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اختالفات ارگ و سپیدار موضع 
طالبان را تقویت می کند

در حکومِت خسربره ها 
تمثیل دموکراسی محال است

3 2

ــش  ــت از کاه ــت از محیط زیس ــی حفاظ ــووالن ادارۀ مل مس
ــد  ــان می گوین ــد. آن ــر می دهن ــوای پایتخــت خب ــی ه آلوده گ
کــه از مــاه جــدی آلوده گــی هــوا در شــهر کابــل تــا 
ــی و اصالحــات در  ــل طبیع ــه و عوام ــی کاهــش یافت اندازه ی
ــد. ــمار می رون ــه ش ــا آن  ب ــوا از علت ه ــدۀ ه ــع آلوده کنن مناب
از  حفاظــت  ملــی  ادارۀ  رییــس  میونــدی،  شــاه زمان 
ــد،  ــری می گوی ــت خب ــک نشس ــروز در ی ــت دی محیط زیس

در جریــان نزدیــک بــه یــک مــاه گذشــته، 416 منبــع 
آلوده  کننــدۀ هــوا را در شــهر کابــل شناســایی کرده انــد.
رهایشــی،  شــهرک های  بلندمنــزل،   136 میــان  ایــن  از 
رســتورانت ها، حمام هــا و داش هــای خشــت پزی بســته 
ــدۀ هــوا اصــالح سیســتم  ــع دیگــر آلوده کنن شــده و 132 منب

شــده اند.
بــه گفتــۀ آقــای میونــدی، کارمنــدان ایــن اداره بیــش از هــزار 
و 580 وســیلۀ نقلیــه را کــه تخلفــات زیســت محیطی داشــتند 
ــش از 390 واســطۀ  ــان بی ــن می ــه از ای ــد ک شناســایی کرده ان

ــده اند. ــف ش دود زا متوق
تعهــد  هــوا  آلوده کننــدۀ  منبــع   82 کــه  می افزایــد  او 

کننــد. اصــالح  را  سیستم های شــان  تــا  ســپرده اند 
هشــدار  محیط زیســت  از  حفاظــت  ملــی  ادارۀ  رییــس 
بلندمنزل هــا،  مالــکان  از  شــماری  بــا  کــه  می دهــد 
ــه  ــاف ک ــر اصن ــا و دیگ ــتورانت ها، حمام ه ــفاخانه ها، رس ش
ــی  ــش آلوده گ ــبب افزای ــد و س ــل کرده ان ــون عم خــالف  قان
ــه  ــرد و ب ــورت می گی ــی ص ــورد قانون ــده اند برخ ــوا ش ه

می شــوند. معرفــی  عدلی وقضایــی  نهادهــای 
ــه  ــهروندان ب ــرای ش ــادی را ب ــرات زی ــوا خط ــی ه آلوده گ
ــه  ــاد گــزارش وزارت صحت عام ــر بنی وجــودآورده اســت. ب
ــی  ــۀ آلوده گ ــن در نتیج ــد 17 ت ــر ش ــته منتش ــاه گذش ــه م ک

ــد. هــوا جــان باختن

ــه  ــد ک ــی ان ــه مدع شــماری از مهاجــران افغانســتان در ترکی
ــن از مهاجــران  ــل 55 ت ــه کشــتی حام ــی ترکی پولیــس دریای
افغانســتانی را در مــرز ترکیه-یونــان بــا کشــتی نظامــی هــدف 

قــرار داده کــه در نتیجــۀ آن، 5 تــن آنــان غــرق شــده انــد.
آنــان در تماســی بــا روزنامــۀ مانــدگار می گوینــد کــه حــدود 
ــه  ــتان ک ــهروندان افغانس ــن از ش ــش 55 ت ــه پی ــک هفت ی
ــه  ــر« ترکی ــرز »ازمی ــادی از م ــتی های ب ــا کش ــتند ب می خواس
وارد خــاک یونــان شــوند، از ســوی پولیــس دریایــی ترکیــه 

ــه »قصــد« هــدف قــرار گرفــت. ب

بــه گفتــۀ ایــن مهاجــران، کشــتی نظامــی ترکیــه کــه مســوول 
مراقبــت از مــرز ایــن کشــور بــا یونــان اســت، از راه دور بــا 
ــران  ــه کشــتی مهاج ــداً ب ــاد خــود را عم ــیار زی ســرعت بس
ــد  ــی ان ــان مدع ــوند. آن ــرق ش ــینان آن غ ــا سرنش ــد ت می زن
کــه سرنشــینان ایــن کشــتی شــامل مــردان، زنــان و کــودکان 

می شــدند.
ــینان  ــن از سرنش ــه 5 ت ــد ک ــار می دارن ــران اظه ــن مهاج ای
ایــن کشــتی زمانــی غــرق شــدند کــه نظامیــان دریایــی ترکیــه 

ــد... ــاب می کن ــال پرت ــان ج باالی ش

ادارۀ ملی محیط زیست: 
طی یک ماه بیش از صد منبع آلوده کنندۀ هوا بسته شده اند

وزارت داخله فهرستی 
از افراد زیر تعقیب را نشر کرد

رییس دبیرخانۀ کمیسیون شکایات:
تصنیفبندیپروندههایاستینافیفرداپایانمییابد

وزارت داخلـه فهرسـتی از نام هـای 18 نفـری منتشـر 
کـرده کـه در کابـل زیـر تعقیـب پولیـس کابـل قـرار 
دارنـد و از شـهروندان خواسـته در گرفتـاری آن بـا 

کنند. همـکاری  پولیـس 
در  دیـروز  ظهـر  از  بعـد  داخلـه  وزارت  مسـووالن 
صفحـۀ فیسـبوک خـود نوشـته انـد: »افرادی کـه در 
ذیـل از آنـان نـام بـرده شـده در قضایـای گونه گـون 
جرمـی به ویـژه قتـل، چپاول گـری، ره زنـی و اخـالل 
امـن و نظـم عامـه در کابـل نقـش کلیـدی داشـته و 
تحـت پیگـرد جـدی نیروهـای پولیـس ملـی قـرار 

دارنـد.«
وزارت داخلـه در شـرح ایـن فهرسـت گفتـه کـه از 
در  تـا  می کنـد  تقاضـا  گرامـی صمیمانـه  هموطنـان 
حصـۀ ردیابـی و بازداشـت ایـن متهمیـن فـراری، بـا 
پولیـس همـکاری کـرده و نقـش خـود را در تامیـن 

امنیـت کابـل ادا کننـد.
صبـراهلل، رئـوف، شـاه آغا مشـهور به رییس شـاه آغا، 
شـیراهلل، نقیب مشـهور به نقیـب ده دانا، امید مشـهور 
بـه امیـد تکانـه، حسـیب مشـهور به حسـیب سـرکه، 
سـمیر، فیصـل، سـیف الدین، متیـن مشـهور بـه متیـن 
گـذرگاه، حامد مشـهور بـه حامد غندو، رییس آشـنا، 
رییـس حسـام، مسـعود، شـهاب و حمیـداهلل افـرادی 

انـد کـه نام شـان در این فهرسـت ذکر شـده اسـت.
وزارت داخلـه گفتـه کـه ایـن افراد به داشـتن سـالح 
غیـر قانونـی، قتـل، دزدی، چپاول گـری و زورگویـی 

متهم انـد.
پیـش از ایـن نیـز وزارت داخله فهرسـتی از افراد زیر 
تعقیـب را منتشـر کـرده که گفتـه می شـود اطالعاتی 
قـرار  پولیـس  اختیـار  در  شـهروندان  سـوی  از  کـه 

گرفتـه، بـرای بازداشـت آنـان موثـر بوده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه پولیس کابـل اخیـراً کمپاین 
گسـترده ای را در زمینه بازداشـت مجرمـان جنایی در 

پایتخـت راه اندازی کرده اسـت.
پیـش از ایـن شـهروندان کابـل از گسـترش جرایـم 
جنایـی در پایتخت شـکایت داشـته و در برخی موارد 
پولیـس را متهـم بـه همـکاری بـا مجرمـان و عـدم 

کرده انـد. مسـوولیت پذیری 
رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی 
می گویـد کـه تصنیف بنـدی پرونده های اسـتینافی 
13 والیـت بـه پایان رسـیده و فـردا تصینف بندی 
قضایایـی اسـتینافی 10 والیـت دیگر نیز بـه پایان 

می رسـد.
بـا  نشسـتی  در  دیـروز  اعتمـادی،  شـاه  چمـن 
خبرنـگاران، در پیونـد بـه رونـد رسـیده گی بـه 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  اسـتینافی  قضایـای 

کـرد. ارایـه  معلومـات 
گفـت:  نشسـت  درایـن  اعتمـادی  آقـای 
تصنیف بنـدی پرونده هـای اسـتینافی 13 والیـت 
بـه پایان رسـیده و تـا دو روز آینـده تصینف بندی 
قضایایـی اسـتینافی 10 والیـت دیگر نیز بـه پایان 

می رسـد.
بـه گفتـۀ او، قضایایی کـه تصنیف بندی شـده اند 
مرحلـۀ بررسـی وتحلیل آنها آغاز شـده و به زودی 
جهـت اتخاذ تصمیم به اعضای رهبری کمیسـیون 

شـکایات انتخابات فرسـتاده می شوند.
رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی 
افـزود: تـا چنـد روز آینـده اعضـای رهبـری ایـن 
کمیسـیون در مـورد قضایای مهم اسـتینافی فیصله 
مـی کننـد کـه ایـن قضایـا چشـم انـداز انتخابات 
ریاسـت جمهوری ششـم میـزان را روشـن خواهد 

. کرد
آقـای اعتمـادی در ایـن نشسـت بـه پرسـش های 
خبرنـگاران پاسـخ ارایـه نمـود و اطمینـان داد کـه 
بـه تمـام شـکایات اسـتینافی در روشـنی قانـون 
صـورت  رسـیده گی  انتخاباتـی  کارشـیوه های  و 

می گیـرد.

رهبر جنبش حفاظت از پشتون ها 
در پاکستان بازداشت شد

منابـع در جنبش حفاظت از پشـتون ها در پاکسـتان 
تأییـد کرده انـد که منظـور احمد پشـتین، رهبر این 
جنبـش همراه بـا 6 تن از فعاالن آن توسـط پولیس 
در منطقۀ »تاکال« شـهر پشـاور پاکسـتان بازداشـت 

شـده  است.
محسـن داور، عضـو پارلمان پاکسـتان و از اعضای 
ارشـد این جنبـش در صفحۀ توییتـرش با نکوهش 
از بازداشـت پشـتین نوشـته کـه او »به علـت رفتار 
حقـوق  خواسـتن  و  صلح آمیـز  و  دموکراتیـک 

پشـتون ها در پاکسـتان« بازداشـت شـده اسـت.
او افـزوده کـه پـس از مشـورت با رهبـران جنبش 
حفاظـت از پشـتون ها، در بـارۀ واکنـش در برابـر 
بازداشـت منظـور پشـتین، تصمیم خواهنـد گرفت.
خواهـان  پشـتون ها،  از  حفاظـت  جنبـش  فعـاالن 
حکومـت  امـا  شـده اند،  پشـتین  منظـور  رهایـی 
پاکسـتان هنـوز در ایـن بـاره چیـزی نگفته    اسـت.

جنبـش حفاظـت از پشـتون ها چنـد سـال پیش در 
خیبرپختونخـوا ایجـاد شـد. به دسـت آوردن حقوق 
پشـتون ها، پایـان دادن بـه ناآرامی هـا در بخش هـای 
پشتون نشـین پاکسـتان، پیداشـدن افراد ناپدیدشـده 
و ماین روبـی در ایـن بخش هـا از هدف هـای آن به 

می روند. شـمار 
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وزارت مهاجران این خبر را تأیید نمی کند
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اگـر اخـالق را از سیاسـت جـدا کنیم، می رسـیم 
بـه همـان دروغ و عـدم صداقت کـه ماکیاولی در 
کتاب وزیِن »شـهریار« توصیِف دقیقی از آن ارایه 
کـرده اسـت. امـروزه سیاسـت جـدای از اخالق، 
بـه فریـب و نیرنگ می مانـد که هیچ کسـی آن را 
نمی پذیـرد. سیاسـت مداراِن موفـِق دنیـا سیاسـت 
را بـا اخالق و صداقـت همراه می کنند تـا بتوانند 
بـر دل های مـردم  حکومت کننـد. از جانب دیگر، 
حـاال آن زمان هـا نیـز گذشـته که سیاسـت مداران 
بـا توسـل بـه نیرنـگ و فریـب می توانسـتند بـر 
جان هـای مـردم حاکـم شـوند و با ایجـاد فضای 
رعـب و وحشـت خود را بر آن ها تحمیل کننــد. 
حـاال در تعریـِف دموکراسـی می گویند: »روشـی 
اسـت کـه می تـوان با آن، افـراد اوبـاش و رذل را 

از سـکوی قدرت کنـار زد«.  
امـا به نظـر می رسـد در افغانسـتان هنـوز عده یی 
بـا همـان روشـی کـه ماکیـاول از آن در کتـاب 
دارنـد  تـالش  اسـت،  گفتـه  سـخن  »شـهریار« 
دارنـد.  نگـه  را  خـود  حاکمیـِت  و  سـلطه  کـه 
همـه می داننـد کـه حکومـت وحـدت ملـی یک 
نتیجـۀ  ورای  در  کـه  اسـت  توافقـی  حکومـِت 
انتخابات سـال 1393 به خاطر شکسـتن بُن بسـت 
آن  پیشـتاز  انتخاباتـِی  تیـم  دو  میـان  انتخاباتـی 
انتخابـات، بـه کمـِک جـان کـری وزیـر خارجـۀ 
وقـِت امریـکا بـه وجـود آمـد. جان مایـۀ اصلـی 
حکومـت وحـدت ملـی بـر مبنـای توافق نامه یـی 
شـکل گرفـت که میـان دو تیم انتخاباتـی به امضا 
رسـید. در آن توافق نامـه هیـچ بحثـی از انتخابات 
مطـرح  دیگـر  تیـِم  بـر  تیـم  یـک  پیشـتازی  و 
نشـده اسـت، بـل هـر دو تیم بـه عنوان شـرکای 
قـدرت تعریـف شـده اند تـا در ظـرف پنج سـال 
تعهـداِت مشـخصی را انجـام دهند. امـا امروز از 
توافق نامـۀ سیاسـی چـه باقـی مانـده اسـت؟ تیم 
آن زمـان »تحـول و تـداوم« که در نتیجـۀ امضای 
توافق نامـۀ سیاسـی بـه ارگ راه یافـت، حتـا در 
نـام هـم  توافقـی  از چنیـن  پنـج سـاِل گذشـته 
نگرفـت، چـه رسـد بـه این کـه آن را عملـی کند.
 پنـج سـال حکومـت وحـدت ملـی، حکومـِت 
یکه تـازی و انحصارطلبـِی یـک تیم بـود که همه 
چیـز را قبضـه کـرد و بـه صـورِت تدریجـی بـر 
سیاسـی کشـور حاکـم شـد.  تمـام شـریان های 
ایـن تیـم کـه ناکامـی آن در همـۀ عرصه هـا بـه 
صورِت آشـکار آفتابی شـده، هنـوز هم در تالش 
سـلطه گری و ادامۀ سیاسـت انحصارگرایی است. 
ملـی،  وحـدت  حکومـت  رییـس  اشـرف غنی   
در  فقـط  کـه  سـاخته  مافیایـی  حکومـت  از 
دارد. در  قـرار  او  خدمـت هدف هـای شـخصی 
بحـث  دیگـر  حـاال  کـه  غنـی  آقـای  حکومـِت 

تقسـیم قـدرت بـر اسـاس موافقت نامـۀ سیاسـی 
نیـز از میـان برداشـته شـده، همـه چیز شـخصی 
و خانواده گـی شـده اسـت. بـه گفتـۀ برخی هـا، 
حکومـِت خسـربره ها )یازنه هـا( کـه میـان خـود 
بـه توافـق رسـیده اند که کـی در چه سـمتی قرار 
داشـته باشـد. چنین وضعیتی حتا در مسـتبدترین 
حکومت هـای افغانسـتان در طـول تاریـخ دیـده 
نشـده اسـت. مسـتبدترین حکومت هـای سـالیان 
اخیـر، حکومت هـای حـزب دموکراتیـک خلق و 
طالبـان بودنـد کـه بـا وجـود همـۀ اسـتبدادی که 
بـر جامعه حاکـم کرده بودنـد، در تقسـیم قدرت 
سیاسـی از خـود انعطـاف نشـان می دادنـد. امـا 
آقـای غنـی بـه انـدازۀ سـران حـزب دموکراتیک 
خلـق و رژیـم طالبـان نیـز انعطاف پذیـری حتـا 
در برابـر سـندی کـه خـود در پایش امضـا کرده، 
نشـان نمی دهـد. عـزل و نصب هایـی کـه اخیـراً 
در وزارت خانه هـای کشـور صـورت می گیرنـد، 
فقـط پایـۀ قومـی و سـلطه گری دارنـد. این گونـه 

آمـدِن  وجـود  بـه  باعـث  نه تنهـا  انحصارطلبـی 
حکومـت داری خـوب در کشـور نمی شـود، بـل 
شـیرازۀ شـکنندۀ حکومت داری یـی را کـه ظـرف 
هجـده سـال اخیر بـا هـزاران مصیبـت و جنجال 

بـه وجـود آمـده نیـز یک سـره نابـود می کنـد. 
صحبت هـای اخیـر داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییس 
اجرایـی کشـور و دیگر اعضـای دسـتۀ انتخاباتی 
بـه  بـود  واکنشـی  دقیقـًا  همگرایـی«،  و  »ثبـات 
اقدام هـای اخیـری کـه آقـای غنـی و تیـم ارگ 
در عرصـۀ حکومـت داری از خـود بـروز داده اند. 
هرچنـد کـه در پنـج سـاِل گذشـته ارگ همـواره 
قانون شـکنانه زده،  اقدام هـای  بـه چنیـن  دسـت 
ولـی در هفته هـای اخیر به صورِت سرسـام آوری 
انحصـار قـدرت در افغانسـتان از سـوی ایـن تیم 
شـدت یافتـه اسـت. ادامـۀ ایـن وضعیـت باعـث 
بی ثباتـی اوضـاع و ایجـاد تنـش در درون جامعـه 

می شـود.

