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مجلس سنا از وضعیت هلمند 
در  امنیتی  نیروهای  تلفات  و 
کرده  نگرانی  ابراز  والیت  این 
تا  می خواهد  حکومت  از  و 
در  را  و مسلکی  افراد شایسته 

پست های مهم امنیتی بگمارد.
فرهاد سخی معاون نخست سنا 
مجلس  این  دیروز  نشست  در 
افراد  حضور  عدم  گفت: 

سبب  امنیتی  ارگان های  رأس  در  مسلکی  و  شایسته 
تلفات بیشتر نیروهای امنیتی در هلمند شده است.

آقای سخی که ریاست جلسه عمومی روز سه شنبه را 
نیز بر عهده داشت، تلفات اخیر به نیروهای امنیتی در 

جنگ هلمند را نگران کننده خواند. او گفت:
»در حادثه هلمند شهید شدن یک صدو پنجاه تن از 
نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی ما فاجعه بار است. 
در این جا ما به حکومت وحدت ملی و شورای امنیت 
و  بپرهیزند  سلیقه یی  تقرری های  از  که  می کنیم  صدا 
افراد شایسته را بکار بگمارند، ارکان های حرب بسیار 
زیاد است در اردوی ملی و پولیس ملی که از آنها کار 

بگیرند.«
این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که شماری از 
امنیتی و عدم  سناتوران والیت هلمند از وضعیت بد 
کرده  نگرانی  ابراز  نظامی  قعطات  درست  مدیریت 
هلمند  وضعیت  مورد  در  امنیتی  مسووالن  که  گفتند 

تصویر نادرست را به مردم ارایه می کنند.
هاشم الکوزی یکی از این سناتوران می گوید:

مدیریت  کسانیکه  از  شما  قرآن  و  خدا  لحاظ  »به 
چه  می کنید،  بازخواست  وقت  چه  ندارند  درست 
وقت برای شان می گویید که شما در وظیفه تان کوتاه 
آمده اید، اگر نمی توانید لطفًا والیت هلمند را به طالبان 
تسلیم کنید و هر روز هلمندیان و مردم ما را در گلیم 

غم ننشانید.«
این درحالی است که مسووالن شورای والیتی هلمند 
نیز از بدتر شدن وضعیت درهلمند ابراز نگرانی کرده 
و هشدار داده اند که هر گاه نیروهای تازه نفس و قوای 
بدست  هلمند  نشود  فرستاده  والیت  این  به  هوایی 

طالبان سقوط خواهد کرد.
از سوی دیگر، حیات اهلل حیات والی هلمند گفته است 
که حمالت طالبان در نزدیکی شهر لشکرگاه عقب زده 

شده و درگیری پایان یافته است.

د اذربایجان ولسمرش وايي، هېواد یې حارض دی، له افغانستان رسه د 

امنیتي ځواکونو د ټولو هوایي اړتیاو د پوره کولو، د پيلوټانو د روزلو 

او د امنیتي ځواکونو د وسلو او تجهیزاتو د اړتیاوو پوره کولو په برخو 

کې همکاري وکړي.

ښاغيل الهام علی اوف دغه څرګندونې په پالزمېنه باکو کې د افغانستان 

د ميل امنیت سالکار حنیف امتر رسه په کتنه کې کړې او ویيل یې دي، 

چې اذربايجان له افغانستان رسه د ژورو اړیکو غوښتونکی دی.

د هغه په وینا د افغانستان او اذربایجان تر منځ د همکاریو د پراختیا 

نوی پړاو پیل شوی او هېواد یې له افغانستان رسه د ژورو، سرتاتیژیکو 

او دوامدارو اړیکو غوښتونکی دی.

ښاغيل الهام علی اوف وویل، هېواد یې حارض دی، له افغانستان رسه 

د امنیتي ځواکونو د ټولو هوایي اړتیاو د پوره کولو، د پيلوټانو د روزلو 

او د امنیتي ځواکونو د وسلو او تجهیزاتو د اړتیاوو پوره کولو په برخو 

کې همکاري وکړي.

نوموړي د سیمې د اقتصادي ودې او ثبات لپاره د افغانستان ثبات اړین 

بللی او ویيل یې دي، اذربایجان له افغانستان رسه د دوه اړخیزو او څو 

اړخیزو اقتصادي همکاریو پراختیا ته ژمن دی.

مجلس سنا: 

مرگ 150 سرباز در هلمند فاجعه بار است
اذربايجان له افغان امنیتي ځواکونو رسه 

په هره برخه کې د مرستې ژمنه کړې
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در  خلیلــزاد  آقــای  نقشــۀ  ســرانجام،   ...
تحمیــل آقــای کــرزی بــه گونــۀ غیــر انتخابــی 

کارگرافتــاد.
ــن،  ــس بُ ــتین در کنفران ــق نخس ــس از تواف  پ
بــرای شــخص شــاه ســابق، مقــام اول مملکــت 
ــی  ــۀ متحــد مل ــرای جبه ــد و ب پیشــنهاد گردی
رییــس  شــخص  به  خصــوص  افغانســتان، 
جمهــور وقــت، صالحیــت معرفــی صــدر 

ــود. ــت ب ــم روی دس اعظ
شــاه متوفــی، گرفتــن ایــن مســوولیت را بنابــر 
ــت  ــه بازگش ــی ب ــن و بی عالقه گ ــت س کهول
ــی  ــأت اعزام ــه هی ــت و ب ــدرت نپذیرف ــه ق ب
خــود محــول ســاخت کــه بــه گونــۀ انتخابــی 
ــر  ــث نف ــه حی ــو، ب ــان 13 عض ــی را از می یک
ــادۀ  ــوز آم ــا هن ــد. اســتاد شــهید ت اول برگزینن
گفتگــو در ایــن بــاب نشــده بــود و تآکیــد بــه 

ــی داشــت. راه حــل داخل
از جلســۀ  پــس  روم،  هیــأت 13 عضــوی 
ــای  ــرانجام آق ــودی، س ــان خ ــی می خصوص
داکتــر عبدالســتار ســیرت را بــا اکثریــت قاطــع 
ــای  ــرای آق ــل 2 و یــک رای ب 11 رای در مقاب

ــرد.  ــاب ک ــرزی انتخ ک
خبــر فیصلــۀ هیــأت هرچنــد بــه انتظــار 
اشــتراک کننــده گان پایــان داد، امــا بــرای 
ــای  ــی( انتخــاب آق ــی )خارجــی و داخل جمع
ــر  ــار و غی ــک تب ــک ازب ــث ی ــه حی ــیرت ب س
پشــتون در مقــام اول مملکــت قطعــًا یــک امــر 
ــود.  ــول می نم ــل قب ــر قاب ــه و غی ــر مترقب غی
بــا انصــراف پــاد شــاه ســابق و انتخــاب آقــای 
ــف در محــور  ــاراض و مخال ســیرت، جمــع ن
ــه کار  ــت ب ــرعت دس ــه س ــزاد، ب ــای خلیل آق
شــدند و برنامــۀ تعویــض ســیرت را بــا آقــای 
کــرزی روی دســت گرفتنــد. ســفیر انگلســتان 
ــوع  ــه موض ــود ک ــی ب ــدۀ خارج ــن نماین اولی
پشــتون بــودن نفــر اول را در دهلیزهــای محــل 

ــرد. ــی می ک ــکارا الب ــۀ آش ــه گون ــراس ب کنف
آقــای خلیلــزاد کــه در یــک عمــل غیــر 

ــر  ــور تغیی ــه منظ ــود، ب ــه ب ــرار گرفت ــه ق مترقب
ــازه کشــید  ــوراَ نقشــۀ ت ــات روم ف ــۀ هی فیصل
ــه  ــزم انتخــاب نفــر اول را مشــروط ب و میکانی
اجمــاع و توافــق همــۀ اشــتراک کننــده گان بــه 
ــن گذاشــت  ــه بُ ــار گان ــأت چه خصــوص هی
نــه فقــط هیــأت روم.  )حــاال اگــر تعییــن نفــر 
اول بنابــر گفتــۀ خلیلــزاد مشــروط بــه اجمــاع 
ــأت روم  ــه شــاه اســبق هی ــود، ن ــی می ب عموم
را فقــط بــه انتخابــات میــان خــودی و انتخــاب 
ــرد،  ــان محــدود می ک ــان خــود ش ــی از می یک
ــزار  ــأت برگ ــی هی ــۀ خصوص ــم جلس ــه ه ن
می شــد و پیــروزی آقــای ســیرت منتشــر 
می شــد و نــه هــم آقــای خلیلــزاد منتظــر 
نتیجــۀ جلســه می بــود؛ بلکــه از ابتــدا موضــوع 
اجمــاع و میکانیــزم جدیــد را می توانســت 
اعــالم نمایــد) آقــای خلیلــزاد بــرای دســتیابی 
بــه ایــن هــدف، چنــد عملیــه را همزمــان و بــه 
ــی  ــازه، الب ســرعت انجــام داد؛ طــرح نقشــۀ ت
ــن  ــس بُ ــای کنفران ــا هیأت ه ــدید ب ــری ش گ
)داخلــی و خارجــی(، آمــاده ســاختن بیانیــه و 
وصــل نمــودن آقــای کــرزی از طریق ســتالیت 
تلیفــون از کویتــۀ پاکســتان بــه کنفرانــس بُــن. 
ســرانجام موجــی از فشــار هــا، داکتر ســیرت را 
مجبــور بــه عقــب نیشــینی از موقــف انتخــاب 
ــدرل  ــای ون ــیرت، آق ــای س ــود. ) آق ــده نم ش
ــد در  ــن می توانن ــس بُ ــا در کنفران ــدۀ اورپ نمای

ــد.( ــورد وضاحــت دهن م
ــأت جبهــۀ  ــام رییــس هی ــی در مق ــای قانون آق
ــن  ــا ای ــه ب ــت چگون ــی، نمی دانس ــد مل متح
ــار  ــای ســیرت کن ــض آق ــر و نقشــۀ تعوی تغیی
بیایــد. وی، نگرانــی خــود را از اعــالم تصمیــم 
از  کــه  ســیرت  داکتــر  مقابــل  در  جدیــد 
ــر  ــم تذک ــد برای ــز می باش ــان نی ــته گان ایش بس
ــی در  ــر معذرت ــه بناب ــداد ک ــح می داد و ترجی
جلســۀ اعــالم ایــن تغییــر 180 درجــه، حاضــر 

ــد. نباش
ــل  ــزاد، در تحمی ــای خلیل ــۀ آق ــرانجام، نقش س

انتخابــی  غیــر  گونــۀ  بــه  کــرزی  آقــای 
ــت  ــخ و سرنوش ــی از تاری ــاد و بخش کارگرافت
ــر  ــکل غی ــه ش ــدا ب ــان ابت ــا از هم ــردم م م
دموکراتیــک رقــم خــورد. اینکــه مشــورۀ 
آقــای داکتــر عبــداهلل بــرای جمیــز دابنــز 
ــرزی در  ــای ک ــن آق ــکا در تعیی ــدۀ آمری نمای
ــش  ــت در جای ــوده اس ــر ب ــاس موث ــه مقی چ
ــرزی،  ــای ک ــل آق ــا مســأله تحمی باقیســت؛ ام
بســیار عمیــق تــر از آن بــود کــه فقــط بــا یــک 
معرفــی داخــل هواپیمــا، سرنوشــت یــک ملــت 

ــورد! ــم بخ رق
ــس  ــان کنفران ــوارد، در جری ــیاری از م در بس
ــز  ــای دابن ــواره آق ــزاد هم ــای خلیل ــن، آق بُ
را در پهلــو و در حمایــت از سیاســت های 
ــزاد  ــای خلیل ــی خــود نگــه میداشــت. آق افغان
ــای کــرزی  ــه تنهــا در خصــوص تحمیــل آق ن
بلکــه در تحمیــل نظــام ریاســتی کــه بســیاری 
ــی  ــون اساس ــۀ قان ــه جرگ ــده گان لوی از نماین
ــی  ــایل مل ــیاری از مس ــد و بس ــاهد ان ــز ش نی
ــه  ــت ک ــته اس ــدی داش ــش کلی ــتان نق افغانس

