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ــه آبادانــی و انکشــاف نیــاز دارد. ویرانــی هــای جنــگ  کشــور افغانســتان ، اکنــون بیشــتر از هــر زمــان دیگــر ب
چندیــن ســاله ، خشکســالی هــا وآفــات طبیعــی  کــه درپهلــوی بســا مســایل دیگــر دامنگیــر مــردم مــا بــوده اســت ، 
بــه نحــوی از انحــا ، زیــر بنــا هــای اقتصــادی  وعمرانــی مــا را یــا نابــود کــرده و یاهــم بــه ورطــۀ نابــودی کشــانیده 
اســت. از همیــن رو ، عــدۀ زیــادی از جوانــان مــا بخاطــر بیــکاری و اوضــاع نــا بســامان اقتصــادی واجتماعــی شــان 
، مجبــور بــه تــرک وطــن شــده و درکشــورهای دیگــر دنیــا ، آواره و بــی سرنوشــت شــده انــد. بــرای بیــرون رفــت 
ازایــن فاجعــۀ بــزرگ بشــری ، نیــاز بــه یــک حرکــت شــجاعانه و ســازنده اســت تــا بتوانــد ویرانــی هــارا دوبــاره 
اعمــار نمایــد ، فقــر وبیــکاری را کاهــش داده و بــرای زنــده گــی مرفــه مــردم ، زمینــه هــای اساســی را جســتجو کنــد. 
ــاق شــهروندی را  ــه ایــن هــدف ، اینــک برنامــۀ ملــی میث دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان بخاطــر رســیدن ب
اعــام نمــوده اســت تــا بــا تطبیــق آن، تغییــر چشــمگیری را درزنــده گــی مردمــان شــهرها وروســتا هــای مــا بــه بــار 
ــی اقتصــادی وجتماعــی افغانســتان  ــرای انکشــاف وتعال آیــد. برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی یــک خیــزش ملــی ب
ــه مــردم سراســر افغانســتان ، روی دســت گرفتــه شــده اســت. بایــد یــادرآور  اســت کــه بخاطــر خدمــت بیشــتر ب
ــر ایــن نیــز  درســال )۲۰۰۳( برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات را  شــد کــه دولــت ، قبــل ب
اعــام کــرده بــود  تــا بــا یــک مقیــاس وســیع ، موجبــات رشــد وانکشــاف را درقریــه هــا وقصبــات )۳۴( والیــت 
افغانســتان مهیــا ســاخته و بــه اینگونــه رفــاه وآســایش را بــرای مــردم روســتاییایی کشــور بــه ارمغــان آورد. برنامــۀ 
مذکــور کــه طــی بیشــتر از یــک دهــه ، بــا ســهم وعمــل مســتقیم مــردم روســتاها تطبیــق گردیــد ، هــزاران پــروژۀ 
عــام المنفعــۀ عمرانــی، اقتصــادی واجتماعــی را درخدمــت مــردم قــرار داد کــه درنتیجــۀ آن ، تغییــر بزرگــی در زنــده 
گــی مــردم قریــه هــای کشــور ، رونمــا گردیــد. مــردم بــا تطبیــق برنامــۀ همبســتگی ملــی ، بــه زنــده گــی در قریــه 
هــای خویــش امیــدوار شــدند و تعــداد زیــادی از مهاجرینــی کــه بنــا بــر بیــکاری ووضــع ناگــوار امنیتــی ، کشــور 
را تــر ک گفتــه بودنــد ، دوبــاره بــه وطــن 
شــوراهای   ، آن  از  گذشــته  برگشــتند. 
ــن  ــی از بزرگتری ــه یک ــه ک ــافی قری انکش
ــتگی  ــۀ همبس ــری برنام ــتاوردهای بش دس
ــن  ــرای اولی ــود ، ب ــتان ب ــی درافغانس مل
ــک  ــی را دری ــت داری محل ــار ، حکوم ب
ســطح وســیع توســط مــردم، تمثیــل کــرد. 
مــردم روســتا هــای کشــور )باترکیــب زن 
و مــرد( توانســتند درشــوراهای انکشــافی 
ــد،  ــان، حضــور خــود را احســاس کنن ش
ــث  ــد، منحی ــاب کنن ــود انتخ ــه ارادۀ خ ب
انســان هــای مســتقل وتصمیــم گیرنــده ، 

درسرنوشــت قریــۀ شــان دخیــل شــوند  و بــا ایــن ترتیــب رونــد انکشــاف و رشــد اقتصــادی - اجتماعــی را در 
ــد.  روســتاهای خویــش تســریع نماین

ــا  ــه وجــود آورد کــه مــردم کشــور م ــان را ب ــن اطمین ــی کــه دربرنامــۀ همبســتگی ملــی حاصــل شــد، ای ــه ی تجرب
میتواننــد دریــک سیســتم ومیکانیــزم منســجم ، باتــاش وســعی خســتگی نــا پذیــر ، دســت  بــه دســت هــم داده و 
بیشــتر از پیــش، کشــور خــود را آبــاد نماینــد. روی همیــن اصــل، اکنــون کــه برنامــۀ همبســتگی ملــی پایــان گرفتــه 
اســت ؛ جــای آن هرگــز خالــی نخواهــد مانــد . زیــرا اکنــون برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی صفحــۀ دیگــری از کارو 
پیــکار ســازنده بــرای رشــد ، انکشــاف واعتــای کشــور میباشــد. برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی منحیــث یــک تعهــد 
مســتحکم ، آرمــان بزرگیســت بــرای خدمــت بــه مــردم. درایــن برنامــه ، شــهروندان روســتایی و شــهری کشــور ، بــه 
شــکل متــوازن از مزایــای انکشــاف و اقتضــاآت زنــده گــی امــروزی مســتفید خواهنــد شــد. بــا برنامــۀ ملــی میثــاق 
شــهروندی، همــه مــردم مــا دســت بــه دســت هــم داده ودرکنــار دولــت شــان ، یــک حرکــت مترقــی وارزشــمند 
ــاق شــهروندی از  ــۀ ملــی میث ــد کــرد. چیزیکــه دربرنام ــق خواهن انکشــافی، اقتصــادی و اجتماعــی را درعمــل تطبی
همــه مهمتــر وبرجســته تــر اســت، همانــا تعهــدی اســت کــه مــردم بــا دولــت ودولــت بــا مــردم دارد. ایــن تعهــد 
یــک هــدف مقــدس ودرخشــان دارد کــه عبــارت از خدمــت واقعــی بــرای مــردم افغانســتان اســت. بــه همیــن لحــاظ 
، برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی تنهــا بــه روســتاها متعلــق نبــوده بلکــه بــا وســعت بیشــتر ، شــهرها و روســتاهای 

سراســر کشــور را شــامل خواهــد شــد. 
درایــن برنامــه کوشــش خواهــد شــد تــا عــاوه بــر تطبیــق هــزاران پــروژۀ بنیــادی وبــزرگ عــام المنفعــه درشــهر 
هــا وروســتا هــای کشــور ، بــه بهبــود وضعیــت مدنــی مردمــان کشــور نیــز توجــه جــدی صــورت گیــرد و همچنــان 
بــرای کاهــش ســطح فقــر و بیــکاری  نیــز در سراســر کشــور، تــاش الزم بــه عمــل آیــد. بــا برنامــۀ ملــی میثــاق 

ــردم  ــی م ــهم عمل ــش وس ــهروندی، نق ش
 ، وانکشــاف کشــور  پیشــرفت  درامــر 
ــد  ــد ش ــته خواه ــش برجس ــتر ازپی بیش
زیــرا ، ایــن مــردم اســت کــه درچــوکات 
وشــهری(  روســتایی   ( هــای  کلســتر 
اولویــت هــای شــانرا تعییــن میکننــد، 
درتصمیــم گیــری هــا بــا صاحیــت 
ــروژه  ــوند و کًا پ ــل میش ــت دخی وقاطعی
ــان را  ــهر ش ــه وش ــاز قری ــورد نی ــای م ه

ــد.  ــاده میکنن ــل پی ــود درعم خ

میثاق شهروندی، پیمان خدمت به مردم است

به بهانه 26 دلو بیست و هفتمین سال روز خروج شوروی از افغانستان 

دیدگاه شخصیت های معروف امریکایی در مورد نقش احمدشاه مسعود 
در جهاد افغانستان، مداخالت پاکستان و اشتباهات سی. آی. ای

امریکا به مسعود کمک نکرد
مسعود به پاکستانی ها اجازه نمی داد

نیروهای احمدشاه مسعود بیشترین سربازان شوروی را کشتند.

ــه  ــزی ك ــود. چی ــاده ب ــرد فوق الع ــک م ــعود ی "مس
ــه  ــن اســت كــه مســعود یگان ــم ای ــم بگوی می توان
مــرد افغــان بــود كــه بــه خاطــر ایســتاده گی در در 
برابــر اشــغال شــوروی، زمینه هــای بســیار بــزرگ 
دولتمــرد شــدن را در افغانســتان داشــت. امــا او 
ــه او  ــه خاطــری ك ــود؛ ب ــه پاكســتان نب ــورد عالق م
پشــتون نبــود. ایــن واضــح اســت. ببخشــید!"

ACKU



بررسـی های چندیـن نهـاد مدنی در افغانسـتان 
از کارکـرد حکومـت وحدت ملی، بـه صورِت 
مأیوس کننـده حاکـی از ناکامی هـای متواتِر این 
حکومـت در اجـرای اصلی تریـن و مهم تریـن 
تعهـداِت آن بـه جامعـه اسـت. ایـن نهادهـای 
مدنـی حداقـل هـژده تعهـد حکومـِت وحدت 
ملـی را ظـرِف دو سـال ونیِم گذشـته بررسـی 
کـرده انـد و یافته هـای آن هـا نشـان می دهـد 
کـه رهبـراِن دولـت در انجـام وعده هایـی کـه 
بـه مـردم سـپرده بودنـد، هیـچ دسـتاورد قابـل 
ماحظـه و چشـم گیری را نصیـب نشـده انـد. 
تحقـِق  در  حکومـت  نهادهـا،  ایـن  گفتـۀ  بـه 
وعده هـای خـود در زمینـۀ مشـارکت زنـان در 
بـا خشـونت  مبـارزه  و  سیاسـی  سـاختارهای 

علیـه زنـان به شـدت نـاکام بـوده اسـت. 
در همیـن حـال، یافته هـای ایـن نهادهـا نشـان 
می دهـد کـه اصاحـاِت انتخاباتـی نیـز در حِد 
شـعار باقـی مانـده و حتـا گمـان نمـی رود کـه 
دولـت موفـق بـه برگـزاری انتخاباِت شـورای 
ملـی و شـوراهای ولسـوالی ها در سـاِل آینـده 
اصاحـاِت  نهادهـا،  ایـن  گفتـۀ  بـه  شـود. 
انتخاباتـی تنهـا به معنای برطرف کـردِن افرادی 
در  بعـداً  کـه  نیسـت  انتخاباتـی  نهادهـای  در 
موقف هـای بلندتـری نصب شـوند. امـا جالِب 
توجه تریـن بخـِش ایـن نشسـت، زمانـی بـود 
کـه فرخنـده زهـرا نادری مشـاور ارشـد رییس 
جمهـوری بـه دفـاع از کارنامـۀ شـخِص آقـای 

غنـی پرداخـت. 
خانـم نـادری کـه معلـوم می شـود بـه تازه گـی 
عرصـۀ سیاسـت را تجربـه می کنـد، چنـان از 
می گفـت  سـخن  جمهـوری  رییـس  شـخص 
مثـل این کـه پـس از آمـدِن ایشـان بـه عرصـۀ 
قـدرت، افغانسـتان دیگر آن افغانسـتاِن پیشـین 
نیسـت. خانـم نـادری در دفـاع از کارنامۀ آقای 
غنـی و نـه از ُکل دولـت وحـدت ملـی، گفت 
یـک  اختیـارِ  در  قـدرت  افغانسـتان  "در  کـه 
شـخص نیسـت، ولـی اگـر چنیـن هم باشـد و 
یـک نفـر شـب و روز کار کنـد، بازهـم راضی 

کـردِن همه امـکان نـدارد".  
نمی دانـم خانـم نـادری را پـس از این سـخنان 

خنـده هـم گرفـت و یـا خیـر؛ ولـی سـخناِن 
بـه یـک  بنمایـد،  این کـه جـدی  از  بیشـتر  او 
نخسـت  داشـت.  شـباهت  بی مـزه  شـوخی 
اساسـی  قانـون  اسـاِس  بـر  قـدرت  این کـه 
افغانسـتان و نـوع نظـام ریاسـتی حاکـم بر آن، 
انحصـاری اسـت کـه حتـا  چنـان متمرکـز و 
موقعیـت و وظایـِف معاوناِن رییـس جمهوری 
نیـز گنـگ و نامعلـوم می نمایـد. بسـیاری ها بر 
ایـن امـر ُخـرده می گیرند کـه حضـور معاوناِن 
اجرایـی  کـه  آن  از  بیشـتر  جمهـوری  رییـس 
باشـد، سـمبولیک و نمادین اسـت و بـر همین 
اسـاس، هـر از گاهـی میان رییـس جمهوری و 
معاونانش مشـکاتی بر سـِر تقسـیم وظایف و 

قـدرت پیـش می آیـد. 
رییـس جمهـوری افغانسـتان بـر اسـاس قانون 
اساسـی اگر خواسته باشـد، برخی صاحیت ها 
را بـه معاونـاِن خـود تفویـض می کنـد و اگـر 
بـدون  را  آن هـا  می توانـد  باشـد،  نخواسـته 
صاحیـت و وظیفـه در چوکی های شـان نگـه 
دارد. یکـی از مشـکات اصلـِی جنرال دوسـتم 
بـه عنـوان معـاون اوِل ریاسـت جمهـوری بـا 
آقـای غنـی و تیمـش، بـر سـِر تقسـیم قـدرت 
بود. جنرال دوسـتم از زمانی کـه وارد صدارت 
شـد، حـس کـرد کـه نقـش او در دولـت اصًا 
چنـان نیسـت و نبـوده کـه او انتظـارش را بـه 
عنـوان معـاون اوِل ریاسـت جمهـوری داشـته 
اسـت. آقـای غنـی بـرای ایـن کـه نشـان دهد 
و  سـهم  حکومـت  در  نیـز  دوسـتم  جنـرال 
نقشـی دارد، همیشـه او را از کابـل بـه دور نگه 
می داشـت و تـاش می کـرد که بـا دادِن برخی 
وظایـِف جزیـی در حـد فرمانـده پولیـس یک 

والیـت، او را مصـروف نگـه دارد. 
معـاون دومِ رییـس جمهوری نیـز چندان نقش 
تصمیم گیری هـای  و  قـدرت  در  سـهمی  و 
سیاسـی نـدارد. امـا او بـه دلیـل این کـه همیـن 
موقعیـِت موجـود را هـم در خـواب نمی دیـد، 
بـه این کـه نامش به عنـوان معاون دومِ ریاسـت 
و  راضـی  شـود،  ذکـر  خبرهـا  در  جمهـوری 

است.   خرسـند 
حتـا داکتـر عبـداهلل بـه عنـوان شـریِک قـدرت 

در  کـه  وظایفـی  آن  از  اجرایـی،  رییـس  و 
شـده،  مشـخص  برایـش  سیاسـی  توافق نامـۀ 
برخـوردار نیسـت و بـه همیـن دلیـل، نزدیکان 
او سـرخورده و  از  انتخاباتـی اش  و متحــداِن 
ناراحـت انـد و فکـر می کننـد کـه او نتوانسـته 
حقـی را کـه برایـش در توافق نامـۀ سیاسـی در 

