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آجندای دیدار کری از کابل:

از طرح جابجایی ها تا تمدید مأموریت 
دولت وحدت ملی

شما محصلین جوان دو تا مسوولیت توأم دارید که هم مظروف شوید 
و هم ظرف بسازید؛ یعنى هم توانایى ها و قابلیت هایى در خود ایجاد 
نمایید و هم مکان، فضاها و بستر الزم ایجاد نمایید تا این همه انرژی 
و توانمندی های شما در خدمت به جامعه به پویایى برسد. متاسفانه در 
امروز افغانستان نسبت نبود ظرف مناسب، هزاران جوان و نیروی فکری 

و انرژِی این سرزمین کشور را ترک مى گویند.
را دقیق  اندوخته های علمى تان، جامعۀ خود  با  به خاطر مظروف شدن 
علل  کنید،  مطالعه  دقت  به  را  کشور  واقعى  تاریخ  نمایید،  مطالعه 
ناکامى های تاریخى و علل این که چرا تا امروز و هنوز نتوانسته ایم این 
ظرف بزرگ افغانستان را بسازیم، مطالعه کنید و ببینید چه نسخه یى باید 

برای بیرون رفت از این ناکامى ها تجویز نمود.
گفتمان میان خودی را آغاز کنید تا دیوارهای قومى، سمتى و مذهبى را 
با اندوخته های علمى تان و با نگاه های تازۀ تان فرو بپاشید و تابوهای 

کهنه را بشکنید.

دولت ترکمنستان و شرکت هایى از هند، پاکستان 
و افغانستان از سرمایه گذاری 200 میلیون دالری 
در خط لوله گاز ترکمنستان به جنوب آسیا خبر 

دادند.
شرکت  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
دولتى گاز ترکمنستان، شرکت اینتر استیت گس 
و  افغانستان  اینترپرایز  گس  پاکستان،  سیستمز 
توافقى  امضای  با  هند   )GAIL( گایل  شرکت 

تامین این سرمایه را برعهده گرفته اند.
مرز  تا  لوله  خط  ساخت  پیشاپیش  ترکمنستان 

افغانستان را آغاز کرده است.
وزیر  نخست  معاون  کاکایف  یاغشیگلدی 
ترکمنستان با اشاره به این توافق که روز پنجشنبه 
برای  را  راه  توافق،  امضای  گفت:  شد،  امضا 
بیشتر،  کارهای  هدف  با  کنسرسیومى  تأسیس 

هموار خواهد کرد.
به  مهندسى  کارهای  برای  پول  این  افزود:  وی 
پژوهش های زیست محیطى  و  منظور مسیریابى 

هزینه خواهد شد.
پیش از این اعالم شده بود که خط لوله یادشده 
که گاه از آن با نام تاپى )TAPI( یاد مى شود، 
سال  تا  کیلومتر طول   800 و  یکهزار  از  بیش  با 
بیشینه  و  شد  خواهد  اندازی  راه  2019میالدی 
ظرفیت انتقال گاز در آن، 33 میلیارد متر مکعب 

در سال خواهد بود.

دو روز بعـد از انجـام حمـالت هواپیماهـای 
شـرق  در  امریکایـى  نیروهـای  بى سرنشـین 
افغانسـتان، مـردم مدعـى شـده انـد که کشـته 
و  امـا حکومـت  انـد.  ملکـى  افـراد  شـدگان 
نیروهـای خارجـى این ادعـا را رد مى کنند. در 
ایـن حمالت دسـت کم 17 تن کشـته شـدند.
والیـت  شـورای  عضـو  بابـری،  اهلل  نعمـت 
پکتیـکا مى گوید که »سـه حملـه هواپیمای بى 
سرنشـین نیروهـای ایـاالت متحـده امریکا که 
در منطقـه نعمت آباد ولسـوالى گومل صورت 
گرفتـه اسـت، 17 نفر ملکى به شـمول یکى از 

بـزرگان قبایلى را کشـته اسـت.«
نخسـت  چهارشـنبه  روز  در  حمـالت  ایـن 
وسـیله نقلیه یـى را هـدف قـرار داد کـه متعلق 

بـه یکـى از بـزرگان قومـى بـه نـام حاجـى 
روزالدیـن بـود و موجب کشـته شـدن 12 تن 
از مسـافران گردیـد. بابری افـزود که دو حمله 
دیگـر فقـط چنـد کیلومتـر دورتـر از آنجـا در 

عیـن روز 5 تـن از روسـتاییان را کشـت.
یک عضو دیگر...                 ادامه صفحه 6

احمد ولی مسعود در محفل چهارمین جشن فارغ التحصیلی دانشگاه ابن سینا:

دیوار های قومی را با اندوخته های 
علمی تان فرو بپاشید

سرمایه گذاری هند، پاكستان و افغانستان

 در خـط لـوله گـاز تركمنسـتان

قربانیان پکتیکا غیرنظامیان اند
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مسؤوالن در ریاست اجرایى افغانستان مى گویند که موضوع لغو ادارۀ 
آیسا مربوط تصمیم یک فرد نیست.

بر پایۀ گفته های قربان حقجو، رییس ادارۀ سرمایه گذاری ها در افغانستان 
به گونۀ  اقتصادی  عالى  شورای  نشست  در  رییس جمهور  )آیسا(، 
کرده  اعالم  ملغا  را  اداره  این  و  نداده  اجازۀ صحبت  او  به  احساساتى 

است.
سالم وطندار  به  اجرایى  ریاست  سخنگوی  معاون  فیصل،  جاوید 
مى گوید که بحث لغو ادارۀ آیسا مربوط تصمیم یک فرد نیست و هنوز 

گفت وگوها در این زمینه در کابینه جریان دارد.
رییس ادارۀ آیسا دو روز پیش در نشستى خبری گفته بود که این تصمیم 
رییس جمهور اعتبار نظام را زیر پرسش قرار مى دهد و بستن درِ آیسا 
در شرایط کنونى به نفع افغانستان نیست. او توصیه کرده بود که نباید 

رییس جمهور به عنوان فرد نخست کشور احساساتى تصمیم گیرد.

اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این باره 
مى گوید که لغو ادارۀ آیسا و ادغام این اداره با وزارت تجارت و صنایع، 

با توافق رهبران حکومت وحدت ملى صورت گرفته است.
او مى گوید که این تصمیم فردی نبوده و معاونان رییس جمهور و رییس 
اجرایى و همچنان وزرای حکومت در نشست شورای عالى اقتصادی 

حضور داشتند.
رییس جمهور  احساساتى  عکس العمل  مورد  در  آگاهان  از  شماری 
در  سرمایه گذاری ها  ادارۀ  لغو  علت  باید  رییس جمهور  که  مى گویند 

افغانستان را روشن سازد.
به باور این آگاهان در شرایط کنونى که کشور با مشکالتى چون بیکاری 
و ناداری روبه رو است، بستن در این چنین ادارۀ شرایط را بدتر خواهد 

ساخت.
آذرخش حافظى، آگاه امور اقتصادی لغو ادارۀ آیسا را »حرکتى سیاسى« 
زمان  گذشت  با  درون حکومتى  کشمکش های  که  مى گوید  و  مى داند 

حکومت و مردم را در بحران فرو مى برد.
اصالح  را  آیسا  ادارۀ  باید  حکومت  که  مى افزاید  اقتصادی  آگاه  این 
مى ساخت و به یک ادارۀ پیشرفته و نمونه در بخش سرمایه گذاری  در 

کشور تبدیل مى کرد نه این که آن را لغو کند.

ظاهراً هدف از سفر 
كری به كابل، بررسی 
عملکردهای قرارداد 
امنيتی افغانستان- 

امریکا است؛ اما برخی 
منابع می گویند كه 
اختالفات گستردة 

رهبران دولت وحدت ملی 
در بسياری از مسایل، 
سبب شده تا كری بار 

دیگر به كابل بياید و روی 
حل این اختالفات با غنی و 

عبداهلل دیدار كند
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معیـن سـوادآموزی وزارت معـارف مى گویـد، 
اولویت هـای  جـزِو  بى سـوادی  بـا  مبـارزه 
مـا  کمک کننـدۀ  نهادهـای  و  نبـوده  حکومـت 
اولویـت  بـه  مشـروط  را  کمک های شـان  نیـز 
گرفتـِن مبارزه با بى سـوادی از سـوی حکومت 

ند. سـاخته ا
سـردار محمـد رحیمـى، معیـن سـواد حیاتـِى 
هـر  بـه  مى گویـد:  همچنـان  معـارف  وزارت 
اندازه یـى هـم کـه جامعـۀ جهانـى به مـا کمک 
کنــد، وقتى اسـتراتژی و برنامۀ درسـت نداشته 
باشـیم، کمک هـا بـه هـدر مى رونـد؛ چنان کـه 
کمک هـای سـال های  گذشـته، در جاهایـى که 

بایـد مصـرف مى شـدند، نشـده اسـت. 
از سـویى هـم، شـماری از جامعه شناسـان بـه 
ایـن باورنـد کـه پالیسـى وزارت معارف بیشـتر 
ادامـۀ مسـیر غلطـى بـوده کـه از گذشـته به جـا 
نـوع سـرمایه گذاری  هنـوز هیـچ  تـا  و  مانـده 
جدی یـى در قسـمت تحـول در حـوزۀ تعلیـم 

و تربیـه بـه مشـاهده نرسـیده اسـت.
آنـان بـا اشـاره بـه پروندۀ فسـاد فـاروق وردک 
مى دارنـد:  بیـان   - معـارف  پیشـین  وزیـر   -
همان گونـه کـه دانـش آمـوزان خیالـى، مکاتب 
اسـتاداِن خیالـى در کشـور وجـود داشـت،  و 
وزارت  سـوی  از  سـوادآموزی  برنامه هـای 
معـارف نیـز جـزِو همیـن برنامه هـای خیالـى 

بـوده اسـت.
میـزان سـواد در افغانسـتان به دلیـل بیـش از 35 
سـال جنـگ و بدبختـى کـه باعـث فروپاشـى 
در  شـد،  آن  تحصیلـى  و  آموزشـى  نهادهـای 

دارد.  قـرار  سـطح  پایین تریـن 
بـر بنیـاد ارزیابى یـى کـه در سـال های 2011 و 
2012 صـورت گرفتـه، سـطح سـواد در میـان 
افـراد بـاالی 15 سـال، 31.۴ درصـد مى باشـد.

سـردار محمـد رحیمـى، معیـن سـواد حیاتـى 
روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  معـارف  وزارت 
مانـدگار مى گویـد: در سـال 2008 زمانـى کـه 
در مـورد میـزان بى سـوادی آمـار گرفتـه شـد، 
مشـخص شـد که سـطح بى سـوادی در کشـور 
36 درصـد بـوده و تقریبـٌا 6۴ درصـد جامعۀ ما 

یـا کم سـواد و یـا هـم بى سـواد بوده انـد.
آقـای رحیمـى افزود: بعـد از سـال 2008 تعهد 
حکومـت افغانسـتان بـر ایـن بـوده که تا سـال 
بـه  درصـد   36 از  را  باسـوادی  سـطح   2020
60درصـد برسـاند و در ایـن قالـب، برنامه هـا 
معـارف روی دسـت  وزارت  را  و طرح هایـى 

بود. گرفتـه 
طـى  شـده  داده  آمارهـای  رحیمـى  آقـای 
سـال های گذشـته را دقیق ندانسـته و مى گوید: 

مشـکل اساسـى این بـوده کـه آمارهای منتشـر 
شـده طـى سـال های گذشـته در مورد سـطح و 
میزاِن بى سـوادی در کشـور بسـیار دقیق و قابل 
اعتمـاد نیسـتند. وقتـى آمار دقیق وجود نداشـته 
باشـد، هـر اقدامى که صـورت بگیـرد، موثریِت 

آن قابـل اندازه گیـری نیسـت. 
در سـال  کـرد:  اظهـار  معـارف  معیـن وزارت 
2015، بـه صورِت تخمینى سـطح سـواد به 38 
تـا ۴0 درصـد ارتقـا یافـت، در حالـى کـه ایـن 
وضعیـت نیـز مناسـب نیسـت و مـا 60 درصـد 
بى سـواد و کم سـواد در کشـور داریـم و نیـاز 
قسـمت  ایـن  در  بیشـتر  حمایت هـای  اسـت 

صـورت بگیـرد.
آقـای رحیمـى تأکیـد مى کنـد: »در کشـورهای 
از  سـوادآموزی  مسـوول  نهاد هـای  دیگـر، 
و  حکومـت  جـدِی  بسـیار  حمایت هـای 
بـه  و  هسـتند  برخـوردار  مخالـف  ارگان هـای 
صـورت ضربتـى در یـک برنامـۀ 15 الـى 20 
سـاله، طرح هـای خـود را در قسـمت کاهـش 
نتیجـۀ  و  مى گیرنـد  دسـت  روی  بى سـوادی 
خوبـى هـم مى داشـته باشـند، مانند کشـور های 

آسـیا.«  جنـوب 
معیـن وزارت معارف در پاسـخ به این پرسـش 
کـه آیـا میـزان فعلـِى باسـوادی، بـا توجـه بـه 
بین المللـى  جامعـۀ  مالـِى  فـراوان  کمک هـای 
طـى سـال های گذشـته، قناعـت بخـش اسـت، 
خاطرنشـان مى سـازد: »بـه هـر اندازه یـى هـم 
کـه کمک صـورت بگیـرد، وقتـى اسـتراتژی و 
برنامـۀ درسـت وجـود نداشـته باشـد، کمک ها 
کمک هـای  چنان کـه  مى رونـد؛  هـدر  بـه 
بایـد  کـه  جاهایـى  در  گذشـته،  سـال های  

اسـت.« نشـده  مى شـدند،  مصـرف 
او کمک های سـال های گذشـته را کافى ندانسته 
و مى افزایـد: »حکومـِت افغانسـتان مبـارزه بـا 
قـرار  برنامه هایـش  اولویـِت  در  را  بى سـوادی 
نـداده و فعـاٌل هـم مـا با همیـن چالـش روبه رو 
خـود  دونر هـای  بـا  وقتـى  چنان چـه  هسـتیم؛ 
صحبـت مى کنیـم، بـه مـا مى گوینـد کـه بایـد 
بحـث سـوادآموزی بـه اولویـِت حکومت تـان 
تبدیـل شـود تا ما بتوانیم به شـما کمـک کنیم.«
او افـزود: بایـد یـک طـرح کالن و بسـیج ملـى 
میـان نهادهـای مختلـف بـه حمایـت سیاسـِى 
بـا  بتوانیـم  مـا  تـا  بیایـد،  وجـود  بـه  دولـت 
یـک  هنـوز  تـا  امـا  کنیـم.  مبـارزه  بى سـوادی 
بى سـوادی  بـا  مبـارزه  بـرای  حمایتـى  چنیـن 

نـدارد. وجـود 
آقـای رحیمـى بـاور دارد کـه على رغـم اهمیتى 
گذشـته  در  دارد،  سـوادآموزی  بحـث  کـه 

حمایـِت جـدی در ایـن قسـمت نـه بـه لحـاظ 
برنامه ریـزی و اسـتراتژی و نـه هـم بـه لحـاظ 

