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گر نمي توانيم شمعى روشن كنيم، 
تبدیل حد اقل به روشنايى لعنت نفرستيم ! طرح  که  کرده اند  اعالم  آب  و  انرژی  وزارت  مسووالن 

انرژی برق نهایی شده و قرار است در ۲۰  زباله های شهری به 
والیت کشور به بهره برداری برسد.

است  گفته  آب  و  انرژی  وزارت  عظیمی، سخنگوی  عبدالبصیر 
این وزارت با استفاده از زباله های شهری، تا ۱۰۰ میگاوات برق 

تولید خواهد کرد.
از  زباله،  از  برق  تولید  کار  که  مطلب  این  بیان  با  عظیمی  آقای 
تولید  برای  افغانستان  که  داشته  بیان  شد  خواهد  آغاز  پایتخت 
انرژی برق از زباله های شهری، از تجارب کشورهای عضو سارک 

استفاده خواهد کرد.
افغانستان  را خودکفایی  برنامه  این  هدف  آب  و  انرژی  وزارت 
برای تولید انرژی برق می داند و تاکید دارد که تالش ها ادامه دارد 
تا بتوانند انرژی برق را به تمام شهروندان کشور در وقت کم و 

با هزینه  کم، فراهم کنند.

وزارت انرژی و آب:

طرح تبديل زباله های شهری 
به انرژی برق نهايى شده است

صفحه 6

اوبـه حیـايت سـرچینـه ده
بانډو د خلکو د ټاکنو او تصمیم له مخی  او  او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام د کلیو  بیارغونې  د کلیود 

زرګونې د کلیو پراختیایي شورا ګانی ې مینځته راوړيل دي او دې شورا ګانو ته یې د ظرفیت په ورکولو رسه د هیوا 

د په ټولو والیتونو کې د یوشان او الزمې  پراختیا ، زمینه برابره کړیده .اوس دغه د کلیو پراختیایي شوراګانې دهغو 

تجربو ، توامننیو او امکاناتو له مخې چې د یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې یې السته رواړي دي ، پخپله په یوه 

فعال بنسټ بد لې شویدي    او کولی يش په خپل نووښت ، متویل کوونکي رسچینې ولټوي اود خلکو په زیاتې ونډې 

اخیستنې رسه د خپلو کلیو او باڼدو په بیارغونې او پراختیا کې هڅې وکړي . اوس خلک کولی يش خپلې زیاتې 

اقتصادي ، ټولنیزې او محیطي ستونزې دهغو زده کړو له مخې چې د ميل پیوستون پروګرام نه یې السته راوړي دي 

، پخپله حل کړي او ښه ژوند ولري .

ددې توامننیو یوه ښه بیلګه دغور والیت د شهرک په ولسوالۍ کې درته په ګوته کولی شو . څو کاله د مخه ددې 

ولسوالۍ یو شمیر کيل د کرنیزو او څښاک اوبو له کموالی رسه مخامخ ؤ چی لدې جملې کولی شو د » ناسفنج « 

کلی درپه ګوټه کړو چې دغوروالیت د شهرک ولسوالۍ یوه مشهوراو سمسور کلی دی اود سمسورو غوڼدیو په مینځ 

کې پروت دی . د میوې لرونکو ونو بڼونو ، غرونواو په زړه پوری درو ، دغه کلی ته د شامل اوختیځ له لورې ښکال 

وربخښيل او د کيل ښکلی هوا او طبیعت ، هر لیدونکي ته په زړه پورې ده .

د » ناسفنج « شورا له څو کلیو او درو نه جوړه شویده چې په هغه کې شاخ مالن ، رسجنګل ، سنګ رسخ او نوکول 

کيل شامل دي . په  دغه کلی کې ۲۲۴ کورين  ژوند کوي او خلک یې د کرنې او مالداری په کارونو بوخت دي او 

لدې الرې خپلې ورځني چارې پرمخ بیایي .

مخکی د دې نه د کيل خلکو د خپلو کروندو اوکيل د سموسورتیا په خاطر د کرنیزاوبو له کموالې رسه مخامخ ؤ ، 

ځکه دابود نشتوالی له امله یې یو شمیر بڼونه وچ شول اوکرکیلی شتون نه درلود . حتی ځینی وختونه څاروی هم دابو 

د نشتوالی له امله له ستونزو رسه مخامخ کیدل ، تر څو چې یو ځل بیا د ميل پیوستون پروګرام دوهم پړاو تطبیق ته 

پدې کلی زمینه برابره شوه .

د » ناسفنج « کلی د پراختیایي شورا د خلکو داړټیا په نظر کې نیولو رسه د کرنیزواوبو )۳( زیرمو ته لومړیتوب ورکړ 

او تطبیق ته یې اقدام وکړ .

کله چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام د پروژې پیسی خلکو ته وسپارلې هغه یې د 

خلکو د لس سلنۍ وڼدې په شمول پدې الره کې ولګولې . البته دټولو خلکو د پریکړې رسه سم کوم مزد چې د 

پروژې له کار نه السته راتلو ، هغه یې هم د سمټو او نورو رضوری موادو په اخیستلو کې لګولې  .

د نوموړي شورا د کرنیزو اوبو د زیرمو پیسې ټولټال )۱۵۶۰۰۰۰( افغانۍ وې او  د )۲۲۴( کورنیو )۱۱۲۰(  تنه ترینه 

ګټه اخيل او شاوخوا )۱۰۰( جریبه کرنیزه ځمکه خړوبوي .

ددې کيل یو تن ماشوم میرویس چې د ښوونځۍ  زده کوونکۍ دی، داسې وویل : 

» دخدای په فضل د پراختیایي شورا زیرمې ، ځمکو او ځارویو ته ډ يرې ګټورې دي او زیاتې هوساینې یې مینځته 

راوړي دي ، ځکه زمونږ ټولو کروندو ته کايف اوبه رسیږي . سږکال ترکاري هم لرو اوښه شنه شویده خو تیرکال چې 

مو زیرمه نه درلوده ترکاري هم نه وه «

د » ناسفنج « کيل د پراختیایي شورا مرستیالې میرمن طوطي هم د کيل د کرنیزو اوبو د اغیزو په اړه داسې وویل :

» سږکال ښې اوبه لرو او تاسو خلګ  ګوری چې څومره خوښ دي ، اوس زمونږ کروندې زیاتې اوبه لري او د کرنیزو 

اوبو ستونزه تر زیاته حده له مینځه تللی ده . مخکې چې مو کرنیزې او به نه درلودې زمونږبڼونه او کروندې وچیدې 

او خلک له لویو ستونزو رسه مخامخ کیدل . اوس خلک د» ناسفنج « کلی خلکو په همت او د ميل پیوستون پروګرام 

په همکاری د کرنیزو اوبو ستونزه له مینځه وړي دي او په خوښۍ رسه ژوند کوي «

آيـا بهـتر نبـود؟
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بــار دیگــر و  تازه گــی یــک  بــه  روســیه 
ایــن بــار جدی تــر از گذشــته نســبت بــه 
وضعیــت افغانســتان ابــراز نگرانــی کــرده 
اســت. ضمیرکابلــوف نماینــده ویــژه ایــن 
ــه  ــه اســت ک ــتان گفت ــور افغانس کشــور در ام
ــن  ــان بســته شــده و ای ــا طالب ــح ب ــه صل روزن
ــا و  کشــور در تابســتان امســال شــاید جنگ ه
ــته  ــه گذش ــای شــدیدتری نســبت ب درگیری ه
خواهــد بــود. در همیــن حــال ســخنگوی 
آماده گی هــای  از  روســیه  خارجــه  وزارت 
ــد صلــح  ــرای میانجیگــری در رون کشــورش ب
ــارووا  ــا زاخ ــرداده اســت. ماری ــان خب ــا طالب ب
امــور خارجــه روســیه  ســخنگوی وزارت 
ــود در  ــی خ ــی هفته گ ــس مطبوعات در کنفران
ــاده  ــکو آم ــت، مس ــه اس ــوچی گفت ــهر س ش
ــرای  ــا رویکــرد انعطــاف  پذیــری را ب اســت ت
کاهــش احتمالــی تحریم هــا در مقابــل طالبــان 
ــی  ــع مل ــه مناف ــزدن ب ــه ن ــورت صدم در ص
افغانســتان روی دســت گیــرد. ایــن اعــالم 
و  مبهــم  جمــالت  از  هاله یــی  در  موضــع 
واقعــا  کــه  گرفتــه  صــورت  دیپلوماتیــک 
نمی تــوان از آن هــا معنــای دقیقــی را اســتنباط 
ــای  ــزارش ه ــا گ ــن ه ــش از ای ــا پی ــرد. ام ک
ــای  ــاس مقام ه ــه از تم ــود ک ــده ب ــر ش منتش
ــد. اگرچــه  ــی دادن ــر م ــان خب ــا طالب روســی ب
ســفارت روســیه در کابــل ایــن نــوع گــزارش 
ــات روســی  ــا برخــی مقام ــرد ام ــا را رد ک ره
ــری  ــرای جلوگی ــیه ب ــه روس ــد ک ــه بودن گفت
از نفــوذ شورشــیان داعشــی بــه مرزهــای 
کشــورهای متحــد بــا روســیه ترجیــع مــی دهد 
ــی  ــود. نگران ــو ش ــان وارد گفتگ ــا طالب ــه ب ک
روســیه نســبت بــه نفــوذ داعــش بــه مرزهایش 
همــواره ســبب شــد کــه ایــن کشــور نســبت 
ــه  ــد ب ــم و امی ــتان در بی ــاع افغانس ــه اوض ب
ــاده  ــراز آم ــی اب ــا زمان ــیه حت ــرد. روس ــر ب س
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــرد ک ــی ک گ
ــز  ــتان را تجهی ــای افغانس ــت نیروه حاضراس
کنــد. امــا ایــن تصمیــم جنبــۀ عملــی بــه خــود 
نگرفــت و ظاهــرا امریکایی هــا بــه عنــوان 
ــت  ــان بازگش ــیه خواه ــۀ روس ــب دریرین رقی
ــن  ــی ای ــتند ول ــه نیس ــه منطق ــور ب ــن کش ای
ــیند  ــیه آرام بنش ــه روس ــود ک ــی ش ــث نم باع
ــتقیما  ــه مس ــد ک ــی باش ــر وضعیت ــاره گ و نظ
ــن  ــد. در ای ــد کن ــد منافعــش را تهدی ــی توان م
کــه جنــگ افغانســتان ابعــاد بســیار گســترده و 
ــه  ــه گفت ــت. ب ــک نیس ــای ش ــده دارد ج پیچی
برخــی کارشناســان چندیــن کشــور جهــان در 

ــد و  ــتخباراتی ان ــرد اس ــغول نب ــتان مش افغانس
بــه گونــه هایــی بــه نیروهــای مخالــف دولــت 
ــلیحاتی  ــی و تس ــای مال ــک ه ــتان کم افغانس
ــای آن نیســت  ــه معن ــن ب ــه ای ــی رســد. البت م
کــه تمــاس هــای روســیه ســبب شــده باشــند 
ــی  ــک نظام ــان کم ــه طالب ــور ب ــن کش ــه ای ک
ــا  ــو ب ــال گفتگ ــه هرح ــی ب ــد ول صــورت ده
طالبــان از ســوی روســیه مــی توانــد در جنــگ 
ــذارد.  ــا گ ــه ج ــی ب ــرات منف ــتان تاثی افغانس

متاســفانه جهــان بــه عنــوان یــک کل تفکیــک 
افغانســتان  قضایــای  بــه  نســبت  ناپذیــر 
دیــدگاه واحــد نــدارد و بــه همیــن دلیــل هــر 
ــن  ــه ای ــود ب ــع خ ــک و مناف ــوری از عین کش
ــزء  ــز ج ــیه نی ــد. روس ــی کن ــگاه م ــور ن کش
ــع در  ــتن مناف ــا داش ــت و ب ــن کشورهاس همی
ــه اوضــاع افغانســتان را  ــالش دارد ک ــه ت منطق
ــان  ــزرگ جه ــورهای ب ــر کش ــد. اگ ــد کن رص
در مــورد وضعیــت منطقــه بــه دیــدگاه واحــد 
ــک  ــدون ش ــد ب ــی یافتن ــت م ــترک دس و مش

ــگ  ــی جن ــان قربان ــم چن ــتان ه ــردم افغانس م
ــای  ــروه ه ــۀ گ ــازمان یافت ــونت های س و خش
ــی  ــد. یک ــرا نمی بودن ــراط گ ــتی و اف تروریس
از عوامــل اساســی جنــگ افغانســتان حضــور و 
نفــوذ بیــش از حــد کشــورها و ســازمان هایــی 
اســت کــه بــه نحــوی هــم نگــران منافــع خــود 
هســتند و هــم نگــران وضعیــت در منطقــه. این 
دو مســاله باعــث شــده کــه راه حــل واحــد و 
ــه  ــتان ب ــگ افغانس ــرای جن ــی ب ــاع جهان اجم
دســت نیایــد و ایــن صــورت گفتــه می توانیــم 
کــه در افغانســتان بــرای یــک مــدت طوالنــی 
ــون  ــرد، چ ــد ک ــدا خواه ــه پی ــوم ادام و نامعل
هرکشــوری براســاس منافــع و دیدگاه هــای 
ــهم  ــش و س ــد در آن نق ــالش می کن ــود ت خ
داشــته باشــد و متاســفانه برایــن اســاس همــه 
نیــز خــود را محــق مــی پندارنــد. دولــت 
ــی  ــود م ــه وج ــی را ب ــد فضای ــتان بای افغانس
آورد کــه حداقــل کشــورهای دخیــل در قضیــۀ 
افغانســتان بــه اجمــاع نســبی، همان گونــه کــه 
در آغــاز مبــارزه جهانــی بــا تروریســم رســیده 
بودنــد، مــی رســیدند. مواضــع فعلــی متاســفانه 
در  وضعیــت  بیشــتر  کــردن  بغرنــج  بــه 
افغانســتان و منطقــه منجــر می شــود و قربانــی 
اصلــی آن هــم مــردم افغانســتان خواهنــد 
بــود، مردمــی کــه چهاردهــه اســت در جنــگ 
زنده گــی می کننــد و حــاال هــم مشــخص 
نیســت کــه چــه زمانــی ایــن جنــگ بــه نقطــه 
ــر  ــه اگ ــی ک ــید. در حال ــد رس ــان خواه پای
ــه  ــان ب ــد جه ــزرگ و قدرت من ــورهای ب کش
دیــدگاه واحــد و مشــترک در قضیــه افغانســتان 
ــد  ــزان می توان ــان می ــه هم ــوند، ب ــک ش نزدی
ــن  ــه ای ــد، ب ــن کن ــز تامی ــا را نی ــع آن ه مناف
ــال  ــه دنب شــرط کوچــک کــه ایــن کشــورها ب
منافــع پنهــان و بســیار ریــز در منطقــه نباشــند. 
امــا متاســفانه شــواهد و قرایــن چیزهــای 
ــن  ــه ای ــد و از جمل ــان می دهن ــری را نش دیگ
ــل  ــد دخی ــزرگ و قدرت من ــورهای ب ــه کش ک
ــه »  ــه ب ــتر از آن ک ــتان بیش ــایل افغانس در مس
ــند و در  ــودی« بیندیش ــال ناب ــانیت در ح انس
پــی نجــات آن باشــند، بــه منافــع و اســتراتژی 
ــیه در  ــد. روس ــاد دارن ــود اعتق ــای کالن خ ه
ــازنده  ــش س ــد نق ــرب می توان ــا غ ــی ب همراه
منافــع  تقابــل  کنــد،  بــازی  افغانســتان  در 
ــه  ــدت ب ــه ش ــه را ب ــت منطق ــد وضعی می توان
ــیار  ــکالت بس ــرد و مش ــت بب ــمت وخام س
ــرای کشــورهای موجــود در  بــزرگ تــری را ب

