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عضــو ارشــد ســازمان شــفافیت بین الملــل 
ــت  ــت دول ــدم موفقی ــه ع ــرد ک ــام ک اع
اداری  بــا فســاد  مبــارزه  افغانســتان در 
ســبب افزایــش حمایــت مــردم افغانســتان 
از گروه هــای مخالــف مســلح شــده اســت.
مجلــه گلوبلیســت بــه نقــل ازفرانــک 
بنیانگــذاران ســازمان شــفافیت  واگل از 
حاکمیــت  فقــدان  نوشــت:  بین الملــل 
ــی  ــل اساس ــاد اداری از عوام ــون و فس قان

بحــران در افغانســتان اســت.
ــاذی  ــرد اخ ــان ک ــر نش ــک واگل خاط فرن
ــطوح  ــس و س ــی، پولی ــای قضای در نهاده
مختلــف دولــت افغانســتان ســبب افزایــش 

ــان شــده اســت. ــردم از طالب ــت م حمای
وی در ادامــه تصریــح کــرد بــه دلیــل 
ــت افغانســتان  وجــود فســاد اداری در دول
عدالــت  تامیــن  بــرای  طالبــان  وعــده 
اجتماعــی در ایــن کشــور ســبب شــده تــا 

ــد. ــت کنن ــا حمای ــردم از آنه م
عضــو ارشــد ســازمان شــفافیت بین الملــل 
اظهــار داشــت: بیشــتر فســاد اداری در 
مقیــاس بــزرگ بــه تجــارت مــواد مخــدر 
در ایــن کشــور ارتبــاط دارد و ارتــش 
ــز از بازیگــران اصلــی قاچــاق  پاکســتان نی
افغانســتان محســوب  مــواد مخــدر در 

می شــود.
واگل خاطرنشــان کــرد: مقامــات امریکایــی 
از  روبــرو شــدن بــا حقایــق تلــخ در 
افغانســتان خــودداری می کننــد کــه ســبب 
ــی در  ــاد و ناامن ــاق فس ــا بات ــود ت می ش
ایــن کشــور عمــق بیشــتری را اختیــار کند.
ــال های  ــی در س ــای امنیت ــاد در نهاده فس
اخیــر بارهــا خبرســاز شــده و ایــن موضوع 
انتقــاد برخــی از نهادهــای بین المللــی، 
مــردم افغانســتان و کشــورهای حامــی 
دولــت افغانســتان را نیــز برانگیختــه اســت.
در  حکومــت  تاش هــای  وجــود  بــا 
ــای  ــاد در نیروه ــا فس ــارزه ب ــتای مب راس
امنیتــی و دفاعــی هنــوز هــم افغانســتان در 
رده بنــدی از کشــورهای فاســد در جهــان 
ــت. ــرده اس ــود ک ــوم را از آن خ ــام س مق
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پـس از سـفر مشـاور شـورای امنیت ملی پاکسـتان بـه کابل، 
سـناتوران تاکیـد دارنـد که حکومـت نباید فریـب وعده های 

پاکسـتان را بخورد.
برخـی سـناتوران بـا اشـاره بـه حمایـت پاکسـتان از بسـته 
اعـام  و  طالبـان  بـه  افغانسـتان  دولـت  صلـح  پیشـنهادی 
آمادگـی بـرای مذاکـرات دولـت بـا دولـت بـا افغانسـتان، 
می گوینـد کـه اسـام آبـاد بـه وعده هایـش ثابـت نیسـت و 

حکومـت افغانسـتان نبایـد فریـب بخـورد.
گالـی اکبری در نشسـت عمومی روز یکشـنبه )27 حوت( 
مجلـس سـنا گفـت: »الزم نبـود کـه رییـس جمهـور غنی با 
هیـات پاییـن رتبـه  کـه از پاکسـتان به کابـل آمده بـود دیدار 
می کـرد؛ پاکسـتان هیـچ گاه بـه تعهداتش وفا نکـرده و ادامه 
بازدیدهـای مقـام هـای آن کشـور نیز جز وقـت ضایع کردن 

نیسـت«. چیزی دیگری 
خانـم اکبـری افـزود، هر وقتـی که پاکسـتان بگویـد طرفدار 
صلح در افغانسـتان اسـت؛ مردم افغانسـتان قربانـی می دهند 
و حملـه انتحـاری دیـروز کابل نیـز یکی از پیام هـای واقعی 

بود. پاکسـتان  دولت 
حنیـف حنفـی دیگـر عضـو مجلـس سـنا نیـز گفـت: »مقام 
هـای پاکسـتان همـواره دروغ گفته اسـت و اینبـار نیز دروغ 
می گوینـد کـه از بسـته پیشـنهادی صلـح افغانسـتان حمایت 

اند«. کـرده 

آقـای حنفـی از دولـت افغانسـتان خواسـت کـه با اسـتفاده 
از شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد و امریـکا و ناتـو بر 
پاکسـتان فشـار وارد کنـد تا عمـًا در روند صلح افغانسـتان 
صداقـت نشـان دهـد، در غیـر آن نبایـد بـه پاکسـتان اعتماد 

. کند
زلمـی زابلـی دیگـر عضـو مجلـس هـم گفـت، اگـر دولت 
پاکسـتان دروغ نمی گویـد بایـد بـر طالبـان فشـار وارد کنـد 
که بسـته پیشـنهادی صلـح افغانسـتان را...  ادامـه صفحه 3
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در 96 سفـرۀ مـردم 
تهـی تـر شـد



دیـروز در افغانسـتان از روز خبرنـگار تجلیل شـد. 
ایـن نـام در سـال های اخیـر و بـه ویـژه پـس از 
تحـوالت یـازده سـپتمبر به صـورِت کم پیشـینه وارد 
ادبیـات سیاسـِی مـا شـده و بـا توجـه بـه این کـه 
دولـت در قانـون اساسـی کشـور حـق آزادی بیـان 
را بـه رسـمیت شـناخته و در ایـن سـال ها تعـداد 
کثیـری رسـانه های آزاد در کشـور فعـال شـده اند، 
اسـت.  رفتـه  بـاال  نیـز  رسـانه  و  خبرنـگار  نقـش 
همیـن اکنـون صدها رسـانۀ تصویری، شـنیداری و 
نوشـتاری در کشـور به صورِت بیست وچهارسـاعته 
فعالیـت دارنـد و در کنـار آن، فضـای مجـازی نیـز 
چیـزی بـه نـام شـهروندخبرنگار را به جـود آورده 
اسـت؛ خبرنگارانـی که بـدون فهِم حرفه یی مسـایل 
خبرنـگاری، بـه گونۀ خـود جوش به اطاع رسـانی 

می پردازنـد. 
در گذشـته ما بـا چنین انبوهـی از اطاعات روبه رو 
نبـوده ایم. امـا امروز بـه برکت فناوری هـای مدرن، 
در کمتریـن زمـان از رویدادهای جهان و کشـور در 
هـر سـطح و مقـداری کـه باشـند، باخبر می شـویم. 
در گذشـته بایـد منتظـر می مانـدی تـا رادیـو و یـا 
تلویزیـون رسـمِی افغانسـتان خبـری را نشـر کنـد 
و یـا از طریـق رادیوهـای بین المللـی بـه خبرهـای 
جهــان دسـت پیـدا کنـی؛ ولـی حـاال بـه محـض 
این کـه اتفاقـی در هـر گوشـۀ جهـان می افتـد، بـه 
برکـت حضور خبرنـگاراِن حرفه یـی و غیرحرفه یی 
از جزییـات رویـداد باخبـر هسـتی. به همیـن دلیل، 
جهـان امـروز را جهـان اطاعـات نام گذاشـته اند و 

به رسـانه بـه عنـوان »قـوۀ چهــارم« می نگرند. 
در کنـار قـوۀ مجریـه، قضاییـه و مقننـه بدون شـک 
رسـانه می توانـد نقـِش قـوۀ چهـارم را در جهـاِن 
امـروز بازی کنـد. افشـاگری های رسـانه های جهان 
از فسـاد در حکومت هـا حتا به شـرح و تفصیل نیاز 
نـدارد. در کجـای جهان بـوده کـه حکومتی خافی 
انجـام داده باشـد و آن دولـت از سـوی رسـانه های 
خودش و یا کشـورهای دیگر افشـا نشـده باشد؟... 
از  کـه  میزانـی  بـه همـان  امـروزه سیاسـت مداران 
رسـانه ها می تواننـد بـه نفـِع خـود اسـتفاده کننـد، 
بـه همـان میـزان نیـز از رسـانه ها هـراس دارنـد. 
رسـانه ها حتـا روابـط شـخصِی سیاسـت مداران را 
زیـر ذره بیـن دارنـد و بـه محـض این کـه خطایی از 
آن هـا سـر بزنـد، فوراً بـه اطـاع عموم می رسـانند. 
دیگـری،  زمـاِن  هـر  از  بیـش  فعلـی  دولت هـای 
بـه برکـِت رسـانه بـه شـهرونداِن خـود پاسـخ گو 
خدمـات  ارایـۀ  در  بیشـتری  تعهـد  و  شـده اند 
احسـاس می کننـد. رسـانه ها در جنگ هـا حضـور 
دارنـد و آنانـی را کـه مرتکـب جنایاِت ضد بشـری 
می شـوند و یـا از قوانیـن جنگـی سـرمی پیچند، بـه 
جهــان معرفـی می کننـد تـا در قبـال آن هـا تصمیم 
گرفتـه شـود. مگـر ما بـرای نخسـتین بـار از طریق 

رسـانه ها از وضعیـت آواره گان فلســطین، سـوریه 
غربـی  رسـانه های  مگـر  نشــدیم؟  خبـر  یمـن  و 
جنایاتـی را که امریـکا در عراق، افغانسـتان و دیگر 
کشـورها صـورت داده، بـه صورت واضـح بازتاب 
نداده انـد؟... بـه همین دلیـل می تـوان از روی دیگِر 
این کـه:  آن  و  برداشـت  پـرده  خبرنـگاری  سـکۀ 
خبرنـگاری، حرفه یـی خطرنـاک در جهـان معاصـر 

می شـود.  شـناخته 
بـه همـان میزانی کـه نظامیـان می توانند بـا تهدید و 
خطـر روبـه رو باشـند، بـه همـان انـدازه خبرنگاران 
نیـز خطـر را احسـاس می کننـد. هـر سـال ده هـا 
خبرنـگار جان هـای خـود را بـرای روشـن گری از 
دسـت می دهنـد. تعـداد بیشـتری زخمـی و تهدیـد 
می شـوند. خودکامـه گان هنـوز مترصـِد فرصت اند 
کـه چگونـه بتواننـد خافکاری های شـان را پنهـان 
سـازند. آن هـا تاش می کننـد خبرنـگاران را بخرند 
و یـا بکشــند تـا جلـو افشـای فسادشـان را بگیرند 

ولـی بـا آن هم موفـق نمی شـوند.
 شـرایط خبرنـگاران در کشـورهای جنـگ زده بـه 
مراتـب وخیم تـر و خطرناک تر از مناطـق غیرجنگی 
اسـت. در این مناطق هـر روز خبرنگاران مجبور اند 
بـا ده ها تهــدید پیـدا و پنهـان مبارزه کننـد. نگاهی 
بـه کشـورِ ما نشـان می دهد کـه چگونـه خبرنگاران 
سـاده،  رویـداد  یـک  گـزارش  بـرای  انـد  مجبـور 
جان هـای خـود را بـه خطـر بیندازند. سـازمان های 
مدافـع حقـوق خبرنـگاران، افغانسـتان را یکـی از 
کشـورهای بـد بـرای خبرنـگاران می داننـد. روزی 
نیسـت کـه به شـکلی خبرنـگاری جـاِن خـود را با 
تهدیـد مـرگ مواجـه احسـاس نکنـد. این تهــدید 
تنهـا از سـوی مخالفان مسـلح و کسـانی نیسـت که 
بـه آزادی بیـان و رســانه بـاور ندارنـد؛ بـل بعضـًا 
حکومـت و قدرتمندانـی که در درون سـاختارهای 
حکومتـی نفـوذ دارنـد نیـز بای جـاِن خبرنـگاران 

اند.  کشـور 
دولـت هرچنـد کـه قانـون دسترسـی بـه اطاعـات 
خبرنـگاران  قانونـی  گونـۀ  بـه  و  کـرده  امضـا  را 
آزادی هـای الزم را بایـد داشـته باشـند، ولـی دیـده 
شـده کـه در برخـی مواقـع اطاعـات در اختیـار 
خبرنـگاران قـرار نمی گیرد و یا با تهدید و شـکنجه 
نهادهـای  دیگـر،  جانـب  از  می شـوند.  روبـه رو 
رسـانه یی نیـز بـه نحـوی که الزم اسـت بـه حقوِق 
در  رسـانه یی  کمتـر  نمی کننـد.  توجـه  خبرنـگاران 
افغانسـتان فعالیـت دارد کـه حقـوق و امتیازهـای 
خبرنـگاران را بـه گونـۀ قانونـی و عادالنه بپـردازد. 
هنـوز خبرنگاراِن افغانسـتان در بسـیاری از نهادهای 
حقـوق  و  ماهـوار  حقـوِق  مشـکل  بـا  رسـانه یی 
بازنشسـته گی روبـه رو هسـتند. بـه این مشــکات 
بایـد دولـت رسـیده گی کند، اما متأسـفانه خـود نیز 

همـه روزه بـر مشـکاِت خبرنـگاران می افزایـد. 

