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فعـالیت هـای سازنـدۀ انکـشافـی
برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات از آغاز کار بدینسو )۸۸٪( کشور را تحت پوشش قرار داده و تعهد کرده است که متام کشور را زیرسایه کار های انکشافی خود بیاورد.

این پروگرام مردمی به حیث یک نهاد اساسی باثبات ودموکراتیک اصالحات اجتامعی را مبیآن آورده است . همچنان تالش منوده است تاازطریق آماده منودن وسایل انکشافی معیشت بهمنظور 

دسرتسی به کنرتول منابع قریه ها ، مطابق به اصول مشارکت ، قریه ها را آباد مناید .

برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف  دهات ، برای استحکام حاکمیت محلی ، کاهش فقر وگرسنگی زمینه را فراهم میسازد وبا ایجاد شورا های انکشافی قریه برای روستا ها نوید ترقی 

وپیرشفت را به ارمغان میآورد.

باید یاد آورشد که برنامۀ همبستگی ملی ظرفیت وقابلیت اعضای مردانه وزنانۀ شورا های انکشافی قریه را بلند برده و به آنان توانایی می بخشد تا خواست ها ورضوریات انکشافی خویش را 

شناسایی منایند.

البته شورای انکشافی هرقریه ، به مثابه مرجع مطمنئ اتحاد، اتفاق ومشوره دهی بوده ووسیلۀ آبادی، ترقی وشگوفایی قریه رانیز فراهم میسازد.

به گونۀ مثال میتوان از ساحات مربوط والیت کندهارمثال آورد وبا یقین گفت که پدید آمدن اصل فوق درکندهار بخوبی احساس میشود . شورا های انکشافی اینجا به کمک مردم به بازسازی 

قریه آغاز منوده اند تا روستاییان با هم متحد شوند وبرای ترقی وشگوفایی قریه های شان یک تعداد پروژه های انکشافی را زیردست بگیرند .

طورمنونه میتوانیم قریه های خودزو، کاریزک،عبدالسالم ، میان کوه، ومیر بابا زیارت ولسوالی نیش والیت کندهاررا مثال دهیم.این قریه ها با هم متحد شدند ویک شورای انکشافی مشرتک را 

ایجاد منوده اند و شورای یادشده ، با درنظرداشت نیازهای اولیۀ مردم ، قریۀ مذکوررا ازآب آشامیدنی صحی  ورسک مستفید ساخته اند .

از طریق این شورا به تعداد سی حلقه چاه آب آشامیدنی حفر گردیده ومببه های دستی نیزباالی آن نصب شده است ، هم چنان یک رسک طوالنی احداث گردیده است که قریه های مربوطه را 

به ولسوالی شاه ولی کوت وصل مینامید. با احداث این رسک ، مشکالت عمدۀ ۳۲۴۱ خانواده مرفوع گردیده است که دراین زمینه ، رییس شورای خودزو چنین میگوید: 

» زمانیکه اینجا ازسوی برنامۀ همبستگی ملی شورای انکشافی ایجاد نگردیده بود ، قریۀ ما با مشکالت زیادی روبروبود. نخست اینکه در قریۀ ما آب صحی آشامیدنی وجود نداشت وزنان واطفال 

از مسافه خیلی دورآب میآوردند ، دیگراینکه قریۀ ما ازولسوالی به فاصلۀ دور موقعیت داشت ، رسک نداشتیم وزمانیکه کسی بیامر میشد ، وی را با قبول مشکالت زیاد به شفاخانه میرساندیم . 

مشکل دیگر ماعدم امنیت مناسب درمسیر رسک بود ، مگرخوشبختانه حاال قسمت اعظم مشکالت ما از طریق همین شورا رفع گردیده است . حاال ما در خانه های خود آب آشامیدنی صحی 

داریم ، رسک مناسب داریم  وبه سهولت درقریه های دیگر با استفاده ازموتررفت آمد میکنیم که تا حدودی مشکالت مردم ما وبویژه مشکل امنیتی ما نیز ازاین رهگذر برطرف گردیده است .

اتحاد واتفاق همین چهار قریۀ ولسوالی نیش والیت کندهارکه قبآل نام های شان را ذکرکردیم، با یکجا شدن آنان باهم  وتشکیل یک شورای مشرتک ، موجب شد تا متام مردم در فضای همزیستی 

، صلح وبرادری زندگی منایند . ضمنًا مردم این قریه ها فیصله کرده اند تا به معضلۀ بی امنی روستا های شان نقطۀ پایان بگذارند وبه یاری خداوند )ج( امنیت قریه های شانرا خود تامین منایند »

درواقع این سخن از اعامق دلهای مردم همین چهار قریه برخاسته است  که میگویند برنامۀ همبستگی ملی یک برنامۀ با برکت بوده ودرمیامنردم ودولت ، مناسبات مستحکم و فضای دوستی 

وبرادری را ایجاد مینامید .

برای همین ،مردم این شورای مشرتک را در قریه ، سیمبول وحدت ، اتفاق وبرادری میدانند وهیچ نوع کمک وهمکاری خود را از آن دریغ منی ورزند .

در برگ ها

وزارت امور خارجه امریکا با انتشار بیانیه یی اعالم کرد طالبانی که به 
پای میز مذاکره با افغانستان نیایند، سرکوب خواهند شد.

  وزارت خارجه امریکا با انتشار بیانیه یی اعالم کرد گروه طالبان باید با 
دولت افغانستان گفت وگو کند چرا که هیچ راه دیگری برای این گروه 

باقی نمانده است.
طالبان  گروه  اگر  که  است  آمده  امریکا  امور خارجه  وزارت  بیانیه  در 
سوی  از  نشود،  افغانستان  دولت  با  صلح  مستقیم  مذاکرات  به  حاضر 
)ناتو( سرکوب  افغانستان  افغانستانی و سایر کشورهای متحد  نظامیان 

می شوند.
دولت  با  صلح  گفت وگوهای  به  حاضر  طالبان  اگر  که  گفته  امریکا 
افغانستان نشود توسط نیروهای امنیتی کشور و خارجی از بین می روند.
نشست  چهارمین  در  چین  و  امریکا  پاکستان،  افغانستان،  کشورهای 
مذاکرات صلح افغانستان، زمان گفت وگوهای رو در روی کابل و طالبان 

را ماه مارچ اعالم کردند.
این در حالی است که دفتر طالبان در قطر روز گذشته با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که در این مورد هیج اطالعی ندارند و تا زمانی که نیروهای 
میز  پای  نشود،  عملی  خواسته هایشان  و  نروند  افغانستان  از  امریکایی 

مذاکره نمی آیند.

امریکا: 
طالبان در صورت رد مذاکره،

 نابود  می شوند

از بغـان، شـماری از موسـفيدان 
منطقـه آمدنـد و از من و شـورای امنيت 
ملـی خواهـش كردنـد كـه فرمـان جنـگ 
بـا  بـا مشـوره  امـا  ندهـم،  بغـان  در  را 
جنـراالن و مسـوولين واليـت بـه شـمول 
سـاعت  يـک  مـن  بغـان،  محتـرم  والـی 
بعـد از ديـدار بـا آنـان فرمـان حملـه را 
بـدون هيچ گونـه ترديـد، صـادر كـردم. 
بنابرايـن نبايـد ايـن سـخن واهـی تکرار 
حکومـت  رهبـری  در  گويـا  كـه  شـود 
اراده  يـی بـرای جنـگ و مقابلـه با دشـمن 
هـم  عکـس،  بـه  بلکـه  نـدارد؛  وجـود 
و  دفاعـی  ظرفيـت  هـم  سياسـی،  ارادة 
هـم حمايـت بين المللـی وجـود دارد و از 
تمامـی آن بـدون هيـچ تعللـی اسـتفاده 
و  می گيـرد  گرفتـه،  صـورت  موقـع  بـه 

گرفـت خواهـد 

94 بدترین سال برای 

خبرنگاران افغانستان



در حالـی کـه فضـای خوش بینانـه بـرای آغـاز 
گفت وگوهـای صلـح هـر روز بیشـتر می شـد، 
آمـادۀ  کـه  کردنـد  اعـالم  ناگهـان  طالبـان 
گفت وگوهـای رو در رو بـا کابـل نیسـتند. این 
گـروه در اعالمیه یـی گفتـه اسـت کـه طالبـان 
پیـش از بـرآورده شـدِن شـرط هایش، در پـای 
میـز مذاکـره حاضـر نخواهنـد شـد. ایـن گروه 
خواهـان خـروج کامـل نیروهـای خارجـی از 
افغانسـتان، حـدف نـام سـراِن آن از فهرسـت 
سـیاه سـازمان ملل و ایجاد تعدیـالت در قانون 

اساسـی شـده اسـت. 
ذبیـح اهلل مجاهـد کـه خـود را سـخنگوی ایـن 
گـروه می داند، گفته اسـت که هیچ دسـتوری از 
رهبـری آن مبنـی بر آغـاز گفت وگوهـای صلح 
صـادر نشـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 
پیـش از آن، سـرتاج عزیز مشـاور امنیت ملی و 
روابـط خارجی نخسـت وزیر پاکسـتان، از نفوذ 
ایـن کشـور بـر رهبـران طالبـان پـرده برداشـته 
بـود و تأکیـد کـرده بود که پاکسـتان هـر زمانی 
خواسـته باشـد، طالبـان را بـرای گفت وگوهای 

آمـاده می سـازد. صلح 
رد  افغانسـتان،  مقـام  یـک  حـال،  همیـن  در   
طالبـان،  جانـب  از  را  صلـح  گفت وگوهـای 
بـه مراسـم خواسـتگاری تشـبیه کـرده و گفتـه 
چنیـن اتفاق هایـی بـه اصل مسـأله هیـچ خللی 
وارد نمی کنـد. حـاال مشـخص نیسـت کـه این 
خوش بینـی از کجا نشـأت گرفته، ولـی آن گونه 
کـه از شـرایط برمی آیـد، گفت وگوهـای صلح، 
و  افغانسـتان  مقام هـای  کـه  آن چـه  خـالف 
پاکسـتان ادعـا داشـتند که در آغاز مـاه مارچ در 
اسـالم آباد پاکسـتان برگـزار خواهد شـد، منتفی 

بـه نظـر می رسـد. 
طالبـان بـا تشـدید بخشـیدِن جنگ هـای خـود، 
ظاهـراً بـه دنبـال چیزهـای دیگرند کـه احتماالً 
به دسـت نمی آورنـد. تشـدید  در میـز مذاکـره 
جنگ هـا نشـانۀ روشـن مواضع طالبـان در برابر 
ایـن  باشـد.  می توانـد  صلـح  گفت وگوهـای 
گـروه عمـاًل بـا شـدت بخشـیدن بر فشـارهای 
نظامـی، تـالش دارد کـه بـه دو هـدف اصلـی 
خـود دسـت پیـدا کنـد: نخسـت این کـه نشـان 
دهـد به عنـوان گروه مسـتقل زیر نفوذ و فشـار 
هیـچ کشـوری قـرار نـدارد و در مسـایل کالن 

این کـه  دوم  می کنـد.  تصمیم گیـری  به تنهایـی 
می خواهـد بـا تشـدید جنگ هـا، اعتبار سیاسـی 
خـود را بـه عنـوان یـک گـروه قابـل مالحظـه 
ارتقـا بخشـد و اگر گفت وگوهایـی هم صورت 
گیـرد، در موضـع ضعیـف قرار نداشـته باشـد. 
احتمـال مـی رود کـه در موضع گیری هـای اخیِر 
ایـن گروه نیـز آی اس آی پاکسـتان نقش کلیدی 
بـازی کـرده باشـد؛ زیـرا با توجـه بـه اعترافات 
طالبـان  کـه  نمـی رود  گمـان  عزیـز  سـرتاج 
به صـورت مسـتقالنه چنیـن موضعـی را اعـالم 
کـرده باشـند. ایـن گـروه همان گونه که مشـاور 
امنیـت ملـی و روابـط خارجـی پاکسـتان گفتـه 
اسـت، ریشـه در ایـن کشـور دارد و نمی توانـد 

خـود را از ایـن ریشـه ها جـدا سـازد. 
برطالبـان  کافـی  نفـوذ  از  نه تنهـا  پاکسـتان 
برخـوردار اسـت، بـل در تصمیم گیری های این 
گـروه نیـز نقـش محـوری داشـته اسـت. وقتی 
هـر پدیـده و مسـأله یی بـه بن بسـت می خورد، 
بایـد بـه سـراغ پیش فرض هـا و عواملـی رفـت 
کـه باعـث بن بسـت و یـا شکسـِت آن شـده 
اسـت. بـدون تردید اگـر موضع طالبـان موضع 
دقیق و رسـمی این گروه باشـد، باید مشـکالِت 
آن نشسـت های چهارجانبه شـکل گرفته باشـد 

و بایـد مسـایلی در نشسـت های چهارجانبـه از 
قلـم افتاده باشـند کـه این همـه خوش بینی  را در 

حـال حاضـر به یـاس مبـدل کرده  اسـت.
نشسـت های چهارجانبـه طرف هـای  در  اگـر   
مولفه هـای  و  عوامـل  همـۀ  بـه  شـرکت کننده 
نشـان  توجـه  صلـح  گفت وگوهـای  آغـاز 
می دادنـد، بایـد بـرای چنیـن تصمیـم طالبان از 
قبـل تمهیداتـی را در نظـر می گرفتنـد. این گونه 
نشسـت های  شـرکت کننده گان  کـه  نیسـت 
رد  موضـوع  از  تصـوری  هیـچ  چهارجانبـه، 
بایـد  احتمالـی گفت وگوهـا نداشـته اند. آن هـا 
ایـن مسـأله را بـه عنـوان چالـش اساسـی آغاز 
نشسـت های  شـروع  از  صلـح  گفت وگوهـای 
بسـیار  می دادنـد.  قـرار  نظـر  مـد  چهارجانبـه 
نابخـردی خواهـد بـود کـه نماینـده گان چهـار 
کشـور پـس از نشسـت های متعدد بـه این فکر 
نکـرده باشـند کـه طالبـان با یـک اعالمیـه تمام 

