـا  مبـارزه  منطقه یـی،  همکاری هـای  منطقـه،  و 
تروریسـم، فسـاد اداری، مـواد مخـدر و قاچـاق آن، تسـریع 
پروسـه صلـح، آماده گی هـا بـرای انتخابـات، اصالحـات در 
عرصـه حکومـت داری، تقویـت نظام، مشـارکت زنـان، نقش 
سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان، به خصـوص در زمینه های 
امنیتـی و انکشـافی و روی مجمـوع پیشـرفت ها طی سه سـال 

اخیـر، بحـث و تبـادل نظـر کردند.
سـپیدار نیـز گفتـه کـه رییـس اجرایـی در دیـدار بـا هیـأت 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد در رابطـه بـه مسـایل 
منطقه یـی، مبـارزه بـا تروریسـم، مـواد مخـدر، رسـیده گی به 
پناه گاه هـای تروریسـتان، تخطی های مرزی در شـرق کشـور، 
تعزیـرات علیـه گروه های تروریسـتی به ویـژه طالبان صحبت 

کردند.
در خبرنامـۀ ریاسـت اجرایی آمده کـه رییس اجرایی حکومت 
وحـدت ملـی بـا اشـاره بـه دسـت آوردهـا و چالش هـای 
حکومـت وحـدت ملی گفته اسـت که در سـه سـال گذشـته ، 
فرصت هایـی را در زمینـۀ اصالحـات و حکومـت داری بهتـر 

از دسـت داده ایم.
رییـس اجرایی بر غیرمتمرکزسـازی نظـام اداری و بروکراتیک 
در کشـور تأکیـد ورزیـد و گفـت کـه تمرکـز بیـش از حـد 
تصامیـم در مرکـز، دشـواری هایی را بـه وجـود آورده اسـت. 
هـم چنـان، هیـأت شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد در 
پیونـد بـا پروسـۀ مردم سـاالری، اصالحـات و حکومت داری 
خـوب، برنامه هـای اقتصـادی و توسـعه یی حکومـت وحدت 

ملـی بـا سـران حکومـت بحـث و گفت وگـو کرده انـد. 
خیریـت عمـروف سـفیر قزاقسـتان در سـازمان ملـل متحد و 
رییـس دوره یـی شـورای امنیـت سـازمان ملـل کـه در رأس 
ایـن هیـأت قـرار داشـت، گفـت کـه آنـان آمده انـد تـا بـا 
اقشـار مختلـف جامعۀ افغانسـتان دیـدار نماینـد و در نتیجه با 
تحلیـل وضعیـت، در زمینـۀ همکاری هـا و کمک های شـان با 

افغانسـتان برنامه ریـزی کننـد. 
نیکـی هیلـی نماینده دایمی ایـاالت متحده امریکا در سـازمان 
ثبـات  امنیـت و  بـود،  ایـن هیـأت  متحـد کـه عضـو  ملـل 
افغانسـتان بـرای امنیـت منطقـه مهـم تلقـی کـرده، گفتـه کـه 
هیـأت شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد بخاطـر حمایت  
از  وی  کرده اسـت.  سـفر  کابـل  بـه  افغانسـتان،  از  بیشـتر 
شـجاعت و فـداکاری نیروهـای امنیتی و دفاعی افغانسـتان در 

راسـتای مبـارزه بـا تروریسـم نیـز قدردانـی کـرد.
هیلـی افـزود: ایـاالت متحـده امریـکا با مـردم افغانسـتان کار 
می کنـد و مـا می خواهیـم اصالحـات و انکشـاف واقعـی را 
در ایـن کشـور مشـاهده کنیـم، تـا از همکاری هـای خویـش 

اطمینـان حاصـل کنیم.
بـا  بین الملـل  روابـط  آگاه  نظـری،  لطیـف  دکتـر  هم چنـان، 
اشـاره بـه سـفر هیـأت شـورای امنیت سـازمان ملـل متحد به 
افغانسـتان در گفت وگـو بـا رونامۀ ماندگار می گویـد: در حال 
حاضـر کـه اوضـاع افغانسـتان در شـکننده گی محـض قـرار 
دارد، در صورتـی ارادۀ سیاسـی هیـأت مذکـور تحـت تأثیـر 
قدرت هـای بـزرگ قـرار نگیـرد، می تواند به حـل چالش های 

موجـود کمـک کند. 
آقـای نظـری می  گویـد: سـفر هیـأت شـورای امنیت سـازمان 
ملـل متحـد، ارتباط »ارگانیـک« با تنش های داخلی افغانسـتان 

به ویـژه میـان ارگ و عطـا محمد نـور والی بلـخ دارد. 
آقـای نظـری اظهـار داشـت: تـا زمانی کـه ارادۀ بـرای حـل  
چالش های کنونی وجود نداشـته باشـد، این سـفرها نمی تواند 
حالل مشـکالت باشـد، در حالـی که نماینده  گی  های سـازمان 
ملـل متحـد و اتحادیـۀ اروپـا در افغانسـتان هسـتند، امـا هیچ 
اقـدام عملـی بـرای حـل چالش ها اخیـر انجـام نداده انـد حتا 
برخـی از ایـن نهادهـا به طـرف  داری یک جانـب قضیه متهم 

شـده اند.
ایـن آگاه روابـط بین الملل، در قسـمت از سـخنانش با اشـاره 
بـه وضعیـت صلـح در کشـور، نیز گفـت: در حالی کـه روند 
صلـح نیـز در حالـت از ابهـام در کشـور قـرار دارد، هیـأت 
مذکـور در ایـن رابطـه نیـز بررسـی ها و بحث هـای خواهنـد 