خبرنـگاران در افغانسـتان قشـِر محکومـی انـد کـه 
همـه روزه بایـد بـا تهدید و خشـونت مقابله کننــد 
ولـی از کمتریـن حقـوِق خـود بهـره نبرنـد. برخی 
رسـانه ها بـا خبرنگاران شـان برخـوردی انســانی و 
در خـور ندارنـد و بـه محـض این کـه اشـتباهی از 
یـک خبرنـگار سـر می زنـد، بـا هـزاران مشـکل از 
سـوی رسـانۀ خـود روبه رو می شـود. ایـن وضعیت 
بایـد تغییـر کنـد. خبرنـگاران بایـد جایـگاه اصلـِی 
خـود را در جامعـه بـه دسـت آورند. دوسـتی دارم 
کـه همیشـه برایـم می گویـد: »مـا و تـو دو روپیـه 
از  بسـیاری  نـگاه  واقعـًا  ایـن  هسـتیم!«  خبرنـگار 
دولت مـردان و سیاسـیون بـه قشـر خبرنگار اسـت. 
کشـور  در  خبرنـگار  هـزاران  حاضـر،  حـال  در 
آن هـا  انـد.  روشـن گری  و  اطاع رسـانی  مشـغول 
تـاش می کننـد کـه جامعـه را از تاریکـی بیـرون 
آورنـد و متوجـه پیرامون شـان سـازند. ایـن وظیفـۀ 
کوچکـی نیسـت و بایـد بـه دیـدۀ قـدر نگریسـته 
شـود. حکومـت وظیفـه دارد که تدابیر جـدی برای 
در  خبرنـگاران  و  روزنامه نـگاری  آینـدۀ  و  حـال 

کشـور بسـنجد. 
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احمـد عمران

رسـانه
در جهـاِن امروز و افغانستان

 

در عصـر و زمانه یـی کـه در آن، حقیقـِت »طـا بـودِن وقـت« بـا 
شـتاِب برق آسـاِی علـم و تکنالـوژی بـه اثبـات رسـیده، بسـیار 
دردانگیـز اسـت کـه روز و هفته  یـی سـپری شـود بـدون آن کـه 
امـا  باشـد.  شـده  ایجـاد  مشـکات مان  و  کارهـا  در  پیشـرفتی 
دردانگیزتـر از همـه ایـن اسـت کـه حکومتـی در آغازِ هر سـال، 
پیام هـا و وعده هـاِی پُرطمطـراق صـادر کرده باشـد ولـی در پایان 
آن، اوضـاع مـردم و دولـت داری بدتـر و ویران تـر از سـاِل پـار 

گردد. مشـاهده 
آن  انتهایِ انتهـاِی  در  اکنـون  مـا  و  گذشـت   1396 سـال  بلـی 
قـرار گرفته ایـم امـا نـه بـه ایـن سـاده گی، بلکـه بـا هـزاران غـم 
و درد و افسـوس. در آغـاز ایـن سـال، مقامـات حکومـت ـ از 
ریاسـت جمهوری گرفتـه تـا تک تـِک وزارت خانه ها و ریاسـت ها 
ـ همـه پیام هـا و وعده هایـی مبنـی بـر بِه شـدِن سـاماِن سیاسـی و 
اقتصـادی و اجتماعـِی افغانسـتان صـادر کردنـد ولـی همـۀ آن ها 
بسـیار زود، ماننـد ُحبـاِب روی آب شکسـتند و بـاد هـوا شـدند. 
در سـالی کـه گذشـت، شـوربختانه مـردم افغانسـتان ـ هماننـد 
بهم ریخته گی هـای  و  نزاع هـا  شـاهد  فقـط  ـ  قبـل  سـال های 
بی سروسـامانی هاِی  و  امنیتـی  فاجعه بـارِ  رخدادهـای  سیاسـی، 
اقتصـادی و اجتماعـی بودنـد. انحصارگـری ارگ، توطیـه بـرای 
حـذفِ  چهره هـای شـاخص و تقـاِی سـایرین بـرای بهره منـدی 
عادالنـه از سـفرۀ قـدرت، درون مایـۀ اصلـِی صحنـۀ سیاسـت و 
حکومـت داری در افغانسـتان بـود. از این کـه بگذریـم، انفجـار و 
انتحـار و قربانی شـدن هاِی دسـته جمعی مـردم، محتـوای اساسـِی 
صحنـۀ امنیـت و ثبـات در کشـور بـود. و از این هـم کـه بگذریم، 
و  تکـراری  آهنـِگ  همـان  نیـز  گرسـنه گی  و  بـی کاری  و  فقـر 

همیشـه گی بـرای مـردمِ مـا بـود. 
در سـالی کـه گذشـت، غـِم تصاحـِب کامـِل قـدرت و حـذِف 
تمـامِ رقبـاِی بالفعـل و بالقـوه در روان و اندیشـۀ آقـای غنـی، 
تمـامِ  از  را  سـازنده گی  و  همدلـی  و  وفـاق  فرصـِت  نه تنهـا 
دسـت اندرکاراِن عرصۀ سیاسـت در کشـور گرفت، بلکه نفــاق و 
فسـاد و عقب مانده گـی را جانشـیِن آن سـاخت. رییـس حکومِت 
موجـود، در معرکـۀ سـیطره جویی کامـل بـر سـاختار سیاسـی و 
ادارِی افغانسـتان چنـان گـرم آمـد کـه تمـام طرح هـا و ایده هـای 
بلندباالیش برای رسـاندِن افغانسـتان به شـاهراه توسعه و ترقی را 
فرامـوش کـرد. ایـن معرکه توسـط حلقـۀ ارگ به انواع دسیسـه ها 
و مفسـده های سیاسـی و اقتصـادی چرب  شـد و بر طـول و عمِق 
مشـکاِت کشـور افـزود. در آتـِش داِغ منازعـۀ ارگ و بلـخ بـه 
گونـۀ مثـال، رشـوه های سیاسـی و اقتصـادِی فراوانـی از جانـِب 
تیـم آقـای غنی به سـمت های مختلف حواله شـد. در ایـن معادله 
و واکنش هـای روان شـناختی و جامعه شـناختی بـه آن، بسـیاری 
از روندهـای سیاسـی و اداری مسـخ و بسـیاری از فرصت هـاِی 

زایـش و بالنده گـی نسـخ شـد.  
انتحارهـا و انفجارهـاِی فاجعه بـارِ پیهمـی کـه در کابـل رخ داد 
نیـز بخـِش بزرگـی از چهـرۀ سـاِل 1396 و بی کفایتـِی حکومـت 
امنیتـی  احتـوا می کنـد. در رخدادهـای  را  مـردم  بی چاره گـی  و 
پایتخـت، بی شـمار فـرد ملکی ـ شـامل زنـان و کـودکان ـ از بین 
رفتنـد و حکومـت ابداً نتوانسـت از وقوِع یک حادثـه چنان پند و 
تجربـه بگیـرد کـه بتواند از حوادِث مشـابِه بعـدی جلوگیری کند. 
انفجـار چهارراهـی زنبـق و خیابـان وزارت داخلۀ سـابق و حملۀ 
وحشـتناک بـه هوتـل انترکانتیننتـال، نشـانه های بـارزِ بی لیاقتـی 
حکومـت در امـور امنیتی و حفاظت از جان و ماِل شـهروندان در 

ایـن سـال بـه شـمار می آیند. 
در سـالی کـه گذشـت، گـراِف فقـر و بیـکاری رو بـه بـاال بود و 
حکومـِت اشـرف غنی نتوانسـت بـه وعده هایـش مبنـی بـر ایجاد 
کار بـرای لشـکِر بی کاراِن کشـور عمـل کند. در سـال 96، هزارها 
هـزار جـواِن تحصیل کـرده و بعضـًا متخصـص، بـرای دریافـت 
شـغل، ملتمسـانه بـه نهادهـا و ادارات مختلف مراجعـه کردند اما 
نومیدانـه بـه خانه برگشـتند. در چرخـۀ منطقی این وضـع، گراِف 
ُجـرم و جنایـت از جملـه قتـل و سـرقت و راهزنـی نیـز سـیر 
صعـودی پیمـود و هـراس و وحشـت بـه عنصـِر غالـِب زنده گِی 

مـا بدل شـد. 
و  مانـده  خورشـیدی  نـِو  سـال  حلـوِل  بـه  روز  یـک  فقـط 
مطمینـًا مقامـاِت کاخ نشـین در تـدارِک تهیـۀ یـک پیـامِ نـوروزِی 
پُررنگ ولعاب تـر از سـال هاِی قبل انـد و حتمـًا زحمـِت نوشـتِن 
کـه  می کشـند  گمنامـی  و  تحصیل کـرده   جوان هـاِی  نیـز  را  آن 
نهایـِت شـانس و خوشبختی شـان، منشـی گری و کتابـت بـرای 
صاحبـاِن قـدرت و ثـروت بوده اسـت. قبل از صدور ایـن پیام ها، 
به رغـم همـۀ ناامیدی هـا، می خواهیـم یـک توصیۀ جـان دار به این 
مقامـات کنیم: حرف هـای مفت و شـعارهای توخالی، سـفره های 
تُهـی و دل هـای پُرخـوِن مـردم را پُر و درمـان نمی کنـد. اگر علم 
و هنـری داریـد، آن را در سـال نِو خورشـیدی، در صحنۀ عمل و 
در هیـأت »وفــاق ملـی« و همدلی سیاسـی بـه نمایـش بگذارید.

سـال نِو خورشـیدی
 و آرزوی تحقق »وفاق ملی«
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رییس جمهـور  معـاون  پنـس  مایـک 
ایـاالت متحـده امریـکا از حکومـت 
قاطعانـه  کـه  خواسـت  پاکسـتان 
علیـه افـراط گرایـان طالبـان و دیگر 
افراطـی برخـورد کنـد. جنگجویـان 

مایـک پنـس معـاون رییـس جمهور 
ایـاالت متحـده امریـکا بـر خواسـت 
رییـس جمهـور دونالـد ترامـپ مبنی 
افـراط  علیـه  پاکسـتان  برخـورد  بـر 
گرایـان طالبـان و دیگـر جنگجویـان 

کرد. تاکیـد  افراطـی 
واشـنگتن  در  شـنبه  روز  بـه  پنـس 
گفـت »کـه حکومـت پاکسـتان بایـد 
تاش هـای بیشـتر بـه خـرج دهـد تا 
حضـور مـداوم طالبان، شـبکه حقانی 
و دیگـر گـروه هـای تروریسـتی در 

کشـورش محـدود گـردد.«
پنـس افـزود: »پاکسـتان می توانـد و 
بایـد بـه صـورت تنگاتنگ بـا ایاالت 

متحـده امریـکا همـکاری کند.«
براسـاس ارزیابـی حکومـت ایـاالت 
نشـانه  نـدرت  بـه  امریـکا،  متحـده 
هایـی در ایـن مـورد وجـود دارد که 
حکومت پاکسـتان بـه حمایت اش از 

پایـان دهد.« طالبـان 
براسـاس ایـن ارزیابی، اسـام آباد به 
گـروه هـای تندرو بـه عنـوان ابزاری 
نـگاه می کنـد تا نفـوذ دشـمن اصلی 
آن یعنـی هنـد را در کشـور همسـایه 

افغانسـتان محـدود کند.«

هفتـه  در  امریـکا  متحـده  ایـاالت 
مـورد  در  اطاعـات  بـرای  گذشـته 
محـل بـود و بـاش موالنا فضـل اهلل، 
رهبـر طالبـان پاکسـتانی، جایـزه پنج 

میلیـون دالـری را تعییـن کـرد.
مـاه  در  امریـکا  خارجـه  وزارت 
جنـوری سـال روان اعـام کـرد کـه 
کمـک هـای مالـی را بـرای ادارات 
زیـرا  کنـد،  مـی  متوقـف  پاکسـتانی 
اسـام آبـاد بـه انـدازه کافـی علیـه 
جنگجویان اسـام گـرا برخورد نمی 

. کند
ایـن کمک هـا شـامل تـا دو میلیـارد 
اسـت.  یـورو(  میلیـارد   1.7( دالـر 

پیـام  نخسـتین  در  ترامـپ  دونالـد 
تویتـری سـال اش، پاکسـتان را متهم 
کـرد کـه به »تروریسـت هـا« پناه می 

. هد د
حکومـت  رییـس  غنـی  اشـرف 
بـه  گذشـته  مـاه  در  ملـی  وحـدت 
و  کـرده  را  صلـح  پیشـنهاد  طالبـان 
گفـت که ایـن جنگجویان مـی توانند 
بـه عنوان حزب سیاسـی به رسـمیت 
شـناخته شـوند، در صورتـی کـه بـه 
صلـح توافـق کننـد و قانـون اساسـی 
و حکومت افغانسـتان را به رسـمیت 

بشناسـند.

کـه  می گویـد  سـنا  مجلـس  رییـس 
پاکسـتان  پشـتون های  تظاهـرات 
»آزادی طلبان و ظلم سـتیزانه اسـت« 

می کنـد. حمایـت  آن  از  و 
فضل هـادی مسـلم یار، رییس مجلس 
سـنا که در نشسـت روز یکشنبه، 27 
حـوت ایـن مجلس صحبـت می کرد 
پاکسـتان  پشـتون های  کـه  گفـت 
قـرار  پنجـاب  نظامیـان  ظلـم  زیـر 
دارنـد و بـه همیـن دلیـل دسـت بـه 

انـد. زده  گسـترده  تظاهرات هـای 
آقـای مسـلم یـار گفـت: »هـر مبارزه 
کـه سـبب آزادی مـردم از چنگ ظلم 
گـردد؛ مـا از آن حمایـت می کنیـم و 
پشـتون های پاکسـتان از سـال ها بـه 
ایـن طرف زیـر ظلم نظامیـان پنجاب 
قـرار دارند و هزاران نفـر قربانی داده 

اند«.
شـد  آور  یـاد  سـنا  مجلـس  رییـس 
کـه ظلـم پنجابی هـا بـر پشـتون های 
قابـل  دیگـر  دیورنـد  آنطـرف خـط 

نیسـت. تحمـل 
برخی از سـناتوران دیگـر در مجلس 
پشـتون های  تظاهـرات  نیـز  سـنا 
پاکسـتان را عدالت خواهانـه خوانده 

و از آن اعـام حمایـت کردنـد.
حنیـف حنفـی یـک عضـو مجلـس 
سـنا در این خصوص گفـت، جنبش 
عدالت خواهـی پشـتون ها در آنطرف 
خـط فرضـی دیورنـد یـک جنبـش 
عـدم تشـدد اسـت کـه جنـگ را در 
افغانسـتان و پاکسـتان »مردود« اعام 

اسـت. کرده 
آقـای حنفـی افـزود کـه ایـن گونـه 
حرکت هـای صلـح طلبانـه باید مورد 

حمایـت قـرار گیرد.
او تأکیـد کرد کـه مردم افغانسـتان از 
پشـتون های  تظاهـرات  حرکت هـا و 
پاکسـتان حمایـت می کننـد و مـردم 
سـایر دنیـا نیـز بایـد از آن حمایـت 

. کند

زلمـی زابلی دیگر عضو مجلس سـنا 
نیـز گفت: »تظاهـرات جنبش عدالت 
خواهی پشـتون های پاکسـتان برعلیه 
و  افغانسـتان  در  اسـتبداد  و  جنـگ 
مناطـق قبایلی پاکسـتان شـکل گرفته 
جنبـش  ایـن  از  افغانسـتان  مـردم  و 

اعـام حمایـت می کننـد«.
کـرد  نگرانـی  ابـراز  زابلـی  آقـای 
کـه دولـت پاکسـتان هـم اکنـون در 
حـال سـرکوب ایـن جنبـش اسـت 
و تـا هنـوز صدهـا عضو فعـال آن را 

اسـت. کـرده  بازداشـت 
پشـتون های  عدالت خواهـی  جنبـش 
پاکسـتان پـس از کشـته شـدن یـک 
فعـال مدنـی پشـتون توسـط پولیـس 

در شـهر کراچـی آغـاز شـد.
ایـن  از  پـس  پاکسـتان  پشـتون های 

رویـداد پولیـس را بـه قتـل عمـدی 
ایـن فعـال مدنـی متهم کرد و دسـت 

بـه اعتراضـات گسـترده زدنـد.
پشـتون های  عدالت خواهـی  جنبـش 
شـهرهای  در  هنـوز  تـا  پاکسـتان 
آبـاد  اسـام  جملـه  از  مختلـف 
و  اعتراض هـا  کشـور،  آن  پایتخـت 
تجمعـات گسـترده  ضد دولتـی را به 

انـد. انداختـه  راه 
محمـد اشـرف غنـی رییـس جمهور 
عدالـت  تظاهـرات  از  نیـز  کشـور 
خواهـی پشـتون های آن طـرف خـط 
دیورنـد حمایـت کـرده بـود. آقـای 
غنـی گفتـه بـود کـه جنبـش عدالت 
خواهـی پشـتون های آن طـرف خـط 
بـرای پایـان دادن بـه ظلم و اسـتبداد 

شـکل گرفتـه اسـت.

سـال 1396 از دیـد آگاهـان اقتصادی سـال خوبی نبود. 
بـه گفتـۀ آگاهـان، در این سـال پیشـرفت های خوبی در 
عرصـه  شـاخص های رفاهی و تغییـر در زندگی مردم از 

نـگاه اقتصادی و اجتماعی انجام نشـده اسـت.
محمدشـبیر بشـیری، آگاه اقتصـادی می گوید، در سـال 
1396 تـوان خریـد مـردم پاییـن آمـد و میـزان بی کاری 

نیز کاهـش نیافته اسـت.
آذرخـش حافظی، دیگر آگاه اقتصادی، وضعیت و رشـد 
اقتصـادی کشـور را وابسـته بـه تأمیـن امنیـت و ثبـات 
می دانـد. آقـای حافظـی می گوید، 1396 رشـد اقتصادی 

کشـور متناسـب با رشـد جمعیت نبوده اسـت.

