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نوش دارو بعد از مرِگ سهراب

دی وايـي د خیـايل تشـکیالتو کـره ارقـام نه لري، خو د بررسـۍ 

لپاره يـې یو ګـډ کمیسـیون ګامرل شـوی دی.

د میـدان وردګـو وايل ځونـډي ګل زمـاين هـم پـه یـاد والیت کې 

نـا امنـۍ منـي خـو وايي چـې کومه ولسـوايل يـې د سـقوط له 

ګـواښ رسه مخامـخ نه ده.

دی وايـي وسـله وال ځانونـو تـه په غرنیـو او ځنګيل سـیمو کې 

پټـن ځایونـه جـوړوي او بیـا لـه هغـو ځایونـو خپـل بریدونـه 

. ي تنظیمو

ښـاغلی زمـاين زیاتـوي: »د مختلفـو رسچینـو نـه چـې مـوږ 

مالومـات ټـول کړي پـه دې والیت کې وسـلوال مخالفینو شـمېر 

خواوشـا درې زرو کسـانو تـه رسـېږي او هغـه په تقریبـًا ۱۳۵ 

جنګـي ګروپونـو پـورې اړه لـري، دښـمن یـوازې پـه غـرين او 

ځنـګيل نقاطـو کـې مېشـت دی، دا وسـله وال پـه هغـه ځایونو 

کـې مېشـت کېـږي چـې دوی لپـاره د امن سـیمې وي

رییس جمهور غنی گفته  است که هر دو کشور  افغانستان 
و پاکستان باید به خاطر تأمین صلح و ثبات در منطقه با 

یک دیگر کار کنند.
محمداشرف غنی  پاکستانی،  رسانه های  گزارش  به 
عمیق  پیوندهای  پاکستان  و  افغانستان  که  گفته است 
تاریخی دارند و هر دو کشور باید برای تأمین صلح و 

ثبات در منطقه با هم کار کنند.
رییس جمهور افغانستان شنبه شب در گفت گویی با شبکۀ 
پی گیر  افغانستان  که  داشته  بیان  جیونیوز  تلویزیونی 

پالیسی همسایه گی و روابط خوب با پاکستان است.
نیاز مبرم است  اکنون  آقای غنی خاطرنشان ساخته که 
تا به خاطر پاک سازی تروریسم در منطقه در برابر این 

پدیده اتحاد صورت گیرد.

دو  بین  صلح  که  کرده  تاکید  افغانستان  رییس جمهور 
کشور از ضروریات برای قرارگرفتن در برابر تروریسم 

به گونۀ موثر آن است.
از  اخیرا  اسالم آباد  و  کابل  که  است  حالی   در  این 
روابط خوبی برخوردار نیستند و پاکستان شدیداً طرف 
ادعاهای حکومت افغانستان مبنی بر تمویل و حمایت 

از هراس افگنی قرار دارد.
در حال حاضر حکومت پاکستان هم زمان با واکنش های 
گرفته  قرار  نیز  جهانی  فشارهای  طرف  افغانستان، 
حامی  علنًا  را  کشور  این  امریکا  کانگرس  اعضای  و 

تروریسم اعالم داشتند.
با این حال، نبرد هراس افگنان در افغانستان هم چنان اداه 
کنون  تا  نیز  پاکستان  باالی  اخیر  فشارهای  دارد و حتا 

هیچ چیزی را تغییر نداده است.
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وزارت دفاع ملی:

امیدواریم پاکستان به وعده های خود 
در جلسۀ مشترِک سه جانبه پایبند باشد

رییس اجرایی دیدبان شفافیت:

حکومت دیدگاه واضح 

برای مبارزه با فساد ندارد



رسانههاي تصویري و شنیداري، باید ماتم ملي 
در  شاد  آهنگ هاي  نشر  از  و  کرده  رعایت  را 
این  زیرا  کنند؛  خودداری  ملي  ماتِم  روزهاي 

کاری غیراخالقی و غیرقانوني است.
 مسووالن نهاد نی دیروز یکشنبه )3 اسد( در یک 
نشست خبری با بیان این مطلب ابراز داشتند که 
کمیسیون بررسي شکایات و تخلفات رسانه یِي 
رسانه هایی  باید  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت 
روز های  در  و  می کنند  تخطی  قانون  از  که  را 
ماتم ملی آهنگ های شاد و... نشر می کنند، مورد 

پیگرد قرار دهند.
یا  نهاد نی  صدیق اهلل توحیدی مسوول دید بان 
افغانستان در یک  حمایت کنندۀ رسانه های آزاد 
فکر  رسانه ها  »مسووالن  گفت:  خبری  نشست 
مي کنند آزاد هستند و هرچه بخواهند نشر کرده 
مي توانند. ما آزاد هستیم؛ اما آزادی در چوکات 
قانون. هرگاه از چوکات قانون بیرون شویم، باید 

مورد پیگرد قرار بگیریم.«
آقای توحیدی با بیان این که اعالم ممنوعیِت ده 
حکومت  سوي  از  تظاهرات  و  تجمعات  روزۀ 
 2( دیروز  »رسانه ها  گفت:  است،  غیرقانوني 
خدمات  نبود  و  تخنیکي  مشکل  به خاطر  اسد( 
زنده  به صورِت  نتوانستند  مخابراتي  و  انترنتي 
حکومت  باشند.  داشته  نشرات  راه هپیمایي  از 
افغانستان پس از انفجار میان معترضان در ساحۀ 
و  تن   80 شهادت  به  منجر  که  کابل  دهمزنگ 
شد؛  دیگر  تِن   300 به  نزدیک  شدن  مجروح 
اعالم کرده است که هیچ فردی تا 10 روز حق 

راه پیمایی را ندارد.« 
»اما  داشت:  بیان  رسانه ها  دیدبان  مسوول 
رسانه هایی که قصداً از نشر و پخِش راه هپیمایي 
به  دسترسي  قانون  مخالف  کرده اند،  خودداري 
اطالعات عمل کرده اند و باید مورد پیگرد قرار 

بگیرند.«
و  خبرنگار  یک  شهادت  از  توحیدی  آقای 
حادثۀ  در  عکس بردار  یک  شدن  مجروح 
در  افغانستان  دولت  افزود:  داده  خبر  دهمزنگ 
پی انفجارهای مرگبار در میان اعتراض کننده گان 
را  اسد(  )سوم  یک شنبه  روز  روشنایی،  جنبش 

ماتم ملی اعالم نمود.
او خاطرنشان کرد: جان باختن 80 تن و زخمی 
شدن حدود 300 تِن دیگر که همه در تظاهراِت 
یک  برای  بودند،  کرده  شرکت  مسالمت آمیز 

برای  آن  رعایِت  که  است  بزرگ  ماتمی  جامعه 
از  کشور،  ماتم دیدۀ  خانواده های  و  شهروندان 
مکلفیت های اساسِی رسانه ها به شمار می رود. 

تغییر  شهدا«  به»چهارراه   دهمزنگ  چهارراه 
نام  یافت

در همین حال، محمد اشرف غنی رییس جمهوری 
کشور برای حرمت گزاری به شهدای دهمزنگ، 
نام گذاری  شهدا«  »چهارراه  را  چهارراهی  این 

کرد. 
هدایت  کابل  شهرداری  به  رییس جمهوری 
دهمزنگ  چهارراه  نام  گذاری  به  که  است  داده 
که  خبرنامه یی  در  کند.  اقدام  شهدا  چهارراه  به 
از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده، گفته 
احترام  گرامی داشت،  منظور  به  که  است  شده 
رویداد  اثر  بر  که  شهدایی  نامِ  ماندگاری  و 
دست  از  را  جان شان  داعش  گروه  تروریستی 
راه  چهار  به نامِ  را  دهمزنگ  چهارراه  داده اند، 
شهدا نام گذاری کرده، تا نسل های بعدی به یاد 
داشته باشند که شهروندان کشور، دموکراسی و 
مردم ساالری را به چه قیمتی به دست آورده اند.

که  است  شده  گفته  همچنین  خبرنامه  در 
شهروندان افغانستان، سال های طوالنی به منظور 
ایجاد نظامی مبتنی بر ارزش های دموکراتیک و 

قانون اساسی، مبارزه و مجاهدت کرده اند. 

واکنش های جهانی در مورد حملۀ دهمزنگ
حملۀ  به  واکنش ها  ادامۀ  در  حال،  همین  در 
ارنست سخنگوی قصر سفید  دهمزنگ، جاش 
گفته است که این حملۀ شنیع از آن جا که یک 
بیشتر  داده،  قرار  هدف  را  صلح آمیز  راه پیمایِی 

نفرت انگیز می باشد.
به  واشنگتن  که  افزود  سفید  قصر  سخنگوی 
کشورهای  و  افغانستان  نیروهای  با  همکاری 
امنیت،  که  نیروهایی  با  مقابله  به منظور  منطقه 
ثبات و رفاه افغانستان را تهدید می کنند، متعهد 

می باشد.
تسلیت  ابراز  ضمن  نیز  امریکا  خارجۀ  وزارت 
که  گفت  دهمزنگ،  حملۀ  قربانیاِن  خانوادۀ  به 
را در  افغانستان  آماده است حکومت  واشنگتن 
انجام تحقیقات پیراموِن چگونه گِی این حمله و 

مجازاِت عامالِن آن همکاری کند.
وزیر  ظریف،  جواد  محمد  دیگر،  جانب  از 

نگاشته  خود  توییتر  صفحۀ  در  ایران  خارجۀ 
عمق  کابل،  دهشت افکنانۀ  حملۀ  که  است 
آقای ظریف  نشان می دهد.  را  داعش  شرارِت 
همچنان گفته است که شیعیان و سنی ها، هر دو 
قربانیان حمالِت داعش بوده و باید هر دو برای 

شکسِت داعش متحد شوند.
پاکستان نیز ضمن محکوم کردن حملۀ دهمزنگ، 
ناجوان مردانه  و  دهشت افکنانه  اقدامِ  را یک  آن 

خوانده است.
در همین حال، تادامیچی یاماماتو، نمایندۀ ویژه 
ملل متحد برای افغانستان گفته است که حملۀ 
دهمزنگ یک اقدام »شنیع« بود، چون غیرنظامیان 
و  گردهمایی  آزادی  حِق  از  استفاده  هنگام  را 

آزادی بیان  هدف قرار داد.
در بیانیۀ نمایندۀ ویژۀ ملل متحد آمده است که 
غیرنظامیان،  از  بزرگی  گروه  به  عمدی  حملۀ 
توجیه  قابل  و  می شود  پنداشته  جنگی  جنایِت 

نمی باشد.
کشانیدِن  محاکمه  به  خواستار  یاماماتو،  آقای   

عامالن حملۀ دهمزنگ شده است.
نیروهای  فرمانده عمومی  نیکلسن،  جنرال جان 
ضمن  نیز  افغانستان  در  بین المللی  و  امریکایی 
محکوم کردِن این حمله گفته است که مأموریت 
و  افغانستانی ها  از  حمایت  به  قاطع«،  »حمایت 

حکومت وحدت ملی متعهد باقی می ماند.
مجری  نهادهای  منسوبین  از  نیکلسن  جنرال 
به خاطر  افغانستان  صحِی  کارمندان  و  قانون 
حملۀ  از  ناشی  تلفات  افزایش  از  جلوگیری 

دهمزنگ قدردانی کرد.
روابط  رییس  موگیرینی،  فدریکا  همچنان 
دوستاِن  و  خانواده ها  با  اروپا،  اتحادیۀ  خارجی 
ابراز همدردی کرده و  قربانیاِن حملۀ دهمزنگ 
خواستار اتحاد همۀ افغانستانی ها در جنگ علیه 

دهشت افکنی شده است.
از جانب دیگر، سازمان عفو بین  الملل می گوید 
که حمله بر یک راه پیمایی صلح آمیز، بی اعتنایی 
را  انسان ها  زنده گی  به  مسلح  گروه های  مطلِق 

نشان می دهد. 
حملۀ دهمزنگ در میان مظاهره کننده گاِن جنبش 
روشنایی، روز شنبه )دوم اسد( صورت گرفت 
که در آن، حدود 300 تن زخمی شدند و 80 تِن 
دیگر جان باختند و برخی از این قربانیان، روز 

گذشته در مصالی شهید مزاری دفن  گردیدند.

2 www.mandegardaily.com

ابوبکر صدیق

حادثۀ دهمزنگ

 و واکنش ها پیراموِن آن

 

ریاست جمهوری کشور از روز شنبه که حادثۀ خونیِن دهمزنگ 
به وقوع پیوست، به صورِت سراسیمه تصمیم می گیرد و اعالمیه 
تازه ترین مورد، ریاست جمهوری گفته است  صادر می کند. در 
را  دهمزنگ  چوک  اسد،  دوم  شهدای  به  ارج گزاری  برای  که 

چوک شهدا نام گذاری خواهد کرد. 
پرسش  اما  است،  ستودنی  کاری  البته  شهدا  به  ارج گزاری 
باید گروه ـ گروه کشته شویم و  تا چه زمانی  ما  این جاست که 

آن گاه دولت، محلی را به یادمان نام گذاری کند؟
آن گونه که می دانیم، حداقل در شهر کابل سه چهارراهی به نامِ 
شهدا نام گذاری شده است. این کشور، کشورِ شهدا است. کدام 
نشوند و  افرادی مظلومانه کشته  این کشور  روز هست که در 
خانواده هایی به ماتم ننشینند؟ کدام روز در این کشور روزِ شهدا 
نیست، وقتی افرادی برای یک خواست مدنی به پا می خیزند و 
به صورِت مسالمت آمیز تظاهرات می کنند، این گونه فاجعه آمیز به 
خاک وخون می غلتند؟ تا چه زمانی این رسم کشتارِ دسته جمعی 

در این سرزمین ادامه خواهد یافت؟ 
تظاهرات،  از  پیش  شب  یک  موجود،  گزارش های  اساِس  بر 
یافته اند. آن ها  مقام های کشور در مورد چنین حادثه یی آگاهی 
می دانستند که روز شنبه روزِ خونینی خواهد بود ولی با آن هم 
آیا اگر چنین اطالعاتی در اختیارِ یک  جلو حادثه را نگرفتند. 
به  اجازه می داد که دست  به شهروندانش  دیگر می بود،  کشورِ 

راهپیمایی بزنند؟ 
گروه های  که  میزانی  همان  به  شنبه،  روز  خونیِن  حادثۀ  در 
نیز  حکومت  میزان  همان  به  بوده اند،  مقصر  تروریست 
حکومت  است.  نگرفته  جدی  را  مسـأله  و  کرده  سهل انگاری 
به جای این که به فکر تأمین امنیِت مظاهره کننده گان باشد، به فکر 
امنیِت خود بوده است. صدها کانیتنر برای جلوگیری از ورود 
و  کرایه  ارگ و قصر سپیدار،  نزدیکی های  به  مظاهره کننده گان 
با سران جنبِش  به صورِت جدی  هم  یک بار  ولی  نصب شدند 
روشنایی در مورد تهدیدی که وجود دارد، گفت وگو صورت 
نگرفته است. حاال نوشدارو پس از مرگ سهراب، چه دردی را 

