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دمینگ

وزارت معـادن و پطرولیم کشـور، 
بـه  را  غـوری  سـمنت  قـرارداد 
دلیـل تخطی های شـرکت قرارداد 
کننـده فسـخ کـرده و قـرار اسـت 
اعـان  بـه  دوبـاره  پـروژه  ایـن 

داوطلبـی گذاشـته شـود.
نهـان سرپرسـت وزارت  نرگـس 
معـادن روز دوشـنبه )14 جـوزا( 
کابـل  در  خبـری  نشسـتی  در 
گفـت: »مـا از 11 سـال بدین سـو 
بـا وجـود ظرفیـت تولید سـمنت 
در داخـل کشـور سـمنت مـورد 

نیـاز خـود را از پاکسـتان ایـران و 
می کنیـم.« وارد  تاجیکسـتان 

قـرارداد  فسـخ  از  نهـان  خانـم 
سـمنت غـوری خبـر داده گفـت: 
»مـا بـا بررسـی هایی کـه بـر روی 
انجـام  غـوری  سـمنت  پـروژه 
دادیـم به چند مشـکل بنیـادی در 
ایـن پـروژه برخـورد کردیـم کـه 
سـبب شـد قـرارداد ایـن پـروژه 
را فسـخ کنیـم و بـه دنبـال اعان 

باشـیم.« آن  دوبـاره  داوطلبـی 
وی افزود:« شـرکت قرارداد کننده 

طبـق تعهـد خـود باید مبلـغ 152 
میلیـون دالـر بـر روی ایـن پروژه 
سـرمایه گذاری می کـرد کـه فقـط 
51 میلیـون دالـر سـرمایه گـذاری 
کرده اسـت و در ده سـال گذشـته 
ایـن شـرکت سـیزده میلیـون دالر 
شـده  بدهـکار  معـدن  وزارت  از 

» است.
بیـان  معـادن  وزارت  سرپرسـت 
همچنـان  شـرکت  ایـن  داشـت:« 
تعهـد کـرده بود کـه فابریکـه دوم 
سـمنت غـوری را نیز در دو سـال 
و  کـرده  بازسـازی  قـرارداد،  اول 
تولیـد ایـن دو فابریکه را به 1400 
تـن در شـبانه روز برسـاند و هـم 
بایـد پـس از مدتـی فابریکه سـوم 
سـمنت غوری را تاسـیس می کرد 
توانسـت  تنهـا  ایـن شـرکت  امـا 
را  تعهـدات خـود  سـی در صـد 

کند.« عملـی 
ایـن  کـه  افـزود  همچنـان  وی 
پـروژه در ده سـال گذشـته بـدون 
موافقـت وزارت معـادن به دسـت 
دوم و سـوم بـه...  ادامه صفحه 6

نرگس نهان با اعالم لغو قرارداد سمنت غوری:

شرکت تنها 30 درصد تعهداتش را عملی کرده است
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د لس فیصده مخابرايت خدمتونو په 

مالیې کې میلیاردونه افغاين توپیر شته

فاجـعۀ معـارِف کشـور

هــویت زدایــی و هـژمـونی هـای 

اتنیــکی افغـانستان!

صفحه 2

ــدار  رییــس جمهــور ســابق افغانســتان در دی
بــا 2۸ نماینــده از احــزاب سیاســی ایــن 
کشــور از طــرح تغییــر نظــام انتخابــات 
ــی افغانســتان و تصویــب طــرح »رای  پارلمان

ــرد. ــت ک ــال« حمای ــل انتق قاب
ــدگان  ــا نماین ــدار ب ــرزی ضمــن دی ــد ک حام
ــتان از  ــی افغانس ــان سیاس ــزب و جری 2۸ ح
ــات  ــام انتخاب ــر نظ ــرای تغیی ــا ب ــرح آن ه ط
ــرای  ــن ســهمیه مشــخص ب ــی و تعیی پارلمان

ــرد. ــت ک ــزاب حمای اح
کــرزی همچنیــن متعهــد شــد کــه یــک 
نماینــده بــه کمیتــه احــزاب اپوزیســیون 

دولــت معرفــی کنــد.
در ایــن دیــدار همچنیــن طرفیــن توافــق 
ــزاب  ــران اح ــارکت رهب ــا مش ــا ب ــد ت کردن
سیاســی و شــخصیت های ملــی نشســتی 
ــد  ــا تقلــب در رون ــه ب ــا محوریــت مقابل را ب
ــزار  ــور برگ ــن کش ــدگان ای ــام رای دهن ثبت ن

