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ادارۀ یونسکو ده برابر کمک هایش را 
به افغانستان افزایش داد

آموزگاران پیشین این لیسه ها به وظیفه می روند 
و به گفتۀ منبع برخی استادان گروه داعش نیز در 
لیسه های منطقه الغرجو مصروف تدریس اند و در 
ساعات ورزش برای شاگردان این مکاتب، استفاده 

از اسلحه را آموزش می دهد.
قبالً در این مکاتب 2500 پسر و1700 دختر 

سرگرم آموزش بودند؛ ولی حاال روشن نیست كه 
به چه تعداد شاگردان نصاب گروه داعش تدریس 

می شود؟

کریم خلیلی می گوید که حرکت جنبش 
روشنایی، کاماًل یک حرکت خودجوش 
مردمی است و باهیچ یک از کشورهای 
دور و نزدیک و شخصیت های ملی و 
سیاسی داخلی و خارجی رابطه ندارد. 
او هم چنان گفته است کسی که چنین 
او  می زند  حرکت  این  به  را  برچسبی 
سخنان  این  است.  کر  و  کور  خودش 
آقای  سخنان  برابر  در  خلیلی  آقای 
از کریم  محقق است که دو روز پیش 
خلیلی و همراهانش به دلیل راه اندازی 

تظاهرات مردمی، انتقاد کرده بود.
ریاست  دوم  معاون  محقق  محمد 
اخیر  فیصله  با  رابطه  در  اجرایی، 
کمیسیون ملی بررسی مسیر پروژه برق 
۵۰۰ کیلوولت)تا(، در سخنرانی دو روز 
ملی پخش  تلویزیون  از  پیش خود که 
»خط  دموکراسی  در  که  گفت  می شد، 
غلط  »قرمز«  خط  ندارد،  وجود  قرمز« 

است و راه مذاکره را بند نکنید.
توتاپ  پروژه  مورد  در  محقق  محمد 
کار  میالدی   ۲۰۱۰ سال  از  که  گفت 
که  آغاز شد  به طور جدی  پروژه  این 
است.  بوده  گذشته  حکومت  زمان  در 
اجرایی  ریاست  دوم  معاون  همچنان 
کرده  متهم  را  گذشته  دولت  مسووالن 
صورت  به  را  پروژه  این  کار  که  بود 
پنهانی پیش برده اند، به مردم افغانستان 

و  نداده اند  اطالع  پروژه  این  درباره 
عمل  یک  برابر  در  را  فعلی  دولت 

انجام شده قرار داده اند. 
ریاست  اخیر  فیصله  از  حمایت  با  او 
لین برق ۵۰۰  جمهوری مبنی بر عبور 
کیلوولت از راه سالنگ، افزوده بود که 
مسیر  از  تدارکاتی اش  کار  کشور  حاال 
سالنگ پیش رفته است و ده ها میلیون 

دالر صرف آن شده است.
خلیلی  کریم  به  خطاب  محقق  محمد 
ارگ  به  سال  »چهارده  که  بود  گفته 
خبر  را  مردم  و  رفتی  مخفیانه  رفتی، 
نکردی؛ ما به ارگ می رویم و مردم را 
آنهایی  که  گفت  او  می کنیم«.  خبر  هم 
که  می خواهند  نکردند، حاال  کاری  که 
با هیاهو، ضعف های خود را بپوشانند. 
اما کریم خلیلی دیروز در مصالی شهید 
مزاری در میان هوادان جنبش روشنایی 
گفت که طبق اسناد و فیصله کمیسیون 
بررسی مسیر توتاپ، حکومت گذشته، 
هیچ  بامیان  از  توتاپ  مسیر  تغییر  در 
نقشی نداشته است. او گفت با وصف 
مسیر  تغییر  بررسی  کمیسیون  که  این 
اما  است  دولتی  کمیسیون  یک  توتاپ 
از  که  است  نتوانسته  عنوان  هیچ  به 
واقعیت ها چشم بپوشد. او گفت که بر 
حقیقت  کمیسیون  همین  دریافت  بنیاد 
یاب، اولین مسیر لین توتاپ )تا( بامیان 

ارغندی بوده است اما شرکت برشنا بر 
بنیاد یک دیدگاه تبعیض آمیز و نیت بد، 
در یک حرکت سیاسی مسیر توتاب را 
تغییر داده است و فیصله کابینۀ یازده هم 
و  تغییر  این  تایید  برای  نیز  کابینه  ثور 
حرف  گفت  او  است.  تبعیض  و  ظلم 
فیصله  که  است  این  روشنایی  جنبش 
یازده هم ثور کابینه بر بنیاد یک ظلم و 
پلید صورت گرفته است و مردم  نیت 

هیچگاهی آن را نمی پذیرند.
حرکت  که  کرد  تاکید  خلیلی  کریم 
خواهی  عدالت  برای  روشنایی  حنبش 
از مردم دعوت  ادامه خواهد یافت. او 
خواهی  عدالت  حرکت  این  به  کرد 

بپیوندند.
تازهگی  به  که  است  حالی  در  این 
توتاپ  مسیر  بررسی  ملی  کمیسیون 
 ۵۰۰ برق  لین  که  است  کرده  فیصله 
کیلوولت، مطابق فیصله کابینه از مسیر 
رییس  را  فیصله  این  بگذرد.  سالنگ 

جمهور غنی منظور کرده است.
بررسی  ملی  کمیسیون  گزارش  در 
پروژه ی توتاپ آمده است که حکومت 
به  برق رسانی  شبکه ی  توزیع  برای 
کار  خانواده،  هزار   ۲۰ برای  بامیان 
پروژه را در ماه سرطان سال جاری به 
راه انداخته و در ماه قوس ۱۳۹۸، آن را 

ختم می کند.
به  کمیسیون،  این  فیصلۀ  اساس  بر 
 ۲۲۰ لین  بامیان،  به  برق رسانی  منظور 
برق،  میگاوات   ۳۰۰ ظرفیت  با  ولتی 
بامیان کشیده می شود.  به  پل خمری  از 
این  برابر  در  اما حاال جنبش روشنایی 
دیده  و  است  گرفته  قرار  کابینه  فیصله 
شود که نزاع بر مسیر لین »تا« به کجا 
می کشد. در حال حاضر کار این پروژه 

به تعلیق درامده است.

داعش در ننگرهار مکتب 
تأسیس کرده است

رویارویی کریم خلیلی با محقق و کابینه:+

فیصله یازدهم ثور را نمی پذیریم
څلورو میلیونه افغانان انټرنټ 

ته الرسسی چې د هېواد څه 

باندې ۱۲ فیصده وګړي جوړوي
تالش برای 

جلوگیری
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یک آگاه مسایل طالبان:

جبهه های جنگی 
طالبان در افغانستان 

داغ می شود



بـه دنبال کشـته شـدن مـال اختر محمـد منصور 
رهبـر پیشـین گـروه طالبـان، اعضـای رهبـری 
ایـن گـروه در یک اقـدام فوری معـاون او را به 
جانشـینی رهبر کشـته شـده برگزیدنـد. مولوی 
هبـت اهلل آخونـد کـه در زمـان سـلطۀ طالبـان 
رییـس  عنـوان  بـه  کشـور،  از  بربخش هایـی 
ایـن  رهبـری  می کـرد حـاال  کار  عالـی  دادگاه 
گـروه را عمـال بـه عهـده گرفته اسـت. هرچند 
از او بـه عنـوان مغـز متفکـر گـروه طالبـان یـاد 
مـی کننـد کـه بـرای جنگ و کشـتار ایـن گروه 
مشـروعیت می بخشـیده، اما هرگـز در موقعیتی 
قـرار نداشـت کـه رهبـری فکـر او بـه صورت 
رهبـری عملـی خـود را نشـان دهد و بـه همین 
دلیـل مولـوی هبت اهلل همـواره در پوششـی از 
فکـر و عمـل پنهـان باقـی مانـده بـود، فکـری 
کـه از مغـز او بیـرون می شـد و نشـانی خاصی 
کـه بـه او برسـد، نداشـت و عملی کـه رهبران 
نظامـی  و  سیاسـی  صحنـه  در  طالبـان  اصلـی 
افغانسـتان از خـود بـروز مـی دادند. امـا پس از 
ایـن مولـوی هبـت اهلل در رهبری گـروه طالبان 
قـرار گرفتـه و مـی توانـد تفکـرات خشـونت 
آمیـز خـود را به صـورت عملی نیز نظـاره کند. 
بـارک اوبامـا رییـس جمهـوری امریـکا کـه در 
مـاه هـای پایانـی ماموریـت خود عمـال رهبری 
کشـتن رهبر پیشـین گـروه طالبـان را بـه عهده 
گرفتـه بـود، گفتـه اسـت کـه در کوتـاه مـدت 
مـرگ مـال اختـر محمـد منصـور تغییـری در 
وضعیـت و ماشـین جنگـی این گـروه به وجود 
نخواهـد آورد ولـی در دراز مـدت باعـث فلـج 
شـدن آن می شـود. شـاید این تحلیلـی از روی 
داده هـای اطالعاتی و اسـختباراتی باشـد که در 
اختیـار رییس جمهوری امریـکا قرار دارد و می 
توانـد واقعـا سرنوشـت و آینده گـروه طالبان را 
بـه تصویـر بکشـد ولی بعـد دیگر قضیۀ کشـته 
شـدن مـال اختـر محمـد منصـور و جانشـینی 
مولـوی هبـت اهلل بـه مسـایل دورنی ایـن گروه 
و رابطـه آن با شـبکه های اسـتخباراتی منطقه و 
بـه ویژه پاکسـتان ارتبـاط دارد. در حـال حاضر 
مـال محمـد رسـول شـاخۀ جـدا شـده از گروه 
طالبـان هـم چنیـن در مواضـع اول خـود قـرار 
دارد و از نزدیـک شـدن بـه رهبر جدیـد طالبان 
اجتنـاب ورزیده اسـت. به نظر شـاخۀ منشـعب 
شـدۀ طالبان، ایـن گـروه دیگر توانایـی رهبری 
جنـگ افغانسـتان را نـدارد و از آن جایـی کـه 
بـه آلـه دسـت اسـتخبارات منطقه تبدیل شـده، 
دیگر شایسـته نیسـت کـه از آن تبعیت صورت 

گیـرد. مال محمد رسـول رهبر شـاخۀ منشـعب 
شـده طالبـان حتـا مـال اختـر محمـد منصـور 
رهبر کشـته شـده طالبان را به دسـت داشتن در 
قتـل مـال عمـر رهبـر پیشـین و کاریزمایـی این 
گـروه نیـز متهـم کـرده بود. گـروه مـال منصور 
داداهلل دیگـر گـروه انشـعابی طالبـان عمـال علم 
نبـرد بـا مال اختـر منصـور را در جنوب کشـور 
برافراشـت و هرگـز به زعامـت او تمکین نکرد. 
حـاال بـا آمـدن مولـوی هبـت اهلل بـه رهبـری 
رهبـر  اعضـای  کـه   هرچنـد  طالبـان،  گـروه 
آن تـالش خواهنـد کـرد کـه برجنبـه هـای بـه 
اصطـالح معنوی شـخصیت رهبر جدیـد تاکید 
ورزنـد و از او یـک رهبـر واقعـی بسـازند ولی 
دیگـر گـروه طالبـان از نظـر سیاسـی و نظامـی 
دیگـر در موقعیتـی نیسـت کـه بتوانـد رهبـری 
منسـجم و واقعـی را بر نفـرات آن تحمیل کند. 
تنهـا نیـروی بازدارنـدۀ آن از فروپاشـی کامـل 
در حـال حاضـر اسـتخبارات منطقـه مـی تواند 
باشـد کـه در وجود گـروه طالبان و گـروه های 
هـم راسـتا بـا آن، منافـع کالن سیاسـی خود را 
جسـت و جـو مـی کننـد. مولـوی هبـت اهلل با 
همـۀ ویـژه گـی هـای کـه بـرای رهبـری ایـن 
گروه می تواند داشـته باشـد، ولـی توانایی الزم 
بـرای جلوگیـری از پارچـه پارچـه شـدن ایـن 
گـروه را نـدارد. برای گروه هـای تمامیت خواه 
کـه رهبـری دموکراتیـک را قبـول ندارند، مرگ 
رهبـر بـه معنـای مرگ سـاختاری و تشـکیالتی 
گـروه نیـز مـی توانـد محسـوب شـود. تجربـه 
گـروه هـای تمامیت خـواه در جهان نشـان داده 
کـه بـه محـض مـرگ رهبـر فروپاشـی آن نیـز 
آغـاز شـده اسـت. گـروه طالبـان عمـال پس از 
مـرگ مـال عمر بـه عنـوان رهبـر کاریزمایی آن 
بـه چینن سرنوشـتی دچار شـده و دیگر رهبران 
آن نمـی تواننـد جلـو فروپاشـی آن را بگیرنـد. 
مـال اختـر محمـد منصور تـالش هـای فروانی 
بـرای تبدیـل شـدن بـه یـک رهبـر کاریزمایـی 
هیـچ  در  هـا  تـالش  ایـن  ولـی  داد  صـورت 
عرصـۀ نزدیـک بـه موفقیـت نبـوده اسـت. مال 

اختـر محمـد منصـور خـود وضعیـت خطرناک 
گـروه تحـت رهبـری خـود را درک مـی کـرد 
و بـه همیـن دلیـل بـه گفتگوهـای صلـح روی 
خـوش نشـان نـداد و به صـورت کم سـابقۀ به 
قتـل و جنایات سـازمان یافته و گروهی دسـت 
بـرد. او مـی خواسـت به ایـن صـورت از خود 
رهبـری بـه معنـای واقعی کلمـه بسـازد. او می 
دانسـت کـه تنهـا با ایجـاد رعب و وحشـت در 
صفـوف طالبـان مـی تواند مـرگ محتـوم گروه 
تحـت امـر خود را اندکـی به تاخیر انـدازد ولی 
جلـوآن را گرفتـه نمـی توانـد. مال اختـر محمد 
منصـور برخالف مالعمر کـه از پایگاه و مخفی 
گاه خـود بیرون شـده نمی توانسـت، به شـدت 
فـردی فعـال جلـوه مـی کـرد ولـی ایـن همـه 
فعالیـت و جـوش و خـروش در صحنـۀ نظامی 
نتوانسـت کـه از او جانشـین واقعـی بـرای مال 
عمـر بسـازد. حاال اما جانشـین او به مشـکالت 
بیشـتری نسـبت به سـلف خـود مواجه اسـت. 
بـه زودی چالـش هـای را  مولـوی هبـت اهلل 
کـه در برابـرش ایسـتاده انـد خواهـد فهمیـد 
بـه گـروه  و بسـیار احتمـال دارد کـه طالبـان 
هـای دیگری نیز منشـعب شـود. حـاال فرصت 
مناسـبی بـه وجـود آمـده که دولـت افغانسـتان 
بتوانـد بـرای تحکیـم اقتـدار سیاسـی خـود از 
ایـن خال اسـتفاده کند. بخشـی از طالبـان بدون 
شـک با کشـته شـدن مال اختـر محمـد منصور 
آمـاده اسـت کـه از جنـگ دسـت بکشـد ولـی 
در وضعیـت پراکنـده بـه سـر مـی بـرد و ایـن 
خطـر وجـود دارد کـه گـروه هـای دیگـری به 
سـربازی گیـری از آن هـا اقـدام کننـد. بخشـی 
از طالبـان از در مخالفـت بـا رهبـر جدید بیرون 
خواهنـد شـد و ایـن هـا بـا ایجاد رهبـری های 
تـازه و کوچـک خواهند کوشـید کـه در مناطق 
خـود بـه سـلطه ادامه دهنـد ولی یـک بخش با 
رهبـر جدیـد باقی خواهنـد بود و با اسـتفاده از 
امکانـات بیرونـی جنـگ در افغانسـتان را ادامه 

خواهنـد داد.
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احمدعمران

تالش برای جلوگیری
 از فروپاشـی کامل طالبان

 

