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پروژۀ حفظ و مراقبت و دسرتسی مردم به اشتغال
وزارت احیـا وانکشـاف دهـات بخاطرایجـاد زمینـه هـای دسرتسـی مـردم روسـتا هـای کشـور بـه اشـتغال وبهبـود 

اقتصـاد ووضعیـت معیشـتی مـردم قریـه هـا ، پـروژۀ حفـظ ومراقبـت برنامـۀ همبسـتگی ملـی را دربسـیاری از والیـات 

کشـور ، عملـی منـوده و ایـن کار ادامـه دارد. 

قریـۀ )کلـه گاو( یکـی ازروسـتا هـای  مرکزوالیـت کندزمیباشـد کـه اخیرًا تحت پوشـش پـروژۀ حفظ ومراقبـت وایجاد 

کار، قـرار گرفتـه اسـت . ایـن روسـتا بـه سـمت جنوب غرب شـهر والیـت کندز بـه فاصله دونیـم کیلومـرتی موقعیت 

دارد.  مـردم قریـه ، زمیـن هـای زراعتـی خویـش را درسـال دو مرتبـه کشـت منـوده وحاصـات شـانرا گنـدم، جـو 

وسـبزیجات تشـکیل میدهد.

قبـًا درایـن قریـه توسـط برنامـۀ همبسـتگی ملـی وزارت احیـا وانکشـاف دهـات ، یـک پـروژۀ رسک موتـررو ، تکمیـل 

ومـورد بهـره بـرداری قـرار گرفتـه بود ، امـا با گذشـت زمـان ، پـروژۀ مذکوربخاطرعدم حفـظ ومراقبت درحـال تخریب 

بـوده و عبـور ومرورمـردم ایـن  قریـه درموسـم رسمـای زمسـتان بنـا برموجودیـت گل والی بـا مشـکل مواجـه گردیـده 

بـود. زمانیکـه قریـۀ مذکورتحـت پوشـش پروژۀ حفـظ ومراقبـت وکاریابـی )MCG( قرارگرفـت ، مردم قریـه بخاطرحل 

مشـکل شـان ، پـروژۀ رسک را در اولویـت قراردادنـد کـه کار حفـظ ومراقبـت آن زیـر چـرت برنامـۀ ملـی ایجـاد کار برای 

صلـح ، بتاریـخ دهـم ماه اپریل سـال )۲۰۱۶( میادی بـه هزینۀ مجموعـی )۴۴۵۰۰۰( افغانی رشوع گردیـد. قابل یاد 

آوریسـت کـه بعـد ازتکمیـل ایـن پـروژه درحـدود )۱۳۶( فامیل قریـه ازپـروژه مذکوربهـره مند خواهنـد گردید.

نادرخـان یـک تـن ازباشـنده گان قریـه ورئیـس شـورای انکشـافی کـه )۴۵( سـال دارد و صاحـب پنـج فرزنـد میباشـد 

درمـورد مشـکات قبلـی ایـن قریـه چنیـن ابـراز نظرمنـود :

» قبـل ازآغازپـروژۀ حفـظ ومراقبـت وکاریابـی ، رسک قریه تا حد زیادی تخریب شـده بـود که عبورومرور مـردم وعراده 

جـات ترانسـپورتی درموسـم زمسـتان )مخصوصـًا درزمـان بـارش بـرف وبـاران ( بـا مشـکل بزرگـی روبرو بـود ، لباس 

مـردم کثیـف وگل آلودمیشـد ، عـراده جات به شـکل درسـت عبورومرورکرده منیتوانسـتند ومردم قریه نیزنسـبت ناتوانی 

اقتصـادی بـا امکانـات شـخصی خویـش منیتوانسـتند ، ایـن رسک را دوبـاره ترمیـم مناینـد . خوشـبختانه وقتیکـه قریـه 

مذکورتحـت پوشـش پـروژه حفـظ ومراقبـت وکاریابـی )MCG( قرارگرفـت ، مـردم امیدوارگردیدنـد  ، زیـرا  از یکسـو 

رسک قریـه باردیگـر بازسـازی شـده و مشـکل ترانسـپورتی مـردم حـل میگـردد وازجانـب دیگر بـرای مردم بـی بضاعت 

قریـه کـه از بیـکاری رنـج میربدنـد ، امـکان  دسرتسـی بـه کار ومرصوفیت سـامل و مقـداری پـول به حیث حـق الزحمه 

میرس شـد . «

محمد اکربکه )۴۶( ساله یک تن کارگروباشندۀ قریه چنین گفت :

» مردم قریه و عراده جات ترانسـپورتی آنان درموسـم زمسـتان از این راه  به شـکل درسـت عبورومرورکرده منیتوانسـتند 

. گذشـته ازآن ، بخاطرتجمـع آب و گل والی ، رسک قریـۀ مـا روز بـه روز درحـال تخریـب بـود . ولـی اکنـون ازیـک 

طـرف رسک قریـه ترمیـم وابـاد میگـردد وازطـرف دیگربـرای خود مـا مقداری پول بدسـت می آیـد که توسـط همین پول 

میتوانیـم بعضـی مشـکات فامیـل خویـش را مرفوع منایم . سـاحۀ کار درداخل قریـه به فامیل ما نزدیک اسـت و ما 

میتوانیـم بـه ارسع وقـت هـم بـه فامیـل خویش وهم بـه کارخویش رسـیده گـی مناییم . «

بـا تطبیـق برنامـۀ ملـی ایجاد کار بـرای صلح ، که دراواخر سـال گذشـته به وسـیلۀ محمد ارشف غنی رییـس جمهوری 

اسـامی افغانسـتان اعـام گردیـد ، بـه هموطنـان مـا زمینـه هـای دسرتسـی بـه کار، بهبـود اقتصـاد وحفـظ ومراقبـت 

دسـتاورد هـای انکشـافی عـام املنفعـۀ شـان فراهـم میگـردد ، زیـرا وزارت احیا وانکشـاف دهـات درکنار سـایر وزارت 

هـای سـکتوری کـه درتطبیـق منـودن برنامـۀ ملـی ایجـاد کار بـرای صلـح ، ذیدخـل انـد ، مسـؤولیت بازسـازی وترمیم 

وحفـظ ومراقبـت پـروژه هـای انکشـافی وعـام  املنفعۀ برنامۀ همبسـتگی ملـی  را ازطریـق تطبیق پروژۀ حفـط ومراقبت 

وایجـاد کار )MCG( بـه عهـده دارد.  

روی ایـن اصـل ، جریـان عملـی تطبیـق پـروژۀ حفـظ ومراقبـت )MCG( دریـک تعـداد زیـاد والیـات کشـور بـا درنظر 

داشـت سـطح بیـکاری ، وضعیـت امنیتـی و اقلیم ، آغـاز گردیده و برای  مردم روسـتا های کشـور زمینۀ کار ودسـتیابی 

بـه پول جهت امرار معیشـت ، مهیا شـده اسـت . به سلسـلۀ تطبیـق پروژۀ حفـظ ومراقبت برنامۀ همبسـتگی ملی وزارت 

احیـا وانکشـاف  دهـات د روالیـات ، روسـتا نشـینان والیـت کنـدز نیـزاز مزیت های پـروژۀ حفـظ ومراقبت ، مسـتفید 

شـده اند.  

ما نسل بدبختي هستيم، به همين جهت از بي چاره گي ناچاريم به كمِك 
دروغ هايي هنِر خود را از واقعيت هاي زنده گي دور نگه داريم.
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محمد علی الگوی انسانیت 
و احساس بود

محمد علی کلی قهرمان افسانه یی قرن 20، جهان را در عالمی از 
یاد و خاطره و نیکنامی وداع گفت.

محمد علی نه فقط یک مشت زن قهرمان بلکه بسیار فراتر از آن، 
به الگوی انسانیت و احساس رسیده بود که محدوده های ورزش 

را شکسته به بلندا های دیگری پرواز داشت.
خدایش روح بلند این بزرگمرد را فردوس برین نصیب گرداند.

به خانواده و بستگانش تسلیت می گوییم.
احمد ولی مسعود

رییس عمومی بنیاد شهید مسعود
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حـال و هـواِی مجلـس در ایـن روزهـا نشـان 
نمی دهـد که فرمـان اصالحـاِت انتخاباتی بدون 
مواجـه شـدن با مشـکِل جـدی از ایـن مجلس 
عبـور کنـد. بـر اسـاس گزارش هـای موجـود، 
حداقـل 50 درصـد از کمیسـیون های مجلـس 
نماینـده گان نسـبت بـه تصویـب فرمـان تقنینِی 
رییس جمهـوری در مـورد اصالحـات انتخاباتی 
نظـر منفـی ارایـه کرده انـد و در کمیسـیون های 
دیگـر نیـز نظر مسـاعد نسـبت به تصویـِب این 
فرمـاِن حیاتی بـرای برگزاری انتخابات شـفاف 

و عادالنـه در کشـور بـه چشـم نمی خورد.
 اگـر واقعـًا فرمـان رییـس جمهـوری در مـورد 
بـه  نخسـت  بـارِ  مثـل  انتخاباتـی  اصالحـات 
بن بسـت بخـورد، بـه نظـر می رسـد کـه اجرای 
انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی نیـز 
بـه عنوان یکـی از اصل های اساسـِی مندرج در 
توافق نامـۀ سیاسـی بـه مشـکل مواجـه خواهـد 
شـد و حداقل برای امسـال و سـال آینده، نباید 
منتظـر برگـزاری انتخابـات در کشـور بود. حاال 
این کـه چـرا واقعـًا شـورای ملـی چنیـن موضع 
خصمانـه نسـبت بـه فرمـان اصالحـات گرفته، 

کاماًل مشـخص نیسـت. 
عده یـی بـاور دارنـد که منافـع اکثریـِت اعضای 
فعلـی مجلس نماینـده گان باعث شـده که آن ها 
در برابـر فرمـان تقنینـی موضـِع منفـی داشـته 
باشـند و از تصویب شـدِن آن جلوگیـری کنند. 
بـه نظـر این عـده از تحلیل گران، عـدم تصویب 
فرمـان تقنینـی باعـث می شـود کـه انتخابـات 
پارلمانـی در کشـور برگـزار نشـود و مجلـس 
فعلـی در توافـق سیاسـی بـا ریاسـت جمهوری 
همچنـان بـه کارِ خـود ادامـه دهـد. ایـن مـورد 
یـک بار صـورت گرفتـه و امکان انجـام دوبارۀ 

متصوراسـت.  نیز  آن 
وقتـی مجلـِس فعلی بـه پایان کارِ خـود نزدیک 
نیـز خبـری  انتخابـات  از برگـزاری  می شـد و 
نبـود، ریاسـت جمهوری در رای زنـی با اعضای 
مجلـس نماینـده گان بـه ایـن تصمیم رسـید که 
انتخابـاِت  تـا زمـان برگـزاری  مجلـس را  کارِ 

پارلمانـی تمدیـد کنـد. حـاال نیـز اگـر مشـکِل 
آیـد،  وجـود  بـه  خصـوص  ایـن  در  قانونـی 
رییـس جمهـوری در توافـق با اعضـای مجلس 
نماینـده گان به سـاده گی می توانـد جـواز ادامـۀ 
کنـد. و حتـا  فرمانـی صـادر  را در  آن هـا  کار 
اگـر مشـکل حـاد شـود، قـادر اسـت کـه پـای 
کمیسـیون تفسـیر قانـون اساسـی و یا هـر نهاد 
دیگـری بـه شـمول دادگاه عالـی را نیـز وارد 
صحنه سـازد تـا بـرای ادامۀ کارِ مجلـس فتوای 

کنند.  قانونـی صـادر 
در کشـوری کـه هـر روز کارهـای غیرقانونـی 
از سـوی مجریـاِن قانـون بـه خـروار صـورت 
نیـز  دیگـر  غیرقانونـی  کارِ  یـک  می گیـرد، 
از  آب  آن کـه  بـدون  شـود  انجـام  می توانـد 
آب تـکان خـورد. مگـر چنـدی پیـش در یـک 
نهـاد  یـک  سـوی  از  کـه  تحقیقـی  گـزارِش 
پژوهشـی ارایـه شـد، گفتـه نشـد که فقـط مادۀ 
21 قانـون اساسـی کشـور تا هنوز نقص نشـده 
ولـی باقـی ماده هـای قانون اساسـی بـه صورِت 
مکـرر در افغانسـتان نقـص شـده انـد. ایـن بار 
نیـز احتمـال این وجـود دارد که یک بـارِ دیگر 
کارکـرد غیرقانونـی مجلـس در تفاهـم سیاسـِی 
ریاسـت جمهـوری با شـورای ملـی حل وفصل 

 . د شو
امـا برخـی دیگـر روی دیگـِر سـکه را می بینند 
و بـاور دارنـد کـه ریاسـت جمهـوری کشـور 
ارادۀ الزم بـرای انجـام تغییـر و اصالحـات در 
نظـام انتخاباتـی را نـدارد. به گفتۀ ایـن آگاهان، 
ریاسـت جمهـوری با شـمار زیـادی از اعضای 
مجلـس بـه صـورِت نانوشـته تفاهـم کـرده که 
جنـِگ  انتخاباتـی  نظـام  اصالحـات  سـِر  بـر 
زرگـری راه اندازنـد و بـه ایـن صـورت، مانـع 
تحقـِق یکـی از مهم تریـن برنامه هـای اصالحی 
در کشـور شـوند. ایـن آگاهـان می گوینـد کـه 
ریاسـت جمهـوری از نتایـج انتخابـاِت پُـر از 
تقلـِب سـال گذشـته هـراس دارد و نمی خواهد 
بـه ایـن زودی هـا بحـث اصالحات کـه ممکن 
اسـت بـه بـاز شـدن پرونـدۀ انتخابـات سـال 

