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د کابل ښاروالۍ په کابل کې ښار کې د بېالبېلو پروژو د تطبیق لپاره له یوه 

نړیوال عريب رشکت رسه څلور قرادادونه السلیک کړل.

د خطیب وعلمي او د کابل ښاروالۍ ترمنځ په شوو هوکړو کې د ښاري 

ټرانسپورټ، د معیاري پلونو او سړکونو جوړونه، د رسیع السیر او یا د 

تیز رفتاره سیسټم جوړول، د کابل سیند د سواحلو پاک کاري او رغول، د 

سطحي اوبو مدیرت او په کابل ښار کې د د نګو ودانیو د ارزونې برخې 

شاملې دي.

د کابل ښاروالۍ رسپرست عبدالله حبیب زي ددغه پروژو د پيل کېدو 

قرادادونه د دوشنبې په ورځ د خطیب وعلمي له عريب رشکت رسه په ارګ 

کې چې ولسمرش غني هم حارض و امضا کړل.

ښاغيل حبیب زي د دغه پروژو په اړه داسې وضاحت ورکړ:

»د رسیع السیر بسونو لپاره د یوسلو یو لس کیلو مرته سړک جوړول، د 

کابل ښار په بېالبېلو سیمو کې له شلو کیلو مرتو د زیاتو واټونو پخول، 

ټولو  د  په کابل کې ښار کې  اوبو مدیرت،  د زیربنا جوړول، د سطحې 

سطحي اوبو د ستونزو حل او په کابل کې د د نګو ودانیو ارزونه او په 

ورته وخت کې له دې وروسته چې په کابل کي کومې لوړ پوړې ودانۍ 

جوړیږي د ارزونې لپاره به یي غوښتنه د خطیبی رشکت ته استول کیږي.«

اړه څه ونه ویل  په  نېټې  پلېدو د کره  د  ښاغيل حبیب زی د دغه پروژو 

خو وايي د ټرانسپورټي سیسټم په ګډون ځینې پروژې چې مايل لګښت 

یې د افغانستان له ميل بودیجې ورکول کېږي عميل چارې به یې روان 

کال پیل يش.

د کابل ښاروالۍ رسپرست وايي د دغه پروژو په بشپړېدو به په کابل ښار 

کې ګڼه ګوڼه راکمه يش، د تګ راتګ مسیرونه به رالنډ يش، د ټرافیک 

سیسټم به معیاري يش او شاخوا سل زرو کسانو ته د کاري زمینې ترڅنګ 

به د هوا پر پاکوايل هم مثبت اغېز وکړي.

دا قرادادونه په داسې حال کې السلیک کېږي چې د کابل ښاریان د هوا 

د ککړتیا ترڅنګ د دغه ښار د ناسم ښاري وضعیت څخه شکایت کوي 

او په دې برخه کې د مالمتۍ ګوته شاروالۍ ته نیيس.

له دې وړاندې ولسمرش غني هم د کابل ښاري وضعیت د اندیښنې وړ 

بللی و خو ژمنه یې کړه وه چې ددغه ښار د وضعیت د ښه کېدو لپاره به 

جدي هڅې وکړي.

ولسمرش غني تېر کال تاکید وکړ چې ځينې پالنونه باید د کابل والیت د 

بېالبېلو سیمو له مرشانو رسه په مشورې د ښار او ولسوالۍ د ښه کېدو 

لپاره عميل يش.

په کابل کې د پيل کېدونکو پروژو د قرادادونو د السلیک پرمهال د خطیب 

وعلمي په نوم د نړیوال عريب رشکت مرستیال رمضان حرب د کابل ښار د 

بیا رغونې په برخه کې ونډه اخېستنه د ځان لپاره ښه فرصت وباله او ژمنه 

یې وکړه چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.

هغه زیاته کړه:

»موږ د همکارۍ لپاره له هېڅ ډول هڅو دریغ نه کوو او تاسو ته الس 

درکوو څو د وضعیت د ښه کېدو لپاره په ګډه کار وکړو.«

د دغه رشکت مسولین وايي چې د پروژو د تطبیق په برخه کې پنځوس 

کلنه تجربه لري او د لبنان په ګډون یې ورته پروژې په بېالبېلو هېوادونو 

کې عميل کړي دي.

هامیون  سالکار  ځانګړی  ولسمرش  د  کې  برخه  په  زیربنا  او  پراختیا  د 

قیومي د دغه رشکت تجربې ته په کتو وايي چې د دغه رشکت له لورې 

د دا ډول مهمو پروژو پيل کېدل به ددې المل يش چې خلکو ته بهرته 

خدمات وړاندې يش.

وزیر دفاع چین در دیدار با رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان 
ترکستان  طالبان  جدایی  گروه  با  مبارزه  در  کشور  این  تالش  از 

شرقی قدردانی کرد.
چانگ وان کوانگ وزارت دفاع چین در دیدار با قدم  شاه شهیم 
برای  کابل  تالش های  از  افغانستان  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
مبارزه علیه آنچه پکن آن را گروه افراطی و جدایی طلب ایغور در 

ایالت غربی سین کیانگ این کشور می داند، قدردانی کرده است.
افزایش  به  منجر  افغانستان  در  بی ثباتی  که  است  نگران  چین 

خشونت ها در ایالت سین کیانک این کشور شود.
اکثر جمعیت این ایالت را مسلمانان ایغور تشکیل می دهند و در 
سال های اخیر صدها تن از آنها در آشوب هایی که دولت چین به 

افراطی های مسلمان نسبت می دهد، کشته شده اند.
ترکستان  اسالمی  جنبش  ملل،  سازمان  و  امریکا  متحده  ایاالت 
شرقی را در لیست گروه های تروریستی قرار داده اما تعدادی از 
کارشناسان امور از سیاست  های دولت چین در این ایالت انتقاد 

کرده و آن را مسبب این شورش ها می پندارند.
رویترز گزارش داده است که چانگ وان کوانگ، وزیر دفاع چین 
به رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان گفته است: امیدوارم که 
تامین  راستای  در  را  بیشتری  همکاری های  کشور  دو  هر  ارتش 
های  همکاری  توسعه  برای  مناسب  فضای  یک  ایجاد  و  امنیت 

دوجانبه، انجام دهند.
وب سایت وزارت دفاع چین به نقل از قدم شاه شهیم نوشته است 
که افغانستان مصمم به ادامه مبارزه علیه جنبش اسالمی ترکستان 
تمرینات  پرسنل،  آموزش  بخش  در  همکاری  تقویت  با  شرقی 

نظامی مشترک است.

کابل ښاروالۍ له یوه نړیوال عريب 

رشکت رسه ۴ تړونونه السلیک کړل

قدردانی پکن از کابل: 
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رییس ادارة حمایت از سرمایه گذاری افغانستان:

قاچاق سنگ های قیمتی افزایش یافته است
وزارت معادن:

 سال گذشته از قاچاق 1200 مورد مواد معدنی و 64 الری سنگ الجورد جلوگیری کردیم
ــه ضــرر اقتصــاد  ــر مســوول و قاچــاق آن ب ــادن توســط افــراد غی اســتخراج مع
كشــور تمــام شــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت كــه بیشــتر معــادن افغانســتان 
بــه شــکل غیــر تخصصــی اســتخراج شــده بــه بیــرون از كشــور قاچــاق می شــود 
و بیشــتر  قاچاقچیــان دارای قــدرت سیاســی بــوده  و در رده هــای مختلــف دولتــی 

نفــوذ دارنــد.

هــزار   14 اكنــون  همیــن 
كابــل حضــور  پولیــس در شــهر 
در  اكثریت شــان  امــا  دارنــد؛ 
خدمــت زورمنــدان قــرار دارد و 
از آنــان نگهبانــی می كننــد. بــه جــز 
چنــد ســرباز بــدون واســطه كــه در 
ــد،  ــی ان ــروف بازرس ــرک ها مص س
از  یــا  پولیــس  نیروهــای  بقیــه 
خانــه وزرا محافظــت می كننــد و یــا 
ــتند! ــان هس ــی خ ــت فالن در خدم
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و آن انفجار مهیب  شب هنگام کابل...
»پولیس سرگرم حفاظت از زورمندان است«
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هارون مجیدی
حکومت وحدِت ملی از شروع کار تا این دم برای تکمیِل کابینه و 
رؤسای اداراِت خود خوش ندرخشید و دالیِل زیادی سبب شد 
که مسووالِن این حکومت نتوانند بدنۀ حکومت را تکمیل کنند. 
اما از برکِت نشسِت وارسا و پس از گذشِت نزدیک به دو سال از 

عمر حکومت، کابینه آراسته شد. 
در کنار این، کابینۀ حکومت وحدت ملی داستان ها و روایت های 
فراوانی در خود دارد. یکی از این روایت ها، غیرحاضرِی مداومِ 
در  ماه هاست  گوناگون  دالیِل  به  آنان  از  که شماری  است  وزرا 

صحنۀ عمل حضور ندارند.
گذشته از غیابت های برخی از وزرا برای دید و وادیِد خانواده گی 
و تکمیل کردِن دورۀ دکترای شان، ما در این یادداشِت کوتاه بیشتر 
فرهنِگ  و  اطالعات  وزیر  جهانی  عبدالباری  چندماهۀ  غیبِت  بر 
حکومت وحدت ملی تمرکز کرده ایم که گویا به خاطر دندان دردی، 
ماه های درازی ست به امریکا تشریف برده و مسوولیِت وزارت 
انداخته  خود  غیرفرهنگِی  معاوناِن  از  یکی  دوِش  به  را  فرهنگ 

است.
کارِ  مرخصی،  برای  مسوول  هر  افغانستان،  کار  قانون  بنیاد  بر 
ضروری و یا بیماری، فرصتی برای رخصتی و غیابت دارد. تنها 
که  دارند  اجازه  بیماری  درماِن  برای  دولت  پایین رتبۀ  مسووالن 
باالتر از ده روز غیابت داشته باشند و این درحالی ست که آقای 
جهانی از ماه ها بدین سو کرسی وزارت فرهنگ را به داکتر کمال 

سادات، معین جواناِن این وزارت سپرده است.
اگر وزیر اطالعات و فرهنگ در سطوِح گوناگون مصروفیت های 
فرهنگی داشته باشد هم، به ارزش و جایگاه فرهنگ در کشور 
وقوف می باید؛ و اگر سرپرست این وزارت تنها پزشک باشد و 
وزیر آن ماه ها برای تداوی دندان به وزارت تشریف نبرد، اهداف 
شهروندان  انتظارات  تا  شد  خواهد  تطبیق  چگونه  وزارت  این 

برآورده شود؟
آقای سادات پزشک است و پیش از این، به عنوان فعاِل مدنی و 
آگاهِ مسایِل سیاسی هر روز در رسانه ها ُرخ می نمود، اما جامعۀ 
از  هنری  و  فرهنگی  کارِ  هیچ گونه  هنوز  تا  افغانستان  فرهنگی 
ایشان ندیده  است. این در حالی است که بر بنیاد سلسله مراتب 
اداری این وزارت باید در غیاب وزیر اطالعات و فرهنگ معین 
نشراتی آن وزارت به عنوان سرپرست گماشته می شد اما می بینیم 

که فقط مالحظات قومی سبب این گزینش شده است و بس.
گفته می شود که این روزها وزارت اطالعات و فرهنِگ افغانستان 
به نسبت غیابِت طوالنِی آقای جهانی و ناآشنا بودِن آقای سادات 
به کارهای فرهنگی، از کار افتاده است. در ضمن، گفته هایی نیز 
این فرصت در  از  استفاده  با  دارند که سرپرست وزارت  وجود 
تالش کمپاین به خود است و می کوشد که تصدِی این وزارت را 
به دوش بگیرد. حاال معلوم نیست که او تا آن دم چقدر می تواند با 
کارهای فرهنگی و نگاه های فرهنگی جامعۀ افغانستان آشنا شود.
اند که هرقدر وزارت فرهنِگ یک  آگاهان فرهنگی به این باور 
کشور از صالبت و صالحیِت فرهنگِی بیشتر برخوردار باشد، به 
همان میزان تولیدات فرهنگی، پُربارتر و پُررونق تر خواهد بود و 
تأثیِر خود را در جامعه خواهد گذاشت و  پُرباری، رنگ و  این 
تحوِل مثبتی به بار خواهد آورد. اما معلوم نیست که در نبود وزیر 
اطالعات و فرهنگ، این تحول چگونه رقم خواهد خورد تا سبب 

تداومِ کارهای فرهنگی در کشور گردد.
البته آقای جهانی از چهره های ماجرایِی کابینۀ حکومت وحدت 
ملی ست. زمانی که او به وزارت اطالعات و فرهنگ معرفی شد، 
ادعا کردند که عبدالباری جهانی  نماینده گاِن مجلس  از  شماری 
صالحیِت انجام وظیفۀ یک وزیر را ندارد؛ چون در زمان شمارش 

آرا در مجلس، در رأی های او تقلب صورت گرفته است. 
شاید آقای جهانی هنوز راهروهای وزارت را بلد نشده بود که 
زنِگ خطِر سانسور را به صدا درآورد و مانع فرستاده شدِن برخی 
کتاب های چاپ شده توسط ناشراِن افغانستانی به نمایشگاهی در 
ایران شد و سپس هم حکم جلب پنج روزنامۀ کشور را صادر 

کرده بود.
از  است  نمونه یی  کشور  فرهنگ  وزیر  غیابت  صورت  هر  به   
برخورد بسیاری از ماموران بلندپایه دولتی با اداره و کارشان و 

سرنوشت کشور!
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وزیر اطالعات
»نه« به گذشته  و فرهنگ کجاست؟  

از  بسـیاری  مهیـب  انفجـارِ  یـک  اسـد،  یازدهـم  بامـداد 
درگیـری  کـرد.  بیــدار  خـواب  از  را  کابـل  شـهرونداِن 
این کـه  تـا  انجامیـد  طـول  بـه  سـاعت ها  انفجـار  از  بعـد 

درآمدنـد.  پـا  از  حمله کننـده گان 
موترهایـی  همـواره  چـرا  اسـت:  ایـن  اساسـی  پرسـِش 
کـه صدهـا و هـزاران کیلوگـرام مـواد انفجـاری را انتقـال 
می دهنـد، بـه همیـن سـاده گی می تواننـد وارد کابـل شـوند 
و در عملیات هـای تروریسـتی مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد.