ــل دارد. ــتان مفص ــود داس خ
چنانچــه قبــاًل نیــز نگاشــته بــودم کــه چگونــه 
آقــای خلیلــزاد از مقــام ســفیر آمریــکا در 
یــک  پالیســی های  بــا  آشــکارا  مغایــرت 
ــتان،  ــی افغانس ــع همه گان ــور کالن و مناف کش
بــه منظــور تحقــق آجنداهــای شــخصی خــود 
بــا رفقایــش، )کــرزی، اشــرف  تبانــی  در 
غنــی، جاللــی( سرنوشــت مــردم افغانســتان و 
سیاســت امریــکا را در گــرو خــود گرفتــه بــود.
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 طالبــان، در والیــت قنــدوز نزدیــک بــه دوصــد مســافر را 
ربودنــد و تعدادشــان را رهــا و بیســت تــن شــان کشــتند و 
نیــز تعدادشــان را نیــز باخــود نــگاه داشــته انــد. ایــن اقــدام 
طالبــان درســت چنــد روز بعــد از کشــته شــدن رهبرشــان 
ــی اســت  ــدوز والیت ــه اســت. قن مالمنصــور صــورت گرف
ــد و  ــاله دارن ــن س ــور چندی ــه در آن حض ــان ک ــه طالب ک
می شــود کــه گفــت کــه حضــور طالبــان در ایــن والیــت 
ــل  ــردد. دالی ــر می گ ــوب ب ــان در جن ــش طالب ــه پیدای ب
ــی  ــودن بخش های ــی ب ــل طالب ــن دلی ــی تری ــی، اصل قوم
از قنــدوز شــده اســت. در دوران مقاومــت، طالبــان در 
ــم  ــته ه ــال گذش ــزده س ــتند و در پان ــور داش ــدوز حض قن
ــن  ــت و در ای ــوده اس ــب نب ــی از طال ــت خال ــن والی ای
میــان ســال گذشــته یــک بــار شــهر قنــدوز بــه مــدت ســه 
ــن  ــان بزرگتری ــد و آن ــان درام ــرل طالب ــل در کنت روز کام
ــد؛ از  ــام دادن ــت انج ــن را در آن والی ــای ممک جنایت ه
در دادن خانه هــا تــا تجــاوز و کشــتن و بــردن افــراد. 
عملیاتــی کــه در قنــدوز صــورت گرفــت، اگرچــه ســبب 
ــود  ــده ب ــان ش ــود طالب ــدوز از وج ــهر قن ــاک کاری ش پ
ــه  ــم ک ــا می بینی ــا از أن عملیات ه ــتن روزه ــا گذش ــا ب ام
ــر بخش هــای اصلــی قنــدوز مســلت  ــار دیگــر ب طالبــان ب
شــده انــد و بــه حــدی کــه حــاال می تواننــد موتــر حامــل 
ــود  ــا خ ــینانش را ب ــد و سرنش ــف بدهن ــافران را توق مس
ببرنــد. ایــن وضعیــت نشــان داد کــه تجربــۀ زابــل در هــر 
کجایــی کــه طالبــان بخواهنــد عملــی شــدنی اســت و حــاال 
معلــوم نیســت آن افــردی کــه ربــوده شــده انــد، چکونــه 
ــتاده  ــرگ فرس ــه کام م ــرده ب ــدا ناک ــا خ ــوند ی آزاد می ش
ــط  ــدوز توس ــن در قن ــا ت ــودن ده ه ــرار رب ــوند. تک می ش
ــور  ــاه راه های کش ــت ش ــه امنی ــد ک ــان می ده ــان نش طالب
بــه شــدت ضعیــف اســت و حضــور پولیــس در شــاهراه ها 
ــن  ــودن ای ــر اســت. رب ــر موث ــم غی ــده نمی شــود و یاه دی
ــت  ــان گر آن اس ــان نش ــط طالب ــافران توس ــه از مس پیمان
کــه ایــن گــروه در پــی امتیــاز گیری هایــی از رهگــذر آدم 
ربایــی انــد و بــه همیــن هــدف دســت بــه چنیــن جنایتــی 
ــان و کــودکان و افــراد بی گنــاه دیگــر  زده انــد. ربــودن زن
جــز بــه هــدف امتیــاز گیــری سیاســی هــدف دیگــری را 
دنبــال نمی کنــد. طالبــان ایــن کار را بــه ایــن هــدف انجــام 
داده انــد تــا در ازای آن رهایــی چنــد جنایــت کار داخلــی 
ــروگان  ــه در گ ــی ک ــد؛ تجربه ی ــه کنن ــی را مطالب و جارج
گیــری مســافران در شــاهراه قندهــار کابــل در زابــل اتفــاق 
ــت در  ــه دول ــت ک ــن اس ــار ای ــن انتظ ــود. بنابرای ــاده ب افت
برخــوردش بــا چنیــن رویدادهــا بســیار موثــر و تخنیکــی 
ــی تکــرار  ــن تجربه ی ــد چنی ــده نبای ــا در آین ــد ام عمــل کن
شــود. از طــرف دیگــر انظــار مــردم ایــن اســت  کــه دولــت 
ــان  ــد طالب ــراد در بن ــی اف ــه هــدف رهای ــش را ب تالش های
بســیج کنــد و بعــد بــه ازبیــن ایــن چنیــن گروه هــا هرچــه 
زود تــر اقــدام کنــد. آنانی کــه همــواره دروازه هــای ارگ را 
ــد و  ــه ایــن گروه هــا می کوبن ــاری رســاندن ب ــه هــدف ی ب
مســایل قومــی را هربــار مطــرح می کننــد، حــاال باید پاســخ 
ده باشــند. اگرچــه هنــوز بــه گونــۀ واضــح معلــو م نیســت 
کــه چــه دســت هایی در پشــت ایــن آدم ربایــی قــرار دارنــد 
ــی  ــتان داخل ــف تروریس ــه در ص ــی ک ــا خارجی های و آی
ــر  ــد یاخی ــش دارن ــا نق ــن ادم ربایی ه ــد، در ای ــرار دارن ق
آمــا نفــس آدم ربایــی در بزرگتریــن شــاهراه کشــور نشــان 
می دهــد کــه مــردم در حالتــش بیچاره هایــی انــد کــه بایــد 
بــه همیــن ســاده گی قربانــی شــوند. امــا قصــه هرچــه کــه 
باشــد مســوولیت بــه دوش والــی و فرمانــده امنیــه والیــت 
قنــدوز و دیگــر مســوالن امنیتــی در ایــن خصــوص بســیار 
ســنگینی می کنــد. آنــان بایــد پاســخ دهنــد کــه چــرا امنیــت 
ــت. وزارت  ــده اس ــن نش ــتی تامی ــه درس ــاهراه ب ــن ش ای
داخلــه، امنیــت ملــی نیــز مســووالن درجــه اول انــد؛ زیــرا 
بعــد از رویــدادی کــه در زابــل اتفــاق افتــاده بــود، انتظــار 
ــاهراه های  ــت ش ــن امنی ــه تامی ــت ب ــه دول ــود ک ــن ب ای
ــه شــاهد  ــری نگذشــت ک ــا دی ــد. ام افغانســتان توجــه کن

رویــداد مشــابه در والیــت قنــدوز هســتیم.

چه کسی مسوول
 این گروگان گیری هاست
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آقای خلیلزاد كه در يک عمل غیر 
مترقبه قرار گرفته بود، به منظور 
تغییر فیصلۀ هیات روم فوراَ نقشۀ 
تازه كشید و میکانیزم انتخاب نفر 
اول را مشروط به اجماع و توافق 
همۀ اشتراك كننده گان به خصوص 
هیأت چهار گانه بُن گذاشت نه فقط 
هیأت روم.  )حاال اگر تعیین نفر 
اول بنابر گفتۀ خلیلزاد مشروط به 
اجماع عمومی می بود، نه شاه اسبق 
هیأت روم را فقط به انتخابات میان 
خودی و انتخاب يکی از میان خود 
شان محدود می كرد، نه هم جلسۀ 
خصوصی هیأت برگزار می شد و 
پیروزی آقای سیرت منتشر می شد 
و نه هم آقای خلیلزاد منتظر 
نتیجۀ جلسه می بود؛ بلکه از ابتدا 
موضوع اجماع و میکانیزم جديد 
را می توانست اعالم نمايد) آقای 
خلیلزاد برای دستیابی به اين هدف، 
چند عملیه را همزمان و به سرعت 
انجام داد



3 www.mandegardaily.com2016    1 جو ن   y 1437  24 شعبا ن المعظم  y    1395       چها  ر   شنبه      12 جو  زا   /      خر   د  ا  د  y 1794     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش
مسووالن فدراسیون نهاد خبرنگاری و رسانه یی افغانستان:

به 427 پروندۀ خشونت علیه خبرنگاران رسیده گی می شود
خبرنگاران  برابر  در  خشونت  پرونده های 
قضایا،  این  بررسی  کمیتۀ  سوی  از  که 
قابل پیگرد قانونی تشخیص داده شده، به 

نهادهای مسوول فرستاده می شود.
و  خبرنگاران  فدراسیون  مسووالن 
مطلب  این  بیان  با  افغانستان  رسانه های 
می گویند که در ماه حوت 1394 بر اساس 
خبرنگاران  نهاد های  فدراسیون  تقاضای 
جمهور،  رییس  افغانستان،  رسانه های  و 
پیگیری  برای  را  کمیته یی  ایجاد  فرمان 
و  خبرنگاران  برابر  در  خشونت  قضایای 

کارکنان رسانه ها صادر کرد.
پس از صدور این فرمان در نشست کمیتۀ 
به  که  وزیران  شورای  قضایی  و  عدلی 
دوم  معاون  سروردانش،  محمد  ریاست 
برگزار شد، تصمیم گرفته  رییس جمهور 
شد تا کمیتۀ با صالحیتی برای پیگیری این 

قضایا، تشکیل شود.
فدراسیون  عضو  خلوتگر  عبدالمجیب 
خبرنگاران و رسانه های افغانستان، دیروز 
به  خبری  نشست  یک  در  جوزا(   11(
رییس  فرمان  اساس  به  گفت:  رسانه  ها 
جمهور که در تاریخ 10 دلو سال گذشته 
به خاطر ایجاد کمیتۀ بررسی خشونت برابر 
خبرنگاران، کمیتۀ پنج عضو از نماینده های 
با صالحیت وزارت داخله، ریاست امنیت، 

نماینده  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه  ها 

افغانستان ایجاد شد.
این  نشست  اولین  افزود:  خلوتگر  آقای 
 1394 سال  حوت  ماه  اخیر  در  کمیته 
این  کار  را  ماه  نیم  دو  مدت  و  دایرشد 
این  اخیر   نشست  و  برگرفت  در  کمیته 
کمیته در ماه ثور سال روان به پایان رسید. 
به  کمیته  این  خلوتگر،  آقای  گفتۀ  به 
با  خشونت  پروندۀ   679 مجموعی  طور 
خبرنگاران که در طول چند سال گذشته 

که  گرفته  بررسی  به   را  بود؛  شده  ثبت 
جراحت،  مورد   46 قتل،  مورد   60 شامل 
کوب(  و  )لت  شتم  و  ضرب  مورد   222
مورد   20 خبرنگاران،  بازداشت  مورد   84
به  تهدید  و  توهین  مورد   238 و  ربودن 

مرگ می  باشد. 
پروندۀ  در مجموع 679  این که  بیان  با  او 
با خبرنگاران که صورت گرفته  خشونت 
بود، دستگاه های عدلی و قضایی افغانستان 
با  خشونت  پرونده ها   252 فاعالن  به 
گروه  مانند  نداشتند،  دسترس  خبرنگاران 
گذاشته  کنار  پرونده ها  این  بنًا  طالبان، 

شدند.
او افزود: برخی از این پرونده ها به مرور 
خشونت  قضیه   یک  یعنی  بوده اند،  زمان 

است،  افتاده  اتفاق  گذشته  سال  در  لفظی 
)به اساس قانون 10 سال باید پرونده آن 
اعالم  مختوم  آن  از  پس  شود،  پیگیری 

می شود(. 
و  خبرنگاران  فدراسیون  عضو  این 
از  اما،  کرد:  تصریح  افغانستان  رسانه  های 
خبرنگاران،427  با  خشونت  قضیۀ   679
پروندۀ آن به نهادهای مرتبط فرستاده شده 
امنیت ملی  که 401 مورد مربوط ریاست 
پرونده خشونت  و زارت داخله، 7 مورد 
 18 کل،  دادستانی  مربوط  خبرنگاران  با 
نیروهای  و  خارجۀ  وزارت  مربوط  مورد 
در  امریکا  فرماندهی  تحت  بین المللی 
مربوط  مورد  یک  هم چنان،  و  افغانستان 

دادگاه عالی کشور می شود. 
آقای خلوتگر اضافه کرد: تمام پروندهای 
نماینده گی  به  را  خبرنگاران  با  خشونت 
نهادهای  فدراسیون  شده،  ایجاد  کمیته  از 
کتبًا  افغانستان  رسانه های  و  خبرنگاری 
به  تا  می فرستد  مربوطه  نهادهای  تمام  به 

بررسی گرفته شود.
افزود:  سخنانش  ادامۀ  در  خلوتگر  آقای 
خبرنگاری  نهاد  فدراسیون  که  نشستی 
جمهور  رییس  با  افغانستان  رسانه  های  و 
یک  حواستار  جمهور  رییس  داشتند، 
زمانبندی در بررسی این پرونده ها شده که 
با  این زمانبندی از طرف نهادهای مرتبط 
ریاست جمهوری ترتیب میابد و نهادهای 
مسوول باید به اساس این زمانبندی هرچه 
گر  آغاز  را  پرونده ها  این  بررسی  سریع 

شوند.
پرونده های  گرفتن  به بررسی  با  گفت:  او 
اعتبار  خبرنگاران  برابر  در  خشونت 
در  که  کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
تنزیل  رسانه ها  خصوص  به  مردم  نزد 
بلند  از  و  می شود  اعاده  دوباره   یافته 
خبرنگاران   با  خشونت  قضایایی  رفتن 

جلوگیری می شود.
اساس  به  کرد:  تأکید  خلوتگر  آقای 
جمهوری  ریاست  به  که  نهایی  گزارش 
فرستاده شده، نهادهای مسوول مکلف اند 
که نتیجۀ کارشان را با فدراسیون نهادهای 
خبرنگاری و رسانه  های افغانستان شریک 
سازند تا از این طریق مردم و رسانه ها در 

جریان گذاشته شوند.

بیش  بین الملل،  عفو  سازمان  گزارش  به 
شهروند  هزار   200 و  میلیون  یک  از 
سال  سه  در  شده اند  ناچار  افغانستان 
گذشته به خاطر خشونت های موجود در 

این کشور خانه های خود را ترک کنند.
این سازمان همچنین از دولت افغانستان و 
جامعه بین الملل خواست برای حل بحراِن 
رو به رشِد پناهجویانی که به خاطر جنگ 
شده اند،  بی خانمان  کشور  این  داخل  در 

اقدامی کنند.
با  کرد  اعالم  گزارشی  در  سازمان  این 
در  ناآرامی  و  جنگ  از  سال   15 گذشت 
افغانستان، بسیاری از افرادی که در داخل 
این کشور بی خانمان شده اند »در وضعیت 

اسفناکی زندگی می کنند.«
پیش  سال ها  از  طالبان  پیکارجوی  گروه 
در  و  است  جنگیده  افغانستان  دولت  با 
عین حال، مداخله امریکا در این کشور به 
بهانه مبارزه با تروریسم نیز تنها شرایط را 

وخیم تر کرده است.
سال  در  تنها  ملل،  سازمان  گزارش  به 
2015، بیش از 11 هزار نفر در ناآرامی های 

افغانستان کشته شدند.
به  بین الملل  عفو  سازمان  گزارش  در 
هفت  کودک  یک  مادرِ  »فرزانه«،  تجربۀ 

ساله ، که بیش از 10 سال در یک اردوگاه 
پناهجویاِن داخلی در کابل زندگی کرده، 

اشاره شده است.
تصویری از یک کودِک بی پناه افغانستانی

این زن که از ناآرامی های استان پروان به 
نان آور خانواده شان  تنها  آورده،  پناه  کابل 

است.
نان  لقمه  یک  نتوانی  »وقتی  می گوید:  او 
سر سفرۀ کودکانت بگذاری، از مرگ بدتر 

است.«
افغانستان  دولت  می گوید  بین الملل  عفو 
در  حتا  بی خانمان،  افراد  به  رسیدگی  در 
مناطقی که تحت نظارت جامعه بین الملل 

است، ناموفق بوده است.
طرح های آزمایشی در سه والیت هرات، 

بلخ و ننگرهار متوقف شده است.
است  شده  منتشر  حالی  در  گزارش  این 
که حافظ احمد میخائیل، مشاور رسانه یی 
شمار  افغانستان  پناهجویان  وزارت 
نزدیک  را  کشور  این  داخلی  بی خانمانان 
افزود،  و  کرد  اعالم  نفر  میلیون  یک 
خاطر  به  فقط  نه  افراد،  این  از  بسیاری 
جنگ که به خاطر بالیای طبیعی از جمله 

زلزله آواره شده اند.

