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از  زال،  قلعـه  اطـراف  در  سـخت  نبـردی 
ولسـوالی های کنـدز، جریـان دارد؛ نبـردی کـه 
مشـخص نیسـت سـرانجامِ آن چـه خواهد بود. 
از  یکـی  بـه  کشـور،  شـمال  در  کنـدز 
تبدیـل  کشـور  والیت هـای  آسـیب پذیرترین 
شـده و پـس از سـقوط آن در سـال گذشـته به 
دسـت طالبـان، ایـن والیـت یـک روزِ خـوش 
هـم بـه خـود ندیـده اســت. هرچنـد پـس از 
پس گیـری کندز از سـلطۀ طالبـان، دولت وعده 
ســپرد کـه برنامه هـای پیش گیرانـه را به هدف 
تحکیـم صــلح و ثبـات در ایـن منطقه بـه اجرا 
خواهـد گذاشـت، ولـی بـه نظـر می رسـد کـه 
مشـکل بزرگ تـر از آن اسـت کـه دولـت موفق 
شـود بـه این زودی هـا امنیِت کامـل را به منطقه 

برگردانـد. 
نیروهـای امنیتـِی مسـتقر در کنـدز می گویند که 
دشـمن توانایی سـقوط قلعـۀ زال را ندارد، ولی 
در عیـِن حـال آن هـا تأکیـد می ورزند کـه برای 
نیـروی  بـه  دشـمن،  پیشـروی های  بـا  مقابلـه 
بیشــتر نیـاز اسـت. گزارش هایـی کـه از ایـن 
منطقـه می رسـد، چنـدان رضایت بخش نیسـت 
و بیـِم آن وجـود دارد کـه قلعـه زال زمینه یـی 
شـود بـرای تکـرارِ فاجعـۀ سـقوط کنــدز بـه 

مخالف.  نیروهـای  دسـت 
همیـن  بـا  دقیقـًا  دشـمن  نیـز  گذشـته  سـاِل 
سـناریو وارد شـهر کنـدز شـد. نخسـت برخی 
ولسـوالی ها را از کنتـرول دولـت خـارج کرد و 
پـس از آن، خـود را بـه شـهر کنـدز کـه از نظر 

روانـی آمـادۀ سـقوط شـده بـود، رسـاند. 
تجربـۀ کنـدز بـرای دولـت نیـز تجربۀ سـختی 
بـود. دولـت وحـدت ملی بـا انتقــادهای تندی 
از سـوی مخالفـان سیاســِی خـود و بـه ویـژه 
جنـاح سـابق کـه قـدرت سیاسـی را در اختیار 
داشـت، روبـه رو شـد. برخـی از سـران دولـت 
پیشــین، بـه دنبـال سـقوط کنـدز، شـروع بـه 
شـایعه پراکنی کردنـد و از ایـن سـخن بـه میان 
آوردنـد کـه دولت مـرداِن جــدید حتـا توانایی 
تأمیـن امنیـِت یـک شـهِر مهـم را هـم ندارند.

 آقـای رییس جمهور، سـاعاتی پیش از سـقوط 
کنـدز، در یـک سـخنرانی بـا تحّکم اعـام کرد 
که کنــدز را چیـزی نمی شـود و اوضاع »تحت 
مدیریـت« قـرار دارد. این بار هم بیـِم آن وجود 
دارد کـه بازهـم اوضـاع »تحت مدیریـت« قرار 
گیـرد و ایـن واقعًا فاجعه اسـت. فاجعـه به این 
دلیـل کـه دیگر آبرویـی برای دولـِت فعلی باقی 
نخواهـد مانـد و از طرف دیگر، مردم بیشـترین 

آسـیب را متحمل خواهند شـد. 
در سـال گذشـته نیـز بـا سـقوط کندز، دشـمن 
آن چـه را که خواسـت، با شـهرونداِن این شـهر 

آن  در  کنـدز  از  کـه  گزارش هایـی  داد.  انجـام 
روزهـا نشـر شـدند، واقعـًا تکان دهنـده بودند. 
نبایـد گذاشــت که فاجعۀ سـال گذشـته تکرار 
شـود. امـا سـوال این جاسـت کـه چـرا دولـت 
نمی توانـد بـه انـدازۀ کافی نیروهای دشــمن را 

بزند؟  پـس 
در یـک سـال گذشـته فرصـِت کافـی وجـود 
و  تحلیـل  به درسـتی  وضعیـت  کـه  داشـت 
ارزیابـی شـود و اقدام هـای پیش گیرانـه بـرای 
تأمیـن امنیت انجـام پذیرد. دولت در یک سـال 
گذشـته چـه کـرده اسـت؟ آیـا تدابیـر جــدی 

بـرای امنیـت کنـدز گرفتـه اسـت؟ 
تأییـد  را  چیـزی  چنیـن  شـواهد  و  قرایـن   
نمی کننـد، ولـی با آن هـم بایـد امیدوار بـود که 
»توطیه »یـی در کار نباشـد تـا یـک بـارِ دیگـر 
کنـدز بـه میـدان جنـگ تبدیل شـود. بســیاری 
حرف هـا در مـورد سـقوط کنـدز در هاله یـی 
از ابهـام باقـی مانـده و اصـل گزارشـی کـه از 
سـوی کمیسـیون حقیقت یـاب تهیـه شـده، تـا 
هنـوز نشـر نشـده اسـت. بسـیاری ها می گویند 
گـزارش مختصـری کـه از آن به نشـر رسـیده، 
چنـدان موثق نیسـت و ارگ ریاسـت جمهوری 
بخش هـای مهمـی را حـذف کـرده اسـت. در 
چنیـن حـال و هوایـی، چگونه می شـود مطمین 
بـود و فکـر کـرد که همـه چیز تحـِت مدیریت 

قـرار دارد؟  
کنـدز و در ُکل، وضعیـت شـمال، به بررسـی و 
آسیب شناسـِی جـدی نیـاز دارد تا فهمیده شـود 
کـه عوامـِل ناامنـی و نفـوذ کی ها انـد و چگونه 
حضـور  منطقـه  در  همچنـان  کـه  توانسـته اند 

باشند.  داشـته 
در عقـِب حـوادث و نبردهـای کنــدز، بـدون 
شـک مسـایِل سیاسـی نهفته اسـت و عده یی به 
صـورِت تعمـدی، در پی ویرانِی ایـن منطقه اند. 
و  انـد  کسـانی  چـه  افـراد  ایـن  این کـه  حـاال 
بـا  نمی تـوان  اصلی شـان چیسـت،  هدف هـای 
قاطعیـت پاســخ داد ولـی ایـن مسـأله دیگـر 
از  فراتـر  شـمال  مسـایِل  کـه  شـده  واضـح 
گسـترِش چنـد گـروهِ تروریسـت و جنایت کار 

. ست ا
به ویـژه  ملـی  وحـدت  حکومـِت  بـه 
ریاسـت جمهوری توصیـه می شـود کـه پهلوهـا 
ناامنی هـای  در  پنهـان  و  پیـــدا  زاویه هـای  و 
شـماِل کشـور را جـدی بگیـرد و خـود را از 
مـدارِ بازی هـا و برنامه هـای اسـتخباراتِی جهان 
سرنوشـِت  زمـامِ  و  بکشـد  بیـرون  منطقـه  و 
افغانسـتان را صادقانـه به دسـت گیـرد و مصالح 
بـه  قیمتـی  و  بهـا  هیـچ  بـه  را  میهـن  علیـای 
قمـار نگـذارد. مسـلمًا توسـعه و انتقـاِل جنـگ 

و ناامنـی از جنـوب بـه شـمال افغانسـتان، یک 
پـروژۀ اسـتخباراتی در جهـان اسـت کـه صرفًا 
در خدمـِت قدرت هـای بـزرِگ دنیـا قـرار دارد 
و هرگـز حامـی و حافـِظ منافـِع هیـچ گـروه و 
بـود.  نخواهـد  افغانسـتان  در  جریـاِن سیاسـی 
آن هایـی کـه گمـان کرده انـد می تواننـد از ایـن 
را  خویـش  دلخـواهِ  ماهـِی  خون آلـود  آبشـارِ 
صیـد کنـد، ره بـه خطـا رفته انـد و آخراالمـر، 
سیاسـِی  تاریـخ  شـد.  خواهنـد  قربانـی  خـود 
جهان، نشـان داده اسـت کـه بازی هـای خونیِن 
بازیگـراِن  عزیمـت،  نقطـۀ  در  اسـتخباراتی 
سرمسـِت فراوانـی را بـه خدمـت می گیرند، اما 
هرچـه که بـه جلو برونـد، بازیگـراِن کوچک تر 
را بازیگـراِن بزرگ تـر می بلعنـد تا آن جـا که در 
غایـِت امـر، فقـط طراحـاِن اصلـِی بـازی به جا 
می ماننـد و باقـی، چـوِب سـوخت یـا قربانیـاِن 

نـاکامِ ماجـرا شـمرده خواهنـد شــد! 
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سکۀ  دیگِر  روی  روشنایی،  جنبش  تظاهراِت  در  انفجار 
این  به تصویر کشید. در  را  نابخردِی سیاسِی حاکماِن کشور 
و  شهید  تن   64 از  بیش  اطاعات،  آخرین  اساِس  بر  انفجار 
در حدود  200 تن زخمی شده اند. انفجار زمانی رخ داد که 
تجمع  کابل  دهمزنِگ  در  روشنایی  جنبش  تظاهرکننده گاِن 
کرده بودند و می خواستند خیمه های تحصن برپا کنند. سوال 
برگزاری  زمان  از  دقیق  اطاعاِت  وجود  با  که  این جاست 
فاجعه یی  چنین  چرا  امنیتی،  آماده گی های  اتخاذ  و  تظاهرات 

به وقوع پیوست؟
 در همین حال، چه کسانی در عقِب این انفجار قرار داشته اند؛ 

طالبان؟ داعش؟ و یا مخالفانی دیگر؟ 
جنبش روشنایی از سه ماه به این سو بر سِر عبور سیم برِق 500 
وات ترکمنستان از مسیر بامیان و وردک آغاز شده و هنوز به 
فنی  دیدگاه های  برخی  اساِس  بر  است. دولت  نرسیده  نتیجه 
تأکید دارد که عبور این سیم از مسیر سالنگ بیشتر به نفع مردم 
یک  قبًا  که  می گویند  روشنایی  جنبش  اعضای  ولی  است، 
نهاد تحقیقی آلمانی، مسیر بامیان را اقتصادی تر تشخیص کرده 
اما به این ساده گی هم نیست. اعضای  بوده است. ُکل قضیه 
جنبش روشنایی در عقب عبور این سیم، هدف های سیاسی و 
قومی را برجسته می بینند، ولی دولت تأکید می ورزد که تنها 
به هدف مصالح علیای کشور، میسر عبور سیم برق 500 وات 

ترکمنستان را تغییر داده است. 
افت وخیزهایی  با  نیز  روشنایی  جنبش  مدت،  این  طی  البته 
همراه بوده و برخی رهبراِن آن که یا در موقعیت های بزرِگ 
دولتی قرار دارند و یا در گذشته چنین بوده اند، پس از مدتی 
آقای  مورد،  آخرین  در  کرده اند.  ترک  را  روشنایی  جنبِش 
معاون  محقق  آقای  جمهوری،  ریاست  پیشیِن  معاون  خلیلی 
فعلِی ریاست اجرایی و سرور دانش معاون ریاست جمهوری 
کشور، نخواستند به دالیِل گوناگون که برخی ها به آن ها اشاره 
کرده اند و برخی ها چیزی در مورد آن ها نگفته اند، در تظاهراِت 
اعامیه،  در یک  دانش  آقای  باشند.  داشته  شنبه شرکت  روز 
پیش از برگزاری تظاهرات گفته بود که هنوز گفت وگوها با 
تظاهرکننده گان  از  دلیل،  به همین  دارد و  ادامه  جانِب دولت 
درخواست کرده بود که از تظاهراِت روز شنبه صرف نظر کنند. 
به معامله گری  افراد را  این  اما بخش دیگِر جنبش روشنایی، 
نیاز  »رهبرانی«  چنین  به  آن ها  که  می گویند  و  می کنند  متهم 

ندارند.
 آن چه که در حادثۀ خونیِن روز شنبه اهمیت دارد، این است 
که هنوز دولت مردان کشور، نوِع سخن گفتن با مردم را بلد 
نیستند. خیلی امکان داشت که دولت بدون توسل به کانتینر و 
یا وسایل بازدارندۀ دیگری از این دست، موفق به جلِب نظِر 
جنبش روشنایی شود و مسأله بدون تظاهرات حل وفصل شود. 
وقتی برای نخستین بار تظاهرات برای تغییر مسیِر برق صورت 
گرفت، این احتمال وجود داشت که بارِ دیگر نیز تظاهراتی از 
این دست صورت گیرد. دولت کامًا در جریاِن مسایل بود و 
می توانست به ساده گی و از راهِ گفت وگو، مسایل را چاره سازی 
کند. اما متأسفانه می بینیم که هنوز فرهنِگ گفت وگو حتا در 
شناخته  رسمیت  به  چندان  نیز  کشور  سیاسِی  حلقاِت  میان 

نمی شود.
 از جانب دیگر، این نکته نیز قابِل مکث است که واقعًا چه 
به نفع ُکل جامعه می تواند  این سیِم برق  میسری برای عبور 
معقولی  کامًا  روشنایی خواسته های  جنبِش  سران  آیا  باشد؟ 
مقاصد  برای  ابرازی  عنوان  به  مردم  از  نیز  آن ها  یا  و  دارند 

سیاسی استفاده می برند؟
کرده  معطوف  به خود  را  ذهنی  هر  بدون شک  سوال ها  این 
داوری  به  الزم،  بررسی های  بدون  نباید  می طلبد.  پاسخ  و 
پرداخت. زمانی یکی از فیلسوفان معروف گفته بود که »نسبت 
که  نیست  این  معنای  به  شک  اما  کنید«.  شک  چیز  همه  به 
چیزی را به رسمیت نشناسیم، بل به این معناست که مسایل را 
به درستی واکاوی و کالبد شکافی کنیم تا در روشنایِی حقایق 

قرار گیریم. 
دارد و  به آسیب شناسی  نیاز  تردید  بدون  واقعۀ روز گذشته، 
و  شناسایی  باید  کرده اند،  غفلت  این خصوص  در  که  کسانی 

مجازت شوند. 
تنها بحِث امنیتی نیست که در مورد آن غفلت صورت گرفته 
و  ورزیده  غفلت  افرادی  حتمًا  نیز  سیاسی  نظر  از  بل  باشد، 
مسایل را به سوی فاجعۀ دیروز، خواسته یا ناخواسته هدایت 

کرده اند. 