اما مسـؤوالن ادارۀ مرکزی احصاییـه از افزایش تولیدات 
ناخالـص داخلـی در نُه  ماه نخسـت سـال 1396 سـخن 
می گوینـد. آنـان می گوینـد، ام سـال بخش کشـاورزی تا 
اندازه یی رشـد بیشـتر داشـته که به شـمول کوکنار سـهم 
کشـاورزی در تولیـد ناخالـص داخلـی بـه 32.4 درصد 
می رسـد، سـهم صنعـت در تولیـد ناخالـص داخلی 18 

درصـد و سـهم خدمات بـه 49 درصد.
احصاییـه  مرکـزی  اداره   معـاون  موحـد،  حسـیب اهلل 
می گویـد کـه بخـش صـادرات و واردات نسـبت بـه 
سـال 1395 بهبـود یافتـه و کسـر بانس تجـارت نیز از 
90 درصـد بـه 88.6 درصـد کاهـش یافته اسـت. معاون 

اداره ی مرکـزی احصاییـه می گویـد، بـر بنیـاد افزایـش 
تولیدات ناخالـص داخلی، توقع می رود رشـد اقتصادی 

افغانسـتان در ایـن سـال بـه 2.3 درصـد برسـد.
به گـزارش سـام وطندار، مسـافر قوقندی، سـخنگوی 
وزارت سـرمایه گذاری، صنعـت و تجـارت نیز می گوید 
کـه افغانسـتان در سـال 1396 در بخش هـای بازرگانی، 
داشـته  خوبـی  دسـتاوردهای  ترانزیتـی  و  اقتصـادی 
اسـت. بـه گفتـه  قوقنـدی، سـرمایه گذاری در سـالی که 
گذشـت بـه 500 میلیـون دالـر می رسـد کـه رقـم قابـل 

توجهی سـت.
مسـؤوالن ادارۀ مرکـزی احصاییـه می گوینـد، در برخی 
حـاالت امـکان دارد مشـکاتی وجود داشـته باشـد، اما 
در مجمـوع وضعیـت اقتصـادی کشـور رشـد اقتصادی 
باالتـر از رشـد جمعیت را نشـان می دهد. بـه گفته  آنان، 
هـر زمانـی که رشـد اقتصـادی باالتـر از رشـد جمعیت 
باشـد بـه ایـن معناسـت کـه وضعیـت اقتصـادی رو به 

بهبود اسـت.
آغـاز کار عملـی پـروژۀ انتقـال گاز ترکمنسـتان از راه 
افغانسـتان و پاکسـتان به هند )تاپی( در هرات، گشایش 
دهلیزهـای حمل ونقل هوایی افغانسـتان با دو شـهر هند 
و هم چنـان شـهر آلماتـای قزاقسـتان و امضـای پیمـان 
تولیـد و خریـداری بـرق از بخش دوم بنـد برق کجکی 
بـا یـک شـرکت ترکـی، طرح هـای بـزرگ اقتصادی اند 
که در سـال 1396 خورشـیدی در افغانسـتان جامه  عمل 
پوشـید. اما مـردم می گویند کـه در زندگـی روزمرۀ آنان 
تغییـر منفـی ایجاد شـده و سـفرۀ نیمۀ آنان تهی تر شـده 

است. 
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در 96 سفرۀ مردم  تهی تر شد

گزارش
معاونرییسجمهورامریکا:

پاکـستان علیه گـروه  هـای 
تنـدرو قاطـعانه عمل کنـد

دیگر فریب پاکستان....
بپذیرند و براساس آن اعام آتش بس کنند.

آقـای زابلـی گفـت کـه پاکسـتان بـا اسـتفاده از نفـوذی کـه بـر 
طالبـان دارد می توانـد فرماندهـان ایـن گـروه را بـه صلـح وادار 

. کند
بـه گفتـه او، حکومـت افغانسـتان باید موضـع قاطعانـه در برابر 
پاکسـتان داشـته باشـد و تنهـا بـه وعده هـای دروغین آنـان اکتفا 
نکنـد؛ وگرنـه مـردم افغانسـتان به ایـن باور رسـیده انـد که اگر 
امریـکا و پاکسـتان بخواهـد صلح در افغانسـتان تامین می شـود.
نثـار حـارث دیگر عضو سـنا هـم گفت که پس از افزایش فشـار 
امریـکا بر پاکسـتان، بازدیـد پی هـم مقام های پاکسـتانی از کابل 
تشـدید یافتـه اسـت و این بـه معنای آن نیسـت که پاکسـتان در 

صلح افغانسـتان صادق اسـت.
آقـای حـارث گفـت کـه حکومـت افغانسـتان تـا زمـان قطـع 
حمایـت پاکسـتان از طالبـان نباید وعده های پاکسـتان بـاور کند.
ایـن در حالـی اسـت کـه ناصرخـان جنجوعـه مشـاور شـورای 
امنیـت ملـی پاکسـتان روز گذشـته به کابـل آمـد و در دیدارهای 
جداگانـه بـا محمداشـرف غنـی، داکتـر عبـداهلل و حنیـف اتمـر 
دولـت  صلـح  پیشـنهادی  بسـته  از  خـود  افغانسـتانی  همتـای 

افغانسـتان بـه طالبـان اسـتقبال و حمایـت کـرد.
مشـاور امنیت ملی پاکسـتان همچنین از آمادگی کشـورش برای 
مذاکـرات دولـت بـا دولت با افغانسـتان خبر داد و بـه تعقیب آن 
آقـای غنـی رسـمًا از نخسـت وزیر پاکسـتان دعوت کرده اسـت 

تـا از کابل دیـدار کند.

د کـورونو د تـالشۍ په... 
ونه کړي.

واشـنګټن ُپسـت ورځپاڼـې په خپله وروسـتۍ ګڼـه کې لیکيل 

چـې له دې وروسـته به امریکايـي ځانګړي ځواکونـه په کابل 

ښـار کـې د شـپې عملیات کـوي او کورنه به تـايش کوي.

خـو د کورنیـو چـارو وزارت مرسـتیال ویانـد نـرت رحیمي 

د یکشـنبې پـه ورځ»۱۳۳۹۶کال کـب ۲۷« ازادي راډيـو تـه 

وویـل چـې په کابـل کې د شـپې عملیات نه کېږي او شـکمن 

کورنـه بـه هم یـوازې د افغان امنیتـي ځواکونو لـه خوا تايش 

کېږي.

نوموړي زیاته کړه:

يش،  ترالسـه  راپورنـه  اسـتخبارايت  چـې  سـیمو  هغـو  »لـه 

هغـه سـیمې بـه تـايش کېـږي، په دغـه پـان کـې امریکايي 

ځواکونـه شـامل نـه دي، یـوازې مـيل پولیس، مـيل اردو او د 

مـيل امنیـت ځواکونـه بـه پـه کې ګـډون ولـري.«

د نومـوړي پـه خـره، افغـان امنیتـي ځواکونـه د دغـه پـان د 

پلـې کېـدو وړتیا لـري او پـه دې برخه کې د نړیوالـو ځواکونو 

همـکارۍ تـه اړتیـا نه لیـدل کېږي.

پـه کابـل کـې تـر خونړیـو حملـو وروسـته، امنیتـي بنسـټونو 

پـر یـو هـر اړخیـز امنیتـي پـان کار پیـل کـړ چـې د موانعوو 

جـوړول، د سـیارو سـکرنونو نصبـول، د مشـکوکو کورونـو 

پلټـل یـا تـايش کـول او نـور مـوارد پـه کـې شـامل وو.

ښـاغلی رحیمـي وايـي، د افغـان امنیتـي او نړیوالـو ځواکونو 

پـه ګـډو بحثونـو کې جـرنال جان نېکلسـن تـل ټینـګار کړی 

چـې لـه امنیتـي پلـوه پـه زیامننو سـیمو کې بـه یـوازې افغان 

امنیتـي ځواکونـه عملیـات کوي.

لـه دې وړانـدې په افغانسـتان کـې د بهرنیـو ځواکونو عمومي 

قومانـدان ویـيل و چـې طالبانـو په کابـل کې ځـای نیولی او 

په ښـار کې شـبکې لـري چـې حملو تـه سـهولتونه برابروي.

نومـوړي ویـيل د امریکا پـه مرشۍ نړیـوال ایتـايف ځواکونه 

د مګـری د کابـل امنیـت د خوندیتـوب پـه هـدف هلـې ځلې 

کوي.

د کابـل امنیـه قومانـدان داود امیـن هـم ویـيل چـې همـدا 

شـبکې پـه کابـل کـې انتحـاري حملـې او چاودنـې پانوي.

د پخـواين ولسـمرش حامـد کـرزي د حکومـت پـر مهـال، په 

دغـه هېـواد کـې د بهرنیـو ځواکونـو له خـوا د شـپې عملیات 

او کـور پـه کـور تاشـۍ د نومـوړي او خلکـو لـه سـختو 

غرګونونـو رسه مـخ او ودرول شـول.

پـه ورته وخت کـې د امنیتي چارو یو شـمېر افغـان کارپوهان 

وايـي، افغـان ځواکونـه د دې وړتیـا لـري چـې د کابـل ښـار 

امنیـت خونـدي کړي.

نړیـوال  وايـي،  سـاحل  صدیـق  ډلـې  لـه  کارپوهانـو  دې  د 

ځواکونـه باید لـه افغان ځواکونو رسه د اسـتخبارايت اطاعاتو 

پـه رشیکولـو کـې هـم مرسـته وکړي.

نوموړي زیاته کړه:

»داخـيل ځواکونـه مجهـز نـه دي د تجهیزاتـو او د ظرفیـت له 

نظـره اړتیـا ده چـې هغوی»نړیـوال ځواکونه« مداخلـه وکړي، 

یـوازې مشـوره ورکـړي او اطاعات رشیـک کړي.«

ښـاغلی سـاحل وايـي، پـه کابـل کـې د خلکـو د کورونـو 

پـه تـايش کـې د امریکايـي ځواکونـو ګـډون بـه د خلکـو 

راوپـاروي. احساسـات 

سنا  مجلس  رییس  پشتیبانی 
پشتونستان خواهی جنبش  از 
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مقدمه
ــای  ــم و رویکرده ــی از مفاهی ــی، یک ــگاری تحقیق خبرن
ژورنالیســم  عرصــۀ  در  نــو  و  کمترشناخته شــده 
ــن  ــناخت ای ــۀ ش ــع مرحل ــت. در واق ــانه نگاری( اس )رس
شــیوۀ اطاع رســانی در افغانســتان بــه پایــان نرســیده 
ــه در  ــدف ک ــک ه ــب ی ــناختی آن در قال ــرایط فراش و ش
ــارت  ــه عب ــت. ب ــه اس ــل مطالع ــرار دارد، قاب ــت ق دوردس
از  پــس  مرحله یــی  تحقیقــی  خبرنــگاری  روشــن تر، 
ــوز  ــا هن ــتان ت ــی در افغانس ــت ول ــادی اس ــگاری ع خبرن
ــرض  ــن ف ــار ای ــدارد. در کن ــود ن ــی از آن وج نمودهای
کلــی، یــک ســری عوامــل نیــز مطــرح می شــود کــه مانــع 
ــه  ترویــج ایــن رویکــرد رســانه یی می گــردد. در ایــن مقال
ــش  ــن پرس ــرای ای ــخ هایی ب ــه پاس ــت ک ــده اس ــعی ش س
کــه »چــرا در افغانســتان خبرنــگاری تحقیقــی رونــق نــدارد 
ــه  ــگاراِن دانش آموخت ــرای خبرن ــا ب ــوم آن حت ــا مفه و ی

ــود.  ــه ش ــت« ارای ــل درک نیس قاب
ماهیت و پیشینۀ خبرنگاری تحقیقی

ــداد،  ــک روی ــف ی ــر از توصی ــی فرات ــگاری تحقیق خبرن
ــه  ــف، ب ــار توصی ــادی توجــه دارد و در کن ــه مســایل بنی ب
ــت  ــا موثری ــگاری ب ــوع خبرن ــن ن ــردازد. ای ــن می پ تبیی
همــراه اســت و پخــش یــک گــزارش تحقیقــی منجــر بــه 
یــک تغییــر می-گــردد و آینــده را بــه ســمت مناســب تری 
ــک  ــع از ی ــی در واق ــی تحقیق ــد. گزارش های ســوق می ده
ــدن  ــن ش ــرای روش ــی دارد. ب ــرده برم ــان پ ــوع نه موض
تفاوت هــای خبرنــگاری عــادی و تحقیقــی، بــه برخــی از 
تعاریفــی کــه در مــورد آن مطــرح شــده اشــاره می شــود و 
ــردد.  ــه می گ ــز ارای ــع نی ــع و جام ــی مان ــت، تعریف در نهای
دانش نامــۀ آزاد، خبرنــگاری یــا گزارشــگری تحقیقــی 
آن  در  کــه  کــرده  معرفــی  روزنامه نــگاری   نوعــی  را 
ــًا  ــه غالب ــه، را ک ــورد عاق ــوع م ــک موض ــگران ی گزارش

ــاکاری  ــا خط ــی ی ــاد سیاس ــرم، فس ج
شــرکت ها را در بــر می گیــرد، 
و  بررســی  مــورد  عمیقــًا 
می دهنــد.  قــرار  تحقیــق 
ــی،  ــگار تحقیق ــک خبر ن ی
ــال ها  ــا س ــا ی ــاید ماه ه ش
جســت وجو  حــال  در 
یــک  آماده ســازی  و 
ــوع  ــن ن گــزارش باشــد. ای
منابــع  از  روزنامه نــگاری 

ــت. ــۀ اطاعــات اس اولی
در  معتمدنــژاد  کاظــم 
ــا  ــگاری ب ــاب روزنامه ن کت
فصلــی جدیــد در بازنگری 
معاصــر  روزنامه نــگاری 
تعریــف  بــه  این گونــه 
پرداختــه  مفهــوم  ایــن 
ــی  ــزارش تحقیق اســت: “گ
Investigative Re�(
پیگیرانــه  یــا   )porting
Inquiry Investiga�(
به فرانســوی  یــا  و   )tion
 ،)Enquete( آنکــت 
ــت  ــزارش اس ــی از گ نوع
کــه عــاوه  بــر توصیــف و 
توضیــح واقعــه بــه تحقیــق 

ــه  ــز توّج ــایل آن نی ــی مس عمق
دارد.”

