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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

مقام های بلندپایۀ دولتی در روز جهانی مطبوعات:

هیچ نهادی حق سانسور ندارد

جان مطلب این جاست که چگونه آقای خلیلزاد از مقام 
سفیر و تعمیر آمریکا در مغایرت آشکارا با پالیسی های 
یک کشور کالن به منظور تحقق آجندا های شخصی خود 
در تبانی با رفقایش، سرنوشت مردم و سیاست آمریکا 
آمریکائ   یان  بعد  سال ها  بود.  گرفته  خود  گرو  در  را 

متوجه این نقش آقای خلیلزاد شدند.
از آغاز کنفرانس بن تا امروز این نقش تحریف کننده 
دولت  و  مردم  از  نماینده گی  به   ! رفقا  این  توسط 

افغانستان سازماندهی می شود

وزیر انرژی و آب افغانستان می گوید که تثبیت مسیر 
دو  به  »توتاپ«  به  موسوم  کیلوولت   ۵۰۰ برق  انتقال 
سالنگ  راه  از  پروژه  این  بنًا  و  می گردد  بر  قبل  سال 

می گذرد.
در یک نشست  دیروز)سه شنبه(  عثمانی،  احمد  علی 
خبری در کابل گفت: »بر اساس مطالعات شرکت فیشنر 

که در ماستر پالن برق افغانستان انعکاس یافته است، 
مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولتی که بعد از پل خمری به 
می کند؛  عبور  بامیان  مسیر  از  یابد،  انتقال  کابل  سمت 
اشتراک  با  آلمان  اشتوتگارد  شهر  در  که  جلسه یی  اما 
وزارت انرژی و آب، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد و 
هم چون  پروژه  این  کننده گان  تمویل  و  برشنا  شرکت 
و  یو اس آی دی  جهانی،  بانک  آسیایی،  توسعه  بانک 
که  شد  این  بر  موافقه  گفت،  صورت  اسالمی  بانک 
مطالعه  بامیان، مسیر سالنگ هم مورد  بر مسیر  عالوه 

و سروی قرار بگیرد«.
مورد  سالنگ  مسیر  آن که  از  پس  گفت،  عثمانی  آقای 
بامیان،  به مسیر  نسبت  این مسیر  قرار گرفت،  مطالعه 
کوتاه تر بود که تطبیق این پروژه، هم زمان کمتری را 
می گرفت و هم هزینة پروژه...           ادامه صفحه 6

د القاعده د پخواين مرش اوسامه بن الدن له وژل کېدو پنځه 

متحدینو رسه  نویو  له  ډله  دغه  اړه چې  دې  په  کاله وروسته 

بېرته په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده، اندېښنې 

راپورته شوي دي.

القاعده  د  کې  افغانستان  په  ورځپاڼې  انډيپنډنټ  بریتانوۍ 

جهادي  نوي  ډلې  دغې  د  اړه  په  کېدو  پیاوړي  د  حضور  د 

متحدین د اسالمي دولت ډله او طالبان بليل دي.

په  پنځه کاله مخکې د ۲۰۱۱ کال د مې د میاشتې  اوسامه 

دوهمه امریکایي ځانګړو ځواکونو د پاکستان پالزمینې اسالم 

اباد ته نږدې په ایبټ اباد کې وواژه.

ګذار  سخت  ډلې  دغې  پر  وژل  هغه  د  چارواکو  امریکایي 

بللی و خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو 

په افغانستان کي د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خربه کړې ده.

د انډیپنډنټ په لیکنه، القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ 

یوه ناکراره سیمه ده رس را اوچت کړی چې له اسالمي دولت 

ډيل یا داعش او طالبانو رسه جهاد مخ ته یويس او د لوېدیځ 

چې هڅه یې کړې دغې جګړې ته شاه کړه، پښې بیا په دغه 

کړکېچ کې ښکېلوي....                               ادامه صفحه 3

یک سرباز پولیس در والیت پکتیکا پس از این که خانم 
خود را در محضر عام به ضرب گلوله کشت، دست به 

خودکشی زد.
نصار احمد عبدالرحیم زی، معاون قوماندان امنیه پکتیکا،  
گفته است که این پولیس پس از شلیک بر خانمش، بر 

خود نیز در مال عام شلیک کرد و جان داد.
گفته شده که در این رویداد، خانم این سرباز پولیس در 

جا کشته شده و خودش، در شفاخانه جان داده است.
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  به  پکتیکا  امنیتی  مقام های 
اتهام  به  را  خود  خانم  پولیس،  سرباز  این  که  گفته اند 

داشتن روابط نامشروع به قتل رساند.
روز شنبه ۱۱ ثور، نیز گزارش شد که یک زن، از سوی 

شوهر سابق خود در والیت تخار به قتل رسید.
به گفته مقام های محلی، شوهر سابق این زن عضو گروه 
به  پولیس،  یک  با  ازدواج  دلیل  به  را  او  و  بوده  طالبان 

قتل رساند.

در حاشیۀ کتاب آقای خلیلزاد » از کابل تا کاخ سفید...

چگونه زلمی خلیلزاد سرنوشت 
مردم ما و سیاست امریکا را 

در گرو خود داشت؟

وزیر انرژی و آب: 

مسیر توتاب از سالنگ به بامیان تغییر نخواهد کرد

په افغانستان کې د القاعده شبکې د پياوړي 

کېدو په اړه اندېښنې

یک سرباز پولیس پس از قتل 

خانمش خودکشی کرد

مبارز برای 
اشتراک در 
یک رقابت 

بین المللی به 
روسیه رفت
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افغانستان  در  سیاست  که  متمادی ست  سالیانی 
نقِش  مردم  است.  افراد  از  خاص  عده یی  کارِ 
به صورت چوِب  و  داشته  سیاست  در  منفعالنه 
می شوند.  استفاده  سیاست ورزی ها  سوخِت 
آن ها  حضورِ  بدون  و  مردم  غیبِت  در  سیاست 
سیاسی  کنش  می دهد.  ادامه  خویش  حیاِت  به 
طول  در  غیرمردمی ست.  کنشی  افغانستان،  در 
تاریخ افغانستان، سیاست منحصر به خانواده و 
اقارِب شاهان بوده و گاهی در پیالة قدرِت آن ها 
شریک  شده اند؛  نیز  قبایل  ارباِب  و  روحانیون 
ولی مردم هرگز سهمی در قدرت نیافته اند. منافع 
و خواست های مردم، اولویِت سیاست گذاری ها 

نبوده است.  
سیاست  افغانستان،  در  شاهی  نظام های  در 
اعمال  اتباع  بر  مردم  حضور  بدون  یک نواخت 
میان  جنگ   در  مردم  که  گاه گاهی  می شد. 
بیرونی  کشورهای  علیه  جنگ  یا  شهزاده گان 
حضوری  دارند؛  حضور  انگلیس  استعمار  و 
خودجوش و ناشی از آگاهی جمعی نبوده، بلکه 
به تشویق روحانیون، شهزاده گان و ارباِب قبایل 

وارد میدان شده اند. 
نظام شاهی به وسیلة داوود خان برچیده شد نه 
مردم؛ یعنی در اثر کودتا به عمر نظام شاهی پایان 
داده شد، نه در اثر انقالب. با کودتای کمونیستی، 
یافت  پایان  نیز  نوظهور  جمهوری  نظام  عمر 
آمد.  صحنه  روی  مسکو  هواخواهِ  حکومتی  و 
نیز سهیم شدِن  کمونیستی  نظام  کارآمدِن  روی 
مردمی  انقالبی  را  آن  و  نبود  قدرت  در  مردم 
قلمداد نمی توانیم. با فروپاشی نظام کمونیستی، 
مجاهدین به قدرت رسیدند. مجاهدین همراه و 
در کنارِ مردم بودند اما پیروزِی آن ها به مفهومِ 
بلکه  نبود،  مردمی  انقالِب  کلمه  علمِی  و  دقیق 
بود. در  نتیجة خواست و تشویِق رهبران دینی 
دورۀ طالبان اما نه تنها مردم از حوزۀ سیاست، 

بلکه از حوزۀ جامعه و زنده گی حذف  شدند. 
در دورۀ جدید و روی کار آمدِن دموکراسی نیز 
از سیاست مدارها  میاِن عده یی محدود  سیاست 
دست به دست شده و مردم در سیاست ورزی ها 
جابه جایی  بیانگِر  نیز  انتخابات  نیستند.  سهیم 
قدرت.  در  مردم  نقِش  افزایش  تا  مهره هاست 
و  خودجوش  جدید،  دورۀ  در  مردم  حضور 
به  و  کاذبانه  حضور  این  بلکه  نیست،  رقابتی 

ترغیِب دیگران انجام می شود.
می گیرد  ریشه  جایی  در  دموکراسی  مسلمًا 
دموکراسی  باشد.  آمده  مردم  خواسِت  به  که 
در  که  ـ  فرانسه  انقالبیوِن  همانند  هواخواهانی 

انقالب کبیِر فرانسه شعار برابری، برادری، آزادی 
صدا  را  روسو  ژاک  ژان  دموکراتیک  ادبیات  و 
می زدند ـ می خواهد. در افغانستان دموکراسی نه 
هواخواه داشت و نه مردم آن را آوردند، بلکه به 
خواست کشورهای خارجی و کوشش عده یی 
از روشن فکران و تحصیل کرده گان وارد جامعه 
شد. پرسش این جاست که چرا مردم در سیاست 
حضور ندارند؟ چالش ها و موانِع فراروی حضور 
مردم در سیاست چیست؟ چرا تصمیم گیری های 
کالِن سیاسی منطبق بر منافع مردم نیست؟ مردم 
را  حکومت  سیاست های  می توانند  چگونه 

متمایل به منافِع خویش سازند؟
شاید بتوان مهم ترین چالش ها و موانع فراروی 
حضور مردم در سیاست را چنین خالصه کرد: 

۱- عدم رشد آگاهی مردم: مردمی که بارها برای 
خواست و منافع اربابان و رهبراِن قومی شان به 
اما  به کشتن می دهند  خیابان ها آمده و خود را 
اداری،  فساد  محو  یعنی  خودشان  منافع  برای 
شفافیت در جذب کارمندان دولت، سیاست های 
خیابان ها  به  غیره  و  حکومت  طالب پرورانة 
آگاهِی  رشد  عدم  نشانة  نمی شوند،  سرازیر 
افزایش  و  کمیت  به  هستند.  جامعه  در  سیاسی 
تعداد دانشگاه و مکتب نباید خرسند بود. امروزه 
فراغت  خیالی  مکتب های  از  افراد،  از  بسیاری 
افرادی اند که صنف  یا هم  و  حاصل می نمایند 
دوازده را تمام کرده اند اما امال و انشای درست 

ندارند.
2- عدم رشد طبقة متوسط: عدم استقالل مالی 
و نداشتن زنده گی اقتصادِی خودبسنده نیز مردم 
اربابان و صاحباِن ثروت نموده و  به  را وابسته 
و  ناِن شب  نمودِن  پیدا  گرفتار  بسیاری،  هم  یا 
روز اند و وقتی برای مطالعه و فکر کردن دربارۀ 

برنامه های کالِن سیاسی ندارند.
3- عدم استقالل فکری فرد: در جوامع سنتی، 
چگونه گِی رفتارِ افراد را بیشتر سنت ها و آداب و 
رسوم تعیین می کند. در زنده گی روزمرۀمان بیش 
باشیم، سنت ها  آن که خودمان تصمیم گیرنده  از 
زیر  در  هم  هنوز  فرد  دارند.  تعیین کننده   نقش 
باورها و سنت های از قبل تعیین شده ُگم است و 
ندایی از وی شنیده نمی شود. دموکراسی که حد 
اعلی حضور مردم در سیاست را نشان می دهد، 
دگم ها  از دامِ  منوط به رهایی و آزادی فردیت 
که  جامعه یی  در  است.  اجتماعی  تابوهای  و 
فردیت از زیر بارِ سنت ها رها نشده باشد، یعنی 
فردیت تولد نگردیده باشد، دموکراسی به وجود 
نمی آید. در تجربة تاریخی غرب نیز شکل گیری 

جریان لیبرالیستی مقدم بر دموکراسی است. بر 
لیبرالیسم: عقل مهم ترین  آموزۀ محوری  اساس 
از  خود  استقالِل  برای  فرد  که  استعدادی ست 
موجودی  همچون  فرد  است؛  برخوردار  آن 
خودبنیاد، ناوابسته به جمع و گروه، که بر عقل 
اندیشة  می شود)تاریخ  پنداشته  است،  استوار 
به  باورمندی  با  قادری،ص22(.  حاتم  سیاسی، 
به  را  فرد  سرنوشِت  می توان  فردی  عقالنیِت 
را  محدودکننده  تابوهای  و  واگذاشت  خودش 

از او به دور ساخت.
از  مردم  این که  قومی:  شکاف های   -4
و  منافع  برای  و  گردند  بیرون  خانه های شان 
تحوالِت  و  شوند  خیابان ها  وارد  رهایی شان 
عمیقی را رقم زنند، بیانگِر دو نکتة مهم است: 
عدۀ  انحصار  از  را  سیاست  این که  نخست 
حضورشان  و  کرده  خارج  افراد  از  محدودی 
رسانده اند؛  درجه  باالترین  به  را  سیاست  در 
حادثه یی که در افغانستان هرگز به وقوع نپیوسته 
سیاسی  کودتاهای  اغلب  افغانستان  در  است. 
انتخابات  حتا  مردمی.  انقالب های  تا  داده  رخ 
در افغانستان به مفهوم دقیِق کلمه، مردمی شدِن 
سیاست نیست. انتخابات جابه جایی قدرت میان 
نخبه گان است. نکتة دوم، این که وقتی مردم از 
خانه های شان بیرون شده و به خیابان ها بریزند، 
پیوست  به هم  کرده،  پاره  را  قومیت  تنِگ  جامة 
شده و ملت  شده اند. تجربة تاریخِی غرب بیانگِر 
این مطلب است. به طور نمونه: مردم در انقالب 
استبداد را سرنگون  بودند که کاخ  کبیر فرانسه 

