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زمونــږ هیــوادوال د څــو کلــو راهیســې د جګــړو، طبیعــی پیښــو، وچکالیــو او نــورو کړاونــو لــه املــه لــه ســتونزمن 

ژونــد رسه الس او ګریــوان ؤ او یــو شــمیر کلیــوال مــو د اقتصــادي او کرنیــزو بنســټونو د لــه منځــه تللــو ) د کاریزونــو 

ــو او  ــدو او د پل ــړکونو د ویجاړی ــايت س ــدو ، د مواص ــا بندی ــدو ی ــو د ویجاړی ــو د کانالون ــو لګول ــدو ، د اوب د وچی

ــه د  ــت څخ ــه نعم ــړې ل ــه ( د زده ک ــه امل ــدو ل ــوونځیو د ویجاړی ــه د ) د ښ ــو ( او همدارنګ ــه تلل ــه منځ ــو د ل پلګوټ

هغــوی د ماشــومانو د بــې برخــې پاتــې کیــدو لــه وجهــې هغــوی د خپــل ټاټوبــی پریښــودو تــه اړ شــول . ځینــې پــه 

پردیوهیوادونــو او یــو شــمیر نوریــې پــه خپــل هیــواد کــې د ننــه د یــوي مــړی ډوډي د الســته راوړلــو لــه پــاره ال لهانــده 

شــول چــې دغــه وضعــی د تــل لــه پــاره نشــوای کولــی دوام ومومــي . لــه نیکــه مرغــه د افغانســتان د اســامي جمهــوري 

منتخــب دولــت پــه منځتــه راتلــو رسه دې وضعیــت تــر زیاتــه حــده مثبــت بدلــون ومونــد او پــه هیــواد کــې د بیارغونــې 

او پراختیــا لــوی خوځښــت منځتــه راغــی .

لــدې جملــې نــه یویــې هــم د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د مــي پیوســتون پروګــرام ؤ چــې د یــوې لســیزې 

ــو ســکتورونو کــې د  ــه بیابیل ــا  پ ــوايل پراختی ــي ، معیشــت ، او کلی ــا ، ترانســپورت ، پوهن ــد  د روغتی راهیســې وتوانی

زرکونــو ټولګټــو پروژوپــه تطبیــق رسه بیاځلــې خلــک پــه خپــل کي کــې ژونــد تــه وهیلــه مــن او اقتصــادي بنســټ یــي 

تــر زیاتــه حــده غښــتلی کــړي .

ــا وزارت د مــي پیوســتون پروګــرام د بــې شــمیره لویــو الســته راوړنــو ســاتنه، د خلکــو  د کلیــو د بیارغونــې او پراختی

رښــتینو او دوامداروهڅــو اوونــډی اخســتنې تــه اړټیــا لــري څــو پــروژې دوام ومومــي اوخلــک وکولــی يش تــر زیاتــو 

کلونــو پــوری دهغــو د ګټونــه برخمــن يش  . د دغــه آرمــان د تحقــق لــه پــاره د افغانســتان د اســامي جمهــوري دولــت له 

خــوا د ســولې لــه پــاره د کارموندنــې مــي پروګــرام اعــام شــوی چــې موخــه یــي پــه بیابیلــو برخــو کــې د پراختیايــي 

پــروژو دوام او د هیوداوالــو داقتصــادي بنســټ غښــتي کیــدل دي . د یادونــې وړده چــې یــوه برخــه یــې د مــي پیوســتون 

پروګــرام د ســاتنې او څارنــې پــروژه ده 

چــې د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت 

پــه وســیله د هیــواد پــه )۳۴( والیتونــو کــې 

د اقلیمــي او امنیتــي وضعــې او د بیــکارۍ 

کچــې پــه نظــر کــې نیولــو رسه تطبیقیــږي. 

تراوســه ددې پروګــرام دوه پړاوونــه پــه 

ــه رســیديل او اوس  ــای ت بریالیتــوب رسه پ

یــې دریــم پــړاو جریــان لــري . 

ــوه اســايس  د ســاتنې او څارنــې پــروژې ی

ــو اقتصــادي وده ده  موخــه ، د بیوزلوکلیوال

ــه  ــه د کارزمین ــوی ت ــوه هغ ــدې پل ــې ل چ

برابریــږي. د ســاتنې او څارنــې پــروژې پــه 

تطبیــق رسه لــه یــوې خــوا د مــي پیوســتون پروګــرام الســته راوړنــې چــې پخپلــه د خلکــو لــه خــوا منځتــه راغــي 

دي ، لــه ورانیــو څخــه خاصــون مومــي او لــه بلــې خــوا کلیوالــو تــه پــه خپــل اســتوګنځي کــې د لنــډ مهالــه کار زمینــه 

برابریــږي . د همــدې اصــل لــه مخــې د هغــی بودیجــې لــه مجموعــې نــه چــې د ســاتنې او څارنــې پــروژی تــه پــه نظــر 

کــې نیــول شــویده )۳۰٪( یــې د مــي پیوســتون پروګــرام د پراختیايــي پــروژو د بیارغونــې لــه پــاره او )۷۰٪( یــې خلکــو 

تــه د حــق الزحمــې پــه توګــه ورکــول کیــږي څودهغــوی اقتصــادي بنســټ غښــتلی يش .

زمونــږ کلیــوال ، پــه کلیــو کــې ددې پــروژو لــه تطبیــق کیدونــه خــوښ دي او د هغــوی د الزیــات دوام غوښــتونکي دي 

. هغــوی هیلــه مــن دي چــې د ســاتنې او څارنــې پــروژې د هیــواد پــه کلیــو او بانــډو کــې پــه دوامــداره توګــه تطبیق يش 

څــو د خلکــو رسه لــه اقتصــادي پلــوه ال زیاتــه مرســته ويش او تــر څنــګ یــې وکولــی يش خپلــې پــروژې پــه راتلونکــې 

کــې لــه ویجاړیــدو نــه وژغــوري . ځکــه کــه لــه یــوې خــوا د ســاتنې او څارنــې پــه پــروژه کــې د کار کولــو لــه املــه د 

تنخــاه پــه الســته راوړلــو رسه ، لــه هغــوی رسه د اقتصــادي پلــوه مرســته کیــږې ، لــه بلــې خــوا د هغــوی د پراختیايــي 

پــروژو ســاتنه ، بیارغونــه او فعــال ســاتل یــي هــم ، پــه اقتصــادي ګټــه ده البتــه د کرنیــزو کانالونــو، ســړکونو، پلونــو ، 

پلګوټــو او نوروټولګټــو تاسیســاتو شــتون د کلیوالــو پــه اقتصــادي پیاوړتیــا کــې رغنــده او ارزښــتناکه نقــش لرلــی يش .

ــه دی  ــو تــن اوســیدونکی دواخــان چــې )۶۷( کلــن دی پ ــډ د آزاد خــان کي ی ــز اړون ــا والیــت مرکــز د ګــرد ی د پکتی

هکلــه وایــي :

 » زمــوږ. داوبــو لگولــو د کانــا ل پــروژه چــې پــرې کار روان دی شــاوخوا د )۲۰۰۰( جریبــه ځمکــې خړوبولــو ظرفیــت 

ــه ډک  ــو او خاورون ــه خټ ــم ل ــا ه ــاړاو ی ــه ویج ــه امل ــدو ل ــو د زیاتی ــمي اوب ــه د موس ــره ځایون ــال اک ــري. ددې کان ل

شــوي ؤ چــې خلکــو دهغــه د بیارغــوين او فعالولــو تــوان نــه درلــود . دا کار ددې المــل شــوی ؤ څــو زمونــږ شــاوخوا 

ــځ  ــر من ــو ت ــدې د خلک ــش بان ــه وی ــو پ ــه د اوب ــردې ب ــره پ ــې يش  او رسبی ــاړه پات ــه ش ــزه ځمک ــه کرنی )۱۰۰( جریب

شــخړې رامنځتــه کیــدې . خــواوس چــې 

د ســاتنې او څارنــې پــروژه زمونــږ پــه 

کي کــې تطبیقیــږي ، زه ډاډه یــم چــې 

ــیدو او  ــه رس ــو پ ــه داوب ــو ت ــزو ځمک کرنی

ــږ  ــه مون ــادۍ رسه ب ــه آب ــو پ ــاره ځمک د خ

لــه  او  زیــات حاصــات الســته راوړو 

ــه  ــه ګټ ــی زیات ــه بیاځل ــوه ب ــادي پل اقتص

ــې  ــی چ ــي پیس ــه کوم ــړو . همدارنګ وک

پــدې پــروژه کــې د کار لــه الرې مونــږ تــه 

ــې وړ ډي  ــه د پاملرن ــږي ، پخپل راکــول کی

او پــه هغــه رسه کولــی شــو خپلــې کورنــۍ 

ــه ډو ــړۍ حال ــوه م ــه ی ت

د خلکو په ژوند د ساتنې اوڅارنې پروژی )MCG( اغیزه

"صعود افغانستان در رده بندی کشورهای 
فاسد ساخته گی است"

تغییر نظام سیاسی به یک اجماع جدید 
و رهبری قابل اعتماد نیاز دارد

ارگ جمعیت اسالمی را 
چندپارچه ساخته است

د پوهنې وزارت:

 د کارمندانو کمبود د پوهنې وزارت کارونه 

ستونزو رسه مخ کړي
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حــزب اســامی شــاخۀ حکمتیــار ایــن روزهــا 
از  اســتقبال  مراســم  تکاپــوی  در  به شــدت 
ــن  ــۀ امی ــه گفت ــت. ب ــزب اس ــن ح ــِر ای رهب
ــل،  ــن حــزب در کاب ــِد ای ــدۀ ارش ــم نماین کری
آقــای حکمتیـــار همیــن حــاال در داخل کشــور 
به ســر می بــرد و احتمــال دارد پیــش از حــذف 
ــه  ــل، ب ــازمان مل ــیاه س ــت س ــش از فهرس نام
کابــل بیـــاید. امــا شــورای عالــی صلــح بــه این 
ــی  ــا زمان ــار ت ــای حکمتی ــه آق ــت ک ــر اس نظ
کــه نامــش از فهرســـِت ســیاه حــذف نشــده، 
در انظــار عمومــی نمی توانــد ظاهــر شــود. در 
میــاِن ایــن تناقضــات امــا نماینــدۀ ارشــد آقــای 
ــن حــزب  ــِی ای ــای دین ــه بینش ه ــار، ب حکمتی
ــامی  ــزب اس ــد ح ــد و می گوی ــاره می کن اش
بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار بــه دلیــل 
ــه  ــت ب ــچ وق ــود، هی ــی« خ ــای دین »بینش ه
ســـقوط نظــام از راه زور بــاور نداشــته اســت.  
شــاید آقــای کریــم ایــن ســخن را بــه شــوخی 
ــد؛  ــه باش ــلحت گفت ــم از روی مصـ ــا ه و ی
ــای  ــرِی آق چــون حــزب اســامی تحــت رهب
هســته گذاری  نخســِت  روز  از  حکمتیــار 
ــه جــز ســاقط کــردِن  خــود، هرگــز تاشــی ب
نظام هــا در کشــور در ســر نداشــته اســت. 

حداقــل در چهــار برهــۀ زمانــی کــه افغانســتان 
بــا نظام هــای متفــاوت رو بــه رو بــوده، هــدف 
ــزب،  ــن ح ــای ای ــارزات و جنگ ه ــِی مب اصل
ســاقط کــردِن نظام هــا در کشــور بــوده اســت. 
ــزب  ــه ح ــت ک ــی اس ــورد زمان ــتین م نخس
ــۀ  ــتان، در بحبوح ــاور پاکس ــامی در پیش اس
ســابق  شـــوروی  بــا  افغانســتان  جنــِگ 
ــۀ  ــان، هم ــرد. در آن زم ــت ک ــام موجودی اع
تنظیم هــای اســامی کــه در برابــر دولــت 
می جنگیدنــد،  شــوروی  حمایــت  تحــِت 
از  امــا  داشــتند؛  را  نظــام  ســقوط  داعیــۀ 
ــه  ــا ب ــی را ت ــن هدف ــی کــه هرگــز چنی آن جای
ــوع  ــر ن ــوان ب ــد، نمی ت ــرده ان ــروز رد نک ام
روِش آن هــا ُخـــرده گرفــت. حتــا زمانــی کــه 
ــای  ــروج نیروه ــی خـ ــب اهلل در پ ــر نجی داکت
ــی  شــوروی از افغانســتان، مشــی مصالحــۀ مل
را اعــام کــرد و از تمــام تنظیم هــای جهــادی 
خواســـت کــه بــا او در مورد آیندۀ کشــور وارد 
گفت وگــو شــوند، آقــای حکمتیــار و حزبــش 
کــه  بودنــد  از سرســخت ترین جناح هایــی 
بــر مبــارزه تــا آخریــن لحظــه بــرای ســـقوط 
ــم  ــه رژی ــی هــم ک ــد داشــتند. زمان نظــام تأکی
داکتــر نجیــب اهلل عمــًا در کابــل ســقوط کــرد 
و مجاهدیــن تحــت رهبــری فرمانده احمدشــاه 
رســیده  کابــل  نزدیکی هــای  بــه  مســعود 
ــه  ــرد ک ــد می ک ــار تأکیـ ــای حکمتی ــد، آق بودن

بایــد مجاهدیــن طــوری وارد کابــل شــوند کــه 
ــد.  پیــروزی "شــکوهمند" آن هــا را جهــان ببین
در حالــی کــه فرمانــده مســعود تــاش داشــت 
ــود و  ــری ش ــدادی جلوگی ــن روی ــه از چنی ک
باشــنده  گان کابــل در هنــگام بــه دســت گرفتــن 
ــه وســیلۀ مجاهدیــن آســیب نبیننــد.  قــدرت ب
صحبت هــای آن زمــاِن آقــای حکمتیــار هنــوز 
هســت  طنین انــداز  کابل نشــینان  ذهــِن  در 
ــذار  ــت بگ ــعود می گف ــده مس ــه فرمان ــه ب ک
مجاهدیــن قــدرت و پیــروزِی خــود را جشــن 
ــه عــزای عمومــی  ــا جشــنی کــه ب ــد. ام بگیرن

بــدل شــد و شــیرینِی چهــارده ســال مبــارزه و 
ــخ ســاخت.  ــرای آزادی را تل ــاش ب ت

دومیــن مــورد زمانــی اســت کــه عمــًا 
در  شــوروی  حمایــت  تحــِت  حکومــت 
ــامی  ــت اس ــرده و دول ــقوط ک ــتان س افغانس
بــه رهبــری اســتاد برهان الدیــن ربانــی در 
پــی نشـــست های رهبــراِن مجاهدیــن تشــکیل 
شــده اســت. آن زمــان هــم آقــای حکمتیــار بــر 
ســقوط نظــام پــای می کوبیـــد و هیــچ راه حلــی 
بــرای قطــع جنــگ و کشـــتار در کابــل و برخی 
از والیت هــای کشــور در اختیــار نداشــت. 
درحالی کــه رژیمــی را کــه آقــای حکمتیــار بــه 
ســاقط کــردِن آن کمــر بســته بــود، یــک دولت 
ــود  ــی ب ــراِن جهادی ی ــکل از س ــامِی متش اس
ــت تحــت  ــا دول ــارزه ب ــا او، مب ــه یک جــا ب ک
ــد و  ــرده بودن ــاز ک ــوروی را آغ ــِت ش حمای
همــه داعیــۀ ایجــاد دولــت اســامی در کشــور 

ــتند.  را داش
ســومین مــورد وقتــی اســت کــه دولــت 
مجاهدیــن در کابــل بــه دلیــِل ورود طالبــان، به 
شــمال کشــور منتقــل شــد. در آغــاز حاکمیــِت 
ایــن گــروه، حــزب اســامی بــه رهبــری آقــای 
حکمتیــار بازهــم طـــرح ســقوط رژیــم طالبــان 
ــد  ــه دی ــی ک ــی زمان ــت، ول ــر داش را در س
هدف هــای گــروه طالبــان چنــدان متفــاوت بــا 
ــامِ  ــقوط نظ ــرح س ــت، از ط ــزب نیس ــن ح ای
ــِل  ــه دالی ــا ب ــت و حت ــت برداش ــی دس طالبان
ــت  ــت پش ــۀ مقاوم ــه جبه ــاری، ب ــی و تب قوم

