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برنامــۀ ملــی ایجــاد کار بــرای صلــح ، ســال قبــل بوســیلۀ جاللتمــآب محمــد اشــرف غنــی رییــس جمهــوری 
اســالمی افغانســتان ، اعــالم گردیــد. از طریــق ایــن برنامــه ســعی وتــالش صــورت گرفــت  کــه درسراســر کشــور ، 

بــه منظــور کاهــش ســطح بیــکاری و رشــد اقتصــادی مــردم ، ازتمامــی امکانــات موجــود اســتفاده گــردد.
بــرای تحقــق ایــن آرمــان ، هــر وزارتخانــۀ جمهــوری اســالمی افغانســتان  کمرهمــت بســته وبــه نوبــۀ خــود از طریــق 
ارگان وادارۀ خویــش ، تصمیــم گرفتنــد آن چنــان پــروژه هایــی را درعمــل تطبیــق نماینــد تــا اگــر معضلــۀ بیــکاری 

درســطح تمــام والیــات کشــورو بــه گونــۀ بنیــادی نابــود نگــردد ، الاقــل کاهــش بیایــد. 
درایــن میانــه وزارت احیــا وانکشــاف دهــات  نســبت بــه ســایر ارگاهانهــای دولتــی درراســتای تحقــق برنامــۀ ملــی 
ایجــاد کار بــرای صلــح ، حیثیــت پیشــآهنگ را داشــته زیــرا ایــن وزارت در زیــر چتــر برنامــۀ مذکــور ، بــا تطبیــق 
پــروژۀ بــزرگ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی ، بــه تحفــظ وبازســازی ســرک  هــا ، کانالهــای آّب ، شــبکه 
هــای آبرســانی  وهمینگونــه  درزمینــۀ  ایجــاد کار واشــتغال بــرای مــردم روســتا هــای کشــور ، اقــدام نمــوده اســت . 
بایــد یــاد آور شــد کــه پــروژۀ حفــظ ومراقبــت وکاریابــی در ســه مرحلــۀ مختلــف از طریــق شــوراهای انکشــافی 
ــن  ــی میگــردد . رییــس جمهــور کشــور، حی ــا وانکشــاف دهــات ، عمل ــی وزارت احی ــۀ همبســتگی مل ــۀ برنام قری

اعــالم برنامــۀ ملــی ایجــاد کار بــرای صلــح گفــت:
ــت  ــته اس ــی گذاش ــر منف ــۀ کار تأثی ــتان وزمین ــاد افغانس ــی روی اقتص ــای خارج ــش کمکه ــگ وگاه ــدید جن » تش
وعمدتــًا ایــن تأثیــر بــرآن عــده هموطنــان  مــا بیشتراســت کــه کار وا شــتغال ندارنــد وروزانــه درچاراهــی هــا منتظــر 
مــی ماننــد کــه کســی پیــدا شــود و آنهــا را بــرای کار ببرنــد تــا لقمــه نانــی را بــرای خانــواده هایشــان پیــدا کننــد .«

تــالش  ومراقبــت  حفــظ  درپــروژۀ 
ــروژه  ــا نهــاد هــا و پ ــرد ت صــورت میگی
ــاف  ــتای انکش ــاًل درراس ــه قب ــی ک های
ــده و  ــی گردی ــای کشــور عمل ــتا ه روس
ــه  ــه ، ب ــک ده ــتر از ی ــت بیش ــا گذش ب
ترمییــم ومراقبــت نیازدارنــد ، دوبــاره 
ــال نگهداشــته شــوند  ــم شــده و فع ترمی
ــت، راه  ــد زراع ــۀ رش ــان درزمین . همچن
ــادی  ــدی هــای بنی ســازی وســایر نیازمن
ــروژه   ــن پ ــق ای ــز ازطری ــتاییان نی روس
تــالش هایــی صــورت خواهــد گرفــت. 
ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه پــروژۀ حفــظ  
ومراقبــت درســه مرحلــه بــا درنظــر 
داشــت وضعیــت آب وهــوا ، ســطح 

بیــکاری و اوضــاع امنیتــی دروالیــات کشــور ، مــور د تطبیــق قرارمیگیــرد. ایــن پــروژه  در جریــان تطبیــق عملــی 
خــود بــه طــور فــوق العــاده یــی مــورد توجــه روســتاییان بــی بضاعــت و انانیکــه از بیــکاری رنــج میبرنــد ، قــرار 
گرفتــه و آنــان خواهشــمند دوام پــروژۀ حفــظ ومراقبــت درقریــه هــای شــان هســتند. وزارت احیــا وانکشــاف دهــات 
بــا تــالش فــراوان تــا اکنــون توانســته اســت کــه پــروژۀ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی را دربیشــتر والیــات 
کشــور عملــی نمــوده و نتایــج درخشــانی از آن بدســت آورد. ایــن وزارت بــا طــرح وتنظیــم پــالن هــای مدبرانــۀ 
خویــش ، روزتــا روز ، مراحــل عملــی پــروژۀ حفــظ ومراقبــت را مــی پیمایــد وبــا ایــن تــالش ، بــرای تعــداد کثیــری 
از هموطنــان روســتایی مــا زمینــه هــای دسترســی بــه کار هــای کوتــاه مــدت و دراز مــدت را ایجــاد کــرده اســت . 
بنــا بــر معلوماتــی کــه جانــب منابــع موثــق برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ارایــه گردیــده 
اســت ، تااکنــون دومرحلــۀ ایــن پــروژه در روســتا هــای کشــور تطبیــق گریــده واینــک درجریــان عملــی نمــودن 
مرحلــۀ ســوم خــود قــرار دارد. پــروژۀ حفــظ  ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ، 
از بــدو تطبیــق خــود تــا اکنــون  بــه طــور مجموعــی احیــا وبــاز ســازی تعــداد )۱۲۶۱۵( پــروژۀ انکشــافی را مــورد 
تطبیــق قــرارداده اســت  کــه عمدتــًا   )۳۷۷۶۷۴(روز کاری بــرای کارگــران ماهــر و )۱۲۳۸۶۹۲۱( روز کاری بــرای 

کارگــران غیــر ماهــر ایجــاد شــده اســت.
ناگفتــه نمانــد کــه از آغــاز تطبیــق پــروژۀ حفــظ ومراقبــت )MCG(  تــا اکنــون )۱۱۱۳۱( شــورای انکشــافی قریــه  
تحــت پوشــش قــرار گرفتــه اســت و مبلــغ  )۵۶۶۴۵۶۹۷۴۹(افغانــی هزینــۀ  مجموعــی آن میباشــد. درجریــان تطبیــق 
پــروژۀ حفــظ و مراقبــت ، بیشــتز ازهمــه پــروژه هــای انــرژی بــرق ، کانــال هــای آبیــاری زراعتــی ، معــارف، صحــت 

آشــامیدنی  آب   ، الصحــه  حفــظ   ،
ــه  ــورد توج ــپورت م ــی  وترانس صح
 ، همچنــان    . اســت  گرفتــه  قــرار 
ــر  ــا در سراس ــروژه ه حــدود )۳۸٪( پ
و  آمــده  پوشــش  زیــر  افغانســتان 
ــه  ــی شــود ب ــوط م ــن فیصــدی مرب ای
ــده  ــل ش ــای تکمی ــروژه ه ــب پ تناس
ــروژه  ــه پ ــر مجموع ــق شــده( ب ) تطبی
ــه  ــط برنام ــده توس ــل ش ــای تموب ه
ــامل )۶۱۲۹(  ــه ش ــت ک ــظ و مراقب حف
 )۴۷۶۰( جریــان  حــال  در  پــروژۀ 
پــروژۀ تکمیــل شــده و )۱۷۲۶( پــروژۀ 

ــد. ــده میباش ــد ش تأیی

)MCG( نگاهی به روند  پروژۀ حفظ ومراقبت
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در حالـی که سـران و اعضای رهبـرِی جمعیت 
اسـالمی در حـاِل گفت وگـو میاِن خود اسـتند، 
ارگ ریاسـت جمهوری در واکنش به دیدارهای 
اسـتاد عطـا محمـد نور سرپرسـت والیـت بلخ 
گفتـه  اسـالمی  جمعیـت  اجرایـِی  رییـس  و 
اسـت کـه این گونـه دیدارهـا و گفت وگوهـا به 
هـدِف مشـارکِت بیشـتر و ایجـاد اصالحات در 
حکومـت صـورت می گیرد و به تقسـیم قدرت 

بـا هیچ جناح و شـخصی نباید تعبیــر شـود.
 بـه گفتۀ معاون سـخنگوی ریاسـت جمهوری، 
جناح هـای  همـۀ  شـامل  ارگ  گفت وگوهـای 
مطـرح در کشـور می شـود. او همچنیـن تأکیـد 
از  خیلـی  بـا  جمهـوری  رییـس  کـه  کـرده 
شـخصیت ها و جریان هـای سیاسـِی تأثیرگـذار 
بـرای کارآمـد سـاختِن نقـش دولـت مشـوره 
کسـی  بـا  هرگـز  ولـی  می کنـد،  گفت وگـو  و 
و جناحـی بـر سـِر تقسـیم قـدرت گفت وگـو 

نخواهـد کـرد. 
در همیـن حـال، گفت وگوهاِی سـران جمعیت 
اسـالمی افغانسـتان کـه این روزها بیشـتر از هر 
جنـاح و سـازماِن سیاسـِی دیگـری بـا یکدیگر 
دیـدار و رای زنـی دارنـد، این شـایبه را تقویت 
کـرده کـه گویـا ایـن حـزب در میـاِن خـود به 
اختالف هایـی تـازه رسـیده و همیـن اختالف ها 
سـبب شـده انـد که آن هـا بـا یکدیگر دیـدار و 

باشـند.  گفت وگو داشـته 
البتـه اختالف هـای سـلیقه یی در میـاِن هر جناح 
و حزبـی می توانـد وجـود داشـته باشـد و نباید 
از آن، بـه انشـعاب و یـا فروپاشـِی آن حـزب و 
سـازمان تعبیر شـود. حزب جمعیت اسـالمی از 
احزاب با پیشـینۀ اسـالمی در افغانسـتان اسـت 
کـه بیشـتر از نیم قـرن از کار و فعالیِت سیاسـِی 
مـدت  ایـن  طـی  حـزب  ایـن  می گـذرد.  آن 
نیم قرنـه، توانسـته در دروِن جامعـه بـه انـدازۀ 
کافـی نفـوذ داشـته باشـد و از تأثیرگذارتریـن 
بـه  کشـور  سیاسـت های  در  موجـود  احـزاِب 

شـمار رود. 
حـزِب  یـک  بـرای  نیم قرنـه،  فعالیـِت  و  کار 
سیاسـی کـه تجربـۀ جهـاد و مقاومـت را نیز در 
کارنامـۀ خـود داشـته باشـد، چیِز کمی نیسـت؛ 
ولـی در عیـن حـال، نمی تـوان انـکار کـرد کـه 

هـر  ماننـد  نیـز  اسـالمی  جمعیـت  حـزب  در 
حـزب سیاسـِی دیگـری، دیدگاه هـا و نظـراِت 
گوناگونـی می توانـد بـروز کنـد. شـاید پویایِی 
از  توانسـته  کـه  اسـالمی  جمعیـت  حـزب 
امـروز  بـه  تـا  تاریخـی  بی شـمارِ  آزمون هـای 
سـرافراز بیــرون شـود، یکـی آن هـم نـوع نگاهِ 
متکثـر و مداراجویانـۀ آن بـا مسـایِل متحدثـه 

بـوده باشـد. 
حـزب جمعیـت در طـول سـال های طوالنـِی 
فعالیـِت خـود، به ویـژه در برهه هایـی که رهبر 
فقیـد آن پروفیسـور برهان الدیـن ربانـی هنـوز 
در قیـد حیـات بـود، همـواره به عنوانـی حزبی 
میانـه رو، غیرقومـی، فراگیـر و متکثـر شـناخته 
ایـن ویژه گـی جمعیـت سـبب شـده  می شـد. 
کشـور،  مختلـِف  اقشـار  میـان  در  بتوانـد  کـه 
ارزش هـای  دارای  و  ملـی  حزبـی  عنـوان  بـه 
همه شـمول شـناخته شـود و هـر کسـی از هـر 
قـوم، تبـار و زبانـی، خـود را به هدف هـای آن 

نزدیـک احسـاس کنـد. 
جمعیـت اسـالمی در طول تاریخ حیـات خود، 
حزبـی دگم اندیـش نبـوده کـه فقـط بـه یـک 
قشــر و تبار تعلق داشـته باشـد. گفت وگوهای 
میان حزبی یـی کـه این روزهـا بسـیار ُگل کرده، 
بخشـی از ایـن ویژه گـی جمعیـت اسـالمی را 
تبـارز می دهـد و هیچ گونـه منافاتی با اساسـات 
و روش هـای مبارزاتی و سیاسـی آن ندارد. اگر 
جمعیـت اسـالمی چیـزی غیـر از ایـن می بـود، 
داشـت.  بگوـ مگـو  و  وقـت جـای حـرف  آن 
گفت وگوهـا  بـه  برمی گـردد  کـه  آن چـه  امـا 
اعضـای  میـان  حـزب  ایـن  رای زنی هـای  و 
رهبـری آن، فکـر نمی شـود چیـِز خارق العـاده 

و غیرمعمـول باشـد. 
شـناخِت  بـرای  میان حزبـی  گفت وگـوی 
یـک  آن،  دورنمـای سیاسـت های  و  وضعیـت 
امـِر کامـاًل پذیرفتـه و قابـل درک اسـت؛ امـا 
از چنیـن گفت وگوهایـی چنیـن  این کـه چـرا 
می گیـرد،  صـورت  غیرمعمـول  برداشـت های 
جـای حـرف و بحث دارد. ســوال این جاسـت 
کـه چـرا این همـه حساسـیت نسـبت بـه دیگر 
احـزاب سیاسـی در کشـور وجود نـدارد که در 

مـورد جمعیـت اسـالمی وجـود دارد؟  

پرسشـی  چنیـن  بـرای  پاسـخ  یـک  شـاید 
در  را  همـه حـزب جمعیـت  کـه  باشـد  ایـن 
سیاسـت های افغانسـتان جـدی می گیرنـد و بـه 
همیـن دلیـل، چنیـن نشسـت هایی بحث برانگیز 
می شـوند. وقتـی شـماری از اعضـای رهبـری 
می بیننـد،  را  همدیگـر  جایـی  در  جمعیـت 
عده یـی فـوراً بـه دنبـال آن می گردند کـه کی ها 
زمینه یـی  تـا  ندارنـد  ایـن جمـع حضــور  در 
شـود بـرای نشـر تصویرهایـی از آن نشسـت 
هیـچ  هـم  اکثـراً  کـه  حدس وگمان هایـی  و 
رابطه یـی با آن نشسـت نمی تواند داشـته باشـد. 
مثـاًل می گویند فالن شـخصیت ها در نشسـت و 
یـا دیـدار در منزل فـالن رهبـر جمعیت حضور 
نداشـته انـد و بـاز بـه ایـن نتیجـه می رسـند که 
ایـن فـرد و یـا افراد، بـا دیگر اعضـای جمعیت 

اختالفـاِت جـدِی سیاسـی پیـدا کـرده انـد. 
فضـای جامعـه متأسـفانه چنـان کـدر و مملـو 
از بدبینـی هسـت کـه حتـا عـدم حضـورِ یـک 
فـرد در یـک محفـل هـم می توانـد تتیـر اوِل 
خبـری شـود؛ در حالـی کـه شـاید آن فـرد بـه 
دالیـِل دیگـری نتوانسـته باشـد در آن نشسـت 
حضـور پیــدا کنـد. اما در ایـن میان، یـک نهادِ 
دیگـر هسـت کـه به شـدت از چنیـن فضایی به 
بهره بـرداری می کنـد و آن، جنـاح  نفـع خـود 
کشـور  جمهـوری  رییـس  و  ارگ  بـه  متعلـق 
اسـت. ایـن جنـاح بـا ابزارهـای مختلـف و از 
پـی  در  خـود،  فیسـبوک چلوونکی های  جملـه 
کـدر کـردِن فضـای سیاسـِی جامعه بـه ویژه در 
رابطـه با احـزاب، سـازمان ها و شـخصیت های 

تأثیرگـذار اسـت. 
ارگ در پانزده ـ شـانزده سال گذشته، به اشکال 
و انحـاِی مختلف این سیاسـت را پیـش برده و 
گویـا از آب گل آلـود ماهـی گرفته اسـت. حاال 
هم شـوربختانه بخشـی از فضای گفت وگوهای 
سیاسـی میان احـزاب و سـازمان های تأثیرگذار 
کشـور از سـوی ایـن نهـاد سـبوتاژ و تحریـف 
می شـود و تالش صـورت می گیرد کـه از آن ها 
تصویـری ناروشــن و مغشـوش ارایه شـود که 
بیشـتر همخـوان بـا منافـع گروهـی و سیاسـِی 