دوا می کند؟ 
در چنین مواقعی، وقتی با حوادثی از این دست مواجه می شوم، به 
یاد سخنان جانسوزِ مصطفی ملکیان نویسنده و اندیشمنِد بزرگ 
حقوِق بشری می افتم که می گوید »من نه دل نگراِن سنت ام، نه 
نه  و  فرهنگ  دل نگران  نه  تمدن،  دل نگران  نه  تجدد،  دل نگران 
دل نگراِن هیچ امر انتزاعی ِ دیگری از این قبیل. من فقط نگران 
انسان های گوشت   و خون داری هستم که می آیند، رنج می برند 
و می روند. سعی کنیم انسان ها هرچه بیشتر با حقیقت مواجهه 
یابند و به حقایق هرچه بیشتری دسترسی پیدا کنند؛ عالوه بر 
آن، هرچه کمتر درد بکشند و رنج ببرند؛ و عالوه بر آن، هرچه 
بیشتر به نیکی و نیکوکاری بگرایند. برای تحقق این سه هدف، 
از هر چیزی که سودمند می تواند بود، بهره گیرند؛ از دین گرفته 
تا علم، فلسفه، عرفان، هنر، ادبیات و همۀ دستاوردهای بشری 

دیگر.« 
که  انسان هایی  بود؟  انسان ها  دل نگراِن  کشور  این  در  نباید  آیا 
که  بود  پدرانی  و  مادران  دل نگراِن  نباید  می میرند.  به ساده گی 
جگرگوشه های خود را در حوادثی چون حادثۀ خونیِن روز شنبه 
بحث  می شوند؟  و گنگ  کور  در غم شان  و  می دهند  از دست 
اصلی این است که تا چه زمانی این وضع ادامه خواهد یافت؟ 
تا چه زمانی انساِن این سرزمین به ارزان ترین مرگ باید بمیرد؟

خود  به  واقعًا  و  آموخت  باید  روزشنبه،  خونیِن  حادثۀ  از   
و  سیاست گران  برای  به ویژه  خونین  روزِ  این  درس های  آمد. 
دولت مرداِن ما می توانند آموزنده باشند، اگر واقعًا آن ها دل نگراِن 
وضعیِت انسان در این سرزمیِن بالکشیده و همیشه سوگوار اند. 
نام گذاری یک جاده و خیابان به نامِ قربانیان فالن حادثه، هیچ 
دردی را دوا نمی کند. باید به ریشه ها توجه کرد. سطح آگاهی 
جامعه از چنین حوادثی چندان باال نیست. من گاهی از آن چه 
که در فضای مجازی می خوانم و یا از زباِن این و آن می شنوم، 
متأسف می شوم. چرا حساسیِت ما نسبت به خوِن یکدیگر چنین 

نزول یافته است؟
 همه را نمی گویم ولی بخشی از جامعه چنین اند. عده یی واقعًا 
نمی دانند  از خود  رفتند،  قربانگاه  به  در روز شنبه  که  را  آنانی 
از  بزرگ  گسسِت  معنای  به  این  نیستند.  متأسف  برای شان  و 
از  دورافتـاده  شده ایم  جزایری  ما  ماست.  جمعی  سرنوشِت 
ابراز  حوادثی  چنین  با  سیاست مداری  وقتی  گاهی  یکدیگر. 
همدردی می کند، متأسفانه چندان واقعی به نظر نمی رسد. بیشتر 
انسانی. خوابی عمیق،  مسایِل  تا  است  دلیل مصالِح سیاسی  به 
ما را فرا گرفته، خوابی که می تواند به مرگ همۀ ما منجر شود! 

نـوش دارو بعـد از 
مـرِگ سهراب

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1827 د و    شنبه       4 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   19شوال المکرم  y 1437   25 جو ال ی   2016



3 www.mandegardaily.com2016   25 جو ال ی   y 1437  19شوال المکرم   y    1395       د و    شنبه       4 ا  سد /      مرد ا  د y 1827     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش
رییس اجرایی دیدبان شفافیت:

حکومت دیدگاه واضح برای مبارزه با فساد ندارد
پدیده یـی کـه سـال های درازی  اداری  اشـاره: فسـاد 
اسـت نـام افغانسـتان را در قطـار کشـورهای بدنـام 
گذشـته،  سـال  پانـزده  حکومت هـای  و  داده  قـرار 
داغ  را  فسـاد  تنـور  مثبتـی  دسـت آورد  بی هیـچ 
سـاخته اند. مسـووالن حکومـت وحـدت ملـی هم در 
زمـان کاروزارهـای انتخاباتـی و هـم بعـد از آن، روی 
تعهـد  و  انگشـت گذاشـتند  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه 
سـپردند کـه بـا ایـن پدیـده مبـارزه می کننـد، بررسـی 
مـاه  چندیـن  کـه  بـود  حرکتـی  کابل بانـک  پرونـدۀ 
خـوراک رسـانه یی تولیـد کـرد و بی هیـچ ره آوردی به 
فراموشـی سـپرده شـد. به تازه گـی و از زمانی که سـر 
و صـدای برگـزاری نشسـت های وارسـا و بروکسـل 
بـرای ادامـۀ کمـک بـه افغانسـتان بلنـد شـده، بـاز هم 
حکومـت دسـت بـه سـاختن کمیسـون ها و نهادهـای 
این کـه  اسـت.  زده  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  بـرای 
از  بـرای  صادقانـه  چقـدر  افغانسـتان  حکومت هـای 
میان بـردن فسـاد اداری عمـل کرده انـد و آیـا این بـار 
نتایـج مثبتـی در ایـن زمینـه خواهنـد داشـت؟ بـرای 
بررسـی ایـن موضوعـات گفت وگویـی بـا سـید اکرام 
افضلـی رییس اجرایی دیدبان شـفافیت انجـام داده ایم 

کـه حاصـل آن را اینـک می خوانیـد:

نام  هم واره  چرا  چیست،  شما  براداشت  ماندگار: 
قرار  جهان  مفسد  کشورهای  صدر  در  افغانستان 

دارد؟
افضلی: این که چرا افغانستان در صدر جدول کشورهای 
پانزده  در  دارد،  زیادی  دالیل  دارد،  قرار  جهان  مفسِد 
نهادهای  در  شبکه یی  به شکل  فساد  گذشته  سال 
افغانستان وجود داشته است. افرادی که در رأس این 
نهادها قرار داشتند، منافع شخصی و گروهی شان را بر 
منافع ملی ترجیح و ارجهیت داده اند، بنابر این، شبکه ها 
و النه های فساد در این نهادها جا گرفته و بالخره زمینۀ 

فساد گسترده را مساعد ساخت.
تطبیق  به جای  نیز  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
تأکید  بیشتر  قومی  مسایل  و  مصلحت ها  روی  قانون، 
نهادها  اکثریت  که  شد  این  آن  نتیجۀ  بالخره  داشت؛ 
بسیار  پوِل  شوند.  آغشته  فساد  به  بی پیشینه  به گونۀ 
مصرف  ظرفیت  حکومت  شد،  کشور  وارد  زیادی 
آن را به گونۀ منظم و شفاف نداشت. به جای نهادسازی 
به مصرف پول تأکید زیادتر شد؛ یعنی در نخست باید 
شکل  به  را  عواید  می توانستند  تا  می شد  نهادسازی 
شفاف جمع آوری کنند و شفاف به مصرف می رسید. 
عمده ترین  از  مردم  حمایت  داشتن  و  سیاسی  ارادۀ 
مسایلی بود که در حکومت قبلی اصاًل وجود نداشت 
و در نبود آن، فساد بیشتر شد و حکومت نیز جرأت 

مبارزه با مفسدین از دست داد.
ماندگار: به گفتۀ شما حکومت های قبلی و فعلی هم 
ارادۀ مبارزه با فساد را نداشتند/ندارند و هم جرأتش 

را، دلیل را در چه می بینید؟
افضلی: من در حکومت فعلی ارادۀ مبارزه با فساد را 
اجرایی  رییس  هم  و  رییس جمهور  هم  می بینم، چون 
بسیاری موارد تالش هایی را  تأکید و در  بسیار  بر آن 
نیز در این زمینه داده اند. در ُکل در مجازات مفسدین 
هم حکومت قبلی و هم حکومت فعلی ناکام بوده اند 

مجازات  و  دست گیری  جرأت  نداشتن  هم  دلیلش  و 
مفسدین است. مشکل دیگر حکومت این است که با 
جامعۀ مدنی و نهادهایی که می توانند با دولت همکار 
می دهد،  نشان  عالقه گی  کم  و  ندارد  ارتباط  باشند، 
داشته  توجه  زمینه  این  در  حکومت  تا  است  نیاز 
زیادی  مراجع  افغانستان  حکومت  در  هم چنان  باشد. 
برای مبارزه با فساد وجود دارد، اما هیچ یک از این ها 
واقعی  مبارزۀ  اجرایی  صالحیت  و  قدرت  ظرفیت، 
با  مبارزه  کار  این که  کنار  در  ندارند،  را  پدیده  این  با 
پول های  باوجود مصرف  را مشکل ساخته اند و  فساد 

بی شمار، هیچ دست آوردی هم نداشته اند.
به  پیوند  در  خوش بینانه یی  دیدگاه  شمار  ماندگار: 
که  چنانی  اما  داشتید،  ملی  وحدت  حکومت  ارادۀ 
اصلی  متهم های  هم  فعلی  حکومت  می شود،  دیده 
مثال  به گونۀ  نشاندند،  بلند  را در کرسی های  فساد 
آقای عمر زاخیلوال کسی که در پروندۀ کابل بانک 
سهم بیشتر داشت و گفته می شد که از متهمین اصلی 
است، سفیر افغانستان در پاکستان مقرر شده است، 
اختالس  دالر  میلیون ها  به  متهم  که  وردک  فاروق 

این  می گردد،  تعیین  رییس جمهور  مشاور  است 
برخورد ها چقدر می تواند سبب افزایش نگرانی ها و 

دل سرد شدن شهروندان از حکومت شود؟
افصلی: حکومت وحدت ملی دست آوردهای که باید 
تا  حکومت  این  کارهای  از  ما  و  ندارد  را  می داشت 
فساد  با  مبارزه  امر  که  چیزی  نیستیم؛  راضی  به حال 
بر  و  دور  در  فاسد  افراد  وجود  می سازد،  ُدشوار  را 
فاسدان  این  که  است  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
فعلی  مسووالن  باالی  انتخاباتی  کارزار های  زمان  در 
سرمایه گذاری و پول خرچ کردند و امروز در مابلش 
چیزهایی تقاضا دارند. بنٌا این افراد یک چالش بزرگ در 
امر مبارزه با فسا هستند، حکومت با ایجاد مرکز عدلی 
امیدواریی را به وجود آورده است که شاید  و قضایی 
پرونده های فساد در کشور بازگشایی و بررسی شوند. 
اگر حکومت نتواند با ایجاد این مرکز دست آوردی در 
مانده اش  باقی  اعتماد  باشد،  داشته  فساد  با  مبارزه  امر 

در مقابل مردم و جامعۀ جهانی از میان خواهد رفت.

ماندگار: شما کار مرکز عدلی و قضایی را از روز 
کنار  در  می کنید،  ارزیابی  چگونه  به حال  تا  ایجاد 
آن گفته می شود که این مرکز تنها پرونده های باقی 
مانده از حکومت قبلی را بررسی می کند، در حالی 
نیز کسانی  اند که در این حکومت  که مردم شاهد 
نمی  چرا حکومت  زدند،  فساد  به  دست  که  بودند 

خواهد مفسدین تازه را نیز مجازات نمی کند؟
آغاز  کارش  به  قضایی  و  عدلی  مرکز  هنوز  افضلی: 
نکرده، ما امیدواریم که حکومت با این مرکز برخورد 
سیاست  دست  آلۀ  را  فساد  با  مبارزه  و  نکند  سیاسی 
نسازند، پرونده های حکومت گذشته و حال باید همه 
بررسی  بی طرف  اشخاص  بین  زره  زیر  مرکز  این  در 
شود و بر اقتضای منافع ملی کشور، آن ها را دسته بندی 
در  را  مردم  هم  می شوند  روبه رو  چالشی  با  اگر  کند؛ 
جریان بگذارند و اگر دست آوردی می داشته باشند هم 
با مردم باید شریک گردد؛ چون مردم حق دارند کسی 
را که برای شان خیانت کرده بشناسند و دیگر باالی شان 

اعتماد نکنند.
نام مبارزه  ماندگار: وجود اداره های موازی که زیر 

با فساد اداری ساخته شده اند، برداشت نهاد دیده بان 
ُکندشدن  در  اداره ها  این  جقدر  چیست  شفافیت 
مبارزه با فساد اداری نقش داشته اند، هم چنان گفته 
ترفندی  اداره ها  این  ایجاد  با  حکومت  که  می شود 
را در نظر داشته و می خواسته با ایجاد این اداره ها 

پرونده های فساد را بسته نگه دازند؟
باید  که  بود  نیاز  قضایی  و  مرکز عدلی  ایجاد  افضلی: 
علی  ادارۀ  مانند،  دیگری  نهادها  اما  می شد،  ساخته 
مبارزه با فساد که زیر نام مبارزه با فساد فعالیت دارد، 
اما کارایی اش تا به حال ثابت نشده، تنها اشخاصی در 
می گیرند.  پول  و  می کنند  کار  کارمند  عنوان  به  آن جا 
رأس  در  که  حکومت داری  شورای  عین حال،  در 
تا  اما  است،  شده  ساخته  دار  قرار  رییس جمهور  آن 
است  نمایشی  شورای  یک  که  ساخته  ثابت  به حال 
است  ارزیابی  و  نظارت  کمیتۀ  دیگر  از سوی  بس.  و 
که کارهای شان بیشتر شباحت به کمیسون اصالحات 
وضعیت  این  با  برعکس.  همین گونه  و  داد  اداری 

فساد  با  مبارزه  امر  در  را  خود  دیدگاه  باید  حکومت 
واضح سازد؛ منابع و انرژی کاماًل هدر می رود.

