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از برگة فیسبوک احمدولی مسعود
چــاپ بیــش از یکصــد عنــوان کتــاب بــه زبان هــای 
ــروف  ــنده گان مع ــن و نویس ــان و توســط محققی ــدة جه زن
از کشــورهای مختلــف در مــورد احمــد شــاه مســعود، 
جایــگاه اش را منحیــث تاریخــی تریــن مــرد این ســرزمین در 
حافظــة ملــی نسل هـــای بعــدی مانــدگار خواهـــد ســاخت.
ــد  ــان مي آی ــای جهانی ــه در روایت  ه ــن اســت ک ــخ همی تاری

کــه نــه جعلــی در کار اســت و نــه تحریفــی.
ــارزات  ــته ام،  در مب ــد داش ــان تاکی ــه جوان ــواره ب ــن هم م
ــه  ــتازی ب ــته و پیش ــه گذش ــت ب ــان رجع ــه می ــروزی ک ام
ــد از کارت هــای سیاســت اخالقــی،  ــان دارد، بای آینــده جری
ــیاری از  ــی و بس ــهروندی، دیموکراس ــوق ش ــت،  حق عقالنی
ارزش هــای انســانی و مدنــی بهــره گرفــت. قطعــًا نبایــد بــا 
کارت هــای قومــی و قبیلــوی، غیــر انســانی و غیــر اســالمی،  
تحجــر و تعصــب خــود را آلــوده ســاخت، چــون ســرانجام 
ــه  ــی و رو ب ــت قطع ــه شکس ــوم ب ــر محک ــای معاص در دنی

می باشــند. زوال 
نیرومنــدی  و  قــوت  دیگــران،  باشــید،  مطمیــن 
مقاومت گران تــان را، تعهـــد بــه وطــن و ایمــان راســخ 
ــن  ــاع از ای ــان را در دف ــدان ت ــر مجاهـ ــجاعت بی نظی و ش
کــه  تاریــخ  برهـه هـــای  حســاس ترین  در  و  ســرزمین 
ــروز  ــد و ام ــوب میدانن ــود خ ــر ب ــور در خط ــستی کش هـ
ــما  ــان ش ــی جوان ــزة درون ــتگی و انگی ــاس وابس ــز احس نی
ــتوانه های  ــمان پش ــر هـ ــه ب ــا تکی ــد. ب ــخت متوجه ان را س
بــزرگ مبارزاتــی قهـــرمانان خویــش کــه در محــور آزادی و 
عدالــت چــه بســی قربانــی هــا داده انــد، امــروز وارد مرحلــة 
جدیــد مبــازرات مدنــی می باشــید کــه بقــول معــروف یــک 

ــنگر دارد. ــزاران س ــه ه ــر و اندیش فک
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه رونــد ســه انتخابــات گذشــته 
ــا 32%  ــا وجــود غلط هــای کالن،  از آرای %16 ت در کشــور ب
و باالتــر از %50 در انتخابــات اخیــر، قــوت مردمــی شــما و 
ــه نمایــش گذاشــت و  ــان را ب ــان ت ــی جوان ــداری و پویای بی
ثابــت نمــود، امــا دلیــل وضعیــت بحرانــی و نابســامان کشــور 
را نــه فقــط در تحجــر قومــی جماعتــی فکــر کنیــد، نــه در 
ــی دیگــران،  ــی گرای ــم در مل ــه هـ وطن خواهـــی خــود و ن
ــا  ــه ت ــد ک ــت وجو نمایی ــبرانی جس ــف رهـ ــه در ضع بل ک
هـــنوز از الك شــخصیتی خــود بیــرون نشــده انــد تــا ببیننــد 

چــه بالیــی بــر ســر ایــن کشــور و مــردم آورده انــد.
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اوِل  معاون  دوستم  عبدالرشید  جنرال  رفتن  با 
ریاست جمهوری به جنگ شمال، با آن همه حرف 
و حدیث ها، جوانِب تازه یی از این درگیری های 
خونین برمال می گردد. ظاهراً جنرال دوستم پس 
از اعالم آماده گی برای شرکت در جنگ کندز، 
که  شده  روبه رو  مشکل تراشی هایی  و  موانع  با 
بازتاب  کشور  رسانه های  در  آن ها  از  مقداری 
مشخص  هرگز  واقعی  به صورِت  اما  یافتند، 
نشد که کی ها واقعًا مانع رفتِن او به جنگ کندز 

شده اند. 
به شمال کشور،  از رسیدن  جنرال دوستم پس 
مثل همیشه سخنانی گفت که به عنوان لقمه های 
آقای دوستم  چرِب رسانه یی شناخته می شوند. 
گفت که برنامه یی وجود دارد تا در سال آینده، 
مناطق  به  داعش  نیروی  هفت هزار  از  بیش 
بازتاِب  این گفته ها  منتقل شوند.  شمالِی کشور 
وسیع و گسـترده در رسانه های کشور یافت و 
به نوعی هم می توان ادعا کرد که تأییدی بود بر 
آن چه که از مدت ها پیش به عنوان برنامة جنِگ 
شمال مطرح شده است. نماینده گان کشورهای 
هرات  امنیتِی  نشست  در  که  هم  میانه  آسیای 
شرکت ورزیده بودند، چنین نگرانی هایی را در 
سخنرانی های شان بازتاب دادند. بر این اساس، 
می توان نتیجه گرفت که جنگ شمال یک جنِگ 
برنامه های  آن،  عقب  در  و  نیست  تصادفی 

کالن تری می تواند وجود داشـته باشد. 
از دو سال به این طرف، واقعًا جغرافیای جنگ 
در افغانستان دستخوش تغییر شده و این تغییر 
سردرگِم  و  ناآرام  اوضاع  در  می توان  حاال  را 
کندز،  والیاتی چون  در  به ویژه  و  شمال کشور 
لغمان و بدخشان شاهد بود. چه کسانی تالش 
می کنند که جنگ به شمال کشور و از آن جا به 

افغانستان در آسیای  با  دیگر کشورهای هم مرز 
جنگ  انتقال  مأموریت  چرا  شود؟  منتقل  میانه 
افتاده  داعش  گروهِ  دوش  به  شمالی،  مناطق  به 

است؟ 
و  نیست  ساده یی  کارِ  پرسش ها،  این  به  پاسخ 
نیاز به واشکافی و بررسِی دقیِق اوضاع و احواِل 
منطقه و جهان دارد. اما در این که جنگ افغانستان 
به  و  است  بیرونی  برنامه ریزی های  از  ناشی 
رابطه  خاورمیانه  جنگ های  با  عجیبی  صورِت 
پیدا کرده است، نمی توان تردید کرد. آتشی که 
در خاورمیانه زبانه می کشد، تأثیرهای خود را بر 
اوضاع منطقه به جا گذاشته و از جمله افغانستان 
است.  داده  قرار  بی سرنوشتی  وضعیِت  در  را 
همین حاال مدیران و سیاست گران کشور، تصور 
می گذرد،  پیرامون شان  در  که  آن چه  از  روشنی 
ندارند و یا هم اگر داشته باشند، توانایی مقابله با 

آن ها را در خود نمی بینند.
شمال  به  وقتی  گذشته  سال  در  دوستم  آقای 
در  موجود  تبانی های  برخی  از  رفت،  کشور 
جنگ های شمال نیز پرده برداشت؛ سخنانی که 
اما  آفریدند،  سـروصدا  بمب  همچون  آغاز  در 
به زودی معاون اول ریاست جمهوری از توضیح 

بیشتر در مورد آن ها خودداری ورزید. 
حقایقی  به  دوستم  جنرال  که  می رسد  نظر  به 
صورِت  به  نمی خواهد  هنوز  که  یافته  دست 
روشن در موردشان صحبت کند، و یا هم این که 
واقعًا در مورد چیستِی این حقایق نمی توان حکم 

صادر کرد.
نتیجه  این  به  تحلیل گران  از  برخی  گاهی 
می تواند  نیز  دوستم  آقای  سخناِن  که  می رسند 
در امتداد همان پروژة کشاندِن جنگ به مناطق 
عمدتًا  این گونه صحبت ها  و  شود  تعبیر  شمال 

اذهان عمومی صورت می گیرند.  انحراف  برای 
در  جنگ  قضایای  پیچیدة  پهلوی  یک  هم  این 
آن،  اصلی  پهلوی  ولی  باشد،  می تواند  کشور 
که  است  دوستم  جنرال  نخستیِن  همان سخناِن 
پروژه  یک  عنوان  به  داعش  فرستادن  طرح  در 
البته  میان،  این  دارد. در  به شماِل کشور وجود 
باید  نیز  افغانستان  جمهوری  ریاست  نقش  به 

اشاره هایی صورت بگیرد. 
جمهوری  ریاست  که  برمی آید  چنین  قراین  از 
زیاد  می گذرد،  شمال  در  که  را  آن چه  کشور، 
که  می نماید  چنین  گاه  و  نمی گیرد  جدی 
نهاد به هدِف سطحی  این  تالش هایی از سوی 
انجام می شود.  کردِن مسایل به صورِت عمدی 
در  کندز  این که  از  پس  جمهوری  رییس 
کرد  اعالم  داشت،  قرار  خود  روزهاِی  بدترین 
در  بی کفایت  و  ناکارآمد  افراد  موجودیت  که 
مناطق  برخی  امنیتی در  نیروهای  سطح رهبری 
کشـور و به ویژه شمال، چنین اوضاعی را رقم 
زده است. شاید این سخنان حقایقی را در خود 
که  این جاست  سوال  اما  باشند،  داشته  نهفته 
گماشتن افراد از صالحیت های چه کسی است؟ 
آیا رییس جمهوری در گماشتن پایین ترین افراد 

ملکی و نظامی، دخالت مستقیم ندارد؟ 
 اشتباه است اگر باور کنیم که رییس جمهوری 
با فرماندهاِن نظامی در کشور آشنایی ندارد و یا 
مستقیمًا خودش در آوردِن آن ها به این سمت ها 
نقش نداشته است. با این تحلیل می توان نتیجه 
گرفت که ریاست جمهوری در پی کتمان برخی 
مسایل تالش می کند که اتفاق های شمال را در 
چند  بی کفایتی  یا  و  تن  چند  اختالف های  حد 

فرمانده تقلیل دهد. 
برخی  و  روسیه  نگرانی های  دیگر،  سوی  از 
متحداِن آن در آسیای میانه را هم نباید دست کم 
گرفت. روسیه از ماه ها به این طرف، نسبت به 
نظر  به  نگران  افغانستان  شماِل  اوضاع  وخامت 
این  رهبراِن  سخنان  در  حتا  گاهی  و  می رسد 
کشور نیز این نگرانی بازتاب یافته است. روسیه 
و  دارد  نگرانی  افغانستان  در  داعش  حضور  از 
ناشده،  تأیید  گزارش های  برخی  اساس  بر  حتا 
به  گروه  این  پیشروی های  از  جلوگیری  برای 
سوی آسیای میانه، با طالبان نزدیکی هایی به هم 

رسانده است. 
چقدر  "نزدیکی ها"  این  واقعًا  این که  مورد  در 
به  ولی  داد؛  قاطعیت حکم  با  نمی توان  هست، 
نظر می رسد که روسیه به شدت خطر داعش را 
جـدی گرفته است. وقتی کشوری با آن همه ساز 
و برِگ نظامی و اطالعاتی نسبت به پیشروی های 
داعش نگران باشد، آن وقت وضع و حاِل ما چه 

خواهد بود؟
قضایا  عمِق  به  چندان  افغانستان  رهبران  شاید 
نرسیده باشند، ولی هر تکانی که در شمال کشور 
به وجود می آید، می تواند پایه های قدرِت آن ها 
که  نیست  چیزی  این  و  درآورد  لرزه  به  نیز  را 

بتوان با شوخی از کنارِ آن عبور کرد.   
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کمیتة  اعضای  با  غنی  آقای  میزان(   26 )دوشنبه  گذشته  روز 
ابرازِ  کرده و ضمن  دیدار  ریاست جمهوری  ارگ  در  گزینش 
فراگیر  و  شفاف  انتخاباِت  برگزاری  برای  حکومت  آماده گِی 
کمیتة  کارِی  روند  در  سیاسی  مداخلة  »هرگونه  است:  گفته 
و  بوده  جرم  انتخاباتی،  کمیسیون های  کمیشنران  گزینِش 

متخلفان مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.« 
او همچنین تأکید کرده که »کارِ کمیتة گزینش باید با شفافیِت 
و  انتخابات  کمیسیون های  باالی  مردم  تا  شود،  انجام  کامل 

شکایات انتخاباتی، اعتماد نمایند.«
آقای غنی خطاب به اعضای کمیتة گزینش گفته است که از 

استقالِل کارِی شما صد در صد حمایت می کنم. 
اما این ها همه، حرف های شیرینی اند که هیچ کدام با توجه به 
تجارِب تلِخ گذشته، اطمینان و امیـدوارِی راسخی را نسبت 
به سالمت و شفافیِت انتخابات های آینده در قلِب شهرونداِن 

کشور برنمی انگیزانند. 
ریاست جمهوری  انتخابات  به ویژه  و  گذشته  انتخابات های 
سال 1393 در افغانستان ثابت کرد که "انتخاباِت شفاف" فقط 
اقتدارگرایانی ست  شعاری دهان پُرکن برای سراِن حکومت و 
که نگاهِ قومی به قدرت دارند و در این مسیر، از هیچ عملی 
کرزی  آقای   1388 و   1383 انتخابات  در  نیستند.  فروگذار 
از جادة  را  انتخابات  نه تنها  انحصار داشت،  در  را  که قدرت 
نمایشی  به  را  آن  بلکه  ساخت،  خارج  شفافیت  و  سالمت 
تباری  تمایالِت قومی و  تظاهراِت  به دموکراسی و  اهانت بار 
بدل کرد؛ چنان که افتضاحات و فریب کاری هاِی او به ویژه در 
علی  داوود  چون  قبیِح شخصی  اظهارات  و   1388 انتخابات 
ما  ماندگار در رواِن جمعی مردمِ  تلخ و  به خاطره یی  نجفی، 

تبدیل شده است. 
از  درحالی  نیز  کشور  برحاِل  رییس جمهور  غنی  آقای  اکنون 
استقالل و شفافیِت کارِ کمیتة گزینش و برگزاری انتخاباِت سالم 
َدم می زند که جناب شان در انتخاباِت دو سال پیش)1393(، با 
همکارِی آقای کرزی رییس جمهورِ پیشین، گنــِد بزرگی را به 
صورِت دموکراسی افغانستانی پاشیدند و ننِگ کالنی را برای 

تمام انتخابات های جهان به ارمغان آوردند.  
در انتخابات 93، در اغلِب مهندسی ها و اعماِل نفوذهای آقای 
کرزی در سازوکارِ انتخابات، آقای غنی همراه و هم نظِر وی به 
شمار می رفت و چنان بود که صندوق های گوسفندی با آراِی 
گوسفندِی کسانی چون امرخیل به نفِع تیم تحول و تداوم پُر 
شد، آن هم چنان مفتضحانه که حتا نتوانستند این تقلب کاری ها 