داشت. 
آقـای نظـری بـاور دارد کـه بـا افزایـش تنش هـا میـان امریکا 
و پاکسـتان در رابطـه بـه حمایـت آن کشـور از گروه هـای 
تروریسـتی در افغانسـتان، پاکسـتان ها تمـام تـالش خـود را 
بـرای تحت فشـار قـرار دادن حکومت کابـل و راهبرد جدید 
امریـکا در سـال آینـده بـه کار می بـرد و سـال آینـده سـال پر 
تنـش بـرای افغانسـتان خواهد بـود. تمام این تحوالت سـبب 
شـده تـا هیـأت شـورای امنیـت سـازمان ملـل بـه افغانسـتان 
سـفری داشـته باشـد تا اوضاع را از نیزدیک به بررسـی بگیرد. 
بـه گفتـۀ او، برداشـت های عمومی درسـازمان ملـل متحد این 
اسـت کـه امریـکا به تنهایـی نمی توانـد به چالش هـای کنونی 
افغانسـتان رسـید گی کنـد، بنـَا مجموعـی از کشـورها تـالش 
می کننـد تا در روند سیاسـی افغانسـتان و بـرای ایجاد صلح و 
امنیت در این کشـور مسـاعی مشـترك خـود را به خرچ دهند. 
و  گیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  مشـارکت  ایـن  اگـر  اوگفـت: 
کشـورهای قدرت منـد منطقـه  ماننـد چیـن و روسـیه در کنار 
امریـکا بـرای ایجـاد صلـح و امنیـت در افغانسـتان همـکاری 
داشـته باشـند یـک اقـدام نیـک و بـه نفـع افغانسـتان اسـت. 
آقـای نظـری بیـان داشـت: در صورتی که هیأت سـازمان ملل 
متحـد تنش هـا و مشـکالتی اجتماعـی را در افغانسـتان مورد 
بررسـی علمی و کارشناسـانه قرار دهد و ریشـۀ مشـکالت را 
دریابنـد، بـه بحـث توزیع قـدرت و مشـارکت همـۀ طرف ها 
کنونـی  چالش هـای  دهنـد،  مشـترك  رای  کشـور  ایـن  در 

فروکـش  خواهـد کرد.
آقـای نظـری حاطر نشـان کـرد کـه مهم ترین اصـل تنش  زایی 
در افغانسـتان نبـود قـدرت مشـترك و متمرکـز بـودن بیش از 
حـد قـدرت اسـت، زیـرا در حـال حاضـر قـدرت در دسـت 
یـک گروه قبضه شـده اسـت. امـا هیأت سـازمان ملـل متحد 
اگـر بـه ایـن گزینـۀ توجـه کنـد و چالش هـای را به شـکل 
علمـی ریشـه یابی کنـد بـا مشـروعیت بین المللـی می توانـد 

ریشـه همـۀ تنش هـا در ایـن کشـور قطـع کند. 
سـفر هیأت سـازمان ملل متحـد چند روز پـس از آن صورت 
گرفـت کـه مک مسـتر، مشـاور امنیـت ملـی امریـکا در یـک 
نشسـت ویـژه در مورد وضعیت افغانسـتان به شـورای امنیت 
مـورد  او  گفته هـای  و  داد  معلومـات  متحـد  ملـل  سـازمان 
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حکومت افغانسـتان برای رسـیدگی به وضعیت بیجاشدگان، 
عـودت کنندگان و آسـیب دیـدگان جنگ، درخواسـت 4۳۰ 
میلیـون دالـری خـود را بـرای جامعـه جهانـی سـپرد. قـرار 
اسـت از ایـن کمک ۲.۸ میلیون افغان آسـیب دیـده از جنگ 

و برگشـت کننـدگان بهره مند شـوند.
بـا ایـن مقـدار کمک بـرای آوارگان جنـگ سـرپناه، ادویه و 
مـواد غذایی فراهم می شـود همچنین برگشـت کننـدگان نیز 
از ایـن کمـک بهره منـد خواهنـد شـد. حکومـت افغانسـتان 
همه سـاله بـرای رسـیدگی به وضعیت بشـری افراد آسـیب 
جهانـی  جامعـه  بـرای  را  خـود  درخواسـتی  بسـته  پذیـر، 

پیشـکش می کنـد.
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی روز دوشـنبه در 
کنفرانسـی کـه به اشـتراك نماینـدگان نهادهای کمـک کننده 
در قصـر سـپیدار برگـزار شـده بـود گفـت: »بـدون کمک و 
کمک رسـانی به قشـر آسـیب پذیر، شـاید که جـان صدها و 

هـزاران طفـل، زن و مـرد بـه خطـر مواجه می شـد.«
ایـن مقـام حکومـت افغانسـتان عالوه کـرد که تنها در سـال 
۲۰۱۷ بیـش از 4۰۰ هـزار نفر از خانه ها و روسـتاهای شـان 
بـه کمک هـای  وابسـته  در حـال حاضـر  و  آواره شـده اند 
بشـری هسـتند. آقـای عبـداهلل تاکید کـرد که افغانسـتان یک 
کشـور در حال گذار نه بلکه کشـوری در حال جنگ اسـت 
بـه همیـن دلیـل همه سـاله بودجه مشـخصی بـرای کمک به 