فاجعۀ دهمزنگ و آن روی 
سکۀ بی اعتنایِی دولت مردان

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1826  یک    شنبه       3 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   18شوال المکرم  y 1437   24 جو ال ی   2016

در یک سال گذشته فرصِت كافی 
وجود داشت كه وضعیت به درستی 
تحلیل و ارزیابی شود و اقدام های 
پیش گیرانه برای تأمین امنیت انجام 
پذیرد. دولت در یک سال گذشته 
چه كرده است؟ آیا تدابیر جـدی 
برای امنیت كندز گرفته است؟ 
 قراین و شواهد چنین چیزی را 
تأیید نمی كنند، ولی با آن هم باید 
امیدوار بود كه »توطیه »یی در 
كار نباشد تا یک باِر دیگر كندز به 
میدان جنگ تبدیل شود. بسـیاری 
حرف ها در مورد سقوط كندز در 
هاله یی از ابهام باقی مانده و اصل 
گزارشی كه از سوی كمیسیون 
حقیقت یاب تهیه شده، تا هنوز نشر 
نشده است. بسیاری ها می گویند 
گزارش مختصری كه از آن به نشر 
رسیده، چندان موثق نیست و ارگ 
ریاست جمهوری بخش های مهمی را 
حذف كرده است. در چنین حال و 
هوایی، چگونه می شود مطمین بود و 
فکر كرد كه همه چیز تحِت مدیریت 
قرار دارد؟  

ACKU
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تـروِر مـردم سـاالری
نزدیک به70 کشته و 240 زخمی در حادثۀ خونین دهمزنگ

روشـنایی  جنبـش  گسـتردۀ  راه پیمایـی 
دیـروز )شـنبه، 2 اسـد( در دهمزنگ کابل 
قـرار  انفجـاری  پی هـم  حمـات  آمـاج 

گرفـت. 
بـر بنیـاد آمارهـای اولیـۀ معـاون وزارت 
صحـت عامـه، دسـت کم 64 تـن در ایـن 
باختـه   و 236 تـن دیگـر  رویـداد جـان 

برداشـته  اند.  زخـم 
در میـان زخمی های این رویـداد زوالفقار 
امیـد رهبـر حزب کار و توسـعه نیـز قرار 
دارد. امـا بـه رهبـری جنبـش روشـنایی 

آسـیبی نرسـیده است. 
ایـن انفجـار در سـمت جنوبـی چهـارراه 
داد؛  روی  کابـل  غـرب  در  دهمزنـگ 
جایی کـه هـزاران معتـرض صف کشـیده 
بودنـد و بـه سـخنان رهبـران ایـن جنبش 

گـوش فـرا می دادنـد.
مخالفـت  رغـم  بـه  روشـنایی  جنبـش 

شـدید دولـت و رهبـران سـنتی هـزاره، 
جمعـه فراخـوان داد و از مـردم خواسـت 
مبـارزۀ  بـه  و  براینـد  به جاده هـا  کـه 
دهنـد.  ادامـه  خویـش  عدالت  خواهانـۀ 
جنبـش روشـنایی خواهـان تغییـر مسـیر 
انتقـال بـرق 500 کیلـو ولـت از سـالنگ 

بـه بامیـان اسـت. 
رهبـران هزاره هـا کـه در درون نظـام قرار 
دارنـد، شـب هنگام با پخـش اعامیه هایی 
گفتنـد کـه راه پیمایی لغو شـده اسـت. اما 
جنبـش روشـنایی بـا نشـر اعامیه یـی به 
مـردم گفـت کـه برنامـه پـا برجاسـت و 

فـردا راه پیمایی اسـت. 
ایـن  فراخواهـان رهبـری  بـه  هزاران تـن 
جنبـش پاسـخ مثبـت داده و دیـروز بـه 

ریختنـد.  جاده  هـا 
آن هـا دیـروز با حضور در یـک راه پیمایی 
تـا  کوته سـنگی  چـوک  از  کـه  گسـترده 
چهـار راه دهمزنگ امتداد داشـت، با سـر 
سـردادن شـعارهای »عدالت، عدالت«،«ما 
را حـذف نکنیـد« و »مـرگ بـر تبعیـض«، 
بـه تصمیـم دولـت مبنـی بـر تغییر مسـیر 
انتقـال بـرق وارداتی ترکمنسـتان از بامیان 
بـه سـالنگ، اعتـراض کردنـد و حکومت 
را متهـم بـه تبعیض سیسـتماتیک در برابر 

برخـی از شـهروندان کشـور نمودند.  
حادثـۀ دیـروز اکثریت شـهروندان کشـور 
را در سـوگ فـرو بـرد. بسـیاری ها ایـن 
کـه  گفتنـد  و  کـرده  محکـوم  را  حملـه 
شـنبه مردم سـاالری در کشـور آمـاج قرار 
گرفـت. آنـان حکومـت را بـه بی پروایـی 
در تأمیـن امنیـت شـهروندان کشـور متهم 
امنیتـی و  نیروهـای  کـه  کـرده و گفتنـد 
رییس جمهـوری بایـد پاسـخ خـون ده هـا 
تنـی را کـه در ایـن رویداد جـان باخته اند 

و زخمـی شـده اند، بدهنـد.
واکنش ارگ و سپدار 

پـس از وقوع ایـن حادثه، رییـس جمهور 
غنـی گفـت کـه از وقـوع انفجـارات در 
کابـل  شـهر  در  مظاهره  کننـده گان  میـان 

عمیقـًا متأثـر و متأسـف شـده اسـت.
در  افغانسـتان  جمهـور  رییـس 
راه  برگـزاری  کـه  گفتـه  اعامیه یـی 

پیمایـی مسـالمت آمیز حـق هـر شـهروند 
تمـام  حکومـت  و  اسـت  افغانسـتان 
امنیـت  تأمیـن  خاطـر  بـه  را  تاش هـا 
می دهـد،  خـرج  بـه  مظاهره کننـده گان 
امـروز  فرصت طلـب  تروریسـتان  امـا 
شـده  داخـل  احتجاج کننـده گان  بیـن  در 
و انفجاراتـی را انجـام دادنـد کـه منجـر 
بـه شـهادت و مجـروح شـدن شـماری 
از  تعـدادی  شـمول  بـه  شـهروندان  از 
نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور گردید.
رییـس جمهـور غنـی بـه تمـام نهادهـا و 
مقامـات دولتـی دسـتور داده تـا از تمـام 
امکانـات بـرای رسـیده گی بـه مجروحین 
ایـن انفجـار اسـتفاده کننـد و زخمـی هـا 
را بـه صـورت عاجـل بـه شـفاخانه های 
و  ملـی  امنیـت  شـفاخانۀ  )ماننـد  مجهـز 
سـردار محمـد داوودخان( انتقـال داده، و 

تحـت مـداوا قـرار دهند. 
مراتـب  دیگـر  یکبـار  جمهـور  رییـس 
تمـام  بـرای  را  و همـدردی اش  تسـلیت 
نزدیـکان و خانواده هـای متاثر شـده، ابراز 
کـرد و بـرای شـهدای ایـن حادثـه جنت 

بریـن اسـتدعا نمـود.
ریاسـت اجرایی هـم با پخـش اعامیه یی 
ایـن حملـه را بـه شـدت محکـوم کـرده 

ست.  ا
بـه  در اعامیه یـی کـه ریاسـت اجرایـی 
نشـر رسـانده آمـده اسـت: بـا تأسـف و 
اندوه فـراوان یک بـار دیگر تروریسـت ها 
و دشمنان سـوگند خوردۀ مردم افغانستان 
بـا انجـام یـک عمـل انتحـاری در میـان 
راه پیمایـان جنبش روشـنایی در دهمزنگ 
زخمی شـدن  و  شـهادت  باعـث  کابـل 
تعـدادی از هموطنـان بی دفـاع و نیروهای 

امنیتـی کشـور گردیدنـد.
در ایـن اعامیـه آمـده اسـت که ریاسـت 
اجرایـی جمهـوری اسـامی افغانسـتان با 
شـدیدترین الفـاظ ایـن عمل تروریسـتی 
بـه  و  می کنـد  محکـوم  را  جنایتکارانـه 
نیروهـای امنیتـی کشـور هدایـت می دهد 
تـا با تمـام تـوان در پیگـری عامـان این 
عمـل هولنـاک تروریسـتی و تامین امنیت 

نمایند. تـاش  شـهروندان 
 ریاسـت اجرایـی بـا ابـراز همـدردی بـا 
خانـواده شـهدا و قربانیـان  برای شـهدای 
ایـن حادثـه المناک بهشـت برین اسـتدعا 
می نمایـد و بـه زخمیـان شـفای عاجـل 

دارد. آرزو 
در اعامیه ذکر شـده اسـت که راهپیمایی 
و اسـتفاده از وسـایل مسـالمت  آمیز بـرای 
مشـروع   خواسـت های  بـه  دسـت یافتن 
حق مسـلم شـهروندان این کشـور اسـت 
و حکومـت وظیفـه دارد در تامیـن ایـن 
حـق تـاش نمایـد. حملـه برغیرنظامیـان 
اصـول  تمـام  خـاف  تظاهرکننـدگان  و 

اسـامی و بیـن المللـی اسـت.
ریاسـت اجرایی کشـور به تمـام نهادهای 
امنیتـی و وزرات صحـت عامـه هدایـت 
می دهـد تـا در انتقـال و تـداوی زخمی ها 
و  شـفاخانه ها  بـه  آنـان  رسـانیدن   و 
از  راهپیمایـان  از  حمایـت  هم چنـان 

ننماینـد. دریـغ  تـاش  هیچ نـوع 
معترضان: ایستاده ایم!

سـاعاتی پـس از ایـن حمله، احمـد بهزاد 
و شـمار دیگـر از اعضـای رهبـری ایـن 
جنبـش، بـه چـوک دهمزنگ برگشـتند و 
در جمـع مـردم بـه سـخنرانی پرداختنـد. 
معترضـان حکومت را مقصـر این رویداد 

خونیـن می داننـد.
بـا  اعتراض کننـده گان  حـال،  ایـن  در   
در  تحصـن  خیمه هـای  کـردن  پـا  بـر 
چهـارراه دهمزنـگ اظهـار داشـتند کـه تا 
بـه خواست های شـان توجـه نشـود؛ ایـن 

نمی کننـد. تـرک  را  محـل 
شـاهدان  از  یکـی  حکیمـی  دوران علـی 
»در  می گویـد:  حکایـت  دیـروز  رویـداد 
سـه متـری ام دیـدم کـه نفـر افتـاد. بعـد 
تن هـای  همـه  کـه  دیـدم  لحظه یـی  از 
عزیـزان به زمیـن افتاده اسـت. از جا بلند 
شـدم کـه کمـک کنـم کـه انفجـار دیگـر 
مـرا زمین گیـر کـرد. گیـج شـدم! بعـد از 
لحظه یـی کمـی بهتـر شـدم. خـود را در 
داخـل کوچـه کشـاندم. بعد کـه به هوش 
آمـدم دنبال عزیـزان می گشـتم، عده یی را 
یافتـم؛ امـا از شـماری هنـوز خبر نـدارم. 
شـفاخانه رفتـم خـون دادم، حـاال دوبـاره 

بـر می گـردم بـه چـوک دهمزنـگ.«
داعش مسوولیت گرفت

مسـوولیت  داعـش  تروریسـتی  گـروه 
حملـۀ انتحـاری دیـروز کابل را بـه عهده 

گرفتـه اسـت. 
انتشـار  بـا  داعـش  تروریسـتی  گـروه 
بیانیه یـی اعـام کـرد: ایـن حملـه توسـط 
بـه  وابسـته  افـراد  انتحـاری  عامـل  دو 
ایـن گـروه در چـوک دهمزنگ، شـیعیان 

اسـت. داده  قـرار  هـدف  را  افغانسـتان 

د افغانســـتان د هوايي چلند خپلواکه 

اداره وايـــي چې د ســـیمې او هېواد 

اقتصـــادي اړتیـــاوو ته پـــه کتو یې 

د هوایـــي ډګرونـــو د پراختیا طرحه 

جـــوړه کړې ده.

دغـــه اداره وایي، د هېواد یو شـــمېر 

هوایـــي ډګرونه بـــه پـــراخ او په یو 

شـــمېر والیتونو کې به نـــوي هوایي 

کړي. جـــوړ  ډګرونه 

د هوايـــي چلنـــد خپلواکـــې ادارې 

ویانـــد قاســـم رحیمې د شـــنبې په 

ورځ ازادي راډیـــو تـــه وویل چې په 

افغانســـتان او ســـیمه کې اقتصادي 

اړتیـــاوو او ودې تـــه په کتـــو یې د 

هوایـــي ډګرونـــو د پراختیـــا طرحه 

ده. کـــړې  جوړه 

نومـــوړی وايي چې پـــه دې لړ کې 

د هـــرات او پـــه کابل کـــې د حامد 

ډګرونه  هوايـــي  نړیـــوال  کـــرزي 

والیتونو  شـــمېر  یو  او  مومي  پراختیا 

کې نـــوي ډګرونـــه جوړېږي.