گذشـتۀ ریاسـت جمهـوری نیـز منجـر شـود، 
شـود.  مطرح 

بـازی  نظـر می رسـد کـه  بـه  بـه هـر حـال،   
شـگفت و خطرناکـی در مورد اصالحـاِت نظام 
انتخاباتـی آغـاز شـده و قرار هم نیسـت که این 
بـازی بـه این سـاده گی پایـان یابـد. دو طـرف 
منافـِع خـود را سـنجیده اند و می داننـد که برای 
چـه هدف هایـی می خواهنـد اصالحـات نظـام 
انتخاباتـی را بـه خطـر اندازنـد. امـا بحـِث مهم 
این جاسـت کـه ریاسـت اجرایـِی دولـت چـرا 
نسـبت بـه ایـن مسـأله خاموشـی اختیـار کرده 
اسـت؛ آیـا ایـن ریاسـت، دیگر دعـوای اصالح 
نظـام انتخاباتـی را نـدارد و نظـام فعلـی را یک 

نظـامِ قانون منـد و بـدون مشـکل می دانـد؟  
هنـوز بـه صـورت روشـن، واکنشـی از سـوی 
ریاسـت اجرایـی به چشـم نمی خـورد. هرچند 
برابـر  در  ریاسـت  ایـن  کـه  کـه مدت هاسـت 
کـرده  اختیـار  خاموشـی  افغانسـتان  مسـایل 
اسـت امـا خاموشـی آن در برابـر اصـالح نظام 
انتخاباتـی کامـاًل سـوال برانگیز بـوده می توانـد؛ 
زیـرا ریاسـت اجرایـی از زمـان تأسـیس خـود 
تـا بـه حال بـه صـورِت مکـرر از اصـالح نظام 
انتخاباتـی بـه عنـوان یک اصـل حمایـت کرده 
رسـیدن  شـروط  مهم تریـن  از  یکـی  را  آن  و 
بـه انتخابـاِت عادالنـه و شـفاف دانسـته اسـت. 
توجیه پذیـر  ریاسـت  ایـن  امـروزِ  خاموشـی 
نیسـت و بایـد جلـو وضعیـِت فعلـی کـه بـه 
تمامیت خواهـی در کشـور می انجامـد، گرفتـه 

. د شو
 بـرای ایجـاد اصالحـات، راه هـا و گزینه هـای 
دیگـری نیـز مطرح انـد و نبایـد صرفًا بـه فرماِن 
راه هـا،  ایـن  از  یکـی  کـرد.  بســنده  تقنینـی 
مستمسـک قـرار دادِن توافق نامـۀ سیاسـی میان 
رهبـران دولـت وحـدت ملی اسـت که دسـِت 
آن هـا را بـرای اصالحـات انتخاباتـی بـاز نگـه 

است.  داشـته 
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در افغانستان همه چیز سرچپه اتفاق می افتـد، حتا برخوردها 
فاصله  آن  با  روز  یک  که حاال  رمضان  ماه  رمضان.  ماه  در 
مسلمانان  همۀ  به ساِن  افغانستان  مسلماِن  مردم  برای  داریم، 
برای غالِب مسلمانان،  ماه  این  دارد.  اهمیِت خاصی  جهان، 
مهربانی و رحم و شفقت به وجود می آورد اما در افغانستان 
این رخداد به شکل معکوس جلوه می کند. چنان که می بینیم 
هرساله با فرا رسیدِن ماه رمضان، نرِخ اجناس در کشورِ ما 
افزایش چشم گیر می یابد، در حالی که در دیگر کشورهای 
مسلمان، قیمت ِ کاالها در این ماه کاهِش قابل توجه می یابد 
تا مردمِ روزه دار در "ماه مهمانی خدا" بتوانند از همۀ نعمت ها 

و خوراک ها استفاده کنند. 
تا جایی که به یاد داریم، هرسال با نزدیک شدِن ماه مبارک 
رمضان، بهای مواد خوراکی به گونۀ سرسام آور افزایش یافته 
است. همه ساله در این ایام )ماه رمضان( اظهاراِت گونه گونی 
از سوی مقام های حکومتی و فروشنده ها دربارۀ علِت بلند 
رفتِن بهای مواد خوراکی می شنویم؛ اما حاال بی نظمِی سیاسی 
افغانی،  پول  برابر  در  دالر  ارزش  رفتِن  بلند  و  کشور  در 
عمده ترین دلیِل افزایش قیمِت مواد خوراکی در آستانۀ ماه 

مبارک رمضان خوانده می شود. 
قیمِت  افزایش  از  انتقاد  با  کشور  شهرونداِن  رمضان،  هر 
برای  که  از حکومت می خواهند  بازارها،  در  مواد خوراکی 
متأسفانه  اما  کار شود؛  به  این وضعیت دست  از  جلوگیری 
هر سال دیده می شود که حکومت در این زمینه بی برنامه و 
ناتوان است. امسال نیز به دلیِل همین بی برنامه گی، ما شاهد 

افزایش بی رویۀ نرخ اجناس در بازارها هستیم. 
مسلمًا فروشنده گان و مغازه داران در این زمینه تقصیِر زیادی 
ندارند؛ زیرا این افزایِش قیمت از جاهایی فراتر از دست و 
با  این ترتیب که  به  صالحیِت ُخرده فروشان آب می خورد. 
بلند رفتِن نرِخ دالر در برابِر افغانی و نیز افزایش نرخ مالیات، 
آن ها نیز اجناِس خود را گران تر می خرند و ناگزیر گران تر 
می فروشند. تا کنون دولت هیچ برنامه یی برای جلوگیری از 
بلند رفتِن قیمِت مواد خوراکی در ماه رمضان نداشته است. 
که  می کند  اسالمی حکم  آموزه های  و  اخالق  که  در حالی 
دولت و فروشنده گاِن بزرگ به پیشواز از این ماه مبارک، با 
قناعت به سود کمتر، قیمِت مواد خوراکی را ارزان کنند. ولی 
متأسفانه چنین نیست و تجربه ثابت کرده که بلند رفتن بهای 
یک  به  افغانستان،  در  رمضان  مبارک  ماه  در  خوراکی  مواد 

فرهنِگ سیئه تبدیل شده است. 
بر  شدیدی  کنترِل  ماه  این  در  اسالمی  کشورهای  سایر  در 
نرخ اجناس اِعمال می گردد. بدون شک نبود برنامۀ کنترول 
قیمِت مواد اولیه در کشور به خصوص در ماه مبارک رمضان 
و نیز  کنار گذاشتِن اخالق اسالمی در معامالت، سبب شده 
که رمضان که ماه رحمِت خداست، برای فقیران و بیچاره گان 
و طبقۀ کم درآمد به یک کابوس تبدیل شود و این، اُفت و 
حتا سقوط اخالقی را در میاِن بازرگانان و سرمایه گذاران و 
فروشنده گان بزرِگ مواد اولیه به نمایش می گذارد که جای 

بسی اندوه و تأثر است.
است،  رمضان  مبارِک  ماه  اوِل  روز  فردا  صورت،  هر  به 
از  خوراکی،   و  اولیه  مواد  کالِن  واردکننده گاِن  امیدواریم 
اخالق و عطوفِت اسالمی کار بگیرند و عالوه بر پرهیز از 
بهرۀ  خواهاِن  خدا"  میهمانی  "ماه  در  استثنائًا  گران فروشی، 
کمتری از کاالهای تجارِی خود شوند و این گونه در این ماه 

پُرفیض، غریبان را یاری رسانند. 
اقتضاِی مسلمانی و عمِق فقر و بیچاره گی افغانستان این است 
که دولت و وارد کننده گاِن مواد خوراکی، در ماه میهمانی خدا 
به یارِی هم میهناِن مومِن خویش بشتابند. به گونۀ مثال دولت 
اجناس  بر  مالیات  و  گمرک  نرخ  رمضان،  ماه  در  می تواند 
برای  کمتری  سود  می توانند  نیز  تاجران  و  دهد  کاهش  را 
اجناِس خود قایل شوند. حتا دولت می تواند در ماه رمضان، 

یارانه هایی را بر برخی اقالمِ مهِم خوراکی وضع کند. 
 مسلمًا ما فرسنگ ها با اخالق و عطوفِت اسالمی و مدیریِت 
اقتصادی فاصله داریم. ماه رمضان اما بهترین فرصت برای 
دولت و مردمِ ماست تا این فاصله را پُر سازند و در هر دو 

عرصه به بازنگری و خالقیت دست یابند. 

اخــالِق رمضـانی را
 مراعـات کنیـد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1797   د و   شنبه       17جو  زا   /      خر   د  ا  د       y    1395  29 شعبا ن المعظم  y 1437   6 جو ن    2016

اصالحات انتخاباتی 
و اما و اگرهای پارلمان

در كشوری كه هر روز كارهای غیرقانونی از سوی مجریاِن قانون به خروار صورت می گیرد، یک كاِر غیرقانونی دیگر 
نیز می تواند انجام شود بدون آن كه آب از آب تکان خورد. مگر چندی پیش در یک گزارِش تحقیقی كه از سوی یک 
نهاد پژوهشی ارایه شد، گفته نشد كه فقط مادة 21 قانون اساسی كشور تا هنوز نقص نشده ولی باقی ماده های 
قانون اساسی به صورِت مکرر در افغانستان نقص شده اند. این بار نیز احتمال این وجود دارد كه یک باِر دیگر 
كاركرد غیرقانونی مجلس در تفاهم سیاسِی ریاست جمهوری با شورای ملی حل وفصل شود
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دادستانمنعخشونتعلیهزناِنبلخوخانوادۀیکقربانی:

از سـوی جمعـه خان همـدرد تهـدید 
به مـرگ شـده ایم

بلخ  در  خانواده یی  پیش  روز  چند 
از  سالۀ  شان  هجده  دختر  که  شد  مدعی 
از  همدرد  خان  جمعه  بسته گان  سوی 
مشاور  و  اسالمی  برجستۀ حزب  اعضای 
قرار  جنسی  تجاوز  مورد  رییس جمهور، 

گرفته است.
این خانواده که برای دادخواهی نزد والی 
یکی  اخیراً  که  گفتند  و  رفته  بلخ  والیت 
همراه  همدرد  خان  جمعه  بسته گان  از 
خانۀ  به  شب هنگام  تنفگ دارش  افراد  با 
تجاوز  بر دخترشان  و  آورده  آن ها هجوم 

کرده اند.
در  که  ساله  هجده  راحلۀ  پدر  عبدالجبار 
ایران برای کار رفته بود بعد از خبرشدن 
بلخ  به  زودی  به  را  خود  قضیه  این  از 
ایران  در  »من  می گوید:  او  می رساند. 
تیلفون کرد که هرچه  برایم  بودم، خانمم 
برایش  برسان،  بلخ  به  را  خود  زدوتر 
شده  چه  نگویی  برایم  زمانی که  تا  گفتم 
مسلح  افراد  که  گفت  او  نمی آیم،  است 
وارد خانۀ مان شدند و بر دخترمان تجاوز 
پرسیدم  پسرم  از  را  ماجرا  وقتی  کرده اند، 
گفت، پنج تن افراد مسلح ساعت دوازدۀ 
شب وارد خانه شدند، خواهرم را در اتاق 
جداگانه بردند و ما را در اتاق دیگری با 

تهدید اسلحه زندانی کردند.«

به گفتۀ پدر این دختر: ولی محمد، قدیر 
و جمیل افردای هستند که آن شب پسرم 
آن ها را شناخته است و این افراد را جمعه 

خان همدری حمایت می کند. 
با  دشمنی  هیچ گونه  عبدالجبار:  گفتۀ  به 
افراد و بسته گان به جمعه خان همدرد یا 
ندارم  و  نداشته  حال  به  تا  دیگری  کسی 
و یک شهروند عادی هستم و از بیکاری 

برای کار و مزدوری به ایران رفته بودم.
ماجرای  راحله  مادر  دیگر،  سویی  در 
واردشدن مردان تفنگ دار بر خانۀ  شان را 
بیان می کند: »ساعت دوازدۀ جمعه  چنین 
شب بود که ولی محمد و جمیل با اسلحه 
جبین  بر  را  تفنگ  شدند،  خانۀ مان  وارد 
پسرم گرفتند و هشدار و دشنام دادند که 
آن را خواهم  کنید،  بلند  را  اگر صدای تان 
اتاق  به  خود  با  را  دخترم  بعداً  کشت، 

دیگری بردند.«
از  محمد  »ولی  دختر:  این  مادر  گفتۀ  به 
افراد جمعه خان همدری است از اعضای 
برجستۀ حزب اسالمی است و برایش ده 
استفاده  با  که  است  داده  نیز  مسلح  فرد 
مردم  خانه های  وارد  شبانه  افراد،  این  از 
می شوند و گاه مواشی را تاراج می کنند و 

گاه بر ناموس مردم تجاور می کند.«
مادر این دختر که از درد تجاوز بر دخترش 
لحظه یی آرام ندارد می گوید: »اشرف غنی 
خانه های  بر  تجاوز  و  حمله کردن  برای 
مردم به جمعه خان همدری سالح توزیع 
کرده است. اشرف غنی اگر مسلمان است 
صدای ما را می شنود و باید از عامالن این 

رویداد بازخواست کند.«
تا  می خواهد  از حکومت  دختر  این  مادر 
عامالن این قضیه را به پنجۀ قانون بسپارد، 

در غیر آن، خود را خواهند کشت.
علیه  خشونت  منع  رییس  حال،  عین  در 
زنان والیت بلخ می گوید که افراد متجاوز 
پسر  همدرد،  خان  جمعه  زادۀ  خواهر 

خواهرزاده اش و دو محافظ آن ها هستند.
این  شکایت  از  روزی  چند  که  اکنون 
می گوید  بلخ  دادستانی  می گذرد،  خانواده 
که پروندۀ راحله را به فرماندهی امنیۀ بلخ 
فرستاده اند تا مظنونین را بازداشت کرده از 

آنان تحقیق صورت گیرد.
اما دفتر سخنگوی فرماندهی امنیۀ بلخ در 
گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید که 
این پرونده تازه به آن ها رسیده و به زودی 
برای دست گیری عامالن آن اقدام می کنند.