قربانیـان نیاز اسـت.
او  گفـت کـه حکومـت افغانسـتان متعهـد بـه حفاظـت و 
حمایـت از کارمنـدان نهادهـای خیریه و مددرسـان هسـتند 
نبایـد کارمنـدان ایـن نهادهـا هـدف  و بـه هیـچ صـورت 
بین المللـی  قوانیـن  بـه  متعهـد  خـودرا  »مـا  گیرنـد:  قـرار 
و بشردوسـتانه می دانیـم. جـا دارد کـه تاکیـد کنیـم بـاالی 
امـور،  اجـرای  در  امنیتـی و همـه مسـوالن کـه  نیروهـای 
قوانیـن بشردوسـتانه را مراعـات  کننـد. ایـن تعهد ما اسـت 

امـا مـا شـاهد تخطی هـا از طـرف خـود هـم بوده ایـم.«
دو میلیون فرد متاثر از جنگ

اداره هماهنگـی  دفتـر  توسـط  ارایـه شـده  آمـار  براسـاس 
کمک هـای بشـری ملـل متحـد، در سـال ۲۰۱۷ بیـش از دو 
میلیـون نفـر در افغانسـتان مسـتقیمًا از جنـگ متاثر شـده  اند 
کـه از ایـن میـان 44۸ هـزار نفـر از مناطـق اصلی شـان بیجا 
شـده و بـرای پیـدا کردن مـکان امن، بـه مناطق دیگـر آواره 

اند. گردیـده 
آمـار ایـن نهـاد نشـان می دهد کـه در سـال گذشـته میالدی 
۵۰۰ هـزار مهاجـر افغـان از کشـورهای ایران و پاکسـتان به 

افغانسـتان عودت کـرده  اند.
تابـی النـزر هماهنـگ کننـده امـور بشـری ملـل متحـد در 
ایـن کنفرانـس گفـت نهادهـای مددرسـان حاضرنـد کـه بـا 
قبـول خطـر، کمک هـای بشـری را بـرای افراد آسـیب پذیر 
برسـانند: »مـا این جـا هسـتیم تـا اطمینـان دهیـم کـه هیـچ 
کـس محـروم نمی مانـد. مـا این جـا هسـتیم تـا نشـان دهیم 
کـه برنامـه انکشـافی را بـا وجـود شـرایط دشـوار بـه افراد 
آسـیب دیـده از جنـگ کـه خانه های شـان را تـرك می کنند، 
آن هایـی کـه از بالیـای طبیعـی آسـیب می بیننـد و آنانـی که 
از کشـورهای دیگـر بـه کشـور اصلـی شـان بـر می گردنـد، 

» برسانیم.
آقـای النـزر از کشـورهای کمـک کننـده سپاسـگزاری کـرد 
و گفـت ایـن کمک هـا فشـار زیـادی را بـر حکومت هـا و 
وارد  می دهنـد  مالیـه  کشـورها  ایـن  در  کـه  شـهروندانی 

می کنـد.
از  متحـد  ملـل  سـازمان  بشـری  امـور  کننـده  هماهنـگ 
طرف هـای درگیـر خواسـت تـا بـر امـداد رسـانان حملـه 
نکننـد: »لطفـا بـه امـداد رسـانان اجازه دهیـد تا کار شـان را 
بـرای آنچـه کـه آن هـا این جـا هسـتند، انجـام دهنـد.« النزر 
بـا خطـاب بـه طرف های جنـگ گفت: »آنچـه ما بـه آن نیاز 
داریـم، امنیـت اسـت. ایـن واقعـًا یـک فضـای غیرمصـوون 
اسـت. متاسـفانه این جا جایی اسـت کـه امداد رسـانان جان 

شـان را از دسـت داده انـد و یـا زخمـی شـده اند.«
ایـن کمـک تنهـا بـرای آن عـده از افغان هایـی اسـت کـه از 
جنـگ متاثر می شـوند و یا از کشـورهای دیگر به افغانسـتان 
عـودت می کننـد و نیـاز شـدید بـه کمک هـای بشردوسـتانه 

دارند.
آمـار اداره هماهنگـی کمک هـای بشـری ملـل متحـد نشـان 
می دهـد کـه بیش از هشـت میلیون نفـر در افغانسـتان با فقر 
دسـت و پنجـه نـرم  می کننـد ولـی از این کمـک برخوردار 
نخواهنـد شـد. ایـن دسـته افـراد شـامل بیـکاران، افـراد و 
خانواده هـای فقیـر، بیجاشـدگان دایمـی و یـا کسـانی اند که 

در نتیجـه خشک سـالی ها آسـیب می بیننـد.
پلوشـه حسـن رییـس موسسـه اکبـر در ایـن کنفرانـس از 
وضعیـت بـد بشـری در میان کـودکان به خصـوص کودکان 
دختـر یـاد کـرد و گفـت: »امـروز سـه اعشـاریه سـه میلیون 
افغـان بـه کمک های بشردوسـتانه نیـاز دارنـد. باوجودی که 
کمک هـای بشردوسـتانه صـورت گرفتـه بازهـم ۳.۵ میلیون 

طفـل از مکتـب دور مانده انـد.«
خانـم حسـن گفـت کـه بیشـتر ایـن کـودکان را دختـران و 
گروه هـای آسـیب پذیـر و منـزوی مانند اطفال روی سـرك 
و معلـول تشـکیل می دهنـد. قـرار اسـت کمک های بشـری 
بـرای آسـیب دیـدگان توسـط ۱۵۰ نهـاد بین المللـی و ملـی 

در سراسـر افغانسـتان برسـد.
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ترکیــې د ســولې پــه غیــر رســمي ناســته کــې د خپلــو اســتازو 

ګــډون رد کــړی، خــو د ســولې عــايل شــورا وايــي، پــه دغــې 

ــو اســتازو ګــډون کــړی دی. ــو اړخون ناســته کــې د ټول

ــه ورځ  ــنبې پ ــري د دوش ــه مظف ــد امین الل ــورا ویان ــې ش د دغ

»۱۳۹۶ کال د مرغومــې ۲۵« ازادي راډیــو تــه وویــل، متــه ده 

ــره  ــه براب ــه زمین چــې دغــه ناســته راتلونکــو رســمي ناســتو ت

کــړي.