ــد. کنن
ــت  ــیون دول ــای اپوزیس ــزاب و جریان ه اح

افغانســتان در حالــی خواســتار تصویــب 
ــام  ــه نظ ــتند ک ــال هس ــل انتق ــرح رای قاب ط
کنونــی انتخابــات ایــن کشــور تــک رای 
ســهمیه بندی  و  اســت  انتقــال  غیرقابــل 
ــی در  ــزاب سیاس ــرای اح ــز ب ــخصی نی مش

ــدارد. ــود ن ــان وج پارلم
ــبی  ــام تناس ــاس نظ ــه براس ــت ک ــی اس گفتن
ــی  ــزاب سیاس ــال« اح ــل انتق ــا »رای قاب و ی
می تواننــد بنــا بــر تعــداد آرایــی کــه در 

کرســی های  کردنــد  کســب  انتخابــات 
پارلمــان را تصاحــب کننــد و بــه جــای 
کاندیــدای مســتقل احــزاب سیاســی خــود را 

ــد. ــزد کنن ــات نام در انتخاب
ــا  ــواره ب ــت هم ــرح اپوزیســیون دول ــن ط ای
مخالفــت ارگ ریاســت جمهــوری قــرار 
ــد کــه حمایــت کــرزی از  ــد دی ــه و بای گرفت
ایــن طــرح تاثیــری بــر ایــن موضــوع خواهــد 

ــر. ــا خی داشــت ی

کرزی نیز خواستار تغییر نظام انتخاباتی شد

صفحه 3

صفحه 3

ــت  ــه حکوم ــد ک ــس می گوین ــدگان مجل ــی نماین برخ
بــرای جلوگیــری از پیــروزی برخــی نماینــدگان کنونــی 
ــرده  ــازی ک ــیه س ــی، دوس ــده پارلمان ــات آین در انتخاب

اســت.
ــدگان منتقــد در نشســت روز دوشــنبه )14 جــوزا(  نماین
ــا وارد کــردن اتهــام بــر  مجلــس گفتنــد کــه حکومــت ب
ــات  ــردن انتخاب ــی ک ــی مهندس ــدگان در پ ــی نماین برخ

ــی اســت. ــده پارلمان آین
عــارف رحمانــی نماینــده مــردم غزنــی در مجلــس 
ــات  ــردن انتخاب ــرای مهندســی ک ــه حکومــت ب گفــت ک
قصــداً بــرای برخــی نمایندگانــی کــه حکومــت از افشــا 
گری هــای آنــان هــراس دارد، دوســیه ســازی کــرده 

ــت. اس
ــازی  ــیه س ــن دوس ــد از نحــوه ای ــی هرچن ــای رحمان آق
حکومــت چیــزی نگفــت؛ امــا تاکیــد کــرد کــه حکومــت 
تــاش دارد تــا ایــن افــراد دوبــاره بــه مجلــس راه نیابنــد.
غــام حســین ناصــری دیگــر عضــو مجلــس خواســتار 
ــر اعضــای مجلــس  بررســی ایــن اتهام هــای حکومــت ب

نماینــدگان شــد.
آقــای ناصــری گفــت: »گذشــته از ســایر مقام هــای 
حکومتــی، حــاال...                   ادامــه صفحــه 6

برخی نمایندگان:
مادوسیهسازیمیکند حکومتعلیه

طالبـان به فتـوای علـما  
با»انتحـار« پاسـخ دادنـد

جنـگ جـاری 
ناروا  و غیـر مشـروع است



یونیسـف یـا صنـدوق حمایـت از کودکان سـازمان 
فاجعـۀ  مـورد  در  را  تازه یـی  چیـز  متحـد،  ملـل 
کـه  آن چـه  اسـت.  نکـرده  برمـا  معـارِف کشـور 
یونیسـف بـه تازه گـی اعـام کـرده ایـن اسـت که: 
نیمـی از کـودکان افغانسـتان به دلیل نبـود امکانات، 
فقـر و جنـگ بـه مکتب رفتـه نمی توانند. بر اسـاس 
گـزارش یونیسـف، 60 درصـد این کـودکان، دختر 
خـود  از  یونیسـف  گزارش گـراِن  آیـا  امـا  اسـتند. 
در  ایـن وضعیـت  زمانـی  از چـه  کـه  پرسـیده اند 
معـارِف کشـور بـه وجود آمـده و آیا تنها دسترسـی 
بـه مکتـب کفایـت می کنــد تـا کـودکان آمـوزش 