ښاغلی رحیمي زیاتوي:

نړیوالـــو  او  ســـیمه ییزو  د  »مـــوږ 

همغږیـــو او همکاریـــو پراختیـــا ته 

اړتیـــا لرو نـــو د دې لپـــاره اړتیا ده 

چـــې د افغانســـتان د هوايي ډګرونو 

جوړښـــت  تخنیکي  او  فزیکـــي  په 

کارونـــه ويش مـــوږ بایـــد غـــوره 

امکانـــات ولرو تر څو ټرانســـپورټي 

سیســـتم داســـې جوړ کـــړو چې د 

له هېوادونو رسه همغږه وي  ســـیمې 

او پـــه یو نـــه یو ډول د ســـوداګرۍ 

لپـــاره د ټرانســـپورټ پـــه برخه کې 

وي.« ویونکـــي  ځواب 

نومـــوړی وايـــي چې دا مهـــال په 

خوســـت، فراه، بدخشـــان، نیمروز، 

بامیانـــو او ځينې نورو  تخار، غزين، 

والیتونو کـــې د هوايـــي ډګرونو په 

کېدو کارونه  او ال عـــري  جوړولو 

دي. روان 

هرات،  پـــه  مهال  اوس  افغانســـتان 

کندهـــار، کابـــل او مزاررشیف کې 

نړیـــوال هوايـــي ډګرونـــه لري خو 

اداره  خپلواکـــه  چلنـــد  هوايـــي  د 

وايـــي چې پـــه نويـــو جوړېدونکو 

هوايـــي ډګرونـــو کـــې هـــم ټول 

نړیـــوال معیارونـــه او د هوايي چلند 

نیول  پـــه نظر کـــې  کنوانســـیونونه 

. ي کېږ

دا په داســـې حال کـــې ده چې د تېر 

کال راهیســـې د ځمکني ټرانسپورټ 

پـــه برخه کـــې د ځینو ســـتونزو له 

رامنځتـــه کېـــدو رسه ډېـــرو خلکو 

د هـــوا لـــه الرې تـــګ راتـــګ ته 

دی. ورکړی  لومړیتـــوب 

کارپـــوه  چـــارو  اقتصـــادي  د 

هوايي  والیتي  ځدراڼ  اســـام الدین 

د  پروازونه  منظـــم  او ورته  ډګرونـــه 

اقتصادي رشـــد او ســـوداګرۍ لپاره 

ګڼي. ګټـــور 

هغـــه وايي چـــې کـــه د پراختیا تر 

او مصونیت  کنټـــرول  څنګ څـــار، 

بهرين  او  کـــورين  ډېـــر  ډېـــر يش 

ته  لیدو  افغانســـتان  د  به  ســـیانیان 

کړي. ښـــه  زړه 

ښاغلی ځدراڼ وايي:

»چې وګـــورئ په افغانســـتان الرې 

کې  حاالتو  موســـمي  مختلفـــو  په 

د  کې  وخـــت  دغه  پـــه  بندېـــږي، 

افغانســـتان مهـــم والیتونـــه هوايي 

ډګرونـــه نه لـــري چې لـــه دې رسه 

نه يش  ســـیانیان  بهـــرين  او  خلک 

تـــه والړ يش،  کوالی هغو ســـیمو 

جوړېږي  ډګرونه  هوايـــي  چېرې  که 

اقتصادي رشـــد راځي او د افغانستان 

د بېابېلو ســـیمو رسه اســـانه خلک 

کېږي.« اشـــنا 

د هوايي چلنـــد ادارې د معلوماتو له 

مخې دغـــې ادارې د خپلو پراختیایي 

کارونـــو لپـــاره د جاپـــان، اېټالیا او 

امریکا د مرســـتو تر څنګ شـــاوخوا 

اتیـــا میلیونه ډالـــره پراختیایي بودجه 

ده. کړې  ځانګړې 

اســـام الدین  څېړونکی  اقتصـــادي 

ځـــدراڼ وايي چـــې افغانســـتان په 

ســـیمه کـــې اقتصـــادي او نړیوال 

اهمیـــت لـــري نـــو ځکه په شـــته 

بســـنه  هم  باید  ډګرونـــو  هوايـــي 

. ونه يش

د افغانستان هوايي چلند خپلواکه 

اداره نوي هوایي ډګرونه جوړوي

ابوبکر صدیق

ACKU
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بخش پنجــم
بخش دوم

ضعف کارهای تیمی: خاقیت در محیط های جمعی و کار گروهی بهتر رشد 
مطلوب  نیز  خاقیت  رشد  است،  ضعیف  تیمی  کار  که  سازمانی  در  می کند. 

نخواهد بود. 
عدم انگیزۀ کافی برای بروز خاقیت: این عامل به دلیل عدم توجه به ایده های 
خاقانه و عدم تأثیر این ایده ها در بهبود موقعیت شغلی فرد، موجب تضعیف 

خاقیت در سازمان می شود. 
در  دگرگونی  و  تغییر  سازمان،  در  خاقیت  ایجاد  الزمۀ  غیرخاق:  مدیریت 
سیستم ها و رویه هاست. وجود مدیر غیرخاق در سطوح عالی مدیریت که با 
هرگونه تغییر در سازمان مخالفت می کند و آن را تهدیدی علیه خود به حساب 

می آورد، از دیگر موانع رشد خاقیت در سازمان است. 
عوامل موثر در بروز خالقیت در سازمان 

طراحی  سیستمی  تا  باشد،  شده  تشکیل  خاق  افرادی  از  که  هرچند  سازمان 
و  کند  استفاده  مطلوبی  نحو  به  کارکنان  از خاقیت  بتواند  که  نشود  تدوین  و 
خاقیت فردی کارکنان را به طور مؤثر بر برآینِد جمعی در جهت منافع و اهداف 
سازمان تبدیل کند، نمی تواند سازمانی خاق باشد. عواملی که در بروز خاقیت 
کارکنان مؤثر است و باید در طراحی سیستم های سازمان مورد توجه قرار گیرد، 

به شرح زیر است: 
۱( آزادی: میزان آزادی عمل در تعریف عمل خود 

2( مبارزه طلبی: حدود و اندازه فراتر رفتن افراد در کار خود 
افکار و نظرات و عمل به  از  از نظرات: شیوۀ پذیرفتن و استقبال  3( حمایت 

آن ها توسط مجریان 
4( پویایی: میزان باور کارکنان نسبت به جالب و هیجان انگیز بودِن کار خود 

هنگام  خطا  بروز  احتمال  در  کارکنان  راحتی  احساس  میزان  خطر:  تقبل   )5
آزمایش نظرات جدید و این که ابهام تا چه حد قابل تحمل است. 

6( اعتماد و گشاده گی: میزان امنیت عاطفی کارکنان که در ارتباط با همکاران 
خود احساس می کنند. 

7( شوخ طبعی: میزان خودانگیخته گی و شوخ طبعی موجود و راحتی کارکنان در 
ارتباطات کاری 

فعال در بحث دربارۀ مسایل،  8( بحث و مذاکره: چه قدر کارکنان در شرکت 
با  بیان و  اقلیت به راحتی  اندازه دیدگاه های  احساس راحتی می کنند و تا چه 

ذهنی باز گوش داده می شوند. 
تکنیک های توهم خالق 

خیلی وقت ها آن چه ما فکر می کنیم واقعیت است، واقعیت نیست. واقعیت ها با 
پنج حس انسان درک می شوند. فرض براین است که حواس پنج گانه گزارش 

دقیق و درستی از محیط اطراف به انسان می دهند. آیا واقعًا همین طور است؟ 
کار ذهن  است.  اما وظیفۀ ذهن چیز دیگری  چیزهایی که چشم شما می بیند، 
مرتب کردن، دسته بندی و قابل فهم کردن جرقه هایی است که پس از دیدن، مغز 
آن را ایجاد می کند. بنابراین تصاویری که در ذهن شما است، کپی مستقیم اشیا 
نیست، بلکه کدهای خاصه یی است که از طریق شبکۀ عصبی به مغز می رسند. 

نویسنده: عبدالشهید ثاقب
»عقل  معادل  همان  که  افغانستانی  عقل 
ساخته شده« است، مرکب از مولفه های زیر 

می باشد: 
تذکر به جای تفکر، تعبد به جای استدالل، 
عدم  آینده محوری،  جای  به  گذشته گرایی 
خودکرده،  صغارِت  و  نفس  به  اعتماد 

ناامیدی، عمل زده گی و استبدادزده گی. 
انسانیت  اصِل  در  چه  اگر  افغانستانی ها 
توانایِی  و  طبیعی  استعداد  از  بهره مندی  و 
به  اما  برابراند،  ملت ها  دیگر  با  دماغی 
مولفه ها  و  عناصر  این  حضور  دلیل 
خرد  از  نمی توانند  فرهنگ شان،  در 
در  و  نموده  شایان  استفادۀ  خدادادی شان 
کتاب  و  بگیرند  سهم  جهانی  تفکر  فرایند 
بنویسند و فیلسوف و فیزیک دان و مهندِس 

زبردست تربیه کنند. 
این در حالی است که سایر ملل جهان، به 
دلیل دوری جستن از این عادات، توانایی 
نامِ  و  نموده  کسب  را  خرد  از  استفاده 
نامی شان را در فهرست ملل متفکِر جهان 

ثبت نموده اند. 
در  مولفه ها  این  حضورِ  پیامد  اندک ترین 
میان افغانستانی ها این می باشد که آن ها را 
مقلد و گذشته گرا تربیه نموده و اعتماد به 
آدمیان  آن ها  از  و  را می ستانند  آن ها  نفِس 
اسیر در بنِد سنت می سازند. ملل و نحلی 

باشند،  متصف  ویژه گی هایی  چنین  به  که 
هیچ گاه به خود حِق تفکر را نداده و خود 
و  متفکر  که  می پندارند  آن  از  ناتوان تر  را 
آیند.  بار  به  فیزیک دان  و  شوند  فیلسوف 
ملل  این گونه  ویژه گی های  مهم ترین  از 
نشخوارِ  و  نفس  به  اعتماد  فقدان  نحل،  و 

گفته های گذشته گان می باشد.

عدم اعتماد به نفس
یکی از باورهایی که در میاِن افغانستانی ها 
ظهورِ  دوران  که  است  این  دارد  وجود 
امام ابوحنیفه ها و ابن سیناها و البیرونی ها 
گذشته و دیگر هیچ کسی نخواهد توانست 
و  رسیده  فلسفی  و  علمی  درجاِت  بدان 
شوند.  مجتهد  و  فیلسوف  عنواِن  صاحب 
و  سیناها  ابن  که  است  این  این ها  باور 
البیرونی ها موجودات متعلق به گذشته بوده 
و پدیده هایی اند تکرارناشدنی. یادم می آید 
که یکی از استادان در وصف مرحوم مولوی 
عظمت  که  می گفت  خنجانی  عبدالرحیم 
علمی این آدم، همانند امام ابوحنیفه است، 
اما جای تأسف آن است که در عصر متأخر 
ما  چرا  اما  است.  گشوده  جهان  به  چشم 
را  البیرونی ها  و  سیناها  ابن  افغانستانی ها، 
پدیده های تکرارناپذیر می دانیم؟ چرا فکر 
فیلسوف  و  اندیشیدن  توانایی  که  می کنیم 
شدن را نداریم؟ دلیل این همه خودکم بینی، 
احساس حقارت و صغارت و عدم اعتماد 

به نفس مان چیست؟ 
بنده بدین عقیده ام که خودکم بینی و عدم 
زیر  عوامِل  در  ریشه  ما،  نفس  به  اعتماد 

دارد: 
۱ـ نظریۀ علم صوفیان: افغانستان کشوری 
است با پیشینۀ درازی از عرفان و تصوف. 
از  سرزمین  این  در  که  می شود  گفته 
فرقۀ  سه  هنوز  به  تا  دور  بسیار  زمان های 
خود  پیرواِن  قادریه  و  چشتیه  نقشبندیه، 
مردم  احترام  مورد  گونه یی  به  و  داشته  را 

بوده اند.
حضور دامنه دارِ سنِت تصوف در افغانستان، 
روحیۀ  ترویج  چون  مثبتی  پیامدهای  اگر 
تساهل و تسامح در جامعه داشته، پیامدهای 
منفی یی نیز در گسترۀ علم و فرهنِگ کشور 
تعطیلِی  به  به جا گذاشته که منجر  از خود 
یکی  است.  گردیده  این سرزمین  در  خرد 
اعتماد به  پیامدهای منفی، تضعیف  این  از 
افغانستانی ها  می باشد.  افغانستانی ها  نفِس 
دیگر  که  می کنند  احساس  امروزه  اگر 

لیاقت  و  سیناها  ابوعلی  پرورِش  توانایی 
کسِب عنوان فیلسوف و مجتهد را ندارند، 
می باشد.  صوفیان  علم  نظریۀ  در  آن  دلیل 
راه  از  نه  علم  که  عقیده اند  بدین  صوفیان 
تجربه، عقل و حواس، بل از طریق اشراق 
موالنا  است.  حصول  قابل  قلبی  شهود  و 

جال الدین محمدبلخی می سراید: 
دفتر صوفی سواد و حرف نیست
جز دل اسپید همچو برف نیست

عین  صوفیان،  علم  نظریۀ  مورد  در  غزالی 
همین تعبیر موالنا را به کار می برد: »تربیت 
معینی  و  مقرر  ساختار  و  نظام  صوفیانه، 
ندارد، زیرا این تربیت نه علم است که فرا 
گرفته شود و نه شناخت است که حاصل 
رفتاری ست  تنها  تربیت،  دست  این  آید. 
از  خودداری  از  ناشی  ریاضِت  راه  از  که 
هوس ها و دل  بریدن از دنیا و پشِت  پا زدن 
به دارِ غرور و روی کردن به سرای جاوید 

