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از صفحة فیسبوک احمدولی مسعود
بحران های  بن بست،  باعث  تفکر رهبری دولت  نگرش و طرز 

الیه دار و تهدیدات چارسو در کشور گردیده است.
آجندای شخصی، لجاجت برتداوم ساختار مطلقۀ قدرت، همراه 
جمله  از  وابستگی  و  تمامیت خواهی  تصنعی  ایدیولوژی  با 
چشمه  سر  حکومت  رهبری  نگرش  نحوۀ  از  که  امراضی ست 

گرفته و شیرازۀ کشور را بی موازنه ساخته است.
همین  موجود  دولت  رهبری  از  مردم  انتظار  تمام،  سال  دو  اگر 
است که امروز می بینیم، پس تداوم این وضعیت قطعًا توام است 
با بحران های مرگباری که کشور را به مرحلۀ بی بازگشت خواهد 

کشانید.
یک  چنان  گیرد  تحویل  این  از  پس  را  کشور  مسوولیت  هرکه 
مریض،  سیاست  معیوب،  سیستم  برهم،  و  درهم  وضعیت 
بروکراسی و ادارات بی قاعده یی را به ارث خواهد برد که چندین 

سال عمر این کشور را به هدر خواهد داد.
باقیست،  حکومت  مشروعیت  به  دیگر  ماه  یک  فقط  که  اکنون 
صدای اصالحات و تغییرات بلند است و بخشی از دولت نیز با 
صدای مردم همراه گردیده است، تک تک ما مسوولیت تاریخی 
داریم تا در رسیدن به توازن قدرت و عدالت سیاسی به خاطر 
تاکتیکی،  بازی های سیاسی  سرنوشت مردم بدون در نظرداشت 
مقطعی، منفعتی تالش متحدانه نماییم. بند بند توافقنامه قطعًا باید 
به اسرع وقت عملی گردد تا قاعدۀ ناکام بازی یک طرفۀ سیاست 
دگرگون  سیاسیون  نگرش  و  کند  تغییر  کشور  در  همیش  برای 

شود.
هر  که  باشیم  رسیده  نتیجه  این  به  باید  همه  سال،  دو  این  طی 
یگانه  سالم  و  دقیق  نمودن  عملی  از  غیر  دیگر  چشمداشتی 
سند مشروعیت حکومتی که طی این روزها تالش مضاعف به 
فریبکاری و وقت کشی طوالنی تر دارد خیانت نابخشودنی ست 

که هرگز و هرگز توجیه و بخشیده نخواهد شد.
قطعًا باید به خاطر داشت که نا امنی ها و جنگ ها کمتر به واکنش 
سیستم  اصالح  تا  می گیرد  تعلق  داعش  و  طالب  مزدور  نیروی 

دولت و تغییر نگرش رهبری دولت.

ناامنی ها و جنگ ها به نگرش رهبری 
دولت و سیستم ارتباط می گیرد
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را  انتخابات  قانوِن  پیش نویِس  افغانستان  کابینۀ 
خود  دوشنبۀ  روز  نشسِت  در  بررسی  از  پس 
تصویب کرد. قرار است این پیش نویس پس از 
تغییراِت پیشنهاد شده در جلسۀ کابینه، به شکل 
فرماِن تقنینی از سوی رییس جمهوری افغانستان 

امضا شود. 
نماینده گان  مجلس  نوبت  دو  در  این،  از  پیش 
مورد  در  رییس جمهوری  تقنینِی  فرمان 
و  وظایف  ساختار،  قانون  و  انتخابات  قانون 
کرد.  رد  را  انتخاباتی  نهادهای  صالحیت های 
اصالحات در نظام انتخاباتی کشور، از شرط های 
دولت  رهبران  میان  سیاسی  توافق نامۀ  اصلی 
پیش  وقت  خیلی  باید  که  است  ملی  وحدت 
شفاف  انتخاباِت  برگزاری  برای  را  راه  این،  از 
دلیل همین  به  باز می کرد.  در کشور  عادالنه  و 
مشکل، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای 
ولسوالی تا به امروز با تأخیر مواجه شده و عماًل 
کار مجلس نماینده گان از پنج سال دورۀ تقنینی، 

وارد هفتمین ساِل خود شده است. 
که  اند  باور  این  به  حقوق دان ها  از  بسیاری 
مطابِق قانون اساسی افغانستان، ادامۀ کار مجلس 
نماینده گان بیش از زماِن تعیین شده، مشروعیِت 
ولی  می سازد؛  روبه رو  پرسش  با  را  نهاد  این 
برخی از اعضای مجلس نماینده گان با تمسک به 
بند دیگر همین ماده از قانون، استدالل می کنند 
نماینده گان،  مجلس  کاری  دورۀ  یک  پایان  که 
آن  تا  و  است  آن  دیگِر  دورۀ  آغاز  با  مصادف 
زمان که برگزاری و اعالم نتایج انتخابات را در 
بر می گیرد، اعضای مجلس می توانند به کار خود 

به صورِت قانونی ادامه دهند. 
ظاهراً  می تواند  استداللی  چنین  این که  با 
مجاب کننده به نظر برسد، ولی به هیچ صورت 
کار  ادامۀ  برای  قانونی  مستمسِک  نمی تواند 
مجلس برای یک مدِت طوالنی فراهم کند. شاید 
بتوان با چنین روحیه یی، دو- سه ماه ادامۀ بیشتِر 
کار مجلس را توجیه کرد، ولی هرگز نمی توان 
معیاد  از  بیشتر  را  آن  سال  سه  و  دو  کارِ  ادامۀ 

تعیین شده، با روحیۀ قانون مطابق دانست. 
شاید آن عده از نماینده گان مجلس حق به جانب 
انتخابات،  به موقع  برگزاری  که می گویند  باشند 
کار  ادامۀ  تقصیر  و  است  حکومت  وظایِف  از 
مجلس، به گردِن مجلس نماینده گان نیست؛ ولی 

شدِن  اجرایی  در  باید  مجلس  اعضای  آن هم  با 
مفاد توافق نامۀ سیاسی، از خود انعطاِف بیشتری 
نشان می دادند، نه این که عماًل با رد فرمان های 
جلو  انتخاباتی،  اصالحات  مورد  در  تقنینی 
اجرایی شدِن یکی از مهم ترین شروِط توافق نامۀ 

سیاسی را بگیرند. 
تقنینی  فرمان های  رد  دنبال  به  بسیاری ها 
به  نسبت  مجلس،  سوی  از  رییس جمهوری 
شدِن  عملی  در  جمهوری  ریاست  ارگ  نیت 
و  شدند  تردید  دچار  انتخاباتی  اصالحات 
گمانه زنی کردند که البد آقای رییس جمهوری 
شخصًا نمی خواهد که چنین اتفاقی بیفتد. یکی 
از نماینده گان مجلس هم چندی بعد از این جار 
مقاله یی نوشت که پیش نویس  و جنجال ها، در 
قانون انتخابات هیچ تغییری را نشان نمی داد و 
اما سوال  به همین دلیل مجلس آن را رد کرد. 
قانون  پیش نویس  بار  این  آیا  که  این جاست 
غیاب  در  جمهوری  رییس  سوی  از  انتخابات 

اعضای مجلس توشیح خواهد شد؟ 
باید  و  نیست  ساده یی  کارِ  سوال  این  به  پاسخ 
می توان  را  مسایل  برخی  ولی  بود.  زمان  منتظر 
از همین حاال هم پیش بینی کرد. نخست این که 
واقعًا از جار و جنجال های موجود میان ارگ و 
ریاست جمهوری  که  می شود  سپیدار مشخص 
انتخاباتی،  نظام  اصالحات  مورد  در  افغانستان 
که  آن گونه  نمی خواهد  دارد و  ریگی در کفش 

الزم است، این اصالحات صورت گیرد. 
ایجاد  به عنوان سفیر و  نورستانی  تقرر یوسف 
موانع بر سِر راه اصالحات انتخاباتی، همه بیانگر 
عدمِ عالقه و ارادۀ ریاست جمهوری افغانستان به 
آوردن اصالحاِت همه جانبه و فراگیر انتخاباتی 
است. حتا اگر داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی 
به  اخیرش  سخناِن  در  هم  ملی  وحدت  دولت 
این مسایل اشاره نمی کرد، بازهم مشخص بود 
انتخاباتی  اصالحاِت  برای  الزم  ارادۀ  ارگ  که 
کرسی  به  زماِن  همان  از  مسأله  این  ندارد.  را 
نشستِن آقای غنی مشخص بود و تا به حال هم 

که چندان تغییری در این موضع نیامده است.
دوم این که در آستانۀ کنفرانس بروکسل با توجه 
انتخابات  مسالۀ  به  به حساسیت جامعۀ جهانی 
چندان  جمهوری  رییس  برای  افغانستان،  در 
مانع  بخواهد  همچنان  که  بود  نخواهد  آسان 

در  که  است  مجبور  او  شود.  اصالحاتی  چنین 
کنفرانس بروکسل برای جلب حمایت جهانی از 
خود، به امر انتخابات از حاال توجه نشان دهد و 
به اصطالح دست خالی به این کنفرانس نرود. به 
ویژه این که یکی از خواست های اساسی جامعۀ 
افغانستان  انتخاباتی  جهانی، اصالحات در نظام 
مهِم  کنفرانس  این  آستانه  در  غنی  آقای  است. 
جهانی در مورد افغانستان، نمی تواند "دو تربوز 
را به یک دست بگیرد"؛ یعنی این که هم حمایت 
جامعۀ جهانی را به دست آورد و هم دست به 
حمایت گران  گویا  و  نزند  انتخاباتی  اصالحات 

داخلِی خود را ناراحت نسازد. 
سوم این که واکنش داکتر عبداهلل به عدم اجرایی 
در  را  ارگ  سیاسی،  توافق نامۀ  مفاد  شدِن 
آقای  حاال  است.  داده  قرار  دشواری  وضعیِت 
ملی  وحدت  دولت  از  نیمی  عنوان  به  عبداهلل 
هم به شدت خواهان انجام اصالحات انتخاباتی 
آقای  برای  فضایی،  چنین  به  توجه  با  است. 
بحث  گذشته  مثل  که  بود  خواهد  دشوار  غنی 
اصالحات نظام انتخاباتی را به تأخیر و احتماالً 
به فراموشی بسپارد. اما او کارهای دیگری انجام 
آوردِن  عدم  از  خطرناک تر  که  می تواند  داده 
تجربۀ  این که  آن  و  است  انتخاباتی  اصالحات 
کابل بانک را به صورِت دیگری در مورد اصالح 

نظام انتخاباتی نیز تکرار کند.
 همه به یاد دارند که آقای غنی به محض رسیدن 
را  فساد  با  مبارزه  ریاست جمهوری،  کرسی  به 
آستانۀ  در  و  کرد  اعالم  خود  قرمِز  خطوط  از 
کنفرانس لندن، پروندۀ کابل بانک را که در اذهان 
جهانی به عنوان بزرگ ترین پروندۀ فساد اداری 
اما در  باز کرد.  یافته بود،  افغانستان شهرت  در 
عمل کاری صورت نداد که بتوان آن را به عنوان 
عنوان  فساد  با  مبارزه  امر  در  دولت  دستاورد 
پروندۀ  آقای غنی در مورد  تنها کاری که  کرد. 
به  انجام داد، سروصداِی رسانه یی و  کابل بانک 
کمک دهنده گاِن  میان  در  توهم  این  ایجاد  تبع، 
مالی افغانستان بود که رییس جمهوری افغانستان 
دارد. حاال هم  فساد  با  مبارزه  برای  کامل  ارادۀ 
بعید نیست که همین بال را در آستانۀ کنفرانس 
بروکسل، بر سِر اصالحات نظام انتخاباتی وارد 

کند.  
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آگاهِ  انساِن  چنان  گزارش ها،  و  اخبار  برخی  اوقات  گاهی 
نااُمید می سازد که  ماتمکده  این  از زنده گی در  را  افغانستانی 
را  خویش  ندارِ  و  دار  که  آن هایی  می گوید:  خود  با  به ناگاه 
جنگل  و  کوه  به  دل  فراوان،  خطراِت  قبوِل  با  و  می فروشند 
و دریا می زنند تا راهی به سوی زنده گِی آرام در ساحل های 
دور بگشایند، کاماًل حق به جانب اند؛ شاید در این راه برخی ها 
گلولۀ مرزبانان و یا طعمۀ نهنگاِن دریا شوند، ولی آن  شکارِ 
عده که به مقصد می رسند و شرایط پذیرش در جامعۀ میزبان 
را تکمیل می کنند، در واقع کلیـِد یک عمر زنده گِی انسانی و 
تضمین  شده را برای خود و فرزنداِن خویش به دست  آورده اند. 
اما زنده گی در افغانستان، هر روز ُمردن و دم فروبستن است! 
عقب نشینِی  یا  شکست  گزارش ها،  و  اخبار  این  از  یکی 
رتبه  و  مدال  همچنین  و  کندز،  و  هلمند  در  دولتی  نیروهای 
کابل  در  بی خبر  همه جا  از  و صاحب منصباِن  مقامات  گرفتِن 

است.
 ماه هاست که جنگ در شمال و جنوِب کشور به شدت جریان 
دارد و هر روز قریه و ولسوالی یی به دسِت دشمن سقوط می کند 
و پس از هر سقوط، دستاِن آلودۀ برخی مقاماِت امنیتی و نیز 
بی کفایتِی برخی دیگر بر مردم آشکار می گردد. در هر شکست 
و عقب نشینی یی باخبر می شویم که سربازان و افسران، روزها 
مافوق  مقاماِت  به  را  و هفته ها پیش، تحرک و تجمِع طالبان 
اطالع داده اند، اما آن قدر تعلل و بی اعتنایی صورت گرفته که 
به  یک باره سیِل طالبان گلیِم پوسته های دولتی را جمع کرده و 

فاجعه ُرخ نموده است.
در  آن   آثارِ  همچنان  و  شده  تکرار  بارها  و  بارها  تجربه  این 
کندز و هلمند قابِل رؤیت است. اما در این حالِت تأسف بار، 
و  امنیتی  مقاماِت  از  بازپُرسی  برای  برنامه یی  نه تنها حکومت 
بلکه  ندارد،  امرشان  تحت  ارگان های  در  اصالحات  ایجاد 
نظامی  ترفیعاِت  و  رتبه ها  جنگی،  ممکِن  شرایِط  بدترین  در 
را به گونۀ بی حساب و کیلویی، بر شانۀ فارغ بال ترین آدم ها 
در مرکز می نشاند؛ آن هایی که نه آفتاِب میداِن جنگ، پوسِت 
صورت شان را لمس کرده و نه فعالیِت مغِز گوهربارشان فتح 

و فتوحی در عرصۀ نظامی به بار آورده! 
هم کاسۀ  مدیراِن  و  مقامات  ناکام ترین  به  ریاست جمهوری 
خویش در نهادهای ملکی و نظامی، مدال و رتبه هـدیه می دهد 
و آن ها نیز به نوبۀ خود، این لطف را در حِق نوچه ها و مریداِن 
زیردست ترین ها  تا  باطل،  دورِ  این  و  می آورند  به جا  خویش 
پیش،  روز  چند  خروار،  نمونۀ  مشت  گونۀ  به  می یابد.  ادامه 
امور  وزارت  امنیتِي  امور  ارشد  معین  رحمان  عبدالرحمان 
نشاند؛  جوانش  پسِر  شانه های  بر  را  دگروالی  رتبۀ  داخله، 
پسری که شاید بیست وچند سال بیش از عمرش نگذشته و 
جلِد صاف و براقش نیز هیچ نشانه یی از شهکاری در میداِن 

نبرد ندارد. 
این رویکرد در حالی ست که هم اکنون هزاران افسر و ساتنمن 
در نیروهای پولیس و نیز معادِل آن، در ارتش وجود دارند که 
سال هاست در حاِل نبردِ سنگر به سنگر، دیوار به دیوار و حتا 
رو در رو با دهشت افکناِن طالب اند اما کوچک ترین ارفاق و 
و  نگرفته  صورت  آن ها  به  نسبت  مقامات  سوی  از  امتیازی 
نمی گیرد. افسران و صاحب منصباِن جوانی هستند که به رغِم 
انجام رشادت های فراوان در عملیات ها، ده سال در یک رتبه 
متوقف مانده اند، اما مادوِن آن ها به یک باره چنان ترفیع کرده اند 
بر آن ها فرمان رانده اند. عالوه  به مافوق شان بدل شده  و  که 
از کشورهای  نظامی،  نیز هستند که در رشتۀ  این، کسانی  بر 
معتبری همانند ایاالت متحدۀ امریکا سنِد ماستری گرفته اند و 

هیچ مقامِ امنیتی یی نیست که سالمِ آن ها را علیک بگیرد.
بازهم به رییِس دولت وحدت ملی توصیه می کنیم که به توزیع 
مدال و رتبه و نشان بر اساِس هم کاسه گی و هم ریشه گی بودن ها 
پایان دهد. این رویکرد که مسخره ترین رویه در حکومت داری 
اعتبار و مشروعیِت  به حساب می آید، همانند موریانه ستوِن 
نظام را می جود و دسِت آخر سقِف آن را بر سِر همه فرود 
و  دگروال ها  تولید  به جای  که  است  خوب  چه  می آورد. 
در  فشنگ  و  بی  آذوقه  سربازاِن  آن  غِم  ماشینی،  جنرال های 
به دسِت دشمن  سنگرها خورده شود که هر آن ممکن است 

اسیر یا کشته گردند! 