؟ ببینند
 معـارف افغانسـتان از همـان آغـازِ به وجـود آمدن 
دولـت موقـت، به عنوان یک پروژه مطرح شـد و از 
همـان زمـان برخورد دولت افغانسـتان و نهــادهای 
بین المللـی بـا این مسـالۀ مهـم، فقط در حـد پروژه 
بـوده اسـت. دولـِت پـس از طالبـان کـه بـه کمـک 
جامعـۀ جهانـی بـه وجود آمـده بود، نیاز داشـت که 
تغییــراتی را در سـطح جامعه رقم بزند و مهم ترین 
تغییـر بـدون شـک، بـه مکتـب فرسـتادِن کودکانی 
بـود کـه در زمـان طالبـان از درس و مشـق محروم 
بودنـد، بـه ویـژه دخترانی کـه به هیچ صـورت حِق 
رفتن به مکتب را نداشـتند. دولت افغانسـتان در آن 
زمـان به صـورِت عجوالنه شـروع کرد به کشـاندِن 
کـودکان بـه مکتب ها، بـدون آن که بدانـد که مکتب 
فقـط چهاردیـواری و یـا خیمه نیسـت کـه کودکان 
در داخـِل آن هـا گرد بیاینـد و افرادی هـم به عنوان 

معلـم در برابِر تخته سـیاه قـرار بگیرند.  
دولـت افغانسـتان بـه دلیـل گرفتاری هـای فروانـی 
کـه داشـت، بـا معارف بـه صورِت بسـیار سـطحی 
بی خبـر  و  کم مایـه  افـراد  کـرد. حضـور  برخـورد 
نشــان  به خوبـی  پـرورش  و  آمـوزش  مسـایل  از 
می دهـد کـه دولت افغانسـتان چـه در زمـان کرزی 
و چـه حـاال در زمـان حکومت وحدت ملـی برنامۀ 
اساسـی و تحـول آور در ایـن نهـاد مهـم و اساسـی 
در دسـت نداشـته اسـت. در زمانـی کـه معـارف 
شـرایطی  و  می شـد  متحـول  بایـد  واقعـًا  کشـور 
بسـیار مناسـب در کشـور چنین تحولـی را حمایت 
می کـرد، دولت مـرداِن کشـور بـه دنبال جمـع آوری 
رای و ایجـاد شـکاف های قومـی در سـطح جامعـه 
بودنـد. آن ها فــراموش کـرده بودند بـا مدیرانی که 
در رأس معـارف قـرار داده انـد، هیـچ تغییـری در 
نظـام آمـوزش و پـرورِش کشـور بـه میـان نخواهد 
آمـد. مدیـران متعصـِب گذشـتۀ معـارف بـه دلیـل 
داشـتن نـگاه قومـی به همـه چیز، معارف کشـور را 

نیـز از ایـن بیمـاری در امـان نگـه نداشـتند. 
معارف کشـور، عضوی به شـدت فاسـد و ناکاره در 
نظام افغانسـتان اسـت. برخـی از مدیران سـابِق این 
نهـاد بـرای این کـه برنامه هـای خـود را در معـارف 
کمـک  دیگـر  و  یونیسـف  عمـًا  سـازند،  عملـی 
دهنـده گان را فریـب داده و معـارف را در اختیـار 
بنیادگرایـان و تنـدروان مذهبی یـی گذاشـتند که در 
همـه چیز از نشـر کتاب سـاینس شـروع تـا ادبیات 
نصـاب  از  بخشـی  می کردنـد.  دخالـت  فارسـی 
تعلیمـی معـارف کشـور همیـن حاال بـا ارزش هایی 
کـه نظـام از آن هـا حمایـت می کنـد و حتـا در نظام 