تمثیـل  نمی تـوان  خسـربره ها  حکومـِت  بـا   
نـوع  ایـن  کـرد.  قانون گرایـی  و  دموکراسـی 
بحـران  بـه سـوی  را  افغانسـتان  حکومـت داری 
در  روشـی  چنیـن  نتیجـۀ  می کشـاند.  تقابـل  و 
حکومـت داری بـه همـان چیـزی ختـم می شـود 
کـه ریشـۀ ثبـات و همدیگرپذیـری را در جامعـه 
دهه یـی  چهـار  جنجال هـای  ریشـۀ  خشـکاند. 
بایـد  حکومت هایـی  چنیـن  در  افغانسـتان، 
جسـت وجو شـود. حـزب دموکراتیـک خلـق و 
طالبـان نیـز اگر حکومـت را به خانواده های شـان 
تقلیـل نـداده بودنـد ولـی از محـدودۀ حـزب و 
آن هـا  نمی رفتنـد.  بیـرون  جنـاح سیاسـِی خـود 
نیـز در تقسـیم قـدرت بـه حـذِف دیگـران نظـر 
داشـتند و بـه همیـن دلیـل حکومـت داری را در 
بودنـد.  سـاخته  ایدیولوژیـک  و  قومـی  کشـور 
آقـای غنـی تجربه یی بدتـر از آن ها را بـه نمایش 
از محـدودۀ  را  این کـه حکومـت  آن  گذاشـته و 
قـوم و ایدیولـوژی نیـز کوچک تـر کـرده و بـه 

خانـواده تقلیـل داده اسـت. اگـر در برابـر چنیـن 
سیاسـِت غیراخالقی ایسـتاده گی صـورت نگیرد، 
و  بی قانونـی  سـال های  بـه  دوبـاره  افغانسـتان 

برمی گـردد.  کامـل  بی ثباتـِی 
سیاسـت ورزی  در  غنـی  آقـای  کـه  را  روشـی 
انتخـاب کـرده، افغانسـتان را بـه سـوی تباهـی 
اقـوام  میـان  پُرناشـدنی  شـکاف هاِی  ایجـاد  و 
اعتمـاد  او  می کشـاند.  سیاسـی  جناح هـای  و 
بـه سیاسـت بـه عنـوان امـری شـریف و انسـانی 
و سیاسـت مداران بـه عنـوان خادمـاِن مـردم را از 
میـان  بـرده و همه را به شـک و سـوءظن نسـبت 
به یکدیگر سـوق داده اسـت؛ مثل پادشـاهی هاِی 
گذشـته کـه پـدر خـواب بـه چشـم نداشـت که 
پسـر او را نکشـد و پسـر آرامش نداشـت که پدر 
بـرای ادامـۀ قدرتـش او را در سـیاه چال زندانـی 
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حواریـوِن آقـای غنـی راسـت می گوینـد کـه در پنـج سـاِل گذشـته 
او بیشـترین سـفرهای والیتـی را انجـام داده اسـت. آن هـا راسـت 
می گوینـد کـه او بیشـترین وقـِت خـود را در ارگ بـه کار مشـغول 
اسـت، امـا آیـا این پرسـش را از خـود کرده اند کـه »نتیجـۀ این همه 
سـرگردانی و سـفر بـه والیت هـا و یا شـانزده سـاعت کار چـه بوده 

است؟« 
آقـای غنـی چنـد سـال پیش بـه والیت غور سـفر کـرد. البتـه پیش 
از او حامـد کـرزی رییس جمهـوری پیشـیِن افغانسـتان هـم بـه این 
والیـتِ دورافتـاده و فقیر سـفر کرده بـود و او تنها زمام داری نیسـت 
کـه بـه ایـن والیـت رفتـه اسـت. آقـای غنـی در سـفرش بـه غـور 
طبـِق معمـول یـک مشـت وعده هـای میان تهـی بـه مـردم سـپرد و 
از جملـه این کـه: شـاهراه های ایـن والیـت را اسـفالت می کنـد و 
مشـکل نبـود بـرق را بـا سـاخت یک بنـد برق مرفـوع می سـازد. از 
آن جایـی کـه مـردم فقیِر غـور وعده های آقـای غنی را جـدی گرفته 
بودنـد و فکـر می کردنـد کـه بـه زودی ایـن دو پـروژه در آن والیت 
آغـاز خواهد شـد، حاال برای شـش روز اسـت کـه با قفـل انداختن 
بـر دروازه هـای اداراِت محلـی خواهـان عملی شـدِن ایـن دو پـروژه 
اسـتند. معترضـاِن غـوری هشـدار می دهنـد کـه اگـر قفـل زنـدان 
جغرافیایـِی ایـن والیت شکسـته نشـود، آن هـا به حکومـت داری در 
ایـن والیـت پایـان می دهنـد و مسـووالن اداری را از والیت شـان 

بیـرون خواهنـد کرد. 
جنبـش »راه و روشـنی« زمانـی در غـور آغـاز شـد کـه مـردمِ ایـن 
والیـت متوجـه فریـب کارِی آقای غنی شـدند. در بودجۀ سـال مالی 
1399 یـک بـارِ دیگـر ایـن والیـت از چشـِم ارگ افتـاده و هیـچ 
توجه یی به آن نشـده اسـت. جنبش »راه و روشـنی« که در اعتراض 
بـه نامتـوازن بـودن بودجـۀ سـال مالـِی جدید به وجـود آمـده، حاال 
بـه جنبشـی فراگیـر در ایـن والیـت تبدیل شـده اسـت. هـر روز از 
اقصی نقـاط والیـت غـور مـردم بـه ایـن جنبـش می پیوندنـد و ابعاد 

آن را وسـیع تر می سـازند. 
غـور بـا آن شـکوه و عظمـت تاریخـِی خـود نه تنهـا در هجده سـاِل 
گذشـته مـورد بی  مهری زمام داراِن کشـور قـرار گرفت، کـه در طول 
صدسـال گذشـته نیـز به ایـن والیِت محبـوس در زنـداِن جغرافیایِی 
آن توجهـی صـورت نگرفتـه اسـت. نامـزدان انتخابات هـر زمان که 
بحـث انتخابـات مطـرح بـوده، بـه ایـن والیـت سـفر کـرده و رای 
مـردمِ آن را بـا وعده هـای پُرطمطـراق به دسـت آورده انـد امـا پـس 
انجـام  والیـت  ایـن  بـرای  عرصه یـی  هیـچ  در  کاری  هیـچ  آن  از 
نداده انـد. مـردم غـور، مردمـی زیاده خـواه و ناسـپاس نیسـتند. آن ها 
در هجـده سـال گذشـته، دنـدان روی جگر گذاشـتند و بـا وضعیِت 
امـا سـرانجام  تعامـل کردنـد. سـاختند و سـوختند؛  نابسامان شـان 
کاسـۀ صبـِر ایـن مـردم نیـز لبریز شـد. آن ها در سـرمای زمسـتان به 
خیابان هـا ریخته  انـد تـا صـدای عدالت خواهانۀشـان را بـه گـوِش 
مسـووالن برسـانند. بـه گـوِش همان هایـی کـه بـه این والیت سـفر 

کردنـد و بـه مـردم وعده هـا سـپردند. 
مسـلمًا وعده هـای میان تهـِی آقـای غنی به مـردم افغانسـتان، یکی ـ 
دو تـا نیسـت که بتـوان تعداد آن ها را برشـمرد. او به هـر والیتی که 
رفتـه، فقـط دروغ تحویـل مردم داده اسـت. همین لحظـه کار پروژۀ 
بـزرِگ تاپـی بدون هیـچ دلیِل روشـنی متوقف اسـت. نه تنها متوقف 
اسـت کـه اصـاًل در این عرصـه کاری انجام نشـده اسـت. بسـیاری 
از آگاهـاِن مسـایل اقتصـادی بـاور دارنـد که پـروژۀ تاپـی فقط یک 
فریـِب سیاسـی بـوده اسـت. آقـای غنـی از چنیـن فریب کاری هایی 
امـا دیگـر بـرای مـردم غـور کارد بـه  زیـاد در کارنامـه اش دارد. 
اسـتخوان رسـیده و آن هـا آماده اند کـه در برابر فریب کاران بایسـتند.
 غـور امـروز بـه صـدای عدالت خواهـی در کشـور تبدیـل شـده؛ 
همان گونـه کـه دیـروز کابـل، بامیـان و برخـی دیگـر از والیت های 
کشـور صـدای اعتـراِض خـود را بلنـد کردنـد. غـور حـِق خـود را 
می خواهـد و نـه بیشـتر. اگـر در ایـن کشـور چیـزی بـه نـام حق و 
عدالـت وجـود دارد، بایـد بـه خواسـت های عدالت خواهانـۀ مـردم 
غـور لبیـک گفته شـود و یـا این که تمام شـهرونداِن کشـور یک صدا 
بـا مـردم غـور در برابـر بی عدالتـی و حق تلفـی نـه بگوینـد. ادامـۀ 
وضعیـت فعلـی بـرای هیـچ شـهروند کشـور قابـل تحمـل نیسـت. 
تـا بـه کـی بایـد زمـام داران بـا دروغ و خدعـه حکومـت کننـد؟ تـا 
چـه زمانـی بایـد از این مـردم بهره بـرداری کننـد و بعد آن هـا را در 

گـرداِب مشـکالت تنهـا بگذارند؟ 
امـروز روز عدالت خواهـی اسـت؛ روزی کـه اگـر مـردم یک صـدا 
شـوند، از این پـس هیچ زمـام دارِ تزویرگری نمی توانـد در برابِر آن ها 
قـد علـم کند. غـور را دریابیـد که اگر دیـروز بامیـان و دایکندی نام 
دیگـِر عدالت خواهـی بـود، امـروز غـور بـه چنیـن نامـی نام بـردار 
شـده اسـت. اگـر دیـروز در برابـر خواسـت های برحِق مـردم هزاره 
بی تفاوتـی صـورت نمی گرفـت، امروز بر غوری ها سـتم روا داشـته 
نمی شـد. بی عدالتـی در هیـچ بُعـد سیاسـی و جغرافیایـی نباید قابل 
پذیـرش باشـد. دیـروز بامیـان بود، امروز غور اسـت و فـردا قندهار 

و کنـر و سراسـر والیت های افغانسـتان. 

غــــور
نامدیگـِرعـدالتخـواهی!

درحکومِتخسربرهها
تمثیلدموکراسیمحالاست

نثاراحمد فیضی غوریانی

روشی را که آقای غنی در سیاست ورزی انتخاب کرده، افغانستان را به 
سوی تباهی و ایجاد شکاف هاِی پُرناشدنی میان اقوام و جناح های سیاسی 
می کشاند. او اعتماد به سیاست به عنوان امری شریف و انسانی و 
سیاست مداران به عنوان خادماِن مردم را از میان  برده و همه را به شک و 
سوءظن نسبت به یکدیگر سوق داده است؛ مثل پادشاهی هاِی گذشته که 
پدر خواب به چشم نداشت که پسر او را نکشد و پسر آرامش نداشت که 
پدر برای ادامۀ قدرتش او را در سیاه چال زندانی نکند
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قـرار بود شـورای عالی صلـح با وزارت تـازه ایجاد شـدۀ وزارت دولت 
در امـور صلـح یک جا شـود؛ گفته شـده بود که تشـکیالت ایـن دو اداره 
یک جـا می شـوند و بـا یـک موقـف در رابطه به صلـح، قضایـا را تعقیب 
می کننـد و مذاکـرات را باهـم بـه پیـش می برنـد، امـا اکنـون نـه تنها که 
معـاش و امتیـازات شـورای عالـی صلـح قطـع شـده، بـل هیـچ دفتـر و 

امکاناتـی در اختیـار ندارند.
شـهال فریـد عضو شـورای عالی صلـح در گفت وگو با روزنامـۀ ماندگار 
بـا بیـان ایـن مطلـب می گویـد کـه در شـورای عالـی صلـح یـک بخش 
اجرایـی بـود کـه رییـس و معاونیـن داخل تشـکیل این بخش بـوده و از 
معـاش و امتیـازات برخـوردار بودنـد و یـک بخـش هم اعضـای مجمع 
عمومـی بـود که تنها خرج دسـترخوان داشـتند؛ اما پـس از ایجاد وزارت 
دولـت در امـور صلـح معـاش و امتیازات شـورای عالی صلح قطع شـده 

و اکنـون هیـچ امکاناتی در اختیـار ندارند.
ایـن عضـو شـورای عالـی صلـح تاکیـد کـرد: همیـن اکنون هیـچ عضو 
شـورای اجرایـی شـورای عالـی صلـح معـاش نـدارد و مـن بـه عنـوان 
عضـو مجمـع شـورای عالـی صلـح می گویـم کـه شـورای عالـی صلـح 

نـدارد. دیگـر وجود 
او همچنـان افـزود: بخـش اجرایـی شـورای عالـی صلـح همـه روزه 
حاضـری داشـتند و هـر معـاون یک سـکرتر داشـت و اعضـای اجرایی 
23 نفـر عضـو داشـت؛ امـا اکنـون هیچ مـوردی وجـود نـدارد و تمامی 

امکانـات قطع شـده اسـت.
ایـن عضـو شـورای عالـی صلـح خاطـر نشـان کـرد کـه شـورای عالـی 
صلـح تخصیـص مالـی و بودجـه ندارنـد و منتظـر اقـدام وزارت صلـح 

هسـتند کـه چـه پاسـخی بـه آنـان می دهـد.
بـه گفتـۀ بانو فریـد: با وجـود این کـه وزارت دولت در امـور صلح گفته 
اسـت کـه شـورای عالی صلـح در جـای خود باقـی می ماند و بـه عنوان 
بـورد مشـورتی کار خواهـد کـرد. امـا در عمل هیـچ امتیـاز و صالحیتی 

وجـود ندارد.
شـورای عالـی صلـح در سـال 1389 توسـط حامد کـرزی رییس جمهور 

پیشـین کشـور ایجاد شد. 
حامـد کـرزی در  سـنبلۀ سـال 1389 در نشسـتی بـا حضور شـماری از 
رهبـران جهادی و سیاسـی کشـور فهرسـت اعضای شـورای عالی صلح 
را تهیـه کـرد و تشـکیل ایـن شـورا یکـی از پیشـنهادهای عمـده جرگـه 
مشـورتی صلـح خواند کـه در نیمه جوزا  سـال 1388 برگزار شـده بود.
جرگـۀ مشـورتی صلـح با شـرکت حـدود هـزار و پنج صد تن از سـران 
قبایـل در کابل تشـکیل شـد و هدف آن جسـتجوی راه حلـی برای پایان 

دادن بـه مشـکالت افغانسـتان بـه ویژه گفت وگـو با گروه طالبـان بود.
ایـن جرگـه در قطع نامـۀ پایانـی نشسـت خـود پیشـنهاد کـرد کـه دولت 
بـرای گفت وگـو بـا طالبـان شـورای ویژه یـی را تشـکیل دهـد. آقـای 
کـرزی در پاسـخ بـه ایـن درخواسـت جرگـه صلح، چنـد بار بـا رهبران 
جهـادی، شـخصیت های سیاسـی، بـه رایزنی پرداخت و آخرین نشسـت 

او بـا آنهـا 13 سـنبله همان سـال برگزار شـد.
برهان الدیـن ربانـی، رییس جمهـوری پیشـین و رییـس جرگـۀ مشـورتی 
صلـح، محمـد کریم خلیلـی معـاون دوم رییس جمهـوری و رهبر حزب 
وحـدت اسـالمی، محمـد محقـق، رهبر حـزب وحدت اسـالمی، رنگین 
دادفـر اسـپنتا، رییس شـورای امنیت ملـی و مرحوم صبغـت اهلل مجددی، 
رییـس پیشـین مجلـس سـنا از شـرکت کننده گان عمـده درایـن نشسـت 

حضـور داشـته اند.
امـا محمـد اشـرف غنـی بـه تاریـخ ششـم ماه سـرطان سـال جـاری در 
فرمانـی وزارت دولـت در امـور صلـح را ایجـاد و عبدالسـالم رحیمـی، 
رییـس دفتـرش را بـه عنـوان وزیـر دولـت در امـور صلـح تعییـن کرد.
ایجـاد وزارت صلـح در جریان جرگۀ مشـورتی صلح از سـوی اشـتراک 

کنندگان پیشـنهاد شـده بود.
ایـن درحالـی ا سـت کـه مجلـس نماینـدگان  فرمان آقـای غنـی را برای 
ایجـاد وزارت دولـت در امـور صلـح در نهـم جـدی سـال روان  بـا 

اکثریـت آرا تاییـد کـرد.
گفتـه می شـود که ایجـاد وزارت دولت در امـور صلح از بهر رسـیده گی  

بهتـر بـه خالها و کمبودهای شـورای عالی صلح  انجام شـده اسـت.

