
کـار برخـی از 
پـروژه هـای 
توسعه  یی 

متوقف شده 
است

نا  شدت  به  بدخشان  وضعیت  پسین  روزهای  در  یادداشت: 
والیت  این  مناطق  از  بخش هایی  بر  طالبان  است.  شده  آرام 
امنیتی  نیروهای  بر  نیز  را  سنگینی  تلفات  و  شده اند  حاکم 

کشور وارد کرده اند. 
بابه جان  ژنرال  با  را  گفت  وگویی  موضوع،  این  به  پیوند  در 
فرمانده امنیه بدخشان انجام داده ایم که در زیر می خوانید. 
جنرال بابه جان می گوید که جنگ بدخشان بر سر معادن، مواد 
مخدر و ... است. او برخی از نماینده گان بدخشان به شمول 
رییس شورای والیتی این والیت را به حمایت از طالبان متهم 
می کند و می گوید که مردم مقام  هایی را که با طالبان همکاری 

دارند، می شناسند. 

غنی  اشرف  اصلی  وعده های  از  یکی  فساد  با  مبارزه 
رییس جمهور افغانستان به مردم بوده است. او هرچند 
اقدام هایی در این راستا انجام داده است، اما مبارزه با 

»مافیای اقتصادی« کار ساده یی نیست.
برنامه  از  که  فاروقی  حمیداهلل  دفتر  موقتی  ساختمان 
و  محافظان  توسط  می کند،  نظارت  فساد  با  مبارزه 
بوجی های ریگ احاطه شده است، طوری که آدم فکر 

می کند یک سرباز خانه باشد.
 62 فاروقی  حمیداهلل  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
خود  پیشانی  روی  را  مطالعه اش  عینک های  ساله، 
می گذارد و روزهایی را به یاد می آورد که صرفًا استاد 
موتر  با  و  داشتم  معمولی  زنده گی  »من  بود:  دانشگاه 

تویوتای خود گشت و گذار می کردم.«
حاال که او وظیفه نظارت از مبارزه با فساد را به عهده 
»اما  است:  کرده  تغییر  نیز  زندگی اش  ماحول  دارد، 
بررسی فساد به معنای بررسی افرادی است که دارای 
مافیا  با  جنگ  مثل  این  می باشند.  خطرناک  ارتباطات 

است، مافیای اقتصادی.«
افغانستان بزرگترین چالش  گفته می شود که فساد در 
منحصر به فردی است که این کشور دچار مشکالت 

به هنگام بازسازی اش پس از ده ها سال جنگ با آن 
رو به رو می       باشد.

فساد تقریبًا در همه نهادهای دولتی شایع است. با وجود 
سرازیر شدن صدها میلیارد دالر کمک خارجی در یک 
دهه گذشته، گسترش فساد پروژه های توسعه یی را با 
سکتگی مواجه کرده، خزانه دولت که پیش از این نیز 
خالی بود، بی رمق ساخته، ناامنی را دامن زده و افغان 

ها را به طالبان متمایل کرده است.
ایاالت  یافته  به نظر می رسد که اشرف غنی، تحصیل 
متحد امریکا و مامور سابق بانک جهانی که در سپتمبر 
به  را  فساد  می خواهد  رسید،  قدرت  به  گذشته  سال 

شدت سرکوب کند.
او تفتیش 12 قرارداد لوژستیکی اردو را به راه انداخته 
افتضاح  بزرگترین  مورد  در  تحقیقات  دوباره  است، 
بانکی را شروع کرده است و تقریبًا همه مقامات اداری 
والیت غربی هرات که متهم به فساد و ناالیقی بودند، 

برکنار کرده است.
حمیداهلل  امر  این  برای  غنی  اشرف  منتخب  شخص 

کابل است که در سال  دانشگاه  اقتصاد  استاد  فاروقی 
گذشته بخشی از تیم انتخاباتی غنی نیز بود.

تهیه  قراردادهای  فساد  با  مبارزه  در  مورد  ترین  مهم 
تیل برای اردوی افغانستان می باشد که نزدیک به یک 
تحت  پیشین  حکومت  توسط  و  می شود  دالر  میلیارد 
رهبری حامد کرزی تصویب شده بود. فاروقی گفت 
این قراردادها که غنی آن را لغو کرده است، شامل یک 
تقلب »بسیار پیشرفته و ظریف« از نگاه اداری می     باشد.
او می گوید: »وقتی که شما متن را بر می دارید و به آن 
می نگرید، همه چیز کاماًل...                 ادامه صفحه 6
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هر کاری را که سایرین می توانند از عهدة انجاِم آن برآیند، به آن ها واگذار 
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برایان تریسی

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

در انتظار منجی موهوم!

مجلس نماینده گان امروز به پانزده نامزد وزیر صندوق می  گذارد. 
هیات اداری مجلس می گوید، با در نظر داشت وضعیت کنونی 
کشور نماینده  گان تالش خواهند کرد که از میان 16 نامزد وزیر 
دست  به  اعتماد  رای  آنها  از  زیادی  شمار  حکومت،  پیشنهادی 

آورند.
محمد نذیر احمدزی معاون دوم مجلس گفته که قرار است روز 

شنبه )امروز( برای این نامزد وزیران صندوق گذاشته شود.
او گفته که از یک نامزدوزیر خواسته اند که اسنادهایش را تکمیل 
غیر  در  رأی گیری می شود،  پروسۀ  کرد، شامل  تکمیل  اگر  کند؛ 

آن خیر. 
تابعیت  ترک  مکتوب  شنبه  روز  اگر  که  گفت  احمدزی  آقای 
مجلس  به  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  نامزد  جهانی  عبدالباری 
نماینده  گان برسد برای آقای جهانی نیز پس از تشریح برنامه اش 
صندوق رای دهی گذاشته...                          ادامه صفحه 6

امروز به پانزده نامزدوزیر صندوق گذاشته می شود

اسناد باری جهانی مشکل دارد

مبارزه با فساد جنگ با »مافیای اقتصادی« است
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ژنرال بابه جان فرمانده امنیۀ بدخشان: 

جنگ بدخشان بر سر معادن و مواد مخدر است
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تشکیل دولت وحدت ملی در آغاز با امیدها 
و خوش بینی های فراوانی همراه بود. حداقل 
گفته می شد که دو تیم نیرومند انتخاباتی، تن 
بحراِن  از  را  داده و حاال کشور  به مصالحه 
گذشِت  با  اما  می بخشند.  نجات  سیزده ساله 
نزدیک به هفت ماه از ایجاد دولت وحدت 
انجامیده  یأس  به  امیـدها  تمام  تقریبًا  ملی، 
گرفته  قرار  در وضعیِت خطرناکی  و کشور 
است. شاید دلیل آن، تنها به دولت وحدت 
جدید  دولِت  ولی  نباشد،  محدود  ملی 
نتوانست به حداقل قول هایش نیز عمل کند 
و کشور را از وضعیت پیچیدۀ بحـران بیرون 

بکشد. 
وارد  کالنی  وعده های  با  جدید  رهبران 
میدان شدند. از حکومت حامد کرزی انتقاد 
»سال های  را  گذشته  سال  سیزده  و  کردند 
در هفت  اما خود  فرصت سوزی« خواندند. 

ماه گذشته چه کرده اند؟! 
تنها  نه  گذشته  ماه  هفت  در  جدید  رهبران 
سیاسی  مناسبات  سطح  در  تحولی  و  تغییر 
و اجتماعی به وجود نیاوردند، بل از درون 
که  سیاسی اند  عمیِق  اختالفاِت  چنان  دچار 
برای شان  نیز  به جلو  حتا گذاشتِن یک گام 
مقدور نشده است. برنامۀ مبارزه با فساد که 
آغاز  را  آن  فراوان  با سروصدای  آقای غنی 
کرد، در حول وحوِش یک پرونده باقی ماند 
و حتا کارِ همان یک پرونده نیز به سرانجامی 
عنوان  به  بانک هم چنان  کابل  نرسید. بحث 
یک معضل کالِن فساد در کشور اذهاِن مردم 
را به خود معطوف کرده و آن ها انتظاری را 
که برای رسیده گی به این پروندۀ عظیِم فساد 

داشتند، نابرآورده می بینند. 
بانک در حالی هم چنان گشوده  بحث کابل 
مانده است که فساد در وزارت دفاع،  باقی 
گفته های  اساس  بر  داد.  تکان  را  جامعه 
در  دالر  میلیون  صد  حداقل  مقام ها، 
اختالس  کشور  دفاِع  وزارت  سوخت بارِ 
وجود دارد. این مورد، رقم کوچکی نیست 
قدرت مندی  دست های  که  می دهد  نشان  و 

در عقِب این پرونده وجود دارد. به تازه گی، 
یکی از اعضای مجلس نماینده گان افشا کرد 
که بیشتر از شصت تن در این قضیه دست 
دارند و مشاور اقتصادی رییس جمهوری که 
متهماِن  بوده، جزِو  مالیۀ کشور  وزیر  زمانی 
این پرونده است. به گفتۀ این عضو پارلمان، 
وجود  امیـد  این  کنونی  رژیم  در  حداقل 
ندارد که کارِ این پرونده به جایی برسد. زیرا 
به باور این عضو مجلس نماینده گان، مشاور 
اقتصادی رییس جمهوری اسناد و شواهدی 
از زمان انتخابات در اختیار دارد که می تواند 
باعث به وجود آمدِن بحراِن دیگری در کشور 
شود. بر اساس قراین و گفته های این عضو 
اختالس شده،  پول های  از  بخشی  پارلمان، 
انتخابات سال گذشته به مصرف رسیده  در 
است. سوال این جاست که مشاور اقتصادی 
متهم  تنها در همین مسأله  رییس جمهوری 
شناخته نمی شود. او بر اساس برخی منابع، 
قرار  کشور  اقتصادی  مافیای  رهبری  در 
از  بعید است که رییس جمهور غنی  دارد و 

این همه مسایل بی اطالع باشد.  
پروندۀ اختالس در سوخت بار وزارت دفاع، 
جاِن  و  انجامید  کشور  در  بزرگی  فاجعۀ  به 
بیشتر از سی ارتشِی قهرمان را در بدخشان 
را  آن  به گونه یی که می توان  آن هم  گرفت، 
بشری  ضد  جنایات  فاجعه بارترین  از  یکی 
عنوان کرد؛ جنایتی که حتا نازی های آلمان و 
قصابان استالین نیز از آن ابا می ورزیدند. آیا 
افرادی که بیشتر از سی ارتشی را در بدخشان 
سر بریدند، خود را مسلمان می دانند و فکر 
اسالمی،  آموزه های  اساس  بر  که  می کنند 

جنایت شان توجیه پذیر است؟ 
جنایتی که در بدخشان اتفاق افتاد، محصول 
دفاع  وزارت  در  اختالس  پروندۀ  برآینِد  و 
پرونده  این  در  که  کسانی  و  است  کشور 
اختالس کرده اند، بدون تردید در سر بریدِن 
سربازاِن ارتش نیز شریک شمرده می شوند. 

