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محمـد اشـرف غنی، رییس جمهـور کشـور در دیـدار بـا جوانـان 
گفتـه اسـت کـه دولـت وسـیلۀ تجمل گرایـی، فخـر فروشـی و 
زورگویـی نیسـت بلکـه وظیفـۀ خدمت بـه ضعیف ترین اقشـار 

جامعـه را به عهـده دارد. 
آقـای غنـی تأکید کرده اسـت که بایـد فرهنگ زور، خشـونت و 

تهدیـد در افغانسـتان خاتمه یابد.
»شبیه سـازی  برنامـۀ  کنندهـگان  اشـتراک  بـا  رییس جمهـور 
سـازمان ملـل متحـد« کـه هـدف آن آشـنایی جوانان با سـاختار، 
برنامه هـا و کارکردهـای نهادهـای مختلف دولت افغانسـتان بود، 

در ارگ دیـدار کـرد.
اشـرف غنـی در ایـن دیـدار با جوانـان از سراسـر کشـور وعده 
سـپرد کـه مبلغ ۶۶۰ هـزار افغانی را شـخصًا به صنـدوق جوانان 

کمـک خواهـد کرد.
رییس جمهـور خطـاب بـه جوانـان گفت: شـما یک زبـان جدید 
را مطـرح کردیـد کـه کلمـات آن هم دیگرپذیـری، تـاش، فهـم 
طـرف مقابـل و فرهنـگ مباحثـه و مفاهمـه اسـت و ایـن زبـان 
بـرای مـن امیـد می دهـد کـه آینـدۀ افغانسـتان بـه دسـت شـما 

اسـت. مصوون 
اشـرف غنی از جوانـان خواسـت که زبـان هم د یگرپذیـری را در 

اثر فشـارها تـرک نکنند. 
آقـای غنی افزود: شـما سیاسـت ناکام گذشـته، زبـان تفرقه، عدم 
احتـرام بـه زنـان، جوانان و معلولیـن را رد کردیـد، پس حمایت 

مـرا با خـود دارید.
بـه بـاور رییس جمهـور ایجـاد فرهنگ گفتمـان جدیـد یک قدم 
بـزرگ می باشـد و جوانـان ماننـد قـوای امنیتی کـه در خط مقدم 
نبـرد بـرای افغانسـتان قربانـی می دهنـد، گام بـزرگ را در میدان 

اید. برداشـته  سیاست 
کـه  خواسـت  جوانـان  از  کشـور  جمهـور  رییـس  همچنیـن 
مانـع فسـاد و دیکتاتـوری شـوند زیـرا مـردم افغانسـتان دیگـر 

نمی خواهنـد.  را  دیکتاتـوری 
او افـزود کـه میـراث دار مـا شـما جوانـان هسـتید، حـق داریـد 
کـه از من پاسـخ بخواهیـد و بایـد فرهنگ رضاکارانـه را تقویت 

. کنید
رییس جمهـور غنـی از آنـان خواسـت تـا نشسـت بعدی شـان را 
روی نقـش جوانـان در یـک دهـۀ آینـده، متمرکـز سـازند و از 
آنهـا دعـوت کـرد کـه نشسـت مذکـور را در قصـر سـام خانه 

کنند. برگـزار 
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میان  در  مرگبار  حملۀ  قربانیاِن  بازمانده گان 
در  دیروز  روشنایی،  جنبش  مظاهره کننده گاِن 
یک نشسِت خبری در کابل گفتند که کمیسیونی 
را که حکومت برای بررسِی این رویداد موظف 
داده  نشان  تجربه  زیرا  ندارند.  قبول  ساخته، 
است که ایجاد کمیسیون های گونه گون از سوی 
بهِر  از  بیشتر  رویدادها،  بررسی  برای  حکومت 
فریب مردم است و هیچ یک از این کمیسیون ها 

کارهای اثرگذاری انجام نداده اند. 
یکی از ویژه گی های نظامِ دموکراتیک و مردمی 
همۀ  در  پاسخ دهی  و  شفافیت  که  است  این 
اضافۀ  به  یعنی  باشد.  داشته  وجود  زمینه ها 
برنامه و اجرای آن ها  این که در عرصۀ طرح و 
مسایِل  در  رود،  به کار  شفافیت  و  دقت  باید 
دیگر که بسا پیامد و اثِر آن بیشتر نیز می باشد، 
مفهوم  به  شود.  برده  به کار  شفافیت  و  دقت 
حکومت  و  نظام  یک  بودِن  دموکراتیک  دیگر، 
بحرانی  شرایط  در  که  می گردد  تصدیق  زمانی 
موازین  رعایت  به  ملزم  را  خود  اضطراری،  و 

دموکراتیک و حقوِق شهروندان بداند. 
متأسفانه  کنون،  تا  تأسیس  زمان  از  ما  کشورِ 
موفقانه  را  مرحله یی  و  آزمون  چنین  نتوانسته 
هر  قبل،  دوران های  در  بگذارد.  سر  پشِت 
سرنوشت  خویش،  پندارِ  و  زعم  به  حکومت 
مردم را به هیچ انگاشته و هرگز راجع به قضایای 
ملی و تعیین کننده در سرنوشِت جامعه، التفاتی 
از  یکی  است.  نداشته   مردم  سواالِت  و  نظر  به 
سیاسِی  و  اجتماعی  عقب مانده گِی  عمدۀ  دالیل 
کشور نیز در همین مورد نهفته است. چه بسا که 
در شرایط اضطراری و بحرانی، حکومت دسِت 
انگاشتِن  نادیدن  و  حقایق  کتمان  برای  را  خود 
واقعیت ها بازتر دیده و با چشم دریده گِی بیشتر 
شیوۀ نادرست و غیرملِی خود را تعقیب نموده 

است. 
)حکومت  طالبان  از  پس  دوران  در  افغانستان 
موقت، انتقالی و انتخابی و دولت وحدت ملی( 
شاهد قضایا و حوادِث مختلف و تلِخ بسیاری 
نگرش  و  نگاه  که  که  آن جایی  از  است.  بوده 
مردم نسبت به این دوره از شرایط سیاسی بسیار 
متفاوت و امیدوارانه بوده است، انتظار عمومی 
در  روی داده  حوادِث  و  قضایا  که  بوده  این  بر 
پردۀ غفلت باقی نمانند و حقایق مربوط به آن ها 
این  خاِف  عینی،  شواهد  اما  نگردند.  کتمان 

تصور و برداشت را گواهی می دهند. 

از آغاز دورۀ جدید تا کنون ده ها حادثۀ کوچک 
و بزرگ، وقایع دلخراش و تکان دهنده و مسایل 
کشور  آیندۀ  و  جامعه  سرنوشِت  به  مربوط 
هریک  که  وقایعی  و  است. حوادث  داده  روی 
به  را  کشور  و  حکومت  سرنوشِت  می توانست 

گونۀ دیگر رقم زند. 
طی سال های گذشته، کمیته های متعددی جهت 
حقیقت یابِی برخی حوادث و اتفاقات از جانِب 
که  کمیته هایی  است.  گردیده  تشکیل  حکومت 
تشکیل  کاردان  و  دلسوز  اشخاص  از  ظاهراً 
نمایند.  ریشه یابی  را  وقایع  و  اوضاع  تا  گردید 
تنها  نه  هنوز  طوالنی،  زمان های  گذشِت  با  اما 
کمیته ها  آن  نامِ  بلکه  نیامده اند،  به دست  حقایق 
پاک  اذهان  از  نیز  یا کمیسیون های حقیقت یاب 
شده است. به طور مثال می توان از کمیسیون های 
حقیقت یاب در رابطه با قتل داکتر عبدالرحمان در 
میدان هوایی کابل، ترور حاجی قدیر، ریشه یابی 
غایلۀ جوزای 8۶، آشوب محرم هرات، اغتشاش 
در  پیاپی  تظاهرات های  و  جوزجان  والیت  در 

جال آباد یاد نمود.
اینک در روزها و ماه های اخیر، کشور باز شاهِد 
که  دیگری ست  فجیِع  کشتارهای  و  خشونت ها 
و  شهاب الدین(  و  غوری  )دند  بغان  جنِگ  از 
این  یاد کرد. در  نمونه  به طور  ننگرهار می توان 
گرفته  زیادی  بی گناهِ  انسان های  جان  جنگ ها، 
شده است. این جنگ ها و خشونت ها از زوایای 
به چالش جدی  را  می توانند حکومت  مختلف 
بکشانند و آن را وادار به کناره گیری و یا اعتراف 
حکومت  آن که  شرط  به  اما  نمایند؛  تقصیر  به 
احساس مسوولیت و پاسخ دهی داشته باشد. اما 
حکومت سعی دارد که در هر حادثه با تشکیل 
عمومی  افکار  نحوی  به  حقیقت یاب  کمیسیون 
در  کندز  والیت  سقوط  چنان که  سازد.  قانع  را 
خاموشِی حقیقت یابی فراموش شد و نیز حمله 
به قطعۀ محافظاِن رجال برجسته در حقیقت یابی 
و  رفت  فراموشی  به  حقیقت یاب  کمیسیون 
تاریکِی  در  نیز  روشنایی  جنبش  به  حمله  نیز 
ده ها  نیز  و  گرفت  قرار  حقیقت یاب  کمیسیون 
می دهد  نشان  که  دارند  وجود  نیز  دیگر  مورد 

کمیسیون های حقیقت یاب به جایی نرسیده اند.
واقعیِت قضیه این است که در بررسی حوادِث 
پیش آمده از پانزده سال پیش تا کنون، حکومت 
اعام نشده،  و  نامکشوف  دالیِل  به  نموده  سعی 
ماهرانه  بسیار  یا  و  َزند  لب  بر  سکوت  ُمهر  یا 

عمومی  اذهاِن  از  را  قضیه  جانب دارانه  و 
از  بیش  دهه،  یک ونیم  این  در  سازد.  منحرف 
مختلف  حوادِث  بررسی  برای  کمیسیون   84
تشکیل شده اما هیچ کدام ره به حقیقت نبرده اند! 
حاال ذهن و افکار عمومی نسبت به مسوولیت 
ایجادشدۀ  کمیسیون های  و  کمیته ها  وظایِف  و 
و  سواالت  از  مملو  و  سرشار  حقیقت یاب، 
پرسش هایی ست که تاکنون جواب داده نشده اند. 
تراکِم این سوال های بی جواب می تواند به تدریج 

مشروعیِت نظام را زیر سوال ببرد. 
تیررِس  از  هنوز  کنونی  شرایط  در  افغانستان   
مصایب و بحران ها رهایی نیافته است. وضعیِت 
دارد.  قرار  شکننده  مرحلۀ  در  همچنان  کشور 
جهِت  در  که  است  همه گانی  مسوولیِت  این 
گسترش  و  امنیت  استقرار  و  ثبات  تحکیم 
و  جامعه  قانونمندشدِن  و  مرکزی  حاکمیِت 
مسوولیت  که  البته  صد  نماییم.  تاش  نظام 
عنوان  به  رابطه  این  در  دولت مردان  رسالِت  و 
دیگران  از  بیش  امور،  مجریان  و  قانون گذاران 
مردم  و  نبایست مصلحِت کشور  آنان  می باشد. 
را فدای رقابت های سیاسِی مغایر قانون اساسی 
امروز، هم دولت و هم مجلس  بسازند.  کشور 
آیندۀ  و  مردم  سرنوشت  برابر  در  نماینده گان 
کشور مسوول اند. این فرصِت تاریخی نباید به 
انحرافِی  و  فرعی  اثِر درگیری های  در  غفلت و 
بیهوده از کف برود. قربانیاِن این مردم که در دم 
تیِغ شقاوت و قساوت و بی رحمی جاِن خود را 
از دست داده اند، نبایست بازیچۀ دسِت شیادان 
و فرصت طلبانی گردند که فقط به بقای مناصِب 

خویش فکر می کنند. 
بسیاری  در  کنونی،  سیاسِت  جهان  در  هرچند 
به  قضایا  از  بسیاری  از کشورهای جهان سوم، 
دلیِل پیچیده گی های خاص و دست دادِن عوامل 
متعدد، مکتوم مانده اند؛ اما در افغانستان به دلیل 
این که  دلیل  به  مهم تر  همه  از  و  شرایط خاص 
نظام سیاسی  پایه گذاری یک  ما در حاِل  اکنون 
شفافیت  زیادی  حد  تا  باید  هستیم،  جدید 
رعایت  انسانی  و  ملی  تعهِد  و  قانون مندی  و 
گردد. شاید برخی از کسان و حلقه های خاص 
باشند که ریشۀ وقایع و حوادث  تمایل نداشته 
این حِق مردم است  بازگو گردد، ولی  به مردم 
که از سرنوشِت خود و آن چه بر آنان گذشته و 

می گذرد، آگاهی یابند. 
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سـخنگوی والـی فـراه بـه بی بی سـی گفتـه اسـت کـه گـروه 
ایـن والیـت بیـش از 4۰۰  طالبـان در ولسـوالی پشـت رودِ 
خانـواده را مجبـور بـه تـرِک خانه های شـان کـرده اسـت. 