می تــوان  ذکرشــده  تعریــف  بــه  توجــه  بــا 
ــرد:  ــف ک ــه تعری ــی را این گون ــگاری تحقیق خبرن
هیجان انگیــز  تاشــی  تحقیقــی  “خبرنــگاری 
اســت کــه از منابــع دســت اول بــت شــکیبایی و 
جســارت جهــت دســتیابی بــه چگونه گــی امــری 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی صــورت می گیــرد و 

ــردد.” ــی می گ ــر آن ــک تغیی ــا و ی ــه افش ــر ب منج
ــم  ــوار، مه ــای دش ــی از راه کاره ــی یک ــگاری تحقیق خبرن
ــت  ــانه یی اس ــز رس ــب تحول انگی ــک مکت ــرفته و ی و پیش
کــه پیشــینۀ آن بــه اواخــر قــرن 19 برمی گــردد امــا 
تاریخ نــگاران آغــاز کار ایــن شــیوۀ خبرنــگاری را بــه 
ســال 1973 میــادی مصــادف بــه همــان گزارش هــای دو 
روزنامه نــگار امریکایــی بــه نام هــای “کارل برنشــتاین” 
ــه در  ــت” ک ــوایی “واترگی ــارۀ رس ــاب وودوارد” درب و “ ب
روزنامــۀ واشنگتن پســت منتشــر شــد و بــه اســتعفای 
ریچــارد نکســون از ســمت ریاســت جمهوری ایــاالت 

ــد.  ــد، می دانن ــکا انجامی ــده امری متح
ــۀ  ــکل تکامل یافت ــه ش ــگاری را ک ــوع خبرن ــن ن ــدِف ای ه
خبرنــگاری عــادی اســت، می تــوان دفــاع از منافــع 
ــاالر  ــام مردم س ــرد نظ ــه پی ب ــت ب ــه، خدم ــی جامع عموم
و حقــوق بشــری، حاکمیــت قانــون، انکشــاف آزادی بیــان، 
ــتفاده از  ــاد و سوءاس ــای فس ــووالن، افش ــخ گویی مس پاس
قــدرت و ثــروت و جلوگیــری از پنهــان کــردن تخلفــات 
و همــکاری بــه تحقــق حــق آگاهــی و دست رســی 
ــروت  ــدرت و ث ــکان ق ــه مال ــت ک ــی دانس ــه اطاعات ب
ــه نفــع خــود اســتفاده کننــد.  می خواهنــد آن را پنهــان و ب
ــادی  ــا حــدی زی ــگاری در افغانســتان ت ــیوۀ خبرن ــن ش ای

ــان  ــوارد چن ــر م ناشــناخته اســت و در شــانزده ســال اخی
تعریــف  بــا  کــه  دیــد  نمی تــوان  را  گزارش هایــی 

ــد. ــته باش ــت داش ــی مطابق ــگاری تحقیق خبرن
ویژه گی های خبرنگاری تحقیقی

از آن جایی کــه تحقیــق در خبرنــگاری، دشــوارترین کار 
ــت  ــاز اس ــی رود، نی ــمار م ــانه یی به ش ــوزۀ کار رس در ح
ــت  ــورت گیرد.)دق ــتر ص ــِت بیش ــه  دق ــن عرص ــا در ای ت
یــک اصــل ُکلــی خبرنــگاری اســت کــه در گزارش هــای 

ــد.( ــرح می باش ــم مط ــادی ه ع
اشــتیاق و عاقه منــدی وافــر بــه حرفــه، کنجــکاوی، 
ابتــکار، منطقــی فکــر کــردن، انعطاف پذیــری، مهارت هــای 
خــاص گزارش دهــی، دانــش عمومــی و مهارت هــای 
ــی و  ــول اخاق ــاف و اص ــکیبایی و اراده، انص ــق، ش تحقی
ــارزِ  ــدی و ب ــای کلی ــدی، از ویژه گی ه ــرانجام جرأت من س

یــک خبرنــگار تحقیقــی بــه حســاب مــی رود. 
ــروف  ــی مص ــگاری تحقیق ــش خبرن ــه در بخ ــرادی ک اف
ــگارش  ــش ن ــوده در بخ ــاص ب ــراد خ ــد اف ــد، بای کار ان
کــرده  کار  نشــریه ها  ســایر  و  مجله هــا  روزنامه هــا، 
ــن  ــه ای ــد؛ ب ــی ان ــای خاص ــا آدم ه ــند. تحقیق کننده ه باش
معنــی کــه آن هــا نــه تنهــا یــک نویســندۀ خــوب، خبرنــگار 

ــو،  ــک ماجراج ــه ی ــتند بلک ــت هس ــا درای ــده و ب ورزی
ــی  ــه نگران ــتند ک ــب هس ــوش و آرمان طل ــور، تیزه جس
ــد.  ــهروندان می باش ــوق ش ــداری از حق ــان پاس اساسی ش
ایــن خبرنــگاران توانایــی تشــخیص آنــی و فــوری فســاد 

را دارا می باشــند.
ــه خــود  ــوط ب ــع اختصاصــی مرب ــگار تحقیقــی مناب  خبرن
را داشــته و بایــد شــبکه هایی ایجــاد کنــد کــه در آن 
داشــته  خــودش حضــور  اعتمــاد  مــورد  انســان های 
ــد،  ــودن ســوژۀ تحــت کارش را بدان ــاک ب باشــند و خطرن
ــرای تشــخیص  ــل ب ــش کام ــش و بین ــه دان ــر از هم مهم ت
ــارب  ــی تج ــه شناس ــوزه ی جامع ــته و در ح ــایل داش مس
ــوزه  ــن ح ــردن در ای ــرای کار ک ــد. ب ــته باش الزم را داش
ــت،  ــی نیس ــا کاف ــم زیب ــف و قل ــتن ذوق لطی ــا داش تنه
خبرنــگار بایســتی در ابعــاد جهانــی مطالعــه و دانــش نیــز 
داشــته باشــد. خبرنــگاران بایــد از نظــر زنده گــی شــخصی 
کامــًا تامیــن بــوده و نگرانــی مالــی و اقتصــادی مانــع کار 
آن هــا نشــود، و حرفــۀ  خــود را بــه مثابــۀ یــک مســوولیت 
اجتماعــی پذیرفتــه و خدمــت بــه مــردم را عشــق بداننــد.
حفــظ محرمیــت و ظرفیــت هضم تمــام اطاعات به دســت 
آورده، بخشــی از مســوولیت های ایــن خبرنــگاران اســت تا 
بــا درایــت کامــل تشــخیص دهنــد کــه ایــن اطاعــات چه 
زمانــی در قالــب یــک گــزارش منتشــر شــود. آن هــا بایــد 
ــن  ــده، کمتری ــات جمع آوری ش ــه اطاع ــد ک ــعی نماین س
ــرای  ــه و بیشــترین نتیجــه را در پــی داشــته باشــد. ب هزین
انجــام مصاحبــه افــرادی را شناســایی کننــد کــه در جریــان 
مصاحبــه بتواننــد بــا یــک تیــر دو هــدف را نشــانه گیرنــد، 
ــرد مصاحبه شــونده  ــه نخســت اعتمــاد ف ــا ک ــن معن ــه ای ب
را نســبت بــه خــود جلــب و دوم پرســش های موشــگافانۀ 

را  خــود 
ــورد  ــات م ــه اطاع ــد ب ــه بتوانن ــد ک ــرح کنن ــوری مط ط

ــد. ــاز دســت یابن نی
ــی  ــی، سیاس ــدی حزب ــت دادن عاقه من ــاب از دخال اجتن
ــۀ  ــا هم ــوازن ب ــورد مت ــزارش، برخ ــۀ گ ــان تهی در جری
ــوژۀ  ــق از س ــۀ دقی ــت کار، مطالع ــوژۀ تح ــای س طرف ه
ــراط و  ــری از اف ــدود آن، جلوگی ــت ح ــر کار و رعای زی
ــت  ــظ محرمی ــق، حف ــراق و تحریــف حقای ــط، اغ تفری
اطاعــات و پرهیــز از فریبــکاری، رعایــت احتــرام و 
ــی، اســتفاده از مدرک هــای مســتقیم  ــع اطاعات عــزت مناب
ــد  ــخص؛ چن ــک ش ــه ی ــزارش علی ــتن گ ــگام نوش در هن
ــد در  اصــل مهــم اســت کــه در گزارشــگری تحقیقــی بای

ــت. نظرداش
ــِت  ــرو و حیثی ــات، آب ــا حی ــگاران ب ــش از خبرن ــن بخ ای
انســان ها در یــک جامعــه ســرو کار دارنــد و هــرگاه 
اطاعــات نادرســتی را پخــش و نشــر نماینــد، صدمه هــای 

ــود. ــد ب ــزارش خواه ــاد گ ــتر از مف آن بیش
گزارشگری تحقیقی در چه شرایطی؟ 

در  خبرنــگاری  کار  شــد،  اشــاره  بــاال  در  طوری کــه 
ــش  ــه در بخ ــانی ک ــوار اســت. کس ــیار دش ــتان بس افغانس

رســانه ها فعالیــت دارنــد، روزمــره بــا مجموعه یــی از 
موانــع و چالش هــا روبــه رو هســتند. ایــن موانــع می توانــد 
مــواردی را همچــون عــدم شــریک ســاختن اطاعــات از 
ســوی منابــع خبــری، زخمــی شــدن و حتــا مــرگ منجــر 
شــود. امــا خبرنــگاران نقــش مهمــی در نجــات این کشــور 
ــانی  ــان اطاع رس ــد. آن ــازی می کنن ــی ب ــت فعل از وضعی
کــرده، مســایل پیچیــده را شــرح داده و می کوشــند چشــم، 
گــوش و صــدای مردمــی باشــند کــه آوازشــان بــه جایــی 
ــات  ــتقیم اطاع ــت مس ــه دریاف ــادر ب ــا ق ــد و ی نمی رس

ــر تحقیقــی نیســتند.  ــه ژان آن هــم ب
نفــس گــزارش تحقیقــی بــا دشــواری همــراه اســت 
امــا ایــن دشــواری در افغانســتان پهلوهــای زیــاد و 
پُرتهدیدتریــن  قطــار  در  افغانســتان  دارد.  پیچیده تــری 
ــن  ــوص ای ــرار دارد. در خص ــیا ق ــارۀ آس ــور ها در ق کش
ــت  ــراز داش ــوان اب ــتان می ت ــانه یی در افغانس ــت رس فعالی
ــاد  ــی فس ــای دولت ــا و نهاد ه ــام وزارت خانه ه ــه در تم ک
ــی  ــل از دارای ــف و می ــان دارد، حی ــًا جری ــترده عم گس
عامــه، غصــب امــاک، تبعیــض در تقــرر و تبدیــل 
کادر هــای دولتــی، حاکمیــت روابــط بــر ضوابــط در تمــام 
ســطوح، باج دهــی و باج گیــری جــز فرهنــگ ایــن کشــور 
شــده و در تاریــخ معاصــر ایــن کشــور بی-پیشــینه اســت. 
بی جــا نخواهــد کــه بــر گــزارش ســازمان شــفافیت 
ــومالیا  ــوریه، س ــس از س ــتان را پ ــه افغانس ــی ک بین الملل
ــی  ــان معرف ــد در جه ــور فاس ــن کش ــا چهارمی و نایجیری

ــت.  ــد گذاش ــر تأیی ــوده، ُمه نم
ــل شــده اســت:  از “تولســتوی” نویســندۀ شــهیر روس نق
ــای  ــدۀ مــردم اســت، روی “ایــن ادعــا کــه حکومــت نماین
پــوچ و باطلــی اســت”. بــر بنیــاد ایــن ادعــا مــردم هیــچ گاه 

ــان  ــدۀ  ایش ــد نماین ــای فاس ــه حکومت ه ــتند ک ــل نیس مای
ــدی  ــان تص ــا در زم ــوع حکومت ه ــن ن ــرا ای ــد، زی باش
ــوده و در  ــتفاده ب ــروف سوءاس ــدرت مص ــت و ق مأموری
ــه دوره هــای  عیــن حــال به خاطــر بقــا و تــداوم قــدرت ب
ــای  ــی نهاده ــرمایه گذاری و مهندس ــروف س ــدی مص بع
ــی  ــای عدل ــم نهاد ه ــویی ه ــد. از س ــب ان ــد و متقل فاس
ــتقل  ــراً مس ــی، ظاه ــیون های انتخابات ــی و کمیس و قضای
ــارت  ــت و نظ ــت مدیری ــرف دول ــت از ط ــی در حقیق ول

ــوند. می ش
حــوزۀ  در  تحقیــق  وجــودی  فلســفه های  از  یکــی 
فســاد،  سوءاســتفاده،  علیــه  افشــاگری  خبرنــگاری، 
لغزش هــا و خطاهایی ســت کــه عمدتــًا در نهادهــای 
دولتــی و ســاختارهای رســمی و خصوصــی صــورت 
ــر  ــی حاض ــچ صورت ــه هی ــاختار ها ب ــن س ــرد. ای می گی
نمی شــوند علیــه خــود مدرکــی ارایــه دهنــد. امــا آن چــه را 
کــه خبرنــگار تحقیقــی منتشــر می کنــد، بایســتی بــا تــاش 
شــخصی خبرنــگار و از طریــق منابــع غیررســمی به دســت 
آمــده باشــد زیــرا خبرنــگار تحقیقــی علیــه منافع نامشــروع 
ــه  ــد ک ــای سیاســی کار می کن ــاختارهای رســمی و مافی س
ــرون اســت و  ــادی بی ــگاری ع ــوان روزنامه ن ــن کار از ت ای
ــادی وارد  ــگاری ع ــه روزنامه ن ــه ب ــی ک ــی از ایرادهای یک
ــای  ــمی و اعامیه ه ــع رس ــه مناب ــکا ب ــا ات ــت، همان اس

ــت. ــت اس ــریفاتی دول تش
آزادی بیــان یکــی از مزیت هــای بــزرگ در تاریــخ معاصــر 
افغانســتان اســت. ایــن آزادی در 150 ســال اخیــر فــراز و 
ــن کاروان  ــوز هــم ای ــی را پیمــوده و هن فرودهــای متفاوت
بــه منــزل مقصــود نرســیده اســت. حداقــل تســجیل ایــن 
ــب  ــور و تصوی ــی کش ــون اساس ــل 34 قان آزادی در اص
ســایر قوانیــن مبتنــی بــر فعالیــت رســانه های خصوصــی و 
دسترســی اطاعــات تشــریفاتی بــه خبرنــگاران را می تــوان 
و  ترویــج  جهــت  در  نخســتین قدم ها 

گســترش آزادی بیــان نامیــد. در بقیــۀ 
گذشــته،  اســتبدادی  نظام هــای 

ــل  ــتند حداق ــردم نمی توانس م
ــدف  ــه ه ــتی ب ــک درخواس ی
رفــع مشــکل خویش نگاشــته 

ــک اداره بســپارند. ــه ی و ب
در حــال حاضــر، یکــی از 
چالش هــای بســیار مهــم و 
عــدم  خبرنــگاران  اساســی 
اطاعــات  بــه  دسترســی 
اســت. بــا وجــود این کــه 
ــه  ــی ب ــد دسترس ــون نیم بن قان
اطاعــات وجــود دارد امــا 
ــترس  ــه دس ــاِت الزم ب اطاع
ــرد،  ــرار نمی گی ــگاران ق خبرن
منابــع خبــری و اطاعاتــی 
ــی  ــند اطاعات ــتر می کوش بیش
خبرنــگاران  اختیــار  در  را 
بیشــتر  کــه  دهنــد  قــرار 
ــخص  ــه ش ــی ب ــۀ تبلیغات جنب
منابــع  و  اطاع دهنــده 
حداقــل  دارد.  اطاعاتــی 
در 16 ســال اخیــر هــرگاه 
مســلح  گروه هــای  تلفــات 
ــروی  ــۀ نی ــه اضاف ــف ب مخال
امنیتــی و دفاعــی و شــهروندان 
ملکــی را از منابــع خبــری بــه محاســبه بگیریــم، 
یک چهــارم ُکل جمعیــت افغانســتان را نشــان 
خواهــد داد. از ســوی دیگــر، هــر از گاهــی ایــن 
ــش  ــای خوی ــغ فعالیت ه ــدف تبلی ــه ه ــع ب مناب
ــلح  ــن مس ــات مخالفی ــام تلف ــا ارق ــند ت می کوش
نظــام را بیشــتر از آن چــه کــه اتفــاق افتــاده اســت 

ــد. ــه دهن ارای
 بــا توجــه بــه مســایل مطــرح شــده، می تــوان مــوارد 

ــرد  ــج و کارب ــر تروی ــده در براب ــل بازدارن ــر را عوام زی
ــمرد: ــتان برش ــی در افغانس ــگاری تحقیق خبرن

1-  وجود آزادی بیاِن نمادین و غیرعملی
2-  نزدیکی مالکان رسانه به حلقه های قدرت

و  اجتماعــی  مســوولیت های  بــه  بی عاقه گــی    -3
ژورنالیســتی رســالت های 

4-  نــگاه ابــزاری اربابــان قــدرت بــه رســانه های ارتبــاط 
جمعــی بــه منظــور بقــا

ــه  ــی ک ــون و حضــور زورمندان ــت قان ــدان حاکمی 5-  فق
ــد ــل می کنن ــی عم فراقانون

6-  کمبود ظرفیت الزم خبرنگاری
7-  نبــود توجــه بــه امنیــت فیزیکــی خبرنــگارن از ســوی 

ــانه ها ــکان رس ــی و مال ــای امنیت نهاد ه
ــگاران  ــت معیشــتی خبرن ــه وضعی ــدم رســیده گی ب 8-  ع

ــانه ها ــکان رس ــوی مال از س
9-  تقســیم بندی برخــی از رســانه ها بــه جناح هــای 

ــی ــی و قوم ــی، حزب سیاس
ــه  ــده اند ک ــبب ش ــر س ــرد و کاِن دیگ ــورد ُخ ــا م و ده ه
ایــن حرفــۀ مهــم کــه بــه حیــات و بقــای ملــت بســته گی 

دارد، رشــد نکــرده و حقایــق برمــا نشــود!

