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ـــده گان  ـــان، مذاکره کنن ـــام طالب ـــام دو مق ـــه اع ـــا ب بن
ـــت  ـــوت دول ـــه دع ـــراً ب ـــروه اخی ـــن گ ـــی ای سیاس

ـــد. ـــفر کرده ان ـــور س ـــن کش ـــه ای ـــن ب چی
بـــه گـــزارش اکســـپرس تریبـــون، شـــر عبـــاس 
اســـتانکزی، رییـــس دفتـــر طالبـــان در قطـــر در 
صـــدر یـــک هیـــأت پنـــج نفـــره مذاکـــرات بـــا 
ـــت. ـــده اس ـــور ش ـــن کش ـــازم ای ـــن ع ـــات چی مقام
ــامل  ــروه شـ ــن گـ ــع آگاه، ایـ ــه منابـ ــه گفتـ بـ
ــد  ــان محمـ ــن دالور، جـ ــهاب الدیـ ــوی شـ مولـ
ـــتند. ـــح هس ـــر صال ـــی و دکت ـــام حنف ـــی، س مدن
ـــز  ـــر نی ـــان در قط ـــر طالب ـــه دفت ـــک ب ـــراد نزدی اف

چنیـــن ســـفری را تأییـــد کردنـــد.
ــن  ــدف ایـ ــاره هـ ــان دربـ ــع در طالبـ ــک منبـ یـ
ســـفر گفـــت: ایـــن ســـفر در راســـتای روابـــط 
ـــل  ـــی مث ـــورهای اروپای ـــا کش ـــا ب ـــی م ـــر سیاس دفت
ـــن  ـــس و همچنی ـــه، و انگلی ـــان، فرانس ـــاروی، آلم ن
ـــه  ـــورت گرفت ـــایه ص ـــه و همس ـــورهای منطق کش
ـــح در  ـــاد صل ـــر ایج ـــط ب ـــن رواب ـــز ای اســـت. تمرک
افغانســـتان و حـــل مســـایل از طریـــق مذاکـــرات 

ـــت. اس
ــز  ــان نیـ ــه طالبـ ــته بـ یـــک منبـــع دیگـــر وابسـ
ـــزرگ  ـــدرت ب ـــک ق ـــن ی ـــه چی ـــا ک ـــت: از آنج گف
جهانـــی اســـت یکـــی از بازیگـــران اصلـــی بـــه 
شـــمار آمـــده و قصـــد دارد بـــه ایفـــای نقـــش 
ـــات در افغانســـتان  ـــح و ثب مهمـــش در راســـتای صل
ـــوت  ـــان دع ـــل از طالب ـــن دلی ـــه همی ـــردازد و ب بپ

ـــت. ـــرده اس ک

ســازمان ملــل متحــد در گزارشــی از بیجا شــدن هــزاران 
نفــر در افغانســتان در دو مــاه گذشــته خبــر داده اســت. 
ــه  ــور ب ــردم مجب ــت افغانســتان م دســت کم در ۲۰ والی

ــد. ــرک خانه هــای خــود شــده ان ت
ــروع  ــه از ش ــد ک ــان می ده ــد نش ــل متح ــزارش مل گ
ســال جــاری میــادی، یعنــی در حــدود دو مــاه، بیــش 
ــرک  ــود را ت ــای خ ــان خانه ه ــزار و ۶۰۰ افغ از ۲۲ ه

ــد. ــده ان ــا ش ــرده و در داخــل کشــور بیج ک
ملــل متحــد گفتــه اســت کــه شــاهد بیجــا شــدن مــردم 
ــوده اســت و  در ۲۰ والیــت از ۳۴ والیــت افغانســتان ب
۳۶ درصــد از بیجاشــدگان در مناطقــی بــه ســر می برنــد 

کــه کارمنــدان امــدادی بــه آنجاهــا دسترســی ندارنــد.
ایــن گــزارش ملــل متحــد همچنیــن شــامل ارقــام تــازه 
ــه  ــور ب ــی اســت کــه در ســال گذشــته مجب از افغان های
تــرک خانه هــای خــود شــده انــد. تعــداد ایــن افغان هــا 

در ســال گذشــته ۶۵۰ هــزار نفــر بــوده اســت.
ملــل متحــد پیش بینــی کــرده اســت کــه در ســال 
جــاری ۴۵۰ هــزار نفــر در داخــل افغانســتان بیجــا 

ــد. ــد ش خواهن
ایــن گــزارش حاکــی اســت کــه در هفتــه گذشــته جنگ 
در دســت کــم ۱۲ والیــت افغانســتان بــه ثبــت رســیده 
اســت. ایــن درگیری هــا در والیت هــای بغــان، کنــدز، 
فاریــاب، ننگرهــار، لغمــان، کنــر، کاپیســا، فــراه، بامیــان، 

بادغیــس، هلمنــد و ارزگان صــورت گرفتــه انــد.
ــه  ــور ب ــتان مجب ــران از پاکس ــر، مهاج ــب دیگ از جان
بازگشــت بــه کشــور می شــوند کــه ایــن مســاله مشــکل 
توانایــی  افغانســتان  حکومــت  و  می کنــد  بدتــر  را 

ــدارد. ــا را ن ــه آن ه ــه هم ــیده گی ب رس
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وحدت  دولت  در  می گوید  غنی  رییس جمهور 
ملی، تعریِف دوست و دشمن به صورِت واضح 
به  دست  که  طالبان  از  دسته  آن  و  دارد  وجود 
دیگر  همچون  باید  می زنند،  ویرانی  و  کشتار 
همچنین  او  شوند.  نابود  تروریستی  گروه های 
می گوید که گروه طالبان سبب شده که بسیاری 
حضور  از  استفاده  با  تروریستی،  گروه های  از 
مردم  علیه  و  شوند  افغانستان  وارد  گروه،  این 

افغانستان بجنگند. 
بسیار شعارگونه می نمایند،  این سخنان هرچند 
ولی در عیِن حال برخی از حقایق را نیز در خود 
چنین  طرح  با  غنی  رییس جمهور  دارند.  پنهان 
مسایلی، عمًا طالبان را از گروه های تروریستِی 
وطنی  هویِت  آن ها  به  و  می سازد  جدا  دیگر 
"تعریف  این که  گفتِن  حال،  همین  در  می دهد. 
است،  روشن  افغانستان  در  دشمن"  و  دوست 
دولت  وقتی  نمی سازد  حل  را  مشکلی  هیچ 
امنیتی در برابِر گروه های  افغانستان و نیروهای 
نداشته  قاطعانه  برخورد  تروریست  و  تندرو 

باشند. 
در بسیاری از رویدادهای دو ساِل اخیر که در 
والیاتی چون هلمند و قندوز رخ داده، مشخص 
به  طالبان  ورود  برای  زمینه سازی هایی  که  شده 
این مناطق به  صورِت تعمدی انجام یافته است. 
امنیتی کشور، ماه ها در سنگرهای شان  نیروهای 
در والیِت هلمند درحالی  شاهِد پیشروی ِ گروه 
علیه  عملیات  و  نبرد  اجازۀ  که  بوده اند  طالبان 
دشمن را نداشته اند. دو بار هم وقتی شهر قندوز 
به دسِت طالبان افتاد، نشانه هایی به دست آمد که 
افرادی در سقوط این شهر به این گروه کمک 
رسانده اند. چرا پروندۀ سقوط شهر قندوز که از 
بدون  بود،  شده  تهیه  حقیقت یاب  هیأت  سوی 
در  کی ها  شد؟  اعام  مختومه  رسیده گی جدی 
صحنه  از  طالبان  که  نمی خواهند  نظام  دروِن 

بیرون رانده شوند؟ 

این سوال ها همواره اذهان عمومی را به چالش 
کشیده اند، بدون آن که پاسخ های روشن و دقیق 
قرار  خطابه  میز  پشِت  وقتی  غنی  آقای  بیابند. 
دولِت  گویا  که  می کند  وانمود  چنان  می گیرد، 
ساِل  دو  در  امنیت  تامین  عرصۀ  در  افغانستان 
به  خود  از  کم نظیری  شهکاری هاِی  گذشته 
حافظه ها سپرده است. درحالی که عمًا به دلیِل 
سوءمدیریِت موجود در رده های باالی نیروهای 
امنیتی و به ویژه در ریاست جمهوری و شورای 
برای  امنیتی  نیروهای  تاش های  ملی،  امنیت 
شده  گذاشته  عقیم  مسلح  مخالفاِن  سرکوِب 

است.
آقای غنی می گوید طالبان زمینۀ حضور  این که 
افغانستان  در  خارجی  تروریستِی  گروه های 
شمه یی  این که  وجود  با  اند؛  ساخته   مساعد  را 
با  کامًا  ولی  گنجانده،  خود  در  را  حقایق  از 
واقعیِت جنِگ افغانستان همخوانی ندارد. گروه 
طالبان، بخش جدایی ناپذیِر گروه های تکفیری و 
تروریستی بوده و از آغاز به میان آمدِن آن تا به 
امروز، در کنار گروه های تروریستی قرار داشته 
است. گروه طالبان عمًا در سال های ۱۳7۳ و 
7۴ به همکاری و کمک های مالی و تسلیحاتِی 
تندرو  گروه های  از  برخی  و  القاعده  شبکۀ 
پاکستانی، وارد افغانستان شد و تا امروز نیز این 

رابطۀ استراتژیک به قوِت خود ادامه دارد. 
پیوست،  وقوع  به  سپتمبر  یازده  حوادث  وقتی 
بن الدن  که  خواست  طالبان  از  امریکا  دولت 
این  به  را  القاعده  تروریستی  شبکۀ  سردستۀ 
رهبر  ماعمر  پاسخ  ولی  دهد،  تحویل  کشور 
جمله  یک  در  امریکا  به  طالبان  گروه  پیشیِن 
یک  صورت  هیچ  به  "طالبان   که  شد  خاصه 
ضمن،  در  نمی کند".  تسلیم  کفار  به  را  مجاهد 
قدرت،  عرصۀ  به  طالبان  گروه  ورود  زمان  از 
در  خارجی  دهشت افکن  گروه های  همواره 
داشته و در جنگ های شان  قرار  این گروه  کنار 

شرکت جسته  اند. برخی از این گروه ها همچون 
طرح های  عمًا  طالبان،  گروه  با  القاعده  شبکۀ 
بزرِگ منطقه یی و حتا جهانی را دنبال می کردند 
ازبکستان،  اسامی  تحریک  چون  نیز  برخی  و 

اهداف منطقه یی داشتند و دارند. 
البته نباید فراموش کرد که بیست گروهی را که 
آقای غنی حاال از آن ها نام می برد، از همان آغازِ 
فعالیت های گروه طالبان در افغانستان یعنی آغاز 
دهۀ هفتاد با این گروه یک جا بوده اند و حتا در 
کرده  بازی  نقش  طالبان  آوردِن گروه  به وجود 
اساسی ترین  از  پاکستان،  علمای  جماعت  اند. 
بنیادهای فکری طالبان بوده و تا امروز نیز این 
طالبان  با  استراتژیک  و  نزدیک  روابط  سازمان 

دارد. 
افغانستان  از  بخش هایی  بر  طالبان  که  زمانی   
مسجد  و  مدرسه  هزاران  بودند،  یافته  تسلط 
دنبال  را  تندروانه  هدف های  که  پاکستان  در 
خارجی  جنگجوِی  گروه  این  برای  می کردند، 
علیه  جنگ  در  تا  می فرستادند  پاکستانی  و 
مقاومت گراِن کشور شرکت جویند. یادم هست 
که در زمان جنِگ طالبان در حوزۀ غرب، جنرال 
دفاع  وزارت  پیشین  سخنگوی  عظیمی  ظاهر 
کشور که در آن زمان در حاِل نبرد با طالبان در 
گفت وگوی  یک  در  بود،  هرات  از  بخش هایی 
رسانه یی اعام کرد که در کنار طالبان، نظامیان 
را  طالبان  جنگ  که  است  دیده  را  پاکستانی 

مدیریت و رهبری می کردند. 
آیا این همه شاهد و سند به نظِر رییس جمهوری 
کافی نیستند تا واقعًا گروه طالبان را یک گروهِ 
دهشت افکِن تروریستی بدانیم که به هیچ صورت 
به افغانستان و ارزش های این کشور تعلق ندارد؟  
گروه  بدش،  چه  بیاید  خوشش  چه  غنی  آقای 
به  طالبان یک گروه تروریستِی جهانی است و 

همین نام و نگاه باید شناخته شود!
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دو روز پیش، آقای غنی در مراسم افتتاِح هفتمین سال کارِی 
مجلِس شانزدهم، ضمن تأکید بر برگزاری انتخاباِت پارلمانی 
و شورای ولسوالی ها در آیندۀ نزدیک، گفت: »نه خودم ارادۀ 
دخالت در انتخابات را دارم و نه به کسی دیگر اجازه می دهم 

که دست به دخالت در این پروسۀ ملی بزند«.
دهاِن  از  صراحت  بدین  آن هم  سخنی  چنین  شنیدِن 
افغانستان  تقلِب  از  خسته  مردمِ  کامِ  به  چنان  رییس جمهور، 
در  ـ  ما  ماننِد  ـ  بسیاری ها  شاید  که  بود  مشکوک  و  شیرین 
از  »خـداوند  باشند:  گفته  و  کرده  آسمان  به  رو  لحظه  همان 

دهانت بشنود!«
آن جا  از  دارد،  تردید  و  دعاییه  حالِت  که  ضرب المثل  این 
از برگزاری  افغانستان نه تنها  اکثریِت مردم  کاربرد می یابد که 
از  یکی  که  شده اند،  مأیوس  کشور  در  سالم  انتخاباِت  یک 
نفوذ  اعماِل  این باره،  در  تردیدشان  و  یأس  بزرگ ترین دالیِل 
غنی ست.  آقای  عایِق  اساِس  بر  انتخابات  مهندسِی  و  ارگ 
ریشۀ این شک و ناامیدی را می توان در انتخابات های گذشته 

و نقِش حکومت در آن ها ردیابی کرد.
اگر از انتخابات  ریاست جمهوری ۱۳88 و پارلمانی ۱۳89 در 
دورۀ آقای کرزی چشم بپوشیم، داستاِن پُرآِب چشِم انتخابات 
در  است.  معلوم  همه گان  بر  ارگ،  به  غنی  راه یابی  و   ۱۳9۳
دورِ دومِ انتخابات 9۳، چنان تقلبات حجیم و وقیح بودند که 
صدای جامعۀ جهانی نیز برآمد و سرانجام با فشار و پادرمیانی 
امروزی شکل گرفت. در  معیوِب  امریکا، دولت و حکومِت 
آن انتخابات، از کاناِل ارگ و عایِق تباری و قبیله یِی حلقاتی 
خاص در حکومِت کرزی، تقلباِت وسیعی به نفِع آقای غنی 
صورت گرفت؛ تقلباتی که تیِم تحول و تداوم چشم بسته از آن 