آقـای ناصـر مهـری، سـخنگوی مقـام والیـِت هـرات افزوده 
اسـت کـه طالبـان از دو هفتۀ پیش، بـه چهار منطقۀ ولسـوالی 
پشـت رود وارد شـده اند و مـردمِ ایـن نقـاط را آواره کـرده 
مبـدل  خـود  نظامـی  پایگاه هـای  بـه  را  آن هـا  خانه هـای  و 

کرده انـد.  
گفتـه می شـود کـه هم اکنـون بر اثـِر ایـن تحـوالت، نیروهای 
دولتـی در ایـن مناطق عملیـاِت نظامی بـه راه انداخته و جنگ 
میـاِن دو طـرف در گرفتـه اسـت. درحالی کـه خانواده هـای 
بی جـا شـده به شـدت نیـاز بـه کمـک و حمایـِت حکومـت 
دارنـد، طالبـان قصد دارند با توسـعۀ حضـور و نفوذ خویش، 
بـه شـهر فـراه نزدیـک شـوند و حاکمیـِت دولـت در ایـن 

والیـت را بـه چالش بکشـند. 
فـراه، در غـرِب افغانسـتان موقعیـت دارد. ایـن والیـت تـا 
چنـد سـال پیـش، در امنیـت و آرامـِش نسـبی به سـر می برد، 
امـا به تدریـج بـا تطبیـق پـروژۀ توسـعه و انتقـال جنـگ، این 
والیـت و سـایر والیـاِت غربی افغانسـتان نیز به میـداِن جنگ 
و ناامنـی بـدل شـدند؛ چنان کـه شـمال کشـور نیز بـه صحنۀ 

معرکـه  بـرای تروریسـتان بدل گشـته اسـت. 
هم اکنـون جنگ در کشـور در تمامِ اضـاِع جغرافیایی جریان 
دارد و کم وبیـش هـر والیـِت افغانسـتان در آتـِش درگیـری 
می سـوزد. کنـدز و بدخشـان و جوزجـان در شـماِل کشـور 
به شـدت از ناحیـۀ تروریسـتان آسـیب پذیر انـد. ننگرهـار در 
شـرق کشـور همچنـان صحنـۀ بیـدادِ داعشـیان و طالبـان و 
سـوختِن مـردم بی گنـاه اسـت. جنوِب کشـور نیز که حسـاِب 
آن معلـوم اسـت. هلمنـد یکـی از والیـاِت جنوبـی کشـور 
و  اردو  در  تازه موظـف  جوانـاِن  کـه کشـتارگاهِ  سال هاسـت 
پولیس شـده اسـت. روزی نیسـت کـه در این والیـت، خوِن 
مـردم و نیروهـای دولتـی بـر زمیـن نریزد و شـبی نیسـت که 

بـدون نـواِی رگبـار و راکـت صبـح گردد.
اگرچـه سـخنگویاِن حکومتـی و خبرنامه های رسـمی همواره 
سـعی دارنـد دامنـۀ جنگ هـا را محـدود و شـمارِ شـهدا را 
ناچیـز و اوضـاع را »تحـت مدیریـت« جلـوه دهنـد، امـا این 
حجـِم  از  چیـزی  مصلحت نگـری،  احیانـًا  و  پنهـان کاری 
و  روزهـا  همیـن  در  نمی کاهـد.  مـردم  بـر  وارده  مصیبـِت 
هفته هـای اخیـر، مـردم زیـادی از شـمال و جنـوِب کشـور 
در  بـه کوچـه  کـدام کوچـه  هـر  و  آواره شـدند  کابـل  بـه 
جسـت وجوی نان وسـرپناه سـرگردان اند. آن هـا از جنگ هـا 
و ویرانی هایـی سـخن می گوینـد کـه بسیاری شـان نـه در قلِم 
خبرنـگاران قیـد شـده و نه در میـِز سـخنگویاِن حکومت بیان 
شـده اسـت. مهاجـِر هلمنـدی از کشـته شـدِن 3۰ پولیس در 
یـک روز، آن هـم فقـط در یـک ولسـوالی، سـخن می گویـد 
بـه  طالـب  هزارهـا  یک شـبۀ  از هجـومِ  آوارۀ جوزجانـی  و 
ولسـوالی و قریۀ شـان و رهـا کردِن تمـام خانه و دارایی شـان.

القصـه این کـه جنـوب تـا شـمال و شـرق تـا غـرب را جنگ 
و بیـدادِ تروریسـتاِن طالبی و داعشـی درنوردیـده و حکومت 
هنـوز خونسـردانه از صلح سـخن می گوید و جسـته وگریخته 
نیـز فرمـاِن جنـگ می دهـد؛ حـال آن کـه نـه صــلحی وجود 
و سـرکوِب  بـرای جنـگ  فیصله بخـش  فرمانـی  نـه  و  دارد 
قاطع دشـمن. سال هاسـت که حکومت سـربازان و سـرداراِن 
صـادق و شـجاِع کشـور را به جـای جنگ، بـه باتـاِق معامله 
و تزویـر سـوق می دهـد؛ بـه ایـن ترتیـب کـه آن هـا را در 
برنامـۀ جنگی یـی توظیـف و مصـروف می کننـد کـه در آن، 
اراده یـی بـه نابـودِی دشـمن وجود نـدارد و چه بسـا که جاِن 
دشـمن، عزیزتر از جاِن سـربازِ رشـید وطن اسـت. نـامِ دیگِر 
ایـن جنـگ، جنـِگ فرسایشی سـت؛ جنگـی کـه در آن منافـِع 
اسـتخباراِت بیرونـی و عایـق تبـارِی برخـی حلقـاِت عالـی 
قـدرت، دسـت وپای سـربازاِن میهـن را می بنـدد و بـه آتـِش 

جنـِگ دشـمن بقا می بخشـد.
از رییـس دولـِت وحـدت ملی جـداً می خواهیم کـه به جنِگ 
فرسایشـی و مزوّرانـه پایـان دهـد، بـا خـوِن مـردمِ بی گنـاه 
بیـش از ایـن بـازی نکنـد و آییِن درسـت  جنگیدن و درسـت 

 رهبـری کردن را بیــاموزد! 

حکـــومت 
درست جنگیدن را بیـاموزد
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ناجیه نوری
مردم درآینده های نزدیک شاهد آغاز کار مرکز عدلی و 

قضایی  نخواهند بود.
نهاد دیده بان شفافیت باورمند نیست مرکز عدلی قضایی 
نبود طرح  را  دلیل آن  آغاز کند و  را  به زودی کارش 
و برنامه برای آغاز کار این مرکز عنوان می کند. مرکز 
عدلی و قضایی اخیرا از جانب رییس جمهور افتتاح شد 

تا پروند های فساد اداری را باقوت تمام بررسی کند.
اما رییس اجرایی دیده بان شفافیت می گوید، حکومت 
وعده  کند،  کار  برنامه  و  محتوا  روی  اینکه  از  بیشتر 
زیادی  کارهای  که  بگوید  به جامعه جهانی  تا  می دهد 

انجام داد و موفق است.
اما شماری از نماینده گان مجلس می گویند، حکومت در 

حال حاضر مصروف جذب پرسونل این مرکز است.
افراد  گزینش  را  مرکز  این  کار  نشدن  آغاز  دلیل  آنان، 
ُکل  دادستانی  که  می گویند  دانسته  تجربه  با  و  شایسه 

مصروف گزینش افراد با دانش و تجربه است تا بتوانند 
کار قابل قبول ارایه کنند.

اینکه  از سویی هم، شماری از استادان دانشگاه ضمن 
ایجاد مرکز را یک اداره موازی با داستانی ُکل می دانند 
به  را  فاسدین  نمی تواند  مرکز  این  که  باوراند  این  به 

دادگاه بکشاند.
گذشته  هفته  که  می شود  ابراز  حال  در  واکنش ها  این 
مسووالن ریاست جمهوری در یک مصاحبه با روزنامه 
ماندگار از آغاز کار این مرکز در هفته روان خبر داده 

بود.
مقام ها در ریاست جمهوری گفته بودند که تمام موارد 
کاری این مرکز تمام شده و در همین هفته، کار خود 
را آغاز می کنند، اما تاکنون خبری از آغاز کار این مرکز 

نیست.
از نشست وارسا حکومت،  حدود یک ماه پیش و قبل 
نهادی را زیر نام مرکز عدلی و قضایی جهت رسیده گی 

به پرونده های فساد اداری ایجاد کرد و قرار بود که این 
مرکز کارش را در هفته گذشته آغاز کند؛ اما بنابر دالیل 

نامعلوم این مرکز تاکنون کارش را آغاز نکرده است.
مجلس  قضایی  و  عدلی  کمیسیون  عضو  عبده  محمد 
نماینده گان، در گفت و گو با روزنامۀ ماندگار دلیل آغاز 
نشدن کار مرکز عدلی و قضایی را گزینش افراد شایسته 

از سوی دادستان ُکل عنوان می کند.
حاضر  حال  در  حکومت  مجلس:  عضو  این  گفتۀ  به 

مصروف جذب پرسونل این مرکز است.
با  افراد  عبده می گوید: دادستانی کل مصروف گزینش 
مرکز  در  برای جذب  شایسته  و  قضایی  تجربه  دانش، 
عدلی و قضایی است تا بتوانند کار قابل قبول ارایه کنند.
این عضو مجلس در خصوص اینکه معرفی  و به دادگاه 
و  اند  زورمندان  شان  اکثریت  که  فاسدین  کشانیدن 
شماری از آنان همین اکنون در حکومت به عنوان وزیر 
و مشاور حضور دارند، توسط افراد با دانش و تجربه 
اگر حکومت حمایت  است، گفت:  امکان پذیر  قضایی 

سیاسی کند، بلی ممکن است.
به  حکومت  توسط  مرکز  این  ایجاد  کرد:  تاکید  عبده 
برای  حکومت  اراده  بیان گر  و  سیاسی  حمایت  معنای 
را  با فساد است و بدون شک حمایت سیاسی  مبازره 

در پی دارد.
اینکه کی ها به عنوان  اما قضاوت در مورد  به باور او: 
فاسدین معرفی خواهند شد و کی ها به محاکمه کشانیده 
خواهند شد، هنوز بسیار زود است و زمان آن را پاسخ 

خواهد گفت.
اما سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیده بان شفافیت 
و  عدلی  مرکز  نزدیک  درآینده های  که  نیست  باورمند 

قضایی بتواند به کارش آغاز کند.
برنامه  نبود  را  مرکز  این  کار  نشدن  آغاز  دلیل  افضلی 
عنوان کرده گفت: حکومت بیشتر از اینکه روی محتوا 
جهانی  جامعه  به  تا  می دهد  وعده  کند،  کار  برنامه  و 

بگوید که کارهای زیادی انجام داد و موفق بوده.

به گفتۀ افضلی: حکومت با ایجاد این مرکز می خواست 
روی  بیشتر  بنابراین  برود؛  پر  دست  وارسا  نشست  به 
برنامه های  و  کارکردها  تا  تمرکز شده  این مرکز  ایجاد 

این مرکز.
که  است  باور  این  به  شفافیت  دیده بان  اجرایی  رییس 
مرکز  این  که  است  ممکن  و  دارد  وجود  احتمال  این 
بنابر دالیل سیاسی نتواند آغاز به کار کند و اگر حمایت 

سیاسی نشود، بدون شک نمی تواند کار کند.
او تأکید کرد: برای حکومت مبارزه با فساد برای حفظ 
ابرویش نزد جامعه جهان بسیار مهم است و به همین 
دلیل این مرکز را ایجاد کرد و ما امیدوار هستیم که از 

این مرکز حمایت سیاسی شود.
کابل  دانشگاه  حقوق  دانشکدۀ  استاد  فریور  موسی  اما 
می گوید: من در کل مخالف ایجاد این مرکز هستم و آن 

را یک اداره موازی با دادستان کل می دانم.
به باور آقای فریور: ما در 1۶ سال گذشته شاهد ایجاد 
در  متاسفانه  که  بودیم  زیادی  این چنین  کمیسیون های 
کنار اینکه موازی با سایر ادارات بوده، کار موثر و قابل 

قبول برای مردم هم انجام ندادند.
بررسی  برای  قضایی  عدلی  مرکز  اگر  کرد:  تاکید  او 
دوسیه های مفسدین ایجاد شده، پس دادستانی کل چه 

وظیفه دارد و کار سایر نهادهای قضایی چیست؟
به گفتۀ این استاد دانشگاه: اگر حکومت برای مبارزه با 
فساد مصمم است، ادارات قضایی مانند دادستانی کل و 
سایر ادارات قضایی را حمایت و تقویت کند نه اینکه 

یک اداره موازی دیگری را ایجاد کند.
استاد فریور می گوید، حکومت افغانستان به هدف اینکه 
دست آوردی در نشست وارسا و بروکسل داشته باشد، 

مرکز عدلی و قضایی را ایجاد کرده است.
مرکز  این  شک  بدون  اینکه  مهم  مساله  اما  افزود:  او 
اند  توانایی معرفی فاسدین که اکثریت شان زورمندان 
را ندارد و به دادگاه کشانیدن این افراد توسط این مرکز 

بعید به نظر می رسد.
این درحالی ست که همین اکنون در کنار دادگاه عالی 
عالی  اداره  مانند  دیگر  نهاد  چندین  ُکل  دادستانی  و 
با  مبارزه  عالی  اداری، شورای  فساد  با  ومبارزه  ارتشاء 
فساد اداری، دیده بان شفافیت و ده ها اداره  دیگر فعالیت 

دارند.

مسووالن در دادستانی ُکل می گویند که خلیل اندرابی و 
عبدالرحمان سرجنگ،  فرماند هان پیشین والیات میدان 
وردک و هلمند به اساس ضمانت معتبر از حبس رها 

شده اند.
دو  این  پروند ه های  روی  بررسی  این که  بیان  با  آنان 
می گویند  دارد،  جریان  شدت  به  دادستانی ُکل  در  تن 
دادگاه  به  را  آنان  پرونده  آینده  ماه  که در جریان یک 
عالی محول خواهند کرد؛ اما تا پیش از تکمیل شدن 
بررسی ها سرجنگ و اندرابی به اساس ضمانت معتبر 

از حبس  رها هستند.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که برخی از اعضای 
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده گان، نهادهای 
خوانده  اعتماد  قابل  غیر  را  کشور  قضایی  و  عدلی 
منافع  ملی  وحدت  حکومت  مسووالن  می گویند، 

علیا یی مردم را در نظر نمی گیرند.
و  متخلفان  از  پشتیبانی  به  دولت  کردن  متهم  با  آنان 
افراد فاسد، می گویند که هر قدر جنایت افراد آشکارتر 
آنان  برای  ملی  وحدت  حکومت  مسووالن  می شود، 

مکافات  بیشتر قایل می شوند.
خلیل اندرابی فرمانده امنیه پیشین والیت میدان وردک 
به همکاری با گروه تروریستی طالبان و انتقال یکی از 
فرماندهان این گروه به نام قاری یوسف از میدان وردک 

به کابل متهم است.
چند  طالبان  گروه  فرمانده هان  از  یکی  یوسف  قاری 
امنیه  فرمانده  اندرابی  خلیل  به  متعلق  رنجر  از  پیش 
شد،  بازاداشت  بغان  والیت  در  وردک  میدان  پیشین 
گفته می شود که قاری توسط این رنجر پولیس جهت 

درمان به کابل انتقال داده می شد. 
پیشین  امنیه  فرمانده  سرجنگ  عبدالرحمان  هم چنان،   
صاحیت ها،  از  استفادۀ  سوء  به  نیز  هلمند  والیت 
تشکیل پولیس خیالی و ناتوانی در جنگ متهم شده و 

تحت پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار گرفته اند.
با  گفت وگو  در  دادستانی ُکل  سخنگوی  عزیزی  بصیر 

اندرابی  خلیل  پرونده  های  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ 
عبدالرحمان  و  وردک  میدان  والیت  پیشین  فرمانده 
همکاری  به  متهم  که  هلمند  پیشین  فرمانده  سرجنگ 
با گروه طالبان، کم کاری و سوء استفاده از صاحیت 
وظیفه یی هستند؛ در دادستانی ُکل تحت بررسی قرار 

دارند.
سخنگوی دادستانی ُکل افزود: بررسی های همه جانبه 
و دقیق روی پرونده این دو فرد جریان دارد و پس از 
بررسی های دادستانی ُکل پروندۀ آن ها را به دادگاه عالی 

ارجاع خواهد کرد.
آقای عزیزی هرچند از افرادی که اندرابی و سرجنگ 
خلیل  می گوید:  اما  نمی برد،  نام  کرده اند  ضمانت  را 
بازجویی  تحت  سرجنگ  عبدالرحمان  و  اندرابی 
دادستانی ُکل قرار دارند؛ اما  نسبت ضمانت معتبر از 

حبس رها می باشند.
ضمانت  که  متهمانی  قانون،  اساس  به  او،  گفتۀ  به 
معتبر داشته باشند می توانند تا تکمیل شدن بررسی ها 

پرونده شان از بند رها باشند.

