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»یک مشاور رییس مجلس سنا به اتهام حمایت از 
گروه های تروریستی در شهر کابل بازداشت شد«

صفحه ۲

بی پروایی ارگ نسبت به 
تشدید تنش های سیاسی

نامزدان  که  زمانی  از 
به صورت  را  خودشان  ریاست جمهوری، 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  رسمی 
برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری 
از  نامزد   17 کرده اند،  نام  ثبت  پیش رو 
به صورت  ریاست جمهوری،  نامزد   18
خصوص  در  را  نگرانی های شان  مداوم، 
و  عرف ها  قوانین،  رعایت نشدن 
در خصوص  اداری  و  مالحظات سیاسی 
تا  کشوری  امور  پیش برد  چگونگی 
یکی  کرده اند.  مطرح  انتخابات  برگزاری 
نگرانی های  جدی ترین  و  مهم ترین  از 
ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزدان 
برای  غنی  اشرف  رییس جمهور  تالش 
پیروزی در انتخابات به واسطه ی استفاده 
صالحیت های  و  دولتی  امکانات  از 
کاری اش است. نامزدان ریاست جمهوری 
رییس جمهور غنی را متهم می کنند که 
با روی دست گرفتن سلسله ای از عزل و 
نصب های گسترده در ادارات دولتی، در 
مختلف  نهادهای  در  تا  است  آن  صدد 
کرده  سیاسی  مهره چینی های  حکومت، 
از  وسیع،  شبکه ی  این  از  استفاده  با  و 
کمپاینی،  واقع  در  و  غیرقانونی  راه های 
انتخابات  در  پیروزی اش  زمینه های 

ریاست جمهوری را فراهم کند.
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 
از  یکی  و  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی 
نامزدان مطرح انتخابات ریاست جمهوری 
پیش رو، به مناسبت پایان یافتن دوره  ی 
رویه ی  دوام  جوزا،  اول  در  کار حکومت 
عزل  در  ریاست جمهوری  ارگ  اکنون 
استفاده  و  عالی رتبه  مقامات  نصب   و 
سود  به  دولتی  منابع  و  امکانات  از 

کارزارهای انتخاباتی را...

صفحه ۲

صفحه ۵

وزارت دادگستری امریکا ۱۷ اتهام دیگر 
علیه آسانژ مطرح کرد

صفحه ۶

نظرهای متفاوت رییس جمهوری و نظامیان 
امریکا در مورد اعزام نیرو به خلیج فارس

صفحه ۷

مورینیو: کلوپ نمی تواند دوباره 
در فینال CL ببازد

صفحه ۷

ونگر: به زودی به جهان فوتبال 
بر می گردم

صفحه ۳

دولتی  سینمایی  نهاد  یگانه  افغان فیلم،  عمر  از  قرن  نیم  گذشت  از  پس 
افغانستان، که صعودها و فرازهای کمابیش اش را گذرانده و به فرود مطلق رسیده 
عمرش  سالگی   34 آستانه ی  در  که  می نشیند  آن  ریاست  به  زنی  حاال  است، 
قرار دارد. او با دو مدرک کارشناسی در رشته ی کارگردانی فیلم مستند و فیلم 
داستانی، کارشناسی ارشد در گرایش نشانه شناسی و زیبایی شناسی در سینما و...

»آمده ام که به افغان فیلم جان بدهم«

صفحه ۴

معرفی
بنای تاریخی »منار جام« در میان کوه پایه های والیت غور قرار دارد. این منار 

از آثار قرن دوازدهم میالدی است که در سال 2002 در جمع میراث جهانی,,,

منار جام، بی توجهی مسئوالن 
و خطر نابودی 

صفحه ۵

 United Network of Young( صلح ساز  جوانان  متحد  شبکه 
Peacebuilders( به همکاری موسسه ی اندیشه وران در افغانستان، موسسه ی  

Together We Built Itدر لیبیا، موسسه ی...

نقش جوانان در صلح سازی؛ چگونه سهم 
جوانان را در روند صلح افزایش دهیم؟



انفجار موتر بمب گذاری شده عنایت ُقچی توسط پولیس کابل کشته شد
در قندهار ده زخمی برجا گذاشت اطالعات روز: وزارت داخله می گویدکه 

عنایت ُقچی، یکی از سرگروه های خطرناک 
کابل  شبکه ی سازمان یافته ی جرمی شهر 
با سه همکارش شام روز پنج شنبه کشته 

شده اند.
وزارت  سخن گوی  رحیمی،  نصرت 
»عنایت  گفت:  روز  اطالعات  به  داخله 
ُقچی در بیش ترین جرم های شهر کابل از 
سرقت های  سازمان یافته،  قتل های  جمله 
دست  چپاول گری  و  اختطاف  مسلحانه، 

داشت.«
ُقچی  عنایت  که  گفت  رحیمی  آقای 
یکی از اهداف مهم وزارت امور داخله بود. 
پنج شنبه  روز  ُقچی  رحیمی،  گفته ی  به 
)2جوزا( در مربوطات ناحیه ی چهارم شهر 

اطالعــات روز: تادیــن خــان، فرمانــده 
پولیــس والیــت قندهــار گفتــه اســت کــه 
ــده  ــر بمب گذاری ش ــک موت ــار ی در انفج
ــی  ــی زخم ــار ده غیرنظام ــهر قنده در ش
ــته در  ــب گذش ــار ش ــن انفج ــده اند. ای ش

شــهرک عینــو مینــه رخ داده اســت.
در  قندهــار  پولیــس  فرمانــده 
ــه  ــود هرگون ــر خ ــمی تویت ــه ی رس صفح
در  این کــه  مــورد  در  را  گزارش هــا 
ایــن انفجــار »بلوچ هــا« هــدف قــرار 

اســت.  کــرده  رد  گرفته انــد، 
او همچنــان گفتــه اســت کــه هــدف 
انفجــار هنــوز مشــخص نیســت، امــا ایــن 
ــاه،  ــه ی ظاهرش ــی خان ــار در نزدیک انفج

نظامی  لباس  که  دیگر  نفر  هفت  با  کابل 
هایلکس  نوع  موتر  عراده  یک  داشتند، 
سیاه را سرقت و از ساحه فرار نمودند و در 
نتیجه ی تعقیب پولیس در ولسوالی پغمان 
کشته شد. نصرت رحیمی گفت در نتیجه ی 
برخورد مسلحانه ی پولیس با سارقین، سه 
تن از سارقین به شمول عنایت ُقچی کشته 

و چهار نفر دیگر بازداشت شدند.
او در مورد تلفات نیروهای پولیس در 

جریان این درگیری چیزی نگفت.
پیش  داخله  وزارت  که  است  گفتنی 
مجرمان  نفری   13 فهرست  یک  ازاین 
سطوح بزرگ در شهر کابل را منتشر کرده 
بود که اسم عنایت ُقچی نیز در آن فهرست 

شامل بود.

ــی رخ  ــر پیشــین شــهری امنیــت مل مدی
داده اســت. بــه گفتــه ی او، تحقیقــات 
بــرای مشــخص کــردن هــدف اصلــی ایــن 

ــه دارد. انفجــار ادام
گفتــه  ادامــه  در  خــان  تادیــن 
همــه  رویــداد  زخمیــان  کــه  اســت 
ــان شــش  ــد کــه در میــان آن غیرنظامی ان

نیــز شــاملند. زن  و چهــار  کــودک 
فــرد یــا گروهــی تا کنــون مســئولیت 

ایــن انفجــار را بــر عهــده نگرفته اســت.
والیــت قندهــار در جنوب افغانســتان 
کشــور  ناامــن  نســبتا  والیت هــای  از 
اســت کــه گــروه طالبــان در بخش هایــی 

ــت دارد. ــور و فعالی آن حض

سیاســی  ثبــات  مخــل 
ــه  دانســته اســت. او نیــز ب
ــزدان  ــل نام ــه ی طوی جرگ
عملکردهــای  مخالــف 
ریاســت جمهوری  ارگ 
در دوره ی پــس از ثبــت 
نامــزدان  رســمی  نــام 
ی  ر ســت جمهو یا ر
تأییــد کــرد  و  پیوســت 
ــزاب،  ــای اح ــه نگرانی ه ک
سیاســی  چهره هــای 
انتخابــات  نامــزدان  و 
در  ریاســت جمهوری 
خصــوص سوءاســتفاده ی 
از  ریاســت جمهوری  ارگ 
ــی  ــات دولت ــع و امکان مناب
نصب هــای  و  عــزل  و 
مناصــب  در  گســترده 
ــت و  ــه اس ــه، موج بلندپای
دوام ایــن رویــه، موجبــات 
اوضــاع  شــکنندگی 
در  اخــالل  و  مملکــت 
ــم  ــی را فراه ــات سیاس ثب

. می کنــد
انتخابــات  نامــزدان 
 ، ی ر ســت جمهو یا ر
متفــق  به صــورت 
کــه  کرده انــد  اعــالم 
تیــم  تالش هــای  از 
دولت ســاز  انتخاباتــی 
ــرف  ــری محمداش ــه رهب ب
غنــی در خصوص اســتفاده 
در  دولتــی  امکانــات  از 
برآورده شــدن  راســتای 
و  انتخاباتــی  منافــع 
ــترده  ــای گس عزل و نصب ه
در مناصــب بلنــد حکومتی 
ــی از  ــن نگران ــد. ای نگرانن
می شــود  ناشــی  آن جــا 
ــی،  ــور غن ــه رییس جمه ک
خــود یکــی از نامــزدان 
در  ریاســت جمهوری 
ــت  ــش رو اس ــات پی انتخاب
بــرای  اقدامــات  ایــن  و 
راه هــای  از  پیــروزی 
دســت کم  و  غیرقانونــی 
ــات  ــارف در انتخاب غیرمتع
می گیــرد.  صــورت 
نامــزدان  به زعــم 
در  ریاســت جمهوری، 
ــه،  ــن روی ــورت دوام ای ص
ــرای  ــات عرصــه ای ب انتخاب
ــر  ــرایط براب ــت در ش رقاب
نامــزدان  بــرای همــه ی 
ارگ  بــود.  نخواهــد 
ــه  ــا، ن ریاســت جمهوری ام
تنهــا بــه هیــچ یــک از این 
ــر مبنــای  نگرانی هــا کــه ب
ــی  ــرف سیاس ــون و ع قان
مطــرح می شــوند، التفاتــی 
ــه اش  ــه روی ــه ب ــرده ک نک
داده  بیش تــری  شــدت 
ارگ  تــالش  اســت. 
بــرای  ریاســت جمهوری 
دوام دادن بــه ایــن رویــه ی 
ســالمت  غیرمســئوالنه، 
به عنــوان  انتخابــات 
میــدان برابــر بــرای رقابــت 
الزم  سیاســی  ثبــات  و 
ــات  ــت انتخاب ــرای مدیری ب
ــا  ــب ب ــه ی مناس و مواجه
ــر  ــح و دیگ ــه ی صل پروس
چالش هــای  و  مســائل 
کالن کشــوری را شــدیدا 
بــا خطــر مواجــه می کنــد.
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»یک مشاور رییس مجلس سنا به اتهام حمایت از 
گروه های تروریستی در شهر کابل بازداشت شد«

وزارت انرژی و آب از احتمال جاری شدن سیالب در برخی از حوزه های دریایی کشور هشدار داد

اعـالم  داخلـه  وزارت  روز:  اطالعـات 
کـرده که یکـی از مشـاوران رییس مجلس 
سـنای کشـور به اتهام حمایـت از گروه های 
تروریسـتی در شـهر کابـل بازداشـت شـده 

ست. ا
در یـک اعالمیـه ی ایـن وزارت آمـده 
اسـت کـه فـردی به نـام حاجـی دالور کـه 
سـنا  مجلـس  رییـس  مشـاور  را  خـودش 
معرفـی می کنـد، از سـوی پولیـس مبـارزه 
بـا تروریـزم وزارت داخلـه به اتهـام حمایت 
کابـل،  شـهر  در  تروریسـتی  گروه هـای  از 

ــرژی و آب از  ــات روز: وزارت ان اطالع
احتمــال وقــوع بارندگــی و جــاری  شــدن 
ــی  ــای دریای ســیالب در برخــی از حوزه ه
ــو و  ــج آم ــی پن ــوزه ی دریای ــه ح از جمل

شــمال کشــور هشــدار داده اســت.
ــه  ــن وزارت ک ــه ی ای ــک اعالمی در ی
شــام روز پنج شــنبه )2 جــوزا( منتشــر 
شــده، آمــده اســت کــه بــا در نظرداشــت 
ــی  ــی مبن ــازمان های جهان ــی س پیش گوی
بــر احتمــال وقــوع بارندگــی، تحلیــل ارقام 
ــی،  ــتگاه های هایدرولوژیک ــاهداتی دس مش
بلنــد رفتــن درجــه ی حــرارت و ... احتمال 

بازداشـت شـده اسـت.
در اعالمیه گفته شـده اسـت که از نزد 
فـرد بازداشت شـده یک تعداد اسـناد جعلی 
شـامل شـناس نامه ی پاکسـتانی، چندیـن 
عـدد نمبرپلیـت موتـر، سـالح غیرقانونـی، 
یـک  پاکسـتانی،  کلـدار  هـزار  هفت صـد 
موتـر  عـراده  یـک  و  زرهـی  موتـر  عـراده 
تعقیبـی نوع هایلکس به دسـت آمده اسـت.