استقبال می کرد و به پیروزی در سایۀ آن کمر بسته بود.
 با این حساب، گفتن از انتخاباِت پاک و پیش گیری از مداخلۀ 
خود و دیگران توسط کسی که خود محصوِل یک انتخاباِت 
ناپاک و سرشار از مداخله است، می تواند سوال های فراوانی 
خلق کند: آیا آقای غنی بر تقلباتی که او را به کرسی ریاسِت 
دولت نشانده، تلویحًا معترف است. آیا غنی از گذشتۀ انتخاباتی 
خود پشیمان و شرمسار است و می خواهد آن را جبران کند 
و یا هم این که: آقای غنی به عکِس این سوال ها اشاره دارد؛ 
یعنی او همچنان ـ ماننِد گذشته و ماننِد سلفش آقای کرزی ـ 
تقلب را به نفِع رقیب نمی پسند د ولی هرگونه اعماِل نفوذ و 
تقلب به نفِع خویشتن را الیِق تحسین می داند. مبادا آقای غنی 
از ناکامِی نسبِی تقلباِت 9۳ و تقسیم نسبِی قدرت با رقیب، نزدِ 
قوم و قبیله شرمسار است و این بار قصِد جبراِن مافات دارد 
و می خواهد زمینه های پیروزِی مشروِع رقیب را که از نظِر او 
»تقلب و ناسپاسی« است، بگیرد و در عوض، زمینه های تقلِب 
خودی ها برای خودش و یا خودی هایش را که از نظِر وی عیِن 

»صداقت و قوم داری« است، هموار کند؟
پاسِخ این سوال ها را نمی دهیم، بلکه شما را به حرکاِت اخیِر 
با  مرتبط  قضا  از  و  کشوری  مهِم  مسایِل  از  پاره یی  در  ارگ 

انتخاباِت پیِش رو ارجاع می دهیم.
 آقای غنی و تیمش بافاصله پس از پیروزی، به خوارداشِت 
شریِک قدرتش ـ یعنی تیِم رقیبش در انتخاباِت بی  برندۀ 9۳ ـ 
در قالِب سرپیچی از تطبیق مفاد توافق نامۀ سیاسی پرداخت. 
این تیم از تقسیِم مساویانۀ قدرت سر باز زد، به نحوی که حتا 
این  نیز تخمین کرد.  را %۳۰  نمی توان سهِم شریِک قدرتش 
رقیب  اردوگاهِ  در  فراوان  شکاف های  و  جدال ها  باعث  کار 
یعنی ریاست اجرایی شد. پس از آن، ارگ و اتاق فکرش، این 
جدال ها و شکاف ها را با دام و دانه پاشیدن های مکرر عمیق 
انتخاباتی  نظام  اصاح  برابِر  در  تیم  این  ساخت.  عمیق تر  و 
نهایِت  شفاف،  انتخاباِت  یک  برگزارِی  پیش زمینه های  و 
سلیقه های  توانست  امروز  به  تا  و  داد  نشان  را  سخت سری 
خود را به انحای مختلف اعمال کند و ما برآینِد آن را در غایلۀ 

شناس نامه های برقی و امثالهم مشاهده می کنیم.
ارگ  تیِم  برای  که  گفت  می توان  به جرأت  حساب،  این  با   
هنوز انتخابات، رقابت و زدِن حریف و حریف های احتمالِی 
نگرانِی  هنوز  نیز  مردم  برای  و  است  نیافته  پایان  جدیدتر 
پروسۀ  این  در  ارگ  مهندسِی  و  آینده  انتخاباِت  در  مداخله 

به اصطاح ملی تداوم دارد.
این ها خوانِش ما از وضعیِت موجود و انتخاباِت آینده است. 
را  خود  صداقِت  باید  است؛  این  از  غیر  می گوید  ارگ  اگر 
مسایِل  قباِل  در  مهندسانه اش  و  ایذایی  حرکاِت  اصاِح  با 
سرنوشت سازِ کشور نشان دهد؛ مسایلی نظیِر اصاح عادالنۀ 

نظام انتخاباتی و توزیِع شناس نامه های برقی.

به راستی غنی 
در انتخابات مداخله نمی کند؟

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1980   چها  ر شنبه      18حو ت    /   ا  سفند          y    1395   9 جما د ی الثا نی   y 1438   8 ما ر چ    2017

این كـــه آقـــای غنـــی می گویـــد طالبـــان زمينـــۀ حضـــور گروه هـــای تروریســـتِی خارجـــی در افغانســـتان را 
ـــِگ  ـــِت جن ـــا واقعي ـــًا ب ـــی كام ـــده، ول ـــود گنجان ـــق را در خ ـــمه یی از حقای ـــه ش ـــود این ك ـــا وج ـــاخته اند؛ ب ـــاعد س مس
ـــوده و  ـــتی ب ـــری و تروریس ـــای تکفي ـــِر گروه ه ـــش جدایی ناپذی ـــان، بخ ـــروه طالب ـــدارد. گ ـــی ن ـــتان همخوان افغانس
ـــان  ـــروه طالب ـــت. گ ـــته اس ـــرار داش ـــتی ق ـــای تروریس ـــار گروه ه ـــروز، در كن ـــه ام ـــا ب ـــدِن آن ت ـــان آم ـــاز به مي از آغ
ــی از  ــده و برخـ ــبکۀ القاعـ ــليحاتِی شـ ــی و تسـ ــای مالـ ــکاری و كمک هـ ــه همـ ــال های 1373 و 74 بـ ــًا در سـ عمـ
ـــود  ـــوِت خ ـــه ق ـــتراتژیک ب ـــۀ اس ـــن رابط ـــز ای ـــروز ني ـــا ام ـــد و ت ـــتان ش ـــتانی، وارد افغانس ـــدرو پاكس ـــای تن گروه ه

ـــه دارد ادام
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دسترسـی  قانـون  تطبیـق  بـر  نظـارت  کمیسـیون  اعضـای 
بـه اطاعـات، دیـروز )سه شـنبه، ۱7 حـوت( بـا برگـزاری 
نشسـتی در کابـل کـه در آن مسـووالن رسـانه های سراسـر 
افغانسـتان، نهادهـای حامی رسـانه ها و مسـووالن حکومتی 
فـراراهِ  چالش هـای  و  مشـکات  بودنـد،  کـرده  اشـتراک 
دسترسـی شـهروندان و رسـانه ها به اطاعات را به بررسـی 

. فتند گر
سـخنرانان این نشسـت بـا تأکید بـر این که قانون دسترسـی 
بـه اطاعـات در برخـی مـوارد ابهامات، موانع و مشـکاتی 
دارد، گفتنـد: بـا وجودی که یک ونیم سـال از توشـیح قانون 
حـق دسترسـی بـه اطاعات می گـذرد؛ اما هنـوز هیچ امری 

در این زمینه اجرا نشـده اسـت.
آنـان هم چنـان تأکیـد ورزیدنـد که عـدم آگاهی شـهروندان 
از حق شـان برای دسترسـی بـه اطاعات و اطاعـات ندادِن 
نهادهـای دولتـی، دو مشـکل عمـدۀ تطبیق قانون دسترسـی 

بـه اطاعـات در کشـور به شـمار می رود.  
فهیـم دشـتی، عضـو کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق قانـون 
دسترسـی بـه اطاعـات در انـی نشسـت گفـت: حکومـت 
وحـدت ملـی حاضر نیسـت، یک افغانـی به عنـوان بودجه 
در اختیـار کمیسـیون حق دسترسـی به اطاعـات قرار دهد. 
وقتـی یـک سـاختار امکانـات نداشـته باشـد، نمی توانـد به 

کند. کار  درسـتی 
آقـای دشـتی افـزود بـا اشـاره بـه این کـه کمیسـیون حـق 
دسترسـی بـه اطاعـات تا به حـال کاری اگر انجـام داده، به 
کمـک نهادهـای بین المللـی انجام داده اسـت اظهار داشـت: 
"حـق دسترسـی بـه اطاعات به لحـاظ قانون، حق اساسـی 
شـهروندان شـمرده می شـود، ما حداقـل در ۲۲ ادارۀ دولتی 
و نزدیـک بـه ۳۰ ادارۀ غیـر دولتـی برنامه هـای آگاهی دهـی 
عامـه را راه انـدازی کردیـم و در مـورد قانـون، صاحیت ها 
و مکلفیت هـای کمیسـیون حـق دسترسـی بـه اطاعـات و 
امـا  سـاختیم،  روشـن  را  ذهنیت هـا  اطاع رسـانی  مراجـع 
فرهنـگ و ذهنیـِت اطاعات دهـی از سـوی حکومـت هنوز 

هـم بسـیار ضعیت اسـت."
ایـن عضـو کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق قانـون دسترسـی 
بـه اطاعـات تصریـح کرد کـه آنـان طرزالعملی را بـه تمام 
اداره هـای دولتی پیشـنهاد کرده انـد که مراجع اطاع رسـانی 
چگونـه بـه پاسـخ و قناعـِت متقاضیـان اطاعـات بپردازند، 
درحالی کـه ایـن کار وظیفـۀ کمیسـیون حـق دسترسـی بـه 
اطاعـت نیسـت و آنـان بـه دلیـل کنـدی حکومـت این کار 

داده اند. انجـام  را 
از  باوجـود شـنیدن شـکایت  کـه  آقـای دشـتی می گویـد 
سـوی رسـانه ها مبنـی بر عـدم دسترسی شـان بـه اطاعات، 
امـا در یک ونیـم سـال گذشـته، تنها پنـج مورد شـکایت در 

ایـن زمینـه بـه این کمیسـیون رسـیده اسـت.
او خاطرنشـان سـاخت کـه هنـوز تصویر درسـت و حقیقی 
از چگونه گـی دسترسـی بـه اطاعات بـر مبنـای قانون حق 
دسترسـی بـه اطاعـات در جامعـۀ رسـانه یی کشـور وجود 
نهادهـای دولتـی، حفـظ و  از سـوی دیگـر، در  نـدارد و 

نگـه داری اطاعـات هنـوز هـم یک اصل شـمرده می شـود، 
مـدرن،  و  دموکراتیـک  معیارهـای  مبنـای  بـر  درحالی کـه 

دولت هـا حافـظ اطاعـات هسـتند، نـه مالـک اطاعـات.
آقـای دشـتی بـا اشـاره بـه این کـه مالـک اطاعـات مـردم 
هسـتند و در چارچـوب قانـون مـردم می تواننـد بـه ایـن 
اطاعـات دسترسـی پیـدا کننـد، اظهـار داشـت: مـواردی 
در قانـون اسـت کـه براسـاس آن بعضـی از اطاعـات بـه 
دسترسـی شـهروندان و رسـانه های قرار داده نمی شـود، اما 

ایـن قانـون شـامل همـۀ اطاعـات نیسـت.
نهـاد  هـر  قانـون،  برمبنـای  کـه  می کنـد  تصریـح  دشـتی 
حکومتـی یـک مرجـع اطاع دهـی بایـد داشـته باشـند، امـا 
وقتـی متقاضیـان بـه ادارات مراجعه می کنند، مسـووالن این 
ادارات بـه مرجـع اطاع رسـان و فـورم تقاضـای اطاعـات 

حتا آشـنایی نـدارد!
آقـای دشـتی بـا بیـان این کـه آنـان از مسـووالن ۶۲ نهـاد 
دولتـی تقاضـای شـرکت در ایـن نشسـت کرده انـد، امـا از 
ایـن میـان، نزدیـک بـه ۲۰ تـن آنـان در نشسـت اشـتراک 
کرده انـد، گفـت: ایـن کار کم بهـاء دادن به ارزشـی اسـت که 

در قانـون اساسـی مـا صراحـت دارد.
در عیـن حـال، عبدالمجیـب خلوتگـر، رییس اجرایـی نهاد 
حمایـت از رسـانه های آزاد افغانسـتان )نـی( گفـت، وقتـی 
از دسترسـی بـه اطاعـات در افغانسـتان صحبت می شـود، 
مـوارد مثبتـی نیـز در قانـون حـق دسترسـی بـه اطاعـات 
وجـود دارد کـه در کشـورهای همسـایه نذیـر آن وجـود 

ندارد.
آقـای خلوتگـر بـر ایـن باور اسـت که عـدم آگاهـی از حق 
دسترسـی بـه اطاعـات به عنـوان یک حِق قانونی از سـوی 
بـه ویـژه خبرنـگاران، و عـدم معلومات دهـی  شـهروندان 
از سـوی نهادهـای دولتـی، دو مشـکل اساسـی اسـت کـه 
دسترسـی بـه اطاعـات در کشـور را بـه چالـش کشـیده 

. ست ا
رییـس اجرایـی )نـی( وضعیـت دسترسـی بـه اطاعـات را 
»ایـدآل« نمی دانـد و تأکیـد می کنـد کـه یـا الیحـۀ وظایـف 
کمیسـیون نظـارت بـر دسترسـی بـه اطاعـات تغییـر بیابد 
یـا حکومـت نهـاد دیگـری را ایجـاد کنـد تـا بـه معضات 

شـهروندان رسـیده گی صـورت گیـرد.
او گفـت: "بـه صـورت ویـژه، دسترسـی خبرنـگاران بـه 
بارهـا  اسـت.  بـزرگ  خیلـی  مشـکات  دچـار  اطاعـات 
حادثه هـای بـزرگ و خطرنـاِک انتحـاری در کشـور انجـام 
شـده و بعد از آن، حکومت دسـت به ایجاد کمیسـیون های 
و  خبرنـگار  هیـچ  هنـوز  تـا  امـا  اسـت،  زده  حقیقت یـاد 

دریافت هـای  و  حادثه هـا  ایـن  ماهیـت  از  شـهروندی 
بـه  چـرا؟  نمی دانـد،  چیـزی  حقیقت یـاد  کمیسـیون های 
دلیـل این کـه اطاعـات بـه دسـترس خبرنـگاران قـرار داده 

" نمی شـود.
از سـویی هم، نـادر نادری، مشـارو رسـانه یی رییس جمهور 
بیـان داشـت، قانون حق دسترسـی به اطاعـات، چگونه گی 
اجرایی شـدن دسترسـی بـه اطاعـات را بـا جزئیات شـرح 

نداده اسـت.
آقـای نـادری در ادامـۀ سـخنانش گفـت کـه "طبقه بنـدی 
اطاعـات" نیازمند کار مشـترک و بسـیار نزدیِک کمیسـیون 
حـق دسترسـی بـه اطاعـات و نهادهـای حکومتی اسـت.

