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رسانه ها در برابر توقع فراتر از قانون
که رسانه های آزاد  شماری از پیروان احزاب و رهبران سیاسی انتظار دارند 
نیز با القاب توصیفی و همانند رسانه های حزبی در پوشش خبرهای آنان 
کنند. زمانی که این خواست ها از سوی این افراد برآورده نمی شود،  عمل 
نصیب  را  دشنام  و  اتهام  هزاران  دارند  که  ذهنی  پیش فرض های  با 
رسانه و خبرنگاران می کنند. رسانه های آزاد براساس مسلک رسانه ای و 
که از دید این رسانه ها  حرفه ای تالش می کنند تا روی مسایلی بپردازند 
هیچ  است .  مهم  خبر  آزاد  رسانه های  برای  باشد.  داشته  خبری  ارزش 

ک تهیه یک خبر شده نمی تواند. وقت قوم، زبان، مذهب و سمت مال
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آیا پاکستان رهبران طالبان را
کرد؟ اخراج خواهد 
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گین فیسبوک فضای سیاه و زهرآ
گذشته را به  که ما نباید ارزش های سیاسی نسل  کند  نسل جدید باید درک 
ارث ببریم. باید تاریخ استبداد و سلب آزادی بیان را بشناسیم و به آن پشت 
کرده نتوانم و با هیاهو و دشنام به  کلکانی انتقاد  گر من از حبیب اهلل  کنیم. ا
من حمله کنید، شما را نیز کسانی دیگر نخواهند گذاشت که دست به انتقاد از 
گر من از داوود خان و یا هر رهبر قومی  دیگر  یک رهبر سیاسی و قومی  بزنید. ا
کسانی دیگر اجازه انتقاد از مسعود، و مزاری و دوستم را  کرده نتوانم،  انتقاد 
دشمن  عمومی   گفتگوهای  در  نفرت  و  کینه  فضای  زیرا،  داد.  نخواهند  نیز 
گفتگوی مدنی و دموکراتیک است. وقتی همه با تهدید و هیاهو حرف زنند، 
گفتگوی دموکراتیک را در خود نخواهد دید و  کسی دیگر جرات انتقاد و  هیچ 

کالنترین تهدید برای دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان است. این  4

کشته شدن نزدیک به چهل تروریست در عملیات های نظامی

کشته،  بود، در آن سی و نه تروریست 
ده  همچنین  و  زخمی  تن  نه  و  بیست 

تروریست دیگر بازداشت شده اند.
این  دفاع،  وزارت  وزارت  گفته  به 
ولسوالی های  مربوطات  در  عملیات ها 
آب کمری والیت بادغیس، امام صاحب 
قندهار،  والیت  میوند  ارزگان  والیت 
دندغوری  و  هلمند،  والیت  نهرسراج 

والیت بغالن راه اندازی شده بود.
عملیات  در  که  افزوده  دفاع  وزارت 
ولسوالی  در  ملی  اردوی  نیروهای 
تروریست  شانزده  بادغیس  آب کمری 
زخمی  تن  بیست  و  کشته  مسلح 
تروریست  نوزده  همچنین  شده اند. 
قتل  به  در شهر لشکرگاه والیت هلمند 

رسیده اند.
عملیات  در  که  می گوید  دفاع  وزارت 
ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای 
ولسوالی  این  قریه  چند  دندغوری، 
و  شده  ک سازی  پا تروریستان  وجود 
نیز  مهمات  و  مقداری سالح  همچنین 

بدست آمده است.
از  تن  شش  شهادت  از  دفاع  وزارت 
داده  خبر  نیز  ملی  اردوی  سربازان 
بیشتری  جزییات  وزارت  این  است. 
در مورد محل شهادت این نیروها ارایه 

نکرده است.

اعالم  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
کشور در جریان یک  امنیتی  نیروهای 
گذشته، نزدیک به چهل تن  شبانه روز 

از تروریستان به قتل رسیده اند.
عملیات  ها  این  می افزاید  وزارت  این 
در  تروریستان  سرکوب  منظور  به  که 
کشور راه اندازی شده  مناطق مختلف 

رییس جمهور می گوید که حکومت وحدت ملی در حمایت 
زه علیه  وهای امنیتی کشور و هم چنین مبار و تقویت نیر

وریستی اراده قوی سیاسی دارد. اشرف غنی  وه های تر گر
ی از افراد منطقه آمدند و از من  گفت: »در بغالن، شمار

و شورای امنیت ملی خواهش کردند که فرمان جنگ در 
بغالن را ندهیم. اما بعد از مشوره با جنراالن و مسووالن 

امنیتی کشور،  مسووالن والیت به شمول والی بغالن، 
بعد از یک ساعت دیدار با آنان فرمان حمله را بدون 

هیچ گونه تردید صادر کردم.«
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زنگ اول


جنگ  ملی،  شورای  در  دیگر  بار  غنی  رییس جمهور 
القاعده،  بیرونی ربط داد و  به تروریست های  افغانستان را 
خالفت داعش و ستیزه جویان آسیای میانه ای را لشکرهایی 
اما  می جنگند.  ما  امنیتی  نیروهای  با  که  کرد  توصیف 
افغانستان  در  خارجی  ستیزه جویان  که  است  این  واقعیت 
افغانستان،  نظام  نیستند. دشمن اصلی  عنصر هستند، لشکر 
تروریستی  سازمان های  عضو  ستیزه جویان  هستند.  طالبان 
افراطی  سازمان های  جنگجویان  و  القاعده  مثل  جهانی 
سازمان  یا  ازبکستان  تروریستی  حرکت  مثل  منطقه ای 
سلطه  زیر  مناطق  در  همه  شرقی،  ترکستان  جدایی طلب 

 طالبان حضور دارند. 
خارجی  جنگجویان  باشند،  نداشته  وجود  طالبان  اگر 
مجری  باشند.  داشته  حضور  روستایی  هیچ  در  نمی توانند 
افغانستان هم طالبان هستند.  جنگ خاموش پاکستان علیه 
این طور نیست که پاکستان افسران خود را با لباس محلی 
دست  که  هستند  طالبان  این  باشد.  فرستاده  افغانستان  به 
افغانستان  و  داده اند  پاکستان  استخبارات  سازمان  با  اتحاد 
را تخریب می کنند. این چیزی است که مقام های برحال 

پاکستانی رسما از آن سخن می گویند. 
سرتاج عزیر در یک سخنرانی رسمی در واشنگتن اعالم 
را  آنان  خانواده های  و  طالبان  رهبران  کشورش  که  کرد 
میزبانی می کند. اگر طالبانی در کار نباشد، جنگ خاموش 
به شکل  یا  و  می شود  متوقف  هم  افغانستان  علیه  پاکستان 
هستند.  طالبان  افغانستان  کنونی  مشکل  درمی آید.  دیگر 
تهدید استراتژیک برای نظامی  که آقای غنی فرد اول آن 
است، طالبان می باشند. این چیزی است که همه باید به آن 
اذعان کنند. اذعان به واقعیت و اعتراف به حقیقت نخستین 

چیزی است که افکار عمومی  از زمامداران می خواهند. 
مردم افغانستان می دانند که سران حکومت وحدت ملی و 
برای  که  می خواهند  افغانستان  سیاسی  قشر  مجموع  شاید 
پایان جنگ به یک راه حل سیاسی نیاز است. این راه حل 
هم بدون گفتگو با طالبان به دست نمی آید. اما این به این 
معنا نیست که واقعیت برای مردم افغانستان و جهان گفته 
هیچ  نجنگند،  افغانستان  با  طالبان  که  صورتی  در  نشود. 
تروریستی بیرونی نمی تواند در این سرزمین برای خودش 

پایگاه بسازد. 
که  می روند  را  مسیر  همان  ملی  وحدت  حکومت  سران 
حامد کرزی به انتهای آن رسید و چیزی به دست نیاورد. 
از  دروغین  چهره  دادن  نشان  و  طالبان  از  قباحت زدایی 
سیاسی  راه حل  به  کمکی  هیچ  عامه،  افکار  برای  آنان 
کردند  اعالم  این  از  پیش  طالبان  نمی کند.  جنگ  برای 
آنان  هستند.  مخالف  کابل  با  مذاکره ای  نوع  هر  با  که 
دارند.  تاکید  خود  شروط  به  و  می کوبند  جنگ  طبل  به 
می خواهند  و  هستند  زندانیان شان  رهایی  خواستار  آنان 
اسم های رهبران شان از فهرست های سیاه بین المللی بیرون 
از  جهانی  جامعه  استراتژیک  خواستار خروج  آنان  شود، 
به  چه  این ها  بدل  در  که  نمی گویند  اما  هستند،  افغانستان 
که  نشده اند  حاضر  حتا  طالبان  می دهند.  افغانستان  مردم 
کنند.  را حذف  امیرالمومنین  لقب  رهبرشان  اسم  کنار  از 
آنان هیچ واکنش مثبتی به رشوه های لفظی سران حکومت 
نشانه  ضعف  را  بلکه آن  نشان نخواهند داد،  وحدت ملی 

دولت تعبیر خواهند کرد. 
مردم  به  را  واقعیت  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران 
افغانستان بگویند. نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر مردم 
با  هستند.  امنیتی  نیروهای  و  نهاد دولت  افغانستان طرفدار 
میزان حمایت  اما  ندارند،  دولتمردان دل خوشی  از  آن که 
اجتماعی از نیروهای امنیتی، شهرنشینی، تحصیالت عالی 
و رسانه های آزاد و روابط با جامعه جهانی، در جامعه بسیار 
باال است. این مردم حق دارند بدانند که دشمن نظام دولتی 
افغانستان کدام گروه است. نباید به مردم نشانی اشتباه داده 
است  ناممکن  مردم  اغفال  اطالعات  عصر  این  در  شود. 
تمام  دولتمردان  زیان  به  راستا،  این  در  تالشی  نوع  هر  و 

می شود.

دشمن اصلی نظام طالبان هستند
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رسانه ها در برابر توقع
فراتر از قانون

یک زن پس از تجاوز در غزنی به قتل رسید

بانکی مون:
 متاثرم از این که حقوق زنان 

نادیده گرفته می شود

با  افغانستان  در  خبرنگاری  کار 
است.  همراه  زیادی  دشواری های 
از  کشور  در  رسانه ای  نهاد های 
625 مورد خشونت و 59 مورد قتل 
تهدید  جاری  سال  در  داده اند.  خبر 
گرفت.  خود  به  خطرناکی  ابعاد 
این  از  یکی  سیاه  چهار شنبه  رویداد 
تهدید  با  تنها  رسانه ها  است.  موارد 
و  نوع  نمی باشند.  مواجه  مخالفان 
و  رسمی  نهادهای  توقعات  سطح 
غیر رسمی و نیز اعمال فشار حلقات 
اثرگذار در قدرت فضا را برای کار 
برای  است.  کرده  دشوار  رسانه ای 
گرامیداشت  مراسم  زمانی که  نمونه 
محافل  یا  و  سیاسی  مقام  یک 
و  حکومت  سوی  از  سیاسی  خاص 
اپوزیسیون برگزار می گردد، توقع ها 
با  برنامه ها  این  تمام  که  است  این 
آب و تاب بیشتر پوشش و برجسته 
شود. ما هم اکنون شاهد فعالیت چند 
نوع رسانه می باشیم که هر کدام از 
نگاه  رویداد ها  به  زاویه خاص  یک 

می  کنند. 
تمام  دولتی  رسانه های  نمونه  برای 
بر اساس  را  حکومتی  خبرهای 
جایگاه افراد در ساختار حکومت و 

اعالم  غزنی  محلی والیت  مقام های 
گروه  افراد  از  یکی  که  کرده اند 
خانه  به  حمله  با  طالبان  تروریستی 
واغظ،  ولسوالی  ساکنان  از  یکی 
یک زن را مورد تجاوز جنسی قرار 

