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برخی آگاهان:

صـالحیت وزرای مشـخص 
از سـوی ارگ گرفتـه شـده است

ــن  ــرای ای ــا ب ــال ه ــن س ــی ای ــن ط ــاش م ــترین ت بیش
بــوده اســت تــا مــردم افغانســتان از اقــوام و اقشــار 
و  تصمیم گیری هــا  چرخــۀ  در  را  خــود  مختلــف، 
بیبننــد.  کشــوری  و  دولتــی  سیاســت گذاری های 
ــود  ــا وج ــالت، ب ــن رس ــمندی همی ــر ارزش ــًا بخاط دقیق
ــچ  ــا هی ــچ گاهــی ب ــای مکــرر، هی ــا و تقاضاه فرصت هـ
پیشــنهاد ماموریتــی در ســاختاری کــه از رأس تــا ذیــل آن 
ــوده اســت، نپذیرفتــه ام. ــاب رعیتــی حاکــم ب سیســتم ارب
طــرح دولــت وحــدت ملــی را روی همیــن منظــور 
ــر.  ــر تغیی ــه خاط ــد ب ــی باش ــا مقدمه ی ــم ت ــرون دادی بی
تغییــر قاعــدۀ بــازی سیاســت در کشــور، این کــه از یــک 
ــش از  ــی بی ــه ط ــتی ک ــرۀ ریاس ــاهی یکنف ــدر ش ــام پ نظ
یــک دهــه، امــروز ناکامــی خــود را بوضــوح ثابــت نمــوده 
ــت و  ــه خواس ــق ب ــی، منطب ــام مردم ــک نظ ــه ی ــت ب اس
بافــت جامعــه عبــور نماییــم و ســر انجــام همــه بــا هـــم 

ــروزی برســیم. ــی ام ــی و مردم ــت مل ــک دول ــه ی ب
ــتان  ــی در افغانس ــام سیاس ــر نظ ــوظ، تغیی ــن ملح ــا ای ب
ــاز گشــت میباشــد و  ــی ب یــک اصــل پذیرفتــه شــده و ب
ایجــاد دولــت وحــدت ملــی تــا رســیدن بــه دولــت ملــی 
فقــط در چارچــوب ســاختار هــای افقــی و همــوار معنــی 

ــیند. ــر مي نش ــه ثم ــود و ب میش
برگرفته از فیسبوک احمدولی مسعود

 انارکلی هنریار، نمایندۀ شهروندان سیک افغانستان 
از  شماری  هم  هنوز  که  می گوید  سنا  مجلس  در 
غریبه ها  چشم  به  افغانستان  سیک های  به  مردم 

می بینند و آنان را شهروندان کشور نمی پندارند.
جشن  از  بزرگداشت  مراسم  در  که  هنریار  بانو 
جنگ  از  پیش  که  گفت  می کرد،  صحبت  ویساک 
داخلی، آمار شهروندان سیک افغانستان بسیار بیش 
جنگ های  جریان  در  اما  بود.  کنونی  جمعیت  از 
داخلی و حتا پس از آن، بیشترشان به خارج کشور 
مهاجر شدند. به گفتۀ خانم هنریار، روابط مسلمانان 
از  پیش  افغانستان  هندوی  و  سیک  شهروندان  با 
جنگ های داخلی به مراتب انسانی تر و صمیمی تر 

بود.
جنرال عبدالرحمان رحمان فرماندۀ امنیۀ کابل نیز که 

در این جشن حضور داشت، با اشاره به مظلومیت 
جریان  در  سیک ها  که  گفت  افغانستان  سیک های 
جنگ های داخلی کامًا...               ادامه صفحه 6

ناکامی نظام پدرشاهی

سیک های افغانستان:
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صفحه 3

سرپرســت وزارت دفــاع افغانســتان در پی گســترش نفوذ 
طالبــان در والیــت هلمنــد و انتشــار اخبــاری از احتمــال 
ســقوط آن توســط ایــن گــروه اعــام کــرد: در صــورت 

ســقوط هلمنــد از ســمت خــود اســتعفا خواهــم کــرد.
ــر  ــی ب ــاری مبن ــار اخب ــی انتش ــتانکزی در پ معصــوم اس
ــد  ــت هلمن ــان در والی ــوذ طالب ــزون نف گســترش روز اف
ــر  ــرد اگ ــد ک ــقوط نخواه ــت س ــن والی ــرد: ای ــام ک اع
ایــن والیــت ســقوط کنــد، بــدون شــک اســتعفا خواهــم 

کــرد.
ــا »ســی .ان.ان« افــزود: جنــگ  اســتانکزی در گفت وگــو ب
ســختی اســت و بــدون شــک بســیاری از جنگجویــان بــا 

گذشــتن از مرزهــا )پاکســتان( بــه افغانســتان می آینــد.
سرپرســت وزارت دفــاع افغانســتان پیشــرفت های اخیــر 
ــروه  ــن گ ــه ای ــتان ب ــای پاکس ــه کمک ه ــان را نتیج طالب

دانســت.

وی ادامــه داد: چــرا حقیقــت را انــکار کنیــم؟ بــه کویتــه 
ــی  ــه غلط ــا چ ــان اینج ــبه نظامی ــد! ش ــاور بروی و پیش
ــوند و  ــل می ش ــد منتق ــه هلمن ــور ب ــا چط ــد؟ آنه می کنن

ارتبــاط برقــرار می کننــد؟
پــس از مدت هــا درگیــری میــان نیروهــای امنیتــی 
ــش  ــدی پی ــد، چن ــت هلمن ــان در والی ــتان و طالب افغانس
منطقــه  دو  در  خــود  پایگاه هــای  امنیتــی  نیروهــای 
اســتراتژیک »موســی قلعه« و »نــوزاد« ایــن والیــت را 

ــد. ــرک کردن ت
ایــن نیروهــا پــس از خــارج شــدن از ایــن مناطــق اعــام 
کردنــد کــه در شــهر لشــکرگاه مســتقر شــده اند و برنامــه 
ــد  ــی خواهن ــم  را اجرای ــی محک ــواره دفاع ــکیل دی تش

کــرد.
عمــر زواک ســخنگوی والــی هلمنــد اظهــار داشــت کــه 
ایــن تصمیــم بــر اســاس دســتور مقامــات ارشــد امنیتــی 

و دفاعــی ایــن کشــور گرفتــه شــده اســت.
دولــت وزیــری ســخنگوی وزارت افغانســتان نیــز گفتــه 
ــر  ــک ام ــی ی ــور نظام ــا در ام ــی نیروه ــه جابجای ــود ک ب

معمــول اســت.
ــان می دهــد کــه  ــت افغانســتان اطمین خــاف اینکــه دول
ــن  ــد، ای ــظ کن ــود را حف ــع خ ــد مواض ــش می توان ارت
والیــت اســتراتژیک در جنــوب ایــن کشــور نســبت بــه 
ــان نزدیــک  ــه ســقوط توســط طالب هــر زمــان دیگــری ب

اســت.
یــک مقــام پولیــس هلمنــد کــه نخواســت نامــش فــاش 
ــته و  ــچ پیشــرفتی نداش ــرا هی ــش اخی ــت: ارت ــود، گف ش
حداقــل 5 منطقــه بــه طــور کامــل در ایــن والیــت تحــت 

کنتــرل کامــل طالبــان اســت.
ــی قلعه« و  ــق »موس ــه داد: مناط ــس ادام ــام پولی ــن مق ای
»نــوزاد« نیــز شــامل مناطــق تحــت کنتــرل طالبــان اســت 
ــاره »خانشــین«  ــرای بازپس گیــری دوب و حملــه ارتــش ب

نیــز ســودی نداشــته اســت.
و  آمریکایــی  ویــژه  نیروهــای  از  بخشــی  همچنیــن 

دارنــد. هلمنــد حضــور  والیــت  در  انگلیســی 

استانکزی:

در صورت سقوط هلمند استعفا خواهم کرد
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ســخناِن جــان کــری وزیــر خارجــۀ امریــکا در 
ــان  ــس از برگشــِت او، ناگه ــک روز پ ــل ی کاب
ــا واکنش هــای متفــاوت و گاه تنــد از ســوی  ب
کشــور  در  سیاســی  مختلــِف  حلقه هــای 
ــری  ــای ک ــخناِن آق ــا س ــد. برخی ه ــه ش مواج
را »نقــض حاکمیــت ملــی«ِ افغانســتان خوانــده 
و گفتنــد کــه اعــام ادامــۀ کارِ دولــت وحــدت 
ملــی بایــد از ســوی ســراِن ایــن دولــت 
صــورت می گرفــت، نــه یــک مقــامِ خارجــی! 
یکــی از آگاهــان مســایل بین الملــل، بــه تحلیــل 
ســخنان جــان کــری پرداختــه و اســتقاِل 
دولت هــای  ویژه گی هــای  از  را  کشــورها 
ایــن  گفتــۀ  بــه  اســت.  خوانــده  مــدرن 
ــه  ــه را ک ــل، آن چ ــط بین المل ــر رواب تحلیل گ
ــری انجــام داده، اســتقال افغانســتان  ــای ک آق

ــت.  ــرده اس ــوال ب ــر س را زی
ــِن  ــۀ نوی ــات و جبه ــت و ثب ــورای حراس ش
افغانســتان نیــز در برابــر ســخناِن وزیــر خارجۀ 
امریــکا، موضــِع تنــد اتخــاذ کــرده و خواهــان 
برگــزاری لویــه جرگــۀ تعدیــِل قانــون اساســی 
ــن  ــۀ سیاســی شــده اند. ای ــه توافق نام ــق ب مطاب
ــه مشــروعیت  ــد ک ــاِن سیاســی گفته ان دو جری
ــا  ــگ ب ــۀ تنگاتن ــی، رابط ــدت مل ــت وح دول
اگــر  و  دارد  سیاســی  توافق نامــۀ  اجــرای 
توافق نامــۀ سیاســی در محــاِق فراموشــی قــرار 
گیــرد، مشــروعیت دولــت وحــدت ملــی نیــز 

ــت.  ــد رف ــن خواه از بی
امــا در ایــن میــان، ریاســت اجرایــی خاموشــی 
ــود در  ــی از خ ــچ واکنش ــرده و هی ــار ک اختی
ــان  ــری نش ــای ک ــخناِن آق ــا رد س ــد و ی تأیی

ــداده اســت.  ن
ــۀ  ــدار دوجانب ــه در دی ــت ک ــت اس ــن درس ای
آقــای کــری بــا رهبــران دولــت وحــدت ملــی، 
داکتــر عبــداهلل رییــس اجرایــِی دولــت وحــدت 
ــۀ رســمِی  ــز حضــور داشــت و اعامی ملــی نی
ــه معنــای  ارگ ریاســت جمهــوری می توانــد ب
دیــدگاه آقــای عبــداهلل بــه عنــوان بخــش 
مهمــی از دولــت وحــدت ملی پنداشــته شــود؛ 
حساســی،  موقعیت هــای  چنیــن  در  ولــی 
همــواره انتظــار مــی رود کــه ریاســت اجرایــی 
مســوولیِت خــود را در برابــر رای  دهنـــده گان 
انجــام دهــد. اگــر چنیــن نمی بــود، پــس چــه 
ــه عنــوان  ــه آن همــه دفتــر و دیــوان ب نیــازی ب
ــس  ــر ســخنان ریی ــود؟ اگ ــی ب ریاســت اجرای
ــف و  ــان موق ــف ارگ، هم ــوری و موق جمه

ــرا  ــس چ ــت، پ ــی اس ــس اجرای ــخناِن ریی س
ــی  ــر مطبوعات ــود دفت ــرای خ ــداهلل ب ــای عب آق
و ســخنگویاِن متعــدد اســتخدام کــرده اســت؟ 
ــت  ــه ریاس ــد ک ــانگر این ان ــه نش ــا هم  این ه
و  اســت  مســتقل  نهــاد  یــک  اجرایــی، 
ــدگاه و نظــِر خــود را در مســایل  ــد دی می توان

کاِن کشــوری داشــته باشــد. 
ــک و نیــم  ــتر از ی ــی بیش ــداهلل ط آقــای عب
ــه  ــای متضــاد و دوگان ســال گذشــته، موقف ه
داشــته اســت. او گاهــی بــا رییــس جمهــوری 
ــانه یی  ــایل را رس ــن مس ــته و ای ــاف داش اخت
کــرده و گاه کــه اوضــاع بــر وفــق مــراد 
ــت  ــا ارگ ریاس ــود را ب ــی خ ــوده، هم آوای ب
جمهــوری نشــان داده اســت. اگــر گاه گایــه و 

ــه نشــانی ریاســت اجرایــی از  شــکایتی هــم ب
ســوی شــهروندان کشــور صــورت گرفتــه، بــه 
ــگ و  ــای گاه گن ــن موضع گیری ه ــل همی دلی

ــوده اســت.  ــض ب گاه متناق
ــه ریاســت  ــاوت ب ــگاه متف ــردم افغانســتان ن م
اجرایــی دارنــد کــه در برهــۀ خاصــی از تاریــِخ 
کشــور توانســت قــدرت را از تک محــوری 
در  امــا  دهــد.  نجــات  انحصــار  و  شــدن 
ــت  ــا اف ــی ب ــت اجرای ــود، ریاس ــۀ کار خ ادام
ــه بخــش عمــدۀ  ــه رو شــد ک ــی روب و خیزهای
ــِی  ــا و گاه خاموش ــی از موضع گیری ه آن، ناش
ــور  ــای کش ــوادث و رویداده ــر ح آن در براب

