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نگرانی ها از تأمین امنیت 
خط آهن خواف - هرات
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قرار است تا چند روز آینده خط آهن خواف - هرات با حضور مقام های عالی رتبه 
کشورهای افغانستان و ایران در هرات به بهره برداری برسد. بر اساس معلومات 
هیأت اداره مستقل خط آهن افغانستان که برای »هم آهنگی برنامه گشایش« 
این پروژه به هرات سفر کرده  ، بخش سوم آن تکمیل شده و کار روی »فاز نخست 
بخش چهارم« جریان دارد.  یکی از نگرانی های مهم در مورد این پروژه ی بزرگ 
زیربنایی، تأمین امنیت آن است و طی روزهای اخیر، برخی تحرکات امنیتی در 
اطراف مسیر خط آهن خواف - هرات در خاک افغانستان روی داده است. این 
خط ریل از ولسوالی های غوریان، زنده جان و انجیل هرات می گذرد و در چند 
ماه اخیر این مناطق گواه برخی موارد ناامنی بوده است. مقام  های محلی هرات، 
پافشاری دارند که امنیت خط آهن خواف - هرات تامین شده و نیروهای پولیس 
محافظت عامه این مسوولیت را بردوش دارند و با ایجاد »پاسگاه های امنیتی« 

اجازه ناامنی در این مسیر را نمی دهند.
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شورشوضدشورش
انگیزهکشتارانساندراذهان

تندرواناسالمگرا شورشی ها در صدد واژگون نمودن، بر انداختن حکومت و تصرف قدرت با استفاده از زور، خشونت و جنگ می باشند. شورشی ها کوشش 
می کنند تا اداره ی مناطق و قلمروهای حکومت را به طور کامل یا به شکل قسمی به دست گیرند تا حاکمیت دولت را در آن مناطق از 
بین ببرند و دولت را مجبور به عقب نشینی و محروم از تسلط بر قلمرو و نفوسش کند و حکومت سایه ی خود را در آن مناطق بنا کنند.

به دنبال اقدامات واکنش برانگیز اخیر شهرداری کابل، این 
نهاد برای اولین بار فاضالب آبروها را به درون بعضی از 
بلند منزل ها ریخت؛ اقدامی که مقام ها در شهرداری کابل 
این  آنان،  گفته ی  به  می خوانند.  انضباطی  تجویز  را  آن 
دستور از سوی معاون اول ریاست جمهوری در نشست  
6:30 صبح داده شده است.  این اقدام با موجی از استقبال 

و انتقاد شهروندان روبه رو شده است.
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ریختن فاضالب به درون ساختمان ها؛
گال را گنجشک می خوَرد، 

لت را بودنه

مواردی از ابتالی دوباره 
در افغانستان ثبت شده است

مسافران ربوده شده توسط طالبان 
در میدان وردک رها شدند

وزارت دفاع: چهار عضو طالبان که در ترورهای هدف مند 
در کابل دست داشتند، بازداشت شدند

سه شنبه،  روز  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
یازدهم قوس اعالم کرد که چهار عضو گروه طالبان 
هدف مند  ترورهای  در  کابل  پغمان  ولسوالی  از  را 
داشتند،  دست  مقناطیسی  ماین های  جاسازی  و 
خبر  این  به  طالبان  گروه  است.  کرده   بازداشت 

واکنش نشان داده و آن را رد کرده است.
سوی  از  افراد  این  ملی،  دفاع  وزارت  اعالم  طبق 

نیروهای ارتش بازداشت شده اند.

والیت  محلی  مقام های  کابل:  8صبح، 
مسافر   ۱۱ که  کرده اند  اعالم  میدان وردک 

ربوده شده توسط طالبان رها شده است.
والی  سخنگوی  شریف زی،  محب اهلل 
قوس،  یازدهم  سه شنبه،  روز  میدان وردک 
گفت که چند روز پیش ۲۸ مسافر در ولسوالی 

جلریز از سوی طالبان ربوده شده بودند.
به گفته او، ۱۷ تن از این مسافران در همان 
روز رها و ۱۱ مسافر باقی مانده شب گذشته 

رها شدند.
شریف زی می گوید که این مسافران براساس 
بزرگان  میانجی گری  و  محلی  اداره  تالش 

قومی آزاد شده اند.
ولسوالی  باشنده گان  ربوده شده  مسافران 
جلریز  ولسوالی  سرچشمه  منطقه  و  بهسود 
گفته اند  بهسود  باشنده گان  از  برخی  بودند. 
ربوده  مناطق  این  باشنده گان  از  نفر  که 3۹ 

شده بودند.
شمار  به  ناامن  والیت های  از  میدان وردک 

می رود.

وزارت دفاع ملی از یکی از بازداشت شده گان به نام 
کرده  یاد  »خطری«  به  مشهور  صداقت«  »مولوی 
است. براساس معلومات این وزارت، خطری مسوول 
در  طالبان  مقناطیسی  ماین  و  هدف مند  ترورهای 

نواحی پنجم و سیزدهم شهر کابل بوده است.
هم چنان آن طوری که وزارت دفاع ملی اعالم کرده 
است، روح اهلل مشهور به »زورکی« عضو گروه مولوی 
صداقت که مسوولیت نصب ماین های مقناطیسی را 

داشت، نیز بازداشت شده است.
وزارت دفاع ملی هم چنان گفته است که سمیع اهلل 
مشهور به صدیق اهلل سرگروه ۱0 نفری گروه طالبان 
و جان آغا مشهور به لونگی مسوول انتقال ماین های 

مقناطیسی در میان بازداشت شده گان قرار دارد.
گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  دیگر،  جانب  از 
عضوهای  بازداشت شده گان  که  است  گفته  طالبان 

این گروه نیستند.
ریاست عمومی امنیت ملی نیز چندی پیش اعالم 
کابل  در  را  طالبان  گروه  ماین گذار  که هسته  کرد 

بازداشت کرده است.
طالبان  گروه  که  است  گفته  هم چنان  ریاست  این 
در صدد آن است که طبق دستور شورای کویته در 
ساحات پر جمعیت حمله کند، اما مسوولیت نگیرد.

کارمند  یک  که  شد  گزارش  پیش  روز  دو 
این  در  نیز  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته 

والیت ربوده شده است.
بعداً مسوول بخش افغانستان این کمیته اعالم 
کرد که این فرد توسط افراد مسلح توقف داده 
شده بود و پس از تماس رهبری صلیب سرخ 

به او اجازه سفر داده شده است.
طبق معلومات شریف زی، سال گذشته گروه 
طالبان در ولسوالی چک ۵0 مسافر را ربوده 

بودند.

موج دوم کرونا؛ 
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آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی



8صبح، کابل: سفارت ایران در کابل می گوید 
که عقب نشینی ملک سرکنسول گری این کشور 
بروکراسی  دلیل  به  هرات  مرکزی  جاده ی   از 
پیچیده و طوالنی »مراجع ذیربط افغانستان« به 

نتیجه نرسیده است.
کار  که  می گوید  کشور  خارجه  امور  وزارت 
فراهم سازی زمینه عقب نیشنی دیوار کنسولگری 
نهایی  زودی  به  و  دارد  هرات جریان  در  ایران 

می شود.
نشر  به  واکنش  در  ایران  سفارت  حال،  این  با 
»چرا  عنوان  زیر  ۸صبح  روزنامه  در  مطلبی 
دیوار کنسولگری ایران از جاده ی  مرکزی هرات 
پیچیده ی  بروکراسی  نمی شود؟«،  برداشته 
در  تأخیر  عامل  را  افغانستان  نهادهای مسوول 

تخریب دیوار کنسولگری اش خوانده است.
به  پاسخ  در  که  بیانیه ای  در  ایران  سفارت 
است،  فرستاده  ۸صبح  روزنامه  به  مطلب  این 
می گوید که از آغاز روند گسترش عرض جاده ی 
داری  شهر  نهاد،  این  سرکنسولگری  مجاور 
هرات خواهان همکاری شد و دو طرف پس از 
بررسی های فنی و رایزنی های حقوقی به توافق 

رسیدند.
این سفارت تأکید کرده است که این توافق طی 
رسمیت  غنی  جمهور  رییس  سوی  از  فرمانی 
یافت و پس از آن »مقاوله نامه ای« بین دو کشور 
برای امالک ذکرشده تنظیم و نهایی شده است.

ایران افزوده است که در این مدت به  سفارت 
از  فراوانی  آمده، مشکالت  به عمل  توافق  رغم 
سوی برخی »اشخاص، جریان های غیر مسوول 
و برخی رسانه ها« برای سرکنسولگری ایران در 

هرات ایجاد شده است.
مذاکرات  موازات  به  که  می افزاید  سفارت  این 
نیز در سرکنسولگری  اقدامات الزم  انجام شده، 
گرفته  صورت  عقب نشینی  انجام  برای  هرات 
بخش  فعالیت  جهت  جدیدی  ساختمان  و 

می دهد  نشان  نشرشده  تصاویر  کابل:  8صبح، 
باشنده گان یک روستای ولسوالی  از  که شماری 
ینگی قلعه والیت تخار بر باشنده گان یک روستای 

دیگر این ولسوالی حمله کرده اند.
پولیس تخار می گوید که این حادثه در ساحات 
»زردکمر«، »بازار کهنه ینگی قلعه« و »کفتر علی« 

ولسوالی ینگه قلعه رخ داده است.
روزنامه  به  تخار  پولیس  سخنگوی  اسیر،  خلیل 
این سو  به  از چند روز گذشته  ۸صبح گفت که 
برخی از باشنده گان این ساحات با حمایت طالبان 
خانه های  و  زراعتی  زمین های  علف چرها،  بر 
حمله  ولسوالی  این  دیگر  باشنده گان  از  شماری 

کرده اند.
اسیر گفت که مردم این ساحات سال ها در کنار 
طالبان  اما  می کردند،  زنده گی  »برادروار«  هم 
گروهی را ترغیب کرده و قول حمایت داده اند تا 

زمین ها و خانه های مردم را غصب کنند.
سخنگوی پولیس تخار می گوید که این ساحات 

در تسلط گروه طالبان است.
و  بزرگان  محلی  حکومت  که  افزود  اسیر  خلیل 
متنفذان دو طرف را به مرکز فرا خوانده است تا به 

دعوای آن ها رسیده گی شود.

شش  رای دهی  روند  ادامه  در  کابل:  8صبح، 
یازدهم  سه شنبه،  روز  نیز  کابینه  دیگر  عضو 
مجلس  به  را  کاری شان  برنامه های  قوس 

نماینده گان توضیح دادند.
مرکزی،  بانک  سرپرست  احمدی،  اجمل 
و  احیا  وزارت  نامزد  کریمی  مجیب الرحمان 
وزارت  نامزد  صمیم  محب اهلل  دهات،  انکشاف 
اقوام و قبایل، احمدجواد عثمانی نامزد وزارت 
صحت عامه، رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت 
وزارت  نامزد  فاریابی  حامد  کریمه  و  معارف 
اقتصاد در نشست عمومی مجلس نماینده گان 
حضور یافتند و برنامه های کاری شان را به این 

مجلس ارائه کردند.
سوی  از  کابینه  عضو  و  نامزدوزیر  تاکنون ۱۷ 

مجلس نماینده گان رای اعتماد گرفته اند.
هم چنان دو عضو دیگر مجلس نماینده گان رای 
آورده  دست  به  را  نماینده گان  مجلس  اعتماد 

نتوانسته اند.
اتمر به عنوان وزیر امور خارجه،  محمدحنیف 
اسداهلل خالد به عنوان وزیر دفاع، مسعود اندرابی 
به عنوان وزیر امور داخله، عبدالهادی ارغندیوال 
به  معنوی  فضل احمد  مالیه،  وزیر  عنوان  به 
عنوان  به  بصیر  عباس  عدلیه،  وزیر  عنوان 
معصومه خاوری  عالی،  تحصیالت  وزارت  وزیر 
و  تکنولوژی  مخابرات،  وزارت  وزیر  عنوان  به 
معلوماتی، بشیراحمد ته ینج به عنوان وزیر کار و 
امور اجتماعی، نثاراحمد غوریانی به عنوان وزیر 
صنعت و تجارت و محمدقاسم حلیمی به عنوان 
مجلس  تأیید  رای  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزیر 

نماینده گان را به دست آورده اند.
هم چنان احمدضیا سراج نامزد ریاست امنیت 
ملی، انوارالحق احدی نامزدوزیر وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری، نوررحمان اخالقی نامزدوزیر 
عودت کننده گان،  و  مهاجرین  امور  وزارت 
ترانسپورت،  وزارت  نامزدوزیر  ذکی  قدرت اهلل 
عامه،  فواید  وزارت  نامزدوزیر  یمین  نجیب اهلل 
معادن  وزارت  نامزدوزیر  چخانسوری  هارون 
وزارت  نامزدوزیر  کرزی  محمود  و  پترولیم  و 
رای گیری  دور  دومین  در  اراضی  و  شهرسازی 
از سوی مجلس نماینده گان رای اعتماد گرفتند.

نامزدوزیر  زهیر،  محمدطاهر  دیگر،  جانب  از 
صافی،  حسینه  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
نامزدوزیر وزارت امور زنان، نتوانستند ۵0 درصد 

به عالوه یک رای را به دست آورند.
به  اعتماد  رای  روند  باری  نماینده گان  مجلس 
اعضای کابینه را متوقف کرده بود، اما بار دیگر 
آن را از سر گرفت. این تصمیم به دلیل اظهارات 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  جنجالی 
جمهوری در نشست ژنو گرفته شده بود. صالح 
را  نماینده گان  اعضای مجلس  نشست  این  در 

متهم کرده بود که در فساد دست دارند.

خانواده  و ۵00   هزار  یک  به  کابل:  8صبح، 
رحمانی  بنیاد  سوی  از  کابل  در  نیازمند 
بنیاد  این  شد.  توزیع  زمستانی  کمک های 
روند کمک رسانی در فصل سرما را در کابل و 

والیت های هم جوار آن آغاز کرده است.
طبق اعالم مسووالن بنیاد رحمانی، در مرحله 
اول قرار است که به سه هزار خانواده در کابل و 

والیت ها کمک توزیع شود.
برای  قوس  دهم  دوشنبه،  روز  مرحله  این  در 
نیروهای  قربانیان  خانواده     ۵00 و  هزار  یک 
امنیتی، معلوالن، کارکنان تنظیف شهرداری و 

دست فروشان کمک توزیع شده است.
و  روغن  برنج،  آرد،  شامل  کمکی  بسته  این 

کپمل بوده است.
قرار است در آینده به یک هزار و ۵00 خانواده 
بنیاد کمک  این  از سوی  نیز  پروان  در والیت 

توزیع شود.

کنسولی تاسیس و بخش اعظم تاسیسات فنی 
انتقال  جدید  ساختمان  به  قدیم  ساختمان  از 

یافته است.
در بیانیه ای که سفارت ایران به ۸صبح فرستاده 
است، مدعی شده است که در حال حاضر طرف 
ایرانی قریب به چند ماه است که در انتظار اعالم 
مقاوله نامه  امضای  برای  افغانی  آماده گی طرف 
آن  متعاقب  تا  است  امالک  مبادله  و  مذکور 
اجازه  و  سرکنسولگری  ملک  در  عقب نشینی 
تخریب دیوار مورد نظر به شهرداری هرات صورت 
گیرد، اما به نظر می رسد با وجود پی گیری های 
مکرر این سفارت، به دلیل بروکراسی پیچیده 
و طوالنی نزد مراجع ذیربط افغانستان موضوع 

تاکنون به نتیجه نرسیده است.
دیوار کنسولگری ایران در هرات در ماه جدی 
بزرگ ساختن  زمان  در  ۱3۹۴خورشیدی  سال 
جاده ی اصلی این شهر زمانی حاشیه ساز شد 
که فرهاد نیایش، شهردار پیشین هرات، بدون 
اجازه ی جانب ایرانی، قسمت بیرونی، دهلیز و 
پیاده رو  از  را  ایران  کنسولگری  دیوار  سایه بان 

برداشت.
این تصمیم و عمل شهردار پیشین هرات واکنش 
جانب ایرانی را در قبال داشت و کنسولگری ایران 
برای چند روز خدمات ویزادهی به متقاضیان در 
هرات را تعطیل کرد. در نهایت شهرداری هرات 
مرکزی  مقام های  و  این والیت  والی  با هدایت 
کشور، دیوار بیرونی را به حالت اول برگرداند، اما 
این  در  دیوار کنسولگری  قضیه ی عقب نشینی 

والیت هم چنان به قوت خود باقی ماند.
در  درست  هرات،  والیت  در  ایران  کنسولگری 
جایی قرار دارد که یکی از جاده های اصلی شهر 
را قطع کرده و برای وصل شدن مجدد جاده، 
نیاز است که این کنسولگری دیوار پیش روی 
عقب نشینی  و  بردارد  سرک  از  را  ساختمانش 

کند.

سخنگوی پولیس تخار گفت که از تلفات دو طرف 
گزارش نشده است.

گفته شده است که باشنده گان این منطقه دعوای 
دیرینه بر سر زمین دارند.

گروه طالبان تاکنون درباره حمایتش از یک جانب 
دعوا چیزی نگفته است.

ویدیویی که از این رویداد منتشر شده، کودکان را 
در حال فرار نشان می دهد. صدای ممتد شلیک 

گلوله نیز شنیده می شود.
برخی از باشنده گان قریه زردکمر به تلویزیون ملی 
گفته اند که دعوای زمین مورد مناقشه را در زمان 
نجیب اهلل، رییس جمهور اسبق کشور، برده اند، اما 

بار دیگر مورد تعرض طرف مقابل قرار گرفته اند.
زمان  از  که  مدعی اند  اما  دعوا  دیگر  طرف 
عبدالرحمان خان اسنادی در دست دارند که این 

زمین ها ملکیت آن ها است.
جواد هجری، والی تخار اما می گوید که زمین های 
مورد مناقشه دولتی است و به هیچ کسی اجازه 

تصاحب آن داده نمی شود.
او گفت که دو طرف توسط اداره محلی فراخوانده 
شده است تا این موضوع از مجرای قانونی آن حل 

شود.