داده و سپس به قتل رسانده است.
جنرال  امریکا،  صدای  گزارش  به 
پولیس  فرمانده  امرخیل  امین اهلل 
»زمری  است:  گفته  غزنی  والیت 
شب  طالبان،  گروه  افراد  از  یکی 
قریه  در  خانم  این  منزل  بر  هنگام 
وارد  واغظ  ولسوالی  شاهزاده گان 
این  بعدا  و  کرده  تجاوز  او  بر  شده 

زن را به قتل رسانده است.«
مردم  که  می افزاید  امرخیل  آقای 

8صبح، کابل: در آستانه فرارسیدن هشتم مارچ، 
ملل  سازمان  دبیرکل  مون  بانکی  زن،  روز جهانی 
مرزهای  از  زنان  پیشرفت  هرچند  می گوید  متحد 
و  زنان  حقوق  هنوزهم  اما  کرده،  عبور  عنعنوی 

دختران نادیده گرفته می شود.
مناسبت  به  پیامی  در  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
باید  که  می  افزاید  زن،  جهانی  روز  فرارسیدن 
گرفته  صورت  شجاعانه  حمایت  زنان  حقوق  از 
اراده  با  جهان  سراسر  در  جنسیتی  برابری  برای  و 

سیاسی قوی عمل شود.
روز  این  »در  می افزاید:  خود  پیام  در  مون  بانکی 
زنان  حقوق  هم  هنوز  که  متاثرم  من  زن،  جهانی 
و دختران رد می شود؛ ولی من قلبا بسیار خرسندم 
که مردم در هرجایی براین باورند و برای آن کار 
می کنند که تقویت کردن زنان می تواند جامعه را به 
خوشبختی برساند. اجازه بدهید تا زنان را حمایت 
با  و  نموده  تشویق  را  دادخواهی  نموده،  شجاعانه 
جهان  سراسر  در  جنسیتی  برابری  به  سیاسی  اراده 
بزرگتر درمورد  این، سرمایه گذاری  بدون  برسیم. 

آینده مشترک ما وجود ندارد.« 
به  از خاطره ای  یاد آوری  با  ملل  سازمان  دبیرکل 
نقل از مادرش می گوید زنان وقتی که در کوریای 
زمانی که  و  می رفتند  والدت  برای  جنگ  از  پس 
کفش های شان را از پای خود می کشیدند، با ترس 
به آن می دیدند. به گفته بانکی  مون، ترس این زنان 
باره کفش های  آنان می توانند دو  آیا  بود که  این 

شان  را بپوشند.
دبیرکل سازمان ملل متحد می افزاید: »هنوز هم پس 
از گذشت بیش از نیم قرن این خاطره من را آزار 
می دهد. امروز در بخش های فقیر نشین جهان، زنان 
هنوزهم برای جان بخشیدن به یک انسان با خطر 
از  یکی  مادران  میر  و  هستند. مرگ  روبرو  مرگ 
خطرات قابل پیشگیری است. در بسا موارد نوزادان 
قرار می گیرند. دختران در  دختر در معرض ختنه 
راه مکتب مورد حمله قرار می گیرند. بدن زنان در 
قرار  استفاده  مورد  انسانی  سپر  عنوان  به  جنگ ها 

می گیرد و زنان بیوه منزوی و فقیر هستند.«
بانکی مون به توانمند ساختن زنان در تمام کشورها 
نه  طی  او  که  می گوید  خود  پیام  در  کرده  تاکید 
برای  ملل،  سازمان  دبیرکل  عنوان  به  سال گذشته 
تقویت زنان تالش های زیادی کرده است. بانکی  
کرده  اشاره  دست آوردهایش  از  برخی  به  مون 
می افزاید: »من برای اولین بار یک زن را به عنوان 
فرمانده نیروهای ملل متحد تعیین کردم و حضور 
زنان را در سطوح باالی اداره خود افزایش دادم.  
قرار  امنیت  و  صلح  مرکز  در  زن  رهبران  اکنون 
والیات  از  یکی  این  از  پیش  که  قلمرویی  دارند؛ 
که  زمانی  می رفت.   شمار  به  مردان  اختصاصی 
رهبری  در  زنی  هیچ  آمدم،  ملل  سازمان  به  من 
ماموریت های صلح حضور نداشت. حال، ریاست 
ماموریت های  تمام  از  چهارم  یک  به  نزدیک 
سازمان ملل را زنان به عهده دارند. این تعداد کافی 
شمار  به  بزرگی  پیشرفت  حال  این  با  اما  نیست 

می رود.« 
پیشرفت ها  این که  برای  می گوید  مون  بانکی 
بماند،  ماندگار  زنان  ساختن  توانمند  عرصه  در 
به  جنسیتی  تساوی  تا  ساخته  جدیدی  چارچوب 
تاکید  او  گردد.  تبدیل  قاطع  سیاست  یک  عنوان 
برای  جنسیتی  حساسیت های  آموزش  که  کرده 
شده  الزامی  کشورها  در  ملل  سازمان  کارمندان 
برای  سازمان  این  بودجه  سوم  یک  همچنین  و 
مصرف  به  جنسیتی  تساوی  و  زنان  توانمندسازی 

می رسد.

حاال هم براساس تقسیم قدرت میان 
نشر  اجرایی   رییس  و  رییس جمهور 
اولویت  رسانه ها  این  برای  می کنند. 
خصوصا  دولتی  خبرهای  بازتاب 
رسانه های  می باشد.  سه گانه  قوای 
سال های  طی  شمار شان  نیز  حزبی 
اخیر افزایش یافته است. این رسانه ها 
به تمام رویداد ها از منظر حزبی نگاه 
می کنند. تمام مالقات ها، مهمانی ها، 
سفرها و سخنرانی های رهبران حزب 
از این رسانه ها نشر می شود. برنامه ها 
و نشست هایی که به نفع این رهبران 
باشد نیز پوشش داده می شود. برای 
مهم ترین  دیده شده که  بارها  نمونه 
قرار  خبر  سرخط  کشور  رویداد 
با  حاجی  چند  مالقات  اما  نگرفته، 
خبر  مبارکی  عید  یا  و  حزب  رهبر 

اول این نوع رسانه  ها بوده است. 
رسانه های  برای  کار  میان  این  در 
افغانستان  در  مستقل  و  مسلکی 
انتظار  زیادی  می باشد. شمار  دشوار 
مستقل  و  آزاد  رسانه های  که  دارند 
نیز همانند رسانه های دولتی و حزبی 
رویداد ها عمل  و  پوشش خبرها  در 
کنند. رسانه های آزاد در چارچوب 
رسانه ها  قانون  و  اساسی  قانون 

کرده  دستگیر  را  متجاوز  فرد  محل 
و او را نزد یکی از فرماندهان طالب 

در این ولسوالی برده اند.
هنوز این که طالبان در مورد این فرد 
چه تصمیمی گرفته اند، معلوماتی در 

دست نیست.
والیت  پولیس  فرمانده  گفته  به 
ولسوالی  شاهزاده گان  قریه  غزنی، 
این  ساحات  دورترین  از  واغظ 
ولسوالی است که فعل تحت تصرف 

طالبان قرار دارد.
در  که  می گویند  محلی  مسووالن 
یک ونیم ماه اخیر، این سومین مورد 
تجاوز جنسی و قتل زنان است که از 
سوی گروه طالبان در ساحات تحت 

فعالیت کرده و در تالش اند تا نقش 
را  اطالع رسانی  بی طرفانه  و  دقیق 

انجام دهند.
احزاب و رهبران  پیروان  از  شماری 
رسانه های  که  دارند  انتظار  سیاسی 
و  توصیفی  القاب  با  نیز  آزاد 
پوشش  در  رسانه های حزبی  همانند 
زمانی که  کنند.  عمل  آنان  خبرهای 
افراد  این  سوی  از  خواست ها  این 
برآورده نمی شود، با پیش فرض های 
و  اتهام  هزاران  دارند  که  ذهنی 
دشنام را نصیب رسانه و خبرنگاران 
براساس  آزاد  رسانه های  می کنند. 
تالش  حرفه ای  و  رسانه ای  مسلک 
بپردازند  مسایلی  روی  تا  می کنند 
که از دید این رسانه ها ارزش خبری 
آزاد  رسانه های  برای  باشد.  داشته 
قوم،  وقت  هیچ  است .  مهم  خبر 
تهیه  مالک  سمت  و  مذهب  زبان، 

یک خبر شده نمی تواند.
است  این  آزاد  رسانه های  انتظار 
رسانه ها  از  نیز  شهروندان  توقع  که 
باشد.  رسانه ها  قانون  چارچوب  در 
می تواند  این  از  فراتر  توقع  نوع  هر 
و  چالش ها  با  را  رسانه ها  کار 

دشواری های زیاد مواجه سازد.

کنترول آنان اتفاق افتاده است.
مرکز  در  ناآرام  والیات  از  غزنی 
در  طالبان  که  است  افغانستان 
آن  دوردست  و  وسیع  ساحات 

حضور گسترده دارند.
زنان می گویند  امور  اداره  مسووالن 
که امسال آمار خشونت علیه زنان در 

این والیت افزایش یافته است.
شکریه ولی، رییس امور زنان والیت 
است:  گفته  امریکا  صدای  به  غزنی 
»در حدود ۱۰۷ قضیه خشونت علیه 
زنان را ما در این اداره ثبت کردیم 
که بیشترین موارد شامل ازدواج های 
اجباری، لت و کوب، ازدواج قبل از 

وقت و سایر موارد می شود.«
در  که  خشونت  قضایای  بدترین  از 
اعمال  غزنی  والیت  در  زنان  برابر 
جنسی  تجاوز  قتل،  است،  شده 
بانوان  برصورت  پاشی  تیزاب  و 

می باشند.
فردا  است  قرار  که  درحالیست  این 
مدافع  نهادهای  و  محلی  مسووالن 
روز  مارچ،  هشتم  از  زنان  حقوق 

جهانی زن در کشور تجلیل کنند.

 شهریار

ACKU
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  ظفرشاه رویی

که  کرده است  کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین اعالم  وزارت 
کشور، برنامه آموزش های فنی و  کار  مطابق به نیازمندی های بازار 

گرفته است. حرفه ای را روی دست 
روز  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  کار  معیِن  صالحی،  شاه  احمد 
مهارت های  و  حرفه ها  آموزش  برنامه  آغاز  در  حوت   16 یک شنبه 
وزارت  این  گفت،  کابل  در  بازار  نیازمندی های  به  مطابق  کاری 
دارد.  دست  روی  کشور  در  بی کاری  کاهش  برای  را  اقدام هایی 
کار مصمم است در ظرف چند ماه آینده، در حدود 45 مرکز  وزارت 

کند. کشور افتتاح  آموزش های فنی و حرفه ای را در سراسر 
کز هستیم. این  گشایش یکی از این مرا وی افزود: »ما امروز شاهد 
مرکزها با ابزارهای فوق العاده مدرن و مطابق به نیازمندی های بازار 
نظر  در  بازار  نیازهای  نیز  تعلیمی   نصاب  در  می شوند.  تجهیز  روز 

گرفته شده است.« 
ماه   9 تا   6 ظرف  در  کز  مرا این  گردان  شا می گوید  وزارت  این 
می توانند مهارت های خاص را فرا بگیرند و بعد از فراغت، بدون 

کار شوند.  وابستگی به هرگونه استاد مستقیما وارد بازار 
کشور را  کار و امور اجتماعی هم چنان وضع  کاری در  معین وزارت 
کشور  خوب نمی داند و می گوید روز به روز بر تعداد افراد بی کار در 
40 درصد  آمارها  بر اساس  کشور  در  بی کاری  نرخ  و  افزوده می شود 