گزارش هـا مشـعرند کـه یـک موتِر مملـو از مـواد انفجاری، 
بامـدادِ دوشـنبه در کنـار دیـوارِ محوطـۀ موردِ هـدف پارک 
شـده و سـپس انفجار کـرده اسـت؛ یعنی عامـِل انتحاری یی 
کـه  نیسـت  مشـخص  هنـوز  امـا  اسـت.  نبـوده  موتـر  در 
چـرا تروریسـتان همـواره موفـق می شـوند موترهـای مـواد 

انفجـاری را وارد کابـل کننـد. 
حملـۀ انتحـاری در میـاِن راه پیمایـان در کابـل هـم نشـان 
از آن داشـت کـه کسـانی بـا گرفتـِن پـول و همـکاری بـا 
تروریسـتان، آنـان را بـه هـدف می رسـانند و حلقاتـی هـم 
در نظـام هسـتند که بـا تروریسـتان رابطه دارند. حـاال گفتِن 
ایـن حـرف برای مـردم، عـادی شـده و دولـت و حکومت 
و مسـووالن نیـز بـه شـنیدِن آن خـو کرده انـد. اما به راسـتی 
چـرا یـک بـار هـم کـه شـده، کسـی بـه ُجـرم همدسـتی با 
تروریسـتان و حمایـت از آنـان، محاکمـه نمی گـردد و چـرا 
هیـچ مسـوولی به دلیـِل بی مسـوولیتی و یـا ضعـف در کار 

کنـار گذاشـته نمی شـود؟
از طـرف دیگـر، حمالت بـزرِگ تروریسـتان، ده ها و صدها 
بـار اسـت کـه به یـک روش صـورت می گیـرد، امـا جانِب 
دولـت هیـچ آماده گـِی درخـوری بـرای مقابلـه بـا ایـن نوع 
حمـالت اتخـاذ نکـرده اسـت. از دیگر سـو، هیـچ تمهیدی 
بـرای تأمیـن امنیـِت کابـل وجـود نـدارد. در گذشـته بارها 
مقام هـای امنیتـی گفتـه  بودند که ابـزار و تکنالـوژِی الزم را 
بـرای جلوگیـری از ورود موترهای حامِل مـواد انفجاری به 
پایتخـت ندارنـد. اما حـاال که کشـورِ چین امکانـاِت وافری 
را بـرای جلوگیـری از ورود مـواد انفجـاری بـه کابـل بـه 
دولـت افغانسـتان کمـک کرده اسـت، چرا ایـن وقایع تکرار 

می شـود؟
می بایسـت ایـن ابزارهـا تـا بـه حـال در دروازه هـای کابـل 
نصـب و فعـال می شـدند و موترهـای حامِل مـواد انفجاری 
همچنیـن  می کردنـد.  متوقـف  کابـل  بـه  ورود  از  قبـل  را 
داخـِل شـهِر کابـل نیـز مکان هـا و آدرس هـای مشـکوک 
بـه فعالیت هـای تروریسـتی یی وجـود دارنـد کـه نهادهـای 
امنیتـی از آن هـا مطلع انـد و می توانند با اندکـی پی گیری، ردِ 
برخـی عملیات های تروریسـتی را در این مکان ها کشـف و 
خنثـا کننـد. اما متأسـفانه مسـووالِن امنیتی کمتر توانسـته اند 
از ابزارهـا و ظرفیت هـاِی بالفعـل و بالقـوۀ خـود اسـتفادۀ 
بهینـه کننـد و به سـرکوِب قاطـِع النه های تروریسـتی همت 

گمارند.  
و  مسـلکی  صـادق،  افـراد  شـمارِ  کـه  نیسـت  شـکی 
میهن دوسـت در این کشـور کم نیسـت و شـمارِ فراوانی از 
آن هـا نیـز در نهادهـای امنیتـی کار می کنند. امـا واقعیت این 
اسـت کـه به ایـن نوع افـراد و اشـخاص کمتر میــدان داده 
می شـود و مسـوولیت ها و مناصـِب عالـی و مهم بـه افرادی 
سـپرده می شـود کـه آرمانـی به جز کسـِب ثروت و شـهرت 
ندارنـد و در ایـن راه حاضرنـد مصالـِح عمومـِی کشـور را 
قربانـی سـازند. عـالوه بـر ایـن، سـتوِن پنجم که مسـتقیم با 
دشـمن همـراه و همـکار اسـت، به وخامـِت اوضـاِع امنیتی 
می افزایـد و هـر روز حادثـه  و مصیبتـی نـو را نشـان مان 

می دهـد. 
بنابرایـن خـوب اسـت کـه وزارت داخلـه، وزارت دفـاع 
در  را  بنیادینـی  تغییـراِت  کشـور  ملـِی  امنیـت  ریاسـت  و 
سـاختارهای اداری و مدیریتـِی خـود بـه وجـود بیاورنـد تا 
میهن دوسـت و صـادق  افـراد  بـرای خدمت گـزارِی  فضـا 
مسـاعد گردد و مهره های ناسـالم و مشـکوک کنار گذاشـته 

. ند شو

مـردم؛
 قربانِی ستون پنجم 

و بی عرضه گِی مسووالن امنیتی
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كنشکا محجوب
افغانســتان پــس از واقعۀ 11 ســپتمبر 
و و توافقــات بـُـن، وارد یــک مرحلــۀ 
ــن،  ــد. ب ــود ش ــِخ خ ــاص از تاری خ
آینــدۀ  بــرای  را  جدیــدی  افــق ِ 
ــرد و  ــیم ک ــتان ترس ــِی افغانس سیاس
ــوام در  ــگاه اق ــار، جای ــرای اولین ب ب
ــن  ــد. ب ــت ش ــی تثبی ــدرِت سیاس ق
ــا تمــام کاســتی هایش، یــک نقطــۀ  ب
عطــف در تاریــخ سیاســی افغانســتان 
ــداوار  ــردم امی ــن م ــس از ب ــود. پ ب
شــدند کــه افغانســتان بــه یــک 
مســیِر درســت حرکــت می کنــد؛ 
امــا ایــن امیــدواری در لویــه جرگــۀ 
قانــون اساســی و دســتبردی کــه بــه 
صــورت  قانــون  ایــن  ماده هــای 
و  بــزرگ  فریــِب  یــک  گرفــت، 
در  را  سیاســی  کالِن  بی اعتمــادِی 
ــم  ــه رق ــِف جامع ــان اقشــار مختل می
زد و عادی ســازی رونــِد سیاســی 
اصلــی  پایه هــای  از  یکــی  کــه 
ــورد. ــم خ ــود، بره ــن ب ــات ب توافق

اساســی،  قانــون  جرگــۀ  لویــه   
و  اختیــارات  و  ریاســتی  نظــام 
را  بی حدوحصــر  صالحیت هــای 
مســجل  ریاســت جمهوری  بــرای 
ــر  ــی ب ــی مطلــق و مبتن کــرد و قدرت
ــه  ــی ک ــار آورد؛ قدرت ــاد را به ب فس
ســبب شــد رأِس قــدرت هرچــه 
ــاِت  ــالف توقع ــت، خ ــش خواس دل
ــه در  ــه ک ــد؛ آن چ ــام ده ــردم انج م
تــداومِ حکومــت داری در افغانســتان 

ــد.  ــه ش ــی تجرب ــه تلخ ب
ــی  ــه گونه ی ــین ب ــال پس ــارده س چه
افغانســتان  مــردم  کــه  بــود 
و  مشــارکت  از  کاریکاتــوری 
ــد؛  ــه کردن ــی را تجرب ــِت سیاس رقاب
جیــب  در  مــردم  و  توده هــا  رای 
باقــی  تعریف شــده  چهره هــای 
ــِق  ــرای تحق ــردم ب ــۀ م ــد، عام مان
حضــور  خواســته های  شــان 
ــای  ــۀ فعالیت ه ــی در عرص فزاینده ی
ــگاه  ــوع ن ــد، ن ــدا نکردن ــی پی سیاس
ــه سیاســت  ــنتی رأِس سیاســت ک س
خصوصــی  حرفه یــی  صرفــًا  را 
عــدم  باعــث  می پنداشــت، 
و  سیاســی  احــزاب  شــکل گیری 
قدرتمنــدی کــه معــرف واقعــِی یــک 
کثرت گــرا  و  مردم ســاالر  جامعــۀ 
آن کــه  حــال  گردیــد.  باشــد، 
حرفه یــی  حکومــت،  و  سیاســت 
ــا  ــه در آن تنه ــت ک ــی نیس خصوص

منافــع و مصالــِح حــکام در نظــر 
گرفتــه شــود. 

ســاِل  چهــارده  ندانم کاری هــای 
گذشــته را نمی تــوان انــکارش کــرد. 
روزگاری  کــه  سیاســت مدارانی 
چشــم و امیــد مــردمِ خــود بودنــد و 
ــردم  ــی و م ــح عموم نتواســتند مصال
نظــر  در  خدمت شــان  ادوار  در  را 
بگیرنــد، امــروز جایگاه شــان بــه 
ــه  ــاِن عام ــطح در اذه ــن س پایین تری

ــت. ــرده اس ــقوط ک س
عصــر حاضــر، دیگــر آن شــیوه های 
ــت و  ــر سیاس ــنتی را در ام ــۀ س کهن
حکومــت بــه رســمیت نمی شناســد. 
ــه درون  ــر ب ــت دیگ ــروزه سیاس ام
قصرهــای  و  کاخ هــا  دیوارهــای 
ــروزه  ــی محــدود نیســت. ام حکومت
زنده گــِی  از  جزیــی  سیاســت 

ــت. ــده اس ــی ش عموم
اوضــاع کنونــی بســیاری ها را بــه 
صحنــه کشــیده اســت؛ جوانانــی  کــه 
دغدغــه دارنــد وخواهــاِن تغییــر اند؛ 
ــال  ــود 14 س ــراث زهرآل ــرا از می زی
پســیِن حکومــت داری در افغانســتان 
خســته اند. جوانانــی کــه می خواهنــد 
خــود را بــرای تعامــل دربارۀ مســایِل 
سیاســت های  و  کشــوری  مهــِم 
عمومــی و مشــارکت در حــِل آن هــا 
کــه  جوانانــی  و  ســازند.  آمــاده 
می خواهنــد کالن روایــِت خــود را 
در یــک چتــر فراگیــِر ملــی تعریــف 
کننــد. ایجــاد ثبــات سیاســی، تنظیــم 
ــهروندان،  ــت و ش ــن دول ــط بی رواب
تبدیــل خواســت های  چگونه گــی 
ــی،  ــه سیاســت های عموم ــی ب عموم
مشــروعیِت  تضمیــن  چگونه گــی 
ــط  ــم رواب ــی، تنظی ــای سیاس نظام ه
جامعــۀ مدنــی و دولــت، رابطــۀ 
جلوگیــری  حکومتــی،  قــوای 
و  فســاد  و  قــدرت  تمرکــز  از 
زوال سیاســی، شــیوۀ کاهــش در 
ــی،  ــی و اجتماع ــکاف های سیاس ش
در  همبســته گی  و  وفــاق  ایجــاد 
ســطح واحــد سیاســی، شــیوۀ ایفــای 
مهم تریــن کارویژه هــای حکومتــی 
و بهتریــن شــیوۀ ادارۀ امــور عمومــی 
ــات ملمــوس و  ــر آن، از مطالب و نظی
ــه حکومــت  ــردم اســت ک ــِی م واقع
وحــدت ملــی مکلفیــت دارد اســاِس 
کارِ خــود را بــر پایــۀ آن هــا اســتوار 

ــد.   نمای
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مسووالن گروپ شرکت های افغان لیور برادرز:

در عرصـة زراعت 
و جـاده سازی تغییـر می آوریـم

ژنرال دوستم از زردآلوچینی تا متهم به کشتار

افغـان  شـرکت های  »گـروپ  مسـووالن 
لیـور بـرادرز« ادعـا  کردنـد کـه بـه دلیل 
زد و بند هـای سیاسـی در کشـور برخـی 
مـوادی  بـرای زراعـت و  کـه  کود هایـی 
کـه بـرای اعمـار جاده هـا مفیـد اسـت را 

کننـد. افغانسـتان  وارد  نتوانسـته اند 
»گـروپ  فنـا سـخنگوی  شـعیب  احمـد 
در  بـرادرز«  لیـور  افغـان  شـرکت های 
ترویـج  عنـوان  تحـت  کـه  نشسـتی 
تکنالـوژی جدیـد و موثـر زیربنایی دیروز 
دوشـنبه )11 اسـد( در کابل برگزار شـده 
بـود، گفـت: کـود  کیمیایی کـه در زراعت 
کـود  یـک  مـی رود  کار  بـه  افغانسـتان 
زهـری اسـت کـه باعـث تخریـب زمیـن 
می شـود  نباتـات  کیفیـت  بین بـردن  از  و 

میـوه   صـادرات  کـه  عمده یـی  دلیـل  و 
از برخـی کشـورهای دوبـاره  افغانسـتان 
پـس گردانیده می شـود، اسـتفاده کودهای 
کیمیایـی اسـت کـه در ترکیب خـود مواد 

دارد. زهـری 
آقـای فنـا افـزود: ایـن در حالـی اسـت 
کـه می تـوان به جـای کود هـای کیمیایـی 
از کـود عضـوی اسـتفاده کـرد کـه باعث 
سـبزیجات  و  میوه جـات  نمـو  و  رشـد 
نیـز  زمیـن  بـرای  هم چنـان،  و  می شـود 

می شـود. تمـام  مفیـد 
علی رغـم  عضـوی  کـود  او،  گفتـۀ  بـه 
این کـه بـرای زمیـن موثـر و حاصـل خیز 

کیفیـت  افزایـش  باعـث  می شـود،  تمـام 
میوه جـات و غیـره نباتـات نیـز می گـردد 
افغانسـتان ضـروری  زراعـت  بـرای  کـه 
می باشـد، چون اسـتفادۀ کـود کیمیایی که 
در حـال حاضـر در زراعـت کشـور رایج 
اسـت برعـالوه کـه کیفیـت میوه جـات و 
نباتـات را خـراب می کنـد، باعث تخریب 

می شـود. نیـز  زمیـن  حاصل خیـزی 
آقـای فنا کـه از موثـر بودن کـود عضوی 
بـرای زراعـت صحبت می کـرد، گفت: در 
یـک پژوهـش انجام شـده نشـان می دهد 
کـه 80 درصـد سـرطان  از کـود کیمیایـی 

به وجـود می یایـد.
آقـای فنـا از مجلـس نماینده گا خواسـت 
تـا بـاالی دولـت فشـار وارد کنـد کـه از 

فرصـت پیش آمده وارسـا کـه دولت های 
دوبـاره  افغانسـتان  بـرای  کننـده  کمـک 
مـدرن  قسـمت  در  سـپرده اند،  وعـده 
شـدن زراعـت و سـاخت و سـاز جاد ه ها 
اسـتفاده  بهینـه کنـد تـا در آینـده جاده هـا 
تخریـب نشـده بـرای سـاخت آن مختاج 

کشـورهای کمـک کننـده نشـویم. 
سـخنگوی گروپ شـرکت های افغان لیور 
 Afghan lever Brothers بـرادرز) 
group of companies(   در قسـمت 
از سـخنان خـود هم چنـان، از پایـن بودن 
کیفیت جاده  سـازی صحبت کـرده افزود: 
بیشـتر شـرکت های جاده سـازی در تبانی 

دولـت  داخـل  در  افـراد  از  برخـی  بـا 
قرارداد هـای سـاخت جاده ها را می گیرنـد 
کـه بـا پـول هنگفـت امـا، کیفیـت پاییـن 
اسـفالت می کننـد که در طول دو الی سـه 

سـال دوبـاره تخریب می شـود. 
آقـای فنـا تصریـح کـرد: مشـکل اساسـی 
در سـاخت جاده ها و راه هـای موصالتـی 
سـامانۀ  و  کیفیـت  بـا  مـواد  نداشـتن  
فرسـوده یی کـه شـرکت های جاده سـازی 
بـا  کار  نمی تواننـد  دارنـد،  دسـت  در 
کیفیـت را انجـام دهند، بنًا نیاز اسـت تا از 
مـوادی که برخی از کشـورهای پیشـرفته 
در جاده هـای شـان اسـتفاده می کننـد در 

سـاخت جاده هـا اسـتفاده کنیـم.
آقـای فنـا تصریـح کـرد: مـواد که بیشـتر 
اسـتفاده  جاده سـازس  در  کشـورهای 
  ”Road King Mixer“ می کننـد به نـام
اسـت کـه بـه مقاومـت جادههـا در برابر 
حـوادث طبعی چـون آب مقاوم و اسـت 
در جـاده   انقالبـی  ایـن  اسـتفاده  بـا  کـه 

سـازی ایجـاد خواهـد شـد.
حـال حاضـر  در  کـرد:  بیـان  فنـا  آقـای 
جاده هـای سـاخته شـده پـس از دوسـال 
دوبـاره تخریـب می شـود، امـا با اسـتفاده 
در    ”Road King Mixer“ مـواد  از 
چنـد  را  جاده هـا  مقامـت  سـازی  جـاده 

می سـازد.  پیـش  از  برابـر 
او گفـت: کشـورهای مالیزیا، تایلند، چین، 
افریقـا، امریـکا و ...، این مواد در سـاخت 
سـاز جاده هـای شـان اسـتفاده می کننـد و 
مـواد “Road King Mixer”   مـورد 
تاییـد نهادهـای معتبـر جهانی قـرار گرفته 

است.
بـه گفتـۀ آقـای فنا، گـروپ شـرکت های 
 Afghan lever بـرادرز)  لیـور  افغـان 
   )Brothers group of companies
فعالیـت  جـواز  سـال  شـش  از  پـس 
به دسـت آورده اسـت، تـالش می کننـد تا 
در بخـش مدرنیـزه شـدن زراعـت و بـاال 
بـردن کیفیـت جـاده  سـازی خدمـات را 

بـرای کشـور انجـام دهـد.