اطالع  از  حمایت  قانون  طرح  تازه گی  به  ماندگار: 
دهنده گان فساد اداری برای تصویب به شورای ملی 
فرستاده شده است؛ برداشت شما در دیدبان شفافیت 
چیست، این طرح چقدر می تواند در راستای مبارزه 

با فساد کمک کند؟
ارزیابی  و  نظارت  کمیتۀ  که  طرحی  در  ما  افضلی: 
و  مدنی  جامعۀ  شفافیت،  دیدبان  نظریات  کرده  ارایه 
اختیار  در  و  گنجانیدیم  را  بین المللی  کارشناس های 
کمیتۀ پارلمانی مبارزه با فساد گذاشتم که خوش بختانه 
به  قوی  بسیار  طرح  یک  و  گردید  نیز  طرح  شامل 
و  تصویت  زودتر  هستیم  امیدوار  شد.  ارایه  پارلمان 
مسایل  می خواهند  که  افرادی  از  چون  شود،  توشیح 
فساد را گزارش دهند، حمایت می شود و این یک کار 
بسیاری موثری در امر مبارزه با فساد خواهد بود. باید 
اما  باشد،  آسانی  کار  شاید  قوانین  ساختن  که  بگویم 
مهم تطبیق آن است که باید در این قسمت نیز توجه 

بیشتر شود.
ماندگار: برداشت شما از چند کار محدودی که در 
ملی  وحدت  از سوی حکومت  فساد  با  مبارزه  امر 
صورت گرفته است چیست؟ آیا دیدگاه واضح در 

میان مسووالن حکومت وحدت ملی وجود دارد؟
افضلی: دیدگاه حکومت در این قسمت همواره مقطعی 
که  بین المللی  کنفرانس های  با  پاسخ  در  بیشتر  و  بوده 
در مورد افغانستان صورت می گیرد، اقداماتی را انجام 
داده است، به گونۀ مثال، در کنفرانس لند رییس جمهور 
کنفرانس  در  همین گونه  سپرد،  مهم  بسیار  تعهدات 
وارسا. مرکز عدلی و قضایی و شورای حکومت داری  
فریب  پی  در  حکومت  که  می دهد  نشان  این ها  همۀ 
مبارزه  فساد  با  داریم  ما  که گویا  است  جامعۀ جهانی 
می کنیم. حکومت باید دیدگاه دراز مدت و منابع قوی 

برای این کار آماده کند.
ماندگار: برای ایجاد همین دیدگاه دراز مدت و از 
میان برداشتن فساد فکر می کنید کدام کارها در کجا 
مثبت  نتیجۀ  فساد  با  مبارزه  تا  آغاز شود  و چگونه 

داشته باشد؟
افضلی: باید سه بُعد مبارزه با فساد را در نظر داشت، 
از نگاه جلوگیری نهادهایی که خدمات ارایه می کنند، 
مواردی که در آن جا می تواند سبب فساد شود شناسایی 
و به شکل سیستماتیک از میان برداشته شود. از سویی 
دیگر و از منظر مجازات، پرونده هایی گذشته و فعلی 
را باید به صورت جدی پیگیری و عاملینش را مجازات 
کرد تا مردم به حاکمیت قانون باورمند شوند و مفسدین 
هم فساد نکنند. در امر آگاهی عامه توجه کنیم تا مردم 
هم نقش شان را در امر مبارزه با فساد بدانند و هم نقش 
ایفا کنند. وقتی اصالحات را آغاز می کنیم، اصالحات 
است،  مهم تر  از همه  در دستگاه های عدلی و قضایی 
چون فساد بسیار گسترده یی در این نهادها وجود دارد 
و نقش شان نیز بسیار مهم است. هم چنان نهادهایی که 
به گونه یی  سیستم ها  و  باشند  نظر  زیر  دولت  عایداتی 
عیار گردد که دسترسی به فساد را کم تر بسازد و از همه 
مهم تر این که یک ساختار بسیار درست و معیین مبارزه 

با فساد را نیاز داریم که باید مشخص باشد.

گفت و گو كننده: روح اهلل بهزاد

اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان می گوید که رخصتی های 
کار  آغاز  برای  مناسبی  فرصت  ملی،  شورای  تابستانی 

عملی حکومت برای ایجاد اصالحات در نظام انتخاباتی 
کشور است. به گفتۀ مسووالن این اتحادیه، اکنون هیچ 

مانع قانونی و زمانی، بر سر راه حکومت در این زمینه 
تاکید دارند  اتحادیه حقوق دانان  وجود ندارد. مسووالن 
انتخاباتی، از یکسو  که تأخیر بیشتر در آغاز اصالحات 
باعث بی باوری مردم باالی دولت شده و از سوی دیگر 
و  حامی  که  جهانی  جامعه  نزد  در  را  حکومت  اعتماد 
خواهد  پی  در  است  برنامه حکومت  کنندهگان  تمویل 

داشت.
آغاز  که  می گوید  افغانستان  حقوق دانان  اتحادیه 
رخصتی های تابستانی شورای ملی، فرصت مناسبی برای 
کار عملی حکومت در زمینۀ اصالحات انتخاباتی است. 
به باور مسووالن این اتحادیه، رییس جمهور می تواند در 
آغازین روزهای تعطیالت تابستانی شورای ملی، فرمان 
تقنینی تازه یی را برای اصالح نظام انتخاباتی صادر کند و 

طی این فرصت گام های عملی را در این زمینه بردارد. به 
گفتۀ مسووالن این اتحادیه، هیچ مانعی قانونی و زمانی 

در زمینه وجود ندارد.
اتحادیه  باور  به  که  فرصتی  ملی،  شورای  رخصتی های 
حقوق دانان افغانستان، حکومت تاکنون چندین بار آن را 
پیشبرد  برای  فرصت  این  از  نتوانسته  و  داده  دست  از 

اهداف اصالحی خویش بهگونۀ درست استفاده کند.
مسووالن اتحادیه حقوق دانان تأکید دارند، تاخیر در آغاز 
مردم  باوری  بی  باعث  یک سو  از  انتخاباتی  اصالحات 
باالی دولت شده و از سوی دیگر اعتماد حکومت را در 
برنامه  نزد جامعه جهانی که حامی و تمویل کنندهگان 

حکومت است در پی خواهد داشت.
از  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  رد  از  پس  همه،  این  با 
سوی کمیسیون مشترک شورای ملی و آغاز رخصتی های 
که  گفته  جمهوری  ریاست  ارگ  شورا،  این  تابستانی 
اصالحات  عملی  کار  آغاز  راستای  در  پیشرفت ها 

انتخاباتی را با مردم شریک خواهد ساخت.

اتحادیۀ حقوق دانان:
 رخصتی های تابستانی فرصت مناسبی برای اصالحات انتخاباتی است
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همه افراد در همۀ مواقع درِک یک سانی از یک موضوع ندارند 
و ارتباط ادراکی چشم و مغز همیشه منجر به درکی منسجم از 

واقعیت نمی شود. حتا گاهی این دو با هم متضاد هستند. 
از طرفی تجربیات قبلی در موضوع رؤیت شده بسیار تأثیرگذار 
تجربیات  و  انتظارات  تمایالت،  اوقات،  بیشتر  واقع  در  است. 
که  را  آن چه  نه  ببینیم،  مایلیم  را  آن چه  ما  باعث می شود  قبلی 

واقعًا در خارج وجود دارد. 
شناخت،  را  واقعیت  بتوان  آن  به وسیله  که  راهی  تنها  شاید 
حذف پیش فرض ها، تمایالت و یا فیلترهای پنهانی است که بر 

موضوع اثر گذاشته است. 
برای این منظور، اولین قدم این است که متوجه باشیم حواس 
پنج گان نشان نمی دهد واقعیت بیرونی دقیقًا چیست. این خود 

از ضرورت های یک فکر خالق است. 
منظور و هدف این تکنیک این است که شما بتوانید با قدرت 
توهم و خیال طوری دیگری به مسایل نگاه کنید، تا بلکه اصل 
و واقعیت موضوع را دریابید. این سعی باعث می شود الگوی 
ذهنی جدیدی در مغز شما شناخته شود و در نهایت این فعل و 

انفعال ها موجب کشف ناگهانی و غیرمنتظره یی گردد. 
بنابراین، برای این که بتوانیم خالقانه با موضوعات برخورد کنیم 
و راه حل های جدیدی برای مسایل مان پیدا کنیم، گاهی احتیاج 
است با قدرت خیال و توهم موضوع را از زوایای دیگری هم 
ببینیم. هر چند که دیدن از آن زاویه اشتباه به نظر آید. شاید به 
همین دلیل است که بسیاری از افراد خالق کارهایی می کنند که 

در ابتدا احمقانه به نظر می رسد. 

نحوۀ مدیریت و رهبری موثر جلسات 
اما همواره این پرسش مطرح می شود که چه گونه می توان این 
گونه جلسه ها را پربارتر نمود؟ آیا در طول جلسه، روند پیشبرد 
شده  منظور  کار  دستور  در  آن چه  هر  راستای  در  مباحث  در 
بر  کلیدی  و  مهم  نکات  به  توجه  بدون  یا  است طی می شود، 
انجام  تحقیقات  نتایج  می کنیم؟  حرکت  خود  رویاهای  مبنای 
شده در این خصوص نشان می دهد که در بسیاری از جلسه ها 
پدیدۀ منفی اتالف وقت وجود دارد. از همین رو، نخستین گام 
و  نقش  نخست  که  است  این  جلسه،  یک  کارایی  افزایش  در 
اهمیت آن را دریابیم و بپذیریم هدف از برگزاری جلسه، بهبود 
دیگر،  بیان  به  است.  سازمان  موجود  وضعیت 
در  است  تالشی  جلسه  هر  تشکیل  از  منظور 
بهتر  سامان دهی  برای  مشترک  همکاری  پرتو 
گفت  می توان  واقع  در  سازمان.  یک  وضعیت 
جلسه، فعالیت تیمی در مکانی است که افراد 
منتخب برای رای زنی گردهم می آیند. از این رو 
انتظار می رود تمام شرکت کننده گان در جلسه، 
تا جلسه دستاورد  گیرند  به عهده  فعال  نقشی 
از  قبل  بنابراین  باشد.  داشته  را  نظر  مورد 
فراخوانی هر جلسه، نخست باید بررسی نمود 
زیرا جلسه  است؛  برگزاری جلسه ضروی  آیا 
کارکنان  با  مشاوره  و  ارتباط  برقراری  راه  تنها 
دیگری  راهکارهای  و  نمی باشد  سازمان  یک 
الکترونیک  نامۀ  یا  یادداشت  فرستادن  مانند 
برای کارکنان و درخواست از آنان برای ارایۀ 
پیشنهادات نیز می تواند برای ایجاد ارتباط مؤثر 
مشاور  همین رو  از  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
دارد ضرورت  مسوولیت  هر جلسه،  برگزاری 
تشکیل جلسه را تشخیص دهد و سپس اسامی 

افرادی را که در جلسه باید حضور یابند، تعیین کند. 

و  منبـع  کـه  داریـم  اعتقـاد  بی شـک  امـروز  مـا 
سرچشـمۀ آگاهـی و شـناخت، مـاورای عقـل و 
خـارج از آن اسـت. یعنی شـناخت را الهـام قلبی 
کـه تنهـا بـا چشـم بصیـرت قابـل درک اسـت، 
دانسـته و بـاور داریـم که نـوری از سـوی خدا به 
انسـان الهـام می شـود. همیـن امـر به خوبی نشـان 
می دهـد کـه مـا تنهـا بـه جنبـۀ عرفانـی تصـوف 
و اندیشـۀ اشـعری ارزش می دهیـم و بـه منطـق 
و خـرد کـه فلسـفه بـدان تکیـه داشـت، توجهـی 

نکرده ایـم. 
بدیـن  اگـر  افغانسـتانی ها  مـا  امـروزه  بنابرایـن، 
عقیده ایـم کـه دیگـر ابـن سـینایی ظهـور نخواهد 
کـرد، دلیـل آن را در فقـدان معنویـت و تزکیـۀ 
نفـِس مـردم می پنداریـم. مـا بدیـن عقیده ایـم که 
مردمـان پیشـین، از نفـِس پاک تـری نسـبت بـه ما 
برخـوردار بودنـد. آن ها علـم لدنی داشـتند، یعنی 
علـم خـدادادی. و ما کـه آلوده نفسـیم، نمی توانیم 
بـه مقـام علمـی آن هـا برسـیم. مـا در تأییـد ایـن 
اندیشـۀمان بـه حدیثـی منسـوب بـه پیامبـر اکرم 
اسـتناد می کنیـم که فرموده اسـت: بهتریـن قرن ها 
قـرن مـن اسـت و دو قرن بعـد آن. باقـی همه رو 

بـه فسـاد و انحطـاط می باشـند. 

جادوستان
افغانسـتان عزیزمان، کشوری سـت دارای سـاختار 
قبیله یـی  جامعـۀ  از  بـزرگ  فردوسـی  قبیله یـی. 
در  نیـز  رنـان  می کنـد.  »جادوسـتان«  بـه  تعبیـر 
را  »جادومزاجـی«  تعبیـر  کمبریـج،  علـم  تاریـخ 
بـرای معرفـت قبیله یـی بـه کار بـرده که بـا تعبیر 

فردوسـی از جامعـۀ ایرانـی تطابـق دارد.
منظـور فردوسـی از جادوسـتان، سـرزمینی اسـت 
کـه آدمی خود را اسـیر موجـوداِت موهومی چون 
ماوراءطبیعـی  پـری و سـایر موجـوداِت  و  دیـو 
اجتماعـی،  تحـوالت  در  خـود  بـرای  و  دانسـته 
سیاسـی و فرهنگـی هیـچ نقشـی قایل نمی باشـد.
از بهتریـن نمونه هـای این امر، عدم تمایزگذاشـتن 
میـان قوانیـِن طبیعی و قوانیِن دسـتوری می باشـد. 
کارل ریمونـد پوپر در کتاب جامعۀ باز و دشـمناِن 
آن می گویـد: »از مشـخصه های نگـرش جادویـی 
جامعـۀ بـدوی قبیله یی یا »بسـته«، یکی آن اسـت 
کـه این جامعه در درون حلقۀ افسون شـدۀ تابوها، 
دگرگون ناشـونده یی  رسـم   و  راه  و  قانون هـا، 
می زیـد کـه ناگزیری شـان همـان اندازه اسـت که 

ناگزیـری برآمـدن خورشـید، یـا چرخـۀ فصل ها، 
یـا بسـامانی هایی از همـان سـان در طبیعـت. و 
تنهـا پـس از آن که ایـن »جامعه بسـته«ی جادویی 
فـرو بپاشـد، فهم نظـرِی تفاوت میـان »طبیعت« و 