ــان  ــت اهلل نش ــش مالهیب ــور و گزین ــال منص ــدن م ــته ش کش
داد کــه طالبــان تجربــۀ بعــد از برمــال شــدن مــرگ مالعمــر 
دیگــری  راهبــرد  جنــگ،  فقــط  و  می کننــد  تکــرار  را 
هــم  ریاســت جمهوری  نمی شناســند.  رســمیت  بــه  را 
موضع گیــری ســختی در برابــر سیاســت های پاکســتان و 
رهبــری جدیــد طالبــان داشــته اســت و ایــن نشــان می دهــد 
ــه کلــی منتفــی شــده  کــه دیگــر نشســت های چهارجانبــه ب
ــان مســدود  ــان همچن ــا طالب ــح ب ــه صل و راه دســت یافتن ب
اســت. در ایــن میــان بــا کشــته شــدن منصــور رهبــر قابــل 
ــور  ــال منص ــرگ م ــار  م ــن حکمتی ــان، گلبدی ــه طالب منازع
ــه او  ــه ب ــت ک ــته اس ــان خواس ــه و از طالب ــلیت گفت را تس
بپیوندنــد. ایــن برخــورد حکمتیــار برنامــۀ صلحــی کــه بــا او 
پیــش گرفتــه شــده اســت، بــا یــک عقب گــرد تــازه مواجــه 
می کنــد و ممکــن نیســت کــه حکمتیــار بــا چنیــن روشــی، 
ــا  ــه ب ــای توافق نام ــرا در بنده ــد. زی ــح یاب ــه صل ــی ب راه
ــدد  ــح می پیون ــه صل ــار ب ــر حکمتی ــه اگ ــت ک ــده اس او آم
بایــد عالقــه و رابطــه اش را بــا گروه هــای تروریســتی قطــع 
ــر او نشــان از آن دارد کــه رابطــۀ او  ــا ســخنان اخی ــد؛ ام کن
ــا  ــار ب ــان پابرجاســت. اگرچــه حکمتی ــا ترویســتان هم چن ب
بــه کار بــردن واژۀ تــرور بــه جــای واژه »شــهید« کــه بیشــتر 
مــورد اطــالق هــواداران طالبــان و حکمتیــار می باشــد، 
ــه خــرچ داده اســت کــه ظاهــراً نشــان از حفــظ  انعطافــی ب
ــن حــال  ــا در عی ــب اوســت؛ ام ــا از جان ــه گفــت گوه ادام
ــم نشــان  ــن ه ــرد. ای ــام، او از پاکســتان نامی نب ــن پی در همی
می دهــد کــه حکمتیــار هنــوز هــم متأثــر از پاکســتان 
اســت و هنــوز هــم بــا ادبیــات سیاســی آن کشــور صحبــت 
ــار و  ــه حکمتی ــه چ ــی ک ــاب، تازمان ــن حس ــا ای ــد. ب می کن
چــه هــم طالبــان از اســارت پاکســتان بیــرون نشــوند، هیــچ 
ــرف  ــت. از ط ــش نیس ــان نتیجه بخ ــا آن ــو ب ــوع گفت وگ ن
دیگــر بــا کشــته شــدن مالمنصــور و تعییــن رهبــری جدیــد 
ــع  ــه قط ــی ب ــوز راه ــروه هن ــن گ ــه ای ــم ک ــان، می بینی طالب
ــا کشــته شــدن  ــد امــا شــکی نیســت کــه ب جنــگ نیافتــه ان
دومیــن رهبــر طالبــان، ایــن گــروه قابلیت هایــی بــرای چنــد 
پارچــه شــدن را پیــدا کــرده انــد و اگرچــه پاکســتان ســعی 
ــع  ــت اهلل جم ــت هیب ــان را در محوری ــه آن ــرد ک ــد ک خواه
ــری مالمنصــور  ــا رهب ــرا ب ــان را متفــق ســازد. زی ــد و آن کن
طالبــان دچــار اختالفــات شــدیدی شــده بودنــد و حــاال بــا 
ــد  ــالف، پاکســتان ســعی می کن کشــته شــدن آن منشــه اخت
ــازد و  ــق س ــت اهلل متف ــور مالهیب ــروه را در مح ــن گ ــه ای ک
ــار  ــرل در اختی ــل کنت ــت و قاب ــزاری یک دس ــوان اب ــه عن ب
ــت  ــم درس ــن ه ــال ای ــن ح ــد. در عی ــرار ده ــودش ق خ
اســت کــه کشــته شــدن دومیــن رهبــر طالبــان در پاکســتان، 
ــد؛  ــتر می کن ــروه را بیش ــن گ ــدن ای ــی ش ــتعداد متالش اس
امــا  در صورتــی کــه دولــت افغانســتان توانمنــدی درســت 
ــر آن   ــد. در غی ــته باش ــا را داش ــن فرصت ه ــتفاده از ای اس
پاکســتانی ها می تواننــد طالبــان را بــا توجــه بــه عمــق 
ــت  ــز اهمی ــان و نی ــر آن ــلط ب ــوژی مس ــذاری ایدیول تاثیرگ
ــرای پاکســتان، متحــد ســازد.  ــان ب حفــظ یــک دســت طالب
امــا قصــه هرچــه کــه باشــد نتیجــه همیــن اســت کــه طالبــان 
ــوخت  ــوب س ــوان چ ــه عن ــار ب ــان و حکمتی ــری آن و رهب
سیاســت های پاکســتان مطــرح انــد و بایــد حــد اقــل 
ــای  ــه رده ه ــی ب ــدف آگاهی ده ــه ه ــی را ب ــت کارهای دول
ــود داری از  ــه خ ــان را وادار ب ــا آن ــنجد ت ــان بس ــن آن پایی
ــرا  ــازد؛ زی ــردم س ــت و م ــار دول ــتن در کن ــگ و پیوس جن
حــاال فرصتــی فراهــم شــده اســت و بســیاری از گروه هــای 
ــی کــه  ــد جنــگ راه حــل نیســت؛ مگــر آنان ــان می دانن طالب
ســخت در گیــر سیاســت های پاکســتان افتــاده انــد و یاهــم 
منافــع کالن اقتصــادی شــان در ادامــه جنــگ محفــوظ اســت 
ــک  ــگاه ایدئولوژی ــتان ن ــگ در افغانس ــه جن ــی ب ــز آنان و نی
ــل حــاال فرصــت  ــن حــد اق ــد. بنابرای مهندســی شــده دارن
ــه  ــگ ب ــان را از جن ــۀ طالب ــی از بدن ــا بخش های آن اســت ت
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــت اگ ــن فرص ــاند و ای ــح کش صل
ــیح و  ــان را بس ــد آن ــاده گی می توان ــه س ــتان ب ــرد، پاکس نگی

متحــد ســازد.

بجنبید! پاکستان طالبان را 
یک دست می سازد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1790   شنبه       8 جو  زا   /      خر   د  ا  د       y    1395  20 شعبا ن المعظم  y 1437   28می    2016

 حاال فرصت مناسبی به وجود آمده كه دولت افغانستان بتواند برای تحکیم 
اقتدار سیاسی خود از این خال استفاده كند. بخشی از طالبان بدون شک با كشته 
شدن مال اختر محمد منصور آماده است كه از جنگ دست بکشد ولی در وضعیت 
پراكنده به سر می برد و این خطر وجود دارد كه گروه های دیگری به سربازی گیری 
از آن ها اقدام كنند. بخشی از طالبان از در مخالفت با رهبر جدید بیرون خواهند 
شد و این ها با ایجاد رهبری های تازه و كوچک خواهند كوشید كه در مناطق خود 
به سلطه ادامه دهند ولی یک بخش با رهبر جدید باقی خواهند بود و با استفاده از 
 امکانات بیرونی جنگ در افغانستان را ادامه خواهند داد



نهادهای پشتیبان رسانه های آزاد کشور پس از ماه ها 
بحث و گفت وگو با خبرنگاران و رسانه ها، روز چهار 
شنبۀ هفتۀ گذشته در کابل موازین اخالقی خبرنگاران 

را تصویب کردند.
در برنامه یی که به همین مناسبت در مرکز رسانه های 
از  زیادی  شمار  بود،  گردیده  برگزاری  حکومت 
کشور  سراسر  از  رسانه ها  مسووالن  و  خبرنگاران 

اشتراک کرده بودند.
بنیادی  مولفه های  مهم ترین  از  اخالقی  موازین 
چون  موضوعاتی  که  می رود  شمار  به  رسانه ها  کار 
قانون مداری،  دقت،  صحت،  انصاف،  بی طرفی، 
رعایت مصالح عامه و استقالل حرفه یی در نظام های 

رسانه یی را در بر می گیرد.
والیت   ۳4 خبرنگاران  دیدگاه های  راهکار  این  در 
کشور در پنج بخش »پاسخ گویی، استقاللیت، توازن، 

کاهش آسیب و دقت« گنجانیده شده است.
به  بیشتر  توجِه  با  تا  خواستند  حکومت  از  آنان 
وضعیت کار رسانه یی در کشور به مصونیت جانی و 

کاری اصحاب رسانه توجه کنند.
صفی اهلل زیر، عضو فدراسیون ژورنالیستان افغانستان 
که  طی حدود  گفت  نشست  این  افتتاح  مراسم  در 
طی  و  شده  کار  مسوده  این  روی  اخیر،  سال  سه 
خبرنگاران  از  زون ها  سطح  به  جداگانه  نشست های 

در این مورد نظرخواهی صورت گرفته است. 
برای آخرین بار در مورد  این نشست  در  او  به گفته 
نظرخواهی صورت گرفت و این مسوده، عصر روز 

چهار شنبه)۵/خرداد/جوزا( به تصویب رسید.
که  است  گفته  افغانستان  ژورنالیستان  فدراسیون 
بی طرفی، توازن، صحت، دقت، منافع عامه و رعایت 
است  ژورنالیزم  اخالقی  موازین  از  کشور،  قوانین 
آن  اساس  به  رسانه ها  کشورها،  زیادی  شمار  در  که 

فعالیت های شان را پیش می برند. 
به  که  پیامی  در  غنی  رییس جمهور  حال،  حین  در 
این  به  اخالقی خبرنگاران  موازین  تصویب  مناسبت 
نشست فرستاده بود، افغانستان را جامعۀ چند صدایی 
از سوی  بیان داشت: تکثر دیدگاه ها که  عنوان کرده 
رسانه های جمعی مطرح می گردد، نشان از بالنده گی 

و پویایی جامعۀ ما دارد.
افتخار  حکومت  است:  آمده  رییس جمهور  پیام  در 
دارد که خالف کشورهای منطقه هیچ خبرنگار زندانی 

را در زندان های کشور ندارد.
خاطرنشان  همچنان  خود  پیام  در  رییس جمهور 
اخیر  سال های  طول  در  کشور  رسانه های  ساخت: 
تبدیل به ظرفیت بزرگی برای اطالع رسانی و نظارت 
از کار حکومت شده اند و امروز آواز مردم از سوی 
پیام  و  می شود  رسانده  حکومت  گوش  به  رسانه ها 

حکومت نیز از همین طریق به دنیا منتقل می گردد.
محتوای  حکومت  داشت:  اظهار  غنی  اشرف 
کرد  خواهد  دنبال  دقت  با  را  تحقیقی  گزارش های 
و محتوای آن ها در نهاد جدیدی که به عنوان مرکز 
عدلی و قضایی مبارزه با فساد می باشد، مورد بررسی 

قرار گرفته و ترتیب اثر داده خواهد شد.
آقای غنی آورده است: »تالش شما مسووالن نهادهای 
خبرنگاری در راستای تصویب اصول موازین اخالقی، 
از یک سو بر فرهنگ اخالق مداری در حوزۀ رسانه ها 
برابر  کمک می کند و از طرف دیگر، رسانه ها را در 
می سازد؛  مصوون  و  کرده  بیمه  احتمالی  آسیب های 
اکنون با گذشت ۱۵ سال وقت آن رسیده است که راه 
رفته را مرور و آسیب پذیری ها، مشکالت و نواقص 

خود را بررسی کنیم.«
اخالقی  موازین  تصویب  که  است  آمده  پیام  در 
ژورنالیزم، کمک می کند تا رسانه های کشور یک گام 

بلند به سمت مسوولیت پذیری بردارند.
از  یکی  باید  مخاطب شناسی،  که   است  گفته  غنی 
برنامه ریزی ها  در  کشور  رسانه های  اصول  مهم ترین 
و تولیدات شان باشد، تا واضح گردد که برنامه ها در 
کدام محیط برای چه مخاطبانی تهیه می شود و پیام و 

تأثیرات این برنامه ها چه می تواند باشد.
»حکومت  رییس جمهور:  پیام  در  آمده  مواد  بنیاد  بر 
برابر  در  خشونت  و  قتل  به  مربط  پرونده های 
بخش  این  در  و  کرد  خواهد  بررسی  را  خبرنگاران 
نهاد های  با  خبرنگارای  نهادهای  کمک  و  همکاری 
بهتر  را  این کار  موثریت  می تواند  قضایی  و  عدلی 

سازد.«
معاون  مصطفوی  مژگان  سعیده  دیگر،  سویی  در 
برنامه  این  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی 
اخالقی خبرنگاران  موازین  تدوین  پروسۀ  در  گفت: 
در  است  ممکن  ندارد،  دخالتی  نوع  هیچ  دولت 
کرده  عمل  پروسه  کنندۀ  تسهیل  عنوان  به  جاه هایی 
و  خبرنگاران  رسانه ها،  به  این کار  امتیاز  اما  باشد، 

مسووالن نهادهای رسانه یی بر می گردد.
به باور بانو مصطفوی: در طول پازده سال در کشور، 
نه  است  بوده  رسانه های  کمیت  روی  بیشتر  توجه 
پس  این  از  موازین،  این  تدوین  با  که  آن  کیفیت 
خواهیم  کشور  در  را  مسلکی  و  مسوول  خبرنگاران 

داشت.
از  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معاون 
رسانه ها و خبرنگاران خواست تا بیشتر از همه روی 
مسوولیت های اجتماعی که دارند توجه داشته باشند، 
مانند مبارزه با فساد اداری، مبارزه با قاچاق انسان و 

مواد مخدر و همچنان خشونت علیه زنان.
و  رییس جمهور  با  خبرنگاران  نشست  این  پایان  در 
روال غنی، همسر رییس جمهور در قصر سالم خانۀ 
ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده و روی مشکالت 

و چالش های فرا روی خبرنگاران صحبت کردند.
نهادهای  و  خبرنگاران  شنبۀ  چهار  روز  نشست  در 
دانش  اجرایی، سرور  رسانه یی عبداهلل عبداهلل رییس 
دوم  معاون  محقق  محمد  رییس جمهور،  دوم  معاون 
رییس اجرایی، نماینده گان شورای ملی، نماینده گانی 
از خبرنگاران تمام والیت های کشور و سخنگوهای 

نهادهای دولتی حضور داشتند.
برگزار  جمهور  ریاست  ارگ  در  که  دیدار  این  در 
گردیده بود، فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیۀ ملی 
اتحادیۀ  رییس  بومیا  ضیا  و  افغانسستان  ژورنالیستان 
از  نماینده گی  به  سفما  یا  آسیا  جنوب  ژورنالیستان 
پیوند به چالش ها و  افغانستان در  نهادهای رسانه یی 

مشکالت خبرنگاران کشور صحبت کردند.
فهیم دشتی مسوول اتحادیۀ ملی ژورنالیستان با اشاره 
تخطی های  بررسی  کمیسیون  کار  درآمدن  تعلیق  به 
خواست  حکومت  از  این سو  به  سال ها  از  رسانه یی 
از سوی رسانه های محلی  مالیات  پرداخت  قانون  تا 

را تعدیل کنند.
آقای دشتی گفت: تحمیل این قانون در آینده باعث 
کشور  در  زیادی  رسانه های  صدای  خاموش شدن 

خواهد شد.
که خشونت  گفت  دیدار  این  در  غنی  رییس جمهور 
علیه خبرنگاران برای او غیرقابل قبول است و تأکید 
خواهد  جدی  توجه  خبرنگاران  امنیت  به  که  کرد 
تعقیب  را  خبرنگاران  قضیه های  شخصًا  و  داشت 

می کند.
با  خبرنگاران  امنیت  تأمین  دربارۀ  که  می گوید  او 
شورای امنیت ملی به نتیجه رسیده اند و به زودی در 

این مورد اقداماتی را روی دست خواهند گرفت.
دوران  گذشته  سال   ۸۰ می افزاید:  رییس جمهور 

سانسور بوده و اکثر خبرنگاران در تبعید بوده اند، اما 
اکنون وقتش رسیده است تا این فرهنگ تغییر کند.