نموده و به صورت ملتی واحد درآمدند. 
در نتیجه می توان گفت که با جابجایی قدرت از 
یک فرد به فرد دیگر، یعنی با تغییر مهره ها، در 
وضعیِت کشور تغییر نخواهد آمد. تغییرات در 
کشور منوط به حضورِ مردم در صحنه  است. با 
وجود چالش های فراوان، به نظر می رسد زماِن 
آن رسیده که مردم وارد صحنه شده و بر دولت 
فشار وارد کنند. محو فساد اداری، شفافیت در 
در  مسووالنه  برخورد  دولت،  کارمندان  جذب 
اشتغال  افزایش  برای  برنامه هایی  طالبان،  مقابل 
کشورهای  مقابل  در  مشخص  سیاسِت  و 
همسایه، از مهم ترین محورها و دالیلی ست که 
آن  برای  و  آن جمع شده  اطراِف  بایست  مردم 
این حضور  برسانند.  به هم  میدان ها حضور  در 
را مردمی تر و  از یک طرف سیاست های دولت 
را  مردم  دیگر،  طرف  از  و  می سازد  انسانی تر 
به هم پیوسته کرده و هسته های اصلِی ملِت واحد 

را پی ریزی می کند.  
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امروز قرار است که ریاست جمهوری از روز جهانِی رسانه ها 
تجلیل کند و نیز روز گذشته )3 می( فدراسیون ژورنالیستان 
مطبوعات  جهانِی  روز  از  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  و 
وزیر  و  اجرایی کشور  رییس  و  آوردند  به عمل  گرامی داشت 
بیان  آزادی  از  را  بی دریغ شان  حمایت  فرهنگ،  و  اطالعات 
اعالم داشتند و داکتر عبداهلل دستور داد که هیچ فردِ دولتی یی 
آن  به  رسانه،  یک  در  مطلب  یک  نشر  به دلیِل  که  ندارد  حق 

رسانه یا خبرنگار زنگ برند و سوال کند.
همچنان امروز رییس جمهوری ضمن اعالم حمایت از آزادی 
این  از  که  میدهد  اطمینان  افغانستان  مردمِ  و  دولت  به  بیان، 
آزادی  که  است  این  واقعیت  اما  می کند.  پاسـداری  ارزش 
بیان ُرِخ دیگری نیز در افغانستان دارد و این ارزش فقط در 

محدودۀ کابل و آن هم در سطوِح خاصی قابل تمثیل است. 
چیزی  آن  از  بدتر  به مراتب  کشور،  در  بیان  آزادی  وضعیت 
افغانستان  دولت  ولی  است.  شده  گفته  حال  به  تا  که  است 
آزاد  مطبوعاِت  و  رسانه ها  ببالد،  می تواند  که  چیزی   تنها  به 
در  افغانستان  شبهه یی،  و  شک  بی هیچ  است.  دموکراتیک  و 
زمینة آزادی مطبوعات در جمع کشورهای در حاِل منازعه و 
جهان سومی- چهارمی، یک الگو و نمونه است. تکثر رسانه ها 
امور سیاسی و  از یک سو و نقش آفرینی و موثریِت آن ها در 
افغانستان  مردم  که  گردیده  سبب  دیگر،  سوی  از  اجتماعی 
امروزه  شوند.  قایل  ویژه یی  جایگاه  مطبوعات  و  رسانه ها  به 
نزدیک به ۵۰ رسانة تصویری، چندصد رسانة چاپی و ده ها 
رسانه ها  این  اکثریِت  دارند.  فعالیت  کشور  در  صوتی  رسانة 

خصوصی هستند.
است؛  فراوان  اخیر  دهة  یک ونیم  در  رسانه ها  دستاوردهای 
مبارزه با بی عدالتی و فساد، افشای تقلب و تبعیض، و پی گیری 
پرونده های جنایی و قضایی، بخشی از کارِ رسانه ها بوده است. 
به جرأت می توان گفت که نقش رسانه ها در نظارت از اعمال 
نظارت کننده یی  نهادهای  نقِش  از  برجسته تر  به مراتب  دولت، 

بوده که در قانون اساسی پیش بینی شده اند. 
و  مدنی  جامعة  به  متعلق  رسانه یی،  و  مطبوعاتی  موفقیِت 
نقِش کمتری  زمینه دولت  این  در  افغانستان است.  فرهنگیاِن 
به  نخست  می داشت،  برجسته  نقش  دولت  اگر  است.  داشته 
با  مقایسه  در  می پرداخت.  خود  رسانه های  وضعیِت  ارتقای 
وضعیِت  افغانستان،  دولتی  رسانه های  خصوصی،  رسانه های 
اسف باری دارند. این مسأله نشان می دهد که پویایی رسانه ها، 

کارِ حکومت نبوده است. 
رهبرِی حکومت پیشیِن افغانستان، آزادی رسانه ها و تکثِر آن را 
همواره به عنوان بزرگ ترین دستاورد و افتخارِ خویش قلمداد 
می کرد، اما در همین حکومت، آزادی بیان »قصة مفت« خوانده 
شد، بر رسانه ها لشکرکشی صورت گرفت و ده ها روزنامه نگار 
به زندان افگنده شدند و شماری هم در رویدادهای تروریستی 
جان باختند. درست است که در این دوره رسانه ها آزاد بودند 
و هرچه می خواستند می نوشتند و مانعی در کار نبود؛ اما عیِب 
کار در این بود که بهایی به نکته نظراِت رسانه ها داده نمی شد و 
»استراتژی بی اعتنایی و سکوت« در برابِر آن ها پیشه شده بود.  
نبوده اند.  از نقص و خطا  افغانستان هم عاری  اما رسانه های 
یکی از خطاهای عمدۀ رسانه ها، مطرح سازی برخی آدم های 
کم مایه و کم ظرفیت بوده است. رسانه ها برخی افراد را ماننِد 
پوقانه باد کردند و در صحنه نشاندند که هرگز شایسته نبودند. 
قدرت  به  رسانه یی خویش،  شهرت  از  استفاده  با  آدم ها  این 
نزدیک شده و به سمت های بلنِد وزارت و معاونت رسیدند. 
از جانبی، برخی رسانه ها نیز بارها به عنوان بلندگوی دشمناِن 

مردم افغانستان عمل کردند و آب به آسیاِب دشمن ریختند. 
آزادی  و  بگذارد  فراتر  پا  از حِد شعار  باید  دولت  ولی حاال 
بیان و فعالیت ِ آزادِ رسانه ها را در اقصا نقاِط کشور گسترش 
دهد. همین اکنون در بسیاری از نقاط در والیت های مختلِف 
است؛  بی جان  و  غریب  مفهومِ  یک  بیان  آزادی  افغانستان، 
امنیتی و حتا شهردارها  والی و ولسوال و مسووالِن  چنان که 
به دشمناِن آشکارِ آزادی بیان بدل شده اند. مسلمًا اگر نعمِت 
آزادی بیان به همة والیت ها و ولسوالی ها کشانده شود، زمینه 
زورگویی  اداری،  فساد  کاهِش  برای  خوبی  بسیار  بستِر  و 
و  باستانی  آثار  قاچاق  و  ملکیت ها  غصب  محلی،  زورمندان 

معادن در سرتاسِر کشور مهیا می گردد.
دولت موظف است در این راستا به جبراِن کم کاری های پانزده 

ساِل گذشتة خویش بپردازد. 

آزادی بیـان از کـابل
 تـا والیت هـا
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فرانز میلیبند، نماینده اتحادیه اروپا برای 
غیر  استخراج  که  کرده  اعالم  افغانستان 
قانونی معادن در افغانستان پس از قاچاق 
مسلح  مخالفان  درآمد  پُر  منبع  تریاک، 

دولت در این کشور است.
او استخراج غیر قانونی معادن را تهدید 
افغانستان خوانده و گفته است که  برای 
امنیت  نشود، روی  آن جلوگیری  از  اگر 

افغانستان نیز تأثیر گذار خواهد بود.
غیر  استخراج  که  است  گفته  میلیبند 
زیاد  عواید  افغانستان  در  معادن  قانونی 
دارد و بخشی عمده آن، در اختیار گروه 

طالبان قرار می گیرد.
پیش از این، از شماری از والیات کشور 
گزارش شده بودند که گروه طالبان معادن 

را به گونه غیر قانونی استخراج می کند.
غزنی  والی  حمیم،  امان  محمد  همچنان 
گفته بود، طالبان شب هنگام به استخراج 
معادن در این والیت می پردازند: بیش از 
4۵ مرکز معدن مختلف در غزنی وجود 
طالبان  سوی  از  آن  تعداد  یک  و  دارد 

استخراج می شود.
از سوی دیگر، استخراج معادن به گونه 
والیات  در  طالبان  سوی  از  قانونی  غیر 
نیز گزارش شده  تخار  و  بدخشان  غور، 

بود.
میلیبند می گوید که عواید معادن افغانستان 
به صدها میلیون دالر تخمین شده و اگر 
طالبان در نیم از استخراج آن سهم داشته 

باشند، یک منبع بزرگ مالی است.
وی به رادیو آزادی گفته است که اکنون 
در  معادن  استخراج  درصد  هشت  تنها 
افغانستان به طور قانونی صورت می گیرد 
و متباقی آن غیر قانونی استخراج می شود.

به گفته میلیبند، زورمندان محلی و برخی 
معادن  قاچاق  در  حکومتی  مقامات  از 

افغانستان دست دارند.
اگر  که  است  داده  ُهشدار  همچنان  وی 
حکومت افغانستان جلوی استخراج غیر 
این  برای  آن  نگیرد،  را  معادن  قانونی 
کشور در آینده به یک خطر جدی تبدیل 

می شود.

کمیتـة مبـارزه با حـوادث افغانسـتان می گوید 
از  دیـده  آسـیب  فامیـل   ۶2۸۰ بـرای  کـه 
سـیالب های اخیـر و بیجـا شـده   های جنگـی 
مختلـف کشـور کمـک رسـانی  در والیـات 

کـرده اسـت.
مجلـس سـنا در نشسـت عمومی دیروز )سـه 
شـنبه ۱4ثـور( خـود، اعضـای کمیتـة مبـارزه 
بـا حـوادث و حـاالت اضطـرار در پیونـد بـه 
دیـده گان  آسـیب  بـه  رسـیدهگی  چگونگـی 
بی جـا  و  والیـات  در  اخیـر  سـیالب های 

بـود. شـده های جنگـی فـرا خوانـده 
امـا محمـد اسـلم سـیاس معیـن و سرپرسـت 
وزارت مبـارزه باحـوادث گفـت: "بـه آسـیب 
دیده هـای حـوادث طبیعـی و جنگـی کـه از 
نیمـه دوم مـاه حـوت تـا ختـم مـاه حمـل در 
والیت هـای مختلـف کشـور رخ داده اسـت 

کمک رسـانی صـورت گرفتـه اسـت".
تمـام  در  جمعـًا  افـزود:  سـیاس  آقـای 
فامیـل   ۶2۸۰ بـه  دیـده  آسـیب  والیت هـای 
کـه از رهگـذر حـوادث طبیعـی و غیرطبیعـی 
خوراکـی،  کمک هـای  بودنـد  شـده  متضـرر 
حـل  جهـت  نقـدی  و  مسـکن  پوشـاکی، 
مشـکالت روزمـره شـان توزیع شـده اسـت.
گذشـته  مـاه  دو  از  بیشـتر  در  او،  گفتـة  بـه 
والیت هـای نورسـتان، کنـر، لغمـان، ننگرهار، 
زابـل،  قنـدوز،  پکتیـکا،  پکتیـا،  خوسـت، 
ارزگان، هلمنـد، قندهار، غور، فـراه، بادغیس، 
هـرات، فاریـاب، جوزجـان، غزنـی، سـرپل، 
سـمنگان، بلـخ، تخـار، بغـالن، میـدان وردک، 
دایکنـدی، بامیـان، پنجیشـر، کاپیسـا، پروان و 
کابـل حـوادث طبیعـی و غیر طبیعـی رخ داده 

. ست ا
او تاکیـد ورزیـد: کمیتـة مبـارزه حـوادث در 
جریـان و بعـد از حـوادث، فعالیـت هـای در 
خـور توجهـی را انجـام داده و خواهنـد داد.

امـا سـناتوران از توزیـع غیر عادالنـه کمک ها 
بـه متضررین انتقـاد کرده و یاد آور شـدند که 
در برخـی موارد، مسـووالن محلـی بجایی که 
ایـن کمـک هـا را بـه متضرریـن برسـانند بـه 

خویـش و قـوم خـود توزیـع می کنند.
امـا، سـیاس این نقیصـه را در توزیـع کمک ها 
بـه متضرریـن، پذیرفـت و یاد آور شـد: کمیته 
مبـارزه بـا حوادث بـه همکاری مـردم و ایجاد 
کمیته هـا در سـطح ولسـوالی ها تـالش می کند 

به این مشـکل رسـیدهگی کند.
ایـن در حالـی اسـت کـه باران هـای چند روز 
گذشـته، نیـز در برخـی والیت های کشـور از 
جملـه غـور و سـمنگان خسـاراتی را بـه بـار 

است. آورده 
معیـن اداره مبـارزه بـا حـوادث نیـز جـاری 
شـدن سـیالب ناشـی از باران هـا را تایید کرد 
و گفـت: پـس از تکمیـل شـدن آمـار و ارقـام 
تلفات و خسـارات کمک رسـانی به متضررین 

صـورت می گیـرد.
سـیالب ها در دو ماه گذشـته در نقاط مختلف 
کشـور تلفـات جانـی و خسـاراتی هنگفتی را 

بـر مـردم تحمیل کرده اسـت.
توزیـع  کـه کمک هـای  می گوینـد  سـناتوران 
کفایـت  و  بـوده  انـد  متضرریـن  بـه  شـده 

. نمی کنـد

جنرال چارلیز کلیولند، رییس بخش ارتباطات و سخنگوی نیروهای ائتالف در افغانستان 
گفته است، درگیری های مرزی میان افغانستان و پاکستان به راه حل منطقه یی نیاز دارد.