 

مبتالیان  رقم  ویروس کرونا در کشور،  در پی شیوع موج دوم 
به کووید - ۱۹ و مرگ ناشی از این بیماری، رو به افزایش بوده 
است. وزارت صحت در ۲۷ ماه عقرب رسماً تأیید کرد که موج 
دوم ویروس کرونا در کشور شیوع یافته است. از آن زمان تاکنون 
صدها بیمار جدید شناسایی شده اند و ده ها نفر هم به علت ابتال 

به کووید - ۱۹ جان داده اند. 
در شبانه روز گذشته ۲۸3 بیمار جدید در سراسر کشور شناسایی 
این  بیمار کرونایی هم جان دادند.  شدند. در همین مدت ۲۱ 
بلندترین رقم مرگ ناشی از این بیماری از زمان شیوع موج دوم 

ویروس کرونا تاکنون در کشور است.
پیش بینی می شود که با افزایش سردی و آلوده گی هوا، به ویژه 
در بزرگ شهرها، میزان آسیب پذیری مردم در برابر این ویروس 
نیز بلند برود. از همین رو، موج دوم ویروس کرونا برای افغانستان 
که موج نخست را نسبتاً بهتر پشت سر گذاشته بود، مهلک و 

خطرناک پیش بینی شده است.
وزارت صحت عامه به صورت پیوسته در حال توصیه ی مردم به 
استفاده از ماسک، شستن دست ها و پرهیز از حضور در تجمعات 
از جانب مردم جدی  این توصیه ها  این حال،  با  بزرگ تر است. 
گرفته نشده است. متأسفانه بیش تر مردم این روزها بدون ماسک 
در محالت عمومی ظاهر می شوند. اگر کسانی هم با ماسک دیده 
می شوند، هدف آن ها تنها مراقبت از خود در برابر آلوده گی هوا 

است. 
هم چنان گردهمایی های بزرگ نه تنها در بین مردم که در بین 
به همین شکل،  است.  در جریان  نیز  دولتی  ادارات  و  مقامات 
عادت شستن دست ها و ضدعفونی محیط کار و محل زنده گی 

نیز از سر مردم پریده است. 
به  نسبت  اول  موج  در  که  را  ترسی  مردم  این که  از همه  بدتر 
ویروس کرونا داشتند، از دست داده اند. سیستم تغذیه ی مردم 
دوباره با حالت عادی برگشته است. در کنار آن، اگر کسی یک یا 
چند نشانه ی کووید - ۱۹ هم داشته باشد، آن را جدی نمی گیرد 
و فکر می کند که دچار سرماخورده گی شده است. این یک دام 
نهفته و فریب است که ممکن است باعث افزایش رقم قربانیان 

شود.
از بین رفتن حساسیت مردم نسبت به خطرات احتمالی کووید 
- ۱۹ یک زنگ خطر جدی است. وزارت صحت باید کارزارهای 
زمانی  تا  کند.  راه اندازی  این حساسیت  احیای  برای  را  تازه ای 
مردم  بین  در  دوباره   ۱۹  - کووید  به  ابتال  از  مثبت  ترس  که 
این  شد.  نخواهد  گرفته  جدی  صحی  توصیه های  نشود،  احیا 
وظیفه ی وزارت صحت است که با اقدامات مسووالنه و منظم، 
سطح مسوولیت پذیری افراد در برابر یک دیگر و حساسیت آن ها 

در برابر این بیماری واگیر را بلند ببرد.
بعضی از مردم باور دارند که قربانی موج دوم واقع نخواهند شد؛ 
برابر ویروس  و در  را پشت سر گذاشته اند  اول  زیرا آن ها موج 
مراجع صحی  است که  در حالی  این  معافیت حاصل کرده اند. 
معتبر تا هنوز تأیید نکرده اند که اگر کسی یک بار به کووید - ۱۹ 
مبتال شده باشد، بار دوم به این ویروس مبتال نخواهد شد. بهتر 
است با این دست از باورهای کاذب مبارزه شود. این کار تنها 
ممکن  عامه  وزارت صحت  از سوی  درست  اطالع رسانی  راه  از 

می شود.
از جانب دیگر، وزارت صحت عامه باید از اشتباهات مربوط به 
موج اول درس های الزم را گرفته باشد. در حالی که زمستان از 
راه می رسد، باید سطح آماده گی ها بلند برود و وسایل الزم برای 
مراقبت از بیماران کرونایی در تمام مراکز صحی فراهم شود. به 
نظر می رسد که خدمات صحی در والیات دورافتاده و برف گیر 
نسبت به سایر والیت ها بیش تر است. این والیت ها به مراقبت های 
بیش تر و امکانات بهتر نیاز دارند که باید تاکنون فراهم شده باشد.

پیش گیری از گسترش موج دوم ویروس کرونا و کاهش خطرات 
ناشی از آن وظیفه ی مشترک دولت و مردم است. دست رسی 
به  کمک  است،  مردم  حق  که  وجودی  با  صحی  خدمات  به 
دولت برای کنترل بهتر این ویروس از مکلفیت های هر شهروند 
است. از این رو، مردم با درک مسوولیت شهروندی خود باید با 
و  نشوند  آلوده  مهلک  ویروس  این  به  تا  کنند  یک دیگر کمک 
زمینه ی واگیری آن را به حداقل برسانند. این کار ممکن است، به 
شرط آن که به توصیه های وزارت صحت عمل شود و رعایت این 

توصیه ها به عادت روزانه ی همه ی مردم تبدیل شود.

موج دوم کرونا را جدی بگیریم
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سفارت ایران: 

دیوار کنسولگری از جاده ی هرات به دلیل بروکراسی 
پیچیده ی ادارات افغانستان برداشته نشده است

دعوا بر سر زمین و علف چر در ولسوالی ینگی قلعه؛ 
چند روستا مورد حمله مسلحانه قرار گرفته  است

شش عضو دیگر کابینه 
برنامه های شان را به مجلس 

ارائه کردند

به یک هزار و ۵۰۰ خانواده 
نیازمند در کابل کمک های 

زمستانی توزیع شد



نگرانی ها از بابت موج دوم ویروس کرونا در حالی افزایش می یابد که آمارهای ابتال به آن در کشور به 47 هزار و 717 تن رسیده است. این میزان از موارد مثبت پس از 
آزمایش 150 هزار و 750 مورد مشکوک ثبت شده است. بر اساس آمارهای مجموعی، دست کم یک هزار و 800 تن در سراسر کشور به دلیل ابتال به ویروس کرونا جان 
باخته اند. تاکنون اما 36 هزار و 907 بیمار کووید-19 بهبود یافته اند. بدین ترتیب شمار بیماران فعال کووید-19 در کشور به هشت هزار و 10 نفر می رسد. شهرهای 

کابل، هرات، بلخ و قندهار در فهرست شمار مبتالیان، فوتی ها و بهبودیافته گان کووید-19 به ترتیب در صدر قرار دارند.

شمار بیماران فعال کووید-۱۹ 
و آمار مرگ ومیر برخاسته از 
آن با گذشته هر روز افزایش 
عامه  صحت  وزارت  می یابد. 
فصل  رسیدن  که  می گوید 
سرما و آلوده گی هوا، نگرانی ها 
از بابت بدتر شدن وضعیت را بیش تر ساخته است. 
مسووالن هشدار می دهند که اگر شهروندان نسبت 
به شیوع ویروس کرونا بی پروایی کنند، احتمال دارد 
آن  اول  موج  از  »خطرناک تر«  کرونا  دوم  موج  که 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای  آنان،  گفته  به  باشد. 
در  کنند،  استفاده  ماسک  از  مردم  درصد  باید ۹۵ 
این  به  تنها حدود 30 درصد  اکنون  حالی که هم  
عامه  وزارت صحت  هرچند  می کنند.  عمل  توصیه 
پیش تر اجرایی شدن دوباره طرح قرنطین را منتفی 
اعالم کرد، اما اکنون تصریح می کند که در صورت 
روی  طرح  این  است  ممکن  کنونی،  وضعیت  دوام 
دست گرفته شود. به گفته مسووالن در این وزارت، 
مواردی از ابتالی دوباره به کرونا در کشور دیده شده 
است و حتا کسانی  که این بیماری را سپری کرده اند، 
باید نکات صحی را رعایت کنند. بر اساس آمارهایی 
که در دو هفته اخیر ثبت شده، دست کم سه هزار 
و ۱۵6  شده   مبتال  ویروس  این  به  تازه  نفر   3۴ و 
بیمار کووید-۱۹ جان باخته اند. این ارقام به وضوح 
نشان می دهد که شمار مبتالیان در مقایسه با شمار 
بهبودیافته گان دو برابر شده است. گفتنی است که 
در  کرونا  ویروس  اخیر  هفته  دو  آزمایش های  آمار 
کشور، یک هفتم همه ی آمارها از زمان ثبت اولین 

مورد این ویروس را تشکیل می دهد.
بر اساس ارقامی که در دو هفته اخیر ثبت شده است، 
آمارهای ابتال به کرونا و مرگ ومیر برخاسته از آن به 
شکل چشم گیری افزایش یافته است. مبتنی بر آمار 
روزانه ابتال به کرونا در کشور، ۱۹ هزار و ۷۱ آزمایش 
در جریان دو هفته اخیر انجام شده است که از این 
میان،  سه هزار و 3۴ تن تازه به ویروس کرونا مبتال 
بهبودی  آمار  برابر  دو  به  نزدیک  آمار  این  شده اند. 
هفته  دو  این  جریان  در  است.  کووید-۱۹  بیماران 
تنها یک هزار و 6۹۲ بیمار کرونایی بهبود یافته اند. 
افزون بر این، شمار مرگ ومیر نیز در روزهای اخیر 
بار پس  اولین  برای  است.  یافته  افزایش  تدریج  به 
از کاهش در آمارهای ابتال به کرونا، روز سه شنبه، 
یازدهم قوس، ۲۱ مورد فوتی در یک شبانه روز ثبت 
شد که در واقع بلندترین آمار مرگ ومیر در موج دوم 
ویروس کرونا شمرده می شود. این در حالی است که 
مرز هشت  از  فعال  مبتالیان  در حال حاضر شمار 
هزار نفر گذشته است. این آمار تا دو ماه پیش به 

حدود چهار هزار نفر کاهش یافته بود. 
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دارد که وضعیت شان وخیم  شود. 
در  که  گفت  عامه  وزارت صحت  معاون سخنگوی 
برای  امکانات  بحث  بیماران،  برای  آماده گی  طرح 
والیت های سردسیر نیز مطرح شده است. او افزود، 
بحث شده است که امتیازات مورد نیاز برای والیت ها 
زودتر فرستاده شود تا پیش از بارش برف ها و بند 
نظر  مورد  محل های  به  امکانات  این  راه ها،  شدن 
تایید  عامه  صحت  وزارت  این ،  با  هم زمان  برسد. 
می کند که مواردی از ابتالی دوباره به کرونا در میان 
شهروندان دیده شده است. معصومه جعفری گفت 
اما در  نیست،  زیاد  دوباره  ابتالی  ارقام  که هرچند 
مواردی، برخی از بیماران دوباره مبتال شده اند. وی 
موج  در  که  برد  نام  نمونه  عنوان  به  داکتر  یک  از 
اول، بیماری کووید-۱۹ را به گونه ی خفیف پشت 
سر گذاشته بود، اما به محض آغاز موج دوم، دوباره 
به این بیماری مبتال شد. بانو جعفری گفت که این 
وزارت  است.  داده  جان  کرونا  دوم  موج  در  بیمار 
یافته ها،  بر اساس  که  می دهد  هشدار  عامه  صحت 
به کرونا،  از مصاب شدن  هنوز بحث معافیت پس 
کنار سایر  در  نیز  بیماران  است  نیاز  و  است  مبهم 

مردم نکات صحی را مراعات کنند. 
شمار  که  کرده اند  تایید  مسووالن  این،  از  پیش 
یافته  افزایش  شفاخانه ها  در  کووید-۱۹  بیماران 
عامه هرات،  تمنا، رییس صحت  است. عبدالحکیم 
روز سه شنبه، یازدهم قوس، در صفحه فیس بوکش 
نوشت که شفاخانه های این والیت از بیماران کرونایی 
پر شده و مصرف آکسیجن نیز افزایش یافته است. 
وی نوشته است: »مردم شریف هرات، شفاخانه ها از 
بیماران وخیم کرونا پُر شده، مصرف آکسیجن بسیار 
زیاد شده که تمام تولید هرات را مصرف می کنیم. 
هرچند  می کنند.  تالش  توان  تمام  با  ما  همکاران 
پذیرش  آماده  نیز  گازرگاه  شفاخانه  صبح  فردا  از 
مریضان است، اما عاجزانه تقاضا می کنم بیش تر از 
این بی احتیاطی نکنید و با جان خود بازی نکنید، 
زیرا پشیمانی در بستر شفاخانه سودی ندارد«. وی 
بر  افزون  که  است  کرده  توصیه  هرات  شهریان  به 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی، از دست 
دادن با یک دیگر خودداری کنند. آقای تمنا هشدار 
داده است که اگر توصیه های صحی رعایت نشود، 
»پذیرش و ارایه خدمات طبی ناممکن خواهد شد و 

تلفات از کنترل خارج می شود«.
بابت موج دوم ویروس کرونا در حالی  از  نگرانی ها 
در کشور  آن  به  ابتال  آمارهای  که  می یابد  افزایش 
میزان  این  است.  رسیده  تن   ۷۱۷ و  هزار   ۴۷ به 
و ۷۵0  هزار  آزمایش ۱۵0  از  مثبت پس  موارد  از 
آمارهای  بر اساس  است.  شده  ثبت  مشکوک  مورد 
مجموعی، دست کم یک هزار و ۸00 تن در سراسر 

کشور به دلیل ابتال به ویروس کرونا جان باخته اند. 
تاکنون اما 36 هزار و ۹0۷ بیمار کووید-۱۹ بهبود 
یافته اند. بدین ترتیب شمار بیماران فعال کووید-۱۹ 
در کشور به هشت هزار و ۱0 نفر می رسد. شهرهای 
شمار  فهرست  در  قندهار  و  بلخ  هرات،  کابل، 
به  کووید-۱۹  بهبودیافته گان  و  فوتی ها  مبتالیان، 

ترتیب در صدر قرار دارند. 
کرونا  ویروس  مثبت  مورد  اولین  که  است  گفتنی 
شد.  ثبت  گذشته  سال  حوت  پنجم  در  کشور  در 
ویروس در کشور  این  زمان شیوع  از  ترتیب  بدین 
بیش از نُه ماه می گذرد. شیوع این ویروس هرچند 
صدمه های اقتصادی را به دولت وارد کرد، اما وزارت 
صنعت و تجارت می گوید که روند تجارت در حال 
احمدی،  فواد  دارد.  ادامه  عادی  گونه  به  حاضر 
که  روزنامه ۸صبح گفت  به  وزارت،  این  سخنگوی 
وضعیت هم اکنون در بحث تجارت عادی است، اما 
ویروس  دوم  موج  برای  روی یک طرح  وزارت  این 
کرونا کار می کند. پیش از این، نهادها گفته بودند که 
گسترش کرونا در کشور میلیاردها افغانی به خزانه 

دولت آسیب زده است.
 63 جهان،  سراسر  در  مجموعی  آمارهای  بر اساس 
میلیون و ۷۷3 هزار نفر تا پایان روز سه شنبه مبتال 
آمار،  این  میان  از  شده اند.  ثبت  کرونا  ویروس  به 
و  یافته   بهبود  نفر  هزار  و ۱60  میلیون  حدود ۴۴ 
حدود یک میلیون و ۱۵0 هزار نفر جان باخته اند. 
بدین ترتیب در حال حاضر بیش از ۱۸میلیون بیمار 
از  دارند.  فعال کووید-۱۹ در سراسر جهان حضور 
بیمار  هزار   ۱00 از  بیش  وضعیت  آمار،  این  میان 
وخیم خوانده شده است. در میان فهرست کشورهای 
دارای بیش ترین موارد ابتال به ویروس کرونا، امریکا 
با  با حدود ۱۴ میلیون مورد مثبت در صدر، هند 
از  بیش  با  برازیل  و  دوم  مورد  میلیون  نُه  از  بیش 
فهرست  میان  در  است.  سوم  مورد،  میلیون  شش 
در  مکسیکو  و  برازیل  هند،  امریکا،  جان باخته گان، 
پنج  از  بیش  داشتن  با  اما  امریکا  دارند.  قرار  صدر 
میلیون مورد فعال کرونا هم چنان اول و فرانسه با 

بیش از دو میلیون نفر، دوم است. 
گفتنی است که چندین شرکت تا هنوز از ساخت 
واکسین کرونا خبر داده اند. انگلستان گفته است که 
واکسین ساخت شرکت دواسازی فایزر و بیون تک را 
به زودی تایید کرده در اختیار بیماران قرار می دهد. 
نیز گفته است که واکسین کرونای ساخت  امریکا 
در  میالدی  آینده  سال  از  پیش  تا  مدرنا  شرکت 
اختیار بیماران کووید-۱۹ قرار می گیرد. با این همه، 
روند  بین المللی  رسانه های  و  صحی  مسووالن 
رسیدن واکسین کرونا به دست بیماران کرونایی در 

افغانستان را زمان بر خوانده اند.