است.  ارگ 
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گفت وگوهایی که 
سوءتعبیر می شوند

 

ــت:  ــه اس ــتان گفت ــا در افغانس ــۀ اروپ ــژۀ اتحادی ــدۀ وی نماین
جایــی  را  افغانســتان  الکترونیکــی،  شــناس نامه های 
ــز مایــکل ملیبنــد، در توییتــی  امن تــر خواهــد ســاخت. فران
گفتــه اســت کــه توزیــع شــناس نامه های الکترونیــک، 
حکومــت داری را قــوی و خدمــات را بهتــر خواهد ســاخت. 
ــه  ــه می شــود ک ــی ارای ــد در حال ــای ملیبن ــای آق اظهارنظره
دولــِت افغانســتان بــه دالیــل و بهانه هــای مختلــف، توزیــع 
ــه اســت.  ــر انداخت ــه تأخی ــی را بارهــا ب شــناس نامه های برق
ــی  ــناس نامه های برق ــع ش ــه توزی ــم ک ــا گفتی ــا باره ــی م ول
ــی اســت  ــرای افغانســتان حیات ــوِن توشیح شــده، ب ــق قان طب
ــل  ــه ح ــکالِت جامع ــیاری از مش ــذر، بس ــن رهگ و از همی
ــده  ــکافته ش ــأله ش ــن مس ــا ای ــه باره ــد؛ چنان ک ــد ش خواه
ــد، در  ــد می گوی ــای ملیبن ــه آق ــزی ک ــروز چی ــت و ام اس
ــه در  ــت ک ــق و حرف هایی س ــان حقای ــاِب هم ــع بازت واق
ــود  ــه خ ــا را ب ــۀ اروپ ــه جامع ــده و توج ــه ش ــته گفت گذش

معطــوف داشــته اســت.  
برقــی  شــناس نامه های  توزیــع  ملیبنــد  آقــای  این کــه 
ــی  ــت، حرف ــده اس ــکالت خوان ــیاری از مش ــالِل بس را ح
ــی  ــل، حلقات ــن دلی ــه همی ــلمًا ب ــا مس ــت؛ ام ــاًل به جاس کام
ــری  ــع آن جلوگی ــتان از توزی ــِت افغانس ــاص در حکوم خ
ــرح،  ــن ط ــاد ای ــر بنی ــه ب ــت این ک ــرا نخس می کننــد. زی
همــۀ شــهرونداِن کشــور بــه یــک نــام خطــاب نمی شــوند و 
همــه »افغــان« خوانــده نخواهنــد شــد، بلکــه هرکــدام دارای 
هویت هــای حقیقــِی مخصــوص بــه خــود می شــوند کــه در 
دیتابیــس ثبــت و جمــع آوری خواهــد  شــد. مســلمًا احتــرام 
ــری و  ــا، ســبب هم پذی ــِت گروه ه ــراد و قومی ــِت اف ــه هوی ب
حــِس مالکیــِت همــه بــر کشــور می گــردد کــه بــرای افــراد 
و حلقــاِت اســتیالگر و ضــد وحــدت ملــی، ایــن امــر قابــل 
تحمــل نیســت. آنــان فقــط خواهــاِن ســلطۀ مــادی و معنــوِی 
یــک قــوم و قبیلــه بــر همــه گان هســتند؛ امــری کــه کامــاًل 

ــِت الهــی و انســانی اســت.  خــالف عدال
ــِل  ــی و تکمی ــناس نامه های برق ــع ش ــا توزی ــه؛ ب دوم این ک
ــزاِن  ــق از می ــارِ دقی ــد ســال، یــک آم ــن پروســه طــی چن ای
نفــوِس  ماننــد  آن  چندی وچونــِی  و  کشــور  جمعیــِت 
ــه  ــت ک ــن در حالی س ــد. ای ــت می آی ــوام به دس ــِی اق حقیق
ــامِ اکثریــت و  ــر ن ــزرگ زی ــا کنــون یــک جعــل و دروِغ ب ت
ــر ایــن اســاس،  ــوده و ب ــر کشــور حاکــم ب ــِت قومــی ب اقلی
حق تلفی هــای بی شــماری صــورت گرفتــه و می گیــرد. 
ــِق  ــی، منط ــناس نامه های برق ــع ش ــا توزی ــه؛ ب ــوم این ک س
توزیــع و اســتفاده از کارت هــای انتخاباتــی از بیــن مــی رود و 
ــد.  ــب را مســدود می کن ــی راهِ تقل ــناس نامه به تنهای خــودِ ش
چهــارم این کــه؛ بــا توزیــع شــناس نامه های برقــی، بــه 
ــود و  ــته می ش ــاد اداری کاس ــی از فس ــل توجه ــزاِن قاب می
ــودِ  ــه در خــالی نب ــی ک ــای کالن ــتفاده ها و خیانت ه سوءاس
ــک گامِ  ــی رود و ی ــن م ــت،  از بی ــورت می گرف ــا ص آن ه
کالن بــه ســمت حکومــت دارِی خــوب و در مــوازات بــه آن، 
ــود.  ــته می ش ــک برداش ــت دارِی الکترونی ــمت حکوم ــه س ب
صــد البتــه کــه ایــن پیشــرفت ها هرگــز مــورد قبــوِل 
پاکستانی مشــرب  و  تقلب بــاور  قبیله گــرا،  چهره هــای 
ــِق  ــرای تطبی ــاِن پاکستانی شــان ب ــده و حامی ــن ع نیســت. ای
در  را  افغانســتان  جعل کاری های شــان،  و  تخریب هــا 
پروســه های ضــروری و  زیربنایــی و  خــالِی گام هــای 
ــد.  ــی می خواهن ــناس نامه های برق ــع ش ــد توزی ــفافی مانن ش
ــک،  ــوب و الکترونی ــت داری خ ــه حکوم ــد ک ــا می دانن آن ه
قبیله باورانــه،  برنامه هــای  و  اقدامــات  تمــامِ  بــر  را  راه 
اســتخباراتی و فســادآلود ناهمــوار می ســازد و میــاِن آنــان و 

می انــدازد. فاصلــه  فرســنگ ها  آرزوهای شــان 
به رغــم این همــه، اکنــون کــه اتحادیــۀ اروپــا نیــز بــر 
ــارِ دیگــر بــه  توزیــع ایــن شــناس نامه ها تأکیــد دارد، یــک ب
ــم  ــه می کنی ــی توصی ــت اجرای ــوری و ریاس ــت جمه ریاس
کــه رونــد توزیــع شــناس نامه های برقــی را جـــدی بگیرنــد 
و قانــون توشیح شــده را تطبیــق کننــد. مســلمًا فــرار از 
قانــون، راه بــه جایــی نمی بــرد و ریاســت جمهوری در ایــن 
ــی  ــای غن ــت. آق ــد پرداخ ــنگین تری خواه ــاواِن س ــال، ت قب
بایــد بــا شــجاعت و کاردانــی، بــه ایــن حقیقــت تــن دهــد 
کــه روزگارِ تحمیــِل هویت هــای جعلــی ســپری شــده و بــا 
ــی  ــع شــناس نامه های برق ــِر توزی ــه، ام ــن نکت ــه ای ــت ب عنای
ــع و  ــچ مان ــد و هی ــادر کن ــده ص ــوِن توشیح ش ــق قان را طب

ــد. ــمیت نشناس ــه رس ــر آن را ب ــی در براب بهانه ی

موضع گیری اتحادیۀ اروپا چه تأثیری 
بر تصمیم ارگ خواهد گذاشت؟
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ــِر  ــک ام ــای سياســت های آن، ی ــرای شــناخِت وضعيــت و دورنم ــی ب گفت وگــوی ميان حزب
ــن  ــی چني ــن گفت وگوهای ــرا از چني ــه چ ــا این ك ــت؛ ام ــل درک اس ــه و قاب ــاً پذیرفت كام
برداشــت های غيرمعمــول صــورت می گيــرد، جــای حــرف و بحــث دارد. ســـوال این جاســت 
كــه چــرا این همــه حساســيت نســبت بــه دیگــر احــزاب سياســی در كشــور وجــود نــدارد 

كــه در مــورد جمعيــت اســامی وجــود دارد؟ 

ACKU
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"اولویت شکستن استبداد ارگ است"

بـرای تغییـر نظام زمـان نیاز اسـت و تا آن 
زمـان نباید بـرای این کـه قـدرت در ارگ 
متمرکـز شـده و غنـی تک تـازی می کنـد، 
جـان  بـه  و  کـرده  انتقـاد  را  همدیگـر 

بی افتیـم. همدیگـر 
شـماری از نماینـده گان مجلـس و آگاهان 
می گوینـد: همـه می دانیـم کـه اسـتبداد در 
ارگ بـی داد می کنـد و وزیـران و والیـان 
صالحیـت نـدارد و همـه چیـز در کانـال 
باشـد  یادمـان  امـا  شـده؛  خالصـه  ارگ 
کـه تنهـا بـا متحـد بـودن می توانیـم ایـن 
صالحیـت  و  ببریـم  بیـن  از  را  اسـتبداد 
وزیـران و والیـان را برای شـان برگردانیـم.
از هـم  تاکیـد می کننـد: اگـر همـه  آنـان 
جـدا شـویم و تشـدت و پراگنده گی میان 
مجاهدیـن بـه میـان بیایـد، مشـکل حـل 
نمی شـود؛ بنابرایـن باهـم یکـی و متحـد 
شـویم و اسـتبداد ارگ را از بیـن ببریـم و 

حـق خـود را بگیـرم.
 بـه بـاور آنـان: بـرای حـل معضـل تغییر 
بی طـرف  کمیسـیون  یـک  بایـد  نظـام 
متشـکل از نخبه گان سیاسـی، حقوق دانان 
و افـراد صاحـب نظـر ایجـاد شـود تـا راه 
حلـی پیـدا کنند کـه نظـام باید تغییـر کند 
و یـا راه حـل دیگـری را پیشـنهاد  کننـد.

اخیـر  اظهـارات  پـی  در  واکنش هـا  ایـن 
سیاسـیون و رهبـران احزاب مبنـی براینکه 
قدرت به شـدت در ارگ ریاسـت جمهور 
متمرکـر شـده و همـه ی کانال هـا بـه ارگ 
منتهـی می شـد و حتـا وزیـران و والیـان 
ندارنـد،  کاری  اجرایـی هیـچ  صالحیـت 

می شـود. ابـراز 
اخیـراً عطـا محمـد نـور یکـی از رهبـران 
جهـادی و رییس اجرایـی حـزب جمعیت 
داکتـر  از  انتقـاد  بـا  افغانسـتان  اسـالمی 
عبـداهلل گفتـه که خود با غنـی وارد مذاکره 
شـده و بـه توافقـات دسـت یافتـه اسـت.
امـا قاضی نذیراحمد حنفـی عضو مجلس 
نماینـده گان بـه ایـن باور اسـت کـه برای 
تغییـر نظـام زمان نیاز اسـت و تـا آن زمان 
نبایـد بـرای اینکه قـدرت در ارگ متمرکز 
شـده و غنـی تک تـازی می کنـد، همدیگر 

را انتقـاد کـرده و بـه جان هـم می افتیم.
او می گویـد: مـا بـرای غیـر متمرکز شـدن 
متحـد  و  هم بسـته گی  بـه  نیـاز  قـدرت 
بـودن داریـم اینکـه از هـم جـدا شـده و 
داکترعبـداهلل را بـه خاطـر نگرفتـن سـهم 

ن ما
 انتقاد کنیم، مشکل حل نمی شود.

بـه گفتـه قاضـی حنفـی: اگـر مـا داکتـر 
عبـداهلل را فشـار دهیـم، بـه این معناسـت 
کـه خـود را فشـار دادیـم، پس بایـد باهم 
یکـی شـویم و بـه عنـوان یک قـوت ارگ 
را فشـار دهیم تـا از تمرکر قدرت در ارگ 

شود. کاسـته 
وی افـزود: اگـر همـه از هـم جدا شـویم 
و تشـدت و پراگنده گـی میـان مجاهدیـن 
بـه میـان بیایـد، مشـکل حـل نمی شـود؛ 
باهـم یکـی و متحـد شـویم و  بنابرایـن 
اسـتبداد ارگ را از بیـن ببریـم و حق خود 

را بگیـرم.
قاضـی حنفـی تاکیـد کـرد: همـه می دانیم 
و  می کنـد  بـی داد  ارگ  در  اسـتبداد  کـه 
وزیـران و والیـان صالحیت نـدارد و همه 
چیـز در کانـال ارگ خالصـه شـده؛ امـا 
مـا تنهـا بـا متحـد بـودن می توانیـم ایـن 
صالحیـت  و  ببریـم  بیـن  از  را  اسـتبداد 
وزیـران و والیـان را برای شـان برگردانیم.
: درسـت اسـت کـه  او گفـت همچنـان 
را  مـردم  حـق  نتوانسـت  داکترعبـداهلل 
بگیـرد؛ بنابرایـن اکنـون همـه باهـم، برادر 
عطامحمـد  قانونـی،  اسـماعیل خان،  مـا 
نـور؛ امراهلل صالـح و .....  تـا زمانیکه لویه 
جرگـه تعدیل قانون اساسـی برگزار شـود 
در کنـار داکترعبـداهلل  ایسـتاد شـده وحق 
مـردم را بگیرنـد و بـه اسـتبداد ارگ نقطه 

پایـان بگذارنـد.
قانـون  تعدیـل  بـرای  می گویـد:  حنفـی 
اساسـی بایـد نصاب لویـه جرگـه تکمیل 
باشـد؛ بنابرایـن نخسـت بایـد انتخابـات 
پـس  شـود؛  برگـزار  ولسـوالی  شـورای 
در حـال حاضـر تنهـا می تـوان بـه عنـوان 
یک مسـوده تصویب شـود و مـواردی که 
بـرای برگـزاری لویـه جرگه بـرای تعدیل 
قانـون اساسـی نیـاز اسـت آمـاده شـود و 
بعـد از انتخابـات شـورای ولسـوالی ها از 

آن اسـتفاده شـود.
وی تاکیـد کـرد: البتـه اگـر اراده ی وجـود 
داشـته باشـد، بدون شـک بـرای انتخابات 
پارلمانـی و شـورای ولسـوالی ها دو سـال 
دوسـال  ایـن  در  و  اسـت  کافـی  زمـان 
می تـوان هـم انتخابـات پارلمانـی و هـم 
برگـزار  را  ولسـوالی  شـورای  انتخابـات 
کـرد و لویـه جرگـه تعدیل قانون اساسـی 

را فراخوانـد.
جعفر کوهسـتانی اسـتاد دانشـکده حقوق 
دانشـگاه کابـل بـا گالیـه از داکترعبـداهلل 
بـه  تـن  خاطـر  بـه  مـردم  می گویـد: 
توافق نامـه سیاسـی دادنـد تـا شـکل نظام 
تغییـر کنـد و تمرکـز قدرت در افغانسـتان 
از بیـن بـرود؛ اما بـرای اجرایـی توافق نامه 
و از بیـن رفتـن تمرکز قـدرت هیچ گامی 

از سـوی کاخ سـپیدار برداشـته نشـد.
بـه گفتـه کوهسـتانی : اگـر کاخ سـپیدار 
می خواسـت کـه توافق نامه سیاسـی عملی 
شـود و یـا اینکه از تمرکز قـدرت در ارگ 
گله منـد بـود و خـود، تـوان مبـارزه بـا آن 
را نداشـت، بایـد به مـردم مراجعه می کرد 

تـا مـردم تصمیـم می گرفتند.
میـدان  بـه  را  مـردم  می گویـد:  وی 
دعـوت  مصالمت آمیـز  اعتراضـات 
می کـرد، بـدون شـک تمرکـز قـدرت در 
ارگ از طریـق مردم کاسـته می شـد، مردم 
رییس جمهـور را مجبـور می کردنـد تـا از 

بکشـد. دسـت  تمرکز زدایـی 
سـال  بهـار  در  کـرد:  اضافـه  کوهسـتانی 
آینـده حکومت بـدون کادر تخصصی هم 
در بخـش نظامـی و هم  در سـایر بخش ها 
بـدون شـک افغانسـتان را بـه طـرف فناء 
از تمرکـز  ناشـی  ایـن  سـوق می دهـد و 

قـدرت اسـت کـه یـک طـرف نتوانسـت 
بـه تعهـدات خـود عمـل کنـد و قـدرت 

خالصـه شـد در دسـت یـک فـرد. 
 او می گویـد: هرنظـام بسـته گی بـه تعهـد 
افـرادی دارد کـه در هنگام سـوگند، تعهد 
می کننـد کـه از قانـون حمایـت می کنیم و 
در راسـتای مردم سـاالری تـالش می کنیم، 
امـا در دوسـال گذشـته مـا دیدیـم کـه به 
توافق نامـه سیاسـی کـه مبنـای حکومـت 
عمـل  مـی داد  تشـکیل  را  ملـی  وحـدت 

. نشد
او افـزود:  تذکره هـای برقـی توزیع نشـد، 
انتخابـات  کمیسـیون های  در  اصالحـات 
آن طـور کـه مردم انتظـار داشـت؛ صورت 
نگرفـت، زمینـه بـرای برگـزاری انتخابات 
فراهـم نشـد تـا زمینـه بـرای فراخوانـدن 
لویـه جرگـه فراهم شـود و باالخـره نظام 
قانونمنـد نشـد و قـدرت در ارگ خالصه 

. شد
و امـا طاهـر هاشـمی حقـوق دان بـه ایـن 
بـاور اسـت کـه بـرای حـل معضـل تغییر 
بی طـرف  کمیسـیون  یـک  بایـد  نظـام 
متشـکل از نخبه گان سیاسـی، حقوق دانان 
و افـراد صاحـب نظـر ایجـاد شـود تـا راه 
حلـی پیـدا کنند کـه نظـام باید تغییـر کند 
و یـا راه حـل دیگـری را پیشـنهاد  کننـد.