وی هم چنان افزوده است، در صورتی که به این موضوع رسیدگی نشود، این مشکل به 
صورت بالقوه دامن گیر همه خواهد شد.

آقای کلیولند، اظهار نظر در مورد نقش ناتو در خصوص این موضوع را سخت خوانده و 
گفته است که به یک تعداد شرایط بستگی دارد. 

این  اخیرا  و  شده اند  درگیر  همدیگر  با  بارها  پاکستان  و  افغانستان  سرحدی  نیروهای 
درگیری ها شدت یافته است.

در تازه ترین درگیری هایی از این دست، یک نیروی سرحدی افغانستان هفته گذشته در 
اثر گلوله باری سربازان پاکستانی جان داد.

به  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  طی  کشور  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری،  دولت  جنرال 
خبرنگاران گفت: »پیام روشن ما به پاکستان این است که نباید در امور داخلی افغانستان 

مداخله کند«.
گلوله باری و راکت اندازی سربازان پاکستانی به داخل خاک افغانستان پس از آن شدت 
گرفته است که پاکستان به تعهدات اش برای آوردن طالبان به سر میز گفتگوهای صلح 
عمل نکرد و روابط دو کشور بار دیگر به سردی گرایید. در پیوند به این حمالت مرزی 
از سوی ارتش پاکستان، وزارت خارجه کشور، سفیر پاکستان را احضار کرد و از پاکستان 

خواست تا حمالت متجاوزانه اش بر افغانستان را متوقف نماید.
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امضای تفاهم نامۀ دو وزارت 
در راستای سوادآموزی

تفاهم نامة همکاری پیرامون محو بی سوادی میان وزارت های معارف و وزارت ارشاد، حج 
و اوقات با حضور وزرای هر دو وزارت به امضا رسید.

است  مبرهن  »چنانچه  گفت:  تفاهم نامه  این  امضای  حین  بلخی  حنیف  اسداهلل  دکتر 
بی سوادی یکی از چالش های عمده در فراراه پیشرفت و ترقی در کشور عزیز ما بوده که 
تعداد زیاد هموطنان عزیز ما متأسفانه به اثر تداوم جنگ  ها نتوانسته اند تحصیل نمایند.«

وزیر معارف افزود: امحای بی سوادی در کنار سایر و جایب ملی و اسالمی ما یکی از 
مسوولیت های ملی هر شهروند بوده و تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی مسوولیت دارند 

در این راستا سهم وطنی خود را ادا کنند.
فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف گفت: »آموزش سواد یکی از ضروریات جامعه 
بوده که در دین مقدس اسالم به آن تأکید صورت گرفته و هر زن و مرد مؤمن به یاد 

گیری و آموختن علم مکلف گردانیده شده است.«
موضوعات  برنامة  تا  شده  متعهد  اوقاف  و  حج  ارشاد  وزارت  تفاهم نامه  این  برمبنای 
تبلیغاتی را در پیوند به اهمیت آموزش در مراسم و مناسک های مختلف دینی از قبیل 
نمازهای جمعه، عیدین، کاروان های زیارتی حجاج و غیره از طریق منابر مساجد و تکایا 

با تفاهم با وزارت معارف، ترتیب و به منصة اجرا قرار دهد.
در مقابل وزارت معارف پالن سواد آموزی را در روشنایی استراتیژی ملی سواد آموزی 
تدوین کتب و مواد درسی را به هدف پیشبرد دروس سواد آموزی به ساحات مورد نظر 

از جمله برای مساجد و تکایا تهیه و ارسال می دارد.
قابل یاد آوری ست که چندی قبل تفاهم نامة مشابهی با وزارت امور زنان نیز در پیوند به 
اهتمام به سواد آموزی زنان بویژه در روستاها از سوی این وزارت به امضا رسیده است.

مــعادن؛ 
دومین منبع پُردرآمد طالبان

کمیتۀ مبارزه با حوادث:

برای 62۸۰ فامیل آسیب 
دیده کمک     رسانی شده است

سخنگوی نیروهای ائتالف:

درگیری های مرزی میان افغانستان
 و پاکستان به راه حل منطقه یی نیاز دارد

په افغانستان کې د القاعده...
القاعده  د  وخته  ډېره  تر  چارواکو  امریکایي 

کم  راپورونه  اړه  په  کېدو  پیاوړي  حضورد  د 

وروستیو  دې  په  چې  کله  خو  و  بليل  اهمیته 

د  امریکایي ځواکونو  د  افغانستان کې  په  کې 

بوچانان  جیف  جرنال  مرستیال  قوماندانۍ 

ته  کال  تېر  که  وکړ چې  اعرتاف  پردې خربې 

یو زیات شمېر استخبارايت راپورونو  ځیرشئ 

نه  پنځوسو  له  القاعده  د  کې  افغانستان  په 

و  کړی  اټکل  حضور  د  غړیو  د  پورو  ترسلو 

په  یوازې  چې  وموندله  دا  موږ  چې  کله  خو 

القاعده له ۱۵۰ زیات غړي  یوه کمپ کې د 

فعال و، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو 

پرمسلې ډېرې اندېښنې راپورته شوې.

د شاوخوا دېرش کیلومرته مربع په ساحه کې 

ولسوالۍ  پرتې  لېرې  په  کندهار  د  کمپ  دغه 

شورابک کې فعال وچې امریکایي ځواکونو د 

او ۶۳ هوایي حملو  دوورځو شدیدوعملیاتو 

په نتیجه کې بېرته ونیو.

ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کمپ 

دی چې په افغانستان کې موندل کېږي.

دفاع  د  افغانستان  د  لیکنه  په  انډیپنډینټ  د 

رسپرست وزیرمعصوم ستانیکزي د دې هڅه 

فعاله  ډېره  بیا  القاعده  وښیي  چې  وه  کړې 

شوې او افغانستان ته یې جدي ګواښ متوجه 

کړی دی.

ځان  لپاره  حملو  لویو  د  والقاعده  ویيل  هغه 

فعالیت  ترشاه  شبکو  نورو  د  ډله  دا  تیاروي، 

تجربې  خپلې  او  کوي  مالتړ  هغوی  د  کوي، 

وررسه رشیکوي.

هغه  خو  کوي  نه  ویناوې  زیاتې  نور  القاعده 

یولوی ګواښ دی.

دا  کې  څېړنه  یوې  په  ناټو  کې  وروستیو  په 

اوس  په  وال  وسله  القاعده  د  چې  وموندله 

شلو  شاوخوا  په  افغانستان  د  کې  وخت 

والیتونو کې فعال دي.

ویاند  مرستیال  وزارت  دفاع  د  افغانستان  د 

محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه 

سیمې چې القاعده په کې فعاله ده ونه ښودې 

خو په افغانستان کې یې د القاعده د بیا فعاله 

کېدو مسله تایید کړه:

»په نږدې وخت کې بیا هم د القاعده ګنګوسې 

یې  کې  ځایونو  ځینو  په  او  دي  شوې  رشوع 

کې  افغانستان  په  فعالیتونه  ترهګریز  او  مايل 

رشوع کړې دي.«

ولسمرشبارک  امریکا  د  وینا  په  انډیپنډنټ  د 

جمهوري  خپلې  د  وچې  من  هیله  اوباما 

ریاست په دو دورو کې د عراق او افغانستان 

جګړو په پای ته رسولو رسه به د ځان لپاره په 

تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي خو لیدل کېږي 

په  افغانستان  د  بېرته  ځواکونه  امریکایي  چې 

جګړه کې ښکېل کېږي.

نړیوالو  مرشۍ  په  امریکا  د  کي  افغانستان  په 

ځواکونو عمومي قوماندان جان نیکولسن سنا 

ته د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدی کېدو 

په  به  دی  یې وچې  ویيل  او  بللی  خطرجدي 

دې هېواد کې د نا امنیو زیاتوايل ته په پام رسه 

پر هغه مخکیني پالن غور وکړي چې له مخې 

یې راتلونکې کال په افغانستان کې د امریکایي 

ځواکونو شمېر۵۵۰۰ ته راکمېږي.

د ۳۵۲ زره کسیز افغان پوځ د تشکیل د پوره 

کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پڅ 

شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو 

امنیتي  د  رسه  پام  په  ته  تلفاتو  رسېدلو  ته 

ځواکونو په لیکو کې یې د پرسونل د کمښت 

ستونزې راپورته کړې دي.

افغان  زره   ۱۶ کې  میاشتو  دولسو  تېرو  په 

شوي  ټپیان  یا  شوي  وژل  رستېري  او  پولیس 

افغان  نسبت  په  کال  مخکیني  د  دا  چې  دي 

 ۲۸ کې  سلو  په  تلفاتو  اوښتو  د  ته  ځواکونو 

زیاتوالی دی.

ولسمرش  افغان  نوي  لیکنه،  په  اندیپنډنټ  د 

په  که  چې  و  کړی  فکر  داسې  غني  ارشف 

پاکستان کې د قدرت اصيل مرکز ته چی ویل 

کېږي طالبان حملو ته هڅوي، د مرستې الس 

اوږد کړي نو هغوی به طالبان د سولې د خربو 

مېزته کښېنوي او په دې توګه به شخړې پای ته 

ورسېږي، خو داسې ونه شول، افغانستان نن 

ورځ د پراخو جګړو په داسې ځای بدل شوی 

چې لوبغاړې ېې تروریستي مختلفې خونړۍ 

ډلې دي.



از  دیگر“  روایت  به  ”افغانستان  کمپاین 
سومین  آستانۀ  در  آرمانشهر  بنیاد  سوی 
افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  دور 
فدراسیون  همکاری  از  و  شد  راه اندازی 
بین المللی جامعه های حقوق بشر بهره برد. در 
مصاحبه   100 از  بیش  کمپاین،  این  چارچوب 
با شماری از نویسنده گان، فعالین حقوق بشر، 
فعالین جامعۀ مدنی، و سیاست مداران کشور 
افغانستان  در  بشر  حقوق  وضعیت  مورد  در 
قسمِت  که  شد  انجام  امیدها  و  نگرانی ها  و 
زیادی از این مصاحبه ها قبالً در همین روزنامه 
منتشر شده است. اینک جمع بندِی مفصلی از 
مباحث مطرح شده در گفت وگوها تهیه شده که 
در 18 بخش از طریق این روزنامه در خدمت 
از  می خواهیم  ما  می گیرد؛  قرار  عالقه مندان 
این طریق، صدای نخبه گان کشور را به گوش 
مردم، دولت و جامعۀ بین المللی برسانیم. برای 
گزارش  و  مصاحبه ها  این  مجموعۀ  خواندن 
http://ope�  کامل به این لینک مراجعه کنید:

nasia.org/item/16511

1. خاطراتی از جنس نقض حقوق انسانی:
طالبان به تصویر هم تجاوز کردند

خاطرات افراد یک جامعه ورای یادآوری های جداگانه 
از حوادث زنده گی تک تک آن هاست، چرا که همه گی 
دارای  بودن،  فردی و شخصی  در عین  این خاطرات 
آن ها  کمِک  با  می توان  و  هستند  نیز  اجتماعی  جنبة 
مردمانی  ذهن  در  جمعی  تجربیات  چه  که  داد  نشان 
خاطرات  این  دارد.  وجود  مشترک  زنده گی  فضای  با 
بسته به این که چه طور تفسیر شوند و چه تأثیری بر 
عملکرد افراد داشته باشند، می توانند حتا روی شرایط 
آیندۀ یک جامعه موثر باشند. به عنوان مثال، مصاحبه با 
روشن فکران و فعاالن کشور افعانستان نشان می دهد؛ 
ناآرامی،  و  بحران  شرایط  از  خاطرات  انبوه  میان  در 
آن چه اهمیت بسیاری برای تعداد زیادی از آن ها دارد، 
محرومیت از کسب تحصیل و دانش است، که نشانه یی 
از یک ارزش و اهمیت یک مطالبه تلقی می شود. ارزش 
به  بعدی  نسل های  برای  آن  ضرورت  و  علم  کسب 
عنوان قوی ترین سالحی که با آن می توان بر مشکالت 

جامعه افغانستان فایق آمد. 
طالبان؛ ضربه یی بر پیکر فعالیت های فرهنگی 

در  را  خود  اندیشه های  می اندیشند،  که  افرادی  برای 
قالب انواع هنر، ادبیات، انتقاد و ... بیان می کنند، هیچ 
نقض حقی ناگوارتر از سلب آزادی بیان نیست. ایجاد 
محدودیت در بیان هنر و اندیشه، تبعات فراوانی برای 

و  محدودیت  بردارد.  در  آن  اعضای  و  جامعه  یک 
سرکوبی که به صورت سازمان یافته دهه هاست گریبان 