وزارت داخلـه بـه گونه ی رسـمی تأیید 
نکـرده کـه ایـن فـرد رسـما مشـاور رییس 
مجلس سـنا اسـت یـا نه، امـا افزوده اسـت 

وقــوع ســیالب ها پیش بینــی می شــود.
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــه گفت در اعالمی
از تاریــخ دوم الــی چهــارم مــاه جــوزا 
ســیالب های  جاری شــدن  احتمــال 
ــی از  ــزی ناش ــی و آب خی ــی از بارندگ ناش
ــج  ــی پن ــوزه ی دریای ــرف در ح ــان ب ذوب
آمــو، شــمال، هریــرود، مرغــاب و حــوزه ی 

ــود دارد. ــل وج ــای کاب دری
براســاس اعالمیــه، در فاصلــه ی زمانی 
ســیالب های  جــوزا  چهــارم  الــی  دوم 
ــا  ــزی دریاه ــی و آب خی ــی از بارندگ ناش
پنــج،  کوکچــه،  دریاهــای  مســیر  در 

کـه تحقیقـات بیش تـر در ایـن زمینـه از 
سـوی ایـن وزارت ادامـه دارد. مجلس سـنا 
نیـز تـا کنـون در ایـن بـاره واکنش نشـان 

اسـت. نداده 
ایـن در حالی اسـت کـه بـه تاریخ 21 
جـدی سـال گذشـته ی خورشـیدی یـک 
مقـام ارشـد امنیتـی کشـور بـه بی بی سـی 
فارسـی گفتـه بود کـه حدود بیسـت نفر از 
افـراد معـزز از یک هـزار و 500 فـرد متهـم 
بـه جرایـم جنایـی در شـهر کابـل حمایت 

می کننـد.

شــهدا،  تشــکان،  کشــم،  خواجه غــار، 
ــان، بلخــاب،  ــان، بغــالن، بامی ــم، تالق درای
غــور،  بادغیــس،  فاریــاب،  ســمنگان، 
هــرات، پنجشــیر، غوربنــد، کاپیســا، لوگــر، 
ــل، لغمــان، کنــر، ننگرهــار، پکتیــکا و  کاب

ــت. ــور اس ــز متص ــت نی خوس
همچنــان گفتــه شــده اســت کــه 
ــه(  ــروز )جمع ــده دی ــای پراکن بارندگی ه
ــه  ــه دارد و ب ــل ادام ــوزه ی کاب ــز در ح نی
تاریــخ ســوم الــی چهــارم جــوزا بارندگــی 
بیش تــر در حــوزه ی پنج آمــو و شــمال 

کشــور گســترش می یابــد.

ایـن مقـام به شـرط افشانشـدن نامش 
گفتـه بـود کـه در حـدود 28 هـزار قبضـه 
اسـلحه ی غیرقانونی نـزد این افـراد موجود 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن در شـهر کابل 
دسـت بـه آدم ربایـی، قتـل، سـرقت و … 

جرایـم سـازمان یافته می زننـد.
به گفتـه ی او، یک بخشـی از این افراد 
ماهانـه در حـدود یـک هـزار و 500 دالـر و 
از 20 هـزار  ماهانـه  بخشـی دیگـر آن هـا 
تـا حـدود صدهـزار دالـر امریکایـی درآمـد 

دارند.

وزارت انــرژی و آب از افــرادی کــه در 
ــر شــده زندگــی  پایین دســت مناطــق ذک
ــک  ــا از نزدی ــت ت ــته اس ــد، خواس می کنن
ــیالب  ــگام س ــا هن ــار دریاه ــدن در کن ش

خــودداری کننــد.
در  کــه  افــرادی  از  وزارت  ایــن 
زندگــی  یادشــده  دریاهــای  باالدســت 
می کننــد، نیــز خواســته کــه هنــگام 
بلنــد رفتــن ســطح آب و یــا جــاری شــدن 
ــه مناطــق پایین دســت اطــالع  ســیالب ب
ــری  ــانی جلوگی ــات انس ــا از تلف ــد ت دهن

ــود. ش

طاهر شاران و فهیم هاشمی به زودی به حیث نامزدوزیران »انرژی و آب« و مخابرات معرفی می شوند
اطالعــات روز: یــک منبــع رســمی در 
می کنــد  تأییــد  ریاســت جمهوری  ارگ 
ــرات  ــر مخاب ــی، وزی کــه شــهزادگل آریوب
گل  محمــد  و  معلوماتــی  تکنالــوژی  و 
ُخلمــی، سرپرســت وزارت انــرژی و آب از 

وظایف شــان برکنــار شــده اند.
ایــن منبــع معتبــر دیــروز )جمعــه، 3 
ــه روزنامــه اطالعــات روز گفــت  جــوزا( ب
ــث  ــاران، به حی ــر ش ــه زودی طاه ــه ب ک
ــم  ــرژی و آب و فهی ــر وزارت ان نامزدوزی
وزارت  نامزدوزیــر  به حیــث  هاشــمی، 

از  معلوماتــی  تکنالــوژی  و  مخابــرات 
ــه  ــنهاد و ب ــت جمهوری پیش ــوی ریاس س
ــوند. ــی می ش ــدگان معرف ــس نماین مجل

نزدیــک  منابــع  در همیــن حــال 
هاشــمی  آقــای  و  شــاران  آقــای  بــه 
ــد  ــات روز تأیی ــه اطالع ــه روزنام ــز ب نی
ــوی  ــه زودی از س ــان ب ــه آن ــد ک می کنن
ــران  ــث نامزدوزی ــت جمهوری به حی ریاس
وزارت هــای انــرژی و آب و مخابــرات و 
ــد  ــی خواهن ــی معرف ــوژی معلومات تکنال

ــد. ش

روز  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
پنج شــنبه )2 جــوزا( تکــت انتخاباتــی 
ــداهلل  ــری عب ــه رهب ــی ب ــات و همگرای ثب
عبــداهلل، رییــس اجرایــی کشــور بــر 
توقــف عــزل و نصــب مأمــوران عالی رتبــه 
کــرده  تأکیــد  دولتــی  میان رتبــه ی  و 

ــود. ب
ایــن تکــت انتخاباتــی بــا اشــاره 
انتخابــات  نامــزدان  توافــق  بــه 
اصولــی  ایجــاد  روی  ریاســت جمهوری 
ــات  ــع و امکان ــه از سوءاســتفاده از مناب ک

دولتــی جلوگیــری کنــد، همچنــان گفتــه 
بــود: »در غیــاب چنیــن توافقــی کارهــای 
نصــب  و  عــزل  بخــش  در  حکومــت 
میان رتبــه ی  و  عالی رتبــه  مأمــوران 
ــت،  ــه یاف ــادی ادام ــورت ع ــی به ص دولت
در حالی کــه قاعدتــاَ بایــد از لحظــه ی 
ــوری در  ــت جمه ــزدان ریاس ــام نام ثبت ن
ــزل و  ــه ع ــف، از جمل ــای مختل بخش ه
ــی  ــات دولت ــتفاده از امکان ــا و اس نصب ه
محدودیــت   مختلــف،  عناویــن  تحــت 

می گردیــد.« اعمــال 

انفجار در مسجد »التقوا« در کابل؛ سه نفر به شمول مال امام مسجد کشته شدند
وزارت  روز:  اطالعـات 
داخلـه ی کشـور می گویـد که در 
نتیجـه ی انفجـار دیـروز )جمعـه، 
3 جـوزا( در مسـجدی در شـهر 
کابـل، دو نفـر به شـمول مولـوی 
امـام  مـال  ریحـان،  سـمیع اهلل 
نفـر   16 و  کشـته  مسـجد  ایـن 
دیگـر زخمـی شـده اند. وحیداهلل 
مایـار، سـخن گوی وزارت صحـت 
عامـه ی کشـور امـا می گویـد که 
در ایـن رویـداد سـه نفر کشـته و 
18 نفـر دیگـر زخمـی شـده اند.

نصـرت رحیمی، سـخن گوی 
وزارت داخلـه به روزنامه اطالعات 
روز گفـت کـه این انفجـار حوالی 
سـاعت 1:20 دقیقه ی بعد از ظهر 
در مسـجد »التقـوا« در مربوطات 
حـوزه ی نهـم امنیتی شـهر کابل 
کـه  اسـت  داده  رخ  هنگامـی 
نمـاز  ادای  نمازگـزاران مصـروف 

بودند. جمعـه 
همچنـان  رحیمـی  آقـای 
در  انفجـاری  مـواد  کـه  گفـت 
ایـن مسـجد جاسـازی  »منبـر« 

اسـت. بـوده  شـده 
تـا کنـون فـرد یـا گروهـی 
بـه  را  رویـداد  ایـن  مسـئولیت 

اسـت. نگرفتـه  عهـده 
رییس جمهـور اشـرف غنـی 
ایـن رویـداد را محکـوم کـرده و 
گفتـه اسـت که تروریسـتان برای 
بـرای  و  اصلیـت  پنهان کـردن 
بـا  و  جنایت های شـان  توجیـه 
تعبیـر نادرسـت از احـکام دینـی 
و ارشـادات الهـی، عالمـان دین را 

قـرار می دهنـد. هـدف 

مسـئوالن  بـه  غنـی  آقـای 
ذی ربط دسـتور داده اسـت تا این 
همه جانبـه  به صـورت  را  رویـداد 
بررسـی، عامـالن آن را تشـخیص 

و بـه پنجـه ی قانـون بسـپارند.
ارگ  اعالمیـه ی  یـک  در 
ریاسـت جمهوری به نقـل از آقای 
»دشـمنان  اسـت:  آمـده  غنـی 
افغانسـتان بـا حملـه بـر علمـای 
کـرام و شـخصیت های خدمتـکار 
وطـن، صـدای رسـا و روحیـه ی 
را  آنـان  ملـی  و  اسـالمی  عالـی 

نمی تواننـد.« تضعیـف 
مبـارک  مـاه  جریـان  در 
انفجـار  دومیـن  ایـن  رمضـان 
مرگ بـار اسـت که در شـهر کابل 
رخ داده اسـت. بـه تاریـخ 18 ثور 
طالبـان  گـروه  در حملـه ی  نیـز 
خارجـی  موسسـه ی  یـک  بـر 
از  شـهرنو،  در  )کونترپـارت( 
مربوطـات حـوزه ی دهـم امنیتی 
غیرنظامـی  شـش  کابـل  شـهر 
دیگـر  غیرنظامـی   28 و  کشـته 

بودنـد. شـده  زخمـی 
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کــه دقیــق نوشــت و پــالن کاری مشــخصي 
ــه  ــا را مــن ب ــت. همــه ی این ه ــه کار گرف را ب
ــه  ــاز ب ــم. نی ــام ده ــم انج ــي نمي توان تنهای
ــن کارا دارم.  ــه اي و همچنی ــم کاري حرف تی
یکــي از نخســتین کارهایــي کــه صــورت 
ــاختار  ــر در س ــاد تغیی ــت، ایج ــد گرف خواه
تشــکیالت افغان فیلــم و بخش هــاي مختلــف 
ــه  ــنا ب ــه اي و آش ــراد حرف ــا اف ــت ت آن اس
تکنالــوژي جدیــد و زبــان فیلــم وارد ســاختار 
آن  از  بعــد  شــوند.  افغان فیلــم  تشــکیلي 
ــدي  ــاي بع ــته برنامه ه ــوان آهسته آهس می ت
را بــا توجــه بــه داشــتن تیمــي مجــرب اجــرا 

کــرد.
قبــا  افغان فیلــم  4. مســووالن 
ــه  ــد ک ــه بودن ــات روز گفت ــه اطاع ب
ایــن اداره هیــچ بودجــه ا ی بــرای 
ــکیل آن  ــدارد و تش ــم ن ــاخت فیل س
می شــود  کوچک تــر  سال به ســال 
ــه ۷۶  ــدان آن از ۱۵۰ ب ــمار کارمن و ش
ــما  ــت. ش ــه اس ــش یافت ــد کاه کارمن
فکــر می کنیــد بــا ایــن وضعیــِت 
معــروف  قــول  بــه  افغان فیلــم 
ــی  ــا در پ ــازید ی ــوزید و می س می س

می براییــد؟ تغییــر 
ــره ی کارا و  ــم 76 نف ــن تی ــر م ــه نظ ب
مســلکي و حرفــه اي بــه مراتــب بهتر اســت از 
ســیاهي لشــکري کــه فقــط معــاش بگیرنــد، 
روزگمــي کننــد و هیــچ فایــده اي بــراي اداره 
نداشــته باشــند و تنهــا یــک نام شــان در 
ــه  ــه ب ــن ک ــند. م ــم باش ــکیل افغان فیل تش
ــرات  ــم ایجــاد تغیی ــده ام، هدف ــم آم افغان فیل
ــِم  ــه افغان فیل ــان دادن ب ــت و ج ــي اس اساس
ــرار باشــد  ــر ق ــرده. اگ ــا م نیمه جــان و تقریب
کــه بــه همــان راه گذشــته بــروم و بــا همــان 
روش و سیســتم مــدارا کنــم، چــرا بــه خــودم 
زحمــت داده ام و در رقابــت شــرکت کــرده ام؛ 

ــاش  ــه مع ــودم و ن ــي کار ب ــه ب ــن ن ــه م وگرن
ــي  ــم دردي از زندگ ــز ریاســت افغان فیل ناچی
ــردن  ــل قبول ک ــا دلی ــد. تنه ــن دوا مي کن م
آوردن  به وجــود  بــزرگ  مســئولیت  ایــن 

تغییــرات اســت.
ــی  ــن چهره های ــما از نادرتری ۵. ش
ــه در  ــتید ک ــتان هس ــوان در افغانس ج
ــرا  ــع دکت ــا مقط ــینما ت ــته ی س رش
ــی  ــه ی خوب ــد و تجرب ــل کرده ای تحصی
ــازی در  ــی و فیلم س ــم در کارگردان ه
ــاب  ــا انتخ ــد. ب ــود داری ــه ی خ کارنام
ــاالن  ــم، فع ــت افغان فیل ــما در ریاس ش
ــده ی  ــه آین حــوزه ی ســینما نســبت ب
ــده اند.  ــدوار ش ــور امی ــینمای کش س
ــتم  ــکات و سیس ــه مش ــه ب ــا توج ب
چقــدر  دولــت،  اداری  بروکراســی 
امیدواریــد کــه بتوانیــد رنــگ و رویــی 
ــا در  ــد ی ــور بدهی ــینمای کش ــه س ب
بهتریــن حالــت، هویــت ســینمای 
افغانســتان را بازگردانیــد؟ یــا بــه 
عبــارت دیگــر در دوران ریاســت شــما 
ــی،  ــاد ســینمایی دولت در یگانــه نه
ــرای  ــی ب ــتان حرف ــینمای افغانس س