زحمـات آن هـا را می تواننـد بـر بـاد دهنـد. 
آن چـه کـه از موضـع اخیـر طالبـان برمی آیـد، 
در  شـرکت کننده  کشـور  چهـار  آن هـا 
به صـورت  را  چهارجانبـه  نشسـت های 
افتضاح آمیـزی بـه سـخره گرفته انـد. شکسـت 
گفت وگوهـای صلـح تنهـا شکسـت افغانسـتان 
نبایـد پنداشـته شـود، بـل ایـن شکسـت دامـِن 
جملـه  از  و  شـرکت کننده  کشـورهای  دیگـر 
چیـن و امریـکا را نیـز می گیـرد؛ مگـر این کـه 
را  عامدانـه خـود  بـه صـورِت  ایـن کشـورها 
بـه درون گـودال ابتـذال انداختـه باشـند و در 
اصـل بـه دنبال هدف هـای دیگری غیـر از آغاز 

باشـند.  بـوده  صلـح  گفت وگوهـای 
در  شـرکت کننده  کشـور  چهـار  آیـا 
گفت وگوهـای صلـح تـالش کرده اند کـه برای 
طالبـان بزرگ نمایـی کننـد؟ زیـرا موضـع اخیر 
چیـز  صلـح،  گفت وگوهـای  قبـال  در  طالبـان 
دیگـری غیـر از بزرگ نمایی این گروه را نشـان 

نمی دهـد. 
بـه هـر حـال آن چه کـه از موضـع اخیـر طالبان 
برمی آیـد، ایـن گـروه در حـال حاضـر دسـت 
بـاال را نسـبت بـه دیگـر رقبـای خـود دارد و 
بـرای  شکسـت  بزرگ تریـن  می توانـد  ایـن 
همــۀ کشـورهای شـرکت کننده در نشست های 

چهارجانبـه تلقـی شـود. 
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چه بر سِرگفت وگوهای 
صلح خواهد آمد؟

 

سـرانجام رییس جمهـور غنـی، فرمان اصالحـاِت انتخاباتی 
را صـادر کـرد و بـار دیگـر، آن را بـه مجلـس نماینـده گان 
فرسـتاد. رییس جمهـوری یـک  بـارِ دیگـر در حالـی فرماِن 
تقنینـی را بـه مجلـس نماینـده گان فرسـتاده اسـت کـه در 
ایـن  نماینـده گان  اکثریـت  مجلـس،  کاری  سـال گذشـتۀ 
فرمـان را رد کردنـد و کار اصالحـاِت نهادهـای انتخاباتـی 
و کمیتـۀ گزینـش را بـه تعویـق انداختنـد. از طـرف دیگر، 
رییس جمهـوری در حالـی فرمـان تقنینی بـرای اصالحات 
در نهادهـای انتخاباتـی را بـه مجلـس می فرســتد کـه بـر 
بنیـاد قانون اساسـی، مجلـس نمی تواند در سـال آخِر دورۀ 

کاری اش روی قانـوِن انتخابـات کار کنـد.
این بـار مجلـس فرمـان   اگرچـه بـه نظـر نمی رسـد کـه 
رییس جمهـوری در مـورد قانـون انتخابـات را رد کنــد؛ 
امـا نفـس برخـورد بـا بحـث اصالحات بـا ایـن تمکین و 
نرمشـی کـه دولت وحـدت ملی پیشـه کرده اسـت، کار را 
بـه مشـکل مواجـه می سـازد. بـه عنـوان مثـال، چگونه گی 
ترکیـب کمیتـۀ گزینـش، یکی از مسـایل و معضالتی سـت 
انتخاباتـی  نهادهـای  و  انتخابـات  بـرای  می توانـد  کـه 
مشـکل زا تمـام شـود. زیـرا اگـر ترکیـب کمیتـۀ گزینـش 
دولتی باشـد، انتظـار این کـه بتوانـد در گزینش هایش برای 
نهادهـای انتخاباتـی بـه گونـۀ درسـت عمـل کنـد، بسـیار 
بعیـد از ذهـن اسـت. زیـرا بالیـی کـه بـر سـِر انتخابـات 
93 ریاسـت جمهوری افغانسـتان آمـد، از همیـن فرمایشـی 

بـودِن کمیتـۀ گزینـش ناشـی شـده بود. 
را  انتخاباتـی  اصـالح  فرمـان  رییس جمهـوری  کـه  حـاال 
صـادر کرده اسـت، فقـط در صورتـی این فرمـان می تواند 
مفیـد باشـد کـه در آن اصالحـات طبـق نسـخۀ کمیسـیون 
اصـالح نهادهـای انتخاباتـی کشـور صـورت بگیـرد، نـه 
این کـه فقـط مـوارد دلخـواهِ خویـش را بـرای اصالحـات 
برگزیننـد و متباقـی را در تـاق نسـیان بگذارنـد. حـاال بـا 
ورودِ رییسـان شـورای ملی به کمیتۀ گزینـش و نیز حضور 
نماینـدۀ دادگاه عالـی در این نهاد، شـاید کارِ کمیتۀ گزینش 
آغـاز گـردد، امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه هـدف از ایجاد 
کمیتـۀ جدیـد گزینـش، تـالش بـرای بـه کنتـرل درآوردِن 
کمیسـیون های انتخاباتـی و مهندسـی انتخابات هـای آینـده 

ست.  ا
بـه هـر صـورت، حـاال کـه فرمـان تقنینـی صـادر شـده و 
می کنــد،  آغـاز  بـه زودی  را  کارش  نیـز  گزینـش  کمیتـۀ 
امیدواریـم بـر بنیـاد منافـع کل کشـور عمـل شـود و موانع 
و مشـکالت از سـر راه برداشـته شـوند. امـا در عین حال، 
وقتـی اصالحـات در نهادهـای انتخاباتی به وجـود می آید، 
انتظـار ایـن اسـت کـه ایـن اصالحـات بـه شـکل عمیـق 
کنـار کمیشـنران و رییسـانی کـه  باشـد و در  بنیادیـن  و 
انتخابـات را بدنـام کردنـد، بایـد افـراد دیگـر از سـمت ها 
و کرسـی های اجرایـِی نهادهـای انتخاباتـی در والیت هـا و 
مرکـز، برکنـار و افـراد پـاک و صادق بـه جای آنـان تعیین 

 . ند شو
هرچنـد کمیتـۀ گزینش تنها مسـوولیت معرفِی فهرسـتی از 
میـان افـراد متقاضـی، بـه رییس جمهـور را دارد؛ امـا انتظار 
ایـن اسـت کـه دامنـۀ اصالحـات آن گونه کـه مـردم انتظار 
دارنـد، بنیــادی و گسـترده باشـد، نـه این که فقط بـا آمدن 
افـراد جدیـد در رأس نهادهای انتخاباتـی، اصالحات پایان 
پذیـرد. یقینـًا شـمارِ افـرادی کـه بـه تقلـب خـو کرده انـد، 
در کمیسـیون های انتخاباتـی زیـاد اسـت و بایـد همـۀ آنان 
از سمت های شـان کنـاز زده شـوند. در غیـر آن، بـا رفتـن 
امرخیـل و نورسـتانی و سـعادت، هرگـز نمی شـود از شـِر 

شـاگردان و مریـداِن آن هـا در امـان ماند! 
در  را  بنیـادی  اصالحـاِت  مـردم  کـه  زمانـی  تـا  مسـلمًا 
نهادهـای انتخاباتـی شـاهد نباشـند، بـه هیـچ عنـوان پـای 
صندوق هـای رای نمی رونـد. رییـس جمهـوری، ریاسـت 
نماینـده گان و کمیتـۀ گزینـش وظیفـه  اجرایـی، مجلـس 
دارنـد کـه اعتماد از دسـت رفتۀ مردم نسـبت بـه انتخابات 

را اعـاده کننـد.   

از صـدوِر فرمان
 تا اصالحاِت بنیادین
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طالبـان  اخيـر  موضـع  از  كـه  آن چـه 
كشـور  چهـار  آن هـا  برمی آيـد، 
شـركت كننده در نشسـت های چهارجانبه 
سـخره  بـه  افتضاح آميـزی  به صـورت  را 
گرفته انـد. شکسـت گفت وگوهـای صلـح 
تنها شکسـت افغانسـتان نبايد پنداشته 
ديگـر  دامـِن  شکسـت  ايـن  بـل  شـود، 
كشـورهای شـركت كننده و از جملـه چين 
نيـز می گيـرد؛ مگـر اين كـه  امريـکا را  و 
ايـن كشـورها بـه صـورِت عامدانـه خـود 
انداختـه  ابتـذال  گـودال  درون  بـه  را 
باشـند و در اصـل بـه دنبـال هدف هـای 
ديگـری غيـر از آغـاز گفت وگوهـای صلـح 

باشـند بـوده 



ابوبکر مجاهد
جوانان  در پروسه های بزرگ تصمیم گیری سهیم نیستند 

و دولت این قشر را به حاشیه رانده است. 
دیروز  که  نشستی  در  جمهور  رییس  ویژۀ  نمایندۀ 
)یک شنبه 16 حوت( تحت عنوان جوانان و مشارکت 
سیاسی، از طرف نهاد دیده بان انتخابات افغانستان در 
کابل برگزار شده بود، همچنان گفت که جوانان باید در 

تصمیم گیری های سیاسی سهیم ساخته شوند.
در این نشست فعاالن مدنی  گفتند که حالت جوانان در 
کشور قابل تحمل نیست و باید دولت توجه جدی به 

جوانان داشته باشد.
در  جمهور  رییس  خاص  نماینده  مسعود  ضیا  احمد 
امور اصالحات و حکومت داری خوب در این نشست 
گفت: جوانان نیروی پر تحرک و با انرژی جامعه استند 
و باید به خاطر رسیدن به هدف خود نهادهای سیاسی 

را تشکیل دهند.
به گفته آقای مسعود، به خاطر رسیدن به مشارکت ملی 
آن  طریق  از  تا  است  سیاسی  نهادهای  به  نیاز  سیاسی 
سهیم  فعاالنه  سیاسی  پروسه های  در  بتوانند  جوانان 

شوند.
افغانستان کشوری است که از اقوام مختلف  او گفت: 
تشکیل شده است، احزاب و گروه ها به شکل سنتی در 
این کشور فعالیت دارند، این مسوولیت دولت است که 
یک مشارکت سیاسی ملی را در بین احزاب  وگروه های 

مختلف به میان بیاورد.
نشانی های  از  امروز  جوانان  بیشتر  شمار  او،  گفته  به 
مختلف در کابینه دولت وحدت ملی فعالیت دارند اما، 
مشارکت  باید  مشترک  هدف  یک  به  رسیدن  به خاطر 
سیاسی ملی به وجود بیاید تا تمام مردم خود را درآن 

بیابند.
نماینده خاص رییس جمهور تأکید کرد که طالبان یگانه 

گروه چالش برانگیز  برای مردم افغانستان هستند و هیچ 
وجه مشترک با مردم این کشور ندارند؛ اما می خواهند 
افغانستان  دولت  فاذ  داخل  سیاسی  پروسه  طریق  از 
شوند، این مسوولیت دولت و شورای عالی صلح است 
که وجه مشترک را در بین این گروه و مردم افغانستان 

پیدا کنند و گفت و گوی های صلح را آغاز نمایند. 
از  تن  یک  شینواری  حبیب الرحمان  حال،  این  در 
گفت:  افغانستان  انتخابات  بان  دیده  نهاد  مسووالن 
به  افغانستان  انتخابات  بان  دیده  نهاد  که  را  تحقیقی 
معنیت  و  افغانستان  خبرنگاران  ملی  اتحادیه   همکاری 
جوانان، در شش زون و چهارده ولسوالی انجام داده اند 

امنیت و  نبود  از  بیشتر جوانان  نشان می دهد که شمار 
بیکاری شکایت دارند.

آقای شینواری افزود: نشست هایی که در والیات بلخ، 
جوانان  با  کابل  و  هرات  جالل آباد،  ننگرهار،  بغالن، 
گرفتیم،  بررسی  به  را  جوانان  وضعیت  و  داشتیم 
برنامه های  در  بودن  محروم  از  جوانان  بیشتر  شماری 

تصمیم گیری  ابراز نگرانی داشتند.
او گفت: جوانان هم چنان از پاین بودن سامانۀ آموزش 
و پرورش در کشور ابراز نا رضایتی می  کنند و شماری 
بیشتر جوانان در مناطق دور دست از برنامۀ ملی برای 
جوانان که از طرف وزارت اطالعات و فرهنگ پخش 

شده خبر ندارند.
ایجاد  به  جوانان  برخی  که  کرد  اضافه  شینواری  آقای 
دولت  مسوالن  طرف  از  که  جوانان  وزارت  مستقل 
وحدت ملی وعده داده شده بود خوش بین بودند، اما 
شماری دیگری این جوانان می گویند که در هر وزارت 

یک ریاست مستقل برای جوانان باید ایجاد شود.
در این حال، کمال سادات معین امور جوانان در وزارت 
اطالعات و فرهنگ گفت : سهم جوانان در پروسه های 
دیموکراتیک ملی چشم گیر بوده و الزم است که شماری 
بیشتر جوانان در پروسه های بزرگ تصمیم گیری سهیم 

باشند.
برنامه  یک  که  دارد  نظر  در  جوانان  معینیت  گفت:  او 
پارلمانی که شماری از وکال و سیاسیون در آن مهمان 
می باشند ایجاد کند و از جوانان می خواهیم که در این 

برنامه سهم بگیرند تا شعور سیاسی شان باال برود.
خبرنگاران  ملی  اتحادیه  رییس  دشتی  فهیم  هم چنان، 
اسف  حالت  جوانان  حاضر  حال  در  گفت:  افغانستان 
باری زنده گی را در کشور تجربه می کنند که قابل تحمل 

نیست.
او گفت: مشارکت جوانان در پروسه های ملی بسیار پر 
رنگ بوده و باید و تمام جوانان فکر فرار از کشور را 
از سر بیرون کنند و باید متوجه باشند که افغانستان به 