مبنـای  می گوید:چـون  حقـوق دان  ایـن 
توافق نامـه  ملـی  وحـدت  حکومـت 
سیاسـی اسـت نه قانـون اساسـی؛ بنابراین 
در همـان اوایـل مشـخص بـود کـه هردو 
طـرف تـالش دارند تـا قدرت بیشـتری را 

کسـب کننـد.
رهبـران  اگـر  حقـوق دان:  ایـن  بـارو  بـه 
حکومـت احسـاس ملی نداشـته باشـند و 
تنهـا بـه کسـب قـدرت بی اندیشـند، نظام 
پارلمانـی هـم نمی توانـد مشـکل را حـل 
کنـد؛ زیـرا از کجـا معلـوم کـه در نظـام 
داد  صدراعظـم صالحیـت  بـه  پارلمانـی 

. د شو
او تاکیـد کـرد: اگـر انتخابـات مـا بـدون 
تقلـب می بـود و اکنون یـک رییس جمهور 
براسـاس قانون اساسـی می داشـتیم، شاید 
امـروز تـا ایـن حد مشـکل نمی داشـتیم و 

خواسـت مـردم هم بـرآورده می شـد.
نظـام  تغییـر  هـم  سـوی  از  افـزود:  وی 
بایـد  کـه  دارد  را  خـود  شـرایط خـاص 
انتخابـات  کمیسـیون  امـا  شـود؛  عملـی 
کمیسـیون بـا صالحیتی نیسـت کـه بتواند 
یـک انتخابـات سـالم برگـزار کنـد کـه به 
تعقیـب آن مـا شـاهد برگـزاری انتخابات 
لویـه  برگـزاری  و  ولسـوالی ها  شـورای 

جرگـه باشـیم.
به گفته اسـتاد هاشـمی: در دوسال گذشته 
آنچـه را که باید تقسـیم می کردند، تقسـیم 
کردنـد و هیـچ مشـکلی بیـن شـان وجود 
قـدرت  نفـس  کـه  اکنـون  امـا  نداشـت؛ 
مطـرح اسـت، مشـکالت بیـن دوطـرف 

اوج گرفتـه.

ناجيه نوری   

نهادهای نظارت کنندة انتخابات:

حکومت دست وپای کمیسیون های 

انتخاباتی را بسته است
هارون مجيدی

پــس از ســه ماه از معرفــی  چهره هــای 
انتخاباتــی  کمیســیون های  بــه  جدیــد 
ــار دیگــر، ســر و صداهــا  می گــذرد کــه ب
از مداخــالت حکومــت در رونــد کار ایــن 

کمیســیون ها بلنــد شــده اســت.
مســووالن شــماری از نهادهــای ناظــر 
ــه  ــد ک ــتان می گوین ــات افغانس ــر انتخاب ب
حکومــت بــا صــادر کــردن فرمانــی دســت 
ــکار عمــل اعضــای کمیســیون  ــا و ابت و پ

ــت. ــته اس ــات را بس انتخاب
بــه گفتــۀ مســووالن ایــن نهادهــا، اعضــای 
ــوز نتوانســته اند  ــات تاهن کمیســیون انتخاب
ــر  ــهروندان ب ــۀ ش ــت رفت ــاد از دس اعتم
ــد. ــازی کنن ــات را دوباره س ــۀ انتخاب پروس
انتخابــات  ناظــر  نهادهــای  مســووالن 
ــت ارادۀ  ــه حکوم ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ب
ــۀ  ــدارد و در ادام ــات را ن برگــزاری انتخاب
برگــزاری  تــا  می کوشــد  مداخالتــش 
چالــش  بــا  دیگــر  بــار  را  انتخابــات 

روبــه رو کنــد.
یوســف رشــید رییــس اجرایــی بنیــاد 
افغانســتان  عادالنــۀ  و  آزاد  انتخابــات 
روزنامــۀ  بــا  گفت و گــو  در  فیفــا  یــا 
مانــدگار می گویــد: کمیشــنران جدیــد 
ــل  ــکار عم ــی ابت ــیون های انتخابات کمیس

نــدارد.
ــت  ــه حکوم ــان این ک ــا بی ــید ب ــای رش آق
کمیســیون  اعضــای  عمــل  ابتــکار 
انتخابــات را ســلب کــرده، می گویــد: 
ــای  ــده، اعض ــه داده ش ــاد فرمانی ک ــر بنی ب
ــد  ــه دارن ــی وظیف ــیون های انتخابات کمیس
همه جانبــه  بررســی های  از  بعــد  کــه 
ــد  ــت پیشــکش کنن ــه حکوم طرحــی را ب
ــد  ــت بزن ــم حکوم ــر را ه ــرف آخ و ح
ــه  ــیون را گرفت ــل کمیس ــتقاللیت عم و اس

ــت. اس
ــت:  ــۀ ســخنانش گف ــای رشــید در ادام آق
ــت؛  ــیون اس ــووالن کمیس ــکل از مس "مش
این هــا در ظــرف ســه ماه می توانســتند 
از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد در بخــش 
اعتمادســازی بــا تمامــی مشــترکین در 
احــزاب  مدنــی،  نهادهــای  انتخابــات، 
را  اولویت هــا  رســانه ها،  و  سیاســی 
ــاره حکومــت را  ــرد و دوب شناســایی می ک
ــت  ــه حکوم ــیدند و ب ــش می کش ــه چال ب
ــی  ــتقل اند و توانای ــه مس ــد ک می فهماندن

دارنــد." را  تصمیم گیــری 
ــی  ــا زمان ــد: ت ــد می کن ــید تأکی ــای رش آق
بحــث  از  قــوت  بــا  کمیســیون  کــه 
ــله  ــک سلس ــبت ها روی ی ــط و مناس رواب
نکننــد،  گــذار  شــفاف  میکانیســم های 
ــه رو  ــادی روب ــا چالش هــای زی ــده را ب آین

ــرد. ــد ک خواهن
بــه گفتــۀ آقــای رشــید: اگــر رونــد 
همین گونــه ادامــه یابــد در آینــده بــا 
از  شــفاف تر  غیــر  و  بدتــر  انتخابــات 

پیــش، روبــه رو خواهیــم شــد.
رییــس اجرایــی بنیــاد انتخابــات آزاد و 
عادالنــۀ افغانســتان در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه آیــا کمیســیون انتخابــات 
ــی و  ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــی برگ توانای
شــوراهای ولســوالی را در ســال آینــده 
وضعیــت  می گویــد:  داشــت،  خواهــد 
بســیار تاریــک و مبهــم اســت، چــون 
تــا آخــر همیــن مــاه کمیســیون بایــد 
ــه مســووالن  ــنهادی خــود را ب ــرح پیش ط
ــا  ــپارد و ب ــی بس ــدت مل ــت وح حکوم
توجــه بــه کش وگیرهایــی کــه میــان 
ریاســت جمهوری  و  اجرایــی  ریاســت 
وجــود دارد و بروکراســی موجــود، معلــوم 
ــی  ــی چــه زمان ــه کارهــای عمل نیســت ک

ــد. ــد ش ــاز خواه آغ
ــس  ــوب زاده ریی ــم ای ــال، نعی ــن ح در ای
نهــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان یــا 
ــد  ــت در رون ــۀ حکوم ــز از مداخل ــا نی تیف
ــرده  ــات، شــکایت ک کار کمیســیون انتخاب
و می گویــد: مداخلــه و کــم توجهــی 
حکومــت ســبب شــده تــا کمیســیون 
ــه  ــود را ب ــای خ ــد کاره ــات نتوان انتخاب
ــد و  ــام ده ــاید انج ــد و ش ــورت بای ص
ــی  ــات پارلمان سرنوشــت برگــزاری انتخاب
و شــوراهای ولســوالی را روشــن ســازند.
ــت  ــاور اس ــن ب ــه ای ــوب زاده ب ــای ای آق
کــه حکومــت ارادۀ برگــزاری انتخابــات را 
ــش می کوشــد  ــۀ مداخالت ــدارد و در ادام ن
ــا  ــار دیگــر ب ــات را ب ــزاری انتخاب ــا برگ ت

ــد. ــه رو کن ــش روب چال
او میگویــد: تــا زمانــی کــه حکومــت 
دســت از مداخلــه برنــدارد و منابــع کافــی 
ــرار  ــات ق ــیون انتخاب ــار کمیس را در اختی
ندهــد، ممکــن نیســت تــا شــاهد برگــزار 
ــور  ــه در کش ــفاف و عادالن ــات ش انتخاب

ــیم. باش
آقــای ایــوب زاده بــا بیــان این کــه فرصــت 
کافــی در اختیــار کمیســیون انتخابــات 
قــرار دارد، از اعضــای ایــن کمیســیون 
از وقــت  اســتفاده  بــا  تــا  می خواهــد 
تالش هــای خــود را ســریع ســازند و 
زمینــۀ برگــزاری انتخابــات را آمــاده کننــد.
کمیســیون  مســووالن  ایــن،  از  پیــش 
روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  انتخابــات 
مانــدگار گفتــه بودنــد کــه ایــن کمیســیون 

بــا مشــکالت کادری مواجــه اســت.
ــاز کار  ــه آغ ــان ب ــان، هم زم ــۀ آن ــه گفت ب
اعضــای تــازۀ کمیســیون مشــکالت کادری 
ــش مواجــه  ــه چال ــاد را ب ــن نه ــی ای و مال
ســاخته و در طــول دوســال گذشــته، 
کمیســیون در حالــت فلــج قــرار داشــته و 
اکثریــت کارمنــدان خــود را نیــز از دســت 
داده اســت؛ از بهــر همیــن مشــکل اســت 
ــی  ــای عمل ــد کاره ــان نتوانســته ان ــه آن ک

ــد. بیشــتری انجــام دهن
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بخش نخسـت
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قـــرن  دو  در 
ـــالم  ـــی در اس ـــای دین ـــازی و احی ـــاِب نوس ـــر در ب اخی
ـــِس  ـــوز نف ـــا هن ـــت. ام ـــده اس ـــه نش ـــم گفت ـــخن ک س
ایـــن مســـأله کـــه چـــه چیـــزی در مـــورد اســـالم 
ـــا  ـــاط ی ـــار انحط ـــور دچ ـــالم چط ـــاده و اس ـــاق افت اتف
ـــدا  ـــازی پی ـــا و نوس ـــه احی ـــاز ب ـــه نی ـــده ک ـــکل ش مش

کـــرده، بـــه گونـــۀ الزم تبییـــن نشـــده اســـت. 
ــه  ــاز بـ ــه نیـ ــاده کـ ــاق افتـ ــه اتفـ ــالم چـ در اسـ

نوســـازی، بازســـازی یـــا احیـــا دارد؟ 
جنبش هـــای اســـالم پیرایی متأخـــر، خـــواه ســـلفی 
و خـــواه متجـــدد و نوخـــواه، بـــه یکســـان از ایـــن 
ــه  ــرِض آگاهانـ ــد. پیش فـ ــت کرده انـ ــش غفلـ پرسـ
ـــالم  ـــب«ِ اس ـــت، »ذات بی عی ـــن غفل ـــۀ ای ـــا ناآگاهان ی
اســـت. »اســـالم بـــه ذاِت خـــود نـــدارد عیبـــی« و 
هـــر عیبـــی کـــه هســـت یـــا از مســـلمانان اســـت 
یـــا از نامســـلمانان. بدین ســـان گذشـــته گان، ماننـــد 
جنبش هـــای احیاگـــری هنـــد و حجـــاز و افریقـــا، 
ــاط  ــل انحطـ ــلمانان را دلیـ ــی مسـ ــاط اخالقـ انحطـ
اســـالم می دانســـتند و اکنـــون همه گـــی غـــرب 
را مســـووِل ایـــن انحطـــاط تلقـــی می کننـــد. مـــن 
در ایـــن گفتـــار می کوشـــم نخســـت منظـــورم را از 
ـــای  ـــًا رویکرده ـــم؛ ثانی ـــن کن ـــالم روش ـــاط اس انحط
ـــح  ـــالم را توضی ـــاط اس ـــه انحط ـــی ب ـــی و درون بیرون
دهـــم؛ ثالثـــًا نشـــان دهـــم کـــه انحطـــاط اســـالم 

امـــری درونـــی و تاریخـــی اســـت. 
انحطـــاط اســـالم وجـــوهِ مختلـــف دارد و می تـــوان 
نشـــانه های  کـــردِن  برجســـته  در ضمـــن  را  آن 
ـــان داد و  ـــت، نش ـــود اس ـــون موج ـــه اکن ـــددی ک متع
ـــنی  ـــبتًا روش ـــیمای نس ـــانه ها، س ـــن نش ـــددِ ای ـــه م ب
از آن بـــه تصویـــر کشـــید. امـــا عجالتـــًا نمی تـــوان 
ــا  ــر مـ ــه بـ ــی کـ ــوه انحطاطی یـ ــۀ وجـ ــه همـ بـ
ــم  ــن می کوشـ ــرد. مـ ــاره کـ ــت، اشـ ــتولی اسـ مسـ

ــردِن  ــته کـ ــذر برجسـ ــاص، از رهگـ ــور خـ به طـ
دو ناســـازواره گی اخالقـــی و معرفتـــی، انحطـــاط 
ـــم.  ـــان ده ـــت نش ـــک وضعی ـــۀ ی ـــه مثاب ـــالم را ب اس
ـــالۀ  ـــالق« و »مس ـــات، »اخ ـــی موضوع ـــان بس در می
معرفـــت«، قـــدرت نشـــانگرِی بـــاال دارد و اگـــر 
بتـــوان ایـــن ناســـازواره گی ها را برجســـته کـــرد، 
ارایـــۀ  در  نســـبی  به طـــور  گفـــت  می تـــوان 
ــق  ــر اســـالمی موفـ ــاط معاصـ ــیمایی از انحطـ سـ

شـــده ایم.
ـــی،  ـــگاه آفاق ـــک ن ـــال، در ی ـــر ح ـــه ه ـــاری و ب ب
اســـالم معاصـــر را می تـــوان بـــا یـــک نـــوع 
ـــد. گوشـــه  ـــان دی ـــه گریب ـــی دســـت ب تحـــدِی اخالق
و کنـــارِ دنیـــای اســـالم آکنـــده اســـت از وعـــاظ 
ــالق  ــران درس اخـ ــه دیگـ ــه بـ ــی کـ خوش خیالـ
ــده  ــف و آکنـ ــظ بی لطـ ــا از مواعـ ــد؛ امـ می دهنـ
از وراجـــِی ایـــن دســـت کـــه بگذریـــم، بحـــران 
ــر  ــِت غیـ ــک واقعیـ ــالم یـ ــان اسـ ــِی جهـ اخالقـ
ـــم  ـــادی ظل ـــزاِن زی ـــم می ـــت. ه ـــان اس ـــل کتم قاب
ـــالم  ـــان اس ـــونت در جه ـــالق( و خش ـــد اخ )کار ض
ــه  ــل از همـ ــود قبـ ــه خـ ــدد کـ ــوع می پیونـ به وقـ
نشـــان فقـــداِن یـــک وجـــدان اخالقـــِی حســـاس 
ــان  ــد در جهـ ــر و کارآمـ ــی مؤثـ ــام اخالقـ و نظـ
ــی  ــم انداز اخالقی یـ ــم چشـ ــت و هـ ــالم اسـ اسـ
ـــک  ـــر را تفکی ـــر و ش ـــوان خی ـــیله بت ـــدان وس ـــه ب ک
ـــی  ـــر اخالق ـــان ام ـــنی می ـــبتًا روش ـــرز نس ـــرد و م ک
و امـــر غیراخالقـــی کشـــید، وجـــود نـــدارد. 
ــردِن  ــوم کـ ــالم در محکـ ــان اسـ ــل، جهـ فی المثـ
ـــی  ـــِی قاطع ـــِم اخالق ـــون حک ـــن اکن ـــاری همی انتح
انتحارکننـــده را گاه  این کـــه عمـــل  نـــدارد و 
می خوانیـــم،  »فدایـــی«  گاه  و  »شـــهادت طلبانه« 
خـــود در قـــدمِ نخســـت نشـــاِن برجســـته یی 
ــر  ــی اســـت. و اگـ ــدان اخالقـ ــِی وجـ از فروپاشـ
ــی  ــم و بی عدالتـ ــر ظلـ ــد در برابـ ــی نتوانـ تمدنـ
ـــر از خـــود نشـــان  ـــِی مناســـب و مؤث ـــش اخالق واکن
ـــگ و  ـــۀ فرهن ـــای آن در عرص ـــوع ادع ـــر ن ـــد، ه ده
ـــد،  ـــدا نباش ـــر دروغ و پروپاگن ـــانی، اگ ـــط انس رواب
ـــه  ـــیرین و البت ـــِم ش ـــک توه ـــت ی ـــن حال در بهتری