است.
گفت این رقم یک رقم درشت است و ضرورت  احمد شاه صالحی 
پالیسی های  باید  و  دارد  سریع  بسیار  اقدامات  سلسله  یک  به 
کاهش  آینده این مشکل  تا در ظرف ماه های  خاصی اتخاذ شود 

کند. پیدا 
کار و امور اجتماعی هم چنان از ایجاد اصالحات در  معین وزارت 
گذشته  که خزینه تقاعد در سال های  گفت  این وزارت خبر داد و 
این  از  برخی  اصالحات  ایجاد  با  اما  داشت  زیادی  مشکالت 

مشکالت رفع شده است. 
گفت در ماه های آینده روند سیستم بایومتریک در  وی هم چنان 
ریاست خزینه تقاعد فعال خواهد شد و به متقاعدین توجه بیشتر 
گرفت. به گفته او سیستم بایومتریک به متقاعدین  صورت خواهد 
بانک ها  به  صرفا  خود  معاشات  دریافت  برای  که  می کند  کمک 
که همه ساله یک پروسه طوالنی را برای  کرده و الزم نباشد  مراجعه 

کنند. دریافت حق تقاعدی طی 
فارغان  برای  را  کارآموزی  وزارت هم چنان می گوید دوره های  این 
با  بتوانند  افراد  این  تا  است  گرفته  نظر  در  دانشگاه ها  و  مکاتب 

کنند. کار دسترسی پیدا  کردن این دوره زودتر به بازار  سپری 
را  مدتی  طرح  این  شدن  اجرایی  است  ممکن  وزارت  این  به گفته 
برنامه  این  آینده  سال  در  که  است  این  بر  تالش  اما  بگیرد.  بر  در 

عملی شود.
گفت برای حل  کابل  در همین حال میتو فرنج، رییس هبیتات در 
پروژه  یک  کابل  در  هبیتات  دفتر  درافغانستان  بی کاری  مشکل 
کار و امور اجتماعی  مشترک آموزش های فنی و حرفه ای را با وزارت 

کرده است. راه اندازی 
یک هزار و هفت صد  حدود  در  برنامه  این  در  گفت  هم چنان  وی 
 35 که  می گیرند  قرار  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  تحت  گرد  شا

در صد آن را زنان تشکیل می دهد. 
کارگران  اتحادیه  رییس  قادری،  معروف  که  است  حالی  در  این 
کشور  گونه برنامه ها باید در سطح  کابل می گوید این  و پیشه وران 
وسعت داده شود و در آن تبعیض نباشد تا عدالت اجتماعی تامین 
کاریابی  برنامه های  از  والیت ها  تمام  در  جوانان  او  به گفته  شود. 

کار و امور اجتماعی باید مستفید شوند. وزارت 
در  فرصت ها  این گونه  امکان  صورت  در  گفت  هم چنان  وی 
بخش  برای  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  با  مدیریت  و  همکاری 
گرفته شود. زیرا از هر ده نفر هشت نفر بدون  خصوصی هم در نظر 

کشور به سر می برند.  مهارت خاصی در 
آموزش  شامل  که  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  مشترک  پروژه 
کامپیوتر، خیاطی، فلم برداری، نلدوانی و برق می شود،  آرایشگری، 
با  کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار  قرار است در پنج والیت 

هزینه سه صد وده هزار دالر اجرا شود.

وزارت کار:

مطابق نیاز بازار 
آموزش می دهیم

یم حسینی    مر

سال  می گوید  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
شده  نزدیک  خود  پایان  به  که  خورشیدی  جاری 
و  بود  دشوار  سالی  افغانستان  دولت  برای  است، 
شورشیان مسلح مخالف دولت توانستند برای شش 

ماه »ابتکار عمل« را به دست بگیرند.
حوت،  شانزدهم  یک شنبه،  روز  که  غنی  آقای 
می گفت،  سخن  ملی  شورای  کار  به  آغاز  مراسم  در 
سال  اول  ماه  چهار  در  افغانستان  دولت  که  افزود 
اما شورشیان مسلح  را به دست داشت،  ابتکار عمل 

گیرند. توانستند این ابتکار را به دست 
روزه،  چهل و پنج  تعطیالت  از  پس  ملی  شورای 
را طی مراسم  کاری اش  سال ششم و دوره شانزدهم 
خاصی با حضور مقام های ارشد دولتی و شماری از 
کار  کرد.  نمایندگان سفارت خانه های خارجی آغاز 
که توسط  این شورا پس از این در ساختمان جدید 

دولت هند ساخته شده است، ادامه می یابد.
عنوان  به   1394 سال  از  مراسم،  این  در  اشرف غنی 
آن که  »با  گفت:  کرده  یاد  افغانستان  »بقا«ی  سال 
سال 1394 با فراز و فرودهایی همراه بود، در چهار ماه 
اول سال ابتکار در دست ما بود، در شش ماه دیگر 
گرفته و  که ابتکار عمل را به دست  کرد  دشمن تالش 
در چندین جبهه نیروهای ما را درگیر نگهدارد و برای 
کار انداخت.  را به  کار همه ی دار و ندار خود  این 
را  عمل  ابتکار  ما  نیروهای  مجددا  اخیر  ماه های  در 
نیز  جنگ  دامنه  که  افزود  وی  گرفتند.«  به دست 
گسترش یافته بود و در بعضی روزها دامنه جنگ از 

پانزده تا هفده والیت می رسید.
گفت با آن که برای مدتی ابتکار  اشرف غنی هم چنین 
کشور خارج شد، اما  عمل از دست نیروهای امنیتی 
یافت  ادامه  نیروها  این  تربیه  و  تعلیم  و  تجهیز  روند 
به  نیروها نسبت  این  و هماهنگی  و هم چنین تجربه 
حکومت  غنی،  آقای  به گفته  شد.  بیشتر  قبل  سال 
نهادهای  ساختار  به  جاری  سال  در  ملی  وحدت 
امنیتی توجه ویژه داشت و بیش از چهل و چهار هزار 

کرد.  نفر به صفوف نیروهای اردوی ملی جذب 
ملی  وحدت  حکومت  که  می گوید  رییس جمهور 
گروه های  علیه  تعرضی  عملیات های  انجام  به 

اشرف غنی،  به گفته  داشت.  ویژه  توجه  تروریستی 
به  نزدیک  خورشیدی،  جاری  سال  جریان  در 
نزدیک  و  قاطع  عملیات  مورد  یک هزار  و هشت صد 
مورد دیگر عملیات های جنگی  هزار  به چهل و یک 
وی  است.  شده  انجام  کشور  مختلف  مناطق  در 
هلی کوپتر  فروند  یازده  امسال  جریان  در  که  گفت 
نوع  هواپیمای  فروند  شش  و  هوایی  نیروهای  برای 
شد.  آماده  امنیتی  نیروهای  دیگر  برای  »ام دی530« 
فرصت  از  توانستیم  »ما  داشت:  ابراز  رییس جمهور 
بغالن،  والیات  در  و  کنیم  اعظمی  استفاده  زمستان 
ننگرهار  و  لوگر  وردگ،  میدان  غزنی،  تخار،  کندز، 

ضربات قابل توجهی به دشمن وارد بکنیم.«
که نیروهای اردوی ملی در جریان  گفت  اشرف غنی 
و  برنده اند  جنگی  هر  در  که  ساختند  ثابت  امسال 
خارج  تروریستان  چنگ  از  را  نقطه ای  هر  می توانند 
سازند. به گفته ی او، نقاط ضعف نیروهای پولیس در 
نگهداری مناطق شناسایی شده و تدابیری نیز برای 

جلوگیری از سقوط ولسوالی ها سنجیده شده است.
که حکومت وحدت ملی در  رییس جمهور می گوید 
کشور و هم چنین  حمایت و تقویت نیروهای امنیتی 
سیاسی  قوی  اراده  تروریستی  گروه های  علیه  مبارزه 
گفت: »در بغالن، شماری از افراد  دارد. اشرف غنی 
منطقه آمدند و از من و شورای امنیت ملی خواهش 
اما  ندهیم.  را  بغالن  در  جنگ  فرمان  که  کردند 
کشور،   امنیتی  مسووالن  و  جنراالن  با  مشوره  از  بعد 
یک  از  بعد  بغالن،  والی  شمول  به  والیت  مسووالن 
را بدون هیچ گونه  آنان فرمان حمله  با  ساعت دیدار 
نباید  این سخن واهی  بنابراین،  کردم.  تردید صادر 
اراده ای  حکومت  رهبری  در  گویا  که  شود  تکرار 
بلکه،  ندارد.  با دشمن وجود  مقابله  و  برای جنگ 
برعکس هم اراده سیاسی و هم ظرفیت دفاعی و هم 

حمایت بین المللی وجود دارد.«
خود  سخنرانی  از  دیگر  بخش  در  اشرف غنی 
از  برخی  به  ملی،  شورای  کار  به  آغاز  مراسم  در 
سال  در  ملی  وحدت  حکومت  دست آوردهای 
آقای  کرد.  اشاره  نیز  بین المللی  عرصه   در  جاری 
کار حکومت وحدت  که پیش از آغاز به  گفت  غنی 

ملی، تنها برای نه ماه حمایت بین المللی از نیروهای 
حکومت  این  اما  داشت،  وجود  افغانستان  امنیتی 
برای  را  تمویل کنندگان  پنج ساله  تعهد  توانست 
به گفته  آورد.  به دست  امنیتی  نیروهای  از  حمایت 
کمک کننده  کشورهای  با  افغانستان  مناسبات  او، 
را در  افغانستان  روند  این  ادامه  و  نزولی داشت  سیر 
معرض رفتن به دهه هفتاد قرار داده بود. اشرف غنی 
که نگرانی ها در مورد آینده باعث شد تا موج  گفت 
کشور آغاز شود. به گفته  مهاجرت و فرار سرمایه ها از 
به  موج  این  پس لرزه های  هنوز  تا  رییس جمهور، 
می گوید:  رییس جمهور  می شود.  احساس  خوبی 
سقوط  احتمال  بدبینی  با  برخی ها  آن  از  »پیش 
به  بدبینی  این  می کردند.  زمزمه  خود  با  را  نظام 
عواملی از جمله خروج نیروهای بین المللی و انتقال 
کمک های  شدید  کاهش  امنیتی،  مسوولیت های 
فرار  سرمایه گذاری ها،  شدید  شدن  کم  و  خارجی 
کشور به دلیل نگرانی از آینده و ناهماهنگی  سرمایه از 
بر  کشور  نیروهای سیاسی در داخل  و چند صدایی 

عالوه سردی مناسبات تکیه داشت.«
صلح پایدار

که تامین صلح پایدار  اشرف غنی هم چنین می گوید 
شمار  به  ملی  وحدت  حکومت  اصلی  اهداف  از 
حکومت  این که  بر  کید  تا با  رییس جمهور  می رود. 
و  دارد  آمادگی  حالت«  »بدترین  برای  افغانستان 
تامین  که  گفت  است،  امیدوار  وضعیت  بهترین  به 
است.  همراه  زیادی  مشکالت  با  کشور  در  صلح 
و  القاعده  تروریستی  گروه های  اشرف غنی،  به گفته 
افغانستان هستند.  از عناصر مهم جنگ در  داعش 
تروریستی  گروه  این که  بر  کید  تا با  رییس جمهور 
گفت  داعش در افغانستان در حال شکست است، 
کشور میدان جنگ  که القاعده تصمیم دارد تا از این 
تحریک  که  می گوید  اشرف غنی  بسازد.  ماین  و 
برخی  و  ازبکستانی  تروریستان  کستانی،  پا طالبان 
جنگ  در  نیز  منطقه  تروریستی  گروه های  از  دیگر 
گفت  اشرف غنی  هستند.  شامل  افغانستان  جاری 
گروه داخلی، حاال با  گروه طالبان به عنوان یک  که 
از دیگر  را  که خود  روبه رو است  بزرگی  آزموزن  یک 
گفتگوهای صلح  کرده وارد  گروه های تروریستی جدا 
گروه های تروریستی  کنار این  یا این که در  می شود و 

