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نوشابه های 
انرژی زا 

سرطان زا 
آقـای جاهـد می گویـد كه بـرای تأمیـن امنیت در كشـور  انــد

از هیـچ تالشـی دریـغ نمی كنـد و اگـر به عنـوان وزیر به 
ایـن سـمت، از پارلمـان رأی كسـب كنـد، برنامه هایـش 
را هرچـه بهتـر بـرای تأمیـن ثبـات اجرایی خواهـد كرد.

سـرور دانش نیز حین معرفی سرپرسـت وزارت داخله 
از او خواسـت تـا گام هـای جـدی را بـرای بهبـود امنیـت 
برداشـته و مسـوولیتش را در قبـال نیروهای امنیتی و 

شـهروندان بـه بهترین وجـه ممکن انجـام دهد

سکان دار تازۀ
 وزارت داخله معرفی شد
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نگاه انتقادی به 
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از چشـم انداز 
فرانسـه و 

آلمـان

جهانی شدن
 و دیپلماسی 

فرهنگی

لـه یو بـل سـره دکلیــو نښلــول
دفاریاب والیت د دولت آباد ولسوالۍ د  »تخت چهارشغنو« کليخلک د مناسبې مواصاليت الرې دنه شتون له امله له زیاتو ستونزو رسه مخامخ وو او دخپلو اړټیاوو دالسته راوړلو له پاره یې دوالیت مرکز ته تګ او راتګ 

نشو کولی .

دغه کلی ددولت آباد ولسوالۍ په دوه کیلو مرتۍ کې پروت دی او له دوه سوه نه زیاتې کورنۍ پکې ژوند کوي . د یادونې وړ ده چې ددې کيل خلک زیاتر دکرنې او مالدارۍ په کارونو بوخت دي ، اکرث ځمکې یې للمي دي او 

لږه برخه یې داوبو ځمکه ده . دتخت چهار شغنو مهم حاصالت غنم ، وربيش، خټکي، هندوانې ، او کنجد دي.

ددې کيل په تګ لوري کې یو سیند چې دیرش مرته اوږد دی ، پروت دی چې نورو کلیو او دولسوالۍ بازار ته دخلکو دتګ او راتګ خڼد ګرځیده ، ددې کيل خلک محبوره وو څو دیوه لرې واټن په وهلو رسه د څیرمه کيل له پله 

نه استفاده وکړي ، خو ددې کيل د پراختیایي شورا غړو له خلکو رسه یوځای ددې ستونزې دحل الرې ته ورودانګل او د کلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت  د ميل پیوستون پروګرام په مايل او تخنیکي مرسته یو کیبيل پل چې ۳۵ 

مرته اوږد او ۲ مرته پلن دی په سیند باندې جوړ کړ اودې همیشنۍ ستونزې ته یې دپای ټکی کیښود . البته ددې پله په جوړیدو کې دکيل دخلکو ونډه دستاینې وړ ده .

دتخت چهار شغنوکيل دپراختیایي شورا رییس محمود آغادايس وویل:

» مونږمخکې دمواصاليت الرې له پلوه، زیاتې ستونزې درلودې اودیوه کیلومرتلرې واتڼ په وهلو رسه دڅیرمه کيل له پله مو استفاده کوله او له سیند نه به تیر شو . خو له بده مرغه پدې وروستیو کې ددې کيل الره نا امنه شوې وه 

او ناچاروو دسیند نه دتیریدو له پاره مو دخپل الس جوړشوي قایق نه استفاده وکړو، دا کار زمونږد ماشومانو او ښخو لپاره ډیر ستونزمن وه او زه پخپله سیند ته دخلکو دلویدودڅو پیښو شاهد یم . له نیکه مرغه ددې پله په جوړیدو 

رسه زمونږ دخلکو یوه پخوانۍ ستونزه له مینځه الړه او اوس زمونږ ټول کلیوال ډیر خوښ دي.«

ده خپل سرتګو لیدلی حال دايس وویل :

»څه موده مخکې څلورښځي دخپل الس جوړشوی قایق په وسیله دسیند نه دتیریدو په وخت کې سیند ته ولویدېچې له نیکه مرغه دپاک خدای په فضل او دخلکو په مرسته له ډوبیدو نه وژغورل شوې. یوه بله پیښه هم دیوې جنازې 

دلیږدولو په مهال رامینځته شوه چې له امله یې جنازه هم سیند ته ولویده چې په ډیرو ستونزو رسه مو بیرته راویستله  «

هغه یادونه وکړه  چې لدې پيل پله نه یوازې زمونږ د کيل خلک نه بلکې دټولو څیرمه کلیو خلک لکه : دششپر، تخت اچک ، چهارشغنو، تخت چهار شغنو،عرب چهار شغنو، تخت تلوردي، اچک چوکازای، تخت ایشان، فیروزایۍ 

، طاهريها ) چې پنځه کيل پکې شامل دي( او یوڅو نور کلی هم د دې پروژې د ګټې اخیستونکو په ډله کې دي ، هم  ترینه استفاده کوي. چې ټولټال )۳۲۰۰( کورنۍ په ډیرې هوساینې رسه لدې پله نه ګټه اخيل .

د تخت چهار شغنو کيل دپراختیایي شورا غړی امان الله داسې وویل: 

»په سیند باندې ددې پل جوړیدل زمونږ دخلکو زیاتې ستونزې له مینځه تليل دي او سیند ته دخلکو دلویدو ستونزه هم له مینځه تللی ده . ده زیاته کړه ، زه پخپله دقایق داوښتو له امله سیند ته ولویدم او په ديرو ستونزو رسه دخلکو 

په مرسته له اوبو نه راویستل شوم. بل مهم ټکی دادی چې دسیند نه دیو کس دپرې باسلو بیه ۵۰ افغانۍ وه چې دقایق څښنت ته د کرایې په توګه ورکول کیدې چې ددې پیسو ورکړه اکرثه خلکو ته ګرانه وه ، په تیره بیا که به ځینې 

کسان مجبور وو چې دورځې څو ځلې له سیند نه تیر يش.«

امان وایې:

» لدې ِچې زمونږ دکليد تحت االرضی اوبو ژوروالی ۱۲۰ مرته دی ، نو زمونږ کلیوال د ژورې څاه دکیندلو توان نه لري ، ناچاره دخپلې اړټیا وړ اوبه له هغې څاه نه چې قیر رسک ته نږدې پرته ده په بوشکو کې لیږدوياو کله چې 

دا پل نه وو جوړ شوی په رښټیا هم داوبو وراوړل مونږ ته ګران کار وه ، خو اوس په ډیرې هوساینې په خره باندې ، په بایسکل، اوریکشاګانو له پله نه په تیریدو رسه خپلې اوبه راوړو چې نوموړي پله زمونږ دغه ستونزه هم تر زیاته 

حده له مینځه وړې ده .«

په نوموړې پروژهټولټال) ۳۰۹۰۰۰۰( افغانۍ لګښت راغلی چې )۲۰۹۰۰۰۰( افغانۍ یې دميل پیوستون پروګرام له خوا او پاتې لس سلنه یې چې )۱۰۰۰۰۰۰( افغانۍ کیږي دخلکو له خوا ورکړل شویدي.

دیادونې وړ ده چې دنوموړې پروژې کارد ۱۳۹۳ کال دغربګويل میاشتې په ۱۱ نیټه پیل او ۱۳۹۴ کال دغربګويل میاشتېرت ۲نیټې پورې بشپړ او ګټې اخستنی ته وړانډې شو .
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سـال جدیـد کاری مجلس نماینـده گان، پس از 
تعطیـات زمسـتانی، دوبـاره آغـاز شـد. شـاید 
پـس از ایـن، فرصت زیـادی برای نماینـده گاِن 
موجـود باقـی نمانـده باشـد کـه بتوانند دسـت 
بـه اقدام هـای بـزرگ در راسـتای قانون گـذاری 
و نظـارت بـر کارکـرد حکومـت بزننـد؛ ولی با 
ایـن حـال، تـا مشـخص شـدِن زمـان برگزاری 
بعـدی،  پارلمـان  کار  بـه  آغـاز  و  انتخابـات 
بـه  همچنـان  می تواننـد  فعلـی  نماینـده گاِن 
وظایـِف خـود ادامـه دهنـد. هرچنـد ادامـۀ کارِ 
آنـان بـه دلیِل توافقـی که میـان رییس جمهوری 
و مجلـس صـورت گرفتـه، از دیـد بسـیاری از 
کارشناسـان محـِل تردیـد دارد؛ ولـی بـا این هم 
مجلـِس فعلی از مشـروعیِت قانونی بـرای ادامۀ 

کار برخـوردار اسـت.
مجلـس شـانزدهم با همۀ کمی ها و کاسـتی های 
خـود در طـول پنـج سـال گذشـته، نسـبت بـه 
دورۀ پانزدهـم برازنده گی هایـی از خـود نشـان 
مجلـس،  دور  ایـن  نماینـده گان  حداقـل  داد. 
از  رییس جمهـوری  قـدرِت  برابـر  در  کمتـر 
خـود تمکین نشـان دادند و در بسـیاری موارد، 
ریاسـت جمهوری  تصمیم هـای  روِی  در  رو 
واضـح  و  روشـن  نمونـۀ  کردنـد.  ایسـتاده گی 
آن، عـدم رای بـه اکثریـِت نامزدوزیـران کابینـه 
بـود کـه پـس از ایجاد دولـت وحـدت ملی، به 
مجلـس معرفـی شـدند. در آن زمـان، اعضـای 
مجلـس به دالیـل قانونی، اکثریـت نامزدوزیران 
کردنـد،  مواجـه  اگرهـای جـدی  و  امـا  بـا  را 
هرچنـد کـه بـه افـراد بعـد از آن ها بـه صورِت 

کیلویـی رای دادنـد. 
فرمان هـای  اکثـر  مجلـس  حـال،  همیـن  در 
دالیـل  بـه  نیـز  را  رییس جمهـوری  تقنینـی 
مختلـف رد کـرد کـه ایـن مسـأله جنجال هـای 
زیـادی را برانگیخـت. بسـیاری ها عـدم تأییـد 
فرمـان رییس جمهـوری به هـدف اصـاح نظـام 
انتخاباتـی را از اشـتباهاِت جبران ناپذیـِر مجلس 
می داننـد کـه در یـک زد و بنـد پنهانـی میـان 

ریاسـت جمهوری و اکثریـت اعضـای مجلـس 
صـورت گرفـت. مجلس بـا این تصمیـم خود، 
بن بسـت  بـا  را  انتخاباتـی  نظـام  اصاحـات 
مواجـه کـرد و شـرایطی را بـه وجـود آورد تـا 
نظـام انتخاباتـی بـدون آن کـه با چالـِش خاصی 
روبـه رو شـود، همچنان به کارِ خـود ادامه دهد. 
تصمیـم مجلـس نماینـده گان بـر عـدم اجرایی 
شـدن اصاحـات نظـام انتخاباتـی، تقریبـًا ُکِل 
جامعـه را متحیر کـرد. هیچ کس انتظار نداشـت 
مجلـس  سـوی  از  تصمیمـی  چنیـن  بـا  کـه 
نماینده گان روبه رو شـود، ولـی اعضای مجلس 
در یـک تصمیـم تقریبًا جمعـی، جلو اصاحاِت 
انتخاباتـی را گرفتنـد. حـاال معلـوم نیسـت کـه 
در دور تـازۀ کاری مجلـس، دولـت و اعضـای 
پارلمـان ایـن بن بسـت را چگونه حـل خواهند 
کـرد؛ چون بـدون انجـام اصاحـات انتخاباتی، 
برگـزاری انتخابـات تقریبـًا امـری ناممکـن بـه 

می رود.  شـمار 
حـاال این کـه واقعـًا چـه مسـایلی میـان اعضای 
مجلـس و ریاسـت جمهوری در ایـن خصوص 
وجـود داشـته، هنـوز کامـًا برمـا نشـده؛ امـا 
دور از انتظـار می نمایـد کـه اکثریـت اعضـای 
مجلـس، بـدون تحت فشـار قـرار گرفتـن و یا 
تعامـل بـا جنـاح مشـخصی از دولت، بـه چنین 
نتیجه یـی رسـیده باشـد. موضـوع هرچه باشـد، 
بـه یـک توافـِق دوجانبـه مربوط اسـت کـه در 
انتخاباتـی  اصاحـات  جلـو  بایـد  آن،  فراینـد 

گرفتـه می شـد.
 امـا در دیگـر عرصه هـا، مجلـس نماینـده گان 
از  نمی تـوان  کـه  اسـت  داشـته  دسـتاوردهایی 
آن هـا چشم پوشـی کـرد. در سـال های گذشـته، 
اعضـای مجلـس کارکـرد نظارتـِی خـود را بـر 
نهادهـای حکومتـی ارتقـا دادنـد و در نتیجـه، 
از  برابـر مطالبـات شـهروندان  پاسـخ گویی در 
سـوی نهادهای قـوۀ مجریـه افزایش پیـدا کرد. 
قـوۀ مقننـه همین طـور در تصویـب قوانیـن نیز 
سـهم فعالـی گرفت و نسـبت به بودجـۀ دولت 

برخـورد کرد.  مسـووالنه 
حـاال امـا فصـِل تازه یـی در برابـر مجلـس قرار 
گرفتـه اسـت. در ایـن دور کـه شـاید زیـاد هم 
طوالنـی نباشـد، مـردم انتظـار دارنـد کـه قـوۀ 
مقننـه فعال تـر از گذشـته پا بـه میـدان بگذارد؛ 
بـه ویـژه این که افغانسـتان بـا چالش هـای مهم 
و استخوان سـوزی روبه روسـت. از یـک طرف، 
اعتبـار سیاسـی دولت در حال نزول اسـت و از 
طرف دیگر، شـرایط امنیتی در کشـور به شـدت 
رو بـه وخامـت گذاشـته اسـت. اگـر حکومت 
همچنـان  فعلـی،  سـازوکارهای  همیـن  بـا 
بـه وظایـف خـود عمـل کنـد، بـدون تردیـد 
افغانسـتان در بهـار سـال آینده با دشـواری های 

بیشـتری مواجـه خواهـد بود. 
از جانـب دیگـر، بحـث گفت وگوهـای صلـح 
مجلـس  بـه حـال  تـا  کـه  اسـت  مطـرح  نیـز 
نماینـده گان سـهِم کمتـری در این روند داشـته 
اسـت. نسـبت بـه آجنـدای صلـح بایـد بسـیار 
بااحتیـاط برخـورد کـرد و مراقـب گام هایی که 
برداشـته می شـود، بـود. زیـرا هر گامِ اشـتباه  در 
ایـن عرصـه، می توانـد افغانسـتان را سـال ها به 

برگرداند.  عقـب 
مسـالۀ سرپرسـتی وزارت های داخله و دفاع نیز 
همچنـان بـه جـای خود باقـی اسـت و اعضای 
مجلـس بایـد بـه زودی تکلیـف ایـن دو پسـت 
به خصـوص  سـازند؛  روشـن  را  امنیتـی  مهـِم 
این کـه وزارت دفـاع کشـور بـا سرپرسـت وزیر 
نمی توانـد بـه صورت درسـت بـه وظایف خود 

عمـل کند. 
تجربـۀ یک سـال گذشـته نشـان داده اسـت که 
در مدیریـت نیروهـای ارتـش، آفـِت جـدی به 
میـان آمـده و نمی تـوان همچنـان ایـن وضعیت 

را تحمـل کرد. 
در وزارت داخلـه نیـز نیازِ جـدی به اصاحات 
بـه چشـم می خـورد و نماینـده گان مـردم ایـن 
مسـأله را بایـد در ایـن دورِ کاری، بـا جدیـت 

پی گیـری کننـد.