است.« 
در  صوفیان  علم  نظریۀ  که  می شود  گفته 
گردیده  نهادینه  چنان  افغانستانی ها،  میان 
است که حتا فیلسوفی مانند ابوعلی سینا که 
از جملۀ مشاییان می باشد نیز آن را پذیرفته 
و بدان باورمند بوده است. دکتر محمدعابد 
ابوعلی  از  عرب،  برجستۀ  متفکر  جابری، 
از  تو  »به  است:  گفته  که  نقل می کند  سینا 
عاداِت عرفاء اخباری می رسد که در دروغ 
آنان  دربارۀ  مکن.  تعجیل  آن ها  شمردِن 
می گویند که یکی از عرفاء برای خلق طلب 
آب کرد و تشنه گی   شان بر طرف شد، طلب 
نفرین شان  یا  یافتند  شفا  تمامی  کرد،  شفا 
کرد، روزگارشان تباه شد و با زلزله روبه رو 
گردیدند،  هاک  دیگر  راهی  در  یا  شدند 
مرگ،  وبا،  از  و  کرد  دعا  آنان  برای  یا 
حیوانات  یا  ماندند  امان  در  توفان  و  سل 
پرنده گان  یا  و  ترسیدند  آنان  از  درنده خو 
به آنان نزدیک شدند؛ شنیدن چنین اخباری 
که  هنگامی  برخیزی،  انکار  به  مبادا  را 
مکث  قدری  شنیدی،  را  اخباری  چنین 
از  اتفاقاتی  کن و تعجیل مدار. زیرا چنین 
گوناگونی  از دالیل  و  است  طبیعت  اسرار 
برخوردار است، تأثیرات بعضی از نفس ها 
فراتر از بدن های شان می رود، آن ها صاحب 
وجود  نفس هایی  هستند.  نیرو  و  قدرت 
که  نفسی  و  عالمند   نفس  شبیه  که  دارند 
صاحب این قدرت است اگر از اهل صالح 
و  کرده  منزه  و  پاکیزه  را  خویش  باشد، 
طریق درست را درک می کند: چنین فردی 
یک  همانند  و  کرامات  و  معجزه  صاحب 
ولی و شبیه پیامبر است. اگر فردی دارای 
روحی فاسد و بد باشد، آن را در طریق بد 

استفاده کرده یک افسون گر خواهد شد.« 
این  ما  میاِن  در  نگرش  این  پیامد  کمترین 
بوده که ما به نیروی عقل و خرد، در کشف 
حقیقت بدبین گردیده و آن را کارِ »لقا« و 

»ریاضت« و »تزکیه« بدانیم.
حسن حنفی، متفکر دیگر عرب، در مورد 
پیامد نظریۀ علم صوفیان برای جهان اسام 
چنین می گوید: »در آغاز اندیشۀ فلسفی ما، 
عقل نسبت به اشراق برترِی حایز اهمیتی 
داشت. زیرا خدا را »عقل المعقول« و عقل 
از  بودند.  نهاده  نام  فعال«  »عقل  را  انسان 
رابطۀ این دو، نظریه یی را به وجود آورده 
بودند. در حالی که در سایۀ نظریه اشراق، 
واقع،  در  کرد.  تغییر  مفاهیم  و  تعابیر  این 
شناخت و نتایج آن را به علم ربانی ارجاع 
اصلی  و سرچشمۀ  منبع  را  آن  و  می دادند 
از جهان  منبع خارج  که همین  می دانستند 
نشأت  عقل المعقول  از  یعنی  محسوس، 
از  نه  می گشت ـ  منبعث  آن  از  و  می یافت 
علوم  تمام  احساس.  و  تجربه  مشاهده، 
و  بینش  پیامبران،  و  رسالت  و  حکمت  و 
درونی  تجربۀ  و  الهام  و  فاسفه  اندیشۀ 
عرفاء از عقل المعقول ناشی می شد و وحی 
در آن مکتوب بود که متکلمین از آن به نام 

»لوح محفوظ« نام می بردند. 
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ــان مــادری  ــان تخیــل اســت؛ زب ــان کیمیاگــری زب زب
خیال پــردازِی کیهانــی اســت. ایــن زبــان را بــه 
همــان صورتــی کــه در حریــم خلــوت عالــم خیــال 
آفریــده شــده، بایــد آموخــت. آدمــی هیــچ گاه بیــش 
می خوانــد،  کیمیاگــری  کتابــی  کــه  هنگامــی  از 
ــاب کیمیاگــری  ــدن کت ــا خوان ــی ب ــا نیســت. آدم تنه
و  تنهاســت  جهــان  در  کــه  می کنــد  احســاس 
خیال بافــی  بــه  تنهایــی  ایــن  در  و  بی درنــگ، 
می پــردازد. کیمیاگــر غالبــًا مــردی ســالخورده اســت؛ 
از ایــن رو مضمــون جوانــی و بازیافتــن جوانــی، 
ــد  ــت. کلی ــری اس ــاز کیمیاگ ــن ممت ــی از مضامی یک
ــاز دوران )در  رازگشــای کیمیاگــری روان شناســی آغ
حــدود پنجــاه ســاله گی( یعنــی روان شناســی مــردی 
اســت کــه دریافتــه قــدرت جنســی اش رو بــه نابودی 
ــر  ــکارا متاث ــری آش ــش در کیمیاگ ــفۀ آت ــت. فلس اس
ــش  ــۀ آت ــری دو گون ــت . در کیمیاگ ــیت اس از جنس
ــش مفعــول  ــر و آت ــش فاعــل و مذک وجــود دارد: آت
ــرون  ــد در ب ــط می توان ــه فق ــش مادین ــث. آت و مون
اشــیا نفــوذ و تاثیــر کنــد؛ امــا آتــش نرینــه با شــکافتن 
اشــیا، بــه درون و ذات و گوهــر آن هــا می رســد. ایــن 
ــته  ــه دانس ــش مادین ــر از آت ــری برت ــش در کیمیاگ آت
ــه از  ــوز نرین ــش درون س ــان آت ــت. بی گم ــده اس ش
ــت؛  ــن آتش هاس ــه گیر، نیرومندتری ــدگاه آدم گوش دی
میــان  از  و  بگشــاید  را  جســم  می توانــد  زیــرا 
ــخیر و  ــا تس ــکافتن ب ــودن و ش ــن گش ــکافد. ای بش
ــل جســم  ــه تصاحــب کام ــک جســم از درون ک تمل
اســت، آشــکارا عملــی جنســی اســت. از یــاد 
ــی زن و  ــرداِن ب ــه کیمیاگــری خــاص م ــرد ک ــد ب نبای
خلوت نشــین یعنــی علمــی »مردانــه و مذکــر« اســت. 
ــدارد و  ــی ن ــه( بهره ی ــات زنان ــم از )تخی ــن عل ای
ــای  ــر آرزوه ــت تاثی ــش، تح ــورد آت ــش در م نظرات
ســرکوفتۀ بــرآورده نشــده اســت. بــر حســب بعضــی 
ــرم انگیز  ــِی ش ــات جنس ــوه دارای تمای ــن، جی قرای
یعنــی عقــدۀ ادیــپ یــا »عقیــم« اســت کــه بــه بیانــي 
دیگــر، از عقــدۀ اخته گــی اســت. روابــط کیمیاگــر بــا 
جیــوه ماننــد مناســبات شــوهری بــا همســر افســونگر 
ــی  ــوهر چاره ی ــه ش ــت ک ــش اس ــب کار خوی و فری
جــز مامــت و عقوبــت او نــدارد. امــا لیبیــدو همیشــه 
برانگیزنــده یــا نیازمنــد تصاویــری بدیــن پایــه دقیــق 
ــی  ــوای جنس ــد ق ــه می توان ــت، بلک ــن نیس و روش
ــدارد  ــدو می پن ــت لیبی ــن حال ــد. در ای ــی کن را درون
کــه درون هــر مــاده و عنصــر، نهفتــه اســت و عنصــر 
آبســتن نطفــه، دارای کــون و فســادی اســت. از 
دیــدگاه کیمیاگــر، هــر درون بطنــی اســت کــه بایــد 
آن را گشــود و شــکافت و هــر چیــز کــه پنهــان یعنــی 

ــه اســت.  ــوۀ نامی ــی اســت، دارای ق درون
ــه یکــی از  ــم ک ــش مي آوری ــورد آت ــی در م ــاز مثال ب
ــی اســت.  ــر ادب ــن پدیده هــا و تصاوی »دیالکتیکی«تری
می دانیــم کــه آدم هــای ابتدایــی از راه مالــش دو 
ــت.  ــرده اس ــد ک ــش تولی ــک آت ــوب خش ــه چ قطع
ــیده اند؟  ــش رس ــۀ مال ــن اندیش ــه ای ــه ب ــا چه گون ام
ــه چــون آتش ســوزی  ــد ک ــب دانشــمندان گفته ان اغل
جنگل هــا بــه علــت به هــم ســاییدن شــاخه های 
ــی  ــان ابتدای ــد، انس ــد می آی ــتان پدی خشــک در تابس
از مشــاهدۀ مکــرر ایــن پدیــده بــه فکــر تولیــد آتــش 
ــت  ــن عل ــار، ای ــاد باش ــه اعتق ــا ب ــت. ام ــاده اس افت
عقانــی بــا امکانــات روانــی انســان بــدوی ســازگار 
نیســت و دالیــل عینــی و عقانــی دیگــری کــه بــرای 
ــف  ــه می شــود، همــه ضعی ــن کشــف اقام ــه ای توجی
اســت. چــون جنبــۀ روان شــناختِی آن را منظــور 
نــدارد. روان کاوی آتــش بــا توجیــه ایــن معمــا، 
ــف  ــی کش ــزۀ واقع ــه انگی ــا را ب ــی م ــاظ روان از لح
ــد دانســت کــه مالــش،  آتــش رهنمــون می شــود: بای
عملــی بــه غایــت جنســی اســت و بنابرایــن کوشــش 
ــش، ملهــم از تجــارب  ــد آتــش از راه مال ــی تولی عین
ــۀ  بســیار خصوصــی اســت. پــس عشــق تنهــا فرضی
ــش  ــت. آدم آت ــش اس ــد آت ــی تولی ــی چه گونه گ علم
ــت.  ــه اس ــود یافت ــد، در خ ــه بربای ــش از آن ک را پی
اگــر تســخیر آتــش در اصــل تســخیری جنســی 
ــی  ــش مدت ــه آت ــت ک ــگفت آور نیس ــس ش ــت، پ اس
ــده،  ــرن هج ــا ق ــد. ت ــده باش ــی ش ــس دراز جنس ب
آتــش را نیــروی زاد و ولدکننده یــی می پنداشــتند 
ــردد و  ــم می گ ــت، عقی ــنی از آن گذش ــون س ــه چ ک
ــیاری  ــرد. بس ــود و می می ــر می ش ــوران پی ــد جان مانن
از دانشــمندان و شــعرا و فاســفه، آتــش را زنده گــی 
ــش و  ــتند)هم ارزش آت ــش می دانس ــی را آت و زنده گ
ــۀ نظــام فلســفه اســت(. چــون در نظــر  زنده گــی پای
ــا نطفــه علــت کوچکــی  ــد تخــم ی ــه مانن ــان جرق آن

ــی آورد.  ــار م ــه ب ــزرگ ب ــی ب ــه محصول ــت ک اس
ــه، و  ــه را جرق ــا نطف ــم ی ــان تخ ــۀ آن ــع هم در واق
ــم را  ــش و تخ ــی آت ــه. یعن ــا نطف ــم ی ــه را تخ جرق
ــر  ــه ه ــه این ک ــتند. نتیج ــی می پنداش ــل یک در اص
پدیــدۀ نــو از آغــاز بــا روحیــۀ علمــی و عینــی 
ــدۀ  ــر پدی ــی ه ــود. گوی ــی نمی ش ــاهده و وارس مش
عینــی شــدن می پرهیــزد  از  ناشــناخته، نخســت 
یــا در برابــر عینیــت ایســتاده گی می کنــد. بدیــن 
ــم ـ  ــرن هجده ــیته در ق ــم الکتریس ــت عل ــه اس گون
نیــروی بــرق ـ از لحــاظ دانشــمندان آن روزگار آتــش 
جنســی اســت. بشــر هــر بــار کــه بــه ِســر و معمایــی 
اندیشــیده، فرجــام، اصــل و علــت آن را آشــکارا یــا 
پنهــان جنســی پنداشــته اســت. چــون نخســتین معمــا 
ــت،  ــد اس ــای تول ــودک معم ــان »ک ــدگاه انس از دی
پــس از همــان آغــاز در روحیــۀ کمــال یابنــدۀ بشــر 
ــدو  ــون لیبی ــده اســت: چ ــرار ش ــن برق ــۀ زیری معادل
اصرارآمیــز اســت، پــس هرچــه اســرارآمیز بیدارکننده 
و یــادآور لیبیــدو اســت؛ از ایــن رو بــه گمــان باشــار 
مــا همیشــه راز و رمــز را دوســت داریــم و حتــا بــه 
ــرف  ــۀ در ش ــر، روحی ــی دیگ ــه بیان ــم. ب آن نیازمندی
نضــج و تکویــن چــون بــا تجربــۀ جدیــدی روبــه رو 
ــد  ــی می افت ــبات جنس ــر مناس ــه فک ــه ب ــد، همیش ش
ــه در آن  ــیمیایی ک ــی ش ــل و انفعال ــه فع و بدین گون
ــی  ــل و عکس العمل ــًا عم ــف متقاب ــم مختل دو جس
ــه  ــا ک ــا آن ج ــود ت ــی می ش ــگ جنس ــد، بی درن دارن

ــد.  ــول می نمای ــر مفع ــل و آن دیگ ــی فاع یک
ــود؛  در قــرن هجــده الکتریســیته اصلــی اســرارآمیز ب
از ایــن رو ایــن تصــور پیــش آمــد کــه اصلــی اســت 
ــرارآمیز  ــر چــه اس ــی ه ــبه علم ــر ش جنســی. در فک
اســت، جنســی مي باشــد. یــا هرچــه بســوزد، حیــات 
دارد. زاد و ولــد می کنــد، یعنی دارای جنســیت اســت؛ 
بــه همیــن علــت بــرای روحیــۀ غیرعلمــی، اصــل و 
ریشــه تخــم آتــش اســت. مانــع دیگــر اطاعــات کلی 
یــا علــم شــهودی اســت و در واقــع تفکــر شــبه علمی 
در بنــد اطاعــات کلــی اســیر اســت. مثــًا ایــن نظــر 
کلــی و مکاشــفه آمیز در کیمیاگــری کــه رشــد و نمــو 
جانــداران بــر اثــر انعقــاد تدریجــی چیــز یــا مایعــی 
اولیــه اســت و بســته و ســخت شــدن نطفــه، جرثومــه 
یــا خمیرمایه یــی حیوانــی، موجــب قــوام یافتــن 
حیــات اســت و مایــۀ اولیــه در درون انســان چیــزی 