ِی  چالش های خبرنگار
فغانستان ا در   تحقیقی 

عبدالقدیر میرزایی



کسانی که با نوروز جنگ داشته و آن را غیرمشروع 
می دانند، به سنت ها و اوضاع اجتماعی جامعۀ پیامبر 
اسام استناد می ورزند. ما هم از همین زاویه به نوروز 
نگریسته و در شبه جزیرۀ عربستاِن آن روزگار هیچ 
مناسبتی را چون »سوق عکاظ« شبیه تر و نزدیک تر 
با نوروز  نیافته ایم که در این مقال، آن را  به نوروز 
مقایسه نموده، نگاهی به گذشته و حاِل آن افگنده و 
سپس به حکم شرعی برگزاری آن خواهیم پرداخت.
و  فرهنگی  پدیدۀ  با  ما  عربستان،  جزیرۀ  تاریخ  در 
مواجه  نام »سوق عکاظ«  به  مهمی  اجتماعِی خیلی 
هستیم. سوق عکاظ پیش از آن که بازاری بوده باشد، 
در  سال  هر  که  بود  فرهنگی  و  اجتماعی  مناسبتی 
طایف برگزار می گردید. این مناسبت به گفتۀ بیشتر 
دانشمندان مسلمان و اروپایی، در آخر زمستان و اول 
بهـار هر سال تجلیل می شد. ساکنان مکه و اطراف 
آن در آن زمان هم موسم حج و هم سوق عکاظ را 
در روزهای مشخص سال دایر می نمودند که پیروی 
آن ها  که  نمی شد  این  مانع  قمری  هجری  تقویم  از 
هر سال در عین روزها مراسم شان را تجلیل نمایند. 
آن ها برای آن که این موسم را ثابت نگه داشته باشند، 
آن در  برای عاج  »نسئ« سود می بردند و  نظام  از 
افزودند.  ماه های سال می  بر  ماه  هر سه سال، یک 
داشته  نگه  ثابت  موسمی  در  عکاظ  سوق  مناسبت 
آماده می شد  بود که در آن هم محصول شان  شده 
مساعد  موسمی  همچو  از  تجلیل  برای  هوا  هم  و 
بازتاب  عکاظ  سوق  دیگر،  عبارت  به  می گردید. 
نیازهای طبیعی ساکنان مکه و اطراف آن بود که با 

جشن طبیعت همنوایی داشت.
اموال  و  عربستان  جزیرۀ  تولیدات  موسم  این  در 
حبشی و یمنی و ایرانی و هندی و رومی و شامی 
و  می رسید  فروش  به  عکاظ  بازار  در  مصری...  و 
آن  در  نیز  آن سو  و  این سو  پاشاهان  از  نامه هایی 
خوانده می شد. شعرای بزرگ می آمدند و محصول 
فکری شان را در پیشگاه مردم می خواندند. اشعار 
هفتگانۀ عرب که به نام »معلقات سبعه« شهرت دارد 
هم در همان مناسبت بر دیوارها آویزان می گردید. 
یا  و  شعر  تا  بود  این  سخنوری  هر  نهایی  آرزوی 
بر  و  واقع شده  پسند  مورد  مناسبت  این  در  نثرش 
سر زبان سخن سرایان و بر پشت اسپ و شترسواران 
تا اقصای این شبه جزیره پخش و نشر گردیده و در 

فضای آن برای قرن ها بازتاب داشته باشد.
سوق عکاظ از پُرشکوه ترین محافل جزیرۀ عربستان 
به شمار می رفت که برخی ها تاریخ تأسیس آن را 
برخی  که  حالی  در  اند،  میادی خوانده   540 سال 
با استناد بر شواهد علمی تری  از مؤرخان و  دیگر 
تاریخ آغاز این مناسبت را پیشتر از آن ثبت نموده 

اند.
در عصری که پیامبر اسام به دنیا آمد، این مناسبت 
پیامبر خود هم  بود.  بلنـدای شکوه خود رسیده  به 
سوق  به  خویش  بعثت  از  پس  هم  و  نوجوانی  در 
عکاظ می رفت و خاطراتی از آن به یاد داشت، برای 
یاران خویش حکایت می نمود. روزی یک هیأت از 
قبیلۀ »ایاد« به ماقات پیامبر آمده بود. پیامبر اسام 
احوال »قس فرزند ساعدۀ ایادی« را از ایشان پرسید، 
فرمود،  پیامبر  است.  کرده  وفات  قس  گفتند،  آن ها 
من روزی ایشان را در سوق عکاظ دیدم که بر شتر 
سرخ رنگی سوار بود و سخنانی دلنشین بر زبان می 
آورد که چیزی از آن به یادم نمانده است. یکی از 
بادیه نشینان که در صف آخر نشسته بود، فریاد زد که 
او آن را به یاد دارد و سپس به خواندن متن سخن او 
پرداخت و پیامبر هم با شنیدن آن خوشحال گردید. 
پیامبر اسام هنوز چهارده ساله بود که در چهارمین 
به  عکاظ  سوق  ساحۀ  در  که  فجار«  »جنگ  دورۀ 

وقوع پیوسته بود، اشتراک ورزید.
و  اجتماعی  مناسبتی  اصل خویش  در  عکاظ  سوق 
به  نیز  دینی  مفاهیم  آهسته  آهسته  که  بود  فرهنگی 
بینیم.  یافت، همان طوری که در نوروز می  آن راه 
را  این موسم  مناسبت در موسم حج  این  برگزاری 
که  طوری  بخشید  دینی  رنگ  آن  طبیعی  شکل  به 
عرب ها در سوق عکاظ بتی بنا نموده بودند که آن را 
»جهار« می نامیدند. گذشته از این بت، صخره هایی 
لبیک گویان  داشت،  وجود  »اطحل«  کوه  در  که  را 
پرستش و طواف نموده و در ایام حج، آن را به خون 

قربانی رنگین می ساختند.
با آن که سوق عکاظ با مفاهیم دینی رنگ یافته و با 
شرک و خرافات آغشته شده بود، ولی در سراپای 
حرام  بر  که  نمی یابیم  را  چیزی  اسام  پیامبر  سنت 
ده  و  کریم  قرآن  نماید.  داللت  مناسبت  این  بودن 
مانده،  یادگار  به  اکرم  پیامبر  از  که  ها هزار حدیثی 
اشاره یی به این مناسبت ندارد. اگر اشاره هایی ضمنی 
این  نفع  به  توان  می  را  آن ها  شود،  می  یافت  هم 

مناسبت تفسیر نمود نه در جهت حرمت آن.
از  دیگر  برخی  و  فراهیدی  احمد  بن  خلیل  گرچه 
بر  اسام  که  است  بوده  این  به  باور  را  دانشمندان 
عبارت  از  آنچه  ولی  گذاشت  پایان  عکاظ  سوق 
ایشان فهمیده می شود، زیرپا کردن فخرفروشی های 
قبیلوی بوده است که پیش از اسام در قالب شعر 
راست  ولی  داشت.  گرمی  بازار  و  گردید  می  ارایه 
سخن این که سوق عکاظ در عصر اسامی به شکلی 
که در دوران جاهلیت تجلیل می گردید دیگر تجلیل 
نمی شد. علت این امر در چند نکته نهفته بود: اول 
اینکه موسم حج در اسام بر مبنای تاریخ قمری و 
حذف نظام کبیسه عیار گردید که بر مبنای این تقویم 
موسم حج هر سال تغییر می نمود و از همین جهت 
با موسم اصلی سوق عکاظ که برای عرضه نمودن 
همخوانی  بود،  شده  تنظیم  منطقه  زراعتی  تولیدات 
نداشت و در نتیجه، از مهمترین گردهمایی سال که 
اینکه  گردید.  یافت، جدا  می  انعقاد  موسم حج  در 
پیامبر اسام چرا نظام کبیسه را فسخ نمود، علتش 
این بود که برخی قبایل آن دوران برای آنکه خود را 
از قیود ماه های محرم که جنگ در آن حرام خوانده 
شده بود رها کنند، ماه های سال را بازیچۀ خویش 
ساخته و آن را هر زمانی که می خواستند و به شکلی 

که مصلحت شان تقاضا می نمود، تغییر می دادند.
کاست،  عکاظ  سوق  اهمیت  از  که  دیگری  علت 
هجرت پیامبر و یاران او به مدینه بود که از منطقۀ سوق 
عکاظ مسافۀ زیادی داشت، هجرتی که راه را برای 
غیرمسلمانان  و  مسلمانان  میان  گرم  کشمکش های 
آماده نموده و اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه را 
جامعه  تأسیس  مشغول  مسلمانان  دگرگون ساخت. 
و دولت و سپس امپراتوری خویش شده و به شرق 
و غرب زمین تا چین و شمال افریقا و آسیای میانه 
پراگنده شدند و بازارهایی را دیدند که سوق عکاظ 

در مقایسه به آن ها هیچ بود.
با وجود همۀ این عوامل بازدارنده و نیرومند، بازهم 
سوق عکاظ ادامه یافت و در میراث نبوی و فقهی 
جشن  این  که  یافت  نمی توان  را  فتوایی  مسلمانان 
اجتماعی و فرهنگی را تحریم نموده باشد. از همین 
تا  اجتماعی  و  فرهنگی  مناسبت  این  که  بود  لحاظ 

سال 129 هجری ادامه یافت.
ایجاد گردد که  این پرسش در ذهن خواننده  شاید 
پس از این همه سال چه کسی این مناسبت را ساقط 
نمود. پاسخ این است که جامعۀ اسامی در نخستین 
استخوان سوزی  بیماری  به  زنده گی خویش  مراحل 
که  سرطانی  نامند؛  خوارج  را  آن  که  گردید  مبتا 
جامعۀ اسامی در این چند سال اخیر دوباره به آن 
مبتا شده و چنین مناسبت هایی را تحریم و تکفیر 
مناسبت  این  بر  بودند که  نمایند. آری، خوارج  می 
فرهنگی و اجتماعی خط بطان کشیده، سوق عکاظ 
را غارت نموده و دروازه اش را بستند. این یورش 
شاخۀ حروریۀ  رهبران  از  یکی  بن عوف  مختار  را 
خوارج رهبری نمود و سوق عکاظ پس از آن ضربه، 
دیگر نتوانست قد برافرازد. مختار بن عوف بر مکه 

سیطره حاصل کرد، آن شهر و مدینه را با خون سرخ 
را  آن  و  برد  یورش  عکاظ  بر سوق  و سپس  نمود 
نیز تاراج و ویران نمود و مردم از ترس آنکه اموال 
شان بار دیگر چپاول نشود، دیگر از شرکت در آن 
مناسبت دوری گزیدند. کلبی و بکری و گروه بزرگی 
از دانشمندان را باور به این بوده که سوق عکاظ هم 
در جاهلیت و هم در اسام برگزار می گردید که پس 
از تأسیس جامعۀ اسامی در مدینه یکصدوبیست نه 

سال دیگر هم ادامه یافت.
عکاظ  سوق  نام  به  عرب ها  تاریخ  در  که  موسمی 
قرن  چهارده  گذشت  از  پس  است،  یافته  شهرت 
عربستان  در  تمام  شکوه  با  امروز  اسام،  ظهور  از 
ساالنه  تجلیل  یازدهمین  می گردد.  تجلیل  سعودی 
پیش  ماه  هشت  اجتماعی،  مهم  مناسبت  این  از 
صورت گرفت که سرپرستی آن را پادشاه عربستان 
برگزاری  به دوش داشت. مسؤولیت  سعودی خود 
گذاشته  مکرمه  مکۀ  والیت  دوش  به  مناسبت  این 
تعلیم  و  داخله  و  دفاع  های  وزارت  که  بود  شده 
و  زیست  محیط  و  فرهنگ  و  اطاعات  و  تربیه  و 
نهادهای بسیار دیگری در امر تجلیل از این مناسبت 
ملی شرکت داشتند. مسابقه های شعرخوانی، تیاتر، 
خطاطی، رسم، سخنرانی، اسپ دوانی و امثال آن که 
در سطح محلی، منطقوی و بین المللی دایر گردیده 
بود، خاطرۀ این موسم تاریخی را در خاطره ها زنده 

ساخت.
عکاظ  سوق  عربستان  جامعۀ  که  می شود  سال  ده 
شکوه  بر  سال  هر  که  تجلیلی  می نماید،  برگزار  را 
سعودی  عربستان  دینی  علمای  می شود.  افزوده  آن 
مشکلی با سوق عکاظ نداشته و می گویند در اینجا 
نه کسی شرک می ورزد و نه هم در پای بتی خون 

می ریزد.
دارم،  محترم  ماصاحبان  برخی  از  که  پرسشی 
از  زمستانی  های  برف  شدن  آب  با  که  کسانی 
خواب برخاسته و مستانه بر نوروز یورش برده، و 
درحالی که خود از فهم درسِت متن و حواشی مربوط 
اند، حواشی حواشی حواشی  بوده  عاجز  نوروز  به 
بر  و  نموده  تکرار  طوطی وار  را  فقهی  کتب  برخی 
بنیاد آن حکم تکفیر صدها ملیون مسلمان را صادر 
می نمایند، از آن ها می پرسم: آیا نوروز آن دوران به 
آیین مجوسان نزدیک تر بود و یا سوق عکاظ آن 
زمان شبه جزیرۀ عربستان به آیین شرک و بت پرستی 
و آیا این عالی جنابان فهم درست تری از حدیث و 
و  سعودی  عربستان  علمای  یا  دارند  پیامبر  سنت 

دانشمندان االزهر مصر؟ 
قرآن کریم در آیت 116 سورۀ النحل می فرماید: »و 
شما نباید از پیش خود به دروغ چیزی را حال و 
بر  تا  به خدا نسبت دهید  چیزی را حرام گویید و 
خدا دروغ بندید؛ آنان که بر خدا دروغ بندند هرگز 

روی رستگاری نخواهند دید«.
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از شهروند به شهریار
نامه یی سرگشاده به رییس جمهوری در باب »حکمت« و »حکمروایی«