آموزشـی کشـور تسـجیل یافتـه، مغایـرت دارد. 
روحیـۀ عدم تسـاهل، عقده گشـایی در برابر مردمان 
دیگـر، فهـم مسـایل بـه شـیوه های خرافی، بخشـی 
می دهـد.  تشـکیل  را  کشـور  معـارِف  نصـاب  از 
وقتـی یـک فـارغ صنـِف دوازده می خواهـد بـرای 
ادامـۀ تحصیـل بـه یکـی از کشــورهای خارجـی 
معـارف  کـه  فاجعه یـی  متوجـه  آن گاه  بـرود، 
افغانسـتان بـر سـرش آورده، می شـود. او در خارج 
اساسـی یی  درس هـای  از  کـه  می شـود  متوجـه 
چیـزی  اصـًا  می داننـد،  او  هم صنفی هـای  کـه 
نمی فهمـد و آن چـه کـه در مکتب هـای افغانسـتان 
بـه او آمـوزش داده انـد، هیـچ بـه دردِ او در ایـن 

نمی خـورد.  آموزشـی  جدیـد  فضـای 
مناطـق  در  کشـور  مکتب هـای  از  بسـیاری  در 
دورافتـاده، ایدیولـوژی طالبانـی درس داده می شـود 
»جهــاد«  بـه  کـه  می گردنـد  تشـویق  کـودکان  و 
از  بسـیاری  در  طالبـان  بپیوندنـد.  کفـار  علیـه 
مکتب هایـی کـه تحـت حاکمیت شـان قـرار دارند، 
سیاسـت گذاری کـرده انـد و حتـا از درون همیـن 
مکتب هـا سـربازگیری می کننــد. طالبـان نـه تنهـا 
امـِر  جلـو آمـوزش دختـران را در مناطـق تحـت 
خـود می گیرنـد، بـل از امکانـات و پولی هـم که به 
معـارف آن مناطـق اختصـاص یافتـه، به سـودِ خود 

می کننـد. اسـتفاده 
 فاجعـۀ دیگـر معـارف کشـور، معلم هایـی انـد کـه 
در ایـن مکتب هـا تدریس می کننـد. متأسـفانه ارقام 
دقیـق در ایـن خصـوص وجـود نـدارد ولـی اکثـر 
معلمـاِن معـارِف کشـور توانایی تدریـس مضمونی 
معـارف  ندارنـد.  را  شـده  داده  برای شـان  کـه 
بـا  گذشـته  سـال  پانـزده  از  بیشـتر  در  افغانسـتان 
پول هـای کانـی کـه از همیـن یونیسـف دریافـت 
کرد، موفق نشـد که سـویۀ معــلماِن خود را به حد 
قابـل قبولـی ارتقـا دهـد. برخـی از وزیـراِن معارف 
گذشـته افـزون بـر این کـه هیـچ فهمـی نسـبت بـه 

معـارف نداشـتند، آن را بـه دکان معاماِت سیاسـِی 
خـود بـدل کردنـد و بـه همین دلیـل آن همه فسـاد 
در معـارف کشـور صـورت گرفت. این افـراد اما به 
جـای این کـه مـورد بازپرس قـرار گیرند، متأسـفانه 
در موقعیت هـای بلندتـر دولتـی قـرار گرفتـه انـد و 
حــاال نیز همـان پروژه های قومی و حزبـِی خود را 

در جاهـای موثرتـِر دیگـر ادامـه می دهنـد. 
بـه صـورِت  و  یک شـبه  کشـور،  معـارِف  مشـکل 
آنـی رفـع نمی شـود. معـارف افغانسـتان نیـاز بـه 
خانه تکانـی همه جانبـه و بـزرگ دارد. بایـد حیثیِت 
بربـاد رفتـۀ ایـن نهــاد مهـم آموزشـی دوبـاره بـه 
آن برگردانـده شـود. بـا چنـد حرکـِت سـمبولیک 
و شـعاری نمی شـود وضعیـِت معـارف را متحـول 
کـرد. مشـکل معـارف کشـور تنهـا ایـن نیسـت که 
نیمـی از کـودکان بـه مکتب نمی روند؛ چـون معلوم 
نیسـت کـه با نیـم دیگـِر آن در داخـل مکتب ها چه 
صـورت می گیـرد؟ آیـا آن هـا بـه ابزارهایـی بـرای 
نمی شـوند،  تبدیـل  مخاصمـت  و  جنـگ  تـداوم 
به ویـژه این که بخشـی از نصاب تعلیمی افغانســتان 
عمـًا روحیه دشـمن پرورانه و سـتیزه جویانه دارد و 
دانش آمـوزان  روحیـۀ  بـر  نمی تـوان  را  آن  اثـراِت 

