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افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  فرمانده 
در آخرین دیدار با رییس ستاد ارتش پاکستان در 
راولپندی خواستار ایجاد چارچوبی برای برقراری 

صلح در افغانستان شد.
فرمانده  کمپبل  جان  نیوز،  اکسپرس  گزارش  به 
از  که  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
سمت خود برکنار شده است، برای آخرین دیدار 
به  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  شریف  راحیل  با 

راولپندی سفر کرد.

ارتش  نقش  از  دیدار  این  در  کمپبل  جان 
منطقه  ثبات  و  صلح  برقراری  در  پاکستان 

قدردانی کرد.
مقامات نظامی پاکستان و امریکا در این دیدار 
برقراری  برای  چارچوبی  وضع  مورد  در 

صلح در افغانستان تبادل نظر کردند.
در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  فرمانده 
پاکستان  ارتش  شهدای  یادگار  از  افغانستان 

نیز دیدار کرد.
افغانستان  امریکایی در  حدود 9800 نظامی 
حضور دارند و بر اساس برنامه فعلی، این تعداد 
کاهش  نظامی   5500 به  جاری  سال  پایان  در 

خواهند یافت.
مستقر  امریکایی  نیروهای  به  اخیراً  اوباما  دولت 
در افغانستان اجازه حمله به افراد وابسته به گروه 

تروریستی داعش را داده است.
به  امریکایی  رتبه  عالی  افسر  نیکلسون  جان 
به  کشور  این  سنای  مجلس  سوی  از  تازه گی 

عنوان جانشین جان کمپبل انتخاب شده است.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1725     شنبه      1حو ت  /    ا  سفند      y   1394  11 جما د ی  اال و ل  y 1437   20 فبر و ر ی    2016

فايدة تجربه اين است كه انتخاب را آسان مي كنـد. ويليام شايرد 

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

راه پیمایی فعاالن مدنی در پیوند به تاریکی پایتخت:

گالب منگل محاکمه و وزارت سرحدات و قبایل لغو شود

از  نگرانی  ابراز  امور خارجه روسیه ضمن   سخنگوی وزارت 
افزایش ناامنی ها در افغانستان اظهار داشت که حل بحران این 

کشور زمان زیادی نیاز دارد.
روسیه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  زاخارووا  ماریا 

اظهارداشت که اوضاع امنیتی افغانستان نگران کننده است.
مسلح  مخالفان  دیگر  و  داعش  فعالیت  از  روسیه  افزود:  وی 

دولت افغانستان نگران است.
حل  که  کرد  تصریح  روسیه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 

بحران افغانستان به زمان زیادی نیاز دارد.
سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز پیش از این در 
کشورهای  ملی  امنیت  شورای  دبیران  اجالس  دهمین  حاشیه 
عضو شانگهای در مسکو در دیدار با حنیف اتمر مشاور امنیت 
ملی رییس جمهور افغانستان گفته بود که کشورش در مبارزه با 

تروریسم با دولت کابل همکاری می کند.
اوضاع  تثبیت  برای  را  خود  کمک های  تا  آماده ایم  افزود:  وی 
کشورهای  دیگر  کنار  در  و  کنیم  فراهم  افغانستان  پیچیده 
مواد  کشت  گسترش  و  تروریستی  تهدیدات  علیه  بین المللی 

مخدر مبارزه کنیم.
ضمیر کابلوف نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در افغانستان 
نشستی  تا  امیدوارند  مقامات مسکو  که  هفته گذشته گفت  نیز 
در سطح وزرای خارجه روسیه، چین و هند در ماه آوریل سال 

جاری میالدی در مسکو در مورد افغانستان برگزار کند.
کابلوف در مصاحبه یی با رسانه  روسی بیان کرد: با کشورهای 
چین و هند در مورد زمان نشست آینده این وزیران امور خارجه 

در مسکو در حال رایزنی هستیم.
چین،  امریکا،  جانبه  چهار  مذاکرات  مورد  در  روسیه  ظاهراً 
ابتکار  که  دارد  قصد  و  نیست  خوشبین  افغانستان  و  پاکستان 

جدیدی را راه اندازی کند.
اقدامات)مذاکرات چهار  به  کابلوف اعالم کرده بود که روسیه 
به  قباًل  را  موضوع  این  و  پیوست  نخواهد  بی فایده  جانبه( 

امریکایی ها گفته  است.

شهروندان كشور دولت را متهم به 
بی پروايی دربارة وصل دوبارة برق می كنند.

باشنده گان كابل باور دارند كه نيروهای 
امنيتی در همان روز اول قطع برق، توانايی 
سركوب طالبان و وصل پايه های منهدم شده 
را داشتند؛ اما به داليل نا معلوم، اراده يی 

برای وصل سريع برق وجود نداشت.
شهروندان كشور می گويند: با آنانی كه 

مخالف منافع ملی هستند و در صدد تخريب 
سرمايه های ملت؛ بايد قاطعانه برخورد 

شود تا ديگر جرأت چنين اعمالی را نداشته 
باشند. اما به گفتۀ آن ها، انگيزه های قومی و 
سياسی سبب می شود كه عامالن چنين اعمال 

تخريبی بخشيده شوند و مجازات نگردند.

بدبینی مسکو نسبت
 به اوضاع افغانستان

اتحادیۀ بانک ها:
بانکداری اسالمی نظام پولی 
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اســـالمی  جمهوری  توصیـــۀ  علی رغـــم 
ایـــران به دولـــت ترکیه که به عربســـتان 
به عنـــوان بازندۀ تحوالِت ســـوریه نزدیک 
نشـــود، ترکیه میزبـــاِن هواپیماهای اف 16 
انجرلیک  پایگاه  در  ســـعودی  عربســـتان 
گردیـــد تا وارد میــــدان جنگ ســـوریه 

 . ند شو
مشـــاور  عســـیری،  احمد  جنـــرال  برید 
دفـــاع عربســـتان ســـعودی، ورود  وزیر 
جنگنده هـــای این کشـــور را بـــه پایگاه 

کرد. تأییـــد  ترکیه  انجرلیـــک 
این در حالی اســـت که شـــنبۀ گذشـــته/ 
13 فبــــروری 2016 ریاض و انقره اعـالن 
کردنـــد کـــه در صـــورت وجـــود یک 
ائتالف  شـــکل گیری  و  منظم  اســـتراتژی 
امریکا،  رهــــبری  به  داعـــش  ضد  نظامی 
حاضر هســـتند که نیروهـــای زمینی خود 
را در جنگ با داعــــش وارد ســـوریه کنند.
هرچنــــد امریکایی ها تا اکنــــون آماده گی 
خـــود را برای رهبری جنـــگ علیه داعش 
و ورود به خاک ســــوریه اعـــالن نکرده 
اند، تا شـــرط عرب ها و ترکیـــه در ورود 
نیروهای شـــان بـــه خاک ســـوریه محقق 
گردد؛ امـــا دبیر کل ناتـــو در 12 فبروری 
ســـال جاری میالدی، در اجـــالس امنیتی 
نظامی  )اتحـــاد  ناتـــو  که  گفـــت  مونیخ 
متشــــکل از 28 کشور غربی جهــــان به 
در  مشـــارکت  موضوع  امریـــکا(  رهبری 

ائتـــالف نظامِی ضـــد داعش را بررســـی 
 . می کنـد

نکتۀ قابـــل تأملی را که دبیـــر کل ناتو در 
اعضای  توافـــِق  به  کرد،  بیــــان  مورد  این 
اعـــزام هواپیماهای  بر ســـِر  پیمـــان  این 
مشـــارکت  این  در  آواکـــس  تجسســـی 

برمی گشـــت. 
ورود هواپیماهـــای آواکـــس به آســـماِن 
نیروهای  بـــا  مقابله  واقـــع  در  ســـوریه، 
ائتالف مســـکو ـ تهران  هوایی و زمینـــِی 
و دمشق اســـت. برای عربســـتان سعودی 
عاله بر مشـــارکت ناتو در جنگ ســـوریه، 
مشـــارکِت مصر بـــه عنـــوان بزرگ ترین 
کشـــور عربـــی دارای بزرگ تریـــن ارتش 

می شـــود.  تلقی  مهم  بســــیار  عربی، 
قرار اســـت پادشاه ســـعودی برای کشاندِن 
مصــــری ها به جنگ زمینی در ســـوریه به 
قاهره ســـفر کنـــد. جنرال سیســـی حاکم 
از ســـخاوت  نظامـــی مصر هرچنـــد که 
بهره مند  ســــعودی  عربستان  دالر  میلیاردها 
شـــد و در ازای این ســـخاوت بـــا نیروی 
خـــود وارد جنگ یمن در کنار ســــعودی 
گردید؛ امـــا در مورد مشـــارکت در جنگ 

ســـوریه تا اکنــــون خاموش است. 
از  آشـــکاری  نشـــانه های  که  حالـــی  در 
اعراب  و  ســـعودی  عربستان  مستقیِم  ورود 
متحـــدش و دولت ترکیه به جنگ ســـوریه 
به نظـــر می رســـد، ائتالف مقابـــل، میاِن 
برای  نیز خود را  ایران  ســــوریه، روسیه و 
هر گونـــه رویارویـــی با آن هـــا در زمیِن 
)برید  ســـرتیپ  می کنـــد.  آماده  ســـوریه 
جنرال( فـــرزاد اســـماعیلی فرمانده مدافعۀ 
ایران  اســـالمی  جمهوری  ارتـــش  هوایی 
گفته اســـت که در صـــورت مطالبۀ دولت 
ســـوریه، ایران آماده اســـت تا در دفاع از 
کند.  کمک  کشـــور  آن  به  ســـوریه  حریم 
خبر  »تســـنیم«،  بـــه  ایرانی  جنـــرال  این 
اسالمی  انقالب  پاســـداران  ســـپاه  گزاری 
ایـــران خاطرنشــــان کـــرد کـــه هرگونه 

دخالت و حضــــور نظامی در سوریه، بدون 
به  هماهنگـــی و موافقت دولت ســـوریه، 
شکســـت می انجامد. این در حالی اســـت 
ایران در جنگ  که مســـکو، متحد مهــــِم 
ســـوریه، خود را برای مقابله بـــا مخالفاِن 
غربی و عرِب بشـــار اســـد آماده می کند.
روز  روســـیه،  ریانووستِی  خبــــرگزاری   
13 فبـــروری 2016 از اعزام یک کشـــتِی 
جنگـــِی دیگِر روســـیه از بحیرۀ ســـیاه به 
ســـواحل ســـوریه خبـــر داد. هم زمان با 
دمیتری  روســـیه،  جنگی  کشـــتی  حرکت 
روز  همین  در  روســـیه  مدودف صدراعظم 
در کنفرانـــس امنیتی مونیـــخ آلمان با لحِن 
دولت های  بـــر  منتقدانـــه،  و  کم ســـابقه 
غربـــی حمله کرد و گفت کـــه جهان وارد 
در  و  است  جدیدی شـــده  جنگ ســــردِ 
این جنگ ســـرد تازه، روســـیه و غرب در 

قـــرار گرفته اند.  مقابل هـــم 
 اگر ســـیر حـــوادث در جنگ ســـوریه 
به ســــوی وقوع جنـــِگ مســـتقیم میان 
قدرت هـــای رقیب و متخاصـــِم منطقه یی 
و جهانـــی پیـــش بـــرود و آتـــش چنین 
پس  تردید  بدون  شـــود،  مشـــتعل  جنگی 
از ویرانی های خونین و گســـترده، نقشـــۀ 
جدیـــدی در منطقه شـــکل خواهد گرفت. 
ایران، ســـوریه،  تجزیۀ کشـــورهایی چون 
پیــامدهای  از  یکی  ترکـیه،  احتماالً  و  عراق 

بود!   خواهد  جنـــگ  این 
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جـنگ سوریه 
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ناامنی ها  برابِر  در  والیت ها  و  کابل  در  تن  هزاران  دیروز 
به راه  مسالمت آمیز  تظاهراِت  کابل،  برق  قطع  و  شمال  در 
انداختـند و خواهاِن به دادگاه کشاندِن گالب منگل وزیر 

سرحدات شدند. 
این تظاهرات درست زمانی به راه افتاد که وضعیِت امنیتی 
در شمال کشور به خصوص بغالن، در بدترین حالت قرار 
دند  در  و  کرده اند  منهدم  را  برق  پایه های  طالبان  و  دارد 

غورِی والیِت بغالن پایگاه ساخته اند. 
معترضان، امضای معاهدۀ دند غوری را محکوم کرده و از 
دولت خواسته اند که تمامِ کسانی که در این وضعیت دخیل 

هستند را به میِز محاکمه بکشاند. 
آنان در این تظاهرات گفته اند که وزارت اقوام و قبایل باید 
هرچه زودتر از سوی دولت لغو گردد و پولی که در این 
وزرات به مصرف می رسد، برای تأمیِن امنیت به نیروهای 