ــد.  ــم زن ــل رق ــای دخی ــدرت ه ــه و ق منطق
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خلـق مسـایل و مسـأله در افغانسـتان بـه هـدف دور کـردن 
اصلـی  سیاسـت گزاران  عـادت  بـه  مـردم،  ذهنیت هـای 
ارگ  کـه  را  تالش هایـی  حداقـل  اسـت.  شـده  تبدیـل 
ریاسـت جمهوری بـه هـدف کمرنـگ کـردن اولویت هـای 
منـدرج در توافق نامۀسیاسـی، بـه راه انداختـه، فرصت هـای 
بـراورده شـدن آرمـان و اهـداف مـردم را بـه تعویـق بـرده 
اسـت. از محتـوای توافق  نامـه سیاسـی بر می آیـد که دولت 
وحـدت ملـی اولویت هـای مثـل اصالحـات در نهادهـای 
انتخاباتـی و توزیـع شناسـنامه های برقـی برخـور دار اسـت 
تـا بـا برگـزاری انتخابـات پارلمانـی، برگـزاری لویه جرگـه 
را بـه هـدف تعدیـل ماده یـی از قانـون اساسـی بـه هـدف 
تغییـر نظـام از ریاسـتی بـه صدارتـی عملـی کند نـه چیزی 
کمتـر و نـه بیشـتر؛ زیـرا در پنج سـال کاری دولـت وحدت 
ملـی همین کارهـا وبرنامه های سـنگین و بنیادی به مشـکل 
می توانـد عملـی شـود. امـا متأسـفانه از آنجایـی کـه ارادۀ 
ریاسـت جمهوری بـرای تطبیق قانون اساسـی وجـود ندارد، 
اولویت هـا کنـار زده شـده و جایـش را مسـایل فرعـی و 
غیـر عملـی مثـل گفت وگو بـا طالبـان و غیره گرفته اسـت. 
در کنـار ایـن مسـأله، اولویت هـای مهـم دیگـر نیـز جـای 
اولویت هـای توافق نامـه سیاسـی را پر کرده اسـت؛ از جمله 
نـگاه بیـش از حـد قومـی بـه مسـایل سیاسـی و نیـز نـگاه 
گروگان گیـری سیاسـت و حکومـت در چوکات سرپرسـتی 
بـه اهـداف خـاص، نیـز مشـکالت تازه یـی را به بـار آورده 
و سـبب بـی اعتمـادی مـردم بـه دلیـل سیاسـت های از این 
کارگزاران شـده اسـت. تالش برای کشـمکش های خواسته 
و ناخواسـته بـر سـر مقرری هـا، به جـای اینکـه ناشـی از 
رقابـت سیسـتماتیک و قـدرت خواهـی ریاسـت اجرائیه بر 
ریاسـت جمهوری و یا هـم قدرت طلبی ریاسـت جمهوری 
بر ریاسـت اجرائیه باشـد، بیشـتر ناشـی از سیاسـتی اسـت 
کـه بـه هـدف بیـکاره نشـان دادن نظـام سیاسـی صدارتـی 
عملـی می شـود. اگرچـه پسـت ریاسـت اجرایـی در مقـام 
آن  نشـانگر  سیاسـی،  نامـه  توافـق  طبیـق  نخسـت وزیری، 
اسـت کـه نظـام سیاسـی آینـده کشـور، نظـام صدارتـی بـه 
هـدف توزیـع قـدرت، از راه تعدیـل قانون اساسـی اسـت؛ 
امـا سیاسـت هایی کـه ریاسـت جمهوری پیشـه کرده اسـت، 
بیشـتر بـه این هـدف صـورت می گیرد کـه مردم از داشـتن 
نظامـی صدارتـی بـا قابلیت رییـس جمهور و نخسـت وزیر 
بـا صالحیـت هـای تعریـف شـده، بیـزار شـوند و نظـام 
ریاسـتی و متمرکـز، خوب  ترین نظام نشـان داده شـود. عدم 
عالقـۀ ریاسـت جمهـوری به اصـالح نهادهـای انتخاباتی و 
توضیـع شناسـنامه های برقـی طبق قانون توشـیح شـده ثبت 
احـوال نفـوس، نیـز نشـان از آن دارد که ریاسـت جمهوری 
مایـل بـه برگـزاری انتخابـات آنهـم به طـور شـفاف، اصاًل 
مانـع  می کنـد  سـعی  جمهـوری  ریاسـت  زیـرا  نیسـت؛ 
برگـزاری لویه جرگـه بـه هدف تعدیل قانون اساسـی باشـد. 
طـرف دیگـر ریاسـت اجرائیـه کشـور هـم وضعیـت قابـل 
توصیفـی نـدارد. تنهـا راه باقی مانـده بـرای آقای عبـداهلل به 
خاطـر تطبیـق توافق نامـه سیاسـی، رویارویـی او بـا ریییس 
بـا غنـی  اسـت. شـاید رویارویـی عبـداهلل  جمهـور غنـی 
سـبب شـود که شـیرازۀ دولـت وحدت ملـی از هم بپاشـد، 
وضعیـت بـه گونـۀ دیگـر رنگ و صـورت پیـدا کنـد؛ زیرا 
واضح اسـت کـه تطبیـق توافق نامه سیاسـی به عاشـقی یک 
طرفـه می مانـد که تنهـا ریاسـت اجرایی طرف دار آن اسـت 
و ریاسـت جمهـوری مخالـف آن عمـل می کنـد و به همین 
دلیـل هـردم بـه خلـق بحث هـای تـازه بـه هـدف منحـرف 
کـردن ذهنیت هـا می پـردازد. بنابریـن دولـت وحـدت ملـی 
بـه خصـوص ریاسـت جمهـوری بایـد راه اولـی را انتخاب 
کنـد و بـه اولویت هـای تعیین شـده در توافق نامه سیاسـی 
بپـردازد و ریاسـت اجرایی بایـد در عملی شـدن توافق نامه 

از هـر ابـزار پسـندیده یی اسـتفاده کنـد.
 .
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وخـامت اوضـاع افغـانستان 
و نگرانى هـای روسيه

یکی از عوامل اساسی جنگ افغانستان 
حضور و نفوذ بیش از حد کشورها و 
سازمان هایی است که به نحوی هم 

نگران منافع خود هستند و هم نگران 
وضعیت در منطقه. این دو مساله باعث 
شده که راه حل واحد و اجماع جهانی 
برای جنگ افغانستان به دست نیاید 
و این صورت گفته می توانیم که در 
افغانستان برای یک مدت طوالنی و 

نامعلوم ادامه پیدا خواهد کرد، چون 
هرکشوری براساس منافع و دیدگاه های 
خود تالش می کند در آن نقش و سهم 
داشته باشد و متاسفانه براین اساس 

همه نیز خود را محق می پندارند. دولت 
افغانستان باید فضایی را به وجود 

می آورد که حداقل کشورهای دخیل 
در قضیۀ افغانستان به اجماع نسبی، 
همان گونه که در آغاز مبارزه جهانی با 
تروریسم رسیده بودند، می رسیدند. 
مواضع فعلی متاسفانه به بغرنج کردن 
بیشتر وضعیت در افغانستان و منطقه 
منجر می شود و قربانی اصلی آن هم 
مردم افغانستان خواهند بود، مردمی 
که چهاردهه است در جنگ زنده گی 

می کنند



ابوبکر مجاهد
یک تن از سربازان قول اردوی ۲۰7 ظفر می گوید که 
نمایندۀ  می روند،  رخصتی  به  وظیفه  از  سربازان  وقتی 
انتقال  مسوول  که  هرات  هوایی  میدان  در  اردو  قول 
تکت های  است،  کابل  تا  هرات  از  ارتش  منسوبان 
هواپیما را باالی برخی از سربازان به مبلغ  یک هزار 

افغانی به فروش می رساند. 
این سرباز که نخواست از او در گزارش نامبرده شود، 
رخصت  قطعۀ  از  که  وقتی  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  به 
می گیریم و جهت پرواز به کابل در میدان هوایی ثبت 
نام می کنیم، باید دوهفته در انتظار بمانیم، تا نوبت پرواز 
برایمان برسد. اما با دادن  هزار افغانی پول به مسوول 
تکت  زود  همه  از  میدان  در  ارتش  منسوبان  انتقاالت 

برایت داده می شود.
او گفت: نوبت پرواز من دو روز پس بود اما، با دادن 
هزار افغانی به فرد مسوول قول اردو در میدان هوایی 
هرات برایم تکت پرواز دادند و در پرواز نخست برایم 

جای تهیه شد.
این سرباز ارتش بیان کرد که چند پیش که در این مورد 
شکایت صورت گرفته بود و رییس ارکان لوای ارتش 
توزیع  وقتی  در  موضوع  این  بررسی  هرات جهت  در 

بعضی  اما،  می یافت  حضور  هوایی  میدان  در  تکت ها 
مسووالن  نباشند  که  افراد  و...  ارکان  رییس  که  اوقات 
توزیع انتقاالت با سوء استفاده از صالحیت شان تکت ها 

را باالی سربازان به فروش می رسانند.
افغان  آریانا  د  هواپیمای  یک  در  سرباز،  این  گفتۀ  به 
هوایی شرکت با ارتش قرار داد دارد از هرات به کابل 

۱۲۰ تن را انتقال می دهد، مسووالن 8۰ چوکی را تکت  
توزیع می کنند و تکت های 4۰ چوکی باقی می مانده را 
باالی سربازان ارتش فی نفر یک هزار افغانی به فروش 

می رسانند. 
تکت های  فروش  دفاع  وزارت  در  مسووالن  اما، 
تکذیب  ارتش  سربازان  به  را  دادی  قرار  هواپیما های 

می کنند. 
تماس  در یک  دفاع،  وزارت  دولت وزیری سخنگوی 
روزه  همه  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به  تیلفونی 
چگونه گی  هرات  هوایی  میدان  در  موظف  کمیسیون 
به رخصتی  وظیفه  از  که  ارتش  منسوبان  پروازهای 

می روند را بررسی می کنند. 
از  تن  یک  کمیسیون  این  در  کرد:  نشان  خاطر  او 
کماندو  نمایندۀ  هوایی،  قوای  از  تن  سه  استخبارات، 
و  می رسد  تن  هشت  به  آن  اعضای  تمام  تقریبًا   که 
جدول های زمانی پرواز منسوبان ارتش که به رخصتی 
می روند، توسط موظفین این کمیسیون به بررسی گرفته 

می شود. 
سخنگوی وزارت دفاع بابیان این که در تماس تیلفونی 
آن ها  داشتیم،  هرات  والیت  در  ارتش  مسووالن  با  که 
وجود چنین یک کاری را در میدان هوایی رد کردند. او 
افزود: ما طی مکتوبی از نهادهای استخبارات و کشف 
شدیم،  مورد  در  خصوصی  تحقیق  خواهان  ساحه  در 
پس از تحقیق اگر چنین کار انجام شده باشد، متخلفان 

به دادگاه و دادستانی معرفی خواهند شد.
اگرچه این موضوع اگر ثابت شود، شاید کوچک ترین 
فسادی باشد که صورت می گیرد اما فساد در وزارت 
دفاع ملی به سان بسیاری از ادارت دیگر از پیش وجود 
داشته است. تا هنوز پرونده های فساد در وزارت دفاع 
ملی، از طرف دولت به شکل جدی پیگیری نشده است. 
در آوان تشکیل دولت وحدت ملی، محمد اشرف غنی 
فاروقی  حمیداهلل  ریاست  به  کمیسیون  یک  ایجاد  با 
پرونده های فساد در وزارت دفاع ملی را تحت بررسی 
قرار داد؛ اما با گذشت بیش از دو سال تا هنوز نتیجۀ 

کار این کمسیون روشن نشده است. 

یک سرباز ارتش به روزنامۀ ماندگار:
تکت  هوا پيماهای قراردادی ارتش در هرات  به سربازان فروخته مى شود

وزیری:

نهادهای كشفى در مورد تحقيق مى كنند
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یک عضو کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی:

پارلمان بهانه جويى مى كند!

نشدن  تصویب  از  فرار  برای  پارلمان 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  فرمان 
بهانه جویی  انتخاباتی  کمیسیون های 

می کند.
یک عضو کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
می گوید: پارلمان برای تصویب نشدن این 

فرمان از ابزار قانونی استفاده می کند.
اصالح  کمیسیون  عضو  ایواب زاده،  نعیم 
برای  پارلمان  می گوید:  انتخاباتی  نظام 
نظام  اصالح  کمیسیون  نشدن  تصویب 

انتخاباتی دنبال بهانه  است.
نظام  اصالح  عضوکمیسیون  این  گفتۀ  به 
از  فرار  تالش  در  پارلمان  انتخاباتی: 
از  فرار  برای  فرمان است و  این  تصویب 
قانون  ابزار  از  فرمان،  این  نشدن  تصویب 

استفاده می کند.
بهانه جویی  برای  پارلمان  او:  گفته  به 
و  فرمان  نه  اند  طرح  فرستادن  خواهان 
فرمان  به جای  باید طرح  که  دارند  تاکید 

به مجلس فرستاده شود. 
این درحالیست که برخی اعضای مجلس 
اند که  نماینده گان در مجلس امروز گفته 
اصالحات وارده بسنده نیست و حکومت 
و  وظایف  تشکیل،  قانون  طرح  باید 
کمیسیون های  اعضای  صالحیت های 
به مجلس  این فرمان  انتخاباتی را به جای 

بفرستد.
می گوید:  مجلس  عضو  منگل،  میربدخان 
این فرمان نیاز به تعدیالت دارد و بر بنیاد 

اصول مجلس حق ندارد، در فرامین تقنینی 
تعدیالت وارد کند.

به جای  باید  حکومت  گفت:  منگل 
و  وظایف  تشکیل،  قانون  طرح  فرمان، 
انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های 
نظریات  آن  در  تا  بفرستد  مجلس  به  را 
مختلف گنجانیده شود و فرمان تقنینی در 
این خصوص قابل قناعت اعضای مجلس 

نبوده و پذیرفتنی نیست.
مجلس  دیگر  عضو  کلکانی،  داوود  اما 
در   « گفت:  مجلس  امروز  درجلسۀ 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  فرمان 
تعدیالت  بهترین  انتخاباتی  کمیسیون های 
پیشنهادشده و باید هرچه زودتر این قانون 
زمینۀ  و  شود  گرفته  مجلس  اجندای  در 
اجرایی آن فراهم گردد«. و اما غالم فاروق 
می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به  مجروح، 
خصوص  در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل، 
همین  اواخر  تا  انتخاباتی  کمیسیون های 
خواهد  فرستاده  عمومی  مجلس  به  هفته 

شد.
وی دلیل تاخیر در تصویب این قانون را 
کرده  عنوان  کمیسیون ها  نامساویانۀ  کار 
سوی  از  فرمان  این  باالی  کار  گفت: 
صورت  مساویانه  طور  به  کمیسیون ها 
نگرفته که یکی از دالیل تاخیر در تصویب 

این فرمان است.
صورتیکه  در  کرد:  تاکید  مجروح 

کمیسیون ها به طور مساویانه کار کنند، به 
احتمال زیاد تا اواخر این هفته و یا اوایل 
عمومی  مجلس  به  فرمان  این  آینده  هفته 

برای رای گیری فرستاده شود.
از  ایواب زاده  نعیم  که  حالیست  در  این 
نشست نهادهای مدنی برای بررسی دالیل 
نظامی  اصالح  کمیسیون  نشدن  تصویب 
درهفتۀ  می گوید:  داده  خبر  انتخاباتی 
را  نشستی  مدنی  جامعه  نهادهای  جاری 
برای حمایت از برگزاری انتخابات برگزار 

خواهند کرد.
و  رهبری  به  که  نشست  این  گفت:  وی 
حمایت تیفا برگزار خواهد شد، هدف آن 
نظامی  اصالح  کمیسیون  برای  دادخواهی 

انتخاباتی است.
فرمان تقنینی تشکیل، وظایف و صالحیت 
را  زمینه  انتخاباتی  های  کمیسیون  های 
برای آغاز به کار کمیته گزینش فراهم  می 

کند.
کمیتۀ گزینش چند ماه پیش تشکیل شد؛ 
به  نمی تواند  قانونی  خالهای  نسبت  اما 

کارش آغاز کند.
حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه 
نظام  اصالح  در  خود،  تشکیل  سیاسی 
از  پس  اما  است؛  شده  مکلف  انتخاباتی 
روند  هم  هنوز  سال  دو  حدود  گذشت 
متوقف  کمیسیون ها  این  در  اصالحات 

است.
درمورد  جمهور  رییس  تقنینی  فرمان 
تشکیل، وظایف و صالحیت های اعضای 
هفته  چند  از  انتخاباتی  کمیسیون های 
مجلس  به  حکومت  سوی  از  سو  این  به 
تاهنوز  اما  شده؛  فرستاده  نماینده گان 

سرنوشت آن مشخص نشده است.
گزینش  کمیتۀ  تقنینی،  فرمان  این  بنیاد  بر 
کمیشنران انتخاباتی برای معرفی کمیشنران 
کشور  انتخاباتی  کمیسیون های  در  جدید 
زیر  فرمان  این  هم اکنون  می شود.  تشکیل 
قرار  مجلس  اختصاصی  کمیسیون  بحث 
نهایی  تصمیم  آن  روی  تاهنوز  و  دارد 

گرفته نشده است.