آزاداندیشان افغانستان را گرفته است. 
به محدودیت هایی  به عنوان کارگردان  برمک،  صدیق 
شده:  ایجاد  برایش   حرفه اش  واسطة  به  که  پرداخته 
کشور  به  خارج،  در  تحصیلم  دورۀ  از  که  “زمانی 
با نوعی خودسانسوری شدید مواجه بودیم.  برگشتم، 
رژیم کمونیستی مجال هر کاری را گرفته بود. دوران 
طالبان هم که بدترین دوران از لحاظ سرکوب و اختناق 
بود. طالبان به تصویر تجاوز کردند. نمونه اش حمله یی 
که به سینمای زینب شد. طالبان تمام تصاویر روی بار 
سینما را به آتش کشیدند. من به دالیل مختلف از جمله 

عشق به سینما مجبور به ترک وطن شدم”. 
 گاهی از دست دادن حق آزادی تنها به دلیل سرودن 
رییس  رهبین،  افسر  محمد  است.  داده  رخ  شعر  یک 
“یک  می گوید:  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  فرهنگ 
شعر سفید در سال ۱3۶۸ نوشته بودم که توسط ادارۀ 
حتا  که  شعر  چند  سرودن  جرم  به  وقت  ملی  امنیت 

چاپ نشده بود، زندانی شدم”.
موسیقی دان  و  شاعر  یک  عنوان  به  مسعود حسن زاده 
اما   دارد  خود  حقوق  نقض  از  مختلفی  تجربه های 
گروهش  موسیقی  کنسرت  لغو  را  آن ها  شدیدترین 
)مورچه ها/ نخستین گروه موسیقی راک در افغانستان( 
می داند: “این کنسرت با مجوز رسمی نیروهای امنیتی 
در حال برگزاری بود، اما در میانه کنسرت با خشونت 
نیز  را  گروه  اعضای  از  یکی  و  شد  متوقف  پولیس 

بازداشت کردند”.
روزنامه نگار  و  مدنی  فعال  پژوهشگر،  شرق،  شیوای 
است که برای مطرح کردن یک سوال هزینة سنگینی 
پرداخت کرده است: “یک پرسش از استاد بینش اسالمی 
کردم که متهم به کفرگویی شدم. این سخنرانی باعث 
شد از سوی رییس همین دفتر به صورت توهین آمیز، 
این سرخورده گی  برکنار شوم.  معاش  پرداخت  بدون 

هیچ گاه از یادم نمی رود”.
امان پویامک شاعر و نویسنده است، او بدترین خاطرۀ 
به کابل می داند. روایت می کند:  خود را ورود طالبان 
“من به کتاب و کتاب خوانی بسیار عالقه مند بودم ولی 
با ورود طالبان درب تمام کتابخانه ها بسته و کتاب ها 
حال  در  دوره  آن  در  من  شد.  جمع آوری  بازارها  از 
نوشتن یک رمان بودم. با آمدن طالبان روابط فرهنگی 
بین روشن فکران خیلی کم رنگ شد و رمان من هم به 
تبع ناتمام ماند. در واقع دورۀ طالبان ضربة بزرگی بر 

پیکر فعالیت های فرهنگی ادبی من بود”. 
روایت فرید حمیدی، معاون کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان، به سال ۱3۶۱ برمی گردد که تازه مکتب 

تمام  را 
زمان  آن  در  کنکور  امتحان  شدن  لغو  ولی  بود  کرده 
به  او  هم سن وسال  جوانان  تمام  و  او  دسترسی  مانع 
تحصیالت عالی شد:  “این نابودی آرزوهایی بود که 
برای آیندۀ خود داشتیم. این اتفاق باالی تمام عمر من 

سایه انداخت”. 
این میان گرچه عده یی به خاطر شرایط جنگی و  در 
بحران ها مجبور شده اند چندین سال از درس و تعلیم 
با فراهم شدن موقعیت های  توانسته اند  اما  باشند  دور 
تازه و کوشش و تالش دوباره، به تحصیل بازگردند. 

اما برخی نیز برای همیشه از تحصیل بازمانده اند. 
تا  خنده  حدود  تعیین  از  جنسیتی؛  تبعیض  تجربۀ 

خشونت فیزیکی 
وقتی زنان دربارۀ خاطرات نقض حقوق شان صحبت 
می کنند، از نفس مشکالت زن بودن در دهه های بحرانی 
مختلف  مراحل  جای جای  که  می گویند  افغانستان 
زنده گی مانعی برای آن ها فراهم کرده است. موانعی که 
هزینه های سنگینی همراه  با  و  توان فرسا  بسیار  گاهی 
بوده است. نقض حقوق انسانی این زنان را از زوایای 
از  تبعیض جنسیتی  تلخ  تجربة  دید:  می توان  مختلفی 
زمان کودکی چه در خانواده و چه در فضای بزرگ تر 
دست  از  اجباری،  مهاجرت های  و  ازدواج ها  جامعه، 
دادن شغل و موقعیت اجتماعی و اقتصادی، از دست 
دادن عزیزان و اعضای خانواده، تجربة زندان، شکنجه 
در   خاطرات  این  از  بخشی  فیزیکی.  خشونت های  و 
فضای اجتماعی یی که بحران جنگ و مشکالت داخلی 
برخی  و  گرفته اند  شکل  بوده،  آن  موجب  افغانستان 
در خانواده ایجاد شده اند که این نیز متأثر  از فضای 

محدود و بستة جامعه بوده است. 
نگاه مردساالرانة خانواده و جامعه، خاطر زناِن بسیاری 
نامزد  غزنوی  خدیجه  است.  آزرده  افعانستان  در  را 
دور سوم انتخابات ریاست جمهوری، یکی از بدترین 
خاطرات خود را مربوط به دورانی می داند که ازدواجی 
را از پیش برای او مقرر کردند: “کاکایم در داخل زندان 
من را نامزد ساخت و تبریک نامزدی من را در نامه یی 
برایم فرستاد و به دلیل این که نامزدم در پاکستان بود، ما 

هم مجبور شدیم تا به آن دیار مهاجرت کنیم”.
افغانستان،  در  مجلس  نمایندۀ  نادری،  زهرا  فرخنده 
زمان  از  که  آزاردهنده یی  سنتی  دیدگاه های  به  نسبت 
کودکی برای او و هم جنسانش وجود داشته، معترض 
است و می گوید: “در کودکی برادرم به من می گفت من 
همراه با رفیقانم بیرون می روم، شطرنج بازی می کنم، 
تفریح می کنم و.... . می خواست به من بگوید تو این 
کارها را نمی توانی انجام دهی و باید قبول کنی که بین 
مرد و زن تفاوت بسیار زیاد هست. بدبختانه سیاست 

حتا  است.  برخاسته   سنتی  قدرت های  از  افغانستان 
مرد  یک  ولی  کرده اند،  تعیین  حد  هم  خندیدن  برای 

اجازه دارد هر قدر که می خواهد، بلند بخندد”. 
 اما گاهی این شرایط نابرابر مقاومت و تالِش این زنان 
را برای پیشرفت و قرار گرفتن در فرایند توانمندسازی 

باالتر برده است. 
است.  زنان  از همین   یکی  و  فیلم ساز  کریمی  صحرا 
او، زن بودن در کنار هنرمند و  به عقیده و تجربة  بنا 
سینماگر بودن می تواند دلیل تضییع حق در افغانستان 
مشکالت،  با  شدن  روبه رو  باعث  که  چرا  باشد، 
او  اما  نادرست می شود.  پیش داوری ها و قضاوت های 
نمی بیند  خود  هنری  فعالیت های  مانع  را  رفتارها  این 
دوستان  از  تن  چند  “همراه  می کند:  روایت  چنین  و 
نزدیکم، شرکتی با هدف پایه گذاری سینمای مستقل در 
افغانستان تأسیس کردیم و در کنار آن، کارهای هنری 
دیگری انجام می دهیم از جمله برگزاری نمایشگاه های 
هنری که می خواهیم از هنرمندان تازه کار و با استعداد 

پشتیبانی کنیم”.
 گرچه برخی نیز با وجود احراز شایسته گی با سقفی 
مواجه می شوند که برای پیشرفت زنان در نظر گرفته 
شده است. حسینه صافی رییس شبکة زنان افغان است 
و تجربة محرومیت از ارتقای شغلی خود را تجربه یی 
ناخوشایند می داند: “برای یکی از پست های رهبری در 
موسسات شخصی، کاندیدا شده بودم اما به این دلیل 
که من زنی بودم دارای اطفال خردسال، این پست را 
به من ندادند. آن ها تصور می کردند که من نمی توانم 
به  خردسال  فرزندان  داشتن  با  را  ریاست  مسوولیت 

عهده بگیرم”.
نهادهای  شبکة  دفتر  هماهنگ کنندۀ  خیراندیش  عزیزه 
روایت  در  نیز  هرات  والیت  در  بشر  حقوق  مدنی 
مشکالت شغلی و روزمرۀ خود می گوید: “در محیط 
مکاتِب  از  یکی  در  معلمی  شغل  از  که  زمانی  کار، 
دخترانه استعفا دادم و وارد یکی از ادارات دولتی شدم، 
می کردم،  کار  دفتر  مسوول  عنوان  به  اداره  در  چون 
زیردستان من احساس حقارت می کردند واکنش نشان 

می دادند “.
محرومیت از ابتدایی ترین حقوق انسانی اولیه در دوران 
طالبان برای خالده خرسند، نویسنده و فعال حقوق بشر 
نیز یادآور خاطرات ناخوشایندی است: “محرومیت از 
حمام  مثل  معمولی  زنده گی  داشتن  حق  مکتب؛  حق 
از  فارغ  پوشش.  در  انتخاب  و  رفتن  عروسی  رفتن، 
حق  هم  دوستان  و  اطرافیان  اقوام،  میان  در  این ها، 
زنان  میان  در  از تحصیل  انتخاِب شوهر و محرومیت 

به کثرت رخ می داد”.
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مسعود صدیقی
هایدگر معتقد بود متفکر واقعی آن کسی است که یک فکر 
و فقط یک فکر را تا انتها دنبال کند، زنده گی اش را وقف 
آن کند و تمام آثارش به نوعی تکرار همان فکر باشند. این 
به  گذرا  نگاهی  با  و  است  پذیرفتنی  کاماًل  هایدگری  گزارۀ 
کار متفکران و حتا رمان نویسان بزرگ، چنین تکراری را به 
و  کتاب ها  در  حداقل  رانسیر،  ژاک  و  دید  می توان  وضوح 
مقاالتی که در باب ادبیات منتشر کرده، به همان فکر اولیه اش 
همواره وفادار بوده است. رانسیر در مورد ادبیات یک ایدۀ 
کلی دارد که البته ایده یی است پیچیده و محل بحث بسیار؛ 

رانسیر به دنبال شرح رابطة نوشتار با بدن است. 
کتاب اصلی رانسیر دربارۀ ادبیات »جسم کلمات« نام دارد؛ 
عنوانی که به خوبی گویای دغدغة اصلی رانسیر در مواجهه 
به  پرداختن  طی  رانسیر  کتاب،  این  در  است.  ادبی  متن  با 
گسترۀ وسیعی از متون، از کتاب مقدس و شعر وردزورث 
و  بالزاک  رمان های  و  کیشوت  دن  تا  گرفته  ماندلشتام  و 
ملویل »سیاست ادبیات« خود را که می توان گفت مهم ترین 
دستاورد او در عرصة تفکر ادبی است، شرح و بسط می دهد. 
مهم ترین  که  است  مقاله یی  نام  خود  ادبیات«  »سیاست  اما 
ادبیات را به شکلی فشرده در خود  ایده های رانسیر دربارۀ 

گنجانده است. 
از عنوان مقاله شروع کنیم: رانسیر از همان ابتدا به صراحت 
اعالم می کند که دربارۀ عبارت »سیاست ادبیات« برداشت های 
شخصی  تعهد  به  نه  رانسیر  گذاشت.  کنار  باید  را  رایج 
نویسنده گان کار دارد و نه به محتوای متن شان. از نظر رانسیر 
به رمان هایی که  ندارد  به هیچ وجه ربطی  ادبیات«  »سیاست 
محتوای سیاسی دارند یا به ایدیولوژی سیاسی خاصی وابسته 
اند و آن را بازنمایی می کنند. نکتة اصلی مدنظر رانسیر مسالة 
»عمل« است. رانسیر می گوید که ادبیات توان »عمل کردن« 
دارد؛ ادبیات شکلی از عمل سیاسی یا »سیاست ورزی« است 
طبق  سیاست  خواند.  را  آن  باید  که  است  منظر  این  از  و 
ادبیات  امر محسوس است و  برداشت رانسیر، نحوۀ توزیع 
از راه هایی است که می توان از طریق آن، منطق رایج  یکی 
توزیع امر محسوس را دگرگون کرد. چنین است که ادبیات 
تاثیر آن  باید در  دست به عمل می زند و شأن متن ادبی را 
بر عرصة توزیع محسوسات جست. از نظر رانسیر، در واقع 
مشکل اصلی کتاب مهم »ادبیات چیست« سارتر، در همین 
ادبیات است. سارتر در  توانایی »عمل« در  از  غفلت سارتر 
قراردادی خودساخته،  طبق  آغاز  همان  از  »ادبیات چیست« 
عرصة شعر و نثر را با تمایزی نسبتًا سفت و سخت از هم 
جدا می کند. زبان شعر را زبانی کدر می داند و به درون خود 
و  می کند  محدود  را  معنا  که  متمرکز  زبانی  می دهد؛  ارجاع 
هدفش صرفًا گزارش واقعیت نیست و زبان نثر را، درست 
نقطة مقابل شعر می داند؛ زبانی شفاف که جهت حرکتش به 
بیرون است، در آن کلمات، خود هدف نیستند و وظیفةشان 
انتقال پیام یا معنایی است که نویسنده مد نظر داشته  صرفًا 
است. البته از همان آغاز منطق سارتر می لنگد، چون بالفاصله 
باید با نویسنده گانی نظیر جویس و فلوبر تعیین تکلیف کند 
که طبق تقسیم بندی سارتر، کلمات را هم چون شاعران به کار 
قدرت  از  غفلت  دلیل  به  سارتر،  این که  خالصه  می گیرند. 