خشونت  منع  دادستان  حمیدی،  فوزیه 
این  بررسی  که  بلخ  والیت  زنان  علیه 

در گفت وگو  دارد  در دست  نیز  را  قضیه 
با روزنامۀ ماندگار می گوید: افراد تنفک دار 
خواهر زاده، پسر خواهر زاده و دو محافظ 
خواهرزادۀ جمعه خان همدرد بوده اند که 
با استفاده از تاریکی شب و اسلحه، وارد 
خانۀ عبدالجبار شده و بر دختر هجده سالۀ 

 شان تجاوز گروهی کرده اند.
علیه  خشونت  منع  دادستان  اکنون  اما 
متضرر  بلخ و خانوادۀ دختر  زنان والیت 
می گویند، پس از نشر گزارش این قضیه 
از سوی جمعه خان همدر تهدید به مرگ 

شده اند.
بانو حمیدی می گوید: بیست دقیقه بعد از 
از سوی رسانه ها  این قضیه  نشر گزارش 
نباید  که  گفت  و  شد  گرفته  تماس  برایم 

این قضیه را رسانه یی می ساختید.
بلخ  زنان  علیه  خشونت  منع  دادستان 
می افزاید: بعد از تماس، مقام والیت بلخ 
گذاشتم،  جریان  در  را  والیتی  شورای  و 
تهدیدکننده  گفتند که شخص  برایم  آن ها 
پسر جمعه  و  دارد  نام  همدرد  گل رحمن 
که  گفت  برایم  او  است،  همدری  خان 
از  قبل  و  می کردی  فکر  آینده ات  به  باید 
رسانه یی ساختن این قضیه مرا در جریان 

می گذاشتی.
مقام  آن که  با  می گوید،  حمیدی  بانو 
والیت بلخ برای تأمین امنیت او تا به حال 
هیچ کسی  تهدید  از  است،  نکرده  کاری 
ادامه  خود  بررسی های  به  و  نمی هراسد 

می دهد.
همزمان با این، فعاالن مدنی و شهروندان 
بلخ به خاطر دادخواهی برای راحله گردهم 
به  خواستار  اعالمیه یی  پخش  با  و  آمدند 
سوی  از  قضیه  این  عامالن  کیفررسیدن 

حکومت محلی بلخ شدند.
در  مدنی  جامعۀ  اعضای  از  رهین،  ماریا 
بلخ می گوید: مسووالن و شهرواندان چه 
باید  دیگر  والیت  هر  در  چه  و  بلخ  در 
چنین  جلو  تا  بدهند  هم  دست به دست 
امنی  والیت  وقتی  شود.  گرفته  قضایا 
مانند بلخ برای زنان ناامن شود، در دیگر 
والیت ها وضعیت از این بدتر خواهد بود.

در  مدنی  جامعۀ  دیگر  فعال  سیار،  نیلوفر 
شدیداً  قضایا  چنین  یک  با  می گوید:  بلخ 
اگر  می کنم.  دادخواهی  و  دارم  مخالفت 
نشوند،  سپرده  قانون  پنجۀ  به  آن  عامالن 
خواهد  پیدا  وسعت  ما  دادخواهی  دامنۀ 

کرد و تا مرکز نیر خواهد رسید.
زنان  امور  رییس  حدید  شهال  همچنان، 
به  باید  که  است  باور  این  بر  بلخ  والیت 
داده  پایان  مجازات  از  معافیت  فرهنگ 
شود تا مجرمین به جزای شان برسند و این 

چنین قضایا تکرار نگردد.
اما شهروندان بلخ  بر این باوراند که عامالن 
این قضیه ربط مستقیی با تظاهرکننده گان 
از  عدۀ  دارند،  بلخ  والیت  قبل  روز  چند 
چهره های مجهول و نو در والیت بلخ پیدا 
شده اند و همه روزه در پی اخالل وضعیت 

آرام امنیتی این والیت هستند.
از  چهره های  که  اند  باور  این  بر  آنان 
مرکز برای بدنام سازی استاندار بلخ و زیر 
پریش بردن کارکردهای خوب سیزده سالۀ 
او پول گرفته اند و در پی بدنام سازی عطا 

محمد نور هستند.
که  بلخ  شهروندان  از  عظیمی،  فرید 
خبرهای والیت بلخ را همه روزه از طریق 
در  می دهد  بازتاب  اجتماعی  شبکه های 
می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
بلخ  والیت  نو،  سال  از  قبل  روز  یک  تا 
کاماًل امن و هیچ شکایتی از هیچ جناح و 
مرجعی وجود نداشت، اما بعد از پاره شدن 
جمهوری  ریاست  نخست  معاون  تصویر 
برای پخش حساسیت صورت  طبیعتًا  که 
آلوده  بلخ  وضع  آهسته آهسته  بود،  گرفته 

شد.
آقای عظیمی می افزاید: چند چهرۀ شناخته 
تا  نو  سال  آغاز  از  مغرض  کاماًل  و  شده 
واهی  بهانه های  به  چندین بار  به حال 
بی عدالتی و انحصارگری، به مردم پول و 
غذای چاشت وعده می دهند و از آن ها در 
تظارات  در  که  می کنند  استفاده  تظاهرات 
 400 از  تظاهرکننده گان  شمار  نیز  اخیر 
بعد  آن ها  از  بسیار  و  نمی کرد  تجاوز  نفر 
از ختم تظاعرات ادعا کردند که برای شان 

پول و غذای چاشت هم داده نشد.
قربان علی رحیمی از شهروندان دیگر بلخ 
در  شنبۀ  روز  تظاهرات  در  داشت:  اظهار 
کننده گان  تظاهرات  میان  در  بلخ  والیت 
اطفال و افراد مسنی وجود داشت که اصاًل 

از ماهیت اصلی تظاهرات خبر نداشتند.
مردم  یک  از  وقتی  گفت:  رحیمی  آقای 
این  در  چه  برای  که  پرسیدم  مسن 
تظاهرات اشتراک کرده است گفت که از 
بسته گانش در زندان بگرام زندانی است و 

برای دادخواهی او این جا آمده است.

ابوبکر صدیق
و  پطرولیـم  و  معـادن  وزارتخانه هـای 
تجـارت و صنایـع می گوینـد کـه بـا در 
بخـش  در  تازه یـی  راهبـرد  نظرگرفتـن 
فـروش و تجـارت سـنگ های قیمتـی و 
نیمـه قیمتـی به بیـش از 50 هـزار تن کار 

می شـود. ایجـاد 
در نشسـتی کـه تحـت عنـوان »کنفرانس 
ملـی و چهارمیـن جلسـۀ گـروپ کاری 
سـنگ های قیمتـی و نیمه قیمتـی« دیروز 
یکشـنبه )16 جـوزا/ خرداد( در ریاسـت 
پطرولیـم  و  معـادن  وزارت  جیولـوژی 
وزارت   مسـووالن  بـود،  یافتـه  تدویـر 
معـادن و پطرولیـم گفتنـد کـه آن هـا در 
تـالش ایجـاد سـهولت بـرای تاجـران و 
جلوگیـری از قاچـاق سـنگ های قیمتـی 

می باشـد.
غـزال حبیب یـار صافـی معـاون مالـی و 
در  پطرولیـم  معـادن  وزارت  سرپرسـت 
این نشسـت گفـت: در بخش اسـتخراج، 
پروسـس و صـادرات سـنگ های قیمتـی 
و  صنایـع  و  اقتصـاد  وزارت خانه هـای 
معـادن پطرولیـم یکجـا  کار می کننـد تـا 
بتواننـد مشـکالت متشـبثان را حـل و راه 
سـنگ ها  صـادرات  و  تجـارت  توسـعۀ 

قیمتـی را بـه بیـرون مهیـا سـازند.
امنیـت  تأمیـن  افـزود:  حبیب یـار  بانـو 
معـادن یکی از اولویت های کشـور اسـت 
کـه نهادهـای امنیتـی باید ایـن موضوع را 
جـدی بگیرند و از اسـتخراج سـنگ های 
قیمتـی بـه شـکل غیـر قانونـی جلوگیری 
سـنگ های  مفـاد  بیشـتر  امـروز  کننـد، 
بیرونـی  به کشـورهای  افغانسـتان  قیمتـی 
می رسـد و سـنگ های قیمتـی افغانسـتان 
فـروش  بـه  همسـایه  کشـورهای  به نـام 

می شـود.
در  کـه  کـرد  تصریـح  حبیب یـار  بانـو 
آینده هـای نزدیـک راهبـرد گرفتـن جواز 
معـادن  قیمتـی،  سـنگ های  صـادرات 
کوچـک نهایـی و در دسـت رس تاجـران 
و سـرمایه گذاران قـرار خواهـد گرفـت.
او گفـت: در 16 سـال گذشـته تغییـرات 
در سـکتور اسـتخراج سـنگ های قیمتـی 
و نیمه قیمتی وارد نشـده اسـت و بیشـتر 
ایـن سـنگ های بـه کشـورهای بیرونی به 
شـکل قاچـاق انتقـال و به نام کشـورهای 

دیگـر به فـروش می رسـند.
هم چنـان، احمـد ضیـا سـیدخیلی رییس 
وزارت  کوچـک  تشـبثات  امـور  تنظیـم 
از  تازه یـی کـه  تجـارت گفـت: راهبـرد 
طـرف وزارت معـادن و پطرولیـم آمـاده 
کـرده به اسـاس آن ایـن وزارت درتالش 
او  می باشـد،  مـردم  بـرای  اشـتغال زایی 
افـزود: به اسـاس ایـن راهبرد تـا 45 روز 
دیگـر به بیـش از 50هـزار تـن زمینۀ کار 

آمـاده خواهد شـد.
او گفـت: ریاسـت تشـبثات بـه همکاری 
ظرفیـت  تـالش  در  مرتبـط،  نهادهـای 
اسـتندرد  پالـش   و  اسـتخراج  و  سـازی 
سـنگ های قیمتـی و زمینـه بازاریابـی را 

بـرای شـان ایجـاد کنیـم.
از سـویی هم، عبدالبـاری رحمان، معاون 
و  تجـارت  وزارت  تشـبثات  صنعـت 
صنایـع گفـت: منابع معدنی و سـنگ های 
کشـور  اقتصـادی  اصلـی  منبـع  قیمتـی 
بدخشـان  از  مـا  می شـوند،  محسـوب 
شـروع تـا هلمنـد از منابـع قیمتـی غنـی 

هسـتیم.  برخـوردار 
افـزود: در حـال حاضـر  آقـای رحمـان 
70درصـد از منابـع معدنـی افغانسـتان از 
راه هـای غیر قانونی اسـتخراج می شـود و 
پـول آن بـه جیـب افـراد که در سـاحات 
معـادن نفـوذ دارنـد مـی رود، در حالی که 
اقشـار  تمـام  مربـوط  افغانسـتان  معـادن 

کشـور می شـود.
در  مشـکالت  وجـود  بـا  او،  گفتـۀ  بـه 
قاچـاق  و  معـادن  اسـتخراج  عرصـۀ 
سـنگ های قیمتـی بـه بیـرون از کشـور، 
سـاالنۀ 20 میلیـون دالـر از عوایـد معادن 
و سـنگ های قیمتـی بـه دولت می رسـد؛ 
کـه  راهبـرد  یـک  اسـاس  بـه  عنقریـب 
همـکاری  بـا  معـادن  وزارت  طـرف  از 
عنقریـب  کـه  دیگـر  وزارت خانه هـای 
تدویـن می شـود به بیـش از 50هـزار تن 

می شـود. آمـاده  کار  زمینـۀ 
کـرد:  تصریـح  تجـارت  وزارت  معـاون 
دولـت افغانسـتان یک چارچـوب قانونی 
منابـع  صـادرات  و  اسـتخراج  به خاطـر 
نبـود  از  ایـن سـکتور  و  نـدارد  معدنـی 
افـراد ماهـر و مسـلکی رنـج مـی بـرد و 
ابـزار پیشـرفته به خاطـر اسـتخراج معادن 
به دست شـان قـرار نـدارد و دور از منابع 

دارند.  قـرار  انـرژی 
از سـویی هـم، میـر زمـان پوپـل نماینده 
افغانسـتان  تجـارت و صنایـع  اتاق هـای 
بـا بیـان این کـه بیشـتر سـنگ های قیمتی 
افغانسـتان به شـکل غیر قانونی استخراج 
می شـوند و بـه بیـرون از کشـور قاچـاق 
می شـود؛ گفـت: در سـال ها پیـش 150 
بـه  را  قیمتـی  سـنگ های  از  کیلوگـرام 
بیـرون از کشـور صـادرات داشـتیم امـا، 
 47 بـه  پسـین  سـال های  در  رقـم  ایـن 

کیلوگـرام کاهـش یافتـه اسـت.
در همیـن حـال،  نمایشـگاه سـنگ های 
برنامـه  ایـن  در  نیـز  افغانسـتان  قیمتـی 
از  مختلـف  انـواع  کـه  شـد  برگـزار 
سـنگ های قیمتـی، مانند زمـرد، الجورد، 
کرکـر، ذغال سـنگ و...، در آن به نمایش 

شـده بود. گذاشـته 

وزارتمعادنوپطرولیم:

به بیش از 50 هزار نفر کار 
ایجاد می کنیم

روح اهلل بهزاد
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روش های افزایش 
ایمنی بدن