وزارت صحت عامه در سهم خود از وضعیت موجود 
در کشور ابراز نگرانی می کند و می گوید که بر اساس 
دارد.  قرار  کرونا  دوم  موج  در  افغانستان  شرایط،  
کرونا  دوم  موج  وزارت،  این  در  مسووالن  گفته  به 
می تواند خطرناک تر از موج اول باشد و اگر وضعیت 
به همین منوال ادامه یابد، احتمال می رود که طرح 
معصومه  شود.  گرفته  دست  روی  دوباره  قرنطین 
جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، روز 
سه شنبه، یازدهم قوس، به روزنامه ۸صبح گفت که 
شیوع ویروس کرونا در کشور طی هفته های اخیر 
سیر صعودی گرفته است. به گفته وی، شمار ابتال 
تا ۲۹  به ۱۷  اخیر  هفته های  در  کرونا  ویروس  به 
درصد رسیده و سیر صعودی کرونا در روزهای اخیر 
بیان گر موج دوم آن است. این وزارت می گوید که 
شهروندان کشور باید نسبت به شیوع این ویروس 

حساس باشند. 
معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افزود که رسیدن 
فصل سرما و آلوده گی هوا نگرانی های این وزارت را 
بیش تر کرده، زیرا آلوده گی و سردی هوا تهدیدهای 
جدی را متوجه بیماران کووید-۱۹ ساخته است. وی 
گفت که وزارت صحت عامه برخی از پیشنهادات، از 
جمله بسته شدن سالون های عروسی را ارایه کرده 
تا  می کند  کار  آگاهی دهی  بخش  در  اکنون  و  بود 
این  کند.  تشویق  صحی  نکات  رعایت  به  را  مردم 
وزارت هم چنان تصریح می کند که شهروندان باید 
رعایت  اجتماعی شان  رفتارهای  در  را  نکات صحی 
کنند. به گفته معصومه جعفری، در صورتی که مردم 
به بی پروایی شان ادامه دهند، امکان دارد که موج دوم 
شیوع کرونا در مقایسه با موج اول آن خطرناک تر 
سپری شود. این وزارت هرچند کار پیرامون کنترل 
تجمعات را با شهرداری آغاز کرده، اما می گوید که 

نیاز است مردم از اجتماعات خودداری کنند. 
عامه  صحت  وزارت  در  مسووالن  این،  با  هم زمان 
تصریح می کنند که بر اساس پیش بینی ها هم اکنون 
تنها 30 درصد شهروندان ماسک می زنند، در حالی 
درصد  که ۹۵  است  نیاز  کرونا،  با  مبارزه  برای  که 
مردم ماسک بزنند تا از گسترش ویروس جلوگیری 
شود. به گفته بانو جعفری، بحث سرما به عوامل خطر 
یابد، وضعیت  ادامه  این شرایط  اگر  و  است  افزوده 
»وخیم« می شود. وزارت صحت عامه می گوید که در 
حال حاضر روی یک طرح کار می کند تا در صورت 
روی  بیماران،  از  شفاخانه ها  ظرفیت  تکمیل شدن 
مراقبت  خانه گی کار کند. به گفته معصومه جعفری، 
از  جلوگیری  کرونا،  ویروس  با  مبارزه  راه  بهترین 
نشر آن است که می تواند بسیار موثر باشد. به باور 
وی، آلوده گی هوا سبب مشکالت تنفسی می شود و 
کسانی که به ویروس کرونا مبتال می شوند، احتمال 

موج دوم کرونا؛ 

مواردی از ابتالی دوباره 
در افغانستان ثبت شده است

حسیب بهش
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شورش گری
واژه ی شورش گری همیشه با برداشت های متناقض 
طور  به  که  بوده  مواجه  متعدد  تفسیرهای  و 
قسمی  است.  برده شده  کار  به  غیردقیق  و  عوضی 
نامنظم،  جنگ های  به  معادل  را  شورش گری  که 
جنگ های انقالبی، جنگ های پارتیزانی و تروریسم 
اصطالحات  چنین  استفاده ی  کرده اند.  تعبیر 
بوده  نیز  فهم  قابل  لحاظ  از یک  برای شورش گری 
را  شورش گری  از  متفاوتی  ماهیت های  زیرا  است؛ 
توسل  شیوه ها  این  به  شورشیان  که  می کند  بیان 
معنای  به  لغوی  لحاظ   از  شورش  اما  می ورزند. 
در  و  است  پریشان کردن  و  آشفتن  آمدن،  هیجان 
اصطالح اقدامی همراه با خشونت دسته ای از افراد 
و  می افتد  اتفاق  حاکم  نظام  با  مقابله  در  که  است 
به  با خود  را  ناامنی  و  آنارشیسم  بی نظمی،  همواره 
ایاالت  دفاعی  مطالعات  دیپارتمنت  دارد.  همراه 
می کند:  تعریف  این گونه  را  شورش گری  متحده، 
سازمان یافته  حرکت  یا  جنبش  یک  »شورش گری 
و  مشروع  حکومت  سرنگونی  آن  هدف  که  است 
و  واژگونی  درون  تاکتیک های  از  استفاده  با  قانونی 
جنگ مسلحانه است.« نظر به شرایط فعلی؛ اما این 
این رو  از  نمی دهد،  دست  به  جامع  تفسیر  تعریف 
تعریف کامل و جامع نیست. شکی نیست که  این 
در  اساسی  و  بنیادین  تغییر  تالش  در  شورشیان 
ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با استفاده 
شورش گری  که  دانست  باید  را  این  خشونت اند.  از 
یک مبارزه ی نظامی طوالنی مدت است و شورشیان 
تروریستی،  و  چریکی  تاکتیک های  از  استفاده  با 
نظامیان، ملکی ها، زیربناهای اقتصادی و تأسیسات 
شورشیان  می دهند.  قرار  هدف  را  نظامی   - ملکی 
به جای این که در فکر شکست دشمن خود باشند، 
در صدد از بین بردن مشروعیت حکومت هستند. از 
این لحاظ، درون واژگونی یا انهدام درونی، شکست 
اجتماعی و فعالیت های سیاسی برای شورشیان در 

اولویت است، نسبت به ایجاد خشونت و ترس.
با در نظر داشت دالیل باال، دانشمندان شورش گری 
را این گونه تعریف می کنند: »شورش گری یک نبرد 
یا چند گروه شورشی تالش  دوام دار است که یک 
می ورزند با سرنگونی یا تغییر بنیادی نظم سیاسی 
خشونت،  از  استفاده  با  را  دولت  یک  اجتماعی،  و 
انهدام درونی، شکست اجتماعی و اقدام سیاسی از 

بین ببرند.«
انداختن  بر  واژگون نمودن،  صدد  در  شورشی ها 
حکومت و تصرف قدرت با استفاده از زور، خشونت 
تا  می کنند  کوشش  شورشی ها  می باشند.  جنگ  و 
اداره ی مناطق و قلمروهای حکومت را به طور کامل 
یا به شکل قسمی به دست گیرند تا حاکمیت دولت 
را در آن مناطق از بین ببرند و دولت را مجبور به 
عقب نشینی و محروم از تسلط بر قلمرو و نفوسش 
بنا  مناطق  آن  در  را  خود  سایه ی  حکومت  و  کند 
کنند. زمانی که شورشیان موفق شوند قلمرو وسیع 
و نفوس قابل مالحظه را تحت اداره ی خود بیاورند، 
حکومت  و  شورش  ضد  نیروهای  برای  زمان  آن 
آشوب زده مشکل خواهد بود تا آن ها را از بین ببرند 
و حمایت مردم را از آن ها قطع کنند. از این جهت، 
برای نیروهای ضد شورش الزمی است تا شورشیان 
مکان های  و  شناسایی  ابتدایی  مراحل  همان  در  را 
امن آن ها را نابود کنند و نگذارند تا این گونه گروه ها 

قدرت مند شوند و حکومت موازی را ایجاد کنند. 

انواع شورش گری
قبل از پرداختن به علل و عوامل شورش گری، مهم 
است تا بدانیم چند نوع شورش وجود دارد؛ زیرا تمام 
نوع  آن  می چرخد. در کل دو  شورش ها در محور 
شورش گری داریم: شورش گری ملی و شورش گری 

مقاومت.

1. شورش گری ملی
به شورشی گفته می شود که در یک سو شورشیان 
اندازه ای  تا  که  حکومت  علیه  و  باشند  داشته  قرار 
ملی،  شورش های  در  کنند.  مبارزه  است،  مشروع 
عوامل سیاسی و یا تفاوت طبقاتی، فکری و هویتی 
این  در  دارد.  وجود  و شورشی ها  حاکم  رژیم  میان 

نوع شورش گری، ممکن است حکومت ها از حمایت 
میان  اساساً  منازعه  اما  شوند؛  بهره مند  بیرونی 
شورشی ها و حکومت محلی است. باید متذکر شد 
که در شورش های ملی، دولت و گروه شورشی تنها 
طرف های ذی دخل منازعه نیستند؛ بلکه بازی گران 
دیگری نیز هستند که از طرف های درگیر حمایت 
منازعه  اصلی  دو طرف  هر  میان  روابط  و  می کنند 
این  نوع  عام ترین  محل،  مردم  می سازند.  متأثر  را 
بازی گران را تشکیل می دهند. در حالی که گروه ها، 
فهرست  در  نیز  خارجی  کشورهای  و  سازمان ها 
منازعات ملی جا دارند. شورش گری ملی به معنای 
نزاع میان حکومت و یک یا چند قسمتی از نفوس 
سعی  شورشیان  شورش گری،  نوع  این  در  است. 
می ورزند تا سیستم سیاسی را تغییر دهند، اداره ی 
از کشور جدا  یا هم  و  را در دست گیرند  حکومت 
شوند. شورش گری ملی جامعه را دو قطبی می سازد 
و عموماً مبارزه میان حکومت و مردم بر سر اقتدار 
به طور  است.  مردم  و حمایت  مشروعیت  سیاسی، 

نمونه، شورشیان فارک در کلمبیا.

2. جنبش مقاومت
که  می دهد  رخ  زمانی  شورش گری  نوع  این 
شورش گران در تالش بیرون راندن قوای خارجی از 
کشور باشند و طوری استدالل می کنند که نیروهای 
عقده مندی  کرده اند.  اشغال  را  کشورشان  خارجی 
مداخله ی  یا  و  خارجی  حاکمیت  مقابل  در  عمدتاً 
خارجی می باشد. جنبش مقاومت، شورشیانی را که 
دارای اهداف مختلف هستند، با هم متحد می سازد. 
اما این نوع اتحادها بسیار سست و شکننده است. به 
هر حال، این گونه اتحاد تا زمان ترک قوای خارجی 
به  مبدل  آن  اعضای  آن  از  پس  و  می یابد  ادامه 
تنظیم های کوچک می شوند و بر سر اقتدار سیاسی 
به جان هم می افتند. می توان مقاومت فلسطینی ها 
علیه نیروهای اسرائیل، مقاومت چریک های ویتنامی 
در مقابل امریکایی ها و مجاهدین افغانستان در مقابل 
بارز  مثال های  را  شوروی  جماهیر  اتحاد  نیروهای 

شورشی های آزادی طلبانه قلم داد کرد.

ویژه گی های شورش گری
تعداد زیادی از شورش گری ها در قرن بیستم، انقالبی 
و یا هم ضد استعماری بودند و این نوع شورش گری ها 
متأثر از روش های مبارزه ی مائویستی بودند که به 
شکل یک پارچه، مرکزی و اهداف مشخص، رهبری 
می شدند. اما شورش گری های مدرن یا فعلی به شکل 
غیرمتمرکز، با اهداف مختلف و با بازی گران نامنظم 
به پیش برده می شوند که انگیزه ی دینی، براندازی 
از  خارجی  نیروهای  بیرون راندن  و  خودکامه  حکام 
کشورهای شان را دارند. این نوع شورش گری ها دارای 

ویژه گی های ذیل است:

سیاسی
سیاسی  ویژه گی های  شرح  به  آن که  از  قبل 
و  شورش  تا  است  نیاز  بپردازیم،  شورش گری 
تروریسم را از هم تفکیک کنیم. در دانش نامه ی آزاد، 
آمده  از سرکشی«  »گونه ی  معنای  به  شورش گری 
است. در اصطالح به معنای »حرکت سازمان یافته به 
منظور براندازی حکومت مشروع و قانونی به واسطه ی 
تروریسم  است.  شده  تعریف  مسلحانه«  جنگ 
عبارت از استفاده از قدرت یا خشونت تهدیدآمیز و 
غیرمشروع توسط شخص یا گروه سازمان یافته علیه 
مردم، به منظور ترساندن آن ها و ایجاد وحشت در 
جامعه است که اکثراً دالیل ایدیولوژیک و سیاسی 
دارد. البته با استفاده از روش های مختلفی همانند 
ایجاد ارعاب مثل بمب گذاری ها، آدم ربایی و ترورها 

است. در تعریف تروریسم تأکید بیش تر بر استفاده 
از راه های غیرمشروع خشونت، آسیب زدن به مردم 

عادی و براندازی دولت های ملی مطرح می شود.
میشل  امریکایی،  جامعه شناس   ۱۹۸0 سال  در 
سخن  اجتماعی«  جنبش های  »ضد  از  ویوریکا 
رسید  نتیجه  این  به  تحقیق  یک  در  وی  گفت. 
و  جنبش ها  با  ضدیت  و  بیگانه گی  تروریسم  که 
آن  بر ضد  و می خواهد  است  اجتماعی  جریان های 
عمل کند که در واقع با جامعه در افتاده است. به 
است  اجتماعی«  ضد  »جنبش  تروریسم  دلیل  این 
و به این واسطه ویوریکا بین جنبش های مشروع و 
تروریسم فرق قایل شد. در کل، عمل تروریستی یک 
تروریستی  بدون شک عمل  اما  عمل جرمی است؛ 
بیش تر از جرم است. تروریستان همواره از شیوه های 
خشنی چون بمب گذاری، حمالت انتحاری، اماکن و 
مردم عام را مورد حمله قرار می دهند و هدف شان 
ایجاد ارعاب، ترس و وحشت است و در پی تغییرات 
شورشیان  اما  نیستند.  جامعه  در  بنیادین  سیاسی 
هویدا و آشکار هستند. دست به فعالیت های سیاسی 
می زنند، خدمات را برای مردم ارایه می کنند و خود 
را از گروه های تروریستی مجزا می دانند و معتقد بر 
آوردن تغییرات سیاسی بنیادین و اساسی در جامعه 
هستند. اما شورشیان نیز برای عریض ساختن خالی 
امنیتی و دست یافتن به اهداف شان اقدام به حمالت 
زیر  را  حکومت  مشروعیت  تا  می کنند  تروریستی 
سوال ببرند. تفاوت دیگر شورش و تروریسم این  است 
که شورشیان خود را شورش گر تعریف می کنند؛ اما 
تروریسم از تعریف خود به عنوان تروریست به دلیل 
بار منفی آن انکار می کند و خود را مبارزان آزادی 
و  اهداف شان  به  رسیدن  برای  شورشی ها  می داند. 
کسب مشروعیت مردمی، دست به فعالیت سیاسی 
مقامات  از  استفاده  با  شورشیان  معموالً  می زنند. 
و  حکومت اند  از  ناراض  که  غیررسمی  یا  و  رسمی 
پیش برد  مسوول  که  شورشیان  سیاسی  نیروهای 
ترویج  برای  اند،  گروه ها  این  سیاسی  فعالیت های 
به  آرمان های خود در بین مردم رسوخ می کنند و 
واسطه ی این ها مستقیم و یا غیرمستقیم دیدگاه ها 
و  رسانه ها  طریق  از  مردم  برای  را  نظریات شان  و 
انتقال  دیگر  وسایل  سایر  یا  و  یا پخش شب نامه ها 
نظام های  در  که  کرد  عالوه  باید  را  این  می دهند. 
مردم ساالر زمینه برای فعالیت های سیاسی شورشیان 
مهیا است؛ اما در نظام های سرکوب گر، خودکامه و 
عالوه ای  بر  نیست.  مهیا  شرایط  این  دیکتاتوری 
استفاده از افراد درون حکومتی ناراض، شورشیان با 
استفاده از ترفندهای دیگری مانند نافرمانی مدنی، 

اعتصابات و نارضایتی های مدنی نیز سود می برند.

سازمان های جنایت کار
علیه  بر  که  ستیزه جو  نظامی  گروه های  تمام 
رابطه ی  برداشته اند،  سالح  خود  حکومت های 
تنگاتنگی با گروه های جرایم سازمان یافته دارند. چون 
این گروه ها اقلیتی هستند که بر علیه حکومت بغاوت 
کرده اند و بدون ارتباط با این گروه ها نمی توانند به 
حیات خود ادامه دهند. از این رو روابط شورشیان با 
گروه های جنایت کار الزمی است. هدف شورشیان از 
هم کاری با گروه های جنایت کار، دست یافتن به منابع 
زمینه ی  گروه های شورشی  مقابل،  در  است.  مادی 
اعمال  صدها  و  انسان  قاچاق  مخدر،  مواد  قاچاق 
غیرقانونی دیگر را در قلمرو تحت اداره ی شان برای 
گروه های بزه کار مهیا می سازند. گروه های جنایت کار 
در مقابل برای شورشیان زمینه ی تهدید کارمندان 
دولتی، مقامات دولتی و ترور افراد و اشخاص، قاچاق 
رهبران شورشی از یک کشور به کشور دیگر و انتقال 
تسلیحات و سایر موارد دیگر را زمینه سازی می کنند. 

رسیده  اهداف شان  به  که  شورشی  گروه های  اغلباً 
بین  از  زمان  مرور  به  رهبران شان  یا  و  نمی توانند 
می روند و یا هم این که اهداف مشخصی را حاصل 
می کنند، آن زمان نیروهای چریکی یا جنگی خود 
یک  به  را  شورشی  سازمان  می رانند،  حاشیه  به  را 
پی  در  و  می سازند  مبدل  جنایی  و  بزه کار  سازمان 
اهداف شخصی خود می روند. در این حالت خطری 
برای امنیت ملی محسوب نمی شوند و کار نیروهای 

ضد شورش گری را نیز آسان می کنند.

بنیادگرای اسالمی
و  شورش گری  با  همراه  که  اسالمی  بنیادگرای 
کرد  رشد  سرد  جنگ  جریان  در  است،  تروریسم 
در  جهانی  تجارت  برج های  فروریختن  از  پس  و 
نیویارک عماًل آغاز شد و عکس العمل جمعی جهان 
توسعه ی  باعث  عکس العملی  چنین  برانگیخت.  را 
با  و  در جهان شد  اسالمی  بین المللی شورش گری 
حمله ی امریکا به افغانستان و عراق این وضع شدت 

بیش تر گرفت.