تخصیـِص مناسـب صـورت گرفتـه اسـت.
مـا در وزارت  داد: در حـال حاضـر  ادامـه  او 
معـارف بایـد 9 تـا 10 میلیون سـوادآموز را زیر 
پوشـش داشـته باشـیم، امـا سـهم مـا از وزارت 
معـارف یـک تـا دو درصـد اسـت و این نشـان 
مى دهـد که در تخصیـص بودجه تـوازن وجود 

ندارد. 
در  بى سـوادان  آمـار  مـورد  در  آقـای رحیمـى 
کشـور و والیـات مختلـف گفـت: بـه صورت 
بى سـواد  مـا  جامعـۀ  درصـد   61 تخمینـى، 
عمـدۀ  بخـش  و  باسـوادند،  39درصـد  و 
مى دهنـد.  تشـکیل  زنـان  را  مـا  بى سـوادهای 
از میـان 39درصـد از شـهروندان باسـواد مـا، 
فقـط 20درصـد آن را زنـان تشـکیل مى دهنـد. 
بـه همین دلیـل، مـا در برنامه های سـوادآموزی 
خـود تـالش داریـم کـه 60درصـد گروهى که 

مـورد هـدف قـرار مى دهیـم، زنـان باشـند. 
او ادامـه داد: در والیـات  بـزرگ و کالن شـهر ها 
ماننـد کابـل، بلـخ، ننگرهـار، هـرات و قندهـار 
بلندتـر  طبیعـى  بـه صـورِت  باسـوادی  سـطح 
اسـت؛ ولـى در والیت هـای دورافتـاده و ناامن، 
پیـش  بـه  به خوبـى  برنامه هـا  هـم  کمـاکان 
نمى رونـد و هـم محـدود هسـتند، بـه همیـن 
دلیـل سـطح بى سـوادی نیـز در ایـن والیـات 

بیشـتر اسـت.
معین سـواد حیاتى وزارت معارف در پاسـخ به 
این کـه چه مواردی در سـال های  گذشـته سـد 
رشـد سـواد در کشـور شـده اند، اضافـه کـرد: 
»در قدم نخسـت، نبـود مبارزه با بى سـوادی در 
اولویِت سیاسـت های کالن و ملى کشـور؛ و در 
قـدم دوم، ناامنـى، بى ثباتـى سیاسـى و تغییرات 
مقاماتـى که بـه نحـوی در وزارت معارف نقش 
سـوادآموزی  برنامه هـای  از  بسـیاری  داشـتند، 
را تحـت تأثیـر قـرار داد؛ امـا در قـدم سـوم، 
فسـادی کـه در حکومـت و به صـورِت خـاص 
در وزارت معـارف در سـال های گذشـته وجود 
داشـت، سـبب شـد که کمک هـا به گونـۀ موثر 

نشـود.« مصرف 
او در مـورد برنامه هـای آیندۀ این وزارت افزود: 
مـا تـالش داریـم تـا دو کارِ اساسـى را انجـام 
دهیـم؛ یـک: بـا البى سیاسـى تـالش داریـم تا 
در سـطح کالن و در میـان مقامـات حکومتـى، 
سـوادآموزی را بـه اولویِت حکومت افغانسـتان 
تبدیـل کنیـم؛ دوم: بـا ایجـاد یک کمپایـن ملى 

بـرای سـوادآموزی در قالـب طرحـى به نام...
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روح اهلل بهزاد

سوادآموزی جزِو برنامه های خیالی
معین سوادآموزی وزارت معارف می گوید:

كمتر از 2 درصد سهم سوادآموزی ما، از بودجۀ وزارت است

 

حامد کرزی رییس جمهوری پیشیِن افغانستان، وقتى در سال 2009 
برای دومین بار نامزد ریاست جمهوری شد، در برگۀ ثبِت دارایى ها 
نوشت که فقط ده هزار دالر در یکى از بانک های خارجى دارد. ظاهراً 
بسیاری ها این رقم را پذیرفتند و به آقای کرزی آفرین نثار کردند 
افغانستان،  در  قدرت سیاسى  در  با وجود چندین سال حضور  که 
هیچ پولى به جیب نزده است. اما عده یى نیز آن را فقط یک فریب 
دانستند و با خود گفتند که این بار هم کرزی با حیله گری توانست 

سرمایه هایش را پنهان نگه دارد.
مصارف  وقتى  سال،  آن  در  رسانه ها  از  بسیاری  حال،  همین  در   
این  تعجب  با  مى دیدند،  را  کرزی  آقای  انتخاباتى  مبارزات  گزاِف 
سوال را مطرح مى کردند که او با داشتن فقط ده هزار دالر، چه گونه 
این همه هزینۀ سنگین را مى پردازد. آقای کرزی در پاسخ به چینن 
عرض  شکسته  بسیار  حالتى  و  حق به جانب  چهرۀ  با  پرسش هایى، 
به من  تمنا  به هزار خواهش و  »این پول ها را حامیانم  مى کرد که: 
داده اند تا از رقبای خود در پیکارهای انتخاباتى عقب نمانم. من که 
چیزی در بساط ندارم و از جانب دیگر، هرگونه مصرِف بى جا در 

انتخابات را حرام مى دانم«. 
اما او با وجود حرام دانستِن مصارِف بى جا در انتخابات، میلیون ها 
دالر را صرف خریدِن رای مردم کرد. همه به یاد دارند که دفترهای 
انتخاباتِى آقای کرزی بیشتر از آن که به دفتر انتخاباتى شبیه باشند، به 
صرافى شباهت داشتند. او دست رد به سینۀ هیچ کسى نمى زد، همۀ 
کسانى که برایش لطف مى کردند و پول مى آوردند، با جبیِن گشاده 
از سوی مسووالن انتخاباتى اش پذیرفته مى شدند. چه پول هایى که از 
درِک قاچاق مواد مخدر، آدم ربایى، اختالس و پول شویى های کالن 
در اختیار آقای کرزی قرار نگرفت؛ نه این که او در این برنامه های 
سیاه دست داشته باشد، بل کسانى که برایش پول مى آوردند، اکثراً 

چنین آدم هایى بودند. 
آقای  پول گرفتن های  افتضاح  بار  یادم هست که در آن سال، یک 
کرزی فضای رسانه های داخلى و خارجى را مشبوع کرد. اسنادی 
به دست آمد که وزیر مالیۀ ایشان ـ که در آن زمان مسوولیت مالِى 
مبارزات انتخاباتِى آقای کرزی را به پیش مى برد ـ از بازرگانان پول 
گرفته است. آقای کرزی برای این که خود را روی سفید نشان دهد 
تا سرحد قربانى کردن وزیر مالیۀ خود پیش رفت، ولى زمانى که با 
واکنش وزیر مالیه اش روبه رو شد، دوباره پا پس کشید و قضیه را 

مسکوت گذاشت. 
آقای کرزی همین حاال در خانه یى زنده گى مى کند که کمتر از ارگ 
آن همه  مورد  در  روزنامه نگار  یک  وقتى  نیست.  ریاست جمهوری 
قالین و اشیای قیمتى از او پرسید، آقای کرزی گفت که این قالین ها 
اما  حاال  آورده اند.  تحفه  او  به  حامیانش  و  دوستان  را  امکانات  و 
روی دیگِر سکۀ آقای کرزی برمال شده است. به تازه گى مجله یى 
ثروتمند  رییس جمهور  از 10  یکى  را  او  مانى«  »پیپل ویت  نام  به 
جهان در سال 2016 معرفى کرده است. آقای کرزی بین ماه مارچ 
از  را  دالر  میلیون   82 حدود  در  مبلغى   2016 مارچ  ماه  تا   2015
درک سرمایه گذاری هایش به دست آورده است. در این گزارش گفته 
از  باید  حاال  دارد.  دالر  میلیون   2۴5 بر  بالغ  سرمایه یى  او  که  شده 
آقای کرزی پرسید که این پول ها را از کجا آورده است. او که در 
فقیرترین کشور جهان زنده گى مى کند، چگونه به یکى از میلیونراِن 
دنیای سیاست تبدیل شده است؟ او در مورد ده هزار دالری که قباًل 
در کمیسیون انتخابات ثبت کرده بود، چه توضیحى خواهد داشت؟ 
بدون شک در روزهای آینده، باید منتظر واکنش های حلقۀ نزدیک 
به او در مورد دروغ بودِن این گزارش بود. اما او چگونه مى تواند 
دروغ  اند،  محتاج  خود  روزِ  و  ناِن شب  به  که  مردمى  به  همچنان 
بگوید و با وجداِن آسوده شب سر به بالین بگذارد؟ او در کشوری 
حاکمیت کرده که از راه کمک های خارجى مصارِف خود را تأمین 
مى کند. میلیون ها نفر در این کشور از بى کاری و نداشتِن لقمه نانى 
حالل و آبرومندانه رنج مى برند، ولى کسى که نزدیک به سیزده سال 
بر آن ها حاکمیت راند، میلیونر شده است. شاید آقای کرزی بگوید 
که این پول ها را از عرق جبین به دست آورده و یا برایش به میراث 
این حرف را قبول کند؟ راه  رسیده است، ولى چه کسى مى تواند 
مشروعى که آقای کرزی را میلیونر کرده، کدام است؟ چرا دیگران به 

چینن امکانات و پول هایى دست نیافته اند؟ 
رسیده  پایان  به  پاشیدن،  مردم  به چشِم  و خاک  گفتن  دروغ  زمان 
است. حاال زماِن حساب دهى است. اگر آقای غنى ریگى به کفش 
به صورِت  باید  نیست،  آقای کرزی دست در یک کاسه  با  ندارد و 
فوری این قضیه را دنبال کند. آقای کرزی هیچ برتری یى بر دیگران 
ندارد که قانون در مورد او خاموشى اختیار کند. او نیز یک شهروند 
این کشور است و باید نسبت به عملکرد خود پاسخ گو باشد. اگر 
ما توانستیم فقط با یکى از این افراد که سال های سال با خون و ماِل 
مردم تجارت کرده اند تسویه حساب کنیم، بدون شک با دیگران نیز 

خواهیم توانست. 
از  زیاد  روزها  این  افغانستان  رییس جمهوری  عنوان  به  غنى  آقای 
مبارزه با فساد سخن مى گوید، حاال اما مورد مناسبى به دست آمده که 
باید به آن پرداخته شود، این جاست که مى توان صداقِت دولت مرداِن 

جدید را محک زد.

غنـی از كـرزی 
حسـاب پـس بگیـرد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1756    شنبه     21 حمل /      فر  و  رد  ین        y    1395  1 رجب  المرجب  y 1437   9 ا پر  یل   2016

ACKU



3 www.mandegardaily.com2016   9 ا پر  یل   y 1437  1 رجب  المرجب  y    1395        شنبه     21 حمل /      فر  و  رد  ین    y 1756     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش
»من اسب می خواهم نه زن« برندۀ جایزۀ 

فلم  كوتاه جشنوارۀ پکن شد

نگرانی شهروندان كاپیسا از افزایش فعالیِت 
گروه های مسلح غیرمسوول

به  زن  نه  مى خواهم  اسب  من  فلم 
در  امسال  پاییز،  همایون  کارگردانى 
جشنوارۀ فلم کوتاه پکن جایزۀ بهترین فلم 

کوتاه را از آن خود کرد.
با  گفت وگویى  در  پاییز  همایون 
فلم  ُکلى  محتوای  دربارۀ  سالم وطندار 
زنده گى  از  روایتى  فلم  این  که  مى گوید 
مردمى  است؛  افغانستان  مردم  تک تک 
و  جنگ  سایۀ  زیر  در  است  سال ها  که 
بى چاره گى  و  تلخ کامى  به  تنگ دستى 

از  هم  چندانى  کار  و  کرده اند  زنده گى 
دست شان ساخته نیست.

این فلم حکایت دو خانوادۀ بخت برگشته 
است که در سال های نخست دهۀ هشتاد 
شمسى در کابل با یک دیگر روبه رو شدند. 
در  همسرش  شدن  کشته  از  پس  مردی 
ناامیدی  کمال  با  انتحاری،  رویداد  یک 
مى خواهد کشور را برای همیشه ترک کند. 
او برای فراهم آوری هزینۀ سفر، دو چیز را 
به فروش گذاشته است: اسب و دخترش.

خانوادۀ دیگر مى خواهند هر دو ـهم اسپ 
خانواده  این  مرد  بخرند؛  را  دخترـ  هم  و 
اسب را برای پسر بزرگش انتخاب مى کند 
اما  کوچکش؛  پسر  زال،  برای  را  دختر  و 
اصاًل  داشته  پدرش  که  انتخابى  از  زال 
به  نمى خواهد.  را  دختر  و  نیست  راضى 
همین دلیل اصرار مى کند و مى گوید: من 

اسب مى خواهم نه زن.
طرز  فلم  این  که  مى گوید  فلم  کارگردان 
هستى  به  نسبت  را  افغانستان  مردم  دید 
زنان نشان مى دهد و به مخاطب مى فهماند 

که ما در چه دنیایى به سر مى بریم.
ابراهیم عارفى، رییس افغان فلم مى گوید، 
از  افغانستان  در  سینما  وضعیت  این که  با 
هر لحاظ ناگوار است و این هنر به کلى 
اسب  »من  فلم  اما  است،  افتاده  رونق  از 
پاییز،  همایون  ساختۀ  زن«  نه  مى خواهم 
این  هنرمندان  دل  در  را  امید  نور  دوباره 

عرصه زنده کرده است.
جشنوارۀ فلم های کوتاه همه ساله در چین 
برگزار مى شود. این جشنواره در دو بخش 
برگزیده  فلم های  به  خارجى  و  داخلى 

جایزه مى دهد.