مسوولیت  ثبات  تأمین  داشت:  بیان  غنی  آقای 
شخصی اش نیست و خبرنگاران باید در این امر سهم 

عمده داشته باشند.
فساد  با  مبارزه  در  خبرنگاران  نقش  به  اشاره  با  او 
می گوید: »هفتۀ آینده فصل جدید مبارزه با فساد آغاز 

می شود.«
رییس جمهور غنی همچنان در این نشست خواستار 
و  شد  اطالعات  به  دسترسی  جداگانۀ  نهاد  ایجاد 
همکاری  عدم  فرهنگ  باید  نهاد  این  که  می گوید 

اداره های دولتی را با خبرنگاران از بین ببرد.
او دربارۀ توزیع زمین به خبرنگاران خاطرنشان کرد: 
نیروهای  نخست دربارۀ توزیع زمین به خانواده های 
امنیتی و شهدا تصمیم می گیریم و پس از آن دربارۀ 

توزیع زمین به خبرنگاران گفت وگو خواهیم کرد.
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  از  نشست  این  در  غنی 
خواست تا جوایزی را برای آنانی که در بخش نثر، 
می دهند،  انجام  ویژه یی  فعالیت  خبرنگاری  و  نظم 

اختصاص دهد.
دست آوردهای  از  نشست  این  در  رییس جمهور 
اقتصادی کشور یاد کرده و با اشاره به سه توافق نامۀ 
بندر چابهار  تاپی، کاسا یک هزار و  اقتصادی،  بزرگ 
یک  از  را  افغانستان  پروژه ها  این  که  داشت  اظهار 

کشور منفعل به مرکز تجارت منطقه تبدیل می کند.
منابع  نگاه  از  که  کرد  اذعان  غنی  اشرف  محمد 
کشورها  ثروت مندترین  از  یکی  افغانستان  زیرزمینی 
است و در صورت توان استفاده از این منابع، فقر در 

کشور ریشه کن می شود.
دولتی  مقام های  به  همچنان  غنی  رییس جمهور 
هشدار داد که اگر از امکانات و منابع دولتی در برابر 
خبرنگاران استفاده کنند با آنان برخورد شدید کرده و 

آنان را مورد مجازات قرار می دهد.
تا  محلی  رسانه های  مالیات  پرداخت  زمان  تمدید 
در  رییس جمهور  دیگر  وعده های  از  دیگر  ماه  شش 
رسانه یی  قوانین  او همچنان گفت:  بود.  این نسشت 
در افغانستان زمانی جنبه عملی به خود خواهد گرفت 
که فرد فرد خبرنگاران افغانستانی آن ها را در کارهای 

روزمرۀ خود رعایت کند.
بخشی از موارد تصویب شده

نظر گرفتن  به در  راه کار  این  پاسخ گویی  در قسمت 
قانون اساسی در هنگام تهیۀ خبر، ذکر منبع، فرصت 
اظهار نظر برای متهمان، توجه به منافع ملی، پرهیز از 
توهین به اشخاص و پذیرفتن مشکالت در صورت 

رخ  دادن از سوی خبرنگاران اشاره شده است.
که  شده  است  گفته  خبرنگاران  استقالل  بخش  در 
خبرنگاران هنگام تهیۀ خبر از هر گونه وابسته گی ها 
دوری می کند. از شرکت در فعالیت هایی که به اعتبار 
خبرنگار صدمه برساند خودداری می کند. پیشنهادات 
ویژه، هدیه ها و رشوه برای خبرنگاران باید رد شوند.
در  و  نزنند  خودسانسوری  به  دست  خبرنگاران 
بی طرفی  بگذرند؛  منافع شخصی  از  ملی  منافع  برابر 
را  تلویزیونی  برنامه های  و  خبر  تولید  در  انصاف  و 

رعایت کنند.
و  مستقیم  فشارهای  تسلیم  خبر،  انتشار  برای 
گروه ها  و  اشخاص  دولتی،  مقام های  غیرمستقیم 
نمی شوند، در حین زمان متوجه امنیت جانی خود نیز 
باشند و آنان از تضاد با هم  مسلکانش دوری جویند.

خبرنگاری  نهادهای  و  خبرنگاران  این  همچنان 
را یک اصل می دانند و می گویند که  توازن در خبر 

خبرنگاران باید به این بخش توجه بسیار کنند.
سوی  از  دست آمده  به  اطالعات  جدی  بررسی 
خبرنگاران، تحریف نکردن اطالعات و نیز ارزش ندادن 
مخالف  گروه های  سخنگویان  اظهارات  به  یکسان 
بخش های  از  حکومت  سخنگویان  و  دولت  مسلح 

دیگر این راهکار هستند.
باعث  فعالیت شان  که  کنند  دقت  باید  خبرنگاران 
از  و  نشود  آسیب دید ه گان  به  روحی  افزایش صدمۀ 
باشد،  داشته  موادی که محتوای خشونت  آمیز  انتشار 

خودداری  کنند.
آسیب  افراد  خصوصی  حریم  به  خبر  تهیۀ  هنگام 
نرسد، از دامن زدن به مسایلی که باعث ایجاد ترس و 
شکاف های اجتماعی می شود خودداری کنند، دست 
به تصویربرداری و مصاحبه با کودکان زیر سن قانونی 
اجازه  کودکان  خانوادۀ  از  باید  این کار  برای  و  نزنند 

گرفته شود.
دقت  مانند،  نکاتی  راهکار  این  در  دقت  بخش  در 
خبرنگاری،  اصول  داشتن  نظر  در  با  خبر  تهیه  در 
از استفاده  از تحلیل در خبر و خودداری  جلوگیری 

ارقام نادرست در خبر آمده است.
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از امکانات دولتی در برابر خبرنگاران استفاده نکنید

د نـــړۍ د نورو برخو په څیـــر، افغانان په خاصـــه توګه ځوان 

نســـل له انټرنټ څخه په ګټې اخېســـتنې ســـوداګرۍ ته مخه 

ده. کړې 

د ســـوداګرو شـــمیرې ښـــيې چې په هره ورځ پـــه تخمیني 

توګـــه اتیا زره کســـان د پالزمینې کابل رسبیره د افغانســـتان په 

ســـرو ښـــارونو کې آنالین پېر او پلـــور کوي.

د ســـوداګریزو ویـــب پاڼو چلونکـــي وايي چې پـــه انالین د 

توکـــو رانیول په یو دود بدلیږي او مشـــریان ېـــې ورځ تر بلې 

دي. زیاتیدو  په 

ســـمیع الله احمدزی د »آزاد بازار« په نامه د یوې ســـوداګرۍ 

ويـــب پاڼې مســـول واېې چې غـــواړي آنالین اقتصـــاد په یو 

دود بدل کـــړي. احمدزي وویـــل:« اوس لـــس زره توکي په 

آنالیـــن توګه اخیســـتل او پلورل کیـــږي. آزاد بـــازار کورنۍ 

مومي.” پراختیا 

په هغـــو توکو کې چې اوســـمهال تـــر ډیره د افغانســـتان په 

بازارونو کې پـــه آنالین توګه خرڅیږي کورونـــه، الکرونيکي 

وســـایل، او موټرونه شامل دي.

د امنیتـــي وســـایلو پلورنکی رحمت الله وايـــي چې توکي يي 

ډیر آنالین مشـــریان لري.

هغه وویـــل: »هغـــه کمړې چـــې مونږ پلـــوريل دي خلک 

زمـــوږ له کار څخـــه رايض دي او د ویب پاڼـــې له الرې موږ 

رشیکوي.« نظریـــات  خپل  رسه 

خـــو عام خلک له آنالین ســـوداګرۍ رسه څومـــره بلدتیا لري 

او پـــدې اړه عامه پوهـــاوي ته څومره پاملرنه شـــوې؟ د کابل 

ښـــار اوســـیدونکی محمد رفیـــع پدې بـــاور دی چې خلک 

ترپخـــوا زیات لـــه انټرنـــټ رسه بدلتیا لـــري او دغې چارې 

آنالین ســـوداګرۍ ته پراختیـــا ورکړې ده.

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ ســـکټور لـــه هغو لومړنیو 

ســـکټورونو څخـــه دی چې افغانســـتان کې پـــه چټکۍ وده 

. وکړه

د افغانســـتان د مخابراتـــو او معلومايت تکنالـــوژۍ وزارت د 

شـــمیرو له مخې اوســـمهال د پنځو مخابـــرايت رشکتونو په 

ګـــدون ۵۱ کمپنۍ انټرنټـــی خدمات وړانـــدې کوي.

دې رسه جوخت، تـــر څلـــورو میلیونو ډیر افغانـــان انټرنټ 

ته الرسســـی چې د هېـــواد څه بانـــدې ۱۲ فیصـــده وګړي 

. ړوي جو

شـــمیرو ته په پام ښـــايي آنالیـــن بـــازار ورو ورو د خلکو 

کورونـــو تـــه الر موندلې خو ډیر خلک شـــته چـــې انټرنټ 

نلري. آشـــنايي  ډول  هیڅ  رسه 

څلورو میلیونه افغانان انټرنټ ته 

الرسسی چې د هېواد څه باندې 

۱۲ فیصده وګړي جوړوي

روح اهلل بهزاد



آدم هــا همیشــه لبخنــد می زننــد، مخصوصــًا وقتــی 
ــان دهندۀ  ــط نش ــد فق ــا لبخن ــتند؛ ام ــع هس در جم
ــرای  ــد ب ــا از لبخن ــت. م ــا نیس ــودن آن ه ــاد ب ش
اســتفاده می کنیــم،  اجتماعــی  اهــداف خــاص 
ــه  ــی را ب ــای مختلف ــد پیام ه ــد می توان ــرا لبخن زی

ــاند. ــران برس دیگ
ــد  ــوان از لبخن ــه می ت ــی ک ــه ده روش ــر ب در زی
بــرای فرســتادن پیــام در مــورد قابــل اعتمــاد بــودن، 
ویژه گی هــای  و  بــودن  اجتماعــی  جذابیــت، 
ــرد،  ــتفاده ک ــان اس ــورد خودم ــر در م ــیار دیگ بس

اشــاره می کنیــم.
۱ـ تشویق دیگران برای اعتماد به شما

ــان  ــر خودش ــه فک ــط ب ــه فق ــه هم ــی ک در دنیای
ــاد  ــوان اعتم ــی می ت ــه کس ــه چ ــًا ب ــتند، واقع هس
ــا،  ــودن م ــاد ب ــل اعتم ــانه از قاب ــک نش ــرد؟ ی ک
لبخنــد اســت. لبخندهــای واقعــی پیــام می فرســتد 
کــه دیگــران می تواننــد بــه مــا اعتمــاد کــرده و بــا 
مــا همــکاری کننــد. کســانی کــه لبخنــد می زننــد، 
ــد. ــی بیشــتری دارن معمــوالً ســخاوت و برون گرای
ــد  ــه لبخن ــد ک ــی کنن ــور م ــز تص ــان نی اقتصاددان
ــق کــه توســط  ــی دارد. در یــک تحقی ارزش ویژه ی
 ).Scharlemann et al( ــکاران ــارلمان و هم ش
ــا  ــه شــرکت کننده ه ــت، احتمــال این ک انجــام گرف
ــد،  ــاد کنن ــد اعتم ــد می زدن ــه لبخن ــرادی ک ــه اف ب
خیلــی بیشــتر از بقیــه بــود. ایــن تحقیــق مشــخص 
کــرد کــه لبخنــد تمایــل افــراد بــرای اعتمــاد کــردن 

ــد. ــش می ده ــا %۱۰ افزای را ت
۲ـ جلب مالیمت و ارفاق دیگران

وقتــی افــراد کار بــدی انجــام می دهنــد و دســتگیر 
ــن کار  ــا ای ــد. آی ــد می زنن می شــوند، معمــوالً لبخن

برای شــان فایده یــی دارد؟ 
LaF� )بــر اســاس تحقیقــی کــه توســط الفرانــس 

rance( و ِهــچ )Hecht( در ۱۹۹۵ انجــام گرفــت، 
می توانــد این طــور باشــد: مــا بــا کســانی کــه 
قانون شــکنی کرده انــد، اگــر بعــد از آن لبخنــد 
ــورد  ــتری برخ ــاق بیش ــت و ارف ــا مالیم ــد، ب بزنن
ــن  ــدی دروغی ــه لبخن ــت ک ــم نیس ــم. مه می کنی
ــا  ــد و ی ــی باش ــدی از روی بیچاره گ ــد، لبخن باش
ــد واقعــی، همــۀ آن هــا باعــث می شــود  یــک لبخن
ــل شــویم. ــف قای ــرد خاطــی کمــی تحفی ــرای ف ب
بــه نظــر می رســد کــه بــه ایــن دلیــل در ایــن مــورد 

موثــر اســت کــه تصــور می کنیــم افــرادی کــه بعــد 
ــر  ــل اعتمادت ــد، قاب ــد می زنن ــکنی لبخن از قانون ش

از آن هایــی هســتند کــه لبخنــد نمی زننــد.
۳ـ رهایی از خطاهای اجتماعی

فرامــوش کردیــد بــه مناســبت ســالگرد ازدواج تــان 
بــرای همســرتان هدیــه بخریــد؟ اســم یــک 
ــک  ــد؟ ســهواً ی مشــتری مهــم را فرامــوش کرده ای
کــودک را بــه زمیــن زده ایــد؟ اگــر چنیــن مــواردی 
ــاالً  ــد، احتم ــده باش ــش آم ــم پی ــما ه ــرای ش ب

شــده اید. خجالــت زده 
عملکــرد خجالــت ایــن اســت کــه شــما را از 
کنــد.  بیــرون  پرفشــار  اجتماعــی  مکان هــای 
ــن  ــن انداخت ــا پایی ــت، ب ــای از روی خجال لبخنده
ــک  ــم ی ــا ه ــی وقت ه ــت و خیل ــراه اس ــر هم س
ــم.  ــه می کنی ــه آن اضاف ــه ب ــاه احمقان ــدۀ کوت خن
ــث  ــه باع ــود ک ــام می ش ــن انج ــرای ای ــن کار ب ای
شــویم فــرد مقابــل اشــتباه ســهوی مــا را فرامــوش 

ــد. ــا را ببخش ــریع تر م ــرده و س ک
ــک  ــا کم ــه م ــت ب ــد از روی خجال ــن لبخن بنابرای

ــویم. ــا ش ــدان ره ــه از زن ــد ک می کن
ــدی  ــن صــورت، احســاس ب ــر ای 4ـ چــون در غی

ــدا خواهــم کــرد پی
ــم  ــد می زنی ــل لبخن ــن دلی ــه ای ــات ب ــی اوق گاه
ــد از  ــه بع ــم این ک ــت و ه ــه اس ــم مودبان ــه ه ک
ــی  ــل زمان ــم. مث ــدا نمی کنی ــدی پی ــاس ب آن احس
ــور  ــه چه ط ــورد این ک ــتیاق در م ــا اش ــه کســی ب ک
مقــداری پــول در جیــب یکــی از لباس هــای 
تعریــف  برای مــان  کــرده،  پیــدا  قدیمــی اش 
ــد زدن نداشــته  ــی جــای لبخن ــد. شــاید خیل می کن
ــه  ــون مودبان ــد چ ــن کار را می کنی ــا ای ــد، ام باش

ــت. اس
ــراد مختلــف خواســته شــد  ــق، از اف در یــک تحقی
ــر،  ــک نف ــوب از ی ــار خ ــنیدن اخب ــد از ش ــه بع ک
ــد.  ــه دارن ــدی نگ ــک و ج ــود را خش ــورت خ ص
ــد و تصــور  ــدا کردن ــدی پی ــا احســاس ب ــا آن ه ام
ــه  ــبت ب ــدی نس ــر ب ــرد نظ ــه آن ف ــد ک می کردن

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــا پی آن ه
ــع  ــه مواق ــه در این گون ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
ســر خــود را تــکان داده و لبخنــد می زنیــم، چــون 
مــی دانیــم اگــر ایــن کار را نکنیــم، بعــد احســاس 
ــان  ــن احســاس در زن ــرد. ای ــم ک پشــیمانی خواهی