بسم رب العلیم
جنــاب اســتاد دکتــور محمــد اشــرف غنــی رییــس 
ــای  ــارگاه یکت ــوری اســامی افغانســتان را از ب جمه
دانــا تندرســت و در خدمــت بــه ایــن خلِق بــی دلق، 

ــروا می خواهــم.  کام
مقــام  بــه  ریاســت جمهوری،  مقــام  از  فراتــر        
شــامخ اســتادی و علمی تــان برتــری داده و در ایــن 
ــتۀ  ــه داش ــان ک ــگاه اکادمیک ت ــی را در جای ــه جنابعال نام
فناناپذیــر و همیشــگی  شــما اســت مخاطــب قــرار 
ایــن رجحــاِن ُعقایــی بــدون شــک  می دهــم. در 
ــد  ــرای پیون ــی ب ــی معرفت ــا بنیان ــت ت ــن اس ــم ای هدف
محتــوای ایــن نوشــته بــا شــما بیابــم و همچنیــن »علــم« 
ــر،  ــی دگرپذی ــۀ معرفت ــه مثاب ــی« را ب ــان علم و »گفتم
ــرای طــرح  ــی ب ــوان زمینه ی ــه عن متســاهل و گره گشــا، ب
ــن  ــه ای ــتم ک ــد نیس ــترانم. عاقه من ــث ژرف بگس مباح
نامــه، صرفــاً نامــۀ یــک شــهروند بــه رییــس جمهــورش 
ــب  ــه از جان ــن نام ــرش باشــد؛ ای ــه آم ــوری ب ــا مأم و ی
ــل  ــواِن عرصــۀ روابط بین المل ــبتاً ج ــک پژوهشــگر نس ی
و مطالعــات انکشــافی بــه اســتادی پیش کســوت و 
کتاب خــوان و کتــاب دان اســت. ازینــرو برعکــِس انتظــار 
ــرود،  ــی ب ــن نامه ی ــت از چنی ــن اس ــه ممک ــی ک متعارف
ــه دارد  ــادی و عوام گرایان ــِت انتق ــه ماهی ــته ن ــن نوش ای
ــه  ــی ک ــت وزری های دون مایه  ی ــِگ سیاس ــم رن ــه ه و ن
ــد.  ــراوش می ده ــت را ت ــروز اس ــتاِن ام ــد روزِ افغانس ُم
ازینــرو امیــدوارم حــدود نیــم ســاعت از وقــت خــود را 
بــه خوانــدن ایــن نوشــته و تأمــل نســبت بــه محتــوای آن 
اختصــاص دهیــد، چــه آنکــه می دانیــم حضــرت رســول 
ــال )ج(  ــای متع ــا آنکــه وحــی از دان ــز ب ــرم )ص( نی اک
می گرفــت و خــرد و درایتــی کامــل داشــت، بنــا بــه آیــۀ 
ــاوِْرُهْم  ــْم َو ش ــتَْغفِْر لَُه ــْم َو اْس ــُف َعنُْه ــۀ »َفاْع مبارک
ــردم داشــت و از  ــا م ــی ب ــۀ دوطرفه ی ــر« رابط ــي الْْم ِ ف
آنهــا مشــورت می گرفــت. امیــد اســت در پیامــِد نوشــتۀ 
ــز  ــی از کار مملکــت نی ــده، گره ی ــن مشــاورِ خودخوان ای

گشــوده شــود. 
ــور  ــس جمه ــور ریی ــه حض ــه را ب ــن نام ــرا ای چ

می نویســم؟ کشــورم 
ــگارش ایــن یادداشــت از دو نگرانــی مهــم نشــأت      ن

ــرد: می گی
      1.  نگرانــی مــن نســبت بــه آینــدۀ نســلهای امــروز 

و فــردای افغانســتاِن ســرفراز؛ و 
     2.  نگرانــی مــن نســبت بــه دورنمــای اعتمــادِ مــردم 
بــه »علــم« و »نخبــگان علمــی« بــه مثابــۀ سیاســتگذاران 

آینــدۀ کشــور.

مسألۀ اصلی این نوشتار چیست؟
ــه  ــق، ک ــم و تحقی ــاب عل ــۀ اصح ــد قاطب ــدون تردی    ب
ایده پــردازان و متفکریــن اصلــی انکشــاف در کشــور 
خواهنــد بــود، نمی خواهنــد کــه قضــاوت مــردم از 
ــه  ــی ب ــۀ علم ــک نخب ــۀ ی ــه مثاب ــما ب ــای ش کارکرده
ــاد  ــش اعتم ــث کاه ــت باع ــه در نهای ــد ک ــی باش گونه ی
آنهــا بــه اصحــاب علــم و معرفــت در انتخابهــای 
ــه  ــتان را ب ــول در افغانس ــای تح ــود، دورنم ــش رو ش پی
ــی و  ــه مشــر مأب ــۀ بازگشــت ب ــش بکشــد، و روحی چال
ســنت گرایی سیاســی را در نســلهای آتــی نیــز زنــده نگــه 
دارد. جنابعالــی حتــی اگــر نماینــدۀ عــام و تــاّم نســلی از 
نخبــگان علمــی کشــور هــم نباشــید، حداقــل می توانیــد 
ــا در  ــت آنه ــت و کفای ــای درای ــان رس ــه زب ــد ک و بای
ــا  ــم ت ــته برآن ــن نوش ــا ای ــید. ب ــور باش ــت کش مدیری
ــام »افغانســتان« و اینکــه نگرانــی نســبت  ــه ن مســاله یی ب
ــم.  ــته کن ــت را برجس ــا اس ــن م ــای ذه ــه آن در کج ب

بــدون تردیــد مــن و مــا بــه یــک افغانســتان جهانی شــده 
می اندیشــیم کــه بایــد به تدریــج از پــِس تاریــخ برآیــد و 

ــد.  ــذار کن ــده گ ــای آین ــوی افق ه ــه س ب
    بــدون شــک موضوعــات بیشــماری در کشــور اســت 
کــه بایــد بــا یــک »رییــس جمهــور« در میــان گذاشــت. 
ــا  ــاه« ی ــۀ »فیلسوف-ش ــری از نظری ــا بهره گی ــن ب ــا م ام
ــن الگــوی  ــه آن را بهتری ــون ک ــم« افاط ــاِن حاک »حکیم
ــا  ــت، و از آنج ــد می دانس ــی و کارآم ــی عقای حکمروای
کــه بــرای نخســتین بــار اســت کــه افغانســتان در حیــات 
سیاســی خویــش رییــس جمهــوری از ایــن نــوع را تجربه 
می کنــد، در ایــن مقــال روی ســخن مــن بیشــتر بــا مقــامِ 
»فیلســوفی و حکیمــی« شــما اســت و لــذا صرفــاً بــه آن 
ــه درک و  ــم ک ــاره می کن ــی اش ــایل مهم ــته از مس دس
پرداختــن بــه آن در همــِت »معرفــت« شــما اســت. ایــن 

موضوعــات بــه قــرار ذیــل انــد:

دانش محــوری:  یــا  نظامی گرایــی  اول:  موضــوع 

فراینــد گــذار از »زمیــن« بــه »ســرزمین« و »کشــور«
ــت و  ــی از عظم ــس از دوره های ــتاد، پ ــاب اس       جن
ــه  ــت ک ــرن اس ــم ق ــش از دو و نی ــتمر، بی ــاط مس انحط
فراینــد تکویــن و تکامــل مــا از »زمیــن« بــه »ســرزمین« و 
ســپس نــوع بالــغ و کمال یافتــۀ آن یعنــی »کشــور« آغــاز 
ــر اســاس واقعیت هــای هــر روزه و  گشــته اســت؛ امــا ب
ــرای  ــه ب ــه نظــر می رســد ک ــم، ب ــه می بینی بی شــماری ک
ــر  ــه ب ــا تکی ــه ب ــی ک ــا، آنان ــان م ــادی از مردم ــداد زی تع
ــت  ــکل گیری »هوی ــع از ش ــود مان ــای خ خرده فرهنگ ه
ــوز هــم یــک »زمیــن«  ملــی« می شــوند، ایــن کشــور هن
ــتن  ــارز آن نداش ــخصۀ ب ــه مش ــی ک ــت؛ زمین ــش نیس بی
»شــهروند« و داشــتِن صــرِف »باشــندگانی« اســت کــه در 
ــی  ــتانی« احساس ــت، »میهن پرس ــبینانه ترین وضعی خوش
ــن،  ــر م ــی. از نظ ــتانی« ُعقای ــه »میهن دوس ــتند و ن هس
ملت ســازی و دولت ســازی و رونــِد گــذار از زمیــن 
ــق و  ــزی دقی ــل برنامه ری ــور، ماحص ــرزمین و کش ــه س ب
ــه  ــن کشــور ب ــرای ســاختن انســانهای ای اســتراتیژیک ب
ــت؛  ــه اس ــلمان، آگاه، آزاد، و مرف ــهروندانی مس ــۀ ش مثاب
ــی  ــترۀ جهان ــند و در گس ــان باش ــه افغ ــهروندانی ک ش
بیاندیشــند. بــرای دســتیابی بــه چنیــن جایگاهــی بایســته 
اســت کــه بیشــترین هزینه هــا را صــرف بــاروری 
ــن  ــدن در ای ــانهای متم ــاختن انس ــی و س ــای علم نهاده
ــاری،  ــوم و تب ــر ق ــه از ه ــانهایی ک ــم. انس ــه کنی جامع
خــود را حــول مفهــوم »ملــت« بیابنــد و چــرخ محــرک 

ــت:  ــح اس ــان واض ــند. بره ــور باش ــاف یافتگی کش انکش
ــه در جهــان وجــود نــدارد کــه کشــور  حتــی یــک نمون
ــه  ــعه نیافت ــانهای توس ــکل از انس ــاف یافته یی، متش انکش

ــا بالعکــس.  باشــد و ی
ــال  ــه در ح ــد ک ــر صاحــب، مطلعی ــآب داکت      جالتم
حاضــر حــدود نیمــی از بودجــۀ کشــور صــرف مســایل 
امنیتی-نظامــی می شــود. بــدون تردیــد ایــن هزینــۀ 
ســنگین، امنیــت را کــه بــه مــردم ارزانــی نکــرده هیــچ، 
بلکــه از منظــر تعامــل »ســاختار-کارگزار« باعــث فربهــی 
بیشــتر نظامی گــری در کشــور شــده و گفتمان هــای 
نظامی محــور را در سیاســت داخلــی تقویــت نمــوده 
ــر  ــان معاص ــه در جه ــد ک ــر می دانی ــما بهت ــت. ش اس
ــت  ــر دولت-مل ــت ب ــک دولت-مل ــۀ ی ــال حمل احتم
دیگــر در حــد صفــر اســت و کشــورها جــز بــرای ایجــاد 
وحدت ملــی و تحــرک سیاســی-اقتصادی در ســطح 
ــد.  داخــل، در سیاســت خارجــی دشــمن انگاری نمی کنن
ــده  انگاشــتن  ــای نادی ــه به معن ــن ن ــه ای طبیعــی اســت ک

ــر  ــرش تغیی ــای پذی ــه به معن ــل، بلک ــان مل ــا در می رقابته
در ماهیــت ایــن رقابتهــا از امنیتــی بــه اقتصــادی اســت. از 
ســوی دیگــر سالهاســت کــه شــیوه و اســتراتیژی جنگــی 
تروریســتها و مخالفیــن مســلح نیــز دگرگــون شــده 
اســت. شــما به عنــوان ســرقومندان اعــای قــوای مســلح 
ــد،  ــمنان جدی ــن دش ــا ای ــل ب ــه تقاب ــد ک ــور می دانی کش
بیــش از آنکــه توانایــی نظامــی بطلبــد، نیازمنــد تقویــت 
توانایــی کشفی-اســتخباراتی حکومــت و همــکاری مردم 
ــیِ   ــاِی بودجه ی ــداومِ تخصیص ه ــه ت ــه اینک ــت. نتیج اس
ــر  ــزرگ ب ــی ب ــی، جفای ــه بخــش نظامی-امنیت ــی ب نجوم
ــور  ــدان کش ــدۀ فرزن ــی-تربیتی و آین ــای آموزش بخش ه
ــت  ــا، تقوی ــور م ــی در کش ــرمایه گذاری واقع ــت. س اس
ــی  ــر سیاس ــی و غی ــی و تربیت ــی، آموزش ــای علم نهاده
کــردن آن هاســت؛ جایــی کــه انســانهای امــروز و فــردای 
ــم  ــته می دان ــوند. شایس ــاخته می ش ــتان در آن س افغانس
ــای  ــه وزارت ه ــتر ب ــۀ بیش ــص بودج ــن تخصی ــه ضم ک
علمی-تحقیقــی  جامــع  »ســند  آموزشــی،  و  علمــی 
افغانســتان 2040« بــا بهر گیــری از نقشــۀ آموزشــی 2030 
یونســکو و بومی ســازی معیارهــای آن در افغانســتان، 
به عنــوان نقشــۀ راه علــم و آمــوزش کشــور تدویــن شــود 
ــی،  ــات عال ــارف، تحصی ــای مع ــن وزارت ه و همچنی
ــا و  ــا بهترین ه ــود ت ــی ش ــگ رقابت ــات و فرهن و اطاع
توانمندتریــن افــراد جامعــه، بیــرون از تقســیمات سیاســی 
ــاز را  ــای انسان س ــن نهاده ــت ای ــکان مدیری ــدرت، س ق

به دســت گیرنــد.

موضــوع دوم: مــام میهــن و»لویاتــان« افغانــی: فــرار 
مغزهــا و افغانهــای دوتابعیتــه 

      جنــاب اســتاد، امــروزه تعریــف هــر یــک از 
ــوام افغانســتان از مفهــومِ مقــدس »وطــن«  جناح هــا و اق
متفــاوت و دلیلــش هــم واضــح اســت؛ چــون از کودکــی 
ــه  ــت. البت ــن چیس ــت وط ــده اس ــه نش ــا آموخت ــه آنه ب
ــتیزی«  ــت س ــا »دول ــاً ب ــه بعض ــزی« ک ــن »وطن گری ای
نیــز همــراه بــوده و فــرار مغزهــا را نیــز در پــی داشــته، 
ــی  ــد داشــته باشــد. در مثال ــز می توان ریشــۀ اقتصــادی نی
واضــح می ســازم. از منظــر کارکــردی و بــر اســاس 
نتایــج عملکــردی، حداقــل چهــار قشــر اجتماعــی را در 
ــداران و  ــم: 1. دولتم ــایی می دان ــل شناس ــتان قاب افغانس
سیاســت ورزان 2. کارگــران، دهقانــان و ســربازان، 3. 

ــه صفحــه 7  ادام
ــادران، و روشــنفکران...    ــان، م معلم
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دكتور فرامرز تمنا- استاد روابط بین الملل

به جای مقدمه: 

»سالم جناب پریانی!
مدتهــا اســت دغدغــۀ آن را داشــتم کــه 
نامه یــی متفــاوت بــه رییس جمهــور 
ــر  ــال ها ه ــن س ــول ای ــم. در ط بنویس
ــد  ــا تایی ــد ی ــور را نق ــس رییس جمه ک
ــه از منظــر »حکمــت« او بلکــه  کــرده، ن

ــت.  ــوده اس ــداری« وی ب »حکومت

جــای اینکــه کســی ایــن "حکیــم 
او در  از دریچــۀ اســتادی  را  حاکــم" 
ــد  ــک وی ببین ــس اکادمی ــگاه و بی دانش

ــود.  ــی ب خال
ــد  ــتادم. امی ــما فرس ــرای ش ــن را ب مت
اســت بــرای چــاپ آن در روزنامــۀ 
وزیــن مانــدگار تدبیــری اتخــاذ نماییــد. 