دگـرواالن و جنـرال های 
ماشینـی
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 همــه بــه یــاد دارنــد کــه آقــای غنــی بــه محــض 
رســیدن بــه کرســی ریاســت جمهوری، مبــارزه بــا 
فســاد را از خطــوط قرمــِز خــود اعــام کــرد و در 
آســتانة کنفرانــس لنــدن، پرونــدة کابل بانــک را 
کــه در اذهــان جهانــی بــه عنــوان بزرگ تریــن 
پرونــدة فســاد اداری در افغانســتان شــهرت 
کاری  عمــل  در  امــا  کــرد.  بــاز  بــود،  یافتــه 
عنــوان  بــه  را  آن  بتــوان  کــه  نــداد  صــورت 
فســاد  بــا  مبــارزه  امــر  در  دولــت  دســتاورد 
عنــوان کــرد. تنهــا کاری کــه آقــای غنــی در مــورد 
ســروصداِی  داد،  انجــام  کابل بانــک  پرونــدة 
ایــن توهــم در  ایجــاد  تبــع،  بــه  رســانه یی و 
میــان کمک دهنــده گاِن مالــی افغانســتان بــود 
کامــل  ارادة  افغانســتان  رییس جمهــوری  کــه 
ــد  ــم بعی ــاال ه ــاد دارد. ح ــا فس ــارزه ب ــرای مب ب
نیســت کــه همیــن بــا را در آســتانة کنفرانــس 
بروکســل، بــر ســِر اصاحــات نظــام انتخاباتــی 

وارد کنــد

ACKU
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برخـورد حکـومت با اصـالحات 
مشکـوک است

شـماری از نهادهای ناظـر انتخاباتی می گویند 
بـا  مبهـم  و  مشـکوک  بسـیار  کـه حکومـت 

اصالحـات انتخاباتـی برخـورد می کنـد.
بـه گفتـۀ آنـان، حکومـت در تـالش ایجـاد 
موضع گیری هـای جدیـد اسـت و می خواهـد 
تا تالش هـای اصالحـات انتخاباتی بـار دیگر 

بـه بـن بسـت رو به رو شـود.
ارگ ریاسـت جمهـوری اعـالم کـرد کـه در 
جلسـۀ روز دوشـنبۀ کابینـه، پیش نویس قانون 

انتخابـات مـورد تاییـد قـرار گرفته اسـت.
ریاسـت  ارگ  سـوی  از  کـه  خبرنامه یـی  در 
جمهوری منتشـر شـده، آمده اسـت کـه کابینۀ 
افغانسـتان بعـد از بحـث مفصـل و ابـراز نظر 

پیرامـون مـواد قانـون متذکـره و تاکیـد بـاالی 
تـک کرسـی در حوزه هـای انتخاباتـی بـرای 
انتخابـات پارلمانی، طـرح قانـون انتخابات را 

در پرنسـیپ مـورد تائیـد قـرار داده اسـت.
در جلسـۀ کابینـه سـرور دانـش، معـاون دوم 
تدقیـق  کمیتـۀ  رییـس  و  جمهـور  ریاسـت 
قانـون  طـرح  انتخابـات،  قانـون  بررسـی  و 

کـرد. مطـرح  را  انتخابـات 
آقـای دانـش گفتـه کـه ایـن طـرح بـا در نظر 
داشـت پیشـنهادها و نظریات اعضای کابینه و 
معیارهـای بین المللـی دوبـاره مـورد بازنگری 
قـرار گرفتـه، کـه بـا در نظـر داشـت نظریات 
بـه  تائیـد  کابینـه غـرض  اعضـای  اصالحـی 

جلسـه کابینه پیشـکش شـده اسـت.
هم چنـان ریاسـت جمهـوری، آقـای دانش را 
موظـف کـرده تا قانـون متذکـره را طبق تذکر 
جلسـه و پیشـنهادات ارایـه شـده، تصحیـح و 

نهایی سـازد.

انتخابـات  بنیـاد  رییـس  ایـوب زاده   نعیـم 
شـفاف افغانسـتان یـا تیفـا در گفت وگـو بـا 
بـه  حکومـت  می گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ 
صـورت مبهم و مشـکوک با رونـد اصالحات 

می کنـد. برخـورد  انتخاباتـی 
آقـای ایـوب زاده بـا ابـراز بدبینـی نسـبت بـه 
اقدامـات حکومـت وحدت ملی بـرای آوردن 
امیـدوار  می افزایـد:  انتخاباتـی،  اصالحـات 
کمیسـیون  اصالحـات  تـا حکومـت  نیسـتیم 
محـور را عملـی سـاخته و همـه مشـکالت 
در بخـش برگـزاری انتخابـات در افغانسـتان 

بردارنـد. را 
افغانسـتان  شـفاف  انتخابـات  بنیـاد  رییـس 

بی هیـچ  افغانسـتان  کابینـۀ  می گویـد، 
ناظـر  و  مدنـی  نهادهـای   بـا  مشـوره یی 
انتخاباتـی طـرح قانـون انتخابـات را تصویب 
کـرده و ایـن نهادها از جزئیـات تغییراتی آمده 

ندارنـد. خبـر  قانـون،  ایـن  در 
آقـای ایـوب زاده می افزاید: بعضـی از مواردی 
در  قانـون  ایـن  در  اصـالح  عنـوان  بـه  کـه 
رسـانه ها مطرح شـده، آن قـدر مفیـد و جالب 

بـرای آوردن اصالحـات انتخاباتـی نیسـت.
حکومـت  می کنـد:  تأکیـد  ایـوب زاده  آقـای 
جدیـد  موضع گیری هـای  ایجـاد  تـالش  در 
اسـت و می خواهـد تـا تالش هـای اصالحات 
انتخاباتـی بـار دیگـر بـه بـن بسـت رو بـه رو 

. د شو
آقـای ایـوب زاده از سـران حکومـت وحـدت 
بنیـاد  اصالحـات  روی  تـا  می خواهـد  ملـی 
انتخاباتـی کار کننـد تـا انتخابـات شـفاف و 

سـالم در افغانسـتان برگـزار گـردد.

تغییـر کمیشـنران، تغییـر چارچـوب حقوقـی، 
تغییـر سـامانۀ رأی دهـی، داشـتن لیسـت رأی 
دهنـده گان و اسـتفاده از تکنالـوژی مـواردی 
اسـت کـه بـه بـاور رییـس بنیـاد انتخابـات 
شـفاف افغانسـتان، می توانـد انتخابـات سـالم 

را تضمیـن کنـد.
مشـاور  رادفـر  حشـمت  هـم،  سـویی  از 
اسـت  گفتـه  اجرایـی  ریاسـت  رسـانه یی 
کابینـه  در  انتخابـات  قانـون  تصویـب  کـه 
او در  مثبـت می باشـد.  افغانسـتان، یـک گام 
صفحۀ فیسـبوکش نوشـته اسـت: اما سـالخی 
ایـن قانـون از سـوی شـبکه تقلـب و توطیـه 
ایجـاد کـرده اسـت.  تازه یـی را  نگرانی هـای 
بـه گفتـۀ آقـای رادفـر: شـبکۀ تقلـب این بـار 
حتا دسـت کابینه را از پشـت بسـته و برخورد 
عصبیـت آمیـز و انحصارگرایانـه بـا بندهایـی 
از قانـون انتخابـات، در کنـار اینکـه روحیـه 
و  می کنـد  تضعیـف  را  دموکراتیـک  رقابـت 
را  قومـی  اختالفـات  و  اجتماعـی  تنش هـای 
حتا در سـطح روسـتا هـا و ولسـوالی ها دامن 

خواهـد زد. 
ایـن در حالی اسـت کـه دو ماه پیـش مجلس 
رییـس  تقنینـی  فرمـان  دومیـن  نماینـدگان 
جمهـوری در مـورد قانـون انتخابـات و قانون 
سـاختار، وظایـف و صالحیت هـای نهادهـای 

انتخاباتـی را رد کـرد.
قـرار اسـت این قانون پـس از نهایی شـدن، از 
سـوی رییس جهمـور توشـیح شـده و سـپس 

بـه مرحلـۀ اجرایـی در آید.
پـس  اسـت  قـرار  می شـود  گفتـه  هم چنـان 
توشـیح ایـن قانـون از سـوی رییس جمهـور، 
کمیسـیون های  کمشـنران  گزینـش  کمیتـۀ 
انتخاباتـی کـه بخشـی از اصالحـات در نظـام 

انتخاباتـی اسـت بـه کارش آغـاز نمایـد.
ایـن در حالی سـت کـه مجلـس نماینـده گان 
تقنینـی  فرمـان  مرحلـه  چنـد  در  افغانسـتان 
نظـام  اصـالح  مـورد  در  رییس جمهـور 
و  واکنش هـا  و  بـود  کـرده  رد  را  انتخاباتـی 
داشـت. پـی  در  را  متفاوتـی  اعتراض هـای 
اصالحـات نظـام انتخاباتـی و کمیسـیون های 
اصلـی  شـرایط  از  افغانسـتان  انتخاباتـی 
اسـت  ملـی  وحـدت  حکومـت  توافق نامـۀ 
کـه دو سـال پیـش میان اشـرف غنـی، رییس 
جمهـوری و عبـداهلل عبـداهلل، یئیـس اجرایـی 

افغانسـتان امضـا شـد.
برگـزاری  انتخاباتـی،  اصالحـات  تاخیـر  بـا 
انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها 
کـه قـرار بـود در مـاه میـزان امسـال برگـزار 
شـود نیـز تـا یک سـال بـه تاخیر افتاده اسـت

یـووايل  مـي  د  وایـي،  ریاسـت  اجرائیـه 

وروسـتیو  د  منـځ  تـر  مرشانـو  د  حکومـت 

اختالفاتـو د هـوارۍ د هڅـو پـه دوام، ټـاکل 

شـوې ده ولسـمرش او اجرائیه رییس راتلونکې 

بـل رسه وګـوري. یـو  لـه  پنجشـنبې 

جاویـد  ویانـد  مرسـتیال  ریاسـت  اجرائیـه  د 

فیصـل د سـې شـنبې پـه ورځ ازادي راډيـو تـه 

وویـل چـې پـه دغـه لیدنـه کـې بـه ولسـمرش 

د سـیايس هوکـړه لیـک پـه اړه خپـل نظـر لـه 

اجرائیـه رییـس رسه رشیـک کـړي.

د  کـې  ټولـه  "پـه  زیاتـوي:  فیصـل  ښـاغلی 

د  انتخاباتـو  د  تطبیـق،  هوکړه لیـک  سـیايس 

نظـام اصـالح، د انتخاباتـو داېرېـدو او لویـې 

جرګـې جوړېـدو ته زمینـه برابروي. نـه یوازې 

دا چـې پـر دې برخـو مـوږ پرمختـګ کـوو، 

بلکـې د سـیايس هوکـړه لیـک او د خلکـو لـه 

غوښـتنو رسه سـم مختـه ځـو."

ښـاغلی فیصل وایـي، دواړه مرشان بـه درېیمه 

ناسـته هـم ولـري چـې د درې واړه غونـډو د 

نتیجـې موندنې ناسـته بـه وي، خـو د درېیمې 

ناسـتې د وخت په اړه یې معلومـات ورنه کړل.

اختالفـات  منـځ  تـر  مرشانـو  د  حکومـت  د 

چـې  شـول  راڅرګنـد  هغـې  لـه  وروسـته 

ځوانانـو  د  عبداللـه  عبداللـه  رییـس  اجرائیـه 

یـوې غونـډې تـه د وینا پـر مهال پر ولسـمرش 

انتقـاد وکړ او جمهوري ریاسـت بیا د ښـاغي 

موازینـو  د  حکومتـدارۍ  د  خـرې  عبداللـه 

وبللـې. خـالف 

د حکومتـي مرشانو تر منـځ اختالفاتو د خلکو 

او سـیايس کړیـو تـر منځ سـختې اندېښـنې را 

پیـدا کړي دي.

سـیايس د احمـد شـاه مسـعود د بنسـټ مـرش 

احمـد ويل مسـعود لـه ازادي راډیـو رسه پـه 

ځانګـړې مرکـه کـې وویـل چـې د حکومتـي 

مرشانـو تـر منـځ اختالفاتو لـه نړیوالـې ټولنې 

رسه هـم د دغـه هېـواد پـر اړیکـو منفـي اغېزه 

کـړې ده.

ښـاغي مسـعود زیاتـه کـړه: "په دې کې شـک 

تـر  حوصلـه  ټولنـې  نړیوالـې  د  چـې  نشـته 

وروسـتي بریـده پای ته رسـېدلې ده، یـاده دې 

وي، پرتـه لـه څـو هېوادونو چې په سـیمه کې 

سـټراټېژيکې ګټـې لـري، نـور د افغانسـتان د 

مرشتابـه پر وړانـدې د ټولـو هېوادونو حوصله 

پای تـه رسـېدلې ده."

کـوي  سپارښـتنه  راز  همـدا  مسـعود  ښـاغلی 

چـې حکومتـي مـرشان دې لـه ټیمـي ګټـو تېر 

کار  تـه  واحـد حکومـت جوړېـدو  یـوه  د  او 

وکـړي.

د سـیايس چـارو بـل کارپـوه حشـمت غنـي 

احمـدزی وایـي، ولسـمرش او اجرائیـه رییـس 

بایـد د اختالفاتـو د لیـرې کولـو لپـاره جـدي 

هڅـه وکـړي.

