
سفر نوازشریف به دوحه، دور تازه یی از بازی های 
پاکستان گفته شده است. 

احتماالً نوازشریف می خواهد در این سفر با 
نماینده گان طالبان در قطر دیدار کند و رسماً این گروه 

را مشروعیت سیاسی ببخشد.
پاکستان، ظاهراً تالش می ورزد طالبان را از یک جریان 

تبه کار تروریستی به یک جریان سیاسی مشروع 
تبدیل کند. چون این گروه بیشتر از این نمی تواند از 
آدرس خشونت آفرینی و بحران زایی منافع پاکستان 

را بر آورده سازد. پاکستان عمالً در دامی که خود 
برای منطقه پهن کرده بود، گیر افتاده است. در 
ماه های اخیر، مردم این کشور پی هم آماج حمالت 

دهشت افگنانه قرار گرفته اند.  
اسالم آباد تالش می ورزد طالبان را به عنوان حافظ 

منافع خویش در درون دولت افغانستان شامل سازد. 
هرچند اکنون هم کم نیستند آنانی که به گونۀ غیر 
مستقیم منافع اسالم آباد را در افغانستان تعقیب 

کرده  و برآورده می سازند

در  تن  میلیون  دو  از  بیش  حاضر  حال  در 
ملل  مالی سازمان  کمک های  با  که  افغانستان 
این  بودجه   کاهش  اثر  می شدند،  در  تغذیه 

سازمان در معرض خطر گرسنه  گی هستند.
 شرایط زنده گی در افغانستان دشوارتر از پیش 
از  ناشی  منفی  پیامدهای  کنار  در  است.  شده 
اجتماعی  و  اقتصادی  بحران  جنگ،  سال های 
از  بیش  دیگر،  عوامل  و  بیکاری  باالی  نرخ  و 
رنج  گرسنگی  از  کشور  این  در  نفر  میلیون   2

می برند.
در  گذشته  سال های  در  افراد  این  تغذیه  
چارچوب کمک های سازمان ملل متحد و  نهاد 
"برنامه ی غذایی جهانی" تأمین می شد. کاهش 
یادشده، در حال حاضر  بودجه  سازمان  مستمر 
ساخته  ناممکن  را  محرومان  این  به  مددرسانی 

است.
بر اساس داده های صفحه  اینترنتی سازمان ملل 

قرار بود در سال 2015، نزدیک به 150 میلیون 
در  تغذیه یی  نیازهای  تامین  برای  دالر  و 6000 
جهانی  غذایی  برنامۀ  نهاد  اختیار  در  افغانستان 
گذاشته شود ولی تا پایان ماه اگست سال جاری 
تنها مبلغ 20 میلیون و 3000 دالر به حساب این 

نهاد واریز  شد.
برنامه ی  نهاد  بودجه   رسمی،  آمار  اساس  بر 
غذایی جهانی برای افغانستان در ماه اپریل سال 
جاری میالدی، نزدیک به 70 درصد و در بخشی 
از مناطق آن در حدود 50 درصد کاهش یافت.

به گفته  سون تلین هماهنگ کننده  کمک های نهاد 
برنامۀ غذایی جهانی در شمال افغانستان، با این 
کاهش از یک دالری که به عنوان حداقل تامین 
خوراک در نظر گرفته شده، تنها 50 یا 70 سنت 

برای برآوردن نیازهای غذایی مردم باقی ماند.
برنامه   این،  بر  افزون  که  می گوید  تلین  سون 
افراد  باردار،  زنان  به  نهاد  این  ویژه  کمک های 
رنج  ناتوانی های جسمی  از  که  کسانی  و  مسن 
می برند، نیز از ماه ژوئن امسال به کلی قطع شد.
نهاد  امدادرسانان  از  یکی  ویگانی،  فرانسیسکا 
برنامه ی غذایی جهانی در مزار شریف با اشاره 
می گوید:  منطقه  این  مردم  اسف بار  شرایط  به 
وقتی کسی در کشور خود تامین نباشد، ناگزیر 

آن را ترک می کند.
وی به ویژه به وضعیت دشوار روستاییان مزار 
به  باید  که  می گوید  و  می کند  تاکید  شریف 
می کارند،  هروئین غالت  جای  به  که  دهقانانی 

کمک کرد.
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به سه کس راِز خود مگوی؛ به مرد احمِق ساده دل، به مرد 
بسیارگوی، و به مرد بسیاردوست!
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ده هزار داروفروشی غیرقانونی

و  کشورش  که  می گوید  امریکا  دفاع  وزیر 
منافع  چون  افغانستان  در  ائتالف  نیروهای 
مهمی دارند حضور بلندمدت خواهند داشت.

بخشی  در  امریکا،  دفارع  وزیر  کارتر،  اشتون 
گفت:  پنتاگون  در  خود  خبری  کنفرانس  از 
در  اکنون  هم  که  ائتالفی  نیروهای  و  امریکا 
برای دراز مدت در  افغانستان مستقر هستند، 
این کشور حضور خواهند داشت. این مسأله 
فقط منحصر به سال 2016 نیست، بلکه برای 

سال 2017 و فراتر از آن خواهد بود.
قرار  امریکا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
بماند، گفت:  باقی  افغانستان  در  دهه ها  است 
من درباره دهه ها نمی دانم، اما به شما نکته یی 
مثبت درباره حضور ما در آن بخش از جهان 
می گویم و آن این است که دولت افغانستان از 
حضور امریکا در این کشور استقبال می کند. 
این در حالی است که امریکا در آن بخش از 
جهان، منافع مهمی دارد. از اینرو، داشتن یک 

دوست و یک همکارِ نظامی در افغانستان در 
بلندمدت، نتیجه خوبی است. 

نفر،  هشتصد  و  هزار  نه  کرد:  تصریح  کارتر 
امسال  که  است  امریکایی  نیروهای  شمار 
چنین  اگر  دارند.  حضور  افغانستان  در 
ما  از  فرماندهان  سوی  از  درخواست هایی 
همواره  ما  نیرو(،  افزایش  شود)درخواست 
آن ها را مدنظر قرار خواهیم داد. کارتر تأکید 
کرد: اصوالً به همین دلیل است که وی )جنرال 
آن  با  من  اگر  سرانجام  است.  آنجا  کمپبل( 
مشورت  با  آنگاه  کنم،  موافقت  درخواست ها 
رییس )ستاد مشترک( آن را نزد رییس جمهور 
)برای  عادی  روندی  صرفًا  این،  و  بریم  می 

رسیده گی به این درخواست ها( است.
در  پیشتر  امریکا  جمهور  رییس  اوباما  باراک 
ماه اکتبر اعالم کرد 9800 نیروی امریکایی در 

سال 2016 در افغانستان باقی خواهند ماند. 

امریکا سالیان سال می ماند

دومیلیون تن در افغانستان در معرض گرسنه گی هستند
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دومدال به سطح جهانی دارم که به نام 
افغانستان ثبت است



بین المللی،  شفافیت  نهاد  گزارِش  تازه ترین  در 
خود  آِن  از  را  دوم  جایگاه  فساد  در  افغانستان 
افغانستان،  از  گزارش؛  این  در  است.  کرده 
کوریای شمالی و سومالی به عنواِن سه کشوری 
یاد شده است که سطح باالیی از فساد را به خود 
اختصاص داده اند. افغانستان در سال گذشته، در 
پنجم  جایگاهِ  در  پیشتر  سال های  و  سوم  رتبۀ 
که  گفت  می توان  محاسبه  این  با  داشت.  قرار 
سطح فساد اداری در کشور ـ با وجود نهادهای 
مختلف برای مبارزه با این پدیده ـ سال به سال 
است  حالی  در  این  است.  بوده  افزایش  به  رو 
فساد  از  بزرگی  بخش  ملی،  دولت وحدت  که 
موجود را به دولِت پیشین ربط می دهد و خود را 
متعهد به مبارزۀ دوام دار، گسترده و پی گیر با این 
بین المللی،  شفافیت  گزارش  اما  می داند.  پدیده 
می دهد؛  نشان  را  دولت  رهبراِن  ادعای  خالِف 
فساد  گسترش  از  وضوح  به  گزارش  این  زیرا 
در یک ساِل گذشته حکایت دارد؛ یک سالی که 
دولت وحدت ملی زمامِ امور را در دست دارد و 
ظاهراً کارهایی را نیز در راستای مبارزه با فساد 

اداری انجام داده است. 
در  اشرف غنی  آقای  که  دارم  خاطر  به  خوب 
دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 
نامزد  عنوان  به  آن  در  که  میالدی   2009 سال 
در  بود،  شده  انتخاباتی  پیکارهای  میـدان  وارد 
از  خارجی،  رسانه های  از  یکی  با  گفت وگو 
انتقاد  کشور  در  اداری  فساد  اسف بارِ  وضعیِت 
به کم توجهی در  را  کرد و دولت حامد کرزی 
مبارزه با این پدیده متهم ساخت. آقای غنی در 
در  نوشتار  صورِت  به  هنوز  که  گفت وگو  این 
می گوید  است،  دسترس  قابل  مجازی  فضای 
»افغانستان یکی از 5 کشور فاسِد جهان شناخته 
وقتی  است«.  تحمل  قابل  غیر  این  و  شده 
در  شما  که  می گوید  غنی  آقای  به  خبرنگار 
حالی از فساد اداری موجود در حکومت انتقاد 
دولت  اساس گذاراِن  از  یکی  که خود   می کنید 
جدید در افغانستان هستید، آقای غنی عصبانی 
زمانی  تا  می گوید:  برافروخته گی  با  و  می شود 
این قدر  فساد  سطح  بودم،  در حکومت  من  که 
گسـترده نبود، ولی از روزی که از دولت بیرون 
شدم و برنامه هایم معلق ماند، فساد اداری رشد 

سرسام آوری داشته است. 
 این اظهارات به این دلیل مرور شد که نشان داده 

شود رهبران جدیِد افغانستان از وضعیت فساد 
اداری در کشور بی خبر نبوده اند. آن ها میزان فساد 
موجود را می دانستند و یکی از تعهدات شان به 
مردم و جامعۀ جهانی، مبارزۀ پیگیر و بی امان با 
این پدیده بود. آقایان غنی و عبداهلل در کنفرانس 
ایجاد دولت وحدت  از  لندن که بالفاصله پس 
ملی برگزار شد، یکی از برنامه های اصلِی خود 
هرچند  کردند.  عنوان  اداری  فساد  با  مبارزه  را 
خود  انتخاباتی  مبارزات  در  حربه  این  از  آن ها 
نیز به اندازۀ کافی استفاده بردند و هر زمانی که 
آقای  دولت  می آمد،  پیش  گفتن  فرصِت سخن 
کرزی را دولت فساد می نامیدند. اما بیش از یک 
سال تجربۀ حکومت وحدت ملی نشان می دهد 
اداری  با فساد  مبارزه  امِر  نیز در  این دولت  که 
نداشته  موفقیتی  آن  نمایشی  برنامه های  همۀ  با 

است. 
به کرسی ریاست  به محض رسیدن  آقای غنی 
جمهوری افغانستان، اعالم کرد که در برابر فساد 

با  و  کرد  نخواهد  مدارا  هیچ صورت  به  اداری 
کابل بانک  پروندۀ  بازگشایی  امر  شعار،  همین 
افغانستان  را که به بدنامی تاریخی برای دولت 
جدید  دولت  کرد.  صادر  بود،  شده  تبدیل 
همچنین در مسالۀ شهرسازی نیز برخورد قاطع 
در  آن  تواِن  و  توش  به زودی  ولی  داد،  نشان 

مبارزه با فساد اداری به تحلیل رفت. 
دولت وحدت ملی به زودی بحث فساد اداری را 
به دلیِل گسترِش ناامنی ها و مشکالت اقتصادی 
خواست  و  سپرد  فراموشی  دسِت  به  دولت، 
نشان  را  معضالت  دیگر  روی  این صورت،  به 
به عنوان  اداری  آن که فساد  از  بی خبر  اما  دهد. 
با  مقایسه  قابل  هرگز  اصلی،  و  محوری  بحِث 
نمی تواند.  بوده  دولت  مشکالِت  از  یک  هیچ 
اگر دولت افغانستان در عرصه های اقتصادی و 
امنیتی با مشکالِت استخوان سوزی دست وپنجه 
نرم می کند، یکی از دالیِل آن می تواند ضعف در 

مدیریِت بحراِن فساد مالی و اداری باشد. 
دولِت  اداری،  فساد  با  مبارزه  بحث  در  حداقل 
جدید امتیازِ قابل توجهی نسبت به دولِت پیشین 
شده  منتشر  گزارِش  به  توجه  با  حتا  و  ندارد 
وضعیِت  در  بین المللی،  شفافیت  نهاد  سوی  از 
که  آن گونه  است.  گرفته  قرار  نیز  اسف بارتری 
دولت وحدت  می دهند،  نشان  قراین  و  شواهد 
معضل  عنوان  به  را  فساد  با  مبارزه  هنوز  ملی 
کالِن دولت داری در کشور به رسمیت نشناخته 
و مبارزۀ قاطع با آن را در برنامه های خود ندارد. 
دولِت پیشین دست کم به صورِت نمایشی هم که 
شده، هرازگاهی به میـدان می آمد و با راه اندازی 
موازی،  نهادهای  ایجاد  و  کنفرانس  و  همایش 
سازد  قانع  را  جهانی  جامعۀ  می کرد  تالش 
و  قاطع  برخورد  اداری  فساد  با  مبارزه  در  که 
اما دولِت جدید تا به حال  آشتی ناپذیری دارد. 