ــش  ــرای افزای ــر ب ــد روش موث ــث / Health، چن ــریۀ هل ــزارش نش ــه گ ب
ــیاری از  ــروز بس ــری از ب ــل در پیش گی ــن عوام ــه موثرتری ــدن ک ــی ب ایمن

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــت، ب بیماری هاس
ـ مــواد پروتییــن دار بــه مقــدار زیــاد مصــرف کنیــد. پروتییــن در بــدن نقــش 
بلــوک در ســاختمان را ایفــا می کنــد کــه بــرای بــدن ســالم، ذهــن خــالق و 
فعــال و افزایــش سیســتم دفاعــی بــدن ضــروری اســت. کمبــود پروتییــن در 
رژیــم غذایــی، بــه مصــرف زیــاد کربوهایــدرات و در نتیجــه افزایــش چربــی 

و شــکر خــون و ضعــف سیســتم دفاعــی بــدن منجــر می شــود.
ــت  ــروزه اهمی ــد. ام ــتفاده کنی ــازه اس ــرکارِی ت ــوه و ت ــد از می ــا می توانی ـ ت
مصــرف میــوه و ســبزی جاِت تــازه بــر همــه گان آشــکار اســت، ولــی شــاید 
افــراد از تأثیــر افزایــش ایمنــی بــدن بــا مصــرف تــرکاری و میــوۀ تــازه چنــدان 
آگاه نباشــند. الزم بــه ذکــر اســت کــه مصــرف ســبزی جات تــازه و خــام در 

مقایســه بــا ســبزیجات منجمــد توصیــه شــده اســت.
ـ خــواب کامــل شــب را از دســت ندهیــد. میــزان ســاعات الزم بــرای خــواب 
و اســتراحت افــراد متفــاوت اســت، ولــی معمــوالً ایــن زمــان بیــن 6 تــا 10 
ســاعت اســت. خــواب کافــی در شــب باعــث تعــادل هورمون هــای مختلــف 
بــدن ) از جملــه هورمــون رشــد، هورمــون اســترس و کورتیــزول( می شــود و 
عــالوه بــر آن، کاهــش وزن بــدن، خالقیــت ذهــن، احســاس شــادی و پوســت 

ســالم را بــه همــراه دارد.
ـ مقــدار زیــادی آب بنوشــید. تحقیقــات اخیــر نشــان داده اســت کــه یکــی از 
ــی در روز اســت. تشــنه گی و  ــروز ســردرد، عــدم نوشــیدن آب کاف ــل ب دالی

ــد. ــدن می دهن ــی ب ــر از کم آب ــه خب ــی هســتند ک ســردرد دو عالمت
ــرای  ــده آل ب ــی ای ــادۀ غذای ــرش م ــد. لیموت ــتفاده کنی ــرش اس ــوی ت ـ از لیم
بازگردانــدن تعــادل اســیدی ـ قلیایــی بــدن اســت. مصــرف آب لیمــوی تــازه 
ــدن تنظیــم  ــه همــراه غــذا باعــث می شــود کــه میــزان PH ب ــا ب ــه تنهایــی ی ب
ــا و  ــای باکتری ه ــه ج ــالم ب ــای س ــد باکتری ه ــرای رش ــط ب ــود و محی ش

ــود. ــم ش ــر فراه ــای مض ویروس ه
ـ از نوشــیدن قهــوه اجتنــاب کنیــد. برخــالف تصــور عمومــی، قهــوه حــاوی 
ــد.  ــف می کن ــدن را به شــدت ضعی آنتی اکســیدان نیســت و سیســتم دفاعــی ب
ــر آب  ــوان پ ــران آن دو لی ــرای جب ــد، ب ــل کردی ــوه می ــان قه ــک فنج ــر ی اگ

بنوشــید.
 ـ قند و بوره را از وعده های غذایی خود حذف کنید.

ـ از غالت استفاده کنید.
ــح در  ــردش و تفری ــه بگذرانید.گ ــط خان ــارج از محی ــاعاتی از روز را خ ـ س
ــدن  ــالمت ب ــظ س ــرای حف ــه ب ــاده روِی روزان ــا پی ــاک و آزاد و حت ــوای پ ه
بســیار موثــر اســت. محققــان بــر ایــن باورنــد کــه صــرف زمــان در فضــای 
آزاد و حتــا هــوای ســرد و برفــی، بــرای اســتحکام سیســتم ایمنــِی بــدن بســیار 

ــر اســت. موث
ـ بــرای خودتــان ارزش قایــل شــوید و زمانــی از روز را بــه خودتــان 
ــا دوســتان مخصوصــًا افــراد شــاد، حمــام  اختصــاص دهیــد. صــرف زمــان ب
آب گــرم و ماســاژ در ســالمت بــدن بســیار موثــر اســت. بــه خودتــان انــرژی 
مثبــت بدهیــد و محیــط اطــراف را بــرای خودتــان شــاد و سرشــار از عشــق 
کنیــد. از دعــا و تــوکل بــه خداونــد متعــال غافــل نشــوید، چــون دلیــل اصلــی 

آرامــش اســت.

گرفته شده از سایت پرشین پرشیا  

معصومه نعمتی
رنه دکارت که تحصیل کردۀ کالج بود، جزو 
فیلسوفان خردگرای تاریخ اروپا محسوب 
می شود. در روش فلسفی و سیاسِی خود، 
بر ریاضیات، فیزیک و نجوم معاصر تاکید 
باعث  ریاضیات،  به  وی  عالقۀ  می کرد. 
گردید تا تمام فلسفۀ او، مبتنی بر تحقیقات 
خود  کتاب  در  او  گردد.  ریاضی  روش  و 
شرح  روش شناسی«،  در  »گفتاری  نام  به 
می دهد که چه طور ابهامات و خطاهایی که 
می دید  فلسفه  و  علم  دیگر  زمینه های  در 
عقل  این که  با  که  کند  فکر  که  شد  باعث 
هر انسان در نوع خود کامل و کافی است، 
و  حقیقی  کامل،  معرفت  یک  به  هنوز 
تردیدناپذیر، آن گونه که امید دست یابی به 

آن را داشت، نرسیده است. 
دکارت سعی داشت باورهای نِو زمان خود 
که  بگذارد  منطقی  و  محکم  پایه یی  بر  را 
ریاضیات  از  را  آن  نهایی  هدف  الگوی 
را  خود  ذهن  ترتیب  بدین  و  بود  گرفته 
از خراقه و باور غیریقینی بزداید. او سعی 
در ابداع یک روش قاطع و منطقی داشت 
که به واسطۀ آن، هر قضیه اثبات شده و بر 
پایۀ محکم منطقی باشد. او این قالب را از 
ریاضیات گرفته بود، زیرا او در ریاضیات 
به  چه گونه  پیچیده  گزاره های  که  می بیند 
ساده تر  گزاره های  از  تردیدناپذیری  نحو 
استنباط می شوند. او می خواست این روش 
دیگر  زمینه های  و  روزمره  قضایای  در  را 
نیز به کار ببندد. روشن است که گزاره های 
تجربی  مشاهدات  به  احتیاجی  ریاضی 
و  صحت  انسان  عقل  فقط  بلکه  ندارند، 

سقم آن ها را تشخیص می دهد. 
دنبال  به  او  گفت  می توان  حقیقت،  در 
علوم  در  زیربنایی  وحدت  یک  کشف 
از  که  بود  دوران  این  نامه های  در  و  بود 
جست وجوی خود پیدا کردن حلقۀ ارتباط 
علوم صحبت می کند. او در راستای رسیدن 
عقاید  و  پیش فرض ها  تمام  هدف،  این  به 

به  بتواند  تا  زدود  را  خود  معلمان  تلقینی 
گزاره هایی دست یابد که در صحت آن ها 

هیچ تردیدی نداشته باشد. 
تعریف  گویایی  و  ساده  بیان  با  دکارت 
در  زمستانی،  روز  یک  چه گونه  می کند 
به  بود،  نشسته  گرم  آتشی  کنار  که  حالی 
بناهای  که  همان طور  می افتد  فکر  این 
ساخته شده توسط یک معمار به خصوص، 
زیباتر و محکم تر از بناهایی است که چند 
نفر در ساختن آن سهیم هستند و قوانینی 
عاقالنه  نفر وضع می شود،  توسط یک  که 
نفر  چند  که  است  قوانینی  از  محکم تر  و 
وضع  مختلف  عقاید  و  متفاوت  نیات  با 
خود  به  که  خدمتی  بهترین  پس  می کنند، 
عقاید  تمام  که  است  این  بکند  می تواند 
دست دوم و اصولی که صحت آن ها قطعی 
فرض شده و از کودکی در دوران تحصیل 
فرا گرفته بود، از ذهن خود پاک کند و با 
اتکا به خود نظام جدید  صفحه یی پاک و 
فلسفی را پی ریزی کند که به کمک آن به 

معرفت حقیقی برسد. 
به قول دکارت: »مصمم شدم هر آن چه که 
کاماًل  داشتم،  تردید  ذره یی  آن  در صحت 
نفی کنم تا بدین ترتیب ببینم که آیا چیزی 
که کاماًل تردیدناپذیر باشد باقی می ماند یا 

خیر.« 
دکارت بر بنیاد این اصل، فلسفه یی ساخت 
که انسان می تواند خود را از همه اعراض 
اندیشه  الزمۀ  اندیشیدن.  جز  بداند،  عاری 
تصور موجود کاملی است که باید بیرون از 
اندیشه وجود داشته باشد. اندیشه بخشی از 
روح انسان است، پس چه گونه می تواند با 
بخش جسمانی یگانه شده باشد؟ راه حلی 
که  است  این  می کند،  پیشنهاد  دکارت  که 
وجود  جوهر  دو  تنها  آفرینش،  جهان  در 
بُعد  یا روح و جوهر  اندیشه  دارد: جوهر 
واقعیت  این  از  بیش  ماده.  یا  امتداد  یا 
نیست  ممکن  زیرا  نیست،  تجربه پذیر 
طبیعت  اعمال  بر  که  مکانیکی  قانون های 
حاکم است، به قلمرو غیر مادی یا جوهر 
در  مکانیکی  دیدگاه  یابد.  تعمیم  اندیشه 
میان سایر دانشمندان سدۀ هفدهم میالدی 
مشترک بود و دکارت به این دیدگاه عقیده 

داشت. 
مفهوم  چند  پایه  بر  بود  اندیشیده  دکارت 
موضوع  اصول  که  اندک شمار  پیشینی 
ریاضیات؛ قضیۀ می اندیشم، پس هستم و 
مفهوم  بر  است  مشتمل  که  امتداد  مفهوم 
علمی  اصول  می تواند  خدا،  جوهر  دو 
یکتا و یگانه یی را پی ریزی کند یا درخت 
معرفت را برویاند؛ درختی که ریشه هایش 
و  طبیعیات  تنه اش  باشد،  مابعدالطبیعه 
تصویری  شاید  علوم.  سایر  شاخه هایش 
آن  در  و  شده  داده  دست  به  این سان  که 
موضوع  اصول  مبنای  بر  معرفت ها  همه 
از ریشه مابعدالطبیعه می بالند، بیش از هر 

تعریف دیگری درباره فلسفۀ »خردگرایی« 
روشن گر باشد. 

نقد: به طور کلی تعصب دکارت نسبت به 
افالطون  از  متاثر  تجربی،  و  حسی  دانش 
حد  از  بیش  و  افراطی  تاثیر  این  و  است 

جلوه می کند. 
دوگانه گی یی که دکارت در علم به وجود 
آورد، در کل نظام فلسفِی او رخنه کرد. به 
طور کلی، او وجود را به دو قسمت روحی 
یا ذهنی و فیزیکی یا مادی تقسیم می کند. 
به  قادر  حواس  و  ندارند  قالب  اّول  گروه 
درک آن ها نیست و فقط آن ها را از درون 
پدیده ها شامل  این  ذهن می توان شناخت. 
و  ذهنی  تمایل، حالت های  احساس،  فکر، 
حواس  توسط  دوم،  دسته  می شوند.  غیره 
هستند  کیفیاتی  دارای  و  می شوند  درک 
غیره.  و  رنگ  سختی،  شکل،  نرمی،  مانند 
هستند  دنیای خارجی  اجسام  همان  این ها 
که دکارت آن ها را اشیای ممتد می خواند. 
میان این دو دسته امور هیچ شباهتی وجود 
دنیای  هستند.  جدا  هم  از  کاماًل  و  ندارد 
خارجی، فقط از پدیده های فیزیکی تشکیل 
شده است. به عنوان مثال: دکارت حیوانات 
که  می داند  پیچیده یی  ماشین های  فقط  را 

هیچ گونه فعالیت ذهنی و روحی ندارند. 
نسنجیده  و  غیرمعقول  تقسیم بندی  این 
انسان هم  در  دید وی  از  نظر می رسد،  به 
پدیده های فیزیکی وجود دارد و هم ذهنی. 
پیچیده  ماشین  را  انسان  طرف  یک  از  او 
به  می تواند  که  داند  می  حیرت انگیز  و 
اتفاقات جهان خارج، واکنش های معنی دار 
نشان دهد، و از طرفی شبکۀ پیچیده یی از 
پدیده های ذهنی نیز دارد که عبارت اند از 

احساسات، افکار، تخیالت و غیره. 
جدا کردن این دو دسته از امور غیرممکن 
است؛ چون روشن است که رفتار فیزیکی 
ما، تحت تأثیر تفکرات و احساسات ما قرار 

می گیرد. 
دکارت  فلسفۀ  مشکالت  از  موضوع  این 
است که فالسفهۀ مختلف در طی قرون و 
دکارت  کرده اند.  آن  حل  در  سعی  اعصار 
بدهد  را  سوال  این  پاسخ  نتوانست  خود 
به  منجر  فیزیکی  فرایندهای  چه گونه  که 
بالعکس.  و  می شود  روحی  فعالیت های 
تاثیر  هم  او  معرفت شناسی  در  مشکل  این 