باقی می ماند.
بعد  دو  افغانستان  در  صلح  که  افزود  رییس جمهور 
گلبدین حکمتیار  گروه طالبان و  گفتگو با  دارد، یکی 
دولت  او،  به گفته  کستان.  پا با  کره  مذا دیگری  و 
کستان به عنوان یک دولت مستقل و  افغانستان با پا

کرد.  مساوی برخورد خواهد 
افغانستان  که حکومت  گفت  اشرف غنی هم چنین 
برای سال آینده برنامه های بیشتری روی دست دارد 
گسترش  را  اداری  فساد  با  مبارزه  دامنه  جمله  از  و 
می دهد و به اصالح نظام انتخاباتی نیز متعهد است.
رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف  همین حال،  در 
و  امنیتی  اوضاع  که  می گوید  نمایندگان،  مجلس 
آینده  هم چنین  و  گراییده  خرابی  روبه  اقتصادی 
کشور وجود ندارد. آقای  روشنی برای تامین صلح در 
گوارترین شرایط طی  گفت: »کشور ما در نا ابراهیمی 
چهارده سال اخیر قرار دارد. درد و رنج مردم نسبت 
چالش های  و  گردیده  بیشتر  گذشته  سال های  به 
وسعت  و  شدت  قبل  سال های  به  نظر  نیز  امنیتی 
کثر  بیشتر یافته و سیلی از بی جاشدگان داخلی در ا
کمک های اولیه شب و  کشور بدون سرپناه و  نقاط 
کشور روبه فلج شدن است  روز می گذرانند. اقتصاد 
مجلس  رییس  است.«  گسترانیده  دامن  هم  فقر  و 
تا  روز  »سرمایه ها  کرد:  کید  تا هم چنین  نمایندگان 
روز فرار داده می شوند و وضعیت نابه سامان موجب 
است.  گردیده  کشور  در  سرمایه گذاری  بی عالقگی 
پارلمانی  و  ولسوالی  شوراهای  انتخابات  سرنوشت 
در پرده ای از ابهام قرار دارد و به تعهدات توافق نامه 
انتظار  که  طوری  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 
می رفت عمل صورت نگرفته است. همین گونه ده ها 
که در عرصه های مختلف زندگی مردم  مسایل دیگر 
با  که  صلح  کرات  مذا روند  جمله  از  افگنده  سایه 
ایجاد شورای عالی صلح با انواع نشست ها و عنوان 
مختلف دوجانبه، سه جانبه و چهارجانبه در داخل 
کشور طی یک دهه جریان دارد ولی هنوز  و خارج 

دورنمایی از صلح به نمی رسد.«
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با توجه به جدال پر از نفرت در شبکه های اجتماعی، بحث بر 
سر چهره های تاریخی در افغانستان ناممکن شده است. هر قدر 
نویسنده ای با بی طرفی و میانه  روی در مورد موضوعات و چهره های 
تاریخی و سیاسی بنویسد، موجی از نفرت و تحقیر در برابرش 
در شبکه  پر طرفدار فیسبوک از سوی کاربران افغان راه می افتد. 
چون، ظاهرا کاربران مذکور دارای یک سلسله پیش فرض های 
خدشه ناپذیر، قضاوت های خلل ناپذیر و برداشت های احساساتی و 
سیاه و سفید از گذشته اند. به خصوص که مسایل تاریخی با مسایل 
قومی  و سیاسی معاصر گره خورده است، و جدال بر سر آن ها تنها 
جنبه تاریخی نداشته بلکه دارای کاربردها و پیامد های سیاسی هم 

است.
فکر کنید که شما به عنوان یک تاریخ دان در مورد رویداد های 
تاریخی قضاوتی می کنید. فارغ از این که قضاوت شما از لحاظ 
علم تاریخ و مستندات تاریخی چقدر اعتبار دارد، کسانی بی هیچ 
نوعی تردیدی شما را با الفاظ زشت متهم به قوم گرایی می کنند و برای 
تحقیرتان از هیچ نوع استهزا و دشنامی  دریغ نمی ورزند. برای همین، 
حوزه گفتگو پر از هوچی گری، هیاهو و ناسزاگویی شده و امکان 
یک بحث عقالنی در باب هیچ یک از موضوعات مورد اختالف، 

به خصوصی تاریخی، سیاسی و قومی، وجود ندارد.
دو نویسنده افغان، مجیب مهرداد و اسد بودا، یکی در مورد 
عبدالعلی مزاری، رهبر سابق حزب وحدت که یکی از طرف های 
جنگ در کابل بود، و دیگری در نقد حبیب اهلل کلکانی که یکی 
از پیشرو ترین دولت های تجدد طلب معاصر افغانستان را به کمک 
دیگران سرنگون ساخت، حرف هایی در فیسبوک نوشتند. هر دو 
نویسنده با سیلی از دشنام ها و توهین ها رو به رو شدند و با ادبیات 
ترسناکی به آن ها حمله گردید. در تمام نقد ها نفرت و کینه ورزی 
دیده می شد. سوال این جا است که آیا این نویسندگان حق انتقاد را 

ندارند؟ آیا ما در یک نظام دموکراتیک زندگی نمی کنیم؟
در عمل، کاربرانی که با ادبیات سیاه و چرکین به این نویسندگان 
حمله کردند، هیچ حقی برای یک منتقد قایل نیستند. به باور 
آن ها هیچ نویسنده ای حق ندارد که حرفی جز ستایش از رهبران 
تاریخی و قومی  بزند و هر بررسی انتقادی حتما به معنای تخریب 
و عقده گشایی قومی  و سمتی است. این کاربران از رهبران سیاسی و 
تاریخی ای چون مزاری، کلکانی، داوود خان و... شخصیت های 
مقدسی ساخته اند که باید هر نوع انتقادی بی هیچ مالحظه ای با 
هیاهو و غوغا از اعتبار انداخته شده و از میدان گفتگو با لگد بیرون 
انداخته شود. چنین کاری مصداق نقض آزادی بیان و نادیده 

گرفتن حقوق سیاسی دموکراتیک منتقدان است. 
چنین فضایی واقعا خطرناک است. در حالی که ما در این سرزمین 
تاریخ طوالنی استبداد را تجربه کرده و نویسندگان و سیاستمداران 
زیادی به خاطر سلب آزادی بیان به زندان رفته و شکنجه شدند، 
با وجود این برای یک نویسنده افغان فرصت حرف زدن و انتقاد 
کردن داده نمی شود. طنز تلخ قضیه در اینجاست که این بار این 
دولت نیست که جلو آزادی بیان را می گیرد و به آزار نویسندگان منتقد 
می پردازد، بلکه کاربران، همین مردم عادی و اغلب از میان نسل 
جوان، اند که با ادبیات سیاه پرخاش به نویسندگان منتقد حمله 
کرده و آن ها را در فضای عمومی  وادار به سکوت می سازند. اصال 
دور از ذهن نیست که در فضای عمومی  و مجازی شما از یک رهبر 
قومی- سیاسی و تاریخی انتقاد کنید و با حمالت فزیکی و لفظی 

مواجه شوید.
جالب این جا است، همان طوری که در باال اشاره کردم، بسیاری 
از این کاربران خشمگین متعلق به نسل جدید بوده و اغلب در 

طالبان با انتشار اعالمیه ای هر نوع مذاکره با دولت 
افغانستان را رد کردند. آنان به شروط قبلی خود 
پا فشاری دارند. آنان خواستار قطع رابطه نظامی 
و امنیتی افغانستان با ناتو و امریکا، پیش از هر 
نوع مذاکره ای هستند. طالبان روابط امنیتی و 
نظامی افغانستان- ناتو و امریکا را مصداق اشغال 
می دانند و جنگ بر ضد این روابط را برای خود 
یک تکلیف شرعی تصور می کنند. این اعالمیه 
 طالبان بسیاری ها را به این نتیجه رسانده که 
تالش های سیاسی برای پایان جنگ افغانستان، 

یک بار دیگر به بن بست رسیده است. 
اما مقام های نظامی و سیاسی پاکستان که 
حامیان اصلی طالبان هستند، این نتیجه گیری 
را قبول ندارند. برخی از روزنامه های پاکستانی 
به نقل از منابع شان در اردو و استخبارات این 
کشور نوشته اند که اعالمیه طالبان مبنی بر این که 
با دولت افغانستان مذاکره نمی کنند، زیاد جدی 
نیست. سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان 
در امور بین  المللی هفته  پیش در یک سخنرانی 
رسمی در امریکا گفت که کشورش اهرم  های 
فشاری در اختیار دارد که با استفاده از آن ها 
می تواند طالبان را وادار کند تا بر میز مذاکره حاضر 

شوند. 

سرتاج عزیر گفت، رهبران طالبان با 
خانواده های شان در پاکستان زند گی می کنند و 
از خدمات درمانی پاکستان بهره می برند. به گفته 
 آقای عزیز این ها همه اهرم های فشاری است که 
پاکستان می تواند از آن بهره ببرد. اگر پاکستان 
خدمات درمانی را برای خانواده های رهبران 
طالبان محدود کند یا رهبران آنان را در حصر 
خانگی قرار دهد، فشار شدیدی به طالبان اعمال 

می شود. 
مقام های دولتی افغانستان هم با اشاره به همین 
اظهارات سرتاج عزیر می گویند که طالبان در 
موقعیتی نیستند که در برابر فشار اسالم آباد 
مقاومت کنند. ظاهرا سران حکومت وحدت 
ملی به این نتیجه رسیده اند که پاکستان زیر فشار 
امریکا پذیرفته است که باید سران طالبان را روی 
میز مذاکره بیاورد. اما هیچ یک از مقام های درگیر 
در بحث مذاکره با طالبان نمی دانند که پاکستان 
در بدل کشاندن طالبان به پای میز مذاکره از 
افغانستان چه می خواهد، اما همه متفق القول اند 
که اسالم آباد طالبان را پای میز مذاکره خواهد 

آورد. 
اما اگر طالبان فشارهای اسالم آباد را تحمل کنند 
و نخواهند که پای میز مذاکره بیایند، آیا پاکستان 
فشار بر آن ها را ادامه خواهد داد و آیا تا سرحد 

شهرهای بزرگی چون کابل و هرات و مزار و... زندگی می کنند؛ 
شهرهایی که نمایندگان شان در رسانه ها به ارزش های مدنی، 
دموکراتیک و بردباری آن افتخار می کنند. اما به نظر می آید که نسل 
جدید ارزش های کهنه و منسوخ نسل قدیم را با خود حمل می کنند؛ 
نسلی که از دل آن کمونیست های دولتی، جهادیون فرقه گرا و طالبان 
قرون وسطایی سر برآوردند. »رفقای کمونیست« برای مخالفان 
خود کشتارگاه ها و شکنجه گاه های پلچرخی را ساختند، »برادران 
جهادی« به نام قوم و مذهب کابل را به شهر قتل، کشتار و تجاوز 
تبدیل کردند. و در نهایت، از افغانستان درگیر جنگ داخلی رژیم 
قرون وسطایی طالب سربر آورد که افغانستان را به قرن ها پیش پرتاب 

کردند.
نسل جدید باید درک کند که ما نباید ارزش های سیاسی نسل گذشته 
را به ارث ببریم. باید تاریخ استبداد و سلب آزادی بیان را بشناسیم و 
به آن پشت کنیم. اگر من از حبیب اهلل کلکانی انتقاد کرده نتوانم و 
با هیاهو و دشنام به من حمله کنید، شما را نیز کسانی دیگر نخواهند 
گذاشت که دست به انتقاد از یک رهبر سیاسی و قومی  بزنید. اگر 
من از داوود خان و یا هر رهبر قومی  دیگر انتقاد کرده نتوانم، کسانی 
دیگر اجازه انتقاد از مسعود، و مزاری و دوستم را نیز نخواهند داد. 
زیرا، فضای کینه و نفرت در گفتگوهای عمومی  دشمن گفتگوی 
مدنی و دموکراتیک است. وقتی همه با تهدید و هیاهو حرف زنند، 
هیچ کسی دیگر جرات انتقاد و گفتگوی دموکراتیک را در خود 
نخواهد دید و این کالنترین تهدید برای دموکراسی و آزادی بیان در 