چه کرده است؟ 
با  مبارزه  در  فعلی  دولِت  برنامه های  متأسفانه 
حتا  که  است  غیرشفاف  و  ُگنگ  چنان  فساد، 
نمی توان از چنین برنامه هایی در صدر وظایِف 
بدون شک  وضعیتی  چنین  با  گفت.  سخن  آن 
خواهد  هدر  را  زیادی  فرصت های  افغانستان 
بین المللی را  اعتماد  داد و نخواهد توانست که 
که یکی از اصلی ترین عناصِر جلب کمک های 

جهانی است، به دست آورد. 
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رسانه های پاکستانی، دیروز گزارش داده بودند که نوازشریف 
با  صلح  مذاکراِت  تسهیِل  منظور  به  کشور  آن  نخست وزیِر 

طالبان، به قطر می رود.
از مدت ها به این سو، شماری از نماینده گاِن طالبان در قطر 
حضور دارند و خواهان گشایِش دفتر سیاسِی خویش در دوحه 
هستند؛ اما همواره دولت افغانستان با بازگشایِی این دفتر برای 
درحالی  نوازشریف  اکنون  اما  است.  کرده  مخالفت  طالبان 
کشورهای  قباًل  که  کند  دیدار  قطر  در  طالبان  با  می خواهد 
بودند  کرده  تأکید  چهارجانبه  گفت وگوهای  در  شرکت کننده 
که باید زمینۀ مذاکراِت رو در روِی طالبان با دولت افغانستان 
از کاناِل پاکستان مساعد شود. در چنین فرصتی، نوازشریف 
با سفر به قطر می خواهد به جامعۀ جهانی نشان دهد که برای 
با  است شخصًا  گفت وگو، حاضر  میز  به  طالبان  کردِن  آماده 
پاکستان  نمایش،  این  پشِت  در  مسلمًا  اما  کند.  دیدار  طالبان 
پیش از هر گفت وگو و مالقاِت رو در رو میان طالبان و دولت 
در  »حکومت  یک  عنوان  به  را  طالبان  می خواهد  افغانستان، 
تبعید« به رسمیت بشناسد و به این گروه وجهه و اعتبارِ بزرِگ 

سیاسی ببخشد. 
حضور نوازشریف در دفتر طالبان در دوحه، در عیِن حال این 
برداشت را نیز تقویت می کند که طالبان مورد حمایِت پاکستان 
امارِت خودساختۀ آن ها  پاکستان  قرار دارند و همان گونه که 
و  منحط  گروهِ  این  سیاسِی  دفتر  بود،  شناخته  رسمیت  به  را 

منقرض را نیز به رسمیت می شناسد. 
دولِت  و  مردم  برای  شرایطی  چنین  در  یقینًا  سفر  این  ولی 
افغانستان زیان مند است؛ زیرا بعد از سفر نوازشریف به دوحه 
به قصد دیدار با طالبان، احتمال می رود که مقاماِت کشورهای 
به عنوان کشور تسهیل کنندۀ  از جمله چین  ـ  پاکستان  متحد 
گفت وگوهای صلح، و امریکا به عنوان بازیگر اصلی در منطقه 
و جهان ـ نیز انگیزه و عزمِ دیدار رسمی از این دفتر پیدا کنند. 
بر بنیاد گزارش ها؛ امریکایی ها، انگلیس ها و آلمانی ها بارها از 
دفتر طالبان در قطر دیدارهای غیررسمی داشته اند و در مواردی 
هم این دیدارها رسانه یی شده اند. اما حاال با سفر نوازشریف 
باِب تازه یی در این مسیر فتح می شود و اگر دولت افغانستان 
زودتر واکنش نشان ندهد، یک برگ برندۀ دیگر آن هم در یک 
سطِح کالن به طالبان واگذار می شود. حتا احتمال می رود که 
منطقه یی و جهانی، کشورهایی  رقابِت  این، طی یک  از  پس 
صلح  گفت وگوهای  فراهم سازی  جهت  در  که  ایران  مثل 
با  نیز روسیه که مدعی داشتن رابطه  همکاری کرده و  اعالمِ 
بخش هایی از طالبان است نیز با این دفتر ارتباط برقرار کنند، 

و این هرگز به سود دولت کابل نخواهد بود!  
درست است که آقای غنی و برخی سیاست مداراِن دیگر مثل 
آقای کرزی، از طالبان به عنوان ابزارهای خشن در مواجهه با 
رقبای سیاسِی داخلی شان استفاده می کنند و از وجود آنان در 
محاسباِت سیاسی سود می برند؛ اما به رسمیت شناختِن دفتر 
طالبان به هیچ عنوان به مصلحِت این حلقه نیز نبوده و نخواهد 
بود. زیرا این موقعیت به طالبان فرصت های بی شماری می دهد 
به یک دولِت  ابزاری خارج کرده و  از حالِت  و آن گروه را 

موازی تبدیل می کند.
اسالمی  امارت  سیاسی  »دفتر  نام  زیر  طالبان  سیاسی  دفتر 
افغانستان«، می تواند اهمیت و کارکردِ یک سفارِت فوق العاده 
بی توجهی  صورِت  در  و  باشد  داشته  گروه  این  برای  را 
با  »گروه«،  به جای یک  به تدریج  افغانستان  دولت  حکومت، 
مواجه  کشور  چند  حمایِت  مورد  و  مدعی  »شبه دولت«ِ  یک 
خواهد شد. با این حساب، دولت افغانستان باید متوجه این 
حرکِت پاکستان باشد و از هر راه و روش و مکانیزم ممکن، 
باِب خطرناک  این  فتِح  و  پاکستان  به  نواز شریف  سفِر  مانع 

گردد. 
تازه یی  دورِ  به دوحه می خواهد  با سفر  نوازشریف  بی تردید 
از بازی های پاکستان در افغانستان را کلیـد بزند و این بازی، 
ضربۀ مهلکی بر پیکِر دولت وحدت ملی خواهد بود. دولت 
قطر،  دولت  با  موضوع،  حساسیِت  درِک  با  باید  افغانستان 
و  شود  گفت وگو  وارد  پاکستان  نیز  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت 

آن ها را نسبت به عواقِب این حرکت هشدار دهد.

نـوازشـریف
 در دفتـِر طالبـان

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1711     شنبه        10 د  لو  /    بهمن      y   1394  19  ربیع الثانی   y 1437   30 جنو ر ی    2016

حداقل در بحث مبارزه با فساد 
اداری، دولِت جدید امتیاِز قابل 
توجهی نسبت به دولِت پیشین 
ندارد و حتا با توجه به گزارِش 

منتشر شده از سوی نهاد شفافیت 
بین المللی، در وضعیِت اسف بارتری 
نیز قرار گرفته است. آن گونه که 
شواهد و قراین نشان می دهند، 
دولت وحدت ملی هنوز مبارزه با 
فساد را به عنوان معضل کالِن 

دولت داری در کشور به رسمیت 
نشناخته و مبارزة قاطع با آن را در 

برنامه های خود ندارد
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افغانستان رو به خرابی است 
فرماندهی  برای  که  نیکلسون  جان  جنرال 
شده  نامزد  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای 
است، گفته که وضعیت امنیتی افغانستان رو به 
تعداد  به  راجع  که  داد  وعده  او  است.  خرابی 
نظر  تجدید  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 

کلی می کند.
جنرال نیکلسون روز پنج شنبه به کمیتۀ نیروی 
اگر  که  گفت  امریکا  سنای  مجلس  مسلح 
نامزدی اش برای فرماندهی نیروهای بین المللی 
در افغانستان تایید شود، در ظرف چند ماه درک 

بهتری از وضعیت افغانستان خواهد داشت.
تایید  برای  استماعیه  جلسه  در  که  نیکلسون 
استراتژی  از  می کرد،  صحبت  نامزدی اش 
خروج  برای  اوباما  بارک  جمهور  رییس  اداره 
نیروهای امریکایی از افغانستان حمایت کرد که 
نه  و  داخلی  سیاست  اساس  بر  را  آن  منتقدان 

وضعیت افغانستان توصیف کرده اند.
کمپبل  جان  جنرال  جانشین  نیکلسون  جنرال 
فعاًل  برود.  تقاعد  به  است  قرار  که  می شود 
حضور  افغانستان  در  امریکایی  سرباز   9800

از  اوباما  بارک  کمپبل،  اصرار جان  به  و  دارند 
برنامه قبلی خود برای کاهش این نیروها تا حد 

صفر الی آخر 2016 صرف نظر کرد.
امریکا  ایاالت متحده  اشتون کارتر، وزیر دفاع 
در یک کنفرانس خبری در پنتاگون در پاسخ به 
این سوال که آیا طالبان در حال بازگشت اند، 
جنگی  فصل  در  که  است  چیزی  »این  گفت: 

قبلی اتفاق افتاد، و ما پیش بین آن بودیم.«
وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا افزود در حالی 
گذشته  سال  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که 
میالدی خوب جنگیدند، آن ها هنوز هم »نیروی 
در حال توسعه« اند که انتظار می رود در سال 
تقویت  و  تجارب  افزایش  به  توجه  با  جاری 
ظرفیت های شان، اجراآت بهتری داشته باشند. 
جنرال  که  ساخت  خاطرنشان  همچنین  او 
نیروهای  شمار  افزایش  خواستار  کمپبل  جان 

امریکایی نشده است.
جنرال نیکلسون هنگام بحث با لیندسی گراهام، 
است  نگران  که  گفت  جمهوریخواه،  سناتور 
گراهام  چنانچه  امریکایی  نیروهای  شمار  اگر 

سرباز  هزار  یک  به  فرضًا  است  کرده  پیشنهاد 
پیش  به  قادر  کشور  این  اردوی  یابد،  کاهش 

بردن عملیات های ضدتروریستی نخواهد بود.
جان  پیشنهادهای  با  که  کرد  تاکید  نیکلسون 
ماندن  باقی  تصمیم  از  و  است  موافق  کمپبل 
9800 سرباز در افغانستان حمایت می کند. اما 
او چندین بار در اظهارات خود در این جلسه 
کار  خود  ارزیابی های  براساس  که  کرد  تاکید 

خواهد کرد.
این در  از  بیش  امریکایی  نیروهای  هرچند که 
اما  ندارند،  سهم  طالبان  علیه  مستقیم  جنگ 
کند وقتی که  نمی تواند تصور  نیلکسون گفت 
شهر استراتژیک قندهار در خطر باشد نیروهای 
امریکایی در حاشیه نظاره گر آن باشند: »ما باید 
جلوگیری  طالبان  دست  به  قندهار  افتادن  از 

کنیم.«
جان مک کین، سناتور جمهوریخواه و رییس 
ارزیابی  با  امریکا  نیروهای مسلح سنای  کمیته 
خشمگینانه از برخورد اوباما در جنگ افغانستان 
جلسه استماعیه جنرال نیکلسون را شروع کرد 
و از »برنامه خروج مبتنی بر تقویم« اوباما انتقاد 

کرد.
مک کین گفت: »حاال ما باید از خروج عجوالنه 
وقوع  به  آن  پی  در  که  فاجعه ای  و  عراق  از 
افتاد درس گرفته باشیم که جنگ به این دلیل 
را  آن  تصمیم  سیاستمداران  که  نمی یابد  پایان 
ترتیب هیچ  به همین  که  افزود  او  اند.«  گرفته 
یافتن  پایان  برای  نیست  قادر  سیاستمداری 
تاریخ  منطقه  و  افغانستان  از  تروریسم  تهدید 

تعیین کند.
راجع  نیکلسون  از  مقدمه سوالی  در  کین  مک 
موفقیت های  به  افغانستان،  امنیتی  وضعیت  به 
اخیر طالبان در صحنه جنگ همچنین حضور 
پرسید:  او  کرد.  اشاره  داعش  تروریستی  گروه 
امنیتی  این است که وضعیت  ما  بسیاری  »نظر 
بدتر  حال  در  یافتن  بهبود  جای  به  افغانستان 