را با منطق ریاضی و آمار هموار کنند. 
در  دیگر  افرادی  و  امرخیل  چون  تقلب کارانی  که  اکنون 
عزیزکرده های  گذشته،  انتخاباتی  متقلِب  کمیسیون های 
جناب  از  می آیند،  حساب  به  قوم اندیشش  تیِم  و  غنی  آقای 
مداخلة  از  جلوگیری  برای  که  می خواهیم  رییس جمهور 
عادالنة  تعیین  و  گزینش  کمیتة  کارِی  روند  در  سیاسی 
اسِب  بر  همه  از  نخست  انتخاباتی،  کمیسیون های  کمیشنران 
اجازه  و  زند  مهار  خود  تبارِی  و  سیاسی  هوی  وهوس های 
رسمی  فرمان های  و  خواهش ها  از  فارغ  کمیته  این  که  دهد 
و غیررسمِی ارگ، به تعییِن کمیشنران اقدام کند و در نهایت، 
کمیسیون های انتخاباتی از افراد و اشخاصی پُر شوند که خوِن 
درایت  و  شجاعت  با  و  نرفته  رگ های شان  جوِی  در  تقلب 
مردمِ  برای  آبروساز  و  ثبات آور  و  موّجه  انتخاباتی  می توانند 

افغانستان به سوغات آورند.  
و  کارشکنی ها  اثِر  بر  قبلی،  گزینِش  کمیتة  که  می دانیم  همه 
آغاز  به کار  نتوانست  نفوذهاِی ارگ ریاست جمهوری  اعماِل 
به کار  ترکیِب  که  آن جا  از  هم تیمی هایش  و  غنی  آقای  کند. 
رفته در آن کمیته را مغایر خواست ها و آرزوهاِی خود  دیدند، 
فعالیِت کمیته را سبوتاژ کرده و به ساخِت چهره و ترکیبی تازه 

کمر بستند. 
 به هر رو، آرزومندیم اکنون که کمیتة جدید با خوش آمد و 
پذیرایِی رییس جمهور مواجه شده، بتواند آزاد از بندوبست و 
اعماِل نفوذِ ارگ و فارغ از نیاِت تقلب کارانه به کار آغاز کنـد. 
مدنی،  و  سیاسی  جریان های  شخصیت ها،  همة  از  همچنان 
رسانه ها و به ویژه آنانی که ضرِب تقلب را کشیده و چشیده اند، 
انتظار داریم که از فعالیِت مستقالنه و شفاِف کمیتة گزینش با 
جان و دل حمایت کنـند و نگذارند کمیتة گزینش به اتاِق فکِر 
مهندساِن تقلب تبدیل شود و از این رهگذر ـ خدای نکرده 
انتخاباتی  به سمت های کلیـدِی کمیسیون های  تقلب باوران  ـ 

گماشته شوند. 

كميتة گزينش به اتاِق فکِر 
مهندساِن تقلب تبديل نشود

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1882    سه   شنبه      27 میزا ن /     مهر        y    1395   16 محرم  الحرام y 1437   18 ا و کتو بر  2016



3 www.mandegardaily.com2016  18 ا و کتو بر   y 1437 16 محرم  الحرام   y    1395        سه   شنبه      27 میزا ن /     مهر    y 1882     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش
نماینده گان مجلس:

وزرايى كه بودجة شان را مصرف نکرده اند
سلب صالحيت شوند

اعضای مجلس نماینده گان در جلسة روز 
سلب  و  استیضاح  خواستار  شان  دوشنبة 
سال  در  که  شدند  وزرایی  صالحیت 
جاری نتوانستند بودجه شان را به مصرف 

برسانند.
شماری  بودجة  نشدن  مصرف  از  آنان، 
و  کرده  نگرانی  ابراز  وزارت خانه ها  از 
که  شدند  وزرایی  استیضاح  خواستار 

نتوانستند بودجه شان را مصرف کنند.
عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان 
نتوانسته اند  وزارت خانه هایی  که  می گوید: 
یا  وزیرش  کنند،  مصرف  را  بودجةشان 
تنبل و ناکارا است و یا فاسد و خیانت کار 

می باشد.
به گفتة آقای رحمانی: "حکومت با هزار 
پول  خارجی  کشورهای  از  گردن کجی 
مصرف  مردم  باالی  اما  می کند،  گدایی 
نمی شود، بنابراین باید وزرای تنبل و فاسد 
صالحیت  سلب  و  استجواب  استیضاح، 

شوند، تا بار سنگین شان از شانه  های مردم 
کم شود."

نماینده گان  مجلس  رییس  از  رحمانی 
خواست تا در قسمت استجواب وزیرانی 
مصرف  به  را  بودجةشان  نتوانسته اند  که 
برسانند، اقدام کند، در غیر آن، مجلس هم 

در این "خیانت" شریک خواهد بود.
وطن دوست،  زازی  عبدالقادر  حال،  بااین 
این  بر  نماینده گان  مجلس  دیگر  عضو 
می گویند  وکال  وقتی  که  است  باور 
مصرف  را  بودجةشان  وزارت خانه ها 
نکرده اند، مردم از وکال می پرسند که شما 
آن ها  باید  شما  و  داده اید  رأی  برای شان 
که  وزیرانی  بنابراین  کنید،  استجواب  را 
نتوانستند بودجةشان را مصرف کنند، باید 

صالحیت  سلب  و  استجواب  استیضاح 
شوند.

او تاکید کرد: مطابق قانون اساسی وزرایی 
را مصرف  بودجه  درصد  از 30  کمتر  که 
شوند،  صالحیت  سلب  باید  اند،  کرده 
ما  جمهور  رییس  اقدام  از  قبل  بنابراین  

باید آنان را سلب صالحیت کنیم.
او همچنان گفت: وزارت دولت در امور 
نام  به  را  اوپراتیفی  بودجه  یک  پارلمانی 
گرفته،  ریاست جمهوری  ارگ  از  وکال 
پرسیده  تعیین شده و  باید هیات  بنابراین 
مصرف  به  کجا  در  پول  این  که  شود 
در  باید  هم  مالیه  وزارت  و  است  رسیده 
این خصوص پاسخ دهد؛ زیرا این پول به 

وکال داده نشده است.

کندر  مردم  نمایند  عزیز   فاطمه  داکتر 
که  های  وزارت خانه  گفت:  مجلس  در 
مصرف  به  را  شان  بودجه ی  نتوانستند 

از  و  خواسته  پارلمان  به  باید  برسانند، 
شان  بودجه ی  چرا  که  شود  پرسیده  آنان 
قناعت  جواب  اگر  و  نکردند  مصرف  را 
بخش نداشتند، سلب صالحیت شده و به 

خانه های شان فرستاده شوند.
این  به  سال  ازچند  که  درحالی است  این 
طرف یکی از معضالت و چالش های که 
به وجود  پارلمان کشور و حکومت  میان 
می آید، مصرف نشدن بودجه ی انکشافی 

است.
حکومت  گذشته  سال  پانزده  طول   در 
تا   40 حدود  که  است  توانسته  افغانستان 
45 فیصد بودجه ی انکشافی خود  را به 

مصرف برساند.
مصرف  دلیل  اقتصادی  کارشناسان  اما  و 

اداری  فساد  موجودیت  را  بودجه  نشدن 
برنامه  یک  نبود  و  دولتی  دستگاه های  در 
افغانستان  در  اقتصادی  مشخص  کاری 
به  های  وزارت خانه  می گویند:  دانسته 
کاری  دقیق  های  برنامه  نداشتن  دلیل 
باالیی  درصد  که  اند  نتوانسته  تاکنون 
به  را  خود  ساالنه  انکشافی  بودجه  از 
مصرف برسانند، در حالی که موقعیت ها و 
و  پروژه ها  ایجاد  برای  بسیاری  زمینه های 

مصرف بودجه در افغانستان وجود دارد.
پائین  و  اداری  مدیریت  ضعف  آنان، 
عوامل  از  را  کاری  ظرفیت های  بودن 
انکشافی  بودجه  نشدن  مصرف  در  مهم 
کردند:  تاکید  دانسته  وزارت خانه ها 
بودجه  مصرف  در  وزارت خانه ها  ناتوانی 
از  اساسی  های  چالش  از  یکی  انکشافی 
15 سال گذشته به این طرف بین حکومت 
بوده  کننده  کمک  کشورهای  و  افغانستان 

است.
مسئاله  این  که  باوراند  این  به  کارشناسان 
جامعه  نگرانی  افزایش  سبب  تواند  می 
استفاده  توانایی  عدم   مورد  در  جهانی 
وزارت خانه های افغانستان از کمک های 

بین المللی شود.
به باور این آگاهان اقتصادی: پیچیدگی ها 
به  مالیه  وزارت  ازسوی  بودجه  دردادن 
وزارت خانه ها، تصویب دیرهنگام بودجه 
ظرفیت  نبود  و  کشور  پارلمان  توسط 
ناتوانی  اصلی  ازعوامل  دروزارت خانه ها، 

درمصرف بودجه است.
این انتقادات در حالی صورت می گیرد که 
سال پار نیز شمار زیادی از وزارت خانه ها 
به مصرف  را  بودجه شان  بودند  نتوانسته 
وزارت خانه ها  از  شماری  حتا  و  برسانند 
موفق به مصرف کمتر از 50 درصد بودجه 

خود نشده بودند.
در سال مالی 1394 اکثریت وزارت خانه ها 
پنجاه  از  کم تر  بودجه ای  واحدهای  و 
مصرف  را  خود  انکشافی  بودجه  درصد 

کرده  بودند.
در افغانستان به شمول 26 وزارت خانه (

شامل وزارت دولت در امور رسیدگی به 
حوادث طبیعی( حدود 54 واحد بودجه ای 

وجود دارد.
سال  در  حکومت  انکشافی  بودجه   
افغانی  436میلیارد  بر  بالغ   ،1394 مالی 
این  از  که  بود  دالر  ۷،6میلیارد  معادل 
و  عادی  بودجه  افغانی  288میلیارد  میان 
را  توسعه ای  بودجه  افغانی  155میلیارد 

تشکیل می داد. 
اداره های  فعالیت   منظور  به  عادی  بودجه 
دولتی، مصارف اداره ها و پرداخت حقوق 

کارمندان به مصرف می رسد.

رییس جمهـور غنـی در دیـدار بـا اعضای 
کمیتـة گفتـه اسـت کـه هرگونـه مداخله 
سیاسـی در کار کمیته گزینش کمیشـنران 
کمیسـیون های انتخاباتـی، جـرم بـوده و 
متخلفـان مـورد پیگـرد عدلـی و قضایـی 

قـرار خواهنـد گرفت.
آقـای غنـی همچنـان اطمینان داده اسـت 
کـه حکومـت تمـام آماده گی هـا را بـرای 
فراگیـر  و  شـفاف  انتخابـات  برگـزاری 

روی دسـت گرفتـه اسـت.
عاطـف  شـکراهلل  ابتـدا  دیـدار  ایـن  در 
مشـعل رییـس دبیرخانـه کمیتـه گزینش، 
گـزارش کارکردهـای ایـن کمیتـه را در 
رابطـه تسـهیالت فراهـم شـده بـه خاطر 
کار کمیتـه گزینـش بـه آقـای غنـی ارایه 

. د نمو
سـپس جاویـد رشـیدی، رییـس کمیتـه 
گزینـش در رابطـه بـه کارکردهـای کمیته 
معلومـات داد و بـه نماینده گی از اعضای 
کمیتـه گزینـش به آقای غنـی اطمینان داد 
کـه اصل بی طرفـی در انتخـاب کاندیدان 

رعایـت خواهد شـد.
وی افزود:"تـا اکنـون هیچ گونـه مداخلـه 
در اجـراات مـا نشـده اسـت و اطمینـان 
بـه  مـا  کاری  اسـتقاللیت  کـه  می دهیـم 

همیـن منـوال ادامـه خواهـد یافـت".
و  داخلـی  طرزالعمـل  گفـت:"  رشـیدی 
سـلوك رفتـار و همچنـان تقسـیم اوقات 
کاری خـود را تهیـه کرده ایـم و در اختیار 

رسـانه ها نیـز گذاشـته شـده اسـت".
نشـان  خاطـر  گزینـش  کمیتـه  رییـس 
کـرد:" مـا در چنـد مرحلـه روی اسـناد 
کاندیـدان کار می کنیـم و مرحلـه نهایـی 
بـر اسـاس قانـون انتخابـات و معیارها و 
طرزالعمل های مشـخص، فهرسـت بندی 

نهایـی می گـردد". و در زمـان معیـن، 
از  تـن  یـک  اکرمـی،  مـاری  بعـداً 
اعضـای کمیتـه گزینـش صحبـت کـرده، 
داده  درخواسـت  کـه  گفت:"خانم هایـی 
انـد، دارای تحصیـالت عالـی می باشـند 

افـراد  خانم هـا  آدرس  از  امیدواریـم  و 
گردنـد". انتخـاب  توانـا  و  شایسـته 

ضمـن  غنـی،  آقـای  حـال  همیـن  در 
تشـکری از شـیوة اصولـی و شـفاف کار 
کمیتـة گزینـش، گفت: هیچ نـوع مداخله 

سیاسـی در ایـن رونـد اجـازه نیسـت.
وی افـزود:" مـن هیچ گونـه سفارشـی را 
روی کسـی نـدارم و مداخله در این روند 

است". جرم 
ایـن  کـه  گفـت  غنـی  اشـرف  محمـد 
پروسـه بـه صورت شـفاف انجام شـود و 
انتخـاب کاندیـدان هم از طریـق مصاحبه 
بـا شـفافیت کامـل و در حضـور داشـت 
نماینـده گان ارگان هـای مختلـف صورت 

. د گیر
او بیـان داشـت کـه کار کمیتـه گزینـش 
بایـد بـا شـفافیت کامـل انجـام شـود، تا 
مـردم بـاالی کمیسـیون های انتخابـات و 

شـکایات انتخاباتـی، اعتمـاد نماینـد.
آقـای غنـی از عالقمنـدی زنان بـه خاطر 
شـمولیت در ایـن رونـد سـتایش کـرده، 
پروسـه  ایـن  در  زنـان  اینکـه  گفـت:"از 
انـد،  داده  نشـان  عالقمنـدی  خـود  از 
خرسـند هسـتم زیـرا اکنـون زنـان افغان 
بـه نماینده گـی از خـود صـدای خویـش 

را بلنـد کـرده و صحبـت مـی کننـد".
محمـد اشـرف غنـی اظهـار داشـت کـه 
و  شـود  ایجـاد  بایـد  اعتمـاد  ذهنیـت 
همـه چیـز علنـی باشـد. وی تاکیـد کـرد 
برگـزاری  بـرای  آمادگـی هـا  تمـام  کـه 
انتخابـات شـفاف و فراگیـر روی دسـت 

گرفتـه شـده اسـت.
آقـای غنـی خطـاب بـه اعضـای کمیتـه 
گزینـش گفت :" اسـتقاللیت شـما را صد 
در صـد حمایـت می کنـم و هـر کسـیکه 
مجـرم  کنـد،  مداخلـه  پروسـه  ایـن  در 
محسـوب می شـود و تحت پیگـرد عدلی 

و قضایـی قـرار می گیـرد".