مشـاور رسـانه یی رییس جمهـور در پیونـد به شـکایت های 
رسـانه ها مبنـی بر عـدم همـکاری سـخنگویان حکومت در 
دادن اطاعـات، گفـت: "مکلفیـت رسـانه ها ایـن اسـت تـا 
در مـورد اطاعاتـی کـه تقاضـا دارنـد، آگاهـی و فهـم الزم 
را داشـته باشـند. اگـر یـک رسـانه فهـم الزم را در مـورد 
اطاعاتـی کـه تقاضـا دارد، داشـته باشـد، بـه یقیـن که هیچ 

مسـوول حکومتـی برایـش »نـه« نخواهـد گفت."
نـادر نـادری می گویـد: حـق دسترسـی بـه اطاعـات بـه 
بـا حساب ده سـاختن  اسـت  ارتبـاط  در  مسـتقیم  صـورت 
ادرات و نهادهـا، اگـر میکانیزم های الزم و درک مشـترک را 
بـه وجـود نیاوریـم، حسـاب دهی نمی تواند به وجه احسـن 

بگیرد. صـورت 
سـخنگوی  مینه پـال،  دواخـان  ایـن،  بـر  افـزون 
ریاسـت جمهوری بیـان داشـت کـه رییس جمهـور حکومت 
بـرای اطاع دهـی برای شـهروندان پیش قدم و بـر آن متعهد 

اسـت. باورمنـد  و 
آقـای مینه پـال بـا آنکـه می پذیـرد مشـکاتی در نهادهـای 
حکومتـی مبنـی بـر اطاع دهـی به شـهروندان وجـود دارد، 
امـا می افزایـد کـه حکومت در هـر حالت و در هـر زمینه یی 
بـه شـهروندان و  بـه دادن اطاعـات و همـکاری  متعهـد 

رسـانه های اسـت.
قانـون حـق دسترسـی بـه اطاعـات بـه تاریخ ۳۱ سـرطان 
سـال ۱۳9۳ از سـوی مجلـس نماینده گان بـا اکثریت آرا در 
شـش فصـل و ۳۲ ماده تصویـب و به تاریـخ 9 قوس همان 

سـال، از سـوی رییس جمهور اشـرف غنی توشـیح شـد.
براسـاس ایـن قانـون، هـر رسـانه حـق دارد اطاعاتـی را 
کـه در مـورد موضوعـات مختلـف نیـاز دارد، از ارگان های 
دولتـی مربوطـه تقاضـا کنـد و نهـاد دولتـی می بایسـت طی 
سـه روز از درج تقاضـا اطاعـات درخواسـت شـده را در 

اختیـار متقاضـی قـرار دهد.
انتظـار میرفـت که بـا اجرایی شـدن ایـن قانون، شـهروندان 
بـه ویـژه رسـانه ها و نهادهای مبـارزه با فسـاد اداری بتوانند 
بـا دسـِت بازتـر بـه اطاعـات مـورد نیـاز دسترسـی یابند، 
امـا دیـده می شـود کـه بـا گذشـت نزدیـک به سـه سـال از 
ایـن قانـون، هنوز هم شـهروندان، رسـانه ها، نهادهای حامی 
رسـانه ها و نهادهـای جامعـۀ مدنـی از عـدم دسترسـی بـه 

اطاعـات از سـوی نهادهـای حکومتـی شـکایت دارند.
گفتنی سـت که قرار اسـت این نشسـت دو روز ادامه داشـته 
باشـد و در مـورد مشـکات و چالش هـای دسترسـی بـه 

اطاعـات بحـث و گفت وگو شـود.

هارون مجيدی
شــماری از چهره هــای سیاســی و فعــاالن مدنــی دیــروز بــا 
برگــزاری محفلــی، از ســومین ســالروز درگذشــت مارشــال 
محمدقســیم فهیــم، معــاون پیشــین ریاســت جمهوری 

یادبــود کردنــد.
اشــتراک کننــده گان ایــن محفــل کــه تحــت عنــوان »نقــش 
مارشــال فهیــم در تحکیــم وحــدت ملــی« برگــزار گردیــده 
ــد  ــاد کردن ــی ی ــوان چهره ی ــه عن ــم ب ــود، از مارشــال فهی ب
کــه همــواره در تــاش ایجــاد و تحکیــم وحــدت و 

ــود. ــور ب ــهروندان کش ــان ش ــری در می هم دگرپذی
ــا  ــارزه ب ــین مب ــر پیش ــدی، وزی ــارز راش ــد مب دین محم
ــوان یــک شــخص  ــه عن ــم ب ــواد مخــدر از مارشــال فهی م
پرهیــزگار یــاد کــرد و گفــت: او بــا صداقت و پرهیــزگاری، 
یــک عمــر بــرای نجــات افغانســتان و نظام ســازی در 

کشــور زحمــت کشــید. 
بــه گفتــۀ آقــای راشــدی، داشــتن تقــوای سیاســی و 
اجتماعــی بــرای زمامــدار و رهبــر، یــک ضــرورت اســت، 
زیــرا در نبــود آن، ممکــن اســت دســتاوردهای یــک ملــت 
اگرچــه بــا خــون جوانانــش بــه دســت آمــده باشــد، نابــود 
ــرا و ســرگردانی کشــانده شــود. ــه قهق ــه ب شــود و جامع

ــه این کــه یکــی  ــا اشــاره ب ایــن مقــام پیشــیِن حکومــت ب
ــی  ــوای سیاس ــتن تق ــم داش ــال فهی ــای مارش از ویژه گی ه
و اجتماعــی بــود، اظهــار داشــت: مارشــال فهیــم در طــول 
ــه  ــی ب ــچ قیمت ــه هی ــی را ب ــع مل ــچ گاه مناف ــش هی حیات

ــت. معالمــه نگرف
ــم در  ــال فهی ــر مارش ــی از نظ ــار اصل ــۀ او: معی ــه گفت ب
ــا  ــود و ب ــوری ب ــزگاری و خدامح ــا، پرهی ــام عرصه ه تم
ــرف  ــر ح ــر س ــت ب ــا قاطعی ــه ب ــر همیش ــرز فک ــن ط ای
ــی زد. یکــی  ــش نم ــر قول ــز زی ــود و هرگ خــود ایســتاد ب
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــروز ای از مشــکات سیاســت مداران ام
ــرف  ــر ط ــه ه ــی را ب ــکار عموم ــه، اف ــورت بی رحمان ص
ــی  ــع عموم ــر مناف ــان را ب ــع شخصی ش ــاند و مناف می کش

ــن  ــاری از ای ــم ع ــال فهی ــار ش ــا م ــد، ام ــح می ده ترجی
ــت." ــی در او راه نداش ــود و خودبرتربین ــت ب صف

ــد  ــخنانش تأکی ــمتی از س ــدی در قس ــارز راش ــای مب آق
کــرد کــه شــرایط امــروزِ افغانســتان خیلــی بدتــر از دوران 
زنده گــی مارشــال فهیــم بــود و در بســیار از مــوارد، 
ــاز  ــه نی ــود ک ــده می ش ــاهده یی دی ــل مش ــرد قاب عقب گ

ــت. ــری اس ــه بازنگ ب
ــدۀ  ــاب، نماین ــی جن ــد موس ــید محم ــال، س ــن ح در عی
مــردمِ بادغیــس در مجلــس نماینــده گان، مارشــال فهیــم  را 
مبــارز دلیــر، سیاســت مدار خبــره و چهــرۀ تکــرار نشــدنی 
در تاریــخ افغانســتان عنــوان کــرده، گفــت: مارشــال فهیــم 
در حســاس ترین وضعیــت، کنتــرل کشــتی مقاومــت را بــه 
ــتان،  ــازی در افغانس ــد دولت س ــت و در رون ــده گرف عه

ــرد. ــا ک ــی ایف ــش عمده ی نق
آقــای جنــاب جدیــت، عاقبت اندیشــی و پایــداری را 
از جملــه ویژه گی هــای برجســتۀ شــخصیتی مارشــال 
ــا  ــم ب ــال فهی ــرد، مارش ــح ک ــرده تصری ــوان ک ــم عن فهی

ــم وحــدت  ــدی در راه تحکی عاقبت اندیشــی، گام هــای بلن
ــت. ــور برداش ــی در کش مل

ایــن نماینــدۀ مــردم در مجلــس از نســل نــِو کشــور 
ــال  ــای مارش ــکار و ایده ه ــر اف ــه ب ــا تکی ــا ب ــت ت خواس
فهیــم و ســایر رهبــران جهــاد و مقاومــت، از نظــام فعلــی 
ــا  ــی میلیون ه ــتان و قربان ــی افغانس ــای ویران ــه به ــه ب ک
ــدی و  ــت ج ــت، حمای ــده اس ــت آم ــه دس ــهروند ب ش

کننــد. همه جانبــه 
همزمــان بــا ایــن، ســید عبــداهلل هاشــمی، رییــس مجتمــع 
ملــی جوانــان افغانســتان در ایــن محفــل یــادآور شــد کــه 
ــی  ــه اندازه ی ــی ب ــدت مل ــم در وح ــال فهی ــش مارش نق
برجســته اســت کــه اگــر او نبــود، کشــور امــروز بــه شــمال 

ــد. ــیم می ش ــوب تقس و جن
ــک  ــای هاشــمی معــاون پیشــین ریاســت جمهوری را ی آق
ــی  ــجام مل ــت انس ــی در جه ــک سیاس ــرۀ کاریزماتی چه
ــتان  ــاِل افغانس ــه مارش ــاخت ک ــان س ــد و خاطرنش خوان
در دوران جهــاد و مقاومــت، مردانــه در برابــر دشــمن 

ــز  ــی، نی ــد دموکراس ــل جدی ــرد و در فص ــتاده گی ک ایس
ــاش بی شــایبه یی انجــام  ــی و وحــدت ت ــع مل ــرای مناف ب

داد.
بــه گفتــه رییــس مجتمــع ملــی جوانــان افغانســتان، یکــی 
ــکیل  ــازی، تش ــرای نظام س ــم ب ــال فهی ــای مارش از طرح ه
ــا در  ــه ب ــود ک ــا ب ــزاب و گروه ه ــام اح ــورایی از تم ش
ــن طــرح  نظرداشــت ســاختار اجتماعــی افغانســتان، بهتری

ــه شــمار مــی رود. ب
او اظهــار داشــت: افغانســتان درحــال حاضــر نیــاز جــدی 
ــه صلــح دارد و مخالفیــن مســلح اگــر ذره یــی احســاس  ب
ملــی و وطن دوســتی دارد، بایــد مشــکات خــود بــا 
دولــت را از راه مذاکــره حــل کننــد و بیشــتر از ایــن 

ــازند. ــاد نس ــمنان ش دش
آقــای هاشــمی بــا اشــاره بــه تکیــه کام معــروف مارشــال 
فهیــم کــه می گفــت، »همــه گل یــک بــاغ هســتیم« اذعــان 
داشــت کــه مارشــال فهیــم تمــام ســعی خــود را بــه خــرچ 
داد تــا پــس از ســه دهــه جنــگ در کشــور نظامــی شــکل 
بگیــرد کــه همــه شــهروندان کشــور خــود را در درون آن 

ببیننــد."
ــاه  ــهادت احمدش ــس از ش ــم پ ــیم فهی ــال محمدقس مارش
مســعود، قهرمــان ملــی کشــور در ۱8 ســنبلۀ ۱۳8۱، 
ــه دوش  ــت را ب ــی و مقاوم ــای دولت ــی ُکل نیروه فرمانده
گرفــت و بــه تاریــخ ۲۲ عقــرب ۱۳8۰ وارد کابــل گردیــد.

او پــس از برگــزاری کنفرانــس بُــن و ایجــاد ادارۀ مؤقــت 
بــه حیــث معــاون اول رییــس ادارۀ موقــت و وزیــر دفــاع 
ملــی تعییــن شــد و بــه تاریــخ ۱۵ ثــور ۱۳8۱ خورشــیدی 
ــه اش در  ــش همه جانب ــده و نق ــات ارزن ــاس خدم ــه پ ب
آزادی کشــور، بلندتریــن رتبــۀ نظامــی کشــور یعنــی 

ــرد. ــت ک ــالی را دریاف مارش
ریاســت جمهوری  معــاون  دور  دو  فهیــم  مارشــال 
افغانســتان باقــی مانــد. ســر انجــام مارشــال فهیــم بــه روز 
ــر  ــه اث ــیدی ب ــال ۱۳9۲ خورش ــوت س ــنبه ۱8 ح یک ش

ــت. ــی در گذش ــت قلب ایس
گفتنــی اســت کــه امــروز چهارشــنبه )۱8 حــوت(، مراســم 
رســمی و مردمــِی یادبــود از ســومین ســال روز درگذشــت 
ــه  ــه جرگ ــاالر لوی ــم، در ت ــیم فهی ــد قس ــال محم مارش

ــردد. ــزار می گ برگ
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داكتر جعفر بوالهری 

پدیـدۀ خودشـیـفـتـه گی 
اســت،  خودشــیفته گی  اختــال  اصلــی  ویژه گــی  کــه  خودشــیفته گی«  »پدیــدۀ 
ــر از  ــوی فراگی ــک الگ ــا ی ــر ب ــه در ظاه ــت ک ــده اس ــاده ش ــاد نه ــک تض ــۀ ی ــر پای ب
ــا،  ــن و زیربن ــود و در باط ــان می ش ــودن« نمای ــر ب ــی بی نظی ــی« و »نوع »خودبزرگ بین
ــردد.  ــخص می گ ــیب پذیر مش ــکننده و آس ــِس ش ــه نف ــاد ب ــارت و اعتم ــاس حق احس
بــه عبــارت دیگــر، آن احســاس منحصــر بــه فــرد بــودن و حــس مبالغه آمیــز نســبت بــه 
ــه توجــه، تأییــد و تحســیِن دیگــران  توانایی هــا و دســتاوردهای خــود و نیــاز مــداوم ب
کــه به صــورت گســترده در رفتــار، افــکار، تصــورات و تخیــاِت فــرد رخنــه می کنــد و 
در روابــط بیــن فــردی اعــم از محیــط خانــواده، محیــط کار و جامعــه تأثیــر می گــذارد، 
دفاعــی اســت آســیب پذیر در مقابــل حــس خودکم بینــی کــه در عمــق روان او، حضــور 

ــد.  فعــال دارد و او را رهــا نمی کن
ویژه گی ها 

ــه  ــن توج ــیفته و خودبزرگ بی ــرادِ خودش ــن اف ــر ای ــای دیگ ــی ویژه گی ه ــه برخ ــر ب اگ
ــم:  ــی می بری ــن تضــاد در عامت ســازی پ ــه نقــش محــورِی ای شــود، ب

ـ حساســیت زیــاد نســبت بــه انتقــاد و این کــه اصــوالً انتقــاد از طــرِف دیگــران را یــک 
نــوع حملــۀ شــخصی تلقــی می کننــد. 

ـ خــود را مســتحق برخــورد ویــژه می داننــد و همــواره یــک نیــاز عمیــق بــه تحســین 
شــدن از جانــب دیگــران را دارنــد. آن هــا در تــاش هســتند شــرایطی را فراهــم کننــد 

تــا ایــن نیــاز آن هــا پاســخ داده شــود. 
ـ اســتفادۀ ابــزاری از دیگــران یــا بــه خدمــت گرفتــِن افــراد بــرای کســب موفقیت هــای 
ــخصیت و  ــتراتژی در ش ــن اس ــرِب ای ــرات مخ ــِن تأثی ــر گرفت ــدون در نظ ــخصی ب ش
ــی  ــورد بهره کش ــه م ــانی ک ــِی کس ــردی، اجتماع ــی ف زنده گ

ــرار می گیرنــد.  ق
آن هــا  ـ بی اعتبــار کــردِن کســانی کــه بــه رواِن متــورمِ 
ضربه یــی وارد کنــد یــا در پاســخ بــه نیازهــای عصبــی آن هــا، 

ــد.  ــب نده ــِخ مناس پاس
ــا  ــران ی ــه دیگ ــبت ب ــد نس ــک و حس ــرور و رش ــر، غ ـ تکب
این کــه دیگــران را بــه برخــورداری این گونــه احساســات 

ــد.  ــم می کنن ــود مته ــه خ ــبت ب نس
تأثیر پدیدۀ خودشیفته گی 

و  مواضــع  در  خودشــیفته گی  پدیــدۀ  بــه  مبتــا  افــراد 
ســاختارهای مختلــف اعــم از خانــواده و محیــط کار می تواننــد 
ــرفِت  ــد و پیش ــع رش ــه مان ــد ک ــود آورن ــکاتی را به وج مش
خــود و دیگــران شــوند. ایــن افــراد بــرای رســیدن بــه آرامــش 
ــی  ــد، ول ــان می دهن ــود نش ــی از خ ــاش بی وقفه ی ــی، ت عصب
ــرای  ــکاتی را ب ــه مش ــه چ ــد ک ــراد نمی دانن ــن اف ــود ای خ

می آورنــد.  به وجــود  دیگــران 
انــکار واقعیــت، بدبینــی، رشــک و حســد، ناتوانــی در تحمــل 
ــرد  ــر عمل ک ــف ب ــاد مختل ــط و... در ابع ــراط و تفری ــاد، اف انتق
فــردی و اجتماعــِی او اثــر می گــذارد کــه بــرای مثــال می تــوان 

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 
ــگ  ــی، فرهن ــورد، کار گروه ــاط و بازخ ــری، ارتب ـ تصمیم گی

ــزی  ــاوت، برنامه ری ــا، قض ــازمانی، انگیزه ه س
ـ بی ثباتــی در هــر یــک از فرآیندهــای فــوق، ناشــی از 
بی ثباتــی و تضــادی اســت کــه در رواِن ایــن افــراد بــه 
صــورت فعــال حضــور دارد بــه نحــوی کــه نهایتــًا یــک نــوع 

ــال دارد.  ــه دنب ــران ب ــرای دیگ ــردرگمی را ب ــی و س گیچ
ـ پرداختــن جــدی بــه فرآینــد خودشناســی کــه در واقــع یکــی 
ــور  ــًا در مح ــت، خصوص ــی اس ــای خداشناس از پیش زمینه ه
خودشــیفته گی و موکــداً در کســانی کــه مســوولیت های مهــم 
و کلیــدی جامعــه را تقبــل می کننــد، بســیار حیاتــی اســت. ایــن 
ــایش  ــود و آس ــدار می ش ــب بی ــرایط مناس ــه، در ش ــار خفت م
فــردی، خانواده گــی و اجتماعــی را بــه آشــفته گی مبــدل 

می کنــد. 