ــت.  ــخن گف ــِف آن س ــرد و در تضعی ک
چهارمیــن مــورد هــم زمانــی اســت کــه 
ــۀ  ــکل گیری جبه ــال ش ــه دنب ــان ب ــم طالب رژی
ــم و ارادۀ  ــا تروریس ــارزه ب ــِی مب ــزرِگ جهان ب
ــقوط  ــور س ــهرونداِن کش ــران و ش مقاومت گ
کــرده و دولــِت تازه تأســیس بــه رهبــری 
وجــود  بــه  افغانســتان  در  کــرزی  حامــد 
ــان  ــن زم ــار در ای ــای حکمتی ــده اســت. آق آم
ــاندۀ  ــِت دست نش ــی را دول ــِت فعل ــم دول ه
ــا  ــال ســقوط آن ب ــه دنب ــد و ب ــا می دان غربی ه

ــود.  ــو می ش ــان همسـ طالب
آیــا آقــای کریــم گفتــه می توانــد کــه در 
ــقوط  ــۀ س ــامی داعی ــزب اس ــی ح ــه زمان چ
ــا در کشــور را در ســر نداشــته اســت؟  نظام ه
ــه  ــاز بحــث سیاســی نظــام، چــه ربطــی ب و ب
بینش هــای دینــی دارد؟ مگــر حــزب اســامی 
در ُکِل زنده گــی مبارزاتــی خــود، داعیه یــی 
ــر از هدف هــای سیاســی داشــته کــه حــاال  غی
ــد؟  ــط می کن ــی خل ــای دین ــا آموزه ه آن را ب
بــه نظــر می رســد در افغانســتان دیــواری 
ــراد  ــه اف ــدارد ک ــود ن ــن وج ــر از دی کوتاه ت
ــرای  ــند از آن ب ــواره می کوشـ ــا هم و گروه ه
ــِق برنامه هــای سیاســِی خــود ابزارســازی  تحق
کننــد. وقتــی کــه کریــم امیــن می گویــد حــزب 
اســامی در بینش هــای دینــِی خــود هرگــز در 
ــًا دروغ  ــوده، عم ــام نب ــردن نظ ــاقط ک ــی س پ
ــزب  ــن ح ــتۀ ای ــد گذش ــد و می خواه می گوی
و ســیاه کاری هاِی آن را پــاک بســازد. کاری 
ــا آن گذشــتۀ مشعشــع  کــه گمــان نمی شــود ب

چنــدان قریــن بــه موفقیــت باشـــد! 
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ــته  ــی خواس ــۀ جهان ــول از جامع ــی پ ــدوق بین الملل صن
ــتان را  ــت افغانس ــود، دول ــوار موج ــرایط دش ــه در ش ک
در رســیده گی بــه وضعیــت بی جاشــدگان و مهاجــران 
برگشــته بــه ایــن کشــور کمــک کنــد. افغانســتان در دولــت 
وحــدت ملــی، شــاهد افزایــش موجــی از بازگشــت 
مهاجــران از پاکســتان، ایــران و کشــورهای اروپایــی بــوده 
اســت و ایــن وضعیــت مســلما دولــت را بــا چالــش هایــی 
ــت افغانســتان  ــن حــال دول مواجــه ســاخته اســت. در عی
در حالــی بــا ســرازیر شــدن ســیل مهاجــران مواجــه اســت 
ــه خدمــات و جابه جایــی  ــد اســتراتیژی ارای کــه خــود فاق
بــرای مهاجــران اســت. بــا چنیــن وضعیتــی هجــوم ســیل 
ــش  ــا چال ــایر چالش ه ــار س آســای مهاجــرن خــود در کن
ــی  ــر حلقات ــرف دیگ ــت. از ط ــت اس ــرای دول ــی ب تازه ی
در دولــت، از بحــث مهاجــران و ســرازیر شــدن آنــان بــه 
ــت  ــا دریاف ــد و مســلما ب ــدوزی ان ــاش زران کشــور در ت
کمک  هــای کان ســعی می کننــد کــه بخــش کان از آن 
ــا  ــر باره ــال اخی ــزده س ــه در پان ــی ک ــد؛ تجربه ی را ببلعن
ــر ســبب  ــال اخی ــزه س ــاده اســت. فســاد در پان ــاق افت اتف
شــده اســت کــه همــه امکانــات و دریافت هــا بــه بــاد هــوا 
برونــد و کســی هــم مســوول پنداشــته نشــود. طــرف دیگر 
مشــکل مهاجــران بــه خصــوص مهاجرانــی کــه از پاکســتان 
می آینــد یــک نــگاه سیاســی اســت. زیــر ســایۀ گفت وگــو 
بــا حکمتیــار و شهرک ســازی بــه مهاجــران پاکســتان 
ــه نظــر می رســد  ــن حســاب ب ــا ای مطــرح شــده اســت ب
ــر  ــام مهاج ــر ن ــتانی زی ــان پاکس ــزار مردم ــا ه ــه صده ک
ــن کشــور ســرازیر ســاخته شــوند  ــه ای افغانســتانی هــم ب
ــات  ــای و امکان ــاص ج ــای خ ــان در موقعیت ه ــه آن و ب
داده شــود. در عیــن حــال دولــت افغانســتان در کنــار 
ایــن کــه بــا مشــکات مهاجــران از بیــرون مواجــه اســت 
ــز مواجــه اســت و  ــی نی ــا مشــکل بیجــا شــده گان داخل ب
ــن  ــع ای ــرای رف ــۀ  خاصــی ب ــه برنام ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
مشــکل هــم وجــود نــدارد. امــا در شــرایطی کــه افغانســتان 
ــاز  ــده گان اســت، نی ــی حــل مشــکات بازگشــت کنن درپ
ــن کمک هــای  ــرای تامی ــز ب ــی نی ــه جهان ــه جامع اســت ک
بشــری و جلوگیــری از یــک بحــران اقــدام کنــد. امــا پیــش 
از همــه نیــاز اســت کــه دولــت افغانســتان برنامه هایــی را 
بــرای جامعــه جهانــی در ایــن زمینــه پیشــکش کنــد تــا در 
مطابقــت بــه آن پــول بــه افغانســتان ســرازیر شــود. اگرچــه 
کمک هــای جامعــه جهانــی بــرای افغانســتان هیــچ گاه 
ــر برنامــه ریزی هــای داخلــی نبــوده و افغانســتان  منــوط ب
ــا در  ــب قدرت ه ــی از جان ــا سیاس ــد کام ــک رون در ی
یــک برنامــه منظــم حمایــت می شــده اســت امــا در مــورد 
مهاجــران ایــن مســاله صــادق نیســت و بایــد دولــت خــود 
ــه  ــی و ارای ــوان جابجای ــه عن ــی را ب ــا برنامه های راهکاره
خدمــات بــه مهاجــران تنظیــم کنــد. از طــرف دیگــر وقتــی 
کــه دولــت خــود بــا مشــکاتی مواجــه اســت و امنیــت و 
ــدن  ــد تقضــای وارد ش ــدارد، نبای ــود ن کار در کشــور وج
مهاجــران را بــه کشــور کنــد؛ زیــرا اینجــا هیچ چیــزی ســر 
جایــش نیســت و در صورتــی که دولــت نتواند خــود کاری 
کنــد و از بیــرون هــم کمــک جلــب نشــود و یــا درســت 
ــود  ــق می ش ــری خل ــد، مشــکات تازه ت ــه مصــرف نرس ب
ــت.  ــد پیوس ــانی خواه ــازه انس ــران ت ــک بح ــور ی و کش
ــای  ــورها و دونره ــه کش ــدم توج ــتین ق ــد در نخس دوبای
کمــک کننــده را بــه ســاختن شــهرک هایی در والیت هــای 
مختلــف بــه شــکل متــوازن جلــب کنــد و عمــا در ایــن 
ــز  ــد و نی ــام ده ــی را انج ــد تهداب گذاری های ــه بای عرص
ــم  ــی ه ــده گان داخل ــرای بیجاش ــوری را ب ــی ف کمک های

ــرد. روی دســت گی
ــه خصــوص  ــه کشــور، ب در عیــن حــال ورود مهاجــران ب
از پاکســتان یــک بحــث بســیار پیچیــده و گنــگ اســت امــا 
تاهنــوز کســی ابعــاد خطرنــاک آن را نســنجیده اســت. بــه 
ــه  ــورد ب ــن م ــه ای ــه ب ــم ک ــنهاد می کنی ــل پیش ــن دلی همی
عنــوان یــک مســأله کان، مهــم و حســاس توجــه شــود.-

مهاجــران؛ 
بحران تازه فراراه کشور
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بـــه نظـــر می رســـد در افغانســـتان 
ــر از دیـــن وجـــود  دیـــواری كوتاه تـ
گروه هـــا  و  افـــراد  كـــه  نـــدارد 
ــرای  ــند از آن بـ ــواره می كوشــ همـ
تحقـــِق برنامه هـــای سياســـِی خـــود 
كـــه  وقتـــی  كننـــد.  ابزارســـازی 
حـــزب  می گویـــد  اميـــن  كریـــم 
دینـــِی  بينش هـــای  در  اســـامی 
ـــردن  ـــاقط ك ـــی س ـــز در پ ـــود هرگ خ
ـــد  ـــًا دروغ می گوی ـــوده، عم ـــام نب نظ
و می خواهـــد گذشـــتۀ ایـــن حـــزب 
پـــاک  را  آن  ســـياه كاری هاِی  و 
ـــود  ـــان نمی ش ـــه گم ـــازد. كاری ك بس
بـــا آن گذشـــتۀ مشعشـــع چنـــدان 

قریـــن بـــه موفقيـــت باشــــد!

ACKU
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دالیل تغییرات گسترده در صفوف طالبان

افغانستان در  ارشد گروه طالبان در  از مسووالن  24 تن 
تبدیل  گروه  این  رهبر  اهلل  ماهبیت  طرف  از  اقدام  یک 

شده اند.
یک منبع امنیتی به روزنامه ماندگار و دیگر رسانه ها گفته 
است که ما هیبت اهلل به خاطر افزایش نفوذش در میان 
گروه طالبان 24 تن از مسووالن نام نهاد این گروه را در 
افغانستان تبدیل کرده است.این منبع گفته است  که نزاع 

قبیله یی میان طالبان هم افزایش یافته است.
اما، برخی از آگاهان به روزنامۀ ماندگار می گویند که این 

تغییرات جهت تشدید جنگ در بهار سال آینده است.
که  افرادی  می گوید:  سیاسی  مسایل  آگاه  مژده  وحید 
برکنار  طالبان  جدید  رهبری  طرف  از  حاضر  درحال 
این  به  منصور  محمد  اختر  و  ماعمر  زمان  در  شده اند، 

پُست ها گماشته شده بودند.
آقای مژده افزود: این برکناری می تواند به دلیل کم کاری 
تازه  افراد  و  باشد  گرفته  صورت  گروه  این  صفوف  در 
نفس به جای مسووالن پیشین این گروه گماشته شده اند.

امر  طالبان یک  میان گروه  در  تبدیل  و  تغییر  گفتۀاو،  به 
معمول است. 

آقای مژده در مورد این که این فهرست از طرف سازمان 
استخباراتی پاکستان جهت تغییرات در صفوف طالبان به 
این مورد  داده  شده است، گفت: در  این گروه  رهبری 
در  اما  دانست؛  دخیل  را  پاکستان  قاطعیت  با  نمی توان 

برخی موارد پاکستان دخیل دانسته می شود. 
این آگاه مسایل سیاسی تغییرات ایجاد شده  در صفوف 
طالبان را جهت تقویت نبرد در بهار سال آینده در برابر 

نیروهای امنیتی کشور دانسته می گوید: بیشتر برنامه های 
طالبان روی راهبردهای جنگی بهتر در آینده است. این 
بهار  در  تشدید جنگ  برای  است  برنامه یی  نیز  تغییرات 

سال آینده و حتا پیش از بهار امکان دارد.
تا فرماندهان جدید را  اند  او گفت که طالبان در تاش 
جایگزین فرماندهان پیشین این گروه در خط مقدم جبهه 

نمایند.
آقای مژده گفت که طالبان در این اواخر در ساحات تحت 
برق،  عایدات  آوری  جمع  برای  کمیسیونی  تصرف شان 
از  ایجاد کرده و  نهادهای غیر دولتی  معادن و کمیسیون 

آنان مالیات جمع آوری می کنند. 
ناشی  را  طالبان  صفوف  در  تغییرات  هرچند  مژده  آقای 
اما می گوید که این تغییرات  از بروز بی اتفاقی نمی داند؛ 

به خاطر موثریت در حمات این گروه ایجاد شده است.
والیان  شده اند  تبدیل  اخیراً  که  طالبان  ارشد  عضو   16
والیتی  مسوالن  دیگر  نفر  هشت  و  طالبان  گروه  نام نهاد 
در  بزرگ  حمله های  در  که  افرادی  می باشند،  گروه  این 
شامل  نیز  می رساند  تخنیکی  کمک  گروه  این  به  شهرها 

این رده است.
گروه  به  مربوط  تویتر  توسط  که  تبدیلی  افراد  فهرستی 
سوی  از  رسیده  نشر  به  قطر  و  افغانستان  در  طالبان 

سخنگوی گروه طالبان مورد، تایید قرار گرفته است.
طالبان  گروه  ارشد  اعضای  از  برخی  حال،  همین  در 
گفته اند، این تعیینات را ما هیبت اهلل به خاطر تقویت این 

گروه انجام داده است.
یک چهرۀ کلیدی طالبان و از وزیران پیشین این گروه که 
دارد  افغانستان حضور  و  پاکستان  میان  مرزی  بخش  در 
گفته ا ست که هیبت اهلل تاش می کند تا موقف و قدرتش 
را تقویت کند؛ اما ظاهراً محتاطانه این حرکات را انجام 

می دهد.
در صدد  طالبان  گروه  که  می رسد  نظر  به  وضع،  این  با 
افغانستان  در  آینده  سال  بهار  در  حمله های شان  افزایش 
هستند؛ چیزی که نگرانی های زیادی نسبت به آن وجود 

دارد.
منصور  محمد  اختر  ما  کشته شدن  از  پس  سویی،  از 
در  امریکایی  سرنشنین  بدون  هواپیماهای  حملۀ  در 
پاکستان و گزینش ما هیبت اهلل به حیث رهبر این گروه، 
نیز  افزایش  که  شده  کاسته  تنها  نه  حمله های شان  از 
یافته است. ما اختر محمد منصور در حملۀ هواپیماهای 
حیث  به  هیبت اهلل  ما  گزینش  و  پاکستان  در  امریکایی 
رهبر این گروه، از حمله های شان نه تنها کاسته شده که 

افزایش نیز یافته است

ناجيه نوری  
برخـی نماینـده گان مجلـس و پژوهشـگران گـزارش تـازۀ 
فرمایشـی  و  سـاخته گی  را  بین المللـی  شـفافیت  سـازمان 

ننـد.  می دا
آنـان می گوینـد: صعود یکباره گی افغانسـتان در فسـاد اداری 
از رده سـوم به رده هشـتم، سـاخته گی اسـت یا گزارش های 
قبلـی سـاخته گی بـوده و یـا هـم فسـاد در جهـان بـی داد 
می کنـد؛ زیـرا مردم افغانسـتان شـاهد بـه محاکمه کشـانیدن 
کدام فاسـد بزرگ در طـول حکومت وحدت ملـی نبوده اند.
بـه بـاور آنـان: شـاید ایـن گـزارش برنامـۀ  بزرگـی باشـد 
بـرای تغییـر افـکار عمومـی و احتمـال مـی رود کـه بـرای 
نشـر این گزارشـی پول پرداخته شـده باشـد و احتمـال دارد 
کـه دیده بـان شـفافیت در پـی اعتمادسـازی مردم نسـبت به 

حکومـت فاسـد فعلی باشـد.
ایـن واکنش هـا در پـی نشـر گزارشـی از سـوی دیده بـان 

می شـود. ابـراز  شـفافیت 
بر اسـاس گـزارش اخیـر دفتر سـازمان بین المللی شـفافیت، 
افغانسـتان در فسـاد اداری از جایـگاه چهارمیـن کشـور بـه 
جایـگاه هشـتم در بیـن کشـورهای دنیـا صعود کرده اسـت.
در گـزارش سـال های گذشـته سـازمان بین المللی شـفافیت 
افغانسـتان جایگاه چهارم و سـوم و حتی نخسـت را در بین 
کشـورهای که بیشـترین فسـاد اداری را دارند، قرار داشـت.
 مقامـات دولـت افغانسـتان پـس از رده بنـدی تـازه دیده بان 
شـفافیت بین المللـی از کشـورهای فاسـد جهـان ذوق زده 