رییس جمهور:

مداخله در كار كميتة گزينش 
جرم است

ناجیه نوری  

برای  که  جمهور  رییس  نخست  معاون  دوستم،  عبدالرشید 
علت های  از  یکی  می برد،  سر  به  فاریاب  در  طالبان  با  نبرد 
فروش  والیت،  این  در  را  دولت  ادارة  زیر  ساحات  سقوط 
پاسگاه ها و تجهیزات نظامی از سوی شماری از فرماندهان 

به طالبان می داند.
عملیات  حاضر  حال  در  جمهور  رییس  نخست  معاون 
مهمند  فرماندهی  به  فاریاب  غورماچ  ولسوالی  پس گیری 

کتوازی، فرمانده قول اردوی 209 شاهین را نظارت می کند.
آقای دوستم که ناوقت شب یکشنبه در نشست خبری یی در 
اردوگاه موسوم به چینایی ها در این ولسوالی صحبت می کرد، 
با آن که از فرد مشخصی نام نبرد اما گفت، هر مسوول ادارة 
ملکی و نظامی که در انجام وظایفش در این ولسوالی غفلت 

کرده باشد، به نهادهای عدلی و قضایی شناسانده می شود.
او گفت که دو دادستان را نیز برای جستجوی عوامل سقوط 
ولسوالی غورماچ به فاریاب آورده است تا افرادی را که در 

نگهداری این ولسوالی کوتاهی کرده اند، مجازات کند.
نتیجة  در  کنون  تا  که  افزود  جمهور  رییس  نخست  معاون 
عملیات پس گیری این ولسوالی 10 تن از طالبان کشته و بیش 

از 50 تن دیگر آنان زخمی شده اند.
به گفتة آقای دوستم، در این درگیری ها 15 تن از نیروهای 

خیزش  نیروهای  ارتش،  سرباز  پولیس،  شمول  به  امنیتی 
مردمی و نگهبانان او نیز کشته و 18 تن دیگر زخمی شده اند.

حاضر  حال  در  که  می افزاید  جمهور  رییس  نخست  معاون 
نبرد غورماچ حضور دارند و جنگ  از 600 طالب در  بیش 
طالبان در این ولسوالی از سوی شیخ های پاکستانی رهبری 

می شود.
که  چینایی ها  اردوگاه  در  ارتش  نیروهای  حال،  همین  در 
20 روز در محاصرة طالبان بوده اند، از کم توجهی مسؤوالن 

حکومت مرکزی شکایت می کنند.
این سربازان می گویند، تجهیزات و غذای شان تمام شده بود 
که  داشتند  قرار  طالبان  برابر  در  مقاومت  اخیر  دقایق  در  و 

معاون نخست رییس جمهور محاصرة آنان را شکست.
سقوط ولسوالی غورماچ به دست طالبان، برای چهارمین بار 
پای معاون نخست رییس جمهور را به فاریاب کشانده است. 
در حالی که نیروهای امنیتی موفق شده اند بخش هایی از این 
ولسوالی را پس بگیرند؛ اما به گفتة آقای دوستم، هنوز هم 
بخشی از غورماچ در دست طالبان است و اکنون نبرد سختی 

میان افراد این گروه و نیروهای امنیتی جریان دارد.

جنرال دوستم:

پوسته ها در فارياب به طالبان فروخته مى شود
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لیدا هادي 
ــي باعــث مي شــود  ــه چــه عامل ــد ک ــن موضــوع فکــر کرده ای ــه ای ــه حــال ب ــا ب ــا ت آی
ــد؟  ــت کنی ــاس خجال ــان احس ــا همکاران ت ــتانه ب ــاي دوس ــت و گفت وگوه از صحب
ــا  ــد ی ــل مي کنی ــران تحمی ــه دیگ ــات تان را ب ــن کار احساس ــا ای ــد ب ــان مي بری ــا گم آی
ــه قضــاوت  ــد، ب ــارة دیگــران قضــاوت مي کنی ــه شــما درب ــور ک ــا همان ط ــه آن ه این ک
در مــورد شــما مي پردازنــد؟ آیــا از این کــه همــکاران جدیــد بــه نقــاط ضعــف و قــوت 
ــد  ــح مي دهی ــًا ترجی ــید؟ حتم ــد، مي ترس ــته کنن ــد و آن را برجس ــي ببرن ــان پ وجودي ت
هنــگام ورود بــه محلــي، افــراد حاضــر چنــان مشــغول بــه کار باشــند کــه توجهــي بــه 
ــد!  ــي و... در وجــود شــما نکنن حضــور شــما و مســایلي چــون چاقــي، الغــري، جوان
ــر  ــه به خاط ــد. همیش ــاوت نمي کن ــما را قض ــا ش ــس در آن ج ــید هیچ ک ــن باش مطمی
ــه احســاس  ــد شــما هســتند ک ــز مانن ــراد دیگــري نی ــاق، اف ــه در همــان ات بســپارید ک

ناخوشــایندي دارنــد. پــس در هنــگام حضــور در یــک جمــع تــازه ســعي کنیــد: 
ـ بــه دنبــال کســاني باشــید کــه در ظاهــر، تنهــا بــه نظــر مي رســند. بــه دنبــال بهانه یــي 
بــراي کمــک بــه ایــن افــراد باشــید. کار چندانــي الزم نیســت، بلکــه یــک گفت وگــوي 
ــان  ــه واقعي ت ــد. عالق ــدا کنی ــي اســت. زمینه هــاي مشــترك تان را پی ــاه و ســاده کاف کوت

را نشــان دهیــد و ســعي کنیــد نــام آن هــا را بــه خاطــر بســپارید. 
ــه جــزء  ـ پرســش هاي تان را واضــح و روشــن بپرســید، چــرا کــه وقتــي شــما جــزء ب
ــد  ــي خواه ــي در پ ــکته هاي پ ــار س ــان دچ ــوي صمیمانةت ــد، گفت وگ ــو مي روی جل

شــد. قضــاوت نکنیــد و هیــچ گاه دیگــران را کوچــک نشــمرید. 
ـ منظــور خودتــان را واضــح بیــان کنیــد و بــه خاطــر جلــب اعتمــاد دیگــري، عقیدةتــان 
ــراز و اظهــار نظــر خودتــان، احتــرام بیشــتري  ــا اب را پنهــان نکنیــد. بدانیــد کــه شــما ب

به دســت مي آوریــد. 
ـ معجزة خنده را فراموش نکنید. 

قدرت پذيرش انتقاد 
ــن  ــن رو ممک ــد. از ای ــي دارن ــنجش خاص ــي و س ــرایط ارزیاب ــا، ش ــیاري از اداراه ه بس
اســت گاهــي شــما نیــز زیــر ذره بیــن کارفرمایــان خــود قــرار بگیریــد و بــه دلیــل برخــي 
مشــکالت، حتــا مــورد انتقــاد واقــع شــوید.در ایــن هنــگام نبایــد هیچ گونــه نگرانــي و 
تنشــي بــه خــود راه دهیــد، بلکــه بــه ایــن بیاندیشــید کــه ایــن موضــوع مي توانــد بــه 
شــما کمــک کنــد تــا بــا نحــوة کارکــرد خودتــان بیشــتر آشــنا شــوید. اگــر محــل کارتــان 

شــلوغ و پرتنــش اســت، بــه خاطــر داشــته باشــید کــه: 
ــه خاطــر  ـ توانایــي پذیــرش انتقــاد و ســرزنش را در خــود افزایــش دهیــد. همــواره ب
بســپارید کــه معنــاي پرس وجــوي کارفرمــاي شــما انتقــاد و نکوهــش شــخصیِت شــما 
نیســت، بلکــه فقــط فرصتــي دســت داده کــه بتوانیــد زمینه هــاي پیشــرفت خودتــان را 

بهتــر بشناســید. 
ــاد مســووالن خــود را بپرســید، هراســي نداشــته باشــید و اگــر  ــت انتق ــه عل ـ از این ک
ــا صراحــت عقیدةتــان  احســاس مي کنیــد کــه صحبت هــاي آن هــا غیرمنطقــي اســت، ب

ــد.  ــاع از دیدگاه هــاي خــود بپردازی ــه دف ــد و ب را مطــرح کنی
ــرش  ــراي پذی ــح و مناســب ب ــا روشــي صحی ــد ت ــک مي کن ــما کم ــه ش ــل ب ــن عام ای
ــر  ــم، ه ــه گفتی ــور ک ــید. همان ط ــته باش ــش رو داش ــي در پی ــر و تحول ــه تغیی هرگون
شــغلي بــه خواســته ها و مهارت هــاي خاصــي نیــاز دارد کــه ایــن موضــوع بــه معنــاي 
منفــي بــودن رویکــرد آن نیســت. هــر تغییــري، بــا خــود تنــش و عــدم آرامــش را بــه 
همــراه دارد کــه بــراي پذیرفتــن و انعطــاف بــا شــرایط جدیــد، بــه اندکــي زمــان نیــاز 

اســت. 
ــه  ــر کاري ک ــد و ه ــرت بگیری ــته عب ــتباهات گذش ــد. از اش ــي نمانی ــته باق ـ در گذش
مي توانیــد بــراي جبــران آن انجــام دهیــد. ایــن فکــر را کــه شــما خــود بــه خــود دچــار 

ــد.  ــان دور کنی ــوید، از وجودت ــتباه مي ش اش
ــاي  ــا و قابلیت ه ــه توانایي ه ــبت ب ــي نس ــة خاص ــت در بره ــن اس ــي ممک ــر کس ـ ه
وجــودي اش دچــار تردیــد شــود و احســاس ناامنــي و بي کفایتــي کنــد. ایــن شــخص 
ــه  ــان ب ــه نفــس باالیــي هــم برخــوردار باشــد. در واقــع اطمین ــا شــاید از اعتمــاد ب حت
ــه دیگــران تکیــه نکنیــم، بلکــه گاهــي الزم  ــه معنــاي آن نیســت کــه هرگــز ب خــود، ب
ــم و در برخــي مســایل از کمــک و مســاعدت ســایرین  ــه خــود بدهی ــي ب اســت مهلت

ــم.  اســتفاده کنی
ـ هــر از گاهــي از این کــه ریســک و خطــر کنیــد، نترســید. مواجهــه بــا تــرس، یکــي از 

عوامــل اصلــي شــکوفایي اعتمــاد بــه نفــس اســت. 
ــه  ــگ ب ــي و درن ــا تأن ــد، ب ــران کنی ــه ســرعت اشــتباهات تان را جب ــد ب ـ اگــر نمي توانی

ایــن مســاله بپردازیــد و عجلــه نکنیــد. 
ــن رویکــرد  ــه ای ــد، چــرا ک ــذت ببری ــان ل ـ از فضــاي زنده گــي خــارج از محــل کارت
ــته  ــود داش ــر خ ــت تأثی ــیار تح ــز بس ــما را نی ــي ش ــي حرفه ی ــد زنده گ ــت مي توان مثب

باشــد. 

بخش سوم و پایانی
بخش دوم

عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه 
کابل

فـردِ   جوهـر  نظریـة  اختـالف  سـومین 
اشـاعره را بـا الیبنیتـس میتـوان در توضیح 
زمـان و مـکان دانسـت. الیبنیتـس بـا تکیه 
بـر توصیـف ابداعگرانـة خویـش از موناد 
معتقد اسـت کـه »زمان و مـکان واقعیّتهای 
تجربـی نیسـت، بلکه نمـود اسـت. مکان، 
طـور  بـه  کـه  اسـت  هسـتیهایی  ترتیـب 
ترتیـب  زمـان،  اسـت.  ممکـن  همزمـان 
هسـتیهای ممکنـی اسـت کـه بـا یکدیگـر 
کـه  حالیسـت  در  ایـن   .» تعارضانـد  در 
اشـاعره معتقدنـد کـه جوهـر فرد نـه ممتد 
در مـکان اسـت، و نـه مسـتمر در زمـان. 
از دیـِد آنـان، زمـان و مـکان امـورِ ذهنیاند 
از  اشـاعره  ندارنـد.  خارجـی  مابـإزای  و 
کیفیـت،  مـکان،  زمـان،  مقـوالِت  میـان 
جوهـر و عـرض، تنهـا دو مقولـة جوهـر 
مقولههـای  و  داشـتند  نـگاه  را  عـرض  و 
دیگـر را دارای اعتبـارات نسـبی دانسـتند 
کـه در ذهـن مـدرِك وجـودِ ذهنـی دارد 
و مابـازای واقعیـِت عینـی ندارد . اشـاعره 

ظاهـراً میـان کیفیّات اولیـه و ثانویه تفاوتی 
قایـل نیسـتند و از ایـن رهگـذر بـا پیامبـر 
بارکلـی  جـرج  ایرلنـدی،  ایدهآلیسـم 

همگوناندیش-ترنـد.
جـان الك تصـّورات را به بسـیط و مرکب 
مفهـومِ  یـا  تصـّور  اسـت.  کـرده  تقسـیم 
بسـیط آن اسـت کـه »ذهـن در برابـِر آن 
منفعـل و پذیرنـده اسـت و ماننـد رنـگ، 
بـو، مـزه و جـرم کـه هـر کـدام از طریـق 
یکـی از حواس پنجگانه حاصل میشـود «. 
امـا تصّوراِت مرکـب از ترکیـب تصّوراِت 
بسـیط و درآمیختـن آن هـا بـه میـان میآید 

؛ چنان کـه مفهـوم جوهـر پـس از ترکیـب 
تصـّورات بسـیط وجـود مییابـد. الك بـه 
قایـل  جوهـر  بـه  وجودشـناختی  لحـاظ 
اسـت، امـا از دیـِد معرفتشـناختی معتقـد 
اسـت کـه جوهـر نمیتوانـد متعّلـِق علـم 
بشـر قـرار گیـرد. الك بـر آن اسـت کـه 
جوهـر ناشـناختی جز بـا واسـطة کیفیّاتی 
اولیـه کـه ذاتـی آن اسـت، قابـل شـناخت 
نیسـت. اشـاعره نیـز شـناختِ  جوهـر را 
جـز با واسـطة اعـراض میسـر نمیبینند، اما 
اعـراض از دیـِد آن هـا  برخـالف الك کـه 
کیفیـات اولیه را عینی میدانسـت - مفاهیم 
ذهنیانـد و جـز در ذهـِن ُمـدرِك وجـود 
ندارنـد. از طرفـی هـم، آن هـا معتقدنـد که 
»هیـچ جوهـری هرگـز نمیتوانـد جـدا از 
عـرض باشـد و جوهـری کـه از اعراضش 
تفکیکپذیـر نیسـت، نیـز باید فانی باشـد و 
تنهـا دوامِ آنـی داشـته باشـد همانطـور که 