دهشـــت ناک اســـت. 
امـــا، بحـــران اخالقـــی در جهـــان اســـالم تنهـــا 
بـــه قاعـــده شـــدِن رفتارهـــای ضـــد اخالقـــی در 
ــن  ــه ایـ ــود، بلکـ ــه نمی شـ ــان خالصـ ــن جهـ ایـ

ـــا  ـــن معن ـــز دارد. بدی ـــری نی ـــاد دیگ ـــأله ابع مس
ـــک  ـــۀ ی ـــه مثاب ـــود ب ـــِت خ ـــالم در کلی ـــه اس ک
ـــای  ـــِی دنی ـــه داوری اخالق ـــن ب ـــوار ت ـــن، دش دی
معاصـــِر خـــود می دهـــد و اگـــر خواه ناخـــواه 
در معـــرض داورِی اخالقـــی قـــرار گیـــرد، 
آزمـــون  از  کامیـــاب  می توانـــد  به دشـــوار 
ـــالم  ـــِی اس ـــی و جزای ـــام حقوق ـــود. نظ ـــرون ش بی
ـــوم  ـــرن س ـــه )ق ـــه در دوران میان ـــی ک ـــر قرائت بناب
ـــت،  ـــده اس ـــن ش ـــتم( از آن تدوی ـــرن هش ـــا ق ت
واجـــد رشـــته یی از تبعیضـــات و نابرابـــری 
ـــای  ـــا معیاره ـــِی آن ب ـــه اخالق ـــه توجی ـــت ک اس
ـــت.  ـــوار اس ـــیار دش ـــر بس ـــای معاص ـــِی دنی اخالق
بدیـــن ســـان، اســـالم معاصـــر، هـــم در داوری 
اخالقـــِی وجـــدان بشـــر کنونـــی، شـــوربختانه 
ـــم در درون آن،  ـــت و ه ـــه اس ـــی مواج ـــا ناکام ب
ـــِق  ـــۀ بارزتریـــن مصادی ـــه مثاب خشـــونت و ظلـــم ب
رفتـــار غیراخالقـــی، بـــه قاعـــدۀ زنده گـــی در 
ـــن دو  ـــت. از ای ـــده اس ـــدل ش ـــالم مب ـــان اس جه
واقعیـــت روی هم رفتـــه می تـــوان بـــه بحـــران 

اخالقـــی در اســـالم معاصـــر یـــاد کـــرد. 
ــالم  ــان اسـ ــی، جهـ ــران اخالقـ ــار بحـ در کنـ
ــن  ــت. ایـ ــم اسـ ــی هـ ــراِن معرفتـ ــار بحـ دچـ
بحـــران نیـــز دو وجـــه دارد: نخســـت این کـــه 
ــد و  ــی نمی دهـ ــه داورِی علمـ ــن بـ ــالم تـ اسـ
ـــاذ  ـــی اتخ ـــع دفاع ـــدرن، موض ـــم م ـــر عل در براب
ــیا و  ــه اشـ ــلمانان بـ ــًا مسـ ــرده اســـت. ثانیـ کـ
امـــور از منظـــر علـــم مـــدرن )اعـــم از علـــوم 
ــیر  ــد و اسـ ــگاه ندارنـ ــانی( نـ ــی و انسـ طبیعـ
همـــان نظـــام معرفتـــِی کهـــن انـــد. یکـــی از 
کـــه  معرفتـــی  ناســـازواره گِی  بزرگ تریـــن 
ــان  ــه گریبـ ــت بـ ــا آن دسـ ــالم بـ ــان اسـ جهـ
اســـت، ایـــن اســـت کـــه جهـــان اســـالم بـــا 
ـــه  ـــا ب ـــد ی ـــد می بین ـــِم جدی ـــه عال ـــن ب ـــگاه که ن
تعبیـــر مناســـب تر و دقیق تـــر، بـــا یـــک نـــگاهِ 
منســـوخ بـــه واقعیت هـــای موجـــود نظـــر 
می کنـــد. ایـــن همـــان عـــدمِ تناســـِب ذهـــن 
و عیـــن در جهـــان اســـالم اســـت کـــه هنـــوز 
ـــاالً  ـــی احتم ـــندیشیده ایم ول ـــای آن نیـ ـــه پیامده ب
ــتیزی ها و  ــی ها و خردسـ ــی از روان پریشـ بخشـ
ــن  ــه در ایـ ــا ریشـ ــونت ها و عصبانیت هـ خشـ
ـــان  ـــان، جه ـــن س ـــد. بدی ـــوش دارن ـــِت مغش ذهنی
ـــا  ـــازواره گی ی ـــک ناس ـــار ی ـــر دچ ـــالمِ معاص اس
ـــن  ـــت. ای ـــدید اس ـــیار ش ـــِی بس ـــض معرفت تناق
ـــان  ـــِت جه ـــه برداش ـــه ن ـــده ک ـــبب ش ـــران س بح
ـــی  ـــارج( واقع نمای ـــم خ ـــت )عال ـــالم از واقعی اس
الزم را داشـــته باشـــد و نـــه امکانـــات )ذهنـــی 
و مـــادی( مســـلمانان بـــرای تغییـــر واقعیـــت 
کافـــی باشـــد. بدین ســـان در غیبـــِت درِک 
ـــاِت مناســـب  درســـت از واقعیـــت و فقـــدان امکان
ـــک  ـــالم در ی ـــان اس ـــت، جه ـــر واقعی ـــرای تغیی ب

ـــه  ـــرار گرفت ـــت( ق ـــا روزگارِ خـــود )واقعی ـــزاع مســـتمر ب ن
ـــه  ـــا ب ـــک بحـــراِن جـــدی ی ـــن ی ـــر حـــال، ای ـــه ه اســـت. ب
ـــت  ـــی  اس ـــوهِ بحران ـــی از وج ـــب تر، وجه ـــری مناس تعبی
کـــه دیری ســـت خـــارِ آن تقریبـــًا بـــر تمامـــی تـــار و 

پـــودِ جامعـــۀ اســـالمی خلیـــده اســـت. 
ـــود  ـــه آن می ش ـــه نتیج ـــور خالص ـــم، به ط ـــه گفتی از آن چ
کـــه اســـالمِ معاصـــر به دلیـــِل ناســـازواره گی اخالقـــی 
ــان  ــه گریبـ ــت بـ ــا آن دسـ ــون بـ ــه اکنـ ــی کـ و معرفتـ
ـــن  ـــر ای ـــه ب ـــا ک ـــت. و از آن ج ـــران اس ـــار بح ـــت، دچ اس
ـــه  ـــوف ب ـــدم وق ـــر ع ـــالوه ب ـــت و ع ـــف نیس ـــران واق بح
اصـــل بحـــران، راه خـــروج از آن را نیـــز نمی شناســـد 
و بنابرایـــن در نوعـــی ناخویش آگاهـــِی تاریخـــی غـــرق 
ـــت.  ـــم اس ـــاط ه ـــار انحط ـــران دچ ـــر بح ـــالوه ب ـــده؛ ع ش
ـــاط  ـــار انحط ـــالم را دچ ـــه اس ـــت ک ـــراه نیس ـــن بی بنابرای
ـــه خـــود نیـــز چنـــدان بـــدان واقـــف  مزمـــن بدانیـــم ک
ـــالم  ـــان اس ـــِی جه ـــی عموم ـــل در آگاه ـــا حداق ـــت ی نیس

ـــدارد.  ـــی ن ـــاط جایگاه ـــن انحط ای
در دوران اخیـــر، بـــه ایـــن نکتـــه کـــه اســـالم دچـــار 
پاره یـــی مشـــکالت اســـت، به طـــور نســـبی توجـــه و 
ـــه  ـــد ک ـــد دی ـــا بای ـــت. ام ـــه اس ـــورت گرفت ـــات ص التف
ـــه معضـــل اســـالم کجـــا  ـــی ب ـــِث التفات ـــن حی ـــتگاه ای خاس
ــت  ــا امری سـ ــت یـ ــالم اسـ ــت؟ ذات و دروِن اسـ اسـ

عارضـــی و بیرونـــی؟ 
ـــیار  ـــد بس ـــه در دوراِن جدی ـــالم ک ـــای اس ـــت از احی صحب
ــرد؛  ــروض می گیـ ــالم را مفـ ــکل اسـ ــنویم، مشـ می شـ
ــب  ــه اغلـ ــد کـ ــان می دهـ ــا نشـ ــی نمونه هـ ــا برخـ امـ
ـــرون  ـــکل را در بی ـــن مش ـــالمی، ای ـــر اس ـــران معاص متفک
ــا  ــن این جـ ــالم. مـ ــه در درون و ذات اسـ ــد نـ می بیننـ
ـــم  ـــوری و عبدالکری ـــال اله ـــد اقب ـــای محم ـــه رویکرده ب
ـــل  ـــه معض ـــه ب ـــه از توج ـــوان دو نمون ـــه عن ـــروش ب س

ــم.  ــاره می کنـ ــالم، اشـ اسـ
احیـــای اســـالم از نظـــر اقبـــال، برخاســـته از نیـــاز بـــه 
ـــد  ـــدان نیازمن ـــر ب ـــان معاص ـــه انس ـــت ک روِش تازه یی س
ـــلمان  ـــاِن مس ـــد انس ـــدِی جدی ـــورد نیازمن ـــت. او در م اس
ــد  ــروز نیازمنـ ــان »امـ ــن انسـ ــه ایـ ــت کـ ــد اسـ معتقـ
روشی ســـت کـــه از لحـــاظ فیزیولوژیایـــی، نرم تـــر 
ــل و  ــا عقـ ــب تر بـ ــناختی، متناسـ ــاظ روان شـ و از لحـ
ذهـــن و خواســـتار عینیـــات اســـت. در غیـــاب چنیـــن 
ــی  ــت دینـ ــِی معرفـ ــکل علمـ ــای شـ ــی، تقاضـ روشـ
داشـــتن، امـــری طبیعـــی اســـت. در ایـــن ســـخنرانی ها 
ـــه و  ـــدرس تهی ـــالمی م ـــن اس ـــت انجم ـــه درخواس ـــه ب ک
ـــده،  ـــا ش ـــره الق ـــاد و علیگ ـــدرس، حیدرآب ـــهرهای م در ش
ـــورت  ـــه به ص ـــه اگرچ ـــت ک ـــوده اس ـــن آن ب ـــِش م کوش
ـــم.  ـــواب بده ـــدی ج ـــن نیازمن ـــه ای ـــد، ب ـــم باش ـــی ه جزی
ســـعی کـــرده ام کـــه بـــا توجـــه بـــه ســـنت فلســـفی 
اســـالم و در نظـــر گرفتـــن ترقیـــات اخیـــر رشـــته های 
جدیـــد علـــم و معرفـــت، فلســـفۀ دینـــی اســـالمی را 
ـــالم،  ـــی در اس ـــر دین ـــای فک ـــازی کنم«)احی ـــا و نوس احی

ترجمـــۀ احمـــد آرام، ص ۲(. 
اگـــر عصـــر حاضـــر بـــه چنیـــن نیـــازی دامـــن نـــزده 
ـــی  ـــت دین ـــی معرف ـــکل علم ـــای ش ـــای »تقاض ـــود و پ ب
ـــازی  ـــا و نوس ـــم »احی ـــا بازه ـــود، آی ـــان نب ـــتن« در می داش

فلســـفۀ دینـــی اســـالم« ضـــرورت می داشـــت؟  
کوشـــش اقبـــال در ایـــن کتـــاب بســـیار ارجمنـــد 
می باشـــد و تفســـیر او از دیـــن، گاه درخشـــان و عالـــی 
اســـت. امـــا خاســـتگاهِ ایـــن کوشـــش ها نـــه انحطـــاط 
ـــد  ـــِت جدی ـــک وضعی ـــا ی ـــالم ب ـــۀ اس ـــه مواجه ـــالم، ک اس
ـــی  ـــیر تجرب ـــم، تفس ـــر عل ـــال عص ـــر اقب ـــد. از نظ می باش
از دیـــن را ایجـــاب می کنـــد و اکنـــون بایســـتی ایمـــاِن 
ـــازی  ـــدد بازس ـــِر تج ـــاِت عص ـــق مقتضی ـــر وف ـــی را ب دین
کـــرد. اقبـــال به طـــور گســـترده، بـــه قـــرآن و ســـنت 
ـــن  ـــا ای ـــد. ام ـــاع می ده ـــالمی ارج ـــِی اس ـــفی و کالم فلس
ارجـــاع بـــه منظـــور ســـازگار کـــردِن واقعیـــت اکنـــون دیـــن 
ـــات  ـــا مقتضی ـــوص ب ـــد و به خص ـــای جدی ـــا دنی ـــالم ب اس
ـــوالت  ـــم تح ـــور فه ـــه منظ ـــه ب ـــت ن ـــدد اس ـــم متج عل
تاریخـــِی دیـــن اســـالم و احیانـــًا انحطـــاط آن. تمـــام 
ـــت  ـــِث خاتمی ـــاب، از بح ـــن کت ـــال در ای ـــای اقب بحث ه
ـــا  ـــق ب ـــی مطاب ـــۀ دین ـــی اندیش ـــل تاریخ ـــا مراح ـــه ت گرفت
وضـــع بشـــری و منابـــع معرفـــت و روح فرهنـــگ و تمـــدن 
ـــق  ـــی تطبی ـــازی« یعن ـــور »بازس ـــه منظ ـــه ب ـــالمی، هم اس
اســـالم بـــا یـــک وضعیـــِت جدیـــد صـــورت گرفتـــه 
ـــن  ـــِت دی ـــت و وضعی ـــم سرش ـــت فه ـــه نی ـــه ب ـــت و ن اس

ـــی آن.  ـــت کنون ـــخ و در موقعی ـــول تاری ـــالم در ط اس
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کارهـای گابریـل گارسـیا مارکـز، لبریـز مقادیـر متنابهی از 
تـار  و  تیـره  به صـورت سرنوشـت های  کـه  اسـت  عشـق 
مالکیت هـای اهریمنـی، بیمـاری و یـا قـرار و مدارهایی که 
به راحتـی قابـل فسـخ و انقضا نیسـت، مجسـم می شـوند و 
غالبـًا مـردی سـال خورده بـا زنـی جـوان و یا حتـا دختری 

نوجـوان، درگیر ماجراسـت. 
فاحشـه یی  بـا  باندیـا  اورلیانـو  تنهایـی«  سـال  »صـد  در 

می شـود.  مواجـه  کم سن وسـال 
آن  بـود.  »دختـر جـوان دورگه یـی روی تخـت خوابیـده 
شـب، قبـل از اورلیانـو شصت وسـه نفـر دیگـر وارد اتـاق 
شـده بودنـد. به خاطـر ازدیـاد نفس هـا و عرق بـدن، هوای 
اتـاق بـوی لجـن گرفتـه بـود. دختـرک یک طـرف پارچـۀ 
خیـس را گرفـت و از اورلیانـو خواسـت طـرِف دیگرش را 
بگیـرد. پارچه مثل نمد سـنگین شـده بود. آن قـدر چالندند 
تـا پارچـه وزِن اولـش را پیـدا کـرد. اورلیانو نگـران اعمالی 

بـود کـه هیچ وقـت تمامی نداشـت.« 
شرایط جسمی و زنده گی دختر، رقت بار است. 