ــت. ــردان اس ــر از م قوی ت
۵ ـ خندیدن از ته قلب

ــرای کاهــش فشــار ناشــی از  ــد زدن راهــی ب لبخن
ــان  ــت. روان شناس ــده اس ــای ناراحت کنن موقعیت ه
ــا  ــد. حت ــره می گوین ــک چه ــۀ فیدب ــه آن فرضی ب
ــه  ــرای این ک ــم، ب ــد می زنی ــار لبخن ــه اجب ــی ب وقت

ــد، کافــی اســت. ــر کن کمــی روحیۀمــان را بهت
ــده  ــای ناراحت کنن ــه چیزه ــد زدن ب ــدار: لبخن هش
ــه نظــر دیگــران جالــب  ــر باشــد، امــا ب شــاید موث
در   )Ansfield( آنســفیلد  وقتــی  نمی رســد. 
تحقیــق خــود از شــرکت کننده ها خواســت تــا 
ــد، آن هایــی  ــده تماشــا کنن ــی ناراحت کنن ویدیوهای
ــد، بعــد احســاس بهتــری داشــتند  ــد زدن کــه لبخن
تــا آن هــا کــه لبخنــد نزدنــد. امــا آن هایــی کــه بــه 
ــر  ــد، در نظ ــد می زدن ــده لبخن ــر ناراحت کنن تصاوی

ــد. ــایند نبودن ــران خوش دیگ
۶ـ برای درک و بینش بهتر

وقتــی عصبــی هســتیم، توجــه مــا کمتــر می شــود. 
دســت مان  کنــار  کــه  نمی شــویم  متوجــه 
اتفاقــی کــه درســت  فقــط  چــه می گــذرد و 
ایــن هــم  روبه روی مــان می افتــد را می بینیــم. 
ــد:  ــدق می کن ــتعاری ص ــم اس ــی و ه ــر لفظ از نظ
وقتــی مضطــرب هســتیم یــا اســترس داریــم، 
متوجــه ایده هایــی کــه در گوشــه های ذهنمــان 
اســت، نمی شــویم. امــا بــرای به دســت آوردن 
ــن ایده هــای  ــه همی ــًا ب درک از یــک مشــکل، دقیق

پیرامونــی نیــاز پیــدا می کنیــم.
لبخنــد زدن باعــث می شــود احســاس خوبــی 

ــاال  ــه را ب ــری در توج ــه انعطاف پذی ــم ک ــدا کنی پی
ــر  ــردن کلی نگ ــر ک ــرای فک ــا ب ــِی م ــرده و توانای ب
را تقویــت می کنــد. وقتــی ایــن ایــده توســط 
در   ).Johnson et al( همــکاران  و  جانســون 
ســال ۲۰۱۰ بررســی شــد، نتایــج تحقیــق نشــان داد 
ــد، در  ــد می زدن ــه لبخن ــرکت کننده هایی ک ــه ش ک
کارهایــی کــه نیــاز بــه توجــه داشــت و فــرد بایــد 
ــد،  ــان آن را می دی ــط درخت ــه فق ــگل و ن کل جن

ــد. ــل می کردن ــر عم بهت
۷ـ برای جذابیت

ــان  ــر همسرش ــی ب ــری جادوی ــا تاثی ــد خانم ه لبخن
دارد و تاثیــر آن حتــا از ارتبــاط چشــمی نیــز باالتــر 
 ),Walsch & Hewitt( ــت ــش و هوی ــت. وال اس
ــا  ــان ب ــورد آقای ــوۀ برخ ــق نح ــک تحقی ــی ی ط
خانم هــا را بررســی کــرد. وقتــی زنــی فقــط 
ــرد،  ــرار می ک ــرش برق ــا همس ــمی ب ــاط چش ارتب
ــد.  ــک می ش ــه او نزدی ــرد ب ــوارد، ف در %۲۰ از م
وقتــی همــان زن لبخنــدی را هــم اضافــه می کــرد، 

ــد. ــک می ش ــه او نزدی ــرد ب ــوارد م در %۶۰ از م
امــا وقتــی مردهــا بــه زنــان لبخنــد می زننــد، تاثیــر 
آن جادوییــت کمتــری دارد. بــا این کــه لبخنــد زدن 
جذابیــت خانم هــا را بــرای آقایــان بیشــتر می کنــد، 
امــا برعکــس آن چنــدان صــادق نیســت. در واقــع، 
ــردان  شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد م
وقتــی بــا غــرور و یــا حتــا خجالــت رفتــار کننــد، 
ــند،  ــر می رس ــه نظ ــاد ب ــه ش ــی ک ــه زمان ــبت ب نس
جذابیــت بیشــتری دارنــد. کمتــر لبخنــد زدن باعــث 

ــند. ــر برس ــه نظ ــر ب ــردان مردانه ت ــود م می ش
۸ ـ پنهان کردن فکر

روانشناســان در گذشــته تصــور می کردنــد کــه 
ــد.  ــت دروغ نمی گوی ــی هیچ وق ــد واقع ــک لبخن ی
ــان را  ــط ده ــی فق ــن و مصنوع ــای دروغی لبخنده
ــی کــه لبخندهــای واقعــی  ــد، در حال ــر می کن درگی
بــه چشــم ها نیــز می رســد. امــا در تحقیقــات 
ــرادی  ــه %۸۰ از اف ــده اســت ک ــر مشــخص ش اخی
ــر  ــد تاثی ــد، می توانن ــی می زنن ــد مصنوع ــه لبخن ک

ــد. ــد کنن ــز تقلی ــم ها را نی ــر روی چش ــد ب لبخن
پــس از لبخنــد می تــوان بــرای پنهــان کــردن 
ــتفاده  ــم اس ــر می کنی ــه آن فک ــًا ب ــه واقع ــزی ک چی
ــد  ــک لبخن ــاختن ی ــود س ــن وج ــا ای ــا ب ــم، ام کنی
مصنوعــی چنــدان آســان نیســت؛ زیــرا زمان بنــدی 
ــد  ــک لبخن ــز ایجــاد ی ــد درســت باشــد. رم آن بای
قابــل اعتمــاد ایــن اســت کــه شــروع ُکنــدی دارد، 
یعنــی نیــم ثانیــه طــول می کشــد تــا روی صــورت 
پخــش شــود. یــک تحقیــق نشــان داده اســت کــه 
ــریع  ــروع س ــا ش ــد ب ــک لبخن ــا ی ــه ب در مقایس
ــر  ــا شــروع ُکندت ــه(، لبخندهــای ب )یــک دهــم ثانی
ــی  ــر تلق ــر و جذاب ت ــر، واقعی ت ــان ت ــل اطمین قاب

می شــوند.
۹ـ برای پول درآوردن

ــان  ــه اقتصاددان ــم ک ــی کردی ــل بررس ــوارد قب در م
ــد  ــا لبخن ــا آی ــد، ام ــد را دریافته ان ــز ارزش لبخن نی

ــد؟  ــاز باش ــا پول س ــرای م ــًا ب ــد واقع می توان
در   )Tidd and Lockard( لــوکارد  و  تیــد 
کــه  دریافتنــد  خــود  تحقیــِق  در   ۱۹۷۶ ســال 
انعــام  می زننــد،  لبخنــد  کــه  مســتخدم هایی 

می کننــد. دریافــت  بیشــتری 
ــی  ــع خدمات ــه در صنای ــرادی ک ــر اف ــور کلی ت به ط
ــا آن هــا کــه  ــل مهمــان داران هواپیمــا ی هســتند، مث
در بخــش ســرگرمی و مهمان نــوازی هســتند، بــرای 
ــد.  ــول می گیرن ــود پ ــتریان خ ــه مش ــد زدن ب لبخن
ــه  ــن آن چ ــداوم بی ــاد م ــید. تض ــب باش ــا مراق ام
واقعــًا احســاس می شــود و آنچــه نشــان داده 
می شــود، می توانــد موجــب خســته گی فــرد و 

ــود. ــغلی ش ــوده گی ش فرس
ــد  ــما لبخن ــه ش ــا ب ــا دنی ــد ت ــد بزنی ۱۰ـ لبخن

ــد بزن
زنده گــی  هــای  لــذت  ســاده ترین  از  یکــی 
ــده  ــودِن آن دی ــودکار ب ــر خ ــوالً به خاط ــه معم ک
ــد  ــی لبخن ــه کس ــه ب ــت ک ــی اس ــود، زمان نمی ش
ــد. ــد می زن ــما لبخن ــه ش ــد و او در پاســخ ب می زنی
ــده  ــه ش ــت متوج ــن اس ــه ممک ــور ک ــا همان ط ام
باشــید، همــۀ آدم هــا در جــواب یــک لبخنــد، 
 Hinsz and( لبخنــد نمی زننــد. هینــز و تــوم هــاو
Tomhave( در ســال ۱۹۹۱ در تحقیــق خــود 
ــد  ــراد لبخن ــه چــه نســبت از اف ــد ک بررســی کردن
را بــا لبخنــد جــواب می دهنــد. نتایــج آن هــا نشــان 
داد کــه حــدود %۵۰ از افــراد این گونــه رفتــار 
ــم را  ــس اخ ــوالً هیچ ک ــه، معم ــد. در مقایس می کنن

ــد. ــواب نمی ده ــم ج ــا اخ ب
لبخند برای طول عمر

اگــر هیــچ کــدام از ایــن تحقیقــات نتوانســت 
لبخنــدی روی لبــان شــما بنشــاند، ایــن را هــم در 
ــد،  ــد می زنن ــاد لبخن ــه زی ــرادی ک ــد: اف نظــر بگیری
ــق  ــک تحقی ــد. در ی ــر می کنن ــتر عم ــوالً بیش معم
ــان بیســبال در ســال  ــر بازیکن ــر روی تصاوی ــه ب ک
۱۹۵۲ انجــام گرفــت، مشــخص شــد کــه آن هــا کــه 
لبخنــد زده بودنــد، تــا ۷ ســال بیشــتر از هم ســانان 

ــد. ــر کرده ان ــود عم خ
ــدا کــرده  ــرای لبخنــد زدن پی شــاید حــاال دلیلــی ب

باشــید.
ــی  ــی اجتماع ــال فرهنگ ــده از: پرت ــه ش گرفت

پرشین پرشیا  
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 ۱۰ فایدۀ 
شگفت
 انگیز
 لبخند 
زدن

بخش هجدهم و پایانی

نگرانی ها همسو هستند
نیروهای مترقی، می توان  از سوی  افغانستان  به دغدغه های موجود در جامعۀ  در نگاهی 
دریافت که برجسته تریِن آن ها ترس از بازگشِت ارتجاع یا به بیانی دیگر بازگشت تفکِر 
واپس گرایانه است که می تواند اشکاِل مختلفی به خود بگیرد. نگرانی از بابِت غلبۀ دوبارۀ 
مدتی  در  اخیر  سالیان  طی  که  دستاوردهایی ست  نشدِن  نهادینه  دلیل  به  تفکر  نوع  این 
نه چندان طوالنی و با تالش و فراهم کردن شرایطی حداقلی در کشور حاصل شده و اکنون 

شرایط متزلزل سیاسی می تواند بزرگ ترین دشمن ثباِت این دستاوردها باشد.
و  پیش رونده گی  علت خاصیت  به  ارتجاع  بازگشت  حتا  که  دارند  باور  بسیاری  گرچه   
پویایی جامعه به مانند گذشته نخواهد بود، اما در هر حال تبعات این تفکر می تواند بسیار 
تهدیدکننده و گسترده باشد: تشدید خشونت علیه مردم، از دست رفتن امنیت در حوزه های 
و  قومی  تعصبات  شدن  حاکم  بشر،  حقوق  نقض  و  استبداد  جانی،  امنیت  حتا  مختلف 
قبیله یی و کم رنگ شدن وحدت ملی، صدمه دیدن دموکراسی نوپا، تقابل نسل جدید با 
قشر سنتی جامعه، زیرپا گذاشتن قانون اساسی، تشدید آسیب به زنان، انزوا و قطع ارتباط با 
جامعۀ جهانی، گسترش فساد اداری و اقتصادی و مهاجرت نیروهای کارآمد جامعه به دیگر 
کشورها، همه گی بخشی از نگرانی هایی هستند که ریشه در شرایط بحرانی افغانستان دارند. 
اما کسانی که اکنون خود در حال فعالیت در حوزه های مختلِف جامعۀ افغانستان هستند، 
برای پیش گیری از به وقوع پیوستِن نگرانی ها تالش می کنند و معتقدند راه هایی وجود دارد 
که با پیگیری آن  می توان از خطر بالفعل شدِن این تهدیدات کاست. آن ها خواستار وجود 
برنامه منسجم و درسِت سیاسی هستند که برای حل بحران این برهۀ زمانی در افغانستان 
مدیریت  و  روشن  سیاست های  داشتِن  مستلزم  فعاالن،  نظر  از  برنامه  این  باشد.  مناسب 
توانمند برای مقابله با فساد و ارتجاع است و عدم وجود آن، موجب از دست رفتن اعتماد 
شهروندان به حکومت داری مسووالن و در نهایت یأس و ناامیدی آن ها از هرگونه تغییر 

خواهد شد. 

از تلخی ها هم می توان قدرت ساخت 
گویا  بسیار  که  می کنند  روشنی حکایت  و  تیره  نقاط  از  فعاِل جامعه  پیام های چهره های 
افغانستان حضور  در  که  و خشونت هایی  نابرابری ها  رنج ها،  وجود سختی ها،  با  هستند. 
آسیب ها  این  پذیرش  و  انفعال  از  حاکی  نه تنها  پیام ها  از  هیچ کدام  اما  دارند  سرسختانه 
نیستند، بلکه حاوی نگاه های مثبت و امیدبخش، راهکارهای مترقی و اثربخش، ترغیب به 

تحرک و تشویق به انجام فعالیت های سازنده هستند. 
کسب دانش و آگاهی، حفظ وحدت ملی، ترویج فرهنِگ گفت وگو، مثبت نگری، پرورش 
درسِت کودکان که شاکلۀ آیندۀ جامعه هستند، تشویق بازگشت مهاجرین به وطن برای 
ساختن افغانستانی آزاد، ترغیب حضور نسل جدید در عرصه های مختلف با انسجامی باال، 
کنار گذاشتن معیارهای قومی، مذهبی، زبانی و قرار دادن معیار انسانیت برای سازمان دهی 
اعمال و رفتار فردی و جمعی، ترویج فرهنگ نقد و پرسش گری و در حوزه زنان؛ تشویق 
پُرثمرتر  انسانی خویش، تقویت ظرفیت  های فردی برای حضور  آن ها به دفاع از حقوق 
در اجتماع، تنها بخشی از پیام ها و آروزهایی است که صدای مترقی افغانستان برای آیندۀ 

کشورش دارد. 
نهادها و شخصیت هایی ست  افراد، جنبش ها،  از  امروز شاهد حضور شبکه یی  افغانستاِن 
که رفتار، ارزش ها و سبک های متفاوتی از فرهنِگ شناخته و معرفی شدۀ این کشور دارند. 
نسل آینده نیز با باورمندی به ارزش های متفاوت از جامعۀ سنتی گام برمی دارد. شناخت 
و پذیرش این بخش از جامعه برای تحلیل گران، سیاست گذاران و صاحبان قدرت، نه تنها 
الزم و مهم تلقی می شود، بلکه اجتناب ناپذیر نیز به نظر می رسد؛ چرا که حاال فضا و بافت 
اجتماعی کشور با گام هایی که زمانی تند و پُرسرعت و زمانی صبورانه پیش می رود، در 

حاِل دگرگونی و تغییر است. 