»جامعه« پـرورش توانـد یافت.  
قبیلـوی  ذهنیـت  افسـون زده گی  و  رازورزی 
بـل  نمی شـود،  دسـتوری  قوانیـن  شـامل  تنهـا 
انسـان ها  اجتماعـِی  و  فـردی  مناسـبات  تمـام 
می گویـد:  گوتـه  وقتـی  می گیـرد.  بـر  در  را 
خـودت  از  و  هسـتی  تـو  آن چـه  اسـت  »ایـن 
یـک  احسـاس  واقـع  در  بگریـزی«،  نمی توانـی 
انسـان قبیله یـی را بیـان می کنـد. انسـان قبیله یـی 
هـر  سرنوشـت  تقدیـر،  دسـت  کـه  می پنـدارد 
کسـی را پیشـاپیش نوشـته و هیـچ کسـی توانایی 
مداخلـه در سرنوشـت محتـومِ خـود را نـدارد. از 
منظـر انسـان قبیله یـی، اگـر کسـی واجـد صفات 
»فیلسـوف«، »فیزیـک دان« و »نابغـه« می باشـد، او 
و  مهـارت  از  نـه  را  ویژه گی هـا  و  ایـن صفـات 
شایسـته گی های شـخصی خـود، بـل بایـد یـک 
امـِر خـدادادی بدانـد و شـکر آن را به جـا آورد. 
انسـان قبیله یـی بدیـن عقیـده  اسـت: تـا هنگامـی 
که کسـی مـورد لطـف و عنایـت قدرت های فوق 
طبیعـی قـرار نگیـرد، شایسـته گی کسـب عناوین 
پیـدا  را  »نابغـه«  و  »فیزیـک دان«  »فیلسـوف«، 
و  حقـارت  احسـاس  و  خودکم بینـی  نمی کنـد. 
صغـارِت انسـان قبیله یی، ریشـه در همین ذهنیت 
دارد. او همـواره بـه دنباِل آن اسـت تا سرنوشـت 
محتـومِ خـود را در خواب و یا در سـتاره ها ببیند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه مـردم در جوامـع بـاز و 
دموکراتیـک، از فرهنـگ عقالنـی برخـوردار بوده 
و بدیـن عقیـده می باشـند کـه همه چیـز می تواند 
فـرق کنـد و هـر کسـی مسـوول سرنوشـِت خود 

. ست ا
بنابرایـن، در نظام هـای دموکراتیـک کسـی به اوج 
ثـروت و قـدرت و شـهرت عـروج می کنـد کـه 
اعتمـاد به نفس داشـته و متکی به دیگران نباشـد.
هربـرت  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه  درسـت  
اسپنسـر، فیلسـوف و نظریه پـرداز برجسـتۀ لیبرال 
دموکراسـی، مخالـف کمـک و همکاری بـا گداها 

می باشـد.
می گوینـد هربرت اسپنسـر در مهمانـی بزرگی که 
توسـط تنـی چنـد از مشـاوران مالـی نیورکـی به 
افتخـار او برگـزار شـده بـود، دربـارۀ گنـاه ابلهانۀ 

سـکۀ  یـک  حتـا  انداختـن 
گـدا  ظـرف  در  ده سـنتی 

گفـت:  او  کـرد.  سـخنرانی 
شـگفت آن جاسـت کـه گـدا 
را هـم  همـان سـکۀ ده سـنتی 
نـه صـرف جسـت و جوی کار، 
و  آب جـو  خریـد  صـرف  بـل 

می گفـت،  او  می کنـد.  تنباکـو 
کمـک بـه گـدا تأثیـر نـدارد مگر 
و  وجـود  بـه  بخشـیدن  تـداوم 
از دیـاد کسـانی کـه بـا پیشـرفت 

ناسـازگارند. 
دیـل کارنگی هـم بدین عقیـده بود 
کـه بـه جای کمـک مالی بـه گداها، 
بایـد کتاب خانـۀ عمومـی سـاخت. 
کتاب خانـۀ  ایجـاد  می گفـت:  او 
عمومـی، بهترین شـیوۀ کمک کردن 

گداهاسـت. به 
دولـی،  آقـای  روزی  می گوینـد 
ایرلندی تبـار شـیکاگویی،  طنزپـرداز 
پیش خدمـِت کارنگـی را فرسـتاد تـا 
در  دمِ  ولگـردی  کـه  بگویـد  او  بـه 
اسـت و پیاله یـی شـیر و تکه یـی نان 
می خواهـد. کارنگی در پاسـخ گفته: 
نکـن.  بی نواتـر  را  بی نـوا  آن  »نـه، 

بـده.«  او  بـه  کتاب خانه یـی 
جامعه شـناس  مانهایـم،  کارل 
دو  ایـن  فـرق  آلمانـی،  معـروف 
می کنـد:  بیـان  چنیـن  را  ذهنیـت 
نگـرش  چگونـه  کـه  ببینیـم  اسـت  »جالـب 
دموکراتیـک در رشـته یی کـه به طـور سـنتی 
اقتدارگرایـی در آن غالـب بـوده  اسـت، نفوذ 
می کنـد. منظور من رشـتۀ آموزش موسـیقی 
اسـت. همـواره در آمـوزش موسـیقی فرق 
گذاشـتن میـان آن کـه ذوق موسـیقی دارد 
و آن کـه نـدارد، یکـی از داده هـای اولیـه 
بوده  اسـت. امـا اخیراً آموزش شناسـانی 
را  تمایـزی  چنیـن  جاکوبـی،  مثـل 
انـکار کرده انـد. مطابـق ایـن دکترین 
جدیـد، هـر بچه یـی به طـور بالقـوه 
ذوق موسـیقی دارد و اختـالف در 
اسـتعداد صرفـًا بـه تجـارب اولیۀ 
او برمی گـردد«. مانهایم در تفسـیر 
ایـن موضـوع چنیـن می افزایـد: 
درسـت  نظریه هـا  ایـن  »این کـه 
این جـا  در  نـه،  یـا  هسـتند 
مـورد توجـه مـا نیسـت؛ بلکـه 
آن هـا  بـه  اشـاره  از  مـا  مـراد 
نگـرش  از  مصادیقـی  آوردن 
دموکراتیـک نسـبت به آموزش 
اسـت. بر اسـاس ایـن نگرش، 
تسـلط در موسـیقی یـا سـایر 
هنرها ویژه گی افراد اسـتثنایی 
نیسـت. توانایـی کسـب چنین 
توانایـی  از  کمتـر  مهارتـی 
سـخن گفتن عمومیـت ندارد. 
موسـیقی  در  بچه هـا  اگـر 
بـرای  می آینـد،  بـار  بـی ذوق 
این اسـت کـه بـه نغمه پردازی 
بنابرایـن،  نمی شـوند.  تشـویق 
ابتدایـی  سـطح  یـک  حـد  از 
موسیقی دوسـتی  بچه گانـۀ  و 
همیـن  بـه  نمی رونـد.  فراتـر 
مـردم  از  برخـی  اگـر  نحـو، 
کودکانـه  و  بـدوی  نقش هـای 
می کشـند، بدین سـبب اسـت که 
بـرای ذوق نقاشـی خود تشـویق 
نشـده اند. شـاه بیِت ایـن نظریه هـا 
این اسـت کـه جوامـع دموکراتیک 
میـان  اساسـی  تفـاوت  اندیشـۀ  از 
و  گرفته انـد  فاصلـه  انسـان ها 

عوامـل  بـه  را  آشـکار  تفاوت هـای 
می دهنـد.«  نسـبت  محیطـی 
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بـه اعتقاد باشـالر، ارزش بسـیار برای 
برخـی مـواد ریـز و ُخـرد چـون جواهـرات یـا 
سـنگ های گران بهـا قایـل شـدن، نسـبت دادِن بعضی 
خـواِص شـگرف بـه آن هـا و کوشـش در نگاهـداری 
و کـم نکـردِن آن هـا، زاییدۀ عقـدۀ خسـت و آزمندی 
اسـت. اعتقـاد بـه این کـه هیچ چیـز را از دسـت نباید 
داد و هـر چیـز کوچـک ارزش دارد و گـم کردنـش 
موجـب زیـان اسـت، پایۀ خسـت اسـت و ایـن عقدۀ 
سـودجویی از چیزهـای کوچک، موجـب عالقه مندی 
گرانبهـا  و  کوچـک  چیزهـای  بـه  دل بسـته گی  و 
پنداشـتن آن هـا و سـعی در گـم نکـردن آن هاسـت. 
روان کاوی عقـدۀ مالکیـت، وسـیلۀ درمـان این بیماری 
در  گران بهـا  سـنگ های  البتـه  اسـت.  جوهرگرایـی 
تمـدن و اجتمـاع امـروز، ارزش مـادِی انکارناپذیـری 
دارنـد، امـا همین اندیشـه در قلمـرو علم و بـه عنوان 
مثـال در داروسـازی یـا طـب قـرون وسـطایی، مانعی 
اسـت در راه پیشـرفت معرفت علمـی. خصیصۀ دیگر 
این خسـت عبارت اسـت از میل داشـتن دارایی بسیار 
بـا کم تریـن حجـم و این همـان نیـاز متراکم سـاختن 
همـۀ ثـروت یعنـی تبدیـل همۀ مـال به یک چیـز مثاًل 
طـال اسـت. عشـق بـه مالکیـت موجـب می شـود کـه 
بـر حسـب آرزوهـای پنهانـی، فالن مـاده یـا عنصر را 
دارای فـالن خاصیـت و تاثیـر بدانیـم و ایـن اعتقـاد 
چنـان قطعـی اسـت کـه وارسـی عینـی مسـاله بیهوده 
می نمایـد. ایـن معتقـدات از ترکیـب عشـقی واقعـی 
)عالقـه بـه تملـک چیـزی( و نظـری نادرسـت )تاثیر 
و خاصیـت شـگرف آن چیـز( یعنـی از ترکیب موجی 
روانـی و افسـانه یی قـرون وسـطایی پدیـد آمده انـد. 

روحیـۀ شـبه علمی معتقد اسـت که غالب سـنگ های 
قیمتـی بـر روح و قلـب تاثیـری سـودبخش دارنـد، و 
ایـن بدیـن معنـی اسـت کـه شـادی دارایی با شـادی 
تندرسـتی همراه اسـت. به اعتقاد کیمیاگران یا پزشکان 
قدیـم، گـردِ مرواریـد تشـنه گی را فرو می نشـاند. البته 
بـرای به دسـت آوردن گـرد مروارید، مرواریـد را ُخرد 
بایـد کـرد و ایـن کار مسـتلزم چشم پوشـی از مـال و 
ثروتـی اسـت. امـا هرقدر این چشم پوشـی و گذشـت 
خودآگاهانه تـر باشـد، تاثیـر ناخودآگاهانـه اش بیش تر 
اسـت؛ از ایـن رو تاثیر گـرد مروارید بر روح و جسـم 
دولت منـد خسـیس، بیش از تاثیری اسـت که در قلب 
و جـان شـاهزادۀ گشاده دسـت دارد. آدمـی بـه ایـن 
گذشـت تـن در می دهـد؛ یعنی از مالی مسـلم چشـم 
می پوشـد تـا نعمتـی معنـوی به دسـت آورد. افسـانۀ 
هضم و تحلیل )یا به اصطالِح باشـالر: »ماتریالیسـم«( 
یعنی دادن نقشـی اساسـی به معده و توجیه نادرسـت 
نیـز  آن  یـاری  بـه  طبیعـی  پدیده هـای  از  بسـیاری 
مضمونی ارزش یافته اسـت. دانشـمندان قرون وسـطا 
معتقـد بودنـد کـه خورشـید از بسـیارخواری خواهـد 

مـرد؛ 
خورشـید  خـوراک  زیـرا 

و  می خـورد  کـه  اسـت  رایحه یـی  و  بخـار 
می آشـامد و زنده گانـی اش منطبـق بـر آهنـگ روز و 
شـب اسـت. به گفتۀ باشـالر، عمـل تغذیـه و هاضمه 
در واقـع نشـانۀ تملـک قطعـی و حتمِی چیزی اسـت 
و از ایـن لحـاظ، اصـل بـا کنـش خسـت اسـت. نکتۀ 
به ظاهـر شـگرف و باطل نمـا ایـن اسـت که خسـیس، 
زیـرا  خـوردن.  آرزومنـد  یـا  خورنـده  اسـت  آدمـی 
گرسـنه گی آزمنـد، تجلـی نیازمنـدی وی بـه تملک و 
تصاحـب غذاهای جامـده و نیروبخش اسـت. اهمیت 
مدفوعات در طب قدیم )اسـتعمال فضوالت انسـان و 
حیوان در پزشـکی و داروسازی قدیم( با همین افسانۀ 
آمیختـن  به هـم  مانـع جان بینـی  دارد.  ارتبـاط  هضـم 
جمـادی و حیوانـی اسـت: یعنـی اعتقـاد بـه این کـه 
هـر مـاده و عنصـر واجـد جرثومـۀ زنـده یـا نطفه یـی 
اسـت و از ایـن رو جانـدار اسـت. این جرثومـۀ درون 
کـه قـوت و غلظـت دارد و پـاک و بی آالیـش اسـت، 
علـت بالنده گـی اسـت. بر این اسـاس، رشـد و نمو از 
درون بررسـی می شـود نـه از بیرون؛ یعنـی از رهگذر 
دگرگونی هـای سـاختمانی آن. جاندار پنداشـتِن زمین 
نیـز از همیـن مقولـه اسـت. این فکـر نیرومنـد خاصه 
بـه صـورت زمین شـیرده چـون دایـه یا مـام زمین که 
اولیـن و آخریـن پناهـگاه انسـان بی کـس و درمانده و 
از همه جـا رانـده اسـت، جلوه گر می شـود. نیاز انسـان 
دردمنـد و هراسـان بـه دیـدن و یافتـن زنده گـی در 
همه جـا و در همه چیـز و غرقـه کـردن یا فدا سـاختِن 
خویـش در کل از همین اعتقاد ناشـی اسـت. همۀ این 
موانـع در مفهـوم غیرعلمـی مـادۀ آتش گـرد آمده اند. 
دربـارۀ  بیولـوژی  و  کیمیـا  قدیـم  علمـای  تخیـالت 
آتـش موانـع معرفتـی بوده اند؛ زیـرا آتش بیـش از هر 
پدیده یـی متاثـر از مفاهیم به هـم آمیختـۀ جوهرگرایی 
کـه  اسـت  ماده یـی  آتـش  اسـت.  بـوده  و جان بینـی 
قطعـًا بیـش از هـر مـادۀ دیگـر ارزنده پنداشـته شـده 
و موجـب پیدایـش نظـرات نادرسـت در زمینـۀ علـم 
و معرفـت گشـته اسـت. ارزشـمندی آتـش بـه اندازۀ 
ارزشـمندی طـال و حتا بیـش از آن اسـت. طال عالوه 