نظـر گرفتـه شـده، بـه دسـت آورد. 
امـا معضل اصلـی و کان، جاِی دیگری اسـت 
و آن این کـه قـدرت سیاسـی در نظـام فعلی به 
صورِت غیرعادالنه متمرکز و انحصاری اسـت. 
آقـای غنـی خـاِف گفته هـای خانم نـادری، به 
مـردم  بـه خواسـته های  نتوانسـت  دلیـل  ایـن 
پاسـخ دهـد کـه بیـش از حـد خواهـان حفـظ 
قـدرت در دسـتاِن خویـش اسـت. آقـای غنـی 
در کنـار نهادهـای موجـود، ده ها نهـاد دیگر را 
نیـز به وجـود آورده که شـخصًا ریاسـِت آن ها 
را بـه عهـده گرفتـه، بـدون آن کـه واقعـًا بتواند 

بـه همـۀ آن هـا رسـیده گی کند. 
مشـکل فعلـِی افغانسـتان ایـن نیسـت کـه اگر 
فـردی تمـام وقتـش را صـرِف کار بـرای مردم 
کنــد، بازهـم آن ها را راضی سـاخته نمی تواند؛ 
بـل مشـکل بـر سـِر ایـن اسـت کـه یـک فـرد 
خـود  ظرفیت هـای  و  امکانـات  آن کـه  بـدون 
تمـام  دنـدان  و  بـا چنـگ  چنـان  بسـنجد،  را 
سـاختارها را بـه تصرِف خـود درآورده که هیچ 

کسـی کاری از پیـش بـرده نمی توانـد.  
فلج شـدِن ماشـین دولتـی در افغانسـتان، دقیقًا 
ریاسـت  ارگ  در  قـدرت  انحصـار  دلیـل  بـه 
جمهـوری و شـخِص آقـای غنی اسـت. همین 
حـاال چرا بحـث تغییر نظـام در افغانسـتان باال 
گرفته اسـت و یکـی از نظـام پارلمانی حمایت 
می کنـد و دیگـری از نظـام فـدرال؟ پاسـخ آن 
اسـت کـه همه از نظـام متمرکز ریاسـتی کنونی 
کـه هیـچ دسـتاورد قابـل لمسـی تـا بـه امروز 
بـه  نداشـته،  فزون خواهـی  و  افتـراق  به جـز 
سـتوه آمـده انـد. خانـم نـادری مثل این اسـت 
کـه خواب نمـا شـده و این همـه واقعیت هـای 
آشـکارِ کشـور و جامعـه اش را نمی بینـد و یـا 

نمی خواهـد کـه ببینـد.
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گاهــی اوقــات، اتفاقاِت بــزرگ و مثبــِت تاریخی در جهـــان، 
بــه ســودِ کســانی غیــر از صاحبــاِن اصیــِل آن مصــادره شــده 
و یــا کســانی بیــرون از دایــرۀ ایــن اتفاقــات، ثمــراِت نیــِک 
ــه،  ــن زمین ــد. شــاید افغانســتان در ای ــاراج برده ان ــه ت آن را ب
کم بخت تریــن ســرزمیِن دنیــا باشــد کــه از رشــادت و ایثــارِ 
فرزندانــش، همــه  ســود جســته اند ااِل مــادر داغ دیــدۀ وطــن. 
خــروج ارتــش ســرخ شــوروی ســابق از افغانســتان در ۲6 
ــه  ــت ک ــی اس ــزرِگ جهان ــاِت ب ــی از اتفاق ــو 1۳67، یک دل
اکثــر ســاکناِن روی زمیــن، آرزوهــای منجمــِد خویــش را در 
ــه پیـــروزی ها و آزادی هــای  ــد و دل ب شــعاِع آن جــان دادن
بزرگ تــر بســتند. در ایــن میانــه امــا مــردم افغانســتان همــۀ 
لــذِت پیــروزی قهرمانانــۀ خویــش را در فتنه هــا و مصایــِب 
بعــدی از دســت دادنــد و بســیار زود در معــرِض امتحان هــا 

و کارزارهــای دشــوارتر قــرار گرفتنــد.
ارتــش ســرخ شــوروی ســابق کــه در ســال 1۳58 بــا ســاز 
ــه  ــِت حضــورِ دایمــی ب ــا نی ــِی فوق العــاده و ب ــرِگ نظام و ب
ــروی ایمــان و  ــه نی ــا ب ــود، تنه ــن کشــور هجــوم آورده ب ای
ــه  ــور ب ــاهِ افغانســتان مجب ــردمِ بی ســاح و بی پن ــادِت م رش
تــرِک ایــن ســرزمین وقبــول شکســت شــد و ایــن پیــروزی 
ــه  ــه در حســاس ترین بره ــدون شــک اســتثنایی ترین حادث ب
از تاریــِخ جهــان بــوده اســت. پــس از ایــن حادثــه، اردوگاه 
شــرق در سراشــیِب ســقوط قــرار گرفــت و در نهایــت ازهــم 
ــِر  ــرب از خط ــاِل غ ــرد، خی ــگ س ــان جن ــا پای ــید و ب پاش

ــد.  ــت ش ــِت راح ــوار راح ــِم جهان خ کمونیس
ــی امــا در مرزهــای   ایــن پیــروزی در مقیــاس وســیِع جهان
ــیاری از  ــادِت بس ــه و حس ــِر کین ــه تی ــتان ب ــِی افغانس سیاس
ــا  ــِی م ــایۀ جنوب ــژه همس ــک و به وی کشــورهای دور و نزدی
آلــوده شــد. پاکســتان کــه در دوراِن جهــاد در برابــر شــوروی 
ــل  ــگ تبدی ــاِت جن ــرب و جبه ــان غ ــی می ــل ارتباط ــه پ ب
ــوِف  ــان صف ــت در می ــی توانس ــدازۀ کاف ــه ان ــود، ب ــده ب ش
اکثــِر تنظیم هــا و گروه هــای جهــادی نفــوذ کنــد و آن هــا را 
به نحــوی در مســیِر اهــداِف اســتیاگرایانۀ خــود قــرار دهــد. 
یکــی از عمده تریــن هدف هــا نیــز، پُــر کــردِن جــای خالــِی 
ــادرۀ  ــت، مص ــاد و در نهای ــروزی جه ــس از پی ــوروی پ ش
ــام  ــان تم ــلمًا در می ــود. مس ــتان ب ــِی افغانس ــی و نظام سیاس
احمدشــاه  شــهید  جهــادی،  شــخصیت های  و  گروه هــا 
مســعود قهرمــان ملــی کشــور، یکــی از بارزتریــن چهره هــا 
ــای  ــتان و بازی ه ــداِف پاکس ــدارِ اه ــز در م ــه هرگ ــود ک ب
آی اس آی قــرار نگرفــت و شــاید به واســطۀ مقاومــت و 
آزاده گــِی همیــن چهــرۀ اســتثنایی بــوده کــه هنــوز ۲6 دلــو 
نقطــۀ جوشــان تاریــِخ معاصــِر ماســت و هنــوز پاکســتان در 
ــش می ســوزد. ــن ســرزمین و مردمان ــر ای ــاِی ســیطره ب تق
بــه ضــرس قاطــع، بزرگ تریــن و اصلی تریــن انگیــزۀ 
جهـــاد، آزادی و اســتقال بــود و ســایر ارزش هــای جهادی، 
ــعود  ــهید مس ــد. ش ــزه چرخیده ان ــن انگی ــوِل ای ــه در ح هم
از آغــاز جهــاد تــا انتهــا همــواره بــر اعـــادۀ آزادی، اســتقال 
و غــرورِ ملــی تأکیــد می کــرد و هرگــز رهایــی از تجــاوز و 
مداخلــۀ شــوروی را بــه قیمــِت اســارت در دامــِن پاکســتان 
نمی خواســت. او آزادی را بــه معنــای واســِع کلمــه و بــدون 
ــس از  ــن رو پ ــت و از همی ــرایی می خواس ــچ چون وچـ هی
حماســۀ ۲6 دلــو، همــان احساســی کــه نســبت بــه شــوروی 
داشــت، نســبت بــه دســت درازی های پاکســتان نیــز داشــت 
و بــر اســاِس آن بــه جهــاد و مقاومــت تــا واپســین نفس هــا 

ادامــه داد.
در  اگرچــه  افغانســتان  مقاومــِت  و  جهــاد  ارزش هــای 
و  جهادگــران  برخــی   توســط  روزگار  کش وقوس هــای 
مقاومت چیــان کمرنــگ شــد و مــورد جفــا و بی مهــری 
ــۀ  ــان در کارنام ــا همچن ــن ارزش ه ــا ای ــت؛ ام ــرار گرف ق
ــتان  ــخ افغانس ــو در تاری ــۀ ۲6 دل ــد حماس ــعود ـ همانن مس
ــود  ــوروی یی وج ــروز ش ــر ام ــد. اگ ــان ان ــده و درخش ـ زن
کین خواهــی و ســلطه جویی  هنــوز هــم  ولــی  نــدارد، 
ســاری و جــاری اســت. هنــوز هــم افغانســتان در تیــررِس 
ــرار  ــتان ق ــیطره جویی هاِی پاکس ــراوان و س ــمنی های ف دش
دارد. هنــوز هــم پاکســتان در هــوای صوبــۀ پنجــم ســاختِن 
افغانســتان نفــس می کشـــد و هنــوز هــم بســیاری ها مــزدورِ 
ــن  ــا ای ــده اند. ب ــه گان ش ــایر بیگان ــور و س ــن کش ــِع ای مناف
اوصــاف، هنــوز مــا در امتـــدادِ ۲6 دلــو قــرار داریــم و هنــوز 
مســـعود بــر تارِک قیــام بــرای آزادِی افغانســتان می درخشــد 

ــد! ــرِو مســعودوار می طلبــ ــان رهـ و راهِ او همچن

26 دلــو؛ 
نقطۀ جوشاِن تاریخ افغانستان

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1954  د  و   شنبه       25د  لو  /   بهمن          y    1395   16 جما د ی اال و ل   y 1438   13 فبر و ری  2017

امــا معضــل اصلــی و كالن، جــاِی دیگــری اســت و آن این كــه قــدرت سیاســی در نظــام فعلــی بــه صــورِت غیرعادالنــه متمركــز 
ــردم پاســخ  ــه خواســته های م ــت ب ــل نتوانس ــن دلی ــه ای ــادری، ب ــم ن ــای خان ــی خــالِف گفته ه ــای غن ــاری اســت. آق و انحص
دهــد كــه بیــش از حــد خواهــان حفــظ قــدرت در دســتاِن خویــش اســت. آقــای غنــی در كنــار نهادهــای موجــود، ده هــا نهــاد 
دیگــر را نیــز بــه وجــود آورده كــه شــخصاً ریاســِت آن هــا را بــه عهــده گرفتــه، بــدون آن كــه واقعــاً بتوانــد بــه همــۀ آن هــا 

ــد ــیده گی كن رس
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پولیس  که  می گویند  داخله  وزارت  در  مسووالن 
افغانستان از وظیفۀ اصلی و سنتی خود به دور مانده و 
افزایش تهدیدات امنیتی و حمات تهاجمی، پولیس را 

به میدان های نبرد کشانده است.
امنیت،  تأمین  پولیس  اصلی  وظیفۀ  آنان،  گفتۀ  به 
می باشد  قانون  تطبیق  و  با جرایم  مبارزه  و  جلوگیری 

و از لحاظ آموزش و تجهیز برای جنگ آماده نیست.
تاج محمد جاهد، وزیر امور داخلۀ کشور که دیروز)یک 
و  بشر  »حقوق  روزۀ  دو  نشست  در  دلو(   ۲۴ شنبه، 
جنگ  با  افغانستان  گفت:  می کرد،  صحبت  پولیس« 
وضعیت،  این  که  است  مواجه  ناشده  اعام  و  نابرابر 
و  ساخته  دور  اصلی اش  و  سنتی  وظیفۀ  از  را  پولیس 

درگیر جنگ کرده است.
افغانستان می کوشد  آقای جاهد گفت که پولیس ملی 
تا برای جلوگیری از خشونت و تأمین عدالت وظایف 

خود را انجام دهد.
پولیس  که  گفت  سخنانش  ادامۀ  در  داخله  وزیر 
دیگر  بخش های  همکار  نبرد  میدانهای  در  افغانستان 
دفاعی است و برای تأمین عدالِت اجتماعی با نهادهای 

عدلی و قضایی نیز همکاری می کند.
آقای جاهد با پذیرفتن خاها در صفوف پولیس تعهد 

سپرد که آنان با گذشت زمان مسلکی خواهند شد.
این حال، سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر  در 
افغانستان می گوید که خشونت در برابر زنان افزایش 
یافته و میزان خشونت و شکنجه در کشور باید توسط 

پولیس کاهش یابد.
از  انتقاد  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  سمر  بانو 
پولیس گفت که شماری از مسووالن در پولیس ملی، 
سوءاستفاده  خود  صاحیت های  از  موارد  بسا  در 

می کنند.
بانو سمر از مسووالن پولیس خواست تا با شهروندان 
برخورد دوگانه نداشته باشند. به گفتۀ او: "قانون شکنی 
و تبعیض  نباید در صوف پولیس وجود داشته باشد. 

قومی،  تبعیض  و  باشد  تبعیض  بدون  باید  برخوردها 
نداشته  وجود  پولیس  برخورد  در  سمتی  و  مذهبی 

باشد."
زنان  از  باید  پولیس  که  می گوید  رییس  سمر  سیما 
قربانی حمایت کند و از استفاده کلمات زشت در برابر 

آنان خودداری کند.
موفق  افغانستان  در  زمانی  حکومت داری  او،  گفتۀ  به 

می شود که رفتار پولیس قانون مند باشد.
کرد:  خاطرنشان  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس 
دوری  ما  از  مردم  باشد،  موفق  پولیس  درصورتی که 

نمی کند و به هیچ صورت دشمن نمی تواند همکاری 
مردم را به دست آورد. به همین دلیل، ما تأکید می کنیم 
که پولیس باید مسلکی شود و وظایف خود را براساس 

قوانین و ارزش های حقوق بشر انجام دهد.
رییس کمیسیون حقوق بشر افزود که رفتار پولیس با 
کودکان و افراد دارای معلولیت باید انسانی و محترمانه 
زنان،  با  پولیس  تحقیرآمیز  رفتار  هرنوع  زیرا  باشد، 
و  قانون  معلولیت، خاف  دارای  اشخاص  و  کودکان 

ارزش های حقوق بشری است.
در  آنکه در حال حاضر گزارشی  با  خانم سمر گفت 

امنیتی  نیروهای  صفوف  در  کودکان  حضور  به  رابطه 
وجود ندارد، اما به هیچ وجه نباید به بهانه های مختلف 

از کودکان در صفوف نیروهای امنیتی استفاده شود.
این  در  کشور  ُکل  دادستان  حمیدی  فرید  همچنان، 
به  شکنجه  اجازه  بهانه یی  هیچ  به  که  گفت  نشست 

نهادهای دولتی داده نمی شود.
به گفتۀ دادستان ُکل، تا زمانی عدالت و حکومت داری 
تامین  افغانستان  در  امنیت  نشود،  تامین  روستاها  در 

نخواهد شد.
آقای حمیدی خاطرنشان کرد: ناامنی در روستاهای ما 
مهم  بسیار  در روستاها  پولیس  نقش و جایگاه  است، 
است، ما تنها با رساندن امنیت و عدالت در روستاها 

می توانیم مردم را با حکومت نزدیک تر سازیم.
مشکات  به  حکومت  توجه  "بدون  او:  گفتۀ  به 
روستانشینان به قریه ها، به معیشت شان، به نگرانی های 
عدالت  تأمین  برای  مشکات شان  به  و  زنده گی   به  و 
در  ما  که  نیست  ممکن  این  بدون  قانون،  و حاکمیت 

افغانستان امنیت بیاوریم".
عدم دست رسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی در 
برای  اساسی روستانشینان  از مشکات  یکی  روستاها 

تأمین عدالت است.
آقای حمیدی بیان داشت که در شماری از ولسوالی ها، 
مسووالن قضایی حضور ندارند، ولی او تأکید کرد که 
تاش هایی برای دسترسی مردم به عدالت در روستاها 