اجرایی کشور  داکتر عبداهلل عبداهلل رییس 
مسلحانه  درگیری  به  نسبت  شدت  به 
ملی  جنبش  حزب  طرف داران  بین  اخیر 
فاریاب که  و جمعیت اسالمی در والیت 

واکنش نشان داده است.
است  کرده  تاکید  پیامی  در  عبداهلل  داکتر 
افگنی  تفرقه  و  ماجراجویی  حلقات  که 
که برای رسیدن به اهداف شوم و شیطانی 
شان دست به شرارت می زنند، شناسایی و 

مجازات خواهند شد.
درگیری  گذشته،  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز 
مسلحانه یی میان دو حزب جنبش ملی و 
جمعیت اسالمی در ولسوالی المار والیت 
نتیجۀ آن  پیوست که در  به وقوع  فاریاب 
دیگر  تن   ۱۵ و  کشته  نفر   8 کم  دست 

زخمی شدند.
که  بلخ  والیت  سرپرست  نور  عطامحمد 
به  را  اسالمی  جمعیت  اجرایی  ریاست 
با  درگیری  این  که  می گوید  دارد  عهده 
تهاجم طرف د اران ژنرال دوستم آغاز شده 
فاریاب  والی  سادات  انور  سید  اما  است؛ 
می گوید که این یک جنگ فراگیر نبوده و 
یک اختالف قدیمی بین دو فرمانده محلی 

بوده است.
آقای نور تاکید می کند که نیروهای وابسته 
جبهات مشخصی  در  اسالمی  به جمعیت 
نبرد  حال  در  طالبان  ضد  بر  فاریاب  در 
در  شده،  حساب  تهاجم  یک  در  هستند؛ 
کنار طالبان، فرماندهان جنبش ملی هم به 
سنگرهای ژنرال فاروق قاطع )از فرماندهان 

جمعیت اسالمی( حمله کرده اند.
را  رویداد  این  اسالمی  جمعیت  حزب 
مشکوک می خواند و تاکید می کند که این 
قرار  بررسی  مورد  جدیت  به  باید  اتفاق 
گیرد. مسوولین این حزب می گویند که در 
این جریان، چند مقام دولتی نیز کشته شده 
اند و حدس زده می شود که این حرکت 
منطقه  این  در  محلی  طالبان  با  تبانی  در 

انجام یافته باشد.
ریاست  رسانه های  دفتر  حال،  همین  در 
اجرایی با نشر پیامی از قول داکتر عبداهلل 
»با  است:  نوشته  اجرایی  رییس  عبداهلل 

یافتم که زمان  تاثر عمیق اطالع  تاسف و 
اهلل قاطع مسوول جوانان جمعیت اسالمی 
زبون  دشمنان  توسط  فاریاب  والیت  در 

مردم به شهادت رسیده است«.
 « است:  گفته  پیام  این  در  عبداهلل  داکتر 
شهادت این جوان برومند و شهید سرفراز 
را به مردم نجیب فاریاب و به خصوص به 
از خداوند  می گویم.  تسلیت  خانواده وی 
و  فردوس  بهشت  شهید  این  برای  متعال 
به بازماندگان و همرزمانش صبر جمیل و 
حال،  عین  در  و  دارم  استدعا  جزیل  اجر 
به نهادهای عدلی و قضایی کشور هدایت 
می دهم تا هر چه عاجل عامالن این ترور 
به  و  شناسایی  را  ناجوان مردانه  توطیه  و 

پنجه قانون بسپارند«.
او بیان داشته است: » ... قابل تذکر می دانم 
ما،  صحنۀ  در  همیشه  و  مجاهد  مردم  که 
حلقات  که  داد  نخواهند  اجازه  هیچ گاهی 
به  رسیدن  برای  افگن  تفرقه  و  ماجراجو 
ایجاد  با  هدف های شوم و شیطانی شان و 
ترس و وحشت و ارعاب آنان را به زانو 
برای  گذشته ها  مثل  مردم  بلکه  درآورند. 
مبارزه  شان  آزادهگی  و  ارزش ها  از  دفاع 

خواهند کرد«.
رییس اجرایی تاکید کرده است: »در اخیر 
بار دیگر تاکید می کنم که عامالن این عمل 
خواهند  مجازات  و  شناسایی  وحشیانه 
ترور  که  برای کسانی  باشد  تا درسی  شد 
شان  مقاصد  به  رسیدن  برای  وسیله یی  را 

می دانند«.

رییس اجرایی:
حلقات ماجراجو و تفرقه افگن 
شناسايى و مجازات خواهند شد

ناجیه نوری
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سوی  از  دیگر“  روایت  به  ”افغانستان  کمپاین 
انتخابات  از  دور  سومین  آستانۀ  در  آرمانشهر  بنیاد 
از  و  شد  راه اندازی  افغانستان  جمهوری  ریاست 
حقوق  جامعه های  بین المللی  فدراسیون  همکاری 
از  بیش  کمپاین،  این  چارچوب  در  برد.  بهره  بشر 
فعالین  نویسنده گان،  از  شماری  با  مصاحبه   100
فعالین جامعۀ مدنی، و سیاست مداران  بشر،  حقوق 
افغانستان  در  بشر  حقوق  وضعیت  مورد  در  کشور 
زیادی  قسمِت  که  شد  انجام  امیدها  و  نگرانی ها  و 
از این مصاحبه ها قباًل 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 عالقه مندان قرار می گیرد؛ ما 
می خواهیم از این طریق، صدای نخبه گان کشور را 
به گوش مردم، دولت و جامعۀ بین المللی برسانیم. 
گزارش  و  مصاحبه ها  این  مجموعۀ  خواندن  برای 
http://opena�  کامل به این لینک مراجعه کنید :

sia.org/item/16511

      آگاهی سیاسی : تعقل به جای احساسات در 
اذهان عمومی

باال رفتِن آگاهی سیاسی شهروندان، یکی از اصلی ترین 
متغیرهای سازندۀ یک جامعۀ دموکراتیک است. آگاهی 
جهت گیری  و  سیاسی  امور  از  اطالع  میزان  سیاسی، 
منافع  تشخیص  مانند  سیاسی  پدیده  های  به  نسبت 
این  از یکدیگر است. حضور  بلندمدت  کوتاه مدت و 
متغیر باعث می شود مردم یک جامعه نقِش خود را در 
برای کسب  و  کنند  ایفا  به درستی  تصمیم های جمعی 

مطالباِت خود فعاالنه عمل کنند.
مجلس  عضو  منصور،  عبدالحفیظ  چون  برخی   
نماینده گان، این آگاهی را در جامعۀ افغانستان در حال 
مردم  “آگاهی و شعور سیاسی  می کنند:  ارزیابی  رشد 
که  کرده اند  درک  دیگر  مردم  است.  شده  زیاد  بسیار 
چتر صلح،  زیر  و  سعادت  با  زنده گی  و  استقالل  راه 
تنها در گرو کار، آموزش و خدمت است. این مسأله 
را نیز خوب درک کرده اند که رسیدن به هیچ کدام از 
جامعۀ  با  همکاری  و  هماهنگی  راه  از  مزایا، جز  این 
جهانی میسر نمی شود. دیگر هیچ کس نمی خواهد از 
تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی دور باشد. این ها 

دستاوردهای بزرگی است”.
سیاسی،  آگاهی  رشددهندۀ  و  محرک  عوامل  اما 
مختلف هستند. برخی از سر گذراندن تجارِب سخِت 
یک جامعه مانند جنگ و بحران را در ایجاد آن مهم 
می دانند. فرید حمیدی می گوید: “به نظر من، چندین 
که  افغانستان سبب شده  در  و خون ریزی  دهه جنگ 
تعقل جای  برود و  باال  آگاهی و شعور سیاسِی مردم 
احساسات را در اذهان عمومی بگیرد. به نظر من، این 

تحول یک تغییر بنیادی و اعتمادبخش است”. 
پویایی رسانه ها و نهادهای مدنی دلگرم کننده است

و  آشنایی  میزان  رفتِن  باال  به  که  عواملی  از  یکی 
پدیدۀ  می کند،  کمک  جامعه  مردم  میان  در  اطالعات 
تکنولوژی  ارتباطی است که عنصر کلیدِی مهمی خاصه 
در جوامِع رو به رشد محسوب می شود. اهمیت حضور 
این پدیدۀ اجتماعی را فاخره موسوی این گونه توضیح 
با پدیده یی مثل  می دهد: “بسیاری از مردم در شهرها 
نقاط  اقصا  ارتباطات آشنا شده اند. مردم در  انترنت و 
اتفاقاتی که  از  از طریق رسانه ها  کشور سعی می کنند 
می افتد، باخبر باشند. تکنولوژی ارتباطاتی مثل ماهواره، 

راه خود را به خانه های روستایی هم باز کرده است”.
نیز  افغانستان  عادالنۀ  و  آزاد  بنیاد  رییس  نادری،  نادر 
تغییر در عرصۀ رسانه در افعانستان را این گونه توصیف 
می کند: “به نظر من، آزادی رسانه ها و آزادی بیان، یکی 
از عرصه هایی است که می توان با اعتماد در مورد آن 
با دوام داشته  بقای  صحبت کرد و گفت که می تواند 
به آن در درون  باشد؛ ولو عالقه مندی سیاسی نسبت 
حدی  تا  هم  فعاًل  که  باشد  نداشته  وجود  حکومت 

وجود ندارد”.
عرصۀ نهادها و جامعۀ مدنی عرصۀ مشارکت همه گانی 
است. عرصه یی است که در آن سازمان ها و موسسات 
تمرکز  شهروندان  نیازهای  و  خواسته ها  بر  غیردولتی 
با رشد خود می تواند قدرت های  دارند. جامعۀ مدنی 
رسمی را به چالش بکشد و عرصۀ عمومی را برای مردم 
احیا کند. در شرایط جامعۀ افغانستان، امید بسیاری از 
فعاالن اجتماعی به این نهادها و دستاوردهای آن هاست. 
حوریه مصدق، پژوهش  گر و مسوول بخش افغانستان 
در سازمان عفو بین الملل، روزنۀ امید را بیشتر از سمِت 
این نهادها می بیند: “اعتماد شخص من هنوز به دولت 
جلب نشده است. اکثر ابتکارها و دستاوردهای دوران 
فعلی را نتیجۀ کار و زحماِت گروه های جامعۀ مدنی و 

حقوق بشری می دانم”. 
نهادها  این  دموکراتیِک  نقش  به  نیز  احمدی  عبداهلل 

به وجود  امیدوارکننده،  موارد  از  “یکی  می کند:  اشاره 
نهادینه  در  که  است  کشور  در  مدنی  نهادهای  آمدِن 
عمده  نقش  بشر،  حقوق  و  دموکراسی  فرهنگ  کردِن 

و اساسی داشتند”. 
اساسی؛  قانون  و  بیان  آزادی  دموکراسی،        

گامی رو به جلو 
کنونی  اوضاع  سیاست،  عرصۀ  صاحب نظران  برای 
افغانستان گرچه نقطۀ مطلوب نیست اما در مقایسه با 
دهه های گذشته نشان از تغییراتی دارد. در حال حاضر، 
دادن  رخ  حال  در  سیاسی  تغییرات  به سمت  حرکتی 
است که در آن قانون اساسی، آزادی بیان و تغییر روش 
حاکمیت سیاسی با تمام نقاط ضعف و قوت موجود، 

مثبت ارزیابی می شود. 
منع  و  بشر  حقوق  مؤسسۀ  بنیان گذار  پدرام،  ودود 
قانون اساسی را پشتوانۀ آزادی های فردی  خشونت، 
می داند: “قانون اساسی به  عنوان دستاورد اگر در تمام 
تا  گرفته  فردی  آزادی های  از  شود،  تطبیق  افغانستان 
تضمین  سیاسی،  احزاب  و  مدنی  نهادهای  ایجاد 
می شود. بیرون شدِن افغانستان از انزوای بین المللی و 
حمایت کشورهای دیگر از ما، خوش بینی هایی را در 

میان ما خلق کرده است”. 
دکتر صاحب نظر مرادی، عضو پیشین کمیتۀ برنامه ریزی 
و  عینی  دستاوردهای  برخی  به  کابل،  شهرداری 
مقایسه یی  دید  “اگر  می کند:  اشاره  نیز  زیرساختی 
و  ما  پُرآشوب  سینۀ  توانسته  دوره  این  باشیم،  داشته 
افغانستاِن  امروز  افغانستان  که  دهد  تسکین  را  مردم 
و  روح  ببینیم،  را  جزییات  اگر  نیست.  پیش  سال  ده 
آن  مثبِت  جنبه های  ولی  می شود  یأس  دچار  ما  رواِن 
این بود که راه های مواصالتی اسفالت شد، شفاخانه ها 
شد.  ایجاد  آموزشگاه ها  و  مکاتب  درمانگاه ها،  و 
جامعه  ادارۀ  برای  روش  یک  حیث  به  دموکراسی 
ولی  است  نامکشوف  راهش  آن که  با  شده،  انتخاب 
حداقل  و  است  یافته  راه  افغانستان  به  که  خوشحالیم 

چهرۀ نیم بند خود را شناسانده است”.
به  و  خود  ملِی  مستقل  هویت  وجه  بر  سرابی  حبیبه 
رسمیت شناختِن آن در سطح جهانی تأکید دارد: “حس 
داشتن هویت مستقل افغانستانی، در من شیرینی خاصی 
را ایجاد می کند. زیرا من نیز مانند هزاران افغان طعم 
تلِخ مهاجرت را چشیده ام و بی هویتی را با گوشت و 

پوست لمس کرده ام”.
بن  کنفرانس  در  “ما  شد:  یادآور  نیز  بلخی  صدیقه 
باثبات  حکومتی  افغانستان  در  باید  که  سنجیدیم  اول 
به وجود بیاید و دارای قانون اساسی و قوای سه گانه 
افغانستانی  روی  دنیا  سرمایه گذاری  همچنان  و  باشد 
ثابت، ما را باورمند ساخت که ساختن افغانستان یک 

بارِ دیگر آغاز شده است”.
سیدعسکر موسوی، فعال سیاسی، آزادی بیان را پُرهزینه 

ولی ارزشمند می داند: “آزادی بیان چیزی نیست که به 
به  را  آزادی  این  دیگر  کشورهای  در  داده شود.  شما 
به دست  اعدام ها  و  روشن فکر  زندانی  هزاران  قیمت 
آورده اند؛ اما به هر حال بخشی از آن نتیجۀ مبارزات 
روشن فکران افغانستان بود. روشن فکرانی که در حزب 
بودند، روشن فکرانی که  آمده  دموکراتیک خلق جمع 
مباحث  از  خارج  این ها  همۀ  بودند،  مجاهدین  بین 
ایدیولوژیک، در این مسأله نقش داشتند. بهایی که در 
این راه داده شده خیلی فراوان است، ولی هیچ بهایی 
برای آزادی فراوان نیست. آزادی می تواند بزرگ ترین 
در  که  باشد  دستاوردهایی  مجموعه  بین  در  دستاورد 

این مدت به وجود آمده است”.
نجیبه ایوبی خبرنگار و رییس »کلید گروپ و خدمات 
جدید  تجربۀ  بر  نیز  افغانستان«  برای  بشری  انکشاف 
مانند  کشوری  “در  دارد:  تأکید  رسانه  در  بیان  آزادی 
در  بیان  آزادی  رسانه یی،  تاریخ صدساله  با  افغانستان 

این دوره بی مانند است”.
سیاسی،  مسایل  تحلیل گر  و  نویسنده  غیاثی،  توریالی 
این چنین  را  افغانستان  کنونی  امیدبخش جامعۀ  نقاط 
و  دموکراسی  مزایای  به  “رویکرد جمعی  برمی شمرد: 
سه گانه،  قوای  تفکیک  اساسی،  قانون  مدنی،  جامعۀ 
و  مطبوعات  عنصر  قدرتمند  حضور  و  بیان  آزادی 

رسانه های اطالعات جمعی به عنوان قوۀ چهارم”.
بیان،  آزادی  پارلمان،  پیشین  عضو  جوینده،  میراحمد 
ارتش  همچنان  دموکراتیک،  نهادهای  ساختن  نهادینه 
منافع  صرف  بتواند  و  نباشد  سیاسی  باید  که  ما  ملی 
ملی را مد نظر بگیرد، به عنوان مواردی برمی شمرد که 

می توان به آن ها تکیه کرد. 
خبرنگاران  ملی  اتحادیۀ  رییس  مبارز،  عبدالحمید 
افغانستان، گذار به دموکراسی را حرکتی اعتمادبخش 
توصیف می کند: “دموکراسی خواست کل مردم کشور 
نخواهند  آن  از  هرگز  مردم  که  مطمینم  من  و  است 

گذشت”. 
اجتماعی  علوم  مرکز  رییس  بختیار،  بخت محمد 
افغانستان را  امیدبخِش فضای جامعۀ  نقاط  افغانستان، 
چنین برمی شمرد: “مشارکت سیاسی مردم در امور عامه 
تنظیم ها،  وجود  در  آن که  با  افغانستان  مردم  این که  و 
گروه ها و احزاب مختلف با هم اختالف داشتند و با 
تمام دسایس و توطیه های دشمنان، افغان ها وحدت و 

تمامیت ارضی کشور را حفظ کردند”. 
عبدالجلیل بینش نیز از همراهی تمارین دموکراسی با 
حضور نسل جدید استقبال می کند: “طی سیزده سال 
و  تمرین  را  مدرن  ارزش های  از  بسیاری  ما  گذشته، 
تجربه کردیم. حقوق بشر، دموکراسی، احترام به نوع 
نگاه و نظر آدم ها و صلح، از جملۀ این مفاهیم است. ما 
افغانستانی ها در طول تاریخ با این مفاهیم بیگانه بودیم، 

اما امروز نسل جوان با آن زنده گی  می کند”.