جوانان و نسل پر انرژی نیازمند است.
نهادهای  کردن  مقایسه  که  داشت  اذعان  دشتی  آقای 
آموزشی افغانستان با کشورهای همسایه مانند، ایران و 
پاکستان که چندین سال باالی سامانۀ آموزش و پرورش 

شان پول های گزاف مصرف کرده اند، عادالنه نیست.
اشتراک  از  دیگر  تن  یک  نوابی  زهره  داکتر  همچنان، 
از  جوانان  فرار  انگیزه  گفت:  نشست  این  کننده گان 
کشور  باید ریشه یابی شود و برای جوانان در پروسه 

بزرگ ملی و تصمیم گیری سهم داده شود.
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94 بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان

بـه  خبرنـگاران  از  چندتـن    94 سـال  در 
قتـل رسـیدند، میـزان مهاجرت هـا در میـان 
خبرنـگاران افزایـش یافـت و خشـونت ها  در 
برابـر آنـان نسـبت به سـال های گذشـته چند 

برابـر افزایـش یافـت.
نهادهـای حمایـت از خبرنـگاران می گوینـد: 
سـال 94 بدتریـن سـال برای خبرنـگاران بود 
و در ایـن سـال بیشـترین خبرنـگاران تهدید، 

کشـته و یـا مجبور بـه مهاجـرت گردیدند.
بـان  دیـده  مسـوول  توحیـدی   صدیـق اهلل 
رسـانه های آزاد یـا نـی می گویـد: امسـال 9 
خبرنـگار جـان خـود را از دسـت دادنـد و 
تعـدادی از خبرنگاران به مرگ تهدید شـدند 
و نحـوۀ همـکاری حکومـت بـا رسـانه ها در 
بـدی  وضعیـت  اطالعات دهـی  خصـوص 

داشت.
او تاکیـد کـرد: در برخی والیـات خبرنگاران 
به طور مسـتقیم مـورد تهدید قـرار گرفتند و 
به همیـن دلیل مجبور به ترک کار خبرنگاری 
شـدند و مسـاله مهـم دیگرمشـکالت مالـی 
رسـانه ها و بـه خصـوص رسـانه های چاپـی 

به حـد اعظم رسـید.
تصریـح  آزاد  رسـانه های  دیده بـان  مسـوول 
از  چاپـی  رسـانه های  درآمـد  میـزان  کـرد: 
طریـق دریافـت پیام هـای بازرگانـی کاهـش 
یافـت و سـبب بیـکار شـدن شـماری زیادی 

از خبرنـگاران گردیـد.
توحیـدی، همـکاری حکومـت بـا رسـانه ها 
را در 94 را بسـیار ناچیـز خوانـده گفـت: بـا 
آنکـه برخـی قوانیـن بـرای حـل مشـکالت 

حـق  امـا  رسـید،  تصویـب  بـه  خبرنـگاران 
ماننـد  همچنـان  معلومـات  بـه  دسترسـی 
جـدی  چالش هـای  بـا  گذشـته  سـال های 

مواجـه بـود.
او می گویـد: شـعار سـال 95 ما تامیـن امنیت 
مهاجـرت  از  گیـری  جلـو  و  خبرنـگاران 
خبرنـگاران خواهـد بـود و تـالش خواهیـم 
کـرد تـا از مهاجـرت خبرنگاران جلـو گیری 

. کنیم
فهیـم دشـتی رییـس فدراسـیون خبرنـگاران 
افغانسـتان می گویـد: در سـال 94، 9 کارمنـد 
رسـانه ها جـان خـود را از دسـت دادنـد و 
بیـش از 100 مورد خشـونت علیه خبرنگاران 
خشـونت های  شـامل  کـه  کردنـد  ثبـت  را 

فزیکـی و بازداشـت های موقـت اسـت.
بـه گفتـه دشـتی: خشـونت های افزایـش را 
نشـان می دهـد کـه 1 درصـد قابـل مالحظـه 
آن توسـط گروه های تروریسـتی انجام شـده، 
ولـی اکثریـت آن توسـط افـراد و نهادهـای 

دولتـی صـورت گرفته اسـت.
کاری  چالش هـا،  وجـود  بـا  می گویـد:  او 

خوبـی هـم صـورت گرفـت، طـور مثـال به 
تازه گـی یـک کمیسـیون ایجـاد شـده بـرای 
بررسـی قتل خبرنگاران در 15 سـال گذشته، 
توافـق روی صندوق کمک بـرای خبرنگاران 
کارهـای  هـم  قانون گـذاری  درعرصـه  و 

صـورت گرفتـه اسـت.
بـه  قانـون دست رسـی  کـرد:  تاکیـد  دشـتی 
اطالعـات کـه حـدود چهارسـال بـه تعویـق 

افتـاده بـود، نافذ شـد و برخـی از مقرره های 
دیگـر نیـز روی کار انـد.

ولـی  کـرد:  تصریـح  فدراسـیون  رییـس 
علیـه  خشـونت  کاهـش  بـرای  حکومـت 
خبرنـگاران موفق نبود و دربسـیاری از موارد 

اسـت. نبـوده  همکارهـم  حتـا 
دشـتی، دسترسـی خبرنـگاران بـه اطالعـات 
را در سـال 94 بسـیار ناچیـز دانسـته گفـت: 
اطالعـات  دادن  بـرای  حکومـت  آنکـه  بـا 
بـه خبرنـگاران همـکاری نکـرده اسـت، در 
بسـیاری از مـوارد حکومـت مکتوب هـای به 
ارگان هـای ملکـی و نظامـی فرسـتادند تـا با 

خبرنـگاران گفتگـو نکننـد.
بـا ایـن حـال نجیـب شـریفی رییـس کمیتـه 
امنیـت  می گویـد:  خبرنـگاران  مصونیـت 
خبرنگاران در سـال 94 نسـبت به سـال های 
93 و 92 بهتـر بـود، اما حمله بـه موتر حامل 
کارکنـان کابورا پرودکشـن صورت مسـاله را 

تغییـر داد.
بـه بـاور شـریفی: بـا توجـه حملـه انتحاری 
کابـورا پرودکشـن  برموتـر حامـل کارکنـان 
در والیـات،  دیگـر  قتـل چنـد خبرنـگار  و 
سـال 94 را یـک سـال پـر از چالـش بـرای 

. دانسـت  خبرنـگاران 
او تاکیـد کـرد: قتـل خبرنـگاران در سـال 94 
نگرانی هـای زیـادی بـه بـار آورده و مـا را 
برایـن واداشـته تا این مسـایل را بـا حکومت 
بـه طورجدی مطـرح کنیم تا بتوانیم در سـال 
95 از چنیـن واقعات جلوگیری کرده باشـیم.

درگیری میان نظامیان 
افغانستان و پاکستان

والیــت  از  گزارش هــا 
ننگرهــار در شــرق افغانســتان 
ــای  ــه نیروه ــی اســت ک حاک
و  افغانســتان  ســرحدی 
درگیــر  هــم  بــا  پاکســتان 

. ند ه ا شــد
کــه  امنیتــی  مقــام  یــک 
خبــر  در  نامــش  خواســته 
گرفتــه نشــود، بــه خبرگزاری 
»از ســاعت  گفــت:  رصــد 
2:15 دقیقــه بعــد از ظهــر 
نظامیــان  یکشــنبه،  دیــروز 
پاکســتان از منطقــه بابــا دوب 
مهمنــد ایجنســی -انطــرف 
ــتفاده  ــا اس ــد- ب ــط دیورن خ
ــک  ــی، زیکوی ــوپ دیس از ت
پوســته های  دهشــکه  و 
پولیــس ســرحدی »شمشــاد و 
ســنگر« را در منطقــه انارگــی 
هــدف  گوشــته  ولســوالی 

قــرار داده انــد«.
پولیــس  کــه  گفــت  او 
ســرحدی، پــس از این کــه 
آنســوی  از  پوسته  هایشــان 
دیورنــد هــدف قــرار گرفــت، 
بــا نظامیــان پاکســتانی بــه 

پرداختنــد. درگیــری 
ــد  ــی می گوی ــام امنیت ــن مق ای
کــه درحــال حاضــر درگیــری 
و  افغــان  نظامیــان  میــان 

پاکســتانی جریــان دارد.
تــا کنــون از تلفــات ایــن 
ارایــه  گزارشــی  درگیــری 
نشــده و مقام هــای محلــی 
ــورد  ــن م ــز در ای ــار نی ننگره

نکرده انــد. نظــری  ابــراز 
دو ســال پیــش هــم نظامیــان 
در  پاکســتان  و  افغــان 
ــار  ــته ننگره ــوالی گوش ولس
ــدند  ــر ش ــر درگی ــا یکدیگ ب
ــک  ــداد، ی ــن روی ــه در ای ک
افغــان  ســرحدی  پولیــس 
کشــته و ســه نفــر دیگــر 

شــدند. زخمــی 
پیــش  ســال  دو  درگیــری 
پاکســتان  آن کــه  از  پــس 
ــات  ــاد تاسیس ــه ایج ــد ب قص
ــی در ولســوالی گوشــته  نظام
را کــرد آغــاز شــد کــه باعــث 
ــل و  ــط کاب ــدن رواب ــره ش تی
اســالم آباد و خشــم مــردم 

ــد. ــز ش ــتان نی افغانس

ناجيه نوری 

نماینده خاص رییس جمهور:

جوانان به حاشیه رانده شده اند
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بخش دوم و پایانی
بخش دوم

نويسنده: هاروی بی. فاين بام 
مترجم: نوذر نظری 

تجاری شدن  از  بیش  چیزی  جهانی شدن 
است. »توماس فریدمن« در مقالۀ »واژه های 

فرهنگی و درخت زیتون« می گوید: 
بین المللی  فراگیر  سیستم  یک  جهانی شدن 
است که سیاست داخلی و روابط خارجی 
این  می دهد.  تشکیل  را  واقعی  کشور  هر 
بازارها،  بی قیدوشرط  تعامل  شامل  سیستم 
سطحی  در  فناوری ها  و  ملت ها  دولت 
است که هرگز قباًل شاهد آن نبوده ایم و به 
شیوه یی است که افراد، شرکت ها و دولت 
که  می سازد  قادر  را  دنیا  کل  در  ملت ها 
نسبت به گذشته بیش تر، سریع تر، عمیق تر 
به  و  شوند  متصل  همدیگر  به  آسان تر  و 
شیوه یی به این هدف نایل آیند که منجر به 
عقب زنی قوی کسانی شود که به صورت 
شده اند.  داشته  نگه  عقب  وحشیانه یی 
شما  موشک  اندازه  چه  عصر  از  باید  ما 
چه قدر  شما  مودمِ  عصر  به  است،  بزرگ 
عصر  از  باید  ما  کنیم؛  عبور  است  سریع 
طیفی از ایدیولوژی های اقتصادی به عصر 
انتخاب بین درخت بازار آزاد و ورود آن 
به کوریای شمالی، یکی را انتخاب کنیم.« 

جهانی،  نوین  نظم  این  منافع  بر  عده یی 
بهره وری،  افزایش  از  است  عبارت  که 
توسعه و درآمد در کشورهای توسعه یافتۀ 
بازارها و جذب  به گسترش  اقدام  جدید، 
سرمایه گذاری داخلی کرده اند. جهانی شدن 
در سطحی گسترده و در بعضی فصول و 
مشتاقانه  ملی  دولت های  توسط  حوزه ها 
مورد پذیرش قرار گرفته است. استندردهای 
زنده گی در این فرایند در سطحی گسترده، 

توسعه می یابند. 
بر  جهانی شدن  تأثیر  به  وارده  انتقادات 
کارگران و محیط زیست و اعتراضاتی که 
در  جهانی  تجارت  انجمن  نشست های  به 
معیاری  می گیرند،  صورت  ژنیو  و  سیاتل 
معتقدند  عده یی  نگرانی هاست.  این  برای 
اقتصادهای  در  مونتاژ  صنعت  ظهور  که 
کار  پیشرفت  ازای  در  پیشرفت  حال  در 
گرفته  صورت  توسعه یافته،  کشورهای  در 
حذف  که  است  معتقد  تیوری  این  است. 
در  غیرحرفه یی  و  نیمه حرفه یی  شغل های 

حذف  به  منجر  توسعه یافته  کشورهای 
قشر کم تر تحصیل کرده و آموزش دیده در 
برای  آنان  آموزش  بدون  مشروط  شرایط 
ایجاد رقابت در شغل های جدید در صنایع 

با فناوری باال می گردد. 
بی کاری  جاری  نرخ های  دیگر،  سمتی  در 
در  متحده  ایاالت  مانند  کشوری  در  پایین 
مقابل این ادعا که اکثر کارگران از وضعیت 
و  می گیرد  قرار  نیستند،  برخوردار  بهتری 
در  کشورهای  در  فقرا  از  تعدادی  این که 
حال توسعه در وضعیت مطلوبی زنده گی 
می کنند را هم نباید از نظر دور داشت. به 
عالوه، شروع بحران اقتصادی ممکن است 
برابر  در  مداوم  نگرانی  تقویت  به  منجر 
ممکن  آزاد  تجارت  که  شود  مسأله  این 
درآمد  توزیع  شدن  بدتر  موجب  است 
در  هم  و  توسعه یافته  اقتصادهای  در  هم 

اقتصادهای در حال توسعه گردد. 
به  را  جهانی شدن  دیگر،  انتقادات 
و  کارگری  حمایت های  کاهش  عنوان 
زیست محیطی تلقی می کنند. شرکت ها در 
این حمایت ها خود  با  پیشرفته  کشورهای 
کشورهای  در  رقبای شان  با  رابطه  در  را 
رقابتی  مزیت  در  کم هزینه تر،  مقررات  با 
دانشگاهی  اصحاب  از  تعدادی  می بینند. 
که فاقد وجهۀ سیاسی واضحی برای تلنگر 
تمایل  که  معتقدند  اند،  این حوزه  به  زدن 
بازیگران  به  جهانی  حمایت  ایجاد  برای 
کنترل  از  تنها  نه  گریز  فرصت  اقتصادی 
از قوانین و نظم  بلکه  و نظارت دولت ها، 
پراکاش  که  هم چنان  است.  داده  را  بازار 
اقتصاد  یک  »در  می دارند:  بیان  هارت  و 
تجارت  و  سرمایه  جریان های  بین المللی، 
سازمان های  یا  دولت ها  توسط  فراملی 
یافته اند،  اشاعه  دولت  توسط  که  فراملی 
در  تولید  برعکس،  می شوند.  سازمان دهی 
یک اقتصاد جهانی در شبکه های فرامرزی 
یا زنجیره های ارزشی صورت می گیرد که 
عمدتًا خارج از کنترل دولت اند. از آن جا 
در  فرامرزی  تجارت  از  مهمی  بخش  که 
شبکه های  می دهند،  رخ  شرکت ها  درون 
طریق  از  منابع  تخصیص  کار،  فرامرزی 

بازارها را به عهده گرفته اند.« 
که:  می دارد  بیان  فریدمن  دیگر،  طرفی  از 

در  جهانی شدن  از  وسیع  طیفی  در  »باید 
یک چهارم  که  نمود  تشکر  افزایش  حال 
از  آن  واسطۀ  به  اکنون  انسانی  از جمعیت 
به  شده اند  بهره مند  رشد،  باالی  نرخ های 
در  آنان  زنده گی  استندردهای  که  طوری 
طول یک نسل، چهار برابر ارتقا یافته است. 
این امر در تاریخ اقتصاد، غیرقابل پیش بینی 
است و به جز در ایاالت متحده، این رشد 
به  بی کاری  نرخ  کاهش  به  منجر  جهانی 
پایین ترین سطح در قارۀ امریکا در نزدیک 

به دو دهۀ اخیر شده است. 