نهادهــاي ناظــر بــر رونــد انتخابــات، بــا 
ــران  ــه رهب ــاده ب ــی سرگش ــال نامه ی ارس
خواســتار  ملــی،  وحــدت  حکومــت 
نظــام  در  اصالحــات  آوردن  تســریع 

ــدند. ــی ش انتخابات
ــه  ــد ک ــا می گوین ــن نهاده ــووالن ای مس
حلقــات درون نظامــی، تــالش دارنــد تــا 
مانــع اصالحــات و برگــزاری انتخابــات 

پارلمانــی شــوند.
ایــن نهادهــا از جامعــه جهانــی خواســتند 
ــوده و  کــه منتظــر نشســت بروکســیل نب
هرچــي زودتــر بــر حکومــت افغانســتان 
نظــام  در  اصالحــات  آوردن  بــرای 

ــد. ــار وارد کن ــی فش انتخابات
ــاد  ــوب زاده، رییــس بنی ــم ای محمــد نعی
ــا،  ــا تیف ــتان ی ــفاف افغانس ــات ش انتخاب
در کنفرانــس خبــری مشــترک نهادهــای 
ــت  ــت: »حکوم ــات گف ــر انتخاب ــر ب ناظ
افغانســتان و پارلمــان در طــول دو ســال 
گذشــته بــا ارزش هــای دموکراتیــک و بــا 
ــتر  ــتان بیش ــردم افغانس ــت های م خواس
بــازی کــرده اســت خواســت های مــردم 
ــتم  ــده امیدوارهس ــه ش ــازی گرفت ــه ب ب
ــر  ــه زودت ــا هرچ ــن بازی ه ــه ای ــه ب ک

ــود«. ــه داده ش خاتم
آقــای ایــوب زاده تصریــح کرد:«خواســت 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــه جهان ــا از جامع م
نباشــد  بروکســل  کنفرانــس  منتظــر 
ــی از  ــاید یک ــت ش ــه مصلح ــًا ک مطمین
ــد  ــی باش ــه جهان ــرای جامع ــای ب راه ه
ــا  ــت م ــت، خواس ــه وضعی ــرای ادام ب
اســت کــه امــروز فشــار وارد کنــد 
برحکومــت افغانســتان تــا ایــن کــه 
ــات  ــرای اصالح ــی ب ــای عمل ــه ه برنام

ــد«. ــته باش ــی داش انتخابات
جهانــی  جامعــه  از  انتقــاد  بــا  وی 
کنفرانــس  در  متأســفانه  کــه  گفــت 
وارســا کشــورهای بیــن المللــی بــه 
طــور مصلحت گرایانــه بــا حکومــت 
ــرد و در مــورد  ــتان برخــورد ک افغانس
حقایــق و مــواردی کــه مــردم افغانســتان 
ــد توجــه نکــرده اســت. ــج می دهن را رن
ــدرت  ــه در ق ــرادی ک ــاور وی اف ــه ب ب
هســتند از وضعیــت حاکــم نفــع می برنــد 
و برگــزاری انتخابــات بــه ســود افــرادی 
ــد نیســت،  ــدرت حضــور دارن ــه در ق ک
حکومــت، پارلمــان وشــوراهای والیتــی 
ــع  ــات نف ــدن انتخاب ــزار نش ــزاز برگ نی

می برنــد.
آقــای ایــوب زاده تأکیــد کــرد کــه 
ــه  ــات ک ــیون انتخاب ــت و کمیس حکوم

در ظرفیــت بســیار پاییــن قــرار دارد 
ــد. ــزار کن ــات را برگ ــد انتخاب نمی توان

مســقل  کمیســیون  کــه  گفــت  وی 
ــتقاللیت کاری  ــوع اس ــچ ن ــات هی انتخاب
کارمنــدان  نــدارد و درحــال حاضــر 
و  رفتــه  کمیســیون  ایــن  تخصصــی 

دفاتــرش نیــز غیرفعــال اســت.
ناظــر  نهادهــای  سرگشــاده  درنامــه 
ــات آمــده اســت: اعــالم تاریــخ  برانتخاب
برگــزاری انتخابــات از ســوی کمیســیون 
و  اعتبــار،  فاقــد  انتخابــات  مســتقل 
ــاع  ــدن اوض ــنج ش ــرای متش ــالش ب ت
از  گیــری  امتیــاز  و  کشــور  سیاســی 
حکومــت می باشــد وکمیســیون مســتقل 
انتخابــات هیــچ نــوع هماهنگــی بــا 
ــت  ــن امنی ــرای تامی ــی ب ــای امنیت نیروه
پروســه انتخابــات و کشــورهای تمویــل 

ــت. ــرده اس ــات نک ــده انتخاب کنن
ــات  ــر برانتخاب ــای ناظ ــاور نهاده ــه ب ب
برگــزاری  عملیاتــی،  نظــر  نقطــه  از 
انتخابــات بــه مــدت ۶تــا 10 مــاه زمــان 
بــرای آمادگــی هــای الزم ضــرورت 
ــد  ــه رون ــی ک ــرایط فعل ــا در ش دارد ام
ــیار  ــا بس ــی ب ــام انتخابات ــات نظ اصالح
کنــدی بــه پیــش مــی رود فرصــت 
برگــزاری انتخابــات حتــی در بهــار ســال 

ــرد. ــی گی 1۳۹۶م
ــرای برگــزاری  صــدور فرمــان تقنینــی ب
وشــوراهای  پارلمانــی  انتخابــات 
ولســوالی از ســوی رییــس جمهــور، 
فرســتادن فیصلــه مجلــس نماینــدگان بــه 
دادگاه عالــی بــرای جلوگیــری از تضــاد 
منافــع واصــل دورانــی بــودن انتخابــات 
هــای منــدرج در قانــون اساســی کشــور 
ــت  ــکیل و صالحی ــد تش ــان جدی و فرم
از  انتخاباتــی  هــا  کمیســیونی  هــای 
ــرات در  ــا تغیی ــو ب ــس جمه ــرف ریی ط
ترکیــب کمیتــه و گزینــش وآغــاز بــه کار 
ــه صــورت عاجــل از  ــش ب ــه گزین کمیت
ــی  ــمار م ــه ش ــی ب ــای حل ــه راه ه جمل
ــات  ــر برانتخاب ــای ناظ ــه نهاده ــد ک رون
ــت  ــه حکوم ــه سرگشــاده شــان ب در نام

ــت. ــده اس گنجانی
ایــن اظهــارات درحالــی مطــرح می شــود 
ایجــاد  از  بــه دوســال  نزدیــک  کــه 
ــا  ــذرد ام ــی می گ ــت وحــدت مل حکوم
ــی از  ــه یک ــی ک ــام انتخابات ــالح نظ اص
بنــد هــای اساســی ایجــاد ایــن حکومــت 
ــه ای  را تشــکیل میدهــد هنوزهــم درهال
از ابهــام قــرار دارد و هــر روز ایــن رونــد 
بــا پیچیدگــی فــراوان مواجــه مــی شــود.

تیفا و فیفا به حکومت:

به بازی اصالحات انتخاباتی 
پایان دهید 

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
روز  افغانستان  بشر  حقوق  دیده بان  نهاد 
افغانستان  حکومت  از  اسد   10 یکشنبه، 
و  مرتکب کشتار  که  تا شبه نظامیانی  خواست 
با غیرنظامیان در اواخر ماه  دیگر بدرفتاری ها 
پی گیری  گردیده اند،  فاریاب  در والیت  جون 
شوند. اما نماینده های جنرال دوستم این ادعا 

ها رد کرده اند.
مصاحبه  نتیجۀ  در  که  است  مدعی  نهاد  این 
ختم  از  پس  فاریاب،  والیت  روستانشینان  با 
جنبش  و  دولتی  نیروهای  پاکسازی  عملیات 

ملی، به این کشتار و بدرفتاری ها پی برده اند.
شبه نظامیاِن  که  است  آمده  گزارش  این  در 
معاون  دوستم،  عبدالرشید  ژنرال  به  وفادار 
قتل  به  متهم  او  افراد  و  رییس جمهوری  اول 
نیز  نوامبر ۲001  ماه  صدها زندانی طالبان در 

می باشند.
در  غنی  جمهور  رییس  که  است  شده  گفته 
جنبش،  شبه نظامیان  حمالت  این  به  رابطه 
دستور تحقیق داده و شماری از آن ها به ظن 
بازداشت  غیرنظامیان،  کشتار  در  دست داشتن 

نیز شده اند.
دیده بان  ارشد  پژوهش گر  گوسمن،  پاتریشیا 
است:  گفته  افغانستان  در  بشر  حقوق 
»کشتارهای اخیر در والیت فاریاب، تازه ترین 
نیروهای  دیرینۀ  قصاوت گری های  موارد 

وابسته به دوستم است. این که هیچ وقتی این 
رییس جمهور،  اول  معاون  شخص  و  نیروها 
حساب دهی  و  پی گیری  اعمال شان  به خاطر 
نشده اند، امنیت شمال افغانستان را تحت تأثیر 

قرار داده است.«
هم چنان در ادامه این گزارش آمده است، پس 
تخلیه  را  ساحه  طالبان  شورشیان  این که  از 
قریۀ  چهار  وارد  جنبش  جنگجویان  کرده اند، 
به  متهم  که  روستانشینان  به  حمله  با  و  شده 
را  آن ها  تن  پنج  بوده اند،  طالبان  از  حمایت 

کشته و 1۲ تن دیگر را زخمی کرده اند.
بارها اتفاق افتاده است که روستانشینان والیات 
گروهای  دست اندازی  و  زورگویی  از  شمال 
فرماندهان  امر  تحت  یا  غیرمسوول  مسلِح 
کرده اند،  شکایت  نفوذ  با  چهره های  و  محلی 
مسلح  افراد  این  که  دارد  گفته هایی وجود  اما 
یا از سوی حکومت حمایت می شوند و یا هم 

دسِت حکومت به  آن ها نمی رسد.  
این بار نخست نیست که دیده بان حقوق بشر 
دوستم  ژنرال  امر  تحت  مسلح  شبه نظامیان  از 
نهادهای  نیز  این  از  پیش  است،  داده  گزارش 
داخلی و خارجی از وجود و پیامدهای ناگوار 
این گروه و گروه ها مسلح دیگر ُهشدار داده 

بودند.
از سویی هم، برخی ها آقای دوستم را ولسوال 
و یا فرمانده کندک ولسوالی قیصار می خوانند؛ 

که  می گویند  حرف شان  این  توجیه  در  آنان 
معاونت  کرسی  به  بودن  به جای  دوستم  آقای 
همۀ  به  توجه  و  جمهوری  ریاست  نخست 
شهروندان افغانستان، به ولسوالی قیصار والیت 
فاریاب رفته و در آن جا گاهی زردآلو می چیند 
و گاهی هم برای چوچه آهویی دایه می شود 
و یاهم فرماندهی جنگ در برابر طالبان در این 

ولسوالی را به دست می گیرد.
رهبر حزب جنبش  دوستم  عبدالرشید  جنرال 
از  این حزب عمدتًا  افغانستان است،  اسالمی 
ازبیک ها و ترکمن های افغانستان ساخته شده 
و  ترکمن ها  نیز  را  او  طرف داران  بیشترین  و 

ازبیک های تشکیل می دهد.
در  نیز  این  از  پیش  دوستم  عبدالرشید  ژنرال 
دوران ریاست جمهوری حامد کرزی متهم به 

خیانت ملی شده بود.
دیده بان  گزارش  رسمی  نشر  از  بعد  و  حاال 
حقوق بشر، بر حکومت است تا این گزارش 
بررسی  هم  این  باید  نیز  و  شوند  بررسی  ها 
بیرون در  شود که حامیان طالبان در داخل و 
گزارش های  در  حقایق  دادن  جلوه  وارونه 
باشند.  نبوده  گذار  تاثیر  بین المللی  نهادهای 
باره  به هر صورت گزارش های نشر شده در 
اقدامات نفرات جنرال دوستم به پیگیری های 
درست نیاز دارد و نباید از آن شانه خالی شود.
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غــــــــذا       ساده ترین راه های هضِم
بخش دوم و پایانی

همـۀ مـا بـا مشـکالِت سـوءهاضمه آشـنا هسـتیم و احسـاس بـِد آن را تجربـه 
 ،NuYu کرده ایـم. یـک متخصـص تناسـِب انـدام و سـالمتی، همـکار و موسـس
چنـد نکتـه بـرای هضـم بهتـر غـذا توصیـه می کند. بـا انجـامِ ایـن کارهـا اندامی 

داشـت: خواهید  متناسـب 
زمانی برای صرف صبحانه در نظر بگیرید

صـرف صبحانـه، آغازگـِر متابولیسـِم بدن اسـت. فرامـوش نکنید کـه می خواهید 
سیسـتم گوارش تـان بـه خوبـی کار کنـد، پـس مهم ترین وعـدۀ غذایـی روز را از 

دسـت ندهید. 
 آهسته غذا بخورید

عجله دارید؟ سـرتان شـلوغ اسـت؟ دیرتان شـده اسـت؟ مـا همۀ این هـا را درک 
می کنیـم؛ امـا بایـد بـه جـای قـورت دادن، غـذا را خـوب بجوید، خـوِب خوب. 
آهسـته غـذا خـوردن و جویـدن صحیـح و کامـِل غـذا پیـش از بلع، تأثیـر زیادی 

در بهبـود عملکرد سیسـتم گـوارش دارد.
تحرک داشته باشید

ورزش هـای خاصـی بـرای هضـم آسـاِن غذا وجـود دارد، امـا در حالـت کلی هر 
حرکـت فیزیکـی بـه هضـم غذا کمـک می کنـد. باال رفتـن از پله هـا، پیـاده رفتن 
بـرای خریـد، تـرک میـِز کار و گشـتی در اداره زدن، همه گـی در هضـم بهتِر غذا 

موثرنـد. فقط کافی اسـت تحرک داشـته باشـید. 
 زیاد غذا نخورید

مراقـب مقـدار غـذای خـود باشـید. بدون این کـه توجه کنیـم با چه مقـدار از غذا 
سـیر می شـویم، عـادت داریـم کل غـذای بشـقاب مان را تمـام کنیـم. سـعی کنید 

اوقاتـی کـه در خانـه هسـتید، بشـقاب را کامل پُر نکنید. کار سـختی نیسـت. 
هنـگام غـذا خـوردن در بیـرون نیـز مراقـب مقـدار غذای تـان باشـید. اگـر غذای 

سـرو شـده زیـاد بـه نظـر می رسـد، مجبـور نیسـتید آن را تمـام کنید.
 آب بنوشید

آب بهتریـن و موثرتریـن مـاده در بهبـود هضـم غذاسـت. حتمًا ۲0 دقیقـه قبل از 
وعده هـای غذایـی یا بیشـتر آب بنوشـید. 

تا حد امکان از مصرف کنسروها خودداری کنید
حساسـیت ما نسـبت بـه غذاهای حـاوی GI کمتـر )غذاهایی که سـبب باال رفتن 
شـکر خـون می شـوند( همـواره ادامـه دارد. ولـی ّگویـن می گویـد ایـن فقـط به 
غذاهـای HI کـم )غذایـی کـه بشـر در فـرآوری آن دخالـت کمـی دارد( مربـوط 

می شـود. 
کنسـروها دشـمن هضم غذا هسـتند. دنبال مقصر می گردید؟ کنسـرو را سـرجای 
خـود بگذاریـد. چیـزی که شـش ماه در قفسـۀ مغـازه مانـده، بهتر اسـت همان جا 

بماند.
 از مصرف مشروبات الکولی بپرهیزید

عالقـۀ خـود را بـه مشـروب و مسـتی کنـار بگذاریـد. کمـی عاقالنـه فکـر کنید: 
ادارۀ آمـار اسـترالیا گـزارش داده کـه 14 درصـد مرگ ومیـِر ناشـی از بیماری های 
گوارشـی مربوط به مصرف مشـروبات الکولی سـت. این آمار بدون درنظرداشـتن 
سـایر آثـار شـب بیداری )ماننـد مصرف غذاهـای حاضری بـرای تمـام وعده های 
روز( اسـت. مشـروب را کنـار گذاشـته و یـا حداقـل مصـرف آن را کاهش دهید.

 هنگام ظهر کمی استراحت کنید
هنـگام ظهـر محـل کار را ترک کـرده و به پاهای خود اسـتراحت دهیـد. به پارک 
یـا فضـای سـبز اطـراف برویـد، کفش های تـان را در بیاوریـد و بـه آسـمان نـگاه 
کنیـد. بـا پاهـای برهنـه سـمومِ پـا آزاد شـده و می توانیـد ویتامین D بیشـتری هم 

جـذب کنید. 
حتمًا چای نعناع را امتحان کنید 

بعـد از ظهرهایـی کـه افسـرده گی بـه شـما فشـار مـی آورد، بـه جای قهـوه چای 
نعنـاع را امتحـان کنیـد. چـای نعنـاع بهتریـن تسـکین دهندۀ معده اسـت.