و  مستقیم  آزاد،  “انتخابات  می گوید:  رومان  خلیل 
همه گانی را یکی از مؤلفه های خوب می دانم. با وجود 
همۀ دشواری های طبیعی و ناشی از عدم التزام نظری و 
عملی بازیگران به اصول کلی دموکراسی و انتخابات، 
اطمینان دارم این راه به سوی آیند ه یی روشن می رود. 
کمبودها  همۀ  با  سیاسی  بازیگران  موجودِ  نسل  اگر 
و  کنند  حفظ  را  مؤلفه  این  ذهنی،  سنتی  ترس های  و 
شکی  شود،  دایر  پی  در  پی  زمان،  به  مقید  انتخابات 
و  روشن تر  بعدی  نسل های  و  مردم  آیندۀ  که  نیست 

مرفه تر از امروز خواهد بود”. 
در این بین، برخی نیز امنیت اقتصادی را نتیجۀ همین 
معتقد  مهرداد،  مجیب  می دانند.  سیاسی  نسبی  ثبات 
کشور  به  خارجی  سرمایه های  شدن  “سرازیر  است: 
آوردن  روی  و  سرمایه گذاری  و  ثروت اندوزی  نیز  و 
نشانه یی  می تواند  اقتصادی،  رقابت های  و  بنگاه ها  به 
از اطمینان خاطر باشد. یعنی تنها چیزی که به عنوان 
با  زورمندان  جنِگ  مانع  و  دارد  وجود  بازدارنده  قوۀ 
و  سرمایه ها  رفتِن  دست  از  تصور  می شود،  یکدیگر 

منابع اقتصادی و نیروی درآمدزایی آن ها است”. 
اسالمی  جمهوری  علوم  آکادمی  رییس  پوپل،  ثریا 
افغانستان می گوید: “تثبیت معادن افغانستان که سال ها 
خواب و خیال می نمود و امروز به یک واقعیت مبدل 
و  سکون  از  پُر  آیندۀ  به  را  افغان ها  همۀ  است،  شده 

سعادت امیدوار می کند”.
افغانستان  در  تغییرات  بودن  اصیل  به  هنوز  برخی  اما 
و  نوآوری ها  برخی  به  کردن  اعتماد  و  هستند  بدبین 
دستاوردها را فعاًل عقالنی نمی دانند. آن ها معتقدند به 
علت سطحی بودن و نهادینه نشدن برخی دستاوردها 
چه سیاسی، چه اجتماعی و حتا اقتصادی، نمی توان به 

آینده یی ایمن دل خوش داشت. 
مجلس  در  کابل  مردم  نمایندۀ  بشردوست،  رمضان 
نماینده گان، به نهادینه شدن رشوه، فساد و مواد مخدر 
به  سال  ده  این  در  که  وضعیتی  “اگر  می کند:  اشاره 
بسیار  شود،  بررسی  دقیق  علمی،  نظر  از  آمد،  وجود 
ضرباِت عمیقی به جا گذاشته است. چون به جای این 
و  عدالت  زن،  حقوق  بشر،  حقوق  و  دموکراسی  که 
انسانیت نهادینه شود، رشوه، فساد و مواد مخدر نهادینه 

شده است”. 
در  را  آن  نقش  دولت،  از  انتقاد  با  نیز  مرادی  بتول 
ابزاری  از  درست  استفادۀ  و  فرهنگی  پیشرفت های 
نارسا توصیف می کند: “تالش ملت ما  چون رسانه ها 
برای بازسازی و پاسداری از صلح، قابل تقدیر است؛ 
دولت  است.  داشته  کندی  روند  فرهنگی  پیشرفت  اما 
می توانست نقش بسیار فعال و سازنده یی در این زمینه 
فرهنگی  رشد  به  دولت  توجه  متأسفانه  باشد.  داشته 

تقریبًا صفر بوده است”.

افغانسـتان به روايتـى ديگر
صداهای مترقی

بخش چهاردهم
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نجم الدین کاویانی
زبـاِن فارسـی دری  به رغـم همـۀ پیشـرفت هایی کـه در سـال های 
پسـین داشـته، بـا چالش هـا و ناهنجاری هایـی جدی یـی نیـز در 
افغانسـتان روبـه رو اسـت. ایـن چالش هـا عمدتـًا برخاسـته اسـت 
از: سیاسـت های غلـِط حکومت هـای دیـروز و امـروز؛ کم توجهی 
دسـت اندرکاراِن حـوزۀ زبان؛ جهانی شـدن در سـدۀ بیسـت ویکم.

مـن در این نوشـته کوشـش کـرده ام نگاهی به مهم ترین مشـکالت 
و چالش های زباِن فارسـی دری در افغانستان بیــندازم.

      ورود بی رویۀ واژه های بیگانه
و  فنـاوری  نوآوری هـای  علمـی،  پُرشـتاب  پیشـرفت های 
جهانی شـدن در مجمـوع، زباِن فارسـی را در مسـیر دگرگونی های 
بیگانـه  واژۀ  فراینـد صدهـا  ایـن  در  و  اسـت  داده  قـرار  جـدی 
بی حساب وکــتاب وارد زبـان  شـده اند. در این رونـد، تأثیرگذاری 
در  کـه  درس خوانده گانـی  به ویـژه  و  فارسـی  زبـان  گویشـوران 
تمـاس بـا گوینـده گاِن زبان هـای دیگر که شـاهد ایـن دگرگونی ها 
و نوآوری هـا در حـوزۀ علـم و فناوری انـد، برجسـته اسـت. مزید 
بـر آن، بـا برگشـت مهاجـران از کشــورهای مختلـف و متأثـر از 
زبان هـای گـوناگــون و دوام حـضــور »بیگانـه گان« همـراه بـا 
بـاال رفتـن نیـاز فراگیـری یـک زبـان بین الملــلی و بی برنامه گـی 
بیشـتر  هجــوم  انتظـار  زبـان،  حـوزۀ  در  افغانسـتان  حکومـت 

واژه هــای بیگــانه را نــیز باید داشـت.
ورود بی رویـۀ واژه هـای زبان هـای بیگانـه و شـامل شـدن آن هـا 
در نظـام اداری و آموزشـی، رونـدی خطرنـاک اسـت. »امـا خطـر 
بزرگ تـر ایـن اسـت کـه به سـبب ارتبـاط ناگهانـی و وسـیِع مردم 
افغانسـتان بـا دیگـر ملـل گیتی ، زبـاِن انگلیسـی نفوذ و گسترشـی 
بی سـابقه در افغانسـتان یافته و در بسـیاری از مؤسساِت غیردولتی 
بـه زبـاِن رسـمی بـدل شـده اسـت . هیـچ دور از تصور نیسـت ... 
به گونه یـی کـه انگلیسـی هـم زبـاِن دانـش و آمـوزش باشـد و هم 

زبـاِن رسـانه ها و در مـواردی زبـاِن اداری .«]۲[
ورودِ واژه هـای انگلیسـی حتـا دامـِن لوحه هـای شـهرها را نیز در 
برگرفتـه اسـت. »بسـیاری از لوحه هـا در کابـل، به زباِن انگلیسـی 
اسـت که به رسـم الخِط فارسـی دری نوشـته شده اسـت. از این رو 
خوانـدن آن هـا گاهـی بـرای اسـتادان زبـان نیـز دشـوار می نمایـد 

]3[»....
و  اداری  نظـام  در  انگلیسـی  زبـاِن  نفـوذ  کـه  می رسـد  به نظـر 
گسـترش  رسـانه ها  از  شـماری  مطالـب  در  و  کشـور  آموزشـی 
می یابـد و آرام آرام در برخـی موسسـات و دانشـکده هاـ  از جملـه 
انجنیری/مهندسـی ـ جایگزیـن زبـان  دانشـکدۀ طب/پزشـکی و 
فارسـی می شـود. نفوذ زبـان انگلیسـی در نطام اداری، دانشـگاهی 
و رسـانه یی کشـور می توانـد پیامدهـای منفـی بـرای ایـن زبـان 
داشـته باشـد. در ایـن راسـتا، ورود دانش واژه هـا، یعنـی مقوله هـا 
و اصطالح هـای علـوم معاصـر و فنـاوری برجسـته اسـت و ایـن 
امـر بـر بافت و ریخـِت زبـان تأثیـر وارد می کند، از این رو مسـألۀ 
دانش واژه هـا یـک مسـألۀ مرکـزی تکامـل زبـاِن فارسـی به عنـوان 

زبـان دانـش و فن اسـت.
امـر سـاختن  توانایـی گسـترده یی در  فارسـی، ظرفیـت و  زبـان 
دانش واژه هـا از درون مایـۀ خـود دارد. امـا در افغانسـتان نهـادی 
وجـود نـدارد که بـر ورود بی رویـۀ واژه های خارجـی نظارت کند 
و بـرای آن هـا واژه های تـازه و برابر های مناسـبی در فارسـی بیابد 
و زبـان را بـا نیازهـای دوران پیشـرفت شـتابندۀ علـوم و فنـاوری 
همـگام بسـازد و بـه آمـوزِش واژه گزینـی علمـی در دانشـگاه ها 
بـا  گروهـی  رسـانه های  و  درسـی  کتاب هـای  کـردِن  هم سـو  و 

دگرگونی هـای زبانـی یـاری برسـاند.
یافتـن  و  بیگانـه  واژه هـای  بی رویـۀ  ورود  از  جلوگیـری  بـرای 
همه جانبـه  برنامـۀ  یـک  اجـرای  و  طـرح  مناسـب،  برابرهـای 
و  زبان شناسـان  از  مرکـب  نهـاد  یـک  پایه گـذاری  جملـه  از  و 
دسـت اندرکاران حـوزۀ زبـان و بازنگـری بـر کتاب هـای درسـی، 
نیـاز جـدی اسـت. بـه  نظر می رسـد کـه تا طـرح و اجـرای چنین 
برنامه یـی، رسـالت پاسـداراِن زبـان و ادب فارسـی اسـت کـه این 
وظیفـه را بـه عهده بگیرنـد و در کل گوینده گان زبان با شـِم زبانی 

واژه هـای خـودی را از بیگانـه تشـخیص بدهنـد.
      ناهمگونی ها

فارسـی ،  واژه گان  نادرسـت  کاربُـرد  امالیـی،  ناهمگونی هـای 
واژه گان  نوشـتن جمـِع  در  ناهمگونـی  نارسـایی هایی دسـتوری، 
مذکـر و مونـث تازی، نوشـتن یـک واژه بـه شـیوه های گوناگون، 
عـدم رعایـِت درست نویسـی و درسـت گویی و نشـانه گذاری و 
هم چنیـن ناهمگونـی در نگارش متن هـای ریاضی، فیزیـک، کیمیا 
و مهندسـی کـه آمیزه  یـی اسـت از جمله هـای فارسـی و نماد های 
زبـاِن  نابه سـامانی های  از  بخشـی  التیـن،  حـروف  و  ریاضـی 
فارسـی دری در کشـور ماسـت. شـیوه های گوناگـون نوشـتِن یک 
واژه در یافتـن مطلـب توسـط ماشـین های جسـت وجوگر انترنتی 

اسـت. مشکل سـاز 
از   »دربـار ۀ دسـتور زبـان و درست نویسـی زبـاِن معاصـر دری 
به سـر  را  کارهایـی  مـا  ادِب  اسـتادان  این سـو  بـه  دهـه  چندیـن 
رسـانده اند که شایسـتۀ بزرگداشـت اسـت. از نـام آوراِن ایـن پهنه 
بایـد از اسـتاد قـاری عبـداهلل، اسـتاد عبدالحـق بیتاب، داکتـر روان 
نگهـت  پروفیسـور  الهـام،  پروفیسـور  جاویـد،  داکتـر  فرهـادی، 
سـعیدی و... یـاد کـرد کـه کارهـای بـا ارزش و مانـدگار را انجام 

دادنـد.«]4[
اسـتادان دانشـگاه کابل به ویژه دانشـکدۀ ادبیـات و وزارت معارف 
فارسـی دری  زبـان  نشـانه گذاری  و  امـال  همگون سـازی  بـرای 
داکتـر  زنده  یـاد  جملـه  از  دادنـد.  انجـام  باارزشـی  کارهـای 
عبداالحمـد جاویـد جزوۀ درسـی »بحث انتقادی بر امال و انشـای 
فارسـی« را در ۱33۰خورشـیدی نوشـت. امـا از آن جـا کـه در این 
زمینـه کمـاکان ناهمگونـی  و اختالف  نظـر وجـود داشـت، انجمن 
نویسـنده  گان افغانسـتان در سـال  آغازین دهۀ شـصت خورشـیدی 
را  رسـاله یی  و  کنـد  بررسـی  را  اختالف  نظرهـا  تـا  شـد  آن  بـر 
ایـن رو در  ۱3٦۱خورشـیدی،  از  به حیـث رهنمـود فراهـم آورد. 
اکادمـی علـوم  کابـل،  دانشـگاه  اسـتادان  از  متشـکل  کمیسـیونی 
افغانسـتان و دبیـران انجمـن نویسـنده گان زیـر نظر زنده  یـاد داکتر 
عبداالحمـد جاویـد پایه گـذاری شـد تـا رسـالۀ تازه یـی را در این 
زمینـه آمـاده کننـد، تا به صـورت همگون در سراسـر کشـور مورد 

کاربـرد قـرار گیرد. این رسـاله  با عنـوان »روش امـالی زباِن دری« 
در ۱3٦3خورشـیدی در کابـل چـاپ و منتشـر شـد.]۵[

به رغـم کارهـای بـا ارزشـی کـه در بهسـازی زبـاِن فارسـی در 
گذشـته و سـال های پسـین بـه همـِت اسـتادان زبـان انجـام یافتـه 
اسـت و بـا سـپاس از این اسـتادان خدمت گزار که حقـی بر تاریخ 
و فرهنـِگ کشـور دارنـد، به نظـر می رسـد کـه نبـود نهـادی که در 
راسـتای بهسـازی و گسـترش زباِن فارسی دری سیاسـت گذاری و 
برنامه ریـزی کنـد و آن را مدیریـت سـالم کنـد، یکی از سـبب های 
اساسـی ادامـۀ مشـکالِت اساسـی زبـان در کشـور مـا می باشـد. 
از ایـن رو بهسـازی و بـه روز کـردن زبـاِن فارسـی دری،  ضـرورت 
پایه گذاری فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی  را در افغانسـتان پیش 

می کشـد.
      فرهنگستان زبان

بـا دریـغ کـه در افغانسـتان تـا هنـوز فرهنگسـتاِن زبـان و ادب 
و  فرهنـگ جامـع عمومـی  تدویـن  از  و  نـدارد  فارسـی  وجـود 
اختصاصـِی زبـان خبـری نیسـت. حکومـت برنامه یـی راهبردی و 
سیاسـتی علمـی در حـوزۀ زبان نـدارد. در حالی که قانون اساسـی، 
حکومـت را موظـف کرده اسـت که برای تقویت، رشـد و توسـعۀ 
زبان هـای کشـور تالش کنـد و برنامه هـای منظمی را روی دسـت 
بگیـرد و اجـرا کنـد؛ امـا متأسـفانه حکومـت افغانسـتان تـا اکنون 
هیـچ گامـی در ایـن حـوزه برنداشـته اسـت. در افغانسـتان نهادی 
کشـور  زبان هـای  توسـعۀ  و  بهسـازی  بـرای  کـه  نـدارد  وجـود 
برنامه ریـزی کنـد و آن را مدیریـت کند. بسـیاری از صاحب نظران 
نبـود چنیـن نهـادی را دلیِل عمـدۀ ادامـۀ ناهنجاری هـای زبانی در 

افغانسـتان می داننـد.
پایه گـذاری فرهنگسـتاِن زبـان و ادب فارسـی به عنـوان یـک بنیاد 
ملـی و راهبـردی و سیاسـت گذاری زبـان مرکـب از اهـل فـن و 
زبان شناسـان کـه برای تقویت و رشـد زبان  کار کند، سیاسـت های 
پایـان  بـه روزمر گـی  برنامه ریـزی و مدیریـت کنـد و  زبانـی را 

بدهـد، نیـاز مبـرم و جدی اسـت.