ــت؟ ــد داش ــن خواه گفت
حتمــا حرفــي بــراي گفتــن خواهــد 
ــه، ایــن مســئولیت را قبــول  داشــت و اگــر ن
ــاي  ــي و برنامه ه ــه توانای ــر ب ــردم. اگ نمی ک
خــودم بــاور نداشــتم، بــرای تغییــر و تحــول 

بــه افغان فیلــم نمی آمــدم.
اولویــت  در  چیــزی  چــه   .۶
ــم  ــا افغان فیل ــرار دارد؟ آی ــان ق کاری ت
را از لحــاظ مدیریتــی و نیــروی انســانی 
ــا  ــه ضعف ه ــه چ ــد ک ــی کرده ای بررس

دارد؟ چالش هایــی  و 
ــکل دارد  ــا مش ــا ی ــف ت ــم از ال افغان فیل
و اولویت هــاي بســیاري دارد، امــا مهم تــر 

ــم  ــي افغان فیل ــکیل داخل ــه کادر و تش از هم
اســت. آوردن نیــروي جــوان و خــالق و آشــنا 
ــا زبــان نویــن ســینما یکــي از اولویت هــاي  ب

ــن اســت. کاري م
ــدی  ــدان ج ــی از منتق ــما یک ۷. ش
افغان فیلــم بودیــد و بــه اطاعــات 
ــم در  ــه افغان فیل ــد ک ــه بودی روز گفت
ــای  ــر کاره ــر بیش ت ــال اخی ــده س هف
بروکراســی  درگیــر  و  کــرده  اداری 
ــه و  ــاال نقش ــت. ح ــوده اس ــی ب افغان
افغان فیلــم  بــرای  شــما  برنامــه ی 

ــت؟ چیس
حتمــا  اســت،  منتقــد  کــه  کســی 
اشــتباهات مدیریــت قبلــی را انجــام نخواهــد 
داد. تمــام تــالش مــن ایجــاد تغییــرات 
اســت.  تشــکیل  ســاختار  در  اساســی 
ــم، نمایــش فیلم هــا  همچنیــن در تولیــد فیل
و تعییــن بودجــه ی ملــی برنامه هــای دقیــق 

دارم. و مهمــی 
ــاالن  ــه فع ــی ک ــی از نقدهای 8. یک
ــم وارد  ــه افغان فیل ــینما ب ــوزه ی س ح
ــم  ــان ه ــا خودت ــه اتفاق ــد ک می کردن
ــود  ــن ب ــد، ای ــراد بودی ــن اف ــزو ای ج
درگیــر  همیشــه  افغان فیلــم  کــه 
ــی  ــاد اداری و مدیریت ــوع فس ــک ن ی
ــاب  ــوص انتخ ــژه در خص ــت؛ به وی اس
بــه  آن هــا  فرســتادن  و  فیلم هــا 
روی  هــم  هنــوز  جشــنواره ها. 
چــه  ایســتاده اید؟  حرف تــان 
اطمینانــی می توانیــد بدهیــد کــه 
فعــاالن  دســت رفته ی  از  اعتمــاد 
حــوزه ی ســینما را برگردانیــد و در 

بیاوریــد؟ شــفافیت  افغان فیلــم 
ــه  ــی ک ــم نقدهای ــه گفت ــور ک همان ط
ــر آن پافشــاری  قبــال داشــته ام، هنــوز هــم ب
می کنــم. اطمینــان مــن ســابقه ی کاری و 
کارنامــه ی کاری مــن اســت کــه وابســته بــه 
ــوده ام.  ــی نب ــروه خاص ــا گ ــی ی ــی، حزب کس
همیشــه بــا صداقــت کار کــرده ام و هرگــز بــه 
کســی یــا گروهــی و حلقــه ای بــاج نــداده ام. 
ــرای  ــم ب ــر از همــه ریاســت افغان فیل و مهم ت
مــن نــه فرصتــی بــرای رســیدن بــه موقعیــت 
سیاســی اســت و نــه بــه موقعیــت مالــی بهتر 
و یــا شــهرت شــخصی. هرکســی جــای مــن 
ــم در آن  ــا وضعیتــی کــه افغان فیل ــود، ب می ب
ــول  ــن ریســکی را قب ــز چنی ــرار دارد، هرگ ق
ــاد  ــه را آب ــک ویران ــد ی ــه بخواه ــرد ک نمی ک
کنــد. تنهــا شــخصی متعهــد و دوســتدار 
واقعــی ســینما تــن بــه ایــن مبــارزه می دهــد. 
9. روزگاری در کابــل ۱8 ســینما 
فعالیــت داشــته اســت. بنابــر گــزارش 
خــوش  عنکبو ت هــا  النــه ی  »بــه 
ـ ســه  آمدیــد« اکنــون در کابــل دو
ــد و در  ــور نیم بن ــش به ط ــالن نمای س
وضعیــت بــدی فعالیــت دارد. آیا شــهر 
چندیــن میلیونــی کابــل، صاحــب 

ــد؟ ــد ش ــاری خواه ــینماهای معی س
از  یکــی  شــد.  خواهــد  حتمــا  بلــه 
اســت. مــن  کاری  اصلــی  برنامه هــای 
ــاال  ــه ح ــینماهای ک ــر س ۱۰. بیش ت
ــای  ــد، فیلم ه ــت دارن ــل فعالی در کاب
ــه  ــدی را ب ــی هن ــته چندم و قدیم دس
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب نمایش می گذارن
هــم مخاطــب رغبتــی بــرای رفتــن بــه 
ســینما نــدارد. آیــا حــال و هــوای ایــن 
ــا  ــده و عنکبوت   ه ــوض ش ــینماها ع س

کــوچ خواهنــد کــرد؟
حتمــا کــوچ خواهنــد کــرد. تمــام توانــم 
را بــرای ایجــاد ســینمای معیــاری و نمایــش 
کار  بــه  ارزشــمند  ســینمایی  فیلم هــای 

ــم بســت.  خواه
۱۱.  ســوال یازدهــم را خودتــان 
ــه  ــد؟ ب ــخ بدهی ــد و پاس ــرح کنی ط
عبــارت دیگــر اگــر موضوعــی مهمــی 
ــل  را مــن نپرســیده باشــم و شــما مای

ــد: ــد، بفرمایی ــید بگویی باش
ممنون از مصاحبه ی خوب تان.

پــس از گذشــت نیــم قــرن از عمــر 
ــی  ــینمایی دولت ــاد س ــه نه ــم، یگان افغان فیل
فرازهــای  و  صعودهــا  کــه  افغانســتان، 
ــه فــرود مطلــق  کمابیــش اش را گذرانــده و ب
ــت آن  ــه ریاس ــی ب ــاال زن ــت، ح ــیده اس رس
می نشــیند کــه در آســتانه ی 34 ســالگی 
مــدرک  دو  بــا  او  دارد.  قــرار  عمــرش 
ــم  ــی فیل ــته ی کارگردان ــی در رش کارشناس
مســتند و فیلــم داســتانی، کارشناســی ارشــد 
ــی  ــی و زیبایی شناس ــش نشانه شناس در گرای
دکتــرای  دارای  همچنــان  و  ســینما  در 
کارگردانــی فیلــم داســتانی از دانشــگاه هنــر 
می گویــد:  اســلواکی،  جمهــوری  فیلــم  و 
کالبــد  بــر  دوبــاره  روحــی  »می خواهــم 
ســازم.« جــاری  »افغان فیلــم«  بی جــان 

ــان  ــینما و فرهنگی ــوزه ی س ــاالن ح فع
حــاال چشــم امیــد بــه صحــرا کریمــی 
دوخته انــد. او در پاســخ بــه ایــن فعــاالن 
می گویــد آگاهانــه آمــده و می خواهــد بــا 
ــف شــود و  ــم حری ــام مشــکالت افغان فیل تم
برنامه هــای اصالحــی اش را بــرای سروســامان 
دادن ایــن نهــاد ملــی و ســینمایی اجــرا کنــد 
ــی  ــت کم حرف ــتان دس ــینمای افغانس ــا س ت
ــد. ــته باش ــی اش داش ــان داخل ــرای مخاطب ب

روی  تمرکــز  بــا  گفت وگــو  ایــن 
ــم  ــت افغان فیل ــا و مدیری مشــکالت، چالش ه
و برنامه هــا و نقشــه های صحــرا کریمــی، 

ــت. ــده اس ــام ش ــن اداره انج ــس ای ریی
ــی  ــی، خیل ــرا کریم ــر صح ۱. دکت
ــان  ــه در اختیارم ــی ک ــون از وقت ممن
ــرای  ــی ب ــه دلیل ــه چ ــتید. ب گذاش
ســمت ریاســت یگانــه نهــاد ســینمایی 

ــد؟ ــت دادی ــی درخواس دولت
مــن خــودم فیلم ســازم و کارگــردان. در 
همیــن اواخــر فیلــم بلنــد ســینمایی ام » حوا، 
مریــم، عایشــه« را به طــور مســتقل ســاختم. 
ــکالت  ــا مش ــم ب ــن فیل ــاخت ای ــی س در ط
ــاهد  ــی ش ــه نوع ــدم و ب ــه رو ش ــی روب فراوان
بــودم کــه اگــر بخواهیــم یــک فیلم معیــاری، 
ــی در افغانســتان  ــتانداردهای جهان ــق اس طب
بســازیم، بــا مشــکالت زیــادی بایــد مجادلــه 
ــتان  ــینمایی افغانس ــا اداره ی س ــم. تنه کنی
)افغان فیلــم( چنــدان کمکــي بــه مــن نکــرد. 
اوضاع آشــفته ی ســینماي افغانســتان و دید و 
نگــرش منفــی مــردم نســبت بــه این ســینما، 
کــه  معــدودي  فیلم ســازان  بي توجهــي 
ــب  ــه مخاط ــازند، ب ــدي مي س ــاي ج فیلم ه
افغانســتاني، باعــث شــده بــازار فیلــم را 
ــد.  ــر کن ــذل پ ــت و مبت ــاي کم کیفی فیلم ه
ــینمای  ــه س ــی ب ــا بدبین ــردم ب ــن، م بنابرای

داخلــی می نگرنــد و عوامــل متعــدد دیگــري 
ــتان  ــا در افغانس ــینما م ــوزه ی س ــه در ح ک
ــم  ــه تصمی ــد ک ــبب ش ــم، س ــود داری کمب
بگیــرم در رقابــت ســمت ریاســت افغان فیلــم 

ــم. شــرکت کن
2. چگونــه بــه ریاســت افغان فیلــم 

ــا آســان بود؟ رســیدید؟ آی
یــک پروســه ی کامــال رقابتــي و شــفاف 
بــود. تمــام مــدارک الزم را براي شــان ارســال 
ــه  ــان و مصاحب ــن در امتح ــردم و همچنی ک
ــره را آوردم و  ــن نم ــردم. باالتری ــرکت ک ش
قبــول شــدم. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــود،  ــري ب در امتحــان نوشــتاري کــه کمپیوت
بیــن تمــام کاندیداهــا مــن نمــره ی بیش تــر 
گرفتــم و دیگــران نمــره ی الزم را کــه شــرط 

ــد. ــت نیاوردن ــود به دس ــي ب قبول
3. قبــا در گزارشــی زیــر نــام »بــه 
ــد«  ــوش آمدی ــا خ ــه ی عنکبوت ه الن
ــه  ــال در روزنام ــن آن را پارس ــه م ک
ــه  ــودم، گفت ــته ب ــات روز نوش اطاع
شــکل گیری  از  پــس  کــه  بودیــد 
ــد در افغانســتان، فرهنــگ  نظــام جدی
ــاص،  ــور خ ــینما به ط ــور کل و س به ط
ــتان  ــی افغانس ــران سیاس ــرای مدی ب
اهمیتــی نداشــته و فرهنــگ ســینمایی 
جایــی در برنامه ریــزی دولت مــردان 
ــه  ــه ب ــا توج ــاال ب ــت. ح ــته اس نداش
ــه در  ــد ک ــر می کنی ــاله، فک ــن مس ای
ســمت رییــس یگانــه نهــاد ســینمایی 
ــه  ــد توج ــم( بتوانی ــی )افغان فیل دولت
مدیــران سیاســی را بــرای بهبــود 
و  کنیــد  جلــب  ســینما  وضعیــت 
ــود و  ــت جم ــور را از حال ــینمای کش س

ــید؟ ــرون بکش ــتگی بی فروبس
ــي  ــان حرف های ــه هم ــم ب ــوز ه ــا هن ت
کــه گفتــم، معتقــدم کــه کم تــر روي فرهنگ 
به طــور عمــوم و ســینما به طــور خــاص 
ــم  ــان فیل ــت. افغ ــه اس ــورت گرفت ــه ص توج
مشــکالت فراوانــي دارد و عــدم توجــه ی 
دولــت و همچنیــن کــم کاري مدیــران قبلــي 
باعــث شــده کــه بــه اداره ي منفعــل و فقــط 
اداري تبدیــل شــود. عمــال در ســال هاي 
ــد ســینمایي نداشــته ایم  ــچ تولی گذشــته هی
بــه ورق و ورق بــازي گذشــته  و بیش تــر 

ــت.  اس
ــه تغییــر و توجهــي  ــراي ایجــاد هرگون ب
ــه ی دقیــق و اســتراتیژي دقیقــي  ــد برنام بای
در نظــر گرفــت. مشــکالت، چالش هــا، پیــدا 
ــي  ــن هدف های ــا و همچنی ــردن راه  حل ه ک
کــه بــه آن هــا بایــد دســت یافــت، الزم اســت 

عابر شایگان 

»آمده ام که به افغان فیلم جان بدهم«
گفتوگویویژهبادکترصحراکریمی،رییسجدیدافغانفیلم

به نظر من تيم ٧٦ نفره ی كارا و مسلكي و حرفه اي به مراتب 
روزگمي  بگيرند،  فقط معاش  كه  لشكري  از سياهي  است  بهتر 
كنند و هيچ فايده اي براي اداره نداشته باشند و تنها يك نام شان 
در تشكيل افغان فيلم باشند. من که به افغان فيلم آمده ام، هدفم 
ايجاد تغييرات اساسي است و جان دادن به افغان فيلِم نيمه جان و 
تقريبا مرده. اگر قرار باشد كه به همان راه گذشته بروم و با همان 
روش و سيستم مدارا كنم، چرا به خودم زحمت داده ام و در رقابت 
شركت كرده ام؛ وگرنه من نه بي كار بودم و نه معاش ناچيز رياست 
افغان فيلم دردي از زندگي من دوا مي كند. تنها دليل قبول كردن 