در  شـده  ایجـاد  دسـته گی های  دو  کـه  می گوینـد  آگاهـان 
رابطـه بـه رونـد صلـح میـان دو بخـش حکومـت سـبب 
تضعیـف نظـام و موضـع نظـام کنونـی در رونـد مذاکـرات 

می شـود.  صلـح 
آنـان با اشـاره به اختالفـات اخیری که میان ریاسـت اجرایی 
و ریاسـت جمهـوری در رابطـه بـه آغـاز  گفت وگوهـای 
اختالفـات  ایـن  کـه  می گوینـد  شـده،  صلـح  بین االفغانـی 
باخـت دولـت افغانسـتان را در مذاکـرات صلـح پیـش بیـن 

ست.  ا
ایـن در حالـی اسـت کـه اختالفـات میـان ریاسـت اجرایی 
گفت وگوهـای  آغـاز  بـه  رابطـه  در  ریاسـت جمهـوری   -

»بین االفغانـی« اخبـراً بـاال گرفتـه اسـت. 
محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی و تیـم 
ارگ، می گوینـد کـه طالبـان بـرای آغـاز گفت وگوهای صلح 
بایـد »آتش بـس« کننـد. در غیـر صـورت بـه قول مسـووالن 
نمی توانـد  حشـونت ها«  »کاهـش  جمهـوری  ریاسـت  در 

منجـر بـه آغـاز مذاکـرات »بین االفغانـی« شـود. 
طالبـان گفته انـد کـه طـرح کاهـش خشـونت ها را بـه زلمی  
افغانسـتان  صلـح  بـرای  امریـکا  ویـژه  نماینـدۀ  خلیـل زاد، 
داده انـد و همچنـان طالبـان ادعـا کرده اند کـه مذاکرات صلح 
بـا امریکایی ها در قطر نهایی شـده اسـت و نماینـده گان آنان 

روی امضـای توافق نامـه رای  زنـی می کننـد. 
اخیـراً محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی، 
بـه  روزنامـۀ امریکایـی واشـنگتن پُسـت گفتـه اسـت کـه  
صلحـی کـه بـه هرقیمت تمـام شـود را نمی خواهـد. رییس 
حکومـت وحـدت ملـی، گفتـه اسـت که گـروه طالبـان باید 
نتیجـه انتخابات ریاسـت جمهـوری را بپذیرنـد و تاکید کرد 
که شـهروندان افغانسـتان امارت اسـالمی نمـی خواهند زیرا 

ایـن یـک دیکتاتوری اسـت.

محمـد اشـرف غنـی افـزوده کـه دولـت افغانسـتان در حال 
حاضـر بیـش از 85 درصـد از خـاک کشـور را کنتـرل مـی 
کنـد، حتـی مناطـق کـه زیـر کنتـرل طالبـان می باشـند بـه 
خدمـات دولتی متکی هسـتند از 386 ولسـوالی کشـور فقط 

12 ولسـوالی زیـر کنتـرل ایـن گـروه می باشـد«.
اشـرف غنی اظهار داشـت، که شـبه نظامیان گروه تروریستی 
داعـش نیـز فعالیت های خـود را در برخی از مناطق کشـور 
شـدت بخشـیده انـد. پیـش از ایـن سـیگار یا بـاز رس ویژه 
امریکا برای بازسـازی افغانسـتان گفته  اسـت کـه نزدیک به 

50 درصـد خاک افغانسـتان در کنترول طالبان اسـت.
اجرایـی،  رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر  هـم،  سـویی  از 
حکومـت وحدت ملی، روز دوشـنبه، 7 دلو در یک نشسـت 
خبـری در جمـع از هوادارانـش در قصـر سـپیدار، گفـت که 
حاضـر اسـت بـدون قید و شـرط با طالبـان گفت وگـو کند. 
آقـای عبداهلل، محمد اشـرف غنـی را به متهم به بهانه تراشـی 
بـرای آغـاز مذاکـرات صلـح کـرد و گفـت: صلـح بـرای ما 
اولویـت دارد، صلـح خواسـت مردم افغانسـتان اسـت. ما از 

تالش هـای صلـح بـدون قیـد و شـرط حمایـت می کنیم.
رییـس اجرایـی، گفـت کـه  شـرط و شـرایط خـود را در 
جریـان مذاکـرات با طالبـان مطرح می سـازیم. آقـای عبداهلل 
بـه  را  ریاسـت جمهـوری  ارگ   ایـن  از  پیـش  همچنـان، 
انحصـار گرفتـن روند مذاکـرات صلح با ایجـاد یک وزارت 
متهـم کـرده بـود و گفـت کـه حکومت وحـدت ملـی فراتر 
از ارگ ریاسـت جمهـوری اسـت و صلـح در انحصـار ارگ 

. نیست
در همیـن حـال، عتیـق اهلل امرخیـل آگاه نظامـی بـا اشـاره به 
ایجـاد دو دسـته گی در میـان دسـتگاه حکومتـی و همچنـان 
برخـی از سیاسـیون کشـور در رابطـه بـه رونـد مذاکـرات 
صلـح و آغـاز گفت وگوهـای »بین االفغانـی«، در گفت وگـو 

بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه ایجـاد دو دسـته گی در 
میـان سیاسـیون سـبب تضعیـف موقـف حکومـت در روند 

مذاکـرات صلـح و تقویـت موضـع طالبـان می گـردد. 
آقـای امرخیـل بـاور دارد کـه ریاسـت جمهـوری، ریاسـت 
اجرایـی و سیاسـیون حکومـت بایـد موقف واحـد در رابطه 
بـه رونـد مذاکـرات صلـح داشـته باشـند، در غیـر صـورت 
ایـن کار بـه ناکامـی موضـع حکومـت و فروپاشـی نظـام 

می انجامـد. 
بـه گفتـۀ او، باخت حکومـت در رابطه روند صلـح از همین 
موقف گیری شـان معلـوم می شـود و ایـن نمی توانـد بـه نفـع 
مـردم و ملـت افغانسـتان تمام گردد و زمینـه را برای مداخلۀ 

دسـت های بیرونی و کشـورهای همسـایه فراهـم می کند.
 آقـای امرخیـل تأکیـد می کنـد کـه اگـر موقـف دولـت بـه 
شـکل کنونـی )دوسـته گی( ادامـه پیـدا کنـد، سـبب تقویت 
موقـف طالبـان می شـود؛ زیـرا در حـال حاضـر طالبـان یک 

موقـف واحـد در مذاکـرات صلـح دارنـد. 
او گفـت کـه اگـر دولـت افغانسـتان روی ایـن نظـر خـود 
تجدیـد نظـر نکنـد، امریکایی هـای نیـز تمایل به آنان نشـان 
نخواهنـد داد؛ زیـرا پیـش از زلمـی خلیل زاد، گفته اسـت که 
دولـت افغانسـتان در مذاکـرات صلـح موقف روشـن ندارد. 
ایـن جنـرال پیشـین ارتـش با اشـاره بـه شکسـت حکومت 
داکتـر نجیـب کـه بـه کمـک شـوروی سـابق ایسـتاد بـود، 
نیروهـای  میـان  در  زمانـی دو دسـته گی  تـا  کـه  می گویـد 
حکومـت داکتـر نجیـب ایجـاد نگردیـده بـود، حکومـت پا 
برجـا بـود، امـا زمانـی نیروهـای حکومـت نجیب به دسـته  
تقسـیم شـدند، حکومـت به شکسـت مواجه شـد. حکومت 
داکتـر نجیـب در دهـۀ 70 شمسـی بـه دلیـل دو دسـته گی و 
پیوسـتن جنـراالن ارشـدش بـا گروه هـای مجاهـدان و قطع 

حمایـت شـوروی سـابق سـقوط کرد. 
ایـن در حالـی اسـت که الیس ویلـز، معـاون وزارت خارجۀ 
امریـکا در امـور کشـورهای آسـیایی، در 6 دلـو گفته اسـت 
تـا  می کنـد  تـالش  امریـکا  خارجـۀ  وزارت  نماینـدۀ  کـه 
طالبـان را بـرای کاهـش خشـونت های متعهـد بسـازد. پیش 
از ایـن اسـکات میلـر، فرماندۀ قوت هـای حمایـت قاطع در 
افغانسـتان گفتـه اسـت کـه در صورتـی کـه گفت وگوهـای 
صلـح پیش رفت خوب داشـته باشـد، ممکـن زلمی خلیل زاد 
بـه کابـل سـفر کند.  ایـن اظهـارات درحالـی بیان می شـود، 
دو دسـته گی در میـان دو بخـش عمـدۀ حکومـت )ریاسـت 
اجرایـی و ریاسـت جمهـوری( کامـاًل روشـن جریـان دارد 
و هـر دو طـرف اسـتداالل خـود را بـرای توجیـه دیـدگاه 
خـود دارنـد، شـرکای بین المللـی افغانسـتان نیـز خواهـان 
آغـاز گفت وگوهـای »بین االفغانـی« شـدند و آلمـان گفتـه 
را  بین االفغانـی  گفت وگوهـای  میزبـان  اشـتیاق  کـه  اسـت 
دارد. سـفارت امریـکا در کابـل نیز با راه انـدازی کارزاری در 
تـالش جمـع آوری دیدگاه های شـهروندان افغانسـتان برای 
آغـاز گفت وگوهـای صلـح شـده اسـت. امـا دیده شـود که« 
سـپیدار - ارگ »می تواننـد، تعامـل و از خودگـذری را برای 
آغـاز گفت وگوهـا »بین االفغانـی از خـود نشـان دهنـد یا نه!

آگاهان:

اختالفات ارگ و سپیدار 
موضع طالبان را تقویت 
می کند

یک عضو شورای عالی صلح:

دفاتر شورای صلح بسته و امکانات آن قطع شده است
ناجیه نوری  

ابوبکر صدیق
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فلسـفۀ 
پسامدرن 
و چالش 
رهایی 

از خشونت

نظریـۀ اخالقـی، در فلسـفه های پسـامدرن موضوعـی کامـاًل محـوری بـوده اسـت. از 
سـویی فالسـفه یی نظیـر لیوتـار و مک ایتنایـر بـا توجـه بـه تفاوت هـای آدمیـان، بـر 
نسـبیت قوانیـِن اخالقـی تأکیـد ورزیده انـد و از سـوی دیگـر، امثـال هابرمـاس امکان 
گفت وگـوی اخالقـی را وجـه مشـترِک انسـان ها دانسـته اند و از ایـن طریق بـه تعمیم 
پذیـری قوانیـن در اخـالق قایل شـده اند. هر دوی ایـن رهیافت ها به نظر با مشـکالتی 
مواجه انـد. بـه عالوه هرکدام از آن ها توسـط فالسـفۀ مخالـف، مورد بدفهمـی نیز قرار 
گرفته انـد. چنان کـه خواهیــم دیـد منشـای برخـی از انتقـادات لیوتـار بـر هابرمـاس، 
ناآگاهـی از موضـع وی در فلسـفۀ اخـالق بـوده اسـت. می تـوان بحـراِن میـان این دو 

نظریـه را بـه طریـق ذیـل جمع بنـدی کرد: 
هـر کـدام از افـراد انسـانی، جامعـه، زمـان و مـکان متفـاوت و ویژه گی هـای فـردی 
متفاوتـی دارنـد. همـۀ ایـن عناصـر، به نظـرگاه آن ها شـکل می دهنـد. بنابرایـن باید به 
تعـداد همـۀ انسـان ها و بسـته بـه نـوع تفکـر هر کـدام، فلسـفۀ اخـالق وجود داشـته 
باشـد. بـه عبـارت دیگـر، تعمیـم اخالقی بـه هیـچ روی ممکن میسـت. امـا در مقابل، 
اگـر نظرگاه هـای فـردی، مبیـن نظریـات مختلـف در اخـالق باشـد و اگـر هیچ گونـه 
وجـه مشـترکی میـان افراد انسـانی در بـاب اخالق به دسـت نیایـد، در آن صورت هر 
کاری مجـاز خواهـد بـود و ایـن امـر مخالـف فـرض پست مدرن هاسـت. زیـرا امثـال 
لیوتـار، پیش فـرض نظریـۀ اخالقی شـان را تسـاهل و تسـامح قـرار داده انـد. بـر ایـن 
اسـاس، فلسـفۀ اخـالق مبحثـی متناقض و متعـارض به نظر می رسـد که هـر طرِف آن 
بـه بن بسـت می انجامـد. از ایـن روی، آشـنایی بـا اسـتدالل های هـر کـدام از طرفین و 

انتقادات شـان از یک دیگـر می توانـد راهگشـا باشـد.
 

ریشۀ بحث 
امانویـل کانـت، در قـرن هجدهم و برحسـب رویدادهـای آن روزگار، پی جوی نظامی 
اخالقـی بـود که عینیت و ضرورت را بـرای قوانین اخالقی فراهـم آورد. در روزگاری 
کـه تنهـا علـوم تجربی، مـورد اطمینان و محل توافق انگاشـته می شـدند، اموری بسـیار 
مهـم هم چـون دیـن، اخـالق و...، نیازمنـد مبنایـی اسـتوار بودنـد تـا هم چنـان پـای 
برجـا بماننـد و از دسـت اندازی های علـوم در امـان باشـند. کانـت گمـان می کـرد کـه 
چنیـن نظامـی را بنـا کـرده اسـت. وی قوانیـن اخالقـی خویش را بـرای تمـام آدمیان، 
ضـروری و عینـی می پنداشـت و مبنـای آن را نـه در پدیدارهـای خارجـی، بلکـه در 
درون انسـان ها می جسـت. »چنـان عمـل کن کـه بتوانـی بخواهی عمل تـو، به صورت 

قانونـی همه گانـی درآید.«
بنـای کانـت، چنـدان اسـتوار نبـود و ضربـات کوبنده یـی از جانـب منتقـدان دریافـت 
کـرد. از آن جملـه، هـگل، در مقابـل فلسـفۀ اخـالق کانـت، موضـع گرفت. بـه اعتقاد 
وی، کانـت، تفاوت هـای فـردی را در نظـر نگرفتـه و بـه اصطـالح نسـخه یی واحد را 
بـرای تمـام انسـان ها پیچیـده اسـت. بـر این اسـاس، دیگـران هم چـون ذهنی مسـتقل 
و مجـزا در نظـر گرفتـه نشـده اند. مـا مجـاز نیسـتیم کـه طرحی یگانـه را بـرای تمامی 
اذهـان تجویـز کنیـم. کانـت بـا یگانـه انگاشـتن سـاختار ذهنی در تمـام افراد بشـر، به 
ساده سـازی مسـأله پرداخـت اسـت. وی موقعیت ها، ذایقه ها، شـرایط و خواسـت های 
متفـاوت را بـه هیـچ روی در نظـر نیـاورده و در دام مطلق انـگاری گرفتار آمده اسـت.

)2000:74  .Steuerman(
امـا ایـن انتقـاد هـگل نیز چنـدان بی نقـص نیسـت؛ اگـر موقعیت هـا، ذایقه ها، شـرایط 
و خواسـت ها نظریـات مختلـف اخالقـی را برمی سـازند، چـرا ایـن انتقاد هـگل را نیز 
محصـول همان عوامـل خاص ندانیـم؟ )Steuerman. 2000:75( هگل مسـلمًا برای 
ایـن سـخن خویـش حجیـت و ضـرورت قایل اسـت، امـا سـخن وی، اعتقـاد به عدم 
امـکان حجیـت و ضـرورت را ایجـاب می کنـد. گذشـته از ایـن، اگـر هیچ گونـه وجه 
مشـترکی میـان فاعل هـای اخالقـی در کار نباشـد، بحـث اخالقـی به هیچ وجـه ممکن 
نیسـت و بنابرایـن انتقـادات هگل اصاًل امکان بـروز نخواهد داشـت.)هابرماس. 1381: 

32 و 58-146(
ایـن بحث هـای طوالنـی، از مجـرای قـرون هجدهـم و نوزدهـم، به سـدۀ بیســتم راه 
یافتنـد و بـه مبحثـی در میـان فالسـفۀ پسـامدرن بـدل شـدند. لیوتـار، نماینـدۀ تفکـر 
پسـامدرن در جبهـۀ هـگل ایسـتاده و هابرماس نیـز به عنـوان متفکری انتقـادی جانب 

کانـت را گرفته اسـت.