از  کاپیسا  والیت  باشنده گان  از  برخى 
غیر  مسلح  گروه های  فعالیت  افزایش 
بخش های  سایر  و  مرکز  در  مسوول 
که  مى گویند  آنان  نگران اند،  والیت  این 
مسلح  تفنگ داران  نسبت حضور  به  مردم 
از  نمى توانند  هنگام  شب  غیرمسوول، 

خانه های شان بیرون بروند،
افراد  که  مى ورزند  تأکید  همچنان  آنان 
مسیر  در  غیرمسوول  مسلح  گروه های  و 
را  مسافران  موترهای  والیت  این  راه های 

توقف داده و از مردم باج گیری مى کنند.
مقام های  از  والیت  این  شهروندان 
امنیتى شان مى خواهند که جلِو  فعالیت این 

افراد و گروه ها را بگیرند.
این  در  امنیتى  مسووالن  هم،  سویى  از 
برخى  در  معضل  این  تأیید  با  والیت 
که  مى گویند  والیت  این  بخش های  از 
بهتر  هرچه  تأمین  برای  امنیتى  نیروهای 

امنیت نیاز به همکاری مردم دارند.
فرماندۀ  فایق،  عبدالکریم  پاسوال  مل 

تمامى  بر  آنان  که  مى گوید  کاپیسا  امنیه 
در  و  دارند  کنترل  والیت  این  بخش های 
امنیتى  تهدید های  بیشترین  حاضر،  حال 
رفع  والیت  این  نقاط  از  بسیاری  در  را 

کرده اند.
این  از  پیش  که  است  حالى  در  این 
از  والیت  این  در  امنیتى  نیروهای 

راه اندازی عملیات های تصفیوی در برخى 
از نقاط نبستًا ناامن این والیت برا ردیابى 
اعضای گروه های مخالف مسلح دولت و 
سایر گروه ها و افراد تفنگ دار غیرمسوول 
که برای مردم مزاحمت ایجاد مى کنند خبر 

داده بودند

اسالم«  علمای  »جمیعت  حزب  رییس 
»خیبر  ایالت  در  »سمیع الحق«  شاخۀ 
پختون خوا« پاکستان ضمن تأکید بر ادامۀ 
این  که  گفت  افغان  طالبان  از  حمایت 
حزب  این  برای  بزرگى  افتخار  حمایت 

است.
موالنا یوسف شاه، رییس حزب جمیعت 
علمای اسالم شاخۀ سمیع الحق در ایالت 
که  کرد  تأکید  پاکستان  پختون خوا  خیبر 
خواهد  ادامه  را  افغان  طالبان  از  حمایت 

داد.
افتخار  افغان  از طالبان  افزود: حمایت  او 

بزرگى برای این حزب است.
مذهبى  و  سیاسى  حزب  ارشد  عضو 
حزب  رهبران  که  داشت  اظهار  پاکستان 
سمیع الحق  شاخۀ  اسالم  علمای  جمعیت 
صدای خود را همواره علیه  قدرت های 

غرب بلند کرده اند.
احزاب  عملکرد  از  انتقاد  با  شاه  یوسف 
سیاسى پاکستان به ویژه مسلم لیگ شاخۀ 
رهبری  به  انصاف  تحریک  شریف،  نواز 
عمران خان و مردم پاکستان گفت که این 
احزاب هیچ برنامه یى برای امنیت مردم و 

حفظ اسالم ندارند.
پاکستان  سیاسى  احزاب  کرد:  تأکید  او 
و  کمونیسم  سکوالریسم،  شعارهای  با 

سوسیالیزم مردم را فریب مى دهند.
رییس حزب جمعیت علمای اسالم شاخۀ 
سمیع الحق برای ایالت خیبر پختون خوا از 

قدرت های مذهبى خواست تا برای حفظ 
اسالم و شکست قدرت های غربى متحد 

شوند.
یوسف شاه از مردم نیز خواست تا برای 
برپایى نظام اسالمى در پاکستان از احزاب 

مذهبى حمایت کنند.
مقامات افغانستان مدت طوالنى است که 
از  حمایت  و  دادن  پناه  برای  را  پاکستان 
طالبان افغان مورد انتقاد قرار مى دهند که 
افغانستان  در صحنۀ حمالت مرگ بار در 

نقش دارند.
مطرح  حالى  در  شاه  یوسف  اظهارات 
امور  مشاور  عزیز  سرتاج  که  شده اند 
چندی  پاکستان  نخست وزیر  بین الملل 
افغان  طالبان  بر  کشور  این  تأثیر  از  پیش 

خبر داده بود.
برخى  با  افغان  طالبان  عزیز،  گفتۀ  به 
امکانات در پاکستان برخوردار هستند که 
مى تواند به عنوان یک اهرم برای تشویق 
مذاکرات  در  شرکت  برای  گروه  این 

استفاده شود.

پاكستان مهاجران افغانستان را از شهر مرزی 
تورخم اخراج می كند

حمایت از طالبان برای ما افتخار 
بزرگـــی است

پاکستان از تمام مهاجران افغانستان ساکن 
تا  است  خواسته  »تورخم«  مرزی  شهر 
حداکثر ظرف مدت چهار روز این شهر را 
ترک کنند و به کشور خود باز گردند، در 
غیر این صورت با آن ها به شدت برخورد 

خواهد شد.
همچنین نماینده گان دولت فدرال پاکستان 
قبایلى  مناطق  در  که  تورخم  شهر  در 
از تمام ساکنان  پاکستان واقع شده است، 
پاکستانى این شهر خواسته تا قبل از به سر 
رسیدن این ضرب االجل چهار روزه، تمام 
مستاجران افغانستانى خود را از ملک ها و 

خانه های شان بیرون کنند.
هنوز دلیل مشخصى برای این اقدام ضربتى 
از سوی پاکستان اعالم نشده است، اما به 
برنامۀ  از  بخشى  اقدام،  این  مى رسد  نظر 

با  مرزهایش  کنترل  تشدید  برای  پاکستان 
افغانستان است.

بارها  پاکستان  دولت  اخیر  ماه  چند  در 
و  رفت  از  مانع  تا  است  کرده  تالش 
شود.  تورخم  مرز  در  غیرقانونى  آمدهای 
این سخت گیری ها اعتراض شدید افغان ها 

را به دنبال داشته است.
در  اخیر  ماه  چند  تروریستى  حمالت 
مرز  هم  )ایالت  پختون خوا  خیبر  ایالت 
به  مرگ بار  حملۀ  جمله  از  افغانستان(  با 
که  گذشته  زمستان  در  باچاخان  دانشگاه 
بیش از 20 کشته برجا گذاشت، حمله به 
شهر  در  دولت  کارمندان  حامل  ملى بس 
پیشاور و انفجار انتحاری در شهر چارسده 
به  نسبت  کم  نسبتًا  زمانى  فاصلۀ  به  که 
یک دیگر رخ داد، دولت پاکستان را بر آن 
بیشتری  سخت گیری های  که  است  داشته 
ایالت  این  در  افغانستان  مهاجران  علیه 

اعمال کند.
تروریستى،  حمالت  این  از  برخى  در 
شدند  مدعى  پاکستان  امنیتى  دستگاه های 
که عوامل این حمالت با نقاطى در داخل 

خاک افغانستان در تماس بوده اند. والی جدید هلمند تعیین شد
اداره مسـتقل ارگان هـای محـل بـه هـدف بهبـود امور 
حکومتـى و تقویـت حکومـت داری خـوب در والیت 
هلمنـد، پیشـنهاد کرده اسـت که آقای حیـات اهلل حیات 

بـه سـمت والـى این والیت گماشـته شـود.
حیـات اهلل حیـات در مـاه جـوزای 139۴ خورشـیدی 
از سـوی رییس جمهـور غنـى بـه حیـث والـى میـدان 

وردک گماشـته شـده بـود.
توریالـى همـت، سـخنگوی والـى میـدان وردک گفـت 
ادارۀ  پیشـنهاد  اسـاس  بـر  غنـى  رییس جمهـور  کـه 
مسـتقل ارگان هـای محـل ایـن تصمیم را گرفته اسـت.
در مکتـوب پیشـنهادی ادارۀ مسـتقل ارگان هـای محل، 
در مـورد وظیفۀ جدیـد میرزاخان رحیمى والى پیشـین 

هلمنـد چیزی گفته نشـده اسـت.
میرزاخـان رحیمـى پیش از این در ریاسـت امنیت ملى 
افغانسـتان نیـز کار کرده اسـت و در مـاه جوزای 139۴ 

خورشـیدی از سـوی رییس جمهـور غنـى بـه حیـث 
والـى هلمند گماشـته شـده بود.

هنوز والى جدید میدان وردک گماشته نشده است.

جدیـد  والـى  وردک  میـدان  بـرای  حاضـر  حـال  در 
گماشـته نشـده اسـت؛ اما 31 والیت دیگـر والى دارند 
و تنهـا والیـات بلـخ و نورسـتان از سـوی سرپرسـتان 

مى شـوند. اداره 
مشکالت هلمند

هلمنـد از والیت هـای وسـیع اسـت کـه از نزدیـک به 
یک سـال بـه این طـرف شـاهد جنگ های پیاپـى میان 
نیروهـای امنیتـى افغانسـتان و مخالفـان مسـلح بـوده 

ست. ا
عـالوه بـر مشـکالت ناامنـى، کشـت کوکنـار مشـکل 
دیگـری اسـت کـه پیـش روی کار مقامـات محلى این 

والیـت قـرار دارد.
پـس از شـدت ناامنى هـا، حکومت افغانسـتان در سـال 
روان میـالدی تصمیـم گرفـت کـه از برخـى مناطـق 
هلمنـد غربـى، شـماری از نظامیـان خود را بیـرون کند 

و آنـان را در پایگاه هـای نظامـى جابه جـا سـازد.
قوماندانـى  کـه  شـد  سـبب  ناامنى هـا  ایـن  همچنـان 
مأموریـت حمایـت قاطـع تصمیـم بگیرد که بـار دیگر 

نیروهـای خـود را در والیـت هلمنـد بفرسـتد.
جنـرال اندریـو رالنـگ، قومانـدان مأموریـت حمایـت 
قاطـع در هلمند شـمار سـربازان برگشـته بـه هلمند را 
کمتـر از هـزار نفر شـمرد، ولى گفـت که ایـن نظامیان 
تنهـا بـه نیروهـای امنیتى افغانسـتان آموزش و مشـوره 

مى دهنـد و در عملیـات جنگـى سـهم نمى گیرنـد.
سـربازان  عقب نشـینى  کـه  گفـت  رالنـگ  جنـرال 
افغانسـتان از برخـى مناطـق در ایـن والیـت شکسـت 
از سـوی مخالفیـن مسـلح نیسـت؛ بلکه بـرای عملکرد 
خـوب نیروهـای امنیتـى افغانسـتان در میـدان جنـگ، 

سـران نظامـى افغانسـتان ایـن تصمیـم را گرفته انـد.
 

ACKU



               مهدی صمدی 

اعالمیـۀ جهانـى حقوق بشـر کـه در مادۀ 19 
خود حِق انسـان بـرای اطالع را به رسـمیت 
شـناخته بـود، امروزه در آسـتانۀ تحـول قرار 
گرفتـه و الزم اسـت تـا یک حِق گسـترده تر 
را کـه آن هـم حِق انسـان برای ارتباط اسـت 
نیـز بـه رسـمیت بشناسـد. مـادۀ 19 اعالمیۀ 
حقـوق بشـر بیـان مى کنـد: هـر کـس حـق 
مزبـور  حـق  و  دارد  بیـان  و  عقیـده  آزادی 
شـامل آن اسـت کـه از داشـتن عقایـد خود 
بیـم و اضطـراب نداشـته باشـد و در کسـب 
اطالعـات و افـکار و در اخـذ و انتشـار آن 
بـه تمام وسـایل ممکـن و بـدون مالحظات 
مـرزی آزاد باشـد. عالوه بر مـادۀ 19 اعالمیۀ 
مذکـور، میثـاق بین المللـى حقـوق مدنـى و 
سیاسـى، کنوانسـیون اروپایـى حقـوق بشـر، 
کنوانسـیون امریکایى حقوق بشـر و منشـور 
افریقایـى ایـن حقـوق نیـز بـر همین مسـأله 

تأکیـد کرده انـد.
جامعـۀ  گرفتـن  رونـق  بـا  و  هم اکنـون 
اطالعاتـى بـه هیـچ عنـوان نمى تـوان نقـش 
اطالعـات، ارتباطـات و مـوارد مربـوط بـه 
آن هـا را از نظـر دور داشـت. هم اکنـون از 
سـویى محیـط انترنت تبدیل بـه مکانى برای 
تهاجـم بـه آزادی هـای مختلف شـده اسـت 
و عـالوه بـر انجـام ایـن قبیـل تجـاوزات به 
حقوق اساسـى بشـری، کار به جایى رسـیده 
دیگـر جرایـم  و  قتـل  آمـوزش  کـه  اسـت 
بـه عـالوه تجـاوز بـه حریـم خصوصـى و 
اطالعـات خصوصـى در آن بـه امـری عادی 
بـدل شـده اسـت و از سـوی دیگـر، جدیداً 
مبحـث قانون گـذاری برای انترنـت آن هم در 

محیـط بین المللـى رونـق گرفتـه اسـت.
از  مقصـود  اطالعاتـى  جامعـۀ  مباحـث  در 
زیرسـاخت های آن دیگـر توجـه صـرف بـه 
هم اکنـون  بلکـه  نیسـت.  فنـى  کمیت هـای 
وقتـى سـازمان های غیردولتـى و دولتـى از 
سـخن  اطالعـات  فنـاوری  زیرسـاخت های 
مى گوینـد، دقیقـًا بـه موضـوع حقـوق بشـر 
اعالمیـۀ  نمونـه  بـرای  دارنـد.  توجـه  نیـز 
اصولـى اجـالس سـران جامعـۀ اطالعاتـى 
بـه  خـود،  نخسـتین  بخش هـای  همـان  در 
از  یکـى  عنـوان  بـه  بشـر  حقـوق  قضیـۀ 
مباحـث بنیـادِی خـود توجـه کـرده اسـت. 
ولـى برعکـس اروپایى هـا کـه قصـد دارنـد 
بپردازنـد،  ارتبـاط  و  اطـالع  بـه حـق  تنهـا 

کشـورهای در حـال توسـعه سـعى فراوانـى 
بـه خـرج دادنـد تا حق توسـعه را بـه عنوان 
امـروز  بشـر  حقـوق  مبنایى تریـن  از  یکـى 
وارد جامعـۀ اطالعاتـى کننـد. ایـن کشـورها 
موفـق نیـز بودنـد، زیـرا چنان چـه از متـون 
اعالمیـۀ اصول نیـز برمى آیـد، وقتى صحبت 
از حقوق بشـر در آن مى شـود، بیشـتر بحث 
حق توسـعه در آن مطرح اسـت، اما متأسفانه 
بـه خاطـر آن کـه حقـوق بشـر صیغـۀ غربى 
دارد، ایـن کشـورها تـا کنون اجـازه نداده اند 
کـه مبحث حقوق توسـعه به طـور اصولى و 
جامـع وارد مباحـث حقـوق بین المللى بشـر 
اعالمیـۀ  در  گفتیـم،  البتـه چنان چـه  گـردد. 
اصولـى ایـن مسـأله تا حـدود قابـل توجهى 

اسـت. مرتفع شـده 

بین المللـی  حقـوق  در  فـرد  از  حمایـت 
انترنـت

ایـن مسـأله را از دو دیدگاه مى توان بررسـى 
و  فـرد  اومانیسـتى  دیـدگاه  از  یکـى  کـرد: 
دیگـری حمایـت از خانـواده. پیـش از ایـن 
دربـارۀ  اروپـا  اتحادیـۀ  رهنمـود  اروپـا  در 
حمایـت از فـرد بـه تصویـب رسـیده بـود 
پـردازش  مـورد  در  افـراد  از  آن،  طـى  کـه 
زنده گـى  بـه  مربـوط  داده هـای  انتقـال  و 
مى گرفـت.  صـورت  حمایـت  شـخصى 
ایـن رهنمـود در سـال 199۴ بـه تصویـب 
رسـیده بـود و آغـاز اجـرای آن سـال 1998 
میـالدی بـود. البتـه در ایاالت متحـده از این 
قواعـد هیـچ خبری نبـوده اسـت. در اعالمیۀ 
اصـول اجـالس سـران جامعـۀ اطالعاتى نیز 
حمایـت از حرمـت زنده گـى خصوصـى به 
مهم تریـن مسـایل حقـوق  از  یکـى  عنـوان 
بشـر مـورد توجـه بـوده و به خصـوص ایـن 
مسـأله در آغـاز هـزارۀ جدیـد مـورد عنایت 