دی وايي:

»هغــه څــه چــې ډېــر مهــم دي، د دغــې ناســتې غیــر 

رســمي توب دی، نــو ځکــه د ټولــو خــواوو کســان وو، خــو پــه 

غیــر رســمي ډول، فکــر کــوم چــې د دغــې ناســتې وروســتۍ 

نتیجــه نــه ده اعــان شــوې، دا د راتلونکــو خــرو لپــاره دروازه 

ــته ده.« ــتونکې ناس پرانیس

رسپرســت  دفــر  د  ویانــد  د  ولســمر  افغــان  د  خــو 

ــکيل  ــه کــې لی ــوک پاڼ ــه فېس ب ــه خپل شاه حســین مرتضــوي پ

چــې پــه دغــې ناســته کــې ګډون کوونکــي کســان د حکومــت 

ــوي. ــتازیتوب نه ک اس

طالــب ویانــد ذبیح اللــه مجاهــد هــم پــه دغــې ناســته کــې د 

طالبانــو د اســتازو د ګــډون خــره رد کــړې ده.

خــو د ســولې د عــايل شــورا غــړي هامیــون جریــر چــې پــه 

ــه  ــو ت ــې ازادي راډی ــه ترکی ــري ل ــډون ل ــې ګ ــته ک ــې ناس دغ

ــو پنځــه مهــم غــړي د  ــه دغــې ناســته کــې د طالبان ــيل، پ وی

طالبانــو لــه ټولــو ډلــو او مرتابــه نــه اســتازیتوب کــوي، خــو 

ــتل. ــه وانه خیس ــانو نومون ــو کس ــوړي د دغ نوم

طالبانــو رسه د اســتانبول غیــر رســمي ناســته راتلونکــو خــرو 

لپــاره دروازه ده.

ــن  ــا، ن ــه وین ــړو پ ــمېر غ ــو ش ــورا د ی ــايل ش ــولې د ع د س

ــه اســتانبول  دوشــنبه »۱۳۹۶ کال د مرغومــې ۲۵« د ترکیــې پ

ــمي  ــر رس ــې غی ــه اړه د دغ ــرو پ ــولې د خ ــې د س ــار ک ښ

ناســتې درېیمــه او وروســتۍ ورځ ده.

د یادونــې ده چــې دا د وســله والو طالبانــو رسه د ســولې د خرو 

پــه اړه لومړنــۍ غونــډه نــه ده او تــر دې مخکــې ورتــه هڅــې 

شــوې دي، خــو دا لومــړی ځــل دی چــې د حزب اســامي پــه 

وســاطت چــې پــه دې وروســتیو کــې یــې لــه افغــان حکومــت 

رسه ســوله وکــړه، دا شــان غونــډه جوړېــږي.

پــه ورتــه وخــت کــې د ســیايس چــارو افغــان کارپــوه فضــل 

ــه خــرو کــې دغــه ناســته  احمــد معنــوي ازادي راډیــو رسه پ

منایــي بللــې ویــيل یــې دي، پــه یــاده ناســته کــې بــا 

ــړی. ــه دی ک ــډون ن ــانو ګ ــه کس صاحیت

دی وايي:

»هغــه څــه چــې پــه ترکیــه کــې شــوي واقعــي نــه، یــوه منایي 

ــرې  ــا ه ــواوو ی ــه دواړو خ ــې ل ــانو چ ــه کس ــوع ده. هغ موض

ــر کســان  ــه او مؤث ــا صاحیت ــه ګــډون کــړی داســې ب خــوا ن

ــايس.« ــه نتیحــه دې راوب ــه دي چــې کوم ن

ــه دې  ــی چارواکــی ســید اکراغــا هــم پ ــو پخوان ــو ی د طالبان

بــاور دی چــې د ترکیــې پــه ناســته کــې د طالبانــو بــا صاحیتــه 

اســتازو ګــډون نــه دی کــړی.

دی زیاتوي:

»زمــا پــه نظــر هغــه طالبــان چــې پــه افغانســتان بانــدې مســلط 

ــې  ــه دغ ــږي، پ ــرې کې ــاب پ ــې حس ــان چ ــه طالب دي او هغ

ناســته کــې نه شــته، نــو ځکــه زه فکــر کــوم چــې دغــه ناســته 

بــه کــوم مثبــت اغېــز ونه لــري.«

خــو د ســولې د عــايل شــورا ویانــد وايــي، د ترکیــې پــه ناســته 

ــامي  ــورا او حزب اس ــايل ش ــولې د ع ــو، د س ــې د طالبان ک

اســتازي ګــډون لــري.