ښـاغلی احمـدزی وایـي، یـوه توافـق تـه لـه 

راتلونکـو  پـه  مـرشان  دواړه  بـه  پرتـه  رسـېدو 

درېیـو کلونو کې لـه ګڼو سـتونزو رسه مخامخ 

. يش

دادستان کل هنگام گشایش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری: 

مبارزه با فساد سیاسی نخواهد شد

ولسمرش او اجرائیه رییس راتلونکې 

پنجشنبې رسه وګوري

محمد فرید حمیدی دادستان ُکل کشور مرکز 
با  را  اداری  فساد  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی 
دادگاه  اعضای  از  شماری  و  رسانه ها  حضور 
مرکز  این  کرد.  افتتاح  کابل  در  کشور  عالی 
سنگین  پروندههای  به  رسیدهگی  مسوولیت 

فساد اداری را در کشور بر عهده دارد.
با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  اعضای 
سوی  از  گذشته  شنبه  سه  شب  اداری  فساد 
رییس جمهور غنی تعیین شد و بر اساس حکم 
دادسانی  برجسته  اعضای  از  نفر  آقای غنی ۵ 
مرکز  این  عالی کشور عضویت  دادگاه  و  ُکل 

را بر عهده دارند.
در همین حال، آقای حمیدی در نشست دیروز 
خود گفت که وزارت امور داخله در راستای 
تطبیق برنامه های مرکز عدلی و قضایی مبارزه 

با فساد، این اداره را همکاری می کند.
فساد  با  مبارزه  که  کرد  امیدواری  ابراز  او 
افغانستان  مردم  خواست  براساس  و  صادقانه 

خواهد بود. 
او افزود که پیام ما روشن است و با قاطعیت 
مردم  می گیرد،  صورت  مبارزه  اداری  فساد  با 
با ما همکاری می کند و این همکاری ما را به 
پیروزی می رساند و همه کار ها به دقت پیش 

خواهد رفت.
او یک بار دیگر تاکید کرد که مبارزه با فساد 
تبدیل  سیاست  به  هرگز  و  است  قاطعانه 

نخواهد شد، و این مبارزه طوری خواهد بود 
می شود  داده  کافی  وقت  مجرمین  تمام  به  که 
تا از دفاع کند و چیزی برای گفتن در نزدش 

باقی نمامد.
آقای حمیدی می گوید که مبارزه قاطعانه بدون 
همکاری جامعه مدنی ناقض خواهد بود و با 
پروسه  این  ها  رسانه  و  مدنی  جامعه  حضور 

شفاف خواهد شد. 
دادستان ُکل کشور در ادامه گفت، تعهد ما به 
خدا و مردم افغانستان خدمت واقعی و مبارزه 
ماموران  دست  منبعد  و  است  اداری  فساد  با 

دولتی از جیب مردم کوتاه می شود.
وی به مردم اطمینان داد که با توجه به ایراده 
خوب و جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 
وجود دارد و معقول است که براساس قانون 

اساسی این مبارزه پیش خواهد رفت.
گذشته  شب  که  است  آوری  یاد  قابل 
دادستانی  پیشنهاد  براساس  رییس جمهور غنی 
و  عدلی  مرکز  اعضای  از  تن  پنج  کشور  کل 
قضایی مبارزه با فساد اداری را با صدور حکم 

تعیین کرد.
در نشست دیروز ۵ تن از اعضای جدید اداره 
کل  دادستان  حضور  با  اداری  فساد  با  مبارزه 
کشور و هیات دادگاه عالی مراسم تحلیف را 

به جا آوردند.

مجیدی

مسـووالن ریاسـت برشـنا، دلیـل افزایش قطع 
بـرق را در شـهر کابـل طـی هفته هـای اخیـر، 
عنـوان  کابـل  باشـندهگان  مصـرف  افزایـش 
هـوا،  دلیـل گرمـی  بـه  کـه  کـرده می گوینـد 
مصـرف بـرق در کابـل بـاال رفته و بـرق فعلی 

نیسـت. مـردم  نیازمندی هـای  جواب گـوی 
وحیـداهلل توحیدی، مسـوول نشـرات ریاسـت 
برشـنا در گفت وگـو بـا رسـانه ها تصریـح کرد 
کـه علـت افزایـش قطعـی بـرق )پرچوی  های 
بـرق( کابـل در هفته هـای اخیـر، پاییـن آمـدن 
افزایـش  و  داخلـی  بـرق  تولیـدات  سـطح 
مصـرف باشـندگان کابـل بـه دلیل گرمـی هوا 

می باشـد.

آقـای توحیـدی افـزود کـه بـه دلیـل گرمـی 
هـوا، سـطح آب در بندهـای نغلـو و سـروبی 
کاهـش یافتـه اسـت و تولید بـرق از این بندها 
بـه کمتـر از ۴۰ میگاووات میرسـد، در حالیکه 
قبـاًل ایـن بندهـا اضافه تـر از ۱۰۰ میـگاووات 

بـرق تولیـد می کـرد.
مسـوول نشـرات ریاسـت برشـنا، بـه پایتخت 
تـا دوهفتـه دیگـر  نشـینان اطمینـان داد، کـه 
بـا وصـل شـدن بـرق ازبیکسـتان و افزایـش 
بـرق  پرچـوی  مشـکالت  داخلـی،  تولیـدات 

بصـورت کامـل حـل خواهـد شـد.
شـدن  وصـل  بـا  کـه  کـرد  نشـان  خاطـر  او 
بـرق ازبکسـتان شـهروندان از بـرق بـا کیفیت 

مسـتفید خواهنـد شـد.
توحیـدی هم چنـان تصریح کرد کـه که بعضی 
پرچـوی هـای بـرق ازجانب کشـوری که برق 

خریـداری شـده نیز صـورت می گیرد.
ایـن در حالـی اسـت که باشـندگان شـهر کابل 
از افزایـش سـکتگی هـای بـرق در دو هفتـه 
اخیـر سـخت شـکایت داشـته می گوینـد کـه 
در اثـر پرچـوی های برق بسـیاری از وسـایل 
برقـی شـان سـوخته و از این ناحیه خسـارات 

زیـادی را متقبـل شـده اند.
حسـین سـروش، یکـی از باشـندهگان شـهر 
کـه  می گویـد  دارد  خیاطـی  دکان  کـه  کابـل 
افزایـش پرچـوی های بـرق مشـکالت زیادی 

را بـرای آنـان بـه بـار آورده اسـت.
کارهـای  کسـانی که  افـزود:  سـروش  آقـای 
روزانـه شـان وابسـته بـه بـرق اسـت، بـه کلی 
مختل شـده اسـت، چـون روزانه حـدود هفت 
تـا یازده سـاعت را با بی برقی سـپری میکنند.
بـا وجـود وعده های از سـوی حکومـت برای 
رفـع این مشـکل، امـا قطع برق معضلی اسـت 

که سـال ها مـردم کابـل را رنـج می دهد. 
پیـش از ایـن نیز شـهروندان کابـل، بخصوص 
در ایـام زمسـتان بـا مشـکالت سـکتگی بـرق 
مواجـه بودنـد و سـاالنه از بابـت قطـع شـدن 
بـرق خسـارات هنگفتـی را متقبـل شـده اند.

 

ریاست برشنا:

تا ده روز دیگر مشکل برق حل می شود

ACKU



بهترين نوع زيتون كدام است؟
ـ بهترین نوع زیتون، سبز رسیده و پروردۀ آن است.

ــه  ــیاه دارد ک ــش و س ــز، بنف ــبز، زرد، قرم ــه س ــي از جمل ــاي مختلف ــون رنگ ه ـ زیت
ــت. ــیاه اس ــبز و س ــون س ــا زیت ــن آن ه مهم تری

ــت  ــه دس ــبز ب ــوِن س ــدن زیت ــیده ش ــیاه از رس ــون س ــردم، زیت ــور م ــالف تص ـ برخ
ــت. ــاوت اس ــم متف ــا ه ــون ب ــن دو زیت ــوع ای ــد و ن نمي آی

ــي زیتــون ســیاه کمــي بیشــتر از زیتــون ســبز اســت؛ بنابرایــن  ــزان روغــن و چرب ـ می
طعــم و بــوي قوي تــر و کالــري و تــا حــدودي ارزش غذایــي بیشــتري دارد. هــر عــدد 

زیتــون ســیاه 7 کالــري و هــر عــدد زیتــون ســبز ۵ کالــري انــرژي دارد.
ــي  ــل این کــه مرکــز آن خال ــه دلی ــا ب ــري دارد ام ــدوِن خســته قیمــِت گران ت ــوِن ب ـ زیت
ــواد  ــک و م ــا آب نم ــاس ب ــري در تم ــدت طوالني ت ــه م ــون ب ــت زیت ــود، باف مي ش
نگه دارنــده قــرار مي گیــرد. در نتیجــه طعــم اصلــِي خــود را از دســت مي دهــد و پــس 
ــداري  ــا خســته خری ــون را ب ــر اســت زیت ــس بهت ــرم و لکــه  دار مي شــود. پ ــي ن از مدت

کنیــد. 
به جنگ بیماري ها بروید!

ـ زیتــون آرامش بخــش و مســهل اســت و بــه بهبــود ســوء هاضمه و زخم هــاي 
گوارشــي کمــک مي کنــد.

ـ در درمان نقرس و رماتیسم تأثیرگذار است.
ــیداني و  ــر آنتي اکس ــه اث ــت ک ــون اس ــم در زیت ــذي مه ــواد مغ ــي از م ــل« یک ـ »فن
ــد. ــري مي کن ــروق پیش گی ــون در ع ــۀ خ ــاد لخت ــه از ایج ــي دارد. در نتیج ضدالتهاب

ـ براي پیش گیري و درمان آسم و آرتروز مفید است.
ـ دردهاي ناشي از ورمِ ُگرده را تسکین مي دهد.

ـ پاک کنندۀ معده است.
ـ تحریک کنندۀ نیروي جنسي است.

ـ خواص آنتي اکسیداني، ضد باکتریایي و ضدمیکروبي دارد.

زيبايي طبيعي و حفظ جواني با زيتون
ــه روي  ــد دقیق ــراي چن ــد و ب ِــه کنی ــون را ل ــا، زیت ــا و کورک ه ــع جوش ه ــراي رف ـ ب

ناحیــۀ مــورد نظــر مالــش دهیــد.
ــا و  ــکیِن اگزم ــت و تس ــش لطاف ــث افزای ــت باع ــون روي پوس ــن زیت ــش روغ ـ مال

مي شــود. پســوریازیس 
ـ مالــش مــو بــا روغــن زیتــون باعــث کاهــِش موخــوره و شــورۀ ســر شــده، همچنیــن 

ــراق و لطیــف شــدِن موهــا مي شــود. موجــب ب
ـ مصــرف موضعــي روغــن زیتــون بــراي کاهــش و پیش گیــري از چیــن و چروک هــاي 

پوســت بســیار مفید اســت.
ـ ماساژ پوست با روغن زیتون، تعریق زیاد را کاهش مي دهد.

ــرف و از  ــا را برط ــِت پ ــرک پوس ــیرین، ت ــون و گلیس ــن زیت ــاوي روغ ــوط مس ـ مخل
ــد. ــري مي کن ــو جلوگی ــدِن م ــفید ش ــزش و س ری

ــا  ــه ب ــتي در مواجه ــیب هاي پوس ــت و از آس ــول  اس ــاوي پلي فن ــون ح ــن زیت ـ روغ
آفتــاب جلوگیــري مي کنــد. بنابرایــن توصیــه مي شــود از کریم هــاي ضدآفتــاب 

ــد. ــتفاده کنی ــون اس ــن زیت ــاوي روغ ح

زيتون به غير فايده، ضرر هم دارد؟
ــا غــذا باعــث افزایــش اشــتها مي شــود؛ در نتیجــه  ـ مصــرف زیتــوِن پــرورده همــراه ب

بــراي کســاني کــه قصــد کاهــش وزن دارنــد، مناســب نیســت.
ــالالت  ــي و اخت ــري، بي خواب ــي، الغ ــث کم خون ــون باع ــرف زیت ــاده روي در مص ـ زی
تنفســي مي شــود. بــراي رفــع ایــن حــاالت بایــد زیتــون را همــراه بــا چهارمغــز و بــادام 

مصــرف کنیــد. 
ـ مصــرف میــوۀ تــازه و خــام زیتــون معــده را اذیــت مي کنــد و ممکــن اســت باعــث 

اســتفراغ شــود. 
ـ روغــن زیتــون در دمــاي بــاال و هنــگام ســرخ شــدن، مــواد ســرطان زا تولیــد مي کنــد. 

بنابرایــن از آن فقــط بــه صــورت خــام یــا بــراي تفــت دادِن کوتــاه اســتفاده کنیــد. 

برگ زیتون را دور نریزید!
ــت،  ــوم و... اس ــل، م ــدي، کلروفی ــواد قن ــیدان، م ــي اکس ــاوي آنت ــون ح ــرگ زیت ـ ب

بنابرایــن بــه کاهــش فشــار خــون و زخم هــاي عفونــي کمــک مي کنــد.
ـ جویدن برگ زیتون باعث رفع زخم هاي دهان مي شود.

ــام زخم هــا و  ــه رفــع ورمِ پلک هــا و التی ــا عســل ب ــه شــدۀ زیتــون ب ـ ترکیــب بــرگ ل
ــد. ــک مي کن ــا کم خراش ه

ــوارض روماتیســم  ــرس و ع ــون باعــث کاهــش فشــار خــون، نق ــرگ زیت ــردۀ ب ـ دم ک
ــرم( را بشــویید و داخــل  ــون )۵۰ گ ــرگ زیت ــدد ب ــور 2۰ ع ــن منظ ــراي ای ــود. ب مي ش
3۰۰ گــرم )یــک لیتــر( آب بریزیــد. ســپس آن را بــه مــدت ۱۵ دقیقــه بجوشــانید و بعــد 
صــاف کنیــد. در آخــر هــم کمــي عســل بــه آن اضافــه کــرده و بــه مقــدار یــک گیــالس 
)دو بــار در روز( میــل کنیــد. پــس از گذشــِت دو هفتــه نیــز بــراي هشــت روز مصــرِف 

آن را قطــع کنیــد و بعــد دوبــاره ادامــه دهیــد.
ـ دم کــردۀ بــرِگ زیتــون بــه کاهــش تــب نیــز کمــک مي کنــد. همچنیــن بــراي تســکین 
دنــدان درد مفیــد اســت. بــراي تســکین زخم هــاي مقعــد و رحــم نیــز مي توانیــد خــود 

ــد. ــو دهی ــا آن شست وش را ب
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بخش دوم و پایانی
بخش چهـارم و پایانی

بروس کارترز، وندی نلسون
ترجمه و تلخیص: شایسته مدنی 

معنای پول و پولی شدن
مالی  ارزش های  پیوستن  یعنی  پولی شدن 
پول  که  دیگری  راه  شیء.  یک  یا  پول  به 
به  می بخشند،  معنا  و  می آورد  به دست 
اوقات  نتایج پولی شدن ربط دارد. بعضی 
این نتایج عمیقًا سمبولیک هستند. در میان 
ارزش های  درگیر  پولی شدن  دادها،  برون 
مستلزم  آن  می شود.  چیزها  برای  عددی 
کاماًل  است،  ارزش گذاری  نوعی  تمایز 
دیگر روش های  با  ناهماهنگی  از  متفاوت 
تأثیراتش  در  می تواند  پول  ارزش گذاری. 
"تحمیلی" باشد، مانند ارزش های اجتماعی 
که برای چفت شدن به مقوالت پولی کمی 
می تواند  پول  باالخره  می شوند.  داده  بسط 
که  را  اشیایی  یا  فعالیت  ها  از  سری  یک 
قباًل غیرقابل قیاس یا مقایسه پذیر بوده اند، 
بعضی  به اشتباه  ما  در جوامِع  کاهش دهد. 
می شوند.  اندازه گیری  پول  با  فعالیت ها  از 
خانواده گی  روابط  از  بسیاری  مثال،  برای 
یا خانه گی و فعالیت هایی که ارزش باالیی 
دارند، در اصطالحات پولی ارزش ندارند. 
بسیاری از مادران نمی خواهند فرزندان شان 
را برای یک دالر مادری کردن بگیرند. چنین 
ارزش گذاری به معنای طبیعِی مادری ضربه 

فعالیت هایی  از  بسیاری  حتا  می کند،  وارد 
به  ارتباط است، می تواند  مادری در  با  که 
از  با پول خریداری شود. بعضی  ساده گی 
اصالح گران قرن ۱9، و بعدها فمینیست ها، 
تقریبی از ارزش بازار را برای کاری که به 
زن پرداخته نمی شود را ابداع کردند. ولی 
کار  محصول  تأثیرات  از  زنان  از  بسیاری 
استیسی  جودیت  بودند.  بدگمان  خانه گی 
سنت  "مفاهیم  می کند  خاطرنشان   )۱99۰(
خانواده  روابط  بر  خانواده  در  مدرن"   –
تأکید  بازار  از  متفاوت  روابطی  چون 
به صراحت  خانواده  برخی،  برای  می کنند. 
تعیین کننده است؛ زیرا عقیده دارند که این 
یک "جای امن" از محاسبات خودعالقه گی 
اقتصادی را شکل می دهد.  است که رفتار 
دارند،  را  سنتی  نقش های  که  زنان  برای 
تالش برای کاالیی شدن کارشان، تهدیدی 
عمیق بر هویت و سرمایه گذاری شان است.