فرهنگ و اقتصاد جدید 
فراتر  چیزی  امروز  پیشرو،  جدید  اقتصاد 
بازار سهام جدید  کردۀ  فروکش  از حباب 
یک  بیان کنندۀ  مذکور  اصطالح  است. 
تولید  از  اقتصادی  فعالیت  بنیادی در  تغییر 
مهارت های  نیازمند  که  تکراری  توده یی 
متوسط است تا محیط کار مدرن که در آن 
قضاوت های عقالیی و نوآورانه در اولویت 
قرار دارند را در بر می گیرد. اقتصاد جدید 
از  دانش  و  است  دانش محور  اقتصاد  یک 
فرهنگ  وسیلۀ  به  که  سازمان هایی  طریق 
این  پایۀ  به دست می آید.  شکل می گیرند، 
به خصوص  آموزشی  سیستم  سازمان ها، 
متحده،  ایاالت  در  است.  دانشگاه ها 
سرمایه گذاری عمومی در هیچ جایی بیشتر 
عالی  پژوهِش  و  آموزش  ارتقای  حوزۀ  از 

موثر نبوده است. 
مرتبط ساختن دانشگاه ها به هم دیگر در دنیا 
پایۀ دانش و کیفیت آموزشی آن ها را ارتقا 
می دهد. این امر از طریق آن چه که موسوم 
است،  عمومی خصوصی  مشارکت های  به 
بین المللی  مبادلۀ  ترغیب  می شود.  تکمیل 
تحت  دانشگاه ها  دانشجویان  و  محققین 
یابد  ادامه  بایستی  فولبرایت  برنامۀ  تأثیر 
مالیات  قانون  تسهیل سازی  باید  نیز  و 
مبادالت  حوزۀ  در  سرمایه گذاری  برای 
دانشگاهی صورت گیرد. پروفیسور شالینی 
کنار  در  امریکایی  دانشگاه  از  وینتورلی 
اقتصاد  و  جامعه  متفکر  تحلیل گران  دیگر 
معاصر و از جمله کارشناسان بانک جهانی 
می گوید که سرمایۀ فرهنگی ملت ها، کلید 

اقتصاد جدید است. 

برنامه ریزی

جهانی شدن یعنی نقشۀ موفقیت
 و دیپلماسی فرهنگی

اکثـراً بـرای این کـه چه گونـه کار کنیـم و انسـان، مدیـر، مهنـدس، معلـم یـا 
پزشـک موفقـی باشـیم، پـرورش یافته ایـم؛ درحالـی که کسـی به ما یـاد نداده 
اسـت چه گونه همسـر، پـدر یا فرزنـد موفقی بـرای والدین یا حتا همسـایه یا 
شـهروند خوبـی باشـیم. این کار مسـتلزم این اسـت کـه مهارت هـای زنده گی 

اجتماعـی خانواده گـی را یـاد بگیریم. 
بـرای دسـت یابی بـه مهارت هـای زنده گـی، فـرد بایـد چه گونه گـی برقـراری 
ارتبـاط و فکـر کـردن را بیامـوزد. حتـا بایـد یـاد بگیریـد در طـول زنده گی با 
چـه کسـانی در تمـاس باشـد تـا فکـر او در جهت درسـت و به سـمت تعالی 
حرکـت کنـد. شـاید این پرسـش پیـش بیاید کـه برنامه ریـزی چـه ارتباطی با 

ایـن مسـأله دارد. بایـد گفـت ذهـن انسـان در محیط شـکل می گیرد. 
هم صنفـی، هم سـفر، دوسـت و همـۀ کسـانی کـه بـا مـا بـه نوعـی همگونـی 
ایجـاد می کننـد، در برنامه ریـزی و دسـت یابِی مـا بـه اهداف مـان تاثیرگذار اند 
و گاهـی نقـش کاتالیـزور را ایفـا می کننـد؛ درحقیقـت آن هـا با این نقش شـان 
حرکـِت مـا را در رسـیدن بـه اهـداف متعالـی تسـریع می بخشـند. پـس نباید 
فرامـوش کـرد کـه همـۀ عوامـل چـه در حاشـیه و چـه در دایـرۀ زنده گی، در 
رسـیدن بـه اهـداف و داشـتن یـک برنامه ریـزی صحیـح موثـر انـد، حتـا آن 
پرنـدۀ خـوش آوازی کـه روی درخـت نشسـته اسـت. از این رو باید چشـم ها 
را خـوب بـاز کـرد و دیـد چـرا گاهـی حوصلـۀ برنامه ریـزی نداریم یـا دچار 
اشـتباه می شـویم. اکثـر افـرادی کـه حوصله یـی بـرای برنامه ریـزی ندارنـد، 
عوامـل موثـر در آن )کـه اغلـب در حاشـیه هسـتند( را بی تاثیـر می داننـد، در 

حالـی کـه چنین نیسـت. 
فـردی کـه بـدون برنامـه پیـش مـی رود، خـود را قربانی هـر حادثـه و اتفاقی 
می کنـد و اجـازه می دهـد هـر کسـی بـرای او برنامه ریـزی کنـد. وقتـی فردی 
برنامه ریـزی بـرای زنده گـِی خود نداشـته باشـد، به جایی نخواهد رسـید و در 
مسـیر زنده گـی، هـر کس او را به مسـیری هدایـت خواهد کرد کـه در نهایت 

باعـث گمراهِی او خواهد شـد. 
در حال حاضر، بسـیاری از افراد تحصیل کرده و سـرمایه دار سـردرگم هسـتند 
و زمانـی کـه جویـای حال شـان هسـتی، بـا ایـن کلمـات مواجـه می شـوی 
»نمی دانـم« یـا »اوضاعـم خـراب اسـت«. وقتـی بـه زنده گـی و افـکار آن هـا 
نزدیـک می شـوی، می بینـی اصـول مدیریـِت آن هـا مغایـر بـا »بسـیج منابـع« 
اسـت. بسـیج منابـع یعنـی گـردآوری، نزدیـک کـردن و به کارگیـری منابـع 
انسـانی )شـامل اعضـای خانـواده، دوسـت، هم صنفی، اسـتاد و همسـایه ...(، 
سـرمایۀ مالـی، ابزارهـا و امکانـات فرصت هـا و توانمندی هـا، کـه همه گـی 
باعـث می شـوند بتوانیـم وزنۀ تصمیم مـان را در تـرازوی برنامه ریزی سـنگین 

 . کنیم
برخـی افـراد شـبیه پَـر هسـتند کـه بـا هـر وزش بـه هـر سـمتی سـوق پیـدا 
می کننـد، درحالـی کـه در مقابـْل افـرادی هـم هسـتند کـه هم چـون سـنگ 
مقاوم انـد. این هـا افـرادی هسـتند کـه یـاد گرفته انـد بـا به کارگیـری بسـیج 
منابـع، اسـتفاده از اهرم هـای دیگـران، اهـرم فکر اعضـای خانواده و دوسـتان 

و... چه گونـه وزِن خـود را در برنامه ریـزی زیـاد کننـد.

منـبع: مجلۀ زنده گی ایده آل 
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عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل
بخش هجـــدهم و پايانی

بودن،  الطبع  مدنی  نطق،  از:  اعم  انسان  های  تمامی فصل 
ابداع گری و متافیزیکیِت وی مسبوق بر یک امِر پیشینی 
انسان  می-شود.  تعبیر  اختیار  به  آن  از  که  دیگری ست   ِ
موجودی مختار است و همۀ اوصاِف دیگِر او نیز در زیر 
از فصل  کند. هیچ یک  پیدا می  معنا  اختیار  پُررنگ  سایۀ 
های ممیّز انسان در نبودِ اختیار، امتیاز شمرده نمی شود و 
انسان از این رهگذر، با وصِف مختار بودن همراه است. 
در میان فصول تعریف انسان، فطرت دینی به تعبیر ما و 
امری تکوینی  توان  تعبیر شوپنهاور را می  به  متافیزیکیت 
دانست که خارج از دسترس اختیارِ ما قرار دارد و موهوبی 
دانسته می شود. به همین سان، ناطقیّت و مبدعیّت نیز - در 
مقام استعداد - امر تکوینی و غیرارادی ست، اما در مقام 
بر  داللت  و  دارد  تام  دخالتی  آن  در  انسان  ارادۀ  تحقق، 

اختیاری بودِن آن ها دارد.
این که اختیار چیست و رابطۀ آن با آزادی چگونه است؟ 
آیا انسان دارای اختیار تام است یا ناقص؟ ما دارای اختیار 
جزیی هستیم و یا کلی؟ مسالۀ اختیار با علم پیشین الهی، 
و قضا و قدر را چگونه می توان جمع کرد؟ پرسش هایی 

ست که فعاًل از دایرۀ این بحث خارج است. 
پیما،  قاره  های  راکت  علوم،  آور  سرسام  های  پیشرفت 
فضایی،  های  سفینه  انترنت،  اتم،  الوالده،  قبل  معلومات 
هواپیما، بمب، مبایل، رباط های انسان گونه، ویروس های 
سایبری و... باعث شده است تا فصل های دیگری نیز بر 
تعریِف انسان افزوده شود و جامعیت تعریِف انسان را تا 
حدودی باال ببرد. دگرگونی های فناوری و جامعه شناختی 
های  فصل  بر  نیز  را  بودن  ابزارساز  تا  است  شده  باعث 
ابزارساز در نظر  تعریِف انسان بیفزاییم و او را موجودی 
آوریم. ممکن است گفته شود که ابزارساز بودن، امری جدا 
از ناطقیت نیست و افزودن آن بر فصل های تعریِف انسان 
نیز هست و  ابزارساز  انسان ناطق،  حاصل است. زیرا  بی 
ایزاد آن در تعریف مفید نخواهد بود. در این باب فراموش 
نکنیم که ناطق بودن ماهیتًا امر درونی ست و نتایج عینی 
انسان  به عبارت دیگر،  شود.  آن را در خارج شامل نمی 
فقط عقل ورزی نمی کند، بلکه تجسم عینی ذهِن او در 
آید.  می  حساب  به  او  امتیازات  از  یکی  نیز  خارج  عالم 
انسان همواره کوشیده است تصّورات ذهنی اش را عینیِت 
را می  امروز  تمامی دستاوردهای علمی  بدهد و  خارجی 

توان برآینِد چنین کوششی در نظر گرفت. 

انسان وقتی پی می برد که به هدف تعیین شده اش نمی 
تواند بدون وسیله برسد، دست به ساختن ابزار می زند و 
با ابزارها به اهداِف خودش نزدیک تر و یا نایل می شود. 
شاید معنای »اال بسلطان« ]الرحمن:33[ نیز بیان ویژه گی 
در  یی  گی  ویژه  چنین  که  باشد  انسان  گی  ابزارسازنده 
حیوانات وجود ندارد و نتیجتًا به آن چه که جز با وسیله 
نمی توان رسید، نمی توانند برسند. با این وصف، انسان 
توان فصل  را می  گی  این ویژه  ابزارساز است و  موجودِ 
را  انسان  بودِن  ابزارساز  وصف  گرفت.  نظر  در  او  پنجِم 
نباید بریده از اوصاِف دیگِر انسان در نظر آورد. ابزارسازی 
با ناطقیت و خاّلقیِت انسان در ارتباط است، اما نمی-توان 
این اوصاف را یکی انگاشت و مرز میان آن ها را از میان 

برداشت. 
و  ایده  نتیجۀ  توان  می  را  انسان  ساخِت  دست  ابزارهای 
به  خواهد  می  که  دارد  هایی  ایده  انسان  دانست.  او  فکِر 
ست  انگیزه یی  »خواستن«  همین  و  دهد  عینی  تجسم  آن 
دنیای  دهد.  می  حرکت  هدفی  چنین  سوی  به  را  او  که 
مشابهت  رغم  علی  که  هاست  ایده  دنیای  انسان،  ذهنی 
هایی که ممکن است با عالم خارج داشته باشد، از بسیاری 
جهات با آن متفاوت است. دنیای تصنّعی، ماشین واره و 
این  ندارد.  تعجب  جای  نگرید،  می  که  را  پُرسروصدایی 
است.  بشر  ذهنی  های  ایده  از  یی  پاره  عینی  تجسم  دنیا، 
ذهن بشر متوقف شدنی نیست، بلکه همواره در جریان و 
تولد است. ذهن با تولِد پیوسته و متداومِ ایده ها زنده است 
پیماید. توقف  نشدنی خودش را می  اشباع  تا مرزهای  و 
برای ذهِن اندیشه گر به معنای توقِف رودخانه است. وقتی 
رودخانه یی بایستد، می پوسد و انبار می شود و می میرد. 
رودخانۀ ایستاده رودخانه نیست، بلکه دندآِب بزرگی ست 
بدان  که  جایی  از  و  است  داده  دست  از  را  حرکتش  که 