اين مسئوليت بزرگ به وجود آوردن تغييرات است.
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خداداد خیراندیش 

کـه  محلـی  دارد؛  فاصلـه  شـهرک  ولسـوالی 
رودخانـه ی جـام از جنـوب به  سـمت شـمال 
»هریـرود«  خروشـان  رودخانـه ی  به طـرف 
دو  ایـن  تالقـی  زاویـه ی  در  و  دارد  جریـان 
رودخانـه، منـار جـام قـرار گرفته اسـت. قطر 
قاعـده ای ایـن منـاره هشـت متـر اسـت کـه 
بـه ارتفـاع تقریبـا دو متـر از سـطح زمیـن، 
دروازه ی کوچکـی بـرای ورود بـه داخـل منار 
سـاخته شـده اسـت. بـرای سـفر به روسـتای 
جـام، بایـد در مسـیری کـه از مرکـز غـور به 
سـمت غـرب امتداد یافتـه، حرکت کـرد. این 
همـان شـاه راهی اسـت کـه به دهلیز شـرق و 
غـرب افغانسـتان معـروف اسـت و والیت های 
را  کابـل  و  دایکنـدی  بامیـان،  غـور،  هـرات، 

می کنـد. وصـل  به هـم 
قدمت و ارزش تاریخی

منـار جـام در محـل سـلطنت سلسـله ی 
غوریـان، یعنـی منطقـه ای بـه نـام فیروزکـوه 
سـاخته  شـده اسـت. قـرن 12 و 13 میـالدی 
هنـد،  افغانسـتان،  بـر  غوریـان  کـه  بـود 
پاکسـتان و مناطـق شـرقی ایـران حکم رانـی 
می کردنـد و منـار جـام هـم بایـد در یکـی از 
همیـن سـال های سـلطنت غوریـان سـاخته 
 شـده باشـد. سـال دقیق سـاخت آن مشخص 
نیسـت و قدمـت کتیبه هـای روی آن  هـم بـا 
عقیـده  محققـان  اسـت.  متفـاوت  یک دیگـر 
دارنـد بعضـی از آن هـا متعلـق بـه سـال های 
1193 یـا 1194 و برخـی دیگـر 1174 یـا 
1175 اسـت. بنابرایـن سـالی که بـرج جام را 
سـاختند، مصـادف می شـود با زمان سـلطنت 
بـر  اعتقـاد  و  غـوری  غیاث الدیـن  سـلطان 
ایـن اسـت کـه بـه دلیـل بزرگ داشـت ایـن 
پادشـاه، بعدهـا در سـال 1186 ایـن بـرج را 
پیندرـ   ویلسـون  رالـف  دکتـر  امـا  سـاختند. 
 ،)Dr. Ralph Pinder-Wilson(
مـورد  در  کـه  بریتانیایـی  باستان شـناس 
افغانسـتان تحقیق می کند و مدیر موسسـه ی 
اسـت،  افغانسـتان  مطالعـات  بریتانیایـی 

بزرگ داشـت  را  جـام  منـار  سـاخت  دلیـل 
غیاث الدیـن  سـلطان  بـرادر  المعزالدیـن  از 
می داند. پیندرـ  ویلسـون  همچنیـن می افزاید 
کـه هدف از سـاخت برج جام به رخ کشـیدن 
عظمـت اسـالم و ایجـاد یـادواره ی پیـروزی 
افغانسـتان  بـر  و چیره شدن شـان  مسـلمانان 
بـوده اسـت. از سـال 1970 میالدی تـا امروز 
مطالعـات زیـادی روی بـرج جـام انجام  شـده 
هولدیـچ  هومـاس  چـون  نامـداری  افـراد  و 
)Homas Holdich( نیـز در مـورد منـار 
جـام مطالعات زیـادی انجام داده انـد و امروزه 
بیش تـر باستان شناسـان با نظریه ی ویلسـون 
میـالدی   2013 سـال  در  هسـتند.  موافـق 
BBC خطـر سـقوط منـار جـام را بـا عنوان 
مناره ی 820 سـاله ی افغانسـتان منتشر کرد. 
نیویورک تایمـز از بـرج جـام بـا عنـوان »بنای 
باارزشـی فراتـر از مرزهـای افغانسـتان« یـاد 
کـرده و عظمتـش را بـه رخ کشـیده اسـت. 
اخیـراً کتیبـه ای بـه زبان عبری بین روسـتای 
کوشـکک و جـام یافت شـده که بـا مطالعه ی 
شـواهد ذکرشـده، متوجـه شـده اند کـه زمان 
سـاخت بـرج جـام و بناهـای تخریب شـده ی 
بـاز   1203 تـا   1153 سـال  بـه  اطرافـش 
می گـردد. در تاریـخ 27 جـون، سـال 2002 
میـالدی در نشسـتی در شـهر »بوداپسـت« 
و  علمـی  آموزشـی،  سـازمان  طـرف  از  کـه 
فرهنگـی یونسـکو برگـزار شـد، منار جـام در 
فهرسـت میراث فرهنگـی جهان قـرار گرفت. 
کشـور  از  دانشـمندی  توسـط  نشسـت  ایـن 
مجارسـتان مدیریـت شـد کـه عالوه بـر منار 
جـام، هشـت اثـر و مناطـق فرهنگـی دیگری 
از کشـورهای آلمـان، مصر، مجارسـتان، هند، 
ایتالیـا و مکزیکوسـیتی نیـز در فهرسـت آثار 
ایـن در  قـرار داده شـدند.  فرهنگـی جهـان 
حالـی اسـت که تاکنـون 730 اثر یـا مناطقی 
مهـم  آثـار  فهرسـت  در  طبیعـی  فرهنگـی 

فرهنگـی جهـان ثبـت  شـده اند. 
افغانسـتان در طـول تاریخ، محـل تقاطع 

گفتـه  و  اسـت  بـوده  بزرگـی  تمدن هـای 
می شـود ایـن کشـور یکـی از ارزشـمندترین 
گنجینه های باستان شناسـی در جهان اسـت. 
در شـماره ی ششـم  نشـریه ی »انجمـن حفظ 
میراث هـای فرهنگی افغانسـتان« آمده اسـت 
به نـام  معمـاری  منـار،  ایـن  سـازنده ی   کـه 
»علـی« بـوده کـه نـام او در دو نقطـه ی ایـن 
منـار دیـده می شـود. همچنیـن در پـای منار 
بـه  نیـز  نـام شـاه غیاث الدیـن غـوری  جـام 
ایـن  بـر  باستان شناسـان  می خـورد.  چشـم 
باورنـد کـه اهمیت منـار جام تنهـا در زیبایی 
آن نیسـت، بلکـه ایـن منـار می توانـد کلیدی 
دوره ی  رازهـای  گشـودن  جهـت  در  باشـد 

غوریـان در افغانسـتان.
و  دولـت  بی خبـری  و  بی توجهـی 

جهانـی نهادهـای 
مرتبـط  نهادهـای  و  افغانسـتان  دولـت 
توجـه ی خـاص  یونسـکو،  از جملـه  جهانـی 
و ضـروری بـه ایـن آبـده ی بـاارزش تاریخـی 
در  آبـده  ایـن  این کـه  علـت  بـه  نکرده انـد. 
یکـی از مناطـق دوردسـت و کوهسـتانی این 
کشـور موقعیـت دارد و مسـیر منتهـی به آن 
و  داخلـی  گردش گـران  اسـت،  صعب العبـور  
خارجـی کم تـر بـه دیـدن آن می رونـد. اخیراً 
بی پیشـینه  سـیالب های  شـدن  سـرازیر   بـا 
اثـر  ایـن  زیـادی  آسـیب های  محـل،  در 
بـاارزش تاریخـی را تهدیـد می کند. گذشـتن 
رودخانـه ی هریـرود از کنار این بنـا و افزایش 
اداره ی  پیش بینـی  بـه  نظـر  سـیالب ها 
جـدی  توجـه ی  در صورتی کـه  هواشناسـی، 
نشـود، می توانـد دلیـل محکمی بـرای ادعای 
سـقوط و فروپاشـی ایـن منـار باشـد. به نظـر 
می رسـد دولت افغانسـتان و نهادهـای مرتبط 
بایـد اقدامـات ذیـل را جهـت حفـظ، مراقبت 
بنـای  ایـن  بـاارزش  جایـگاه  بزرگ داشـت  و 

تاریخـی انجـام دهنـد:
1. در کوتاه مـدت دولـت بایـد اقدامـات 
فـوری را به خاطـر جلوگیری از سـقوط آن به 

هـر نحو ممکـن انجـام دهد
اقدامـات  2. دولـت و نهادهـای جهانـی 
و  منـار  تهـداب  اسـتحکام  جهـت  را  جـدی 
جلوگیـری از میـالن بیش تر آن انجـام دهند.

بـه  منتهـی  راه  بایـد  درازمـدت  در   .3
ایـن  شـود.  اسـفالت  تاریخـی  سـازه ی  ایـن 
بـرای  را  بـزرگ  کار دسـت کم سـه منفعـت 
بـا  نخسـت،  دارد:  افغانسـتان  مـردم  تمـام 
اسفالت سـازی ایـن شـاه راه والیت هـای غربی 
کشـور به شـکل مسـتقیم به پایتخـت )کابل( 
وصـل می شـوند. راه نزدیـک و امـن نسـبت 
بـه شـاه راه فعلـی هـرات  و قندهـار الـی کابل 
اسـت؛ دو، با اسـفالت این جاده تعـداد زیادی 
از گردش گـران داخلـی و خارجـی سـاالنه از 
ایـن بنـای تاریخـی دیـدن کـرده و ایـن اثـر 
معرفـی  جهانیـان  بـه  را  تاریخـی  باعظمـت 
سـاالنه  کار  ایـن  بـا  سـه،  و  کـرد  خواهنـد 
بـه  گردش گـران  بازدیـد  از  زیـادی  عایـدی 

می رسـد. افغانسـتان  دولـت 
موقعیـت  در  منـار  کـه  آن جایـی  از   .4
و  صـاف  خیلـی  آب وهـوای  بـا  کوهسـتانی 
گـوارا، چشـمه های زالل و رودخانـه ی زیبـا 
قـرار دارد، جـای مناسـبی بـرای گردش گران 
خارجی و مردم عزیز ما از سراسـر افغانسـتان 
مخصوصـاً در فصـل بهـار و تابسـتان اسـت. 
از  منظمـی  امکانـات  بایـد  دولـت  بنابرایـن 
و  مهمان خانه هـا  رسـتوران ها،  ایجـاد  قبیـل 
دیگـر تسـهیالت مسـافرتی را فراهم سـازد و 
همچنیـن از لحـاظ امنیتـی اقدامـات الزم را 
انجـام دهـد تـا ایـن مـکان زیبا به یـک جای 
مناسـب تفریحـی برای همـگان مبدل شـود.

پی نوشت ها:
WWW.WIKIPIDIA.COM
khabarnama.net/
/jam-e-ghor/07/06/2017/blog
https://www.karnaval.
ir/jam-tower-afghanistan-
historical
http://unesconatcom.af

معرفی
میـان  در  »منـار جـام«  تاریخـی  بنـای 
ایـن  دارد.  قـرار  غـور  والیـت  کوه پایه هـای 
منـار از آثـار قـرن دوازدهـم میـالدی اسـت 
کـه در سـال 2002 در جمـع میـراث جهانی 
یونسـکو قـرار گرفـت. ارتفـاع این منـار 63,3 
متـر اسـت. اثـری مانـدگار و فوق العـاده که از 
کنـار هـم قرارگرفتن هنرمندانـه ی یک هزار و 
190 خشـت پخته شـده شـکل گرفته اسـت. 
سـازندگان ُخبـره و کاردان، ایـن سـازه را بـا 
کمـک گـچ  و کاشـی هایی زیبـا و چشـم نواز 
کمـک  بـه  کـه  کاشـی هایی  بناکرده انـد؛ 
خوش نویسـی و خـط نسـخ، آیاتـی از قـرآن 
را بـر چهـره دارد. روی کاشـی ها را بـا ظرافت 
تمـام، اشـکال هندسـی و زیبـا کشـیده اند تا 
چهـره ی منـار جـام را بـه بهتریـن شـکل بـه 

نمایـش درآورده باشـد.
و  اسـتوانه ای  به صـورت  جـام  منـار 
ساخته شـده  ضلعـی  هشـت  پایـه ای  بـر 
کـه قطـرش 9 متـر اسـت. در شـهر دهلـی 
»قطـب«  به نـام  منـاره ای  هـم  هندوسـتان 
وجـود دارد کـه احتمـاال در سـاختش از منار 

گرفته انـد. الهـام  جـام 
تحقیقات باستان شناسـی نشـان می دهد 
کـه در اطـراف برج جـام آثـار و خرابه هایی از 
کوزه هـای  کاخ،  یـک  نظامـی،  اسـتحکامات 
سـفالین و یک گورسـتان متعلق بـه یهودیان 
یافت شـده اسـت و بـا این اوصـاف احتماال از 
بـرج جام بـرای دیدبانـی اسـتفاده می کردند. 
از نظـر ظاهـری بخـش پایینـی بـرج، قطـر 
بلندتـر  منـاره  هرچـه  و  دارد  بیش تـری 
مـی  رود، باریک تـر می شـود. روی بدنـه ی این 
منـاره چنـد کتیبه وجـود دارد. محتـوای این 

کتیبه هـا حاکـی از موضوعاتـی زیـر اسـت:
از  قـرآن،  نوزدهـم  جـزء  از  متنـی   .1
سـوره ی مریـم انتخـاب  شـده و مجموعاً 976 
کلمـه اسـت. در صفحه ی سـه، آیهـی 31، در 
صفحـه ی چهار، آیـه ی 43، در صفحه ی پنج، 
آیـه ی 54، در صفحه ی شـش، آیه ی 77 و در 

