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سخنرانی مونیخ؛ 

فرافکنی متفکرانه
به رهبری حکومت است تا 

صادقانه وبا ارادۀ هر چه فوری تر 
تذکرۀ الکترونیکی را توزیع نماید 

اصالح نظام انتخاباتی را جدی 
بگیرد، کمیسیونی جهت آماده 

سازی طرح تعدیل قانون اساسی 
معرفی نماید و لویه جرگه را به 
بمنظور تعدیل نظام سیاسی راه 

اندازی کند تا با ایجاد دولت 
وحدت ملی با قاعدۀ، افغانستان 

از فروپاشی سیاسی، انحصار 
قدرت و آجنداهای شخصی و 

قومی برای همیش بیرون شده، 
به همۀ شهروندان کشور تعلق 
گیرد و کشور به وفاق و ثبات 

برسد.
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هر از گاهی به فرزندانت بگو که چه قدر انسان های خوب
 و درستی هستند.
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کلیوال او د کلیو دبیا رغوين او پراختیا وزارت ، پروژې
»د ميل پیوستون پروګرام له خلکو له خوا، د خلکوله پاره، د خلکو رسه »

د دې ښکلی شعار نه چې زښت زیات مفهوم پکې نغښتي دي داسې استنباط کیږی چې د ميل پیوستون پروګرام د افغانستان د باهمته خو بیوزلواوزیارکښو خلکو په تیره بیا کلیوالو د ژوند دهوساینی 

او پراختیا له پاره مینځته راغلی .

له دیارلسوکلو زیاته راهیسې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ، د ميل پیوستون پروګرام د کلیوالو د هوساینې او سعادت په الر کې د اوچتو ګامونو په اخیستو رسه د بیارغونې او پراختیایي پروژې 

یو په بل پسې تطبیق او عميل کوي .د ميل پیوستون پروګرام پراخه السته راوړنو ته درسیدو د بریالیتوب راز پدې کې دی چې دا پروګرام  د دولت ، نړیوالې ټولڼې اوخلکو دهراړخیزې مرستې اومالتړنه 

برخمن دی .

زمونږ یوزیات شمیرکلیوال که څه هم له بیوزيل رسه مخامخ دي ، په لوړ همت او ټول ځواک رسه یې دميل پیوستون پروګرام د پروژو په تطبیق او عميل کولو کې مټي رانغښتي دي او د خپلو ورانو 

ویجاړو کلیو په بیارغونه او پراختیا کې نه ستړی کیدونکي هڅو هاند رسه خولې تویوي . 

ورځ ترورځې د هیواد په کلیوکې د ژوند خوځښت زیاتیږي ، زمونږ کلیوال اوس د دې واک لري چې پخپله د خپل کلی په اړه سوچ وکړي او تصمیم ونیيس ، د کلیو د پراختیایي شوراګانو غړي ، پخپله 

خپل لومړیتوبونه وټاکي او تعیین یې کړي اوخپلې د اړټیا وړ ګټورې او په خپل زړه ټولګټې اوپراختیایي پروژې تطبیق او عميل کړي .

کلیوال له کوم ذکاوت اوهوښیاری رسه چې لري یې د ژور نظر او تدبیررسه  له نورو کسانو نه زیات له خپلو اړټیاوو نه خربد ي او پوهیږی ي چې څه وکړي او څه ونه کړي ، کومې پروژې ته زیاته اړټیا 

لري څو ورته لومړیتوب ورکړي او کومې پروژې په نورو پړاوونو کې ورته ارزښت لري . 

له همدې امله د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ، د ميل پیوستون پروګرام د پروژو د ټاکلو ټول واکونه ، د پیسواخستل ، د پیسو لګول او د پروژو ساتنه د کلیو د خلکو په واک کې سپاريل دي .

زمونږ کلیوال رسیربه پردې چې مکلف دي څو د ميل پیوستون پروګرام دپراختیایي پروژو لس سلنه لګښت کې برخه واخيل ، کله هم په ټولګټو حیايت پروژو کې یې زیاتره له سل سلنی هم زیاته برخه 

اخیستي ، او اخيل یې .

کلیوال د خپلو کلیو د پراختیایي شوراګانو ښه همکاران دي . د پروژو د ټاکلو، د پروژو د رضورت وړتوکو او موادو د رانیولواو د پروژو د کار د څرنګوالې د څارنې په برخه کې له هغوی رسه یوالس 

او همکار دي او حتی دهغوی د ودانۍ په کار کې هم وررسه رښتینی همکاري کړي، او کوي یې . ګران کلیوال پدې پوهیږي چې د ميل پیوستون پروګرام پراختیایي پروژې د دوی د ژوند د اقتصادي 

وضعې د ښه والۍ اوهمدرانګه د کلیود پرمختګ اوسمسورتیا له پاره دي . د دې له مخې  ویلی شو چې د کلیو پراختیایي شوراګانې، خلک او د ميل پیوستون پروګرام د یوبل الزم او ملزوم د ي او د یو 

بل د مرستې او همکاری  نه پرته هیڅ کار پرمخ نيش بیولې .

کله چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت  د ميل پیوستون پروګرام پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته چمتو يش ، د هغه مستقیم مسؤولیت نور په ميل پیوستون پروګرام پورې اړه نه لري بلکې د کيل 

په خلکو پورې اړه لري ، ځکه خلک له همدې پروژو نه استفاده کوي او د دې له پاره چې له نوموړو بشپړشویو پروژو نه سمه ګټه پورته يش او ژر استهالک او ویجاړه نه يش ، نو اړټیا ده څو دهغې 

ساتنې او څارنې ته جدي پاملرنه ويش .

د کلیوالو په مینځ کې شته داسې کسان چې په بې پروایی اویا هم  په ناوړې ګټې اخستنې رسه دغه پروژې ډیر ژر ویجاړې اوله مینځته الړې يش له همدې امله د کلیو پراختیایي شوراګانو ، د کلیو د 

بیارغونې او پراختیا وزارت ، دميل پیوستون پروګرام له پروژو نه د سمې او مناسبې استفادې ، ساتنې او څارنې د څیړلو کمیټې جوړې کړي دي ، د دې کمیټو غړي د خلکو له مینځه او د خلکو له خوا 

ټاکل کیږي چې هره ګړی پروژې وڅیړي ، ګوري چې پروژې په کوم حالت کې دي آیا د هغه ترمیم ته اړټیا شته که نه ؟

که څه هم د کلیو د پراختیایي شوراګانو چارواکې ، د خپلو مسؤولیتونو له مخې ، زیاتې هڅې کوي څو یې پروژې ساملې  پاتې يش او ژراستهالک او له مینځه الړی نيش ، خو پدې برخه کې دکلیوالو 

مرسته او همکاری هم اړینه ده . بناًا مونږ ټول دنده لرو څو د خپلو ټولګټو تأسیساتو په ساتنې او څارنې جدي اوسو او څرنګه چې الزمه ده له هغو نه سمه استفاده وکړو .

دکلیودبیارغونې او پراختیا وزارت 

دميل پیوستون  دعامه اړیکو دفرت
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این روزها باز سروکلۀ ضیا امرخیل، رییس 
از  انتخابات،  کمیسیون  دبیرخانۀ  پیشیِن 
حاِل  در  که  می شود  پیـدا  آن جا  و  این جا 
اجرای برنامه هایی در راستای منافع سیاسِی 
حمایت  وی  از  که  گروهی ست  و  خود 
انتخاباِت  زمان  از  امرخیل  آقای  می کند. 
چهره یی  به  گذشته،  سال  ریاست جمهوری 
در  هنوز  تا  و  شد  تبدیل  جنجال برانگیز 
ذهنیِت عمومی به همین نام شناخته می شود.  
بحران انتخابات ساِل گذشته که نزدیک بود 
افغانستان را به حمامِ خون بدل کند، با نامِ 
انجامید  وضعیتی  به  و  خورد  رقم  امرخیل 
توطیۀ  یک  قربانِی  مردم  آرای  عماًل  که 
بزرگ شد. آقای امرخیل سازمان دهِی بخش 
مدیریت  را  انتخاباتی  تقلب های  از  بزرگی 
کرد و تالش ورزید که افغانستان را از مسیِر 
یکی  در  او  حاال  کند.  بیرون  مردم ساالری 
رفتارش،  و  فکر  با  هم راستا  رسانه های  از 
که  آن چه  و  انتخابات  کمیسیوِن  کارنامۀ  از 
خودش بر سر روند مردم ساالری در کشور 
آورده است، دفاع می کنـد و ریاست اجرایی 
را نهادی فراقانونی و بدون اثر می داند. به باور 
ریاست جمهوری  انتخابات  امرخیل،  آقای 
شده  برگزار  کم وکاست  بدون  گذشته  ساِل 
سوی  از  جعل کاری یی  و  تقلب  هیچ  و 
نگرفته  صورت  انتخاباتی  کمیسیون های 

است.
یک  در  ریشه  شک  بدون  سخنان  این   
عمدتًا  که  باشد  داشته  می تواند  تازه  برنامۀ 
اذهاِن عمومی  ایجاد تشویش در  در جهت 
صورت می گیرد. آقای امرخیل فکر می کند 
در  که  را  آن چه  و  ندارند  حافظه  مردم  که 
انتخابات صورت گرفت، به همین زودی  به 
فراموشی سپرده اند. او فراموش کرده است 
که انتخابات به عنوان یک اصِل دموکراتیک 
در کشور، از سوی چه کسانی به بازی گرفته 

شد و گوسفندها چگونه چاق شدند. 

عدالِت  و  انصاف  از  امرخیل  آقای  اکنون 
که  دارد  باور  و  می گوید  سخن  انتخاباتی 
باید کشور به همان مسیری برگردد که او و 
دوستانش طراِح آن بودند. این ذهنیت بدون 
مالیخولیایی  و  بیمار  آدمِ  یک  ذهنیِت  شک 
می تواند باشد؛ ذهنیتی که از آن بوی تبعیض 
از  آیا  می کند.  فوران  قبیله یی  عصبیِت  و 
سالم  جامعۀ  می تواند  ذهنیتی  چنین  درون 
بیرون شود؟  تبعیض  و  تناقض  از  عاری  و 
استوار  شهروندی  اصل  بر  که  جامعه یی 
باشد و اعضای آن خود را دارای حقوق و 

مکلفیت های مساوی بدانند؟  
این  درون  از  که  کرد  باور  نمی توان  هرگز 
ذهنیت، افغانستان به وادی ثبات و امن برسـد؛ 
مسوولیت های  آن  شهرونداِن  که  وادی یی 
خود را از ارزش های قانونی به دست آورند 
و همه برای تأمین امنیت و ثباِت آن مبارزه 
سال های  به  را  افغانستان  ذهنیت  این  کنند. 
دور و گذشته برمی گرداند؛ همان سال هایی 
که تبعیض و عصبیت های قومی و تباری بر 
گسترانیده  را  خود  سیاهِ  و  سایۀ شوم  آن ها 
اندیشه  بدون  جامعه یی  به  را  جامعه  و  بود 
با  و فکر مبدل می کرد. آقای امرخیل هنوز 
تا  و  دارد  رابطه  و گذشته یی  ذهنیت  چنین 
زمانی که چنین ذهنیت هایی در کشور وجود 
داشته باشند، نمی توان از جامعۀ امن و عاری 

از بی عدالتی سخن گفت. 
او،  مثل  افرادی  و  امرخیل  آقای  ذهنیِت 
مناسبات  که  است  پیشامدرن  ذهنیِت 
نمی تواند.  کرده  تحمل  را  برابری خواهانه 
آقای امرخیل از درون چنین ذهنیتی تالش 
زیرا  کند؛  مدیریت  را  انتخابات  که  ورزید 
باید همواره زیر  افغانستان  باور دارد که  او 
انسان ها  که  غیربرابرخواهانه  تفکر  هژمونی 
را به دسته های سیاه و سفید تقسیم می کند، 

قرار داشته باشد. 
جهاِن ما اما جهاِن دیگری است؛ جهانی که 

و  گرفته  شکل  اجتماعی  قرارداد  اساِس  بر 
به همۀ انسان ها به صرِف انسانیت شان نگاه 
امروز  جهان  در  غالب  تفکِر  این  می کند. 
را  خود  نمی تواند  نیز  افغانستان  و  است 
برای  اگر  کند.  از چنین جهانی فرض  جدا 
در  که  می بود  مقدور  خودکامه  دولت های 
بدون  برانند،  فرمان  جهاِن تک صدایِی خود 
نه  و  بود  کار  در  عربی یی  بهار  نه  تردید 
انتخاب  را  مردم ساالری  مسیِر  کشورها 
بارگاه  در  همچنان  دیکتاتوری ها  می کردند، 
مردم  ُگرده های  بر  و  می لمیدند  خود  آرامِ 

سوار می شدند.
مناسبات جدیِد سیاسی در جهان همه  اما   
چیز را دست خوش تغییر کرد. دیگر نه آن 
هم  نه  و  مانده  به جا  فردی  دیکتاتوری های 
اصل  تباری.  و  قومی  تمامیت خواهی های 
و  برابری   امروز،  جهان  در  شده  پذیرفته 
کشورهای  از  بسیاری  است.  شایسته گی 
نام  گرفتن  از  حتا  دیروز  تا  که  جهان 
دگراندیش و دگرخواه بر خود می لرزیدند، 
امروز مجبورند »آن دیگری« را به رسمیت 

بشناسند. 
آقای امرخیل و همفکراِن او باید بدانند که 
افغانستان را نمی شود با تفکر تمامیت خواهانه 
اداره کرد. دیگر افغانستان به یُمن سی سال 
تجربه در بی عدالتی های سیاسی و اجتماعی، 
دوباره  را  آن  بتوان  که  نیست  کشوری  آن 
واقعیت  برگشتاند.  تاریک  گذشتۀ  همان  به 
امروز افغانستان، اصل موزاییکی و متکثر را 
به رسمیت شناخته و آنانی که نمی خواهند 
به چنین اصلی باور داشته باشند، بدون شک 

محکوم به اضمحالل اند.
در  بزرگ  جفایی  که  بداند  امرخیل  آقای 
رفوی  به جای  و  داده  انجام  انتخابات  حِق 
بدنامی های جبران ناپذیِر خود و عده یی در 
کمیسیون انتخابات، باید صمیمانه و صادقانه 

از مردم افغانستان پوزش بخواهد!  
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احمـــد عمران

ذهنیِت متالشی شدۀ 
ضیا امرخیل

 

محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی که برای 
شرکت در پنجاه ودومین کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان 
تروریسم،  با  مبارزه  برای  که  است  گفته  می برد،  به سر 
نمی توان تنها بر مشکالت تمرکز کرد و عوامِل تروریسم 