ادامه دارد.
پولیس  فرمانده  این نشست، 1۲۰  گفتنی است که در 
ولسوالی های مختلف کشور اشتراک کرده و قرار است 
در رابطه به مسوولیت های پولیس برای تأمین قانون و 

حقوق بشر، به آنان آموزش داده شود.
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آگاهان:

از پیروزی در برابر ارتش سرخ استفاده نتوانستیم

وزارت داخله:

پولیس وظیفۀ اصلی خود را فراموش کرده است

مبارزه مردم افغانستان در برابر شوروی سابق درسی بود 
برای تمامی کشورهایی که خواب سلطنت و حاکمیت 

بر سایر کشورها را در سر می پروراندند.
می گویند:  سیاسی  آگاهان  و  پژوهشگران  از  شماری 
شکست  افغانستان  در  عظمت اش  تمامی  با  شوروی 
افق  یک  افغانستان  در  تنها  نه  شکست  این  و  خورد 
جدید را باز کرد که سبب تحوالت داخلی گردد؛ بل بر 
اردوگاه سوسیالیزم که یک اردوگاه جهانی بود، شکاف 

عمیق ایجاد کرد.
سید اشراق حسینی پژوهشگر، شکست شوروی سابق 
خواهی  آزادی  خصوصیات  نشان گر  را  افغانستان  در 
که  دارد  تاکید  دانسته  افغانستانی ها  استعماری  ضد  و 
به جهانیان  برابر روس ها  افغانستان در  مبارزات مردم 

ثابت کرد که مردم افغانستان ضد استعمار اند.
حسینی می گوید: مردم افغانستان ثابت کردند که نسبت 
به هر چیز دیگری به استقال و آزادی خود ارزش قایل 
اند و مساله تمامیت ارضی افغانستان برای افغانستانی ها 

از ارزش واالیی برخوردار است.
این پژوهشگر، مبارزه مردم افغانستان در برابر شوروی 
سابق را درسی می داند برای تمامی کشورهایی که آرزو 
سلطه برسایر کشورهای دنیا را دارند و خواب سلطنت 

و حاکمیت برسایر کشورها را در سر می پرورانند.
او می گوید: شوروی با تمامی عظمت اش در افغانستان 
شکست خورد و این شکست نه تنها در افغانستان یک 
افق جدیدی را باز کرد که سبب تحوالت داخلی گردد؛ 
بل در اردوگاه سوسیالیزم که یک اردوگاه جهانی بود، 

شکاف عمیق ایجاد کرد.
حسینی تاکید کرد: شکست شوروی سابق در افغانستان 
جهان را وارد یک فاز جدید کرد و این فاز جدید نتیجه 
مقاومت مردم افغانستان بود که آغاز آن خروج ارتش 
سرخ از افغانستان و سپس از هم پاشی اتحادیه جماهیر 

شوروی سابق بود.
مردم  تمامی  روسی  ضد  مقاومت  در  او:  گفته  به 
بود؛ ولی  ملی  قیام  داشتند، چون یک  افغانستان سهم 
بعضی از احزاب بودند که در انسجام ملی و مبارزات 
با استفاده  اما متاسفانه یک عده  مسلحانه موثر بودند؛ 

و  کردند  معنوی  و  مادی  استفاده  سوء  جهاد  نام  از 
آرمان های جهاد و مقاومت را زیر سوال بردند.

سیاسی،  مسایل  تحلیل گر  مژده  وحید  حال،  بااین 
تاثیرات جهاد مردم افغانستان بر سایر کشورها را بسیار 
مهم تلقی کرده می گوید: اکثریت کشورهایی که تحت 
تسلط روس ها بودند؛ آزادی شان را مدیون جهاد مردم 

افغانستان می دانند.
علیه  پیروزی  باآنکه  می گوید:  سیاسی  تحلیل گر  این 
نیاورد و متاسفانه  روس ها برای ما پیروزی به ارمغان 
که  را  روس هایی  اما  شدیم؛  داخلی  جنگ  درگیر  ما 
و  داشتند  خوب  رفتار  ما  با  بودیم،  داده  شکست  ما 
می گفتند که اگر جنگ مردم افغانستان نمی بود ما از شر 
کمونیزم نجات پیدا نکرده نمی توانستیم، درحقیقت ما 

به روس ها نیز خدمت بزرگی کردیم.
اوکراین،  کشورهای  مردم  حتا  گفت:  همچنان  مژده 
مبارزه  و  جنگ  که  می گفتند   ... و  چکسلواکیا  پولند، 
شما سبب آزادی ما شد و ما این  آزادی را مدیون شما 

و  دهیم  انجام  کاری  نتوانستیم  خود  برای  اما  هستیم؛ 
درگیر جنگ داخلی شدیم. 

به گفته مژده: پس از پیروزی مجاهدین معیار این بود 
که هر حزب که بیشترین اسیر روسی دارد، باید سهم 
بیشتری در قدرت داشته باشند؛ اما احزاب و گروه های 
سهم و امتیازی بیشتری گرفتند که روس ها در مناطق 
که این گروه ها حضور نداشتند، اصًا نرفته بودند، چه 

رسد به اینکه اسیر روسی داشته باشند.
توانستند  این احزاب و گروه ها  تاکید کرد: رهبران  او 
پیدا  دست  بزرگی  رهبری های  و  ریاست جمهوری  به 
دلیل  به  افغانستان  ملی  نجات  جبهه  مثال  طور  کنند، 
اسامی  و جمعیت  اسامی  میان حزب  که  اختافات 
وجود داشت، موفق شد سهم و امیتاز بیشتری کسب 

کند.
می گوید:  کابل  دانشگاه  استاد  سیحون  سیف الدین 
انتظار  که  آن طور  نتوانست  سابق  شوروی  شکست 
می رفت به دالیل مختلف برای مردم افغانستان ارمغان 

خوبی داشت باشد.
مداخله  و  جهادی  احزاب  اختافات  سیحون،  استاد 
پس  پاکستان  ویژه  به  همسایه  کشورهای  استخبارات 
اصلی جنگ  دالیل  را  مجاهدین  پیروزی حکومت  از 

داخلی در افغانستان عنوان کرد.
این استاد دانشگاه گفت: درگیری احزاب سیاسی سبب 
افغانستان  در  غربی ها  و  همسایه  کشورهای  تا  شده 
دخالت کرده و تا اندازه که ما امروز شاهد یک انتخابات 

دروغین و به قدرت رسیدن مهره های غربی باشیم.
بیست وهشت سال پیش در ۲6 دلو/ بهمن قشون سرخ 
این  افغانستان  در  شکست  پذیرش  با  سابق  شوروی 
این رو ۲6 دلو/15 فبروری در  از  کشور را ترک کرد. 
تاریخ افغانستان به عنوان سالروز شکست ارتش سرخ 
از افغانستان ثبت گردیده است و به پاس گرامیداشت 
از قهرمانی مجاهدین، این روز تعطیل رسمی است و 

تجلیل صورت  می گیرد. 

ناجیه نوری 

ACKUهارون مجیدی
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y  منبع: الترنیت پولوتیکس، 
) Melissa rathi( گردانننده: میلیسا رادی y

y  برگردان: ماندگار- ابوبکر صدیق

y  اشـــتراک کننـــده گان: ایدمونـــد مکویلیســـم، 
ـــتان،  ـــکا در افغانس ـــین امری ـــاص پیش ـــدۀ خ نماین
ـــری  ـــردن همپف ـــناتور گ ـــون، س ـــور جانس پروفیس
ـــیا از 1986  ـــازمان س ـــس س ـــردن ریی ـــت بُ و ملی

-1989 در پاکســـتان.
------------------------------------

میلیســـارادی، گرداننـــده: مـــن در حـــال حاضـــر 
ـــخ  ـــورد تاری ـــم مســـتندی در م ـــاختن فیل مصـــروف س
ـــه  ـــدم ک ـــه ش ـــرا متوج ـــیم. و اخی ـــتان می باش افغانس
ــی ویلسســـن"،  ــام "جنـــگ چارلـ ــه نـ ــی  بـ فیلمـ
ســـاخته شـــده بـــود کـــه در آن، وی ادعـــا می کنـــد 
ــال های 198۰ ایـــاالت متحـــدۀ  ــان سـ ــه درجریـ کـ
ـــاه  ـــری احمدش ـــه رهب ـــه ب ـــی ک ـــکا از گروه های امری
مســـعود در برابـــر اتحـــاد جماهیـــر شـــوروی 

ــت.  ــرده اسـ ــت کـ ــد، حمایـ می جنگیدنـ
ـــمول  ـــه ش ـــراد ب ـــی اف ـــت برخ ـــا مخالف ـــا، ب ـــن ادع ای
ایدمونـــد مکویلیســـم، نماینـــدۀ خـــاص امریـــکا در 

ـــت. ـــرو اس ـــن روب ـــور مجاهدی ام
ـــن،  ـــران معـــروف مجاهدی احمدشـــاه مســـعود،  از رهب
ـــردی کـــه در 9 ســـپتمبر  ـــود؛ ف در شـــمال افغانســـتان ب

ـــرور شـــد. ســـال ۲۰۰1 ت
ـــکا از احمدشـــاه مســـعود،  مـــن، ادعـــای حمایـــت امری
در فیلـــم چارلـــی ولســـیون را از افـــراد کلیدی یـــی 
ــد،  ــته انـ ــرار داشـ ــخ قـ ــان آن تاریـ ــه در جریـ کـ
پرســـیدم: شـــما در مـــورد ادعـــای فیلـــم چارلـــی 
ـــاه  ـــکا از احمدش ـــت امری ـــر حمای ـــی ب ـــن، مبن ویلس

مســـعود، چـــه فکـــر می کنیـــد.
گرداننـــده: در فیلـــم چارلـــی ویلســـون، ادعـــا 
ـــا  ـــتر کمک ه ـــه بیش ـــت ک ـــه اس ـــورت گرفت ص
)کمک هـــای امریـــکا بـــه مجاهدیـــن در برابـــر 
ـــه  ـــعود رفت ـــاه مس ـــه احمدش ـــا ب ـــوروی( تنه ش
ـــد؟ ـــه می گویی ـــورد چ ـــن م ـــما در ای ـــت. ش اس

ایدمونـــد مک ویلیســـم، نماینـــدۀ خـــاص پیشـــین 
ــن  ــنیدن ایـ ــا شـ ــتان ]بـ ــور افغانسـ ــکا در امـ امریـ
ســـوال روی خـــود را بـــه شـــدت چرخانـــده بـــا 
ـــرت آور  ـــیار حی ـــن بس ـــه! ای ـــد]: ن ـــت می گوی عصبانی
ـــده  ـــن دل ســـرد کنن ـــن درســـت نیســـت. ای اســـت.  ای
ـــت  ـــن حقیق ـــدارد. ای ـــت ن ـــًا حقیق ـــن اص ـــت. ای اس

ـــدارد ...  ن
پروفیســـور تـــام جانســـون: "هنـــوز می توانـــم 
ــا  ــی بـ ــال 1986 صحبتـ ــن در سـ ــه مـ ــم کـ بگویـ
ـــعود،  ـــاه مس ـــی احمدش ـــش مال ـــران بخ ـــی از افس یک
ــی  ــاً بخشـ ــتم. او اساسـ ــتان داشـ ــاور پاکسـ در پشـ
از ایده هـــای خـــوب خـــود را بـــه مـــن گفـــت و 
ـــه در درۀ پنچشـــیر  ـــاً کســـانی ک ـــه واقع ـــرد ک ـــد ک تاکی
در برابـــر شـــوروی می جنگیدنـــد، حداقـــل هیـــچ 
ـــر  ـــاد جماهی ـــر اتح ـــگ در براب ـــرای جن ـــی را ب حمایت
ـــور  ـــد. [پروفیس ـــاورده  بودن ـــت نی ـــه دس ـــوروی ب ش
ـــا  ـــز؛ حت ـــچ چی ـــد] هی ـــه می کن ـــون اضاف ـــام جانس ت
ـــه  ـــه از کمک هـــای امریـــکا ک نزدیـــک نصـــف آنچ
گلبدیـــن حکمتیـــار و ســـایر گروه هـــا زیرکانـــه آن 

را بـــه دســـت آورده بودنـــد."

ــن  ــعود، بهتریـ ــری: مسـ ــردن همفـ ــناتور ُگـ سـ
فرمانـــده کاریزماتیـــک و بســـیار تاثیرگـــزار بـــود و 
همچنـــان بـــرای بهبـــود روابـــط بـــا کشـــورهای منطقـــه 
و جهـــان از جملـــه امریـــکا تـــاش می کـــرد. امـــا 
ـــارزه  ـــرای مب ـــه ب ـــی ک ـــتر امکانات ـــه بیش ـــاً ب او قطع
ـــه او در  ـــا آن ک ـــود. ب ـــه ب ـــت نیافت ـــت، دس ـــاز داش نی
ـــمال  ـــه در ش ـــیر ک ـــتراتیژیک درۀ پنچش ـــت اس موقعی
کابـــل موقعیـــت دارد قـــرار داشـــت و جایـــی کـــه 
راه  تراتزیتـــی از کابـــل بـــه طـــرف کشـــورهای 
تاجکســـتان، ازبکســـتان، ترمـــز ترکمنســـتان را 
از طریـــق گـــذرگاه ســـالنگ وصـــل می  کنـــد و 
کامیون هـــای تســـلیحاتی شـــوروی از ایـــن مســـیر 
ــۀ  ــن، او در یـــک نقطـ ــد. بنابریـ ــال داده می شـ انتقـ

ــت  ــد حمایـ ــت و نیازمنـ ــرار داشـ ــتراتیژیک قـ اسـ
ــش  ــا برایـ ــود تـ ــادی بـ ــل اعتمـ ــتراتیژیک قابـ اسـ

برســـد؛ چـــون او بهتریـــن مـــرد بـــود.

ــی آی  ــازمان سـ ــس سـ ــردن، رییـ ــت بُـ میلـ
در   1989  –  1986 ســـال های  در  )ســـیا(  ای 

ــتان:  پاکسـ
ـــه  ـــزی ک ـــود. چی ـــاده ب ـــرد فوق الع ـــک م ـــعود ی مس
ـــه  ـــعود یگان ـــه مس ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــم بگوی می توان
مـــرد افغـــان بـــود کـــه بـــه خاطـــر ایســـتاده گی در 
ــیار  ــای بسـ ــوروی، زمینه هـ ــغال شـ ــر اشـ در برابـ
بـــزرگ دولتمـــرد شـــدن را در افغانســـتان داشـــت. 
ـــری  ـــه خاط ـــود؛ ب ـــتان نب ـــه پاکس ـــورد عاق ـــا او م ام
ـــن واضـــح اســـت. ببخشـــید! ـــود. ای ـــه او پشـــتون نب ک

مســـعود،  احمدشـــاه  جانســـون:  پروفیســـور 
ـــازه  ـــتان اج ـــه پاکس ـــه ب ـــود ک ـــتقلی ب ـــخصیت مس ش
دخالـــت را در امـــور افغانســـتان نمـــی داد، بـــه 
ــی داد. او  ــرا نمـ ــوش فـ ــتانی ها گـ ــای پاکسـ گفته هـ
مانـــع برنامـــه هـــای پاکســـتان در افغانســـتان بـــود. 