فرهنگسـتان وظیفـه خواهـد داشـت کـه واژه هـای مناسـبی را در 
برابـر واژه هـای بیگانـه کـه بـا روان زباِن فارسـی  سـازگار باشـد، 
بسـازد و در رابطه با دسـتور زبان، درست نویسـی، کاربُرد درسـت 
واژگان فارسـی ، همگونی در نوشـتن جمـع واژگان مذکر و مونِث 
تـازی و نشـانه گذاری ... قاعده هـا و مالک هـای الزم را بیابـد و 
در کتاب هـای درسـی و نشـریات ایـن مقـرارت را یک سـان وارد 

سازد. 
در  هماهنگـی  ایجـاد  امـر  در  می توانـد  زبـان  فرهنگسـتان 
اصطالحـات زبانـی میان کشـورهای هم زبـان و پاسـداری از زبان 
و ادب فارسـی در فرآینـد جهانی   شـدن نقـش بااهمیتی بـازی کند 
و بـه بهسـازی زبـان در همـۀ قلمـرو زبان فارسـی مدد برسـاند و 
در راسـتای زنده سـاختِن شـکوه دیرینۀ آن گام بردارد و ارتباطات 
فرهنگـی را گسـترش دهـد و بـا برگـزاری همایش هـا در رابطه به 
آمـوزش زبـاِن فارسـی و گسـترش جغرافیـای آن بـه گفت وگـو 

بپردازد.
      بی توجهی به امر ویرایش

از  دیگـر  بخشـی  مـا،  کشـور  در  ویرایـش  امـر  بـه  بی توجهـی 
مشـکالِت زبـاِن فارسـی دری اسـت. به نظـر می رسـد کـه زبـاِن 
فارسـی در ایـن حـوزه دسـت خوش چالشـی جـدی اسـت. در 
شـنیداری،  و  دیـداری  نوشـتاری،  از  اعـم  رسـانه ها  از  شـماری 
ویراسـتار وجـود نـدارد. بسـیاری از کتاب هـا از جملـه کتاب های 
علمـی بـدون ویرایـش چاپ می شـوند. دوبلـه و ترجمۀ بسـیاری 
از فلم هـا و سـریال ها، اوج بی توجهـی را نسـبت بـه ویرایـش بـه 
نمایـش می گـذارد. ماهـواره و انترنـت بـر ناهنجاری هـا در ایـن 

حـوزه می افزایـد. در یـک جملـه، نبـود افـراد حرفه یـی به عنـوان 
ویراسـتار در رسـانه ها و چـاِپ کتاب هـا بدون ویرایش، سـبب به 

میـان آمـدن بخشـی از ناهنجاری هـا در زبـان شـده اسـت.
هـر اثـری، بـدون اسـتثنا، چـه نوشـته و چـه ترجمـه، صرف  نظـر 
از آن کـه نویسـنده اش و یـا مترجمـش توانـا و باتجربـه باشـد، 
نیازمنـد ویرایـش اسـت. ویرایش، دانشـی اسـت که بـه هماهنگی 
و یک سـانی در شـیوۀ نـگارش در کل متـن، بـه آراسـته گی، دقت، 
درست نویسـی، رسانویسـی، زدودن کاسـتی ها، اصالح اشـتباه های 
کـردِن  اضافه هـا و هم خـوان  نشـانه گذاری ، حـذف  و  دسـتوری 

نوشـته بـا قاعده هـای زبانـی می پـردازد.
بـه  را  دانشـمندانی کـه در حـوزۀ زبـان کار می کننـد، ویرایـش 
فنـی، زبانـی و محتوایـی تقسـیم کرده انـد. ویرایـش فنـی، بـه امر 
درست نویسـی واژگان، آراسـته گی، نظـم و ترتیـب بخشـیدن بـه 
اثـر، رعایـت یک دسـتی خـط )زبان نـگاره(، نشـانه گذاری، تنظیـم 
جدول هـا، پی نوشـت ها، حاشـیه بندی صفحه هـا، پاراگراف بنـدی 
یـا  تنظیـم کتاب نامـه می پـردازد. ویرایـش زبانـی  و سـطربندی، 
ادبـی، بـر جنبه هـای دسـتوری، نگارشـی و امالیـی اثـر از جملـه 
بـه کاربُـرد واژه هـا و عبارت هـای مناسـب، رعایـت معیارهـای 
دسـتور زبـان، برابر سـازی اصطالحـات، اصـالح جمـالت، رفـع 
ویرایـش  دارد.  توجـه  منطقـی جمـالت  و  معنایـی  تناقض هـای 
محتوایـی، بـر جنبه هـای علمی اثر توجـه دارد و به رفـع تناقضات 

محتوایـی در کل اثـر می پـردازد.
بدیـن ترتیـب، ویراسـتار بـر پایـۀ مجموعـه روش هـا و قاعده هـا، 
کوشـش می کنـد که یـک نوشـته را در چارچوپ معیارهـای زبانی 
بـه مخاطـب عرضـه کنـد و تـا حـد امـکان خوانـِش آن را بـرای 
خواننـده آسـان سـازد. ویرایـش، کاری حرفه یـی اسـت، فقـط از 
عهـدۀ کسـانی برمی آیـد کـه صاحـب مجموعه یـی از توانایی هـا و 

دانایی هـای الزم باشـند.
 توجـه نکـردن بـه ویرایـش، یکـی از چالش هـای فـراروی زبـان 

فارسـی در افغانسـتان اسـت. حتـا در کتاب هـای درسـی وزارت 
معـارف، ناهمگونـی در نـگارش واژه هـا و حتـا نـام اشـخاص و 
درسـی،  و  علمـی  کتاب هـای  ویرایـش  اسـت.  زیـاد  مکان هـا 
برنامه هـای رسـانه ها، به ویـژه رادیـو و تلویزیـون، در شـگوفایی 
اسـت  بهتـر  دارد.  مهمـی  سـهم  واژه گزینـی  جملـه  از  و  زبـان 
واژه گزینـی را از ویرایـش کتاب هـای درسـی و برنامه ریـزی زبانی 

رسـانه ها آغـاز کـرد.
از ایـن رو ضـرور اسـت کـه در بخـش تألیـف کتاب هـای درسـی 
وزارت معـارف، افـرادی که با زبان شناسـی و ویراسـتاری آشـنایی 
داشـته باشـند، برگزیـده شـوند. تقویـت رشـته های زبـان فارسـی 
و از جملـه پایه گـذاری رشـتۀ ویرایـش در دانشـگاه ها و سـایر 
مؤسسـات علمـی در حـل بخشـی از مشـکالِت زبـاِن فارسـی و 
هم سـو کـردن کتاب هـای درسـی، علمـی و سـایر نشـریات بـا 

تحـوالت زبانـی و واژه گزینـی یـاری می رسـاند.
      نگارش فارسی به خِط انگلیسی

بـا پیدایـش و گسـترش فنـاوری، گروه هایـی از کاربـراِن رایانـه 
)کمپیوتـر( و تلیفون هـای همـراه، متـن فارسـی  را به دبیـره )خط( 
انترنتـی  گپ هـای  در  بیشـتر  روش  ایـن  می نویسـند.  انگلیسـی 
)چـت(، نوشـتن نامه هـای الکترونیکـی و پیامک های گوشـی های 
همـراه بـه کار گرفتـه می شـود. نبـود الفبـای فارسـی در برخـی از 
کاربُـرد  همـراه،  گوشـی های  و  رایانه یـی  )سیسـتم( های  سـامانه 
الفبـای انگلیسـی را بـرای کاربـران فارسـی زبان ناگزیـر می سـازد.
میـان  در  را  نگرانـی  انگلیسـی  خـِط  بـه  فارسـی  متـن  نوشـتن 
آن هـا  اسـت.  آورده  به وجـود  فارسـی  ادب  و  زبـان  پاسـداران 
بیـم از آن دارنـد کـه سرنوشـت زبـان فارسـی در آسـیای  میانه از 
جملـه در تاجیکسـتان کـه هم اکنون فارسـی را به دبیرۀ سـیریلیک 

می نویسـند، گریبان گیـر زبـاِن مـا نیـز گـردد. 
روشـن اسـت کـه دگرگون شـدِن دبیـره یـا زبان نـگاره، پیامدهای 
منفـی زیـادی دارد. یکـی از پیامدهـای منفـی آن، برهـم خـوردن 
بافـت و ریخـِت نوشـتاری زبـان اسـت. هـر زبانـی، زبان نگاره یی 
دارد کـه بـا سـاختار آوایـی آن زبـان، یعنـی شـکل تلفـظ واژه هـا 
هماهنـگ اسـت. مـا بـه یـاری آن عالمت هـا، زبـان را بـه نگارش 
در می آوریـم. مزیـد بـر آن، این گونـه  نگارش سـبب ضعیف شـدِن 
درسـت خوانـدِن  در  را  مـا  و  می شـود  فارسـی  کاربـران  سـواد 

متن هـای فارسـی دچـار مشـکل می سـازد. 
ورود  از  جلوگیـری  بـا  می توانـد  حکومـت  کـه  اسـت  روشـن 
گوشـی های همـراه و رایانه  هـای بـدون زبـان فارسـی و رسـانه ها 
بـا نشـر آگهی هـا و اعـالم خطرهـای ناشـی از رشـد ایـن گونـه  
نـگارش، راه را بـه  روی رشـد ایـن روش ببنـدد. امیـد اسـت کـه 
همـۀ جوانـان سـرزمین مـا، واژه هـای فارسـی را بـه خـِط زیبـای 

فارسـی بنویسـند.
      مقابله با فارسی دری 

مقابلـۀ گروه هـای معینـی در درون و بیـروِن دولـت افغانسـتان بـا 
زباِن فارسـی دری، یکی از مشـکالِت فراروی زباِن فارسـی اسـت. 
ایـن مقابله در صد سـال پسـین، آسـیب هایی به زباِن فارسـی دری 
وارد آورده. امـروز ایـن مقابلـه، بیشـتر از همه در راسـتای تحمیل 
چنـد واژه غیرفارسـی بـر دسـتگاه واژگان فارسـی دری بـه نـام 
»مصطلحـاِت ملـی«، بـا اسـتفاده از اهرم هـای قـدرت، از جملـه 
»دادگاه عالـی« متمرکـز شـده، که آشـکارا در پشـت آن انگیزه های 

سیاسـی خوابیده اسـت. 
زبان هـای فارسـی دری و پشـتو، بـر اسـاس قانـون اساسـی فعلی 
افغانسـتان، زبان هـای رسـمی کشـوراند؛ یعنـی این که هـر دو زبان 
اصطالحـاِت  کاربُـرد  در  زبـان  دو  هـر  برابر انـد؛  حقـوق  دارای 
خـود بـر پایـۀ قاعده هـای زبانـی حـق برابر دارنـد. بدیـن ترتیب، 
کاربُـرد  داریـم.  پشـتو  و  دری  فارسـی   رسـمی  مصطلحـات  مـا 
اصطالحـات فارسـی در متن فارسـی و اصطالحات پشـتو در متن 

پشـتو، امري سـت قانونـی و طبیعـی.
مزیـد بـر نکتۀ بـاال، جهـاِن امـروز امکاناِت فـراوان و گسـترده یی 
را بیـرون از دسـتگاه دولـت در کـِف دسـِت کاربران همـۀ زبان ها 
گذاشـته اسـت و انحصـار و سـیطره دولت هـا را بـر حـوزۀ زبان ، 
زیـر پرسـش برده اسـت. یـک نـگاه کوتاه بـه رسـانه های گروهِی 
درون و برون کشـور، نشـان می دهد که اصطالحـات ادارِی دولت 
و مراکـز علمـی با چه گسـترده گی رسـانه یی و زبان زد مردم شـده 
اسـت. به گونـۀ نمونـه: ده سـال پیـش، شـمارِ انـدک گویشـوران 
زبـان فارسـی  دری اصطالحـات دانشـگاه، دانشـکده، دانشـجو، 
شـهرداری، شـهردار، دادگاه، دادسـتان و ... را بـه کار می بردنـد، 
امـا امـروز از ایـن دسـت واژه هـا بـه پیمانـۀ گسـترده رسـانه یی و 
زبـان زد مردم شـده اسـت. بایـد واقعیت هـای امـروز را درک کرد.
مخالفـت بـا کاربُـرد چنـد واژۀ فارسـی دری در مراکـز علمـی و 
اداری دولـت، هیـچ توجیـه کارشناسـانه و زبان شناسـانه نـدارد. 
زبـاِن فارسـی دری، زباِن رسـمی دولت و جمهورِ مـردم و هم زمان 
زبـان علـم و فن، اداره و سیاسـت در درازای سـده ها بوده و اکنون 
هـم اسـت و در آتیه هم خواهـد بود. نخسـتین اصطالحات علمی 
و اداری در حـوزۀ تمدنـِی مـا بـه زبـاِن فارسـی پدید آمده اسـت. 
روشـن اسـت که کاربُـرد واژه هـای علمـی و اداری زباِن فارسـی، 
حـِق مسـلم هر شـهروند اسـت. چنیـن حِق هیـچ ربطی بـه فرمان 
و تحکـم نـدارد. اصطالحـات زبان هـای دیگـر در زبـان فارسـی 
ماننـد هـر زبـان دیگـر نـه بـا تحکـم، بلکه بـر پایـۀ نیـاز و قاعدۀ  

پذیرفته می شـود. زبانـی 
تجربـه نشـان داد کـه راهبردهـای غیردموکراتیـک و زورگویانـه، 
سیاسـت تحکـم و تحمیـل نـه تنها مشـکل زبـان را حـل نمی کند، 
بلکـه بـه پویایـی و رشـد طبیعـِی آن آسـیب می رسـاند و تنـش 
زبانـی را دامـن می زنـد. تخریـب زبـاِن فارسـی دری کمکـی بـه 
انکشـاف هیـچ زبـاِن دیگـری نمی کنـد. آن هایـی که فکـر می کنند 
بـا ویران کردن فارسـی دری زبانـی را آباد می کننـد، راه خطا و ژاژ 
را می پیماینـد و معلوم می شـود کـه آگاهی از راه هـای دموکراتیک 

و علمـِی توسـعۀ یـک زبـان ندارند.
و  برابـری  گونه گونـی،  کـه  اسـت  بِخردانـه  نگارنـده،  بـاور  بـه 
همزیسـتِی زبان هـا را بپذیریـم و توانایـی و نیروِی خـود را صرِف 

رشـد و بهسـازی زبان هـای کشـور کنیــم.

چالش های 
فراروی

 زبان فارسی
  در افغانستان
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دکتر حنانی

موافقت نامــۀ صلــح میــان حــزب اســالمی و شــورای 
ــه  ــحالیم ک ــید؛ خوش ــاء رس ــه امض ــح، ب ــی صل عال
آقــای حکمتیــار بعــد از ســال ها معارضــه بــا صلــح 
ــن  ــه ای ــه، باالخــر ب ــه کشــورهای بیگان ــواری ب و ت
ــت؛  ــر اس ــگ بهت ــح از جن ــه صل ــید ک ــه رس نتیج
ــروز  ــل از ام ــرن قب ــم ق ــارده و نی ــه چه ــعاری ک ش
ــر« و ۲4  ــح خی ــه » والصل ــت ک ــالم داش ــرآن اع ق
ســال پیــش هــم دانشــمندان بــزرگ جهــان اســالم 
و رهبــران جهــادی و مــردم افغانســتان بــا الحــاح و 
اصــرار بــه ایشــان گفتنــد، امــا او کــه اصوال بــه صلح 
ــا  ــداد و ب ــه هیــچ ندایــی گــوش ن ــاور نداشــت، ب ب
راه انــدازی جنــگ نامقدســی، شــهر کابــل و کابلیــان 
ــه تــوپ و آتــش بســت، پایتخــت ویــران شــد  را ب
و ده هــا هــزار نفــر بــه شــهادت رســید، دســتاورها و 
افتخــارات جهــاد بربــاد رفــت و دوره یــی از نکبــت 
و نقمــت در افغانســتان آغــاز گردیــد کــه متأســفانه 
ــاد و  ــمنان جه ــه دارد و دش ــه ادام ــن لحظ ــا همی ت
ــگ و  ــار نن ــث طوم ــه حی ــن آن دوره را ب مجاهدی
فرجــام بــد جهــاد همــواره بــه رخ مجاهدیــن 

می کشــند. 
تنهــا  بــا وجدانــش  را  آقــای حکمتیــار  حــاال 
ــا ایشــان  ــن ســوال ها را ب ــه ای ــم واحترامان می گذاری