انتقادات هابرماس بر اخالقیات پسامدرن 
نظریـات اخالقـی پسـامدرن، از نظر هابرماس با مشـکالتی اساسـی مواجه انـد. به طور 

کلـی می تـوان این مشـکالت را در دو مـورد خالصه کرد:
نظـام  واقـع  در  نظریـات خویـش،  ابـراز  بـا  پسـامدرن،  1. خودارجاعـی. فالسـفۀ   
اخالقی شـان را متالشـی می کننـد. بـه اعتقاد ایشـان هیچ قانـون اخالقـی مطلقی وجود 
نـدارد. در نهایـت، هر فرد انسـانی، عالـم و قوانین اخالقی خویـش را دارد و هیچ گونه 
تعمیمـی در اخالقیـات ممکـن نیسـت. امـا بالفاصلـه می تـوان پرسـش های ذیـل را 
طـرح نمـود: چه گونـه بایـد ایـن سـخنان را تفسـیر کنیـم؟ آیـا ایـن قـول کـه »هیـچ 
قانـون اخالقـی مطلقـی وجود نـدارد« خود قانون و تجویزی اخالقی نیسـت؟ فالسـفۀ 
پسـامدرن بـا چـه مجـوزی ایـن سـخنان را بـه تمامـی آدمیـان تعمیـم داده انـد، حـال 
آن کـه از نـگاه ایشـان هیچ گونه تعمیمـی در اخالقیات ممکن نیسـت؟ ایشـان چه گونه 

می تواننـد تکلیـف همـۀ آدمیـان را بـا ایـن سـخنان روشـن کنند؟
لیوتـار معتقـد اسـت که سـاختار اخالقی در ذهن هر فرد به واسـطۀ عالیـق، انتظارات، 
خواسـت ها و موقعیت هـای وی تعییـن می شـود. پـس عرضـۀ نسـخه یی واحـد بـرای 
همـه گان ناممکـن اسـت. نتیجـۀ ایـن قـول آن اسـت کـه هیـچ نظریه یـی را نمی تـوان 
مطلقـًا درسـت انگاشـت. امـا آیـا همیـن قـول فالسـفۀ پسـامدرن، حاصـل عالیـق، 
انتظـارات، خواسـت ها و موقعیت هـای ایشـان بـوده اسـت؟ در ایـن صـورت چه گونه 

ایـن نظریـه را بـرای همـه گان بازگـو و بـر درسـتی آن این گونـه تأکیـد می ورزند؟ 
در واقـع هـر فیلسـوفی کـه بـه نسـبی گرایی مطلـق قایـل باشـد، دچـار خودارجاعـی 
اسـت. این معضل در بسـیاری از جنبه های فلسـفۀ پسـامدرن و از آن جمله اخالق، به 
چشـم می خـورد. هابرمـاس، در هر مورد، فالسـفۀ پسـامدرن را بـه خودارجاعی متهم 
می کنـد و معتقـد اسـت کـه راه یابـی ایشـان از ایـن نقیصـه، پذیـرش دسـت کم امکان 

)2000:78 .Steuerman ،58-146 :1375 .گفت وگوسـت. )هـوالب

2ـ پذیـرش طـرف مخالـف با تسـاهل و تسـامح. باور فالسـفۀ پسـامدرن آن اسـت که 
مـا بایـد تمـام نظریات مختلـف را در کنـار یک دیگر بپذیریـم و مجاز بـه ترجیح یکی 
بـر دیگـری نیســتیم. پذیـرش و تحمـل دیگری، ظاهـراً یکـی از ثمرات نسـبی گرایی 
اخالقـی اسـت. بنابرایـن هیچ گونـه اسـتبداد و تحکمی وجود نـدارد و افـراد مختلف، 
مجـاز بـه عرضـۀ نظریـات اخالقی شـان و عمـل بـه آن هـا هسـتند. در این شـرایط به 
نظـر می رسـد کـه زنده گـی اخالقـی بیـش از هـر وقـت دیگـری امکان پذیر اسـت؛ ما 
حـق نداریـم نظریـات رقیب را بـه صرف همیـن تقابل، سـرکوب کنیم و بایـد به همه 
مجـال بـروز و ظهـور دهیم. نسـبی گرایی اخالقی، ظاهراً به تسـاهل و تسـامح اخالقی 

می انجامـد.
اما مشـکل اساسـی ایـن نظریه، موضـع نظریات مخالف اسـت؛ اگر شـخصی به اعمال 
و رفتارهایـی اقدام کند که با تسـاهل و تسـامح ناسـازگار اسـت، چه حکمـی دارد؟ آیا 
عمـل وی را نیـز بایـد در کنـار سـایرین بپذیریـم؟ برای مثـال آدولف هیتلـر در جنگ 
جهانـی دوم، شـعلۀ کوره هـای آدم سـوزی را روشـن کـرد و جنایت هـای گوناگـون و 
روزافزونـی مرتکب شــد. آیـا اعمال هیتلـر از نگاه فالسـفۀ پسـامدرن توجیهی دارد؟ 
هیتلـر بـر حسـب عالیـق، انتظـارات، خواسـت ها و موقعیت هـای خویـش، بـه ایـن 
اعمـال دسـت یازیـده، امـا برخـالف انتظـار، مطابق با تسـاهل و تسـامح اقـدام نکرده 
اسـت. فالسـفۀ پسـامدرن در این جـا چه می تواننـد بگوینـد؟ از طرفی، بنا بـر نظریات 
خودشـان، بایـد اعمـال هیتلـر را اخالقی و مجاز تلقـی کنند و بپذیرنـد. از طرف دیگر 
نمی تواننـد بـه ایـن اعمال بـه دیدۀ اموری همراه با تسـاهل و تسـامح بنگرنـد. بنابراین 
بـا پذیـرش نظریـات پسـامدرن، راه خشـونت بـه اخالقیـات بـاز می شـود. )هـوالب. 

 )227 :1375
قرن هـا پیـش از ایـن، افالطـون و ارسـطو نیز بـه این نقیصـه – اما در حوزه یـی دیگر-  
پـی بـرده انـد. ایشـان انتقاد مزبـور را بـر سوفسـطاییان وارد می دانسـته اند. از آن جمله 

می تـوان بـه این فقـره از ثئای تتـوس افالطون اشـاره کرد:
» سـقراط– اگـر نیـک بیندیشـی خواهـی دید کـه پروتاگوراس با سـخن خود درسـتی 
عقیـدۀ مخالفـان را تصدیـق می کند، چون مدعی اسـت کـه تصور و عقیدۀ همه کسـی 

حقیقت اسـت.
تئودوروس– راست می گویی.

سـقراط– و چـون عقیـدۀ مخالفـان خود را درسـت می شـمارد، پس باطل بـودن عقیدۀ 
خـود را تصدیـق می کند.

تئودوروس– درست است.
سقراط– مخالفان پروتاگوراس معتقد نیستند که در اشتباه اند.

تئودوروس– راست است.
سـقراط– پروتاگـوراس، چنـان کـه از نوشـته هایش برمی آید، درسـتی عقیـدۀ مخالفان 

خـود را تصدیق می کنـد...« )افالطـون. 1380: 171(
و نیز از ارسطو بشنویم:

»... از ایـن رو بـر همـۀ آن گونـه نظریه های مـان ایرادی وارد اسـت که بارها گفته شـده 
اسـت، یعنـی آن هـا خـود را از میـان برمی دارنـد. زیرا کسـی کـه همه چیـز را حقیقت 
می شـمارد، ناچـار اسـت عقایـد مخالـِف عقیـدۀ خـود را نیـز حقیقـت بشـمارد و در 
نتیجـه عقیـدۀ خود را خـالف حقیقت می شـمارد. )زیـرا مطابق عقیدۀ مخالـف، عقیدۀ 
او خـالف حقیقـت اسـت( و کسـی کـه همه چیـز را خـالف حقیقـت می نامـد، عقیدۀ 

خـود را نیـز خالف حقیقـت می شـمرد...« )ارسـطو. 1378: 1021 ب(
الزمـۀ نظریـات پسـامدرن نیـز پذیرفتـن عقایـد مخالـف اسـت و ایـن امـر، بنیان های 
تسـاهل و تسـامح ادعایـی ایشـان را متزلـزل می سـازد. همان گونـه که پروتاگـوراس ـ 
بـا قـول بـه حقیقـت همۀ عقایـد ـ در واقـع به پذیـرش نظریـات مخالـف و در نتیجه 
نفـی نظریـۀ خـود دسـت یازیده بـود؛ متفکران پسـامدرن نیز میــدان را بـرای هرگونه 
اندیشـه و عمل به خشـونت گشـوده اند. راه رهایی ایشـان از این معضل آن اسـت که 
دسـت کم بـه حبلـی نـه چنـدان متیـن دسـت بیاویزنـد. چنان که هابرمـاس ظاهـراً این 

حداقـل را به دسـت آورده اسـت.

اگــر شــخصی بــه اعمــال و رفتارهایــی اقــدام کنــد کــه بــا تســاهل و تســامح ناســازگار اســت، چــه حکمــی دارد؟ آیــا عمــل وی را نیــز 
بایــد در کنــار ســایرین بپذیریــم؟ بــرای مثــال آدولــف هیتلــر در جنــگ جهانــی دوم، شــعلۀ کوره هــای آدم ســوزی را روشــن کــرد و 
جنایت هــای گوناگــون و روزافزونــی مرتکــب شـــد. آیــا اعمــال هیتلــر از نــگاه فالســفۀ پســامدرن توجیهــی دارد؟ هیتلــر بــر حســب 
عالیــق، انتظــارات، خواســت ها و موقعیت هــای خویــش، بــه ایــن اعمــال دســت یازیــده، امــا برخــالف انتظــار، مطابــق بــا تســاهل و 
تســامح اقــدام نکــرده اســت. فالســفۀ پســامدرن در این جــا چــه می تواننــد بگوینــد؟ از طرفــی، بنــا بــر نظریــات خودشــان، بایــد 
اعمــال هیتلــر را اخالقــی و مجــاز تلقــی کننــد و بپذیرنــد. از طــرف دیگــر نمی تواننــد بــه ایــن اعمــال بــه دیــدۀ امــوری همــراه بــا 

تســاهل و تســامح بنگرنــد. بنابرایــن بــا پذیــرش نظریــات پســامدرن، راه خشــونت بــه اخالقیــات بــاز می شــود.

محمدجواد محسنی عراقی 
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احسان عابدی

وقتـی از خبرنـگاری که سـال ها و تـا آخرین 
دم همـراه فرمانده مسـعود بود، پرسـیده شـد 
کـه او چـه ویژه گی هایی داشـت، جـواب داد: 

ایمان، اراده و عشــق]1[.
احمدشـاه مسـعود را بـه دالوری می شناسـند. 
نام »شـیر درۀ پنجشـیر« گواهی سـت بـر ارادۀ 
او بـرای حفاظـت از خانـه؛ اسـالم گرایی کـه 
کـه  آن گونـه  یافتـه،  شـهرت  میانـه روی  بـه 
نخسـتین رهبـر سیاسـی افغانسـتان بـود کـه 
طومـار حمایـت از حقـوق زنـان را بـه امضـا 
رسـاند]2[، و ایـن نـگاه معتـدل نافـی تعبد و 

نبود. دینـی اش  تعهـد 
گاریبالـدی  از  معروفی سـت  قـول  نقـل 
پیشـنهاد  پولـی  هیـچ  »مـن  کـه  بـزرگ]3[ 
نمی دهـم، نـه سـکه یی و نـه غذایـی؛ چیـزی 
گرسنگی سـت،  دارم  شـما  بـرای  مـن  کـه 
و  جنـگ  اجبـاری،  راه پیمایی هـای  تشـنگی، 
مـرگ. هـر کـس کـه بـا قلبـش عاشـِق ایـن 
خـاک اسـت و نه بـه حـرف و کالم، همراهم 

شـود.«
همیـن  از  فرمانده یـی  مسـعود  احمدشـاه  و 
جنـس بـود، چهره یـی کـه نـه پـول و وعـدۀ 
آسـایش، بلکـه کاریزماِی او سـربازانش را در 
سـتیغ کوه هـا و پیچ وخـِم دره هـا بـه حرکـت 
بـا  را  قـرن  وامی داشـت؛ چریکـی کـه ربـع 
رؤیـای وحـدت افغانسـتان به جنـگ و گریز 
گذرانـد؛ امـری که اما 17 سـال پـس از ترور 

او، هنـوز بـه وقوع نپیوسـته اسـت.
سـرنخ های  مسـعود«]4[  »فرمانـده  کتـاب 
بسـیاری بـرای درک و فهـِم ایـن جاذبـه بـه 
دسـت می دهـد، ایـن نیـروی برانگیزنـده کـه 
زیـِر  و  پارتیزانـی  جنگ هـای  در  سـال ها 
آتـِش سـنگین ارتش سـرخ و طالبان، منشـای 
ایثـار و از جـان گذشـته گی مجاهـدان بـود، 
بـه  نزدیـک  طالبـان چیـزی  قـوای  چنان کـه 
تمامـی کشـور را در اختیـار گرفتـه بـود، امـا 
بـاز حضـور مسـعود ایمان بـه فتـح و ظفر را 

یارانـش زنـده نگـه می داشـت: در دِل 
فکـر  می دیدیـم،  کـه  را  صاحـب  »آمـر 
دسـِت  در  افغانسـتان  همـۀ  می کردیـم 

]5 [ » سـت. ما
گفت وگوهـای  از  مجموعه یی سـت  کتـاب 
هم رزمـاِن  و  خانـواده  بـا  بنی یعقـوب  ژیـال 
خـود  کلیـِت  در  کـه  مسـعود  احمدشـاه 
تصویـری از زنده  گـی و مبارزاتـش به دسـت 
می دهـد؛ چگونـه او »آمـر صاحـب مسـعود« 
شـد، اسـطوره یی برای برخـی افغان ها، و چرا 
امـروز جامعۀ افغانسـتان به همچو شـخصیتی 
دوبـاره نیاز دارد. گرچـه رویدادهای ناگواری 
نیـز بـر زنده گـی سیاسـیِ  احمدشـاه مسـعود 
سـایه انداختـه، مثـل بسـیاری از رهبـران کـه 
گاه بـه رغـم فداکاری هـا، یـک سـیاهی، یک 
تباهـی یا یک مسـالۀ حل نشـده، همۀ گذشـته 
و امروزشـان را بـه چالش می کشـد؛ و دربارۀ 

مسـعود ایـن رویـداد بـه کابـِل سـال 1371 
بازمی گـردد، جنـگ  میـان گروه هـای مجاهـد 
کـه  رخـدادی  افشـار،  محلـۀ  در  کشـتار  و 
بـه مـرگ صدهـا غیرنظامـی به ویـژه از قـوم 
هـزاره انجامیـد. یکـی از فرماندهـاِن گروه هـا 
و احـزاب چندگانـۀ پیـروز ایـن جنـگ هـم 
احمدشـاه مسـعود بـود کـه همین امـر وی را 
هـدِف انتقـاد و اعتـراِض خیلـی از هزاره هـا 

است.  سـاخته 
تـالش  کتـاب  جای جـاِی  در  مصاحبه کننـده 
نقـش  چگونگـی  بـرای  پاسـخی  می کنـد 
بیابـد؛  رویـداد  ایـن  در  مسـعود  احمدشـاه 
یـادآوری اش همیشـه مسـعود را  امـری کـه 
به هـم می ریخته اسـت. اما پاسـخ بسـیاری از 
مصاحبه شـونده گان، خواننـده را بـه محـدودۀ 
نـه  کـه  جایـی  می کنـد،  پرتـاب  خاکسـتری 
می تـوان بـا قاطعیـت او را مسـوول فاجعـه 
دانسـت و نـه از او سـلب مسـوولیت کرد. از 
جملـه محمدحسـین جعفریـان کـه روزگاری 
رایـزن فرهنگـی جمهوری اسـالمی ایـران در 
افغانسـتان بـوده اسـت، چنین پاسـخ می دهد: 
ایـن  افتـاد.  اتفـاق  عجیبـی  جنایـات  »آنجـا 
کینه یـی کـه بعـد از ایـن همـه سـال هنـوز 
بخـش  دارد،  وجـود  طرف هـا  برخـی  بیـن 
امـا  بازمی گـردد...  اتفـاق  آن  بـه  زیـادش 
نمی تـوان گفـت کـه مشـخصًا چـه گروهـی 
ایـن جنایـت را مرتکـب شـد و این کـه فقـط 
یـک نفـر یـا یـک حـزب را مسـوول بدانیم، 
منصفانـه نیسـت… در افغانسـتان هیچ حزبی 
نمی توانـد خـود و رهبرانـش را تبرئـه کـرده 
و دیگـران را بـا اتهاماتـی که بدتـرش متوجه 
خـود آن هـا هم هسـت، گوشـۀ رینـگ ببرد.« 