را نادیده گرفت.
که  می کند  اشاره  مهمی  مسالۀ  به  شک  بدون  غنی  آقای 
قرار  توجه  مورد  باید  تروریسم  و  داعش  با  مبارزه  در 
گیرد؛ اما نظر به واقعیت های کشور، باید اذعان نمود که 
به  جهان  برای  را  آیینه یی  سخنان،  این  در  رییس جمهور 
افغانستان  در  را  آن  بارها  خودش  که  می گذارد  نمایش 

شکسته است. 
برای  مسلمًا  جهان  برای  غنی  آقای  خوش صحبتِی 
افغانستانی ها باارزش است؛ اما این که وی تدبیر و تمهیدی 
را به دیگران پیشنهاد  می کند که خود آن را در افغانستان 
نادیده می گیرد، جای سوال دارد و ناگزیر نشان می دهد که 

آقای غنی به آن چه می گوید، در عمل باور ندارد!
آقای غنی از تهدید کنونِی گروه های تروریستی به عنوان 
از  پس  جهان  که  برد  نام  سیاسی«  پنجِم خشونت  »موج 
مقابله  برای  و  شده  مواجه  آن  با  سپتمبر  یازده  حمالت 
تجارِب گذشته، سرعِت  از  استفاده  در  باید  موج،  این  با 
عمل به خرج داد. او گفت که »دشمنان« از این تجربه ها 
سریع تر از دولت ها آموخته اند؛ اما کشورهای جهان هنوز 
نتوانسته اند در تعریف، شناختن و ایجاد یک برنامۀ عملی 

برای برخورد با این پدیده )تروریسم( به توافق برسند. 
آقای غنی با اشاره به جنگ در افغانستان گفت که برخالف 
داخلی  ریشۀ  کشور  این  در  درگیری ها  غالب،  تصور 
کشورهای  دیگر  از  مشکالت  و  ناامنی ها  بلکه  ندارند، 
وارد  پاکستان،  به خصوص  و  روسیه  چین،  مانند  منطقه 
که  غنی  آقای  سخناِن  اصلِی  بخش  به  وقتی  اما  شده اند. 
در رسانه ها بازتاب یافته  است توجه  کنیم، درمی یابیم که 
ایشان خود نیز به تذکراِت مشابه نیاز دارند و آن این که در 
افغانستان نیز در امِر مبارزه با تروریسم به عوامل اصلِی آن 
توجه نشده و در مواردی، خود سیاست های آقای غنی و 
دیپلماسِی داخلِی او سبب تقویِت طالبان و داعش می شود.

آقای غنی می داند که افغانستان اگر قصد مبارزه با دشمن 
را دارد، باید در برابر داعش و طالب توامان برزمد و طالب 
این سرزمین، دو روی یک سکه اند  و داعش برای مردمِ 
امروز  که  را  جنایت هایی  ندارند.  هم  با  تفاوتی  هیچ  و 
داعش در جهان و افغانستان انجام می دهد، دیروز طالبان 
شدیدتِر آن را انجام داده اند و امروز هم انجام می دهند، و 
دیگر این که داعش همان طالِب دیروزی است، نه این که 

نیروهایی تازه از سوریه و بغداد به این جا آمده باشند. 
مبارزه  در  جهان  برای  غنی  آقای  وقتی  هر صورت،  به   
افغانستان  داخِل  در  باید  می دهد،  رهنمود  تروریسم  با 
نیز رهنمودهایش را به کار بنـدد. اما دادن پایگاه در یک 
موقعیِت استراتژیک در والیت بغالن به طالبان که سبب 
است،  شده  کشور  این  فرزندان  شدِن  زخمی  و  کشته 
کارِ چه کسی بوده؟ رهایی زندانیاِن طالب و معامله های 
از طرِف کی صورت گرفته است؟  آن گروه،  با  مختلف 
از  و جهان  افغانستان  در  تروریسم  با  مبارزه  رویکرد  آیا 
برابر  در  عملیات  افتادِن  تعویق  به  آیا  متفاوت اند؟  هم 
و  کندز  وحشتناِک  و  عمدی  سقوط  بغالن،  در  طالبان 
بسته ماندِن پروندۀ آن را می توان نادیده گرفت؟ حساب 
نگرفتن از کسانی که تروریسم را از داخِل دولت حمایت 
پدیده  این  تقویِت  برای  عاملی  می شود  را  می کنند  مالی 
به  نسبت  قبیله یی  و  قومی  ابراز عالقۀ  نیاورد؟  به حساب 
طالبان و حمایت از آن ها به هدِف استفاده در رقابت های 

داخلی، مگر از عوامل تقویِت تروریسم نیستند؟
بازخوانی  به  باید  دیگران،  نصیحِت  از  پیش  غنی  آقای 
تا  اقدام کند  با تروریسم  مبارزه  امِر  عمل کردِ خویش در 
کشور بیش از این، به تباهی نیفتد و مرم قربانی بازی های 

مخوف و پیچیده نشوند!  

کـور خـود
 و بیـنای مـردم
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آقای امرخیل و همفکراِن او باید بدانند که افغانستان را نمی شود 

ُیمن سی سال  به  افغانستان  دیگر  کرد.  اداره  تمامیت خواهانه  تفکر  با 

که  نیست  کشوری  آن  اجتماعی،  و  سیاسی  بی عدالتی های  در  تجربه 

امروز  برگشتاند. واقعیت  تاریک  به همان گذشتۀ  را دوباره  بتوان آن 

آنانی که  افغانستان، اصل موزاییکی و متکثر را به رسمیت شناخته و 

به  محکوم  شک  بدون  باشند،  داشته  باور  اصلی  چنین  به  نمی خواهند 

اضمحالل اند
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دست آی اس آی در اختطاف وحیدی

والی پیشین هرات در بازار یکی از مناطق 
شد.  ربوده  پاکستان  پایتخت  آباد  اسالم 
پولیس پاکستان تایید کرد که سید فضل اهلل 
وحیدی والی سابق والیت هرات در منطقه 

باالشهر در اسالم آباد ربوده شده است.
آقای واحدی در دوران ریاست جمهوری 
حامد کرزی به عنوان والی والیت کنر و 
سپس به عنوان والی والیت هرات ایفای 

وظیفه می کرد.
برای گرفتن ویزای  گفته می شود که وی 
پایتخت  به  اش  خانواده  همراه  به  بریتانیا 
روز  پاکستان  پولیس  بود.  رفته  پاکستان 
شنبه اعالم کرد که سید فضل اهلل وحیدی 
توسط افراد مسلحی که بر دو موتر سوار 

بودند ربوده شده است.
پاکستان در حال حاضر درگیر شورشگری 
طالبان است. در مناطق قبایلی این کشور 

افراط گرایی اسالمی رشد سریعی دارد.
میزان  از  پاکستان  پایتخت  آباد  اسالم  اما 
و  است  متاثر  کمتری  جنایت  و  جرم 
والی سابق هرات  که  منطقه یی  مخصوصًا 
امنیتی  در آن ربوده شده است از ضریب 

باالیی برخوردار است.
پولیس پاکستان گفته است این مقام سابق 
 »2/7 »اف  ناحیه  در  افغانستان  دولت 
که  جایی  است؛  شده  ربوده  آباد  اسالم 
اکثرا خانواده های اشرافی، سیاسمتداران و 

بین  که  می کنند  زنده گی  ثروتمندی  افراد 
پاکستان و غرب در رفت و آمد هستند.

پولیس پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت 
وحیدی زمانی ربوده شد که همراه با پسر 
بزرگش در یک بازار به سوی رستورانت 

می رفت.
که  واحدی  آقای  پسر  از  نقل  به  پولیس 
ربوده شدن پدرش را به یک پوسته محلی 
پولیس گزارش کرده بود گفت که واحدی 
برای درخواست ویزای بریتانیا به پاکستان 

سفر کرده بود.
پولیس  سخنگوی  یک  العمر،  ضیا 
»ما  گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  پاکستان 
دولت  سابق  مقام  یک  شدن  ربوده  قضیه 
را  تحقیقات  و  کرده ایم  ثبت  را  افغانستان 

روی آن آغاز می کنیم«.
مقام  یک  که  نیست  باری  اولین  این 
ربوده  پاکستان  در  افغانستان  حکومتی 
فراهی  عبدالخالق  این  از  قبل  می  شود. 
در  پیشاور  در  افغانستان  پیشین  کنسل 
ماه   26 از  پس  که  شد  ربوده  آباد  حیات 

آزاد شد.
اعالمیه یی  در  افغانستان  خارجه  وزارت 
پاکستان  در  آقای وحیدی  ربوده شدن  از 
»با  است:  نوشته  و  کرده  نگرانی  ابراز 
در  وحیدی  آقای  که  این  درنظرداشت 
جمهوری  است،  شده  اختطاف  پاکستان 

اسالمی  جمهوری  از  افغانستان  اسالمی 
پاکستان می خواهد که نهادهای امنیتی آن 
کشور، با استفاده از تمام ابزار و امکانات، 
و  اختطافچی  گروه  شناسایی  زمینه  در 
رهایی آقای وحیدی اقدام عاجل و جدی 

نمایند«.  
پاکستان  استخبارات  شخصیت ها،  برخی 
متهم  وحیدی  آقای  اختطاف  قضیۀ  در  را 

کرده اند.
امراهلل صالح رییس پیشین امنیت ملی گفته 
او  شدن  پدید  نا  خواندن  اختطاف  است: 
درست نیست. اسالم آباد شهر امن است. 
او را  این است که  به یقین  گمان نزدیک 
پرسش های  برای  پاکستان  استخبارات 
و  کنر  به  ارتباط  در  کلیدی  و  مهم  بسیار 
مسایل امنیتی مورد بازجویی قرار دهد. از 
استدعا  صحت  و  آزادی  برایش  خداوند 

دارم. 
او در صفحۀ فیسبوک خویش نوشته است: 
پایان این چنین بازداشت ها در گذشته »پیدا 
این  است  امید  است.  بوده   « شدن جسد 
بار این چنین نشود و نباشد. آنهایی که از 
موقف ملی گرایی حرف می زنند و بعدش 

به پاکستان سفر می کنند، مواظب باشند.
در   1330 سال  در  که  وحیدی  آقای 
ولسوالی سرخرود والیت ننگرهار به دنیا 
آمده است، به عالوه والی بودن در والیت 
مدیر  های  سمت  در  هرات،  و  کنر  های 
کانال  ریاست  انکشافی  پروژه  محاسبه 
والیت  کانال  ریاست  سکرتر  ننگرهار، 
ننگرهار، مدیر اداری بنایی ننگرهار نیز در 

افغانستان ایفای وظیفه کرده است.
مدیر  عنوان  به  پاکستان  در  همچنان  وی 
و  سرحد  بدون  داکتران  اتحادیه  اداری 
مدیر اداری اتحادیه داکتران مجاهدین در 

شهر پیشاور کار کرده است.
در  لیسانس  سطح  تا  وحیدی  آقای 
دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه کابل درس 
خواند و سپس کورس سیاسی مسلکی را 
در دانشگاه کریستین آلبرت کیل در آلمان 
فرا گرفت. گفته شده است که وی زمانی 
نوتلف  موسسه  رئیس  معاون  همچنان 

آلمان بود. 

روسیه  رییس جمهور  ویژه  نماینده 
که  کرد  اعالم  افغانستان  امور  در 
و  صلح  عالی  شورای  انتظار  باوجود 
هرچه  برگزاری  برای  افغانستان  مردم 
این  صلح  مذاکرات  روند  سریع تر 
زمینه  این  در  آینده روشنی  اما  کشور 

قابل پیش بینی نیست.
ویژه  نماینده  کابلوف  ضمیر 
رییس جمهور روسیه در امور افغانستان 
و کشورهای آسیای میانه اعالم کرد که 
برای  روشنی  آینده  حاضر  حال  در 
قابل  افغانستان  صلح  روند  راه اندازی 

پیش بینی نیست.
وی اظهار داشت: در مورد آغاز روند 
و  افغانستان  مذاکرات صلح حکومت 
طالبان مسلح باید در پاییز سال جاری 

میالدی صحبت کرد.
کابلوف به اینترفکس گفت: مذاکرات 
و  افغانستان  حکومت  بین  مستقیم 
طالبان مسلح برای آغاز روند صلح در 

آینده نزدیک برگزار نخواهد شد.
روسیه  رییس جمهور  ویژه  نماینده 
صلح  عالی  شورای  کرد:  خاطرنشان 
هرچه  تا  هستند  انتظار  در  افغانستان 
برای  مستقیم  مذاکرات  سریع تر 
برگزار  دوطرف  بین  صلح  برقراری 

شود.
ضیاء  احمد  که  است  حالی  در  این 
رییس جمهور  ویژه  نماینده  مسعود 
بود:  گفته  باره  این  در  نیز  افغانستان 
و خواسته های خود  موضع  از  طالبان 
کوتاه  افغانستان  حکومت  برابر  در 
نمی آیند و مذاکرات صلح وقت تلف 

کردن است.
افغانستان  رییس جمهور  ویژه  نماینده 
تخار  والیت  جهادی  سران  جمع  در 
در شمال این کشور تأکید کرد: طالبان 
برای سازماندهی حمالت  می  خواهند 

آینده خود وقت بخرند.

هشدار رییس سیا دربارۀ احیای القاعده 
در مرز افغانستان و پاکستان

بدبینی مسکو نسبت به چشم انداز 
مذاکرات صلح

القاعده  شبه نظامی  گروه  داد،  هشدار  سیا 
مرزی  مناطق  در  دیگر  بار  می تواند 
در  و  بگیرد  جان  پاکستان  و  افغانستان 
برای  رقیبی  عنوان  به  داعش  حال  همین 
برخی از گروه های تروریستی موجود در 

این کشور جنگ زده تبدیل شده است.
هشدار  ایج،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سیا( در 
شرایطی مطرح می شود که ارتش پاکستان 
97 شبه نظامی القاعده در مناطق مرزی را 

بازداشت کرد.
به همدستی  نسبت  سیا  مدیر  برنان،  جان 
شبه نظامی  گروه های  سایر  با  القاعده 
ایجاد  و  پاکستان  و  افغانستان  مرز  در 

چالش های امنیتی هشدار داد.
وی در جلسه کمیته اطالعاتی سنا گفت: 
القاعده در  از آنجایی که ما نگران احیای 
منطقه مرزی افغانستان و پاکستان هستیم، 
و  اطالعات  جمع آوری  که  است  الزم 
با  پاکستانی را  افغان و  با شرکای  نیز کار 

جدیت دنبال کنیم. حدود 100 و یا اندکی 
شرقی  بخش های  در  القاعده  عضو  بیشتر 
با  القاعده  رهبران  دارند.  افغانستان وجود 
این  در  شبه نظامی  سازمان های  از  برخی 
منطقه همدست هستند؛ از جمله با طالبان.
تردد  آن ها  که  آنجایی  از  افزود:  برنان 
بسیاری در مرز دارند، از شکاف های امنیتی 
استفاده می کنند و داعش هم از برخی از 
عناصر آنها خصوصًا از شبه نظامیان طالبان 
شده اند،  سرخورده  سازمان  این  از  که 
هم  افغان  مقام های  می کند.  سوءاستفاده 
جدی  تهدیدی  چشم  به  داعش  به  قطعًا 
داعش  می زنیم  حدس  می کنند.  نگاه 
باشد  داشته  افغانستان  در  عضو  چندین 
به دلیل عملیات های نظامی  این گروه  اما 
متحمل  شبه نظامی  سازمان های  سایر  به 
شکست هایی شده است. آنها در اندونزی 
سایر  و  لیبی  یمن،  سومالی،  نیجریه،  یا 
قوت  حال  در  آسیا  جنوب  در  مناطق 

گرفتن هستند.