اســت. 
ــِل  ــه تحلی ــه ب ــری ک ــایت های خب ــی از س یک
ســفر جــان کــری وزیــر خارجــۀ امریــکا 
ــانۀ  ــع خاموش ــه، موض ــتان پرداخت ــه افغانس ب
را  او  ســخناِن  برابــر  در  اجرایــی  ریاســت 
ــده  ــداهلل خوان ــای عب ــِع آق ــظ مناف ــر حف دال ب
ــخنان  ــا س ــری ب ــای ک ــه آق ــت ک ــه اس و گفت
خــود، بقــای داکتــر عبــداهلل را بــر مســند 
ریاســت اجرایــی تأییــد کــرد و او نیــز بیشــتر 

ــت.  ــاری نداش ــن انتظ از ای

ــای  ــه آق ــت ک ــن معناس ــه ای ــا ب ــن گفته ه ای
عبــداهلل در پــی تغییــر و اصــاح نبــوده و تنهــا 
ــدرت اســت، آن  ــر مســند ق ــودن ب ــاِن ب خواه
ــد.  ــد باش ــه می خواه ــی ک ــر معنای ــه ه ــم ب ه
خاموشــِی ریاســت اجرایــی می توانــد بــه 
شــایبه های دیگــری نیــز دامــن زنــد و آن 
بســته  درهــای  پشــت  در  حتمــًا  این کــه 
توافق هایــی صــورت گرفتــه کــه از چشــم 

بــه دور نگــه داشــته می شــود. مــردم 
 ســفر آقــای کــری بــه افغانســتان و ســخناِن او 
در مــورد ادامــۀ کارِ دولــت وحــدت ملــی برای 
ــًا  ــه حتم ــد ک ــًا نشــان می ده ــج ســال، دقیق پن
ــان ریاســت جمهــوری  ــی می ــاف نظرهای اخت
ــروز  ــن خصــوص ب ــی در ای و ریاســت اجرای

کــرده بــود کــه بــدون پادرمیانــی آقــای 
ــای  ــت. آق ــا نمی رف ــِل آن ه ــکان ح ــری، ام ک
ــه تنهــا ادامــۀ کارِ  ــل آمــد کــه ن ــه کاب کــری ب
ــل  ــازد؛ ب ــن س ــی را روش ــت وحــدت مل دول
بــه اختــاف نظرهــای ریاســت اجرایــی و 
ریاســت جمهــوری نیــز در ایــن مــورد نقطــۀ 

ــان بگــذارد. پای
ــر  ــری اگ ــای ک ــخنان آق ــال، س ــن ح در همی
ــت  ــی و ریاس ــت اجرای ــان ریاس ــت می توانس
کنــد؛  ایجــاد  آشــتی  دوبــاره  حمهــوری 
ــان  ــادی در می ــروصداهای زی ــث س ــا باع ام
ــد.  ــز ش ــف نی ــای مختل ــیون و جناح ه سیاس
ــن  ــی، ای ــس اجرای ــوری و ریی ــس جمه ریی
ــه جــان خریدنــد کــه خــود را در  تهمــت را ب
مظــان اتهــامِ بی کفایتــی و دست نشــانده گی 

ــد.  ــرار دهن ق
ــت  ــدر اهمی ــن ق ــری ای ــای ک ــا ســخناِن آق آی
ــه  ــرای آن پرداخت ــی ب ــن بهای ــه چنی داشــت ک

شــود؟
گذشــِت زمــان بــه همــۀ پرســش هاِی مــا 

پاســخ خواهــد داد!
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احمــد عمران

بــهای سنـگیِن سخـناِن 
آقـای کـری

 

داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی دولت وحدت ملی، از 
انتقاد کرده است که مهم ترین موافقت نامه  مخالفان سیاسی 
حیات سیاسی این کشور را نخوانده اند. او دیروز در شورای 
وزیران، با تعجب از تبصره های سیاسیون کشور گفته است 
که  باشند  سیاسی  توافق نامه  متوجه  باید  سیاست مداران  که 
در حیات سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد. این سخنان در 
برگزاری  از  از سیاست مداران  حالی مطرح است که برخی 
انتخابات زودهنگام سخن گفته اند و حتا برخی از مقامات 
بلندپایه و پرنفوذ دولت وحدت ملی نیز از پایان مشروعیت 
این حکومت تا پنج ماه دیگر گفتند. اما با آمدن آقای جان 
که  گفت  او  و  شد  مطرح  دیگر  بار  یک  مساله  این  کری، 
قید  ادامه دارد شامل  پنج سال  برای  حکومت وحدت ملی 

زمانی کمتر نیست. 
»تشکیل  که  است  آمده  این گونه  سیاسی  توافق نامه  در 
لویه جرگه در مدت دو سال تا پست صدراعظم اجرایی را 
مورد مداقه قرار دهد. رییس جمهور متعهد است تا لویه جرگه 
را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست 
صدر اعظم اجرایی دایر نماید.« با این وصف دیده می شود 
که مشروعیت دولت وحدت ملی بر بنیاد توافق نامه سیاسی 
استوار است و زمانی که این توافق نامه عملی نشود این دولت 
سیاسی  توافق نامۀ  از  که  آنگونه  نمی گیرد.  درستی شکل  به 
اول،  در دوسال  که  است  رییس جمهور مکلف  بر می آید، 
لویه جرگه را برگزار کند تا ترکیب کنونی دولت وحدت ملی 
از طریق تعدیل قانون اساسی ادامه و ریاست اجرایی در سند 
ملی به عنوان یک جایگاه سیاسی و حقوقی گنجانیده شود؛ 
اما تاجایی که دیده می شود، رییس جمهور در انجام این کار 
خانه گی و اولویت اصلی هیچ گامی نگذاشته و همین سبب 
برداشت ها و انتقاد هایی شده است. حاال آقای عبداهلل باید 
در کنار اینکه سیاست مدارن را به خواندن درست توافق نامه 
رییس جمهوری  بر  را  فشارهایی  می کند،  ترغیب  سیاسی 
قانون  جرگه  لویه  برگزاری  برای  را  گام هایی  تا  کند  وارد 
اساسی بردارد و تعهدش را عملی سازد. زیرا اگر سه سال 
دیگر ، کار دولت وحدت ملی با برگزار نشدن لویه جرگه 
همچنانی که هست، ادامه یابد بدون شک قدرت در انحصار 
آقای غنی خواهد بود و جایگاه ریاست اجرایی به موقعیت 
تشریفاتی و نمادین تقلیل می یابد. بنابراین برای آقای عبداهلل 
باید خوش تر آن باشد که لویه جرگه برگزار شود و جایگاه 
او در قانون اساسی کشور مشخص گردد و آنگاه از موضع 
اقتدار بیشتر در حکومت داری سخن بگوید. حاال که چیزی 
آقای  است،   نمانده  ملی  وحدت  دولت  سال  دو  پایان  به 
عبداهلل گام هایی را به هدف ترغیب، تشویق و وادار کردن 
رییس جمهوری به برگزاری لویه جرگه بردارد تا مردمی که در 
انتخابات ریاست جمهوری به هدف تغییر در قانون اساسی و 
تعدیل نظام به ریاستی، به او رای داده بودند، به آروزهایشان 
برسند و حکومت  وحدت ملی از حد یک کاغذ پارۀ توافقی 
که هنوز اجرایی هم نشده است، به حقوقی - ملی گذار کند. 
بنابراین اصاحات جدی در نهادهای انتخاباتی و برگزاری 
انتخابات های مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها، به 
دولت  های  اولویت  از  لویه جرگه  برای  زمینه سازی  هدف 
کنونی است؛ زیرا پنج شش ماه پیش رو فرصتی کان برای 
اصاحات در نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات است. 
و  بیشتر  کشی های  وقت  با  ریاست جمهوری  آن،  غیر  در 
مساعد نکردن زمینه ها برای برگزاری لویه جرگه و تعدیل 
ریاست  اقتدار  و  قدرت  کسب  مانع  اساسی  قانون  نشدن 
اجرایی می شود و قدرت را به شکل منحصرانه اش همچنان 
در کنترل می گیرد؛  بنابراین انتقاد آقای عبداهلل از سیاسیون در 
عین حال به خودش و  شریکش نیز بر می گردد که مهم ترین 

توافق نامۀ سیاسی کشور را تا کنون عملی نکرده اند.

انتقاد داکتر عبداهلل 
از سیاسیون یا از خودش
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سفر آقای كری به افغانستان و سخناِن 
او در مورد ادامۀ كاِر دولت وحدت 

ملی برای پنج سال، دقیقاً نشان 
می دهد كه حتماً اختالف نظرهایی میان 
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در 
این خصوص بروز كرده بود كه بدون 
پادرمیانی آقای كری، امکان حِل آن ها 
نمی رفت. آقای كری به كابل آمد كه 

نه تنها ادامۀ كاِر دولت وحدت ملی را 
روشن سازد؛ بل به اختالف نظرهای 

ریاست اجرایی و ریاست جمهوری نیز 
در این مورد نقطۀ پایان بگذارد

ACKU
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ضرب االجل مجلس به وزرای صحت عامه و معارف
وزرای صحت عامه و معارف افغانستان پس از آن مورد 
انتقاد مجلس قرار گرفتند که با وجود بیکاری روز افزون، 

هزاران پُست در وزارت های مربوط شان خالی است.
اعضای مجلس روز دوشنبه وزرای صحت عامه، معارف 
و رییس کمیسیون اصاحات اداری و خدمات ملکی را 
مورد  در  تا  فراخواند  جرگه  این  استجوابیه  نشست  در 

خالی بودن پست های حکومتی وضاحت بدهند.
انتقادات و نگرانی های وکا، نعمت اهلل غفاری  از  پس 
عهده  به  نیز  را  نشست  ریاست  که  مجلس  دوم  معاون 
داشت از وزرای معارف و صحت عامه خواست تا ماه 
با  را  وزارت ها  این  در  خالی  پُست های  تمامی  جوزا 

گماشتن افراد کارا و شایسته پر کنند.
گزارش  ماه  دو  از  پس  ما  محترم  »وزرای  گفت:  او 
می خواهیم، امیدواریم که تا آن زمان جای خالی در آن 
وزارت نمانده باشد به جز موارد که امکان دارد معذرت 
معقول و قانونی وجود داشته باشد در غیر آن بست های 
خالی اعام شود و تمامی اش با افراد شایسته پر شود. »

دو  حدود  میان  از  گفت:  افغانستان  عامه  صحت  وزیر 
هزار پُست خالی در این وزارت توانسته اند که در ۱5۰۰ 
بر  پُست ها  بقیه  که  افزود  و  کنند  استخدام  را  افراد  آن 

می گردد به خانم ها.
اسداهلل حنیف بلخی وزیر معارف و فیروز الدین فیروز 
وزیر صحت عامه افغانستان پس از آن مورد استجواب 
مجلس قرار گرفتند که چندی قبل کمیسیون اصاحات 
اداری و خدمات ملکی، گفت که ۲5 هزار پُست حکومتی 
در کشور خالی است که بیشتر آن به وزارت معارف و 

صحت عامه مربوط می شود.
بیکاری  از  افغان  جوان  هزار  ده ها  که  حالست  در  این 

رنج میبرند و شمار آنان از موجودیت فساد اداری حین 
گماشتن افراد در پست های خالی شکایت می کنند.

در این حال اسداهلل حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان 
میان ۱۳ هزار پُست  از  اینسو  به  ماه  از شش  می گوید 
استخدام  افراد  آن  دوهزار  در حدود  وزارت  این  خالی 
اما افزود که در مناطق دور دست هنوز هم  شده است 

این مشکل پا برجاست.
او گفت:

» از خود والیت و منطقه هر کس که حاضر باشد برود 
امتحان بدهد ولی کسی حاضر نمی شود بخاطر ۳۰ یا 
از  عاوه  میدهد  برای شان  امتیاز  دولت  که  درصد   5۰
معاش اش ۳۰ الی 5۰ دصد معاش امتیازی داده می شود 
که در والیات برود این بست ها همه پر شود ولی کسی 

حاضر نمی شود. »
گوید  می  افغانستان  معارف  وزیر  بلخی  حنیف  اسداهلل 
اینسو از میان ۱۳ هزار پُست خالی این  از شش ماه به 

وزارت در حدود دوهزار آن افراد استخدام شده است.
پُست های خالی  پر ساختن  برای  که  بلخی گفت  آقای 
این  در  وی  گفته  به  که  کنند  استخدام  اجیر  میتوانند 
صورت کیفیت کار در ادارت مربوط زیر سوال می رود.

در این حال وزیر صحت عامه افغانستان در این نشست 
این  در  خالی  پُست  هزار  دو  حدود  میان  از  که  گفت 
وزارت توانسته اند که در ۱5۰۰ آن افراد را استخدام کنند 

و افزود که بقیه پُست ها بر میگردد به خانم ها.
با این همه وکا شکایت دارند که در استخدام افراد در 
به موضوعات  به جای شایسته ساالری  وزارت خانه ها 
سیاسی، رشوت گرفتن و مسایل سمتی و قومی و برخی 

مسایل دیگر توجه می شود.