2 www.mandegardaily.com
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در ایـن روزهـا کـه خبـِر واگـذاری بخش هایـی از هلمنـد 
بـه طالبـان مایۀ نگرانـِی و مصروفیـِت ذهنِی همه گان شـده، 
والیت هـای  از  بخش هایـی  کـه  می شـویم  خبـر  ناباورانـه 
پکتیـا و خوسـت نیـز بـه طالبـان واگـذار شـده اسـت. حتا 
برخـی منابـع می گوینـد کـه بخش هایی از والیت هـای زابل 
و ارزگان نیـز به طالبان سـپرده شـده اسـت. این کـه چرا این 
بذل وبخشـش ها بـه طالبـان صـورت می گیـرد، سوالی سـت 
کـه باید سـران نهادهای امنیتـی و مسـووالِن دولت وحدِت 
ملـی پاسـخ بگوینـد؛ زیـرا ایـن نـوع اقدامـات، نگرانی های 
فراوانـی را در اذهـان به بـار آورده اسـت. سـواِل دیگـر امـا 
ایـن اسـت که چـرا دولـت مناطق را به شـکل اعان ناشـده 
در اختیـار طالبـان قـرار می دهـد و از ایـن کار، چـه اهدافی 

را دنبـال می کنـد؟
به نظر می رسد که دو مسأله مد نظر است: 

اول این کـه دادِن سـاحاتی بـه طالبان به خصـوص در والیت 
هلمنـد، ایـن زمینه را مهیا می کنــد که طالبان شـورای کویته 
را بـه هلمنـد انتقال دهند و یا شـورایی مشـابه آن در هلمند 
بـه نام »شـورای هلمند« تشـکیل دهند و از خاک افغانسـتان 
وارد مذاکـره شـوند، هیأت هـای داخلـی و خارجـی نیـز در 
هلمنـد بـا آنـان گفت وگـو کننـد. مسـلمًا حلقاتـی در درون 

دولـت، گام هـای جدی یی را در این راسـتا برداشـته اند. 
دوم این کـه پاکسـتانی ها مایل انـد کـه طالبـان یـک مرکـِز 
قـوی در داخـِل افغانسـتان زیـر کنتـرل و حمایِت پاکسـتان 
داشـته باشـند؛ زیـرا وجـود طالبـان در پاکسـتان بـرای ایـن 
کشـور دردسرسـاز شـده و واگـذاری اراضِی وسـیِع هلمند 
امنیتـی  بـه آن هـا، در کنـار این کـه بـه آنـان یـک پایـگاه 
طالبـاِن  بـرای  پُرجاذبـه  مقناطیسـِی  میـدان  یـک  می دهـد، 
دو کشـور ایجـاد می کنـد و هـم از شـِر طالبـاِن پاکسـتانی 
می کاهـد و هـم بـر قـدرِت طالباِن افغانی تا سـر حـِد ایجاد 

یـک دولـت مـوازی می افزایـد. 
لولـۀ  مسـیر  واگـذاری  بحـث  همچنیـن  این هـا،  کنـار  در 
تاپـی در افغانسـتان بـه طالبـان نیـز مطرح اسـت. خـط لولۀ 
تاپـی از والیت هـای هـرات، فـراه، قسـمًا نیمـروز، هلمنـد 
و قندهـار می گـذرد و بعـد بـه پاکسـتان می رسـد. تقریبـًا 
در همـۀ بخش هـای ایـن مسـیر، طالبـان سال هاسـت کـه 
حضـور دارنـد. گفتـه می شـود کـه قرار اسـت امنیِت مسـیر 
انتقـاِل پایپ الیـن گاز تاپـی، توسـط طالبـان تأمیـن شـود و 
سـود سرشـاری هـم از این رهگـذر نصیِب آن گـروه گردد؛ 
چنان کـه چنـدی پیـش، وزیـر دفـاع و نفـِت پاکسـتان نیـز 
ایـن مسـأله را مطـرح کـرده بودنـد. بـه نظر می رسـد که که 
طرف هـای ترکمنسـتان و چیـن نیـز مخالفتی با ایـن تصمیم 
و برنامـه ندارنـد و ایـن موضـوع را یـک امتیـاز بـه طالبـان 
در آسـتانۀ گفت وگوهـای صلـح و نشسـت های چهارجانبه 
می داننـد. برخـی رسـانه های خارجـی نیـز گفتـه انـد کـه 
طالبـان از مدتـی بـه این سـو اطمینـان داده انـد کـه هیـچ 
مشـکلی بـرای خط تاپـی به وجـود نمی آورند و قرار اسـت 
کـه ایـن مسـأله را در گفت وگوهـای رو در رو مطرح کنند. 
خبرهـای تأییـد ناشـده حاکـی از آن اسـت کـه طالبـان در 
بـدل تأمیـن امنیـِت این مسـیر، سـاالنه حـدود صـد میلیون 
دالـر دریافـت می کننـد و ایـن مبلـغ به تنهایـی کافی سـت تا 
طالبـان را در ایـن مسـیر، وادار به سـکوت و در دیگر نقاط، 

تشـویق بـه تعـدی کند!  
حـاال واگـذاری بخش هـای مهـم بـه طالبـان بـه خصـوص 
هلمنـد، یـک تیـر و چند نشـان توسـط پاکسـتان اسـت که 
خـط تاپـی نیـز در محـورِ آن قـرار دارد. بـه نظـر می رسـد 
از  چهارجانبـه  نشسـت های  و  صلـح  گفت وگوهـای  کـه 
ایـن پـس، همـه پیرامـون خـط تاپـی خواهنـد چرخیـد و 
از طـرف دیگـر، جنـگ بـه والیت هـای شـرقی و شـمالی 
کشـور کشـانده خواهـد شـد و نتیجـۀ آن هـم این اسـت که 
افغانسـتان بـه گونـۀ روش منـد و تدریجـی در مسـیر تجزیه 
قـرار می گیـرد و طالبـان در بخـش قابـل توجهی از کشـور، 

حاکمیت شـان را اعـان خواهنـد کـرد.

صـلح 
در بـدِل تجـزیه

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1736    یک     شنبه       16حو ت  /    ا  سفند      y   1394  26 جما د ی  اال و ل  y 1437   6 ما ر چ   2016

تأییـد فرمـان رییس جمهوری به هـدف اصالح نظـام انتخاباتی را از 

اشـتباهاِت جبران ناپذیـِر مجلـس می داننـد كـه در یـک زد و بنـد 

پنهانـی میـان ریاسـت جمهوری و اكثریـت اعضـای مجلـس صـورت 

س بـا ایـن تصمیـم خـود، اصالحـات نظـام انتخاباتـی 
گرفـت. مجلـ

را بـا بن بسـت مواجـه كـرد و شـرایطی را بـه وجـود آورد تـا نظـام 

انتخاباتـی بـدون آن كـه با چالـِش خاصی روبه رو شـود، همچنان به 

كاِر خـود ادامـه دهد
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شـماری از آگاهـان حقوقـی می گوینـد 
کـه دولـت افغانسـتان در چهـارده سـال 
روی  قانون مـداری  جـای  بـه  گذشـته، 
ایـن  تأکیـد کـرده کـه  مصلحت گرایـی 
مسـأله سـبب معطلـی بررسـی پرونده ها 
از طـرف نهادهـای مربوط شـده اسـت.
آنـان همچنـان می گوینـد، در سـال های 
گذشـته، افـرادی کـه تخلف کردنـد تنها 
تغییـر موقـف داده شـدند و هیـچ یـک 
از آنـان بـه کیفـر اعمال شـان نرسـید که 
ایـن کار سـبب شـد تـا چـرخ فسـاد در 

باشـد. گردش 

کـه  می کننـد  تأکیـد  آگاهـان  ایـن 
باعـث  حکومـت  در  مصلحت گرایـی 
پرونده هـای مکاتـب خیالـی،  تـا  شـده 
خیالـی  نظامیـان  و  خیالـی  جاده هـای 

نشـوند. بررسـی 
روشـن،  محمـد  سـردار  تازه گـی  بـه 
مشـاور ارشـد رییس جمهور اشـرف غنی 
در امور شـفافیت و برنامه های انکشـافی 
گفتـه اسـت کـه نزدیـک به یک هـزار و 
پنج صـد پرونـده در ادارۀ دادسـتانی ُکل 

کشـور بـدون بررسـی باقـی مانده اند.
اشـرف  رییس جمهـور  ارشـد  مشـاور 
برنامه هـای  و  شـفافیت  امـور  در  غنـی 
انکشـافی افـزوده اسـت کـه بیشـتر این 
عمومـی  ریاسـت  سـوی  از  پرونده هـا 
دادسـتانی  بـه  افغانسـتان  ملـی  امنیـت 
فرسـتاده شـده که بسـیاری از آن بررسی 

نشـده اند.
آقـای روشـن گفتـه اسـت کـه در میـان 
ایـن پرونده هـا، پرونده هایـی هسـتند که 
به خواسـت زورمندان سـاخته شـده اند.

آقـای روشـن خاطـر نشـان کـرده کـه 
را  پرونده هـا  ایـن  بایـد  حکومـت 
سرسـری نگیـرد و بـه صـورت جـدی 

کنـد.  بررسـی 
بـا  افغانسـتان  ُکل  دادسـتانی  ادارۀ  امـا 
هیـچ  کـه  می گویـد  اتهامـات  ایـن  رد 
پرونده یـی در ایـن نهـاد در انـزوا قـرار 
نـدارد و بـه خواسـت هیچ کسـی پرونده 

سـاخته نشـده اسـت.
بصیـر عزیزی، سـخنگوی دادسـتانی ُکل 
در ایـن بـاره بـه رسـانه ها گفتـه اسـت 
کـه تمامـی کارکردهـای ادارۀ دادسـتانی 
قانـون صـورت می گیـرد و  بـا  مطابـق 
هیـچ پرونده یـی در انـزوا قـرار نـدارد.

ُکل،  دادسـتانی  سـخنگوی  گفتـۀ  بـه 
تمامـی پروندهها در زمان معین بررسـی 

می شـوند.