در  را  مختلف  چیزهای  مختلف،  جوامع 
اصطالحات غیرپولی ارزش گذاری می کنند. 
اکثریت امریکایی های معاصر، ارزش پولی 
را بر روی زمین می گذارند درحالی که در 
مالی  ارزش گذاری  از  آریزونا،  در  قبیله یی 
خودداری  نیاکان شان  زمین های  روی  بر 
می کنند. چنین ارزش گذاری فرهنگ شان را 
به هویت جمعی شان  به خطر می اندازد و 
که  چیزها  شدِن  پولی  حتا  می کند.  توهین 
دارای  می تواند  است،  بازار  معمول  تبادل 
از  پولی  ارزش گذاری  باشد.  اهمیت 
تقریبًا  می رسد  نظر  به  اقتصادی  گسترش 
توسط تعریف قانونی است. ارزش گذاری 
عمومًا یک نوع تشخیص یا تخمین است. 
بعضی از انواع ارزش گذاری ها، اشیا را در 
خوب  این  می دهد:  قرار  مختلف  طبقات 
است، این بد است؛ این مردانه است، این 
زنانه است. ارزش گذاری دیگر، اشیا را در 
طبقات مختلف بر اساس ابعاد تنظیم می کند 
عددی  بهای  متوسط(،  کوچک،  )بزرگ، 
قبل  نسبت  به  را  تبادل  قیمت گذاری،  و 
شفاف تر کرده است. از پول سپاس گزاریم 
که به طور کاماًل مشخص استندرد است و 
باید  البته  می کند.  بهایی  دارای  را  هر چیز 
در نظر داشت که برای بسیاری از تبادالت، 
دهنده،  هدیه  است.  خاصیت  یک  ابهام 
معموالً قیمت را از روی هدیه جدا می کند؛ 
هدیه  ارزش  از  قیمت،  دانستن  چون 
دریافت کننده  که  می شود  باعث  و  کاسته 
نتیجه گیری کند که مثاًل دوستی ما ۱۰ دالر 
 x می ارزد، و یا مقایسه کند که مثال هدیۀ
دوبرابر هدیۀ y می ارزد، و این اخالق هدیه 

را به خطر می اندازد.
نتيجه گيری

سهولت  از  دو  هر  پول،  انتقاالِت  و  معنا 
می شود.  ناشی  تبادل  از  خارج  و  تبادل 
معنا  استفاده  هنگام  عملی،  لحاظ  به  پول 
نیست  بی معنا  یا  خنثا  پول  می کند.  تولید 
مردم  هستند.  بااهمیت  آن  معناهای  و 
به طور متفاوتی با پول رفتار می کنند، بسته 

بد،  یا  خوب  دارد:  معنایی  چه  این که  به 
مناسب یا نامناسب، درست یا غلط، کثیف 
یا تمیز. چنین معناهایی در هر زمان تغییر 
می کنند. پولی شدن و زنده گی اقتصادی به 
فضاهای  از  بسیاری  در  تا  داد  اجازه  پول 
توجهی  قابل  تالش  کند.  رسوخ  تبادلی 
تبادالت  و  روابط  برخی  از  حمایت  برای 
از پول به سمت تجدید نظر کردن، تقلیل 
آن  دارد که  پول وجود  یا جداسازی  دادن 
را کم خطرتر می سازد. در جوامع ما، هدیه 
دادن و پول دادن در کنار هم وجود دارد. 
پول های چندگانه یی در ساختار وجود دارد 
)معموالً  رسمی  پول  از  هسته  یک  با  که 
توسط دولت ملی تدارک دیده شده( و سایۀ 
از پول های نزدیک و شبه پول های  روشنی 
سازمان ها  بانک ها،  توسط  که  شده  احاطه 
هسته  این  اگر  می شود.  تامین  افراد  و 
روشن  سایه  این  باشد،  بی نام  و  استندرد 
رسمی،  پول  نیست.  این ها  از  کدام  هیچ 
از  به ساده گی  و  است  حکومت  نمایان گر 
به معاملۀ دیگر جریان می یابد  یک معامله 
و آن ها را در یک شبکۀ پولی به هم وصل 
می کند که می تواند معنا را از یک بخش به 
بخش دیگر انتقال دهد، )پول کثیف از یک 
با  باید طور دیگری  منبع بی اعتبار است و 
پوِل  نسبت  به  شبه پول ها  شود(.  رفتار  آن 
رسمی از سیالیِت کمتری برخوردار بوده و 
انتقال  قابل فهم  به طور  نمی توانند معنا را 
دهند. شبه پول توسط خاصیت یا کسی که 
آن را رواج می دهد، معنایی متمایز می یابد 
و همان طور بازنمایی می شود که مروجش 
از  بیشتر  رایج  پول های  می کند.  عمل 
انتشار می دهند.  را  پول های خاص قدرت 
دنیا  ارزش گذاری  برای  پول  از  که  کسانی 
استفاده می کنند، آن را بیشتر با چشم کمی 
می بینند. توانایی عملیاتی کردن ارزش، یک 
لمس  قابل  است.  بوده  اقتصادی  پیشرفت 
ذاتی،  ارزش  بر  اشاره  بودن طال هنوز هم 
ارزش طبیعی، امنیت اقتصادی و سنتی قوی 

آن دارد.
این مقاله سعی در نشان دادِن ابعاد معنایی 
جریان  دور،  و  مستقیم  منبع  داشت:  پول 
پولی.  رسانۀ  و  ارزش گذاری  روش  آینده، 
در  سعی  که  را  پول  مختلف  ابعاد  این 
پول  تقویت می کند:  داریم،  آن  دادن  نشان 
ناهمگن، پول خاص  پول  برابر  همگن در 
برابر  در  مادی  پول  پول عمومی،  برابر  در 
پول  برابر  در  شخصی  پول  معنوی،  پول 
بی فایده  دادِن  نشان  بعدی  قدم  همه گانی. 
بودِن این چارچوب در تحلیل عملی پایدار 
است  امید  که  است  پولی  تغییر  و  پول  از 

به زودی انجام گیرد.
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کلیسـای کاتولیک که خـودش را نمایندۀ خدا در زمین 
دسـت  مغفـرت  تکت هـای  فـروِش  بـه  می دانسـت، 
مـی زد و بـا گرفتن پول هـای هنگفت، برای مسـیحیان 
می فروخـت  غفـران(  )صکـوک  آمـرزش  تکت هـای 
داعیـۀ  می افـزود.  خویـش  پولـی  ذخیره هـای  بـر  و 
نماینده گـی عـام و تـام از خـدا و فـروش تکت هـای 
جنایـت،  قتـل،  سوءاسـتفاده،  زمینه هـای  آمـرزش، 
را  اجتماعـی  نابسـامانی های  فی الجملـه  و  حق تلفـی 
فراهـم آورده بـود. ثروتمنـدان بـه اعتقـاد بـه این کـه 
می تواننـد تکـِت آمـرزش خریـداری کننـد، دسـت به 
هـر جنایتـی می زدنـد و از هیـچ عمـِل شـنیعی دریـغ 
نمی ورزیدنـد، در حالی کـه فقـرا چنین توانی نداشـتند 
و گویـی مسـیحیت رحمتـی بـرای ثروتمنـدان بود که 
فقـرا و بی بضاعتـان از آن محروم انـد. بـا ایـن بیـان، 
کسـانی کـه ثـروِت هنگفـت داشـتند و از مزیت هـای 
مـادی برخوردار بودند، می توانسـتند سـعادِت اخروی 
خویـش را نیـز بخرند و نجات شـان از آتـش جهنم در 

همیـن دنیـا را تضمیـن کنند.
مارتیـن لوتـر کـه از رهبـران اصـالح دینی به حسـاب 
می آیـد، آمـرزش گناهـان را بـا خریِد تکـت و عوامل 
بیرونـی بـه چالـش کشـید و بـه جـای آن، ندامـت 
گناهـان خوانـد.  آمـرزِش  را سـبب  توبـه  و  درونـی 

اسـت: آورده  پـوالدی  چنان کـه 
در سـال ۱۵۱7 م مارتیـن لوتـر کـه خود کشـیش بود، 
اعالمیه یـی حـاوی 9۵ نکتـه در مـورد رسـم آمـرزِش 
گناهـان و برخـی مسـایل مرسـوم در کلیسـای روم بر 
سـر درِ کلیسـای ویتنبرگ آویخت که در آن اسـتدالل 
شـده بـود کـه اعمـال بیرونـی مثـل خریـد آمـرزش 
از  بگیـرد.  را  قلبـی  توبـۀ  جـای  نمی توانـد  گناهـان 
اقتـدار پـاپ  آنجایی کـه نظریـۀ آمـرزش گناهـان بـا 
مربـوط بـود، ایـن ایـراد و اعتـراض در واقـع تمـام 
وجـود اقتـدار پـاپ را زیـر سـؤال بـرد. آلمانی هـا که 
از دخالـِت پـاپ در سـرزمین خـود به شـّدت ناراضی 
بودنـد، بـه حمایت از لوتـر قیام کردنـد و این حرکت 

بـا جنبـش ناسیونالیسـم درآمیخـت .
از ایـن منظـر، توبـه امِر درونی اسـت و گناهـان جز با 
ندامـِت وجدانی و بازگشـِت درونی بخشـیده نخواهد 
شـد. رویکـرد لوتـر در حقیقـت کاسـتن از شـأنیِّت 
اجتماعی یـی بـود کـه پاپ بر بقـای آن پای می فشـرد. 
جایگزینـی کـه لوتـر پیـش کشـید، همـان بازگشـت 
بـه وجـدان و درونـی دانسـتن امـِر توبـه بـود. آمـوزۀ 
کلیسـای  مرجعیّت زدایـی  بـه  دینـی،  خودمرجعیّـِت 
کاتولیـک انجامیـد و کتـاب مقـدس که تـا آن زمان در 
انحصـار کلیسـا بود، به دسـِت مسـیحیان قـرار گرفت 
و تفسـیرها از کتاِب مقدس بی واسـطۀ کلیسـا صورت 

پذیرفت.
لوتـر با فردی کـردِن امر توبه و با طـرح خودمرجعیِّت 
دینـی، بـه تفکیـِک نهـادِ دین و سیاسـت دسـت یافت 
مقطـع  همیـن  در  سکوالریسـم  دینـی  پایه هـای  و 
تاریخـی ریختـه شـد. لوتـر هـدِف کلیسـا را تأمیـن 
خیـر معنـوی، و دولـت را مسـوول خیـر مـادی بشـر 
می دانسـت و بـه لحـاظ معرفت شـناختی، میـان امـِر 
مـادی و معنـوی مـرز قایل شـد و تصدی هـر امری را 
بـه نهـادی واگذار کـرد. دیـن در این رویکـرد، نهادی 
نهادهـای اجتماعـی قـرار گرفـت.  در عـرِض سـایر 
انزجـار مـردم در سـده های میانـه در برابـِر اصـل دین 
نبـود، بلکـه اعتراضـی در مقابـل رجـاِل دیـن دانسـته 
می شـد؛ آن هایـی کـه بـا نـامِ دیـن و نماینده گـی از 
خداونـد دسـت بـه اسـتبداد می زدنـد و بـه حقـوق و 
آزادی هـای افـراد وقعـی و ارزشـی قایـل نبودنـد. این 
حرکـت کـه در برابـِر متولیـان دیـِن مسـیحیت آغـاز 
شـده بـود، آرام آرام در برابـِر خـودِ دیـن قـرار گرفت 
و مـردم در مـوردِ دیـن، با معیـار رجاِل دیـن قضاوت 
کردنـد. مزیـد بـر این ها، دین مسـیحیت نارسـایی های 
درونی یـی هـم داشـت کـه می تـوان از آن بـه عوامـل 
دینـی شـکل گیری سکوالریسـم یـاد کـرد. مسـیحیت 
کـه بیـش از اجتمـاع بـه افـراد و امـِر  اخالقـی توجـه 
داشـت، زمینـۀ خوبـی برای فـردی کردِن دین شـمرده 

می شـد. با ایـن حسـاب، مسـیحیان یا باید مسـیحیت 
بیشـتری  پیشـرفت های  بـه  تـا  کنـار می گذاشـتند  را 
دسـت یابنـد، و یـا در سـایۀ مسـیحیت از پیشـرفت 
و اکتشـافاِت علمـی دسـت می شسـتند. مـردم گزینـۀ 
اول را انتخـاب کردنـد و مسـیحیت را کنـار گذاشـتند 
تـا بـه پیشـرفت های انکارناپذیـری علمی دسـت پیدا 