فرد  دو  این  پرونده  روی  کرد:  تصریح  عزیزی  آقای 
و  داده  انجام  را  بررسی های خود  داخله  وزارت  ابتدا 
سپس آن را به دادستانی ُکل محول ساخت که تا هنوز 
بررسی های این نهاد روی این دو پرونده جریان دارد و 

احتماالً که تا یک  ماه بررسی ها تکمیل  شوند.
پرونده ها  برخی  بررسی   کرد:  تأکید  عزیزی  آقای 
تاش  قضایی  و  عدلی  نهادهای  اما  است،  زمان گیر 
را  قانون  جانبه  همه  بررسی های  تکمیل  با  می کنند 

تطبیق کنند. 
از سویی هم، شیرین محسنی عضو کمیسیون عدلی و 
اعتماد  متآسفأنه  می گوید:  نماینده گان  مجلس  قضایی 
باالی نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد و کارکرد 
فیصله   نیست،  فساد  و  مداخله  از  عاری  نهاده  این 
نهادهای عدلی و قضایی کشور با فشار های که از بیرون 
وارد می شوند جامه عمل نمی پوشد که باعث بی اعتماد 

مردم به این نهادها شده است.
حاکم  مردم ساالری  که  نظام  در  افزود:  محسنی  نو  با 
نظر  در  را  مردمی  و   ملی  منافع  آن  مسووالن  است، 

نمی گیرند، افراد و گروه های که متهم به فساد و همکاری 
با گروه های تروریستی هستند باید مورد پیگرد قانونی 
قرار  گیرند، این در حالی است که علی رغم این که این 
افراد مجازات نمی شوند، از طرف مسووالن حکومت 

وحدت ملی مکافات در یافت می کنند.
مجلس  قضایی  و  عدلی  کمیسیون  عضو  این  گفتۀ  به 
به  متهم  وردک  میدان  در  اندرابی  خلیل  نماینده گان، 
تشکیل  به  آقای سرحنگ  و  است  طالبان  با  همکاری 
پولیس خیالی، کم کاری و سوء استفاده از صاحیت 
حاضر  حال  در  می باشد،  هلمند  والیت  در  وظیفه یی 
جای این دو فرد زندان است نه این که آزادانه گشت 

و گذار کنند.
با بیان این که هیچ توطیه یی نمی تواند به  بانو محسنی 
برأت این افراد منجر شود، افزود: به خاطر عبرت شدن 
به سایر افراد و مسووالن دولتی این  دو فرد و سایر 
کسانی که دست به چنین اعمال زده اند، باید به سزای 

اعمال شان برسند. 
دولت وحدت ملی  کرد: مسووالن  اضافه  بانو محسنی 
محکمه  به  توان  کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و 
و  بیرونی  دست  های  اما  دارند؛  را  افراد  این  کشانیده 
شبکه های استخباراتی از این افراد حمایت می کنند و از 

به محکمه کشانیدن این افراد جلوگیری می کنند.
او می گوید که دالیل مختلف دیگری در برأت گرفتن 
بیرون و  از  افراد وجود دارد که یک رخنه یی آن  این 
بخش دیگری آن به بی تفاوتی و سهل انگاری مسووالن 

داخلی حکومت وحدت ملی ارتباط می گیرد.
از  که  افراد  به  دادن  برأت  کرد:  تصریح  محسنی  بانو 
می کند،  همکاری  دشمن  با  امنیتی  دستگاه  یک  داخل 
جبهه  مقدم  خط  در  که  است  سربازانی  حق  در  جفا 
می جنگند، در حالی که مجازات نکردن متخلفان انگیزۀ 
مبارزۀ را از سربازان سلب می کند، این در حالی است 
برای سربازانی که در خط مقدم جبهه می جنگند بهایی 
داده نمی شود؛ ولی افراد خاین و فاسد که جنایت شان 

بیشتر آشکار می شود، ترفیع می کنند. 
باورها بر این است که به محاکمه نکشانده شدن افراد 
شکاف های  سبب  حکومت  طرف  از  خاین  و  فاسد 

عمیق میان مردم و نهادهای دولتی شده است. 
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انـدرابی و سرجنـگ آزاد انـد
ابوبكر صديق

دیده بان شفافیت:

ACKUحکومت طرحی برای مرکز عدلی و قضایی ندارد



گزینه های مختلفی برای تقویِت روحیه وجود دارد که از آن 
جمله می توان به پشتکار، یادگیرِی شیوۀ برخورد با مشکل 
و نحوۀ تفکِر منطقی اشاره کرد. برای مقابله با نگرانی و 
اضطراب، نباید مشکل را حذف کرد؛ بلکه راه های مقابله 
با اضطراب و مشکل، فرد را مقاوم تر می کنـد. چند راهکار 

زیر در این زمینه می تواند راهگشا باشد: 
مسوولیت کارهای تان را خودتان به عهده بگیرید

افرادی که به لحاظ روانی قدرتمند هستند، مسوولیت های 
رفتارها،  تمام  مسوولیت  و  می شناسند  به خوبی  را  خود 
آن ها  می گیرند.  عهده  به  را  احساسات شان  و  تفکرات 
از  موقعیت ها  و  شرایط  برخی  این که  از  آگاهی  با 
کنترل شان خارج است، معتقدند که تنها خودشان مسووِل 

رفتارهای شان نسبت به این شرایط هستند.
و  آشفته گی ها  مشکات،  دلیل  به  هیچ گاه  افراد  این 
به  را  اتهام شان  انگشت  خود،  بِد  حال  و  عصبانیت ها 
سوی دیگران نمی گیرند و فقط خودشان مسوولیت پیامِد 
کارهای شان را به عهده می گیرند؛ چون معتقدند آن چه رخ 
می دهد، پیامد تصمیم گیری خودشان است، نه فرد دیگری. 

پیش بینی نکنید
به خوبی  را  مطلب  یک  روحی  لحاظ  به  قدرتمند  افراد 
کرد.  پیش بینی  را  آینده  نمی توان  این که  آن  و  می دانند 
آینده،  به  کردن  فکر  صرف  را  خود  زماِن  هیچ گاه  آن ها 
پیش بینی و پیش گویی آن نمی کنند؛ چرا که معتقدند باید 
و  است  نرسیده  راه  از  هنوز  آینده  و  باشند  فکر حال  به 
فکر کردن و درگیر شدن در افکار آینده، آن ها را از تمرکز 
بر فعالیت های کنونی شان باز می دارد و آن ها را به اشتباه 

می اندازد.
به توهمات و تخیات راه ندهید

در حالی که همۀ افراد به رویا و تخیل عاقه دارند، ولی 
افراد قدرتمند معتقدند که رویاها واقعیت ندارند و با فکر 
سوال  زیر  را  واقعیت  واقعی،  غیر  موضوعات  به  کردن 

نمی برند.

در گذشته نمانید
برای بسیاری از افراد، رها کردن رویدادهای گذشته دشوار 
است، در حالی که افراد قدرتمند می دانند که فکر کردن 
به گذشته و آرزوی رخ دادن یا ندادن رویدادها، تنها یک 

آرزو است و واقعیت نیست. 
فکر  دارد،  ارزش  که  اندازه یی  همان  به  گذشته  به  آن ها 
می کنند و معتقدند راهی برای بازگشت به گذشته وجود 
ندارد؛ بنابراین این دست افراد آن چه را از دست داده اند، 
می پذیرند و به جای فکر کردن به آن چه می توانستند در 
حاضر  حال  در  می توانند  آن چه  به  دهند،  انجام  گذشته 
انجام دهند فکر می کنند؛ چرا که اشتباهاِت گذشته فرصِت 
قرار  پیش روی هر کس  آینده  برای جبران در  را  خوبی 

می دهد.
که  است  دشواری  جداِل  روانی،  و  روحی  قدرت  کسب 
داریم  نیاز  ما  که  همان گونه  و  نمی آید  دست  به  یک شبه 
هم  گاهی  بگیریم،  یاد  را  مشکات  با  برخورد  نحوۀ  تا 
نیاز داریم تا از موضع و طرز تفکِر خود نسبت به محیط 

اطراف مان فاصله بگیریم! 
منبع: ایسنا
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بخش سـوم

زهره روحی 
مطالباتی  و  زمانی  خاستگاه  با  که  اکنون 
لیبرالیسم آشنا شدیم، به قول فوکو “دو قرن 
را رد می کنیم” تا بررسی امور را آن “طوری 
که االن هستند در نظر بگیریم”)ص 114(؛ 
لیبرالیسم  به  آن  یک سوی  وی  نظر  از  که 
که  می رسد  آلمانی  نیولیبرال  برنامه های  و 
ناگفته نماند، تحت شرایط بحرانی  به وجود 

آمدند و از این رو با:
توسعۀ   ،1929 بحران  وایمار،  »جمهوری 
تجدید  نهایتًا  و  نازیسم،  نقد  نازیسم، 
ساختار پس از جنگ پیوند دارد. در مقابل، 
است  نیولیبرالیسمی  آن  امریکایی  شکل 
سیاست های  نقد  و  نیودل  به  ارجاع  با  که 
خصوص  به  و  می شود،  تعریف  روزولت 
بعد از جنگ در برابر مداخله گرایی فدرال 
دولت های  برنامه های  سایر  و  کمک ها  و 
اغلب دموکرات ترومن، کندی، جانسون و 
غیره توسعه و سازمان یافت. البته بین این 
وجود  پیوندهایی  نیولیبرالیسم  شکل های 
دارد که من با چند برش دل بخواهی آن ها 

را قلم گرفته ام.« )ص 115(
تجدید ساختار جنگ و نقد نازیسم، ما را 
می برد  گذشته  قرن  در   4۰ دهۀ  اواخر  به 
فوکو  و  به سال 1948.  دقیق تر  به طور  و 
استناد  نشستی  نتایج  به  مشخص  به طور 
مقاومت  ملی  شورای  به وسیلۀ  که  می کند 
)CNR( در اپریل همان سال صورت بندی، 
اپریل   18 در  ارهارد  لودویگ  توسط  و 
که  است  معتقد  فوکو  بود.  شده  قرائت 
ارهارد از بین پیشنهاد برای برنامۀ تمام عیار 
کینزی و همچنین پیشنهادهای آنارشیستی، 
راه میانه یی در پیش گرفته بود: بین آنارشی 
و دولت موریانه یی)دولتی که به طور کامل 
او  درمی آورد(.  خود  کنترل  به  را  اقتصاد 
و  آنارشی  از  “باید  بود:  گفته  )ارهارد( 
فقط  زیرا  کنیم،  اجتناب  موریانه یی  دولت 
دولتی که آزادی و مسوولیت شهروندان را 
به  به طور مشروع  تأمین می کند، می تواند 
نام مردم سخن بگوید”)ص 118(. بنابراین 
شهروندان  آزادی  تأمین  که  دید  می شود 
به آن ها، همان چیزی  و مسوولیت نسبت 

است که در دورۀ نازیسم، دولت ناسیونال 
ـ سوسیالیست به طور صریح نقض کرده 
به  »احترام  الف(  اکنون،  حال  هر  به  بود. 
نماینده گی  به منزلۀ شرط  اقتصادی  آزادی 
سیاسی دولت«؛ و نیز، ب( سویۀ متقابل این 
برنامه یعنی: »نهاد آزادِی اقتصادی به منزلۀ 
سیاسی«،  حاکمیت  صورت بندی  مبنای 
از  پس  آلمان  دولت  حکمرانی  چارچوب 
آلمان  در  بیانی  به  می کند.  تعیین  را  جنگ 
فوکو  گفتۀ  به  را  حاکمیت  آن چه  معاصر، 
توسعۀ  و  رشد  و  اقتصاد  می کند«،  »تولید 
اقتصادی«،  »رشد  سان  بدین  و  است.  آن 
محور آگاهِی تاریخِی آلمان می شود. فوکو 
توصیف بسیار جالبی در این مورد دارد که 

عینًا نقل می کنیم. وی می گوید:
اما  است،  گفته  نه  آلمان  دولت  به  تاریخ 
اندام  عرض  اجازۀ  آن  به  اقتصاد  اکنون 
می دهد. رشد اقتصادی مستمر جای تاریخ 
اقتصادی  آزادی   . می گیرد...  را  معیوب 
دولت  رفاه،  رشد،  طریق  از  کلی  به طور 
می آید.”  به وجود  تاریخ  کردن  فراموش  و 

)ص 124( 
مرفه،  جامعۀ  و  اقتصادی  رشد  بنابراین 
دولت  زیست  سیاست  اصلی  چارچوب 
آلمان را تنظیم می کند. و از قضا در همان 
ایام از سوی مکتب اقتصادی فرایبورگ یا 
»اردولیبرال ها« نیز )منظور لیبرال هایی است 
می کردند(  کار   Ordo مجلۀ  پیرامون  که 
بازار و دولت مورد بررسی قرار  سازوکار 
تطبیقی   مقایسه یی  در  فوکو  بود.  گرفته 
و  هجده  قرن  لیبرالیست های  بین  که 
می دهد،  انجام  آلمان،  اردولیبرالیست های 

می گوید:
نقایص  »از آن جا که معلوم شد که دولت 
ذاتی دارد،... اردولیبرال ها به جای پذیرش 
تحت  و  دولت  با  تعریف شده  آزادِ  بازار 
را  فرمول  باید  می گویند  آن،  نظارت 
قاعدۀ  را  آزاد  بازار  و  کرد  معکوس  کامًا 
سازمان بخش و تنظیم کنندۀ دولت دانست... 
. فکر می کنم نکتۀ مهم و سرنوشت ساز در 
این جا  در  می توان  را  اخیر  نیولیبرالیسم 
جست. چرا که نباید خیال کنیم نیولیبرالیسِم 

امروز، چنان که بارها گفته اند، احیا یا تکرار 
اشکال قدیمی اقتصاد لیبرال است... . مسأله 
در  می تواند  بازار  اقتصاد  آیا  که  است  این 
برای  باشد  ُمدلی  و  شکل  قاعده،  واقع 
دولتی که به علت نقایصش، همه از چپ و 
راست، به دلیلی نسبت به آن بدگمان اند... 