در  حقـوق  اسـتاد  کوهسـتانی  جعفـر 
دانشـگاه کابـل در گفت وگو بـا روزنامۀ 
افغانسـتان  دولـت  می گویـد:  مانـدگار 
به جـای  گذشـته،  سـال  چهـارده  در 
مصلحت گرایـی  روی  قانون مـداری 
سـبب  مسـأله  ایـن  کـه  کـرده  تأکیـد 
طـرف  از  پرونده هـا  بررسـی  معطلـی 

اسـت.  شـده  مربـوط  نهادهـای 
کسـانی  می افزایـد:  حقوقـی  آگاه  ایـن 
به خاطـر  می دهنـد  انجـام  تخلـف  کـه 
دولتـی  مسـووالن  بـا  کـه  نزدیکـی 
دارنـد، از عملکـرد مغایـر قانـون آنـان 

می شـود. چشم پوشـی 
این اسـتاد دانشـگاه بـاور دارد کـه ادامۀ 
ایـن رونـد سـبب کم رنـگ شـدن عاقه 

و همـکاری مـردم بـا دولت می شـود.
چنیـن  در  می کنـد:  نشـان  خاطـر  او 
فضایـی اگـر جریانات سیاسـی منسـجم 
روی  آنـان  کـه  باشـد  داشـته  وجـود 
منافـع ملی و اهداف مشـخص مـردم را 
تشـویق کننـد و آگاهی دهنـد؛ نظامی که 
متخلفیـن را کیفـر نمی دهـد بـا سـقوط 

می شـود. مواجـه 
چـون  کوهسـتانی:  آقـای  بـاور  بـه 
متخلفیـن می داننـد کـه طرف شـان تنهـا 
بـا  هـم  حکومـت  پایه هـای  و  دولـت 
فسـاد آغشـته اسـت، با خاطر آسـوده به 

می برنـد. سـر 
بـه گفتۀ آقای کوهسـتانی، ایـن کار زمینۀ 
بی قانونـی و فـرار از قانـون را بیشـتر از 

پیـش آماده می سـازد.
مکاتـب  پرونده هـای  نشـدن  بررسـی 
نظامیـان  و  خیالـی  جاده هـای  خیالـی، 
خیالـی از مـواردی اسـت کـه بـه گفتـۀ 
از  فـرار  دلیـل  بـه  کوهسـتانی،  جعفـر 
قانـون بـه آنـان پرداخته نشـده و لسـت 
طویل تـر  روز  هـر  پیشـه گان  جنایـت 

می شـود.
در عیـن حـال، محمـد موسـی فریـور 
یکـی دیگر از اسـتادان دانشـکدۀ حقوق 
و علـوم سیاسـی در دانشـگاه کابـل بـه 
ایـن بـاور اسـت: وجـود مافیایـی که از 
چهارده سـال بدین سـو بـه عنـوان اهرم 
نظامـی  و  اقتصـادی  سیاسـی،  قـدرت 
یکی از دالیلی اسـت که سـبب شـده تا 
ادارۀ دادسـتانی ُکل نتوانـد این پرونده ها 

را بـه بررسـی بگیرد. 
سـال های  در  می افزایـد:  فریـور  آقـای 
گذشـته، افـرادی که تخلـف کردند، تنها 
تغییـر موقـف داده شـدند و هیـچ یـک 
از آنـان بـه کیفـر اعمال شـان نرسـید که 
این مسـأله سـبب شـد تا چرخ فساد در 

باشـد. گردش 
بـه گفتـۀ ایـن اسـتاد دانشـگاه: اعضـای 
از  انتخابـات  زمـان  در  کـه  مافیایـی 
نامـزدان حمایـت کردنـد و آنـان را بـه 
حضـور  صحنـه  در  رسـاندند،  قـدرت 
و دم و دسـتگاه دارنـد و بـا اسـتفاده از 
قـدرت اقتصادی خـود همـه را وادار به 

می کننـد. معاملـه  و  تمکیـن 
می کنـد:  نشـان  خاطـر  فریـور  آقـای 
»حکومـت توانایـی آن را نداشـته تـا بـا 
ایـن افـراد مطابـق قانـون عمل کنـد. در 
ایـن میـان، قانـون بازیچـۀ بیـش نبـوده 

اسـت.«
ایـن اسـتاد دانشـگاه تأکیـد می کنـد: تـا 

زمانـی حاکمیـت قانـون بـا ارادۀ قاطـع 
سیاسـی در کشـور مطرح نشـود، فسـاد 
ریشـه کن نخواهد شـد و ایـن پرونده ها 

همچنـان ناگشـوده خواهنـد ماند.
ناکامـی  دیگـر  عامـل  فریـور  آقـای 
و  مبـارزه  بـرای  مسـوول  نهادهـای 
در  فسـاد  و  تخلـف  از  جلوگیـری 
بیرونی هـا  نـدادن  اجـازه  را  افغانسـتان 
در  فسـاد  مـادر  می گویـد:  و  می دانـد 
کشـور مـا خارجی هـا هسـتند کـه آنـان 
اجـازه ندادنـد تـا فسـاد به گونـۀ واقعـی 
شـکل  بـه  و  ریشـه یابی  افغانسـتان  در 

شـود. مبـارزه  نظام منـد 
نامزد پست دادستانی ُکل تجربه ندارد

در حالـی که ادارۀ دادسـتانی ُکل همزمان 
وحـدت  حکومـت  عمـر  سـال  دو  بـا 
ملـی تاکنـون از سـوی سرپرسـت اداره 
بـه  حکومـت  مسـووالن  می شـود، 
بـه  را  فریـد حمیـدی  تازه گـی محمـد 
این سـمت نامـزد کرده اند و قرار اسـت 
آقـای حمیـدی بـه زودی بـرای گرفتـن 
نماینـده گان  مجلـس  بـه  اعتمـاد  رأی 

معرفـی شـود.
با ایـن حـال، آگاهان حقوقـی می گویند 
کـه آقـای حمیـدی پیشـینه و تجربۀ کار 

در ادارۀ دادسـتانی ُکل را ندارد.
دانشـکدۀ  اسـتاد  کوهسـتانی  جعفـر 
حقوق و علوم و سیاسـی دانشـگاه کابل 
می گویـد: آقـای حمیدی تجربـۀ کار در 
نهـاد دادسـتانی ُکل را نـدارد و گذشـتۀ 
حقـوق  بخش هـای  زیادتـر  کاری شـان 
بشـری بـوده کـه موضوعـات عاطفی را 

در بـر می گیـرد.
امـا این کـه آقـای حمیـدی بـا قاطعیـت 

خواهـد توانسـت تا پرونده های بررسـی 
نشـده را بررسـی کند؟ آقای کوهسـتانی 
می گویـد: »دیده شـود کـه عرصه برایش 
بـاز گذاشـته می شـود تـا در موقعیتی که 
قـرار گرفتـه، مطابـق بـا قانـون اسـتفاده 
ببـرد یـا زیر بار فشـارها خواهـد رفت.«

بـه بـاور او: اگـر نامزد پسـت دادسـتانی 
ُکل ماننـد دادسـتان های گذشـته زیر بار 
فشـار بـرود، شـاهد هیـچ دسـت آوردی 

بود. نخواهیـم 
هم چنـان، محمـد موسـی فریـور اسـتاد 
کـه  کسـانی  می گویـد،  کابـل  دانشـگاه 
بدون داشـتن تجربه در ِسـَمت دادستانی 
ُکل در سـال های گذاشـته گماشته شدند 
و یـا می شـوند، توقع داشـتن پیش بردن 
امـر مبارزه بـا فسـاد و به کیفر رسـاندن 

متخلفـان تمنـای بیهوده خواهـد بود.
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خبر خوش در افغانستان این است که برای 
اولین بار براساس برآورد دفتر سازمان ملل 
  ،)UNODC(در امور جرایم و مواد مخدر
غیرقانونی  کشت  برای  که  زمین هایی 
تریاک استفاده شده اند، کاهش یافته است.

اما، یقینًا که آن قدر آسان نیست.
همان طوری که در گزارش بورد بین المللی 
 )INCB( کنترول موادمخدر سازمان ملل
روز چهارشنبه خاطر نشان شد، با وجود 
این که تخمینا مزارع مواد مخدر از ۲۲۴۰۰۰ 
هکتار در سال ۲۰۱۴ به ۱۸۳۰۰ هکتار در 
سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. اما در کل و 
کام مطلق، سطح کشت غیرقانونی کوکنار 
دارد.  ادامه  باالیی  میزان  با  افغانستان  در 
تخمینی  پوتانسیل  که  آن  وجود  با  حتی 
کشت تریاک در مقایسه با سال گذشته ۴۸ 
فی صد کاهش پیدا کرده، اما هنوز تولید آن 

به ۳۳۳۰ متریک تون می رسد.
مواد  کنترول  بین المللی  بورد  گزارش  هم 
گزارش  هم  و  گذشته  هفته  در  مخدر 
جرایم  امور  در  ملل  سازمان  دفتر  ساالنه 
تریاک  مواد مخدر که در مورد مشکل  و 
شد،  منتشر  دسامبر  ماه  در  افغانستان 
هردو مبین تاثیر این کاهش هستند، اما از 
وجه کلی این مسئله در افغانستان چیزی 

نمی گویند.
کنترول  بین المللی  بورد  گزارش  متن  از 
برای  پیشرفت  این  هرچند  مخدر:  مواد 
طور  به  منطقه،  در  مخدر  مواد  کنترول 
دالیل  ولی  است؛  ماحظه  قابل  بالقوه  ای 
مختلف  عوامل  از  ترکیبی  کاهش،  این 
از  تریاک  حاصات  شدن  متاثر  است: 
گزارش،  این  تهیه  جریان  در  آب  کمبود 
برای  حکومت  تاش های  افزایش 
ریشه کن سازی کشت کوکنار در سال های 
که  استفاده شده  برآورد  و روش  گذشته، 
احتمال واقعی بودن )آمار( را کم تر می کند.

تریاک   ۲۰۱۵ ساالنه  سروی  نویسنده گان 
ملل  سازمان  دفتر  )گزارش  افغانستان 
تاکید  مخدر(  مواد  و  جرایم  امور  در 
این  تفسیر  هنگام  »احتیاط  که:  می کنند 
و   ۲۰۱۴ سال های  بین  است:  الزم  نتایج 
پیشرفته  تکنالوژی  به  دسترسی   ،۲۰۱۵
تخمین  روش  در  بزرگی  پیشرفت  باعث 
مزارع تریاک شد«.  کلمه احتیاط در ادامه 
و  تحقیق  که  می دهد  نشان  )گزارش( 
کنجکاوی بیشتر، سمت و سوی )کاهش( 
تغییر هنوز  اما وسعت  را مسجل می کند، 
هم شاید نسبت به حد واقعی آن بزرگتر 

باشد.
در حالی که ظاهرا اقدامات ریشه کن سازی 
اما  می ماند،  باقی  مرکزی  استراتژی  یک 
نیستند.  پایدار  اقدامات،  این  که  واضحا 
شمار والیت های عاری از مواد مخدر در 
سال ۲۰۱۵ با کشت شدن مجدد تریاک در 
والیت بلخ، کاهش یافت. بورد بین المللی 
کنترول مواد مخدر توصیه کرد که دولت 
ریشه کن سازی  برنامه  تنها  نه  افغانستان 
در  را  تاش هایش  بلکه  نماید،  دنبال  را 
جهت برخورد با افزایش بهره کشی از مواد 
مخدر نیز تقویت کند. این نهاد بین المللی، 

بدیل  انکشافی  برنامه های  اساسی  نقش 
نیز  را  تریاک  کشت  محدودسازی  در 
منابع  تهیه  خواهان  و  کرد  خاطرنشان 
درآمد مشروع برای حمایت از دهاقین و 

خانواده های آن ها شد.
به  وابسته  که  هرچندی  بدیل  کشت 
است  حلی  راه  تنها  ولی  است،  تمویل 
است.  داده  نتیجه  و  بوده  موفقیت آمیز  که 
و  میان سال های ۲۰۰۷  در  کوکنار  کشت 
پیدا  افزایش  این که دوباره  از  پیش   ۲۰۱۰
نویسنده گان  بود.  کاهش  به  رو  نماید، 
در  ملل  سازمان  دفتر   ۲۰۱۵ سال  سروی 
می کنند  اشاره  مخدر  مواد  و  جرایم  امور 
که به نظر می رسد »برنامه معیشت بدیل« 
ماندگاری  تاثیرات  هلمند  والیت  در 
که  غذایی«  »زون  برنامه  مورد  در  دارد. 
در ۱۰ ولسوالی والیت هلمند عملی شد 
در  تریاک  کشت  فصل  هنگام  دهاقین  و 
کیمیاوی،  کود   ۲۰۱۲-۲۰۰۹ سال های 
گندم و دیگر غله جات را دریافت کردند، 
کشت تریاک در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ 
از  خارج  مناطق  به  نسبت  مناطق  این  در 
پایین تری  درجه ی  یک  در  غذایی  زون 
مناطقی  تریاک در  صورت گرفت. کشت 
شده  عملی  غذایی«  »زون  برنامه  قبا  که 
کاهش  فی صد   ۳۲  ،۲۰۱۵ سال  در  بود 
که  دیگری  ولسوالی   ۱۳ در  و  یافت… 
از  خارج  و  می شد  کشت  تریاک  بیشتر 
کاهش  داشتند،  قرار  غذایی«  »زون  حوزه 

کم تری به وجود آمد«.
بورد  گزارش  مقدمه  که  همان گونه 
رفع  با  مخدر  مواد  کنترول  بین المللی 
را  تریاک  تولید  کاهش  دالیل  مسئولیت، 
رفع  یک  می کند،  ذکر  مختلف  و  ترکیبی 
مسئولیت در راه  حل های پیشنهاد شده هم 
مختلف  و  ترکیبی  نیز  این ها  است:  الزم 

خواهند بود.
یا  اقتصادی  تنها  افغانستان  تریاک  مسئله 
و  سیاست  با  مسئله  این  نیست؛  محیطی 
فساد هم گره خورده است و از امنیت نیز 
متاثر می باشد. و با وجود این که افغانستان 
غیرقانونی  تریاک  تولیدکننده  بزرگترین 
خریداری  را خودشان  مخدر  مواد  است، 

نمی کنند.
الیخندرو مووار، یک عضو بورد بین المللی 
نشر  برنامه  آغاز  در  مخدر  مواد  کنترول 
گزارش این بورد در شهر مکسیکو گفت: 
آمریکا،  متحده  ایاالت  مختلف  نقاط  »در 
داشته  مجدد  افزایش  هیروئین  مصرف 
است و تولید هیروئین افغانستان نیز زیاد 
بوده است. بیش از ۲۰۰هزار هکتار زمین 
در افغانستان به تولید هیروئین اختصاص 
آمریکای  شمالی  مناطق  است.  شده  داده 
شمالی و کانادا در حال تبدیل شدن به یکی 
از بزرگترین مناطق مصرف کننده هیروئین 
می باشند«. این گزارش خاطرنشان می کند 
داروهای  تجویز  باالی  شدید  کنترول  که 
افزایش  به  شمالی  آمریکایی  در  مخدری 
مجدد تقاضای هیروئین کمک کرده است 
که هیروئین در امریکای شمالی با عرضه 
وسیع از جانب افغانستان و مکسیکو قابل 

دسترس است.