شـده و ابـراز شـادمانی کرده انـد.
کابـل  دانشـگاه  اقتصـاد  اسـتاد  سـیحون  سـیف الدین  امـا 
می گویـد: ، نـام ایـن حکومت فسـاد اسـت، فسـاد در درون 
حکومـت نهادینـه شـده و هرنوع گـزاش فرمایشـی که برای 
خـوب جلـوه دادن حکومـت بـه نشـر برسـد، واقعیت هـا را 
کـه از هـزار گـزارش واضح تـر اسـت نمی تواند کتمـان کند.
او تأکیـد کـرد: هزار گـزارش  به انـدازه یـک واقعیت ارزش 
نـدارد، مـردم افغانسـتان می دانـد کـه حکومت فعلـی حامی 
فسادپیشـه گان اسـت و نشـر چنیـن گزارش هـا نمی توانـد 
مـردم را قانـع کنـد، حکومـت مصمـم بـرای مبارزه با فسـاد 
نیسـت؛ زیـرا دسـتگاه شـکل گرفتـه بـه نحـوه ی یا خـود یا 
وابسـته گان شـان در فسـاد گسـترده که جریان دارد، شـریک 

ند. ا
بـه گفته این اسـتاد دانشـگا: افغانسـتان فاسـدترین کشـورها 
جهان اسـت و نشـر چنیـن گزارش های هیچ ارزشـی ندارد، 
ارزش دیـدگاه مـردم افغانسـتان دارد کـه می داننـد دسـتگاه 

حاکـم فعلی، فاسـدترین دسـتگاه در جهان اسـت.
 ایـن اسـتاد دانشـگاه همچنـان می گویـد: نشـر ایـن گزارش 
یـک نـوع تبلیـغ اسـت و حکومـت تنهـا توسـط تبلیغـات 
علیـه فسـاد  می توانـد حـرف بزنـد نـه با عمـل؛ زیـرا  همه 
می داننـد کـه حکومـت در راسـتای مبـارزه بـا فسـاد نـاکام 

. اسـت  بوده 
بـه بـاور اسـتاد سـیحون: فسـاد در افغانسـتان نهادینـه شـده 

و صعـود از ردی چهـارم بـه هشـتم حتـا اگـر واقعیـت هـم 
داشـته باشـد، کدام امتیاز تلقی نمی شـود، زیرا دراین شـکی 
نیسـت کـه حکومت در راسـتای مبارزه با فسـاد نـاکام مانده 

است.
باایـن حال، غام فـاروق مجـروح عضو مجلـس نماینده گان 
بـه ایـن بـاور اسـت کـه تاکنـون حکومـت افغانسـتان هیـچ 
دسـت آوردی در راسـتای کاهش فسـاد و یا حتـا کامی برای 

مبارزه با فسـاد برداشـته نشـده اسـت.
او افـزود: دادن 143 جریب زمین دولتی به شـرکت الکوزی، 
بـه غـارت بردن پول مـردم زیر نام محصـول کریدت کارت، 
برگزیـدن اعضـای پیشـین کمیسـیون انتخابـات بـه عنـوان 
مشـاورین رییس جمهور و بسـیاری از مـوارد دیگر قضایایی 
انـد کـه نشـان گر عـدم عاقـه حکومت بـرای رسـیده گی به 

مسایل فسـاد است.
مجـروج می گویـد: صعـود یکباره گـی افغانسـتان در فسـاد 
یـا  اسـت  سـاخته گی  هشـتم،  رده  بـه  سـوم  رده  از  اداری 
گزارش هـای قبلـی سـاخته گی بـوده اسـت و یـا هـم فسـاد 
در جهـان بـی داد می کنـد؛ زیـرا مـردم افغانسـتان شـاهد بـه 
محاکمـه کشـانیدن کـدام فاسـد بـزرگ در طـول حکومـت 

وحـدت ملـی نبـوده اسـت.
ایـن عضـو مجلس همچنان گفت: شـاید این گـزارش برنامه  
بزرگـی باشـد بـرای تغییـر افکار عمومـی و احتمـال می رود 
کـه بـرای نشـر چنیـن گزارشـی پـول پرداختـه شـده باشـد 

و احتمـال دارد کـه دیده بـان شـفافیت در پـی اعتمادسـازیی 
مردم نسـبت بـه حکومت باشـد.

او تاکیـد می کنـد: امـا متاسـفانه حکومـت انگیزه قـوی برای 
مبـارزه بـا فسـاد ندارد و یـک کار مثبـت در راسـتای مبارزه 
با فسـاد انجـام نـداده و مردم شـاهد محاکمه فسادپیشـه گان 

اصلـی و بزرگ نبـوده اند.
مجـروح می گویـد: تنهـا اقـدام حکومـت ایجـاد کمیسـیون 
عدلـی و قضایی اسـت؛ اما فسادپیشـه گان اصلـی همچنان با 
خیـال آسـوده زنده گـی کـرده و حتا بـه عنوان مشـاورین در 

کنـار حکومت قـرار دارند.
حقـوق  دانشـکده  اسـتاد  فریـور  موسـی  حـال،  درهمیـن 
دانشـگاه کابـل می گویـد: در صورتی کـه فسادپیشـه گان بـه 
جـای محاکمـه بـه عنـوان مشـاور ایفـاء وظیفـه  کننـد و در 
هیـچ نهـاد ملـی و بین الملـی مـورد بازپـرس قـرار نگیرنـد، 
چطور ممکن اسـت که افغانسـتان در فسـاد اداری از جایگاه 

سـوم بـه هشـتم صعـود کند؟
گزارش هـا  چنیـن  نشـر  شـک  بـدون  می کنـد:  تاکیـد  او 
سیاسـی و بـا اهداف خاصـی ارایه می شـود؛ زیرا مسـووالن 
پالیسـی نهادهـای کار می کننـد کـه  ایـن نهادهـا براسـاس 

تمویـل شـان می کنـد.
بـه گفتـه ایـن اسـتاد دانشـگاه: اهـداف کشـورهای خارجی 
بـه خصـوص امریکا که در نشـر چنیـن گزارش های نقشـی 
قناعـت دونرهـای  بـرای  و  اسـت  دارنـد، سیاسـی  اصلـی 

خارجـی چنیـن گزارش هـای دورغیـن را نشـر می کننـد.
اسـتاد فریـور می گویـد: باوجود اینکـه خارجی ها افغانسـتان 
را در ردیـف چهـارم یـا سـوم کشـورهای فاسـد دنیـا قـرار 
کشـور  ایـن  بـه  شـان  کمک هـای  بـه  بازهـم  می دهنـد، 
فسادپیشـه ادامـه می دهنـد؛ بنابرایـن نشـر چنیـن گزارش ها 
بـه دور از واقعیـت اسـت و  تا زمانی که فسـاد از افغانسـتان 
ریشـه کن نشـود؛ قـرار گرفتـن افغانسـتان در ردیـف چهارم 
یا هشـتم فسـاد، مشـکلی را حل نخواهد کـرد و نباید دولت 

افغانسـتان آن را بـرای خـود دسـت آورد تلقـی کند.
افغانسـتان می بیننـد و  بـه بـاور فریـور: واقعیـت را مـردم 
شـاهد هسـتند کـه فسـاد پیشـه گان و کسـانیکه انتخابات را 
بـه چالـش کشـیدند، هیـچ کدام نـه تنهـا محاکمه نشـدن بل 
بـه پسـت و مقام هـای هـم رسـیدن؛ بنابرایـن بانشـر چنیـن 
گزارش هـا نمی تـوان مـردم افغانسـتان را فریـب داد که گویا 

فسـاد در افغانسـتان کاهـش پیـدا کرده اسـت.  
ایـن گـزارش در حالـی نشـر می شـود کـه کسـانی که متهـم 
بـه ایجـاد مکاتـب خیالی انـد و از ایـن درک میلیون هـا دالر 
بـه جیـب زدنـد و همیـن طـور کمیشـنران انتخابـات کـه با 
تقلبـات سـازمان یافتـه، انتخابـات را بـه چالـش کشـیدند و 
افغانسـتان را تـا لبـه پرتگاه به پیـش بردند و بعـداً هم اموال 
کمیسـیون انتخابـات را بـه غـارت بردنـد؛ نـه تنهـا محاکمه 
نشـدن، بـل بـه عنـوان مشـاورین رییـس جمهـور برگزیـده 

. ند شد

ابوبكر صدیق

"صعود افغانستان در رده بندی کشورهای 
فاسد ساخته گی است"
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جنـاب اسـتاد منلـی، برخـی از چهره های سیاسـی 
و  کرده انـد  بـاز  حسـاب  خیلـی  فیسـبوک  روِی 
تـاش دارنـد از ایـن دریچـه فعالیت های سیاسـِی 
خـود را دنبـال کننــد. بـه بـاور شـما، دلیـِل این 
تـاش و سـرمایه گذاری چـه می توانـد باشـد؟ و 
فیسـبوک در شـهرت و جایـگاهِ ایـن چهره هـا چه 

نقشـی را می توانـد ایفا کنــد؟
در ایـن زمینـه نیـز دیـدی دوگانـه وجـود دارد. وقتی 
یـک وسـیلۀ نـو ایجـاد می گـردد، شـعِف اسـتفاده از 
آن وسـیلۀ نـو، ماننـد عاقـۀ یـک طفـل بـه بازیچـۀ 
نـو، در وجـودِ آدم فزونـی می یابـد. فیسـبوک یکی از 
بازیچه هـای جامعۀ ما اسـت و کسـانی کـه می خواهند 
در جامعـه نقـش بـازی کننـد، از آن اسـتفاده می برند. 
سیاسـت مداراِن مـا نیـز از ایـن قاعده مسـتثنا نیسـتند. 
سیاسـت مداراِن ما حرف هـای فراوانی بـه گفتن دارند 
و گفتـِن مسـووالنۀ ایـن حرف هـا از طریق رسـانه ها، 
ایجـاب می کنـد تـا آنـان هم فکِر خـود را نو کننــد و 
هـم رسـانه یی را دریابنـد کـه فکرشـان را همان گونـه 
کـه توقـع دارنـد، بـه مـردم انتقـال دهـد. از آن جـا که 
پیـدا کـردِن هـر دو هم زمان مشـکل اسـت، فیسـبوک 
یگانه وسـیله یی می شـود کـه هـم زمینـۀ انتقـاِل فکـِر 
ناپختـه بـه همـه گان را فراهـم می سـازد و هـم نوعی 
حضـور دایمـِی سیاسـت مداران در جامعـه را مطـرح 
می سـازد. ایـن یکـی از عوامـِل کشـِش فیسـبوک در 

جامعۀ سیاسـِی ماسـت. 
و  کنـش  کـه  اسـت  ایـن  فیسـبوک  دیگـِر  ویژه گـِی 
واکنـش هـر دو هم زمـان انجـام می یابند. وقتی کسـی 
درمی یابـد.  را  پاسـخش  بی درنـگ  می زنـد،  حرفـی 
پاسـِخ  کـه  اسـت  آن  در  ایـن رسـانه  یعنـی خوبـِی 
مخاطـب تـا دیرزمـان معلـق نمی مانـد؛ زیـرا پرسـش 
هیچ کـس  یعنـی  نمی مانـد.  باقـی  دیرزمـان  تـا  نیـز 
وقـِت فکـر کـردن در مـورد موضـوع و ارایـۀ پاسـخ 
را از دیگـری نمی گیـرد. مسـلمًا یکی از سـهولت های 

فیسـبوک همیـن اسـت. 
مسـألۀ سـومی کـه می شـود آن را مطـرح کـرد ایـن 
اسـت کـه صحبت هـا و بیانـات »کرایی« اسـت. شـما 
به آسـانی می توانیـد کسـانی را بـا حمایـِت مـادی و 
معنوی اسـتخدام کنیــد تا از آدرس شـما حرف بزنند 
و فضـای اجتماعـی را به جـای شـما پُـر کننـد. این را 
بـه  ایـن خاطر گفتـم کـه سیاسـت مداراِن ما بیشـتر به 
اسـتفاده از فیسـبوک تمایل دارند. اگر جامعۀ سیاسـی 
افغانسـتان را بـا جوامـِع سـایر دنیا به مقایسـه بگیریم، 
آنـان نیـز از شـبکه های اجتماعـی بـرای فعالیت هـای 
سیاسـی اسـتفاده می کننـد؛ بـه گونـۀ مثـال در امریـکا 
بیشـتر از تویتـر اسـتفاده می گـردد، علتـش هـم ایـن 
اسـت کـه حجـِم صحبت هـا و ابـراز نظرهـا در تویتر 
بسـیار محدودتـر اسـت. در همین جاسـت کـه شـما 
به جـای پُرگویـی، خوب گویـی می کنیـد. شـاید علت 
این کـه در جامعـۀ مـا تویتـر جا نیفتـاده، همین مسـأله 
باشـد. مـا توانایی آن را نداریم که بیـِن حروِف زاید و 
حـرِف اصلـی تفکیک قایل شـویم. عمومـًا حرف های 
فرعـی مـا، حرف هـای اصلـِی مـا می شـوند و فضـای 
فیسـبوکی مـا هـم بـه دلیـِل پرداختـن بـه فروعـاِت 

مسـایل، آشـفته و متشـنج و بحران زا شـده اسـت. 
بـه  قایل شـدن  اهمیـت  در  کـه  دیگـری  مسـألۀ 
فیسـبوک در جامعـۀ مـا نقـش دارد، ایـن اسـت کـه 
اهمیـت  حرف های شـان  بـه  مـا  سیاسـت مداراِن 
می دهنـد و از طریـق فیسـبوک آن را منتشـر کـرده و 
پاسـخ می خواهنـد. مسـأله یی کـه در میان سـهـ  چهار 

هـزار نفـر در فیسـبوک مـورد کنـکاش قـرار می گیرد، 
تأثیـراِت روانی اش بیشـتر از رادیو و تلویزیونی اسـت 
کـه شـاید بیشـتر از میلیون ها نفـر بیننـده دارد. دلیلش 
هـم می توانـد ایـن باشـد کـه بیننـدۀ تلویزیـون، تودۀ 
مـردم اسـت امـا در فیسـبوک اکثـراً کسـانی حضـور 
بـه  اسـت.  درج  نیـز  نام شـان  و  چهـره  کـه  دارنـد 
همیـن دالیـل، در دایره یـی کـه مـا زنده گـی می کنیم، 
فیسـبوک رسانه یی سـت کـه بیشـترین نقـش ارتباطـی 

را ایفـا می کنـد.