ماهیت شورش گری
خویش،  شورش  ابتدایی  مراحل  در  شورشیان 
زیرا  می کنند؛  انتخاب  را  غیرمنظم  مبارزه ی  نوع 
نیروهای  و  امنیتی  نیروهای  با  مقابله  توانایی  آن ها 
شورشیان  به  غیرمنظم  مبارزه ی  ندارند.  را  منظم 
مقاومت  به  طوالنی  مدت  برای  که  می دهد  اجازه 
خویش ادامه دهند، چون انتخاب مبارزه ی نامنظم، 
مقابل  در  سرنوشت ساز  جنگ  یک  از  را  شورشیان 
نیروی های منظم باز می دارد؛ زیرا شورشیان توانایی 
را  منظم  یا  متعارف  نیروهای  با  مستقیم  رویارویی 
ندارند. شورشیان معموالً اراضی و جغرافیای پیچیده 
مثل »میدان های بی ثبات، مشکل و حلقوی« را برای 
پیش برد عملیات خویش انتخاب می کنند تا تسخیر 
آن توسط نیروهای ضد شورش گری آسان نباشد و 
هم چنان شورشیان با گروه های تبهکار و تروریستی 
دیگر هم دست می شوند و به آن ها اجازه می دهند که 
در قلمرو شان حضور پیدا کنند تا خشونت بیش تر 

را راه بیندازند.
امنیتی  نیروهای  چالش کشیدن  به  با  شورشیان   -
یابند.  دست  خویش  اهداف  به  می کنند  کوشش 
این را باید دانست که کوشش آن ها تنها مبارزه با 
نیروهای امنیتی نیست؛ بلکه تالش می ورزند تا یک 
سیستم هم سطع با حکومت را ایجاد و مردم را  اداره 
کنند و با این کارشان دولت را به وضعیتی مواجه 
را  قلمرو خود  و  توانایی کنترل جمعیت  سازند که 
نداشته باشد. استراتیژی شورشیان مبتنی بر انتخاب 
اهداف و ضربه زدن به آن است که چه وقت، چگونه، 
اهداف  بتوانند  تا  کنند  راه اندازی  را  حمالت  کجا 
به  با  شورشیان  آورند.  به دست  را  خویش  سیاسی 
شایعه پراکنی،  پروپاگندا،  چون  وسایل  کاری گیری 
ناتوانی  وحشت و درون واژگونی تالش می ورزند تا 
دولت را به رخ مردم بکشند و اقتدار و توانایی های 

خویش را نشان دهند.
فعالیت های غیرقانونی  - شورشیان که هدف آن ها 
با  کسانی که  هستند.  استثنا  یک  است،  جنایی  و 
چنین اهدافی مبارزه می کنند، هدف آن ها سرنگونی 
آن ها  بلکه  نیست؛  حکومت های شان  بین بردن  از  و 
می خواهند یک ساحه و قلمرو مشخص را در تسلط 
خویش داشته باشند و یا رهبران سیاسی و نظامی 
را تحت اداره ی خود بیاورند و به کارهای غیرقانونی 
مواد  قاچاق بران  مثال:  به طور  دهند.  ادامه  خویش 

مخدر.
- تهدید شبکه ای، تهدیداتی است که اندازه، اهداف 
این  توانایی آن منافع کشوری را تهدید می کند.  و 
اقتصادی،  اطالعاتی،  شبکه ی  متضمن  شبکه ها 
تدارکات و اجزای سیاسی هستند. تهدید شبکه ای  
جنایی  شبکه های  یا  تروریستی  شورشی،  می تواند 
باشد. این شبکه ها به شکل متمرکز یا مرکزی و یا هم 

به قسم غیرمتمرکز یا غیرمرکزی اداره شوند.
در  دارد.  جهانی  مفهوم  ملی گرا  فرا  تروریسم   -
جهانی  و  منطقه ای  شورش گری  یک  این  حقیقت 
کشورهای  چالش کشیدن  به  آن   هدف  که  است 
منطقه است و حتا می تواند کشورهای دیگر جهان 

را نیز تهدید کند. 
ادامه دارد...
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبيعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفيف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



سیرت فرمان

موالناپژوهی و موالناشناسی گستره ی فراخ و پهناوری از اطالعات در زمینه و زمانه و هر آن چیزی از این دست در مورد موالنا را احتوا می کند، لذا 
ناچار و ناگزیر به مراجعه ی مکرر به تألیفات و آثار آن پیشینیانی ا ست که موالنا از آنان تأثیر پذیرفته است. چنان که ما به نیکی عنایت داریم و 

از مثنوی و دیوان کبیر پیدا است، موالنا با فلسفه ی یونان، شهنامه، طب قدیم، افکار غزالی و سنایی و عطار، آشنایی تام و تمام داشته است و از 
آن ها بهره های بسیار برده است. همین طور آرای درخشان و تابناک موالنا بر اندیشمندان بعد از او بی تأثیر نبوده است.

را  اخترسوز  آفتاب  این  باشد،  تا جای فخر فروشی 
از سپهر به پایین می کشند و عروسکی برای آذین 
ضیافت های خویش می کنند. با سرهای مملو از باد 
نخوت در مورد او سخن می رانند و در کم تر خطابه ی 
گاه گداری  البته  است.  غایب  موالنا  اسم  آن ها، 
شعرهای او را هم می خوانند، گرچند با اغالط بسیار. 
با این همه اگر عرصه ی موالناشناسی در طول تاریخ 
یا  است،  داشته  درخشان  ستاره گانی  دامنش،  دراز 
بدیع الزمان فروزانفر بوده، یا رینولد نیکلسن، یا کولمن 
بارکس، یا محمدعلی موحد و سبحانی و گولپینارلی. 
آن چه بدیهی و انکار ناکردنی  است، بی همتی جمعی 
گهریابی  و  سباحی  و  سیر  در  کشور  قلم به دستان 
همه ی  در  دربست  است.  ناپیدا  بن  دریای  این  از 
معتبر  نسخ  از  نسخه  مولوی پژوهی حتا یک  تاریخ 
نکرده است. در  افغانستانی تصحیح  را یک  مثنوی 
کیسه ی  است،  هویدا  و  شیوا  که  شرح  و  تصحیح 
هم  تحقیق  و  پژوهش  در  حتا  است.  تهی  تهِی  ما 
یک پژوهش گر افغانستانی کتابی به اهمیت و ارزش 
تاریخی »پله پله تا مالقات خدا«، به خامه ی مرحوم 
داکتر زرین کوب، یا کتاب »قمار عاشقانه« به سعی 
داکتر عبدالکریم سروش، یا »مولوی نامه« به همت 
مرحوم همایی و چه بسا ُکتبی از این دست، ننگاشته 
است. در ادبیات داستانی هم، باید الیف شافاک ترک، 
زنده گانی حضرت پیر کبیر را به صورت یک رمان 
ایرانی  به رشته ی تحریر در آورد، ارسالن فصیحی 
آن را به پارسی برگرداند و انتشارات ققنوس ایرانی 
جهدی به چاپش بگمارد تا آغازاده ها اصاًل بدانند با 
این نامی که این سان با آن گردن کشی می کنند و 
استکبار می ورزند، چه کسی بوده و چه چیزی آوازه ی 
مقدمات  تمهید  این  از  است.  را جهان گیر کرده  او 
نازنین  که بگذریم، عرصه ی موالناپژوهی در کشور 
آمده  گرفتار  مهیب  و  رعب انگیز  آفت  به چندتا  ما 
این  در  را  موالناشناسی  بیخ  مصایب  این  است. 
کرده  فاسد  نطفه  در  آن را  و  خشکانیده  بوم  و  زاد 
است. نخستین نکته ای که می توان و البته می باید 
بیگانه  گی  کاوید،  آن را  و  نهاد  تأکید  انگشت  آن  به 
روش شناسی  یا  میتودولوژی  با  ما  موالناخوان های 

8صبح، کابل: نخستین جشنواره الجورد زیر نام 
»الجورد، تولد دوباره سینمای افغانستان« بعد از ده 
روز نمایش، پایان یافت. در این جشنواره به فلم های 

برتر و سینماگران، تندیس الجورد اهد شد.
سه شنبه،  روز  که  الجورد  جشنواره  اعالمیه   در 
یازدهم قوس نشر شد، آمده است که »افغان فلم« 
افغانستان  سینمایی  دولتی  اداره  تنها  عنوان  به 
به  را  افغانستان«  فلم  ملی  جشنواره  »الجورد، 
بازیگران، عوامل مسلکی  هدف تشویق فلم سازان، 
فلم سازی و هنرمندان و ایجاد فضای رقابتی سالم 

در عرصه سینما، در اول ماه قوس افتتاح کرد.
مراسم اختتامیه این جشنواره شب گذشته با حضور 
برخی از مقام های بلند پایه دولتی در مرکز فرهنگی 
به گفته مسووالن  این حال  با  برگزار شد.  روسیه 
فلم  ملی  جشنواره  نخستین  این  جشنواره،  این 
و همکاری سکتورهای  با حمایت دولت  است که 
خصوصی، در عرصه سینما بعد از گذشت سال ها 
رکود سینمای افغانستان برای ده روز برگزار شد و 
قرار است با ایجاد فضای رقابتی سالم و ارزیابی آثار 
تولید شده در عرصه سینمای افغانستان هر سال از 

تاریخ ۱ تا ۱0 قوس برگزار شود.
در  که  افزوده اند  الجورد  جشنواره  مسووالن 
سکتور  مشارکت  با  جشنواره  این  دور  نخستین 
خصوصی و استقبال هنردوستان و سینما گران، ۵۵ 
فلم  بین ۲۱0  از  اصلی  رقابت های  بخش  در  فلم 
فرستاده شده، توسط هیات گزینش انتخاب شده 
نمایش درآمده  به  نه مکان در سراسر کابل  و در 
که با استقبال بی پیشینه تماشاگران و عالقه مندان 
روبه رو شده است. این مسووالن بیان کرده اند که 
در مدت ده روز نمایش فلم ها، نزدیک به پنج هزار 
تماشاگر به تماشای فلم  نشسته  و در بخش رقابتی 
»انتخاب مردمی« بیش از یک هزار و ۵00 تماشاگر 

دارند،  آشنایی  موال  اندیشه های  نهر  مواجی  با  که 
می دانند که او الی حد مقدور از مخاصمه و منازعه 
بر سر جزئیات و فروعات دینی حذر و پرهیز می کرد. 
این قبای بی باکانه تاختن و محکوم به سوختِن در 
آذر دگراندیشان، قبایی نیست که بر تن بزرگ مردی 
نظیر موالنا بیاید. حرف و ایراد سوم، تک منبعی بودن 

ایل موالناخوان های متصوف است. 
و  فراخ  گستره ی  موالناشناسی  و  موالناپژوهی 
آن  هر  و  زمانه  و  زمینه  در  اطالعات  از  پهناوری 
چیزی از این دست در مورد موالنا را احتوا می کند، 
لذا ناچار و ناگزیر به مراجعه ی مکرر به تألیفات و آثار 
آن پیشینیانی ا ست که موالنا از آنان تأثیر پذیرفته 
است. چنان که ما به نیکی عنایت داریم و از مثنوی 
یونان،  فلسفه ی  با  موالنا  است،  پیدا  کبیر  دیوان  و 
افکار غزالی و سنایی و عطار،  شهنامه، طب قدیم، 
آشنایی تام و تمام داشته است و از آن ها بهره های 
بسیار برده است. همین طور آرای درخشان و تابناک 
موالنا بر اندیشمندان بعد از او بی تأثیر نبوده است. 
حتا در دوایر وسیع تر، باید در باب اهمیت و جایگاه 
موالنا در سنت عرفان جهانی قلم فرسایی کرد، وجوه 
سنت های  دگر  عارفان  با  او  هم خوان  و  مشترک 
عرفانی نظیر بودیسم و عرفان مسیحی را به کاوش 
آثار  هنری  اجتناب ناپذیر  ارزش  گرفت.  تفحص  و 
باید متبارز کرد و در جهت زیبایی شناسی از  او را 
کمال  در  گونه  این  بی تردید  زد.  قلم  موالنا  منظر 
دقت خواندن آثار حضرت مولوی، آدم نکته سنج و 
حکیمی می طلبد که مضاف بر علوم عام و مرسوم 
اسالمی، فلسفه و تاریخ و هنر و کالم و ادبیات بداند.

و  توقیر  ما در  بی همتی جمعی  باز  نکته ی چهارم، 
تجلیل میراث های سترگ و گران فرهنگی ما است. 
دریغا که موالنا برای نسل نو تبدیل به یک بتی شده 

فلم »سیبی از بهشت« با کارگردانی همایون مروت 
و تهیه کننده گی داوود وهاب داده شد. جایزه های 
بهترین  و  موسیقی  بهترین  لباس،  طراح  بهترین 
تدوین گر نیز به این فلم تعلق گرفت که به ترتیب 
ایوب عمر، قاسم رامشگر و سید واقف حسینی  به 
داده شد. جایزه بهترین فلم نامه به فلم »همسایه« 
به کار گردانی زبیر فرغند داده شد. این فلم جایزه 
بهترین تصویربردار و بهترین طراحی صحنه را نیز 
از آن خود کرد و جوایز آن به سید واقف حسینی 
و جواد الفتی داده شد. به این ترتیب نصیر پژواک 
به دلیل کارش در فلم »رسوای قرن۲۱« به عنوان 
بهترین  عنوان  به  آرش  رشاد  چهره پرداز،  بهترین 
صداگذار در فلم »پرنده پرنده نبود« و فرزانه نوابی 
بازیگر نقش کودک در این فلم  به عنوان بهترین 
خود  آن  از  را  الجورد  تندیس  و  شدند  شناخته 
کردند. هم  چنان جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد 
به محمدتوفیق الیق و بهترین بازیگر نقش زن به 

و  اصول  علم  بر  این جهل  است.  تحقیق  علمی در 
نهج نگارش یک متن محکم و معتبر علمی آن حجم 
و  آرا  مورد  در  موجد  متون  از  چندان حجیمی  نه 
افکار خداوندگار بلخ را عاری از اهمیت می کند و خط 

بطالن بر آن ها می کشد.
آن گونه که متداول و مرسوم بوده است، مثنوی و 
دگر آثار به جا مانده از امام المطهرین را در خانقاه ها 
و مجالس مثنوی خوانی سنتی به خوانش می گیرند، 
پیرهای  هم  یا  و  مشایخ  مدرسان  مطلق  اکثریت 
ُحریت  همه ی  با  فرزانه  رادمردان  این  اند.  طریقت 
و حکمت مضاعف خویش، از آن جهت که میانه ی 
ندارند،  روش مند  دقیق  تفکر  و  فلسفیدن  با  خوبی 
و  علمی  غنای  که  موالنا  مورد  در  متنی  تولید  از 
استداللی از عناصر شمردنی آن باشد، عاجز اند. سر 
عداوت با فلسفه و فالسفه داشتن هم که ریشه در 
سیر تاریخی تصوف در تمدن اسالمی دارد. از غزالی 
که اهل این فن را تکفیر کرد و از گلبن دین خارج 
و گم گشته در کویر جهل انگاشت، تا خود شخص 
شخیص موالنا که در مثنوی با تعریض و طعنه به 
کاردان  و  سرآمد  متکلمان  از  که  رازی  فخرالدین 
تاریخ علم کالم بود، می گفت: »گر که استدالل کار 
دین بُدی - فخر رازی رازدار دین بُدی.« باری، این 
نزاع محل کالم ما نیست؛ اما بی گمان که تأثیر این 
و  نیک  موالناشناسی  عرصه ی  در  الاقل  تفکر  طرز 

ستودنی نبوده است.
در حبس  بزرگواران  این  که  مهم  این  دوم  نکته ی 
چارچوب های ذهنی خویش اند و هر از گاهی سخنی 
یا بیتی از موالنا را که متضمن معنای دگری است به 
منفعت فالن فرقه ی صوفیه و یا پیروان فالن مذهب 
یا  و  تعلق خاطری  خودشان  که  کالمی  یا  و  فقهی 
تعهدی به آن قوم دارند، به کار می بندند. اهل فضلی 

به فلم های مورد عالقه ی شان رأی داده اند.
فلم  جشنواره  که  شده  تصریح  اعالمیه  این  در 
الجورد در اولین سال برگزاری اش در بخش »اکران 
برای  را  افغانستان  فلم سازان  از  فلم  پنج  ویژه«، 
نخستین بار در کابل نمایش داده است. با این حال 
برگزار کننده گان این جشنوار گفته اند که نخستین 
برگزاری  اولین سال  افغانستان  فلم  جشنواره ملی 
سینمای  دوباره  تولد  »الجورد،  شعار  با  را  خود 
جشنواره  هدف  همانا  که  کرده  آغاز  افغانستان« 

احیای سینمای افغانستان است.
این جشنواره گفته اند  برگزار کننده گان  این همه  با 
که »تندیس زرین الجورد« که با آب طال و سنگ 
وزارت  در  و  ساخته  افغانستان  داخل  در  الجورد 
فلم   ۵۵ به  است،  شده  ثبت  فرهنگ  و  اطالعات 
)فلم های  مختلف  بخش های  در  شده  برگزیده 

داستانی، مستند و انیمیشن( اهدا شده است.
تندیس بهترین فلم داستانی بلند این جشنواره به 

است که از قداست و هیبتش باید هراسید و خیلی 
نزدیکش نشد. میزان فهم این نسل از موالنا در حد 
تقلیل  و  تنزیل  عشق«  »ملت  رمان  دیالوگ های 
انجمن  که  هم  قلیلی  همین  کابل  در  است.  یافته 
شعرا و نویسنده گان است، در هشتم میزان که روز 
نیست.  که  نیست  است، خبری  موالنا  بزرگ داشت 
حال آن که همین انجمن ها در مناسبت های بسیار 

عادی تر، ضیافت ها می گیرند.
از این حرف های آلوده و آمیخته به یأس که بگذریم، 
امیدی هم هست. فی المثل برگردان و  کرسی های 
شرح کتاب »فیه ما فیه« به پشتو توسط جواد نیوش 
این  ا ست میمون و درخور ستایش. در  اقدامی  که 
جامعه ای که نزدیک به نیم قرن جنگ و محاربه و فقر 
مداوم روح آن را یک روح غارت گر و مادیات پرست 
نباید صرف در حد  بار آورده است، موالنای بزرگ 
زیور سخنرانی های جالدان باشد، روح خالی شده از 
معنویت ما، سخت به این معلم معنا نیازمند است. در 
میان این سیل بی امان انحرف از فضایل و گراییدن به 
رذایل، باید دست به دامان او که مدرس مسلم اخالق 

است، شد. لذا اکیداً می گویم؛ موالنا نیاز ما است.
تا آن جا که عقل قاصر من قد می دهد، راه رهایی 
نو  نسل  در  است  جهشی  آفت  و  دشواری  این  از 
او،  افکار  از  بی طرفانه  قرائت  یک  ارایه ی  جهت  در 
او،  از  با یاری جستن  او و  اندیشه های  درک درست 
خالص شدن از شر بیماری تاریخی حوزه ی تفکری 
تمدن ما، یعنی دگماتیسم. باشد که روزی اسمی از 
مفاخر  ما در فهرست  اهل کشور  یک موالناشناس 
موالناشناسی باشد و از آن مهم تر این که تأثیر آرای 
پر از عشق و انسانیت و مهربانی موالنا را در کوچه 
بر  باز  تا  باشیم،  ناظر  و  شاهد  پس کوچه های شهر 

طبل تهی نکوبیده باشیم.