ابوبکر مجاهد
وزرا  کار  در  جمهوری  ریاست  دخالت 
برخی  تعیین  از  حتا  که  اندازه یی ست  تا 
خبر  والیات  و  و  مرکز  در  ماموران شان 
نمی شوند و برخی های شان صاحیت تعیین 
رییس  دفتر و مأموران دفتر خود را ندارند.

ریاست  مطلب،  این  بابیان  آگاهان  برخی 
جمهوری را متهم به بر دخالت آشکار در 
می گویند:  کرده،  وزارتخانه ها  برخی  کار 
و  برخورد  سلیقه یی  تمرکزگرایانه،  نگاه 
دخالت فرا قانونی ریاست جمهوری در کار 
وزرا، باعث عدم کارایی و ضعف حکومت 
و  عامه  خدمات  ارایه  در  ملی  وحدت 

رسیده گی به مشکات مردم شده است.
از  برخی  گرفتن صاحیت  می گویند:  آنان 
وزرا به معنای نادیده گرفتن توازن قدرت 

است. 
آصف اشنا آگاه مسایل سیاسی در مصاحبه 
با روزنامۀ ماندگار می گوید: یکی از دالیل 
عدم کارایی و ضعف حکومت وحدت ملی 
امور  به  ارایه خدمات عامه و رسیده گی  در 
دولت داری خوب، نوع نگاه تمرکز گرایانۀ 

ریاست جمهوری به ادارهای دولتی است.
رییس  دیدگاه  تفاوت  افزود:  آشنا  آقای 
آقای  دیده  به  نسبت  غنی  اشرف  جمهور 
کرزی رییس پیشین دولت در قبال مدیریت 
نهادهای دولتی این است که آقای غنی خود 
را به عنوان یک » عقل ُکل« و دانای تمام 
امور فرض کرده و در امور کاری اداره های 

دولتی دخالت  غیر قانونی می کند.
به گفتۀ او، وقتی وزرا از پارلمان رای تأیید 
مربوط  آن ها  کار  و  صاحیت  می گیرند، 
وزرا  وقتی  متأسفأنه  اما  می شود؛  قوانین 
می گیرند،  قرار  عمل  و  اجرا  مرحله  در 
ریاست  طرف  از  شان  قانونی   صاحیت 

جمهوری گرفته می شود و مجبور می شوند 
که مطابق خواست و سلیقه رییس جمهور 

عمل کنند.
این آگاه مسایل سیاسی تصریح کرد: دخالت 
ریاست جمهوری در کار وزرا به حدی باال 
گرفته که حتا از تعیین برخی ماموران شان 
در مرکز و الیات خبر نمی شوند و برخی 
دیگرشان صاحیت تعیین رییس دفتر خود 
را ندارند. این اعمال سلیقه یی و دخالت های 
فرا قانونی ریاست جمهوری در امور کاری 
اداره ها باعث عقیب مانی کار این ادارها شده 

است.
آقای آشنا خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
وزارتخانه ها  برخی  در  خالی  پُست  صدها 
به  وزرا  اما  دارد؛  دولتی وجود  نهادهای  و 
صاحیت  رییس جمهور  دخالت  اساس 
آن  در  را  افراد  مقرری  و  کردن  معرفی 

پُست ها ندارند. 
تمرکزگرایانۀ  نگاه  می افزاید:  آشنا  آقای 
از  دولت  این که  گویا  غنی،  رییس جمهور 
مرکز باید اداره شود، جمع و فشرده کردن 
تمام صاحیت ها در نهادی به نام ریاست 
بیش  گرایی  تمرکز  این  و  است  جمهوری 
از حد سبب شده که کار در اداره ها عقب 
صورت  مردم  به  خدمات  ارایه  و  بماند 

نگیرد. 
آقای آشنا با بیان این که تبعیض گرایی آقای 
غنی در مورد وزرا، تمام شهروندان کشور را 
نگران ساخته است و به این نگرانی شخص 

رییس جمهور باید جواب دهد.
از  ملی  وحدت  حکومت  می گوید:  او 
آغاز سال تا حال نتوانسته به کار خانه گی 
خود که در توافق نامۀ سیاسی تسجیل شده 
تخطی  او،  گفتۀ  به  کند.  رسیده گی  است، 
ریاست  طرف  از  سیاسی  توافق نامه  از 

میان  اختاف  بروز  اساس  جمهوری، 
شده  جمهوری  ریاست  و  اجرایی  ریاست 

است.
از  تخطی  به  منجر  که  ذهنیتی  گفت:  او 
تمامیت  ذهنیت  شده،  سیاسی  توافق نامه 

خواهانۀ آقای اشرف غنی است.
مشکل  عاوۀ  بر  کرد:  تصریح  آشنا  آقای 
چند  تا  وزارتخانه ها  بودن  بی صاحیت 
طرف  از  امنیتی  مهم  نهاد  سه  پیش  روز 
حال  در  و  می شدند  اداره  سرپرست ها 
حاضر اختاف شدید برسر تعیین افراد در 
میان  ملی،  امنیت  ریاست  و  دفاع  وزارت 
باال  اجرایی  ریاست  و  جمهوری  ریاست 

گرفته است.
از سوی دیگر، اشراق حسینی استاد دانشگاه 
ملی  وحدت  دولت  تشکیل  می گوید: 
نبوده،  افغانستان  مردم  اراده  از  برخواسته 
بلکه بیرون شده از بستر بحرانی بود که در 
حاضر  در تمام ابعادش شعله ور شده است.

حکومت  داشت:  اذعان  حسینی  آقای 
دراز  راه حل  یک  عنوان  به  ملی  وحدت 
مدت نه بلکه کوتاه مدت قابل قبول شده، 
از  برخی  معرفی کردن  و  ندادن  صاحیت 
وزرا در محور یک بازی است و افرادی که 
به این بازی تن داده اند، باید پیامدهای آن 

را تحمل کنند.
به گفتۀ او، راه حل این است که به قانون 
اساسی و قراردادهای و توافق های سیاسی 
عمل  دارد  وجود  افراد  این  میان  در  که  
شود، در غیر آن صورت ادامه روند به هیچ 

شهروند این کشور قابل قبول نیست.
و  دادن  داشت:  بیان  دانشگاه  استاد  این 
گرفتن صاحیت از برخی وزرا برمی خورد 
به برخورد سلیقه یی رییس جمهور غنی. در 
حکومت وحدت ملی فردی خود را کامًا 
را  دیگری  و  می داند  تام  دارای صاحیت 
اختاف  این  که  جز  صاحیت  دارای 
نیست، بلکه عدم توازن قدرت است و افراد 
پشنهادی برخی وزرا به تعیین ریاست دفتر 
این  صاحب  را  خود  نمی پذیرند،  را   ... و 

پروژه می دانند.
منابع  از  برخی  که  ست  درحالی  این 
افراد پشنهاد شد  می گویند که اشرف غنی 
به عنوان رییس دفتر، مشاور  و... از طرف 
تأیید  هنوز  تا  را  کابینه  وزرای  از  برخی 

نکرده است.

برخی آگاهان:

صـالحیت وزرای مشـخص 
از سـوی ارگ گرفتـه شـده است

ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
همکاری های  از  ستایش  ضمن  افغانستان 
کرد  اعام  دولت  برای  جهانی  جامعه 
عمر  و  ماهیت  از  سیاسیون  بی خبری  که 
ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  موافقت نامه 

تعجب آور است.
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
وزیران  شورای  نشست  در  ملی  وحدت 
امور  وزیر  کری  جان  اخیر  سفر  در  گفت: 
خارجه امریکا به افغانستان، تمام عرصه های 
روابط دو جانبه و تعهدات همکاری متقابل 

مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه  همکاری های  دوام  افزود:  عبداهلل 
جهانی برای موفقیت حکومت وحدت ملی 

امر ضروری و با اهمیت  است.
از  برخی  اظهارات  به  واکنش  در  وی 
پایان  خصوص  در  کشور  سیاستمداران 
تأکید  ملی  وحدت  حکومت  کاری  دوره 
کشور  سیاسیون  از  تعدادی  گفته های  کرد: 
اختیار  را  اپوزیسیون  عنوان  تاکنون  که 
وحدت  حکومت  درخصوص  نکرده اند، 

ملی تعجب آور است.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی اظهار 

داشت: موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت 
حیات  موافقتنامه  مهمترین  ملی  وحدت 
سیاسی کشور است که بین دو طرف حاضر 

در انتخابات امضاء شد.
عبداهلل بیان داشت: پس از آنکه جان کری در 
مورد زمان و ماهیت حکومت وحدت ملی 
صحبت کرد، فکر کردم که سیاسیون کشور 
تازه متوجه این واقعیت شده اند؛ اما توقع ما 
این بود که حداقل این توافقنامه سیاسی را 
کسانی که می خواهند در سرنوشت سیاسی 
مطالعه  دقت  به  باشند،  داشته  نقش  کشور 

کرده باشند.
قبل  روز  دو  که  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
خبری  نشست  در  بود،  کرده  سفر  کابل  به 
با اشرف غنی رییس جمهور افغانستان گفته 
بود که عمر حکومت وحدت ملی افغانستان 
پنج ساله است و موافقت نامه سیاسی که بر 
اساس آن حکومت کنونی ایجاد شد، پایان 

کار این حکومت را تعیین نکرده است.
این در حالی است که برخی از سیاستمداران 
تا  ملی  باورند که حکومت وحدت  این  بر 
مشروعیت  جاری  سال  میادی  سپتمبر  ماه 

دارد .

رییس اجرایی به مخالفان سیاسی دولت:

موافقت نامة حکومت وحدت ملی را 
مطالعه نکرده  اید

ACKU



فاطمه ذوالفقاریان
نظریه های  بنیاد  سقراط  که  حالی  در 
از  پیش  چهارم  سدۀ  سیاسی  و  اخاقی 
نظام  نخستین  افاطون  گذاشت،  را  میاد 
بزرگ اندیشۀ سیاسی را به وجود آورد. او 
کوشید اساسی فرا طبیعی ایجاد کند و چند 
سطح متفاوت تحلیل سیاسی را پیش نهاد. 
در مورد نگاه او به قدرت، اولین مساله یی 
که به ذهن انسان خطور می کند این است 
که افاطون قدرت را ضروری و مطلوب 
می داند یا خیر. در این مورد، افاطون معتقد 
متقابل  نیازهای  اصل  به خاطر  که  است 
باید وجود داشته  امنیت، قدرت  انسانی و 
با طرح پرسش از سرشت  باشد. افاطون 
شهر از مجرای بحث فلسفی که موضوع آن 
طبیعت و نظام حاکم بر عالم است و مدینه 
جزِو بسیار مهم آن است، مدینه و شهر را 
به علت تامین نیازهای متقابل انسانی در آن 
می ستود و شهر یونانی برخاف جامعه به 
معنای جدید آن، حوزۀ مصالح عمومی بود. 
به عقیدۀ افاطون دولت در وهلۀ نخست 
برای تامین نیازهای متقابل پدیدار می شود 
و یک سازمان اجتماعی است که با انجام 
آن، هدف به بهترین حالت آشکارا مناسب 
قدرت،  اهداف  و  غایات  مورد  در  است. 
بیشترین  ایجاد  را،  قدرت  هدف  افاطون 
ممکن  متقابل  دوستی  بیشترین  و  سعادت 
بین شهروندان می دانست. او معتقد بود که 
هدف قدرت باید تامین مصلحت عمومی 
بنیادین  مفهوم  عمومی  مصلحت  باشد. 
به معنای خیر در  فلسفۀ سیاسی است که 
مناسبات شهروندانه است و عدالت مطلق 
در نظام سیاسی با تکیه بر این مفهوم اجرا 
حقانیت  و  مشروعیت  افاطون  می شود. 
قدرت را در این می داند که دولت تا چه 
تاش  عمومی  مصلحت  تامین  در  اندازه 
شیوه های  تمیز  عمدۀ  ضابطۀ  او  می کند. 
عمومی  مصلحت  تامین  را،  فرمانروایی 
معتقد  او  می داند.  سعادت  به  نیل  برای 
از مجرای  که مصلحت عمومی جز  است 
او  نیست.  پذیر  امکان  فضیلت،  به  عمل 
از  و  می کند  معرفی  دانش  را  فضیلت 
آنجایی که فضیلت مندان باید حکم برانند، 