بیشـتری واقـع شـده اسـت. 
شـاید ذکـر چنـد نکتـه، اهمیـت بهـا دادن 
بیشـتر  را  بـه حرمـت زنده گـى خصوصـى 
مشـخص سـازد. شـبکۀ اطالعاتـى بـه نـام 
نظـارت  تحـت  کـه  دارد  وجـود  اشـلون 
آژانـس امنیـت ملـى امریـکا و تحـت پیمان 
و  متحـده  ایـاالت  اطالعاتـى  همـکاری 
و  اسـترالیا  کانـادا،  همـکاری  بـا  انگلیـس 
ایـن  اسـت.  مشـغول  فعالیـت  بـه  زالندنـو 
شـبکۀ اطالعاتـى یـا بـه عبـارت بهتر شـبکۀ 
جاسوسـى، روزانـه بیـش از 3 میلیـارد پیـام 

تلیفونـى، فاکس و پسـت 
الکترونیکى را در سراسـر 
مى کنـد.  شـنود  جهـان 

حقـوق  واقعیت هـای  از  یکـى  مسـأله  ایـن 
نشـان  و  اسـت  جهـان  سراسـر  در  بشـری 
تأثیـرات  چـه  اعـدام  حـذف  کـه  مى دهـد 
مثبتـى بـر نگـرش غـرب بـر حقـوق بشـر 
داشـته اسـت. عالوه بـر اشـلون، کمپانى های 
بـزرگ جاسوسـى دیگـری هـم هسـتند کـه 
غیـر  اجتماعـى و  اقتصـادی،  زمینه هـای  در 
از آن در سـطح جهـان بـه فعالیـت مشـغول 
را  کمپانـى  همیـن  شـبیه  وظایفـى  و  بـوده 
بـر عهـده دارنـد. وقتـى در یـک آمـار، یـک 
میلیـون کمپیوتـر مورد بررسـى قـرار گرفت، 
آن هـا  از  جاسوسـى  نرم افـزار  میلیـون  سـه 
کشـف شـد. یعنـى بـه طـور متوسـط هـر 
رایانـه، النـۀ حداقل سـه نرم افزار جاسوسـى 
اسـت کـه تمامـى اطالعـات شـخصى افـراد 
را بـه مراکـز کنتـرِل خـود انتقـال مى دهنـد. 
وجـود  تجـاری  شـرکت های  بسـیاری 
دارنـد کـه حاضرنـد بـه هـر شـیوۀ مجـاز یا 
غیـِر آن دسـت زده، اطالعـات اشـخاص را 
جمـع آوری نمـوده و بـه مؤسسـاتى که برای 
بفروشـند.  مى شـکنند،  دسـت  و  سـر  آن 
چنان کـه امـروزه فـروش اطالعات شـخصى 
و محرمانـۀ افـراد، بـه یـک تجارت سـودآور 
تبدیـل شـده. و درسـت در همیـن شـرایط 
اسـت کـه حمایـت از فـرد اهمیـت مى یابد. 
جالـب این کـه عامـل اصلـِى ایـن تهاجمات 
آن هـم  و  دولت هـا  افـراد،  حقـوق  بـه 

مى باشـند. غربـى  دولت هـای 
دیـدگاه دوم در مـورد حقـوق بشـر مذکـور، 
مى باشـد.  خانـواده  ارزش هـای  از  حمایـت 
ایـن مسـأله در اروپا و به خصـوص امریکا از 
کمتریـن اهمیـت ممکن برخوردار مى باشـد، 
زیـرا در غـرب ارزش چیزی به نـام خانواده 

از بیـن رفته اسـت. 
آزادی ازدواج افـراد از یـک جنـس تنها یکى 
از نتایـج از بیـن رفتـن اهمیـت خانـواده در 
ارزش  و  هرزه گرایـى  کشورهاسـت.  ایـن 
دادن بـه ایـن فعـل نیز دلیـل دیگـری بر این 
انحطـاط اسـت. وضعیت در غـرب به جایى 
انسـان های  رسـیده اسـت کـه فاحشـه ها و 
مذکـری کـه در فیلم هـای مسـتهجن حضور 
هنرمنـد  و  هنرپیشـه  عنـوان  بـه  مى یابنـد، 

مى شـوند.  شـناخته 
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بخش سـوم و پایانی

راه هاي 
رشد فكري 

و مغزي 
كودك

حقوق بشر و
انترنت

بخش دوم

ـ کـودک نوپـاِی شـما ایـن توانایـى را دارد کـه وقتـى شـما شـعرهای مـورد 
عالقـه اش را مى خوانیـد یـا موقـع خواب داسـتانى برایـش تعریف مى کنید، شـما 
را همراهـى کنـد. بنابرایـن بـا پرسـیدن سـواالتى ترغیبش کنیـد تـا در خواندن با 
شـما همـراه شـود. مثاًل بپرسـید: »تو فکـر مى کنى که او مـادرش را پیدا مى کنــد 
یـا نـه؟« بـا ایـن کار یعنـى خوانـدن، شـعر و داسـتان را بخشـى از برنامـۀ روزانۀ 

کـودک خـود قـرار دهید. 
ـ او را بـرای انجـام فعالیـت بیشـتر تشـویق کنید. به عنـوان مثـال از او بخواهید با 
قـرار دادن همـۀ جوراب هـا در یک سـبد ویژه، در شسـتن لباس ها به شـما کمک 

کنـد یـا با انجام یک کار سـاده، شـما را در امر آشـپزی یـاری کند.
ـ بگذاریـد خـودش را کشـف کنـد. به کـودکان باید ایـن فرصـت را داد تا جهان 
اطراف شـان را به سـبک و شـیوۀ خودشـان کشـف کننـد، البته در محیطـى امن و 
بى خطـر. و از ایـن طریـق اسـت کـه آن هـا یـاد مى گیرند لمـس کنند، مـزه کنند، 
بچشـند، صداهـا را بشـنوند و احسـاس کننـد. وسـایل ایمـن و متنوعـى از قبیـل 
کتـاب، سـامان بازی هـای مختلـف و... را در اختیارشـان بگذاریـد؛ زیـرا باعـث 
ایجـاد انگیـزه و عالقـۀ بیشـتری بـرای کشـف جهـان اطـراف و محیـط در آن ها 

مى شـود.

3ـ سایر كودكان
ـ بـد نیسـت بدانیـد مهارت هـای زبانـى کـودکان در سـنین باالتـر هم با سـرعت 
قابـل توجهـى رشـد مى کنـد و توسـعۀ مهارت هـای اساسـِى گفتـاری در آنـان تا 
سـنین 8 و 9 سـاله گى ادامـه مى یابـد. همان طـور کـه کـودک شـما پـا بـه سـنین 
مکتـب مى گـذارد، مى توانیـد پرسـش هاي بیشـتری از او بپرسـید؛ مثـاًل »فکـر 

مى کنـى بعـداً در ایـن داسـتان چـه اتفاقـى مى افتـد؟«
ـ تمرینـات خوانـدن و نوشـتن را افزایـش دهیـد. کودک تـان را بـا محیطـى پـر 
از تصاویـر گوناگـون و وسـایل علمـى هنـری ماننـد کتـاب، روزنامـه و مجالت 
سـرگرم کنیـد. کلمه سـازی و بـازی با کلمـات را بخشـى از برنامۀ روزانـۀ او قرار 

دهیـد. ایـن کار بـه آماده گـى هرچـه بیشـتر او بـرای خوانـدن کمـک مى کند.
ـ در انتخـاب دوسـت بـه او کمـک کنیـد. در سـنین قبـل از رفتـن بـه مکتـب، 
کـودکان یـاد مى گیرنـد که با سـایر هم سـاالن خـود بازی کننـد و در جمـِع آن ها 
باشـند .از ایـن رو، مهارت هـای اجتماعـى از طریق تمرین و کاربرد صحیح اسـت 
کـه رشـد پیـدا مى کنـد. پس سـعى کنیـد او را در بـازی با سـایر کودکان تشـویق 
کنیـد. هم چنیـن انتظـار نداشـته باشـید کـه کـودکان در این سـنین بتواننـد در هر 
برنامه یـى شـرکت کننـد و ایـن راهنمایى هـای خـوِب شماسـت کـه بـه آن ها در 

انتخـاب هرچـه بهتـر دوسـت کمک خواهـد کرد.
تمـام  بزرگ تـر مى شـود،  و  کـه کـودک شـما رشـد مى کنـد  البتـه همان گونـه 
فعالیت هـای فکـری و ذهنـى او نیز بر اسـاس یافته هـای قبلى اش شـکل مى گیرد. 
از ایـن رو، نکتـۀ قابـل توجـه و مهـم در این جـا این اسـت کـه اگرچـه دوره های 
زمانـِى خاصـى بـرای رشـد فکـری و یادگیـری کـودک مناسـب تر انـد )از زمـان 
تولـد تـا 5 سـاله گى(، امـا ایـن را همیشـه بـه خاطـر داشـته باشـید کـه هیـچ گاه 
بـرای تربیـت صحیـح و رشـد فکـرِی کـودکان دیـر نیسـت. پـس از همیـن حاال 

کنید.  شـروع 

منبع: میعادگاه

هم اكنون و با 
رونق گرفتن 
جامعۀ اطالعاتی 
به هيچ عنوان 
نمی توان 
نقش اطالعات، 
ارتباطات و 
موارد مربوط 
به آن ها را از 
نظر دور داشت. 
هم اكنون از 
سویی محيط 
انترنت تبدیل 
به مکانی 
برای تهاجم 
به آزادی های 
مختلف شده 
است و عالوه 
بر انجام این 
قبيل تجاوزات 
به حقوق اساسی 
بشری، كار به 
جایی رسيده 
است كه 
آموزش قتل و 
دیگر جرایم به 
عالوه تجاوز به 
حریم خصوصی 
و اطالعات 
خصوصی در آن 
به امری عادی 
بدل شده است 
و از سوی دیگر، 
جدیداً مبحث 
قانون گذاری 
برای انترنت 
آن هم در محيط 
بين المللی رونق 
گرفته است
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محمد بهارلو 
اثر ادبي ـ داستان یا رمان ـ وقتي پدید مي آید 
که نویسنده اش قادر باشد »جهاني« را بیافریند 
یا  ببخشد  بپذیراند؛ یعني واقعیتي را تجسم  و 
آشکار کند و ما را رویاروي آن قرار دهد. براي 
چیز  هر  از  قبل  بگیرد،  ما  در  داستان  که  این 
باید تماسي با دنیاي نویسنده ـ آن چه نویسنده 
وارد  ما  که  باید  شود؛  حاصل  ـ  است  آفریده 
دنیاي او شویم و این دنیا را از آِن خود سازیم. 
شدت  گاه  که  امتزاج،  یا  ارتباط  این  بدون 
مي گیرد و گاه از هم مي گسلد، مفهوم خالقیت 

معنایي نخواهد داشت.
اگر  حتا  است،  مستقل  واقعیت  یک  داستان 
کاماًل واقع بینانه و مستند باشد. واقعیت داستان، 
کلیتي  آن،  از  نویسنده  شناخت  از  نظر  قطع 
به  واقعیت  خوِد  که  زیرا  نیست،  تمام شده 
صورت کل، واحدي قابل رویت نیست. ما، چه 
در مقام نویسنده و چه در مقام خواننده، نسبتي 
بنابراین  داریم؛  ـ  جهان  تمامیت  ـ  واقعیت  با 
شناخت واقعیت یک مفهوم نسبي است، ما آن 
را تمامًا نمي شناسیم و همواره آن را »خالصه« 
بودن  محدود  ما  فردیت  حقیقت  در  مي کنیم. 
نوع نگاه یا نظرگاه ما را بیان مي کند، و در عین 
حال موقعیت ما را در ارتباط با نگاه یا نظرگاه 
یا  موقعیتي گذرگاه  نشان مي دهد. هر  دیگران 
همین  و  دارد  دیگر  موقعیت هاي  به  روزنه یي 
با  را  ما  ارتباط  که  است  کیفیت  یا  وضعیت 

دیگران فراهم مي آورد.
منحصر  هست  چیزي  ما  فردیت  ذات  در  اما 
رغم  به  را،  ما  امتیاز  که  ما  خود  به  متعلق  و 
به  نسبت  موقعیت ها،  مشابهت  و  هم جواري 
دیگران بیان مي کند. هر یک از ما مزاج و ذایقۀ 
همین  انعکاس  ادبیات  دارد.  را  خود  خاص 
امتیاز، یا مزاج و ذایقه خاص، است. اثر ادبي 
را  یگانه  پدید مي آید که صدایي یکه و  وقتي 
بازتاب  دهد. بدون صداي واحد، صدایي که از 
اعماق درونیات راوي شنیده مي شود، داستاني 
تعبیر  از آن به سبک  به وجود نمي آید. آن چه 
مي کنیم، یک عنصر فردي و مستقل است. در 
واقع مرزهاي زبان هر آدمي، مرزهاي دنیاي او 

محسوب مي شود.
باقریحه یي، یک ساحر  نویسندۀ  در وجود هر 
و  کلمات  سحِر  به  است  قادر  که  دارد  وجود 
جادوي نهفته در آن ها، دست یابد و سهم خود 
را از زبان بستاند. کاغذ، به تعبیر گونترگراس، به 
طرز موحشي سفید و خالي است، ما به نیروي 
به  مي توانیم  کالم،  سحر  واقع  در  قلم،  جوهر 
معجزه صدادار کردِن کاغذ دست پیدا کنیم. در 
رماِن مدرن رابطۀ زبان با واقعیت در کانون اثر 
قرار دارد و موضوع اصلي رمان نیز هست. پس 
کانوني  عنصر  را  زبان  اگر  بود  نخواهد  اغراق 
یا  تعیین کننده  عنوان  به  زبان  بدانیم؛  داستان 
دیگرگون کنندۀ مایه یا موضوع داستان. در واقع 
زبان به سادگي واقعیت را بیان نمي کند، بلکه به 
ساختن آن کمک مي کند. به عبارت دیگر، زبان 
بیان کنندۀ احساس و اندیشه نیست، بلکه شرط 
تحقق آن است. بنابرین فقط در چارچوب زبان 

است که تولید معنا میسر مي گردد.
سایر  از  انسان  تمایز  وجه  یگانه  ویتگنشتاین 
زبان  از  استفاده  در  او  توانایي  را،  موجودات 
مي داند. به زعم او زبان است که ماهیت حیواني 
دیگرگون  مي شود،  متولد  آن  با  که  را  انسان 
میان  نمي توان  که  است  همین رو  از  مي کند. 
شد.  قایل  تفاوتي  انساني  رفتار  و  زباني  رفتار 
هر دوي این ها به هم وابسته اند. در واقع کاربرد 
آن ها  میان  نسبت  آدم ها و  رفتار  با  کاماًل  زبان 
سنجیدني است. ما بیش از هر چیز به کلماتي 
که از دهان آدم ها بیرون مي آیند توجه مي کنیم، 
زیرا بیش از هر چیز با کلمات سر و کار داریم؛ 
اگرچه واکنش هاي عاطفي و رواني و جسماني 
آدم ها را از نظر دور نمي داریم. هم چنین فضایي 
به همان  منعکس مي شوند،  آن  در  کلمات  که 