دومین »نمایشگاه تکنالوژی معلوماتی 
کابل« افتتاح شد

طی سه سال یک میلیون و 200 هزار 
افغانستانی خانه های خود را ترک کردند

ــی  ــوژی معلومات ــن نمایشــگاه تکنال دومی
سه شــنبه  دیــروز   )KITEX2( کابــل 
ــه  ــا حضــور مقامــات بلندپای 11 جــوزا ب
ســکتور  نماینــدگان  و  حکومــت 
نمایشــگاه  »مرکــز  در  خصوصــی 

افتتــاح گردیــد. افغانســتان« رســما 
وزارت مخابــرات می گویــد کــه ایــن 
بــا  کــه  اســت  فرصتــی  نمایشــگاه 
ــکتور  ــت اندرکاران س ــتفاده از آن، دس اس
مخابراتــی  و  معلوماتــی  تکنالــوژی 
ــده و در  ــم آم ــقف گرده ــک س ــر ی زی
ــی  ــت جهان ــاخص های مارکی ــورد ش م
ــرفت های آن  ــن پیش ــوژی و آخری تکنال
ــادل  ــر تب ــا همدیگ ــور ب ــطح کش در س

ــد. ــر کنن نظ
ــد  ــور می توانن ــهروندان کش ــان ش هم چن
بــا  و   اســتفاده  فرصــت  ایــن  از 
نوآوری هــا و دســتاوردهای تکنالــوژی 
نرم افــزار  و  ســخت افزار  بخــش  در 

آشــنایی بیشــتر حاصــل کننــد.
ــوژی  ســال گذشــته نیــز نمایشــگاه تکنال
ــی از ســوی ســکتور خصوصــی  معلومات
ــود. ــرات برگــزار شــده ب و وزارت مخاب

ــرزاق وحیــدی، وزیــر مخابــرات و  عبدال
ــاح  ــی در مراســم افتت ــوژی معلومات تکنال

ایــن نمایشــگاه گفــت: »برگــزاری چنیــن 
ــانگر  ــه، نش ــل از هم ــگاه هایی قب نمایش
ــه  ــرات ب ــدی وزارت مخاب ــدات ج تعه
و  دولتــی  ســکتور  دوام دار  مشــارکت 
ــدی  ــه از اصــول کلی ــوده ک خصوصــی ب
رهبــری حکومــت وحــدت ملــی اســت«.
بایــد  الگــو  »ایــن  می افزایــد:  وی 
در سراســر کشــور فراگیــر شــود. از 
خصوصــی  ســکتور  دســت اندرکاران 
ضمــن ســپاس گزاری تقاضــا می کنــم 
جملــه  از  عرصه هــا  ســایر  در  کــه 
ــت  ــعه صنع ــرات، توس ــای مخاب زیربناه
تحقیقــات  و  معلوماتــی  تکنالــوژی 
عرصــه  در  بنیــادی  ســروی های  و 
وزارت  بــا  معلوماتــی  تکنالــوژی 
مخابــرات همــکاری نمــوده و دیدگاه هــا 
ــش را شــریک  ــی خوی ــای عمل و طرح ه
ســازند. توســعه خدمــات بــدون ســکتور 
ــا  ــد، اّم ــر نباش ــن اگ ــی ناممک خصوص

اســت.« زمان گیــر  و  دشــوار 
قــرار اســت ایــن نمایشــگاه بــرای چهــار 
روز الــی 14 جــوزا در »مرکــز نمایشــگاه 
ــه  ــل ادام ــهرنو کاب ــع ش ــتان« واق افغانس

یابــد.
 

ابوبکر صديق

فعاالن فرهنگی کابل نسبت به مسدود شدن 
برخی مکاتب دولتی ُهشدار دادند

شهر  اجتماعی  و  فرهنگی  فعاالن  از  شماری 
خبری  کنفرانس  یک  برگزاری  با  دیروز  کابل 
نشدن  پرداخت  و  درسی  امکانات  نبودن  از 
کرایه منازل که از آن به عنوان ساختمان مکاتب 
اگر  که  می دهند  ُهشدار  و  می شوند  استفاده 
رسیدهگی  مشکالت  این  به  معارف  وزارت 
خواهند  بسته  مکتب ها  این  دروازه های  نکند 

شد.
فعاالن  این  از  یکی  حیدری  عارف  محمد 
این  در  که  شهرکابل  اجتماعی  و  فرهنگی 
امکانات  نبود  افزود؛  می گفت  سخن  کنفرانش 
پرداخت  مکتب ها٬  برای  تعمیر  نبود  درسی، 
مکتب  عنوان  به  که  محل هایی  کرایه  نشدن 
نهادهای  استفاده می شوند از مشکالت فرا راه 

آموزشی دولتی در شهرکابل می باشند.
حیدری وزارت وریاست معارف شهر کابل را 
به کم کاری متهم کرد و گفت: » دانش آموزان 
ناحیه سیزدهم شهرکابل در  بعضی مکاتب در 
اولیه  امکانات  از  می خوانند،  درس  زیرخیمه 
مانند میز و چوکی  برخوردار نیستند و معاش 
که  ماه می شود  از شش  بیش  نیز  معلمان شان 

پرداخت نشده است«.

در  که  مکتب های  داشت  اظهار  همچنان  او 
را  معارف  وزارت  منظوری   1394 زمستان 
گرفته بود و صدها دانش آموز در آن مکتب ها 
بخاطری  اکنون  بودند  تعلیم  فراگیری  در حال 
که کرایه ساختمان آن مکتب ها از سوی وزارت 
به  شان  فعالیت  است  نشده  پرداخته  معارف 

مشکل مواجه شده است.
سید احمد مبلغ فعال فرهنگی و اجتماعی دیگر 
که در این کنفرانس شرکت کرده بود به کمبود 
معلم و بست های خالی در مکتب ها اشاره کرد 
و گفت »اکنون چهارهزار بست خالی معلم در 
شهر کابل دارد که تنها در ناحیه سیزدهم 1070 

مساله  این  و  این  موجود  خالی  معلم  بست 
بوجود  شاگردان  برای  را  زیادی  مشکالت 

آورده است«.
او افزود بارها این مشکالت با مقام های وزارت 
این  تاکنون  اما  است  گذاشته  میان  در  معارف 
وزارت به مشکالت مکاتب رسیدهگی نکرده 

است.
برگزارکنندهگان این کنفرانس خبری از وزارت 
مردم  مشکالت  به  باید  که  خواستند  معارف 
مکاتب  صورت  آن  غیر  در  کند  رسیدهگی 
مواجه  بیشتر  مشکالت  با  آموزان  دانش  و 

می شوند.
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بخش سوم و پایانی

از شعارها 
و »بايد«هاي زنده گي 

تان بكاهيد!

الیس مؤسس مکتب رفتار درمانِي منطقي هیجاني ـ مکتبي  به گفتۀ دکتر آلبرت 
که قبل از شناخت درماني، صورت خارجي پیدا کرد ـ، بیماران عصبي خوب و 
خوشایند ـ عبارتي که الیس آن را براي تمامي کساني که از اضطراب ، افسرده گي 
و سایر اختالالت دماغي رنج مي برند به کار برده است ـ موجوداتي هستند که به 
خود لطمه مي زنند. به گفتۀ او، این بیماران در سه مورد از باورهاي »باید «دار با 

دشواري روبه رو هستند:
1. »من باید کارهاي خوب بکنم، دیگران را راضي بکنم و یا مورد مهر و محبت 
اشخاص مهم در زنده گي ام قرار بگیرم؛ در غیر این صورت، آدم بي ارزشي هستم. 

»این نظریه موجب افسردگي و اضطراب مي شود.« 
2. »تو باید با من به خوبي رفتار کني و باید مرا تأیید کني و در غیر این صورت، 
آدم بدجنس و خطاکاري هستي.«)این طرز تلقي منجر به خشم، سرزنش و نومیدي 
مي شود. اشخاصي که پیوسته در اندیشۀ راضي کردن دیگران هستند، ممکن است 
خود را به این اتهام که به قدر کافي خوب و خوشایند نیستند تا مهر و محبت و 

تصدیق دیگران را براي خود بخرند، سرزنش کنند(.
3. »شرایط زنده گي باید به گونه یي باشد که من مي خواهم. در غیر این صورت، 
ابهام،  هراس،  ناراحتي،  تولید  امري«  »وجه  )این   است.«  مصیبت بار  و  وحشتناک 

سرزنش، خشم، اضطراب و افسردگي مي کند(. 
الیس به همراه تني چند از تراپیست هاي شناخت درمانگر توصیه مي کند که به جاي 
»باید«ها از عباراتي استفاده شو د که بیشتر خواسته ها و آرزوهاي آن ها را به نمایش 
بگذارد. درست همان طور که توضیح دادم و گفتم که چگونه هفت »باید« مرگبار 

را مي توان به کمک عبارات »ترجیحي« جایگزین کرد.
براي مثال چرا دیگران باید شما را دوست بدارند و از شما تشکر کنند؟ هر چند 
ممکن است شما براي راضي کردن آن ها بسیار تالش  کنید؛ که البته اگر مورد مهر 
و عشقي واقع شوید، بسیار هم خوب است. در ضمن، بسیار بهتر است اگر دیگران 
شما را به خاطر آن چه هستید دوست بدارند، نه به خاطر کارهایي که اضطرارگونه 

براي شان انجام مي دهید.
به همین طریق، ممکن است بخواهید دوست قابل اعتمادي باشید تا دیگران بتوانند 
یا روي  نباید »نه« بگویید و  باور که هرگز  این  به  اما رسیدن  اتکا کنند.  به شما 
دیگران را به زمین بگذارید، یک الزمۀ سخت گیرانه است که نمي توانید تضمیني 
دربارۀ آن به دست دهید. اما اگر بگویید که »ترجیح مي دهید« و یا »آرزو مي کنید« 
که در قبال دوستان تان حمایتگر باشید، این امکان واقع بینانه را فراهم مي آورید که 
گاه ممکن است به خاطر عواملي که به دور از کنترل شما هستند، پاسخ »نه« بدهید.

حتا اگر بخواهید و تالش کنید، نمي توانید ارادۀ خود را بر جهان تحمیل کنید.
وقتي هم چنان مصرانه انتظار داشته باشید که شما، دیگران، عالم هستي و زنده گي 
به طور کلي چه گونه باید باشند، نتیجه چیزي جز ابهام، سردرگمي، نومیدي و بدتر 

از آن نخواهد بود.
وقتي توقع دارید که دیگران، جهان یا زنده گي، با شما به طرز خاصي برخورد کنند، 
به احساسي از خشم، نومیدي و افسرده گي مي رسید؛ زیرا این چیزهایي که شما 
مي خواهید، نمي توانند به طور کامل و به شکلي که شما مي خواهید، در اختیارتان 
قرار بگیرندـ به خصوص اگر خواسته هاي تان غیرواقع بینانه و یا غیرقابل حصول 
باشند. به این طریق براي خود تنها احساس گناه و بي کفایتي را به ارمغان مي آورید.
جاِن کالم این است که تنها کاري که باید به واقع بکنید، این است که تا حد امکان 
از شعارها و »باید«هاي زنده گي تان بکاهید. وقتي به جاي بایدهاي توقع آمیز، از 
خواسته ها، امیال و ترجیحات خود حرف مي زنید، به لحاظ احساسي ثمرات آن 

را نصیب خود مي کنید.

را  مغلطه هایی  ملت ها،  روشنفکر  رهبران 
تمدن  و  آزادی  نابودسازی  شرف  در  که 
غربی هستند، پدید آورده و اشاعه داده اند. 
روشن فکران به تنهایی مسوول قتل عام هایی 
هستند.  ما  قرن  ویژۀ  نشانه های  از  که  اند 
تنها آن ها می توانند این روند را وارونه کنند 
آزادی هموار  دوبارۀ  برای حیات  را  راه  و 

سازند. 
گریزی  که  باورند  این  بر  افراد  از  بسیاری 
از پیدایی توتالیتاریسم نیست. می گویند که 
گریزی  راه  بی آن که  را  بشر  آینده«،  »موج 
داشته باشد، به سوی نظامی می برد که در 
آن همۀ امور انسانی از سوی دیکتاتورهای 
با  مبارزه  می شود.  مدیریت  قدرت  َقَدر 
فرامین اسرارآمیز و ناشناختۀ تاریخ سودی 

ندارد. 
حقیقت این است که بیشتر افراد از جسارت 
در  ایستاده گی  برای  الزم  ذهنی  توانایی  و 
برابر نهضتی همه گانی، هر اندازه هم زیان 
بار و نسنجیده باشد، بی بهره اند. بیسمارک 
روزگاری عدم آن چه را که شجاعت مدنی 

دلیری  دیگر،  بیان  به  یا 
سوی  از  عمومی  مسایل  به  پرداختن  در 
اما  کرد.  محکوم  می خواند،  هموطنانش 
که  هنگامی  نیز  کشورها  دیگر  شهروندان 
روبه رو  کمونیستی  دیکتاتوری  خطر  با 
از  بیشتری  عقالنیت  و  دلیری  می شدند، 
خود نشان نمی دادند یا به آرامی و بی سر و 
صدا یا با ترس و کم دلی ایرادهایی پیش پا 

افتاده را بر زبان می آوردند. 
تصادفی،  ویژه گی های  برخی  تنها  نقد 
با  مبارزه  سوسیالیستی،  برنامه های 
موضع  به  حمله  با  نیست.  سوسیالیسم 
کنترل  دربارۀ  سوسیالیست ها  از  بسیاری 
پیرامون  آن ها  اندیشه های  یا  تولد  و  طالق 

هنر و ادبیات، سوسیالیسم را رد نمی کنیم. 
بر  مارکسیست ها  فشاری  پا  با  مخالفت 
یا  برگسون  فلسفه  یا  نسبیت  نظریۀ  اینکه 
است،  »بورژوازی«  مهمالت  روان کاوی، 
گناه  تنها  که  آن هایی  نمی کند.  کفایت 
ضد  گرایش های  را  نازیسم  و  بلشویسم 
ضمنی  گونه یی  به  می دانند،  مسیحی شان 
یک سره  را  خون بار  برنامه های  این  باقی 