)صفحـات 283 و 296 کتـاب( 
فـارغ از خط سیاسـی محمدحسـین جعفریان 
کـه او را بـه اصول گرایـان در حکومـت ایران 
مصاحبه هـای  از  یکـی  می سـازد،  نزدیـک 
بایـد بـر آن تأمـل کـرد، همیـن  کتـاب کـه 
مصاحبـه بـا اوسـت؛ کسـی کـه آن ماه هـای 
چنـد  مسـعود  احمدشـاه  زنده گـی  آخـر 
هفته یـی را کنـارش گذرانـد و ایـن حضـور 
بـه ضبـط تصاویـری از او در عملیات جنگی، 
حتـا  و  مجادلـه  حیـن  و  فرماندهـی  سـتاد 
عبـادت و خـواب انجامیـد]6[. اهمیـت ایـن 
گفت وگـو می تواند ناشـی از اشـارات فراواِن 
آن بـه ایـران، سیاسـت جمهوری اسـالمی در 
فارسـی  ادبیـات  و  زبـان  افغانسـتان و  قبـال 

. شد با
احمدشـاه مسـعود کتاب خـواِن قهـاری بـوده 
و روایـت اسـت که بـا ورود طالبان بـه کابل، 
تنهـا چیـزی کـه بـا خـود نجـات داد، گنجینۀ 
کتاب هایـش بـوده. جایـی در ایـن مصاحبـه، 
آقـای جعفریـان خاطره یـی از مسـعود نقـل 
بلنـدای  بـر  عملیـات  از  پیـش  کـه  می کنـد 
بـه بحـث دربـارۀ  را  دقایقـی طوالنـی  تپـه، 

شـعر کالسـیک و نـو گذرانـد تا آخـر صدای 
اعتـراض فرماندهانش درآمـد که »آمرصاحب 
االن وقـتِ عملیـات اسـت، نه ادبیـات«، و او 
بـه دوردسـت ها اشـاره می کنـد، جایـی کـه 
بـاال  را  کتابـی  بعـد  و  بـود،  سراسـر جنـگ 
ایـن عملیـات از  می گیـرد و می گویـد: »کل 
 279 )صفحـۀ  اسـت.«  ادبیـات  ایـن  خاطـر 

 ) ب کتا
در موقعیتـی دیگـر احمدشـاه مسـعود رو بـه 

محمدحسـین جعفریـان می کنـد:
داری؟  هـم  دسترسـی  رهبرتـان  بـه  »تـو 
دسـت تان  اگـر  ببینـی اش؟…  می توانـی 
اگـر  شـما  بگوییـد  ایشـان  بـه  می رسـد 
فرهنـگ  مـا  بـه  بکنیـد،  کاری  می خواهیـد 
معیـن بدهیـد. بچه هـای ما در حال فراموشـی 
   )266 )صفحـه  هسـتند.«  فارسـی  کلمـات 
همیـن گفت وگـو پیونـد عاطفی و حساسـیِت 
مسـعود بـه وقایـع ایـران را نشـان می دهـد 
و بـا ایـن انتقـاد همـراه اسـت کـه جمهوری 
اسـالمی چنـان که بایـد از او حمایـت نکرده، 
حتـا چـه بسـا گاهـی از رقبـای او پشـتیبانی 

اسـت. کرده 
بـا  کتـاب  دیگـِر  خواندنـی  گفت وگـوی 
هیرومـی ناگاکـورای ژاپنی سـت کـه طـی 17 
سـال چیـزی قریب بـه 500 روز را با فرمانده 
مسـعود در اوج نبردهـا گذرانـد و حاصل این 
همراهـی نیز نمایشـگاه های عکس پُرشـمار و 
کتابـی تصویری سـت به نام »ای شـیر آسـوده 

بخواب.« 
»بـه ایـن فکـر افتادم کـه از منظر دید مسـعود 
جـوان بـه صحنه هـا نزدیـک شـوم و از دیـد 
ببینـم و عکـس بگیـرم. پـس تبدیـل بـه  او 
طریـق  از  می خواسـت  کـه  شـدم  عکاسـی 
آقـای مسـعود ماجراهـا را ببینـد و نـه از یک 

دیـد بـاال.« )صفحـه 309( 
ایـن گفت وگو همـراه بـا دیگـر مصاحبه های 
فکـری  منظومـۀ  بـه  رو  دریچه هایـی  کتـاب 
از  احمدشـاه مسـعود می گشـاید و بسـیاری 
سیاسـت های او را توضیـح می دهـد، چریکی 
کـه در حیـن جنگ هایـی کـه افغانسـتان را به 
نابـودی کشـانده بـود، از سـاختن و آبادانـی 
تحصیـل  بـر  او  تأکیـد  نمی مانـد.  غافـل 

فرزنـدان افغـان و جد و جهـد او در بنا نهادن 
مدرسـه بـرای دختـران و پسـران در بسـیاری 
از گفت وگوهـای کتـاب بازتـاب یافته اسـت. 
صاحب نـام  مدافعـان  از  گـروس  نسـرین 
احمدشـاه  کـه  افغانسـتان  در  زنـان  حقـوق 
دوران  و  دور  سـال های  از  را  مسـعود 
نوجوانـی می شـناخت، از تضـاد اندیشـۀ او با 
خشـکه مقدس ها نسـبت به حضـور اجتماعی 
در  زن  نقـش  بـه  »مسـعود  می گویـد:  زنـان 
اجتمـاع کامـاًل بـاور داشـت و بسـیار تـالش 
می کـرد کـه زن هـای تحصیل کردۀ افغانسـتان 
را از خـارج بـه داخـل بیـاورد. زنـان را بـه 
عنـوان دکتر، پرسـتار، معلم و… می خواسـت 
وارد پیکـر اجتماع کند… دوسـت داشـت که 
همـۀ شـهروندان سـهم برابـر داشـته باشـند.« 

)205 )صفحـه 
کتـاب در ادامه خواننده را به پنجشـیر می برد، 
روزهـای مقاومـت در برابـر ارتش سـرخ؛ به 
خواجـه بهاالدیـن در روزهایی کـه مجاهدین 
همـه چیـز را بـه طالبـان باختـه بودنـد؛ بـه 
میانـۀ عملیـات و لحظه هایـی کـه مـرگ بـه 
را  زنده گی هـا  آتشـین  گلولـۀ  یـک  شـکل 
دود می کنـد؛ بـه خلـوت احمدشـاه مسـعود، 
شـعرخوانی هایش، او کـه شـیفتۀ کالم حافـظ 
بـرای  کـه  رؤیایـی  بـه خواب هایـش،  بـود؛ 
افغانسـتان آزاد در سـرمی پرواند، چریکـی که 
جنـگ را بـرای صلـح می خواسـت. و بـا این 
پرسـش رهایـت می کنـد کـه اگـر احمدشـاه 
مسـعود زنـده بـود، امـروز افغانسـتان چگونه 

می بـود: 
»مسـعود صلـح عادالنه و پایدار می خواسـت. 
مـا  بـود  حـاال  اگـر  و  دارد  حرمـت  صلـح 
از مهارت هـای  صلـح داشـتیم؛ چـون یکـی 
فوق العـاده اش ایجـاد اتفـاق آرا بـود، چیـزی 

کـه مـا امـروز نداریـم.«]7[ 
---

پانوشت ها 
]1[ گفت وگـوی ژیـال بنـی یعقـوب بـا فهیم 
دشـتی، صفحـه 418 کتاب »فرمانده مسـعود«
نسـرین  بـا  گفت وگـو  کتـاب،  همیـن   ]2[

201 صفحـه  گـروس، 
 ،)1882  –  1807( گاریبالـدی  جوزپـه   ]3[
ژنـرال ایتالیایـی و عامـل اتحـاد ایـن کشـور
پارسـه،  کتـاب  نشـر  و  ترجمـه  بنـگاه   ]4[

تهـران چـاپ   ،1398
از  یکـی  سـخن  کتـاب،   11 صفحـۀ   ]5[

مسـعود احمدشـاه  فرماندهـان 
]6[ ایـن تصاویر در مسـتندی به نام »حماسـۀ 
ناتمـام« جمـع و از تلویزیـون ایـران پخـش 

است. شـده 
]7[ از مصاحبـه بـا نسـرین گـروس، صفحـه 
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اگرمیخواهید
کاریبکنید،
بهمافرهنگ
معینبدهید
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اشـاره: آوردن تغییـر در نـگاه مردمان افغانسـتان برای 
رفتـن بـه سـینما و دیـدن فیلم بـه کار زیاد نیـاز دارد. 
در سـال های پسـین کار در خـوری بـرای ایجـاد این 
فرهنـگ نشـده اسـت، فرهنگـی کـه می توانـد حامـی 
تولیـدات سـینمایی کشـور باشـد و ایـن صنعـت را 
از دسـت و جیب نگـر بـودن و بـه نهادهـای داخلـی 
و بیرونـی برهانـد. روزنامـۀ مانـدگار برای پیـدا کردن 
ظرفیت هـای سـینمای کشـور و سـهم گیری در به میان 
آمـدن فرهنـگ فیلـم دیـدن و حمایـت از فیلم سـازی 
سـتوِن  در  را  یادداشـت هایی  و  گفت وگوهـا  سلسـله 
»سـینما« آغـاز کـرده و بـر آن اسـت تـا در این بخش 

سـهمی ولـو انـدک بگیرید.
در ایـن نوبـت گفت وگویـی بـا مجتبی صبـار یکی از 
بازیگـران سـینمای کشـور انجـام داده ایـم و برخی از 
پرسشـها را بـا او در میـان گذاشـته و دیدگاهـش را 
پرسـیده ایم. یکـی از کارهایـی کـه آقـای صبـار نقش 
بـازی کـرده  فیلـِم »ماموریـت سـیاه« اسـت. ایـن بـا 
کارگردانـی سـرور محمـد و بازیگـری مجتبـی صبـار 
سـاخته شـده اسـت. »ماموریـت سـیاه« مقـام بهتریـن 
کارگـردان از جشـنوارۀ فیلـم مادریـد اسـپانیا، مقـام 
بهتریـن فیلـم از جشـنوارۀ فیلـم میـالن ایتالیـا، مقـام 
بهتریـن هنرپیشـۀ مـرد از جشـنوارۀ دهلـی نـو را بـه 
دسـت آورده اسـت. این فیلم سـاعت 2 روز پنجشـنبۀ 
همیـن هفتـه در سـینمای »آی خانـم« نیـز بـه نمایـش 

می شـود.  گذاشـته 

*جنـاب صبـار! در آغـاز برای مـا از تازه تریـن فیلمی 
کـه دیده ایـد بگویید.

ممنـون از ایـن که بـرای سـینما و صحبت پیرامون سـینما 
فیلم هـای  بیشـتر  اواخـر  ایـن  در  گذاشـته اید.  فرصـت 
نظامـی می بینـم چـون بـه سـمت نظامیـان کشـور رفتـه ام 
می خواهـم کارهایـی در ایـن بخـش انجـام دهـم. بسـتۀ 
تک تیراندازهـا را دیـدم و یک بخشـی از ایـن فیلم ها باقی 
مانـده و برنامـه دارم تـا آنـان را ببینـم؛ وقتـی در بخـش 
ویژه یـی کار می کنیـم، نیاز بـه تحقیقات و دیـدن کارهایی 
کـه در آن زمینـه شـده، داریـم تـا بـا شـیوه های پـردازش 
سـینمای دنیـا آشـنا شـویم و دریابیم که چـه کارهایی تازه 

انجـام داده می توانیـم. 
*یعنـی می خواهیـد در سـاختن فیلم هـای نظامـی در 

سـینمای کشـور کار کنید؟
پشـت سـر تمام سـکتورهای امنیتی در دنیا سـینمایی قرار 
بازتـاب می ددهـد،  را  نظامـی  فعالیت هـای  تمـام  دارد و 
امـا متاسـفانه سـینمای کشـور مـا این بخـش را کـم دارد. 
خواهـان ایـن هسـتم کـه سـکتور امنیتی مـا دارای سـینما 
شـود و یا بـه عبارتی، سـینما جان بازی هـا و فداکاری های 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان را بازتـاب دهد. 
*در دنیا این گونه فیلم ها چه جایگاهی دارد؟

فراوانـی  بیننـده گان  جهـان  سـطح  در  فیلم هـا  این گونـه 
دارنـد. شـرایط افغانسـتان در سـال های اخیـر بیشـتر بـه 
سـمت نظامـی شـدن به پیـش مـی رود و من هم دوسـت 
دارم کـه در ایـن بخـش کار کنـم و این بخشـی از سـینما 

دهم.  رشـد  را 
*یکـی از نقدهایـی کـه پیوسـته وجـود داشـته ایـن 
بـوده کـه حکومت افغانسـتان روایـت مبـارزۀ نظامیان 
کشـور در برابـر گروه های تروریسـتی و دهشـت افگن 
را نسـاخته در حالـی کـه گروه هـای تروریسـتی بـا 
بهره گیـری از امکانـات فنـاوری جنگ خـود را توجیه 
می کننـد و در قالـب ترانـه و ویدیو کلیپ بـه تبلیغات 
می پردازنـد، تروریسـتانی کـه توسـط نهادهـای امنیتی 
ایـن  از  بـوده  پُـر  دسـتگیر شـده اند گوشی های شـان 
امنیتـی  نهادهـای  امـا  ترانه هـا؛  و  کلیپ هـا  ویدیـو 
نکرده انـد. کارهایـی  ایـن بخـش کار  در  هیچ گاهـی 
پیـش از ایـن توسـط صبا سـحر و بصیر مجاهـد برای 
قهرمـان نشـان دادن پولیس انجام شـده، امـا این کارها 
زیـاد هنـری نبوده  و بـرای ببیننـده هیجان هنـری خلق 
کـرده نتوانسـتند. نـگاه متفـاوت شـما در ایـن بخـش 

؟ چیست
مخالـف تولیـد انبـوه در سـینما نیسـتم، نیـاز اسـت تـا 
سـینمای افغانسـتان گـواه تولیـدات بیشـتری باشـد، بـه 
جـای ایـن کـه هیـچ کاری انجـام نشـود، بهتـر اسـت تـا 

کارهایـی در سـطح ابتدایـی هم انجام شـود. ایـن مصداق 
همـان گفته اسـت کـه اگر هیـچ غذایی موجود نبـود، بهتر 
اسـت کـه غـذای نیم سـوخته را بخوریـم تـا از گرسـنگی 
نُمریـم. سـاخت این گونـه فیلم هـا مخاطبـان خـود را نیـز 
دارد، شـاید شـماری که به سـینما نـگاه هنـری دارند و به 
کیفیـت اهمیـت می دهنـد، مخالف باشـند امـا عالقه مندان 

آن حتـا دیالوگ هـای ایـن فیلم هـا را حفـظ دارنـد.
در سـینمای کشـور ظرفیت هایـی کـه فیلم نامه بنویسـند و 
یـا ظرفیت هایـی که فیلـم را پیش و بعـد از تولید همراهی 
کننـد، انـدک انـد. بسـیار وقت ها سـر سـت سـناریو برای 
بازیگـر داده و گفتـه می شـود کـه این نقش از تو اسـت و 
مقابـل دوربیـن آن را اجـرا کـن، در ایـن وضعیـت بازیگر 
خـود را بـازی می کند نه شـخصیتی که در سـناریو اسـت 
کـه بازیگـر واقعـی بایـد آن را نقش آفرینـی کند. سـینمای 
افغانسـتان فیلم نامه نویسـان انگشت شـماری دارد در حالی 
کـه داستان نویسـان و رمان نویسـان خوش نامـی داریـم که 
در برهه هایـی از تاریـخ سـینما از کارهـای آنـان اسـتفاده 
اسـاس  بـر  کشـور  سـینمای  خـوب  فیلم هـای  و  شـده 
آن خلـق شـده انـد کـه فیلـِم مـردا ره قـول اس؛ اختـر 

مسـخره؛ نقطـۀ نیرنگـی و یک شـمار دیگر محصـول این 
همـکاری اسـت. در مرحلـۀ پیـش از تولیـد مـا بـه کمبود 
را  بازیگـران  کـه  بازی گردان هایـی  و  فیلم نامه نویـس 
رهنمایـی کننـد، رو به رو هسـتیم. در مرحلۀ پـس از تولید 
هـم ظرفیت هـای درخشـان نداریـم و نیـاز اسـت تـا این 