لینا علم تعلق گرفت. 
در بخش »فلم های مستند بلند« جایزه بهترین فلم 
مستند بلند به فلم »مرغ طوفان« به تهیه کننده گی 
گرگ و میش پرودکشن، جایزه بهترین کارگردانی 
فلم مستند بلند به فلم »تارهای ممنوع« ساخت 
فلم  به  صداگذاری  بهترین  جایزه  نوری،  حسن 
علی حسین  ساخت  دقیقه«   3:۴۵ تفریح  »زنگ 
حسینی، بهترین جایزه تدوین گر به فلم »قصه های 
شب  افغانستان« به کارگردانی الکا سادات، جایزه 
طوفان«  »مرغ  فلم  به  متن  موسیقی  بهترین 
بهترین  و آرش هویدا، جایزه  ساخته ظاهر هویدا 
را می کنم«  کار خودم  فلم »من  به  تصویربرداری 
فلم  به  تحقیق  بهترین  جایزه  بره کی،  یوسف  به 
»سربازان بی صدا می میرند« به رعنا صادقی و جایزه 
بهترین مستند تلویزیونی به  فلم »مستند قندهار« 

به تلویزیون تمدن داده شد. 
در بخش فلم های کوتاه، جایزه بهترین مستند کوتاه 
به فلم »شیخک« کاری از نسیم سیامک و جایزه 
بهترین فلم داستانی کوتاه به فلم »حبیبه« کاری 
بخش  در  هم چنان  شد.  داده  رضایی  معصومه  از 
فلم  به  انیمیشن  بهترین  انیمیشن جایزه  فلم های 
رقابتی  بخش  در  و  حقیقی  الجورد  به  »نوارها« 
جایزه بهترین پوستر به »کابل شهری در باد« به 
فلم  به  نو  نگاه  در  فلم  بهترین  نوابی، جایزه  ابوذر 
»سفر به مکان صفر« به کارگردانی داوود هلمندی، 
به  به فلم »خانم دریایی«  اول  فلم  بهترین  جایزه 
مردم  منتخب  فلم  بهترین  جایزه  عزیزی،  مرسل 
به فلم »سکوت« به تهیه کننده گی فریداهلل محبی 
فلم  به  عامه پسند  سینمای  فلم  بهترین  جایزه  و 
تعلق  شمس خان  همایون  از  کاری  »نقاب پوش« 

گرفت.
بهترین  جایزه  داوران  هیأت  منتخب  بخش  در 
منتخب هیأت داوران به فلم داستانی بلند »پرنده 
پرنده نبود« تعلق گرفت و به فیصل جمال یار اهدا 
شد و جایزه منتخب هیأت داوران در بخش مستند 
عبدالصبور  به  گرافیکی«  اسد   ۲۸ »مستند  به 

خنجی داده شد.

باز بر طبل تهی

جشنواره ده روزه فلم الجورد با شعار 
»تولد دوباره ی سینمای افغانستان« پایان یافت

چهار شنبه
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برخی مقام های ارشد اداره مستقل خط آهن افغانستان، که برای بررسی پیش رفت کار ساخت 
گمرک ریلی در ایستگاه روزنک ولسوالی غوریان در سفر به این ولسوالی با خبرنگاران هم سفر 

شدند، از پیش رفت »99 درصدی« کار ساخت این ایستگاه ریلی خبر می دهند. بر اساس 
معلومات آنان، کارهای باقی مانده تا چند روز دیگر تمام می شود و این پروژه مهم زیربنایی با 

حضور مقام های عالی رتبه راه  آهن ایران به بهره برداری می رسد.

منبع: دی تایمز

نویسنده: بهرما کلینی

برگردان: سید جمال اخگر

یک مهاجر ۱۸ ساله چچنی، ماه گذشته یک آموزگار 
تاریخ به  نام سامویل پتی را در حومه  پاریس تعقیب 
کرد و با چاقو بر وی حمله و سپس سر وی را از تنش 
جدا کرد. چندی بعد یک مرد اهل تونس در حالی که 
قرآن را با خود حمل می کرد، یک زن را با چاقو سر 
برید و دو نفر دیگر را در کلیسایی در شهر »نیس« با 

ضربات چاقو کشت.
در همین ماه، قرار است دو فرد مسلح وابسته به گروه 
داعش که در انگلستان به دنیا آمده و بزرگ شده اند، 
در امریکا به جرم مشارکت در آدم ربایی وحشیانه در 
سوریه ، محاکمه شوند. آن ها گروگان های شان از جمله 

چند امریکایی را جلو دوربین سر بریده بودند.
چنین قتل هایی به دلیل وحشی گری هایی که در آن 
وجود دارد ، از دیگر خشونت ها فرق دارد . در حالی که 
تعداد قربانیان این نوع قتل ها نسبتاً کم است ، اما اصول 
تهدید  با  کشتن ها  شیوه  این  را  مدرن  تمدن  اساسی 

مواجه می کند.
به  عنوان  را  گردن  زدن  باستان  رومیان  و  یونانیان 
وضع  اعدام  به  محکوم  مجرمان  برای  قانونی  مجازات 
گردن  از  معموالً  تندرو  اسالم گرایان  امروزه،  کردند. 
در  فراقانونی شان  کشتارهای  برای  بریدن  سر  و   زدن 
کشورهایی مانند مصر، هند، فلیپین و نایجریا استفاده 
می کنند. در موزامبیک تنها در ماه جاری، ۵0 نفر از 
به  وابسته  توسط جنگ  جویان  کودکان  و  زنان  جمله 
از آن ها گردن زده  به قتل رسیده اند. بسیاری  داعش 

شده اند.
خطرناکی  و  ماندگار  پی آمدهای  وحشی گری  این 
در  آن ها،  عامالن  که  دلیل  این  به  مخصوصاً  دارد، 
اغلب موارد تصاویر اعمال خود را همه گانی می کنند. 
سازمان های تروریستی از زمان سر بریده  شدن »دانیل 
پاکستان،  در  ژورنال  وال استریت  روزنامه نگار  پرل«، 
ویدیوهای  اشتراک گذاری  و  همه گانی  کردن  به  اقدام 
پرل،  قضیه  در  کردند.  انترنت  در  سربریدن های شان 

از  نگرانی  به  دلیل  اغلب  اسالمی  افراط گرایی  علیه 
با چالش مواجه  مورد تبعیض  قرار گرفتن مسلمانان، 
فریاد »اسالم هراسی« سر  آن هایی که  اما  است.  شده 
مسلمانان  از  محافظت  به  کمکی  نه  تنها  می دهند، 
امکان رشد  با فراهم آوری  بلکه  جوامع شان نمی کنند، 
از  مسلمان  جوامع  که  می شوند  باعث  افراط گرایی، 

امنیت کم تری برخوردار باشند.
واقعیت این است که امروز فقط یک کشور در جهان 
اسالم  افراطی،  اسالم   گرایی  به  جای  که  دارد  وجود 
در  است.  کشور چین  آن  می کند؛  را سخت سرکوب 
میلیون  یک  از  بیش  بیجینگ  گذشته،  سال  چند 
اویغور و اعضای سایر اقلیت های مسلمان را در منطقه 
سین کیانگ در غرب چین زندانی کرده است. مقام های 
چینی به بهانه مبارزه با تروریسم در حال پاک  کردن 
روش مند هویت اسالمی در مقیاس بزرگ هستند. با این  
وجود جامعه بین المللی از جمله کشورهای مسلمان، در 
برابر اقدامات چین علیه اویغورها عمدتاً سکوت پیشه 
کرده اند. سال گذشته، ماهاتیر بن محمد، نخست وزیر 
سابق مالیزیا، دلیل این سکوت را توضیح داد و گفت به 

 خاطری که »چین یک کشور بسیار قدرت  مند است.«
از حمله »نیس« در  اما برعکس، همین ماهاتیر پس 
توییترش نوشت: »مسلمانان حق دارند عصبانی شوند 
گذشته،  قتل های  به  خاطر  را  فرانسه ای  میلیون ها  و 
»تکریم  به  دلیل  »آتش افروز«  توییت  این  بکشند.« 
خشونت« از توییتر حذف شده است، اما حساب ماهاتیر 

به حالت تعلیق درنیامده است.
به  نیز  ترکیه،  رییس  جمهور  اردوغان،  طیب  رجب 
نوبه ی خود خواستار تحریم کاالهای فرانسه شده است، 
زیرا امانویل مکرون، رییس  جمهور فرانسه، پس از قتل 
سامویل پتی وعده داد که از سکوالریسم در برابر اسالم 
رادیکال دفاع می کند. با توجه به این، به  وضوح دیده 
می شود که حمله بر دموکراسی ]فرانسه[ بسیار آسان تر 
از ایستاده گی در برابر یک »دیکتاتوری ظالم« ]چین[ 

است.

اما هیچ  یک از این اقدامات باعث امن تر شدن جوامع 
مسلمان نمی شود، چه رسد به ریشه  کن  شدن تروریزم 
اسالم گرا. برای پایان  دادن به تروریزم اسالمی، دولت ها 
رویکرد  دشمن شان،  از  بهتری  درک  براساس  باید 

جدیدی را در پیش بگیرند.
افراط گرایی اسالمی یک سازمان یا یک ارتش نیست، 
که  همان طور  است.  ایدیولوژیک  جنبش  یک  بلکه 
حمالت اخیر نشان می دهد، سازمان های تروریستی با 
داشتن دکترین واضح خشونت بار، نیازی به هم آهنگ  
که  است  دلیل  همین  به  ندارند.  اقدامات شان  کردن 
کشتن و حذف چهره های رده  باالی داعش یا القاعده، 
کار چندانی برای جلوگیری از خون ریزی نمی کند و به 
همین دلیل رویکرد نظامی به تنهایی، هرگز نمی تواند 

مؤثر باشد.
تالش های ضد تروریسم باید چشمه و منبع تروریسم 
جهادی را هدف قرار دهد؛ به عبارت دیگر، تالش های 
که  را  نظامی گرا  وهابی  تیولوژی  باید  تروریسم  ضد 
استفاده از خشونت علیه »کافران« را توجیه می کند و 
به انجام آن فرمان می دهد، هدف قرار دهد. این یعنی 
اول تر و مهم تر از همه »ایدیولوژی شیطانی« ــ به قول 
جهاد گرایان   - بریتانیا  پیشین  نخست وزیر  می،  ترزا 

بی اعتبار شود.
این کار می تواند از طریق بی اعتبار کردن اصل اساسی 
این ایدیولوژی که )بدون پشتوانه قرآن( می گوید ۷۲ 
حوری در بهشت در انتظار هر مجاهد و هر شهید است، 
آغاز شود. کار دیگر، می  تواند »رام  کردن« روحانیون و 
سایر مبلغان جهاد خشونت  بار باشد. همان طور که »لی 
کوان یو«، رهبر فقید سنگاپور، باری توضیح داد که ما 
باید »زنبورهای ملکه« یعنی مبلغان خشونت را که به 
»زنبورهای کارگر« دستور صادر و آن ها را به خشونت 
تشویق می کنند، هدف قرار دهیم، نه زنبورهای کارگر 
را. اگر زنبورهای ملکه را رام نکنیم، جنگ علیه ترور 
پایان نخواهد یافت و اسالم گرایی خشونت بار عمیق  تر 

از پیش در جوامع ریشه خواهد دواند.

عامالن این قتل عکسی از سِر بریده  شده ی وی را در 
توییتر نشر کردند.

در  قدرت  مند  بریدن، سالحی  سر  اسالم گرایان،  برای 
جنگ نامتقارن است. سربریدن و صحنه ی وحشت ناک 
انجام این کار، هواداران جهادی را در سراسر جهان الهام 
دامن  محلی  جوامع  در  را  ترس  هم زمان  و  می بخشد 
به  راحتی می توانند  تا جایی که اسالم گرایان  می زند، 
قرون  رفتاری  کودهای  جمله  از  خود  خواسته های 
وسطایی خود را بر جوامعی که در آن فعالیت دارند، 

تحمیل کنند.
را  جهان  مسلمانان  از  کوچکی  اقلیت  جهادگرایان، 
تشکیل می دهند، اما آن ها با روشن  ساختن تمایل شان 
به رفتارهای غیرانسانی و غیرقابل تصور برای انسان های 
عادی، مطمین می شوند که اکثریت، جرأت ایستاده گی 
و یا سرپیچی از آن ها را نکنند. همین ماه یک ستاره 
به  دلیل حضور بسیار  بنگله دیشی مجبور شد  کرکت 
فشار  زیر  هند،  در  هندوها  مراسم  یک  در  کوتاهش 
اسالم گرایان عذرخواهی کند. اسالم  گرایان از طریق سر 
سنت های  تدریج  به  وحشت،  و  ترس  ایجاد  و  بریدن 
اسالمی لیبرال  تر و متنوع  تر را در کشورهای غیرعربی 

از بین می برند.
یگانه  اما  دارد،  خاصی  درونی  تأثیر  بریدن  سر  گرچه 
به  دامن  زدن  و  ترس  ایجاد  برای  جهادگرایان  روش 
وحشت نیست. اوایل ماه جاری افراد مسلح وابسته به 
داعش با حمله بر دانشگاه کابل، دست کم 3۵ نفر را که 
عمدتاً دانشجو بودند، کشتند و ده ها تن دیگر را زخمی 
کردند. در ویِن اتریش، یک مهاجم اسالم  گرا که قباًل به 
جرم تالش برای پیوستن به داعش زندانی شده بود، در 
جریان تیراندازی چهار نفر را کشت و ۲۲ تن دیگر را 

زخمی کرد.
آشکار  نشانه ی  اسالم  گرایان،  خشونت های  نوع  این  
تروریزم« جهانی که پس  علیه  است که »جنگ  این 
نهاده  به ضعف  رو  شد،  آغاز  سپتامبر  از حمالت ۱۱ 
است. حتا در کشورهای غربی، اقدامات معنادار دولت ها 

انگیزه  کشتار انسان در اذهان تندروان اسالم گرا

قرار است تا چند روز آینده خط 
با حضور  - هرات  آهن خواف 
مقام های عالی رتبه کشورهای 
هرات  در  ایران  و  افغانستان 
بر اساس  برسد.  بهره برداری  به 
مستقل  اداره  هیأت  معلومات 
برای  که  افغانستان  آهن  خط 
»هم آهنگی برنامه گشایش« این پروژه به هرات سفر 
کرده  ، بخش سوم آن تکمیل شده و کار روی »فاز 

نخست بخش چهارم« جریان دارد. 
یکی از نگرانی های مهم در مورد این پروژه ی بزرگ 
زیربنایی، تأمین امنیت آن است و طی روزهای اخیر، 
آهن  خط  مسیر  اطراف  در  امنیتی  تحرکات  برخی 
افغانستان روی داده است.  خواف - هرات در خاک 
و  زنده جان  غوریان،  ولسوالی های  از  ریل  خط  این 
انجیل هرات می گذرد و در چند ماه اخیر این مناطق 

گواه برخی موارد ناامنی بوده است. 
مقام  های محلی هرات، پافشاری دارند که امنیت خط 
پولیس  نیروهای  و  تامین شده  آهن خواف - هرات 
با  و  دارند  بردوش  را  مسوولیت  این  عامه  محافظت 
ایجاد »پاسگاه های امنیتی« اجازه ناامنی در این مسیر 

را نمی دهند. 
هرات،   - خواف  آهن  خط  کار  روند  از  بازدید  برای 
غوریان  ولسوالی  راهی  دیگر  خبرنگار  چند  همراه 
برای  زیرساخت ها  ایجاد  نزدیک  از  تا  شدیم  هرات 
»روزنک«  ایستگاه  در  ریل  خط  این  از  بهره برداری 
گشایش«  »کمیسیون  مسووالن  کنیم.   مشاهده  را 
خط آهن خواف - هرات که از مرکز کشور به هرات 
آمده  اند، از بهره برداری این پروژه در چند روز آینده 
خبر می دهند. آنان تأکید دارند که هم آهنگی  برای 
گشایش این خط با ایران انجام شده و مراسم رسمی 

تا چند روز دیگر در هرات برگزار می شود. 
آهن  خط  مستقل  اداره  ارشد  مقام های  برخی 
ساخت  کار  پیش رفت  بررسی  برای  که  افغانستان، 
گمرک ریلی در ایستگاه روزنک ولسوالی غوریان در 
سفر به این ولسوالی با خبرنگاران هم سفر شدند، از 
ایستگاه  این  ساخت  کار  درصدی«   ۹۹« پیش رفت 
ریلی خبر می دهند. بر اساس معلومات آنان، کارهای 
باقی مانده تا چند روز دیگر تمام می شود و این پروژه 
با حضور مقام های عالی رتبه راه  آهن  مهم زیربنایی 

ایران به بهره برداری می رسد.
محمدیما شمس، رییس اداره خط  آهن افغانستان، در 
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و  تجارت  اتاق  رییس  قاضی زاده،  محمدیونس 
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  هرات،  سرمایه گذاری 
این  امنیت  تأمین  برای  که  می خواهد  حکومت  از 
با  که  سهولت هایی  از  او  کند.  تالش  بیش تر  پروژه 
بهره برداری از خط آهن به میان خواهد آمد، سخن 
کاالهای  تبادل  زمینه  که  دارد  پافشاری  و  می گوید 
وارداتی و صادراتی از طریق راه آهن با »هزینه و زمان 
کم تر« فراهم می شود. به گفته ی او، کاالهای صادراتی 
کشور از طریق خط آهن خواف - هرات به بازارهای 
جهانی راه می یابد و از طریق »بندر عباس« در ایران 
کشورهای  به  کاال  انتقال  برای  زیادی  سهولت های 

اروپایی و ترکیه ایجاد خواهد شد.
از دید مقام های محلی هرات، با بهره برداری از خط 
آهن خواف - هرات، سهولت های زیادی برای انتقال 
کاال و جابه جایی مسافران به میان می آید و افغانستان 