افسانۀ کاهش کشت تریاک
 در افغانستان

هارون مجیدی
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بین المللی  فراگیر  سیستم  یک  جهانی شدن 
است که سیاست داخلی و روابط خارجی 
این  می دهد.  تشکیل  را  واقعی  کشور  هر 
بازارها،  بی قیدوشرط  تعامل  شامل  سیستم 
سطحی  در  فناوری ها  و  ملت ها  دولت 
است که هرگز قبًا شاهد آن نبوده ایم و به 
شیوه یی است که افراد، شرکت ها و دولت 
که  می سازد  قادر  را  دنیا  کل  در  ملت ها 
نسبت به گذشته بیش تر، سریع تر، عمیق تر 
به  و  شوند  متصل  همدیگر  به  آسان تر  و 
شیوه یی به این هدف نایل آیند که منجر به 
عقب زنی قوی کسانی شود که به صورت 
شده اند.  داشته  نگه  عقب  وحشیانه یی 
شما  موشک  اندازه  چه  عصر  از  باید  ما 
چه قدر  شما  مودمِ  عصر  به  است،  بزرگ 
عصر  از  باید  ما  کنیم؛  عبور  است  سریع 
طیفی از ایدیولوژی های اقتصادی به عصر 
انتخاب بین درخت بازار آزاد و ورود آن 
به کوریای شمالی، یکی را انتخاب کنیم.« 

بازارهای بین المللی 
پایان جنگ دوم جهانی، مرحله یی را برای 
سیاسی  اقتصادی،  بنیادی  تغییرات  ایجاد 
اگرچه  ساخت؛  فراهم  دنیا  در  فرهنگی  و 
تغییرات  این  تا  کشید  طول  نیم قرن  تقریبًا 
ملیت گرایی  غرب،  در  پیوستند.  به وقوع 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از اعتبار افتاد. 
در سمتی دیگر در جهاِن در حال توسعه، 
از  ناشی  یافتۀ  ظهور  تازه  کشورهای  چه 
سیطرۀ استعمار یا کشورهای استقال یافتۀ 
قدیمی، ملی گرایی در تمام اشکال مختلفش 
گسترش یافت و تشدید شد. در کشورهای 
به جمع  دولت ها  مذکور،  توسعۀ  حال  در 
کثیری از نظارت ها، مقررات و سیاست های 
توسعه یی متوسل شدند که از صنعتی کردن 
مدیریت دولت و محدود کردن  به سمت 
تجارت و سرمایه گذاری بین المللی توسط 
آن حمایت می کرد. به عاوه، بخش بزرگی 
از جهان با جوامع باز غربی و سیاست های 
این  ترجیحی  تجاری  و  سرمایه گذاری 

بخش از دنیا مشارکت کرد. 
در  دولتی  متمرکز  اقتصادی  برنامه های 

و  چین  اصلی  سرزمین  شوروی،  حوزۀ 
جاهای دیگر مستقر شدند. در این کشورها 
سیستماتیک  به طور  سیاسی  تکثرگرایی 
تحت  فرهنگی  واردات  و  گردید  حذف 
خود  میزان  حداقل  به  یا  درآمدند  نظارت 
فرهنگی  صادرات  که  حالی  در  رسیدند، 
اهداف توسعه گرایانۀ سیاسی  کنترل  تحت 
ایاالت  عوامل،  این  وجود  با  درآمدند. 
و  تفوق  از  استفاده  با  توانست  متحده 
صندوق  حمایت  با  و  خود  صنعتی  نفوذ 
بین المللی پول و بانک جهانی، یک اقتصاد 
جهانی را با حذف کلی مرزهای تجاری و 
سرمایه گذاری، در کنار بازارهای آزاد ایجاد 

کند. 
اگر چه فرایند آزادسازی تجاری که توسط 
افتاد،  به راه  صنعتی  توسعه یافتۀ  کشورهای 
از  مملو  و  پرزحمت  اغلب  طوالنی مدت، 
تناقضات بود، با این حال از طریق دوره های 
متوالی مذاکرات هشت گانه که موافقت نامۀ 
عمومی تعرفه و تجارت )GATT( را دربر 
جهانی  تجارت  سازمان  در  و  می گرفت 
یافت.  ادامه  به اوج خود رسید،   )WTO(
مبادلۀ کاالها و خدمات که به سرعت باال 
و  ثروت  از  موجب خلق سطوحی  رفتند، 
که  شد  جهان  از  بخشی  برای  امیدواری 
شبکۀ  کنار  در  بود.  ناشناخته  زمان  آن  تا 
ابتدا توسط GATT و سپس  سازمانی که 
توسط WTO فراهم شد، ترتیبات منطقه یی 
مانند آن چه که در اتحادیۀ اروپایی و بازار 
به  موسوم  التین  امریکای  جنوبی  عمومی 
مرکوسور رخ داد، تبدیل به منادیان توسعۀ 

اقتصاد جهانی شدند. 
در  دهۀ ۱۹۸۰ هم کشورهای  از سال های 
حال توسعه به سمت نوعی از سیاست های 
توسعه یافته  کشورهای  که  بازارمحوری 
فرو  یافتند.  گرایش  بودند،  روبه رو  آن  با 
هم   ۱۹۸۹ سال  از  بعد  کمونیسم  ریختِن 
کشورهای  در  را  سیستم  این  به  گرایش 
در  داد.  افزایش  مرکزی  و  شرقی  اروپای 
طول یک دهه یا بیش از آن، یک تغییر در 
به طور  داد که  اقتصادی چین رخ  سیاست 
پیوسته بخش بزرگی از آسیا را برای ایفای 
مهیا  جهانی  بازارهای  در  روزافزون  نقش 

ساخت. 

در  عظیمی  افزایش  اقتصادی،  بعد  در 
شاهد  دست  به  دست  که  تجارت  حجم 
تولید  سازمان دهی  در  عمده  تغییرات 
مرزهایی  با حذف  داد.  رخ  بود،  اقتصادی 
نیز  و  داشتند  وجود  تجارت  راه  سر  که 
چشم گیری  طور  به  که  فناوری  تغییرات 
حمل و نقل و ارتباطات را تسهیل نمودند، 
شرکت ها توانستند همۀ سطوح تولید را در 
عامل  هزینه های  که  سازند  مستقر  مناطقی 
در ارزان ترین شکل قرار داشتند و به آنان 
اجازه می داد فروش محصوالت نهایی را در 
سودمندترین بازارها به انجام برسانند. این 
جغرافیایی  تعامل  کنار  در  تجاری  توسعۀ 
فرایند تولید، منجر به ظهور بخش بزرگی 
به جهانی شدن مشهور  که  فرایندی شد  از 

است. 
ویسزومیرسکی«  »مارگارت  که  هم چنان 
فرایندی  »جهانی شدن  می سازد  خاطرنشان 
صورت  شغل ها  و  کارها  در  که  است 

می گیرد«. 
به طور  جهانی شدن  اقتصادی،  نظر  از 
قرار  نظر  مد  فرایندی  عنوان  به  متفاوت 
درون  به  تجارت  آن  از طریق  که  می گیرد 
یا  می یابد  گسترش  جهانی  بازارهای 
و  جهانی  بازارهای  روزافزون  تعامل  به 
بسته بندی مراحل متفاوت تولید به مناطقی 
که مزایای رقابتی را دارند، یا به طور کلی 
و  تجارت  روزافزون  استقال  فرایند  به 

سیستم های مالی، اطاق می شود. 
ارتباطات،  شدن  بین المللی  فنی  نظر  از 
ارسال  و  پخش  سیستم های  و  رسانه ها 
و  هدایت  را  جهانی  اقتصاد  اطاعات، 
حمایت می کند. شرکت های ارتباطی فراملی 
فناوری های  از  چندملیتی  رسانه های  و 
بی سیم، فایبر نوری و وب سایتی به منظور 
در  خود  محصوالت  بازاریابی  و  مدیریت 
و  انترنت  می کنند.  استفاده  جهانی  سطح 
به  دست یابی  آن،  با  مرتبط  فعالیت های 
و  آسان تر  گذشته  به  نسبت  را  اطاعات 
گام های  با  فناوری  و  ساخته اند  سریع تر 

سریع پیش می رود. 
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بخش نخسـت

برنامه ریزی

جهانی شدن یعنی نقشۀ موفقیت
 و دیپلماسی فرهنگی

بخش نخسـت

وقتـی واژۀ »برنامه ریـزی« را می شـنویم، شـاید ایـن تصـور برای مـان تداعـی 
شـود کـه بایـد کار و تکنیـِک خاصـی را انجـام دهیم و انجـامِ آن قطعًا مشـکل 
خواهـد بـود. در صورتـی کـه تمـام امـور کوچکـی کـه در طـول روز انجـام 

می دهیـم، نوعـی برنامه ریـزی هسـتند.
درحقیقـت برنامه ریـزی، فراینـدی بـرای رسـیدن به اهداف اسـت که بـا توجه 
بـرای  باشـد.  کوتاه مـدت  یـا  میان مـدت  بلندمـدت،  می توانـد  فعالیت هـا  بـه 
برنامه ریـزی،  بیرونـی هسـتند،  کـه در جسـت وجوی حمایت هـای  مدیرانـی 
مهم تریـن و کلیدی تریـن سـند برای رشدشـان اسـت. برنامه ریـزی نقش مهمی 
در کمـک بـه جلوگیـری از اشـتباهات یـا تشـخیص فرصت هـای پنهـان، بازی 
می کنـد و تـا حـدودی در پیش بینـی و سـاختِن آینـده کمک کننده اسـت و پلی 

اسـت بیـن آن جایـی کـه هسـتیم و آن جایـی کـه می خواهیـم برویم. 

واقع بینانه بنگرید 
بسـیاری از افـرادی کـه در مقاطـع مختلـف زنده گـی با شکسـت یا اشـتباهاتی 
مواجـه می شـوند، عوامـل خارجـی را در شـکل گیرِی آن موثـر می داننـد. امـا 
واقعیـت چیـز دیگـری اسـت. تـا چـه زمانـی می تـوان عوامـل خارجـی چون 
جامعـه، والدیـن، اطرافیـان، دوسـتان و... را در شکسـت ها یـا ناکامی های مـان 
مقصـر بدانیـم. اگـر کمـی منطقـی فکر کنیـم و مـروری بـر کارهای مان داشـته 
باشـیم، قطعـًا متوجه خواهیم شـد که در کجای مسـیر خودمان مقصـر بوده ایم، 
چـه زمانـی جسـارت به خـرج نداده ایم یـا آن طور که باید و شـاید بـرای انجام 
کاری اراده نکرده ایـم کـه در نهایـت باعث از دسـت دادِن مجال ها شـده اسـت. 
بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف، باید حسـاب خودمـان را با خود مشـخص کنیم 
و ببینیـم آیـا تـا بـه حـال توانسـته ایم انسـان موفقی باشـیم؟ بعـد از آن، اصاح 
مسـیر انجـام دهیـم؛ یعنـی اگر دچـار ضعف هسـتیم، آن را بپذیریـم و در صدد 
اصـاح آن بربیاییم و از انسـان هایی که الگوی مناسـبی بـرای جامعه و اطرافیان 

هسـتند و یـا از یـک مشـاور متخصص بـرای ادامۀ راه بهـره بگیریم. 
اگـر بـه مـدت ۳۰ یـا ۴۰ سـال اسـت کـه بـا پیـروی از برنامـۀ قبلی بـه این جا 
رسـیده ایم، قطعـًا صـد سـال آینـده نیـز در همیـن نقطـه خواهیم بـود. پس اگر 
هدف تـان واالتـر از ایـن اسـت، باید راه دیگـری را پیش بگیریـد و برنامه ریزی 
خاصـی بـرای زنده گی تـان داشـته باشـید و از ابزارهـای دیگـری برای رسـیدن 
بـه هدف تـان کمـک بگیریـد. امـروزه مهارت هـای زندگـی، یکـی از فنـون، 
تکنیک هـا و مبانـی اسـت کـه هـر انسـانی بایـد آن را یـاد بگیـرد تـا بدانـد 

چه گونـه زنده گـی کنـد. 

با مهارت ها به برنامه ریزی موفق دست یابید 
اکثـراً بـرای این کـه چه گونـه کار کنیـم و انسـان، مدیـر، مهنـدس، معلـم یـا 
پزشـک موفقـی باشـیم، پـرورش یافته ایـم، درحالـی که کسـی بـه ما یـاد نداده 
اسـت چه گونـه همسـر، پـدر یـا فرزند موفقی بـرای والدیـن یا حتا همسـایه یا 
شـهروند خوبـی باشـیم. ایـن کار مسـتلزم این اسـت کـه مهارت هـای زنده گی 

اجتماعـی خانواده گـی را یـاد بگیریـم. 