ــدار.  ــۀ جان ــا خمیرمای ــده ی ــرم زن ــد ج ــت مانن اس
ــه اندیشــۀ انعقــاد در کیمیاگــری اندیشــه یی  بدین گون
ــه  ــاد ناخودآگاهان ــی اعتق ــی« یعن ــر »جان بین ــی ب مبتن
بــه این کــه هــر چیــز تخــم یــا نطفه یــی دارد؛ چنیــن 
ــع  ــو در واق ــد و نم ــی رش ــدۀ علم ــی از پدی مفهوم
ــذاری  ــر ارزش گ ــت و ه ــذاری« اس ــی »ارزش گ نوع
چنان کــه گفتیــم، نمــودار گرایــش ناخودآگاهانــه 
ــهودی.  ــۀ ش ــف در مرحل ــت و توق ــزی اس ــه چی ب
ــاد  ــی انعق ــه »زنده گ ــر ک ــن نظ ــال ای ــوان مث ــه عن ب
ــود فکــر علمــی اســت،  ــزی اســت« موجــب رک چی
مانــع دیگــر تصــور حیــات درونــی بــرای هــر چیــز 
اســت. در روحیــۀ شــبه علمــی، مــاده و عنصــر 
درون و باطــن دارد و بســیاری از دانشــمندان در 
و  انــد،  عناصــر  گشــایندۀ  کلیــد  جســت وجوی 
ــی در  ــاظ روان کاوی یعن ــد از لح ــه کلی ــم ک می دانی
ــت.  ــی اس ــای خاص ــی دارای معن ــطح ناخودآگاه س
ــر  ــودن ه ــرای گش ــد: ب ــان می نویس ــن از آن ــک ت ی
ــن  ــد. ای ــیبی آتشــین کوبی ــا قش ــد آن را ب عنصــر بای
ــر  ــی فک ــای اساس ــی از فرآینده ــطورۀ درون یک اس
ــه دشــواری زایــل می شــود.  ناخــودآگاه اســت کــه ب
درونــی کــردن از خــواص عالــم رویــا و خیــال اســت 
ــده  ــر عه ــده ب ــا و افســانه ها نقشــی  عم و در قصه ه
ــه  ــن هندس ــه، ذه ــانه و قص ــرو  افس دارد. در  قلم
ــم  ــزرگ درون جس ــِم ب ــرد، جس ــازی می گی ــه ب را ب
ــودکان و  ــان و ک ــرد. قصه گوی ــای می گی ــک ج کوچ
کیمیاگــران بــه مرکــز و »نــاف« چیــز می رونــد، چیــز 
ــه  ــد ک ــد و می پندارن ــب می کنن ــخیر و تصاح را تس
شــهود و مکاشــفه مــا را بــه قلــب واقعیــت رهنمــون 
ــت را  ــت شــهود جــان واقعی ــی از دول می شــود؛ یعن
ــا  ــع ی ــن موان ــۀ ای ــی هم ــور کل ــه ط ــم. ب درمی یابی
ارزش گذاری هــا را بــه دو دســتۀ اساســی تقســیم 

ــرد: ــوان ک می ت
الف( جوهر گرایی 

ب( جان بینی 
و  تملــک  عقــدۀ  کــردن  عقانــی  جوهرگرایــی، 
ســودجویی اســت: چیزهایــی کــه ارزشــمند یــا 
ــی و  ــه دارای ــر گون ــده اند )ه ــته ش ــمند پنداش ارزش
ــا  ــه ب ــز آن( همیش ــا و ج ــش، ط ــون آت ــروت چ ث
ــد.  ــال آمده ان ــه خی ــیار ب ــدرت بس ــم و ق ــم ک حج
ــه  ــت ک ــوده اس ــن ب ــر ای ــاد ب ــته اعتق ــًا در گذش مث

آتــش دارای ُخردتریــن کمیــت امــا بزرگ تریــن 
ــن  ــتند ای ــه می خواس ــن رو هم ــت؛ از ای ــت اس کیفی
مــال گرانبهــا را در جــای کوچکــی حبــس کننــد تــا 
ــی  ــر گاه ماده ی ــد. ه ــگاه دارن ــر ن ــد آن را بهت بتوانن
بی هیــچ دلیــل عینــی چنیــن تصــور شــد، بایــد 
دانســت کــه آن کمیــِت ُخــرد و ناچیــز دارای قــدرت 
یــا ارادۀ معطــوف بــه قــدرت پنداشــته شــده اســت. 
آدمــی می خواهــد همــۀ کینــۀ خــود را در یــک قطــرۀ  
ــزرگ  ــا عشــقی ب ــد ی زهــر خانمان ســوز متمرکــز کن
را در هدیه یــی ناچیــز جلوه گــر ســازد. آتــش در 
ناخودآگاهــی آدم ابتدایــی دارای چنیــن قــدرت و 
تاثیــری اســت. الکــول یــا عــرق از میــان همــۀ مــواد 
دنیــا نزدیک تریــن مــاده بــه آتــش اســت. عــرق، آبــی 
ــوزاند  ــان را می س ــان و ده ــه زب ــگون ک ــت آتش اس
ــا  ــود ب ــرد و خ ــش می گی ــه آت ــن جرق ــا کم تری و ب
آن چــه می ســوزاند، ناپدیــد می شــود. از ایــن رو 
عــرق واســطۀ میــان زنده گــی و آتــش پنداشــته شــده 
و »ارزش« یافتــه اســت. بــر ایــن اســاس، الکــول نیــز 
چــون همــۀ مــواد »ارزشــمند«، بــا حجــم کــم دارای 
قــدرت بســیار بــه حســاب آمــده اســت. بــر اســاس 
ــدر«  ــمند و گران ق ــواد »ارزش ــۀ م ــی هم جوهرگرای
ــا  ــد، ب ــدن گردن ــذب ب ــر ج ــوند و اگ ــره می ش ذخی
همــان خواصــی کــه پیــش از جــذب شــدن داشــتند، 
ــد  ــی مول ــد: چرب ــد می کنن ــد و زاد و ول باقــی می مانن
چربــی اســت، فســفات مولــد اســتخوان، خــون 
ــًا چــون  ــول. ضمن ــد الک ــول مول ــد خــون و الک مول
ــز  ــس می گســاران نی ــل اشــتعال اســت، پ الکــول قاب
ــه خــود  ــد و ممکــن اســت خــود ب ــل اشــتعال ان قاب
آتــش بگیرنــد و بســوزند. بــر ایــن اســاس الکــول بــا 
جــذب شــدن در بــدن تغییــر نمی یابــد. ناخودآگاهــی 
ــی قابلیــت  نمی خواهــد کیفیــت شــگرف الکــول یعن
ــن  ــرود. باشــار ای ــاره از دســت ب ــتعال آن، یک ب اش
عقــده را عقــدۀ خســت )عقــدۀ هارپاگــون یــا فلســفۀ 
حــرص و ولــع یــا »رآلیســم«( نامیــده اســت؛ اصلــی 
کــه خســیس قبــول دارد ایــن اســت: »هیــچ چیــز از 
ــه  ــر آن چ ــاوه ب ــز )ع ــچ »چی ــی رود، هی ــت نم دس
ــزی  ــر چی ــد، و اگ ــود نمی آی ــه وج ــود دارد( ب وج

ــود.  ــدا نمی ش ــر پی ــد، دیگ ــم ش گ
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روزنامه ایندیپندنت 

اگرچـه شکسـت کودتای نظامـی اخیـر در ترکیه 
فاجعـه  آن  موفقیـت  امـا  زد  رقـم  را  فاجعـه ای 
بزرگ تـری را در پی داشـت؛ چنانچـه کودتاچیان، 
رجب طیب اردوغان را می کشـتند و یا بازداشـت 
می کردنـد نیروهـای امنیتـی و حامیـان اردوغـان 
درگیـر می شـدند و جنـگ داخلـی اجتناب ناپذیر 

. بود
اسـت  ایـن  ترکیـه  فاجعـه در  در حـال حاضـر 
کـه دیگـر بـرای ترک هـا مقاومـت در برابـر اراده 
اردوغـان بـرای انحصـار قـدرت بسـیار دشـوار 
شـده اسـت، زیـرا وی بـا ایسـتادگی در مقابـل 
کودتـا بـه عنـوان یک رهبـر منتخب، مشـروعیت 
خـود را تقویـت کـرد و دیگر مخالفـان حکومت 
و  بازداشـت  تروریسـم  حامـی  عنـوان  بـه  وی 

مجـازات مـی شـوند.
یـک منتقد اردوغـان دراین بـاره می گوید: حقوق 
دیگـر  می شـود.  ضعیف تـر  دموکراسـی  و  بشـر 
انتقـاد از اردوغـان بـه عنـوان کسـی کـه توسـط 
توطئـه گـران ارتـش مـورد تهدیـد قـرار گرفتـه 

بسـیار دشـوار خواهـد بود.
هیـچ گونـه تردیـدی وجود نـدارد که ایـن کودتا 
توسـط طرفـداران فتـح اهلل گولـن کـه از سـال 
زندگـی  آمریـکا  پنسـیلوانیای  ایالـت  در   ۱999
می کنـد، انجـام شـده اسـت. حتـی اگـر اعترافات 
توطئـه گـران را کنـار بگذاریـم، باز هم مشـخص 

اسـت کـه تنهـا طرفـداران گولـن ایـن توانایی را 
دارند کـه بتواننـد واحدهای بسـیاری از نیروهای 

امنیتـی را علیـه اردوغـان بـه خدمـت بگیرنـد.
منتقـد اردوغـان بـا اشـاره بـه کودتـای نافرجـام  
در ادامـه اضافـه می کنـد،: فتـح اهلل گولـن نـه تنها 
کمکـی بـه مخالفان نکـرد بلکه ما را کشـت، وی 

کامـا مـا را در دسـتان اردوغـان قـرار داد.
وی ادامـه می دهـد: طرفـداران گولن در دو مسـیر 
یـک  سـو  یـک  از  می کننـد:  حرکـت  متفـاوت 
چهـره عمومـی میانـه رو در مدارس، دانشـگاه ها، 
رسـانه ها و انجمن هـای تجـاری از خـود نشـان 
مـی دهنـد امـا از سـوی دیگـر بـه عنـوان یـک 
سـازمان مخفـی در ارتش، پلیس و سـرویس های 

امنیتـی عمـل مـی کنند.
تحلیل گـران برایـن باورنـد کـه ایـن کودتا بسـیار 
دلیـل  بـه همیـن  بـود و  بـد سـازماندهی شـده 
هرگـز موفـق نمی شـد. امـا اولیـن واکنـش دولت 
اردوغـان بـه کودتـا بسـیار احمقانه بـود. اردوغان 
اعـام کـرد کـه اولیـن خبـر از کودتا را از شـوهر 
خواهـرش شـنیده اسـت. او مدعـی شـد: وی در 
سـاعات 4 و 30 / 4  عصـر بـه مـن زنـگ زد 
کاخ  کنـار  در  را  خودروهـا  سـربازان  گفـت:  و 

متوقـف کرده انـد. »بیلربیـی« 
ظاهـرا در سـاعات اولیـه اردوغـان در درک ایـن 
کـه چـه اتفاقـی رخ داده، دچـار مشـکل شـده و 
یـک فضـای سـردرگمی حاکـم بـوده اسـت. امـا 
نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه عـاوه بر شکسـت 

سـازمانی توطئه گران، آنها یک اشـتباه محاسـباتی 
داشـته اند. بـه بـاور آنهـا ترک هـا بـه دو گـروه 
تقسـیم شـده بودند:  یک طرف موافقـان اردوغان 
و یـک طـرف نیـز مخالفـان وی. امـا در حیـن 
انجـام کودتا، توطئه گـران هیچ حمایتـی دریافت 
نکردنـد، زیـرا به قـول یک فعـال کـرد: » بدترین 

سیاسـتمدار بهتـر از بهتریـن ژنـرال  اسـت.«
اکنون اردوغان شکسـت کودتـای اخیر را بهانه ای 
فرسـتاده شـده از آسـمان بـرای کنـار گذاشـتن 
تلقـی  نبودنـد،  وی  حامـی  کـه  کسـانی  تمامـی 
می کنـد. بـه نظـر می رسـد سـرکوب های صورت 
گرفتـه در دوره سـه ماهـه وضعیـت فـوق العـاده 
فراتـر از افـراد دخیـل در کودتـا و یا افـراد مرتبط 
بـا گولـن انجام شـود. در ایـن میان ممکن اسـت 
واکنـش بیـش از حـد دولت بـه عنوان یـک اقدام 
عمـدی بـرای بهره بـردن از بحران تلقی شـود اما 
یـک نگرانـی همـراه بـا بدبینی نسـبت بـه این که 
کودتـا کامـا تمـام نشـده وجـود دارد. در همیـن 
راسـتا حامیـان دولت دیـروز در پیامهایـی توئیت 
کردنـد کـه ممکن اسـت کودتای دومـی رخ دهد 
و برخـی از واحدهـای نظامـی بـه پایگاه هایشـان 

اعـزام شـده اند.
هفته هـای آتی نشـان خواهـد داد که آیـا اردوغان 
خواهد توانسـت تمـام مخالفت هـا را کنار بگذارد 
یـا ایـن که باعـث تقسـیم بندی های عمیـق تر در 
کشـور خواهد شـد. ممکـن اسـت وی در مبارزه 
علیـه شـبه نظامیـان کـرد در جنـوب شـرق ترکیه 
دچـار مشـکل شـود زیـرا در حـال تصفیـه ارتش 
اسـت. داعـش نیـز از سیاسـت جدیـد در ترکیـه 
سـود خواهـد بـرد زیـرا مقامات کشـور بـه دنبال 
دسـتگیری طرفـداران گولن خواهند بـود تا یافتن 
مخفـی گاه هـای افـراد داعش. همچنیـن داعش از 
فضـای ضـد آمریکایـی به وجـود آمـده در ترکیه 
بعـد از کودتـا بهـره خواهـد بـرد زیـرا دولـت و 
بسـیاری از افـراد جامعـه قانـع شـده اند کـه ایـن 
کودتـا کار آمریـکا بـوده اسـت. در همیـن راسـتا 
داعـش تـاش خواهـد کـرد کـه این فضـای ضد 
آمریکایـی را گسـترش دهـد. روابط واشـنگتن و 
آنـکارا نه تنها همانند گذشـته خوب نیسـت بلکه 