کرد؟ انـکار 
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احمـد عمران

فاجـعۀ 
معـارِف کشـور

 

در  پارلمانـی  انتخابـاِت  برگـزاری  بـرای  آماده گی هـا 
از  مـردم  کـه  اسـت  شـده  گرفتـه  حالـی  در  افغانسـتان 
نخسـتین مرحلـۀ آن کـه ثبت نـام رای دهنـده گان اسـت، به 
خوبـی اسـتقبال نکرده انـد. مراکـز خالـِی ثبت نـام نشـان 
م ی دهـد کـه ایـن رونـد بـا ناکامـی مواجـه شـده و فقـط 
نامـزدان انـد کـه در یک کمیـِت بلند، هـم بـرای انتخابات 
مجلـس نماینـده گان و هـم بـرای شـوراهای ولسـوالی ها، 

می کننـد.  و  کـرده   ثبت نـام 
به رغـِم جمعیِت بـاالِی نامـزدان و عاقه منداِن کرسـی های 
ناچیـِز  جمعیـِت  و  والیتـی  شـوراهای  و  پارلمانـی 
ثبت نام کننـده گان بـرای رای دهـی در انتخابـات، کمیسـیون 
انتخابـات از ثبت نـام  نزدیک به پنج میلیــون واجد شـرایط 
رای دهـی در انتخابـات خبـر می دهـد کـه ابـداً بـا واقعیِت 
عینـِی میـزان عاقه منـدِی مـردم بـه انتخابـات سـازگاری 
نـدارد. افـزون بـر ایـن، کمیسـیون انتخابـات 1۸  میلیـون 
برچسـب را کـه نشـاِن ثبت نام شـده گان اسـت، بـه چـاپ 
رسـانده و ایـن دو، بـه وضـوح از برنامه هـای وحشـتناِک 
خبـر  رو  پیـش  انتخابـاِت  بـرای  غنـی  آقـای  حکومـِت 
می دهـد؛ یعنـی همین اکنـون ابزارهای تقلـب در انتخابات 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها مهیا شـده اسـت و باید 

از چنیـن انتخاباتـی و عواقـِب آن ترســید. 
مسـلمًا درِک این نـکات و یادآوری تقلباِت وسـیعی که در 
انتخابات هاِی گذشـته توسـط حکومت سـازمان  دهی شـد، 
مـردم را از رفتـن بـه پـای صندوق هـای رای و یـا ثبت نام 
بـرای رای دهـی بـاز داشـته اسـت کـه یـک کنـش و اقدامِ 
کامـًا آگاهانـه و اعتراض آمیـز اسـت امـا به این امیــد که 
حکومـت ناچـار بـه پاسـخ گویی و رفـع تمـامِ نگرانی های 
مـردم شـود. امـا وقتـی رأس حکومـت، از عـدمِ اشـتیاِق 
مـردم بـه انتخابـات نیـز قصـد بهره جویـی داشـته باشـد و 
بخواهـد انتخابـات ِپارلمانـی را در غیـاِب آن هـا در پـای 
صندوق هـای رای برگـزار کنـد، مسـلمًا چیزی جـز نیرنگ 

و تقلـب از صندوق هـای رای بیـرون نمی شـود.  
پیـِش  مجلـِس  بـرای  زیـادی  خواب هـای  غنـی  آقـای 
رو دیـده اسـت، از جملـه: تسـخیر آن توسـط نیروهـای 
خـودی  یا سرسـپرده تـا بتوانـد آن را به نهـادی در خدمِت 
اهـداف و برنامه هـاِی خـود تبدیـل کنـد. تا هنـوز اما هیچ 
اقـدامِ موثـِر حداقلـی کـه مانـِع این وضـع شـود، از جانب 
جریان هـای سیاسـی بـه ظهور نرسـیده اسـت. البتـه برخی 
از جریان هـای سیاســی نشسـت هایی را این جـا و آن جـا 
بـه هـدِف پیگیـرِی ایـن مباحـث برگـزار کرده انـد امـا ابداً 
نتوانسـته اند بـه یـک اجمـاِع واحـد و یـک طرِح فشـار بر 
آقـای غنـی برسـند؛ چنا ن که ممکن اسـت ایـن جریان های 
سیاسـی روزی بـه یـک اتفـاِق نظر برسـند که دیگر بسـیار 