 غذای شام را زودتر بخورید
غـذای شـام را زودتـر بخوریـد. هنگامـی کـه قصـد داریـد بیـرون شـام بخورید، 
اولیـن زمـان را رزرو کنیـد. بایـد سـه سـاعت قبـل از خـواب غـذا بخوریـد تـا 

خواب هـای شـیرین ببینیـد و غذای تـان هضـم شـود.
منبع: بیـتوته

مرتضی شیرودی
حقیقت شناسـی مبتنـی بـر دوآلیسـم، جزمیـِت 
غیرقابـِل باوری را وارد معرفت نموده اسـت و 
بـا مطلق بخشـی به یک نظـام فکـری، واقعیت 
و  انسـانی  تجربه هـای  تحـول  گریزناپذیـِر 

نمادهـای مرتبـط بـه آن را رد می کنـد.
از واقعیـت ذاتـِی  انحرافـی  دوآلیسم اندیشـی، 
انسـان و جهـان اسـت کـه توسـط غنوسـیه، 

یوآخیـم و لوتـر ایجـاد شـده اسـت. 
و  حقیقـت  می کنـد،  ارایـه  دوآلیسـم  آن چـه   
بلکـه تصویـری توهمـی و  نیسـت،  واقعیـت 
محـو شـده از آن اسـت. بنابرایـن، وگلیـن آن 
را واقعیـِت ثانویه یا کسـوف واقعیـت می نامد. 
و   18 قـرون  تکاملـی  نظریه هـای  در  آن چـه 
1۹ دسـتیابی بـه عینیـت و حقیقت تلقی شـده 
اسـت، بـه محـاق بـردِن واقعیـت و واژگونـی 

حقیقـت اسـت. 
در  کـه  دیدگاه هایـی  و  جریان هـا  تمامـی   
دورۀ تجـدد در بـاب حقیقـت سـخن گفته اند، 
واژگـون  در  موجـود،  تمایـزات  علی رغـم 
نشـان دادن حقیقـت، اشـتراک نظـر دارنـد. به 
اعتقـاد وگلین، معرفت شناسـی تجـدد، محدود 
سـاختن محتـوای آگاهـی بـه تجربـۀ حسـی 

اسـت، نـه تجربـۀ متعالـی. 
 او بـه دلیـل اعتقـاد بـه عدم صداقـت مارکس، 
کنـت و فرویـد در طرح سـوال های اساسـی و 
پاسـخ بـه آن هـا، آن هـا را فیلسـوفان بی سـواد 

خطـاب کرده اسـت.
وگلیـن، »پوپـر« را دزد خطـاب کـرده اسـت؛ 
چـون وقـِت او را بـرای مطالعـۀ کتـاب جامعۀ 
بوالهوسـانه«  »نازلـه  یعنـی  دشـمنانش  و  بـاز 

کرد.  تلـف 
 او دیدگاه هـای هایدگـر را مبنـی بـر تبدیـل 
هسـتی بـه یـک نظـام بسـته، بی بنیـاد سـاختن 
و قطـع ارتبـاط آن بـا جهـان متعالـی و امتنـاع 
از اقـرار بـه وجـود تجربـۀ ایمانـی؛ تجربه یـی 
کـه امکان مشـارکت روح را در هسـتی ممکن 

می کنـد. رد  می سـازد، 
وگلیـن بـه هیـچ رو بـا عقـل روشـنگری کـه 
عقـل غیرایمانـی و در تقابـل با مذهب اسـت، 
سـازگاری نـدارد و نمی توانـد وظیفـۀ هدایـت 
انسـان را در مسـیر کمـال نظـری و عملـی بـه 

او بسـپارد. 
 ویژه گـی وگلیـن تنهـا آن نیسـت که بـه انتقاد 
بپـردازد، بلکـه جنبـۀ ایجابی اندیشـۀ او بیشـتر 
از بُعـد سـلبی آن اسـت. در واقـع، نقـد او از 
تجـدد دوآلیسـم گرا متوقـف نمی شـود، بلکـه 
بنیـان دیگری را جـای آن می گمـارد. او عقیده 
دارد چالـش بـا پدیـدار شناسـی، نقطـۀ عطفی 
در تقالهـا و دسـت و پنجه نـرم کردن های وی 
بـا مسـالۀ آگاهی و یافتـن جایگزینـی برای آن 

ست.  ا
 

چیستی حقیقت از دیدگاه وگلین
در  حقیقـت  بحـران  و  بیمـاری  تشـخیص   
تجـدد، تنها وجهـی از کل اندیشـه های وگلین 
اسـت؛ زیـرا او معتقـد اسـت: »مرض شناسـی 
اگـر به درسـتی انجـام گیرد، درمـان را ممکن تر 
عضـو  آسیب شناسـی،  واقـع،  در  می سـازد.« 
الینفـکِ هـر کار حقیقت جویانـه اسـت، البتـه 
حقیقـت،  از  وگلیـن  دیـدگاه  بـه  دسـت یابی 
دشـوار اسـت؛ بـه همـان دالیلـی کـه پیـش از 
ایـن بـر شـمردیم، به ویژه بـه دلیل تغییـر دایم 
در نظریه هـا و صعوبـت زبـان و اندیشـه های 
وگلینـی  حقیقـِت  از  مختلفـی  تصاویـر  او، 

دریافـت:  می تـوان 
نمـاد، وجـود  اول: حقیقـت  الـف( تصویـر 
و  ثنویـت  وجـود،  و  نمادهـا  بیـن  اسـت. 
دوگانه گـی نیسـت. نمادها یعنی هنـر، مذهب، 
قانـون، رسـوم و... به بیان دیگـر، نمادها چیزی 
جـز اشـاره نیسـتند. وجـود یعنی تجربیـات یا 
داده هـای الهـی نهادینه شـده در ذات انسـان و 
جهـان. بـر طبـق مـوارد ذکـر شـده، مـا بـا دو 
قطـب فرضـی وجـود و نمـاد مواجهیـم، امـا 
بیـن نمادهـا و وجـود، پیونـد محکمـی برقرار 
اسـت. بـه این معنـا که بین ایـن دو، وحدت را 
می یابیـم. در واقـع، نمادهـا و وجـود، درختـی 
واحدنـد، یعنـی این کـه وجـود به نمادهـا عطا 

انـد.  عطـا شـده  بـه وجـود  نمادهـا  و  شـده 
وجـود، نمادینـه و نمادهـا، موجودنـد. 

 ب( تصویـر دوم: انسـان نمی توانـد نقطه یـی 
ارشمیدسـی در خـارج از وجـود بـرای نـگاه 
آگاهـی  بلکـه  بیابـد،  دیگـران  و  بـه خویـش 
انسـان بـا دسـت یابی او بـه حقیقـت در ظرف 
وجودی اش شـکل می گیـرد. وجـود در آدمی، 
امتـداد  بی کرانـه  تـا روح  از جسـم کران منـد 
دارد، لذا حقیقت میان آن چه هسـت و نیسـت، 
میـان جهـل و دانش و زمان و بی زمانی، سـیال 
اسـت. بنابرایـن، حقیقت؛ هسـتِی برزخی دارد. 
انسـان نیـز بـا برخـورداری از چنیـن هسـتی 
برزخـی، دسـت بـه نمادسـازی یـا معناسـازی 
می زنـد، چـون ایـن نمادسـازی و معناسـازی 
در پیونـد بـا تجربۀ خاص و مشـخصی شـکل 
اسـت؛  منظـردار  ماهیتـی  دارای  می گیـرد، 
پـس تصویـری کـه از حقیقـت توسـط نمادها 
عرضـه می شـود، نمی توانـد آخریـن دریافـت 
از حقیقـت باشـد. در نتیجـه، آن چـه حاصـل 
تـالش وگلیـن اسـت، تالشـی بـرای کشـف 
حقیقـت اسـت، امـا نکتـۀ مهـم آن اسـت کـه 
حقیقـت وگلینـی، آن گونـه کـه گفتیـم، پدیـد 

می آیـد. 
ج( تصویـر سـوم: حقیقـت از تجربـۀ اصیـل 
و واقعی انسـان سـر برمـی آورد و هیـچ تجربۀ 
دانسـت.  نادرسـت  نمی تـوان  را  وجـودی 
تجربـۀ اصیـل و واقعـی انسـان، همـان تاریـخ 
یـا وجـود اسـت کـه قبـل از ایـن، از سـوی 
انسـان تجربه شـده اسـت و در ضمیـر او قرار 
حقیقـت،  بـاب  در  نظریه یـی  هـر  لـذا  دارد، 
بایـد مرتبـط بـا تاریـخ و از ماهیـِت تاریخـی 
نمادهـا  دنیـای  بنابرایـن،  باشـد.  برخـوردار 
انعـکاس تجربـۀ تاریخـی انسـان اسـت. پس، 
آگاهـی، ظهـور، صورت های نمادیـن و پیدایی 

اشـکال مختلـف، از دل تجربه هـای وجـودی 
انسـان اسـت و چون تجربۀ تاریخی انسـان در 
هـر دوره با دورۀ دیگر متفاوت اسـت، حقیقت 
صـور مختلـف می یابـد. بـه هـر روی، دنیـای 
نمادیـن انسـانی، صـوری اسـت کـه در رابطـه 
بـا واقعیـت حیـات تاریخی انسـان قـرار دارد. 

 
انسـان،  آگاهـی  جهـان  چهـارم:  تصویـر  د( 
از درون تجربـۀ جهان هـای متکثـر وجـود یـا 
مشـارکت در قلمروهـای مختلـِف آن سـر بـر 
یـا  وجـود  متکثـر  جهـان  از  مـراد  مـی آورد. 
گسـترۀ  مختلـف،  قلمروهـای  در  مشـارکت 
جهـان حسـی و مـاورای حسـی اسـت، یعنـی 
وجـود انسـانی، وجود برزخی اسـت که در آن 
جسـم و روح بـه تجربه هـای مختلـف دسـت 
می یابنـد و حاصـل تجربـه را در قالـب نمادها، 

می بخشـند.  صـورت 
  

بازتاب سیاسی حقیقت وگلین
بازتاب هـای  از   حقیقـت وگلینـی منظرهایـی 

سیاسـی را نشـان می دهـد: 
الـف( منظـر اول: قـدرت یکـی از نمادهـای 
برآمـده از وجـود اسـت کـه شـکل دهندۀ نظـم 
اسـت.  جمعـی  انتظـام  پیدایـش  و  اجتماعـی 
نظـم اجتماعـی فـوق، بـه نوبـۀ خـود ترکیـب 
پیچیده یـی دارد و شـامل هنـر، قانـون و دیگـر 
صـور نمادیـن اسـت. دولـت هـم یـک نمـاد 
و  تاریخـی  واقعیت هـای  درون  از  کـه  اسـت 
اجتماعـی برمی آیـد. چنیـن دولتـی بـه جنـگ 
نمی شـود.  بی ثباتـی  دچـار  و  نمـی آورد  روی 
 ب( منظـر دوم: تاریـخ و تحـوالت تاریخـی، 
انسـانی  تظاهـراِت وجـود  و  تجلیـات  توالـی 
معنـای  بـه  تاریـخ  واقـع محتـوای  اسـت. در 
عینیت بخشـی بـه وجـود انسـانی اسـت. ایـن 
وجـود، در تـالش بـرای دسـت یابی بـه نظـم 
آرمانـی در حـوزۀ روح و جامعه اسـت. انسـان 
تجربه هـای  بـه  حقیقـت  جسـت وجوی  در 
متعـددی از نظـم دسـت می یابـد کـه حاصـل 
مختلـف  نظامـات  و  تمدن هـا  پیدایـش  آن، 
اجتماعـی اسـت. تاریـخ، منظومه یـی از صـور 
متعـدد نظـم انسـانی اسـت کـه هر زمان بسـته 
بـه تجربـۀ وجودی انسـان، می توانـد در هیأتی 

شـود. ظاهر  تـازه 
ج( منظـر سـوم: درک وحی و مذهب توسـط 
انسـان، در قیـاس بـا فهـم علمـی و فلسـفی و 
درک اسـطوره یی، کامل تریـن معرفـت اسـت، 

: زیرا
 1( تجربـۀ مذهبـی، در کانـون درک و نیـل بـه 

نظـم اجتماعـی قـرار می گیرد.
بـه  یونـان  از  را  تاریخـی  دوره بندی هـای   )۲

می کنـد. منتقـل  خاورمیانـه 
 ۳( در ایـن جابه جایـی، بـر اهمیـت و مبدئیت 

تاریـخ پیامبـران تأکید می شـود. 
نمادسـازی  از  صورتـی  ترتیـب،  ایـن  بـه   )4
معرفتـی، یعنـی وحـی و تاریـخ مرتبط بـه آن، 
وارد حوزۀ فلسـفۀ سیاسـی می شـود که عکس 
آن چیزی اسـت که در تجدد روی داده اسـت. 

 
منبع: هفته نامۀ پنجره، ۱۳۸۸ 
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بخش چهــارم

ملـِت  مسـلمان  ملـت   ...« می نویسـد:  قطـب  سـید 
دارد،  تمـام معانی یـی کـه وسـط  بـا  وسـطی اسـت 
چـه وسـاطت بـه معنـی حسـن و فضـل باشـد یـا به 
معنـی اعتـدال و میانـه روی و یـا به معنی وسـط مادی 
حسـی... میانـه روی اسـت در جهان بینـی و اعتقـاد... 
میانـه روی اسـت در اندیشـه و احسـاس... میانـه روی 
اسـت در این کـه زنده گـی را در دسـت قانون سـازی  
و تنبیه سـازی رهـا نمی سـازد، بلکـه قلـوب و ضمایر 
را نیـز بـه وسـیلۀ رهنمود کـردن و پاکیزه داشـتن باال 
می بـرد... و میـان ایـن و آن آمیـزش و اختـالط بـه 
میـان مـی آورد... ملـت میانه یـی در مـکان، در نـاف 
کـرۀ زمیـن و در میانه تریـن سـرزمین های آن... ملـت 
روزگار  بشـر  کـه  گونه یـی  بـه  زمـان...  در  میانه یـی 
کودکـی را پشـِت سـر می نهـد و دورۀ رشـد عقالنـی 
را می یابـد و در وسـط گذشـته و آینـده می ایسـتد...« 
 بـر پایـۀ برداشـِت سـید قطـب از امـت وسـط، میانه 
بـودِن پیـام محمـد در تمـامِ بخش ها از عرصـۀ عقیده 
و ایمـان گرفتـه تـا بخش هـاي اخالقـي، اقتصـادي و 
نظـام سیاسـي قابـل درک و شـناخت اسـت، بـه گونۀ 
مثـال: یکتاپرسـتي کـه اسـالم بـر آن تأکیـد دارد، در 
میـان بي خدایـي و چندخدایـي و همه خدایـي قـرار 
دارد. هندوییسـم، پلورالیسـم و پانته ایسـم راه افـراط 
پیمـوده و برعکـس بودیسـم، جینیسـم و مارکسیسـم 
راه تقریـط را برگزیـده، آن چـه در این وسـط موقعیت 
دارد، اسـالم اسـت کـه یکتاپرسـتی را تجویـز داشـته 
و  مسـلم  حقیقـِت  یـک  هسـتي  اسـالم،  در  اسـت. 
انکارناپذیـر اسـت،  درحالي که در دو جانـب آن، باور 
بـه موهـوم بـودِن هسـتي و بـاور بـه محـدود بـودِن 