ــرد. ــل می کـ ــه عمـ ــیار زیرکانـ بسـ
 احمدشـــاه مســـعود، در حالـــی بیشـــتر از دیگـــران 
ـــتراک  ـــوروی اش ـــر ش ـــاد جماهی ـــه اتح ـــارزه علی در مب
ـــط  ـــوروی توس ـــربازان ش ـــاد س ـــمار زی ـــت و ش داش
ــا  ــد؛ امـ ــده بودنـ ــرده شـ ــن بـ ــن او از بیـ مجاهدیـ
هیچ گاهـــی کمـــک و پولـــی از پاکســـتان دریافـــت 

ـــرد. نک

ـــای  ـــی از کمک ه ـــدار اندک ـــعود مق ـــم: مس مکویلیس
امریـــکا را دریافـــت کـــرده اســـت. بخشـــی از 
ـــود.  ـــی دوردســـت او ب ـــت جغرافیای مشـــکات، موقعی
او در ســـاحۀ دور افتـــادۀ افغانســـتان قـــرار داشـــت. 
ایـــن دشـــوار بـــود تـــا کمک هـــا بـــرای او برســـد. 
ــا  ــه کمک هـ ــد کـ ــتانی ها بودنـ ــر از آن پاکسـ مهم تـ
ـــتند و از  ـــت داش ـــت مراقب ـــدی تح ـــکل ج ـــه ش را ب
طریـــق خـــود ســـازمان دهی می کردنـــد و بی میلـــی 
ـــعود در  ـــرای مس ـــک ب ـــوع کم ـــتادن هرن ـــرای فرس ب
میـــان رهبـــران پاکســـتانی وجـــود داشـــت؛ چـــون 
ـــار  ـــن حکمتی ـــدی گلبدی ـــب ج ـــه رقی ـــعود یگان مس
ــرای  ــواه بـ ــه دلخـ ــن گزینـ ــد. گلبدیـ ــده می شـ دیـ

ـــود.  ـــتان ب پاکس
ســـوال: گلبدیـــن حکمتیـــار چگونـــه فـــردی 

بـــود؟
پروفیســـور جانســـون: افراطـــی بـــودن گلبدیـــن 
ــر  ــن فکـ ــود. مـ ــوم بـ ــه معلـ ــه همـ ــار بـ حکمتیـ
می کنـــم حتـــا  پیـــش از ســـال 1985 ناظریـــن 
ــه او دوســـت  ــد کـ ــتان می فهمیدنـ ــایل افغانسـ مسـ

امریـــکا نبـــود و ایـــن کامـــًا روشـــن بـــود.
پروفیســـور جانســـون: وقتـــی در واشـــنگتن بـــودم، 
ـــایر  ـــاالی س ـــار، ب ـــن حکمتی ـــات گلبدی ـــار حم اخب
داغ  در ســـال های 86 - 87   احـــزاب جهـــادی 
بـــود. مـــن فکـــر می کنـــم کـــه ایـــن یـــک امـــر 
ـــود کـــه اعضـــای حکومـــت  شـــناخته شـــده و مســـلم ب
امریـــکا و ســـازمان اســـتخباراتی کشـــور، مشـــکات را 
ـــم  ـــتان در تنظی ـــا، پاکس ـــد. ام ـــرده بودن ـــخیص ک تش

و توزیـــع کمک هـــای تخنیکـــی بـــرای گـــروه 
ــرد. ــه کار می کـ ــر عادالنـ ــی غیـ ــن خیلـ مجاهدیـ

ســـناتور همفـــری: مـــن و برخـــی از اعضـــای کنگـــرۀ 
ــه  ــم کـ ــاری می کردیـ ــی پافشـ ــا نگرانـ ــکا، بـ امریـ
قصرســـپید، دولـــت امریـــکا و ســـازمان ســـیا بایـــد 
توزیـــع کمـــک را تحـــت مراقبـــت جـــدی داشـــته 
ـــروه از  ـــدام گ ـــه ک ـــد ک ـــن کنن ـــد تعیی ـــند و بای باش
ـــه  ـــت ب ـــه وق ـــلحه را چ ـــدار اس ـــه مق ـــن چ مجاهدی
ـــت! ـــورت نگرف ـــن کار ص ـــا ای ـــد؛ ام ـــت می آورن دس

گرداننـــده: چارلـــی ویلســـن، عضـــو کنگـــرۀ 
ـــیا  ـــازمان س ـــا س ـــک ب ـــیار نزدی ـــکا، از بس امری
ــه  ــخی دارد بـ ــه پاسـ ــت. چـ ــرده اسـ کار کـ
ـــار  ـــن حکمتی ـــراد گلبدی ـــه اف ـــی دارد ک اطالعات
ــد  ــه می کردنـ ــی حملـ ــان ملکـ ــاالی مردمـ بـ
و آنـــان را مـــورد ســـو اســـتفاده قـــرار مـــی 

دادنـــد؟

ــکا  ــی آی ای اتـ ــر سـ ــری: وی بـ ــناتور همفـ سـ
ــه  ــود کـ ــن بـ ــازمان ایـ ــن سـ ــپ ایـ ــت و گـ داشـ
می گفـــت: همـــه چیـــز خـــوب اســـت. آنـــان بـــه 
ایـــن بـــاور بودنـــد کـــه همـــه چیـــز بـــه خوبـــی 
ـــه  ـــن هم ـــر م ـــه فک ـــه ب ـــی ک ـــی رود. د ر حال ـــش م پی
ـــود.  ـــوب نب ـــد، خ ـــان می گفتن ـــه آن ـــی ک ـــز آنچنان چی
ـــه  ـــن حکمتیـــار یگان ـــون: گلبدی ـــور جانس پروفیس
ــی  ــه وقتـ ــت کـ ــریت اسـ ــخ بشـ ــردی در تاریـ فـ
ـــود  ـــهر خ ـــم ش ـــکل منظ ـــه ش ـــود، ب ـــت وزیر ب نخس

را راکتبـــاران می کـــرد.
ســـازمان  چـــرا  این حـــال  بـــا  ســـوال: 
ــن  ــت از گلبدیـ ــرای حمایـ ــواره بـ ــیا، همـ سـ
حکمتیـــار پافشـــاری می کـــرد؛ در حالـــی کـــه 
می دانســـتند او بـــا کشـــتار مـــردم افغانســـتان 

ــه بـــود؟  ــتر از شـــوروی شـــهرت یافتـ بیشـ

ــی  ــه برخـ ــم کـ ــر می کنـ ــن فکـ ــم: مـ مکویلیسـ
ـــتباهات  ـــا اش ـــما ب ـــی، ش ـــام بروکراس ـــات در نظ اوق
چنانچـــه  می شـــوید؛  قربانـــی  گذشـــته تان 
ــیر  ــک مسـ ــته در یـ ــما دانسـ ــر شـ ــد اگـ می گوینـ
ـــی  ـــدت طوالن ـــک م ـــرای ی ـــد، ب ـــت  کنی ـــتباه حرک اش
ـــر  ـــه نظ ـــد. ب ـــل می کنی ـــه عم ـــه کاران ـــتر محافظ بیش
ــش  ــیا پیـ ــازمان سـ ــرای سـ ــت بـ ــن حالـ ــن ایـ مـ
ـــن،  ـــا گلبدی ـــکا، ب ـــازع امری ـــاط بامن ـــود. ارتب ـــده ب آم
ــتان  ــای پاکسـ ــر تاش هـ ــر اثـ ــش بـ ــیار پیـ از بسـ
ـــک  ـــاط، در ی ـــن ارتب ـــاید ای ـــود. ش ـــه ب ـــورت گرفت ص
ـــس از  ـــه پ ـــود ک ـــه ب ـــورت گرفت ـــی ص ـــت بحران حال

ــت. ــرده اسـ ــق کـ ــواالتی را خلـ ــال ها، سـ سـ
ســـناتور همفـــری: مـــن موافـــق بـــا ایـــن نتیجـــه 
گیـــری نیســـتم؛ ســـی آی ای اشـــتباهات زیـــادی را 
ـــود  ـــارت خ ـــن جس ـــن ای ـــر م ـــه نظ ـــد. ب ـــب ش مرتک
ـــان آزادی  ـــث جنگجوی ـــه حی ـــه ب ـــود ک ـــا ب ـــان ه افغ
ـــا.  ـــای م ـــگ افزاره ـــا جن ـــاً ب ـــد. مطمئن ـــل کردن عم
ـــع  ـــم در توزی ـــه بی نظ ـــک وظیف ـــیا ی ـــازمان س ـــا س ام
کمک هـــا انجـــام داد. اصـــا وظیفه یـــی انجـــام 
ـــلیم  ـــتان تس ـــه پاکس ـــا را ب ـــک ه ـــه کم ـــد. هم ندادن
مـــی کردنـــد و پاکســـتان از خـــود برنامـــه داشـــت 
و کمک هـــا را  بـــه گروه هـــای مـــورد عاقـــه 

ــتاد. ــودش می فرسـ خـ
مکویلیســـم: ایـــن عجیـــب اســـت. بســـیار غلـــط 
فهمی هـــا در مـــورد تاریـــخ معاصـــر وجـــود دارد؛ 
در حالـــی کـــه حقایـــق زیـــاد در ایـــن مـــورد نیـــز 

وجـــود دارنـــد. 
ـــام  ـــاون ت ـــرای مع ـــن ب ـــش م ـــده: دو روز پی گردانن
هنگـــس[ کســـی کـــه در نقـــش چارلـــی ویلســـون 
ــه  ــتادم کـ ــام فرسـ ــت] پیـ ــرده اسـ ــم کار کـ در فلـ
چـــرا شـــما ایـــن ادعـــا را کـــه امریـــکا در ســـال 
ـــت،  ـــرده اس ـــت ک ـــعود را حمای ـــاه مس 198۰ احمدش
ــر  ــتر منتظـ ــا بهترســـت بیشـ ــد. امـ ــاب کردیـ انتخـ

تمـــاس او نباشـــم.

به بهانه 26 دلو بیست و هفتمین سال روز خروج شوروی از افغانستان 

دیدگاه شخصیت های معروف امریکایی در مورد نقش احمدشاه مسعود 
در جهاد افغانستان، مداخالت پاکستان و اشتباهات سی. آی. ای
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اشـاره: محمدنعیـم رحیم، یکـی از شـاعران و فرهنگیاِن 
جـواِن والیـت کنـدز اسـت. چندین سـال می شـود که 
او در »گسـترۀ فرهنگـی مـوِج آمـو« در هم سـویی بـا 
فرهنگیـاِن ایـن والیـت، برنامه هـای ادبـی ـ فرهنگـی 
راه انـدازی می کنـد و می کوشـد مـوِج کارهـای ادبـی 
را در ایـن والیـت جـاری نگـه  دارد. بـرای دانسـتن از 
حـال و احـواِل کارهـای فرهنگـی در والیـت کنـدز و 
تالش هـای فرهنگـی آقـای رحیـم، گفت وگویـی را بـا 

ایشـان انجـام داده ایـم کـه اینـک آن را می خوانیـد.

جنـاب رحیـم! ممنـون از این که بـرای ایـن گفت وگو وقت 
گذاشـتید. در آغـاز دوسـت داریم از زنده گی تـان بگویید.

مـن در بیسـتم آذرمـاه سـال 1۳65 در کابـل به دنیـا آمده ام. 
پـس از جنگ هـای ویران گـر و راکت پراکنی هـای گلبدیـن 
حکمتیـار، به سـرزمیِن پـدری ام »کهن دژ« رهسـپار شـدیم. 
مـادرم از کابلیـاِن اصیـل اسـت و پـدرم از کنـدز. مـن نیـز 
اصالتـًا کنــدزی هسـتم. مکتـب را تـا پایان دورۀ لیسـه، در 
لیسـۀ عالـی شـیرخاِن والیـت کنـدز تمـام کـردم و پـس از 
سـپری کـردن آزمـون کانکـور، بـه دانشـکدۀ آمـوزش و 
پـرورِش دانشـگاه کندز در بخـش زبان و ادبیات انگلیسـی 
راه یافتم. در سـال 1۳89 دانشـگاه را با نمراِت کادری تمام 
کـردم و در سـال 1۳9۰ از طریـق رقابـت اسـتادِی وزارت 
تحصیـات عالـی کشـور به عنوان اسـتاد در دانشـگاه کندز 
معرفـی شـدم. و حـاال کـه حـدود پنـج  سـال می گـذرد، 
بـه هم نسـاِن  نهـاد تحصیلـی مشـغول تدریـس  ایـن  در 

فاکت کشـیدۀ خـود هسـتم. 
چه زمانی و چرا به  سرودن آغاز کردید؟

از دیـد من، شـعر پیش از آن کـه گزینش باشـد، یک قریحۀ 
نهـان در روِح شـاعر اسـت کـه بـا شـاعر متولـد می شـود. 
شـماری  فقـط  امـا  تولـد  شـوند،  شـاعر  خیلی هـا  شـاید 
ایـن حـِس پنهـان در نهـادِ خـود را کشـف می کننـد و بـه 
سـرزمین های دور از چشـِم همـه دسـت می یابنـد. مـن از 
زمـاِن دانش آمـوزی کـه تازه بـا نویسـنده گان حـوزۀ »ایران 
فرهنگی«؛ تاجیکسـتان، افغانسـتان و ایران آشـنا شـده  بودم، 
حـس کـردم کـه می توانـم با زبـان اشـیای دور و برم حرف 
بزنـم و ایـن گفت وگـو را آغـاز کـردم. امـا جدی تـر زمانی 
کـه در دانشـگاه بـا نویسـنده گان جهـان و آثارشـان آشـنا 
دنبـال کـردم. چرایـِی سـرودِن  را  ایـن گفت وگـو  شـدم، 
شـعر بـرای مـن هنوز مبهم اسـت. مـن فکر می کنـم چیزی 
مـرا وا مـی دارد کـه فریـاد بکشـم و از ایـن روزنـه، خلوِت 

خویـش را پُـر کنـم از واژه ها. 
در کدام قالب بیشتر می سرایید؟

در آغـاز کـه بـا قالب هـا و فرم هـای ادبـی آشـنایِی چندانی 
نداشـتم، بیشـتر نوشـته هایم شـبیه بودند به یک طرح سـاده 
و خـامِ ادبـی کـه سـال های بعـد، تمام آن هـا را آتـش زدم. 
شـاید محرومیت هـای فرهنگی و نبود منابـع ادبی در کندز، 
بـه ایـن فراینـد تداوم بخشـیده باشـد. نخسـتین تجربه هایم 
در قالـب شـعر آزاد، سـپید، کوتاهـه و نیمایـی بودنـد. ایـن 
روزهـا دوبیتـی و رباعـی و غـزل نیز می سـرایم. امـا از دید 
مخاطبین، بیشـتر در قالب شـعِر سـپید موفق هسـتم و سپید 

را بیشـتر کار می کنـم. 
از این کـه فضـای آشـفتۀ فرهنگـی کشـور معیارهـای شـعر 
سـپید و یـا هـر نوشـتۀ دیگر را بی سـامان سـاخته  اسـت، و 
از جانـب دیگر، سـنت زده گی و عام پذیری شـعر کاسـیک 
باعـث شـده  چـه مـن و چـه هـر شـاعر دیگـری رو بیاورد 
بـه شـعر مـوزون. مـن ایـن  روزهـا بیشـتر وزن را تمریـن 
باورمنـدم کـه فـردای شـعر پارسـی،  امـا هنـوز  می کنـم؛ 

شـعری بـه جـز شـعر مـوزون خواهـد بود.
چرا شعر برای تان این قدر مهم است؟

شـعر آمـده  اسـت تـا زنده گـی کنـم. شـعر چیـزی غیـر از 
زنده گـی بـرای من نیسـت. سـال های پیش از شـعر را زنده 
بـوده ام، امـا حـاال فکـر می کنـم زنده گـی بـا شـعر چیـزی 
بیشـتر از زنـده  بـودن اسـت. شـعر یـک گفت وگوسـت، 
گفت وگـو بـا پـروردگار، گفت وگو بـا معشـوق، گفت وگو 
بـا طبیعـت، گفت وگـو بـا کهکشـان، گفت وگـو با خـود، و 
کسـی که ایـن گفت وگـو را آغـاز کـرده اسـت، خاموشـی 
برایـش جـز مـرگ نیسـت. شـعر زنده تریـن و حقیقی ترین 
تاریـخ بشـر اسـت کـه کمتـر در آن دروغ بازتـاب می یابد. 
شـعر درمـان کان تریـن درد جامعـه کـه انقـراض  فرهنگی 
اسـت، می باشـد. همین گونـه شـعر پُلی سـت کـه مـرا بـا 
گذشـته و آینـده می آمیـزد تـا از یـک پنجـرۀ باز بـا خایق 