شدن است.«
جنرال نیکلسون در پاسخ گفت: »آقا، با ارزیابی 
افغانستان  »این  افزود:  او  بعداً  موافقم.«  شما 
است. در افغانستان خشونت در بعضی سطوح 

همیشه وجود خواهد داشت.«

هارون مجیدی

فکرت  عبدالبشیر  مقاالت  مجموعه  عنوان  دینی،  روشن فکری  در  جستاری 
بخشی شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه کابل است که پیش از این در روزنامۀ 

ماندگار به نشر رسیده بودند.
این کتاب که در هزار نسخه توسط انتشارات سعید به نشر رسیده، محمدهادی 
در  جستاری  ویراستاری  و  کرده  جلد  طراحی  و  برگ آرایی  را  آن  شجاعی 

روشن فکری دینی را روح اهلل یوسف زاده به دوش داشته است.
روزنامۀ ماندگار از چند سال بدین سو به گونۀ منظم و پی هم پُرس و شنیدها و 
مقاالتی از روشنفکران عرصۀ دینی در افغانستان را در باب روشنفکری دینی و 
راه های جلوگیری از موج افراط گرایی را به نشر رسانده، در این مدت نبشته های 
از خواجه بشیر احمد انصاری، عبدالحفیظ منصور، محمد محق، مهران موحد، 
کمال الدین حامد، مرحوم حبیب حکیمی، اکرام اندیشمند و...، در ماندگار به 
نشر رسیده اند که جستاری در روشن فکری دینی بخشی از آن سلسله مقاالت 

است که حاال در یک مجلد به نشر رسیده است.
روشنفکری دینی و چالش های فرا راه، مکثی بر همانگویی قرآن و فلسفۀ زبان، 
کی یر کیگارد و فرا اخالقی بودِن رابطۀ بشر با خدا، نسبت میان دین و اخالق، 
رویکردی کالمی به مسألۀ شر در هستی؛ عنوان های پنج مقالۀ آقای فکرت است 
که در 165 برگ با یادداشت مؤلف و یک پُرس و شنید به چاپ رسیده است.

آقای فکرت در »یادداشت مؤلف« می نویسد: جوامع بشری در بستر زمان راه 
می روند و افت و خیزهایی را نیز به تجربه می گیرند که تاریخ همه را به حافظه 
می سپارد. جامعه یی را نمی توان سراغ یافت که گذشته یی نداشته باشد و حرکت 

در بستر زمان را ثبت تاریخ نکرده باشد.
به  از آن   ما بخِش مهمی  یادداشتش می نویسد: شرق اسالمی که  ادامۀ  او در 
حساب می آییم، روزگاری در مسند هدایِت جهان تکیه زده بود و روشنی بخِش 

خانه های ذهن و ضمیر انسان بود.
به باور نویسندۀ مقاالت جستاری در روشن فکری دینی، روزگارِ دور درازی ست 
افغانستان ما در تنهایی و تبعید  که خردورزی در این خطۀ فرهنگی، به ویژه 
تبعیدی  می کند.  خطور  ذهنی  کمتر  در  آن  بازگشِت  آموزۀ  و  است  شده  رها 
با  رویارویی  در  را  اندیشه وری حضورش  بلکه  نیست،  سابقه  بی  عقل  بودِن 
اندیشه گریزی و اندیشه ستیزان مستدام داشته است و در مصاف با آن، حرکتش 

را توقف نداده است.
آقای فکرت می نویسد که مهجور بودن و در تبعید بودن عقل باعث شده است 
کمترین کتابی در راستای فلسفه، کالم و سایِر علومِ عقلی نگاشته نشود. کشور 

ما از این ناحیه بیش از هر جای دیگری قحطی زده و محروم است.
و  متعهد  به دستان  به  قلم  نیازمندی  وضعی،  چنین  در  فکرت:  آقای  باور  به 
حقیقت جو بیش از پیش محسوس است؛ اما اندک اند آنانی که متعهدانه گام بر 
می دارند و چشم داشتی جز از خدا ندارند. قلم به دستاِن این روزگار عمدتًا یا بر 
آستان قدرت سر نهاده اند و یا در پیشگاه ثروت؛ کم کسی را می توان یافت که 

فارغ از هر دلبسته گی یی به نوشتن و روشن گری دست بزند.
و  آمده  دنیا  به  1366خورشیدی،  سال  حمل   5 در  بخشی  فکرت  عبدالبشیر 
آموزش های ابتدایی را تا صنف پنحم در لیسۀ عالی غالم حیدرخان پیش برده 
و پس از عقب نشینی حکومت اسالمی همراه با خانواده اش  به پنجشیر رفته و 
دورۀ متوسطه در لیسۀ ُرخه به پایان و دورۀ لیسه را در غالم حیدرخان به انجام 

رسانده است.
کابل  دانشگاه  شرعیات  دانشکدۀ  از  خورشیدی،   1389 سال  در  فکرت  آقای 
با گرفتن عالی ترین درجه فارغ و یک سال بعد از آن، وارد مرحلۀ ماستری در 
بخش »شریعت و قانون« شد که افزون بر این ها، هم زمان با ماستری، در ستاژ 
قضایی دادگاه عالی نیز موفق شد و پس از اندک زمانی، به دلیل راه یافتن به 
سمت استادی در بخش عقیده و فلسفۀ دانشگاه کابل به گفتۀ خودش: تدریس 

را بر قضاوت برتری داده است.
بویژه  مختلف  رسانه های  در  فکرت  بخشی  فکرت  عبدالبشیر  از  مقاله  ده ها 

روزنامۀ ماندگار به نشر رسیده است.
تازه ترین  و  می سراید  نیز  شعر  پژوهشی  کارهای  انجام  ضمن  فکرت  آقای 

کارهایش را از دریچۀ فیسبوک به مخاطبانش تحویل می دهد. 

»جستاری در روشن فکری 
دینی« چاپ شد

وزیر دفاع ملی: 

عملیات در دند غوری نتیجه مثبت داده است
برای  عملیات  می گوید،  افغانستان  دفاع  وزارت 
ادامه  مؤفقانه  طالبان  از وجود  دندغوری  تصفیۀ 

دارد.
مردم  طرف  این  به  سال  دو  حدود  از  آن که  با 
شان  امنیت  از  بغالن  والیت  دندغوری  منطقه 
اطمینان  افغانستان  دفاع  وزارت  اما  اند،  نگران 
می دهد که عملیات راه اندازی شده در این منطقه 

نتیجۀ مثبت داده است.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز جمعه 
به رادیو آزادی گفت: عملیات گسترده یی که به 
تاریخ ششم ماه دلو در این منطقه آغاز گردیده 
مخالفان  بر  تلفاتی  و  داشته  ادامه  حال  تا  است 

مسلح وارد شده است.
در  ما  عملیات  که  روز  سه  این  »در  گفت:  وی 
ادامه دارد ما دست آورد داریم و عملیات  آن جا 
وجود  از  ساحه  تمام  که  می آید  ادامه  زمانی  تا 
مخالفان مسلح پاک سازی شود ما عملیات خود 
افراد  برای  تا  انجام می دهیم  احتیاط  بسیار  با  را 
ملکی تلفات وارد نشود وگرنه ما می توانیم این 
پایان  به  یا دو روز  عملیات را در مدت یک و 

برسانیم.«
قرار گزارش ها، منطقه دند غوری والیت بغالن 
ناامن مبدل شده و  در این اواخر به یک منطقه 
گفته می شود که شماری زیاد از مخالفان مسلح 
در این منطقه جابجا شده و در برخی موارد مسیر 

را که به والیات شمالی وصل می گردد، مسدود 
کرده اند.

در برخی موارد مردم عام و اعضای مجلس بارها 
توجه  مشکل  این  به  هرگاه  که  داده اند  هشدار 
از  مناطق  تصفیه  برای  عملیات  و  نشود  جدی 
وجود مخالفان مسلح راه اندازی نشود، رفت و 
مشکل  به  شمالی  والیات  به  مسیر  این  از  آمد 

روبرو خواهد شد.
از سویی هم مردم انتقاد می کنند که پس از ختم 
را  ساحه  امنیتی  نیروهای  نظامی  عملیات های 
محل  به  دوباره  شده  تصفیه  مناطق  کرده  ترک 

تجمع مخالفان مسلح مبدل می گردد.
نشان  والیات  برخی  از  رسیده  گزارش های 

درست  امنیت  که  مناطق  اکثر  در  که  می دهند 
تأمین نشده است مردم نمی توانند کارهای روزانه 
با  و  برده  پیش  به  آن  درست  وجه  به  را  شان 

اطمینان خاطر زنده گی نمایند.
موجودیت  که  می کنند  انتقاد  مردم  از  برخی 
ناامنی ها در مسیر شاهراه ها باالی تجارت شان نیز 

تأثیر منفی گذاشته است.
افغانستان  دفاع  وزارت  که  است  حالی  در  این 
والیت  پانزده  در  حاضر  حال  در  که  می گوید 
شمول  به  شده  پالن  عملیات  دوازده  کشور 
ولسوالی شینوار در والیت ننگرهار برای تصفیه 
مناطق از وجود مخالفان مسلح و رفع نگرانی های 

مردم ادامه دارد.



بادامۀمغزشماچهگونهکارمیکند؟
بادامۀ مغز، مسوول عکس العمل نشان دادن 
حضور  با  که  است  نگرانی«  و  »ترس  به 
احساسی  اضطراب  یا  فیزیکی  خطرات 
حالت  می شود.  وارد  ترس  وضعیت  به 
نام  به  کیمیایی  ماده یی  ترشح  باعث  ترس، 
کورتیزول می شود که عوارض فیزیولوژیکی 
مضری به دنبال دارد. انسان ها می توانند از 
تفکر مثبت برای رد کردِن این حالت ترس 
از  مثبت  تفکر  کنند.  استفاده  بادامۀ مغز  در 
به  و  می کند  جلوگیری  کورتیزول  ترشح 
جای آن، مغز را وادار به ترشح »ِسُرتونین« 
نوآوری و تمرکز«  با »خالقیت،  می کند که 
ارتباط است. این موارد در نقطۀ مقابل  در 

ترس و نگرانی قرار می گیرند.
خلق  برای  فوق العاده یی  توانایی  مغز 
مسیرهای عصبی جدید دارد. با تفکر مثبت 
می توانید مغز خود را وادار به بازسازی کنید. 
فرایند تغییر عصبی، پویاست و گام به گام 
نیست. بنابراین همیشه مثبت بیـندیشید. با 
این کار می توانید مسیرهای عصبِی جدیدی 
در مغز خود ایجاد کرده و نتایج مثبت تری 

را تجربه کنید.

ازمواردکوچکشروعکنید
در  بزرگی  تغییرات  یک شبه  نکنید  سعی 
تفکر خود ایجاد کنید. این کار ممکن است بادامۀ مغز را تحریک کند و 
باعث ترشح کورتیزول شود که نتایج منفی زیادی به همراه دارد. به جای 
آن، ذهن خود را تغییر دهید، اما این کار را به صورت تدریجی انجام دهید. 
کنید.  مهارت های جدید، مشارکت  مثل گسترش  فعالیت های جدیدی  در 
با ترس های خود روبه رو شوید و برای غلبه بر آن ها، به سختی کار کنید. 
کارهایی که امیدوارید در حوزه های مختلف زنده گی انجام دهید را به دقت 

مشخص کنید.
تصور نتایج مثبت برای رویدادهای پیش رو، می تواند به اتفاق افتادِن آن ها 
به همان ترتیب کمک کند. آلوارو پاسکوآل، متخصص مغز، برای نشان دادِن 
عمل کرد این تکنیک های تجسم، دو گروه را در یادگیری نواختن پیانو مورد 
بررسی قرار داد. این دانشمند گروهی را انتخاب کرد که و به آن ها توضیح 
پنج  از آن ها خواست که  بنوازند و  را  انگشت کدام نوت  با کدام  داد که 
روز و روزی 2 ساعت بر پیانو تمرین کنند. گروه دیگر استفاده از انگشتان 
برای نواختن نوت را به طور مجازی یاد گرفتند. آن ها پنج روز و هر روز 
به مدت 2 ساعت با گوش دادن به نوت هایی که نواخته می شد، خود را 
در حال نواختن پیانو تجسم می کردند. پس از آن، هر دو گروه نوت ها را 
روی پیانو اجرا کردند و هر دو تقریبًا به یک اندازه، نواختِن صحیح پیانو 

را آموخته بودند.
تجسم، کار پیچیده یی نیست. خود را در حال انجام کاری تصور کنید که 
آرزویش را دارید، مثال ارایۀ یک سخن رانی فوق العاده. آن را شفاف و با 

جزییات مجسم کنید.