بدتر شـده اسـت.
در نهایـت ، اردوغـان می تواند از ایـن کودتا برای 
اتحـاد تمـام ترکهـا اسـتفاده کنـد یـا بـه گونـه ای 
عمـل کنـد کـه باعـث تعمیـق شـکاف ها شـود. 
نمی تـوان در ایـن بـاره چنـدان خوش بیـن بود.«

---------- ناجیه نوری   
طالبـان ولسـوالی قلعـه زال را به طور کامل و بخش های زیادی از ولسـوالی دشـت 

ارچـی  کنـدز را تصرف کردند.
معـاون شـورای والیتی کندز می گوید: ولسـوالی قلعه زال به دسـت طالبان سـقوط 

کـرده و آنـان اطـراف تعمیر دفتر ولسـوالی را ماین فـرش کرده اند.
بـه گفتـه امرالدیـن ولـی معـاون شـورای والیتـی کنـدز: طالبـان در بخش هایی از 
دشـت ارچـی نیـز مسـلط شـدند و موفـق شـدند کـه خـود را تـا نزدیکـی دفتـر 

ولسـوالی دشـت ارچی برسـانند.
بـه گفتـه وی: همیـن اکنـون جنـگ در دشـت ارچی بـه شـدت جریـان دارد و از 
سـوی هم مخالفین مسـلح موفق شـدند مرکز شـهر کندز را از سـمت شـرق مورد 

دهند. قـرار  تهدید 
او می افزایـد: طالبـان موفـق شـدند کـه خـود را تـا دروازه هـای مرکـز شـهر کندز 
برسـانند و مرکـز والیـت را نیز مـورد تهدید قـرار دهند، یعنی آنان توانسـتند خود 

را تـا سـه کیلومتری شـهر کندز برسـانند.
درهمیـن حـال، شـماری از باشـنده گان مرکـز والیـت کنـدز در تمـاس تلفنـی بـا 
روزنامـه مانـدگار ضمـن اینکـه از تهدیـد طالبـان در دروازه های مرکـز کندز خبر 
می دهنـد می گویـد: طالبـان ولسـوالی قلعـه زال را بـه طـور کامـل تصـرف کردند.
آنـان می گوینـد: طالبـان ولسـوالی قلعـه زال را تصرف کردنـد و دفتر ولسـوالی نیز 
در کنتـرول طالبـان قرار دارد و دشـت ارچی نیـز کماکان در کنترول طالبان اسـت.

بـه گفتـه آنـان: طالبـان به راحتی در شـهر کندز رفـت و آمد کرده و شـاه  راه منتهی 
بـه کنـدز از سـوی طالبـان تهدیـد می شـود و مـردم نمی  تواننـد به راحتـی رفت و 

آمـد کنند.
 ایـن باشـنده گان شـهر کندز همچنان گفتنـد: بعضی از قریه های نزدیـک قلعه زال، 
خالـی از سـکنه شـده و اکثریـت سـاکنین ایـن قریه هـا مجبـور به تـرک خانه های 

شـان شدند.
آنـان افزودنـد: سـاکنین منطقـه حضـرت سـلطان کـه در دو کیلومتری شـهر کندز 
قـرار دارد، مجبـور بـه تـرک  خانه های شـان شـدند و طالبـان موفق شـدند در این 

منطقه تسـلط پیـدا کنند.
امـا وزارت دفـاع ملـی بـا رد ایـن ادعاهـا می گویـد: ولسـوالی قلعه زال در دسـت 

حکومـت اسـت و طالبـان در حـال فـرار از ایـن ولسـوالی اند.
بـه گفتـه دولـت وزیـری سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی: طالبـان فقـط در اطـراف 
ولسـوالی قلعـه زال حضـور دارنـد و بـا تلفـات سـنگین مجبـور بـه عقب نشـینی 

اند. شـده 
وی تاکیـد کـرد: ما سـقوط ولسـوالی قلعه زال را کامـًا رد می کنیـم و همین اکنون 
قطعـات 2۱6 شـاهین، قطعـات کمانـدو، فرقـه 20 و پولیـس ملی دراین ولسـوالی 

حضـور دارد و از ایـن ولسـوالی به شـدت محافظـت می کنند.
سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی افـزود: طالبـان به هیـچ عنـوان نمی توانند بـه مرکز 
والیـت نزدیک شـوند، زیـرا نیروهـای امنیتی درایـن والیت فعال اند و به دشـمن 

اجـازه نمی دهـد که مرکـز را تصـرف کنند.
ایـن درحالـی اسـت کـه چندی پیـش نماینـده گان مردم کنـدز در مجلس هشـدار 
دوبـاره  مـردم،  از  زکات  و  عشـر  از جمـع آوری  پـس  طالبـان  کـه  بودنـد  داده 

فعالیت هـای شـان در ایـن والیـت آغـاز می کننـد.
آنـان گفتـه داده بودنـد کـه طالبان با پـول جمع آوری شـده از عشـر و زکات خود 
را تجهیـز کـرده و در میدان هـای نبـرد به موفقیت های زیادی دسـت پیـدا می کنند.
والیت کندز از جملۀ والیت های شمال شـرقی افغانسـتان اسـت که سـال گذشـته 
بـرای سـه روز بـه طور کامل به دسـت طالبان سـقوط کـرد و طالبان موفق شـدند 

سـه روز کامل براین والیت تسـلط داشـته باشـند.
 ایـن والیـت مرز مشـترک با کشـور تاجیکسـتان داشـته و بـه همین دلیـل همواره 
شـاهد حضـور گسـترده طالبـان و سـایر نیروهـای مخالف مسـلح بوده و همیشـه 

میـدان نبـرد در ایـن والیـت توسـط نیروهـای مخالف مسـلح گرم بوده اسـت.
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بـــا درود بـــر روح شـــهدای عدالت  خواهـــی کـــه امـــروز در 
چهـــارراه دهمزنـــگ و در حیـــن فریـــاد رســـای حـــق و عدالـــت 

ــد. ــت دادنـ ــود را از دسـ ــیرین خـ ــای شـ جان هـ
ـــد  ـــد، باش ـــه باش ـــی ک ـــر گروه ـــس و ه ـــگ کار هرک ـــت دهمزن جنای
ـــتان،  ـــت افغانس ـــه دول ـــردد ب ـــتقیم آن برمی گ ـــوولیت مس ـــا مس و ام
ـــخگویی  ـــه ناپاس ـــم کاری اش، ب ـــه ندان ـــوولیتی اش، ب ـــی مس ـــه ب ب
ـــی  ـــوده گ ـــه راز آل ـــی اش، ب ـــه بیگانگ ـــی اش، ب ـــی پروای ـــه ب اش، ب
و معاملـــه گـــری اش ... و کمبـــود بســـیاری از اصـــول و روش هــــایی 
کـــه دولـــت هـــا را در مقابـــل ملـــت هـــا مســـوول و پاســـخگو 

ـــازد. میس
ـــزرگ شـــریک احســـاس  ـــدوه ب ـــن ان ـــه خـــود را در ای ـــن ک ضمـــن ای
ــهدا و  ــای شـ ــواده هـ ــه خانـ ــال بـ ــدای متعـ ــم و از خـ می نمایـ
زخمیـــان صبـــر جمیـــل اســـتدعا مینمایـــم، امـــا نبایـــد فرامـــوش 
کـــرد کـــه فریـــاد عدالتخواهانـــه بـــا ســـرکوب انتحـــار و انفجـــار 

ــردد. ــوش نمی گـ ــی خامـ هیچگاهـ
چنانچـــه در پیـــام قبلـــی خـــود و در آغـــاز ایـــن حرکـــت گفتـــه 
بـــودم کـــه ممکـــن ایـــن اعتـــراض مدنـــی بـــه رســـیدن بـــرق 
نیانجامـــد، ممکـــن در مســـیر راه اخـــال گـــردد، اســـیر توطئـــه 
شـــود، معاملـــه گـــردد ... امـــا آنچـــه کـــه در حافظـــۀ جمعـــی و 
تاریـــخ میمانـــد، مبـــارزه بـــه خاطـــر تحقـــق عدالـــت و برچیـــده 

شـــدن تبعیـــض از گلـــوی یـــک ملـــت اســـت.
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ورزش

به دنبـال درگیری هـای خونیـن روزهـای اخیر در منطقۀ کشـمیر تحت 
کنتـرل هنـد، نخسـت وزیر پاکسـتان روز گذشـته بـه کشـمیر تحـت 
کنتـرل ایـن کشـور سـفر کـرد و گفـت: کشـمیر بـه زودی بخشـی از 

خـاک پاکسـتان خواهد شـد.
محمـد نـواز شـریف، روز گذشـته بـه شـهر مظفرآبـاد مرکـز کشـمیر 
تحـت کنتـرل پاکسـتان سـفر کـرد تـا در جشـن پیروزی حـزب خود 

در انتخابـات پارلمانـی در ایـن منطقـه حضـور یابد.
نـواز شـریف در جمـع مردم کشـمیر سـخنرانی کرد و گفـت: آن زمان 
کـه مبـارزات مـردم کشـمیر تحـت کنتـرل هنـد بـه پیـروزی برسـد، 
دور نیسـت و کشـمیر بـه زودی بـه بخشـی از خـاک پاکسـتان تبدیل 

شـد. خواهد 
او گفـت: هیچ کسـی نمی توانـد جنبـش آزادی خواهـی مـردم کشـمیر 
را متوقـف کنـد. مـردم پاکسـتان در کنـار بـرادران کشـمیری خـود 
ایسـتاده اند و هرگـز حمایـت خـود را از مردم کشـمیر دریـغ نخواهند 

. د کر
مسـألۀ کشـمیر ده ها سـال اسـت اصلی تریـن عامل اختـاف میان هند 
و پاکسـتان اسـت و اخیـراً بـه دلیـل بـروز درگیری هـای خونیـن در 
کشـمیر هنـد و کشته شـدن ده هـا نفـر از مـردم ایـن منطقـه، پاکسـتان 
ضمـن اعتـراض به ایـن درگیری هـا و محکوم کـردن آن، بـار دیگر از 
نهادهـای بین المللـی خواسـته اسـت تـا توجـه الزم و کافـی را بـرای 

حل مناقشـۀ کشـمیر داشـته باشند.
پاکسـتان معتقـد اسـت کـه مـردم سـرزمین کشـمیر از جمله کشـمیر 
تحـت کنتـرل هنـد باید بـا برگـزاری انتخاباتـی آزاد، برای سرنوشـت 

خـود تصمیـم بگیرند.
پاکسـتان هم چنیـن خواسـتار اجـرای قطع نامه هـای شـورای امنیـت 
سـازمان ملـل در خصـوص مسـألۀ کشـمیر اسـت؛ قطع نامه هایـی کـه 
چنـد دهـه پیـش مبنـی بـر تعییـن سرنوشـت کشـمیر به دسـت مـردم 
ایـن منطقـه بـه تصویـب رسـیده و اسـام آباد مدعـی اسـت کـه نفوذ 
هنـد در شـورای امنیـت سـازمان ملل، مانـع از اجرای ایـن قطع نامه ها 

است. شـده 
پاکسـتان هم چنیـن معتقـد اسـت یکـی از دالیل عمـده ادامـه تنش ها 
و اختاف هـای میـان ایـن دو کشـور همسـایه، توجه نکـردن شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل بـه قطع نامه هایی اسـت کـه در سـال ۱948-49 
بـرای حـل مسـألۀ کشـمیر در سـازمان ملـل تصویـب شـده، ولـی 
هرگـز اجـرا نشـده اسـت. براسـاس ایـن قطع نامه هـا، مـردم منطقـه 
مـورد مناقشـۀ کشـمیر بایـد حـق انتخاب داشـته باشـند و با شـرکت 
در انتخاباتـی آزاد، خودشـان بـرای سرنوشـت ایـن سـرزمین تصمیم 

. ند بگیر

ــکار  ــردن اف ــه منحرف ک ــس را ب کوریای شــمالی، نخســت وزیر انگلی
ــگ  ــد تســلیحات هســته یی پیون ــارۀ تهدی ــن کشــور درب ــی ای عموم

یانــگ علیــه لنــدن متهــم کــرد.
ســخنگوی وزارت خارجــۀ کوریای شــمالی در ایــن بــاره گفــت: ایــن 
غیرمنطقــی اســت کــه بگوینــد تســلیحات هســته یی پیونــگ یانــگ 
تهدیــدی علیــه انگلیــس اســت. ایــن مایــۀ تأســف اســت کــه لنــدن 
ــه کنــد  ــرای ســاخت زیردریایــی هســته یی، کوریای شــمالی را بهان ب

کــه هــزاران کیلومتــر بــا آن فاصلــه دارد.
پیــش از ایــن وزارت خارجــۀ کوریای شــمالی همــواره تــاش 
می کنــد تــا در تهدیــد هســته یی خــود علیــه غــرب اغــراق کنــد. در 
ایــن رویکــرد جدیــد بــه نظــر می رســد پیونــگ یانــگ تــاش دارد 

تــا دشــمنان خــود را بــه جــای ترســاندن شــرمنده کنــد.
تــرزا مــی، نخســت وزیر انگلیــس اخیــراً از تهدیــد هســته یی 
ــور  ــن کش ــان ای ــده گان پارلم ــه نماین ــرای توجی ــمالی ب کوریای ش
ــا  ــدی زیردریایی ه ــارد پون ــد میلی ــۀ چن ــت از برنام ــت حمای جه
اســتفاده کــرد. مــی تأکیــد کــرده بــود کــه تهدیــد از ســوی 

کشــورهایی چــون کوریای شــمالی بســیار »جــدی« اســت.
مایــکل فالــون، وزیــر دفــاع انگلیــس نیــز از بحــث کوریای شــمالی 
ــی  ــای اتم ــتن بازدارنده ه ــزوم داش ــرای ل ــاهدی ب ــوان ش ــه عن ب

ــود. ــرده ب اســتفاده ک
روســیه نیــز پیــش از کوریای شــمالی بــه ایــن برنامــه دولــت انگلیــس 
واکنــش نشــان داده و اعــام کــرده بــود، روســیه یکــی از مهم تریــن 
ــته یی  ــتراتژیک هس ــت اس ــی و امنی ــات بین الملل ــظ ثب ــل حف عوام
اســت و ایــن یــک حقیقــت غیرقابــل بحــث اســت. کرملیــن 
ــارۀ تســلیحات اتمــی  هم چنیــن از بیانیــۀ نخســت وزیر انگلیــس درب

ابــراز تأســف کــرده بــود.