بنابراین کافی بود که دانش پذیرترین افراد 
درست  نظام  تا  داد  آموزش  و  بازیافت  را 
پس  هم چنین  او  شود.  برقرار  فرمانروایی 
یا  خود  مطلوب  کمال  جامعۀ  معرفی  از 
یوتوپیا، هر جامعه یی که به این مدینۀ فاضله 
بیشتر  حقانیت  دارای  را  باشد  نزدیک تر 
می داند. توصیف افاطون از این حکومت، 
یعنی  سیاسی  جامعۀ  منشای  شرح  با 
چه گونه گی گردهم آمدن مردمان برای برپا 
کردن کشور آغاز می شود و عنوان می کند 
جامعه  پایداری  ضامن  که  فضیلتی  آن  که 
فرجام  در  عدل  و  است  عدل  می شود، 
کاوش افاطون، همان دل بسته گی هر فرد 
به وظیفۀ خویشتن است. افاطون در کتاب 
قوانین با این که اعتقاد دارد که فرمان روایی 
و  دارد  ترجیح  فرزانه گان  و  خردمندان 
البته  است،  دولت  بهترین  آرمانی  دولت 
در صورتی که قابل عمل باشد، اما نیست. 
بنابراین چون دومین بهترین دولت قابلیت 
است  ممکن  که  آن جا  تا  باید  دارد،  عمل 
نزدیک تر  آرمانی  دولت  مسلم  اصول  به 
شود. در دولت آرمانی عقل حکم می راند 
و در بهترین دولت قابل عمل، قانون حکم 
می راند. بیشترین بحث افاطون در حوزۀ 
معیار شایسته گی تصاحب قدرت یا همان 
معتقد  افاطون  است.  شاه  فیلسوف  بحث 
باید  آن هایی  حکم رانی،  برای  که  است 
حکم  چه گونه  می دانند  که  برانند  حکم 
سیاسی،  مرد  کتاب  در  او هم چنین  برانند. 
شاه  فیلسوف  توصیف  به  مفصل  به طور 
سیاست،  می نویسد:”  او   . می پردازد.  خود 
سیاسی  مرد  و  است  تکنیک  و  فن  و  هنر 
باشد.”  مسلط  فن  این  به  که  است  کسی 
به  را  سیاست  اوفن  )افاطون:ص۱۴۹۷(. 
همان طور  که  می کند  تشبیه  بافنده گی  هنر 
که در فن بافنده گی نخ های سفت و ُشل را 
به هم پیوند می زنیم، و از این پیوند پارچه 
بین  باید  هم  سیاست  در  می کنیم،  درست 
تناسب  غیرمنعطف،  و  منعطف  بخش های 
و هماهنگی برقرار کنیم. او معتقد است که 
بیشتری  شجاعت  که  دارند  وجود  افرادی 
دارند و در مقابل، افرادی خویشتن دار اند 
و مایمت بیشتری دارند. او معتقد است: 

همین  شاهانۀ  بافندگی  هنر،  وظیفۀ  یگانه 
از  است که نگذارد ارواح پرشور و دالور 
گردند،  جدا  خویشتن دار  و  مایم  ارواح 
مشترک  اعتقاد  وسیلۀ  به  را  دو  آن  بلکه 
به  که  گروگان هایی  و  ننگ  و  افتخار  و 
و  دهند  جوش  به هم  می دهند،  یک دیگر 
و  بافتۀ صاف  آن ها،  پیوند  و  تلفیق  راه  از 
ظریفی به وجود آورد و آن گاه تمام قدرت 

و اختیار دولت را به دست آن بسپارد. 
او معتقد است که حکم رانی که قدرت را 
تناسبی  باید  می کند،  تصاحب  جامعه  در 
داشته  را  بد  و  خوب  خصلت های  بین 
نسل  به  نسلی  از  اگر شجاعت  زیرا  باشد؛ 
پایان کار به بی باکی  دیگر منتقل شود، در 
مایم  روح  اگر  و  می انجامد  دیوانه گی  و 
نیامیزد،  دالوری  و  شهامت  با  نیز  آرام  و 
و  پژمرده  سرانجام  و  می گراید  سستی  به 
بهترین  هم چنین  افاطون  می شود.  افسرده 
و  می داند  فلسفه  را  حکمران  خصلت 
معتقد است کسی که در راس قدرت قرار 

می گیرد، باید فیلسوف باشد. 
افاطون کسی را فیلسوف می داند که مثل 
کاینات  ازلی  حقایق  بر  یعنی  بشناسد؛  را 
و  معرفت  را  مثل  از  آگاهی  او  باشد.  آگاه 
عقیده  یا  گمان  را  جزیی  امور  از  آگاهی 
ارج  فیلسوف  نزد  آن چه  پس  می نامد. 
افاطون  و  گمان.  نه  است  معرفت  دارد، 
می گوید  مکرر  در  مکرر  جمهوریت،  در 
که فیلسوف راستین را فقط از روی عشقی 
شناخت.  باز  می توان  دارد،  معرفت  به  که 
را  سیاست مدار  صفت  مهم ترین  بنابراین، 
همان حکمت و معرفت می داند که کسی 
به  هیچ گاه  باشد،  برخوردار  معرفت  از  که 
راه خطا نمی رود و گناه نمی کند. هم چنین 
این  در  باشد.  فیلسوف  باید  سیاست مدار 
حال، جامعۀ زیر فرمان او، به قوانین مدون 
مدون،  قوانین  به  نیاز  زیرا  ندارند؛  نیاز 
هنگامی پیش می آید که جامعه، فرمان روای 
دانا و دل سوز نداشته باشد و صفت دیگر 
مردم  از  را  خود  نباید  سیاست مدار  این که 
را  آنان  هیچ گاه  افاطون  و  بداند  جدا 

خدایوار و ابرمرد نخوانده است. 
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سامان مندِی 
قدرت در اندیشۀ افالطون

هیچ وقت نمی توانید برای همسرتان یک عطر مناسب بخرید؟ سلیقۀ عطر شما با بخش نخسـت
همۀ افراد پیرامون خودتان فرق می کند؟ ُخب فکر نکنید این مسالۀ عجیبی است؛ 
علم برای این مساله پاسخ دارد: بوی بدن هرکس و سیستم ایمنی او، روی سلیقۀ 

عطرِی او و تمایلش به استفاده از عطرهای مختلف تاثیر می گذارد. 
عطری که همسرتان دوست دارد، متفاوت است 

داکتر »تیم جاکوب« می گوید انسان ها به طور غریزی جفتی برای خود انتخاب 
می کنند که بوهایی نه مشابه آن ها که بوهایی متفاوت را دوست داشته باشد و 
در واقع بوی بدِن او با بوی بدِن این فرد متفاوت باشد. داکتر جاکوب می گوید: 
»ما ناخودآگاه بوی افرادی را می پسندیم که سیستم ایمنی متفاوتی با ما دارند، 
دارند و بوی آن ها شبیه بوی ماست،  ما  ایمنی مشابه  را که سیستم  افرادی  ما 
فرزندان  داشتِن  و  بعد  نسل های  ایمنی  سیستم  تقویت  رمز  این  نمی پسندیم. 
این جا منظور بوی طبیعِی بدِن  البته داکتر جاکوب می گوید در  سالم تر است.« 
فرد است، نه بویی که به وسیلۀ استفاده از عطرها، افترشیوها و خوشبوکننده ها 

خلق می شود. 
نمی توانید  »شما  می گوید:  جاکوب  داکتر  چیست؟  این حرف ها  کل  نتیجۀ  اما 
سلیقۀ خودتان را در مورد دیگران به کار بگیرید، بهترین کار این است که برای 
دیگران عطر یا افترشیو انتخاب نکنید و فقط برای خودتان عطر انتخاب کنید.« 
جالب است که آقای جاکوب در ادامۀ حرف هایش می گوید: »بیشتِر ما، عطر و 
ادکلن هایی داریم که آن را از دیگران هدیه گرفته ایم، اما بوی آن ها را دوست 
نداریم و در نتیجه المارِی ما پر از عطرهایی است که تمایلی به استفاده از آن ها 

نداریم؛ این نتیجۀ همان انتخاب عطر برای دیگران به سلیقۀ خودمان است.« 
گوشت نخورید 

افترشیوها  از عطرها و  انسان ها  »آیا  میانه یک پرسش پیش می آید:  این  اما در 
استفاده می کنند تا بوی بدن خود را، یعنی بوی طبیعی بدن خود را پنهان کنند 
دانشگاه  در  بوشناسی  متخصص  هاولویچ«  »یان  داکتر  کنند؟  تشدید  را  آن  یا 
چارلز در این مورد می گوید: »به طور کلی بوی بدن افرادی که کم تر گوشت 
غذاهای  اصلی  جزو  قرمز  گوشت  که  است  کسانی  از  بهتر  می خورند،  قرمز 
آن هاست. با توجه به این یافته ها می توان این گونه گفت که در اکثر موارد عطرها 
و خوشبوکننده ها توسط افرادی مصرف می شود که می خواهند با بوی آن ها بوی 
بدن خودشان را پنهان کنند یا تغییر دهند؛ اما نکته این است که این عطرها در 
برخی موارد و برخی افراد بوی بدن را بهتر می کنند، اما در برخی افراد هم بوی 
نامناسب بدن را تشدید می کنند، به همین دلیل است که تنها راه امتحان کردن 

یک عطر، امتحان کردن آن روی پوست فرد است.« 
اگر می خواهید برای کسی عطر بخرید، تنها راه این است که او را همراه خود 
ببرید و عطری را که می خواهید برای او بخرید، روی پوستش امتحان کنید... 
البته یک استثنا وجود دارد و آن هم در مورد خویشاونداِن خونی است، مثًا یک 
مادر می تواند برای پسرش خوشبوکننده ها یا عطری بخرد که مناسِب او باشد. 

هر عطر برای یک نفر 
با این تعاریف، پیش بینی می شود احتماالً در آینده صنعت تولید عطر در جهان 
بسیار تغییر خواهد کرد. داکتر هاولویچ در این باره می گوید: »احتماالً در آینده 
در ۱۰  را  معروف، یک عطر جدید خود  برندهای  که  بود  این خواهیم  شاهد 
یا ۲۰ نوع با بوهایی نسبتًا نزدیک به هم ارایه خواهند داد؛ حتا شاید عطرهای 
شخصی ساخته شود، مثًا یک برند با یک تولید خود، در هزار نوع بو، برای 
استفاده کننده ها عطر شخصی بسازد، و حتا ممکن است بر اساس سلیقۀ هر فرد، 

یک عطر برای خود او ساخته شود.«

چرا نباید

   برای همسرتان، 

خودتان عطر بخرید؟

ACKU
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دکتر سیدجعفر حمیدی ریاضی
بخش نخست

ما  و  می شناسند  ریاضیاتش  به  جهان  را  خیام 
در  هم  که  البته  صد  و  رباعیاتش؛  با  فارسی زبانان، 
جهان و هم در میاِن ما، احترامش به سبب کمالش در 
هر دو بُعد علمی و ادبِی اوست. با این حال، پس از 
حدود نُه صدواندی سال که ازمرگ او )5۱۴ یا 5۱5.ق( 
می گذرد، هنوز گوشه های مهمی از حیات علمی و حتا 
رباعیات اصلی و شماری رباعِی مجعول و منسوب به 
وی، برای مردم مبهم و ناشناخته مانده است. این ابهام 
و ناشناس ماندِن ابعاد مختلف از زنده گی خیام را در 

سه مساله باید ارزیابی و بازیابی کرد. 

y  نخست: اوضاع زمانی و مكانی خیام؛ 
دوم: وضع مغشوش و پراکندۀ ذهنیات مردم زمان وی؛
 سوم و از همه مهم تر: موضوع نام و شخصیت علمی 
و ادبِی او که آیا خیامِ ریاضی دان و منجم، همان خیام 
خیام  از  جدا  شاعر  خیامِ  یا  و  است  ادیب  و  شاعر 

ریاضی دان است. 
باتوجه به مندرجات مربوط به عصر خیام، مثل چهار 
ابوالحسن  تتمه صوان الحکمۀ  یا  مقالۀ نظامی عروضی 
نامی  به  ما  غیره،  و  خازنی  میزان الحکمۀ  یا  بیهقی 
برمی خوریم به عنوان »خیامی« و در آثار قرن هفتم به 
بعد، همه جا خیامی به خیام تبدیل شده است. در قرن 
اوایل قرن ششم هجری، ریاضی دان و منجم  پنجم و 
مشهور، حکیم عمربن ابراهیم خیام، در نیشابور و در 
همین زمان شاعری پارسی گوی به نام علی بن محمدبن 
احمدبن خلف، معروف به خیام، در خراسان می زیسته 

است.)۱(
خیام،  یعنی  ریاضی،  عالم  و  حکیم  شهرت  گفته اند 
زبان  به  او  مقابلۀ  و  جبر  رسالۀ  انتشار  با  از۱85۱.م 

فرانسه و قبل از آن در ۱۷۰۰.م با معرفِی او در کتاب 
»تاریخ مذاهب ایران« تالیف توماس هاید در مقام یک 
منجم و شریک دراصاح تقویم و تاریخ ملکشاهی به 
اوج رسیده است. اما علی بن محمدبن احمدبن خلف 
هجری،  هفتم  قرن  تا  این که  وجود  با  شاعر،  خیام  یا 
اشعار فارسِی او در آذربایجان و خراسان مشهور بوده 
و دیوانی هم داشته است، از قرن هفتم به بعد اثری از 
وجود و شعر و دیوان او در مدارک و مآخذ موجود به 

چشم نمی خورد.)۲(
بلند  نام  پرتو  در  شاعر  خیام  نام  که  می رسد  نظر  به 
و  قدیمی  نسخه های  کلیه  در  که  ریاضی دان  خیامِی 
محو  می شود،  دیده  مقابله  و  جبر  رسالۀ  در  ویژه  به 
درگذشت  از  بعد  اولیه  سده های  همان  از  و  گردیده 
با  را  نقل نشده و همه جا خیام  از زبان کسی  خیامی، 
خیامی یکی دانسته اند. برای اثبات وجود دو شخصیت، 
موجود  فراوان  مدارک  خیامی،  دیگری  و  خیام  یکی 
اما  نموده اند.)۳(  ذکر  خود  آثار  در  محققان  که  است 
بعضی از محققان، هر دو شخصیت را یکی دانسته اند و 
گفته اند که: خیام از مشاهیر حکما و منجمین و اطبا و 
ریاضی دانان و شاعران بوده است.)۴( معاصران او، وی 
را، در حکمت، تالی ابن سینا می شمردند و در احکام 
نجوم، قول او را مسلم می دانستند و در کارهای بزرگ 
نظایر  تقویم و  ترتیب رصد و اصاح  قبیل  از  علمی، 

این ها، بدو رجوع می کردند.
حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم خیامی )5۱۷- ۴۳8ه ـ.ق( 
در قرنی می زیسته است که ما امروز می توانیم نام آن 
قرن را »قرن ریاضیات« در ایران قدیم بنامیم. در قرن 
پنجم و اوایل قرن ششم، ریاضی دانان بزرگ در ایران و 

به ویژه در ناحیۀ خراساِن بزرگ می زیسته اند.
فضل  ابوالعباس  خازنی،  منصور  عبدالرحمن  ابوالفتح 
میمون واسطی  اسفزاری  ابوالمظفر  لوکری،  بن محمد 

ـ که هر سه نفر، با همکاری خیام، رصد ملکشاهی را، 
تقویم  اصاح  در  و  دادند  ۴6۷هـ.ق،  ترتیب  سال  در 
را، که  نوروز  را ساختند و  تقویم جالی  و  کوشیدند 
در پانزدهم حوت قرار داشت، به اول حمل )فروردین( 
این  بزرگ  منجمان  ریاضی دانان و  از  ـ  نمودند  منتقل 

قرن بوده اند. ابوالحسن علی بن زید بیهقی نیز از دیگر 
»تتمه  کتاب  که  بوده  عصر  این  ریاضِی  علم  علمای 
و  مجلد   ۳ در  نجوم«  احکام  »جوامع  صوانالحکمه«، 
چندین کتاب دیگر از او است و »تاریخ بیهق« و »امثلۀ 
قطان  هم چنین  است.  نوشته  نیز  را  النجومیه«  االعمال 
مروزی، مسعود غزنوی و چندین ریاضی دان دیگر در 
این قرن و حتا همزمان با زنده گی خیام می زیسته اند.