ــړي  ــی وک ــه هرکل ــدام ن ــه اق ــر هغ ــه ه ــه ل ــي، دوی ب دی واي

ــام يش. ــور مت ــې ګټ ــه ک ــه برخ ــولې پ ــاين س ــې بین االفغ چ

ابوبکر صديق
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ورزش
امین احمدی

به کجا می رویم؟
در برابـر زورگویـی و تحمیـل، همه باید جـواب رد دهیم تا 
بـه وحـدت ملی برسـیم. وحدت ملـی براسـاس ارزش های 
تاریخـی و فرهنگـی مشـترك و رعایـت حقـوق فرهنگـی همـه اقـوام بـه 
وجـود می آیـد کـه روح قانـون اساسـی اسـت و بـه صـورت خـاص، 
صراحـت مـادۀ ششـم و مـادۀ ۲۲ قانون اساسـی بـر این اصـل داللت دارد 
و مـادۀ چهـارم نباید به گونه یی تفسـیر شـود کـه ارزش هـای تاریخی یک 
قـوم بـر سـایر اقـوام تحمیـل شـود و نتیجـۀ مسـتقیم و غیـر مسـتقیم آن، 
ایجـاد هژمونی قومی بیشـتر باشـد، چـون چنیـن نتیجه یی عمیقًا با فلسـفۀ 

قانـون اساسـی در تضاد اسـت.
هویـت افغانـی در حد نام افغانسـتان، عنـوان شـناس نامۀ تابعیت جمهوری 
اسـالمی افغانسـتان و سـایر مـواردی که مـردم عمومًا بـا آن کنـار آمده اند، 
بـه انـدازۀ کافـی احترام الزم را به سـابقۀ تاریخی دو سـدۀ اخیـر فراهم کر 
ده اسـت. بیـش از این کـه از حـد نزاکـت و توافـق عمومـی خارج اسـت، 
بایـد رییس جمهـور کشـور و نخبه گان سیاسـی جامعۀ پشـتون، بردباری از 
خـود نشـان دهنـد و هم وطنان شـان را درك کننـد و قربانیـان تبعیـض نیز 
نبایـد در خـط دفـاع از تبعیـض و تحمیل قرار گیرند، چرا که درد مشـترك 
مـردم کشـور که تبعیـض و زورگویـی در أشـکال مختلف آن اسـت، جدا 

جـدا درمان نمی شـود.

بشیر احمد قاسانی

جمعیـت اسـالمی در بـارۀ برکنـاری عطامحمد نـور این ۱۱ 
مـاده را پیشـنهاد کرده اسـت.

تلویزیون یک
در مـادۀ اول آن تأکیـد بـه تشـکیل کمیسـیون تعدیل قانون اساسـی تا یک 

ماه آینده شـده اسـت.
در مـادۀ دوم آن در جریـان کمتـر از دو مـاه تأکیـد بـه تعدیـل قانـون 

اسـت. شـده  انتخابـات 
اعضـای کمیسـیون های  بـارۀ  دو  بـه گزینـش  تأکیـد  آن  مـادۀ سـوم  در 

انتخابـات تـا یـک مـاه دیگـر شـده اسـت.
مـادۀ چهـارم آن بـر اعالم جـدول زمانـی انتخابـات پارلمانی و شـوراهای 

ولسـوالی ها تـا کمتـر از چهـار ماه تأکیـد دارد.
مـادۀ پنجـم به برگـزاری لوی جرگـۀ تعدیـل قانونی اساسـی ۱۰ روز پس 

از اعـالم نتایـج انتخابات پارلمانـی تأکید دارد.
مـادۀ ششـم بـر توزیـع شـناس نامه های برقی تأکید کـرده؛ ولی زمـان برای 

آن در نظر گرفته نشـده اسـت.
مطابـق  افغانسـتان  اسـالمی  جمعیـت  سـهم  واگـذاری  بـر  هفتـم  مـادۀ 

اسـت. کـرده  تأکیـد  ملـی  وحـدت  حکومـت  توافق نامـۀ 
در مـادۀ هشـتم از حکومـت خواهـان ارایۀ گزارش واضیـح در بارۀ رویداد 

خون بار مراسـم جنازۀ سـالم ایزدیار در جریان دو ماه شـده اسـت.
مـادۀ نهـم بـه هـدف تحکیـم مناسـبات دولت بـا مردم بـر ایجاد شـورای 

عالـی رهبـران جهـادی و سیاسـی تـا دو ماه تأکید شـده اسـت.
مـادۀ دهـم بر ایجـاد یک کمیسـیون به منظـور تطبیـق توافق نامـۀ جمعیت 
اسـالمی بـا حکومـت و امضـای ایـن موافقت نامـه توسـط رییس جمهـور 

غنـی و صالح الدیـن ربانـی تأکید شـده اسـت.
مـادۀ یازدهـم نیـز بـر تمدید دو بـارۀ وظیفـۀ عطامحمد نور بـه حیث والی 

بلـخ تأکید کرده اسـت.