اندازه براي ما اهمیت دارد.
که  گرفت  نتیجه  مي توان  شد،  گفته  آن چه  از 
و  مایه  از  نمي توان  را  داستان  پرداخت  شیوۀ 
نحوۀ  نویسنده و  آن جدا کرد. سبک  مضمون 
روایت پردازي او و مایه و مضموني که داستان 
جدایي ناپذیر  یک دیگر  از  است،  آن  متضمن 
به  منحصر  نشانه یي  نظام  یک  از  داستان  اند. 
خدمت  در  که  نظامي  مي شود،  تشکیل  فرد 
جدیدتر  اصطالح  به  یا  معنا،  است.  اثر  کلیت 
خوانش اثر، از طریق رمزگذاري مجدد ـ نظام 
با  الزامًا  که  نشانه یي خواننده ـ شکل مي گیرد 
نظام نشانه یي داستان همانند نیست. در خوانش 
داستان، خواننده معناهاي تازه یي کشف مي کند، 
اثر به طور ضمني دربرگیرندۀ آن ها است.  که 
تفسیر در واقع نوعي بازگویي معناي پنهان اثر 
است. البته باید معناي پنهاني وجود داشته باشد، 
فاقد  اثري  از  نمي توان  صورت،  این  غیر  در 
تبیین  هرداستاني  داشت.  انتظاري  همچو  معنا 
یا  خودسرانه  نشانه شناسي  ندارد.  معناشناختي 

عنان گسیخته، ادبیات نیست. 
یا مجدداً،  با دقت،  متني  باعث مي شود  آن چه 
بماند،  باقي  جذاب  کماکان  و  شود  خوانده 
هم نشیني  نحوۀ  ـ  نشانه شناختي  نظام  کیفیت 
چیزي  همان  است؛  آن  ـ  نشانه هاي  تلفیق  و 
مي کنیم.  تعبیر  نیز  نشانه ها  بازي  به  آن  از  که 
و  تراشیده گي  و  ایجاز  راه  از  نشانه شناسي 
زیبایي شناختي  ساختار  نوعي  به  پیراسته گي 
لذت  و  ـ  دارد  معنا  آن چه  مي شود.  منجر 
مناسب  که  است  چیزي  واقع  در  ـ  مي آفریند 
ریخت  و  نباشد  قناس  برسد؛  نظر  به  به جا  و 
و پاش در آن دیده نشود. تناسب البته همیشه 
مي شود.  احساس  اغلب  نیست،  بیان شدني 
مي توان از این معنا به »تناسب زیبایي شناختي« 
را  زیبایي شناسي  معناي  اگرچه  کرد؛  تعبیر 
اصواًل در قالب واژه گان دیگري، جز خود اثر، 

نمي توان بیان کرد.
تفسیر در واقع مستلزم تحلیل مضامین اثر ادبي 
نحوۀ  و  نشانه ها  کاربرد  کیفیت  وارسیدِن  و 
دامنۀ  بتواند  باید  تفسیر  است.  آن ها  هم نشیني 
گسترش  اثر  از  را  خواننده  دریافت  و  درک 
بیان کنندۀ  الزامًا  تفسیر  ببخشد.  غنا  و  بدهد 
معناي اثر نیست، بلکه جنبه هاي خاصي از معنا 

اثر  کردن  خالصه  چگونه گي  مي کند.  بیان  را 
دریافت  به  را  خواننده گان  برخي  بتواند  شاید 
ساده تري از اثر برساند، اما این به معناي تفسیر 
یا عمل نقد نیست، زیرا نمي توان ارزش ادبي 
کاست.  فرو  مي شود،  توصیف  آن چه  به  را 
را  اثر  نویسنده  وقتي  که  است  این جا  پرسش 
باید آن را  ارایه داده است، چرا  تمام و کمال 
»به بیاني دیگر« بازگو کنیم؟ تولستوي در پاسخ 
است  گفته  چیست،  »آناکارنینا«  پیام  که  این 
اگر بخواهد آن چه را از راه رمانش بیان کرده 
باید  بگوید،  دیگري  واژه  گان  قالب  در  است، 

را  رمان  پاسخ همۀ  این  البته  بنویسد.  دوباره 
به هیچ وجه ضرورت نقد را منتفي نمي کند. اما 
به  یا  »خوداندیشي«  نوعي  به  را  نقد  نمي توان 
داد؛  تقلیل  زباني  بازي هاي  از  بي پایاني  شبکۀ 
همان گونه که نمي توان پسند و سلیقۀ شخصي 
دل به خواهي  دریافِت  و  نشاند  نقد  به جاي  را 
فاقد  یا  ارزش  نهایي  مرجع  را  خودسرانه  و 
ذوق  حتي  کرد.  تلقي  ادبي  اثر  بودن  ارزش 
حرفه یي نیاز به تحلیل و ارزیابي اثر را برطرف 
متضمن  علي االطالق،  ذوق،  زیرا  نمي سازد؛ 

داللت نیست.
تفسیرهاي  مي تواند  اثري  هر  که  حقیقت  این 
از  را  ما  نباید  بیاورد،  الزم  را  گوناگون 
اثر  نویسندۀ  اثر و  ارزش هاي مستقلي که یک 
طبیعتًا واجدش هستند، غافل کند. این که اثري 
الزامًا یک معناي واحد را بیان نمي کند، به منزلۀ 
بي معنایي نیست. چند معنایي غیر از بي معنایي 
و  بي حد  معاني  داراي  را  اثري  وقتي  است. 
حکم  آن  بي معنایي  به  واقع  در  بدانیم،  حصر 
حدودي  هیچ  اگر  دیگر،  عبارت  به  کرده  ایم. 
براي تفسیر قایل نباشیم، بنابرین مي توان گفت 
که تفسیري هم وجود ندارد. هر تفسیري از هر 
نیست، زیرا هر تفسیري معتبر و  اثري ممکن 
قابل اعتماد نیست. تفسیرها را، به صرف آزادي 
تفسیر، به هیچ وجه نمي توان در یک تراز یا در 
یک مرتبه قرار داد؛ زیرا آثار و طبعًا مفسران در 

یک تراز یا در یک مرتبه نیستند.
قهراً  تفسیري  هیچ  شد،  اشاره  که  چنان  البته 
ممنوع نیست، اما در اعتبار هر تفسیري مي توان 
کردن  چرا  و  چون  اصواًل  کرد.  چرا  و  چون 
داشته  وجود  پرسشي  که  مي آید  الزم  زماني 
که  است  ممکن  صورتي  در  پرسش  و  باشد 
پاسخ در صورتي  باشد و  داشته  پاسخي دربر 
وجود دارد که بتوان چیزي مربوط و معني دار 
مطرح  اغلب  میان  این  در  که  پرسشي  گفت. 
اثر  تفسیر  مالِک  آیا  که  است  این  مي شود، 
را  تفسیر  که  چیست  آن  خواننده؟  یا  است 
خواننده  صرفًا  آیا  مي سازد؟  محتوم  و  ممکن 
است که اثر را به خوانش  وامي دارد و معنا را 
متصور مي شود؟ اگر معنا مستقل از اثر است، 
ناپایدار است،  نااستوار و  به این دلیل که معنا 
بنابرین البد تفسیر هم ربطي به اثر یا نویسندۀ 
تفسیر  باشد،  چنین  راستي  به  اگر  ندارد.  اثر 
براي  اثر  به  آن  نیاز  اصواًل  و  دارد  معنایي  چه 
چیست؟ به گمان من، به همان اندازه که مفسر 
مي توان  نیز  اثر  براي  هستند،  مستقل  منتقد  و 

اولي  طریق  به  و  خواندن  شد.  قایل  استقالل 
تفسیر کردن، یک رابطۀ دوطرفه است: رابطه یي 
)نویسنده(؛  اثر  و  )منتقد(  خواننده  میان  است 
گیرم این رابطه ساده و مستقیم نیست و بسیار 

متغیر است.
)اصطالح  مکالمه یي«  »نقد  به  آن  از  آن چه 
صرفًا  است  ممکن  مي شود،  تعبیر  تودوروف( 
از آثار حرف نزند اما با آثار حرف مي زند، یا 
بهتر است گفته شود: رو در رو با آثار است. »نقد 
منعکس  را  منتقد  و  مولف  صداي  مکالمه یي« 
مي سازد و با طنین انداز کردن دو صداي مولف 
مي دهد.  انعکاس  را  منتقد، صداي جدیدي  و 
که  است  فعاالنه  قرایت  گونه یي  نقدي  چنین 
معرفت جدیدي از اثر به دست مي دهد، معرفتي 
ناسازگاري  و  هماهنگي  نحوۀ  و  نشانه ها  که 
را  اثر  ساختاري  نقصان  نیز  و  آن ها  )تناقض( 
را  آن چه  باید  منتقد  تبیین مي کند. در حقیقت 
در اثر مکتوم و مسکوت یا غایب مانده است، 
آشکار سازد. به عبارت دقیق تر »نقد مکالمه یي« 
یعني به نمایش گذاشتن آن چه در اثر بیان شدني 
نخواسته  نویسنده  که  این  از  نظر  قطع  نیست، 

باشد آن را بیان کند یا نتوانسته باشد.
هر اثري، ولو پرورده ترین آثار، في نفسه ناقص 
است و وظیفۀ منتقد، نشان دادن عناصري است 
که نقص اثر را در زمینه یي از توازي و تقابل 
همان  از  است  عبارت  اثر،  نقص  کند.  بیان 
طور  به  که  ناسازگاري هایي  و  ناهم خواني ها 
طبیعي در یک اثر مي توان یافت. در واقع میان 
آن چه اثر قصد بیانش را دارد و آن چه اثر عماًل 
بیان مي کند، فاصله یا شکافي هست که از آن 
به »ضمیر ناخودآگاه اثر« نیز تعبیر مي شود. کار 
منتقد فراتر رفتن یا برگذشتن از این فاصله یا 
باید  چه  اثر  که  این  دریافتن  و  است  شکاف 
بگوید تا بتواند آن چه را مي خواهد بگوید، بیان 
مي توان  را  اثر  معناي  که  است  این رو  از  کند. 
بیان  نویسنده  که  دانست  چیزي  آن  از  فراتر 
کرده است، یا حتا قصد بیانش را داشته است. 

به این ترتیب، هدف منتقد نه فقط یافتن معناي 
درون اثر، بلکه بازتولید معنا است؛ یعني آن چه 
و  )خواننده(  منتقد  میان  گفت وگو  فرایند  از 
نمي توان  هیچ وجه  به  اما  مي شود.  حاصل  اثر 
حقیقتي  تابع  را  معنا  بازتولید  یا  جست وجو 
دانست که پیشاپیش منتقد آن را در اختیار دارد. 
اهمیتي ندارد که منتقد به چه چیزي اعتقاد دارد 
است؛  مطمین  خود  عقاید  از  اندازه  چه  تا  و 
قادر  منتقد  که  است  این  دارد  اهمیت  آن چه 
باشد دریافت و تحلیل خود را از قرایت اثر ـ 
معاني بالقوۀ اثر ـ به دست دهد؛ یعني در واقع 

آن ها را به بحث بگذارد. 
است  کسي  بد  هرمنوتیسِت  گادامر،  تعبیر  به 
که همیشه مي خواهد »حرف آخر« را بزند. اما 
اندیشه، حرف  عالم  در  که  است  این  واقعیت 
آخري وجود ندارد؛ این ما هستیم که در مقام 

فرد به »آخر« مي رسیم. 

 داستاِن
                                 تولِد 

                                                   داستان

این حقيقت كه هر اثري مي تواند 
تفسيرهاي گوناگون را الزم بياورد، 
نباید ما را از ارزش هاي مستقلي 
كه یك اثر و نویسندة اثر طبيعتاً 

واجدش هستند، غافل كند. این 
كه اثري الزاماً یك معناي واحد را 
بيان نمي كند، به منزلۀ بي معنایي 

نيست. چند معنایي غير از 
بي معنایي است. وقتي اثري 

را داراي معاني بي حد و حصر 
بدانيم، در واقع به بي معنایي 
آن حکم كرده  ایم. به عبارت 

دیگر، اگر هيچ حدودي 
براي تفسير قایل نباشيم، 

بنابرین مي توان گفت 
كه تفسيري هم وجود 

ندارد. هر تفسيري از 
هر اثري ممکن نيست، 

زیرا هر تفسيري معتبر 
و قابل اعتماد نيست. 
تفسيرها را، به صرف 

آزادي تفسير، به 
هيچ وجه نمي توان در 

یك تراز یا در یك 
مرتبه قرار داد؛ 
زیرا آثار و طبعاً 

مفسران در یك 
تراز یا در یك 
مرتبه نيستند

آن چه 
باعث 

مي شود 
متني با 

دقت، یا 
مجدداً، 
خوانده 
شود و 

كماكان جذاب 
باقي بماند، 

كيفيت نظام 
نشانه شناختي ـ 
نحوة هم نشيني 

و تلفيق 
نشانه هاي ـ آن 

است؛ همان 
چيزي كه از آن 

به بازي نشانه ها 
نيز تعبير مي كنيم. 

نشانه شناسي از راه 
ایجاز و تراشيده گي 

و پيراسته گي به نوعي 
ساختار زیبایي شناختي 

منجر مي شود. آن چه معنا 
دارد ـ و لذت مي آفریند 

ـ در واقع چيزي است 
كه مناسب و به جا به نظر 

برسد؛ قناس نباشد و 
ریخت و پاش در آن دیده 

نشود. تناسب البته هميشه 
بيان شدني نيست، اغلب 

احساس مي شود. مي توان 
از این معنا به »تناسب 

زیبایي شناختي« تعبير كرد؛ 
اگرچه معناي زیبایي شناسي را 

اصوالً در قالب واژه گان دیگري، 
جز خود اثر، نمي توان بيان كرد

ACKU



مرا  محافظان  قرارگاه  تروریست  کنندۀ  حمله  یک 
 1395 سال  حمل   6 شب   8 ساعت  نزدیکى های  در 
خورشیدی در ساحۀ مکروریان کابل هدف یک انفجار 
نیرومند قرار داد؛ در حالیکه بنده لحظاتى قبل محوطۀ  

آن را ترک و به خانۀ خویش برگشته بودم.
پهلوی  عام  راه  به  بایسکیل  یک  با  را  بم  تروریست 
ساحه  از  سریع  دورشدن  با  و  داده  انتقال  قرارگاه 
بالفاصله منفجر ساخت. بم به گونۀ طراحى شده بود 
که به صورت یک جهتى به سوی قرارگاه عمل نماید.