افغانسـتان به روایتـی دیگر
صداهای مترقی

کمپاین ”افغانستان به روایت دیگر“ از سوی بنیاد آرمانشهر در آستانۀ سومین 
همکاری  از  و  شد  راه اندازی  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  دور 
این  چارچوب  در  برد.  بهره  بشر  حقوق  جامعه های  بین المللی  فدراسیون 
کمپاین، بیش از ۱۰۰ مصاحبه با شماری از نویسنده گان، فعالین حقوق بشر، 
فعالین جامعۀ مدنی، و سیاست مداران کشور در مورد وضعیت حقوق بشر در 
افغانستان و نگرانی ها و امیدها انجام شد که قسمِت زیادی از این مصاحبه ها 
از مباحث  اینک جمع بندِی مفصلی  قباًل در همین روزنامه منتشر شده است. 
مطرح شده در گفت وگوها تهیه شده که در ۱۸ بخش از طریق این روزنامه در 
خدمت عالقه مندان قرار می گیرد؛ ما می خواهیم از این طریق، صدای نخبه گان 
خواندن  برای  برسانیم.  بین المللی  جامعۀ  و  دولت  مردم،  گوش  به  را  کشور 
http:// :مجموعۀ این مصاحبه ها و گزارش کامل به این لینک مراجعه کنید

openasia.org/item/۱۶۵۱۱
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گاهی دوستی را می بینیم و پس از خداحافظی، لبخند 
بر لب می نشانیم و با خود می گوییم »یک دن کیشوت 
واقعی است«. و ادامه می دهیم »هنوز همان آدم چندسال 
قبل است و با همان ارزش ها و باورها به دنیای امروز 
نگاه می کند«. با همان لبخند، گذشتۀ خود و دوست مان 
دورۀ  می بریم  پی  راحت  خیلی  و  می کنیم  تماشا  را 
باید  و  آمده  به سر  قبل  چندسال  باورهای  و  ارزش ها 

طور دیگر سراغ جهان رفت.
دوست  که  است  قهرمانی  یا  شخصیت  دن کیشوت 
به  آن ها  عصر  که  بسازد  ارزش هایی  با  را  دنیا  دارد 
پایان رسیده؛ ارزش هایی که دیگر پاسخگوی دورۀ او 
نیستند و برای خود جایگزین های فراوانی پیدا کرده اند. 
هست  که  آن گونه  را  دنیا  او  دلیل،  همین  به  درست 
که  می کند  تصور  باورهایی  اساس  بر  بلکه  نمی بیند، 
وجود خارجی ندارند. او سعی دارد آرمان هایی را زنده 
نگه دارد که مرده اند و همین تالش بیهوده، از او انسانی 
به موهومات می کند.  تبدیل  می سازد که واقعیت ها را 
بخشی از این رمان نشان می دهد دن کیشوت کیست: 
»در آن هنگام سی تا چهل آسیای بادی در آن دشت 
دیدند و همین که چشم دن کیشوت به آن ها افتاد به 
مهتر خود، سانکو، گفت: بخت بهتر از آن چه خواست 
سانکو،  کن  تماشا  می کند.  روبه راه  را  کارها  ماست، 
هم اینک در برابر ما سی دیو بی قواره قد علم کرده اند 
و من در نظر دارم با همۀ ایشان نبرد کنم و هر چند 
تن که باشند، همه را به درک بفرستم. با غنیمتی که از 
آنان به چنگ خواهیم آورد، کم کم غنی خواهیم شد، 
چه این خود جنگی بر حق است و پاک کردن جهان 
از لوث وجود این دودمان کثیف، در پیشگاه خداوند 

تعالی، عبادتی عظیم محسوب خواهد شد.«
سانکو پانزا پرسید: »کدام دیو؟«

بازوان  با  آن جا  تو  که  »همان ها  داد:  پاسخ  اربابش 
بلندشان می بینی، چون در میان ایشان دیوانی هستند که 

طول بازوان شان تقریبًا به دو فرسنگ می رسد.«
سانکو در پاسخ گفت: »احتیاط کنید ارباب. آن چه ما از 
دور می بینیم دیوان نیستند، بلکه آسیاهای بادی هستند 
و آن چه به نظر ما بازو می نماید، پره های آسیاست که 
چون از وزش باد به حرکت درآید، سنگ آسیا را نیز 

با خود می گرداند.«
ماجراهای  از  تو  که  است  »معلوم  گفت:  کیشوت  دن 
این ها  می گویم  تو  به  من  نداری.  رشته  سر  پهلوانی 
که  آن دم  در  و  بکش  کنار  می ترسی،  اگر  دیو هستند. 
من یک تنه نبردی بی مانند و هراس انگیز با ایشان آغاز 

می کنم، تو دعا بخوان.«
و پس از ادای این سخنان، بی توجه به نصایح مهترش 
سانکو، که بر سرش بانگ می زد: »ای امان! آن ها مسلمًا 
نانت  روسی  خود  مرکب  به  دیو«،  نه  بادی اند  آسیای 
لوح  بر  بادی چنان  بودن آسیاهای  مِهمیز می زند. دیو 
ضمیر دن کیشوت نقش بسته بود که نه تنها فریادهای 
مهترش سانکو را نمی شنید، بلکه وقتی هم به نزدیک 
آسیاهای بادی رسید، باز نتوانست به ُکنِه حقیقت پی 

ببرد.
مانند  داستانی  شخصیت های  و  قهرمانان  برخی 
واقعیت های  توصیف  در  قدرتی  چنان  از  دن کیشوت، 
و  می شوند  »تیپ«  به  تبدیل  که  برخوردارند  بیرونی 
داستان  از  پا  آن ها  می گیرند.  بر  در  را  بسیاری  افراد 
برای خود جای  واقعی  دنیای  در  و  می گذارند  بیرون 
نیز  کشورمان  ادبیات  در  می آورند.  به دست  بزرگی 
شخصیت هایی را می بینیم که چنین موقعیتی پیدا کرده 
و در عرصه های مختلف تبدیل به »تیپ« شده اند. رستم 
یک  فقط  دیگر  »رستم«  شخصیت هاست.  آن  از  یکی 
و  باشد  مانده  فردوسی  داستان  در  که  نیست  پهلوان 
بیرون نیاید. او قهرمانی شده است که در جهان بیرونی 
برای خود جایگاه ویژه یی پیدا کرده است. از افرادی 
که »زور بازو« دارند و از قدرت فراوانی برخوردارند، 
که  شنیده ایم  بسیار  می شود.  یاد  »رستم«  به  معموالً 
به  اشاره  یعنی  این  برای خود رستم است«. و  »فالنی 
قدرت بیش از حد یک فرد. به عبارت دیگر، »رستم« 

نیز به یک »تیپ« تبدیل شده است.
می توان مثال های دیگری نیز زد. مثاًل »حاتم طایی« نیز 
از حد داستانی بیرون آمده و شامل افرادی می شود که 
می گویند  هستند.  معروف  سخاوت  و  بخشنده گی  به 
»او یک حاتم طایی« است و این همان نکته یی ست که 

دربارۀ دن کیشوت و رستم گفته شد.
عنوان  به  کرد.  پیدا  هم  دیگری  نمونه های  می توان 
نمونه کسی که قصه گوی زبردستی باشد، نام »شهرزاد 

قصه گو« را به خود می گیرد. 
در عین حال، تعداد این قهرمانان زیاد نیست. از میان 
و  کالسیک  ادبیات  در  که  داستانی  شخصیت  هزاران 
اندکی پیدا می شوند  مدرن جهان خلق شده اند، تعداد 
یک  به  تبدیل  و  خارج  داستان  تنگ  محدودۀ  از  که 

»تیپ« شده باشند.
اما »تیپ« شدن تنها به شخصیت های داستانی محدود 
تبدیل  هم  از یک شخصیت  یک عضو  گاه  نمی شود. 
به »تیپ« می شود. این قدرت یک داستان را می رساند 
بسازد.  »تیپ«  یک  کوچک  عنصری  از  می تواند  که 
دلیل  به  که  را  افرادی  دیده ایم  بسیار  کاریکاتورها  در 
»دماغ  است.  شده  دراز  ]بینی[ شان  دماغ  گفتن  دروغ 
دراز« دیگر صرفًا یک عضو از یک شخصیت داستانی 
)پینوکیو( نیست، بلکه شامل تیپی از افراد است که به 
دروغگویی شهرت دارند. کافی است در یک کاریکاتور 
فردی را ببینیم که با گفتن یک جمله، دماغش دراز شده 
است، این امر مفهوم خاص خود را دارد: گوینده یک 

دروغگوست.
ناچیز  عنصر  یک  یا  کوچک  عضو  یک  که  همان قدر 
داستانی می تواند شامل بخش بزرگی از انسان ها شده 
و یک تیپ بسازد، یک جامعه نیز که در یک داستان یا 
رمان به تصویر کشیده می شود، می تواند چنین موقعیتی 
به دست آورد و وارد دنیای واقعِی ما شود. به عبارت 
دیگر، در این جا رمان یا داستانی را شاهد هستیم که با 
نشان دادن یک جامعه، آن را تبدیل به تیپی از جوامع 

می کند. داستان معروف »۱۹۸4« 
داستان  این  در  است.  مورد  این  از  مثال  برجسته ترین 
جامعه یی به تصویر کشیده می شود که وقتی در واقعیت 
می کنیم،  پیدا  را  آن  نمونه هایی چون  و  می کنیم  دقت 

می گوییم »همان جامعۀ ۱۹۸4 است«.
»آدم یاد قلعۀ حیوانات می افتد« این هم جمله یی است 
و  خوانده ایم  بسیار  را  آن  مقاالت،  و  کتاب ها  در  که 
نیز  حیوانات«  »قلعۀ  رمان  دیگر،  عبارت  به  شنیده ایم. 
شامل یک »تیپ« از جریانات و حرکت هایی است که 
با آرمانگرایی آغاز می شوند و در نهایت در ورطۀ »ضد 

آرمان ها« غرق می شوند.
به این ترتیب، می توان تیپی از افراد، جوامع، حرکت ها 
یافت که در داستان ها آمده اند و در  و جریان هایی را 
به  می شود.  یافت  آن ها  از  نمونه هایی  واقعی،  دنیای 
به دلیل  داستان ها  این گونه  نویسنده گان  دیگر،  عبارت 
کشیدن  تصویر  به  و  خلق  در  فوق العادۀشان  قدرت 
خود،  نظر  مورد  جوامع  و  عناصر  شخصیت ها، 
بیرون  داستانی  تنگ  حصار  از  را  آن ها  توانسته اند 
بیاورند و به دنیای واقعی بکشانند. این »تیپ« ساختن 
عرصه های دیگری را نیز در بر می گیرد. کم نشنیده ایم 
که »فالنی زنده گی بوف کوری دارد«. بوف کور نوعی 
به تصویر می کشد  را  »نگاه«، »فلسفه« و »زنده گی«  از 
که هستی را تلخ می بیند و فلسفه اش عاری از هرگونه 
خوش بینی به جهان است. بوف کور نیز در این جا تیپی 
از یک زنده گی خاص را می سازد که برخی انسان های 
دیگر،  عبارت  به  می خورند.  غوطه  آن  در  ما  اطراف 

»بوف کور« تیپی خاص از یک زنده گی شده است.
اما این که یک »تیپ« چه گونه ساخته می شود، نکته یی 
از  یکی  دارد.  بسته گی  گوناگونی  عوامل  به  که  است 
عوامل، محیط و شرایط فردی و اجتماعی خواننده یا 
مخاطب است. هر جامعه، مشخصات و ویژه گی های 
خاص خود را دارد و همین ویژه گی هاست که برخی 
برای خود،  و  می سازد  برجسته  و  مهم  را  موضوعات 
الگو و نمونه یی در داستان ها می  جوید. طبیعی است در 
جامعه یی که آرمانگری های غیرواقع بینانه جای خود را 
به واقع بینی داده باشد، کمتر شاهد آن باشیم که سخن 
رمان های  است  بعید  نیز  آید.  میان  به  کیشوت  دن  از 
»۱۹۸4« یا »قلعۀ حیوانات« در هر جامعه یی مورد نظر 
قرار گیرند. »دماغ پینوکیو«، »رستم« و »بوف کور« نیز 

از این قاعده مستثنا نیستند.
اما همان گونه که گفته شد، پیوند خوردن شخصیت یا 
قدرت  به  موجود،  واقعیت های  به  داستانی  جامعه یی 
نویسندۀ داستان نیز بسته گی تام دارد. قدرت نویسنده 
نوع  جامعه،  داستانی،  عنصر  یک شخصیت،  خلق  در 
که  است  تعیین کننده یی  عامل  این ها  نظایر  و  زنده گی 
تاکنون  که  داستان هایی  در  داشت.  دور  نظر  از  نباید 
حال،  همان  در  و  آرمانگرا  شخصیت های  خوانده ایم، 
از  یک  هیچ  اما  دیده ایم؛  بسیار  را  خود  زمان  از  دور 
آن ها نتوانسته اند مانند دن کیشوت، راه به واقعیت باز 
توصیف  به  که  داستان هایی  است  طور  همین  کنند. 

جوامعی چون ۱۹۸4، یا جریاناتی چون قلعۀ حیوانات، 
یا زنده گی هایی چون بوف کور پرداخته  اند. اما هیچ گاه 

نتوانسته اند مانند این داستان ها یک »تیپ« بسازند.
است  تغییری  »تیپ«سازی،  بحث  در  دیگر  مهم  نکتۀ 
است.  داشته  ادبیات  تاریخ  روند  در  موضوع  این  که 
دو  به  متعلق  که  مدرنی  ادبیات  و  کالسیک  ادبیات 
و »شخصیت«  »قهرمان«  بیشتر  است،  قرن گذشته  سه 
و  »شخصیت«  می آییم،  جلوتر  هرچه  اما  پرورانده اند؛ 
زنده گی«  »نوع  و  »جامعه«  به  را  خود  جای  »قهرمان« 
داده  اند. رستم یا حاتم طایی متعلق به ادبیات کالسیک 
ماست و دن کیشوت متعلق به چند قرن قبل است؛ اما 
وقتی به قرن بیستم می رسیم، »شخصیت« و »قهرمان« 
این  متقاباًل  و  می شوند  »تیپ«  به  تبدیل  کمتر  بسیار 
»جامعه« یا فراتر از آن، »زنده گی« است که این جایگاه 

را به دست می آورد.
داستان های  گریز  به  می توان  پدیده  این  توضیح  در 
ادبیات  چون  کرد.  اشاره  »قهرمان«سازی  از  امروزی 
نوشته  مدرن  عصر  ابتدای  در  که  ادبیاتی  یا  کالسیک 
بر  داستان  بار  تمام  و  داشت  تکیه  »قهرمان«  بر  شده، 
دیگر  امروز  ادبیات  می شد،  گذاشته  عنصر  این  دوش 
در داستان های امروزی  شاهد »قهرمان« نیست. اصوالً 
عصر  نگوییم  اگر  و  می رسیم  »قهرمان«  به  کمتر 
قهرمان ها به سر آمده، باید گفت امروزه دوره یی است 
در خود جای  را  فراوانی  داستان ها شخصیت های  که 
داده اند که هیچ یک قهرمان نیستند. برعکس، این جامعه 
با زنده گی است که نقش اصلی را در داستان پیدا کرده 

و قهرمان ها را به عقب رانده است. 
ادبیات«  »جامعه شناسی  کتاب خود  در  گلدمن  لوسین 
قهرمان  از  ادبیات  می گذرد،  زمان  هرچه  دارد  اعتقاد 
تهی می شود تا جایی که در داستان پست مدرن دیگر 
انسان  اصوالً  که  گونه یی  به  می رسیم  بی قهرمانی  به 
داستان  در  او،  نظر  به  نمی کند.  ایفا  داستان  در  نقشی 
پست مدرن، انسان همان و هم طراز با »اشیا« می شود که 
خود به معنای بی قهرمانی است. او با استفاده از نظریۀ 
لوکاج مبنی بر »شیءزده گی انسان«، به تحلیل داستان و 
روندی که در عصر مدرن طی کرده، پرداخته و معتقد 

است داستان های امروزی دیگر قهرمان ندارند.
و  داستان ها  برخی  گفت  می توان  تقدیر  هر  به 
و  باشخصیت  قهرمان  خلق  در  چه  نویسنده گان شان، 
چه در خلق جامعه و زنده گی، توانسته اند واقعیت های 
»تیپ«  به  تبدیل  نشان دهند و  به خوبی  را  ما  اطراف 
و  کشور  یک  ادبیات  قدرت  گفت  باید  شوند. 
در  در خلق چنین شخصیت ها  باید  را  نویسنده گانش 
چنین  بتواند  که  ادبیاتی  دانست.  جوامع  و  زنده گی 
نقشی در جهان امروز پیدا کند، بی تردید توانسته است 

جهان مخاطب خود را به خوبی بشناسد.