می تواند از طریق شبکه راه  آهن ایران به بندر چابهار، 
بندر عباس و شبکه راه  آهن کشورهای اروپایی دست 
هرات،  والی  معاون  حیدری،  نوراحمد  داکتر  یابد. 
این مسیر قاطع  امنیت  می گوید حکومت در تأمین 
مسوولیت  عامه،  محافظت  پولیس  نیروهای  و  است 

تأمین امنیت آن را بر عهده دارند.
امنیتی  بررسی وضعیت  برای  والی هرات که  معاون 
و برنامه ریزی مراسم بهره برداری از خط آهن خواف 
- هرات به ولسوالی غوریان سفر کرده بود، از ایجاد 
پاسگاه های امنیتی در فاصله های کوتاه برای تأمین 

امنیت مسیر عبور خط ریل خبر می دهد. 
طول  به  قطعه  چهار  در  هرات   - خواف  آهن  خط 
و  ایران  کشورهای  در  کیلومتر   ۲۲۵ مجموعی 
افغانستان ساخته می شود. دو بخش اول آن از منطقه 
خواف ایران تا مرز »شمع تیغ« افغانستان به طول ۷6 
کیلومتر تکمیل شده و بخش های »سوم و چهارم« در 

خاک افغانستان موقعیت دارد. 
بخش سوم این خط از منطقه »شمع تیغ« آغاز شده و 
به طول 6۲ کیلومتر تا روستای »روزنک« در ولسوالی 
کار بخش  انتظار می رود  است.  یافته  امتداد  غوریان 
سوم این خط آهن تا چند روز دیگر به پایان برسد. 
هم چنان کار روی »فاز نخست بخش چهارم« از سوی 
یک شرکت قزاقستانی جریان دارد و تا نُه ماه دیگر 

تمام خواهد شد. 
ایستگاه  که  جایی  غوریان،  ولسوالی  اواخر  این  در 
دارد،  موقعیت  آن  در  آهن  خط  سوم  بخش  اصلی 
شاهد تحرکات طالبان بود و افزون بر حمله طالبان 
چند  همین  ولسوالی،  این  گوناگون  بخش های  بر 
روز پیش انفجار ماین سبب زخمی شدن شماری از 

نیروهای محافظت خط آهن شد. 
خط آهن خواف - هرات قرار بود حدود ۱0 سال پیش 
به بهره برداری برسد، اما به دلیل مشکالت اقتصادی 
ایران پس از تحریم های شدید ایاالت متحده امریکا 
در خاک  امنیتی  مشکالت  نیز  و  کشور  این  بر ضد 
انجام  تأخیر  سال   ۱0 با  آن  گشایش  افغانستان، 

می شود.
تاکنون در جریان ریل گذاری این خط آهن، به دنبال 
حمالت طالبان، برخی مهندسان ایرانی زخم برداشته 
و شماری از آنان کشته شده اند. با این وجود، چند روز 
مانده به گشایش رسمی این مسیر، یکی از مهم ترین 
نگرانی ها، تأمین امنیت این مسیر از سوی افغانستان 

است.

صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که با بهره برداری از 
این پروژه، پیش بینی می شود که حکومت افغانستان 
در جریان یک  سال دست کم »۱0 میلیون دالر« عاید 

کسب کند. 
افزون بر این، براساس برآورد اداره خط آهن کشور، 
احتمال می رود که طی سه سال پس از بهره برداری از 
خط آهن خواف - هرات، حکومت افغانستان بتواند تا 
»۵0 میلیون دالر« از بابت انتقال کاالهای تجارتی و 

رفت وآمد مسافران عواید گرد آوری کند. 
رییس اداره  خط آهن کشور می گوید ایستگاه روزنک 
که هم اکنون کار ساخت آن رو به پایان است، ساالنه 
گنجایش ترانزیت دو میلیون تُن کاالهای وارداتی و 
صادراتی را دارد و با تکمیل بخش چهارم خط آهن 
در خاک افغانستان، این ظرفیت به پنج میلیون تن در 

سال افزایش می یابد.

نگرانی ها از تأمین امنیت 
خط آهن خواف - هرات

خلیل رسولی 



ظریف صفا بختیاری

به دنبال اقدامات واکنش برانگیز اخیر شهرداری کابل، 
این نهاد برای اولین بار فاضالب آبروها را به درون بعضی 
از بلند منزل ها ریخت؛ اقدامی که مقام ها در شهرداری 
کابل آن را تجویز انضباطی می خوانند. به گفته ی آنان، 
در  ریاست جمهوری  اول  معاون  از سوی  دستور  این 

نشست  6:30 صبح داده شده است. 
شهروندان  انتقاد  و  استقبال  از  موجی  با  اقدام  این 
را  این تصمیم  از شهروندان  روبه رو شده است. برخی 
خالف اصول اخالقی عنوان می کنند و خواهان برخورد 
موارد هستند. شماری  این  با  دایمی  و  اصولی  جدی،  
دیگر اما این اقدام را به عنوان »عبرت« به دیگر مالکان 
بلندمنزل ها یاد کرده از آن استقبال می کنند. این در 
بیش تر  ناحیه  این  از  آسیب های  که  است  که  حالی 
هرچند  حقوق  آگاهان  است.  کرایه نشینان  متوجه 
می گویند که این اقدام از نگاه حقوق شهروندی مناسب 
نیست، اما تصریح می کنند که چنین مواردی در قانون 
صراحت نیافته است و به همین دلیل نمی توان آن را 
تایید یا رد کرد. آنان تصریح می کنند که چنین اقداماتی 
در مواقع حساس از سوی نهادها به عنوان »تأدیب« و به 
گونه ی معدود مد نظر گرفته می شود. شهرداری کابل 
اما تصریح می کند که راه حل این معضل، معیاری سازی 
ساختمان ها است و این نهاد دستورالعملی تازه را در 
به گفته ی  دارد.  تخلفات ساختمای روی دست  مورد 
مسووالن، قرار است این کارشیوه به زودی تصویب شود 
و در آن، جریمه و حبس به عنوان جزا در نظر گرفته 

شده است.
کابل،  شهرداری  واکنش برانگیز  اقدامات  ادامه  در 
تخلفات  با  برخوردش  ماهیت  از  تصاویری  نهاد  این 
ساختمانی را نشر کرده است. این اقدامات در ناحیه های 
دهم و دوازدهم شهر کابل انجام شده است. در تصاویر 
که از آدرس شهرداری کابل نشر شده، دیده می شود 
که فاضالب »عزیزی تاور« واقع در سرک مقابل پارک 
شهر نو از مربوطات حوزه دهم، به تهکوی آن انتقال 
یافته است. شهرداری کابل روز شنبه، هشتم قوس، نیز 
این  کارمندان  نشان می داد  نشر کرد که  را  تصاویری 
نهاد فاضالب یک ساختمان در ناحیه دهم شهر کابل 
را به درون یک دکان سلمانی هدایت داده است. افزون 
بر این، کارمندان شهرداری روز یک شنبه، نهم قوس، 
فاضالب یک تاالر عروسی در ناحیه دوازدهم شهر کابل 

را به محوطه این تاالر ریخته اند. 
این اقدامات شهرداری، واکنش های مختلفی برانگیخته 

 Business Model( یا  تجارت  عملیاتی  الگوی 
و  کسب وکار  در  اساسی  نمودارهای  از   )Canvas
فعالیت های تجارتی در بازار است. الگوی مذکور برای 
کارآفرین جهت اجرای فعالیت های تجارتی و اقتصادی 
برای  که  است  نظامی  یا  مهندسی  پالن  مثابه ی  به 
رسیدن به اهداف تعیین شده از آن استفاده می کنند. به 
بیان روشن تر، الگوی عملیاتی تجارت می تواند نخستین 
در  اقتصادی  و  تجارتی  مأموریت  انجام  برای  ارزش 
اهداف،  آن روی چگونه گی  بازار شناخته شود که در 
تقاضا،  و  عرضه  نوعیت  ارتباطات،  ارزش ها،  مأموریت، 
و  تجارتی  راه حل  به  رسیدن  و  بازاریابی  استراتژی 

اقتصادی در بازار، روشنی انداخته می شود. 
الگوی عملیاتی تجارت، کارآفرین را وا می دارد تا قبل از 
آغاز فعالیت تجارتی و اقتصادی به ارزش ها و مولفه های 
استراتژی های  و  پالیسی  تا  کند  تمرکز  و  توجه  بازار 
هم چنان  شود.  تطبیق  درست  صورت  به  کسب و کار 
شناخت  در  تأثیرگذار  نقش  می تواند  مذکور  الگوی 
مفیدیت و موثریت کاری قبل از اجرای آن در بازار برای 

کارآفرین داشته باشد. 
چند مولفه و شاخصی که جزء الگوی عملیاتی تجارت 
است و در بازار نقش مهم و اساسی دارد، این جا مورد 

بررسی قرار می گیرد.

 Value( تجارتی  ارزش های  پیشنهاد  و  ایجاد 
Propositions(: نخستین مولفه در الگوی عملیاتی 
تجارت، داشتن و تعریف درست از ارزش برای کسب و کار 
در بازار است. تعریف دقیق ارزش، کارآفرین را کمک 
می کند تا معیارهای پاسخ گو را برای حل نیازمندی بازار 

برای مشتریان ایجاد و پیشنهاد کند. 

 :)Key Activities( شناخت فعالیت های کلیدی

مورد پی گرد و جریمه نقدی قرار دهد. 
اقدام  این  شهروندان  از  دیگر  شماری  هم  سویی  از 
محو  و  شهری  نظم  تامین  برای  را  کابل  شهرداری 
تخلفات ساختمانی موثر می دانند. با این حال، برخی 
در  نظر  تجدید  خواستار  حکومت  در  مسووالن  از 
مرتضوی،  شاه حسین  شده اند.  شهروندان  با  برخوردها 
مشاور فرهنگی رییس جمهور، روز یک شنبه در صفحه 
فیس بوکش نوشت: »اقدامات شاروالی کابل قابل قدر 
است. اگر در شیوه های جریمه برای متخلفان تجدید 
نظر شود، بهتر است. رفتار ما و متخلفان باید متفاوت 

باشد!«
از سوی دیگر شماری از حقوق دانان به این باور اند که 
تنها از جریمه نقدی به عنوان اقدام تادیبی در کود جزا 
یاد شده است. به گفته این آگاهان، تاکنون مواد قانون 
وجود ندارد که انجام دادن یا ندادن این اقدام تادیبی از 
طرف شهرداری را توجیه یا رد کند. وحید فرزه یی، آگاه 
شهرداری  که  گفت  این خصوص  در  حقوقی،  مسایل 
تنها در صورتی می تواند دست به چنین اقدامات تادیبی 
بزند که شهروند یا مالک ساختمان به سه اخطار پی هم 
شهرداری در مورد تخلفات شهری توجه نکرده باشد. 
وی هرچند این گام را بحث تادیبی در شرایط کنونی 

تقاضاکننده گان  را  بازار  اندازه ی   :)Relationships
مشخص می سازند. الگوی عملیاتی تجارت در کنار سایر 
معیارها برای معرفی شدن در بازار، ارتباطات با مشتریان 
تعریف  مهم  و  اساسی  مورد  نیز  را  تقاضاکننده گان  و 
کرده است. ارتباط با مشتریان در بازار به این معنا است 
یک  توسط  خلق شده  ارزش  معرفی  برای  راه  چه  که 
شرکت یا تجارت نوپا به مشتریان وجود دارد، یا از کدام 
مشتریان  به  محصول  معرفی  برای  مناسب  روش های 

باید استفاده صورت گیرد. 

 Customer( مشتریان  نوعیت  شناخت 
از مشتریان  معرفت  داشتن  و  Segment(: شناخت 
مختلف  انواع  بازار  در  است.  کارآفرین  قوت  نکته ی 
درجه اول،  مشتریان  شامل  که  دارند  وجود  مشتریان 
و  شرکت ها  می شوند.  عادی  مشتریان  و  درجه دوم 
کارآفرین ها مشتریان و تقاضاکننده گانش را با معیارهای 
متفاوت تقسیم بندی کرده اند و درجه ی اهمیت آن ها را 
الگوی  نوپا در  شناسایی می کنند. کارآفرین و تجارت 
عملیاتی تجارت و در بازار، مشتریانش را می شناسند، 
ارزش های  آن ها  برای  و  درجه بندی  را  آن ها  اهمیت 

مختلف را پیشنهاد می کنند. 

در  مجرا  شناخت   :)Channels( مجراها  شناخت 
فعالیت های تجارتی و اقتصادی به این معنا است که 
کدام  از  خدمات  و  محصوالت  شده،  ایجاد  ارزش های 
کانال های الزم برای مشتریان و متقاضیان انتقال داده 
شود. به بیان دیگر می توانیم مجراها را به عنوان راه و 
کانال دستیابی مشتریان به محصوالت و خدمات یاد 
کرد. در نظرگرفتن و شناخت دقیق از مجراهای انتقال 
در الگوی عملیاتی تجارت در بازار بخش مهم از کار و 
فعالیت تجارتی است و در نظر گرفتن آن باعث موفقیت 

الگوی مذکور برای کارآفرین و تجارت می شود. 

حقوق  نگاه  از  برخوردها  این  که  تصریح  اما  خواند، 
فرزه یی  آقای  حال،  این  با  نیست.  مناسب  شهروندی 
از برخوردهای جدی در سایر کشورها هنگام مبارزه با 
ویروس کرونا به عنوان نمونه یاد کرد و گفت که با توجه 
به »معدود« بودن این اقدامات و توجه نکردن مردم به 
توصیه ها، چنین گامی می تواند از گزینه های مورد نظر 

برای متوجه کردن شهروندان باشد.
درون  به  را  فاضالبی  می گوید،  اما  کابل  شهرداری 
ساختمان تخلیه کرده اند که از سوی این بلند منزل ها 
این  رسا، سخنگوی  سمیرا  بود.  شده  وصل  آبروها  به 
۸صبح  روزنامه  به  قوس،  یازدهم  سه شنبه،  روز  نهاد، 
در  انضباطی«  »تجویز  عنوان  به  اقدام  این  که  گفت 
نظر گرفته شده است تا با انجام چند اقدام ، بتوانند از 
انجام بیش تر این عمل توسط مالکان بقیه بلند منزل ها 
جلوگیری کنند. بانو رسا افزود که این اقدام بر اساس 
فیصله معاونت اول ریاست جمهوری در نشست 6:30 

صبح، انجام می شود. 
کارشیوه  که  می گوید  کابل  شهرداری  دیگر،  سوی  از 
این  سوی  از  ساختمانی  تخلفات  مورد  در  جدیدی 
گفته مسووالن،  به  است.  کابینه سپرده شده  به  نهاد 
قرار است این کارشیوه به زودی تصویب شود. در این 
طرح، برای کسانی که خالف قوانین و دستورالعمل های 
و  زده اند  بلندمنزل   ساخت و ساز  به  دست  شهرداری 
نظر  در  نمی کنند، مجازات  مراعات  را  انضباط شهری 
در  و  نقدی  جریمه  مجازات  این  است.  شده  گرفته 
مواردی زندانی  شدن را شامل است. سمیرا رسا افزود 
که شهرداری کابل فهرست مالکان ۵00 ساختمانی که 
امور  وزارت  به  را  شده  اند  ساختمانی  تخلفات  مرتکب 

داخله فرستاده است. 
این همه در حالی است که ماستر پالن فاضالب شهر 
کابل هنوز عملی نشده است. قرارداد ساخت سیستم 
فاضالب شهر کابل در نیمه های دلو سال گذشته امضا 
با تاخیر در نیمه های سال  شد، اما قرار است کار آن 
آینده تکمیل شود. پیش از این نیز اقدام امراهلل صالح، 
سلطان زوی،   داوود  و  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
شهردار کابل، برای تخریب سینما پارک اعتراض هایی 

را به دنبال داشت.

ساختار مصارف )Cost Structure(: فعالیت های 
تجارتی و اقتصادی در بازار شامل یک سلسله مصارف، 
سایر  و  اولیه  خدمات  محصوالت،  مصارف  قبیل  از 
در  مصارف  از  دقیق  فهم  و  داشتن  می شود.  مصارف 
هر فعالیت باعث می شود تا اقتصادی بودن کار در نظر 
گرفته شود و با اندک ترین مصارف بیش ترین مفدیت 
فهم  شود.  ایجاد  کارآفرین  یا  شرکت  توسط  بازار  در 
تجارت  الگوی عملیاتی  در  از ساختار مصارف  درست 
جزء مهمی از فعالیت های بازار به شمار می رود و در نظر 
گرفتن آن باعث رشد و توسعه ی فعالیت های تجارتی در 

بازار می شود. 

 :)Revenue Strems( درآمد  منابع  شناسایی 
در  اقتصادی  و  تجارتی  فعالیت های  بودن  درآمدزا 
تجارتی  شرکت های  است.  تجارت  در  مهم  اصل  بازار 
برنامه های کاری و فعالیت های بازار را به اساس داشتن 
درآمد و دریافت عواید ترتیب می کند. شناخت دقیق 
کدام  به  مشتریان  پرداخت  چرایی  درآمد،  منابع  از 
محصول و خدمات و عالقه مندی تقاضاکننده گان جهت 
درآمد  منابع  عنوان  به  می تواند  محصوالت  خریداری 
در الگوی عملیاتی تجارت به شمار رود و از معیارهای 
دقیق و موثر در تدوام فعالیت های تجارتی و اقتصادی 

در بازار باشد. 
با توجه با موارد باال، الگوی عملیاتی تجارت مهم ترین 
برنامه در اولین گام های تجارتی در اجرای فعالیت های 
به  مذکور  الگوی  است.  بازار  در  تجارتی  و  اقتصادی 
تا  می کند  کمک  کسب و کار  صاحبان  و  کارآفرینان 
برنامه های کاری مطابق به برنامه با در نظرداشت موارد 
تا مفدیت  ترتیب کند،  و  ایجاد  معیارهای ذکرشده  و 
عملیاتی  الگوی  بنابراین  شود.  گرفته  نظر  در  موضوع 
فعالیت های  توسعه ی  و  رشد  باعث  تنها  نه  تجارت 
نیازمندی  از مهم ترین  بلکه  بازار می شود؛  تجارتی در 

کارآفرین و تجارت های نوپا نیز به شمار می رود.