شاد باشید
فرامرز تمنا«

  بخشی از یادداشت نویسنده
    به دفتر روزنامه
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از شهروند به شهریار...
4. تاجــران و ســرمایه داران. جنــاب اســتاد، مــام میهــن را 
ــار قشــر  ــن چه ــه ای ــم ک ــادری بپنداری ــۀ م ــه مثاب اگــر ب
اجتماعــی را چــون فرزندانــی در آغوش خویــش پرورش 
ــارِ آن  ــر چه ــه ه ــی اســت ک ــه و اخاق ــد، عادالن می ده
ــتفید  ــن« مس ــن »مادروط ــِت ای ــاویانه از حمای ــد مس بای
ــا و  ــرای حفاظــت، بق ــی کــه ب ــا زحمت ــر ب شــوند و براب
ــن  ــد. ای ــره ببرن ــیر آن به ــند از ش ــای وی می کش اعت
بــرای برقــراری عدالــت اجتماعــی و رشــد متــوازن همــۀ 
ــرای ایجــاد »طبقــۀ متوســط«  ــر ب اقشــار و از همــه مهمت
ضــروری اســت. لــذا بایــد بــه دقــت و بــه شــدت نظارت 
شــود کــه همــۀ ایــن چهــار قشــر، مســاویانه از ایــن مــادر 
ــه  ــا ب ــه م ــته ک ــال گذش ــند. در یکصــد س ــیر می نوش ش
صــورت پیوســته ســاختارهای سیاســی، اقتصــادی، 
ــم  ــر داده ای ــی، و فرهنگــی خــود را تغیی ــی، نظام اجتماع
ــر  ــاد تغیی ــش را(، نم ــه شــخصیت شــهروندی خوی )و ن
ــردن  ــذف ک ــم ح ــا ه ــردن و ی ــاد ک ــم و زی ــط در ک فق
شــیر یکــی از اقشــار فــوق و تقســیم ســهم وی بــه قشــر 
ــت،  ــاد دول ــن رو نه ــس. از ای ــوده اســت و ب ــری ب دیگ
ــوده، بیشــتر  ــیر ب ــن ش ــه »ســلطان وار« تقســیم کنندۀ ای ک
ــه  ــروز شــده اســت. ب ــر از دی ــر روز فربه ت نوشــیده و ه
ــت  ــات می داش ــز حی ــاس هاب ــر توم ــه اگ ــی ک گونه ی
شــاید کتابــی بــه نــام »لِویاتــان افغانــی« هــم می نوشــت. 
جنــاب اســتاد، فربهــی بیــش از حــد دولــت، بــه نحیــف 
شــدن روز افــزون ســایر اقشــار منجــر شــده اســت. لــذا 
پیــش از آنکــه قشــری بیمارتــر شــود و یــا بمیرد، بایســته 
ــن شــیر همــت بیشــتری  اســت در تقســیم مســاویانۀ ای
بــه خــرج دهیــد. تاریــخ بــه  مــا آموختــه کــه بقــای مــادرِ 
میهــن و »همــۀ« فرزندانــش متقابــًا و به صــورت همزمان 

ــت.  ــته اس ــم وابس به ه
     جنــاب داکتــر صاحــب، سیاســت شــما بــرای 
ــه  ــان ب ــتر جوان ــا ورود بیش ــه ب ــگان ک ــِش نخب چرخ
ــم  ــوده، علیرغ ــراه ب ــز هم ــور نی ــی کش ــاختار مدیریت س
ــه  ــن ک ــت. همی ــتودنی اس ــِی آن، س ــتی های رِوش کاس
معــادالت ســنتی قــدرت و سیاســت ورزی دگرگون شــده 
و بــه فرمــودۀ شــما حــدود چهــل فیصــد از کابینــۀ شــما 
ــد، خــود گام ارزشــمندی در  ــان تشــکیل می دهن را جوان
ــه  ــم ک ــرده بگوی ــا بی پ ــت. ام ــازی اس ــتای نظام س راس
ایــن چرخــش نخبــگان و جوان گرایــی بــه کاهــش فــرار 
مغزهــا و بــه مشــارکت همــۀ جوانــان از مناطــق مختلــف 
ــاروا  ــوم و ن ــری موه ــت. تعبی ــده اس ــر نش ــور منج کش
ــه  ــا آنانی ک ــه گوی ــود دارد ک ــا وج ــۀ م ــان جامع در می
می رونــد، بــه هــدِف ســاختِن آینــده می رونــد. امــا 
ــد،  ــن کشــور می مانن ــه ای ــا عشــق ب ــه ب ــی ک مگــر آنهای
بــی  آینــده هســتند؟ چــون عمیقــاً بــاور دارم کــه 
ــت،  ــاد ســپرد و رف ــه دســت ب ــوان ب افغانســتان را نمی ت
ایــن پدیــده را ریشه شناســی کــردم. سرمنشــأ ایــن تفکــر 
)رفتــن بــه خــارج( را غیــر از ناامنــی، بــه میــزان زیــادی 
ــد کــه بعــد از 2001  ــم زده ان ــی رق افغانهــای دو تابعیته ی
ــزاف وارد  ــهای گ ــت معاش ــا دریاف ــون ب ــا کن ــادی ت می
ــه  ــتخدام، ب ــی در اس ــده اند و حت ــی ش ــکیات دولت تش
آنهــا ارجحیــت نیــز داده شــده اســت. ایــن گــروه الگــوی 
بســیار نامناســبی بــرای جوانــان تحصیلکــرده و امــا بدون 
ــرده  ــان تحصیلک ــر جوان ــده اند. اکث ــت خارجــی ش تابعی
چــه در چهارچــوبSIV  و چــه هــر برنامــه دیگــری، بــا 
آرزوی ایــن از وطــن می رونــد کــه روزی بــا پاســپورت 
خارجــی، بــا احتــرام بیشــتری بــه افغانســتان بــاز گردنــد 
ــد و  ــاال بگیرن ــب ب ــود مناص ــپورت خ ــار پاس ــا اعتب و ب
ــه در  ــی ک ــر غلط ــت آورند. تفک ــزاف بدس ــهای گ معاش
شــانزده ســال گذشــته، آگاهانــه یــا ناآگاهانــه، دولــت و 
ــد  ــج آن بوده ان ــدد تروی ــه در ص ــداران دو تابعیت دولتم
تبدیــل تحصیلکــردگان کشــور بــه درجــۀ اول و دوم، بــر 
ــی و  ــاس توانای ــر اس ــه ب ــی و ن ــت خارج ــاس تابعی اس
تخصــص آن هــا بــوده اســت. لــذا بــرای احیــای پرســتیژ 
ــه  ــرۀ افغانســتان و حرمــت ب ــدن تقــدِس تذک و بازگردان
آنانــی کــه نخواســتند مــادرِ میهنشــان را تنهــا بگذارنــد و 
ــتراتیژی  ــر اســت اس ــتند(، بهت ــه می توانس ــد )اگرچ برون
ــه نفــع »افغانهــای یــک  اســتخدام در نهادهــای دولتــی ب
ــدون  ــود. ب ــون ش ــص« دگرگ ــه »متخص ــه« و البت تابعیت
شــک امــروز ســال 2001 نیســت، بلکــه در ایــن هفــده 
ــور  ــارج از کش ــل و خ ــادی در داخ ــان زی ــال جوان س
ــادۀ  ــق آم ــا عش ــه و ب ــص گرفت ــرده، تخص ــل ک تحصی
خدمــت بــه کشــورند. ایــن عشــق نبایــد بی پاســخ بمانــد.
ــه  ــدی ک ــا دی ــادی و ب ــِی اقتص ــر روانشناس      از منظ
ــی  ــه موضوع ــم ب ــم« دارد می خواه ــه در »اومانیس ریش
همگــون نیــز اشــاره کنــم: هویــدا اســت کــه بخشــی از 
کارهــای درســت و مســؤالنه یی کــه مدیــران در جامعــه 
انجــام می دهنــد، جــدا از رســالت وظیفه یــی و اخاقــی، 
در نهایــت امــر بــه خاطــر آن اســت کــه آینــدۀ فرزنــدان 

و خانــوادۀ شــان را نیــز بســازند. در جامعه یــی کــه 
اخــاق و تعهــد ملــی کمتــر ارزش دارد و در یــک نــگاه 
ــن  ــوادۀ م ــه خان ــی بســازم ک ــن اگــر جاده ی ــی، م حداقل
نیــز روزی از آن عبــور خواهــد کــرد، مکتبــی بســازم کــه 
ــد،  ــد خوان ــز روزی در آن درس خواه ــد خــودم نی فرزن
ــاگردم روزی  ــت ش ــن اس ــه ممک ــم ک ــتادی باش و اس
ــووالنه تر کارم را  ــه مس ــاً ک ــود، یقین ــدم ش ــم فرزن معل
ــه  ــن ب ــرد م ــۀ عملک ــه نتیج ــم داد. چراک ــام خواه انج
عــاوۀ جامعــه، مســتقیماً بــه خــود و خانــواده ام نیــز بــاز 
خواهــد گشــت. وزیــر، معیــن، رییــس، و هــر شــخصی 
ــه  کــه مدیریــت بخشــهای مختلــف را در ایــن کشــور ب
دســت دارد، و خانــواده و فرزندانــش را بــه هــدف رفــاه 
بیشــتر بــه خــارج فرســتاده، بعیــد اســت کــه دلســوز حال 
و آینــدۀ فرزنــدان مــن و ســایر هموطنانــم باشــد. کســی 
ــر  ــا ارزش ت ــر و ب ــل خــودش را رنگین ت ــه خــون فامی ک
از خــون ســایر اتبــاع و کــودکان ایــن ســرزمین می دانــد، 
ــت  ــرای مل ــت ب ــت و صداق ــا جدی ــه ب ــت ک ــد اس بعی
مــا کار کنــد. اگرچــه برخــی از افغانهــای متخصــِص دو 
ــاد هــم نیســت، در  ــه متأســفانه تعدادشــان زی ــه ک تابعیت
ــتان  ــه افغانس ــی ب ــل توجه ــات قاب ــر زحم ــالهای اخی س
ــا  ــاخته اند، ام ــش س ــون خوی ــت را مدی ــیده اند و مل کش
ــه  ــای دوتابعیت ــایر افغان ه ــای س ــه کارنامه ه ــگاه ب ــا ن ب
کــه تعدادشــان نیــز بیشــمار اســت، بیــِم تجربــۀ چندبــارۀ 
ــپورت  ــه پاس ــه مقامی ک ــود دارد ک ــوع وج ــن موض ای
خارجــی  در جیــب دارد، هــر لحظــه بــدون این کــه 
پاســخگوی کارکردهایــش باشــد، بتوانــد از کشــور بــرود 
ــرد.  ــاه بب ــی کشــور خارجــی اش پن ــن حمایت ــه قوانی و ب
فضــای امنیتــی بــرای همــه یکســان اســت، و چــه بســا 
ــوادۀ مقامــات، کــه موترهــای زره  ــدان و خان ــرای فرزن ب
و نگهبانــاِن تــا دنــدان مســلح دارنــد، بــه مراتــب بهتــر از 

ســایر شــهروندان کشــور باشــد.
موضـوع سـوم: هِـرم تصمیم گیـری؛ تخصص گرایی و 

مسـوولیت پذیری
ــات کشــور، از  ــه مقام ــد ک ــا خبری ــتاد، ب ــاب اس      جن
ــا انتهــای  ــا کِشــر، ت ــا کِهتــر و از مِشــر ت ــه ت مِهتــر گرفت
شــب درگیــر ماقــات و جلســات هســتند. ماحصــل ایــن 
جلســات چــه بــوده اســت؟ بنــده بــه عنــوان یــک معلــم 
عــادی کــه قطعــاً اطاعاتــش در مــورد رشــد اقتصــادی و 
جایــگاه سیاســی کشــور برگرفتــه از روزنامه هــا نیســت، 
ــور  ــم. تص ــت نمی بین ــه مصروفی ــن هم ــی از ای نتیجه ی
اثبــات شــدۀ مــن ایــن اســت کــه در حــال حاضــر تقریبــا 
قــوای ســه گانۀ کشــور خروجی هــای  از  هیچکــدام 
ــت را  ــن عل ــد. م ــی ندارن ــل پذیرش ــش و قاب قناعت بخ
در ایــن می بینــم کــه مقامــات کشــور بزرگتریــن هدفشــان 
تأمیــن رضایــت شــخص شــما اســت. »قرابت بــا قدرت« 
و حفــظ مقــام بــرای ایــن گــروه اولویــت اصلــی اســت 
و نــه مــردم. دلیــل دیگــری نیــز می توانــد در پــس 
ــای  ــه غن ــردد ب ــاز می گ ــد؛ و آن ب ــی باش ــن فضای چنی
مطالعاتــی شــما بــه مثابــۀ رییــس جمهور-فیلســوفی کــه 
ــدی از  ــا، و بهره من ــک از قضای ــق و تیوری ــم عمی ــا فه ب
تجــارب جهانــی، مســایل را بهتــر و عمیق تــر می بینــد و 
ــد.  ــو« می بین ــد او »پیچــش م ــو« می بینن ــر دیگــران »م اگ
توانایــی علمــی شــما باعــث آن شــده تــا در همــۀ مســایل 
از بــزرگ تــا کوچــک، از شــما کســب نظــر شــود. ایــن 
ــته و  ــور داش ــران کش ــر مدی ــوء ب ــری س ــت تأثی فضیل
باعــث شــده خاقیــت و ابتــکار از آنهــا دور شــود. لــذا 
از آنجایــی کــه مدیــران کشــور بایــد پاســخگوی تبعــات 
تصمیــم خویــش بــه مــردم باشــند، بســیار بجا و شایســته 
اســت کــه بگذاریــد خودشــان تصمیــم بگیرنــد. همچنین 
ــه  ــی را ب ــی و خارج ــت داخل ــه سیاس ــت ک ــته اس بایس
مــردان و زنــان سیاســی، اقتصــاد را بــه متخصصــان 
ــارف و  ــگ، مع ــی فرهن ــه اهال ــگ را ب ــادی، فرهن اقتص
ــم  ــاب عل ــه اصح ــا را ب ــی و پوهنتون ه ــات عال تحصی
ــان و  ــه فرهنگی ــر را ب و مدیریــت علمــی، فرهنــگ و هن
ــان بخــش  ــان هم ــه آگاه ــر بخشــی را ب ــدان و ه هنرمن
واگــذار کنیــد. ایــن تخصص گرایــی »واقعــی« و نــه 
ــه  ــن ب ــِت ُخــرد« و پرداخت »صــوری«، شــما را از »مدیری
ــود  ــث آن می ش ــی دارد و باع ــاز م ــک ب ــایل کوچ مس
ــی شــما بیشــتر در راســتای ترســیم  ــت و دانای ــه درای ک
طرح هــای کان انکشــافی و برنامه ریزیهــای بــزرگ و 
درازمــدت در جهــت تحــول و ارتقــای جایــگاه جهانــی 

کشــور صــرف شــود. 
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ــای  ــی از ویژگیه ــه یک ــد ک ــتاد، می دانی ــاب اس      جن
کتمان ناپذیــر کشــورهای رو بــه انکشــاف و بعضــا عقــب 
ــن  ــت« در ای ــه »بحــران مدیری ــی اســت ک ــده، ژرفای مان
ــا،  ــینگاپور، مالیزی ــون س ــورهایی چ ــورها دارد. کش کش
ــه  ــا حــدی ترکی ــل و ت ــوان، برازی ــی، تای ــای جنوب کوری
ــی«،  ــا »نخبه گرای ــران را ب ــوع از بح ــن ن ــته اند ای توانس
ملــی«  مســایل  »اولویت بنــدی  و  »برنامه ریــزی« 