دیدار محرمانۀ نماینده گان طالبان با پاکستانی ها
یک  کردند،  اعالم  رسمی  و  مطلع  منابع 
هیأت دو نفره از طالبان به رهبری ریاست 
دفتر سیاسی این گروه در قطر اخیراً سفری 
از  بخشی  که  داشتند  پاکستان  به  محرمانه 
رسمی  سرگیری  از  برای  سازی ها  آماده 
مذاکرات صلح با دولت افغانستان محسوب 

می شود.
شر  تریبیون،  اکسپرس  روزنامه  نوشته  به 
دفتر  ریاست  که  ستانکزی  عباس  محمد 
قاری  و  دارد  برعهده  را  قطر  در  طالبان 
اسالم آباد  به  روزی  همان  در  محمد  دین 
دولت های  ارشد  مقام های  که  کردند  سفر 
برای  امریکا  و  چین  افغانستان،   پاکستان، 
نهایی شدن نقشه راهی برای روند سازش 

مجدد در افغانستان به گفت وگو نشستند.
افغانستان  صلح  چهارجانبه  گروه  نشست 
میالدی  جاری  سال  فبروری  ششم  در 
سرگیری  از  منظور  به  تاریخی  تعیین  برای 
مذاکرات میان دولت کابل و طالبان صورت 

گرفت.

مذاکراتی  طالبان  تیم  منابع،  براساس 
کشور  چهار  ارشد  مقام های  با  غیررسمی 
تأیید  هیچ  هنوز  کرد.  برگزار  شده  ذکر 
به  طالبان  نفره  دو  هیأت  سفر  از  رسمی 
ارایه  اسالم آباد  و  طالبان  سوی  از  پاکستان 

نشده است.
طالبان  که  شده  مدعی  مطلع  منابع  از  یکی 
نماینده گان  از  فهرستی  مکرراً  افغانستان 
مذاکرات  این  در  می خواهد  که  را  خود 
آنها  ارائه کرده است.  یابند،  رسمی حضور 
برای ایجاد جوی موثر به منظور از سرگیری 
به  اعتمادسازی  روند  درباره  مذاکرات 

گفت وگو پرداختند.
این نخستین باری است که دفتر طالبان در 
قطر در روند صلح با حمایت چین و آمریکا 

شرکت می کند.
میان  مستقیم  مذاکرات  نخستین  زمانیکه 
کابل در جوالی  افغانستان و دولت  طالبان 
سال گذشته میالدی در پاکستان برگزار شد،  
دفتر طالبان در قطر خودش را از این روند 

دور نگه داشت چون سید طیب آقا، رییس 
حمایت  با  صلح  روند  با  دفتر  این  سابق 

پاکستان مخالف بود.
وی پس از روی کار آمدن مال اختر منصور 
به عنوان رهبری طالبان پس از اعالم مرگ 

مال عمر از سمت خود کناره گیری کرد.
را  ستانکزی  عباس  بعدا  منصور  اختر  مال 
جانشین طیب آقا کرد. از آنجاکه ستانکزی 
حامی مذاکرات صلح است،  انتصاب وی به 
نقش  قطر  طالبان در  دفتر  که  معناست  این 

مرکزی در مذاکرات صلح ایفا می کند.
سفر  گفت:  نیز  پاکستانی  مقام های  از  یکی 
هیأت طالبان به پاکستان اثباتی بر این است 
مذاکرات  مجدد  برگزاری  سوی  به  ما  که 
دولت  میان  رسمی  مذاکرات  می رویم. 
کابل و طالبان احتماال ظرف چند روز آتی 
برگزار می شود. مقام هایی از پاکستان، چین 
و آمریکا در این مذاکرات حضور خواهند 

داشت.
زخیلوال،  عمر  حضرت  حال،  همین  در 
با  نیز  پاکستان  در  افغانستان  جدید  سفیر 
جنرال راحیل شریف، رییس ارتش پاکستان 
در مقر اصلی ارتش در راولپندی روز جمعه 

دیدار کرد.
بر اساس بیانیه یی که توسط روابط عمومی 
شده،  منتشر  پاکستان  داخلی  سرویس های 
مسائل مشترک میان دو کشور شامل انجام 
مرز  در  امنیتی  اوضاع  بهبود  برای  اقداماتی 
پاکستان و افغانستان مورد بحث قرار گرفت.



ACKU
حسیني رضوان 

در ادبیات عرفاني و فرهنگ اسالمی ما همواره 
به ما توصیه شده است که در مناسبات انساني، 
با  برادرانه  رفتار  و  عطوفت  و  مهر  بر  را  بنا 
با تمامي  به راستي چرا  اما  همنوع قرار دهیم؛ 
این حساسیت ها و توجهات، شاهد برخي سیر 

نزول اخالق در جامعه هستیم. 
مباحث  و  شعارها  از  یکي  امروزه  دنیاي  در 
اصلي در نهادهاي اکادمیک، اجتماعي، فرهنگي، 
اصول  رعایت  و  پایبندي  اقتصادي  و  سیاسي 
اخالقي در حرفه و کسب مي باشد؛ و شاید در 
هیچ کشوري به مانند سرزمین هاي اسالمي که 

ما هم بخشي از آن پیکرۀ عظیم استیم. 
رسانه ها،  مدني،  جامعۀ  بشر،  حقوق  نهادهاي 
تبلیغي  تریبون  علما، مساجد و صدها مرکز و 
دیگر که هر از گاهي تیتر عناوین شان اخالق و 
به  از وجنات و خوبي هاي آن است،  توصیف 
وفور به چشم دیده و به گوش شنیده مي شود. 
کمتر رسانه، عالم، مسوول و وزیري را مي توان 
اخالق  گزاره هاي  و  پندها  به  مزین  که  یافت 

نباشد و به آن توصیه ننموده باشد. 
تمام رسانه هاي تجاري و غیرتجاری در طول 
جمالت  از  مشحون  اخبارشان  شبانه روز، 
تکراري و مالل آوري است که با دیدن و شنیدن 
آنها جز ناامیدي و یأس را به ارمغان نمي آورد. 
میزگردهاي  و  برنامه ها  تدویر  اوقات  گاهي 
کارشناسان و صاحب نظران  آن  در  که  صوري 
اخالق  حرفه یي،  اخالق  شهروندي،  اخالق  از 
اجتماعی، احترام به بزرگساالن، کرامت انساني، 
دم  و...  اسالمي  موازین  و  اصول  به  پایبندي 
مي زنند؛ در حالي که اول کساني که که تجاوز 
به همان حریم ها مي کنند و آن را بي شرمانه و 
بیرحمانه مي شکنند، همان ها مي باشند، بي آن که 
به آن اصول و ارزش ها  یا دانشي  اعتقاد  خود 
داشته باشند. در ادبیات عرفاني و فرهنگ دیني 
در  که  است  شده  توصیه  ما  به  همواره  نیز  ما 
و  عطوفت  و  مهر  بر  را  بنا  انساني،  مناسبات 
رفتار برادرانه با همنوع قرار دهیم؛ اما به راستي 
توجهات،  و  حساسیت ها  این  تمامي  با  چرا 
شاهد سیر نزول اخالق در جامعه هستیم و چرا 
چشم انداز  این چنین  جامعه  اخالقي  افق هاي 

یأس آلودي یافته است؟ 
روشن است، زماني که در جامعه یي هنجار و 
رفتار  و  و جرم  تغییر  آن  اجتماعي  ارزش هاي 
مقیاسي  در  و  وسیع  سطحي  در  اخالقي  غیر 
جمعي مشاهده مي شود، به ناگزیر صبغۀ جمعي 
و اجتماعي مي یابد و دیگر نمي توان آن را صرفًا 
بنیان هاي روان شناختي، عبارت هاي  بر  با تکیه 
و  قصار  جمالت  قالب  در  شبه فیلسوفانه 
که  چرا  کرد،  درمان  و  تبیین  رواني  مشاورۀ 
مسایل اجتماعي ماهیتي جامعه شناختي، علمي 
با  تنها  و تجربي دارند و پدیده هاي جمعي را 
جامعه شناختي  ابزارهاي  و  جمعي  پدیده هاي 
دادن  تقلیل  کرد.  بررسي  و  شناسایي  مي توان 
مسایل اجتماعي به مسایل رواني صرف، موهوم 
و غیر تجربي چیزي جز آدرس غلط دادن، پاک 
کردن صورت مسأله و در سطحي باالتر نشاندن 
کالبد بیمار معلول بر جایگاه علت نخواهد بود. 
دریافت  انسان  تا  شد  سپري  سال  هزاران 
ارزش هاي اخالقي نیز به اندازۀ همه چیزهایي 
که از او صادر مي شوند، وابسته به نگرش ها و 

باورهاي دروني و بستگي به محیط اجتماعي و 
معموالً  اند.  اجتماعي  ساختارهاي  به  پرداخته 
آن،  ساختارهاي  بنیان  و  شالوده  که  نظام هایي 
استوار بر اصول و ارزش هاي حاکم بر جامعه 
براي تمامي الیه ها و قشرهاي جامعۀ  است و 
خود، الگوها و مولفه هاي روشن و تعریف شده 
دارند، حاکمیت ارزش هاي اخالقي و وفاداري 

جامعه و مردم به آن، تبارز دارد. 
اخالق اجتماعي از مهم ترین موضوعاتي است 
که ارتباط آدمیان را با خود، با جامعه و تاریخ 
مطرح مي سازد؛ زیرا جامعه مي تواند یک تمدن 
را بسازد نه یک فرد، و اجتماع انساني پیوسته 

تاریخ را ساخته و به جلو برده است. 
الهي، اسالم یک  از آن جایي که در میان ادیان 
دین اجتماعي است و در آن آرمان ها و ایده هاي 
جاي  جاي  در  مي شود،  دیده  فراوان  جمع گرا 
این  منابع  از مهم ترین  کتب معتبر اسالمي، که 
دین است؛ به این مهم بسیار پرداخته شده و گاه 
و بي گاه جامعه و اجتماع مورد عتاب و خطاب 

واقع گردیده است. 
آداب و رسوم هر جامعه یي نیز قالبي است که 
که  هنگامي  آدمیان  مي دهد.  شکل  را  رفتارها 
در  )که  اجتماعي  هنجارهاي  رعایت  به  ملزم 
قالب قوانین و سنن جلوه مي کنند( باشند، در 
پرتو این آداب و رسوم، ساخته و ویرایش شده 
پیمایند،  مي  بهتر  را  خویش  سعادت  مسیر  و 
صورت  به  اگر  جامعه  ناهنجاري هاي  چنان که 
هم  از  را  اجتماع  آیند،  در  ناپسند  سنت هاي 

پاشیده و آن را به ورطۀ هالکت مي افکنند. 
دارای  معاشرت  اسالم،  مبارک  دین  نظر  از 
اصول و ضوابطی است و فرد مسلمان باید در 
نماید.  مراعات  را  کلیاتی  خود،  معاشرت های 
معاشرت، بازار تبادل اخالق است، بسیاری از 
معاشرات  همین  از  اخالقی  رذایل  و  محاسن 
از  اگر  می یابد.  تسری  و  انتقال  معمولی 
انسان های موفق بپرسید که عامل موفقیت شما 
چه بود؟ بی درنگ یکی از عوامل مهم موفقیت 
خود را رفاقت با دوستان خوب اعالم می دارند، 
و بر عکس اگر از انسان های شکست خورده در 
زندگی بپرسید: چه گونه به این ناکامی ها مبتال 

گشتید؟ خواهند گفت: دوستان نااهل. 
مسیر  از  را  انسان  بد،  دوستان  با  معاشرت 
تکامل باز می دارد. به همین دلیل مسلمان، باید 
دوستان خود را با صالحدید دین خود انتخاب 
نماید، یعنی در خصوص این که با چه کسانی 
معاشرت نماید و با چه کسانی معاشرت ننماید، 

باید نظر اسالم را جویا شود. 
و مالیمت  نرمی  معنی حلم،  به  مدارا،  و  رفق 
با مردم و تحمل و شکیبایی در برابر تندخویی 
اسالمی  معاشرت  آداب  مهمترین  از  دیگران، 
است. انسان در جامعه یی زندگی می کند که در 
برابر  در  اگر  و  دارد.  وجود  مختلفی  افراد  آن 
مدارا  آنان  کج خلقي های  و  دیگران  درشتی 
و  بکشد  معاشرت  از  دست  یا  باید  ننماید، 
گوشۀ انزوا اختیار کند و یا این که با بیماري های 
نرمی،  کند.  نرم  دست وپنجه  روانی  و  عصبی 
تأثیر  و  است.  جاهل  ارشاد  و  هدایت  مایۀ 
خداوند  است.  بهتر  بسیار  متقابل  پاسخ  از  آن 
به  تا  می کند  مأمور  را  هارون  و  موسی  وقتی 
کاخ فرعون بروند؛ به آنها می گوید: “به سراغ 
بگویید،  سخن  او  با  نرمی  با  و  بروید  فرعون 

شاید بترسد و یا هدایت شود.” 
در موفقیت پیغمبر اسالم )ص( عوامل مختلفی 
موفقیت  عامل  مهم ترین  ولی  داشتند،  نقش 
ایشان  مدارای  و  نرم خویی  )ص(  اکرم  پیامبر 
بود. چنان چه در قرآن مجید می خوانیم “پس با 
رحمت پروردگار برای آنان نرم گشته یی و اگر 
سخت دل بودی از اطرافت پراکنده می شدند.” و 
چه بسیار انسان هایی که به واسطۀ همین صفت، 

به آغوش اسالم گرویده اند. 
انکار  توانایي هاي  و  قدرت  تمام  با  انسان 
این  به  ناپذیرش، موجود “عکس العمل” است! 
معنا که او ذاتًا نه خوب است و نه بد، بلکه به 
مانند هر موجود ذي حیاتي در برابر محیط و بر 
اساس غریزۀ بقا و اکنش نشان مي دهد. هرگاه 
زیست او در محیطي شکل بندد که ساختارهاي 
بر  و  عادالنه  را  زندگي  منابع  و  امکانات  آن، 
اساس شایستگي هایش تقسیم مي کنند، گرایش 
جمعي  فضیلت هاي  و  اخالقي  زندگي  به  او 
محیط  اوالً  آن که  سبب  به  بود.  خواهد  بیشتر 
خود را عادالنه و اخالقي مي داند، ثانیًا نفع خود 
پیگیري  و  از ساختارهاي جامعه  پیروي  در  را 