و  مردم  میان  در  انتقادها  و  استقبال ها  از  موجی  با  و 
کاربران رسانه های اجتماعی روبه رو شده است. ساکنان 
بلندمنزل عزیزی تاور از این اقدام انتقاد می کنند و آن 
را گام »عجوالنه« و »خالف اصول شهروندی« عنوان 
می کنند. آنان می گویند، تانکر فاضالبی که به زیرزمین 
این بلند منزل تخلیه شد، از آبرو مقابل این ساختمان 
نبود و از جای دیگری آورده شده است. یکی از کارکنان 
این بلند منزل گفت که آنان همواره فاضالب را با استفاده 
از تانکرهای شخصی به مکان های دیگر انتقال می دهند. 
این شهروندان تصریح می کنند که آسیب های این اقدام 
شهرداری و تصمیم معاون اول ریاست جمهوری بیش تر 
می شود.  وارد  کرایه نشینان  به  مالکان ساختمان ها،  از 
انتقاد  برخوردها  این گونه  از  شهروندان  از  شماری 
می کنند و آن را خالف اصول و اخالق شهری می دانند. 
این شهروندان می گویند که حکومت می تواند با اعمال 
جریمه سنگین بر مالکان ساختمان ها، افزون بر کمک 

به عواید دولت، فرد گناه کار را مجازات کند. 
این اقدام با انتقاد برخی از کاربران رسانه های اجتماعی 
نیز روبه رو شده است. شمار زیادی از کاربران نوشته اند 
که شهرداری کابل باید به جای ایجاد خطرهای صحی 
برای ده ها خانواده ساکن در ساختمان، مسووالن آن را 

و  است  اقتصادی  و  تجارتی  فعالیت های  مجموع  بازار 
دریافت  و  چالش  یک  حل  برای  بازار  در  فعالیت  هر 
راه حل برای مشتریان اجرا و ترتیب می شود. شناخت 
اساسی ترین  تجارت،  در  اساسی  فعالیت های  از  دقیق 
شاخص برای تدوام فعالیت های اقتصادی و تجارتی در 
بازار است. زیرا مشتریان به اساس نیاز و خواست شان 
به فعالیت های تجارتی یک شرکت رجوع و مطابق به 
تقاضای شان عمل می کنند. بنابراین شناخت دقیق از 
فعالیت هایی که قرار است در بازار اجرا شود، مهم ترین 
و اساسی ترین قسمت الگوی عملیاتی تجارت می باشد.

 :)Key Partners( کلیدی  هم کاران  شناسایی 
موفقیت فعالیت های تجارتی و اقتصادی در بازار وابسته 
و  تجارتی  شریک های  و  هم کاران  است.  ارتباطات  به 
شناخت آن ها در بازار نکته ی بارز برای کارآفرین است 
و کمک می کند تا ارتباطات مورد نیاز به شکل موثر بین 
و شکل  اجرا شود  تقاضاکننده گان  و  عرضه کننده گان 
گیرد. در الگوی عملیاتی تجارت که جزئی از موارد مهم 
برای آغاز هر فعالیت تجارتی و اقتصادی در بازار است، 
اهمیت  از  بازار  از هم کاران کلیدی در  شناخت دقیق 

مهم برخوردار است.

 :)Key Recourse( تعریف دقیق از منابع کلیدی
برای خلق  نیازمند یک سلسله منابع  بازار  تجارت در 
است.  کارآفرین  توسط  چالش  یک  حل  جهت  ارزش 
منابع را می توان به عنوان ماشین کار در بازار تعریف کرد 
که در چگونه گی حل چالش مشتریان و تقاضا کننده گان 
عمل می کند. در الگوی عملیاتی تجارت، مولفه ای که 
تعریف می شود،  توسط آن سایر شاخص ها و معیارها 
از  که  است  کلیدی  منابع  از  واضح  و  دقیق  شناخت 

اهمیت خاص در نمودار مذکور برخوردار می باشد. 

 Customer( مشتریان  یا  متقاضیان  با  ارتباط 

ریختن فاضالب به درون ساختمان ها؛ 
گال را گنجشک می خوَرد، لت را بودنه

نیازمندی الگوی عملیاتی تجارت برای 
فعالیت های اقتصادی و تجارتی در بازار
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یادداشت: روزنامه ی 8صبح در 27 میزان 1399 مقاله ای را تحت عنوان »بررسی سنجش میزان رضایت دانش جویان دانشگاه کابل از عمل کرد 
استادان« نشر کرد که با واکنش دانشگاه کابل روبه رو شده است. این دانشگاه در نقد این مقاله که از سوی ضیا یوسفی تهیه شده بود، مطلب 

زیر را فرستاده است که اینک بدون کم و کاست به نشر سپرده ایم. 

روز یک شنبه ۲۷ میزان سال ۱3۹۹، روزنامه ۸صبح مقاله ای 
را تحت عنوان »بررسی سنجش میزان رضایت دانش جویان 
بود.  به چاپ رسانده  استادان«  از عمل کرد  کابل  دانشگاه 
روی کرد نقد و تفکر نقادانه کمک می کند تا ابعاد مختلف 
موضوعات و ارتباط منطقی بین آن ها شناخته شود و یک 
نظر  مورد  و وضعیت  زمینه ی موضوع  تصویر روشن تر در 
به دست آید. از آن جایی که هر گونه نقد و تحقیق باید بر 
مبنای اصول خاصی استوار باشد؛ اما متأسفانه نویسنده ی 
به عنوان »مقاله«  نظر که  نوشته ی مورد  این تحقیق در 
اصول  از  بسیاری  نیز رسیده،  به چاپ  روزنامه ۸صبح  در 
نوشتاری را رعایت نکرده است که در ذیل به آن پرداخته 

می شود:
مفهومی  ابهامات  و  نگارشی  اشتباهات  مقاله  این  در   .۱
زیادی وجود دارد. به طور مثال در زمینه ی مفاهیمی چون 
عمل کرد استاد، رفتار استاد و برخورد استاد وضاحت الزم 
وجود ندارد و هر یک از مفاهیم فوق الذکر معنا و مفهوم 
متفاوتی را می رساند و هر کدام قلمرو مشخصی را تحت 
علمی  تحقیق  هر  در  بنابراین  می دهد.  قرار  خود  پوشش 
و  تعریف  مشخص  طور  به  اساسی  مفاهیم  که  زمانی  تا 
شناسایی نشود، نمی توان موضوع را به طور واضح و قابل 
اطمینان سنجش و اندازه گیری کرد و به آن اعتبار علمی 
رضایت  تحقیق  این  در  که  شود  مشخص  هم چنان  داد. 
محصالن از کدام یک از متغیرهای فوق الذکر صورت گرفته 

است؟
۲. برای درک بهتر رضایت محصالن و مشخص کردن ابعاد و 
شاخص های اندازه گیری آن و از آن جایی که نام آن را علمی 
نیز مانده است، بهتر بود که حداقل از یکی از نظریه ها و 
به  استفاده می شد.  به رضایت محصالن  مدل های مرتبط 
ترنجیبی،  و  )پاسارال  محصالن  رضایت  مدل  مثال،  طور 
۱۹۸3(، تیوری سرمایه گذاری )هچر و هم کاران، ۱۹۹۲(، 
تیوری ایجاد خوشحالی )دالرد، کاتون و چونگین، ۲00۲(، 
کافمن،  و  ویگنالی  )ژورکوویج،  تحصیلی  رضایت  مدل 
یانگ،  و  ارزیابی رضایت )شوکسین، جانان  ۲006(، مدل 
۲0۱۴( و چارچوب رضایت )هانسن و سلوول، ۲0۱۵( و 
چندین نظریه و مدل رضایت دیگر که در این بخش وجود 
استفاده  مرتبط  غیر  نظریه های  از  مقاله  این  در  اما  دارد. 

شده است.
ابهام  ندارد و دچار  3. فرضیه و سواالت تحقیق وضاحت 
مفهومی است. به طور مثال فرضیه ی تحقیق عنوان کرده 
است: »میان متغیر جنسیت دانش جویان و استادان دانشگاه 
مشخص  این جا  در  است.«  موجود  منفی  رابطه ی  کابل 
استادان،  رفتار  استادان،  عمل کرد  آیا  محقق  که  نیست 
با  را  استادان  برخورد  یا  و  استادان  از  محصالن  رضایت 
جنسیت محصالن مورد سنجش قرار داده است؟  بهتر  بود 
تا فرضیه و سواالت تحقیق واضح و مشخص مطرح می شد. 
۴. از این که مسأله ی تحقیق، در یک دوره ی زمانی مشخص 
جای  به  بنابراین  است؛  گرفته  صورت   )۱3۹۷-۱3۹۵(
روش  از  باید  می شد،  استفاده  پیمایشی  روش  از  این که 

مورد نظر، این مورد نیز رعایت نشده است.
۸. یافته های نوشته ی مورد نظر این نقد، به شکل کلی و 
مبهم بیان شده است. طوری که جدول شماره ۴ »میزان 
عالوه  درصد«  اساس  بر  شاخص ها  از  یک  هر  و  رضایت 
افاده نمی کند.  از اشتباه نگارشی، مفهوم مشخصی را نیز 
بنابراین برای این که واقعیت به طور مستند و مشخص بیان 
شود، بهتر بود که هر یکی از گویه های پرسش نامه بر اساس 

ضریب های محاسبه شده گزارش می شد.
۹. در گزارش این نوشته آمده که بیش ترین نارضایتی از 
وجود  داده ای  هیچ  که  حالی  در  است.  استادان  برخورد 
ندارد که نشان دهد نارضایتی از مفهوم برخورد استاد باشد. 
بنابراین مشخص نیست که نویسنده بر مبنای کدام بخشی 
از جدول شماره ۴ این ادعا را مطرح کرده است. در صورتی 
که شاخص گزارش شده در جدول فقط میزان رضایت از 
استادان باشد، این مورد نیز دچار ابهام است و نمی توان بر 

این یافته ها اعتماد کرد.
۱0. مطالعات کمی در زمینه ی تحلیل داده های حاصل از 
دارد.  مشخصی  آماری  روش های  تحقیق،  مورد  جامعه ی 
بر  مبتنی  داده ها  تحلیل  برای  آزمون ها  این  از  یک  هر 
پیش فرض هایی است که باید پژوهش گران در زمان تحلیل 
اشتباهاً  را  آزمونی  تا  باشند  داشته  توجه  آن ها  به  داده ها 
برای تحلیل داده ها به کار نبرند. استفاده ی نابه جای آزمون 
آماری منجر به نتایج ناموثق و مشکوک می شود، چنان چه 
اشتباه در مقاله ی حاضر صورت گرفته است. محقق  این 
باید در قدم نخست فرض نارمل بودن داده ها را با استفاده 
از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف مشخص می ساخت تا 
روشن می شد که از آزمون های آماری پارامتریک استفاده 
استفاده ی دقیق  به  از آن  بعد  و  ناپارامتریک  از  یا  و  کند 
آزمون های آماری پرداخته می شد. هم چنان بهتر  بود برای 
تحلیل متغیر جنسیت و رضایت، به جای آزمون پیرسون، 
از آزمون های چون  به نوع سوال و فرضیه ی تحقیق  نظر 
اسپیرمن، تی تست ها و تحلیل واریانس استفاده می شد؛ زیرا 
آزمون پیرسون در حالتی استفاده می شود که هر دو متغیر 
پیوسته۱- فاصله ای۲ باشد نه این که، یکی گسسته3 و دیگری 
فاصله ای. در این نوشته اشتباهاً انتخاب آزمون آماری اتفاق 
افتاده است و به همین دلیل نمی توان بر نتایج برآمده از 

تحقیق طولی استفاده به عمل می آمد. هم چنان قابل ذکر 
است اگر اجرای تحقیقات کمی از نوع کاربردی بیش تر از 
یک سال بینجامد، به دلیل تغییراتی که در جامعه ی تحقیق 
ایجاد خواهد شد، نمی توان بر یافته های آن اطمینان داشت. 
در حالی که اجرای این تحقیق 3 سال را در بر گرفته است.
و  دارد  وجود  اساسی  ابهامات  نمونه گیری،  روش  در   .۵
طور  به  نیست.  تحقیق  جامعه ی  معرف  تحقیق  نمونه ی 
گروه های  از  که  جامعه ای  در  نمونه گیری  روش  مثال: 
است  بهتر  کابل،  پوهنتون  مثل  شده،  تشکیل  مختلف 
تا روش  استفاده شود  نمونه گیری سهمیه ای  از روش  که 
کل  دقیق جمعیت  تعداد  باید  ابتدا  که  خوشه ای؛ طوری 
محصالن پوهنتون کابل مشخص می شد، سپس جمعیت 
هر پوهنځی تعیین  می شد، با تقسیم جمعیت هر پوهنځی 
بر جمعیت پوهنتون کابل نسبت هر پوهنځی را نسبت به 
جامعه به دست میآورد و با تعیین این نسبت می توانست 
تا  آماری مشخص کند  را در جامعه ی  پوهنځی  سهم هر 
نمونه معرف جامعه می بود که متأسفانه در نوشته ی مورد 
نظر این نقد از روش نمونه گیری معیاری و علمی استفاده 

نشده است.
6. در زمینه ی حجم نمونه نیز ابهام وجود دارد. مشخص 
 ۱۸0۸6( جامعه  کل  حجم  میان  از  نویسنده  که  نیست 
به  کابل(  پوهنتون  سال ۱3۹۷  در  پسر  و  دختر  محصل 
تعیین  معیار  کدام  اساس  بر  و  را چگونه  نفر  تعداد ۲6۲ 
کرده است؟ در صورتی که در مقاله ی مورد نظر این نقد، 
محصالن سال های ۱3۹۵ الی ۱3۹۷ مورد نظر بوده است. 
حال اگر جمعیت سال های ۱3۹۵ و ۱3۹6 را با هم جمع 
کنیم چقدر خواهد شد؟ و با در نظر داشت این حجم از 
جامعه، ۲6۲ نفر بر اساس فرمول کوکران چطور محاسبه 
دچار  تحقیق  نمونه ی  حجم  اساس  این  بر  است؟  شده 

مشکل است و از اعتبار علمی برخوردار نیست.
ابزار  نقد،  این  نظر  مورد  نوشته ی  در  که  آن جایی  از   .۷
جمع آوری اطالعات )پرسش نامه( را خود نویسنده ساخته 
الزاماً و  است، بنابراین عالوه بر روایی صوری و محتوایی، 
باید تحلیل عاملی نیز از پرسش نامه صورت می گرفت. تا 
از هم سانی درونی آن اطمینان حاصل می شد و اطالعات 
حاصل از آن اعتبار الزم را نیز کسب می کرد که در نوشته ی 

نقدی بر یافته های یک تحقیق: 
»۶۲ درصد دانش جویان دانشگاه کابل 
از عمل کرد استادان خود ناراض هستند«

داکتر نفیسه حفیظی

در دل  زنجیره ی حوادث ناگواری که از چندی قبل به این 
سو شاهد بوده ایم، گاه و بیگاه رویدادی خوش و رو به آینده 
روح خسته ی ما را دل داری داده و امید تازه بخشیده است. 
گام های علمی، موفقیت های ورزشی و رویدادهای هنری 
نویدبخشی چون جشنواره ی فلم الجورد، از نمونه های این 

رویدادهای خوش و رو به آینده است.
به  جان بخشیدن  و  سینمایی  استعدادهای  شناسایی 
در  و  مهم  اتفاق  می تواند  وطن  سینمای  بی جان  صنعت 
عین حال مبارک برای هر افغانستانی باشد. هنر و سینمای 
متعهد به ارزش های انسانی - اخالقی، وفادار به رسوم و 
ناقد کجی ها  عنعنات سازنده و دیرپای جامعه، افشاگر و 
نیز  و  و سیاست  فرهنگ، جامعه  ناراستی های حوزه ی  و 
امیدبخش و جریان ساز، بهترین ابزار ایجاد تغییر در جامعه 
است؛ قدرت نرم ایجاد تغییرات گسترده و ژرف بدون نیاز 
به این که خونی از دماغ انسانی بریزد. جدی گرفتن هنر و 
سینما یک ضرورت است و ما ناگزیریم به آن توجه کنیم؛ 

به این دالیل:
به  باید  آزاد،  و  آباد  افغانستان  به سمت  برای حرکت   .۱
جهان نو چشم گشود. جهان جدید و انسان جدید ابزارهای 
جدید موثر خاص خود را می طلبد. اگر بگوییم در طول 
است  نتوانسته  ورزش  قدر  به  ابزاری  هیچ  معاصر  تاریخ 
رنگ های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی را کنار بزند و همه 
را در سایه ی پرچم واحد، یک دل و یک صدا سازد، گزاف 
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امید به فردای وطن را ناممکن می سازد. اما آیا افغانستان و 
افغانستانی خالصه در بارِ منفی رخدادهای ناگوار می شوند؟ 
گذشته ی تاریخی سنگین وزن، سرمایه های فرهنگی آواره، 
منابع طبیعی سرشار، بهره ی هوشی قابل مالحظه، سابقه ی 
ادیان  و  مذاهب  مسالمت آمیز  زیست  فرهنگ  درازآهنگ 
قدرت های  دست های  گسترده ی  تالش های  رغم  به  که 
تفرقه افکن منطقه ای و بین المللی، هم چنان پابرجا است. 
و  سختی ها  برابر  در  استقامت  روحیه ی  کوشی،  سخت 
فرهنگ کسب  علم دوستی،  خانواده،  به  اهتمام  بحران ها، 
لقمه ی حالل و هنرپروری بخشی از داشته های ارزش مندی 
است که پشت اخبار ناخوشایند گم شده است. کافی است 
اندکی از فضای جنگ و جنجال های موجود فاصله بگیریم 
و هم دالنه تر به پیرامون مان نگاهی بیندازیم، کافی است 
خویش  خویشتن  به  و جست وجوگر  تأمل  سر  از  نگاهی 
داشته باشیم، آن وقت متوجه خواهیم شد که ما مصداق 

ملتی هستیم که  از اسب افتاده است، نه اصل.
ملی،  هویت  از  واقعی  و  عینی  تصویر  بازنمایی  و  خلق 
آن گونه که مسیر دیدن داشته های مان را نبندد، رسالت 
نسل روشن فکر و هنرمند است؛ رسالت سینمای متعهد به 

جامعه و فرهنگ افعانستان.
مسیر  توان  همه  با  دیگر  ممالک  که  روزگاری  در   .3
می پیمایند،  و  پیموده اند  را  فرهنگی  و  انسانی  توسعه ی 
سواد  از  را  ما  جامعه ی  از  بلندی  درصد  ناامنی  و  جنگ 
کرده  تضعیف  را  اجتماعی  هنجارهای  و  محروم  حیاتی 

است. در این میان سینما قادر خواهد بود که با بازکاوی 
اوضاع و احوال جامعه، آسیب شناسی چالش های اجتماعی 
و نهادینه کردن فرهنگ های اصیل، مسیر تحول فرهنگی و 
اجتماعی را هموار سازد. سینمای ملی می تواند با خلق آثار 
ارزش مند، پل انتقال مفاهیم عمیقی چون امید، استقامت، 
خانواده،  ارزش های  به  پابندی  وطن پرستی،  نوع دوستی، 
و  حرفه ای  اخالق  مفاهیم  شفقت،  دیگرپذیری،  صداقت، 

اخالق شهروندی باشد. 
قابل  بخش  ریشه ی  کنیم  تصدیق  که  نیست  سخت   .۴
توجهی از نابسامانی ها و بحران های گذشته و حال جامعه ی 
ما را وابسته گی و عدم استقالل عناصر و حلقات سیاسی 
داخل کشور تشکیل می دهد. با در نظرداشت این واقعیت 
تلخ، پرورش و تقویت روحیه ی غیرت ملی در نسل آینده 
ضرورت فعلی ما است. سینما با تعریف و پرورش مفهوم 
افکار عمومی به  قهرمان ملی و آماده سازی و جهت دهی 
سمت معیارهای مطلوب قهرمان پروری می تواند بزرگ ترین 

تأثیرگذاری ها را در ایجاد غیرت ملی داشته باشد. 
باید سینمای ملی را جدی گرفت.  ۵. سخن آخر این که 
جذب  برای  است.  سرمایه گذاری  نیازمند  ملی  سینمای 
سرمایه ی مورد نیاز، باید در کنار دولت، از مردم غافل نبود. 
به  از متن مردم،  برخاسته  از آن جهت که سینمای  هم 
نیازهای مردم پشت نمی کند، هم  و  ارزش ها، خواست ها 
افغانستانی   - اسالمی  فرهنگ  بستر  در  که  آن جهت  از 
فعالیت های  از  حمایت  جهت  در  خوبی  بسیار  پتانسیل 
پتانسیل  این  جدی گرفتن  با  دارد.  وجود  عام المنفعه 
می شود فرهنگ سرمایه گذاری مردمی برای کارهای هنری 

را نهادینه سازی کرد.