امنیتِی کشور اختصاص یابد.
باشنده گاِن  از  شماری  سوی  از  حالی  در  تظاهرات  این 
و  خبرها  که  شده  راه اندازی  کابل  و  شمالی  والیت های 
کشور  در  امنیتی  اوضاِع  شدِن  بدتر  از  حاکی  تحلیل هایی 
دولت  در  مقام هایی  هم  می رسند.  نشر  به  آینده،  بهار  در 
وحدِت ملی از بدتر شدِن وضعیت شاکی اند و هم مردم از 
آیندۀشان نگران اند؛ اما چیزی که دردناک تر از این نگرانی 

به نظر می رسد، بی توجهی ریاست جمهوری است! 
تا کنون ریاست جمهوری، هیچ پاسخ و واکنشی در برابِر 
احمدضیا  جمله  از  حکومتی  مقاماِت  دلهره آورِ  اظهاراِت 
تظاهراِت  است.  نداشته  عمومی  نگرانی های  نیز  و  مسعود 
ملی  وحدت  حکومت  که  شد  برگزار  حالی  در  دیروز 
برابِر  در  که  است  نتوانسته  جمهوری  ریاست  به خصوص 
پایگاه های طالبان در بغالن سخن بگوید و یا هم هر حرفی 
به  اقدام های وزیر سرحدات  برابِر  در  معترض  مرمِ  موافِق 

میان آورد. 
حمایِت  از  افغانستان  مردم  گذشته،  روز  تظاهراِت  در 
و سرنِخ  کردند  یاد  دولت  در  طالبان  از  حلقاِت مشخصی 
این مسأله را به شخِص رییس جمهور نسبت دادند. زیرا اگر 
ریاست جمهوری موافقت نشان نمی داد، گالب منگل هرگز 

نمی توانست به طالبان در دند غوری پایگاه بدهد. 
در عین حال، مردم در حالی خواهاِن معرفی گالب منگل 
وزیر قبایل و سرحدات به دادگاه شده اند، که او از جانب 
اقداماِت  و  می گیرد  قرار  حمایت  مورد  رییس جمهوری 
که  می دهد  نشان  وضع  این  می گردند.  توجیه  او  ویرانگِر 
با  واقع  در  اعتراض ها،  این  در  مردم  اساسِی  رویارویِی 
ریاست جمهوری است؛ اما آن ها به دلیِل این که نمی خواهند 
نظم و نظامِ نیم بنِد موجود از هم بپاشد، اعتراضاِت خود را 

به امید ایجاد اصالحات تلطیف می کنند.  
در  غنی  آقای  سیاست های  از  مردم  که  است  این  واقعیت 
داخلی شان خسته شده اند. مشخصًا  طالبان و حامیاِن  برابِر 
و  ننگین  قراردادِ  آن  که  ـ  منگل  گالب  از  غنی  آقای  اگر 
کذایی را با دشمناِن افغانستان امضا کردهـ  حمایت نمی کرد، 
او اکنون می بایست به جرمِ ارتکاِب خیانِت ملی در زندان 

پل چرخی به سر می برد. 
برخی از معترضان، روزِ گذشته گفته اند که ناامنِی والیت های 
شمالی، یک توطیه و برنامۀ سیاسی است و برخی از مقاماِت 
را  افغانستان  شمالِی  که والیت های  آن اند  در صددِ  دولتی 
ناامن کنند تا گروه های تروریستی به کشورهای آسیای میانه 
راه یابند و در رأِس این برنامه ها و ناامنی ها، شخص گالب 

منگل قرار دارد. 
 اما چه کسی باید گالب منگل را محاکمه کند؟

مسلمًا رییس جمهور غنی از سیاست ها و عملکردِ آقای منگل 
حمایت می کند و گالب منگل به کسی می ماند که مربی دارد 
و مربا می خورد! در چنین حالتی، مردم باید خودسانسوری 
نقطۀ  با  را  تکلیف شان  و  بگذارند  کنار  را  محافظه کاری  و 
اصلی روشن کنند و به گونۀ مستقیم از رییس جمهور غنی 
حلقاِت  و  جاری  اوضاِع  برابِر  در  را  موقفش  که  بخواهند 
مورد اتهام و مشکوک به همکاری با طالبان در دولت روشن 

کند تا راه از چاه، از باال به پایین شناخته شود!

مربی داری مربا بخور!
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در حالی كه نشانه های آشکاری 
از ورود مستقيِم عربستان سعودی و 

اعراب متحدش و دولت تركيه به جنگ 
سوريه به نظر می رسد، ائتالف مقابل، 
مياِن سـوريه، روسيه و ايران نيز خود 
را برای هر گونه رويارويی با آن ها در 
زميِن سوريه آماده می كند. سرتيپ 

)بريد جنرال( فرزاد اسماعيلی فرمانده 
مدافعۀ هوايی ارتش جمهوری اسالمی 
ايران گفته است كه در صورت مطالبۀ 
دولت سوريه، ايران آماده است تا در 

دفاع از حريم سوريه به آن كشور كمک 
كند

اگر سير حوادث در جنگ سوريه 
به سـوی وقوع جنِگ مستقيم ميان 

قدرت های رقيب و متخاصِم منطقه يی 
و جهانی پيش برود و آتش چنين جنگی 

مشتعل شود، بدون ترديد پس از 
ويرانی های خونين و گسترده، نقشۀ 

جديدی در منطقه شکل خواهد گرفت. 
تجزيۀ كشورهايی چون ايران، 

سوريه، عراق و احتماالً تركـيه، يکی از 
پيــامدهای اين جنگ خواهد بود!  



افزایش   حال  در  کشور  از  مغزها  فرار 
امیدهای  ملی  وحدت  دولت  و  است 

مردم را به یأس مبدل ساخته است. 
برخی از نماینده گان مجلس و شهروندان 
ماندگار  روزنامۀ  به  مطلب  این  بیان  با 
دولت  بی برنامه گی   اگر  می گویند: 
مردان  دولت  و  یابد  ادامه  ملی  وحدت 
نتوانند گام های عملی برای تأمین حقوق 
مردم به ویژه جوانان بردارند، این باعث 

از بین رفتن این نظام خواهد شد.
ملی  وحدت  دولت  می گویند،  آنان 
جوانان  برای  کار  ایجاد  برای  برنامه یی 
ندارد و فرار این قشر از کشور در حال 

افزایش است.
دولت  رهبران  بی کفایتی  آنان،  به گفتۀ 
کاری،  برنامۀ  نداشتن  و  ملی  وحدت 

جوانان را به ستوه آورده است.
کمیسیون  محمد سلجوقی، عضو  صالح 
صحت و جوانان مجلس نماینده گان در 
می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  مصاحبه 
برنامۀ  با  ملی  وحدت  دولت  شریکان 
روی  بزرگ  شعارهای  و  امیدوارکننده 
دولت  ایجاد  از  پس  اما  آمدند،  صحنه 
انجام  ظرفیت   تنها  نه   ملی  وحدت 
وعده های داده شده را نداشتند، حتا برای 
کاهش مشکالت سطحی مردم برنامه یی 

پیاده کرده نتوانستند.
به گفتۀ او، برای جوانان بستری در داخل 
نظام سیاسی و اجتماعی دولت وحدت 
نا امیدی  ملی وجود ندارد و این باعث 

جوانان  از این نظام شده است.
خاطر  گان  نماینده  مجلس  عضو  این 
نسل  مغزها  فرار  فاجعۀ  کرد:  نشان 
در حال  افغانستان  از  انرژی  با  و  جوان 
افزایش است و مسووالن دولت وحدت 
ملی باید برای کاهش آن برنامه یی روی 

دست گیرند.
با تأکید افزود: اگر بی  برنامه گی های  او 
دولت  و  یابد  ادامه  ملی  وحدت  دولت 

مردان نتوانند گام های عملی برای تأمین 
حقوق مردم به خصوص جوانان بردارند، 
این نظام متوقف شد و باعث از بین رفتن 

ساختار دولت وحدت ملی  می شود.
هم چنان، حامد عزیزی فعال جامعه مدنی 
می گوید: پس از تشکیل دولت وحدت 
ملی، مردم افغانستان به خصوص جوانان 
امیدوار بودند که با پیاده شدن برنامه های 
مشکالت  مردان؛  دولت  شده  مطرح 
مردم کاهش می یابد، اما آنچه که انتظار 
می رفت همه  به یأس و نا امیدی تبدیل 

شد.
او گفت: با تشکیل دولت وحدت ملی، 
و  مردم  برای  عرصه ها  تمام  در  زندگی 
جوانان تنگ شد، نبود کار، امنیت و ...،  
از چالش های است که جوانان را مجبور 

به فرار از کشور کرده. 
خبرنگار  شهرزاد  شبنم  حال،  این  در 
از  شهروند  یک  منحیث  من  می گوید: 
این نظام بیزار و دل سرد استم، در این 
کشور نه  برنامۀ برای جوانان وجود دارد 
و نه مصئونیت برای شهروندان  و هیچ 
نظام  این  مردان  دولت  از  هم  خواستی 

ندارم. 
برنامه  نداشتن  بی کفایتی،  دارد:  باور  او 
کاری   و کم ظرفیت بودن دولت مردان، 

جوانان را به ستوه آورده است.
که  جوان  قشر  افزود:  خبرنگار  این 
سرنوشت خود را در هالۀ از ابهام در این 
کشور دیده اند، مجبور به ترک وطن شده 
که برخی شان در آب های  یونان غرق 
کشورهای  در  شان  دیگر  شمار  و  شده 
به سر  بی سرنوشتی  حالت  در  اروپایی 

می برند.
مهندس  احمد  بالل  دیگر،  سوی  از 
مردان  دولت  این که  بیان  با  ساختمانی 
آلوده  فساد  گوناگون  انواع  به   فعلی 
این  در  مافیا  و  »مفسدین  می گوید:  اند، 
کشور حرف اول را دارند، وقتی به نظام 

فعلی می بینم یأس و نا امیدی وجودم را 
می پوشاند«.

دولت  برنامه گی  بی  فاجعه  افزود:  او 
آغاز  قبل  از  جوانان  برای  ملی  وحدت 
است،  گسترش  حال  در  اکنون  و  شده 
و  سوء  استفاده  و  کشور  از  مغزها  فرار 
و  دولت  مخالفان  توسط  برداری  بهره 
منطقه  استخباراتی کشورهای  شبکه های 
گسترش  را  فاجعه  این  جوانان؛  از 

می دهد.
اسکندر  محمد  خان  هم،  سویی  از 
کابل  شهر  دبیرستان های  از  یکی  استاد 
که  اند  انرژی  با  قشر  جوانان  می گوید: 
فراز و فرودهای را طی نموده و خدمت 
و  ضمیر  ذهن،  در  را  ملت  و  وطن  به 

وجدان خود پرورش داده اند.
اما،  می افزاید:  دبیرستان  استاد  این 
نسبت  افغانستان  در  جوانان  وضعیت 
متفاوت  منطقه  کشورهای  به جوانان 
برای  توسعه یی  برنامۀ  هنوز  ما  است، 
کشورهای  سطح  به  افغانستانی  جوانان 

همسایه نداریم.
فرا  زیاد  دشواری های  که  دارد  باور  او 
عدم  فقر،  دارد،  قرار  جوان  توسعه  راه 
جوانان،  برای  کاریابی  شبکه های  وجود 
بودن  نامساعد  شغلی،  مصئونیت  نبود 
زمینۀ تعلیم و تحصیل، حاکم بودن فساد 
در ادارات دولتی امید کار را  از جوانان 

گرفته است.
جوانان  این که  بیان  با  اسکندری  آقای 
یک  از  باید  کار  در  استخدام  به خاطر 
فرمان  محلی  مند  زور  افراد  مشت 
جوانان  بودن  مصروف  افزود:  بردارند، 
به  احترام  عدم  شاقه،  کارهای  به 
قرار گرفتن در خدمت  جایگاه جوانان، 
کردن  سرکوب  مافیایی،  سازمان های 
اندیشه و انگیزه های جوانان به بهانه های 
مختلف، بی نتیجه ماندن و بی سرنوشت 
از  دانشگاه ها؛  از  فراغت  از  پس  بودن 
جمله چالش های است که جوانان به آن 

دچار اند.
هم چنان، محمد اکرام فکور، دانشجو در 
ربانی  الدین  برهان  استاد  دانشگاه شهید 
باور دارد: بی برنامه گی دولت نسبت به 
کشور  از  قشر  این  فرار  باعث  جوانان 
شده که نگرانی جدی را به وجود آورده 

است.
دولت  آمدن  به وجود  از  پس  افزود:  او 
وعده های  نیافتن  تحقق  و  ملی  وحدت 
یک  در  جوان  قشر  مردان،  دولت 
قرار  بی سرنوشتی  و   سرخورده گی 
گرفت  که شمار شان کشور را به شکل 
غیر قانون ترک گفتند و شماری هم رو 

به اعتیاد آورده اند.
کار،  زمینه  نبود  می گوید:  دانشجو  این 
و  بازی  واسطه  کاغذپرانی،   تحصیل، 
برای  همچنان  دولتی  نهادهای  در  فساد 

جوانان مشکل ساز بوده است.
نشان  بررسی ها  که  است  حالی  در  این 
از  جوانان  درصد   80 تا   75 می دهد 
عملکرد دولت وحدت ملی ناراضی اند.