هم سـو شـوم. 
حـال و احـواِل وضعیـت اجتماعی و فرهنگـی در کندز 

چگونه اسـت؟ 
جمعیـت کنـدز را اقلیت های سـاکن در این والیت تشـکیل 
می دهـد کـه به گونـۀ عجیبی بـا هم پیونـد خورده انـد. کندز 
بـه عنـوان »افغانسـتان کوچک« پاســدار فرهنگ هـای تمام 
اقوامِ کشـور اسـت که از سـالیاِن زیاد در این والیت آب و 
نمـک می خورنـد. امـا این بافـت محکِم اجتماعی به سـبب 
برتری طلبـی  و اسـتبداد تبـاری از هـم پاشـیده و اصطـاح 
ملی گرایـی به ظاهـر ولـی در اصـل همـان تحمیـل تبـاری، 
جنگ هـای  اسـت.  آورده   میـان  بـه  را  زیـادی  اصطـکاِک 
زنده گـی  کـه حلقـۀ  تحمیلـی همان گونـه  و  سـازمان یافته 
فعالیت هـای  سـاخته  ،  تنـگ  را  والیـت  ایـن  در  مـردم 
اجتماعـی و فرهنگـی را نیز محصور و محدود کرده  اسـت. 
نهادهـای مهـِم فرهنگـی کـه از جانـب دولـت مدیریـت 
می شـوند، نـه تنهـا در حمایـت از فرهنـگ و تمـدن مـردم 

نیسـتند کـه فضـای فرهنگـی را سـم آگین می سـازند و بـا 
رویکردهـای فرهنگـی برخـورد چندگانه دارند. بـا این همه، 
چنـد نهـاد محـدود بـرای بالنده گی فرهنـگ و ادبیـات کار 
می کننـد کـه بـدون حمایـت دولـت و یـا نهادهـای دیگـر، 

دارد.  ادامـه  برنامه های شـان 
آیـا نهادهـای ادبی و فرهنگـی در کندز فعـال اند و اگر 
فعالیـت دارند، چقـدر کارهای این نهادهـا قناعت بخش 

است؟
بـه سـبب جنگ هـا و َجِو به شـدت نـاآرامِ روانـی در کندز، 
فضـا بـرای کار ادبـیـ  فرهنگی به ویژه در سـال های پسـین 
کمتـر مسـاعد اسـت. بـا آن هـم، مـا شـاهد ایجـاد نهادهای 
ادبـی و فرهنگـِی زیـادی اسـتیم؛ از جمله »گسـترۀ فرهنگی 
مـوِج آمـو«، »کلبـۀ فرهنگـی ضیایـی« و انجمن هایـی که در 
نهادهـای تحصیلـی فعالیـت می کنند. برنامه هـاِی این نهادها 
در حـِد روخوانـی و بعضًا نقدهایی از نویسـنده گان خاصه 
می شـود. ایـن فعالیت هـا پیوسـته و علمـی نیسـتند و بـه 
شـیوۀ گزینشـی برآمد چندانـی ندارند. نشـریه ها و کارهای 
کان علمـی، بسـتر خـوب نـدارد. فرهنـگ کتاب خوانی در 
جامعـه منقـرض شـده و چاپ خانه هایـی کـه قبـًا در ایـن 
والیـت فعالیـت داشـته اند، دیگر وجـود ندارند. بـه تازه گی 
کتاب خانـۀ عامـۀ کنـدز صاحـب سـاختمان شـد کـه آن هم 

در حـد یک دسـت آورد نمایشـی، به گذشـته پیوسـت. 
نهـاد فرهنگـی در یـک والیـت،  دیـد مـن، مهم تریـن  از 
ریاسـت اطاعـات و فرهنـگ اسـت. متأسـفانه در کنـدز 
حداقل طی سـال های پسـین که من شـاهدش هسـتم، هیچ 
برنامـۀ فرهنگی یـی از جانـِب ایـن ریاسـت تدویـر نیافتـه 
اسـت. نـه تنهـا برنامه یی وجود نـدارد، بلکـه در حمایت از 

نهادهـای فرهنگـی کاری هـم صـورت نمی گیـرد. 
بـا وجود این همـه ناکاره گی ، شـماری از نهادهـای فرهنگی 
کـه بـا حمایـت نویسـنده گان فعـال هسـتند، کارشـان قابل 
تمجیـد اسـت و همـواره برنامه هایـی برای رشـد فرهنگ و 

بیداری نسـل نـو دارند. 
بـرای بهتر شـدِن فضای کارهـای فرهنگـی در کندز چه 

دارید؟ دیدگاهی 
نهادهـای  این کـه  نخسـت  دارم.  مشـخص  دیـدگاهِ  دو 
و  شـوند  رهانیـده  قومـی  مافیـای  از  مسـوول،  فرهنگـی 
سیاسـت  کوچه هـای  بـه  نهادهـا  ایـن  فـرِش  از  سیاسـت 
جـاروب شـود؛ چـون رویکردهـای سیاسـی در افغانسـتان 
همیشـه تبـاری بـوده اسـت، و سیاسـت تبـاری فرهنـگ را 
قربانـی می سـازد. ایـن موضـوع بـه دوگانه گـی سیاسـت و 
فرهنـگ ربطی نـدارد. ما نیازمنـد همگرایی فرهنگی اسـتیم 

و ایـن همگرایـی از فیلتـر اجتماعـی ممکـن اسـت.  
دوم، بـرای فرهنـگ، زبـان و ادبیات مان معیارهـای اکادمیک 
تعییـن شـود تـا از تعـرِض آن هایی که تخصص شـان به غیر 
از ادبیـات اسـت، در امان باشـد. شـرایط طـوری پیش آمده 
کـه حتـا آدم های غیرمسـوول ادای زبان شناسـی درمی آورند 
و فضـای فرهنگـی را بـا معیارهـای غیرعلمـی به بن بسـت 

نند.  می کشا
آیـا کارهـاِی شـاعران و فرهنگیـاِن حوزه هـای دیگر را 

»فعالیـت فرهنگـی« می خوانیـد؟ 

شـرایط چـه از لحـاظ امنیتـی چه از لحـاظ فرهنگـی و چه 
از لحـاظ اجتماعـی در کنـدز بـا سـایر والیـات متفـاوت 
بـه عنـوان یـک شـهِر  اسـت. شـاید در گذشـته ها کنـدز 
مهـم در شـمال و یـا مرکـز قطغـن زمیـن و یـا تخارسـتان 
مهـد فرهنـگ و ادبیـات بـوده  اسـت، امـا حـاال کـه گرفتار 
بیماری هـای اجتماعـی و سیاسـی اسـت، به  هیـچ عنوان آن 
صابِت گذشـته را نـدارد. فرهنگیان و شـاعراِن امروزِ تخار 
به مراتـب پیشـتاز و فعـال هسـتند. بـه  گونـۀ مثـال، بسـتر 
ادبـی »دریاچه« ده ها شـاعری دارد کـه در گفتمان های کاِن 
فرهنگـی در حـوزۀ کشـورهای پارسـی زبان مطرح هسـتند. 
کارهـای  بلـخ  نویسـنده گاِن  و  شـاعران  همین گونـه،  بـه  
بنیادینـی انجـام داده انـد و حلقـات فرهنگـی و ادبـِی زیادی 
در بلـخ فعـال انـد کـه حتـا دامنـۀ برنامه های شـان بـه کابل 
رسـیده  اسـت. هرات کـه خود خاسـتگاه فرهنـگ و ادبیات 
اسـت، در سـال های پسـین شـاعراِن زیادی را پرورش داده  
کـه کارهای شـان بازتـاب خوبی یافته  اسـت. اما بـرای کابل 
همین کـه اسـتاد رهنـورد زریاب جایـزۀ جـال آل احمد را 
از کشـور ایـران می گیـرد، افتخار بزرگی سـت کـه طی چند 
دهـه نصیب مـان نشـده بود. بـا آن هـم از کابل انتظار بیشـتر 
مـی رود تـا برنامه هـای فرهنگـی بـه گونۀ سـلیقه یی نـه، بل 

بـا معیارهـای فرهنگـی برگـزار گردد.
کارهای کدام شاعران را بیشتر می خوانید؟

من کار شـاعراِن حوزۀ تمدنی پارسـی را همیشـه خوانده ام. 
شـاملو، سـهراب، فروغ، حضرت موالنا...، شـاعرانی هستند 
بـوده ام.  هم سـفر  سـرزمین مان  این جـای  تـا  آنـان  بـا  کـه 
گل رخسـار، ادیبـه عزیـز، فرزانـه خجنـدی و سـیاوش از 
شـاعران نام آشـنای تاجیکسـتان هسـتند کـه از آن ها بسـیار 
خوانـده ام. شـعر امـروزِ تاجیکسـتان بـه  گونـۀ مسـتقیم بـا 
شـعر اروپـا و جهـان پیونـد خـورده  اسـت، ایـن ویژه گـی 
شـعر تاجیکسـتان باعـث شـده بیشـتر آن را بخوانـم. یکـی 
دیگـر از خصایصی که شـعر  امروزِ تاجیکسـتان مـرا به خود 
کشـانده  اسـت، یک نواختـی مضمونـی اسـت. یعنـی شـعر 
امـروز تاجیکسـتان برخـاف افغانسـتان و ایران، بـه مفاهیم 
نـگاه  و  عاطفـی  نشـانه های محیـط  از  و  ُکلـی می پـردازد 

صمیمانـۀ شـاعر بـه زنده گـی اش دور اسـت.  
در آیینـۀ شـعر امـروز افغانسـتان، چهـرۀ معـدود کسـانی 
می خوانـم.  همیشـه  آن هـا  از  کـه  یافتـه  اسـت  بازتـاب 
وحیـد بکتـاش، رضـا هـزاره، کاوه جبـران، رضـا محمدی، 
نجیـب بـارور، ده آتشـین، شـهیر داریـوش، نـازی شـریفی، 
کـه  هسـتند  شـاعرانی  نـوروزی...،  ذکیـه  نعیمـی،  زیـور 

می کننـد. کار  رسـالت مندانه 
وقتـی بکتـاش می گویـد: مـا بـرای زن هـا بـه دنیـا آمده ایم، 
افغانسـتان  میانـۀ  ادبیـات  در  عجیـن  شـده  هنجـار  یـک 
را می شـکند و آن دیـد سـنتی شـعر افغانسـتان بـه زن را 
می کشـاند بـه دنیـای شـعر جهـان کـه زن در آن دیگـر یک 
نیسـت و می توانـد روی  تیاتـر  پـردۀ  پنهـاِن پشـت  نمـاد 

صحنـه بـه زیبایـی معشـوق بکتـاش هنرآفرینـی کنـد.  
چه  کارهایی از شما تا حال نشر شده است؟

کارهـای مـن بـه  عنـوان یادداشـت هایی از من نه شـعر، در 
مجات، روزنامه ها، و نشـریه های فرهنگی منتشـر شـده اند. 

اما جسـارت چـاِپ شـعرهایم را تا امروز نداشـته ام و به آن 
کمتـر فکـر کـرده ام. تنها کار جدی یـی که در حـوزۀ ادبیات 
و فرهنـگ انجـام داده ام، ایجاد »گسـترۀ فرهنگـی موِج آمو« 
در کنـدز اسـت که به  یـاری فرهنگیان و نویسـنده گان کندز 
در سـال ۲۰1۳ بنیان گذاشـته شـد. در این گسـتره تـا امروز 
بیشـتر از سـی برنامـۀ کاِن فرهنگـی در کنـدز تدویـر یافته 
 اسـت کـه رونمایـِی آثـار نویسـنده گان، نقـد، کنفرانس های 
علمـی و نیکوداشـت از کارهای شـاعران و نویسـنده گان را 

می شود.  شـامل 
چه  کارهای تازه یی روی دست دارید؟

تصمیـم  شـاعران  و  نویسـنده گان  حمایـِت  بـا  به تازه گـی 
گرفتـه ام مجموعه یـی از نوشـته هایم را بـه چاپ بسـپارم که 
کارهـای مقدماتِی آن تکمیل شـده  اسـت. در ایـن مجموعه 
زیـر نـام »ابلیـس روزی فرشـته بـود« شـعرهای سـپید و 

نیمایـی ام بـه چـاپ خواهند رسـید. 
بـه عنـوان ُحسـن ختـام، یکـی ـ دو نمونـه از سـروده های 

زیبای تـان را بـا خواننـده گاِن مانـدگار شـریک بسـازید. 

مرگ وقتی زنده ای یک اتفاق ساده نیست
باده کی نوشم اگر تا دامنت سجاده نیست

مرگ وقتی می رسد تدبیری جز لبخند نیست
بین مرگ و زنده گی دیوار و یا یک جاده نیست

مرگ وقتی می رسد آغوش را بگشای و بعد
سخت گیرش در بغل تا نیّت اش افتاده نیست

مرگ وقتی می رسد هیهات ای مرد زبون
هیچ یاری در کناری از غمت ایستاده نیست
مرگ وقتی زنده ای یک اتفاق ساده نیست

مرگ سرکردن به مثل جام یا یک باده نیست

3
زنده گی با تاِر گیسوی تو پیوند خورده است
چون کمر با پیچ و تاِب مو پیوند خورده است
َخم نمی آری به ابروی َخم ات چشمان سیاه 
بس که ابروی تو با گیسو پیوند خورده است

ماه روی خوش نمای قریه مان گیسوکمان
روسری ات وقتی دوِر رو پیوند خورده است

بدرقم در چشم تو محو تماشای خود ام
وقتی با چشمان تو جادو پیوند خورده است

دین گیسوی تو هم دیِن عجیبی ست جاِن من
تاجیک است اما با هندو پیوند خورده است

روکِش روی انار و قد ناژویت یکی ست
هردو با موهایت ای گلرو پیوند خورده است

دلربای دختران کابلی و تا بدخش -
لعِل لب های تو با ارگو پیوند خورده است
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شعر آمده  است تا زنده گی کنم!
ُپرس وشنوِد ماندگار با محمدنعیم رحیم

گفت وگو كننـده: هارون مجیـدی
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حمید فرهادی- ماندگار
دانشـجویان افغانسـتان در هنگـری کـه از چندسـال پیـش 
توسـط پروسـه »پی- آر- تـی« به آنـان امتیاز بـورس داده 
شـده اسـت، می گوینـد که به دلیـل تغییراتی که در سیسـتم 
حکومت داری این کشـور وارد شـده، قرار اسـت آنان قبل 

از اتمـام دورۀ دانشـگاه، از این کشـور اخراج شـوند.
آنـان می افزایند زمانی که شـامل بورس این کشـور شـدند، 
پروگرامـی به اسـم »باالشـی انسـتیتیوت« بـا آنان قـرارداد 
بسـته بـود که طبـق آن قـرارداد، تـا پایـان دورۀ ماسـتری، 
همـه مصـارف آنـان را بپردازنـد؛ امـا زمانی کـه در سـال 
۲۰1۴ حکومـت هنگـری دسـت بـه تغییراتـی در سیسـم 
حکومتیایـن کشـور زد،سیسـتم بـورس نیـز تغییـر کـرد و 
امتیـاز ادامـۀ تحصیـل در این کشـور دوباره از آنـان گرفته 

است. شـده 
بـه گفتـۀ دانشـجویان افغـان، بنابـر تحوالتـی جدیـد در 
سیسـتم حکومـت داری هنگری؛ کشـورهای که قبًاشـامل 
بـه  را  های شـان  نماینـده  دوبـاره  بایـد  پروگرامبودنـد، 
هنگـری بفرسـتند و بـا آن کشـور مذاکـره نماینـد تـا ایـن 
کـه کشورشـان شـامل پروگـرام جدیـد شـده و بـورس 

تمدیـد شـود. نیـز  دانشجویان شـان 
بنابـر گفته هـای دانشـجویان، نماینـدۀ تمامـی کشـورهای 
کـه شـامل ایـن سیسـتم بودنـد بـه هنگـری آمـده و پـس 
از مذاکـره دانشجویان شـان را دوبـاره شـامل ایـن پروسـه 
نمودنـد. امـا بـا وجـودی کـه دانشـجویان افغـان، بـرای 
رفـع ایـن چالـش چندین بـار به سـفارت افغانسـتان مقیم 