اعـراض چنین-انـد.«
نگرش اشـاعره بـه این که اعـراض مفاهیم 
واسـطة  بـا  جـز  نیـز  جواهـر  و  ذهنیانـد 
دیـدگاه  بـا  نمیشـوند،  شـناخته  اعـراض 
جـرج بارکلـی قرابـِت تـام و تمامـی دارد. 
اسـقف بارکلی نیز »جسـم« را مجموعهیی 
کـه  میدانسـت  تصّوراتـی  و  ادراکات  از 
مـدرِك آن جوهـر روحانـی اسـت. بنابـر 
دیـدگاه او، آن چـه واقعیّـت دارد، جوهـر 
روحِ  ُمـدرِك اسـت. بارکلـی بـا تأکیـد بـر 

جـز  چیـزی  پدیدههـا  »واقعیّـِت  این کـه 
ادراك آن هـا نیسـت و ایـن ادراك نیـز جز 
توسـط جوهـر روحانی صـورت نمیگیرد« 
ظاهـراً واقعیّـِت وجـودی پدیدههـا را بـه 
سـاحِت معرفت ذهنی هدایت کـرد و تنها 
بـه روح بـه عنوان جوهـر ُمـدرِك اعتراف 
نمـود. اعتقـاد اشـاعره بـه این کـه اعراض 
مفاهیـم ذهنیانـد و جوهـر جـز با واسـطة 
بـا  ظاهـراً  نیسـت،  ادراك  قابـل  اعـراض 
ایدهآلیسـم بارکلـی بسـیار نزدیک میشـود 
و سـالها پیـش از بارکلـی حرکـِت آن هـا 
را بـه سـمت ایدهآلیسـم بـر لـوح تاریـخ 

مینویسـد.
اصل علیّت

اشـاعره را از فرقههایـی گفتهانـد که با نفی 
رابطـة عینـی علیـت، یکـی از بنیادیتریـن 
پایههـای متافزیـک را نشـانه گرفتـه اسـت 
و سـالها پیـش از هیـوم بـه نبـودِ چنیـن 
انـکارِ  بردهانـد.  پـی  رابطهیـی در جهـان 
رابطـة عّلـی و معلولـی توسـط اشـاعره بر 
چنـد پیشـفرض اسـتوار اسـت که حسـب 

اسـت:  آتی 
1. میـان علـت و معلـول رابطـة اسـتلزام 

اسـت؛ برقـرار 
2. علـت و معلـول، معلـول علـِت سـومی 
نیسـت، بلکـه سلسـلة علـل و معلـوالت 
)واجب الوجـود(  علت العلـل  بـه  نهایتـًا 

میرسـد؛
3. علیّت نوعی جبر بر ارادة الهی است؛

خداونـد  افعالـی  توحیـد  بـا  علیّـت   .4
نـدارد.  سـازگاری 

فالسـفه عمدتـًا در کار توضیـح جهـان از 
تیـوری علیّـت بهـره جسـتهاند. در نظریـة 
معلـول  و  علـت  میـان  رابطـه  علیّـت 
چنیـن  در  اسـت.  ضـروری  رابطهیـی 
پدیدههـا  میـان  عّلـی  نگرشـی ضـرورِت 
برقـرار اسـت و جـز بـا اعتقـاد بـه چنیـن 
جهـان  توضیـح  بـه  نمیتـوان  ضرورتـی 
دسـت پیـدا کـرد. چنان کـه میـاِن »آتش« و 
»حـرارت« نوعـی ضـرورت برقرار اسـت، 
میـان پدیدههـای دیگـر جهـان نیـز چنین 
ضرورتـی به چشـم میخـورد. شـاید بتوان 
کاملتریـن توضیح جهـان بر مبنـای تیوری 
علیّت را در فلسـفه طبیعی ارسـطو در نظر 
»محـّرِك  برهـان  اقامـة  بـا  ارسـطو  آورد. 
غیرمتحـرك« بـه وجـود خداونـد راه میبرد 
و پـس از آن، سلسـلة عقـول عشـره را در 
دو جهـِت ایجابـی و سـلبی تـا عالـم دنیـا 
فـرود میـآرد. او در کار توضیـح جهـان بر 
مبنـای علیّـت، رشـتة طوالنییـی از علـل و 
معلـوالت را فراهـم میکنـد کـه از علـِت 

نخسـتین یـا مبـدای اول آغـاز مییابـد.
فیلسـوفان عقلگـرا عمدتـًا علیّـت را جـزو 
آوردهانـد،  شـمار  بـه  جهـان  سـاختار 
مهمتـر  برخـی تجربهگراهـا و  درحالیکـه 
از همـه هیـوم، علیّـت را جز عـادِت ذهن 
تصـّور نکردهانـد. هیـوم رابطه میـان علت 
و معلـول را از نـوع رابطة دوام میدانسـت، 
در حالیکـه ایمانوئـل کانـت و شـمار قابل 
مالحظهیی از عقلگرایـان معتقدند به رابطه 
میـان علـت و معلـول ضـرورت اسـت. از 
سـوی دیگـر، هیوم بـه عینیّت رابطـة عّلی 
و معلولـی میـان پدیدههـا قایـل نبـود، در 
حالیکـه ایمانویـل کانت چنیـن رابطه یی را 
عینـی و جـزو سـاختارِ جهـان میدانسـت. 
در ایـن میـان، رابطـة ذهنـی میـان علـت 
و معلـول مسألهییسـت کـه تقریبـًا تمامـی 

فیلسـوفان بـه آن قایـل بودهانـد.
میـان  عّلـی  »رابطـة  این کـه  بـه  اعتقـاد 
پدیدههـا عینیِّت خارجـی دارد« مالزم باور 
بـه تأثیـر اشـیا در یکدیگـر اسـت. وقتـی 
چیـزی بتوانـد علِت چیـزی دیگـری واقع 
شـود، لزومـاً  به معنای آن اسـت که شـیء 
اولـی در شـیء دومـی اثـر گذاشـته اسـت 
و ایـن اثرگـذاری دارای عینیّـت خارجـی 
اسـت. هیـوم که بـه یـک مرحلهیـی بودِن 
شـناخت قایل اسـت و ادراکات بشـری را 
ناشـی از »تأثـرات یـا انطباعـات حسـی«  
میدانـد، معتقـد اسـت کـه هیچ نـوع رابطة 
نیسـت  برقـرار  پدیدههـا  میـان  ضـروری 
. هیـوم کـه بـه شـناختی فراتـر از تأثـراِت 
حسـی قایل نیسـت، رابطة ضـرورت میان 
علـت و معلـول را بهدلیـل آنکـه ناشـی از 
میکنـد  انـکار  نیسـت،  حسـی  انطباعـات 
خصلـِت  را  عّلـی  ضـرورت  مفهـوم  و 
روانشـناختی انسـانها بـه شـمار میـآورد نه 

عینیّـِت خارجـی میـان پدیده هـا. 

فرصتي براي شدن

غلبه بر اضطراب در محيط كار

نظرية أتمى

 اشـاعره
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زبـان پارسـی دری از آغـاز دورة اسـالم در خراسـاِن دیروز 
و افغانسـتاِن امروز، زبان مشـترِك اقوام سـاکن در خراسـان 
بـود کـه وحـدت ملـی و فرهنگـی توسـط  افغانسـتان  و 
ایـن زبـان بیـن اقـوام سـاکن در خراسـان و منطقـه فراهـم 
می شـد. بـرای همین اهمیـت سیاسـی و وحدت بخِش زبان 
پارسـی دری بـود کـه هیـچ امیـر و فرمانروایی قصـد تغییر 
رسـمیت زبـان پارسـی دری را بـه زبـاِن دیگر نکـرد؛ چون 
تشـخیص مـی داد و می دانسـت کـه زبانـی دیگـر نمی تواند 
اهمیـت سیاسـی و فرهنگـِی زبان پارسـی را در خراسـان و 
منطقـه بـرای وحـدت اقوام سـاکن در منطقه داشـته باشـد. 
بنابرایـن، فرمانروایانـی کـه زبان شـان پارسـی دری نبودند، 
هنگامـی کـه در خراسـان حکمـران و فرمانـروا شـدند، نـه 
تنهـا رسـمیِت زبان پارسـی دری را پذیرفتند، خودشـان نیز 
پارسـی زبان شـدند. غزنویـان تـرك بودنـد، سـلجوقیان نیز 
تـرك بودند، جانشـینان چنگیـز و تیموریـان از قبایل مغول 
پشـتون  محمدزایی هـا  و  سـدوزایی ها  ابدالی هـا،  بودنـد، 
بودنـد، امـا همـه رسـمیت زبـان پارسـی دری را پذیرفتنـد 
و خودشـان نیـز بـه ایـن زبـان نه تنهـا سـخن گفتنـد، بلکه 
شـعر نیز گفتند. شـاهزاده گان تیمور، بابر، احمدشـاه ابدالی، 
تیمورشـاه، شـاه شـجاع و... بـه ایـن زبـان شـعر گفته اند و 

نوشـته اند. 
از زمانـی کـه احمدشـاه ابدالـی بـه قـدرت رسـید، همـة 
مکاتبـات و مکالمـاِت حکومتـی بـه زبان پارسـی دری بود 
و ایـن رونـد تـا دورة ظاهرشـاه و پـس از او کمـاکان حفظ 
شـده اسـت )فضایلـی، 1383: ۷1(. تـا دورة نادرشـاه، زبان 
پارسـی دری یگانـه زبـان رسـمِی حکومـت و زبـان ملـی 
اقـوامِ افغانسـتان بـود. سـجع مهر سـکة شـاهان پشـتون به 
زبـان پارسـی دری نوشـته شـده بودنـد. سـجع مهـر سـکة 

احمدشـاه این چنیـن بـود:
مژده که شد پادشاه میر جهان پهلوان
احمد گیتی ستان وارث تخت کیان

این سجع بعد از فتح سرزمین هند این گونه تغییر کرد:
حکم شد از خالق بی چون به احمد پادشاه

سـکه زن بـر سـیم و زر از پشـت ماهی تا به مـاه )فضایلی، 
)۷1 :1383

دارد؛  شـعر  دری  پارسـی  زبـان  بـه  ابدالـی  احمدشـاه 
تیمورشـاه نیـز شـاعر و شعرشـناس بـود و در زبان پارسـی 

دارد: خـوب  نسـبتًا  شـعرهای  دری 
چون از کمین سرما ترکان کمان گشادند

بر کوهسار کابل خفتان ز نقره دادند
سلطان دی چو بگذشت بر تخت عاج فوجش

دست ادب به سینه در پیش ایستادند
فرمود تا نمایند تاراج گلستان را

دست تطاول آن ها بر گلستان گشادند
سجع سکة زر و سیِم تیمورشاه چنین بود:
چرخ می آرد طال و نقره از خورشید و ماه

تـا زند بـر چهـره نقش سـکه تیمورشـاه )فضایلـی، 1383: 
)۷8

سجع سکة امیر دوست محمد خان این گونه بود:
امیر دوست محمد به عزم جنگ و جهاد

کمـر ببسـت و بـزد سـکه، ناصـرش حـق بـاد )فضایلـی، 
)9۷  :1383

شاه شجاع بر سکه اش این بیت را می نویسد:
سکه زد بر سیم و زر روشن تر از خورشید و ماه

نور چشم در دران شه شجاع
سجع سکة امیر محمد افضل خان این گونه بود:

دو فوج مشرق و مغرب زهم مفصل شد
امیر ملک خراسان محمد افضل شد )رهین، 1385: 210(

احمدشـاه  کـه  می شـود  دیـده  احمدشـاه  سـکة  بیـت  در 
سـکة  بیـت  در  و  می دانـد  کیـان  تخـت  وارث  را  خـود 
محمـد افضل خـان دیـده می شـود او خـود را امیر خراسـان 
می خوانـد. بنابرایـن تـا دورة سـدوزایی ها و احمدزایی هـا، 
هنـوز نـام افغانسـتان خراسـان بـوده و شـاهان پشـتون بـه 
کیانـی بـودن و خراسـانی بـودن و بـه این کـه زبان رسـمی، 
ادبـی و ملی شـان پارسـی دری اسـت، افتخـار می کرده انـد؛ 
بعدهاسـت کـه بـه برتری جویی هـای قومـی و زبانـی دامن 
عصبیت هـا،  و  برتری جویی هـا  ایـن  کـه  می شـود  زده 
باعـث شـکننده گی در فهـم وحـدت ملـی شـد؛ زیـرا بـه 
مشـترك  عنصـر  مهم تریـن  تـا  می شـود  کوشـش  نوعـی 
ملـی را کـه زبـان پارسـی دری اسـت، از اقـوام افغانسـتان 
بگیرنـد و به جـای آن زبانـی را جابه جـا کننـد که ایـن زبان 
بینااقوامـی نیسـت و اقـوام نمی تواننـد بـا آن افهـام و تفهیم 
کننـد؛ این جاسـت کـه بیـن اقـوام احسـاس بیگانه گـی پیدا 
می شـود و وحـدت سیاسـی و ملی بیـن اقـوام و حکومت، 

دچـار تخریـب می شـود. 
در زمـان امـان اهلل خـان، محمـود طـرزی کوشـش می کنـد 
کـه در کنـار زبـان پارسـی دری کـه زبـان رسـمی و ادبـی 
دولت اسـت، زبـان و لهجه هـای محلی اقوام افغانسـتان نیز 
وارد مطبوعـات افغانسـتان شـود؛ این اقـدام محمود طرزی، 
اقدامی سـت مـدرن و درسـت. امـا فقـط بـه زبـان پشـتو 
کـه یکـی از زبان هـای محلـی و قومـی افغانسـتان اسـت، 
توجـه می شـود و ایـن زبـان وارد مطبوعات و زبـان اداری 
می گـردد و بـه زبـان محلـی اقـوامِ دیگـر توجـه صـورت 
نمی گیـرد. درحالی کـه زبـان پارسـی دری، زبـان یـک قـومِ 

خـاص و زبـان محلـی خـاص در افغانسـتان نیسـت، بلکـه 
زبـان تاریخـی، ادبی، رسـمی و ملِی اقوام افغانسـتان اسـت 
کـه آن هـا از ایـن زبان بـه عنوان عنصر مشـترِك ملـی برای 
وحـدت سیاسـی و ملی اسـتفاده می کردنـد و می کنند؛ زیرا 
هیـچ زبـان دیگری در افغانسـتان ایـن امـکاِن تاریخی، ادبی 
و بینااقوامـی را نـدارد کـه از آن بـه عنـواِن عنصـر مشـترِك 
ملـی و زبـان مشـترِك ملـت بـرای وحـدت ملـی اسـتفاده 
شـود. محمود طرزی می کوشـید کـه زبان پشـتو، جایگزین 
زبـان پارسـی دری شـود، امـا بنا بـه آگاهی فرهنگـی، ادبی 
و تاریخی یی که از پیشـینة زبان پارسـی دری در افغانسـتان 
در  نیسـت.  ممکـن  کار  ایـن  کـه  می دانسـت  داشـت، 
یادداشـت ها و نوشـته های محمـود طـرزی دیـده می شـود 
کـه تـالش دارد بـه زبان پشـتو که یکـی از زبان هـای قومی 
در افغانسـتان اسـت امتیـاز داده شـود، امـا به گنجایشـی که 
زبـان پارسـی دری دارد و دیگـر زبان هـا ایـن گنجایـش را 