عمل ادبیات، خواه ناخواه سیاست را چیزی بیرون از ادبیات 
تقلیل  متن  محتوای  و  نویسنده  سیاسی  تعهد  به  و  می بیند 
می دهد. مثالی که رانسیر بیشتر به آن می پردازد، فلوبر است. 

فلوبر،  که  دلیل  این  به  می داند،  محافظه کار  را  فلوبر  سارتر، 
که از کارگران و مبارزات شان نفرت داشت. به گفتة سارتر، 
استراتژی نوشتنش را بر این مبنا بنیان نهاده بود که کلمات را 
از چنگ کارگران و انقالبیون درآورد، نیرویی را که نوشتار 
مبارزان به کلمه می بخشید، از آن سلب کند و از طریق »سنگ 
می دهد  نشان  رانسیر  سازد.  بی فایده  را  آنان  کلمات  کردن« 

از  به طرز عجیبی  فلوبر  منتقدان عصر  نویسندۀ که  این 
بدعت گذار می ترسیدند و دلیل شان این بود که فلوبر از طریق 
موضوعات  معمولی،  و  مهم  اشخاص  بین  مرزهای  زدودن 
مهم و بی اهمیت و نظایر آن یا بهتر است بگوییم از طریق 
نوشتاری بی تفاوت، حرمت ها را می شکند و به »دموکراسی« 
و  می کند  »یتیم«  را  کلمات  فلوبر  واقع  در  می دهد.  میدان 
فراموش کردن پدر خود حرکتی به سوی دموکراسی زبانی 
در متن ادبی است. پس مهم نیست فلوبر چه در سر داشت و 
چه می خواست بکند، نثر او تجسم دموکراسی است. به این 
امر  توزیع  می کنند«  »عمل  فلوبر  رمان های  که  است  ترتیب 
ادبیات  قرار، سیاست  این  از  و  به هم می ریزند  را  محسوس 
فلوبر سیاستی رادیکال است، بسیار رادیکال تر از نویسنده گان 
متن شان  اما  می دمیدند،  انقالبیون  شیپور  در  که  او  هم عصر 
توزیع  در  تغییر  ایجاد  این  اما  بود.  کردن  عمل  توان  فاقد 
خطاب  مهم ترین شان  که  دارد  دیگری  تبعات  محسوسات، 
حذف شده گان است؛ همان مفهومی که به نوعی محوریت 
توزیع  که  متنی  آن  برمی سازد.  نیز  را  رانسیر  سیاسی  نظریة 
بخش بندی  به عرصة  بالطبع  می زند،  به هم  را  امر محسوس 
شدۀ خواننده گان نیز هجوم می آورد و کسانی را خطاب قرار 
کسانی  اند،  نبوده  ادبیات  مخاطب  آن  از  پیش  که  می دهد 
نوزدهم  قرن  رمان های  از  بسیاری  بخوانند.  نبود«  »قرار  که 
دربارۀ قدرت متن نوشته شده اند، رمان هایی که موضوع شان 
قدرت ادبیات است، که شاید مشهورترین شان »سرخ و سیاه« 

استاندال باشد. 
آن  روایت  بالزاک  دهکده«  »کشیش  رمان  رانسیر،  برای 
می نامد.  ادبیات«  مثابه  به  »دموکراسی  او  که  است  چیزی 
رمان، حکایت دختر جوانی است به نام ورونیک که پدرش 
شهرستان  محلة  فقیرنشین ترین  در  او  است.  آهن فروش 
کوچکی به نام لیموژ زنده گی می کند؛ در فضایی اشباع شده 
از کار، مذهب و پرهیزگاری. یک روز که ورونیک به همراه 
طرح  کتاب فروشی،  پیش خوان  در  می زند،  قدم  والدینش 
باکره«  و  »پل  کتاب  می کند.  جلب  را  توجهش  کتابی  جلد 
کودکانه اش شهرت  معصومیت  دلیل  به  که  رمانی  دارد؛  نام 
یافته است. دختر کتاب را می خرد و می خواند. همه چیز زیر 
و رو می شود: آن کتاب پاک و زاهدانه در دست و ذهن آن 
دختر پاک و زاهد هم چون مرگبارترین سم عمل می کند. از 
می گذارد  تازه یی  زنده گی  به  قدم  ورونیک  بعد  به  روز  آن 
مرگ آور«  مذهب  بودن،  آل  ایده  »آیین  بالزاک  را  آن چه  و 
زنده گی  »پل«  دیدن  رویای  با  دختر  می نهد.  کنار  می نامد، 
می کند و در رویا، زنده گی پاک و زاهدانه یی را در کنار پل 
ادامه می دهد. فاجعه ادامه دارد. ورونیک به ازدواجی خالی از 
عشق با بانک دار ثروتمند شهر تن می دهد و پول دار می شود. 

این بار در جایگاه اربابی ثروتمند، با جوان کارگر هوشمند و 
متدینی آشنا می شود. عاشق هم می شوند. جوان به دلیل این 
عشق بی سرانجام به ورطة جنون می افتد و برای آن که بتواند 
با دختر فرار کند، پیرمرد را می کشد و اموالش را به سرقت 
می برد. جوان دستگیر، محکوم به قصاص و در نهایت اعدام 
می شود، بی آنکه نامی از ورونیک بر زبان بیاورد. باقی ماجرا، 
این جاست  نکته  و  است  صومعه  به  زن  بردن  پناه  حکایت 
به زنی تجارت پیشه و موفق در  او بدل  به جای راهبه،  که 
زنده گی روزمره می شود؛ زنی بسیار فعال که در »واقعیت« 

زنده گی انسان ها نقش ایفا می کند. 
اعترافات  از شنیدن  پایان کتاب، که کشیش پس  پس شاید 
زن به این نتیجه می رسد که بهتر است او در واقعیت مداخله 
کند و واقعیت را تغییر دهد، نقطة تمایز این رمان بالزاک با 
دیگر رمان هایی است که حول محور چنین موضوعی نوشته 
بالزاک به صراحت اعالم می کند که عامل رفع  می شوند. 
در  او  مداخله  بود،  انداخته  دختر  به جان  داستان  که  شری 
عالم واقعیت و در واقع »عمل کردن« اوست. برای دفع شر 
نوعی فرآیند واالیش رخ می دهد و کسی که از طریق رمان 
خطاب قرار گرفت و به این ترتیب، توزیع امر محسوس را 
به هم ریخت، برای جبران باید لیبیدوی خود را معطوف به 
این  به  کند؛  مداخله در محسوسات جهان  واقعیت و  تغییر 
معنا که ادبیات بی تردید مهم ترین دستاورد زیباشناختی قرن 
۱۹ است. قوی ترین و رساترین خطاب به حذف شده گان، 
ادبیات  به عنوان مخاطب  امر محسوس  آنانی که در توزیع 
به حساب نیامده بودند، در همین دوران رخ داد و بی جهت 
در  قرن ۱۹،  آغاز  literatureدر  »ادبیات«   واژه  که  نیست 
که شکل  کرد  اعالم  دواستال،  مادام  شد.  ۱۸۰۰ جعل  سال 
یا همان  لترس«  »بلس  نوشتار هنری، جایگزین  از  جدیدی 
ادبیات  دادن  پیوند  ویژه گی اش  که  شد،  خواهد  زیبا  نوشتة 
خیالی به جوامع است. همین خود منشا نظام نوینی از نوشتار 
مشهور شده  ادبیات  نام  به  و  دارد  ادامه  ما  زمان  تا  که  شد 
طریق  از  بیشتر  ادبیات  نوشتاری،  نوین  نظام  این  در  است. 
عیان ساختن شخصیت یک دورۀ زمانی یا یک جامعه عمل 
می کند تا از طریق بیان ایده ها و اراده ها. در این زمینه، ادبیات 
در آن واحد هم مانند نظام نوشتاری نوینی نمود می یابد و 
هم به منزلة راه دیگری برای ارتباط با سیاست و بر مبنای 
این اصل، نوشتار دیگر تحمیل ارادۀ یکی به دیگری، همانند 
سخنرانی جنرال یا کشیش، نیست. به قول رانسیر »ادبیات، 
رمزگشایی و آشکار کردن سیمپتوم های وضعیت چیزهاست. 
شیوه یی  همان  به  می کند،  فاش  را  تاریخ  نشانه های  ادبیات 
و  سخنوران  گفتار  سطح  ادبیات  می کند:  شناس  زمین  که 
سیاست مداران را می خراشد و قشرها و الیه های زیرین آن 
را که بنیان حرف سخنوران است، می کاود.« به این ترتیب، 
سیاست ادبیات رانسیر، مبتنی بر »عمل« است. متن سیاست 
نویسندۀ  راه  این  در  و  »می ورزد«  سیاست  بلکه  »ندارد«، 
رادیکال  نویسندۀ  از  بیشتر  بسیار  است  ممکن  محافظه کار 
قادر به عمل باشد. عمل در این جا دگرگون ساختن توزیع 
امر محسوس است و این از دید رانسیر، چه بسا مهم ترین 

غایت ساحت زیباشناسی است.

نسیر  ا ر ژاک 
و سیاست

دبیات ا  
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ابوبکر مجاهد
هیچ اداره یی حق دخالت در کار خبرنگاران را ندارد و 

دولت حامی رسانه های آزاد در افغانستان است.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز ) ۱4ثور/ 
جهانی  روز  از  گرامی داشت  مراسم  در  اردبهشت( 
مطبوعات در کابل با ابراز این مطلب گفت که آزادی 

بیان محصول کار خبرنگاران و رسانه هاست. 
یک  بیان  آزادی  این که  بیان  با  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
دست آورد برای مردم افغانستان است که به زحمات 
اهل رسانه ها و خبرنگاران به دست آمده است، گفت: 
ابراز  به خاطر  افراد  برخی  دموکراسی  دهة  از  پیش 

نظرشان زندانی می شدند.
رییس اجرایی افزود: کارهای انجام شده در حمایت از 
رسانه ها بسنده نمی کند. رسیده گی به قضایای قتل و 

شکنجة خبرنگاران از اولویت های دولت است. 
او افزود: دشمنان افغانستان نمی توانند آزادی بیان را 
طلوع،  تلویزون  کارمندان  باالی  حمله  کنند،  سلب 
دشمنی با رسانه ها را نشان داد؛ اما خبرنگاران با همت 
تهدید ها  از  و  کنند  بلند  را  مردم  آواز  که  توانستند 

نهراسند.
به گفته او، حکومت وحدت ملی از هیچ نوع همکاری 
و حمایت از رسانه ها دریع نمی کند و در فراهم کردن 

امنیت خبرنگاران نیروهای امنیتی سهیم اند.
 او خطاب به خبرنگاران گفت: شما افرادی هستید که 
زحمات زیادی را در فراهم آوری حقیقت ها به مردم 
دیده اید. در بخش اصالحات و حکومت داری خوب 

هر سخنی که از شما به ما می رسد بیهوده نیست. 
رییس اجرایی از مشکالتی که در برابر خبرنگاران قرار 
دارد، یاد آوری کرد و گفت که خبرنگاران در والیات 
نا امن با مشکالت زیادی مصروف تهیه خبر اند، هیچ 
نهاد دولتی حق ندارند که  رسانه ها را سانسور کنند؛ 
اگر مشکلی وجود داشته باشد از راه قانونی پیگیری 

شود.
او خاطر نشان کرد که مسووالن رسانه ها باید در مورد 
فعالیت شان از مردم بشنوند و در بخشی  از نشرات شان 

که مردم شکایت دارند تجدید نظر نمایند. 
فعاالن  و  رسانه ها  تمام  از  کشور،  اجرایی  رییس 
رسانه یی خواست که مسأله منافع ملی و وحدت ملی 

را در اولویت برنامه های شان داشته باشند.
که  اقداماتی  و  فعالیت ها  از  تقدیر  با  اجرایی  رییس 
به  دارد  دست  روی  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
خبرنگاران کشور اطمینان داد که حکومت در بخش 
به  به رسانه ها  به قضایای مربوط  تقنین و رسیده گی 
در  تصمیمی  هیچ  و  می دهد  آنان گوش  دیدگا ه های 

این راستا بدون مشوره و نظر آنان اتخاذ نمی گردد.
کشور  رسانه های  از  هم چنان  کشور  اجرایی  رییس 
تقاضا نمود تا در نشرات و برنامه های خویش مصالح 

و منافع علیای کشور را در نظر بگیرند و به قضایایی که 
وحدت و همبستگی مردم را ضربه می زند نپردازند.