جوانان،  برای  مستقل  وزارت  ایجاد 
در  ساختن  سهیم  و  مشکالت  حل 
نامزدان  وعده های  از  تصمیم گیری ها 
انتخابات ریاست جمهوری برای جوانان 

بود که تا هنوز تحقق نیافته است.
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دولت برنامه یی برای جلوگیری 

از فرار مغزها ندارد

پنج  از آن که  صبح دیروز )جمعه(، پس 
کارمند هالل احمر غزنی از سوی طالبان 
آزاد شدند، جنرال امین اهلل امرخیل فرمانده 
پولیس غزنی می گوید که به نظر وی کل 
افراد،  این  آزادی  و  گرفتاری  ماجرای 
که  است  واضح  و  نبوده  بیش  نمایشی 

کاسه یی زیر نیم کاسه است.
مربوطات  در  پنجشنبه  روز  افراد  این 
ولسوالی واغظ غزنی ـ منطقه یی که کاماًل 
ـ  دارد  قرار  طالبان  و حاکمیت  نفوذ  زیر 
آن ها  که  نیست  روشن  اما  شدند.  ناپدید 
به چه منظوری به مناطق زیر کنترل طالبان 

سفر کرده بودند.
به  پولیس  که  می گوید  امرخیل  آقای 
احمر  هالل  دفتر  کارمندان  از  گروه  این 
مشکوک است. این افراد بدون هماهنگی 
با نهادهای امنیتی، به روستایی سفر کرده 
اند که مقر گروهی از طالبان غزنی است 

و معادن آن جا غارت می شود.
این  از  پیش  که  می گوید  غزنی  پولیس 
کارمندان هالل  از  گروهی  نیز چندین بار 
احمر در هماهنگی با طالبان به روستاهای 
دورافتادۀ ولسوالی واغظ سفر کرده بودند.
که  می گوید  غزنی  پولیس  فرمانده 
دفتر  درِ  می خواهد  احمر  هالل  اگر 
ساحه یی اش را در این والیت ببندد، حق 
ندارد با راه اندازی چنین صحنه سازی  یی، 

مسؤوالن محلی غزنی را بدنام سازد.
اطالعاتی  به  می کند  ادعا  غزنی  پولیس 
یافته که نشان می دهد، دفتر هالل  دست 
فرمانده  »اسماعیل«  برای  غزنی  احمر 
والیت،  این  واغظ  ولسوالی  در  طالبان 
چاه عمیق حفر کرده و در آن جا برنامه یی 
با  هماهنگی  بدون  آن هم  ـ  را  انکشافی 

ادارات محلی ـ راه اندازی کرده است.  
بر  پولیس  که  می افزاید  امرخیل  آقای 
واژۀ  کارمندان  این  گم شده گی  رویداد 
این  از  پس  و  نمی گذارد  را  »اختطاف« 
اجازه  مؤسسه یی  و  سازمان  هیچ  به  نیز 
مناطق  به  خودسرانه  رفت وآمدهای 

دوردست را نمی دهد.
شخص دیگری از منابع امنیتی در والیت 
به  شود،  فاش  نامش  نخواست  که  غزنی 
در  کارمندان  این  که  گفت  سالم وطندار 
دفتر  و  قومی  بزرگان  پادرمیانی  نتیجۀ 
ساحه یی هالل احمر از چنگ طالبان آزاد 

شده اند.
والیتی  دفتر  رییس  بالل  بالل احمد  اما 
فرماندهی  گفته های  دربارۀ  احمر،  هالل 
و  نمی کند  اظهارنظر  غزنی  پولیس 
می گوید که دربارۀ گرفتاری و رهایی این 
افراد، دفتر مرکزی هالل احمر در پایتخت 

صحبت خواهد کرد.

سیگار:

 ساختمان وزارت دفاع ملی متزلزل است

کارمندان هالل احمِر غزنی 
مشکوک هستند

افغانستان  برای  امریکا  بازرسی  اداره 
است  گفته  تازه یی  گزارش  در  )سیگار(، 
که در جریان بازرسی از ساختمان جدید 
وزارت دفاع افغانستان، متوجه نواقصی در 
کار اعمار این ساختمان شده که می تواند 
یا  و  زلزله  هنگام  در  آن  مقاومت  بر 

بارنده گی طوالنی تأثیر منفی بگذارد.
 18 پنجشنبه،  روز  که  گزارش  این  در 
که  شده  گفته  شده،  منتشر  فبروری، 
وزارت  دالری  میلیون   155 ساختمان 
شده  ساخته  کلی خوب  به صورت  دفاع 
اما چندین مشکل ساختمانی دارد که باید 

مورد ارزیابی قرار بگیرد.
میان  بندکشی  در  مشکالتی  از  سیگار 
برای  که  ساختمان  مختلف  بخش های 
کم  است،  الزم  زلزله  برابر  در  مقاومت 
باران  برای تخلیه آب  آبراه ها  تعداد  بودن 
از بام این ساختمان و ارتفاع غیراستاندارد 
ساختمان  این  پله های  کنار  نرده های 

پنج طبقه یاد کرده است.
این اداره گفته که آنها پس از 6 بار بررسی 
این  به  افغانستان  دفاع  وزارت  ساختمان 

نتایج رسیده اند.
»پنتاگون  به  که  ساختمان  این  بود  قرار 

کوچک« شهرت یافته و هزینه ساخت آن 
با  است،  پرداخته  امریکا  دفاع  وزارت  را 
 18 ظرف  دالر،  میلیون   ٤9 حدود  صرف 

ماه به بهره برداری برسد.
سیگار  تازه  گزارش  در  که  آنگونه  اما 
به  ساختمان  این  احداث  است،  آمده 
موعد  از  بیشتر  سال  پنج  مختلف،  دالیل 
ساخت  برای  و  گرفت  وقت  تعیین شده 
آن نیز حدود 155 میلیون دالر به مصرف 

رسید.
ملی  ارتش  خودداری  که  گفته  سیگار 
افغانستان از دادن اجازه دسترسی به محل 
امریکایی  پیمانکار  به  پروژه  این  ساخت 
هوای  و  آب  سال،  یک  برای   )ITSI(
نامساعد، مسایل امنیتی و مشکالت مربوط 
داشته  نقش  تاخیر  این  در  هزینه ها،  به 

است.
سال  روزهای  آخرین  در  ساختمان  این 
اشرف  محمد  حضور  با  میالدی  گذشته 
عبداهلل،  عبداهلل  جمهوری،  رییس  غنی، 
رییس اجرایی حکومت افغانستان و جنرال 
امریکایی و  نیروهای  فرمانده  جان کمبل، 
اختیار  افتتاح شد و در  افغانستان  ناتو در 

وزارت دفاع افغانستان قرار گرفت.

ابوبکر مجاهد



جبار رحمانی
انسان شناسی  رویۀ  بخواهد  شخصی  اگر 
قرن  این  آغازیِن  دهه های  در  را  بریتانیا 
 over riding بر  باید  کند،  مشخص 
کند.  تأکید  داده ها  جمع آوری  با  مرتبط 
تاریخ  بازسازی  می تواند  نهایی  هدف 
اما  باشد،  تطورگرایانه  تعمیم  یا  فرهنگ 
تمایل  فشار  زیر  به شدت  عالیق  این 
احساس  این  بود.  بریتانیایی  تجربه گرایانۀ 
وجود داشت که واقعیت هایی که به میزان 
زیادی در دسترس قرار می گرفتند، به آسانی 
اشاعه گرایان  و  تطورگراها  چارچوب های 
می رسید،  نظر  به  احمقانه  به نسبت  که  را 

بیان می کردند.)5: 1983(
زمان  در  دانشمندان  مدرک  وضعیت،  این 
ترِک  Agendaهای قدیمی به نفع موارد 
جدیدتر بود.Agenda  قدیمی در مسایل 

شده،  جمع آوری  دادۀ  مسالۀ  مثل  خاصلی 
تطورگرایان  تغییر  به جای  بود.  افتاده  گیر 
هم  چندان  که  تطوری  چارچوب های  و 
بر  تصمیم  نمی آمدند،  نظر  به  احمقانه 
حرکت به سمت Agenda جدیدی تحت 
برانیسالو  شد.  گرفته  تجربه گرایی،  لوای 
جزایر  بزرگ  مردم نگار  مالینوفسکی 
پیچیده  مباحث  از  مجموعه یی  تروبریاند، 
تاریخی  مطالعات  چرا  این که  مورد  در  را 
نامعتبر  ابتدایی  جوامع  مطالعات  حیطۀ  در 
هستند، مطرح کرد. رادکلیف براون، کسی 
میان  در  مردم نگارانه  مطالعۀ  پیشگام  که 
در  استرالیا  بومیان  و  آندامان  جزیره نشینان 
دهۀ اول قرن بیستم بود نیز همین تالش ها 
واضح  کاماًل  حدسی«  »تاریخ  مورد  در  را 
کسی  بوآس،  فرانتس  چه  اگر  می دانست. 
در  را  انسان شناسی  دیپارتمنت  اولین  که 
تأسیس  کلمبیا  دانشگاه  در  متحده،  ایاالت 
از  متخصص  کادر  تا  کرد  تالش  و  کرد 
انسان شناسان حرفه یی را در امریکا تربیت 
 Agenda کند، خودش همچنان پای بند به
تاریخی انسان شناسی بود. با وجود این در 
 agenda دهۀ 1930 بیشتر مردم نگاران در

جدید درگیر بودند.
در  که  داشت  تأکید  نکته  این  بر  باید 
 agenda با  رابطه  در  غلطی  چیز  این جا 
اگر  عوض  در  نداشته،  وجود   hopping
داشته  علمی  پتانسیل  جدید   agenda
در  است.  مطلوبی  امر  مسأله  این  باشد، 
مردم نگاران ابتدایی قرن بیستم سعی بر این 
این  ایجاد شود.  واقعی یی  پتانسیل  که  بود 
agende جدید بر سنجش جزیی نگارانه 
agen� بنابراین است.  یافته   انسجام 
صرفًا  اجتماعی  نهادهای  و  جدید   da
مجموعه یی از ویژه گی ها نیستند، اما نسبتًا 
شده  آموخته  فعالیت های  از  مجموعه یی 
دیگران  مشارکت  با  که  هستند  اکتسابی  و 
و  زنده گی  شیوۀ  از  رضایت  کسب  برای 

بقای نظم اجتماعی انجام می گیرند.
کاربردهای  دربارۀ  آن ها  این که  وجود  با 

جامعه  اصطالح  برحسب  داده های شان 
واقع  در  انسان شناسان  این  بودند،  نوشته 
مبانی  قبیل  از  مواردی  بر  گسترده  به طور 
خویشاوندی، جوامع غیرمکتوب، و میراث 
باقی مانده از agenda ماقبل تاریخی قبلی، 
سنجش های  پاره یی  انجام  بودند.  متمرکز 
عمیقی  میدانی  کار  نیازمند  جزیی نگارانه، 
است که در آن مردم نگاران چندین ماه و 
مورد  مردم  میان  در  را  سال  بعضًا چندین 
مطالعه به سر می برند. جنبۀ خاِص این نوع 
انسان شناسی  که  است  این  میدانی  کار  از 
انسان  را می آموزدـ  فرهنگ  معنادار  بخش 
نظام  مثال  برای  او  که  می داند  شناس 
خویشاوندی را فهمیده است و او می تواند 
خویشاوندها را طبقه بندی می کند و رفتار 
یک خویشاوند را همان طور که یک بومی 

فرهنگ می داند، پیش بینی کند.
انتظار می رود  میدانی معموالً  کار  نتایج  از 
ـ  را  یا چندین مونوگرافی مفصل  که یک 
از  مجموعه یی  بتواند  که  ـ  مردم نگاری ها 
تکنیک های  و  تکنولوژی  باب  در  فصول 
رفع نیازهای مادی، موقعیت گروه محلی و 
روستا، موقعیت و نقش خانواده و گروه های 

خویشاوندی گسترده، سازمان دهی سیاسی 
جادو،  ماهیت  همچنین  رهبری،  نظام  و 
اعتقادی  نظام های  دیگر  و  سحر  مذهب، 
انسان شناسی  برای  دهد.  ارایه  بومیان، 
در  که  مردم نگاری  فرهنگی،  و  اجتماعی 
کتب، تک نگاری ها و مقاالت انتشار یافته ـ 
داده های مبنایی این رشته را فراهم می کند.