منبع:برترینها نویسنده: محمد حسین کیانی
اما محتوای آن ها بازگوکنندۀ چیست؟ 

که  مقررات  و  احکام  از  پیکری  مگر  هیچ! 
از جانب قشر روحانیت رسمی، برای تحت 
شده،  تنظیم  پیروان شان  داشتن  نگاه  کنترل 
اقتصادِی  و  سیاسی  عنان  وسیله،  بدان  تا 

توده های مردم را به دست گیرند. 
که  طبقاتی  سیستم  از  شنیع تر  پدیده یی  آیا 
دارد؟  وجود  شده،  پایه گذاری  مانو  توسط 
یا محدودیت های اجتماعی که در مفاد نظام 
که  پیامدهایی  یا  است؟  مطرح  همورابی 
احکام مدون در فرامین موسی یا اخالقیات 
محدودیت،  می شوند؟  باعث  کلیسا 
محدودیت، محدودیت! این، تمام آن چیزی 
آن  بر  اجتماعی  شاخص های  این  که  است 

سعی دارند.)2( 
اگر مذاهب را به قدر کافی بشناسی، برایت 
مقررات  و  احکام  که  شد  خواهد  معلوم 
مربوط به هر گروه خاصی در خود دو تأثیر 
مثبت و منفی را پیشنهاد می کند. به این معنی 
مقرر  مذهبی  تشکیالت  آن چه  از  اگر  که 
می گیری،  پاداش  قول  کنی،  تبعیت  داشته 
ولی در صورت غفلت از مقررات و احکام، 
مجازات در پیش خواهی داشت... همۀ ادیان 

طریق  از  شوند.  می  تأسیس  ترتیب  این  به 
این  روحانیت  پیروان شان.  تصور  قدرت 
تصور را اختراع می کنند و آن قدر در مقابل 
مردم نگه می دارند تا قبولش کنند و نیایش 

آن را بپذیرند.)3( 
از این رو، پال توئیچل به ادیان و گروه های 
مذهبی انتقاد کرده.)۴( و ابراز می دارد که از 
گروه های فلسفی مذهبی و فرهنگ هایی که 
امروز نیز با پرچم ایمان به خدا و اشاعۀ راه 
می روند،  رژه  خدا  فرستاده گان  و  پیشوایان 

اعتراض دارم. 
قرار  دین  ظاهراً  که  می دهد  ادامه  چنین  و 
در  تقریبًا  ولی  باشد.  بشر  دوست  است 
ستیز  یکدیگر  با  دو  این  تاریخ،  طول  تمام 
مرگ باری داشته اند. امروزه روحانیت تقریبًا 
است.  شده  تبدیل  پوچ  ناهنجاری  یک  به 
هنوز در همه جای دنیا با توانی باال حضور 
سطح  از  که  آمد  خواهد  روزی  ولی  دارد. 
شوند.  نابود  و  محو  شده،  برچیده  زمین 
جهالت هم، علی رغم احداث مدارس و اقدام 
جوان،  و  پیر  برای  جمعی،  سوادآموزی  به 
پیوسته در حال گسترش است. افسوس که 
این ها راه غلط را برای تحصیل برگزیده اند، 
خارج  شیوه های  دادن  نشان  برای  راهی  نه 

شدن از کالبد جسمانی.)5( 
خوب اند،  اخالقیات  می گوید:  توئیچل  پال 
امتیاز چندان چشم گیری  بشر  در خوبی  اما 
نهفته نیست. همۀ ادیان از اخالقیات )احکام( 
دستورالعمل های  سری  یک  و  انباشته اند 
گوناگون،  شکل های  در  که  هستند  اخالقی 
شده اند.  آموخته  بشر  نوع  به  قرن،  به  قرن 
اخالق  علوم  که  بگویم  صراحت  به  اما 
راهی  نتوانسته اند  هرگز  ادیان  شریعت های 
مسیر  در  البته  بگشایند.  درون  اقلیم  به 

جهت  راه،  هموارکردن  و  ذهن  پاک سازی 
رسیدن به پشت دروازۀ اقالیم درون موثرند. 
به  بتوان  که  رسید  جایی  به  می شود  حتا  و 
دروازه های درون دق الباب کرد، اما باز کردن 
این دریچه به سوی جهان های معنوی کاری 

است که از احکام و اخالق ساخته نیست. 
اخالق، چنان که در مذاهب قدیم نیز آموزش 
داده می شود، فرسوده و بی مصرف است. هر 
بدهد،  تعلیم  را  گروهی که صرفًا اخالقیات 
چیز زیادی برای جست وجوگری که به دنبال 
نور معنوی باشد، ندارد، مگر آن چه در همۀ 
است  ابزاری  اخالق،  است.  مشترک  ادیان 
جهت شست وشوی ذهن، اگرچه ابزار کاملی 
بهترین نوع آن می تواند فرد را  نیست؛ ولی 
برای برداشتن اولین قدم در مسیر خداشناسی 

آماده کند. 
کسی که بخواهد توسط اخالقیات )شریعت( 
مسیر  یابد،  دست  مذهبی  زنده گی  یک  به 
است.  کرده  طی  معکوسش  جهت  در  را 
به  دست یابی  برای  وسیله   تنها  اخالقیات، 
و  هستند  ذهن  برای  مشخصی  وضعیت 
نه دین  ندارند. اخالق،  کاربرد دیگری  هیچ 
از میان آن دین رشد  نه بستری که  است و 
می کند. اخالق هرگز نمی تواند اساس فلسفۀ 
عالم گیری هم چون اکنکار باشد؛ زیرا اخالق 
و  قدرت  خرد،  آفرینندۀ  نمی تواند  هرگز 

آزادی باشد.)6( 
اکنکار معتقد است که امکان مذهبی و ادیان 
و  افکار  بلوغ  از  قبل  دوره های  به  رسمی، 
دوره های  در  دارند.  تعلق  انسانی  تحوالت 
در  را  وظیفه اش  مذهبی  هر  بشر،  طفولیت 
روز و موعد مقرر خود به جا می آورد، اما در 
موازات رشد بشر در زمینۀ فهم معنوی باالتر، 
کامل تر  چیزی  با  باید  روش ها  و  راه ها  این 
تمام  بشر،  تاریخ  طول  در  شود.  جایگزین 
دهند،  ارایه  تا  می کردند  تالش  ادیان  آن چه 
چند  سوگماد.  شناخت  در  می شود  خالصه 
از  بیش  معدودی  شاید  شده اند؟  موفق  نفر 

تعداد انگشتانت! 
معظم  مسافران  فقط  می گوید:  توئیچل  پال 
اختیار  در  را  روش ها  این  که  هستند،  »اک« 
دارند. و این مسافران در میان انسان ها بسیار 
معدوداند. تالش ها در جهت چنین درک و 
شناختی همیشه با شکست مواجه شد، مگر 
اکنکار  در  که  روش هایی  از  که  مواردی  در 
مطرح کرده ایم، پیروی شده باشد. اگر پیروان 
سرسخت برخی ادیان، به این که بسیاری از 
اصرار  شده اند،  موفق  آن ها  روش  به  مردم 
می ورزند؛ به این دلیل است که آن ها تجربۀ 
باال  دست  بسیار  دیگران  در  را  مختصری 

تصور کرده اند.)7( 
نکته  چند  گرفتن  نظر  در  میان،  این  در  اما 

حایز اهمیت است: 
ادیان، سفرهای  پیدایش  علت  این که  در   )1
و  اعمال  فلسفۀ  و  است  رهبران  ناقص 
از  که  است،  ذهنی  توهمات  آنان،  کردار 
دیگر،  عبارت  به  و  درازمدت  خواهش های 
سرچشمه  آنان  شدۀ  سرکوب  عقده های  از 
می گیرد؛ یک ادعای بزرگ و کلی است که 
اظهار بزرگی  اثبات چنین  برای  اکنکار  اوالً: 
البته در  ادلۀ محکمی است، که صد  محتاج 
بیان  و  نمی شود  یافت  اکنکار  کتاب های 
علمی  ارزش  مدرک،  و  علت  فاقد  ادعای 
تمام  با  حقیقتی  طالب  هر  که  چرا  ندارد، 
داشته  اکنکار  به  است  ممکن  که  اعتمادی 
باشد، هیچ گاه نمی تواند چنین اظهارنظرهای 
بزرگی را از جانب اکنکار، بدون بیان دلیل و 

مدرک بپذیرد. 
رویکرد  بر  مبتنی  ادعاها  این  جنس  ثانیًا: 
جدید  روان شناسی  و  معاصر  فلسفه های 
از  بیشتر  بیاناتی  چنین  آن  که  حال  است. 
دریچۀ  از  که  می شود  ایراد  کسانی  جانب 
به  انسان می نگرند، و  به  اومانیستی  مادی و 
نوعی با رویکردهای معنوی مخالف اند. بیان 
چنین اشکال هایی به ادیان، از جانب عرفان 
از  جدای  که  چرا  است،  تأمل  قابل  اکنکار 
ورود به حوزۀ پاسخ گویی، به چه دلیل این 

اشکال شامل عرفان اکنکار نباشد؟ 
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بخش دوم

1( در این که علت پیدایش 
ادیان، سفرهای ناقص رهبران 
است و فلسفۀ اعمال و کردار 

آنان، توهمات ذهنی است، که از 
خواهش های درازمدت و به عبارت 
دیگر، از عقده های سرکوب شدة 

آنان سرچشمه می گیرد؛ یک ادعای 
بزرگ و کلی است که اوالً: اکنکار 

برای اثبات چنین اظهار بزرگی 
محتاج ادلۀ محکمی است، که صد 
البته در کتاب های اکنکار یافت 

نمی شود و بیان ادعای فاقد علت و 
مدرک، ارزش علمی ندارد، چرا که 
هر طالب حقیقتی با تمام اعتمادی 
که ممکن است به اکنکار داشته 
باشد، هیچ گاه نمی تواند چنین 
اظهارنظرهای بزرگی را از جانب 

اکنکار، بدون بیان دلیل و مدرک 
بپذیرد
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»آدمتنهامخلوقیاستکهنمیخواهدهمانباشد
کههست.«

 آلبر کامو

نوامبر   7 تاریخ  در   )Albert Camus( کامو  آلبر 
جنوری  چهارم  در  و  شد  متولد  میالدی   1913 سال 
1960 میالدی نیز درگذشت. او نویسنده، فیلسوف و 
فالسفۀ  از  یکی  فرانسوی تبار،  الجزایری  روزنامه نگار 
و  مشهور  نویسنده گان  جمله  از  و  بیستم  قرن  بزرِگ 

خالق کتاِب بیگانه است.
که  ادبی  مهم  »آثار  خاطر  به   1957 سال  در  کامو 
به روشنی به مشکالِت وجدان بشری در عصر حاضر 
می پردازد«، برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات شد. آلبر کامو دو 
سال پس از بردن جایزۀ نوبل در یک سانحۀ تصادف 

درگذشت.
مکتب  متفکران  از  یکی  کامو  این که  وجود  با 
این  همواره  او  می شود،  شناخته  اگزیستانسیالیسم 
برچسب خاص را رد می کرد. در مصاحبه یی در سال 
19۴5 کامو هرگونه همراهی با مکاتب ایدیولوژیک را 
تکذیب می کند و می گوید: »نه، من اگزیستانسیالیست 
نیستم. هم سارتر و هم من همیشه متعجب بوده ایم که 

چرا نام ما را پهلوی هم می گذارند«.
کامو در الجزایر تحت استعمار فرانسه متولد شد. او در 
دانشگاه الجزیره تحصیل کرد و تا پیش از آن که در سال 
1930 گرفتار بیماری سل شود، دروازه بان تیم فوتبال 
این دانشگاه بود. در سال 19۴9 پس از آن که کامو از 
جنبش »شهروند جهانی« گری دیویس جدا شد، یک 
اتحادیه  بین المللی را تأسیس کرد که آندره بروتون نیز 
یکی از اعضای آن بود. شکل گیری این گروه، به گفتۀ 
خود کامو، بر اساس »محکوم کردن هر دو ایدیولوژی 

شکل گرفته در امریکا و اتحاد جماهیر شوروی« بود.
او در کتاب انسان طاغی می نویسد که تمام عمر خود را 
صرف مبارزه با فلسفۀ پوچ گرایی کرده است و عمیقًا به 

آزادی های فردی اعتقاد دارد.
آغازکار

آلبر کامو کار خود را در روزنامۀ عصر پاریس شروع 
کرد، بعدها برای دوری از ارتش نازی به همراه دیگر 
کارمندان روزنامه، ابتدا به شهر کلرمون فران و سپس 

به شهر غربی بوردو نقل مکان کرد.
در 19۴2 کامو، ُرمان بیگانه و مجموعه مقاالت فلسفی 

خود تحت عنوان افسانۀ سیزیف را منتشر کرد.
نمایش نامۀ کالیگوال را در سال 19۴3 به چاپ رسانید. 
او این نمایش نامه را تا اواخر دهۀ پنجاه بارها بازنویسی 
نام  به  را  کتابی  کامو   19۴3 سال  در  کرد.  ویرایش  و 
نامه هایی به یک دوست آلمانی نیز به صورت مخفیانه 

به چاپ رسانید.
در 19 دسمبر 19۴1 کامو اعدام »گابریل پری« را شاهد 
بود که این واقعه به قول خودش موجب متبلور شدن 
حس شورش علیه آلمان ها در او شد. او در سال 19۴2 
در  و  شد  نبرد  نام  به  فرانسوی  مقاومت  گروه  عضو 
به  شروع  گروه  اعضای  دیگر  کمک  به   19۴3 اکتوبر 
فعالیت روزنامه نگاری زیرزمینی پرداخت. وی در این 

بار  او یک  آشنا شد.  پل سارتر  ژان  با  مقاومت  گروه 
نبرد را به همراه داشت،  هنگامی که سرمقالۀ روزنامۀ 

در یک بازرسی خیابانی دستگیر شد.
در سال های پس از جنگ کامو به دار و دستۀ ژان پل 
سارتر و سیمون دوبوار در کافۀ فلور در بلوار سن ژرمن 
ایاالت  به  سفری  جنگ  از  بعد  کامو  پیوست.  پاریس 
اگزیستانسیالیسم  مورد  در  آن جا  در  تا  داشت  متحده 

سخنرانی کند.
رمان طاعون نیز در سال 19۴7 به چاپ رسید که در 

زمان خود پرفروش ترین کتاب فرانسه شد.
در سال 19۴7 کامو از روزنامۀ نبرد بیرون آمد.