را  همه گان  ذهِن  به شدت  که  دیگری  بحِث 
کرده، سخنان  به خود جلب  این روزها  در 

بلخ  نور سرپرست والیت  اخیِر عطا محمد 
گفت وگوی  تازه ترین  در  نور  آقای  است. 
رسانه یی خود، دولت وحدت ملی را دولتی 
ناکام خواند و به صراحت گفت که این دولت 
به درستی  را  کارخانه گی هایش  نتوانسته 
ناامنی های  موج  از  نور  آقای  دهد.  انجام 
سازمان یافته در شماِل کشور پرده برداشت و 
گفت که به زودی بخش های وسیعی از شمال 
افغانستان دچار ناامنی های کالن خواهد شد. 
این درحالی است که آقای غنی فکر می کند 
در گفت وگوهای صلح با گروه های مخالف 
به نتایجی رسیده و کشورهایی مثل پاکستان 
به  رسیدن  در  را  او  سعودی،  عربستان  و 
وضعیت  آن که  حال  می کنند.  کمک  امنیت 
این  خالف  اخیر،  ماه های  در  کشور  امنیتِی 

اعتقاد را به اثبات می رساند.
در ماه های اخیر، افغانستان شاهد نوِع دیگری 
از جنگ و خشونت است. این خشونت های 
تازه نشان می دهد که گروه های تازه یی پا به 
میدان گذاشته اند و در تالش بی ثبات سازی 

منطقه اند. 
در همین حال، باید گفت که نه تنها در این 
هفت ماه هیچ بهبودی یی در وضعیِت امنیتی 
و  اقتصادی  وضعیت  در  بل  نشده،  رونما 
سیاسِی کشور نیز تغییِر خاصی به میان نیامده 
است. لشکِر بی کاران هر روز فزونی می گیرد 
مردم  گذشته  از  بیشتر  تنگدستی،  و  فقر  و 
دولت  رهبران  آیا  است.  کرده  متالشی  را 
فخیمۀ وحدت ملی از این همه نابه سامانی و 

آشفته گی باخبرند؟ 
به دلیل  می گفت،  سیاسی  آگاهان  از  یکی 
این که واقعیت های جامعه به صورِت کانالیزه 
به آقای غنی انتقال پیدا می کند، او هیچ تصور 
روشنی از وضعیِت کشور ندارد. اگر چنین 
است که بدون شک شواهد و قراین نیز آن 
افغانستان  می کند ـ  اثبات  گونه هایی  به  را 
سال  سیزده  در  ممکن  وضعیِت  بدترین  در 
این  از  شدن  بیرون  و  گرفته  قرار  گذشته 

وضعیت نیز به آسانی میسر نخواهد بود. 
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افغانستان 
در بدتـرین وضعیِت ممـکن

 

شده  خاصی  مرحلۀ  وارد  بدخشان،  والیت  در  وضعیت 
است. طالباِن این والیت عمدتًا بیرق شان را سیاه ساخته اند 
و مردم را تهدید می کنند که حمایت شان را از داعش اعالن 

کنند. 
شهرونداِن والیت بدخشان به خصوص ولسوالی وردوج و 
جرمِ این والیت، در این روزها روزگارِ سختی را می گذرانند. 
گزارش ها می رسانند که نیروهای مسلِح تروریست در این 
والیت، مجهز به جنگ افزارهای پیشرفته یی شده اند که قباًل 
در دسِت ارتش ملی قرار داشت. دست یافتِن این گروه ها به 
منابع و امکانات نظامِی ارتش در این ولسوالی ها، دشمنان را 

به یک قدرت تبدیل کرده است.
هنوز اختالف در مورد تعداد سربازان و افسراِن شهید شدۀ 
ارتش در ولسوالی جرمِ بدخشان ادامه دارد؛ اما قدر مسلم 
این است که ده ها نفِر دیگر به اسارت طالباِن داعش شده و 
نیروهای القاعده ـ که آنان نیز در هر کجا به داعش تغییر نام 

می دهند ـ درآمده اند.
اتباع  از  تعدادی  اکنون  همین  می گویند،  منابع  که  آن گونه 
ازبکستان، تاجیکستان و ایغورهای چین در والیت بدخشان 
به خصوص در دو ولسوالی  نا امِن  وردوج و جرم، حضور 
ارسال  مناطق  این  به  پاکستان  از  عمدتًا  عده  این  دارند. 
شده اند. اما مشکل این جاست که بعد از رویداد بدخشان، 
نیروهای  ریشه کن سازِی  به هدِف  عملیاتی  هیچ  هم  هنوز 
دشمن راه اندازی نشده و هیچ فرمانی نیز از جانب مقام های 
ارشد به خاطِر راه اندازی عملیات برضِد این گروه ها صادر 

نشده است. 
شده،  ربوده  سربازاِن  و  افسران  از  تعدادی  حال،  عین  در 
تا  ولی  می برند؛  به سر  نام نهاد  گروه  اسارِت  در  و  زنده اند 
کنون هیچ تالشی به هدِف رهایی آنان سامان داده نشده و 
اصاًل دولت نمی داند که این افراد در کجا نگه داری می شوند. 
با این حساب، صادر نکردِن امر جنگ در بدخشان در برابر 
نیروهای نوظهور و نیز مسلح شدِن آنان به تجهیزات ارتش 
ملی، نشان می دهد که یک برنامۀ کالِن داخلی و خارجی به 
خاطر ناامن سازی بدخشان راه انداخته شده تا این والیت به 

نقطۀ اتصاِل تروریست ها در منطقه تبدیدل شود.
 بدخشان به عنوان دهلیز عبورِ تروریست ها به آسیای میانه 
برنامۀ کالن صورت می گیرد و  این عبور در یک  است و 
بلندترین کرسی های  در  افغانستان و  حلقاتی در حکومِت 
دولت، در اجرای این برنامه همکاری می کنند. همین نکته 
سبب می شود که بدخشان به یک والیِت بسیار نامن تبدیل 
شود و شاید هم تا مدت ها ناامن باقی بماند؛ به این ترتیب 
که به جای راه اندازی برنامه های جدی به خاطر قلع و قمِع 
نیروهای دهشت افکن بیگانه، برخی عملیات های بی ثمر و 

فریب دهنده راه اندازی خواهد شد و بس. 
این همه و برخی شواهد بسیار محکم نشان می دهد که به 
اسارت افتادِن سربازان و افسراِن رشیِد ارتش در بدخشان و 
کشته و اسیر شدِن آنان به دست طالبان، یک دسیسۀ کالن 
است و همین دسیسه بودن آن، سبب خواهد شد که مسأله 
پای  به  به گونۀ جدی پی گیری نشود و همۀ مسوولیت ها 

یک یا دو نفر افسر و سربازِ دیگر ختم گردد. 
به باور ما، ناامن شدِن بدخشان و فاجعه یی که مردم را شوکه 
این زودی ها  به  از یک پروژۀ کالن است که  کرد، بخشی 
پایان نمی یابد. انکشاف ناامنی در دیگر مناطِق بدخشان و 

ادامۀ وضعیِت موجود نیز شامل این پروژه است. 
دولت  باید  است،  واضح  پیمانه  این  به  مسأله  وقتی 
به خصوص ریاست جمهوری پاسخ دهد که چه کسی این 
پروژه را طراحی کرده، چه کسی پول آن را می پردازد و چه 

کسی هم مسوول پیشبرد آن است.
روشن  بسیار  گونۀ  به  زمینه ها  این  در  که  داریم  انتظار 
صحبت شود. اگر ریاست جمهوری در این زمینه معلومات 
الزم را ندهد، سوال هایی خلق می شود و مردم به روند و 

نظام موجود بی اعتماد خواهند شد.

چه کسی در پشِت پروژۀ 
بدخشان قرار دارد؟
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کـار برخـی از پـروژه هـای 
توسعه  یی متوقف شده است

ابوبکر مجاهد 
جامعۀ  اگر  که  می گویند  حکومتی  مسووالن 
تطبیق  خصوص  در  تعهدات  شان  به  جهانی 
از  برخی  کار  نکنند،  عمل  توسعه یی  پروژه های 

پروژه ها متوقف خواهد شد.
که  می گوید  دهات  انکشاف  وزارت  سخنگوی 
انکشاف  وزارت  توسعه یی  برنامه های  از  برخی 

دهات، نسبِت کاهش بودجه متوقف شده اند.
پروژه  های  بسته شدن  که  می گویند  آگاهان 
به ویژه  اقتصاد مردم   باالی  منفی  تأثیر  انکشافی، 

زنده گی روستانشینان گذاشته است.
اما وزارت مالیه به ادامۀ کمک های جامعۀ جهانی 
خوش بین است و می گوی که 443 پروژۀ نیمه کارۀ 
سال گذشته که به علت کسر بودجه تطبیق نشده 
بود، در اولویت بودجه کاری سال 94 قرار دارد.

این وزارت می گویند که عواید امسال  مسووالن 
نسبت به گذشته روبه افزایش است.

انکشاف  وزارت  سخنگوی  نعیمی  داوود  محمد 
دهات می گوید: کشورهای بزرگ از جمله امریکا، 
تاسال  ادامۀ  کمک  های شان  به  آلمان  و  انگلستان 

2017 تعهد سپرده اند.
به گفتۀ آقای نعیمی، بودجۀ پروژه های توسعه یی 
از طرف کشورهای تمویل کننده تا سال 2017 به 
داده شده  انتقال  دهات  انکشاف   وزارت  حساب 

است.
سخنگوی وزارت انکشاف دهات گفت: شماری 
کشورهای  طرف  از  که  توسعه یی  پروژه های  از 
خارجی تمویل می شد، با خارج شدن این نیروها 

روند حمایت از این پروژه ضعیف شده است.
آقای نعیمی می گوید: بعضی از برنامه های وزارت 
متوقف  بودجه  کاهش  نسبت  دهات،  انکشاف 

شده اند.
بسته  انکشافی  پروژه های  تمام  اگر  او،  به  گفتۀ 
برنامه  های  کار  باالی  عمیق  و  منفی  تأثیر  شوند، 

ما در روستا  ها دارد.
کارهای  نتوانیم  ما  اگر  افزود:  نعیمی  آقای 
توسعه یی را انجام دهیم؛ راهبرد وزارت انکشاف 
از  مردم  آن  نتیجۀ  در  و  نمی شود  عملی  دهات 

خدمات الزم در روستاها محروم خواهند شد.
در این حال، عبدالقادر جیالنی سخنگوی وزارت 
مالیه در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار گفت: سال 
1393 پر چالش ترین سال برای مردم ما بود؛ در 
این سال عواید داخلی کم و کمک های خارجی 
هم با تأخیر مواجه شده بود؛ به همین دلیل یک 
تعداد پروژه های توسعه یی به تعویق افتاد و یاهم 

به کندی پیش رفت.
سخنگوی وزارت مالیه می گوید: در سند بودجۀ 
سال  نیمه تمام  پروژه های  تمام   1394 مالی  سال 
تطبیق  پروژه ها  همه  که  گنجانیده ایم  را  گذشته 

خواهد شد.
آقای جیالنی خاطر نشان کرد که جامعۀ جهانی 
و نهادهای کمک رسان در عرصۀ تکمیل پروژه ها 

برای دولت افغانستان تعهد سپرده اند.
نظر  در  مصرف  و  عواید  بین  توازن  گفت:  او 
گرفته شده و 443 پروژه نیمه کارۀ سال گذشته، 
در اولویت بودجه کاری سال روان  قرار دارد و  
پروژه های مهم دیگری که مصارف مالی اش تأمین 

شده در حال اجرا است.
آقای جیالنی تصریح کرده، می گوید: کسر بودجۀ 
سال 1394 به 7,9 ملیارد افغانی پیش بینی شده که 

یک  درصد بودجه ملی را تشکیل می دهد.
به گفتۀ او، بودجه توسعه یی 2,6 میلیون دالری که 
بود؛ درسال جاری  نشده  تطبیق  در سال گذشته 

قابل تطبیق است.