)5(
»قرن  می توان  را  هجری  ششم  و  پنجم  قرن  بنابراین، 
نیز  طب  چنان که  دانست،  قدیم  ایران  در  ریاضیات« 
اطبای  پیشرفت رسید که  از  اندازه  به آن  این قرن  در 
بزرگی همچون ابن سینا، سید اسماعیل جرجانی مؤلف 
ذخیرل خوارزمشاهی، عبدالرحمن نیشابوری ملقب به 
البقراطیه،  الفصول  شرح  کتاب  مؤلف  و  ثانی  بقراط 
شرف الزمان ایاقی فیلسوف و پزشک نام آور آخر قرن 
پنجم و اول قرن ششم مؤلف کتاب الفصول االیاقیه و 

ده ها طبیب نامدار در این قرن می زیسته اند.

y  قرن رباعیات
قرن پنجم را نه تنها می توانیم عصر ریاضیات، طب و 
نجوم بدانیم، بلکه می توان این قرن را »قرن رباعیات« 
نیز نامید؛ زیرا در این قرن، شاعران بسیار می زیسته اند 
به  منحصراً  شعر،  انواع  در  مهارت  بر  عاوه  که، 
ابوسعید  رسیده اند.  شهرت  به  خود  رباعیات  واسطه 
ابی الخیر )ف.میهنه ۴۴۰هـ.ق(، خواجه عبداهلل انصاری 
ایرانی  بزرگ  عارف  و  فقیه  ۴8۱هـ.ق(،  )ف.هرات 
برادر  5۲۰هـ.ق(،  )ف.قزوین  غزالی  محمد  احمدبن 
زین الدین  ابوبکر  هروی،  ازرقی  غزالی،  محمد  امام 
نیشابوری  معزی  امیر  )ف.۴۷6هـ.ق(،  اسماعیل  بن 
)ف.۴۱8هـ.ق( و ده ها شاعر دیگر بوده اند که در این 
کنار  در  یا  و  بوده اند  مشغول  رباعی  سرودِن  به  قرن 
فلسفه، حکمت، ریاضیات، نجوم و شعر، رباعیاتی هم 

به طریق تفنن سروده اند.
بنا بر این توضیحات، می توان گفت که خیام یا خیامی، 

در قرن ریاضی رباعی می زیسته است.
خیام  و  ریاضی دان  خیام  این که  دربارۀ  بحث  اما 
یک  دو  هر  یا  شخصیت  دو  یا  نفر  دو  رباعی پرداز، 
در  ما  و  می طلبد  فراوان  وقت  و  زمان  بوده اند،  نفر 
که  می گذاریم  خیامی  یا  خیام  یک  بر  را  بنا  این جا 
هم ریاضی دان بوده است و هم رباعی سرا؛ زیرا تمام 
همین  تحت الشعاع  خیام  نجوم  و  ریاضیات  حکمت، 
رباعیات او قرار گرفته است. رباعیاتی که از حکمت، 
فلسفه، پرخاش، اعتراض و تردید سرشار اند و ما در 
البه الی همین رباعیات به افکار و احواِل سرایندۀ آن ها 
پی می بریم. ناگفته پیداست که از میان صدها رباعی که 
به خیام نسبت داده اند، فقط معدودی از آن ها مربوط به  
خیام است و مابقی متعلق به کسانی است که همزمان یا 
بعد از خیام می زیسته اند و اعتراضات خود را در قالب 
رباعی و در پناه نام پُرجسارت خیام سروده اند؛ زیرا یا 
خود قادر به بیان صریح افکار خود نبوده اند و یا اگر 

قادر بودند، جای شان بر فراز دار یا بیغوله ها بود.

y  رباعی چیست؟
رباعی شعری است دارای چهار مصرع که از متفرعات 
شجرۀ  می باشد:  شجره  دو  دارای  و  است  هزج  بحر 
»اخرب« که با مفعول شروع می شود و شجرۀ »اخرم« 
آن  بر روی هم، وزن  و،  آغاز می گردد  مفعولن  با  که 
پارسی  بیشتر شاعران  االباهلل می باشد.  الحول و القوه 
که در قصیده، مثنوی یا غزل تبحر داشته اند، به جهت 
تفنن یا از طریق ارایۀ ذوق، سری هم به رباعی زده اند؛ 
رباعی  دوهزار  دارای  مثنوی سرا  عطار  مثًا  چنان که 
یا  است  آمده  گرد  »مختارنامه«)6(  کتاب  در  که  است 
حافظ غزل پرداز تعدادی بین ۲۹ تا ۴۲ رباعی  دارد.)۷( 
خیام  و  کرمانی  اوحدالدین  ابوالخیر،  ابوسعید  شهرت 

بیشتر به رباعیات آن ها است.
پُرمحتواترین  و  زیباترین  ناب ترین،  از  یکی  رباعی 
قالب های شعر فارسی است. عامل پرخاش، اعتراض، 
فلسفه، حکمت، انتقاد، حتا جمال، در رباعی به مراتب 
بیشتر  قالب های شعری قوی تر است و شاید  از سایر 
شاعران پرخاشگر، به ویژه خیام، به همین دلیل قالب 
رباعی را برای بیان افکار خویش برگزیده اند تا بتوانند 
حرف های دل خود را بی پرده تر و آشکارتر بیان نمایند. 
ما  امروز  خیام،  شخصیت  بودِن  دوگانه  از  صرف نظر 
مجموعه یی از رباعیات به نام خیام در دست داریم. اما 

همۀ رباعی های موجود، محققًا از خیام نیستند.

بحث دربارة این كه خیام ریاضی دان و 
خیام رباعی پرداز، دو نفر یا دو شخصیت 
یا هر دو یك نفر بوده اند، زمان و وقت 
فراوان می طلبد و ما در این جا بنا را بر 
یك خیام یا خیامی می گذاریم كه هم 
ریاضی دان بوده است و هم رباعی سرا؛ 
زیرا تمام حکمت، ریاضیات و نجوم خیام 
تحت الشعاع همین رباعیات او قرار گرفته 
است. رباعیاتی كه از حکمت، فلسفه، 
پرخاش، اعتراض و تردید سرشار اند و 
ما در البه الی همین رباعیات به افکار و 
احواِل سرایندة آن ها پی می بریم. ناگفته 
پیداست كه از میان صدها رباعی كه به 
خیام نسبت داده اند، فقط معدودی از 
آن ها مربوط به  خیام است و مابقی متعلق 
به كسانی است كه همزمان یا بعد از 
خیام می زیسته اند و اعتراضات خود را 
در قالب رباعی و در پناه نام پُرجسارت 
خیام سروده اند؛ زیرا یا خود قادر به بیان 
صریح افکار خود نبوده اند و یا اگر قادر 
بودند، جای شان بر فراز دار یا بیغوله ها 
بود

طبیعت 
و ماوراى 

طبیعت 

در آثار 

و افكار 

خیام
ACKU
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رییس جمهور غنی:

 امیر علی شیر نوایی در تاریخ 

افغانستان مقام بلندی را کمایی 

کرده است

ما را به چشم غریبه...
و  جنگ  مصیبت  بار  بیشترین  اما  بودند.  بی طرف 
مسؤول  این  کشیدند.  دوش  بر  آن ها  را  خانه سوزی 
امنیتی کشور، هرگونه تبعیض علیه شهروندان سیک 
غیرقانونی  کامًا  عملی  و  اسامی  اخاق  را خاف 

می داند.
رویل سنگ از روحانیان متنفذ مذهب سیک می گوید 
که در دهه های پیش، جشن ویساک به گونۀ پرشور 
سرخ رود  ولسوالی  سلطان پور  منطقۀ  در  ویژه  و 
منطقه  این  اکنون  اما  برگزار می شد؛  ننگرهار  والیت 
مهاجرت  دلیل  به  و  است  شده  بدل  ویرانه  یک  به 

به خارج کشور و تشدید  بی شمار شهروندان سیک 
حساسیت ها علیه سیک ها و هندوها، دیگر از شکوه 

این جشن خبری نیست.
روز دوشنبه صدها شهروند سیک، با حضور در یکی 
سال روز  ۳ صدوهجدهمین  از  کابل  درمسال های  از 
سیک  مذهب  بنیان گذار  سنگه«  گوبین  »گرو  تولد 
سلطان پور  منطقۀ  سیک  اقلیت  کردند.  بزرگداشت 
والیت ننگرهار نیز با انجام رقص های آیینی، از روز 

ویساک پاسداشت کردند.
پیروان مذهب سیک در  تمامی  برای  جشن ویساک 
سراسر جهان مهم پنداشته می شود و هر سال از این 
مذهب،  این  روحانیان  گفتۀ  به  می شود.  تجلیل  روز 

در  و  می یابد  ادامه  روز  به مدت سه  ویساک  جشن 
این مدت، عبادت های خاصی از جمله خواندن کتاب 
مقدس اهل سیک،  خواندن مناجات همراه با موسیقی، 
انجام  نوزادان و عروسی های دسته جمعی  نام گذاری 

می شود.

جمعیت  از  درصد  یک  تقریبًا  سیک  مذهبی  اقلیت 
مذهب  این  پیروان  می دهند.  تشکیل  را  افغانستان 
که  دارند  گایه  مسلمان شان  هموطنان  از  همواره 
مشخصًا  و  می زنند  آن ها  اذیت  و  آزار  به  دست 

نمی گذراند که سیک ها اجسادشان را بسوزانند.

رییس جمهور غنی، دیروز در سمپوزیم بین المللی امیر علی شیر 
نوایی که به مناسبت گرامی داشت از 5۷5 مین سالروز تولد وی 

برگزار گردیده بود، اشتراک کرد.
براساس خبرنامۀ ارگ، در این مراسم که در ارگ برگزار گردید 
و در آن بر عاوۀ ستر جنرال عبدالرشید دوستم و قانونپوه محمد 
سرور دانش معاونین ریاست جمهوری، شماری از مقامات عالی 
رتبه دولتی و مهمانان خارجی نیز حضور داشتند، رییس جمهور 
گفت: خرسندم که امروز به خاطر معرفی تاش ها، آثار و افکار 
از  و  آمده ایم  گرد هم  منطقه  تمام  و  افغانستان  بزرگ  شخصیت 
و  افغانستان  باالی  تنها  نه  که  کنم  می  داشت  گرامی  شخصیتی 
منطقه حق بزرگ دارد، بلکه تمام تمدن بشری مرهون خدمات و 

کوشش های وی است.
بلکه  ماست  از  تنها  نه  نوایی  که  افزود  تاکید  با  جمهور  رییس 
نوایی بحیث یک  امیر علی شیر  دنیاست. وی گفت که  تمام  از 
نویسنده، شاعر، مدبر سیاسی و شخصیت بزرگ عمرانی، به تمام 
بشریت خیر رسانده و در تاریخ افغانستان مقام بلندی را کمایی 

کرده است.
محمد اشرف غنی گفت که امیر علی شیر نوایی در زبان ازبکی- 
ترکی در تاریخ معاصر مقام مشابه به خوشحال خان ختک دارد و 
طوریکه خوشخال خان ختک نقطه عطف در ادب پشتو است به 
همین گونه امیر علی شیر نوایی در ادب ازبکی- ترکی نقطه عطف 

و آغازگر دوران جدید است.
رییس جمهور گفت که ادبیات ترکی- ازبکی همانند ادبیات دری 
و پشتو اهمیت دارد. وی گفت که اگر چه به اندازه که سزاوار 
بوده، شناخته نشد و گاهی به فراموشی سپرده شده بود اما دوباره 

هرگز فراموش نمی شود.
ما  فرهنگ  بالنده گی  که  کرد  نشان  خاطر  غنی  اشرف  محمد 
زبان های مختلف  اقوام و  بزرگ  استعداد های  محصول درآمیزی 
مقدس سهم  این خاک  ملی  تمدن  در شکل گیری  که همه  بوده 

گرفته اند.