منـبع: مجلۀ زنده گی ایده آل
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عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل
بخش هفـــدهم

انسان چیست؟
انسان  آفرینش  از  هدف  که  پرسش  این  به  پاسخ 
این که  است.  انسان  ماهیِت  فهم  بر  مسبوق  چیست، 
انسان چیست و چه تعریفی می توان از او به دست داد، 
مسالۀ درازدامنی ست که تا امروز همچنان مسأله است. 
انسان در زیر قباب های بسیاری نهفته است که نیل به 
هستۀ مرکزی او را با دشواری روبه رو کرده است. اگر 
قطعاً   را  او  وجوهاِت  بدانیم،  واحد  را  انسان  حقیقِت 
نمی توان یکی دانست. انسان چهره های بسیاری دارد 
که حقیقت وجودِی او را به نمایش می گذارند. او با هر 
رنگی در چهرۀ دیگری ظهور می یابد و این هزارچهره 
گِی انسان است که از او موجودی رازآلود و دشوارفهم 

درست کرده است.
بنیاد اظهار بر رنگ چیدیم

خود را به صد رنگ کردیم رسوا
بیدل

با  که  پنداشت  تصویری  چونان  توان  می  را  انسان 
مختلفی  های  مختلف، چهره  های  زاویه  از  نگریستن 
نیز  انسان  به  دید  های  زاویه  دهد.  می  نشان  خود  از 
های  چهره  نیز  انسان  آن،  تبع  به  و  است  بی شمار 
بی  این  گذارد.  می  نمایش  به  از خودش  شماری  بی 
شمارِی چهره ها باعث شده تا کنه و حقیقِت انسان به 

محاق برود و جوهر اصلِی او در تعریف نگنجد. 
اولین تعریف از انسان را در فلسفه می توان با ارسطو 
تعریف کرده  ناطق  انسان را حیواِن  ارسطو  آغاز کرد. 
بود. ارسطو معتقد بود که تعریف حقیقی، همان تعریف 
حدی است. از دید او، تعریِف حدی زمانی تام پنداشته 
می شود که شامل جنس قریب و فصل قریِب معّرف 
تعریِف  سراغ  به  پیش-فرض  همین  با  ارسطو  باشد. 
می  تعریف  ناطق  حیواِن  را  انسان  و  رود  می  انسان 
ناطق  حیوان  »موضوع«،  انسان  تعریف،  این  در  کند. 
عبارِت  است.  دو  آن  میان  رابط  »است«  و  »محمول« 
بر  که  نامید  اضافی  ترکیِب  توان  می  را  ناطق  حیواِن 
موضوِع انسان حمل گردیده است و انسان نیز موضوع 
ترکیب حیوان ناطق قرار گرفته است. ارسطو حیوان را 
جنس قریب انسان، و ناطق را فصل مساوی او در نظر 
 – ارسطو  دید  از  را  انسان  مفهوم  ظاهراً  است.  داشته 

چنان که از تعریف او برمی آید - می توان به دو مفهوم 
حیوانیت و نطق تجزیه کرد. ترکیب حیوان ناطق - که 
بنا بر تعریف ارسطو تعریِف حقیقی به شمار می رود 
- را می توان تفصیِل مفهوم انسان در نظر  آورد و با آن، 

به پرسش از ماهیت انسان پاسخ داد.
به هیوال  را  باب شناخت جهان، جهان  ارسطو که در 
بدین  انسانی  کرد  سعی  بود،  کرده  تقسیم  صورت  و 
پیچیده گی را نیز با جنس قریب و فصل قریِب آن به 
حیوان ناطق تعریف کند. قوۀ ناطقۀ ارسطویی، بیان را 
اولی  نگاه  در  و  لغوی  معنای  در  رساند، هرچند  نمی 
و  ارسطو  شارحین  رسد.  نظر  به  چنین  است  ممکن 
فیلسوفان مسلمان، از کندی تا ابن رشد و طوسی، اکثراً 
اما دیدگاهی  اند.  منظور از نطق را همان عقل دانسته 
نیز وجود دارد که منظور از نطق را همان بیان پنداشته 

و رابطه آن را با عقل نیز مورد توجه قرار داده است.
امر قل زین آمدش ای راستین

کم نخواهد شد، بگو دریاست این
مولوی

»گفته ها خاتمه می یابد، اما گفتن نهایتی ندارد«. این 
انسان  برای  خداوند  ست.  دینانی  ابراهیم  از  سخن 
توانایی بیان داده است ]الرحمن: ۴[ و همین ویژه-گی 
با  و  است  بخشیده  استمرار  را  بشری  دانش  که  است 
آن، تجربیات تاریخی و احوال گذشته گان، به ذخیرۀ 
حرکت  است.  شده  مبدل  آگاهی  و  دانش  از  بزرگی 
جوامع در بستر زمان، به فربه ترشدِن تاریخ و آگاهِی 
تاریخی می انجامد و تاریخ روی هم رفته، با رشتۀ بیان 
آینده در حرکت  به  از حال رو  به حال، و  از گذشته 
زبان  دیوارِ  چهار  در  صرف  توان  نمی  را  بیان  است. 
این  از  بیشتر  بیان بسی  بلکه گسترۀ  محصور ساخت، 
کلمه قرابِت تامی می  با زبان به معنای عامِ  هاست و 
بیان، شامل وضع و حاِل انسان و جهان نیز می  یابد. 
شود و عمدتًا فراتر از زبان، کلیِت هستی و جهان را نیز 

زیر سقِف خودش جمع می آورد. 
انسان یکی از پیچیده ترین مفاهیمی ست که در نگاه 
نظر  به  ساده  است  ممکن  انسانی  فرد  هر  برای  اولیه، 
آید؛ اما همین  که پای تعریف انسان به میان می -آید، 
این مفهوم سادۀ اولیه، چندپهلویی و ابهامِ حیرت آوری 
به خود می گیرد که تا آن زمان ناشناخته بوده است. 
زمان  می-دانم  من  بود:  گفته  زمان  باِب  در  اگوستین 
انسان  . مفهوم  بیان کنم  توانم آن را  اما نمی  چیست، 

نیز - علی رغم عینیت  خارجی آن - از سنخ چنین 
مفاهیمی ست. همه می دانیم که برای تعریف، شرایطی 
تر  آن ها روشن  از  یکی  که  است  گرفته شده  نظر  در 
ف است. به تعبیری روشن  بودن و روشن گر بودِن معرِّ
موضوع  و  باشد  تر  روشن  ف  معرَّ از  باید  ف  معرِّ تر، 
تعریف را بیش از پیش روشنی بخشد. با این وصف، 
مفاهیمی را که در کمال وضوح قرار دارند و مفهومی 
روشن تر از آن ها وجود ندارد، نمی توان تعریف کرد. 
مثًا در پرسش از ماهیِت شناخت، نمی توان تعریف 
از  از آن به دست داد؛ زیرا مفهومی روشن تر  روشنی 
تعریف  به  آن  با  را  شناخت  تا  ندارد  وجود  شناخت 
و  است  مفهوم  ترین  روشن  خود  شناخت  بگیریم. 
خواهد  حاصل  تحصیل  آن،  از  تعریف  دادن  به دست 
بود. از سویی هم، به دست دادن تعریف حقیقی خود 
مسبوق بر شناخت است و دست  زدن به چنین تعریف 

مستلزم دور خواهد بود.
منظور از این گفتار این که، انسان نیز به لحاظ دشواری 
و  نیست  شباهت  بی  شناخت  مفهوم  با  آن،  تعریف 
به دست دادِن تعریِف جامع و مانع از وی، کار ساده یی 
به نظر نمی رسد. انسان به تعبیر ابوالمعانی، گرهی ست 
که هرچه بازتر شود بیشتر می پیچد و این امر، تعریف 

از انسان را با دشواری روبه رو ساخته است.
به  تعریف  تعریف،  انواع  از  یکی  که  است  پُرواضح 
با  شی  رویکردی،  چنین  در  است.  صفات  و  لوازم 
شی،  آن  اوصاف  و  شود  می  تعریف  آن  الزمِ  وصف 
اوصاِف  اگر  را شکل می دهند.  او  فلسفِی  محموالت 
انسان را محموِل آن قرار دهیم و با این روش دست به 
تعریف انسان بزنیم، بازهم با دشواری روبه رو خواهیم 
بود. زیرا انسان دارای یک یا چند وصف متفاوت، یا 
هم نشین نیست که حمل همۀ آن ها بر انسان بااشکال 
باشد، بلکه اوصاف متباین، و گاه متقابلی به او نسبت 
داده می شود که تعریف از انسان را با تناقض گویی در 
باِب انسان مواجه می سازد. به برخی اوصافی که قرآن 

به انسان نسبت داده است توجه کنید: 
به یقین، انساِن حریص و کم طاقت آفریده   .۱

شده است؛ ]معارج: ۱۹[
که انسان در برابر نعمت های پروردگارش   .۲

بسیار ناسپاس و بخیل است؛ ]عادیات: ۶[
...او بسیار ظالم و جاهل بود؛ ]احزاب: ۷۲[  .۳
انسان )بر اثر شتاب زده گی( بدی ها را طلب   .۴
می کند آن گونه که نیکی ها را می طلبد، و انسان، همیشه 

عجول بوده است؛ ]اسراء: ۱۱[
و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما برسد،   .۵
جز او، تمام کسانی را که )برای حل مشکات خود( 
می خوانید، فراموش می کنید؛ اما هنگامی که شما را به 
بسیار  انسان  خشکی نجات دهد، روی می گردانید، و 

ناسپاس است؛ ]اسراء: ۶۷[
نطفه یی  از  را  او  ما  که  نمی داند  انسان  آیا   .۶
بی ارزش آفریدیم؟! و او )چنان صاحب قدرت و شعور 
ما( برخاست؛  )با  به مخاصمۀ آشکار  و نطق شد که( 

]یس: ۷۷[
به یقین  چنین نیست )که شما می پندارید(   .۷
ببیند.  بی نیاز  را  خود  این که  از  می کند،  طغیان  انسان 

]علق: ۷-۶[
صفات  با  انسان هایی  با  همواره  ما  سان،  همین  به 
مختلف، و گاه متضاد روبه رو می شویم که این واقعیّت، 
تعریف انسان را با واسطۀ صفات او، با سختی روبه رو 
گاه  انسان،  به  صفاتی  چنین  دادن  نسبت   سازد.  می 
این گمان را پدید می آورد که گویی انسان موجودی 
اصاح  راه  در  سعی  و  است  سرشت  پست  و  شریر 
او، مبارزه با فطرت طبیعِی او خواهد بود. اما با مداقّۀ 
االمر  نفس  در  چنینی  این  اوصاِف  از  بسیاری  بیشتر، 
زشت نیستند، اما کاربسِت آن ها موقع شناسی یی می 
خواهد که همه گان بدان واقف نیستند. تعریف انسان 
با اوصاف – هر چند محموالت وصفی انسان در بیان 
مصادیق او کمک شایانی می رساند – به دلیل تکثر و 

گاهی تقابل این صفات، با دشواری روبه رو است.
از ارسطو - به عنوان فیلسوِف عقل گرا - انتظاری جز 
این تعریف از انسان نمی رفت. او که دایرۀ المعارف 
فصل  با  را  انسان  توانست  نمی  بود،  فلسفی  علوم 
دیگری غیر از نطق )عقل( تعریف کند؛ جز این که وی 
انسان را به مدنی الطبع نیز تعریف کرده بود. این انتظار 
که ارسطو انسان را صرف به حیوان ناطق و یا مدنی 
الطبع تعریف نمی کرد، به گزافه است؛ هرچند چنین 
انتظاری از یک فیلسوف اجتماعی و یا فیلسوف هنر بی 

جا نخواهد بود. دکتر حلمی می نویسد:
باری  و  ناطق،  حیواِن  به  را  انسان  گذشته  در  ارسطو 
اما  بود،  کرده  توصیف   مدنی الطبع  حیواِن  به  هم 
 Homo( فاسفۀ امروز، انسان را به حیواِن صنعت گر
Faber( توصیف کرده اند. معنای سخن این است که 
فاسفۀ قدیم و در رأس آن ها ارسطو، به انسان در بُعِد 
اندیشه ورِی او توجه کردند که وی را به معرفِت حقایِق 
رفتارهای  به  توجه  همچنان  می شود.  رهنمون  اشیاء 
رفتارِ  غایِت  تحدید  و  شر  و  خیر  شناخِت  برای  بشر 
اخاقی، موردِ توجه فاسفۀ قدیم بوده است. در این 
تعریِف  در  نیز  را  سومی  موردِ  معاصر  فاسفۀ  میان، 
او توجه  بعِد خّاقیت  انسان در  به  افزودند که  انسان 
نیز  را  بشر  ابداع گری  و  صنعت گری  وصِف  و  دارد 
ابداع گر  انسان، خّاق و  از آن جایی که  شامل می شود. 
جماِل  و  کمال  وصِف  را  آن چه  این خصیصه،  است، 
بشری آفریده است نیز در بر دارد. از همین جاست که 
علِم فلسفی جدید که به علم الجمال )زیبایی شناسی( 

شهرت دارد، ظهور می کند .
آری! انسان را نباید تنها ناطق و مدنی الطبع به شمار 
آورد، بلکه ابداع و خاقیّت را نیز باید بر فصل های 
تعریِف آن افزود و او را به »حیوان ناطق مدنی-الطبع 
ابداع گر« تعریف کرد. با این همه، انسان پیچیده تر از 
آن است که بتوان با توجه به بُعد اندیشه وری، اجتماعی 
داد.  به دست  از وی  تعریف جامعی  او،  ابداع گری  و 
اگر این تعریف از انسان را تام و کامل بدانیم، تعریف 
می  چه  است«  متافیزیک  حیوان  »انسان  که  شوپنهاور 
شود. شوپنهاور – چنان که عّامه سلجوقی توجه داده 
است - با همۀ بدبینی هایش، انسان را حیوان متافیزیک 
می خواند؛ حیوانی که دریچه های دروِن او به صوب 
را  ولتر  نکته  همین  شاید  است.  گشوده  برین  عالم 
آن  باید  نباشد،  خدایی  اگر  بگوید:  که  است  واداشته 
را بسازیم . ولتر - به لحاظ نظری - به این نکته که 
خداپرستی و وصل شدن به عالم برین، از طبیعی ترین 
نیازهای بشر است، معترف است و دین فطری یی را 
که در آموزه های اسامی از آن سخن رفته، به خوبی 
دریافته است. راست گفته اند که حقیقت خواستۀ همه 
است، اما وقتی حقیقت کشف می شود، کمتر کسانی به 
آن می پیوندند. با این بیان، فصل دیگری که در تعریف 
می  که  است  انسان  متافیزیکیِت  بیفزاییم،  باید  انسان 
توان از آن به عنوان فطرت دینِی انسان نیز سخن گفت.