ظرفیت هـا تربیـت شـوند. 
*شـما بـه عنوان یکی از کسـانی که در رشـتۀ سـینما 
درس خوانـده و فعالیـت داریـد، چنـد فیلـم مهـم از 

سـینمای کشـور را دیده ایـد؟
فیلم هـای بیگانـه و اسـامه از سـاخته های صدیـق برمـک؛ 
فیلـم اختـر مسـخره؛ حماسـۀ عشـق؛ سـنگ صبـور بـه 
کارگردانـی عتیـق رحیمـی؛ آن سـوی خـط سـکوت بـه 
کارگردانـی همایـون پاییـز؛ وژمـه بـه کارگردانـی برمـک 
از خوب تریـن  متـر مکعـب عشـق  فیلـِم چنـد  و  اکـرم 
فیلم هایـی اسـت کـه دیـده ام چون ایـن فیلم هـا قصه های 
خـود مـا را بیان می کنـد و خاطرات فراوانی برای کسـانی 

کـه دیده انـد، خلـق کرده انـد. 
*مردمـان افغانسـتان مخاطبـان خوبـی بـرای سـینما 

هسـتند؟ و عوامـل سـینمای کشـور چـه سـهمی برای 
داشـته اند؟ مخاطـب  تربیـت 

خوبـی  تالش هـای  کشـور  شـصت  دهـۀ  سـینمای  در 
صـورت گرفـت و مخاطبانـی معتقـد بـه سـینما شـده و 
ظرفیت هـای افغانسـتان در ایـن زمینـه را پذیرفتند. سـینما 
وسـیلۀ جـذاب و توان منـد بـرای سمت وسـودهی افـکار 
عامـه اسـت، اما در سـال های اخیـر این توان به فراموشـی 
سـپرده شـده اسـت. تنها در شـهر کابل بیش از 20 سالون 
سـینما بـود، امـا امـروز فقـط دو سـالون فعـال اسـت کـه 
در یکـی از ایـن سـالون ها هـم بیشـتر فیلم های پاکسـتانی 
نمایـش داده می شـود در حالـی کـه نیـاز اسـت تـا تمـام 
ایـن سـالون ها فعال باشـند و بخـش عمـدۀ نمایش ها هم 
محصـوالت سـینماگران افغانسـتان باشـد. اگر بـه والیات 
دیگـر کشـور نگاهـی بیندازیـم وضـع فاجعه بارتـر اسـت 
زیـرا بخـش عمـدۀ والیـات هیـچ سـینمایی ندارنـد. در 
حالـی کـه روزگاری سـالون های سـینمای والیات نسـبت 
بـه کابـل پُرجنب وجوش تـر بـوده اسـت. والیـات نزدیک 
بـه کابـل ماننـد پـروان، پنجشـیر و کاپیسـا هیـچ سـالون 
سـینمایی ندارنـد و والیات هـای دیگـر شـمال افغانسـتان 

ماننـد تخـار، بلـخ، کنـدز که روزگاری سـالون های بسـیار 
معـروف داشـتند و حتـا در زمـان مقاومـت بـه حمایـت 
شـهید احمدشـاه مسـعود در سـینمای تخـار فیلـم نمایش 
داده می شـد، امـروز خبـری از ایـن سـینماها و پخش فیلم 

و سـاخت فیلـم در ایـن والیات نیسـت.
وردک،  میـدان  والیت هـای  بـه  کنیـد  نـگاه  همین گونـه 
لوگـر، زابـل، کندهـار، غزنـی و هلمنـد که در شـماری از 
ایـن والیـات حتا سـینمایی بنا گذاشـته نشـده اسـت و یا 
سـالون های سـینمای مانند سـینمای هلمند بـرای کارهای 
اسـتفاده  خبـری  نشسـت های  برگـزاری  نظیـر  دیگـری 

می شـود.
بـاری بـه هـرات رفتـه بـودم و می پرسـیدم کـه سـینمای 
هـرات کجـا اسـت تـا ایـن کـه راننـده مـرا بـه سـینمای 
تاریخـی هرات بـرد. وقتی داخل شـدم، دیدم که ریاسـت 
اطالعـات و فرهنـگ در آنجـا فعـال اسـت و از سـالون 
نمایـش و بخش  هـای دیگر سـینما بـه عنوان دفاتـر کاری 
این ریاسـت اسـتفاده می شـود. من بـه آقـای رئوفیان}آریا 
رئوفیـان{ رییـس اطالعـات و فرهنـگ هرات کـه جوانی 

بـا دانـش بـود گفتـم، شـما بـه عنـوان یـک فرهنگـی و 
شـخص مسـوول در ایـن والیـت سـالون سـینما را بنـد 
انداخته ایـد در حالـی که امـکان آن وجود دارد تـا دفاتر را 
در بخش هـای دیگـر فعـال بسـازید. در هرات و شـماری 
از والیـات دیگـر درجـه اول کشـور سـالون های سـینما 
بـا ایـن سرنوشـت مواجـه اسـت و شـما بـا ایـن نمونـه 

سرنوشـت والیـات دیگـر را قیـاس کنید. 
در ایـن میـان، نزدیک به بیسـت سـال اسـت که سـینمایی 
نداریـم و در ایـن بحبوحـه کودکـی کـه تولـد شـده بـود 
حـاال بـه جوانـی رسـیده   و تـا چنـد سـال بعـد دورۀ فیلم 
بنیـاد  بـر  زیـرا  می یابـد  پایـان  رفتنـش  سـینما  و  دیـدن 
بـاوری، دورۀ فیلـم دیـدن و سـینما رفتـن در شـماری از 
انسـان های میان سـنین 11 تا 29 سـالگی اسـت و پس از 
آن مصروفیت هـای دیگـر زنده گـی انسـان ها را مشـغول 
می سـازد. در کنـار ایـن که نیاز اسـت تـا عوامل سـینمای 
کشـور منسـجم شـوند، هنرهـای دیگـر ماننـد سـرایش 
شـعر، نوشـتن داسـتان، موسـیقی، نقاشـی و... هم ساختن 
فیلـم را حمایـت کننـد و سـالون های نمایـش فیلـم هـم 
فعـال سـاخته شـوند. در نزدیـک بـه بیست سـال گذشـته 
هـر چنـد اندک امـا فیلم های خوبی در کشـور تولید شـده 
و نیـاز اسـت تـا باری در سراسـر افغانسـتان نمایـش داده 
شـوند، وقتی سـراغ آرشـیف »افغـان فیلم« برویـم مطمین 
هسـتم کـه فیلم های زیـادی برای دیـدن داریم کـه تاهنوز 

مردمـان کشـور آن را ندیده انـد. 
*در کنـار ایـن، تبلیـغ بـرای کشـیدن پـای مخاطبـان 
بـرای دیـدن فیلـم بسـیار بااهمیـت خوانـده می شـود 
و ایـن می توانـد درآمـد فراوانـی بـه فیلـم بـار  آورد. 
بخـش  ایـن  در  رسـانه ها می تواننـد حامیـان خوبـی 
باشـند امـا رسـانه ها از ایـن آگهی هـا تهـی انـد و تـا 
زمانـی کـه کسـی از پیـش روی سـالون های نمایـش 
حـال  در  فیلمـی  چـه  کـه  نمی شـود  خبـر  نگـذرد، 
نمایـش اسـت و در پهلـو آن، خـود سـازنده گان فیلم 
نیـز بـه مخاطبان داخلـی ارزشـی قایل نمی شـوند؛ در 
ایـن مـدت گـواه بوده ایـم کـه شـماری از فیلم هـای 
سـاخته شـدۀ فیلم سازان کشـور را بیشـتر دیگران دیده 
و در سـالون های نمایش کشـورهای دیگـر رونمایی و 
بـار بار بـه نمایش گذاشـته شـده اند؛ به عنـوان نمونه، 
چنـد ماهی اسـت کـه فیلـِم »حـوا، مریم، عایشـه« که 
سـاختۀ رییـس افغان فیلـم اسـت در بیرون از کشـور 
افغانسـتانی  ببینـدۀ  امـا  شده/می شـود  داده  نمایـش 
فرصـت دیـدن آن را نیافتـه اسـت، شـما تاهنـوز این 

فیلـم را دیده ایـد؟
مـن بـه عنـوان یکی از فعـاالن سـینمای افغانسـتان تاهنوز 
ایـن فیلـم را ندیـده ام و ایـن حـرف شـما درسـت اسـت 
کـه بایـد بـرای فیلم ها تبلیغ شـود. یکـی از موارد مشـکل 
آفریـن در ایـن بخـش ایـن اسـت کـه فیلم سـازان کشـور 
بـه خـورد مخاطبـان داخلـی بیشـتر مسـایلی را داده اند که 
آنـان دوسـت ندارنـد؛ به خاطر »پروژه«ها سـینمای کشـور 
مخاطبـان خـود را از دسـت داده اسـت. دردِ اجتمـاع در 
تولیـدات پروژه یی بیان نشـده و به خاطر پول و سفارشـی 
کـه صـورت گرفته بـود، کار صورت گرفتـه و در محتوای 
فیلم هـای افغانسـتان به سـمتی برده شـد که مـردم با آن به 
شـدت مشـکل دارنـد و تا این کـه نگاه مردم را بـه فیلم و 
سـینما بهتر بسـازیم، آن را ُکشـتیم و بدبینی مردم را بیشتر 
کردیـم و امیدهـای اندکـی که موجود بـود را نابود کردیم. 
بـرای باشـکوه سـاختن صنعـت فیلم سـازی نیاز اسـت تا 
مخاطبـان خـود را بهتـر بشناسـیم، از باورهـا و رفتارهـای 
آنـان گرفتـه تـا چگونگی صحبت و نگاه شـان بـه زنده گی 
را بدانیـم؛ بـا شـناخت روان جامعـه می توانیـم موثـر کار 
کنیـم در حالـی کـه فیلم هـای پروژه یـی بـه اصطالحـی 
»دل مـردم را از سـینما سـیاه سـاخت«؛ ایـن وضـع باعث 
فراموشـی احسـاس مسـوولیت در میـان فیلم سـازان شـد. 
در حالـی کـه انجام هـر کاری و به ویژه تولیـد فیلم نیاز به 
بودجـه دارد، امـا در ایـن سـال ها فیلم سـازان ما بیشـتر از 
بهتـر کارکـردن به پـول پیدا کـردن فکر کرده انـد در حالی 
کـه انجـام کارهای هنری و ماندگار شـدن آن بـه بهتر کار 
کـردن و فکـر بهتـر و عواملـی نیـاز دارد که عاشـقانه و با 
مسـوولیت پذیری کار کننـد. اینها باعث شـدند تا آرام آرام 
سـینمای کشـور مخاطبـان داخلـی خود را از دسـت بدهد 
و تولیـدات بیرونـی جـای...                ادامـه  صفحـه 7
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شـماری از مهاجـران افغانسـتان در ترکیه مدعی 
انـد کـه پولیـس دریایـی ترکیه کشـتی حامل 55 
تـن از مهاجـران افغانسـتانی را در مـرز ترکیـه-
یونـان بـا کشـتی نظامی هـدف قـرار داده که در 

نتیجـۀ آن، 5 تـن آنـان غرق شـده اند.
آنـان در تماسـی بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویند 
کـه حـدود یک هفتـه پیش 55 تن از شـهروندان 
افغانسـتان کـه می خواسـتند بـا کشـتی های بادی 
از مـرز »ازمیـر« ترکیـه وارد خـاک یونان شـوند، 
»قصـد«  بـه  ترکیـه  دریایـی  پولیـس  سـوی  از 

هـدف قـرار گرفت.
بـه گفتۀ ایـن مهاجران، کشـتی نظامـی ترکیه که 
مسـوول مراقبـت از مـرز ایـن کشـور بـا یونـان 
اسـت، از راه دور با سـرعت بسـیار زیاد خود را 
عمـداً بـه کشـتی مهاجـران می زند تا سرنشـینان 
آن غـرق شـوند. آنـان مدعـی اند که سرنشـینان 
کـودکان  و  زنـان  مـردان،  شـامل  کشـتی  ایـن 

می شـدند.
از  تـن   5 کـه  می دارنـد  اظهـار  مهاجـران  ایـن 
سرنشـینان ایـن کشـتی زمانـی غـرق شـدند که 
نظامیـان دریایـی ترکیـه باالی شـان جـال پرتاب 
می کنـد و حـدود نیـم تا یک سـاعت آنـان را در 
دل دریـا معلـق نگه مـی دارد. مهاجـران می گوید 

کـه شـماری از ایـن مهاجـران بـه کما هـم رفته 
ند. ا

آنـان بیـان می دارنـد کـه کشـتی ترکـی یـک بار 
بـاال مهاجـران گشـت نیـز می زنـد کـه در نتیجۀ 
آن، شـمار زیـادی از ایـن مهاجران از ناحیۀ سـر 
آن،  از  پـس  آنـان،  گفتـۀ  بـه  می بیننـد.  آسـیب 
نظامیـان ترکـی مهاجـران را بـا خـود می برنـد 
بدرفتـاری  آنـان  بـا  امنیتی شـان  حـوزۀ  در  و 

می کننـد.
منبـع اظهـار داشـت کـه سـفارت افغانسـتان در 
ترکیه و قنسـول گری افغانسـتان در اسـتانبول در 
برابـر ایـن رویـداد خاموشـی اختیار کـرده که به 

گفتـۀ آنـان، تـا کنـون دلیلـش را نمی دانند.
و  مهاجـران  وزارت  در  مسـووالن  امـا 
می کننـد  رد  را  خبـر  ایـن  برگشـت کننده گان 
اتشـۀ  در  حادثه یـی  چنیـن  کـه  می گوینـد  و 
مهاجرت افغانسـتان در ترکیه ثبت نشـده اسـت. 
وزارت  سـخنگوی  انصـاری،  عبدالباسـط 
روزنامـۀ  بـه  کننـده گان  برگشـت  و  مهاجـران 
مانـدگار می گویـد که پـس از دریافـت این خبر 
از سـوی روزنامـۀ مانـدگار بـا اتشـۀ مهاجـرت 
افغانسـتان در ترکیـه تماس گرفتنـد و آنان وقوع 

کرده انـد. رد  را  حادثه یـی  چنیـن 

بـه  کـه  حوادثـی  گفـت  امـا  انصـاری  آقـای 
خارجـی  کشـورهای  در  افغانسـتان  مهاجـران 
مهاجرت هـای  از  ناشـی  اکثـراً  می شـود،  پیـش 
کشـور  شـهروندان  از  او  می باشـد.  غیرقانونـی 
و  نکننـد  اعتمـاد  قاچاق بـران  بـه  تـا  خواسـت 
اظهـار  انصـاری  نکننـد.  غیرقانونـی  مهاجـرت 
مهاجـران  وزارت  نماینده گی هـای  کـه  داشـت 
در کشـورهای خارجـی بـه مشـکالت مهاجران 
افغانسـتانی رسـیده گی می کنـد و در ایـن زمینـه 

هیـچ کوتاهـی نکـرده انـد.
کـه  می گویـد  مهاجریـن  وزارت  سـخنگوی 
آنـان مرکـزی را در ایـن وزارت  بـه نـام »مرکـز 
معلومـات« سـاخته کـه شـهروندان از این طریق 
بـه  تمـاس  بـا  نقطـه کشـور  از هـر  می تواننـد 
شـمارۀ 5588، مشـورت رایـگان دریافـت کننـد 

و نیـز بـه مشکالت شـان را ثبـت کننـد.
اروپـا  بـه  مهاجـرت  مـوج  کـه  اسـت  گفتنـی 
به ویـژه از طریق ترکیه در سـال 2015 با شـدت 
گرفتـن جنـگ در سـوریه و عـراق آغـاز شـد و 
بـا اعـالم آماده گـی انـگال مـرکل، نخسـت وزیر 
آلمـان بـرای پذیرش صدهـا هزار پناهجـو، ابعاد 
تازه یـی گرفت. پـس از ایجـاد حکومت وحدت 
شـهروندان  از  تـن  هـزاران  کشـور،  در  ملـی 
سیل آسـا راهـی کشـورهای خارجـی شـدند و 
افغانسـتان را بـه قصـد کشـورهای خارجـی بـه 
ویـژه کشـورهای اروپایـی ترک گفتند. بسـیاری 
از ایـن شـهروندان فقـر و بیـکاری و همچنـان 
از  شدن شـان  بیـرون  اصلـی  دلیـل  را  ناامنـی 
آمارهـای  بربنیـاد  کردنـد.  عنـوان  افغانسـتان 
سـازمان بین المللـی مهاجرت، افغانسـتانی ها بعد 
از سـوری ها در ایـن مـوج دومیـن گـروه بزرگ 