بین المللی  نیروهای  خروج  افزود:  جیالنی  آقای 
اما  دارد؛  امنیت  و  اقتصاد  باالی  را  خود  تأثیر 
بر  همچنان  کمک کننده،  نهادهای  و  کشور ها 

کمک های خود ادامه می دهند.
او با تأکید بر این که زمینه های سرمایه گذاری در 
کشور فراهم خواهد شد، گفت که کار نیروهای 
امنیتی ما بهتر شده  و مسوولیت امنیتی را به خوبی 
سرمایه گذاران  اعتماد  باعث  این  و  می برند  پیش 

برای سرمایه گذاری در کشور می شود.
سخنگوی وزارت مالیه می گوید: هدف تعین شده 
ما، برای جمع آوری عایدات ملی در سال 2014، 
24,2 ملیارد افغانی بود و عواید جمع شده، یک 

درصد افزایش را نشان می دهد.
آقای جیالنی گفت: در سال گذشته، هدف برای 
افغانی تعین شده  جمع آوری عواید 10,6 ملیارد 
بود و عواید جمع شده 11,6 ملیارد افغانی است 
نسبت  که  است  یافته  افزایش  درصد   9,9 که 
را  افزایش  به زمان مشابه سال گذشته 10 درصد 

نشان می دهد.
به  گفتۀ او، اگر عواید روز اول سال 94 را با سال 
نشان  را  افزایش  درصد   4 کنیم،  مقایسه  گذشته 

می دهد.
درعین حال، سیف الدین  سیحون استاد دانشکدۀ 
به معنی  پروژه  می گوید:  کابل،  دانشگاه  اقتصاد 
ساخت و ساز فنی، تخنیکی و خدماتی است که 
در هر جامعه یی این پروژه ها، دارای عاید گزاف 

هستند و باالی اقتصاد مردم تأثیر می گذارند.
که  هرجامعه یی  در  می گوید:  دانشگاه  استاد  این 
که  دلیلی  هر  به  بسته شوند  انکشافی  پروژه های 
باشد، چه خروج نیروهای کمک کننده و یا عدم 
درآمد، خرید  استخدام،  کار  ملی،  بودجه   تمویل 
بقای  که  آن  ممیز  وسایل  و  تجهیزات  فروش  و 

حیاتی برای یک جامعه دارد، از بین می رود.
استاد سیحون تأکید می کند: »این یک مسلۀ روشن 
است که موسسات خارجی و نهادهای بین المللی، 
کمک های شان را به دلیل خروج نیرو های شان از 

افغانستان کاهش داده اند.«
به گفتۀ او،  بودجۀ توسعه یی دونیم ملیارد دالری 
معطل  به سال جاری  و  نشده  سال گذشته عملی 
شد که در سال هم خارجی ها، از نظر فزیکی این 

پول را تمویل نمی کنند.
به  کمک  ها  جهان  تمام  در  گفت:  سیحون  استاد 
همین رو  از  می کنند.  وعده  که  نیست   اندازه یی 
نرسیده  به ثمر  افغانستان  در  شده  داده  وعده های 
و پروژه ها قطع شدند. به گفتۀ او، نا امیدی نسبت 

به  آیندۀ افغانستان افزایش یافته است؛ گسترش نا 
امنی و فساد اداری عواملی است که بر کمک های 

خارجی اثر منفی گذاشته است.
پروژهای  بسته شدن  و  کمک ها  قطع  گفت:  او 
اقتصادی  ضعف  و  بیکاری  باعث  انکشافی، 

می شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه کابل می گوید: وعده های 
تمویل کننده  کشورهای  طرف  از  شده  داده 
برای  دالر،  میلیون   800« او،  به گفتۀ  است.  ناچیز 
پروژه های توسعه یی و بودجه ملی کافی نیست؛ 

بودجه ملی به ملیارد ها دالر نیازمند است.«
این استاد اقتصاد گفت: باید پروژه های انکشافی 
از داخل کشور تمویل شود که بعضی نارسایی ها 

در داخل افغانستان مانع این کار می شود.
کشوری  افغانستان  می گوید:  دانشگاه  استاد  این 
است که در طول نیم قرن عمر خویش به کمک های 
نیست،  معیاری  نگاه  یک  که  بوده  متکی  بیرونی 
شکست  جامعه  و  کشور  یک  مسأله  این  بلکه 

خورده را نشان می دهد.
استاد سیحون می گوید: در دنیا یک یا دو کشور 
هستند که وعده  های کمک به افغانستان می دهند 
که در ذات خود این کمک ها اثرگذاری نداشته و 
پیامد متکی بودن به این کشور ها تأثیر چندان به 

اقتصاد افغانستان هم نداشت.
در این حال، نسیم اکبری رییس »ادارۀ حرکت و 
سهولت سرمایه گذاری در محیط« می گوید: به دو 
به صورت  یکی  شده اند:  بسته  پروژه های  دلیل  
عموم کسر بودجه و موضوع دوم ترک نیروهای 

خارجی از افغانستان.
او گفت که کاهش کمک  این نیروها، یک  مقدار 

بودجه را پایین می آورد.
به گفتۀ او، وقتی به سال 2015 نزدیک می شدیم 
وضعیت امنیتی کشور وخیم شده و فساد به شکل 
سرسام آوری افزایش یافته بود؛ نیروهای خارجی 
باعث  این مسایل  را ترک می کردند و  افغانستان 

کاهش سرمایه گذاری در افغانستان شد.
این عضو سابق ادارۀ آیسا گفت: اگر تمام پروژه های 
انکشافی به صورت درست سرمایه گذاری نشوند، 
این پروژه ها نمی توانند به وقت مناسب برنامه های 
اقتصاد  بر  منفی  تْأثیر  این  و  دهند  انجام   را  خود 

مردم می گذارد.
ما  انکشافی،  پروژه های  بسته شدن  با  او،  گفته  به 
نمی توانیم به هدف تعین شده خویش در عرصۀ 

بازسازی و توسعه دست یابیم.

در انتظار منجی موهوم!
عبدالشهید ثاقب 

افغانستان، روزهای دشواری را سپری می کند و هیچ روزی 
نیست که شاهد یک رویداد خونین نباشد. تا دیروز افغانستان 
تنها با معضل طالبان دست وپنجه نرم می کرد، اما اکنون ظهور 
گروه های مسلِح نقاب پوِش متعلق به داعش در بخش هایی 
افغانستان  اردوی  تثبیت گردیده است.  نیز  قلمرو کشور  از 
که وظیفۀ پاسداری از تمامیت ارضِی این سرزمین را دارد، 
به ناتوانِی خود در دفاع مستقالنه از کشور در برابِر این دو 
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  و  کرده  اذعان  گروه جنایت کار 
به صراحت گفته است که ما توانایی انجام عملیات در چند 
والیت را در یک روز نداریم. رویداد خونیِن بدخشان  نیز 
نشان داد آن چه را که رییس ستاد مشترک ارتش می گوید، 

واقعیتی ست که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت.
افغانستانی  هر  ذهِن  در  که  پرسشی  وضعیتی،  چنین  در 
پیمان  امضای  از  افغانستان  سود  دربارۀ  می شود،  ایجاد 
امنیتی با ایاالت متحدۀ امریکا می باشد. در روزهایی که قرار 
بسیاری ها  شود،  امضا  واشنگتن   – کابل  امنیتی  پیمان  بود 
افغانستان«  موعود  »منجی  را  قرارداد  این  کرنا  و  بوق  با 
تعریف می کردند و امضای آن را یگانه راه تبدیل کشور به 
»عربستان  و  موعود«  »بهشت  فاضله«،  »مدینۀ  »آرمان شهر«، 
قرارداد،  این  امضای  با  می گفتند  می خواندند.  خوش بخت« 
نیروهای امنیتی مان تمویل و تجهیز خواهند شد و افغانستان 
در  دنیا  قدرِت  بزرگ ترین  سیاسِی   - نظامی  حمایت  از 
مدافعاِن  گردید.  خواهد  برخوردار  منطقه یی  رقیبان  برابر 
دوآتشۀ پیمان، فضای سیاسی را در آن روزها چنان تب آلود 
دربارۀ  تردید  و  شک  هرگونه  که  بودند  ساخته  ملتهب  و 
فواید و سودمندی های آن، »خیانت« تلقی می گردید و نشانۀ 
وابسته گی به استخباراِت کشورهای همسایه خوانده می شد. 
از  باید  می گذرد،  ماه ها  امنیتی  پیمان  امضای  از  که   اکنون 
بلند  وعده های  آن  شد  چه  بپرسیم:  آن  دوآتشۀ  هواداراِن 
وجود  با  چرا  موعودتان؟  منجی  آن  کجاست  باالی تان؟  و 
دامنۀ جنگ و  بل  نشده،  بهتر  امنیت  تنها  نه  پیمان،  امضای 
بزرگ ترین  است؟  رسیده  نیز  کشور  شمال  به  حتا  جنایت 
به  چرا  است،  استراتژیک مان  متحد  حاال  که  دنیا  قدرِت 
و  چیست  امنیتی  پیمان  از  ما  سهم  نمی شتابد؟  کمک مان 

سودش برای ما چه می باشد؟
دود پیمان 

کور  آشش،  از  »نخوردیم  می گویند  که  است  ضرب المثلی 
قرارداد  امضای  پیامد  می رسد  نظر  به  دودش«.  از  شدیم 
امنیتی با ایاالت متحدۀ امریکا برای افغانستان نیز چنین بوده 
ایاالت  که  دارد  وجود  بسیاری  شواهد  اکنون  همین  است. 
واشنگتن   – کابل  میان  امنیتی  پیمان  امضای  امریکا  متحدۀ 
را مجوزی برای استفاده از خاک افغانستان علیه امنیت ملِی 
شمال  از  که  دارد  تالش  و  کرده  تلقی  همسایه  کشورهای 
آمو  آن سوی  به  داعش  استراتژیک  معبِر  عنوان  به  کشور 
استفاده کند. ناامنی هایی که امروزه در بلخ و بدخشان و سایر 
این پروژه نیست.  با  بیداد می کند، بی ارتباط  والیات شمال 
عطامحمد نور، سرپرست والیت بلخ، تا هنوز چندین بار در 
مناسبت های گوناگون، ناامنی های شمال را برخاسته از بازی 
بزرِگ جهانی دانسته و آن را بخشی از پروژۀ انتقال داعش از 

مسیر افغانستان به آسیای میانه خوانده است.
به تازه گی اقبال صافی، عضو مجلس نمایندگان نیز ناامنی های 
و  پاکستان  و  عربستان  با  دولت  معاملۀ  از  ناشی  را  شمال 
شده  جمهوری  رییس  استعفای  خواهان  و  خوانده  داعش 

است. 
خیابان

اگر واقعیت همان باشد که آقای نور و اقبال صافی می گویند، 
و اگر این پیمان هیچ پیامِد نیک و میمونی برای افغانستان 
بهترین گزینه ریختن به خیابان  ما  نداشته است، برای مردمِ 
است. خیابان، صحنۀ مانور قدرِت مردم است و میراث بزرِگ 
و  شهروندی  تولد  جای  خیابان،  آتن.  و  یونان  دموکراسِی 
محِل گسستن از نگرش های جبرانگارانۀ انساِن قبیله یی ست. 
به خیابان ریخت و خواهان  و  کنار گذاشت  را  تنبلی   باید 
شد.  امریکا  متحدۀ  ایاالت  با  امنیتی  پیمان  در  نظر  تجدید 
آخر، پیمانی که سودی برای مردم نداشته باشد و بل زمینۀ 
گسترش جنگ تا امن ترین والیات شمال را فراهم کند، نیاز 