رسیده است، به منزلی نخواهد رسید.
که  است  ذهن  خاّلقیتِ   همان  ذهن،  برای  گی  نوشونده 
می  تکنولوژی  و  صنعت  در  بیرون،  در  را  آن  نمودهای 
نشانۀ  تکنولوژیک،  های  دگرگونی  دید.  وضوح  به  توان 
دگرگونی ذهن است که از درون به بیرون قدم نهاده است 
و همواره به پیش خواهد تاخت. همه شاهدیم که هر ساله 
 ،... و  هواپیما  مبایل،  لباس،  موتر،  بزرگ  های  نمایشگاه 
در کشورهای مختلِف جهان برگزار می گردد و سیستم و 
سهولِت فرآورده های جدید، بسی بیشتر از سال پار وسال 
های پیشین به نمایش درمی آید. این نمایش چیزی نیست 
جز پیشرفت و نمایش خاّلقیِت بیشتِر ذهن بشری. بشری 
که زمانی تمام ایده آل هایش انتزاعی و ذهنی بود، امروز 

به چیزی کمتر از سرعت و زیبایی و سهولت قانع نیست. 
ذهن بلندپروازِ او عینیِت خارجی یافته است و آن چه را در 
گذشته ها یک آرمان می پنداشت، امروز چهرۀ واقعیت به 

خود گرفته است. 
به تاریخ 5 دسمبر 2015، به یکی از نمایشگاه های موتر 
در شهر دیزنفورد )Dessenford( آلمان رفتیم. در آن جا 
نمایشگاه کالنی برگزار شده بود که در آن، کارخانه های 
بزرگ و مشهور تولید موتر، جدیدترین فرآورده های شان 
را که به سیستم های خودکار و سهولت های بسیاری مجهز 
بود، به نمایش آورده بودند. سالون نمایشگاه پُر از ازدحام 
بود و موترهای رنگارنگ، با ساخت و شکل های متفاوت 
از موترها سپورتی )ورزشی(  به چشم می خورد. بخشی 
موترهای  نیز  شماری  داشتند.  باالیی  پاور  اسپ  و  بودند 
های  سیستم  با  عمدتًا  که  بودند  سال  ُمدِل  اما  معمول، 
خالصه  بودند.  شده  تعبیه  و  طّراحی  خودکار  و  پیشرفته 
همه به آن، به عنواِن نمایشگاهِ موتر می دیدند؛ اما من آن 
را نمایشگاه ذهن تجسم یافتۀ بشر می نگریستم. فرآورده 
های جدید، افزون بر سیستم های خودکار و سهولت های 
بسیار، از رنگ و آرایِش ویژه یی نیز برخوردار بودند که 
نگاه بیننده را به خود جلب می کرد. نمایشگاه نشان می 
داد که ذهن بشری تنها به دنبال خاّلقیت و نوآوری   که 
های  زیبایی  بلکه  نیست،   - اوست  گی  همیشه  گی  ویژه 
شگفت آوری نیز دارد که گاهی در دست-ساخته های او 
بازتاب می یابد. انسان را با صفاتی چون: ابداع )خاّلقیت(، 
توان  می  آفرینی  زیبایی  و  پردازی(  )شکل  تصویرگری 
به  الهی  و جمال  مبدعیّت، مصّوریت  کامل صفات  مظهر 

حساب آورد. دکتر حلمی آورده است: 
عرب ها در گذشته فِن ادب یا ادبیات را صنعت می نامیدند. 
به همین دلیل بود که ابوهالل عسکری کتاب صناعتین )دو 
صنعت( را نوشت و منظور وی از  دو صنعت، شعر و نثر 
ابداع گری  در  خاص  جنبۀ  این  به  معاصر  فیلسوفان  بود. 
برخی  حتا  که  جایی ست  تا  تأکید  این  و  می ورزند  تأکید 
تصویرسازی  یا  صور«  »ابداِع  را  زیبایی  دانِش  فیلسوفان، 
تعریف کرده اند. فراموش نکنیم که ابداع و خلق، دو صفت 
از صفاِت الهی اند؛ کما این که، خداوند این دو وصف را به 
خودش منحصر کرده است؛ پس خداوند سبحانه و تعالی 
آفریده گار، ابداع گر و صورت گر است و ذاتی ست که بر 
است  داشته  ارزانی  را  توانایی ها  این  خودش  مخلوقاِت 
هنرمند  و  این وجود، شاعر  با  ]انبیاء: 106[.   ]24 ]حشر: 
نزدیک تریِن مردم به خداوندند و مبنای این تقّرب، توانایِی 
آفریدن و خاّلقیتی است که خداوند به آن ها بخشیده است 

اگر ابداع و تصویرگری را   به تنهایی و بی نیاز از ایمان 
- وسیلۀ تقّرب به خداوند بدانیم، اروپایی ها به مراتب از 
ما به خدا نزدیک ترند. در فرآورده های مدرن امروز، تنها 
بوده است  ها مورد توجه  سودمندی   چنان  که در گذشته 
و  خاّلقیت  تنّوع،  آن،  بر  مزید  بلکه  نیست،  نظر  موردِ   -
زیبایی نیز اهمیِت بسیاری دارد. بشر عصِر ما به دنبال تنّوع 
و ابتکار است، و گاهی تنوع خواهی بر ذهن و مشاعِر او 
چنان چیره گی می یابد که حاضر می شود مبالغ هنگفتی 
به خاّلقیت چشم  منفعت،  از  بیش  و  نماید  آن  را صرف 

بدوزد.
بسیار اتفاق می افتد که برخی سرمایه داران برای خودشان 
دیگری  فردِ  هیچ  که  دهند  می  فرمایش  یی  ویژه  موتِر 
چنان موتری نداشته باشد. خواسته های این چنینی را می 
دگرگونه  و  خواهی  تنوع  حِس  محصول  یک سو  از  توان 
طلبی یک فرد به شمار آورد، و از سویی  هم، نشان گِر 
وقتی  دانست.  انسان  خودبرترخواهِی  و  امتیازگرایی  اوج 
انسانی خودش را دارندۀ امکاناتی می بیند که دیگران از 
آن محروم اند، خودش را برتر از دیگران گمان می کند و 
سعی می کند تا تفاوت امکاناتِی او در خارج نیز نمودار 
می  تدارک  یی  ویژه  عرادۀ  خودش  برای  بنابراین،  شود. 
نشان دهد و عطش  ممتاز  دیگران  از  را  او  تا ظاهراً  بیند 

خودخواهی و امتیازطلبی او فروکش کند.
ابتکار  و  ابداع  به  تنها  امروز  بشر  آمدیم،  گفته  چنان که 
که  ست  بزرگی  محّرِک  نیز  زیبایی  بلکه  ندارد؛  گرایش 
تحسیِن او را برمی انگیزد و او را به سمت-وسوی خود 
می کشاند. بسیار اتفاق می افتد که فرآورده هایی علی رغم 
چندانی  توجه  موردِ  سهولت،  و  خاّلقیت  از  برخورداری 
اثر  در  دیگری  های  فرآورده  برابر،  در  گیرد؛  نمی  قرار 
ظاهری  های  زیبایی  و  بیرونی  گی  آراسته  رنگ،  تناسب 
ممکن  انگیزد، هرچند  را می  بیشتری  توجِه  خود، عطف 
معنای  نباشد.  ور  بهره  بسیاری  ابتکار و سهولِت  از  است 
در  سهولت    و  ابداع  کنار  در  نیز  زیبایی  این که،  سخن 
عصر ما - اهمیِت ویژه یی به خود گرفته است که نشان 
از ذهِن زیبایی پسند، و تحّول زیبایی شناختی انسان دارد. 
ابداع، خاّلقیت و زیبایی را می توان بیرون شده گی ذهن 
ابداع گر، مبتکر و زیبایی آفریِن انسان در نظر آورد که او 
امانت گرفته  به  آفرینندۀ خودش  از  را  استعدادها  این  نیز 
است. انسان که خودش مصداق جمال مطلِق الهی ست و 
در بهترین صورت آراسته شده است، نمی تواند به آراسته 
گی های بیرونی و زیبایی های فرآورده های خویش بی 
می  بسیاری  اهمیِت  چیزها  زیبایی  به  امروز  بماند.  توجه 
آن  بر سودمندی  فرآورده  یک  زیبایِی  گاهی  حتا  و  دهند 

رجحان می یابد.  
های  بنگاه  و  شوند  می  تعیین  کجا  در  ها  »زیبایی  این که 
یی را که مشتریان می  بزرِگ تولیدی چگونه نوع زیبایی 
ست  پُراهمیتی  پرسش  دهند؟«  می  تشخیص  پسندند، 
از  پرسش  ست.  زیبایی  از چیستی  پرسش  بر  مسبوق  که 
فیلسوفاِن  ست که  پاسخی  نیز پرسِش بی  زیبایی  چیستی 
هنر همواره به این ناتوانی اعتراف داشته اند. به هر روی، 
فرهنگ  شدِن  از صنعتی   فرانکفورت،  انتقادی  مکتب  در 
از صنعتی شدِن  توان  جا می  این  رفته است و در  سخن 
زیبایی نیز سخن گفت. بنگاه های بزرِگ تولیدی سعی می 
ورزند تا حس زیبایی مردم را در دستان سخت و صنعتی 
خویش قرار دهند و در انحصار خویش نگه-دارند. معنای 
از  بیش  ما،  روزگار  در  تولیدی  های  بنگاه  این که،  سخن 
آن که فرآورده های شان را تابع ذوق زیبایی شناسانۀ مردم 
سازند، تالش دارند تا ذوق زیبایی شناختی جامعه را در 
نیستیم  ما  این  آنگاه،  انحصارِ خویش درآورند.  کنترول و 
که فرآورده های یک شرکت تولیدی را زیبا می بینیم، بلکه 
نمایانند.  برای ما زیبا می  شان را  اند که فرآورده  دیگران 
امروز عماًل برخی بنگاه های تولیدی چنان سیطره یافته اند 
که هر تولیِد جدید آن ها   بی آن که مردم بدانند و متوجه 
باشند - در دیده گان مردم جذاب، زیبا و برتر جلوه می 
به  بهره  بی  آن  از  دیگران  های  فرآورده  برعکس،  و  کند 

نظر می آیند.
سخن پایانی این که: انسان موجود رازآلودی ست که نمی 
توان او را به یک و یا چند مفهومِ ذهنی محدود کرد. به 
تعریِف انسان باید فصل های بسیاری بیفزاییم که ناطقیّت، 
و  بیان  خداجویی،  پسندی،  زیبایی  ابزارسازی،  خاّلقیت، 
... را می توان یک بخش کوچک، اما عمدۀ آن به حساب 

آورد.
به معنی گر شریک معنی ات پیدا نشد بیدل
جهان گشتم به صورت نیز پیدا نیست مانند

بیدل
فهرست منافع
قرآن کریم

امیرۀ حلمی مطر: فلسفۀالجمال، مترجم: عبدالبشیر 
فکرت بخشی، ص۹ )مصر: قاهره- دارالمعارف(.

به غرب انتقادی  نگاه 
آلمـان و  فرانسـه  از چشـم انداز 



منبع: دويچه وله 
روسـیه و افغانسـتان بـار دیگر به دوسـتان هـم تبدیل 
شـده اند و دشـمنی گذشـته و خاطـرات تلـخ یک دهه 
اشـغال ایـن کشـور جنـوب آسـیا توسـط شـوروی را 

پشت سـر گذاشـته اند.
ایـن دو کشـور امـروزه روابـط خوبـی دارنـد و آن هـا 
سـال گذشـته حتـی موافقت نامـه  امنیتی امضـا کردند.
در روزهـای گذشـته مسـکو 10 هـزار قبضـه سـالح 
کالشـینکوف و میلیون ها گلوله به حکومت افغانسـتان 
داد و فراتـر از آن، انتظـار مـی رود که کمک های نظامی 

و اقتصادی روسـیه به افغانسـتان سـرازیر شـود.
هرچنـد روسـیه از آغـاز تهاجم بـه رهبـری آمریکا به 
افغانسـتان در سـال 2001 از لحاظ نظامی در افغانستان 
درگیـر نشـده اسـت، امـا مسـکو بـرای بازسـازی این 
کشـور جنـگ زده کمـک تدارکاتـی کـرده اسـت. این 
همکاری توسـط شـورای ناتو - روسیه رسـمًا نهادینه 

. شد
تعامل فزاینده

عمـر نثـار رییس مرکـز مطالعات معاصر افغانسـتان در 
روسـیه گفـت: پـس از آن کـه روابط روسـیه بـا غرب 
بـه دنبـال درگیـری اوکراین به سـردی گرایید، مسـکو 
تصمیـم گرفـت در افغانسـتان فعال شـود و نقش خود 

را توسـعه دهد.
سـرمایه گذاری  و  نظامـی  کمـک  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اقتصـادی مسـکو در این کشـور بـه دویچه ولـه گفت: 
روسـیه در تالشـی بـه منظـور کمـک بـه شـکل دهی 
رویدادهـا در زمیـن به دنبال داشـتن روابـط نزدیک تر 

بـا حکومـت افغانسـتان بوده اسـت.
عـالوه بـر آن همان طـور کـه ضمیـر کابلـوف، رییـس 
یـک بخـش در وزارت خارجـه روسـیه و فرسـتاده 
ویـژه پوتیـن در افغانسـتان، در جریـان دیـدارش بـا 
اشـرف غنی در 29 فبـروری گفـت: روسـیه قصد دارد 
بـه بخـش مسـکن در افغانسـتان کمـک کنـد. همزمان 
بـا ایـن کـه کشـورهای غربـی به خـروج شـان از این 
کشـور فقیـر ادامـه می دهنـد، افغانسـتان به نوبـه خود 
نیـز نـه تنهـا از کمک هـای اقتصـادی روسـیه، بلکه از 
کمک هـای اقتصـادی چیـن نیـز اسـتقبال کرده اسـت. 
کـه  طالبـان  بـا  گفت وگوهـای صلـح  در  نیـز  چیـن 
تاکنـون غیرمسـتقیم بـوده اسـت، نقـش زیـادی ایفـا 

می کنـد.