عنوان  به  قوت خودش  به   agenda این 
و  فرهنگی  انسان شناسی  در  مسلط  طرح 
اجتماعی تا دهۀ 1950 باقی ماند. کارهای 
 agenda مرکزی انجام شده بر اساس این
که  بریتانیا  اجتماعی  شناسان  انسان  توسط 
مردم نگاری های برجسته یی را که هر کدام 
میدانی  کارهای  برای  مثالی یی  نمونه  های 
استرالیایی،  بومیان  گرفت.  انجام  شدند، 
ساکنان  آفریقایی،  گردآورندۀ  گروه های 
جزایر و مردم قبیله یی بورمس، همۀ این ها 
و  شده  توصیف  دقیقی  بسیار  جزییات  با 
سازمان  که  بودند  شده  ارایه  شیوه یی  به 
آشکار  واضحی،  به طور  را  جوامع  این 
می کرد. در دهۀ سی، چرخشی از رهیافت 
داد،  رخ  ساخت رای  رهیافت  به  کارکردی 
چه گونه  این که  بر  تأکید  از  چرخش  این 
و  فردی  نیازهای  به  نهادی  فعالیت های 
اینکه  تأکید  به  می شدند،  مرتبط  اجتماعی 
ساختار  درون  در  نهادها  بعضی  چه گونه 
فعالیت  یا  خویشاوندی  نظام  از  ناشی 
روی  بود.  می شوند،  سازمان دهی  سیاسی 
و  تداوم  نوعی  وضعیت  این  در  رفته  هم 
دورۀ  تا  کارکردی  رویکرد  دورۀ  از  امتداد 
از جملۀ  داشت.  رویکرد ساختاری وجود 
جزیی نگر  توصیف  بر  تأکید  تداوم ها،  این 
که  اجتماعی یی  فعالیت های  نهادی  اشکال 
شکل گرفتن جامعه را امکان پذیر می کنند، 
این  توسعۀ  مفصل  و  دقیق  شرح  بود. 
agenda جدید که در نهایت یک پارادایم 
علمی جامعی را در اواخر دهۀ 1930 شکل 
داد را می توان در کتاب آدام کوپر با عنوان 
»انسان شناسی و انسان شناسان: مکتب مدرن 

بریتانیا« یافت.
به حال یک مردم نگاری  تا  برای کسی که 
درک  فوق  ارایه شدۀ  گزارش  نخوانده،  را 
اندکی را از آن چه که به طور واقعی و کامل 
امروزه  می دهد.  داده،  رخ  مسأله  این  در 
برای  نوشته شده  استندرد  مردم نگاری های 
ذیل  دقیقی  به طور  عمومًا  دانشجویان 
پیشگامان  که  می شوند  طبقه بندی  مراحلی 
نوماموهای  یا  کار  مثال  )برای  کار  این 
ریچاردلی(  کونگ های  یا  چاکنون  ناپلیون 
ارایه کرده اند. مردم نگاری خوب این قابلیت 
و توانایی را دارد که شخص مخاطب را در 
یک دنیای متفاوت و غریبه غوطه ور کند؛ 
نمی تواند  هرگز  ناآشنا  آدمِ  یک  که  دنیایی 

آن را بفهمد.
در حالی که هستۀ مرکزی پارادایم کالسیک 
اجتماعی  انسان شناسان  توسط  مردم نگاری 
بریتانیایی توسعه پیدا کرده بود، امریکایی ها 
به  را  تنوعاتی  و  تغییرات  این هسته  حول 
 agenda تدریج ایجاد کردند. امریکایی ها
تاریخی یی را که توسط بریتانیایی ها ایجاد 

شده بود، به طور کامل رها نکردند. 
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بخش دوم

حـــــقایقی

 دربارۀ بیماری اوتیسم

انسـان شنـاسِی

شناختی
بخش سـوم

داكتر ميترا حکيم  شوشتری
4( واژه سازی کودک مبتال به اوتیسم غیرطبیعی است

اما  شود،  دیده  هم  عادی  کودکان  در  بازی  شکل  به  واژه سازی  است  ممکن 
جایگزین کردن همیشه گی واژه  ها، مختص مبتالیان به اوتیسم است. مثاًل کودک 

مبتال به اوتیسم ممکن است همیشه به »باب اسفنجی«، »بنجی« بگوید.

5( اوتیسم گاهی خفیف است، گاهی شدید
اختالل  نوعی  اوتیسم  امروزه  اما  می شد  تقسیم  گروه   5 به  اوتیسم  گذشته  در 
رفتاری است و طیف بندی دارد. ممکن است فردی تمام عالیم را داشته باشد 
و در طیف شدید اوتیسم باشد و به شکل فردی درخودمانده در جامعه ظاهر 
شود و ممکن است فقط مشکل ارتباطی داشته باشد؛ مثاًل نتواند دوست صمیمی 
اوتیسِم  به  مبتالیان  را درک کند و در گروه  باشد و احساساِت دیگران  داشته 

خفیف دسته بندی شود.

6( کودک مبتال به اوتیسم ساعت ها با یک وسیله سرگرم می شود
یک  با  دقیقه   5 نهایتًا  شاید  یعنی  دارد،  کوتاهی  توجه  مدت  طبیعی  کودک 
سامانِ بازی بازی کند و بعد آن را رها کند و سراغ بازی دیگری برود. کودک 
طبیعی چون محرک های مختلف را آزمایش می کند، پیشرفت می کند؛ اما کودک 

مبتال به اوتیسم ساعت  ها یک بازی تکراری انجام می دهد.
 

7( کودک مبتال به اوتیسم محو پکه و ماشین کاال شویی می شود
این کودکان به چرخیدن یا به وسایلی که می چرخند مثل پکه و ماشین کاالشویی 
عالقه مند هستند و ممکن است ساعت ها خود را به تماشای آن ها سرگرم کنند. 
و عالقۀ  واکنش  ثابت  موسیقی های  به  یا  دهند  تکان  را  زنجیری  است  ممکن 

شدید نشان دهند.
 

8( کودک مبتال به اوتیسم مثل کودکاِن دیگر بازی نمی کند
این کودکان بازی های تخیلی ندارند. کودکان از 1.5 تا 2 ساله گی وارد بازی های 
چای  گیالس  به عنوان  پازل  تکه  یک  از  است  ممکن  مثاًل  می شوند؛  نمادین 
استفاده کنند یا عروسک شان را روی پا بگذارند و تکان دهند. این بازی ها به 
رشد طبیعی کودک کمک می کند اما مبتالیان به اوتیسم این توانایی را ندارند. 
آن ها با سامان بازی ها آن گونه که باید، بازی نمی کنند؛ مثاًل ممکن است به جای 

راه بردِن موترک های پالستیکی  روی زمین، آن ها را پشِت سر هم قطار کنند.
 

9( تشخیص اوتیسم در بدو تولد ممکن نیست
از 9 ماهه گی قابل تشخیص است، اما در 3- 2 ساله گی  عالیم اوتیسم معموالً 
کاماًل مشخص می شود مگر در موارد بسیار خفیف که ممکن است در نوجوانی 
و  عالیق  و  کالم  ارتباط،  حوزۀ   3 در  عالیم  شود.  داده  تشخیص  جوانی  یا 

رفتارهای تکراری دیده می شود.

10( کودک مبتال به اوتیسم ارتباط چشمی ندارد
در موارد متوسط تا شدید، این کودکان ارتباط چشمی ندارند اما در موارد خفیف 

فقط ارتباط کالمی برقرار نمی کنند.

 منبع: هفته نامۀ سالمت
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عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل

بخش هشـــتم

علم در این رویکرد، به پاسخگویی به آن چه که خارج 
پایش  و  میشود  مجبور  اوست،  دانایی  جغرافیای  از 
شناخت  انواع  سایر  حریم  به  اکراه  و  جبر  تحت  را 
می کشاند. دانش های عقلی و متافیزیک از این رهگذر 
مجبورانۀ  و  ناخواسته  تجاوز  مورد  و  میپذیرند  آسیب 
مسایل  به  تجربی  رویکردهای  میگیرند.  قرار  علم 
انسان های  بلکه  نیست،  امروزی  خطای  متافیزیکی، 
به  را  متافیزیکی  حقایق  تاریخ خواسته اند  در  بسیاری 
نابودی  به  سرانجام  و  دهند  ارجاع  مشاهده  و  حس 
رفته اند. سخن قومِ حضرت موسی کلیم اهلل حدود سه و 
موسی  حضرت  از  که  امروز  از  پیش  سال  هزار  نیم 

چنین درخواست کردند:
ٰ نـَرَى اللََّه َجْهرًَة َفَأَخَذْتُكُم  ْؤِمَن َلَك َحتَّ ْلُتْم َيا ُموَسٰى َلن نـُّ َوِإْذ قـُ

اِعَقُة وَأَنُتْم َتنُظرُوَن ]بقره:٥٥[  الصَّ
ترجمه: و )نیز به یاد آورید( هنگامی را که گفتید: »ای 
موسی! ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد؛ مگر این که 
خدا را آشکارا )با چشم خود( ببینیم!« پس صاعقه شما 

را گرفت؛ در حالی که تماشا می کردید؛ 

زیر  روح  میخواهد  که  تجربه گرایی  پزشِک  با سخِن   
قوم  نیست.  بی شباهت  گیرد،  قرار  او  جراحی  کارد 
حضرت موسی میخواستند خدا در دایرۀ تجربۀ حسی 
آن ها قرار گیرد و اعتقاد را مسبوق بر مشاهدۀ حسی 
و  بودند  داده  قرار   - است  علمی  تجربۀ  مقدمۀ  -که 
این متخصص فیزیولوژی، اعتقاد را مسبوق بر تجربۀ  
تجربۀ حسی  و  مشاهده  پیشرفتۀ  که شکل   - -علمی 
است - قرار میدهد. او میخواهد حقیقِت مجرد روح 
را  با کارد کوچک جراحیاش به آزمایش بگیرد و بعداً 
به آن اعتقاد پیدا کند. او گمان می برد که تجربۀ علمی 
چیزی  تجربه،  تورِ  از  خارج  و  نمی پذیرد  محدودیت 

وجود ندارد. 
و خودبزرگبینی عجیبی  ُعجب  دچار   ما  انسان عصر 
شده است. او چنان به دستاوردهای کم و اندِک خودش 
به  و  کرده  فتح  را  آسمان  دروازه های  انگار  که  میبالد 

ناپایداری  او  نهایِت جهان راه برده است. 
در  را  عمرش  اندازۀ  قابل  غیر  کوتاهی  و 
جهان  بی نهایِت  کشف  امکان  با  تناسب 
از یاد برده است و به لحاظ روان شناختی 
می خواهد بر ضعف های عریانشدۀ خودش 
از دستاوردهای اندک علمی خویش پرده 
اندازد. او که دچار پندار کمال شده است، 
محدودیت های  و  میفریبد  را  خودش 
وجودی خودش را در برابر بی کرانهگیهای 
عالم گم میکند. آری؛ او چنان خودخواه، 
مغرور، خودپرست و از خودراضی بار آمده 
است که حتا عقبنشینی و عجزپیشه گی های 
بی پهنای  حقیقت  کشف  برابِر  در  علمی 
او را به خودش  نتوانسته است  نیز  جهان 
برگرداند و به ُکرنش و فروتنی فراخواند. 
میتوان  تکامل  نظریۀ   با  که  برده  گمان  او 
به پرسش از گذشته، امروز و آیندۀ انسان 
پاسخ داد؛ در حالیکه نظریۀ تکامل چنین 
توانی ندارد. اگر فرض را بر درستی نظریۀ 
تکامل بنهیم، بازهم این دیدگاه بر فرِض وجود پیشینِی 
ماده بنا نهاده شده است و میخواهد منشای انواع را با 
مسلم انگاشتِن وجودِ قبلی ماده شرح دهد. به عبارت 
سادهتر این که، نظریۀ تطّور از آغاز پذیرفته که ماده یی 
از قبل وجود داشته است و این نظریه میخواهد منشای 
تدریجی  بیان سیر  و  تکامل   قانون  با کشف  را  انواع 
آغاز جهان  نقطۀ  از  اما پرسش  موجودات شرح دهد. 
و حیات همچنان پابرجاست. این پرسش که »آن مادۀ 
اولی از کجا آمده است، آیا خالقی دارد یا خیر؟« بیرون 

از دایره ییست که نظریۀ تکامل می خواهد شرح دهد. 
از همین جاست که گفته میشود پرسش های متافیزیکی 
چنین  نمیتواند  علم  و  میخواهند  متافیزیکی  پاسخی 
مسوولیِت گرانسنگی را بر عهده گیرد. ضرورت وجودِ 
تناسب و سنخیت میان پرسش و پاسخ اهمیت بسیاری 
پاسخی  علمی  پرسشهای  به  نمیتوان  چنان که  دارد. 
متافیزیکی داد، به پرسشهای متافیزیکی نیز دادِن پاسخ 
علمی بیمورد و نابه جاست. زیرا پرسش های متافیزیکی، 
عقلی و خارج از چهارچوب تجربه و مشاهده است که 

علم با آن سروکار دارد. 
رابطه  »اکنون«   واقعیت های  با  بیشتر  علمی  تجربۀ 
انسان  جهان،  قبلی  وجود  مسلمانگاشتِن  با  و  میگیرد 
و  انسان  بر جهان،  قوانین حاکم  به کشف  اجتماع،  و 
اجتماع میپردازد و ظاهر پدیدهها را موردِ کاوش قرار 
میدهد. علم اگر رابطه یی با واقعیت های گذشته دارد، 
»اکنون« است و از این کانال سعی میورزد  از رهگذرِ 
به گذشته آگاهی یابد و آینده را پیشبین شود. اما هرگز 
نمیتواند میلیونها سال به عقب برگردد و واقعیت های 
گذشته شدۀ آن زمان را به اکنون برگرداند و سپس در 
میرود،  گذشته  به  هرچه  زمان  بگذارد.  آزمایش  بوتۀ 
بشری  دانش  کاروان  میگردد.  ناپیداتر  و  دستنیافتنی تر 
با حرکتش در مسیر زمان، هر»اکنون«اش را به گذشته 
می ریزد و از آن فاصله میگیرد، و با دور شدن از آن، 
دوباره نمیتواند به آن برگردد و آن چه را گذشته است، 