نـدارد نیـز اشـاره می کند:
»وقتـی کـه علیحضـرت احمدشـاه بابـای غازی به تأسـیس 
و اسـتقالل سـلطنت افغانیـه کامیـاب آمـد، امـورات دفتـر 
و کارهـای کتابـت و میرزایـی، و از جملـه نوشـت وخواِن 
دولتـی کـه اسـاس امـور سـلطنت بـر آن موقوف اسـت به 
زبـان فارسـی و بـه دسـت همـان فارسـی زبانان بـود کـه از 
یادگارهـای حکومـت سـابقة ایران باقـی مانده بودنـد. زبان 
افغانـی )منظـور زبـان پشـتو اسـت( بـه درجـه ای اصـالح 
نیافتـه بـود کـه دفعتًا امور دفتـری و کارهای کشـوری به آن 

زبـان تحویـل می شـد... .
بنابـر سـبب هایی کـه به طـور اجمال بیـان نمودیـم، از آغاز 
تأسـیس اسـتقالل دولـت افغانیـه، زبـان رسـمی دولتـی مـا 
زبان فارسـی شـده مانده اسـت. بعـد از این ها هم به سـبب 
بعضـی غوایـل خارجی و اختالفـات داخلی، هیـچ کس در 
پـی اصـالح و ترقـی زبـان افغانـی )پشـتو( و تبدیـل دادن 
رسـومات دولتـی را از زبـان فارسـی به زبان افغانـی و زبان 

رسـمی سـاختن آن نیفتاده اند.
بـزرگ،  شـهرهای  اکثـر  و  پایتخـت  نفـس  مـردم   ...
نایب الحکمه نشـین ها، علـی اکثـر بـه زبـان فارسـی متکلـم 
هسـتند. در عمـوم دفاتـر و محاکـم رسـمی دولتـی، زبـان 
فارسـی از آغاز تأسـیس و تشـکیل یافتن حکومت مسـتقلة 
افغانیـه بـه درجـه ای راکـز و راسـخ گردیـده کـه تبدیـل و 
تحویـل آن خیلـی مشـکل اسـت. زبـان دربـار و خانـدان 
سـلطنت، خـواه در وقـت حکومـت سـدوزایی درانـی و 
خـواه در وقـت حکومـت محمدزایـی درانی، فارسـی بوده 

و هسـت. 
بنابـر ایـن هیچ کـس حکم داده نمـی تواند که زبان رسـمی 
دولتـی مـا دفعتـا بـه زبـان افغانی تبدیـل یابد. یـک محذور 
دیگـر هـم اسـت و آن ایـن اسـت که زبان فارسـی، نسـبت 
بـه زبـان افغانـی یک عمومیـت و اهمیـِت بیشـتر دارد. مثاًل 

زبـان افغانـی منحصر و محصـور به خاك پاك افغانسـتان و 
همیـن چنـد میلیـون افغان اسـت. حـال آن که زبان فارسـی 
غیـر از آن کـه زبان عمومی تمـام مملکت ها دولت همسـایه 
مـا ایـران می باشـد، کذالـک در تمـام ممالـک ماورالنهـر و 
ممالـک هندوسـتان حتـا در ممالـک عثمانـی نیـز معـروف 
و متـداول اسـت و از اجـزای مهمتـر زبـان هـای اسـالمیه 
اهـل شـرق شـمرده می شـود. یـک جـزو مهـم زبـان ترکی 
عثمانـی و ترکـی ماورالنهـر و اردوی هندی را زبان فارسـی 
تشـکیل می دهـد کـه بـه ایـن سـبب ها اگـر زبـان رسـمی 
دولتـی افغانسـتان زبان فارسـی باشـد بـی آن که ضـرری بر 
آن مترتـب شـود، از فایده هـای سیاسـی هم خالی نیسـت.« 

)فضایلـی، 1383: 142(
در ایـن سـخنان محمـود طـرزی، چنـد نکتـة مهـم و جدی 
دربـارة زبـان پارسـِی دری و رواِج آن در افغانسـتان و در 

دربـار و دولـت دیـده می شـود:
یک، زبان پارسـی دری قبـل از دورة ابدالی ها، سـدوزایی ها 
و احمدزایی هـا، زبـان مـردم و حکومت های خراسـان بوده 
اسـت کـه پـس از روی کار آمـدن حکومـت ابدالی هـا نیـز 
ایـن زبـان بنـا بـه پیشـینه و رواج خویـش، یگانـه زبـان 
ابدالی هـا، سـدوزایی ها و احمدزایی هـا  رسـمی حکومـت 

اسـت.  بوده 
مـردم  بینااقوامـی  و  ملـی  زبـاِن  دری  پارسـی  زبـان  دو، 
افغانسـتان بـوده کـه ممکن نبـوده به جـای آن، زبانـی دیگر 

رسـمی شـود.
سـه، زبان پشـتو، یـک زبـاِن محلـی و قومی بوده کـه هنوز 
اصـالح ناشـده بـوده و بـه اندازه یـی توسـعه و گنجایـش 
نداشـته که زبان اداری و رسـمِی یک دولت باشـد؛ بنابراین 
ناممکـن بـوده که در آن زمـان، زبان رسـمی و اداری دولت 

. شود
چـار، زبـان خاندان سـلطنتی نیز پارسـی دری بوده اسـت و 

بـه زبان پارسـی دری صحبـت و تکلـم می کرده اند.
پنـج، تالش هایـی وجـود داشـته اسـت کـه زبـان پشـتو، به 
عنـوان زبـان ملـی، رسـمی و دولتـی شـود و جـای زبـان 
پارسـی دری را بگیـرد و زبـان پارسـی دری کنار زده شـود. 
امـا از نظـر رواج، پیشـینه و بینااقوامـی بـودِن زبـان پارسـی 
دری ناممکـن بـوده اسـت کـه جـای زبـاِن پارسـی دری را 

زبـاِن پشـتو بگیرد. 
شـش، زبـان پارسـی دری بـه عنـوان زبـان رسـمی دولت، 
بـرای دولـت و مردم افغانسـتان دارای اهمیِت سیاسـی بوده 

است.
بـا آن کـه محمـود طـرزی رسـمیت یافتـِن زبـان پشـتو را 
بـه عنـوان زبـان رسـمی به جـای زبـان پارسـی دری مطرح 
می کنـد اما از نظـر فرهنگی، ادبی، کتابـت و رواج اجتماعی 
زبـان پارسـی دری، درك می کنـد کـه غیـر از این کـه زبـان 
پارسـی دری همچنان رواج و عمومیت داشـته باشـد، چارة 

دیگـری نیسـت. اما پـس از دورة امـان اهلل خـان و روی کار 
آمـدن حکومت نادرشـاه، درِك درسـت از رواج و عمومیِت 
زبان هـا صـورت نگرفـت، بلکـه به جـای درك درسـت از 
کاربـرد و رواج زبان هـا، نسـبت بـه زبان هـا بـا عصبیـت 
برخـورد شـد کـه برخوردهـای غیرعلمـی بـه تعصب هـای 
زبانـی دامـن زد. محمد گل خان مهمند، وزیـر داخلة وقت، 
اقـدام بـه پارسـی دری سـتیزی کـرد کـه ایـن اقدام شـامل 
حـذف و طـرد زبـان پارسـی دری نه تنهـا از دوایـر دولتـی، 
حتـا از موسسـه های تعلیمـی و خانـه و بـازار بـود. ایشـان 
بـرای حـذف و طـرد زبـان پارسـی دری در والیـت شـمال 
کشـور مأمـور شـد و در آن جـا برترجویـی قومـی و زبانـی 
را بـه اجـرا گذاشـت، چنان کـه کسـانی کـه عرایض شـان 
را بـه زبانـی غیـر از پشـتو می نوشـتند، بـه عرایـض آن هـا 
رسـیده گی صـورت نمی گرفـت و بـه آن هـا گفتـه می شـد 
کـه عرایض شـان را بـه پشـتو بنویسـند )فضایلـی، 1383: 
168(. ایـن عصبیـِت محمـد گل خان را محمد هاشـم خان 
نیـز ادامـه داد؛ تـا اندازه یـی کـه بـرای یـک دوره کتاب های 
درسـی فقـط بـه پشـتو چـاپ شـد و زبـان پارسـی دری از 
کتاب هـای درسـی و موسسـات تعلیمـی حـذف شـد اما بنا 
بـه کمبـود منابع بشـری یعنـی نبود معلمـی که به ایـن زبان 
تدریـس کنـد و اکثریـت بـودن پارسـی زبانان کشـور، ایـن 
اقـدام نتیجـه نـداد. تـا این کـه در لویـه جرگـة 1343 تالش 
صـورت گرفـت کـه در قانون تنها زبان پشـتو، زبان رسـمی 
دولـت باشـد امـا ایـن اقـدام مـورد اعتـراض تعـدادی از 
اعضـای جرگـه قرار گرفت، در نتیجه زبان پشـتو و پارسـی 
دری هـر دو رسـمی و پذیرفتـه شـد امـا با ایـن جنجال که 
فارسـی زبانـی جـدا اسـت و دری نیـز زبانی جـدا. بنابراین 
در ایـن قانون زبان پارسـی دری را جدا از پارسـی دانسـته، 
بـه نـام دری ثبت کردنـد؛ درحالی کـه نام این زبان، پارسـی 
دری اسـت و پارسـی دری نـام مکمـِل یـک زبان اسـت که 
بیشـتر از هـزار سـال زبـان رسـمِی حکومت هـای خراسـان 
و زبـان اقـوام سـاکن در خراسـان و منطقـه بـوده اسـت و 
هزارهـا کتـاب بـه این زبـان نوشـته شـده و دارای کتابت و 
نوشـتار واحد اسـت. بـا این هـم، تحریـکات تعصب برانگیز 
زبانـی پایـان نیافـت، حتـا یادگیری اجبـاری زبان پشـتو در 

فرمـان سـال 1315 از طـرف دولـت صادر شـد:
»... امـر بدهیـد کـه مأموریـن لشـکری و کشـوری مربـوط 
خـود را مکلـف نمایند که در مدت سـه سـال لسـان افغانی 
را آموختـه و در محـاوره و کتابـت مـورد اسـتفاده قـرار 

بدهنـد...« )فضایلـی، 1383: 1۷2(
بـود  ایـن  جالـب  تعصب برانگیـز،  اقدامـات  این همـه  بـا   
کـه خانـدان سـلطنتی، ظاهرشـاه و حتـا داوود خـان پشـتو 
را نمی دانسـتند و بـه پارسـی دری می نوشـتند و صحبـت 

می کردنـد. 
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هارون مجیدی
آزاد  رسـانه های  از  حمایـت  دیدبـان  در  مسـووالن 
برابـر  در  افزایـش خشـونت ها  از  )نـی(  افغانسـتان 
خبرنـگاران ابـراز نگرانـی کـرده می گوینـد، در چنـد 
مـاه پسـین، بیـش از پنجـاه مـورد خشـونت در برابر 
خبرنـگاران به ثبت رسـیده کـه از این میـان، چهارده 

مـورد کشته شـدن خبرنـگاران را در بـر می گیـرد.
ایـن آمار نشـان دهندة بدترین سـال بـرای خبرنگاران 

در افغانسـتان است.
ایـن نگرانی هـا درحالـی مطرح می شـود کـه دو روز 
پیـش، محمدیعقـوب شـرافت، خبرنـگار تلویزیـون 
ملـی در والیـت زابل از سـوی افراد مسـلح ناشـناس 

بـه قتل رسـید.
 شـاهدان عینـی گفته انـد کـه آقـای شـرافت همـراه 
خانمـش بـه دندان پزشـکی رفتـه بود که در برگشـت 

هـدف حملـه قـرار گرفت و جـان داد.
از  حمایـت  دیدبـان  رییـس  توحیـدی،  صدیـق اهلل 
رسـانه های آزاد افغانسـتان )نـی( دیـروز )دوشـنبه، 
26 میـزان( در یـک نشسـت خبـری گفت: بـا وجود 
اسـناد خـوب تقنینـی و تعهدات مسـووالن حکومت 
وحـدت ملی بـرای خبرنـگاران در افغانسـتان، میزان 

خشـونت در برابـر خبرنـگاران رو به افزایش اسـت.
خبرنـگاران  کسـانی که  می افزایـد:  توحیـدی  آقـای 
را مـورد لت وکـوب قـرار داده انـد، تـا هنـوز مـورد 

بازرپـرس نهادهـای مسـوول قـرار نگرفتـه اسـت.
آقـای توحیـدی در ادامة سـخنانش با اشـاره بـه نبرد 
نیروهـای امنیتـی بـا طالبـان در شـماری از والیـات 
افغانسـتان گفـت کـه ادامة جنـگ در کنـدز و هلمند 
سـبب شـده تا شـماری از خبرنگاران ایـن والیات به 

بخش هـای دیگـر افغانسـتان متواری شـوند.
خبرنـگاران  همـه  تقریبـاً  گفـت:  توحیـدی  آقـای 
والیـت کنـدز در پـی سـقوط دوبـارة بخش هایـی از 
ایـن والیـت، بـه کابل، تخـار، بغـالن و بلـخ متواری 

شـده اند.
رییـس دیدبان حمایت از رسـانه های آزاد افغانسـتان 
)نـی( بـا اشـاره به تشـدید جنـگ در والیـت هلمند 
گفـت کـه خبرنـگاران والیت هلمند از ترس سـقوط 
لشـکرگاه، زورمنـدان، طالبان و قاچاق بـران به قندهار 

و فـراه پنـاه برده اند.
سـه رسـانه در کنـدز پـس از سـقوط این شـهر مورد 
در  مسـووالن  گفتـة  بـه  کـه  گرفتـه  قـرار  دسـتبرد 
نهـاد نـی، تمامـی وسـایل تخنیکـی رادیـو تلویزیون 

روشـنی، خـاور و شـبنم بـه تاراج برده شـده اسـت.
تـا  دولـت خواسـته اند  از  ایـن رسـانه ها  مسـووالن 
بودیجة مشـخصی برای دوباره از سـرگیری نشـرات 
رادیوهـا را در نظـر بگیرنـد. آنان گفته اند کـه توانایی 

خریـد وسـایل تخنیکـی را ندارند.
فعـاالن رسـانه یی در والیت کندز، هم چنـان از دولت 
خواسـته اند تا حداقل مالیات دو سـالة آنـان را معاف 

کنـد، چون توانایی پرداخت مالیـات را ندارند.
ایـن خواسـته ها درحالی مطرح می شـوند کـه به گفتة 
مسـووالن در نهـاد نی، سـال پیش نیـز رییس جمهور 
در ایـن زمینـه حکـم داده بـود، امـا برعکـس، برخی 
از رسـانه هایی کـه تـوان پرداخـت مالیـه را نداشـتند 

جریمة سـنگین نیز شـدند.
ضمـن  نمایندهـگان  مجلـس  ایـن،  بـا  هم زمـان 
محکوم کـردن قتـل محمدیعقوب شـرافت، خواسـتار 
نهادهـای  سـوی  از  قضیـه  ایـن  جـدی  رسـیده گی 

عدلـی و قضایـی شـد.
در  نماینـده گان  مجلـس  اول  معـاون  قدیـر،  ظاهـر 
آقـای  "قتـل  گفـت:  مجلـس  ایـن  دیـروز  نشسـت 
شـرافت در زابـل را محکوم می کنیـم و از ادارة محلی 
و مرکـزی می خواهیـم تـا ایـن قضیـه را بـه گونـة 

جـدی بررسـی کننـد."
ایـن درخواسـت پـس از آن از سـوی مجلـس مطرح 
شـد کـه شـماری از نمایندهـگان نسـبت بـه قتل این 

خبرنگار سـخت خشـمگین شـده بودند.
زهـرا توخـی، نماینـدة مـردم زابـل در مجلـس بـا 
اشـاره بـه قتل آقای شـرافت گفت کـه حکومت باید 
تالش هـای جـدی را برای تأمیـن امنیـت خبرنگاران 

بـه خـرج دهد.
بانـو توخـی نیـز از نهادهـای مسـوول خواسـت تـا 
عامـالن قتل خبرنگار یادشـده را شناسـایی و به پنجة 

بسـپارند. قانون 
از سـویی هم، وزارت اطالعات و فرهنگ نیز با نشـر 
اعالمیه یـی قتل آقای شـرافت را محکوم کرده اسـت. 
وزارت اطالعـات و فرهنگ ترور ایـن خبرنگار را به 
شـدت نکوهـش کـرده و از نهادهای امنیتـی در زابل 
می خواهـد تـا در شناسـایی و گرفتـاری عامـالن این 

قتل تـالش کنند. 