طرفـدار  رسـمی  به طـور  روسـیه  حالی کـه  در 
گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان اسـت، ایـن کشـور 
در مـورد ایـن کـه گفت وگوها بـه زودی آغـاز خواهد 
شـد، تردیـد دارد. بـا ایـن وجـود، کابلـوف از طالبـان 

کننـد. شـرکت  گفت وگوهـا  در  خواسـت 
تأکیـد  کابـل  از  اخیـرش  دیـدار  جریـان  در  وی 
کـرد کـه تنهـا حکومـت افغانسـتان اختیـار رهبـری 

دارد. را  سـتیزه جویان  بـا  صلـح  گفت وگوهـای 
آسـیا در  کارشـناس مسـایل جنـوب  احمـد  جاویـد 
دانشـگاه ییـل می گوید: روسـیه با حکومت افغانسـتان 
روابـط دوسـتانه دارد، امـا ایـن کشـور هیـچ اعتمادی 
بـه گفت وگوهـا بـا طالبـان بـا میانجی گـری آمریـکا 
نـدارد. روسـها بیشـتر به تالشـهای دیپلماتیـک موازی 
عالقـه دارند که توسـط مسـکو برای حمایـت از منافع 
خودشـان رهبـری می شـود. امـا کارشناسـان می گویند 
که روسـیه در این تالشـها شـریک غیرمعمـول طالبان 

را پیـدا کرده اسـت.
یک بازی دوگانه؟

کابلـوف در مـاه جنـوری در مسـکو بـه خبرنـگاران 
گفـت: منافع روسـیه در افغانسـتان »به صـورت عینی« 

بـا منافع طالبـان تطابـق دارد.
 وی اظهـار داشـت: حکومـت روسـیه بـا طالبـان در 
زمینـه تبـادل اطالعـات در مـورد بـه اصطـالح گـروه 

تروریسـتی داعـش در تمـاس بوده اسـت؛ گروهی که 
بـه دنبـال گسـترش حضـورش در ایـن کشـور بـوده 

ست. ا

احمـد کارشـناس دانشـگاه ییـل، می گوید که روسـیه 
منافـع خـود  بـرای  بزرگتـر  تهدیـد  یـک  را  داعـش 

می بینـد.
وی معتقـد اسـت: بـه این دلیل اسـت که آن ها دشـمن 
سابق شـان، طالبـان را به عنـوان مانعـی در برابـر نفـوذ 
بـه رشـد داعـش در همسـایگی اش، در آغـوش  رو 

گرفته انـد.
متحـد  ملـل  سـازمان   2015 سـپتمبر  مـاه  گـزارش 
می گویـد کـه جنگ جویـان داعـش در 25 والیـت از 
34 والیـت افغانسـتان می جنگنـد. برآورد شـده اسـت 
کـه حـدود 3000 جنگ جـوی داعش در حـال حاضر 

در افغانسـتان وجـود دارد.
احمـد گفـت: ایـن یـک رویکـرد حسـاب شـده و در 
عیـن حـال خطرنـاک اسـت کـه نـه تنهـا پیامدهـای 
بلکـه  دارد،  افغانسـتان  امنیـت  بـرای  گسـترده ای 
می توانـد بـه یـک جنـگ نیابتـی منجـر شـود. بـا این 
حـال، وی هشـدار داد کـه هرگونـه کمـک مـادی بـه 
طالبـان بـه معنـای نقـض تحریم هـای سـازمان ملـل 

متحـد خواهـد بـود.

امـا نثـار این را اغـراق می خوانـد. وی می گویـد: تمام 
تمـاس  طالبـان  بـا  جهانـی  و  منطقه یـی  قدرت هـای 
دارنـد. چـه پاکسـتان باشـد یا جاپـان و چیـن و ایران، 
تمـام کشـورها حـق دارنـد بـا طالبـان تمـاس بگیرند. 
چـرا روسـیه نتوانـد ایـن کار را انجـام بدهـد؟. نظـر 
بـه گفتـه ی نثـار، ایـن رسـانه های غربـی و افغانسـتان 
تحریـف  را  کابلـوف  بیانیه هـای  اغلـب  کـه  هسـتند 
و اشـتباه تفسـیر می کننـد. نثـار، بـا اشـاره بـه روسـیه 
هنـوز با دشـمن های قدرتمنـدی در افغانسـتان مواجه 
اسـت، گفـت: »هـدف از بیـن بـردن اعتماد میـان این 
دو کشـور و جلوگیـری از احیـای تعامـل روسـیه در 

است«. افغانسـتان 
دریای آمو به جای ولگا

بـا ایـن وجـود روسـیه نگـران اسـت کـه گروه هـای 
تروریسـتی می تواننـد بـه آسـیای مرکـزی نفـوذ کنند. 
بـا توجـه بـه گفتـه  مقامـات امنیتـی افغانسـتان، صدها 
تروریسـت از کشـورهای عربـی، همـراه بـا چچنی ها، 
از  پاکسـتانی ها  و  تاجیک هـا  ازبک هـا،  اویغورهـا، 
منطقـه مـرزی وزیرسـتان شـمالی بـه مقصـد جنگ به 
افغانسـتان آمده انـد. در نتیجه در جریان سـال گذشـته 
شـمال افغانسـتان به صحنـه جنگ های خونیـن تبدیل 
شـده اسـت. مرکـز والیـت قنـدوز کـه در حـدود 70 
کیلومتـری مـرز تاجیکسـتان واقـع شـده اسـت، برای 
چنـد روزی به دسـت طالبان افتاد. شـایعاتی در گردش 
اسـت کـه ایـن کمک های مادی روسـیه بـه طالبان بود 
کـه طالبـان را قـادر سـاخت در وهلـه اول ایـن شـهر 
را سـقوط بدهنـد. روسـیه نیـز در مـورد حضـور ایـن 
مـرزش  نزدیکـی  در  تروریسـت  تعـداد جنگ جـوی 
نگران اسـت. مسـکو، بـرای جلوگیـری از ورود آن ها، 
تصمیـم گرفتـه اسـت ارتـش تاجیکسـتان را کمـک 
کـرده و آمـوزش بدهـد. کابلـوف بـه یـک خبرگزاری 
روسـی در اوایـل سـال جـاری گفـت: می خواهیـم به 
جـای جنـگ با تروریسـت ها در ولـگا در دریـای آمو 
بجنگیـم. شـاید ایـن می توانـد به شـعار احیـای روابط 

روسـیه و افغانسـتان تبدیل شـود.
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هارون مجيدی
رییس جمهور غنی می گوید که برخالف سخنان واهی  
قاطع  ارادۀ  با دشمنان  در جنگ  ما  می شود،  تکرار  که 

سیاسی داریم. 
آقای غنی که دیروز در مراسم افتتاح شورای ملی سخن 
با  مقابله  و  امنیت  تأمین  راستای  در  که  گفت  می زد، 
دشمنان، هم نیروی ورزیده و متعهد داریم، هم امکانات 
و منابع را فراهم کرده  ایم و هم ارادۀ قاطع سیاسی وجود 

دارد. 
و  ملی  وحدت  دولت  رهبران  که  مراسم  این  در 
شخصیت های سیاسی حضور داشتند، رییس جمهوری 
گفت که در تمام این سال، من شخصاً و سایر مسووالن 
نهادهای امنیتی روزمره با میادین جنگ تماس داشتیم و 
ناچار بودیم بخش عمده یی از وقت و توان خود را به 
این کار اختصاص بدهیم، زیرا دامنۀ جنگ ها گاه در یک 

روز از 15 تا 17 والیت را شامل می شد. 
او گفت که از بغالن، شماری از موسفیدان منطقه آمدند 
و از من و شورای امنیت ملی خواهش کردند که فرمان 
و  جنراالن  با  مشوره  با  اما  ندهم،  بغالن  در  را  جنگ 
مسوولین والیت به شمول والی محترم بغالن، من یک 
ساعت بعد از دیدار با آنان فرمان حمله را بدون هیچ گونه 
تردید، صادر کردم. بنابراین نباید این سخن واهی تکرار 
شود که گویا در رهبری حکومت اراده  یی برای جنگ 
و مقابله با دشمن وجود ندارد؛ بلکه به عکس، هم ارادۀ 
بین المللی  حمایت  هم  و  دفاعی  ظرفیت  هم  سیاسی، 
وجود دارد و از تمامی آن بدون هیچ تعللی استفاده به 

موقع صورت گرفته، می گیرد و خواهد گرفت. 
او افزود که سایر اقدامات من و سایر اعضای شورای 
امنیت ملی نمایانگر اراده و تطبیق تصامیم ماست. عالوه 
از  ما،  امنیتی  و  دفاعی  آیندۀ  شده،  یاد  موارد  تمام  بر 
موضوعاتی است که تمام شرایط و سرمایه گذاری برای 

تقویت آنان را ادامه می دهیم.
رییس جمهور غنی گفت که تالش های صلح،  با مشوره 
و مشارکت صورت می گیرد و طالبان با آزمون تاریخی 
رو به رو اند و باید فیصله کنند که آیا در کنار ملت قرار 

مي گیرند و یا با مخالفین ایستاده می شوند.
آقای غنی از گروه طالبان و حزب اسالمی به رهبری 
گلبدین حکمتیار خواست تا از میان گزینه های»صلح«و 
»جنگ«یکی را انتخاب کنند و در صورت ادامۀ جنگ، 
نیروهای نظامی کشور با قاطعیت با آنان مبارزه خواهند 

کرد. 
گرفتن  اوج  با  که  گفت  ادامۀ سخنانش  در  غنی  آقای 
شدن  بیرون  و  کشور  از  مهاجرت  موج  نگرانی،  این 
آن  لرزه های  تاهنوز پس  که  افتاد  راه  به  نیز  سرمایه ها 
افغانستان  بقای  امتحان  دارد و سال جاری، سال  دوام 
با  را  نظام  سقوط  احتمال  بدبینی،  با  برخی ها  که  بود، 

خود زمزمه مي کردند.
رییس جمهور غنی از تالش های نیروهای امنیتی ستایش 
هر  در  که  دادند  نشان  امنیتی  نیروهای  افزود:  و  کرد 
از چنگ  مي توانند  را  موقعیتی  هر  و  اند  برنده  جنگ، 

دشمن بیرون کنند.
که  می دانیم  را  واقعیت  این  »ما  غنی:  آقای  گفتۀ  به 
منابع داخلی کشور  به ضعف  سال های طوالنی جنگ 
هزینۀ  کنونی  تحمیلی  جنگ  طرفی  از  و  انجامیده،  ما 
سنگینی را بر ما تحمیل کرده است. در چنین وضعیتی ما 
ناگزیر هستیم که بر اساس منافع متقابل میان افغانستان 
و کشورهای دیگر، خصوصاً از نظر جنگ با تروریسم 
بین المللی، حمایت کشورهای بزرگ را با خود داشته 
باشیم. همۀ ما می دانیم که هزینۀ این جنگ فراتر از منابع 
داخلی ما است. از طرفی، این واقعیت را هم باید از یاد 
نبریم که در جهان پر تحول کنونی، خصوصا با تحوالت 
تند جاری در منطقۀ خاور میانه، اولویت های کشورها به 

صورت پیهم در حال تغییر است، و هیچ کس مکلفیت 
ندارد که هزینۀ دایمی ما را بپردازد«.

 رییس جمهور با بیان این که حکومت، نیت صلح را 
افزود:  کند،  شک  نیت  این  در  نباید  هیچ کس  و  دارد 
نیز صدای  حکومت حتا در لحظه های حساس جنگ 
صلح را خاموش نکرده و اراده خود را تغییر نداده است 
و تالش های صلح که اهداف در آن مشخص نباشد، با 
ناکامی مواجه مي گردد؛ اما هدف حکومت، صلح پایدار 

است.
هراقدام  صلح،  تالش های  در  که  کرد  نشان  خاطر  او 
حکومت با مشوره صورت خواهد گرفت، صلح واقعی 
به  بسته  بدون مشوره و مشارکت و در پشت درهای 
دست نمی آید، بلکه باید ملت آگاه باشد و مشوره های 

شان گرفته شود.
رییس جمهور تصریح کرد: »برای اینکه تجارب گذشته 
تکرار نشود، ما کار خود را از تعریف درست مشکالت 
آغاز کردیم و برای اینکه صلح را بشناسیم، الزم است 
که عوامل و ماهیت و طرفهای جنگ را بشناسیم، جنگ 
کنونی درکشور ما داخلی نیست؛ این یک جنگ تحمیلی 

است که ما آغاز گر آن نیستیم.«
ازبکستان،  افراطی  های  گروه  و  داعش  القاعده،  وی 
تاجکستان، چیچن، سنکیانگ، تحریک طالبان پاکستانی 
درافغانستان  اساسی جنگ  عامل  را  دیگر  های  وگروه 
خواند و هشدار داد که این گروه ها هیچگونه تعلقی 
اجازه  گروهی  هیچ  به  وحکومت  ندارند  افغانستان  با 
نخواهد داد که از افغانستان برای رسیدن به اهداف شان 

استفاده کند.
نشست  چهارمین  در  اخیراً  که  است  حالی  در  این 
چهارجانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین درکابل، 
تاریخ مذاکرات مستقیم بین حکومت و مخالفان مسلح 
در هفتۀ اول ماه مارچ تعیین شد؛ اما به تازگی طالبان 

اعالم کرده اند که شورای رهبری آنان، تاکنون فیصلۀ 
شرکت دراین مذاکرات را نکرده است.