یک زندگي اخالقي مي داند. 
فرانسوي  شهیر  جامعه شناس  بوردیو  یر  پي 
مي گوید: “من، به مثابه یک جامعه شناس مي دانم 
بر  که  دارد  کارایي  در صورتي  تنها  اخالق  که 
گروهي از ساختارها تکیه زند، ساز و کارهایي 
که سبب شوند مردم سودي در رعایت اخالق 
داشته باشند و براي آن که چیزي همچون یک 
چنین  است  ظاهر شود، الزم  قي  اخال  دغدغۀ 
دغدغه یي ریشه در ساختارها داشته و به وسیلۀ 
همان ساختارها تغذیه و پاداش گیرد.” جوامعي 
منافع فردي  که در آن رعایت کردن اخالق و 
به دلیل مکانیسم هاي ناکارآمد اجتماعي آن چنان 
نسبت معکوسي با یکدیگر یافته اند که رعایت 
یکي مستلزم از دست دادن کامل دیگري است، 
براي زندگي اخالقي یا احتیاج به ابرانسان هایي 
با فضیلت هاي بزرگ و طاقت هاي فوق بشري 
زندگي  و  اخالق  از  صحبت  این که  یا  دارند 
شعارهاي  و  اندرز  و  پند  سطح  در  اخالقي 
بزرگ در جا خواهد شد. امروزه اخالق به امري 
این ساختارها  و  بدل شده  نهادي و ساختاري 
و مکانیسم هاي اجتماعي اند که وظیفۀ هدایت 

اخالقي جامعه را بر عهده گرفته اند. 
در جوامعي که سازوکارهاي اجتماعي از عمل 
اخالقي فرد حمایت نمي کنند و از طرفي قادر 
جامعه  اخالقي  حریم  شکننده گان  مجازات  به 
نیستند، اخال ق اجتماعي و فضیلت هاي جمعي، 
شاید  بود.  خواهند  جوامع  این  بزرگ  گمشدۀ 
نیازي به گفتن نباشد که زندگي اخالقي، چیزي 

بیگانه با فرهنگ غنِي اسالمي ما نیست. 
بزرگان و عارفان ما همواره بر روي این اصل 
به  رسیدن  راه هاي  از  یکي  که  داشته اند  تأکید 
خداوند، همانا از خلق او مي گذرد. و به کرات 
گوشزد کرده اند که یکي از معیارهاي دوري و 
طرز  و  او  رفتار  نحوۀ  خدا،  به  انسان  نزدیکي 

سلوکش با نزدیکان و دیگر انسان هاست. 
نگاهي گذرا به زندگي پاکبازانه و سرشار پیامبر 
آن  که  کریمانه یی  رفتار  و  )ص(  اسالم  بزرگ 
داشته اند،  با مردم  بزرگوار در طول حیات شان 
براي پي بردن به صدق این معني کفایت مي کند. 
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بخش نخســت

ویژه گی های 

یک تصـمیِم خوب

مسیر  می تواند  کدام  هر  که  است  مهم  تصمیم گیری های  از  پُر  انسان  زنده گی 
زنده گی را تغییر دهد. به همین علت، این که در برخوردن به مسایل و مشکالت 

چه تصمیمی را اتخاذ کنیم، بسیار مهم است. 
ازدواج، خرید  زنده گی همچون  مهِم  امور  با  ارتباط  در  مناسب  تصمیم گیری   
خانه، مهاجرت و غیره، همواره انسان ها را با مشقِت فراوانی روبه رو می کند و 

گاه آن ها را به شدت در اندیشه غوطه ور می سازد.
شما نباید هر فرصتی که سر راه تان قرار می گیرد را امتحان کنید، بلکه باید به 
دنبال فرصِت مناسب باشید. هرچه باشد کاری که انجام می دهید، فرزند ُدردانۀ 
یعنی  این  نمی خواهید.  را  آن  موفقیت  جز  چیزی  شما  و  شماست  کارآفرینی 

تصمیماتی که امروز می گیرید، بر فردای شما اثِر مستقیم دارند.
اگر ندانید چه طور استرِس خود را مدیریت کنید و در آرامِش کامل دست به 
انتخاب بزنیـد، تصمیم گیری وزنۀ سنگینی می شود که دوش تان تحمِل برداشتِن 
تصمیمی خوب  فهمید  می توان  تفاسیر، چه گونه  این  با  داشت.  نخواهد  را  آن 

است یا بد؟ اصاًل خصوصیاِت یک تصمیم خوب کدام اند؟

ویژه گی های یک تصمیِم خوب 
تصمیمات خوب روی دیگران تأثیر مثبت می گذارند

این عنوان ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما اگر این گونه بود، هیچ کدام از 
تصمیمات بدی که همۀ ما گرفته ایم وجود نمی داشت. هر کسی که به شکلی 
منفی تحت تأثیر تصمیمی قرار بگیرد، بالفاصله آن را یک تصمیِم بد محسوب 
داشته  نیز  »مثبت«  از  فراگیری  تعریِف  است  الزم  توضیح  این  با  البته  می کند. 

باشیم. 
فرصت ساز هستند

یک تصمیم مؤثر، دیگران را برای برداشتن گامی عملی توان مند می کند.
دیگران را نیز مشارکت می دهند

رسیدن به نتیجه یی که در خدمت شرکت و منافع آن باشد، یک فرایند است. 
در این فرایند باید مالحظاتی را مد نظر قرار داد و از تفویض مسوولیت ها و 

اختیارات به افراد مناسب، اطمینان حاصل کرد.
قابل کپی برداری هستند

همه دوست دارند تصمیمات خوِب دیگران را در زنده گی خود نیز به کار بگیرند 
و از تصمیمات بِد آن ها اجتناب کنند.

 سازمان یافته و حساب شده اند
جدا کردِن معیارهای خوب و بد از یکدیگر نیازمند زمان، منابع، نیازمندی های 

مشخص و قوۀ تشخیص برای تخمین احتمال موفقیت است.
قابل اجرا هستند

محسوب  تصمیم گیری ها  تمام  الزمۀ  تصمیم،  یک  چیستی  پیرامون  شفافیت 
می شود. اگر در مورد قدم های بعدی ابهامی وجود داشته باشد، تصمیم مورد نظر 

به اندازۀ کافی واضح نیست.
شفافیت، عدم قطعیت را به حداقل می رساند. با این که این جمله هم ممکن است 
بدیهی به نظر برسد، به یاد داشته باشید آن چه برای شما واضح و بدیهی به نظر 

می رسد، ممکن است برای دیگری تازه گی و ابهام داشته باشد. 

منبع: برترین ها

گـم شده یـي
 به نـاِم اخـالق اجتماعـي
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عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل
بخش پنجــم 

در  هم  و  شناخت،  در  هم  وجود،  در  هم  انسان 
از  که  دارای محدودیت هاییست   تواناییهای خودش 
چشم هیچ کسی پوشیده نیست. انسان علیرغم این که 
در برابر جهان مسلحتر و مجهزتر شده است، در برابِر 
تکیه گاهی  به  نیاز  و  است  بیدفاع  و  معذور  خودش 
مکتب  ببخشد.  ثبات  و  آرامش  او  به  که  دارد 
که  است(  آن  الحادی  نحلۀ  )منظور  اگزیستانسیالیسم 
این همه بر آزادی و اراده تکیه دارد، در مواقع بسیاری 
انجامیده است. حتا خود  نهیلیسم  به تهّوع، پوچی و 
سارتر نیز در شگفت بود که چگونه اگزیستانسیالیسم 
که بنای آن بر آزادی و آگاهی نهاده شده است، موجی 
از نهیلیسم و پوچی را با خودش به همراه آورده است! 
اگزیستانسیالیسم با غرور بیش از حدی که برای انسان 
و  طفولیت  قید  در  هنوز  که  را  بشری  بود،  بخشیده 
محدودۀ بشری خودش بود، در بیابان بی پهنای جهان 
که  او  رسید.  پوچی  و  ناامیدی  به  نهایتًا  و  کرد  رها 
اتکای معنوی خودش را از دست داده بود و محکوم 
به دویدن در بی کرانۀ هستی قرارش داده بودند، راه به 

جایی نبرد و به نهیلیسم گرایید. 
اگزیستانسیالیسم   چنان که سید رضا حسینی نیز تذکر 
داده است ـ برای انسان های توانمند، شور، جهش و 
حرکت میآفریند، اما برای انسان های ناتوان و راه مانده، 
انسان  که  حالیست  در  این    . میکند  خلق  ناامیدی 
همواره توانمند نیست و مراحل مختلفی از توانایی و 
ناتوانمندی را میپیماید. از این منظر، اگزیستانسیالیسم 
اما  کنند،  جوالن  تا  میدهد  میدان  نیرومند  جوانان  به 
در انسان های فرتوت و پیر، به نومیدی و یأسزدهگی 
به  عمرش  اواخرش  در  نیز  آلبرکامو  حتا  میانجامد.  

ناامیدی پناه برد و دچار نوعی یأسزدهگی شد. 
مقاطع  با  اختیار  و  جبر  مسالۀ  این که،  سخن  معنای 
رابطۀ  استعدادها  و  امکانات  توانایی،  سنی،  مختلف 
را  آزادی  بر  تأکید  و  اختیارگرایی  دارد.  محکمی 
به  ثمربخشتر  زندهگی  مراحل  از  یکی  در  میتوان 
حساب آورد؛ اما در مرحلۀ دیگری از زندهگی نتیجۀ 
معکوس به بار میآورد. از دید سارتر، انسان محکوم 
به آزادی و انتخاب است. اگر این مسأله را مانیفیسِت 
اگزیستانسیالیسم در نظر آوریم، این نحلۀ فلسفی نیز 
بر  اتکا  که  است  بوده  اسارت  از  دیگری  نوع  مبلغ 
انسان را در همان نقطۀ آغاز با چالش روبه رو میسازد. 
فلسفه و علم در پی تالش برای رهایی انسان، او را 
به کمندهای دیگری درآوردند که آرامش او را نیز از 

او گرفت.
علم  ظهور  سپیدهدم  همان  در  این که،  اخیر  نقطۀ 
دستاوردهای  برابِر  در  وجود  تمام  با  کلیسا  جدید، 
به  را  علمی  حقایِق  کشف  و  کرد  ایستادهگی  علمی 
معنای دخالت در ساحۀ صالحیِت خودش میدانست. 
وقتی کپرنیک نظریۀ خورشید مرکزی را بیان داشت، 
شورای مقدس کلیسای کاتولیک روم در سال 1616 
میالدی تشکیل جلسه داد و آن را علم باطل و خرافه 

خواند.
در سال 1616 شورای مقدس کلیسای کاتولیک رومی، 
خورشید  دور  به   زمین  بود  مدعی  که  را  دیدگاهی 
می گردد، محکوم کرد و آن  را علمی باطل و خالف 

تعالیم کتاب مقدس دانست .
انحصار  در  واقعیت ها  تفسیر  که  بود  معتقد  کلیسا   
سلب  را  علمی  نظریه های  بابت،  این  از  کلیساست. 
کپلر،  همینسان،  به  میکرد.  تلقی  خودش  صالحیِت 
گالیله و نیوتن نیز با خشم کلیسا روبه رو بودند. آنان 
همه متدین بودند، اما با قرائت رسمی کلیسا سازگاری 
نداشتند. کلیسا تفسیر خودش از کتاب مقدس را عین 
کفر  را  آن  با  مخالفت  و  میپنداشت  مقدس  کتاب 
میخواند. در حالیکه دانشمندان همه متدین بودند، اما 
با تفسیر کلیسا از مسیحیت و مرجعیت کلیسا ناسازگار 
بودند. نیوتن با بیان مکانیکِی جهان اظهار داشت که 
این قوانین در کارند، چون خدایی وجود دارد. گالیله 
میگفت خداوند فلسفه را در صفحۀ عالم نوشته است. 
دیگران  و  ایتالیایی  برونوی  جیوردانو  همین سان،  به 
نیز همه متدین بودند و تاریخ بر آن گواهی میدهد، 

هرچند با تفسیر رسمی کلیسا به مخالفت برخاستند.
است.  متافیزیک  بزرِگ  مدفِن  غرب  روی،  هر  به 
حرکت، سکون، ذهن، ماده، ثبات، تغییر، جبر، اختیار، 
جهانشناختی،  پایه یی  مباحث  که  نیستی  و  هستی 
شکل  را  متافیزیک  هستیشناختِی  و  انسانشناختی 
میدهند، در غرب مرده است. شاید برتراندراسل حق 
دلیل  به  ـ   آن  رشد  و  فلسفه  آیندۀ   به  که  داشت 
رشِد فزایندۀ علم و تحدید روزافزون قلمرو فلسفه ـ  
اطمینان چندانی نداشته باشد و  به آن با نگرانی بنگرد. 