بخش دوم و پایانی

فــن آوری بــه نیرویــی تبدیــل شــده کــه 
ــی  ــرت اوون در ســال ۱8۱۳ آن را پیش بین راب
بــه  همزمــان  به طــور  اوون  بــود.  کــرده 
ــه  ــود پرداخت ــراد و س ــن آوری، اف ــوع ف موض
بــود. هنــوز هــم بــه نظــر می رســد کــه افقــی 
ــرار  ــران ق ــش روی مدی روشــن و جــذاب پی

دارد. 
ــروژۀ  ــر پ ــوان مدی ــه عن ــز ب ــوان انریکوی ج
ــی هــاروارد،  علــوم طبیعــی دانشــکدۀ بازرگان
عمیقــًا بــه تفکــر دربــارۀ ابعــاد مالــی و 
ــع  ــه جوام ــه ک ــتاوردهایی پرداخت انســانی دس
ــتاوردها  ــن دس ــد. ای ــرزه درآورده ان ــه ل را ب
هماننــد آن هســتند کــه کســی یــک خواروبــار 
ــرکت  ــک ش ــا ی ــه ی ــک کارخان ــی، ی فروش
راه  از  را  رایانه یــی  نرم افزارهــای  تولیــد 
بــه  انریکویــز  امــا  نمایــد.  دور مدیریــت 
ــاره  ــا اش ــد. او ب ــر می کن ــری فک ــۀ دیگ گون
بــه گفته هــای رابــرت فلیشــمن و کریــگ 
ــر ژنتیکــی از یــک  ــر کــه نخســتین تصوی ونت
موجــود زنــده را خلــق کردنــد، از همین روش 
ــش هایی  ــه پرس ــخ دادن ب ــرای پاس ــی ب علم
ــه  ــادر ب ــا ق ــردم حت ــه م ــد ک ــتفاده می کن اس
مطــرح کــردن و پرســیدن آنهــا هــم نیســتند. 
رابــرت اوون بــه ایــن نکتــه پرداختــه بــود کــه 
ــع  ــن شــکل مناب ــه بهتری ــوان ب ــه می ت چه گون
انســانی و دارایی هــای یــک کارخانــۀ تولیــدی 
را کنتــرل کــرد. هم اکنــون مــردم متوجــه 
آن چــه کــه انریکویــز در کتابــش مطــرح کــرده 
بــود شــده اند؛ یعنــی: »کنتــرل مســتقیم و 
ارادی تکامــل موجــودات و به کارگیــری ایــن 
علــم در هــر نقطــۀ دیگــری از ســیارۀ زمیــن.« 
ــت  ــا مدیری ــود. آی ــی ب ــتاورد بزرگ ــن دس ای
ــد از آن بهــره  ــه می توان ــوان یــک حرف ــه عن ب

ــرد؟  بب
ــن  ــم ای ــا می دانی ــه م ــم. آن چــه ک ــا نمی دانی م
ــه  ــم ب ــد ه ــروزی بای ــران ام ــه مدی ــت ک اس
ــه پرســش های  ــم ب پرســش های قدیمــی و ه
جدیــد پاســخ بدهنــد. آنــدره گابــور بــه 
ــه  ــه ک ــر پرداخت ــا نف ــار ده ه ــع آوری آث جم
بــه موضــوع مدیریــت در قــرن گذشــته 
ــام  ــارد، آبراه ــد چســتر برن ــد همانن پرداخته ان
ماســلو و دبلیــو ادوارد دمینــگ. او نتیجه گیــری 
می کنــد کــه مدیریــت فــردا بایــد پاســخ 
بیابــد. گابــور می گویــد:  پرســش اوون را 
»ریشــۀ تضــاد میــان شــیوه های علمــی و 
انســانی در دو تصویــر متفــاوت اســت؛ یعنــی 
در  آنهــا  اهــداف  و  تجــاری  ســازمان های 
ــازمان  ــو س ــت از یک س ــن اس ــه. ممک جامع
بــه عنــوان نهــادی در قبــال دموکراســی تلقــی 
شــود کــه مســوولیت ســنگینی بــرای اجــرای 
قوانیــن و حفــظ کارکنــان و مشــتریانش دارد. 
از ســوی دیگــر، یــک نگــرش کاربردی تــر آن 
ــرادی هســتند  ــا اف ــه ســهامداران تنه اســت ک

ــد.«  ــن می کنن ــود را تعیی ــداف و س ــه اه ک
ــت  ــی مدیری ــه توانای ــن آوری ب ــون ف هم اکن
بــرای تصمیم گیــری در مــورد آن چــه کــه 
بایــد انجــام دهــد و آن چــه کــه بایــد بیامــوزد، 

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــک می کن کم
افــراد بســیاری معتقــد بودنــد کــه زنده گــی و 
کســب وکار، غیرقابــل مدیریــت هســتند. اوون 
ــر  ــن آوری ب ــدرت ف ــه ق ــم داشــت ک از آن بی
منابــع انســانی چیــره شــود. دمینــگ از آن بیــم 
داشــت کــه تفکــر انســان دربــارۀ موضوعاتــی 
توانمندی هــای  بــر  کیفیــت  همچــون 
تکنولوژیکــی تحویــل کاال فایــق آیــد. امــروزه 
ــرای  ــاش ب ــه ت ــد ک ــم دارن ــی از آن بی برخ
ســودآوری، از قــدرت فــن آوری و منابــع 
متفکرانــی  حتــا  بگیــرد.  پیشــی  انســانی 
همچــون چارلــز هنــدی )کــه خــود را نســبت 
ــارۀ  ــد( درب ــه می دان ــرمایه داری بی عاق ــه س ب
فیل هــا )شــرکت های بــزرگ( و موش هــا 
ــد  ــک دارای عقای ــای کوچ ــراد و گروه ه )اف
ــن  ــن چنی ــد و ای ــت می کن ــه( صحب نوآوران
افــراد  از  »بســیاری  می کنــد:  نتیجه گیــری 
امــروزه شــرکت های  کــه  می کننــد  فکــر 
بــزرگ، ثروتمندتــر و قدرتمندتــر از بســیاری 
از شــرکت های ملــی هســتند. مــردم احســاس 
ــرل  ــارج از کنت ــا خ ــن فیل ه ــه ای ــد ک می کنن

ــتند.«  هس
و هنوز

و هنــوز هــم می تــوان ادعــا کــرد کــه صدهــا 
ســال بحث دربــارۀ مدیریت، ارزشــی نداشــته؛ 
یعنــی صدهــا مقالــۀ مدیریتــی، صدهــا تیــوری 
ــا  ــی، صده ــروه مدیریت ــا گ ــی، صده مدیریت
تیوری هــای  انــواع  )از  مدیریتــی  راه حــل 
ــت  ــا هشــت اصــل مدیری ــه ت ــی گرفت مدیریت
کســب وکار(  فرآینــد  دوبــارۀ  مهندســی  و 
در  ســازنده یی  نقــش  هیــچ  نتوانســته اند 
ــه  ــواره از مطالع ــند. هم ــته باش ــه داش جامع
دربــارۀ مدیریــت کــه طــی قــرون مختلــف بــه 
عنــوان یــک رشــته پذیرفتــه شــده اســت، بــه 
عنــوان مبنایــی بــرای آزمــودن این امر اســتفاده 
ــم در  ــم ه ــه می توانی ــا چه گون ــه م ــده ک ش
ــی کار  ــد اجتماع ــم در بع ــردی و ه ــد ف بع
کنیــم. تفکــر مدیریــت، روشــی جدیــد بــرای 
ــرت  ــت. راب ــانی اس ــع انس ــردن از مناب بهره ب
ــاب »دســتورالعمل  ــدل در کت ــم هین ــر و تی هل
الزامــی مدیــران« می نویســند: »درک کامــل 
ــت  ــردم درس ــود م ــث می ش ــه باع ــه ک آن چ
کار کننــد و هم چنیــن درک مســایلی کــه 
ــراد در محیــط  ــر عملکــرد اف ممکــن اســت ب
کار اثــر بگذارنــد، بــرای هــر مدیــری الزامــی 
ــایل، از  ــل مس ــرای ح ــد ب ــر بای ــت. مدی اس
ــردی و  ــای ف ــترده یی از مهارت ه ــف گس طی

ــد.«  ــتفاده نمای ــی اس حرفه ی
روش مدیریــت کــه هــم علمــی اســت و 
ــردن  ــرای بهره ب ــن روش ب ــی، بهتری ــم فن ه
ــرمایه  ــن س ــراد و بهتری ــی اف ــروی ذهن از نی
نویــن  فن آوری هــای  از  اســتفاده  بــرای 
جهــت متحــول ســاختن افــراد از طریــق 
شــکل گیری مفاهیــم همــه چیــز در ایــن 
ســیاره اســت. عقایــد بــازاری در مــورد 
ــا  ــود بازاره ــاری از خ ــواره ع ــت، هم مدیری
ــتیبانی،  ــات، پش ــابداری، اطاع ــد. حس بوده ان

بازاریابــی، تولیــد، فرهنــگ ســازمانی، تحقیــق 
و توســعه، فــروش و سیاســت های اجتماعــی، 
ــد  ــه می توانن ــتند ک ــی هس ــه حوزه های از جمل
ــما  ــوند. ش ــده ش ــت گنجان ــب مدیری در قال
خواهیــد دیــد کــه در ایــن زمینــه موضوعــات 
مطــرح  مهمــی  بســیار  پرســش های  و 
ــوده و  ــن ب ــه چنی ــر همیش ــن ام ــوند. ای می ش

ــد.  ــن باش ــز چنی ــد نی بای
بنابریــن وقتــی نــام انبوهــی از متفکــران حوزۀ 
مدیریــت در یــک کتــاب یــا یــک شــبکه درج 
ــاع  ــار اجم ــط انتظ ــط و فق ــد فق می شــود، بای
نظــر را داشــت. مدیریــت کــه همــواره رو بــه 
تکامــل بــوده، جنــگ عقایــد و ایده آل هــا 
اســت. متفکــران و متخصصــان مدیریــت تنهــا 
ــه  ــد ک ــر دارن ــق نظ ــران تواف ــا دیگ ــی ب زمان
دارای عقایــد مشــترکی بــا آنهــا دربــارۀ نحــوۀ 
ــن  ــاد بهتری ــوۀ ایج ــن آوری، نح ــتفاده از ف اس
ــین آالت و  ــان و ماش ــان انس ــل می ــوع تعام ن
ــد  ــق کرده ان ــان خل ــه خودش ــتم هایی ک سیس
و نحــوۀ ترکیــب ایــن عوامــل بــرای دســتیابی 
بــه ثــروت داشــته باشــند. شــرکت ها بــه 
دلیــل برنامه ریــزی اســتراتژیک خــود بــه 
ــا در صــورت  ــت نمی رســند، بلکــه آنه موفقی
میــزان  و  تدابیرشــان  اســتراتژیک  اجــرای 
ــال  ــرمایه گذاران، در قب ــتریان و س ــذب مش ج
اهــداف استراتژیک شــان موفــق می شــوند. 
ــزایی در  ــر به س ــد تأثی ــتاورد می توان ــن دس ای

ــده داشــته باشــد.  ــت آین نحــوۀ مدیری
دربــارۀ  زیــادی  پرســش های  هــم  هنــوز 
یــا پرســیده  مانــده کــه  باقــی  مدیریــت 
نشــده اند و یــا پاســخی بــه آن هــا داده نشــده 
ــوۀ  ــارۀ نح ــرات درب ــن مناظ ــت. بزرگ تری اس
ــوز  ــب وکارمان هن ــان و کس ــت خودم مدیری
ــد.  ــی مانده ان ــود باق ــای خ ــر ج ــر س ــم ب ه
ــوۀ  ــورد نح ــد در م ــن عقای ــم بهتری ــوز ه هن
مدیریــت محــل کار ابــراز نشــده اند، مــد 
ــده اند.  ــوده نش ــد و آزم ــرار نگرفته ان ــر ق نظ
حتــا بیشــترین اطاعاتــی کــه تاکنــون دربــارۀ 
تنهــا  اســت،  شــده  گــردآوری  مدیریــت 
ــجویان  ــه دانش ــه ک ــی از آن چ ــش کوچک بخ
و متخصصــان بــه آنهــا دســت یافته انــد، 
ــیوه های  ــن ش ــرای یافت ــوز ب ــد و هن می باش
جدیــد مدیریــت و انــواع مدیــران جدیــد بــه 

ــت.  ــاز اس ــادی نی ــیار زی کار بس
ــی  ــی طوالن ــانی راه ــع انس ــت و مناب مدیری
ــرعت  ــه س ــا ب ــد. م ــم بوده ان ــار ه را در کن
ــا یکدیگــر  ــی ب ــه راحت ــم، ب مســافرت می کنی
ســطح  در  می کنیــم،  برقــرار  ارتبــاط 
ــاد  ــرعت ی ــه س ــم و ب ــد می کنی ــان خری جه
ــر اســاس آن چــه  ــم. هنــوز هــم مــا ب می گیری
ــت آورده  ــه دس ــته ب ــت در گذش ــه مدیری ک
)یــا بــه دســت نیــاورده( دربــارۀ آن قضــاوت 
ــه  ــیم ک ــن باش ــم مطمی ــا می توانی ــم، ام می کنی
تحقیقات مــان هنــوز هــم در ابتــدای راه قــرار 