باید در هرسه قوه  آقای غنی تأکید کرد که هماهنگی 
رو،  پیش  درسال  بافساد  مبارزه  دامنۀ  و  یابد  افزایش 
عمل  قاطعیت  با  حکومت  و  یافت  خواهد  گسترش 
خواهد کرد و تعهد حکومت برای اصالحات انتخاباتی 

و برگزاری انتخابات نیز پا برجاست.
بیشتری  برنامه های  آینده  سال  در  گفت:  آخر  در  او 
روی دست است، و تحقق آن ها نیاز به همکاری بیشتر 
شورای ملی دارد. من به عنوان رییس قوای ثالثۀ دولت 
یابد،  افزایش  می خواهم که هماهنگی بین هر سه قوه 
و  است  شده  شروع  قضائیه  قوۀ  در  که  اصالحاتی  تا 
برنامه هایی که قوۀ اجرائیه روی دست دارد به خوبی به 
ثمر برسد. در سال آینده دامنۀ مبارزه با فساد را وسعت 
خواهیم بخشید و بیش از پیش با قاطعیت عمل خواهیم 
برگزاری  نیز  و  انتخاباتی  اصالحات  به  ما  تعهد  کرد. 
محترم شورای  اعضای  از  باقیست،  قوت  به  انتخابات 
نمایند،  یاری  اهداف  این  تحقق  در  خواهشمندم  ملی 
ما اجندای تقنینی منظمی را خدمت شورای ملی تقدیم 
خواهیم کرد و خواهان آنیم که در غور و فیصله بر آن 

سرعت عمل به خرج دهند.
همچنان، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان 
چالش های  و  مردم  رنج  و  درد  که  گفت  سخنانی  در 

امنیتی نسبت به گذشته، شدت بیشتر یافته است.
آقای ابراهیمی افزود: اقتصاد کشور رو به فلج شدن بوده 
و فقر دامن گسترانده است و شمار زیادی از جوانان 
کشور را ترک می کنند، سرمایه ها روز تا روز فرار داده 
عالقه مندی  عدم  موجب  نابسامان  وضعیت  می شوند 

سرمایه گذاران شده است.
او از سرنوشت مبهم انتخابات آینده پارلمانی نیز ابراز 
توافق نامه  تطبیق  عدم  به  را  حکومت  و  کرد  نگرانی 

سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی متهم کرد.
با  صلح  مذاکرات  نماینده گان  مجلس  رییس  گفتۀ  به 
نشست های چند جانبه که در یک دهه گذشته برگزار 

شده هنوز نتیجه یی در بر نداشته است.
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رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح سال ششم شورای ملی:

در جنگ با دشمنان ارادۀ قاطع سیاسی داریم

شعار روسیه در افغانستان:

 به جای جنگ در ولگا در آمو می جنگیم
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نشست فوق العادۀ سازمان همکاری اسالمی با موضوع آزادی فلسطین 
با حضور وزیران امور خارجۀ کشورهای عضو این سازمان در جاکارتا 

اندونزی آغاز به کار کرد.
در این نشست که با موضوع آزادی فلسطین و قدس است، وزیران و 

نماینده گان 57 کشور عضو سازمان همکاری اسالمی شرکت دارند.
بازگرداندن موضوع  در جاکارتا،  مهم  این نشست  برگزاری  از  هدف 
فلسطین و مسجد االقصی به افکار عمومی و توجه جهانیان به جنایات 

رژیم اسراییل علیه مردم مظلوم این سرزمین است.
افتتاحیه نشست  اندونزی سخنران  امور خارجۀ  رتنو مرسودی، وزیر 
همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  خارجۀ  امور  وزیران  فوق العادۀ 

اسالمی بود.
او گفت که در این نشست تالش می شود موضوع فلسطین مورد توجه 

جامعۀ بین المللی قرار گیرد.
مرسودی با بیان این که در جهان امروز درگیری بسیاری وجود دارد، 

تصریح کرد: مشکل و مناقشه فلسطین تاکنون حل نشده است.
امور  وزیران  کار  برنامۀ  پیش نویس  است  قرار  نشست  این  ادامۀ  در 
خارجۀ کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی و گزارش نشست 

کارشناسان ارشد تصویب شود.
همچنین پیش نویس قطعنامه و اعالمیۀ جاکارتا دربارۀ فلسطین و قدس 
و گزارش نشست وزیران سازمان همکاری اسالمی بررسی و تصویب 

می شود.
پنجمین نشست فوق العادۀ سران سازمان همکاری اسالمی صبح امروز 
و  مصر  رییس جمهوری  السیسی،  عبدالفتاح  سخنرانی  با  )دوشنبه( 

دوازدهمین رییس سازمان همکاری اسالمی افتتاح می شود.
کشورهای  سران  از  تن   10 اندونزی  خارجه  وزارت  اعالم  براساس 
عضو سازمان همکاری اسالمی فردا در پنجمین نشست فوق العاده این 

سازمان شرکت می کنند.
رییس جمهوری اندونزی از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل 
و چهار کشور تایلند، بوسنی، روسیه و افریقای مرکزی به عنوان ناظر 

دعوت کرده است.
سازمان همکاری اسالمی )سازمان کنفرانس اسالمی( دومین سازمان 
بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که 57 کشور از چهار قارۀ 

جهان عضو دارد.
خارجه  امور  وزیران  اسالمی  کنفرانس  اولین  نشست   1970 سال  در 
سازمان همکاری اسالمی در جده برگزار شد که برای ایجاد دبیرخانۀ 

دایمی در شهر جده تصمیم گرفته شد.

کرد:  اعالم  روسیه  خارجۀ  امور  وزارت  سخنگوی  زاخارووا،  ماریا 
فقط  و  است  کشور  این  داخلی  مسألۀ  سوریه  نظام  شدن  فدرالی 

سوری ها می توانند در بارۀ آن تصمیم گیری کنند.
خانم ماریا زاخارووا، در یک نشست خبری گفت: موضع روسیه در 
این مسأله تغییر نکرده است و نوع نظام حکومت سوریه، موضوعی 
است که در دستور کار نیروهای سیاسی داخلی این کشور قرار دارد 
که می تواند با توافق جمعی تصمیم گیری شود و بدون شک باید خود 

سوری ها به این موضوع بپردازند.
ابعاد  سوریه  بحران  این که  بیان  با  روسیه  خارجۀ  وزارت  سخنگوی 
بین المللی دارد و کشورهای زیادی در حل این مسأله مشارکت دارند، 
و  دارد  جریان  مرتبط  رأی زنی های  کرد:  اظهار  سوریه  نظام  بارۀ  در 
زمینه  این  در  تصمیم گیری  که  است  این  نیز  مسکو  صریح  موضع 

مختص سوری ها است.
او ادامه داد: بارها اعالم کرده ایم که می خواهیم سوریه را دمکراتیک، 

آزاد و یک پارچه ببینیم.
مورد  در  تازه گی  به  روسیه  خارجۀ  وزیر  معاون  ریابکوف،  سرگیی 
فدرالی شدن نظام سوریه گفت: بر این باوریم که اگر نظام فدرالی مورد 
قبول شرکت کننده گان در مذاکرات سوری-سوری باشد، می توانند در 

مورد این ایده گفت وگو کنند.
را  سوریه  در  فدرالی  نظام  ایجاد  شانس  نمی توانم  افزود:  ریابکوف 
ارزیابی کنم، زیرا روند تعیین شاخص های حکومت آیندۀ این کشور 

هنوز شروع نشده است.
نظام  آیندۀ  مورد  در  رأی زنی ها  و  مذاکرات  نتیجۀ  اگر  داد:  ادامه  او 
دبیرُکل  نمایندۀ  دمیستورا  استفان  تالش های  با  امیدواریم  که  سوریه 
سازمان ملل در آیندۀ نزدیک از سر گرفته می شود، این باشد که این 
نوع نظام حکومتی )فدرالی( می تواند سوریه را یک پارچه، غیردینی و 

مستقل حفظ کند چه کسی می تواند با آن مخالفت کند.
سوریه  برای  فدرالی  جز  دیگری  حکومت  نوع  اگر  گفت:  ریابکوف 
توجه  نکته  این  به  و  بود  نخواهد  مشکل  مسکو  برای  شودع  تایید 
می کنیم، نسخه یی نیست که در کشور دیگری هزار کیلومتر دورتر از 

سوریه پیچیده شده، بلکه از طریق مذاکره توافق شده است.

فاطمه  قهرمانی  با  دختران  اسکی  بین المللی  مسابقات  دور  چهارمین 
هدایتی دیروز یکشنبه/16حوت دروالیت بامیان خاتمه یافت.

این مسابقات به اشتراک سیزده تن از زنان و دختران اسکی باز ازسوی 
اطالعات  ریاست  و  بامیان  کلپ  اسکی  بامیان،  گردش گری  اتحادیه 
بامیان راه اندازی شدکه سرانجام،  و فرهنگ درچپ درۀ فوالدی مرکز 
فاطمه هدایتی مقام اول، فاطمه نظری مقام دوم و معصومه مقام سوم 

را ازآن خود کردند.
می کرد  دیدن  مسابقات  ازاین  که  بامیان  والی  زهیر،  طاهر  محمد 
راکه  محلی  و  هستیم  همکاری  آمادۀ  بازان  اسکی  برای  گفت:ما 
آبادی  کارِ  کنند،  اسکی مشخص  برای  داخلی  و  کارشناسان خارجی 

آنرا آغازخواهیم کرد.
درهمین حال، کبیردادرس رییس اطالعات وفرهنگ بامیان می گوید: از 
شش سال بدین سو تیم اسکی در این والیت فعالیت دارد و توانستیم 
دراین مدت، دوبازی کن را غرض اشتراک درمسابقات بازی اسکی به 
به  اول و سوم  مقام  با کسب  که هریک  کشور سویدن شامل سازیم 

کشور برگشتند .
قابل ذکراست که ششمین دورمسابقات اسکی مردان روز شنبه با کسب 

قهرمانی شاه آغا دربامیان خاتمه یافت .

مقابل  پیروزی  با  مختلط  رزمی  ورزشهای  قهرمان  زاده،  بهادر  سیر   
و  کرد  دفاع  قهرمانی اش  عنوان  از  دیگر  بار  خود  امریکایی  حریف 

افتخار دیگر برای افغانستان کسب کرد.
بهادر زاده شب گذشته برابر حریف خود از امریکا به میدان رفت و 

توانست این حریف خود را در روند سوم مسابقه، ضربۀ فنی کند.
رقابت  این  در  شدن  برنده  برای  قبل  مدت ها  از  ورزش گار  دو  این 

تمرینات فشرده یی را پشت سر گذاشتند و آمادۀ این مسابقه بودند.
دور  در  را  خود  امریکایی  حریف  شد،  موفق  افغانستانی  ورزش کار 

مسابقه سوم شکست دهد.
این قهرمان افغانستانی تا قبل از این مسابقه 24مبارزه دیگر انجام داده 

بود که19 پیروزی و 4 باخت در کارنامه داشت.
در مقابل حریف امریکایی تا پیش از این مبارزه 9 پیروزی و 3 باخت 

کسب کرده بود.
مسابقه سیر بهادر زاده در شهر الس وگاس امریکا برگزار شد و این 
رقابت از چندین تلویزیون داخلی و خارجی امریکا به صورت مستقیم 

پخش شد.
»من طعم  بود:  گفته  مسابقه  این  از  قبل  در مصاحبۀ خود  زاده  بهادر 
شکست را چشیده ام و حاال می خواهم با یک پیروزی خوب به دنیا 

مبارزه برگردم.«
بهادر زاده برای اولین بار در سال 2002 پا به این رقابت ها گذاشته و در 

نخستین مسابقۀ خود حریفی از هالند را شکست داد.
او در سال 2007 توانست در وزن متوسط این رشته در جاپان قهرمان 

شود و شهرت جهانی کسب کند.

نشست فوق العادۀ سازمان همکاری 
اسالمی آغاز شد

روسیه:
نظام فدرالی در سوریه فقط

 با انتخاب سوری ها قابل اجراست

مسابقات اسکی دختران 
دربامیان خاتمه یافت

سیر بهادر زاده از عنوان 
قهرمانی خود دفاع کرد

سميع مهدی

طالبان با وجود شکست در جنگ های قندز و دندغوری 
گیرنده گان  تصمیم  و  آن ها  نیستند.  مذاکره  آمادۀ  هنوز 
اصلی در راولپندی به این باوراند که باید از سال 1395 
به عنوان دورۀ فشار نهایی باالی دولت افغانستان استفاده کنند. به این 
معنا است که هنوز به مرحلۀ »عقالنیت« یا پخته گی برای پذیرش صلح 

نرسیده اند.
براساس تیوری های حل منازعات، تنها ادامۀ مقاومت در برابر تروریزم 
و اعمال فشار بیشتر می تواند آن ها را سر عقل بیاورد. کرنش و تمکین 
سبب خواهد شد که آن ها تصور غیرواقعی از خود و توانایی های شان 
بیابند و مرحلۀ رسیدن به پخته گی و عقالنیت به تعویق بیفتد. همان گونه 
غیر  نفس  به  اعتماد  تلقین  سبب  حامدکرزی  حد  از  بیش  کرنش  که 

واقعی در وجود طالبان شد.
مشکالت  به  باید  همزمان  اما  یابد،  ادامه  آن ها  باالی  فشار  باید  حال 
حکومت داری در مناطق تصفیه شده مانند کندز و دندغوری رسیده گی 

جدی صورت گیرد.
باید عوامل و انگیزه های اصلی که برخی از جوانان را آمادۀ پیوستن به 

طالبان می سازد، جست وجو و راه حل اساسی مطرح گردد.