 »اسـتخوانی بـود و پوسـت تنـش بـه دنده ها می چسـپید و 
نفس هـاش از شـدت خسـته گِی زیاد به سـختی بـاال می آمد. 
دو سـال قبـل، خیلـی دورتـر از آن جـا موقع خواب، شـمع 
را خامـوش نکـرد و بـه خـواب رفـت. وقتی بیدار شـد که 
شـعله های آتـش همه جـا را گرفتـه بـود و محـل زنده گـی 
او و مادربزرگـش تبدیـل بـه خاکسـتر شـد. از آن تاریـخ، 
مادربـزرگ او را از شـهری به شـهری دیگر می کشـاند و به 
ازای تنهـا بیست سـنت او را بـه رخت خـواب می فرسـتاد تا 
خسـارت خانـۀ سـوخته را جبـران کنـد. طبق حسـاب های 
خـودش، از ده سـاله گی هـر شـب بـا هفتـاد مـرد خوابیده 
بـود. چـرا کـه هـر طـور شـده، می بایسـت مخارج سـفر و 

خـورد و خـوراِک هـر دوی شـان تأمین می شـد.« 
اسـتثماری کـه از دختـرک می شـود، اورلیانـو را بـه بغـض 
مـی آورد و بـا حالـت گریـه از اتـاق خـارج می شـود. او 
عاشـق شـده اسـت. ایـن حـدس شماسـت، او بـه نحـوی 
دارد  دوسـت  را  دختـرک  می کنـد  حـس  مقاومت ناپذیـر 
و  تـب  از شـدت  کنـد. سـحرگاه  او حمایـت  از  بایـد  و 
بی خوابـی تصمیـم می گیـرد بـا او ازدواج کنـد و از مالکیت 
مادربزرگـش و لذاتی که می بایسـت هر شـب نصیب هفتاد 
نفـر شـود، رهایـش کنـد. ایـن ترکیـِب غریـب از ناپاکی و 
دوران  کلمبیایـی  محیـط  بـه  نسـبت  احتمـاالً  کـه  فریـب 
جوانـی نویسـنده در مفاهیـم اجتماعـی آن قـدر هـم غریب 
و نـادر نمی نمـود، پنـج سـال بعد در داسـتان بلند »داسـتان 
باورنکردنـی و غمگیـن ارندیـرای سـاده دل و مادربـزرگ 
سـنگ دلش« بـر طبـق فلم نامه یـی از خود نویسـنده بـه فیلم 
درآمـد. به شـهادت رسـیدن ارندیرای سـاده دل و بـی آزار و 
تأکیـد بـر این کـه او توسـط اولیـس رهـا خواهـد شـد. این 
مضمـون کاتولیکـی، بـه کار جنبـۀ داسـتانی تری بخشـید. 

»دختـر بـا چشـمان دریایـی و ظاهری کـه فرشـته یی در او 
نهفتـه اسـت و مادربزرگی در اوج خباثـت و باهیکلی چاق 
کـه خال کوبـی کریهـی روی شـانه هایش دارد. مثـل این کـه 
خونـی چرب و سـبز، مرکب از عسـل و نعنـا از رگ هایش 

بیـرون بریزد.« 
وقتـی بـرای اولین بـار بـا ارندیـرا رو بـه رو می شـویم، تـازه 
بـه چهـارده سـاله گی قدم گذاشـته اسـت، جایی که سـیروا 
ماریـا دوتـاس الس آنجلـس قهرمـان رمـان »عشـق و دیگر 

شـیاطین« نیـز در آغـاز کتاب فقـط دوازده سـال دارد. 
مـادرش دورگه یی رام نشـدنی، اغواگـر، درنده خو و بی حیا 
بـا شـهوتی سـیری ناپذیر در درونش که می توانـد گروهانی 
از سـربازان را جـواب بدهـد. پـدری زن صفـت دارد که در 
حـال احتضـار اسـت و چـون در خـواب، موش هـا خونش 
را می مکنـد، همیشـه زرد و رنگ پریـده اسـت. بـه دلیـل 
ناتوانـی و بی عاطفه گـی والدیـن، او میـان فسـاد آدم هایـی 
کـه اغلـب بـرده و کولـی هسـتند، پـرورش می یابـد. زبـان 
آنـان را می آمـوزد. رقصیدن شـان، مذهـب و نـوع خـوراک 
آن هـا. بارزتریـن مشـخصه اش، موهای مسـی رنِگ اوسـت 
کـه هیچ وقـت کوتـاه نشـده. موهایش را بـا قیطـان می بندد 
تـا موقـع راه رفتـن، برایـش مزاحمتـی ایجـاد نکنـد. در 
سـال روز تولدش سـگی بـه او حمله می کنـد و دیگر هرگز 
عالیـم بیمـاری بهبـود نمی یابـد. تمـام اقدامـات پزشـکی 
بی نتیجـه می مانـد و امیـد و اراده اش تحلیـل مـی رود. پـدر 
روحانـی کـه در جریـان بیماری اوسـت، یک باره عاشـقش 
می شـود. پـی می برد و عاشـق او شـده، طوری کـه تا کنون 
هیچ کـس دیگـری را در جهان دوسـت نداشـته اسـت. بنابر 
ایـن گیتانـو دالاورا، کشـیش سی وشش سـاله به خاطـر ایـن 
عشـق در معـرض طـرد از کلیسـا قـرار می گیـرد. دالاورا 
نهایتـًا عشـق خـود را بـه دختـرک ابـراز می کنـد. اعتـراف 
هـر  اوسـت.  خیـال  از  لبریـز  لحظه هایـش  تمـام  می کنـد 
می دهـد.  اورا  طعـم  می آشـامد،  و  می خـورد  کـه  چیـزی 
همیشـه و همه جـا و نهایـت لـذت مـرگ به خاطر اوسـت. 
طبـق تحلیـل دنیـس روزه مونـت تـا بـه حـال نشـان دادن 
عشـقی این گونـه رمانتیک بـه مثابـۀ ارتـداد کاتولیکی کمتر 
اتفـاق افتـاده اسـت و بـر طبـق مرزبنـدی مارکـز، عنصـر 

فاحشـه گی را در تبلـور عشـق ضـروری دانسـته اسـت. 
سـیروا ماریـا بـه اتهـام هرزه گـی محکـوم بـه اقامـت در 
صومعـه می گـردد. کالهی مسـخره تزیین شـده بـا نوارهای 
رنگارنـگ و پُرزرق وبـرق تهیـه می شـود و رییـس صومعـه 
در کمـال بی رحمـی و غضـب، ایـن کاله هرزه گـی را بـر 
سـر دختـرک می گـذارد. از طرفـی، پی گیری هـای مـداوم 

باعـث  دختـر  زنده گـی  و  نگـه داری  محـل  از  کشـیش 
می شـود تا به او نسـبت فاحشـۀ باردار داده شـود. آن دو از 
یکدیگـر دور می ماننـد و مصایب عشـق را تجربـه می کنند. 
در حالـی کـه دختـرک هم چنـان باکـره و در انتظـار وصـل 
می مانـد. سـیروا ماریـا تصمیـم می گیـرد نخورد و نیاشـامد 
و در راه عشـق تـن بـه مـرگ بدهـد و سـرانجام وقتی یکی 
از راهبه هـا موهایـش را کوتـاه می کنـد، متوجه می شـود که 

اسـت.  مرده 
از  حبـاب  هم چـون  روییـده  تـازه  مـوی  از  »رشـته هایی   
سـر تراشـیدۀ او بیـرون می زنـد و موجی از گیسـوان مسـی 

پُررنـگ از پشـت سـرش سـرازیر می شـود.« 
ایـن جملـه در پیش گفتـار کتـاب گابریـل گارسـیا مارکـز 

اسـت.  آمده 
کـه  مـن«  غمگیـن  فاحشـۀ  »خاطـرات  او  جدیـد  رمـان 
آخریـن کار داسـتانی نویسـنده در سـال های اخیـر اسـت، 
فقـط یک صـد و پانـزده صفحـه حجـم دارد. بازهم فاحشـۀ 
کم سن وسـالی را می بینیـم )تـازه چهـارده سـاله شـده( کـه 
عریـان روی تشـکی خیـس و نمـدار دراز کشـیده اسـت و 
این بـار رطوبـت از دانه هـای بـراق عـرق بـدن او حاصـل 
شـده اسـت و فـرد عاشـق همـان راوی و قهرمـان بی نـام 

داسـتان اسـت کـه نودسـاله اسـت. 
این گونـه  را  داسـتان  آغازیـن  اسـتادانه جمله هـای  مارکـز 

می کنـد:  خلـق 
»در بـدو ورود بـه نودسـاله گی می خواسـتم طعـم عشـقی 
وحشـی و گذرانـدن یـک شـب تمـام را در کنـار باکره یـی 

جـوان بـه خـودم هدیـه کنم.« 
بـه نظر می رسـد بسـیاری از جزییات نقل شـده، برگرفته از 
تجربیات شـخصِی اوسـت. قهرمـان کتاب نویسنده یی سـت 
کـه از حدود پنجاه سـال قبـل، سـتونی را در روزنامۀ محلی 
اهـل خوانـدن و نوشـتن اسـت.  پـاز« دارد.  »الدیـارو دال 
ادبیـات کالسـیک. در خانـه اش مجموعه یـی  به خصـوص 

نفیـس از لغت نامه هـا را دارد. موسـیقی 
کالسـیک را نیـز دوسـت دارد و کلکسـیون کوچکـی هـم 

جمـع آوری کـرده اسـت. شـهری کـه در آن زنده گـی 
امـا  اسـت،  نشـان  بی نـام و  قهرمـان  مثـل خـود  می کنـد، 
موقعیـت مکانـی آن حـدود بیسـت فرسـنگ بـا رودخانـۀ 
گریـت ماگدالنـا« فاصلـه دارد کـه در همسـایه گی آراکاتاکا  

شـهر بومـی مارکز اسـت. راوی سـی ودو 
سـاله گی خـود را هم زمـان بـا مـرگ پـدرش و روزی کـه 

عهدنامـۀ »نیـر الندیـا« بـه امضـا رسـید، نقـل می کند، 
یعنـی سـال ۱۹۰۲. پس قهرمـان ما متولد ۱۸۷۰ اسـت و در 

۱۹۶۰ بـه سـن نود سـاله گی می رسـد. او 
می گویـد کـه فـردی ضعیـف، خجالتـی و دمده اسـت و در 

طـول زنده گـی تنهـا بـا زنـان خودفروش هم بسـتر 
شـده اشـت. فاحشـه یی از کار افتـاده داخـل اتوبـوس با او 

گـرم می گیـرد و دختـرک را پیشـنهاد می کنـد. او 
خانـه اش  در  حیوانـی  هیـچ  از  و  نکـرده  ازدواج  هرگـز 
نگـه داری نمی کنـد. خدمتـکاری روسـتایی و وفـادار به نـام 
»دامیانـا« او را تـر و خشـک می کنـد که همیشـه روی پنجه 

راه مـی رود تـا مزاحـم نوشـتن پیرمرد نشـود. با وجود 
نداشـتن وضـع مالی مناسـب، معموالً سـعی در موجه جلوه 

دادِن موقعیـت ظاهـری اش را دارد. طوری که 
غریبه هـا بـا تحسـینی فـارغ از حـس ترحـم، بـه او نـگاه 

 . می کننـد
نثـر به کار رفتـه حاکی از قلم صیقل دار و برجسـتۀ کارهای 

مارکز اسـت که در ترجمـۀ ماهرانۀ »گراس 
من« هم به خوبی قابل تشخیص است. 

 خاطـرات »فاحشـۀ غمگیـن من« بـه لحاظ ایجاز و فلسـفۀ 
درونـی و نهفته، یـادآور نام آورانـی از ادبیات 

»آلـوارو  و  آسـیس«  »مـاکادو  هم چـون  التیـن  امریـکای 
موتیـس« اسـت کـه راحـت و پُرلـذت خوانـده می شـود. 
گرچـه ممکـن اسـت در برخـی مـوارد بـا فرهنـگ مـردم 
همـان  دنبالـه رِو  هسـت،  هرچـه  امـا  نباشـد،  منطبـق  مـا 
تمایالتی سـت کـه از دورۀ بیست سـاله گی مارکـز بـه چاپ 

رسـیده اسـت. 
کهنـه کار  رییـس  خانـم  کابـارکاس«  »رزا  کـه  باکره یـی 
فاحشـه خانه، بـرای مشـتری پیر خـود در نظر گرفته اسـت، 
دختـر فقیـری اسـت کـه مخـارج زنده گـی مـادرِ مفلوج و 
برادرهـا و خواهرهایـش را بـا درآمـد ناچیـزی کـه از راه 
دکمـه دوزی در کارخانـۀ پوشـاک به دسـت مـی آورد، تأمین 

می کنـد. 
رزا کابـارکاس بـه پیرمـرد می گویـد که دختـرک از این کار 

وحشـت دارد. چـون که یکـی از دوسـتانش در جریان 
ازالـۀ بـکارت بـه دلیـل خون ریـزی شـدید بـه حـال مرگ 
افتـاده بـود. بـه همیـن خاطـر بـرای آرام کردنـش بـه او 
آرام بخـش می خورانـد کـه در نتیجه، شـب قهرمان داسـتان 

بـا تماشـای خوابیـدن دختـرک سـپری می شـود. 
جذاب ترین قسـمت بدنـش، پنجه های بلند و انگشـت های 

ظریـِف او بـود. آرایش تند و 
زینـت آالت پُرزرق وبـرق نمی توانسـتند سن وسـال کمش را 
پنهـان کننـد. بینـی مغرورانـه، ابروهـای پُرپُشـت و لب های 

کلفـت. یـاد گاوهـای نر میـدان گاوبـازی می افتادم. 
مالقات بعدی آن ها هم به همین منوال اتفاق افتاد. 

»از فـرط خسـته گی زیـاد بـه خـواب رفتـه بـود. پیرمـرد 
نودسـاله لمیـده در کنـار بسـتر. گـوش دادن بـه صـدای

نفس هایـش. گاهـی آن قدر ضعیـف که بترسـد و نبضش را 
بگیـرد و مطمیـن شـود که هنوز زنده اسـت، 

جریـان خـون را در رگ هایـش تصـور کنـد. جریانـی کـه 
از شـاخه های متعـدد بـه پنهان تریـن بخش هـای وجـودش 
می گذشـت و دوبـاره بـه قلبـش بازمی گشـت و از عنصـر 

عشـق زالل می شـد.«
از چـه عشـقی؟ احتماالً از عشـِق او کـه از عالقه یی درونی 

سرچشـمه می گرفت. در طی سـاعاتی 
کـه خوابیـده برایـش کتـاب می خوانـد و شـعر می سـراید. 

هیـچ گاه بیـداری دختـر را نمی بینیـم و این کـه حرفـی 
در پاسـخ بزنـد. اگر چـه در پایانی خوش، خبر ُهشـیاری و 

حـس کردِن دختـرک را از آن لحظـات می دهد. از 
دومیـن شـب حضور در کنار بسـتر دختر، ارتبـاط پیرمرد با 

رزاکابارکاس و سـایرین که شـاهد بروز حاالت 
فاحشـۀ جـوان  آن  به خاطـر  او  روانـی و روحـِی  خـاص 
بودنـد، فاصله دارتـر می شـود. زیبـای خفتـه می بایسـت در 
خـواب بمانـد و زیباییـش آن گونـه معنـادار می شـود، امـا 
وقتـی بوسـه یی او را از خـواب بیـدار کنـد، چـه خواهـد 

شد. 
راوی داسـتان در پـی برمـال کـردِن الیه هـای سـیاه و شـومِ 
در  کنـد وکاوی  بخواهـد  این کـه  و  نیسـت  فاحشـه گری 

مقولـۀ برده گی و سیسـتم ظالمانۀ اقتصادی داشـته باشـد که 
دختـراِن جـوان را مجبور به فـروش بکارت شـان می کند، و 
در این جـا حتـا این گونـه مسـایل اخالقی به موضـوع اصلی 
بی ربـط می نمایـد. تولـدی دوبـاره از بابت عشـق و مصایِب 

آن در یـک شـخص، تـم محـوری و اصلِی کار اسـت. 
»کسـی کـه در نهایـت از قیـد بنده گی رهـا گردیـد و مرا به 

اسـارت درآورد، سـیزده سـال بیش تر نداشت.« 
راوی یـک بـار دیگـر خواننـده را از ایـن بابـت مطمیـن 
می سـازد کـه در سـن نودسـاله گی هنـوز زنـده اسـت و بـا 
سرسـختانه  آن  اثبـات  بـرای  عشـق،  مصایـب  تحمـل 

 . شـد می کو
در »خاطـرات فاحشـۀ غمگیـن مـن« عشـق بیش تـر متأثـر 
انـدوه  پنهانـی،  تصاویـر  اسـت.  سن وسـال  و  بیمـاری  از 

آشـکار می سـازد.  مـا  بـرای  را  نهفته یـی 
»قلبـم از حجمـی اسـیدی لبریـز می شـود که نفس کشـیدن 

را برایـم دشـوار می سـازد و ترجیـح می دهـم تا اول
خودم بمیرم...« 

همان طـور کـه گاهـی در مـورد افـراد سـال خورده، عشـقی 
این گونـه تکان دهنـده و ویران گـر اتفـاق می افتـد، در 

این جا نیز حس واقعی راوی، او را از لغزش بازنمی دارد. 
»مـاه کامـل از نیمـۀ آسـمان باال مـی رود و گویی دنیـا را در 

آب سـبزرنگی غوطـه ور می کند.« 
ریالیسـم جادویـی همیشـه بـه شکسـت الیه هـای زیریـِن 

خاطـره می پیونـدد. در مـورد عشـق نیـز بـه همیـن 
منوال است.