ملیحه صابری نجف آبادی: ۱۳۸۹هـ ش، تاریخ فلسفه 
به زبان ساده، اگوستین، چاپ اول )ایران: تهران- 

سمت(
  امیرۀ حلمی مطر: فلسفۀالجمال، مترجم: عبدالبشیر 

فکرت بخشی، ص۳ )مصر: قاهره- دارالمعارف(
  ویل دورانت: لذات فلسفه، ص۴۳۷

به غرب انتقادی  نگاه 
از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان
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روح اهلل بهزاد

نوشیدنی های  افغانستان  در  شرکت  ده ها  از  بیشتر 
انرژی  زا تولید و یا از کشورهای خارجی وارد می کنند.
به باور آگاهان، استفاده از نوشابه های انرژی زا نه تنها 
ضربۀ اقتصادی برای استفاده کننده گان دارد، بل اضرار 

بهداشتی را نیز در قبال دارد.
در  داخله  امراض  متخصص  کوتوال،  عبدالغفار 
نوشابه های  می گوید،  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
کوتاه مدت  در  که  دارند  ترکیباتی  انرژی زا  وارداتی 
باعث افزایش انرژی می شود که افراد به اشتباه از آن 

در انجام فعالیت های ورزشی نیز استفاده می کنند.
احمد جاوید که به طور دایم از این نوشابه ها استفاده 
او  است.  شده  گرفتار  گرده  بیماری  به  حال  کرده 
از  یکی  در  که  می شود  ماه  شش  مدت  می گوید: 
به  ولی  می کنم،  ورزش  کابل  بدن سازی  باشگاه های 
دلیل استفاده از نوشابه های گاز دار، برایم مشکل گرده 

پیدا شده است.
شهر  ورزشی  باشگاه های  از  یکی  در  استاد  عبداهلل 
کابل به این باور است که جمعاً نوشابه های گاز دار 
برای  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  افغانستان  در  که 

ورزش کاران بسیار ضرر می رساند.
فرید احمد صافی از دکان داران شهر نو کابل به دلیل 
شده  مبتا  معده  تکلیف  به  نوشابه ها  این  از  استفاده 
است. او می گوید: هرگاه احساس خسته گی می کردم 
از این نوشابه هامی نوشیدم؛اما به مرور زمان وقتی غذا 
می خوردم در معده ام احساس سوزش داشتم و وقتی 
پرهیزم  نوشابه ها  نوشیدن  از  کردم،  مراجعه  داکتر  به 

کرد.
پیام های  که  اند  باور  این  به  شهروندان  از  بسیاری 
یا  و  تولیدی  شرکت های  حد  از  بیش  بازرگانی 
بیشتر  توجه  جلب  برای  نوشابه ها  این  واردکنندۀ 
مشتریان،در رسانه های دیداری و شنیداری سبب شده 
است تا مردم دل گرمی بیشتر به خرید این محصوالت 

پیدا کنند.
در جریان یک روز ده هابار پیام های این محصوالت در 
شبکه های مختلف دیداری و شنیداری پخش می شود 
و در این اعانات، از ترفند های مختلفی چون استفاده 
از پزشک غیرتخصصی و یا تبلیغ توسط آوازخوانان و 

چهره های مشهور کار گرفته می شود.
وزارت  بین المللی  روابط  سرپرست  مجروح  وحید 
صحت عامه به این باور است که بیشتر این انرژی ها 
تجارتی است و منفعت آن تنها به کسانی می رسد که 

این نوشابه ها را وارد می کنند.
از  نیز  افغانستان  واستندرد  نورم  ادارۀ  حال،  عین  در 
باشند و  داشته  نوشابه هورمون های مضر  این  این که 
شود  انسان  وجود  در  سرطان  آمدن  وجود  به  سبب 
تیم  با  ما  دارند و می گویند که مطالعه یی که  نگرانی 
که  دارد  وجود  نگرانی  همین  دادیم،  انجام  تخنیکی 
داشته  وجود  حورمون هایی  نوشابه ها  این  در  نشود 
باشد که باعث سرطان شود، ولی ادارۀ ما کدام استندرد 

معینی در این زمینه ندارد.
در  استندرد  و  نورم  ادارۀ  رییس  فایق  نقیب اهلل  داکتر 
»نوشابه های  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
انرژی زا نه تنها در افغانستان، بلکه در هیچ جای جهان 
استندرد قبول شده، واضع و روشن ندارد. به همین 
با کشورهای  تفاهم  با  تا  دارند  ما تاش  ادارۀ  دلیل، 

منطقه یک استندرد مشترک داشته باشند.«
آقای فایق همچنان می افزاید: مطالعه یی که ما با تیم 
این  در  شاید  که  می دهد  نشان  دادیم  انجام  تخنیکی 
باعث  که  باشد  داشته  وجود  هورمون های  نوشابه ها 
سرطان شود،اما ما کدام استندرد معینی در این زمینه 

نداریم.
او ادامه داد: نگرانی ما از تولیدات داخلی این است 
می دهد  نشان  است  رسیده  ما  به  که  موردی  یک  و 
بعضی از موادی که در داخل افغانستان تولید می شودو 
نمونه های آن را که تیم ما در کشور های دیگر آزمایش 

کردند، این مواد قطعاً قابل استفاده نیست.
که  می کند  خاطرنشان  استندرد  و  نورم  ادارۀ  رییس 
تحرک ما بیشتر شده و در صدد بودجۀ بیشتر هستیم 

تا بتوانیم البراتواری نیز در این زمینه داشته باشیم.
آقای فایق بیان داشت: تقریباً ده نوع از انرژیی که وارد 
افغانستان می شود، زیادتر مخصوص افغانستان است 
و چون در افغانستان هیچ کنترلی وجود ندارد،بناً بدون 

کدام مانعی وارد کشور می شود.
او همچنان گفت: بر اساس قانونی که از سوی پارلمان 
تصویب شده است، بخش کیفیت مواد را به وزارت 
صحت عامه اختصاص داده است؛ اما ما تاش داریم 
بتوانیم  تا  بفرستیم  پارلمان  به  قانون را دوباره  این  تا 
کنترول  در  دارو  و  نظر صحت  از  را  کیفیت  امتحان 

بگیریم.
روابط  رییس  مجروح  وحید  دکتر  دیگر،  سوی  در 
ماندگار  روزنامۀ  به  عامه  صحت  وزارت  بین الملل 
می گوید: تعدادی از کمپنی ها در داخل کشور ظرفیت 

این نوشابه ها را به دست آورده اند که وزارت  تولید 
این  ایجاد  مرحلۀ  آغاز  قسمت  در  عامه  صحت 
مراکز، تمام معیارهای مورد نظر را مدنظر می گیرند. 
کمپنی هایی می توانند این نوشابه ها را تولید کنند که 

معیار های الزم و قانونی را داشته باشند.
این  فعالیت  آغاز  از  بعد  می افزاید:  مجروع  آقای 
شرکت ها،هیأت های نظارت و ارزیابی ما به صورت 
سطح  به  تولید  مراکز  و  صنعتی  پارک های  از  مکرر 
تا  می کنند  برگزار  نظارتی  جلسلۀ  کشور  والیات 
اطمینان حاصل کنند که تمام اصول بهداشتی و صحی 
در مراحل مختلف تولید و عرضۀ محصوالت در نظر 

گرفته می شود.
او بیان داشت: برخی از این نوشابه ها در داخل تولید 
نه بلکهاز خارج کشور وارد می شوند، این تعداد اقام 
نوشیدنی از طریق مرز ها وارد کشور می شود هم در 
کیفیت  کنترل  از طریق البراتوار های  سطح گمرکات 

مورد ارزیابی قرار می گیرند.
او خاطر نشان می کند: فقط به آن عده از مواد نوشیدنی 
را  معیار های الزم  که  می شود  داده  وارد شدن  اجازۀ 

تکمیل کنند.
مواد  نگه داری  و  فروش  مراکز  مااز  داشت:  بیان  او 
مطمین شویم  تا  می کنیم  نظارت  نوشیدنی  و  غذایی 
که مواد نوشیدنی های که تاریخ مصرف آن تمام شده 

است به دست رس شهروندان نرسد.
اقام  شدن  وارد  از  نگرانی  ابراز  با  مجروح  آقای 
غیرقانونی  صورت  به  و  مرزها  طریق  از  نوشیدنی 
مجرای  نوشیدنیاز  اقام  قاچان  موضوع  می گوید: 
غیررسمی و مزرهاتحت کنترل وزارت صحت عامه 

نمی باشد.
المللی وزارت صحت از آمارهای  رییس روابط بین 
این وزارت از وارد شدن نوشابه ها انرژی زا آماری در 
دست نمی دهد، امامی گوید: این نوشابه ها به صورت 
ایران  و  امارات  هند،  پاکستان،  کشورهای  از  معمول 

وارد کشور می شوند.
می گوید:  وزارت  این  آینده  برنامه های  مورد  در  او 
»در قدم نخست در تمام ادارتلوایح ومقررات الزم را 
برای کنترل تولیدات خصوص ایجاد می کنیم به ادامۀ 
آن، تاشما این استتا تسهیات الزم را برای سکتور 
خصوصی به عنوان یک بازوی فعال و پویاییسکتور 
تا آن ها را بیشتر تقویت  صحت روی دست بگیریم 
کنیم، همچنان تاش داریم درصدی تولید را در داخل 
کشور تحت کنترل مستقیم وزارت صحت ایجاد کنیم 
فراهم  ما  برای  نیز  دقیق تر  نظارت  و  کار  فرصت  تا 

شود.«
آقای مجروحدر مورد اضرار صحیی که این نوشابه ها 
می تواند داشته باشد اظهار کرد: تحقیق علمی در این 
زمینه تا به حال در افغانستان انجام نشده است، مصرف 
نوشانه های انرژی زا در کشور های دیگر معمول است، 
ما تاش می کنیم تا در این قسمت کنترل و نظارت 
صورت گیرد، ولی استفادۀ بیش از حد در مصرف هر 

نوشابه و غذایی اضرار خود را می داشته باشد.
او برای شهروندان توصیه می کند تا از میوه های تازۀ 
که در کشور خودمان تولید می شود استفاده کنند به 
این که  کنار  در  مصنوعی  محصوالت  که  دلیل  این 

فایده های خود را دارد اضراری را نیز در پی دارد.
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در  اصاحات  آوردن  تقنینی  فرمان  غنی  رییس جمهور 
کمیسیون های انتخاباتی را امضا کرد.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته که آقای غنی پس 
از مشورت با نماینده گان مجلس و سناتوران فرمان تقنینی 

را امضا کرده است. 
رفت.  خواهد  نماینده گان  مجلس  به  دیگر  بار  فرمان  این 
مجلس دور جدید تقنینی خود را امروز یکشنبه آغاز می کند 
و در روزهای آینده بار دیگر به فرمان رییس جمهوری رأی 

خواهد داد. 
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رییس جمهوری، ابراز 
آوردن  در  را  حکومت  ملی  شورای  که  کرد  امیدواری 

اصاحات انتخاباتی کمک کند. 
کار کمیتۀ گزینش منتظر تأیید شورای ملی می باشد. شورای 
ملی پیشتر فرمان تقنینی ریاست جمهوری را با اکثریت آرا 

رد کرده بود. 
این درحالی است که کمیتۀ گزینش پیشتر به کارش آغاز 
معلق  کمیته  این  مجلس سبب شد  مخالفت  اما  بود.  کرده 

شود. 
اکنون، رهبران دولت ظاهراً روی ترکیب این کمیته اختاف 
فهرست  در  تغییر  خواستار  رهبران  از  یکی  دارند.  دیدگاه 
اعضای  کار  ادامۀ  بر  دیگری  اما  می باشد،  گزینش  کمیتۀ 

پیشین آن تأکید می ورزد. 
سیاسی  نامۀ  توافق  مهم  بخش  انتخاباتی،  نظام  اصاح 
رهبران دولت وحدت ملی می باشد. بسیاری از تحلیلگران 

به اصاحات مدنظر حکومت بی باور هستند. 
به باور آنان، بخشی از حکومت اراده یی به اصاحات در 
نظام انتخاباتی ندارد. از همین رو، به بهانه های مختلف این 

پروسۀ اجتناب ناپذیر را به تأخیر می اندازد. 
جامعۀ  کمک  پیشرط های  از  یکی  انتخاباتی  نظام  اصاح 

جهانی به دولت افغانستان نیز می باشد. 
نماینده گان کشورهای خارجی در افغانستان همواره گفته اند 
برگزاری  به  هم  دالر  یک  انتخاباتی،  اصاحات  بدون  که 

انتخابات افغانستان کمک نخواهند کرد. 
افغانستان را یک  انتخاباتی  فاسد  نظام  آن ها اصاحات در 

ضرورت و نیاز می دانند.  
فرستادن  از  پیش  که  گفته اند  مجلس  ازنماینده گان  برخی 
فرمان تقنینی به پارلمان باید اعضای کمیسیون های انتخاباتی 
برکنار شوند؛ زیرا برخی نماینده گان فکر می کنند که اعضای 
کنونی در سمت های شان باقی خواهند ماند و در صورت 
مخالفت با آنان ممکن است در انتخابات آینده دچار مشکل 

شوند. 
در این حال، رییس اکسین می گوید که حکومت می تواند 

این فرمان را به مجلس نفرستد.
به گفتۀ جانداد سپین غر، این کار را بارها حامد کرزی کرده 

بود.