هنگری )که تا سـال ۲۰15 در این کشـور فعالیت داشـت( 
مراجعـه نمودنـد، بـه ایـن چالـش آنـان هنـوز رسـیدگی 
صـورت نگرفتـه و بـه دلیل عدم رسـیدگی به ایـن چالش 
دانشـجویان، تـا چنـد هفتـۀ دیگر، قرار اسـت آنـان از این 

کشـور اخراج شـوند. 
جواد محسـنی، نمایندۀ دانشـجویان افغانسـتان در هنگری 
می گویـد تـا چنـد هفتـۀ  دیگر اگـر دولـت افغانسـتان در 
ایـن زمینـه اقـدام نکنـد و بـا هنگـری وارد مذاکره نشـود، 
ناگزیر هسـتند که همۀ مصارف را خودشـان بپردازند و در 
صـورت عدم پرداخـت مصارف،آنان از این کشـور اخراج 
خواهنـد شـد. وی در ادامـه می افزایـد: از سـوی ریاسـت 
دانشـگاه، بـرای دانش جویانافغـان پیـام فرسـتاده شـده و 
سـه - چهـار هفتـه مهلـت داده شـده اسـت کـه پول شـان 
را پرداخـت کننـد، در غیـر آن، از دانشـگاه اخـراج خواهند 
ادامـۀ صحبت هایـش گفت:»کسـانیکه  شـد. محسـنی در 
وضعیـت مالی شـان خـوب اسـت، پول شـان را پرداخـت 
نمودنـد، امـا کسـانیکه توانایـی مالـی را ندارنـد، چـاره ای 

ندارنـد و حیـران مانده انـد کـه چیـکار بایـد بکنند«.
نمایندۀ دانشـجویان افغانسـتان می افزاید: »در این صورت، 
دو راه بـرای مـا باقـی مانـده اسـت؛ یـا این کـه درس را به 
اتمـام نرسـانده،  بـه کشـورهای دیگـر اروپایی فـرار کنیم 
و بـه آنجـا درخواسـت پناهنده گـی بدهیـم، یـا این کـه بـه 

سیاسـت هنگری تـن داده و  بـه افغانسـتان برگردیم«.
وی می گویـد: امـا هنوز راه حـل وجـود دارد و اگر وزات 
تحصیـات عالـی و وزارت خارجـه افغانسـتان از همیـن 

افغانسـتان  از  نماینـده ای  نماینـد، می تواننـد  اقـدام  حـاال 
بفرسـتند و بـا مذاکـره بـا نمایندگان کشـور هنگـری، این 

چالـش را از سـد دانشـجویان افغـان برطـرف سـازند. 
عالـی  تحصیـات  وزارت  سـخنگوی  حـال،  همیـن  در 
اسـت  ایـن  در  اساسـی  مشـکل  می گویـد:  افغانسـتان 
بورسـیه هایی که از سـوی دفاتر سیاسـی، افراد و اشخاص 
و گروه هـا طـی مراحل می شـود، کـدام تفاهم نامه رسـمی 
بـا وزارت تحصیـات عالی نداشـتند یا ندارنـد و به همین 
دلیـل ایـن مشـکل پیـش آمـده اسـت. امـا بـا آن هـم  و 
وزارت خارجـه کشـور بایـد در این زمینـه تحقیق نموده و 
وزارت  تحصیـات عالـی را در جریـان بگـذارد تا در این 

زمینـه رسـیدگی صـورت گیرد.
فیصل امین، سـخنگوی ایـن وزارت در صحبت به ماندگار 
می گویـد: »وزارت خارجـه بـه عنـوان نهـادی که دسـتگاه 
دیپلوماسـی مـا مربوط به ایـن وزارت اسـت، هرزمانی که 
بـا مـا تمـاس بگیرنـد و مـا را رسـماً در جریـان بگذارنـد 
که در سیسـتم حکومـت داری هنگری تغییرات وارد شـده 
و این سـبب شـده اسـت که برای دانشـجویان افغانسـتان 
مشـکلی بـه میـان آمـده، ما بـه این مشـکل رسـیدگی می 

نماییم«.
امـا دانشـجویان می گویند که بـورس آنـان در هماهنگی با 
وزارت تحصیـات عالـی صـورت گرفته و آنـان گذرنامۀ 

»دانشـجویی« وزارت تحصیات عالی را دارا هسـتند.
دانشـجویان می گوینـد کـه ایـن نخسـتین باری نیسـت که 
افغـان در هنگـری  مقام هـای  بـا غفلـت و سـهل انگاری 

روبـرو می شـوند. 
ادامـه  در  هنگـری  در  افغانسـتان  دانشـجویان  نماینـدۀ 
سـخنانش می افزایـد: »پیـش از ایـن نیـز مـا مشـکل پولی 
داشـتیم؛ چـون دانشـجویانی کـه از افغانسـتان در کشـور 
دیگـری تحصیـل مـی کنـد، بـه غیـر از کشـور بـورس 
دهنـده، بایـد مبلغـی از سـوی کشـور نیـز دریافـت نماید، 
امـا متاسـفانه ما فاقد همـی امتیاز هسـتیم و باوجود تاش 
فـراوان و دریافـت گذرنامـه دانشـجویی از سـوی وزارت 
ایـن زمینـه هنـوز هیـچ توجهـی  تحصیـات عالـی، در 

صـورت نگرفتـه اسـت.«
تـاش کردیـم در زمینه دیـدگاه وزارت خارجه افغانسـتان 
را نیـز داشـته باشـیم، امـا بـا تماس هـای مکـرر موفـق به 

این کار نشـدیم.
شـمار دانشـجویان افغانسـتان در هنگری به ۲۳تن می رسد 
بین الملـل  اجتماعـی و روابـط  کـه در رشـته های علـوم 
مصـروف فراگیـری تحصیـل هسـتند و پیـش از ایـن نیـز 
چندیـن دور از دانشـجویان افغان با سـندهای کارشناسـی 

و کارشناسی ارشـد دوبـاره بـه افغانسـتان برگشـتند.

د ســولې، برابــرۍ او ډیموکراســۍ بنســټ وايــي، لــه افغان 

ــل  ــې پی ــې هڅ ــټونو رسه ي ــتندویه بنس ــت او مرس حکوم

ــان  ــال افغ ــر مه ــې د کار پ ــي ادارو ک ــه دولت ــو پ ــړي څ ک

مېرمنــو تــه ډاډمنــه فضــا رامنــځ تــه او پــه دولتــي ادارو کــې 

ــه يش. ــډه زیات د دوی ون

د دې بنســټ رئیــس محمــد ادریــس عمــرزاد وايــي چــې د 

امریــکا د متحــده ایاالتــو د پرومــوټ یــا د افغــان ښــځو د 

پیاوړتیــا پــروژې پــه مرســته یــې پــه کابــل کــې پــه دولتــي 

ادارو کــې د ښــځو د ســتونزو د حــل پــه هــدف هلــې ځلې 

پیــل کــړي.

ــې د  ــت ک ــه ورځ حکوم ــنبې پ ــرزاد د یکش ــاغيل عم ښ

ــر عنــوان النــدې جــوړې  ــو ت ښــځو د پالیســو د اصالحات

ــالن رسه  ــه پ ــل، ل ــې ووی ــډه ک ــۍ غون ــوې دوه ورځن ش

ســم هلــې ځلــې پیــل شــوي څــو تــر ۲۰۲۰ میــالدي کال 

ــه  ــډه ۳۵ فیصــدو ت ــه حکومــت کــې د ښــځو ون ــورې پ پ

ــوړه يش. ل

نوموړي وویل:

ــځو  ــه د ښ ــر پای ــې د ۲۰۱۷ کال ت ــوو چ ــار ک ــوږ انتظ "م

ونــډه ۲۵ فیصــده تــه ورســېږي او ان پــه پــالن کــې ده چــې 

ــې د  ــت ک ــه دول ــه پ ــر پای ــد د ۲۰۲۰ کال ت ــت بای حکوم

ښــځو ونــډه ۳۵ فیصــدو تــه لــوړه کــړي دا اوس پــه دوی 

ــې  ــه ک ــه دې برخ ــي ادارې پ ــې دولت ــري چ ــورې اړه ل پ

ــه څومــره عمــيل کــوي." ــل پالنون خپ

لــه دې وړانــدې افغــان ولســمرش محمــد ارشف غنــي پــه 

ادارو کــې لــه مېرمنــو رسه د نــاوړه چلنــد خــر ورکــړی و.

هغــه ډاډ ښــودلی و چــې د دغــه تاوتریخــوايل د مخنیــوي 

لپــاره بــه جــدي اقــدام وکــړي.

بل خــوا د ښــځو چــارو وزات وايــي، ال هــم دولتــي ادارو 

کــې د مېرمنــو پــه وړانــدې تاوتریخوالــی جریــان لــري.

د دغــه وزارت مرســتیاله ســپوږمۍ وردګ وايــي، د مېرمنــو 

ــه  ــډويل، پ ــو ناان ــو او امتیازات ــځ د حقوق ــه و ترمن او نارین

ــایل  ــور مس ــمېر ن ــو ش ــه او ی ــو ځورون ــې د مېرمن ادارو ک

ــځو د کار  ــې د ښ ــه ادارو ک ــم پ ــې ال ه ــه دي چ ــه څ هغ

ــږي. ــمېرل کې ــه ش ــدې خنډون ــه وړان ــو پ کول

ــې د  ــه ادارو ک ــه پ ــې ک ــوده چ ــنه وښ ــې وردګ اندیښ اغل

ــځو  ــايي د ښ ــري ښ ــې دوام ول ــه همداس ــو ځورون مېرمن

ــکته يش. ــم راښ ــوره ه ــډه ن ون

نوموړې وايي:

"بدبختانــه زمــوږ هغــه هــدف چــې مېرمنــو تــه پــه ملکــي 

خدمتونــو کــې ۳۰ فیصــده ونــډه ورکــوو تراوســه ورتــه ونه 

ــې  ــو ځورون رســېدو، همــدا ۲۲ فیصــده چــې دي د مېرمن

پــه اوســني وخــت کــې دومــره زیاتــې شــوې چــې زه فکــر 

کــوم دا فیصــدي بــه کرار-کــرار ۲۱ او یــا هــم ۲۰ فیصــدو 

تــه راښــکته يش."

مېرمــن وردګ وایــي چــې افغــان حکومــت دې مســئلې تــه 

پاملرنــه کــړې او هڅــه کېــږي چــې پــه دولتــي ادارو کــې د 

ښــځو ونــډه زیاتــه يش.

تــردې وړانــدې د ښــځو د دفــاع ځینــو نــورو بنســټونو هــم 

ویــيل چــې پــه دولتــي ادارو کــې دې د ښــځو ونــډه زیاتــه 

ــام  ــه الزم ډول پ ــه دې پ ــوب ت ــوی کاري خوندیت او د هغ

ويش.
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دانشجویان افغانستان در هنگری 
پیش از ختم دورة تحصیل اخراج می شوند

دکتر رحیمی در مراسم رونمایی از کتب جدید سواد آموزی:

نصاب تعلیمی گذشته 
هدف مند و موثر نبود

عمرزاد:

 حکومت دې د ۲۰۲۰ تر پایه د ښځو ونډه ۳۵ سلنو ته لوړه کړي

معیـن سـواد آمـوزی وزارت معـارف کشـور می گویـد که 
کتاب هـای جدیـد سـواد آموزی قابلیـت محور بـوده و در 
پرتـو ارزش هـای اسـامی و مطابق بـه معیارهـای علمی و 

عملی تهیه شـده اسـت.
معینیـت سـواد آموزی معـارف روز یک شـنبه )۲۴ دلو( از 
کتـاب آمـوزش قرآن کریـم، کتاب پشـتوی سـواد آموزی، 
کتـاب دری سـواد آمـوزی، کتـاب ریاضـی سـواد آموزی، 
کتـاب ارزیابی شـاگردان و کتاب رهنمای آمـوزش معلمان 

رونمایـی کرد.
قـرار اسـت این کتاب ها، سـال آینـده تعلیمی در فاز سـوم 
برنامـه سـواد آموزی به صورت آزمایشـی بـرای ۲۳5 هزار 
سـواد آمـوز احتمالی در ۳۴ والیت کشـور، چـاپ و توزیع 

گردد.
سـردار محمد رحیمی معین سـواد آمـوزی وزارت معارف 
بـا  "کتـب درسـی جدیـد سـواد آمـوزی  کشـور گفـت: 
اسـتفاده از تجـارب ملـی و بین المللـی توسـط متخصصین 
خارجی)از کشـورهای ازبکسـتان و کانـادا( و 1۴متخصص 
داخلـی از اکادمـی علـوم، وزارت معارف و دانشـگاه تعلیم 
و تربیـه کابـل، با محتـوا و ویراسـتاری خوب آمـاده چاپ 

اند". شده 
آقـای رحیمـی افـزود، تـاش کافـی بـه خـرچ داده شـده 
پرتـو  در  کتـب  ایـن  درس هـای  محتویـات  تـا  اسـت، 
سـواد  کـه  موضوعاتـی  بـه  مرتبـط  اسـامی  ارزش هـای 
آمـوزان با آنهـا در زندگـی روزمره و واقعی خود سـروکار 
دارنـد، ماننـد آموزش زیسـت باهمی، خانـه و خانواده من، 

صحـت و غیـره تهیـه شـده اسـت.
رحیمی خاطر نشـان کرد، معینیت سـواد آموزی می کوشـد 
تـا در کنـار یاد دادن خواندن و نوشـتن برای سـواد آموزان، 
آنـان را بـه مثابـه یـک سـرمایه مفیـد بـه کشـور و جامعـه 
عرضـه کنـد تا سـواد آمـوزان پـس از آموزش، برای رشـد 

اقتصـادی، توسـعه و امنیت کشـور کمـک بکنند.
بـه گفتـه وی، سـواد موثـر بـرای تامیـن ثبـات، توسـعه 
فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی در کشـور مهـم 
اسـت ولـی حکومـت و موسسـات همـکار در 15 سـال 

گذشـته بـه اهمیـت ایـن مسـاله کمتـر توجـه کرده انـد.
او یـاد آور شـد کـه تـاش می کنـد تـا حمایـت سیاسـی 
قـوی رهبـران حکومـت، نهادهـای بیـن المللـی همـکار و 
وزارت معـارف را بـرای برنامـه سـواد آمـوزی موثـر در 

کشـور جلـب کنـد.
معیـن سـواد آمـوزی وزارت معـارف تصریح کـرد، نصاب 
تعلیمـی گذشـته این نهـاد، هدف مند و بر مبنای مشـارکت 
ارتباطـی فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی سـواد آمـوزان 
ترتیـب نشـده بـود و بـه همیـن دلیـل موثریتـی خوبی هم 

نداشت.
کتاب هـای جدیـد درسـی سـواد آمـوزی در طـول یـک 
سـال)۲۰16( بـه همـکاری مالی سـازمان جهانی یونسـکو 

ترتیـب و آمـاده چـاپ شـده اند.
دنیلـو پدیـا رییـس بخـش تعلیـم و تربیـه یونسـکو در 
افغانسـتان نیز گفـت: "رونمایی از کتاب های جدید سـواد 
آمـوزی بـه معنـای آخـر کار نیسـت بلکـه آغـاز یک سـفر 
طوالنـی اسـت؛ مـا امیدواریـم کـه با تطبیـق آزمایشـی این 

کتابهـا نتایـج خوبـی به دسـت آید".
آقـای پدیـا افـزود، توقـع مـی رود بـا تدریـس کتابهـای 

جدیـد، سـطح سـواد آمـوزی در افغانسـتان بـاال بـرود.
جدیـد  کتاب هـای  ایـن  تکثیـر  و  چـاپ  بودجـه  هنـوز 
مشـخص نشـده اسـت، اما آقـای رحیمـی ابراز امیـدواری 
کـرد که موسسـات همکار بـه ویژه یونسـکو در این بخش 

نیـز همـکاری کند.
بـر اسـاس معلومات وزارت معـارف هم اکنـون حدود 6۰ 
درصـد از شـهروندان افغانسـتان بـی سـواد انـد و سـاالنه 
حـدود ۳۰۰ هـزار نفـر هـم به ایـن آمـار افزوده می شـود.
هـم اکنـون رشـد سـواد در کشـور سـاالنه یـک درصـد 
خوانـده مـی شـود ولـی دولـت افغانسـتان تعهـد دارد تـا 
سـال ۲۰۲۲ سـطح سواد را در کشـور به 6۰ درصد برساند.