کردند.
کـه  پرسـش هایی  بـه  مسـیحیت  نبـودِن  پاسـخ گو 
تـازه خلـق می شـد، و تعـارِض تفسـیرهای کلیسـا بـا 
رهیافت هـای جدید علمی یکجا شـد تا سکوالریسـم 
و طـرِح جدایـی دیـن از سیاسـت ریخته شـود و دین 
کـه در گذشـته ها تمامـی سـاحت های زنده گـی بشـر 
را احتـوا می کـرد، بـه نهـادی در عـرض سـایر نهادها 
تقلیـل پیـدا کنـد. در ایـن میـان، پژوهنده گانـی سـعی 
کردنـد تـا دین را دارای منشـای وضعی نشـان دهند و 
لبـاس قدسـیِت آن را از تـِن آن بیرون کشـند. کسـانی 
دیـن را مولـودِ تـرس گفتنـد و شـماری نیـز دیـن را 
برخاسـته از اقویـا دانسـتند. در ایـن میـان، برخی هـا 
چـون زیگمونـد فرویـد بـرای دیـن منشـای روانی و 
غریـزی قایل شـدند و جامعه شناسـانی بـر این که دین 
برخاسـته از جامعـه و تجلی آن اسـت، پای فشـردند.
رویکردهایـی این چینـی، در حقیقـت سـعی بلیغی بود 
کـه در جهـِت قدسـیّت زدایی دین مسـیحیت صورت 
می گرفـت و مسـیحیان نیـز راهـی جـز تـن دادن بـه 
روی  تحقیـق  نمی دیدنـد.  پژوهنده گان شـان  سـخن 
کتـِب مقـدس در قـرن هجدهـم نشـان داد کـه اوالً: 
ایـن کتاب هـا سـال ها بعـد از وفـاِت حضرت عیسـی 
زمان هـای  در  مقـدس  کتـِب  ثانیـًا:  نوشـته شـده اند؛ 
مختلـف نگاشـته شـده و در زمـان واحـدی تحریـر 
چنیـن  توسـط  مقـدس  کتاب هـای  ثالثـًا:  نشـده اند؛ 
مؤلـف نگاشـته شـده و مؤلـِف واحـدی نداشـته اند. 
تردیدافکنـی  جـز  چیـزی  پژوهش هـا  ایـن  نتیجـۀ 
در منشـای الهـی دیـن مسـیحیت نبـود. مـردم کـه بـا 
ظهـور دسـت آوردهای علمـی، اطمینـان بیشـتری بـه 
علمـا پیـدا کـرده بودنـد، بـه نتایـِج تحقیـِق آن هـا نیز 
ارج قایـل شـدند. کتـب مقدس کـه با عبـور از تاریخ 
بـه مسـیحیان رسـیده بـود، زمانـی قدسـیّتش را حفظ 
می کـرد کـه دالیـل تاریخـِی کافـی بـر الهی بـودِن آن 
وجـود می داشـت. تحقیقـات تاریخـی دانشـمندان در 
مـوردِ کتـب مقـدس نتوانسـت الهـی  بـودِن آن هـا را 
بـه اثبـات برسـاند، بلکـه برعکـس نشـان داد کـه این 
کتاب هـا توسـط اشـخاص مختلـف و در زمان هـای 
مختلفـی نگاشـته شـده اند. ایـن مسـأله قدسـیِّت ایـن 
کتاب هـا در زیـر سـایه های ابهـام بـرد و زمینه هـای 
علمـی طـرد مسـیحیت از حوزه هـای عمومـی، و حتا 

خصوصـی را بیـش از پیـش فراهم تـر کـرد.
حرکـت لوتـر بـه تحدیِد بیشـتر قلمـرو دیـن انجامید 
و  گرفتنـد  نشـانه  را  دیـن  بعـدی،  پژوهش هـای  و 
تـا  کـرد  کمـک  نیـز  مسـیحیت  دیـن  ضعف هـای 
ایـن دیـن - کـه قبـاًل در حـّد رابطـۀ فـردی بشـر بـا 
خـدا تقلیـل یافتـه بـود - از جغرافیـای فردیّـت نیـز 
رخـت بربنـدد و سکوالریسـم عقل محور بر سـاحاِت 
گوناگـون زنده گـی بشـر دامن بگسـتراند. انسـانی که 
سـده ها سـعی می کرد خودش را از چنبـرۀ دین رهایی 
بخشـد، اکنون بـا غـّل و زنجیرهای دیگری دسـت به 
گریبـان بـود و ماشـین بـه جای کلیسـا نشسـته  بود و 
فرمـان صـادر می کرد. او اسـیر ماشینیسـمی شـده بود 
کـه آن را اوِج رهاواره گـی خویـش می دیـد. انسـان، 
خـودش را دودسـتی بـه منطـق ماشـین سـپرده بود و 
بـا ارادۀ خویش از اسـارِت کلیسـا به اسـارت ماشـین 

بود.  درآمـده 
تـا  شـد  سـبب  آمدیـم،  گفتـه  کـه  رویدادهایـی 
اندیشـمندانی در پرتـو عقـل خودبنیـاد و مسـتقل از 
دین، به طرح نظام سیاسـی دسـت بزننـد و بدیل هایی 
برای نظامِ تیوکراسـی قرون وسـطایی به دسـت دهند. 
هابـز با طـرح این کـه »دولـت حاصِل وفـاق، رضایت 
و قـرارداد اسـت « مشـروعیِت آسـمانی دولـت را بـه 
زمیـن آورد و مـردم را در ایجـاد دولـت، دارای نقـش 
تعیین کننـده دانسـت. از آنجایی کـه قـرارداد اجتماعی 
ایـن  منجـر می شـد، روسـو  نظـام شـاهی  بـه  هابـز 
نظریـه را بسـط داد و تصحیـح کـرد. او اصـل قرارداد 
اجتماعـی را پذیرفـت، امـا منتهی شـدن آن را به نظام 
شـاهی نادرسـت دانسـت. روسـو قراردادِ اجتماعی را 
موجـب ظهـور نظـام دموکراسـی دانسـت و بـر نقِش 
مـردم در تعییـن سرنوشت شـان تأکید داشـت. قرارداد 
اجتماعـی کـه در برابـر وضـِع طبیعی قـرار می گرفت، 
بـود. در  دنیـای مـدرن و عقالنیّـت زمـان  ویژه گـی 
ایـن میـان، مونتسـکیو از تفکیـک قوا سـخن گفت، و 
جـان الک، پایه هـای حقـوق طبیعـی را ریخـت کـه با 
آن ریشـه های الهـی حقوقـی ماننـد حیـات، مالکیـت، 
آزادی و ... فرو خشـکید. سـرانجام دموکراسـی لیبرال 

کـه برخاسـته از بسـتر سکوالریسـم و لیبرالیسـم بود، 
انـواع گوناگونـی پیـدا کـرد و مـورد نقـد و نظرهـای 

بسـیاری نیـز قـرار گرفت.
بـا این وصـف، نویسـنده گانی کـه زمزمۀ ناسـازگاری 
دیـن و سیاسـت را در اسـالم سـر می دهنـد، به دلیـل 
یکسـان انگاری اسـالم و مسـیحیت، و نیـز بی توجهـی 
بـه شـرایِط تاریخـی و اجتماعـِی تکوین سکوالریسـم 
بـه خطا رفته انـد. اسـالم از همان آوان ظهـور خودش 
بـه ارادۀ عمومـی در تعییـن سرنوشـت مـردم اهمیـت 
قایـل بـود و بـه دسـت آوردهای عقلِ  بشـری احترام و 
اسـتقاللیِّت بسـیاری داده بـود. قرآن کریم مشـحون از 
آیاتی سـت کـه انسـان را بـه اندیشـه در بـاِب جهان و 
انسـان فـرا می خوانـد و آن را یکـی فریضه هـای دینی 

و موجب  رسـتگاری دانسـته اسـت. 

سکوالريسم
مـی  ریشـه   Saeculum التینـِی  واژۀ  از  سکوالریسـم 
گیـرد کـه به معنـای عـدد »صد« اسـت. سکوالریسـم 
در ایـن معنـا بـه رخدادها، روندهـا و جریاناتـی گفته 
مـی شـود کـه هر صد سـال یـک بـار تکرار می شـود 
و بـر زنـده گـی انسـان تأثیـراِت عمیقـی بر جـای می 
گـذارد . صدسـال کـه در آن نسـل هـا تجدیـد مـی 
شـوند و جوامـع روح و حیـاِت تـازه مـی یابنـد، در 
نگاه پیشـینیان ابهت و عظمِت بسـیاری داشـته اسـت. 
ریشـه هـای سکوالریسـم به معنـای جدایی میـان دنیا 
و آخـرت تـا سـده های میانـه می رسـد. شـگفت آور 
این کـه، اصطـالح سـکوالر اولین بار توسـط کلیسـای 
کاتولیـک بـه کار گرفته شـد و آنـان با جدایـی افکندن 
میـان دنیـا و آخـرت، امـور ایـن جهانـی را دنیوی می 
پنداشـتند در حالـی کـه امـور آن جهانـی  کـه ناظـر بر 
بُعـِد روحانی انسـان بـود و تعالی روحـی و معنوی او 

را تضمیـن مـی کـرد، اخـروی می انگاشـتند.
اصـوالً مـرز نهـادن میان دنیـا و آخرت در دیِن مسـیح 
ریشـه هـای انسـان شـناختی داشـت. از دیـدِ  آن هـا 
انسـان موجودی دوسـاحتی اسـت که ترکیبـی از روح 
و جسـم دانسـته مـی شـود. آن هـا میـان جسـمانیِّت 
انسـان بـا نیازهـای دنیـوی او، و نیـز سـاحت روح 
انسـانی بـا عالـم دیگـر رابطـه می دیدنـد و بـا تحقیر 
سـاحت جسـمانی و نیازهـای ایـن جهانـی انسـان، به 
برتـری سـاحِت روحـِی انسـان کـه ماهیتـًا آن جهانی 
پنداشـته مـی شـد، معتقـد بودنـد. اعتقـاد بـه دوگانـه 
انـگاری انسـان و بـه تبع آن، تقسـیم امور بـه دنیوی و 
اخـروی را مـی تـوان اولین جرقـه های سکوالریسـم 

در غـرب بـه حسـاب آورد.  
در مذهـب کاتولیـک کـه ترِک لّذات دنیـوی الزمۀ نیل 
بـه تقـوا و تزکیـه شـمرده مـی شـد، بالطبع زنـده گِی 
دنیـوی در برابـِر زنـده گی اخروی قـرار می-گرفت و 
سکوالریسـم بـه معنـای گرایـش بـه زنده گـی دنیوی 
در برابـرِ  حیـاِت ربانـی و معنـوی تعریف می شـد. در 
ایـن مذهـب که زنـده گِی ربّانـی اصل و برتر شـناخته 
مـی شـد، پرداختـن به امـور ایـن جهانی بالطبـع موردِ 
تحقیـر بـود و ارج چندانی به آن گذاشـته نمی شـد. در 
یـک چنیـن طـرزِ دیـدی، سکوالریسـم کـه بـه معنای 
پرداختـِن بـه حیـات این جهانـی بود، از همـان ابتدای 
ظهـورش دارای بـارِ معنایـی منفـی بود . سکوالریسـم 
در ایـن معنـا بـا »ماتریالیسـم« و آن چـه کـه بعدهـا 
»اومانیسـم« نامیده شـد، قرابِت بیشـتری پیـدا می کند.
Saecu�  در اروپـای قـرون وسـطا، معمـوالً واژۀ التیـن
laris بـرای توصیـِف »زمانـۀ حاضر« بـه کار می رفت، 
امـا در عمـل بـه روحانیونی هم کـه سـوگند رهبانیّت 
ایـن  شـد.  مـی  گفتـه  سـکوالر  بودنـد،  نکـرده  یـاد 
روحانیـون کـه به جـای اختیار کـردن انـزوای راهبانه، 
اشـتغال »دنیـوی« را برگزیـده بودنـد، سـکوالر نامیده 

می شـدند .
ایـن واقعیِّت تاریخی نشـان می دهد کـه از همان ابتدا 
در مسـیحیّت میـان نظـام خالـص الهـی و نظـام هـای 
ایـن جهانـی، اجتماعـی و بـا خلـوِص کمتـر تفکیـک 
وجـود داشـت. سکوالریسـم در معنای اولیـۀ خودش 
تقابلـی بـا دیـن نداشـت، بلکـه مـوازی بـا دیـن و تـا 
حـّدی مـوردِ بـی مهـری و تحقیـر دیـن قرار داشـت. 
وصـف »سـکوالر« امـروزه در تضاد بـا واژۀ »دینی« به 
کار مـی رود و در ایـن کاربـرد، امـور دنیـوی، مدنی و 
غیـر دینی را می توان سـکوالر نامید. سکوالریسـم در 
معنـای دوم آن، در رویارویـی بـا امـوری تعریـف می 
شـود کـه مقـدس و غیر قابل نقد دانسـته می شـود. در 
ایـن کاربـرد، امـوری را مـی تـوان سـکوالر نامیـد که 
مـوردِ پرسـتش و تعبّـد نباشـد، بلکه بتواند مـوردِ نقد، 

داوری و جایگزینـی باشـد . 
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عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل
بخش سوم
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ــد حــدود 9۵درصــد  ــه می گوی وزارت صحــت عام
ادویه  یی کــه در بازارهــای داخلــی بــه مصــرف 
ــه  ــود ک ــی وارد می ش ــد از کشــورهای بیرون می رس
ــورت  ــه ص ــد آن ب ــا ۵۵ درص ــان ۴۰ ت ــن می از ای
ــتان  ــای افغانس ــی وارد بازاره ــر قانون ــاق و غی قاچ

می  شــود.
داکتــر وحیــد مجــروح رییــس روابــط بیــن الملــل 
ــه  ــروز س و ســخنگوی وزارت صحــت کشــور، دی
ــا  ــه ن ــت ک ــری گف ــت خب ــک نشس ــنبه، در ی ش
ــه  ــا افغانســتان ب ــا در کشــور باعــث شــده ت امنی  ه

ــود. ــدل ش ــه مب ــی ادوی ــک کشــور مصرف ی
آقــای مجــروح تصریــح کــرد کــه تحقیقــات انجــام 
شــده نشــان میدهــد کــه هم اکنــون 9۵درصــد 
ادویــه مــورد ضــرورت از بیــرون بــه ویژه پاکســتان، 
ــه  ــود، ک ــور می ش ــن وارد کش ــه و چی ــران، ترکی ای

از ایــن جملــه ۴۰ تــا ۵۵ درصــد آن بصــورت غیــر 
ــود. ــاق وارد می ش ــی و قاچ قانون

رییــس روابــط بیــن الملــل وزارت صحــت تصریــح 
ــه  ــده ب ــای وارد ش ــوع ادویه ه ــه از مجم ــرد ک ک
ــد از  ــتان، 2۵ درص ــد آن از پاکس ــور 3۵ درص کش

ــز از  ــد نی ــران و 2۰ درص ــد از ای ــه، 2۰ درص ترکی
ــه  ــر ادوی ــود. اکث ــور می ش ــا وارد کش ــن و اروپ چی
قاچاقــی و غیــر قانونــی نیــز از پاکســتان وارد کشــور 

می شــود.
او هم چنــان از ایجــاد میکانیســم تــدارکات متمرکــز 
ــز  ــدارکات متمرک ــورد مشــترک ت ــی توســط ب دوای
ادویــه بــه رهبــری وزارت صحــت عامــه خبــر داد.
ــد  ــزم بع ــن میکانی ــاس ای ــر اس ــزود: ب ــروح اف مج
ــت،  ــاز وزارت صح ــورد نی ــه م ــام ادوی ــن تم از ای
ــه و وزارت  ــور ادخل ــی، وزارت ام ــاع مل وزارت دف
ــوی  ــز و کتل ــورت متمرک ــی بهص ــالت عال تحصی
ــا  ــابده ب ــفاف و حس ــم ش ــک میکانیس ــق ی از طری
ــه  ــاد زمین ــت و ایج ــود کیفی ــن و بهب ــدف تضمی ه
ــداری  ــه در داخــل کشــور، خری ــد ادوی ــرای تولی ب

ــد. ــد ش خواه

وی خاطــر نشــان ســاخت کــه براســاس آمــار 
ــه  ــا ب ــور تقریب ــه در کش ــی ادوی ــازار کل ــی ب ابتدای
۶۵۰ میلیــون دالــر در یــک ســال مــی رســد کــه از 
ایــن میــان تنهــا بیــش از ۱8۰ میلیــون دالــر صــرف 
خریــداری ادویــه بــرای وزارت صحــت عامــه، 

ــود. ــه می ش ــور داخل ــی و ام ــاع مل دف
رییــس روابــط بیــن الملــل وزارت صحــت عــالوه 
کــرد کــه موجودیــت میکانیســم غیــر متمرکــز 
و پراکنــده تــدارکات ادویــه، ســبب شــده تــا 
ســکتورعامه و امنیتــی بــه عنــوان مرکــز خریــداران 
ادویــه در مارکیــت، قــادر بــه تنظیــم قیمــت و 

ــوند. ــه نش ــت ادوی کیفی
ــت و  ــردی دول ــه راه حــل راهب ــرد ک ــح ک او تصری
وزارت صحــت، بــرای چالــش موجــود در ســکتور 
ــی  ــور دوای ــم ام ــی تنظی ــاد اداره مل ــی - ایج دوای
ــارت  ــت و نظ ــرای مدیری ــی ب ــوالت صح و محص
عمومــی ســکتور دوایــی و طــرح و عملــی نمــودن 
اســتراتیژی تــدارک متمرکــز و کتلــوی ادویــه مــورد 
تاییــد کابینــه و شــورای عالــی اقتصــادی قــرار 

ــت. گرف

◄◄◄ابوبکر صدیق
بر بنیاد یک نظرسنجی تازه، ۵۱ درصد از شهروندان 
افغانستان خواهان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و ۴9 

درصد خواهان حفظ نظام اند.
مطالعات  انستیتوت  سوی  از  که  نظرسنجی  این 
و  اساسی  »قانون  نام  تحت  و  افغانستان  استراتژیک 
جامعۀ در حال گذار افغانستان« انجام شده است، در 
ده والیت و از 7۰۰ تن شهرونِد عادی و 3۴ شهروند 
دانش آموخته در این والیت ها پرس وشنود شده است.
در برنامه یی که به مناسبت نشر این نظرسنجی دیروز 
دکتر  بود،  گردیده  برگزار  »سه شنبه/2شهریور/سنبله« 
دادفر  رنگین  دکتر  اجرایی،  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
اسپنتا و شمار زیادی از استادان دانشگاه و دانشجویان 

اشتراک کرده بودند.
دکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت 
مورد  افغانستان  اساسی  قانون  می گوید،  بیان  ملی 
و  "البی گری"  با  کسانی  و  گرفته  قرار  دست برد 

"چاالکی"؛ در آن مواردی را اضافه کرده اند.