.« )صص1۶7 ـ  1۶۶(
که  مهمی  اقدام های  از  یکی  این رو  از 
»دولت«  به کلی  تا  دادند،  انجام  نیولیبرال ها 
دهند،  تقلیل  »بازار«  از  برآمده  امری  به  را 
تصحیح مفهوم »رقابت« بود. آن ها همچون 
پنداشِت  به  سرمایه داری،  نظام  منتقدین 
»طبیعت گرایی بازار و اقتصاد« تاختند، اما نه 
برای گرفتن استنتاجات ضد سرمایه دارانه، 
دانستنش،  ناکارآمد  به دلیل  عکس  به  بلکه 
آن را کنار نهادند. اکنون از نظر نیولیبرال ها، 
نوعی  دارد  جریان  بازار  در  که  آن چه 
را  خود  خاص  قواعد  که  »بازی«ست 
دارد. و در نتیجه »رقابت در بازار« را نه از 
بازِی«  »نحوۀ  از  بل  بازار«  درونِی  »طبیعت 
بازیگران اخذ می کنند. پس بازی یی که در 
هرگونه  همچون  می گیرد،  صورت  بازار 
»نابرابری«  بر  تا  است  الزم  دیگری  بازِی 
استوار باشد. به بیانی »برای آن که تنظیم ها 
اثرگذار باشند، باید شاغان و بی کاران ...، 
زیاد حقوق می گیرند و کسانی  کسانی که 
که کم حقوق می گیرند وجود داشته باشند 
و همچنین قیمت ها باید باال و پایین رود.« 

)ص2۰2(
بیشتر  هرچه  گرفتِن  فاصله   یعنی  این  و 
بازار  واگذاشتن  و  رفاهی  سیاست های  با 
نابرابرِی  از  واهمه یی  که  رقابتی  حال  به 
آن  ویران گر  آثار  و  بازیگران  موقعیت های 
ندارد. به گفتۀ فوکو اکنون “با نظام قوانین، 
به مثابۀ مقررات بازی سروکار داریم”)ص 
241(. وی نقل قولی از هایک آورده است 
کارویژۀ  “مهم ترین  می کنیم:  نقل  عینًا  که 
نظم  بر  حکمرانی  قانون داری،  نظامِ  یک 
نظامِ  است.  اقتصادی  حیات  خودانگیختۀ 
قانون باید مقرراتی را وضع و تقریر کند که 
سازوکار رقابتی تولید و توزیع بر اساس آن 

عمل کند.” )همان جا(

نیولیبرالیسم 
در درس گفتارهای 

میشل فوکو

ACKU



5سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1838   سه   شنبه       19 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   5 ذ والقعد ة الحرام y 1437   9 ا  ِگست   2016 www.mandegardaily.com

حـدود یـک سـال پیـش در جلسـۀ انجمـن »پـن« بـه 
مناسـبت سـه صدمین سـال انتشـارِ »آیـرو پاگیتیـکاي« 
میلتـون شـرکت کـردم؛ جزوه یي که در دفـاع از آزادي 
قلم نوشـته شـده بـود. عبارت مشـهور میلتـون دربارۀ 
گنـاه، »کشـتن« یک کتـاب روي برگه هاي چاپ شـده 
بـود و بـراي تبلیـغ ایـن جلسـه، از پیـش در اختیـار 

حاضـران قـرار گرفتـه بود.
از  یکـي  کننـد.  سـخنراني  بـود  قـرار  نفـر  چهـار 
صحبـت  نشـر  و  چـاپ  آزادي  دربـارۀ  سـخنرانان 
کـرد، امـا موضوعـش فقـط مربـوط بـه هنـد مي شـد. 
دیگـري، بـا درنـگ و تأمـل و بـا عباراتي کلـي، گفت 
کـه آزادي چیـز خوبـي اسـت. سـومي بـه قوانیني که 
علیـه هرزه نـگاري در ادبیـات وجـود دارد، حمله کرد. 
و چهارمـي هم بیشـتر سـخنراني اش را صـرف دفاع از 
تصفیه هـاي اسـتالیني در روسـیه کـرد. از جمع حضار 
هـم عده یـي بـه همـان مسـالۀ هرزه نـگاري و قوانیـن 
مربـوط بـه آن پرداختنـد و عده یـي هـم صرفـًا بـراي 
اتحـاد شـوروي مدیحه سـرایي کردنـد. آزادي اخاقی 
ـ آزادي بي پـرده سـخن گفتـن از مسـایل جنسـي در 
کتاب هـا، ظاهـراً مـورد توافـق همـۀ حاضـران بـود، 
امـا از آزادي سیاسـي اصـًا سـخني بـه میـان نیامد. از 
ایـن جمـِع چندصـد نفـري که شـاید بیـش از نیمي از 
آنـان مسـتقیمًا سروکارشـان بـا قلم و نوشـتن بود، حتا 
یـک نفـر هم نبـود کـه بگویـد آزادي قلم اگـر معنایي 
دارد، معنایـش آزادي نقـد و مخالفـت اسـت. عجبا که 
هیـچ یـک از سـخنرانان حتـا یـک جملـه از جزوه یي 
کـه اصـًا ایـن جلسـه بـه یـاد آن برپا شـده بـود، نقل 
نکـرد. هیـچ کـس از کتاب هایي هـم که در انگلسـتان 
و ایاالت متحـده در طـول جنـگ جهانـي دوم “کشـته” 
شـده بودنـد، یادي نکـرد. در واقع بایـد بگویم حاصل 

نهایـي جلسـه، زدن مهـر تأییـد بـر سانسـور بود.
البتـه هیـچ یـک از این هـا جـاي شـگفتي نداشـت. در 
عصـر مـا، اندیشـۀ آزادي فکـري از هـر دو سـو مورد 
حمله اسـت. از یک سـو دشـمنان نظري آزادي فکري، 
مدافعـان توتالیتاریسـم، بـه آن حملـه مي برنـد؛ و از 
سـوي دیگـر دشـمنان عملـِي آن یعنـي انحصارطلبـان 
و دسـتگاه بوروکراسـي. هر نویسـنده و روزنامه نگاري 
کـه مي خواهـد صداقتـش را حفظ کنـد، مي بیند آن چه 
حـاال به جاي تعقیـب قضایي جلـِو کارش را مي گیرد، 
فشـار اجتماعي اسـت. یکي از موانع اصلي این اسـت 
کـه مطبوعـات کًا در دسـِت یـک مشـت آدم پول دار 
هسـتند و حتـا رادیـو و تلویزیـون و سـینما را هـم به 
انحصـار خودشـان درآورده انـد و عمـوم مـردم هـم 
رغبتـي ندارنـد پول شـان را صـرِف خرید کتـاب کنند 
و در نتیجـه تقریبـًا هر نویسـنده  یي ناچار اسـت معاش 
خـودش را بـا کارهاي سفارشـي که مثـًا از M.O.I یا 
بریتیـش کانسـل مي گیـرد، تأمیـن کنـد کـه اگرچـه به 
هـر حـال باعـث مي شـود نویسـنده از فقـر و فاکـت 
هـاک نشـود، امـا هـم وقتـش هـدر مي شـود و هـم 
عقایـدي را بـر او تحمیـل مي کننـد. ایـن وضـع در ده 
سـال گذشـته که جو جنگـي حاکم بوده اسـت، باعث 
تحریـف عقایـد نویسـنده گان شـده و تقریبـًا هیچ کس 
قـدرت گریـز از ایـن وضـع و جـو را نداشـته اسـت. 
در عصـر مـا، همـه چیـز دسـت به دسـت هـم داده تا 
نویسـنده و هـر هنرمنـد دیگري را بدل بـه یک کارمند 
جـزء کنـد کـه بایـد روي مضامینـي کار نمایـد کـه از 
بـاال بـه او دیکتـه مي شـود. نویسـنده گان دیگـر قـادر 
نیسـتند آن چـه را بـه نظرشـان کل حقیقـت مي آیـد، 
بیـان کننـد. امـا هیـچ نویسـنده یي در تـاش و مبارزۀ 
خـودش بـا چنین سرنوشـتي، هیچ همـراه و یاوري از 
جبهـه خودي هـم نـدارد؛ یعني هیچ مجموعـۀ بزرگي 
از عقایـد نیسـت کـه او را خاطرجمـع کنـد کـه برحق 
اسـت و حـرف درسـتي مي زنـد. در گذشـته، در طول 
قـرون پروتسـتاني، اندیشـۀ طغیـان و اندیشـۀ صداقِت 
روشـن فکري بـا هـم درآمیختـه بودنـد. بدعت گذاران 
یـا مرتـدان ـ چه سیاسـي، چه اخاقي، چـه دیني، چه 
زیبایي شـناختي ـ کسـاني بودنـد کـه حاضـر نبودنـد 
وجدان شـان را زیرپـا بگذارنـد. دیدگاه اینـان به خوبي 
در چند سـطر از سـرود »احیاگران« خاصه شـده بود:

جرأت داشته باش دنیل باشي
جرأت داشته باش تنها بایستي

جرأت داشته باش عزمت جزم باشد
و جرأت داشته باش عزمت را فاش کني!

اگـر بخواهیـم ایـن سـرود را با شـرایط امـروز تطبیق 
دهیـم، کافي سـت یـک »نـون« نفـي بـه ابتـداي کلمـۀ 
»داشـته« اضافـه کنیـم. چـون ویژه گـي غریـِب عصـر 
مـا ایـن اسـت کـه طغیان گـران علیـه نظـم موجـود، 
طغیان گـران  ضمـن  در  آنـان،  از  کثیـري  تعـداد  یـا 

علیـه اندیشـۀ صداقـت فـردي هـم هسـتند. »جـرأت 
تنهـا ایسـتادن« هـم جنایتـي ایدیولوژیکـي اسـت هم 
عمـًا بسـیار خطرنـاک اسـت. اسـتقاِل نویسـنده و 
مثـل  بي نام ونشـان  اقتصـادِي  نیروهـاي  را  هنرمنـد 
خـوره مي خورنـد و در عیـن حـال آن هایـي هـم کـه 
بایـد مدافـع ایـن اسـتقال باشـند، زیرآِب نویسـنده و 
هنرمنـد مسـتقل را مي زننـد. آن چـه مـن مي خواهم در 
ایـن مقالـه بـه آن بپـردازم، همیـن مقولـۀ دوم اسـت.

بـا  معمـوالً  مطبوعـات،  آزادي  و  اندیشـه  آزادي  بـه 
اسـتدالل هایي حملـه مي برند کـه واقعـًا ارزش ندارند 
وقت مـان را صرف شـان کنیـم. هـر کسـي کـه تجربـۀ 
سـخنراني و بحث وجـدل و مناظـره دارد، پیشـاپیش 
بـا ایـن اسـتدالل ها آشناسـت و از سـر تـا تۀ شـان را 

مي دانـد.
مـن نمي خواهـم در این جـا بـه ایـن ادعـاي تکـراري 
بپـردازم کـه آزادي توهمـي پیش نیسـت، یا ایـن ادعا 
کـه در کشـورهاي توتالیتـر آزادي بیش از کشـورهاي 
دموکراتیـک اسـت؛ بلکـه مي خواهـم بـه ایـن سـخِن 
آزادي  کـه  بپـردازم  خطرناک تـر  و  پذیرفتني  تـر 
نامطلـوب اسـت و صداقـِت فکـري و روشـن فکري، 
نوعـي خودخواهـي ضداجتماعي اسـت. اگرچه دیگر 
جنبه هـاي مسـأله معمـوالً بیشـتر مطـرح مي شـوند و 
بیشـتر سـِر زبان هـا هسـتند، امـا بحث و جدل بر سـر 
آزادي بیـان و آزادي مطبوعـات، بنیـان هـر بحـث و 
آزادي و مطلوبیـِت  بـودِن  نامطلـوب  جدلـي دربـارۀ 
دروغ گویـي اسـت. بحثي کـه واقعًا مطرح اسـت، حق 
گـزارش کـردِن صادقانـه و تمام وکمـاِل وقایـع جاري 
اسـت، یـا دسـت کم صادقانـه و نزدیـک بـه حقیقـت، 
تـا حـدي کـه بـا بي خبـري، سـوگیري و خودفریبـي 
سـازگار اسـت؛ یعنـي عوارضي کـه ضرورتـًا دامن گیر 
هـر مشـاهده گري اسـت. شـاید به نظـر بیاید کـه این 
سـخن من بـه ایـن معناسـت کـه »گـزارش« )رپرتاژ( 
مسـتقیم تنهـا شـاخه یي از ادبیـات اسـت کـه اهمیـت 
دارد. امـا مـن در دنبالـۀ مطلب خواهم کوشـید نشـان 
دهـم کـه در همۀ سـطوح ادبـي و احتمـاالً در هر یک 
از هنرهـا، همین مسـأله در اشـکاِل کم  وبیش ظریف تر 
و پنهان تـري مطـرح اسـت. در ایـن ضمـن، ضـروري 
اسـت برخـي مطالـِب نامربوطـي که ایـن بحث وجدل 