 »از ایـن پـس اورا در خاطره هایـم نگـه مـی دارم. بـا نهایت 
وضـوح. می توانـم هـر کاری بـا او بکنـم. دیـدن و لمـس 
او در خاطـرم  کالبـدش.  بـه صـورت زنـده در  او  کـردن 
او در گذشـته کمتـر  اسـت. می بینـم  زنده تـر  واقعی تـر و 
برایـم واقعـی می نمود تـا اکنون کـه در خاطره هایم اسـت.« 
برطبـق نظریۀ »روزه مونت« و »فروید« )رسـالۀ سـال ۱۹۱۲ 

"رایج تریـن شـکل تنـزل در زنده گـی اروتیک"( زن 
فقـط در جسـم حضـور دارد. همسـر و یـا نامادری بـا تمام 

پیچیده گی هـای عاطفـی و نیازهـای پرفشـار، غرایز 
جنسـی کمتـری دارنـد تـا زنی کـه با پول بـه اختیـار گرفته 

شـود و تحـت امیـال ما رفتـار کند. در »عشـق و 
دیگـر شـیاطین« ایـن ظواهـر فریبنـده در غالـب شـاهزادۀ 

بی نـام  و  بی صاحـب  کـه  بی کـس وکاری  کوچـک 
و نشـان اسـت، نمـود می کنـد. در رمـان »خاطرات فاحشـۀ 

غمگیـن مـن« دختـری فقیـر و از طبقـۀ پایین 
جسـم  می کنـد.  واگـذار  خـواب  در  را  خـود  اجتمـاع، 
بی کالمـش نمایان گـر شـگفتی و خلـق زنده گـی اسـت، بـه 
خاطـر نگـه داشـتن غریزی عشـق نسـبت بـه یک نفـر، در 
فاسـد  بـرای سـال خورده گان  زنده گـی  آهسـتۀ  تخریـب 

چیـز غریبی نیسـت. ایـن جریان، خاطـره را بـرای لحظاتی 
جابه جـا می کنـد و صدایـی آهسـته کـه در گوش 

راوی ما زمزمه می شود: 
»... مهـم نیسـت چـه کار می کنـی. بـه هـر حـال امسـال یـا 

طـی صـد سـال بعـدی بـرای همیشـه خواهی مـرد.« 

 گرفته شده از: وب سايت "ديگران"
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د رسپــل والیــت ســیمه ییــز چارواکــي وايــي، د دې والیت 
ــو  ــله وال ــد، د وس ــت پرض ــوايل د دول ــتاناتو ولس د کوهس

مخالفینــو د جلــب وجــذب پــه مرکــز اوښــتې ده.
ــي  ــي جغرافیاي ــت د پېچ ــه والی ــي، دغ ــل وايل واي د رسپ
ــه، د  ــه امل ــو ل ــورو ســیمو د لرل موقعیــت او د صعــب العب
بــل هرشــايل والیــت پــه پرتلــه، د وســله والــو مخالفینــو 

ــه اوړلــی دی. ــام ځانت پ
د رسپــل وايل ظاهــر وحــدت د شــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو 
ــوايل  ــتاناتو ولس ــت د کوهس ــه والی ــې د دغ ــل چ ــه ووی ت
ــه  ــو پ ــې د طالبان ــم کال راهس ــو نی ــااوخوا ی ــه ش ــې ل چ
ولکــه کــې ده اوس د مخالفینــو د روزنــې، تجهیــز او د 
ــو اوښــتې ده. ــه مرکزون دولــت پرضــد د جلــب وجــذب پ

هغــه وویــل کــه حکومــت ورتــه تدابیــر، ونــه نیــي، جدي 
امنیتــي ګــواښ بــه رامنځتــه کړي.

نوموړي زیاته کړه:
"مخالفیــن ډېــره توجــه رسپــل تــه لــري، پــه دې دلیــل چــې 
ــوالۍ  ــتاناتو ولس ــیمه ده، د کوهس ــۍ س ــوه غرن ــل ی رسپ
پېچلــې او خطرناکــه ارايض لــري او مخالفینــو پکــې اډې د 
امــن ځایونــه او روزنېــز مرکزونــه جــوړ کــړي دي او حتــې 

اوســمهال پکــې ځــان وژونکــي هــم روزي."
ښــاغي وحــدت وویــل، د رسپــل والیــت امنیتي ګواښــونه 
ــؤلینو رسه  ــه مس ــت ل ــزي حکوم ــې، د مرک ــر ځل ــې ډې ی
رشیــک کــړي، خــو د ده پــه خــره، د مختلفــو دالیلــو لــه 

مخــې پــه دې برخــه کــې اقــدام نــه دی شــوی.
وحــدت: بهرنیــو ترورېســتانو رسپــل کــې د انتحــاري 

ــړي ــوړ ک ــه ج ــړو مرکزون زده ک
د ښــاغي وحــدت پــه خــره پــه دغــه والیــت کــې اکــره 

ــاع دي. ــو اتب ــو هېوادون ــايل د بهرنی جنګی
ــس  ــورا رئی ــي ش ــل د والیت ــې د رسپ ــت ک ــه وخ ــه ورت پ
ــر  ــو پ ــې د ناامنی ــیمه ک ــه س ــم پ ــاين ه ــور رح ــد ن محم
ــر  ــتاناتو پ ــې د کوهس ــي چ ــنمن دی او واي ــدو اندېښ زیاتې
ولســوايل رسبېــره، د دغــه والیــت څــو نــورې ســیمې هــم 

ــي دي. ــدې راغ ــرول الن ــر کنټ ــو ت ــو طالبان ــله وال د وس
نوموړي زیاته کړه:

ــی ســتونزو رسه  ــه جــدي امنیت ــت خلــک ل ــل والی "د رسپ
ــتاناتو  ــدو دي، د کوهس ــه زیاتې ــخ پ ــنې م ــخ دي، اندېښ م
د ولســوالۍ تــر ســقوط وروســته، د کتــه کال، شــېرم هــای 
او یوشــمېر نــورې ســیمې د مخالفینــو تــر کنټــرول النــدې 
ــاد  ــې د صی ــتیو ک ــه دې وروس ــه پ ــده مرغ ــه ب ــي، ل راغ
ولســوالۍ څــه بانــدې اویــا فیصــده برخــه هــم د دولــت د 

ــې ده." ــه ورغل ــو الس ت مخالفین
ــو  ــله وال ــر وس ــې پ ــي چ ــي واي ــت چارواک ــل والی د رسپ
طالبانــو رسبېــره، د داعــش ډلــه هــم پــه دغــه والیــت کــې 

ــري. ــه ل فعالیتون
رسپــل هغــه شــايل والیــت دی چــې د ســیمه ییــزو 
ــو  ــه د حکومــت د وســله وال ــر ځل ــه خــره، ډې مســؤلینو پ

ــاهد و. ــو ش ــو بریدون ــو د پراخ مخالفین
پــه ورتــه وخــت کــې د دفــاع وزارت ویانــد دولــت وزیــري 
ــي  ــې پوځ ــت ک ــل والی ــه رسپ ــل پ ــه ووی ــو ت ازادي راډی
ځواکونــه موجــود دي او د دولــت د وســله والــو مخالفینــو 

مخــه بــه ونیــي.
ښاغي وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:

ــه  ــرو، پ ــات ل ــې د اردو قطع ــت ک ــل والی ــه رسپ "اوس پ
هرځــای کــې چــې امنیــت کمــزوری وي هغــوی عملیــات 
کــوي، مــا د وايل صاحــب خــرې واورېدلــې، د دفــاع پــه 
وزارت پــه جریــان کــې دی پــه هرځــای کــې چــې رضورت 

وي، عملیــات اجــراء کېــږي."

ــه  ــو ت ــت ازادي راډی ــف هم ــوه یوس ــارو کارپ ــي چ د پوځ
ــه مخکــې لــه دې چــې د هــر ډول  وویــل، کشــفي ارګانون
امینتــي ګــواښ پــه اړه خــر ترالســه کــړي بایــد د مخنیــوي 
ــو رسه رشیــک کــړي، اوکــه  ــه امینتــې ځواکون ــې ل ــاره ی لپ
ــه  ــول ب ــه نی ــیمې بېرت ــوې س ــقوط ش ــوې س ــو، د ی ــه ن ن

ــري. ــات ول ــتونزې او تلف س

گروه  رهبر  حکمتیار،  گلبدین  نام  امنیت  شورای 
شورشی حزب اسالمی را از فهرست تحریم ها علیه 

القاعده و داعش خارج کرد.
  براساس بیانیه یی که از سوی شورای امنیت سازمان 
ملل منتشر شد کمیته تحریم های این سازمان موسوم 
به کمیته تحریم های گروه تروریستی داعش و القاعده 
سازمان ملل متحد، در نشست روز پنجشنبه خود نام 
خارج  تحریمهایش  فهرست  از  را  گلبدین حکمتیار 

کرده است.
گلبدین حکمتیار،  است،  تصریح شده  بیانیه  این  در 
افغانستان  اسالمی"  "حزب  نظامی  شبه  گروه  رهبر 
همچنین  و  دارایی هایش  انسداد  مشمول  دیگر 

ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی نیست.
درباره  را  مشخصاتی  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
تاریخ وارد شدن  تاریخ تولدش و  حکمتیار ازجمله 

نام او به فهرست تحریم ها ارائه کرده است.

تحریم های  فهرست  وارد   ۲۰۰۳ سال  در  حکمتیار 
از مردم  "خروتی"  قوم  از  او  بود.  سازمان ملل شده 

پشتون است.
در اعالمیه سازمان ملل محل زنده گی او مرزهای میان 

افغانستان و پاکستان اعالم شده است.
حدود دو ماه قبل دولت افغانستان رسما درخواست 
خود را از طریق وزارت خارجه افغانستان و نمایندگی 
تحریم های شورای  کمیته  به  ملل  در سازمان  دایمی 
امنیت سازمان ملل برای برداشته شدن تحریم ها علیه 

حکمتیار ارسال کرده  بود.
رییس و اعضای این کمیته در سفری که به افغانستان 
داشتند، وعده دادند که به مجرد دریافت درخواست 
تالش  و  قرارداده  بررسی  مورد  را  آن  افغانستان 
قبول  مورد  افغانستان  درخواست  که  کرد  خواهند 

اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد.
برداشته شدن  که  بود  کرده  امیدواری  ابراز  قباًل  کابل 

این تحریم راه را برای تأمین صلح و ثبات دایمی در 
افغانستان فراهم  کند.

توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسالم 
این  مسلح  مخالفان  از  حکمتیار،  گلبدین  به  متعلق 
دولت، هشتم مهر ماه امسال بین اشرف غنی، رییس 
جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار، رهبر این گروه 

امضا شد.

حکمتیار از فهرست سیاه حذف شد

د رسپل والیت والی:

 د رسپل کوهستانات د مخالفینو 

د جلب او جذب په مرکز اوښتې

یک عضو کمیسیون مواصالت و مخابرات مجلس:

پول کردت کارت ها به حساب بانکی افراد واریز می شود!

ابوبکر صدیق
ــد  ــه بتوان ــامانه یی ک ــاد س ــرات در ایج وزارت مخاب
پــول وضــع شــده از کــردت  کارت هــا را بــه شــکل 

شــفاف جمــع آوری کنــد نــاکام بــوده اســت.
یــک عضــو کمیســیون مخابــرات و مواصــالت 
مجلــس نماینــده گان بــا بیــان ایــن  مطلــب می گویــد 
ــی در  ــوژی معلومات ــرات و تکنال ــه وزارت مخاب ک
ــل  ــفاف عم ــا ش ــردت کارت ه ــول ک ــع آوری پ جم

نکــرده اســت. 
او بــاور دارد کــه پــول وضــع شــده از کــردت  
کارت هــای مــردم به جــای خزانــه دولــت بــه 
حســاب بانکــی برخــی افــراد واریــز می شــود. 
ــترک  ــتقل مش ــه مس ــک ) کمیت ــال، م ــن ح در همی
اداری(  فســاد  بــا  مبــارزه  ارزیابــی  و  نظــارت 
ــدی  ــراد کلی ــری و اف ــه رهب ــت ک ــرده اس ــا ک ادع
وزارت مخابــرات و تکنالــوژی به گونــه عمــدی 
نمی خواهنــد سیســتمی را کــه رقــم گــردآوری 
عوایــد از کــردت کارت  تیلفون هــا را مشــخص 

می ســازد، در ایــن وزارت فعــال ســازند.
ــر  ــه اگ ــد ک ــدار می دهن ــه هش ــن کمیت ــای ای اعض
ــد،  ــران را نگیرن ــن بح ــو ای ــت جل ــران حکوم رهب

ــود. ــد ب ــن خواه ــر آفری ــای آن خط پیامده
امــا، عبدالرازق وحیــدی وزیر مخابــرات و تکنالوژی 
ــارت و  ــه نظ ــزارش کمیت ــن رد گ ــی ضم معلومات
ارزیابــی گفتــه کــه بــه خاطــر مغایــرت حکــم تعلیق 
وظیفــه اش کــه از ســوی مشــاور ریاســت جمهــوری 
امضــا شــده و بــا مــاده ۱۳۶ قانــون اساســی مغایــرت 
ــام او از  ــی اته ــم بررس ــل حک ــن دلی ــه ای دارد ، ب

ــود. ــام نمی ش ــتانی ُکل انج ــوی دادس س
ــدود  ــی ح ــوژی معلومات ــرات و تکنال ــر مخاب وزی
ــن  ــل فســاد گســترده در ای ــه دلی ــاه پیــش ب ــک م ی
ــه  ــور ب ــس جمه ــرف ریی ــه اش از ط وزارت، وظیف

ــد. ــق درآم ــت تعلی حال
ــاروق مجــروح  ــالم ف ــه غ ــی اســت ک ــن در حال ای
ــس  ــرات و مواصــالت مجل ــیون مخاب عضــو کمیس
نماینــده گان در مصاحبــه بــا روزنامــۀ مانــدگار 

ــتور  ــور دس ــس جمه ــه ریی ــی ک ــد: از ابتدای می گوی
داد تــا ۱۰ درصــد پــول از کــردت کارت هــا وضــع 
ــدم  ــا در ق ــود ت ــن ب ــه ای ــردم ب ــد م ــود، تأکی ش
ــع آوری  ــرای جم ــفاف ب ــامانۀ ش ــک س ــت ی نخس
ــدون ایجــاد  ایــن پــول ایجــاد شــود. امــا، دولــت ب
ــات را داد. ــع مالی ــتور وض ــامانه یی دس ــن س چنی

آقــای مجــروح گفــت کــه پــس از ۸۰ روز از 
اجرایی شــدن حکــم رییــس جمهــور در مــورد 
جمــع آوری مالیــات از کــردت کارت هــا، کمیســیون 
را  مخابــرات  وزیــر  مواصــالت  و  مخابــرات 
اســتجواب کــرد کــه وزیــر مخابــرات از جمــع آوری 

ــر داد.   ــد خب ــی عوای ــون افغان ــار میلی چه
ــار  ــی از چه ــرات در حال ــر مخاب ــه وزی ــت ک او گف
میلیــون عوایــد حــرف مــی زد کــه ۱۲ میلیــون 
ســیمکارت راجســتر شــده و ۹ میلیــون ســیمکارت 
ــاً ۲۱  ــه مجموع ــت ک ــود داش ــتر وج ــدون راجس ب
ــی  ــه ۱۰ افغان ــیمکارتی ک ــر س ــود. ه ــون می ش میلی
ــردازد  ــه می پ ــی مالی ــد، ۱ افغان ــرف کن ــه مص روزان

ــد. ــون می رس ــه ۲۱ میلی ــد آن ب ــه عوای ک
 بــه گفتــۀ او، وزارت مخابــرات "چــور" را از جیــب 
ــال  ــت! در ح ــه اس ــه راه انداخت ــتان ب ــردم افغانس م
حاضــر نیــز ایــن چپــاول جریــان دارد و هیــچ فردی 

ــد. ــه نمی توان ــو آن را گرفت جل
ایــن عضــو کمیســیون مخابــرات و مواصــالت 
از  پولی کــه  دارد  بــاور  نماینــده گان  مجلــس 
ــردم وضــع می شــود در حســاب  ســیمکارت های م
ــت  ــود و حکوم ــز می ش ــراد واری ــی اف ــی برخ بانک
ــتفاده  ــول اس ــن پ ــد از ای ــز نمی توان ــتان نی افغانس

ــد.  ــردم کن ــکالت م ــع مش ــرای رف ب
آقــای مجــروح دلیــل تعلیــق وظیفــه وزیــر مخابرات 
ــه از  ــد ک ــن وزارت می دان ــترده در ای ــاد گس را فس
ــای  ــده از کردت کارت ه ــع ش ــول وض ــق آن پ طری

مــردم بــه جیــب افــراد و اشــخاص رفتــه اســت.
ــده گان  ــس نماین ــای مجل ــر اعض ــی دیگ ــا، برخ ام
بــاور دارنــد کــه مقامــات در فســاد گســتردۀ 
وزارتخانه هــا دســت دارد. رمضــان جمعــه زاده 

عضــو کمیســیون اقتصــاد ملــی مجلــس نماینــده گان 
ــدون  ــی ب ــدت مل ــت وح ــۀ دول ــد: در کابین می گوی
از ســه وزیــر ســایر وزرا در حــوزۀ کاری شــان فاقــد 