منبع: سینما و ادبیات )شماره ۲۹( 

نکتۀ مهم دیگر در بحث »تیپ«سازی، تغییری است که این موضوع در روند تاریخ ادبیات داشته است. ادبیات 
کالسیک و ادبیات مدرنی که متعلق به دو سه قرن گذشته است، بیشتر »قهرمان« و »شخصیت« پرورانده اند؛ اما 
هرچه جلوتر می آییم، »شخصیت« و »قهرمان« جای خود را به »جامعه« و »نوع زنده گی« داده  اند. رستم یا حاتم 
طایی متعلق به ادبیات کالسیک ماست و دن کیشوت متعلق به چند قرن قبل است؛ اما وقتی به قرن بیستم می رسیم، 
»شخصیت« و »قهرمان« بسیار کمتر تبدیل به »تیپ« می شوند و متقاباًل این »جامعه« یا فراتر از آن، »زنده گی« است 

که این جایگاه را به دست می آورد

هک  یی  ن اه ستا ا د
 » تیپ «

ند ز می سا
محمدهاشم اكبربانی 
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ابوبکر صدیق
با انتخاب مال هیبت اهلل آخندزاده به عنوان 
کویته  شورای  سوی  از  طالبان  جدید  رهبر 
در پاکستان، جبهه های جنگی این گروه در 

افغانستان داغ خواهد شد.
گفت و  در  طالبان  مسایل  آگاه  مژده  وحید 
هیبت  مال  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گو 
رهبر  منصور  اختر  مال  معاون  آخندزاده  اهلل 
پیشین طالبان به عنوان رهبر جدید این گروه 
از طرف شورای کویته پاکستان انتخاب شده 
که از نگاه سنی نسبت به مال یعقوب پسر مال 
پسر جالل الدین  عمر و سراج الدین حقانی 
حقانی رهبر شبکۀ تروریستی حقانی، بزرگ 
است، در میان گروه طالبان بزرگ بودن در 
حالی  در  این  دارد.  نقش  رهبری  انتخاب 
حقانی  سراج الدین  و  یعقوب  مال  که  است 
نسبت به  مال هیبت اهلل افراد کم سن و سال 

اند.
مرگ  افشا شدن  از  پیش  افزود:  مژده  آقای 
بازداشت  و  طالبان  پیشین  رهبری  عمر  مال 
مال برادر که فرد شمار یک طالبان، مال اختر 
منصور فرد با صالحیت طالبان بود و عنوان 
برخی  شد،  انتخاب  طالبان  طالبان  رهبری 
افراد از صف این گروه بیرون شدند مانند، 
مال رسول، مال حسن رحمانی و مالرزاق که 

در رژیم طالبان وزیر داخله بود.
چند  هر  می گوید:  طالبان  مسایل  آگاه  این 
میان گروه   اختالفات در وقت مال عمر در 
طالبان به میان آمده بود، اما پس از افشا مرگ 
مالعمر اختالفات و انشعابات در میان این 
به  طالبان  از صف  که  افرادی  توسط  گروه 

رهبری مال اختر منصور جدا شده بودند، بلند 
شد و با مرگ مال اختر منصور گروه طالبان 
تالش کردند که دیگر مسأله انشعاب در میان 
این گروه تکرار نشود. خانواده مال عمر که 
رهبران  به  بخشیدن  مشروعیت  عامل  یک 
طالبان است، فرزند مالعمر مالیعقوب را به 
عنوان معاون مال هیبت  اهلل انتخاب کرده اند.

مسأله  طالبان  برای  دارد:  باورد  مژده  آقای 
روابط  و  می شود  تلقی  مهم  پکتیا  لویه 
غرب  جنوب  و  جنوب  ساحات  در  قومی 
برای طالبان ارزش خاصی دارد. در گذشته 
همواره فکر می کردند مردم قندهار بیشتر در 
تصمیم گیری تحریک  طالبان نقش دارند، 
حقانی  سراج الدین  گرفتن  قرار  با  حال  اما 
تحریک  این گروه،  اول  معاونیت  پُست  در 
طالبان می خواهند نشان دهند که مردم لویه 
استند  شریک  تصمیم گیری ها  در  نیز  پکتیا 
دورۀ  اجرایی  بازیگر  حقانی  سراج الدین  و 

جدید طالبان خواهد بود.
به گفتۀ این آگاه مسایل طالبان، با روی کار 
طالبان،  رهبر  عنوان  به  اهلل  هیبت   مال  آمدن 
پروسۀ  مدِت  برای  اصاًل  افغانستان  دولت 
چون  بگذارد،  کنار  را  گروه  ین  با  صلح 
رسیدن به صلح با این گروه با در حال حاضر 
پر چالشتر از پیش است. دو لت افغانستان 
نباید وقت و انرژی خود را روی گفت وگو 

صلح با طالبان به مصرف کند.
قرار  از  پس  منصور  اختر  مال  می گوید:  او 
کرد  تالش  طالبان  رهبری  عنوان  به  گرفتن 
که طالبان را با جامعۀ جهانی آشتی دهد که 
خواست  کار  این  اما  کرد.  باز  را  قطر  دفتر 
سایر اعضای طالبان نبود که یکی از اعضای 

باز  به  واکنش  در  طالبان  فدایی گروه  محاذ 
شدن دفتر قطر، اعضایی این دفتر را ملیشه  
جدید  رهبر  اهلل  مالهیبت  اما،  بود.  خوانده 
طالبان، بیشتر متمایل است به عادت های مال 
عمر که در هر تصمیم گیری یی به  شورا کویته 
مراجعه  پاکستان  در  طالبان  برزگان گروه   و 
می کند، بناً رسیدن به گفت و گو صلح با  این 
بیشتر  به پیش  گروه در حال حاضر نسبت 
چالش برا نگیز شده و شاید این امر مدت 
با  از گفت وگو های صلح  طوالنی طالبان را 
دولت افغانستان دور نگهدارد و با روی کار 
آمدن رهبری جدید طالبان جبهه های جنگی 

این گروه در افغانستان داغ تر خواهد شد.
از  یافت شده  نامۀ  که گذر  کرد  تصریح  او 
نشان  طالبان  پیشین  رهبری  منصور  مال 
می دهد که او هژده مرتبه راهی دوبی مرکز 
امارات عربی شده است که پیش و پس از 
نشست  مانند  گرفته  صورت  نشست های 
پکواش و... احتر منصور در آن جا با افراد 

نشست و گفت و گو داشته است.
مرگ  از  بعد  آخوندزاده،  اهلل  هیبت  مال 
هواپیمای  هوایی  حملۀ  در  که  منصور  مال 
پاکستان  بلوچستان  در  امریکا  بی سرنشین 
از  طالبان  جدید  رهبر  عنوان  به  شد  کشته 
پاکستان  کویته  در  گروه  این  شورای  سوی 

انتخاب شده است. 
تازۀ  رهبر  از   غنی  اشرف  هم،  سویی  از 
بپیوندد.  پروسه صلح  به  تا  طالبان خواست 
اهلل  هیبت  از  افغانستان  جمهوری  ریاست 
آخوندزاده، رهبر تازۀ طالبان خواسته است تا 
به جنگ و درگیری ها پایان داده و به پروسه 

صلح یکجا شود.
ریاست  سخنگوی  معاون  مینه پال  خان  دوا 
جمهوری گفته است که اشرف غنی رییس 
جمهور کشور از رهبر جدید طالبان خواسته 
پروسه  به  و  بگذارد  کنار  را  تا جنگ  است 

صلح بپیوندد.
او گفته است که رهبر پیشین طالبان دعوت 
جنگ  به  همواره  و  نپذیرفت  را   صلح  به 
اهلل  هیبت  از  اما،  داد  ادامه  ریزی  خون  و 
صلح  رویکرد  که  می رود  توقع  آخوندزاده 
از جنگ و خون ریزی  نماید و  انتخاب  را 

دست بردارد.
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داعـش در ننـگرهار مکـتب 
تأسیـس کـرده است

گروه داعش در ولسوالی کوت ننگرهار، دو لیسه و یک مدرسه تأسیس کرده است. منبعی 
که خواست نامش فاش نشود، به صدای امریکا گفته است که این گروه نصاب آموزشی 
خود را برای صدها شاگرد تدریس می کند و حتا پسران هواداران خارجی شان را نیز شامل 

این مکاتب کرده اند.
کوت  ولسوالی  در  داعش  که  می گوید  شود  گرفته  نام  نمی خواهد  که  معارف  از  منبعی 

ننگرهار، در لیسه های اناث الغرجو و لیسه ذکور الغرجو نصاب خود را تدریس می کند.
به گفتۀ این منبع، گروه داعش عالوه بر شاگردان محلی، پسران حامیان خارجی شان را نیز 

در این مکاتب شامل کرده اند.
هم چنان این منبع از ایجاد یک مدرسه دینی داعش خبر داد و گفت که این گروه امکانات 
بودوباش را نیز برای شاگردان فراهم کرده است و از این مدرسه به عنوان مرکز اکماالتی 

غذایی داعش نیز استفاده می شود.
تمام نصاب این مکاتب و مدرسه از سوی گروه داعش برنامه ریزی می گردد.

اما محمد آصف مسوول رسانه های ریاست معارف ایجاد این گونه مکاتب و مدرسه را رد 
کرد؛ ولی گفت که هشت لیسه  پسرانه و دخترانه تحت حاکمیت داعش قرار دارند.

دفتری  وسایل  از  مکاتب،  این  در  خود  تأسیسات  سرنوشت  از  ما  "اکنون  گفت:  آصف 
به  این ساختمان ها  اداره دیگر هم در مورد سرنوشت  نداریم و کدام  اگاهی  از هیچ چیز 
ریاست معارف معلومات نداده و نمی فهمیم که در حال حاضر از این ساختمان ها برای چه 

مواردیاستفاده می شود؟"آموزش سالح بدیل ورزش
آموزگاران پیشین این لیسه ها به وظیفه می روند و به گفتۀ منبع برخی استادانی گروه داعش 
نیز در لیسه های منطقه الغرجو مصروف تدریس اند و در ساعات ورزش برای شاگردان این 

مکاتب، استفاده از اسلحه را آموزش می دهد.
قباًل در این مکاتب ۲۵۰۰ پسر و۱۷۰۰ دختر سرگرم آموزش بودند؛ ولی حاال روشن نیست 

که به چه تعداد شاگردان نصاب گروه داعش تدریس می شود؟
هنوز مشخص نیست که برای پاک سازی مناطق تحت نفوذ داعش دولت چه زمانی اقدام 

می کند؟
اما عطااهلل خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید، تالش  دارند تا با استفاده از تشکیالت 

قومی مکاتب تحت نفوذ داعش را به روی شاگردان باز کنند.
از  "ما  ولی گفت:  نکرد؛  تأیید  یا  رد  را  داعش  مکاتب  آقای خوگیانی موجودیت  هرچند 
لحاظ تشکیالت قومی نیز کوشش می کنیم تا این مکاتب باز گردد وهم چنان در مناطقی که 
نیاز است عملیات های نظامی را نیز راه اندازی نماییم تا آن مکاتبی که اکنون مشکل دارند، 
تحت نفوذ مخالفان دولت است و یا در آنجا متعلمین ما نصاب خود را نمی توانند بیاموزند."
پیش از این گروه داعش پنج مدرسه دینی را در ولسوالی اچین ننگرهار تأسیس کرده بود 
و با استفاده از مالامامان و استادان ویژۀ این گروه، نصاب آموزشی و جنگی را به کودکان 

ُخردسال آموزش می داد.

نهادهای امنیتی:

مرگ مال اختر منصور روحیه طالبان 
را تضعیف کرده است

سخنگویان وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی کشور در کنفرانس 
اخیر  ماه های  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  کردند  تأکید  کابل  در  خود  خبری  مشترک 

پیشرفت های قابل مالحظه یی داشته و عملیات شفق موفق بوده است.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع، گفت: »طالبان در والیت هلمند شکست خورده اند و 

تصرف نواحی در این والیت از سوی دشمن دیگر یک دغدغه نیست.« 
او تأکید کرد مرگ مال منصور فرصت خوبی برای طالبان است تا به روند صلح بپیوندند اما 
هر گروهی که صدای صلح حکومت را نشنیده بگیرند به سرنوشت مال اختر منصور دچار 

می شود.
جنرال دولت وزیری گفت: دروازه های صلح به روی مخالفان مسلح باز است اما اگر آنها 

صلح نکنند با نیروهای امنیتی افغانستان رو بهرو می شوند.
او افزود کسانی که به دنبال ویران ساختن خانه، مسجد و مزارع مردم است و اطفال بی گناه 

را به قتل می رسانند در روند صلح جا یی ندارد و نیروهای امینتی به آنها رحم نمی کنند.
آقای وزیری تأکید کرد سال جاری، سال شکست مخالفان مسلح است و عملیات نیروهای 

امنیتی در تمام جبها ت با موفقیت به پیش می رود.
و  زمینی  گسترده  عملیات های  روزانه  کشور  امنیتی  نیروهای  گفت  دفاع  وزارت  سخنگوی 

هوایی را انجام می دهد. این عملیات های مخالفان را از پای درآورده و مفید بوده است.
وزیری افزود هر شب ۵ تا ۱۰ عملیات شبانه در والیات مختلف علیه شورشیان انجام می شود.

او عملیات های شبانه را برای نابودی دشمنان مؤثر خواند.
به گفته وزیری ارتش افغانستان از امکانات کافی برای راه اندازی عملیات ها در برابر مخالفان 

مسلح برخوردار است.
با تقویت قوای هوایی خود در بسیاری مناطق از چرخ  افغانستان  در سال جاری حکومت 

بال ها و هواپیماهای جنگی استفاده می کند.
دولت وزیری تأکید کردعملیات هوایی نیروهای امینتی در والیات کندز، بغالن، ننگرهار و 

هلمند تأثیرگذاری زیادی داشته است.
جنرال دولت وزیری اما می گویدطالبان و سایر مخالفان مسلح تا هنوز راه جنگ را انتخاب 

کرده و صلح را جزء گزینه های خود قرار نداده است.
صدیقی،  صدیق  می شود.  پاک  طالبان  وجود  از  هلمند  والیت  دیگر  ماه  دو  تا  افزود  وی 
سخنگوی وزارت داخله نیز تأکید کرد بر اساس شواهد موجود و تحلیل های به دست آمده 
طالبان دیگر انگیزه جنگیدن را ندارد. وی تصریح کرد تعدادی از طالبان پس از مرگ مال اختر 

منصور دوست دارند به دولت بپیوندند.
از فرماندهان طالبان  امور داخله گفت در جریان عملیات شفق ده ها تن  سخنگوی وزارت 

کشته شده اند.
صدیقی گفت کار طالبان تا یک یا دو ماه دیگر در والیت هلمند یک طرفه می شود.