در این انفجار، قرارگاه تخریب شد و دو تن از محافظانم 
زخم برداشتند. زخم های یکى از آنها بسیار شدید بود 
و در اثر آن یکى از پاهای او ساعتى بعد در شفاخانۀ 
امرجنسى کابل قطع گردید. داکتران حاال تالش دارند 

تا به هر قیمتى پای دیگرش را حفاظت نمایند.
حمله باالی من، نخستین حملۀ تروریستى باالی یک 
گذشته  در  که  است  انتخاباتى  کمیسیون های  کمیشنر 
نداشته و در شرایطى حساس صورت  پیشینه یى  هیچ 

گرفته است.
حمله درست زمانى صورت گرفت که محافظان برای 
صرف نان شب تجمع مى کردند.هدف این بود که همه 
محافظان درجا کشته شوند. اما آنها با صرف نان شب 

10 ثانیه قبل از این نقطه متفرق شده بودند. به همین 
دلیل آنها توانستند کنترول ساحه را به دست گرفته و از 

حمالت احتمالى بیشتر جلوگیری نمایند.
اما نکتۀ پرسش برانگیز این است که گروه بررسى کننده 
و برخى مسووالن امنیتى که در ساحه آمده بودند، به 
رغم سر نخ هایى که در اختیارشان قرار گرفت، با کم 
توجهى با آن برخورد کردند. و از آغاز تالش کردند 
که این حمله را کم اهمیت جلوه دهند؛ خبر را جعل و 
رسانه ها را اغفال نمایند. به همین دلیل خبر این رویداد 

به صورت غیر واقعى و مبهم پخش گردید.
اینکه چرا ذهن رسانه ها را اینگونه از درک واقعیت این 
حمله منحرف کردند، پرسش برانگیز است. گذشته از 
آن در حالیکه من در خانه حضور داشتم، نه همان شب 
و نه فردای آن به جز یک رسانۀ چاپى)ماندگار( هیچ 
رسانۀ دیگر برای کسب حقیقت و توسعۀ خبر با من 

تماس برقرار نکردند.
مسألۀ بسیار مهم دیگر عدم توجه مسووالن کالن امنیتى 
افغانستان به این حمله است. 8 روز تمام محافظان بنده 
در کونکس های تخریب شده به سر بردند. و برخالف 
موارد مشابه تا حال هیچ اقدامى برای تحکیم قرارگاه و 
پیشگیری از وقوع حمالت احتمالى در آینده صورت 

نگرفته است. در حالى که من در یک بست خارج رتبه 
و در یک نهاد بسیار مهم، چالش برانگیز و مورد منازعه 
انتخابات  در  که  بودم  کمیشنری  یگانه  و  مى کنم.  کار 
گذشته در برابر تقلب و بى عدالتى ایستادم و با استفاده 
از صالحیت قانونى خویش و توسل به اسناد و احکام 
قانون با تصامیم غیرعادالنه و فیصله های نهایى هر دو 

دور از انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردم.
همۀ این پرسش ها مرا از بابت امنیت خودم، خانواده 
و محافظانم نگران ساخته و خود را در یک موقعیت 

دشوار و تهدید آمیز مى بینم.

سفارت های  افغانستان،  ملى  شورای  از  این  بر  بنا 
و  جهانى  جامعۀ  انتخابات،  در  ذیدخل  کشورهای 
وضع  این  تغییر  برای  تا  مى کنم  تقاضا  مدنى  جامعۀ 
با مسووالن مربوط در حکومت  نا مطمئن  اسف بار و 

افغانستان تماس بگیرند.
همچنان از سران محترم دولت وحدت ملى خواهش 
مى کنم تا در جهت انجام یک تحقیق واقعبینانه و دقیق 
این حمله،  اصلى  انگیزه های  و  برای شناسایى عوامل 
تامین امنیت ما و پیشگیری از حمالت بیشتر احتمالى 

به نهادهای امنیتى کشور هدایت بدهند.
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جـان کـری وزیـر امـور خارجـه امریکا هفتـه جاری 
بـه کابـل مى آید.  

 یـک مقـام آگاه دولتـى کـه خواسـت نامـش فـاش 
نشـود، اعـالم کـرد: جـان کـری وزیـر امـور خارجه 
امریـکا برای شـرکت در کمیسـیون مشـترک پیگیری 
مفـاد موافقـت نامـه امنیتـى افغانسـتان و امریـکا بـه 

کابـل سـفر مى کنـد.
بـر اسـاس گزارش هـا، وزیر امـور خارجـه امریکا در 
رأس یـک هیـأت اطالعاتـى و نظامى شـنبه بـه کابل 

مى کند. سـفر 
بررسـى  کابـل،  بـه  کـری  سـفر  از  هـدف  ظاهـراً 
امریـکا  افغانسـتان-  امنیتـى  قـرارداد  عملکردهـای 
اسـت؛ امـا برخـى منابـع مى گوینـد کـه اختالفـات 
گسـتردۀ رهبـران دولت وحـدت ملى در بسـیاری از 
مسـایل، سـبب شـده تا کری بـار دیگر به کابـل بیاید 
و روی حـل ایـن اختالفـات بـا غنى و عبـداهلل دیدار 

 . کند
رهبـران دولـت وحـدت ملى در دوسـال گذشـته در 

خصـوص اصالح نظـام انتخاباتى، توزیـع تذکره های 
باهـم  دولتـى  بلندپایـۀ  مقامـات  تعیینـات  و  برقـى 

اختـالف داشـته اند.
کـری بـه دعـوت یکـى از رهبـران دولـت بـه کابـل 
مى  آیـد تـا ایـن اختالفـات بنیـاد برانـداز را حـل و 

کند. فصـل 
خارجـۀ  وزیـر  کـه  مى گوینـد  تحلیلگـران  برخـى 
امریـکا در امـر حـل کشـمکش ها و اختالفـات در 
افغانسـتان متخصـص شـده اسـت. انتخابـات 2009 
ریاسـت جمهـوری به کمـک او حل گردیـد و ناجى 
افغانسـتان در پـى انتخابـات 201۴ هـم آقـای کـری 
از رفتـن  بـا طـرح دولـت وحـدت ملـى،  او  بـود. 
افغانسـتان به بحـران فراگیـر جلوگیری کـرد. اکنون، 
در یـک مأموریـت تـازه، آقـای کـری بـه دنبـال حل 
اختالفـات پوشـیده و عمیـق عبـداهلل- غنـى اسـت. 
برخـى آگاهـان مى گوینـد کـه آقـای غنـى بـه دنبـال 
تمدیـد مأموریـت دولـت کنونـى اسـت؛ مأموریتـى 
کـه بـه قـول شـماری از مقامات سیاسـى افغانسـتان، 

تـا چنـد مـاه بعـد پایـان مى یابـد. امـا برخـى دیگـر 
باالیـى  سـطوح  در  جابجایى هایـى  کـه  مى گوینـد 
نظـام صـورت مى گیـرد و دولـت همچنان بـه کارش 
ادامـه مى دهـد. امـا ایـن آگاهان هـر دو طـرح را زیر 
پرسـش بـرده و مى گوینـد کـه جامعۀ جهانـى باید به 
فکـر نهادینه شـدن دموکراسـى در افغانسـتان باشـد و 
دموکراسـى بـدون داشـتن نظـام انتخاباتى مسـتقل و 
شـفاف و اصالحات عمیق در سـاختار نظـام متمرکز 

سیاسـى، نهادینـه نخواهد شـد. 
همچنیـن قـرار اسـت تـا دو مـاه دیگـر کنفرانـس 
بـرای  جهانـى  کمک  هـای  مـورد  در  بروکسـل 
افغانسـتان برگزار شـود. کشـورهای حامى افغانستان 
ایـن کمک هـا را وابسـته بـه تعهداتـى مى داننـد کـه 
دولـت افغانسـتان بایـد در  مبـارزه بـا فسـاد مالى در 
کشـور انجـام دهـد. آقای کـری احتمـاالً دربـارۀ این 
کنفرانـس نیـز با رهبـران دولت به گفت وگـو خواهد 

پرداخـت. 
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آجندای دیدار کری از کابل:

از طرح جابجایی ها تا تمدید مأموریت دولت وحدت ملی

 
سوادآموزی جزِو بر...

بسـیج ملـى، تالش داریم کـه آگاهى عامـه را در مورد 
مزایـای سـواد و تأثیـراِت آن در آوردن صلـح و ثبـات 

ارتقـا دهیم. 
از سـوی دیگر، سـید اشـراق حسـینى جامعه شـناس و 
اسـتاد دانشـگاه بـه ایـن باور اسـت کـه در چند سـال 
گذشـته آمارهایـى کـه در حوزه هـای مختلـف ارایـه 
شـده، چنـدان دقیـق نیسـتند، و در ایـن اواخـر، بحث 
خیالـى بـودِن آمارها در وزارت معـارف، همه را دچار 

تردیـد کرده اسـت. 
بـه بـاور ایـن اسـتاد دانشـگاه، در گذشـته کار هـای 
نگرفـت:  مى گرفـت،  صـورت  بایـد  کـه  بنیادینـى 
نخسـت در سـطح نظـام دولتـى دکتوریـن مشـخصى 
بـه وجـود نیامـد تـا توسـعۀ تعلیمـى و تحصیلـى در 
ایـن راسـتا سـازمان داده  شـود؛ دوم، سـکتور تعلیم و 
تربیـه از سیاسـت زده گى و معامله هـای سیاسـى کنـار 
گذاشـته نشـد و ظرفیت هـای الزمـى در ایـن بخـش 
جابه جـا نشـدند کـه بـه دور از معامله هـای سیاسـى 
و گرایش هایـى کـه تأثیـر سـوء در ایـن رونـد دارنـد، 
باشـد؛ سـوم: اصالحـاِت بنیادی یـى که منجر بـه تغییِر 
روزآمـد در وزارت معـارف بـر اسـاس دکتوریـن و 

ظرفیت هـا  شـود، انجـام نشـد. 
طـول  در  بایـد  کـرد:  خاطرنشـان  حسـینى  آقـای 
سـال های  گذشـته، یک مرکـز تحقیقاتـى در قالب ُکل 

نظـام و یـا حداقـل در وزارت معـارف ایجـاد مى شـد 
تـا تمـام مباحـث مربـوط بـه تعییـرات، اصالحـات، 
ظرفیت سـازی و بحث هـای مربـوط بـه آمـار و ارقـام 
را سـازمان دهى مى کـرد و بـر اسـاس یافته هـا و آمـار، 
فهمیـده مى شـد کـه مـا در کجـای کار هسـتیم، چـه 
چالش هایـى در مقابـل ما قرار دارد و چـه راه حل هایى 

بایـد جسـت وجو شـود.
او حکومـت را بـه بى کفایتـى متهـم کـرد و افـزود: »تا 
بـه حـال پالیسـى وزارت معـارف بیشـتر ادامـۀ مسـیِر 
غلطـى بـوده کـه از گذشـته به جـا مانـده و تا بـه حال 
هیـچ نـوع سـرمایه گذارِی جدی در قسـمت تحول در 

حـوزۀ تعلیـم و تربیت به مشـاهده نرسـیده اسـت.«
در عیـن حال، سـید عسـکر موسـوی اسـتاد دانشـگاه 
و جامعه شـناس مى گوید: بیشـتر مشـکالت افغانسـتان 
از این جـا ناشـى مى شـود کـه مـا از کاری کـه انجـام 
مثـال،  به گونـۀ  نداریـم؛  درسـتى  تعریـِف  مى دهیـم، 
خانه هـا سـاخته مى شـوند بـدون این کـه تعریفـى از 
خانـه در موقعیتى که سـاخته مى شـود، داشـته باشـیم. 
بـه باور آقای موسـوی، اگر تعریِف ما از سـوادآموزی 
روشـن شـود، هـدِف مـا از سـوادآموزی نیـز روشـن 
مى گـردد؛ آیـا هـدِف مـا ایـن اسـت کـه شـهروندان 
باسـواد شـوند و بعـد هرچـه کردنـد بکنند، یـا این که 
شـهروندانى بـه توانایى هـای جدیـد مجهز و متناسـب 
بـا تغییـرات اجتماعـى، جهانـى و شـغلى وارد جامعه 

شـوند؟ اگـر از ایـن منظـر نـگاه بکنیـم، در سـال های  
گذشـته بـا وجـود امکانـان فـراوان، هیـچ توجهـى در 

ایـن قسـمت صـورت نگرفته اسـت.
آقـای موسـوی مى گوید: وقتـى کاری انجام مى شـود، 
ابتـدا بایـد روی آن فکـر و برنامه ریزی صـورت بگیرد 
کـه در طـول چـه مقـدار زمـان بـه کجـا مى رسـیم و 
شـده  ریختـه  برنامـۀ  بعـداً  رسـیده ایم،  کجـا  اکنـون 
ارزیابـى گـردد. اما در کشـور مـا چنیـن نگاهى وجود 
نداشـته اسـت، کارهـا بیشـتر واکنشـى، عکس العملى، 
مقطعـى و پروژه یـى بـوه انـد و ما هیـچ گاه از پروژه به 

نشـده ایم.  منتقل  پروسـه 
ایـن اسـتاد دانشـگاه تصریـح کـرد: در 99درصـد از 
وجـود  تخصصـى  برخـورد  حکومـت،  بخش هـای 
بخـِش  متخصـص  انسـان های  تـا  نـدارد  و  نداشـته 
مربـوط بـه کارِ خودشـان را بـه پیـش ببرنـد؛ بلکـه 
همـواره کارِ آهنگـر بـه نجـار سـپرده شـده و از نجار 
بـه ِگل کار و...، و نتیجـه اش هـم همیشـه ناکامـى بوده 

. ست ا
آقای موسـوی با اشـاره به پروندۀ فسـاد فاروق وردک 
- وزیـر پیشـین معـارف – اذعـان داشـت: همان گونه 
کـه دانش آمـوزان خیالـى، مکاتـب و اسـتاداِن خیالـى 
در کشـور وجـود داشـت، برنامه هـای سـوادآموزی از 
سـوی وزارت معـارف نیـز جـزِو همیـن برنامه هـای 

مى شـود.  پنداشـته  خیالى 

ایـن اسـتاد دانشـگاه باور دارد که مسـألۀ سـوادآموزی 
یـک مسـألۀ چندجانبـه اسـت و چندیـن اداره باید در 
ایـن قسـمت سـهم بگیرنـد. او بـه حکومـت پیشـنهاد 
مى کنـد تـا نخسـت در ریاسـت سـوادآموزی وزارت 
ماننـد  بخش هایـى  میـان  همـکاری  کمیتـۀ  معـارف، 
تحصیـالت  وزارت  اجتماعـى،  امـور  و  کار  وزارت 
عالـى و نهاد هـای امنیتـى و نظامـى بـه وجـود آورنـد 
و بـه تعقیـب آن، برنامه ریـزی و معلوم کننـد وضعیِت 
اسـت،  چه گونـه  کشـور  در  بى سـوادی  و  باسـوادی 
سـپس تعریفـى از ایـن باسـوادی و بى سـوادی ارایـه 
شـود و بعدتـر، هـدف  باسـواد سـاختِن شـهروندان 
روی ایـن میـز بـه بررسـى گرفتـه شـود کـه بـه ایـن 
توانایى هـای  بـه  کـم  بودجـۀ  بـا  مى تـوان  صـورت، 

یافت.  دسـت  باالیـى 
پـس از سـقوط حاکمیـِت طالبـان و بـه وجـود آمـدِن 
نظـام جدیـد، دروازه هـای مکاتـب  بـه روی پسـران و 
دختـراِن افغانسـتان بـاز شـد و معـارف و تحصیـالت 
عالـى، در دایـرۀ توجه جامعـۀ جهانى قـرار گرفت. بر 
اثـر ایـن چرخش، اکنـون بیش از ده میلیـون کودک در 
افغانسـتان بـه مکتـب مى رونـد؛ امـا بـا آن هـم، به دلیِل 
حاکمیـت طالبـان بـر بخش هایى از کشـور و باورهای 
سـنتى، میلیون هـا کـودک واجـد شـرایط، از آمـوزش 

محـروم مى باشـند.