جناب حامـد علمـی، اکثریت مخاطبـان و کاربران 
جامعـه  آموزش دیـدۀ  و  نخبـه  قشـرِ  فیسـبوک، 
هسـتند؛ کسـانی که سـواد کافـی دارنـد و در امور 
سیاسـی و اجتماعـی فعـال اند. با ایـن  حال، بخش 
اعظـِم مـردم که بـه فیسـبوک دست رسـی ندارند، 

آیـا از نظـر مخاطبـان سیاسـی، غایب نیسـتند؟ 
مشـکل ایـن اسـت کـه یک بررسـِی 
جـدی در این بـاره صـورت نگرفتـه 
تـا مـا به صـورِت مـوردی و مسـتند 
اشـاره کنیم کـه کاربراِن فیسـبوک به 
ترتیـب در کـدام سـطوِح اجتماعـی 
قـرار گرفته انـد. اما تا جایـی که دیده 
اقصی نقـاط  بـه  فیسـبوک  می شـود، 
افغانسـتان راه یافتـه و خانواده هـا و 
یـا یکی از اعضای خانواده، از شـبکۀ 
اجتماعی فیسـبوک اسـتفاده می کنند. 
موثـق، ضـرورت  داوری  بـرای  امـا 
داریـم کـه یک بررسـی انجـام دهیم 
تا مشـخص شـود کاربران فیسـبوک 
کـدام  بـا  کی هـا  افغانسـتان،  در 
قابلیت هـای فـردی و اجتماعـی اند.
مـا حکـم کـرده نمی توانیـم کـه اکثر 
کاربـران فیسـبوک، فعـاالِن سیاسـی 
یـا سیاسـت مداران هسـتند و بیشـتر، 
مطالـب سیاسـی ردوبـدل می شـود. 
بـه گونـۀ مثال، مـن حـدوداً پنج هزار 
دوسـت در فیسـبوک دارم، امـا اکثـر 
آنـان سیاسـت مدار نیسـتند. در ایـن 
میـان، شـاعران، ژورنالیسـتان و افراد 
عـادی هـم هسـتند کـه تمایلـی بـه 
ندارنـد. شـما  فعالیت هـای سیاسـی 
شـاعر  سیاسـت مدار،  کـه  می دانیـد 
دارنـد  توقـع  همـه  نویسـنده،  و 
باالخـره  و  شعرشـان  حرف شـان، 
خواننـده  می نویسـند،  کـه  چیـزی 
گفتـه  پـس  کنـد.  پیـدا  بیننـده  و 
همـۀ  فیسـبوک  از  کـه  می توانیـم 
می کننـد  اسـتفاده  جامعـه  اقشـارِ 
از  قشـِر خاصـی  بـه  آن،  کاربـردِ  و 

نمی شـود. محـدود  جامعـه 
مسـأله یی کـه نبایـد فرامـوش کنیـم، 
عامـه  ارتباطـاِت  رسـانه ها،  بحـث 
و دیپلماسـِی عامـه اسـت کـه همـه 
طرف هـا  بـه  پیـام  رسـاندِن  بـرای 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  مخاطـب  یـا 
می گیرنـد. مـورد مثبتـی کـه مـن در 

و  تجـارت  می کنـم،  مشـاهده  افغانسـتانی  فیسـبوِک 
بازار یابـی اسـت؛ چنان کـه یکـی از ژورنالیسـتاِن مـا 
به تازه گـی رسـتورانتی سـاخته و از طریـق فیسـبوک، 
تبلیـغ و بازاریابـی می کنـد. بـه بـاور مـن، ایـن یـک 

تلقـی می شـود. فیسـبوک  از  مثبـت  اسـتفادۀ  مـورد 
فیسـبوک بنـا بـه هـر دلیلـی بـه افغانسـتان آمـد و در 
جامعـه جـا افتـاد، اما حاال بحث این اسـت کـه وظیفۀ 
جامعـه و حکومـت در قبـاِل ایـن وسـیله چیسـت تـا 
اسـتفاده از آن علمـی و اکادمیـک گـردد. مـن شـخصًا 
در یکـی از دانشـگاه های خصوصـی تدریـس می کنـم 
و در نظـر دارم تـا در شـروع سـال آموزشـی بعـدی، 
فصلـی و یـا جزوه یی را بـرای دانش آمـوزان تهیه کنم 
کـه مختـِص اسـتفادۀ بهینـه از شـبکه های اجتماعـی 
باشـد و از طریـق روزنامـۀ شـما به حکومت پیشـنهاد 
می کنـم تا در بحث هـای حقوقی دانشـکاه های دولتی، 
موضـوع حقوقـی اسـتفاده از فیسـبوک را بگنجاننـد. 
قانون منـد  فیبسـوک  از  اسـتفاده  بایـد  ُکل،  در  یعنـی 
گـردد. گفت وگـوی حاضـِر مـا در روزنامـۀ مانـدگار 
هـم، گام ارزنـده و مفیـدی اسـت بـرای حرکـت در 
راسـتای قانون مندسـازی و هدف مندسـازی استفاده از 
فیسـبوک، و مـن از دفتـر روزنامـۀ مانـدگار بابـت این 

آغـاز، قدردانـی و سـپاس گزاری می کنـم.
در بحـث اسـتفادۀ سیاسـی از فیسـبوک، خدمت تـان 
عـرض کنـم که ایـن نوع کاربـرد نه تنها در افغانسـتان، 
بلکـه در همـۀ جهـان به ویـژه جهـان عرب غوعـا به پا 

کرده اسـت. 
رییس جمهـور پیشـیِن امریـکا، آقـای بـاراک اوبامـا، 
دوران  در  برجسـته  بسـیار  فیسـبوک بازاِن  از  یکـی 
پیکارهـای انتخاباتـی بـود. نلسـون ماندیـا نیـز وقتی 
از فوایـد فیسـبوک آگاهـی پیـدا کـرد، روزانـه یـک 
سـاعت را بـه اسـتفاده از فیسـبوک و ارتبـاط بـا مردم 

اختصـاص داد.
از  دیدمـان  بایـد  کـه  کنـم  عـرض  بایـد  اخیـر  در 
فیسـبوک را دسـته بندی کنیـم کـه هرفصـل و دسـتۀ 
آن، از خـود حرف هایـی بـرای گفتن و نوشـتن دارند؛ 
ماننـد فصـل اقتصاد، سیاسـت، فرهنگ، اجتمـاع و... . 
مـا نیـاز داریـم که در افغانسـتان اسـتفادۀ از فیسـبوک 
از  را  خطراتـی  شـخصًا  مـن  بسـازیم.  قانون منـد  را 
ناحیـۀ فیسـبوک بـه آدرس وحـدِت ملـی و حفـظ و 
یک پارچه گـِی کشـور می بینـم کـه می توانـد در آینـده 

بـرای مـا خطرنـاک واقع شـود.

اسـتاد فطـرت، فیسـبوک در آزادی هـای اجتماعی 
ایـن  در  شـما  آیـا  اسـت؟  داشـته  نقشـی  چـه 
در  فیسـبوک  کـه  می بینیـد  را  اثراتـی  خصـوص 

آن هـا نقـش بـازی کـرده باشـد؟ 
آزاد  گـردش  کـه  رسانه یی سـت  فیسـبوک  اصـًا 
اندیشـه های  آزادِ  مبـادالِت  گـردش  اطاعـات، 
مختلـف، فلسـفه های مختلف و فرهنگ هـای مختلف 
و هـم تولیـد آزادِ دانـش و هـم اخـِذ دانـِش آزاد را 
بـرای مـا فراهـم می کنــد. یکـی از مهم ترین بسـترها 
آزادی هـای  و  حقـوق  بـه  دسـت یابی  زمینه هـاِی  و 
شـهروندی، به ویـژه آزادی فکـر، آزادی مبادلـۀ فکـر 
و اخـذ فکـر، فیسـبوک اسـت. بنابرایـن، یـک نـوع 
رابطـۀ دیالکتیـک میـاِن غنـا بخشـیدِن نوع اسـتفاده از 
فیسـبوک و غنـا یافتـِن آزادی، به ویژه مبادلـۀ افکار در 
سـطح جهـان به ویـژه افغانسـتان، وجـود دارد؛ به این 
ترتیـب کـه هـرگاه مـا از آزادِی اسـتفاده از فیسـبوک، 
اسـتفادۀ معقـول، عقانـی و سـنجیده کنیـم و مطالب، 
افـکار، اندیشـه ها و پیام هـای خـوب را از فیسـبوک 
بگیریـم، فیسـبوک نیـز متقابـًا به همـان  انـدازه بینِشِِ 
ما را نسـبت به آزادی و نحوۀ اسـتفادۀمان از آزادی را 

می دهـد.  انکشـاف 
نکته یـی را کـه بایـد در پیوند به فیسـبوک مطرح کنیم 
و آن ربطی به آزادی نیز دارد، این اسـت که فیسـبوک 
در دنیـاِی امـروز می توانـد عاملـی بـرای تبـادل افکار 

و تعامـِل اجتماعـی باشـد. این کـه ما تعامل بیـن افکارِ 
مختلـف را در فیسـبوک ایجـاد کنیـم، می توانـد سـه 
دسـتاورد بسـیار بـزرگ داشـته باشـد: یـک، روابـط 
و نسـبت های جدیـد را میـان افـراد ایجـاد می کنـد، 
ایـن روابـط و نسـبت ها را گسـترش می دهـد و آن را 
تقویـت می بخشـد؛ دوم، افـکار و پیام هـای مختلـف 
در فیسـبوک موجـب می شـود یـک فرهنـِگ جدیـد 
در بیـن یـک فرهنـِگ کان شـکل بگیرد؛ سـوم، نکتۀ 
مهـِم دیگـری کـه در فیسـبوک بـه عنوان یـک مبحِث 
اسـت.  »تقابـل«  بحـث  دارد،  وجـود  جامعه شـناختی 
فیسـبوک تنهـا حوزۀ تعامـِل افکار نیسـت، بلکه حوزۀ 
تقابـِل افـکار هم اسـت. به گونـۀ مثال، ما امروز شـاهد 
یـک گفتمـاِن سـنت و مدرنیتـه در داخـِل فیسـبوک 
هسـتیم؛ کسـانی که طرف دارِ سـنت هسـتند، از موضع 
دفـاع از سـنت وارد فیسـبوک می شـوند، همین گونـه 
کسـانی کـه طرف دار مدرنیته هسـتند، در مقابل سـنت 

بـه دنبـال یـک دیـدگاه انتقـادی می گردنـد. بنابرایـن، 
ایـن وضعیت نشـانگِر تقابـل میان افـکار و دانش های 
مختلـف اسـت کـه زمینه سـاز آن، فیسـبوک می باشـد. 

امـا فایـدۀ تقابل چیسـت؟! 
تقابـل بـا ایجاد احسـاِس جدایی از سـایرین، یک نوع 
مـرز میـاِن گروه هـای مختلـف را در سیسـتم اجتمـاع 
بـه وجـود مـی آورد و ایـن وضعیـت سـبب می شـود 
کـه ما شـاهد شـکل گیری هویت های مختلف باشـیم. 
اساسـِی  از عوامـل  یکـی  »تقابـل«  تاریـخ،  در طـول 
هـر  اسـت؛  بـوده  مختلـف  هویت هـای  شـکل گیری 
هویـت در تقابـل بـا هویـِت دیگـر شـکل می گیـرد، 
غنامنـد می شـود، حفـظ می شـود و گسـترش می یابد. 
مفـاد دیگری کـه »تقابل« دارد، این اسـت کـه گروه ها 
بـا دفـع یکدیکـر، یـک نـوع تـوازن و تعـادل را میاِن 
اجتمـاع  سیسـتم  وارد  و  آورده  به وجـود  همدیگـر 

می کننـد. 
بـه باور من، فیسـبوک هم محصوِل آزادی طلبِی انسـان 
اسـت و هم عامِل گسـترش آزادی هـای مختلف برای 
انسـان؛ از جملـه آزادی اجتماعـی و در درون آزادی 
اجتماعـی، آزادی فکـر، تولیـد فکـر، تبادلـۀ فکر، اخذ 
فکـر و راه اندازی بحث هـای مختلف بـدون هیچ گونه 
هـراس. بنابراین، فیسـبوک رابطۀ مسـتقیم و دیالکتیک 

بـا آزادی اجتماعی دارد. 

اثرگذارترین  روزها فيسبوک  این  یادداشت: 
حياِت  در  منفی  و  مثبت  جهاِت  در  پدیده 
می آید؛  شمار  به  افغانستان  مردم  اجتماعِی 
و  زیست  نمی توان  آن  بدون  دیگر  گویی كه 
این  گرفت.  آرام  نمی توان  نيز  آن  كناِر  در 
خود  نامطلوِب  اثراِت  شدید،  وابسته گی 
آموزش،  جمله  از  مختلف  عرصه های  در  را 
به  مردم  جمعِی  سامِت  و  خانواده  سياست، 
ميان  به  را  نگرانی  این  و  گذاشته  نمایش 
آورده كه اگر نتوانيم استفاده از این پدیدة 
فيسبوک  بسازیم،  نظام مند  را  مدرن  دنيـای 
به تدریج  آن،  با  مرتبط  لجام گسيخته گی های  و 
معنوی مان  و  مادی  داشته های  همۀ  شيرازة 
را می پاشاند و درد و حسرت به جا می گذارد. 
روی این ملحوظ، روزنامۀ ماندگار همت به خرچ 
داده و پيراموِن این موضوِع داغ، گفت وگویی 
را در یک ميِز مدور با آقایان نجيب اهلل منلی، 
كه  نموده  تدویر  علمی،  حامد  و  فطرت  بریالی 

محتوای آن به شرح زیر تقدیم تان می گردد.

گرداننده: جمشید یما امیـری
ترتیب کننده: روح اهلل بهـزاد

ACKUبخش دوم



عبدالبشـیر فکرت بخشـی، اسـتاد 
دانشـگاه کابل
بخش نخسـت

درآمد
شـناخت را بایـد یکـی از دغدغه هـای 
ذهنـی عامِ بشـر دانسـت که فاسـفه و 
اندیشـمندان به آن بیـش از دیگران توجـه کرده اند و کمتر 
فیلسـوفی را می تـوان یافـت کـه از کنـار مسـألۀ شـناخت 
به سـاده گی گذشـته باشـد. شـناخت بـا ایـن بیـان، یکـی 
از ماجراهـای همیشـه گی و پایان ناپذیـر بشـر به حسـاب 
می آیـد. مسـألۀ شـناخت رابطـۀ عمیقی بـا ابزارهـا و منابِع 
ایـن دو چیـز  بـه  نایکسـانی نگرش هـا  شـناخت دارد و 
باعث شـده اسـت کـه روی کردهـا بـه موضـوع و ماهیِّت 

شـناخت نیـز نایکسـان و متفـاوت بـه نظـر آید.  
 معرفت شناسـی کـه یکـی از پنـج  شـاخۀ فلسـفه  به شـمار 
می آیـد؛ پیـش از شـناخِت جهـان، از توانایـی، ابزارهـا و 
اعتبـار شـناخت ها می پرسـد و رگه هـای معرفت شناسـی 
را بـه ایـن معنـا می تـوان تـا سوفسـطاییان در تاریـخ پـی 
گرفـت. آن هـا بودنـد کـه بـرای اولین بـار فـرض مسـّلم 
فیلسـوفان طبیعـی و الیائـی را در بـاب شـناختِ  جهـان به 
چالـش بردنـد و موضـوع فلسـفه را از شـيء به شـناخت 
نظـرِی  از غایـِت  را  فلسـفه  تحـول بخشـیدند و غایـِت 
محـض بـه سـوی نتیجـۀ عملـی سمت وسـو دادنـد. بـا 
این همـه، تحـّول موضوعـی در فلسـفه ایجـاب می کـرد 
کـه روش هـای فکـر فلسـفی نیـز تغییـر یابـد و فلسـفه با 
سوفسـطاییان به لحـاظ روش شـناختی نیز تغییـر جهت داد 

و از اسـتدالل قیاسـی بـه صـوب اسـتقراء راه افتـاد. 
نـزاع میـان حس گرایـی و تجربه گرایـی همـواره کانـون 
از فیلسـوفان طبیعـی  بحث هـای فلسـفی بـوده اسـت و 
تـا فاسـفۀ قـرن بیسـتم بـه نحـوی بـا ایـن ماجـرا درگیر 
بوده انـد. در این میان، فیلسـوفان مسـلمان را کـه اثرپذیری 
در  بایسـتی  داشـته اند،  ارسـطو  و  افاطـون  از  گزافـی 
ردیـف نحله هـای عقل گـرا قـرار داد و ایـن امـر از کلیّـت 
اندیشـه های آنان به روشـنی دانسـته می شـود. در سده های 
میانـه، پرچـم فلسـفه ورزی بـه دسـِت مسـلمان ها افتـاد و 
بـر  بسـیاری  بسـط های  و  شـرح  مسـلمان  اندیشـمنداِن 
فلسـفۀ یونـان، به ویـژه افاطون و ارسـطو نوشـتند. نه تنها 
ایـن، بلکـه در طـرح مسـایلی چـون؛ معـاد جسـمانی یـا 
روحانـی، قِـدم یا حـدوث عالم، علـم الهی بـه کلیّات و یا 

جزییـات نیـز خّاقانـه عمـل کردند.  
تنفـس  بـرای  تاریـخ، هرازگاهـی کـه فضـا  بـه گواهـی 
پیـش  بـه  رو  مسـلمان ها  اسـت،  داشـته  اندیشـه وجـود 

فرهنـگ  و  کرده انـد  حرکـت 
گفت وگـو و مـدارا فراگیـر بوده اسـت؛ امـا در مقاطعی که 
وسـعت نگری فکـری جایش را به تعصب  و کوته اندیشـی 
داده اسـت، جامعـه ی اسـامی از درون بـه مصیبت هایـی 
گرفتـار آمـده کـه اسـتبداد و خشـونت ورزی را می تـوان 
بارزتریـِن آن هـا به حسـاب آورد. مسـلمان ها از آن گاهـی 
کـه بـا جمـود و تقلیـد سـر خوردنـد، بـه محـاق تاریـخ 
رفتنـد و زعامـت فکری ـ فرهنگی شـان را از دسـت دادند 
و تنهـا زمانـی که بـه مدرنیتۀ غربـی برخوردنـد، از خواِب 
تاریخـی خویـش برخاسـتند. در روزگار حاضر کـه تنها با 
تکیـه بـر گذشـتۀ تاریخی خویـش می توان بـا فرهنگ ها و 
تمدن هـای دیگـر وارد گفت وگـو شـد، بی آن که در شـکوه 
و جـال مـادی آن خویشـتن را از دسـت بدهـی. بـرای 
مأمـول، پرداختـن به مسـألۀ شـناخت در فلسـفۀ اسـامی 
اهمیـتِ  ویژه یـی می یابـد و شـکوه سـنت فکر فلسـفی را 