ــتند. ــت هس صالحی
آقــای جمعــه زاده افــزود: وزیــر مالیــه، رییــس 
ــۀ  ــت از جمل ــورای امنی ــاور ش ــی و مش ــت مل امنی
افــراد نزدیــک بــه اشــرف غنــی و صالحیــت بیشــتر 

ــد. ــه دســت دارن ــت ب ــور دول ام
بــه گفتــۀ او، وزیــر مخابــرات از جملــه افــراد 
ــه  ــت ک ــن را نداش ــوان ای ــود و ت ــت ب بی صالحی
طــرح و پیشــنهاد را بــه رییــس جمهــور پیــش کنــد.
ــه  ــرد ک ــان ک ــده گان بی ــس نماین ــو مجل ــن عض ای
حتــا در بحــث جمــع آوری پــول کــردت  کارت هــا 
شــرکت های " روشــن، افغــان بیســیم، اتصــاالت و 
ــول  ــد و پ ــاد می کنن ــس« ایج ــس باک MTN " »فی

می دزدنــد. را 
آقــای جمعــه زاده بــه ایــن بــاور اســت کــه از آغــاز 
کار وزیــر مخابــرات در ایــن پُســت هیــچ طــرح آن 

از طــرف رییــس جمهــور پذیرفتــه  نشــده اســت. 
ــرف  ــه از ط ــی وزرای ک ــه فعل ــت: در کابین او گف
داکتــر عبــداهلل رییــس اجرایــی معرفــی شــده اند، از 
طــرف رییــس جمهــور بــه حاشــیه رانــده می شــوند. 
آقــای جمعــه زاده برخــی از ایــن وزرا را افــراد 
کــه  می دانــد  وزارتخانه هــا  در  ســمبولیک 
صالحیــت تعیــن یــک فــرد را ندارنــد و حضورشــان 
را در پُســت وزارت خانــه ناشــی از "بی غیرتــی آنــان 
ــن  ــۀ او، ای ــه گفت ــر آن صــورت، ب ــد"! در غی می دان

ــد. ــتعفا نماین ــد اس وزرا بای
ــرف  ــر از ط ــه وزی ــک وزارت ک ــه دری ــت ک او گف
ــن از  ــت، معی ــده اس ــنهاد  ش ــداهلل پیش ــر عب داکت
طــرف اشــرف غنــی تعیــن شــده  اســت، معیــن بــه 
ــن  ــر از کار معی ــد و وزی ــر کار نمی کن ــتور وزی دس
در  بی نظمــی  باعــث  کار  ایــن  اســت!  بی خبــر 

ــت. ــده اس ــی ش ــای دولت نهاده
ــورد ایجــاد ســامانۀ  ــای جمعــه زاده گفــت: در م آق
ــردت کارت   ــده از ک ــع ش ــول وض ــع آوری پ جم
تیلفون هــا شــرکت آمــاده شــده بــود در ایــن مــورد 
۱۸ میلیــون دالــر ســرمایه گــذاری کنــد؛ امــا برخــی 
ــه  ــورد مداخل ــن م ــی در ای ــای مخابرات از کمپنی ه
کــرده حتــا نگذاشــتند کــه وزیــر طــرح ایــن کمپنــی 

را بــه رییــس جمهــور پیشــنهاد کنــد! 
ــه رییــس جمهــور  ــرد ک ــان ک ــای جمعــه زاده بی آق
ــه  ــا ب ــر دســتور می دهــد ت ــا هفــت وزی ــج ت ــه پن ب
اســاس رهنمــود یــک فــرد خــورد ســال و بی    تجربــه 
ــه یــاد مــی آورد کــه در  کار کننــد؟! او لحظــات را ب
شــهرداری کابــل حضــور داشــته و یــک بچــه  خورد 
ســال کــه حتــا بــه زبــان فارســی و پشــتو نیــز تکلــم 
کــرده نمی توانســت بــه شــهر دار دســتور مــی داد و 
دســت و پــای  شــهر دار از تــرس می لرزیــده اســت 
و شــهردار در جــواب آقــای جمعــه زاده کــه پرســان 
کــرده ایــن کــی اســت؟ گفتــه کــه از طــرف رییــس 
جمهــور بــرای بررســی کار مــا تعیــن شــده اســت.
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وزیر  اظهارات  به  واکنش  در  )شنبه(  دیروز  چین  خارجۀ  وزارت  مقام  یک 
مورد  جزایر  مجموعه  از  دفاع  به  متحده  ایاالت  تعهد  بر  مبنی  امریکا  دفاع 
ثبات منطقه یی در شرق آسیا را به  امریکا  مناقشه میان چین و جاپن گفت: 

خطر می اندازد.
لیو کانگ، سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین از امریکا خواست تا از بحث 
دربارۀ مسألۀ مناقشه بر سر این جزایر که چینی ها به آن »دیااویو« و جاپنی ها 

به آن »سنکاکو« می گویند، پرهیز کند.
این جزایرۀ کوچک  بر  دربارۀ حاکمیت  ادعای کشورش  بر  مقام چینی  این 

خالی از سکنه تأکید کرد.
شد  منتشر  چین  خارجۀ  امور  وزارت  وبسایت  در  که  بیانیه یی  در  لیوکانگ 
عنوان کرد، معاهدۀ سال ۱۹۶۰ میان جاپن و امریکا یک "محصول جنگ سرد" 

است که نباید سبب تضعیف حاکمیت ارضی و حقوق مشروع چین شود.
او خاطر نشان کرد: ما از طرف امریکایی می خواهیم رفتاری مسووالنه در پیش 
ایراد اظهارات "اشتباه" در مورد مسألۀ حاکمیت بر جزایر "دیااویو"  از  بگیرد و 
خودداری کند و از پیچیده تر کردن مسأله و ایجاد بی ثباتی در وضعیت منطقه 

بپرهیزد.
اظهارات جیمز  به  اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ چین در واکنش  این 
به  آسیا  منطقۀ  به  اولین سفرش  در  ترامپ  دونالد  دفاع دولت  ماتیس، وزیر 

جاپن ایراد شد.
ماتیس در این سفر تأکید کرد که دولت ترامپ به موضع سابق امریکا در این 
جزایر  اداره  تداوم  از  دفاع  شامل  امریکا-جاپن  امنیتی  معاهده  که  خصوص 

"سنکاکو" توسط جاپن، پایبند است.
همچنین چین به حرف های اخیر ماتیس در کوریای جنوبی دربارۀ تعهد دولت 
ترامپ به اجرای معاهده دولت اوباما با سئول مبنی بر استقرار سامانه های دفاع 

موشکی »تاد« در این کشور واکنش نشان داد.
با استقرار این سامانه  لیوکانگ در این خصوص گفت: مخالفت قاطع چین 
به خطرافتادن  موجب  سامانه ها  این  استقرار  نمی کند.  و  نکرده  تغییری  هیچ 
توازن  تضعیف  و  چین  شامل  منطقه  های  کشور  امنیتی  و  راهبردی  منافع 

راهبردی در منطقه خواهد شد.

سازمان ملل متحد اعالم کرد که نیروهای امنیتی میانمار حقوق بشر را به طور 
گسترده نقض کرده و عملیات کشتار گروهی در برابر مسلمانان این کشور 

مرتکب شده اند.
کشتار  به  میانمار  امنیتی  نیروهای  که  است  کرده  تأکید  متحد  ملل   سازمان 
گروهی، تجاوز زیر تهدید سالح، ضرب و شتم شدید و قتل کودکان مسلمان 

در این کشور اقدام کرده اند.
مسلمانان  بشر  حقوق  گستردۀ  نقض  دربارۀ  خود  گزارش  در  ملل  سازمان 

میانمار دالیل و مدارک قوی و مستحکمی را جمع آوری کرده است.
روهینگا  مسلمانان  اقلیت  خانواده   ۲۰۰ از  بیش  با  راه  این  در  ملل  سازمان 

مصاحبه کرده است که از میانمار به بنگالدش فرار کرده اند.
برپایۀ این گزارش، یک مادر در مصاحبه با محققان سازمان ملل توصیف کرده 
است که چطور دختر پنج ساله اش هنگام تالش برای محافظت از او در برابر 

تجاوز، کشته شده است.
این مادر گفته است: یک مرد چاقوی بزرگی را در آورده و با آن سر دخترش 

را بریده است.
شیرخوارۀ  کودک  یک  است:  آورده  ملل  سازمان  گزارش  دیگری،  مورد  در 
هشت ساله "هنگامی که پنج نیروی امنیتی به مادرش زیر تهدید سالح تجاوز 

کردند" به قتل رسیده است.
به  میانمار  از  روهینگا  مسلمان  هزار   ۶۵ است: حدود  آمده  گزارش  این  در 

بنگالدش فرار کرده اند.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: نیمی از کسانی که با آنان مصاحبه 

کرده ایم گفته اند که یکی از اعضای خانوادۀ آنان کشته شده است.
او افزود: ۵۲ زن از مجموع ۱۰۱ زن مورد تجاوز یا خشونت جنسی از سوی 

نیروهای امنیتی میانمار قرار گرفته اند.
براساس این مصاحبه ها، نیروهای امنیتی یا ارتش میانمار صدها خانه، مدرسه، 

بازار، فروشگاه و مسجد مسلمانان روهینگا را آتش زده اند.
در گزارش سازمان ملل همچنین آمده است: شهادت ها تایید می کند که ارتش 
میانمار خانه ها را در زمان وجود ساکنانش در آن، به طور عمدی آتش می زند.
در موارد دیگری، گزارش سازمان ملل آورده است: ارتش مسلمانان روهینگا 

را مجبور کرده است که تا وارد خانه های در حال سوختن شوند.
این گزارش افزود: "بسیاری از قربانیان در معرض ضرب و شتم یا تجاوز قرار 
گرفته اند و عامالن این جنایت ها به آنان گفته اند که "خدا چه کاری می تواند 

به خاطر شما انجام دهد؟ ببینید ما چه کار می توانیم بکنیم".
تأکید کرد: قساوت  زید رعدالحسین، کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
در برابر کودکان روهینگا قابل تحمل نیست. این چه تنفری است که سبب 
می شود عده یی یک کودک شیرخواره را که برای شیر مادرش گریه می کند، 

چاقو بزنند؟
او افزود: از جامعه بین المللی می خواهم تا با تمام توان خود به من ملحق شود 

تا سران میانمار را وادار کنیم که به این عملیات ارتش پایان دهند.

تیـم کریکـت افغانسـتان در چهارمیـن دیـدارش از سـد تیـم الـف زیمبابـوه 
عبـور و ایـن تیـم را شکسـت داد.

ایـن دیـدار ۵۰ آورۀ یـک روزه کـه در کشـور زیمبابوه برگزار شـد، تیم الف 
آن کشـور یک بـار دیگر مغلوب تیم افغانسـتان شـد.

در ایـن دیـدار بازی را زیمبابوه آغاز کرد و توانسـت با از دسـت دادن هشـت 
بازیکن، ۲۱۲ دوش را برای افغانسـتان حاصل شـود.

از توپ انـدازان افغانسـتان، نـواز خان پنـج بازیکن، محمـد ابراهیم ۲  بازیکن 
و ضیأالرحمـان، یک بازیکـن الف زیمبابوه را از میـدان بیرون کردند.

هرچنـد هدف تعیین شـده توسـط الـف زمبابوه در ایـن دیدار بـه خاطر باران 
بـه ۱۶۲ دوش و چارچـوب آن بـه ۴۰ آور کاهـش یافـت، اما تیم افغانسـتان 
توانسـت بـه آسـانی بـا از دسـت دادن تنهـا چهـار بازیکـن و در ۳۶٫۳ آور، 

برنـده بازی شـود.
بیش تریـن امتیـاز را از توپ زنـان تیـم افغانسـتان، وحیـداهلل بـا ۵۱ دوش بـه 
دسـت آورد، سـپس نورالحـق ۴۷ دوش و یونـس احمـدزی ۳۰ دوش بـه 

آوردند. دسـت 
در ایـن دیـدار بهتریـن بازیکن میدان نوازخان شـناخته شـد که توانسـت پنج 

تـوپ زن الـف زیمبابوه را از میـدان بیرون کند.
ایـن چهارمیـن پیـروزی تیـم کریکت افغانسـتان در برابـر الـف زیمبابوه بود 

و پیـش از ایـن نیـز در سـه دیـدار گذشـته نتیجه مشـابه رقم خـورده بود.

چین:
امریکا ثبات در شرق آسیا را 

به خطر می اندازد

گزارش تکان دهندۀ سازمان ملل 

از کشتار مسلمانان میانمار

افغانستان در مقابل زیمبابوه 
به برتری دست یافت

محمد اكرام اندیشمند

ــض و  ــک آدم متناق ــوان ی ــه عن ــپ ب ــد ترام ــا دونال آی
ــکا،  ــوری امری ــت جمه ــی در ریاس ــل پیش بین غیِرقاب
جهــان را گرفتــار جنــگ ســوم و احتمــاالً جنــگ اتمــی 

می ســازد؟
ــون در  ــالری کلینت ــاد از هی ــا انتق ــل ب ــاه قب ــد م ــپ، چن ــد ترام دونال
مــورد ایجــاد یــک منطقــۀ امــن در ســوریه گفــت کــه چنیــن اقدامــی 
ــه ایجــاد  ــا حــاال ب ــد"، ام ــی ســوم خواهــد انجامی ــگ جهان ــه جن "ب
منطقــۀ امــن در ســوریه تأکیــد دارد. ایجــاد منطقــۀ امــن در ســوریه بــه 
معنــای درگیــری امریــکا در جنــگ ســوریه یــا جهت هــای مخالــف 
اســت: از مخالفــان بشــار اســد تــا دولــت اســد و دولت هــای روســیه 

و ایــران حامیــان بشــار اســد.
ترامــپ درحالی کــه قبــل از پیــروزی در انتخابــات بــه کاهــش نقــش 
ــت  ــز سیاس ــرد و از تمرک ــد می ک ــا تأکی ــورهای دنی ــکا در کش امری
خــود بــر بهبــود و پیشــرفت بیشــتر اقتصــادی امریــکا ســخن 
ــر  ــتیزه جویانه در براب ــی و س ــن تهاجم ــا لح ــاال ب ــا ح ــت، ام می گف
ــالف  ــر خ ــر ب ــورهای دیگ ــی کش ــمالی و برخ ــای ش ــران، کوری ای
انتخابــات عمــل می کنــد. ترامــپ برخــالف  وعده هــای دوران 
روزهــای انتخابــات امریــکا حــاال از ادامــۀ تحریــم در برابــر روســیه 
و انتقــاد شــدید از روســیه بــر ســر اوکرایــن ســخن می زنــد. ترامــپ 
بــا چیــن بــر ســر جزایــرۀ مصنوعــی آب هــای چیــن و بــر ســر تایوان 
ــک  ــر دیپلوماتی ــا لحــن غی ــپ ب ــه اســت. ترام لحــن تهاجمــی گرفت
حتــا ســایر کشــورهای اروپایــی را بــه خــروج از اتحادیــۀ اروپــا بــا 
ــوی  ــه نح ــد و ب ــب می کن ــا، ترغی ــروج بریتانی ــویق خ ــد و تش تایی
ــل  ــه عم ــت ب ــا حمای ــی در اروپ ــت افراط ــت مداران راس از سیاس
ــه  ــزای شــهروندان هفــت کشــور اســالمی ک ــی آورد. صدهــزار وی م
ــام  ــه ن ــپ ب ــان ترام ــس از فرم ــد  پ ــکا بودن ــه امری ــفر ب ــال س درح
ــن صــد  ــا ای ــکا باطــل شــد. آی ــت امری ــا تروریســم و امنی ــارزه ب مب

ــد؟  ــر، همــه تروریســت بودن ــزار نف ه

یعقوب یسنا

ایــن شــعار کــه »مــا برابــری قومــی می خواهیــم«، کهنــه 
اگــر نشــده باشــد؛ دزدیــده شــده اســت و تعــدادی بــا 
اســتفاده از ایــن شــعار، حقــوق قــوم خــود را بــه جیــب 
خــود و خانــوادۀ خــود کرده انــد. خانواده هــای مشــخص از پشــتون، 
تاجیــک، اوزبیــک، هــزاره و... ســال ها می شــود در قــدرت تشــریف 
دارنــد و حقــوق قوم شــان را بنابــه فیصــدی تعییــن شــده، بیــن هــم 
از کمک هــای خارجــی گرفتــه تــا بیت المــال و تــا بســت های 

ــد. شــش مأموریــت، تقســیم می کنن
هــرگاه کــه منافــع ایــن خانواده هــای در قــدرت بــه نوعــی درخطــر 
ــن،  ــم... بنابرای ــی می خواهی ــری قوم ــه براب ــند ک ــدا می کش ــد؛ ص ش
برابــر قومــی دیگــر معنــا نــدارد؛ بایــد برابــری فــردی و شــهروندی 

بخواهیــم!