افغانستان است.
شاید برای تان جالب باشد که چطور سیاستمداران پوپولیست و 
شارالتان در صحنه سیاست مطرح می شوند. چطور ممکن است 
که در کشوری مانند ایاالت متحده یک سیاستمدار شارالتان، 
دروغگو و گستاخی چون دونالد ترامپ تقریبا به عنوان نامزد حزب 
جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح باشد؟ چطور 
ممکن است که یک سیاستمدار حراف، الفزن، شارالتانی چون 
احمدی نژاد در ایران برای خود هشت سال حکومت کند؟ شاید 
بهترین پاسخ را تیموتی ایگن، مقاله نویس روزنامه نیویارک تایمز، 
بدهد: اگر می خواهید راز شخصیت و مواضع دونالد ترامپ را بدانید 
به طرفدارانش و عقاید شان نگاه کنید؛ همه از مهاجرین نفرت دارند، 
به برتری نژادی اعتقاد داشته و هیچ اهمیتی به آداب اجتماعی و 

فردی که پیوند های مدنی در جامعه را می سازند، قایل نیستند.
زیاد تعجب نکنید که اگر فردا رهبران پوپولیستی در افغانستان نیز سر 
بر آورند که با سوار شدن بر موج نفرت و کینه  عوام قدرت را تسخیر 
کرده، آزادی های مخالفان را محدود ساخته و پایه های دموکراسی 
و آزادی را در افغانستان سست خواهند کرد. اگر باور ندارید امروز 
به انتخابات امریکا نگاه کنید که چگونه رای دهندگان مملو از 
خشم و نفرت یک شارالتان سرمایه داری را قدرتمند ساخته اند که 
طرفدار شکنجه و سلب آزادی های شهروندان مسلمان است؛ در 
برابر نژادپرستان سفید خود را شیرین می کند و به نظام رفاه اجتماعی 

می تازد و مالیه شهروندان ثروتمندان را کاهش می دهد.
پیام من به کاربران فیسبوک که اعضای همین جامعه بوده، این 
است: حق آزادی بیان و انتقاد از شخصیت های تاریخی و سیاسی 
به مراتب از احساسات و عواطف شدید شما نسبت به چهره هایی 
چون حبیب اهلل کلکانی، مزاری، امان اهلل خان، داوود خان و... 
مهم تر و ارزشمند تر است. اگر حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق 
اساسی شهروندان افغانستان به بهانه ای از سوی دولت و گروه قومی 
 و سیاسی خاصی سلب شود، در آن صورت هیچ کسی از این کار 

مصون نخواهد بود.

اخراج رهبران طالبان از قلمروش پیش خواهد 
رفت؟ 

روایت حکومت وحدت ملی این است که چهار 
دوره مذاکرات چهارجانبه میان کشورهای چین، 
پاکستان، امریکا و افغانستان انجام شده است 
و در این نشست ها نقشه راهی برای مذاکره با 
طالبان، مراحل گوناگون این مذاکرات احتمالی 
و رسیدن به توافق سیاسی، پیش بینی شده است. 
حکومت وحدت ملی هم چنان می گوید که آن 
دسته از عناصر طالبان که روی میز مذاکره نیایند، 
عناصر آشتی ناپذیر لقب می گیرند و پاکستان 

متعهد شده است که با آنان مبارزه کند. 
اما تضمینی وجود ندارد که پاکستان رهبران 
طالبان را در صورت امتناع آنان از مذاکره اخراج 
کند. ایاالت متحده امریکا و جمهوری مردم 
چین، چنین تضمینی به افغانستان نداده اند. 
بسیار بعید است که پاکستان به روی دوستان 
تاریخی اش آتش بگشاید. احتمال آن وجود دارد 
که پاکستان دست به یک بازی فریب کارانه بزند 
و عده ای را به نام نماینده های طالبان روی میز 
مذاکره با نمایند گان دولت افغانستان بنشاند و 
به این ترتیب فشارهای جهانی راخنثا کند. این 
احتمال هم وجود دارد که دفتر طالبان در قطر، 

اعالمیه ای نشر کند و اصالت هر نوع مذاکره ای 
را که این دفتر در آن دخیل نباشد، رد کند. اگر 
چنین چیزی اتفاق بیفتد، بدترین سناریوی 
ممکن خواهد بود. این احتمال هم وجود دارد 
که پاکستان یکی از شاخه های انشعابی طالبان را 
به نام طالب های مخالف مال اخترمحمد منصور 
روی میز مذاکره بیاورد. آوردن طالبان انشعابی 
روی میز مذاکره هیچ سودی به حال افغانستان 
ندارد. سازمانی که مال اخترمحمد منصور رهبری 
می کند، با دولت افغانستان در حال جنگ است 
و شاخه های انشعابی طالبان، تهدید راهبردی 

برای کابل نیست. 
تا زمانی که طالبان در میدان نبرد شکست 
نخورند، رهبران این گروه و حامیان شان، به 
مذاکره تن نمی  دهند. طالبان در حال حاضر 
خودشان را در موقعیت برتر نظامی حس می کنند. 
گروه طالبان با آن که در دند غوری و درقد شکست 
خوردند، اما در هلمند نیروهای امنیتی به نفع آنان 
از برخی مناطق عقب نشینی کردند. به احتمال 
قوی طالبان در بهار سال آینده خورشیدی جنگ 
را تشدید می کنند و اگر نیروهای امنیتی بتوانند 
تهاجم آنان را مهار کنند و به آنان ضربه بزنند، 
احتمال موفقیت تالش های سیاسی برای پایان 

جنگ افغانستان افزایش می یابد.

 فردوس

فضای سیاه و 
زهرآگین فیسبوک

  حمید خاوری

آیا پاکستان رهبران طالبان 
را اخراج خواهد کرد؟
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مساله  مساله که حقیقتا یک  این  از  اوقات  برخی  در 
بشر دوستانه می باشد به عنوان یک بار بر دوش اقتصاد 
سربازگیری  برای  باالقوه  خطر  یا  و  کشورهای شان 
تنها  نه  این کلیشه های سیاسی  یاد می کنند.  تروریسم 
بلکه  می کند،  تحریف  را  پناهندگان  مساله  واقعیت 
کشورهای  به  پناهندگان  که  را  خدماتی  از  بسیاری 
نا دیده  یک سره  نیز  داده اند  انجام  جهان  و  میزبان 

می گیرند.
پناهندگان، شهروندان عادی و دارای  با همه این ها،   
روزگار  بد  از  که  می باشند  انسانی  کرامت  و  حقوق 
امید  به  و  گفته  ترک  را  وخیم ، کشورشان  شرایط  و 
فزیکدان  داده اند.  مکان  تغییر  امن،  و  آرام  زندگی 
فرانسوی  مشهور  نویسنده  و  انشتین«  »آلبرت  آلمانی 
مهاجرانی  برجسته  نمونه های  از  هوگو«،  »ویکتور 
علمی  و  خدمات  تبعیدگاه های شان  در  که  می باشند 
ادبی بزرگی به کشورهای میزبان و جهان انجام دادند.

مثابه  به  پاکستان  و  ایران  در  افغان  پناهنده  میلیون ها 
تعداد  می باشند.  کشور  دو  این  اقتصاد  برای  سرمایه 
زیادی از افغان ها در هر دو کشور نیازمندی های بازار 
دست مزدهای  با  اغلبا  آنان  می کنند.  پر  را  آنان  کار 
کارهایی  به  پاکستانی  و  ایرانی  کارگران  از  پایین تر 
مشغول اند که شهروندان آن دو کشور به دلیل تابوهای 
ابا  مشاغلی  چنین  پذیرش  از  فرهنگی  و  اجتماعی 

می ورزند.
افغان  مهاجرین  از  بزرگی  بخش  هم  هنوز  تا   
زندگی  پاکستان  در  که  عده ای  آن  به خصوص 
می کنند، ماهانه از بستگان نزدیک شان در کشور های 
پیشرفته ای مثل کشورهای اروپایی، امریکای شمالی، 
تا  در حدود 800  مبالغی  و کشور های خلیج  استرالیا 
1000 دالر به صورت ماهوار دریافت می کنند و همه یا 
بخشی از آن را برای نیاز های زندگی در اقتصاد محلی 
به مصرف می رسانند. مضافا شمار قابل مالحظه ای از 
افغان های تاجر در پاکستان، ایران و کشورهای خلیج 
در  موثری  نقش  سرمایه گذاری،  و  تجارت  راه  از 
شگوفایی اقتصادی کشورهای نامبرده بازی می کنند. 
تاجران  از  بزرگی  شمار  این سو،  به   2001 سال  از 
مهاجر افغان که به کشور بازگشته اند، در بخش هایی 
و  ترانسپورت  بازسازی،  ارتباطات،  و  مخابرات  چون 
و  داده  انجام  خوبی  سرمایه گذاری های  حمل و نقل، 
در  تجارت  تسهیل  برنامه های موجب  از طریق چنین 
افغانستان و هم چنین برقراری بیشتر ارتباطات تجاری 

دادن  دست  از  درد  از  بیشتر  جهان  در  دردی  »هیچ 
سرزمین آبایی آدمی  نیست.«

در حال حاضر نزدیک به 2.6 میلیون مهاجر افغان در 
می کنند.  زندگی  جهان  مختلف  کشور   70 از  بیشتر 
آغاز   1979 سال  اواخر  از  افغان  مهاجرین  داستان 
راه  از  که  بودند  فقیری  مردمان  افغان ها  می شود. 
می کردند.  زندگی  سنتی  شیوه های  به  و  کشاورزی 
از  خارج  به  مهاجرت  جستجوی  در  ندرت  به  آن ها 
می گشتند.  اقتصادی  فرصت های  یافتن  برای  کشور 
فردای  ناگهانی در  به صورت  اما  روند عادی زندگی 
و  گشت  متوقف  شوروی  توسط  افغانستان  اشغال 
شد.  مبدل  سرد  جنگ  بزرگ  قربانی  به  کشور  این 
شدند  افغانستان  روستاهای  وارد  شوروی  تانک های 
نابودی  و  تخریب  بی گناه،  افراد  گسترده ی  کشتار  و 
معیشت، ترک اجباری کشور برای حفظ حیات آغاز 
و  شکنجه  خشونت،  به دلیل  افغان ها  از  بسیاری  شد. 
به دلیل جنگ های  قتل عام که  نژادی و  آزار، تصفیه 
نیابتی در دهه نود میالدی در کشور اتفاق افتاد، مجبور 
به  آنان  از  بزرگی  شمار  شدند.  افغانستان  از  فرار  به 
کشورهای همسایه نظیر پاکستان و ایران پناهنده شدند 
نیز میزبان 95 درصد  تا کنون  که کشورهای یادشده 

مهاجرین افغانی می باشند. 
این حال، در طول 36 سال گذشته هرگاه فرصت  با 
کوچکی فراهم گشته تا در نتیجه آن افغان ها امید به 
استقرار صلح و تحقق عدالت در کشور شان پیدا کنند، 
افغانستان  به  بازگشت  برای  را  تمایل شان  گاهی  هیچ 
رژیم  سقوط  از  پس  مثال  به عنوان  نکرده اند.  پنهان 
کمونیستی در سال 1992 و 1993، بیش از 2 میلیون 
ایران  پاکستان و  از  به صورت داوطلبانه  افغان  پناهنده 
به افغانستان باز گشتند. این بازگشت اما، به دلیل شروع 
به  دهه ها  برای  را  افغانستان  که  داخلی  جنگ های 
هرج و مرج و آشوب مواجه ساخت، در مدت کوتاهی 