بـر 
ش  ز ر ا

تجـاری اش، در کیمیاگـری عنصـری 
اسـت زاد و ولدکننـده کـه جوانـه می زنـد و می رویـد 
و از ایـن رو می توانـد فلـزی را بـه فلـزی دیگـر بـدل 
اثـری  داروشناسـی شـبه علمی  کنـد. ضمنـًا طـال در 
درمانـی دارد، اما بـه اعتقاد کیمیاگر علت ارزشـمندی 
یـا سـر قـدرت طـال این اسـت که طـال مخـزن آتش 
اصلـی اسـت. چنان کـه گفتیـم ایـن دو مانـع جان بینی 
و جوهرگرایـی بـر پیشـرفت تفکـر علمـی می بندنـد. 
جوهرگرایـی در مـورد آتـش بدین گونه متجلی شـده 
کـه هرچـه محصـول آتـش اسـت، از آتش سـهمی و 
نصیبـی دارد )مثـاًل آهـک یا بعضـی رنگ ها بـه اعتقاد 

قدمـا( حتمـًا همیشـه سـوزنده و محلـل اسـت. 
بقـای جوهـر مایع یـا قوه یی سـیال، اگـر دارای ذرات 
آتـش باشـد، می توانـد چیـزی را آتـش بزنـد و چنین 
اسـت الکتریسـته و چـون آتـش )الکتریسـته( از بـدن 
انسـان خـارج می شـود. پـس آتـش در دروِن انسـان 
پنهـان اسـت. آتـش و گرمـا سرچشـمۀ حیات اسـت، 
هرچـه جانـدار اسـت، گرم نیز هسـت. پـس جان بینی 
مبتنـی بـر گرماسـت، و این آتـش هم در »مـن« و هم 

در آن چـه »پیـش روی مـن«، واقع می شـود. 
جان بینـی در اعتقـاد بـه مقاومـت آتـش نیـز جلوه گـر 
شـده اسـت: آتـش همیشـه سـوءنیت دارد؛ زیـرا بـه 
دشـواری روشـن و خامـوش می شـود. پـس عنصری 
اسـت هوس بـاز؛ یعنی شـخص اسـت نه چیـز. ضمنًا 
در کیمیـا آتـش همـۀ خصوصیـات عمل تغذیـه را باز 
می تـوان یافـت: آتـش ماننـد آدمِ زنده تغذیـه می کند، 
دوْد مدفـوع آتش اسـت. تصورِ درون بـرای هرچیز با 
همیـن اندیشـۀ جوهرگرایی همراه اسـت. دانشـمندی 
در قـرون وسـطا می نویسـد: »خداوند، آتـش را درون 
روغـن، مومیایی و قیـر و صمغ چنان که درون جعبه یی 
جـای داده اسـت.« بـه اعتقـاد او، پاره یـی گیاهـان از 
جملـه خرزهـره دارای آتش انـد و خـواص شـگرف 

بعضی 
مثـاًل  چیزهـا 
قابلیـت رشـد خارق العـادۀ برخـی از گیاهـان به علت 
آتـش درونـِی آن هـا اسـت. شـاخ و بـرگ خرزهـره 
را چـون تـاج یـا رمـز خورشـید بـر سـر سـرداران و 
جهان گشـایان بـزرگ می گذاشـتند و می پنداشـتند کـه 
پدیـد  آتـش  خرزهـره  شـاخه های  سـودن  به هـم  از 
شـیر  اسـتخوان های  مـورد  در  اعتقـاد  )ایـن  می آیـد 
نیـز وجـود داشـت( و خرزهـره زخـم سـر و لکه های 

صـورت را درمـان می کنـد. 
بـه طـور کلـی، اعتقاد بـه خاصیـت درمانِی مـواد گرم 
از تصـورِ همین آتش درون برخاسـته اسـت. این گونه 
معتقـدات شـگرف در مـورد آتش، ناشـی از احسـاس 
راحـت در کنار آتش اجاق نیسـت؛ بیش تـر زادۀ ایمان 
بـه محاسـن هضـم خـوب و اثـرات نیکـوی خـوردن 
غذاهـای گـرم و مشـروبات الکولـی اسـت. احسـاس 
گرمـای مطلـوب یـا نامطلـوب معـده کـه غالبـًا علت 
سـالمت یـا بیماری پنداشـته شـده، سـازندۀ بسـیاری 
غیرعلمـی  کامـاًل  فرضیه هـای  و  ُخرافـی  معتقـدات 
بـوده اسـت. بـه عبارتـی دیگـر، گرمـای معـده یعنـی 
ناخودآگاهانـه  را  بسـیاری  خـوب،  هضـم  گرمـای 
بـه ایـن گمـان انداختـه اسـت کـه در درون مـاده یـا 
بـه گفتـۀ کیمیاگـران، در شـکم فلـز آتشـی نامریـی 
وجـود دارد. هـر مـاده دارای درون، مرکـز یا شـکمی 
اسـت ماننـد اجـاق کـه آتـش اصلـی فناناپذیـر در آن 
می سـوزد. بـه اعتقـاد باشـالر، ایـن تصـورات باطـل 
همـه تحـت تاثیـر اشـتها و عمـل هضـم پدیـد آمـده 
اسـت. بدین گونـه در روحیـۀ غیرعلمـی بـدن آدمـی 
)احسـاس فیزیولوژیکـی( مـورد اسـتثنا قـرار می گیرد 
و بـه صـورت ضابطه یـی علمـی درمی آیـد. البتـه این 
تصـورات ضـد و نقیض انـد. امـا ضـد و نقیض گویـی 
اصیـل  راه  آسـان ترین  اسـت.  ناخودآگاهـی  قانـون 
نمـودن، ضـد و نقیض گویـی اسـت و اصیـل بـودن 
از ادعاهـای جاودانـۀ ناخودآگاهـی اسـت. اسـتعارات 
همیشـه نشـانی از ناخودآگاهی دارد و هر اسـتعاره که 
نشـانی از تمایـالت جنسـی دارد، در حکـم فـوران و 
خالی شـدن لیبیدو اسـت. ناخودآگاهـی، محتاج خالی 
کـردن محتـوای خـود در قالـب صـور محسـوس و 
مـادی اسـت؛ از این رو برای شـناخت موانع پیشـرفت 
علـم، بایـد انسـان را بـا همـۀ میـراث سـنگیني کـه از 
نیـاکان خویـش بـه ارث بـرده یعنـی بـا همـۀ میـراث 

ناخودآگاهـی اش، مـورد مطالعـه قـرار دارد.
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رۀ  با رد ر  شال با ن  ستو گا هی  نظر

رد تخیل  ره  جو

ــته  ــش درون برخاس ــن آت ــوِر همی ــرم از تص ــواد گ ــِی م ــت درمان ــه خاصی ــاد ب اعتق
ــت  ــاس راح ــی از احس ــش، ناش ــورد آت ــگرف در م ــدات ش ــه معتق ــت. این گون اس
ــوب و  ــم خ ــن هض ــه محاس ــان ب ــر زادۀ ایم ــت؛ بیش ت ــاق نیس ــش اج ــار آت در كن
اثــرات نیكــوی خــوردن غذاهــای گــرم و مشــروبات الكولــی اســت. احســاس گرمــای 
مطلــوب یــا نامطلــوب معــده كــه غالبــًا علــت ســامت یــا بیمــاری پنداشــته شــده، 
ســازندۀ بســیاری معتقــدات ُخرافــی و فرضیه هــای كامــًا غیرعلمــی بــوده اســت. بــه 
عبارتــی دیگــر، گرمــای معــده یعنــی گرمــای هضــم خــوب، بســیاری را ناخودآگاهانــه 
بــه ایــن گمــان انداختــه اســت كــه در درون مــاده یــا بــه گفتــۀ كیمیاگــران، در شــكم 

فلــز آتشــی نامریــی وجــود دارد

بیات اد  
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-------  ناجیه نوری  
وعده های  و  فیصله ها  به  پاکستانی ها  داریم  آرزو 
باشند  پایبند  مشترِک سه جانبه،  در جلسات  داده شده 

و به تعهداِت خود عمل کنند.
مسووالن در وزارت دفاع ملی ضمن بیان این مطلب، 
از نشست مشترِک سه جانبه میان جنرال های بلندرتبۀ 
افغانستان، پاکستان و حمایِت قاطع در روز سه شنبه 

خبر می دهند.
نشست  می گویند:  ملی  دفاع  وزارت  در  مسووالن 
سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و حمایت قاطع به 

هدف تبادِل معلوماِت دو طرِف خط انجام می شود. 
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید: 
در  بار  یک  پاکستان،  در  بار  یک  که  نشست  این 
دایر  قاطع  قرارگاه حمایِت  دیگر در  بارِ  افغانستان و 
می شود، تنها برای رفع سوء تفاهمات میان دو کشور 

و تبادل معلومات برگزار می شود.
که  کرد  امیدواری  ابراز  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی 
پاکستان در تبادل معلومات نسبت به افغانستان صادق 
باشد؛ زیرا افغانستان همواره در تمامی مسایل نسبت 

به پاکستان صادق بوده است.
به  پاکستان  که  است  این  ما  آرزوی  کرد:  تأکید  وی 

فیصله ها و وعده های داده شدۀ خود در این جلسات 
پایبند باشد و به تعهداِت خود عمل کند.

وزیری گفت: این نشست، یک نشست سیاسی نیست، 
بل یک جلسۀ نوبتی ست که برای رفع سوء تفاهماِت 
نیز در  قباًل  برگزار می شود و  دو طرف خط همیشه 

پاکستان دایر شده بود. 
مقام  می گویند:  خارجه  امور  وزارت  مسووالن  اما 
وزارت های دفاع افغانستان و پاکستان در این نشست 
هماهنگی  و  هراس افکنی  با  مبارزه  موضوع  روی  بر 

نظامی گفت وگو خواهند کرد.
که  کردند  تأکید  خارجه  امور  وزارت  در  مسووالن 
موضوِع  با  پاکستان  و  افغانستان  میان  امنیتی   نشست 

هراس افکنی برگزار می شود.
کمیسیون  عضو  هاشمی  شکیبا  حال،  همین  در 
چنین  برگزاری  نماینده گان،  مجلس  داخلی  امنیت 
او  می خواند.  نتیجه  بدون  و  بیهوده  را  نشست هایی 
افغانستان صادق  برابر  در  هیچ گاه  پاکستان  می گوید: 
نبوده و افغانستان از این گونه نشست ها تا کنون هیچ 

سودی  نبرده و نخواهد برد.
بانو هاشمی، برگزاری این نشست ها را »بازی  پاکستان« 
دارند  وجود  اسنادی  و  مدارک  می گوید:  و  خوانده 

مبنی بر این که پاکستان پروژۀ تروریسم در افغانستان 
با  گاهی  از  هر  ولی  می کند،  رهبری  و  حمایت  را 
درخواست از حکومت افغانستان برای برگزاری چنین 
نشست هایی، قصد گمراه کردِن افکارِ جهانی را دارد. 
این عضو مجلس تأکید کرد: این گونه نشست ها چه 
در کابل باشد چه در اسالم آباد، هیچ سودی نخواهد 
داشت و تنها برای منحرف کردن افکارِ جهانی توسط 

پاکستان سازمان دهی و راه اندازی می شود.
وی گفت: کشته شدِن مالمنصور، مالعمر و اسامه در 
خاک پاکستان، نشان گِر حمایِت پاکستان از تروریستان 
است؛ بنابراین حکومت افغانستان به جای لبیک گفتن 
که  بخواهد  از جامعۀ جهانی  باید  نشست ها،  این  به 
تروریسم  حمایِت  از  تا  بیاورد  فشار  پاکستان  باالی 

دست بکشد.
اما برخی از آگاهان نظامی ـ سیاسی به این باور اند 
که وضعیت تغییر کرده و پاکستان به شدت تحت فشار 

قرار دارد. 
دیگری  گونۀ  به  وضعیت  اکنون  عده،  این  گفتۀ  به 
گرفته  قرار  جهانی  جامعۀ  فشار  زیر  پاکستان  است؛ 
نشان  صداقت  نشست ها  این  در  که  می رود  امید  و 
داده و معلوماِت درستی را در اختیارِ نیروهای امنیتی 

افغانستان قرار دهد. 
این درحالی ست که تا کنون بین افغانستان و پاکستان، 
شده  برگزار  ثبات  و  صلح  پیراموِن  نشست  ده ها 
است. نشست قطر، عربستان سعودی، ترکیه، نشست 
چهارجانبه )افغانستان، پاکستان، امریکا و چین( و... که 
هیچ کدام برای مردم افغانستان پیام آور صلح نبوده اند.

افغانستان،  کشور  چهار  چهارجانبه،  نشست  در 
پاکستان، چین و امریکا از ماهِ جدی سال گذشته پس 
از چهار دور گفت و گو، نقشۀ راه صلح افغانستان را 
تدوین کردند و در حوِت سال 94 با انتشار بیانیه یی 
مشترک از گروه طالبان خواستند که وارد گفت وگوی 
مستقیم با دولت افغانستان شود، اما این گروه با انتشار 
اطالعیه یی اعالم کرد که حاضر به گفت و گو با دولت 

نیست. 
رییس جمهور  غنی هم بعد از انفجار مهیب 31 حمل 
ساِل روان در مقابل ادارۀ دهِم ریاست امنیت ملی، از 
و  برد  نام  تروریست  عنوان  به  طالبان  گروه  اعضای 
تصریح کرد که دیگر راهبرد صلح با طالبان، به جنگ 

و سرکوِب آنان تغییر خواهد یافت. 

د میـدان وردګـو د والیـت اوسـېدونکي وايـي چـې پـه یـاد 

والیـت کـې امنیتي ګواښـونه ډېر شـوي، نو لـه همدې کبله 

هغـه حکومتـي مأموریـن چې ناامنو سـیمو پـورې اړه لري، 

پـه خپلـو کلیـو او ولسـوالیو کـې د اسـتوګنې پـر ځـای یې 

نـورو والیتونو تـه کډې بیـويل دي.

بـل لـوري تـه د میـدان وردګـو والیـت ملکـي او پوځـي 

چارواکـي منـي چـې د یـاد والیت لـه اتـو ولسـوالیو څخه 

څلـور يـې تـر سـخت امنیتـي ګـواښ النـدې دي، خـو د 

هغـوی پـه وینـا چـې د امنیـت د ښـه کولـو لپاره يـې هڅې 

چټکـې کـړي دي.

میـدان وردګـو والیـت چـې د کابـل لوېدیځـه دروازه بلـل 

کېـږي او پالزمېنـې رسه پـه ۳۵ کیلومـره واټـن کـې پروت 

دی، اوسـېدونکي وايـي چـې پـه یـاد والیت کـې ناامنۍ او 

جګـړې زیاتې شـوي دي.

دوی وايـي، کلـه نـا کله حتـی د والیـت مقام رسه پـه نږدې 

واټـن کـې د وسـله والو او افغـان ځواکونـو تـر منځ د نښـتو 

او ډزو غږونـه اورېـدل کېږي.