در میـان مسـلمان ها بیـش از پیـش نمایـان می سـازد. 
فیلسـوفان  از  مختصـری  نهایـت  روایـت  نوشـتار،  ایـن 
اسـامی در بـاب مسـألۀ شـناخت اسـت کـه از الکنـدی 
تـا ابـن رشـد را کانون توجـه قـرار می دهد. مقالـۀ حاضر 
را بایسـتی تـاش ناتمامـی در جهـت بیـان اندیشـه های 
فیلسـوفان اسـامی دانسـت کـه روی جدی تریـن مسـألۀ 
فلسـفی )شـناخت( می چرخد. ایـن کوتاهه نشـان می دهد 
کـه فلسـفۀ اسـامی نیـز بـه معرفت شناسـی یی کـه ابتکار 
تاریخـی آن را بـه ایمانوئـل کانـت و شـماری فیلسـوفان 
در  و  اسـت  نبـوده  بی توجـه  می دهنـد،  دیگـر  معاصـر 
مـواردی نیـز، بـر معرفت شناسـی جدیـد، هـم از لحـاظ 
پیشـی  و وسـعت نگری،  ژرفـا  به لحـاظ  هـم  و  تاریخـی 

است.    داشـته 
الکندی

ابویوسـف یعقوب بن اسحاق کندی )873-800 یا 879م( 
را کـه موسـوم بـه ابوالحکمـا و فیلسـوف عرب می باشـد، 
نخسـتین فیلسـوف عـرب گفته انـد. برخـی پژوهش گـران 
معتقدنـد که فلسـفۀ اسـامی بـا وی آغاز می شـود و با ابن 
رشـد اندلسـی خاتمـه می یابـد. الکنـدی همچون ارسـطو 
معتقـد اسـت کـه حواس بـه جزییـات تعلق می گیـرد و از 
درِک ماهیات و ُصور عاجز اسـت. الکندی بسـان ارسـطو 
معتقـد بـود کـه میـان ادراِک کلی بـا ادراِک جزیـی، ادراِک 
ثابـت بـا ادراِکِ متغیّـر و ادراِک عـرض بـا ادراِک ماهیـت 
و جوهـر، تفکیـک قاطعـی وجـود دارد. از نظـِر الکنـدی، 
طبیعـِت اشـیاء همـان ماهیّـت و خاصیِت کلی آن ها اسـت 

کـه از دسـت رِس حواس بـه دور اسـت. بنابرایـن، حواس 
بـا تمـام قرابتـی کـه نسـبت بـه مـا دارد، از درِک طبیعـِت 

کلی اشـیاء فاصلـه دارد .
الکنـدی بـا اشـاره بـر این کـه حـس و عقـل بی نیـاز از 
یکدیگـر نیسـتند، بیـان مـی دارد کـه هـر یـک از حـواس 
و عقـل دارای اهمیـِت منحصـر بـه فـردِ خودنـد. او بـا 
تأکیـد بـر نیازمنـدی مـا بـه حـواس در جهـت شـناخت، 
دریافتـه اسـت که داده های حسـی کلیّت مسـألۀ شـناخت 
را نمی سـازد، بلکـه نیـروی دیگری چون عقـل نیز حضور 
دارد کـه در رأِس شـناخت تکیـه زده اسـت. الکنـدی بـا 
از  اعـم  را  ایـن حسـاب، ویژه گی هـای شـناخت حسـی 
تغییرپذیـری، دگرگون شـونده گی، جزیی بودن و شـخصی 
بـودن و... به خوبـی درک کـرده اسـت و از نقـِش حـواِس 
باطنی یـی چـون قـوۀ حافظـه، مخیّلـه و وهمیّـه نیـز غافل 

نمانـده اسـت . 
کنـدی بـا اعتقـاد بـه نیازمنـدی حـس و عقل در شـناخِت 
پدیده هـا، ظاهـراً از جمع اندیشـمندانی به شـمار می آید که 
بـه چنـد الیه یی بـودِن شـناخت معتقدنـد و توجه مندی او 
بـه عقل بیـش از افاطـون، از ارسـطو متأثر اسـت. از نظِر 
ایـن فیلسـوف، عقـل دارای درجـاِت متفاوتـی اسـت و از 
عباراِت وی دانسـته می شـود که او به تقسـیِم سـه گانۀ -1 
عقـل مـادی )منفعل(، -2 عقـل بالفعل و -3 عقل مسـتفاد 
بـاور دارد و عقـل اول یـا عقـِل چهـارم را که همـان عقل 
فاعـل اسـت نیـز به عقـول سـه گانۀ مزبور نسـبت می دهد.
تقسـیم بندی الکنـدی از عقـل عمدتـًا بـر مفهـومِ »قـوه« و 
»فعـل« در اندیشـۀ ارسـطو اسـتوار اسـت. او عقِل انسـانی 
را واحـد می دانـد کـه هیچ نـوع تجزیـه و تقسـیم حقیقـی 
را برنمی تابـد. کنـدی بـه این کـه تقسـیم او از عقـل امـری 
اعتباری اسـت، آگاه اسـت و از همین جاسـت که از دیدِ  او 
می تـوان بـه عقل از سـه حیث نگاه کرد. یکی زمانی اسـت 
کـه شـخص تصـّوری از موجـودات حاصـل می کنـد، امـا 
ایـن تصـّور به صـورِت بالفعـل – یا در اثـر فراموش کاری 
و یـا هـم عـدم یـادآوری - در وی حضـور نـدارد، کـه 
الکنـدی از آن بـه عقـل بالفعـل تعبیر می کنـد و آن را یکی 
از درجـاِت عقـل در کسـِب معرفـت می انـگارد. درجـۀ 
دیگـِر عقـل همـان عقل مسـتفاد اسـت. این نـوع عقل در 
جایی سـت کـه همۀ صورت هـای عقلـی اشـیاء به صورِت 
بالفعـل در هـر جـا و یـا هـر زمانی کـه شـخص بخواهد، 

حضـور یابد. 
کنـدی از ایـن درجـه کـه اوِج بلـوغ عقـل آدمـی اسـت، 
بـه عقِل مسـتفاد نـام می بـرد. فیلسـوف عرب عقـل را در 
وضعیّتـی کـه عـاری از هر نـوع معرفتی باشـد، عقل مادی 

می دانـد کـه اسـتعداد پذیرش هـر معرفتـی را دارد .
نکتـۀ دیگـری که در اندیشـۀ الکندی شـایان توجه اسـت، 
همانـا تفکیک میان کیفیِّت ادراک محسوسـات و معقوالت 
اسـت. او معتقـد اسـت که نبایـد برای نیل به محسوسـات 
بـا عقـل و نیـل به معقـوالت با حس سـعی ورزیـم ، بلکه 
قلمـرو موضوعـِی هر یک از دیگری جداسـت و نبایسـتی 
میـان ایـن دو قلمـرو خلـط شـود. ایـن رویکـردِ الکنـدی 
واجـد نکتـۀ مهمـی اسـت  و آن این کـه، حـس و عقـل 
صاحیـتِ جا نشـینی یکدیگـر را ندارنـد، بلکه بایسـت با 
همنشـین کـردِن آن دو، زمینه های برخـورداری از هر دوی 
آن هـا فراهـم آید. الکندی بـه معنای دقیق کلمه، فیلسـوفی 
عقل گـرا اسـت. شـاید بـه همیـن دلیـل هیـچ اشـاره یی به 
شـناخت های عرفانـی نـدارد و روی سـخنش متوجه عقل 
و حـواس می باشـد و ظاهـراً منابـع و وسـایل شـناخت را 

نیـز در همیـن دو مورد منحصر می دانسـته اسـت.
 فارابی

ابونصـر محمد بـن محمد بـن طرخان بن اوزلـغ، معروف 
بـه فارابـی، در حـدود سـال 257هــ ق- 870م در شـهر 
فـاراب متولـد شـد . فارابـی نیـز چونـان کنـدی توجـه 
می توانـد  بسـیاری  دالیلـی  و  داشـت  عقـل  بـه  شـایانی 
توجه منـدی او را بـه عقل تبییـن کنـد. از آن جمله می توان 

مـواردِ زیـر را برشـمرد:
انسـان موجـودی اسـت متفکر و تفّکـر را باید   )1
ممیزه یـی دانسـت که انسـان را از سـایِر موجـودات امتیاز 

می بخشـد. اختصـاص  و 
فلسـفه از بنیـاد بر اسـاِس تعّقل اسـتوار اسـت   )2

ندارنـد. عقـل  جـز  سـرمایه یی  فاسـفه  و 
ابهـام در اندیشـه های ارسـطو در بـاِب عقـل   )3
شـده  او  شرح نویسـاِن  میـاِن  در  نظـر  اختـاف  باعـث 
بـود و ایـن امـر دلیـِل دیگـری بـود کـه فارابـی را بـه 
توجه منـدی بیشـتر به عقل سـوق داد. او تـاش ورزید که 
پیچیده گی هـای اندیشـۀ ارسـطو را - به ویـژه در باِب عقِل 
فاعـل - روشـن سـازد و نقطۀ عطفـی در ایجادِ همنشـینی 
میـان عقـل، منطـق و رفـِع تعـارض آن دو واقـع شـود. 

ایـن و دالیـِل دیگـری باعـث شـد کـه فارابـی بـه عقـل 
اهمیـِت زیـادی بدهد و رسـاله یی در معانی عقل  بنویسـد  
کـه اکثریّـِت نظریـاِت وی در بـاِب عقل برگرفتـه از همین 

اسـت. منبع 
فارابـی افـزون بر سـه نوع عقـل - که کنـدی از آن به عقِل 
هیوالنـی، عقـِل بالفعل یا عقـِل بالملکه و عقِل مسـتفاد یاد 
کـرده بـود - از عقـِل فّعـال نیـز نام می بـرد. عقـل فّعال از 
دیـِد او، همـان روح األمیـن یـا روح القدس اسـت. چنان که 

محمود عقاد آورده اسـت:
از جملـۀ موفقیت هـای فارابـی ایـن بـود که عقـل فّعال را 
روح األمیـن، و عقـول را مائکـه و افاکـی را که عقول در 
آن هـا قـرار دارنـد، مـاء اعا نامیـد و گفت: صفـات ازلی 

خـدا همـان ُمثُِل اولی اسـت . 
فارابـی بـا ایـن رویکرد راه شـناخت را از حـس و عقل به 
صـوِب اشـراق می گشـاید و بـا واهب الُصَور دانسـتِن عقل 
فّعـال، آن را منشـاء معقوالتـی می دانـد که به عقِل انسـانی 

ارزانی شـده اسـت.  از او نقل شـده است:
در ذاِت آن هـا )یعنـی معقـوالت( چنـان کفایتی نیسـت که 
از جانـِب خـود، معقـوالِت بالفعـل شـوند و نیـز در قـوۀ 
ناطقـه )یعنـی در طبیعـِت عقل( چنین چیزی نیسـت، بلکه 
بـرای آن کـه عقـل بالفعـل شـوند، نیازمنـد به چیـِز دیگری 
هسـتند کـه آن هـا را از قوه بـه فعـل آرد]...[ و آن که چنین 
کاری را انجـام می دهـد، ذاتـی اسـت که جوهـر آن عقلی 
اسـت بالفعـل و مفـارق از مـاده]...[ کـه نسـبت بـه عقـِل 

هیوالنـی، چـون نسـبِت آفتاب اسـت به بینایـی... .
راه  شـناخت  از  دیگـری  نـوِع  بـه  فارابـی  همین جـا  از 
می بـرد کـه حتا برخـی فیلسـوفاِن مابعـِد وی از این مزیّت 
برخـوردار نشـدند و آن نقـِب اسـتادانه یی بـود کـه وی از 
عالـِم معقـول بـه عالـِم اشـراق کشـید و روزنـۀ تازه تـری 
گشـود کـه تـا آن زمـان چنـدان مـوردِ توجـه نبـود. فارابی 
در جمـع میـاِن اندیشـه های تذّکـری افاطـون و دیـدگاه 
تجریدی ارسـطو در باب شـناخت و کلیّات از هیچ سـعی 
و تاشـی فروگـذار نکـرد و ره بردنـش بـه عالـم اشـراق 
او  وصل جویانـۀ  سـعی  همیـن  برآینـِد  می تـوان  نیـز  را 

آورد. به حسـاب 
ابن سینا

در رابطـه بـا  این کـه ابـن سـینا بـه چنـد نـوع ادراک قایل 
این کـه،  کمـا  نـدارد.  وجـود  یک دسـت  روایـت ِ  اسـت، 
نویسـندۀ الفلسـفۀ اإلسـامیۀ فی المشـرق مدعی است که 
بوعلی به سـه شـناخِت -1 حسـی، -2 عقلی و  -3 ذوقی 
معتقـد بـوده و شـناخت های تصّوفـی را نیز انـکار نکرده، 

هرچنـد اقـراری نیز بدان نداشـته اسـت . 
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را  مشکل جنسی خود  افغانستان  جوانان  زیاد  شمار 
پنهان می کنند، زیرا گفتن آن شرم آور و تابو خوانده 
و  رهنمایی  برای  تلفون  خط  یک  حاال  می شود. 
ایجاد  افراد  گونه  این  برای  تخصصی  های  مشورت 

شده است.
تمایات و مشکات جنسی افراد در جامعۀ محافظه 
کار افغانستان تابو و نامطلوب خوانده می شوند. مطرح 
اغلب غیراخاقی  افغانستان  کردن مشکل جنسی در 
و منحرف کننده پنداشته می شود. حکومت افغانستان 
حاال با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 
یک خط تلفون را ایجاد کرده است که با آن این تابو را 
شکسته و به تماس گیرندگان، که اکثریت شان جوان 
اند، در مورد مشکات جنسی شان مشورت می دهد.