صفحـه ی هشـت، آیـه 92 درج اسـت.
2. متـن یـک کتیبـه از بـاال بـه پاییـن با 

کلمـات طیبـه و شـهادتین آغـاز می شـود.
»نصـر  آیـه ی  دیگـر،  کتیبـه ی  در   .3
دارد.  وجـود  نیـز  قریـب«  فتـح  و  مـن اهلل 
المعظـم  4. همچنیـن متـن »السـلطان 
بـن  محمـد  ابوالفتـح  والدیـن  الدنیـا  غیـاث 
سـام« بـه خـط کوفـی در نیمـه ی بـاالی آن 

ثبـت  شـده اسـت. 
بـا دقـت نظـر در نوشـته ها و کتیبه هـای 

اوج  می توانیـم  دارد،  قـرار  منـاره  روی  کـه 
را  افغانسـتان  هنـری  و  سـنتی  معمـاری 
از  وقتـی  نظـر ظاهـری،  از  مشـاهده کنیـم. 
جـام،  بلنـد  بـرج  کنیـم،  نـگاه  دوردسـت ها 
در  و  کـوه  میـان  در  فوق العـاده  منظـره ای 
کنـار رودخانـه ای بـا آب زالل دیده می شـود. 
جزئیـات  شـویم  نزدیک تـر  بـرج  بـه  هرچـه 
بنـا را واضح تـر خواهیـم دیـد. زمانـی کـه به 
نوشـته های  می تـوان  برسـیم،  بـرج  پایـه ی 
اگـر  روی کتیبه هـای بـرج را هـم خوانـد و 
دیـد تیزبینـی داشـته باشـیم، ممکـن آیـات 
قرآنـی بـاالی منـاره را هـم بتـوان تشـخیص 
داد. از نظـر داخلـی، درون بـرج جـام دارای 
پلکانـی مارپیـچ اسـت کـه از پایـه ی هشـت 
ضلعـی بـرج تـا بـاالی بنا ادامـه می یابـد. این 
 DNA پلـکان درسـت شـکلی شـبیه یـک 
دارد. پله هـا بـه دو بخـش تقسـیم می شـود، 
یکـی از ابتـدا تـا میانه ی برج که بـه پنجره ای 
می تـوان  پنجـره  آن  از  و  می رسـد  کوچـک 
از میانـه ی  رودخانـه را دیـد و قسـمت دوم 
بـرج تـا فـراز آن، یعنـی بالکن هـای دیدبانی. 
از ایـن پلـکان هرچـه باالتـر برویـم، داخـل 
پله هـا  خشـت های  می شـود.  تنگ تـر  بـرج 
بـا مـالت سـنگ  آهـک به هـم متصـل شـده  
اسـت و پـس از گذشـت بیـش از 800 سـال 
از سـاخت این اثر هنوز هم مسـتحکم اسـت. 
همان طـور کـه اشـاره کردیـم، بـر فـراز ایـن 
بـرج دو بالکـن کوچـک وجـود دارد که محل 
دیدبانـی بـوده اسـت و یـک ناقـوس در ایـن 
بالکن هـا قـرار گرفتـه کـه در مواقـع ضروری 
درمی آمـده  صـدا  بـه  خـاص  مراسـم های  و 
اسـت، امـا امـروزه بی صـدا باقی  مانده اسـت.

موقعیت جغرافیایی
ایـن منـار در یـک تنگـی واقع روسـتای 
جـام از مربوطات ولسـوالی »شـهرک« والیت 
غـور موقعیـت دارد. روسـتای جـام در ارتفاع 
یک هـزار و 900 متـری از سـطح بحـر قـرار 
دارد. ایـن منـار حـدود 62 کیلومتـر از مرکـز 

این منار در یک تنگی واقع روستای جام از مربوطات ولسوالی »شهرک« والیت غور موقعیت دارد. 
روستای جام در ارتفاع یک هزار و 900 متری از سطح بحر قرار دارد. این منار حدود ۶۲ کیلومتر از مرکز 
ولسوالی شهرک فاصله دارد؛ محلی که رودخانه ی جام از جنوب به  سمت شمال به طرف رودخانه ی خروشان 
»هریرود« جریان دارد و در زاویه ی تالقی این دو رودخانه، منار جام قرار گرفته است. قطر قاعده ای این 
مناره هشت متر است که به ارتفاع تقریبا دو متر از سطح زمین، دروازه ی کوچکی برای ورود به داخل منار 
ساخته شده است. برای سفر به روستای جام، باید در مسیری که از مرکز غور به سمت غرب امتداد یافته، 
حرکت کرد. این همان شاه راهی است که به دهلیز شرق و غرب افغانستان معروف است و والیت های هرات، 

غور، بامیان، دایکندی و کابل را به هم وصل می کند.

منار جام، بی توجهی مسئوالن و خطر نابودی 
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علی فایض، پژوهش گر 

مسالمت آمیز از حکومت مطالبه کنند، اما به دلیل 
طبیعت ارگانیکی چنین اعتراض هایی و همچنان 
این  تاثیرات  از  آن ها  موثر  سازمان دهی  فقدان 
حرکت ها کاسته شده و پایایی چنین حرکت های 

مسالمت آمیز را کم تر می کند. 
فعالیت های مدنی جوانان افغانستان در قالب 
باشگاه های  مثل  می پذیرد.  انجام  نیز  آموزش 
انتقادی  تحلیل  به  شکل دادن  برای  مناظره 
موضوعاتی  روی  بحث  و  سخنوری  فنون  یا  و 
و  پایدار  انکشافی  اهداف  زنان،  حقوق  چون 
فعال  نقش  افغانستان  جوانان  همچنان  غیره. 
میزگردها،  کتاب خوانی،  حلقه های  برگزاری  در 
سمپوزیم جوانان و یا برنامه هایی که گفت وگوهای 
جمله  از  دارند.  می کند،  تسهیل  را  میان نسلی 
می توان برنامه ی شبیه سازی سازمان ملل متحد 
را نام برد که در این اواخر جوانان افغانستان آن  را 
در شهرهای بزرگ برگزار می کنند. بسیاری از این 
برنامه ها توسط انجمن های دانشجویی در سطح 
راه اندازی می شود و معموال  مکاتب و دانشگاه ّها 
مستفید شوندگان این برنامه ّها جوانانی هستند که 

به آموزش رسمی دست رسی دارند. 
نقد  و  سیاسی  دیدگاه ّهای  جوانان  برعالوه، 
طریق  از  صلح سازی  روش  از  را  نظرات شان  و 
مثل  می کنند،  ابراز  نیز  هنری  فعالیت های 
اشعار  با  همراه  موسیقی  یا  خیابانی  نقاشی های 

انتقادی. 
عوامل انگیزه دهنده

روند روبه رشد فضا برای فعالیت های مدنی 
قانون  از سقوط طالبان و تشکیل چارچوب  بعد 
فعالیت های  برای  را  زمینه   2004 در  اساسی 
مدنی جوانان در افغانستان فراهم کرده است، اما 
خشونت و ناامنی همچنان ادامه یافته است. عامل 
این پژوهش که به  از نظر پاسخ دهندگان  اصلی 
مدنی،  فعالیت های  برای  می دهد  انگیزه  جوانان 
در  سهم گیری  برای  است  آنان  درونی  تحرک 
تامین صلح و امنیت و همچنان موضوعات مرتبط 
به عدالت اجتماعی که به طور شخصی و جمعی 

آنان را متاثر ساخته است. 
جوانان افغانستان تمایل برای کار با اجتماع 
دارند.  را  امن  محیط  یک  در  هم فکران شان  و 
رسمیت  به  و  تعلق  در جست وجوی حس  آنان 
بتوانند  تا  هستند  اجتماع  توسط  شناختن شان 
این  در  کنند.  تمرین  را  همدلی  و  همبستگی 
پژوهش جوانان افغانستان نیاز به برقراری ارتباط 
بیشتر با مردم و شبکه های بزرگ تر اجتماعی را 

ابراز کرده اند. 
بیشتر  که  بعدی  انگیزه دهنده ی  عامل 
و  فرصت ها  کرده اند،  تکرار  پاسخ دهندگان 
حمایت های تخنیکی توسط نهادهای مدنی است 
و  رشد شخصی  باره ی  در  را  آن ها  تا چشم انداز 
پاسخ دهنده  جوانان  دهد.  افزایش  آنان  اشتغال 
در این پژوهش، فرصت های آموزشی، بورسیه ها، 
آموزشی  مواد  تبادل  میان فرهنگی،  فرصت های 
قابل دست رس و به طور عمومی حمایت جامعه  
را  غیر دولتی  موسسات  طریق  از  بین المللی 
فعالیت های  برای  را  زمینه  که  عواملی  به عنوان 

مدنی آنان فراهم ساخته اند، ذکر کرده اند. 
تربیه ی  و  تعلیم  به  دست رسی  افزایش 
رسانه های  و  جمعی  رسانه های  کیفیت،  با 
بین المللی محرک های دیگری هستند که منجر 
به فعالیت های مدنی جوان در افغانستان می شود. 

موانع 
فقر و بی کاری  این پژوهش  پاسخ دهندگان 
فعالیت های  بازدارنده ی  به عنوان عامل اصلی   را 
تقال  کرده اند.  ذکر  مکرر  به طور  جوانان  مدنی 
برای زنده ماندن از انگیزه ها، زمان، سطح آموزش 
و تحرک برای دخیل شدن در فعالیت های مدنی 
جوانان کاسته است. رشد نرخ بی کاری و وخامت 
تا جوانان  باعث گردیده  امنیتی همچنان  اوضاع 
کشور شان را برای دنبال کردن فرصت ّهای بهتر 

ترک کنند. 
عامل بازدارنده ی بعدی، نگاه منفی اجتماع 
به جوانان است. جوانان گفته اند از سوی بزرگان 
جدی گرفته نمی شوند، نه تنها بزرگان به آن ها 
از  مانع  موارد  برخی  در  بلکه  نمی کنند،  اعتماد 
از  این مسأله  از  آنان می شوند. بخشی  نظر  ابراز 
ارزش های سنتی جامعه افغانستان ناشی می شود. 
فعالیت ها و عقاید آنان که خالف این نرم ّها باشند 

نادیده گرفته شده و رد می شوند. 
از نظر پاسخ دهندگان این پژوهش، تبعیض 
علیه اقلیت ها و گروه های اجتماعی خاص عامل 
جوانان  مدنی  فعالیت های  از  که  هستند  دیگر 
از  جوانان  مثال،  به عنوان  می کاهد.  افغانستان 
تبعیض سیستماتیک دولت علیه گروه ّهای خاص 
قومی یاد کرد ه اند که توسط سیستم سهمیه بندی 
قومی تشدید شده است. عالوه بر این، زنان جوان 
فقدان  اجتماعی،  هنجارهای  چیرگی  دلیل  به 
استقاللیت مالی و همچنان تهدیدهای گروه های 
قرار  هدف  را  زنان  خاص  به طور  که  شورشی 
می دهند با محدودیت ّهای بیشتری مواجه هستند 

تا در فعالیت های مدنی سهیم شوند. 
با وجود افزایش حضور جوانان در پست های 
که  هستند  باور  این  به  پاسخ دهندگان  دولتی، 
فقدان  و  فساد  هستند.  سمبولیک  نقش ها  این 
پالیسی های دولتی برای رسیدگی به جوانانی که 
به حاشیه رانده شده اند، همچنان موانعی هستند 

صد راه مشارکت مدنی آنان. 
نهایتاً، امنیت جوانان به طور فزاینده ای توسط 
حمالت انتحاری، هدف قرار دادن تجمعات مدنی 
تهدید  بزرگ  شهرهای  به  شورشیان  حمالت  و 
می شود. بسیاری از جوانان از آینده ی مبهم، تروما 
و زخم های التیام نیافته و نبود خدمات روانی در 

کشور رنج می برند. 
پیشنهادات پالیسی

و  مدنی  نهادهای  دولتی،  بازی گران   .1
گروه های جوانان باید برای گذار از افتراقات قومی 
و موانع جنسیتی در سطح حکومت محلی و ملی 

تالش کنند. 
باید برای تداوم  2. دولت و نهادهای مدنی 
دولت  در  جوانان  افزون  روز  حضور  مثبت  روند 
باهم همکاری کنند. برای این مهم، ضروری ست 
پالیسی های  تطبیق کننده ی  از  جوانان  نقش  تا 
اداری به توان مند سازی آن ها برای تاثیر گذاری در 

پروسه های دموکراتیک گسترش یابد. 
3. بازی گران حکومتی و نهادهای دونر باید 
توسعه ی  توسط  جوانان  اقتصادی  مشارکت  از 
جوان  محور  و  همه شمول  اقتصادی  برنامه های 

حمایت کنند. 
4. دولت باید در راستای آوردن اصالحات در 
و دست رسی جوانان  کرده  آموزشی تالش  نظام 
به آموزش های عالی با کیفیت را بهبود ببخشد. 
بهبود  بر  مبتنی  باید  آموزشی  برنامه ی  اصالح 
هم زیستی  ارزش های  ترویج  شهروندی،  حقوق 

مسالمت آمیز، مدارا و باز بودن باشد. 
5. جامعه جهانی و نهادهای مدنی باید توسط 
حمایت مالی و مشوره ی تخنیکی از تاثیرگذاری 
و پایایی ابتکارات جوانان حمایت کند. هماهنگی 
بیشتر میان گروهای جوانان برای شکل دادن موثر 

پالیسی ها و برنامه ّهای ملی ضروی است. 
6. دولت، نهادهای جامعه مدنی و جوانان در 
ساختن استراتیژی ملی برای تطبیق قطع نامه ی 
جوانان،  درباره ی  متحد  ملل  سازمان   2250
صلح و امنیت باید باهم همکاری کنند. با الهام 
از قطع نامه ی 2419 شورای امنیت سازمان ملل 
با  صلح  گفت وگوهای  در  جوانان  شرکت  متحد، 

طالبان باید در نظرگرفته شود. 
باید  مدنی  جامعه  نهادهای  و  دولت   .7
میکانیزم ها و برنامه ّهای آموزشی را برای مشارکت 
کشور  در  افغانستان  مهاجر  جوانان  فعالیت های 
جامعه  نهادهای  دولت،  کنند.  تاسیس  میزبان 
کار  باهم  پایدار  برای صلح  باید  جوانان  و  مدنی 
به کشور  این جوانان  بازگشت  زمینه ی  تا  کنند 

شان فراهم شود. 