نمایش نامۀ عادل ها را در سال 19۴9 منتشر ساخت و 
اثر فلسفی خود به نام انسان طاغی را نیز درسال 1951 

به چاپ رساند.
از  بعد  سارتر  و  کامو  بین  مشاجراتی   1952 سال  در 
نوشتن مقاله یی علیه کامو در مجله یی که سارتر سردبیر 

آن بود شروع شد.
زیرا  داد،  استعفا  یونسکو  در  خود  کار  از   1952 در 
ژنرال  رهبری  تحت  اسپانیا  عضویت  ملل  سازمان 
فرانکو را قبول کرده بود. در 1953 کامو یکی از معدود 
شخصیت های چپ بود که شکستن اعتصاب کارگران 

آلمان شرقی را مورد اعتراض قرار داد.
مرگ

سن  در  و   1960 جنوری  چهارم  ظهر  بعداز  در  کامو 
در  سن،  نزدیک  تصادف  سانحۀ  اثر  بر  ساله گی   ۴6
یک  او  کرتِی  جیب  در  درگذشت.  بلویل  ویل  شهر 
تکِت قطار استفاده نشده پیدا شد، او ابتدا قرار بود با 
قطار و به همراه همسر و فرزندانش به سفر برود ولی 
برای  را  ناشرش  دوسِت  پیشنهاد  لحظات  آخرین  در 
رانندۀ  کند.  سفر  او  خودروی  با  تا  پذیرفت  همراهی 
موتر و میشل گالیمار، دوست نزدیک و ناشر آثار کامو 

نیز در این حادثه کشته شدند.
کتابهایکامو

بیگانه
بیگانه، نام رمانی از آلبر کامو است که در سال 19۴2 در 
انتشارات معروف گالیمار منتشر شد. کامو در مقدمه یی 
رمان  من  که  است  دیرگاهی  می نویسد:  رمان  این  بر 
»بیگانه« را در یک جمله که گمان نمی کنم زیاد خالف 
عرف باشد، خالصه کرده ام: »در جامعۀ ما هر کس که 
اعدام تهدیدش می کند.«  در تدفین مادر نگرید، خطر 
منظور این است که فقط بگویم قهرمان داستان از آن 
رو محکوم به اعدام شد که در بازی معهود مشارکت 
و  است  بیگانه  خود  جامعۀ  از  معنی  این  در  نداشت. 
و  تنها  شخصی،  زنده گی  پیرامون  در  برکنار؛  متن  از 
رو  این  از  سرگردان.  تن  لذت های  جست وجوی  در 
دست خوش  یافته اند  خودباخته یی  را  او  خواننده گان 

امواج.
خالصۀداستان

را  مرسو  نام  به  درون گرا  مرد  یک  داستان  کتاب  این 
در سلول  و  می شود  قتلی  مرتکب  که  می کند  تعریف 
زندان در انتظار اعدام خویش است. داستان در دهۀ30 

در الجزایر رخ می دهد.

اول  تقسیم می شود. در قسمت  به دو قسمت  داستان 
در  و  می کند  مادرش شرکت  تدفین  مراسم  در  مرسو 
نشان  از خود  احساس خاصی  و  تأثر  هیچ  عین حال 
نمی دهد. داستان با ترسیم روزهای بعد از دید شخصیت 
انسانی  عنوان  به  مرسو  می یابد.  ادامه  داستان  اصلی 
بدون هیچ اراده به پیشرفت در زنده گی ترسیم می شود. 
او هیچ رابطۀ احساسی بین خود و افراد دیگر برقرار 
نمی کند و در بی تفاوتی خود و پیامدهای حاصل از آن 
زنده گی اش را سپری می کند. او از این که روزهایش را 
می گذراند، خشنود  عادت های خود  در  تغییری  بدون 

است.
در قسمت دوم کتاب، محاکمۀ مرسو آغاز می شود. در 
این جا شخصیت اوِل داستان برای اولین بار با تأثیری که 
بی اعتنایی و بی تفاوتِی برخوردِ او بر دیگران می گذارد، 

رو به رو می شود.
سقوط

باتیست  ژان  زبان  از  که  فلسفی  است  رمانی  سقوط، 
کلمانس )=یحیای تعمیددهندۀ نداکننده( که وکیل بوده 
روایت  می خواند،  کار«  توبه  »قاضی  را  خود  اینک  و 
غریبه یی  برای  را  زنده گی اش  داستان  او  می شود. 

اعتراف می کند.
خالصۀداستان

»مکزیکو  نام  به  رستورانتی  در  کلمانس  باتیست  ژان 
است،  کتاب  خوانندۀ  اصل  در  که  غریبه یی  با  سیتی« 
بازگو  او  برای  را  زنده گی اش  داستان  و  می شود  آشنا 
وکیلی طراز  که  کند  تعریف می  باتیست  ژان  می کند. 
داشته  موفقی  بسیار  زنده گی  و  بوده  پاریس  در  اول 
است. اما شبی که در حال گذشتن از پلی در پاریس 
بوده، زنی را می بیند که به صورتی غیر عادی به لبه های 
پل نزدیک شده است. ژان باتیست با بی توجهی از کنار 
زن می گذرد. بعد از چند قدم، صدای برخورد شی یی 
با آب را می شنود، اما برخالف تمامی ارزش هایی که 
خود، ظاهراً، در طول اعترافاتش به آن ها پایبندی نشان 
زنده گی  بر  اتفاق  این  نمی کند.  کاری  هیچ  می دهد، 

موفق او به عنوان وکیل تأثیر به سزایی می گذارد.
آدماول

است.  کامو  آلبر  ناتمامِ  رمان  اول،  مرد  یا  اول  آدم 
تصادف  یک  در  کامو  آلبر  جنوری1960  چهارم  در 
فرانسه  جنوب  در  لوبرون  منطقۀ  در  راننده گی 
درگذشت. دست نوشتۀ ناتمام آدم اول، اتوبیوگرافی یی 

که آلبر کامو در زمان مرگش روی آن کار می کرد، در 
گل و الی در محل تصادف پیدا شد. دختر آلبر کامو، 
تایپی  نسخۀ  به  را  نوشته  دست  بعدها  کامو،  کاترین 
نمود. کامو  منتشر  تبدیل کرد و آن را در سال 199۴ 
برخی  و  باشد  او  شاهکار  نوشته  این  که  بود  امیدوار 
منتقدان در این نظر با او موافق بودند، با توجه به این که 
ناتمام، در مقایسه با سایر رمان های کامو،  با وضعیت 
به خوبی نیروی بدنی و روحیۀ آزادی پسربچه گی را 

به تصویر می کشد.
خالصۀداستان

رمان در مورد ژاک کورمری از زمان تولد تا سال های 
دبیرستان )متوسطه(، در الجزیره است. به دور از وزن 
خواسته  کامو  ابتدایی اش،  کارهای  فلسفۀ  و  ذهنیت 
این رمانی  باشد.  از »اشیاء و اجسام«  پُر  این رمان  که 
است از چیزهای اساسی و ضروری: کودکی، روزهای 
مدرسه، زنده گی جسم، نیروی خورشید و دریا، عشق 
پُرنقش و نگار پسری به مادرش و جست وجو به دنبال 
در  است  داستانی  این  عین حال،  در  گم شده.  پدری 
نه چندان  پهناور و  مورد گروه های مردم در سرزمین 
مهمان نواز افریقا؛ در مورد روابط پیچیدۀ یک سرزمین 
و  جنگ  نزدیک  تأثیر  مورد  در  مردمانش؛  با  مادر 

دگرگونی های سیاسی.
طاعون

رمان طاعون که در سال 19۴7 به چاپ رسید، در ردۀ 
آثار اگزیستانسیالیستی دسته بندی می شود.

خالصۀداستان
وقایع رمان در شهری از الجزایر به نام اُران رخ می دهد 
معرفی  ریو  دکتر  را  خود  بعدها  که  راوی  زبان  از  و 
می کند، نقل می شود. کتاب با توضیحی از مردم و شهر 
آغاز می شود و سپس به زیاد شدِن تعداد موش ها در 
شهر و مرگ آن ها اشاره می کند. آقای میشل، سرای واِن 
و  تاول ها  بروز  با  بیماری یی  اثر  بر  ریو  دکتر  خانۀ 
خیارک ها می میرد و مرگ چند نفر دیگر با همین عالیم 
باعث می شود دکتر ریو علت مرگ را بیماری احتماالً 
را  بیماری  این  کاستل  دکتر  بعد  و کمی  بداند  مسری 
برای  مسوولین  سستی  با  می دهد.  تشخیص  طاعون 
واکنش، بعد از مدتی در شهر طاعون و وضع قرنطینه 

اعالم می شود.

منبع:برترینها

بیگــانهیی
ناِم به 

آلبـرکامــو



صلح  روند  تسریع  برای  پاکستان  نخست وزیر 
افغانستان به قطر سفر می کند.

نخست وزیر پاکستان در حالی قرار است به قطر 
برای تسریع مذاکرات صلح سفر کند که دولت 
به  را  دوحه  در  طالبان  سیاسی  دفتر  افغانستان 

رسمیت نمی شناسد.
برگزاری  از  نیز  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
در  افغانستان  صلح  جانبه   ۴ نشست  سوم  دور 
جاری  سال  فبروری  ماه  اوایل  در  اسالم آباد 

میالدی خبر داده بود.
برای  کابل  و  اسالم آباد  در  نشست  دو  تاکنون 
ایجاد نقشه راه صلح افغانستان برگزار شده است.
به  موسوم  کنفرانس  نشست،  دو  این  از  پس 

دولت  که  شد  برگزار  قطر  در  نیز  »پگواش« 
افغانستان از حضور در آن امتناع کرد.

نماینده گان طالبان در این کنفرانس چند شرط را 
برای آغاز مذاکرات صلح اعالم کردند.

خروج نیروهای امریکایی، آزادی زندانیان طالبان،  
از  آنها  اسامی  اسالمی و حذف  ایجاد حکومت 
لیست سیاه از مهمترین شروط طالبان برای آغاز 

مذاکرات صلح می باشند.
برای  طالبان  پیش شرط های  نیز  افغانستان  دولت 

صلح را غیرقابل قبول خوانده بود.
از  تازه یی  دور  دوحه،  به  نوازشریف  سفر 

بازی های پاکستان گفته شده است. 
با  سفر  این  در  می خواهد  نوازشریف  احتماالً 

نماینده گان طالبان در قطر دیدار کند و رسمًا این 
گروه را مشروعیت سیاسی ببخشد.