تایید می کنند. 
توتالیتر  نظام های  ستایش  دیگر،  سوی  از 
به خاطر دستاوردهای ادعایی آن ها که هیچ 
اقتصادی شان  و  سیاسی  اصول  با  ارتباطی 
ندارد، حماقت محض است. معلوم نیست 
در  قطارها  این که  بر  مبنی  گفته هایی  که 
حرکت  برنامه  طبق  فاشیستی  ایتالیای 
نامرغوب  تخت های  تعداد  و  می کردند 
هوتل ها رو به کاهش بود، درست است یا 
اهمیتی  روی  هر  به  موضوع  این  اما  خیر؛ 
این  هواخواهان  ندارد.  فاشیسم  مسالۀ  در 
روسیه  خاویار  و  موسیقی  فلم،  با  مشرب 
از خود بی خود می شوند. اما در کشورهای 

اجتماعی،  نظام های  دیگر  تحت  و  دیگر 
می کردند؛  زندگی  بزرگتری  موسیقی دانان 
فلم های خوبی در دیگر کشورها نیز ساخته 
نیز  خاویار  مطبوع  مزۀ  بی تردید  و  می شد 
زیبایی  نبود.  استالین  جنرال  برای  امتیازی 
نیروگاه  یک  ساخت  یا  روس  بالرین های 
بزرگ برق در دنایپر هم قتل عام کوالک ها 

را جبران نمی کند. 
طرفداران  و  فلم  مجله های  خواننده گان 
و  دل انگیز  فلم هایی  دنبال  به  سینما 
زرق  پر  نمایش های  اند.  خوش منظره 
و  نازی ها  و  فاشیست ها  اپرایی  برق  و 
دوست داشتنی  سرخ،  ارتش  رژه گردان های 
و خواستنی اند. گوش دادن به سخنرانی های 

رادیویی دیکتاتور سرگرم کننده تر از مطالعۀ 
و  کارآفرینان  است.  اقتصادی  رساله های 
پیشرفت  برای  را  زمینه  که  فن شناس هایی 
اقتصادی می چینند، در انزوا فعالیت می کنند. 
پردۀ  روی  که  نیست  آن  مناسب  کارشان 
سینما به تصویر کشیده شود، اما دیکتاتورها 
که سخت سرگرم گستراندن مرگ و ویرانی 
چشم  جلوی  شگفت آور  گونه یی  به  اند، 
بر تن،  نظامی  لباس  با  عموم مردم هستند. 
لباس های  در  پژمرده  و  بی روح  بورژوازی 

ساده را از نگاه سینماروها پنهان می کنند. 
اقتصادی  سازماندهی  به  مربوط  مسایل 
جامعه برای گفت وگوی نه چندان جدی در 
میهمانی های متداول عصرانه مناسب نیست. 
که  هم چنین در گردهمایی هایی عمومی یی 
آن ها  در  عوام فریبانه  غرای  سخنرانی های 
این  به  نمی توان  خوبی  به  می شود،  انجام 
جدی  موضوعاتی  این ها  پرداخت.  مسایل 
نیاز  پرزحمت  و  دقیق  مطالعاتی  به  و  اند 
دارند. نباید با سبک سری به آن ها پرداخت. 
مخالفتی  با  هیچ گاه  سوسیالیستی  تبلیغات 
که  ویرانگری  نقد  نشد.  روبه رو  آشکار 
امکان ناپذیری  و  بیهوده گی  اقتصاددانان، 
به  را  سوسیالیستی  مشرب های  و  برنامه ها 
به شکل دهنده گان  دادند،  نشان  آن  میانجی 
تنها  نه  دانشگاه ها  نرسید.  عمومی  افکار 
مالکیت  زیر  آن  در  که  قاره یی  اروپای  در 
در  حتا  بلکه  بودند،  دولت  مدیریت  و 
کشورهای آنگلوساکسون، عمدتًا زیر سلطۀ 
دخالت گرا  و  سوسیالیست  فضل فروشان 
که  دولت مردان  و  سیاست مداران  بودند. 
از  را  مبادا محبوبیت خود  بودند که  نگران 
از آزادی دفاع  با شور و شوق  کف دهند، 
در  وقتی  که  آرام بخشی  سیاست  نکردند. 
بسته  کار  به  فاشیست ها  و  نازی ها  مورد 
می شد، نقدهای زیادی را به خود دیده بود، 
چندین دهه به گونه یی فراگیر در قبال همه 
دیگرگونه های سوسیالیسم به کار بسته شد. 
این سرخورده گی بود که نسل در حال رشد 
را به این باور رساند که پیروزی سوسیالیسم 

گریزناپذیر است. 
با  توده ها  که  نیست  درست  این 
هستند  سوسیالیسم  پی  در  جوش وخروش 
برابر  در  ایستاده گی  برای  راهی  هیچ  و 
خاطر  این  به  توده ها  ندارد.  وجود  آن ها 
به  که  می گیرند  را  سوسیالیسم  جانب 
تبلیغات سوسیالیستی روشن فکران اطمینان 
عمومی  افکار  روشن فکران  می کنند. 
این  عادی.  مردم  نه  می دهند،  شکل  را 
توجیهی ست از سوی روشن فکران که باید 
خود،  آن ها  انداخت.  سپر  توده ها  برابر  در 
اندیشه های سوسیالیستی را پدید آورده اند 
و در گوش توده ها خوانده اند. هیچ کارگر 
برنامه های  گسترش  به  کارگرزاده یی  یا 
دخالت گرایانه و سوسیالیستی کمک نکرده. 
نویسنده گان آن ها همه از محیطی بورژوازی 
پیچیدۀ  نوشته های  عادی  مردم  اند.  برآمده 
دست نوشته های  دیالکتیک،  ماتریالیسم 
ناسیونالیسم  و  مارکسیسم  پدر  هگل، 
جورج  کتاب های  آلمانی،  ستیزه جویانۀ 
سورل، ژانتیل و اشپنگلر را نمی خواندند. این 
نوشته ها توده ها را مستقیمًا برنمی انگیخت. 
رواج  را  آن ها  که  بودند  روشن فکران  این 

دادند. 
رهبران روشنفکر ملت ها، مغلطه هایی را که 
در شرف نابودسازی آزادی و تمدن غربی 
اند.  داده  اشاعه  و  اند  آورده  پدید  هستند، 
روشن فکران به تنهایی مسوول قتل عام هایی 
اند که از نشانه های ویژۀ قرن ما هستند. تنها 
این روند را وارونه کنند و  آن ها می توانند 
هموار  آزادی  دوباره  زنده گی  برای  را  راه 
سازند. نه نیروهای خیالی »تولیدی مادی«، 
بلکه خرد و اندیشه ها روند امور انسانی را 
تعیین می کنند. آن چه برای متوقف ساختن 
گرایش به سوسیالیسم و استبداد نیاز است، 

شجاعت اخالقی و معرفت عمومی است.

گریزناپذیری 

ادعایی 

سوسیالیسم

نويسنده: لودويگ فون میزس
برگردان: محسن رنجبر

: مهدي قراچه داغي
برگردان
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شهیر  فیلسوفاِن  و  متفکران  جملۀ  از  باومن  زیگموند 
است  سیال  مدرنیتۀ  نظریۀ  صاحب  وي  است.  پست مدرن 
که بر اساس آن، دو گونه مدرنیتۀ سیال و جامد قابل تصور 
است. باومن، مصرف گرایي را از مشخصه هاي مدرنیتۀ نیمۀ 
اساسي  تمایزي  مي شود  باعث  که  مي داند  بیستم  قرن  دومِ 
مشاهده  گذشته  اعصار  با  عصر  این  زنده گِي  نحوۀ  بین 
سمت  به  مدرنیته  از  عبور  اساس  را  ویژه گي  این  او  کنیم. 
جهان پست مدرن مي داند. در نوشته یی که اکنون مي خوانید، 

زنده گي و آراِی او مورد بررسي قرار گرفته است. 
لهستان  پوزنان  منطقۀ  در   1925 سال  در  باومن  زیگموند 
متولد شد. زماني که نیروهاي نازي در سال 1935 به لهستان 
محدودۀ  شرقي  مناطق  سمت  به  او  خانوادۀ  کردند،  حمله 
جماهیر شوروي فرار کردند. باومن به اولین ارتش لهستاني 
)تحت کنترل شوروي( به عنوان معلم آموزش مسایل سیاسي 
ملحق شد و در جنگ هاي کلبرگ که در حال حاضر، به نام 
نشاِن  مي  1945  و  کرد  شرکت  است،  معروف  کملبرزگ 

شجاعِت نظامي  را دریافت کرد. 
تاریخ در موسسۀ  نیمه رسمِي  یک کارشناس  اظهارات  طبق 
لهستاني )خاطرات ملي  که در جبهۀ محافظه کاران اورون در 
مي  2006 به چاپ رسید(  باومن وظیفه و نقش مشابهي را 
در نیروهاي امنیت داخلي )KBW( ایفا مي کرد و یک واحد 
اُکرایني و  با سرگردهاي ملي گراي  مبارزه  نظامي  در جهت 
باومن،  داد.  لهستان تشکیل  در  ارتش مستقر  باقي مانده هاي 
طبق اظهارات مجله، خودش را به عنوان رهبر یک واحدي 
که تعداد بزرگي از مبارزان زیرزمیني را دستگیر کرده بود، 
چنین  شواهد،  طبق  مجله  مولف  به عالوه،   کرد.  معرفي 
مخبر  یک  عنوان  به  باومن  زیگموند  که  مي کند  اظهارنظر 
ناشناخته در واحد تحقیقات نظامي  از سال 1945 - 1948 
فعالیت مي کرد. همان گونه که ماهیت و میزان همکاري وي 
ناشناخته بود، اتمام فعالیِت او نیز مخفي بود. در مصاحبه یي 
که با مجلۀ گاردین انجام داد، باومن فعالیِت خود را به عنوان 
یک کمونیست واقعي در میان سال هاي  جنگ جهاني دوم 
و پس از آن را تأیید کرد و هیچ بخشي از آن را مخفي نگه 
به سرویس جاسوسي  پذیرفت که ملحق شدن  او  نداشت. 
نظامي  در 19 ساله گي یک اشتباه بود، اما او شغل معمولي و 
بي اهمیتي در آن جا داشته، به طوري که هیچ اطالعاتي از هیچ 

شخصي از آن جا را به خاطر نمي آورد. 
 )KBW( زماني که باومن در واحد نیروهاي امنیت داخلي
خدمت مي کرد، براي اولین بار در دانشکدۀ ورشو به تحصیل 
علوم اجتماعي پرداخت. او براي مطالعه و تحصیل در شاخۀ 
به  ولي  شد.  اعزام  ورشو  دانشگاه  به  جامعه شناسي،  فلسفۀ 
صورت موقت، این شاخۀ تحصیلي از موضوعات آموزشي 
اوسکي  استانیالو  آقایان  او  معلماِن  که  جایي  شد.  حذف 
باومن   )KBW( واحد  در  بودند.  جولیان هاچفیلد  خانم  و 
به  سال1953  در  درجۀ سرگردي  به  نایل شدن  با  هم زمان 
برکنار  کار  از  افتخاري،  هیچ گونه  بدون  و  ناگهاني  صورت 
سفارت  به  را  خودش  باومن  پدر  نیز  زمان  همین  در  شد. 
بود.  به اسراییل رسانده  اسراییل در ورشو جهت مهاجرت 
زیگموند باومن با تمایالت صهیونیستي پدرش همراه نشد 
و در حقیقت او را به عنوان فرد ضد صهیونیستي شناختند. 
دوري موقت از پدرش و اخراج او از موقعیتي که داشت، او 
را به فردي خشمگین تبدیل کرد. در میان سال هاي بي کاري، 
او دورۀ خود را در MA تکمیل کرد. سال 1954 در دانشگاه 

ورشو به عنوان سخنران مطرح شد و تا سال 1968در همان 
جا ماند. در مدت کوتاهي که در مدرسۀ علوم اقتصادي لندن 
بود، با نظارت آقاي روبرت مک کنزي، مطالعۀ جامعي دربارۀ 
حزب سوسیالیستي بریتانیا انجام داد. در آن جا بود که اولین 
کتاب اصلي و عمدۀ خود را نوشت و سال 1956 در لهستان 
به چاپ رسانید. ترجمه و تنظیم آن، سال 1972 در انگلیس 
انجام شد. آقاي باومن کتاب  دیگري را هم منتشر کرد که 
کتاب  این  بود.  روزمره  زنده گي  براي  جامعه شناسي  شامل 
در سال 1964 مخاطبان بسیار زیادي را در لهستان به خود 
»تفکر جامعه شناسي«  بعدها اساس کتاب هاي  جلب کرد و 
شد. در اصل، آقاي باومن به نظریۀ ارتدوکسي مارکسیست 
نزدیک تر بود، اما تحت تأثیر نظریات آقاي جورج سیمل و 
آنتونیوگراشي، به شدت به یکي از منتقدان دولت کمونیستي 

لهستان تبدیل شد. 
استادي، مورد توجه  او هرگز در مقام  امر،  به خاطر همین 
را  اعتبار خود  این که  از  پس  حتا  نگرفت.  قرار  قدرداني  و 
جولیان   خانم  او  سابِق  معلم  این که  از  پس  اما  کرد،  کامل 
هاچفیلد به عنوان قائم مقام سازمان یونسکو در زمینۀ علوم 

باومن  شد،  انتخاب   1962 سال  طي  پاریس  در  اجتماعي 
به دست  را  هاچفیلد  خانم   جایگاه  و  کرسي  عماًل  توانست 
آورد. باومن با فشارهاي سیاسي روزافزون و مبارزات ضد 
بدبیني که از سوي میزیسالومو کزار رهبري مي شد، روبه رو 
حزب  مخفي  پولیس  رییس  واقع   در  موکزار  آقاي  گشت. 
کارگران  حزب  در  را  او  عضویت  باومن  بود،  کمونیست 
متحد لهستان در سال 1968 ضعیف مي دید و این موضوع 
را به مردم نیز اعالم مي کرد. در حوادث مارچ 1968 مبارزه 
ضد بدبیني منجر به یک پاک سازي شد. در این پاک سازي 
این  رانده شدند.  بیرون  کشور  از  یهودي  باقي ماندۀ  عناصر 
از سوي  که  بودند  اندیشمندان  و  روشن فکران  شامل  افراد 
بودند.  کرده  سقوط  مقام  و  عزت  از  کمونیستي  حکومت 
زیگموند باومن همراه با این تعداد از کرسي دانشگاه ورشو 

به پایین کشیده شد و با حذف مقام شهروندي لهستان، اجازۀ 
ترک کشور را پیدا کرد. سپس کرسي تدریس جامعه شناسي 
در دانشگاه لیدز را پذیرفت. از این زمان به بعد، او به زبان 
اندیشه هاي خود  و  آرا  انتشار  و  تدوین  به  انگلیسي شروع 
کرد. در واقع وي به کمک همین زبان، شهرت زیادي کسب 

کرد و توان مندي  هاي قبلِي خود را به ظهور رسانید. 
از اواخر دهۀ 1990، باومن تأثیر قابل مالحظه یي بر حرکت 
داشته  جهاني سازي  جایگزین  حرکت  یا  جهاني سازي  ضد 

است.
 باومن با نویسنده یي به نام جانینا ازدواج کرد که حاصل آن 3 
دختر بود؛ یکي نقاش به نام لیدیا باومن، دیگري معمار به نام 
ایرنا باومن، و بعدي استاد ریاضیات به نام آنا اس فارد بود. 