می گذارد.   
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کـه  ملکوتی سـت  احساسـی  نیکـوکاری،  و  »احسـان 
درسـت بـه انـدازۀ عشـقی حقیقـی، درک ناشـدنی و 

نـادر اسـت.« 
اونوره دو بالزاک)نویسندۀ فرانسوی قرن نوزدهم(

لویـی  فرمان روایـی  زمـان  سـال1۸19؛  فرانسـه؛ 
هجدهـم. در دورۀ مشـّخصی از تاریـخ اجتماعـی و 
سیاسـی فرانسـه به سـر می بریم کـه به »رستوراسـیون« 

مشـهور اسـت.
ژنویـه«  سـنت  »نـو  در  »واکـر«  خانـم  پانسـیون  در 
فقرزده گـی  می کننـد.  زنده گـی  گوناگونـی  افـراد 
اسـت.  مشـهود  پانسـیون  ایـن  در  رازآلوده گـی  و 
مرموزتریـن مهمـان پانسـیون، مـردی بـه نـام گوریـو 
اسـت؛ پیرمـردی تنهـا که مـورد بی مهـری دو دخترش 
»آنسـتازی« و »دلفیـن« قـرار گرفتـه. گوریـو مـردی 
ثروتمنـد بـود کـه در دوران میان سـالی در کار تجارت 
آرد بـه سـرمایه یی هنگفـت رسـید. روزگار سـیاهش 
از زمانـی آغاز شـد کـه دو دختـرش عروسـی کردند. 
پیرمـرد کـه شـیفتۀ دخترانش بـود، همۀ دارایـی اش را 
پدرانـه به پای آن ها ریخت .در گزینش همسـر ایشـان 
دخالـت نکـرد، اما جهیزیه یـی رویایی و سـنگین برای 
آن هـا در نظـر گرفـت. این گونـه بود که به خاک سـیاه 
فقـر نشسـت و بـه ناچار بـه پانسـیون خانم واکـر پناه 

. د بُر
دوسـت صمیمـی گوریـو در پانسـیون، جوانـی به نام 
»اوژن راسـتینیاک« بـود کـه بـرای تحصیـل، خانواده و 
روسـتا را تـرک کـرده و بـه آن جـا آمـده بـود. یکـی 
دیگر از سـاکنان پانسـیون، مردی ریـاکار و ظاهرفریب 

دوسـت  او  بـود.  »واتـرن«  نـام  بـه 
نزدیـک اوژن بـه شـمار می رفـت کـه 
بـا گذشـت زمـان، اوژن به شـخصیّت 

وی پـی بـرد و از او کنـاره گرفـت.
اّمـا دو دامـاد گوریو؛ آن ها پول پرسـت 
آن هـا  زنـاِن  ول خرجی هـای  و  بودنـد  جاه طلـب  و 
در آرایـش خـود و زینـت لبـاس و بـه رخ کشـیدن 
ثروت شـان مشـهود بـود. بالـزاک نیز دوسـت داشـت 
چنیـن همسـرانی داشـته باشـد. شـاید دختـران بابـا 

گوریـو تصویـری از ایـن فکـر باشـند.
روابـط اوژن و گوریـو کم کـم عمیق تـر شـد. اوژن که 
کورکورانـه در صـدد راهـی بـرای ثروتمند شـدن بود، 
کـرد.  رهـا  را  تحصیـل  و  آورد  روی  قماربـازی  بـه 
چـون بـه مجالـس اشـراف می رفـت، مجبـور بـود که 
ظاهـرش را به سـطح زنده گی آن ها برسـاند؛ از این رو 
کم کـم بـا مشـکالت مالـی روبـه رو شـد تا جایـی که 
در نامه یـی از مـادر و خواهـرش تقاضـای کمک کرد. 
اوژن بیـن دو اندیشـه در رفت وآمـد بـود: راه صداقت 
و پرهیـزگاری یـا دزدی و آلوده گـی. بـا ایـن حـال، 
می کوشـید دختـران گوریـو را بـه پدرشـان نزدیـک 
نزدیک تـر کنـد؛ ولـی آن هـا در مـرداب زنده گـی  و 
اشـرافی غوطـه می خوردنـد و مهـر و محبـت فرزندی 

را از یـاد بـرده بودند.
و  می آمدنـد  پـدر  سـراغ  نیازمنـدی  هنـگام  فقـط 
احساسـات او را جریحـه دار می کردنـد و از وی پـول 
طلـب می کردنـد. گوریـو هم چنـان بـا عشـق بـه آنان 
حتـا لـوازم اصلـی زنده گـی خـود را می فروخـت تـا 
پولـش را بـه آن هـا بدهد. گوریـوی مهربـان و فداکار، 
راحتـی فرزندانـش را بر سـختِی خود ترجیـح می داد. 
او حتـا بـرای دیـدِن دخترانش بر آن شـد کـه خانه یی 
در نزدیکـی محـل سـکونت آن هـا اجـاره کنـد تـا هر 
روز آن هـا را هنـگام عبـور از آن جـا ببینـد، ولـی روز 
اثاث کشـی حالـش بدتـر شـد و در همـان پانسـیون به 
بسـتر افتـاد. پرسـتار صـادِق او اوژن جوان بـود. خانم 
واکـر اجارۀ اتاقش را خواسـت. گوریو پولی نداشـت. 
اوژن پرداخـت کـرد. او صمیمانـه بـرای گوریـو داکتر 

آورد و دارو خریـد.
مـرگ  بـا  جان سـوز  غربتـی  در  اکنـون  گوریـو 
دسـت وپنجه نـرم می کـرد، در حالـی کـه دخترانـش 
بودنـد.  سـرگرم  خوش گذرانـی  و  عیش و نـوش  بـه 
آن هـا حتـا بـرای حاضـر شـدن بـر بالیـن پـدر، بهانه 
تراشـیدند و هنگامـی کـه گوریـو بـه ایـن موضوع پی 

بُـرد، ناباورانـه درهـم شکسـت. ایـن کاری ترین ضربۀ 
نامهربانانـۀ فرزنـدان بـه پـدر بـود.

در واپسـین لحظـات عمـر گوریـو، دلفیـن آمـد؛ امـا 
حضـور او بی ثمـر بـود. سـرانجام پیرمرد در گذشـت. 
دخترانـش بـرای خاک سـپاری او قدمـی برنداشـتند و 
دامادهـا نیـزاز ایـن کار انسـانی و اخالقی شـانه خالی 
کردنـد و گفتنـد کـه مـرِگ پیرمـرد بـه آن هـا مربـوط 

. نیست
بابـا گوریـو را بـه خـاک سـپرد. اوژِن درهـم  اوژن، 
از  نگریسـت و  پیرمـرد بی چـاره  بـه گـور  شکسـته، 
نامـرادی و بی وفایـی انکارناپذیـِر زمانـه اشـک غم بر 

خـاک گوریـو چکانـد.
گذری در بابا گوریو:

قهرمـان داسـتان در نظـر برخـی از منتقـدان »لیرشـاه« 
دیگـری اسـت و واقع گرایـی نیرومنـد کتـاب، یـادآور 

بهتریـن داسـتان های چارلزدیکنـز اسـت.
برخـی از منتقـدان، بابـا گوریـو را شـاهکار بالـزاک 
ایـن  انتشـار  بـا  بالـزاک  انـد کـه  می داننـد و معتقـد 
را  خـود  قـدرت  پیروزمندانـه   ،1۸۳5 سـال  در  اثـر 
بـه عنـوان آفریننـدۀ دنیـای داستان سـرایی نشـان داد. 
برخـی هـم آن را نمی پسـندند و بـر ایـن بـاور اند که 
»بابـا گوریـو« نـه تنها شـاهکار نیسـت، بلکـه از دیگر 
کتاب هـای متعـارف بالـزاک پایین تـر اسـت و دلیـل 
ایـن ضعـف را در آن می داننـد کـه داستان سـرا نباید با 
تلقیـن، خواننـده را در موضعـی قـرار دهد کـه بخندد 
یـا بگریـد؛ زیـرا ارزش یـک کار بـزرگ بـه خنـده و 
گریـۀ خواننـده نیسـت، بلکـه بـه محتـوای فکـری آن 

اسـت. اثر 
از نـگاه بالـزاک، دنیـا لجنـزار اسـت و انسـان بایـد تا 
آن جـا کـه می توانـد خـود را در بلندی هـا نگـه دارد. 
دنیـا جوالنگاهـی از افـراد فریب خـورده و کاله بـردار 
اسـت. بایـد کوشـید تا نـه در میـان فریب خـورده گان 

بـود و نـه در میـان کاله بـرداران.
و به قول  شاعری:

رشته گر باریک باشد، در محبت باک نیست
جهد کن تا از  کشاکش نگسالنی رشته را

گردآوری: پرتال فرهنگی اجتماعی پرشین پرشیا 
 

منبع: تبیان 

نگاهی به »بابا گوریو«
اثر اونوره دو بالزاک

برخــی از منتقــدان، بابــا گوریــو را شــاهكار بالــزاک 
ــر  ــا انتشــار ایــن اث ــزاک ب ــد كــه بال می داننــد و معتقــد ان
ــوان  ــه عن ــدرت خــود را ب ــه ق در ســال 1835، پیروزمندان
ــم  ــی ه ــان داد. برخ ــرایی نش ــای داستان س ــدۀ دنی آفرینن
آن را نمی پســندند و بــر ایــن بــاور انــد كــه »بابــا گوریــو« 
ــای  ــر كتاب ه ــه از دیگ ــت، بلك ــاهكار نیس ــا ش ــه تنه ن
ــف  ــن ضع ــل ای ــت و دلی ــر اس ــزاک پایین ت ــارف بال متع
را در آن می داننــد كــه داستان ســرا نبایــد بــا تلقیــن، 
خواننــده را در موضعــی قــرار دهــد كــه بخنــدد یــا بگریــد؛ 
زیــرا ارزش یــک كار بــزرگ بــه خنــده و گریــۀ خواننــده 

ــر اســت ــوای فكــری آن اث ــه محت نیســت، بلكــه ب
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ناجیه نوری  
نکند،  تصویب  را  تقنینی  فرمان  پارلمان  اگر 
انتخابات  برگزاری  معضل  حل  برای  حکومت 
جست وجو  را  دیگری  قانون  حل  راه  پارلمانی، 

می کند. 
ریاست جمهوری می گوید: اگر مجلس نماینده گان 
و  وظایف  تشکیل  خصوص  در  تقنینی  فرمان 
صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی را تصویب 
نکند، حکومت برای برگزاری انتخابات راه حل 

قانونی دیگری را ارایه می کند.
دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
در  رییس جمهور  گفت:  ماندگار  روزنامه  به 
نشستی که با رؤسای مجلس داشت، تأکید کرد 
که اگر این فرمان تصویب نشود، به کمک آنان راه 

حل قانونی دیگری را ارایه می کند.
هفته  نشست  در  رییس جمهور  مینه پال:  گفته  به 
گذشته که با حضور روسای مجلس برگزار شده 
بود دو کمیته را در خصوص برگزاری انتخابات 
ایجاد کرد تا راه آغاز کار کمیته گزینش باز شود.

داخله  وزارت  سرپرستی  به  امنیتی  کمیته  افزود:  او 
که اوضاع امنیتی را برای برگزاری انتخابات بررسی 
می کند و کمیته مالی که با دونرها جهت تامین وجوه 

مالی انتخابات کار خواهند کرد.
انتخابات  برگزاری  برای  حکومت  گفت:  مینه پال 
نماینده گان  مجلس  باید  بنابراین  کرده؛  بسیار  تالش 
پاسخ بدهند که چرا مانع تصویب این فرمان می شوند.
نماینده گان خواهان  اگر مجلس  افزود:  وی همچنان 
برگزاری انتخابات پارلمانی است، به جای مانع شدن، 

باید این فرمان را تصویب کند.
اصالحات  می گویند:  مجلس  نماینده گان  اما  و 
باید طرح  نیست و حکومت  وارده در فرمان بسنده 
اعضای  های  صالحیت  و  وظایف  تشکیل،  قانون 
به  فرمان  این  جای  به  را  انتخاباتی  کمیسیون های 

مجلس بفرستد.
فرمان،  جای  به  حکومت  مجلس:  اعضای  گفته  به 

های  صالحیت  و  وظایف  تشکیل،  قانون  طرح 
تا در  به مجلس بفرستد  انتخاباتی را  کمیسیون های 
آن نظریات مختلف گنجانیده شود؛ زیرا فرمان تقنینی 
در این خصوص قابل قناعت اعضای مجلس نبوده و 

پذیرفتنی نیست.
توسط  فرمان  این  رد  یا  و  تصویب  حقوق دانان  اما 
مجلس را خالف قانون اساسی دانسته تاکید می کنند 
که مجلس صالحیت تصویب این فرمان را ندارد؛ زیرا 
ما  اکنون  و  است  پنج سال  پارلمان  کاری  دورۀ  یک 
در سال ششم قرار داریم؛ بنابراین پارلمان صالحیت 

تصویب هیچ قوانین و فرامین تقنینی را ندارد.
به گفته حقوق دانان: اگر سرنوشت فرمان فرستاده شده 
نشود،  مشخص  روز   15 در  رییس جمهور  سوی  از 
طبق قانون اساسی آن فرمان تصویب شده محسوب 

می شود .
این درحالی ست که بیش از دو ماه از فرستادن فرمان 
تقنینی رییس جمهور در خصوص تشکیل وظایف و 

انتخاباتی به مجلس  صالحیت های کمیسیون های 
نماینده گان می گذرد، اما تاهنوز از تصویب و یا رد 

آن خبری نیست.
و  وظایف  تشکیل،  خصوص  در  تقنینی  فرمان 
صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی زمینه را 

برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم  می کند.
جدید  کمیشنران  تا  دارد  وظیفه  گزینش،  کمیته 
به  و  گزینش  انتخاباتی  کمیسیون های  برای  را 

رییس جمهور پیشنهاد کند.
کمیته گزینش چند ماه پیش تشکیل شد؛ اما نسبت 
تقنینی  فرمان  نشدن  قانونی)تصویب  خالهای 
و  وظایف  تشکیل  قانون  مورد  در  رییس جمهور 
سوی  از  انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های 

مجلس( نمی تواند به کارش آغاز کند.
چند پیش کمیته گزینش که متشکل از نماینده گان 
نماینده  برانتخابات،  ناظر  نهادهای  مدنی،  جامعه 
رسانه ها و نماینده خدمات ملکی به منظور گزینش 
گردیده  ایجاد  انتخابات،  کمیسیون  ارشد  اعضای 
پیشنهادی  بسته  همراه  به  رییس جمهور  توسط  بود، 
قوانین انتخابات به مجلس فرستاد شد و نماینده گان 

هم این بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا  کردند.
تقنینی  فرمان  رییس جمهور  فرمان  این  رد  از  پس 
دیگری را با آوردن تغییرات و حذف نماینده رسانه ها  
آماده و مجلس نماینده گان جهت تصویب فرستاد که 

تاهنوز سرنوشت این فرمان مشخص نیست.
به  منجر  که  سیاسی  توافقنامه  اصلی  نکات  از  یکی 
شد،  افغانستان  در  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 
افغانستان  انتخاباتی  نهادهای  ساختار  و  نظام  اصالح 

بوده است.
سال  در  خود  کار  به  آغاز  با  ملی  وحدت  حکومت 
مدیریت  در  را  تغییراتی  که  بود  شده  متعهد   ،1۳9۳
فرمان،  این  امضای  با  می آورد.  انتخاباتی  نهادهای 
اعضای فعلی کمیسیون های انتخاباتی باید جای خود 

را به افراد جدیدی می دادند.
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مســؤوالن ادارۀ مبــارزه بــا مــواد مخــدر بغــالن می گوینــد 
ــار  ــه دلیــل افزایــش جنــگ و ناامنــی، کشــت کوکن کــه ب
در ایــن والیــت نســبت بــه ســال پیــش دو برابــر افزایــش 

یافتــه اســت.
فضل الحــق اندرابــی، رییــس ادارۀ مبــارزه بــا مــواد 
ــری  ــت خب ــک نشس ــنبه در ی ــالن روز یک ش ــدر بغ مخ
گفــت کــه ســال پیــش 110 هکتــار زمیــن در ایــن والیــت 
کوکنــار کشــت شــده بــود، امــا ایــن آمــار در ســال جــاری 

ــه اســت. ــار افزایــش یافت ــه 200 هکت ب
از  تاله وبرفــک  برکــه، جلگــه و  انــدراب، ده صــالح، 
ولســوالی هایی انــد کــه کوکنــار بیشــتری در آن هــا کشــت 

شــده اســت.
بــه گفتــۀ آقــای اندرابــی، حضــور بیشــتر مخالفــان مســلح 
دولــت در بغــالن، موجودیــت افــراد مســلح غیرمســؤول، 
دیگــر  پایین بــودن  و  امنیتــی  نیرو هــای  بی توجهــی 
ــار  فرآورده هــای کشــاورزی ســبب افزایــش کشــت کوکن

در ایــن والیــت شــده اســت.
اندرابــی از پولیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر بغــالن 
ــار در  ــتزارهای کوکن ــودی کش ــرای ناب ــه ب ــد ک می خواه

ــد. ــدی کن ــدام ج ــت اق ــن والی ای
مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  مدیــر  نظــام،  نظام الدیــن 
فرماندهــی پولیــس بغــالن نیــز افزایــش کشــت کوکنــار در 
ــس  ــه پولی ــد ک ــد و می گوی ــد می کن ــت را تأیی ــن والی ای
مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه دلیــل ادامــۀ جنــگ نتوانســته 

ــرد. ــن بب ــار را از بی ــتزار های کوکن ــت کش اس
ــط حــدود  ــن حــال از کشــف و ضب ــای نظــام در همی آق
ــه  ــن ب ــواد مخــدر و بازداشــت 145 ت ــرام م 1۸00 کیلوگ

ــد. ــر می ده ــواد خب ــن م ــاق ای ــام قاچ اته

در  می گوینــد  ننگرهــار  والیــت  مقام هــای 
نتیجــه عملیــات نیروهــای امنیتــی کشــور در ایــن 
والیــت 27 تــن از اعضــای گــروه داعــش کشــته 

ــد. ــن دیگرشــان زخمــی شــده ان و1۸ ت
ــت  ــی والی ــخنگوی وال ــی، س ــااهلل خوگیان عط
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــه اس ــار گفت ننگره
درعملیاتــی کــه از چنــد روز بــه این ســو در 
ایــن  ولســوالی کــوت ولســوالی های دیگــر 
ــون 27  ــه آن تاکن ــان دارد در نتیج ــت جری والی
تــن از گــروه داعــش کشــته و1۸ تــن دیگرشــان 

ــدند. ــی ش زخم
بــه گفتــۀ خوگیانــی ایــن عملیــات  تــا پاکســازی 
از وجــود اعضــای  ایــن ولســوالی ها  کامــل 
ــان دارد. ــی جری ــراد شورش ــش و اف ــروه داع گ
ــن  ــان ای ــه در جری ــت ک ــته اس ــار داش او اظه
عملیــات  مقــداری زیــادی ســالح و مهمــات نیــز 
بــه دســت نیروهــای امنیتــی کشــور افتــاده اســت.

ریاستجمهوری:

اگر فرمان تقنینی تصویب نشد راه دیگری می یابیم

ترکمنستان 45 میلیون دالر برای اجرای خط لولۀ »تاپی« اختصاص داد

سخنگوی رییس جمهوری و رییس تشریفات اداره امور تعیین گردیدند

کشت کوکنار در بغالن 
دو برابر شده است

بیش از 40 عضو داعش 
در ننگرهار کشته و زخمی شدند

رییس جمهور ترکمنستان 45 میلیون دالر وام 
افغانستان و پاکستان  جهت تامین مالی بخش 

خط لوله »تاپی« اختصاص داد.
جمهور  رییس  اف  محمد  بردی  قربانقلی 
ترکمنستان سندی را امضا کرد که به موجب 
مالی  تامین  جهت  وام  دالر  میلیون   45 آن 
گاز  لوله  خط  پاکستان  و  افغانستان  بخش 
موسوم  «ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند« 

به »تاپی«، اختصاص داده می شود.
بر اساس این گزارش، دولت ترکمنستان اولین 
قسط وام به مبلغ 45 میلیون دالر را به عنوان 
ابتدایی خط لولۀ گاز تاپی  تأمین مالی مرحلۀ 
اختیار  در  پاکستانی  و  افغانستانی  قسمت  در 

دست اندرکاران قرار داده  است.
اختصاص 45 میلیون دالر وام از سوی دولت ترکمنستان 
است  حالی  در  منطقه یی  مذکور  پروژۀ  اجرای  برای 
توافق نامۀ  نخستین  جاری  سال  حمل  ماه  اواخر  در  که 
گاز  لولۀ  خط  اجرای  دالری  میلیون   200 سرمایه گذاری 
کشورهای  گاز  و  نفت  رتبه  عالی  مقامات  توسط  »تاپی« 
افغانستان، پاکستان و هند در مجتمع نفت و  ترکمنستان، 

گاز ترکمنستان در عشق آباد امضا شد.

یاغشیگلدی کاکایوف معاون رییس جمهور ترکمنستان در 
این زمینه  تصریح کرد: طول خط لوله گاز تاپی در خاک 
آن  اجرایی  که عملیات  می باشد  کیلومتر  ترکمنستان 214 

کلید خورده است.
اینکه  به  اشاره  با  ترکمنستان  دولت  رتبه  عالی  مقام  این 
و  رسمی  دفتر  امارات  »دوبی«  شهر  در  نزدیک  آینده  در 
کرد:  اعالم  شد،  خواهد  تأسیس  تاپی  طرح  بین المللی  

ظرفیت این خط انتقال ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز 
است که ترکمنستان قادر است این خط لوله گاز 

منطقه یی را حمایت کند.
در تاریخ 1۳ دسامبر سال گذشته میالدی )2015( 
در حومۀ شهر »مرو« در جنوب ترکمنستان مراسم 
کلنگ زنی خط لوله گاز تاپی با حضور قربانقلی 
ترکمنستان،  جمهور  رییس  محمداف  بردی  
اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، نواز شریف 
انصاری  حمید  محمد  و  پاکستان  وزیر  نخست 
معاون رییس جمهور هند طی مراسم برگزار شد.
و  بوده  کیلومتر   1۸14 تاپی  گاز  لولۀ  طول خط 
214 کیلومتر آن از خاک ترکمنستان، 774 کیلومتر 
آن از خاک افغانستان، ۸26 کیلومتر آن از خاک 
پاکستان تا مرزهای کشور هند عبور خواهد کرد.

مکعب  متر  میلیارد   ۳۳ ساالنه  خط  این  انتقال  ظرفیت 
به طور  میالدی  تا سال 2019  است  قرار  و  برآورد شده 

کامل به بهره برداری رسد.
این  بزرگ  از چالش  های  یکی  منطقه،  کارشناسان  نظر  به 
پروژه تداوم ناامنی و عبور این خط لوله از مناطقی است 

که امنیت چندانی در افغانستان ندارند.
 

ریاست  امور  اداره  عمومی  ریاست  پیشنهاد  اساس  بر 
جمهوری و منظوری محمد اشرف غنی رییس جمهوری 
کشور، محمد هارون چخانسوری رییس تشریفات ریاست 
بحیث  رتبه  مافوق  بست  در  تبدیاًل  امور  اداره  عمومی 
سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری  و  محترم مختار 
اهلل مختار با حفظ بست، امتیازات و وظایف فعلی ) دستیار 
به حیث رییس تشریفات ریاست  خاص رییس جمهور( 

عمومی اداره امور، تقرر حاصل نموده اند.
تحصیالت  چخانسوری  آقای  ارگ،  خبرنامۀ  اساس  بر 
و  اداره عامه  بخش  در  ماستری  سطح  تا  را  خویش  عالی 
پالیسی در پوهنتون سیدنی آسترالیا به اتمام رسانده است. 
موصوف پیش از این در بانک جهانی ایفای وظیفه نموده و 

بیش از12 سال در دوایر دولتی و غیر دولتی در زمینه های 
پالیسی سازی و مدیریت برنامه ها کار کرده است.

در  متعدد  ترجمه های  و  تألیفات  دارای  وی  همچنان 
پالیسی سازی،  هماهنگی برنامه ها،  موضوعات  خصوص 

مدیریت عامه و مدیریت پروژه ها می باشد.
                                                  

تنظیم  کمیسیون  در  این  از  پیش  مختار  مختاراهلل  آقای 
وزارت  و  دهات،  انکشاف  و  احیا  وزارت  انتقال،  پروسه 
از 12 سال  بیش  نموده و  ایفای وظیفه  آبیاری  زراعت و 
در دوایر دولتی و غیر دولتی در برنامه های انکشافی کار 
کرده است. وی تحصیالت عالی خویش را در بخش اداره 

و تجارت به اتمام رسانده است.

ACKU
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ــرد،  ــد ک ــنبه تأکی ــروز یکش ــکا دی ــۀ امری ــور خارج ــر ام وزی
ــر  ــن ب ــی چی ــاع هوای ــۀ دف ــاد منطق ــه ایج ــنگتن هرگون واش
ــده و  ــدام بی ثبات کنن ــک اق ــی را ی ــن جنوب ــای چی ــراز دری ف

می کنــد. تلقــی  تحریک آمیــز 
ــی  ــک دادگاه بین الملل ــم ی ــبت به حک ــی نس ــات امریکای مقام
کــه انتظــار مــی رود در هفته هــای آتــی در خصــوص شــکایت 
ــن  ــای چی ــر دری ــن حــول محــور ادعاهایــش ب ــن از چی فیلیپی
ــن  ــد، ای ــرده و گفتن ــی ک ــراز نگران ــود، اب ــادر ش ــی ص جنوب
ــاع  ــایی دف ــۀ شناس ــک منطق ــن ی ــود پک ــث می ش ــدام باع اق
هوایــی اعــالم کنــد. درســت هماننــد کاری کــه در ســال 201۳ 

ــن شــرقی انجــام داد. ــای چی ــورد دری ــالدی در م می
جــان کــری، وزیــر امــور خارجــۀ آمریــکا گفــت: ما یــک منطقۀ 
دفــاع هوایــی بــر فــراز قســمت هایی از دریــای چیــن جنوبی را 
ــه  ــه ب ــم ک ــز می دانی ــده و تحریک آمی ــدام بی ثبات کنن ــک اق ی
صــورت خــودکار باعــث افزایــش تنش هــا شــده و تردیدهــای 
ــت  ــه مدیری ــبت ب ــن نس ــد پک ــوص تعه ــدی ای را درخص ج
ــی  ــن جنوب ــای چی ــۀ دری ــورد مناقش ــم روی م ــک قل دیپلماتی

ــد. ــرح می کن مط
ــورت  ــا به ص ــم ت ــن می خواهی ــا از چی ــه م ــزود: در نتیج او اف
ــز اســت،  ــه تحریک آمی ــی ک ــچ اقدام ــه دســت به هی ــک جانب ی