بر  ما  اساسی  قانون  خوش بختانه  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
مساوات همه مردم ما از هر قوم، زبان و منطقه مهر تایید گذاشته 
و بستر همبستگی ملی را به خوبی هموار کرده است و تعهد ما 

مساوات هر افغان و هر زبان با زبان دیگر است.
رییس جمهور گفت: کسانی مانند امیر علی شیر نوایی عاوه بر 
یادگار گذاشتند و  به  از خویش  ماندگار  کتاب های  اینکه خود 
به ودیعه گذاشتند،  ما  برای  آنها  را در  دانش و حکمت  گنجینه 
آنها به مثابه کتاب  از  همچنان زندگی، کارنامه و نقش هر یکی 
و  ها  نیاز  وفق  به  آن  خوانش  با  توانیم  می  ما  که  گرانبهاست 

مقتضیات عصر خود با آموختنی های تازه دست یابیم.
در  هجری  نهم  قرن  که  کرد  نشان  خاطر  کشور  جمهور  رییس 
می  گفته  اطمینان  با  و  بود  درخشان  دوره  یک  افغانستان  تاریخ 
توانیم که سهم امیر علی شیر نوایی در رشد فرهنگ و ادب این 
هر  در  نوایی  نام  که  افزود  وی  است.  بوده  همه  از  بیشتر  دوره 

گوشه و کنار هرات و خراسان ماندگار است. 
ریس جمهور گفت که ما می دانیم که دوران امیر علی شیر نوایی 
از دوره های درخشان تاریخ کشور و منطقه ما بوده است، دوره 

که گاه به مثابه رنسانس خاور زمین خوانده شده است. 
محمد اشرف غنی افزود که هدف ما در حکومت نیز ایجاد یک 
عمل  جامه  را  نوایی  برحق  های  خواسته  که  است  عادل  نظام 

بپوشاند.
و  علمی  چهره های  منزلت  و  مقام  از  تجلیل  جمهور،  رییس 
تمدن کشور خوانده، گفت  از شکوه و شان  تجلیل  را  فرهنگی 
که ما نیاز داریم تا به مبانی تمدن گذشته و فرهنگ عظیم خود 
الهام گرفتن از دوره های تاریخ درخشان خویش  با  برگردیم و 
دوباره به شگوفایی علم و باروری فرهنگ خویش همت گذاریم.
رییس جمهور غنی گفت که امروز به پاس شخصیت عظیم نوایی 
اعام می کنم که دولت افغانستان یک مدال خاص را به نام امیر 
علی شیر نوایی ضرب خواهد زد و تصویر امیر علی شیر نوایی در 
پهلوی سایر بزرگان در قصر سام خانه ارگ، گذاشته خواهد شد.

در این مراسم ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست 
جمهوری نیز صحبت کرد و از رییس جمهور غنی بخاطر تجلیل 
از شخصیت بزرگ امیر علی شیر نوایی قدردانی کرد و شخصیت 
افغانستان  برای تمام مردم  افتخار بزرگ  نوایی را  امیر علی شیر 

بخصوص ترکتباران کشور دانست.
کشور های  از  شده  دعوت  دانشمندان  مراسم،  این  در  همچنان 
منطقه نیز در باره شخصیت و آثار امیر علی شیر نوایی و تاثیر آن 

بر تمدن منطقه صحبت کردند.

جمهور رئیس غني په کابل او ننګرهار کې ننني ترهګریز بریدونه په سختو ټکو وغندل
د افغانســتان د اســامي جمهوریــت جمهــور رئیــس 

محمــد ارشف غنــي د کابــل والیــت د بګرامیــو 

ولســوالۍ اړونــد کمریــو ســیمه کــې د پوهنــې 

ــل - جــال  ــر او د کاب ــر موټ وزارت د کارکوونکــو  پ

ابــاد پــه لویــه الره ســبز ابــاد ســیمه کــې د محصلینــو 

ــو  ــختو ټک ــه س ــه پ ــز بریدون ــه ترهګری ــر هغ ــر موټ پ

ــو  ــې وزرات ی ــې د پوهن ــه ی ــه امل ــې ل ــدل، چ وغن

ــان  ــن شــهیدان او ټپی شــمېر کارکوونکــي او محصلی

ــول. ش

ــو پرمهــال  ــد د غندل ــاد بری ــي د ی جمهــور رئیــس غن

ــه  ــو پ ــو بریدون ــمنانو د دغ ــتان دښ ــل، د افغانس ووی

ــا وښــودله چــې دوی  ــو ځــل بی ــو رسه ی ــررسه کول ت

زمــوږ د ګــران هېــواد د ترقــي او پرمختــګ مخالــف 

دي.

د هېــواد جمهــور رئیــس وویــل، دا چــې د افغانســتان 

دښــمنانو د هېــواد د امنیتــي او دفاعــي ځواکونــو پــر 

وړانــدې د جنــګ توانایــي لــه الســه ورکــړې، نــو پــه 

عامــو خلکــو بریدونــه کــوي.

د  تــه  کورنیــو  شــهیدانو  د  غنــي  ارشف  محمــد 

ډاډګېرنــې او خواخــوږۍ مراتــب څرګنــدوي، ټپیانــو 

ــاملې  ــې د س ــار ک ــه درب ــی پ ــدای تعال ــې د خ ــه ی ت

روغتیــا او شــهیدانو تــه د فــردوس جنــت دعــا وکــړه.

آقای رییس جمهور!

 چرا پروندۀ فاروق وردک را جدی نمی گیرید؟

هارون مجیدی
فاروق  کرزی،  آقای  حکومت داری  سال  سیزده  در 
که  کرد  کار  هم زمان  مهم،  پُست  چندین  در  وردک 
بادوام ترین  از  معارف  وزارت  در  کارش  سال  شش 
زمان  مدت  در  می رود.  شمار  به  او  مأموریت های 
تصدی در این وزارت کارهای خیالِی بی شماری را 
خیالی  نهاد  یک  به  را  وزارت خانه   این  و  داد  انجام 

مبدل ساخت.
گذشته از این، وقتی هر پروندۀ فساد بررسی می شود، 
کارنامۀ  و  نام  که  است  از چهره هایی  وردک  فاروق 

 شان در آن درج شده است.
مالی  بُعد  تنها  معارف  آقای وردک در وزارت  فساد 
ندارد، بلکه او متهم به قوم گرایی و حزب گرایی در 
این وزارت نیز است و درصدی زیادی از کارمندان 
این وزارت خانه منتسب به یک والیت در زمان ادارۀ 

آقای وردک بودند.
خیالی،  شاگردان  خیالی،  آموزگاران  خیالی،  مکاتب 
خیالی،  کمپیوترهای  خرید  خیالی،  کتاب های 
شرکت های خیالی و...، نمونۀ کوچکی از فساد آقای 

وردک در وزارت معارف افغانستان می باشد.
هم چنان او در زمانی که دبیرخانۀ لویۀ جرگۀ قانون 
نسخۀ  داشت،  دوش  به   ۱۳8۲ سال  در  را  اساسی 
نسخۀ  بعداً  و  کرد  غارت  را  اساسی  قانون  اصلی 
دست برد شده از این قانون به توشیح رییس جمهور 

پیشین، رسید.
چنانی که گفته آمد، آقای وردک در سیزده سال پسین، 
و  دخالت  افغانستان  حکومت  مختلف  الیه های  در 

از  درکی  هیأت  و  کمیسیون  هر  در  و  داشت  نفوذ 
رسمی اش  مأموریت های  از  دیگر  یکی  می بود.  او 
عضویت در کمیسیون برگزار گرامی داشت از نوروز 
افغانستان  زمان  آن  در  که  بود  خورشیدی،   ۱۳۹۳

میزبان کشورهای نوروز باور شد.
در سال ۲۰۰۹ میادی )۱۳88( جشن جهانی نوروز 
توسط مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته 
در  در سال ۱۳8۹  این جشن  نخستین بار  برای  شد. 
ایران،  کشورهای  مقامات  مشارکت  با  تهران  شهر 
افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، آذربایجان 
به  را  این جشن  میزبانی  برگزار شد. سپس  ترکیه  و 
ترتیب کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان و در سال 

۱۳۹۳ افغانستان به عهده گرفت.
زمان  آن  در  وردک  آقای  که  دارم  یاد  به  خوب 
ناسیونالستی اش،  حس  از  استفاده  با  تا  کرد  تاش 
پسرلی  »دِ  به  را   نوروز  جهانی  و  باستانی  جشن 
جشن« بسازد که بعد از اعتراضات برخی رسانه ها و 
کاربران شبکه های اجتماعی، از این کار منصرف شد، 
نوروز  تا  نگذاشت/نگذاشتند  مختلف  دالیل  به  ولی 
می رفت،  انتظار  که  شکوهی  با  ۱۳۹۳خورشیدی، 
نکوداشت شود و این جشن تنها در محوطۀ ارگ و با 

برنامه های کم ارزش گرامی داشت شد.
رسانه ها  از  شماری  تازه گی  به  این ها،  از  گذشته 

گزارش داده اند که 
میلیون   5,5  ،۱۳۹۳ روزسال  نو  جشن  برگزاری  در 

افغانی دست برد شده است.
اسنادی نشر شده نشان از آن دارد که ریاست معارف 

شهر کابل از بهر تهیه و تدارک اموال و اجناس جشن 
نوروز، به این پول ها دست برد زده است.

مأمور  افغانستان  معارف  وزارت  سند،  این  بیناد  بر 
آماده سازی دانش آموزان برای برگزاری جشن نوروز 
 ۱۳۹۳ سال  در  نوروز  حوزۀ  کشورهای  میزبانی  و 
بوده، از همین رو در سندی که از طرف شبکۀ آریانا 
وزارت  که  می شود  داده  نشان  رسیده،  نشر  به  نیوز 
معارف کشور از بهر تهیه و تدارک جشن نوروز در 
این سال 5۷۳۷55۰  افغانی دست برد صورت گرفته 

است.
در  نرخ ها  صعود  درک  از  تنها  گزارش،  این  بربیناد 
۲۳ قلم جنس، ۴۲۱۴۷۰۰ افغانی به دارایی عامه زیان 
ارایه بل ها،  از درک تکمیل نکردن اجناس و  زده و 
۱۴۳5۹۰۰ افغانی دست برد کرده و از درک پول نقد 
عمل  به  آن  تفاوت  شده،  داده  دانش آموزان  به  که 

۲۹۹۰۰ افغانی است.
این بررسی ها که از سوی ریاست تفتیش و بازرسی 
انجام شده است، نشان می دهد که در بستن  داخلی 
قرارادها با شرکت های خیالی و باال بردن نرخ اجناس 

و نپرداختن پول به دانش آموزان بوده است.
شعارهای  و  وعده ها  از  اداری  فساد  با  مبارزه 
رهبران  حکومت داری  و  انتخاباتی  کاروزارهای 
محمد  یمن  به  که  بود  ملی  وحدت  حکومت 
برای  و  گشوده  فساد  پروندۀ  چندین  اشرف غنی، 
بررسی این پرونده ها هیأت هایی موظف شد، یکی از 
این هیأت ها پروندۀ خیالی سازی های آقای وردک در 

وزارت معارف به بررسی گرفت.
شماری از اعضای هیأت بررسی کنندۀ پرونده فساد 
روزنامۀ  به  کارهای شان  پایان  از  بعد  وردک  فاروق 
ماندگار گفتند که رییس جمهور به یافته های آنان هیچ 
به  هیچ گاهی  یافته ها  این  جزییات  و  نکرد  اعتنایی 
پستو  در  یا  پرونده  این  و  نشد  مردم شریک ساخته 
خانه های ارگ خاک می خورد و یا شاید هم در فصل 

زمستان ساعتی بخاری ها ارگ را گرم ساخته است!
سال  زنگ  نواختن  با  همزمان  رییس جمهور  غنی 
در  اصاحات  آوردن  از  ۱۳۹5خورشیدی،  آموزشی 
وزارت معارف و تبدیل شدن این وزارت به عنوان 
نمونۀ شفاف از حساب دهی صحبت کرد و اما هیچ 
تماسی به پروندۀ فساد در وزارت معارف نداشت، با 
آن که شهروندان منتظر به کیفر رسیدن مفسدین اند، تا 
پروندۀ حجیم  تازه در  نیست که مورد  هنوز روشن 

ACKUآقای وردک بررسی خواهد شد یا خیر.
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ورزش

عدم تمایل امریکا برای اتخاذ اقدامات علیه کردها که از سوی ترکیه 
در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفته اند، ممکن است منجر به 

تعطیلی پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه شود.
در  را  کردستان  دموکراتیک  اتحاد  حزب  ترکیه  که  حالی  در 
تاکنون  امریکا  ولی  است،  داده  قرار  تروریستی  گروه های  فهرست 
کردها،  برابر  در  الزم  اقدامات  اتخاذ  برای  انکارا  درخواست های  با 

مخالفت کرده است.
تمایل  عدم  که  کرد  تأکید  باره  این  در  ترکیه  رییس جمهور  مشاور 
واشنگتن برای اقدام در برابر کردها می تواند در نهایت منجر به تعطیلی 

پایگاه هوایی اینجرلیک شود.
این  ادامه می دهد و  ُکردها در سوریه  از  به حمایت های خود  امریکا 
مسأله مخالفت شدید ترکیه را به همراه داشته است. اواخر ماهِ مارچ 
باراک اوباما رییس جمهور امریکا با درخواست رجب طیب اردوغان 
در  هسته یی  امنیت  نشست  در  شرکت  برای  ترکیه  رییس جمهور 

واشنگتن مخالفت کرده است.
دولت  برای  زیادی  تبعات  می تواند  اینجرلیک  هوایی  پایگاه  تعطیلی 
که حزب  است  کرده  اعام  بارها  ترکیه  باشد.  داشته  همراه  به  ترکیه 
کردستان  کارگران  حزب  از  شاخه یی  کردستان  دموکراتیک  اتحاد 
موسوم به پ ک ک است. ترکیه و تعدادی از سازمان های بین المللی و 
کشورها از جمله امریکا، پ ک ک را در فهرست گروه های تروریستی 

قرار داده اند.
به  امریکا  که  شد  نخواهد  آن  از  مانع  تحوالت  این  می رسد  نظر  به 
اجازه  متحدان خود  به  ترکیه  دهد.  ادامه  کردها  از  حمایت های خود 
داده است تا از پایگاه اینجرلیک برای مقابله با تروریست های داعش 
استفاده کنند. در عین حال ترکیه تاش های خود را برای مقابله با پ 

ک ک تشدید کرده است.