به تجدید نظر دارد. 
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جورجو زونینو 
برگردان و تلخیص: علی رضا 

نیاززاده نجفی 
را  کروچه  فاشیسم،  واقعیت  پیچیده گی 
کرده  متناقضی  نظریاِت  و  رفتار  درگیِر 
بود و این امر برای فیلسوفی که از وجود 
عقالنیِت  و  وحدت  عمیق،  هارمونی  یک 
سخن  انسان  هستِی  و  کنش  در  تاریخی 
می گفت، قابل پذیرش نبود. قبل از این که 
به جناح ضد فاشیست ملحق شود، کروچه 
هم موافِق برداشتی بود که در آن به جنبش 
شرایط  )به  ثبات دهنده  کارکردی  موسلینی 
که  برداشتی  می شد؛  داده  سیاسی(  ملتهب 

لیبرال  اعضای  همۀ  تقریبًا  خواستۀ  و  نظر 
کروچه  برای  فاشیسم  بود.  حکومت 
ناپیوسته گی  و  »پیوسته گی همه چیز است 
ایجاد  را  شبهاتی  جنگید«  باید  که  دشمنی 
که  پاره گی هایی  و  زخم ها  بود.  کرده 
فاشیسم بر پیکیرۀ جامعۀ ایتالیا وارد آورده 
این  و  نبودند  درمان  قابل  به راحتی  بود، 
تیره گی و وحشت، گسستی عظیم  جریان 
تاریخ  از  کروچه  برداشت خوش باورانۀ  با 

و پیشرفت بشر داشت.
سکون  به  هم  مجالی  باید  اقدام  اولین  در 
نه  گذشتۀ  این  در  داده  روی  انحرافات  و 
این  که  ُفرمی  اولین  می داد.  دور  چندان 
وظیفه به خود می گیرد، خالی کردن ماهیِت 
تاریخی از فاشیسم و به جایش ساختن یک 
پرانتز است، یک فضای خالی درون تاریخ 

ایتالیا.
کروچه  بندتّو   45 تا   43 سال های  در 
حیات  به  مدنی اش  نقش  کردن  ایفا  برای 
که  می گردد. سال هایی  باز  ایتالیا  اجتماعی 
ارجحیت  فاشیسم  فراموشی  ایدۀ  آن  در 
بیدارسازی  به  بهایی  کمترین  و  داشت 

در  که  آن چه  به  نسبت  ـ  مسوولیت  حس 
ـ  بود  داده  رخ  فاشیست  ایتالیای  دوران 
مقام  در  را  که خود  کروچه  نمی شد.  داده 
یک رهبر مدنی می دید، اذعان می کرد برای 
دادن  نجات  قابل  که  چیزی  دادن  »نجات 
ایتالیا  باشد«، بعضی از ویژه گی های تاریخ 
شوند.  تکذیب  باید  بلکه  پنهان  فقط  نه 
با  ایتالیایی ها  همکاری  به  دادن  اهمیت 
فاشیسم و یادآوری آن به جامعۀ ایتالیا نهی 
می توان  نیم قرن  از  و پس  االن  اما  می شد. 
بر  آزمایشی  از طریق چنین  تنها  که  گفت 
آگاهی  به  که  می شد  اجتماعی  مسوولیت 
به  پرانتز  ایدۀ  این  یافت.  دست  اجتماعی 

فاشیسم  داستان  که  می دهد  اجازه  کروچه 
پُررنگ  خطی  و  ببندد  آن  سقوط  با  را 
بکشد.  ایتالیا  جمهوری  و  فاشیسم  میان 
تجربیات  واسطۀ  به  دست کم  کروچه،  اما 
که  می دانست  خوب  شخصی اش، 
ایتالیایی ها تا چه حد فاشیست بودند، چه 
به خاطر عضویت عمومی و همه گیر، چه 
به دلیل باور قطعی و خیلی ساده تر به خاطر 
مصلحت اندیشی  با  بودن  فاشیست  این که 

جور درمی آمد و الزم بود.
قرار دادن فاشیسم در یک پرانتِز اسطوره وار 
از  پرده یی  ایتالیا،  جامعۀ  واقعیت  بر 
فراموشی می کشد تا امیدی تصنعی به آینده 

را در جامعه ایجاد کند.

»متعصبان« و »بینوایان«
تصویر  نوعی  کمک  به   - فاشیسم  ترسیم 
کهن الگویی - همچون یک پرانتِز محدود، 
باید شکل مادی یی هم به خود می گرفت. 
بودن  قربانی  بر  تمرکزش  که  کهن الگویی 
ایتالیا در قبال درد عظیم، ناگهانی و غیرقابل 
ایجادش  نیروهای خارجی  که  بود  مهاری 

کرده بودند، نیروهایی که اگرچه غریب نه، 
ایتالیا  جامعۀ  بافت  با  ارگانیک  پیوندی  در 
ریشه  دقیقًا  پرانتزی  مفهومِ  نطفۀ  نبوده اند. 
داشت  کشوری  تاریخ  در  انکساری  در 
و  آنی  تهاجم  یک  منفعل  ابژۀ  را  خود  که 
می دانست.  خارج  از  پیش بینِی  غیرقابل 
کشوری که به صورت حاشیه یی و واکنشی 
درگیر فاشیسم شده بود. در این جا کروچه 
حرف از هیکسوس )در نظر کروچه همان 
مسوولیت  تا  می زند  خارجی(  بربرهای 
فاشیسم را از ایتالیا دور کند. او به واسطۀ 
و  هیکسوس  ـ  فاشیسم  دوگانه سازی 
مدنی  جامعۀ  ـ  فاشیسم  جدایی سازی 
تاریخ  سازندۀ  اصل  از  را  فاشیسم  ایتالیا، 
و  ضمنی  صورت  به  می سازد.  دور  ایتالیا 
مدنی  جامعۀ  جدایی سازی،  این  ادامه؛  در 
هم  از  نیز  را  فاشیستی  حکومت  و  ایتالیا 
جدا می کرد. پس کروچه چه نظری در قبال 

طبقۀ حاکم فاشیست داشت؟
»االغ های وحشی«، »بزه کاران«، »نادان ها«، 
»ماجراجوها«... »پوزه زشت ها« با »صورت 
دغل بازها«  و »چهرۀ کودن ها« آدم های این 
جنبش  یک  بودند.  فاشیسم  اصطالح«  »به 
به سرکرده گی  »به شدت جاهل و زمخت« 
کم هوش«.  نادان،  بدبخت،  »شیطان  یک 
معلم  موسولینی(،  ـ  فاشیسم  )رهبر  دوچه 
ابتدایِی )شغل گذرای موسولینی( خودپسند 
تنها  ایمان، که  از هرگونه  ناتوان  و پوچ و 
به دنبال رفع عطشش نسبت به سلطه بود 
که موفق به جمع آوری »یک باند« آماده به 
ماجراجویی شده بود. این ها نمونه یی بودند 
از کلمات و توصیفاتی که کروچه به وسیلۀ 
می کند،  توصیف  را  فاشیستی  رژیم  آن ها 
را  رژیم  این  تا  بشری«،  »حماقت  کل  در 
با صفت »االغی« به تاریخ عرضه کند. اگر 
این ها آدم های فاشیسم بودند، پس ایده های 
ماهیت  یک  در  نمی توانستند  هم  فاشیسم 
کدر، یا به نوعی دیگر، بزه کارانه حل نشوند. 
فقدان اخالق و روح با یک فاشیسم »خالی 
از ایده و در خود عقیم« ترکیب خوبی از 
آب درمی آمدند. در میان یک »کپّۀ در حال 
این  در  که  چیزی  ایده ها«  تمام  از  تغییر 
بیست سال سربرآورده بود، چیزی جز یک 
حتا  نبود.  ناسیونالیسم  از  اتفاقی  »پذیرش« 
ناسونالیسم هم یک »نفوذ خارجی« بود. در 
لیبیدو  به  دوچه  فاشیستی،  ایده های  بیایان 
)Libido = در اندیشۀ فروید عامل غریزی 
و انرژیک که تمایل به بقا و فعالیّت دارد( 
یی ناسیونالیستی چنگ زده بود تا »معنی یی 

به حیاتش« بدهد.
بنیان دکترین ها، انسان ها، کنش های سیاسی: 
در این زمینه ترسیم کروچه یی از فاشیسم 
به شدت محو، نااستوار، ثمرۀ تالقی های دور 
فرهنگی  منفی  تأثیرات  اتفاقی، محصول  و 
انسان هایی  کمک  به  که  است  گوناگونی 

بدون روح با هم ترکیب شده اند.
این تصور از ضعف و ناتوانی )در فاشیسم 
ایتالیایی( در مقایسه با اصل استوار تجربۀ 
هیتلری تأثیرگذارتر می شد: در زمین آلمانی 
در  که  بگوییم  می توانیم  هیکسوس ها، 
بودند.  برآمده  مّلی  تاریخ  قلب  از  عوض 
ایده یی  به  کتاب هایش  در  قباًل  کروچه 
انکسار  یک  آن  اساس  بر  که  بود  پرداخته 
جدی میان »آزادی درونی و برونی« از قرن 

هجده در آلمان پدیدار شده بود. 

داکتر داریوش دایر
درمان و رویکرد درماني این ضایعات پوستي اهمیت بسیاري دارد. این ضایعات 
پوستي در صورتي که از گروه لکه هاي سالموني باشند، به خودي خود و اغلب 
طي زماني کمتر از یک سال بعد از تولد کودک از بین مي روند، ولي در مواردی 
وجود لکه هاي شرابي رنگ و به خصوص مواردي که شامل باال و پایین چشم و 
حمالت تشنجي در نوزاد وجود دارد، باید هرچه سریع تر و بدون از دست دادن 
زمان شروع به درمان کودک کرد تا قبل از تأثیر اختالل مویرگي بر رشد ناحیۀ 
گرفتار صورت یا بدن یا مغز، مشکل برطرف شود. درمان انتخابي و ترجیحي این 
ضایعات، لیزري اختصاصي به نام لیزر پي دي ال است که با ساطع کردن نوري 
این عروق  بر رنگ دانه هاي موجود در  نانومتر  تا 585  اختصاصي در دامنۀ 575 

)هموگلوبین( باعث تخریب آن مي شود.
میزان موفقیت درمان با این لیزر از 50 تا 90درصد گزارش شده است. البته خود 
درمان لیزري نیز عوارضي همچون کبود شدن یا خونریزي کردن یا تغییر رنگ 
منطقۀ تحت  درمان را در پي دارد که با مرور زمان این عوارض از بین مي روند. 
مشکالت  این  درمان  در  هم  ان دي یاگ  و  کي تي پي  به نام هاي  دیگري  لیزرهاي 
عروقي کاربرد دارند که بیشتر زماني به کار مي روند که بیمار به درمان با لیزر قبلي 
جواب نداده باشد. در موارد وجود سندرم استورج-وبر باید به کنترل تشنج ها با 
داروهاي ضدتشنج و همچنین مراقبت دایمي از چشم ها از نظر ایجاد آب سیاه 

اهتمام داشت.
 