ــام   ــک افغانســتان اع ــی المپی ــۀ مل ــس کمیت ــر، ریی ــر اغب محمدظاه
ــی و  ــتۀ دو میدان ــتان در دو رش ــی افغانس ــه کاروان ورزش ــرد ک ک
جــودو بــرای شــرکت در المپیــک ریــو 20۱6 دیــروز، )شــنبه 2اســد/

مــرداد( عــازم برزیــل شــد.
ــا رســانه ها گفــت کــه کاروان ورزشــی  ــر در گفت وگــو ب ــای اغب آق
ــش دو  ــتانی در بخ ــر افغانس ــفی، دخت ــا یوس ــامل کمی ــتان ش افغانس
میدانــی، وهــاب ظاهــر در بخــش دوش 800 متــر و توفیــق بخشــی 

در رشــته جــودو اســت.
تیم افغانستان را مربیان آنان نیز همراهی می کنند.

افغانســتان در ســال جاری نتوانســت در رقابت هــای مقدماتــی بــرای 
ــه المپیــک 20۱6 در ریــو دو ژانیــروی برزیــل ســهمیه یی  راه یابــی ب

به دســت آورد.
دومیدانــی و جــودو  در رشــتۀ  ایــن کشــور  بازیکنــان  بــرای 
ــک  ــه در بازی هــای المپی به صــورت افتخــاری ســهمیه داده شــده ک

ــد. ــرکت کنن ش
بــه گفتــۀ آقــای اغبــر، روح اهلل نیکپــا تکوانــدو کار افغانســتان نیــز بــه 

عنــوان مهمــان در ایــن بازی هــا دعــوت شــده  اســت.
المپیــک  ســهمیۀ  افغانســتان  تکوانــدی  گذشــته  ســال های  در 
به دســت آورده بــود. تکوانــدو تنهــا رشــته  یی  اســت کــه افغانســتان 
در آن مــدال المپیکــی دارد؛ دو مــدال برنــز را روح اهلل نیکپــا در 
المپیک هــای 2008 و 20۱2 بــرای نخســتین بار در تاریــخ ایــن 

ــل آورد. ــه کاب ــور ب کش
در المپیک هــای گذشــته افغانســتان توانســته بــود کــه در میــان 204 

کشــور شــرکت کننــده جایــگاه 83 را از آن خــود کنــد.
کمتــر از دو هفتــه بــه آغــاز بازی هــای المپیــک ریــو باقــی مانــده و 
ــتان  ــده گان افغانس ــه نماین ــد ک ــتان می گوین ــای ورزش افغانس مقام ه
ــی  ــل اردوی تمرین ــور برزی ــابقات در کش ــزاری مس ــان برگ ــا زم ت

خواهنــد داشــت.

ــتی  ــح و دوس ــام صل ــوان، ج ــوی بان ــی ووش ــای بین الملل رقابت ه
بــرای نخســتین بار در تاریــخ ورزش بانــوان ایــران بــا حضــور شــش 
تیــم، از جملــه بانــوان ووشــوکار مهاجــر افغانســتان در زاهــدان آغــاز 

شــد.
ــکل از  ــم متش ــتان، تی ــی از افغانس ــه نماینده گ ــابقات ب ــن مس در ای

ــه اســت. ــوکاران مهاجــر حضــور یافت ووش
ایــن رقابت هــا از دیــروز 2 اســد به مــدت 2 روز در ورزشــگاه امــام 

علــی )ع( زاهــدان آغــاز شــده اســت.
ــم  ــاندا، تی ــو و س ــش تال ــی، در 2 بخ ــای بین الملل ــن رقابت ه در ای
دختــران مهاجریــن افغانســتان مقیــم ایــران، 2 تیــم از ایــران، 2 تیــم 

از پاکســتان و یــک تیــم از هندوســتان حضــور دارنــد.
ــه،  ــدو، کارات ــران در رشــته های تکوان ــم ای ــن افغانســتان مقی مهاجری
ــال در  ــوری فع ــان حض ــردان و زن ــش م ــال در بخ ــو و فوتب ووش

ــد. ــران دارن ای

نواز شریف:
کشمیر به زودی بخشی از پاکستان 

خواهد شد

واکنش متفاوت کوریای شمالی 
به سخنان اخیر ترزا می

کاروان ورزشی افغانستان 
عازم برازیل شد

حضور بانوان مهاجر افغانستان 
در مسابقات بین المللی

حشمت رادفر

بازتاب تاریک اندیشانۀ »جنبش روشنایی« در رسانه ها
سمت  کدام  به  روشنایی«  »جنبش  این که  از  صرف نظر 
روان است و چه نوع دیدگاه هایی در پیوند با آن وجود 
رسانه های  برخورد  کابل،  شهر  نََفس گیِر  کانتینرساالری  کنار  در  دارد. 
»ملی« و »خبری« با راه پیمایی امروز جنبش روشنایی به شدت گزینشی 
و در مخالفت صریح با اصول و ارزش های کار رسانه یی قرار دارد که 
بنیاد آن را اطاع رسانی دقیق، بی طرفانه و منصفانه از رویداد ها و وقایع 

تشکیل می دهد.
با  پیوند  در  سیاسی  رویکرد های  و  دیدگاه ها  که  است  درست  این 
»جنبش روشنایی« متفاوت بوده و شماری از بلندپایه گان نظام و رهبران 
از این جنبش فاصله گرفته اند و حتا دیدگاه  احزاب »صاحب رسانه« 
از سلیقه های شخصی  این راستا  نیز در  افغانستان  امنیت ملی  شورای 
نوشته  افغانستان  قوانین  از  یک  هیچ  جای  هیچ  در  اما  است،  متأثر 
نشده است که مثًا »تلویزیون ملی افغانستان« از حضور هزاران تن از 
شهروندان در جاده های پایتخت کشور، حداقل به عنوان یک رویداد 

خبری اطاع رسانی نکند.
به  هیچ گاه  اجرایی  رییس  نه  و  رییس جمهوری  نه  که  می دانم  من 
انعکاس خواست ها و  از  تا  نداده اند  رسانه های دولتی چنین دستوری 
رسانه های  امواج  طریق  از  شهروندان  آیند«  ناخوش  »حتا  دیدگاه های 

ملی و سرتاسری کشور خودداری کنند.
متملقان  واپس گرایانۀ  و  غیرمسلکی  عصبیت آمیز،  ذهنیت های  اما 
مارمولک صفتی که از سال ها به این سو رادیو تلویزیون ملی را گروگان 
گرفته اند، عامل اصلی این همه واپس گرایی، ناتوانی و افزایش فاصله ها 
میان رادیو تلویزیون دولتی افغانستان و مخاطبان آن است. چون آنان 
انتباهات، عایق و منافع شخصی و شبکه یی خویش و خوش خدمتی 
کار  اصول  و  قانون  رعایت  بر  را  موقف های شان  در  ماندن  به خاطر 

خبرنگاری مقدم می پندارند.
رویداد های  گاهی  که  خبری  اصطاح  به  رسانه های  دیگر،  سویی  از 
هراس افگنانه و وحشت آفرینی های طالبان را حتا پیشتر از منابع رسمی 
خیابان های  در  آن چه  از  اطاع رسانی  به جای  امروز  می دهند،  گزارش 
کابل اتفاق می افتد، گزارش ها، گفت وگو ها و میزگرد های کهنه و بی ربط 
با مسایل روز را به تکرار پخش می کنند و در تاش برای کم اهمیت 
جلوه دادن حضور مردم در جاده های کابل تحت نام »جنبش روشنایی« 
در کنار تیکه داران قومی-ایدیولوژیکی ایستاده اند که نفوذ و اعتبار سنتی 
و کاریزما منشانۀ آنان در سال های اخیر درز های جبران ناپذیری برداشته 

است.
سیاسی  دالالن  حضور  به خاطر  گذشته ها  در  که  رسانه هایی  وضعیت 
و  تظاهرات  لحظه به لحظۀ  پوشش  به  سیاسی-قومی  تیکه داران  و 
امروز  اما  بودند،  کرده  اقدام  روشنایی«  »جنبش  با  مرتبط  حرکت های 
»سکوت استراتژیک« پیشه کرده و داستان هزار و یک شب خویشتن 

می خوانند، زیاد قابل بحث نیست زیرا آنان مامور اند و معذور...

عزیز آریافر

انتحار بر اعتراض پیروز نخواهد شد
بگذارید جاده ها برای اعتراض ها امن باشند تا معترضان 

به سنگرهای غیرمدنی بر نگردند!
میان  یک طرف  از  عمیقی  شگاف های  و  شک ها  دهمزنگ  فاجعه 
مسووالن  و  مردم  میان  دیگر،  طرف  از  و  قومی  رهبران  و  معترضان 

حکومتی ایجاد خواهد کرد.
برای جلوگیری از توسعه بحران باید راهکارهایی معقول و دوراندیشانه 

روی دست گرفته شود.
سامتی  زخمیان،  برای  و  می گویم  تسلیت  شهدا  خانواده های  برای 

مجدد آرزو می کنم.

مجیب الرحمن رحیمی

درغم و اندوه خانوادۀ شهداء و زخمیان حادثۀ امروز 
شریکم

مردم ساالری  و  آزادی  مردم   دشمنان  و  تروریست ها 
بار دیگر با انجام حملۀ انتحاری در میان راه پیمایان جنبش روشنایی، 
تعداد زیادی از شهروندان بی دفاع و نیروهای امنیتی را شهید یا زخمی 

ساختند.
و  محکوم  الفاظ  شدیدترین  با  را  جنایت کارانه  حمله  این  درحالی که 
تقبیح می کنم و برای شهداء بهشِت برین و زخمی ها شفای عاجل آرزو 

دارم هم وطنان عزیزم را به صبر و حوصله فرامی خوانم.
در شرایط دشوار و پیچیدۀ امنیتی همه وظیفه داریم تا در تأمین امنیت 
ندهیم سوء استفادۀ دشمنان و جنایت کاران  اجازه  کنیم و  مردم تاش 

باعث تشدید اختاف میان حکومت و مردم گردد.

كاوه جبران

انتحاری و انفجار در میان راه پیمایان مشکوک است. من یکی 
باور نمی کنم که چنین حادثه یی از کینه توزی طالب و داعش 
با مردم بیاید. سر این واقعه را باید در ارگ و سپیدار جست. 
هشدارهای پیاپی مسووالن امنیتی، جاگذاری بمب، ورود سهل انتحارکننده در 
میان مردم و انکار واقعه از سوی طالبان خود پیام های روشنی دارد: سرکوب 
اعتراض و تعظیم در برابر قدرت. فصل تازۀ سرکوب شروع شده است. این جا 

جایی برای دموکراسی نیست.

فیـسبـوک نـــامــه
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بــه دنبــال رویــداد روز جمعــه کــه در آن یــک نوجــوان 
ایرانــی ـ آلمانــی ۱8 ســاله بــه ســمت مــردم تیرانــدازی 
ــر  ــن دیگ ــت و 27 ت ــن را گرف ــان ۱0 ت ــرده و ج ک
ــان  ــت آلم ــرد، دول ــی ک ــی زخم ــش از خودکش را پی

ــرد. ــام ک ــاده اع ــت فوق الع حال
ــس  ــس پولی ــی، ریی ــوز عرب ــکای نی ــزارش اس ــه گ ب
مونیــخ در یــک کنفرانــس خبــری اعــام کــرد »علــی 
ــش  ــا داع ــی ب ــخ ارتباط ــه مونی ــل حمل ــنبلی« عام س

ــه دارد. ــه ادام ــن زمین ــات در ای ــته و تحقیق نداش
ــه تنهایــی ایــن اقــدام  ــر اســاس گفتــه پولیــس وی ب ب
را مرتکــب شــده و از مشــکات روانــی رنــج می بــرد 
و ظاهــرا انگیــزه وی انتقــام جویــی بــود. عامــل حملــه 
ظاهــرا یــک دوره روان درمانــی را نیــز طــی کــرده بــود.
در همیــن حــال به نقــل از خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، 
ــاده در  ــت  فوق الع ــام حال ــن اع ــان ضم ــت آلم دول
ایــن کشــور خواســتار برگــزاری نشســت گــروه بحــران 

در کاخ صدراعظــم آلمــان در برلیــن شــد.
پولیــس مونیــخ اعــام کــرد کــه تمامــی وســایل حمــل 
ــاره  ــان دوب ــف حرکت ش ــی توق ــی در پ ــل عموم و نق

شــروع بــه فعالیــت کردنــد.
پولیــس افــزود کــه در حادثــه مذکــور در داخــل مرکــز 
ــدند.  ــی ش ــن زخم ــته و 27 ت ــن کش ــاری ۱0 ت تج
پیشــتر آمــار تلفــات ایــن حادثــه 9 کشــته و ۱6 زخمــی 

اعــام شــده بــود.
ایــن در حالــی اســت کــه منابــع در صدراعظمــی 
آلمــان بــه خبرگــزاری آلمــان گفتنــد کــه آنــگا مــرکل، 
صدراعظــم آلمــان خواســتار نشســت شــورای امنیــت 