دیر شـده باشـد! 
همـۀ  کـه:  اسـت  ایـن  آن هـا  بـه  مـا  پیشـنهادِ  بنابرایـن، 
کـه  سیاسـی یی  شـخصیت های  و  احـزاب  و  جریان هـا 
می داننـد انتخابـات پارلمانـی بـه سـمِت یک مصیبـِت تازه 
در حرکـت اسـت و همـۀ آماده گی هـا بـه هـدِف تقلـب 
گرفتـه شـده، بی هیچ گونـه حاشـیه روی و پرده پوشـی در 
مقابـِل ایـن وضعیـِت حکومت سـاخته قـرار بگیرنـد و بـه 
جـای رفتـن بـه یـک انتخابـاِت مبتذل و رســوا در سـایۀ 
مداخـاِت آقـای غنـی، روی طرح هـاِی نـو و بدیـِل دیگر 

کار کننـد.
 بـا توجـه بـه این کـه زمـان کارِ قانونـِی آقای غنی سـپری 
شـده اسـت، یکـی از گزینه هـای بدیـل، طـرح و ایجـاد 
یـک حکومـِت موقت در سـایۀ وفــاق ملی و سـپس اخذ 
آماده گی هـا بـرای برگـزاری یک انتخابـاِت سـالِم پارلمانی 
و ریاسـت جمهوری اسـت. یعنـی این کـه همـۀ جریان های 
سیاسـی بـه اتفـاِق آرا بیاینـد انتخابـات پارلمانـی پیِش رو 
را را بـا منطـِق قوی تحریم کنند و خواسـتار تشــکیل یک 

ادارۀ موقـت گردند.  
امـا اگـر احـزاب و جریان هـای سیاسـی بـه فعالیت هـا و 
تجمعـاِت اعتراضـی و پراکندۀشـان ادامه دهند و سـرانجام 
وارد انتخاباتـی شـوند کـه همـه چیـِز آن توسـط حکومت 
مهندسـی شـده، بدون شـک آقـای غنـی همـۀ خواب ها و 

فصل هـای ناتمامـش را موفقانـه تکمیـل خواهـد کرد. 

از انتخـاباِت 
پیـِش رو بایـد ترسـید

مشکل معارِف کشور، یک شبه و به 
صورِت آنی رفع نمی شود. معارف 
افغانستان نیاز به خانه تکانی 
همه جانبه و بزرگ دارد. باید حیثیِت 
برباد رفتۀ این نهـاد مهم آموزشی 
دوباره به آن برگردانده شود. با 
چند حرکِت سمبولیک و شعاری 
نمی شود وضعیِت معارف را متحول 
کرد. مشکل معارف کشور تنها 
این نیست که نیمی از کودکان 
به مکتب نمی روند؛ چون معلوم 
نیست که با نیم دیگِر آن در داخل 
مکتب ها چه صورت می گیرد؟ آیا 
آن ها به ابزارهایی برای تداوم 
جنگ و مخاصمت تبدیل نمی شوند، 
به ویژه این که بخشی از نصاب 
تعلیمی افغانسـتان عماًل روحیه 
دشمن پرورانه و ستیزه جویانه دارد 
و اثراِت آن را نمی توان بر روحیۀ 
دانش آموزان انکار کرد؟
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نزدیــک بــه دو هــزار عالــم دینــی در کابــل بــا اتفــاق آرا 
ــی گروه هــای اســام گرا  ــگ کنون ــه جن ــد ک ــوا دادن فت

در افغانســتان »نــاروا« و »غیرمشــروع« اســت.
عالمــان دینــی دیــروز دوشــنبه در یک نشســت در کابل 
بــا بررســی متــون دینــی بــه گونــۀ دســته جمعی فتوایی 
دادنــد کــه حمــات انتحــاری و انفجــاری طالبــان را در 

»تضــاد بــا دیــن اســام« اســت.
بــه گفتــۀ عالمــان دینــی، جنــگ جــاری در افغانســتان، 
هیچ گونــه صبغــۀ دینــی و شــرعی نــدارد و ایــن جنگ، 
زمینــۀ مداخلــۀ بیگانــه گان را در کشــور فراهــم می کنــد.