ACKU
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ورزش

مأموران مهاجرت و گمرِک امریکا، صدها تن را در نقاط مختلف این کشور به 
ظن غیرقانونی بودِن حضور آنان در ایاالت متحده بازداشت کردند.

هم زمان گروه های حقوق بشری از این رشته عملیات های جدید پولیس برای 
جمع آوری مهاجران غیرقانونی ابراز نگرانی کرده اند.

رسانه های امریکا به تازه گی از بازداشت دستِ کم ۳۰۰ نفر در نقاط مختلف 
مأموران  و  پولیس  مأموران  متعدد  دادند که طی یورش های  این کشور خبر 
گمرک و مرزبانی در چند روز گذشته به ظن غیرقانونی بودن حضور آنان در 

ایاالت متحده صورت گرفته است.
این  از  مهمی  بخش  که  داده  از الس آنجلس خبر  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
از  متعددی  گزارش های  اما  گرفته،  صورت  کالیفرنیا  جنوب  در  عملیات ها 
و  آتانتا  شیکاگو،  )تگزاس(،  آستین  شهرهای  در  مشابهی  عملیات های 

نیویورک مخابره شده است.
شبکۀ خبری سی.ان.ان. که بخش مهمی از اخبار و تحلیل های روز شنبۀ خود 
بازداشت شده گان طی یک هفتۀ  تعداد  داده است،  اختصاص  این خبر  به  را 
گذشته را ۳6۰ تن اعام کرده و گزارش کرده که این موج جدید عملیات 
مهاجران در  میان جامعۀ  نگرانی عمیقی در  غیرقانونی،  مهاجران  جمع آوری 

امریکا به وجود آورده است.
برای  پیش زمینه یی  را  اقدامی  چنین  دولت،  منتقد  تحلیل گران  درحالی که 
مهاجران  با  مقابله  برای  رییس جمهوری،  ترامپ،  دونالد  وعده  عملی کردن 
غیرقانونی ارزیابی می کنند، اما حامیان دولت آن را در ادامۀ اقدامات پولیس 
و مأموران گمرک و مرزبانی می دانند که در دوران ریاست جمهوری باراک 

اوباما هم جریان داشته است.
همزمان، دایرۀ اجرایی مهاجرت و گمرک امریکا که یکی از نهادهای فدرال در 
وزارت امنیت داخلی این کشور است، اعام کرده این رشته عملیات ها بخشی 

از اقدامات معمول این ضابطان اجرایی است.
دیوید مارین، رییس دایرۀ اجرایی مهاجرت و گمرک در کالیفرنیا گفته طی 
مقام  این  گفتۀ  به  شده اند.  بازداشت  تن   16۰ گذشته  روز  چند  یورش های 
محلی، 75 درصد از بازداشت شده گان دارای محکومیت های قضایی بوده اند 
از  نداشتن مدارکی که  به علِت  تنها  بازداشت شده گان هم  از  برخی دیگر  و 

حضور قانونی آنان در امریکا حکایت داشته باشد، دستگیر شده اند.
پولیس  جدید  یورش های  رشته  آغاز  بشری  حقوق  گروه های  حال،  این  با 
را گامی در جهت  برای جمع آوری مهاجران غیرقانونی  مهاجرت و گمرک 

عملی کردن سخنان آقای ترامپ در روز ۲5 جنوری گذشته می دانند.
رییس جمهوری جدید امریکا تنها پنج روز بعد از ورود به کاخ سفید، در ۲5 
جنوری گذشته، تأکید کرده بود که اخراج مهاجران غیرقانونی که سابقه کیفری 

و جنایی دارند، یکی از الویت های مهم دولت نوپای او خواهد بود.
اخراج حدود 11 میلیون مهاجر غیرقانونی از خاک امریکا یکی از وعده های 

اصلی آقای ترامپ در دوران انتخابات سال گذشته بود.
او همچنین کشیدن دیوار میان مرزهای امریکا و مکزیک را یکی از راه کارهای 
اصلی خود برای مواجهه با ورود غیرقانونی مهاجرانی اعام کرده بود و تنها 
چند روز بعد از به دست گرفتن قدرت، فرمانی برای احداث این دیوار صادر 

کرد.

ســازمان پیمــان اتانتیــک شــمالی (ناتــو)، روســیه را متهــم کــرده اســت کــه 
از زمــان الحــاق کریمــه بــه خــاک خــود در ســال ۲۰1۴ میــادی، انتشــار 

اطاعــات و اخبــار نادرســت را تشــدید کــرده اســت.
ســخنگوی ناتــو روز شــنبه ضمــن متهم کــردن روســیه بــه  تشــدید کارزارِ 
ــرد: وبســایت های روســی  ــار نادرســت، اعــام ک ــات و اخب انتشــار اطاع
ــر  ــتی را منتش ــات نادرس ــار و اطاع ــاتودی، اخب ــپوتنیک و راش ــل اس مث

می کننــد.
ســخنگوی ناتــو در ادامــه تأکیــد کــرد: ناتــو بــا افزایــش چشــم گیر 
ــان الحــاق  ــار نادرســت از زم تبلیغــات روســیه و انتشــار اطاعــات و اخب
ــه رو شــده اســت. ــادی روب ــه روســیه در ســال ۲۰1۴ می خــاک کریمــه ب
مقامــاِت اتحادیــۀ اروپــا و ناتــو بــه شــدت نگــران توانایــی روســیه بــرای 
اســتفاده از تلویزیــون و اینترنــت بــرای انتشــار و گســترش چیــزی هســتند 

ــد. ــی می کنن ــار و اطاعــات جعلــی و نادرســت ارزیاب ــان اخب کــه آن
ــترده یی  ــم گس ــته حج ــال گذش ــی دو س ــه ط ــت ک ــرده اس ــا ک ــو ادع نات
ــع آوری  ــیه را جم ــری روس ــانه های خب ــده در رس ــر ش ــای منتش از دروغ ه

کــرده اســت.
ســخنگوی ناتــو در ادامــه اظهــار داشــت: وبســایتی کــه از ســوی ناتــو در 
ــارۀ  ــش از ۳۲ دروغ روســیه درب ــدازی شــده، بی ــادی راه ان ســال ۲۰1۴ می
ــری  ــه از ســوی اســپوتنیک، راشــاتودی و ســایر رســانه های خب ــو را ک نات
ــط کــرده  ــت روســیه منتشــر شــده، جمــع آوری و ضب مــورد حمایــت دول

اســت.
ــیه  ــری روس ــانه های خب ــی رس ــورد از دروغ پراکن ــن م ــزود: تازه تری او اف
مربــوط بــه مــاه جــاری اســت کــه وبســایت "الیــف" روســیه صــدای ضبط 
شــده مکالمــۀ تلفنــی جعلــی دبیــر کل ناتــو بــا رییس جمهــور اوکرایــن را 
منتشــر کــرده اســت. چنیــن مکالمــه تلفنــی اصــًا انجــام نشــده و این نشــانۀ 
دیگــری از انتشــار اطاعــات و اخبــار نادرســت توســط رســانه های روســی 

اســت.
ــی  ــور داخل ــت در ام ــرای دخال ــاش ب ــن ت ــش از ای ــی پی ــات روس مقام

ســایر کشــورها را رد کرده انــد.

ــال کشــور  ــد فوتب ــال افغانســتان اســامی ۳8 بازیکــن جدی فدراســیون فوتب
ــال ایــن کشــور را اعــام کــرد. ــرای شــرکت در اردوی تیــم ملــی فوتب ب

فدراســیون فوتبــال افغانســتان اســامی ۳8 بازیکــن کــه در آن چنــد چهــرۀ 
ــال  ــی فوتب ــم مل ــرکت در اردوی تی ــرای ش ــود، ب ــده می ش ــز دی ــد نی جدی

ــام را اعــام کــرده اســت. ــا ویتن افغانســتان پیــش از مســابقه ب
ــز  ــارک نی ــگ ۲ دانم ــت لی ــرزه فوتبالیس ــار ش ــام جب ــت ن ــن فهرس در ای
ــوت  ــی دع ــم مل ــه اردوی تی ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــود ک ــاهده می ش مش

ــت. ــده اس ش
میــاد انتظــار، فیصــل ســخی زاده و شــریف محمــد نیــز مجــدداً بــه اردوی 

تیــم ملــی دعــوت شــدند.
نــور حســین، بازیکــن لیــگ ۲ انگلیــس و تیــم آرتینگتــون نیــز از چهره هــای 
جدیــد تیــم ملــی اســت. بنیامیــن نجــم هــم کــه در تیــم دوم ســن پائــوال 
ــن  ــز در ای ــد، نی ــوپ می زن ــگ شــمالی بوندســلیگای ۴ آلمــان ت ــه در لی ک

لیســت قــرار گرفتــه اســت.
رضــااهلل یــاری، فــرزاد عطایــی و حســین علــی زاده نیــز از تیم هــای فوتبــال 

شــاهین آســمایی و طوفــان هریــرود بــه ایــن اردو دعــوت شــدند.
اسامی این بازیکنان به شرح زیر است:

ــدری،  ــوال، کاووش حی ــل گری ــی، ایم ــداهلل وکیل ــزی، حمی ــس عزی اوی
ســید محمــد هاشــمی،  امرالدیــن شــریفی، فردیــن حکیمــی،  فیــض محمــد 
ــزی،  ــد پوپل ــری،  مســیح ســیغانی،  امی ــر امی فیضــی،  قســمت احمــدی،  زبی
ــیردل،   ــته،  یوســف ش ــل،  فیصــل شایس ــین علی خی ــال زاده،  اباس   روح اهلل اقب
کنشــکا طاهــر،  مصطفــی زازی،  نــوراهلل امیــری،  ارش هاتفــی،  میــاد انتظــار،  
خیبــر امانــی،  حســن امیــن،  مجیــب جمالــی،  منــان فراهــی،  میــاد ســالم، 
ــریف  ــم،  ش ــن نج ــین،  بنیامی ــور حس ــور،  ن ــاد ن ــخی زاده،   فرش ــل س  فیص
محمــد،  مصطفــی حدیــد،  مصطفــی آزادزوی،  جبــار شــرزه،  مازیــار کوهیــار،   
ــان  ــه بازیکن ــی زاده از جمل ــین عل ــی و حس ــرزاد عطای ــاری،  ف ــااهلل ی رض

ــی افغانســتان هســتند. ــم مل ــرای شــرکت در اردوی تی دعــوت شــده ب
ــده در یکــی از  ــاه آین ــال کشــور افغانســتان م ــی فوتب ــم مل ــرار اســت تی ق
ــتانه  ــدار دوس ــی و دی ــازی تدارکات ــد، ب ــر باش ــاالً قط ــه احتم ــورها ک کش

ــد. ــزار کن برگ

ــر  ــر اثـ ــه بـ ــد کـ ــا می گوینـ ــت کاپیسـ ــی والیـ ــووالِن امنیتـ مسـ
خصومت هـــای شـــخصی و گلوله بـــاری از ســـوی طرفـــداران 
ـــک  ـــه و ی ـــان باخت ـــن ج ـــار بازیک ـــال، چه ـــای والیب ـــی از تیم ه یک

ـــر زخمـــی شـــده اســـت. ـــن دیگ ت
ـــا  ـــس کاپیس ـــی پولی ـــخنگوی فرمانده ـــفزی، س ـــوب یوس ـــد ای محم
ـــق  ـــل موف ـــداد از مح ـــن روی ـــدازی ای ـــل تیران ـــه عام ـــت ک ـــه اس گفت

بـــه فـــرار شـــده اند.
آقـــای یوســـفزی افـــزوده کـــه تاش هـــای پولیـــس بـــرای 
ـــان دارد. ـــده جری ـــاد ش ـــداد ی ـــان روی ـــت عام ـــایی و بازداش شناس
ـــۀ  ـــال در منطق ـــازی والیب ـــگام ب ـــته هن ـــداد عصـــر روز گذش ـــن روی ای

ـــت. ـــگاب رخ داده اس ـــوالی ت ـــل ولس ـــه میره خی ـــوم ب موس
در جریـــان بـــازی، میـــان دو طـــرف منازعـــه رخ می دهـــد کـــه 
ــان تیـــم رقیـــب تیرانـــدازی  طرفـــداران یـــک تیـــم بـــر بازیکنـ

. می کننـــد
گفتـــه می شـــود کـــه در منطقه یـــی کـــه ایـــن رویـــداد رخ داده، 

ـــد. ـــال دارن ـــور فع ـــان حض ـــروه طالب ـــه گ ـــته ب ـــراد وابس اف

نگرانی از عملیات پولیس امریکا 

برای بازداشت مهاجران غیرقانونی

ناتو روسیه را به افزایش انتشار 

اطالعات و اخبار نادرست متهم کرد

فهرست جدید بازیکنان 
تیم ملی فوتبال کشور

چهار ورزش کار 
در کاپیسا کشته شدند

عبدالکبیر ستوده

نقد یک درک نا استوار
مرگبار  و  بی رحمانه  شاهد حمات  ما  که  مدت هاست 
که  هستیم  دولتی  ادارات  بر  بنیادگرا  و  تندرو  گروهای 
این حماِت بی رحمانه و مرگبار، تلفات جانی و خسارات مالی زیادی 
است.  ساخته   دردمند  و  عزادار  را  ما  مردم  از  خیلی  و  داشته  پی  در 
در قبال چنین حمات وحشت ناک و خشوونت بار، اکثر دوستان چیز 
فهم و چیز نافهم ما می گویند: این دولت یک دولت مزدور و ناکارمد 
است، تمام یا اکثِر کارکناِن دولتی در فساد، اختاس و بداخاقی تا گلو 
دوانده  ریشته  کامًا  دولتی  ادارات  در  و حق تلقی  بی عدالتی  غرق اند، 
است، قوانین زیر پا می شوند، شهروندان در عقب دروازه های ادارات 
زودی  به  و  درست  به صورت  کارشان  و  می گردند  سرگردان  دولتی 
انجام نمی شود، مسووالِن ادارات دولتی خود را خدمتگار و خدمتگذارِ 

مردم نه، که خود را بادار و آقای مردم می دانند و...
این دوستان، چنین وضعیت ناگوار و نامطلوِب ادارات و نهادهای دولتی 
را دلیل این حمات بی رحمانه می دانند و به همین دلیل/دالیل، چنین 
حماتی را توجیه می کنند و این حمات را در واقع، تازیانۀ خداوند بر 
پشت و پهلوی این دولت-ملِت نابه کار و ناکارآمد تلقی می کنند. این 
تروریستی خود  اعمال  هم  بنیادگرا  گروه های  که خود  است  درحالی 
را با چنین سخنانی توجیه می کنند و تصور می کنند کار درستی انجام 