را در لفافـۀ آن مي پیچنـد، کنـار بزنیـم.
همیشـه  روشـن فکري  و  فکـري  آزادي  دشـمنان 
مي کوشـند حملۀ شـان بـه ایـن آزادي را بـه صـورت 
دفـاع از نظـم و انضبـاط در برابـر فردگرایـي عرضـه 
کننـد. مسـالۀ حقیقـت در برابـر کـذب را تـا جایي که 
ممکـن اسـت، دور از میـدان بحـث نگـه مي دارنـد. 
اگرچـه نکته یـي کـه بـر آن تأکیـد مي شـود، در موارد 
مختلـف بـا هـم فـرق دارد؛ امـا همیشـه نویسـنده یي 
بفروشـد،  را  عقایـدش  نمي شـود  حاضـر  کـه 
برچسـب خودخـواه و خـود محـور مي خـورد. چنین 
نویسـنده گاني متهـم مي شـوندکه یـا خودشـان را در 
بـرج عـاج زندانـي کرده انـد، یـا این کـه مي خواهنـد 
خودنمایانـه شخصیت شـان را بـه نمایـش بگذارنـد، 
تـا  مي ایسـتند  تاریـخ  ناگزیـِر  جریـان  برابـر  در  یـا 
بلکـه امتیـاز ناموجهـي به دسـت آورنـد. کاتولیک هـا 
کـه  اسـت  ایـن  بـر  فرض شـان  کمونیسـت ها  و 
مخالفان شـان نمي تواننـد هم زمـان هـم صـادق و هـم  
هوشـمند باشـند. هـر دوي آن هـا تلویحـًا و پوشـیده 
ادعـا مي کننـد کـه »حقیقـت« مکشـوف شـده اسـت 
و بدعت گـذاران و مرتـدان، اگـر احمـق نباشـند، در 
خفـا از »حقیقـت« آگاه انـد امـا از سـِر خودخواهـي 
حاضـر به پذیرفتن آن نیسـتند. در ادبیات کمونیسـتي، 
حملـه بـه  آزادي فکـري و روشـن فکري معمـوالً در 
اسـتتار خطابه هایي علیـه »فردگرایـي خرده بورژوایي«، 
»توهمـات لیبرالـي قـرن نوزدهمـي« و غیـره عرضـه 
مي شـود و در آن هـا از اصطاحـات و واژه گانـي نظیر 
مي شـود؛  سوء اسـتفاده  »احساسـاتي«  و  »رمانتیـک« 
واژه گانـي کـه چـون معنـاي دقیـق و روشـني ندارند، 
پاسـخي در خـور هـم نمي تـوان به آن هـا داد. بـه این 
ترتیـب، بحـث و جـدل دربـارۀ آزادي فکـر و بیـان 
اصـًا از مسـیر اصلي  اش به انحراف کشـانده مي شـود 
مي تـوان  مي  گـردد.  تهـي  واقعـي اش  محتـواي  از  و 
پذیرفـت و اکثـر آدم هـاي روشـن بین هـم مي پذیرنـد 
کـه ایـن تـز کمونیسـتي خطـا نیسـت کـه بـه آزادي 
محـض فقـط در جامعه یـي بي طبقـه مي تـوان رسـید 
و آدمـي فقـط وقتـي بـه آزادي هـر چه بیشـتر نزدیک 
مي شـود کـه تـاش کنـد چنیـن جامعه یـي را محقـق 
سـازد. امـا آن چـه همـراه ایـن تـز پنهانـي بـه خـورد 
مـا داده مي شـود ایـن ادعـاي کامـًا بي اسـاس اسـت 
کـه حـزب کمونیسـت خـودش هدفـي جـز اسـتقرار 

جامعه یـي بي طبقـه نـدارد، و در اتحـاد 
جماهیـر شـوروي ایـن هـدف عمـًا در مسـیر تحقق 
قـرار گرفتـه اسـت. اگـر مدعـاي اول، واقعـًا متضمن 
ادعـاي دوم  بـود، مي شـد گفـت تقریبًا هیـچ حمله یي 
بـه عقـل متعـارف و شـعور عمـوم نشـده اسـت کـه 
نکتـۀ  آن  این جـا  در  امـا  کـرد.  توجیـه  را  آن  نتـوان 
اصلي الپوشـاني شـده اسـت. آزادي فکري بـه معناي 
آزادي گـزارش کـردِن هـر آن چیـزي اسـت کـه فـرد 
دیـده یـا شـنیده، یـا احسـاس کـرده اسـت، نـه آن که 
خیالـش  بـا  را  احساسـات  و  وقایـع  باشـد  مکلـف 
جعـل کنـد و بـه هـم ببافـد. آن نطق هاي آتشـین علیه 
و... صرفـًا  »رمانتیسـم«  »فردگرایـي«،  »واقع گریـزي«، 
یـک تمهید محکمه پسـند هسـتند و هدف شـان موجه 

جلـوه دادِن تحریف هـاي تاریخـي اسـت.
اندیشـه  آزادي  از  کسـي  وقتـي  پیـش  سـال  پانـزده 
برابـر  در  آزادي  ایـن  از  مي بایسـت  مي کـرد،  دفـاع 
محافظـه کاران، کاتولیک هـا و تـا حدودي فاشیسـت ها 
انگلسـتان  در  زیـادي  اهمیـت  زمـان  آن  در  )چـون 
نداشـتند( دفـاع کنـد. امـروز بایـد از ایـن آزادي در 
برابـر کمونیسـت ها و »همراهـان« دفـاع کـرد. دربـارۀ 
نفـوذ مسـتقیِم حزب کمونیسـِت انگلسـتان کـه حزبي 
تأثیـر  در  امـا  کـرد؛  اغـراق  نبایـد  اسـت،  کوچـک 
حیـات  بـر  روس هـا  جعلـي  افسـانه هاي  زهرآگیـِن 
روشـن فکري انگلسـتان، کسـي نمي توانـد تردید کند. 
بـه دلیل همیـن تأثیر زهرآگیـن، واقعیت هاي شـناخته 
شـده و مسـجل را پنهـان و تحریف مي کننـد آن هم به 
اندازه یـي کـه این تردیـد را پیش مي آورد کـه آیا اصًا 
دیگـر هرگـز قادر به نوشـتن تاریـخ واقعـِي این دوره 

خواهیـم بـود یا نـه. اجـازه بدهید 
فقـط یـک مثـال از صدها مثـال قابل ذکـر را نقل کنم. 
وقتـي آلمـان فـرو ریخـت، معلوم شـد که عدۀ بسـیار 
بي تردیـد  البتـه  و  ـ  شـوروي  روس هـاي  از  زیـادي 
را  جبهۀ  شـان  ـ  غیرسیاسـي  انگیزه هـاي  بـا  عمدتـًا 
عـوض کـرده بودنـد و بـراي آلماني هـا مي جنگیدنـد. 
عـاوه بـر این، بخـش کوچک امـا مهمـي از زندانیان 
روسـي و افـرادي کـه محـل سکونت شـان را بـه زور 
شـوروي  بـه  نبودنـد  حاضـر  بودنـد،  کـرده  عـوض 
برخـاف  آنـان  از  برخـي  دسـت کم  و  بازگردنـد 

میل شـان بـه کشورشـان بازگردانـده شـدند.
روزنامه نـگاران  از  بسـیاري  بـر  کـه  واقعیت هـا  ایـن 
معلـوم بـود، اصـًا در مطبوعـات بریتانیایـي منعکـس 
نشـدند، امـا هم زمـان تبلیغاتچي هاي طرف دار روسـیه 
انگلسـتان هم چنـان مشـغول توجیـه تصفیه هـا و  در 
تبعیدهـاي سـال هاي 193۶ تـا 1938 بودنـد و ادعـا 
مي کردنـد در اتحـاد جماهیـر شـوروي »وطن فـروش 
وجـود نـدارد.« مه غلیـِظ دروغ و اطاع رسـانِي غلطي 
کـه گرداگـرد موضوعاتـي نظیـر قحطـي در اوکرایـن، 
جنـگ داخلي هسـپانیا، سیاسـت شـوروي در لهسـتان 
و غیـره را گرفتـه اسـت، صـد در صـد مربـوط بـه 
نویسـنده  هـر  بلکـه  نمي شـود،  آگاهانـه  بي صداقتـي 
یـا روزنامه نـگاري کـه همدلـي کامل با شـوروي دارد 
ـ همدلـي بـه همـان شـیوه یي کـه روس هـا از آن هـا 
انتظـار داشـتند ـ ناگزیـر تن بـه دروغ پـردازي عامدانه 

دربـارۀ مسـایل بسـیار مهـم مي دهـد. 
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گـروه داعـش و طالبـان پس از دو سـال جنگ شـدید 
علیـه هم دیگـر، مجبـور بـه آتش بـس در بسـیاری از 
مناطـق شـرقی افغانسـتان شـده اند کـه هـر دو گـروه 
عملیات هـای  علیـه  تـا  کـرده  کمـک  را  شورشـی 
سـرکوب کننده نیروهای افغانسـتان بـه حمایت امریکا، 
دوبـاره سـازمان یابنـد و بـه گونـۀ مشـترک بجنگنـد.

مـاه  چنـد  امـا  ژورنـال،  اسـتریت  وال  گـزارش  بـه 
پیـش، گـروه دولـت اسـامی نبردهـای خونینـی را با 
گروهک هـای طالبان محلـی به خاطر گسـترش قلمرو، 
در چندیـن والیـت بـه راه انداختنـد. طالبان بـه عنوان 
یـک گروه شورشـی سـابقه دار، در پی آن بـود تا رقیب 
کوچـک اش را کـه در سـال 2۰14 به وجود آمـد، نابود 
کنـد. نیروهـای افغـان و ایتـاف بـه رهبـری امریکا از 
ایـن جنگ هـا و درگیـری شورشـیان در چندین جبهه ، 
سـود بردنـد تـا آنهـا را بـه عقـب براننـد و مناطـق 

تسخیرشـده بـه دسـت آنهـا را پـس بگیرند.
امـا مقامـات افغانسـتانی می گوینـد کـه هـر دو گـروه 
شورشـی در ایـن اواخـر توافـق کرده اند تـا جنگ علیه 
همدیگـر را متوقـف کـرده و تنهـا بـر ضـد نیروهـای 
حکومتـی بجنگنـد. حاصل توافق شـان این بوده اسـت 
کـه گـروه دولـت اسـامی یـا داعش، توانسـته اسـت 
بـه جنـگ علیـه نیروهای افغـان تحت حمایـت امریکا 
تمرکـز کنـد و دامنـه جنـگ و جـای پای شـان را بـه 
شـمال ننگرهـار در کنـر کـه یکـی از سـنگران دیرینـه 

طالبـان و القاعـده بـوده اسـت، نیـز گسـترش دهد.
جنـرال محمـد زمان وزیـری، فرمانده نیروهـای ارتش 
در شـرق افغانسـتان گفت: »آنها )گـروه داعش( قبا با 
طالبـان جنگ هـای خونینـی داشـتند. امـا در جریان دو 
مـاه گذشـته، هیـچ جنگی میـان این دو گـروه صورت 

نگرفته اسـت«.
حضـور گـروه تروریسـتی دولـت اسـامی هنـوز در 
افغانسـتان تـازه و ناچیـز اسـت. مقامـات افغانسـتان 
آنهـا در مقـر اصلی شـان  تخمیـن می زننـد کـه حتـا 
در ننگرهـار، چندیـن برابـر نسـبت به گروه شورشـی 
طالبـان، کم تـر و کوچک تـر هسـتند. و آتش بـس میان 

آنهـا، می توانـد هـر زمانـی شکسـته شـود.
امـا گـروه دولت اسـامی از این صلح نسـبی بـا گروه 
شورشـی مخالـف اش بهـره بـرده تـا دامنـۀ حمـات 
مرگبـارش را گسـترش دهـد. این گروه تروریسـتی در 

مـاه جـوالی، مسـئولیت یک حملـه انتحـاری در کابل 
کـه جـان بیـش از هشـتاد نفـر را گرفـت و یکـی از 
مرگبارتریـن حمله هـا پـس از سـال 2۰۰1 در پایتخت 

افغانسـتان بـود را بـر عهـده گرفت.
بـا وجـود وقـوع خشـونت های مقطعـی میـان افـراد 
مسـلح هـر دو گـروه، فرماندهـان گـروه داعش تاش 
کرده انـد تـا روابـط دوسـتانه ای را بـا طالبـان برقـرار 
نماینـد. بـه گونـه ی مثـال، در والیت کنـر جنگجویان 
گـروه دولـت اسـامی بـرای گفتگـو در مـورد آرمـان 
مشـترک هـردو گروه یـا همـان بنیان گذاری یـک نظام 
حقوقـی اسـامی، با اعضـای طالبـان نزدیک شـده اند. 
آنهـا به ایـن منظور با باشـنده گان محل نیز در مسـاجد 
غـذای  تهیـه  و  اعتقـادات  روی  تـا  می کننـد  دیـدار 
جلسه های شـان در اماکنـی کـه ایده های شـان بررسـی 

می شـود، گفت وگـو کننـد.
دولـت  گـروه  قصاوت گری هـای  سـابقه  آن کـه  بـا 
اسـامی توانایـی ایـن گـروه را بـرای جلـب حمایـت 
بیشـتر تضعیـف کـرده، امـا هنوز هم قـادر بـه افزایش 
صف هـای جنگجویـان اش بـا تهیـه معاش هـای ناچیز 
در مناطـق فقیرنشـین بوده اسـت. به گونـه ی مثال و به 
گفتـه ملـک خان باچـا، یـک کان قومی در ولسـوالی 
سـرکانی، گـروه داعـش از یـک ولسـوالی حـدود 4۰ 
جنگجـو را بـرای نبـرد در والیـت ننگرهـار اسـتخدام 
کـرده اسـت. امـا از آنجایـی کـه ایـن گـروه در حـال 
راه  هنـوز  می باشـد،  سـربازگیری  مصـروف  حاضـر 
درازی را در پیـش دارد تـا علیـه حکومـت در والیـت 

کنـر عملیـات نظامـی راه انـدازی کند.
را  جوانـان  می خواهنـد  »آنهـا  گفـت:  باچـا  آقـای 
شستشـوی مغـزی بدهنـد. آنها علیه نیروهـای خارجی 

و حکومتـی پروپاگنـد و شـایعه پخـش می کننـد«.
اتحـاد گـروه دولت اسـامی بـا طالبان زمانـی صورت 
بـرای  را  متحـده تاش هایـش  ایـاالت  کـه  می گیـرد 
مبـارزه بـا ایـن گروه شـدت بخشـیده اسـت. پـس از 
انجـام یـک عملیات مشـترک نظامـی نیروهـای امنیتی 
افغانسـتان و امریکایـی در مـاه فبـروری علیـه گـروه 
دولـت اسـامی، روشـن شـد کـه ایـن گـروه دوبـاره 
را  دست رفته شـان  از  مناطـق  و  شـده  سـازمان دهی 

دوبـاره درحـال بازپس گیـری هسـتند.
در هفته هـای اخیـر، فرماندهـان امریکایـی، نیروهـای 