در این جا از دریچههای تنِگ حس و تجربه به بیپهنایِی 
جهان، انسان و هستی نگریسته میشود و حقایق کلی 

در حِد منظرگاههای تنگ و کوچک تقلیل مییابند. 
بیدل افکار دقیق آیینۀ تحقیق نیست

ذرهها خورشید را از چشم روزن دیدهاند 
اصلی  کانون  روزگاری  که  مسیحی  فرانسۀ  در 
کلیسای  بزرگترین  ناقوس  میآمد،  شمار  به  مسیحیت 
آن آهنِگ چندانی ندارد و به صدایی تاریخی، گذشته، 
نمایش  برای  جز  که  میماند  روحباخته یی  و  بیجان 
همچون  پاریس،  کلیسای  بزرگترین  نمیشود.  نواخته 
معابد بودایی، با مجسمه ها تزیین یافته است و اثری از 
توحید و یکتاپرستی در آن به چشم نمیخورد. مردمان 
بل  عبادت،  برای  نه  میروند،  کلیسا  سوی  به  زیاد 
برای عکسبرداری و تماشای گذشتۀ بشر در صورت 
هیکلهای آویخته شده بر کلیسا و یادآوری خاطراِت 
تاریخ  به  خود  از  کلیسا  و  دینساالری  که  نامیمونی 
هدیه کرده است. کلیسایی با آن همه بزرگی ـ  به تعبیر 
میماند که  قبرستانیشده  به گذشته یی  ـ  دکتر شریعتی 
اینک احساِس چندانی از آن در بشر فرانسه یی امروز 
زنده نیست و به نمادی دیروزی و تاریخی مبدل شده 

است.
در  پرستشگاه ها  و  معابد  که  بود  گفته  راست  هگل 
گذشته، نمادهای فرهنگی اقوام و قبایل بودند و نحوۀ 
رفتار و  زندهگی آن ها را نشان میدادند، اما در زماِن 
نمادها در روزگارِ  ندارند. آری،  ما چنین ویژه گی یی 
را  جهندهگی شان  و  حرکت  و  شدهاند  مومیایی  ما 
گذشته ها  از  به جامانده  گرانسنِگ  معابد  باختهاند. 
نمایانگِر نحوه فکر و رفتار ما امروزیان نیست، بلکه 
با گذشته ی  ما  و  است  فکر و عمل گذشته گان  نماد 
خویش به لحاظ فکری و فرهنگی، تعلقات خویش را 
از دست دادهایم. نمادها و آثار به جامانده از گذشته اند 
که پیوند ما را با گذشته تأمین می دارند، و  اال حس و 
حرکت به گذشته در انسان روزگارِ ما جز به ندرت به 

چشم نمی خورد.
پرستشگاه های  کل،  در  و  صومعه ها  کنیسه ها،  معابد، 
زماِن ما به آثار عتیقه یی میمانند که بایست در موزه ها 
به نمایش گذاشته میشدند؛ اما چون بزرگتر از موزه ها 
اند، همچنان در شهرها و معابر و مکان های خودشان 
جلب  خود  به  را  گردشگران  توجه  تا  شدهاند  رها 
نمایند و عواید ملی کشورها فزونی یابد. این جا اثرها 

حفظ می شوند و آثار گذشته گان به هر صورتی از بین 
نمیروند؛ اما در کشور ما به نام های مختلفی، با تاریخ 
به ستیز برمیخیزند و گذشتۀ تاریخی را در بلنداهای 

باد رها می دارند.
آتش  به  بتپرستیست،  نماد  این که  جرم  به  را  بودا 
میسپارند و بامیان را در سوگ مینشانند. آثار تاریخی 
از طریق قاچاق در میادین بین المللی به حراج گذاشته 
به  آنان  موزیم های  طریق  از  ما  گذشتۀ  تا  می شود 
نمایش نهاده شود. آثار پیش از اسالم را به جرم کفر 
و آثار اسالمی را به نام بدعت درهم میکوبند و بدون 
آن که به آیۀ »ُقْل ِسیُروا فِي الْْرِض ثُمَّ انُظُروا َکیَْف َکاَن 
دهند،  توجهی صورت   ]11 بِیَن«]النعام:  الُْمَکِذّ َعاقِبَُۀ 
و  به اهمیتی که قرآن به تاریخ تکوینی و آثار تاریخی 
قایل است نگاهی اندازند، همه را به نابودی میکشند 
کمنظیرش  و  پُربار  گذشتۀ  از  را  اسالمی  تمدن  و 
در  و  نزدهاند  را دست  آن  که صحابه  آثاری  میبرند. 
توسط  است،  مانده  پابرجا  نیز  اسالمی  خلفای  عصر 
گروههای متقیتر از پیامبر و اصحاب به نابودی میرود 
و  ریشه های ما در دل تاریخ و زمان صدماتی برمیدارد 

که جبرانناپذیر است.
مسجد بزرِگ پاریس نیز که به پاس جانباختِن صدهزار 
بیست  قرن  دوم  دهۀ  در  فرانسه  از  دفاع  به  مسلمان 
صدای   و  بود  سکوت  صداهای  از  پُر  شد،  نهاده  بنا 
ملکوتی اذان از گنبد بزرگ و بینظیِر آن فراتر نمیرود. 
ندای رهایی بخِش عبودیت و خداگرایی در زیر گنبِد 
روزنه یی  و  است  زندانی شده  آن  پُرتجمِل  و  دیدنی 
برای بیرون شدن به حوزه های عمومی نمی یابد. آری، 
بی کرانیهایش  و  بیپهنایی  همۀ  با  متافیزیک  و  دیانت 
همچون  و  رفته  فرو  مسجد  و  کلیسا  سقف  زیر 
و  مجلل  گنبدهای  زیر  در  اذان،  و  ناقوس  صداهای 
باال  را عصر  بیستم  قرن  نیمۀ دومِ  قیمتی سرگردانند. 
همدالنۀ  گفت وگوی  و  دین  فلسفۀ  مباحث  گرفتِن 
علم و دین گفتهاند. اما این باالگرفتن ها در حوزههای 
اندیشۀ  فضای  و  دانشگاه ها  در  جز  و  خصوصیست 
ندارد. سردی وضعیت  این رشته حضور  متخصصان 
کلیساها در آلمان نیز کمتر از فرانسه نیست. در این جا، 
و  ارتودوکس  کاتولیک،  مختلف  فرقه های  کلیساهای 
پروتستانت غالبًا از هم جدا اند و علی الظاهر این وضع 
در تمامی ساحاِت تحت قلمرِو مسیحیت جاری ست.

ارزِش  فقط  و  پیوسته اند  تاریخ  به  آلمان  در  کلیساها 

در  کلیساها  بزرگترین  از  یکی  دارند.  تاریخی 
نمادی  به  که  دارد  قرار  )اَپرتال(  شهر  نزدیکی های 
تاریخی و مکانی برای تماشای گردشگران مبدل شده 
است. آلمان به لحاظ گردشگری، درآمد کمتری نسبت 
به فرانسه دارد و جاهای دیدنی آن نیز پراکنده است 
و  آلمان  کجای  هر  در  ندارد.  جاذبه   فرانسه  مانند  و 
فرانسه، کلیساها بی کس ترین و تنهاترین نمادهایی اند 
به  چندانی  مردم  و  شده اند  گذاشته  تماشا  به  که 
فراخواِن آن لبیک نمی گویند. سردی فضای کلیسا و 
کم توجهی مردم به آن چنانست که حتا گاهی کلیساها 
را به فروش می گذارند؛ اما خریداران چندانی به سراغ 
می شوند،  گذاشته  حراج  به  کلیساها  نمی آیند.  آن 
مشروط بر آن که پس از فروش به چیز دیگری مبدل 
نشوند و هیأت ظاهری و کلیسایِی آن ها همچنان حفظ 
مثل دکان،  را می توان هر چیزی  آن  اما دروِن  گردد. 

خوراکه فروشی، رستورانت و... درست کرد.
این جا به هیأت بیرونِی نمادهای دینی اهمیِت زیادی 
قایل اند، اما روح درونِی آن ها سال هاست مرده است و 
کلیساها به نعش های بی جان و بی حرکت شبیه اند که 
جز به منظور اهداف توریستی گذاشته نشده اند. شاید 
از همین جاست که کلیساها با ثروت های قابل مالحظۀ 
خویش، در کشورهای شرقی دست به دعوت می زنند؛ 
زیرا دعوت آن ها در محیط خودشان جاذبه یی ندارد 
بی خیال  مسیحیت  کنار  از  غرب  امروزی  نسل  و 
ذکر  بُعد  هفت  دینی  برای  اسمارت  نینان  می گذرند. 
می کند که یکی هم بُعد مادی دین است. از دید وی، 
کنیسه ها، کلیساها، مساجد، تکیه خانه ها، معابد و ... را 
می توان بُعد مادی دین در نظر آورد. در آلمان، مزید 
بر ابعاد دیگر دین، بُعد مادی آن نیز رو به زوال می رود 
با از دست رفتن جاذبۀ آن ها برای گردشگران، به  و 
میان  در  وضعیت  اما  رفت.  خواهند  ابدی  فراموشی 
مسلمان ها برعکس است؛ هیچ مسلمانی حاضر نیست 
با  و  بگذارد  فروش  به  را  )مسجد(اش  پرستشگاه 
را  عملی  چنین  انجام  است،  قایل  آن  به  که  تقدسی 
گناه می پندارد. مساجد نه تنها کاهش نمی یابند، بلکه 
به صورِت فزاینده یی رو به گسترش اند. مسلمان های 
اقوام  و  افغان ها  و  عرب ها  و  ترک تبارند  غالبًا  آلمان 

دیگر نیز در آن جا سکونت دارند.

غرب به  نتقادی  ا ه  نگا
لمـان آ و  نسـه  ا فر ز  ندا چشـم ا ز  ا
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روح اهلل بهزاد
که  اند  باور  این  به  رسانه ها  حامی  نهادهای  از  شماری 
افزایش هرگونه فشار مالی و اقتصادی بر رسانه ها، باعث 

کاهش رسانه و تربیون آزادی بیان خواهد شد.
مسووالن نهادهای حامی رسانه ها در افغانستان باور دارند 
باالی  مالی  بار  افزایش  باعث  مقرره  این  از  بخشی  که 
رسانه ها می شود که با در نظرداشت واقعیت های جدیدی 
که در فعالیت های رسانه ها به وجود آمده است، باید در آن 

بازنگری صورت گیرد.
فعالیت  بر  را  جدید  مقررات  برخی  دولت  گذشته،  هفتۀ 
از جمله گرفتن  رسانه های چاپی کشور وضع کرده است؛ 
مالیات، تضمین بانکی و حق  االمتیاز. آگاهان معتقد هستند 
تازه مشق آزادی  که وضع چنین مقررات در کشوری که 
آنان،  باور  به  است.  ویران گر  و  غیراصولی  می کنـد،  بیان 
ما،  چاپی  رسانه هایی  به خصوص  و  کشور  رسانه های 
بنیه های قوِی مالی ندارند و حتا بسیاری از آن ها با بحراِن 

مالِی نزدیک به سقوط مواجه  اند.
در مقررات تازه وضع شده، فقط نکاتی درج هستند که باید 
رسانه ها بارِ آن را به دوش کشند و هیچ ماده و مقررۀ تازه یی 

مبنی حمایِت دولت از رسانه ها وضع نشده است.
خبرنکاران  مصونیت  کمیتۀ  ریییس  شریفی  نجیب  دکتر 
افغانستان در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید: به باور 
من انگیزۀ اساسی حکومت در قبال این تصمیم بلندبردن 
اما چیزی را که حکومت متوجه نشده این  مالیات است، 
رسانه ها  که  اقتصادی  مالی  بزرِگ  چالش های  با  که  است 
مواجه هستند، در این موقع دولت به جای این که راهی برای 
کم کردن  بار اقتصادی بیندیشد، بر عکس بار دیگری را نیر 

باالی رسانه ها اضافه می کند.
آقای شریفی این کار حکومت را اشتباه بسیار بزرگ دانشته 
می افزاید: افزایش هرگونه فشار مالی باالی رسانه ها باعث 

کاهش رسانه و تریبون آزادی بیان خواهد شد.
رییس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران با بیان  این که این مقررۀ 
تازه وضع شده مواد خوب و مفیدی هم برای خبرنگاران 
و  مقرره حقوق  این  می افزاید:  دارد،  رسانه ها  برای  هم  و 
امتیازات رسانه ها و خبرنگاران را تضمین کرده و از آن دفاع 
می کند، اما بخشی از این مقرره باعث افزایش بار مالی باالی 
رسانه ها می شود که با در نظرداشت واقعیت های جدیدی 

که در کار رسانه ها به وجود آمده، باید بازنگری شود.
ریییس کمیتۀ مصونیت خبرنکاران افغانستان همچنان خاطر 
نشان می کند: »در ایجاد این مقرره، نهاد های حامی رسانه ها 
نهادها،  این  اساسی  هدف  و  داشتند  برازندۀ  خیلی  نقش 
تأمین حقوق اساسی خبرنگاران بود، ولی یک تعداد مواد 
دیگر را حکومت در آن اضافه کرده است تا یک مقدار پول 

بیشتر از رسانه ها گرفته شود.«
او ادامه می دهد: این مقرره سه سال قبل تنظیم شده بود، 
خیلی  امروز  واقعیت های  با  قبل  سال  سه  واقعیت های 
متفاوت است، به یژه در بخش اقتصادی ما با تفاوت بسیار 

عمیق نسبت به سه سال قبل قرار داریم.
نجیب شریفی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با مواد 
اضافه شده از سوی دولت موافق هستید یا نه، اظهار داشت: 
به  نداشتیم،  مقرره  این  با  موافقت  جز  دیگری  گزینۀ  »ما 
کارمندان  تأمین حقوق  زمان  آن  در  ما  برای  که  دلیل  این 
رسانه یی خیلی مهم بود چون از قرارداد گرفته تا معاش، 
که  بود  مواردی  همه  و...  صحی  بیمۀ  موجودیت  عدم 
خبرنگاران از آن خیلی شکایت داشتند و ما ناچار شدیم تا 
برای برآورده شدن این خواست ها با این مقرره سازگاری 

کنیم.«
یا  در عین حال، عبدالمجیب خلوت گر رییس اجرای نی 
نهاد حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در گفت وگو 
با روزنامۀ ماندگار می گوید: حکومت افغانستان در حالی 
دست به اخذ مالیات از رسانه ها می زند که ما حداقل در 
سه سال گذشته شاهد بسته شدن بیشتر از یک صدو چهل 
به دلیل مشکالت مالی بسته  رسانۀ چاپی هستیم که اکثراً 

شده اند.
اساسی  قانون  چهار  و  سی  مادۀ  اساس  »به  دارد:  باور  او 
رسانه ها  از  تا  است  مکلف  و  مجبور  حکومت  افغانستان 
حالت  در  وقتی حکومت  اما  کند،  بیان حمایت  آزادی  و 
را  االمتیاز  حق  و  مالیات  چاپی  رسانه های  باالی  بحرانی 
افزایش می دهد این نشان می دهد که حکومت خالف قانون 

اساسی و روند دموکراسی عمل می کند.«
آقای خلوت گر همچنان به این باور است: شاید سلیقه های 
هم  یا  و  غنی  رییس جمهور  آقای  چون  افرادی  شخصی 
وزیر مالیه افغانستان باعث شده تا در وضعتی که رسانه ها، 
دارند  مالی  مشکالت  دلیل  به  چاپی-  رسانه های  -به ویژه 

متوقف می شوند، مالیات و تکس را افزایش بدهند.
دوام  کاری  چنین  اگر  می دارد:  اظهار  نی  اجرایی  رییس 
کند، از یکسو این مالیات به اندازۀ نیست که بتواند مشکل 
اقتصادی افغانستان را حل کند، از سوی دیگر یک صدمۀ 
بسیار بزرگی می تواند باشد به روند آزادی بیان در کشور 

به ویژه در خصوص رسانه های چاپی.
سبب  می تواند  مالیات  این  می کند:  بیان  خلوت گر  آقای 
می توانیم  صورتی  در  ما  شود.  رسانه ها  از  بعضی  سقوط 
که  باشیم  داشته  قوۀ چهارم  عنوان  به  را  رسانه ها  مصداق 
کثرت رسانه ها و تکثر انواع نظریات را از طریق رسانه ها 
ما  پیدا می کند،  کاهش  تعداد رسانه ها  وقتی  باشیم،  داشته 
اصل کثرت گرایی را از دست می دهیم، در صورتی که این 
قوۀ  که  اصلی  به  نمی توانند  رسانه ها  برود،  میان  از  اصل 

چهارم گفته می شود، تبدیل شوند.
فهیم دشتی رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز به 
این باور است که در سراسر دنیا این یک امر طبیعی است 
که رسانه ها یک سلسله حقوق و مکلفیت های دارند، این 
حقوق و مکلفیت ها در چارچوب قوانین مشخص  می شود. 
در افغانستان هم بر اساس قانون رسانه های همه گانی یک 
سلسله حقوق و مکلفیت های رسانه ها مشخض شده و بعد 

از آن، در برخی مواردی که به توضیحات بیشتر نیاز بوده، 
ارجاع داده شده به مقرره های که بعداً باید ایجاد شود.