ــد: ــاوت کن ــود قض ــا خ ــم ت ــرح می کن ط
جنــاب حکمتیــار! در ســال ۱37۱ در همچــو ماهــی 
ــه  ــالمی، ب ــی اس ــت جهان ــران نهض ــاء و رهب علم
ــّواف،  ــود ص ــیخ محم ــب، ش ــد قط ــمول محم ش
عبدالمجیــد  شــیخ  ابوغــده،  عبدالفتــاح  دکتــور 
زندانــی، شــیخ یوســف قرضــاوی و شــمار دیگــری 
از دانشــمندان و رهبــران صاحــب نــام جهــان 
اســالم و دلســوز بــه جهــاد و مجاهدیــن افغانســتان، 
)متأســفانه اکثریــت آنهــا بــه رحمــت حــق پیوســته 
انــد( بــه پشــاور آمدنــد و از شــما خواهــش کردنــد 
ــن  ــت مجاهدی ــت موق ــه پســت صــدارت حکوم ک
ــه شــهر  ــات برعلی ــدازی عملی ــد و از راه ان را بپذیری
کابــل کــه عمــال بــه احمدشــاه مســعود تســلیم داده 
شــده بــود، دســت برداریــد تــا زمینــۀ جنــگ داخلــی 
ــد.  ــا شــما نپذیرفتی ــم نگــردد. ام ــزی فراه و خونری
ــی گــذرد، چــه  ــخ م حــاال کــه ۲4 ســال از آن تاری
فکــر می کنیــد؟ آیــا بهتــر نبــود بــه خواهــش 
دانشــمندان اســالم حرمــت می گذاشــتید و بــا 
پذیــرش پســت صــدارت، آبرومندانــه و پیروزمندانــه 

وارد کابــل می شــدید و در پایه گــذاری و ایجــاد 
حکومــت اســالمی کــه بــدون شــک آرمــان شــهدای 
ــتان  ــت افغانس ــع مل ــت قاط ــاد و آرزوی اکثری جه
ــن  ــه ای ــد، ب ــدری می گرفتی ــل ق ــهم قاب ــود، س ب
ترتیــب از یک ســو دســتاوردها و افتخــارات جهــاد 
را حفــظ می کردیــد و از ســوی دیگــر از خــود نــام 

نیکــی در تاریــخ به جــا می گذاشــتید؟
ــاه  ــا احمدش ــی ب ــت مخابره ی ــه در صحب ــما ک ش
مســعود، بــه وی التیماتــوم دادیــد تــا نیروهایــش را 
هرچــه عاجــل از کابــل خــارج کنــد، در غیــر آن بــه 
کابــل حملــه خواهیــد کــرد؛ چــه فکــر می کنیــد، آیــا 
ــد  ــود خواهــش و پیشــنهاد او را می پذیرفتی ــر نب بهت
ــتین  ــت وزیر نخس ــم/ نخس ــث صدراعظ ــه حی و ب
حکومــت مجاهدیــن وارد کابــل می شــدید و آتــش 
جنــگ برادرکشــی را نمی افروختیــد و بــه شــعله های 
جنــگ و فتنــه دامــن نمی زدیــد؟ مــن متیقــن هســتم 
ــچ فرماندهــی  ــر و هی ــچ رهب ــه جــز شــما هی کــه ب
جــرأت راه انــدازی جنــگ بعــد از پیــروزی جهــاد و 

تأســیس حکومــت مجاهدیــن را نداشــت.
روزی کــه نظــام طالبــان در افغانســتان ســاقط شــد و 
حکومــت انتقالــی ایجــاد گردیــد و اکثریــت احــزاب 
جهــادی و مــردم افغانســتان  بــه امیــد فــردای بهتــر 
ــت  ــرا حکوم ــما آن ــا ش ــد، ام ــتقبال کردن از آن اس
ــا  ــد و ب ــی خواندی ــوای خارج ــانده ق ــت نش دس
وضــع شــروط تعجیــزی در ایــن مــدت از پیوســتن 
ــر  ــه فک ــد، چ ــود داری کردی ــح خ ــۀ صل ــه پروس ب
ــد  ــل مانن ــود کــه ۱۵ ســال قب ــر نب ــا بهت ــد آی می کنی
ــه  ــروز ب ــه ام ــالمی ک ــزب اس ــای ح ــایر اعض س
ــرال و صاحــب  ــناتور، جن ــل، س ــر، وکی ــث وزی حی
ــد،  ــرار دارن ــی ق ــم دولت ــت های مه ــب در پس منص
ــا  ــتید و ب ــر می گش ــود ب ــور خ ــه کش ــم ب ــما ه ش
ــود  ــردم خ ــار م ــه در کن ــر و آبرومندان ــرایط بهت ش
ــده و  ــرای کشــور زخــم دی ــد و ب ــی می کردی زندگ
ــج کشــیده خویــش مصــدر خدمــت مــی  مــردم رن
ــد  شــدید؟ چــه بســا احتمــال داشــت در یــک رون
ــزی  ــد. چی ــدرت دســت می یافتی ــه ق ــک ب دموکراتی
کــه هــدف اولــی و نهایــی مبــارزه شــما را تشــکیل 

می دهــد.
در موافقت نامــۀ فعلــی، شــرایط تعجیــزی شــما 
ــا  ــد کــه ب ــه حکومتــی می پیوندی کجاســت؟ شــما ب
امریــکا و ناتــو پیمــان امنیتــی امضــا کــرده و قــوای 
ــۀ قانونمنــد حضــور دارد. جنــاب  ــه گون خارجــی ب
ــودی - از نظــر شــما- در  ــار حــاال چــه بهب حکمتی

وضعیــت سیاســی وامنیتــی پیــش آمــده کــه شــرایط 
قبلــی خــود را کنــار گذاشــته و بــا امتیــازات بســیار 
ــل  ــه کاب ــه ب ــز، ذلیالن ــر آمی ــع تحقی ــدک و در واق ان
مــی آییــد؟ شــما کــه صــدارت افغانســتان را 
ــود،  ــان ش ــه ت ــتان خان ــه افغانس ــا هم ــد ت نپذیرفتی
ــه  ــا خان ــه ت ــه دســت آوردن س ــر ب ــه خاط ــاال ب ح
شــش مــاه چانــه زنــی کردیــد تــا ســرپناهی بیابیــد! 
شــما کــه کشــته های حــزب خــود را شــهدای 
اســالم می خواندیــد و دیگــران را کشــته گان راه 
باطــل، اکنــون چقــدر بی چــاره شــده اید کــه از 
ــته گان  ــه کش ــد ک ــا می کنی ــت!! تقاض ــن دول همی
حــزب تانــرا در لســت شــهدای دولــت قــرار دهــد 
ــوردار  ــهید برخ ــازات ش ــان از امتی ــارب ش ــا اق ت
شــوند؟ شــهدایی کــه شــما خواهــان افــزودن لســت 
ــان  ــت ش ــتید، اکثری ــا هس ــه آنه ــود ب ــهدای خ ش
ــای  ــی، رژیم ه ــش مل ــت، جنب ــه جمیع ــوط ب مرب
ــامل  ــی ش ــی وحت ــت فعل ــی و دول ــی و پرچم خلق
کســانی هســت کــه بــه مــرگ غیــر طبیعــی 

شــده اید؟ بی چــاره  چقــدر  آخ  مرده انــد؟؟ 
شــما کــه بــا قبولــی ایــن موافقتنامــه، ســعی داریــد 
ــی  ــزم بین الملل ــان از لســت ســیاه تروری ــا اســم ت ت
حــذف شــود و از پیگــرد عدلــی و قضائی در کشــور 
ــت  ــه دس ــول ب ــن مأم ــاید ای ــد، ش ــت بیابی مصونی
ــبه و  ــه از محاس ــد ک ــر کرده ای ــا فک ــا آی ــد، ام آی
محاکمــه روز جــزا چگونــه می توانیــد رهایــی 
یابیــد؟ روزی کــه خداونــد )ج( یگانــه داور و دو 
میلیــون شــهید افغانســتان و همــه ملــت آن خصــم 
و مدعــی تــان خواهــد بــود و ســنگ و چــوب ایــن 
کشــور بــر کارنامــۀ هــای .... تــان شــهادت خواهــد 
ــان  ــیاه مجرم ــت س ــان را از لس ــم ت ــی اس داد. ک
آنــروز پــاک خواهــد کــرد و پاســخ تظلــم مظلومــان 
را خواهــد داد؟ مــا بــه عدالــت آن روز ایمــان کامــل 

ــم. ــر داری ــل ناپذی و خل
ــه  ــما ب ــدن ش ــت آم ــا واقعی ــم، آی ــاً نمی دان حقیقت
ــا  ــت و ی ــح اس ــۀ صل ــه پروس ــتن ب ــل، پیوس کاب
ــام از  ــۀ انتق ــق زمین ــرای تحق ــدا ب ــازی خ زمینه س
کســی کــه بــه خاطــر قــدرت طلبــی بدتریــن ظلــم 
و ســیاه تریــن جفــا را در حــق مــردم، مجاهدیــن و 
ــه  ــروز دارد ذلیالن ــام داد و ام ــتان انج ــاد افغانس جه
روح خســته و پیکــر علیــل خــود را بــه خــاک 
وطــن می رســاند تــا در قطعه زمینــی در پهنــای 
ایــن مــرز و بــوم دفــن گــردد؟ ســرزمینی کــه چهــل 
ــۀ  ــداف خصمان ــق اه ــتای تحق ــما در راس ــال ش س
ــا  ــتان، ب ــمنان افغانس ــا دش ــی ب ــگان در تبان بیگان
ــم  ــد؟ می دان ــمنی کردی ــت آن دش ــردم و موجودی م
کســانی کــه شــما چهــل ســال در راســتای تحقــق 
ــد،  ــه جانفشــانی کردی اهــداف شــوم شــان مخلصان
ــل  ــن قبی آنقــدر نامــرد هســتند کــه اشــخاصی از ای
ــد  ــه بع ــد ک ــرف » می پندارن ــار مص ــیای یکب را »اش
ــه خــاک  ــرای ب از دســکریدت شــدن شــان حتــی ب
ســپردن جــا نمی دهنــد، دقیقــاً هماننــد بــن الدن کــه 

ــا شــد.  ــان دری ــه ماهی طعم
همــه می داننــد، جنــاب شــما تحــت فشــار و دیکتــۀ 
کــدام کشــور خارجــی اینجــا می آییــد و بــرای انجام 
چــه وظیفه یــی، امــا خواهــش مــردم افغانســتان ایــن 
اســت کــه: بگــذار ولــو در اخیــر عمــر بــرای یکبــار 
ــرد  ــه حیــث یــک ف ــو ب هــم کــه شــده، مــردم از ت
وطــن دوســت یــاد کننــد تــا شایســته گی بــه خــاک 
ســپردن در گوشــه آن را بیابــی، فرقــی نمی کنــد کــه 
آن قطعــه زمیــن کابــل باشــد یــا کنــر یــا قنــدز و یــا 

هــر جــای دیگــر افغانســتان ... 
جهــت اطمینــان خاطــر تــان بایــد گفــت: خانــم روال 
ــا آخــر عمــرت را در افغانســتان  هــم اجــازه داده ت
ــور  ــه گ ــا ب ــرگ در اینج ــد از م ــی و بع ــپری کن س
ــد  ــی می ده ــم گواه ــی آنچــه دل ــپرده شــوی! ول س
ــی  ــم گواه ــت، دل ــد نیس ــوش آین ــان خ ــرای ت ب
می دهــد کــه ِخّفــت و ذلــت بیشــتر و بزرگتــری در 
انتظــار شماســت، زیــرا جفــای شــما بــه حق اســالم 
ــد )ج(  ــت و خداون ــزرگ اس ــتان ب ــردم افغانس و م
ــدون شــک  ــه حجــم جــرم جــزا می دهــد، ب هــم ب
ــام  ــدید االنتق ــخت گیر و ش ــر و س ــی دیرگی او تعال
اســت. سرنوشــت و فرجــام کار شــما عبرتــی خواهد 
ــت  ــال ها در خدم ــه س ــه کســانی ک ــرای هم ــود ب ب
ــه مــردم و کشــور خــود جفــا  ــوده و ب ــه گان ب بیگان
کــرده انــد، ولــی در اخیر جــای پایــی برای ایســتادن 

ــد.  ــردن نمی یابن ــی م ــردن و حت ــی ک و زندگ
بــا آنهــم خــوش آمدیــد، خــدای دی راولــه، اهــال و 
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ــا  ــر ام ــته از ه ــنایی، گذش ــد روز روش ــش مانن همای
ــی  ــا راه گم ــرق ت ــش، از مســیر گمشــدۀ ب و اگرهای
ــزاری  دولــت و ســرگردانی مــردم، از اســتفاده های اب
عده یــی تــا دســت های پیــدا و پنهــان و باالخــره نتایج 
حاصلــۀ آن، بــدون تردیــد واقعیت هــای تــکان دهنــده 
و بــه شــدت آموزنــدۀ را بیــرون داد کــه مــا در کجایی 
تاریــخ و ملــت شــدن قــرار داریــم. بــه برداشــت من، 
ــای  ــر تاریک خانه ه ــد ب ــدا بای ــرق را ابت ــای ب لین ه
دل و دمــاغ کســانی کشــانید کــه بهجــای درک فریــاد 
ــان ســالنگ و  ــه می ــل فاصل ــز و پ عدالت خواهــی، گ
بامیــان را معیــار ملــی گرایی و وطندوســتی قــرار داده 
انــد. پارامترهـــایی کــه اگــر بــا آن تقســیم همــۀ منابع 
و توزیــع قــدرت و تصمیم گیــری کشــوری ســنجیده 
شــود، هیــچ پــروژه و پروســۀ ملــی نخواهیــم داشــت. 
امــا وقتــی صدهــا هــزار انســان و یــک نســل، آنهــم 
ــر  ــاد س ــی فری ــزرگ مدن ــش ب ــک همای ــد ی در ح
ــه یکباره گــی ماهـــیت نامفهــوم پالیســی  می دهنــد، ب
ــی  ــی ملی گرای ــرد! زهـ ــی می گی ــگ مل ــت رن حکوم
کارت  شــمارش  مگــر  افغانــی!  روشــنفکری  و 
صندوق هــای رأی انتخابــات، هــزاران مراتبــه مهمتــر 
و صدهــا بــار آســان تر از اندازه گیــری ســالنگ و 
ــم  ــه ه ــه را ب ــه هم ــم چگون ــه دیدی ــود ک ــان نب بامی
ریختنــد و از آن پروســۀ ملــی انتخابــات جــور 
ــنایی  ــاد روش ــت فری ــس و ماهی ــد!!! آری، نف کردن
ــر  ــض، ه ــه تاریکــی، تعصــب و تبعی ــراض ب در اعت
وجــدان زنده یــی را متأثــر ســاخت، امــا چــرا ایــن از 
ــدا نکــرد  ــی پی ــرون نشــد، گویای ــا بی درون وجدان ه
و همگانــی نگردیــد؟ مگــر می شــود ملی گرایــی، 
ــر  ــودی و غی ــه خ ــنفکری را ب ــتی و روش وطندوس

خــودی تقســیم کــرد؟ 
ــک  ــی، ی ــنفکری افغان ــن روش ــن ای ــدۀ م ــه عقی ب
ــنتی  ــکار س ــه روی اف ــت ک ــوده اس ــی ب ــۀ نازک الی
ــده و  ــایه افگن ــرگردان س ــه راه س ــت گران نیم سیاس
عجیــب تَــر اینکــه دقیقــًا هـــمینان بــرای بزرگتریــن 
همایــش مدنــی نقشــۀ راه تجویــز می کننــد کــه 
ــع  ــه نف ــی ب ــن، وقت ــن را ببی ــرد؟! ای ــد ک ــه بای چ
ــیله یی  ــر وس ــد، ه ــته گانش باش ــا بس ــودش و ی خ
ــن  ــا دی ــد، حت ــه می نماین ــه آن توجی را در رســیدن ب
و مذهــب را ابتــدا در محــدودۀ منجمــد فهــم و 
ــران  ــرای دیگ ــد ب ــد، بع ــود می گنجانن ــت خ برداش
ــد  ــاد بلن ــتازی و فری ــا پیش ــند؛ ام ــۀ راه می دهـ نقش
ــا درجه بنــدی قومــی  عدالت خواهــی یــک نســل را ب
ــوغ سیاســی آنچــه  ــود بل ــد و در کمب ــل می دهن تنزی
در ذهنــش چرخیــد، حکــم می کنــد و پرداختــه قصــۀ 
ــد،  ــوب و ب ــک خ ــودش را مح ــن خ ــیک ذه کالس
درســت و نادرســت قــرار می دهنــد. این جاســت 
کــه میگوییــم بایــد ایــن دیوارهــای ضخیــم تعصــب 
ــا  و تعبیــض بشــکند. ایــن تاریک خانه هــای ذهنــی ب
نــگاه جدیــد، بــا بینــش انســانی، بــدور از حساســیت 
تبــاری و حســادت های شــخصی روشــن گــردد 
تــا بــه درد سیاســت، وطندوســتی، ملی گرایــی و 
ــی  ــزار آلودهگ ــت از لجن ــورد. سیاس ــی بخ نواندیش
ــن تعصــب و تحجــر  ــرض مزم ــان کاری، از م و پنه
ــته گی  ــمان وابس ــه و ریس ــد تفرق ــض، از گن و تبعی
بیــرون گــردد و سیاســت مدار بایــد بــر جــای 
اصلــی اش نشــانده شــود. وضعیــت نابهنجــار کشــور 
ــم کار،  ــرای هــر ندان ــه و فرصتــی گــردد ب نبایــد بهان
تیکــه دار قومــی، تجــارت پیشــۀ سیاســی تــا بیــش از 

ــد.  ــاراج ببرن ــه ت ــردم را ب ــع م ــن مناف ای
ــتاز،  ــل پیش ــن نس ــازات ای ــه امتی ــد ک ــان باش یادم
ــت  ــه از نعم ــل ک ــال قب ــرایط ۲۰ س ــه ش ــبت ب نس
هــر چیــز به خصــوص دانــش محــروم بودنــد کامــاًل 
ــه قــول معــروف  ــر ماســت ب فــرق کــرده اســت و ب
ــه  ــل ب ــد اق ــم، ح ــمعی بیفروزی ــم ش ــر نمی توانی اگ

ــتیم. ــت نفرس ــنایی لعن روش

گر نمي توانيم شمعى روشن كنيم، آيـا بهتــر نبــود؟
حد اقل به روشنايى لعنت نفرستيم !