نور خورشید، ماه گرفته گي را بیشتر مي كند؟
نور خورشید تأثیر مستقیمي در پُررنگ یا کم رنگ شدن ضایعات پوستي ندارد. 
پررنگ تر شدن ضایعات ناشي از متسع شدن بیشتر عروق با افزایش سن است، 
ولي مراقبت از آفتاب در این نواحي جزِو توصیه های ضروري و همیشه گي براي 

این افراد است.

تأثیر داروهاي موضعي بر ماه گرفته گي
این  درمان  در  بي رنگ کننده  یا  موضعي  داروهاي  و  کریم ها  که  کرد  تاکید  باید 
ضایعات پوستي نقشي نداشته و نمي توان به نقش درماني آن ها اعتماد کرد. چه 
بسا اتالف زمانی که براي درمان ضایعات با کریم ها و محصوالت موضعي صورت 
مي پذیرد، فرصت انجام درمان صحیح و منطقي بیماري را از پزشک و خانوادۀ 
پوستي  این ضایعات  درمان  و  کنترل  در  نقشي  درمان هاي جراحي  بگیرد.  بیمار 

ندارند.

داروهاي خوراكي فایده یي دارند؟
باید  ماه گرفته گي  یا گسترش ضایعات  ایجاد  در  داروهاي خوراکي  اثر  مورد  در 
گفت این ضایعات ارتباطي با داروها ندارند و همان گونه که گفته شد، بر اثر عوامل 
ژنتیک به وجود مي آیند. البته در برخي موارد محدود، پزشک معالج بنا به صالح دید 
خود ممکن است از داروهاي کورتیکواستروییدي خوراکي )کورتون( در درمان 
کوتاه مدت ضایعات پوستي بهره بگیرد که بیشتر این حاالت مربوط به گرفتاري 
دور چشم و خطر درگیري چشم و ملتحمه است و پس از کنترل گسترش نسبت 

به قطع دارو اقدام مي شود.
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بخش سوم و پایانی

ماه گرفته گي؛ 
خرافات یا واقعيت؟

بخش نخست

فاشیسم در اندیشۀ 
بندّتو کروچه



بیژن برناویچ

»تنهـایی  نامِ  به  بهرامیان  روح اهلل  شعرِی  اثِر  تازه ترین 
بین المللِی  انجمن  طرف  از  به تازه گی  ندارد«،  تاریخ 
به  نزدیک  حاوی  اثر  این  است.  رسیده  چاپ  به  قلم 
قالِب  در  آن شعرها  بیشتِر  که  است  شعر  قطعه  هفتاد 
غزل سروده شده اند. روح اهلل بهرامیان را می توان یک 
نامید.  افغانستان  معاصِر  غزل  زمینۀ  در  پیشگام  شاعِر 
شاعراِن  شعِر  بهبود  راستای  در  کوشِش وی  و  تالش 
جوان و آموزش شعِر جدید به آن ها ستودنی ست. از 
چندی به این طرف، او کوشش کرده که شعر جدید و 
غزِل معاصر را زیر عنواِن »شعر دانشگاه« به دانشجویاِن 

افغانستانی معرفی کنـد. 
عارضۀ کهنه گرایی و ارکاییزم، پیوسته در میان شاعران 
خوب  بسیار  است.  بوده  جدی  مشکل  یک  جوان، 
متون  آموختن  کنار  در  دانشجویان  که  بود  خواهد 
کالسیک، متون مدرِن امروزی را نیز بلد شوند و سپهر 
استاداِن  اکثر  کنند.  پهن  دانشگاه ها  در  را  تجددگرایی 
کالسیک  متوِن  در  همچنان  کهنه  اذهان  با  دانشگاه 
که  است  وقت  بسیار  آن که  حال  مانده اند،  متوقف 
روزگارِ آن متون به سر آمده و آفرینش ها و خالقیت های 
دیگر، جایگزین شده است. امید فراوان است که این 
به  را  جدید  نسِل  بتواند  بهرامیان  آقای  ارزندۀ  تالِش 
زمانۀ خود راهنمایی کند و مایۀ خالقیت های بیشتر در 

میاِن جوانان گردد.
معرفِت  فارسی زبان،  انسان  به خصوص  آسیایی  انسان 
شعر؛  است.  شعر  وامدارِ  را  هستِی  جهاِن  از  خویش 
اگر  است.  فارسی زبان  انساِن  بسیارمهِم  عجوبۀ  و  هنر 
به پا  سنگی  عظیِم  بناهای  و  ورزیدند  فلسفه  اروپاییان 
و  سروده  شعر  فارسی،  زبان  به  متعلق  انسان  کردند، 
است.  افکنده  پی  را  ادبی  عظیِم  بناهای  این وسیله  به 
بهرامیان،  آقای  مجموعه شعِر  که  می شود  دیده  اکنون 
افزوده  پارسی  ادبیات  گراِن  کاِخ  به  دیگر  سنِگ  یک 
پخته گی  نشانگِر  وی،  متین  و  پُرمایه  غزل های  است. 
می توان  هم  بیت هایی  و  مصرع ها  ادبی ست.  فنوِن  در 

از البه الی اشعار ایشان دریافت که جداً بی مانند استند 
امروز در حیطۀ  و می توان آن ها را نمونۀ خوِب شعِر 

اجرای هنرمندانه به شمار آورد.
كسی كه زنده گی اش را نساخت من بودم

همان كه هیچ نبرد و نباخت من بودم
تو سنگ های قشنگی زدی به آیینه ام

كسی كه صلح ترا می شناخت من بودم
جهان و زنده گی بازی و بزكشی شده بود
همان همان كه به جانب نتاخت من بودم

كسی كه كوه تحمل شد و صدا نکشید

و عاشقانه ترا می نواخت من بودم
عالقه داشتم هرجا تو قهرمان باشی

همان كه هیچ نبرد و نباخت من بودم
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ادعای  بهرامیان،  آقای  از  غزل  نمونه  این  با  می شود 
در  اصلی  مشخصۀ  یک  سازیم.  ثابت  را  خودمان 
شاعران بزرگ، همان پخش کردِن فکر زیباشناسِی ویژه 
معرفِت  اصالت  نمی توانند  آن  فاقد  شاعراِن  که  است 
هستی را به دوش بکشند. در این غزل حس تعلیق به 
حدی ست که محتوای زنده گی را ناهمگون و غیرقابل 

فرانسه  در   19 قرن  در  زمانی  می کند.  معرفی  گزینش 
اصالِت  مکتب  همان  یا  اگزیستانسیالیزم  رفتارشناسان، 
آن ها  کردند.  معرفی  بی تصمیم«  »مکتب  را  وجود 
می گفتند که مکتب اگزیستانسیالیزم همیشه در حالت 
تعلیق قرار دارد و نمی تواند به یک دم تصمیم اتخاذ کند. 
هیچ  و  جوابی  هیچ  که  گفتند  نیز  اگزیستانسیالیزم ها 
اصالِت  به  آنان  پس  نمی کند.  قانع  را  آن ها  تصمیمی 
انسان باور دارند و هیچ گاه کاری نمی کنند که متمایل 
به مجبوری باشد. در حقیقت وجودگرایان نبرده اند و 

نباخته اند. 
این مجموعه شعر می توان جهان بینی  از آن در  گذشته 
طرف دار  شاعر  که  دید  و  کرد  مالحظه  را  شاعر  فرد 
نهضِت مغازله در پیمانۀ یک ساختار طبیعی و انسانی 
را  انسانی  پیوندهای  که  نیرویی  به  و  میبرد  به سر 
محبت  عشق،  مانند  می شود.  متوسل  می دهد،  سامان 
نوع  از  تفکرپرداز  و  احساس برانگیز  رفتارهای  و 
اجتماعی. غزل های این مجموعه برعالوۀ این که چیزی 
برای گفتن دارد، حاالت احساسِی انسان را هدف قرار 
می دهد. غزل های بهرامیان در حقیقت، گفت وگو میان 
ورق  روی  شاعر  از  که  احساسی  است؛  احساس  دو 
حک شده، و احساسی که مخاطب به آن دچار می شود 
بتوانم  آن که  از  بیشتر  من  می دهد.  نشان  واکنش  و 
کنم،  معنا  یکی  ـ  یکی  در غزل  را  گزاره ها  و  کلمات 
در فضایی که در آن نقش شده است، شناور می شوم، 
درست مانند یک موسیقی غنایی یا یک تابلوی نقاشی. 
امروزه دیده می شود که صنعت و فنوِن شعر بدون یک 
جوهرۀ پویای داخلی، چیزی جز سنگ و چوب نیست. 
در این زمینه، ذهِن زیبا به کار است که بتواند از سنگ 
و چوب بنای چشم نوازی بسازد که آقای بهرامیان در 
این زمینه بنای خویش را ساخته است. متأسفانه اکثر 
شاعراِن امروز فاقد ذهِن زیبایند و همیشه می کوشند که 
زشتی ها و زمختی های روزگار را به نمایش بگذارند. 

بی دریغ گفته می توانم که آقای بهرامیان با چنین دقت 
و کوشش و اجرایی که در کارهای خویش دارد و با 
که  آموزشی یی  و  اجتماعی  فعالیت های  نظرداشِت  در 
یکی  می دهد،  انجام  افغانستان  شعر  جدیِد  نسل  برای 
از نمونه های قابل تأثیر باالی نسل جوان و شعر جواِن 
افغانستان است. من چاپ مجموعه اشعار »تنهایی تاریخ 
ندارد« را به آقای بهرامیان شاعر زبردسِت کشور تبریک 
گفته و گام های بلنـدتر و استوارتِر ادبی و هنرِی او را 

آرزو می کنـم.

هارون مجیدی
جواِن  شاعر  فرهمند،  فرهاد  شعری  مجموعۀ  دومین 

کشور، روز پنجشنبه در خانۀ فرهنگ رونمایی شد.
در این برنامه که شمار زیادی از شاعران، نویسنده گان 
و دانشگاهیان اشتراک کرده بودند، منتقدین به نقد و 

بررسِی این مجموعۀ شعری پرداختند.
چندسال  از  که  جوانی ست  شاعر  فرهمند  فرهاد 
بدین سو در حوزۀ شعر کار می کند. پیش از این نیز از 
او گزیده یی به نامِ »هزار سال ورق خورد«، در کابل 

به نشر رسیده است.
مرتضی برالس شاعر و یکی از منتقدین این برنامه، در 
پیوند به شعرهای آمده در مجموعۀ »تو کسی نیستی 
که برگردی« گفت: »بعد از پخش نخستین مجموعۀ 
فرهاد فرهمند، منتظر بودم که چه زمانی کتاِب دیگری 
می بینم  اکنون  می شود.  نشر  تغییراتی  چه  با  و  او  از 
با  و  تغییر  درجه   180 با  را  دومش  مجموعۀ  او  که 

نگاه های تازه عرضه کرده است.«
اما آقای برالس هم چنان گفت: شاعر در این مجموعه 
در یک فضا است و از حس دیوانه گی، عشق، خوشی 

و تنهایی بیرون نرفته است.
او تأثیِر بیش از حِد شاعر از عفیف باختری و مهدی 
موسوی را دلیلی دانست که شاعر را در شمارِ زیادی 
از شعرهایش از خویشتِن خویش به دور برده است. 
در  برنامه  این  منتقِد  و  شاعر  محمدی  سیدرضا 
برگردی،  که  نیستی  کسی  تو  کتاب  گفت:  سخنانی 
یکی از دوست داشتنی ترین مجموعه هایی بود که در 
این سال ها خوانده ام. جنون، دعوا با مبنای خلقت و 

روان شناسی در سراسِر این سروده ها موج می زنند.
ویژۀ  هنرهای  از  را  چندالیه  خوانش  محمدی  آقای 
و  برشمرد  مجموعه  این  در  فرهمند  فرهاد  شاعرِی 

گفت که شاعر در این زمینه موفق درخشیده است.
فرهاد  توانایی  که  کرد  خاطرنشان  محمدی  آقای 
فرهمند نمایان گِر این است که او در آینده از شاعراِن 

خوِب هم نسلش خواهد بود.