به گفتۀ آقای دشتی: یکی از این مقرره ها مقررۀ طرز تأسیس 
و فعالیت رسانه های همه گانی است که در آن یک سلسله 
مکلفیت های را برای رسانه ها و حقوقی را برای خبرنگاران 
و کارمندان رسانه ها مشخص ساخته است که به باور من، 
بسنجیم جوانب  را  مقرره  این  منفی  و  مثبت  اگر جوانب 

مثبتش بیشتر است.
رییس اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان تصریح می کند: 
در بسیاری از موارد این مقرره وضعیت آزادی بیان را بهتر 
می سازد، وقتی یک خبرنگار می داند و مطمین می باشد که 
مصوونیت شغلی، بیمۀ صحی و اضافه کاری دارد و وقتی 
به مناطق جنگی می رود از حقوق و امتیاز برخوردار می شو، 
در صورتی که به او آسیبی برسد به آن رسیده گی می شود، 

خبرنگار انگیزه می گیرد تا فعالیت بیشتر انجام بدهند.
دشتی در پاسخ به این پرسش که وضعیت رسانه های که 
با چالش های مالی و اقتصادی روبه رو هستند با این مقرره 
با  رسانه ها  از  بعضی  این که  داشت:  بیان  می شود،  چگونه 
ناشی  این  و  می پذیریم  اند  روبه رو  اقتصادی  چالش های 
می شود از وضعیت بد اقتصادی-امنیتی که ما در چند سال 
گذشته با آن روبه رو بودیم. اما تضمین های که در این مقرره 

وجود دارد به اندازۀ نیست که مانع فعالیت رسانه ها شود.
رییس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان تکلیف 
مشکل  با  که  رسانه هایی  از  قسمت حمایت  در  را  دولت 
آدرس  از  ما  کرد:  بیان  چنین  هستند،  روبه رو  اقتصادی 
تا  هستیم  تالش  در  افغانستان  ژورنالیستان  فدراسیون 
حکومت را قناعت بدهیم که از رسانه هایی که مشکالت شان 

بیشتر است، دست گیری و حمایت شوند.
ملی  اتحادیۀ  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  مسووالن 
و  افغانستان  خبرنگاران  مصوونیت  کمیته  خبرنگاران، 
جاری  سال  شنبه/3دلو  سه  روز  آزاد،  رسانه های  دیدبان 
مقررۀ جدیدی را در بارۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های 
همگانی وضع کرده اند که به موجب آن، حقوق و امتیازهای 
کارمندان رسانه ها، به ویژه مصوونیت شغلی و جانی آن ها، 

تضمین می شود.
نیز  حق االمتیاز  پرداخت  به  مکلف  را  رسانه ها  مقرره  این 
تلویزیون های خصوصی ۵0 هزار  کرده است. حق االمتیاز 
افغانی، تلویزیون های کیبلی ۴0 هزار افغانی، فرستنده های 
و  افغانی  هزار   10 روزنامه ها  افغانی،  هزار   2۵ رادیویی 

رسانه های موقوت پنج هزار افغانی است.
این مقرره همه رسانه های خصوصی را مکلف می سازد که 
اقدام  تا شش ماه دیگر برای تمدید و تجدید جواز خود 
کنند. رسانه یی که تا شش ماه دیگر جوازش را تمدید نکند، 
مکلف می شود تا دو برابر حق االمتیاز را به وزارت اطالعات 
و فرهنگ بپردازد. اگر یک رسانه تا ماه هشتم جوازش را 
تمدید نکند، وزارت اطالعات و فرهنگ می تواند فعالیت 

رسانه را متوقف سازد.
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نهادهایحامیرسانهها:

مقررۀ وضع مالیات بر رسانه ها باید بازنگری شود
جلوگیری از »فروپاشی سیاسی«

 تشکیل با قاعدۀ »دولت وحدت ملی«
گفته  سیاسی  فروپاشی  تهدید  از  که  بود  جوزا  برج 
لویه  تر  عاجل  هرچه  اندازی  راه  به  تآکید  و  بودیم 
جرگه بخاطر عملی ساختن توافقنامۀ سیاسی داشتیم. 
ائتالفی تحت  از عمر حکومت  ماه  از 17  امروز پس 
عنوان »حکومت وحدت ملی« متآسفانه مفهوم اصلی 
در  آن،  قاعدهء  با  تشکیل  از  قبل  ملی  دولت وحدت 
عامل  تا  دو  که  است  دیده  بشدت ضربه  عامه  اذهان 

مهم دارد.
1- عدم صداقت و ارادۀ سیاسی، پیچیده گی مدیریت 
متضاد  های  تفسیر  با  توأم  حکومت  رهبری  وضعف 

ومتفاوت از دولت وحدت ملی.
2- تالش سیاسی دو طیف افراطی ویک جمع بزرگ 
نا آشنای حق بجانب، از دولت وحدت ملی؛ در بدنام 
سازی هرچه گسترده تر این مفهوم. اولی با تفکر سنتی 
نظام  محور  در  قدرت  انحصار  خواهان  سیاست،  از 
ریاستی بوده و دولت وحدت ملی را »دوسره وناکاره« 
بحران  های  دوره  به  استدالل  با  دومی  مینماید.  تبلیغ 
با واژۀ  افغانستان، از ریشه  ناکامی های تاریخی  زآ و 
ناآشنای ما  وحدت ملی مخالف است و جمع بزرگ 
بخاطر نمایش ناکام یکسالۀ حکومت و سیاست های 
آیندۀ  نگران  بشدت  آن  کنندۀ  وگمراه  ونقیض  ضد 
خود می باشند. اما برای همۀ نیروهایی که به پیشتازی 
به عقالنیت  ملی،  ثبات  به  اجتماعی،  وفاق  به  کشور، 
سیاسی، به عدالت اجتماعی و بسا از پدیده های جدید 
و انسانی امروزی معتقدند، هشدار باید داد که تشکیل 
تاریخی  فرصت  یگانه  ملی  وحدت  دولت  قاعدۀ  با 
برای افغانستان است که نباید از دست داد. و در غیر 
آن همان آش است و همان کاسه وخدا میداند که در 
گردآب سیاست های بی رویۀ رهبری حکومت موجود 
و بازی های کالن منطقه یی فروپاشی سیاسی فقط آغاز 
تراژیدی بزرگ خواهد بود. به رهبری حکومت است 
تا صادقانه وبا ارادۀ هر چه فوری تر تذکرۀ الکترونیکی 
را توزیع نماید اصالح نظام انتخاباتی را جدی بگیرد، 
قانون  تعدیل  طرح  سازی  آماده  جهت  کمیسیونی 
اساسی معرفی نماید و لویه جرگه را به بمنظور تعدیل 
نظام سیاسی راه اندازی کند تا با ایجاد دولت وحدت 
ملی با قاعدۀ، افغانستان از فروپاشی سیاسی، انحصار 
همیش  برای  قومی  و  شخصی  آجنداهای  و  قدرت 
و  گیرد  تعلق  کشور  شهروندان  همۀ  به  شده،  بیرون 

کشور به وفاق و ثبات برسد.

برگرفته از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود

پوریا روشنگر
امنیتی  دقیقه یی ریس جمهور غنی در نشست  سخنرانی 1۴ 
مونیخ، حامل پیام های جدی در پیوند با تروریزم جهانی و 
عوامل بین المللی و منطقه یی آن بود. آقای غنی در ارایۀ یک 
نیز در این سخنرانی  افغانستان  تصویر متفاوت از وضعیت 
ایشان  سخنرانی  پیام  کلیدی ترین  شاید  درخشید.  خوب 
همان بود که گفت: برای مبارزه با خطر تروریسم، نمی توان 
وعوامل  کرد  تمرکز  پدیده[  این  از  ]ناشی  برمشکالت  تنها 
تروریزم را نادیده گرفت. توقع این بود که ایشان در توضیح 
ایدیولوژیک و زمینه های  به بسترهای فکری -  این عوامل 
اجتماعی پرورش تفکرات تندروانه و طالبانی که دست کم 
در کشور ما به عنوان جاده صاف کن ها و پیش مرگان تروریزم 
جهانی عمل می کنند، نیز اشاراتی داشته باشند. اما نه تنها به 
این موارد اشاره یی نشد، بلکه به راحتی عوامل بی ثباتی را 
مطابق سنت سیاسی   دیپلوماتیک رایج در 1۴ سال گذشته 
به کشورهای منطقه فرافکنی کرد و در سراسر سخنرانی فقط 

یک بار از طالبان پاکستانی و شبکۀ حقانی یادآوری نمود.
منازعۀ  غالب،  تصور  برخالف  گفت:  غنی  رییس جمهور 
موجود در افغانستان یک جنگ داخلی نیست، بلکه ناامنی و 
مشکالت از دیگر کشورهای منطقه مانند چین، روسیه و به 

خصوص پاکستان، وارد شده است.
در پرنسیب شاید این رویکرد قابل توجیه باشد که در یک 
چنین نشست که مخاطبان جهانی دارد، از نقاط قوت بیشتر 
سخن گفته شود و به جای پرداختن به جزییات مسایل به 
اشاره شود و کلید واژه های سیاست روز  مسایل اساسی تر 
جهان مطابق روحیه حاکم بر فضای نشست های این چنینی 

تکرار شود.
به سختی می توان تردید داشت که هنگامی که رییس جمهور 
صحبت  سیاسی«  خشونت  پنجم  »موج  با  پیوند  در  غنی 

جیمز  صحبت های  می کرد، 
کلیپر رییس سازمان اطالعات 
در مجلس سنای  امریکا  ملی 
از  شماری  ذهن  کشور  آن 
افراد حاضر در نشست مونیخ 
را به خود مشغول کرده باشد 
است،  گفته  تازه گی  به  که 
حال  در  افغانستان  »دولت 
و  مشروعیت  دادن  دست  از 
است«.  خود  سیاسی  اعتبار 
به  غنی  آقای  بود  بهتر 
پیوند  در  فزاینده  نگرانی های 
در  سیاسی  ثبات  آینده  با 
توجه  اندکی  نیز  افغانستان 

اطمینان  جهانیان  به  و  می کرد 
سیاسی،  چالش های  ملی  وحدت  دولت  رهبری  که  می داد 
امنیتی و اقتصادی کشور را با تدبیر، خردورزی و واقع بینی 
زیر نظر دارد و در راستای رفع این چالش ها گام بر می دارد.
پشتیبانان  با  پیمانان شان  هم  و  طالبان  گذشته  سال   1۴ در 
استخباراتی  سازمان های  و  تروریستی  شبکه های  ابزارمند 
و  نا صداقتی ها  کاستی ها،  از ضعف ها،  بهره گیری  با  منطقه 
نگاه عصبیت آمیز رهبری دولت گذشته افغانستان از کوه های 

تورابورا تا بلندی های پامیر رسیدند.
در ادامه همین زنجیره حمایت و همسویی خزنده از طالبان 
ملی  وحدت  قبایل حکومت  و  اقوام  وزیر  نظام،  درون  در 
برای نخستین بار با همکاران نیابتی طالبان در دندغوری بغالن 

توافق نامۀ ترک مخاصمه امضا 
زمینۀ  صورت  این  به  و  کرد 
گسترش نفوذ طالبان به شمال 

کشور فراهم شد.
هدف  با  طالبان  که  اکنون  تا 
انرژی  شاهرگ  قراردادن 
آسیای  از  افغانستان  وارداتی 
طالبان  خلوت  حیاط  در  میانه 
کشور  شمال  در  )دندغوری( 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 
اند،  فراخوانده  چالش  به  را 
به  از طالبان حتا  قباحت زدایی 
نیز  غنی  رییس جمهور  ذهنیت 
تا بدان جا رخنه کرده است که 
مونیخ  در نشست  ندیدند،  الزم 
اصلی ترین  عنوان  به  طالبان  از  القاعده،  و  داعش  کنار  در 
یاد آوری  نیز  افغانستان  تهدید موجود فراراه دولت و مردم 
انگلیسی  و  امریکایی  نیروهای  اگر  که  کنند  اذعان  و  کنند 
دوباره به میدان های نبرد در هلمند بر می گردند در آنجا با 

طالبان طرف اند نه الزامًا با القاعده یا داعش.
در حالی که خبرنامه های نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان 
و  گوشه  در  نیروها  این  سرسختانۀ  رویارویی  از  همه روزه 
کنار کشور با طالبان حکایت دارد، و این کارزار پیچیده و 
چند بعدی هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیرد، آنگاه 
منطقه  امنیتی  مسایل  تحلیل  در  افغانستان  رییس جمهوری 
در نشست مونیخ به عوامل و زمینه های پرورش تفکرات 

تندروانه و طالبانی در دو سوی دیورند، اندک ترین توجهی 
نشان نداده است.

اگرچه داکتر عبداهلل بارها بر ضرورت مبازره پیگیر و قاطعانه 
به  اما  تاکید کرده  برابر طالبان در کنار تالش های صلح  در 
نظر می رسد که سیاست فرافگنانه و باج دهی به طالبان و حتا 
ملی  وحدت  دولت  از  بدنه  یک  در  آنان  از  قباحت زدایی 

همچنان ادامه دارد.
رهایی هزاران تن از زندانیان طالبان از چنگ امریکایی ها و 
زندان های افغانستان و حتا فراری دادن صدها تن از خون 
سال های  در  افغانستان  زندان های  از  آنان  افراد  آشام ترین 
و  خارجی  های  نیرو  حمله های  از  جلوگیری  گذشته، 
داخلی باالی پناه گاه ها و کشتار گاه های آنان در بخش هایی 
از کشور توسط دولت آقای کرزی روی تصامیم و راهبرد 
مقامات  تاثیر گذاشت و  نیز  افغانستان  امریکایی ها در  های 
امریکایی بارها اذعان کردند که طالبان دشمن امریکا نه بلکه 

بخشی از مشکالت داخلی افغانستان اند.
اکنون که »داعش« در ترمینالوژی مبارزه با ترور امریکایی ها 
و  غنی  رییس جمهور  می شود،  القاعده  جانشین  غربی ها  و 
متواری در  تندروان  از  تا شماری  اند  او در صدد  اطرافیان 
مواد  قاچاق  در  فرادستی  برای  که  افرادی  و  مرزی  مناطق 
مخدر و تجارت چوب در والیت های ننگرهار و کنر و زد 
و بندهای میان قبیله یی بیرق داعش را در قلمرو طالبانیزم و 
امپراتوری آی اس آی بلند کرده اند را مهم تر و نیرومندتر و 
خطرناک تر از طالبان جلوه دهند که این رویکرد تعصب آمیز 
و فرافکنانه می تواند در کوتاه مدت پیش بینی بد بینانۀ جیمز 
کلیپر در پیوند با فروپاشی سیاسی دولت وحدت ملی محقق 
زمینه های  بی ثباتی  و  بحران  تشدید  با  میان مدت  در  سازد، 
پیش  از  بیشتر  را  افغانستان  تجزیه  حتا  و  اجتماعی  افتراق 

فراهم سازد.