یک آگاه مسایل طالبان:

جبهه های جنگی طالبان در افغانستان داغ می شود

ماندگار- ادارۀ یونسکوی سازمان ملل متحد، 
بخش های  در  را  دالر  هزار  هفتصد  از  بیش 
فرهنگی و تاریخی افغانستان کمک کرده است. 
کمک های  از  افغانستان  سهم  گذشته  در 
حاال  اما  بود؛  دالر  هزار  هفتادوپنج  یونسکو 
برابر  ده  را  این سهم  مالیه  تالش های وزارت 
بامیان،  امیر  بند  باالبرده است. در همین حال 
شهر  و  بلخ  ولسوالی  در  بلخ  شهر  بر،  با  باغ 
هرات شامل میراث های فرهنگی جهانی شده 

است.
یک  در  دیروز  یونسکو  سازمان  رییس   
رییس جمهور  با  مشترک  خبری  کنفرانس 
برنامه  این  یونسکو  که  گفت  کابل  در  غنی 
فرهنگی  ارزش های  از  حمایت  هدف  به  را 
افغانستان کمک می کند.  به  تاریخی  آبدات  و 
کنار  در  ما  که  گفت  یونسکو  سازمان  رییس 
میراث های  حفظ  از  و  داریم  قرار  افغانستان 
حمایتی  صندوق  می کنیم.  حمایت  تاریخی 
یونسکو، بعد از سخنان رییس یونسکو و قبل 

از سخنرانی رییس جمهوری افتتاح شد. 
از  یادآوری  ضمن  غنی  رییس جمهور  سپس 

آن،  ارزش های  و  افغانستان  تاریخی  گذشتۀ 
وعده سپرد که آبدات تاریخی را اعمار می کنند 
و مساجد کالن تاریخی را دوباره احیا خواهد 
کرد. او ضمن یادآوری از ابومسلم خراسانی و 
طاهر فوشنجی گفت که گذشته ما انتقال دهندۀ 
ارزش هایی مهم به جامعه بشری بوده است و 
نقش آن دو شخصیت در تغییر مسیر خالفت 
بغدادی موثر بوده است. رییس جمهوری ضمن 
اشاره به ارزش های فرهنگی جامعه گفت که 
افغانستان دارای دو زبان ملی است و یک ملت 
به هویت های  مردم  او گفت که  واحد است. 
شان به حدی احترام می گذارند که هویت های 
افغانیت  کالن  هویت  زیر  را  شان  کوچک 
محترم می شمارند. اما این سخن رییس جمهور، 
عموم  برداشت  و  خواست  برابر  در  واقع  در 
مردم افغانستان قرار دارد. زیرا قرار دادن دیگر 
هویت های تاریخی کشور زیر نام یک هویت، 
جامعه  یک  هویت های  دیگر  مسخ  معنای  به 

است. 
رییس جمهوری ضمن اشاره به مسایل تاریخی 
و زبانی با اشاره به سخن بهار، شاعر و دانشمند 

افغانستان  دری  زبان  منشای  گفت:  ایرانی، 
است و ما باید از درک تاریخ، آینده مان را رقم 
بزنیم. او گفت که باید کتاب های آموزشی با 
دیدگاه های باز ننظیم شوند و باید این کتاب ها 
که  بدهد  اطمینان  و  آگاهی  افغان  طفل  به 
یک مملکتی نماینده گی می کند که با فرهنگ 
آزادی  های  ارش  حفظ  با  می تواند  عظیمش 

بیان و با جامعۀ جهانی همکاری کند. 
او وعده سپرد که آبادات تاریخی کشور را به 
سان هند و مصر و دیگر کشورها احیا می کند. 
اما فعاالن فرهنگی با توجه به افزایش بودجۀ 
که  اند  باور  این  به  افغانستان،  برای  یونسکو 
آبدات  حفظ  برای  ملی  ارادۀ  حکومت  اگر 
موثر  بسیار  کمک ها  این  باشد  داشته  تاریخی 

تمام می شوند. 
یونسکو در حالی کمک هایش را به افغانستان 
افزایش داده است که استخراج و قاچاق آثار 
آثار  و  است  یافته  افزایش  کشور  در  باستانی 
مقامات  توسط  منطاق  از  بسیاری  در  باستانی 
محلی دولتی و نیز طالبان و زورمندان محلی به 

سرقت برده می شوند. 

ادارۀ یونسکو ده برابر کمک هایش را 
به افغانستان افزایش داد



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1790   شنبه       8 جو  زا   /      خر   د  ا  د       y    1395  20 شعبا ن المعظم  y 1437   28می    72016 www.mandegardaily.com

ورزش

بان کی مون، دبیرُکل سازمان ملل متحد از همه کشورهای قارۀ آسیا 
خواست که اختالفات خود را به اشکال صلح آمیز حل و فصل کنند.

کوریای جنوبی  در  روزه  دیداری شش  برای  روز چهارشنبه  از  که  او 
به سر می برد، در اجالس صلح در جزیرۀ »جیجو« خاطرنشان کرد که 

راه های خشونت آمیز برای حل اختالفات نتیجه بخش نخواهد بود.
بان کی مون تأکید کرد که اگر آسیایی ها اختالفات را با گفت وگو و به 
روش صلح آمیز حل و فصل نکنند، درگیری میان نسل ها طوالنی مدت 
می شود و با تحمیل آالم بسیار به مردم تلخی درگیری هرگز از یادها 

فراموش نخواهد شد.
هرالد، نشریۀ کوریای یی دیروز از قول »بان« که از او به عنوان یکی از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال آیندۀ در کوریای جنوبی نیز 
به خصوص  جاپان  و  کوریای جنوبی  چین،  است:  آورده  می شود،  یاد 
درگیری ها و منازعات ارضی و دریایی دارند که باید هرچه سریع تر 

خاتمه یابد.
او گفت که پیشتر نیز از این کشورها خواسته است در نشست های سه 
جانبه این موضوعات را بررسی کنند و بار دیگر از آن ها می خواهد به 

سرعت نشستی در این باره برگزار کنند.
در  مناطقی  بر  تملک  خصوص  در  کوریای جنوبی  و  جاپان  چین، 
دریاهای جنوبی، شرقی و دریای زرد اختالف دارند و همین موضوع 

باعث رویارویی چین با جاپان و کوریا با توکیو شده است.
به  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  متحد  ملل  سازمان  دبیرُکل 
آسیای  اشاره کرد و گفت که کشورهای  نیز  منازعات دریای جنوبی 
جنوب شرقی و چین باید در این باره وارد گفت وگو شده و به شکل 

صلح آمیز مشکل را حل کنند.
بان کی مون یادآور شد: آن ها می توانند سازمان ملل را شریک صلح و 
گفت وگو و حل اختالفات برای دست یابی به پیشرفت های درخشان 

بدانند.
مناقشه  و  خشونت  از  بتوانند  کشورها  وقتی  که  گفت  مون  آقای 

جلوگیری کنند در واقع یک قدم بیشتر در مسیر صلح برداشته اند.
به گفتۀ دبیرکل سازمان ملل؛ امریکای جنوبی، افریقا و اروپا نیز چنین 
مذاکرات صلح آمیزی برای حل مسایل داشته اند و حاال همه کشورهای 
آسیایی باید به دنبال حل مسالمت آمیز اختالفات به دور از خشونت 

باشند زیرا مناقشه و درگیری هرگز برنده یی ندارد.

دبیرُکل عفو بین الملل در حاشیۀ نشست جهانی کمک های بشردوستانه سازمان 
ملل در استانبول گفت: اتحادیۀ اروپا چشمانش را به روی نقض حقوق بشر 

در داخل ترکیه بسته است و به آن بی اعتنایی می کند.
با آژانس خبری دوغان گفت:  دبیرکل سازمان عفو بین الملل در مصاحبه یی 
اروپا به ویژه از معیارهای دوگانه استفاده می کند. حاال که از ترکیه طلب چیزی 
را دارند، چشم شان را بر روی مشکالت حقوق بشری در این کشور بسته اند. 
نگرانی اصلی مسألۀ رسیده گی به وضعیت آواره گان در داخل ترکیه است. این 
مسأله را باید اتحادیۀ اروپا حل و فصل کند. اروپا خود امضا کنندۀ قوانین و 
کنوانسیون های مربوط به آواره گان است. آن ها خودشان دولت های جهان را 
به پشت یبانی از حقوق آواره گان ترغیب می کنند، اما به روند نقض حقوق بشر 

در ترکیه اصاًل توجهی نمی کنند.
او ادامه داد: ترکیه برای چندین سال به خاطر باز نگهداشتن مرزهایش به روی 
مهاجران، مورد حمایت و تشویق مجامع بین الملل بود، اما حاال سیاست هایش 
تغییر کرده است. مشکل از آغاز ۲۰۱۵ شروع شده است، زمانی که سیاست این 
کشور در قبال آواره گان سوری کاماًل تغییر کرد. حاال مرزهای این کشور بسته 
شده و مردم برای عبور از مرزها و واردشدن به ترکیه و استفاده از امکانات در 
این کشور با مشکل مواجه شده اند. ترکیه مردم را به عقب می راند و هرکس 
که بخواهد این کار را انجام دهد، بازداشت و به زندان انداخته می شود. این 
اقدام حتا در زمانی که توافق با اتحادیۀ اروپا امضا شده هم اتفاق می افتد. این 
توافق ترکیه را ملزم می کند تا آواره گان از اتحادیۀ اروپا را بپذیرد، اما آنکارا 

می گوید ترکیه دیگر محلی امن برای این آواره گان نیست.
شامل  دموکراتیک  نهادهای  و  موسسات  فعالیت های  کاهش  همچنین  او 
رسانه ها، نهادهای حقوقی و قضایی و دانشگاه ها در ترکیه را مورد انتقاد قرار 
داد و گفت: آزادی بیان در ترکیه یک مشکل تازه نیست. مشکل این است 
تنها روزنامه نگاران را هدف قرار نمی دهد،  انکارا در حال حاضر  که دولت 
هزاران  از  بیش  نیستند.  امان  در  نیز  آنالین  رسانه های  در  عادی  مردم  بلکه 
استاد دانشگاه در طوماری به انتقاد از فضای رعب، وحشت و دستگیری ها 

پرداخته اند.
دبیرکل سازمان عفو بین الملل دربارۀ نقض گسترده حقوق بشر بین الملل در 
مناطق درگیر جهان به صحبت پرداخت و گفت: در سال های اخیر دیگر به 
به  دیگر  ما  نمی شود.  توجهی  در جهان  درگیر جنگ  مناطق  در  بشر  حقوق 
هستند  دولت ها  این  بلکه  نوشته ایم.  قباًل  را  آن ها  نداریم،  احتیاجی  قوانین 
که باید آن ها را رعایت کنند. گروه های مسلح نیز باید از این قوانین تبعیت 
بروز مشکل  باعث  امر  نمی کنند و همین  تبعیت  از آن ها  اما هیچ کدام  کنند. 

شده است.

ــل  ــه دلی ــد، ب ــران ورزشــکار در جوزجــان می گوین شــماری از دخت
ــوی  ــد، از س ــران ورزش می کنن ــا پس ــتدیوم ب ــک اس ــه در ی این ک

ــد. ــرار می گیرن ــد ق ــورد تهدی ــراد م ــی اف بعض
ایــن ورزشــکاران، نبــود محل هــای مشــخص ورزشــی بــرای 

می کننــد. عنــوان  جدی شــان  مشــکالت  از  را  دختــران 
ســمیرا حاجــی زاده کــه از مــدت شــش مــاه بــه این ســو بــه ورزش 
فوتبــال رو آورده، می گویــد: نبــود محــالت مشــخص بــرای ورزش 

دختــران، آن هــا را بــا مشــکالت جــدی روبــه رو کــرده اســت.
حاجــی زاده افــزود: »مــا در اســتدیوم ورزشــی کــه تــازه افتتــاح شــده، 
ــا  ــده ت ــبب ش ــر س ــن ام ــم و ای ــن می کنی ــا تمری ــران  یکج ــا پس ب
شــماری از افــراد، مــا را مــورد تهدیــد قــرار دهنــد و وقتــی مــا بــرای 
تمریــن از خانــه بیــرون می شــویم، بــا عکس العمــل منفــی افــراد در 

ــا اســتدیوم قــرار می گیریــم.« کوچــه ت
کرشــمه از ورزشــکاران دیگــر ایــن والیــت گفــت کــه تهدیدهــای 
کنونــی در برابــر دختــران ورزشــکار؛ تــرس و بیــم در وجــود برخــی 
ــر آرام  ــا فک ــد ب ــا نمی توانن ــه آن ه ــردۀ ک ــاد ک ــکاران ایج از ورزش

ــد. ورزش کنن
ــه باعــث  ــا نیســت ک ــا و تهدید ه ــا مزاحمت ه ــرد: »تنه او عــالوه ک
ــی و  ــایل ورزش ــود وس ــت، کمب ــده اس ــران ش ــدی ورزش دخت کن
ــکالتی  ــز از مش ــوان نی ــرای ورزش بان ــب ب ــای مناس ــود مکان ه نب

ــا اســت.« ــر م دامنگی
ــری از  ــا و جلوگی ــن نگرانی ه ــع ای ــرای رف ــه ب ــت ک ــمه گف کرش
عقب مانــی ورزش دختــران، بایــد جمنازیــوم جداگانــه بــرای آن هــا 

اعمــار گــردد.
ــای  ــر مکان ه ــه اگ ــاور اســت ک ــن ب ــه ای ــر ب ــا ورزشــکار دیگ روی
ــز  ــا نی ــران ورزشــکار موجــود باشــد، فامیل ه ــرای دخت مشــخص ب
ــه ورزش  ــد ک ــازه بدهن ــان را اج ــا دختران ش ــد ت ــه می گیرن عالق

ــد. کنن
ــران در  ــران و پس ــه دخت ــد ک ــا می بینن ــی خانواده ه ــزود: »وقت او اف
ــه  ــان ب ــا از رو آوردن دختران ش ــد، آن ه ــل ورزش می کنن ــک مح ی

ــد.« ــاد می کنن ــت ایج ورزش ممانع
ــت  ــی و ســپورت والی ــت بدن ــس تربی ــض، ریی ــق فای محمــد صدی
ــد  ــت تأیی ــران ورزشــکار را درآن والی ــت دخت جوزجــان، آزار واذی

می کنــد.
ــرای  ــه ب ــه صبحان ــران ک ــی از دخت ــد: برخ ــض می گوی ــای فای آق
تمرینــات ورزشــی بــه اســتدیوم می آینــد، مــورد اذیــت و آزار 
کارمانــع ورزش  ایــن  کــه  قــرار می گیرنــد،  افــراد  یک تعــداد 

ــت. ــده اس ــران ش دخت
بــه گفتــۀ آقــای فایــض: »وقتــی از ایــن موضــوع آگاه شــدیم، از آن 
جلوگیــری کردیــم. مــا می خواهیــم ورزش دختــران در ایــن والیــت 
ــد،  ــاد می کنن ــت ایج ــا ممانع ــرای آن ه ــانی که ب ــد و کس ــد کن رش
افرادی انــد کــه ورزش را دوســت ندارنــد و طرفــدار رشــد آن 

نیســتند.«
او خاطرنشــان کــرد کــه نیروهــای امنیتــی، در ایــن زمینــه بــا ریاســت 
تربیت بدنــی و ســپورت همــکار اســت و نمی گذارنــد کــه دختــران، 

مــورد آزار و اذیــت و تهدیــد قــرار بگیرنــد.
ســونیا صمیمــی، مســوول کمیتــه بانــوان ورزشــکار گفــت  کــه  بــه 
دلیــل ناامنــی در ایــن والیــت برخــی خانواده هــا دختران شــان 
ــردد  ــا تقاضــا می گ ــد؛ از خانواده ه ــا ورزش کنن ــد ت اجــازه نمی دهن

ــد. ــه ورزش کنن ــد ک ــازه دهن ــان را اج ــا دختران ش ت
براســاس معلومــات ریاســت تربیت بدنــی و ســپورت، درحــال 
حاضــر حــدود ۲۰۰ دختــر در ســطح مکاتــب و لیســه ها در والیــت 
ــد،  ــازی مختلف هــای ورزشــی اند و ایــن رون جوزجــان مصــروف ب

ــت. ــت اس ــال تقوی ــته در ح ــر روز آهسته آهس ــت ه ــا گذش ب
 

دبیر کل سازمان ملل خواستار حل 
صلح آمیز اختالفات در آسیا شد

عفو بین الملل:
اتحادیۀ اروپا چشمانش را

 به نقض حقوق بشر در ترکیه بسته است

دختران ورزشکار 
ــد  ــان تهدی درجوزج

ند می شــو

 عزیز آریافر

آغاز رویارویی امریکا با پاکستان؛ فرصتی مناسب برای 
افغانستان

رهبر  بر  امریکایی  پهپادهای  حمله   تقبیح  با  پاکستان 
وزارت خارجۀ خود  به  امریکا  سفیر  فراخوانی  بلوچستان؛  در  طالبان 
اجازه دادن  و  امریکا  توسط  کشور  آن  ملی  حاکمیت  نقض  بهانه   به 
انتخاب  برای  پاکستان  در  طالبان  رهبری  شورای  جلسه  برگزاری  به 
سردسته  جدید؛ در یک رویارویی اشتباه آمیز با امریکا قرار گرفته است.
به نظر من، در حال حاضر تمام منابع و نهادهای اصلی نقش آفرین و 
تصمیم گیرنده در شکل دهی سیاست و استراتژی های امریکا؛ مثل نهاد 
ریاست جمهوری، گنگره، سازمان های اطالعاتی-استخبارتی، پنتاگون، 
نقطه  و  اجماع  به  ملموس«  نا  مهم  »منابع  و  مدنی  جامعه   و  احزاب 

مشترکی برای اتخاذ یک استراتژی جدید در برابر پاکستان رسیده اند.
پاکستان آشکارا در راستای سقوط دولت افغانستان و فراهم آوری زمینه 

برای عقب نشینی شرم بار امریکا از منطقه تالش کرده است.
شکست افغانستان یعنی شکست امریکا در منطقه. در حالی که امریکا 
نظر  به  و  می داند  به خوبی  را  این شکست  تاریخی  و  تبعات جهانی 
نمی رسد، شکست کالن دیگری را در آسیا تحمل کند. این امر فرصت 
مناسبی را در اختیار دولت افغانستان می گذارد تا از آن در جهت تحکیم 

موقعیت منطقه یی و جهانی خود استفاده کند.
فکر می کنم پاکستان تغییر در سیاست پاکستانی امریکا را باور ندارد و 
یا آن را به صورت کامل درک نمی کند. چون هنوز تغییری در رفتار آن 

کشور به چشم نمی خورد.