پـه میـدان وردکو کـې د امنیتـي تهدیدونـو او نا امنیـو په اړه 

د یـاد والیـت یـو تـن مـدين فعـال محمـد حامـد هاشـمي 

د ازادي راډیـو مشـال څانګـې تـه داسـې وايـي: »پـه دې 

وروسـتیو کـې یـو ځـل بیـا پـه میـدان وردګـو کـې امنیـت 

خـراب شـوی دی، حتـی د والیـت پـه سـل مـرۍ کې هم 

مخالفیـن موجـود دي، وخـت نـا وخـت د والیت پـه مقام 

بانـدې هـم ډزونـه کـوي، جلرېـز، نـرخ او سـید ابـاد هغـه 

ولسـوالۍ دي چې امنیـت نور هم په کې خراب شـوی دی، 

دولتـي مأموریـن نه يش کـوالی خپلو کورونو تـه والړ يش، 

نـو لـه مجبوریته په نـورو والیتونو کـې ژوند تـررسه کوي.«

د حکمت اللـه واصفـي پـه نـوم یـو بـل سـیمه وال هـم پـه 

یـاد والیـت کـې د امنیتـي سـتونزو د ډېرېدو خـره کوي او 

لـه افغـان حکومت غـواړي چـې د میـدان وردګـو د امنیتي 

حالـت د ښـه کولـو لپـاره دې هڅـې چټکـې کړي.

چارواکـي دای میـرداد، سـید ابـاد، جغتو او جلریـز د میدان 

وردګـو هغـه ولسـوالۍ یـادوي چـې تر لـوړ امنیتـي ګواښ 

دي. الندې 

دوی زیاتـوي د میـدان وردګو د دوو لویو الرو مسـئله مهمه 

ده، یـاد والیـت د جلریز ولسـوالۍ لـه الرې لـه بامیانو رسه 

نښـلول شـوی او بـل لـوري تـه د افغانسـتان لـه جنـوب او 

جنـوب لوېدیځـو ترانزیټـي الرو د ډېریـو وزارتخانـو مالونه 

لـه همـدې الرې کابـل تـه وړل کېـږي، نـو وسـله وال هڅه 

کـوي دا بهیـر له ځنـډ او خنـډ رسه مخامـخ کړي.

د یـاد والیت امنیـه قوماندان مل پاسـوال عبدالرازق یعقويب 

پـه  دې اړه وايـي: »هغه ولسـوالۍ چې په میـدان وردګو کې 

تـر لـوړ امنیتـي ګـواښ النـدې دي، دای میـرداد ولسـوالۍ 

ده، سـید ابـاد، جغتـو او جلریز ولسـوالۍ دي، لـه دې کبله 

چـې دا سـیمې غریـزې او شـنې دي، همدارنګـه درې او 

لـوړې، ژورې لـري، نـو وسـله وال ورڅخـه ډېـره اسـتفاده 

کـوي، د منـر دو شـهراه مسـئله چې میدان ښـار لـه بامیانو 

رسه نښـلوي، د جلریـز ولسـوالۍ تـر مرکزه نـږدې واټن کې 

وسـله وال هڅه کوي چې دا الره د سـپکو او درنو وسـلو تر 

تهدیـد الندې وسـايت.«

د میـدان وردګـو د والیتي شـورا اسـتازی رشیف الله هوتک 

پـه یـاد والیـت کـې د امنیتـي سـتونزو یـو المـل د افغـان 

ځواکونـو خیـايل تشـکیالت بويل.

دی وايـي د خیـايل تشـکیالتو کـره ارقـام نه لـري، خـو د 

یـو ګـډ کمیسـیون ګـارل شـوی دی. لپاره يـې  بررسـۍ 

د میـدان وردګـو وايل ځونـډي ګل زماين هم پـه یاد والیت 

کـې نـا امنـۍ منـي خـو وايـي چـې کومـه ولسـوايل يـې د 

سـقوط لـه ګـواښ رسه مخامـخ نه ده.

دی وايـي وسـله وال ځانونـو تـه پـه غرنیو او ځنګيل سـیمو 

کـې پټـن ځایونـه جـوړوي او بیـا لـه هغـو ځایونـو خپـل 

بریدونـه تنظیمـوي.

ښـاغلی زمـاين زیاتـوي: »د مختلفـو رسچینـو نه چـې موږ 

مالومـات ټـول کړي پـه دې والیت کـې وسـلوال مخالفینو 

شـمېر خواوشـا درې زرو کسـانو تـه رسـېږي او هغـه پـه 

تقریبـًا ۱۳۵ جنګـي ګروپونو پورې اړه لري، دښـمن یوازې 

پـه غـرين او ځنـګيل نقاطـو کـې مېشـت دی، دا وسـله وال 

پـه هغـه ځایونـو کې مېشـت کېـږي چـې دوی لپـاره د امن 

سـیمې وي.«

محمـد  اخـر  رييـس  شـورا  والیتـي  د  وردګـو  میـدان  د 

د  پـه کچـه  افغانسـتان  ټـول  د  تهدیدونـه  امنیتـي  طاهـري 

اسـايس سـتونزو څخـه بـويل او زیاتـوي چـې یـاد والیت 

تـه وسـله وال د لوګر د زنخـان او خـروار همدارنګه د غزين 

والیـت لـه الرې تـګ او راتـګ کـوي.
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مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه علیـه جرایـم مسـکرات و 
مـواد مخـدر اعالم کـرده اسـت که پولیـس مبارزه بـا مواد 
مخـدر و دیگـر ارگان هـای امنیتـی، در جریان ماه سـرطان 
بـه 18 قضیـه  پیونـد  سـال جـاری، 2۷ قاچاقچـی را در 

جرایـم مسـکرات و مـواد مخـدر بازداشـت کرده انـد.
خبرنامه یـی  در  سـرطان،   3 یک شـنبه  امـروز  نهـاد  ایـن 
کابـل،  والیت هـای  از  قاچاقچـی،   2۷ کـه  اسـت  گفتـه 
تخـار، هـرات، جوزجـان، بغـالن و ننگرهـار در حالـی که 
مقـدار هنگفتـی مـواد مخـدر و مشـروبات الکولـی قاچاق 

شـده اند. بازداشـت  می کردنـد، 
در خبرنامـه گفته شـده کـه این افـراد، بـرای تعقیب عدلی 
و قضایـی، بـه مرکـز عدلـی و قضایی مبـارزه علیـه جرایم 

مسـکرات و مـواد مخـدر انتقال داده شـده اند.
بـر اسـاس خبرنامـه، در میـان افـراد بازداشـت یـک زن و 

شـهروند ایرانـی نیـز شـامل هسـتند.
گفتـه شـده کـه از نزد ایـن قاچاقچیان، در مجمـوع بیش از 
118 کیلوگـرام هیروییـن، بیـش از 848 کیلوگـرام تریـاک، 
مشـروبات  لیتـر   2322 چـرس،  کیلوگـرام   ۵9 از  بیـش 
کیمیـاوی جامـد، 20۵۶۵  مـواد  کیلوگـرام  الکولـی، ۵۷۶ 
لیتـر مـواد کیمیـاوی مایـع، 14 عراده واسـطه نقلیـه، 8 میل 
سـالح مختلف النـوع، 1011 فیـر مرمـی و 2۷ سـیت تلفن 

همـراه بـه دسـت آمده اسـت.
مرکـز عدلـی و قضایـی در خبرنامـه خـود گفتـه اسـت که 
در مـاه جـوزای سـال جـاری نیـز 4۷ نفـر در ارتبـاط بـا 
29 قضیـه قاچـاق مـواد مخـدر و مسـکرات از والیت های 

مختلـف بازداشـت و بـه ایـن مرکز فرسـتاده شـدند.
ایـن مرکـز گفتـه اسـت کـه بـر اسـاس ماده هـای 1۷ و 
18 قانـون مبـارزه علیـه جرایـم مسـکرات و مـواد مخـدر، 
و  مخـدر  مـواد  قاچـاق  مـوارد  بـه  رسـیدگی  صالحیـت 
 2 حداقـل  آن،  مقـدار  کـه  کشـور  سراسـر  از  مسـکرات 
کیلوگـرام هروییـن، 10 کیلوگـرام تریـاک، ۵0 کیلوگـرام 
چـرس، ۵0 کیلوگـرام مـواد کیمیایـی جامـد، ۵0 لیتـر مواد 
کیمیایـی مایـع و ۵0 لیتـر مشـروبات الکولی باشـد را دارد.

پـس از اینکـه در چنـد روز گذشـته تحـرکات مخالفـان 
مسـلح دولـت در بخش هـای از ولسـوالی دشـت ارچـی 
بیشـتر شـده اسـت، مقامات امنیتـی از راه انـدازی عملیات 

مشـترک تصفیه یـی در ایـن مناطـق خبـر می دهنـد.
جنـرال محمـد قسـیم جنگل بـاغ فرمانـده پولیـس والیت 
بـاالی  تصفیه یـی  مشـترک  »عملیـات  می گویـد:  قنـدوز 
مواضـع طالبـان در ولسـوالی دشـت ارچـی ایـن والیـت 

آغـاز شـده اسـت.« 
او بـا بیـان اینکـه ایـن عملیات حوالی سـاعت 2:00 شـب 
گذشـته بـا اشـتراک نیروهـای مشـترک امنیتـی راه انـدازی 
را  »تاهنـوز دسـت آوردهای خوبـی  افـزود:  اسـت،  شـده 

نظامیـان افغـان بدسـت آورده انـد.« 
بـه گفتـۀ آقای جنـگل باغ در نتیجـۀ این عملیـات به تعداد 
2۵ نفـر از جنگجویـان وابسـته بـه گـروه طالبـان کشـته و 

اجسـاد تعـداد از آنـان در میـدان نبـرد باقی مانده اسـت.
نام بـرده تصریـح کـرد: »در میـان کشـته شـدهگان چندیـن 
نفر از فرماندهان ارشـد گروه طالبان نیز شـامل می باشـند.« 
موصـوف می افزایـد کـه چندیـن روسـتا از وجـود گـروه 
طالبـان پاکسـازی شـده و عملیـات بـه گونـه موافقانـه بـه 

مـی رود. پیش 
قابـل ذکـر اسـت کـه دشـت ارچـی از ولسـوالی های نـا 
امـن والیـت قندوز اسـت کـه در اکثریـت روسـتاهای این 
ولسـوالی مخالفـان مسـلح دولـت و گـروه طالبـان حضور 

دارند.

وزارت دفاع ملی:

امیدواریم پاکستان به وعده های خود 
در جلسۀ مشترِک سه جانبه پایبند باشد

بازداشت 27 قاچاقچی مواد 
مخدر و مشروبات الکولی

عملیات نظامی باالی مواضع طالبان 
در ولسوالی دشت ارچی آغاز شد

د میدان وردګو نیاميي ولسوالۍ امنیتي ګواښ رسه مخامخې دي
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بــه  ایتــالف ضدداعــش  از  بــار دیگــر  دفــاع روســیه  وزارت 
فرماندهــی امریــکا خواســت تــا اقدامــات مشــترک بــرای مبــارزه بــا 

تروریســت ها در ســوریه را آغــاز کنــد.
ــیه در ســخنانی  ــاع روس ایگــور کوناشــنکف، ســخنگوی وزارت دف
ــل  ــه عم ــول ب ــش از ق ــی ضدداع ــالف بین الملل ــال ایت ــت: انتق گف
ــوریه  ــتی در س ــای تروریس ــه گروه ه ــترک علی ــدام مش ــاز اق و آغ
ــالف در  ــه ایت ــته ب ــان وابس ــت از نظامی ــرای حفاظ ــن راه ب بهتری

ــت. ــوریه اس س
ــش از  ــالف ضدداع ــران ایت ــادات رهب ــا انتق ــود را ب ــت خ او مخالف
ــر از  ــار دیگ ــالم و ب ــوریه اع ــیه در س ــای روس ــات جنگنده ه عملی
ــی را  ــد و اطالعات ــل کنن ــود عم ــدات خ ــه تعه ــت ب ــا خواس آن ه
ــا را  ــنگتن آن ه ــه واش ــلحی ک ــای مس ــای گروه ه ــارۀ پایگاه ه درب
ــق  ــا را از مناط ــد و آن ه ــه دهن ــد ارای ــه رو« می نام ــان »میان مخالف
ــتی  ــای تروریس ــر گروه ه ــره و دیگ ــش و النص ــیطرۀ داع ــت س تح

ــد. جــدا کنن
ســخنگوی وزارت دفــاع روســیه افــزود: مــا خواهــان ادامــه فعالیــت 
ایتــالف بین المللــی تحــت فرماندهــی واشــنگتن و از طریــق تمامــی 
ــه رو«  ــان »میان ــای مخالف ــات از پایگاه ه ــه اطالع ــرای ارای ــا ب کانال ه
ــن حــرف را  ــا به جــای آن همــواره ســرزنش شــده و ای هســتیم، ام
می شــنویم کــه دلیلــی نداشــت جنگنده هــای روســیه ایــن مناطــق را 

بمبــاران کننــد.
کوناشــنکف اعــالم کــرد کــه فرماندهــی ایتــالف ضدداعــش مســوول 
خطراتــی اســت کــه نظامیــان وابســته بــه ایــن ایتــالف در ســوریه و 

در مناطــق مــورد هــدف روس هــا را تهدیــد می کنــد.