حبیب اهلل غمخور

دادرشم ځــای نــدی چــې پــه ننگرهارکــی را کــړه ورکــړه پــه 

کالــداره کېــږی؟

نــن مــې دیــوه کتــاب پــه هکلــه پــه ننگرهارکــی یــوې کتــاب 

پلورنځــۍ تــه ددې لپــاره تلیفــون وکــړ چــې نومــوړی کتــاب تراوســه دوی 

دپلورلــو لپــاره لــری او کنــه؟ کــه یــې لــری، هلتــه زملــو تــه ووایم چــې راته 

رایــې نیســی، دپلورنځــۍ د نامــه لــه لیکلونــه ځکــه ډډه کــوم، وېرېــږم چــې 

دابېچــاره کتــاب پلورونکــی پــدې نامــه دا دځنــگل دقانــون پلــی کوونکــی 

ــه وویــل، بلــې هــو دا کتــاب  ــه زوروی. دکتــاب پلورنځــۍ څښــن رات ون

لــرم، مــا ورنــه پوښــتنه وکــړه چــه ددې کتــاب قیمــت څــودی تــر څوزه یــې 

ــی  ــږی؟ پلورونک ــې رالې ــې ماته ی ــوم چ ــړم ک ــې ورک ــه پیس ــه چات ــا هغ بی

ــدی  ــړ رشم ن ــه زوره ږغ ک ــدی پ ــا وربان ــداری! م ــل )۲۰۰( کال ــه ووی رات

چــې تــر اوســه پــه افغانســتان کــی پــه کالــدارور انیــول او خرڅــول کــوی؟ 

ــه  ــداره چلېــږی، خوت ــه ننگرهــار کــی کال ــه پ ــه وویــل، دلت پلورونکــی رات

افغانــی را کــوالی ســی چــې ۱۳۰ افغانــی کیــږی.

خودقومونــو  نومــوړی  چــې  داده  گیلــه  مــې  نــه  صاحــب  دمنــگل 

اوقبایلوچــارو وزیــر وو ،هلتــه بایــد هرڅــه ورتــه معلــوم ســوی وای 

ــه لــوری دوالیــت ارزښــت  اودبلــې خــوا دډاکــر صاحــب ارشف غنــی ل

ــر د مقــام پــه ســاتلو رسه  ــه کتــورسه د جمهــور رئیــس د مشــاور وزی ــه پ ت

ــگل صاحــب  ــاکل ســو. ارزو داوه چــې من ــه توگــه وټ ــی پ د ننگرهــار وال

ــی  ــو اوس چ ــړی، خ ــارزه وک ــډه مب ــاف بربن ــو پرخ ــرو ناخوال ــه د ډی ب

ورتــه گــورم، متأســفانه تراوســه یې زمــوږ لــه کورنــی بازارنــه د پاکســتان د 

اقتصــادی یرغــل اوتېــری مخــه نــده نېولــې او پــه ننگرهــار کــی د افغانیــو 

پــه ځــای، راکــړه ورکــړه زمــوږ تاریخــی دښــمن هیــواد پاکســتانی کالــدار 

ــو چــی پاکســتان  ــوږ دامن ــه م ــږی چــې دا د رشم او عــار خــره ده. ک وکی

زمــوږ تاریخــی دښــمن دی چــې لېونــی یــې هــم منــی ، نــو بیاولــی ددوی 

پیســې زمــوږ پــه خپــل هیــواد کــی داســی چلنــد ولــری چــی راکــړه ورکــړه 

ــه ده. ځکــه خــو پاکســتانی هرتورلینگــی جــرال مــوږ  پــرې پــه درب روان

ــه افغانســتان کــی برالســی یــم. ــازه پ ــر ت ــه وایــی ،ت ت

تیـماسکـیکشـوروارد
پاکستـانشـد

زیدانهنوزجایگاهشراازدستنداده؛

برنامۀبعدیپرسچیست؟

فیـسبـوک نـــامــه

تیــم اســکی کشــور جهــت اشــتراك در مســابقات مقدماتــی زمســتانی 
ــه  ــر ب ــت نف ــامل هف ــم ش ــن تی ــد. ای ــور ش ــن کش ــتان وارد ای پاکس
شــمول دو بانــو و یــک مربــی اســت کــه در مســابقات شــش روزه در 

ــت خواهــد پرداخــت. ــه رقاب شــهر گلگیــت پاکســتان ب
ــه تاریــخ ۱6 جنــوری آغــاز خواهــد شــد و در  مســابقات زمســتانی ب
ــه  ــد. گفت ــتراك می کنن ــی اش ــیای جنوب ــورهای آس ــم از کش آن ۱۲ تی
بــرای  ورزشــکاران  آماده گــی  مســابقات،  ایــن  هــدف  می شــود 
ــزار  ــی برگ ــا جنوب ــه در کوری ــت ک ــک اس ــتانی المپی ــابقات زمس مس

ــد. ــد ش خواه

تیمـش  ناکامی هـای  تـداوم  وجـود  بـا  کهکشـانی ها  فرانسـوی  سـرمربی 
هم چنـان جایگاهـش را در بیـن هواداران رئال مادرید از دسـت نداده اسـت.
تیـم فوتبـال رئال مادریـد پـس از شکسـت ۳ بـر صفـر خانه گـی مقابـل 
بارسـلونا در هفتـۀ هفدهـم اللیگا، پـس از بازگشـت از تعطیالت زمسـتانی 
در همیـن رقابـت در خانـۀ سـلتاویگو تـن بـه تسـاوی ۲ بـر ۲ داد و شـب 
شـنبه در هفتـۀ نوزدهـم اللیگا در ورزشـگاه سـانتیاگوبرنابئو مقابـل ویارئال 
یـک بـر صفر شکسـت خورد تـا هـواداران نارضایتی خـود را از نحوۀ بازی 

تیـم محبوب شـان بـا اعتراض های شـان نشـان دهنـد.
بـه تمـام این هـا بایـد اضافـه کـرد کـه قهرمـان فصل گذشـته اللیـگا و لیگ 
قهرمانـان اروپـا در فصل جـاری لیگ دسـته اول اسـپانیا از ۵4 امتیاز ممکن 