لینا روزبه حیدری

پروسـۀ تخریـب افغانسـتان چهل سـال قبل آغاز شـد و 
پروسـۀ انکشـاف ُدبـی نیز چهل سـال قبل.

چهل سـال قبل، شـیخ رشـید، تصمیم گرفـت که از یک 
جزیـرۀ شـن و ریـگ و بی حاصـل، مرکـز سـرمایه گذاری میلیونرهـا 
و میلیاردرهـا بسـازد و سـردم داران افغانسـتان از یـک کشـور دارای 
منابـع کافـی طبیعـی و اهمیـت سوق الجیشـی، تجارتـی و قلب آسـیا، 
ملتـی بی سـواد و مرکـز ویـروس  بـا  فقیـر، جنـگ زده  یـک کشـور 
دهشـت افگنی و طالـب و ده هـا عقب مانده و بنیادگـرای عرب و عجم.
شـیخ رشـید، بـا مفکـورۀ انکشـاف سـرزمین اش به یـک شـعار اعتقاد 
داشـت: »شـما بسـازید و آن هـا خواهنـد آمـد!« و همین طور هم شـد. 
ُدبـی بـا تنها داشـته اش که ریگ و ماسـه و شـن بود، جزیـرۀ مصنوعی 
و زمیـن سـاخت، عمـارت و خانه و سـاختمان آباد کـرد و میلیونرهای 
اروپایـی و امریکایی و آسـیایی و افریقایی، دسته دسـته بـرای پرداخت 
میلیون هـا دالـر بـرای خریـد ایـن خانه هـا و عمارت ها بـر جزیره های 
سـاخته گی شـنی دبـی، به آن سـرزمین آمدنـد و با خـود میلیاردها دالر 

بـرای سـرمایه گذاری آوردند.
این پروسـه »انکشـاف« در ُدبی به شـکل سرسـام آوری جریان دارد، تا 
شـش سـال دیگـر بزرگ ترین شـهر بازی کـه در آن از بـرج ایفل آغاز 
تـا اهـرام مصر و سـاعت بیـگ بن، به انـدازۀ اصلی آن سـاخته خواهد 

شـد، گشـایش خواهد یافت.
در کشـور اسـالمی کـه زنانش بـه نقاب یـا جل الباب یا همـان خریطۀ 
بی اسـاس  را  مذهبـی  بنیادگرایـی  سـردم دارانش  ملبس انـد،  سـیاه، 
خوانـده و حکومـت را از شـر مـال و مفتـی و مولـوی جـدا سـاخته و 

دسـت هـر گـروه بنیادگـرا از ایـن سـرزمین قطـع کردند.
ُدبـی بـا شـعار »بسـازید و آن هـا خواهند آمد« پـول و سـرمایهۀ جهان 
را در خـود مکیـد و در سـرزمین مـا، حمایـت از بنیادگرایـی مذهبی و 
مذهـب بـا شـعار »انتحـار کنیـد و به بهشـت برویـد« به یـک مخروبۀ 

محتـاج بـه خیـرات جهان مبدل شـد.
افتخـار بـه تمـام سـردم دارانی کـه مانند شـیخ رشـید از سـرزمین های 
خـود و از هیـچ، از یک مشـت ریگ، محـل تجمـع میلیونرهای جهان 
می سـازند و از پول شـان برای انکشـاف کشـور خود اسـتفاده می کنند، 
تأسـف بـر کشـور مـا کـه یـک سـردم دار و سیاسـی بـا وجـدان برای 
خدمـت بـه آن قـد علـم نکـرد و همه غرق فسـاد بـه کرسـی و مقام و 

جیب خـود می اندیشـند.
شـما فکـر کنیـد که اگـر افغانسـتان و هـر تبعـۀ آن به جـای فکرکردن 
به مـردن و رفتـن به بهشـت، روی انکشـاف و مبدل سـاختن سـرزمین 
خـود بـه بهشـت فکـر می کـرد طوری کـه یک عـرب یـا پاکسـتانی یا 
هنـدی یـا ایرانـی فکر می کنـد- ده هـا هوتـل در زیباتریـن بخش های 
ایـن کشـور برای جلب سـیاحت ایجـاد می شـد، معادن آن بـه معاهده 
و طـرح صـورت  پـالن  آن  تمـام  اسـتخراج  و روی  گذاشـته شـده 
می گرفـت، از موافقت نامه هـای انتقـال گاز و بـرق از آسـیای مرکـزی 
به اسـیای جنوبـی و پروژه های اقتصادی چون راه ابریشـم از شـرق به 
غـرب، کار در اسـرع وقت آغاز می شـد؛ افغانسـتان از منابـع و طبعیت 
و موقعیـت حسـاس، مهـم و حیاتـی خـود در منطقـه نهایـت اسـتفاده 
را می کـرد؛ امـروز سـی میلیـون نفـوس یک کشـور غنـی و ثروت مند 
بـا منابـع طبیعـی و موقعیـت خارق العـادۀ جغرافیایـی، بیشـتر از یـک 
شـهروند ُدبـی، پولـدار و متمـول می بـود؛ حیـف کـه بـه نـام طالب و 
چنـد پـا برهنه و بهشـت این مردم را مصـروف کردند تـا آن ها به اوج 

انکشـاف و پیشـرفت و رفاهـی کـه قابلیـت آن را دارند نرسـند.

فیـسبـوک نـــامــه



فرمانده  امرخیل  امین اهلل  جنرال 
ناامنی ها  پولیس غزنی می گوید که 
و  یافته  افزایش  غزنی  والیت  در 
دولت مرکزی توجهی به امنیت این 

والیت ندارد.
خبرگزاری  به  امرخیل  آقای 
مال  مرگ  پی  در  که  گفت  رصد 
طالبان،  پیشین  رهبر  منصور  اختر 
تحرکات این گروه در والیت غزنی 
افزایش یافته و حمالت گسترده یی 
این  مختلف  ولسوالی های  در  را 

والیت به راه انداخته اند.
نیروهای  امرخیل،  آقای  گفتۀ  به 
تا   ۳۶ حدود  والیت  این  امنیتی 
مختلف  مناطق  در  را  حمله   4۰
این والیت علیه گروه طالبان به راه 

انداخته که تلفات سنگین را به این گروه وارد ساخته است.
اما آقای امرخیل با انتقاد از دولت مرکزی گفت که والیت غزنی در بخش امنیت مثل 
با وجودی که غزنی،  او گفت  فراموشی سپرده شده است.  به  تمامی بخش های دیگر 
بوده  این والیت قوی  فعالیت شورشیان در  بزرگ است و همواره  با مساحت  والیتی 
اما رهبری دولت، مثل والیات دیگر در قسمت راه اندازی عملیات مشترک تصفیوی و 

عملیات شبانه در این والیات، توجهی نکرده است.
پیشتر عارف رحمانی نمایندۀ مردم غزنی در مجلس نمایندهگان در صفحۀ فیسبوک خود 

از سقوط والیت غزنی ُهشدار داده بود.
او در صحفۀ فیسبوک خود نوشته بود با وجودی که حمالت گروه طالبان تشدید یافته 

اما شماری از فرماندهان مهم اردوی ملی در این والیت در رخصتی به سر می برند.
غزنی  والیت  در  چیزی  چنین  متاسفانه  که  گفت  خبر  این  تایید  با  نیز  امرخیل  آقای 

واقعیت دارد.
هزار   ۳ حدود  طالبان  گروه  این سو  به  روز  چهار  از  که  گفت  غزنی  پولیس  فرمانده 

جنگ جو را در ۱۳۳ گروپ جنگی درنقاط مختلف غزنی مستقر کرده است.
آقای امرخیل گفت که بیشتر نفوذ طالبان در والیت غزنی در ولسوالی های اندر، گیرو، 
گیالن، قره باغ و ناوه بوده و در این قسمت ها نیروهای جنگی خود را آرایش کرده و 

آماده ی حمله به مرکز شهر شده اند.
آقای امرخیل که از جبهۀ جنگ در ساحه قیاق والیت غزنی در قسمت غربی شهر غزنی 
و  بزرگ  راه های  مسیر  در  طالبان  گروه  که  گفت  می کرد  رصد صحبت  خبرگزاری  با 
راه های منتهی به ولسوالی های هزاره  نشین این والیت، جنگ افزارهای سنگینی را نصب 

کرده و نیز مسیر راه ها را ماین گذاری کرده اند.
به گفتۀ آقای امرخیل، ماین گذاری در والیت غزنی از سوی گروه طالبان، یک مشکل 

بزرگ در برابر مردم این والیت می باشد.
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

عربستان سعودی اعالم کرده است که از این پس 
به شهروندان زیر چهل سال افغانستان ویزای حج 

عمره را نخواهد داد.
وزارت خارجه افغانستان پس از این اقدام عربستان 
سعودی، سفیر این کشور را احضار کرده و علت 
عدم صدور ویزا را برای افراد زیر4۰ سال پرسیده 
است. اما این دیپلمات سعودی هیچ دلیل واضحی 

برای این محدویت مطرح نکرده است.
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه می گوید 
افغانستان  از  قرار است هیاتی  این مساله  در مورد 
این مشکل  مقام های سعودی  با  تا  برود  به ریاض 
عمره  حج  ویزای  دلیل  چه  به  که  کند  مطرح  را 
برای افراد زیر چهل سال از اتباع افغانستان صادر 

نمی شود.
این در حالی ست که یک سال قبل عربستان سعودی 
محدودیت برای افراد زیر سی سال وضع کرده بود.
تاکنون معلوم نیست که عربستان سعودی بنابه کدام 
دلیل و مالحظات این محدودیت را برای شهروندان 

افغانستان وضع کرده است.
زیارتی  و  توریستی  شرکت های  حال  همین  در 

از  محدودیت  این  وضع  از  بعد  می گویند  کشور 
سوی عربستان سعودی متقاضیان سفر به حج عمره 

در عربستان سعودی کاهش یافته است.
برای  افغانستان  شهروند  هزار   ۲4 حدود  ساالنه 

نفر   هزار   ۲۰ الی   ۱۰ حدود  و  واجب  حج  انجام 
برای انجام حج عمره به عربستان سفر می کنند که 
هزینه این سفر برای هر فرد در حدود ۲۵۰۰ دالر 

می باشد.

با  می گوید:  امریکا  رییس جمهور   
طالبان  جدید  رهبری  اینکه  وجود 
شبه  گروه  این  اما  شده،  انتخاب 
و  حمالت  به  همچنان  نظامی 
خشونت های خود ادامه خواهد داد.

امریکا  رییس جمهور  اوباما،  باراک 
در جمع خبرنگاران و رهبران سایر 
در  هفت  گروه  عضو  کشورهای 
این  که  دارم  جاپان گفت: من شک 
گروه شبه نظامی به این زودی ها پای 

میز مذاکره بنشیند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوباما 
این  آن  از  پس  روز  یک  درست 
هیبت اهلل  که  کرد  مطرح  را  سخنان 
جدید  رهبر  عنوان  به  آخوندزاده 
اختر  مال  جانشین  و  معرفی  طالبان 
پهپادی  حمله  در  که  شد  منصور 

امریکا در پاکستان کشته شد.

آنکه  باوجود  می گویند  تحلیلگران 
رهبری  عنوان  به  جدید  فرد  این 
جدید این گروه شبه نظامی انتخاب 
شده اما راه رهبران سابق را در پیش 
با  به روند صلح  می گیرد و توجهی 

دولت کابل ندارد.
اذعان  نیز  امریکا  رییس جمهور 
مناسب  شریکی  به  هرگز  که  داشته 
و خوب برای مذاکره از سوی طالبان 
نمی رسد چون این گروه شبه نظامی 
هرگز دست از خشونت برنمی دارد.

آقای اوباما در این باره گفت: انتظار 
دموکرات  لیبرال  فرد  یک  که  ندارم 
امیدوارم  اما  شود.  طالبان  رهبر 
که  برسد  نتیجه  این  به  طالبان  که 
کابل  دولت  با  مذاکرات  برگزاری 
که  دارم  شک  البته  است.  ضروری 
اتفاق  زودی ها  این  به  مساله  این 

بیفتد.
انتخاب  زمان  از  هنوز  طالبان 
رهبری  عنوان  به  آخوندزاده 
برگزاری  برای  را  تاریخی  جدیدش 
مذاکرات صلح با دولت کابل تعیین 

نکرده است.
صلح  عالی  شورای  حال،  همین  در 
افغانستان نیز در بیانیه یی دربارۀ روند 
آتی مذاکرات گفته است که رهبری 
تمایلی  نظامی  این گروه شبه  جدید 
برای مذاکرات سیاسی ندارد اما این 
شورا تالش می کند تا روند صلح را 

در کشور برقرار کند.
اگر  گفته اند  تحلیلگران  همچنین 
برای  هم  تمایلی  رهبری جدید  این 
باشد،  داشته  مذاکرات  برگزاری 
چنین  وی  به  طالبان  عالی  شورای 

اجازه یی را نمی دهد.

چهل ساله گی، سن رفتن به حج در افغانستان

اوباما: 

طالبان به این زودی ها پای 
میز مذاکره نمی نشیند

فرمانده حمایت قاطع:

وضعیت امنیتی جنوب 
نگران کننده است

افغانســـتان وضعیت  در  قاطع  نیروهای حمایت  فرمانده 
امنیتی را در جنوب کشـــور به شـــدت نگـــران کننده 

توصیـــف می کند.
او تاکیـــد می کنـــد که وضعیـــت امنیتـــی در والیاتی 
چون قندهار و ارزگان به شـــدت شـــکننده اســـت و 
هیچ تحـــول منفی در این مناطق دور از انتظار نیســـت.
چارلـــز کلیفلند ســـخنگوی این نهـــاد می گوید که این 
بـــه معنای این نیســـت که مـــا طالبان را قـــوی جلوه 

دهیـــم؛ اما بـــدون تردید این گروه خطرناک اســـت.
کلیفلنـــد می گویـــد: »مـــا به ایـــن ایمـــان داریم که 
توانایی الزم را  افغانســـتان قـــدرت و  امنیتی  نیروهای 
برای دفع حمـــالت طالبان دارند امـــا مناطقی که ما از 
امنیت آن نگران هســـتیم مانند منطقه شـــاه ولی کوت 
در شـــمال قندهار و مســـیر ترینکوت تا ولسوالی های 
نباید دست  را  این ُهشـــدارها  ارزگان، اســـت.  اطراف 

گرفت«. کم 
پیش از این هم نمایندهگان ارزگان از محاصره شـــدید 
مناطقـــی از این والیت به دســـت طالبان هشـــدار داده 

ند. بود
در نشست مشـــترکی که در کمیســـیون دفاعی مجلس 
نمایندهـــگان با مقام هـــای ارتش ملی بـــه عمل آمده 
بود؛ این موضوع از ســـوی این کمیســـیون به مقامات 

امنیتی تذکر داده شـــد.
ســـخنگوی نیروهای حمایـــت قاطـــع در ادامه تاکید 
کرد کـــه آنها نیروهـــای امنیتی افغانســـتان را حمایت 
خواهنـــد کرد و جنـــگ با طالبـــان در رأس برنامه های 
آنها قـــرار دارد؛ اما وی امیدوار اســـت که رهبر جدید 

کند. انتخاب  را  صلـــح  راه  طالبان 
فرماندهـــی حمایـــت نیروهـــای قاطـــع می گوید که 
این نهاد بررســـی ســـه ماهه یـــی را از وضعیت امنیتی 
افغانســـتان آغاز کرده اســـت و پس از تکمیل آن، این 
گزارش به اوباما ارســـال خواهد شـــد تا بـــا توجه به 
وضعیت موجـــود، بازنگری هایی در این راســـتا اتخاذ 

. د د گر

جنرال امرخیل: 

دولت مرکزی 
به امنیت غزنی توجه نمی کند
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