ــا  ــتان خواســت ت ــت پاکس ــالم آباد از دول ــه در اس ــفیر ترکی س
ــم  ــرک مقی ــی تُ ــغ مذهب ــن« مبل ــح اهلل گول ــدارس »فت ــام م تم
ــه  ــای ترکی ــتن در کودت ــه دست داش ــم ب ــه مته ــکا را ک امری

ــد. ــل کن ــت را تعطی اس
ــم  ــرک مقی ــی تُ ــغ مذهب ــن« مبل ــح اهلل گول ــه »فت ــات ترکی مقام
ــالم  ــن کشــور اع ــر ای ــای اخی ــی کودت ــل اصل ــکا را عام لمری

کرده انــد.
ــکارا  ــرد: ان ــالم ک ــتان اع ــه در پاکس ــفیر ترکی ــر، س صــادق باب
از  کــه  کــرده  درخواســت  دوســت  کشــورهای  همــه  از 
ــری  ــن در کشــورهای خــود جلوگی فعالیت هــای مــدارس گول

ــد. کنن
ــد  ــتان بای ــت: پاکس ــار داش ــالم آباد اظه ــه در اس ــفیر ترکی س
ــرا  ــد زی ــل کن ــور را تعطی ــن کش ــن در ای ــدارس گول ــه م هم
ــای  ــن در کودت ــش گول ــورد نق ــنادی در م ــکارا اس ــت ان دول

ــه دارد. ــر ترکی اخی
ــن 21 مدرســه و مرکــز  ــی اســت کــه حــزب گول ــن درحال ای
ــان  ــد و حامی ــتان اداره می کن ــی را در پاکس ــی و فرهگن آموزش
ایــن حــزب بــرای گســترش ســازمان ها و تجــارت در پاکســتان 

از چنــد دهــه گذشــته در ایــن کشــور فعالیــت می کننــد.
منابــع خبــری در پاکســتان خاطرنشــان کردنــد: دولــت پاکســتان 
بــرای انجــام عملیــات احتمالــی علیــه مــدارس گولــن در ایــن 

کشــور در حــال رأی زنــی بــا مســوولین ترکیــه هســتند.
ــز  ــکا نی ــه از امری ــت ترکی ــرد: دول ــح ک ــر تصری ــادق باب ص
درخواســت کــرده  فتــح اهلل گولــن را تحویــل مقامــات امنیتــی 

ــد. ــکارا ده ان
ایــن  در  پاکســتانی  ســایت های  از  یکــی  صبــاح،  دیلــی 
ــار  خصــوص نوشــت: درحالــی کــه دولــت اردوغــان چندین ب
ــرد  ــت ک ــتان درخواس ــت وزیر پاکس ــریف« نخس ــواز ش از »ن
تــا اقدامــی علیــه مــدارس گولــن در ایــن کشــور انجــام دهــد، 
ــن  ــدودکردن ای ــرای مس ــالم آباد ب ــد اس ــر می رس ــه نظ ــا ب ام

ــت. ــل اس ــدارس بی می م
بــه گفتــه ایــن ســایت، مــدارس گولــن در پاکســتان که هــزاران 
دانشــجو و دانش آمــوز پاکســتانی در آن مشــغول تحصیــل 

ــد. ــه تبلیغــات می کن ــی ترکی ــت فعل ــه دول ــر علی هســتند، ب
pakturk.edu.« ــن ــدارس گول ــمی م ــایت رس ــه س ــی ک درحال
pk«  بــا صــدور گزارشــی اعــالم کــرده کــه ایــن مــدارس هیــچ 
ربطــی بــا جنبــش گولــن نــدارد، امــا همــه مــردم پاکســتان از 
ــد کــه ایــن مــدارس وابســته  مدت هــا شــاهد ایــن امــر بوده ان

بــه ایــن جنبــش هســتند.

تیــم ملــی کریکــت زیــر 19 ســال افغانســتان بــا پنجمیــن پیــروزی پی هــم 
در رقابت هــای لیــگ برتــر آســیا از قهرمانــی اش بــه خوبــی دفــاع کــرد.

در دیــداری کــه بیــن تیم هــای 19 ســال افغانســتان و مالــزی برگــزار شــده 
ــه اش شکســت  ــی در خان ــه راحت ــش را ب ــود، افغانســتان توانســت میزبان ب

داده و از جــام قهرمانــی دفــاع کنــد.
ــن مســابقه را آغــاز کــرد و در 49,1 آور توانســت 10۵ دوش را  ــزی ای مال

بــرای افغانســتان تعییــن کنــد.
ــوی  ــده از س ــدف تعیین ش ــی در 21 آور ه ــه خوب ــت ب ــتان توانس افغانس

ــود. ــروزی ش ــن پی ــده پنجمی ــه برن ــرده و مقتدران ــر آورده ک ــزی را ب مال
در ایــن بــازی نویدالحــق توانســت بــا بیرون کــردن بازیکنــان مالیزیایــی از 

میــدان در ۶ ویکــت نقــش مهمــی را در ایــن بــازی ایفــا کنــد.
ــا پیروزی هــای پی درپــی در صــدر فهرســت لیــگ  افغانســتان تــا بهحــال ب

آســیا قــرار داشــت و توانســت از قهرمانــی اش بــه خوبــی دفــاع کنــد.
نســیم اهلل دانــش، رییــس کریکــت بــورد افغانســتان و شــفیق اهلل ســتانکزی، 
مدیــر عامــل آن می گوینــد کــه فتــح دوبــارۀ ایــن لیــگ نشــان می دهــد کــه 

کریکــت افغانســتان آینــدۀ روشــنی دارد.
رقابت هــای لیــگ برتــر 19 ســاالن آســیا در تاریــخ 28 اگیســت در مالــزی 

آغــاز شــد و در ســوم ســپتامبر پایــان یافــت.

مســابقات  در  کــه  افغانســتانی  مهاجــر  ووشــوکار  فــروغ،  معصومــه 
ــدال  ــه کســب دو م ــق ب ــی ووشــو در سیســتان و بلوچســتان موف بین الملل
ــگ در  ــدان دهمزن ــه می ــگان حادث ــوادۀ جان باخت ــه خان ــود، ب ــز شــده ب برن

ــرد. ــم ک ــل تقدی کاب
ــه دوم و  ــو ک ــی ووش ــابقات بین الملل ــتان در مس ــو افغانس ــی ووش ــم مل تی
ســوم مــرداد مــاه در سیســتان و بلوچســتان ایــران برگــزار شــد، موفــق بــه 

کســب دو مــدال برنــز شــد.
ــا  ــم ب ــور ۶ تی ــا حض ــتین بار ب ــرای نخس ــو ب ــی ووش ــابقات بین الملل مس

ــزار شــد. ــران برگ ــی ای ــه میزبان ــح و دوســتی ب ــوان جــام صل عن
ایــن دوره بــا شــرکت 24 ووشــوکار در قالــب 2 تیــم از ایران، 2۷ ورزشــکار 
در قالــب 2 تیــم از پاکســتان، 10 نفــر از هنــد و ۶ ووشــوکار از پاکســتان و 2 

ووشــوکار از افغانســتان برگزار شــد.
ــرم  ــو توانســت در ف ــروغ، ووشــوکار افغانســتان در بخــش تال ــه ف معصوم
دســت »تایچــی چــوان« و »جــی اِن تایچــی« دو مــدال برنــز کســب کنــد.

بانــو فــروغ کــه هــم اکنــون در محــل مســابقات در شــهر زهــدان حضــور 
دارد، در مــورد پیشــینۀ فعالیت هــای ورزشــی خــود گفــت: 10 ســال اســت 
ــردم، در  ــرکت ک ــز ش ــی نی ــابقات مختلف ــم، در مس ــو کار می کن ــه ووش ک
ــت  ــغول فعالی ــران مش ــتم و در ای ــر هس ــجوی خب ــز دانش ــر نی حال حاض

ــم. ــی می باش فرهنگ
ــالی  ــدال ط ــی، دو م ــش تاچ ــون در بخ ــا کن ــد: ت ــادآور ش ــه ی او در ادام
کشــوری ایــران در ســال 9۵ و دو مــدال نقــره کشــوری ایــران در ســال 94 

کســب کــردم.
فــروغ در مــورد برنامــۀ بعــدی خــود نیــز یــادآور شــد: بعــد از ایــن مســابقه 
هــم قصــد دارم کــه در تورنومنــت جهانــی ترکیــه کــه احتمــاالً شــهریورماه 

در ترکیــه برگــزار می شــود، شــرکت کنــم.
ایــن ورزشــکار افغانســتانی درحالی کــه از حادثــۀ دیــروز کابــل متأثــر بــود، 
ــم،  ــل می کن ــان در کاب ــان و خانواده های ش ــم قربانی ــم را تقدی ــزود: مدال اف
بــه امیــد روزی کــه هیــچ جنــگ و خون ریــزی در کشــورم نباشــد و مــردم 

وطنــم آرامــش را بــا تمــام وجــود حــس کننــد.

پیشنهاد مجدد روسیه 
به امریکا

ترکیه خواستار تعطیلی مدارس 
»گولن« در پاکستان شد

تیم ملی زیر ۱۹ سال

 لیگ برتر آسیا را فتح کرد

مدال آور مهاجر کشور:

مدال هایم را تقدیم 
قربانبان دهمزنگ می کنم

حسین فخری

شنبۀ سیاه بیان گر چیست؟!
ــاد  ــه در ی ــت و از آن چ ــر چیس ــیاه بیان گ ــنبه س ش
مــا می مانــد؟ واقعه یــی کــه شــاید متأمل تریــن، 
ــاک  ــا را به خ ــهروندان م ــان و ش ــن جوان ــتعدترین و آگاه تری مس
ــی و  ــی مدن ــی گردهم آی ــا برپای ــه ب ــی را ک ــاند. آنان ــون کش و خ
ــد  ــان را بلن ــدای عدالت خواهی ش ــا ص ــش و صف ــو از آرام ممل
ــه  ــاداری ب ــت و وف ــان صداق ــتین تکلیف ش ــد و نخس ــرده بودن ک
برابری هــای اجتماعــی بــود و از هم وطنان شــان می خواســتند 
ــر،  ــان الغ ــد. جوان ــور کنن ــور غ ــی در کش ــای بی عدالت در رازه
رنــگ پریــده و عصیان گــری کــه خطــوط چهــرۀ اکثرشــان مبیــن 
نارضایتــی و درد عمیــق بودنــد و می خواســتند کاری کننــد 
کارســتان و ســراب را بشــکنند، امــا آگاهــی چندانــی از مخاطــرات 
ــا  ــتند و ی ــان نداش ــمنان رنگارنگ ش ــایس دش ــل و دس راه و حی
ــر  ــخ ناظ ــا تاری ــد... ام ــم گرفتن ــان را دســت ک ــۀ آن خشــم و کین
بســط و گســترش فریــاد عدالت خواهــی خواهــد بــود. پدیده یــی 
ــانه های از آن را  ــار آورده و نش ــه ب ــی ب ــون ثمرات ــن اکن ــه همی ک
بــه وضــوح می تــوان دریافــت، هرچنــد کــه دل میلیون هــا 
هموطــن مــا را بــه درد آورده اســت و هرگونــه خوشــی و 
نشــاطی از آن را می رانــد. امــا همــه بایــد بداننــد کــه ایــن جنایــت 
ــالل  ــم اخت ــی عظی ــن دادخواه ــکوه ای ــف، در ش ــار و کثی مرگ ب
ایجــاد نمی کنــد و هنــوز هــم کســانی هســتند کــه از ایــن داعیــه 
ــاک و  ــه خ ــه ب ــه چگون ــر از این ک ــد، صرف نظ ــت می کنن حمای
خــون کشــانیده شــد و یــا چــه کســانی بــه آن خیانــت کردنــد و 

ــد... ــت کردن ــه خیان چه گون

سمیع حامد

ــارزه حتمــی  ــان مب ــا پای ــود نیســت ت ــم بالی جامعــه فل
ــه  ــه ب ــی ک ــد. کس ــارزان باش ــک مب ــی دراماتی کامیاب
فقــط  اســت و  آگاه  تبعــات آن  از  میــدان می آیــد 
همان هایــی کــه در پیــکار مدنــی پیگیــر انــد، می تواننــد پیــش 

شــود: کار  دو  می خواهنــد  هراس افگنــان  برونــد. 
1-مــردم بهراســند و از خــوف، مبــارزۀ مدنــی نکننــد. تــرس را بیشــتر 
از پیشــتر ترویــج و تبلیــغ کننــد. ســالح اصلــی هراس افگنــان بمــب 

نیســت، هــراس اســت.
ــگ  ــه تن ــان ب ــردم چن ــا وحشــت داده شــود. م 2-پاســخ وحشــت ب
ــد  ــارزه می کن ــو مب ــر دی ــه در براب ــوند و آن ک ــن ش ــه خش ــد ک آین
ــه خشــونت  ــی اســت ک ــن در حال ــل شــود. ای ــو تبدی ــه دی خــود ب
ابــزار اســت و سیاســت فاعــل؛ خشــونت در برابــر خشــونت مــردم را 

ــازد. ــی می س ــالن سیاس ــه فاع بازیچ
مــا همــه ســوگ واریم و داغ داریــم، امــا راهــی جــز مبــارزه نیســت. 
اگــر فرامــوش کردیــم، ناگزیریــم همــاره از صفــر آغــاز کنیــم، آن هــم 

زمانــی کــه خــود قربانــی مســتقیم باشــیم.
مــن نــه موافــق داعیــۀ جنبــش روشــنایی هســتم، نــه مخالــف اش، امــا 
از حــق آن هــا بــرای دادخواهــی حمایــت می کنــم، از حــق مخالفــان 
آن هــا نیــز بــرای مخالفــت ایــن هــر دو نیــاز بــه فضایــی دارنــد کــه 
ــا  ــد. م ــان گذارن ــم در می ــا ه ــود را ب ــای خ ــه دیدگاه ه در آن آزادان
ــت، از  ــرس وحش ــود، از ت ــراب ش ــا خ ــان فض ــم هم ــد بگذاری نبای

ــرت و از اوج درد... ــان نف طغی

امراهلل صالح

امــروز صد هــا تــن از هم وطنــان مظلــوم و بــا مدنیــت 
مــا در شــهر کابــل در اثــر وحشــت و بربریــت تروریزم 
ــط و  ــای ذیرب ــه در نهاد ه ــدان برنام ــی و فق و بی کفایت
ذیصــالح دولتــی بــه خاک وخــون کشــانیده شــدند. هــدف قــراردادن 
ــت  ــهر جنای ــادی ش ــردم ع ــردان و در ُکل م ــودکان، پیرم ــان، ک زن
بــزرگ و تکان دهنــده اســت کــه روی هــر خون آشــام دیگــر تاریــخ 

ــازد. ــفید می س را س
ــب  ــتانی طال ــان پاکس ــب و فرمان روای ــتان طال ــب و هم دس ــام طال پی
ــوده  ــر نب ــز دیگ ــتار چی ــزی و کش ــر از خون ری ــا غی ــت م ــرای مل ب
ــودش  ــف خ ــا را از ص ــد بی کفایت ه ــتان بای ــت افغانس ــت. دول اس
بیــرون ســاخته و طراحــان ایــن حملــه را بــه مــردم افغانســتان معرفــی 
ــردم  ــم م ــات و خش ــاختن احساس ــر خموش س ــاید به خاط ــد. ش کن
ــن  ــاختن ای ــدد در محکوم س ــف و متع ــای مختل ــا و بیانیه ه اعالمیه ه
ــر  ــه هیــچ صــورت مرحم گــذار ب عمــل پخــش و نشــر شــود کــه ب
ــی  ــخص و راه کار عدل ــت مش ــت. سیاس ــردم نیس ــا و درد م زخم ه
ــا  ــر طراحــان ایــن جنایــت و نسل ُکشــی چیســت؟ آی دولــت در براب
ــان بگــذرد و حافظه هــا  ــود کــه زم ــد ب بازهــم این هــا منتظــر خواهن
ــه  ــرع ادام ــت تض ــم سیاس ــا بازه ــد ت ــوش کن ــداد را فرام ــن روی ای
ــاد  ــود ب ــن اســت. ناب ــو درد م ــن، درد ت ــد م ــن دردمن ــد؟ هموط یاب
طالــب، طرفــدار طالــب و توجیه گــران ســازش بــا طالــب. نابــود بــاد 

ــوع آن. ــی از هرن بی عدالت

فیـسبـوک نـــامــه
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------  هارون مجیدی
پروان  والیت  در  گلبهار  شهرک  باشنده گان  از  شماری 
با  گفت وگو  در  می گذرد،  آن  از  پنجشیر  رودخانۀ  که 
روزنامۀ ماندگار می گویند، همه روزه ده ها تن به صورت 
غیرقانونی و غیرحرفه یی از منطقۀ صیاد تا پُل گلبهار با 
استفاده از مواد سمی، بمب، دینامیت و لین برِق جنراتور 
این کار  که  می کنند  شکار  را  پنجشیر  رودخانۀ  ماهیان 
بدین سو  سال  چند  از  و  گردیده  ماهیان  نابودی  سبب 

ماهیان این رودخانه اندک شده اند.
رودخانه  آب خیزی  فصل  که  زمانی  می گویند،  آنان 
باشد، شکار ماهی مشکل و شکارچیان دل شکارکردن 
نمی داشته باشند، اما در موسمی که آب رودخانه فروکش 
می داشته  ُدشواری  روزهای  رودخانه  ماهیان  می کند، 
به  دست  غیرحرفه یی  به صورت  شکارچیان  و  باشند 

شکار می زنند.
ریخته  رودخانه  در  سمی یی  موادِ  آگاهان،  گفتۀ  به 
می شود، صدها ماهی ُخرد و بزرگ به شکل مرده باالی 
دریا ظاهر می کند و با این کار نسل ماهی به ُکلی از آن 

محل نابود می شود.
از سویی هم، عده یی از افراد بمب و دینامیت را به دریا 
می اندازند که باعث کشتار دسته جمعی ماهیان می گردد.