هسـتي بـه جهان مـاده قـرار دارد. 
جایـی  در  انسـان  جدیـد،  مکاتـب  از  پاره یـی  نـزد 
قـرار دارد  کـه مقـام خدایـي یافتـه، همـه چیـز طبـق 
میـل و خواسـِت انسـان انجـام مي پذیـرد  و در مقابل، 
مکاتـب دیگـري هـم هسـتند که انسـان از نظـر آن ها 
بـه مجبوریت هـاي دینـي، اقتصـادي و اجتماعي سـر 
دچـار مي باشـد. پیـام محمـد در میانۀ ایـن دو دیدگاه 
قـرار دارد کـه انسـان را بنـدۀ خـدا مي دانـد، امـا بندۀ 
داراي کرامـت و صاحـب اراده و اختیـار. بعضـي از 
ادیـان، در حـق پیامبـران چنـان راه افـراط مي پیماینـد 
کـه بـه آن هـا مقام خدایـي مي بخشـند. به گونـۀ مثال: 
حضـرت مسـیح، بودا و کنفوسـیوس مـورد تقدیس و 
پرسـتش قـرار می گیرند. عده یـی دیگر نیز از اسـاس، 
وجـود پیامبـران را تکذیـب مي دارنـد. امـا اسـالم راه 
میانـه را برگزیده اسـت کـه در آن، پیامبـران به عنوان 
لحـاظ  از  و  و رسـوِل خـدا شـناخته شـده اند  بنـده 
صـورِت ظاهـري از سـایر انسـان ها تفاوتـي ندارنـد. 
کلـي  »ویژه گي هـاي  کتـاب  در  قرضـاوي  یوسـف 
اسـالم« بـه میانـه رو بـودِن اسـالم پرداختـه اسـت. او 
می گویـد: ایده آلیسـت هاي افراطـي و انارشیسـت ها، 
از  کـه  مي داننـد  فرشـته خو  موجـودي  را  انسـان 
سـراپاي آن خیـر و نیکـوکاري مي بـارد. به بـاور آن ها 
حکومت هـا اسـباب شـرارت و جنایـت را در میـان 
بشـریت فراهـم مي سـازند و نبـود حکومـت، زمینـۀ 
خیر و سـعادِت انسـان ها را مسـاعد می کند. در جهت 
مقابـل آن هـا، واقع گرایـان تنـدرو صف کشـیده اند که 
سرشـِت انسـان را بـا شـرارت آمیختـه مي بیننـد. بـر 
اسـاس ایـن طرز دید، بـه منظور تأمین نظـم و آرامش 
بایـد بـا قـدرت عمـل شـود و دولـت نیرومنـدی بـه 
منظـور تأمیـن امنیـت و نظـم و سـرکوب رعیـت برپا 
گـردد. در ایـن میـان، اسـالم انسـان را داراي طبیعتـي 
دوگانـه مي دانـد کـه سـاختار وجـودی اش مرکـب از 
مشـتي خاک و نفخــه یی از روح خدا اسـت، ترکیبي 
اسـت از علـم و جهـل، شهوت پرسـتي و خداجویـي. 
از ایـن رو سـعادِت انسـان از طریـق شـکنجۀ جسـم 
کـه  آن گونـه  نمي آیـد،  به دسـت  بـدن  کـردِن  زار  و 
مي کننـد.  پیشـه  مسـیحي  غارنشـیناِن  یـا  بودایي هـا 
اسـت  زندانـي  نـه  زنده گـي  محمـدي،  رویکـرد  در 
کـه انسـان بـه عنـوان مجـازات در آن محکـوم شـده 
باشـد، و نـه گران بـاري اسـت کـه حمـل آن اجبـاري 
باشـد، بلکـه نعمتي سـت که براي آن شـکر و سـپاس 
خـداي سـبحان به جـا آیـد. ماده گرایـان، کـه زنده گي 
را در خـورد و نـوش مي بیننـد و فراتـر از آن زنده گي 
براي شـان معنـي بیشـتر نـدارد، بـه جانـِب تن پروری 
انسـان  محمـد،  نظـر  از  یافته انـد.  انحـراف  محـض 
ترکیبـی از جسـم و جـان، مـاده و معناسـت و بـراي 
رشـد انسـان، تقویـت هـر دو جانب ضرور مي باشـد. 
از همیـن رو، دنیـا و آخـرت هـر دو ارزشـمندند و از 
نگرفتـه  صـورت  چشم پوشـي  کـدام  هیـچ  اهمیـِت 

ست.  ا
محمد با پیام آسـماني خویش، اسـاس معتـدل و میانه 
را گذاشـت کـه در آن، فردگرایي مطلـق و جمع گرایي 
افراطـي نکوهـش شـده اسـت. در ایـن پیـام، از هـر 

دو جنبـۀ فـرد و اجتمـاع ترکیبـی بـه میان آمده اسـت 
و رعایـت حـاِل هـر دو جانـب شـده اسـت؛ خـون، 
مـال، آبـرو و حیثیِت فرد در اسـالم محترم اسـت، هر 
فـرد داراي آزادي عقیـده و بیـان می باشـد، هـر کـس 
مسـوولیت هاي خـود را هـم در دنیا و هـم در آخرت 
بـه دوش دارد و هیچ کـس نمـي توانـد زیر نـامِ اعتقاد 
بـه جمع گرایـي از مسـوولیت هاي فـردي خـود شـانه 
خالـی کنـد. از جانـب دیگر، هـر فرد بایـد در مواقعي 
بـراي دفـاع از مـردم، آمـادۀ جان نثاری و صـرف ماِل 
خـود باشـد، افـراد فقیر و تهیدسـِت جامعـه در مال و 
دارایـي اشـخاص ثروتمنـد حق دارند و باید از سـوي 
ثروتمنـدان پرداختـه شـود و زیـر نـام مالکیـِت فردی 
هیـچ توانگـری نمي توانـد از پرداخـت ایـن حـق ابـا 
ورزد، پرداخـت ذکات و صدقـه از همیـن باب انـد، 
رعایـت اصـول اخالقـي، عقایـد و آزادي هـاي هـر 

جامعـه بـراي هـر مسـلمان یـک امر الزمي اسـت. 
در آییـن موسـي، مبـارزه و سیاسـت مـوج مي زنـد 
از  گوشـه گیري  و  خودسـازي  عیسـي،  دیـن  در  و 
سیاسـت چشـم گیر اسـت. اما محمد به کار و فعالیِت 
پرهیزکارانـه در میـان مردم سـفارش نموده اسـت. در 
کنـار ادای نمـاز، در حالـی کـه به خودسـازی انسـان 
مـردم  برابـر  در  نیـز  را  مسـلمانی  هـر  می پـردازد، 
مسـوول می خوانـد، امـر بـه معـروف و نهـي از منکر 
را از بهتریـن عبـادات عنـوان می کنـد. در انجیل آمده 
اسـت: »دشـمنان تان را دوسـت بداریـد... بـه آناني که 
نفرین تـان مي کننـد، آفریـن بگوییـد... اگـر کسـي بـه 
ایـن صورت تـان سـیلي زد، صورِت دیگرتـان را پیش 
کنیـد... و اگـر کسـي پیراهـِن شـما را دزدیـد، تنبـاِن 
خـود را هـم بـه او بدهیـد«. ایـن دین عیسـی اسـت، 
لیکـن محمـد آمـد و همان گونـه کـه از ظلـم و سـتم 
به شـدت نکوهـش به عمـل آورد و جزاي سـنگیني را 

بـه سـتمکاران وعده داد، سـتم پذیري را نیز به شـدت 
نهـي داشـت و به مسـلمانان دسـتور اکید صـادر کرد 

کـه نـه ظلـم کنیـد و نه سـتم پذیر باشـید. 
ایـن اسـت پیـام سـرور و سـردارِ مـا کـه میانـه روی 
را در زنده گـی بـه مـا آموخـت. اقبـال لطافت هـا را 
مي بینـد،  از روي عجـز از دیـدن محمـد بـه خجالـت 

مي افتـد و  از پـروردگار بـا دسـت نیـاز مي طلبـد:

تو غني از هر دو عالم، من فقیر    
روز محشر عذرهاي من پذیر

گر حسابـم را بگیــری ناگـزیر    
از نگـاه مصطفي پنهـان بگیر

هفت: شفاف و واضح بودن 
از امتیـازات بـزرِگ هـر آیینـی، واضـح بـودن پیـامِ 
آن اسـت تـا مخاطبـان به درسـتی معنـی و مفهـومِ آن 
را دریابنـد و حیـن اجـرای احـکام، دچـار زحمـت 
نشـوند. بـرای بیـان این موضـوع، دنبال کردِن مسـأله 
از هـر طریـِق دیگـری  بهتـر  به صـورِت مقایسـوی، 

می توانـد مفیـد و سـازگار تمـام شـود. 
اعتقـادی   مسـایل  پیچیده تریـن  از  خـدا،  بـه  ایمـان 
اسـت. در اسـالم، ایمان به خدای یکتا، بنیاد و اسـاِس 
همـۀ مسـایل دیگـر را تشـکیل می دهـد. در پیامی که 
محمـد بـا خـود آورده اسـت، خـدا بـه »لیـس کمئله 
شـی« توصیـف گردیـده و در جاهایـی بـه ذات الهی 
»یـد«، »وجـه«، »نفـس« و »اسـتوی علـی العـرش« نیز 
نسـبت داده شـده است. شـیخ اکبر در فصوص الحکم 
در این بـاره می نویسـد: علـت این کـه نـوح نتوانسـت 
اکثریـت قـوم خـود را بـه سـوی خـدا بکشـاند و در 
کار دعـوت توفیـق زیادی داشـته باشـد، ایـن بود که 
در آییـن نـوح، خداونـد ذاتـی وصف ناپذیر بـود. این 

ویژه گـی موجب شـد تـا مخاطبان نتوانند پیـام نوح را 
به خوبـی دریابنـد و بـه قناعت برسـند. لیکـن در پیام 
محمـد این کاسـتی مرفوع شـده اسـت؛ باری تعالی در 
حقیقـت ذاتـی فراتر از عقل، احسـاس، وهم و شـهود 
اسـت، امـا بـرای در خورِ فهـم شـدن آن، صفت هایی 
بـه آن داده شـده، تـا عامـۀ مـردم بتواننـد تصـوری از 
آن پیـدا کنند و به مشـکل قـومِ نوح روبـه رو نگردند. 
ایـن سـخن شـیخ اکبـر، گـرهِ یکـی از غامض تریـن 
مسـایل اعتفـادی را می گشـاید و در حقیقـت، یکـی 
از اصـوِل آییـن محمـدی را کـه واضـح بودن اسـت، 
بـه میـان می گذارد. روشـن بـودن پیام محمـد در همۀ 
بخش هـا اعـم از بخـش اعتقـادی، بخـش اخالقـی و 
مراسـم تعبـدی نمایان اسـت. شـیوه ها و راهکارهایی 
کـه بـرای تطبیـق پیـام محمـد در نظـر گرفتـه شـده، 
شـفاف و عـاری از ابهـام می باشـد. بـه گونـۀ مثـال: 
در زمینـۀ اعتقـادی؛ ایمـان به خـدا، ایمان بـه پیامبران 
الهـی، اعتقـاد به فرشـتگان و بـاور به زنده شـدن پس 
از مـرگ، پایه هـای اساسـی ایمـاِن یـک مسـلمان را 
می سـازد. آن گاه کـه مسـایل اعتقـادی اسـالم در کنار 
اعتقـادات سـایر ادیان مانند یهودیت، مسـیحیت، آیین 
زردشـت و هندوییسـم... نهاده شـود، روشـنی جانب 
اسـالم فوق العـاده برجسـته می گـردد. در مسـیحیت، 
حل ناشـده  موضوعـی  عیسـی،  سرنوشـت  موضـوع 
اسـت، هندوییسـم در فهـم مبدای نخسـتین گیر افتاده 
اسـت و باورهایـی کـه میان هندوان وجـود دارد، فاقد 
دین شناسـان،  ایـن رو  از  می باشـد،  انسـجام  و  نظـم 
هندوییسـم را بـه جنگلی تشـبیه می دارند کـه درختاِن 
آن از هیـچ نظـم و ترتیبـی بهره مند نمی باشـد. در این 
دیـن از الحـاد تـا همه خدایـی وجود دارد. بودیسـم و 
جینیسـم کـه از هندوییسـم منشـعب گردیـده، به فهم 
و درِک انسـان تمرکـز کرده انـد و تمـام همِت خویش 
را صـرف زدودِن رنـج و آالم انسـان داشـته اند، نـه 
خدایـی را می شناسـند، نـه فرشـتگانی را بـاور دارنـد 
و نـه از قیامـت و روز بازپـرس چیـزی می داننـد. تنها 
مسـأله یی کـه در هندوییسـم، بودیسـم و جینیسـم بـه 
اعتقـاد  دارد،  وجـود  مشـترک  و  روشـن تر  صـورِت 
بـه چهـار طبقـۀ اجتماعـی اسـت کـه بـه بـاور آن هـا 
تقسـیم شـده اند  طبقـات چهارگانـه  در  مـردم  همـۀ 
و بـر اسـاس آن زنده گـی خـود را عیـار می دارنـد. 
بـاور بـه تناسـخ ارواح در میان ادیان یاد شـده بسـیار 
پریشـان و آشـفته اسـت در دیـن شـنتو بـاور بـر این 
نامـدار آن هـا  اسـت کـه چهره هـا و شـخصیت های 
پرسـش  مـورد  و  می شـوند  خـدا  می میرنـد،  وقتـی 
قـرار می گیرند. در دین زردشـت، مسـایل حل ناشـدۀ 
زیـادی میـان اهورامـزدا و خدایـاِن خیر و شـر وجود 
دارد، آن گونه که در مسـیحیت میـان خدا، روح القدس 

و عیسـی ایـن مسـایل موجـود می باشـد. 
پاره یـی از مکاتـب جدیـِد فکـری سـده های نوزدهـم 
و بیسـتم، میـان علـم و ایمـان جدایـی افکنده انـد؛ از 
خوش بینانه تریـن  در  را  اعتقـادی  مباحـث  ایـن رو 
وجـه، از قلمـرو علـم بیرون شـمرده اند و پـارۀ دیگر، 
ایمـان بـه مبـدأ و معـاد را جـزِو مسـایل بیهـوده و 
خرافـی پنداشـته و فاقـد ارزش بـه حسـاب آورده اند. 
در عمـل چنیـن پنداشـتی، خواسـت درونـی انسـان 
را پُـر نسـاخت و پیـروان ماتریالیسـم بـه چیزهـای 
پسـتی دل بسـته شـدند و در واقـع بـه جای ایمـان به 
خـدا، به چیزهـای دیگری ایمـان آوردنـد. آموزه های 
اخالقـی اسـالم از شـفافیت و درخشـنده گی خاصـی 
برخوردارنـد، بـه عنـوان نمونـه: مومـن آیینـۀ مومـن 
اسـت؛ دروغ نگوییـد؛ تهمـت مبندیـد؛ ظلـم پـس از 
شـرک بـه خـدا بزرگ تریـن گنـاه اسـت؛ به کـودکان 
شـفقت و بـه بـزرگان احترام داشـته باشـید؛ همسـایه 
بـر شـما حـق دارد؛ غیبـت به مثابـۀ خوردن گوشـت 
برادر مسـلمان شماسـت؛ راسـت گو و صادق باشـید؛ 
پیمان تـان  و  عهـد  بـه  نکنیـد؛  خیانـت  امانـت  در 
اسـتوار باشـید؛ عدالـت بورزیـد زیـرا عدالت بـه تقوا 
نزدیک تـر اسـت؛ چیـزی کـه بـه خـود می پسـندید، 
توبه کننـده گان  خداونـد  بپسـندید؛  هـم  دیگـران  بـه 
و پاکیـزه گان را دوسـت دارد؛ هـر کسـی مسـوولیت 
کارِ خـود را دارد؛ ظلـم نکنیـد؛ در مـال شـما فقـرا و 
تنگ دسـتان حـق دارنـد؛ حسـن خلـق صدقه اسـت؛ 
شراب نوشـی،  اسـت؛  مـادران  پـای  زیـر  بهشـت 
قماربـازی و بخت آزمایـی از اعمـال شـیطان اند، از آن 
اجتنـاب کنیـد؛ بهتریـن کس آن اسـت کـه خیرش به 
دیگـران برسـد؛ مسـلمان خوب آن اسـت کـه دیگران 
از دسـت و زبانـش در امـان باشـند؛ خـون، مـال و 
آبـروی مسـلمان بـر مسـلمان حـرام اسـت؛ مومنـان 
حاکـم  نـزد  حـق  اظهـار سـخن  یکدیگرنـد؛  بـرادر 

سـتمگر از برتریـن عبـادات اسـت... 
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ابوبکر صدیق
بخش زیادی از سنگ های قیمتی کشور توسط زورمندان 
و قاچاقیچان به بیرون از کشور قاچاق می شود که سبب 