می دهند.
اما چنین سخنان و چنین استدالالتی اگر به درد عواطف کور آدمیاِن 
پیِش پا بین بخورد و احساسات خام آنان را سیراب و ظرف کوچک 
ِخرد آنان را پُر کند، هرکز به درد عواصف انسانی و احساسات پخته 
و ِخرد نقاد آدمیان بالغ نمی خورد. نمی گوییم که این دولت یک دولت 
آن  کارهای  همه  و  ندارد  را  آن دست ها  از  مشکاتی  و  است  خوب 
خوب و سر به راه است. نمی گویم که این فساد پیشه گی ها و بی عدالتی 
مسایل  دولتی،  کارکنان  و  مسووالِن  حق تلفی های  و  قانون شکنی ها  و 
ما  مردم  که  نمی گویم  است.  افتاده یی  پا  پیش  و  مشکات کوچک  و 
تمام این مسایل و مشکات ادارات دولتی را نادیده بگیرند، با این همه 
کنند،  صبر  کنند،  پیشه  قناعت  بیایند،  کنار  بی عدالتی ها  و  بدبختی ها 
چشم برهم بگذارند، دهن خود را بندند، چیزی نگویند، کاری نکنند، 
نقدی ننمایند و فشاری نیاورند. نمی گویم که مردم ما با وجود این همه 
ناکارآمدی ها و ناکامی های ادارات دولتی، بازهم به آن ها اعتماد کنند و 
به اصاِح کار آن ها امید واهی ببرند و ساده لوحانه به آیندۀ خوِب کشور 
حمات  چنین  دولتی  مسووالن  که  نمی گویم  باشند.  خوش بین  خود 
مرگباری را به عنوان ُهشدار مردمی و تنبه الهی و عذاب خداوندی و... 
تلقی نکنند و از کنار آن ها ساده انگارانه بگذرند و بی خیالی اختیار کنند.
این ها را نمی گویم. حرف من این است که تمام این ارزش شکنی ها، 
قانون شکنی ها، بی عدالتی ها، بی اعتنایی های ادارات دولتی و کارکنان این 
و  خیانت  به  دست  که  نمی دهد  را  حق  این  هیچ کسی  برای  ادارات، 
جنایت دیگری بزند و وضع را خراب تر از این کنند و بر گره های کور 
انسانی  بزنند و سرمایه های  دیگری  این مردم گره هاِی کورِ  معضات 
باد  بر  نابودکردن همان ملت  برای ویران کردن و  و مالی یک ملت را 
بدهند و به هیچ نتیجۀ مطلوبی هم نرسند و به جز خرابی و بی خانمانی 
و بی ِخردی هیچ دست آوردی هم نداشته باشند. بی عدالتِی هیچ کسی 
توجیه گِر  هیچ کسی،  گناه  و  نیست  دیگران  بی عدالتی های  توجیه گِر 
گناهی بزرگتر از سوی کس دیگری نمی شود و بارِ گناه هیچ کسی را 
کس دیگری بر دوش نمی کشد. این ها همه از مصادیق ظلم و بی عدالتی 
است. عاوه بر این نکات، برای این بنیادگرایان چه کسی حِق این همه 
از  را  این همه خودسری ها  این ها حق  است؟  داده  را  لجام کسیخته گی 
کجا گرفته اند؟ چه کسی آن ها را نمایندۀ دیِن خدا و مرجع معرفتِ دینی 
و  هرزه  افراد  مشت  یک  است؟  کرده  تعیین  انسانی  ارزش های  و 
بی هویت، چه حق دارند که سرنوشت یک ملت را تعیین کنند؟ یک 
مشت آدم هایی که به سر و وضع خود نمی رسند، کی حق داده است که 

به سر و وضع دین و دولت یک ملت برسند؟
یکی از تلخ ترین طنزهای جهان اسام این است که بی هویتان برای امت 
بزرگ اسامی هویت تعریف و تعیین می کنند، مزدوران و غامان برای 
امت اسامی آزادی رقم می زنند، قاتان بر پیکر نیمه جان فرهنگ و 
تمدن یک امت عظیم آب حیات ترزیق می کنند، جاهان و تهی مغزان، 
الف معرفت ناب دینی می زنند، ویران گران و خرابکاران بر ویرانه و 
مخروبه هایی که محصول تبهکاری های خود آنان می باشد، استاد شده و 
ندای سازنده گی و بازسازی سرداده اند، جنگجویان بی هدف نعرۀ صلح 
بر  فاسدان می شورند، جنایت کاران  بر  فاسدان  کرده اند،  بلند  امنیت  و 

جنایت کاران خشم می گیرند، و...
مگر چنین نیست که در این مملکت تمام فاسدان امروزِی روزی شعار 
اصاحات و اصاح گری سر داده بودند؟ چه تضمینی وجود دارد که 
خون خواران دور از قدرت امروزی، روزی به قدرت برسند و دستگاه 
بنا نکنند و خون نخورند و خون نریزند؟ از  استبداد و تفتیش عقاید 
این همه مقدمات غلط، چه کسی به تنایج درست رسیده است که این 
استبداد، چه کسی  خبیثۀ  این شجره  از  برسند؟  می خواهند  بنیادگرایان 
میوه های شرین و گوارا گرفته است که این تندوران خون خوار حوس 

آن کرده اند؟
شرم بادت زانکه داری ای دغل
سنگ استنجای شیطان در بغل

مولوی
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ــرار دادی  ــن ق ــا گرفت ــی ب ــتر آلمان ــو فیس اوت
ــال  ــی فوتب ــم مل ــت تی ــمًا هدای ــاله رس ــک س ی

ــت. ــده گرف ــر عه ــتان را ب افغانس
ایــن مربــی نــام دار آلمانــی کــه تجربــه زیــادی در 
ــح  ــی دارد، صب ــای مل ــری تیم ه ــه مربی گ عرص
ــری در  ــت خب ــک نشس ــان ی ــروز و در جری دی
ــر  ــین پیت ــتان جانش ــال افغانس ــیون فوتب فدراس

شــگرت شــد، مربــی قبلــی ایــن تیــم شــد.
از  هــدف  افغانســتان،  فوتبــال  فدراســیون 
ــاد  ــه زی ــی 79 ســاله را تجرب اســتخدام ایــن مرب
ــاد  ــی ی ــای مل ــری تیم ه ــه مربیگ وی در عرص
ــابقه  ــرن س ــم ق ــه نی ــک ب ــرده اســت. او نزدی ک
ــگاهی دارد. ــی و باش ــای مل ــری در رده ه مربیگ

ــرون  ــی کام ــای مل ــم ه ــا در تی ــاره آفریق او ق
ــاج،  ــاحل ع ــنگال، س ــو، س ــدا، بورکینافاس روآن
جمهــوری دموکراتیــک کنگــو، توگــو، ترینیــداد 

ــت. ــرده اس ــری ک ــا مربی گ ــو و غن و توباگ
ــم  ــی تی ــرمربی خارج ــومین س ــتر س ــو فیس اوت
ــی  ــه در ط ــت ک ــتان اس ــال افغانس ــی فوتب مل
ــده  ــه عه ــئولیت را ب ــن مس ــر ای ــال اخی دو س

. می گیــرد
ــا تیم هــای  ــز ب ــن در رده باشــگاهی نی او همچنی
ــر و  ــودان، الجزای ــر، س ــس، مص ــگاهی تون باش
لبنــان بــه مربیگــری پرداختــه اســت و افتخاراتــی 

نیــز کســب کــرده اســت.
در  همچنــان  افغانســتان  فوتبــال  فدراســیون 
نشســت خبــری امــروزش، دســتیاران اوتــو 

فیســتر را نیــز معرفــی کــرد.
بــر ایــن اســاس انــوش دســتگیر بازیکــن ســابق 

تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان کــه دارای مــدرک 
ــوان  ــه عن ــت ب ــا اس ــه B یوف ــری درج مربیگ
دســتیار فیســتر و کمــک مربــی تیــم ملــی فوتبال 

افغانســتان انتخــاب شــد.
منصــور فقیریــار، دروازه بــان خــوش نــام و 
ــت از  ــل مصدومی ــه دلی ــه ب ــی ک ــم مل ــابق تی س
فوتبــال خداحافظــی کــرده بــود بــه عنــوان مربــی 

ــد. ــی ش ــی معرف ــم مل ــای تی دروازه بان ه
ــی  ــم مل ــابق تی ــت س ــرزاد سرپرس ــی مه مصطف
ــم  ــد تی ــده جدی ــگ کنن ــوان هماهن ــه عن ــز ب نی

ــد. ــی ش ــتان معرف ــال افغانس ــی فوتب مل
و در نهایــت علــی عســکر لعلــی، مــدرس بیــن 

المللــی و کمــک مربــی ســابق تیــم ملــی نیــز بــه 
عنــوان رییــس عمومــی و سرپرســت تیــم ملــی 

فوتبــال افغانســتان معرفــی شــده اســت.
اوتــو فیســتر در حالــی هدایــت تیــم ملــی 
افغانســتان را بــر عهــده میگــرد کــه ایــن تیــم در 
ــی جــام ملت هــای آســیا  ــی مقدمات ــه نهای مرحل
بــا تیم هــای اردن، ویتنــام و کامبــوج هــم گــروه 

شــده ا
 8 تاریــخ  در  تیــم  ایــن  دیــدار  نخســتین 
ــارچ در شــهر دوشــنبه  ــا ۲8 م ــق ب حمــل  مطاب
ــد  ــزار خواه ــام برگ ــل ویتن ــتان در مقاب تاجیکس

ــد. ش

پاکسـتان  نخسـت وزیر  خارجـه  امـور  مشـاور 
و  هسـته ای  فعالیت هـای  گسـترش  می گویـد، 
تسـلیحاتی در اقیانـوس هند تهدیـدی مرگبار برای 

صلـح و امنیـت منطقـه اسـت.
سـرتاج عزیـز، مشـاور امـور خارجه نخسـت وزیر 
پاکسـتان در جریان کنفرانس سـه روزه دریانوردی 
حـال  در  داد:  توضیـح  بـاره  ایـن  در  بین المللـی 
بـا  هنـد  اقیانـوس  طریـق  از  کشـور   ۳۰ حاضـر 
یکدیگـر در ارتباطنـد؛  اقیانوسـی کـه ارتبـاط میان 
خاورمیانـه، آفریقـا و اسـترالیا را بـا اروپـا ممکـن 

اسـت. کرده 
عزیـز ادامـه داد: ۴۰ درصـد مبـادالت جهانـی از 
طریـق اقیانـوس هند صـورت می گیرد و پاکسـتان 
صلـح  زنی هـای  گشـت  در  اسـتراتژیک  سـهمی 
آمیـز در ایـن اقیانـوس دارد چراکـه طی سـال های 
اخیـر بندر گـوآدر خـود را توسـعه داده و کریدور 
اقتصـادی چیـن و پاکسـتان را راه انـدازی کـرده 

ست. ا
وی در ادامـه بـر ضـرورت تبدیـل شـدن اقیانوس 
هنـد به "منطقـه صلح و رفاه" تاکید و خاطر نشـان 

کـرد: ایـن امر بـه نفع تمـام منطقه خواهـد بود.
همچنیـن  پاکسـتانی  کار  کهنـه  سیاسـتمدار  ایـن 
هشـدار داد کـه هرگونـه رقابـت در ایـن اقیانـوس 
تنهـا رونـد توسـعه در منطقـه را کند خواهـد کرد.
عزیـز در بخـش دیگـری از اظهاراتش عنـوان کرد: 
تمامـی کشـورهای منطقـه نقـش مهمی در توسـعه 
پایدار و مشـترک دارنـد و مبادالت تنها در صورتی 
از طریـق ایـن منطقـه گسـترش می یابد کـه امنیت 

در آن حاکم باشـد.
وی بـار دیگـر بـر اهمیـت اسـتفاده بـدون اختال 
تمامـی کشـورها از وضعیت موجـود تاکید و اظهار 
کـرد: محیط زیسـت دریایی بخش اساسـی زندگی 
و سـرمایه  از سیسـتم  اسـت و حمایـت  جهانـی 
گـذاری در ایـن اکوسیسـتم دریایـی می توانـد بـه 
همـه کشـورها در مدیریـت اقیانـوس کمـک کند.

عزیـز همچنیـن بـه سـرمایه گـذاران بین المللـی و 
محلـی نسـبت بـه حمایت دولـت پاکسـتان از آنها 

بـرای توسـعه بخـش دریایی تضمیـن داد.
پیـش از ایـن سـخنرانی فرمانـده نیـروی دریایـی 
پاکسـتان بـر ضـرورت ایجـاد نیروهای ویـژه برای 

و  اقتصـادی چیـن  کریـدور  در  امنیـت  برقـراری 
پاکسـتان و بنـدر گـوآدر تاکیـد کـرده.

تاثیـری  داد: کریـدور  توضیـح  بـاره  ایـن  در  وی 
پایـدار بـر فعالیت هـای دریایـی منطقـه ای و بهبود 
چشـمگیر اهمیـت اقتصـادی اقیانوس هنـد خواهد 

داشت.
کنفرانـس دریانـوردی بین المللی یکـی از مهمترین 
رویدادهـای چندملیتـی در ایـن زمینه اسـت که در 
حـال حاضر در نزدیکـی بندر کراچی پاکسـتان در 

حال برگزاری اسـت.

مربی نام دار آلمانی سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شد

پاکستان: 

40 درصد مبادالت جهانی از طریق اقیانوس هند صورت می گیرد

بارق شفیعی درگذشت

شــفیعی،  بــارق  بــه  معــروف  شــفیعی،  محمدحســن 
ــنبه  ــتان روز ش ــی افغانس ــال سیاس ــاعر و فع ــگار، ش روزنامه ن

درگذشــت. ســاله گی   85 ســن  در 
ــال 1۳1۰  ــاه س ــن م ــم فروردی ــخ یک ــفیغی در تاری ــای ش آق
در شــهر کابــل بــه دنیــا آمــد. او فارغ التحصیــل رشــتۀ 
ــفیعی را  ــت. ش ــل اس ــگاه کاب ــی دانش ــوم سیاس ــوق و عل حق
ــه  ــمار آورد ک ــه ش ــت مدار ب ــاعران سیاس ــز ش ــوان ج می ت
ــز  ــت نی ــاختار حکوم ــی یی در س ــؤولیت های سیاس دارای مس
بــوده اســت، از جملــه وزیــر اطاعــات و فرهنــگ و مستشــار 

ــابق. ــوروی س ــتان در ش افغانس
ــو  ــی شــعر ن ــذاران و مشــوقان اصل حســن شــفیغی از بنیان گ
ــتین  ــتاک« نخس ــاب »س ــی رود. کت ــمار م ــه ش ــتان ب در افغانس
ــو فارســی افغانســتان از دســت نبشــته های  ــۀ شــعر ن مجموع

اوســت کــه در ســال 1۳۴۲ منتشــر شــد.
ــهر  ــون ش ــری چ ــار دیگ ــگار آث ــاعر و روزنامه ن ــن ش از ای
ــده  ــا مان ــه ج ــز ب ــاب نی ــیپور انق ــاز و ش ــه، دوران س حماس

ــت. اس

مســووالن محلــی در والیــت هــرات از خودکشــی یــک خانــم 
در ایــن والیــت خبــرداده اســت.

محمــد رفیــق شــیرزی ســخنگوی شــفاخانه حوزه یــی هــرات 
ــت  ــاله، ناوق ــه انیســه گل ۲1 س ــه اســت ک ــانه ها گفت ــه رس ب
روز شــنبه در مربوطــات حــوزه هشــتم شــهر هــرات با شــلیک 

گلولــه دســت بــه خــود کشــی زده اســت.
ــتان  ــه بیمارس ــم ب ــن خان ــه جســد ای ــد ک ــه ان مســووالن گفت
منتقــل شــده و تــا کنــون علــت ایــن خودکشــی روشــن نشــده 

اســت.
ــاره علــت ایــن  پولیــس هــرات اعــام کــرده اســت کــه در ب

ــرده اســت. ــاز ک ــات را آغ ــداد تحقیق روی
ــه گــراف خودکشــی  ــت هــرات از والیت هــای اســت ک والی
ــاس  ــت و براس ــیار باالس ــان در آن بس ــه زن ــونت علی و خش
آمارهــای ارایــه شــده از ســوی مســووالن شــفاخانه حــوزه یــی 
ــورد خودکشــی  ــل ۳5 م ــال جــاری حداق ــت در س ــن والی ای

زنــان در ایــن والیــت ثبــت شــده اســت.

یک زن جوان 
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