بیشـتری را در افغانسـتان توظیـف کرده انـد تـا یـک 
امنیتـی  نیروهـای  بـا  را  مشـترک  تهاجمـی  عملیـات 
افغانسـتان کـه عملیات هـای سـنگین زمینـی و هوایـی 
را شـامل می شـود، بـه هـدف از بیـن بـردن فرماندهان 
نیروهـای  عملیات هـای  کننـد.  راه انـدازی  شورشـیان 
امریکایی و افغانسـتانی در شـرق افغانسـتان، بسـیاری 
از مراکـز ایـن گـروه را در چندیـن ولسـوالی ننگرهار 
از بیـن بـرده اسـت. این عملیات ها باعث شـده اسـت 
تـا شورشـیان گـروه دولـت اسـامی بیشـتر بـه مناطق 
کوهسـتانی و مـرزی و هم چنـان به شـمال ننگرهار در 

والیـات کنـر و نورسـتان متواری شـوند.
انتظـار مـی رود تا تمرکـز عملیات به والیـات هم جوار 
به شـمول کنـر نیز توسـعه یابـد و جنگجویـان فراری 
را تـا مناطـق مقصـد و پناه گاه های امن شـان نیز تعقیب 

. کند
فرمانـده ارشـد نظامـی امریـکا در افغانسـتان، جنـرال 
جـان مـک نیکلسـون گفتـه اسـت کـه ایـن آتش بـس 
میـان گروه هـای شورشـی در کنـر، یـک توافـق بزرگ 
را نشـان نمی دهد و شـکننده اسـت. او گفت: »هرچند 
شـاید میـان آنهـا آتش بسـی به وجـود آمـده باشـد، اما 
هنـوز هـم درگیری هایی میـان آنها به وقـوع می پیوندد. 
همیشـه در شـماری از بافت هـای اجتماعـی، زندهگی 

و فرصتـی بـرای زندهگی وجـود دارد«.
امـا مقامـات محلـی در حـال حاضر گمـان می کنند که 
ایـن آتش بـس بـه یک اتحـاد واقعـی در میـدان جنگ 
میـان ایـن دو گروه مسـلح مخالف دولت تبدیل شـود. 
ایدیولـوژی آنهـا در یـک مـورد متفاوت اسـت. طالبان 
می خواهـد کـه نیروهـای خارجـی، افغانسـتان را ترک 
کننـد و قانـون شـریعت حاکـم شـود؛ در حالـی کـه 
گـروه دولـت اسـامی می خواهد یک خافـت جهانی 
را ایجـاد کنـد. هیچ یـک از دو جانـب، نمی خواهند از 

کنتـرول بـر دیگری شـان چشم پوشـی کند.
وحیـداهلل کلیـم زی، والـی کنـر گفـت: »موضـع طالبان 
ایـن اسـت کـه تنها گـروه جنگـی و )مخالـف دولت( 
مـا هسـتیم و اگـر شـما می خواهیـد بجنگیـد، باید زیر 
چتـر گـروه مـا بجنگیـد. آنهـا خودشـان را به عنـوان 

مالـک ایـن جنـگ می داننـد«.

روح اهلل بهزاد
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  دکتر 
ملی می گوید، کار روی اصاحات انتخاباتی به شدت 

جریان دارد و به زودی نهایی خواهد شد.
وزیران  شورای  نشست  در  دیروز  که  عبداهلل  آقای 
تشکیل  و  انتخابات  »قانون  گفت:  می کرد،  صحبت 
و صاحیت ها هر دو جز یک قانون شده است و به 

مراحل نهایی رسیده است«.
رییس اجرایی حکومت هم چنان افزود که ادغام این دو 
قانون شامل آن بخشی از اصاحات انتخاباتی می شود 
که برای عملی شدن در انتخابات پارلمانی و شوراهای 

ولسوالی نیاز است.
هم زمان با این، روز یکشنبه )17اسد( داکتر عبداهلل در 
دیدار با نمایندۀ ویژه سازمان  ملل متحد برای افغانستان 
تأکید کرده بود که حکومت افغانستان متعهد به اصاح 

نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات می باشد.
این در حالی است که به تازه گی حکومت از کمیسیون 
در  اساسی خواهان وضاحت  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
این مورد شده است و این کمیسیون با اشاره بر مادۀ 
از  تازه یی  فرمان  صدور  بر  اساسی،  قانون  هفتادونهم 
سوی رییس جمهور هنگام تعطیات تابستانی پارلمان 

تأکید کرده است.
در مادۀ هفتادونهم قانون اساسی آمده است: »حکومت 
می تواند در حالت تعطیل پارلمان در صورت ضرورت 
عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، 
از  بعد  تقنینی  فرامین  کند.  ترتیب  را  تقنینی  فرامین 

توشیح رییس جمهور حکم قانـون را حایز می شود.
فرامین تقنینی باید در خال سی روز از تاریخ انعقاد 
نخستین جلسۀ شورای ملـی به آن تقدیم شود و در 
اعتبار  از  شود،  رد  ملی  شورای  طرف  از  که  صورتی 

ساقط می گردد«.
در  ملی  شورای  اعضای  از  شماری  دیگر،  سویی  در 

واکنش به تفسیر تازۀ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 
اساسی می گویند، فرمان های رییس جمهور تنها پس از 

تایید شورای ملی می توانند، اجرایی شوند.
چمن شاه اعتمادی، عضو مجلس نماینده گان می گوید: 
پروسیجرهای تطبیقی و اجرایی شدن فرمان ها از فیلتر 
فرمانی  هیچ  نکند،  تایید  شورا  تا  و  می گذرد  پارلمان 

نمی  تواند اجرایی شود.
و  عدلی  کمیسیون  عضو  فایز،  سرور  غام  هم چنان، 
این  که  است  باور  این  بر  نماینده گان  مجلس  قضایی 
تفسیر کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی نیاز دارد 

تا حقوق دان ها بیشتر در مورد آن بحث کند.
این جای بحث خود  بیان داشت:  ادامه  در  فایز  آقای 
را دارد که آیا قانون تشکیل، وظایف و صاحیت های 
یا  است  انتخابات  قانون  جز  انتخاباتی  کمیسیون های 
خیر؟ این بحثی است که حقوق دان ها بحث بیشتر نیاز 
دارد تا روشن شود که آیا کمیسیون درست تفسیر کرده 

است یا خیر؟
هر چند قرار بود که رییس جمهور اشرف غنی فرمان 
تقنینی خود را در اوایل این هفته صادر کند، اما هنوز 

این فرمان صادر نشده است.
اصاحات انتخاباتی یکی از ماده های اساسی توافق نامۀ 
سیاسی غنی و عبداهلل است که بر اساس آن حکومت 
وحدت ملی شکل گرفت؛ دو طرف برای چانه زنی ها 
داده اند که  ادامه  نیز  انتخاباتی  آوردن اصاحات  روی 

هنوز به توافق نرسیده اند.
از تعهدات عمده اش  حکومت برای عملی کردن یکی 
آوردن  که  ملی  وحدت  ایجاد حکومت  توافق نامۀ  در 
اصاحات انتخاباتی است، با رد دو فرمان رییس جمهور 

غنی از سوی مجلس نماینده گان با مشکل مواجه شد.
دوم  فرمان  روی  ملی  شورای  مشترک  کمیتۀ 
سرنوشت  هنوز  و  نرسید  موافقه  به  نیز  رییس جمهور 

این فرمان نامشخص است.
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اتحاد داعش و طالبان در افغانستان

رییس اجرایی:

اصالحات انتخاباتی عملی می شود

ـــړی  ـــمرش ځانګ ـــفیر او د ولس ـــان س ـــې افغ ـــتان ک ـــه پاکس پ

ــي، د  ــوال وايـ ــر زاخېـ ــرت عمـ ــر حـ ــتازی ډاکـ اسـ

پاکســـتاين پـــوځ د رضب عضـــب پـــه عملیاتـــو کـــې د 

ـــوی. ـــه ش ـــه نښ ـــه دي پ ـــم ن ـــړي ه ـــو غ ـــبکې ی ـــاين ش حق

زاخیلـــوال ویـــي، پاکســـتان د رضب عضـــب عملیاتـــو 

ـــاړې  ـــې ویج ـــرې برخ ـــتان ډي ـــايل وزیرس ـــال د ش ـــر مه پ

ـــل  ـــې وځپ ـــان ی ـــتان طالب ـــړي پاکس ک

ـــتل  ـــه وایس ـــه ځای ـــه هغ ـــه ل ـــه رمټ ـــبکه روغ ـــاين ش ـــو حق خ

ـــو. ـــه نش ـــه نښ ـــم پ ـــې ه ـــس ی ـــو ک ـــا ی ـــوه او حت ش

ـــال  ـــه مش ـــوال ل ـــې زاخې ـــه مخ ـــر ل ـــس د خ ـــور آژان د جمه

راډیـــو رسه پـــه یـــوه مرکـــه کـــې ویـــي، چـــې پاکســـتان 

ـــړی. ـــه دی ک ـــل ن ـــم عم ـــه ه ـــوه ژمن ـــه ی ـــه پ ـــر اوس ت

نومـــوړي زیاتـــه کـــړې، تـــر هغـــه چـــې پاکســـتان پـــه 

څلـــور اړخیـــزه ناســـتو کـــې کـــړې ژمنـــې عمـــي نـــه 

کـــړي، نـــورو ناســـتو تـــه هـــم اړتیـــا نشـــته.

ـــه  ـــه پ ـــو مرشتاب ـــې د طالبان ـــي، چ ـــوال وی ـــاغي زاخېل ښ

ـــه  ـــدې ځای ـــه هم ـــري، ل ـــه ل ـــې دفرون ـــور ک ـــه او پیښ کوټ

ــوي او  ــات راټولـ ــايل امکانـ ــوي، مـ ــري کـ ــړه رهـ جګـ

فتـــواوې صـــادروي.

ـــه  ـــتان رسه پ ـــه پاکس ـــوري ل ـــان ل ـــې افغ ـــا ی ـــه وین ـــو پ خ

ـــله  ـــد وس ـــتان ض ـــړی او د پاکس ـــل ک ـــو عم ـــو ژمن ـــړو ټول ک

ـــې  ـــې ی ـــتان ک ـــه افغانس ـــې پ ـــرشان چ ـــه م ـــو هغ ـــو ډل وال

څـــرک لګیدلـــی پرتـــه لـــه ځنـــډه یـــې لـــه مینځـــه وړې 

دي.

یـــک مـــا در ولســـوالی آقچـــۀ جوزجـــان بـــر دخـــر 

ـــر  ـــع، آم ـــظ خاش ـــرد. عبدالحفی ـــاوز ک ـــاله اش تج 14 س

ـــن  ـــد ای ـــا تأیی ـــان ب ـــس جوزج ـــی پولی ـــت فرمانده امنی

خـــر بـــه ســـام وطندار می گویـــد کـــه ایـــن مـــاِی 

ـــر  ـــر دخ ـــه ب ـــوالی آقچ ـــۀ اول ولس ـــس در ناحی تعویذنوی

ـــت. ـــرده اس ـــاوز ک ـــش تج نوجوان

ــرد را  ــن مـ ــه پولیـــس ایـ ــد کـ ــع می گویـ ــای خاشـ آقـ

ــاز  ــه آغـ ــات در ایـــن زمینـ ــرده و تحقیقـ بازداشـــت کـ

ــی  ــت فرماندهـ ــر امنیـ ــۀ آمـ ــه گفتـ ــت. بـ ــده اسـ شـ

ـــۀ  ـــه خان ـــادرش ب ـــر و م ـــن دخ ـــان، ای ـــس جوزج پولی

ـــش  ـــد روز پی ـــداد چن ـــن روی ـــد. ای ـــده ان ـــل ش ـــن منتق ام

ــداد  ــن رویـ ــای ایـ ــرس افشـ ــدر از تـ ــا پـ رخ داده، امـ

همـــر و دخـــرش را حبـــس کـــرده بـــود. بـــا ایـــن 

ـــس  ـــرار از حب ـــه ف ـــق ب ـــن موف ـــن دو ت ـــروز ای ـــال ام ح

ـــه نزدیک تریـــن پاســـگاه امنیتـــی  ـــه ب شـــدند و بافاصل

خـــود را تســـلیم کردنـــد.

زنده گی خبرنگاران در هلمند 
با تهدید مواجه است

زاخېلوال:

پاکستان د حقاين شبکې یو غړی هم 

نه دی په نښه کړی
یک مال در جوزجان بر دختر 

14 ساله اش تجاوز کرد

بـــا رســـیدن دامنه هـــای جنـــگ بـــه گوشـــه های 
ـــن  ـــاکن در ای ـــگاران س ـــی خبرن ـــکرگاه زندهگ ـــهر لش ش

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــد مواج ـــا تهدی ـــت ب والی
نهادهـــای رســـانه یی و خبرنـــگاران در هلمنـــد از 
ـــد  ـــگاران را از هلمن ـــه خبرن ـــد ک ـــته ان ـــت خواس حکوم
ـــا  ـــرای آنه ـــر ب ـــل امن ت ـــم راه ح ـــا ه ـــد و ی ـــرون کن بی

ـــد. ـــتجو کنن جس
ـــد  ـــه تهدی ـــی ب ـــد در حال ـــت هلمن ـــگاران در والی خبرن
مواجـــه شـــده انـــد کـــه راه بیـــرون شـــدن از شـــهر 
ـــان  ـــوی طالب ـــار از س ـــد - قنده ـــاده هلمن ـــکرگاه ج لش
ــق را در  ــن مناطـ ــرل ایـ ــا کنتـ ــده و آنهـ ــدود شـ مسـ

دســـت گرفتـــه انـــد.
محمدالیـــاس داعـــی خبرنـــگاران رادیـــو آزادی در 
ـــن  ـــاکن در ای ـــگاران س ـــی خبرن ـــکات امنیت ـــد مش هلمن
والیـــت را ابـــراز کـــرده و افـــزود: کـــه طـــی دو روز 

گذشـــته نگرانی هـــای آنـــان افزایـــش یافتـــه انـــد.
بـــه گفتـــۀ ایـــن خبرنـــگار، تمـــام راه هـــای رفـــت و 
آمـــد بـــروی مـــردم از ســـوی طالبـــان بســـته شـــده 

اســـت.
نهادهـــای رســـانه یی در هلمنـــد از وزارت دفـــاع 
ملـــی و وزارت داخلـــه می خواهنـــد کـــه بـــه تعهـــد 
خویـــش پای بنـــد باشـــد و امنیـــت خبرنـــگاران را از 

اولیت هـــای کاری خویـــش بداننـــد.
ــوولین  ــه مسـ ــد در صورتی کـ ــدار داده انـ ــان ُهشـ آنـ
ــد  ــدی نکننـ ــدام جـ ــورد اقـ ــن مـ ــی در ایـ حکومتـ
بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت امنیتـــی هلمنـــد، طالبـــان 