نوشابه های انرژی زا سرطان زا اند
رییس ادارۀ نورم و استندرد: معیار مشخصی برای نظارت بر واردات نوشابه های گازدار وجود ندارد

پاس حکومت 
به مجلس

سکان دار تازۀ وزارت داخله 
معرفی شد

جنرال تاج محمد جاهد، به عنوان سرپرست وزارت داخله 
و نامزد وزیر برای این پست از سوی سرور دانش، معاون 
دوم رییس جمهور امروز معرفی شد. آقای جاهد پیش از 
این به عنوان فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر در غرب کشور 

فعالیت می کرد.
آقای جاهد می گوید که برای تأمین امنیت در کشور از هیچ 
این سمت،  به  به عنوان وزیر  اگر  تاشی دریغ نمی کند و 
از پارلمان رأی کسب کند، برنامه هایش را هرچه بهتر برای 

تأمین ثبات اجرایی خواهد کرد.
از  داخله  وزارت  سرپرست  معرفی  حین  نیز  دانش  سرور 
او خواست تا گام های جدی را برای بهبود امنیت برداشته 
شهروندان  و  امنیتی  نیروهای  قبال  در  را  مسوولیتش  و 
امسال  که  می گوید  او  دهد.  انجام  ممکن  وجه  بهترین  به 
برگزار  والیتی  شوراهای  و  نماینده گان  مجلس  انتخابات 
می شود و پولیس باید با هماهنگی با دیگر نهادهای امنیتی 

از آماده گی های همه جانبه یی برخوردار باشد.
همچنان  شده،  ایجاد  داخله  وزارت  در  که  تغییراتی  در 
رحمان رحمانی، به عنوان معاون ارشد امنیتی این وزارت  
منصوب شده است. پیش از این، این پست را جنرال ایوب 

سالنگی به عهده داشت.
پارلمان افغانستان اکنون در تعطیات زمستانی به سر می برد 
و نماینده گان پس از بازگشت از تعطیات باید برای بررسی 

صاحیت وزیر پیشنهادی رأی گیری کنند.
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ورزش

با تروریسم، طرح  بهانۀ مبارزه  به  امریکا »اف بی آی«  پولیس فدرال 
جدیدی را ارایه داده که به شکل غیرعادالنه یی دانش آموزان مسلمان را 

در این کشور هدف قرار می دهد.
اف بی آی، به عنوان بخشی از برنامۀ جنگ با تروریسم، برنامۀ جدیدی 
را آغاز کرده است که از معلمان و کارکنان دبیرستان های سراسر این 
گرایش های  بروز  نشانه های  مشاهدۀ  صورت  در  می خواهد،  کشور 

تروریستی در دانش آموزان، آن را گزارش دهند.
دبیرستان ها  دانش آموزان  است:  آمده  طرح  این  معلمان  راه نمای  در 
اهدافی مطلوب برای افراطی گرایان خشونت طلبی محسوب می شوند 
شبکه های  خود،  افراطی  دیدگاه های  از  حمایت  جلب  دنبال  به  که 
امریکا  مرزهای  داخل  در  خشونت  اعمال  یا  خارجی  جنگ جویان 

هستند.
در  افراطی گرایی خشونت آمیز  از  »جلوگیری  عنوان  با  که  برنامه  این 
شاخصه های  دربارۀ  را  الزم  راه نمایی های  است،  شده  ارایه  مدارس« 
شدن  تبدیل  و  دانش آموزان  در  تروریستی  گرایش های  بروز  احتمال 
آن ها به یک تهدید به کادر آموزشی دبیرستان های امریکا ارایه می دهد.
در فهرست نشانه های هشدار احتمالی در این زمینه مواردی از قبیل 
»صحبت کردن دربارۀ سفر به اماکن مشکوک، استفاده از کلمات رمز 
یا زبان غیرمعمول، استفاده از خطوط مختلف تلفن همراه و استفاده از 

برنامه های پیام رسان خصوصی« قید شده است.
در برخی کشورهای دیگر نیز به بهانۀ جنگ با تروریسم، برنامه های 
از  »جلوگیری  عنوان  با  برنامه یی  انگلیس،  در  می شود.  اجرا  مشابهی 
افراطی گرایی خشونت آمیز« اجرا می شود که براساس نظارت گسترده 
کشور  این  دولتی  مدارس  به  و  است  مسلمانان  مساجد  و  جوامع  بر 

گسترش یافته است. 

در حالی که امریکا از جمهوری دموکراتیک خلق کوریا درخواست کرده 
تا به اقدامات تحریک آمیز خود پایان دهد، چین و روسیه از طرف ها 
دعوت کرده اند در مسأله هسته یی شبه جزیره کوریا خویشتن داری کنند.

چین و روسیه در دومین دیدار دربارۀ امنیت شمال شرق آسیا، خواهان 
تأکید  و  شده  کوریا  شبه جزیرۀ  در  هسته یی  تسلیحات  شدن  برچیده 

کردند که مسألۀ هسته یی تنها از طریق گفت وگو حل خواهد شد.
دو کشور از تمام طرف های درگیر درخواست کردند که اظهارات خود 

را تعدیل کرده و به دنبال راه حلی صلح آمیز برای این مسأله باشند.
امنیت  شورای  قطعنامه های  کامل  اجرای  خواهان  همچنین  طرف  دو 
شمالی  کوریای  موشکی  و  هسته یی  برنامه های  توسعه  عدم  دربارۀ 

شدند.
در  امریکا  ارتش  موشکی  دفاع  استقرار سیستم  دربارۀ  و مسکو  پکن 
اعام  طرف  دو  کردند.  نگرانی  اظهار  شدت  به  نیز  جنوبی  کوریای 
امنیت  و  شده  منطقه  در  تنش ها  افزایش  به  منجر  امر  این  کرده اند، 

کشورهای منطقه را تضعیف خواهد کرد.
امریکا روز )جمعه( از کوریای شمالی درخواست کرد که از اظهارات 
امنیت  شورای  تحریم های  افزایش  از  پس  تحریک کننده  اقدامات  و 

سازمان ملل علیه پیونگ یانگ اجتناب ورزد.
قطعنامه یی  تصویب  با  چهارشنبه  روز  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
تحریم های بیشتری علیه کوریای شمالی با هدف توقف برنامۀ موشکی 
خواهان  همچنین  شورا  اعضای  کرد.  تصویب  کشور  این  هسته یی  و 

تداوم گفت وگوهای شش جانبه شدند.
پنج شنبه گذشته، کوریای شمالی چندین موشک کوتاه برد به دریای 
شرقی شلیک کرد. این کشور روز جمعه قطعنامۀ جدید را به شدت 

محکوم کرده و تهدید کرد تمهیداتی علیه آن اتخاذ خواهد کرد.

ننگیالی عثمانی

در ابتدا خود را به خواننده گان روزنامۀ ماندگار معرفی کنید؟
تیـم ملـی جـودو  توفیـق بخشـی هسـتم، مربـی  محمـد   •
قهرمـان صـد کیلـو گـرام در وزن ۱۰۰ کیلوگـرام قهرمـان وزن خـود 
می کـردم. ورزش  تکوانـدو  و  مشـت زنی  رشـتۀ  در  قبـًا  هسـتم 

چه انگیزۀ سبب شد تا به ورزش جدورو بیاورید؟
جـدو در اصـل یـک سـبک پرتاپـی از نوع هنرهـای رزمی   •
و یـک ورزش ذهنـی و فکـری اسـت،یکی از ویژه گی هـای اصلی این 
رشـته اسـتفاده از نیـروی حریـف علیـه حریـف اسـت. این رشـته از 
ورزش هـای نظامـی نیـز می باشـد بـه دلیـل ویژه گی هـای کـه در بـاال 

ذکـر کـردم روبـه ایـن ورزش آوردم.

در مورد دست آوردهای تان بگوید؟
در سـال ۲۰۰۲ عضویـت تیـم ملی جدو را کسـپ کردم و   •
در وزن ۱۰۰ کیلـو گـرام بـه مقام اول دسـت یافتم، ۱۶ مـدال مختلف 
و  می باشـد  آوردهایـم  دسـت  شـامل  کشـور  داخـل  مسـابقات  از 
همچنـان ۱۲ مدال خارجی نیز به کشـور کسـپ کرده ام. در مسـابقات 
المپیـک نظامـی در بیرون از کشـور ودر مسـابقات جنوب آسـیا ُحکم 
قهرمانـی دارم. چهـارده سـال می شـود کـه در وزن خـود در کشـور 
قهرمان هسـتم. در مسـابقات »save Game« کشـور هندوسـتان که 
بـا چالش های بسـیاری هـم روبـه رو بودیم، در مقام سـوم مـدال برنز 

را بـه دسـت آوردم.

کردیـد  یـاد   »save Game« مسـابقات  چالش هـای  از  شـما 
بودنـد؟ چـه  چالش هـا  ایـن  بگویـد  می شـود 

در ایـن مسـابقات ده نفـر انتخـاب شـده بودیم،بـه دلیـل   •
مشـکات کمیتـۀ ملـی المپیـک کشـور سـه تـن از ورزش کاران ما از 
مسـابقات بازماندنـد کـه شـامل دو مربـی و یـک رفـری می شـدند، 
ورزش کاران جـدو حتـا لبـاس منظـم بـرای اشـتراک در مسـابقات 
نداشـتند، لباس هـای را هـم کـه در این مسـابقات بر تن کـرده بودیم، 
از سـوی یـک تن از تاجران کشـور برای مان فراهم شـده بـود. دو ماه 
آماده گـی بـرای این مسـابقات را از مصارف شـخصی خـود پرداخت 
کردیـم و هیـچ نـوع همـکاری از سـوی کمیتـۀ المپیک و فدراسـیون 

جـدو بـرای ما نشـد.

از دیـد شـما بـه کسـانی کـه از ورزش بـه ویـژه رشـتۀ جـدو 
اسـتفادۀ سـوء می کنـد چـه نـوع ورزش کاری گفتـه می شـود؟

روی  تنهـا  جـدو  اسـت،ورزش  سـامتی  ضامـن  ورزش   •
دوشـک مسـابقه اسـت،تمام حرکات ما روی دوشـک انجام می شـود 
نـه در کوچـه و بـازار بـاالی مـردم عـام، ورزش کار اعـم از جـدو 
کار مشـت زن و...، ورزش را بـرای سـامتی و صحت منـدی انجـام 
می دهنـد نـه بـرای آزار و اذیت مردم به کسـانی که از ورزش اسـتفادۀ 

نـه بلکـه، مـردم آزاد می گوینـد. سـوء می کننـد ورزشـکار 

پیام تان برای جوانان چیست؟
نقـش جوانـان در سـاختن جامعـه بسـیار مهـم و حیاتـی   •
اسـت،آن ها مسـوولین فرادای جامعه محسـوب می شـوند،باید ورزش 
کننـد و بـرای کشـور افتخـارات رنگین را کسـپ کنند. هیـچ جامعه و 
مردمـی حاضـر نیسـت تا مسـوولیت خـود را به کسـانی واگـذار کند 
کـه حداقـل از تـوان فزیکی باالی برخوردار نباشـد پس باشـد ورزش 

کننـد تـا باالی شـان اعتمـاد و مسـوولیت برای شـان سـپرده شـود.

طرح جدید پولیس فدرال امریکا
 دانش آموزان مسلمان را هدف قرار می دهد

چین و روسیه خواهان خویشتن داری
 در شبه جزیرۀ کوریا شدند

مربی تیم ملی جودو:

کسانی که از ورزش

 سوء استفاده می کنند، مردم آزار اند

وحید عمر

اعالن رادیویی همین اکنون از رادیو آرمان
آیا می دانی؟ از نیروهای مسلح کشور باید حمایت کنیم... 

باید گپ زدن را شروع کنیم.
می ساخته  را  اعان  این  که  متفکری  مغز  که  بدانم  قاصرم  واقعًا  من 
»باید گپ زدن را  این اعان و  »آیا می دانی؟« در شروع  از  منظورش 

شروع کنیم« در آخر این اعان چیست؟
من بارها از مقامات حکومتی تقاضا کرده ام که پیدا کنند این اعان ها را 
کِی می سازد؟ کیفیت و تأثیر این اعان ها بر اذهان عامه را کِی ارزیابی 
می کند؟ یک بار از وزیر دفاع وقت پرسیدم، گفت واقعًا نمی داند و با 

آن ها در این مورد کسی مشوره نمی کند.
ظاهراً هیچ کسی در حکومت نمی داند این اعان ها را کِی و چرا و با 

کدام هزینه نشر می کند.

محمداكرام اندیشمند

حالت  در  اصاحات  ایجاد  و  وضعیت  تغییر  از  توقع 
برادری،  ایجاد  مثًا  جامعه  یک  فرهنگی  و  اجتماعی 
با  که  حالی  در  غیره،  و  ثبات  و  صلح  ملی،  وحدت 
فرهنگ، اخاق و عقانیت آن ها هم آهنگی و سازگاری نداشته باشد، 
میسر و عملی نیست. فرهنگ و عقانیت باید تغییر بخورد تا اصاحات 

عملی شود.

ملک ستیز

دپلوماسِی صلح با نمایش قدرِت جنگیدن آغاز می شود.
دپلوماسِی صلح با نمایش قدرت فکری متخصصین ادامه 

می یابد.
دپلوماسِی صلح با مهارت »سیاست کردن« )نه ژست های سیاست مدار 

بودن(، انجام می یابد!
با این شورای عالی صلح و این »دپلومات «های صلح، با این وزیر جنگ 

و این استراتژی جنگ، صلح را باید فقط خواب دید.