پاکستان، ظاهراً تالش می ورزد طالبان را از یک 
به یک جریان سیاسی  تبه کار تروریستی  جریان 
مشروع تبدیل کند. چون این گروه بیشتر از این 
نمی تواند از آدرس خشونت آفرینی و بحران زایی 
پاکستان عماًل  بر آورده سازد.  پاکستان را  منافع 
در دامی که خود برای منطقه پهن کرده بود، گیر 
کشور  این  مردم  اخیر،  ماه های  در  است.  افتاده 
گرفته  قرار  دهشت افگنانه  حمالت  آماج  پی هم 

اند.  
عنوان  به  را  طالبان  می ورزد  تالش  اسالم آباد 
افغانستان  دولت  درون  در  خویش  منافع  حافظ 
نیستند  کم  هم  اکنون  هرچند  سازد.  شامل 
را  اسالم آباد  منافع  مستقیم  غیر  به گونۀ  آنانی که 
در افغانستان تعقیب کرده  و برآورده می سازند. 
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ابوبکر مجاهد 
در افغانستان پانزده هزار داروفروشی فعالیت دارند که 
از این میان، شمار داروفروشی هایی که مجوز فعالیت 
داروفروشی  هزار  ده  و  می رسد  هزار   5 به  گرفته اند 

دیگر، جواز فعالیت ندارند.
برخی از نماینده گان مجلس و مسووالن کمیتۀ صحی 
اتاق های تجارت و صنایع افغانستان با بیان این مطلب 

می گویند، شمار بیشتر جوانانی که به فروش  دارو در 
داروفروشی  های کشور مشغول استند، با کیفیت دارو 
آشنایی ندارند و فقط با خواندن نسخۀ مریض آشنا 

استند.
آنان با ابراز نگرانی از فروش داروهای بی کیفیت در 
به  نسبت  افغانستان  مردم  می گویند:  داروفروشی ها 
تشخیص بیماری در معاینه خانه ها و کیفیت دارو در 
تداوی  جهت  و  استند  بی باور  کشور،  داروخانه های 

یک سردردی عادی هم به بیرون از کشور می روند.
می گویند:  عامه  صحت  وزارت  در  مسووالن  اما، 
مرزهای باز و نبود امنیت در کشور، باعث شده ده ها 
تُن ادویۀ  بی کیفیت از بازارهای کشورهای همسایه به 

افغانستان وارد شود.
 به گفته آنان، تا زمانی که سکتور تولید ادویه در داخل 

کشور تقویت نشود، این مشکل ادامه خواهد داشت.
داکتر وحیداهلل مجروح رییس روابط بین المللی وزارت 
صحت عامه در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می گوید: 
مرزهای باز و نبود امنیت در کشور، باعث شده ده ها 
تُن ادویۀ بی کیفیت از بازارهای کشورهای همسایه به 

افغانستان وارد شود.
کمپنی های  از  که  ادویه  هایی  افزود:  مجروح  آقای 
کمیته های  توسط  می شوند،  افغانستان  وارد  رسمی 
قرار  بررسی  مورد  عامه  صحت  وزارت  مسوول 
می گیرند و پس از تثبت تاریخ و کیفیت آن، به بازار 

عرضه می شوند.
به گفتۀ آقای مجروح، ریاست بررسی و طبیق قوانین 
صحی وزارت صحت عامه در مرکز و والیات کشور 
تمام دارو فروشی ها را مورد بررسی قرار داده  و تعداد 
زیاد داروخانه های متخلف در مرکز و والیات، مسدود 

شده اند.
رییس روابط بین المللی وزارت صحت عامه تصریح 
داخل کشور  در  داروسازی  زمانی که سکتور  تا  کرد: 
بی کیفیت  داروهای  کردن  وارد  مسألۀ  نشود،  تقویت 

همچنان وجود خواهد داشت.  
وزارت  کرد:  اضافه  عامه  صحت  وزارت  مقام  این 
تطبیق  واحد  یک  که  دارد  نظر  در  کشور  صحت 
قوانین و نظارت از فروش ادویه ها و تقویت سکتور 

به  را  دیگری  واحد  و  کشور  داخل  در  داروسازی 
خاطر فراهم کردن زمینۀ قرارداد ادویه های  با کیفیت از 

کمپنی های معتبر جهان به زودی ایجاد کند.
را  نامه یی  تفاهم  عامه،  وزارت صحت  می افزاید:  او 
آن،  بنیاد  بر  که  رسانیده  امضا  به  پاکستان  و  هند  با 
داروهایی که از این کشورها به افغانستان وارد می شود، 

باید مورد تأیید وزارت صحت آن کشورها باشد. 
آقای مجروح با بیان این که در سال 139۴، 22۴5 باب 
قوانین  تطبیق  و  بررسی  ریاست  طرف  از  داروخانه  
صحی وزارت صحت عامه مورد بررسی قرار گرفته 
داروخانه   باب   33۴ بررسی ها  این  در  افزود:  است، 
توسط  داروخانه   باب   1220 به تعداد  شده،  مسدود 
مسووالن از طرف شب کنترول شده که 157 باب آن، 

مسدود شده است.
طرف  از  شده  اجرا  کارت های  »تعداد  افزود:  او   
قطعه   1۴۴0 داروخانه ها،  مسلکی  و  فنی  مسووالن 
بوده، 370 قلم ادویه  تاریخ گذشته حریق، 605 قلم 
ادویه تاریخ گذشتۀ دیگر و 77 قلم ادویه غیر مجاز 

جمع آوری شده است.
و  داروخانه   526 تعداد  به  داد،  ادامه  مجروح  آقای 
دارو فروشی  متخلف جریمه نقدی، 88 باب نهادهای 

داروسازی و سامانۀ آن بررسی شده است.
باب   20 ادویه،  صدور  نهاد  باب   ۴2 او،  گفته  به 
که  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  ادویه  تولید  نهاد 
نهادهای  باب داروخانه،  به صورت مجموعی 2352 
داروسازی از طرف مسووالن وزارت صحت بررسی 

شده است«.
رییس روابط بین المللی وزارت صحت تصریح کرد: 
در این بررسی 520 قلم ادویه ضبط و جهت بررسی 
به مدیریت تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه 
فرستاده شده و از متخلفان تأسیسات ادویه، دولک و 

33 هزار و 1۴9 افغانی جریمه شده اند.
به خاطر جلوگیری  او می گوید: وزارت صحت عامه 
بر  داشتن  نظارت  و  قانون  تطبیق  تخلفات،  از 
و  تطبیق  نهادهای  الیات،  و  و  شهر  داروخانه های 
بررسی داروخانه ها را در کشور افزایش دهد و نهاد 
تولید و توظیف ادویه را در کشور ایجاد می کندکه با 
تطبیق این روند تغیرات مثبت در بررسی ادویه ها و 

کیفیت آن به وجود خواهد آمد.
عضو  سلجوقی  صالح  محمد  داکتر  حال،   این  در 
نماینده گان  بدنی مجلس  تربیت  کمیسیون صحت و 
دارو  مصروف  جوانانی که  بیشتر  شمار  می گوید: 
فروشی در دارو خانه ها استند، با کیفیت دارو آشنایی 

ندارند و فقط با خواندن نسخه مریض آشنا استند.
توزیع  نامۀ  نرخ  این که  از  نگرانی  با  سلجوقی  آقای 

ادویه در هیچ یک از داروخانه های  شهر وجود ندارد، 
دیگر  کشورهای  در  که  بی کیفیت  داروهای  افزود: 
اجازه فروش را ندارند در افغانستان آشکار به فروش 

می رسند.
این عضو مجلس نماینده گان تأکید کرد: هیچ فرد در 
داخل داروخانه به عنوان دارو ساز دربارۀ کیفیت دارو 
که  تالش هایی  تمام  با  نمی گوید،  چیزی  مریض  به 
وزارت صحت داشته، هنوز هم این مشکالت در دارو 

خانه های شهر کابل وجود.
مشاهدۀ  با  افغانستان  مردم  سلجوقی:  آقای  باور  به 
چنین یک حالت باالی پزشکان کشور باور ندارند و 
جهت تداوی یک سردردی هم که شده، به بیرون از 

کشور می روند.
که  استیم  امیدوار  ما  کرد:  تصریح  سلجوقی  آقای 
اعتماد سازی در بین پزشکان شفاخانه ها و داروخانه ها 
دارو  و  داکتران  باالی  مریضان  تا  گیرد،  صورت 
فروشان  اعتماد کنند. او افزود: در استراتیژی وزارت 
به  بیشتر  نظارت  و  سازی  اعتماد  روی  باید  صحت 

تطبیق قوانین سکتور صحت در کشور توجه شود.
پالن  افغانستان  در  کرد:  نشان  خاطر  سلجوقی  آقای 
وزارت  است،  شده  ساخته  ادویه  توزیع  استراتیژی 
مجلس  است،  آن  از  نظارت  مسوول  عامه  صحت 
مرتبه  چندین  جاری  سال  در  افغانستان  نماینده گان 
نشست های استجوابی را با مسووالن وزارت صحت 
این  صحت  وزارت  مسووالن  نگرانی  و  اند  داشته 
سکتور  مافیایی  و  کشور  باز  مرزهای  وجود  که  بود 
بی کیفیت  ادویه   کردن  وارد  و  تولید  به  دواسازی 

می پردازند.
صحی  کمیته  رییس  وهاج  داکترهاشم  هم چنان، 
آماری  بربنیاد  می گوید:  صنایع  و  تجارت  اتاق های 
که ریاست تطبیق قوانین صحی وزارت صحت، ارایه 
کرده بیشتر از 15 هزار داروخانه در کشور وجود دارد، 
این در حالی است که شمار دارو فروشانی  که جواز 

فعالیت اخذ کرده اند، بیشتر 5 هزار تن نیستند.
آقای وهاج با نگرانی از مسلکی نبودن و استفاده جویی 
افراد، افزود:  تعداد دارو فروشی هایی که مجوز فعالیت 
دارند، به 5 هزار می رسد؛ ده هزار داروفروشی مجوز 

فعالیت ندارند که این  قابل نگرانی است.
به گفته او، یکی از نماینده گان مردم پکتیکا در مجلس 
اذعان داشت که در این والیت سه تن دارو ساز است، 
ایجاد شده  این والیت  از ۴6 داروخانه در  بیشتر  اما 
فعالیت  جواز  که  تن  یک  که  می شود  معلوم  است، 
داروخانه را می گیرد، به پنچ نفر دیگر جواز خود را 
می دهد،  علت دارو خانه های بدون داروساز و بدون 

جواز همین است.

www.mandegardaily.com

سه ولسوالی پکتیاده هزار دارو فروشی غیر قانونی
 در 14 سال هیچ فارغ 
صنف دوازدهم ندارند

فرمانده پولیس هرات 
مأموران زیردستش را 
متهم به کم کاری کرد

نواز شریف به قطر می رود

پکتیا  جنوب شرقی  والیت  ولسوالی  سه  باشنده گان  از  شماری 
لیسه  این  و  دارند  »لیسه«  تنها یک  ولسوالی ها  این  که  می گویند 
نیز در 1۴ سال گذشته دانش آموزی از صنف دوازدهم فارغ نداده 

است.
به  جهانی  جامعۀ  سوی  از  دالر  میلیاردها  گذشته،  سال   1۴ در 
مردم  که  هستند  ولسوالی هایی  تاکنون  اما  شد؛  کمک  افغانستان 
در  پیشرفتی  و  اند  بی بهره  زنده گی  امکانات  ابتدایی ترین  از  آن 

زنده گی اجتماعی آن ها دیده نمی شود.
سال ها  این  در  گزارش ها،  بنیاد  بر  دار،  طن  و  گزارش سالم  به 
صدها میلیون دالر تنها از بودجۀ وزارت معارف به نام آموزگاران 
افغانستان از سوی مقام های این  و مکتب های خیالی در سراسر 

وزارت حیف ومیل شده است.
باشنده گان ولسوالی های »وزه زدران«، »گرده سیری« و »شواک« 
پکتیا می گویند که با چالش های فراگیری در زمینه های آموزش، 

توسعه و بهداشت روبه رو هستند.
قادرخان، یکی از بزرگان قومی ولسوالی شواک به سالم وطندار 
می گوید که دولت افغانستان در این سال ها هیچ طرح توسعه یی 

را در این سه ولسوالی به اجرا نگذاشته است.
با  نیز  سیری  گرده  ولسوالی  محلی  شورای  عضو  بنگی،  حاجی 
شکایت از مشکالتی که مردم این سه ولسوالی با آن دست وپنجه 
تا  ندارند  حکومت  در  را  کسی  آن ها  که  می گوید  می کنند،  نرم 
»غم«شان را بخورد و با وجود امنیت مطمئنی که این ولسوالی ها 

دارند، حکومت آن ها را فراموش کرده است.
مقام های والیت پکتیا نیز می پذیرند که چالش های فراوانی در این 
ولسوالی ها وجود دارند؛ اما آن ها طرح هایی را برای توسعۀ این 
ولسوالی ها در نظر دارند و در آینده این طرح ها را اجرا خواهند 

کرد.
دربارۀ مشکالت  پکتیا می گوید که  والی  معاون  عبدالولی سهی، 
صحبت  حکومتی  گوناگون  اداره های  با  ولسوالی  سه  این  مردم 
این  مردم  با  آموزش  و  بهداشت  بخش های  در  و  اند  کرده 

ولسوالی ها همکاری خواهند کرد.
به باور کارشناسان، امنیت با عدالت، اشتغال، بازسازی و پیشرفت 
این  به  افغانستان  اگر حکومت  و  دارد  مستقیم  ارتباط  اجتماعی 

نکته توجه کند، تأثیر مثبتی بر امنیت کشور خواهد گذاشت.