امر اهلل صالح

طالبان اند.  افغانستان  در  جنگ  محوری  و  اصلی  عنصر 
به  خارجی  گروه  هیچ  شود،  ریشه کن  گروه  این  وقتی 
کاری  به  دست  نمی توانند  مهمان  جنگ جویان  عنوان 

بزنند.
دشمن شناسی یک اصل مهم به خاطر نیل به پیروزی است. دولت نباید 
به خاطر توجیه تضرع خویش به طالبان به مردم دشمن تخیلی و ذهنی 
ایجاد کنید. به خاطر شکست طالبان نیاز است که به خواست های ملت 
انحصارگرایی و  از سیاست  افغانستان حرمت گذاشته شود، حکومت 
دفاع  روحیۀ  و  کند  خطاب  دشمن  را  دشمن  آید،  بیرون  حلقه گرایی 

مشروع و سراسری را تحکیم بخشد.
شکنجه  می کشند،  را  افغانستان  مردم  روزمره  صورت  به  که  آن هایی 
تعصب  و  قومی  نفاق  می کنند،  تخریب  را  دولتی  تأسیسات  می کنند، 
می کنند،  کار  پاکستان  منافع  در خط  عماًل  و  می زنند  دامن  را  مذهبی 
طالبان اند. هرکس کوشش کند به طالب هویت تراشی و قباحت زدایی 
دولت  اگر  می گیرد.  قرار  افغانستان  مردم  انزجار  و  نفرت  مورد  کند، 
و  خون  با  روزانه  و  می دانیم  ما  کیست،  جنگ  اصلی  محور  نمی داند 

استخوان خویش این دشمن را لمس می کنیم.
عنصر  است  بهتر  پس  است،  ممکن  نا  کار  ملت  مغزی  شست وشوی 

اصلی بقای نظام را که حمایت مردم است از دست ندهید.

هادی احمدی

اظهارات اخیر سرتاج عزیز در رابطه به طالبان و پروسۀ 
مذاکره  طرفین  برای  مقطعی  صورت  به  می تواند  صلح 
امیدوار کننده باشد، اما هنوز به عنوان اهرم فشار سیاسی 

می تواند بازدهی خود را در معادالت سیاسی داشته باشد.
طالبان  روی  سیاسی  و  نظامی  نفوذ  کردن  وانمود  با  پاکستان  جانب 
به  است.  منطقه  در  اقتصادی  و  سیاسی  امتیاز  یک  جست وجوی  در 
عنوان مثال امنیت خط لولۀ گاز و دیگر فرصت های اقتصادی می تواند 
باشد.  منفعت آور  پاکستان  برای  امنیتی  پروژۀ  به عنوان یک  به راحتی 
وضعیت نابسامان کشور و دولت ایتالفی زمینه را همچنان برای بی ثباتی 

سیاسی آماده نگه می دارد.

عبدالجبار آريايی

جای مدیر گوسفندان چاق شدۀ انتخابات خالی
آغاز کار دوبارۀ شورای ملی با حضور حامد کرزی،

یون  اسماعیل  و  خرم  کریم  سعادت،  ستار  نورستانی، 
مشروعیت خود را تکمیل کرد!

افغانستان هم عجیب سرزمینی است؛ دروغ، تقلب، ریا کاری، فریب، 
شیطنت و فتنه در این جا برای پیشرفت جایگاه ویژه دارد، اما مکافات 
برای آن های در نظر گرفته می شود که بیشتر به خیانت، دروغ، فریب و 

اختالس متهم هستند.

اضغر اشراق

مشغول  را  ما  افکار  چقدر  سیاسی  رهبران  این  مردۀ  و  زنده 
ساخته است! 15 سال تمام از دموکراسی گفتیم و از حقوق 
را  دانشگاه  خواندیم،  درس  انسانی!  ارزش های  و  شهروندی 
تمام کردیم و ماستری و دکتورای خود را از بهترین دانشگاه های جهان گرفتیم، 
اکثر  متأسفانه  استیم!  هفتاد«  »دهۀ  ادبیات جنگ  درگیر  هنوز  حال  این  با  اما 
جوانانی به این مسایل دامن می زنند که در همین سال ها اندکی راحتی و فضای 

متفاوت تر از دهۀ هفتاد را تجربه کرده اند.
تا از این شرایط عبور نکنیم و با همین ذهنیت ها به جان هم بچسبیم، این که 
ادعا کنیم ما مردمان متمدنی استیم، بی جا گفته ایم. تنوع رنگ ها مقبول اند و غیر 
قابل انکار، اما باور ندارم با هزاره هزاره گفتن، تاجیک تاجیک گفتن، پشتون 

پشتون گفتن و... این کشور به جایی برسد!

فيـسبـوک نـــامــه
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

اشرف غنی رییس جمهور کشور در جلسه یی که به 
هدف آغار کار پروژه ساحه داراالمان شهر کابل در 
ارگ برگزار شد، گفت که بازسازی قصر داراالمان 

شروع گردد.
وی در این جلسه افزود که پروژه داراالمان فصل 
ناتکمیل شدهء تاریخ افغانستان است.این پروژه باید 
اجتماعی  و  فرهنگی  مالی،  شرایط  با  لحاظ  هر  از 
آن  ساختمانی  کار  و  باشد  داشته  تطابق  افغانستان 
اولویت بندی گردیده و از بازسازی قصر داراالمان 

آغاز گردد.
در این جلسه فیصله شد که باید بیشتر دوایر دولتی 
در این ساحه انتقال یابد و قصرهای ساحه مذکور 

بخصوص قصر داراالمان بازسازی گردد.
در این نشست وزیر شهر سازی و سایر مسئولین آن 
وزارت و یکی از مهندسین سرشناس شهر استانبول 
دیدگاه ها و پیشنهادات شان را در خصوص پروژه 

داراالمان بیان کردند.
کابل  شهر  در  جنگ ها  زمان  در  داراالمان  قصر 
از  یکی  خان  اهلل  امان  را  قصر  این  شد.  تخریب 

پادشاهان سابق افغانستان ساخته است.
در خبرنامه ای که ارگ ریاست جمهور منتشر کرده 
به نقل از رئیس جمهور گفته است که تیم که باالی 
این پروژه کار می کند باید در زمینه ارتقای ظرفیت 

کارگران و سایر پرسونل آن سرمایه گذاری صورت 
معیارهای  با  مطابقت  در  شان  کاری  امور  تا  گیرد 
بین المللی پیش برده شود و باید آموزش دهی آنان 

همزمان با کار شان آغاز گردد.
پروژه  تطبیق  بخاطر  که  گفت  غنی  اشرف  محمد 
مذکور در مرحله اول باید از زمین های که در اخیتار 
دولت است، استفاده صورت گیرد و در مرحله دوم 

باید زمین های دیگر استمالک گردد.

بانک  که  گفت  رابطه  این  در  سازی  شهر  وزیر 
پروژه  این  کارگران  ظرفیت  ارتقای  برای  جهانی 

تعهد کرده است.
رییس جمهور غنی تاکید کرد که در کار ساختمانی 
افغانستان  ساختمانی  مواد  به  باید  داراالمان  پروژه 
در  با  جانبه  همه  تحلیل  و  شود  داده  اولویت 
و  آبی، خاک  مواردی چون چشمه های  نظرداشت 

مقاومت در برابر زلزله در نظر گرفته شود.

منابع سودانی از درگذشت رییس حزب کنگره 
مردمی و موسس اخوان المسلمین سودان در سن 

84 سالگی خبر دادند.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، 
الترابی،  حسن  که  کردند  اعالم  سودانی  منابع 
یکی  که  این کشور  مردمی  کنگره  رییس حزب 
فرهنگی  و  سیاسی  چهره های  برجسته ترین  از 
در سودان و جهان است در سن 84 سالگی در 

بیمارستانی در خارطوم درگذشت.
در  و  آمد  دنیا  به  کسال  در   1932 سال  در  وی 
دانشگاه خارطوم در رشته حقوق تحصیل کرد. 
بعد در دانشگاه آکسفورد در سال 1957 لیسانس 
گرفت و در سال 1964 نیز مدرک دکترای خود 

را از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کرد.

الترابی که زبان های فرانسوی، انگلیسی و آلمانی 
را به خوبی صحبت می کرد به اخوان المسلمین 
پیوست و در سال 1969 یکی از رهبران آن شد 
اما بعدا از اخوان المسلمین جدا شد. او دوست 
مخالف سرسخت عمرالبشیر،  و  بن الدن  اسامه 

رییس جمهور سودان بود.
حسن الترابی فعالیت سیاسی متعددی داشت که 
رهبر  الدن،  بن  اسامه  از  میزبانی  آنها  مهمترین 
سابق القاعده و مشارکت در کودتای نظامی عمر 

البشیر و تاسیس اخوان المسلمین سودان بود.
که  می گوید  قاهره  در  خبرنگار  عمار،  حسیب 
معنوی  پدر  به  که  ترابی  حسن  دکتر  اندیشۀ 
اسالمگرایان سودان شهرت داشت و از رهبران 
پرنفوذ جنبش اسالم سیاسی در جهان اسالم بود، 

درست مثل اندیشه سید جمال الدین تا حد زیاد 
در تضاد با فکر این جریان بود. در سیاست عملی 
متهم  پرخاشگری  و  خواهی  تمامیت  به  را  او 
می کردند. من به آن بخش از شخصیت او کاری 
فهم  و  دائرۀالمعارفی  دانش  با  ترابی  اما  ندارم. 
از سید جمال  از دین داشت بزرگتر  عمیقی که 
خواهانه اش  تجدد  دیدگاه های  در  و  بود  الدین 
در مورد حدیث، فقه واصول فقه، از بسیاری از 
نام شان  بیشتر  امروز  که  طلبی  تجدد  دانشمندان 
سر زبان ها است، مثل محمد ارکون، نصر ابوزید 

و عبدالکریم سروش، سبقت داشت.
به گفتۀ این خبرنگار، او از اوایل دهۀ سال 1970 
مغایر  دیدگاه های  طرح  به  سو  این  به  میالدی 
بیشتر دانشمندان مسلمان آغاز کرد. ترابی چندین 
کتاب در زمینه بازنگری در تفسیر، حدیث، فقه و 

اصول فقه و حتی علم کالم نوشته است.
به گفتۀ عمار، او برخالف بیشترعلمای مسلمان، 
امام  و  پیشوا  بود که زن می تواند درنماز  معقتد 
باشد ومردها به او اقتدا کند. حتی می گفت زن 
غیرمسلمان-  مرد  یک  وهمچنین  مسلمان-  غیر 
می تواند رهبر یک جامعه اسالمی باشد، مشروط 
بر اینکه عادالنه حکومت کند. همچنین برخالف 
ترابی  حسن  دکتر  مسلمان،  دانشمندان  بسیاری 
باور داشت که یک زن مسلمان می تواند با یک 
مرد غیر مسلمان مسیحی یا یهودی ازدواج کند.. 

زن می تواند مثل مرد میراث ببرد.

غنـــــی:

قصـر داراالمان بازسازی شـود

حسن الترابی ، بزرگتر از ارکون،
 ابوزید و سروش بود

روزنامۀ زمان با موضع حمایت 

از اردوغان منتشر شد

جمعه  روز  حمله  از  قبل  تا  که  ترکیه  زمان  تودی  روزنامه 
از  استانبول  شهر  در  آن  دفتر  به  کشور  این  امنیتی  نیروهای 
منتقدان سرسخت دولت رجب طیب اردوغان بود روز یکشنبه 
منتشر  دولت وی  از  موضع حمایت  با  را  اولین شماره خود 

کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پولیس ترکیه روز جمعه دفتر 
روزنامه تودی زمان در شهر استانبول را با توسل به گاز اشک 
آور و ماشین های آبپاش مورد حمله قرار داده و به بهانه اجرای 
حکم یک دادگاه به منظور قرار دادن این رسانه تحت کنترل 

دولت، به زور وارد ساختمان آن شد.
با  همراه  معموالً  که  زمان  تودی  روزنامه  اول  دیروز، صفحه 
جمهوری  رییس  اردوغان،  طیب  رجب  از  انتقادآمیز  مطالب 
حمایت  وی  دولت  از  که  بود  مطالبی  از  مملو  بود  ترکیه 

می کردند.
در این شماره یک مطلب در حمایت از پروژه 3 میلیارد دالری 
دولت اردوغان برای متصل کردن بخش های آسیایی و اروپایی 

شهر استانبول ترکیه از طریق یک پل سوم کار شده بود.
همچنین صفحه اول شماره امروز تودی زمان مشابه با نشریات 
جنازه  تشییع  از  تصاویری  حامی  ترکیه  دولت  حامی  دیگر 
کسانی که »شهدا« عملیات ارتش ترکیه علیه جدایی طلبان کرد 

در جنوب شرق خوانده شده بودند، بود.
در یک گوشه از این شماره جدید، تصویر اردوغان در حالی که 
دست یک زن مسن را گرفته بود منتشر شده و خبر برگزاری 
مراسمی به میزبانی اردوغان برای زنان ترکیه به مناسبت روز 

زن کار شده بود.
با تیراژ 650 هزار نسخه تا پیش از این  روزنامه تودی زمان 
یک روزنامه نزدیک به فتح اهلل گولن، روحانی ترکیه ای ساکن 
دولت  می شد.  تلقی  اردوغان  یک  شماره  دشمن  و  آمریکا 
اصطالح  به  یک  انداختن  راه  به  به  متهم  را  گولن  اردوغان 

دولت موازی برای سرنگون کردن وی کرده است.
نیروهای  حمله  از  پیش  خود  شماره  آخرین  در  زمان  تودی 
»تاریک ترین روزها« در  آنچه که  به  به دفترش نسبت  امنیتی 

تاریخ مطبوعات ترکیه خوانده بود هشدار داده بود.
روز شنبه مقام های جدید این روزنامه که با حکم یک دادگاه 
منسوب شده بودند قرارداد عبدالحمید بیلیجی، سردبیر سابق 
تدابیر  تحت  نیز  روزنامه  کارکنان  و  کرده  لغو  را  نشریه  این 

امنیتی وارد ساختمان شدند.
این حمله  از  بعد  نخستین شماره  روزنامه  این  دیروز  شماره 
بود و متنقدان می گویند که هدف دولت ترکیه ریشه کن کردن 

رسانه های اپوزیسیون در این کشور است.
فرانسه گفت:  به خبرگزاری  روزنامه  این  از خبرنگاران  یکی 
سیستم هایمان  از  نمی توانیم  ما  و  شده  قطع  ما  دفتر  اینترنت 
استفاده کنیم. وی فاش ساخت که شماره روز یکشنبه توسط 

کارکنان اصلی تودی زمان تولید نشده است.
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