متأثرشدن اقتصاد کشور شده  است.
افغانستان  در  گذاری  سرمایه  از  حمایت  ادارۀ  رییس 
رسمی  صادرات  می گوید:  مطلب  این  بیان  با  آیسا  یا 
را  افغانستان  صادرات  از  درصد   5 قیمتی  سنگ های 
تشکیل می دهد، اما بیشتر این سنگ ها به شکل قاچاق 

از کشور بیرون می شوند.
پطرولیم  و  معادن  در وزارت  از سویی هم، مسووالن 
می گویند: در سال گذشته از قاچاق یک هزار و دوصد 
مورد مواد معدنی و منرالی و شصت چهار الری سنگ 

الجورد جلوگیری شده است.
با  قرارداد   400 تاهنوز  می افزایند،  هم چنان  آنان 
صورت  داخلی  و  منطقه یی  بین المللی،  شرکت های 
مصروف  افغانستان  مختلف  نقاط  در  و  است  گرفته 

استخراج و اکتشاف معادن هستند.
از  حمایت   ( آیسا  ادارۀ  رییس  حقجو،  قربان  محمد 
سرمایه گذاری در افغانستان ( در مصاحبه با روزنامۀ 
 5 قیمتی  سنگ های  رسمی  صادرات  گفت:  ماندگار 
اما  می دهد،  تشکیل  را  افغانستان  صادرات  از  درصد 
بیرون  از کشور  قاچاق  به شکل  این سنگ های  بیشتر 

می شوند.
به  قیمتی  سنگ های  این  بیشتر  افزود:  حقجو  آقای 
و  مالیزیا  ایران،  به  آن جا  از  می شوند،  قاچاق  پاکستان 
هنکانگ پس از پروسس در مارکیت ها، آنجا به فروش 

می رسند.
به خاطر  افغانستان  دولت  آیسا:  ادارۀ  رییس  گفتۀ  به 
با  قرارداد  بستن  هم چنان  و  مالیه  گرفتن  و  مدیریت 
و  قیمتی  که خواهان خریداری سنگ های  کشورهایی 
نیمه قیمتی باشند، صادرات این سنگ ها را ممنوع قرار 

داه است.
معادن  از  زیادی  تعداد  حال حاضر  در  که  گفت  او 
افغانستان به ویژه معادن سنگ های قیمتی کشور توسط 
دولت  آن که  با  می شود،  استخراج  محلی  زورمندان 
اعالم  ممنوع  را  قیمتی  سنگ های  فروش  و  استخراج 
کرده است، اما در این اواخر قاچاق آن بیشتر از پیش 

افزایش یافته است.
افغانستان  در  سرمایه گذاری  از  حمایت  ادارۀ  رییس 
تصریح کرد: وزارت معادن باید در قسمت رسمی سازی 
وضع  آن  تجار  باالی   که  مالیات  و  کند  تالش  معادن 

می شود را منصفانه سازد.
تمام  باید  افغانستان  اذعان داشت: دولت  آقای حقجو 
و  افراد  دست  از  و  ثبت  را  قیمتی  سنگ های  معادن 

قاچاق چیان بیرون کند و مالیاتی که از تجار سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی گرفته می شود، کم باشد تا مردم 

تشویق شوند از راه قانونی به صادرات آن بپردازند.
پروسس  زمینۀ  باید  دولت  داشت:  اظهار  آقای حقجو 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را در داخل افغانستان 
شهرهای  در  را  جهانی  مارکیت های  و  کند  فراهم 
افغانستان ایجاد کند تا تمام سنگ های قیمتی افغانستان 

از این جا صادر شوند.
تجار  از  برخی  که  است  باور  این  بر  حقجو  آقای 
قیمتی  سنگ های  معادن  دربخش  که  هستند  آماده 
سرمایه گذاری کنند؛ اما دولت باید در این مورد با آن ها 

همکاری کند.
کمیسیون  عضو  نظری  فاروق  غالم  حال،  همین  در 
و  زورمندان  می گوید:  نماینده گان  مجلس  اقتصادی 
و  قیمتی  فساد غرق هستند، سنگ های  در  که  افرادی 

نیمه قیمتی را قاچاق می کنند. 
به گفتۀ آقای نظری: استخراج معادن توسط افراد غیر 
مسوول و قاچاق آن به ضرر اقتصاد کشور تمام شده 
است؛ این در حال است که بیشتر معادن افغانستان به 
شکل غیر تخصصی استخراج شده به بیرون از کشور 
قدرت  دارای  قاچاقچیان  بیشتر   و  می شود  قاچاق 

سیاسی بوده  و در رده های مختلف دولتی نفوذ دارند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده گان، دولت 
را متهم به بی توجهی به کارهای بنیادی کرده می گوید: 
توجه  معادن  در  برای جلب سرمایه گذاری  حکومت 

نکرده است.
و  معادن  وزارت  سخنگوی  نوری  محی الدین  اما، 
پطرولیم می گوید: وزارت معادن و پطرولیم در تالش 
زمینه سازی برای جلب سرمایه گذاری در معادن است 
در  گذاری  سرمایه  تسهیل  برای  مقرر   10 تاهنوز  که 

معادن آماده کرده است.
بیشتر  حاضر  حال  در  این که  بیان  با  نوری  آقای 
شرکت های خارجی عالقمند سرمایه گذاری در بخش 
سرمایه  سهولت  و  مقررهای  گفت:  هستند،  معادن 
معادن  وزارت  برنامۀ  اولویت  در  تجار  برای  گذاری 
قرار دارد و این وزارت تالش می کنند تا مراکز فروش 

سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در کابل ایجاد کند.
این که  بیا  با  پطرولیم،  و  معادن  وزارت  سخنگوی 
رویالتی )مالیه( شرکت های برندۀ داوطلبی  به رضایت 
راجستر  گفت:  می شود،  گرفته  خودشان  پیشنهاد  و 
معادن کشور یک روند طوالنی  و دراز مدت است؛ اما 
تا هنوز 400 قرارداد با شرکت های بین المللی، منطقه یی 
مختلف  نقاط  در  که  است  گرفته  صورت  داخلی  و 
افغانستان مصروف استخراج و اکتشاف معادن هستند.

آقای نوری، پروسه سرمایه گذاری در معادن را طوالنی 
به  تا رسیدن  افزود: سرمایه گذاری در معادن  خوانده 
برمی گیرد و  در  را  زمان  الی 5 سال   ۳ تجارتی  تولید 
قیمت های سرمایه گذاری در معادن دورانی و متفاوت 

است.
در  سرمایه گذاری  برای  را  امنیت  تأمین  نوری  آقای 
معادن ضروری دانسته افزود: شش ماه قبل طرح امنیتی 
وزارت معادن و پطرولیم به نهادهای امنیتی سپرده شده 
است که به اساس آن در سال گذشته از قاچاق یک هزار 
منرال ها و شصت  و  قیمتی  مورد سنگ های  و دوصد 

چهار الری سنگ الجورد جلوگیری شده است. 
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ناجیه نوری
کابل بامداد دیروز شاهد حملۀ نیرومند طالبان بر محل 

سکونت نیروهای خارجی بود. 
 North« گیت«  »نورت  مسکونی  مجتمع  به  حمله 
این  مقابل  شده  بمب گذاری  الری  انفجار  با    »Gate
ساختمان و نفوذ طالبان مسلح به داخل مجتمع آغاز شد.
انفجار به حدی نیرومند بود که صدای آنها در اکثریت 

نقاط پایتخت شنیده شده است. 
فاصله  به  کابل  از  بخش هایی  برق  انفجار  با  همزمان 

کوتاهی پیش از انفجار قطع شد.
این  در  انتحاری  مهاجم  سه  که  گفته  داخله  وزارت 
حمله مشارکت داشته اند. صدیق صدیقی سخنگوی این 
وزارت گفته که پیش از حمله این مهاجمان، یک موتر 
مملو از مواد منفجره در کنار دیوار این شرکت منفجر 
شد. هنوز مشخص نشده که این موتر را یک مهاجم 
انتحاری منفجر کرده یا به وسیله کنترل از دور منفجر 
شده است، اما این موتر در کنار دیوار این شرکت پارک 

شده بود.
صدیقی گفت که از این سه مهاجم، تنها یکی از آن ها 
موفق به انفجار کمربند انتحاری خود شد و دو مهاجم 

دیگر را نیروهای امنیتی از پا درآوردند.
او تأیید کرد که در این حمله یک مامور محلی کشته و 
یک مامور پولیس دیگر زخمی شده و به سایر نیروهای 

امنیتی آسیبی نرسیده است.
مهاجمان  بزرگ  حمله  دومین  این  اخیر  روز   10 در 

انتحاری در کابل است.

دالیل نا آرامی های کابل
فرداول  خودخواهی  قدرت،  تمرکز  سلیقه گرایی، 
سبب  نظام   درون  در  مزدور  افراد  گسترده  و حضور 
بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت و افزایش ناامنی ها 

در کابل شده است.
شماری از آگاهان سیاسی نظامی به این باوراند که در 
شورای  مشاور  و  رییس جمهور  تنها  موارد  از  بسیاری 
و  دفاع  وزارت  حتا  و  اند  صالحیت  صاحب  امنیت 

داخله نقش و هیچ صالحیتی ندارند
آنان تاکید می کنند که تقرر کادرها، پیشبرد جنگ ها و 
تدویر جنگ و مدیریت افکار عمومی در بردن جنگ 
در شرق به عنوان داعش و به عنوان طالب در شمال 
نام  به  که  است  تمرکز  و  توجه  قابل  نکات  افغانستان 
یاد می شود، در حالیکه تصمیم  تقسیم 50/50 همیشه 

 گیری دراین موارد در ارگ خالصه می شود.
این واکنش ها در پی افزایش ناامنی های اخیر در کابل و 

حمله انتحاری دوشنبه شب ابراز می شود.
جاوید کوهستانی آگاه نظامی می گوید: حکومت ما به 
یک حکومت واکنشی تبدیل شده و منتظر حمله  دشمن 
هستند که بعد از آن آمار کشته شده گان و بازپس گیری 

مناطق تصرف شده را به مردم اعالم کنند.
به گفته او: حکومت افغانستان اعتماد به نفس خود را از 
دست داده و به جای اینکه برای جلوگیری از حمالت 
تروریستی برنامه ی داشته و و ضعیت را کنترول کنند، 
تا مانند رسانه ها  گزارش دهی  منتظر رویدادهاهستند 

کنند.

کوهستانی تاکید کرد: زمانی که طالبان عملیاتی ندارند، 
نیروهای امنیتی نیز آرام اند؛ اما زمانیکه طالبان تعرض 
کرده و ولسوالی را تصرف می کنند و سالح و مهمات را 
می برند، آن وقت برای بازپس گیری ولسوالی هزینه های 

سنگین جان و مالی پرداخته می کنند.
وی افزود: پس از پرداخت هزینه سنگین جانی و مالی 
ولسوالی تصرف شده را پس گرفته و بعداً در رسانه ها 
ظاهر شده و خودنمایی می کنند، درحالیکه چرا اجازه 
داده می شود تا دشمن تعرض کند و مناطق را تصرف 

کنند.
به باور این آگاه سیاسی: اختالفات، سلیقه گرایی، تمرکز 
افراد  گسترده  حضور  و  فرداول  خودخواهی  قدرت، 
مزدور در درون نظام  سبب شده تا ما شاهد افزایش 

ناامنی باشیم.
رییس جمهور  تنها  موارد  از  بسیاری  در  می گوید:  او 
حتا  و  اند  امنیت صاحب صالحیت  شورای  رییس  و 

وزارت دفاع و داخله نقش و هیچ صالحیتی ندارند.
این آگاه سیاسی، دلیل افزایش ناامنی ها را خالصه شدن 
ریاست جمهوری  و  امنیت  در شورای  تمرکز  بیشترین 

می داند.
پیشبرد  در  کادرها،  تقرر  در  کرد:  تصریح  کوهستانی   
عمومی  افکار  مدیریت  و  جنگ  تدویر  در  و  جنگ ها 
عنوان  به  و  داعش  عنوان  به  در شرق  بردن جنگ  در 
قابل توجه و تمرکز  نکات  افغانستان  طالب در شمال 
در  می شود  یاد  تقسیم 50/50 همیشه  نام  به  که  است 
حالیکه تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری خالصه 

می شود.
با این حال، احمد سعیدی آگاه سیاسی می گوید: حضور 
فعال دشمنان افغانستان به شمول پاکستان، حضور مافیای 
سیاسی و اقتصادی و ضعف و ناتوانی های مدیریتی و 
منحصر کردن قدرت و صالحیت قوای مسلح در یک 
فرد یعنی رییس جمهور و تصمیم گیری های چند بعدی 

عامل اصلی افزایش ناامنی های اخیر است.
چند  تصمیم گیری های  که  است  باور  این  به  سعیدی 
دامن  /50 حکومت،  تقسیم 50  غنی،  و  عبداهلل  بعدی 
باالخره  و  زمامداران  از سوی  قومی  تعصبات  به  زدن 
افزایش  عوامل  حکومت  به  نسبت  مردم  اعتماد  نبود 

ناامنی است.
حکومت  سیاست  چون  کرد:  تاکید  سیاسی  آگاه  این 
باورشان  بنابراین مردم  موسمی و عکس العملی است؛ 
نسبت به حکومت را از دست دادند که این خود یکی 

از عوامل افزایش ناامنی می باشد. 
این  به  نظامی  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل  حال،  همین  در 
باور است که نبود اعتماد میان ارگان های امنیتی و عدم 
اعتماد مردم نسبت به حکومت سببب افزایش ناامنی ها 

در کابل گردیده.
امرخیل می گوید: عدم مسوولیت پذیری نهادهای امنیتی 
به  کابل  شهر  در  راحتی  به  تروریستان  تا  شده  باعث 
جلو  روشن  روز  در  حتا  و  کنند  اقدام  بم گذاری های 

چشم مردم، افراد مورد نظر شان را به قتل برسانند.
کابل  امنیه  قوماندان  گفت:  حکومت  از  انتقاد  با  وی 
تعداد کشته و زخمی ها را اعالم می کند، معلوم نیست، 
درحالیکه آنان مسوول تامین امنیت کابل و جلوگیری از 

حمالت بعدی اند.
و  مجازات  برنامۀ  چون  افزود:  نظامی  آگاه  این 
وظیفه  انجام  در  که  مسوولین  و  ندارد  مکافات وجود 
کوتاهی کردن، مورد بازپرس قرار نمی گیرند و مجرمین 
دلش  هرچه  هرکس  بنابراین  نمی شوند؛  مجازات 

خواست انجام می دهد. 
به گفته او: همین اکنون 14هزار پولیس در شهر کابل 
حضور دارند؛ اما اکثریت شان در خدمت زورمندان قرار 

دارد و از آنان نگهبانی می کنند.
بدون  سرباز  چند  جز  به  کرد:  تأکید  نظامی  آگاه  این 
بقیه  اند،  بازرسی  مصروف  سرک ها  در  که  واسطه 
نیروهای پولیس یا از خانه وزرا محافظت می کنند و یا 

در خدمت فالنی خان هستند.
وی تصریح کرد: درحالیکه 14 هزار پولیس بیش از دو 
فرقه می شود و می توانند به خوبی از کابل دفاع کنند؛ اما 
اکثریت شان در خدمت خان ها قرار دارند و مسووالن 

امنیتی هم از کمبود نیروهای امنیتی شاکی اند.
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و آن انفجار مهیب  شب هنگام کابل...
»پولیس سرگرم حفاظت از زورمندان است«

رییس ادارة حمایت از سرمایه گذاری افغانستان:

قاچاق سنگ های قیمتی افزایش یافته است
وزارت معادن:

 سال گذشته از قاچاق 1200 مورد مواد معدنی و 64 الری سنگ الجورد جلوگیری کردیم
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ورزش

رهبــر کاتولیک هــای جهــان ضمــن تأکیــد بــر این کــه یکــی دانســتن 
ــای  ــت: بی عدالتی ه ــت، گف ــتباهی اس ــونت کار اش ــا خش ــالم ب اس
محســوب  تروریســم  اصلــی  جــزو  پول پرســتی  و  اجتماعــی 

می شــوند.
پــاپ فرانســیس، رهبــر کاتولیک هــای جهــان در راه برگشــت از ســفر 
پنــج روزه اش از لهســتان بــه ُرم بــه خبرنــگاران گفــت: فکــر می کنــم 
درســت نیســت کــه اســالم را بــا خشــونت یکــی بدانیــم. ایــن کار 