شـرکت برق افغانسـتان )برشنا( فهرست کسـانی را که 
پـول بـرق مصرفـی شـان را پرداخـت نکرده اند، نشـر 
کـرد. در ایـن فهرسـت نام های 2099 تـن در کابل ذکر 

شـده که حدود سـه میلیـارد افغانی قرضدار هسـتند.
براسـاس اظهارات مسـووالن شرکت برشـنا، اشخاص 
و ادارات مختلـف از ایـن شـرکت قرضدارنـد، چنانچه 
حکومتـی،  مقام هـای  جمهـوری،  ریاسـت  دفتـر 
رهایشـی  شـهرك های  مخابراتـی،  شـرکت های 
شـرکت های تولیـدی و کارخانه هـا پـول برق شـان را 

نپرداخته انـد.
روز  برشـنا  توحیـدی، سـخنگوی شـرکت  وحیـداهلل 
دوشـنبه در یـک نشسـت خبـری در کابـل گفـت کـه 
هماهنگـی  بـا  برشـنا  شـرکت  قرضـداران  فهرسـت 
ریاسـت جمهوری و شـورای وزیران تهیه شـده است: 
»نظـر بـه هدایـت مقام ریاسـت جمهـوری آن عـده از 
اشـخاص و افـرادی کـه پـول خـود را نمی پردازنـد، 
نام هـای آن هـا بـا قوماندانـی امنیـه، لـوی سـارنوالی و 

می شـود.« مطبوعـات شـریک 
فهرست قرضداران

اختیـار  در  برشـنا  شـرکت  کـه  فهرسـتی  بنیـاد  بـر 
رسـانه ها قـرار داده اسـت، مصـرف انرژی بـرق مقبره 
افغانـی،   »861202« دوره   12 در  ربانـی  برهان الدیـن 
عبدالـرب الرسـول سـیاف در شـش دوره »1482865« 
افغانی، سـید منصور نادری در پانـزده دوره »132381« 
افغانـی، ریاسـت جمهـوری در سـه دوره »531224« 
و  پارلمـان  نماینـده  زاهـد  المـاس  حاجـی  افغانـی، 
مشـاور رییس جمهـور در ده دوره »130۷06۷« افغانی، 

نجیـب اهلل کابلـی در سـه دوره »800993« افغانی شـده 
ست. ا

در ایـن فهرسـت چندیـن شـبکه تلویزیونی از جملـه 
آیینـه، تمـدن، دعوت، نوریـن، ژوندون و شـرکت های 
مخابراتـی  ام.تـی.ن، اتصـاالت و افغان بیسـیم نیـز دیده 
می شـوند. شـرکت برشـنا همچنـان فهرسـت دیگـری 
از قرضدارانـی را پخـش کـرده کـه باقـی داری شـان به 
بیـش از 100 هـزار افغانـی می رسـد. در این فهرسـت 
نـام عبدالرشـید دوسـتم، معـاون اول ریاسـت جمهور 

پـول  افغانـی   »34880851« کـه  می شـود  دیـده  نیـز 
صرفیـة بـرق را نپرداختـه و »1659629« افغانـی نیـز 
هزینـة بـرق دو مهمان خانـه معـاون اول رئیس جمهور 

اسـت کـه تاکنـون پرداخت نشـده اسـت.
 فهرسـت دیگر شـرکت برشـنا نشـان می دهد که کریم 
خلیلـی، معاون دوم رئیس جمهور پیشـین »532346۷« 
همچنیـن  اسـت.  قرضـدار  شـرکت  ایـن  از  افغانـی 
اللـی حمیـد زی نماینـده پارلمـان و خویشـاوندانش 
»10۷8۷83« افغانی از شـرکت برشـنا قرضدار هسـتند.

آقـای توحیـدی گفـت آن عـده قرضدارانـی که بیشـتر 
از 100 هـزار افغانـی قرضدار هسـتند، می توانند قرض 
شـان را قسـط وار بپردازنـد. به گفته توحیـدی از تمام 
قرضـداران تنهـا 60 درصـد آن هـا حاضر بـه پرداخت 
پـول بـرق شـده اند. در حالـی کـه  40 درصـد دیگـر 

جاضـر بـه پرداخت ایـن پول نیسـتند.
توحیـدی گفـت: »بـه مقروضیـن وعـده می دهیـم، اگر 
این هـا تـوان پرداخـت یکبارگـی را ندارنـد، این هـا به 
ریاسـت برق کابل یا شـرکت برشـنا تشـریف آورند و 
مـا ایـن پـول را قسـط می کنیم تا قسـط وار پول شـان 

بپردازند.« را 
محب الرحمـان مومنـد، رییـس بـرق کابـل نیـز در این 
نشسـت گفـت کـه بارهـا بـه ایـن قرضـداران بـرای 
پرداخـت قرض هـای شـان گوشـزد کرده انـد، امـا بـه 

ایـن هشـدارها توجهـی نشـده اسـت.
آقـای مومنـد افـزود که شـرکت های تجارتـی نیز بیش 
از ۷00 میلیـون افغانـی قرضدار هسـتند: »از سـال های 
متمـادی فابریکه هـا بـه دالیـل نامعلـوم، نتوانسـتند که 
فایـده بـه دسـت آورنـد، فابریکـه را رهـا کـرده ولـی 

متاسـفانه پـول برشـنا را تادیـه نکرده اند.«
براسـاس اظهارات رییس برق کابل سـاحات رهایشـی 
نیـز بیـش از 900 میلیـون افغانـی از پول بـرق قرضدار 

است.
برشـنا وعـده کـرد کـه در آینـده نزدیـک لیسـتی از 
قرضـداران ایـن شـرکت در والیـات را نیـز تهیـه و در 

می دهـد. قـرار  رسـانه ها  اختیـار 
ایـن در حالیسـت کـه افغانسـتان خـود توانایـی تولید 
بـرق را نـدارد و مقـدار اندکـی از بـرق مورد نیـاز این 
کشـور از بندهـای بـرق تامیـن می شـود. افغانسـتان با 
وارد کردن برق از کشـورهای ازبیکسـتان، تاجیکسـتان 
و ترکمنسـتان پایتخـت و شـماری از والیـات را در 

شـمال ایـن کشـور روشـن کرده اسـت.
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دیده بان رسانه های آزاد افغانستان:

خشونت در برابر خبرنگاران رو به افزايش است
عبداهلل: 

قومي تبعیض د هېواد پر امنیتي 

وضعیت بد اغېز کوالی يش

ــه  ــه عبدالل ــس عبدالل ــه رئی ــت اجرائی ــان حکوم د افغ

وايــي، د نــورو ســتونزو تــر څنــګ قومــي تبعیــض او 

ــه  ــه ټول ــو او پ ــي ځواکون ــر امنیت ــم پ ــه ه ــه  اچون تفرق

کــې د هېــواد پــر امنیتــې وضعیــت نــاوړه اغېــز لــرالی 

يش.

عبداللــه عبداللــه چــې د دوشــنبې پــه ورځ یــې د 

وزیرانــو شــورا پــه غونــډه کــې خــرې کولــې ټینــګار 

وکــړ چــې هېڅ څــوک دولتــي پوســټونو کــې د داســې 

خــرو او کړنــو حــق نه لــري چــې خلــک لــه یــو بلــه 

جــا کــړي.

ښاغيل عبدالله عبدالله زیاته کړه:

ــړۍ  ــمېر ک ــو ش ــې ی ــته چ ــک نه ش ــې ش ــه دې ک "پ

قومــي مســائلو تــه ملــن وهــي چــې پــه حقیقــت کــې 

ــه دې  ــک دې پ ــتان خل ــمن دی، د افغانس دا کار د دښ

اړه بېــداره واويس او چاتــه دې اجــازه نه ورکــوي چــې 

برخلیــک رسه یــې لوبــې ويش."

اجرائیــه رئیــس پــه داســې حــال کــې د قومــي تبعیــض 

ــه  ــنیو پ ــزو رس ــه ټولنی ــې پ ــوي چ ــرې ک ــه اړه خ پ

دې  کــړۍ  ځینــۍ  کــې  فېســبوک  ډول  ځانګــړي 

مســائلو تــه ملــن وهــي او د ډېریــو پــه بــاور چــې دا 

ــږي. ــر رسه کې ــونې ت ــه ملس ــو پ کار د پردی

برشنا نام های قرضداران برق را فاش كرد
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ورزش

پـس از آنکـه نخسـت وزیـر هنـد در نشسـت سـران "بریکـس" پاکسـتان را 
"مهـد تروریسـم" خوانـد، چین درصـدد حمایـت از این متحـد قدیمی خود 

برآمد.
بـه گـزارش خبرگزاری رویتـرز، اظهارات نارنـدرا مودی، نخسـت وزیر هند 
در نشسـت سـران کشـورهای بریکـس شـامل برزیـل، روسـیه، هنـد، چیـن 
و آفریقـای جنوبـی، واکنـش سـایر کشـورها بـه تـالش دهلی بـرای منزوی 

کـردن اسـالم آبـاد را برانگیخت.
هند، پاکستان را به حمایت از تروریسم فرامرزی متهم می کند.

تنش هـا میـان ایـن دو همسـایه مجهـز به تسـلیحات هسـته ای پـس از حمله 
بـه یـک پایـگاه نظامـی در کشـمیر در 18 سـپتامبر رو به افزایش گذاشـت.

در ایـن حملـه کـه بدتریـن نـوع خـود در 14 سـال گذشـته بـود 19 سـرباز 
هندی کشـته شـدند.

در همیـن حـال هوا چانسـینگ، سـخنگوی وزارت خارجه چین در پاسـخ به 
سـوالی دربـاره اظهـارات مـودی عنـوان کرد: چیـن با هـر نوع از تروریسـم 
مخالـف بـوده و ایـن جامعـه جهانـی اسـت کـه بایـد اقدامـات خـود علیـه 

تروریسـم را افزایـش دهد.
وی همچنیـن تاکیـد کـرد: مـا بـا مرتبـط دانسـتن تروریسـم به هر کشـوری، 

قومیـت و مذهـب خـاص مخالفیـم. ایـن موضع همیشـگی چین اسـت.
هوا ادامه داد: همه می دانند که هند و پاکستان قربانیان تروریسم هستند.

پاکسـتان اقدامـات بسـیاری در این زمینه داشـته و ایثارگری هـای فراوانی در 
مبـارزه بـا تروریسـم کرده اسـت. مـا معتقدیم که جامعـه جهانی بایـد به این 

اقدامات اسـالم آباد احتـرام بگذارد.
روابـط  و  می داننـد  همیشـگی"  "دوسـتان  را  یکدیگـر  پاکسـتان  و  چیـن 

دارنـد. یکدیگـر  بـا  نزدیکـی  امنیتـی  و  اقتصـادی  دیپلماتیـک، 

پنــج ســال پــس از شورشــی کــه بــه کشــته شــدن معمــر قذافــی، دیکتاتــور لیبــی 
ــخ از  ــده ای تل ــا خن ــن کشــور جنــگ زده ب ــون ســاکنان پایتخــت ای ــم شــد اکن خت
ــن  ــره ای ــی روزم ــر از زندگ ــه دیگ ــرا ک ــد؛ چ ــرای دوران وی می گوین ــی ب دلتنگ

ــد. ــتوه آمده ان ــه س ــان ب چنینی ش
ــس،  ــاکن طرابل ــا س ــن روزه ــه ای ــانی ک ــه کس ــزاری فرانس ــزارش خبرگ ــه گ ب
پایتخــت لیبــی هســتند می گوینــد از قطعــی بــرق، قیمت هــای بــاال و کمبــود پــول 
ــن  ــرل ای ــرای کنت ــان ب ــای سیاســی و جنــگ شــبه نظامی ــری رقب ــا درگی ــان ب همزم

ــده اند. ــته ش ــی خس ــدرت نفت ق
ــه بیــش از چهــار دهــه حکومــت  ــا اشــاره ب ــاس، داروســاز 42 ســاله ب ــاض الن فی
ــم  ــا در دوران رژی ــی م ــا زندگ ــم ام ــن را بگوی ــه ای ــرم ک ــد: متنف ــی می گوی قذاف

ــود. ــر ب ــی بهت قبل
ــاعت ها در  ــان س ــداری از پولم ــن مق ــرای گرفت ــا ب ــروز م ــد: ام ــه می ده او ادام
ــز در  ــه چی ــم. هم ــاس می کنی ــداری التم ــه بانک ــتیم و ب ــا می ایس ــل بانک ه مقاب

ــته اســت. ــش قیمــت داش ــر افزای ــل ســه براب ــه قب حــال حاضــر نســبت ب
در حــال حاضــر در لیبــی یــک دولــت وفــاق ملــی تحــت حمایــت ســازمان ملــل 
بــرای دســتیابی بــه قــدرت و اختیــار در سراســر کشــور بــا شــرایط دســت و پنجــه 
ــه  ــاق را ب ــت وف ــرق کــه دول ــت طب ــی کــه در شــرق آن دول ــد. در حال ــرم می کن ن

ــدرت دارد. ــد ق ــمیت نمی شناس رس
روز جمعــه دولــت وفــاق ملــی شکســت جدیــدی را متحمــل شــد و یکــی از دفاتــر 