صلح ساز  جوانان  متحد  شبکه 
 United Network of Young(
موسسه ی  همکاری  به   )Peacebuilders
موسسه ی   افغانستان،  در  اندیشه وران 
لیبیا،  Together We Built Itدر 
 Youth Participation موسسه ی 
in Peace and Development-

موسسه ی  و  سریلئون  در   Sierra Leone
 Fundación Escuelas de Paz
  2018 دسامبر  تا  جنوری  ماه  از  کلمبیا،  در 
آن  در  که  است  داده  انجام  را  حاضر  پژوهش 
در  جوانان  مدنی  فعالیت های  مقایسه ای  به طور 
افغانستان، لیبیا، سریلئون و کلمبیا تحلیل شده 
است. این پژوهش درصدد است تا از طریق راهکار 
مبتنی بر شواهد  کمکی کرده باشد در پالیسی ها 
در  آنچه  امنیت.  و  به صلح  مرتبط  برنامه های  و 
ادامه می آید، یافته ها و پیشنهادات 47 گفت وگو، 
با  کلیدی  مصاحبه ی  پنج  و  گروهی  بحث  سه 
جوانان، اعضای دولت و نهادهای دونر در کابل، 
هرات، مزار، بدخشان و همچنان جوانان مهاجر در 

ایران) تهران، مشهد و قم( می باشد. 
معرفی

پس از 2001، حضور جوانان در افغانستان در 
عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی یک روند رو به رشد بوده است. در کنار 
این واقعیت که به لحاظ جمعیتی بخش عمده ی 
تشکیل  جوانان   )٪63.7( را  افغانستان  نفوس 
بی وقفه  خشونت  و  جنگ  دهه  چهار   . می دهد 
را  کشور  این  در  جوانان  زندگی  عمیقی  به طور 
تحت تاثیر قرار داده است. به رغم نقش مهم آن ها 
در صلح و دولت سازی، سیستم پدرساالری حاکم 
و  مدنی  معنا دار  مشارکت  از  مانع  افغانستان  در 

سیاسی جوانان شده است.  
با آن هم، تعداد زیادی از جوانان در افغانستان 
از طریق دادخواهی، تعلیم، رسانه های اجتماعی 
برای  بدیلی  راه های  ابتکارات هنری،  و همچنان 
اقدامات  این  کرده اند.  ایجاد  اجتماعی  مشارکت 
است  بوده  آن ها  درونی  انگیره های  از  برخاسته 
به  به طور شخصی  هم  که  وضعیتی  تغییر  برای 
آن ها صدمه می زند و هم به اجتماعی که در آن 
زندگی می کنند. تقال برای معیشت و نگاه منفی 
عواملی  جوانان  به  نسبت  جامعه  اعتماد  عدم  یا 
هستند که باعث کاستن از انگیزه های آن ها، زمان 
و کاستن از سطح تعلیمی و دست رسی آن ها به 

مشارکت می شود. 
ارایه ی  پالیسی  شرح  این  اصلی  هدف 
در  ذی نفع  گروه ّهای  به  مشخص  پیشنهادات 
جوانان  سهم گیری  منظور  به  است،  افغانستان 
در صلح سازی توسط افزایش انگیزه  های آن ها و 
برداشتن موانع صد راه فعالیت های مدنی جوانان.  

زمینه
افغانستان خانه ی 36 میلیون انسان متشکل 
ایماق،  ازبیک،  هزاره،  تاجیک،  پشتون،  اقوام  از 
ترکمن، بلوچ و سایر اقوام است.  جوانان از این 
میان بیشترین بخش نفوس آن  را تشکیل می دهد 
که تخمین زده می شود 63.7 درصد مردم آن زیر 

25 سال سن دارد. 
در سال 2001 ایاالت متحده و هم پیمانانش 
از آن حکومت  بعد  از قدرت کنار زد.  را  طالبان 
جدید و قانون اساسی جدید تاسیس شد. هنوزهم 
مانده  باقی  این کشور  فراروی  عمده  چالش های 
ثبات  نتواند  حکومت  گردیده  باعث  که  است 
در  همه شمول  و  همگانی  مشارکت  و  پایدار 

تصمیم گیری ها را تامین کند. 
افغانستان از اوایل سال 2018 موج جدیدی 
از حمالت توسط طالبان و سایر گروه های شورشی 
تعداد  بیش ترین  آن  در  که  است  بوده  شاهد  را 
سایر  و  انتحاری  حمالت  توسط  غیرنظامیان 

عملیات ها کشته شده اند. 
در کنار این چالش ها، پیش رفت های مثبتی 
هم صورت گرفته است. از جمله چهره های جوانی 
که در ادارات دولتی استخدام شده اند. در اگست 
2018، رییس جمهور افغانستان و رییس اجرایی 

از برگزاری پارلمان جوانان افغانستان در راستای 
ارزش های دموکراتیک استقبال کردند. 

فعالیت های مدنی جوانان افغانستان
انواع فعالیت های مدنی به رهبری جوانان

بسیاری ازجوانان افغانستانی در فعالیت های 
مدنی دخیل هستند، به خصوص جوانانی که در 
شهرهای بزرگ زندگی می کنند و تحصیل کرده 
را  افغانستان  جوانان  مدنی  فعالیت های  هستند. 
می توان به کتگوری های فعالیت ّهای دادخواهی، 
هنر  طریق  از  صلح سازی  آموزشی،  فعالیت های 
و همچنان کارهای مرتبط به انکشاف اجتماعی 

تقسیم بندی کرد. 
در  بیشتر  دادخواهی  فعالیت های  آن که  با 
تکرار  پژوهش  این  پاسخ دهندگان  با  گفت وگوها 
شده است، قابل یاد آوری است که این فعالیت ها 
مدنی  جامعه  نهادهای  قالب  در  جوانان  توسط 
نه  است  دنبال شده  غیر رسمی  گروهای  و سایر 
در قالب احزاب سنتی. فکر کردن ورای افتراقات 
از  اجتماعی  منافع کالن  نظر گرفتن  در  و  قومی 
نظر پاسخ دهندگان این پژوهش اهمیت اساسی 
بر  مبتنی  سیاست ها  بر  آمدن  فایق  برای  دارد 
رهبران  نسل های  نژادی  و  قومی  هویت های 

گذشته کشور. 
جنبش های   ،2014 سال  انتخابات  از  بعد 
اعتنای جکومت  به عدم  پاسخ  در  نیز  اجتماعی 
به جوانان و همچنان بد تر شدن اوضاع امنیتی در 
از جنبش  از جمله می توان  کشور شکل گرفت. 
تبسم، جنبش روشنایی و یا هم جنبش رستاخیز 
رهبری  جوانان  توسط  بیشتر  که  برد  نام  تغییر 
از  گروهی  در جون 2018،  می شوند.  می شدند/ 
جوانان و مردم به رهبری محمد اقبال خیبر 24 
ساله که خود دانشجو است، صدها کیلومتر راه را 
از هلمند به کابل قدم زدند تا درخواست شان را 
برای پایان جنگ 40 ساله ی افغانستان به گوش 

همه برسانند. 
با این که این حرکت ها جوانان افغان را توانایی 
می دهد تا اعتراضات و خواسته های شان را به طور 

• با آن که افغانستان یک کشوری در حال منازعه است و از جانبی از خشونت های چهاردهه ی گذشته فاصله 
می گیرد،  بسیاری از جوانان افغانستان در فعالیت ّهای مدنی از طریق جنبش ّهای اجتماعی، آموزش و 

همچنان صلح سازی از طریق فعالیت هنری فعال هستند. 
• انگیزه های درونی جوانان برای سهیم شدن در ساختن یک جامعه ی صلح آمیز و امن و حمایت و فرصت هایی 
که نهادهای غیر دولتی فراهم ساخته است عوامل عمده در انگیزه دهی آنان برای انجام فعالیت های مدنی 

می باشد. 
• فقر اقتصادی فراگیر و بی کاری، و همچنان نگاه منفی اجتماع عوامل بازدارنده و موانعی هستند که باعث 

می شود جوانان افغانستان نتواند به طور معنادار در فعالیت های مدنی دخیل شوند. 
• بازی گران حکومتی و سایر گروه ّهای ذی نفع باید مشارکت معنادار جوانان از طیف های مختلف را در سطح 
تصمیم گیری و نهادهای دولتی ضمانت کرده و در کنار آن، باید از پیش رفت نظام آموزشی حمایت شود تا 

ازین طریق سطح فقر و بی کاری در جامعه نیز کاهش پیدا کند. 

نقش جوانان در صلح سازی؛ 
چگونه سهم جوانان را در روند صلح افزایش دهیم؟
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وزارت دادگستری امریکا ۱۷ اتهام دیگر علیه آسانژ مطرح کرد
اطالعات روز: وزارت دادگسـتری امریکا 
روز پنج شـنبه دوم جـوزا، 17 اتهـام جدیـد 
سـایت  بنیانگـذار  آسـانژ،  جولیـان  علیـه 

»ویکـی لیکـس« مطـرح کـرد.
گـزارش  بـه  فـردا،  رادیـو  از  نقـل  بـه 
رویتـرز، وزارت دادگسـتری امریکا می گوید، 
جولیـان آسـانژ بـه طـور غیرقانونـی اسـناد 
محرمانه و اسـامی منابع را منتشـر کرد. وی 
بـا همدسـتی و توطئه چلسـی منینگ، یک 
نظامـی سـابق و تحلیل گر نهادهـای امنیتی 
امریکا به اسـناد طبقه بندی شـده دسترسـی 

پیـدا کـرده بود.
امریـکا پیش تـر جولیـان آسـانژ را بـه 
همدسـتی بـا چلسـی منینگ برای سـرقت 
اطالعـات طبقه بندی شـده در سـال 2010 
متهـم کـرده بـود و اینـک 17 اتهـام دیگـر 

علیـه او مطـرح کـرده اسـت.
رویتـرز می گویـد، در صـورت اثبات این 

اتهامـات تـازه، جولیـان آسـانژ احتمـاال بـه 
ده ها سـال زنـدان محکـوم خواهد شـد.

می گویـد،  امریـکا  دادگسـتری  وزارت 
جولیـان آسـانژ نه تنها چلسـی منینگ را به 
دزدی اسـناد طبقه بندی شـده تشـویق کرد، 
بلکه با انتشـار اسـامی و هویت واقعی افراد از 
جمله منابـع افغـان، عراقـی، روزنامه نگاران، 
رهبـران مذهبـی و فعاالن حقوق بشـر، جان 

بسـیاری را بـه خطر انداخته اسـت.
وزارت دادگسـتری امریـکا اضافـه کرده 
اسـت که وزارت خارجه ی امریـکا از جولیان 
آسـانژ خواسـته بود کـه هویت ایـن منابع را 
افشـا نکنـد، امـا او ایـن هشـدارها را نادیـده 

گرفت.
 2010 سـال  در  منینـگ  چلسـی 
بازداشـت شـد و در سـال 2013 بـه اتهـام 
اسـناد  انتشـار  بـا  ارتبـاط  در  جاسوسـی 
طبقه بندی شـده توسـط ویکـی لیکـس بـه 

شـد. محکـوم  زنـدان  سـال   35
امـا بـاراک اوباما رییس جمهوری سـابق 
امریـکا چلسـی منینـگ را عفـو کـرد. خانم 
منینـگ هـم اکنـون به دلیـل خـودداری از 
ادای شـهادت علیـه جولیان آسـانژ در زندان 

به سـر می بـرد.
جولیـان آسـانژ، پـس از آن کـه صدهـا 
در  را  امریـکا  فـدرال  دولـت  سـند  هـزار 
از  کـرد،  منتشـر  ویکی لیکـس  وب سـایت 
بیم بازداشـت و اسـترداد به امریکا در سـال 
2012 بـه سـفارت اکـوادور در لنـدن پنـاه 

. د بر
ا سـت،  اسـترالیایی  کـه  آسـانژ  آقـای 
از طـرف دولـت سـوئد، بـه اتهـام »تجـاوز« 
تحـت تعقیـب قـرار گرفتـه بـود. امـا او این 
اتهام هـا را رد کـرده و گفتـه اسـت اسـترداد 
بـه سـوئد بهانـه  ا سـت تـا او در نهایـت بـه 

امریـکا فرسـتاده شـود.

در  آسـانژ  جولیـان  می گویـد،  رویتـرز 
22 حمـل سـال جـاری بـه هنـگام خـروج 
از سـفارت اکـوادور توسـط پولیـس بریتانیـا 

بازداشـت شـد.
دادگاهـی در لندن ماه گذشـته جولیان 

آسـانژ را بـه دلیـل عـدم رعایـت ضمانـت و 
وثیقـه و عـدم حضـور در دادگاه به 50 هفته 
حبـس محکـوم کـرد. وی اکنـون در انتظار 
حکـم دادگاه بریتانیـا در خصـوص اسـترداد 

بـه امریکا اسـت.