پناهجویـان را تشـکیل دادنـد.
سـازمان  یـا   IOM رسـمی  آمـار  براسـاس 
هـزار   190 بـه  نزدیـک  مهاجـرت،  بین المللـی 
افغانسـتانی در سال 2015 در کشورهای اروپایی 
درخواسـت پناهنده گـی دادنـد. براسـاس آمـار 
غیررسـمی ایـن سـازمان، این رقم بـه 250 هزار 
نفـر می رسـد؛ امـا ایـن مـوج در سـال 2016 و 
پـس از سـخت تر شـدن شـرایط پناهجویـی در 
اروپـا بـه سـرعت فـرو نشسـت و از مجمـوع 
180 هـزار نفـری کـه در این سـال در ایـن قاره 
درخواسـت پناهنده گـی دادنـد، تنهـا 16 درصـد 

افغانسـتانی ها تشـکیل مـی داد. آن را 
مهاجریـن  وزارت  در  مقام هـا  ایـن،  از  پیـش 
دو  در  کـه  بودنـد  گفتـه  برگشـت کننده گان  و 
هـزار   13 حـدود   ،2016 سـال  نخسـت  مـاهِ 
اروپایـی  مختلـف  کشـورهای  در  افغانسـتانی 
درخواسـت پناهنده گـی داده بودنـد، در حالـی 
کـه در سـه مـاه نخسـت سـال 2015، نزدیک به 
40 هـزار افغانسـتانی درخواسـت پناهنده گی در 

بودنـد. داده  اروپایـی  کشـورهای 
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آمریــت شــفاخانه والیــت حــوزوی والیــت هــرات ازتمــام داوطلبــان واجد شــرایط 
دعــوت مــی نمایــد تادرپروســه داوطلبــی تعــداد 10 قلم البســه ضــرورت ســال مالی 
 G06/1399/MOPH/GDCM/HRP/HRH/NCB 1399 دارای نمبرتشــخیصه
اشــتراک نمــوده ، نقــل چــاپ شــده شــرطنامه مربوطــه را در بــدل مبلــغ 500 افغانــی 
پــول غیــر قابــل بازگشــت  ازشــفاخانه حــوزوی والیت هــرات وهمچنــان درمرکز از 
پــروژه ریفــورم شــفاخانه هــا - وزارت صحــت عامــه با ارائــه درخواســت ضم کاپی 
رنگــه جــواز فعالیــت  و فــورم تصفیه حســابات مالیاتی آخریــن دوره  بدســت آورند 
، آفرهــای خویــش را مطابــق شــرایط منــدرج شــرطنامه طبــق قانــون وطرزالعمــل 
تــدارکات طــور سربســته ازتاریــخ نشــر اعــالن الــی مــدت )21( روز تقویمــی الــی 
ســاعت 9 بجــه قبــل از ظهــر تاریــخ 3 حــوت ســال مالــی 1399 بــه صنــدوق آفرهــا 
در دفتــر مدیرایــت اداری  شــفاخانه حــوزوی والیــت هــرات واقــع شــهر هــرات – 
ســرک والیــت  تحویــل دهند.آفرهــای دیــر رســیده وانترنیتــی قابــل پذیرش نبــوده ، 

شــرایط اشــتراک بارائــه اســناد می باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پول نقــد ویابانــک گرانتی قابــل قبول بــه مبلــغ 70000هفتاد 
ــخ 1398/12/3 ســاعت  ــه روزشــنبه تاری ــوده جلســه آفرگشــایی ب ــی ب هــزار افغان
10بجــه قبــل از ظهــر  در دفتــر آمریــت شــفاخانه حــوزوی هــرات واقــع در تعمیــر 
اداری شــفاخانه حــوزوی طبقــه دوم بــه حضورداشــت اشــتراک کننــده گان و هیئــت 

ــف دایرمیگردد. مؤظ
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه حوزوی هرات نمبرتماس 0797900090
2.  شفاخانه حوزوی هرات نمبر تماس 0790964703
3.  شفاخانه حوزوی هات نمبر تماس 0799424253

4.  پروژه اصالحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

ــه ــمالبس ــدارکات)10(قل ــانت ــوع:اع موض
ــرات ــوزویه ــفاخانهح ــرورتش ــوردض م

سوءقصدنظامیانترکیهبرجانافغانستانیهایمهاجر
وزارت مهاجران این خبر را تأیید نمی کند

پروژههامخـاطبانسینمای...
تولیـدات داخلـی را بگیـرد؛. هر شـب سـریال هایی را می بینیـم که جذاب 
انـد و از نظـر عوامـل کاری بسـیار خوب اجرا شـده اند-به ایـن موردش 
کار نداریـم کـه ایـن سـریال ها بـا چـه دیـدی سـاخته شـده و باعـث چه 
تخریش هایـی در اجتمـاع می گـردد چـون ایـن کار بـه بحـث جداگانه یی 
نیـاز دارد-، می بینیـم کـه عوامـل سـازندۀ آن بسـیار خـوب کار کرده اند و 
ایـن کـه بیننـده گان این سـریال ها و فیلم ها بیست سـال بعد چـه خاطراتی 
از سـرزمین امـروز و مردمـان خود دارنـد و این مجموعـه باعث خلق چه 
ناهنجاری هـای اجتماعـی می گـردد؛ هجوم تولیـدات هنـدی، امریکایی و 
ترکیـه مخاطبـان داخلـی را از میـان بـرده و مخاطبی برای دیـدن فیلم های 

افغانسـتان تربیت نشـود و سـالون های سـینمای ما خالـی بمانند.
*گذشته از این موارد، خودت چرا سینما را انتخاب کردی؟

عالقـه بـرای سـینما از زمانـی آغاز شـد کـه به جسـتجوی این افتـادم که 
چـرا بازیگـران سـینمای هنـد بـرای مردمان مـا مهم انـد. در زمـان طالبان 
در کابـل زنده گـی می کردیـم؛ کاکا و بـرادر بزرگـم زیـاد فیلـم می دیدند. 
روزی مـرا فرسـتادن دنبـال فیلمـی؛ خانـۀ مـا در کارتۀ 4 بود و من سـوار 
بایسـکلی بـه کارتـۀ پـروان آمـدم و از آنجـا فیلـم را گرفتـم، اگـر دسـت 
طالبـان مـی افتـادم معلوم نبود کـه چه سرنوشـتی در انتظارم اسـت. وقتی 
بـه دهـن باغ رسـیدم، دیدم که گروهـی از ادارۀ امر به معـروف با دو موتر 
داتسـن ایسـتاده و تلویزیون هـا را بـا فیلم هـای شکسـته آویـزان کرده اند. 
مـن کـه فیلـم را زیر پیراهـن پنهان کرده بودم، شـمال تندی باعث می شـد 
تـا فیلـم پنهـان شـده نمایـان شـود، مسـیرم را تغییـر دادم و بـا هراسـی 
بیـش از حـد خـود را بـه خانه رسـاندم. وقتـی فیلـم را می دیدم بـه ذهنم 
می گذشـت کـه بـا پذیرفتـن خطرهـای فراوانی چـه چیزهایـی را می بینیم 
و این هـا کی هـا انـد کـه خانواده هـا جمع می شـویم و بـا عالمـی از ترس 
بـه تماشـای آن می نشـینیم. از همین جـا انگیزه یـی در مـن زنـده شـد و 
بـر آن شـدم تـا مـن هـم هماننـد بازیگـران فیلم هایی کـه می دیدیـم، کار 
کنـم و در سـاختن سـینمای کشـور سـهم بگیـرم. دانش آموختۀ دانشـکدۀ 
هنرهـای زیبـای دانشـگاه کابل هسـتم و در این دانشـکده رهنمایی شـدم 
و کار سـینما را بیشـتر سـر سـت بـا کارگردان هـای خـوب کشـور ماننـد 

صدیـق برمـک و... یـاد گرفتم. 
*انتقادهـای از روش درسـی و مـواد درسـی ایـن دانشـکده وجـود 

دارد، شـما بـه چـه باور هسـتید؟
حـاال وضـع دانشـکدۀ هنرهـا بسـیار خـوب شـده و ضمـن جـدا شـدن 
دیپارتمنت هـا وسـایل تخنیکـی خوبـی نیـز تهیـه شـده، اما در سـال هایی 
کـه مـا دانشـجو بودیـم از ایـن امکانـات خبـری نبـود و فقط یـک کمره 
و  مانـع می شـدند  آن دسـت می زدیـم  بـه  کـه  زمانـی  و  بـود  موجـود 

می گفتنـد کـه خـراب می شـود!
*در ده سـال حضـورت بـرای کار در سـینما، چه کارهایـی را انجام 

داده ای؟
در ایـن مـدت نقش مرکزی در دو فصل سـریال »سـپر« نقـش را به دوش 
داشـتم و پـس از آن در فیلـِم »وژمـه« نقش بـازی کردم کـه چندین جایزۀ 
جهانـی را گرفـت؛ فیلـِم »ماموریـت سـیاه« کار دیگرم بود و مسـتندی نیز 
راجـع بـه فرهنـگ ترکمن های افغانسـتان سـاخته ام؛ این مسـتند از سـوی 
وزارت اطالعات و فرهنگ جایزۀ بهترین مسـتند سـال را در سـال 1396 
به دسـت آورد. حـاال نیـز روی فیلم نامه یی کار دارم و پیشـنهاد بازی در دو 
فیلـم نیـز آمـده اسـت و در روزهـای اخیر یک نقـش کوتاهی بـرای یک 

فیلم سـاز کانادایـی نیز بـازی کردم.
*در پایـان ایـن گفت وگو از آرزوی کالنی که برای سـینمای کشـور 

داری و می خواهـی آن را انجـام دهی بـرای ما بگو.
روی ایجـاد سـالون های سـینما کار می کنـم و فکرهایـی بـرای تولید فیلم 

نیـز دارم کـه بـا حمایت دولـت عملی خواهد شـد.
*ممنون از این که برای روزنامۀ ماندگار فرصت گذاشتید.

تشکر از این که برای سینما هم کار و فکر می کنید.

روح اهلل بهزاد
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چاپ: مطبعه امام

اداره شـفاخانه سـلطان ملخی والیتی زابل ازتمام داوطلبان واجد شـرایط دعوت می 
نماید تادرپروسـه داوطلبی )27( قلم موادغذایی مورد ضرورت دارای نمبرتشخیصه 
MOPH/GDCM/HPR/ZBL/NCB/GO2/1399 اشـتراک نمـوده ، نقـل 
چاپ شـده ویاسـافت کاپی شـرطنامه مربوطه را ازشـفاخانه والیتی زابل وهمچنان 
درمرکـز از پـروژه ریفـورم شـفاخانه هـا - وزارت صحـت عامه باارائه درخواسـت 
ضـم کاپـی رنگـه، جـواز فعالیـت  و فورم تصفیـه حسـابات مالیاتی آخریـن دوره  
بدسـت آورنـد ، آفرهـای خویـش را مطابق مندرج شـرایط شـرطنامه طبـق قانون 
وطرزالعمـل تدارکات طور سربسـته ازتاریخ نشـر اعـالن مـدت )21( روز تقویمی 
الـی سـاعت 9 بجـه قبـل ازظهرتاریـخ 29 دلو سـال مالـی 1399 به صنـدوق آفرها 
درشـعبه تدارکات مدیریت اداری  شفاخانه والیتی واقع شهرقالت بگذارند.آفرهای 
دیر رسـیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک باارائه اسـناد می باشـد.
تضمیـن آفر بصـورت پول نقـد ویابانک گرانتی قابل قبـول مبلـغ )60000( افغانی 
بـرای یـک قلـم نان خشـک ، ومبلـغ)90000( هـزار افغانی بـرای دوازده قلـم مواد 
خـام خوراکـی و مبلـغ )60000( افغانی بـرای چهارده قلم ترکاری ومیوه می باشـد
 جلسـه آفرگشـایی بـه روز سـه شـنبه تاریـخ 29 دلوه سـاعت 10بجه قبـل ازظهر 
دردفتر آمریت شـفاخانه والیتی زابل به حضورداشـت اشـتراک کننده گان و هیئت 

مؤظـف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1-  شفاخانه والیتی زابل نمبرتماس :0700142629/0700897980
2-  پروژه اصالحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس :0700892888

آمریت شـفاخانه حوزی شـهیدالحاج پروفیسـوردوکتور عزیزاهلل » صفر« والیت کندز 
ازتمام داوطلبان واجدشـرایط دعوت می نماید تادرپروسـه داوطلبی } مقدار )17( قلم 
MOPH/GDCM/HRP/KRH/ البسـه { ومورد ضـرورت دارای نمبرتشـخیصه

NCB/GO5/1399 اشـتراک نمـوده ، نقـل چـاپ شـده ویاسـافت کاپـی شـرطنامه 
مربوط را ازشـفاخانه حوزوی شـهیدالحاج پروفیسـوردوکتور عزیزاهلل » صفر« والیت 
کندز وهمچنان درمرکزازریاسـت خدمات اساسـی شـفاخانه ها  - وزات صحت عامه 
باارایـه درخواسـت کـه ضم کاپی رنگـه جوازفعالیـت وفورم تصفیه حسـاب مالیاتی 
آخریـن دوره بدسـت آورند ، آفرهای خویش رامطابق مندرج شـرایط شـرطنامه طبق 
قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسـته ازتاریخ نشـراعالن الی مدت 21 روزتقویمی 
الـی سـاعت 10 بجـه قبـل ازظهرروز  شـنبه  تاریـخ 03/ حوت/سـال مالـی 1398 به 
شـعبه مدیریت اداری شفاخانه حوزوی شهیدالحاج پروفیسوردوکتور عزیزاهلل » صفر« 
والیـت کنـدز واقع سـه درک شـهرکندز بگذارند . آفرهـای دیررسـیده وانترنیتی قابل 

قبول پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک باارایه اسـناد می باشـد . 
تضمیـن آفربصـورت پـول نقد قابل قبـول )17(  البسـه مبلـغ )110000(  افغانی بوده 
جلسـه آفرگشـایی به روز شـنبه بتاریخ 03/ 1398/12 سـاعت 10:00 بجه قبل ازظهر 
درتاالرکنفرانـس هـای شـفاخانه حـوزوی شـهیدالحاج پروفیسـوردوکتور عزیـزاهلل » 
صفـر« والیـت کنـدز منزل دوم به حضورداشـت اشـتراک کننـده گان وهیئت مؤطف 

دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظوردریافت شرطنامه 

-0799334618-0749541542  { نمبرتمـاس  کنـدز  حـوزوی  شـفاخانه   .1
}0799446778

2. ریاسـت خدمـات اساسـی شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه نمبرتمـاس 
}0700892888{

آمریت شـفاخانه حوزی شـهیدالحاج پروفیسـوردوکتور عزیـزاهلل » صفـر« والیت کندز 
ازتمـام داوطلبـان واجدشـرایط دعـوت می نمایـد تادرپروسـه داوطلبی مقـدار )34( قلم 
MOPH/GDCM/HRP/ موادپـاک کننـده  ومـورد ضـرورت دارای نمبرتشـخیصه
KRH/NCB/GO4/1399 اشـتراک نموده ، نقل چاپ شـده ویاسـافت کاپی شرطنامه 
مربوط را ازشـفاخانه حوزوی شهیدالحاج پروفیسوردوکتور عزیزاهلل » صفر« والیت کندز 
وهمچنان درمرکزازریاسـت خدمات اساسـی شـفاخانه ها  - وزات صحـت عامه باارایه 
درخواسـت که ضم کاپی رنگه جوازفعالیت وفورم تصفیه حسـاب مالیاتی آخرین دوره 
بدسـت آورند ، آفرهای خویش رامطابق مندرج شـرایط شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل 
تدارکات طورسربسـته ازتاریخ نشـراعالن الی مدت 21 روزتقویمی الی سـاعت 10 بجه 
قبـل ازظهـرروز )5( شـنبه  تاریـخ 01/حوت/سـال مالی 1398 به شـعبه مدیریـت اداری 
شـفاخانه حوزوی شـهیدالحاج پروفیسـوردوکتور عزیزاهلل » صفر« والیت کندز واقع سه 
درک شـهرکندز بگذارند . آفرهای دیررسـیده وانترنیتی قابل قبول پذیرش نبوده ، شـرایط 

اشـتراک باارایه اسـناد می باشد . 
تضمین آفربصورت پول نقد قابل قبول )34( موادپاک کننده  مبلغ )130000( افغانی بوده 
جلسـه آفرگشـایی به روز )5( شـنبه بتاریخ 1398/12/01 سـاعت 10:00 بجه قبل ازظهر 
درتاالرکنفرانس های شـفاخانه حوزوی شـهیدالحاج پروفیسـوردوکتور عزیزاهلل » صفر« 
والیت کندز منزل دوم به حضورداشـت اشـتراک کننده گان وهیئت مؤطف دایرمیگردد.