دارد. 
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در  آشــنا  نام هــای  از  شــجاعی  سیداســحاق  اشــاره: 
ــۀ  ــه گفت ــت و ب ــگاری اس ــش و روزنامه ن داستان نویســی، پژوه
ــا  ــن بخش ه ــه در ای ــت ک ــه اس ــه ده ــش از س ــودش، بی خ
فعالیــت دارد. بــرای دانســتِن بیشــتر از کارنامــۀ آقــای شــجاعی، 
ــک آن را  ــه این ــم ک ــا ایشــان انجــام داده ای ــنودی را ب پُرس وش

نیــد. می خوا
***

این کـه  از  مانـدگار  روزنامـۀ  دسـت اندرکاراِن  اسـتاد!  جنـاب 
بـرای ایـن گفت وگـو فرصـت گذاشـته اید، از شـما ممنـون و 

بگوییـد.  زنده گی تـان  دربـارۀ  آغـاز  در  سـپاس گزارند. 
مـن در حـدود سـال ۱۳۴۰ خورشـیدی بـه دنیـا آمـده ام؛ یعنـی حاال 
۵۵ سـاله هسـتم. زادگاهم ولسـوالی بلخاب اسـت. بلخاب در شـمال 
کشـور و از والیـت سـرپل می باشـد. سـرزمینی رازآلود، کوهسـتانی، 
سرسـبز بـا دریـای خروشـان و چشـمه های جوشـان و کوه های سـر 
بـه آسـمان کشـیده. جایـی کـه عامه سـید اسـماعیل بلخی نیـز زاده 

شـده است.
و  ناامنی هـا  و  جنگ هـا  به خاطـر  کـه  بـودم  ُخردسـال  کودکـی 
فشـارهای معیشـتی خانـواده، به ایـران آواره شـدیم؛ باقـی عمِر خود 
را در آواره گـی گذرانـده ام. درس هـای دینـی و دانشـگاه خوانـده ام و 

دارم.  ماسـتری 
بیـش از سـه دهه اسـت کـه بـا ادبیـات و خصوصـًا ادبیاِت داسـتانی 
حشـر و نشـر دارم؛ سـال ها داسـتان آفریدم و در پهلویش، دوره های 
چنـدی آمـوزش ادبـی و داسـتانی بـرای نسـل جـوان مهاجـر برگزار 
کـردم. نهادهـای فرهنگـی و ادبی مانند دفتـر ادبیاِت افغانسـتان را در 
ایـران ایجـاد و سـال ها اداره کـردم. امـا عمـرم کـه از چهل گذشـت، 
بیشـتر بـه کارهـای پژوهشـی بـا رنگ وبـوِی ادبـی و داسـتانی روی 

آوردم. 

بـا این اوصـاف، سـال های درازی سـت کـه در بخـش پژوهش، 
روزنامه نـگاری و نوشـتِن داسـتان فعالیت دارید. حاصـِل این همه 

تـاش  چنـد کتاب اسـت و چـه زمانی آن ها نشـر شـده اند؟
تاکنون این کتاب ها را منتشر کرده ام: 

مهاجـران فصل دلتنگـی؛ مجموعـۀ داسـتان، ۱۳7۵، تهـران، انتشـارات 
سـورۀ  مهر. 

بـرف و نقش هـای روی دیـوار؛ مجموعـۀ داسـتان، ۱۳7۶، تهـران، 
انتشـارات سـورۀ  مهـر.

سـال های بـرزخ و بـاد؛ مجموعـۀ داسـتان، ۱۳77، تهـران، انتشـارات 
سـورۀ  مهر.

سـتاره شـب دیجور )یادنامۀ عامه بلخـی(، ۱۳8۳، تهران، انتشـارات 
سـورۀ  مهر.

سـتارۀ سـوخته )مجموعـۀ داسـتان(؛ ۱۳8۴، تهران، انتشـارات سـورۀ 
.  مهر

میـراث شـهرزاد در افغانسـتان )داسـتان و پژوهـش(؛ ۱۳8۵، تهـران، 
عرفان.

سـپیدارهای ُگم شـده )مجموعـۀ داسـتان(؛ ۱۳8۶، انتشـارات تهـران، 
عرفان.

نردبـان آفتـاب )بازنویسـی داسـتان های مثنـوی(، دفتـر اول، ۱۳8۶، 
مشـهد، بنیـاد پژوهش هـای اسـامی.

نردبـان آفتـاب )بازنویسـی داسـتان های مثنـوی(، دفتـر دوم، ۱۳87، 
مشـهد، بنیـاد پژوهش هـای اسـامی. 

نردبـان آفتـاب )بازنویسـی داسـتان های مثنـوی(، دفتر سـوم، ۱۳88، 
مشـهد، بنیـاد پژوهش های اسـامی.

سـعادت ُگم شـده )سـیرۀ رفتـاری و عملـی پیامبـر(؛ ۱۳89، مشـهد، 
مرندیز. نشـر 

تأثیـر قـرآن بر محتـوا و سـاختار مثنوی معنـوی؛ ۱۳9۱، قم، بوسـتان 
کتاب.

نردبـان آفتـاب )بازنویسـی داسـتا ن های مثنوی(، دفتر چهـارم، ۱۳9۴، 
مشـهد، بنیاد پژوهش های اسـامی. 

نردبـان آفتـاب )بازنویسـی داسـتان های مثنـوی معنوی(، دفتـر پنجم، 
۱۳9۵، مشـهد، بنیـاد پژوهش های اسـامی.

نردبـان آفتـاب )بازنویسـی داسـتان های مثنـوی معنوی(، دفتر ششـم، 
۱۳9۵، مشـهد، بنیـاد پژوهش های اسـامی.

سـام اول )مجموعۀ  سـرمقاله های روزنامۀ عصر نو(، ۱۳9۵، مشـهد، 
بدخشان. انتشارات 

این چند اثر نیز در آیندۀ نزدیک چاپ و نشر خواهند شد:
خاطرات و خطراِت روزنامه نگاری در افغانستان )آمادۀ چاپ(

گزیدۀ مقاالت فرهنگی و ادبی )آمادۀ چاپ(
گزیدۀ مثنوی معنوی موالنا )آمادۀ چاپ(

خاطرات و ناگفته های آواره گی )در دسِت کار(

یکـی از بخش های عمـدۀ کارتان، نوشـتن داسـتان و پژوهش در 
بخـش داستان نویسـی در افغانسـتان بـوده اسـت. چگونـه عاقه 
بـه نوشـتِن داسـتان گرفتید و نوشـتن داسـتان، چه سرگذشـت و 

داسـتانی در افغانستان دارد؟ 
من با خواندن داسـتان، جذِب داسـتان شـدم و آن را شـیرین و دنیای 
اسـرارآمیز امـا واقعـی یافتم. بهتر اسـت بگویم داسـتان مرا پیــدا کرد 
و بـه سـوی خود جـذب نمود. در ایـن دنیای رنگیـن و عجیب ماندم 
و هنوز هم داسـتان را دوسـت دارم و گاهی چیزهایی نوشـته می کنم 

و بیشـتر می خوانم.
اما این که سـیر داستان نویسـی در این کشـور چه پیشـینه یی دارد؛ من 
ایـن موضـوع را به صـورِت مفصـل در مقدمۀ کتاب »میراث شـهرزاد 
افغانسـتان« نوشـته ام. در این جـا اشـاره می کنـم کـه فرهنـگ و  در 
ادبیـات فارسـِی ما از سـنت غنِی داسـتانی برخوردار اسـت و بهترین 
آثـار فرهنگـی و عرفانـِی ما در قالب داسـتان ارایه شـده اسـت. مانند 

شـاهنامۀ فردوسـی، مثنـوی موالنـای بلخی، آثار سـنایی و...
می کنیـم،  منظـور  و  مـراد  داسـتان  از  امـروز  مـا  کـه  آن چـه  امـا 
پدیده یی سـت کـه از غـرب آمـده و غربی هـا در ایـن کار پیش قـدم 

پرس وشنودی با سید اسحاق شجاعی

بوده انـد. داسـتان در غـرب خصوصًا اروپا، سـه 
سـده پیشـینه دارد، در حالی که در کشـور ما به 
حـدوِد یـک سـده می رسـد. اولیـن داسـتان بـه 
است. معنای امروزی آن در ۱۲98 خورشـیدی نوشـته  شـده 

داستان نویسـی به اندازۀ سـن و سالش در کشوِر 
مـا قـد نکشـیده و به رشـد و بـال و بر نرسـیده 
اسـت. موجودی ناقص و کم رشـد مانده اسـت. 
علـِت آن هـم واضـح اسـت: همـۀ بخش هـای 
یـک جامعـه به هـم مربـوط انـد و از همدیگـر 
تغذیـه می کننـد و به وسـیلۀ همدیگـر حمایـت 
اقتصـاد و فرهنـگ و  می شـوند. کشـوری کـه 
و  ادبیـات  بازمانـد،  رشـد  از  و...اش  سیاسـت 
آن، داستان نویسـِی آن چگونـه می توانـد رشـد کند؟  طـی  کـه  پسـاطالبان  داستان نویسـی 

می بینیـد؟جوانـاِن تازه نفسـی به جمـِع داستان نویسـان  چگونـه  را  پیوسـتند 
بـه  همیشـه  شـعر،  برخـاف  داستان نویسـی 
زمـاِن کافـی نیـاز دارد. زمـاِن زیـادی از سـقوط 
حکومـِت طالبـان نگذشـته و داوری در مـورد 
اسـت،  زود  هنـوز  شـده،  آفریـده  کـه  آثـاری 
زیـرا  دارد؛  زیـادی وجـود  امیدواری هـای  امـا 
نیروهـای تازه نفـس و جوانـاِن بااسـتعدادی در 
اسـاس،  ایـن  بـر  میـدان وارد شـده اند و  ایـن 
داسـتانِی مـا خواهـد بـود. می تـوان گفـت آینـدۀ خوبـی در انتظـار ادبیات 

داسـتانی  ادبیـاِت  بـزرگان  سـال ها  ایـن  در 
کشـور نیـز بـا انـرژی و تـواِن بـاال کار کردنـد 
و خواننـده گان و عاقه منـداِن خـود را خـوش 
حسـین  زریـاب،  رهنـورد  اسـتاد  سـاختند. 
بـا  اکـرم عثمـان، و دیگـران  فخـری، مرحـوم 
کارهـای جدیدشـان هنـوز در میـدان هسـتند. 
بـرای بهتـر شـدِن حال وهوای داستان نویسـی قابـل تقدیـر اسـت. کارهـای ایـن بـزرگان در دورۀ پـس از طالبـان 

در افغانسـتان چه پیشـنهادی دارید؟
ادبیـات و فرهنـگ به طـور ُکلی یـک کاِر معنوی 
اسـت و کارکـرد خـاِص خـود را دارد. سـود 
و داستان نویسـی وقتـی مـادی از آن نمی تـوان چشـم داشـت. ادبیـات 

می کنـد  پیـدا  کنـد. بهبـود  حمایـت  کار  ایـن  از  ملی یـی  نهـاد  کـه 

ادبیـات داسـتانِی  البتـه حمایـت و نـه هدایـت. 
مـا بـرای شـکوفا شـدن، نیـاز بـه حمایـِت مثـًا 
وزارت اطاعـات و فرهنـگ دارد تا نویسـنده گان 
کمتـر غـِم نـان را بخورنـد و کمتـر در خدمـت 
نهادهـای غیرفرهنگی، رسـانه ها و انجوها باشـند. 
بدهنـد.وقـِت خـود را بـه آفرینش هـای ادبی و داسـتانی  اختصـاص 

بـا  و  آسـان تر  جـوان،  نویسـنده گان  کتاب هـای 
نویسـنده گان  و  شـود  چـاپ  ناشـر  هزینه هـای 

مـورد حمایـت و تشـویق قـرار گیرنـد.
البتـه رابطـۀ نویسـنده و خواننـده نیـز بسـیار مهم 
اسـت کـه در کشـور مـا ایـن رابطـه تـا حـدی 
خوانـدن  کـه  معنـا  ایـن  بـه  اسـت؛  یک سـویه 
داسـتان هنـوز چنان که باید در میان نسـل باسـواد 
و جـواِن مـا معمـول نشـده اسـت. ایـن کار نیـاز 
و  ابتدایـی  دوره هـای  از  الزم  آموزش هـای  بـه 
متوسـطه و دانشـگاه دارد. در این زمینـه باید یک 

بگیـرد.  دقیـق صـورت  مصـروِف برنامه ریـزی  شـما  کـه  اسـت  سـال  چندیـن 
روزنامه نـگاری و مدیریـِت روزنامـۀ عصـر نو 
در بلخ هسـتید. حـال و احـواِل روزنامه نگاری 
و  اسـت  چگونـه  بلـخ  در  روزنامه خوانـی  و 
نـو« را جـاری نگـه  داریـد؟چطـور توانسـته اید تـا حـال نفس هـای »عصر 

روزنامـۀ  عصـر نو از اواخر سـال ۱۳9۰ کاِر خود 
را در والیـت بلـخ و چندیـن والیِت دیگِر شـمال 
شـروع کـرده و تا کنون آهسـته و پیوسـته بـه راهِ 
خـود ادامـه داده اسـت. روزنامه نگاری در کشـور 
مـا مشـکاِت کمی نـدارد و این را کسـانی که در 
ایـن میـدان کار می کننـد، بهتـر می دانند. نداشـتن 
امنیـت جانـی و شـغلی، بی سـوادی مـردم و عدم 
فرهنـگ روزنامه خوانـی در میـان اقشـار باسـواد، 
حقـوق  گرفتـِن  نادیـده  و...،  چـاپ  هزینه هـای 
مشکاتی سـت  از  برخـی  و...،  روزنامه نـگاران 
کـه مـا هـم ماننـِد دیگـر روزنامه نـگاران بـا آن 
سـروکار داریـم. اما دیگـر ایده آل فکـر نمی کنیم؛ 
بـا مشـکات مردانه دسـت وپنجه نـرم می کنیم و 
بـرای بـاال بـردِن سـطح دانـش، آگاهـی و فهم و 
درِک مـردمِ خـود نیـز بـه تـاش ادامـه می دهیم.  