مهــم خــود در پایتخــت را از دســت داد.
ــی  ــر تمام ــالوه ب ــال 2011  ع ــی در س ــقوط قذاف ــس از س ــوب پ ــران و آش بح
ــه  ــا ب ــای اروپ ــی دروازه ه ــا در نزدیک ــازه داده ت ــش اج ــه داع ــا ب ــن ماجراه ای

پیشــروی هایی دســت یابــد و شــهر ســرت را اشــغال کنــد.
نیروهــای وفــادار بــه دولــت وحــدت ملــی بــا حمایــت هوایــی آمریــکا پنــج مــاه 
اســت کــه بــرای خــارج کــردن آخریــن ســربازان داعشــی از ایــن مامنشــان درگیــر 

جنــگ هســتند.
در ایــن میــان در حالــی کــه نیروهــای وفــادار دولــت وفــاق در جنــگ علیــه داعــش 
ضعیــف شــده اند، نیروهــای تحــت رهبــری خلیفــه حفتــر، نظامــی بحــث برانگیــز 
ــه  ــه شــرق را ب ــی ب ــدی نفت ــای کلی ــرل ترمینال ه ــته توانســت کنت ــاه گذش ــی م لیب
ــت را از  ــی نف ــن کشــور از ســوی شــرکت  مل ــت ای ــه وصــادرات نف دســت گرفت

ســر بگیــرد.
پارلمــان شــرق لیبــی از خلیفــه حفتــر حمایــت می کنــد؛ کســی کــه خــود را ناجــی 
ــن  ــه افک ــیار تفرق ــا بس ــد ام ــت ها می دان ــد تروریس ــد تهدی ــل رش ــی در مقاب لیب
ــد  ــان را از بنغــازی، محــل تول ــراط گرای ــا اف ــی کــه ارتــش او تقریب اســت. در حال
خیــزش 2011، بیــرون رانــده اســت، منتقــدان اش وی را بــه تــالش بــرای رســیدن 
ــرای ایجــاد یــک دیکتاتــوری  ــه قــدرت ب ــه یــک هــدف کــه آن هــم دســیتابی ب ب

نظامــی جدیــد اســت متهــم کردنــد.
محمــد الحــرج، تحلیل گــر مســائل لیبــی در ایــن بــاره می گویــد: لیبیایی هــا 
ــان و  ــا شــبه نظامی ــری ب ــا درگی ــد؛ ی ــرا انتخــاب کنن ــراط گ ــان دو اف ــد می مجبورن

ــی. ــت نظام ــا حکوم ــر ی ــای برت ــوان نیروه ــه عن ــان ب ــراط گرای اف
وی ادامــه می دهــد: هیــچ گزینــه متقاعــد کننــده دیگــری در حــال حاضــر وجــود 
ــراط  ــردن اف ــارج ک ــرای خ ــر ب ــای حفت ــه نیروه ــت ک ــی اس ــن در حال ــدارد. ای ن
ــی  ــای حام ــه نیروه ــی ک ــد در حال ــال جنگیدن ــش از دو س ــازی بی ــان از بنغ گرای

ــد. ــا داعــش در ســرت بودن ــرد ب ــر نب ــی درگی ــاق مل ــت وف دول
ــدو،  کارشــناس مســائل لیبــی، ایــن نیروهــای رقیــب ممکــن  ــا توال ــه مایت ــه گفت ب
اســت بخواهنــد نفــوذ خــود را در ســایر مناطــق ایــن کشــور افزایــش دهنــد و بــا 

مقاومــت شــدید محلــی مواجــه شــوند.
توالــدو می گویــد: ســخت اســت فکــر کنیــم کــه ثبــات بــه زودی بــه ایــن کشــور 

ــردد. ــاز می گ ب
ــز  ــان نی ــان انس ــا قاچاقچی ــده ت ــث ش ــن باع ــداوم  همچنی ــی م ــوب و ناآرام آش

فعالیت هــای خــود را درمیــان کشــورهای حــوزه مدیترانــه افزایــش دهنــد.
در همیــن حــال لیبــی ایــن روزهــا تبدیــل بــه هســته اصلــی حمــالت تروریســتی 

بــه کشــور همســایه اش تونــس شــده اســت.
ــی در دوران  ــه زندگ ــد ک ــوس می خورن ــی افس ــردم لیب ــی از م ــه برخ ــی ک در حال
ــن  ــا در ای ــه ناآرامی ه ــد ک ــد می کنن ــر تاکی ــی دیگ ــود، برخ ــان تر ب ــی آس قذاف
ــور دارد. ــن دیکتات ــدرت ای ــت نادرســت تحــت ق ــا مدیری کشــور ریشــه در دهه ه
عبدالرحمــان عبدااللــه نقشــه بــردار 32 ســاله لیبیایــی می گویــد: جنــگ امــروز لیبــی 

نتیجــه منطقــی 42 ســال نابــودی و خرابــکاری سیســتماتیک اســت.

تیم ملی فوتبال هفده سال افغانستان که غرض شرکت در رقابت های سوبروتو 
سال  هفده  تیم  برابر  در  گروهی  رقابت  پنجمین  در  بود،  رفته  هند  به  کپ 

برازیل، با نتیجة 2-0 شکست خورد و از راهیابی به دور حذفی باز ماند.
این نخستین بار در تاریخ فوتبال افغانستان و برازیل است که دو تیم آن دو 

کشور به مصاف هم می روند.
در این رقابت ها که 48 تیم از کشور های مختلف و کلپ های فوتبال داخل 
هند شرکت کرده بودند، در هشت گروه به مصاف هم رفتند که از هر گروه 

تنها یک تیم به دور حذفی راه میافت.
و  هند  لیورپول  اندونیزیا،  تیم های  با  گروهی  رقابت های  در  افغانستان  تیم 
اکادمی ممبئی رقابت کرد که با نتایج 1-0، 1-0 و 2-0 به پیروزی رسید، اما 

در رقابت با برازیل 2-0 شکست را متقبل شد.
که  گفت  رادیوآشنا  به  افغانستان  فوتبال  سال  هفده  تیم  مربی  عمری،  علی 
باوجود بازی بسیار بلنِد تیم برازیل، بازیکنان تیمش توانستند بازی خوبی به 

نمایش بگذارند.
رقابت افغانستان با برازیل، نخستین دیدار فوتبال افغانستان با یک تیم برازیلی 

در تاریخ این کشور می باشد.
آقای عمری که در کنار حمید مقصودی، مسوولیت تیم هفده سال افغانستان 
سال  هفده  ملی پوشان  کارکردگی  "نحوة  از  که  کرد  تأکید  دارد،  عهده  به  را 
افغانستان راضی است، چرا که با امکانات که در دست دارند، در کنار کار های 
دیگر به تمرینات فوتبال می پردازند و باوجود آن توانستند با تیم های حرفه یی 

مانند برازیل مصاف دهند."
اما، علی عسکر لعلی، کمک مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان در یک 
صحبت ویژه با رادیوآشنا گفت: "فدراسیون فوتبال در عرصة تقویه و رشد 
فوتبال در سطح نوجوانان و جوانان داخل افغانستان کارکردگی الزمی را انجام 
تیم های  از  می کنند،  تیم ها شرکت  در همچو  که  بازیکنان  بیشتر  و  نمی دهد 

مختلف داخل شهر کابل انتخاب می گردند."
فدراسیون  داخل  در  کنونی  شدة  ایجاد  فضای  که  ورزید  تأکید  لعلی  آقای 
فوتبال افغانستان سبب شده تا تیم های فوتبال "مادر" مانند میوند، پامیر، جوانان 

میهن، شیوا، اتحاد و...، نتوانند مانند گذشته به تربیه بازیکنان بپردازند.
او از مسوولین خواست، برای بهتر شدن و بلندرفتن سطح بازی فوتبال در 
افغانستان توجه "ویژه یی به تیم های مادر صورت گیرد، تیم های که تولید کننده 
و تربیه کنندة بازیکنان نخبه به تیم های ملی در عرصة تاریخ فوتبال افغانستان 

بوده است."
اما آقای عمری از عدم توجه و عالقه مندی سفارت افغانستان در دهلی جدید 
شکایت کرده می گوید: "باوجود تماس های مکرر ما با سفارت، هیچ یک از 
اعضای دیپلوماتیک افغانستان در هند در طول اقامت تیم ملی در آن کشور 
در  که  کشور ها  سایر  دیپلوماتیک  نماینده گان  برخالف،  و  نزده  ما  با  سری 
میدان در کنار ورزشکاران شان حضور داشتند، هرگز به تماشا یا حمایت تیم 

حضور نیافتند."
و  جاوید  امیرعلی،  دروازه بان،  مصور  احمد  افغانستان،  سال  هفده  تیم  در 
سید  و  نوید  فیصل، حبیب اهلل،  رامین،  عبدالرشید، صادق،  مدافعین،  مرتضی 

رامین، فرشاد، شیر محمد، حامد و شایق شامل بودند.
این رقابت ها که هر سال در هند برگزار می شود، افغانستان پس از چند سال 

محرومیت یکبار دیگر فرصت اشتراك را به دست آورده بود.

آواره گان  بـرای  کمک هـا  گـردآوری  به خاطـر  افغانسـتان  بـورد  کرکـت 
جنگ هـای کنـدز، رقابت هـای 20 آوره را برنامه ریـزی کـرده اسـت کـه بـه 

برگـزار می گـردد. در روز جمعـه  اکتوبـر سـال جاری  تاریـخ 21 
در خبرنامه یـی کـه از سـوی ایـن اداره بـه روزنامـة مانـدگار رسـیده، آمـده 
اسـت: در ایـن رقابت هـا کـه در میـدان ورزشـی الکـوزی برگـزار می شـود، 
بازی کنـان نامـدار تیـم ملـی کریکـت افغانسـتان به هـدف گـرد آوری کمک 

بـرای آواره گان جنـگ کنـدز اشـتراك می کننـد.
شـفیق اهلل اسـتانکزی، رییـس اجرایی کرکت بورد افغانسـتان در ایـن خبرنامه 
از بازرگانـان و عالقه منـدان کرکـت خواسـته اسـت کـه بـا حمایـت مالـی  و 

اشـتراك گستردةشـان در مسـاعدت به بی جاشـده گان کندز سـهیم شـوند.
کرکـت بـورد افغانسـتان درحالـی از برگـزاری رقابت هـای 20 آورة تیم ملی 
کرکـت خبـر می دهـد کـه بیشـتر بازیکنـان ایـن تیـم در تمرینـات یک ماهـه 

بـرای بلندبـردن قـدرت فزیکی شـان بـه سـر می برند.
سـال پیـش نیـز کرکـت بـورد افغانسـتان به خاطـر حمایـت از خانواده هـای 
بی جاشـده گان کنـدز، رقابتـی را برگـزار کرد و درآمد به دسـت آمـده از این 

رقابت هـا را بـرای آواره گان جنگ هـای کنـدز کمـک کـرد.

در واكنش به اظهارات مودی عليه اسالم 
آباد، چين جانب پاكستان را گرفت

"مردم ليبى دلتنگ دوران قذافى هستند"

مربی تیم هفده سال کشور:
سفارت افغانستان در هندوستان 

از ما حمايت نکرد

رقابت كركت 

برای حمايت از آواره گان كندزی

جمیل شیرزاد

ــدرت  ــه ق ــیم ک ــته باش ــن داش ــه ای ــاور ب ــر ب اگ
ــور دارد.  ــا حض ــت و در همه ج ــی اس ــر گفتمان ام
ــان  ــک گفتم ــل ی ــه ذی ــل این ک ــه دلی ــی ب ــر کنش ه
ــش  ــًا کن ــد، ذات ــا می یاب ــر معن ــای دیگ ــا کنش ه ــاد ب و در تض
گفتمانــی اســت. افــزون بــر آن، چــون کنش هــای مــورد نظــر در 
راســتای ســرکوب گری و مصلوب کــردن بعضــی مفاهیــم، گام 
ــری را از  ــم دیگ ــل، مفاهی ــد در مقاب ــعی می کنن ــد و س می بردارن
طریــق سوژه ســازی و ســوژه زدایی، مطلــوب و عــادی نشــان 
ــن  ــهم ای ــه س ــم ک ــاال ببینی ــد. ح ــی دارن ــت سیاس ــد، ماهی دهن
سوژه ســازان در دایــرة قــدرت مکانیکــی کجاســت؟ و درازا و 

ــت؟ ــران چیس ــن پیامب ــود ای ــت موع ــای بهش پهن
وقتــی هیــچ مهارتــی بــرای اســتنادکردن در عرصــة سیاســت ورزی 
ــاری  ــم از بیم ــی ه ــت گران کذای ــد و سیاس ــته باش ــود نداش وج
ــت ورزی از  ــتر سیاس ــند و بس ــج باش ــران در رن ــر دیگ ــلطه ب س
نخبــه گان سیاســی یــا دســتِ کم از احــزاب سیاســی واقعــی خالــی 
ــع  ــه طب ــی ب ــوژه های واه ــه س ــود ک ــن می ش ــه همی ــد، نتیج باش
تــوده، بــرای مــوج ســواران، دم دســت ترین انتخــاب خواهــد بــود.
در نمونــة افغانســتانی ایــن اصــل، مثــاًل: طــرف می خواهــد وکیــل 
ــرای تعریــف  ــری ب ــچ مهــارت، دانــش و تدبی پارلمــان شــود، هی
ــه  ــوراً ب ــدارد، ف ــای آن ن ــیم دورنم ــود و ترس ــی خ ــی سیاس مش
ــار دیگــر  ــه تب ــد و دشــنام دادن ب ــه می کن ــاری تکی یــک حــوزة تب

ــازد. ــود می س ــش خ را درف
بدتــر از آن، درس خوانده هایی انــد کــه بــه نفــع ایــن یــا آن 
نظــر  در  این کــه  بــدون  می کنــد؛  سوژه ســازی  لومپن تبــاری 
ــان  ــه س ــوند و چ ــه می ش ــای مثل ــه ارزش ه ــند، چ ــته باش داش
مفهــوم عدالــت، همدیگرپذیــری و تســامح مســخ می شــود.
بــر  مبتنــی  و  رهایی بخــش  فراخوان هــای  بســتر،  ایــن  در 
ــا اگــر  ــد، ی ــا اصــاًل وجــود ندارن ــی انســانیت ی ارزش هــای متعال
وجــود دارنــد، بــه پیامبــران بی امــت می ماننــد کــه پیــش از پیــش 
ــده اند. ــیده ش ــی کش ــای ناکام ــه چلیپ ــوده ب ــت ت ــورة ذهنی در ک