شماره های تماس به منظوردریافت شرطنامه 
1. شفاخانه حوزوی کندز نمبرتماس } 0799446778-0799334618-0749541542{

2. ریاسـت خدمـات اساسـی شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه نمبرتمـاس 
}0700892888{

آمریت شـفاخانه حوزی شـهیدالحاج پروفیسـوردوکتور عزیزاهلل » صفر« والیت کنـدز ازتمام 
داوطلبـان واجدشـرایط دعوت می نماید تادرپروسـه} داوطلبیمقـدار )1( قلم تیل دیـزل ، )1( 
قلـم تیل پطـرول ، )53( قلم روغنیات وفلتربـاب و)1( قلم گازمایـع { ومورد ضـرورت دارای 
اشـتراک   1399/G07/MOPH/GDCM/HRP/KRH/NCB/GO3 نمبرتشـخیصه 
نموده ، نقل چاپ شـده ویاسـافت کاپی شـرطنامه مربوط را ازشـفاخانه حوزوی شـهیدالحاج 
پروفیسـوردوکتور عزیزاهلل » صفر« والیت کندز وهمچنان درمرکزازریاسـت خدمات اساسـی 
شـفاخانه هـا  - وزات صحت عامه باارایه درخواسـت که ضم کاپـی رنگه جوازفعالیت وفورم 
تصفیه حسـاب مالیاتی آخرین دوره بدسـت آورند ، آفرهای خویش رامطابق مندرج شـرایط 
شـرطنامه طبـق قانـون وطرزالعمل تـدارکات طورسربسـته ازتاریخ نشـراعالن الی مـدت 21 
روزتقویمی الی سـاعت 10 بجه قبل ازظهرروز ) 2( شـنبه  تاریخ  05 حوت سـال مالی 1398 
به شعبه مدیریت اداری شفاخانه حوزوی شهیدالحاج پروفیسوردوکتور عزیزاهلل » صفر« والیت 
کندز واقع سـه درک شـهرکندز بگذارند . آفرهای دیررسیده وانترنیتی قابل قبول پذیرش نبوده ، 

شـرایط اشـتراک باارایه اسـناد می باشد . 
تضمیـن آفربصـورت پول نقد قابل قبـول  مقدار )1( قلم  تیـل دیزل مبلـغ )250000( افغانی ، 
)1( قلـم  تیـل پطرول مبلغ )3000( افغانی، )53( قلم روغنیات وفلترباب مبلـغ )40000( افغانی 
و)1( قلـم گازمایـع مبلـغ )50000( افغانـی بوده جلسـه آفرگشـایی بـه روز  ) 2( شـنبه بتاریخ 
1398/12/05 ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر درتاالرکنفرانس های شفاخانه حوزوی شهیدالحاج 
پروفیسـوردوکتور عزیزاهلل » صفر« والیت کندز منزل دوم به حضورداشـت اشـتراک کننده گان 

وهیئت مؤطف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظوردریافت شرطنامه 

1. شفاخانه حوزوی کندز نمبرتماس } 0799446778-0799334618-0749541542{
2. ریاست خدمات اساسی شفاخانه ها – وزارت صحت عامه نمبرتماس }0700892888{

آمریــت شــفاخانه والیــت حــوزوی والیــت هــرات ازتمــام داوطلبــان واجد شــرایط 
ــورد  ــوینده م ــواد ش ــم م ــداد 24 قل ــی تع ــه داوطلب ــد تادرپروس ــی نمای ــوت م دع
MOPH/GDCM/HRP/ ضــرورت ســال مالــی 1399 دارای نمبرتشــخیصه
G05/1399/HRH/NCB اشــتراک نمــوده ، نقــل چــاپ شــده شــرطنامه مربوطــه 
را در بــدل مبلــغ 500 افغانــی پــول غیــر قابل بازگشــت  ازشــفاخانه حــوزوی والیت 
هــرات وهمچنــان درمرکــز از پــروژه ریفــورم شــفاخانه هــا - وزارت صحــت عامه با 
ارائــه درخواســت ضــم کاپــی رنگــه جواز فعالیــت  و فــورم تصفیه حســابات مالیاتی 
آخریــن دوره  بدســت آورنــد ، آفرهــای خویــش را مطابــق شــرایط مندرج شــرطنامه 
طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات طــور سربســته ازتاریــخ نشــر اعــالن الــی مدت 
)21( روز تقویمــی الــی ســاعت 9 بجــه قبــل از ظهــر تاریــخ 28 بــرج دلو ســال مالی 
1399 بــه صنــدوق آفرهــا در دفتــر مدیریــت اداری  شــفاخانه حــوزوی والیت هرات 
واقــع شــهر هــرات – ســرک والیــت  تحویــل دهند.آفرهــای دیــر رســیده وانترنیتــی 

قابــل پذیــرش نبــوده ، شــرایط اشــتراک بارائــه اســناد مــی باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پــول نقــد ویابانــک گرانتــی قابــل قبــول بــه مبلــغ 100000 
یکصــد هــزار افغانــی بــوده جلســه آفرگشــایی بــه روزدو شــنبه تاریــخ 1398/11/28 
ســاعت 10:30 قبــل از ظهــر  در دفتــر آمریــت شــفاخانه حــوزوی هــرات واقع تعمیر 
اداری شــفاخانه حــوزوی طبقــه دوم بــه حضورداشــت اشــتراک کننــده گان و هیئــت 

ــف دایرمیگردد. مؤظ
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه حوزوی هرات نمبرتماس 0797900090
2.  شفاخانه حوزوی هرات نمبر تماس 0790964703
3. شفاخانه حوزوی هات نمبر تماس 0799424253

4.  پروژه اصالحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

آمریت شـفاخانه والیت حوزوی والیت هرات ازتمام داوطلبان واجد شـرایط دعوت 
مـی نمایـد تادرپروسـه داوطلبی تعداد 1 قلم گاز سـوختی  ضرورت سـال مالی 1399 
دارای نمبرتشخیصه G04/1399/MOPH/GDCM/HRP/HRH/NCB اشتراک 
نمـوده ، نقـل چـاپ شـده شـرطنامه مربوطـه را در بـدل مبلـغ 500 افغانی پـول غیر 
قابل بازگشـت  ازشـفاخانه حوزوی والیت هرات وهمچنان درمرکز از پروژه ریفورم 
شـفاخانه هـا - وزارت صحت عامه با ارائه درخواسـت ضـم کاپی رنگه جواز فعالیت  
و فـورم تصفیـه حسـابات مالیاتـی آخرین دوره  بدسـت آورنـد ، آفرهـای خویش را 
مطابـق شـرایط منـدرج شـرطنامه طبـق قانـون وطرزالعمل تـدارکات طور سربسـته 
ازتاریـخ نشـر اعـالن الـی مـدت )21( روز تقویمـی الـی سـاعت 9 بجه قبـل از ظهر 
تاریـخ 29 دلـو سـال مالـی 1399 به صندوق آفرهـا در دفتر مدیرایت اداری  شـفاخانه 
حـوزوی والیـت هرات واقع شـهر هرات – سـرک والیت  تحویـل دهند.آفرهای دیر 

رسـیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می باشـد.
تضمیـن آفـر بصـورت پول نقـد ویابانک گرانتـی قابل قبول بـه مبلغ 80000 هشـتاد 
هـزار افغانی بوده جلسـه آفرگشـایی به روز سـه شـنبه  تاریـخ 1398/11/28 سـاعت 
10بجـه قبـل از ظهـر  در دفتـر آمریت شـفاخانه حـوزوی هـرات واقع تعمیـر اداری 
شـفاخانه حـوزوی طبقـه دوم به حضورداشـت اشـتراک کننـده گان و هیئت مؤظف 

دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه حوزوی هرات نمبرتماس 0797900090
2.  شفاخانه حوزوی هرات نمبر تماس 0790964703
3.  شفاخانه حوزوی هات نمبر تماس 0799424253

4.  پروژه اصالحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

آمریـت شـفاخانه حوزی شـهیدالحاج پروفیسـوردوکتور عزیـزاهلل » صفـر« والیت کندز 
ازتمـام داوطلبـان واجدشـرایط دعوت می نماید تادرپروسـه داوطلبی  مقـدار )1( قلم نان 
خشـک، )1( قلـم گوشـت ، )11( قلـم حبوبـات و)9( میوه وتـرکاری{ ومـورد ضرورت 
دارای نمبرتشـخیصه MOPH/GDCM/HRP/KRH/NCB/GO1/1399 اشتراک 
نموده ، نقل چاپ شده ویاسافت کاپی شرطنامه مربوط را ازشفاخانه حوزوی شهیدالحاج 
پروفیسوردوکتور عزیزاهلل » صفر« والیت کندز وهمچنان درمرکزازریاست خدمات اساسی 
شـفاخانه هـا  - وزات صحـت عامه باارایه درخواسـت که ضم کاپـی رنگه جوازفعالیت 
وفـورم تصفیـه حسـاب مالیاتی آخریـن دوره بدسـت آورنـد ، آفرهای خویـش رامطابق 
مندرج شـرایط شـرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعالن 
الی مدت 21 روزتقویمی الی سـاعت 10 بجه قبل ازظهرروز )3( شـنبه  تاریخ 29دلوسـال 
مالی 1398 به شعبه مدیریت اداری شفاخانه حوزوی شهیدالحاج پروفیسوردوکتور عزیزاهلل 
» صفر« والیت کندز واقع سـه درک شـهرکندز بگذارند . آفرهای دیررسیده وانترنیتی قابل 

قبول پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک باارایه اسـناد می باشـد . 
تضمیـن آفربصـورت پـول نقد قابل قبـول  مقـدار )1( قلم نان خشـک مبلـغ )100000( 
افغانی ، )1( قلم گوشت مبلغ )220000( افغانی، )11( قلم حبوبات مبلغ )190000( افغانی 
و)9( میوه وترکاری مبلغ )60000( افغانی بوده جلسـه آفرگشـایی به روز )3( شـنبه بتاریخ 
29/ 1398/11 سـاعت 11:00 بجـه قبـل ازظهـر درتاالرکنفرانس های شـفاخانه حوزوی 
شـهیدالحاج پروفیسـوردوکتور عزیزاهلل » صفر« والیت کندز منزل دوم به حضورداشـت 

اشـتراک کننده گان وهیئت مؤطف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظوردریافت شرطنامه 

1. شفاخانه حوزوی کندز نمبرتماس } 0799446778-0799334618-0749541542{
2. ریاست خدمات اساسی شفاخانه ها – وزارت صحت عامه نمبرتماس }0700892888{

اداره شــفاخانه ســلطان ملخــی والیتــی زابــل ازتمــام داوطلبــان واجد شــرایط دعوت 
ــع  ــد تادرپروســه داوطلبــی )6(شــش قلــم روغنیــات ویــک قلــم گازمای مــی نمای
MOPH/GDCM/HPR/ZBL/NCB/ ــخیصه ــرورت دارای نمبرتش ــورد ض م

GO3/1399 اشــتراک نمــوده ، نقــل چــاپ شــده ویاســافت کاپــی شــرطنامه مربوطه 
را ازشــفاخانه والیتــی زابــل وهمچنــان درمرکــز از پــروژه ریفــورم شــفاخانه هــا - 
وزارت صحــت عامــه باارائــه درخواســت ضــم کاپــی رنگــه، جــواز فعالیــت  و فورم 
تصفیــه حســابات مالیاتــی آخریــن دوره  بدســت آورنــد ، آفرهای خویــش را مطابق 
منــدرج شــرایط شــرطنامه طبق قانــون وطرزالعمل تــدارکات طــور سربســته ازتاریخ 
نشــر اعــالن مــدت )21( روز تقویمــی الــی ســاعت 9 بجه قبــل ازظهرتاریــخ 28 دلو 
ســال مالــی 1399 بــه صنــدوق آفرهــا درشــعبه تــدارکات مدیریــت اداری  شــفاخانه 
والیتــی زابــل واقــع شــهرقالت بگذارند.آفرهــای دیر رســیده وانترنیتی قابــل پذیرش 

نبــوده ، شــرایط اشــتراک باارائــه اســناد مــی باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پــول نقــد ویابانــک گرانتــی قابــل قبــول مبلــغ )190000( 

افغانــی بــرای روغنیــات ومبلــغ)80000( هــزار افغانــی بــرای گازمایــع بــوده.
 جلســه آفرگشــایی بــه روز دوشــنبه تاریــخ 28 دلــو ســال مالــی 1399 بــه ســاعت 
ــه حضورداشــت  ــل ب ــر آمریــت شــفاخانه والیتــی زاب 11بجــه قبــل ازظهــر دردفت

اشــتراک کننــده گان و هیئــت مؤظــف دایرمیگــردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1- شفاخانه سلطان ملخی والیتی نمبرتماس :0700142629/0700897980
2- پروژه اصالحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس :0700892888

آمریت شـفاخانه حوزی شـهیدالحاج پروفیسـوردوکتور عزیزاهلل » صفر« والیت کندز 
ازتمام داوطلبان واجدشـرایط دعوت می نماید تادرپروسـه داوطلبی  )1( قلم آکسیجن 
MOPH/GDCM/HRP/KRH/ نمبرتشـخیصه طبـی مـورد ضـرورت دارای 

NCB/GO1/1399 اشـتراک نمـوده ، نقـل چـاپ شـده ویاسـافت کاپـی شـرطنامه 
مربوط را ازشـفاخانه حوزوی شـهیدالحاج پروفیسـوردوکتور عزیزاهلل » صفر« والیت 
کندز وهمچنان درمرکزازریاسـت خدمات اساسـی شـفاخانه ها  - وزات صحت عامه 
باارایـه درخواسـت کـه ضم کاپی رنگـه جوازفعالیـت وفورم تصفیه حسـاب مالیاتی 
آخریـن دوره بدسـت آورند ، آفرهای خویش رامطابق مندرج شـرایط شـرطنامه طبق 
قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسـته ازتاریخ نشـراعالن الی مدت 21 روزتقویمی 
الـی سـاعت 09:30 بجـه قبل ازظهرروز )3( شـنبه  تاریخ29/دلو/سـال مالـی 1398 به 
شـعبه مدیریت اداری شفاخانه حوزوی شهیدالحاج پروفیسوردوکتور عزیزاهلل » صفر« 
والیـت کنـدز واقع سـه درک شـهرکندز بگذارند . آفرهـای دیررسـیده وانترنیتی قابل 

قبول پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک باارایه اسـناد می باشـد . 
تضمیـن آفربصـورت پـول نقد قابل قبـول )1( قلم اوکسـیجن طبی مبلـغ )220000(  
افغانی بوده جلسـه آفرگشـایی به روز )3( شـنبه بتاریخ  1398/11/29 سـاعت 10:00 
بجه قبل ازظهر درتاالرکنفرانس های شـفاخانه حوزوی شهیدالحاج پروفیسوردوکتور 
عزیـزاهلل » صفـر« والیت کندز منزل دوم به حضورداشـت اشـتراک کننده گان وهیئت 

دایرمیگردد. مؤطف 
شماره های تماس به منظوردریافت شرطنامه 

-0799334618-0749541542  { نمبرتمـاس  کنـدز  حـوزوی  شـفاخانه   .1
}0799446778

2. ریاسـت خدمـات اساسـی شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه نمبرتمـاس 
}0700892888{

موضــوع:اعــانتــدارکات)27(قلــممــوادغذایــی
مــوردضــرورتشــفاخانهوالیتــیزابــل

ــی ــمموادغذای ــدارکات)17(قل ــانت ــوع:اع موض
ــر ــزاهللصف ــوزویعزی ــفاخانهح ــرورتش ــوردض م

ــده ــاککنن ــوادپ ــمم ــدارکات)34(قل ــانت ــوعاع موض
ــر ــزاهللصف ــوزویعزی ــفاخانهح ــرورتش ــوردض م

موضــوع:اعــانتــدارکاتمقــدار)100000(لیترتیــلدیــزل،
ــم ــعو)53(قل ــرامگازمای ــرول،)19000(کیلوگ ــلپت )1040(لیترتی

ــر ــزاهللصف ــوزویعزی ــفاخانهح ــایرروغنیاتش س

موضــوع:اعــانتــدارکات)24(قلــممــوادشــوینده
مــوردضــرورتشــفاخانهحــوزویهــرات

موضــوع:اعــانتــدارکات)1(قلــمگازمایــعمــورد
ضــرورتشــفاخانهحــوزویهــرات

ــی ــمموادغذای ــدارکات)22(قل ــانت ــوعاع موض
ــر ــزاهللصف ــوزویعزی ــفاخانهح ــرورتش ــوردض م

موضــوع:اعــانتــدارکاتمقدار)53520(لیتردیــزل،مقــدار)6480(
ــداد)4( ــعوتع ــرامگازمای ــدار)31565(کیلوگ ــرول،مق ــلپت لیترتی

ــل ــمســایرروغنیاتمــوردضــرورتشــفاخانهوالیتــیزاب قل

ــد ــزارپون ــده ــدار)700000(هفتص ــدارکاتمق ــانت ــوع:اع موض

گازآکســیجنطبــیمــوردضــرورتشــفاخانهحــوزویعزیــزاهللصفــر