و  اتحاد  با  حکومت  و  رسانه ها  که  نمود  تاکید  او   
و  افگنی  دهشت  و  تروریزم  مقابل  در  باید  یکدلی 
اعمالی  که منافع ملی افغانستان را تهدید می کند مبارزه 

نمایند. 
و  اسالمی  ارزش های  دشمن  تروریزم  او،  گفتة  به 

انسانی است، دین و مذهبی ندارد.
عبداهلل عبداهلل، با تمجید از تحلیل  گران و آگاهان امور 
سیاسی٬  از آنان خواست با درک مسوولیت های ملی 
پیش داوری  از  و  دهند  بازتاب  را  واقعیت ها  خویش 
لحظات  این  در  عمومی  افکار  ساختن  مغشوش  و 

حساس و سرنوشت ساز اجتناب نمایند.
و  اطالعات  وزیر  جهانی  عبدالباری  هم،  سویی  از 
فرهنگ در این همایش گفت: دسترسی به اطالعات 
حق مسلم شهروندان و رسانه ها است که دولت از آن 

پشتیبانی می کند.
اولویت  افزود: مصونیت خبرنگاران در  آقای جهانی 
و  اطالعات  وزارت  و  دارد  قرار  دولت  برنامه های 
فرهنگ به خاطر ایجاد سهولت و مصونیت خبرنگاران، 
قضیه  در  که  کرده  ایجاد  را  رسانه ها  عالی  شورای 
شده  بیجا  خبرنگاران  از  تن   4۵ با  کندز،  سقوط 

همکاری صورت گرفت.
دست آورد  یک  را  خصوصی  رسانه های  فعالیت  او 
به شکل  از سانسور بی جا  خواند و تصریح کرد که 
بهتر  فعالیت  به خاطر  و  می شود  جلوگیری  قطعی  
ارتباط  خصوصی  رسانه های  مسووالن  با  رسانه ها 

برقرار کرده است.
مطبوعات  آزادی  از  حمایت  در  افغانستان  گفت:  او 
میان ۱۸۰ کشور جهان ردۀ ۱2۰  در  در سال جاری 
پیشین  سال های  در  است  حالی  در  این  گرفته،  قرار 

افغانستان در رده های ۱24 و ۱2۸ قرار داشت. 
وزیر اطالعات وفرهنگ تصریح کرد: به خاطر فعالیت 
معیاری رسانه ها کمیسیون بررسی از کار کرد رسانه ها 
رسیده گی  رسانه یی  شکایت های  به  که  شد  تشکیل 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  قضیه  هنوز 4۵  تا  می کند 
را  خصوصی  رسانه ها  تأسیس  طرز  مقررۀ  او  است، 
امتیازات  و  انفکاک  استخدام،  برای  گزینه  خوب 

خبرنگاران دانست.
او با نگرانی از ارقام کشته و مجروح خبرنگاران افزود: 
پشنهادی را به رییس جمهور فرستاده که در یکی از 

چهاراهی های کابل نام شهدا رسانه یی  حک شوند.
جدید  مقرره یی  یک  از  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
امنیتی  نهاد  با  هماهنگی  در  خبرنگاران  مصونیت 
خبرداد و افزود: به خاطر بررسی قضایایی خبرنگارانی 
ریاست  به  کمیسیونی  اند،  شده  زخمی  یا  کشته  که 
ایجاد  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانش  سرور 

شده که چگونه قتل و شکنجه خبرنگاران را بررسی 
می کنند.

ملی  اتحادیه  رییس  مبارز  عبدالحمید  هم چنان، 
با  که  گفت  همایش  این  در  افغانستان  خبرنگاران 
قضایایی  به  رسیده گی  در  دولت  نارسایی های  تمام 
دولت  به  آورد  دست  بیان  آزادی  داشته  خبرنگاران 

محسوب می شود.
آقای مبارز افزود که در برخی والیات کشور جنگ 
جریان دارد و در والیات سرحدی، کشور همسایه به 
شکل آشکار تجاوز می کنند. اما، خبرنگاران و رسانه ها 
فعالیت خود را به دشواری انجام می دهند. در گذشته 
حال  و  بود  دولت  با  خبرنگاران  و  رسانه ها  مشکل 
دولت حامی رسانه ها است، در گذشته شمار زیاد از 
امروز یک خبرنگار  اما  زندانی می شدند،  خبرنگاران 

زندانی نداریم. 
او خاطر نشان کرد که آزادی بیان امروزی تحفه امریکا 
افغانستان  نیست بلکه دست آورد زحمت  خود مردم 

است.
مطبوعاتی  بخش  مشاور  دوکراسی  ریکار  همچنان، 
مهم  اطالع رسانی  در  را  بانوان  نقش  یونسکو،  دفتر 
خوانده گفت: جای خوشی است که بانوان می توانند 
سهم  افغانستان  در  خود  مردم  به  رسانی  اطالع  در 
گیرند. زنان نصف پیکر جامعه را تشکیل می دهند و 
آنچه را که گاهی زنان می بینند مردان دیده نمی توانند.
او گفت: قانون دسترسی به اطالعات که از سال 2۰۰4 
به این طرف ایجاد شده است می تواند به رسانه ها یک 
که  وقتی  تا  قانون  موجودیت  اما  باشد.  آورد  دست 

عملی نشود بسنده نیست. 
او با تأکید افزود که یونسکو در افغانستان از رسانه ها 

آزاد و آزادی بیان حمایت می کند. 
از سویی دیگر، ریاست جمهوری با نشر اعالمیه یی به 
مناسب گرامی داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات 
تا در زمینه اجرایی  ادارات دولتی خواسته  تمامی  از 

شدن گزارش های تحقیقی رسانه ها اقدام نمایند.
نشرخبرنامه یی  با  جمهوری  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
کشور  جمهور  رییس  غنی  اشرف  محمد  از  نقل  به 
اسالمی  دولت جمهوری  آن جایی که  از  است:  گفته 
افغانستان همواره از دستاورد سترگ آزادی مطبوعات 
حمایت نموده قانون اساسی و قانون رسانه ها، آزادی 
بیان و فعالیت آزاد رسانه ها را تضمین کرده است؛ ما 
با درک اهمیت فعالیت آزاد رسانه ها و آزادی بیان، از 
این ارزش بزرگ پاسداری و در چارچوب قانون از 

آن حمایت می کنیم.
آقای غنی در این پیام بیان داشته که رشد رسانه های 
آزاد و نهادینه شدن آزادی بیان نیاز به همکاری جمعی 

حکومت، دست اندر کاران رسانه ها و مردم دارد.
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مقام های بلندپایۀ دولتی در روز جهانی مطبوعات:

هیچ نهادی حق سانسور ندارد

مسیر توتاب از سالنگ...
این گزارش، کار  از  به گفته آقای عثمانی، پس  بود.  کمتر 
روی پروژۀ توتاپ از مسیر سالنگ آغاز شد که گزارش آن 
تحویل  ملی  تدارکات  کمیته  به  نوامبر سال 2۰۱۵،  ماه  در 

داده شد.
وزیر انرژی و آب گفت که با توجه به اهمیت مساله، طی 
جلسات متعدد هر دو مسیر از سوی این وزارت، شرکت 
مطالعه  مورد  ریاست جمهوری  دوم  معاونت  دفتر  و  برشنا 

قرار گفت و گزارش آن به کابینه ارجاع داده شد.
برای  بامیان  مسیر  آب گفت،  و  انرژی  وزیر  عثمانی  آقای 
فیشنر  شرکت  سوی  از  زمانی  »توتاپ«  پروژۀ  برق  انتقال 
تعیین شده بود که تا آن زمان، مسیر سالنگ مورد مطالعه و 

سروی قرار نگرفته بود.
سالنگ،  مسیر  سروی  از  پس  که  کرد  تاکید  عثمانی  آقای 
کار انتقال برق پروژۀ توتاپ از این مسیر شروع شده است 
که اکنون، از لحاظ مدت زمانی هم امکان ندارد که مسیر 

سالنگ به مسیر بامیان تغییر پیدا کند.
این درحالی است که اعتراض ها بر این اقدام حکومت باال 

گرفته است. 
گان  باشنده  برابر  در  تبعیض  به  متهم  را  دولت  معترضان 

مناطق مرکزی کشور می سازند. 

در حاشیۀ کتاب آقای خلیلزاد » از کابل تا کاخ سفید...

چگونه زلمی خلیلزاد، سرنوشت 
مردم ما و سیاست آمریکا را 

در گرو خود داشت؟
از یادداشت های احمد ولی مسعود

هیــأت کانگرســمن آمریــکا بــه کابــل آمــده بــود و تقاضای 
مالقــات بــا جمعــی از سیاســیون افغانســتان داشــت. 
آقــای خلیلــزاد منحیــث مســوول اول ســفارت آمریــکا در 
ــال  ــری" اعم ــتای "البی گ ــش در راس ــد همی ــل، مانن کاب
نفــوذ بــرای رفقایــش، آقــای کــرزی، آقــای غنــی، آقــای 
ــی از  ــز حمایت ــه مرک ــکا را ب ــفارتخانة آمری ــی،... س جالل
ایــن تیــم رفقــای سیاســی، ســنتی و مفکــوره ای خــودش 

مبــدل ســاخته بــود.
ضیافتــی بــه داخــل ســفارت ترتیــب داده شــد و از اتفــاق، 
ــدور از چشــم خلیلــزاد، شــارژ  ــا ب شــاید هــم ســهواً و ی
ــز دعــوت  ــده را نی ــی اال صــل ســفارت، بن ــر آمریکای دافی
نمــود. همین کــه داخــل ســالون شــدم، رفقــا ! کــه قبــل از 
ــاد خوشــحال  ــم زی ــد، از دیدن مــن در آنجــا حاضــر بودن

نشــدند.
ــوص  ــه خص ــی ب ــای سیاس ــورت، صحبت ه ــر ص ــه ه ب
در محــور نــوع نظــام بــا هیــأت کانگرســمن می چرخیــد. 
ــر  ــز و ب ــام متمرک ــت از نظ ــدت و غلظ ــه ش ــا ! ب رفق
ــا اســتناد  عکــس مــن از توزیــع قــدرت می گفتــم. مــن ب
بــه نظریــة آمــر صاحــب شــهید کــه می گفــت: " اگــر بنــا 
ــردد،  ــوی ایجــاد گ ــزی ق باشــد در افغانســتان نظــام مرک
قــوت ایــن نظــام بایــد از والیــات بــه مرکــز جمــع شــود، 
نــه ماننــد ســابق از مرکــز بــه والیــات کــه همــواره باعــث 
ناکامــی کشــور گردیــده اســت" صحبــت مینمــودم. تبــادل 
ــا  ــا ! از ســوی دیگــر ب ــده از یکســو و رفق ــان بن نظــر می

هیــأت همچنــان ادامــه یافــت.
ــزاد  ــای خلیل ــه آق ــه چگون ــت ک ــب این جاس ــان مطل ج
از مقــام ســفیر و تعمیــر آمریــکا در مغایــرت آشــکارا بــا 
پالیســی هــای یــک کشــور کالن بــه منظــور تحقــق آجنــدا 
ــا رفقایــش، سرنوشــت  ــی ب هــای شــخصی خــود در تبان
مــردم و سیاســت آمریــکا را در گــرو خــود گرفتــه بــود. 
ــای  ــش آق ــن نق ــه ای ــان متوج ــد آمریکائ   ی ــال ها بع س

ــزاد شــدند. خلیل
ــف  ــش تحری ــن نق ــروز ای ــا ام ــن ت ــس ب ــاز کنفران از آغ
ــردم و  ــی از م ــه نماینده گ ــا ! ب ــن رفق ــط ای ــده توس کنن
ــپری  ــه س ــود. البت ــازماندهی می ش ــتان س ــت افغانس دول
ــکا، مهــارت و فهــم  ــد دهــه زندگــی در آمری نمــودن چن
ــه مواردیســت  ــرب ار جمل ــی غ ــی و فرهنگ ــان سیاس زب
ــدای  ــواره آجن ــا هم ــاخت ت ــادر می س ــا ! را ق ــه رفق ک
شــخصی و تفکــر ســنتی و سیاســی خــود را بــه نماینــده 
ــی و منطقــی  ــة مل گــی از افغانســتان در چارچــوب برنام

ــد. ــا بقبوالنن ــی ه ــاالی غرب ــارز داده ب ــنهاد و تب پیش
ــت، از  ــم مجبوری ــرورت و یاه ــی هــم از روی ض گاه
ــوان شــاهد الزم داشــته و اســتفاده  ــه عن ــط ب دیگــران فق
میکردنــد. مشــکل بــزرگ دیگــران، جمعــی از عــدم 
دیــدگاه کالن، ندانــم کاری و بــی برنامــه گــی رنــج 
ــا  ــع ی ــا ! تطمی ــط رفق ــری توس ــی دیگ ــد، جمع میبردن
تهدیــد میشــدند، بــه قناعــت رســیده بودنــد و بــه آســوده 

ــد.  ــرده بودن ــادت ک ــی ع خیال
ایــن معادلــة نامــوزون تــا هنــوز بــه قیمــت بحــران پــس 

بحــران ادامــه دارد.
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و همکاران  واشنگتن  نقش  به  اشاره  بدون  امریکا  امور خارجه  وزیر 
در  که درگیری  اعالم کرد  از جمله عربستان در سوریه  منطقه یی اش 

سوریه از«بسیاری از جهات از کنترل خارج شده است«.
جان کری، وزیر امور خارجة سوریه درپی سفر کوتاهش به ژنو هشدار 
داد که درگیری در سوریه »در بسیاری از جهات از کنترل خارج شده 

و بسیار نگران کنننده است«.
اشاره  پیگیری  سازوکار«  »یک  ایجاد  دربارۀ  گفت وگو  و  بحث  به  او 
که  ببینیم  تا  کرد  خواهیم  تالش  آینده  ساعات  در  ما  گفت:  و  کرد 
توافق  به  عمل  سرگیری  از  برای  فقط  نه  رسید؛  توافقی  به  می توان 
توقف اقدامات جنگی، بلکه همچنین ایجاد مسیری برای این که نتیجه  

براساس آتش بس- فقط یک یا دو روزه نباشد بلکه بیشتر باشد.
دیپلمات های سازمان ملل و کشورهای عربی  با  از مذاکره  بعد  کری 
افزود: پیشرفت دربارۀ یک طرح حاصل شده است که این طرح در 

تالش برای کاستن از دامنه خشونت ها در شهر حلب است.
برای  بیشتری است و تضمینی  به تالش  نیاز  افزود:  او در عین حال 

موفقیت وجود ندارد.
ویژۀ  نمایندۀ  میستورا  دی  استفان  همراه  به  که  خارجةامریکا  وزیر 
سازمان ملل در امور سوریه سخن می گفت، افزود: آتش بس ۹ هفته یی 
که تأثیر مثبت و عمیق داشت و جهان انسان های زیادی را نجات داد؛ 

در هفته های اخیر در بوته آزمایش قرار گرفته است .
کری مدعی شد: هدف همان حمایت از آتش بس فراگیری است که 

بتواند از زیر بار آزمایش های بیشتری با موفقیت بیرون بیاید.
بر  نظارت  برای  بیشتری  آتش بس  ناظران  که  شد  متعهد  همچنین  او 
موارد نقض آتش بس به طور 24 ساعت و هفت روز هفته اختصاص 

یابد.
ادعاهای کری مبنی بر تمایل امریکا برای توقف درگیری ها و برقراری 
آتش بس در حالی است که کفته می شودامریکااز گروه های تروریستی 
می کند  حمایت  ترکیه  همچنین  و  قطر  و  سعودی  رژیم های  کنار  در 
تحت  تکفیری ها  از  حمایت  توقف  برای  را  خود  منطقه یی  همکاران 

فشار قرار نمی  دهد.

کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه در گزارش جدید خود اعالم کرده که 
اقدامات ضد مسلمانان فرانسه طی سال 2۰۱۵ میالدی نسبت به سال 

پیش از آن حدود 3 برابر افزایش یافته است.
یک کمیتة مشورتی دولتی فرانسه در گزارش خود اعالم کرده است که 
پس از دو حملة تروریستی به پاریس در سال گذشتة میالدی، میزان 
اقدامات ضد مسلمانان در این کشور )طی سال 2۰۱۵( سه برابر شده 

است.
در گزارش کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه دربارۀ مبارزه با نژادپرستی، 
یا  تهدید   42۹ مجموع  که  است  آمده  بیگانه هراسی  و  یهودی ستیزی 
حالی  در  است،  داده  رخ   2۰۱۵ سال  در  مسلمانان  علیه  نفرت افکنی 

که در سال 2۰۱4 تعداد چنین اقداماتی برابر با ۱33 مورد بوده است.
و  اوج  نقطة  دو  کمیسیون،  این  در  شده  ارایه  تفصیلی  آمارهای  در 
از  پس  یکی  که  می شود  مشاهده  جرایمی  چنین  وقوع  از  حداکثری 
فکاهی شارلی ابدو در جنوری 2۰۱۵ و دیگری پس  نشریه  به  حمله 
از کشتار بیش از ۱3۰ فرد در حمالت ترویستی پاریس در ماه نوامبر 

گذشته است.
با این حال، میزان شکایات ارایه شده از تهدیدها یا نفرت افکنی طی 
افزایش  مورد   2۰34 به  و  داشته  افزایش  درصد   22 تنها   2۰۱۵ سال 

یافته است.
به گفتة رییس این کمیسیون، آمارها تنها در برگیرندۀ جرایم گزارش 

شده است و میزان واقعی این جرایم بسیار بیشتر است.

بازمحمد مبارز، از ورزشکاران شهرۀ کشور برای رویارویی با مکسیم 
کتکوف، راهی روسیه شد. مسابقة این دو به تاریخ ۸ ماه جاری برگزار 

می شود.
او از یک ماه به این سو به خاطر آماده گی برای این مسابقه، در تایلند 

به سر می برد.
آقای مبارز می گوید که با لباس نیروهای امنیتی در میدان مبارزه وارد 
خواهد شد و مانند مسابقة  قبلی اش، این حریف را نیز شکست خواهد 

داد.
مبارز از هوادارانش خواسته است تا در روز مسابقه در ورزشگاه حاضر 
شده و او را تشویق کنند. او در حالی به این مسابقه می رود که دو ماه 
پیش )ماه فبروری( به مصاف امیر استاروف روسی رفت و این رقابت 

را به نفع خود پایان بخشید.
مبارز یکی از قهرمانان مبارزۀ آزاد )MMA( افغانستان است و قهرمان 
جهانی این رشته در وزن ۷۵ کیلوگرام در سازمان »F.M.D« و سفیر 

مبارزۀ آزاد از افغانستان در جهان شناخته شده است.
 ۹ و  حرفوی  رقابت های  در  شکست   3 و  پیروزی   ۶ تاکنون  مبارز 

پیروزی و یک شکست در ۱۰ مسابقة آماتور دارد

نور علی زدران در سال 2۰۰4 میالدی در رقابت های زیر ۱۷ سال در 
دیدار در برابر امارات متحدۀ عربی در ترکیب اصلی تیم ملی کشور 

بازی کرد.
او در سال 2۰۰۷ میالدی مسابقة 2۰ آوره اش را در مسابقات آسیایی 

در عمان انجام داد.
زدران از سال 2۰۰۸ تا 2۰۰۹ جز تیم ملی کرکت افغانستان بود که در 

سال 2۰۰۹ در مسابقات راه یابی به جام جهانی شرکت کرد.
ملی  تیم  پیراهن  با  آوره  رقابت های 2۰  در  نخستین بار  برای  نورعلی 
کرکت کشور درسال 2۰۱۰ در برابر کانادا به میدان رفت و ۱22 دوش 
تیم  ترکیب  در  آوره   2۰ دیدار  آخرین  در  و  ساخت  کشور  سود  به 
ملی کرکت کشور در رقابت های جام جهانی 2۰ آوره 2۰۱۶ در برابر 

انگلستان به میدان رفت.
زدران نخستین رقابت یک روزه اش را برای افغانستان در برابر اسکاتلند 
در سال 2۰۰۹ میالدی انجام داد و 4۵ دوش به نام افغانستان ثبت کرد.

نور علی در سال 2۰۰۹ در دیدار تیم ملی کرکت کشور با زیمبابوی نیز 
بازی کرد. او در این بازی ۱۰۰ دوش ساخت.

در سال 2۰۰۹ زدران در مسابقه در برابر هالند توانست ۵۰ دوش کند 
که در پیروزی افغانستان بسیار اثرگذار بود.

علی زدران در مسابقات جهانی در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان 
حضور پُررنگ داشته است و بازی های شایانی به نمایش گذاشته است.

این ملی پوش دست راست کشور در سال 2۰۱۰ میالدی در مسابقات 
2۰ آوره سریالنکا نیز بازی کرد.

او در رقابت های راه یابی به جام جهانی 2۰ آوره نیز جز تیم ملی کرکت 
افغانستان بود و در همان سال در رقابت های یک روز توانست در برابر 

کانادا ۱۱4 دوش انجام دهد.
این کرکت باز نخبة کشور از آن هنگام تا کنون از مهم ترین بازی کنان 

تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت های یک روزه به شمار می رود.
نورعلی زدران 2۷ ساله در بخش بتینگ در رده بندی شورای جهانی 

کرکت در جایگاه ۸4 برترین کرکت بازان دنیا ایستاده است.
او در رقابت های کرکت یک روزه 32 بار با پیراهن تیم ملی کشور به 
میدان رفته است و ۹24 دوش را به نام افغانستان ثبت کرده است، اما 

در پیکارهای 2۰ آوره در ۱۷ بازی 4۵4 دوش کرده است.

کری:
درگیری در سوریه از کنترل 

خارج شده است

افزایش 3 برابری تهدیدها

 و نفرت افکنی ها علیه مسلمانان فرانسه

مبارز برای اشتراک در یک 
رقابت بین المللی به روسیه رفت

نگاهی به کارکردهای نورعلی 

زدران، بازیکن تیم ملی کرکت کشور

عبدالحی خراسانی

توســعة متــوازن؛ آری، غوغاســاالری، گــروگان گیــری 
و عــوام فریبــی سیاســی، نــه!

طــرح توســعه انــرژی منطقــه ای )TUTAP( یــک طرح 
بــزرگ اقتصــادی و زیربینایــی اســت وبهتر اســت سیاســتمداران از آن 
بــه عنــوان یــک فرصــت سیاســی بــا ژســت هــای پوپولیســتی و عوام 

فریبانــه بهــره بــرداری نکننــد!
ایــن طــرح انتقــال انــرژی کــه توســط بانــک توســعه آســیایی و بانــک 
جهانــی تمویــل مــی شــود و پنــج کشــور ) ترکمانســتان ، اوزبیکســتان 
، تاجیکســتان ، افغانســتان و پاکســتان ( را شــامل مــی گــردد ؛ طرحــی 
ــده  ــه اینطــرف توســط کارشناســان زب اســت کــه از چندیــن ســال ب
جهانــی تحقیــق و مطالعــه شــده اســت و یــک کنــش سیاســی نیســت 

.
ــی  ــل م ــد اق ــد ح ــی کنن ــر م ــار نظ ــاره اظه ــن ب ــه در ای ــانی ک کس
بایســت بــا مقدمــات پــروژه آشــنایی داشــته باشــند و اولویــت هــای 

ــد. ــه نماین ــذار را مطالع ــده و ســرمایه گ ــل کنن مراجــع تموی
اظهــار نظــر افــراد سیاســی کــه فاقــد صالحیــت تخصصــی هســتند، 
در ایــن ماجــرا یــک نظــر فــردی و شــهروندی بــوده و بــه هیــچ وجــه 

نبایــد بــه عنــوان نظــر جریانهــای سیاســی و قومــی تلقــی شــود.
هیچ کس قیم یک جریان سیاسی و قومی نیست .

بهــره بــرداری سیاســی،گروگان گیــری پــروژه هــای کالن منطقــه ی 
ــب  ــای پوپولیســتی سیاســتمداران فاســد و فرصــت طل ــه ه ، اعالمی
ــه یــک فرهنــگ تبدیــل  و غوغــا ســاالری انــگار در ایــن کشــور ؛ ب

شــده اســت.
تــا جائیکــه در اســناد معتبــر منتشــر شــده از طــرف مجریــان پــروژه 
ــچ نقطــه افغانســتان از  منطقــه ای TUTAP مطالعــه مــی شــود ، هی
خدمــات ایــن طــرح خــارج نیســت و توســعه متــوازن مدنظــر قــرار 

گرفتــه اســت.
امیــدوارم تصمیــم حکومــت وحــدت ملــی بــر مبنــا منافــع اقتصــادی 
و ملــی افغانســتان اتخــاذ گــردد و تحــت تأثیــر فشــار و جریانهــای 

سیاســی نباشــد.
ــردم  ــرای روشــن شــدن اذهــان م بهتراســت کارشناســان تخنیکــی ب
ــتمداران  ــه سیاس ــد و ب ــردم ســخن گوین ــا م ــا ب ــانه ه ــق رس از طری
مــردم فریــب و فرصــت طلــب اجــازه ندهنــد تــا از ایــن موضــوع بــه 

عنــوان یــک فرصــت سیاســی بهــره بــرداری نماینــد.
همچنــان حکومــت وحــدت ملــی مــی بایســت مطابــق قانون اساســی 
ــت  ــدون در نظرداش ــد ب ــی نمای ــد م ــوازن را تأکی ــعه مت ــه توس ک

ــد. ــی عمــل نمای مالحظــات سیاســی و قوم

رحمت اهلل بیگانه

راه نجات افغانستان- جوان مردی
با  می توان  را  قومی  و  سیاسی  اجتماعی،  عمیق  آسیب های 
در  کرد؛  وهموار  کاکه گی حل  و  عیاری  جوان مردی،  فتَوت، 
غیر آن افغانستان بار دیگر در کام اژدهای بی ثباتی فرو خواهد رفت و آن گاه 

هیچ کسی از این برزخ بدبختی، سالمت بیرون نخواهد شد.
جنگ قومی و دامن زدن تو و من به شدت در بین روشن فکران و قشر تحصیل 
کردۀ افغانستان شیوع یافته، احساس نفرت و بد بینی هر روز در بین اقوام و 

سیاسیون کشور ابعاد تازه و اوج بیشتر می گیرد.
چارۀ چیست، چه باید کرد؟

نفرت قومی، زبانی و نژادی را تنها با مدارا، هم دیگرپذیری، تعقل و رفت و 
آمد به دیار و مناطق یک دیگر می توان کاهش داد و در نهایت حل کرد و به 

سرطان ساریی که همة ما و شما را تهدید می کند، پایان داد.
هرچند این مسأله ریشه های خیلی محکم و عمیق درگذشته ها دارد، اما می توان 
با فتوت، جوان مردی، اعتماد و عیاری به این مصیبت پایان داد و آن را مهار 

کرد.
با وجود عمق وسعت این فاجعه، به باور من راه حل ساده یی دارد.

منورین،  متنفذین،  به دستان،  قلم  فرهنگی ها،  علما،  نخبه گان،  طوری که 
پنجشیر،  والیت های  به  هلمند،  کنر،  قندهار،  ننگرهار،  والیت  روشن فکران 
پروان، کاپیسا و بلخ رفته و مدت هفت روز یا بیشتر در آن والیت مهمان مثاًل 
فرهنگی ها،  علما،  نخبه گان،  همان گونه  به  باشند،  پنجشیری  یا  و  کاپیسایی ها 
پروان،  پنجشیر،  اقشار  منورین و دیگر  متنفذین،  به دستان،  قلم  روشن فکران، 
کاپیسا و بلخ به والیات کندهار، کنر، ننگرهار و هلمند رفته و مدت یک هفته 

و یا بیشتر در آن جا بگذرانند.
به همین گونه تمام والیات به خانة یک دیگربه صورت متواتر رفته و از وضع 
تنفر، دوری، بی باوری، توطیه و  از  این کار  باور من  به  آگاه گردند؛  هم دیگر 

بدبینی ها جلوگیری می کند.
بعد از مدت چند ماه دایرۀ این کار وسعت بیشتر یافته و کوشش شود با کنار 
آمدن ها، همه یک دیگر خود راتحمل کرده، قدرت دولتی را وسعت بیشتر داده، 
تحمل خود را باال برده، از شیوۀ جوان مردی که ریشه در ارشادات اسالمی ما 
نیز دارد، استفاده برده و به غایلة نفرت و بدبینی، توطیه های داخلی و بیرونی 

و مسألة توومن پایان دهیم.
به باور من، تنها همین راه مانده است و دیگر هیچ.