جوان ناشناسی پشت خط تلفون، از ترس اینکه مبادا 
آوازش را اعضای خانواده اش بشنوند، با صدای بسیار 
آهسته می گوید: »بدون قرص ویاگرا هیچ کاری کرده 
نمی توانم.« در آنسوی خط تلفون مشوره دهنده تاش 
می کند او را آرام سازد و برایش می گوید: »برادر، تو 
نباید خجالت بکشی، بسیاری از مردم مثل تو اند. ما 
یک راه حلی برایت پیدا می کنیم، که حتی بدون قرص 

توانبخش مشکل ات برطرف شود.«

به گزارش دویچه وله، ده مشاور آموزش دیده ، شامل 
مرد و زن، همه روزه به صدها تماس تلفونی مردان 
و زنان پاسخ می گویند. عبداهلل شاهد، رییس این نهاد 
مشورتی، می گوید: »مردان جوان از استمناء گرفته تا 
انزال زودهنگام، اظهار نگرانی می کنند و زنان جوان 
زنگ می زنند تا در مورد تدابیر پیشگیرانه، پرده پاره 
صحبت  عروسی  شب  از  ترس  یا  و  بکارت  شده 
کنند.« همچنان ازدواج اجباری، همجنس گرایی و یا 
افسرده گی روانی از مسایل مورد بحث در تماس های 

تلفونی اند.
»وقتی  تلفون می گوید:  تماس گیرنده در پشت خط 
ناتوانی  درمان  مورد  در  یا خانواده ات  و  از دوستان 
و  بی شرم  بداخاق،  را  تو  بخواهی،  مشوره  جنسی 
نامرد می پندارند.« او می افزاید: »این خط تلفون یک 

نعمت است.«
 پیامدهای ناگوار مشکات جنسی

 25 زیر  افراد  افغانستان  درصد جمعیت   60 از  بیش 
سال اند و این جوانان میان شیوه های سنتی و مدرن 
زندگی و بین نیازمندی های جنسی و ممنوعیت های 
مذهبی تقا می کنند. تا حال در هیچ مکتب افغانستان 
در  نیست.  درسی  های  برنامه  شامل  جنسی  مسایل 

این کشور ازدواج تنها راه برای یک زندگی با غرایز 
پرداخت  توانایی  مردان  از  بسیاری  اما  است.  جنسی 
طویانه های هنگفت را ندارند، و در نتیجه از ارضای 

طبیعی تمایات جنسی محروم می مانند.
گستردۀ جنسی  محرومیت  این  کارشناسان  از  برخی 
مردان جوان را یکی از عوامل خشونت در افغانستان 
می دانند. شاهد می گوید: »مشکات جنسی اغلب به 
طاق  همچنان  و  چندهمسری  همسر،  با  خشونت 
منجر می شود. ما تاش می کنیم مردان و زنان جوان 
را تشویق کنیم و به آنها بگوییم که همیشه یک راه 

حل وجود دارد.«
برخی از جوانان درمانده و مأیوس نه تنها در تلفون، 
بلکه در مراکز مشورت  دهی شفاخانه ها در شهر کابل 
و  زنان  می کنند.  مطرح  را  خود  جنسی  مشکل  نیز 
دختران جوان به صورت فزاینده به این مراکز مراجعه 
یا  و  مادر  »با  می گوید:  ساله   21 ریحانه  می کنند. 
خواهرم نمی توانستم در مورد مشکات خود صحبت 

کنم. اما در اینجا می توانم آزادانه حرف بزنم.«
قرص  از  که  است  این  مشاوران  تقاضا های  از  یکی 
توانبخش ویاگرا سوءاستفاده صورت نگیرد. پیش از 
ورود اردوی امریکا در افغانستان در سال 2001، این 

قرص های آبی رنگ تا حد زیادی ناشناخته بود. 
شایعه ها وجود داشت که سازمان استخبارات ایاالت 
متحدۀ امریکا )سی آی ای( این قرص ها را به عنوان 
رشوه به سران قومی و جنگ ساالران می داد تا آنها را 

به مبارزۀ مشترک علیه طالبان تشویق کند.
نیستند.  ها  مشورت  همچو  مشتاق  جوانان  همۀ  اما 
زمانی که نمایندگان وزارت صحت برای یک کمپاین 
اعتراضات  با  رفتند،  کابل  دانشگاه  به  آگاهی دهی 
خشمگین چند دانشجو روبرو گردیدند. سید علیشاه 
»ما  می گوید:  وزارت  این  نمایندگان  از  یکی  علوی 
تاش کردیم به آنها توضیح بدهیم که این کار به هیچ 
این  به  تنها  اما برخی  نیست.  صورت مخالف اسام 
باورند که حتی صحبت کردن در مورد مسایل جنسی 

سبب گسترش بد اخاقی می گردد.«

د افغانســتان د پوهنــې وزارت وايــي، د بســتونو د نــه 

ــه  ــارې ل ــد چ ــه د دې وزارت اړون ــه امل ــدو ل منظورې

ســتونزو رسه مــخ شــوي دي.

ــو  ــه درېی ــې ل ــي چ ــي واي ــې وزارت چارواک د پوهن

ــه  ــې دوه څلویښــت زره بســتونه ن ــو راهیســې ی کلون

ــارې  ــدې چ ــږي او دې کار د دې وزارت اړون منظورې

ــخ کــړي. ــډ رسه مخام ــډ او ځن ــه خن ل

د یــاد وزارت رسپرســت اســدالله محقــق جهــاين لــه 

ازادي راډیــو رسه پــه یــوې ځانګــړي مرکــې کــې وویل 

ــرې ســتونزې د  ــد ډې ــې اړون چــې د ښــوونې او روزن

ــي  ــه دي او واي ــه امل ــتوايل ل ــکیاتو د نش کايف تش

چــې پــه دې اړه یــې بیــا بیــا غوښــتنو تــه پــام نــه دی 

شــوی.

ــه وزارت  ــې پ ــې د پوهن ــي چ ــاين واي ــاغلی جه ښ

کــې د اړتیــا وړ بســتونو لــه جملــې څخــه ۱۶ زره یــې 

ــد هــرو مــرو منظــور يش. خــورا مهــم دي چــې بای

نوموړي زیاته کړه:

"مــوږ د ســږ کال لپــاره لــږ تــر لــږه ۱۶ زره بســتونو تــه 

ــز کــړی  ــه وړاندی ــر ځل ــرو، مــوږ ډې اشــد رضورت ل

چــې د پوهنــې وزارت غــم وخــوري، خــو درې کالــه 

ــو  ــه ی کېــږي چــې د ماليــې وزارت او دولــت مــوږ ت

بســت نــه دی منظــور کــړی، ځکــه کــه بســت نــه وي 

ــت  ــه کیفی ــته او ن ــوونکی ش ــه ښ ــته، ن ــور ش ــه مام ن

شــته چــې دا کارونــه طبعــًا ســتونزې ډېــروي."

ــه دې بســتونو  ــي چــې پ ــاد وزارت چارواکــي واي د ی

کــې د ښــوونکو څخــه نیولــې د وزارت او ریاســتونو 

تــر مامورینــو پــورې شــامل دي.

ــال د  ــې دا مه ــه مخ ــو ل ــې وزارت د معلومات د پوهن

ــه  ــره برخ ــو ډې ــر ټول ــو ت ــي مامورین ــت د ملک حکوم

یعنــې ۶۷ســلنه د دغــه وزارت ماموریــن تشــکیلوي.

ــا  ــه اړتی ــا ت ــکیاتو پراختی ــې د تش ــه وزارت ک ــه غ پ

داســې وخــت بیانېــږي چــې وررسه هــم مهالــه د ګڼــو 

خلکــو د بــې کارۍ مســئله هــم مطــرح ده.

د کار او ټولنیــزو چــارو وزارت ویانــد عبدالفتــاح 

احمــدزی وايــي چــې دا مهــال د هغــو کســانو شــمېر 

یــو اعشــاریه نهــه میلیونــه تنــو تــه رســېږي چــې د کار 

وړ، خــو د ده پــه خــره پــه مطلــق ډول بېــکاره دي.

نوموړي زیاته کړه:

ــًا  ــمېره تقریب ــانو ش ــکاره کس ــه بې ــت د مطلق "دا وخ

۱.۹ میلیونــه کســانو تــه رســېږي او پــه همــدې ډول 

ــکاره دي." ــه بې ــان نیم ــور کس ــه ن ۱.۴ میلیون

ــايل  ــد د خی ــې وزارت اړون ــدې د پوهن ــه دې وړان ل

بســتونو، خیــايل ښــوونکو او زده کوونکــو پــه اړه 

راپورونــه هــم خپــاره شــوي، خــو د وزارت رسپرســت 

ــات ردوي. ــاين دا موضوع ــق جه محق

دې  د  وزارت  پوهنــې  د  بیــا  ریاســت  جمهــوري 

غوښــتنې پــه ځــواب کــې وايــي چــې هــر وزارت تــه 

ــه نظــر  د هغــې کلنــۍ بودجــې لــه مخــې تشــکیل پ

ــږي. ــول کې ــې نی ک

د ولســمرش د ویانــد مرســتیال شــاه حســین مرتضــوي 

ــو ډډه کــوي، خــو هغــه  ــر څــه ویل ــه ډې ــه دې اړه ل پ

ازادي راډيــو تــه وویــل:

ــه خپلــې  "کلــه چــې بودجــه تصویبېــږي هــره اداره ل

ــې  ــې بودج ــوي او د هامغ ــاع ک ــې دف ــۍ بودج کلن

ــول  ــه نظــر کــې نی ــه تشــکیل هــم پ ــه تناســب ورت پ

ــږي." کې

د ښــوونکو پــه بــاور د منظــم او د اړتیــا وړ تشــکیاتو 

ــي  ــړو منف ــر زده ک ــو پ ــی د زده کونک ــتوالی حت نش

ــه دې برخــه کــې د کیفیــت ســتونزه  ــز کــوي او پ اغې

ــره مطــرح ده. ــو ډې ــر ټول ت

ــي، کــه  ــم ځــواب خــان واي ــی ښــوونکی معل پخوان

څــه هــم د پوهنــې وزارت د تشــې ډکولــو پــه خاطــر 

ــړی،  ــام ک ــه پ ــو ت ــوونکو ګامرل ــه ښ ــق الزحم د ح

خــو دی ټینــګار کــوی چــې دا کار کلــه هــم د اصــي 

ــه يش نیــوالی. بســتونو ځــای ن

ــت  ــه د حکوم ــې ت ــې برخ ــا د پوهن ــه وین ــه پ د هغ

ــو زده  ــې د میلیونون ــه ده چ ــره مهم ــه ډې ــه ځک پاملرن

کونکــو برخلیــک وررسه تړلــی دی.
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دلیل اصلی پیشنهاد ما و شرط اساسی تشکیل دولت وحدت ملی 
قدرت حل  معمای خونین  نظام،  تغییر ساختار  با  تا  بود  این  بر 
گردد، قاعدۀ بازی سیاست عادالنه شود، از فساد قدرت جلوگیری 
سرنوشت شان  تصمیم  گیری  چرخۀ  در  اقوام  همۀ  آید،  عمل  به 
سهیم گردند و نخبگان کشور با تعریف منافع ملی، ایجاد دیدگاه 
واحد و اعتمادسازی میان خود، افغانستان را از بحران، با موفقیت 

گذار دهند.
تاریخی،  امیدواری های بزرگ و  این همه  با وجود  اما دریغا که 
فریادهای مکرر بر تطبیق توافقنامه و تاش برای تغییر، آجنداهای 
دست  از  زمان  این که  تا  گرفت  پیشی  دولت  مسوولین  شخصی 
از  گاهی  اکنون، هراز  آمد.  گیر  تهدید چارسو  با  رفت و کشور 
توافقنامه یادی می کنند، در اذهان عامه یک پروسۀ ناکام رهبری 

دولت وحدت ملی را تداعی می نماید.
به پیمانه یی به حاصل رأی میلیون ها انسان این سرزمین که فقط 
کاری  مسامحه  و  خطا  و  جفا  توافقنامه،  یک  به  میشد  خاصه 
ائتافی  رهبری  همین  موجودیت  در  امروز  که  گرفت  صورت 
موجود، نه مردم بیش از این امیدوارند، نه آن اجماع دیروز وجود 

دارد و نه هم جان کیری.
تاریخی،  اصل، یک خواست  که یک  نظام سیاسی  تغییر  اکنون، 
یک داعیۀ بر حق و عدالتخواهانه بخاطر رسیدن به ثبات و صلح 
قابل  و  جدید  رهبری  جدید،  اجماع  یک  به  نیاز  است،  پایدار 
اعتماد دارد تا با استراتیژی مدون برای تغییر، در میان مردم ذهنیت 

سازی نماید.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

رییس جمهـور غنـی دیـروز با اعضای شـورای انسـجام جمعیت 
اسـامی افغانسـتان در ارگ دیدار کرد. 

شـورای انسـجام جمعیت اسـامی که متشکل از شـخصیت های 
ملی، سیاسـی و جهادی می باشـد، در دیدار بـا رییس جمهورغنی 
حمایـت و پشـتیبانی همه جانبـه شـان را از برنامه هـای حکومـت 

اعـام کردند. 
براسـاس خبرنامـۀ ارگ، در ایـن دیـدار، رییس جمهـور کشـور 
حضـور بـزرگان و اعضـای شـورای انسـجام جمعیـت اسـامی 
افغانسـتان را خـوش آمدیـد گفـت و به خاطـر اعام پشـتیبانی و 

حمایـت آنـان از برنامه هـای حکومـت تشـکری کـرد.
رییس جمهـور محمداشـرف غنـی خاطرنشـان کرد کـه همکاری 
مـردم بـه ویژه شـخصیت های ملـی و سیاسـی و بزرگان کشـور 
بـا حکومـت، می توانـد در تطبیـق پان هـا و پروژه هـای دولـت 

مؤثـر واقع شـود.
ایـن درحالـی اسـت کـه چنـد روز پیـش "جمعیـت فکر" شـاخه 
جـدا شـده از حـزب جمعیـت با رییـس  جمهوری دیـدار و گفت وگو 

کـرد. آقـای غنـی در دیـدار بـا اعضـای جمعیـت فکـر حمایـت 
همه جانبـۀ خویـش را از برنامه هـای آنـان اعـام کـرد. 

همزمـان بـا ایـن دیدارهـا، رییـس اجرایـی جمعیت اسـامی نیز 
بـه نماینده گـی از ایـن جریان بـا رییـس جمهـوری وارد مذاکره 
اسـتاد  کـه  گفته انـد  منابـع  برخـی  اسـت.  شـده  گفت وگـو  و 
عطـا محمـد نـور و اشـرف غنی روی متنـی کار می نماینـد تـا 

توافق نامه یـی را بـه امضـا برسـانند.
رییـس جمعیـت اسـامی و شـمار دیگـر از اعضای درشـت این 
جریـان بـه شـدت مخالف رییـس جمهور غنـی هسـتند. آنان در 
صـف مخالـف قـرار دارنـد و مواضـع نزدیـک با رییـس اجرایی 

حکومـت دارند. 
هـدف  بـه  رییس  جمهـوری  کـه  گفته انـد  منتقـدان  برخـی 
مختلـف  چهره هـای  بـه  اسـامی  جمعیـت  چندپارچه سـاختن 
ایـن جریـان قدرت منـد میـدان می دهد تا عمـًا جمعیـت نتواند 
موضع مشـترک و یکسـان در قضایای کشـور بگیرد. ظاهراً آقای 

غنـی توانسـته اسـت بـه ایـن هـدف نزدیک شـود. 

تابوشکنی در مسایل جنسی در افغانستان

تغییر نظام سیاسی به یک 
اجماع جدید و رهبری 

قابل اعتماد نیاز دارد

ارگ جمعیت اسالمی را 
چندپارچه ساخته است

د پوهنې وزارت:

 د کارمندانو کمبود د پوهنې وزارت کارونه 

ACKUستونزو رسه مخ کړي
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ورزش

ــن  ــه ای ــان ب ــازۀ ورود پناه جوی ــکا اج ــد امری ــور جدی رییس جمه
ــق در آورد و ورود  ــت تعلی ــه حال ــاه ب ــار م ــدت چه ــه م کشــور را ب
ــکا را  ــه امری مســافران از ســوریه و شــش کشــور مســلمان دیگــر ب
بــه صــورت موقتــی ممنــوع اعــام کــرد و گفــت: ایــن اقــدام، مــردم 

ــد. ــت می کن ــتی" محافظ ــات "تروریس ــکا را از حم امری
کاخ ســفید اعــام کــرد: ایــن دســتور ورود مســافران از ســوریه و 6 
ــن 6  ــد. ای ــدود می کن ــرای 90 روز مح ــر را ب ــلمان دیگ ــور مس کش
کشــور شــامل ایــران، عــراق، لیبــی، ســومالی، ســودان و یمــن اســت.
ــه  ــون گفت ــکا در پنتاگ ــد امری ــور جدی ــپ، رییس جمه ــد ترام دونال
بــود: مــن برنامه هــای جدیــد بررســی را ایجــاد می کنــم تــا 
تروریســتان افراط گــرا را از امریــکا دور نگــه دارم. مــا آنــان را 
ــه  ــازۀ ورود ب ــانی اج ــه کس ــا ب ــا تنه ــم، م ــورمان نمی خواهی در کش
امریــکا را می دهیــم کــه از کشــور مــا حمایــت کننــد و عاقــۀ قلبــی 

ــا داشــته باشــند. ــردم م ــه م ب
ــردم  ــد م ــبب ش ــود و س ــخص نب ــا مش ــتور ت ــن دس ــات ای جزیی
گمانه زنی هــای بســیاری کننــد، امــا تأثیــر ایــن دســتور بســیار ســریع 
ــی شــد  ــی شــهروندان عــرب آمریکای ــود و ســبب نگران و فــوری ب

ــتند. ــان را داش ــدار از آن ــد دی ــان قص ــای خانواده ش که اعض

موجب  جهان  در  پوپولیسم  ظهور  کرد،  اعام  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
از  نفرت  و  بیگانه ستیزی  نژادپرستی،  یهودی ستیزی،  نظیر  مسأله یی  افزایش 

مسلمانان و دیگر موارد بی تحملی شده است.
دبیرکل سازمان ملل، در سخنرانی خطاب به صدها تن، از جمله بازمانده گان 
واقعۀ »هولوکاست« در مراسم یادبود ساالنۀ سازمان ملل برای این اتفاق تأکید 
کرد: ما شاهد هستیم که "یک هنجار جدید" در حال شکل گرفتن است که 
براساس آن می توان آزادانه در صحبت های علنی تعصب را مطرح کرد و حتا 

در به روی نفرت پراکنی هرچه بیشتر باز گذاشته شده است.
گوترش که پیش تر نخست وزیر پرتغال بوده، گفت: افرادی مثل او که در دورۀ 
بعد از جنگ جهانی دوم رشد یافته اند، هرگز تصور نمی کردند روزی دوباره 

شاهد افزایش حمات در برابر یهودیان در اروپا باشند.
او ادامه داد: با این حال، یهودی ستیزی همچنان زنده و پابرجا است. بی منطقی 

و بی تحملی دوباره بازگشته  است.
را  هولوکاست  واقعۀ  حقایق،  رغم  به  همچنان  افراد  برخی  گفت:  گوترش 
انکار می کنند و یک جریان جدید باز بینی در هولوکاست به وجود آمده که 
می خواهد تاریخ را دوباره بنویسد و حتا از مقامات بی آبرو و رسوا شدۀ آن 

روزها تجلیل کند.
فضای  در  نفرت پراکنی  و  یهودی ستیزی  مضمون های  داد:  ُهشدار  گوترش 
مجازی و رسانه های اجتماعی در حال گسترش هستند و گروه های افراط گری 
خشونت طلب در حال استفاده از گرایش های یهودی ستیزانه تا نیروهای شان را 

تحریک کرده و پیروان جدیدی را جذب خود کنند.
گوترش خاطرنشان کرد، پوپولیسم در حال تحریک کردن بی تحملی فزایندۀ 

در جهان در اشکال فراوان است.
او همچنین تأکید کرد، ترویج کلیشۀ بد از مسلمانان شدیداٌ آزاردهنده است 
پناه جویان و مهاجران در سراسر  اقلیت ها  از بابت تبعیض در برابر  و بسیار 

جهان نگران است.
دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد، سازمان ملل باید حامی تحمل، تقویت 
و  بزرگ  جرایم  مسببان  قبال  در  عدالت  اجرای  بشری،  حقوق  اقدامات 

سرمایه گذاری در حوزه های آموزش و جوانان باشد.
گوترش گفت: ما باید انسجام اجتماعی را تقویت کنیم تا مردم احساس کنند 

تکثر یک مزیت برای آنان است، نه یک تهدید.