نــه درســت اســت و نــه واقعیــت دارد.
ــه ســؤال مطــرح شــده  ــاپ فرانســیس در پاســخ ب ــن اظهــارات پ ای
دربــارۀ قتــل کشــیش 85 ســالۀ فرانســوی بــه دســت مهاجمانــی کــه 
او را مجبــور بــه زانــوزدن کــرده و ســپس گلویــش را بریدنــد، مطرح 

شــد؛ حمله یــی کــه داعــش مســوولیت آن را برعهــده گرفــت.
ــان  ــی ادی ــم در تمام ــت: فکــر می کن ــان گف ــای جه ــر کاتولیک ه ره
همیشــه یــک گــروه کوچــک بنیادگــرا وجــود دارد. مــا نیــز از ایــن 

ــیزم.« ــروه »کاتولیس ــال گ ــور مث ــتیم به ط ــا داش گروه ه
او افــزود: دوســت نــدارم دربــارۀ خشــونت اســالمی صحبــت کنــم، 
چــرا کــه هــر روز کــه روزنامه هــا را می خوانــم شــاهد خشــونت در 
ــرش را می کشــد و یکــی دیگــر  ــا هســتم. یکــی دوســت دخت ایتالی
مــادر زنــش را!  همــه آن هــا کاتولیــک هســتند. اگــر دربــارۀ خشــونت 
اســالمی صحبــت کنــم، بایــد دربــارۀ خشــونت کاتولیــک نیــز حــرف 

بزنــم. همــه مســلمانان خشــن یــا طرفــدار خشــونت نیســتند.
پــاپ فرانســیس ادامــه داد: مــوارد مختلــف تروریســم وجــود دارد. 
ــم  ــا تروریس ــت، ام ــاک اس ــأله خطرن ــن مس ــن ای ــه گفت ــم ک می دان
هنگامــی به وجــود می آیــد کــه هیــچ گزینــۀ دیگــری وجــود 
ــاد  ــز اقتص ــراد در مرک ــای اف ــود و به ج ــدا می ش ــول، خ ــدارد و پ ن
جهــان قــرار می گیــرد. ایــن نخســتین شــکل تروریســم اســت. یــک 

ــی بشــریت وجــود دارد. ــه تمام ــه علی تروریســم اولی
او گفــت: نبــود فرصت هــای اقتصــادی بــرای جوانــان در اروپــا نیــز 
ــداد از  ــه تع ــه چ ــم ک ــودم می پرس ــت. از خ ــم اس ــت تروریس عل
جوانــان اروپایــی از آرزوهــای خــود عقــب مانده انــد و کار ندارنــد. 
آن هــا ســپس بــه مــواد مخــدر، مشــروبات الکلــی و یــا گروه هایــی 

ــد. ــش روی می آورن ــون داع همچ

از  ایتالفـــی  تشـــکیل  خواســـتار  آلمـــان  رییس جمهـــوری 
دولت هـــا و یـــک جامعـــۀ مدنـــی ُهشـــیار و پویـــا بـــه عنـــوان 

ــد. ــرور شـ ــل تـ ــی در مقابـ ــن راه دفاعـ بهتریـ
یوآخیـــم گائـــوک، رییس جمهـــوری آلمـــان بـــا بیـــان این کـــه 
ــورت  ــهروندانش را به صـ ــد امنیـــت شـ ــی نمی توانـ ــچ دولتـ هیـ
ـــتار  ـــد، خواس ـــن کن ـــتی تضمی ـــالت تروریس ـــر حم ـــل در براب کام

اتحـــاد ملـــی بـــه عنـــوان بهتریـــن راه دفـــاع شـــد.
ــش  ــه پیـ ــه دو هفتـ ــود کـ ــرح می شـ ــی مطـ ــخنان او درحالـ سـ

ــت. ــن را گرفـ ــان 15 تـ ــخ جـ ــی در مونیـ حمله یـ
گائـــوک در مراســـم یادبـــود قربانیـــان حملـــه مونیـــخ گفـــت: 
امنیـــت مطلـــق وجـــود نـــدارد، در هیـــچ کجـــای جهـــان 
نمی توانیـــد سیاســـتمداری را پیـــدا کنیـــد کـــه بتوانـــد چنیـــن 
ـــم،  ـــام دهی ـــم انج ـــا می توانی ـــه م ـــد. آنچ ـــما بده ـــه ش ـــی ب تضمین
تشـــکیل ائتالفـــی از دولت هـــا و ایجـــاد یـــک جامعـــه مدنـــی 
ـــل  ـــی در مقاب ـــش احتمال ـــن پوش ـــن بهتری ـــت. ای ـــیار و پویاس هوش

افزایـــش محاســـبات »شـــیطانی« مهاجمـــان خشـــن اســـت.
ـــوع  ـــه وق ـــان ب ـــه در آلم ـــا ۲۶ ژوئی ـــه از 18 ت ـــه جداگان ـــج حمل پن
پیوســـت کـــه داعـــش مســـوولیت دو مـــورد آن را بـــر عهـــده 
ـــم  ـــیاری ه ـــای بس ـــه زخمی ه ـــالت ک ـــن حم ـــی ای ـــت. در پ گرف
ـــی  ـــه از حمالت ـــت ک ـــوری اس ـــان کش ـــه آلم ـــور اینک ـــت، تص داش

ـــت. ـــان رف ـــت، از می ـــون اس ـــه مص ـــد فرانس همانن
ـــاز  ـــرکل، صدراعظـــم آلمـــان سیاســـت  درهـــای ب ـــگال م ـــدان آن منتق
ـــتی  ـــد؛ سیاس ـــالت می دانن ـــن حم ـــل ای ـــران را عام ـــه روی مهاج ب
ـــا از  ـــه عمدت ـــری ک ـــون مهاج ـــک میلی ـــش از ی ـــق آن بی ـــه طب ک
ــتان، ســـوریه و عـــراق فـــرار کـــرده بودنـــد، در ســـال  افغانسـ

گذشـــته وارد آلمـــان شـــدند.
رئیس جمهـــوری آلمـــان تاکیـــد کـــرد، می دانـــد کـــه بســـیاری 
از آلمانی هـــا از حمـــالت اخیـــر شـــوکه شـــده اند امـــا آلمـــان 

ـــود. ـــان ش ـــلیم مهاجم ـــد تس نبای

افغانستانی  افغانستان می گوید، ورزشکاران  المپیک  ملی  کمیتۀ  دبیر 
برای حضور در مسابقات المپیک ۲01۶ برزیل آماده می شوند.

محمد یونس پوپلزی، دبیر کمیتۀ ملی المپیک افغانستان گفت: تمام 
ورزشکاران افغانستان به برزیل رسیده اند و مشغول کسب آماده گی  

برای شرکت مسابقات هستند.
کمیتۀ ملی المپیک افغانستان می گوید، تمام ورزشکاران افغانستانی با 
هدف شرکت در مسابقات المپیک ۲01۶، تمرینات خود را در شهر 
»ریو دو ژانیرو« برزیل آغاز کرده اند تا نمایندۀ خوبی برای افغانستان 

باشند.
آقای پوپلزی بیان داشت: از بخش ورزش دو و جودو ۳ ورزشکار 
افغانستانی در این مسابقات برای کسب سهمیه شرکت کرده اند که از 

گذشته آماده گی های خوب داشتند.
او افزود: ورزشکاران آتالنیک برای برزیل یک هفته قبل رسیدند و  
دو هفته زودتر تمرین خواهند کرد، در برزیل و آتالنیک، جودو هم 
برای  را  تمرینات فشرده و خاص خود  از 10روز  می توانند زودتر 

آماده گی بازی ها داشته باشند.
توفیق بخشی، در بخش جودو، کیمیا یوسفی در بخش دو دختران 
و عبدالوهاب ظاهری در بخش دو مردان به نماینده گی از افغانستان 
در مسابقات المپیک بین المللی ۲01۶ برزیل با جواز رایگان یا کارت 

سفید حضور خواهند یافت.
براساس اطالعات آقای پوپلزی، در کنار دیگر مربیان، روح اهلل نیکپا 
ورزشکاران  نیز  المپیک  مسابقات  در  افغانستان  مرتبۀ  دو  قهرمان 
افغانستانی را همراهی می کند تا آنان از روحیه باال برخوردار باشند.

نگرانی از اعطای کارت سفید به ورزشکارن افغانستانی
امسال برای ورزشکاران افغانستانی کارت سفید یا جواز رایگان داده 

شده  که این مسأله نگرانی های زیادی را به همراه داشته است.
المپیک هر چهار سال بعد راه اندازی می شود که بسیاری  مسابقات 
ورزشکاران از طریق مسابقات و با توانایی خود به این مسابقات راه 
می یابند و در برخی موارد به هدف اشتراک شماری کشور ها برای 

ورزشکار جواز رایگان داده می شود.
افغانستان بعد از یک توقف طوالنی از سال ۲004 تا کنون در این 
مسابقات سهم گرفته که روح اهلل نیکپا دو بار در سال های ۲008 و 

۲01۲ برنده دو مدال برنز از این مسابقات شده است.

حضور کمرنگ ورزشکاران افغانستانی در المپیک  20۱6
حضور کمرنگ ورزشکاران افغانستانی در مسابقات المپیک بین المللی 

۲01۶ برایل امیدواری کارشناسان ورزشی را کاهش داده است.
ذبیح اهلل شهزاد، کارشناس ورزشی و استاد تربیت بدنی بر این باور 
مسابقات  در  افغانستانی ها  شرکت  تنها  حال حاضر  در  که  است 

بین المللی المپیک مهم نیست.
افغانستان قبل از این در دو مسابقات برنده مدال شده و باید یک تیم 
قوی را برای اشتراک در مسابقات بین المللی المپیک آماده می ساخت.

تنها حضور  اذعان داشت: حضور یک کشور  ادامه  آقای شهزاد در 
ورزشکاران شان مهم نیست؛ هدف افغانستان باید گرفتن مدال باشد.
به گفتۀ این کارشناس ورزشی: در المپیک ۲01۲ لندن دو تکواندو 
کار روح اهلل نیکپا و نثار احمد بهاوی در رشاۀ تکواندو کسب سهمیه 
کردند، اما حاال نه تنها که ورزشکاران ما مدال نمی گیرند، بلکه شاهد 
حضور ضعیف کاروان المپیکی افغانستان در مسابقات المپیک ۲01۶ 

برزیل نیز هستیم.
او افزود: برای المپیک ۲0۲0 جاپان، از همین لحظه باید در راستای 

رشد ورزش افغانستان کوشش کنیم.
درحالی  افغانستانی  ورزشکاران  کرد:  خاطرنشان  شهزاد  آقای   
آماده گی های نهایی شان را به هدف اشتراک در مسابقات بین المللی 
المپیک آغاز کرده اند که بیشترشان مسابقات انتخاباتی المپیک را از 
دست داده اند و فکر نمی شود که آنان نتیجۀ خوبی را در مسابقات 

المپیک برزیل به دست آورند.

پاپ فرانسیس:

یکی دانستن اسالم با خشونت 
اشتباه است

رییس جمهور آلمان:

امنیت مطلق وجود ندارد

دبیر کمیتۀ ملی المپیک:

ورزشکاران افغانستانی

 برای مسابقات المپیک آماده می شوند

محمد كاظم همایون

وجــود  بــا  کــه  این ســت  نشــان گر  گزارش هــا 
این کــه هیچ کــدام از کشــورهای اســالمی از جملــۀ 
ــت آب  ــتند، وضعی ــی نیس ــگامِ صنعت ــورهای پیش کش
آشــامیدنی بهداشــتی در تمامــی کشــورهای اســالمی، بدتــر از ســایر 
ــالم  ــن اس ــت از آب در دی ــد حفاظ ــه تأکی ــت؛ درحالی ک کشورهاس

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــایر ادی ــتر از س بیش
ــت  ــار از قداس ــی سرش ــه آب، نگاه ــلمانان ب ــگاه مس ــت ن می بایس
ــۀ  ــه زمین ــت ک ــیله یی اس ــود، آب وس ــت می ب ــی و عظم و پاکیزه گ
ارتبــاط مســلمان ها را بــا معبودشــان فراهــم می ســازد و هیــچ 
ــه  ــز این ک ــرود، ج ــدا ب ــۀ خ ــواف خان ــه ط ــد ب ــلمانی نمی توان مس

ــازد. ــم س ــا آب فراه ــه آن را ب زمین
ــی،  ــد دین ــه تأکی ــن هم ــود ای ــا وج ــت، ب ــی این جاس ــش اصل پرس
چــرا مســلمان ها در حفاظــت از منابــع طبیعــی و محیط زیســت 

می کننــد؟ بازی گوشــی 

محمد یحیی مسعود

نابودی داعش بدون نابودی طالبان ممکن نیست !
آقـای »اشـتون کارتـر« وزیـر دفـاع امریـکا اعـالم کـرد 
کـه دولـت آن کشـور تصمیـم گرفتـه اسـت تـا گـروه 
داعـش را در افغانسـتان نابـود سـازد. ایـن تصمیـم مقامـات امریکایی 
بـر نابـودی داعـش در افغانسـتان هرچندی کـه می تواند خبر خوشـی 
بـرای مـردم باشـد، امـا از آن جایی که گـروه طالبان منحیث یک بسـتر 
در نشـوونموی شـبکۀ القاعـده و گـروه داعـش نقـش سـازنده را در 
افغانسـتان بـازی می کنـد، از این رو، مبـارزه با این دو گروه تروریسـتی 
و نابـودی آن هـا بـدون نابودی گروه طالبان در افغانسـتان دسـت آوردِ 

مطلوبـی در پـی نخواهد داشـت.
چنانی که شـاهد هسـتیم، شـبکۀ القاعده در مناطق تحـت کنترل طالبان 
توسـط حمایـت آشـکار سـازمان اسـتخباراتی پاکسـتان در افغانسـتان 
پایگاه سـازی کـرد. اکنـون هـم گـروه داعـش مصـروف سـربازگیری 
از بسـتر طالبـان اسـت. نظـر بـه گذارهـای منابـع داخلـی و خارجـی، 
تعـدادی از افـراد طالبـان بـه شـمول چندیـن تـن از قوماندانـان ایـن 
گـروه، چـه بـه زور و یـا تطمیـع و یا به خواسـت خودشـان بـه گروه 
داعـش پیوسـتند. اگـر ناتـو و حکومـت افغانسـتان توجۀ بیشـتر در از 
بین بـردن طالبـان می کردنـد نـه شـبکۀ القاعـده چانـس احیـای دوباره 
را در افغانسـتان می داشـت و نـه گـروه داعش زمینۀ رشـدونمو را پیدا 

می کـرد.
تفکیـک میـان طالبـان، گروه هـای داعـش و شـبکۀ القاعـده چنانـی 
آن  ملـی  امنیـت  علیـه  تهدیـدی  را  طالبـان  امریکایـی  مقامـات  کـه 
کشـور نمی داننـد و آقـای کـرزی و غنـی ایـن گـروه را بنابـر تعلقات 
قومی شـان برخـالف دیـدگاه مـردم بـرادر و مخالفین سیاسـی خطاب 
می کننـد؛ هیـچ فایـده در قطـع روابـط طالبـان بـا گروه هـای داعـش و 
القاعـده نکـرد. برعکس این سیاسـت به طالبان مشـروعیت و مصونیت 
داد و زمینۀ احیای دوبارۀ شـبکۀ القاعده و رشـد داعش را در دامن آن 
فراهـم سـاخت. هم چنـان به پاکسـتان جـرأت داد تا بـه حمایت اش از 
طالبـان ادامـه دهـد. گذشـته از آن، تفکیـک میان گروه های تروریسـتی 
بـه احسـاس جمعـی ملت هـا که مبـارزه بـا تروریـزم براسـاس آن در 
چارچـوب مأموریـت جامعـه جهانـی علیـه افراط گرایـی شـکل گرفته 

بود آسـیب رسـاند.
بـا توجه بـه نقش سـازندۀ طالبان در رشـدونموی تروریـزم بین المللی 
و بـا در نظـر داشـت سیاسـت های غلـط سیاسـت گذاران دولت هـا در 
ایـن راسـتا اگـر ناتـو  کشـورهای منطقـه و حکومـت وحـدت ملـی 
حضـور شـبکۀ القاعـده و گـروه داعـش را در افغانسـتان تهدید جدی 
بـه امنیـت و ثبـات کشورهای شـان تلقـی می کننـد، بـرای از بین بـردن 
ایـن تهدیـد بایـد طالبـان را هـدف قـرار دهنـد در غیـر آن، مبـارزه با 
تروریزم دسـت آوردی نخواهد داشـت و امنیت افغانسـتان  کشورهای 
منطقـه و جهـان هم چنـان زیـر تهدیـد گروه هـای تروریسـتی باقـی 

خواهنـد ماند .