مخالفنــد. محافظــه کار 
بریتانیــا  بعــدی  نخســت وزیر 
ـ حتــا اگــر یــک هــوادار دوآتشــه ی 
زود  خیلــی  باشــد  ـ  برگزیــت 
بــرای  الزم  آرای  کــه  می فهمــد 
ــش را در  ــت دلخواه ــب برگزی تصوی

مجلــس نــدارد.
زودرس  انتخابــات  برگــزاری 
پارلمانــی هــم ممکــن اســت قــدرت 

ــد. ــر بده ــزب کارگ ــه ح را ب

مــی،  تــرزا  روز:  اطالعــات 
ــا اســتعفایش را  نخســت وزیر بریتانی
از ریاســت دولــت و رهبــری حــزب 

ــرد. ــالم ک ــه کار اع محافظ
بی بی ســی  گــزارش  بــه 
فارســی، خانــم مــی در مقابــل دفتــر 
ــد  ــه ای را خوان ــت وزیری بیانی نخس
و گفــت: »اکنــون بــرای مــن روشــن 
ــک  ــا ی ــا ب ــع بریتانی شــده کــه مناف
تامیــن  بهتــر  تــازه  نخســت وزیر 

می شــود.«
ــروز اعــالم می کنــم  »مــن ام
کــه جمعــه، هفتــم جــون )دو هفتــه 
ــه  ــزب محافظ ــری ح ــر( از رهب دیگ

کار اســتعفا می دهــم.«
ــه  ــزب ب ــت ح ــا ریاس ــن ب »م
توافــق رســیده ام کــه رونــد انتخــاب 
رهبــر جدیــد از هفتــه آینــده آغــاز 

شــود.«
خانــم مــی تــا زمانــی کــه رهبر 
جدیــد حــزب محافظــه کار انتخــاب 
ــی  شــود در ســمت نخســت وزیر باق

خواهــد مانــد.
گفــت  نمی تــوان  آن کــه  بــا 
ــرای انتخــاب  ــی ب ــت درون حزب رقاب
ــول  ــدر ط ــا چق ــد دقیق ــر جدی رهب

ــه کار  ــی از داخــل حــزب محافظ م
ــتعفا  ــرای اس ــادی ب ــار زی ــر فش زی
ــه  ــر نخســت وزیری او ب اســت و عم

ــت. ــده اس ــک ش ــان نزدی پای
دولــت  وظیفــه  مهمتریــن 
ــه  ــا اتحادی ــره ب ــی، مذاک ــم م خان
ــود.  ــا ب ــروج بریتانی ــرای خ ــا ب اروپ
خانــم مــی در ایــن بــاره گفــت: 
»مــن دربــاره شــرایط خــروج )از 
ــردم و  ــره ک ــا( مذاک ــه اروپ اتحادی

ــد نیســت  ــن اوصــاف بعی ــا ای ب
کــه نخســت وزیر بعــدی بریتانیــا 
قربانــی  مــی  تــرزا  ماننــد  هــم 

مســئله اروپــا و برگزیــت شــود.
خانــم  گذشــته  روزهــای  در 
مــی قصــد داشــت الیحــه ی قــرارداد 
»اصالحاتــی«  از  پــس  را  خــروج 
بــرای بــار چهــارم بــه رای پارلمــان 
ــر  ــاعت اخی ــا در 72 س ــذارد، ام بگ
تقریبــا روشــن شــده بــود کــه خانــم 

کارشناســان  امــا  می کشــد، 
پایــان  در  احتمــاال  می گوینــد 
دیگــر  مــاه  دو  حــدود  جــوالی، 
ــه کار  ــزب محافظ ــد ح ــر جدی رهب

شــد. خواهــد  مشــخص 
تعــداد قابــل توجهــی از اعضــای 
ایــن  بــرای  محافظــه کار  حــزب 
رقابــت اعــالم آمادگــی کرده انــد.
انتظــار  در  برگزیــت  غــول 

بعــدی قربانــی 
ــان  ــر، ج ــارگارت تاچ ــد از م بع
تــرزا  کامــرون،  دیویــد  و  میجــر 
نخســت وزیر  چهارمیــن  مــی 
محافظــه کار بریتانیاســت کــه بابــت 
ــا  ــه اروپ ــا اتحادی رابطــه کشــورش ب
از صــدر بــه ذیــل کشــیده می شــود.

بــرای  مــی  خانــم  تــالش 
ــرای  ــا احــزاب دیگــر ب بده بســتان ب
ــخ  ــت، می ــروج از بن بســت برگزی خ
آخــر را بــه تابــوت زمامــداری او 

ــد. کوبی
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــی واقعی ول
مجلــس  در  محافظــه کار  حــزب 
ــر  ــت و اکث ــت اس ــا در اقلی بریتانی
نماینــدگان مجلــس بــا برگزیــت 
حــزب  نماینــدگان  ایــده آل 

ــا  ــام دادم ت ــد انج ــه می ش ــر چ ه
بــه آن رای  پارلمــان  نماینــدگان 
دهنــد. متاســفانه قــادر بــه ایــن کار 

نشــدم.«
گفــت  بریتانیــا  نخســت وزیر 
ــد  ــد »بای ــه باش ــر ک ــینش ه جانش
بتوانــد برگزیــت را محقــق و توافقــی 

ــد.« ــاد کن ــان ایج در پارلم
وقتــی  اجماعــی  »چنیــن 
کــه  می شــود  حاصــل  وقتــی 
تمــام طرف هــای بحــث آمــاده ی 

باشــند.« کنارآمــدن 
پایــان  در  مــی  خانــم 
صدایــی  بــا  ســخنرانی اش 
ــه زودی  ــن ب ــت: »م ــود گف بغض آل
بزرگ تریــن  کــه  ایــن ســمت  از 
افتخــار زندگیــم بــوده و خواهــد 
به عنــوان  مــی روم،  کنــار  بــود 
دومیــن نخســت وزیر زن بریتانیــا 
ــن  ــوان آخری ــه به عن ــا ن ــا مطمئن ام

زن.« نخســت وزیر 
ــردای  ــی ف ــم م ــتعفای خان اس
ــورت  ــا ص ــان اروپ ــری پارلم رأی گی
ــج  ــه نتای ــت در حالی ک ــه اس گرفت
یک شــنبه  تــا  رأی گیــری  ایــن 

ــد. ــد ش ــالم نخواه اع

»ترزا می« استعفایش را اعالم کرد

نظرهای متفاوت رییس جمهوری و نظامیان امریکا در مورد اعزام نیرو به خلیج فارس

اطالعـات روز: رییس جمهـوری و وزارت دفـاع امریـکا 
در مـورد تقویـت حضـور نظامی این کشـور بـرای »مقابله 

بـا تهدید ایـران« نظـرات متفاوتـی ابراز داشـته اند.
ترمـپ،  دونالـد  فارسـی،  بی بی سـی  از  نقـل  بـه 
رییس جمهـوری امریـکا در گفت وگـو بـا خبرنـگاران، در 
از خواسـت پنتاگـون )وزارت  مـورد گزارش هـای حاکـی 
دفـاع( بـرای اعزام نیـروی اضافی بـه منطقـه ی خاورمیانه 
گفتـه اسـت: »فکـر نمی کنـم که بـه آن هـا نیازی داشـته 
ایـن  در  ترمـپ  آقـای  نمی کنـم.«  فکـر  واقعـا  باشـیم، 
گفت وگـو کـه پیـش از مالقـات بـا مقامـات وزارت دفـاع 
صـورت گرفـت، در عیـن حال گفـت: »اگر واقعـا احتیاجی 
باشـد، مـن قطعـا نیروهـای الزم را اعـزام خواهـم کـرد.«

بـا  پاتریـک شـاناهان کفیـل، وزیـر دفـاع،  پیش تـر، 

اشـاره بـه بحـران جـاری در روابـط امریـکا و ایـران، گفته 
بـود کـه ایـن وزارت خانـه به منظـور افزایـش حفاظـت از 
برنامـه ی  خاورمیانـه،  منطقـه ی  در  امریکایـی  نیروهـای 
اعـزام نیروهـای بیش تـری به منطقه را در دسـت بررسـی 
دارد. گفتـه شـده اسـت کـه تعـداد نیروهـای مـورد نظـر 

آقـای شـاناهان احتمـاال حـدود ده هـزار نفـر اسـت.
بـر  عـالوه  کـه  گفته انـد  امریکایـی  نظامـی  منابـع 
نیروهـای اضافـی، وزارت دفاع خواسـتار تقویت پوشـش و 
بنیـه ی دفاعـی در منطقـه از طریق گسـترش سـامانه های 

ضـد موشـکی پاتریـوت و هواپیماهـای جنگنـده اسـت.
کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  درخواسـت  ایـن 
دونالـد ترمـپ همـواره نسـبت بـه هزینـه ی اعزام نیـرو به 
خـارج حساسـیت ویـژه ای نشـان داده، هرچنـد از افزایش 

بودجـه ی نظامـی بـرای هزینه هـای داخلـی ماننـد تولیـد 
تسـلیحات پیشـرفته حمایـت کـرده اسـت.

آقـای ترمـپ در گفت وگـو بـا خبرنـگاران، ایـران را 
»یـک بازیگـر خطرنـاک، بازیگـری بسـیار بـد« توصیـف 
کـرد و بـا متهـم کردن ایـران به تروریسـم، افـزود »ما این 

وضعیـت را تحمـل نخواهیـم کـرد.«
مـورد  را  برجـام  دیگـر  بـار  امریـکا  رییس جمهـوری 
انتقـاد قـرار داد و گفـت: »توافقنامـه ای کـه بـاراک اوبامـا 
امضـا کـرد، یک نمایشـنامه ی وحشـت و توافقـی خوفناک 
بـود و همـان دقیقـه ای کـه مـن آن را شکسـتم و بـه آن 
خاتمـه دادم، وضعیـت ایران به مسـیر خیلی بـدی افتاد.« 
وی بـا اظهـار ایـن نظـر کـه اقدامـات او باعـث وخامـت 
اوضـاع اقتصـادی ایـران و تورمی در حـد باالترین نرخ های 
تـورم در جهـان شـده، افـزود: »مردم شـان مـردم خیلـی 
خوبـی هسـتند، من بـا تعداد زیادی ایرانی آشـنا هسـتم و 
آدم هـای خیلی خوبی هسـتند، اما کشورشـان در وضعیت 

اسـت.« بدی 
دونالـد ترمـپ بـا اظهـار این کـه در زمینـه ی روابط با 
ایـران، دولـت قبلی میـراث بدی را بـرای او برجا گذاشـته 
بـود، در توجیـه سیاسـت خـود در ایـن زمینـه گفـت کـه 
وقتـی دوره ی ریاسـت جمهوریی خـود را آغـاز کـرد، ایران 
»یـک کشـور تروریسـت بـود، امـا حـاال همـه ی این هـا 
گذشـته اسـت.« بـه گفتـه ی رییس جمهـوری امریـکا، در 
زمـان آغـاز ریاسـت جمهوری او همه مشـکالت منطقه »و 
شـاید فراتـر از آن« به ایران ختم می شـد و ایـران را متهم 
کـرد کـه در یـک مـورد، »مـا بـا چهـارده حملـه مواجـه 
بودیـم و ایـران پشـت سـر همـه ی آنهـا بـود.« مشـخص 

نیسـت کـه اشـاره او بـه کـدام حمالت اسـت.
وی بـار دیگـر در مـورد اعزام نیروی اضافـی به منطقه 
گفـت کـه »نـه، فکـر نمی کنـم به ایـن نیـرو نیازی باشـد 

امـا اگـر احتیـاج داشـته باشـیم، بـه هـر تعدادی کـه الزم 
باشـد در آن جا نیـرو خواهیم داشـت.«

منتشـر  سـاعاتی  امریـکا  رییس جمهـوری  اظهـارات 
شـد که حسـن روحانی، ریاسـت جمهوریی اسـالمی ایران، 
تحریـم اقتصـادی امریـکا را »جنـگ اقتصـادی و حملـه 
بـه رفـاه مـردم ایـران« توصـف کـرد و با اشـاره بـه جنگ 
هشت سـاله بـا عـراق، گفـت: »ایـن حملـه از یـک جهـت 

پیچیده تـر از حملـه ی قبـل اسـت.«
آقـای  ایـران،  ریاسـت جمهوریی  دفتـر  گـزارش  بـه 
روحانـی کـه در کنگـره ی بزرگداشـت ایثارگـران سـخن 
می گفـت، خواسـتار »ایسـتادگی و مقاومـت مـردم ایران« 
شـد تـا »دشـمنان بفهمنـد یـاس و ناامیـدی در دل ما راه 
نـدارد.« وی اطمینـان داد کـه »اگـر سـرزمین مـا بمباران 
شـود و بـاز هـم شـهید، جانبـاز و اسـیر بدهیـم، دسـت از 

هـدف اسـتقالل و عـزت کشـور برنخواهیـم داشـت.«
بـا اجرایـی شـدن مرحلـه ی دوم تحریم نفتـی امریکا 
علیـه ایـران و تصمیـم مقامات جمهوری اسـالمی به توقف 
بعضـی از تعهـدات خـود در برجـام، تنـش بیـن ایرانیان و 
دولـت امریـکا شـدت گرفته و بـه خصوص حوادثـی مانند 
انفجـار چنـد نفت کـش در خلیج فارس و حمـالت پهپادی 
حوثی هـای یمنـی بـه مناطقـی از عربسـتان در هفته های 

اخیـر اوضـاع منطقه را حسـاس تر کرده اسـت.
اگرچـه هـم مقامـات امریکایـی و مسـئوالن ایـران، از 
جملـه رهبـری جمهـوری اسـالمی، تاکیـد داشـته اند کـه 
خواسـتار درگیـری نظامـی نیسـتند، امـا ایـاالت متحده با 
تقویـت حضـور نظامی خـود در منطقه، هـدف از این اقدام 
را مقابلـه بـا تهدیـدات ایـران علیـه شـهروندان و منافـع 

امریـکا عنـوان کرده اسـت.
هنـوز تصمیـم نهایـی دولـت امریـکا در مـورد اعـزام 

نیـروی بیش تـر بـه منطقـه اعـالم نشـده اسـت.
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مورینیو: 
کلوپ نمی تواند دوباره در فینال CL ببازد

ونگر: 
به زودی به جهان فوتبال بر می گردم

جدیدترین  در  مورینیو  ژوزه 
یورگن  می گوید  خود  مصاحبه 
کلوپ اگر برای سومین بار در فینال 
تحمل  بخورد،  چمپیونزلیگ شکست 
سخت  بسیار  برایش  شکست  این 

خواهد بود.  
ژوزه مورینیو می گوید اگر یورگن 
لیگ  فینال  در  دیگر  بار  یک  کلوپ، 
قهرمانان اروپا شکست بخورد و برای 
رسیدن  قدمی  یک  در  بار  سومین 
قهرمانی  جام  از  دستش  جام  به 
چمپیونزلیگ کوتاه بماند، تحمل این 
خواهد  سخت  بسیار  او  برای  ناکامی 

بود.  
یورگن کلوپ که روز سوم ژوئن 
لیورپول در فینال  به عنوان سرمربی 
لیگ قهرمانان به مصاف تاتنهام می رود 
سال گذشته هم با لیورپول در فینال 

اعالم  آرسنال  پیشین  سرمربی 
فوتبال  دنیای  به  زودی  به  کرد 

برخواهد گشت.
که  ونگر  آرسن  آس،  از  نقل  به 
با  سال   24 از  پس  گذشته  سال 
یک  در  کرد  خداحافظی  آرسنال 
جهان  به  که  کرد  اعالم  مصاحبه 
سرمربی  گشت.  خواهد  باز  فوتبال 
دنیای  در  مرا  دوباره  فرانسوی گفت: 
عنوان  به  دید.  خواهید  فوتبال 
این  به  دانم.  نمی  سرمربی… 

ماردید صف آرایی  رئال  رقابتها مقابل 
کرد و با نتیجه 3-1 شکست خورد و 
دستش از جام کوتاه ماند. کلوپ یک 
بار هم در سال 2013 با دورتموند به 
فینال چمپیونزلیگ رسید ولی آن بار 
هم مقابل بایرن مونیخ شکست خورد 

تا جام را از دست بدهد.
اسکای  با  گفتگو  در  مورینیو 
را  چمپیونزلیگ  یورگن  اگر  گفت:" 
خارق العاده ای  موفقیت  او  برای  ببرد 
را  جام  نتواند  اگر  ولی  بود.  خواهد 
... باختن در سه  ببرد، خب می دانید 
خیلی  باید   ... چمپیونزلیگ  فینال 
خیلی سخت باشد. ولی او فوق العاده 
ندارم  من شک  و  است  مثبت اندیش 
فقط و فقط به پیروزی فکر می کند".