رییس ارجرایی بر این باور است که برخی ها خواهان 
و  کشتن  با  نظام  این  اما  هستند،  طالبانی  نظام  نوع 

شرارت، از مردم قربانی می گیرد.
داکتر امین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهش گر ارشد 
نظرسنجی  این  گفت:  برنامه  این  در  نظرسنجی  این 
از  پرسش شونده   7۰۰ از  بیش  با  و  والیت   ۱۰ در 
شده  انجام  دانش آموخته  تن   3۴ و  عادی  شهروندان 

است.
نتیجۀ  افزود:  سخنانش  ادامۀ  در  احمدی  آقای 
از  درصد   8۰,۶ که  می دهد  نشان  ما  بررسی های 
قانون  گفته اند،  نظرسنجی  این  کننده گان  اشتراک 
است،  برخوردار  اهمیت خوبی  از  افغانستان  اساسی 
اما ۱2,۵ درصد گفته اند از اهمیت بسیار خوب و93 
درصد دیگر بر این باور اند که قانون اساسی در کشور 

از اهمیت اساسی برخوردار است.
این  کننده گان  اشتراک  که  گفت  احمدی  آقای 
نظرسنجی در پاسخ به این که اگر نظام دیگری جای 
نظام فعلی قرار گیرد چقدر مورد حمایت آن ها خواهد 
بود؟ 7۶ درصد گفتند که به جای نظام فعلی بدیلی را 
نمی پذیرند، 8 درصد خواهان بدیل بسیار ضعیف و 
یک درصدی اندک خواهان نوع نظام امارت اسالمی 

بوده اند.
و  وضع  روند  مورد  "در  دانشگاه:  استاد  این  به گفتۀ 
تصویب قانون اساسی، بیشتر از مصاحبه شونده گان به 
تفاوت میان قانون اساسی جدید با قانون های پیشین 
نظر  داده   اند؛ اما برخی از مصاحبه شونده گان گفته اند 

که این روند عاری از نقض نبوده و تصویب این قانون 
با مداخالت بیرونی همراه بوده است و تغییرات در 
اما  می شود؛  دیده   شده   توشیح  متن  و  مصوب  متن 
ُکلی  وضع  شیوۀ  صاحب نظران،  و  نخبه گان  نظر  از 
قانون اساسی مخدوش نبوده  و موارد آن به حدی که 

مشروعیت را زیر پرسش قرار دهد؛ نیست.
درصد   ۴2 که  کرد  تصریح  هم چنان  احمدی  آقای 
با  اساسی  قانون  که  گفتهاند  شونده گان  پرسش  از 
بسیار  گفته اند  درصد   2۶ دارد،  سازگاری  دین اسالم 
این  بر  هم  درصد   ۱۶ است،  سازگار  اسالم  با  زیاد 
گفته اند  درصد   ۱۰ دارد،  سازگاری  کمی  که  باوراند 
که خیلی کم و 3 درصد باور دارند که قانون اساسی 

افغانستان با اسالم سازگاری ندارد.
مصاحبه  بیشتر  داشت:  بیان  ارشد  پژوهش گر  این 
شونده گان به این باوراند که سنت سیاسی حاکم در 
کشور، حقوق افراد را به وزن اقوام تعیین می کند و 
این کار سبب شده است که شهروندان به درجه های 
مختلف مانند درجه یک، درجه دو و...، تقسیم شوند.

تأمین  و  قدرت  تقسیم  بحث  در  داشت:  اذعان  او 
مشارکت مردم، ۵۰,8 درصد گفته اند که قانون اساسی 
گفته اند  درصد   2۶ کرده،  تأمین  را  مردمی  مشارکت 
بسیار تأمین کرده و 3۱ درصد گفته اند کم و 9 درصد 
باور دارند که قانون اساسی کشور مشارکت مردمی را 

تأمین نکرده است.
آقای احمدی خاطرنشان ساخت: ۴9 درصد از پرش 
شونده گان خواهان نظام ریاستی، 29 درصد پارلمانی 
و 29 درصد صدراتی اند که در ُکل، ۵۱ درصد خواهان 
نظام ریاستی  نظام و ۴9 درصد خواهان حفظ  تغییر 

بوده اند.
خواهان  کننده گان  اشتراک  درصد   ۵۰,۴ گفت:  او 
حالی  در  اند،  رییس جمهور  صالحیت های  کم شدن 
و  صالحیت ها  این  کم شدن  مخالف  درصد  که3۶ 
صالحیت های  اضافه شدن  خواهان  نیز  درصد   9,2

رییس جمهور شده اند.
اشتراک  درصد   3۶ که  کرد  تأکید  احمدی  آقای 
کننده گان این نظرسنجی بر این باور اند که کمیسیون 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در قسمِت نظارت بر 
قانون اساسی نظارِت کم داشته، 28 درصد گفته اند که 
بسیار کم و 3۴,9 درصد به نظارت از طریق محکمۀ 
و  داده اند  نظر  قانون  تطبیق  بر  نظارت  صالحیت  با 
تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  تقویت  به  درصد   3,۵
قانون اساسی و ۰,۵  درصد خواهان نظارت از طریق 

دادستانی شده اند.
و  متمرکز  نظام  در بخش  داشت:  بیان  احمدی  آقای 

بازار آزاد، 39,8 درصد طرف دار نظام متمرکز بوده اند، 
۱9 درصد به بازار آزاد، 2۴ درصد نظام مختلط و 23 

درصد طرف دار بازار آزاد با حمایت دولت  اند.
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  دیگر،  در سویی 
حکومت وحدت ملی در این برنامه گفت: مشکالت 

امروز موقتی و در گذر است.
رییس اجرایی در ادامه افزود: "در قانون اساسی نکاتی 
افراد  برخی  "چاالکی"  و  البی گری  با  که  دارد  وجود 
درج شد که به نفع ملت نیست، اما با تمام مشکالت 
مردم افغانستان مبارزات و مسیر خوبی را عبور کردند 
آن  دست آوردها  از  یکی  امروزی  اساسی  قانون  که 

مبارزات است."
به گفتۀ آقای عبداهلل، امروز مردم حق ابراز نظر دارند، 
این حق را قانون برای شان تعیین کرده است؛ درحالی 
که برخی ها خواهان نوع نظام طالبانی هستند، اما این 

نظام با کشتن و شرارت، از مردم قربانی می گیرد.
داکتر عبداهلل گفت: "زمانی که قانون اساسی افغانستان 
به خاطر  اساسی  قانون  تصویب  جرگۀ  لوی  در 
سرود ملی متشنج شد، حامد کرزی در یک نشست 
خصوصی گفت که در تاالر عمومی صدا میکنم که 
سرود ملی به دو زبان باشد؛ اما بعد از ختم جرگه از 

آن خودداری کرد.
نظام  طرف دار  ابتدا  از  این که  بیان  با  عبداهلل  آقای 
سیاست های  سلسله  یک  براساس  و  نبوده  ریاستی 
ما  ابتدا  از  گفت:   شده،  ایجاد  نظام  این  غیرمعقول 
شوراهای  محلی،  ادارات  به  قدرت  تقسیم  طرف دار 
ولسوالی ها و انتخاب شهرداران از طرف مردم بودیم؛ 
اما ارادۀ در این زمینه از سوی حلقات مشخص وجود 

نداشت.
مشاور  اسپنتا  دادفر  رنگین  داکتر  این،  با  همزمان 
حکومت  سال   9۰ در  گفت:  امنیت  شواری  پیشین 
در افغانستان، قانون اساسی در پشت درواز های بسته 
ساخته می شد، اما در حال حاضر جای خرسندی است 
که از اهمیت قانون ۱3 سالۀ افغانستان بررسی صور 

می گیرد.
آقای اسپنتا با بیان این که زبان قانون اساسی از هرنگاه 
مشکالت خود را دارد؛ گفت: قانون باید باالی همه 
امتیاز  از  آن  برابر  در  شهروندان  و  تطبیق  یک سان 
یکسان برخوردار باشند. زیر اقانون اساسی  ارادۀ مردم 

را تمثیل می کند.
قانون  که  گفت  ملی  امنیت  شورای  پیشین  مشاور 
سوی  از  بیشتر  گذشته  سال های  در  کشور  اساسی 

دولت مردان نقض شده است.
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مانـــدگار- اعضـــای کمیســـیون خاک ســـپاری امیـــر 
ــروز،   ــتان دیـ ــن افغانسـ ــی، شاه پیشـ ــب اهلل کلکانـ حبیـ
ـــان  ـــدور فرم ـــان ص ـــت خواه ـــک نشس ـــنبله، در ی دوم س
به خاک ســـپاری کلکانـــی از طـــرف حکومـــت وحـــدت  

ـــدند. ـــی ش مل
اعضـــای ایـــن کمیســـیون گفته انـــد کـــه راه گفت وگـــو 
ــی از  ــا برخـ ــت؛ امـ ــاز اسـ ــان بـ ــدور فرمـ ــرای صـ بـ

حلقـــات مانـــع صـــدور ایـــن فرمـــان می شـــوند.
ـــنبله  ـــازده س ـــه ی ـــاره ب ـــا اش ـــیون ب ـــن کمیس ـــای ای اعض
آخریـــن مهلـــت بـــرای صـــدور فرمـــان به خاکســـپاری 
شاه پیشـــین از طـــرف حکومـــت وحـــدت ملـــی، 
ــود و  ــک می شـ ــی نزدیـ ــه آفرینـ ــد: روز حماسـ گفته انـ

مـــردم نیـــز صف های شـــان را آشـــکار می کننـــد.
ـــپاری  ـــه خاک س ـــزرگ ب ـــع ب ـــن جم ـــت، ای ـــن نشس در ای

ـــد. ـــد کردن ـــاه پیشـــین تأکی ـــی ش ـــزت و مردم ـــا ع ب
ــتند  ــت خواسـ ــان از دولـ ــن، هم چنـ ــزرگان و متنفذیـ بـ
ـــم  ـــی و ک ـــدت مل ـــتر وح ـــه بیش ـــم هرچ ـــرای تحکی ـــا ب ت
شـــدن فاصله هـــا میـــان حکومـــت و مـــردم، هـــر چـــه 
زودتـــر فرمـــان بـــه خاک ســـپاری امیـــر حبیـــب اهلل را 

ـــد. ـــادر کن ص
ـــنبله  ـــم س ـــری یازده ـــر ناپذی ـــر تغیی ـــده گان ب ـــتراک کنن اش
تأکیـــد کردنـــد و از حکومـــت خواســـتند تـــا پیـــش از 
ـــان  ـــدور فرم ـــه ص ـــنبله در زمین ـــم س ـــیدن یازده ـــرا رس ف

ـــد. ـــدام کن اق
ـــب اهلل،  ـــر حبی ـــپاری امی ـــه خاک س ـــیون ب ـــای کمیس اعض
ـــان  ـــپاس و امتن ـــراز س ـــع  اب ـــت  قاط ـــت حمای ـــت باب از مل

ـــرد.. ک
ـــتان در 2۴  ـــین افغانس ـــاه پیش ـــی، ش ـــب اهلل کلکان امیرحبی
ـــان اهلل  ـــدرت را از ام ـــیدی، ق ـــال ۱3۰7 خورش ـــدی س ج
خـــان، به دســـت گرفـــت و کمتـــر از یـــک ســـال بـــر 

ـــرد. ـــاهی ک ـــور پادش ـــن کش ای
ـــدر  ـــان پ ـــادر خ ـــی، ن ـــدارک تاریخ ـــناد و م ـــاد اس ـــر بنی  ب
ـــش(  ـــال پی ـــال ۱3۰8 ) 88س ـــزان س ـــاه، در 2۵ می ظاهرش
ـــا  ـــت و ب ـــی گرف ـــب اهلل کلکان ـــت حبی ـــدرت را از دس ق
ــب اهلل  ــه حبیـ ــه او بـ ــی کـ ــای قرآنـ ــه در برگ هـ آن کـ
فرســـتاده بـــود، نوشـــته بـــود و مهـــر کـــرده بـــود کـــه 
جبیـــب اهلل کلکانـــی و یارانـــش را هیـــچ نـــوع آســـیبی 
نمی رســـاند و بایـــد خودشـــان را بـــه حکومـــت او 
تســـلیم کننـــد.  حبیـــب اهلل هـــم بـــا اعتمـــاد بـــه ایـــن 
ســـوگند، همـــراه دوســـتان و همـــکاران نزدیکـــش بـــه 
ـــان  ـــا نادرخ ـــت. ام ـــاهی رف ـــر ش ـــه قص ـــان ب ـــزد نارخ ن
ــپاهیان  ــه سـ ــرد و او  را بـ ــل کـ ــده عمـ ــالف وعـ خـ
بـــی ســـروپایش ســـپرد. آنـــان او و یارانـــش را بعـــد از 
ــور  ــد و در گـ ــاران کردنـ ــاد، را تیربـ ــکنجه های زیـ شـ
ـــاک  ـــر خ ـــان زی ـــه مرنج ـــروف ب ـــه مع ـــتجمعی در تپ دس

ســـاختند.