ما باید به زیارت احمد شاه بابا برویم و آن ها به مزار احمدشاه مسعود بزرگ 
راه  ثبات کشور کار کرد و در  به صلح و  نزدیکی ها می توان عماًل  با  بیایند، 

آبادی رفاه، آزادی، انسانیت و جوان مردی قدم گذاشت.
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

هیأتــی دو نفــره از کمیتــه امــور خارجــه مجلــس 
نماینــده گان امریــکا بــه مقامــات پاکســتان اطمینان 
دادنــد کــه واشــنگتن بــا تائیــد کنگــره امریــکا بــه 
تهیــه و تــدارک تجهیــزات نظامــی ادامــه می دهــد 
ــاد  ــزات برعهــده اســالم آب ــن تجهی ــه ای ــا هزین ام

اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری آسوشــیتدپرس پاکســتان، 
گانــدی،  ســاجیت  و  مارکــوارت  کریســتین 
اعضــای ایــن هیــات کمیتــه امــور خارجــه 
مجلــس نماینــده گان امریــکا در نشســتی بــا طارق 
ــتان  ــر پاکس ــت وزی ــژه نخس ــاون وی ــی، مع فاطم
ــای  ــر تالش ه ــر ب ــار دیگ ــی ب ــور خارج در ام
بــا  مقابلــه  ظرفیــت  تقویــت  بــرای  امریــکا 
تروریســم پاکســتان تاکیــد کــرده و گفتنــد، ادامــه 
همکاری هــا گواهــی بــر تقویــت روابــط دو 

ــت. ــنگتن اس ــا واش ــاد  ب ــالم آب ــه اس جانب
از  کافــی  قدردانــی  گفــت:  فاطمــی  طــارق 
ــه صــورت  ــه ب ــه پاکســتان ک تالش هــای صمیمان
مشــترک بــا دولــت امریــکا صــورت می گیــرد در 

ــدارد. ــود ن ــم وج ــد تروریس ــا تهدی ــارزه ب مب
مســائل  از  طیفــی  نشســت  ایــن  جریــان  در 
ــی و  ــای دفاع ــش کمک ه ــه کاه ــوط ب ــم مرب مه
ــد و  ــرح ش ــتان مط ــه پاکس ــکا ب ــی امری غیرنظام
علــت توقــف برخــی بودجه هــای مصــوب بــرای 
ــث  ــه بح ــز ب ــره نی ــوی کنگ ــاد از س ــالم آب اس

ــد. ــته ش گذاش
ــت و مــردم پاکســتان  طــارق فاطمــی گفــت: دول
همچنیــن ایــن اســتحقاق را دارنــد کــه بــه خاطــر 
در  فداکاری هایشــان  و  خالصانــه  تالش هــای 
ــا تهدیدهــای امنیتــی جــدی آن  هــم در  ــارزه ب مب
یــک شــرایط منطقــه ای بــه شــدت پیچیــده مــورد 

ــد. ــی قــرار گیرن قدردان
ــس از  ــد روز پ ــکا چن ــر امری ــان خاط ــن اطمین ای
ــی  ــی ب ــری ب آن صــورت گرفــت کــه شــبکه خب
ســی در یکــی از گزارشــات خــود بــه نقــل از یکی 
ــکا  ــور خارجــه امری ــات ارشــد وزارت ام از مقام
ــه  ــه ب ــی ک ــک  مال ــنگتن کم ــت واش ــت: دول گف
ــده  ــت جنگن ــت ج ــد هش ــرای خری ــتان ب پاکس

F-۱۶ اختصــاص داده شــده را نمی پــردازد.
ــود،  ــاش نش ــش ف ــت نام ــه خواس ــام ک ــن مق ای
ــا، رییــس جمهــوری  ــاراک اوبام ــت ب ــزود: دول اف
امریــکا همچنــان تمایــل دارد تــا ایــن جنگنده هــا 
را بــه پاکســتان بفروشــد امــا نمی خواهــد در 
ــه  ــق بودج ــق از طری ــن تواف ــه  ای ــت هزین پرداخ

ــد. ــکا کمکــی کن امری
ایــن مشــاور ارشــد نخســت وزیــر پاکســتان 
ــور  ــه کش ــره ب ــأت دو نف ــن هی ــفر ای ــت: س گف
ــه  ــرا ک ــود چ ــم ب ــع و مه ــه موق ــیار ب ــا بس م
ــرای  ــی را ب ــکا فرصت ــره امری ــای کنگ ــه اعض ب
ــتان در خصــوص  ــات پاکس ــا مقام ــر ب ــادل نظ تب
ــی  ــترک و ارزیاب ــع مش ــای مناف ــی حوزه ه تمام

از وضعیــت موجــود مربــوط بــه تالش هــای 
متعهدانــه پاکســتان در جبهه هــای مختلــف را داد.

وی افــزود: توقــع مــا از دوســتانمان در امریــکا که 
شــریک و حامــی نزدیــک مــا در تمامــی مســائل 
ــی را  ــت چالش های ــی  و ماهی ــتند و پیچیدگ هس
کــه پاکســتان بــا آن رو بــه رو اســت را بــه خوبــی 

ــت. ــتر اس ــد بیش درک می کنن
فاطمــی ضمــن اشــاره مجــدد بــه روابــط دوســتانه 
دیرینــه و همــکاری میــان ایــن دو کشــور ادامه داد: 
تبــادل نظرهــای مرتــب میــان امریــکا و پاکســتان 
ــترک و  ــع مش ــائل مناف ــی مس ــوص تمام در خص

ــت. ــا ارزش اس ــیار ب ــا بس نگرانی ه
ــکا،  ــراه امری ــه هم ــرد: پاکســتان ب ــح ک وی تصری
ــرای  ــود ب ــای خ ــه تالش ه ــتان ب ــن و افغانس چی
تقویــت صلــح در افغانســتان از طریــق یــک رونــد 
داد.  ادامــه خواهــد  افغان هــا  تحــت رهبــری 
ــا  ــه ب ــل خــود را در مقابل ــت کام پاکســتان صداق
تمامــی شــبکه های تروریســتی در ایــن کشــور از 
جملــه شــبکه حقانــی بــا هــدف روابــط بــا هنــد 
و مشــارکت در رونــد صلــح افغانســتان نشــان داده 

اســت.
ــری  ــت رهب ــتان تح ــرد: پاکس ــد ک ــی تاکی فاطم
ایــن کشــور  نــواز شــریف، نخســت وزیــر 
اقدامــات شــفافی را در راســتای تقویــت روابطــش 
بــا کشــورهای همســایه و بــا هــدف دســتیابی بــه 
ــه ای از  ــعادت منطق ــوازن و س ــح، ت ــات، صل ثب
ــکاری  ــادی و هم ــط اقتص ــش رواب ــق افزای طری

ــت. ــورت داده اس ص

اعضــای ایــن هیــات امریکایــی در پاســخ گفتنــد: 
ــتان در  ــه پاکس ــت ک ــع اس ــاًل مطل ــکا کام امری
مختلــف  امنیتــی  چالش هــای  بــه  رســیدگی 

ــت. ــام داده اس ــی انج ــل توجه ــات قاب اقدام
ــت  ــره اس ــالغ ک ــتان اب ــت پاکس ــه دول ــکا ب امری
کــه بایــد خــود هزینــه خریــد اف ۱۶ هــا را 
تأمیــن کنــد ایــن مســاله در پــی اعتــراض اعضــای 
ــرای  ــی ب ــوال دولت ــتفاده از ام ــه اس ــره علی کنگ

ــت. ــرارداد اس ــن ق ــه ای ــن بودج تامی
ــاب کورکــر، ســناتور جمهوریخــواه گفــت کــه  ب
ــه  ــس کمیت ــوان ریی ــه عن ــش ب ــی اختیارات از تمام
ــرف  ــت از ص ــرای ممانع ــنا ب ــه س ــط خارج رواب
ــد  ــرارداد اســتفاده می کن ــن ق ــکا در ای ــوال امری ام
و پاکســتان بایــد خــودش بــرای جنــگ بــا 

ــد. ــتر کن ــالش بیش ــا ت تندروه
ایــن موضــع کورکــر بیانگــر خشــم عمیــق 
سیاســت  از  جمهوریخواهــان  و  دموکرات هــا 

اســت. پاکســتان  از  حمایــت 
ــی، ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا  جــان کرب
ــز  ــی هرگ ــره یعن ــت در کنگ ــت: مخالف ــز گف نی
ــی  ــی خارج ــت نظام ــی حمای ــوال اختصاص از ام
ــد  ــتفاده نخواه ــا اس ــن جنگنده ه ــد ای ــرای خری ب

شــد.
کربــی ادامــه داد کــه در ســایه اعتراض هــا در 
کنگــره بــه پاکســتان ابــالغ کرده انــد کــه خــودش 
ــد ایــن جنگنده هــا  ــرای خری بایــد بودجــه ای را ب

در نظــر بگیــرد.

امــریکا:

 پاکستان باید پول اف 16 ها را بدهد
کمک ۸7۸ میلیون دالری 

بانک انکشاف آسیایی به افغانستان

وزارت مالیه اعالم کرد که بانک انکشاف آسیایی کمک به ارزش ۸۷۸ 
میلیون دالر را برای چهار سال آینده به افغانستان منظور کرده است.

آسیایی  انکشاف  بانک  نشست  نهمین  در چهل  پیش  روز  این کمک 
در آلمان اعالن شده است. در این نشست وزراء کشورهای مختلف، 

روسای بانک مرکزی، تجاران و سرمایه گذاران اشتراک داشته اند.
در خبرنامة ارسالی وزارت مالیه به رسانه ها آمده است،  ۸۵۸ میلیون 
دالر کمک متذکره در بخش های ترانسپورت، انرژی، استفاده از منابع 
به  طبیعی  واقعات  کاهش  زمینه  در  آن  دیگر  میلیون    2۰ و  طبیعی 

مصرف خواهد رسید.
بر اساس خبرنامه، قرار است که این کمک از طریق صندوق وجهی 

پروژه های زیربنایی افغانستان )AITF( مصرف شود.
وزیر مالیه گفته که این کمک افغانستان را توانایی میدهد تا پروژه های 
منابع آب تطبیق کند و در  ترانسپورت و  انرژی،  بزرگ را در بخش 

آینده به خودکفایی نزدیک شود.
سپس توماس پنیال، رییس بانک انکشاف آسیایی گفته است که به دوام 
کمک ها به افغانستان متعهدیم و این بانک از بزرگترین کمک کنندگان 

برای پیشرفت افغانستان است.
اول  معاون  با  مذکور  نشست  حاشیه  در  مالیه  وزیر  که  است  گفتنی 
بانک انکشاف آسیایی پیرامون آمادگی دولت افغانستان برای کنفرانس 

بروکسل بحث کرده است.
همچنان در این دیدار، روی پروژه های انکشافی، نیازمندی های آینده 
بانک  نقش  و  افغانستان  انکشافی  استراتیژی  اولویت ها،  افغانستان، 

انکشاف آسیایی بحث شده است.

دولت جمهوری اسالمی افغانستان اداره مرکزی احصائیه
آمریــت احصائیــه مرکــزی والیــت پنجشــیر تعمیــر اداری خــود را از طریــق دواطلبــی اعمــار مینمایــد 
شــرکت هــای ســاختمانی خواهــش کار را داشــته باشــند در خواســت هــای خــود را از نشــر اعــالن الــی 
2۱ روز تســلیم آفرهــا را از دفتــر احصائیــه پنجشــیر در موجودیــت اســناد مکمــل شــرکت اخــذ نماینــد.

با احتــــرام

وزارت امور داخله  کشور می گوید که در اداره توزیع شناس نامه های 
این  در  گزارش ها  نشر  و  نمی کند  کار  پاکستانی  شهروند  هیچ  برقی 

خصوص صحت ندارد.
از  برخی  اخیراً  است:  آمده  وزارت  این  مطبوعاتی  دفتر  خبرنامة  در 
شهروند  یک  گویا  که  این  مورد  در  را  گزارش های  چاپی  رسانه های 
پاکستانی به نام گل سیار در بخش مالی اداره توزیع شناس نامه های برقی 

افغانستان کار می کند و دارای معاش بلند است.
بر اساس خبرنامه، ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی این ادعا را بی اساس 

دانسته و در این اداره هیچ شهروند پاکستانی کار نمی کند.
در خبرنامه آمده است، ادارۀ توزیع شناس نامة برقی متشکل از افراد کار 

فهم داخلی و متعهد به منافع ملی است.
نشر  هنگام  در  تا  شده  خواسته  کشور  رسانه  های  از  خبرنامه  این  در 

مطالب به اصول اساسی خبرنگاری توجه کنند.
میان  مرزی  درگیری های  افغانستان:  در  امریکا  ارتش  سخنگوی 

افغانستان و پاکستان به راه حل منطقه یی نیاز دارد.

وزارت داخله: 

شهروند پاکستانی در اداره توزیع 
شناس نامه های برقی کار نمی کند
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