تنهـا ۳۲ امتیاز  کسـب کرده اسـت.
روزنامـۀ کاتالونیایـی »ال پریودیکـو« در تحلیـل وضعیت کنونـی رئال ماردید 
و آینـدۀ سـرمربی فرانسـوی ایـن تیـم نوشـت: »کامـاًل روشـن اسـت کـه 
وضعیـت بـرای رئال مادریـد کم کـم نگـران کننـده می شـود و در ایـن بیـن 
فلورنتینـو پـرس )رییس باشـگاه( و خوسـه آنخل سـانچس )مدیـر اجرایی 
باشـگاه( بیشـتر از دیگـران تحـت  فشـار هسـتند چـرا کـه در نقل وانتقاالت 
زمسـتانی جـاری تمایلـی بـه تقویـت ترکیـب تیـم از خـود نشـان ندادند و 

حتـا قیـد خریـد کِپـا، دروازه بـان بیلبائـو را زدند.
در سـال های اخیـر هـر گاه هـواداران روی سـکو، سـرمربی تیـم خـود را 
مـورد انتقـاد قـرار داده انـد، سـران باشـگاه رئـال و در رأس آن هـا فلورنتینو 
پـرس اقـدام بـه اخـراج سـرمربی خـود کرده انـد، اما در ایـن مقطـع زیدان 
هنـوز جایگاهـش را در بیـن هـواداران از دسـت نـداده و در بـازی شـب 
گذشـته هـم آن ها تنهـا مارسـلو، بنزمـا، کریسـتیانو رونالدو و چنـد بازیکن 

دیگـر را مـورد انتقـاد قـرار دادند.
پـرس  فلورنتینـو  کـه  می گوینـد  رئال مادریـد  باشـگاه  بـه  نزدیـک  منابـع 
و سـانچس بـا ایـن شـرایط تغییـر رویـه می دهنـد و در همیـن فرصـت 
باقی مانـده نقل وانتقـاالت زمسـتانی بـه فکـر تقویـت ترکیـب تیـم خواهنـد 
بـود. در ایـن راسـتا آنهـا در نظـر دارنـد تا یک یـا دو هافبک خـالق و یک 
مهاجـم نـوك به ترکیـب تیم خـود اضافه کنند. پـرس قصد دارد بـا تقویت 
موقـت ترکیـب رئـال، کشـتی زیـدان را روی آب شـناور نگـه دارد تـا در 

فصـل نقل وانتقـاالت تابسـتانی پیـش رو فکـری اساسـی کنـد.«
رئال مادریـد کـه در حـال حاضـر بـا ۳۲ امتیـاز در مـکان چهـارم جـدول 
رده بنـدی اللیگا اسـت و با بارسـلونای صدرنشـین ۱6 امتیـاز اختالف دارد، 
در مرحلـه یک هشـتم نهایـی لیـگ قهرمانـان اروپـا هـم حریف سرسـختی 
بـه نـام پاری سـن ژرمن را پیـش روی خـود می بینـد کـه بازیکنانـی همچون 

نیمـار، کاوانـی و امباپـه را در خـط حملـه اش دارد.

کودتادربرابرقانونانتخابات

ومعمایقاعدۀبازی!

روشــی کــه بــا آن عضــو کمبــود »کمیســیون مســتقل انتخابــات« 
تکمیــل و )گماشــته( شــده اســت، عمــاًل کودتــا در برابــر قانــون 
ــدر رســوا و  ــون آن ق ــر قان ــا در براب ــن کودت ــات اســت. ای انتخاب
ــد  ــی نمی توان ــچ کس ــه هی ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــارف ص بی تع

ــد. ــکار کن آن را ان
ــه  ــدی ب ــا چــه محاســبه و هدفمن ــی چــرا و ب این کــه اشــرف غن
ــح  ــت، واضی ــده اس ــل ش ــون متوس ــر قان ــا در براب ــن کودت چنی
اســت. چــون داعیــۀ باطــل هژمونی خواهــی در افغانســتان کنونــی 
ــت  ــت اس ــه شکس ــوم ب ــک، محک ــت دموکراتی ــدان رقاب و در می
ــا  ــرای بق ــانس ب ــدار، ش ــک و قانون م ــای دموکراتی ــا معیاره و ب
تمامیت خــواه،  سیاســی  جریان هــای  همیــن،  بــرای  نــدارد. 
ــکنی و  ــب، قانون ش ــه تقل ــواره ب ــو، هم ــن س ــه ای ــال ها ب از س

بحران آفرینــی متوســل شــده اند/می شــوند.
ــادۀ ۱۳  ــه براســاس م ــی ک ــه نهادهای ــن اســت ک ــا ای پرســش ام
ــد،  ــده دارن ــو و نماین ــش عض ــۀ گزین ــات در کمیت ــون انتخاب قان
ــا  ــات ب ــون انتخاب ــر قان ــی در براب ــرف غن ــای اش ــرا در کودت چ
ــدار  ــد پاس ــه بای ــای ک ــد؟ نهاده ــده ان ــوا ش ــت و هم ن او هم دس
قانــون باشــند، بــدون توجــه بــه مســوولیت قانونی شــان، طــوری 
عمــل می کننــد کــه یــک خودکامــه نامشــروع، چــون غنــی را در 