اختیار  در  را  اطاعاتی  کشورش  که  کرد  اعام  فرانسه  نخست وزیر 
دارد دال بر این که یک گروه افراط گرای بلژیکی قصد داشت تا حمله 

دیگری را علیه فرانسه انجام دهد.
فرانسه در جریان یک نشست خبری در  مانویل والس، نخست وزیر 
الجزایر گفت: اطاعات موجود مبنی بر حمله یی دیگر از سوی یک 
گروه افراط گرای بلژیکی علیه فرانسه شاهدی بر این مسأله است که 
اجازه  ما  هستند.  روبه رو  جدی  تهدیدی  با  فرانسه  ویژه  به  و  اروپا 

نخواهیم داد که آن ها ما را از پای درآورند.
که  داد  گزارش  یکشنبه  روز  بلژیک  فدرال  دادستان های  از  یکی 
تروریست های داعش که در حمات سال گذشته میادی در پاریس 
تروریستی  حمات  فرانسه  در  دیگر  بار  می خواستند  داشتند،  دست 
انجام دهند، اما به جای آن بروکسل را هدف حمات خود قرار دادند 

و در جریان این حمات ۳۲ تن کشته شدند.
والس ادامه داد: این بدان معناست که تهدید تروریستی از جانب داعش 
همچنان وجود دارد و ما باید برای مقابله با آن بسیج شویم. تحقیقات 
صورت گرفته برای مقابله با گروه های تروریستی همچنان ادامه دارد و 
ما در شرایط خوبی به سر می بریم و همچنین توانسته ایم تا با استفاده 
از اطاعات موجود جزییات بیشتری را در مورد این حمات به دست 

آوریم.
که  ندارد  لزومی  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  فرانسه  نخست وزیر 
گمانه زنی های دیگری را درباره گروه های تروریستی که به دنبال انجام 

حمات در اروپا هستند مطرح کنیم.

محمد عابد امیری
اندکی در مورد نظیف اهلل فراجی بگویید؟

محمد نظیف فراجی در سال ۱۳65 در والیت پنجشیر زاده شده است، از سال 
تا به حال در همین  به ورزش کیک بوکسرو آوردهو  ایران  ۲۰۰۱ در کشور 

رشته در وزن های مختلف ورزش می کند.
چرا ورزش می کنید؟

برای ورزش کردنم چند دلیل دارم، اول این که رشتۀ کیک بوکس را خیلی 
منظر  می کنم، سوم:از  نیز ورزش  بودنم  برای صحت مند  دوم:  دارم،  دوست 
دینی هم به این باور هستم که ورزش نوعی عبادت است، در کنار این همه، 
دلیل دیگرم این که وطنم باالیم حق دارد و باید حقش را ادا کنم و افتخاراتی 

را نصیب کشورم سازم.
زمینۀ  در  آوردهایی  دست  چه  که  بگوید  دست آوردهای تان  مورد  در 

ورزش دارید؟
از سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۰5 ۱8 مدال که شامل ۱۱ طا، ۳ نفره و ۲ برنز می شوند 
به دست  افغانستان  نفع کشورم  به  ایران و  کیلو گرام کشور  را در وزن 5۱ 
آورده ام، همچنان در سال ۲۰۰5 در مسابقات تیم ملی افغانستان اشتراک کردم 
که پنج تن از حریف هایم را نِک آوت کردم و به عنوان بهترین فایتر در این 
مسابقات شناخته شدم. در سال ۲۰۱۰ در مسابقات بین المللی در کشور ایران 
اشتراک کردم که در آن مسابقات به مقام دوم دست یافتم. در سال ۲۰۱۲ مقام 
اول را در مسابقات فیستیوال جهانی که باز هم در کشور ایران برگزار شده 

بود نیز جرء دست آوردهایم است.
عالقه مندی جوانان کشور را به ورزش چگونه ارزیابی می کنید؟

می خواهم ُکلی صحبت کنم، حداقل در چند سالی که من به افغانستان آمده ام، 
این  نه  افغانستان را زیاد دلگرم و عاقه منِد ورزشنمی بینم؛  متأسفانه جوانان 
که همۀ شان این وضعیت را دارند، کسانی هم هستند که با عشق و عاقه به 
ورزش می پردازند، اما بیشتر مردم افغانستان غم نان و روزگار دارند و دوست 
می آورند،  دست  به  معیشت  امرار  برای  که  را  ناکافیی  روپۀ  چند  تا  ندارند 
صرف ورزش کنند؛ البته جوان های را نیز سراغ دارم که در گذشته می شود 
گفت از نخبه گان ورزش افغانستان بوده اند، اما به دلیل بی توجهی دولت، از 
ورزش دست کشیده اند، یعنی در ُکل روی جوانان ورزشکار سرمایه گذاری 

جدی نیاز است.
آیا آموزش های رسمی در زمینۀ ورزش دیده اید؟

نخیر، ورزش را به صورت آماتور فرا گرفته ام.
آیا به رشته های دیگر نیز ورزشی هم می پردازید؟

بلی مدتی را در رشتۀ فری فایت )UFC( نیر تمرین کرده ام، اما رشتۀ اصلی ام 
کیک بوکس است و بیشتر روی همین رشته کار کرده ام.

برنامه های آیندۀ تان برای رشتۀ ورزشی تان چیست؟
با  و  کشورم  در  و  بدهم  ادامه  را  بوکس  کیک  رشتۀ  می خواهم  این که  اول 
افتخار  برای شان  کنم،  زنده گی  بد همرای شان  و  در خوب  باشم،  هموطنانم 
کسپ کنم، باورهای اشتباهی که از مردم افغانستان در اذهان بیرونی هاوجود 
که چهرۀ  کنم  ثابت  برای شان  کنم، می خواهم  ثابت  را می خواهم غلط  دارد 
ما  نیست،  می شویم  تروریست خوانده  و  طالب  به نام  آن چه  مردم  ما  واقعی 
از  داریم،می خواهم  و...  مبارز  بهاوی،  چونروح اهلل،  صلح آوری،  رزمنده گانی 

پیام آورهای صلح برای هم وطنانم باشم.
از کمیتۀ ملی المپیک افغانستان چه تقاضا دارید؟

از کمیتۀ ملی المپیک افغانستان می خواهم تا به همۀ رشته های ورزشی همسان 
توجه داشته باشد، قسمی که در چند سال اخیر دیده شده، کمیتۀ المپیک بیشتر 
روی دو یا سه ورزش تأکید داشته است و دیگران را تقریبٌا فراموش کرده 
است. اگر از دید یک شخص بیرونی به این وضعیت نگاه کنیم، به این نتیجه 
می رسیم که در افغانستان تنها چند رشتۀ محدود میان مردم خریدار دارد، در 
حالی که چنین نیست ما در همۀ عرصه های ورزشی جوانان قدرت مندی را 

داریم.
پیام تان برای جوانان چیست؟

از  خوبی  ورزشکاران  که  وجودی  با  شدم،  آور  یاد  نخست  در  که  قسمی 
این قشر در جامعه داریم، اما به نظرم کافی نیست، باید ورزشکاران جوانان 
باید  جوانان  خود  شود،  توجه  آن ها  به  باید  باشد،  فعلی  ازتعداد  بیشتر  ما 
مسوولیت های شان را درک کنند و از خواب های غفلت بیدار شوند، اگر قرار 
باشد همه از کشور فرار کنیم، کی باید این جا بماند؟ مسوولیتی که نسبت به 
وطن داریم چطور می شود؟ بیاید با هم از این کشور پاسداری کنیم که بیگانه 

بیگانه است و هرگز از ما نخواهد شد.

تنش هـا بین امـریکا
 و تـرکیـه

والس:
اروپا با تهدیدی جدی 

روبه رو است

المپیک به چند رشتة 
خاص توجه کرده است

وحید عمر

از پروژۀ کان پُروموت حتما خبر دارید. امریکا ۴5۰ میلیون 
افغانستان کمک کرده است تا در جریان پنج سال  دالر برای 
شود.  مصرف  افغانستان  در  زنان  وضعیت  بهبود  برای  آینده 
وزارت زنان جمع تقریبًا تمام شبکه ها و انجمن ها و انجوهایی که برای زنان 
کار می کنند در حال پروپوزل نویسی استند تا یک قسمتی از این پول »امریکا 

داد« نصیب شان شود.
در مقابل ویدیوی فان وکیل صاحب پارلمان را هم حتمًا دیدید. در این ویدیو 
وکیل صاحب با استفاده از ۳۰ ثانیه وقت مفت خود جایگاه واقعی زن را در 
ذهنیت اکثریتی مرد افغانستانی خیلی آسان و بدون آالیش و ویرایش به دنیا 

معرفی کرده است.
من مایلم از گرداننده گان این پروژه ۴5۰ میلیون دالری و شرکای این پروژه 
افغانی از جمله ۴5۰ میلیون دالر را می خواهند برای به محاکمه  بشنوم چند 
کشانیدن وکیل صاحب به جرم »تجاوز لفظی« و یا »نیت تجاوز جنسی« و یا 
حمایت از »تجاوز جنسی« مصرف کنند  تا بار دیگر کسی این جرأت را نکند.
نوت: شماهایی که از اظهارات این وکیل صاحب شوک زده شده اید کدام جای 

حرف های او در این جامعه برای تان نو است که قبًا نشنیده بودید؟

ملك ستیز

صدای »اشغال« از گلوی غرب!
یکی از اساس ترین پیش  شرط های نظام سیاسِی قانون مند یا 
دولت های معاصر را استقال سیاسی شکل می دهد. استقال 
سیاسی به معنای حِق خود ارادیت دولت ها می باشد که منبع 
بنیادی نشأت  آن  را مشروعیت ملی می سازد. حق خود ارادیت از سه کنارۀ 

می گیرد:
۱. ساختار نظام
۲. رژیم سیاسی

۳. منابع نظام سیاسی
هیچ  و  سیاسی هستند  استقالیت  دارای  مؤلفه  این سه  تعیین  برای  دولت ها 
دولتی حق تعیین و تحمیل این سه مؤلفه را بر دولت دیگری ندارد. حق خود 
ارادیت یکی از نخستین ظابطه های اصول یازده گانۀ روابط بین الدول به حساب 

می آید.
اگر این حق دولت ها با مؤلفه های باالیی آن توسط دولت دیگری سلب می شود 
و یا نظام سیاسی دیگری استقالیت سیاسی دولتی را زیر پا می کند، در حقوق 

بین الدول به این روی کرد واژۀ »اشغال« توجیه پذیر می شود.
تعیین  بر  مبنی  افغانستان  در  امریکا  خارجۀ  وزیر  کری  جان  اخیر  اظهارات 
ساختار، اعان تمدید زمان حکومت وحدت ملی، نحوۀ رژیم و منابع دولت 
وحدت ملی نشانۀ آشکار اشغال را از دید حقوق و مناسبات بین المللی تبریه 

می کند.
این  برابر  در  ملی  وحدت  دولت  رهبران  و  مدیران  واکنش  دیگر،  سوی  از 
رویکرد »دست نشانده گی« و به رسمیت شناسی اشغال را توجیه پذیر می سازد.

از دید عرف دپلماتیک، پروتوکول های قبول شدۀ  فرهنگ دپلوماسی که توسط 
آقای کری زیرپا شده  این سفر  نیز در  تعریف شده است  »ویانا«  کنوانسیون 
است. در این سفر رییس جمهور و رییس حکومت یک دولت در برابر وزیر 
خارجۀ دولت دوم تعهد بر اجرای توافق نامۀ سیاسی را می سپارند. این رویکرد 

در فرهنگ دپلوماسی قدرت و اقتدار »اشغال« را برجسته می سازد.