ــه انکشــاِف  مدیریــت کننــد و در شــمار کشــورهای روب
ــا کشــورهایی  ــل ام ــد. در مقاب ــرار بگیرن ــان ق ــر جه برت
ــوع از  ــن ن ــت ای ــم در مدیری ــتان و امثاله ــون افغانس چ
بحــران نــاکام مانده انــد و بــه همیــن روی از منظــر 
ــن  ــورهای کمتری ــمار کش ــافی در ش ــاخص های انکش ش
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــد. م ــرار دارن ــان ق توســعه یافتۀ جه
پژوهشــگِر مســایل انکشــافی کــه بــه گونه یــی در 
ــز شــاملم، در شــانزده ســال  ــی کشــور نی دســتگاه اجرای
اخیــر ندانســته ام کــه اولویــت مــا در حکومتداری یــا بهتر 
ــا  ــل تصمیم گیری ه ــز ثق ــوری و مرک ــه مح ــم نقط بگوی
و پالیســی ســازیهای مــا چیســت؟ بــه نظــر می رســد مــا 
در میــان انبوهــی از مســایل پیچیــده و بعضــا ناهمگــون 
ــه از  ــی ک ــم دهه ی ــک و نی ــش از ی ــرگردانیم؛ در بی س
ــون  ــایلی چ ــذرد، مس ــا می گ ــی م ــدرن سیاس ــات م حی
ــان و داعــش، انکشــاف اقتصــادی،  ــح، طالب ــت، صل امنی
توســعه سیاســی، انکشــاف فرهنگــی، رفــاه مــردم، 
ــکا،  ــا امری ــل ب ــا تقاب ــل ی ــتان، تعام ــا پاکس ــکات ب مش
دموکراســی، اصاحــات، مبــارزه بــا فســاد، بــی ســوادی، 
جوانــان، زنــان و حقــوق بشــر، مســایل هویتــی و چندین 
موضــوع مهــم دیگــر فــراروی مــا بــوده و هســت. امــا بــه 
راســتی اولویــت مــا در حکومتــداری چیســت؟ کانــون و 
تمرکــز مــا در تصمیــم گیریهــا بایــد کــدام مســأله باشــد؟ 
ــر  ــوع متمرکزت ــدام موض ــر ک ــد ب ــی بای ــای مل ظرفیته
باشــد؟ آن چیــزی را کــه بایــد کانــون تمرکــز فکــری و 
ــر و ســفیر  ــل و وزی ــا از شــهروند و وکی عملــی همــۀ م
و تاجــر و اســتاد پوهنتــون گرفتــه تــا رییــس جمهــوری 
باشــد و بــا برنامه ریــزی عقانــی و اســتراتیژیک در 
ــه  ــا توجــه ب ــه آن باشــیم چیســت؟ ب ــتیابی ب صــدد دس
اینکــه حکومتــداری، سیاســتگذاری و تصمیم گیــری 
یــک الگــوی آرمانــی به نــام »مــدل عقایــی« دارد 
ــاس  ــر اس ــور ب ــای کش ــداف و اولویت ه ــه در آن اه ک
ــوی  ــی از س ــای احتمال ــی و چالش ه ــای مل توانمندی ه
رقبــا و دیگــران تعریــف می شــود، از نظــر مــن تا ســندی 
جامــع و علمــی به نــام »داکتریــن امنیــت ملــی افغانســتان« 
بــه عنــوان چتــری بــرای تدویــن تمــام پالیســی های ملــی 
تدویــن نشــود، موضوعــات کلیــدی کشــور رتبــه بنــدی 
و اولویــت بنــدی نشــود، و مســایل مهــم از مســایل نیمــه 
ــی  ــه جای ــر مهــم تفکیــک نشــود، کشــور ب ــا غی مهــم ی
ــی و  ــزان توانای ــا می ــوری ب ــچ کش ــید. هی ــد رس نخواه
قــدرت مــا نمی توانــد همــه ایــن مســایل را بــه صــورت 
ــر  ــه اگ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــت کن ــان مدیری همزم
ــرورت  ــت و ض ــاس اهمی ــر اس ــایل را ب ــن مس ــه ای هم
ــد  ــم، بع ــی بچینی ــله مراتب ــری سلس ــام فک ــک نظ در ی
موضوعاتــی  »انسان ســاز«  و  آموزشــی  طرح هــای  از 
چــون »رشــد اقتصــادی« و »امنیــت« در رأس ایــن هــرم 
ــی  ــرای مدت ــی ب ــوان مل ــام ت ــت. تم ــد داش ــرار خواه ق
ــن  ــود و پرداخت ــم ش ــأله مه ــن دو مس ــرف ای ــد ص بای
ــری  ــی و فک ــای اجرای ــایل از اولویت ه ــایر مس ــه س ب
ــّوق، و  ــت« حــذف، مع ــه صــورت »موق ــداران ب حکومت

ــد. ــزل کن ــر تن ــن ت ــای پایی ــه درجه ه ــا ب ی
موضــوع پنجــم: کتابهایــی کــه افغانســتان را روشــن 

خواهنــد کــرد
      جنــاب اســتاد، ســخن آخــرم این اســت کــه یافته های 
ــق  ــورهای موف ــا کش ــا ب ــه یی م ــل مقایس ــی و تحلی علم
ــه  ــا توج ــه ب ــوزد ک ــا می آم ــه م ــان، ب ــق جه و نیمه موف
بــه ضعیــف بــودن جامعــه، اگــر نظــام سیاســی و سیســتم 
دولــت داری توســط نحبــگان متخصــص، دلســوز و متعهد 
ــر  ــا بدت ــی روزگار م ــای آت ــردد، در دهه ه ــاح نگ اص
خواهــد شــد. ممکــن اســت کشــور دچــار خســارتها و 
ــران آن  ــه جب ــردد ک ــدیدتری گ ــای ش ــب ماندگی ه عق
در تــوان مــا و نســلهای آینــده نباشــد. لــذا بــرای اینکــه 
ــری  ــن تر و تفک ــی روش ــا ذهن ــتان ب ــردان افغانس دولتم
جامع تــر، آینده نگرانه تــر بــه افغانســتان و مســایل آن 
ــوق  ــت های ف ــۀ بس ــه هم ــم ب ــنهاد می کن ــد، پیش ببینن
رتبــه و باالتــر از آن »کــه شیشــه های ســیاه موترهــای زره 
ــد«  ــی را ببینن ــد افغانســتاِن واقع ــا اجــازه نمی ده ــه آنه ب
 )Why Nations Fail( توصیــۀ جــدی کنید کــه کتــاب
یــا »چــرا ملتهــا نــاکام می ماننــد« از دارون عجــم اوغلــو 
و جیمــز. ا. رابینســون کــه از شــاهکارهای پژوهشــی در 
قــرن 21 اســت را بخواننــد. بــدون تردیــد محتــوای ایــن 
ــایل  ــاف و مس ــازی، انکش ــا از دولت س ــاب درک آنه کت
ــز  ــاب را مرک ــن کت آن را دگرگــون خواهــد ســاخت )ای
مطالعــات اســتراتیژیک وزارت امــور خارجــه افغانســتان 
بــه فارســی دری نیــز ترجمــه نمــوده اســت(. همچنیــن 
ــات و  ــارف، و اطاع ــی، مع ــات عال ــه وزرای تحصی ب
 What is this( فرهنــگ خــود هدایــت دهید کــه کتــاب
ــن. اف. چالمــرز  thing called Science?( نوشــتۀ آل
کــه بــه فارســی تحــت عنــوان »چیســتی علــم« ترجمــه 
ــدن ایــن کتــاب، روایــت  شــده اســت را بخواننــد. خوان
ایدیولوژیــک، متصلــب، منحــط و ســاقط شــدۀ فعلــی از 

ــاخت و  ــد س ــون خواه ــا را دگرگ ــور م ــم« در کش »عل
ــایی  ــن و گره گش ــای نوی ــم، دریچه ه ــف عل ــا بازتعری ب
ــاختارهای  ــران س ــن و مدی ــتادان، محصلی ــراراه اس را ف
دانــش و پژوهــش در کشــور خواهــد گشــود. بــه تمامــی 
ســفرای خــود نیــز توصیــه نماییــد تــا عــاوه بــر کتــاب 
اولــی، کتــاب »چیــن« از هنــری کســینجر را نیــز بخواننــد 
و درک خــود از تعامــات جهانــی را بــا فهــم و تحلیــل 
سیاســت های چیــن بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 

کشــورها بــرای افغانســتان و جهــان ارتقــا بخشــند.
و چند سخِن کوتاه اما مهم در خاتمۀ متن:

   1.   در جهــان ســه عنصــر اســت کــه مــا در سیاســت        
خارجــی بــه دنبــال اســتخراج آن از محیــط بین الملــل و 
ــه کشــور هســتیم: »دانــش«، »حمایــت/  وارد کــردن آن ب
ــدرت« و  ــت/ ق ــۀ »حمای ــروت«. دو مقول ــدرت« و »ث ق
ــه  ــور خارج ــطح وزارت ام ــل در س ــروت« را حداق »ث
معینــان سیاســی و اقتصــادی متولــی هســتند. امــا »دانــش« 
ــالتًا  ــاً و رس ــه ماهیت ــا ک ــت. از آنج ــده اس ــول مان مغف
سیاســت خارجــی بایــد در خدمــت »تولیــد ثــروت ملــی« 
ــد  ــت، امی ــی اس ــروت مل ــن ث ــش بزرگتری ــد و دان باش
اســت تدبیــری ســنجیده شــود کــه »معینیــت همکاریهای 
علمــی و فرهنگــی« در وزارت امــور خارجــه ایجــاد 
ــرای  ــان ب ــدۀ ظرفیتهــای علمــی جه شــود و جــذب کنن

پیشــرفت افغانســتان باشــد؛
2.   شایســته اســت کــه نــام و کارکــرد وزارت تحصیات 
عالــی بــه »وزارت تحقیقــات و تحصیــات عالــی« تغییــر 
کنــد تــا ضمــن »مبادلــۀ« کاالیــی بــه نــام علــم در فراینــد 
آمــوزش، بتــوان بــا تحقیــق بــه »تولیــد« و افزایــش دانــش 
نیــز همــت گماشــت. در ایــن راســتا بهتــر اســت در رأس 
ایــن وزارت و ســایر وزارتهــای تعلیمــی افــرادی باشــند 
کــه فارغــان علــوم اجتماعــی باشــند و نــه علــوم طبیعــی 
ــۀ بشــری نشــان داده اســت کــه  ــوم دقیقــه. تجرب ــا عل ی
ــه  ــی، ب ــایل مدیریت ــه مس ــا ب ــا و انجنیره ــگاه داکتره ن
اقتضــای شــغل و تحصیل شــان »پروژه یــی« اســت؛ 
ــان مریــض  ــرای درم ــر طــب ب ــگاه یــک داکت چنانکــه ن
ــار  ــرای اعم ــر ب ــک انجنی ــگاه ی ــا ن ــرطانی اش و ی س
ــش  ــی بی ــروژۀ موقت ــک پ ــه، ی ــر هشــت منزل ــک تعمی ی
ــی  ــازی های علم ــم، ساختارس ــه عل ــال آنک ــت. ح نیس
ــه یی«  ــت »پروس ــش ماهی ــاختارهای دان ــت س و مدیری
و »رونــدی« و بلندمــدت دارد و نــگاه پروژه محــور، 
آفتــی بــرای آن محســوب می شــود. مــا بــه پوهنتونهــای 
»کارآفریــن« ضــرورت داریم و نــه »کارجــو«، کارآفرینانی 
کــه به تدریــج بایــد بــر اقتصــاد ملــی هــم تســلط داشــته 

باشــند. 
ــان  ــی نگرانی ش ــه تمام ــی ک ــرای آنان ــت ب ــم اس 3.   مه
از زندگــی در ایــن کشــور تنهــا »امنیــت فیزیکــی« شــان 
نیســت، نیــز حرمــت قایــل شــویم و بــا پرداختــن 
ــت  ــس امنی ــت، »پلی ــی امنی ــر نظام ــای غی ــه جنبه ه ب
داخلــه  امــور  وزارت  چهارچــوب  در  را  اجتماعــی« 
ــن  ــان مهمتری ــوان و جوان ــژه بان ــه وی ــم. ب ــیس کنی تأس

بهره منــدان از چنیــن ابتــکاری خواهنــد بــود؛
بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی و احتماالتــی   .4
ازدیــاد  را  کشــور  در  بیــم خشکســالی  دایمــاً  کــه 
ــه  ــرای همیش ــار ب ــک ب ــت ی ــته اس ــد، شایس می بخش
ــور را در  ــافی کش ــای انکش ــب برنامه ه ــان و ترتی چیدم
ــداری،  ــی بیســت ســاله از زراعــت و مال یــک دورۀ زمان
بــه ســمت صنایــع و مشــاغلی جهــت دهیــم کــه 
کمتریــن نیــاز را بــه آب و خــاک داشــته باشــد. در ایــن 
زمینــه تجــارب مالیزیــا و امــارات متحــدۀ عربــی بســیار 
ــه نظــر مــن خطــر  ــود. ب ــده و گره گشــا خواهــد ب آموزن
بزرگتــر از ایــن خشکســالی، خشکســالی مدیرانــی اســت 
کــه در شــاکلۀ فکــری و منــش سیاســی خــود آمــاده بــه 

ــتند.  ــر نیس تغیی
ایــن نامــه را بــه ایــن ســبب بــه محضــر شــما نوشــته ام 
کــه عمیقــاً بــاور دارم همــۀ مــا مســتقیم یــا غیــر مســتقیم 
بــا پــول و اعتبــار و ســرمایۀ ایــن ملــت، تحصیلکــرده و 
ــد  ــم و نبای ــن جهــت نمی توانی روشــنفکر شــده ایم. از ای
نســبت بــه مشــکات و آینــدۀ آن ســکوت کنیم. ســکوتی 
از ایــن ســیاق، خیانــت اســت و کســی کــه بــه کشــور، 
ملــت، تاریــخ و هویت ملــی خــود خیانــت کنــد بــه خــود 
هــم رحــم نخواهــد کــرد. امیــد اســت ترتیــب و تدبیــری 
اتخــاذ شــود کــه اندیشــیدن برای مســأله انکشــاف کشــور 
ــی- ــگان اجرای ــان نخب ــت مســتمر در می ــک حرک ــه ی ب

علمــی و روشــنفکران افغانســتان تبدیل شــود. 
از بــذل توجــه و وقتــی کــه بــرای خوانــدن ایــن نوشــته 

اختصــاص داده ایــد، سپاســگزارم.

و ما علینا اال الباغ المبین
کابل، 22 حوت 1396
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 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

به پیشواز نوروز، ضیافت شب جمعه 
به میزبانی احمدولی مسعود

بــه پیشــواز از نــوروز و ســال نــو 1397، ضیافتــی بــه اشــتراک شــماری از شــخصیت های 
سیاســی- فرهنگــی و شــماری از دیپلومات هــای خارجــی مقیــم کابــل در منــزل 
احمدولــی مســعود رییــس جریــان آجنــدای ملــی برگــزار شــد. در آغــاز ایــن محفــل 
کــه شــام روز جمعــه صــورت گرفــت، احمدولــی مســعود و شــرف الدین امــام، ســفیر 

ــد. ــوروز و اهمیــت آن ســخنرانی کردن ــل، در مــورد ن جمهــوری تاجیکســتان در کاب

این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.