این  نشِر  کیفیت  از  برنامه  این  اشتراک کننده گاِن 
نشِر  که  گفتند  و  کرده  خشنودی  ابراز  مجموعه 
این گونه کتاب ها نشان دهندۀ پیشرفت صنعِت نشر در 

افغانستان است.
»تو کسی نیستی که برگردی« در هزار نسخه با چاپ 
نشر  به  کابل  در  امیری  انتشارات  توسط  مرغوب 

رسیده است.
این مجموعه در 104 برگ و 43 غزل، شعرهای سپیِد 

شاعر را در خود دارد.
طرح جلِد این مجموعه را عصمت اهلل احراری ریخته 
به دوش  و ویراستاری آن را محمدهارون خراسانی 

داشته است.

به  جوان  شاعراِن  از  زیادی  شمار  برنامه،  این  در 
شمول فرهاد فرهمند شاعِر مجموعۀ توکسی نیستی 
که برگردی، شعر خواندند. اجرای موسیقی و فروش 

کتاب نیز از بخش های دیگِر این برنامه بود.
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گفت وگو میان دو احساس
نگاهی به »تنهایی تاریخ ندارد« مجموعه شعرِی روح اهلل بهرامیان

رونمایی از »تو کسی نیستی که برگردی«
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گفت و گو کننده: هارون مجیدی
با سپاس از این كه برای انجام این گفت وگو   -
بگویید  اگر  نخست  در  می دهید.  فرصت  ما  برای 

بدخشان چرا و از چه زمانی نا امن شده است؟
والیت بدخشان از چهار سال بدین سو نا امن است و این 
این والیت ضربه  امنیتی در  نیروهای  نیست که  اول  بار 

دیده اند.
والیت بدخشان با سه کشور پاکستان، چین و تاجیکستان 
هم مرز است که نزدیک بودنش با پاکستان سبب شده تا 
همواره مخالفین و بنیادگرایان استفاده ببرند و راه وصل 

خود را با آسیای میانه از بدخشان 
انتخاب کنند.

برای  نزدیک  بسیار  فاصلۀ  چترال  و  توپ خانه  راه های 
که  است  مخالفین  برای  آسیای میانه  و  چین  به  رسیدن 

همواره از همین مسیر استفاده می برند.
نا  برای  داخل  در  كسانی  چه  موارد،  این  كنار  -در 

امن سازی بدخشان كار می كنند و دست دارند؟
در بدخشان مافیای موادمخدر حضور دارد؛ جنگ باالی 
تالش  طرف  هر  که  دارد  جریان  والیت  این  در  معادن 
می کند تا از معادن به نفع شخصی خود استفاده ببرد؛ این 
استفاده کننده گان شامل زورمندان و کسانی که در داخل 

دستگاه دولت هستند، می شود.
اینان به گونۀ عمل کرده اند که در ساختن ابتدایی طالبان 
و استفاده از آنان نقش دارند و منافع خود را در ناامنی 

بدخشان می بینند.
-    اینان چه كسانی اند؟

این چهره ها برای همه معلوم است و ده ها بار حوادثی در 
بدخشان اتفاق افتاده که به همه هم در دولت و بخش های 
دوسیه های  اینان  است.  دیگر، هویت شان مشخص شده 

زیادی دارند و مردم آنان را می شناسند.
پخش  اجتماعی  شبکه های  در  كه  اسنادی   -
شده نشان می دهد كه عبداهلل ناجی رییس فعلی شورای 
نا  در  و  بوده  هم دست  طالبان  با  بدخشان  والیتی 
امنی های اخیر نقش داشته است، این موارد چقدر دقیق 

است؟
سال  حوت  ماه  در  حتا  بدخشان  والیتی  شورای  رییس 
1391 خورشیدی، به اتهام ارتباط داشتن با طالبان زندانی 
از زندان رها  بر اساس وساطت موسفیدان  شده بود که 
ادامه  طالبان  با  والیتی  رییس شورای  همکاری شان  شد. 
داشته و جرم که یکی از ساحات نا امن است، ناجی از 

همان جا است و روابط زیادی با نیروهای مخالف دارد.
رییس  دوسیۀ  در  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  مواردی 
شورای والیتی درج است و من در آن زمان این جا نبودم.

بیشتر كدام ولسوالی های بدخشان نا امن و   -
زیر تهدید است؟

نا  کران ومنجان  و  یمگان  وردوج،  جرم،  ولسوالی های 
امن هستند و ما برنامه های گسترده برای امن سازی این 

ولسوالی ها داریم.
فوق العاده خوب  بدخشان  دیگر  ولسوالی های  در  امنیت 
است و مخالفین حضور ندارند و همه ضربه خورده اند؛ 
از زمانی که من به عنوان قومندان امنیه به بدخشان آمده 
ام، 19 گروپ از مخالفین به دولت پیوسته، باالتر از صد 
نفر کشته، زخمی و اسیر از طالبان داشته ایم که160  نفر 
از طالبان با سالح های دست داشتۀ خود به دولت تسلیم 
شده اند؛ موجودیت معادن، نزدیک بودن شان به پاکستان 
و کشورهای آسیای میانه، وضعیت امنیتی را در بدخشان 

مختل ساخته است.
هویت كسانی كه در مقابل نیروهای امنیتی   -

افغانستان می جنگند مشخص شده است؟
ما بیشتر از پنجاه تن از اعضای خانوادۀ مخالفین را دستگیر 
تلفاتی که  به مرکز فرستاده شده اند و شمار  کرده ایم که 
چچینی ها،  شد،  وارد  مخالفین  به  تگاب  ولسوالی  در 
پاکستانی ها، تاجیکستانی ها، ازبیکستانی ها و قرغزی ها در 

میان آنان است. 
-شما پیش از این گفته اید كه كسانی هستند كه زخمیان 
برای  بدخشان  از  بیرون  و  بدخشان  در  را  مخالفین 
این  با آن همکاری می كنند،  انتقال می دهند و  تداوی 

افراد چه كسانی اند؟
کسانی هستند که مثاًل قومندان شمس یکی از مخالفین را 
انتقال دادند و دوباره به بدخشان  جهت تداوی به کابل 

آوردند.
چه كسانی هستند؟  -

شما خود قضاوت کنید کی ها هستند که اینان را تداوی 
می کنند و انتقال می دهند.

گفته شده كه شماری از نماینده گان مردم   -
بدخشان در مجلس نیز در نا امنی های این والیت دست 
دارند، شما چقدر می پذیرید و اگر از این نماینده گان 

نام ببرید؟
برادر صفی اهلل مسلم را که  پانزده همین ماه  تاریخ  به  ما 
قتل کرده بود و مردم طی یک گردهم آیی قطع نامه صادر 
کردند و خواستار دستگیرش شدند، ما دستگیر کردیم و 
بعداً آقای مسلم دست به تشکیل گروپ وکالی بدخشان 
زدند و تالش کردند تا ما برادرش را گرفتار و به سارنوالی 

تسلیم نکنیم؛ حتا فشارهای زیادی باالی سارنوال آوردند 
و با فشارهایی که وارد کردند ما این مجرم را دستگیر کرده 
و به سارنوالی سپردیم که از همین تاریخ به بعد این ها 

دست به توطیه در برابر من زدند.
-گفته شده که فشارها به گونۀ بوده که حتا دادستانی از 

پذیرفتن این دوسیه خودداری می کرده است.
طبعاً و در بدخشان قضایایی که ُرخ داده که فعاًل وقت و 
آینده مشکالتی که  در  اما،  نیست؛  آن  به  پرداختن  زمان 
باالی مردم آورده شده را افشا خواهیم کرد و در خدمت 

مردم خواهیم بود.
-      دلیل مخالفت با حضور شما به عنوان فرمانده 

والیت بدخشان چیست؟
دلیل همین که قاتل و مافیای مواد مخدر را دستگیر نکنیم 
این ها  اقارب  از  که  کرده ایم  دستگیر  را  نفر  چند  ما  که 

بوده است.
زمانی که ما قاتل، قاچاق چی، اخاذی ها و استخراج غیر 
نکنیم، پس چطور می توانیم  را جلوگیری  معادن  قانونی 
برای مردم کار کنیم و زمانی که جلو کارهای غیر قانونی 

آنان را می گیریم با مشکل مواجه می شویم.
شما در جریان هستید که یک ماه پیش 165 عراده موتر 
و  دادیم  انتقال  کابل  کمرگ  به  را  قاچاق سنگ الجورد 
باالتر از یک صدو چند هزار سیر سنگ الجورد در معادن 
سارنوالی  نظر  تحت  امنیت  تصمیم شورای  بنابر  بهارک 
مهر و الک شده است؛ زمانی که ما از این کارها جلوگیری 
می کنیم آنان منافع شخصی خود را در خطر دیده و در 
مقابل ما دسیسه می سازند و اگر با آنا سازش کنیم، هیچ 

اتفاقی ُرخ نمی دهد.
شماری  كه  گفته اید  این  از  پیش  شما   -
كارهای  در  مجلس  در  بدخشان  مردم  نماینده گان  از 
این  از  ما  برای خواننده گان  اگر  شما دخالت می كنند 

نماینده گان نام ببرید؟
بلی، قومندانی امنیه بدون حوزه ها و مأموریت ها 27 واحد 
و  است  نماینده گان  این  به  وابسته  همه  که  دارد  اداری 
هیچ کسی را به غیر از بدخشان قبول ندارند و توسط اینان 
طرف  از  کسانی که  حمل  ماه  در  حتا  و  می شوند  تعیین 
وزارت منظوری دارند و از جاهای دیگر آمده اند، مانع 

می شوند.
-      از این وكال اگر نام ببرید؟

ببینید بیشتر گفتم، زمانی که ما قاتلی را دستگیر می کنیم 
با چه مشکالتی روبرو می شویم و کارهای دیگر را خود 

تصور کنید.
اینان به خاطر کمپاین انتخاباتی شان و اینکه به نفع خود 
شان  برای  که  کسانی  تبدیل  و  تغییر  در  کنند،  استفاده 
بی دانش و  فرد  این  باشند تالش می کنند؛ ولوکه  بلی گو 

غیر مسلکی هم باشد، در تقرر آن نقش دارند.
پیش از این كه شما به عنوان فرمانده امنیه   -
به والیت بدخشان بروید، شمار زیادی از جنگ افزار 
توزیع شده، این مورد چقدر دقیق است و شما برای 

جمع آوری این جنگ افزارها چه كاری كرده اید؟
بلی درست است و این افراد هم ارتباط به همین اشخاص 
در  گسترده  صورت  به  زورمندان  این  می گیرد.  زورگو 
بدخشان سالح توزیع کرده اند که امروزه جمع آوری این 

جنگ افزارها ما را با چالش روبرو کرده است.
جمع آوری  را  جنگ افزار  این  از  زیادی  مقدار  یک  ما 

کرده ایم ولی تا هنوز هم نزد شماری ها وجود دارد.
مدیریت  عدم  به  را  شما  وكال  از  شماری   -
متهم می كنند و می گویند كه این مورد سبب شده است 

تا نیروهای امنیتی تلفات بیشتر بدهند؟
حادثه یی که اتفاق افتاده مربوط به ارتش ملی می شود که 

سوق و ادارۀ این نیروها مربوط به خودشان می شود.
از حقیقت  عاری  می کنند،  وارد  من  باالی  که  را  اتهامی 
است و در حادثۀ خوستک هیچ گونه ارتباطی ندارم؛ اینان 
تا هنوز تشخیص نداده اند که سوق ادارۀ اردو و پولیس از 

کجا صورت می گیرد.