سخنرانی مونیخ؛ فرافکنی متفکرانه



ACKU

سا  ل    هفتم        y شما  رۀ     y 1722  یک   شنبه        25 د  لو  /    بهمن      y   1394  5 جما د ی  اال و ل  y 1437   14 فبر و ر ی    72016 www.mandegardaily.com

ورزش

در  است،  مشهور  مهاجرت  ضد  مواضع  به  که  چک  رییس جمهور 
مظنون  تروریست های  و  اقتصادی  مهاجران  اخراج  سخنانی خواستار 

از کشورهای اروپایی شد.
میلوس زمن، رییس جمهور چک تاکید کرد: اتحادیۀ اروپا برای مقابله 
با بحران مهاجرت با شکست کاملی روبه رو شده است. به نظر من، 
همه مهاجران اقتصادی و مظنونان تروریستی باید از کشورهای اروپایی 

اخراج شوند.
اروپایی صحبت  به کشورهای  مهاجران خارجی  علیه ورود  بارها  او 
کرده و حتا در تظاهرات علیه مهاجران و اسالم که از ساو گروه های 

ضداسالمی سازماندهی شده، شرکت کرده است.
گفت:  براتیسالوا  شهر  در  دموکرات ها  سوسیال  نشست  در  میلوس 
اتحادیۀ اروپا به طور کامل برای حل و فصل بحران مهاجرت شکست 
خورده است. تنها راهکار برای حل و فصل بحران مهاجرت، اخراج 
را  دینی  مذهبی،  که خشونت های  است  کسانی  و  اقتصادی  مهاجران 

تراوج می کنند و قصد توطیه های تروریستی دارند.
به  مهاجران  ورود  فزاینده  رشد  نیز  گذشته  سال  چک  رییس جمهور 
کشورهای اروپایی را یک اشغال سازماندهی شدۀ اروپا ارزیابی کرد 
و از جوانان عراقی و سوری خواست تا به جای سرازیر شدن به ساو 

اروپا، سالح برداشته و به جنگ تروریست های داعش برخیزند.

»فرانسیس«  پاپ  با  روس  ارتدوکس  کلیسای  رهبر  کریل،  پاتریارک 
دیدار  نخستین  این  و  کرد  دیدار  کوبا  در  جهان  کاتولیک های  رهبر 
رهبران این دو کلیسا در یک هزار سال اخیر بود که با امضای بیانیۀ 

تفاهم به اختالفات دو کلیسا پایان داد.
پاتریارک کریل، رهبر کلیسای ارتدوکس روس که رهبری کلیساهای 
هاوانا  در  دارد،  برعهده  را  اوکراین  و  بالروس  روسیه،  ارتدوکس 
پاپ  با  کوبا  رییس جمهوری  کاسترو،  رائول  کوبا در حضور  پایتخت 

فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیدار کرد.
مذاکره  انفرادی  صورت  به  ساعت  دو  مدت  به  ابتدا  در  طرف  دو 
کردند و سپس در جمع اُسقف های اعظم و اسقف های دو کلیسا و نیز 
رییس جمهوری کوبا به گفت وگو پرداخته و بیانیۀ تفاهم را امضا کردند.
و  روس  ارتدوکس  کلیسای  گفت:  روس  ارتدوکس  کلیسای  رهبر 
همکاری  یک دیگر  با  جهانی  سطح  در  می توانند  کاتولیک  کلیسای 
و  جنگ  وقوع  از  پیش گیری  مسیحیان،  از  دفاع  به  جمله  از  و  کرده 
خون ریزی و احترام به حقوق انسان ها و تحکیم بنیان خانواده و اصول 

و ارزش های اخالقی بپردازند.
رهبر کاتولیکهای جهان هم در جمع خبرنگاران گفت که در گفتوگاو 
و  داشته  برادرانه یی  و  صریح  مذاکرات  کریل  پاتریارک  با  انفرادی 

احساس می کرد که در این دیدار، روح القدس هم حضور داشت

دولت هند با فراخوان سفیر امریکا به وزارت خارجۀ این کشور 
اظهار داشت که موضع واشنگتن در مورد فروش هشت جنگندۀ 

»اف-16« به پاکستان برای مبارزه با تروریسم نادرست است.
دهلی نو با ابراز نگرانی در مورد فروش هشت جنگندۀ اف-16 

واشنگتن به اسالم آباد، سفیر امریکا را برای اعتراض فراخواند.
»وکاس سوارپ« وزیر امور خارجۀ هند در صفحۀ »تویتر« خود 
نوشت که دهلی نو در مورد صدور اطالعیه دولت »اوباما« برای 

فروش هشت جنگندۀ اف-16 به پاکستان نگران است.
او افزود: دولت هند با موضع امریکا مبنی بر فروش جنگنده های 
اف-16 به پاکستان برای تسهیل در جنگ علیه تروریسم موافق 

نیست.
وزارت امور خارجۀ هند با فراخواندن سفیر امریکا در دهلی نو 

مراتب اعتراض خود را اعالم کرده است.
دولت اوباما با تصاوب فروش هشت جنگنده اف-16 به پاکستان 
کرده  نهایی  را  این جنگنده ها  فروش  که  گفته  امریکا  کنگرۀ  به 

است.
پاکستان تاکنون 76 جنگندۀ اف-16، ۴0 فروند در سال 1983، 
1۴ فروند در سال 200۵، 18 فروند در سال 2010 و 13 جنگنده 

را نیز در سال 201۴ میالدی، از امریکا خریداری کرده است.

افغانستان در مسابقات جام جهانی کریکت زیر 19 سال در یک بازی 
زیبا و تماشایی توانست زیمباوه را شکست دهد.

آغازگر بازی روز جمعه )23 دلو( تیم زیمبابوی بود که پس از ۵0 دور 
افغانستان موفق  بازیکنان  افغانستان تعیین کرد و  هدف 217 را برای 
این هدف  به  بازیکن  پنج  دادن  از دست  با  و  از ۴7 دور  شدند پس 

دست یابند.
تیم کریکت زیر 19 سال افغانستان در این مسابقات 6 بار در مقابل 
حریفان خود قرار گرفته که نتیجۀ آن 3 پیروزی و سه شکست بوده 

است.
افغانستان در این مسابقات مقابل کانادا، نیوزیلند و زیمباوه به پیروزی 

رسیده و مقابل هند، بنگالدیش و سریالنکا شکست خورده است.
افغانستان در این دور مسابقات جام جهانی کریکت زیر 19 سال در 

جایگاه نهم قرار گرفت.

فدراسیون پنچگانه کشور با همکاری شبکۀ حمایت، شفاخانه 1۵00 
بستر تداویی معتادان مواد مخدر ابن سینا کمپاینی را تحت عنوان بیاید 

به مواد مخدر نه بگویم برگزار کرد.
فدراسیون می گوید که جوانان  این  رییس  ماستر خوش حال سروری 

باید ورزش کنند تا از تهدید مواد مخدر به دور بمانند.
اعالم  می کنند،  تداویی  را  معتادان  که  شفاخانه های  با  سروری  آقای 

همکاری کرد.
آقای سروری می گوید که فدراسیون پنچگانه حاضر است تا کسانی که 
به مواد مخدر در کشور نه بگویند می توانند در این فدراسیون ثبت نام 

شده و ورزش های پنچگانه را به صورت رایگانه به پیش ببرند.
سروری در نشستی که روز گذشته در دفتر کاری خود برگزار کرده 
بود، از تمامی کسانی که در امر مبارزه با مواد مخدر با معتادان در کشور 

کار می کنند، سپاس گزاری کرد.
آقای سروری از دولت خواست تا از برنامه انسانی، اسالمی و صادقانۀ 
عامۀ  وزارت صحت  با  مخدر  مواد  تقاضای  کاهش  ریاست  مسوالن 

کشور با تمام قوت حمایت و پشتیبانی کند.
کنشکا نصیری سکرتر، جنرال فدراسیون ملی ورزش های پنجگانه و 
گفت: حکومت وحدت  بخدی  به خبرگزاری  شبکۀ حمایت،  رییس 
به شکل جدی  باید  مبارزه علیه مواد مخدر در کشور  ملی در زمینۀ 

مبارزه کند.
آقای نصیری می گوید که کشت، قاچاق، ترافیک مواد مخدر یکی از 
مشکالت جدی را در کشور به وجود آورده و بیشتر کسانی که مواد 

مخدر استفاده می کنند، جوانان هستند.
گسترش تداوی معتادان در کشور

از سویی هم، احمد ظاهر سلطانی رییس شفاخانۀ 1۵00 بستر تداویی 
معتادان مواد مخدر ابن سینا در نیست گفت، حضور نهاد های ورزشی 
و نهاد های جامعه مدنی با وجود تشویق آنان باعث دل گرمی به کار 

بیشتر و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نیز می شود.
رییس شفاخانه 1۵00 بستر کشور همچنان بیان داشت: نزدیک به هزار 
معتاد در این شفاخانه تحت تداوی قرار دارند و آنان در نظر دارند که 

این رقم را بیشتر کنند.
تمام  با جدیت  بیماران  تداویی  او همزمان گفت که روند پذیرش و 

تحت رهبری وزارت صحت عامه ادامه دارد.
در  معتادان  تداوی  برای  که  شفاخانه های  که  می گوید  سلطانی  آقای 

کشور در نظر گرفته شده است ظرفیت تداوی بیشتر آنان را دارد.
استفادۀ  جهت  کننده  سرگرم  و  ورزشی  وسایل  برنامه،  این  پایان  در 
به  پنجگانه  ملی  ورزش های  ملی  فدراسیون  رییس  سوی  از  بیماران 

مسوالن شفاخانۀ 1۵00بستر تسلیم داده شد.

رییسجمهورچک:

اخراج تنها راه مقابله با بحران 
مهاجرت است

دیدار تاریخی رهبران 
کلیسای ارتدوکس و کاتولیک

احضار سفیر امریکا در هند به دلیل 

فروش جنگندۀ »اف-۱6« به پاکستان

افغانستان در یک بازی 

تماشایی، زیمباوه را شکست داد

فدراسیونپنجگانه:

بیاید به مواد مخدر نه بگوییم

عبدالشهید ثاقب

آدمی تا هنگامی که با کتاب مواجه نشود، احساس 
زد،  ورق  را  کتاب  که  هنگامی  اما  می کند.  دانایی 
از  بیشتر  مرتبه  هزار  به  او  نادانستنی های  که  می داند 
دانستنی های او است. کتاب، محک خوبی برای سنجش علم و 

جهل ما است. کتاب بخوانید تا به جهل خود پی ببرید.

مهران موحد

حیات  درازای  در  مجددی  صبغت اهلل  اگر  شاید 
وارد  ناشیانه  گونۀ  به  سیاسی اش  دراز  و  دور 
دامن  از  خام دستانه  و  نمی شد  سیاسی  بازی های 
از خاندان  که  عنوان کسی  به  می توانست  نمی آویخت،  سیاست 
مجددی هاست، در جامعۀ افغانستان که جامعه یی دین مدار است 
و به سلسله های عرفانی و پیرهای طریقت، جایگاه ویژه یی قایل 
و  عزت  با  و  شود  برخوردار  خوبی  پایگاه  و  مرتبت  از  است؛ 
احترامِ ویژه در میان مردم بزید. اما اینک ایشان به اندازه یی تنزل 
را لحظه شماری  ایشان  از مردم، وفات  بسیاری  یافته که  جایگاه 

می کنند و در برابر خبر مرگش موضع شادمانه می گیرند.
یکی از مهم ترین نیازهای آدمی زاد، نیاز معنوی اوست و مسلمًا 
نزدیک  خوش بختی  و  سعادت  به  را  انسان  نیاز،  این  تأمین 
نیازهای  به  بتواند  که  است  پیروز تر  و  کارآمدتر  دینی  می سازد. 
انسانی که مجهز  انسان ها پاسخ درخور و معقول بدهد.  معنوی 
به »معنویت و عقالنیت« باشد، خودش می تواند گره های زنده گی 
روزمره اش را به دست خود بگشاید و نیازی نیست که همواره از 
آسمان دستور بگیرد. دین اگر سیاست زده و ماده گرا شود، آسیب 
می بیند و حرمتش را در نزد مردم از دست می دهد. دین داران باید 
به این نکته متفطن باشند و گرنه به جای این که بر ابروی دین 
که  کاری  همان  کرد؛  خواهند  کور  را  آن  بزنند، چشمان  وسمه 

مجددی ها عماًل سرگرم انجام دادن آن هستند.

وکیل پساکوهی

وقت شهر کابل بی برق و خاموش باشد، آدم های این 
نشر خبرهای  می کنند.  »ِخرد« خدا حافظی  با  شهر 
به  زنده)زنده  انسان  یک  زنده گی  مورد  در  دروغ 

معنای واقعی کلمه( برای شما چه شیرین کامی می آورد؟.
پرسش نوشت: عزیزم! تو دیگر هیچ کاری نداری که از سر شب تا 

صبح، در فیسبوک ور می روی و خبر دروغ نشر می کنی؟

وحید عمر

کرده  قطع  طالب  را  برق  کرده   قطع  خدا  را  برف 
میکنند  قطع  ناجوانهایی  همین  را  آینده  به  امید  و 
از  که میگویند من منصبدار کالن حکومت استم و 
همین مقام و منصب  به ملت هشدار میدهم که سال آینده سال 

خطرناک است.
برادر منصبدارم  وظیفۀ خودت هشدار دادن به ملت نیست  امید 

دادن به ملت است!

پرتو نادری

یاد  فزیک  علم  در  که  بودم  مکتب  هفت  صنف 
نمی تواند همزمان در دو مکان  گرفتیم »یک جسم 
وجود داشته باشد« در روزگار حکومت وحدت ملی 
این دیگر یک قانون باطل است، برای آن که این دولت می تواند 
یک تن را همزمان در چند جای به کار بگمارد، کالهش جایی، 

عصایش جایی و خودش جایی!
براساس گزارش ها هم اکنون ۵1 هزار بَست خالی در بخش های 
گوناگون دولت وجود دارد که به سبب زور آزمایی های هر دو 
تیم، ریسمان کشی غنی و عبداهلل کسی مجال آن را نمی یابد تا در 
این، تصور کنیم که  افزون بر  این بَست ها به کار گماشته شود. 
اگر چند هزار تن دیگر در دو یا سه بست کار می کنند، این شمار 
این در حالی است که  می رسد به دست کم شصت هزار بَست. 
هم اکنون ده ها هزار جوان آموزش دیده به سویۀ فوق لیسانس، 
فکر  سرگردان اند.  بی کاری  کوچه های  در  کشور  در  لیسانس  یا 
این  به این شصت هزار بَست کماشته شود،  کنیم اگر کارمندانی 
سخن به این مفهوم است که دست کم شصت هزار خانواده به 
آب و نانی می رسند. اگر هر خانواده را 7 تن حساب کنیم، در 
آن صورت می شود ۴20000 تن که از گرسنه گی نجات می یابند!