جناب حکمتیار! در سال 1371 در همچو ماهی علماء و رهبران نهضت جهانی اسالمی، 
به شمول محمد قطب، شیخ محمود صّواف، دکتور عبدالفتاح ابوغده، شیخ عبدالمجید 
زندانی، شیخ یوسف قرضاوی و شمار دیگری از دانشمندان و رهبران صاحب نام جهان 
اسالم و دلسوز به جهاد و مجاهدین افغانستان، )متأسفانه اکثریت آنها به رحمت حق 
پیوسته اند( به پشاور آمدند و از شما خواهش کردند که پست صدارت حکومت موقت 
به احمدشاه  کابل که عمال  برعلیه شهر  از راه اندازی عملیات  و  بپذیرید  را  مجاهدین 
مسعود تسلیم داده شده بود، دست بردارید تا زمینۀ جنگ داخلی و خونریزی فراهم 
نگردد. اما شما نپذیرفتید. حاال که 24 سال از آن تاریخ می گذرد، چه فکر می کنید؟ آیا 
بهتر نبود به خواهش دانشمندان اسالم حرمت می گذاشتید و با پذیرش پست صدارت، 
آبرومندانه و پیروزمندانه وارد کابل می شدید و در پایه گذاری و ایجاد حکومت اسالمی 
که بدون شک آرمان شهدای جهاد و آرزوی اکثریت قاطع ملت افغانستان بود، سهم 
قابل قدری می گرفتید، به این ترتیب از یک سو دستاوردها و افتخارات جهاد را حفظ 

می کردید و از سوی دیگر از خود نام نیکی در تاریخ به جا می گذاشتید؟
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ورزش

امریــکا پیشــنهاد روســیه بــرای انجــام حمــالت هوایی مشــترک 
علیــه گروه هــای تروریســتی در ســوریه را رد کــرد.

ــترک  ــی مش ــالت هوای ــت حم ــیه درخواس ــه روس در حالی ک
ــی«  ــکا در ســوریه را مطــرح کــرده اســت، »جــان کرب ــا امری ب
ــی  ــچ توافق ــت: »هی ــکا گف ــۀ امری ــخنگوی وزارت خارج س
بــرای انجــام حمــالت هوایــی مشــترک بــا روســیه در ســوریه 

ــدارد.« وجــود ن
روس مــان  همتایــان  بــا  مــا  مقابــل،  »در  افــزود:  کربــی 
پیشــنهادهایی را بــرای ایجــاد ســاز و کار پایــدار بررســی 
می کنیــم تــا بــه بهتریــن وجــه بــر اجــرای آتش بــس در 
ســوریه نظــارت شــود.« او از اشــاره بــه جزییــات ایــن ســاز و 

کار خــودداری کــرد.
جــف دیویــد، ســخنگوی پنتاگــون نیــز هرگونــه همــکاری بــا 
ــت:  ــرد و گف ــوریه را رد ک ــی در س ــات نظام ــیه در عملی روس
»مــا عملیــات نظامــی خــود در ســوریه را بــا روس هــا هماهنگ 

نمی کنیــم.«
ایــن ســخنگو در عیــن حــال افــزود: هنــوز پیشــنهادی از ســوی 
روســیه دریافــت نکرده ایــم و از پیشــنهاد ایــن کشــور از طریــق 

ــده ایم. ــانه ها آگاه ش رس
ــیه، روز  ــاع روس ــر دف ــویگو، وزی ــرگیی ش ــاس، س ــن اس برای
ــکا و روســیه می بایســت  ــه امری ــود ک ــرده ب ــالم ک گذشــته اع
ــای  ــه گروه ه ــه ب ــلحه از ترکی ــل اس ــای حام ــه کاروان ه علی
تروریســتی در ســوریه عملیــات مشــترک هوایــی انجــام دهنــد.
شــویگو گفــت: »روســیه بــه امریــکا و ایتــالف جهانــی تحــت 
ــی  ــالت هوای ــا حم ــت ت ــنهاد داده اس ــنگتن پیش ــری واش رهب
ــژه  ــوریه به وی ــتی در س ــای تروریس ــه گروه ه ــترکی را علی مش
ــد.« ــه جبهــه النصــره، شــاخه ســوری القاعــده انجــام دهن علی

جاپــان می گویــد کــه از ســال جاری میــالدی پرداخــت یــک کمــک 
ــه  ــورهای خاورمیان ــه کش ــری ب ــون دال ــارد و ۱۰۰ میلی ــت میلی هف
ــاز  ــد، آغ ــوری کرده ان ــگ زده گان س ــرش جن ــه پذی ــدام ب ــه اق را ک

می کنــد.
ــه«  ــینزو آب ــه »ش ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــر در حال ــن خب ــالم ای اع
نخســت وزیــر جاپــان نیــز دیــروزی اعــالم کــرد کــه کشــورش بــا 
یــک ســهمیه بندی مشــخص حاضــر اســت شــماری از دانشــجویان 

ــرد. ــن کشــور بپذی ــل در دانشــگاه های ای ــرای تحصی ســوری را ب
ــک  ــام داده، نزدی ــان انج ــت جاپ ــه دول ــی ک ــاس برنامه ریزی براس
ــه ۱۵۰ تبعــۀ ســوریه در پنــج ســال آینــده حــق تحصیــل در  ب

دانشــگاه های جاپــان را خواهنــد داشــت.
جاپــان مقــررات بســیار ســختی بــرای پناهنــده گان کشــورهای دیگــر 
از جملــه ســوریه دارد و در ســال های اخیــر از میــان هفــت هــزار و 
۵۰۰ هــزار پناهنــده در ایــن کشــور فقــط ۲7 نفــر حــق کار و اقامــت 

ــد. ــت کرده ان دریاف
ــا  ــت ت ــرده اس ــول ک ــت قب ــه دول ــت ک ــه گف ــینزود آب ــان ش همزم
ــه  ــورهای خاورمیان ــار کش ــر در اختی ــون دال ــارد و ۱۰۰ میلی 7 میلی

ــد. ــای داده ان ــود ج ــی را در خ ــه پناهجویان ــذارد ک بگ
ــن اســت کــه آن هــا  ــزرگ ای ــن کمــک ب ــزود کــه هــدف از ای او اف
ــرایط  ــتی، ش ــای بهداش ــامانه های مراقبت ه ــام و س ــای نظ ــا ارتق ب

ــد. ــم آورن ــن لحــاظ فراه ــده گان از ای ــرای پناهن ــی را ب خوب
ــه نخســت  ــرد ک ــز در گزارشــی اعــالم ک ــوز نی ــان نی تارنمــای جاپ
ــان قصــد دارد در جریــان اجــالس ســران »جــی هفــت«  وزیــر جاپ
ــارۀ بحــران  ــان در ب ــز جاپ ــه« در مرک ــه »می در هفتۀ جــاری در منطق
ــا رهبــران کشــورهای حاضــر در اجــالس بحــث  ــان نیــز ب پناهجوی

و تبــادل نظــر کنــد.
پناهجویــان  بــه  جاپــان  کمک هــای  کــه  می گوینــد  ناظــران 
به خصــوص در داخــل آن کشــور بســیار کمتــر از کشــورهای دیگــر 
ــه  ــادر ب ــدرت ق ــان به ن ــده گان در جاپ ــت و پناهن ــعه یافته اس توس

ــد. ــد ش ــت خواهن ــاز کار و اقام ــن امتی گرفت
ــول آن را داده اســت از  ــان ق ــر جاپ ــه نخســت وزی ــی ک کمــک مال
ســال جاری میــالدی تــا ســه ســال دیگــر بتدریــج پرداخــت خواهــد 

شــد.

یک نشریۀ کاتالونیایی نوشت که مهاجم برزیلی بارسا قصد ماندن در 
این تیم را دارد و به همین دلیل، پیشنهاد قهرمان فرانسه را رد کرد.

در ماه های اخیر بحث جدایی  نیمار از بارسلونا در تابستان سال جاری 
جمله  از  اروپایی  مطرح  تیم  چند  توجه  مورد  وی  و  شده  مطرح 
پاری سن ژرمن است، اما به نظر می رسد ستارۀ برزیلی بارسلونا قصد 

ماندن در نیوکمپ را دارد.
پیشنهاد  نیمار  که  داد  گزارش  کاتالونیا  چاپ  »اسپورت«  روزنامۀ 
باشگاه  با  قراردادش  تمدید  دلیل  به  را  پاری سن ژرمن  وسوسه انگیز 
بارسلونا تا سال ۲۰۲۲، رد کرده است. در این گزارش آمده که مهاجم 
۲4 سالۀ آبی و اناری ها با امضای قرارداد جدید پس از لیونل مسی تبدیل 
بیشترین دست مزد را دریافت  بارسلونا می شود که  بازیکن  به دومین 

می کند.
بند  رقم  نیمار،  دست مزد  افزایش  با  »اسپورت«  گزارش  اساس  بر 
افزایش  یورو  میلیون   ۲۲۰ به  یورو  میلیون   ۱93 از  او  قرارداد  قسخ 
پیدا خواهد کرد تا این مهاجم برزیلی برای باشگاه های معتبر اروپایی 

دست نیافتنی تر شود.
از رقابت های مختلف 3۰ ُگل برای  نیمار که این فصل در 48 بازی 
بارسلونا به ثمر رسانده، مورد توجه منچستریونایتد هم هست و این 

باشگاه انگلیسی کماکان امیدوار به جذب این بازیکن است.

سرمربی فصل آیندۀ بایرن مونیخ بار دیگر حرفه یی گری بازیکن پیشین 
خود را مورد تمجید قرار داد.

کارلو آنچلوتی که در مدت حضور دو ساله اش در رئال مادرید سرمربی 
بازیکنان سرشناسی همچون کریستیانو رونالدو بود، بار دیگر به تمجید 

از ستارۀ پُرتغالی کهکشانی ها پرداخت.
با  حتا  رونالدو  گفت:  بریتانیا  تایمز«  »فایننشال  روزنامۀ  به  آنچلوتی 
تا  بود، گاهی  او  منتظر  )ایرنا شایک( در خانه  نامزدش  این که  وجود 
ساعت 3 صبح در محل تمرین باشگاه رئال مادرید برای تمرین کردن 
باقی می ماند و پس از گرفتن دوش آب سرد، راهی خانه می شد. برای 

رونالدو پول اهمیتی ندارد و تنها می خواهد که اول باشد.
از جمله  مشاغل  برخی  کرد:  عنوان  بایرن مونیخ  آیندۀ  فصل  سرمربی 
قوی  و  انعطاف پذیر  آن ها  به  نسبت  باید  شما  که  هستند  مربی گری 
باشید. اگر بازیکنان بگویند که »مربی، ما هفتۀ دشواری داشته ایم، آیا 
از نظر  این  بیشتر بخوابیم؟«  یا چند ساعتی  می توانیم استراحت کنیم 
من مشکلی ندارد، اما وقتی من قرار مالقاتی با بازیکنانم پیش از بازی  

دارم، آن ها باید سر موقع در جلسه حضور پیدا کنند.
کارلتو خاطرنشان کرد: در چلسی، ساعت ۱۰:3۰ صبح دور هم جمع 
می شدیم و معموالً خبری از دیدیه دورگبا نبود. نمی دانم دیر آمدن او 
ربطی به ترافیک و یا چیز دیگری داشت، به هر حال او ساعت ۱۱ سر 

تمرین حاضر می شد و به طبع بازی هم نمی کرد.

امريکا پيشنهاد روسيه دربارۀ 
سوريه را رد كرد

كمک 7 ميليارد و 100 ميليون 
دالری جاپان به پناهجويان

نيمار پيشنهاد PSG را 
رد كــرد

آنچلوتی:

برای رونالدو پول اهميتى ندارد 
و فقط مى خواهد اول باشد

محمود صیقل

امروز بایسکل رانان افغانستان نادر شاه ننگرهاری و پسر 
هفده ساله اش فیروز خان بعد از طی کردن اضافه از ده 
با  نیویارک رسیده و در همراهی  به  هزار کیلو متر راه، 
این جانب مورد استقبال گرم سرمنشی ملل متحد آقای بانکی مون قرار 

گرفتند.
ایشان یک نامۀ را تسلیم سرمنشی ملل متحد کردند. در این نامه بعد از 
شرح درد و رنج موجودِ مردم افغانستان آمده است که اهداف عمدۀ سفر 
طوالنی بایسکل رانان را جلب توجه جهان در تأمین صلح افغانستان، 
ارادۀ راسخ افغانستانی ها در آوردن صلح، تقاضای حمایت از ملل متحد 
در از بین بردن ریشه های منطقه یی عوامل ناامنی و بی ثباتی افغانستان، 
جلب توجه جوانان در حمایت از صلح و مبارزه با مواد مخدر، رشد 

آموزش و احترام به حقوق بشر تشکیل می دهد.
الهام  بایسکل رانان  ارادۀ راسخ این  از  »بیایید  بانکی مون گفت:  آقای 
گرفته و در از بین بردن درگیری های مسلحانه که باعث درد و رنج بسیار 

در جهان شده است، کوشا باشیم«.
بایسکل رانان همچنان یک چپن مقبول ابریشمی افغانستانی را به عنوان 
تحفۀ مردم افغانستان به سرمنشی ملل متحد تقدیم کردند که با گرمی 

پذیرفته شد.

عماد الدین عماد

رابطۀ سیاسی تنها رابطه یی میان انسان ها نمی تواند باشد!
انسان ها ویژه گی های متعددی عاطفی، اخالقی، علمی و 
انگیزه های  از  فارغ  همدیگر  با  می توان  دارند،  اعتقادی 
فکر  می شوند،  زده  سیاست  مردمی که  کرد،  برقرار  روابط  نیز  سیاسی 
سیاسی  روابط  و  سیاسیست  روابط  انسان ها  میان  رابطه  تنها  می کنند 
اغلب میان انسان ها رقابت و دشمنی می افریند، آنانی که فراتر از روابطه 
سیاسی روابطه اخالقی و عاطفی با همدیگر برقرار می کنند، به صورت 

طبیعی می توانند روابط سیاسی خود را نیز بهبود ببخشند.

وحید عمر

شنیدم که سرتاج عزیز گفته طالبان آمادۀ صلح نیستند.
اگر به یاد داشته باشید، در کوچه های کابل گاهی »بیرو 
ریسمان  به  شادیی  می آمدند.  باز«ها  »شادی  یا  و  باز« 
می کنه،  بازی  »شادی  می کرد:  را  کار  می گفتند، همان  را هر چه  بسته 
را  اکت ها  و شادی همان  کاال می شویه...  می کنه، شادی  شادی خمیر 

در می آورد.
شادی باز وقتی می دید بعد از پنج دقیقه کسی پول نمی دهد و همه سیل 
ایستاده  راکد  و  که شادی ساکت  می کرد  کاری  استند. یک  مفت  بین 

می شد. تا پول نمی دادی شادی دیگر حرکت نمی کرد.
شادی بازها انسان های ماهری بودند.