حاضر و آزمایش کند. 
با این وصف، رفتن به گذشته و رسیدن به نقطۀ آغاز 
جهان و حیات، از دسترس تجربۀ علمی خارج است 
رهآوردِ  احتماالت،  و  فرض  جز  باب  این  در  علم  و 
یقین بخشی ندارد و نداشته است. این پرسش که »مادۀ 

اولی از کجا آمده است، و آفریدگاری دارد یا خیر؟« 
آغاز  بیان  به  که  نیز  بزرگ  انفجار  تیوری  با  رابطه  در 
شکل گیری کاینات میپردازد، مطرح است. نظریۀ انفجار 
بیان شکلگیری  به  و  میگیرد  مسلم  را  ماده  نیز  بزرگ 
میشود.  متوسل  کاینات  کل  در  و  کهکشان ها  کّرات، 
کجا  از  انفجار  از  قبل  »مادۀ  که  پرسش  این  به  اما 
پاسخ دهد،  نمیتواند  و  نمی دهد  پاسخی  است؟«  شده 
انفجار دل چسپی  از  بعد  مراحل  توضیح  به  فقط  بلکه 
اما و اگر همراه است. در چنین  با صد  دارد که آنهم 
خالوارهگییی که علم از پُر کردن آن عاجز است، مجال 
برای جوالن ایمان و متافیزیک فراهم میآید و دین بیش 
از هر چیزی در پاسخدهی به این پرسش ـ متکی بر 

ایمان ـ واالیی مییابد.
بنیادین بشر، نقش  دین در پاسخ گویی به پرسش های 
به سزایی دارد و پاسِخ روشن و متقن به دست می دهد. 
خلقت  نوع  دو  از  انسان،  حیات  آغاز  باب  در  قرآن 
سخن میزند: خلقت نخستیِن حضرت آدم از خاک و 
دمیدن روح خداوندی در وی؛ و خلقت های بعدی و 
متعارفی که هر انساِن دیگری از آن گذشته است. قرآن 
بیان ماجرای خلقت حضرت آدم و تعلیم اسماء و  با 
حوادث پسینی یی که منجر به هبوط او در زمین شد، به 
پرسش از پیشینۀ بشر پاسخ میدهد و نیای راستین بشر 
آفرینِش  بیان  میگیرد.  معرفی  به  آدم  بیان خلقت  با  را 
نیست،  ساده یی  بیان  مقدس،  کتب  و  قرآن  در  انسان 
گذشتۀ  از  اجمالی     چند  هر  روشن   تعریفی  بلکه 
امروز  بشِر  »کیستی«  آن  با  که  نورافکنیست  اوست، و 

را میتوان دید. 
بیان خلقت، بیان گذشته است، گذشته یی که نقطۀ آغاز 
به  را  حیات  کاروان  و  میآید  به حساب  انسان  حیات 
امروز و از امروز به فرداهای دور پیوند میزند. انسان 
از همان ابتدا، موجود دوبعدی خلق میشود و گرایش 
او  میتوان در سراسر زندهگی  را  تعالی  به  به خاک و 
الهی دارای خصوصیتهای  مشاهده کرد. خاک و روح 
یکسانی نیستند، بلکه حاالت و ویژه گی های گوناگونی 
را از خود بروز میدهند که میتوان آن ها را به حاالت 
روحی و مادی تقسیم کرد. از همین جاست که هستِی 
دوگانۀ انسان با دوگانه گِی حالت های ذهنی و جسمِی 
او گره میخورد و آدمی در نوسان میان زمین و آسمان 

راهش را برمیگزیند. 
بیان  شگفتآوری  دقِت  با  قرآن  در  بعدی  خلقتهای 
شدهاند. مراحلی را که قرآن کریم ]مومنون: 1٤[  بیان 
میدارد، امروزه یکی از اعجاز علمی آن به شمار میرود 
که طب معاصر تا حدود زیادی به آن دست یافته است. 
قرآن پس از بیان تکمیل مراحل فیزیکی انسان، نحوۀ 
بیانش را تغییر میبخشد و از کلمۀ »خلق« به » انشاء« 
انشأناه  »ثم  عبارت  با  کریم  قرآن  ظاهراً  میکند.  گذر 
بُعد  از  خبر  الخالقین«  احسن  اهلل  فتبارک  آخر،  خلقًا 
دیگر آدمی میآورد و از »آفرینش دیگر« او سخن میزند. 
»انشاء« همان مرحلۀ حیات یافته گی آدمیست که بعد از 
طی پنج مرحلۀ پیشین، آغاز و انجام میپذیرد. »انشاء« 
آمدِن  در  حرکت  به  و  شدن  سبز  و  جوانه زدن  همان 
انسان است، دقیقًا شبیه دانۀ خشک و بیجانی که اهتزاز 
و حرکت مییابد و از تۀ خاک به عالم دنیا سر میکشد. 
آری؛ انسان نیز با  »انشاء«  به عالم حیات پا می گذارد و 

مرحلۀ جدیدی از هستیاش را آغاز میکند. 
انسان باید جوانه بزند و سبز شود تا به »خلِق دیگر« 
برسد و خدا بر وی مباهات بورزد. مخلوقات همه از 

ذره تا خورشید، آفریده و مظهر هجوم جلوۀ یار ند.
هجوم جلوۀ یار است ذره تا خورشید
در حیرتم مِن بیدل دل از که برگیرم 

»دیگر  این  است.  دیگری  آفرینِش  انسان،  آفرینش  اما 
بودن«  ممکن است در هر چهره یی تجسم یابد و از 
خاّلقیت تا تکنولوژی، اخالق، تدیّن، کرامت، اختیار، 
انسان  فراگیرد.  را  انسان  واالمقامی  نهایتًا  و  آبادانی 
هم  بعدی  انسان های  و  شد  آفریده  آن گونه  نخستین 
این گونه پای به دامان پُرماجرای حیات میگذارند.  پس 
انسان، گذشته اش روشن است و کیستی تاریخِی او را 
دین به روشنی بیان داشته و خیالش را از این رهگذر 

آسودهگی بخشیده است. 
ممکن است گفته شود که دین نیز وجودِ ماده را مسّلم 
و  داروین  تیوری  موردِ  در  که  ایرادی  همان  گرفته   
و  بود-   مطرح  مابعدالطبیعی  لحاظ  به  بزرگ  انفجار 
به بیان آغاز آفرینش انسان میپردازد و این امر، پاسخ 
نهایی دین را از پرسش در باب آغاز حیات انسان به 
چالش می طلبد.  در این باب، پاسخ دین باز هم روشن 
است. دین، خداوند را اول و آخر و آفرینندۀ آسمان ها 
و زمین و ستارهگان و ذهن و ماده معرفی میکند، و 
اعتقاد به قدرِت مطلق او را دلیل بر آفریننده گی مادۀ 

اولیه توسط او توصیف میکند.
با این حساب، گذشتۀ انسان وضاحت می یابد و حیات 
میتابد، راهش  از گذشته  نوری که  او در شعاع  امروز 
ویژه گی های  به  انسان  و  میپیماید  آینده  سوی  به  را 
ابدی  زنده گی  به  دین  مینگرد.  خودش  پایانی  منزل 
پس از مرگ و رستاخیز و حسابرسی اعمال و حیاِت 
انسان  پایان جادۀ زنده گی  فرا میخواند که  جاودانه یی 
را  زندهگی  دیوار  آن سوی  و  میبخشد  روشنایی  را 
که  »عالمی  بود:  گفته  سانتیانا   جورج  میدهد.  نشان 
لّذت  بدون  وحشت زاری ست  نباشد،  خدا  آن  در 
است  نقل شده  او  از  همچنان   .» ساز  و  برگ  بدون  و 
از  بعد  زندهگِی  به  که  آنانی  خوشبخت اند  چه  که: 
هرگز  امیدشان  و چراغ  معتقدند  آخرت  روز  و  مرگ 
خاموش نمی شود«. سپس او می گوید: اما من بدبختم 
خود  سینۀ  شبستان  در  را  چراغی  چنین  نتوانستم  که 
بیفروزم. آری، اعتقاد به جاودانهگی، حس ابدیتخواهی 
به  اما  متناهی،  انسان  و  نمی گذارد  بی پاسخ  را  انسان 
به سراغ  ابد  تا  به ذوق جست وجو  را  نامتناهی  دنبال 

خودش میکشاند.
به ذوق جستجو میباید از خود تا ابد رفتن

هزار امروز و فردا دی شد و فردا نشد پیدا 
بیدل

روشنایی  آخرت  به  اعتقادمندی  با  زنده گی  تاریک گاه 
میگیرد و درد و رنج های آدمی با آن مرئی و تحمل پذیر 
آینده اش  و  منظر، گذشته، حال  این  از  میگردد..انسان 
﴿ عالم  غایی  حقیقت  به  اتکا  با  و  مییابد  معنادار  را 
اْلَمَساُق﴾ ]قیامت:30[ و مشاهدۀ حضور  ْوَمِئٍذ  يـَ ِإَلٰ رَبَِّك 
که  آرامشی  مییابد؛  آرامش دست  به  عالم  در  خداوند 
علم نتوانست تأمین کند و انسانیترین فلسفه ها نیز در 

راه آن پای در گل فرو ماندند و راه به جایی نبردند. 
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فرانسـه 

آلمـان و 
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و  شهروندان  واکنش های  پایتخت  یک ماهۀ  تاریکی 
فعاالن جامعۀ مدنی کشور را بر انگیخته است. 

شماری از فعاالن جامعۀ مدنی و شهروندان کشور در 
اعتراض به خاموشی پایتخت در یک ماه اخیر، روز 
جمعه از چهاراهی شهید احمدشاه مسعود تا وزارت 

سرحدات اقوام و قبایل راه پیمایی کردند.
آنان که به حمایت از نیروهای امنیتی و بر ضد مخالفان 
مسلح شعار سر می دادند، حکومت کنونی را به یک 

سلسله معامالت پنهانی با طالبان متهم کرد.
وزارت  لغو  خواستار  اعالمیه یی  در  معترضان  این 
سرحدات شدند و همچنان از رهبری نظام خواستند 
وجود  به  را  تغییراتی  کشور  کنونی  وضعیت  در  که 

بیاورند. 
خواست های  خویش،  راه پیمایی  پایان  در  معترضان 

خود را طی اعالمیه یی چنین مطرح کردند:
یک. عزل از مقام وزارت، بازداشت و  محاکمۀ گالب 
منگل و همراهانش که در پای معاهدۀ ننگین دندغوری 
نقض  خیانت  ملی،  ارتکاب  اتهام  به  اند  کرده  امضا 
صریح قانون اساسی و همدستی با عناصر تروریستی 

و ضد نظام.
دارد  قانونی  جایگاه  نه  قبایل  و  اقوام  وزارت  دو. 
حامی  و  تفرقه افگن  وزارت  این  اداری.  منطق  نه  و 
تمامیت خواهی و فتنه انگیزی باید منحل شود و آنانی 
دردسر  افغانستان  مردم  برای  بنگاه   این  نشانی  از  که 
آفریده اند باید به به مراجع عدلی وقضایی معرفی شوند.

سطح  در  خودفروخته  عناصر  حضور  خطر  سه. 
خطر  از  کمتر  حکومت،  کالن  تصمیم گیری های 
نیست.  طالبانی  دهشت افگنی   و  منطقه یی  تروریزم 
نهاد های امنیتی افغانستان باید مدارک و شواهد  الزم 
را بر علیه آنانی که در تبانی با طالبان در صدد تضعیف 
نظام اند را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد تا از آن 

 ها بازپرس قانونی صورت بگیرد.
چهار. برق شهریان پایتخت هر چه زودتر تأمین شود 
برای  دلیلی  و  می گیرد  فزونی  مردم  نارضایتی  ورنه 

تمکین به نظام باقی نخواهد ماند.
پنج. پایگاه های سیاسی و اجتماعی طالبان در بغالن، 
اطمیان  و  شود  کوبیده  درهم  کشور  تمام  و  شمال 
حاصل شود که حکومت نه تنها به تروریسم زیر نام 
معاهده با سران اقوام باج نمی دهد بلکه عناصر ضد 
و  می شوند  شناخته   جنایتکار  عنوان  به  مردم  و  نظام 

مجازات گردند.
قهرمان  سپاهیان  جان  و  خون  سر  بر  معامله  شش. 
نیروهای امنیتی افغانستان خط سرخ نظام باید باشد. 
هیچ صلحی و معامله یی با طالب به قیمت بی حرمتی 
ما  مردم  به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  برابر خون  در 

پذیرفتنی نبوده، نیست و نخواهد بود.
هفت. افراد و رسانه هایی که به طالبان نکتایی پوش و 
لب سرین دار فرصت زهر پراگنی  می دهند و عماًل در 
بازپرس  مورد  باید  می کنند  تبلیغ  نظام  و  مردم  برابر 

قرار گیرند.