كتاب ها و مقاالت 
باومن آثارش را تا 57 کتاب و بیش از 100 مقاله گسترش 
داد. بیشتِر این آثار در رابطه با نظریه و اندیشه هاي مرتبط با 
مسایل عمومي  و کلي است. در میان آثار باومن مي توان توجه 
پست مدرنیته،  و  مدرنیته  جهاني سازي،  مسایل  به  وي  وافر 
کرد.  مشاهده  را  انساني  کرامت  و  اخالق  و  مصرف گرایي 

مدرنیتۀ سیال،  مي توان عشق سیال،  کتاب هاي وي  میان  از 
ترس  و  پست مدرن  اشارت هاي  جمعي،  کشتار  و  مدرنیته 
حزب  دربارۀ  مطالعه یي  باومن،  اثر   اولین  برد.  نام  را  سیال 
کارگر بریتانیا، چه گونه گي تشکیل حزب و طبقات اجتماعي 
بود که سال 1960 در لهستان انتشار یافت. باومن تحریر آثارِ 
تا  اجتماعي  منازعات  خود را در موضوعاتي چون طبقه و 
اوایل دهۀ 1990 ادامه داد و آخرین کتاب او نیز در قالب 
آخرین  که  زماني  تا  شد.  منتشر  طبقات  خاطرات  موضوع 
کتاب هاي وي مسایل طبقات را به طور مستقیم مورد خطاب 
قرار نمي داد، او خود را به عنوان یک سوسیالیست معرفي 
مي کرد و هرگز به طور کامل مارکسیسم را رد نکرد. آنتونیو 
اثرات  خاص  صورت  به  مارکسیستي،  تیوریسن  گرامشي 

عمیقي را روي آراي زیگموند باومن گذاشت. 

مدرنيته و عقالنيت
در اواخر دهۀ 1980 و اوایل دهۀ 1990، باومن تعدادي کتاب  
خروج  و  عقالنیت  بروکراسي،  مدرنیته،  روابط  موضوع  با 
مدرنیتۀ  فروید،  از  پیروي  در  وي  کرد.  منتشر  را  اجتماعي 
اروپایي را به عنوان یک تعادل متضاد مورد مطالعه قرار داد. 
از  بخشي  از  اروپا  جامعۀ  که  مي کند  بحث  این گونه  باومن 
آزادي به خاطر منافع مربوط به افزایش امنیت فردي، صرف 
درونش  در  مدرنیته  که  مي گوید  ادامه  در  او  مي کند.  نظر 
به شکل »سفت و جامد« است و  دارد که  قرار  اصطالحي 
وظیفۀ آن، حذف موارد ناشناخته و نامطمین است. هم چنین 
کنترل مافوق مسایل طبیعي، بروکراسي سلسله مراتبي ، قوانین 
طور  به  این ها  همۀ  که  مقوله بندي یی  و  کنترل  مقررات،  و 
و  مي کند  حذف  را  شخصي  و  فردي  امنیت  عدم  پیوسته 
سایر جنبه هاي هرج ومرج از زنده گي انسان ها را تحت یک 
نظم خوب و مشخصي درمي آورد. البته زیگموند باومن در 
بسیاري از آثار خود به این موضوع اشاره مي کند که چنین 
دل خواه  نتایج  به  منجر  هرگز  نظم،  ایجاد  براي  تالش هایي 
مقوالت  درون  زنده گي  که  زماني  شد.  نخواهد  مطلوب  و 

همیشه  مي کند،  پیدا  سازمان  شده یي  شناخته  و  مدیریتي 
گروه هاي اجتماعي وجود دارند که قابلیت اداره شدن، جدا 

شدن و کنترل بر روي آن ها وجود ندارد. 
در کتاب »مدرنیته و دوگانه گي«، باومن افراد مبهم و نامعلوم 
را در قالب چهره یي تمثیلي از یک غریبه و بیگانه، تیوریزه 
با ترسیم جامعه شناسي جورج سیمل و فلسفۀ  کرده است. 
که  فردي  عنوان  به  را  بیگانه  شخص  یک  باومن،  دریدا، 
قابل  غیر  اجتماعي  لحاظ  از  و  ناشناخته  حاضر  حال  در 
وي  کتاب،  این  در  مي کند.  معرفي  است،  تصمیم گیري 
بررسي دقیق از راه هاي متفاوت را براي جامعۀ مدرن جهت 
تطبیق خود با شخص بیگانه ارایه مي کند. او به فوریت این 
قضیه اشاره مي کند که در اقتصاد مصرف گرا چیزهاي ناآشنا 
و غریبه همیشه فریبنده بوده اند. در ُمدل هاي متفاوت غذا، 
مدل هاي مصرفي دیگر و در جهان گردي، این امکان وجود 
دارد که چیزهاي ناآشنا با جذابیِت باالیي تجربه شوند، اما 
هنوز این بیگانه گي یک حاشیۀ منفي بشري دارد. به خاطر 
قانون  و  حکم  تحت  و  کنترل  قابل  غریبه  فردي  این که 
این غریبه، همیشه موضوع ترس کشورها  نیست.  محکمي  
بوده است و به صورت بالقوه مي تواند با ارعاب و تهدید از 
دیگران زورگیري کند و به عنوان شخصي مطرح است که 

بیرون از حریم و حوزۀ جامعه است. 
هم چنین او پیوسته عامل تهدید به شمار مي رود. مشهورترین 
بوده  زمینه  همین  در  هولوکاست«  و  »مدرنیته  باومن  کتاب 
بررسي  تا یک  نویسنده است  این  از  اثر تالشي  این  است. 
جامع از خطراِت چنین ترس هایي داشته باشد، او با توجه به 
بررسي هایي که از کتاب  هانا آرنت و تیودور آدرنو در مورد 
سیستم حکومت استبدادي و تنویر افکار عمومي  انجام داد، 
این بحث را پیش کشیده است که هولوکاست نمي بایست 
صرفًا به عنوان یک حادثه در تاریخ یهودیت مورد کنکاش 
قرار گیرد. به عالوه او ادامه مي دهد که مي باید به هولوکاست 
که  تالش هایي  و  مدرنیته  با  که  عمیق  بحث  یک  عنوان  به 
نگریست.  است،  شده  ساخته  احکام  یک سري  قالب  در 
عقالنیت درست و صحیح، تقسیم کار به وظایِف کوچک تر 
به  عمل  عنوان  به  نظم  و  قوانین  از  پیروي  و  کوچک تر  و 
و  نقش  باومن،  دیدگاه  از  که  بودند  مسایلي  اخالقي،  اصل 

جایگاهي را در پدید آمدِن هولوکاست ایفا کردند. 
پست مدرنيته و نظريۀ مصرف گرايي

در میانه و اواخر دهۀ 1990، آقاي باومن در کتاب هایش به 
دو   مسالۀ متفاوت اما مرتبط با همدیگر مي پردازد: 

شروع  این گونه  او  مصرف گرایي:  نظریۀ  و  پست مدرنیته 
تغییري  مدرن  در جامعۀ  بیستم  قرن  نیمۀ  اواخر  که  مي کند 
انواع  با  را  جامعه یي  تغییر،  این  است.  در حال شکل گیري 
راه و روش هاي درست به جامعۀ مصرف گرا تبدیل مي کند. 
این آغاز، همان طور که باومن مي گوید، نظریۀ تعادل متضاد 
زمان،  این  در  داد.  تغییر جهت  را  فروید  زیگموند  »مدرن« 
امنیت به خاطر بهره مندي از آزادي روزافزون، آزادي خرید، 

مصرف و بهره مندي از زنده گي،  کمرنگ شد. 
را  تغییر جهت  این  کتابش  در   1990 دهۀ  باومن  زیگموند 
از زمان هزارۀ  تعبیر کرد.  به پست مدرنیته  از مدرنیته  تغییر 
پیچیده گي هاي  کردِن  دور  صدد  در  او  کتاب هاي  جدید،  
این  در  و  بوده  پست مدرنیته  اصطالح  اطراف  در  موجود 
این  به  مدرنیته  کنار  در  جامد  و  مایع  استعارۀ  با کمک  راه 
مهم دست یافته است. او در کتاب هایش در ارتباط با نظریۀ 
در  که  مشابهي  بي اطمیناني  از  هنوز  مدرن  مصرف گرایي 
نوشته هایش دربارۀ مدرنیتۀ جامد به خوبي شرح داده، نوشته 
ترس هاي  و  نگراني ها  از  خود  کتاب هاي  در  باومن  است. 
موجود در جوامع امروزي، مطالب زیادي درج کرده است. 
این ترس ها، تحت یکي از عناوین کتاِب او به نام »ترس هاي 

مایع« به کار رفته است. 
مدرنيتۀ سيال

شرایط  براي  باومن  اصطالحات  از  یکي  سیال  مدرنیتۀ 
بر  سابق  که  جامد  مدرنیتۀ  برخالف  که  دنیاست  امروزي 
فاصلۀ  باومن،  نظریۀ  طبق  مي شود.  تعریف  است،  بوده  آن 
را  جدیدي  و  بي سابقه  مجموعۀ  مایع،  و  جامد  مدرنیتۀ 
فردي   زنده گِي  فراغت  اوقات  به  مربوط  فعالیت هاي  براي 
با  افراد  است  شده  باعث  مجموعه  این  است.  کرده  خلق 
چالش هایي روبه رو شوند که هرگز قباًل با آن مواجه نبوده اند. 
اشکال اجتماعي و موسسات گوناگون، توانایي زیادي براي 
چارچوب هاي  و  قالب ها  تغییر(  )بدون  داشتن  نگه  ثابت 
فعالیت انساني و طرح هاي طوالني و بلندمدت زنده گي را 
بنابراین  ندارند و نمي توانند در این زمینه هم موفق باشند. 
براي سازمان دادِن  یافتن مسیرهاي دیگري  به  افراد مجبور 
پروژه هاي  اند یک سري  مجبور  افراد  زنده گي شان هستند. 
کوتاه مدت و ناتمام را به همدیگر تابیده، روي هم قرار دهند. 
و  محکم  رشتۀ  به  منجر  شده،  تابیده  به هم  پروژه هاي  این 
انتقال  متصلي نخواهد شد که به کمک آن، مفاهیمي  چون 
بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  به صورت هدف مند  پیشرفت  و 
هم،  از  جدا  و  منفک شده  فعالیت هاي  و  زنده گي ها  چنین 
نیازمند افرادي است که انعطاف پذیر اند و بتوانند خودشان 
را تطبیق دهند و به صورت مداوم، آماده و متمایل به تغییر 
و  تعهدات  به  و  باشند  کوتاه  اطالعاِت  همان  با  تاکتیک 
وفاداري ها بدون هیچ گونه اظهار تأسف بي تفاوت باشند و 
هم چنین طبق توانایي هاي موجود به دنبال فرصت ها باشند. 
و  عملیاتي  طرح هاي  فعالیت،   باید  افراد  سیال،  مدرنیتۀ  در 
محاسباِت خود را طبق منافع و مضرات فعالیِت خودشان و 

تحت شرایط عدم اطمینان خاص بسنجند. 

منبع: جام جم آنالين

باومن
بر زنده گيو انديشۀ

نگاهي
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به  حمله  با  شنبه  سه  روز  صبح  طالبان 
چند بس حامل غیرنظامیان در جاده یی در 
والیت کندز 13 نفر را کشته و دست کم 

35 نفر را ربوده اند.
محمود دانش، سخنگوی والی کندز گفت، 
این حمله اوایل روز گذشته در منطقه علی 
آن  جریان  در  و  داد  رخ  والیت  این  آباد 
طالبان مسافران چند بس را در این منطقه 
و  کشته  را  آنها  از  تعدادی  و  کرده  پیاده 
برخی دیگر را ربودند. محمود دانش گفت 
از 35 سرنشین شش  بیشتر  افراد  این  که 
عازم  کابل  از  که  را  مینی بوسی  و  موتر 
در  بودند،  بدخشان  و  تخار  والیت های 
منطقه علی آباد والیت قندوز پیاده کرده و 

با خود بردند.
از  نفر   13 کم  دست  طالبان  که  گفت  او 
چهار  اجساد  که  کشته  را  گروگان هایش 
نفر آن ها به شهر قندوز، منتقل شده است.

هنوز مشخص نشده که این 13 نفر کجا 
کشته شده اند.

دانش افزود که شمار این مسافران به بیش 
از 130 نفر می رسیده است. او پیشتر گفته بود 

که این آمار بیش از 200 نفر بوده است.
سرنوشت  از  که  گفت  کندز  والی  سخنگوی 
گروگان هایی که آزاد نشده اند، هنوز اطالعات 
نیروهای  تالش   اما  نیست،  دست  در  دقیقی 

امنیتی برای نجات آن ها ادامه دارد.
به گفته او، هنوز دلیل و انگیزه این آدم ربایی 
مشخص نشده است. محمود دانش گفت که 

این مسافران غیرنظامی هستند.
افغانستان  شمالی  والیت  ناامن ترین  قندوز 
این  از  بخش هایی  در  طالبان  گروه  و  است 

والیت نفوذ و حضور دارد.
سال گذشته این گروه موفق شد که برای سه 
روز شهر استراتژیک قندوز، مرکز این والیت، 

را به کنترل خود آورد.
حیات اهلل قریشی آمر منطقه علی آباد قندوز 

نیز گفت که حمله کننده گان یونیفرم های 
ارتش افغانستان را پوشیده بودند.

طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
گرفته  عهده  بر  را  حمله  این  مسوولیت 
که  گفته  خویش  تیوتر  در  او  است. 