خوشـبختانه روزنامـۀ عصـر نـو، بعـد از شـش 
سـال انتشـار خـود، احسـاس می کند کـه فرهنِگ 
شـهر  و  بلـخ  در  خصوصـًا  روزنامه خوانـی 

مزارشـریف بهبـود یافته اسـت؛ یعنـی تاش های 
مـا و همکارانـم در عصـر نو نتیجۀ خـوب و قابل 
لمـس داشـته و ایـن چیـزی کمـی نیسـت و ما را 

چـه برنامه هـا و کارهـای تازه یی روی دسـت راضـی و تشـویق بـه ادامـۀ کار می کنـد. 
دارید؟

کتـاِب "سـتارۀ شـب دیجـور" کـه دربـارۀ آثـار، 
عامـه  زنده گـی  و  مبـارزات  و  اندیشـه ها 
و  بازنویسـی  را  اسـت  بلخـی  سیداسـماعیل 
اثـر  ایـن  می کنـم.  آمـاده  جدیـد  چـاِپ  بـرای 
عاقه منـداِن زیـادی دارد. همان طـور کـه پیشـتر 
نیـز گفتـم، "خاطـرات و خطـراِت روزنامه نگاری 
"خاطـرات  اسـت.  نشـر  آمـادۀ  افغانسـتان"  در 
مهاجـرت" را کار می کنـم، "گزیده یـی از مثنـوی 
معنـوی" و نیـز "گزیده یی از مقـاالت فرهنگی و 
دادید.در پایـان، یـک بـاِر دیگر سـپاس کـه وقت تان را ادبـِی نشرشـده در مطبوعـات" را آمـاده کـرده ام. مـا  تشکر از شما، لطف کردید!به 
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روی  کار  کــه  می گویــد  اجرایــی  رییــس 
ــالم و  ــت س ــور مدیری ــه منظ دیپلوماســی آب ب
ــی، از اولویت هــای حکومــت  ــع آب توســعه مناب

ــت.  ــی اس ــدت مل وح
عبــداهلل عبــداهلل کــه روز سه شــنبه )۱77 شــنبه( 
در محفــل اختتامیــۀ "کنفرانــس ملــی آب و 
توســعه پایــدار" ســخن مــی زد، گفــت: بــا 
ــرات اقلیمــی،  ــت، تغیی ــه رشــد جمعی توجــه ب
ــالم آب و  ــت ناس ــینی، مدیری ــش شهرنش افزای
ــی  ــت زیربناهــای آب ــۀ آن؛ تقوی اســتفاده بی روی
بســیار مهــم و ضــروری پنداشــته می شــود. 
زیــرا بــه گفتــۀ او، آینــدۀ افغانســتان وابســته بــه 

مدیریــت آب  می  باشــد.
ــود  ــا وج ــتان ب ــه افغانس ــزود ک ــه اف او در ادام
منابــع  دارای  خشــکه،  بــه  بــودن  محــاط 

آب غنــی اســت. حکومــت وحــدت ملــی 
ــای  ــوب از آب  ه ــتفادۀ مطل ــظ و اس ــرای حف ب
خویــش روی دیپلوماســی قــوی آب، غنامنــدی 
ــع آبــی تــاش  برنامه هــای ملــی و توســعه مناب
مــی ورزد؛ امــا در ایــن زمینــه، همــکاری ســکتور 
ــروری  ــگاه ها، ض ــان دانش ــی و مهندس خصوص

ــت.  اس
ــال  ــه در ح ــت ک ــار داش ــداهلل اظه ــای عب آق
حاضــر آب رکــن اساســی توســعه پایــدار 
بــه  دســت یافتن  آن،  بــدون  کــه  می باشــد 
توســعه ممکــن نیســت. بــه گفتــۀ او، مدیریــت 
ــای  ــی از اولویت ه ــع آب ــالم مناب ــعه س و توس
برنامه هــای توســعه پایــدار و چارچــوب صلــح 

ــت.  ــتان اس ــدار در افغانس ــعه پای و توس
ــروز  ــان ام ــه در جه ــت ک ــی گف ــس اجرای ریی

تقســیم آب واســتفادۀ آن یــک چالــش کان 
ــات  ــدون آن حی ــرا ب ــت؛ زی ــرای دولت هاس ب
ــل تصــور اســت.  ــر قاب ــع غی و پیشــرفت جوام
بــه ایــن خاطــر ضایــع کــردن آب در افغانســتان 
ــد ذهنیــت عمومــی  ــرش نیســت، بای ــل پذی قاب

ــد. ــر کن ــت آن تغیی ــه اهمی نســبت ب
ــرژی  ــر ان ــی وزی ــد عثمان ــان، علی احم همچن
ــن وزارت  ــه ای ــت ک ــار داش ــور اظه و آب کش
ــاس  ــی آب را براس ــه دیپلوماس ــاش دارد ک ت
نیازمندی هــای جامعــه و معیارهــای مــدرن 
ــن  ــت و تامی ــرای مدیری ــا ب ــد ت ــن نمایی تدوی

ــد.  ــخ گو باش ــی پاس ــع آب ــر مناب بهت
ایــن  اعضــای  برنامــه،  ایــن  در  همچنــان   
کنفرانــس در یــک قطعنامــه نتایــج بحــث ســه 
ــی و  ــع آب ــعۀ مناب ــاره توس ــان را در ب روزۀ ش
چگونگــی مدیریــت ســالم آن در کشــور ارایــه 

ــد. کردن
ــدت  ــت وح ــان از حکوم ــه، آن ــن قطعنام در ای
تقویــت  زمینــۀ  در  کــه  خواســتند  ملــی 
پروژه هــای کان آبــی، مدیریــت ســالم آن، 
و  آب  کاربــردی  دیپلوماســی  یــک  تدویــن 
بازنگــری اســتراتژی ها و برنامه هــای قبلــی 

ــد.  ــاص نمای ــه خ توج
 "کنفرانــس ملــی آب و توســعه پایــدار" از 
ــی  ســوی ســکرتریت داراالنشــای شــورای عال
اراضــی و آب، وزارت انــرژی و آب، موسســات 
ــتادان  ــده، اس ــل کنن ــای تموی ــی، نهاده خارج
ــده  ــزار ش ــور برگ ــان کش ــگاه  ها و مهندس دانش

ــود. ب

کـــه  گفته انـــد  پاکســـتانی  مقام هـــای 
بـــا  ایـــن کشـــور  مـــرزی  گذرگاه هـــای 
افغانســـتان را موقتـــَا بـــاز کـــرده انـــد. دو 
ـــاه  ـــتان م ـــا افغانس ـــتان ب ـــرحدی پاکس دروازه س
ــان دو  ــنج میـ ــی افزایـــش تشـ ــته در پـ گذشـ

کشـــور مســـدود گردیدنـــد.
ــه  ــه همـ ــد کـ ــتانی گفته انـ ــای پاکسـ مقام هـ
می تواننـــد  معتبـــر  ویـــزای  دارنـــدگان 
در روزهـــای ســـه شـــنبه و چهارشـــنبه از 
ـــور و  ـــن عب ـــم و چم ـــرزی تورخ ـــای م معبره

مـــرور کننـــد.
ـــرای  ـــه اســـت: »ب وزارت خارجـــه پاکســـتان گفت
ـــی  ـــرای آن  افغان های ـــی ب ـــردن فرصت ـــم ک فراه
ـــد  ـــتان آمده ان ـــه پاکس ـــر ب ـــزای معتب ـــا وی ـــه ب ک
و می خواهنـــد برگردنـــد، حکومـــت تصمیـــم 
ـــن  ـــم و چم ـــای تورخ ـــه مرزه ـــت ک ـــه اس گرفت
را بـــرای روزهـــای هفتـــم و هشـــتم مـــارچ 

ـــد.« ـــاز کن ۲۰۱7 ب
در جریـــان ایـــن دو روز، پاکســـتانی هایی کـــه 
ـــز  ـــد نی ـــرده ان ـــفر ک ـــتان س ـــه افغانس ـــزا ب ـــا وی ب

ـــد. ـــان برگردن ـــه کشورش ـــس ب ـــد پ می توانن
ــی در  ــام حکومتـ ــک مقـ ــان، یـ ــاض خـ فیـ
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــنبه گف ـــه ش ـــح س ـــم صب تورخ
گـــذرگاه مـــرزی ســـاعت هفـــت صبـــح بـــاز 
شـــد و در مـــدت کوتاهـــی ۵۵۰ افغـــان و 
۱۵۰ پاکســـتانی از مـــرز عبـــور کـــرده و بـــه 

ــتند.  ــود برگشـ ــورهای خـ کشـ
همچنیـــن حـــکام داد، یـــک مقـــام امنیتـــی در 

ـــافر  ـــا مس ـــه صده ـــت ک ـــز گف ـــن نی ـــرز چم م
ـــر  ـــر تدابی ـــتانی ها زی ـــن پاکس ـــان و همچنی افغ
شـــدید امنیتـــی از ایـــن معبـــر مـــرزی بـــه جانـــب 

کشـــورهای شـــان عبـــور می کننـــد. 
هـــر دو معبـــر مـــرزی شـــاهرگ های اصلـــی 
میـــان دو کشـــور  اقتصـــادی  تجارتـــی و 
همســـایه انـــد. بعـــد از مســـدود شـــدن ایـــن 
مرزهـــا، الری هـــای حامـــل امـــوال تجارتـــی 
ــر  ــرزی گیـ ــای مـ ــت دروازه هـ ــز در پشـ نیـ

ماندنـــد. 
مقام هـــای اســـام آباد ســـه هفتـــه پیـــش 

ــتان  ــا افغانسـ ــود بـ ــرزی خـ ــای مـ گذرگاه هـ
را پـــس از یـــک سلســـله بمبگذاری هـــای 
ـــد.  انتحـــاری در داخـــل پاکســـتان مســـدود کردن
بمبگذاری هـــا  ایـــن  پاکســـتان  مقام هـــای 
ــتان  ــام گرا در افغانسـ ــیان اسـ ــه شورشـ را بـ

ارتبـــاط دادنـــد.
بالمقابـــل از حکومـــت  مقام هـــای کابـــل 
پاکســـتان خواســـتند کـــه علیـــه پناهگاه هـــای 
ـــدام  ـــور اق ـــی در آن کش ـــبکه حقان ـــان و ش طالب

ـــد. کن
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د افغانســتان ســوداګرۍ او صنایعــو خونــې پــه دغــه خونــه 

کــې پــر ټولــو شــاملو ســوداګریزو او ترانزیټــي ټولنــو 

ــو  ــو فعالیتون ــته دې خپل ــه دې وروس ــې ل ــړ چ ــګار وک ټین

تــه د پاکســتان د کراچــۍ لــه بنــدره پرتــه د نــورو ګاونډیــو 

هېوادونــو لــه ســوداګریز او ترانزیټــي بندرونــو څخــه ګټــه 

ــي. واخ

د دغــې خونــې مســؤلینو د ســې شــنبې پــه ورځ کابــل کــې 

ــتازو رسه  ــه اس ــو ل ــو ټولن ــکټور د بېالبېل ــويص س د خص

ــوداګرۍ او  ــتان س ــل، د افغانس ــې ووی ــته ک ــوې ناس ــه ی پ

صنایعــو خونــه چمتــو ده چــې افغــان ســوداګرو تــه د ایــران 

او منځنــۍ اســیا د هېوادونــو ســوداګریزو او ترانزیټــي 

ــړي. ــرې ک ــانتیاوې براب ــې اس ــې الزم ــو ک بندرون

ــوزي  ــان الک ــان ج ــتیال خ ــړی مرس ــې لوم ــې خون د دغ

ــل: ووی

"لــه دې شــېبې وروســته هېڅ څــوک بایــد خپــل مالونــه پــه 

کراچــۍ بنــدر کــې وانه چــوي. دا یــوه جنجــايل الره ده. د 

ســوداګرۍ خونــه د نــړۍ لــه ټولــو انتقــااليت کمپنیــو رسه 

ــه  ــه او ډاډمن ــه ارزان ــه پ ــۍ ب ــه ده. دا کمپن ــرو بوخت ــه خ پ

توګــه د افغــان ســوداګرو مالونــه د بنــدر عبــاس، چابهــار، 

ــه  ــو څخ ــه بندرون ــې ل ــو او اقین ــن او د حیرتان ــې، چی ترکی

افغانســتان تــه ولېــږدوي."

ــند  ــتان س ــې پاکس ــې دي چ ــال ک ــې ح ــه داس ــرې پ دا خ

ایالــت کــې د یــوې ترورېســتي حملــې وروســته د تورخــم 

ــر  ــه د عامــو خلکــو او ســوداګرو پ او ســپین بولدک بندرون

مــخ وتــړل.

ــو  ــې د معلومات ــو خون ــوداګرۍ او صنایع ــتان س د افغانس

لــه مخــې د دغــو بندرونــو لــه تړلــو څخــه څــه کــم شــل 

ــږي. ــې تېرې ورځ

پــه دې مــوده کــې د افغــان ســوداګرو پــه خوراکــي او غیــر 

ــتان  ــه د پاکس ــم دوه زره کانټیرنون ــه ک ــوادو څ ــي م خوراک

له خــوا ځنــډول شــوي چــې لــه امله یــې تــر اوســه پــورې 

افغــان ســوداګرو تــه څــه بانــدې اتیــا میلیونــه ډالــره زیــان 

ــېدلی دی. رس

ــؤلینو  ــې مس ــو خون ــوداګرۍ او صنایع ــتان د س د افغانس

ــا- ــې بی ــه هکله ی ــتان پ ــې د افغانس ــړ چ ــورن ک ــتان ت پاکس

ــه  ــوال ســازمان ل ــا د ایکــو، ســارک او د ســوداګرۍ نړی بی

ــړې ده. ــه ک ــو رسغړون اصول

دوی د ایکــو او ســارک پــه ســیمه ییزو او د ســوداګرۍ 

ــتان د  ــې د پاکس ــړ چ ــاد وک ــم انتق ــازمان ه ــوال س ــر نړی پ

ــه دي. ــه خول ــدې چوپ ــر وړان ــو پ ــدو رسغړون څرګن

ــه  ــې ل ــتل چ ــه وغوښ ــه کلک ــه پ ــان حکومت ــه افغ دوی ل

پاکســتان رسه دې د افغــان ســوداګرو ســتونزې حــل کــړي.

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان ســوداګرۍ او صنایعــو 

ــه  ــې پ ــوارۍ لپاره ی ــتونزې د ه ــې س ــي، د روان وزارت واي

مــي، ســیمه ییزه او نړیوالــه کچــه هڅــې تېــزې کــړې دي.

د دې وزارت ویانــد مســافر قوقنــدي ازادي راډیــو تــه 

وویــل:

ــر  ــرات روان دي، پ ــړې، مذاک ــو وک ــې م ــتۍ هڅ "وروس

ــه الرو  ــازمانونو پ ــو س ــیمه ییزو او ان نړیوال ــي، س ــو م ټول

ــو  ــه ۱۵ کالون ــتان ل ــه پاکس ــه بده مرغ ــوو. ل ــث ک ــم بح ه

لــه  پېښــې کــړې دي خــو  راهیســې دا ډول ســتونزې 

ــې دي." ــم لټول ــاريت الرې ه ــورې تج ــوږ ن ــه م نېکه مرغ

او  تورخــم  د  پاکســتان  چــې  نــه دی  ځــل  لومــړی  دا 

ســپین بولدک بندرونــه تــړي بلکــې پــه وروســتیو شــااوخوا 

ــه تــړيل چــې  ۱۴کلونــو کــې یــې څــو ځلــې دغــه بندرون

لــه امله یــې افغــان او پاکســتاين ســوداګرو تــه د میلیونونــو 

ــويل دي. ــه رس ــايل زیانون ــرو م ډال

ــې مســؤلینو دا  د افغانســتان د ســوداګرۍ او صنایعــو خون

هــم وویــل چــې پاکســتان دې سیاســت لــه ســوداګرۍ رسه 

ــو شــته  ــټ د ټول نه ګــډوي او دا کار د ســوداګرۍ او ترانزی

اصولــو خــالف عمــل دی.