صدراعظــم آلمــان و رییس جمهــور فرانســه بــر لــزوم اتحــاد اروپــا در برابــر 
تهدیدهــای روبــه رشــد خارجــی و داخلــی از جملــه افزایــش پوپولیســم در 

اروپــا و امریــکا تأکیــد کردنــد.
آنــگا مــرکل، صدراعظــم آلمــان در کنفرانــس خبــری مشــترک بــا فرانســوا 
اوالنــد، رییس جمهــور فرانســه گفــت: اروپــا بــا چالش هــای بــزرگ 
ــا  ــا ب ــم تنه ــا می توانی ــه م ــت ک ــده اس ــه ش ــی مواج ــی و خارج داخل

ــم. ــه کنی ــا غلب ــر آن ه ــر ب ــکاری  یکدیگ هم
ــۀ  ــخصی در اتحادی ــترک و مش ــدات مش ــد تعه ــا نیازمن ــرد: م ــه ک او اضاف
اروپــا هســتیم کــه مــا را بــه ســمت ارزش هــای لیبــرال و دموکراســی های 

ــد. ــوق ده ــان س دموکراتیک   م
همچنیــن اوالنــد اضافــه کــرد: گســترش پوپولیســم در قــارۀ اروپــا 

بزرگتریــن تهدیــد بــرای اتحادیــۀ اروپــا اســت.
ــد،  ــد می کن ــا را تهدی ــه م ــه ک ــت، آنچ ــه گف ــد صادقان ــه داد: بای او ادام
ــود  ــی وج ــای داخل ــی تهدیده ــه برخ ــت، بلک ــی نیس ــای خارج چالش ه

دارد.
ــای  ــم از چالش ه ــت و پوپولیس ــای بریگزی ــرد: جنبش ه ــه ک ــد اضاف اوالن
مهــم پیشــرو اســت کــه رهبــران اروپایــی هســتند، همــه ایــن مســایل را در 

ــد. ــو می کنن ــدار و گفت وگ ــا دی ــدی در مالت ــاه بع ــت م نشس

مســووالن وزارت تحصیــات عالــی افغانســتان اعــام کردنــد 
مســابقات  دور  بیست وهشــتمین  در  نخســتین بار  بــرای  کــه 
ــر و  ــو« 2 دخت ــان »فیس ــگاه های جه ــی دانش ــیون های ورزش فدراس

ــد. ــی یابن ــور م ــی حض ــکی باز بامیان ــر اس ــک پس ی
وزارت تحصیــات عالــی کشــور اعــام کــرده کــه بــرای نخســتین بار 
از  نماینده گــی  بــه  بامیانــی  اســکی  باز  یــک پســر  2 دختــر و 
دانشــگاه های افغانســتان در مســابقات فدراســیون های ورزشــی 
دانشــگاه های جهــان موســوم »فیســو«، در آلماتــای قزاقســتان 

شــرکت می کننــد.
ــن  ــه در ای ــد ک ــام کردن ــان اع ــن وزارت هم چن ــووالن در ای مس
ــوری آغــاز  ــخ 29 جن ــرار اســت در تاری ــه ق مســابقات زمســتانی ک
ــن از  ــزار ت ــه 3 ه ــک ب ــد، نزدی ــه یاب ــروری ادام ــتم فب ــا هش و ت

ــد. ــرکت کنن ــان ش ــور جه ــکاران از 64 کش وزرش
بــه گفتــۀ مســئوالن وزارت تحصیــات عالــی، افغانســتان در 27 دور 
ــت و  ــتین بار در بیس ــرای نخس ــا ب ــته ام ــرکت نداش ــته آن ش گذش
هشــتمین دور مســابقات »فیســو« بــا شــرکت 2 دختــر و یــک پســر 

ــد. ــور می یاب ــن حض ــی در ای ــکی باز بامیان اس
ورزشــی  فدراســیون های  ســوی  از  بامیانــی  اســکی بازان  ایــن 

می کننــد. شــرکت  افغانســتان  دانشــگاه های 

ــا انتقــاد از میزبانــی تاجیکســتان در بازی هــای  خان علــی هدایــت، ب
ــال  ــۀ مقدماتــی جــام ملت هــای آســیا گفــت: فدراســیون فوتب مرحل
ــه هــزاران مهاجــر افغانســتانی  افغانســتان در ایــن خصــوص بایــد ب

ــد. ــخ گو باش پاس
فدراســیون فوتبــال افغانســتان در اقدامــی عجیب، کشــور تاجیکســتان 
را بــه عنــوان میزبــان جدیــد بازی هــای خانه گــی تیــم ملــی فوتبــال 
ایــن کشــور در چارچــوب مرحلــۀ مقدماتــی جــام ملت هــای آســیا 

انتخــاب کــرده اســت.
ســید علــی کاظمــی، ســخنگوی فدراســیون افغانســتان اعــام کــرده 
ــران،  ــازی در ته ــای ب ــه ج ــس ب ــن پ ــی از ای ــم مل ــه تی ــت ک اس
ــتان  ــور تاجیکس ــنبۀ« کش ــهر »دوش ــی اش را در ش ــابقات خانه گ مس

ــرد. ــد ک ــزار خواه برگ
فدراســیون فوتبــال تاجیکســتان نیــز در صفحــۀ رســمی فیس بوکــش 

ایــن میزبانــی را تاییــد کــرده اســت.
ــدم  ــتان و ع ــال افغانس ــیون فوتب ــم فدراس ــن تصمی ــراً ای ــا ظاه ام
برگــزاری ایــن رقابت هــا در ایــران و محروم کــردن هــزاران مهاجــر 
ــرای  ــی ب ــاق خوب ــی، اتف ــم مل افغانســتانی از تماشــای مســابقات تی

ــوده اســت. ــن نب ــن مهاجری ای
در  مهاجریــن  ورزشــی  شــورای  مســوول  هدایــت،  خان علــی 
ــت:  ــه اس ــارس گفت ــزاری ف ــایت خبرگ ــا س ــو ب ــران در گفت وگ ای
ــه هــزاران  ــد ب ــال افغانســتان در ایــن خصــوص بای فدراســیون فوتب

ــد. ــخگو باش ــتانی پاس ــر افغانس مهاج
ــران  ــتانی در ای ــاگران افغانس ــه تماش ــان این ک ــا بی ــت ب ــای هدای آق
ــی  ــچ کوتاه ــم هی ــن تی ــای مســابقات ای ــی در روزه ــم مل ــرای تی ب
نکردنــد، گفــت: تیــم ملــی طــوری کــه در ایــران حمایــت شــد در 

ــت نخواهــد شــد. ــچ کشــور دیگــری جــز افغانســتان حمای هی

ترامپ دستور محدودیت ورود 

مسلمانان به امریکا را امضا کرد

ُهشدار دبیرکل سازمان ملل دربارۀ 
تهدیدات پوپولیسم علیه جهان

تأکید مرکل و اوالند بر لزوم اتحاد 
اروپا در برابر چالش ها

سه اسکی باز بامیانی در مسابقات 

بین المللی »فیسو« شرکت کردند

فدراسیون فوتبال افغانستان دل 

هزاران مهاجر را شکسته است

عطيه مهربان

مدتــی شــده وزارت حــج و اوقــاف اعــان تبلیغاتــی را 
ــن  ــاند، در ای ــر می رس ــه نش ــا ب ــق تلویزیون ه از طری
ــر ادای  ــه به خاط ــود ک ــی می ش ــت از زن ــان حکای اع
مراســم حــج بــه عربســتان رفتــه و در آنجــا والدت کــرده اســت  و 
بــه قــول آنــان "فخــر مســلمین" شــده اســت. در اخیــر از خانم هــای 
ــرای ادای  ــد ب ــده اند، می خواه ــر ش ــان متأث ــه از آن اع ــه ک حامل
فریضــۀ حــج ثبــت نــام کننــد. یــادآوری چنــد نکتــه را بــرای وزارت 

ــم: ــاف ضــروری می دان حــج و اوق
ــی  ــان تجارت ــد از آن اع ــت و نبای ــی اس ــۀ دین ــک فریض ــج ی 1-ح
ــی از زایریــن  ســاخت، حــاال بحــث این کــه ســاالنه چــه مقــدار پول

ــه جیــب ایــن اعــان کننــده گان مــی رود یــک طــرف. ب
2-وزارت حــج چــه تضمینــی کــرده می توانــد کــه زنده بــودن 
ــض والدی می شــود  ــان ادای مراســم حــج مری ــه در جری ــی را ک زن
ــد می شــود؟ حاالنکــه  ــردم متول ــان انبوهــی از م ــه در می ــی ک و طفل
ــردم  ــد م ــر لگ ــج زی ــم ح ــان مراس ــادی در جری ــداد زی ــاالنه تع س

کشــته می شــوند.
3-در عبــادت پاک بــودن بــدن فــرض اســت، زنــی کــه والدت 
ــادت  ــادی از عب ــا مــدت زی ــش ت ــودن بدن ــل پاک نب ــه دلی ــد، ب می کن
ــه  ــد ب ــاک می توان ــدن ناپ ــا ب ــک زن ب ــس چطــور ی ــت دارد. پ معافی
زیــارت خــدا بــرود؟ حــاال بحــث اســتراحت زن پــس از والدت کــه 

خیلــی مهــم اســت هــم اگــر در نظــر نباشــد.
ــی  ــچ جای ــردم، در هی ــه ک ــن را مطالع ــن دی ــه م ــی ک ــا جای 4-ت
ــج  ــم ح ــان ادای مراس ــه در جری ــی ک ــد، طفل ــده باش ــدم آم نخوان

متولــد می شــود، بــر دیگــر بنــده گان خــدا برتــری دارد.
پ.ن: بــه اســتثنای ده الــی بیســت مســجد، در تمــام افغانســتان بــرای 
ــاف  ــدارد و وزارت حــج و اوق خانم هــا در مســاجد جــای وجــود ن
ــاجد  ــدک مس ــت، ان ــته اس ــی نداش ــچ اقدام ــورد هی ــن م ــم در ای ه
اســت کــه در کنارشــان یــک تشــناب داشــته باشــند و چــه خــوب 
می شــود پــول چنیــن اعان هــای تجارتــی را چنــد تشــناب در کنــار 
مســاجد بســازید تــا هــم مــردم راحــت شــوند و هــم خــدا از شــما 

راضــی شــود.

خالد نجوا

به یادداشته باشید!
متحد  جبهۀ  نیروهای  ادارۀ  زیر  مناطق  در  وضعیت 
واهمۀ  و  ترس  بود،  بحرانی  شدیداً  مقاوت  دوران  در 
اشغال این مناطق در دل همۀ باشنده گان زیر فرمان قهرمان ملی موج 
می زد. همه از سرنوشت مبهم خود می هراسیدند و یا هم هراس شان 
برخواسته از خشم و خشونت طالبان نسبت به این مردم بود، چون نیک 
می دانستند، هرگاه طالبان به این مناطق دست یابند، سناریویی یغمای 

منگلی دوباره تکرار خواهد شد.
در پیوند، خاطرۀ را تذکر می دهم. در زمان مقاومت دانشجوی صنف 
هشت مکتب لیسه رخۀ پنجشیر بودم، همه روزه به خاطر فراموش کردن 
فشار روحی که زادۀ توحش طلبان بود، یک ساعت و نیم وقت تر به 
مکتب می رفتم. همرای چند تا دوست عزیزم می نشستیم؛ از نامهربانی 
و  حرف  سرنوشت مان  تاریک بودن  از  می کردیم؛  شکایت  روزگار 
حدیث های می گفتیم و هرگاه از طالب و ظلمش حرف به میان می آمد، 
مو در بدن مان سیخ می شد. درست به یاد ندارم؛ در ُآستانۀ حملۀ دوم و 
یا سوم طالبان به پروان و کاپیسا بود که یک دوستم برایم گفت: "خالد، 
امشب پدرم همۀ ما را به یک اتاق خواسته و برایم گفت برادانت همه 
در خط نبرد با طالب استند و من هم فردا بابت جنگ به شمالی می روم، 
اگر طالبان خدای نخواسته موفق به شکست جبهه یی شمالی-پنجشیر 
شد، تو شماری از اعضایی خانواده را که توانایی پیمودن راه با تو را 
دارند با خود به کوه ها ببر و تا زنده هستی همرای طالبان بجنگ و آنانی 
که توانایی سفر با تو را ندارند، در یک خانه همۀشان را جمع کن و پن 
بم دستی را بکش و در میان شان بیافگن تا از بی عزت شدن و دربندشدن 
طالبان برهند." با پایان یافتن جمات دوستم، دوستان دیگرم چیزهای 
شبیه آن نقل کردند و از تصمیم نهایی شان از مرگ باعزت خانوادۀشان 

در برابر دربندشدن طالبان گفتند.
در مسجد  بزرگ شهید شد.  و مسعود  افتید  اتفاق  نهم سپتمبر  حادثه 
و  همسن  از  شماری  با  نورآقا  صاحب  مولوی  نزد  پیاوشت  جامع 
سال هایم درس می خواندیم که کسی هفته نامۀ پیام مجاهد را به مولوی 
صاحب سپرد که در آن نگاشته شده بود، "تنت به ناز طلبیبان نیازمند 
شهادت  با  گفتند  و  افتادند  گریه  به  تیدر  این  دیدن  با  همه گی  مباد." 
مسعود دیگر جبهه یی وجود نخواهد داشت و امیدهای یک ملت نیز 
دفن خواهد شد، چون کسی را تاب مقاومت در برابر این غول سیاه 
قرن نیست. همه مردمم از سرنوشتی که پدر دوستم برای پسرش ُهشدار 
داده بود، آگاه بودند و می دانستند که در نبود مسعود سرنوشت شان تیره 

و تار خواهد شد.
را  روزنۀ  بازشدن  انتظار  مردم  همۀ  بزرگ  مسعود  شهادت  از  پس 
می کشیدند که از آن امید بتابد تا از ظلم طالبان برهند. برای شان فرق 
نمی کرد که این امید چه باشد و در عالم اسباب دست یاری از سوی 
کی به سوی شان دراز می شود، تا این که حادثۀ یازدهم سپتمر افتاق افتاد 
و دنیا وارد یک صحفۀ جدیدی از تاریخ شد؛ مرحله یی که افغانستان را 

در محراق توجه جهانی قرار داد.