سربازان نیروهای امنیتی را کشته اند. 
مسووالن کندز نیز مسوولیت این رویداد 

را به طالبان نسبت می دهند. 
جنایت هولناک

یک  را  رویداد  این  کشور،  شهروندان 
پارچه محکوم کرده و طالبان را به جنایت 
جنگی و کشتار غیرنظامیان متهم ساختند. 
وحشیانه  رویداد  این  به  واکنش  در  آنان 
گفته اند که طالبان مزدور و غالم بیگانه 
لذت  غیرنظامیان  کشتار  از  و  هستند 

می برند. 
به گفتۀ کاربران صفحات اجتماعی، طالبان 
و  شرارت  اوج  رویداد  این  آفرینش  با 
ذلت خویش را به نمایش گذاشته و ثابت 
کردند که از جادۀ انسانیت نگذشته اند و 
در  انسانی  منش  و  اخالق  نام  به  چیزی 

وجود آن ها سراغ نمی شود. 
به  نیز  را  امنیتی  نیروهای  کشور  شهروندان 
بی پروایی و غفلت متهم می  کنند و می گویند 
که فرمانده پولیس کندز از چند روز بدین سو 
به بیرون از کشور تشریف برده و والی هم از 

کفایت الزم برخوردار نیست. 
چگونه  سرباز  صد  چند  که  اند  پرسیده  آنها 

نمی تواند امنیت شاهراه کندز را تأمین کند. 

نويسنده:كاتريناپتز،منبع-ديپلومات-
برگردان:سیداكرم بارز

سازمان  تاسیس  از  سال  پانزده  گذشت  با 
همکاری شانگهای  و عضویت ازبکستان در 
، در  سال 2001، سازمان همکاری شانگهای 
است  قرار  افقی   گسترش  سیاست  راستای 
امسال  سران   نشست  در  را  دو عضو جدید 
کشور  عضویت  بحث  و  بپذیرد  تاشکند  در 
سومی نیز مطرح خواهد شد. در نشست سران 
قرار است در  سازمان همکاری شانگهای که 
ازبکستان  تاشکند-  شهر  در  جون  ماه  اواخر 
تدویر یابد، هند و پاکستان به عنوان اعضای 
عین  در  میشوند.  پذیرفته  سازمان  این  کامل 
بعدی  نامزد  عنوان  به  است  قرار  ایران  حال، 
عضویت مورد توجه قرار گیرد. درحال حاضر 
چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان 
افغانستان،  و  عضو  کشورهای  تاجکستان  و 
پاکستان  و  هند  ایران،  منگولیا،  بالروس، 

اعضای ناظر می باشند.
و  اداری  های  طرزالعمل  سازی  نهایی  با 
سران   2014 نشست  در  عضویت  حقوقی 
سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، زمینه 
های شمولیت هند و پاکستان فراهم شد، اما 
معنی شکل  به  لزوما  این دو کشور  عضویت 
گیری مسئله جدی در آسیا نیست. عضویت 
هند و پاکستان با جمعیت 1.5 ملیارد نفرمطمینا 
شانگهای  سازمان همکاری  گستره جغرافیای 
قابل  پیشنهادهای  با  هردو  و  داده  وسعت  را 
مالحظه به این سازمان خواهند پیوست، هنوز 
معلوم نیست آیا عضویت این دو کشور، کمک 

این  در  اختالفات  حل  و  روابط  بهبود  به  
گروپ خواهد کرد یا خیر.

همکاری  سازمان  رسمی  اهداف 
های  عرصه  در  شانگهای،همکاری 
دومسله  و  میباشد  نظامی  سیاسی،اقتصادی، 
قرار  سازمان  توجه  محراق  در  سیاسی،نظامی 

دارد.
کنفرانس  در  چین  خارجه  وزیر  یی،  وانگ 
وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در 
تاشکند گفت که سازمان همکاری شانگهای 
و  یی  منطقه  های  همکاری  الگوی  عنوان  به 
و  داشته  گذاری  تاثیر  و  مهم  نقش  جهانی، 
یک مدل موثر همکاری ها بوده که بگونه یی  
و  اقتصادی  های  همکاری  گسترش  همزمان 

امنیتی را مطمع نظر قرار داده است.
دارند  دوجانبه  پیچیده  روابط  پاکستان  و  هند 
میباشد. ترین آن  از جدی  و بحث تروریسم 
هردو  عضویت  که  معتقدند  چینایی  مقامات 
کشور سبب ایجاد پل های ارتباطی میان هردو 

خواهد شد. 
  درواقع هردو بر سر مسایل امنیتی منطقه لج 
سازمان  توسط  آن  جلوگیری  مینمایند،  بازی 
شانگهای یک خیال پردازی شمرده ، اشتراک 
نیروهای پاکستانی و هندی در رزمایش های 
شانگهای،  همکاری  سازمان  نظامی  مشترک 

نقطه عطف در این میان خواهد بود.
گفت  شانگهای  سازمان  در  روسیه  نماینده 
ایران  اینکه  بر  مبنی  مشترک  تفاهم  یک  که 
کامل  پیوستن  جهت  واقعی  کاندید  میتواند 
.با درنظرداشت  دارد  باشد، وجود  به سازمان 
عضویت  فراراه  جدی  موانع  ها،  تحریم  رفع 

المللی  بین  های  است.تحریم  شده  برداشته 
علیه ایران،عضویت ایران درسازمان همکاری 
شانگهای، را از آجندای سازمان خارج نمود، 
اما موافقتنامه اتومی ایران با جامعه جهانی بر 

تحریم ها نقطه پایان گذاشته است.
را  ایران  عضویت  نظریه  چین  خارجه  وزیر 
مورد تایید قرار داد اما بر سر عضویت هند و 
پاکستان تاکید نموده گفت«ما قویا عالقمندی 
سازمان  در  کامل  عضویت  جهت  ایران 
در حال حاضر،  اما  نموده  تایید  را  شانگهای 
بر سر الحاق هند و پاکستان تمرکز می نماییم«.
تاثیر گذار  و  چین و روسیه دو عضو مسلط 
سازمان  در  مختلف  های  سازمان،اولویت  در 
دارند.چین بر سر مسایل اقتصادی و همسوی 
استراتیژی های توسعه یی از طریق راه ابریشم 
تاکید مینماید.چین  در حالیکه مسایل امنیتی 
را نیز نادیده نگرفته و در مبارزه علیه تروریزم 
وایجاد  ثبات در افغانستان همکاری مینماید،به 
همکاری  سازمان  نباید  که   است  نظر  این 
شانگهای  به  سازمان  امنیتی - ایدیولوژیک 

مبدل گردد.
نتیجه  یک  به  رسیدن  شانگهای،ابزار  سازمان 
نهایی که همانا توسعه اقتصادی،بدون ضرورت 
سرمایه گذاری یکجانبه چین در مسایل امنیتی 
خلق  صدد  در  دیگرروسیه  سوی  .از  میباشد 
مفاهیم ایدیولوژیک در سازمان میباشد، تا از 
تضعیف  سبب   غربی،  ضد  کلپ  این  طریق 
هژمونی جهانی غرب گردد.عضویت هند این 
عضویت  اما   ، ساخته  دار  خدشه  را  دیدگاه 
ایران  ممکن است این دیدگاه را متوازن سازد.
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گروگان گیری طالبان در یونیفورم ارتش

هند و پاکستان اعضای جدید سازمان همکاری شانگهای
آیا ایران عضو آینده خواهد شد؟

دولت:
 وزرای داخله و مالیه زمینه های 

برگزاری انتخابات را بررسی کنند

دولت وحدت ملی تالش دارد که به روند برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و 
شورای ولسوالی این کشور که قرار است پائیز امسال برگزار شود، سرعت بیشتری 

دهد.
اجرائی،  رییس  غنی،  اشرف  منظور  این  برای  جمهوری،  ریاست  اعالم  براساس 
معاون دوم رییس جمهور و روسای دو مجلس این کشور، صبح روز سه شنبه 11 

جوزادرباره برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی رایزنی کردند.
در این نشست، شرکت کنندگان بر سر سرعت بخشیدن به روند انتخابات تبادل 

نظر کردند.
براساس اعالم ریاست جمهوری افغانستان دیروز، دوشنبه، در نشست شورای امنیت 
ملی افغانستان نیز مسایل مربوط به انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی 
مورد بحث قرار گرفت که در نهایت تصمیم گرفته شد تا یک تیم به سرپرستی وزیر 
امور داخله مسایل مربوط به امنیت انتخابات و تیم دیگر به سرپرستی وزیر مالیه 

مسایل مربوط به منابع مالی انتخابات را دنبال کنند.
در نشست شورای امنیت ملی افغانستان با اعالم تعهد مجدد و اراده کامل حکومت 
مبنی بر برگزاری انتخابات، برنامه ابتدایی امنیت انتخابات مورد بررسی قرار گرفته 

و به نهادهای مربوط دستور داده شده که طرح نهایی این برنامه تهیه شود.
به وزارت مالیه نیز وظیفه داده شده که برای تامین وجوه مالی انتخابات با کمک 
مقدار  پرداخت  بر  مبنی  افغانستان  دولت  تعهد  از  و  المللی صحبت  بین  کنندگان 

هزینه ای انتخابات که دولت متقبل شده به آنان اطمینان دهد.
نهادهای  به  و  تاکید  انتخابات  برگزاری  اهمیت  بر  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 

ذیربط گفته تا برنامه های قانونی روند برگزاری انتخابات را نیز تسریع کنند.
براساس ماده 83 قانون اساسی، »مدت کار اعضای پارلمان در اول ماه سرطان)تیر( 
سال پنجم کاری شان بعد از اعالن نتایج انتخابات پایان می یابد و انتخابات پارلمانی 

باید 30 تا شصت روز قبل از پایان دوره کار مجلس نمایندگان برگزار شود.«
برگزار  یا جوزا1394   ثور  افغانستان درماه  پارلمانی  انتخابات  باید  ترتیب  این  به 

می شد، ولی دولت در زمان تعیین شده قادر به برگزاری انتخابات نشد.
کار  ادامه  به  اعالم کرد که تصمیم  افغانستان 29 جوزا )خرداد(  ریاست جمهوری 
احکام  از  تاسی  »با  بعدی،  دور  انتخابات  نتایج  اعالم  زمان  تا  نمایندگان  مجلس 
و  قانون گذاری  تداوم  ثالثه،  قوای  مستمر  فعالیت  بر  مبنی  اساسی  قانون  صریح 
اساسی(«،  )قانون  آن  در  شده  تعریف  سیاسی  نهادهای  سوی  از  حاکمیت  اعمال 

گرفته است.
هزینه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی 120 میلیون دالر تخمین شده است.

چالش های برگزاری انتخابات افغانستان
حکومت  تشکیل  توافقنامه  براساس  افغانستان  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای 

وحدت ملی باید نظام انتخاباتی این کشور اصالح شود.
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی افغانستان، آخرین بسته پیشنهادی خود برای 
تعدیل قانون انتخابات را دوشنبه ) 30 قوس/آذر( سال 1394 بعد از 5 ماه کار به 

حکومت وحدت ملی ارائه کرد.

سیستم  تغییر  است،  شده  توزیع  این  از  پیش  که  رای دهی  کارت های  تمام  ابطال 
نام  به  کمیته ای  ایجاد  موازی،  سیستم  به  انتقال  غیرقابل  واحد  رای  از  رای دهی 
شفافیت برای رسیدگی به تخلفات بزرگ انتخاباتی و شکایت ها علیه کمیسیون های 
برگزار کننده انتخابات و شرایط تازه برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی، از 

موارد عمده این پیشنهادها بود.
دولت تاکنون برای عملی کردن این پیشنهادها اقدامی را انجام نداده و تنها کمیته 
گزینش برای انتخاب اعضای کمیسیون های انتخابات تعیین شدند که هنوز کاری 

را انجام نداده اند.
الکترونیکی  شناسنامه  انتخابات،  در  تقلب  از  جلوگیری  برای  دولت  که  بود  قرار 
صادر کند ولی به دلیل اختالف نظر در قانون ثبت احوال نفوس افغانستان در مورد 
درج نام اقوام مختلف شهروندان افغانستان، این کار نیز به بن بست مواجه و آغاز 

نشد.
اکنون نیاز است تا قانون ثبت و احوال و نفوس و قانون انتخابات این کشور به 
تصویب مجلس نمایندگان برسد. عالوه بر آن جایگزین رییس کمیسیون انتخابات 
که از سمتش استعفا داده، تعیین شود. در سایر اعضا کمیسیون رسیدگی به شکایت 
انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات نیز تغییرات بوجود بیاید که همه این کارها 

زمان بر است.
قبال ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرده بود که آقای غنی بعد از مشورت با 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  فرمان  نمایندگان،  مجلس  و  سنا  مجلس  نمایندگان 

افغانستان را امضا کرده  است.
ولی تاکنون مجلس نمایندگان این فرمان را تائید یا رد نکرده  است.



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1794  چها  ر   شنبه      12 جو  زا   /      خر   د  ا  د       y    1395  24 شعبا ن المعظم  y 1437   1 جو ن    72016 www.mandegardaily.com

ورزش

فروش  دربارۀ  آلمان  در  که  بحث هایی  از  انتقاد  با  برلین  در  عربستان  سفیر 
تسلیحات به عربستان وجود دارد اعالم کرد که کشورش دیگر عالقه یی به 

خرید تانک لئوپارد از آلمان ندارد.
آلمان خریداری  از  لئوپارد  تانک های  دیگر  که  کرد  اعالم  عربستان سعودی 

نمی کند.
سفیر جدید عربستان در برلین اظهار داشت: حقیقت آشکار این است که ما به 
چنین معامله یی عالقه مند نیستیم. تجارت های تسلیحاتی در روابط بین آلمان 
و عربستان سعودی تعیین کننده و با اهمیت نیست چرا که واردات تسلیحاتی 
ما از آلمان کم تر از یک درصد واردات تسلیحاتی عربستان را شامل می شود.
سفیر عربستان در برلین اعالم کرد که بحث ها دربارۀ صادرات تسلیحات به 
عربستان سعودی در آلمان در بحث های سیاست داخلی مورد سوء استفاده 
بسیار  آینده  در  کشورش  نکند،  پیدا  خاتمه  این وضعیت  اگر  می گیرد.  قرار 

محتاطانه دربارۀ تجارت های تسلیحاتی با آلمان رفتار خواهد کرد.
در  مناقشه  مور  بسیار  موضوعات  از  عربستان سعودی  به  تسلیحات  فروش 
آلمان و در بین احزاب و سیاست مداران این کشور است که انتقادهای زیادی 

به آن وارد می شود.

چین  دریای  در  چین  اقدامات  علیه  امریکا  دفاع  وزیر  بیانیۀ  انتشار  از  پس 
جنوبی، پکن او را به ارایۀ رفتاری درخور دوران »جنگ سرد« متهم کرد.

هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجۀ چین طی سخنانی، اظهارات اشتون 
کارتر، وزیر دفاع امریکا در این باره را نشان دهندۀ تفکر کلیشه یی و هژمونی 

امریکا توصیف کرد.
چونینگ در این باره گفت: در حقیقت برخی در امریکا هستند که از لحاظ 
فیزیکی در قرن 21 زنده گی می کنند، اما تفکرات شان در دوران جنگ سرد 

مانده است.
او ادامه داد: چین هیچ تمایلی به هیچ نوعی از جنگ سرد ندارد همان طور 
از سوی  که  کند  ایفا  هالیوودی  فلم  یک  در  را  نقشی  تا  ندارد  که عالقه یی 
مقامات نظامی امریکایی نوشته و کارگردانی می شود. به هر حال، چین هیچ 
وحشتی از اقدامات و تهدیداتی ندارد که تالش دارند استقالل و امنیت چین 

را تعضیف کنند.
این اظهارات تنها چند روز پس از آن مطرح شده  است که کارتر ادعا کرد 
از خود  اقدامات نظامی اش در دریای چین جنوبی دیواری گسترده  با  چین 

انزوایی ایجاد می کند.
وزیر دفاع امریکا هم چنین تأکید کرد: واشنگتن به نگرانی خود دربارۀ اقدامات 

پکن در دریای مورد مناقشه چین جنوبی ادامه می دهد.
کارتر  اظهارات  این  به  مستقیم  واکنشی  در  چین  خارجۀ  وزارت  سخنگوی 
عنوان کرد، این سخنان در حقیقت با هدف پوشاندن برنامه های امریکا برای 

استقرار نیروی نظامی بیشتر در منطقه آسیا اقیانوسیه مطرح می شوند.

در میان درگیری های شدید بین تروریست های داعش و مخالفان سوری در شمال 
حلب، گزارش ها حاکی از حضور یگان های ارتش ترکیه در منطقۀ أعزاز در این 

استان است.
پیش از این، حزب اتحاد دموکراتیک سوریه اعالم کرده بود، ارتش ترکیه روستای 
حمام در منطقۀ عفرین را اشغال کرده است. این حزب از جامعۀ جهانی خواست 

تا چنین اقداماتی از سوی انکارا را محکوم کند.
در این میان احمد آراک، یکی از اعضای رهبری مجلس دموکراتیک سوریه که 
کردهای  دموکراتیک  اتحاد  حزب  و  کشور  این  دموکراتیک  نیروهای  از  بخشی 
سوریه است، در این باره گفت، نیروهای مسلح ترکیه برای حمله به منطقه أعزاز 

آماده می شوند.
آراک در این باره توضیح داد: روز گذشته ارتش ترکیه حمالت راکتی شدیدی را 
علیه مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه انجام داد. دو روز پیش نیز ارتش این 
کشور وارد روستای حمام در منطقه عفرین شد. ما آمادۀ واکنش به این حمالت 

هستیم.
او ادامه داد: در همین حال نیروهای ارتش آزاد سوریه شکست های شدیدی را 
در جنگ با داعش متحمل شده اند. آن ها دست کم کنترل 12 روستا را به داعش 
واگذار کرده اند، اگر داعش به أعزاز برسد، اما نیروهای دموکراتیک سوریه آن ها را 

شکست خواهند داد و به آن ها اجازه نمی دهند تا وارد شهر شوند.
انکارا  دولت  که  است  آن  از  حاکی  ترکیه  در  خبری  گزارش های  راستا  این  در 
بر ج های مراقبتی را در مزرهایش با سوریه ایجاد خواهد کرد تا مانع از حمالت 

به مرزها شود.
روزنامه ینی شفق نزدیک به دولت ترکیه نوشت: مسألۀ ایجاد برج های مراقبتی 
هوش مند که مجهز به دوربین های حرارتی و تجهیزات نظامی هستند،  جدی است.

به نوشتۀ این روزنامه، اگر افراد به مسافت 300 متری مرزها وارد شوند ابتدا به 
زبان های مختلف به آن ها هشدار داده خواهد شد و در صورت عدم پاسخ گویی 

تیراندازی می شود.

ــی  ــب قهرمان ــا نای ــه ب ــی فرانس ــکل رانی بین الملل ــابقات بایس مس
ــه  ــتان ب ــوان افغانس ــی بان ــم مل ــکل ران تی ــی زاده، بایس ــه عل معصوم

ــید. ــان رس پای
در ایــن رقابت هــا کــه بــه میزبانــی شــهر آلپــی فرانســه برگــزار شــد، 

بیــش از 500 ورزشــکار از سراســر جهــان حضــور داشــتند.
افغانســتان ســه  از  ایــن دوره از مســابقات بــه نماینده گــی  در 
ــس فدراســیون بایســکل رانی حضــور  ــده و ریی ورزشــکار، دو نماین

ــتند. داش
ــره  ــدال نق ــی زاده توانســت م ــه عل ــن رقابت هــا معصوم ــان ای در پای
ــاورد و پــس از او خواهــرش زهــرا  ــه دســت بی ایــن رقابت هــا را ب

علــی زاده بــه مقــام ســوم دســت یافــت.
معصومــه در بــارۀ ســطح کیفــی مســابقات گفــت: مســابقات از ســطح 
باالیــی برخــودار بــود و بــا ســپری کــردن زحمــات شــبانه روزی کــه 
ــرۀ  ــدال نق ــن رقابت هــا کشــیدم، توانســتم م پیــش از حضــور در ای

ایــن رقابت هــا را بــه دســت آورم.
بانــو علــی زاده، مــدال خــود را بــه ملــت افغانســتان تقدیــم کــرده و 

گفــت کــه پیــروزی مربــوط تمــام مــردم افغانســتان می شــود.
ــات  ــی امکان ــک به خاطــر فراهم ســازی تمام ــی المپی ــۀ مل او از کمیت
ــز  ــده نی ــا در آین ــت ت ــه خواس ــن کمیت ــرده و از ای ــپاس گزاری ک س

ایــن ورزشــکاران را حمایــت کنــد.

ــا شــرکت ســه صــد   ــای ب ــی موت ــی ورزش رزم ــای انتخاب رقابت ه
ورزشــکار دختــر و پســر دیــروز در کابــل آغــاز شــد.

ــه تیم هــای  ــه هــدف شناســایی بهتریــن چهره هــا ب ایــن رقابت هــا ب
ملــی نوجوانــان، بزرگ ســاالن و زنــان ایــن رشــته می باشــد.

ایــن مســابقات در جمنازیــوم تربیت بدنــی و ورزش از ســوی 
ــی و ورزش  ــت بدن ــکاری ریاســت تربی ــه هم ــای ب فدراســیون موت

ــت . ــده اس ــدازی  ش ــج روز راه ان ــرای پن ب
در ختــم ایــن رقابت هــا چهــل شــش چهــرۀ برتــر عضویــت 
ــان و دختــران را حاصــل  ــای بزرگ ســاالن، جوان تیم هــای ملــی موت

می کنــد.
ســید بشــیر افضلــی مدیــر عمومــی اطالعــات ریاســت تربیــت بدنــی 
و ورزش گفــت کــه در ایــن رقابت هــا  ورزشــکاران مرکــز و هفــده 
والیــت کشــور شــرکت دارنــد و درســی کتگــوری وزنــی باهــم بــه 

رقابــت مــی پردازنــد.

تهــدید 
عربستان علیه آلمان

پکــن:
بازیچۀ مقامات نظامی امریکا نمی شویم

ارتش ترکیه آمادۀ حمله 
به خاک سوریه

معصومه علی زاده نایب قهرمان 

رقابت های بایسکل سواری فرانسه شد

رقابت های
 انتخابی موی تای آغاز شد

 میرويس آريا

آغـاز پروژه هـای بـزرگ اقتصـادی، از سـرگیری رونـد 
درون  اختالفـات  فروکش کـردن  فسـاد،  بـا  مبـارزه 
حکومتـی و واضح ترشـدن رویکـرد مبارزه بـا تروریزم، 
گام هـای مثبتـی اسـت کـه امیـد ما را بـرای بهترشـدن روند سیاسـی-

اجتماعـی در کشـور بیشـتر می کنـد.
در  مثبـت  حرکت هـای  ناپایـداری  و  گسسـت  این کـه  وجـود  بـا 
کشـور های ماننـد افغانسـتان کـه بی ثباتـی دوامـدار را تجربـه کرده اند، 
یکـی از چالش هـا و نگرانی هـای مهـم اسـت، ولـی از کوچک تریـن 

گام هـا بایـد حمایـت کرد.
حمایـت مـا از نظـام و حکومـت بـه معنـی مـدح سـرایی بـرای این و 
آن شـخص نیسـت بلکـه نیازی اسـت که بـرای تداوم حضـور خود و 

نسـل خود بـه آن ضـرورت داریم.

 احمد بهار چوپان

عجبـا سـرزمینی کـه آن جـا برای سـخن گفتن بـا زبان 
پارلمـان  تصویـب  و  اجـازه  نیازمنـد کسـب  مـادری 

! شی با
بـا  پُـر از شادی سـت، زیـرا مجلـس نماینـده گان  فضـای فیسـبک 
تصویـب قانـون آموزش های عالی نظامـی، کاربرد واژه گان دانشـگاه 
و دانشـکده را همـراه بـا »پوهنتـون« و »پوهنحی« پذیرفته اسـت. من 
عرضـم این سـت کـه شـادی دوسـتان مـدام بـاد، و بگـذار بـه تعبیر 
دوسـتان نیک اندیـش تصویـب این الیحه، گام بلندی باشـد به سـوی 
حـل مسـایل منازعـه برانگیز. امـا گاهی به ایـن اندیشـیده ایم که چرا 
بایـد »مـا« یعنـی میلیون هـا شـهروند آن سـرزمین برای سـخن گفتن 
بـه زبـان مـادری مـان نیازمنـد کسـب اجـازه و نمی دانـم تصویـب 

الیحـه از سـوی شـورای ملی یـا دولت باشـیم؟ 
مگـر زبـان فارسـی و فرهنـگ مال دولت اسـت؟ یا مربـوط یک قوم 
و قبیلـه؟ مگـر زبـان پارسـی در طـول سـده ها تنهـا »پـل« اسـتواری 
کـرده  به هـم وصـل  را  ایـن سـرزمین  مردمـان چهـار گوشـۀ  کـه 
اسـت، نیسـت؟ مـا سـعی و تـالش وکالی کـه بـا در نظـر داشـت 
حساسـیت و اهمیـت مسـأله بـرای تصویـب الیحـۀ آموزش هـای 
عالـی نظامـی، بـا پیگیـری کار کردند را بـه دیدۀ قـدر می نگریم و از 
آن هـا سـپاس گزاریم. در عیـن حـال، امـا بـرای آن هایـی که بـا هیچ 
منطقـی نمی تـوان بـه قناعت شـان پرداخـت، می گوییـم کـه قانـون 
آموزش هـای عالـی نظامـی و قانونی شـدن کاربـرد واژه گان اصیـل 
»دانشـگاه« و »دانشـکده« به درک! صد سـال آزگار دیگر هم تصویب 
نمی شـد، مـا بـاز هم هنـگام نوشـت و خواند بـا زبـان مادری مان که 
البته برای ما از جان شـیرین تر اسـت، واژه گان دانشـگاه و دانشـکده 
را بـه کار می بردیـم؛ زیـرا بـرای گفت وگـو و کاربـرد زبـان مـادری، 
خـود را نیازمنـد کسـب اجـازه از هیـچ مرجـع و مقامـی نمی دانیـم. 
زبـان یـک عنصـر فرهنگی سـت و دولـت توانایـی و حـق خـط و 
نشـان کشـیدن بـرای آن را نـدارد، زیـرا فرهنـگ را مـردم می سـازند 

دولت. نـه 
از سـویی بیاییـد بـه ایـن فکـر کنیـم کـه چـرا طـرف مقابـل کـه 
هلیکوپتـر را »چورلکـی« و رییس جمهـور را »ولس مشـر« و پایتخت 
را بـا جسـارت و افتخار »پالزمینـه« می گوید، خود را نیازمند کسـب 
اجـازت و یـا هـم مقیـد بـه تصویب فـالن الیحـه قانونـی نمی داند؟

لطفـًا بـا شـادی و پایکوبکـی در ایـن مـورد بـه طـرف این گونـه القا 
نکنیـد کـه گویـا در حـق مـا لطـف کرده انـد، زیـرا اجـازه داده اند تا 
هنـگام صحبـت با زبـان مادری خـود، اجـازه کاربسـت واژه گانی از 
آن زبـان را نیـز داشـته باشـیم. عده یی هسـتند کـه هنوز تفکـر مدنی 
را بـا ذره بیـن در نهان خانـۀ گـرد گرفتـۀ ذهـن آن ها نمی تـوان یافت، 

شـادی و پایکوبـی مـا بد فهمـی آن ها را بیشـتر می سـازد.
بـرای سـخن گفتن و نوشـت و خواند با زبـان مادریم نیازمند کسـب 
اجـازت از هیـچ مرجـع و مقامـی نیسـتم و منتظـر تصویـب و تایید 

هیـچ ارگانـی هم نخواهـم ماند.

سید مظفر دره صوفی

گويند سنگ لعل شود در مقام صبر؛ آری شود وليک 
به خون جگر شود

حافظ
و  ر  سرو  نمی توانم  کشور  نماینده گان  مجلس  دیروز  تصمیم  از 
خوش حالی خودم را کتمان کنم. تصمیم دیروز پیروز فارسی زبان ها در 
نبود، بلکه سیعۀ صدر و دوراندیشی  یک تالش نفس گیر حق خواهی 

هم وطنان پشتون ما نیز سبب شد که این پیروزی شیرین شکل بگیرد.
بسیار ناصواب و بی ینیاد است، اگر تصور شود که حق فقط گرفتنی 
است. حق به همان اندازه که گرفتن اش لذت بخش است، دادن حق به 
صاحبان خود هم لذت بخش و بهجت آفرین است. جامعۀ هنجارمند و 
اخالق مدار آن جامعه یی که هم حق را بشناسد و هم با صاحبان حق 
بپردازد. به نماینده گان مردم تبریک می گویم که با یک حرکت انسانی 
که  می بریم  امید  برداشتند.  خود  راه  سر  از  را  مهم  چالش ها  از  یکی 

نماینده گان مردم به کارهای بزرگ تر فکر کنند.