رییس اجرایی:

آینـدة افغانستان وابستـه 
به مدیـریت آب ها ست

د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې:

سوداګر او واردوونکي دې له 

کراچۍ پرته نورې الرې غوره کړي

ACKUراه هـای پاکستـان موقتـًا بـاز شد
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ورزش

دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا فرمــان اجرایــی جدیــدی در زمینــۀ 
ــه  ــور را از ورود ب ــهروندان ۶ کش ــی آن، ش ــه ط ــرد ک ــا ک ــرت امض مهاج

ــد. ــع می کن ــکا من ــاک امری خ
ــن،  ــی، یم ــوریه، لیب ــران، س ــراق، ای ــهروندان ع ــین، ورود ش ــان پیش فرم
ســومالی و ســودان را ممنــوع اعــام کــرده بــود، امــا در فرمــان جدیــد، نــام 

عــراق از فهرســت حــذف شــده اســت.
ــومالی،  ــودان، س ــران، س ــور ای ــهروندان ۶ کش ــپ ش ــی ترام ــان اجرای فرم
ــع  ــکا من ــاک امری ــه خ ــرای 9۰ روز از ورود ب ــوریه را ب ــن و س ــی، یم لیب

می کنــد.
ترامــپ تصریــح کــرده کــه مقام هــای امریکایــی می تواننــد بــرای هــر یــک 
از شــهروندان شــش کشــور یــاد شــده، بــر حســب بررســی های مــورد بــه 

مــورد، معافیــت صــادر کننــد.
منع ورود شهروندان شش کشور موارد زیر را شامل خواهد شد:

ــاالت  ــاک ای ــارج از خ ــان، خ ــن فرم ــرای ای ــان اج ــه در زم ــرادی ک -اف
ــتند ــکا هس ــده امری متح

ــال ۲۰۱7،  ــوری س ــر روز ۲7 جن ــد از ظه ــاعت ۵ بع ــا س ــه ت ــرادی ک -اف
ــد  ــون، روادی ــن قان ــدن ای ــان اجرایی ش ــته اند؛ در زم ــر نداش ــد معتب روادی

ــدارد. ــر ن معتب
ــند، از  ــته باش ــر را داش ــر از شــرایط زی ــه ه *شــهروندان شــش کشــور ک

ــده اند: ــاف ش ــد مع ــان جدی ــای فرم ممنوعیت ه
-تمامی ساکنان دایمی قانونی ایاالت متحده امریکا

-هریــک از شــهروندان کشــورهای خارجــی کــه در روز اجرایی شــدن ایــن 
ــا دارنــدۀ  ــه امریــکا پذیرفتــه شــوند ی ــرای ورود ب ــا بعــد از آن، ب فرمــان ی
ــاص(  ــد خ ــرای مقاص ــکا ب ــه امری ــار ب ــوز ورود یکب ــورم parole )مج ف

باشــند؛
ــر از  ــر ســندی غی ــدۀ ه ــک از شــهروندان کشــورهای خارجــی دارن -هری
ویــزا کــه بــه او اجــازۀ ســفر بــه امریــکا و تــاش بــرای ورود یــا پذیــرش 
ــخ  ــر تاری ــا ه ــان ی ــن فرم ــدن ای ــرا ش ــد و در روز اج ــکا می ده ــه امری ب

ــر باشــد. دیگــر بعــد از آن معتب
-هریــک از شــهروندان دو گانــۀ کشــورهای هــدف کــه در حــال ســفر بــا 

گذرنامــه کشــورهایی باشــند کــه در ایــن فرمــان هــدف قــرار ندارنــد.
-شــهروندان خارجــی کــه در حــال ســفر بــا ویــزای دیپلماتیــک یــا ویــزای 
ــه ســازمان  ــرای ســفر ب ــزای C-۲ ب ــو، وی ــزای نات ــوع دیپلماتیــک، وی از ن

ملــل، یــا ویزاهــای  G  ,۳-G ،۲-G ،۱-G-۴  باشــند.
-هریــک از شــهروندان کشــرهای خارجــی کــه بــه آنــان پناهنده گــی اعطــا 
شــده اســت؛ هریــک از پناهنده گانــی کــه بــرای ورود بــه امریــکا پذیرفتــه 
شــده اند یــا هــر فــردی کــه بــه آنــان فــورم parole پیشــرفته اعطــا شــده 

. ست ا

ســخنان اخیــر اردوغــان دربــارۀ تشــبیه رفتــار مقام هــای آلمانــی بــه رفتــار 
نازی هــا، جنجــال بــه پــا کــرده اســت. بــا ایــن حــال، برلیــن از مقام هــای 

دو طــرف خواســته تــا خویشــتن دار باشــند.
آنــگا مــرکل، صدراعظــم آلمــان خواســتار خویشــتن داری مقام هــای 

آلمانــی و ترکیه یــی شــد.
ــت  ــدت از دس ــه ش ــه ب ــوری ترکی ــان، رییس جمه ــب اردوغ ــب طی رج
ــی کــه اجــازه نمی دهنــد او در شــهرهای آلمــان تجمعاتــی  مقام هــای آلمان
ــن  ــا ای ــد، خشــمگین اســت. ب ــی برگــزار کن ــت از همه پرســی آت در حمای
ــن خشــم، دلیــل  حــال، سیاســت مداران آلمانــی تأکیــد دارنــد کــه ای

ــت. ــا نیس ــردن آلمانی ه ــازی" خطاب ک ــرای "ن ــی ب موجه
مــرکل در ســخنانی تأکیــد کــرد: واقعــًا نمی شــود خیلــی جــدی بــه چنیــن 
ســخنان "گمراه کننده یــی" پاســخ داد. شــما قطعــًا نمی توانیــد ســخنان 
ــی  ــزاری کارزار انتخابات ــن برگ ــر حی ــا اگ ــد؛ حت ــه کنی ــان را توجی خودت
ــت جمهوری در  ــتم ریاس ــک سیس ــد ی ــید و بخواهی ــی باش ــرای همه پرس ب

ــد. ــاده کنی ــه پی ترکی
ــن  ــه از چنی ــک نکت ــا ی ــن، تنه ــر م ــرد: از نظ ــد ک ــان تأکی ــم آلم صدراعظ
ــا منجــر  ــا تنه ــا نازی ه ــن مقایســه ب ــز اســت؛ ای ســخنانی، مهــم و غم انگی
ــان سوسیالیســم  ــل تصــور قربانی ــر قاب ــج غی ــه درد و رن ــه آن می شــود ک ب
ــه همیــن دلیــل اســت  ناســیونال تحقیــر  شــده و ناچیــز شــمرده  شــود و ب

ــه خــودی خــود فاقــد وجاهــت اســت. کــه چنیــن اظهارنظرهایــی ب
ســخنگوی مــرکل هــم در ســخنانی مشــابه تأکیــد کــرد: ترکیــه بایــد علنــا و 
ــم کــه  ــر، می گویی ــات اخی ــه اختاف ــا توجــه ب ــد. ب ــه گفت وگــو کن منتقدان
دو کشــور بایــد همــواره مفهــوم اصلــی روابــط نزدیــک را بــه یــاد داشــته 

باشــند و تفکــرات منطقــی داشــته باشــند.
اردوغــان در جریــان ســخنرانی اخیــر خــود در اســتانبول گفتــه بــود، ایــن 
مقام هــای آلمانــی هیــچ درک و ارتباطــی بــا مفهــوم دموکراســی ندارنــد. او 
ــات شــما  ــه اقدام ــد ک ــد بدانی ــت: بای ــی گف ــای آلمان ــن مقام ه خطــاب به
ــا در رأس کار  ــه در دوران نازی ه ــرادی ک ــات اف ــا اقدام ــی ب ــچ تفاوت هی
ــا  ــد پیشــنهاد شــود کــه ب ــه قدرت هــای جدی ــدارد. الزم اســت ب ــد، ن بودن
ــان افراطــی و ســایر دشــمنان  ــرد، شــبه نظامی ــر شورشــیان ک ــی نظی عوامل
ــار نازی هــا  سیاســی مقابلــه کننــد. فکــر می کــردم مدت هاســت آلمــان رفت

ــردم. ــتباه می ک ــا اش ــته ام ــار گذاش را کن

ــازی  ــم بـ ــور علی رغـ ــاحلی کشـ ــال سـ ــی فوتبـ ــم ملـ تیـ
خـــوب در رقابت هـــای قهرمانـــی آســـیا و مقدماتـــی جـــام 
جهانـــی، بـــا پذیـــرش شکســـت در برابـــر تیـــم بحریـــن، از 

ــت. ــار رفـ ــا کنـ ــۀ رقابت هـ گردونـ
ــدار  ــن دیـ ــور در آخریـ ــاحلی کشـ ــال سـ ــی فوتبـ ــم ملـ تیـ
گروهـــی اش در ایـــن مســـابقات بـــا حســـاب ۶ بـــر ۴ بـــه 
بحریـــن باخـــت و شـــانس حضـــور در مرحلـــۀ نیمه نهایـــی 

ــت داد. را از دسـ
در ایـــن بـــازی بـــه ترتیـــب ســـمیع اهلل محمـــدی، مرتضـــی 
ـــاحلی  ـــی س ـــم مل ـــرای تی ـــار ب ـــادری ۲ ب ـــری و رؤف ق جعف

افغانســـتان گل زنـــی کردنـــد.
راشـــد جمـــال، هاشـــم یوســـف احمـــد، محمـــد آشـــور و 
ـــی  ـــن گل زن ـــال بحری ـــم فوتب ـــرای تی ـــز ب ـــی نی ـــداهلل الملکل عب

ـــد. کردن
ـــازی  ـــروزی 9 امتی ـــن پی ـــب ای ـــا کس ـــن ب ـــاحلی بحری ـــم س تی
ـــرد؛  ـــت ک ـــدول تثبی ـــود را در ردۀ دوم ج ـــگاه خ ـــد و جای ش
ایـــن تیـــم بـــرای صدرنشـــینی امـــروز بـــا ایـــران مســـابقه 

خواهـــد داد.
ـــب  ـــا کس ـــت و ب ـــرد و ۲ باخ ـــب ۲ ب ـــا کس ـــز ب ـــتان نی افغانس
ــن  ــوم کارش را در ایـ ــگاه سـ ــتادن در جایـ ــاز و ایسـ ۶ امتیـ

مســـابقات پایـــان داد.

ــتان،  ــی از افغانس ــه نماینده گ ــامی ب ــورهای اس ــای کش در بازی ه
نزدیــک بــه ۱8۰ ورزشــکار در ۱۶ رشــته حضــور خواهنــد داشــت 
و در ایــن میــان، هفــت جــودوکار مــرد و یــک دختــر نیــز شــرکت 

می کننــد.
ــرای حضــور پُرقــدرت در بازی هــای  ــم ملــی جــودوی کشــور ب تی
کشــورهای اســامی ۲۰۱7 آذربایجــان در آماده گــی بــه ســر می بــرد.
ملی پوشــان از یــک هفتــه بــه  این ســو، تمرینــات فشــرده را در 
ــاز  ــور آغ ــودوی کش ــیون ج ــی فدراس ــاالر ورزش ــت در ت دو وق

کرده انــد.
ــس از  ــر پ ــک دخت ــرد و ی ــودوکار م ــت ج ــه هف ــود ک ــه می ش گفت
یــک دور رقابت هــای گزینشــی میــان برتریــن جــودوکاران توانســتند 
ــه  ــان را ک ــای کشــورهای اســامی جه ــه رقابت ه جــواز حضــور ب
تــا دومــاه دیگــر بــا میزبانــی آذربایجــان برگــذار خواهنــد شــد، بــه 

دســت آورنــد.
ــاش  ــا ت ــت: "م ــودو، گف ــیون ج ــرکل فدراس ــری، دبی ــح اهلل نظ ذبی
ــایی و در  ــور شناس ــر کش ــر را از سراس ــای بهت ــه چهره ه ــم ک کردی
ترکیــب تیــم ملــی افغانســتان بــه رقابت هــای بیرون مــرزی بفرســتیم 
کــه این بــار هــم تیــم مــا یــک تیــم بســیار قــوی اســت و امیــد کــه 

دســتاورد خــوب بــرای کشــور مــا داشــته باشــد."
ــودوی  ــی ج ــم مل ــکاران تی ــی از ورزش ــف زی یک ــداهلل یوس وحی
ــای جــودوی افغانســتان  ــان برترین ه ــن از می ــد" "م کشــور می گوی
بــرای مســابقات کشــورهای اســامی انتخــاب شــدم و از یــک هفتــه 
ــه  ــد ک ــن اســتیم، امی ــم و قرنطی ــات را آغــاز کردی اســت کــه تمرین
یــک نماینده گــی خــوب از کشــورم در ایــن بازی هــا داشــته باشــم."

جزئیات فرمان 
جدید ضدمهاجرتی ترامپ

پاسخ مرکل به اظهارات 
توهین آمیز اردوغان

ساحلی بازان کشور از گردونۀ 

رقابت های جهانی خارج شدند

آماده گی جودوکاران برای حضور 

در بازی های 2۰۱7 آذربایجان

ملک ستيز

ملی  در شورای  فکری  و گسست های  مدیریت  ضعف 
افغانستان

یکی از عوامل ناهنجاری های شورای ملی بر می گردد به 
مدیریت برنامه ها و مجالس این نهاد. کسانی که اتاق های شورای ملی 
)مجلس نماینده گان و سنا( را ریاست می کنند، باید ظرفیت های برازنده 

در عناصر زیر داشته باشند:
آن  برگردان  و  نقد  جمع بندی  و  انسجام  »طرح«:   به  نقد  ۱-برگردان 
مجلس  روسای  مسوولیت های  مهم ترین  از  یکی  پیشنهاد،  یا  طرح  با 
در شورای ملی می باشد. اکثراً دیده می شود که اعضای شورا نقدهای 
بار نمی آورند  به  اغلبا طرحی را  نقد ها  این  اما  جالبی مطرح می کنند، 
و جابه جا می خشکند. از این رو، نقدها در ذهنیت عامه به عوام فریبی 

شباهت پیدا می کند.
۲-توحید اندیشه ها: رییس باید ظرفیت باالیی در هم گرایی اندیشه های 
گونان داشته باشد تا بتواند همه را به اجماع نزدیک کند. اما با تأسف، 
نابسامانی در موضع مشترک  و  ناهم گونی  راستا سبب  این  در  ضعف 
پارلمان در مسایل با اهمیت ملی می شود. این ضعف، پارلماِن احساساتی 

و سیاست زده را دچار گسست کاری و فکری می سازد.
پارلمان،  هم طراز  اتاق  با  هماهنگی  ظرفیت  باید  رییس  ۳-هماهنگی: 
ساختارهای درونی و برون از پارلمان را داشته باشد تا بتواند استمرار 

در برنامه ها را ایجاد کند.
۴-مذاکره کننده: رییس باید مذاکره کنندۀ حرفه یی باشد و کارویژه های 
و  کابینه  رییس جمهور،  پارلمان،  اعضای  با  را  دادخواهی  و  البی گری 

قضا استفاده بتواند.
نبود این چهار عنصر در وجود روسای شورای ملی سبب می شود:

۱-که رسانه ها و ساختارهای ترویجی نتوانند موضع دقیق پارلمان را که 
نهاد بسا مهمی است، درک و تعمیم بخشند.

۲-که پارلمان نتواند موضع قاطع ارایه کند و پیامبر ارادۀ مردم با قدرت 
سیاسی شود و اعتبارش در میان مردم مخدوش شود.

۳-که ضعف در استقالیت پارلمان رونما  شود. رهبران حکومت و قضا 
با استفاده از این ضعف امتیاز و ابتکار را به دست می گیرند و پارلمان 

به حاشیه می رود.
گونه  هر  زیرا  گذارد.  بد  اثر  آن  از  نظارت  و  قانون مداری  بر  ۴-که 
ناهنجاری در رویه های اداری، مدیرتی و رهبری شورای ملی بر حیثیت 

قانون لطمه وارد می کنند.