فیـسبـوک نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

این  ملت  برای  تا  شد  اعالم  عمومی  رخصتی  روز،  یک 
حادثۀ مهم که روزگاری توانسته بودند استعمار و قدرتی 
مرزهای  از  و  کرده  زمین گیر  سرزمیِن خود  در  را  بزرگ 
خود بیرون برانند، دوباره تداعی گردد و همه به یاد آوریم 
که ما هم ملتی قهرمان و قهرمان پرور بوده ایم. اما در این که 
هنوز هم چنین هستیم یا نه، باید به دقت به کارکردِ بزرگاِن 
تا  انداخت  موشکافانه  نگاهی  عمومی،  افکار  و  امروزی 
دریافت تا چه حد افغانستاِن امروز و شهرونداِن امروزی 
آن، آمادۀ جان فشانی بر سِر حفظ ارزش های شان هستند. 

کرده اند  خو  روزمره گی ها  به  ما  مردمِ  امروز  متأسفانه، 
یا  قدرت اندیشی  به  نیز  ما  مقاماِت  و  سیاست مداران  و 
نه  که  جوانی  نسل  که  مصروف اند  چنان  ثروت اندوزی 
از شهادت  نه  و  دارد  یاد  به  را  با روس  افغانستان  جنِگ 
بیگانه گان  با  رزم  میدان های  در  غرورآفرینی  و  جهاد  و 
خاطره یی در ذهن؛ باورش نمی شود که ملِت ما روزگاری 
میلیون  یک ونیم  از  بیش  و  رزمیده  قهرمانانه  این چنین 
شهید، در راه آزادی و استقالِل وطن تقدیم نموده است! 

اما چرا امروز تا این حد ما از خود بیگانه  شده ایم و چرا 
به  دادن  تن  و  روزمره گی ها  به  کردن  خو  درجه،  این  تا 
از  بعد  تاریِخ  بر سر  پیشۀ مان شده است؟ چه  حقارت ها 
جهادِ این وطن آمده که این چنین خسته و بیزار از جنگ، 
خون  قداسِت  حتا  جهادگران،  و  جهاد  نام  از  هراسان  و 
شهدایی که فقط و فقط برای حفظ ناموس و ارزش های 
غبار  و  گرفته  خاک  رسیدند،  شهادت  به  و  رزمیدند  ما 
گرفته و از یادها در حال زدوده شدن است؟ و امروز چه  
تعداد اشخاصی هستند که خدم و حشم و بزرگِی خود را 
مدیوِن خون ها و رشادت هایی هستند که آن پاک باخته گان 

خالص، به میراث گذاردند؟
امروز با یک آمارگیری سرانگشتی، فهرستی از کسانی را 
می توان ارایه کرد که از َدَرِک جهاد و مقاومت و شهادت 
و افتخارآفرینِی شهدا و معلولین و جانبازان ما، به نان ونوا 
با  نه  و  بازمانده گان شهدا  با  نه  را  نان  این  اما  رسیده اند. 
تقسیم کرده و خودمحوری  نفِس خود  با  فقط  مردم، که 
را جایگزیِن مردم محوری ساخته اند. و خدامحوری نیز که 
و  است  جامعه  در  شدن  کمرنگ  و  دادن  جان  حال  در 
این را هیچ کس نمی تواند انکار کند! حتا کسانی که به نام 
دین، از تریبون دین صدا بلند کرده اند؛ وقتی جست وجو 
می کنی، درمی یابی که فقط این »من« است که محور است 

پنهان شده  منیتی که در پِس خداخواهی و خداجویی  و 
است، دیگر قابل انکار و پنهان ماندن نیست، و این حقایق 
از پیش چشماِن تیزبین و کنجکاِو نسل جواِن کشور هرگز 

دور نمانده است. 
26 دلو، روز افتخار و بزرگی این ملت، چه قدر کمرنگ و 
بی روح جلوه گر شده است؛ وقتی از یک هدف و آرمان 
بزرگ، فقط یک سمبِل درون تهی و خشک ساخته می شود 
و برای نهادینه کردن ارزش هایی که 26 دلو، در جهت آن 
رقم خورد، کاری صورت نمی گیرد!... یک روز رخصتی 
اعالم کردن، چه سودی به حاِل نسلی دارد که با افتخارات 
به یادماندنی  تاریخ  از  برهه  این  رخدادهای  و  حوادث  و 
افغانستان، بیگانه و بریده شده اند؟! در کنار تبلیغات منفی و 

تکان دهنده یی که طالبان و القاعده و تروریسم به نام جهاد 
و شهادت به راه انداخته اند و خون بی گناهان بهای بهشت 
و  پی گیر  و  روشن  تالِش  کدام  است،  شده  آن ها  کذایی 
دلسوزانه در این وطن صورت گرفته تا شهادت و جهاد و 
مقاومتی که افتخارآفرین شد برای این ملت و 26 دلو روز 
به ثمر نشستِن آن بود، با شهادت و جهاد و مقاومتی که 
امروز به تروریسم پیوند خورده و نمادی از دهشت افکنی 
شده، تفاوتی آشکار یابد؟ شهادت و جهادی که اسالم به 
طالبان و  که  رسمیت شناخته، کجا و شهادت و جهادی 
القاعده و دیگر تروریستاِن مسلمان نما آن را تبلیغ می کنند 
حقیقت های  این  تبییِن  و  فاصل ها  خط  این  برای  کجا؟! 
اگر  است؟  گرفته  صورت  کاری  چه  حیاتی  و  ظریف 

بوده  عمدی  یا  است؛  نگرفته  صورت  تالشی  و  حرکتی 
که  است،  شده  سپرده  فراموشی  به  رسالت  این  سهواً  یا 
در هر دو حالت، دودش به چشم مردمی رفته است که 
که  نابی شده اند  انگاره های  و  عناصر  همه  از  تهی  امروز 
اراده، آزاده خواهی و  می توانست در آن ها همت، غیرت، 

استقالل طلبی را زنده کند. 
دیگر  حقارت آمیززیستن  و  دهد  تن  ذلت  به  که  ملتی 
دلو   26 توانست  نخواهد  هرگز  نباشد،  تحقیری  برایش 
و قهرمانی هایی این چنینی را تکرار کند. امروز باید مردمِ 
دَرک  از  کسانی  چه  که  بدانند  به خوبی  جوان  نسِل  و  ما 
ما  بزرگاِن  کدام  و  می خورند  نان  ما،  بزرِگ  شهدای  نام 
بزرگی شان را وامدار شهادت، رشادت و مقاومت زنان و 
مردانی هستند که روزگاری در این دیار از همه چیِز خود 
گذشتند تا من و تو، با عزت و سربلند زنده گی کنیم. امروز 
ملت باید از تک تِک کارکردهای کسانی که میراث شهدا 
را به یغما بردند، پرسش کنند و دست تمامِ کسانی که به 
نام جهاد و مقاومت، لکۀ ننگی بر این صفحۀ زرین تاریخ 
کنند.  این ملت کوتاه  نیسِت  از هست و  را  کشور شدند 
یاد زنانی که در کنار مردان دلیر و سلحشور ما، رزمیدند 
و جهاد کردند و تاریخ ساز شدند، باید گرامی داشته شود. 
باید خاطره و یاد چنین زنانی، از دِل خاک گرفتۀ تاریخ 
افغانستان بیرون کشیده شود، و به جای ستاره های رنگ و 
روغن شده یی که هر روز با رقص وساز و آواز، الگوی زن 

مسلمان افغانستان معرفی می شوند، قرار گیرند. 
نیازمند  افغانستانی،  مردان  هم پای  افغانستان  زنان  امروز 
الگوهای قدرتمند و کارآمد اجتماعی، دینی و سیاسی اند 
اخروی  و  دنیوی  سعادِت  سوی  به  را  جامعه  بتوانند  تا 
رهنمون شوند؛ اما در فضای متشنج و آشوب زدۀ امروزی، 
که  شده اند  ما  مردم  الگوی  و  رهبر  زنانی  و  مردان  اغلبًا 
نیست،  اثری  تنها چیزی که  از  در پس زمینۀ زنده گی شان 

بزرگی است.
 26 دلو فرصتی است تا عمیق تر بیاندیشیم که ظرفیت و 
پتانسیِل این ملت برای بزرگ و عزیز و عزت مند زنده گی 
ما  تا چه حد است و دست هایی که در تالش اند  کردن، 
را ذلیل سازند را شناخته و از کاسۀ به خون تر شدۀ این 
ملت، کوتاه کنیم و یک بارِ دیگر با همت و عزمی تاریخی، 

سرنوشِت خود را با دستاِن خود رقم زنیم!  

ابوبکر مجاهد
ادارات موازی و وزارت های بی هدفی وجود دارند که 
با مدغم شدن شان، از ضایع شدن وقت و بی جا مصرف 

شدن هزینۀ ملی جلوگیری می شود.
مدنی  فعاالن  و  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  برخی 
مواد  با  مبارزه  کمیسیون  می گویند،  مطلب  این  بیان  با 
مخدر مجلس نماینده گان، طرح ادغام وزارت مبارزه با 
مواد مخدر با معینیت وزارت داخله را به شورای امنیت 

فرستاده است. 
اساس  به  موازی  اداره های  ایجاد  که  دارند  باور  آنان 

خویش ساالری مقامات دولتی بود، نه نیازمندی کاری.
اما، مسووالن در وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند: 
ادغام این دو نهاد که از طرف کمیسیون مبارزه با مواد 
روند  در  است،  مطرح شده  نماینده گان  مجلس  مخدر 

مبارزه با مواد مخدر مشکل ایجاد خواهد کرد.
آنان با بیان این مطلب که وجود این وزارت در تشحیص 
با مواد مخدر مهم است، می گویند:  بررسی   مبارزه  و 
که در سال 201۵ از طرف این وزارت انجام شد، 19 
درصد کاهش در کشت و مزارع کوکنار و ۴1 درصد 

کاهش در تولید مواد مخدر را نشان می د هد.
این درحالی است که تعداد زیاد نهادهای موازی وجود 
دارد و رییس جمهور غنی پس از ایجاد دولت وحدت 
ملی وعده سپرده بود که این نهادها را از میان بردارد، 

کاری  که تاهنوز هم عملی نشده است.
محمد حنیف دانشیار رییس روابط عامه وزارت مبارزه 
با مواد مخدر در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می گوید: 
معینیت  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  ادغام  طرح 
مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از طرف کمیسیون 

شورای  به  ن  نماینده گا  مجلس  مخدر   مواد  با  مبارزه 
امنیت فرستاده شده و شورای امنیت از وزارت مبارزه با 

مواد مخدر، نظر خواسته است.
انکشاف  استراتیژی  بنیاد  بر  کرد:  اضافه  دانشیار  آقای 
ملی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر باید مشترک انجام 
شود که نه تنها وزارت مبارزه با مواد مخدر و معینیت 
وزارت داخله، تمام نهادهای دولتی مسوولیت مبارزه با 

این پدیده را دارند.
به گفتۀ او، نقش معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت 
مواد  با  مبارزه  معیشت  بدیل  برنامه های  در  داخله، 
و  است  نیز  دهات  انکشاف  و  زراعت  وزارت  مخدر 
وزارتخانه های داخله، دفاع ملی و اداره امنیت مسوولیت 

حمایوی مبارزه با مواد مخدر را دارند.
رییس روابط عامه وزارت مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: 
در کاهش اعتیاد، وزارتخانه های صحت عامه، کار امور 
اجتماعی شهدا و معلوالن، در بخش فرهنگی و اعتقادی 
اطالعات و فرهنگ و در  قاف،  او  ارشاد حج  وزارت 
تطبیق برنامه های مبارزه با مواد مخدر در والیات اداره 

ارگان های محل مسوول اند.
در  مخدر  مواد  مشکالت  می افزاید:  دانشیار  آقای 
افغانستان بسیار گسترده است، تا هنوز این این وزارت 
به نتیجه یی افغانستان عاری از مواد مخدر نرسیده، اما 
مواد  تولید  و  در بخش کاهش کشت   دست آوردهای 
مخدر داشته و برنامه ریزی به خاطر جلوگیری از اعتیاد 

ایجاد شده است.
رییس روابط عامه وزارت مبارزه با مواد مخدر تصریح 
کرد: بررسی یی که در سال 201۵ انجام شد، 19درصد 

کاهش در کشت و مزارع کوکنار و ۴1 درصد کاهش 
در تولید مواد مخدر را نشان می دهد.

بدیل  برنامه های  وزارت  این  کرد:  بیان  دانشیار  آقای 
برنامه های  و  کندهار  هلمند،  والیات  در  را  معیشت 
مشترک  را با وزارتخانه های زراعت و احیا و انکشاف 
دهات راه اندازی کرده، بیش از شش هزار روز کاری در 

هفت والیت برای مردم ایجاد کرده است.
آقای دانشیار تأکید کرد: ادغام این دونهاد که از طرف 
کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نماینده گان مطرح 
شده، در روند مبارزه با مواد مخدر مشکل ایجاد خواهد 

کرد.
کمیسیون  عضوی  اعتمادی  شاه  چمن  حال،  این  در 
می گوید:  نماینده گا  مجلس  مخدر  مواد  با  مبارزه 
ایجاد می کنند  را  کاری  تداخل  موازی  نهادهای  وجود 
نماینده گان،  مجلس  مخدر  مواد  با  مبارزه  وکمیسیون 
معینیت  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  ادغام  طرح 
مبارزه با موادمخدر وزارت داخله را به شورای امنیت 

فرستاده است.
مجلس  مخدر  مواد  با  مبارزه  کمیسیون  عضو  این 
در  کاغذپرانی  طرح،  این  شدن  عملی  با  کرد:  تصریح 
کار شهروندن کاهش یافته، از بیجا مصرف شدن هزینه 
با  مبارزه  امر   در  استحکام  و  می شود  جلوگیری  ملی 

موادمخدر ایجاد خواهد شد.
به گفتۀ او، وجود اداره های موازی برای مردم مشکل ساز 

بوده و موثریت در کارشان وجود نداشته است.
مدنی  جامعه  فعال  تیمورشاه حکیمیار  دیگر،  از سوی 
می گوید: اداره های موازی هیچ دست آوردی نداشته اند 
با وجود دو نهاد در مبارزه با موادمخدرکشت، قاچاق 
داشته  چشم گیری  افزایش  معتادان  آمار  و  مخدر  مواد 

است.

26 دلـــو؛
فرصتی برای دوباره اندیشیدن

ادارات موازی برای خویش ساالری ایجاد شده  است
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