گفت:"  ادامه  در  مورینیو 
فینال  در  بازی  می فهمند  مربی ها 

زود  خیلی  که  می کردم  فکر  موضوع 
به نیمکت برگردم اما تصمیم گرفتم 
کمی فاصله بگیرم و از آن دوران لذت 

بردم. اکنون در یک تقاطع هستم.
سرمربی فرانسوی از سال 1996 
داشت  حضور  آرسنال  در   2018 تا 
برتر  لیگ  فاتح  بار  سه  توانست  و 
جام  بار   6 هم چنین  شود.  انگلیس 
قهرمانی را در FA باالی سر برد. او 
تاریخ  دوران های  موفق ترین  از  یکی 
باشگاه را رقم زد اما در سال های آخر 

این همیشه  یعنی چه.  چمپیونزلیگ 
یک وجه منفی دارد و وجه منفی اش 
این است که یک تیم در فینال بازنده 
خواهد شد. یک مربی در فینال بازنده 

خواهد شد".
به  صحبتش  ادامه  در  مورینیو 
موضوع جدایی ادن هازارد از چلسی و 
انتقالش به رئال مادرید پرداخت و در 
این باره گفت:" به نظر می رسد فینال 
پیراهن  با  هازارد  بازی  آخرین  اروپا 
بازیکنی  او  بود.  خواهد  چلسی  آبی 
در  چلسی  موفقیت های  در  که  است 
ادن  داشته.  کلیدی  تاثیر  اخیر  نسل 
سعی  همیشه  مثل  که  است  کسی 
او  کند.  بازی  عالی  زمین  در  می کند 
برنده  اروپا  لیگ  فینال  در  می خواهد 
برای  فتح آخرین جام  از  بعد  و  شود 
چلسی، احتماالً به رئال مادرید برود".

همیشه  و  کرد  کسب  ضعیفی  نتایج 
لیگ  سهمیه  کسب  جایگاه های  با 

قهرمانان اروپا فاصله داشت.
او در این باره اظهار کرد: چشم 
دارم.  گذشته  به  نسبت  خوبی  انداز 
و  می بینم  را  سرمربیان  اشتباهات 
اکنون هیچ چیزی برای آن پرداخت 
فوتبال هم چنان عالقه من  نمی کنم. 
است. خیلی زود به این رشته خواهم 
پرداخت اما دقیقاً نمی توانم بگویم در 

چه سمتی.

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاسـت تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجـد شـرایط دعـوت می نماید تـا در پروسـه داوطلبی پـروژه تحکیم کاری 
سـربند و کانـال رحمـت خیـل واقـع قریـه ولسـوالی مرکـز والیـت پکتیـا 
اشـتراک نمـوده شـرطنامه مربوطـه را در فلش دیسـک )حافظـه( و یـا در 
سـی دی )CD( بطـور رایـگان از آمریـت تـدارکات امـور سـاختمانی ویـا 
از وب سـایت اداره تـدارکات ملـی www.npa.gov.af بدسـت آورده، 
آفرهـای خویـش را مطابـق شـرایط منـدرج شـرطنامه و طبـق قانـون و 
طرزالعمـل تـدارکات بانک جهانـی طور سربسـته از تاریخ نشـر اعـالن  الی 
تاریـخ26 جـوزا 1398 سـاعت 9:45 قبـل از ظهـر بـه تعمیـر عقـب منابع 
بشـری اطـاق جلسـات ریاسـت تهیـه و تـدارکات ارایـه نماینـد، آفرهـای 

ناوقـت رسـیده و اینترنتـی قابـل پذیـرش نمی باشـد.
تضمیـن آفر بصـورت تضمین خط بانکـی )150,000( یک صد و پنجاه هزار 
افغانـی بوده وجلسـه آفرگشـائی بتاریخ معینـه سـاعت 10:00 قبل از ظهر 

در اطاق جلسـات آفرگشـائی ریاسـت تهیه تدارکات تدویر می گردد.

» دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاسـت تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجـد شـرایط دعـوت می نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی بازسـازی کانـال 
تاجـوی ککـرک ورغـه واقع ولسـوالی شهرسـتان والیت دایکندی اشـتراک 
نمـوده شـرطنامه مربوطـه را در فلش دیسـک )حافظـه( و یـا در سـی دی 
)CD( بطـور رایـگان از آمریـت تدارکات امورسـاختمانی و یا از وب سـایت 
اداره تـدارکات ملـی www.npa.gov.af بدسـت آورده،آفرهای خویش 
را مطابـق شـرایط منـدرج شـرطنامه و طبق قانـون و طرزالعمـل تدارکات 
بانک جهانـی طـور سربسـته از تاریـخ نشـر اعـالن  الـی تاریـخ 25 جـوزا 
1398 سـاعت 9:45 قبـل از ظهـر بـه تعمیـر عقـب منابـع بشـری اطـاق 
جلسـات ریاسـت تهیـه و تـدارکات ارایـه نماینـد، آفرهای ناوقت رسـیده و 

اینترنتـی قابـل پذیرش نمی باشـد.
تضمیـن آفـر بصـورت تضمیـن خـط بانکـی )25,000( بیسـت و پنج هزار 
افغانـی بوده و جلسـه آفرگشـائی بتاریـخ معینه سـاعت 10:00 قبل از ظهر 

در اطـاق جلسـات آفرگشـائی ریاسـت تهیه تـدارکات تدویـر می گردد.

» دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

شماره دعوت به داوطلبی:
تمـام  از  مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت  تـدارکات  و  تهیـه  ریاسـت 
داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت می نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی اعمـار 
دیـوار فظـوی کانال شـهیدان واقع قریه شـهیدان ولسـوالی قریـه ی والیت 
لغمـان اشـتراک نمـوده شـرطنامه مربوطـه را در فلش دیسـک )حافظـه( و 
یـا در سـی دی )CD( بطـور رایـگان از آمریـت تـدارکات امور سـاختمانی 
بدسـت   www.npa.gov.af ملـی  تـدارکات  اداره  وب سـایت  از  یـا  و 
آورده،آفرهـای خویـش را مطابق شـرایط مندرج شـرطنامه و طبق قانون و 
طرزالعمـل تـدارکات بانک جهانـی طور سربسـته از تاریخ نشـر اعـالن  الی 
تاریـخ 25 جـوزا 1398 سـاعت 1:45 بعـد از ظهـر بـه تعمیـر عقـب منابع 
بشـری اطـاق جلسـات ریاسـت تهیـه و تـدارکات ارایـه نماینـد، آفرهـای 

ناوقـت رسـیده و اینترنتـی قابـل پذیـرش نمی باشـد.
تضمیـن آفر بصـورت تضمین خـط بانکی )140,000(یک صـد و چهل هزار 
افغانی بوده وجلسـه آفرگشـائی بتاریخ معینه سـاعت 2:00 بعـد از ظهر در 

اطاق جلسـات آفرگشـائی ریاسـت تهیه تـدارکات تدویر می گردد.

» دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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عیسی قلندر 

وزارت داخله جمهوری اسالمی افغانستان
معینیت کشف و تحقیقات

ریاست وارسی و تالشی شکاکین
به ریاست محترم مجلس سنای ج.ا.ا؛

قابل توجه شخصی مقام ریاست؛
با تقدیم احترامات فایقه؛

محترما! طوری که شما در جریان قرار دارید، اخیراً وزارت داخله اسامی دالور ولد غالم حسن به رویت اسناد افغانستانی و جاویدخان ولد میرهاشم به رویت شناخته کارت پاکستانی اش را بازداشت نموده که هنگام بازداشت، یک عالم سالح غیرقانونی، هفت لک کلدار 
نیمه قانونی، شناس نامه های پاکستانی و افغانستانی، پلیت های تر و خشک، یک قطی وازلین و یک کارتن انرژی جنسنگ نزد ایشان موجود بوده است. 

موصوف بعد از بازداشت منسوبین امنیتی وزارت داخله را فحش می داد و در حالی که با دستان بسته دنبال سویچ در اطراف کمر و مربوطات پایین تر از کمرش می گشت مدام وزارت داخله را تهدید می کرد. ایشان در سلسله ی تهدیدات خویش بارها از کلک چپ 
مقام محترم ریاست مجلس سنا سخن می گفت و هرباری که کلک چپ مقام محترم شما را به زبان می آورد، فی الفور می گفت که بووووم! بووووم! فیشششش!

محترما! ما نهایت تالش خود را کرده ایم و می کنیم که در جریان تحقیقات خویش، معلومات الزم و کافی را در مورد اسناد داخلی و خارجی، اسلحه ها، پلیت ها، پول و سایر مایملک این مشاور مقام شما را بدست بیاوریم. اما تاکنون توفیق چندانی حاصل نشده و 
اسامی دالور که متهم به همکاری با تروریستان می باشد، سعی به فریب دادن مامورین وزارت امور داخله دارد. ما از ایشان به زبان پشتو سواالت پرسیدیم، جواب نداد. به دری پرسیدیم، جواب نداد. به اردو پرسیدیم، جواب نداد. به خدا، به قرآن مجید، به طول ماه مبارک 

رمضان، به آبروی والدین اش، به سر همسر و فرزندانش قسم دادیم، چیزی از این بی همه چیز در نیامد. ما فقط یک چیز از او تا به حال شنیده ایم. کلک چپ مقام معظم ریاست مشرانو جرگه! 
جناب رئیس صاحب! طوری که شما نیک می دانید، این مشاور بازداشت شده ی شما، در چندین حمله ی خونین، با تروریستان همکاری داشته و چند سال است که در انتقال مواد انفجاری از آنسوی مرز به داخل افغانستان و باالخصوص به داخل شهر کابل تالش های 
خستگی ناپذیری انجام داده است که به باور خودش بارها به خاطر این تالش های بی وقفه اش از سوی بسیاری از بزرگان تقدیر شده است. اکنون این فرد که عنوان مشاوریت شما را باخود دارد، تمام فهم و درک شما را زیر سوال می برد، فحش می دهد که من باالی 
فهم تمام شما خودم را راحت کرده ام و راحت می کنم. حتاً منکر است که این اسلحه، جنسنگ، وازلین و... مربوط من نمی شود. جناب رئیس صاحب محترم! صبر همکاران ما به لب رسیده، اگر این مشاور شما بیشتر از این تعلل کند، وزارت داخله ی جمهوری اسالمی 

افغانستان هیچ گونه ضمانتی نمی کند که صبر منسوبین و مامورین این وزارت لبریز شود و مقام محترم شما نیک می داند که؛ صبر اگر لبریز شد، دیگر خوب نیست.
الزم به یادآوری است که دی شب بهترین غذای وزارت داخله را برای این دالور نام بردیم، نخورد. مکرراً الفاظ رکیک به کار می برد و تقاضای ماهی داشت. همکاران ما قبل از اینکه خود لب به بوالنی بزنند، برای او از بازار ماهی آوردند، اما بازهم نخورد. این بار شله بود 
که من فقط ماهی بند ماهیپر را می خورم. برایش گفتیم که این ماهی هم از بند ماهیپر آورده شده، اما قبول نکرد و نخورد. ادعا داشت که ماهیان بند ماهیپر را از دور می شناسد، چرا که چشمان ماهی های ماهیپر شبیه سویچ است و چشمان این ماهی هایی را که شما 
آورده اید، رقم دانه تسبیح رئیس صاحب است. جناب رئیس صاحب ما تمام تالش خود را به خرج دادیم که برای او نان بدهیم، اما موفق نشدیم. حتا وقتی که ماهی ماهیپر را آوردیم، باز نخورد و می گفت که اول رئیس صاحب کلک چپش را به ماهی بزند، بعد من می خورم. 
اکنون همکاران ما به این نتیجه رسیده اند که تمامی اطالعات و پالن ها در حافظه کلک چپ شما ذخیره شده اند. مشاور بازداشت شده ی مقام ما را به این نتیجه رسانده است که وزارت داخله باید هرچه عاجل کلک چپ شما را کلک شگافی نموده و ابهام بوجود 

آمده را وضاحت ببخشد. بناًء جناب رئیس صاحب! ما از مقام محترم شما عاجزانه تقاضامندیم که در اولین فرصت روی این مشکل غور نموده و در ادامه هرآنچه الزم می دانید، اجراآت خواهید فرمود. 
نوت: قابل یادآوری است که به رویت اسناد استخدام مشاورین مجلس سنا، اکنون ما دعا می کنیم که موضوع تا اطالع ثانوی از نظر سایر مشاورین این مجلس پنهان بماند. 

بااحترام
رئیس تاشی مقامات مشکوک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاپی ها به:

اداره امور ریاست جمهوری
ریاست امنیت ملی

لوی سارنوالی 
کاپی این مکتوب به پارلمان تا ختم بزکشی ارسال نشود. 