لینا روزبه حیدری

ــش از هشــت  ــه بی ــا کشــوری اســت ک افغانســتان تنه
دهــه در آن سرشــماری نفــوس صــورت نگرفتــه 
ــرن بیســت ویک کــه  ــا در جهــان امــروز و ق اســت. آی
هــر کشــور تعــداد دقیــق نفــوس خــود را می دانــد و این کــه نفــوس 
آن هــا بــه چــه تعــداد زن و مــرد و اوســط ســنی آن هــا تــا چــه ســن 
ــا  ــا ب ــرد، آی ــورت می گی ــه ص ــا چگون ــوس آن ه ــد نف ــت و رش اس
ــات  ــن معلوم ــش آن و از ای ــا کاه ــتند ی ــه هس ــوس مواج ــم نف تراک
ــی و  ــادی و مال ــافی، اقتص ــای انکش ــزی و برنامه ه ــرای برنامه ری ب
معــارف و هم چنــان بــرای کنتــرل و تشــویق ازدیــاد نفــوس اســتفاده 
می شــود، تــا چــه حــد غیــر منطقــی اســت کــه یــک کشــور تعــداد 

ــد. دقیــق نفــوس خــود را ندان
ــای انکشــافی  ــرای برنامه ه ــا ب ــدی و پول ه ــداد و وجــوع نق ــن ام ای
را کــه جهــان بــه افغانســتان در کنفرانس هــای ماننــد بروکســل وعــده 
ــد،  ــوم نباش ــتان معل ــوس افغانس ــق نف ــداد دقی ــر تع ــت، اگ داده اس
ــم  ــم و ک ــق متراک ــردد، مناط ــخص نگ ــیتی مش ــنی و جنس ــروه س گ
ــرح و  ــا ط ــکل درســت و ب ــه ش ــه ب ــود، چگون ــن نش ــت تعی جمعی
ــه برنامه هــای  ــه مصــرف خواهــد رســید؟ چگون ــر ب برنامه هــای موث
موثــر درازمــدت اقتصــادی، مالــی و انکشــافی بــرای والیــات تهیــه و 

ترتیــب خواهــد شــد؟

عبدالحی خراسانی

سیاسـت مدار بایـد بدانـد کـه روی " پُـل صـراط" 
راه مـی رود،

تلفـظ  آهنـگ  نـگاه، طنیـن  نـوع  واژه هـا،  کاربـرد 
کلمـات، بکارگیـری واژه هـا، همه وهمه واکنـش زا و عکس العمل 

اند. برانگیـز 
در فضـای مملـو از بی اعتمـادی و بحـران توطیه در کشـور، بهتر 
اسـت رجـال مطـرح سیاسـی در بیانیه هـا و گفتـار خـود منافـع 
اسـتراتیژیک و مصلحت هـای کالن جغرافیـای خـود را مدنظـر 

باشند. داشـته 
تمـام  کـه  شـاعر  نـه  و  اسـت  روشـن فکر  نـه  سیاسـت مدار؛ 
در  بـدون  را  خـود  بغـض  و  ُحـب  و  عواطـف  و  احساسـات 
نظرداشـت کنـش و واکنش هـای اجتماعی و سیاسـی بیـان دارد.
بـه عبـارت دیگـر، سیاسـت مدار، زبـان منافـع مـردم و مدافـع 
منافـع ملـی کشـور می باشـد و در بسـیاری مـوارد می بایسـت بر 
احساسـات و عواطـف خـود مسـلط باشـد و طوری رفتـار نکند 

کـه زمینه یـی سوءاسـتفادة دشـمنان را فراهـم آورد .

فیـسبـوک نـــامــه
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ابوبکر صدیق
عمومی  نشست  در  نماینده گان  مجلس  اعضای 
دیروز دوشنبه) 26 میزان ( خویش با ابراز نگرانی از 
افزایش ناامنی  ها در کشور بیان کردند که طالبان با 
تصرف کندز در مدت ده روز به ریش سرقومندان 

اعلی قوای مسلح خندیدند. 
با  تا  خواستند  دولت  از  نشست  این  در  آنان 
سایر  ناامن شدن  و  کندز  سقوط  در  مسووالنی که 
کرده اند،  سهل انگاری  طالبان  دست  به  والیات 

برخورد جدی صورت گیرد.
کندز،  والیت  سقوط  به  اشاره  با  مجلس  اعضای 
ارزگان، هلمند،  تأکید کردند که جنگ در والیات 
فاریاب و بغالن جریان دارد و تلفات جنگ کندز 
و  است  شده  داده  گزارش   که  است  آن  از  بیشتر 
باید یک هیأت حقیقت یاب این تلفات را به شکل 
درست بررسی و گزارش مفصل خود را به مجلس 

نماینده گان تسلیم دهد. 
این  ریاست  که  مجلس  اول  معاون  قدیر  ظاهر 
به  اشاره  با  داشت،  عهده  به  را  عمومی  نشست 
سقوط کندز گفت: باید یک کمیسیون تعین شود و 
بررسی های همه جانبه را در مورد سقوط و تلفات 
بعد گزارش   انجام دهد و  این جنگ  از  به جامانده 

مفصل خود را به مجلس نماینده گان ارایه کند.
هم چنان، زهرا توخی در این نشست گفت که در 
در  مردم  و  دارد  جریان  جنگ  کشور  نقاط  تمام 

والیات از آسیب جنگ مصون نیستند.
امنیتی  تهدید  تحت  که  والیاتی  افزود:  توخی  بانو 
قرار دارند، به علت نرسیدن نیروهای کمکی، تولی  
کندك ها نیروهای امنیتی به دشمن تسلیم می شوند.

هم چنان، محمد اکبری عضو دیگر مجلس با ابراز 
و  مرکزی  والیات  شاهراه  شدن  ناامن  از  نگرانی 
این  این طرف  به  ماه  چند  از  که  کرد  بیان  شمال 
از  راه  درمسیر  مسافران  و  هستند  ناامن  شاهراه ها 
در  و  می شوند  کرده  پاین  مسلح  گروه ها  طرف 

اسارت به سر می برند.
شاهراه  در  تن   12 حادثه  آخرین  در  که  گفت  او 
والیاتی مرکزی از طرف افراد مسلح پاین شده و تا 

حال در اسارت آنان قرار دارند.
نشست  این  در  فرهنمد  بابر  عنابت  هم،  از سویی 

خواستار طرح امنیتی شده که از طرف متخصصان 
نظامی طراحی شده به دولت پیشنهاد شود.

او گفت: از کنار فاجعه کندز به سهل انگار نباید رد 
شوید که می تواند در آینده به والیت دیگر نیز این 

آسیب برسد.
به گفته این عضو مجلس طالبان گرفتن کندز مدت 

ده روز به ریش سرقومندان اعلی خندیده اند.
 اعضای مجلس با انتقاد از رییس جمهور بیان کردند 
که به جای گشت و گذار در حوزه های امنیتی کابل 
و بیمارستان ها از طرف شب، باید به فرماندهی های 
خیالی  سربازان  وجود  از  و  سربزند  ناامن  والیات 

آگاه شود.
ابراز  قومی  بزرگان  کشته شدن  از  مجلس  اعضای 
نگرانی کرده  بیان داشتند که وقتی یک بزرگ قوم در 
مورد یک موضوع ابراز نظر می کند، از طرف افراد 

به قتل می رسد که جای نگرانی است.
آقای فرهمند بیان کرد که نیروهای امنیتی به ضعف 
مدیریتی دچار هستند و برخی ها در داخل نظام به 
باید در  پالچ کرده اند که دولت  نیروها  این  خرابی 

شناسایی این افراد تالش کند.
از  پس  که  گفت  مجلس  دیگر  عضو  عزیز  فاطمه 
بیرون شدن طالبان از کندز هنوز اطراف این شهر 

به تهدید  امنیتی دچار است و دولت هیچ توجهی 
به آن نمی کند.

بانو عزیز تصریح کرد که در پشت پرده  به احتمال 
زیاد بازی جریان دارد و از رییس مجلس خواست 
که تا این بازی را برای مردم بر مال سازند و دیگر 

فرزندان این کشور را قربانی این بازی ها نکنند!
کندز  سقوط  حادثه   در  که  مسووالن  گفت:  او 
باید  کرده اند،  وظیفه یی  غفلت   و  سهل انگاری 

مجازات شوند تا برای سایر مقامات پند شود.
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  که  است  این درحالی 
اجرایی حکومت وحدت ملی اعالم کرده است که 
امنیتی یی که در کارشان غفلت کرده اند،  مسووالن 
تحت پیگرد جدی قرار می گیرند و این کوتاهی به 

صورت جدی پیگری می شود.
رییس اجرایی کشور گفته است که این روند آغاز 
کرده  کم کاری  که هرگونه  افرادی  با  و  است  شده 

باشند به صورت قانونی برخورد می شود.
این گفته های آقای عبداهلل در حالی مطرح می شود 
که درگیری ها میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان 
این  در  هلمند  و  فراه  ارزگان،  کندوز،  والیات  در 

اواخر شدت گرفته است.

وزارت مبـارزه علیـه مواد مخدر اعالم کرده اسـت 
کـه در 20 والیـت کشـور کشـت کوکنـار صورت 
می گیـرد و از ایـن میـان قرار اسـت که سـال آینده 

6 والیـت عاری از کشـت کوکنار شـود.
نشـر  بـا  مخـدر  مـواد  علیـه  مبـارزه  وزارت 

اعالمیه یـی گفتـه اسـت که مسـووالن ایـن وزارت 
بـا اشـتراك مسـووالن والیت هـای کابل و کاپیسـا 
جلسـه فوق العـاده پالن گـذاری بـرای محو کشـت 
کوکنـار، روز دوشـنبه 26 میـزان برگـزار کردنـد.

مسـووالن وزارت مبارزه با مواد مخدر در نشسـت 

روز گذشـته خـود بـرای محـو کشـت کوکنـار در 
سـال های 1395 و 1396 پالن گـذاری کرده انـد.

بـر اسـاس طـرح وزارت مبـارزه با مـواد مخدر، از 
جمـع 20 والیـت کـه کوکنار کشـت می شـوند، 6 

والیـت از کشـت کوکنـار پاك سـازی می شـود.
مبـارزه  در خبرنامه یی کـه دفتـر رسـانه یی وزارت 
علیـه مـواد مخـدر منتشـر کـرده، از قـول وزیـر 
مبـارزه بـا مخـدر نوشـته اسـت کـه ایـن 6 والیت 
شـامل والیت هـای کابل، کاپیسـا، بلـخ، جوزجان، 

هـرات و بغـالن می شـوند.
بـه گفتـه سـالمت عظیمـی وزیـر مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر، رهبـری حکومـت وحـدت ملـی تصمیـم 
گرفتـه اسـت تـا در ایـن 6 والیـت کشـت کوکنار 

شـود. محو 
خانـم عظیمـی افـزوده کـه دلیـل دیگـر این اسـت 
کـه در ایـن 6 والیت نسـبت بـه 14 والیـت دیگر 

کشـت کوکنـار کمتـر صـورت می گیرد.

مجلس نماینده گان:

طالبان به ريش سرقومندان اعلى قوای 
مسلح خنديدند!

وزیر خارجة افغانستان
 در دیدار با وزیر خارجة ازبکستان:

از عضويت ما در شانگهای 
حمايت كنيد

وزیــر خارجــة کشــور از ازبکســتان خواســته کــه از عضویــت 
افغانســتان در ســازمان شــانگهای حمایــت کنــد. 

صــالح الدیــن ربانــی وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســالمی 
ــتراك در  ــرای اش ــفر دو روزه اش ب ــان س ــتان، در جری افغانس
ــه  ــور خارج ــران ام ــورای وزی ــت ش ــومین نشس ــل و س چه
ســازمان همکاری هــای اســالمی بــه تاشــکند، پــس از چاشــت 
دیــروز بــا عبدالعزیــز کاملــوف وزیــر امــور خارجــه جمهــوری 
ازبکســتان، در مقــر وزارت امــور خارجــه آن کشــور مالقــات 

نمــود.
براســاس خبرنامــة وزارت خارجــه، در ایــن مالقــات دوجانبــه 
ــور  ــد، وزرای ام ــزار گردی ــتانه برگ ــک فضــای دوس ــه در ی ک
خارجــه افغانســتان و ازبکســتان گســترش هرچــه بیشــتر 
روابــط دوســتانه و همکاری هــا میــان دو کشــور بــرادر 
ــده و  ــروری خوان ــرف ض ــر دو ط ــع ه ــه نف ــایه را ب و همس
ــد  ــتا تأکی ــن راس ــور در ای ــری دو کش ــخ رهب ــزم راس ــر ع ب

ــد. ورزیدن
و  افغانســتان  خارجــه  امــور  وزرای  مالقــات،  ادامــه  در 
ازبکســتان شــرایط کنونــی را زمینــه مســاعدی بــرای گشــودن 
ــان دو  ــتانه می ــای دوس ــط و همکاری ه ــد در رواب فصــل جدی
کشــور عنــوان کــرده، ضمــن بحــث مفصــل در مــورد همکاری 
ــادی،  ــی، اقتص ــی، امنیت ــای سیاس ــه در عرصه ه ــای دوجانب ه
ــور  ــای ام ــا وزارت ه ــد ت ــق نمودن ــی تواف ــی و فرهنگ تجارت
ــمی  ــفر رس ــرای س ــی را ب ــه زودی زمان ــور ب ــه دو کش خارج
هیأتــی بــه ریاســت وزیــر امــور خارجــه ازبکســتان بــه کابــل 
ــدای  ــه آجن ــد ک ــد ورزیدن ــرف تأکی ــازند. دو ط ــخص س مش
دیدارهــای مقامــات دو کشــور در جریــان ایــن ســفر رســمی، 
ــرای توســعه همکاری هــای  ــه ب ــد همــه عرصه هــای ممکن بای
ــط  ــا نهادهــای ذیرب ــرار دهــد ت ــه را تحــت پوشــش ق دوجانب
ــا امضــای موافقتنامه هــا و یادداشــت های تفاهــم  دو کشــور، ب
ــا در  ــعه همکاری ه ــه توس ــخص، ب ــای مش ــرح پروژه ه و ط

ــد. ــدام نماین ــاًل اق ــا عم آن عرصه ه
در بخشــی از مالقــات، وزیــر امــور خارجــه افغانســتان 
ــرای  ــتان ب ــزدی افغانس ــتان از نام ــت ازبکس ــان حمای خواه
شــانگهای  همکاری هــای  ســازمان  در  کامــل  عضویــت 
گردیــد. در پاســخ وزیــر امــور خارجــه ازبکســتان از همــکاری 
آن کشــور در ایــن زمینــه اطمینــان داده و ضمنــًا وعــده ســپرد 
ــون  ــی پیرام ــت های بین الملل ــه نشس ــور در هم ــه آن کش ک

ــت. ــد داش ــال خواه ــور فع ــتان حض افغانس
ــتان و  ــه افغانس ــور خارج ــات، وزرای ام ــن مالق ــان ای در پای
ــور را  ــان دو کش ــن می ــترداد مجرمی ــه اس ــتان موافقتنام ازبکس
امضــاء نمــوده و آن را نشــانه خوبــی از اعتمــاد دو طــرف در 

ــد. ــه خواندن ــای دوجانب همکاری ه

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر:

 در 2۰ واليت، كوكنار كشت مى شود
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