-گفته شده كه توسط همین افراد زورگو به نیروهای 
است؛  شده  توزیع  جنگ افزار  نیز  بدخشان  در  طالبان 

اطالعات شما در این زمینه چیست؟
در رابطه به سالح و تجهیزات باید بگویم که پیش از آمدن 
من به عنوان قومندان امنیه در بدخشان توزیع شده بود؛ 
شما می دانید که در هر نقطۀ افغانستان سالح وجود دارد 
نیز  ما  باید جمع آوری می شد، نشده و  به گونه یی که  و 
برای جمع آوری این سالح ها در بدخشان تالش می کنیم.

داخله  وزیر  علومی  نورالحق  هفتۀ گذشته،  پایان  -در 
برای بررسی وضعیت امنیتی به بدخشان سفر كرد، آقای 

علومی چه برنامه هایی را با شما شریک ساخت؟
وزیر صاحب امور داخله در ارتباط به بازدید از پوسته، 
هم دردی و احوال گیری از نیروهای پولیس آمده بودند؛ از 
خطوط اول در ولسوالی های جرم، وردوج و بهارک دیدن 

کردند و هدایات الزم را به مسوولین دادند.
از  یکی  یا  و  جمهور  رییس  فردا  است  قرار  شده  گفته 
و  مردم  با  هم دردی  برای  دولت  بلندرتبۀ  مسوولین 

نیروهای امنیتی در بدخشان به این والیت بیایند.
در مورد جنرال ویسا فرماندۀ ارتش در شمال اظهاراتی 
وجود دارد. حتا عده یی او را به حمایت از طالبان در 
بر  اتهاماتی  هم  اخیر  مورد  در  می كنند.  متهم  شمال 
جنرال ویسا وارد است. دیدگاه شما در این خصوص 

چیست؟
در مورد جنرال صاحب ویسا کدام گفتنی مشخص ندارم. 
مزارشریف تشریف  در  آنها  ام،  آمده  زمانی که من  چون 

دارند و از دو ماه به این طرف تقاعد کرده اند.
اما این مورد مربوط به مسوولین جزوتام های اردوی ملی 
می شود که در این زمینه چه کاریی را انجام داده اند که از 

خودشان باید پرسیده شود.
سرپرست  محمد  عطا  اخیر  روزهای  در   -
والیت بلخ گفته است كه حلقاتی در درون حکومت 
می كوشند تا والیات شمال نا امن شود، نگاه شما در 

این مورد چیست؟
با دیدگاه های آقای نور کاری ندارم؛ اما، هر زمانی که کسی 
تا  بسازد،  آرام  نا  را  ساحه یی  یا  و  والیت  یک  بخواهد 
زمانی که مردم محل با آنان همکاری نکنند، جرأت انجام 

این کار را نمی داشته باشند.
شما برای جلوگیری از نا امنی های بیشتر در   -

بدخشان چه برنامه هایی را روی دست دارید؟
برای  را  زیادی  کارهای  بدخشان  ولسوالی های  در  ما 
مردم  برای  که  داه ایم  انجام  بیشتر  ناامنی  از  جلوگیری 

معلوم است.
در مورد تصفیۀ طالبان، جمع آوری سالح از نزد افراد غیر 
مسوول، جرایم جنایی و دستگیری متهمین کارهای زیادی 
را انجام داده ایم و در آینده نیز برای آرام به سر بردن مردم 

برنامه های پیش گیرانه داریم.
برای جلوگیری از نفوذ داعش در بدخشان   -

چه تدابیری روی دست دارید؟
می دانید که طالب، داعش، القاعده و هر کس دیگری که 
است همه دشمنان مردم افغانستان هستند و هر کسی که 
طریقی  هر  از  و  بردارد  سالح  افغانستان  مردم  برابر  در 
بخواهد که مردم را بکشد، تروریست است و تروریستان 

دشمنان مردم افغانستان هستند.
ما برای جلوگیری و گسترش هر نیروی مخالف برنامه های 

منظم را روی دست گرفته ایم.
-خواست تان از مردم بدخشان به عنوان فرمانده امنیه 

این والیت چیست؟
ما از مردم بدخشان می خواهیم تا نیروهای امنیتی خود را 
حمایت کنند؛ آن چیزی که طالبان می گویند را نپذیرند و 
با دشمنان خود همکاری نکنند و جای ندهند تا خون نا 
حق فرزندان خودشان ریختانده نشود؛ کوشش کنند در 

بازسازی و آرامش وطن همکاری داشته باشند.
-ممنون از این که وقت گذشتید.

تشکر از شما هم.
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مبارزه با فساد جنگ با »مافیای...
عادی به نظر می رسد و مطابق اصول می باشند، اما یک بررسی 

دقیق از نزدیک غیرعادی بودن و تقلب را نشان می دهد.«
فاروقی در هفته گذشته جزئیات حیرت انگیزی را کشف کرد 
که به پرده برادری از اختالس کمک می کند. یعنی چهار شرکت 
که برای گرفتن قرارداد در داوطلبی شرکت کرده بودند، دقیقًا 

عین قیمت پیشنهادی را تقدیم کرده بودند.
او می گوید: »این تنها در صورتی ممکن است که همدستی یی 
بین داوطلبان وجود داشته باشد و یا این   که لیست قیمت         ها از 

درون حکومت بیرون داده شده باشد.«
در  که  است  کرده  ادعا  لمیتید«  پطرولیم  نشنل  »افغان  شرکت 
خودسرانه  رقبایش  با  تبانی  در  ترافیک  پولیس  داوطلبی  روز 
وسیله نقلیه آن را متوقف کرده است تا مانع از شرکت اش در 

داوطلبی شود.
لیمیتد«  پطرولیم  نشنل  »افغان  شرکت  رییس  قادری،  محمود 
می گوید: »پولیس ها گفتند جواز سیر ما جعلی است. یک موتر 
پولیس را پیشرو و موتر دیگر را در عقب قرار دادند. سرانجام 
ما بیست دقیقه ناوقت تر رسیدیم و به ما گفته شد که نمی توانیم 

در داوطلبی شرکت کنیم.«
او گفت: »این یک چال کثیف بود.« این بخشی از شکایتی است 

که فاروقی با یافته هایش به غنی تقدیم کرده است. 
یک مقام اداری ارشد غنی که به تیم فاروقی مشورت می دهد، 
گفت که این بررسی در نوع خود برای بار اول صورت می گیرد 
و آزمایشی است برای افغانستان و حکومت را مجبور می گرداند 
قرار  غور  مورد  دوباره  می شود،  واگذار  که  را  قراردادهایی  تا 
دهد. پروسه داوطلبی برای مدت های طوالنی با رشوت خواری 

و اعمال نفوذ توأم بوده است.
این مقام که نخواست از وی نام برده شود، به فرانس پرس گفت: 
»ما در حال بررسی مجدد چندین قرارداد گذشته می باشیم، با 
دقت صفحه به صفحه و سطر به سطر آن را از نظر می گذرانیم 

تا دیده شود که آیا خودسرانه به سود کسی طراحی شده اند.«
از  اخطارآمیزی  تیلفونی  تماس های  که  می گوید  مشاور  این 
قدرتمندان سیاسی با عالیق تجاری هنگفت می گیرد که از این 

تدقیق »ناراحت« اند.
او گفت که یک اپلیکیشن ضبط صوت اتوماتیک را برای ثبت 
این تیلفون ها در گوشی موبایل خود نصب کرده است. او گفت 
مردم  و  شوند  کم  پیام ها  گونه  این  تا  است  نیاز  زمانی  مدت 

بفهمند که اوضاع مانند سابق نیست.
در رابطه با مبارزه علیه فساد، غنی موضع مخالف کرزی رییس 
منتقدان می گفتند در 13  اتخاذ کرده است که  جمهور سلفش 
سال دوران حکومتش او تنها در لفظ از امحای فساد سخن به 

میان می آورد.
غنی با سرزدن غیرمنتظره اش به نهادهای دولتی که در اوقات 
اخراج  و  صریح  انتقادات  با  عادتًا  و  می گیرد  صورت  نامعین 
افراد ناالیق از وظیفه توام می باشد، کسب وجاهت نموده است.
اما او نتوانسته است با همین سرعت برای مقام های برکنار شده 
جانشین پیدا کند، چنانچه بیشترین والیت ها توسط سرپرست 

اداره می شوند و برخی کرسی های کابینه هنوز خالی اند.
سیما غنی یک فعال ضد فساد با اشارت به 900 میلیون دالری 
بانک  کابل  یعنی  کشور  بانک  بزرگترین  در  تقلب  اثر  در  که 
مفقود شده بود، می گوید: »بسیار خوب است که دوسیه کابل 
بانک دوباره به دوران افتاد، اما آیا او کدام عامل اصلی آن را 
برگرداند؟  باره  را دو  او پول های گمشده  آیا  زندانی ساخت؟ 

نه.«
منتقدان غنی می گویند که او بنابر اجبارات سیاسی ناتوان است 
و نمی خواهد و یا نمی تواند بسیاری از نخبگان قدرتمند را مورد 

پیگرد قرار دهد که در افتضاحات مرتبط با فساد دخیل اند.
سارا چایز، مولف کتاب »دزدان دولتی: چرا فساد امنیت جهانی 
را تهدید می کند«، به این نظر است که این اقدامات غنی ابعاد 
بر  او  کتاب  می دهد.  نشان  است  آنچه  از  کوچکتر  را  معضل 
مبنای مصاحبه    ها و سایر تحقیقات نشان می دهد که افغان های 
تبلیغات طالبان آسیب  برابر  در  بیشتر  اختالس هرچه  از  بیزار 

پذیر می گردند.
بر حکومتی ریاست  این مولف در مورد غنی می گوید: »غنی 
دستگاهی  بر  او  است.  فساد  »سرطان«  به  مبتال  که  نمی کند 
از  مجموعه یی  از  گذشته  دهه  یک  در  که  می کند  ریاست 

شبکه های جنایی به طور عمودی همآهنگ شده است.«

ژنرال بابه جان فرمانده امنیۀ بدخشان: 

جنگ بدخشان بر سر معادن و مواد مخدر است

اسناد باری جهانی مشکل...
خواهد شد.

به  پیش  روز  شانزده  را  وزیر  نامزد  شانزده  افغانستان  حکومت 
مجلس نماینده  گان معرفی کرد.