فيـسبـوک نـــامــه

ACKU
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محمد یوسف عمران
دولـت افغانسـتان ارزش هـای حقوق بشـری را خـاف مواد 
قانون اساسـی کشـور نقض کـرده و در راه کارهـا ی تطبیقی 
آن  نـاکام بـوده اسـت. در افغانسـتان بـا وصـف حاکمیـت 
ظاهـری نظـام مردم سـاالر کـه در نتیجـۀ تاش هـای مـردم 
در مبـارزات انتخاباتـی  و همکاری هـای جامعـه بین المللـی  
پدیـد آمـده حقوق بشـر در جنبه هـای مختلف بـه صراحت 
از طـرف قدرت مـداران  مسـتبد  قانـون،  و مخالـف مـواد 

نقـض می گـردد.
ایـن قدرت مـداران در حـد مدیریتـی در  ایـن کـه   حـاال 
یـک اداره سـبب نقض حقوق بشـری شـهروندان می شـوند 
و یـا در سـطوح بلندتـر بـا ترفندهـا و معامـات سیاسـی 
و  می کننـد  اعمـال  برمـردم  را  سیاسـت ها  بُغرنج تریـن 
برقوانیـن اعـادۀ دموکراسـی خـط باطـل می کشـند، یـا بنابر 
زبانـی،  قومـی،  وابسـته گی های   یـا  شـخصی  سـلیقه های 
مذهبـی و زورآزمایی هـای سیاسـی، از قدرت اسـتفاده سـوء 
سیاسـی و اداری می کننـد در هرصـورت، سـرانجام مـردم 
را ناخـود آگاه بـه  بازی هـای خشـونت بار و تبعیـض آمیـز 
قطـع  بـرای  باشـد  می توانـد سـدی  کـه  سـهیم می سـازند 
راه هـای دست رسـی  به ارزش هـای دموکراسـی و به چالش 
کشـیده شـدن  مشـارکت ملی که فراهم کنندۀ زمینۀ رسـیدن 
بـه عدالـت اجتماعـی در پرتـو ارزش های دموکراسی سـت.
از  ناشـی  جـدی  ناامنی هـای  اثـر  از  حاضـر،  درحـال 
نظامـی  پالیسـی   نداشـتن  و  سیاسـی  زورنمایی هـای 
قناعت بخـش از طـرف حاکمان قـدرت، در ابعـاد گوناگون، 
درکنـار امنیـت مصوونیت هـای روانـی و فزیکی شـهروندان 
مـا نیـز خدشـه پذیرفتـه اسـت. نداشـتن تفکر ناب و سـالم 
دموکراسـی برتفکیـک قـوا و توزیـع ناعادالنـۀ امکانـات و 
فرصت هـای در دسـت  دولـت موجد درزها و شـکاف های 
و  سـازنده  فعالیت هـای  پروسـۀ  و  گردیـده  اجتماعـی 
اقتصـادی  را  تاش هـای اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی و 
در میـزان قابـل ماحظـه، ُکنـد سـاخته و زمینـۀ برقـراری 
اسـتواری و اعتمـاد و یـک  پارچه گی شـهروندان را به سـوی 

رفـاه اجتماعـی بـه اصطـکاک مواجـه سـاخته اسـت.
و  سیاسـی  پروسـه های  در  ناعادالنـه  تصمیم گیری هـای 
زیـاد صاحیت هـا  قسـمت  داشـتن  به دسـت  و  اجتماعـی 
در  را  مـا  امنیـت در کشـور  قـدرت،  یـک شـاخۀ  توسـط 
ابعـاد گوناگـون شـکنند و غیـر قابـل اعتمـاد سـاخته، حس 
مسـوولیت شـهروندی را در کشـور مختـل و مـردم را متکی 
بـه  خواسـته ها و برنامه هـای بیرونـی سـاخته کـه  نـه بـا 
نیازهـای مـا سـازگار بـوده و نـه فراهـم کننـده انرژی هـای 
الزمـی اسـت کـه قامـت مـا را در فراخنـای گـذار و گذر از 

مشـکات اسـتوار و ثابـت  نگـه دارد.
دقـت در عمل کـرد مـردم در جوامعـی کـه شـهروندان آن 
آگاهانـه ارزش هـای شـیواِی نمونـه بـودن دموکراسـی را به 
جلـوه میرسـانند، می توانـد مثال خوبی باشـد از خود ارادیت 
سـالم  و متحدانـۀ شـهروندان در کاربـرد حـق مشـارکت 
در  انحصـاری  به گونـۀ  قـدرت  نگذارنـد  تـا  سیاسی شـان، 
دسـت یـک بخـش یـا جمعـی باشـد کـه بـا فشـار، تمامـی 
قدرت هـای اداری، نظامـی و تصمیم گیری هـای سیاسـی را 

احاطـه کننـد؛ بـرای به دسـت آوردن ایـن حق، هر شـهروند 
باید مسـووالنه از خفه نشـدن صـدا و نپذیرفتـن مصدومیت 
سـهم خـود مطابـق احکام قانـون از حق خود بپرسـد، نظر و 
مـواد  قانـون را آزادنـه در زمینـۀ دسـت یابی بـه حقوق خود 
ارایـه کنـد  و بـرای دست رسـی و اسـتفاده،  بـه تأمین آن در 

باشـد.  تکاپو 
بـه  دسـت یابی  بـرای  مـردم  تـاش  هـر  مـا  کشـور  در 
ارزش هـای حقـوق بشری شـان  بـه بن بسـت مواجـه شـده، 
تمامـی سـاختارها و سیسـتم ها بـرای رسـیدن بـه رفـاه و 
دسـت یابی بـه عدالت اجتماعـی به نحوی سـرکوب گردیده 
و فقـط در حـد خبر، گـزارش و تمثیل بی نتیجـه مانده، هیچ 
جـواب منطقـی نمی یابـد. ایـن  روش بـه روشـنی می توانـد 
سـبب بـروز خصومت هـا و عقده هـای بی درمـان اجتماعـی 

گردد.
متأسـفانه در کشـور مـا، نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهوری 
از مسـیر اصلـی آن کـه خدمـت بـه مـردم بـود، منحـرف و 
به سـوی تبعیضـات زبانـی، ملیتـی و قبیله یـی کشـانده شـد، 
در نتیجـه به آدم ربایی سیاسـی غیرملمـوس در صحنۀ قدرت 
انجامیـد کـه بدتریـن شـکل ناامنـی اجتماعـی را بـه صحنـه 
کشـانده و اعتماد شـهروندی را در کارزارهای سـازندۀ آینده 

را در ایـن پروسـه، صدمـه خواهد زد.
امروز رقابت های ناسـالم سیاسـی در درون نظـام، پیمان های 
خدمـت به ملـت را به نقیصـه مواجه کرده، میکانیسـم مثبِت 
مردم سـاالری را خدشـه دار سـاخته، پروسـه های انکشـافی، 
خدماتـی و توسـعه یی را معطـل و دارای معلولیت هـای چند 
بُعـدی  سـاخته، حمایـت از حقـوق بشـری  شـهروندان را 
ابعـاد گسـترده  در  را  بی پاسـخ گذاشـته و باخـره، فسـاد 

بوجـود آورده کـه دیگـر حاکمـان نظـام خـود نیـز در برابـر 
رفـع همـه نابه سـامانی و ادای مسـوولیت های وعده شـده به 

مـردم،  بـا تکلیـف مانده اند.
یکـی از عمـده  تریـن دسـت آوردهای خطـر ناکی کـه نتیجۀ 
خاف کاری هـای سـلیقه یی نظـام به حسـاب می آیـد، مسـالۀ 
خودسانسـوری اسـت کـه شـوکت های اخـاق  و تفکـرات 
سیاسـی در جامعـه را بی رنـگ سـاخته و هـر کـس برابـر و 
مطابـق معیارهـای همـان گـروه و حلقه یـی بایـد عمـل کند 
کـه تأمیـن کننـدۀ نیاز هـای همـان حلقـه اسـت، هیچ کـس 
به خـود حـق نمی دهـد کـه زبـان سانسـور را درهم شکسـته 
و همگانـی، عمومـی، اصلـی و ملـی فکـر، حـرف و عمـل 

باشد. داشـته 
ناسـالم در  ایـن راه کار کـه دسـت آوردهای مسـموم نظـام 
کشـور اسـت، دموکراسـی اجتماعی را که بر مسـوولیت های 
اجتماعـی تأکیـد دارد بـا مختـل سـاختن ذهن و زبـان ملت 
از یک سـو و جـرأت درخواسـت توجـه خود حاکمـان نظام 
را از سـویی دیگـر، در جلـب توجه جامعۀ جهانـی در زمینۀ 
ایجـاد و اجـازۀ برقـراری فضـا و اوضاع به نفع کشـور برای 
نجـات از اضطـراب و ناامنـی سـلب کـرده اسـت اگـر نـه، 
چـرا حاکمـان نظام در افغانسـتان بـه ملت پاسـخ نمی دهند، 
خـود از جامعـۀ جهانـی نمی پرسـند کـه چـرا برنامه هـای 
بین المللـی بـرای قطـع جنـگ در افغانسـتان ناموثر اسـت؟

چـرا تظاهـرات و اظهـار عقیدۀ سیاسـی و اجتماعـی، کاربرد 
آزادی بیـان از طریـق رسـانه ها و تاش روشـنفکران در این 

سـرزمین، بـه جـواب قانـع کنندۀ خود نمی رسـد؟
درگیـر  و  کـرده  فرامـوش  را  دیـروز  جنگ هـای  چـرا  مـا 

می شـویم؟ تـازه  منازعـات 

چـرا بـا طالبـان در چهره هـای نظامـی، امنیتـی و سیاسـی 
درگیـر جنـگ در گریـز و معاملـه هسـتیم؟

چـرا خشـونت را تنهـا بـرای نقـض حقـوق زنان در کشـور 
عنـوان می کنیـم، در حالی کـه در سـطوح ملـی و بین المللـی  
بـا خشـونت های کشـنده تر دسـت و گریبـان هسـتیم کـه 
بـدون شـک ارزش های حقوق بشـری زنان و کـودکان ما را 

نیـز صدمـه می زند؟ 
چرا سـاکنین این سـرزمین همیشـه بایـد بـه مهاجرت ها دل 

ببندندو...
این هـا همـه پرسـش هایی انـد کـه بـه عنـوان حیاتی تریـن 
مسـاله از طـرف مسـووالن داخلـی و خارجـی  بـرای مـردم 

افغانسـتان بایـد پاسـخ داده شـوند.
بـارک اوبامـا در سـخنرانی خداحافظـی اش در قصـر سـفید 
گریـه کـرد، در حالی کـه ارگ نشـینان مـا در برابـر نابـودی 
تدریجـی مـردم در صحنه هـای مخلتـف حیـات سیاسـی، 
نظامـی ،اجتماعـی، علمـی و فرهنگـی می خندنـد و دولـت 
انتحـاری  میدان هـای  بـه  مـردم  شـدن  کشـیده  خون بهـای 
صـدور  و  تسـلیت  پیام هـای  بـا  را  خشـونت  و  خـون  و 

می دهـد. خبـری  اعامیه هـای 
رییس جمهـور  به عنـوان  ترامـپ  آقـای  وقتـی  امریـکا  در 
اولیـن روز کاری خـود را آغـاز می کنـد، نیـم میلیـون نفر در 
آن کشـور و حتـا نیوزلنـد، اسـترالیا، جاپـان  و لنـدن تجمـع 
اعتراضـی می کننـد، اما در افغانسـتان ملت جـواب تظاهرات 

شـان را بـا حمـات انتحـاری می گیرند.
در امریـکا به عنـوان کشـوری کـه امـروز ارایـه حـرف اول 
می دانـد،  خـود  حـق  بین المللـی  سـطح  در  را  سیاسـت 
رییس جمهـور جدیـد بـه قـدرت می رسـد و در ایـن مجال، 
نداشـته و هیـچ  بـا شـهروندان مشـوره  افغانسـتان  دولـت 
پیشـنهاد و پیامـی بـرای رییس جمهـور تازۀ آن کشـور ندارد 
کـه در زمینۀ فراهم سـازی شـرایط بـرای  پایـان یافتن جنگ 
و تروریسـم درافغانسـتان، چـه برنامه یـی دارد، بویـژه کـه 
بـه بـاور تحلیل گـران، آقـای ترامـپ درسـخنرانی نخسـتش 
خواسـت پیـام اصلی خـود را بـه طـرف داران و هواخواهان 
زمـان مبـارزات انتخاباتـی اش تجدیـد کنـد کـه می خواهـد 
امریـکا را از چنـگ سیاسـت مداران مفلـوک رهایی بخشـد، 
بـا  بایـد  افغانسـتان  دولـت  کـه  زمینه یی سـت  خـود  ایـن 
درخواسـت برنامه هـای راهبـردی تـازه بـه نفـع برقـراری 
راه هـای  دریافـت  چه گونگـی  و  جنـگ  قطـع  زمینه هـای 

برقـراری امنیـت و صلـح درکشـور، از آن سـود ببرنـد.
مشـکات  موادمخـدر،  گسـترش  فقـر،  بیـکاری،  ناامنـی،   
شـدن  پناهنـده  و  داخلـی  مهاجرت هـای  زیسـت،  محیـط 
ابعـاد  در  خشـونت  خارجـی،  کشـورهای  بـه  شـهروندان 
گسـترده و ناتوانی هـا در زمینـۀ حمایـت صحت عامـه  بویژه 
مـادران و کـودکان همـه و همـه به عنـوان تأمیـن ارزش های 
حقـوق بشـری نکاتـی انـد کـه دولت مـداران مـا در برابـر 
آن بی تفـاوت انـد و در هـر مرحله یـی از فعالیت هـا منتظـر 
کمک هـای بیرونـی اند، خود بـرای آن برنامـه ندارند و مردم 
نیـز بـه روزمره گی هـای زمـام داران امـور دل خـوش می کنند 

و بـرای دسـت یابی بـه عدالـت دادخواهـی نمی کننـد.

پــروژۀ  قــرارداد  برشــنا  شــرکت  مســووالن 
ــا  ــت و پکتی ــر، خوس ــای لوگ ــانی والیت ه برق رس
را بــا دو شــرکت  خصوصــی امضــا کردنــد کــه بــر 
ــا یک ســال  ــرارداد، 44500 مشــترک ت ــن ق ــاد ای بنی

ــوند. ــتفید می ش ــرق مس ــرژی ب ــر از ان دیگ
ــروژه 55.8  ــن پ ــی ای ــد، ارزش پول ــان می گوین  آن
ــک  ــوی بان ــه از س ــت ک ــر آمریکایی س ــون دال میلی

ــود. ــت می ش ــیایی پرداخ ــعۀ آس توس
قــدرت اهلل دالوری، رییــس برشــنا روز شــنبه هنــگام 
ــرارداد در ارگ ریاســت جمهــوری  ــن ق امضــای ای
پــروژه   ایــن  عملی شــدن  از  پــس  می گویــد، 
18500 مشــترک در والیــت پکتیــا، 13000 هــزار در 
پل علــم، مرکــز لوگــر و 13000 مشــترک در والیــت 

ــوند. ــتفید می ش ــرق مس ــرژی ب ــت از ان خوس
بــه گفتــۀ او، پــس از امضــای ایــن قــرارداد بررســی 
ــوی دو  ــا از س ــن پروژه ه ــی ای ــل و نقشه کش مح
ــم  ــد و در خت ــد ش ــاز خواه ــدی آغ ــرکت هن ش
ــردای ســپرده  ــه بهره ب ــا ب ــن پروژه ه ســال 2018 ای

می شــوند.
ــیایی  ــعه آس ــک توس ــدۀ بان ــا، نماین ــاس پنی توم
ــرای  ــا ب ــن پروژه ه ــه کار ای ــاز ب ــا آغ ــد، ب می گوی
ــًا  ــود و ضمن ــم می ش ــۀ کار فراه ــن زمین ــزاران ت ه
اقتصــاد  تأثیــر مســتقیم بــاالی  ایــن پروژه هــا 

ــد. ــتان دارن افغانس
هم اکنــون افغانســتان 23 درصــد نیازمندی هــای 
ــی  ــد و متباق ــه می کن ــی تهی ــع آب ــرق اش را از مناب ب
ــرون  ــرق از بی ــه ب ــردم ب ــای م ــد نیازه 77 درص

کشــور بــرآورده می شــود.

تالش برای حاکمیت نظام سالم در افغانستان

عقد قرارداد دسترسی 44 هزار مشترک به انرژی برق
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