متوقف شد.
جامعه  حمایت  با  که  مجدد«  ادغام  »برنامه  قالب  در 
 5.8 یافت،  آغاز  طالبان  سقوط  از  پس  جهانی 
افغانستان  به  ایران  و  پاکستان  از  افغان  مهاجر  میلیون 
در  داو طلبانه  بازگشت  بزرگ ترین  این  و  بازگشته اند 
پناهندگان  تاریخ کمیشنری عالی ملل متحد در امور 
محسوب می شود. علی رغم رکورد بازگشت داو طلبانه 
بازگشت شان  راه  در  که  مصایبی  و  افغان  مهاجران 
ایران  و  رسمی  پاکستان  مقامات  می شوند،  روبه رو 

با پاکستان و ایران شده اند.
بهانه  سیاسی

درون  از  تروریستان  استخدام  به  راجع  که  ادعاهایی 
مطلقا  می گیرد،  صورت  مهاجرین  اردوگاه های 
برای  که  نمی باشد  بیش  سیاسی  بهانه ای  و  بی اساس 
با  مبارزه  امر  در  موثر  همکاری های  بردن  سوال  زیر 
که  است  این  امر  واقعیت  می گیرد.  انجام  تروریسم 
تروریسم  و  خشونت  اصلی  قربانیان  افغان  مهاجران 
به صورت  آنان  وضعیت  از  سوءاستفاده  و  می باشند 
کنوانسیون  به  مطابق  که  است  حقوقی  نقض  آشکار 
بر همه کشورهایی که آنرا  1951 جینوا، رعایت آن 

پذیرفته اند، الزام آور است.
سایر  و  پاکستان  ایران ،  از  مهاجر  میلیون   5.8 هرچند 
کشورها در طول 14 سال گذشته به افغانستان بازگشت 
کرده اند ولی اکثریت آنانی که در کشورهای یادشده 
افغانستان  به  بازگشت شان  به  نسبت  مانده اند،  باقی 
بی عالقه می باشند. باری یکی از گزارشگران سازمان 
ملل از یکی از افغان ها به نام »حضرت شاه« راجع به 
بازگشت به افغانستان سوال کرده بود، که از حضرت 
شاه چنین شنیده بود: »امروز دو قبر برای دو برادری 
شده اند،  کشته  افغانستان  در  ماین  انفجار  اثر  بر  که 
کنده شده است.« دو جوان یادشده رابطه خویشاوندی 
و  کار  کردن  پیدا  برای  و  نداشتند  شاه  حضرت  با 
به  پاکستان  از  خانواده های شان  بازگشت  زمینه سازی 

منطقه آبایی شان در گرشک هلمند رفته بودند.
مردم و حکومت افغانستان از کمک های بشر دوستانه 
ایران و پاکستان و سایر کشورهایی که در طول بیشتر 
قدر دانی  بوده اند،  افغانی  مهاجرین  میزبان  دهه  سه  از 
می کنند. ولی عوامل کششی )Pull Factors( نظیر 
در  کمک  حفاظتی،  تدابیر  پیشرفت  امینت،  بهبود 
در  شغلی  فرصت های  ازدیاد  و  مجدد  ادغام  جهت 
افغانستان باید در کشورهای میزبان، عوامل فشار برای 

بازگشت )Push Factors( را تعیین کنند. 
و  عمده  مهاجران  بخش  میزبان  که  کشور هایی  تمام 
استرالیا،  ایران،  )پاکستان،  می باشند  افغان  پناهجویان 
دنمارک،  سویدن،  هالند،  جرمنی،  انگلستان،  یونان، 
هم  که  را  اجبار  عدم  اصل  باید  سویس(  و  فرانسه 
اسالمی  قوانین  هم  و  بین المللی  قوانین  در  ریشه 
بازگرداندن  بی احترامی  و  از  و  شمرده  محترم   دارد، 
اجباری مهاجران و پناهجویان افغان خود داری ورزند. 
را  سه جانبه ای  موافقت نامه های  افغانستان  حکومت 

به   »UNHCR« دفتر  و  کشور ها  این  از  بسیاری  با 
امضا رسانیده است که شرط مهمی  است تا بازگشت 

دواطلبانه مهاجرین را تسهیل کند. 
مهاجران  تا  عالقه مندند  میزبان  کشور های  گرچه 
دفتر  کنند.  تشویق  کشورشان  به  بازگشت  برای  را 
»UNHCR« اما با بازگرداندن اجباری و زود هنگام 
مهاجران و پناهجویان افغان چنانچه وضعیت عمومی  
مخالفت  باید  نباشد،  آن ها  برگشت  آماده  کشور شان 
خالل  در  که  خودجوش  بازگشت  بجز  کند. 
سوی  از  باید  گرفت،  انجام   2005-2002 سال های 
به  آوارگان،  امور  در  متحد  ملل  سازمان  کمیساریای 
بقیه پناهندگانی که پس از سال های یادشده به کشور 
بازگشت نموده اند، در مورد افزایش بی ثباتی و کمبود 
شدید کمک ها برای ادغام مجدد در افغانستان هشدار 

داده می شد.
یک  برای  را  وعده ها   2001 سال  در  طالبان  سقوط 
تامین  برای  مارشال«  »طرح  نظیر  بلند مدت  استراتژی 
امنیت و تضمین آینده افغانستان دو چندان ساخت و 
افغان را به صورت بی سابقه ای نسبت  میلیون ها مهاجر 
»طرح  که  البته  آینده کشورشان خوشبین ساخت.  به 
نپوشید  عمل  جامه  هنوز  تا  افغانستان  برای  مارشال« 
مارشال(  )طرح  آن  از  صحبت  حال،  این  با  است 
موجب جابه جایی دو باره صدها هزار نفر از افغان های 
تبعید،  از دو دهه  بیشتر  پناهنده  ای شدند که در طول 
زندگی نسبتا خوبی را برای شان دست و پا کرده بودند. 
واقعیت این است که هزاران نفر از بازگشت کنندگانی 
باید  رها شده اند،  داخلی  بدون کمک در عرصه  که 
برای کمیشنری عالی ملل متحد در  به نگرانی جدی 
طرح  و  شود  بدل  جهانی  جامعه  و  پناهندگان  امور 
شرایط  زمانی که  تا  مهاجران  بازگشت  زود رس 
متوقف  نشود،  فراهم  مساعد  و  داو طلبانه  بازگشت 
اصول  باید  جهانی  جامعه  آن  با  همزمان  گردد. 
اشتراک مسوولیت و فراهم سازی کمک های تسکینی 
محترم  مهاجرین  برای  را   Relief Assistance((
شمرده و به آن عمل کنند. کمک به پاکستان و ایران 
به دست  برای  مهاجران  توانمند سازی  مبنای  بر  باید 
مقیم  نیاز در هر دو کشور  مورد  مهارت های  آوردن 

و کشور اصلی )افغانستان( استوار گردد.
اسکان  برنامه های  باید  توسعه یافته  کشورهای  مضافا 
و  سازند  روشن  مهاجران  مورد  در  را  مجدد شان 
تعدادی از آنان را از کشورهای پاکستان، ایران و هند 
به صورت ساالنه در قالب بر نامه های اعطای پناهندگی 
در  افغان ها  اسکان  و  پناهندگی  اعطای  کنند.  جذب 
و  طوالنی  راه های  از  یکی  توسعه یافته  کشورهای 
محسوب  افغانستان  توسعه  و  بازسازی  دراز مدت 
می شود. انعطاف پذیری و بلند پروازی که از مشخصات 
بسیاری از مهاجران است، آنان را قادر می سازد تا به 
جوامع جدید ادغام شوند و از فرصت های اجتماعی و 
بستگان شان  به  و کمک  تقویت خود  برای  اقتصادی 

در پاکستان، ایران و هند بهره  مند شوند.
مقیم  افغان های  از  بسیاری  مطمینا  دراز مدت،  در 
ثروت  آوردن  به دست  با  توسعه یافته  کشورهای 
از  و  می گردند  بر  اصلی شان  کشور  به  دانش،  و 
جهت  در  خود  معنوی  و  مادی  دست آوردهای 
کرد.  خواهند  استفاده  کشور  تقویت  و  بازسازی 
شواهد و نمونه های آن زیاد است که از جمله می توان 
به محمد اشرف غنی و عده ای دیگر اشاره کرد که هر 
کدام شان سهم قابل توجهی در بازسازی افغانستان از 

سال 2002 تا کنون داشته اند.
 )Euripides( پایدز  یورو  قبل  سال   2500 تقریبا 
از  درد  از  بیشتر  جهان  در  دردی  »هیچ  بود:  نوشته 
واقعیت  نیست.«  آدمی   آبایی  سرزمین  دادن  دست 
افغان های مهاجر  از  بسیاری  برای  نیز همین است که 
میهن  نمی تواند  جهان  هیج جای  شاه،  مانند حضرت 
او شود و آن ها به محض بهبود وضعیت به وطن شان 
راه حل  تنها  که  است  روشن  گشت.  خواهند  باز 
دواطلبانه ای  بازگشت  افغان،  مهاجرین  معضله  پایدار 
تضمین  آن  تحقق  امنیتی  وضعیت  بهبود  با  که  است 
و  پاکستان  اروپایی،  کشورهای  بنا بر این  شد.  خواهد 
ایران تنها با همکاری در جهت تقویت امنیت و ثبات 
در افغانستان می توانند به معضله مهاجرین افغان نقطه 
به طور  رفاه در کشور،  و  پایدار  ثبات  بگذارند.  پایان 
که  کرد  تشویق خواهد  را  افغان  پناهندگان  خودکار 
به  نیاز  و  بازگردند  به کشور شان  داوطلبانه  به صورت 
بازگشت اجباری توسط کشورهای میزبان  یا  فشار و 

را نیز از اساس منتفی سازد.
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لباس های منظم،  با  یا چهار مرد  میان، سه  یک روز در 
بلند  موزه های  و  دستکش ها  با  مجهز  دماغ،  در  ماسک 
پالستیکی، عقب دروازه های منازل حاضر می شوند و از 
خانواده ها می خواهند که زباله ها و آشغال های شان را از 

خانه بیرون بکشند.
تا  رفته  دیگر  منطقه  به  منطقه  یک  از  موتر ها  سپس 
ساحات دیگر را نیز از وجود کثافات پاک کنند و زمانی 
که بارگیری کامال انجام می شود، موتر ها به سمت منطقه 

گزک واقع پلچرخی کابل در حرکت می شوند.
ناحیه  مانند  ناحیه  نقاط سه  از  بسیاری  از  این حرکت ها 
روند  این  و  است  شده  آغاز  پانزدهم  و  پنجم،  سوم، 
کمک کرده که بسیاری از ساحات تا حدود زیادی از 

تجمع کثافات پاک سازی شود.
کابل  مسووالن شرکت خصوصی  از  یکی  محمد رضا، 
پاک که یک شرکت تنظیفی می باشد، می گوید: »شیوه 
کار ما طوری است که هفته سه روز از عقب دروازه ها 
وسیله  به  بعد  و  کرده  جمع آوری  را  آشغالی ها  و  زباله 
کابل  پلچرخی  در  که  گزک  منطقه  به  را  آن  موتر ها 

یک شنبه  روز  جنوبی  کوریای  نظامی  مقامات  از  یکی 
شنبه  دو  روز  واشنگتن  و  سیول  کرد،  اعالم  حوت   16
به  دادن  هشدار  برای  را  مشترکشان  مانورهای  بزرگترین 
کوریای شمالی علیه اقدامات تحریک آمیز بیشترش آغاز 