حرمــت شــکنی قانون، یــاری می رســانند. 
یــک: بــه جــز نهادهــای جامعــۀ مدنــی مرتبــط بــه انتخابــات کــه 
نمایندۀشــان بــه قانون شــکنی نــه گفــت، متأســفانه بقیــه نهادهایــی 
کــه براســاس مــادۀ ۱۳ قانــون انتخابــات در کمیتــۀ گزینــش عضــو 
ــل بخشــش شــدند.  ــر قاب ــتباه تاریخــی و غی ــب اش ــد، مرکت دارن
ــون  ــق قان ــر تطبی ــارت ب ــتقل نظ ــیون مس ــی، کمیس دادگاه عال
ــن  ــتان. ای ــر افغانس ــوق بش ــتقل حق ــیون مس ــی و کمیس اساس

ــد. ــردم را بدهن ــی م ــش های قانون ــخ پرس ــد پاس ــا بای نهاده
ــاب  ــتان ُکِل کشــور، جن ــه دادس ــتند ک ــان هس ــردم در جری دو: م
ــور  ــی در حض ــش سیاس ــک همای ــاری در ی ــدی ب ــد حمی فری
رســانه ها شــعار داد کــه »مــا این بــار جرایــم و تخطی هــای 
ــرد  ــت پیگ ــش را تح ــم و عامالن ــدی می گیری ــی را ج انتخابات

قانونــی قــرار داده و مجــازات می کنیــم.«
ــه اول  ــن اســت ک ــاب دادســتان ُکل ای ــن از جن حــاال پرســش م
چــه تخطــی بزرگ تریــن و خطرســازتر از کودتــا در برابــر قانــون 
انتخابــات؟ دوم این کــه حــاال جنــاب دادســتان ُکل در قبــال 
ــه  ــات ک ــون انتخاب ــر قان ــکار در براب ــل ان ــر قاب ــای غی ــن کودت ای
ــت و از  ــته اس ــون شکس ــت قان ــو حرم ــه اش از یک س در نتیج
ســویی هــم، ۱4 شــخصیت حقیقیــی صاحــب حــق تعریــف شــده 
و قانونــی، حق شــان ضایــع شــده اســت، چــه پاســخ دارد و چــه 

ــد؟  ــرده می توان ــدام ک ــه اق ــاًل چ ــد و اص ــدام می کن اق
ــتقل  ــیون مس ــی، کمیس ــون دادگاه عال ــای چ ــی نهاده ــه: وقت س
نظــارت بــر تطبیــق قانــون اساســی و کمیســیون مســتقل حقــوق 
بشــر در یــک اقــدام شــرم آور و غیــر قابــل بخشــش، بــه کودتــای 
آشــکار در برابــر قانــون انتخابــات مشــروعیت ببخشــد و نهــادی 
ــون  ــی از قان ــرای دادخواه ــدام ب ــچ اق ــتانی ُکل هی ــون دادس چ
نقــض شــده نتوانــد و یــا اصــاًل نخواهــد کــه اقــدام کنــد، پرســش 

ــا دم؟  ــوری شــاخ دارد ی ــن اســت کــه دکتات دیگــر ای
ــِر  ــوول و کنش گ ــهرونِد مس ــک ش ــوان ی ــه عن ــن ب ــار: م چه
ــقوط  ــا س ــارزه ب ــوولیتم در مب ــل مس ــوولیت حداق ــی، مس سیاس
ــار دارم  ــا انتظ ــم، ام ــوری را انجــام دادم و انجــام می ده در دکتات
نماینــده گان مجلــس کــه مصونیــت قانونــی نیــز دارنــد، ســکوت 
ــات،  ــون انتخاب ــر قان ــا در براب ــد کودت ــازه ندهن ــکنند و اج را بش

ــه کرســی بنشــیند. ــًا ب واقع
هم چنــان ضمــن تشــکر از نهادهــای جامعــۀ مدنــی مرتبــط 
ــن  ــر ای ــارزه در براب ــا مب ــن نهاده ــار دارم ای ــات، انتظ ــه انتخاب ب
ــوال،  ــن من ــه همی ــد. ب ــا نکنن ــرد و ره ــرم آور را س ــای ش کودت
ــار  ــای فش ــوان گروه ــه عن ــی ب ــۀ مدن ــای جامع ــایر نهاده از س
و احــزاب سیاســی جریان هــای سیاســی کــه اگــر باورمنــد 
ــی و  ــر تمامیت خواه ــدار در براب ــی و قانون م ــارزۀ سیاس ــه مب ب
اســتبداد هســتند، انتظــار دارم ســکوت را بشــکنند و اجــازه ندهنــد 

ــیند. ــی بنش ــه کرس ــات ب ــون انتخاب ــر قان ــا در براب کودت
ــاور هســتند  ــا مــن هــم نظــر و هــم ب ــر از کســانی کــه ب در اخی
ــد  ــا باش ــند. ت ــکار باش ــام هم ــن پی ــانی ای ــم در همرس می خواه
ــون  ــه قان ــد ک ــارزه قانون من ــک مب ــم در شــکل گیری ی ــه بتوانی ک
قاعــدۀ بــازی باشــد، تــالش و مســوولیت شــهروندی خویــش را 

انجــام داده باشــیم.

آصف آشنا

ACKU
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k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

اینصفحهتوسطجریانآجندایملیحمایتمیشود.

نشست با نماینده گان احزاب سیاسی، نهـادهـای مدنی، شخصیت هـا و فرهـیختگان اندیشه ورز کشور، صحبت 
و تبادل أفکار پیرامون اوضاع بحرانی و روبوخامت کشور و راه هـای بیرون رفت از آن، منجمله برنامۀ 

ACKUوفــاق ملــی.
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