فیـسبـوك نـــامــه
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دوران  دانش آمـوز  کـودک  دو   1986 سـال  در  
بـه  را  نامـه ای  امریـکا،  نیویـورک  در  ابتدایـی 
جهانیـان نوشـتند و مـردم جهان را بـه زندگی آرام 
و صلح آمیـز فـرا خواندنـد. از ایـن روز، بـه خاطر 
ارج گـذاری به ایـده ی ایـن دو کـودک دانش آموز، 
روز اول مـاه جـون، بـه نـام روز جهانـی کـودک 
نامیـده شـده اسـت کـه در کشـورهای جهـان از 
برنامه هـای  طـی  روز،  ایـن  از  افغانسـتان  جملـه 

متنـوع و شـاد کودکانـه تجلیـل می شـود.
کـودکان بخـش جدایی ناپذیـر خانـواده و اجتمـاع 
می باشـند. در هـر خانـواده، چندین عضـو فامیل را 
کـودکان تشـکیل می دهـد. پـس باید توجـه جدی 

بـر روال زندگی کـودکان صـورت گیرد.
روانشناسی کودک

وحیـداهلل وحید، اسـتاد روانشناسـی دانشـگاه کابل 
می گویـد کـه کـودکان بـا سـن کمـی کـه دارنـد، 
دارای باالتریـن شـخصیت در جوامـع بشـری اند و 
بایـد همـواره مـورد احترام و شـفقت قـرار گیرند.
بـه گفته ایـن روانشـناس، کودکی دوره ای سرشـار 
بـازی و شـادی سـپری  بـا  از سـرور اسـت کـه 
می شـود و بعـد حتـا جوانـان و بـزرگان حسـرت 
روزهـا  آن  دنبـال  و  می خورنـد  را  کودکـی  دوره 

می گردنـد.
اسـتاد وحیـد می افزایـد که کـودک هیچ نقشـی در 
تولـد خـودش نـدارد، ایـن پـدر و مـادر اسـت که 
تصمیـم می گیرنـد تـا طفـل به دنیـا قـدم بگـذارد؛ 
تمـام  بـه  تـا  شـود  تـالش  نهایـت  بایـد  پـس 
نیازمندی هـای حیاتـی و روانـی کـودک رسـیدگی 

صـورت گیـرد.
اسـتاد روانشـناس گفت که مرحله شخصیت سازی 
کـودک از زمانـی  آغاز می شـود کـه او وارد اجتماع 
شـده و می توانـد حرکات را بفهمـد و عکس العمل 
نشـان دهـد. در مرحلـه اول، والدیـن بایـد بـرای 
اطفال شـان زمینـه تعلیـم و تربیـه را فراهم سـازند. 
محبـت والدین کـه ممکـن اسـت دیکتاتورانه و یا 
آزادمنشـانه باشـد، بسـنده نیسـت و کـودکان نیـاز 
و  هم بازی های شـان   توجـه  و  محبـت  بـه  مبـرم 

اطرافیان شـان دارنـد.
اسـتاد وحیـد به این باور اسـت کـه کـودک باید از 
سـن 3 و یـا 5 سـالگی بـه بعـد وارد اجتماع شـود 
و اجتمـاع هـم بـدون کـودک، زیبـا نخواهـد بود، 
امـا وی افـزود: »در جامعـه ی افغانـی مـا، کـودک 

کـه  آنجـا  تـا  می دارنـد؛  نگـه  دور  اجتمـاع  از  را 
در کارت هـای محافـل نوشـته می شـود از آوردن 
اطفـال جـدا خـودداری کنیـد و یـا هـم، وقتـی در 
خانـه مهمـان بیایـد، کـودکان را نمی گذارنـد کـه 
در آن اتـاق بیاینـد. ایـن کـودکان همواره از سـوی 
می شـوند.  تنبیـه  و  شـده  خطـاب  شـوخ  فامیـل 
ایـن برخوردهـا، اثـراِت ناگـوار بـر روال کـودکان 

می گـذارد.«
نقش کودکستان بر شخصیت سازی کودک

بعـد از سـال 1324 کـه نخسـتین کودکسـتان در 
بیشـتر  کودکسـتان های  شـد،  تاسـیس  افغانسـتان 
در شـهر و والیـات مختلـف، زمینـه رشـد تعلیم و 

تربیـه بـرای کـودکان را فراهـم کردنـد.
رحمـت اهلل پیـروزی، مدیر یکی از کودکسـتان های  
خصوصـی در کابـل می گویـد کـه طفـل از زمـان 
تولـد دارای شـخصیت اسـت؛ اگـر بـه طـرف او 
لبخنـد بزنـی لبخنـد می زنـد و اگـر بـا قهـر نـگاه 
کنـی گریـه می کنـد. هـر قـدر بـا محبت بـا کودک 
صحبـت کنیـد، با زبـان کودکانه اش لبخنـد خواهد 

زد.
پـدر،  بـا  فامیـل  در  کـودک  کـه  می افزایـد  وی 
مـادر، خواهـر و بـرادر انـس می گیـرد و به گونـه 
خـودآگاه و ناخـودآگاه رفتارهای فامیـل بر او تاثیر 
شخصیت سـازی  مرحلـه  بهتریـن  امـا  می گـذارد؛ 

کـودک، در اجتمـاع اسـت.
آقـای پیـروزی بـا تاکیـد بـر خـوب بـودن اقتصاد 
اطفـال کودکسـتانی می گویـد کـه فامیل هـا بیشـتر 
به خاطـر مصروفیت هـای زیاد کاری، اطفال شـان را 
بـه کودکسـتان می سـپارند تا از آنها مواظبت شـود. 
امـا عـده ی دیگـر، به خاطـر تکمیـل نمـودن اولین 
دارنـد  مرحلـه  شخصیت سـازی کـودک، تـالش 
تـا فرزندان شـان همـواره و مرتـب بـه صنف هـای 

کودکسـتان و آمادگـی بـا عالقـه شـرکت کنند.
بـه گفتـه رحمـت اهلل پیـروزی ، بعضـی از کودکان 
بـه زودی بـا محیـط کودکسـتان و مکتـب عـادت 
نمی کننـد و نیـاز اسـت تا از طـرف فامیـل و معلم 
بـا دادن هدیـه و تعریـف کـردن از او در مقابـل 
سـاالن اش  و  هم سـن   خصـوص  بـه  دیگـران، 

ترغیـب شـود.
نسـترن کـودک 5 سـاله، شـاگرد کودکسـتان دولتی 
دانشـگاه کابل اسـت؛ او با شـیرین زبانـی می گوید 
کـه مادرش هـر روز صبح خوردنی و اسـباب بازی 

برایـش می خـرد و او را بـا خـودش تا کودکسـتان 
می آورد.

دیگـر  بـا  همیشـه  دارد  دوسـت  نسـترن 
هم بازی هایـش در باغچه ی کودکسـتان بـازی کند، 
ولـی معلمـش نمی گـذارد کـه او زیـاد در هـوای 

باشـد. بیـرون  گـرم 
صفیـه معلم این کودکسـتان می گوید که شـاگردان 
کودکسـتان مثـل فرزنـدان خودش اسـت و بـا آنها 

طبـق میل شـان رفتـار می کند.
وی می گویـد بـا کـودکان خیلی از صبـر و حوصله 
کار می گیـرد و تـالش می کنـد کـه کـودک قهـر 
نشـود؛ ولـی بعضـی کـودکان لج بـازی می کننـد و 
او را مجبـور می سـازند از شـیوه های مختلفـی کار 

گرفتـه تـا کـودک را قناعـت دهد.
جایگاه ادبیات کودک در افغانستان

محمدرضـا خـاوری، مدیر »انتشـارات کودکانه« در 
کابـل می گویـد کـه کودکان خردسـال بـه متن های 
آهنگیـن و کوتـاه ماننـد الالیی هـا و داسـتان های 
بیشـتری  عالقـه ی  آهنگیـن،  ترانه هـای  و  کوتـاه 

نشـان می دهنـد.
وی می افزایـد کـه هرچـه گـروه سـنی مخاطبـان 
می تواننـد  آهسـته  آهسـته  آن هـا  بـرود،  باالتـر 
داسـتان هایی را با واژگان بیشـتر بشنوند و بخوانند.

بـه  قبـل  سـال  سـه  کـه  کودکانـه  انتشـارات 
فعالیـت اش آغـاز کـرده، مجموعه هایـی در بخـش 
ادبیـات کـودک، کتاب های آموزشـی، قصه و شـعر 

تهیـه می کننـد. از داخـل و خـارج  را 
آقـای خـاوری می افزاید که در طـول روز تا حدود 
متوسـط  از طبقـه  بیشترشـان  دارد و  50 مشـتری 
یکجـا  والدین شـان  بـا  کـودکان  اسـت و  جامعـه 

بـرای خریـد کتـاب و لـوازم کودکانـه می آینـد.
وی دلیـل کم رنـگ بـودن ادبیات کـودک در جامعه 
را کمبـود مراکـز انتشـارات بـرای کـودکان می داند 
دادن و وسـیع  بـه جـای رونـق  کـه  و می گویـد 
کـردن انتشـارات کودکانه در سـطح شـهر، تاجران 
بی کیفیـت و  وارد کـردن خوردنی هـای  فکـر  بـه 

می باشـند. مضـر  اسـباب بازی های 
بـا وجـود ایـن همـه، کـودکان افغانسـتانی چـه در 
خانه و چه در اجتماع، با مشـکالت و سـختی های 
شـادی های  طعـم  و  هسـتند  روبـه رو  فراوانـی 

کودکانـه را هرگـز تجربـه نمی کننـد.

جایگاه کودکان در افغانستان

سرتاج عزیز:
 نباید از خاک پاکستان و افغانستان 

علیه یکدیگر استفاده شود
مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان گفته است که کابل 
و اسالم آباد نباید اجازه دهند که از قلمروهایشان علیه یکدیگر 

استفاده شود.
در  پاکستان  وزیر  نخست  خارجی  امور  مشاور  عزیز،  سرتاج 
پاکستان  در  افغانستان  سفیر  زاخیلوال،  عمر  حضرت  با  دیدار 
گفت که دو کشور نباید اجازه دهند از قلمروها و خاکشان علیه 

یکدیگر استفاده شود.
سفیر افغانستان در پاکستان مکرراً نگرانی خود را بابت حمالت 

پهپادهای امریکایی در کشورش ابراز داشت.
این دیدار میان سرتاج عزیز و سفیر افغانستان در پاکستان چند 
روز پس از آن صورت گرفت که مال اختر منصور، رهبر طالبان 

در حمله پهپاد امریکایی در بلوچستان پاکستان کشته شد.
روابط دو جانبه، اوضاع مرزی، سازش و صلح در افغانستان از 
به بحث گذاشته شدند.  این دیدار  بودند که در  جمله مسائلی 
همچنین دو طرف درباره آینده روند صلح در افغانستان درپی 

کشته شدن مال اختر منصور گفت و گو کردند.
مقام های  که  شده  مطرح  حالی  در  عزیز  سرتاج  اظهارات 
افغانستان مدت هاست که دولت پاکستان را به خاطر اجازه دادن 
به  کشور  این  خاک  از  استفاده  برای  نظامی  شبه  گروه های  به 

منظور انجام حمالت علیه افغانستان متهم کرده اند.
شبکه تروریستی حقانی و طالبان در پاکستان مستقر هستند.

مسـووالن در وزارت صحـت کشـور می گوینـد که حـدود 35 درصد 
باشـنده گان کابـل، پایتخـت کشـور از تنباکو اسـتفاده می کننـد. ناجیه 
روز  در  وزارت صحـت  بهداشـتی  خدمـات  ارایـۀ  معـاون  طـارق، 
جهانـی منـع دخانیـات )31 می( در مراسـمی به این منظـور می گوید 
که شـمار زیادی از جواناِن دختر و پسـر در سراسـر کشـور از تنباکو 

می کنند. اسـتفاده 
بانـو طـارق می گوید کـه بیشـتر از 80 درصد مصرف کننـده گان تنباکو 
و دیگـر دخانیـات در کشـورهایی با عاید کم و متوسـط هسـتند، زیرا 
در این چنین کشـورها دخانیات ارزان اسـت و به آسـانی در دسـترس 

قـرار می گیرد.
بـر بنیاد تحقیقات سـازمان بهداشـت جهانـی، حدود 6 میلیون انسـان 
سـاالنه بـه خاطـر اسـتفاده از تنباکـو جان هـای خـود را از دسـت 
می دهنـد. در ایـن میـان بیشـتر از 5 میلیـون از اثر اسـتفادۀ مسـتقیم و 
حـدود 6 صـد هـزار از اثر اسـتفادۀ غیرسـتقیم ایـن گیاه سـاالنه تلف 
می شـوند؛ بـه بیـان سـاده تر در هـر 6 ثانیه یک نفـر در نتیجۀ اسـتفاده 

از تنباکـو جـان می دهد.
در ایـن مراسـم، مصطفـا ظاهـر رییـس ادارۀ ملـی حفاظـت از محیط 
زیسـت، شـماری از اعضـای مجلـس نماینـده گان، نماینـدۀ سـازمان 
بهداشـت جهانـی و شـماری از مقام هـای حکومتـی حضور داشـتند.
تصویـب و توشـیح قانـون کنتـرل تنباکـو یکـی از اقدام هـای جـدی 

بـرای کاهـش اسـتفادۀ تنباکـو در کشـور محسـوب می شـود.
در ایـن قانـون بـر منـع اعالنـات محصوالتـی که حـاوی تنباکـو اند، 
منـع حمایـت مادی و معنـوی برای این گیـاه و منع اسـتفاده از آن در 
محل هـای ممنوعـه چـون نهادهـای دولتـی و غیردولتی، شـفاخانه ها، 

رسـتورانت ها و هتل هـا تأکید شـده اسـت.
افغانسـتان در حالـی از روز جهانـی منـع دخانیـات تجلیـل می کنـد 
کـه اسـتفاده از ایـن مـواد در سراسـر کشـور به اشـکال مختلـف و به 
پیمانـۀ گسـترده مروج اسـت. این درحالی سـت که هم اکنـون بیش از 
نصـف کـودکان جهـان هـوای آلوده بـا دود تنباکـو را تنفـس می کنند 
و همه سـاله حـدود 200 هـزار تـن بـه دلیـل قرارداشـتن در معـرض 
دود تنباکـو بـه بیماری هـای مختلـف مبتـال شـده و جان های شـان را 

از دسـت می دهنـد.
باعـث  تنباکـو  مصـرف  کـه  می دهـد  نشـان  علمـی  مطالعـات 
سخت ترشـدن سـرخ رگ ها می شـود کـه ممکـن اسـت در نهایـت به 
گرفته گـی و نرسـیدن جریـان خون بـه قلب منجر شـده و حملۀ قلبی 

را بـه دنبـال داشـته باشـد.

35 درصد باشنده گان پایتخت 

تنباکو مصرف می کنند
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