خواهند کرد. 
خواست  که  مقام  این  یونهاپ،  خبرگزاری  گزارش  به 
نامش فاش نشود، گفت: مانورهای »عزم استوارو »جوجه 
عقاب« روز دوشنبه آغاز و تا 30 اپریل سال جاری میالدی 
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موقیعت دارد، انتقال می دهیم.«
به گفته او، آنان این خدمات را در مقابل 200 افغانی در 
یک ماه به هر خانواده عرضه می کنند، اما خانواده هایی 
که توان پرداخت این مقدار پول را ندارند، این خدمات 

برای شان رایگان خواهد بود.«
او می افزاید: »همین اکنون در سه ناحیه کابل چون ناحیه 
به شکل  پنجم  ناحیه  قسمت  یک  و  سوم  ناحیه  پانزده،  
نیز در  اما برخی از مشکالتی  امتحانی فعالیت می کنیم. 
این زمینه وجود دارد، این که برخی از افراد غیر مسوول 

ادامه خواهد داشت و از زمان حمله اژدر پیونگ یانگ به 
 ناو جنگی چیونان کوریای جنوبی در سال 2010 میالدی 
نظر  از  شد،   ساالنه  مانورهای  این  برگزاری  باعث  که 

مقیاس بزرگترین مانور محسوب می شود. 
مانور امسال شامل 300 هزار نیروی کوریای جنوبی و 15 
است  استراتژی های  شبیه سازی  و  امریکایی  نیروی  هزار 

که پیشتر برای انجام آن ها مبادرتی صورت نگرفته بود. 
که  بود  خواهد  عملیاتی  برنامه  شامل  استوار،  عزم  مانور 

نیز با کراچی های دستی می آیند و آشغالی ها را از عقب 
خانه ها جمع آوری می کنند، اما آنان انبوه کثافات را در 
به مشکل  ما را  نزدیک کثافت دانی ها رها کرده و کار 

مواجه می سازند.«
کارته  باشند گان  از  تن  یک  میالد،  حال  همین  در 
مامورین مربوط ناحیه سوم کابل می گوید: »از وقتی که 
این گونه پاک کاری ها در منطقه ما رایج شده، دیگر مثل 
گذشته پالستیک ها و مواد کثیف از اثر باد ها و یا تردد 
موتر ها به هوا بلند و یا به اطراف پراکنده نمی شود. واقعا 
یکسو  از  قبال  است، چون  شده  ایجاد  سهولت  ما  برای 
باید خریطه های آشغالی را تا نقطه دور انتقال می دادیم و 
از سوی دیگر تجمع کثافات که ساحه وسیع را فرا گرفته 

بود، در آن محل خیلی مشکالت را بار آورده بود.«
به باور او برخی از افراد دیگر که غیر مسوول اند و پشت 
بیم هر  نیستند و  خانه های مردم می آیند، زیاد اطمینانی 
با  اما  می رود،  دیگر  جنایات  یا  و  دزدی  مانند  کاری 
پیاده شدن شرکت مشخص که نزد دولت و شهرداری 
کارگران  باالی  می توان  خاطر  همین  به  دارد،  تضمین 

تنظیفی آن اطمینان کرد.
در همین حال، انجنیر ویس محمد دهمل، رییس ناحیه 
جی پی اس  »وقتی  می گوید:  کابل  شهر  شهرداری  سوم 
گردید  معلوم  گردید،  نصب  شهرداری  موتر های  در 
را  کثافات  انتقال  توان  بیشتر  دوره  یک  از  موتر ها  که 
باالی  که  زمانی  در  درست  نداشتند.  شهر  از  بیرون  در 
دالیل  به  نسبت  و  بود  فشار  خیلی  شاروالی  موتر های 
مختلف چون کمبود تیل، خرابی موتر ها و غیره فعالیت 
درست کرده نمی توانستند، این شرکت ها واقعا کارایی 
خوبی داشتند. اما از این که فرهنگ شهری رایج نیست، 

این پروسه به کندی مواجه شد.«
شرکت  چهار  ناحیه  این  در  سوم،  ناحیه  رییس  به گفته 
اما اکثر این شرکت ها  شخصی تنظیفی فعالیت داشتند، 

به سقوط مواجه شدند. 
نهادینه شود، مردم دیگر  این پروسه  »اگر  او می افزاید: 
شاهد انبوه کثافات در شهر نخواهند بود، اما مردم هنوز 

این ذهنیت را نگرفته اند تا در این پروسه سهیم شوند.

را  شمالی  کوریای  جمعی  کشتار  تسلیحات  دارد  قصد 
پیشگیرانه  نیروهای متحد را برای یک حمله  این  نابود و 

در مقابل حمله احتمالی کوریای شمالی آماده کند. 
یکی دیگر از مقامات نظامی کوریای جنوبی گفت: این 
برنامه عملیاتی در مانور )یو اف جی( سال گذشته میالدی 
نیز اجرا شد اما اولین بار است که در مانور  »عزم استوار« 

برگزار می شود. 
مانور یو اف جی یکی دیگر از مانورهای نظامی مشترک 

میان کوریای جنوبی و امریکا است. 
نظارت  مانورها  این  و کوریای جنوبی در جریان  امریکا 
تقویت  را  حمله  هرگونه  برای  شمالی  کوریای  بر  خود 

خواهند کرد. 
نظر  زیر  ضمن  ما  گفت:  جنوبی  کره  مقامات  از  یکی 
گرفتن اقدامات تحریک آمیز کوریای شمالی این مانورها 
را انجام خواهیم داد. اگر کوریای شمالی در جریان این 
مانورها ما را تحریک کند، امریکا و نیروهای ما با حمله ای 

محکم تر دست به اقدامی تالفی جویانه خواهند زد. 
مانورهای  آغاز  از  پیش  شمالی  کوریای  حال  همین  در 
کرد  تهدید  امریکا  و  جنوبی  کوریای  مشترک  نظامی 
واشنگتن،  و  سیول  آمیز  تحریک  اقدامات  مقابل  در  که 
همچنین  و  جنوبی  کوریای  در  امریکا  نظامی  پایگاه های 

سرزمین امریکا را نابود خواهد کرد. 
روزنامه رودونگ شینمون کوریای شمالی این اظهارات 
تهدیدآمیز را منتشر کرده و گفت: امریکا حق انحصاری 
برد  در  امریکا  پایگاه های  و  ندارد  را  بازدارنده  حمالت 

حمالت اتومی کوریای شمالی قرار دارد. 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند

اصوال ابتکار چیزی نیست که دایما در 
فصل های  در  ما  باشد.  نفر  یک  دست 
مختلف ابتکار را در دست های مختلف 
دیده ایم. بعضی ها ابتکار را چنان محکم 
ولی  می شود.  »شوفتُر«  که  می گیرند 
رییس جمهور  دست  در  که  ابتکاری 
ابتکار دیگر بهتر است. ما  است از هر 
هوشیار بودیم که اول و آخر ابتکار را 
در دستان خویش گرفتیم. وسط ابتکار 
اصال به درد نمی خورد. این که جواری 
نیست همه چیزش در وسطش باشد. به 
هر صورت خوشبختانه ما در چهار ماه 
داشتیم.  خوبی  ابتکار های  خیلی  اول 
مثال ابتکار آقای منگل در جهان جوره 
نداره. چندین تن از اراکین دولتی که 
ابتکار آقای منگل را دیده اند، گفته اند 
هیچ  منگل  آقای  ابتکار  زیبایی  به 
آقای  ابتکار  هم چنان  نیست.  ابتکاری 
می گویند  نیست.  بد  هم  قهرمان  جبار 
جبار  آقای  ابتکار  عاشق  هلمندی ها 
ابتکار جبار  قهرمان شدند. حتا عکس 
است.  شده  نصب  هرجای  در  قهرمان 
منگل  جان  ابتکار گالب  اگر  خالصه 
قهرمان  جبار  ابتکار  و  غوری  دند  در 
در هلمند نمی بود، ما سه ماه آخر هیچ 
ماه  چهار  از  بعد  نمی داشتیم.  ابتکاری 
رسید.  طالبان  ابتکار  نوبت  ما  ابتکار 
نداشتند.  خوبی  ابتکار های  هم  اصال 
فقط ابتکار شان باعث شد کمی زیاد از 
سربازان ما در هر جا کشته شوند. به هر 
طالبان خالص  ابتکار  ماه  پنج  صورت 
شد و نوبت سه ماه ابتکار ما رسید. این 
به  ما  بود.  ابتکار  بهترین  ابتکار  ماه  سه 
ابتکار سربازان خود، افسران خود و حتا 
افتخار  دوستم  صاحب  جنرال  ابتکار 
به  را  افتخار  مدال  باید  ما  می کنیم. 
ابتکار های دوستان آویزان کنیم. ما به 
جهانیان اعالم می کنیم هر کس ابتکار 
خوب ، درجه  یک  و پالستیک پیچ کار 
ما  ابتکارهای  افغانستان.  بیاید  دارد 
عالمت استندرد ایزو 2009 هم دارد و 
ابتکار ها را برای دو تا  نیز این  ما خود 

پنج سال گرنتی می کنیم.

ابتکار ما از ابتکار آن ها 
خوب تر است 

رهایی از شر زباله ها

محمد رضا، یکی از مسووالن شرکت خصوصی کابل پاک که 
یک شرکت تنظیفی می باشد، می گوید: »شیوه کار ما طوری 

است که هفته سه روز از عقب دروازه ها زباله و آشغالی ها را 
جمع آوری کرده و بعد به وسیله موتر ها آن را به منطقه گزک 

که در پلچرخی کابل موقیعت دارد، انتقال می دهیم.«

راه اندازی مانور مشترک نظامی امریکا و کوریای جنوبی

 سهیال وداع خموش
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رگفتگو  د  سوریه،  امور  در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  فرستاده 
گفتگوهای  که دور جدید  کرد  با روزنامه »الحیات« اعالم 
شد.  خواهد  آغاز  جاری  مارچ  ماه   ١٠ روز  از  سوریه  صلح 
تعیین  مارچ   ٧ روز  برای  تر  پیش  که  گفتگوها  آغاز  تاریخ 
شده بود، به دلیل مشکالت مرتبط با فراهم آوردن مقدمات 

به تاخیر افتاده است.
گفتگو  در  ملل  سازمان  ویژه  فرستاده  میستورا،  دی  استفان 
فرآیند  آغاز  می کند  فکر  که  گفت  »الحیات«  روزنامه  با 
او  باشد.  جاری  مارچ  ماه   ١٠ در  سوریه  صلح  گفتگوهای 
گفت برخی از شرکت کنندگان روز 9 مارچ به ژنیو می رسند، 
گروهی دیگر به لحاظ ریزرف هوتل در روز ١١ مارچ و برخی 

در روز ١4 مارچ به ژنیو وارد خواهند شد.
که  کرد  تصریح  سوریه،  امور  در  متحد  ملل  سازمان  فرستاه 
گذشته به صورت غیرمستقیم خواهد  گفتگوها همانند دفعه 

بود. 
گردهم آیی های  گفتگوها، شامل  که این دور از  او توضیح داد 
که ما تالش  آماده سازی و سپس نشست هایی خواهند بود 
گانه  می کنیم تا موضوعات اصلی را عمیقا و به صورت جدا

مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
ژنیو در  گفتگوهای صلح  که نخستین دور  یادآور می شویم 
بمباران های  تشدید  به دلیل  گذشته  فبروری  ماه  ابتدای 

که چهار داوطلب جمهوری خواه باقی مانده برای  در حالی 
انتخابات  امریکا،  ریاست جمهوری  انتخابات  در  نامزدی 
مقدماتی در پنج  ایالت دیگر را  تدارک می بینند، نگرانی 
حزب  کنگره  در  ترامپ  دونالد  نامزدی  تایید  احتمال  از 
جمهوریخواهان افزایش و تالش برای جلوگیری از آن ابعاد 