شاهد  همه روزه  او  که  می گوید  گلبهار  باشندۀ  خالد 
این وضعیت در رودخانۀ پنجشیر است و هیچ مرجعی 

تاهنوز به این مشکل رسیده گی نکرده است.
گذشته  در  که  می گوید  گلبهار  دیگر  باشندۀ  نورآقا 
شکار  به  قفسک  و  جال  تور،  از  استفاده  با  ماهی گیران 
حیات  بقای  برای  که  می پرداختند  دریا  این  از  ماهی 
تخریب  را  آنان  النۀ  و  نبود  خطرناک  چندان  ماهیان 

نمی کرد.
در  ماهی  اندک شدن  از  نیز  گلبهار  دیگر  باشندۀ  احمد 
رودخانۀ پنجشیر شکایت کرده، می گوید: مسوولین باید 
جلوی شکار بی رحمانه و غیرقانونی ماهی این رودخانه 

را بگیرند تا نسل های ماهی پرورش داده شود.
طرف داران حفظ محیط زیست به این باور اند که چنین 
شیوه های غلط شکار ماهی ممکن است و نسل ماهی را 

در رودخانۀ پنجشیر به ُکلی به مخاطره می اندازد.
و  کشاورزی  رییس  وزیری  عبدالمحیط  این حال،  در 
مال داری والیت پنجشیر در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار 
می گوید که آنان این مسأله را با نهادهای امنیتی در میان 
گذاشته اند و این نهادها می کوشند تا از شکار غیرقانونی 

ماهیان رودخانۀ پنجشیر جلوگیری کنند.
درحالی که آقای وزیری از توجۀ جدی نهادهای مربوط 
در والیت پنجشیر به این مسأله ابراز ُخرسندی می کند، 
که  کاپیسا  و  پروان  والیت  مسووالن  که  می گوید  اما 
بخشی از رودخانۀ پنجشیر از این دو والیت می گذرد، 

در این زمینه توجه الزم نداشته اند.
مسووالن  دیدگاه  تا  نشدیم  موفق  پی هم  تماس های  با 
کشاورزی و مال داری والیت پروان و کاپیسا را نیز در 

این زمینه داشته باشیم.
تأکید  پنجشیر  والیت  مال داری  و  کشاورزی  رییس 
می کند که ادامۀ استفاده از مواد سمی، بمب و برق سبب 

از میان رفتن نسل ماهی در رودخانۀ پنجشیر می شود. 
سرازیر شدن سیالب ها و آب خیزی های موسمی عاملی 
مال داری  و  رییس کشاورزی  گفتۀ  به  که  است  دیگری 
والیت پنجشیر سبب نابودی نسل ماهی در این رودخانه 

شده است.
بر بنیاد بررسی های ریاست کشاورزی و مال داری والیت 
پنجشیر، قرار است هژده فارم ماهی داری در این والیت 
به همکاری نهادهای خارجی ساخته خواهد شد که این 

امر سبب جلوگیری از انقراض نسل ماهی و رشد اقتصاد 
مردم محل خواهد شد. 

این درحالی است چند سال پیش، چهارهزار شیر ماهی 
به خاطر رشد نسل ماهی به رودخانۀ پنجشیر انداخته شد.
رودخانۀ  در  شیرماهی  نسل  که  شد  گفته  آن زمان  در 
پنجشیر در حال انقراض و این همکاری در هم آهنگی با 

کشور فرانسه صورت گرفت.
سرچشمه  خاواک  کوتل  از  پنجشیر  خروشان  رودخانۀ 
از  بعد  دارد.  امتداد  کوهدامن  و  گلبهار  تا  گرفته 
هم سوشدن با رودخانۀ شتل و اتصال رودخانۀ نجراب به 
وادی نغلو رسیده و در شمال شرق بند برق نغلو دریای 

کابل به آن ملحق می شود. 
دریا  این  ماهی  و  دارد  فروان  ماهی  پنجشیر  رودخانۀ 
و  تور  ذریعۀ  این  از  پیش  که  بوده  لذیذ  و  پُرگوشت 
کشیده  دریا  از  ماهی گیری  وسایل  بعضی  و  چنگگ 
بازار خرید و فروش ماهی رودخانۀ پنجشیر  می شدند؛ 
گرم بوده و نسبت به ماهیان سایر دریاها قیمت آن بلندتر 

است.
 

شـرکت برشـنا اعالم کرده اسـت که بررسـی ها برای تعیین منطقه اعمار سب ا ستیشـن 
پـروژۀ بـرق 220 کیلوولتی دوشـی - بامیان پایان یافته و از سـه منطقـه »مالیان، کاریز 
و شـیبرتو« والیـت بامیـان، منطقه مالیـان برای ایجاد سب استیشـن برق انتخاب شـده 

است.
پیشـتر در مراسـم امضـای تفاهم نامه پروژه انتقـال 220 کیلوولتی دوشـی - بامیان میان 
شـرکت برشـنا و بانـک انکشـاف آسـیایی، اعـالم شـد کـه تیـم تخنیکـی برشـنا برای 

انتخـاب منطقـه ایجـاد سب استیشـن بـرق به بامیان سـفر کرده اسـت.
در خبرنامـۀ شـرکت برشـنا کـه دیـروز یک شـنبه 3 اسـد منتشـر شـده، آمده اسـت که 
مطابـق جـدول زمانـی تعییـن شـده بـرای ایـن پـروژه، تـا اکنـون سـوال نامه شـرکت 
مشـورتی فشـنر جهـت تعییـن مسـیر لین دوشـی - بامیان توسـط برشـنا جـواب داده 

شـده، مسـیر ابتدایی کشـیدن لین از جانب شـرکت فشـنر ارایه و توسـط شرکت برشنا 
مـورد تایید قـرار گرفته اسـت.

بـر اسـاس خبرنامـه، قـرار اسـت در ماه جـاری )اسـد(، سـروی نهایی سـاحه تکمیل، 
نقشـه سـتالیت خریـداری شـده و مسـیر لیـن بـه اسـاس آن تعییـن شـود و همچنان، 

بازبینـی محیطـی و اجتماعـی نهایـی و شـبکه توزیعـی بـرق بامیان دیزاین شـود.
شـرکت برشـنا گفته اسـت کـه قرار اسـت در ماه قوس سـال جـاری، اسـناد داوطلبی 

از جانب شـرکت فشـنر تهیه و سـپس، پروسـه داوطلبی آن آغاز شـود.
ایـن شـرکت گفتـه اسـت کـه در مـاه قـوس، دیزایـن سب استیشـن های بـرق نهایـی 
خواهـد شـد و در ضمـن رونـد دریافت هزینـه این پروژه، تـا اواخر ماه قـوس 139۵ 

از سـوی بانـک انکشـاف آسـیایی تکیل می شـود.
شـرکت برشـنا بـرای انتقـال لیـن بـرق دوشـی - بامیـان بـرای یـک سـال بـا کمپنـی 
مشـورتی فشـنر قـرارداد کـرده اسـت. بـر اسـاس ایـن قـرارداد، کمپنـی آلمانی فشـنر 
از تعییـن مسـیر لیـن انتقالـی از بغـالن بـه بامیـان، سـاخت سب استیشـن در بامیـان، 
گسـترش و تقویـت سب استیشـن 220 کیلوولـت دوشـی، تعییـن مسـیر لیـن انتقالـی 
از غزنـی بـه شـرنه، توسـعه و تقویـت سب استیشـن 220 کیلوولـت غزنـی و سـاخت 
سب استیشـن 220 کیلوولـت در شـرنه را بررسـی تخنیکـی کـرده و شـبکه توزیع برق 

والیـت بامیـان را دیزایـن می کنـد.
پـروژه انتقـال بـرق 220 کیلوولتـی دوشـی - بامیـان پـس از اعتراض های گسـترده به 
تغییـر مسـیر پـروژه انتقال بـرق ۵00 کیلوولـت ترکمنسـتان از بامیان به سـالنگ، روی 
دسـت گرفتـه شـده اسـت. دولـت اعـالم کرده کـه قرار اسـت کار ایـن پـروژه در ماه 

سـرطان سـال جـاری خورشـیدی 139۵ شـروع و در ماه قـوس 1398 پایـان یابد.
شـرکت برشـنا گفتـه اسـت کـه بـا تکمیل ایـن پـروژه، حـدود بیسـت هـزار خانواده 
در والیـت بامیـان و مناطـق مرکـزی افغانسـتان از بـرق دوامـدار و معیـاری بهره منـد 

می شـوند.

انقراض ماهیان رودخانۀ پنجشیر

 منطقۀ اعمار سب ا ستیشن پروژۀ برق 22۰ کیلوولتی دوشی - بامیان تعیین 

وزیر مهاجرین افغانستان:

 نشست چهارجانبه 
برگزار می شود

ایران،  چهارجانبه  نشست  برگزاری  از  افغانستان  مهاجرین  امور  وزیر 
ملل  سازمان  پناهنده گان  امور  عالی  کمیساریای  و  افغانستان  پاکستان، 

)UNHCR( به میزبانی کابل در ماه آینده میالدی خبر داد.
که  افغانستان  مهاجران  امور  وزیر  بلخی  عالمی  حسین  محمد  سید 
و  پاکستان  افغانستان،  جانبه  سه  نشست  در  شرکت  برای  گذشته  هفته 
کمیساریای عالی امور پناهنده گان سازمان ملل )UNHCR( به اسالم آباد 
سفر کرده بود، گفت: این نشست های سه جانبه را عالوه با پاکستان، با 

ایران نیز به طور منظم برگزار می کنیم.
آینده  ماه  است  قرار  کرد:  خاطرنشان  افغانستان  مهاجران  امور  وزیر 
میالدی نشست چهارجانبه یی در کابل با موضوع بررسی مسایل مهاجران 
داوطلبانه  بازگشت  فراهم کردن زمینه  پاکستان و  ایران و  افغانستان در 

مهاجران به افغانستان برگزار شود.
دولت  فشارهای  دلیل  به  اخیر  ماه های  در  که  مشکالتی  به  اشاره  با  او 
پاکستان، برای مهاجران افغانستانی در این کشور ایجاد شده است، گفت: 
کشورها،  سایر  یا  و  ایران  پاکستان،  در  چه  افغانستانی  مهاجران  تمام 
همگی شهروندان افغانستان هستند و تفاوتی برای دولت افغانستان ندارد. 
ما مشکالت و مسایل همه این مهاجران را مدنظر داریم و برای حل آن 

تالش می کنیم.
وزیر امور مهاجران افغانستان می گوید: از پاکستان خواسته ایم که فرصت 
شرایط  شدن  فراهم  و  مهاجران  امور  به  رسیده گی  برای  کافی  زمان  و 
بازگشت آنها بدهد تا بیش از یک و نیم میلیون مهاجر افغانستان ثبت نام 

شده بتوانند به افغانستان بازگردند.
عالمی بلخی تأکید کرد: به هرحال هرگونه بازگشت مهاجران افغانستانی 
و  عزت  با  همراه  و  داوطلبانه  به صورت  باید  کشورشان  به  پاکستان  از 

احترام باشد و کسی نباید آنان را وادار به بازگشت کند.
او گفت: خواسته ما از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آواره گان 
این است که امکان تمدید کارت مهاجرت یک و نیم میلیون افغانستان 

در پاکستان را فراهم کند.
بلخی افزود: دولت پاکستان پیشنهاد کرده که تمام افغانستانی  های ثبت نام 
نشده در پاکستان تا روز 2۵ آبان/ عقرب ثبت نام کنند و کارت دریافت 
کنند. پاکستان قول داده تا این تاریخ، افغانستانی های فاقد کارت را اذیت 

نکند و تحت فشار قرار ندهد تا تکلیف آنها مشخص شود.
چندی پیش، عبدالقادر بلوچ وزیر امور مناطق مرزی پاکستان که موضوع 
مهاجران افغانستان در این کشور را در حیطه کاری خود دارد، اعالم کرد 
31 دسامبر )پایان سال جاری میالدی( فرصت نهایی مهاجران افغانستانی 
برای ترک خاک پاکستان است و بعد از این تاریخ، با تمام افغانستانی ها 

در پاکستان به عنوان مهاجر غیرقانونی رفتار خواهد شد.
پیش از این، ضرب االجل تعیین شده از سوی پاکستان برای بازگشت 
مهاجران افغانستان، روز 11 تیر/ سرطان گذشته، بود اما دولت پاکستان 
که  است  کرده  اعالم  و  تمدید  دسامبر،   31 تا  و  دیگر  ماه  را شش  آن 
کارت اقامت مهاجران افغانستان بعد از این تاریخ جدید، دیگر تمدید 
ادامه  بودن  غیرقانونی  منزله  به  کارت ها،  نشدن  تمدید  و  شد  نخواهد 

حضور مهاجران در پاکستان خواهد بود.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان اعالم کرده است که 
در شش  که  موجب شده  افغانستان  در  به وخامت  رو  امنیتی  وضعیت 
افغانستانی به صورت  ماه نخست سال جاری میالدی، تنها هفت هزار 

داوطلب به افغانستان بازگردند.
شده  نام  ثبت  افغانستان  مهاجر  میلیون  نیم  و  یک  حدود  نوشت،  ایرنا 
و دارای کارت اقامت در پاکستان حضور دارند و بیش از یک میلیون 

افغانستان هم بدون کارت و بطور غیرقانونی به پاکستان آمده اند.
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