منيژه رامزی

افغانستان و شاید  در  مارچ  از هشتم  تجلیل  در  تفاوت 
در کشورهای بزرگ و کوچک دیگر؛ این جا باید آن قدر 
قوی باشی تا برای گفتن حرف اول، فرصت سازی کنی 

نه برای تایید حرف های مردان به سود خودشان...
این جا در مورد روز زن تنها توجه به تعهد اخاقی و غیر اخاقی مردان 
است، حاالنکه زنان سایر کشورها تأکید به حضور مساویانۀ خود در 
را  خود  نقش  مفهوم  و  دارند  همگانی  و  سیاسی  مدنی،  فعالیت های 
در جامعه و جنبش های فکری و آزادی خواهانه درک کرده اند. این جا 
به مناسبت روز زن، زنان خود را فرشته خو و مردان را شیطان صفت 
جلوه می دهند و مردان خود را مالک زنان و مهربان و دلسوز در حق 
زنان، حاالنکه چنین نیست. این جا روز زن تنها در حد تبریک گفتن، 
شاخۀ گل و چادر و نهایتًا در انتظار ستایش و تندیس خاصه می شود .
چشم  مناسبت   این  به  مردان  مادی  هدایای  از  زنان  تا  باورم،  به 
برای زن بودن،  بازهم  داشت،  ادامه خواهد  این وضعیت  نبندند،  توقع 
ستایش شدن از جانب مردان که حق خودما را از می ستانند، خوش آیند 
نیست، باید به ایجاد جنبش های فکری مستقل زنانه دقت شود، نه رفتن 
از پس نظریه های مردان در جنبش های ساخته و پرداختۀ اذهان بسته 

و زن ستیزانۀ آنان.

جاوید فرهاد

سخنی در بارۀ کاربردِ واژه ها ی »َزنَکه« و »َمرَدکه«
ویژه  -به   بانوان  به  شفاهی  زباِن  در  مردان  از  بسیاری 
همسران شان- بدون توجه به ارزش های انسانی، »َزنَکه« 

می گویند که سخنی ست سخت اهانت آمیز.
خوار  منظور  به  تصغیرش  کاف  )که  »زنک«  واژۀ  باستان،  ادبیات  در 
شمردن زنان کاربرد داشته است( تا جایی در متون و نظم و نثر وجود 
دارد که بیشتر این کاربردها هم، زیر تأثیر نگرِش مرد ساالرانۀ همان 
روزگار شکل گرفته است؛ اما اکنون کاربرد آن در زباِن گفتار و محاوره، 

اهانت پنداشته می شود که باید از آن پرهیز شود.
به همین قیاس، به کارگیری واژه ها ی »مردکه« و »مردک« نیز در فرایند 

گفتار و نوشتار )در صورتی که منظورِ ما مثبت باشد( درست نیست.
به جای کاربرد واژه  های »َزنَکه« و »مردکه« در زبان محاوره، بهتر است 
بانو، همسر، خانم و  بگوییم: »زن«،  بانوان،  به  بیشتر  ارج گذاری  برای 
)در  »مردک«  »مردکه« و  واژه های  برای جاگزینی  دیگر،  القاب محترم 
گفته  است  بهتر  نباشد(  مردی  از خوار شمردن  ما  منظورِ  که  صورتی 

شود: مرد، آقا و ...
"تلقین و درِس اهِل نظر یک اشارت ست

گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم"
)رنِد شیراز(

فيـسبـوک نـــامــه
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ناجيه نوری  
تجلیل،  صدای  می شویم،  نزدیک تر  مارچ  هشت  به  هرقدر 
از روز جهانی زن  برگزاری محافل و مراسم  گرامی داشت 

افزایش می یابد.
در این محافل که از سوی انجو ها، نهادهای مدافع حقوق زن، 
وزارت خانه های مختلف و وزارت امور زنان تجلیل می شود، 
عدم  و  زنان  مدافع حقوق  نهادهای  از  انتقاد  دادن،  شعار  با 
 کفایت مسووالن وزارت امور زنان ادامه یافته و در نهایت با 
دادن چند متر پارچه، چادر و چند تقدیرنامه و گاهًا با دادن 
هیاوردها به زنان به اصطاح مدافع حقوق زنان و گاهًا هم با 

دادن هیاورد به بانوان خبرنگار پایان می یابد.
پس از سقوط رژیم طالبان و روی کار آمدن حکومت پس 
حقوق  احیای  برای  جهانی  نهادهای  و  کشورها  بحران،  از 
پول های  افغانستان،  در  زنان  علیه  خشونت  کاهش  و  زنان 

بی شماری را به نهادهای مدافع حقوق زنان، کمیسیون حقوق 
بشر و انجو پرداخته و پول های بی حسابی زیرعنوان کاهش 
افغانستان  به  زن  حقوق  آگاهی دهی  و  زنان  علیه  خشونت 
سرازیر شد؛ اما پس از گذشت ۱۶ سال نه تنها خشونت علیه 
زنان کاهش نیافت؛ بل همین اکنون زنان در مناطق دور دست 
از تحصیل محروم اند و حتا از ابتدایی ترین حقوق برخوردار 
نیستد؛ زنان در مناطق تحت کنترول طالبان محاکمه صحرایی 

می شوند.
پس از گذشت ۱۶ سال و ایجاد وزارت به نام وزارت امور 
زنان، هنوزهم خبرهای از بریدن اعضای بدن زنان در والیات 
در  خودکشی  و  خودسوزی  آمار  می رشد؛  نشر  به  مختلف 
میان زنان افغانستان همچنان باال است؛ ازدواج ها زیرسن و 

اجباری؛ بد دادن و حتا فروش دختران همچنان ادامه دارد.
وزارت امور زنان اعتراف می کند که تاکنون هیچ کار بنیادی 

برای زنان افغانستان صورت نگرفته است.
در  اش  سخنان  از  بخشی  در  زنان   امور  وزیر  نظری  دلبر 
هرات  والیت  در  روان  سال  مارچ  هشتم  از  تجلیل  مراسم 
تاکید کرد که در پانزده سال اخیر کارهای بنیادی برای احقاق 

حقوق زنان انجام نشده است.
والیات  ولسوالی های  در  زنان  که  پذیرفت  نظری  خانم 
خود  اساسی  حقوق  و  سواد  داشتن  از  افغانستان  مختلف 
محروم هستند؛ هنوز هم خانم ها از حق خود بی خبر هستند 
و برای حل این مشکات نیاز است تا یک بسیج عمومی به 

راه انداخته شود.
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  حال،  این  با 
با  از روز جهانی زن  مراسم گرامی داشت  در  ملی   وحدت 
آن  کاهش  و  زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه  اینکه  به  اشاره 
نیازمند بسیح ملی است تاکید دارد که هنوز هم در محیط کار 

تبعیض و آزار و اذیت در برابر زنان وجود دارد.
خاصی  جایگاه  از  اسام  در  زن  اینکه  مهمتر   مساله  اما  و 
برخوردار بود و دارایی حق و حقوقی می باشد که متاسفانه 
حقوق  این  از  زنان  افغانستان،  مردم  آگاهی  عدم  دلیل  به 

برخوردار نیستند.
زنان افغانستان از حق انتخاب در ازدواج؛ حق میراث، کار، 
تحصیل و ..... که از موارد اصلی حقوق زن در اسام می باشد 
برخوردار نیستند؛ اما سکوت عالمان دین در این خصوص 

همواره مورد انتقاد بوده است.
از سوی  اینکه آگاه دادن در خصوص حقوق زنان  در کنار 
عالمان  موارد  از  بسیاری  در  بوده؛  اندک  بسیار  دین  عالمان 
دین خود عامل خشونت در برابر زنان بوده اند؛ در مساله بد 
دادن دختران اکثراً این بزرگان و عالمان دین هستند که براین 
اقدام زشت؛ مهر صحه گذاشته و آن را تایید می کنند و مساله 
از تجاوز ما مساجد  اینکه گاهی گزارش های  مهم تر دیگر 
این مساجد  به  برای آموزش قرآن  بردختران خورد سن که 

فرستاده می شوند؛ نیز به نشر می رسد.
این درحالی ست که چند پیش ۲۶۲۱ موردی  خشونت علیه 
زنان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است؛ 
براساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان طی هشت 
ماه سال ۱۳۳۵ به تعداد ۲۶۲۱ مورد خشونت علیه زنان در 

دفاتر ساحوی و والیتی این کمیسیون به ثبت رسیده است.
یعنی ۲۶۲۱ موردی که  آمار خشونت علیه زنان  از مجموع 
در جریان هشت ماه سال ۱۳۳۵ به ثبت رسیده، 7۶۲ مورد 
به  فزیکی و جسمی تشکیل می دهد.  آن را خشونت های 
تعداد ۱۳۱ مورد دیگر شامل انواع خشونت های جنسی بوده 
و ۳۳۲ مورد، شامل خشونت های لفظی و روانی می باشد. 
همچنین ۵۴۳ مورد، دیگر خشونت های اقتصادی بوده و بقیه 
۲۴۳ مورد شامل سایر موارد خشونت علیه زنان می باشد که 

به نحوی با عرف و عنعنات ناپسند درکشور بسته گی دارد.
اکثریت  در  ساله  همه  زن  جهانی  روز  یا  مارچ  هشت  از 
کشورهای دنیا از جمله افغانستان تجلیل شده و مراسم های 

زیادی به این مناسبت برگزار می گردد؛ 
نمی تواند  برنامه ها  این گونه  برگزاری  که  براین است  باورها 
مشکات زنان افغانستان  را برطرف سازد؛ بل باید برای حل 

این مشکات کارهای اساسی و بنیادی صورت گیرد.

اشــتفان اشــتوت، وزیــر داخلــه ایالــت شلســویگ 
هولشــتاین آلمــان گفتــه بــه آن پناهجویانــی کــه 
زمــان طوالنــی، یعنــی دو یــا ســه ســال منتظــر پاســخ 
ــق  ــد ح ــد، بای ــده ان ــان مان ــی ش ــای پناهندگ تقاض
اقامــت داده شــود. او همچنیــن از توقــف اخــراج 

افغان هــا دفــاع کــرد.
ــه  ــر داخل ــتوت، وزی ــتفان اش ــت اش ــاس خواس براس
حــزب  از  آلمــان  هولشــتاین  شلســویگ  ایالــت 
ــا  ــه دو ی ــی ک ــان، پناهندگان ــرات آلم ــیال دموک سوس
ــای  ــری روی تقاضاه ــم گی ــر تصمی ــال منتظ ــه س س
ــت را در  ــق اقام ــد ح ــتند، بای ــان هس ــی ش پناهندگ

ــد. ــت آورن ــه دس ــان ب آلم
اشــتوت بــه صفحــه  انترنتــی مجلــه آلمانــی "ســایت" 
گفــت کــه بــا وجــود تســریع رونــد بررســی تقاضاهای 
ــع بشــری اداره مهاجــرت و  پناهندگــی و افزایــش مناب
ــان  ــای پناهجوی ــیه ه ــه دوس ــیدگی ب ــی، رس پناهندگ

مــدت طوالنــی را در بــر مــی گیــرد.
ــر داخلــه شلســویگ هولشــتاین  افــزود کــه ایــن  وزی
امــر کار بررســی تقاضاهــای جدیــد پناهندگــی را 
متوقــف مــی کنــد. از جانــب دیگــر، بــه گفتــه او وقتــی 
مــردم آلمــان ببینیــد کــه ایــن پناهجویــان بعــد از ســال 
هــا مبجــور بــه برگشــت بــه وطــن شــان مــی شــوند، 
آمادگــی شــان بــرای کمــک بــه ایــن پناهجویــان 

ــد.  کاهــش مــی یاب
ــی  ــده عموم ــتار وضــع »قاع ــل، او خواس ــن دلی ــه ای ب
بــرای بررســی دوســیه هــای ســابقه« پناهندگــی اســت. 
اشــتوت همزمــان تاکیــد کــرد کــه یــک چنیــن اقدامــی 
ــًا  ــد، "مث ــط باش ــی مرتب ــرط های ــش ش ــا پی ــد ب بای
میــزان ادغــام، یادگیــری زبــان آلمانــی و تــاش بــرای 

پیــدا کــردن معیشــت خــود."
دفاع از توقف اخراج پناهجویان افغانستان

افــزون بــر آن اشــتفان اشــتوت از متوقــف کــردن 
ــک  ــَا ی ــرد. او قب ــاع ک ــان دف ــان افغ ــراج پناهجوی اخ
توقــف ســه ماهــه در اخــراج پناهجویــان افغــان وضــع 
ــن  ــتان روش ــی افغانس ــت امنیت ــا وضعی ــود ت ــرده ب ک

شــود.
ــی  ــه امن ــچ منطق ــه در افغانســتان هی ــرد ک ــد ک او تأکی

وجــود نــدارد تــا بتــوان  پناهجویــان رد شــده افغــان را 
بــه آنجــا هــا برگشــت داد.

ــتدالل  ــت شلســویگ هولشــتاین اس ــه ایال ــر داخل وزی
ــدرال  ــان ف ــه آلم ــر داخل ــد وزی ــا مانن ــر م ــرد: "اگ ک
ــان ســوریه را  ــع پناهجوی ــد در واق ــم، بای برخــورد کنی
نیــز برگشــت دهیــم، زیــرا در آنجــا نیــز ظاهــراً مناطــق 
ــه ایــن امــر اقــدام نمــی  ــد. امــا مــا ب آرام وجــود دارن
کنیــم، تــا زمانــی کــه در آنجــا جنــگ حاکــم اســت."

دفاع از توقف اخراج پناهجویان افغانستان

ــأت اداری دور شــانزدهم ســال  ــش هی ــات گزین روز گذشــته انتخاب
هفتــم مجلــس نماینــده گان برگــزار شــد. مجلــس نماینــده گان پــس 
ــش  ــرای گزین ــات زمســتانی در نخســتین نشســت خــود ب از تعطی

ــدوق گذاشــت. ــأت اداری صن اعضــای هی
ــرای  ــینی ب ــس یاس ــون و میروی ــون همای ــر، همای ــر قدی عبدالظاه
کرســی نایــب نخســت و نذیــر احمــدزی و نعمــت اهلل غفــاری بــرای 
کرســی نایــب دوم مجلــس نامــزد بودنــد. در ایــن میــان تنهــا نذیــر 
احمــدزی بــا کســب ۱۳۳ رأی توانســت کرســی منشــی دوم مجلــس 

را بــه دســت آورد.
بــرای  نیــز  ســلجوقی  صالح محمــد  و  انعامــی  عبدالــرؤوف 
دســت یابی بــه کرســی منشــی مجلــس بــه مصــاف هــم رفتنــد، امــا 

ــد. ــت بیاورن ــه دس ــی را ب ــن کرس ــتند ای ــک نتوانس ــچ ی هی
ــود،  ــس ب ــب منشــی مجل ــی نای ــزد کرس ــه نام ــان ک ــان اهلل عرف عرف
ــد. ــود کن ــی را از آن خ ــن کرس ــانی ای ــه آس ــت ب ــب توانس بی رقی
ــت  ــی نخس ــت و منش ــش معاونی ــرای گزین ــروز ب ــت ام ــرار اس ق

ــود. ــته ش ــدوق گذاش ــاره صن ــس دوب مجل
در نشســت دیــروز، ۲۱8  تــن از نماینــده گان حاضــر بودنــد و بــرای 
گزینــش اعضــای هیــأت اداری، ۱+۵۰ نماینــده گان یعنــی ۱۱۰ تــن 

ــد. ــق می دادن ــد رأی مواف بای

معاون دوم و نایب منشی مجلس 
انتخاب شدند
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