گسترده تری یافته است.
نامزد  و  ماساچوست  ایالت  پیشین  فرماندار  رامنی  میت 
حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست  جمهوری چهار 
کرده  که در این هفته فعالیت علیه ترامپ را آغاز  سال پیش 
که احتمال نامزدی ترامپ وجود  کرد  ، روز جمعه  تصدیق 

دارد.
گفت باید با استفاده  از راهکار میانجی  رامنی در عین حال 
که حدود چهار ماه  کنگره حزب  جمهوریخواهان  گری در 
دیگر برگزار می شود نامزد  دیگری به  غیر از ترامپ انتخاب 

کرد.
اقدام  ساالنه  کنفرانس  در  جمعه  روز  در  رامنی  پیشنهاد 
رقابتی  کنگره  چه  آن  برگزاری  برای  محافظه کاران  سیاسی 
خوانده می شود، با اعتراض بسیاری از حاضران روبرو شد. 
کنفرانس را  آقای ترامپ روز جمعه برنامه سخنرانی در این 
گرفت در تجمع انتخاباتی خود در ایالت  کرد و تصمیم  لغو 

کند. کانزاس سخنرانی 
جمهوری خواه  حزب  ملی  کمیته  رییس  پریباس  رینس 
در  جمهوری خواه  شخصیت های  و  فعاالن  به  کرد  سعی 
تعیین کننده  مردم  آرای  که   اطمینان دهد  کنفرانس   همان 
برای  دیرینه حزب جمهوری خواهان  و  سنت   بود  خواهد 

محوریت  با  اسالمی  همکاری  سازمان  نشست  پنجمین 
کارتا پایتخت  فلسطین ، روز  یک شنبه ١6 حوت در جا
کستان«،  گزارش »روزنامه پا کرد.  به  کار  اندونزیا آغاز به 
این نشست به ریاست وزیر خارجه اندونزیا برگزار می شود 
کشور  در این نشست حضور  کشور عضو  ۴۹  و از میان ۵۶ 
دارند. »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران و »عادل 
این  در  حضور  برای  نیز  عربستان  خارجه  وزیر  الجبیر« 

کرده اند. نشست به اندونزیا سفر 
کرزی« رییس جمهور اسبق افغانستان نیز به عنوان  »حامد 

کرده است. نماینده افغانستان دراین نشست شرکت 
عضو  کشورهای  مساعی  تشریک  و  اتحاد  راهکارهای 
در  فلسطین  مسله  به  توجه مجدد  با هدف  این سازمان 
اجرای  به  پایبندی  با  صهیونیستی  رژیم  مخالفت  سایه 
توافقات، معاهدات و قطع نامه های بین المللی از جمله 

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز شنبه ۱۵ حوت 
که در تهران با احمد داووداغلو، نخست وزیر  در دیداری 
که »برخی مشکالت منطقه در روابط  گفت  ترکیه داشت 
دوجانبه تهران- انقره خللی ایجاد نکرده و هیچ مانعی در 

کشور وجود ندارد.« توسعه روابط دو 
به  باید  این که  »در  افزود:  دیدار  این  در  روحانی  حسن 
آینده  شود،  گذاشته  احترام  کشورها  ارضی  تمامیت 
و  جنگ  و  شود  تعیین  کشور  آن  مردم  توسط  کشوری  هر 
شود،  امدادرسانی  آوارگان  به  و  شده  متوقف  خونریزی 
انقره  و  تهران  و  ندارد  کشور وجود  دو  بین  اختالف نظری 
یکدیگر،  کنار  در  می توانند  موارد  این  در  نظر  ک  اشترا با 
گام  به  گام  حل و فصل  برای  را  مفیدی  و  جدی  گام های 
ترکیه  نخست وزیر  بردارند.«  منطقه  مشکالت  و  مسایل 
»انقره مصمم است فصل  این که  بیان  با  این دیدار  نیز در 
کرد: »ترکیه  کند«، اظهار  تازه ای را در روابط با تهران آغاز 
گروه های تروریستی در منطقه آمادگی دارد با  در مبارزه با 

کامل داشته باشد.« ایران، همکاری 
بین  گفتگوها  آستانه  در  کشور  دو  مقام  دو  اظهارات  این 
که قرار است اواخر  دولت سوریه و مخالفانش بیان می شود 
و  روحانی  سخنان  شود.  گرفته  سر  از  میالدی  جاری  ماه 
مسایل  زمینه  در  کشور  دو  همکاری  مورد  در  داووداغلو 
که ترکیه از حامیان اصلی  منطقه ای در حالی بیان می شود 
اصلی  پشتیبانان  از  ایران  و  اسد  بشار  مخالف  گروه های 

دولت بشار اسد است.
مقام  در  ایران  به  خود  سفر  اولین  در  داووداوغلو  احمد 

انتخابات  نامزدهای  درون حزبی  رقابت های 
ریاست جمهوری امریکا روز شنبه در پنج ایالت دنبال شد. 
لوییزیانا  کانزاس٬ مین٬  ایالت  جمهوری خواهان در چهار 
پیش بینی ها  برخالف  رفتند.  هم  مصاف  به  کی  کنتا و 
بزرگ«  »سه شنبه  رقابت های  پیشتاز  را  ترامپ  دونالد  که 
کروز، سناتور جمهوری خواه در در  کرده بودند، تد  معرفی 

کانزاس و ِمین پیروز شد. دو ایالت 
گفت:  هوادارانش  به  پیروزی  این  از  پس  کروز  تد 
 ۶۵ برخاستند.  ما  از  حمایت  به  همه  »جمهوری خواهان 
نامزد  بهترین  را  ترامپ  دونالد  جمهوری خواهان  درصد 
ببازد  او  گر  ا نمی دانند.  کلینتون  هیالری  با  رقابت  برای 
داد.  خواهیم  دست  از  نسل  یک  برای  را  عالی  دیوان  ما 
که  می خواهیم  این رو  از  داد.  خواهیم  دست  از  را  سنا  ما 
جمهوری خواهان به مبارزات انتخاباتی ما بپیوندند.« پس 
کانزاس و مین٬ دونالد ترامپ٬ این میلیارد  از دو شکست در 
ایالت  در  و  بود  میدان  پیروز  لوییزیانا  در  جمهوری خواه 

کی هم با به دست آوردن ۳۶ درصد آرا پیشتاز شد. کنتا
را  درون حزبی  رقابت های  حالی  در  جمهوری خواهان 
کارسن روز جمعه از ادامه آن انصراف  که بن  دنبال می کنند 

حدود ۱۴ هزار پناهجو در منطقه ایدومنی در مرز مقدونیه 
و  می برند  سر  به  کشور  این  ک  خا به  ورود  انتظار  در 
به سر  آن  که در  و شرایطی  ما  به فکر  کس  می گویند، هیچ 

گرفتار شده ایم. می بریم نیست و این جا 
با وخیم تر شدن شرایط برای این افراد، دولت یونان وعده 
منطقه  این  در  پزشکی  رسیدگی های  مرکز  یک  که  داده 
کند اما هنوز خبری درباره دایر شدن این مرکز دریافت  برپا 

روسیه، بدون رسیدن به نتیجه ای شکست خورد.
گفتگوهای صلح، پس از توافق در زمینه آتش بس  دور دوم 
در سوریه بر اساس طرح مشترک روسیه و امریکا امکان پذیر 
باره  در  هنوز  سوریه  اپوزیسیون  وجود  این  با  است،  شده 

کره در ژنیو تردیدهایی دارد. بازگشت به میز مذا
بر اساس سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه، به رغم آتش 
کن تحت پوشش آتش بس در  بس، درگیری ها در برخی اما
کشته شدن و زخمی شدن حداقل ١35 نفر  سوریه منجر به 
که تحت  ک سوریه  شده است. هم چنین در مناطقی از خا
تا  گذشته  فبروری  ماه  از 2٧  ندارند،  قرار  آتش بس  پوشش 

کشته شده اند. کنون بیش از 552 نفر 

کنگره رعایت خواهد شد:»من قبال  گزینش نامزد حزبی در 
رقابتی، بسیار، بسیار  کنگره  برگزاری  گفته ام، احتمال   هم 

کم است.«
او به  با  که مجادله های متقابلش  مارکو روبیو رقیب ترامپ 
نامزدی  به  او  انتخاب  می گوید،  است  شده  کشیده  هجو 

حزب »مرگ محافظه کاری در امریکا« خواهد بود.
که در رده بعد از  ترامپ ایستاده است در مقابل این  کروز   تد 
که آیا برای شکست ترامپ  با روبیو متحد خواهد شد  سوال 
گفت، تنها  خودش  قادر به  شکست ترامپ است: »فقط 
که بارها دونالد ترامپ را شکست داده  یک داوطلب است 

است و می تواند او را شکست دهد.«

قرار  بررسی  مورد  نشست  این  در  که  است  موضوعاتی 
می گیرد.

راس  در  حوت   ۱۴ جمعه،  شامگاه  ترکیه،  نخست وزیر 
تجارت،  و  گمرک  اقتصاد،  وزرای  از  متشکل  هیاتی 
وارد  کشور  این  انرژی  و  حمل و نقل،  توسعه،  و  ارتباطات 

تهران شد
آقای داووداغلو روز شنبه در یک نشست خبری در تهران 
که ترکیه و ایران  گفت  کشورش با ایران  در ارتباط با روابط 
فرقه ای در منطقه »به  به تنش های  پایان دادن  برای  باید 

دیدگاه مشترکی برسند.«
که »ممکن است اختالف نظر داشته  وی هم چنین افزود 
کنیم.« باشیم اما نمی شود تاریخ و جغرافیای خود را عوض 
به  داووداغلو  آقای  سفر  طی  که  است  کی  حا گزارش ها 
کشور با توجه به برچیده شدن بسیاری  تهران، مقامات دو 
افزایش  مورد  در  ایران،  علیه  بین المللی  تحریم های  از 

کرده اند. گفتگو  کشور  حجم تجارت بین دو 

داد. در جبهه دموکرات ها نیز رقابت ها در سه ایالت دنبال 
سناتور  سندرز،  برنی  و  نبراسکا.  و  کانزاس  لوییزیانا،  شد؛ 
کلینتون  کانزاس و نبراسکا هیالری  دموکرات در دو ایالت 

را شکست داد.
از  ما  »مردم  گفت:  پیروزی  این  از  پس  ساندرز  برنی 
تغییرات  خواهان  و  شده اند  خسته  موجود  سیاست های 
واقعی  پویایی  شدت  به  من  و  هستند.  کشور  در  جدی 
این  به  نه  می کنم.  احساس  را  پیروزی  مسیر  در  موجود 
که چنین جمعیت زیادی امشب جمع شده اند بلکه  دلیل 
کرد می بینیم.« اما در لوییزیانا  کسب خواهیم  که  آرایی را 
گذاشتن  کلینتون یار بود و وی با پشت سر  بخت با هیالری 

رقیبش پیروز شد.

کودکان و افراد سال خورده در  نشده است. تعداد زیادی از 
اثر سرمای هوا بیمار شده اند اما به تجهیزات پزشکی و یا 

دارو برای درمان آن ها دسترسی نیست.
اینجا  که  است  روزی   ۱۰« می  گوید:  پناهجویان  از  یکی 
و  هستند  بیمار  زیادی  سال خوردگان  و  کودکان  و  هستم 
ما  نمی کند،  توجهی  کس  هیچ  اما  دارند  مراقبت  به  نیاز 
کمیساریای عالی پناهندگان  کاری نمی توانیم بکنیم.«  هم 
مهاجران  بحران  که  کرده است  اعالم  ملل متحد  سازمان 
کشورهای اروپایی مرزهای خود را  در اروپا به دلیل این که 

می بندند، بحرانی »خودساخته« است.
روزانه هزاران پناهجو و مهاجر به امید رسیدن به اروپا، از 

طریق سواحل ترکیه وارد جزایر یونان می شوند.
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