نزنــد.
ــاع  ــۀ دف ــالدی منطق ــال 201۳ می ــن در س ــه چی ــی ک هنگام
ــرد، از  ــال ک ــرقی اعم ــن ش ــای چی ــراز دری ــر ف ــی را ب هوای
ــدام  ــن اق ــکا محکــوم شــد. براســاس ای ــان و امری ســوی جاپ
ــه  ــگام ورود ب ــد در هن ــا موظــف بودن ــی هواپیماه ــن تمام چی
ایــن منطقــه، هویــت خــود را بــه مقامــات چینــی اعــالم کننــد.
ــن  ــای چی ــراز دری ــر ف ــی را ب ــن منطقه ی ــال چنی ــن اعم چی
ــن  ــدک چنی ــت و می گوی ــرده اس ــکار نک ــا ان ــی رد و ی جنوب
تصمیمــی بــر مبنــای میــزان تهدیدهــا اتخــاذ می شــود و پکــن 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــن منطقه ی ــاد چنی ــق ایج از ح

به گــروه  وابســته  شــاخۀ  یــک  پاکســتانی،  مقام هــای  به گفتــۀ 
تروریســتی القاعــده در شــهر کراچــی ایــن کشــور در حــال 
ســازماندهی مجــدد خــود بــوده تــا بــه گفتــه آن هــا »دســت بــه کاری 

ــد. ــزرگ« بزن ب
ــان  ــت طالب ــرنگونی دول ــد از س ــده بع ــران القاع ــیاری از رهب بس
افغانســتان در ســال 2001 به شــمال غــرب پاکســتان گریختنــد.
ــوب  ــع در جن ــهر دوردســت تر کراچــی واق ــه ش ــا ب برخــی از آن ه
ــه  ــود آن ک ــا وج ــد، ب ــتان رفتن ــرز افغانس ــه دور از م ــتان و ب پاکس
تعــداد زیــادی از آن هــا کشــته شــده و یــا مجبــور بــه فــرار بــه دیگــر 
نقــاط خاورمیانــه شــدند، امــا مقام هــای پاکســتانی می گوینــد، 
ــده  ــاخۀ القاع ــک ش ــه ی ــر این ک ــی ب ــود دارد مبن ــانه هایی وج نش
ــا  ــود ب ــدد خ ــازماندهی مج ــرای س ــالش ب ــی در ت ــهر کراچ در ش
ــد  ــوده و تــالش می کن ــن شــهر ب ــق اقتصــادی در ای اســتفاده از رون

ــد. ــدی را جــذب کن ــای جدی ــا نیروه ت
شــاخۀ القاعــده کــه در کراچــی مشــغول بازســازی خــود اســت بــه 
»القاعــده در شــبه جزیره هنــد« مشــهور اســت. ایــن شــاخۀ جنــوب 
ــا  ــارزه ب ــدف مب ــا ه ــه ب ــال 2014 از جمل ــده در س ــیای القاع آس
ــه اقلیت هــای مذهبــی در  داعــش تشــکیل شــد و مســوول حملــه ب

کشــور بنــگالدش اســت.
ــش را  ــه نام ــی ک ــهر کراچ ــم در ش ــا تروریس ــارزه ب ــام مب ــک مق ی
ــد: در حال حاضــر هســتۀ مرکــزی القاعــده  ــاش نســاخت، می گوی ف
و متفکــران و برنامه ریــزان ایــن گــروه قصــد آمــدن بــه خــط مقــدم 
ــه  ــتوردادن ب ــی و دس ــه خط ده ــغول ب ــا مش ــا آن ه ــد، ام را ندارن
ــاد در حــال  نیروهای شــان هســتند و نیروهــای محلــی در شــمار زی

ــه آن هــا هســتند. پیوســتن ب
ایــن مقام هــا  بــه گفتــۀ  القاعــده در شــبه جزیره هنــد  گــروه 
ــالمی  ــدارس اس ــه در م ــکیل داده ک ــی تش ــلول هایی را در کراچ س
ایــن شــهر فعالیــت داشــته و در لــوای آموزش هــای اســالمی 

دانشــجویان جــوان را جــذب خــود می کننــد.
ــی  ــه نیابت ــال حمل ــده به دنب ــاخۀ القاع ــن ش ــا، ای ــاس گزارش ه براس
ــن گــروه شــبه نظامی در  ــا چندی ــن ب ــاط گرفت ــوده و در حــال ارتب ب
ــا و دیگــر  ــی و بنگالی ه ــه شــبه نظامیان ســنی محل پاکســتان از جمل

ــان اســت. مهاجــران اردوزب

در جدیدترین رده بندی که از سوی فدارسیون جهانی فوتبال )فیفا( اعالم شده 
است، تیم ملی فوتبال افغانستان 9 پله سقوط کرده است.

در این رده بندی شیران خراسان با 1۸4 امتیاز در رتبۀ 156 قرار گرفته است.
تیم های آرجانتین، بلجیم و کلمبیا، جرمنی، چیلی، اسپانیا، برازیل، یوروگوای 

و اتریش ده تیم اول این رده بندی را تشکیل می دهند.
جدول رده بندی فدارسیون جهانی فوتبال )فیفا( هر ماه اعالم می شود.

بهترین عملکرد در ماه گذشته تیم ملی ماداگاسکار داشته که توانسته با 29 پله 
صعود در رده 12۸ قرار بگیرد و ضعیف ترین نتیجه را تیم ملی روندا داشته که 

16 پله سقوط کرده در رتبۀ 10۳ جهان جای گرفته است.
تیم ملی فوتبال افغانستان در بین تیم های آسیایی در رتبۀ 27 قرار گرفته است.

بهترین رکورد افغانستان در این جدول، مربوط به سال 201۳ است که شیران 
آن  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  گرفتند.  قرار  رتبۀ 129 جهان  در  خراسان 
سال با شکست تیم ملی هندوستان توانست برای اولین بار قهرمان رقابت های 
قهرمانی جنوب آسیا شود. نداشتن برنامه برای بازی های دوستانه و رسمی از 
سوی فدارسیون فوتبال افغانستان از مهم ترین دالیل افت تیم ملی و سقوط در 

جدول رده بندی فیفا به حساب می آید.

آغاز  کابل  شهر  از  تیم   ۸ اشتراک  به  دختران  فوتبال  الف  لیگ  رقابتهای 
شدهاست.

روح اهلل رستگار، رییس کمیته فوتبال ساحلی افغانستان می گوید که هدف از 
برگزاری این مسابقات، انتخاب بازیکنان برتر به لیگ برتر شهر کابل میباشد.

الی  این مسابقات که حدود چهار روز قبل آغاز شده،  افزود:  آقای رستگار 
دو هفتۀ دیگر ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر مسابقات لیگ برتر و لیگ 
الف شهر کابل در بخش پسران همه روزه با برگزاری دو بازی دنبال میشود.

زمزمه هایی مبنی بر پیوستن فیصل شایسته به تیم پاهانگ مالزی این روزها باال 
گرفته است؛ این در حالی است که کاپیتان تیم ملی فوتبال کشور تاکنون هیچ 

اظهار نظر رسمی در این مورد نکرده است.
شنیده ها حاکی از این است که پس از گذشت نزدیک به 2 هفته، نام تیم جدید 

کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان در لیگ مالزی مشخص شده است.
سایت گل مالزی با انتشار گزارشی ادعا کرده که باشگاه پاهانگ، طی قراردادی 
آزاد »فیصل شایسته« هافبک 24 سالۀ اسبق باشگاه »سانگ خاال یونایتد« تایلند 

را به طور رسمی به خدمت گرفته است.
در این گزازش آمده است که شایسته پس از مهاجرت با خانواده اش به هالند 

در تیم های »تونته« و »هیرنوین« این کشور نیز بازی کرده است.
سایت ُگل در حالی خبر این انتقال را منتشر کرده که فیصل شایسته تاکنون در 

این زمینه اظهار نظر رسمی نکرده است.
باید منتظر ماند و دید کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان چه واکنشی به این 

خبر نشان می دهد.

هشدار کری به پکن

القاعده در حال سازماندهی 

مجدد در کراچی پاکستان است

سقوط ۹ پله یی تیم ملی فوتبال 
افغانستان در رده بندی فیفا

رقابت های لیگ الف فوتبال 
دختران در کابل آغاز شد

آیا کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان 
به پاهانگ مالزی پیوسته است؟

رفیع جسور

انتهای یک سفر
وقتی به همسرش شال هندی خرید، یادش افتاد که همسرش 
حامله است. شال را گرفت و با خود فکر میکرد که به فرزند 
در حال آمدنش چی تحفۀ بگیرد. رفت به مندوی، سر و ته ی مندوی را گشت؛ 
اما چیز در خور پسرش را پیدا نکرد. از مندوی بیرون شد و به طرف زیرزمینی 
با خود  میرود.  راه  دارد  که  افتاد  به خرسکی  گشتی، چشمش  از  بعد  رفت. 
گفت: اگر این خرسک را بگیرم، فرزندم حتما راه رفتن زودتر خواهد آموخت، 
خرسک را خرید. برای مادرش کفش و برای پدرش کاله گرفت. می خواست 
به اتوبوس باال شود که یاد خواهر نازدانه اش افتاد، با خود گفت: اگر برای این 
شیطان کوچولو، قلم و کتاب  چه نگیرم معلوم نیست که سرم چی می آورد. به 

قرطاسیه فروشی رفت و برای خواهرش هم تحفه گرفت.
به  بروم همه  اگر  با خود می گفت:  بود؛  با غرور نشسته  اتوبوس  در صندلی 
پیشوازم خواهند آمد، برایشان می گویم: من کابل رفتم، در بازار چکر زدم، اگر 
که  همین شکل  اتوبوس  برایتان خریده ام.  که  تحفه ی  هم  این  نمی کنید  قبول 
میرفت یاد همسرش افتاد، یاد فرندش که داشت در شکم زنش پرورش میافت. 
به یادش آمد که موقع آمدن با همسرش خدا حافظی نکرده؛ حتا صورتش را 
نوازش  را  رفتم، موهای همسرم  با خود می گفت: وقتی که  بود.  نبوسیده  هم 
می کنم، ازش معذرت خواهی خواهم کرد، گوشم را به شکمش می گذارم و به 
صدای فرزندم گوش می کنم. باید همرایش آشنایی پیدا کنم، اینطوری نمی شود 

که بدون آشنایی مهمان تازه مان بی آید.
رویایش تمام نشده بود که اتوبوس توقف کرد، آدم های تفنگ به دست وارد 
معلومی  نا  سمت  به  تفنگ  ضربات  با  و  بستند  را  چشمانش  شده،  اتوبوس 
بردند. وقتی چشمانش را باز کردند خود را در رودرروی تفنگ ها دید. به آدم 
لطفا مرا رها  التماس کرد. گفت:  به نظرش آدمی خوبی رسید  بلند قامتی که 
کنید، من که گناه ی ندارم. من باید خانه بروم، زنم حامله است، خانواده هم از 

صبح انتظار مرا می کشند...
برای رهایی می اندیشید،  بهتری  راه  قطرات اشک گونه هایش را خیس کرد، 
را سوراخ  بدنش  به هم زدن  در یک چشم  گلوله ها  نرسید؛  به جای  راه اش 
کردند؛ رویایش نیمه باقی ماند، اشکش خشک نشد؛ اما جوان سینه به آغوش 

خاک سپرد.
همسرش بی روسری، مادرش بدون کفش، خواهرش بی سواد و فرزندش تولد 
کردند،  سکته  فرزند شان  بی جان  جسد  دیدن  با  پدر-مادر  ماند.  باقی  نشده 
خواهر بی سرپرست پا به زندگی یی نامعلوم گزاشت و فرزند از اندوه بیش از 
حد همسرش، سقط شد. در انتهای این سفر، یک خانواده همه مردند، همه 

نابود شدند؛ اما تنها چیزیکه باقی ماند ظلم بیش از حد می باشد.

عبدالحد هادف

یکی از زیبایی های دموکراسی در تظاهرات دیروز مخالفین 
استاد عطا در مزار شریف به نمایش درآمد. دموکراسی است 
که وزن افراد و گروه ها را نشان می دهد و سند محکومیت 
و  خشونت  های  صحنه  در  سازد.  می  تماشایی  نیز  را  حاکمان  مقبولیت  یا 
جنگ اما این طور نیست، فقط دست باال برای زور است و منطق حاکم هم 
چیزی جز منطق زور نیست. تظاهرات دیروز نشان داد که استاد عطا به خاطر 
قرار  و حسادت حسودان  مردم  احترام  طرف  است،  داده  انجام  که  خدماتی 
گرفته است. آتش حسد زمانی خیلی سوزنده و مخرب است که فضا فضای 
خشونت و زورگویی باشد و هرگاه در عرصه فعالیت های مسالمت آمیز در 
یک جو دموکراتیک قرار داشته باشیم، این آتش از جنس »برداً و سالمًا = سرد 

و گوارا« می شود.