در آن زمان سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از اعضای 
حساس  شرایط  داشت  نظر  با  که  خواست  نماینده  گان  مجلس 

کشور، به این نامزد وزیران رای اعتماد بدهند.
تایید  رای  ملی  امنیت  رییس  و  وزیر  نامزد  هشت  این  از  قبل 

مجلس نماینده  گان را بدست آوردند.
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گوشه هایی از مراسم گرامی داشت از شش ساله گی روزنامۀ ماندگار به روایت تصویر
از هفتمین سالروز نشرات روزنامۀ ماندگار، هفته گذشته )سه شنبه- 25 فروردین( طی محفلی با حضور ده ها تن از روزنامه  نگاران، شخصیت های فرهنگی و سیاسی، در دفتر این 

روزنامه گرامی داشت شد.
روزنامۀ ماندگار شش سال پیش با صاحب امتیازی احمدولی مسعود شخصیت سیاسی کشور و مدیر مسوولی روح االمین امینی، به تاریخ شانزدهم حمل 1388 نخستین شمارۀ خود را 

برون داد و خطوط نشراتی و استراتژی کارِی خود را در نخستین شماره ارایه کرد. پس از مدت کوتاهی، نظری پریانی مسوولیت این روزنامه را بر عهده گرفت.
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دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه برقراری فوری آتش بس 
در یمن و از سرگیری مذاکرات در این کشور بحران زده 
ضروری است، گفت: کمک های حیاتی باید سریعا برای 

این کشور فقیر خاورمیانه ارسال شود.
بانی کی مون،  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
چالش های  به  سخنانی  در  ملل  سازمان  دبیرکل 
سرنوشت سازی که جهان با آن روبه روست، اشاره کرد 
و گفت: کشورهای جهان باید برای کمک به 50 میلیون 
دوم  جهانی  جنگ  زمان  از  که  آواره  مردم  و  پناهنده 

بی سابقه است، کمک کنند.
وی همچنین در سخنرانی خود در کلوپ مطبوعات ملی 
در واشنگتن بر لزوم حل معضل تغییرات آب و هوایی 

تاکید کرد.
وی گفت: میلیون ها تن از انسان ها با تنفر و اعدام مواجه 
هستند و صدها میلیون تن از گرسنگی و استثمار رنج 

می برند.
سازمان ملل متحد درخواست 16 میلیارد دالر کمک برای 
ارائه کمک های بشردوستانه در سال جاری میالدی ارائه 

کرده است که 5 برابر بیشتر از یک دهه گذشته است.
واتیکان  به  خود  آتی  ماه  سفر  از  همچنین  بانی کی مون 
برای دیدار با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان 
و گفت وگو درباره نگرانی های مشترک از جمله بر روی 
بخشنامه پاپ در رابطه با محیط زیست خبر داد که این 
ارائه  آتی  ماه های  از سوی پاپ قرار است طی  طرح ها 

شود.
وی گفت که پاپ، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا 
سازمان  به  سپتامبر  ماه  برای  را  جهان  رهبران  سایر  و 
ملل  سازمان  جدید  اهداف  تا  است  کرده  دعوت  ملل 
حفاظت  بر  آن  طبق  و  شده  تدوین   2030 سال  برای 
محیط زیست، مقابله با فقر، ارتقای حقوق بشر و توسعه 

اقتصادی تاکید شود.
دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر چالش های سرنوشت ساز 
کابوس  بر  دارد  قرار  جهان  پیش روی  در  که  بسیاری 
وحشتناکی که در سوریه در جریان است، اشاره کرد و 

گفت، استفان دی میستورا، نماینده وی در امور سوریه 
یکسری مذاکرات در ژنو انجام خواهد داد تا مشخص 
و  جدی  مذاکرات  برگزاری  برای  طرفی  آیا  که  کند 

معنادار برای این درگیری آمادگی دارد یا خیر.
کمپ  در  که  فلسطینی هایی  به  همچنین  مون  کی  بانی 
نظامیان  شبه  و  دولتی  نیروهای  میان  یرموک  آوارگان 
ماشین  آنجا  در  گفت:  و  کرد  اشاره  شده اند  محاصره 
نظامی دولتی و وحشی گری گروه های افراطی به چشم 

می خورد.
میان  در  هم اکنون  نیز  یمن  کشور  بانی کی مون  گفته  به 
شعله ها می سوزد و مذاکراتی به میانجیگری سازمان ملل 
بهترین راه برای خروج از جنگی است که ثبات منطقه ای 

را تهدید می کند.
بن  استعفای جمال  به  ملل  دبیرکل سازمان  این حال  با 
اشاره ای  امور یمن  فرستاده ویژه سازمان ملل در  عمر، 

نکرد.
اقدام  طرح  روی  بر  ملل  سازمان  که  گفت  بانی کی مون 
خشونت  با  مقابله  برای  پاییز  در  و  می کند  کار  عملی 
گروه های  و  بوکوحرام  داعش،  گروه های  افراط گرایانه 
ارائه  سومالی  در  الشباب  جمله  از  القاعده  به  وابسته 

می شود.
نیجریه  دبیرکل سازمان ملل همچنین درباره شرایط در 
محمدو  آمدن  کار  روی  با  که  کرد  امیدواری  ابراز 
بوهاری، رییس جمهوری منتخب نیجریه این کشور به 
وضعیت عادی بازگردد و دختران محصلی که از سوی 
بوکوحرام ربوده و مورد سوءاستفاده آنها قرار گرفته اند، 

نجات یابند.
گفت:  نیز  جنوبی  سودان  شرایط  درباره  همچنین  وی 
پایگاه های  و  دارد  ادامه  آتش بس  به رغم  داخلی  جنگ 
سازمان ملل 115 هزار تن را که نقطه اوج حفاظت از 

غیرنظامیان است محفاظت می کنند.
دبیرکل سازمان ملل در ادامه سخنان خود از چارچوب 
اتمی  پرونده  حل  برای  ایران  و  جهان  قدرت   6 توافق 
را  تمام تالش خود  ملل  کرد و گفت: سازمان  استقبال 
نهایی  در صورت  جامع  توافقی  اجرای  به  کمک  برای 

شدن انجام خواهد داد.
وزیر  کارتر،  اشتون  با  پنجشنبه  روز  اوایل  بانی کی مون 
دفاع آمریکا و شماری از اعضای کمیته روابط خارجی 

سنا در واشنگتن دیدار کرد.

چین،  خارجه  وزارت  اعالم  براساس 
جاری  هفته  کشور  این  رییس جمهوری 
قرار  که  سفری  می کند؛  سفر  پاکستان  به 
دلیل  به  اما  شود  انجام  گذشته  سال  بود 

اعتراضات ضد دولتی در اسالم آباد به تعویق افتاد.
پاکستان  و  چین  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
روابط سیاسی و نظامی نزدیکی دارند و بخشی از آن به 
دلیل انزجار مشترک از هند است. با این حال، مناسبات 
قوی تر هند و چین این مساله را به چالش کشیده است 
و به نظر می رسد که شی جینپینگ، رییس جمهوری چین 
تالش دارد تا در سفر خود، پاکستان را از تقویت روابط 
سال  سفر  افتادن  تعویق  به  با  سازد.  مطمئن  دوجانبه 
گذشته شی جینپینگ، وی به هند سفر کرد؛ کشوری که 
چین مایل به تقویت تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه 

با آن است.
برای  سالح  اصلی  تامین کنندگان  از  یکی  چین  کشور 
اسالم آباد  کمک  تا  است  آن  دنبال  به  و  است  پاکستان 
مناطق  در  که  ینی  ضد  جدایی طلبان  با  مبارزه  برای  را 

چین  کند.  جلب  شده اند،  پنهان  کشور  این  قبیله ای 
همچنین تمایل دارد تا از کمک پاکستان برای برقراری 
ثبات در افغانستان استفاده کند و این مساله زمانی اهمیت 
این منطقه را  امریکا حضور نظامی خود در  می یابد که 

کاهش دهد.
به  تجاری  هیاتی  راس  در  چین  رییس  جمهوری 

که  می رود  انتظار  و  می کند  سفر  پاکستان 
ارزش  به  سرمایه گذاری  قراردادهای  وی 
حوزه  در  خصوصا  دالر  میلیارد  چندین 
کند.  امضا  نقل  و  حمل  صنعت  و  انرژی 
برای  اصلی طرح چین  مولفه های  توافقاتی جزو  چنین 
می شود  محسوب  پاکستان  و  چین  اقتصادی«  »راهروی 
که بر اساس آن نفوذ اقتصادی پکن بر روی حوزه آسیای 

جنوبی و غرب این منطقه توسعه می یابد.
برنامه توسعه در پاکستان به دلیل ناآرامی های سیاسی از 
جمله اعتراضات سپتامبر که در جریان آن معترضان از 
نواز شریف، نخست وزیر پاکستان می خواستند تا استعفا 
دهد، به کندی در حال پیشرفت است و همین اعتراضات 

باعث شد تا سفر رئیس جمهوری چین به تعویق بیفتد.
پاکستان  به  آتی  هفته  سه شنبه  و  دوشنبه  جینپینگ  شی 
از  چین  خارجه  وزارت  اعالم  براساس  و  می کند  سفر 
در  چین  رئیس جمهوری  می شود.  اندونزی  راهی  آنجا 
مسلح  نیروهای  سران  نیز  و  شریف  نواز  با  سفر  این 

پاکستان دیدار خواهد داشت.

رییس جمهور چین به پاکستان می رود

هشدار کوریای شمالی به سفیر امریکا:

 منتظر حوادث ناگوارتر باش!

یک واحد تبلیغات سیاسی کوریای شمالی اعالم کرد، چنانچه 
سفیر امریکا در سئول همچنان با اتهام های »مضحک« خود به 
کوریای شمالی توهین کند، ممکن است با حادثه ای ناگوارتر از 

آنچه ماه پیش رخ داد مواجه شود.
امریکا  سفیر  لیپرت،  مارک  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
اگر  که  بود  گفته  سخنانی  در  چهارشنبه  روز  کره جنوبی  در 
پیونگ یانگ شرایط حقوق بشری خود را بهبود بخشد و گام های 
مثبتی را در راستای حل برنامه اتمی خود بردارد، می تواند با رفاه 

و روابط بهتر با جهان خارج از جمله امریکا روبه رو شود.
اظهارات  که  کرد  اعالم  شمالی  کوریای  اتحاد صلح آمیز  کمیته 
واشنگتن  خصومت آمیز  اهداف  و  ماهیت  دهنده  نشان  لیپرت 
تبلیغاتی  روی وب سایت  بر  مطلبی  انتشار  با  کمیته  این  است. 
این  از  باید  لیپرت  نوشت:   )Uriminzokkiri( یوریمینزوکری 
را تحریک  را تحریف و جنگ  عادت زشت خود که حقیقت 

می کند و تقصیرها را به گردن ما می اندازد، دست بردارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: در غیر اینصورت او بار دیگر با 
حادثه ای بدتر از زخمی شدن صورتش به دست یک شهروند 
کره جنوبی روبه رو می شود. سخنان او توهینی غیر قابل تحمل 
و مضحک علیه ماست و اتهاماتی مسخره و بی شرمانه است که 

نمی تواند مورد اغماض قرار بگیرد.
نداده  پاسخی  اظهارات  این  به  هنوز  سئول  در  امریکا  سفارت 
است. مارک لیپرت ماه گذشته در یک صبحانه کاری در سئول 
توسط فردی با چاقو هدف حمله از ناحیه دست و صورت قرار 
گرفت. جراحات وارده به وی کشنده نبود و حال وی پس از 
چند روز بستری شدن در بیمارستان بهبود یافت اما متحمل 80 
بخیه شد. پس از آن خبرگزاری رسمی کوریای شمالی، حمله به 
سفیر امریکا در کره جنوبی را مجازات بر حق برای این کشور به 
علت رزمایش مشترک نظامی امریکا با کره جنوبی خواند و تاکید 

کرد که این حمله اجرای عدالت بوده است.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
5
6
7

بان کی مون:

برقراری فوری 
آتش بس در یمن

ضروری است