قربانیان پکتیکا غیر...
 شـورای والیتـى پکتیـکا بـه نام فضـل رحمـن کتوازی 
تاییـد نمـود کـه ایـن حملـه تلفات ملکى داشـته اسـت، 
امـا گفـت نمـى دانـد تعـداد آنهـا چنـد نفـر اسـت. او 
گفـت: »بـرای کسـب اطالعات بیشـتر مشـکالت داریم. 
تلفـون هـا در اینجـا کار نمـى دهنـد و حکومـت محلى 
تنهـا مرکـز ولسـوالى را کنتـرول مى کنـد. سـایر مناطق 

در کنتـرول طالبان اسـت.«
پولیـس ایـن والیـت و نیروهای بیـن المللى مـى گویند 
کـه تنهـا پیکارجویـان طالبـان در ایـن حمـالت هوایـى 

کشـته شـده اند.
جنـرال زورور زاهـد قومانـدان پولیس پکتیـکا مى گوید 
کـه »کـدام فـرد ملکى کشـته نشـده اسـت.« او در مورد 

مـرگ روزالدین چیـزی نگفت.
یک سـخنگوی نیروهـای ایاالت متحده امریـکا در کابل 
گفـت کـه شـواهدی بـرای کشـته شـدن مـردم ملکـى 

نـدارد. وجود 
پـس از آنکـه جنگجویـان گـروه داعش عملیات شـان را 
در افغانسـتان شـروع کرده انـد، حمالت بـا هواپیماهای 
ایـن  از  بسـیاری  اسـت.  یافتـه  شـدت  سرنشـین  بـى 
حمـالت در والیـت هـای ننگرهـا و پکتیـکا صـورت 

اسـت. گرفته 

اعالمیۀ عزیزاهلل آریافر كمیشنر كمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی
در پیوند به حملۀ تروریستی 6 حمل سال ۱3۹5 خورشیدی

یکشنبه۱۷ حمل سال  ۱۳۹۵ خورشیدی
مطابق ۵ اپریل سال۲۰۱۶ میالدی
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ورزش

در گزارش بازرس ُکل وزارت خارجۀ امریکا آمده است که یک سوم 
مردم عراق معتقدند که امریکا به طور عمومى از تروریسم و به خصوص 
شیعه(  و چه  )چه سنى  عراقى ها  نصف  و  مى کند  داعش حمایت  از 

مشارکِت امریکا در جنگ با داعش را کاماًل رد مى کنند. 
این گزارش، که با استناد به فعالیت های سفارت امریکا در عراق تدوین 
شده است، خاطرنشان مى کند: »همه پرسى اخیر وزارت خارجۀ امریکا 
نشان مى دهد، نزدیک به ۴0 درصد عراقى ها معتقدند که امریکا برای 
بى ثبات کردن عراق و تسلط بر منابع و ثروت های طبیعى این کشور 
از  امریکا  باورند که  این  بر  تقریبًا یک سوم عراقى ها  تالش مى کند و 
تروریسم به ویژه داعش حمایت مى کند- سفارت امریکا به نمونه های 
زیادی از گزارش های رسانه های خبری عراق اشاره کرده است که بر 

این اعتقادِ اخیر صحه مى گذارد«.
در ادامۀ این گزارش آمده است: »عراقى ها با توجه به اشغال کشورشان 
توسط امریکا در سال 2003، به اهداف و نیات این کشور شک دارند 
و همین امر مانع از آن مى شود که سفارت امریکا بتواند وجهه کنونى 

این کشور و نقش آن در عراق را بهبود بخشد«.
با این حال، این گزارش که در ماه مارچ صادر و دیروز منتشر شده 
است، مى گوید، مخالفت ُکردها با مداخلۀ امریکا در جنگ علیه داعش 
ضعیف است و تنها کمتر از 6 درصد ُکردها با این امر مخالف هستند.
طبق این گزارش، تمام طیف های قومى و مذهبى عراق نسبت به داعش 
و اهداف و طرح های این گروه تروریستى بدبین و به شدت مخالف 

آن هستند.

رییس جمهور ترکیه این انتقاد را به اتحادیۀ اروپا وارد کرد که تا به حال 
به تعهدات خود در توافق بر سر مسألۀ پناهنده گان عمل نکرده است.

 18 توافق  اجرای  دربارۀ  ترکیه  رییس جمهور  اردوغان،  طیب  رجب 
مارچ بر سر مسألۀ پناهنده گان با اتحادیه اروپا ابراز نارضایتى کرده و 
در سخنانى در انکارا گفت: وعده هایى داده شده، اما تا به حال به هیچ 

یک از آن ها عمل نشده است.
کشورش حضور  در  که  پناهنده گان  از  زیادی  تعداد  به  نگاهى  با  او 
دارد، گفت: سه میلیون انسان از بودجۀ ما تغذیه مى شوند. ترکیه برای 
پذیرش پناهنده گان و مبارزه با ترور تشکر زیادی دریافت کرده است، 
اما این کافى نیست و ما برای تشکر تنها این کارها را انجام نمى دهیم. 

حاال باید به همه وعده هایى که داده شده است عمل شود.
همه  باید  اروپا،  اتحادیۀ  و  ترکیه  بین  گرفته  انجام  توافق  اساس  بر 
و  رفته اند  یونان  به  مارچ  ماه  بیست  از  بعد  تاریخ  از  که  پناهنده گانى 
هیچ درخواست پناهنده گى نداشته یا درخواست آن ها رد شده است، 

به ترکیه باز گردانده شوند.
بر این اساس، اتحادیۀ اروپا هم خود را متعهد کرده است که به ازای 
هر پناهندۀ سوری که به ترکیه باز گردانده مى شود، یک پناهندۀ سوری 
آغاز  دوشنبه  روز  از  توافق  این  اجرای  بپذیرد.  قانونى  به صورت  را 

شده است.
اتحادیۀ اروپا در قبال همکاری های ترکیه در این راستا کمک های مالى 
تا سقف شش میلیارد یورو را به ترکیه وعده داده است. این پول باید 

در پروژه های مشخص برای کمک به پناهنده گان جریان یابد.

در دیداری مععوقۀ از هفته 22 رقابت های بوندسلیگای۴ تیم فوتبال، 
وایشه فلنزبورگ مهمان تیم فوتبال هامبورگ بود که این بازی در پایان 

با تساوی 1 بر 1 به کار خود پایان داد.
این دیدار به دلیل بارش شدید برف در هفتۀ 22 رقابت ها لغو شده بود.

یوسف شیردل که در بازی گذشتۀ تیمش قرار نگرفته بود، این بار در 
مقابل تیم سابقش 89 دقیقه برای وایشه فنلزبورگ به میدان رفت.

شیردل در این دیدار هم موفق به ُگل زنى نشد تا روند ُگل نزدن های 
داشته  ادامه  آلمانى  تیم  این  در  افغانستان  ملى  تیم  نام دار  مهاجم  این 

باشد.
پیروزی بخش  ُگل  دیدار هفته 17 تک  در  یوسف شیردل آخرین بار 

تیمش را مقابل ولفسبورگ به ثمر رسانده است.
این چهارمین تساوی پى در پى فلنزبورگ در رقابت های لیگ ۴ آلمان 

است. در حال حاضر این تیم با 52 امتیاز تیم سوم جدول است.

فوتبال  تیم های ملى  تاره ترین رده بندی  افغانستان در  فوتبال  تیم ملى 
جهان ۴ پله صعود کرد.

تازه ترین رده بندی تیم های ملى فوتبال جهان آمده است که تیم ملى 
فوتبال افغانستان به لطف پیروزی مقابل سنکاپور و صعود به مرحلۀ 
نهایى مقدماتى جام ملت های آسیا با 210 امتیاز ۴ پله در این جدول 

صعود کرد و به ردۀ 1۴7 دنیا رسید.
مردان شگرت در رده بندی تیم های آسیایى نیز در ردۀ 2۴ قرار دارند.

تیم ملى فوتبال افغانستان در حوزه جنوب آسیا اول و در مرکز آسیا نیز 
تیم پنجم جدول است.

در این فهرست آرجانتین و بلجیم به ترتیب مقام های اول و دوم را ار 
آن خود کرده اند.

اشتراک  بازی جهانى  در هیچ  بانوان کشور اخیراً  تیم فوتبال  اینکه  با 
نکرده، اما در رده بندی جدید در میان تیم های جهان مقام 130 ام را به 

خود اختصاص داده است.
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  فیفا  رده بندی  در  خراسان  شیران  صعود 
است، زیرا در قرعه کشى مرحلۀ گروهى مقدماتى جام ملت های آسیا، 
سید بندی تیم ها به اساس رده بندی آن ها در جدول فیفا صورت مى 

گیرد.
در دو ماه گذشته این دومینبار است که تیم ملى فوتبال افغانستان در 

رده بندی جهانى صعود مى کند.

وزارت خارجه امریکا:
یک سوم عراقی ها امریکا را حامی 

تروریسم به ویژه داعش می دانند

اردوغان:
اتحادیه اروپا تا كنون به وعده های خود 

در قبال پناهنده گان عمل نکرده است

تساوی فلنزبورگ مقابل هامبورگ 

با حضور یوسف شیردل

صعود 4 پله یی مردان شگرت 

در تازه ترین رده بندی فیفا

تالش افغانستان برای كسب 

سهمیه المپیک سال 2۰۱6

عبداالحد هادف

حکمتیار در فاز صلح
تن دادن حکمتیار به روند صلح یک معجزه است و ما باید از 
این معجزه استقبال کنیم و شاد باشیم. هرچند با احتیاط باید 
تصامیم حکمتیار را به فال نیک گرفت، اما همین که این بار حاضر 
است تا بدون سالح و بیرق های سبز وارد کابل شود و در صدد این نباشد 
که با ژست فاتحانه از ارگ، مرحلۀ جدیدی را در کشور به رهبری خودش 
اعالن کند و به دنبال حذف و طرد بقیه از صحنه قدرت باشد، خودش یک 

دست آورد بسیار خوب است و باید آن را جدی گرفت.
حکمتیار حاال از مرحلۀ کهولت به مرحلۀ کهن سالى قدم گذاشته است و شاهد 
به صلح  تن  مرحله یى هم  در چنین  است. هرگاه  پایانى عمر خود  روزهای 
دهد و در کارزار سیاسى به رقابت با دیگران بپردازد، هم به خودش و هم به 
مردم افغانستان خوب است، شاید مسِک ختامى بر زنده گى پُر از تنش و لبریز 
از ماجرای او باشد. هنوز خیلى زود است که بتوان در رابطه به نیت و مافى 
الضمیر حکمتیار قضاوت کرد، اما قصه این است که دروازۀ صلح به روی هر 

کى باید باز باشد تا با اعجاز صلح بتوان دروازه های شر را بست.
انطباع غالب این است که حکمتیار شاید با پذیرفتن صلح در زیر سایۀ به گفته 
از خاستگاه تضادهای  خودش »اشغال خارجى«، مقاصد خصمانۀ دیگری را 
قومى و دینى در برابر اقوام و طیف های دیگر در نظر دارد و به احتمال زیاد 
با تشویق و ترغیب کسانى مثل جمعه خان همدرد و امرخیل و یون، در صدد 
ورود به آزمون تنش دیگری با »جمعیت« و »شورای نظار« و باالخره با هر کى 
مخالف او است، مى باشد که عقده های سرکوفتۀ زیادی را در برابر آن ها با خود 
حمل مى کند، تا انتقام نگیرد، تن به سکرات موت نخواهد داد، با آن هم تن دادن 
شخصى مثل او به سکرات صلح در مرحلۀ کنونى یک گام مثبت است، هر 
کس حق دارد در یک فضای غیرنظامى با هر کى دلش خواست، کلنجار کند 

و تا هرجا دستش رسید، به مقابله پردازد.
روزگار  از گذشت  ما خصوصًا حکمتیار  سیاسى  و  امیدواریم سران جهادی 
آموخته باشند و دست از هر نوع مقاصد کوچک برداشته و فقط رضای خدا 
و خدمت به مردم مظلوم و بیچاره را نصب العین خود قرار داده، رقابت مثبت 
را در میدان »فاستبقوا الخیرات« تجربه کنند که خیر و صالح دین و دنیا در 

این است.

مهدی ثاقب

ما  جامعۀ  در  سواد  عدم  که  بوده ام  باور  این  به  همیشه 
شدن  پدیدار  و  اجتماعى  ساختارهای  تضعیف  باعث 
جنگ و تباهى مى شود. یکى از عومل پیشرفت کشورهای 
توسعه یافته میزان باالی سواد آن هاست؛ در بین آن ها تعصبات نژادی 
و قومى و منطقه یى نه نان مى شود و نه آب، برای شان این موضوعات 
رهبران  موج سواری های  به خاطر  نیست،  هم  اولویت خاصى  دارای 
وابسته به دستگاه های خارجى نیز سر و گردن نمى شکنند و برای نسل 
پس از خود تالش مى کنند یک جامعۀ مرفه و بدون جنگ و خشونت 
این ها محصول فراگیری تحصیل و سواد  اهدا کنند؛ در حقیقت همۀ 

است.
من بسیار خوش حالم از این که نهادی پیدا شد که برای محو بى سوادی 
زنان رضاکارانه کمپاین مى کند؛ حاال بماند که در کنار زنان الزم است 
چند برابر این کمپاین برای مردان هم صورت گیرد، چون بیشتر مردان 
ما به سواددار بودن چندان اهمیت خاصى هم نمى دهد و به دلیل همین، 
ضعف بزرگ است که نقطه ضعف هایى دارند، از همین نقطه دیگران 
استفاده های بزرگى برای تحمیق آنان استفاده مى کنند و این اوج فاجعه 

است.
نقطۀ  از  من  نظر  به  کردن  موجودیت  اعالم  که  زنان  هماهنگى  شبکۀ 
انکشاف و رشد جامعۀ زنان آغاز کرده است. من ضمن  خوبى برای 
موفقیت آن ها امیدوارم این کمپاین به صورت جدی گسترش یابد و در 

راستای باسواد ساختن زنان موفق تر و تخصصى ترعمل کنند.

محمد ناطقی

چه گونه مذاكره شود؟
بد  بسیار  موضوعات  از  یکى  صلح  مذاکراِت  موضوع 
است.  شده  مکروه  هراس افگنى  خود  حد  در  و  تلخ  و 
از این متصور نیست که هیچ کسى از مردم به  کراهت و نفرت باالتر 
شرکت  بود،  صلح  مذاکرات  موضوع  که  میز  یک  در  ندارد.  باور  آن 
نکردم دلیل آن هم به مسخره گرفتن صلح از سوی طالبان و پاکستان 
هست. حاال جماعت های اعالم موجودیت کرده و مى گویند که مذاکره 
با طالبان قطع شود و به جای آن، با پاکستان گفت وگو شود که آن ها چه 

مى خواهند؟ و ما چه مى خواهیم؟
این حرف تازه و بکری نیست، زیرا قباًل هم حکومت اعالم کرد که 
با پاکستان مذاکره شود، اما موضوع جنگ و جنگ طلب، هراس افگنان 
هستند روزی باید ما به صلح ثبات و امنیت زنده گى دست پیدا کنیم تا 
ابد جنگ امکان ندارد. اما صلح و ثبات در چند عرصه قابل بحث است، 
صورت اول این است که یک طرف منازعه به ُکلى نابود و جنگ پایان 
نمونۀ چنین رویداد کشور سریالنکاه  آید،  به وجود  ثبات در کشور  و 

هست که حکومت جنبش تامیل را نابود کرد.
صورت دیگر نابودی طرف منازعه نیست، اما نا امیدی طرف منازعه 
هست، به این معنا که یک طرف منازعه از جنگ ناامید و وارد مذاکرات 
که  است  سوریه  کشور  فرضیه  و  صورت  این  مثال  مى شود،  صلح 
روس ها آن قدر هراس افگنان و تبهکاران را زدند که آن ها را از جنگ 
مأیوس کردند و حاال همه در خط مذاکره و صلح صف کشیده اند. اما 
در افغانستان هیچ کدام از رویدادها رخ نداده و به همین دلیل، مذاکرات 
صلح از سوی جنگ طلبان به مسخره گرفته شده و صلح ثبات را موهوم 

ساخته اند.