یک نظرسنجی تازه:

51 درصد مردم خواهان تغییر نظام ریاستی  هستند
رییس اجرایی:

قانون اساسی مورد دست برد قرار گرفته است

تأکید  به صدور فرمان 
خاک سپاری امیر 

حبیب اهلل کلکانی

وزارت صحت عامه:

55 درصد داروی مصرفی به صورت قاچاق وارد کشور می  شود
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ورزش

وزارت دفــاع روســیه اعــالم کــرد کــه اولیــن دوره از آتش بــس 
ــادۀ اجرایی شــدن  ــه مــدت ۴8 ســاعت در حلــب آم انســانی ب

. ست ا
وزارت دفــاع روســیه در بیانیه یــی اعــالم کــرد کــه اولیــن دورۀ 
ــی  ــد از آن اجرای ــب بع ــاعته در حل ــانی ۴8 س ــس انس آتش ب
می شــود کــه اســتفان دی میســتورا، فرســتادۀ ســازمان ملــل بــه 
ــانی را  ــای انس ــل کمک ه ــای حام ــی کامیون ه ــوریه آماده گ س

بــرای ورود بــه حلــب اعــالم کنــد.
ــر  ــز نظــارت ب ــده گان مرک ــزود:  نماین ــیه اف ــاع روس وزارت دف
ــل  ــازمان مل ــر س ــس دفت ــم و ریی ــگاه حمیمی ــس در پای آتش ب
ــب  ــه حل ــانی ها ب ــوۀ کمک رس ــارۀ نح ــنبه درب ــروز چهارش ام

ــد. ــزار می کنن ــت برگ نشس
وزارت دفــاع روســیه ادامــه داد کــه آتش بــس در حلــب 
ــی  ــر آماده گ ــتورا ب ــد دی میس ــان از تأکی ــض اطمین ــه مح ب

ــد. ــد ش ــالم خواه ــب اع ــه حل ــرای ورود ب ــا ب کامیون ه
ــه رســانه ها  ــاع روســیه ب ــر دف ــوف، معــاون وزی ــی آنتون آناتول
گفــت: بــا هماهنگــی مقامــات ســوریه اولیــن دور از آتش بــس 
انســانی بــه مــدت ۴8 ســاعت در حلــب اعــالم خواهــد شــد و 
ایــن مســأله در پــی دریافــت درخواســت دی میســتورا مبنی بــر 

ــا اســت. ــال کمک ه ــت ارس ــی جه آماده گ
ــه  ــادۀ ارای ــیه آم ــاع روس ــزود: وزارت دف ــام روس اف ــن مق ای
حمایــت الزم در توزیــع کمک هــای انســانی در میــان ســاکنان 

حلــب اســت.
ــروز  ــان دی ــم آلم ــرکل، صدراعظ ــگال م ــال، ان ــن ح در همی
ــا از  ــا آن ه ــرد ت ــد ک ــوریه تأکی ــیه و س ــه روس ــنبه( ب )سه ش
آغــاز آتش بــس ۴8 ســاعته در حلــب اطمینــان حاصــل کننــد. 
ــد از اجــرای  ــرکل گفــت، دولت هــای روســیه و ســوریه بای م
آتش بــس ۴8 ســاعته انســانی بــرای کمــک بــه حلــب اطمینــان 

یابنــد.
بانــو مــرکل افــزود:  آن چــه در حلــب رخ می دهد، وحشــت ناک 
ــرای  ــت ها ب ــت. درخواس ــانی اس ــۀ انس ــک فاجع ــت؛ ی اس
کمــک در حالــی افزایــش می یابــد کــه تعــداد اندکــی پزشــک 
ــر  ــت. بناب ــده اس ــن نگران کنن ــد و ای ــی مانده ان ــا باق در آن ج
ایــن، آتش بــس روزانــه سه ســاعته کــه از ســوی بشــار 
ــالم  ــیه اع ــد آن روس ــوریه و متح ــوری س ــد، رییس جمه اس
شــد، اصــاًل کافــی نیســت. طبــق اعــالم ســازمان ملــل، مــا بــه 
ــن  ــم و ای ــاز داری ــس نی ــاعت آتش ب ــی ۴8 س دســت کم هفته ی
ــوریه  ــیه و س ــای روس ــه دولت ه ــت ک ــی اس ــن گام مهم اولی

ــد. ــان حاصــل کنن ــد از آن اطمین بای

پنتاگون اوایل ماه جاری میالدی اعالم کرد که قصد ندارد 3۰۰ میلیون دالر 
کمک مالی نظامی مقرر را به پاکستان بدهد؛ اقدامی که احتماال به بی اعتنایی 

دولت اسالم آباد نسبت به اقدامات شبکه حقانی مرتبط است.
به گزارش خبرگزاری آسیا، در گزارش سرویس تحقیق کنگره امریکا آمده 
که کمک امنیتی ایاالت متحده به پاکستان از سال 2۰۱۱ تا کنون 73 درصد 

کاهش داشته است.
در این گزارش که برای کنگره امریکا تهیه شده هم به کمک مالی و هم به 
کمک نظامی امریکا به پاکستان در بازه زمانی 2۰۰2 تا 2۰۱۵ پرداخته شده 

است.
این گزارش می گوید که ۵3 درصد این کاهش مربوط به کمک های مالی در 
سال 2۰۱۱ و درست در زمانی است که روابط میان دو طرف به سردی گرایید 
چون اسامه بن الدن، رهبر وقت القاعده در ابیت آباد پاکستان پنهان شده بود 

و نیروهای ویژه امریکایی او را یافتند و از پای درآوردند.
پنتاگون پیشتر گفته بود که علت اصلی کاهش کمک ها بی اعتنایی اسالم آباد 

به فعالیت های شبکه حقانی در پاکستان است.
کمک های امنیتی-نظامی امریکا به پاکستان تا 2۰۱۱، 3 / ۱ میلیارد دالر بود که 
در سال گذشته میالدی به 3۴3 میلیون دالر رسید. کمک های اقتصادی نیز از 

2 /۱ میلیارد دالر در مدت مشابه به ۵۶۱ میلیون دالر کاهش یافت.
یکی دیگر از موارد لغو کمک های به دولت اسالم آباد اجرایی نشدن شدن 
این  امریکا،  خارجی  نظامی  مالی  برنامه  براساس  هواپیماست.  خرید  توافق 
کشور قرار بود هشت جنگنده اف-۱۶ را به مبلغ 27۰ میلیون دالر به پاکستان 
بفروشد اما به دلیل مخالفت های حزبی در کنگره، امریکا این قرارداد را در 

مه سال جاری میالدی لغو کرد.
صندوق حمایت ائتالف تحت نظارت امریکا در گزارش خود آورده است که 
پاکستان هنوز در روند دریافت 2 / ۱ میلیارد دالر سیستم تسلیحاتی از امریکا 

از سال 2۰۰۱ قرار دارد.

تیم ملی کوهنوردی کشور جهت شرکت در مسابقات کوهنوردی و همایش 
یک روزۀ کوهنوردی عازم جمهوری اسالمی ایران شد.

معاون  نورستانی«  »صدیقه  به سرپرستی  افغانستان  کوهنوردی  نفره   ۴ تیم 
شرکت  جهت  )سه شنبه(  دیروز  صبح  افغانستان  کوهنوردی  فدراسیون 
در مسابقات کوهنوردی و همایش یک روزه کوهنوردی عازم جمهوری 

اسالمی ایران شد.
به همین  که  المپیک در نشستی خبری  ملی  معاون کمیته  محمود حنیف، 
منظور برگزار شده بود، گفت: هدف از سفر کوهنوردان افغانستان به ایران، 

افزایش ظرفیت کوهنوردی و شرکت در مسابقات بین المللی است.
حنیف با بیان این که شرکت در این مسابقات برای کوهنوردان افغانستانی 
ارزش مند است، افزود: حضور در این مسابقات می تواند ذهنیت ورزشکاران 

افغانستانی را تقویت کند.
این  در  کوهنوردی  فدراسیون  معاون  نورستانی  صدیقه  همین حال،  در 
گذشته  سال   3 طی  افغانستان  کوهنوردی  ملی  فدراسیون  گفت:  نشست 

توانسته دستاورد های خوبی داشته باشد.
نورستانی افزود: سفر به ایران و صعود از دیوار های یخی می تواند فرصت 

خوبی برای ورزشکاران و کوهنوردان افغانستان باشد.
با بیان این که در این مسابقات ۴8 کشور جهان حضور دارند، تصریح  او 

کرد: این مسابقات در »اردبیل« ایران برگزار می شود.
کوهنوردان  اعزام  این که  بیان  با  افغانستان  کوهنوردی  فدراسیون  معاون 
افغانستانی به ایران می تواند گام موثری در حوزۀ استحکام دوستی 2 کشور 
باشد، اظهار داشت: تاکنون نیز چندین کوهنورد ایرانی به افغانستان آمده و 

قله های مرتفع را فتح کرده اند.
در  ورزش  این  این که  به  اشاره  با  افغانستان  کوهنوردی  تیم  سرپرست 
طی  کرد:  تصریح  باشد،  داشته  خوبی  دستاورد های  می تواند  افغانستان 
این ورزش  به  توجه جدی  المپیک  ملی  کمیتۀ  و  دولت  سال های گذشته 

نداشته است.
صدیقۀ نورستانی خاطرنشان ساخت: کوهنوردی جایگاه خوبی در افغانستان 

ندارد، درحالی که می تواند بودجۀ خوبی را نصیب دولت کند.
نورستانی در پایان سخنان خود بیان کرد: در این مسابقات ۴ کوهنورد شامل 

۴ ورزشکار و یک مربی از افغانستان حضور خواهند داشت.
گفته می شود که مسابقات بین المللی کوهنوردی به همت »فدراسیون جهانی 
کوهنوردی« با شرکت ۴8 کشور در استان اردبیل جمهوری اسالمی ایران 

برگزار خواهد شد.

یازدهمیـن دوررقابت هـای پـرورش انـدام، آقای عضـالت افغانسـتان دیروز 
در جمنازیـوم ریاسـت عمومـی تربیـت بدنـی و ورزشـی در کابـل برگـزار 

گردید.
ریاسـت عمومـی تربیـت بدنـی کشـور بـا نشـر خبرنامـۀ نوشـته اسـت کـه 
ورزشـکاراِن این مسـابقات در چندیـن کتگوری با هم به رقابـت می پردازند.

در ایـن رقابت هـا، ورزشـکاران رشـتۀ پرورش انـدام در 9 کتگـوری وزنی و 
سـه سـبک )پرورش انـدام، سـپورت فیزیـک و اتلتیک فیزیک( ورزشـکاران 

بـام رقابـت می کنند.
در خبرنامـۀ ریاسـت تربیـت بدنـی آمـده اسـت، ۴8۰ ورزشـکار از مرکـز و 
2۴ ورزشـکار بـه نماینده گـی والیت از چند والیت کشـور شـامل مسـابقات 

انتخابـی یازدهمیـن آقای عضالت افغانسـتان، شـدند.
ایـن رقابت هـا کـه چهـار روز ادامـه خواهـد داشـت، 8۰ چهرۀ برتـر از میان 

۴8۰ اشـتراک کننده انتخـاب می شـوند.
گفتـه می شـود کـه در ایـن مسـابقات ۴۵ چهر برتر در سـبک پـرورش اندام، 
2۰ چهـرۀ برتـر در سـپورت و فیزیـک و ۱۵ تـن در سـبک اتلتیـک فیزیـک 

می شـوند. گزینش 

روسیه:
اعالم آتش بس در حلب

 در گرو آمادگی سازمان ملل است

کمک های امنیتی-نظامی امریکا

 به پاکستان 73 درصد کاهش یافته است

تیــم ملی 
کوهنوردی عازم ایران شد

یازدهمین دور مسابقات آقای 

عضالت افغانستان برگزار شد

بُرنا صالحی

لچ بازی از اين بيشتر نمی شود !
ولــی  ســرجایش.  دشــمن اند،  طالبــان  این کــه 
سرســختی و لچ بــازی چنــد روز اخیــر طالبــان، 
ــگ  ــه از جن ــی ک ــۀ اندک ــگفتی و تعجــب دارد. تجرب ــای ش ج
دارم، سروســامان دادن بــه چنــد حملــۀ همزمــان در چنــد نقطــه 

ــت. ــادۀ نیس ــان و س کار آس
ولســوالی دهنۀ غــوری در بغــالن را تصــرف می کننــد، ولســوالی 
ــوند  ــس زده می ش ــد، پ ــقوط می دهن ــدز را س ــاد در کن خان آب
و یــک شــب نگذشــته بــه خواجه غــار در والیــت تخــار حملــه 
می کننــد. ســنچارک فاریــاب و نادعلــی هلمنــد و مناطــق دیگــر 

هــم کــه طالبــان موقــف هجومــی در جنــگ دارنــد .
سوال خلق می شود که:

ــا و  ــی از کج ــات جنگ ــس و امکان ــراد تازه نف ــه اف ۱-این هم
ــود؟ ــدارک می ش ــه ت چگون

ــان  ــوف طالب ــتگی در صف ــتگی و چنددس ــود دو دس ــا وج 2-ب
پــس از مــرگ مالعمــر، چــرا ضعــف رهبــری و چنــد دســتگی 

در ســوق و اداره محســوس نیســت؟
3-چــرا حکومــت نمی توانــد یــا نمی خواهــد حداقــل در 
ــه عمرشــان  ــان نیســت، ب ــای ســنتی طالب ــه جغرافی ــی ک مناطق

ــد؟ ــه کن ــد و کار را یک طرف ــان ده پای
ــت  ــه دول ــت ک ــن قدرت هاس ــت بی ــگ رقاب ــن جن ــا ای ۴-آی

ــدارد؟ ــان ن ــا طالب ــح ب ــگ و صل ــاز را در جن ــت ب دس
۵-آیــا مشــکالت درونــی نظــام تــا این حــد طالبــان را جســور 

و نیروهــای امنیتــی را بی عالقــه بــه جنــگ کــرده اســت؟
ــا را  ــۀ م ــر هم ــن و ضمی ــًا ذه ــه واقع ــر ک ــؤال دیگ ــا س ده ه

ــت. ــرده اس ــود ک ــر خ درگی
ــه یابــد، موفقیــت از آن کســی  ــگ ادام ــور جن ــر همین ط اگ
ــخص  ــه ش ــدوارم ک ــد؛ امی ــه می کن ــه حمل ــود ک ــد ب خواه
ــری  ــدال دادن، در ســطح رهب ــه و م ــای رتب ــور به ج رئیس جمه

ــد . ــر کن ــد نظ ــی تجدی ــی و امنیت ــای دفاع نیروه

نوید شریفی

ــه  ــاد می زنیـــم کـ ــا یـــک عمـــر اســـت فریـ مـ
ـــه  ـــت. آن چ ـــده اس ـــف ش ـــی تحری ـــون اساس قان
ـــه  ـــه در لوی ـــت ک ـــزی نیس ـــده، چی ـــیح ش ـــه توش ک
جرگـــۀ قانـــون اساســـی تأییـــد شـــد. از جانـــب نزدیـــکان 
کـــرزی بعـــد از ختـــم لویـــه جریگـــه، ماده هـــا و فقره هـــای 
در قانـــون اساســـی زیـــاد و ماده هـــای هـــم کـــم شـــدند... 
ـــن  ـــروز ســـکوتش را در ای ـــداهلل باالخـــره ام ـــر صاحـــب عب داکت
رابطـــه شکســـت و بـــر ایـــن ادعـــای مـــا صحـــه گذاشـــت. 
ـــتیم،  ـــدن را نداش ـــد ش ـــتن و تأیی ـــه گذاش ـــار صح ـــا انتظ ـــا، م ام
ـــی  ـــون اساس ـــال قان ـــن دو س ـــا در ای ـــتیم ت ـــار داش ـــه انتظ بلک
دوبـــاره بررســـی شـــود و ایـــن مـــاده هـــا و فقـــره هـــای 
اضافـــه شـــده و مـــاده هـــای جنجـــال برانگیـــز شناســـایی و 

ـــم! ـــوز منتظری ـــدند... و هن ـــه نش ـــوند ک ـــذف ش ح

مختار وفایی

ــقوط  ــرای س ــت ب ــزار تروریس ــش از یک ه ــع بی تجم
ــانچارک  س

ــاعت  ــه س ــد ک ــانچارک می گوین ــی در س ــع محل مناب
ــناس،  ــای ناش ــته، چرخ بال ه ــۀ گذش ــر روز جمع ــل از ظه ۱۰:۰۰ قب
مالمنصــور یــک فرمانــده نظامــی طالبــان در هلمنــد بــا چندیــن تــن 
ــان  ــت طالب ــۀ تحــت حاکمی ــش را در »دره زمچی«منطق از جنگ جویان