فرمانده پولیس والیت هرات می گوید: اگر 50 درصد نیروهایش 
ماه والیت  در مدت یک  کنند،  وظیفه  انجام  به صورت درست 

هرات امنیت سرتاسری را پیدا خواهد کرد.
و  نیروها  تمام  در حال حاضر  که  می گوید  روزی  مجید  جنرال 
بخش های پولیس به درستی قضایای کاری خود را پیش نمی برند 

و این یکی از چالش های این ارگان امنیتی – نظامی می باشد.
فرمانده پولیس والیت هرات در یک برنامه خبری روز جمعه بیان 
کرد: " اگر 50 درصد تمامی نیروهای پولیس والیت هرات که 
شامل تمامی بخش ها می شود به گونه درست قضایای جرمی را 
پیگیری کنند، والیت هرات به صورت مکمل عاری از هرگونه 

جرایم می  شود."
به گفته مجید روزی، در ظرف حدودا یک سالی که در هرات 
بوده  چه  کمک کاری ها  این  دلیل  ندانسته  تاکنون  دارد،  فعالیت 

است.
او احتمال داده که مواردی همچون هراس و یا بی انگیزگی می 

تواند دالیل اصلی این روند باشد.
آقای روزی این صحبتها را بدون اینکه نامی از بخش به خصوصی 

ببرد، بیان کرده است.
نیروهای  از  قسمت  یک  تنها  گفت:  همچنین  پولیس  مقام  این 
ارگانش به صورت جدی و قوی فعالیت دارند و بیشترین مجرمان 

را در ظرف ۴8 ساعت دستگیر کرده اند.
او می گوید که اکثریت نیروهای پولیس دنبال هدف نمی گردند و 

این یکی از مشکالت بزرگ فرا روی این ارگان می باشد.
پیش از این هم، شماری از بخش های پولیس هرات متهم به کم 

کاری و غفلت وظیفه ای شده بودند.
برخی از مردم والیت هرات هم به شدت منتقد کم کاری شعباتی 

از پولیس همچون جنایی هستند.
بر این عالوه، "فساد اداری" برچسب محکمی است که همواره 
با ارگانهایی که قضایای جرمی را پیگیری می کنند، همراه است.
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ورزش

دبیر کل ناتو تاکید کرد که ایاالت متحدۀ امریکا از ناتو خواسته است 
تا با استفاده از هواپیماهای جاسوسی خود موسوم به آواکس به مقابله 

ایتالف با گروه تروریستی داعش کمک کند.
در حالی که ایتالف موسوم به ضد داعش به رهبری امریکا به بمباران 
مواضع داعش در خاک عراق و سوریه ادامه می دهد، ناتو هنوز دخالت 

مستقیمی در این عملیات هوایی نداشته است.
ینس استولتنبرگ دبیر ُکل ناتو تصریح کرد: ما درخواستی را از امریکا 
دریافت کرده ایم تا از تالش های ایتالف حمایت کنیم و با هواپیماهای 
جاسوسی آواکس به آن ها کمک نماییم و ما اکنون در حال بررسی این 

درخواست هستیم.
او در ادامه افزود: وزرای دفاع ناتو قرار است درباره درخواست امریکا 
در نشست اوایل فبروری رأی زنی کنند، البته هیچ ضرب االجلی برای 

تصمیم گیری در این باره تعیین نشده است.
ناتو پیش از این هواپیماهای آواکس را برای تقویت دفاع هوایی ترکیه 

به این کشور ارسال کرده است.
پولیس  نیروهای  و  ارتش  آموزش  زودی  به  ناتو  داشت:  اظهار  ینس 

عراق را در اردن و نه در خاک عراق آغاز خواهد کرد.

قانون  برای یک  او  نادرست است که تمایل  این  رییس جمهور ترکیه گفت: 
در  بلندپروازی شخصی  یک  قوی تر  ریاست جمهوری  و یک  اساسی جدید 

نظر گرفته شود.
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در سخنانی گفت: این اشتباه است 
که تمایل او برای دست یابی به یک قانون اساسی جدید و اختیارات و قدرت 

بیشتر برای رییس جمهور، یک بلندپروازی شخصی ارزیابی شود.
او در ادامه افزود: یک رییس دولت منتخب توسط مردم باید نقشی فراتر از 

یک نقش نمادین داشته باشد.
اردوغان در سخنانی در شهر آنکارا تاکید کرد: دورۀ سیستم پارلمانی در ترکیه 
گذشته است و وضعیت موجود که در آن هم رییس جمهور و هم نخست وزیر 

توسط مردم انتخاب می شوند، غیر قابل تحمل و ناپایدار خواهد بود.
انتظار دارد گروه های مدنی و احزاب سیاسی در تشکیل  اردوغان گفت: او 
نکات  مهم ترین  از  یکی  قوا  تفکیک  و  کنند  مشارکت  جدید  اساسی  قانون 
اصلی مذاکرات باشد. مردم، نه پارلمان باید در نهایت در خصوص متن جدید 

قانون اساسی تصمیم گیری کنند.
منتقدان اردوغان بر این باورند که او قصد دارد با تصویب قانون اساسی جدید 

عماًل قدرت و اختیارات خود را افزایش دهد.

هزار  سه  پذیرش  برای  شده  مطرح  درخواست های  با  انگلیس  نخست وزیر 
کودک مهاجر بدون همراه که در سراسر اروپا پراکنده شده اند، مخالفت کرد.

کودک  هزار  سه  پذیرش  با  حالی  در  انگلیس  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
مهاجر بدون همراه که هم اکنون در سراسر اروپا پراکنده شده اند؛ مخالفت 
کرده است که علت اصلی مخالفت خود را این مسأله اعالم کرده است که 
سیاست درهای باز می تواند موجب تشویق سفرهای خطرناک بیشتر به اروپا 

شود.
اردوگاه های  از  سخاتمندانه یی  حمایت  این  از  پیش  انگلیس  کرد:  تأکید  او 
مهاجران در مرزهای سوریه به عمل آورده و این مهاجران باید در نزدیکی 

زادگاه خود باقی بمانند تا از خانواده های خود دور نشوند.
با این حال دولت انگلیس موافقت کرده است تا کودکان بدون همراه بیشتری 
را از اردوگاه های خاورمیانه قبول کند. وزارت خارجۀ انگلیس روز دوشنبه 
هفتۀ گذشته اعالم کرد که با آژانس پناهنده گان سازمان ملل همکاری خواهد 
کرد تا کودکان بدون همراه بیشتری را از اردوگاه های اطراف سوریه قبول کند.
انگلیس متعهد شده است که تا سال 2020 میالدی 20 هزار کودک مهاجر 
دقیق  اعالم کرده اند که رقم  انگلیس  مقام های وزارت خارجۀ  کند.  قبول  را 

کودکان قرار است توسط آژانس پناهنده گان سازمان ملل تعیین شود.
جیمز بروکن شایر وزیر مهاجرت انگلیس گفت: اکثر قریب به اتفاق مهاجرانی 
بیشتری  امنیت  باقی می مانند، در  به زادگاه خود  نزدیک  اردوگاه های  که در 

هستند بنابر این می توانند بار دیگر به خانواده های خود بازگردند.
او افزود: بنابر این، ما از آژانس پناهنده گان سازمان ملل خواسته ایم تا موارد 
استثنا را که براساس آن کودکان بهتر است در انگلیس اسکان یابند، اعالم کرده 

و برای انتقال کودکان به انگلیس به ما کمک کنند.
پارلمان و موسسات  نماینده گان  از سوی  با فشارهای زیادی  دیوید کامرون 
خیریه روبه رو است تا حداقل 3 هزار کودک بدون همراه در سراسر اروپا را 

قبول کند، نه صرفًا کودکان از اردوگاه های آواره گان خاورمیانه را.

گفت وگو: ننگیالی عثمانی
*لطفکردهاندکیخوددرموردخودبگوید؟

ورزشی  رشته های  در  قهرمانان  از  تن  یک  نصیبی  عبداهلل 
فری فایت، موی تای و کیک بکس هستم، در کشور هنگری 
زنده گی می کنم. از بغالن افغانستان هستم و پنج سال است 
در این رشته هاورزش می کنم.تمرینات خود ار در اروپا آغاز 

کردم.
*:مسابقاتتانرابهنیابتازافغانستانانجاممیدهیدیا

کشورهنگری؟
بازی هایم را در دوازده کشور اروپایی انجام داده ام و تمامش 
را به نیابت از افغانستان. تمام دست آوردهایم نیز همه به نام 
افغانستان به ثبت رسیده است. همیشه در مصاحبه هایی که 
در رسانه های خارجی داشته ام، گفته ام که من از افغانستان 
هستم و به نیابت از همان کشور مسابقه می کنم. تصمیم دارم 

در آینده نیز به بازی هایم به نفع افغانستان ادامهبدهم.
تابهحالچنددست *:ازدستآوردهایتانبگوید،

آوردداشتهاید؟
تا به حال هفتاد مسابقه انجام داده ام که چهل مسابقۀ آن در 
رشتۀ فری فایت و دیگر همه در رشتۀ موی تای و کیک 
بکس بوده است که در این جریان، دوبار قهرمان موی تای 
شده ام و فعاًل به شکل پروفشنل مسابقه می کنم. در مجمع 
ده مدال طال، دو نقزه، دو برنز و سی مدال دیگر و دو کپ 
قهرمانی به سطح جهان آن هم به نفع کشورم شامل دست 

آورده هایم می شوند.
افغانستان بیرونسفرکردید،وقتیدر به *:چهشدکه

بودیدورزشمیکردید؟
بیرون  به  نبود کار، خواستم  اقتصادی و  به دلیل مشکالت 
سفر کنم. در افغانستان در رشتۀ پهلوانی تمرین می کردم، اما 
در این رشته به مسابقه نپرداخته ام. وقتی در کمپ مهاجرین 
در اروپا بودم،از سوی دولت هنگری ماهانه پنج هزار پوِل 
هنگری از سوی دولت این کشوردریافت می کردم،نیمی آن 
نیمی  و  می رساندم  مصرف  به  روزانه  ضرورت های  به  را 
دیگرش را به کلپ اختصاص داده بودم، این بود که رفته 

رفته با کوشش و پشت کار توانستم به این مقام برسم.
*پیاموآرزویتانچیست؟

به  و  کنم  مسابقه  آن جا  برگردم.  کشورم  به  دارم  دوست 
از ورزشکاران  افتخارات زیادی کمایی کنم.چیزی  کشورم 
کشور بیاموزم و چیزی که در توان دارم برای شان بیاموزم. 

به آرزوم یک افغانستان با ثبات و افتخار آفرین.

دبیر کل ناتو:

امریکا خواستار هواپیماهای جاسوسی 

ناتو برای مقابله با داعش شده است

اردوغان:

ریاست جمهوری قدرت مند تر
 یک بلندپروازی شخصی نیست

کامرون با پذیرش 3 هزار کودک 
مهاجر از اروپا مخالفت کرد

قهرمان فری فایت:

دومدال به سطح جهانی دارم 
که به نام افغانستان ثبت است

محمد اکرام اندیشند

به  پلخمری  از  بغالن  والیت  مرکز  انتقال  تصمیم 
دند  و  مرکزی  بغالن  که  حالی  در  مرکزی  بغالن 
غوری از مناطق ناامن و مورد نفوذ و حضور طالبان 
نظامی و  امکانات  تمام  با  نیروهای طالبان  است و در حالی که 
مالی به غارت برده شده از شهر قندوز در بسیاری از ولسوالی 
های قندوز پایگاه دارند و در صدد تصرف مجدد مرکز والیت 
مخدوش  و  نادرست  تصمیم  یک  استند،  قندوز  شهر  و  قندوز 
مرکز  انتقال  افغانستان  دولت  و  غنی  جمهور  رئیس  اگر  است. 
والیت بغالن را از پلخمری به بغالن در جهت ثبات، انکشاف و 
تامین عدالت اجتماعی والیت بغالن موثر و سود مند تلقی می 
کنند، نخست از همه، والیت قندوز و بغالن مرکزی را از وجود 
تروریستان طالب تصفیه کنند و سپس طرح انتقال مرکز والیت را 
با مردم والیت بغالن در میان بگذارند. انتقال مرکز والیت بغالن 
از پلخمری به بغالن مرکزی در شرایط حضور گستردۀ طالبان در 
قندوز و مناطق بغالن مرکزی و دند غوری بغالن، موجب تقویت 
در  ها  آن  تروریستی  پایگاه  استحکام  و  طالبان  تروریستی  گروه 

مراکز والیات بغالن و قندوز می شود.