كاوه جبران

پانزده سال مشق دموکراسی در دل فاجعۀ قوم و مذهب، 
به  را  درس خوانده ها  از  برخی  افالتونی  مخیله های  کار 
را  اجتماعی  سیاسی  حرکت  گونه  هر  که  کشانده  جایی 
پیش فرض ،  بر  استوار  ترجمانی های  کنند.  ترجمانی  و  تفسیر  پیشاپیش 
پیش بینی ، تشابهات وقایع که یقینًا فرضیات بدیهی هر حرکت اجتماعی 
سیاسی در جامعه یی چون افغانستان شمرده می شود. کشوری که از سرک 
تا پچک همه چیزش مشکل دارد و حتا یک پیاله آب را در آن جا نمی توان 
چنین  در  طبیعتًا  ندارد.  توصیفی  چندان  نوشید،  تاوان  و  دغدغه  بدون 
این  اما  نیست  پوشیده  کسی  بر  دادخواهی  گونه  هر  مخاطرات  جایی 
مخاطرات را علم کردن و به بهانۀ آن، در برج عاج نشستن و نظریه های 
قلمبه سلمبه صادر کردن نیز راه حل نیست. نگاه های مثاًل تیزبین ما که 
به فجیعانه ترین شکل ممکن از مخ بدگمان و بی اعتماد ما فرمان می برد 
می  تواند بر فالن یا بهمان چهرۀ سیاسی بدنام که از سر منفعت طلبی اش 
وارد یک کارزار اجتماعی سیاسی شده، متمرکز شود اما همین نگاه، باری 
ده ها جوان خوش قلب و خوش فکری که سعی می کنند به سهم خودشان 

از جنایتی دادخواهی شود، نمی بیند. این نگاه را چه نام بگذاریم؟
چه نامی بگذاریم که صاحبان این نگاه های تیزبین حتا یک جملۀ همدالنه 
همان  بنابر  اما  نمی رانند  زبان  بر  افتاده  اتفاق  که  جنایتی  در خصوص 
فرضیات و پیش بینی های همیشه گی دم از نیاز و دوام کار سیستماتیک و 
بنیادین می زنند. کار بنیادین و پی گیر مگر از آسمان می افتد. از جایی باید 
شروع شود که اگر به راستی نیت صادقانه یی در آن است، قدمی باید به 
آن سو بگذارند. این یک خواب است، خواب بسیار بد دیدن برای هر 
حرکتی که بالقوه می تواند شیوۀ اندیشیدن و زیستن ما را در این جهنم 
دادخواهانه  حرکت  یک  برای  کاری  اندک ترین  ما  کند.  عوض  سوزان 
و انسانی نمی کنیم اما توقع مان برای کار بنیادین و سیستماتیک آسمان 
گامی جلو  و  االشه ایم  زیر  ما دست  وقتی  است  طبیعی  می کند.  گز  را 
نمی گذاریم، مجال برای همان سیاست باز فاسد و همان رهبر قومی میسر 
است که بتواند هر حرکتی را در مسیر منافع خودش جهت بدهد. حق 

گله هم نداریم.

فیـسبـوک نـــامــه
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حسیب اهلل صوفی زاده
در نقاط مختلفی از شهِر کابل حتا در نزدیکی کاخ 
سپیدار،  قصر  همسایه گی  در  و  ریاست جمهوری 
مواد مخدر به ساده گِی هرچه تمام دست به دست 
مواد  این  هراسی  بی هیچ  عمده فروشان  و  می شود 
مواردی  در  حتا  و  می رسانند  ُخرده فروشان  به  را 

پولیس نیز با آنان همکاری می کند.
برای تفریح و صرِف شیریخ به پارک شهر نو رفتم. 
چهرۀ خوش،  و  تراشیده  اندام  بلند،  قِد  با  جوانی 
به  که  دیدم  را  نامنظم  لباس های  و  منظم  موهای 
با  به سمِت درختان خیره شده است.  غریبی  طرزِ 
و  جوانی  است.  معتاد  او  که  فهمیدم  تأمل  اندکی 
به  کنجکاوی  با  که  شد  باعث  وی  خوش سیمایِی 
سویش بروم، او را به حرف بگیرم و سرگذشتش را 
از زباِن خودش جویا شوم. آن چه اکنون می خوانید، 
حاصِل گفت وگوی من و آن جواِن معتاد است که 

تقدیم تان می گردد.
سالم!

وعلیکم السالم.
نامت چیست و چند سال داری؟

نامم پرویز است و 2۳ سال سن دارم.
اهل کدام والیت هستی و در کجا زنده  گی می کنی؟
 از والیت کابل هستم، خانه و خانواده ام در تایمنی 
روزگار می گذرانند ولی من مدِت یک ماه می شود 
که آن ها را ترک کرده ام و همین جا در پارک شهر نو 

با دیگر معتادین زنده گی می کنم.
چند سال است که مواد مخدر مصرف می کنی؟

سه سال می شود که به این عمل آغشته شده ام. 
سواد داری؟

بله، من فارغ التحصیِل صنف 12 هستم.
می شود داستاِن چگونه آغشته شدنت به این عمل را 

برای ما شرح بدهی؟
من در یکی از از کمپ های نیروهای امریکایی به 
تا  بین ۸00  ماهوار  عنوان ترجمان کار می کردم و 
1000 دالر امریکایی درآمد داشتم. روز و روزگارم 
خوب بود، بهترین موتر مدِل سال را داشتم و در 
میان اقوام و دوستان نیز از احترامِ خاصی برخوردار 
بودم. یک آدم کاماًل اجتماعی محسوب می شدم، از 
کوچه گرفته تا فامیل و اقوام، همه دوستم داشتند. 
یک روز که با دوستانم به تفریح رفته بودیم، سه تن 
از میاِن ما که معتاد بودند، خود را آماده به مصرف 
کردند.  آن  کشیدِن  به  شروع  سپس  و  مخدر  مواد 
بزنم  که یک دود  کردند  نیز خواهش  از من  آن ها 
اصرار  زیاد  آن ها  هرچند  نکردم.  قبول  من  ولی 
نکردند اما بار دوم که شروع به کشیدن کردند، رو 
به من کرده و گفتند: »با یک بار دود کردن که کسی 
پودری نمی شه«. همین بود که من نیز جرأت کردم 
و چند دودی زدم. همین چند دود بود که روز و 

روزگارم را به خاکستر تبدیل کرد!
 تا زمانی که وظیفه داشتم، برم مشکل نبود؛ چون 
به اندازۀ کافی پول داشتم و در ماه هرقدر که درآمد 
می کردم  مواد  خرج  یک  جا  دوستانم  با  داشتم، 
من  و  شد  بسته  خارجی  نیروهای  کمپ  این که  تا 
بی کار شدم. پس از آن، هر اندازه پس انداز داشتم 
را مصرف کردم، موترم را فروختم و کم کم مردمِ 
من  از  بودند،  دوستدارم  همه گی  روزی  که  منطقه 
پودری  من  که  فهمیدند  آن ها  کردند.  پیدا  نفرت 
متوجه  همه گی  می رفتم،  جایی  که  زمانی  هستم. 
می بودند که چیزی را دزدی نکنم و خالصه این که 

از درجۀ اعتبار و اعتماد کاماًل ساقط شدم.
آیا از طرِف پولیس مانعی برای شما در این پارک 

ایجاد نمی شود؟ 
با  از فروشنده ها حق می گیرد،  نخیر، چون پولیس 

ما غرض ندارد. 
چرا خودت را بستر نمی کنی تا معالجه شوی؟

فایده ندارد؛ در همان جا هم اگر پول داشته باشی، 
همه روزه مواد به دستت می رسد.

بستری  اعتیاد  ترِک  در کمپ های  به حال  تا  آیا 
نشده ای؟ 

فرار  فنکس  کمِپ  از  پیش  روز  چند  من  اما  بلی، 
کردم.

فرار؟! مگر ممکن است؟
احاطه  بلند  دیوارهای  با  فنکس  اطرف کمپ  بلی، 
و  گرفته اند  خاردار  سیم  نیز  را  آن  باالی  و  شده 
کند، تصور  نگاه  آن  به سوی  معتاد  زمانی که یک 
این رو  از  است.  بزرگ  بسیار  کوهِ  یک  که  می کند 
ممکن  پولیس  با  همکاری  در  فقط  کمپ  از  فرار 

است و بس. 
یعنی پولیس در فرار معتادین نقش دارد؟

نمی کند،  درست  رفتار  معتادین  با  پولیس  بله، 
اگر  که  می گوید  و  می کند  تحقیر  و  توهین  را  ما 
می خواهید از کمپ بیرون شوید، کمپل و لوازمی 
که شفاخانه در اختیارتان قرار داده است را تسلیِم 

ما کنید تا اجازۀ خروج به شما بدهیم.
و  خواست  گفتید،  کنون  تا  آن چه  به  توجه  با 

انتظارِ شما از دولت چیست؟ 
فروشنده های  که  است  این  دولت  از  ما  خواسِت 
مواد مخدر را از سطِح شهر جمع کند؛ زیرا تا زمانی 
که مواد به آسانی در دسترِس معتاد قرار بگیرد، ترک 

کردن ناممکن است! 

با یـک بار دود کـردن که کـسی
 پـودری نمـی شـه!

روسیه مجددًا برای مشارکت در پروسۀ صلح افغانستان اعالم آماده گی کرد

د لوګر پر استېناف څارنوالۍ وسله 

واله حمله کې ۱۹تنه ټپیان شوي

پرون له غرمې مخکې د لوګر واليت په استېناف څارنوالۍ وسله 

والو بريدګرو حمله وکړه چې په پايله کې ۱۹ تنه ټپيان او پينځه 

نور ووژل شول.

د لوګر امنيتي چارواکي وايي، په پېښه کې د پينځو وژل شوېو په 

کتار کې د دې واليت د استېناف څارنوالۍ لپاره نن نوی معريف 

شوی څارنوال اکرم نجات هم شامل دی.

عبدالرحيمزي  احمد  نثار  امر سمونوال  امنيت  د  واليت  لوګر  د 

رسنيو ته په خربو کې وويل چې په پېښه کې پرته د څارنوال له 

مړينې نور کسان مخکې له برريس کېدو نه يش په ډاګه کولی چې 

ملکي وګړي دي او که د ادارې کارکوونکي.

ښاغيل عبدالرحیمزي زیاته کړه:

استېناف  د  وال  وسله  تنه  څو  چې  وې  به  بجې  نيمې  لس  »نن 

يې زموږ ملکي وګړي  دلته  او  ته ور داخل شوي وو  څارنوالۍ 

ټپيان  تنه يې  په نښه کړي وو چې ۱۹  اداري کارمندان  او ځيني 

کړي او پينځه نور شهيدان شوي دي چې په شهيدانو کې زموږ 

نوی معريف شوی څارنوال صاحب د استیناف څارنوالۍ مرش هم 

شامل دی چې نن ورځ د ده د معريف غونډه وه او ډېر خلک دې 

غونډې ته راغيل وو په دې پېښه کې زموږ څارنواالن، قاضيان او 

ملکي وګړي هم ټپيان شوي دي.«

نوموړي دا هم وويل چې اوس يې سيمه تر امنيتي کنټرول الندې 

ده او په پېښه کې ټول ټپي شوي کسان يې روغتون ته رسويل او 

وضعيت يې ښه ګڼل شوی دی.

استیناف  په  خپله  په  چې  شاهد  عيني  يو  پېښې  د  کې  سيمه  په 

څارنوالۍ کې موجود وو د سرتګو ليدلی حال داسې بيان کړ:

»زه د استیناف څارنوالۍ په داخل کې د خروار په ابتدايه څارنوالۍ 

کې ناست وم چې د باندې ډز او ډوز رشوع شو، په داخل کې 

مو ځان رسه وساته او دننه پاتې شو، دباندې بد حال جوړ وو، نو 

چې وضعيت ارام شو راووتو، موږ خاص څوک ونه ليدل چې له 

کومې الرې راغلل، خو په څارنوالۍ کې ډېر خلک وو او کېدی 

يش ډېر يې مړه او یا شهيدان شوي وي چې څارنوال خو يې په 

خپله موږ وليد چې شهيد شوي وو.«

د پېښې مسوليت وسله والو طالبانو منلی دی وايي چې د دوی 

وسله والو د لوګر په استناف څارنوالۍ کې ګڼ شمېر قاضيان او 

څارنواالن وژيل او ټپيان کړي دي او په خربه يې دغه کار يې د 

خپلو هغو په دار شوېو ملګرو د غچ په هدف کړی دی چې څه 

وخت وړاندې په پلچرخي زندان کې د افغان حکومت د پرېکړې 

پر اساس په دار شوي وو.

دا لومړی ځل نه دی چې د وسله والو طالبانو له لوري قضا او 

څارنوالۍ په نښه کيږي، له دې وړاندې هم يو شمېر واليتونو کې 

په يادو ادارو بريدونه تررسه شوي دي.

دوســتانم از مــن نیــز خواهــش كردنــد كــه یــک دود بزنــم ولــی مــن قبــول نکــردم. هرچنــد 
آن هــا زیــاد اصــرار نکردنــد امــا بــاِر دوم كــه شــروع بــه كشــیدن كردنــد، رو بــه مــن كــرده 
و گفتنــد: »بــا یــک بــار دود كــردن كــه كســی پــودری نمی شــه«. همیــن بــود كــه مــن نیــز 
جــرأت كــردم و چنــد دودی زدم. همیــن چنــد دود بــود كــه روز و روزگارم را بــه خاكســتر 

تبدیــل كــرد

وزارت امور خارجه روسیه گفته است که برخی از گروه های 
تروریستی  سازمان های  با  که  افغانستان  در  مسلح  مخالف 
داعش و القاعده ارتباط دارند، باید روابط خود را قطع کنند.

بر بنیاد گزارش خبرگزاری روسی ایتارتاس، وزارت خارجه 
افغانستان  در  سیاسی-نظامی  وضعیت  می افزاید:  کشور  این 
بسیار متشنج باقی خواهند ماند و طالبان هم چنان به اقدامات 

نظامی خود در چندین والیت ادامه خواهند داد.
در خبرنامۀ این وزارت آمده است که روسیه به عنوان عضو 
طریق  از  تا  است  آماده  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  دایم 

سیاسی به روند صلح افغانستان کمک کند و اعمال انتقال پسا 
جنگ در این کشور را تسهیل بخشد.

همچنین این وزارت از طالبان خواسته که تا در ماه مبارک 
رمضان از خشونت دست بکشند.

اختر محمد  مال  از کشته شدن  که پس  است  در حالی  این 
روسیه  جمهور  رییس  ویژۀ  نماینده  کابلوف  ضمیر  منصور، 
در امور افغانستان، گفته بود که با انتخاب مال هبت اهلل رهبر 

جدید طالبان به ارتباط خود با این گروه ادامه خواهند داد.
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