فيـسبـوک نـــامــه

مربى تیم ملى تکواندوی افغانستان میگوید که به هدف کسب سهمیۀ 
المپیک سال 2016 ریو دی جنیرو برازیل چهار تکواندو کار افغانستان 

در کوریای جنوبى تمرینات شان را آغاز کرده اند.
بشیر تره کى به رادیو آشنا گفته است که در بخش مردان روح اهلل نیکپا 
مدال آور بازی های المپیک و محمود حیدری و در بخش بانوان ُسمیه 

غالمى و نیال احمدی اشتراک دارند.
آقای تره کى همچنان افزود که این ورزش کاران پس از تکمیل تمرینات 
به تاریخ 16 اپریل در مسابقات کسب سهمیه کشورهای آسیایى رقابت 

خواهند کرد

ACKU
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

بازسازی  برای  متحده  ایاالت  ویژۀ  سرمفتش 
ایاالت  گذشتۀ  سال   15 حضور  تجربۀ  افغانستان، 
متحده در افغانستان در امر بازسازی و آزمون های 
هاروارد  دانشگاه  در  سخنرانى  یک  در  را  امنیتى 

تشریح کرد.
عنوان  تحت  مفصلى  سخنرانى  در  سوپکو  جان 
افغانستان: درس های  بازسازی  »وضعیت خطرناک 
با  مبارزه  آزمون های  به  سال«  پانزده  از  آموخته 
شورش گرایى و ملت سازی در افغانستان اشاره کرد.
او همچنین اظهارات اخیر جمیز کلپر، رییس ادارۀ 
تکرار  را  ای«  امریکا »سى آی  استخبارات  مرکزی 
کرد که او گفته بود: »کابل در رسیده گى به وضعیت 
اقتصادی خویش یا شروع کاهش وابسته گى خود به 
امداد خارجى به طور موثر ناتوان خواهد بود، مگر 

این که نخست شورش گرایى را مهار کند.«
بازسازی  برای  متحده  ایاالت  ویژۀ  مفتش  سر 
افغانستان  از  زیادی  بخش های  گفت:  افغانستان 
به طور موثر برای دسترسى کارمندان خارجى ممنوع 
است چه این که این افراد مدیران پروژه ها باشند یا 

مسوولین نظارت و کارکرد آن پروژه ها باشند.
کمتر  ناامنى  عواقب  سایر  که  افزود  سوپکو  آقای 
آن ها  اما  است،  یافته  انعکاس  خبرها  سرخط  در 
نشانه هایى شوم برای آیندۀ آن کشور فقیر و عمدتا 

بى سواد است.
او برای توضیح این اظهاراتش به سخنان ماه گذشتۀ 
افغانستان اشاره کرد که  سخنگوی وزارت معارف 
گفته بود، 71۴ مکتب مسدود شده و بیش از 2،5 
به خاطر  عمدتًا  مکتب  به  رفتن  از  کودک  میلیون 

جنگ محروم شده اند.

حمالت،  بم گذاری ها،  سوپکو،  آقای  گفتۀ  به 
کمین ها، ماین های کنار جاده و تصرف موقتى نقاط 
کلیدی مى تواند همه به اعتبار حکومت صدمه بزند 

و بر نیروهای امنیتى و روحیه مردم تاثیر بگذارد.
حضور  در  سخنرانى اش  در  امریکایى  مقام  این 
گفت  همچنین  امریکا  آکادمیک  شخصیت های 
وضعیت  در  افغانستان  در  بازسازی  مساعى  که 

خطرناکى قرار دارد.
او افزود افغانستان مسوولیت اصلى را برای تأمین 
امنیت خویش طى بیش از یک سال گذشته داشته 
و با آزمون های شورش گرایى در چهار فصل سال، 

فرارباال ازصفوف و قابلیت مواجه است.
آقای سوپکو مى گوید: اکثر پولى را که ایاالت متحدۀ 
برای بازسازی در افغانستان به مصرف رسانده است 
در  بخش امنیت مصرف شده است. او گفت حدود 

دالر  میلیارد   113 از  دالر  میلیارد   68 یا  درصد   61
افغانستان  برای   2002 سال  از  کانگرس  که  پولى 

اختصاص داده صرف تأمین امنیت شده است.
با  حکومت  تشکیل  برای  امنیت  که  کرد  تأکید  او 
کردن  قانع  برای  همچنین  و  قانونى  و  کارا  اعتبار، 
اساسى  جز  استند،  مذاکره  مستلزم  که  شورشیانى 

مى باشد.
اما آقای سوپکو در بخشى از سخنانش گفت که با 
ناتمام برای مصرف پول و جنگ،  پانزده سال کار 
کجا  در  کار  اشتباه  که  بپرسد  باید  متحده  ایاالت 
یا  ناکامى کامل  از  او پاسخ داد که مثال هایى  بود؟ 
قسمى بخشى از پاسخ به این پرسش است. آقای 
اصلى  دلیل  نمى تواند  نواقصى  هیچ  گفت  سوپکو 

اشتباه کار باشد.

درس های آموختۀ امریکا طی ۱5 سال بازسازی افغانستان اخــراج مـهاجـران 
از یونان آغاز شد

کشتى حامل دومین گروه مهاجرانى که از یونان به ترکیه بازگشت داده 
مى شوند روز جمعه جزیره لیسبوس را ترک کرد. فعاالن حقوق بشر 
گفته اند که عجله برای اجرایى کردن توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه 

باعث خرابى وضعیت مهاجران شده است.
روز جمعه چهار بس ۴5 مرد را به قایقى رسانند که از لیسبوس عازم 
بندر دیکیلى در ترکیه بود. انتظار مى رود که جمعًا 1۴0 نفر ظرف یک 

روز به ترکیه انتقال داده شوند.
با  ترکیه  موافقتنامه  به  مطابق  که  اند  گروهى  دومین  مهاجرین  این 
اتحادیه اروپا واپس به ترکیه فرستاده مى شوند. روز دوشنبه 202 نفر 

از یونان به ترکیه برده شدند.
آخرین اقدام برای جلوگیری از اخراج مهاجران از یونان

سه تن از فعاالن مدافع پناهجویان هنگامى بازداشت شدند که به لنگر 
بندر  آنجا شوند. 30 تن دیگر در  مانع ترک گفتن  تا  قایق چسپیدند 
متوقف  را  »اخراج  که  دادند  مى  وشعار  بودند  شده  جمع  لیسبوس 

سازید«، »شرم بر تو اتحادیه اروپا« و »آزادی برای پناهجویان.«
توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه حاکى از آن است که کسانى که بعد 
یا  و  اند  نداده  پناهندگى  تقاضای  و  اند  آمده  یونان  به  مارچ   20 از 
واجد شرایط پناهندگى نبوده اند، باید واپس به ترکیه فرستاده شوند. 
برای هر سوریایى که واپس به ترکیه فرستاده مى شود، اتحادیه اروپا 
مکلف است که یک سوریایى دیگر را بپذیرد که در ترکیه درخواست 

پناهندگى داده است.
افزایش  شد،  داده  برگشت  مهاجران  گروه  نخستین  که  آن  از  پس 
هر  مانند  یونان  است.  کرده  کندتر  را  کار  روند  پناهندگى  تقاضاهای 

کشور دیگر نیاز دارد درخواست های پناهندگى را ارزیابى کند.
مقررات اتحادیه اروپا ایجاب مى نماید که نخستین کشوری که شخص 
کند.  ارزیابى  را  پناهندگى  تقاضای  مى شود،  داخل  آنجا  به  پناهنده 
تا  واداشت  را  کشورها  برخى  پناهجویان  اخیر  شدن  سرازیر  اگرچه 
را  خاکش  از  عبور  اجازه  پناهجویان  به  مقررات  این  به  توجه  بدون 

جهت مسافرت به کشورهای مرکزی و شمالى اروپا بدهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه اخطار داد که 
در صورتى که اتحادیه اروپا شرایط وضع شده در توافقنامه را تا ماه 
جون برآورده نسازد، انقره تا اخیر به آن پابند نمى ماند. به خصوص او 
گفت که در این پیمان به ترکیه جمعًا 6 میلیارد یورو، آغاز مجدد گفت 
و گوها برای عضویت در اتحادیه اروپا و سفر بدون ویزای شهروندان 

ترکیه در حوزه شینگن وعده شده است.
» ترس و درماندگى«

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل گفته است کسانى که در زندان 
های دو جزیره یونانى نگه داشته شده اند، قربانى این برنامه ناسنجیده 

اتحادیه اروپا اند.
گوری فان گولیک، معاون مدیر اروپای عفو بین الملل در اعالمیه ای 
گفت: »در حاشیه اروپا، مهاجران در تونلى گیر افتاده اند که در انتهای 
آن روشنى نمایان نیست. ترتیبات بسیار ناقصى که با عجله و خراب 
تهیه شده است، آماده اشتباهات در جهت زیر پاگذاشتن حقوق و رفاه 

برخى از آسیب پذیرترین افراد مى باشد.«
او گفت که در دو مرکز بسته برای مهاجران در دو جزیره یونان ۴200 
آینده  از کشورهای شان در مورد  فرار  از  بعد  اند که  نفری گیرمانده 

شان اطمینان ندارند.
اند،  زندانى  خیوس  و  لیسبوس  در  که  »کسانى  افزود:  گولیک  خانم 
عماًل دسترسى به معاونت حقوقى ندارند، دسترسى شان به خدمات و 
حمایت محدود است و به مشکل در مورد موقعیت کنونى و سرنوشت 

احتمالى شان اطالع دارند. ترس و درماندگى محسوس اند.«
منابع حکومتى در یونان گفته اند که حدود 150 پناهجو روز پنجشنبه 
در جزیره ساموس از کمپ بیرون رفتند، اما بعدتر متقاعد به برگشت 
اخراج  از  برای جلوگیری  یونانى  مهاجران در جزایر  شدند. همچنان 
که  کنند  مى  تقاضا  و  اند  کرده  شروع  غذایى  اعتصاب  یک  به  شان 

مرزهای کشورهای بالقان دو باره باز گردند.
درسال گذشته حدود یک میلیون تن به اروپا پناه آوردند که عمدتًا از 

جنگ ها در خاورمیانه و افریقا فرار کرده اند.

پایگاه  در  بى پیلوت  طیاره های  نظارت  مرکز  اولین 
نظامى قول اردوی 215 میوند در ولسوالى شورابک 
هلمند در اختیار نظامیان افغانستان قرار گرفت که 

دارای شش طیارۀ بى پیلوت است.
طیاره های بى پیلوت نقش مهم را در جنگ افغانستان 
بازی مى  کند و مسؤولین مى گویند در حال حاضر 
که جنگ با مخالفین مسلح جریان دارد، ایجاد این 
مهم شمرده  گام  افغانستان یک  اردوی  برای  مرکز 

مى شود.
تورن محمدتراب عاجز، مربى طیاره های بى پیلوت 
که  را  مواردی  گفت،  امریکا  صدای  به  هلمند  در 
قوماندانان در میدان جنگ به آن نیاز دارند، در این 
مرکز وجود دارد. او افزود که با استفاده از این مرکز 

قوماندانان تمام تحرکات را نظارت مى توانند.
تورن عاجز گفت: »میان دوست و دشمن تشخیص 

است،  این  آن  دیگر  مهم  فایدۀ  و  مى تواند  کرده 
تلفاتى را که افراد ملکى متقبل مى شدند، در آینده 

جلوگیری مى شود.«
صورت  به  شنبه  امروز  مرکز  این  که  است  قرار 
رسمى کارش را آغاز کند و در آینده در هر قول 
بى پیلوت  طیاره  شش  افغانستان،  نظامیان  اردوی 

فعال خواهد شد.
هلمند  در  بى پیلوت  طیاره های  مربى  عاجز  تورن 
به  مرکز  این  در  بى پیلوت  طیارۀ  شش  که  گفت 
صورت شبانه روزی مأموریت دارند که سه بال آن 
بال دیگر شبانه فعال خواهند  از طرف روز و سه 

بود.
 215 اردوی  قول  نظارت  مشاور  نیبر،  نى  جگرن 
پیشرفته  سیستم های  مرکز  این  در  که  گفت  میوند 
را  منطقه  تمام  مى توانند  قوماندانان  و  دارد  وجود 

زیر نظارت داشته باشند.
را  توانایى  این  اردو  قول  »قوماندان  گفت:  او  
خواهد داشت که ببیند در اطراف پایگاه و والیت 

چه جریان دارد.«
نیز  میوند   215 اردوی  قول  مخابره  آمر  عبدالحق، 
گفت که این مرکز مى تواند در مأموریت های نظامى 
نیروهای امنیتى افغانستان ۴0 درصد کمک کند و از 

تحرکات مخالفین مسلح آگاهى حاصل کنند.
نظامیان  مرکز،  این  از  استفاده  با  عبدالحق  گفتۀ  به 
افغانستان مى توانند از پالن ها و مکان های دشمن به 

آسانى اطالعات به دست آورند.
نیروهای  خروج  که  میالدی   201۴ سال  از  پس 
مسؤولیت های  گردید،  آغاز  افغانستان  از  خارجى 
از پیش گردید و در یک  بیشتر  افغانستان  نظامیان 
مأموریت های  افغانستانى  نیروهای  گذشته  سال 

سخت جنگى را سپری کردند.
اما پرسش این جاست که آیا در حال حاضر نظامیان 
افغانستان مى توانند سیستم های طیاره های بى پیلوت 

را نظارت کنند؟
هلمند  در  ناتو  قوماندانان  از  یکى  کلیم،  دگروال 
نظامیان  برای  سیستم  »این  مى گوید:  مورد  این  در 
که  را  منابعى  آن  زیرا  است؛  مهم  بسیار  افغانستان 
دشمن  که  مى فهمیم  ما  مثاًل  داریم،  ایتالف  در  ما 
این  نیز  آنان  از کجا حمله مى کند، حاال  چگونه و 
امکانات را دارند که از خود دفاع کنند، آن هم در 

محیطى مثل هلمند.«
از سوی دیگر وزارت دفاع کشور مى گوید که در 
حال حاضر 20 تن از افسران اردوی ملى در بخش 
طیاره های بى پیلوت در والیت بلخ آموزش مى بینند.
نظامیان افغانستان مى گویند، برای کامیابى در میدان 
جنگ، نیاز است که جامعۀ جهانى در کنار تجهیزات 
نظامى، در بخش سیستم  طیاره های بى پیلوت نیز با 

نیروهای امنیتى بیشتر کمک کنند.
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