ملک ستیز

خاموش پناهجویان بحراِن حِل در امریکا چرا
است؟

قوانین بین المللی که به تعریف جنگ پرداخته حکم 
می شود،  شامل جنگ  یا  و  دارد  ارادۀ جنگ  دولتی  اگر  می کند، 
یکی  کند.  رعایت  را  بین الملل  روابط  گانۀ  یازده  اصول  باید 
که  است  بین الملل  بشردوستانۀ  قوانین  احترام  اصول،  این  از 
مطرح  را  آن  منعقد سال 19۴9  ژینوا،  کنوانسیون های چهارگانۀ 
این کنوانسیون ها تعریف و تفسیر حقوقِی جنگ و  کرده است. 

پی آمدهای آن را مشروعیت بخشیده است.
گروه های  شدن  سرازیر  جنگ،  پی آمدهای  رایج ترین  از  یکی 
پناهجویان  و  خارجی  و  داخلی  بی جاشده گان  به سان  قربانیان 
و  شهر  خانه،  ترک  به  مجبور  که  هستند  بی سر پناه  و  بی گناه 

کشورشان می شوند.
که  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای   1386 شمارۀ  قطع نامۀ 
عملیات نظامی جامعۀ بین المللی را در افغانستان، تحت رهبری 
ایاالت متحدۀ امریکا مشروعیت بخشید، از کم بود تعریف و تفسیر 
»مسوولیت پذیری« بازی گران جنگ و نقش دولت ها در این جنگ 
رنج می برد. این »کم بود« سبب گردیده است که دولت های شامل 
و  عواقب  مسوولیت  میانه  خاور  و  افغانستان  در  عامل جنگ  و 

پی آمدهای آن را به عهده نگیرند.
افغانستانی های بی جا شده و پناهجو، از قربانیان اصلی جنگ بر 
متحده  ایاالت  رهبری  به  که  هستند  بین الملل  هراس افگنی  ضد 
اداره می شود. بر بنیاد پژوهش های نهادهای فکر در غرب، جنگ 
دالر  ملیارد  به هشت صد  نزدیک  در جهان  علیۀ هراس افگنی  بر 
ایاالت  را  آن  به هشتاد در صد  نزدیک  که  است  برداشته  هزینه 
متحده بر عهده داشته است. این جنگ، جاِن نزدیک به یک ملیون 
انسان را گرفته و نزدیک به بیست ملیون انسان را خساره رسانیده 
است. در نتیجۀ این جنگ، ساختارهای رسمی و غیر رسمی هفت 

دولت جهان صدمۀ شدید دیده است.
پرسشی که مطرح می شود این است، چرا ایاالت متحده که بانی 
و مسوول این جنگ »کالن جهانی« است مسوولیت قربانیان آن را 
به عهده نمی گیرد؟ برای حمایت جانی و مالی یک ملیون پناهجو 
نزدیک  که  است  نیاز  یورو  ملیارد   17 است،  آمده  اروپا  به  که 
به بیست ملیارد دالر تخمین زده می شود. پرسش این جاست که 
چرا استراتژست های امریکایی به جنگی که هشت صد ملیارد دالر 
مصرف دارد، 20 ملیارد آن را برای مسوولیت پذیری ویژه نکرده 

است؟
پاسخ برای این پرسش روشن است. امریکا در پی منافع درازمدت 
هژمونی اش  را  تا  است  میانه  آسیای  و  میانه  خاور  در  اقتصادی 
حفظ و گسترش دهد. مسوولیت پذیری امریکا برای رفع بحران 
در  را  متحده  ایاالت  تأثیرگذاری  جهان،  غنی  منطقۀ  دو  این  در 
که  روست  این  از  رسانید.  خواهد  سطح  پایین ترین  به  جهان 
رهبران  و  فاسد  داشتن حکومت های  با  فقیر  دولت های  مردمان 
این جنگ  قربانیان اصلی  به  دروغ گو، مطلق گرا و تمامیت خواه، 
مبدل می شوند. زیرا این دولت ها با چنین رهبرانی نمی توانند از 
این  شهروندان  اّما  کنند.  فرار  متحده  ایاالت  تاثیرگذاری  چنبرۀ 

دولت ها قربانی این استراتژی می شوند.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

عنوان  به  فرصتی که  از  استفاده  با  می خواهد  هالند 
اختیار  در  اروپا  اتحادیه  شورای  دوره یی  رییس 
دارد، سیاست این اتحادیه در قبال آواره گان را از 
بنیاد تغییر دهد که براساس آن، آواره گان از یونان 

مستقیم به ترکیه پس فرستاده می شوند.
گروه  همکاری  با  هالند  حکومت  که  است  قرار 
شمار  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  از  معینی 

آوارگان را به طور واضح کاهش دهد.
پناهجویان پس از رسیدن به  طبق نقشه های هالند 

یونان با کشتی به ترکیه پس فرستاده شوند.
دیِدریک سامسوم، رییس فراکسیون حزب سوسیال 
دموکرات هالند که بر سر قدرت است، به روزنامه 
حال  در  که  گفت  کرانت«  ُفلکس  »دی  هالندی 
حاضر چندین کشور اتحادیه اروپا به شمول آلمان 

بر روی چنین طرحی کار می کنند.
به شمار  فقط  که  است  قرار  هالند،  پالن  این  طبق 
محدودی از پناهجویان اجازه ورود به اتحادیه اروپا 
به 250 هزار  براین اساس شمار آن ها  داده شود. 
اتحادیه  عضو  کشورهای  و  شود  می  محدود  تن 
اروپا باید متعهد شوند که اجازه ورود این تعداد از 

پناهجویان را می دهند.
شرایط  این  تحت  ترکیه  سامسوم،  اطالعات  طبق 
قبول  دوباره  را  شده  رد  آوارگان  که  است  حاضر 
از  »برخی  باید  ترکیه  که  کرد  تاکید  او  البته  کند. 

قوانین اش را اصالح کند و وضعیت پناهجویان را 
بهبود بخشد« تا یک کشور امن به شمار بیاید.

رییس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات هالند در 
ادامه گفت که نخستین کشتی ها قرار است از ماه 
شروع  آوارگان  فرستادن  پس  برای  اپریل  یا  مارچ 

به کار کنند.
مارک  همراه  به  که  گفت  هالندی  سیاستمدار  این 
روته، نخست وزیر هالند با آلمان، سویدن و اتریش 

به طور جامع درباره همه جوانب این پالن مشوره 
امیدواری کرد که فرانسه،  کرده اند. سامسوم اظهار 
او  شوند.  ملحق  ها  آن  به  نیز  پورتگال  و  اسپانیا 
آوارگان  پذیرش  برای  نیز  کبیر  بریتانیای  که  گفت 
پیش  که  کرد  اضافه  و  است  کرده  آماده گی  اظهار 
از تصویب پالن مذکور، باید همه 28 کشور عضو 

اتحادیه اروپا آن را تایید کنند.

دلو   9 جمعه،  روز  بغالن  والیت  مردم  از  شماری 
از  والیت  این  مرکز  انتقال  احتمال  به  اعتراض  در 
پلخمری به ولسوالی بغالن مرکزی تظاهرات کردند.

که  گفتند  و  کرده  تبعیض  به  متهم  را  آنان حکومت 
مرکز  انتقال  به  موظف  را  هیأتی  رییس جمهوری 

والیت از پلخمری به بغالن مرکزی ساخته است.  
به گفتۀ تظاهرات کننده گان، بخش زیادی 
کنترل  در  مرکزی  بغالن  ولسوالی  از 
مخالفان است و حکومت پیش از آن که به 
دنبال چنین برنامه یی باشد، به تأمین امنیت 

این ولسوالی بپردازد. 
اشرف  رییس جمهور  کننده گان،  راه پیمایی 
غنی را متهم کردند که از باشنده گان بغالن 
او  قوم  به  متعلق  این که  دلیل  به  مرکزی 

می باشد، حمایت می کند.
والیتی  شورای  رییس  محسنی،  صفدر 

بغالن گفت که اجازه نخواهند داد مرکز والیت انتقال 
کند. 

ناامنی و  مرکز والیت بغالن در سال 1367 به دلیل 
نفوذ مجاهدین از بغالن مرکزی به شهر پلخمری که 

۴3 کیلومتر با هم فاصله دارند، انتقال پیدا کرد.
گزارش هایی وجود دارد که گروه های مسلح مخالف 
دولت، بجز مرکز ولسوالی بغالن مرکزی، در بقیه این 

ولسوالی حضور پررنگی دارند.
اما ستار بارز، والی بغالن، با اشاره به این گزارش ها 
گفت که گروه های مخالف مسلح، در ولسوالی بغالن 
از گاهی چالش های  ندارند ولی هر  مرکزی حضور 

امنیتی پیش می آید.
چند ماه پیش، والیت بغالن شاهد تظاهرات متفاوتی 
مرکزی  بغالن  ولسوالی  مردم  تظاهرات  آن  در  بود. 
خواستار انتقال مرکز والیت بغالن از پلخمری به این 

ولسوالی شدند.
روی  به  روز   5 برای  را  قندوز  بغالن-  شاهراه  آنها 

ترافیک بستند.
افغانستان هیاتی را برای بررسی خواسته های  دولت 
معترضان در ولسوالی بغالن مرکزی والیت بغالن در 

شمال افغانستان فرستاد.
آقای بارز گفت که کار این هیات به پایان رسیده و 
آنها به کابل رفته اند اما او از جزئیات بررسی های این 

هیات چیزی نگفت.
در  نهایی  تصمیم  که  می گوید  همچنین  بغالن  والی 
و  دولت  سوی  از  بغالن  والیت  مرکز  انتقال  مورد 

پارلمان این کشور گرفته خواهد شد.
ناامنی والیت بغالن

نیروهای  میان  درگیری ها  سو  این  به  روز  چند  از 

دولت و مخالفان مسلح در منطقه دهنه غوری جریان 
دارد.

دهنه غوری در سی کیلومتری غرب شهر پلخمری، 
مرکز والیت بغالن موقعیت دارد.

دهنه   پاکسازی  عملیات  که  می گوید  بغالن  والی 
از وجود مخالفان دولت در سه روز گذشته  غوری 
به گفته والی بغالن خرابی هوا  جریان داشته است. 
عملیات را کند ساخته اما تالش نیروهای امنیتی افغان 

ادامه دارد.
سه روز پیش در اثر منهدم شدن یکی از پایه های برق 
پایتخت  کابل  در  مناطقی  برق  ازبکستان  از  وارداتی 
به  متهم  را  طالبان  گروه  دولت  شد.  قطع  افغانستان 
انهدام این پایه کرد، ولی آنها در این مورد اظهار نظر 

نکردند.

آواره گان از یونان به ترکیه پس فرستاده شوند

صدها معترض در پلخمری: 

اجازه نمی دهیم والیت انتقال کند

سنگسار
 یک مرد و زن در بغالن

که روز  بغالن می گوید  زنان والیت  امور  رییس  یقین  خدیجه 
به همراه یک مرد  از بزرگان محلی، خانمش را  پنجشنبه یکی 
دیگر به اتهام رابطۀ نامشروع، نخست سنگسار و سپس تیرباران 

کرده است.
سنگبران  روستای  باشنده گان  مرد  و  زن  این  که  می شود  گفته 
دو  این  سنگسار  هنگام  در  هستند.  بغالن  ده صالح  ولسوالی 
شخص، بیشتر مردم روستا نیز حضور داشتند و صحنه را تماشا 

می کردند.
رییس امور زنان بغالن می گوید که این خانم با یک مرد غریبه 

ارتباط تیلفونی داشته و قرار بوده با وی فرار کند.
محلی  بزرگ  این  دستگیری  برای  سنگبران  ولسوالی  پولیس 

دست به کار شده است.
بانوی جوان در  نیز در یک رویداد دیگر، یک  چند روز پیش 
ولسوالی بغالن مرکزی توسط شوهرش با ضرب تیشه به قتل 

رسید.
در  بغالن،  خنجان  ولسوالی  در  مردی  پیش  یک ماه  همچنین 

حضور مردم زنش را تیرباران کرد.
این در حالی است که ریاست امور زنان والیت بغالن دو هفته 
پیش اعالم کرده بود که آمار خشونت علیه زنان در این والیت 

نسبت به سال گذشته 26 درصد کاهش یافته است.
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