هشت. ابهام در تعریف دشمن، روحیۀ مردم و صفوف 
امنیتی ما را تضعیف می کند، رییس جمهوری و رییس 
اجراییه باید به زودی به این ابهام و سردرگمی پایان 
بدهند و به مردم ما بگویند که تعریف شان از دشمن 

چیست؟
توسط  در شمال  تروریست ها  نمودن  از جابجا  نهم. 
به  آن  بیرونی  عوامل  و  حکومتی  مشخص  حلقات 

شدت جلوگیری صورت گیرد.
دهم. ما از روند مبهم و بی نتیجه گفت وگوهای صلح 
این  در  بازنگری جدی  می خواهیم ضمن  و  نگرانیم 
با  صلح،  چهارجانبه  گفت وگوهای  بی حاصل  روند 
شفافیت دنبال شده و روند گفت وگو با تروریستانی 
که جز کشتن مردم ما و خونریزی هدفی ندارند قطع 

شود.
در حالی که حکومت وحدت ملی ظرفیت و کارایی 
کنونی  شکنند  وضعیت  مدیریت  و  اداره   برای  الزم 
را ندارد و تا هنوز نتوانسته به خواست های  مشروع 
مردم ما پاسخ بگویید، ما هنوز طرفدار براندازی نظام 
دید  نوع  در  اساسی  نیستیم و می خواهیم اصالحات 
نظام نسبت به وضعیت به میان بیاید. به همین منظور 
از حکومت وحدت ملی جدا می خواهیم که برق شهر 
کابل را تامین نماید و مشکل ملیون ها شهروند کابل 

را حل کنند.
سفر منگل به هلمند

درحالی  منگل  گالب  برابر  در  واکنش ها 
صورت می گیرد که او سرگرم دیدار از هلمند 
در جنوب کشور است. او این روزها در دولت 
وحدت ملی به عنوان یک مقام نظامی عمل 
از  دارد.  مانور  برای  کافی  فضای  و  می کند 
همین رو، احتمال می رود که در والیت هلمند 
با طالبان بزند.  نیز دست به یک معاملۀ تازه 
وضعیت هلمند این روزها به شدت نابسامان 
و بحرانی است. منگل که پیش از این به حیث 
این والیت در دولت حامد کرزی کار  والی 
کرده است، ظاهراً به منظور کاهش درگیری ها 
با  او  اما  است.  رفته  این والیت  به  بحران  و 
راه  نمی  تواند  قومی  و  قبیله یی  رویکردهای 
بحران  حل  دریابد.  هلمند  بحران  به  حلی 
خارج  منگل  مانند  شخصی  توان  از  هلمند 
تمام عیار  نیابتی  جنگ  یک  در  هلمند  است. 

منطقه یی و جهانی می سوزد.
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راه پیمایی فعاالن مدنی در پیوند به تاریکی پایتخت:

گالب منگل محاکمه و وزارت سرحدات و قبایل لغو شود

تاریکی کابل پایان می یابد

اتحادیۀ بانک ها:

 بانکداری اسالمی 

نظام پولی کشور را 
تقویت خواهد کرد

محلی  مسووالن  و  )برشنا(  افغانستان  برق  شرکت 
وارداتی  برق  انتقال  خط  که  گفته اند  بغالن  والیت 

ازبکستان به کابل تا شام امروز وصل می شود.
عبدالستار بارز، والی بغالن گفت که کارمندان شرکت 
شهاب الدین  دند  منطقه  به  امنیتی  نیروهای  با  برق 
بغالن  والیت  مرکز  پلخمری،  شهر  غرب  شمال  در 

رفته اند.
او تاکید کرد کار برای وصل کردن خط انتقال برق در 
این منطقه به شدت جریان دارد و تا شام )30 دلو( 
خواهد  روشن  ازبکستان  وارداتی  برق  با  کابل  شهر 

شد.
گفته  هم  برق  توحیدی، سخنگوی شرکت  وحیداهلل 
کار  امروز   12 ساعت  از  شرکت  این  کارمندان  که 
اتصال خط برق را آغاز کرده و تا شب 1٤0 تا 150 

مگاوات برق به کابل خواهد رسید.
آقای توحیدی افزود که فردا جریان برق قطع خواهد 
شد تا بقیه برق وارداتی تا فردا شام به طور کامل به 

کابل انتقال یابد.
امنیتی  مشکل  اگر  که  گفت  برق  شرکت  سخنگوی 
)دکل های(  پایه های  دیگر  روز  چهار  تا  نیاید،  پیش 

تخریب شده کامل بازسازی خواهد شد.
گروه  که  کردند  اعالم  دلو   7 روز  دولتی  مقام های 
منهدم  شهاب الدین  دند  در  را  برق  پایه  یک  طالبان 
کرده است. این گروه چند روز پس از آن یک پایه 

برق دیگر را هم منهدم کرد..

گروه طالبان اعالم کرده که انهدام این پایه ها کار این 
طالبان  که  گفته اند  دولتی  نیروهای  اما  نبوده،  گروه 
راه های منتهی به این پایه ها را مین گذاری کرده است.
از آن زمان برق کابل قطع شد و شرکت برشنا مقدار 
کمی نیروی برق محصول نیروگاه های آبی در شرق 
کابل و همچنین برق حرارتی را به صورت نوبتی در 

اختیار مناطق مختلف کابل قرار می داد.
شهروندان کشور دولت را متهم به بی پروایی دربارۀ 

وصل دوبارۀ برق می کنند. 
آنان باور دارند که نیروهای امنیتی در همان روز اول 

پایه های  توانایی سرکوب طالبان و وصل  قطع برق، 
منهدم شده را داشتند؛ اما به دالیل نا معلوم، اراده یی 

برای وصل سریع برق وجود نداشت. 
شهروندان کشور می گویند: با آنانی که مخالف منافع 
ملی هستند و در صدد تخریب سرمایه های ملت؛ باید 
قاطعانه برخورد شود تا دیگر جرأت چنین اعمالی را 
انگیزه های قومی و  آن ها،  به گفتۀ  اما  باشند.  نداشته 
سیاسی سبب می شود که عامالن چنین اعمال تخریبی 

بخشیده شوند و مجازات نگردند.

مســووالن اتحادیــه بانک هــای کشــور بــا ابــراز ایــن 
ــه درحــال حاضــر در  ــد ک ــی ورزن ــد م ــب تاکی مطل
حــدود 11 درصــد از شــهروندان کشــور بیــش از280 
میلیــارد افغانــی پول هــای نقدشــان را دربانک هــا 
ــداری  ــه بانک ــی ک ــد و در صورت ــداری می کنن نگه
ــک  ــکار کم ــود، این ــروج ش ــور م ــالمی در کش اس
ــه دوران آورد و  ــا را ب ــن پول ه ــا ای ــرد ت ــد ک خواه
نظــام پولــی کشــور را بیشــتر از بیــش تقویــت کــرد.
اتحادیــه  اجراییه یــی  رییــس  امیــری  نجیــب  اهلل 
اســت:" درحــال  بــاره گفتــه  ایــن  بانک هــا در 
ــداری  ــاری بانک ــات معی ــه خدم ــا ب ــر تقاض حاض
ــن  ــر ای ــت واگ ــاد اس ــیار زی ــور بس ــالمی درکش اس
خدمــات عرضــه شــود احتمــال دارد کــه یــک رقــم 
ــا  ــک ه ــردم دربان ــای م ــپرده ه ــمیگیری ازس چش
گــردآوری خواهنــد شــد و از ســویی هــم ایــن پــول 

ــد." ــد آم ــه دوران خواهن ــده ب ــد مان ــای راک ه
درهمیــن حــال شــماری ازشــهروندان کشــورنیز 
ــورترویج  ــی کش ــام مال ــاد ونظ ــود اقتص ــرای بهب ب
ــه  ــد ک ــد ومیگونی بانکــداری اســالمی را مهــم میدانن
ــات بانکــداری  ــری ازخدم ــرای بکارگی ــدی ب عالقمن

ــت. ــد اس ــش از ح ــور بی ــالمی درکش اس
بــا درنظرداشــت اینکــه درحــال حاضــر یــازده 
درصــد شــهروندان کشــوربیش از 280 میلیاردافغانــی 
ــور آورده  ــای کش ــک ه ــه بان ــان راب ــول هایش ازپ
ــی  ــارد افغان ــا میلی ــه صده ــه ب ــد ک ــه نظرمیرس اند،ب
یــی دیگرنــزد 89 درصــد شــهروندان کشــوربه گونــه 
ــی  ــام پول ــون درنظ ــا کن ــه ت ــد ک ــود دارن ــد وج راک

ــت. ــده اس ــوربه دواران نیام کش
مســووالن اتحادیــه بانــک هــا میگوینــد کــه درحــال 
حاضرشــماری زیــادی ازشــهروندان بــه علــت نبــود 
ــاری بانکــداری اســالمی درکشــورپول  ــات معی خدم

هایشــان را بــه بانــک هــا نمــی آورنــد.
از ســویی هــم شــماری ازشــهروندان کشــور میگویند 
ــالمی  ــداری اس ــات بانک ــه خدم ــدی ب ــه عالقمن ک
درکشــور بســیار زیــاد اســت واگــر ایــن خدمــات بــه 
گونــه معیــاری درکشــور بــکار گرفته شــود، شــماری 
زیــادی ازباشــنده گان بخــش هــای دور دســت 
کشــور پــول هایشــان را بــه بانــک هــا خواهنــد آورد.
محمــد اهلل یــک تــن از باشــنده گان والیــت ننگرهــار 
در ایــن بــاره گفتــه اســت:" مــا الحمــد اهلل مســلمان 
هســتیم وبانکــداری اســالمی بــرای مــا کــه برمبنــای 
ــه  ــتیم ک ــر هس ــود حاض ــم ش ــالمی فراه ــول اس اص
پــول هــای خــود را درحســاب هــای اســالمی 
ــا  ــود م ــن کاربس ــا وای ــک ه ــم دربان ــداری کنی نگه

ــم." ــم اســت وبســود کشــورما ه ه
حاجــی صمــد باشــنده کندهــار گفتــه اســت:" 
ــالمی  ــداری اس ــر بانک ــه اگ ــتم ک ــن هس ــن مطمئ م
ــردم  ــادی ازم ــماری زی ــود، ش ــج ش ــور تروی درکش
دارایــی هــای نقــدی خــود را بــه بانــک هــا میارنــد 

ــت." ــا اس ــه م ــود هم ــن بس ــون ای چ
درحــال  گفتــه می شــود  کــه  درحالیســت  ایــن 
ــماری  ــا ش ــی ه ــش ناامن ــود افزای ــا وج ــر ب حاض
ــان  ــزد خودش ــان ران ــای ش ــول ه ــردم پ ــادی ازم زی
ــبب  ــو س ــک س ــکار از ی ــه این ــد ک ــداری میکنن نگه
ایجــاد مصــارف مخفــی میشــود وازســوی دیگر،راکد 
مانــدن بخــش بزرگــی از پولهــای موجــود نــزد مــردم 

ــت. ــان باراس ــور زی ــاد کش ــرای اقتص ب
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ورزش

استقرار سامانۀ موشکی  با  متهم کرد که  ایاالت متحدۀامریکا چین را 
سطح به هوا در جزیرۀ مورد اختالف در دریای جنوبی چین، به دنبال 

افزایش تنش در منطقه است.
کرد:  تأکید  سخنانی  در  خارجۀامریکا  وزارت  سخنگوی  کربی،  جان 
تصاویر ماهواره یی نشان می دهد که چین سامانۀ دفاع موشکی را در 
جزیرۀ مورد اختالف در دریای جنوبی چین مستقر کرده و این اقدام 
بر خالف تعهدات پکن در عدم نظامی کردن دریای جنوبی چین بوده 

است.
او در ادامه تصریح کرد: چین چیزی را بیان کرده است، ولی در عمل 
کردن  متوقف  برای  تالش  از  نشانه یی  ما  است.  داشته  دیگری  رفتار 
نظامی گری در منطقه مشاهده نمی کنیم. چین نیز تالشی برای برقراری 
ثبات بیشتر و امنیت بیشتر در منطقه انجام نمی دهد. در واقع، اقدامات 

چین تأثیری معکوس در منطقه خواهد داشت.
جان کری وزیر خارجۀامریکا نیز روز چهارشنبه گفت: ایاالت متحدۀ 
مذاکراتی بسیار جدی با چین دربارۀ نظامی کردن دریای جنوبی چین 

خواهد داشت.

کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان از شکست کامل 
اروپا در مسألۀ ثبت نام و توزیع پناهنده گان سخن گفته و دربارۀ 
پناهنده گان  روی  بر  اروپایی  کشورهای  ملی  مرزهای  بستن 

هشدار داد.
فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندهگان در 
گفت وگو با »فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ« اظهار داشت که اکثر 
کشورهای اروپایی )در مسألۀ پناهنده گان( آلمان و تعداد کمی از 
کشورهای دیگر را کاماًل  تنها گذاشته اند. در مسأله ثبت نام و 
توزیع پناهندهگان همکاری و همبسته گی اروپایی کاماًل شکست 

خورده است.
گراندی دربارۀ بستن مرزهای ملی در اروپا بر روی پناهندهگان 
این شود که  به  این مسأله می تواند منجر  هشدار داده و گفت، 

صدها هزار پناهنده در یونان جمع شوند.
اخیرا کشور اتریش اعالم کرده است که در آینده حداکثر تنها 80 

پناهنده را از مرزهای جنوبی خود خواهد پذیرفت.
پذیرش  علیه  محدودیت ها  این گونه  اعمال  آلمان  اعظم  صدر 
مسألۀ  برای  اروپایی  راه حل  بر یک  و  نمی پذیرد  را  پناهنده گان 

پناهنده گان تأکید دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجۀ پاکستان پس از اخبار منتشر شده 
مبنی بر همکاری این کشور با عربستان اعالم کرد که کشورش 

برای تمامیت ارضی و استقالل سوریه احترام قایل است.
نفیس زکریا، سخنگوی وزارت امور خارجۀ پاکستان در گفت وگو 
با خبرنگاران گفت: پاکستان در وضعیت کنونی موضع اصولی در 

مورد تمامیت ارضی و استقالل سوریه گرفته است.
او افزود: پاکستان براساس سیاست احترام به تمامیت ارضی و 

استقالل سوریه عمل می کند.
پاکستان در حالی اعالم بی طرفی در مورد وضعیت کنونی سوریه 
برای  را  زمینی خود  نیروهای  ترکیه  و  عربستان  که  است  کرده 

مبارزه با داعش به سوریه اعزام کرده اند.
عربستان و ترکیه برای سقوط حکومت »بشار اسد« در سوریه با 

گروه های افراطی همکاری می کنند.
پاکستان بیش از یک هزار نیرو را برای شرکت در مانور نظامی 

عربستان با حضور 20 کشور به ریاض اعزام کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجۀ پاکستان در رابطه با مانور نظامی 
عربستان  نظامی  مانور  در  پاکستان  شرکت  گفت:  نیز  عربستان 

براساس توافق نامۀ دفاعی دوجانبه بوده است.
سوریه  تنش های  راه حل  برای  پاکستان  داشت:  اظهار  زکریا 

خواستار برگزاری مذاکراه است.
او ابراز امیدواری کرد که دولت و اپوزیسیون سوریه اختالفات 

خود را از طریق مذاکره حل خواهند کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجۀ پاکستان تصریح کرد: کارشناسان 
در  اسالم آباد  چگونه گی حضور  توضیح  مورد  در  کار  حال  در 
ایتالف نظامی جدید عربستان با حضور 3٤ کشور اسالمی است.

گروه ورزشی کشور باکسب سی وپنج مدال از بازی های کشورهای 
جنوب آسیا روز پنجشنبه/29بهمن به وطن برگشت.

صدها تن از عالقهمندان وورزش دوستان ازمدال آوران کشور درمیدان 
هوایی بین المللی حامد کرزی استقبال گرم کردند.

هفت  اخذ  با  المپیک  بازی های  دردوازدهمین  افغانستان  ورزشکاران 
مدال طال، 9 مدال نقره و نوزده مدال برونز مقام چهارم راکسب کردند.
هند، میزبان دوازدهمین بازی هابا کسب 308 مدال، سریالنکا با 186 
مدال،پاکستان با 106 مدال وافغانستان با 35 مدال به ترتیب در رده های 
درمیدان  بار   35 افغانستان  ُدرفش  که  قرارگرفتند  چهارم  الی  نخست 

بازی هابه اهتزاز درآمد .
اشتراک  بازیکن  با٤500  دراین دوربازی ها هشت کشور جنوب آسیا 

داشتند.

پیتر شگرت سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان برای جذب بازیکنان و 
چهره های جدید برای تیم ملی راهی اروپا شده است.

در  که  است  افغانستان  بازیکنان  با  دیدار  او  هدف  می شود  گفته 
کشورهای اروپایی توپ می زنند.

مجیب جمالی و شریف محمد بازیکنانی هستند که شگرت قصد دارد 
با آنان دیدار کند.

گفته می شود امکان دارد او چند بازیکن دیگر را نیز از نزدیک ببیند و 
در صورت رضایتش، آنان را به تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت کند.

 27 حدود  آسیا  جنوب  بازی های  شروع  از  قبل  افغانستان  ملی  تیم 
بازیکن در اختیار داشت که شبیر یوسفی و یوسف شیردل را به سب 
از  نیز مجبور شد  را  بازیکن داخلی  داد و چند  از دست  مصدومیت 

ترکیب نهایی خط بزند.
اگر بازیکنان جدید توانایی های باالتری از خود نشان دهند، شگرت 
مجبور است این بازیکنان را جای گزگین یک تعداد از بازیکنان فعلی 

تیم ملی سازد.

تیم داوری کشور چین دیدار حساس تیم های افغانستان و سنگاپور در 
مرحلۀ مقدماتی جام جهانی 2018 را قضاوت خواهند کرد.

مینگ  را فو  این دیدار  افغانستان،  فوتبال  براساس گزارش فدراسیون 
امر  در  را  او  نیز  الکن  و  کاویی  کرد.ماجی،  خواهد  قضاوت  چینی 

قضاوت همراهی خواهند کرد.
ورزشگاه  در   15 از ساعت  )فروردین(  9 حمل  تاریخ  در  دیدار  این 

تختی تهران برگزار خواهد شد.

واشنگتن پکن را به افزایش تنش 
در دریای جنوبی چین متهم کرد

شکست کامل اروپا در مسأله ثبت 
نام و توزیع پناهندهگان

پاکستان به تمامیت ارضی 
و استقالل »سوریه« احترام می گذارد

بازگشت موفقانۀ تیم های ورزشی 
کشوراز بازی های جنوب آسیا

شگرت 
به دنبال جذب بازیکن در اروپا

داور دیدار تیم های افغانستان-
سنگاپور مشخص شد

ملک ستيز

تحلیل من از خروج شوروی تا هجوم امریکا:
برذهنیت های  هنوز  سرد  جنگ  دوران  مسلِط  ایدیالوژی های 
می کنند.  حاکمیت  افغانستان  از  برون  و  داخل  در  نخبه گان 
بین الملل،  معاصر  جهان بینی  بنیاد  بر  ملی گرایانه  گرایش های  که  زمانی  تا 
ایدیالوژیک جنگ سرد نشود، ما گفتمان دولت سازی را  جای گزین هژمونی 
به نام های »کمونیست«، »اشرار« و »مرتجع« نابود خواهیم کرد. فلسفۀ چه گونگی 
تسلِط ایدیالوژیِک دوراِن جنگ سرد و پی آمدهای آن را باید به دادگاه تاریخ و 
گفتمان پژوهش محور اکادمیک سپرد و از درس های آن برای »دگرگونی«های 

کالن به سان ملت سازی استفاده کرد.

ناهيدفريد

سری که هوای خدمت به وطن نیست در او
بر آن نمرده، به فتوای من نماز کنید

سپردن  یک یست.  وطن  و  ناموس  وطن دوستی،  قاموس  در 
فروشی  وطن  تسجیل  به جز  باشد،  که  نامی  هر  زیر  بی گانه  به  وطن  خاک 
رییس  شمول  به  هیچ کس،  که  اجدادماست  میراث  تنها  وطن  ندارد.  معنایی 
معاهدۀ  سردمداران  بسپارد.  بی گانه  به  را  آن  از  پاره یی  حتا  نمی تواند  دولت 

ننگین دندغوری بگویند که:
اگر خاک فروشی امنیت می آورد، پس مملکت را به نام اجنبی ها سجل کنید. 

چرا جوانان رشید این آب و خاک را به قربانگاه می کشانید؟
آیا هر مکتبی که در دندغوری به پایگاه طالب پروری مبدل شده، از سویی دیگر 

دروازۀ یک زندان را در این مملکت باز نمی کند؟
آیا جواب گوی جان های از دست رفته، دختران قربانی شده و مال های به تاراج 
رفته جنگ قندوز، مصارف هنگفت باز پس گیری ولسوالی های بغالن و افتضاح 
تاریکی کابل هستید؟ حاال که وجدان یک ملت را در پروژه وزیرستان سازی 

دندغوری به معامله گرفته اید، برای مردم چه پاسخی دارید؟
معاهده دندغوری خیانتی بود آشکار، و آنانی که عقد چنین معاهدات ننگینی 
که  بدانند  باید  می کنند،  حمایت  آن  از  بی شرمانه  و  می پرورانند،  سر  در  را 
به  نه  را،  آن  نیز  ما  شده،  سپرده  ما  به  ما  نیاکان  از  وطن  این  که  همان طور 

بی گانگان، که به نواده گان راستین این مملکت خواهیم سپرد.
بازیگرِی  همین  و  تقلب،  و  فساد  متعفِن  چرخۀ  کارگردانِی  همان  استنتاج:  

سوداگراِن خاک فروش

محمد ناطقی

مذاکرات صلح جداگانه با طالبان
برخی گزارش ها به نقل از سیاست مداران روسیه نشان می دهد 
این  ابتکار  می شود.  انداخته  راه  جداگانه  و  مستقل  صلح  که 
با مذاکرات چهار  اما این صلح  عمل را کی به عهده می گیرد؟ معلوم نیست، 
جانبه سازگاری ندارد. روزنامۀ افغانستان تایمز نوشته است: روسیه اعالم کرده 

که این گفت وگو چهارجانبۀ بی نتیجه است و در آن شرکت نمی کند.
همین موضع گیری روسیه با اضافۀ اظهارات اخیر رییس جمهور پیشین آقای 
کرزی، دلیلی شده است که همکارم به من گفت: این صلح مستقل با حمایت 
روسیه و سیاست مداران افغانستان به صورت جداگانه راه اندازی می شود. البته 
گفته باشم این کار غیر عملی، مشکل ساز می شود و هر اقدامی بدون همکاری 

و موافقت حکومت افغانستان به جای نمی رسد.

محی الدين مهدی

باز  را  حدیثی  دیروز  که  خوانده یی  خدا  آن  از  استقبال 
نشرفرمود، که مضمون آن اظهار تنفر حضرت رسول از 

اشخاص بد زبان و فحاش بود.
اینک حکایتی اندر این باب:

»عامر بن سرحیل رحمۀ اهلل امام العارفین بود. روزی نشسته بود، سفیهی 
را دشنام می داد  او  و  ایستاد و جفا گفتن گرفت  باز  او  برابر  و  بیامد 
عامر  شد،  خاموش  و  بگفت  بسیار  چون  می نگرید.  او  اندر  شیخ  و 
اگر  این جوان مرد گفت،  این همه که  بار خدایا،  برآورد و گفت:  سر 
نماز  در  و  بگفت  این  گذار.  در  من  از  و  کن  عفو  مرا  است،  من  در 

ایستاد«]ص٤2[.
به  هجری؛  پنجم  قرن  اول  ربع  در  شده  نوشته  پیران«؛  کتاب«پند  از 

تصحیح دکتر جالل متینی؛ چاپ بنیاد فرهنگ ایران، سال1357ش.

امر اهلل صالح

قوت نرم چیست؟
ورود زبان پشتو را به بخش ترجمۀ گوگل خیر مقدم و 
نشان دهندۀ  این خبر  پهلوی دیگر  باد می گویم.  مبارک 
قوت نرم غرب است. مانند هر زبان دیگر ریشۀ پشتو به تکامل بشر و 
جامعۀ بشری در تاریخ بر می گردد، اما قوت نرم غرب، نرم افزار غربی 
به این زبان و زبان های دیگر که وارد گوگل شده اند قوت نو، هویت نو 
و جغرافیای نو ایجاد می کند. گوگل یک اختراع عظیم و بزرگ غربی 

است و وسیله ایست در اختیار امریکا.
بیشتر  یقین  به  امروزی  دولت های  هویت  که  کرد  اعتراف  باید  پس 
ارزش های  با  کمتر  و  می گردد  تعریف  قوت  و  ثروت  دانش،  توسط 
دیگر و غیر از این سه تا. فرض کنید فردا گوگل فارسی را از صفحه اش 
حذف کند، چه مقدار به این زبان صدمه و تخریش وارد می گردد. پس 
قوت نرم یک تخیل نیست، بلکه یک واقعیت جامد و قابل لمس است.

)ما هنوزهم در خم یک کوچه ایم(

فيـسبـوک نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

آن  تطبیق  اما  است،  ساده یی  فکر  مهاجران  اخراج 
کار دشواری است. با این فورمول حکومت آلمان 
تسهیالت  مهاجران  اخراج  در  که  است  خواسته 
با  آلمان  از  قانون اخراج خارجی ها  اما  ایجاد کند. 