پاییــن کــرده اســت.
بــه نقــل از ایــن منابــع، مالمنصــور جبهــۀ طالبــان را رهبــری می کنــد 
ــز  ــر نی ــوی دیگ ــا جنگج ــته ده ه ــای گذش ــی روزه ــان ط و هم چن
پاکســتانی و  به شــمول تروریســت های  فاریــاب و جوزجــان  از 

ــته اند. ــردم پیوس ــه م ــگ علی ــۀ جن ــه جبه ــی ب چچین
ــس  ــه پ ــد ک ــی در ســانچارک می گوی ــای مردم ــده نیروه ــک فرمان ی
از دوشــبانه روز درگیــری و تلف شــدن بیــش از ده تــن از نیروهــای 
ــه  ــی ب ــای نظام ــر چرخ بال ه ــل از ظه ــروز ســاعت ده قب ــی، ام مردم
ــی  ــر مثبت ــا هیچ تأثی ــد، ام ــه محــل آمده ان ــان ب ــدف ســرکوب طالب ه

در وضعیــت نیامــده اســت.
ــروف  ــروز( مص ــح امروز)دی ــان از صب ــه طالب ــد ک ــع می گوین مناب
تجدیــد قــوا بــوده و تصمیــم دارنــد بــار دیگــر بــا امکانــات و افــراد 

ــد. ــه کنن ــن ولســوالی حمل ــرای تصــرف ای بیشــتری ب

فیـسبـوک نـــامــه
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انجنیـر نصیـر احمـد درانـی، وزیر احیـا و انکشـاف دهات، 
دیـروز )سه شـنبه( قـرارداد  37 پروژه هـای انکشـافی را بـه 
ارزش بیـش از 328 میلیـون افغانی با شـماری از شـرکت ها 

و شـوراهای انکشـافی قریه هـا امضـا کرد.
وزیـر احیـا و انکشـاف دهـات می گویـد کـه  22قـرارداد 
و  آبیـاری  سیسـتم های  بازسـازی  و  احیـا  پروژه هـای 
شـامل  سـیالب ها  تخریبـات  از  جلوگیـری  پروژه هـای 
سـاخت سـرک، پل، پلچـک، دیوارهای اسـتنادی، کانال های 
آبیـاری و سـربندها می باشـد و  قرار اسـت در یـازده والیت 

کشـور تطبیـق و عملـی شـود.
نصیـر  احمـد درانی گفـت: »پروژه های آبیـاری و جلوگیری 
از تخریبـات سـیالب ها بـه ارزش 2۶9,۵ میلیـون افغانـی در 
ننگرهـار،  کابـل، خوسـت،  والیت هـای بدخشـان، غزنـی، 
سـمنگان، میـدان وردگ، جوزجـان، تخـار و والیـت بلـخ 
تقویـت  در  پروژه هـا  ایـن  می شـوند.  عملـی  و  تطبیـق 
پروژه هـا  کـه  قریه هـای  در  خصـوص  بـه  محـل  اقتصـاد 
تطبیـق می شـود، نقـش مهـم و اساسـی دارد و در عیـن حال 
بـرای مـردم محـل زمینه هـای کار را مسـاعد می سـازد. ایـن 
پروژه هـا در تقویـت زراعـت دهـات نقـش کلیـدی دارد و  

تطبیـق آن باعـث افزایـش حاصـالت دهاقیـن می شـود.«
تطبیـق  از  دهـات،  انکشـاف  و  احیـا  وزیـر  گفتـه ی  بـه 
یـازده  در  تـن  93۴هـزار  از  اضافه تـر  یادشـده  پروژه هـای 
والیـت کشـور بـه شـکل مسـتقیم و غیـر مسـتقیم مسـتفید 
می شـوند و در عیـن حـال بیـش از 83هـزار روزکاری نیـز 

می شـود. ایجـاد  مـردم  بـرای 
در میـان ایـن قراردادهـا، پـروژه سـاخت تنگـی تاشـقرغان 
یکـی  تاشـقرغان  تنگـی  اسـت.  شـامل  نیـز  بلـخ  والیـت 
بـا  را  والیـت  چندیـن  کـه  اسـت  حیاتـی  پروژه هـای  از 
وصـل  فاریـاب  و  جوزجـان  سـرپل،  بلـخ،  والیت هـای 

می سـازد.
وزیـر احیـا و انکشـاف دهـات گفـت: »تنگی تاشـقرغان در 
گذشـته بـر اثـر جاری شـدن سـیالب ها بارها تخریب شـده 
و تاثیـرات بـدی روی زندگـی مـردم بـه خصـوص اقتصـاد 
والیت هـای شـمال به جـا گذاشـته اسـت. اکنـون ایـن تنگی 
اساسـی توسـط وزارت  بـه صـورت پختـه و  اسـتراتژیک 
احیـا و انکشـاف دهـات سـاخته می شـود و بـا تکمیـل آن 
مشـکالت باشـندگان والیت هـای شـمال مرفـوع می شـود.«

بـه گفتـه ی وزیـر احیـا و انکشـاف دهـات، در حـال حاضر 

در تنگـی تاشـقرغان موقتـا کانتینرها گذاشـته تـا زمینه برای 
تـردد وسـایط فراهم شـود.

وزیـر احیـا و انکشـاف دهـات بـه شـوراها و شـرکت های 
تطبیـق کننـده هشـدار داد کـه پروژه ها را براسـاس قـرارداد، 

در زمـان مشـخص و بـا کیفیـت عالـی آن تطبیـق کند.
تامین آب آشامیدنی 9۶هزار تن

بـا ایـن حـال، نصیـر احمـد درانـی، وزیـر احیا و انکشـاف 
دهـات ۱۵قـرارداد پروژه های تهیـه آب آشـامیدنی صحی را 

بـه ارزش ۵8,۶میلیـون افغانـی نیـز بـه امضا رسـانید.
مربـوط  ولسـوالی   ۴۰ در  پروژه هـا  ایـن  کـه  اسـت  قـرار 
والیت هـای جوزجـان، فاریـاب، سـرپل، تخار، کنـدز، بلخ، 
پکتیـکا، پـروان، غزنی، خوسـت، زابـل و ننگرهـار تطبیق و 

شـود. عملی 
آقـای درانـی در مـورد گفـت: »تامیـن آب اشـامیدنی صحی 
از اولویت هـای مهـم وزارت احیـا و  بـرای مـردم دهـات 
بـا تطبیـق و عملـی  انکشـاف دهـات اسـت. خوشـبختانه 
سـاختن ۱۵پـروژه آبرسـانی در مجموع آب آشـامیدنی بیش 
از 9۶هـزار تـن در ۴۰ولسـوالی تامیـن می شـود. هم چنین از 
طریـق تطبیـق ایـن پروژه هـا در مجمـوع ۱3۱2۰ روز کاری 

نیـز ایجـاد می شـود.«
شـماری از رییس هـای شـوراهای انکشـافی می گوینـد کـه 
تطبیـق پروژه هـای یادشـده در رشـد اقتصـاد خانواده هـا و 

مـردم دهـات کمـک می کنـد.
حاجـی نذیـر رییـس شـورای انکشـافی کوچیـان ولسـوالی 

خوگیانـی والیـت ننگرهـار می گویـد کـه مـردم ایـن منطقه 
بـه آب آشـامیدنی نیـاز دارد و اکنـون بـا تطبیـق ایـن پروژه 

مشـکالت شـورای انکشـافی کوچیـان برطـرف می شـود.
بـا ایـن همـه، وزیـر احیـا و انکشـاف دهـات، از شـروع 
مـاه اسـد سـال جـاری، رونـد انتقـال آب توسـط تانکرها و 
توزیـع آب پـاک را بـرای بیـش از 93هـزار فامیـل در ۶2۰ 
قریـه مربـوط والیت هـای فاریـاب، جوزجـان، بلـخ، تخـار، 

سـمنگان، کنـدز و سـرپل نیـز آغـاز شـده اسـت.
خـاص  موقعیـت  یـک  در  مناطـق  »ایـن  گفـت:  درانـی   
جغرافیـای و شـرایط اقلیمـی نـا مناسـب قـرار دارنـد. مردم 
بـا افزایـش شـدت گرمـا بـه کمبـود آب آشـامیدنی دچـار 
می شـوند کـه خوشـبختانه وزارت احیـا و انکشـاف دهـات 

همـه سـاله بـه ایـن مشـکل مـردم رسـیدگی می کنـد.«
منظـور  بـه  دهـات،  انکشـاف  و  احیـا  »وزارت  افـزود:  او 
امـراض  شـیوع  و  حـوادث  چنیـن  وقـوع  از  جلوگیـری 
گوناگـون ناشـی از نبـود آب، همـه سـاله بـا آغـاز ماه اسـد 
رونـد توزیـع آب پـاک را از طریـق تانکرهـا آغـاز می کنـد 
و ایـن رونـد الـی آخـر میـزان سـال جـاری ادامـه می یابـد. 
ایـن وزارت از طریـق برنامـه ملـی آبرسـانی خـود روزانـه 
بـرای بیـش از 93هـزار فامیـل، حـدود ۱,۴میلیـون لیتـر آب 

می کنـد.« توزیـع  را 
قـرار  دهـات  انکشـاف  و  احیـا  وزارت  دیگـر،  سـوی  از 
اسـت کـه حـدود 3۰۰منبع آبی )شـامل سـاخت شـبکه های 
آبرسـانی، حفرچاه هـای سـطحی، عمیـق و دیگـر پروژه های 
آبرسـانی( را در ولسـوالی های کوت، اچین، ده بـاال، رودات، 
نازیـان، غنی خیـل، کامـه و سـرخ رود بـه ارزش ۶9میلیـون 
افغانـی تطبیـق و عملـی کند. ایـن وزارت حـدود ۴۰میلیون 
افغانـی را تنهـا بـرای آغـاز پروژه هـای تهیـه آب آشـامیدنی 
برای باشـندگان ولسـوالی های کـوت، اچین، ده بـاال و نازیان 
کـه از چنـدی بـه این سـو عملیات تصفیه سـازی ایـن مناطق 
توسـط نیروهـای امنیتـی از وجـود تروریسـتان و داعشـیان 

آغـاز شـده در نظـر گرفته اسـت.
وزارت احیـا و انکشـاف دهـات، هفتـه پیـش انجنیـران و 
تیم هـای تخنیکـی خـود را بـه ولسـوالی  کـوت و برخـی 
دیگـر از ولسـوالی های ننگرهـار بـه منظور سـروی پروژه ها 
فرسـتاده و قـرار اسـت بـا تصفیه سـازی کامل ایـن مناطق از 
وجـود تروریسـتان، تطبیـق پروژه های انکشـافی آغاز شـود.

بـا ایـن همه، وزیـر احیا و انکشـاف دهات می گویـد که این 
وزارت تنهـا طی چهار ده ماه گذشـته، بـه تعداد ۵22 قرارداد 
پروژه هـای آبیـاری و جلوگیـری از تخریبـات سـیالب ها را 
بـه ارزش حدود سـه میلیارد افغانی به امضا رسـانیده اسـت. 
ایـن پروژه هـا توسـط برنامه انسـجام سـاحوی ایـن وزارت 
تطبیـق می شـود کـه تاکنـون اکثریت ایـن پروژه هـا تکمیل و  

بـه بهره برداری سـپرده شـده اند.
بـا ایـن همـه، وزیـر احیـا و انکشـاف دهـات می گویـد کـه 
ایـن وزارت تاکنـون ۵8درصـد بودجه انکشـافی خـود را به 

مصرف رسـانیده اسـت.

دارد  قصد  هند  پاکستان،  نگرانی های  وجود  با 
تسلیحات نظامی بیشتری به منظور مبارزه با تروریسم 

در اختیار افغانستان قرار دهد.
 شیدا محمد ابدالی سفیر افغانستان در دهلی نو گفت 
نزدیک تر  نظامی  همکاری  از  پاکستان  که  حالی  در 
دارد  قصد  هند  دارد،  بیم  افغانستان  و  هند  میان 

کمک های نظامی بیشتری به کابل انجام دهد.
به  دالر  میلیارد   2 از  بیش  اخیر  سال   ۱۵ در  هند 
به  دارد  قصد  و  است  کرده  مالی  کمک  افغانستان 
پاکستان  نفوذ  افزایش  که  آنچه  از  منظور جلوگیری 
را  کمک ها  این  می داند،  خود  همسایه  کشور  در 

افزایش دهد.
در  روسی  نظامی  چرخبال  فروند  چهار  نو   دهلی 

اختیار دولت کابل قرار داده است.
دولتی  نیروهای  گفت  نو  دهلی  در  کشورمان  سفیر 
افغانستان به منظور مقابله با طالبان، داعش و دیگر 
گروه های مسلح نیاز مبرم به تسلیحات نظامی دارند.

چرخبال  چهار  این  خاطر  به  »ما  است:  گفته  او 
داریم.  نیاز  بیشتر  بسیار  و  بیشتر  ما  اما  متشکریم. 
برای  که  می رویم  پیش  شرایطی  سوی  به  ما  امروز 

همه در منطقه از جمله هند نگران کننده است.« 
پرس تی وی به نقل از مقامات نظامی هند گزارش 
قرار  ارتش  ستاد  رییس  شهیم  شاه  قدم  جنرال  داد، 
است هشت سنبله به منظور ارایه فهرست تسلیحات 

نظامی مورد نیاز به دهلی نو، به هند سفر کند.
براساس این گزارش، هنوز مشخص نیست که چه 
مقدار پول بابت این تسلیحات پرداخت خواهد شد 
در  رایگان  به  نظامی  تسلیحات  این  از  مقدار  و چه 

اختیار کابل قرار داده می شود.
میل-2۵،  چرخبال های  شامل  تجهیزات  این 
بالگردهای کوچک تر که برای ترابری نیروها استفاده 
اضطراری  پزشکی  تجهیزات  همچنین  و  می شود 

است.

ابدالی گفت: »دستور کار دیدار فرمانده ارتش شفاف 
است. ما روند توسعه روابط دفاعی را نهایی خواهیم 

کرد.« 
حالی  در  افغانستان  و  هند  نظامی  همکاری های 
دو  این  با  روابطش  اخیرا  پاکستان  که  یافته  افزایش 
این موضوع  از  به سردی گراییده و  کشور همسایه 

بیم ناک است.
مقامات افغانستانی می گویند:  پاکستان باید اقدامات 
بیشتری به منظور ممانعت از فعالیت گروه های مسلح 
در خاک خود انجام دهد؛ هند نیز پاکستان را به ایجاد 

ناآرامی در منطقه مورد مناقشه کشمیر متهم می کند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  حال  همین  در 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  پیش  چندی  پاکستان 
گسترش همکاری های نظامی میان افغانستان و هند 
گفت اسالم آباد در زمینه همکاری های دوجانبه میان 

دو کشور اظهار نظری نمی کند.

این در حالی است که وی درباره هر گونه اقدام به 
خود  همسایگان  به  پاکستان  کردن  ثبات  بی  منظور 

ُهشدار داد.
او افزود: »انتظار ما این است که نباید به هند اجازه 
داده شود تا از طریق خاک افغانستان، پاکستان را بی 

ثبات کند.

وزیر انکشاف دهات 37 قرارداد پروژه های 
آب یاری و آب رسانی را امضاء کرد

همکاری نظامی هند و افغانستان گسترش می یابد
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