حسيب معترف

نقدی کوتاه بر حزب جمعیت اسالمی:
۱-حزب جمعیت اسالمی افغانستان، مولود دوران جنگ 
و براندازی است. نه جمعیت و نه هیج یکی از تنظیم های 
و  متعارف  به صورت  سیاسی  حزب  افغانستان،  اسالمی  و  جهادی 
آن  به معنی  این  اما  نیستند؛  سیاسی  امروزین، حزب  و  مدرن  به مفهوم 

نیست که تنظیم های جهادی نمی توانند به حزب سیاسی تبدیل شوند.
۲-نقش کاریزمایی استاد ربانی و شهید احمدشاه مسعود، نقش اساسی 
در توسعه و گسترش این حزب داشت. اما پس از آن، این حزب از 
داشتن یک روایت روشن از آنچه که هست و آنچه که می خواهد باشد، 
رنج  می برد. شکست های پیهم این حزب طی بیش از یک دهه، ریشه 

در همین سردرگمی دارد.
در  افغانستان  اسالمی  جمعیت  حزب  اخیر  دهۀ  یک ونیم  ۳-عملکرد 
عرصۀ سیاسی افغانستان نشان می دهد، با آن که این حزب نقش اساسی 
هیچ گاهی  اما  داشته،  دموکراتیک  پروسه های  و  نوین  نظام  ایجاد  در 
حزب  این  چنددستی  است.  نبوده  قدرت  رأس  احراز  اساسی  مدعی 
آرای  از  دفاع  در  ناتوانی  و  انتخابات های چند دور گذشته  آستانۀ  در 
حزب  این  برنامۀ  در  قدرت  رأس  احراز  که  می دهد  نشان  خودشان، 

نبوده است.
۴-به نظر می رسد جایگاه نسل جدید )نسل پس از بُن( در این حزب 
هنوز مشخص نیست و هیچ گونه راهکاری هم برای تثبیت جایگاه نسل 

نو در این حزب، ترتیب و روی دست گرفته نشده است.
جدید  به ارزش های  رابطه  در  را  خود  موضع  باید  جمعیت  ۵-حزب 
بشری و دموکراتیک روشن سازد. بعضًا از تربیون هواداران این حزب 
افکار تندروانه تبلیغ می شود که با اندیشه های بانیان آن هم خوانی ندارد.
و  »محافظه کار«  حزب  یک  اساسًا  اسالمی  جمعیت  ۶-حزب 
تغییر  آوردن  به  تمایل  زیاد  محافظه کار  احزاب  است.  »مصلحت گرا« 
مدعی  و  پیشرو  فعال،  حزب  یک  به  حزب  این  این که  برای  ندارند. 
و  محافظه کارانه  رویکرد  با  تا  است  نیاز  گردد،  مبدل  سیاسی  قدرت 

مصلحت جویانه وداع گوید.

فيـسبـوک نـــامــه

افغانســتان بــرای شــرکت در مســابقات  دختــران شــائولین کارِ 
آمــاده می شــوند. قهرمانــی جهــان در چیــن 

روزنامــۀ واشــنگتن پوســت در گزارشــی نوشــته اســت: زمانــی کــه 
در ســال ۵۰۰ میــالدی بوداهــا در افغانســتان مشــغوِل کنــدن مجســمۀ 
ــد شــائولین  ــان در معب ــن مردم ــد، ای ــان بودن ــودا در کوه هــای بامی ب
ــاص از  ــبک خ ــک س ــق ی ــغول خل ــن مش ــان« چی ــتان »هن در اس

ــد. ورزش هــای رزمــی بودن
واشنگتن پســت نوشــته اســت: ۱۵ قــرن بعــد ۱۰ زن از قــوم هــزاره، 
ــتند و  ــائولین هس ــن ش ــغول تمری ــل مش ــراف کاب ــای اط در تپه ه
هــدف آنــان شــرکت در مســابقات جهانــی شــائولین در چیــن اســت.

ــرکت در  ــرای ش ــه ب ــن تپ ــوز را در ای ــی، ۹ دانش آم ــمیرا عظیم س
ــای  ــود در خیابان ه ــت از خ ــن حفاظ ــک و همچنی ــابقات المپی مس

ــد.  ــاده می کن ــل آم کاب
ــرد  ــه دزدی ســعی ک ــاورد ک ــاد می ــه ی ــی را ب ــو عظیمــی حادثه ی بان
کــه وســایل او را بقاپــد، ولــی عظیمــی به واســطۀ مهــارت در 

ورزش هــای رزمــی اجــازه چنیــن کاری را نمی دهــد.
ایــن روزنامــۀ آمریکایــی در اداه می نویســد: زمانــی کــه ایــن رزمــی 
ــد،  ــن کنن ــل تمری ــرف کاب ــیده از ب ــای پوش ــد در کوه ه کاران نتوانن
ــک  ــط ی ــه توس ــینما ک ــک س ــای تاری ــی از کلوپ ه ــان در یک آن
ــه  ــد ک ــد. او می گوی ــن می کنن ــده، تمری ــم ش ــوان فراه ــر ج بازیگ

ــل بســیار دشــوار اســت. ــردن وســایل آموزشــی در کاب پیداک
عظیمــی زمانــی کــه در ایــران تحصیــل می کــرد، در چندیــن مســابقه 
شــرکت کــرده و مــدل طــال و برنــز را کســب کــرده اســت، او زمانــی 
ــر می گــردد، تصمیــم می گیــرد کــه دختــران جــوان  ــه کابــل ب کــه ب

را تشــویق بــه یادگیــری ایــن رشــته رزمــی کنــد.
بــا  مــن  دانش آمــوزان  خانواده هــای  از  بســیاری  می گویــد:  او 
یادگیــری وشــوو توســط دختــران مشــکل دارنــد، ولــی مــن بــه درب 
ــا آنــان صحبــت می کنــم تــا اجــازۀ چنیــن  منــزل آنــان مــی روم و ب

ــد. کاری را بدهن
ــران در  ــط دخت ــی توس ــای رزم ــری ورزش ه ــی یادگی ــور کل به ط
ــت. ــوار اس ــردم دش ــیاری از م ــرای بس ــتان ب ــنتی افغانس ــۀ س جامع

دختران وشووکار برای 

مسابقات جهانی آماده می شوند
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فوق العـــادۀ  جلســـۀ  در  اجرایـــی  رییـــس 
رســـیده گی بـــه حـــوادث از نهادهـــای مربـــوط 
خواســـته اســـت کـــه بـــه آســـیب دیده گان 

نماینـــد.  رســـیده گی جـــدی 
ــژه  ــوول به ویـ ــای مسـ ــه، نهادهـ ــن جلسـ در ایـ
امـــور رســـیده گی  وزارت هـــای دولـــت در 
بـــه حـــوادث طبیعـــی، انکشـــاف دهـــات، 
فوایـــد عامـــه، صحت عامـــه و دفـــاع ملـــی در 
بسته  شـــدن  شـــدید،  برف باری هـــا  بـــاره 
رونـــد  مواصالتـــی،  راه هـــای  و  شـــاهراه ها 
ــانی  ــان کمک رسـ ــا و جریـ ــاک کاری جاده هـ پـ

ــد. ــزارش دادنـ گـ
ــی، در  ــت اجرایـ ــۀ ریاسـ ــاس خبرنامـ ــر اسـ بـ
آغـــاز نشســـت، رییـــس اجرایـــی کشـــور 
ــنه خوانـــد و  ــال را بی پیشـ برف باری هـــای امسـ
ـــل شـــرایط ســـخت جـــوی، مســـدود  گفـــت: به دلی
ــاعت  ــوچ در ۴۸ سـ ــرف کـ ــا و بـ ــودن راه هـ بـ
گذشـــته، ۲۰ تـــن جـــان باخته انـــد و همزمـــان 
در ۲۲ والیـــت کشـــور برف باری هـــای شـــدید 

ــان دارد.  جریـ
ـــع  ـــدام به موق ـــزود: اق ـــه اف ـــداهلل در ادام ـــای عب آق
نهادهـــای مســـوول به ویـــژه عملیـــات نجـــات 
پـــاک کاری  تلفـــات،  از  جلوگیـــری  بـــرای 
و بازکـــردن راه هـــای مواصالتـــی نهادهـــای 
مســـوول نتیجه بخـــش بـــوده  اســـت. بـــه گفتـــه 
او، در حـــال حاضـــر کوتـــل حاجـــی گگ و 
ــدید و  ــان شـ ــل طوفـ ــالنگ به دلیـ ــاهراه سـ شـ
ـــیبر  ـــل ش ـــا کوت ـــت؛ ام ـــدود اس ـــوچ مس ـــرف ک ب

بـــاز می باشـــد.
امـــور  در  دولـــت  برمـــک، وزیـــر  ویـــس 
رســـیده گی بـــه  حـــوادث طبیعـــی دربـــاره 
آخریـــن تحـــوالت گـــزارش داد و گفـــت: 
والیـــت  به ویـــژه  شمال الشـــرق  مناطـــق  در 
بدخشـــان ضخامـــت بـــرف یـــک متـــر و 
ــر  ــل اکثـ ــن  دلیـ ــه همیـ ــوده و بـ ــانتی بـ سی سـ
ــت. ــده  اسـ ــدود شـ ــی مسـ ــای مواصالتـ راه هـ

آقـــای برمـــک ابـــراز کـــرد: بـــر اســـاس 
اثـــر  از  تلفـــات  میـــزان  گزارش هـــا 

نفـــر   ۳ بامیـــان  والیـــت  در  برف باری هـــا 
شـــهید، در ولســـوالی های مایمـــی، یـــاوان و 
راغســـتان والیـــت بدخشـــان ۱۹ تـــن شـــهید و 

شـــده اند. زخمـــی  دیگـــر  نفـــر   ۱۲
براســـاس گـــزارش ایـــن وزارت، راه هـــای 
مواصالتـــی والیت هـــای تخـــار، غـــور، بامیـــان، 
فاریـــاب، جوزجـــان، ســـرپل، دایکنـــدی و 
رونـــد  امـــا  شـــده اند؛  مســـدود  پنجشـــیر 
کمک رســـانی و همـــکاری بـــا مـــردم جریـــان 

دارد.
ـــاف  ـــر انکش ـــی، وزی ـــد دران ـــر احم ـــپس، نصی س
ـــیر را از  ـــن وزارت ۷۵۸ مس ـــت: ای ـــات گف و ده
ـــاک کاری  ـــرای پ ـــق ۱۶۰ شـــورای ولســـوالی  ب طری
هماهنگـــی کـــرده   اســـت؛ امـــا بـــا آن هـــم ۹۰ 
فیصـــد راه هـــای قریه هـــا بـــا ولســـوالی ها 

ــد. ــدود می باشـ مسـ
فوایـــد  وزیـــر  بلیـــغ  محمـــود  همچنـــان، 
عامـــه گـــزارش داد کـــه به دلیـــل طوفـــان و 
جاده هـــا  پـــاک کاری  شـــدید،  برف باری هـــا 
به ویـــژه در شـــاهراه ســـالنگ و حاجـــی گگ 
متوقـــف شـــده و تـــا کنـــون ۳۳ برف کـــوچ 
ـــس از  ـــا پ ـــت؛ ام ـــده  اس ـــالنگ آم ـــاهراه س در ش

ــود.  ــاز می شـ ــاره آغـ ــوا کار دوبـ ــدن هـ آرام شـ
او می گویـــد: تالش هـــا بـــرای بـــاز کـــردن 

ــان دارد. ــل جریـ ــرات- کابـ ــاهراه هـ شـ
آماده گی هـــا  از  نیـــز  صحت عامـــه  وزارت 
بـــرای ارایـــۀ خدمـــات صحـــی خبـــر داد و 
ـــز  ـــال حاضـــر ۱۳۸ مرک ـــه در ح ـــار داشـــت ک اظه
در تمـــام والیـــات آمـــاده همـــکاری هســـتند.

ـــوول  ـــای مس ـــه  نهاده ـــاب ب ـــی خط ـــس اجرای ریی
ـــیده گی  ـــور رس ـــت در ام ـــای دول ـــت: وزارت ه گف
ـــات  ـــاف ده ـــه، انکش ـــد عام ـــوادث، فوای ـــه  ح ب
بـــرای  را  تدابیـــر جدی تـــر  و صحت عامـــه 
روزهـــای آینـــده در نظـــر بگیرنـــد و بـــه 
تیم هـــای والیتی شـــان دســـتور دهنـــد کـــه 
رونـــد کمک رســـانی را ســـریع تر نماینـــد و 

انتقـــال کمک هـــا را روی دســـت گیرنـــد.
ـــا  ـــوول ب ـــای مس ـــرد: نهاده ـــد ک ـــان تأکی او همچن
هماهنگـــی تیم ّهـــای والیتی شـــان در روزهـــای 
ـــند:  ـــته باش ـــز داش ـــه تمرک ـــاالی دو نکت ـــده ب آین
آماده گـــی بیشـــتر و اطالع رســـانی به موقـــع. 
زیـــرا ســـیالب و برف کـــوچ قابـــل پیش بینـــی 

ـــت. اس

رییس اجرایی به نهادهای حکومتی:

تدابیر جدی  روی دست گیرید
نماینده ویژۀ اتحادیه اروپا 

بر توزیع شناسنامه های 
الکترونیکی تأکید کرد

نماینـــده ویـــژه اتحادیـــه اروپـــا در افغانســـتان گفتـــه 
الکترونیکـــی  )تذکـــره(  شناســـنامه های  اســـت 

افغانســـتان را جـــای امن تـــر خواهـــد کـــرد.
فرانـــز مایـــکل ملبیـــن، در توییتـــی همچنیـــن گفتـــه 
الکترونیـــک  شناســـنامه های  توزیـــع  کـــه  اســـت 
حکومتـــداری را قـــوی و خدمـــات را بهتـــر خواهـــد 

ــاخت. سـ
ـــنامه  ـــع شناس ـــد در توزی ـــن، نبای ـــای ملبی ـــه آق ـــه گفت ب

ـــرد. ـــر ک تاخی
مجلـــس نماینـــدگان افغانســـتان ســـه ســـال پیـــش بـــا 
ــوال  ــت احـ ــون ثبـ ــب "قانـ ــر تصویـ ــر سـ ــث بـ بحـ
ـــی  ـــره( الکترونیک ـــنامه )تذک ـــخصات شناس ـــوس"، مش نف

ایـــن کشـــور را نهایـــی کردنـــد.
شـــماری تاکیـــد دارنـــد کـــه شناســـنامه بـــر اســـاس 
قانـــون توشـــیح شـــده توزیـــع شـــود و شـــماری هـــم 
تاکیـــد می کننـــد کـــه بـــرای همـــه شـــهروندان تنهـــا 
ـــن موضـــوع منجـــر  ـــتفاده شـــود؛ همی ـــان" اس ـــه "افغ کلم
ـــه بحـــث هـــای طوالنـــی در مجلـــس نماینـــدگان آن  ب
ـــه دارد. ـــا ادام ـــن بحـــث ه ـــون ای ـــم شـــد و تاکن ـــان ه زم
ســـرانجام مجلـــس تصویـــب کـــرد کـــه نـــام اقـــوام 
ـــای  ـــه ج ـــود و ب ـــا درج نش ـــنامه ه ـــن شناس ـــراد در ای اف
ــم و  ــس چشـ ــا عکـ ــراه بـ ــخصات همـ ــن مشـ آن، ایـ
ــه  ــات وزارت داخلـ ــز اطالعـ ــت نگاری، در مرکـ انگشـ

)کشـــور( ثبـــت شـــود.
ـــوع درج  ـــاال، موض ـــا ح ـــد ت ـــه بع ـــان ب ـــی از آن زم ول
ـــته  ـــع آن پنداش ـــی توزی ـــع اصل ـــنامه، مان ـــوام در شناس اق

می شـــود.
ـــت  ـــاون دوم ریاس ـــش، مع ـــرور دان ـــته س ـــال گذش در س
ـــه  ـــن کابین ـــه قوانی ـــه کمیت ـــت ک ـــوری افغانســـتان گف جمه
ــوال  ــت احـ ــون ثبـ ــل قانـ ــرح تعدیـ ــور طـ ــن کشـ ایـ
نفـــوس بـــرای تغییـــر یـــک مـــاده جنجالـــی در آن را 
ـــنامه های  ـــرح، شناس ـــن ط ـــاس ای ـــر اس ـــرده و ب ـــه ک تهی
ـــاوی واژه  ـــد ح ـــتان می توان ـــد افغانس ـــی جدی الکترونیک

ـــد. ـــور باش ـــن کش ـــهروندان ای ـــت ش ـــان و قومی افغ
بـــا اینکـــه وزارت داخلـــه افغانســـتان ســـال گذشـــته 
ـــا  ـــرد، ام ـــنامه ها ک ـــع شناس ـــرای توزی ـــی ب ـــالم آمادگ اع

ـــت. ـــورت نگرف ـــال ص ـــه ح ـــا ب ـــن کار ت ای

ACKU


	Button 2: 
	Button 3: 