ــده اســت. ــنبه ش ــروز ش ــی ام ــن کشــور ط ــی ای مل
ــس از  ــرد: پ ــام ک ــز اع ــور« نی ــی »مرک ــه آلمان روزنام
ــدازی  ــه دســت آمــده در خصــوص تیران گزارشــات ب
در محوطــه ســاختمان روزنامــه »ابندســایتونگ« مونیــخ 

پولیــس دفاتــر ایــن روزنامــه را تخلیــه کــرد.
ــان رســیده و پولیــس اعــام کــرد  ــه پای ــه ب ایــن تخلی
ــداد  ــن روی ــت. ای ــوده اس ــت ب ــدار نادرس ــه هش ک
چنــد ســاعت پــس از تیرانــدازی روز جمعــه صــورت 

ــت. گرف
ــوری  ــس جمه ــوک، رئی ــم گائ ــر یوآخی از ســوی دیگ
ــار در یکــی از  ــه حمــات مرگب ــز نســبت ب ــان نی آلم
ــن کشــته  ــن ت ــه در آن چندی ــخ ک ــد مونی ــز خری مراک

ــرد. ــی ک ــرس و نگران ــراز ت شــدند اب
وی در بیانیــه ای گفــت: قلــب و فکــر مــن بــا قربانیــان، 
عــزاداران و بازمانــدگان اســت. مــن بــا پرســنل امنیتــی 
کــه تــاش می کننــد از مــردم محافظــت کــرده و جــان 

آنهــا را نجــات دهنــد، همــدردی می کنــم.
ــر  ــر، وزی ــاس دومیزی ــه توم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــر  ــه ســوار ب ــوع حمل ــان وق ــه در زم کشــور آلمــان ک
ــرد،  ــفر می ک ــورک س ــمت نیوی ــه س ــا ب ــک هواپیم ی

ــان بازگشــت. ــه آلم ــورا ب ف
فرانــک والتــر اشــتاینمایر، وزیــر خارجــه آلمــان تاکیــد 
کــرد: انگیزه هــای ایــن حملــه هنــوز مشــخص نشــده 
ــر خطــری را از  ــم ه ــه بتوانی ــا آنجــا ک ــا ت اســت و م

شــهروندان مان دفــع می کنیــم.

ــگا  ــر آن ــس دفت ــر، رئی ــر آلتمای ــر، پیت ــوی دیگ از س
مــرکل، صــدر اعظــم آلمــان اعــام کــرد: مــرکل امــروز 
ــا  ــد ت ــزار می کن ــی را برگ ــت مل ــورای امنی ــه ش جلس
بــه ایــن تیرانــدازی مرگبــار در مونیــخ رســیدگی کنــد.
ــرکل و  ــر م ــاوه ب ــان ع ــی آلم ــت مل ــورای امنی ش
رئیــس دفتــرش شــامل وزرای امــور خارجــه، دفاعــی، 
امــور کشــور و همچنیــن دیگــر مقامــات ارشــد اســت.
آلتمایــر گفــت: شــورای امنیــت ملــی تمامــی اطاعــات 
در دســترس را جمــع آوری و آنهــا را ارزیابــی خواهــد 
ــم انجــام  ــم هــر کاری کــه بتوانی ــا قصــد داری کــرد. م
ــات تروریســتی و خشــونت های ضــد  ــا اقدام ــم ت دهی
انســانی دیگــر هیــچ شانســی در آلمــان نداشــته باشــند.
وی افــزود: فکــر و ذهــن مــا بــا قربانیــان ایــن حملــه 
بازماندگانشــان و همچنیــن افســران پولیســی اســت کــه 

ــد. ــاع می کنن ــت دف از آزادی و امنی
در همیــن حــال رئیــس پولیــس مونیــخ گفــت: هنــوز 
ــدام تروریســتی را  خیلــی زود اســت کــه برچســب اق
بــه ایــن حملــه بزنیــم. همانطــور کــه قبــا اعــام شــده 
هیــچ ردپایــی از افــراط گرایــی در ایــن رویــداد وجــود 
نــدارد. مســاله تروریســم یــا حملــه بــه انگیــزه مربــوط 
ــاله  ــم ۱8 س ــن مهاج ــزه ای ــوز انگی ــا هن ــود و م می ش

را نمی دانیــم.
ــت  ــس از هف ــروز پ ــح دی ــل صب ــان اوای ــس آلم پولی
ســاعت از زمــان شــروع حملــه کــه باعــث شــد تمامــی 
سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی در بحبوحــه 
ــد  ــه تهدی ــرد ک ــام ک ــوند، اع ــف ش ــدازی متوق تیران

ــع شــده اســت. رف
ــدازی  ــه تیران آنهــا گفتنــد، جســدی در نزدیکــی صحن
ــه مهاجــم اســت و ظاهــرا  کشــف شــده کــه متعلــق ب
وی بــه تنهایــی عمــل کــرده و ضمــن فــرار دســت بــه 

خودکشــی زده اســت.
رئیــس پولیــس مونیــخ افــزود: جســد مظنــون حــدود 
دو ســاعت و نیــم پــس از حملــه کشــف شــد و 

براســاس اظهــارات شــاهدین و تصاویــر تلویزیونــی از 
ایــن حملــه مشــخص شــد کــه ایــن جســد متعلــق بــه 

مهاجــم ۱8 ســاله اســت.
وی ادامــه داد: نــام مهاجــم پیشــتر بــرای پولیــس 
ــاط  ــندی از ارتب ــچ س ــوده و هی ــده نب ــناخته ش ــز ش نی
وی بــا ســازمان های تروریســتی وجــود نــدارد. از 
ــم از  ــرده نمی توانی ــی ک ــون خودکش ــه مظن ــی ک آنجای
ــن خاطــر  ــه همی ــم ب ــزه اش ســوال کنی ــاره انگی او درب
ــا ســازمان های تروریســتی  ــاط او ب ــه ارتب ــردن ب ــی ب پ

ــت. ــواری اس کار دش
فیلــم گرفتــه شــده توســط یــک تلفــن همــراه کــه در 
ــه  ــد ک ــان می ده ــده نش ــر ش ــازی منتش ــای مج فض
ــز  ــن مرک ــگ ای ــکی در پارکین ــاس مش ــا لب ــون ب مظن
خریــد ایســتاده و فریــاد می زنــد »مــن آلمانــی هســتم« 

ــد. ــدازی می کن ــه تیران ــروع ب ــا ش و نهایت
ــد اســت  ــخ گفــت: پولیــس معتق ــس پولیــس مونی رئی
کــه ایــن فیلــم واقعیــت دارد. بــه گفتــه شــاهدین ســه 
ــد  ــن مرکــز خری ــا ســاح گــرم در نزدیکــی ای ــرد ب م
ــه  ــه از صحن ــا ک ــن از آنه ــا دو ت ــتند ام ــور داش حض
ــد و  ــرار گرفتن ــی ق ــورد بازجوی ــد م ــرده بودن ــرار ک ف
ــداد  ــن روی ــا ای ــی ب ــچ ارتباط ــه هی ــد ک ــخص ش مش

ــد. ندارن

 تدابیر امنیتی در مرزهای اتریش و آلمان
در پــی ایــن تیرانــدازی اتریــش تدابیــر امنیتــی خــود را 
ــش داده  ــان افزای ــا آلم ــرز ب ــای همجــوار م در ایالت ه
نیروهــای نخبــه خــود بــه نــام کبــرا را در حالــت آمــاده 

بــاش قــرار داده اســت.
ــه  ــرد ک ــام ک ــش اع ــی اتری ــت عموم ــده امنی فرمان
تمامــی نیروهــای یــگان »کبــرا« در حالــت آمــاده بــاش 
هســتند و 42 نیــرو از ایــن یــگان بــه مونیــخ فرســتاده 
شــده اند تــا بــه پولیــس آلمــان در عملیــات جســتجوی 

تیرانــدازان مونیــخ کمــک کننــد.

شماری از باشنده گان والیت بلخ با جمع آوری هزار امضا در اعتراض 
بهای صرفیۀ  اگر  بهای صرفیۀ برق، هشدار می دهند که  افزایش  به 
انرژی برق در این والیت کاهش نیابد، لین برق کابل را قطع می کنند.
بر اساس گفته های باشنده گان بلخ، بهای برق در این والیت از 4.5 

افغانی به 6.5 افغانی افزایش یافته است.
قاری  میر رویین انصاری، هماهنگ کنندۀ برنامۀ جمع آوری امضا در 
اعتراض به افزایش بهای برق می گوید که اگر حکومت مرکزی و 
رسیده گی  آنان  خواست  به  )برشنا(  افغانستان  رسانی  برق  شرکت 
نکنند، در یک اعتراض گسترده  لین انتقال انرژی برق از بلخ به کابل 

را قطع خواهند کرد.
دکتر افضل حدید، رییس شورای والیتی بلخ هم این اقدام حکومت 
را، تبعیض آمیز می داند و از باشنده گان بلخ می خواهد، تا زمانی که 

بهای برق کاهش نیابد، پول صرفیۀ برق شان را نپردازند.
آقای حدید می گوید که آنان از این خواست باشنده گان بلخ حمایت 
مرکزی  حکومت  به  را  بلخ  باشنده گان  خواست  این  و  می کنند 

رساندند.
تاش کردیم تا دیدگاه شرکت برق رسانی این والیت را نیز در این 

مورد داشته باشیم، اما آنان حاضر به پاسخ گویی نشدند.

حـالت فـوق الـعاده در آلـمان 
ضـارب داعشـی نبـوده است

معترضان در بلخ:

بهای برق کاهش نیابد،  برق کابل را قطع می کنیم

خانم هندی یی که در کابل 

ربوده شده بود، نجات یافت

یـک زن هنـدی کـه در کابـل ربوده شـده بود، نجـات یافته اسـت. به 
قـول مقامـات، ایـن کارمنـد یـک نهـاد خیریـه یک مـاه پیش توسـط 

افـراد مسـلح اختطاف شـده بود.
جودیـت دسـوزا کارمنـد سـازمان خیریۀ موسـوم بـه »بنیاد آغـا خان« 
اسـت. ایـن بانـوی 40 سـالۀ هندی، کـه مـدت طوالنی در افغانسـتان 
کار مـی کـرد، در شـب نهم جـون امسـال در نزدیکـی اقامتگاهش در 

قلـب کابـل پایتخت افغانسـتان ربوده شـد.
سوشـما سـواراج، وزیر خارجـۀ هندوسـتان از طریق تویتـر خبر داده 
اسـت: »خوشـحالم به شـما خبـر می دهم کـه جودیت دسـوزا نجات 
داده شـد. دسـوزا با ماسـت، او در امـن و وضعیت روانـی اش خوب 
اسـت. مـن بـا جودیـت حـرف زدم. او همیـن امشـب بـه دهلـی می 

رسد«.
بـه قـول خبرگـزاری فرانسـپرس، فریـدون عبیـدی رئیـس پولیـس 
جنایـی کابـل گفتـه اسـت که خانـم دسـوزا در پـی یک عملیـات در 
روز جمعـه از قیـد رباینـدگان نجـات داده شـد. عبیـدی توضیحـات 
بیشـتری در ایـن مـورد نـداده اسـت. مقامات همچنـان نگفتـه اند که 
رباینـدگان چـه کسـانی بـوده انـد. خانـوادۀ دسـوزا از طریـق رسـانه 
نجـات  خواسـتار  هنـد  مقامـات  از  درماندگـی  بـا  اجتماعـی  هـای 

بود. جودیـت شـده 
جـروم دسـوزا، یکـی از اعضـای خانـوادۀ جودیـت، امـروز شـنبه در 
صفحـۀ تویتـرش نوشـته اسـت: »جودیـت را حکومـت نجـات داد. 
شـادمانی مـا در ایـن لحظـه مـرز نمـی شناسـد. سـپاس از حکومـت 

)هندوسـتان(«.
پیـش از ربـوده شـدن جودیـت دسـوزا، بـه تاریـخ 28 اپریـل کاترین 
جیـن ویلسـن یـک کارمنـد شـناخته شـدۀ یـک سـازمان غیـر دولتی 
آسـترالیایی در شـهر جـال آبـاد در نزدیکـی مـرز بـا پاکسـتان ربوده 

بود. شـده 
خانم ویلسـن 60 سـاله سـازمان معـروف »زردوزی« را بنیاد گذاشـته 
بـود کـه بـا آن از صنایـع دسـتی افغان هـا، به خصـوص زنـان افغان، 

حمایت صـورت مـی گیرد.
از آن کـه یـک  امسـال، پـس  امریـکا در مـاه مـی  ایـاالت متحـدۀ 
شـهروندش در کابـل در آخریـن لحظه توانسـت از اختطـاف خود را 
نجـات دهـد و فـرار کنـد، به همـه شـهروندان خـود از خطر »بسـیار 

زیـاد« آدمربایـی در افغانسـتان هشـدار داد.
در سـال هـای اخیـر بیشـتر از همـه کارمندان سـازمان هـای امدادگر 
بـه طـور فزاینـده قربانـی خشـونت هـای مسـلحانه مـی شـوند. در 
اپریـل سـال گذشـته اجسـاد پنـج کارمنـد سـازمان خیریۀ »سـیف ده 
چیلـدرن« در والیـت نـاآرام ارزگان یافت گردید، که بـه ضرب گلوله 

رباینـدگان کشـته شـده بودند.

ریاسـت کار، امـور اجتماعـی، شـهدا و معلولیـن والیـت پنجشـیر تعـداد )3۱5( قلـم وسـایل، تجهیـزات و مـواد 
آموزشـی مـورد ضـرورت خویـش را بـه تاریـخ ۱395/3/3 بـه معـرض داوطلبـی قـرارداد.

در نتیجـه شـرکت محتـرم )کویک رایـز( با ارایه نازلتریـن قیمت مبلغ )2693223( دو ملیون و ششـصدو نود سـه 
هـزار دوصدو بیسـت وسـه افغانی برنـده این داوطلبی گردیده اسـت، شـرکت های محترم مطلع باشـند.

با احترام
جان آقا »امین«

رییس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین والیت پنجشیر
مدیریت عمومی مالی و اداری
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