حسیب معترف

انگیزه هایــی اصلــی و پنهانــی ارگ بــرای عــدم صــدور 
ــرای  ــی، ب ــاه کلکان ــپاری ش ــزاز و خاک س ــان اع فرم
مــن قابــل درک اســت. امــا رهبــران حکومــت ایــن را 
ــا لجاجــت ایــن مســأله را کــش  ــد کــه هــر قــدر ب فرامــوش می کنن
ــه  ــد و یک پارچ ــود متح ــه خ ــتر علی ــردم را بیش ــد، م ــی دهن سیاس
ــک  ــال نی ــه ف ــد ب ــن را بای ــپاری ای ــیون خاک س ــازند )کمیس می س
ــدت  ــی وح ــت مصلحت ــردم از حکوم ــت م ــزان رضای ــرد(. می بگی
ــا گذشــت هــر روز، دایــرۀ  ملــی شــدیداً درحــال ســقوط اســت و ب
ــون  ــه اکن ــی ک ــود. فاصله ی ــر می ش ــدود و محصورت ــان آن مح حامی
ــای  ــا در حکومت ه ــه اســت، حت ــت شــکل گرفت ــت و دول ــان مل می
خاندانــی هــم پیشــینه نداشــته اســت. در چنیــن شــرایطی، لجاجــت 
و عملکردهــای قومــی و تبعیض آمیــز حکومــت وحــدت ملــی! 
ــش  ــه افزای ــت را در جامع ــه حکوم ــی علی ــرت عموم ــا و نف عقده ه
ــاند.  ــت می کش ــان دول ــف مخالف ــته در ص ــردم را دسته دس داده و م
ــزرگ واران  ــان ب ــه اطرافی ــد نیســت ک ــت، بعیی ــن وضعی ــه ای ــا ادام ب
تنهــا رعیت شــان و ارگ و ســپیدار هــم تنهــا قلــم رو حاکمیــت ایــن 

ــود. حکومــت خواهــد ب

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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خبرگزاری فرانسه
معصومـه مـرادی در حالـی کـه در حلقـه مشـاوران مـرد و 
فضـای مردسـاالرانه محاصره شـده، بـه عنوان تنهـا والی زن 
افغانسـتان محکـم در برابر جنسـیت گرایی عمیق کشـورش 

است. ایسـتاده 
بـا ایجـاد فضـای جدیـدی در افغانسـتان بـه عنـوان تنهـا 
والـی زن ایـن کشـور دسـتیابی مـرادی بـه یکـی از باالترین 
پسـت های سیاسـی در والیـت »دایکنـدی« گامی بـزرگ در 
افغانسـتان محسـوب می شـود؛ جایی که سـنت های سـخت 
و سـفت بـه شـدت بـا ایده هـای ترقـی خواهانـه دربـاره 

جایـگاه زنـان در جهـان مخالـف هسـتند.
امـا تقریبـًا یـک سـال پـس از آنکـه اشـرف غنـی، رییـس 
جمهـور افغانسـتان مـرادی را در ایـن سـمت منصـوب کرد 
شـغل او بـا افزایـش روز افـزون درخواسـت های محافظـه 
کاران مذهبـی و رقبایـش مبنـی بـر برکناری او به ریسـمانی 
بنـد اسـت. ایـن مسـاله عذابـی را نشـان می دهـد کـه او بـه 

عنـوان تنهـا زن یـک جمـع مردانـه محتمـل می شـود.
مـرادی ۳7 سـاله در حالـی که در دفتـر کارش در نیلی، مرکز 
والیـت دایکنـدی نشسـته اسـت، می گویـد: مـردم ادعـای 
روشـن فکـری می کنند امـا بسـیاری از آنها حتـی نمی توانند 

وجـود یـک زن را در این سـمت تحمـل کنند.
وی ادامـه می دهـد: مـن اجـازه نخواهم داد که مردها سـاکتم 
کننـد و جامعـه بـه چنیـن واکنشـی از سـوی زنـان عـادت 

ندارد.
ایـن بانـوی کوتـاه قامـت افغـان بـا چهـره آرام و رفتـاری 
آرام تـر، غریـزه ای آهنین بـرای حیات از خود نشـان می دهد.
مـرادی به عنوان مادر دو فرزند سـال گذشـته از سـوی غنی 
بـرای ریاسـت در دایکندی انتخاب شـد امـا اعتراضات علیه 
او حتـی پیـش از رسـیدنش بـه دایکندی آغاز شـد در حالی 
کـه رقبـای مـرد سیاسـی او مکررا به فقـدان تجربـه والیی او 

می کردند. اشـاره 
مـرادی از آن زمـان توانسـته در ایـن سـمت باقـی بمانـد اما 
رنجـش و عـذاب ایـن تحمـل زمانی نمایان شـد کـه هنگام 
خـروج از دفتـرش در نیلـی گروهـی از مردان مسـلح وی را 

تعقیـب کردند.

در حالـی کـه از خیابـان می گـذرد و مردی از کنـارش عبور 
دیگـری  »بی مصـرف!«  می گویـد:  او  بـه  خطـاب  می کنـد، 
کمـی آن طرف تـر می گویـد: »شـاید فقـط بایـد والـی زنـان 

» باشد!
زنان افغانسـتان از زمان سـقوط رژیم طالبان در سـال ۲001 
تاکنـون گام هـای بسـیار بزرگـی برداشـته و پیشـرفت های 
وسـیعی داشـته اند امـا هـم چنـان در زندگـی عمومی حذف 

باقـی مانده اند. شـده 
»دوگالس کـه«، مدیـر کشـور افغانسـتان در برنامـه توسـعه 
سراسـر  در  می دهـد:  توضیـح  بـاره  درایـن  ملـل  سـازمان 
افغانسـتان ایـن عقیـده وجـود دارد که تمام مردم این کشـور 
بـرای والیـی یـک زن آمـاده نیسـتند. رهبران خانم بـه تمامی 

حمایتـی کـه می تواننـد دریافـت کننـد نیـاز دارند.
سیسـتم کنتـرل دولتـی در دایکنـدی تاکنـون یـک کلـوب 
مردانـه بـوده اسـت که در نشسـت اخیـر شـورای والیتی آن 

هـم بـه خوبی قابـل درک و برداشـت بود که همگـی غیر از 
یـک نفـر مـرد بودنـد؛ زنی کـه در انتهـای اتاق جـای گرفته 
بـود و هـر وقـت تـالش می کـرد حـرف بزنـد، بـا اشـاره 

دسـت رییـس جلسـه مجبـور به سـکوت می شـد.
مـرادی توضیـح می دهـد: مـن اخیراً یـک زن را در شـورای 
والیتـی جایگزیـن یک مرد کـردم. عضوی کـه عضویتش به 

تمسـخر گرفته شـده است.
بـدون  اسـت  بازرگانـی  مدیریـت  مـدرک  دارای  کـه  وی 
داشـتن رابطـه یـا نفوذ سیاسـی در نقطـه مقابـل مردانی قرار 
دارد کـه با داشـتن پارتی و روابط  عمیق در سیسـتم سیاسـی 
ایـن کشـور در سـمت والیـی سـایر والیـات قـرار گرفته اند.
بـه گفتـه ناظران، نفـرت و انزجـار علیه مرادی نه تنها نشـان 
دهنـده جنسـیت گرایی بلکـه بر هم خـوردن منافع سیاسـی 
اسـت. همـه این هـا در حالـی اسـت کـه دایکنـدی در بیـن 
والیاتـی قـرار می گیرد کـه والیی در آن چالش هـای متعددی 

دارد. دایکنـدی چندیـن مـاه در سـال به دلیل بـارش برف از 
والیـات دیگر افغانسـتان جدا می شـود، در حالـی که اقتصاد 
محلـی آن را درختـان کـم جـان بـادام تشـکیل می دهنـد و 
همیـن هـم به تغییـرات ظالمانه آب و هوایی وابسـته اسـت. 
در ایـن میـان بیـکاری بی حـد و حصـر در این منطقـه مانند 
بمبـی سـاعتی اسـت و برنامه های توسـعه تاکنـون تنها روی 

کاغـذ وجود داشـته اند.
حاجـی رسـولی، یک خوار و بـار فروش در نیلـی می گوید: 
در اینجـا مـدارس هسـتند امـا اکثـر آنهـا سـاختمان ندارند، 
اینجـا بیمارسـتان هسـت امـا  اکثـر دکتـر ندارنـد. مـن از 
قـدرت گیـری زنـان حمایـت می کنـم اما آیـا یـک والی زن 

می توانـد تمامـی ایـن مشـکالت را حـل کنـد؟
در همیـن حـال کاهـش کمک هـای بین المللی به افغانسـتان 
نیـز مقابلـه مـرادی برای حـل ایـن بحران ها را تشـدید کرده 

است.
حبیـب اهلل رادمنـش، معـاون والـی دایکنـدی، در ایـن بـاره 
معتقـد اسـت: هـر کـس در سـمت والی چـه زن و چـه مرد 

بـا کاهـش منابـع و بودجـه مواجه اسـت.
غنـی از زمـان روی کار آمـدن در سـال ۲014 بـا بـه خطـر 
انداختـن قـدرت در کابـل چهـار زن را بـه سـمت وزارت 
برگزیـده اسـت. سـال گذشـته بـرای اولیـن بـار در تاریـخ 
عالـی  دادگاه  ریاسـت  بـرای  را  زن  یـک  غنـی  افغانسـتان 
ایـن کشـور برگزیـد امـا پارلمـان وی را تایید نکـرده و یک 
مـرد را جایگزیـن کردنـد. وی همچنیـن پـس از اعتراضات 
محافظـه کاران مذهبـی مجبور شـد یکـی دیگر از زنـان والی 

در والیـت غـور را از سـمتش برکنـار کنـد.
هیسـر بـار، محقـق حقـوق زنـان در دیده بان حقوق بشـر به 
غنـی توصیـه می کنـد: بـرای تقویت نقـش زنـان در جامعه، 

غنـی نبایـد در مقابـل مخالفت ها کوتـاه بیاید.
اکنـون برخـی نگرانی هـا وجـود دارد کـه مـرادی نیـز بـه 
سرنوشـت تنهـا همـکار زن خـود در والیـت غـور دچـار 
شـود. امـا او دسـت کـم می توانـد روی حمایـت یـک نفـر 

حسـاب کنـد: همسـرش.
شـب ها پـس از آنکـه مـرادی بـه خانه بـاز می گـردد، خلیل 
بـه  کـه  می گویـد  چیـزی  و  می شـود  اتاقـش  وارد  هاشـم 
نـدرت شـوهران افغانـی آن را تکـرار می کننـد: »شـام آمـاده 

! است«
در حالـی کـه بسـیاری هاشـم را مسـخره و بـه او توهیـن 
می کننـد، او یـک پاسـخ کلیـدی دارد: »مـن بـه معصومـه 

می کنـم. افتخـار 

تنها والی زن در جامعة مردانه

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 
1۸۸ پروژه انکشافی را امضا کرد

صرافان شهر کابل سرای شهزاده را بستند
وزارت احیا و انکشاف دهات اعالن کرده 
انکشافی  پروژه   188 قرارداد  که  است 
و  آب یاری  سکتورهای  در  عمدتا  را 
شرکت های  از  برخی  با  آب رسانی 
خصوصی و شوراهای انکشافی قریه ها به 

امضا رسانده است.
انکشاف  احیا و  نصیر احمد درانی، وزیر 
یک  در  اسد،   11 دوشنبه  روز  دهات، 
نشست خبری گفت که این قراردادها، به 
ارزش ۲50 میلیون افغانی، به امضا رسیده 

است.
به گفته آقای درانی از میان این پروژه ها، 
بخش های  در  آن  پروژه ی   148 تعداد  به 
آب رسانی و تهیه آب های صحی آشامیدنی 
با هزنیه ی )7۹748۳54( افغانی و به تعداد 
ساخت  بخش های  در  دیگر  پروژۀ   40
آب یاری،  کانال های  استنادی،  دیوارهای 

به  پلچک  و  پل  ترناب،  سرک،  سربند، 
افغانی،   )17۹80۶01۹( مجموعی  ارزش 

می باشد.
با  دهات،  انکشاف  و  احیا  وزیر  گفته  به 
تعداد  به  مجموع  در  پروژه ها  این  تطبیق 
۹4۳1۶ روز کاری ایجاد شده و به تعداد 
مستقیم  شکل  به  نشین  روستا   ۲4۲۶۳4
مستفید  پروژه ها،  این  از  مستقیم  غیر  و 

می شوند.
گفت  خبری  نشست  این  در  درانی  آقای 
بلخ،  کابل،  والیات  در  پروژه ها  این  که 
بغالن، بدخشان، غور، لوگر، کندز، تخار، 
ننگرهار، پنجشیر، لغمان، فاریاب، کاپیسا، 
جوزجان، غزنی، پروان، کنر، هرات، فراه، 
سمنگان،  و  نیمروز  زابل،  پکتیا،  بامیان، 

تطبیق می شوند.

آدم ربایی  افزایش  پی  در  کابل  شهر  صرافان  از  شماری 
و  محل کسب  اعتراض  رسم  به  شهر،  این  در  دزدی  و 

کارشان را بستند.
شهزاده  سرای  صرافان  اتحادیه  رییس  باز،  محمد  خان 
گفت که آنها در اعتراض به »مشکالت جدی امنیتی شان« 

امروز سرای شهزاده را بستند.
اسعار  تبادله  مرکز  بزرگترین  و  مهمترین  شهزاده  سرای 

)ارز( در افغانستان است.
آقای باز می گوید آنها از مسئولین امنیتی دولت می خواهند 
است  صرافان  مال  و  جان  متوجه  که  تهدیدهایی  به  تا 

توجه کرده و برای رفع آن دست به کار شوند.
به گفته وی، در آخرین مورد این ناامنی ها، پنج روز قبل، 
در مسیر جالل آباد - کابل در منطقه سروبی والیت کابل، 

افراد مسلح پول شماری از صرافان را به غارت بردند.
کابل  امنیتی  نیروهای  از سوی  اکنون  که  افراد  این  که  می گوید  او 

بازداشت شده اند، مربوط به فرماندهی پلیس سروبی هستند.
بازپرسی از این افراد و مجازات آنها و پرداخت دوباره پول غارت 

شده، از خواست های صرافان معترض است.
آقای باز از مقدار دقیق پول دزدی شده اظهار بی خبری کرد اما گفت 

این پول بیشتر از یک میلیون دالر بوده است.
اما میرسالم آدم خیل، فرمانده پلیس ولسوالی سروبی والیت کابل، 
اتهامات این صرافان را در دست داشتن افراد پلیس در این دزدی 

رد می کند.
او به بی بی سی گفت که این پول »پول سیاه« بوده و به شکل قاچاقی 

انتقال داده می شد.
وی تأیید می کند که اکنون چهار پلیس برای بررسی بیشتر این قضیه 

بازداشت شده اند.
آقای آدم خیل از نهادهای عدلی و قضایی می خواهد که این قضیه 

را به دقت بررسی کند.
تا عملی شدن  آنها  اتحادیه صرافان سرای شهزاده می گوید  رییس 
این  به  جدی  رسیدگی  و  تجاران  امنیت  تأمین  برای  خواست شان 

قضیه به اعتراض شان ادامه خواهند داد.
از چالش هایی  یکی  افغانستان  در  بازرگانان  برای  امنیتی  مشکالت 
است که همیشه از سوی بازرگانان مطرح شده و در عین حال یکی 
سرمایه گذاران  فرار  و  سرمایه گذاری  افزایش  برای  اصلی  موانع  از 

خوانده شده است.
امنیت  که  است  سپرده  وعده  بارها  افغانستان  دولت  چه  اگر 
سرمایه گذاران را تأمین خواهد کرد اما این تاجران می گویند که این 

مشکل همچنان پا برجاست.
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