ــد داد. ــرار خواهنـ ــه قـ ــورد حملـ ــگاران را مـ خبرنـ
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امریـکا  امـور خارجـه  انتقـادی سـخنگوی وزارت  بـه اظهـارات  پاکسـتان 
مبنـی بـر این کـه اسـام آبـاد در هدف گرفتـن تروریسـت ها گزینشـی عمـل 
می کنـد و افـرادی را کـه همسـایه گانش را تهدیـد می کننـد، دنبـال نمی کنـد 

بـا عصبانیـت واکنش نشـان داد.
مـارک تونر، سـخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا روز جمعه در کنفرانسـی 
خبـری در واشـنگتن گفـت: امریـکا صریحـًا بـه مقامـات عالی رتبـۀ دولـت 
اسـام آّباد تأکیـد کـرده کـه آن ها بایـد تمامی گروه هـای شـبه نظامی از جمله 
افـرادی را کـه بـه همسـایه گان پاکسـتان حمله می کننـد، هدف قـرار دهند و 

بایـد تمامـی پناه گاه هـای امن را تعطیـل کنند.
ایـن درحالـی اسـت کـه نفیـس ذکریـا، سـخنگوی وزارت امـور خارجـۀ 
پاکسـتان گفـت: ایـن اظهـارات مـارک تونـر »نابه جا« بـوده و بـه نگرانی های 

امنیتـی پاکسـتان توجهـی نکـرده اسـت.
او افـزود: مـا بـه ایـن اظهـارات تونر کـه تعارض آمیز هسـتند و ایـن حقیقت 
کـه پاکسـتان بـرای مقابلـه بـا تروریسـم و بررسـی مـداوم نگرانی هـا امنیت 

ملـی اقدامـات مشـخص و الزمـی را انجـام داده، توجـه کرده ایم.
ذکریـا در بیانیه یـی گفـت: پاکسـتان قربانـی تروریسـم بـوده و بیـش از هـر 

کشـور دیگـری از ایـن مسـأله رنج کشـیده اسـت.
سـخنگوی وزارت خارجۀ پاکسـتان افـزود: در حال حاضـر فاکتورهای دخیل 
در گسـترش تروریسـم در پاکسـتان و خسـارت های جبران ناپذیر و وسیع که 
پاکسـتان متحمـل آن شـده از جملـه کشته شـدن ۶۰ هزار بی گناه و خسـارت 

چنـد میلیارد دالری به اقتصاد کشـور کامًا مشـهود و آشـکار هسـتند.
مـارک تونـر در اظهـارات خـود گفـت: پاکسـتان بـه شـدت گزینشـی عمـل 
می کنـد، مـا بایـد شـاهد این مسـأله باشـیم کـه پاکسـتان تمامـی گروه ها حتا 
آن هایـی کـه ایـن کشـور را به شـخصه تهدیـد نمی کننـد، اما تهدیـدی برای 

همسـایه گانش محسـوب می شـوند هـدف قـرار می دهـد.

جمعـی از رهبـران احزاب اپوزیسـیون ترکیه با حضور در راه پیمایی گسـترده 
حمایـت از دموکراسـی در ترکیـه، کودتای اخیـر در این کشـور را محکوم و 

بـر گشـایش فصلی جدیـد در ترکیه تأکیـد کردند.
کمـال قلیـچ دار اوغلـو، رهبـر حـزب »مـردم جمهوری خـواه«، بزرگ تریـن 
حـزب مخالـف ترکیـه در میان صدها هـزار تن که پرچم هایـی در حمایت از 
دولـت پـس از کودتـای نافرجام ماه گذشـته تـکان می دادند، گفت: شکسـت 

کودتـای 15 جـوالی، فصـل جدیـدی را در ترکیه آغـاز کرد.
او در ادامـه بـر جمهوریـت، دموکراسـی، تسـاوی در برابـر قانـون، اهمیـت 
سیسـتم پارلمانـی، اسـتقال قانـون و آزادی رسـانه تأکیـد کـرد و ادامـه داد: 
اکنـون بـا ترکیه جدیـد روبه رو شـده ایم. مـردم و رهبران احـزاب مختلف از 

جملـه من بایـد درس هایـی از ایـن کودتـا بگیریم.
قلیـچ دار اوغلـو افزود: اگر جمهوریت در کشـور وجود نداشـت، نه اردوغان 
رییس جمهـور می شـد، نه ییلدیریم نخسـت وزیر، نـه قهرمان رییـس پارلمان 

و نـه مـن رهبر حزب مـردم جمهوری خواه می شـدم.
او بـا تأکیـد کـرد: »مـا نیاز داریم کـه به تقویت دموکراسـی کمـک کنیم. باید 

سیاسـت را  از مسـاجد، دادگاه هـا و ارگان هـای نظامی خارج کرد.«
دولـت باغچلـی، رهبـر حـزب اپوزیسـیون »جنبش ملی گـرا« نیز بـا قدردانی 
از مقاومـت مـردم در برابـر کودتای 15 جـوالی گفت: اکنـون فصل جدیدی 
در تاریـخ ترکیـه گشـوده شـده اسـت. مـردم بـه خاینـان و تروریسـت های 

کودتـای 15 جـوالی درس دادند.
او افـزود: کودتـای اخیـر تاشـی بـرای تجـاوز بـه کشـور بـود که با کشـتار 

گسـترده یی همـراه بـود.
باغچلـی سـازمان فتـح اهلل گولـن را »طـراح اصلـی« کودتـای 15 جـوالی 
معرفی و این سـازمان را به »سـرطان« تشـبیه کرد و از مردم خواسـت که در 

برابـر کودتاچیـان متحد باشـند.
اردوغـان،  طیـب  رجـب  به دعـوت  تـن  میلیون هـا  یکشـنبه  روز  عصـر 
رییس جمهـوری ترکیـه در حمایـت از دولـت انقـره و در محکومیت کودتای 
15 جوالی در اسـتانبول در گردهمایی »شـهدا و دموکراسـی« حاضر شـدند.
حـزب  دعوت نشـدن  گردهمایـی  ایـن  در  توجـه  قابـل  نـکات  از  یکـی 
دموکراتیـک خلـق طرفـدار کردهـا بود کـه انتقادهایـی در داخـل و خارج از 

ترکیـه بـه همـراه داشـت.
هم چنیـن عـاوه بـر مـردم عـادی، مقامـات و سیاسـت مداران ترکیـه برخـی 
از بازیگـران و هنرمنـدان ایـن کشـور نیـز در کنـار مـردم در ایـن گردهمایی 

داشـتد. حضور 
خبرگـزاری رسـمی ترکیـه »آناتولـی« اعـام کـرد کـه در ایـن گردهمایـی 
نزدیـک بـه پنـج میلیون نفر حضـور داشـتند و نزدیک به 25 هـزار پولیس به 

محـل برگـزاری ایـن گردهمایی اعـزام شـده بودند.

مراسـم افتتاحیـۀ سـی  ویکمین دوره رقابت هـای المپیـک شـب شـنبه 
برگـزار و مشـعل این دور از مسـابقات روشـن شـد.

کاروان المپیکـی افغانسـتان کـه با 3 نماینده در این مسـابقات شـرکت 
کـرده،  در مراسـم افتتاحیـۀ المپیـک ریو 2۰1۶ برزیـل به عنوان دومین 

کشـور پس از یونـان رژه رفت.
توفیـق بخشـی، جـودوکار افغانسـتان حامـل پرچم کشـور در مراسـم 

بود. افتتاحیـه 
اجتماعـی  شـبکه های  فعـاالن  از  عده یـی  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
افغانسـتان از عـدم حضـور روح اهلل نیکپـا در مراسـم افتتاحیـۀ ایـن 

انتقـاد کردنـد. مسـابقات 
آن ها در واکنش به پرچم داری توفیق بخشـی در این مراسـم نوشـتند: 
در مراسـم افتتاحیـۀ بازی هـای المپیـک، پرچـم هـر کشـور را کسـی 
حمـل می کنـد کـه بیشـترین مـدال و افتخـار را از بازی هـای المپیـک 

بـرای کشـور خود بـه ارمغان آورده باشـد.
ایـن  بـه  افغانسـتان در واکنـش  تکوانـدوی  قهرمـان  نیکپـا،  روح اهلل 
اظهـارات گفـت: مراسـم افتتاحیـۀ بازی هـای المپیـک 2۰1۶ برزیل با 
حضـور 3 ورزشـکار، 2 بازیکـن از اتلتیـک و یـک بازیکـن از جودو 

بـه پایان رسـید.
آقـای نیگپـا تصریـح می کنـد: مـن به خاطـر  حمـل   پرچـم  پُـر افتخـار 
کشـور از سـوی رییـس کمیتـۀ ملـی المپیـک انتخاب شـده بـودم، اما 
باتوجـه بـه قانون کمیتـۀ بین المللـی المپیک، تنهـا افرادی کـه بازیکن 

باشـند در ایـن دوره اجـازۀ حمـل پرچـم را دارند.
بـه گفتـۀ این مـدال آور کشـور: »من پرچـم را تقدیـم کردم بـه توفیق 
بخشـی از رشـته جـودو و بـرای هـر 3 ورزشـکار کشـورم آرزوی 
موفقیـت می کنـم و امیـدوار هسـتم پرچـم کشـورمان را در بازی های 
المپیـک همـراه بـا   مـدال  بـه اهتـزاز درآورنـد. من تـاش نهایـی ام را 
می کنـم تـا در بازی هـای المپیـک 2۰2۰ توکیـو حضور داشـته باشـم 
هـم پرچـم مقبـول و پُر افتخار کشـور را حمل کنم و برای سـومین بار 

از بازی هـای المپیـک برای تـان افتخـار کسـب کنـم.«

ــت  ــا 8 اگســت ســال روان در در ایال ــخ 5 ت ــن مســابقات، از تاری ای
ــود. ــی برگزارشــده ب ــان کشــورهای آســیای جنوب ــد، می ــور هن بنگل

در ایــن مســابقات، ورزشــکاران کشــورهای بنگلدیــش، بوتــان، هنــد، 
مالدیــو، نیپــال، پاکســتان، ســریانکا و افغانســتان در رشــتۀ تکوانــدو 

بــه رقابــت پرداختنــد.
ــرام  ــتان در وزن ۶3 کیلوگ ــکار افغانس ــدی، ورزش ــام الدین احم اس
رشــتۀ تکوانــدو، در ایــن مســابقات یــک مــدال طــا و یــک برونــز 
و هم چنــان  ســیدانور حســینی ورزشــکار دیگــر افغانســتان در وزن 

۶۰ کیلــو گــرام دو مــدال برونــز بــه دســت آوردنــد.
ســید انــور حســینی گفــت: »بســیار خوش حالــم از این کــه توانســتم 

بیــرق کشــورم را بــه اهتــزار درآورم.«
او افــزود کــه در ایــن مســابقات، توانســت حریــف بوتانــی و 
پاکســتانی اش را شکســت دهــد؛ امــا در برابــر حریــف هنــدی 

شکســت خــورد.
ــن  ــی از انجم ــه نماینده گ ــکاران ب ــن ورزش ــا ای ــاد گزارش ه بربنی
ملــی تکوانــدوی افغانســتان )آی تــی اف(، در ایــن مســابقات 

حضــور پیــدا کرده انــد.

پاکستان اظهارات وزارت 

خارجه امریکا را محکوم کرد

گردهمایی میلیونی در ترکیه 

به حمایت از دموکراسی

واکنش نیکپا به حمل نکردن پرچم 

افغانستان در المپیک 2016

تکواندوکاران افغانستان به یک 
مدال طال و سه برونز دست یافتند

محمد ناطقی

جنگ برای تمام فصول
سال   38 دربه دری،  و  ویرانی  جنگ،  تمام  38سال 
و  کردیم  تجربه  را  بی خانمانی  و  آواره گی  مهاجرت، 
هرسال جنگ در تمام فصول تکرار می شود. این دروغ است که طالبان 
و تروریست ها تنها عملیات بهاری دارند؛ تروریست ها در تمام فصول 
که  نیست  معلوم  باز  و  هستند  جنگ  حال  در  با حکومت  و  مردم  با 
نسل های نو جنگ جویان تا چه وقت و تا چه زمان به جنگ های چهار 
فصل شان ادامه می دهند. گزارش ها نشان می دهند که نسل نِو طالبان به 

مراتب خون خواتر و بی مداراتر از نسل کهنه هست.
ظهور داعش و وابسته گی نسل نو به دشمن و به استخبارات، آشکارتر 
از نسل کهنه هست. سراج الدین حقانی به مراتب از جال الدین حقانی 
آفریده شده است و  بیرحم تر و خون خوارتر و مزدورتر  از پدرش  و 
این مثالی از یک قضاوت و تصویر عام بین دو نسل سنتی و مدرن در 
تندروی و تندخویی در افراطیت و آشتی ناپذیری است و جنگ برای 

چهار دهه و جنگ برای تمام فصول چنین بیخ ها و ریشه های دارد.

وسیمه بادغیسی

در  آزمون ها  زمان بندی  و  دانشگاه ها  درسی  برنامۀ 
و  علمی  شورا های  مقطعی  تصمیمات  تابع  افغانستان 
که  طوری  است.  عالی  تحصیات  وزارت  دستور های 
گرفته  نظر  در  استاد  رخصتی  و  استراحت  برای  تسهیات  کم ترین 
می شود. نگاه اکثر این تصمیم گیرنده گان به استاد، نگاهی آمرانه است و 

با استاد مانند یک کارمند عادی دولت رفتار می شود.
بازنگری  به  نیاز  باب  این  در  مقررات  و  است  غیرمنطقی  این شرایط 
دارد. یک استاد از ماه حمل تا اسد بدون وقفه و رخصتی کار می کند 
و هیچ چاره یی ندارد؛ مگر این که خدا رحم کند و مقاومت بدنی آن 
شخص پایین بیاید و مریض شود و کًا نقش زمین شود که البته در این 

زمینه هم باید پاسخ گو باشد.
وزارت تحصیات عالی بایست برنامۀ درست و منطقی در این زمینه 

بریزد و از دیگر کشور ها الگو بگیرد.