احمد فرهاد صدیقی

سخنانی کوتاه با رییس شورای والیتی هرات
فرهنـگ  و  علـم  شـهر  عنـوان  بـه  همیشـه  را  هـرات 
شـناخته اند، شـهری کـه مردمانـش بـه صبـوری، مـدارا 
و گذشـت شـهره بوده انـد. برداشـت عمومـی از هـرات و هراتیـان در 
سـطح کشـور و جهـان چنیـن بـوده و در واقـع می توان گفـت که این 
برداشـت، برداشـت نادرسـت از این شـهر و مردمانش هم نبوده است. 
هراتیـان مردمانـی صبـور انـد، امـا نمی توانند ظلـم و بی عدالتـی را نیز 
تحمـل کننـد و بپذیرنـد. متأسـفانه از چنـد روز بـه این سـو می بینم که 
در فضـای مجـازی و در قلـم رو رسـانه های کشـور، گزارش هـای از 
ایـن شـهر نشـر می شـوند دال بـر این کـه افـراد رییس شـورای والیتی 
هـرات بـه سـربازان امنیـت ملی یورش بـرده و آن هـا را هنـگام انجام 
وظیفـه مـورد ضـرب و شـتم و هـدف گلوله قـرار داده اند کـه یک تن 
از این سـربازان شـجاع و خادم کشـور به شـدت جراحت برداشـته و 

در شـفاخانه تحـت تداوی قـرار دارد.
ایـن وضعیـت برای منی کـه نمایندۀ این شـهر و مردم آن هسـتم واقعًا 
مایـۀ نگرانـی و ناراحتی جدی اسـت. چـرا رییس شـورای والیتی این 
شـهر کـه بایـد خـود را خـادم مـردم بدانـد، چنیـن بـا آبـرو و حثیت 
مـردم بـازی می کنـد؟ چرا افـراد مسـلح او بـه نیروهای امنیتی کشـور 
کـه بـا خـون خود ایـن کشـور را پاسـداری می کننـد، حملـه می کنند؟ 
آیـا وظیفـه شـریف نماینده گـی از مـردم این اسـت؟ من واقعًا نسـبت 
بـه ایـن جریان هـا ناراحـت و نگرانـم و از آینـده شـهرم هـراس دارم. 
می خواهـم از همیـن طریـق به رییس شـورای والیتی این شـهر بگویم 
کـه شـأن این شـهر و مردم آن خیلی والسـت و بایـد آن را حفظ کرد. 
مـا به عنـوان نماینـده گان مـردم بایـد در خدمت گـذاری و صداقت به 
ایـن مـردم تـالش کنیـم و نه این کـه آبرو و اعتبـار چندیـن قرنه آن ها 
را بـه آب دهیـم. هـرات را بـا نام هـای جامی، انصـاری، هاتفـی، فخر 
رازی و ده هـا شـخصیت فرهنگـی و علمـی دیگـر می شناسـند و ایـن 
افـراد هرگـز چمـاق و قلدری را بـر نمی تابنـد. هراتیان مردمـان صبور 
و بـا پاس انـد، ولـی می داننـد کـه بـا کسـانی کـه بـا آبرو و عزت شـان 

بـازی می کننـد، چگونه برخـورد کنند.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

د افغانستان ميل دفاع وزارت وايي، په هلمند والیت کې 

عديل  د  طالبانو  د  مهال  پر  عملیاتو  د  ځواکونو  افغان  د 

او نظامي مسؤوالنو په ګډون ۲۵ وسله وال طالبان وژل 

شوي.

د جمهور آژانس د خرب له مخې ميل دفاع وزارت په خپره 

کړې خربپاڼه کې ویيل، چې د جنجر تر نامه الندې دغه 

تېره  کې  ولسوالیو  ګرشک  مارجې  په  هلمند  د  عملیات 

ورځ تر شوي.

د رسچینې د معلوماتو پر اساس یاد عملیات چې د افغان 

پوځ د ۲۱۵ میوند قول اردو له خوا په الر اچول شوي، 

وال  وسله  تنه   ۲۳ کې  ولسوالۍ  مارجې  په  یې  مهال  پر 

وژل شوي دي.

خربپاڼه وايي، په وژل شویو کسانو کې د مارجې له پاره د 

طالبانو نظامي مسؤول مولوي حمید او دغه راز د طالبانو 

د عديل او قضايي چارو مسؤول حاجي رحمت الله هم 

شامل دی.

د  په ګرشک ولسوالۍ کې هم  خربپاڼه کې راغيل، چې 

یادو عملیاتو پر مهال درې تنه وسله وال وژل شوي، چې 

په کې شامل  یو قوماندان هم  نوم د طالبانو  په  د مهاجر 

دی.

درې  کې  عملیاتو  دې  په  زیاتوي، چې  راز رسچینه  دغه 

ګرشک  په  هم  نور  تنه  دوه  او  مارجې  په  وال  وسله  تنه 

ولسوالۍ کې ټپیان شوي دي.

افغان  کې  عملیاتو  دې  په  چې  شوي،  ویل  کې  خربپانه 

ځواکونو او وليس وګړو ته هېڅ ډول زیان نه دی رسېدلی.

تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویيل.

د  کې  پروان والیت  په  چه  راغلی  کی  بل خربپانه  یو  په 

بهرنیو ځواکونو پر کاروان موټر بم ځامنرګی برید شوی، 

خو هغوی ته په کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې.

د جمهور آژانس د خرب له مخې امنیتي چارواکي زیاتوي، 

چې دغه برید نن سهار د پروان والیت د بګرام ولسوالۍ 

د کالی نرصو په سیمه کې شوی.

د پروان امنیه قومانداين وايي، د بهرنیو ځواکونو کاروان 

و، چې ځامنرګی  کې  په حال  تېرېدو  د  یادې سیمې  له 

برید پرې شوی.

امنیه قومانداين تر اوسه یوازې د بریدګر د منځه تلو پخلی 

کړی دی.

بګرام ولسوال عبدالکشور قدويس  د  په ورته وخت کې 

او  شوی  وژل  ځامنرګی  یوازې  کې  برید  دغه  په  وايي، 

بهرنیو ځواکونو او وليس وګړو ته هېڅ ډول زیان نه دی 

اوښتی.

برید  ځامنرګي  سپاره  کې  موټر  کروال  په  وینا  په  هغه  د 

برید  کاروان  پر  ځواکونو  بهرنیو  د  مهال  هغه  کوونکي 

کړی، چې سیمه له ګڼې ګوڼې خايل وه.

مرګ  د  خو  منلی  مسؤولیت  برید  د  طالبانو  والو  وسله 

ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویيل.

تر اوسه بهرنیو ځواکونو هم په دې اړه څه نه دي ویيل.

در  کرواسیا  جمهوری  رییس  کیتاروویچ  گرابار-  کولیندا 

در  کشور  اجرایی  رییس  عبدالله  عبدالله  داکرت  با  دیدار 

کابل گفته است که کشورش به کمک ها و حضور خود 

تا رسیدن به ثبات و استقرار افغانستان ادامه خواهد داد.

که  است  گفته  دیدار  این  در  عبدالله  داکرت  همچنان، 

چوکات  در  کرواسیا  کشور  نیروهای  حضور  و  کمک ها 

العاده  تاثیرات فوق  افغانستان  ناتو باالی توسعه و ثبات 

دارد.

وی با تاکید بر اراده جدی حکومت برای مبارزه با تروریزم 

بیان داشت: » ظرفیت سازی و توامنندی نیروهای امنتیی 

ما امیدوار کننده است و این نیروها تا حاال با متام توان 

خود طالبان را رسکوب کرده اند؛ اما حضور قوت های بین 

املللی بر عالوه مبارزه مشرتک با تروریزم از نظر روانی 

است  الزم  خاطر  این  به  می کند  کمک  را  افغانستان  نیز 

و  وارسا  کنفرانس  در  را  نکته  این  بین  املللی  جامعه  تا 

بروکسل مدنظر داشته باشد«.

از  بعد  چند  هر  که  ساخته  نشان  خاطر  اجرایی  رییس 

این  از  برخی  طالبان،  باالی  پاکستان  نیروهای  حمالت 

اما  اند؛  پیوسته  داعش  به  منطقه  و  افغانستان  در  گروه 

آنان برخورد قاطع کرده اند؛  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

ولی با آن هم افغانستان نیازمند مبارزه مشرتک و همه گانی 

ما  دلیل  این  به  و  باشد  می  افراطیت  و  تروریزم  برعلیه 

به  املللی  بین  جامعه  درازمدت  های  همکاری  خواهان 

ویژه ایاالت متحده امریکا، ناتو و ایتالف بین املللی می 

باشیم«.

در این دیدار رییس اجرایی با ابراز امیدواری از اقدامات 

بنیادین حکومت وحدت ملی در راستای بهبود وضعیت 

اقتصادی گفته است: » امسال در سطح کالن برنامه های 

انتقال برق کاسا یک هزار،  سازنده و اساسی مثل پروژه 

پروژه انتقال گاز تاپی و وصل شدن افغانستان به آب های 

بین املللی از طریق بندر چابهار ایران در حال اجرا شدن 

است. اما باز هم افغانستان برای گذار اقتصادی و رسیدن 

به توسعه پایدار نیازمند تداوم همکاری های بین املللی 

می باشد«.

که  است  گفته  کرواسیا  جمهور  رییس  حال؛  همین  در 

موفقیت نیروهای امنیتی افغانستان برای رسکوب طالبان 

و سایر گروه های شورشی امیدوارکننده است و کشورش 

باور دارد که این نیروها برنامه های تروریستان را همچنان 

خنثی و ناکام می سازند. 

کرده  ستایش  ملی  وحدت  حکومت  های  تالش  از  وی 

بیان داشت که کشورش از تالش ها و برنامه های حکومت 

وحدت ملی حامیت منوده و اعالم می دارد که به حضور 

در  استقرار  و  ثبات  به  رسیدن  تا  خویش  کمک های  و 

افغانستان ادامه می دهد.

روسای  جلسه  و  ناتو  نظامی  کمیتۀ  مذاکرات  از  پس 
امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  بروکسل،  در  دفاعی 
می گوید که متوجه شده تمامی متحدان ناتو تعهد ویژه یی 

در قبال اتمام آنچه که در افغانستان آغاز کردند، دارند.
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  دانفورد،  جوزف  ژنرال 
امریکا گفت:  به نظرم کشورهای عضو ناتو در افغانستان 
سرمایه گذاری کرده اند و حاال به دنبال این هستند که این 
سرمایه گذاری به جای خوبی برسد. شهروندان افغانستان 
بابت اقدامات و برنامه های طالبان در تابستان به شدت 
که  است  این  می کنیم  فکر  ما  که  آنچه  شده اند.  نگران 
عملیات  می خواهند  طالبان  با  مقابله  برای  افغانستانی ها 

پیش گیرانه انجام دهند.
از  استفاده  ویژه،  عملیات  داد:  ادامه  دانفورد  ژنرال 

باید  افغانستان  در  ویژه  یگان های  و  هوایی  واحدهای 
به صورت برنامه ریزی شده باشد. ژنرال جان نیکلسون، 
روسای  به  افغانستان  در  قاطع  پشتیبانی  هیات  فرمانده 
سال  در  افغانستان  وضعیت  درباره  بروکسل  در  دفاعی 
صحبت   ۲۰۱7 سال  به  مربوط  استراتژی های  و   ۲۰۱٦
کرد. البته ژنرال نیکلسون درباره پیشنهادهای مربوط به 
۲۰۱7 در افغانستان و تصمیمات مربوطه اطالعاتی را به 
درباره  ما  نظر  نقطه  از یک  است.  نداده  دفاعی  روسای 
این مساله با باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا صحبت 
خواهیم کرد. متحدان ناتو درباره کاهش شمار نیروهای 

امریکایی در افغانستان نگران هستند.
رییس ستاد مشترک ارتش امریکا در ادامه صحبت هایش 
گفت: میان متحدان ناتو باید انسجام و پیوستگی باشد. ما 

درباره چالش های امنیتی پیشروی ناتو مذاکراتی داشته ایم 
و تنها همین پیوستگی و انسجام است که می تواند ما را 
در مقابل چالش ها موفق کند. از نظر من ناتو یک ائتالف 
می توانند  عضوش  کشورهای  که  است  ای  درجه   3٦۰
همکاری  مثبت  راهکاری  طریق  از  و  یکدیگر  کنار  در 

داشته باشند.
او همچنین دربارۀ اوضاع در لیبی گفت: عدم وجود یک 
دولت و ناکامی در تشکیل آن افراط گرایان را برای انجام 
حمالت تشویق می کند و باعث انجام حمالت خارجی 
نیز می شود. ما باید به این مساله رسیده گی کنیم اما هنوز 
لیبی وجود دارد که بدون پاسخ  سواالت زیادی درباره 
ناتو  رهبران  آیا  است؛  این  سوال  نخستین  است.  مانده 
این  سوال  دومین  کنند؟  را حل  لیبی  مساله  می خواهند 
است؛ این رسیده گی چگونه خواهد بود و سومین سوال 
این است که چه کسی از حضور در این روند نفع می 
تشکیل  و  ایجاد  برای  مناسب  زمانی  چارچوب  و  برد 
چنین هیاتی چگونه خواهد بود؟ سواالت زیادی از این 
برایشان  مناسب  پاسخی  و  دارد  وجود  همچنان  دست 

وجود ندارد.
ژنرال دانفورد ادامه داد: پاسخ بسیاری از این سواالت به 
دولت توافق ملی تحت رهبری فائز السراج، نخست وزیر 
دارد.  بستگی  ناتو  از  دولت  این  درخواست  و  لیبی 
رهبری  با  می خواهند  گروه ها  از  یک  کدام  که  می دانیم 
دولت جدید لیبی همکاری کنند. تاکید دارم که این روند 
باید توسط رهبران لیبی صورت گیرد. البته باید به این 
خودش  علیه  تهدیدی  امریکا  اگر  که  کنم  تاکید  مساله 

حس کند، دست به اقدام می زند.

د عديل او نظامي مسؤوالنو په ګډون ۲۵ وسله وال وژل شوي

رییس جمهور کرواسیا  به رییس اجرایی:

تا رسیدن به ثبات و استقرار افغانستان را کمک می کنیم

دانفورد:

 ناتو تعهد ويژه يى به افغانستان دارد

طرح قانون موسسات تحصيالت 
عالى نظامى از تصويب بازماند

ــه دلیــل  طــرح قانــون موسســات تحصیــالت عالــی نظامــی ب
نبــود نصــاب در مجلــس نماینــده گان  بــار دیگــر از تصویــب 

بــاز مانــد.
ــی حکومــت  ــان تقنین ــه اســاس فرم ــه ب ــون ک ــن قان طــرح ای
ــس  ــروز مجل ــی دی ــه عموم ــت، در جلس ــده اس ــیح ش توش

ــد. ــه ش ــده گان  ارای نماین
شایســته باز ناصــری، عضــو کمیســیون امــور دفاعــی مجلــس 
ــه کمیســیون های مجلــس  ــن طــرح گفــت ک ــه ای ــگام ارای هن
روی ایــن طــرح بحــث کــرده و تمامــی مــوارد اختالفــی حــل 

شــده اســت.
ــگاه و  ــر دانش ــر س ــالف ب ــه اخت ــزود ک ــری اف ــای ناص آق
پوهنتــون و دانشــکده و پوهنــزی از ســوی کمیســیون مشــترک 

ــع شــده اســت. رف
ــا  ــرده ت ــه ک ــورد فیصل ــن م ــیون در ای ــۀ او، کمیس ــه گفت ب
واژه هــای »دانشــگاه« و »دانشــکده« بــا حفــظ واژه هــای 
ــده  ــون گنجانی ــی قان ــن فارس ــزی« در مت ــون« و »پوهن »پوهنت

ــود. ش
ــس را  ــده گان  مجل ــراض برخــی نماین ــن موضــوع اعت ــا ای ام

ــه همــراه داشــت. ب
کمــال ناصــر اصولــی، عضــو مجلــس گفــت کــه اتفــاق روی 
ــظ  ــد حف ــی« بای ــدارد، »مصطلحــات مل ــرح وجــود ن ــن ط ای

شــود.
باایــن همــه هیــات اداری مجلــس قصــد داشــت تــا ایــن طــرح 
ــودن  ــل نب ــه دلیــل تکمی ــا ب ــه رأی گیــری گذاشــته شــود، ام ب

نصــاب از تصویــب بازمانــد.
نخســت مجلــس نماینــده گان  حاضــری را قرائــت کــرد؛ امــا 
پــس از آن، شــماری از نماینــده گان  بــدون توجــه بــه آجنــدا 

جلســه را تــرک کردنــد.
ایــن در حالــی  اســت کــه طــرح ایــن قانــون درســال گذشــته 
ــل  ــه دلی ــز ب ــان نی ــا در آن زم ــه شــد، ام ــه مجلــس ارای ــز ب نی

ــود. ــده ب نبــود نصــاب از تصویــب بازمان
گفتــه می شــود کــه اختــالف نماینــده گان  بــر ســر درج و عــدم 
ــرح  ــا ط ــده ت ــبب ش ــکده س ــای دانشــگاه و دانش درج واژه ه
ــالت  ــه تحصی ــط ب ــن مرتب ــی و قوانی ــالت عال ــون تحصی قان

ــد. ــاز بمان ــب ب ــال ها از تصوی ــی س عال
ــماری از  ــون در ش ــگاه و پوهنت ــر واژه دانش ــر س ــال ب جنج
ــه اســت. ــه جــان هــم انداخت ــا ب ــات دانشــگاهیان را حت والی
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