مهم  رویدادهای  آرشیف  به  سری  است  کافی  نگفته ایم. 
ورزشی کشور در این بیست سال اخیر بزنیم. افتتاحیه ی 
یک  از  ماکتی  می توان  را  سال ۱3۹۹  فوتبال  برتر  لیگ 
جامعه ی تکثرگرا و پذیرای زیست مسالمت آمیز دانست که  
به  تمثیل و معرفی هنرمندانه ی آن را  ابزار ورزش قدرت 

جامعه داشته است. 
هنر و مخصوصاً هنر هفتم )سینما( از جمله ی مهم ترین، 
قدرت مندترین و ضروری ترین ابزارهای انسان جدید است. 
جامعه ی ما بسان جوامع دیگر نیازمند سینمای ملی است 
تا خود را بیان کند. بیانی برای خود و دیگران. بیان آن چه 
با آن ها  باشیم، چالش هایی که  هستیم، آن چه می توانیم 
دست و پنجه نرم می کنیم و از این طریق جوهره ی خویش 

را به نمایش می گذاریم. 
اجتماعی،  تحوالت  نبض  و  کشور  آینده ی  که  نسلی   .۲
سیاسی و فرهنگی را در دست دارد، نیازمند درک درست 
از هویت ملی خویش است. فراگیری هیمنه ی هول انگیز و 
منفور جنگ و ناامنی و تبعات مخرب آن بر فضای زنده گی 
مردم، مسیر درک درست نسل جدید از هویت ملی شان را 
مخدوش ساخته است. چه خوش مان بیاید، چه خوش مان 
نیاید، متأسفانه باید بپذیریم که افغانستان در ذهنیت نسل 
نوجوان و جوان ما تداعی کننده ی جنگ، آواره گی، فقر و 
مواد مخدر شده است. فرقی نمی کند این نسل ساکن وطن 
سودای  ذهنیتی  چنین  دیگر.  ممالک  به  مهاجر  یا  باشد 
ماندن در وطن را سست، پروای ساختن وطن را نابود و 

از الجورد تا سينمای ملی

این گونه آزمون ها اعتماد کرد.
۱۱. در قسمت نتیجه گیری، ساختار نوشتاری نتیجه گیری 
با  رعایت نشده است؛ یعنی جهت نتیجه گیری مناسب و 
یافته های  با  را  تحقیق  یافته های  باید  نویسنده  اعتبار. 
مبنای  یک  تا  می کرد  مقایسه  و  مناقشه  دیگر  تحقیقات 
به  توجه  با  و  می شد  فراهم  نتیجه گیری  جهت  تیوریک 

اهداف تحقیق نتیجه گیری صورت می گرفت.
۱۲. منابع استفاده شده، ارتباط مستقیمی با موضوع رضایت 
مفهوم  درک  در  ابهام  باعث  امر  این  که  ندارد  محصالن 
رضایت محصالن از اساتید شده است. بهتر است محقق در 
این زمینه مطالعات بیش تری می کرد تا دقیقاً چیزی را که 

می خواست اندازه گیرد، اندازه می گرفت.
۱3. یکی از مهم ترین مراحل انجام تحقیق، رعایت اصول 
این  نظر  مورد  نوشته ی  در  اما  است.  تحقیق  در  اخالقی 
در  نویسنده  چنان چه  است.  نشده  رعایت  اصل  این  نقد، 
اجرای تحقیق خود از پوهنتون کابل اجازه نامه اخذ نکرده و 
مسووالن فعلی پوهنتون کابل را در جریان قرار نداده است.

در نتیجه باید گفت که هیأت رهبری و اعضای کادر علمی 
پوهنتون کابل به ترویج فرهنگ نقد و انتقادپذیری اهمیت 
بسزایی قایل اند و باورمند هستند که انتقاد و انتقادپذیری 
بر اساس  اما  تغییر و تکامل فراهم می کند.  برای  را  زمینه 
موارد ذکر شده در باال می توان نتیجه گرفت: به نوشته ای 
که در روز یک شنبه مورخ ۲۷ میزان سال روان در روزنامه 
۸صبح به عنوان مقاله به چاپ رسیده بود، نمی توان عنوان 
یافته های  نتایج و  بر  را داد و هم چنان  یک مقاله ی علمی 
مورد  نویسنده ی  به  بنابراین  کرد.  اعتماد  نمی توان  نیز  آن 
نظر و تیم کاری روزنامه ۸صبح پیشنهاد می شود که برای 
انجام یک تحقیق علمی، تحلیل نتایج و چاپ آن باید دقت، 
ظرافت و حوصله ی بیش تری را در نظر بگیرند. در غیر آن 
یافته های چنین تحقیق ها اعتبار الزم ندارد و به جای کمک 
جلوه  حقایق  از  را  وارونه  تصویر  خواننده گان،  رهنمایی  و 
می دهد. آن چنانی که در این مورد خاص صورت گرفته است. 

پوهنتون کابل

1-continuous
2-interval
3-discrete
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ترکیه روز سه شنبه اعالم کرد که این کشور بر سر ایجاد 
یک مرکز مشترک برای نظارت بر توافق آتش بس میان 
با روسیه به  جمهوری آذربایجان و ارمنستان در قره باغ 

توافق رسیده است.
به گزارش یورونیوز فارسی، وزارت دفاع ترکیه در همین 
خصوص با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی توییتر تاکید 
کرده است: »در پایان گفت وگوها بر سر مالحظات فنی، 
میان  مشترک  مرکز  یک  عمل کرد  چگونه گی  و  اصول 
قره باغ  آتش بس  توافق  بر  نظارت  برای  روسیه  و  ترکیه 

توافق نامه ای به امضا رسید.«
در این پیام بدون اشاره به جزییات بیش تر درباره توافق 
یاد شده آمده است: »تالش های الزم در جریان است تا 

این مرکز در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شود.«
یادداشت  نوامبر  ماه  اواسط  در  پیش تر  مسکو  و  انقره 
که  نظارتی  مشترک  مرکز  یک  تاسیس  برای  را  توافقی 
اندکی بعد مکان و عمل کرد آن مورد بحث و اختالف قرار 
گرفت، امضا کرده بودند. ترکیه در آن زمان تاکید کرده 
بود که این مرکز باید در مکانی به انتخاب آذربایجان ایجاد 
و عملیاتی شود؛ این در حالی است که مسکو اعالم کرده 
بود که با خواست انقره برای تشکیل یک مرکز مستقل 
از سوی ترکیه در محدوده مرزی قره باغ واقع در خاک 

آذربایجان مخالف است.
بر  مشترک  نظارت  نحوه  جزییات  سر  بر  اختالف ها 
آتش بس در حالی میان مسکو و انقره شکل گرفته بود 
که عماًل نامی از ترکیه در توافق آتش بس قره باغ به عنوان 
صلح بان برده نشده و این ماموریت تنها به نیروهای ویژه 

ارتش روسیه محول شده است.
ماه  اواسط  روسیه،  خارجه  امور  وزیر  الوروف،  سرگئی 
دیده بانی  مرکز  که  بود  کرده  تصریح  میالدی  گذشته 
مشترک پس از عملیاتی شدن تنها امکان نوعی نظارت از 
راه دور از طریق ابزارهای فنی کنترل کننده به خصوص 
پهپادها و دیگر فن آوری های مخصوص را برای نماینده گان 

ترکیه فراهم می کند.
روز سه  شنبه خود  توییتری  پیام  در  ترکیه  دفاع  وزارت 
بدون روشن کردن جزییات بیش تر ماجرا و تنها با اشاره 
به توافق یازده نوامبر این کشور با ترکیه بر سر »ایجاد 
مرکز مشترک نظارت در قره باغ کوهستانی« تاکید کرده 
صورت  به  شده  یاد  مرکز  ایجاد  برای  الزم  اقدامات  که 

مشترک با روسیه ادامه دارد.
جمهوری آذربایجان پس از پیش روی ها و فتوحات نظامی 
در مناقشه ای شش ماهه بر سر کنترل قره باغ در نهایت 
روسیه  میانجی گری  تحت  میالدی  گذشته  ماه  اوایل 
به  که  رساند  امضا  به  ارمنستان  با  آتش بس  توافق نامه 
موجب آن بخش های مهمی از سرزمین های مورد مناقشه 

در این منطقه را به خاک خود بازگرداند.
مسکو مدت ها است که نیروهایش را در قالب عملیاتی با 
ماهیت صلح  و دیده بانی در بخش هایی از منطقه قره باغ، 
جایی که ارمنی تبارها جمهوری خودخوانده آرتساخ را در 

آن تشکیل داده اند، مستقر کرده اند.
رجب طیب اردوغان روز شانزدم نوامبر با ارایه طرحی به 
مجلس ملی ترکیه خواستار صدور مجوز الزم برای اعزام 
سربازهای ارتش کشورش به آذربایجان جهت پیوستن به 

ماموریتی مشترک با نیروهای روسیه شده بود.

به نقل از رادیو فردا، برخی گزارش ها حاکی است که چین 
برای کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی و خانواده اش 

واکسین های آزمایشی ضد کرونا فرستاده است.
این مطلب را خبرگزاری رویترز روز سه شنبه، ۱۱ قوس، 
منبع  دو  به  استناد  با  و  امریکایی  تحلیل گر  یک  قول  از 
اطالعاتی جاپانی که نخواسته اند نام شان فاش شود، گزارش 

کرده است.
هری کازیانیس، کارشناس کوریای شمالی، در اندیشکده 
به رویترز گفته است که  مرکز منافع ملی در واشنگتن، 
کیم جونگ اون، خانواده او و چند مقام ارشد کره شمالی 
هم اکنون واکسین کرونا زد ه اند. او افزود که مشخص نیست 
کدام شرکت، داروی آزمایشی خود را برای رهبر کوریای 
شمالی و اطرافیانش فرستاده و آیا ایمنی این داروها ثابت 

شده است یا نه.
گزارش ها حاکی است که دست کم سه شرکت چینی در 
حال تولید واکسین هایی علیه ویروس کرونا هستند و با 
آزمایش  نتایج  شرکت ها  این  از  یک  هیچ   این که  وجود 
بالینی مرحله سوم واکسین های آزمایشی کووید-۱۹ خود 
را منتشر نکرده  ، به نوشته رویترز، یکی از شرکت ها به نام 
سینوفارم، واکسین آزمایشی خود را »به حدود یک میلیون 

نفر« در چین تزریق کرده است.

ترکیه و روسیه بر سر نظارت 
مشترک بر آتش بس قره باغ 

توافق کردند

عربستان اجازه عبور هواپیمای تجارتی 
اسراییل از حریم هوایی  خود را داد

چین برای کیم جونگ 
اون و خانواده اش »واکسین 

کرونا فرستاده است«

رسانه های  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
اسراییلی گزارش داده اند که عربستان سعودی 
مسافربری  و  تجارتی  هواپیماهای  عبور  با 
اسراییل به مقصد امارات از حریم هوایی خود 

موافقت کرده است.
خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام دولت 
امریکا گفته است که این توافق بعد از مذاکرات 
جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد دونالد ترمپ، 
رییس جمهور امریکا، با مقام های سعودی به 

دست آمده است.
برایان  و  برکوویتز  آوی  همراه  کوشنر  جرد 
دولت  در  خاورمیانه  ویژه  نماینده گان  هوک، 
به عربستان  نوامبر،  امریکا، روز دوشنبه، 30 
سفر کردند. رویترز می گوید که موضوع عبور 
هواپیماهای اسراییلی از آسمان عربستان در 
جلسه ای که اندکی بعد از نشستن پرواز آن ها 
تشکیل شد، مطرح شده و یک مقام امریکایی 
به این خبرگزاری گفته  است: »موفق شدیم 

که موضوع را حل و فصل کنیم.«
از توافقی  برقراری پروازهای مستقیم بخشی 
میان  روابط  عادی سازی  از  بعد  که  است 
اسراییل با امارات، بحرین و سودان به دست 

آمد.
اواسط سپتامبر )دو ماه و نیم پیش( اسراییل 
با میانجی گری امریکا توافقی برای عادی سازی 

روابط با امارات و بحرین امضا کرد.

»توافق ابراهیم« که با حضور مقام های ارشد 
سفید  کاخ  در  ترمپ  دونالد  و  کشور  سه 
امضا شد، زمینه ساز برقراری روابط و امضای 
توافق نامه های تجاری میان این کشورها شده 

است.
هفته های  در  می کند  تالش  ترمپ  دونالد 
رضایت  خود  جمهوری  ریاست  از  باقی مانده 
عربستان را هم برای توافقی مشابه با اسراییل 

جلب کند.
گزارش  اسراییلی  رسانه های  گذشته  هفته 
نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  که  دادند 
اسراییل، هم زمان با مایک پمپیو به عربستان 
ولی عهد  سلمان،  بن   محمد  با  و  کرده  سفر 
خارجه  وزیر  است.  کرده  دیدار  عربستان، 
هر چند  کرد،  تکذیب  را  دیدار  این  عربستان 
این دیدار را هم منتشر  از  رسانه ها جزییاتی 

کردند.
از  یکی  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  اتحاد 
با  اهداف اصلی اسراییل برای برقراری روابط 

کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
هم  قطر  و  عربستان  به  کوشنر  جرد  سفر 
محسن  ترور  که  می گیرد  صورت  حالی  در 
هسته ای  برنامه  کلیدی  چهره  فخری زاده، 
به  را  منطقه  در  تنش  ایران،  موشکی  و 
اقدام  از  نگرانی  و  احتمالی  پی آمدهای  دلیل 

تالفی جویانه ایران باال برده است.

میلیارد  رزم ناو یک  آتش سوزی شدید در  بروز  پی  در 
دالری ایاالت متحده در سواحل ساندیا گوی کالیفرنیا، 
تصمیم  که  کردند  اعالم  کشور  این  نظامی  مقام های 
آن  کردن  اوراق  و  خدمت  از  ناو  این  کردن  خارج  به 

گرفته اند.
خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
آسوشیتدپرس، این مقام ها می گویند که حریق در ناو 
»بونهام ریچارد« احتماالً »عمدی« بوده و این کشتی به 

اندازه ای با آسیب وسیع ساختاری، الکتریکی و مکانیکی 
روبه رو شده که تعمیر و بازسازی آن به  صرفه نیست.

امسال  جنوری  در  آبی خاکی  تهاجمی  بزرگ  ناو  این 
برای انجام تغییراتی که به آن امکان حمل جنگنده های 
برتر هوایی اف-3۵ را می داد، در بندر ساندیا گو پهلو 
گرفت، اما روز ۱۲ جنوری )۲۲ سرطان( دچار حریق 
و  )دریانورد(  ملوان  آتش سوزی ۱60  این  هنگام  شد. 
جریان  در  و  داشتند  حضور  کشتی  روی  درجه دار 
خاموش کردن آتش بیش از 60 ملوان و آتش نشان با 

جراحاتی روبه رو شدند.
با  ارتباط  در  که  می گویند  امریکا  نظامی  مقام های 
ایجاد این حریق تاکنون از یک ملوان بازجویی شده و 
تحقیقات در مورد علت آتش سوزی ادامه دارد. آن ها با 
بیان این که مرمت این کشتی ۲.۵ تا 3.۲ میلیارد دالر 
هزینه دارد و پنج تا هفت سال طول می کشد، گفتند که 
در مقابل، اوراق کردن آن تنها 30 میلیون دالر هزینه در 

بر دارد و ۹ تا ۱۲ ماه طول می کشد.
این کشتی ۲۲ سال پیش ساخته شد و ساخت آن به 

پول امروز ۱.۲ میلیارد دالر هزینه داشته است.

امریکا کشتی جنگی یک میلیارد دالری اش را اوراق می کند