شفیق اهلل شفیق

مزار  در   1377 اسد   17 در  طالبان  بشری  جنایات ضد 
شده  بی دفاع  شهروندان  عام  قتل  به  متوسل  که  شریف 
من  نمی شود.  زدوده  تاریخ  حافظۀ  از  هیچ گاهی  بودند، 
و  تهاجم  به  پیوند  در  گزارشی،  یک  تلویزیون  برای  قبل  سال  شش 
حمله یی طالبان در والیات شمال، به ویژه در شهر مزار شریف می ساختم. 
اغلب خانواده های مناطق کارتۀ زراعت، سیدآباد و طرف دشت شادیان 
حکایت تلخی از رویۀ زشت و غیرانسانی طالبان و ترویستان داشتند و 
شمار زیادی از آن ها بسته گان شان را از دست داده بودند. از این روی 
است که هیچ کسی با فرافکنی و کتمان سازی چهرۀ زشت و وحشت زای 
طالبان را پنهان نمی تواند. طالبان با مغز و تفکر جهنمی پرورش یافته اند 

و با رفتار و شگردهای جهنمی زنده گی می کنند و می میرند.
نه قوم دارند و نه هم  ناپسنداند که  طالبان جریان و قرائت مذموم و 

مذهب!

جاويد فرهاد

پاسخی به یک پرسش
دوستی از من پرسیده  است که توجیه ام از ُجستار معیاری سازی 
»زباِن ملی« که چندی پیش از سوی وزارت فرهنگ و اکادمی 

علوم افغانستان مطرح شده بود، چیست؟
پاسِخ من:

نخست باید گفت که چیزی به نامِ »زبان ملی« یا »زبان های ملی« وجود ندارد. 
در قانون اساسی کشور از دو زبان فارسی)دری( و پشتو، به حیث زبان های 

»رسمی« یاد شده است و نه زبان های ملی.
گپ دیگر این که، موضوع معیاری سازی زبان یک مقولۀ گنگ است؛ یعنی در 
نخست باید روشن شود که منظور از معیاری سازی زبان چیست؟ و آیا این 

معیاری سازی در زبان گفتار و یا هم در زبان نوشتار انجام می شود؟
از  کشور  علوم(  فرهنگ ستان)اکادمی  و  فرهنگ  وزارت  منظور  اگر 
این  به  این کار  باشد،  نادرستی های گویشی  از  زبان، جلوگیری  معیاری سازی 
زودی و شتاب زده گی ممکن نخواهد بود؛ زیرا باتوجه به میزان تحول، توجه به 
اصالت های زبان مادر و شیوۀ نگارش نوین در زبان و نیز تشتت و پراکنده کی 
که در حوزۀ گویش واژه گان در چند دهه به میان آمده است، دشوار است که 

به این اصل مهم به این آسانی پرداخته شود.
از سوی دیگر، معیارهای پیشین گویش در زبان، اکنون دچار چندگونه گی نیز 
شده است؛ یعنی این که بسیاری از گویش های بومی، به گونه یی امروز وارد 
حوزۀ کاربردی زبان شده اند که سنجش و کاربرد این گونه گویش ها ُفرصت 
فراگیر برای پژوهش و توانایی بسیار فنی در حوزۀ زبان شناسی را خواستار 

است.
از دیِد من، تا چهارچوب ژرف، دانشگاهی با توانایی های ویژه در این زمینه 

ایجاد نشود، ممکن نیست این مأمول برآورده شود.
سیاست  و  ُسلطه گرایانه  بینش  برنامه،  این  انجام  پشت  در  آرزومندم 
برابر  در  نتواند  هیچ کس  بهانه  این  به  و  باشد  نداشته  تمامیت خواهانه وجود 

رونِد پاالیش زبان و پیش رفت آن سد شود.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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خواهان  دهمزنگ  حادثۀ  قربانیان  خانواده های 
یک  سوی  از  اسد  دوم  تروریستی  حمله  بررسی 
که  دارند  تأکید  و  شده  المللی  بین  بی طرف  نهاد 
کمیسیون حقیقت یاب حکومت فاقد اعتبار در نزد 

خانواده های شهدا است.
ده ها تن ازاعضای خانواده های قربانیان حادثۀ دوم 
کنفرانس  یک  در  دیروز  کابل  دهمزنگ  در  اسد 
یونما  و  ملل  سازمان  معاونت  دفتر  از  خبری 
تروریستی  حمله  رویداد  چگونگی  که  خواستند 
به  را  روشنایی  جنبش  کنندهگان  تظاهرات  باالی 
صورت همه جانبه بررسی کنند و عامان این حادثۀ 
هولناک را شناسایی و مورد پیگرد عدلی وقضایی 

قرار بدهند.
با  روشنایی  جنبش  شهدای  از  یکی  پسر  میثم  
قربانیان  »ما  گفت:  کنفرانس  این  اعامیۀ  خوانش 
حملۀ تروریستی خواهان تحقیق جامع و بی طرفانه 
حادثه دهمزنگ می باشیم که بتواند جنایت کاران را 

شناسایی و محاکمه کنند«.
او افزود: »حکومت کمیسیون را برای بررسی حمله 
کمیسیون  این  که  گماشته  اسد  دوم  تروریستی 
بتواند  که  تخنیکی  امکانات  و  اعتبار  از  حکومتی 
برخوردار  کند  بررسی  را  حادثه  رویداد  چگونگی 
طرف های  از  حکومت  که  داریم  باور  ما  نیست  

منازعه است«.
استعفای  با  میثم می گوید که مشروعیت کمیسیون 
سه عضو آن بیشتر از پیش زیر سوال قرار گرفته و 
این کمیسیون فاقد پشتیبانی و حمایت خانواده های 

شهدا می باشد.
تأکید  روشنایی  جنبش  شهدای  خانواده  عضو  این 
می کند که یافته های کمیسیون حقیقت یاب حکومت 

برای آنها قابل پذیرش نیست.
محمد رضا مبلغ یکی دیگر از اعضای خانواده شهدا 
بررسی  برای  که  حکومتی  »کمیسیون  گفت:  نیز 
حقوقی  مبنای  هیچ  است  کرده  کار  به  آغاز  قضیه 
ندارد دولت خود متهم اصلی قضیه است از سازمان 
این  است  بی طرف  ارگان  یک  که  می خواهیم  ملل 

قضیه را بررسی کند«.
غنی  رییس جمهور  دهمزنگ،  حادثۀ  وقوع  از  پس 
کشور  ُکل  دادستان  ریاست  به  را  کمیسیون  یک 
موظف کرد که چگونگی وقوع این حادثه را بررسی 

کند.
این کمیسیون متشکل از سیزده نفر می باشد که سه 
تن از اعضای این کمیسیون هر یک خانم شاه گل 
رضایی،  آقایان مرادعلی مراد و عباس نویان از این 

کمیسیون کنار رفته است.
کننده  انتحار  دو  دهمزنگ  در  اسد  دوم  حادثۀ  در 
تظاهرات  میان  در  را  همراهش  انفجاری  مواد 
در  که  ساخت  منفجر  روشنایی  جنبش  کننده های 
نتیجه بیش از 9۰ نفر شهید و حدود 3۰۰ عضو این 

جنبش زخمی شدند.
پذیرفت؛  را  حمله  این  مسوولیت  داعش  هرچند 
اما اعضای جنبش روشنایی دولت افغانستان را در 

وقوع این رویداد متهم می کنند.
جمیله خانم یک شهید که همراه با دو طفلش دراین 
کنفرانس سخن می گفت تأکید کرد که حکومت در 

وقوع این حادثه دست داشته است.
او از جامعه جهانی و سازمان ملل خواست که خون 
شهدای دهمزنگ پای مال نشود و عامان این قضیه 

را شناسایی کنند.
این خانم که بغض گلویش را گرفته بود و به سختی 
و  ملل  سازمان  » اگر  داشت:  بیان  می گفت  سخن 
همراه  نکند  توجه  دراین خصوص  جهانی  جامعه 
دو طفلم در تظاهرات های آینده شرکت می کنم و تا 
پیش ارگ ریاست جمهوری به منظور پاس داری از 

خون شهدا می روم«.
خانواده های شهدای جنبش روشنایی می گویند که 
همه کسانی که در حادثۀ دهمزنگ شهید شدند به 
و  کردند  شرکت  تظاهرات  به  خودشان  خواست 

خواستار تأمین عدالت اجتماعی در کشور بودند.
آنان تأکید کردند که تا برآورده شدن خواست اصلی 
شان که همانا عبور لین برق 5۰۰ کیلوولت از مسیر 
بامیان میدان وردک می باشد؛ دست از حرکت های 

دادخواهانه بر نخواهند داشت.

آلودهگی هوا، افزایش ذرات معلق، اعمار ساختمان های 
بدون استندرد، نبود خط سیستم انتقال فاضاب، انباشته 
شدن کثافات بدبو در جاده ها، کوچه ها و پس کوچه ها 
و ده ها عوامل دیگر، محیط زیست را در شهر کابل با 
خطرجدی مواجه کرده و امراض تنفسی و قلبی را در 

این اواخر افزایش داده است.
از طرفی هم انباشت تپه های زباله در فضای آزاد شهر 
انواع آلوهدگی هوا در  سبب گسترش گرد و خاک و 

شهر شده است.

این درحالی است که عوامل ذکر شده نگرانی های شدید 
کارشناسان محیط زیست را به وجود آورده و می گویند: 
اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند تا چند سال 
قابل  قابل تنفس ونه هم آب آن  نه فضای کابل  دیگر 

آشامیدن خواهد بود.
قوانین  رییس  کامل،  ابراهیم  داکتر  راستا  همین  در 
آب  آلودهگی  از  نگرانی  ابراز  با  عامه  وزارت صحت 
توجهی  بی  می گوید:  کابل  در  زیست  محیط  و  هوا 
شهروندان و عدم فرهنگ شهرنشینی و همچنین کثرت 

نفوس از یک سو و بی پروایی شهرداری و اداره محیط 
به خطر  را  انسان  هزاران  دیگر، جان  از سوی  زیست 

مواجه کرده است.
او، ادارات مربوطه را به بی توجهی نسبت به حفاظت از 
محیط زیست متهم کرده و می گوید: ادارۀ محیط زیست 
وهمچنین شهرداری کابل موظف هستند که به هر نحو 
ممکن همکاری مردم را به خود جلب کرده و درجهت 

بهبود وضعیت محیط زیست تاش کنند.
ادارات  کامل،  آقای  گفتۀ  به  که  است  درحالی  این 
مربوطه، تا هنوز برای آگاهی دهی و اطاع رسانی مردم، 

آنگونه که باید کارنکرده است.
که  خواست  نیز  کابل  شهروندان  از  کامل،  داکتر 
زمینۀ  زیست،  محیط  ادارۀ  و  شهرداری  با  درهمکاری 

زندهگی سالم را برای خود فراهم کنند.
و  نامناسب  مکان های  در  کثافات  ریختن  او،  گفتۀ  به 
و  پس کوچه ها  و  کوچه ها  عمومی  معابر  در  آن  تراکم 
است،  دهنده  آزار  سخت  براینکه  افزون  آن  بد  بوی 

باعث بوجود آمدن امراض  گوناگون می شود.
غیرمعیاری،  قصابی های  برآن،  افزون  کامل،  گفتۀ  به 
بازارهای  فروش کله پاچه، شکمبه گاو و گوسفند در 
و  شهرنشینی  فرهنگ  نبود  از  جاده ها  کنار  و  عمومی 
در  زیادی  اندازۀ  تا  که  بوده  شهروندان  بی توجهی 

آلودهگی محیط زیست نقش دارد.
به گفتۀ آقای کامل، انسان موجود عاقل و متمدن است 
و باید جامعه را از جنگل تفکیک کرده و زندهگی سالم 

انسانی را درهر شرایط و زمان فراهم کنند.
شهروندان  سوی  از  زیست  محیط  حفظ  او،  عقیدۀ  به 
محیط  سادهگی  به  می توانند  و  ندارد  الزم  زیاد  هزینه 

زیست خود را پاک نگه دارند.
مردم در هرجایی که زندهگی می کنند چه درخانه و چه 
دیگر،  هرجای  و  تفریح گاه ها  کار،  جای  خانه،  مکتب 
می توانند بسیار به سادهگی زباله های خود را جمع کرده 
در سطل های مخصوص زباله بریزند و یا به نحو آن را 

از بین ببرند.
افزون  درافغانستان  امروزه  مسوول،  مقام  این  گفتۀ  به 
محیط  آلودهگی  امنی ها،  بد  و  آرامی ها  نا  و  برجنگ 
زیست و بی توجهی نسبت به حفظ الصحه، جان هزاران 
تن را با خطر مواجه کرده است و دشمنان مخفی هر 

لحظه به جان مردم یورش می برند.
تمام  که  همانگونه  داشت:  اظهار  ادامه  در  کامل  آقای 
شهروندان در مبارزه با پدیده تروریسم و دهشت افگنی 
حساس هستند و شب روز در تأمین امنیت خود تاش 
دارند، در مبارزه با میکروب ها و آلودهگی های محیط 
زیستی نیز باید حساس بوده و مبارزۀ پیگیرداشته باشند.

خانواده های شهدای دهمزنگ:

نهاد بی طرف بین المللی باید حادثۀ دوم اسد را بررسی کند
وزارت مهاجرین:

عودت کننده گان 
بدون اسناد آسیب پذیرتر اند 

وزارت مهاجرین و عودت کنندهگان افغانستان، از برنامه غذایی 
سازمان ملل می خواهد که با مهاجران عودت کننده بدون اسناد 

باید بیشتر کمک صورت گیرد.
در خبرنامه یی که دیروز از سوی این وزارت به رسانه ها فرستاده 
شد، آمده است که، این خواست را سید حسین عالمی بلخی، 
وزیر مهاجرین وعودت کنندهگان، در دیدار با مک، رییس دفتر 

نمایندهگی اداره برنامه غذایی جهان در کابل مطرح کرد.
بلخی، در این دیدار خواهان همکاری بیشتر اداره WFP برای 
عودت کنندهگان بدون اسناد  گردیده و گفته که این افراد بیشتر 
مساعدت  آنان،  وضعیت  به  توجه  با  باید  و  اند  آسیب پذیرتر 

صورت گیرد.
کابل،  در  جهان  غذایی  برنامه  ادارۀ  نمایندهگی  دفتر  رییس 
مورد  در  و  کرده  تأکید  نهاد  دو  روابط  گسترش  و  توسعه  بر 
مساعدت برای بازگشت کنندهگان گفته که WFP مصمم است 
برای موثریت بیشتر کمک ها، با هماهنگی وزارت امور مهاجرین 
به گونه مشترک از کشورهای کمک کننده تقاضای مساعدت را 

خواهد کرد.
به گفتۀ او، قرار است رییس عمومی دفتر برنامه غذایی جهان در 
اواخر ماه اگست سال جاری به افغانستان سفر کند و در جریان 
سفراش با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار و گفت وگو کند.
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