مینا نصر

روشنفکران این سرزمین جز الفزنی و کلمات دروغین در 
شأن و مقام زن چیز دیگری بلد نیستند. با نگاهی کوتاه 
به زندگی های خصوصی شان و روابط مثًا اجتماعی شان 
حقایق تلخی اشکار می شود. روز پنجشنبه در برنامه یی ادبی آقایی که 
ادعای روشن فکری و روشن گری داشت و جدیداً اسمی در محافل و 
مجالس در کرده چنان داد سخن درباره ظلم ها و آزارها و رنج های زنان 
جامعه گفت، توگویی انگار او پیامبری است که وظیفه اش در جامعه 
به راه راست هدایت کردن است در حالی که خود این آقا در روابط 
اجتماعی اش با خانم ها دنبال سود و منفعت های شخص اش می گردد 

وچیزی جز این نمی شناسد.

احمد بها چوپان

جاسوس ها باز نشسته نمی شوند 
»مرده«  که  این ست  افغانستان  در  سیاست  عرصۀ  عجایب  از 
و  جهان  »متفکر«  را  غنی  چون  وضعی  دیوانه  می کند،  زنده 
مرده یی چون  زنده شدن  می نشاند.  فرق سر  بر  و  می سازد  برتر«  »شخصیت 
می گویند:  که  را  جاسوسان  میان  در  مروج  مهم  مقولۀ  آن  درستی  »گیانی« 

»جاسوس ها هرگز بازنشسته نمی شوند.« اثبات می کند.
یکی دو سال قبل سید اسحاق گیانی )افندی( از سوی امنیت ملی و عده یی از 
وکای شورا رسمًا متهم به جاسوسی شد، اما نه تنها مورد پیگرد و بازجویی 
داد.  به دیگران نسبت  را  اتهام  زبان دراز عین  با  او خود  بلکه  قرار نگرفت؛ 
از  نام نهاد صلح که  ناکارآمدی چون شورای  نهاد  به ریاست  گزینش گیانی 
بدو تأسیس تا این دم نه فقط دست آوری در راستای تأمین صلح نداشته، که 
به فعالیت های مشکوکی چون میزبانی از مهاجمان انتحاری و توجیه جنایات 
طالبان، دست یازیده؛ گام دیگری ست در راستای طالبانیزه کردن بیشتر نظام که 

پیر گیانی، مأمور اجرای آن شده است.
که  او  فکری  هم سنخان  و  او  الضمیر  مافی  بیان  واقع  در  او  اخیر  اظهارات 
وابسته گی به دستگاه های اطاعاتی خارجی و باورمندی به تفکر قبیلوی وجه 
کرده اند  نظام جا خوش  باالیی  رده های  در  و  آن هاست  میان  بزرگ  مشترک 

می باشد.
حقیقت این ست که این گونه افراد و گروه ها مانع تأمین صلح و عدالت و سد 

راه گذار جامعه از این مرحلۀ دشواراند.

عبداهلل آزاد خنجانی

یك دپلومات غربی:
افغانستان  در  ملی  وحدت  واژه،  دروغ ترین  و  مصنوعی ترین 

است.
توانایی  تنها  نه  اقوام  رهبران  هستند.  شدن  چندپارچه  حال  در  افغانستانی ها 
بخیه زدن شگاف های سیاسی-تاریخی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی مردم را 
ندارند، بل از ابزار قوم، زبان و سمت برای رسیدن به قدرت استفاده می کنند.

انتخابات تان را به یاد بیاورید که عمًا افغانستان را به ۲+۲ قوم تقسیم کرد و 
کنش و واکنش های نسل جوان تان را در رسانه های اجتماعی ارزیابی کنید.

اتحاد سیاسی کابل ناشی از فشار و حضور امریکا در افغانستان است.
پُرتقلب دیگر از تجزیه فاصله  انتخابات شفاف و یا  اندازۀ یک  افغانستان به 

دارد.

فیـسبـوک نـــامــه



ACKU

پناهو در مرز مقدونیه ــ  برای نزدیک به ۱۱۵۰۰ 
یونان خیمه توزیع شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، نزدیک به ۳۲ 
هزار پناهجو در یونان گیرمانده اند.

در  که  پناهجویی   ۱۱۵۰۰ که  می رساند  گزارش ها 
به کشورهای  برای رسیدن  یونان  ــ  مقدونیه  مرز 
اروپای شمالی به سر می برند، در وضعیت وخیمی 

به سر می برند.
وضعیت  مرز،  بدون  داکتران  سازمان  این  از  پیش 
رقت بار  را  یونان  خاک  در  گیرمانده  پناهجویان 

خوانده بود.
در  دو کمپ  مجموع  در  سازمان،  این  گزارش  به 
یونان برای مهاجران در نظر گرفته شده که شمار 
پناهجویان گیرمانده، به چهار برابر بیشتر از ظرفیت 

این دو کمپ رسیده است.
پس از اعمال سیاست سخت گیرانه علیه پناهجویان 
در  پناهجو  هزاران  اروپایی،  کشورهای  سوی  از 
دولت  مهاجرین  امور  وزارت  گیرمانده اند.  یونان 
یونان اعان کرده که آمار پناهجویان گیرمانده در 
تن  هزار   ۷۰ به  نزدیک  مارچ  ماه  در  کشور،  این 

خواهد رسید.
این در حالی  است که کشورهای اتحادیه اروپا به 
کشورهای  داخل  مرزهای  که  کرده   اعان  تازگی 
مرزهای  امنیت  و  نگهداشته  باز  را  اتحادیه  این 

خارجی را تشدید می بخشد.
این کشورها همچنان گفته اند، پناهجویان اقتصادی 
برخوردار  پناهجویی  معیارهای  از  که  کسانی  و 

نیستند به کشورهای شان برگردانده می شوند.
پناهجویان  که  شده  اعمال  حالی  در  سیاست   این 
افغان و سوری، که بیشتر آمار مهاجران را تشکیل 
می دهند به دلیل ناامنی و جنگ از کشورهای شان 

فرار کرده اند.
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

و  وکا  با  دیدار  در  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
بر  کشور  غرب  جنوب  و  غرب  زون  سناتوران 
تأکید  دولت  گانۀ  سه  قوه های  میان  هماهنگی 

ورزیده اند.
ارگ، رییس جمهور همکاری و  براساس خبرنامۀ 
تعادل میان قوه های سه گانه کشور را در روشنایی 
قانون اساسی مهم دانست و افزود که مطابق قانون 
رعایت  اما  می باشد  مستقل  قوه  هر  کشور  اساسی 
مصالح ملی کشور نیازمند هماهنگی میان آن هاست.
رییس  منحیث  من  که  رییس جمهور کشور گفت 
قوه سه گانه متعهد هستم تا هر سه قوه کشور را 
یکسان ببینم و فضای هماهنگی و همکاری را میان 
آن ها ایجاد نمایم. وی افزود که نشست های مشترک 
تعقیبی و مشورتی وکا، سناتوران و اعضای کابینه 

برای ایجاد همکاری و هماهنگی مهم است.
محمد اشرف غنی خطاب به اعضای شورای ملی 
گفت که با وجود مشکات، حکومت توانست بر 
سایر  و  پول  المللی  بین  صندوق  تعهدات  اساس 
را  خود  عواید  صد  در   ۲۲ بین المللی،  نهادهای 

افزایش دهد.
رییس جمهور گفت که در سال نو، کنفرانس وارسا 
برای  المللی  بین  ساله  چهار  تعهدات  چارچوب 
کنفرانس  و   افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
جامعه  ساله  چهار  تعهدات  چارچوب  بروکسل 
با  اجتماعی  و  انکشافی  های  زمینه  در  جهانی 

افغانستان را مشخص خواهد کرد.
در این نشست، داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه 
نیز صحبت کرد و تدویر این نشست ها را فرصت 

خوبی در راستای حل مشکات دانست.
وی گفت که وعده ما این است که در پاسخگویی 
به خواست های شما در مطابقت به امکانات دولت 
در کنارتان باشیم. وی افزود اگر با حفظ استقال 
مشکات  ننماییم،  کار  هماهنگی  در  قوه  سه  هر 

بیشتر می گردد.
جنوب  و  غرب  زون  سناتوران  و  وکا  سپس، 

غرب کشور خواست ها و پیشنهادات موکلین شان 
بهبود وضعیت  از جمله  را در عرصه های مختلف 
امنیتی، احداث سرک ها، توجه به معارف و خدمات 
جلوگیری  اداری،  نهادهای  در  اصاحات  صحی، 
از غصب زمین، ازدیاد در تشکیل نیروهای امنیتی 
به  بندهای برق و آبگردان، توجه  و دفاعی، اعمار 
اداری،  فساد  از  جلوگیری  جنگات،  و  زراعت 
ایجاد زمینه های شغلی به جوانان، توجه به معتادین 
مواد مخدر، ایجاد پوهنتون ها و میدان های هوایی و 
استفاده از کدر های تحصیل کرده در ادارات دولتی 

مطرح کردند.
و  خواست ها  استماع  از  پس  جمهور  رییس 
پیشنهادات وکا و سناتوران زون غرب و جنوب 
را  مردم  مشکات  باید  ما  که  گفت  کشور  غرب 
تشخیص کنیم و راه حل های مناسب را برای آن 

جست وجو نماییم.
رییس جمهور کشور گفت که در قسمت والیات 

تدویر  با  و  بوده  واضح  شما  پیام های  تان  مربوطه 
این نشست ها، چارچوب همکاری با وزارت خانه 

ها ایجاد گردید.
و  وکا  اتهامات  به  اشاره  با  غنی  اشرف  محمد 
سناتوران باالی بعضی از مسوولین محلی گفت که 
اتهامات تعقیب می شود و هر وکیل و سناتوری که 
اتهام وارد می کند باید مصونیت خود را ترک نماید 
تا اگر اتهامات شان موجه نبود، به محکمه پاسخگو 

باشند.
رییس جمهور خطاب به وکا و سناتوران گفت که 
به صورت دوامدار در هر دو ماه نشست های برای 
با شما خواهم  کنید،  که مطرح می  تعقیب مسایل 

داشت.
رییس جمهور در اخیر سخنانش ضمن اینکه تدویر 
این چنین جلسات را به خیر کشور دانست، گفت 
تمام  متنفذین  و  بزرگان  با  نو  سال  جریان  در  که 

والیات کشور به طور جداگانه دیدار خواهد کرد.

رییس جمهور غنی: 

اتهامات وکال تعقیب می شود

توزیع خیمه برای ۱۱5۰۰ پناهجو در مرز مقدونیه ـ یونان

معین وزارت اطالعات و فرهنگ:

نقش زنان در رسانه ها 
نمایشی و زیبایی آفرین است

بـه ویـژه رسـانه های تصویـری در یـک دهـۀ  رسـانه ها 
گذشـته در افغانسـتان رشد چشمگیری داشـته اند. در این 
مـدت زنـان نیـز توانسـته انـد تـا اندازه یی حضورشـان را 
در ایـن رسـانه ها اثبـات کننـد و در بیشـتر مـوارد حضور 
آن ها ربط مسـتقیم با زیبایی و جذابیت شـان داشـته اسـت. 
شـماری از شـبکه های تلویزیونـی بـا جـذب ایـن گونـه 
بانـوان موفـق شـده اند شـمار هـواداران  و بیننده گان شـان 

را افزایـش دهند.
سـیده مـژگان مصطفوی، معاون نشـراتی وزارت اطاعات 
و فرهنـگ در یک نشسـت خبری روز شـنبه نقش زنان را 
نمایشـی و زیبایی آفریـن می خوانـد و می گویـد کـه زنـان 
افغانسـتان در رسـانه ها از جایـگاه مشـخصی برخـوردار 

. نیستند
خانـم مصطفـوی در نشسـت »زنان در رسـانه ها؛ چالش ها 
و فرصت هـا« کـه از سـوی نهـاد صـدای خبرنـگاران زن 
برگـزار شـده، صحبـت می کـرد، از خاهـای فرهنگـی و 
امنیتـی بـه عنـوان چالش هـای بعـدی فـراراه بانـوان فعال 

یـاد کرد. رسـانه یی 
معـاون نشـراتی وزارت اطاعـات و فرهنـگ می افزایـد 
کـه برخـی از بانـوان بـا ایجاد تنـوع ظاهری بـرای جذب 
و:  می شـوند  گماشـته  کار  بـه  رسـانه ها  در  بیننـده گان 

نمی خواهـد«. را  ایـن  فرهنـگ  و  اطاعـات  »وزارت 
بـا این حـال او می گوید کـه نقش بانـوان در مجموع نباید 
درنظـر گرفتـه نشـود و باید بیـش از ۳۰ درصـد کارمندان 

نهادهـای دولتـی و خصوصی را بانوان تشـکیل دهند.
دسـتاوردآفرین  را  بانـوان  نمـادی  نقـش  شـماری  امـا 
مسـؤول  و  رسـانه یی  آگاه  خلوتگـر،  مجیـب  می داننـد. 
دفتـر حمایت کننـدۀ رسـانه های آزاد )نـی( می گویـد کـه 
فعالیـت رسـانه یی بانـوان زیبـا می توانـد کار یـک رسـانه 
را برجسـته و چشـمگیر سـازد، امـا نمی تـوان رشـد یـک 

رسـانه  را مدیـون زنـان زیبـاروی آن رسـانه دانسـت.
بـه بـاور برخـی از کارشناسـان اجتماعـی، اکنـون زنـان 
افغانسـتان دیگر زنان ۱۵ سـال پیش نیستند که کوچکترین 
دخالتـی در امـور زندگـی فـردی و دولت خویش نداشـته 
باشـند و زنـان تا اندازۀ زیـادی به بالنده گی فکری رسـیده 
و قادرنـد تـا دوشـادوش مـردان در امـورات زندگی حتی 

بخـش سیاسـت و دولت مشـغول کار و فعالیت باشـند.

محمد اشرف غنی: اتهامات تعقیب می شود و هر وكیل و سناتوری كه اتهام وارد می كند،
 باید مصونیت خود را ترک نماید تا اگر اتهامات شان موجه نبود، به محکمه پاسخگو باشند
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