قوانین بین المللی سازگار نیست.
وزارات داخله آلمان نیز از این مشکل آگاهی دارد. 
دلیل  همین  به  آلمان  داخله  وزیر  دیمیزیر  توماس 
با تشدید پالن شده قانون اخراج خارجیان راضی 
نیست. دیمیزیر از 28 فبروری تا اول مارچ تصمیم 
دارد به کشورهای افریقایی سفر کند. او می خواهد 
شخصًا با حکومت های مراکش، تونس و الجزایر 

در قبال اخراج اتباع این کشورها مذاکره کند.
در  که  است  بی تفاوت  وله،  دویچه  گزارش  به 
آینده در قانون اخراج پناهجویان بزهکار در آلمان 
این  اخراج  گردید،  خواهد  وارد  تغییراتی  چگونه 
باقی  پیچیده  بسیار  شان  کشورهای  به  پناهجویان 
داخله  وزارات  سخنگوی  پلیت،  توبیاس  می ماند. 
آلمان می گوید: »اگر چه به اساس قانون بین الملل 
هر کشور باید شهروندان اخراج شده اش را دوباره 
بپذیرد، اما تا زمانی که کارت شناسایی و یا اسناد 
به  مجبور  کشوری  هیچ  نباشد،  دست  در  مشابه 

پذیرش شهروندش نیست.«
قوانین الزامی بین الملل

مشکالت در عمل آغاز می گردد. در اینجا می توان 
از تهیه اسناد شناسایی فرد یاد کرد که چندین نقطه 
وجود  بخش  این  در  الملل  بین  قوانین  در  ضعف 
ادامه  در  آلمان  داخله  وزارات  سخنگوی  دارد. 
و  جواب  برای  زمانی  محدودیت  »هیچ  می گوید: 
تهیه اسناد برای اتباع یک کشور برای سفارت خانه 
های شان وجود ندارد. ممکن است یک سال تنها 
سپری  خانه  سفارت  یک  از  پاسخ  یک  اخذ  برای 
تعیین  راستا  این  در  هایی  تحریم  همچنین  شود. 

نگردیده است.«
اوال یلپکه یکی از نماینده گان پارلمان آلمان به این 
اخراج  قبال  در  آلمان  در  ها  بحث  که  است  باور 
سریعتر خارجیان مجرم بیهوده است. او می گوید: 
که  او  نداریم.«  تر  سختگیرانه  قوانین  به  نیاز  »ما 
آلمان  چپ های  حزب  داخلی  سیاست  سخنگوی 
است، در ادامه می گوید که اصالحات برنامه ریزی 
باالی  حمالت  از  ابزاری  استفاده  قانون،  در  شده 

زنان در شب سال نو در شهر کولن آلمان است.
بر اساس قانون فعلی آلمان مجرمان خارجی زمانی 
از این کشور اخراج می گردند که توسط محکمه 
محکوم شده  آن  از  بیشتر  یا  و  سال حبس  سه  به 
باشند. آرمین الشت، معاون رئیس حزب دموکرات 
مسیحی آلمان می گوید: »سه سال حبس تعزیری 
یک مانع بسیار بزرگ است. در این حالت فرد باید 

باشد.«  شده  مرتکب  را  جدی  بسیار  جنایات  یک 
حمله،  چون  جنایات  مرتکب  که  کسانی  یعنی 
زنان  باالی  مانند حمله  شوند،  می  تجاوز، سرقت 
باید از این  در شب سال نو در شهر کولن آلمان، 

کشور اخراج گردند.
که  می گوید  آلمان  های  چپ  حزب  سخنگوی 
این  است،  بد  نهایت  عمل  یک  جنسی  خشونت 
در  او  شود.  قانونی  پیگرد  اینجا  در  باید  اعمال 
ادامه می گوید که »من  با دویچه وله در  مصاحبه 
نمی خواهم که چنین افراد از آلمان اخراج گردند 
و چنین اعمالی را باالی زنان در مراکش و الجزایر 

نیز انجام دهند.«
انتقادش  برای  هم  دیگر  استداللی  یلپکه  خانم 
روز  است  قرار  که  دارد  قانون  اصالحات  باالی 
جمعه)دیروز( در پارلمان نیز باالی آن بحث گردد. 
طرح  این  آیا  که  دارد  وجود  تردید  و  شک  این 
اصالحاتی در قانون با قوانین الزامی اتحادیه اروپا و 

کنوانسیون ژنیو تطابق دارد یا خیر.
توجیه  را  پناهجو  یک  اخراج  جنایی  اعمال  کدام 

می کند؟
انتقاد خانم یلپکه بر اساس یک بررسی از خدمات 
دستور  به  که  است  استوار  آلمان  پارلمان  علمی 
حزب چپ ها صورت گرفته است. نتیجه آن این 
»جرایم  چون  خاصی  جرایم  کارشناسان  است: 
امالک« و یا »مقاومت در برابر کارمندان دولتی« را 
که به عنوان جرایم »بسیار جدی« تعریف کرده اند، 
دلیلی  تواند  می  که  اند،  کرده  ارزیابی  ساز  مشکل 

برای اخراج فرد گردد.
اداره جنایی فدرال نشان می دهد که  آمار  آخرین 
جرم و جنایت مالی و یا سفر در بس و قطار بدون 
که  دهند  می  تشکیل  را  جرایم  درصد   65 تکت، 
و  رساندن  جراحت  اند.  شده  مرتکب  پناهجویان 
بدون رضایت  سرقت 18 درصد و جرایم جنسی 
فرد یا بزور زیر یک درصد خالفکاری مهاجران را 

تشکیل می دهد.
»گسترش  آلمان  جنایی  اداره  بررسی  اساس  بر 
افزایش  با  توجهی  قابل  طور  به  مهاجران  جنایات 
مهاجرت ها در آلمان تطابق ندارد. اکثریت بزرگ 

پناهجویان مرتکب هیچ نوع جرمی نمی شوند.«
روی  توافق  آلمان  داخله  وزیر  برای  بنابراین 
بازگشت الزامی پناهجویان به وطن شان بسیار مهم 
است. در چنین توافقاتی در پهلوی دیگر مسأیل از 
جمله تعیین می گردد که برای بازگشت کدام اسناد 
شناسایی به رسمیت شناخته می شوند و این اسناد 

در کدام مقطع زمانی باید صادر گردند.
فشار از جانب دیمیزیر

تا به امروز، چنین توافقاتی با 30 کشور، از جمله 
مراکش و الجزایر وجود دارد. چنان معلوم می شود 
که این توافقات کافی نبوده است که فعاًل توماس 
کشورهای  به  سفرش  طی  خواهد  می  دیمیزیر 
»توافق  یک  به  الجزایر  و  تونس  مراکش،  افریقایی 

غیرالزامی« دست یابد.
امور  وزیر  مویلر  گیرد  او  از  قبل  کوتاهی  مدت 
انکشافی آلمان نیز در ماه فبروری تصمیم سفر به 
مقامات  از  معلومات  اساس  بر  دارد.  افریقا  شمال 
این وزارات، مویلر طی سفرش به این کشور ها می 
مهاجران  برای  مشخص  های  برنامه  روی  خواهد 
چنین  کوزوو  در  کند.  مذاکره  شده  داده  بازگشت 

برنامه ها بسیار موفق عنوان گردیده اند.
اما وزارات امور انکشافی آلمان ارتباط دادن برنامه 
بازگشتاندن  برای  ها  برنامه  با  را  انکشافی  های 
مهاجران شدیداً رد می کند. این وزارات گفته است 
که »همکاری ما با منطقه بعد از بهار عربی تقویت 
و  آموزشی  های  برنامه  اینک  ما  اگر  است.  یافته 
پروژه های بازار کار را از میان برداریم، این سوال 
مطرح می گردد که ما با این کار ما چه چیزی را 

باعث خواهیم گردید.«

فلشبک نام نمایشگاه عکسی است که توسط جمعی از 
جوانان عکاس، در کتابخانۀ فردوسی والیت بلخ برپا شده 

است.
عکس های این نمایشگاه با سوژه های متفاوت و در حال 
و فضاهای گوناگون در کنار هم چیده شده اند. اما آن چه 
که به جو حاکم بر نمایشگاه سایه انداخته، حضور آثاری از 

روانشاد قیس عصیان عکاس به نام بلخی است.
دختران و پسرانی که در این نمایشگاه حضور یافته اند، 
آرزو دارند که هنر عکاسی در جامعۀ سنتی افغانستان جا 
بیافتد و بتواند به خوبی با مردم و فرهنگ این سرزمین 

رابطه برقرار کند.
این جوانان عکاس می گویند که به زودی قرار است یک 
کافه عکس را راه اندازی کرده و با جمع آوری و به نمایش 
گذاشتن عکس های عکاسان بلخی، مردم را با این هنر ناب 

و ارزشمند بیشتر آشنا سازند.
فلشبک  نمایشگاه  برگزارکننده گان  از  یکی  عصیان  انیل 
می گوید که ایجاد کافه عکس می تواند جوانان بیشتری را 
به هنر عکاسی جذب کند و ارزش های این هنر را در میان 

جوانان گسترش دهد.
دربارۀ  جالل  قیس  نمایشگاه،  صحن  از  گوشه یی  در 
عکس هایی که گرفته به بازدیدکننده گان توضیحات می دهد 
و از آن ها می خواهد تا به جای جست وجوی ذهنیت خالق 
اثر، ذهن شان را وارد فضای درونی اثر کنند. همچنین رامین 
نقشبندی به دختران کنجکاو می گوید که عکاس می تواند 
در فضای عکس دست کاری کند و عناصری را وارد آن 

کند یا از آن برچیند.
زاویۀ  از  انتقاد  با  عکاس،  و  نویسنده  ناندرتال  نصیر  اما 
دید یک سانی که در نمایشگاه حاکم است، می گوید که 

تقریباً در همۀ آثار به نمایش گذاشته شده یک زاویۀ دید 
معمول دیده می شود که این خود سبب یک نواختی است 
و از تنوعی که انتظار می رفت در این نمایشگاه دیده شود، 

می کاهد.
آقای ناندرتال همچنان از دیجیتالی شدن هنر عکاسی انتقاد 
دنیای دیجیتال، سوا کردن سره  کرده و می گوید که در 
دلیل در گزینش  به همین  کار دشواری است؛  ناسره  از 

عکس های این نمایشگاه دقت بیشتری می شد.
حسن آذرمهر، شاعر و گیتاریست بلخی در گفت وگویی با 
سالم وطندار می گوید که فلشبک نمایشگاه خوبی است و 
می تواند جوانان را از افراطیت به خالقیت و آفرینش گری 

بکشاند.
گفتنی است که این سومین نمایشگاه عکسی است که از 
نمایشگاه  برگزار می شود.  بلخ  سوی جوانان عکاس در 
عکس فلشبک به مدت سه روز بر روی عالقه مندان به 

هنر عکاسی باز است.

اخراج مهاجران؛ از حرف تا عمل

نمایشگاه عکس »فلشبک« در بلخ برپا شد

زبان پشتو هم به سامانۀ ترجمه 
گوگل افزوده شد

در  پشتو  جمله  از  دیگر  زبان   13 افزودن  از  گوگل  مسووالن 
گزینه های سامانه ترجمه  خود خبر دادند.

گوگل در بیانیه یی اعالم کرده با اضافه شدن این 13 زبان اکنون 
تعداد زبان هایی که در بخش ترجمه آن به کار می رود به 100 

زبان رسیده است.
اضافه شدن زبان پشتو در جمع گزینه  های ترجمه گوگل مورد 

استقبال گسترده مردم افغانستان قرار گرفته است.
با  رسمی  طور  به  دیروز  دولت،  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
انتشار بیانیه یی اضافه شدن زبان پشتو را در بخش ترجمه گوگل 
این کشور و  به خصوص پشتو زبان های  افغانستان و  به مردم 

سراسر جهان تبریک گفته است.
عبداهلل آن را یک گام تاریخی عنوان کرده و گفته است با اضافه 
شدن زبان پشتو به بخش ترجمه گوگل، می تواند سهولت هایی 
برای کارمندان وزارت های اطالعات و فرهنگ، مخابرات و اداره 

علوم افغانستان به وجود آید.
شماری از کارشناسان گفته اند که استفاده از بخش ترجمه  آنالین 
گوگل، برای پناهجویانی که در جریان چند ماه گذشته به طور 
واقع  مفید  کرده اند،  سفر  اروپایی  کشورهای  سوی  به  گسترده 

شده است.
زبان پشتو یکی از زبان های رسمی افغانستان بوده و با این زبان 

در کشورهای پاکستان و هند نیز صحبت می  شود.
گوگل در سال 2006 بخش ترجمه  آنالین با زبان های انگلیسی 
به روسی، عربی و چینی را آغاز کرد اما اکنون پس از 10 سال 

چندین زبان در این مجموعه اضافه شده است.
این شرکت اعالم کرده که اکنون میلیون ها انسان دیگر می توانند 

در سراسر جهان از بخش ترجمه  آنالین گوگل استفاده کنند.
گفته شده که گوگل تالش دارد تا با استفاده از معیارهای زبان ها، 
واژه های ترکیبی و محتوایی را در اختیار کاربران خود قرار بدهد.
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