كاوه جبران

واقعیت های روزمره؛ واقعیت های تاریخی
ملت،  غایب  مفاهیم  بسیاری  گستره های  آن که  رغم  به 
وطن، بیگانه، غرور ملی و... را بیشتر به لحاظ تاریخی 
پهنای  روزمره،  و  سیاسی  رویدادهای  اندازۀ  به  هیچ چیز  اما  نمایانده، 
از  اگر  که  مفاهیمی  نمی کند.  آفتابی  را  مفاهیم  این  توخالی  و  تنک 
کنند؛  جدایش  معارف  وزارت  درس نامه های  کذاب  و  جعلی  مطالب 
سکوی جلوه اش جز تقویم های دفاتر دولتی و تلقی های خاص قومی 

از رویدادهای خاص نیست.
این  که شده  دولتی هم  زور چماق و شاق شوونیسم  به  در گذشته 
ناآگاهی تاریخی  البته  معناها بر گردۀ گروه های قومی تحمیل می شد، 
جماعت در این خصوص را باید جدا حساب کرد، ولی امروزه چندان 

از معنا خالی ست که هیچ صفتی آن را نمی تواند توصیف  کند.
مثًا پهلوی هم گذاشته شود دو سه رویداد تقویمی چون 8 ثور، ۲8 

اسد و یا... با دیدار جان کیری با مدیران حکومت موجود.
و  الف زنی  مجال  است.  ایستاده  ما  با  شاخ  در  شاخ  روزمره  رویداد 
را  جعل  و  دست کاری  اجازۀ  فوراً  می گیرد.  ما  از  را  خیال پردازی 

نمی دهد. با رویداد روزمره باید روزمره تصفیۀ حساب کرد.
با آن،  رویداد روزمره، 8 ثور نیست که مثًا استاد سیاف در مناسبت 
آمار رشادت ها و مجاهدت هایش را فهرست کند و رگ گردن بپنداند، 
۲8 اسد نیست که مثًا اسماعیل یون غرور ملی اش را در شملۀ لنگی 
نمی شود روزمره، وطن  با رویدادهای روزمره  بکشد.  به رخ  سه رنگ 
ملتی، وطنی و  واقعًا  مگر  و... ساخت؛  اکبرخان  و وزیر  پنج هزارساله 

غروری وجود داشته باشد.
رویدادهای سیاسی روزمره، واقعیت های تلخی ست که اکنون حتا جعل 
تاریخ آن را نمی تواند شیرین کند. در مقابل، موضع گیری های واقعی و 

روزمرۀ سیاسی، همان واقعیت و خفت تاریخی مان.
برای  امکانی  شاید  ماست.  تاریخی  واقعیت  همان  ما  روزمرۀ  واقعیت 
جعل فردا باشد که غنی یا عبداهلل قلب نمایندۀ ایاالت متحده را هنگام 
قلب  اکبرخان  وزیرمحمد  چنان که  شکافت،  گلوله  شلیک  با  ماقات 
اما واقعیت روزمره همان جان کیری است. همانی که دو  مکناتن را، 
وا  مدارا  به  را  ترحم  قابل  نهایت  و  مردم فریب  و  محیل  سیاست باز 

می دارد. حاال چه درج تاریخ بشود، چه نشود.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

آیا ممکن است که در کشوری مانند آلمان هزاران 
این سادگی  به  قانونی  آنهم مهاجران زیر سن  تن، 
بی  مورد  این  در  زیادی  سوال های  شوند؟  ناپدید 
شدگان،  ناپدید  این  از  تعدادی  است.  مانده  پاسخ 

پناهجویان افغان اند.
به گزارش دویچه وله، براساس اظهارات حکومت 
در  قانونی  سن  زیر  مهاجر   58۳5 فدرال،  آلمان 
سال ۲۰۱5 در آلمان ناپدید شده اند. روزنامه های 
آلمانی به نقل از وزارت داخله این کشور گزارش 
داده اند که از 8۰۰6 مهاجری که ناپدید شده بودند، 

تا به حال ۲۱۷۱ تن آنها دوباره پیدا شده اند.
این ناپدید شده های زیر سن بدون همراه بزرگسال، 
در مجموع از افغانستان، سوریه، اریتره، مراکش و 
الجزایر به آلمان آمده اند. در گزارش آمده است که 
در میان این گم شده ها، 555 تن شان کودک خورد 

سال هستند.
براساس گزارش روزنامه ها، وزارات داخله آلمان 
است.  نکرده  ذکر  را  ها  شدن  ناپدید  این  دالیل 
ناپدید شدن کودکان  از  این موضوع که چه کسی 
نیز  است،  داده  اطاع  وزارت  این  به  نوجوانان  و 

توضیح داده نشده است.
آلمان  خانواده  امور  وزارت  فبروری  ماه  آغاز  در 
شدن  ناپدید  از  مطمئنی  نشانه  هیچ  که  داد  اطاع 
وجود  آلمان  در  قانونی  سن  زیر  مهاجر  هزاران 
یا  بار«  چندین  »شمارش  به  ارتباط  این  در  ندارد. 
دیگر اشتباهات در پروسه راجستر آنها اشاره شده 

است.

انتقاد حزب سبزها
حزب  مهاجرین  امور  سخنگوی  امتسبرگ  لویزا 
آن  مقر  که  ها  روزنامه  کانسرن  به  آلمان  سبزهای 
در شهر »اِسن« است، گفت اسفبار است که ناپدید 
و  کودک  پناهجوی  هزار  شش  به  نزدیک  شدن 
نوجوان زنگ خطر را برای حکومت آلمان به صدا 

درنیاورده است.

که  افزود  پارلمان  در  سبزها  حزب  نماینده  این 

مایه نگرانی است که حکومت »خطرهای تن  این 
فروشی اجباری و بهره کشی را جداً در نظر نمی 

گیرد.«
اروپا  پارلمان  متعدد  نمایندگان  مارچ  ماه  پایان  در 
که  کردند  اشاره  موضوع  این  به  نامه  یک  طی 
باندهای  قربانی  است  ممکن  شده  گم  مهاجرین 
جنایت کار در سطح اروپایی شده باشند، باندهایی 
که از قربانیان برای تن فروشی، بردگی یا تجارت 

اعضای بدن سوء استفاده می کنند.

ترافیکی جداگانه در هلمند ۱۱ تن  در دو رویداد 
کشته شده و نزدیک به ۴۹ تن دیگر زخم برداشتند.
ترافیک  مدیریت  رویدادهای  آمر  خان،  سیداحمد 
منطقۀ  در  نخست  رویداد  که  می گوید  هلمند 
یک  که  داده  رخ  نیمروزـکابل  مسیر  در  شوراب 

گفتۀ  به  است.  واژگون شده  موتر مسافربری ۳۰۳ 
آقای احمدخان در این رویداد ۷ تن کشته شده و 

۴۳ تن دیگر زخم برداشته اند.
همچنان  هلمند  ترافیک  مدیریت  رویدادهای  آمر 
می گوید که رویداد دوم در شاهراه هلمندـکندهار 

رخ داده که در نتیجۀ آن ۴ تن کشته و 6 تن زخمی 
شده اند.

به گفتۀ او، این رویداد در نتیجۀ تصادف یک موتر 
شخصی با یک موتر نظامی رخ داده است.

آقای احمدخان بی توجهی و بی احتیاطی راننده گان 
این  در  ترافیکی  رویدادهای  بیشتر  عمدۀ  علت  را 

والیت عنوان می کند.
آمار تلفات رویدادهای جاده ای در افغانستان برابر 
کشور  این  در  جنگ  نظامیان  غیر  تلفات  یک سوم 
نیز  ترافیکی  رویدادهای  زخمی های  شمار  است. 
برابر است به بیش از نیم آمار غیر نظامیان که در 

درگیری ها در افغانستان زخمی می شوند.
جاده های  نبود  دلیل  به  رویدادها  این  از  بسیاری 
سطح  و  ترافیکی  مقرارت  به  توجه  عدم  معیاری، 
پایین آگاهی راننده ها از مسایل ایمنی اتفاق می افتد.

نزدیک به 6000 مهاجر زیر سن قانونی
 در آلمان ناپدید شده اند

11 کشته و 49 زخمی در رویدادهای ترافیکی هلمند

نامة وارده 

دختران ما به عنوان معذرت خواهی 
به بد داده می شوند

محبوبه بهار، باشنده ولسوالی تاله و برفک بغالن

ولسـوالی تالـه برفـک  والیت بغان کـه ۱۴۰ کیلومتـر از مرکز 
والیـت فاصلـه دارد، با مشـکات و چالش های فراوانی دسـت 

و پنجـه نـرم می کند.
اکثریـت سـرک های ایـن ولسـوالی خامـه بـود و زمانیکـه اگـر 
مریضـی بدحـال باشـد و بخواهنـد کـه او را جهـت مـداوا بـه 
مرکـز انتقـال دهنـد، بـه علت خراب بـودن سـرک، مریض قبل 

از رسـیدن بـه شـفاخانه در راه جـان می دهـد.
در ایـن ولسـوالی هیـچ پـروژه انکشـافی و بازسـازی وجـود 
نـدارد و اکثریـت مردم این ولسـوالی با فقر و گرسـنه کی شـب 

و روز خـود را سـپری می کننـد.
 اکثریـت مـردم این ولسـوالی کشـاورز انـد، اما به دلیـل ناامنی 
و حضـور طالبـان بـا مشـکات جدی مواجـه انـد و نمی توانند 
بـا خیالـت راحت به کشـت و زراعـت که تنها منبع درآمدشـان 

اسـت، بپردازند.
بـه دلیـل نبود امنیت و حضـور طالبان مـردم نمی توانند فرزندان 
شـان را بـه مکتـب بفرسـتند که این یکـی از چالش های بسـیار 

جدی مردم این ولسـوالی اسـت.
 و امـا مشـکات بانوان این ولسـوالی بیشـتر از سـایر چالش ها 
میباشـد، بـه دلیـل نبـود امنیـت بیـش از ۹۰ درصـد دختـران 

ولسـوالی تالـه و برفـک نمی تواننـد بـه مکتـب برونـد.
چـون رفتـن دختـران جـوان، بنابـر رسـم و رواج حاکـم در 
ایـن ولسـوالی ننـگ و عیـب بـزرگ شـمرده می شـود، بنابراین 

اکثریـت دختـران ایـن منطقـه بی سـواد انـد.
در مسـایل چـون قتل، دختران این ولسـوالی به عنـوان معذرت 
خواهـی بـه بـد داده می شـوند و دختـران ولسـوالی مـا حـق 

تعییـن سرنوشـت خـود را ندارند.
هیـچ معلمـی زن در ولسـوالی تالـه و برفـک حضـور نـدارد و 
بـه دلیـل همـان مسـایل فرهنگ های نادرسـت حضـور زنان به 
عنـوان معلـم یـک ننگ بزرگ محسـوب شـده و کار نادرسـت 

خوانـده می شـود.
 نبـود امکانـات درمانی برای مردم این ولسـوالی و به خصوص 

زنان مشـکات بسـیار جدی را ایجاد کرده است.
و  بغـان  والیـت  محتـرم  نماینـده گان  مسـوول،  مقامـات  از 
حکومـت وحـدت ملـی تقاضـا می کنـم تـا بـه ایـن مشـکات 

کننـد. مـا رسـیده گی 

جمهوری اسالمی افغانستان

ریاست مستقل رادیوتلویزیون ملی افغانستان

آمریت رادیوتلویزیون والیت پنجشیر

آمریت رادیوتلویزیون والیت پنجشیر در نظر دارد تا تعمیر اداری خویش را به ساحت ۴۰/5۰ متر مربع به شکل پخته و اساسی بطور یک منزل به اعان داوطلبی بسپارد. 
شرکت های ساختمانی که عاقه مند اشتراک در داوطلبی مذکور را داشته باشند از تاریخ صدور مکتوب هذا یعنی ۱۳۹5/۰۱/۲۴ الی ۱۳۹5/۰۲/۱۲ به مدت بیست و یک 
روز مطابق قانون تدارکات به مدیریت تدارکات والیت پنجشیر از ساعت 8 صبح الی ۴ عصر مراجعه نموده شرط نامه را ماحظه آفر اخذ بدارند بعد از ختم اعان جلسه 

داوطلبی در صالون کنفرانس های والیت پنجشیر تحت نظر هیئت کمیته تدارکات صورت میگیرد.
شماره های تماس:0774031938  // 0706009906

1395 حسب هدایت مقام محترم وزارت حج اوقاف، دو محراب مسجد ریاست ارشاد حج اوقاف والیت پنجشیر از بودیجه انشكافی منظور شده در سال 
مانده کار تشناب ها، وضو خانه، دیوار احاطه یی و بام مسجد شریف جامع شریف را در ولسوالی رخه و ولسوالی پریان این والیت اعمار می نماید و باقی 
اکمال  بپایه  به  کاری  احجام  براورد  و  نقشه  طبق  والیت؛  مرکز  قول  باد  می رساند. قریه 
درخواست های خویش را بریاست ارشاد حج اوقاف والیت پنجشیر تسلیم آنعده از شرکت های ساختمانی که اسناد قانونی داشته و خواهان قرار داد باشند، 

و از مدیریت عمومی مساجد اخذ و به روز داوطلبی خود و یا نماینده شان را در جلسه حاضر کنند. پول تضمین آفر اخذ می گردد.

ریاست ارشاد حج اوقاف والیت پنجشیر
مدیریت عمومی مساجد
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