ــاری  ــت ج ــگ و وضعی ــورد جن ــی در م ــای دین علم
در افغانســتان از حکومــت افغانســتان و گــروه طالبــان 

ــد. ــرده کنن ــم مذاک ــه رو در رو باه ــتند ک خواس
آنــان در متــن چندیــن ماده یــی فتــوا و طرح  هــای 
خــود را بــرای پایــان جنــگ و آمــدن صلــح در کشــور 

ــد.  ارایــه کردن
ــورد جنــگ جــاری  ــوا در م ــن فت ــادۀ نخســت ای در م
ــایر  ــام س ــلحانه و انج ــارزۀ مس ــده: »مب ــتان آم افغانس
اعمــال تحــت نــام جهــاد در مقابــل جمهوری اســامی 
افغانســتان کــه ۹۹ درصــد مــردم آن مســلمان اســت و 
قانــون اساســی آن نیــز در ســطح منطقــه از همــه بیشــتر 
ــدارد.  ــرعی ن ــواز ش ــه ج ــد، هیچ گون ــامی می باش اس
براســاس نصــوص دینــی، حکــم جهــاد تنهــا صاحیت 

دولــت اســام )حاکــم مســلمان( اســت«.
ــده  ــی آم ــان دین ــوای عالم ــری از فت ــش دیگ در بخ
اســت: »در اســام انتحــار و انفجــار هیــچ نــوع اســاس 
شــرعی نــدارد، پــس بــه همیــن دلیــل تمــام حمــات 

ــه  ــی ب ــی و هراس افگن ــرور قطاع الطریق ــاری، ت انتح
صــورت قطعــی حــرام می باشــد، ارتــکاب، تمویــل و 
ــد«. ــرعی می باش ــاروا و غیرش ــز ن ــا نی ــاعدت آن ه مس

علمــای دینــی در ایــن فتــوا از طالبــان نیــز خواســته اند 
تــا بــا حکومــت افغانســتان صلــح کننــد. در فتــوا گفتــه 
شــده اســت کــه حکومــت و طالبــان بایــد بــه مذاکرات 
صلــح حاضــر شــوند و بــه ایــن »مصیبــت« نقطــۀ پایان 

بگذارند.
در فتــوای ایــن علمــا، حمــات انتحــاری گنــاه کبیــره 
ــه در  ــت ک ــده اس ــه ش ــده و گفت ــده ش ــرام خوان و ح
ــوع اســاس شــرعی  ــچ ن اســام، انتحــار و انفجــار هی

ــدارد. ن
ــح  ــه صل ــه ب ــی ک ــر کس ــه ه ــن  ک ــان ای ــا بی ــا ب علم
ــد  ــر خداون ــکار از اوام ــورت آش ــه ص ــد ب نمی پیوندن
ــتقیم  ــرات مس ــد: مذاک ــزوده ان ــد، اف ــی می کنن نافرمان
یگانــه راهــی اســت کــه بــرای دســت یابی بــه تمامــی 
ــود. ــدا می ش ــل پی ــگ راه ح ــای جن ــات طرف ه مطالب

ــا  ــتند ت ــهروندان خواس ــی ش ــی از تمام ــای دین علم
ــوع  ــر ن ــد و از ه ــظ کنن ــان را حف ــاد ش ــم اتح ــا ه ب
ــان یک دیگــر کــه خــاف  ــدازی و تعصــب می تفرقه ان

ــد. ــت، بپرهیزن ــامی اس ــریعت اس ــن و ش دی
ــای  ــامی و علم ــتان از کشــورهای اس ــای افغانس علم
جهــان اســام نیــز خواســتند کــه بــرای تأمیــن صلــح 
و ثبــات در افغانســتان، »وظیفــه  و وجیبــۀ دینــی« شــان 

ــد. را ادا کنن
ــۀ  ــت نکت ــی دارد، در هف ــن طوالن ــه مت ــوا ک ــن فت ای
اساســی فشــرده شــده اســت. این فتــوا، ترویــج هرگونه 

مفاســد دینــی و اخاقــی و در مجمــوع آن کارکردهایی 
را کــه خــاف اساســات دینــی از ســوی آنــان خوانــده 
ــد  ــری آن تأکی ــر جلوگی ــردود دانســته و ب می شــود، م

کــرده اســت.
ــراد،  ــمار اف ــوا از آن ش ــن فت ــتان در ای ــای افغانس علم
در مســایل  کــه  نهادهــا، گروه هــا و کشــورهایی 
افغانســتان دخیــل انــد و عامــان طویــل شــدن جنــگ 
ــبب  ــه س ــت ک ــته اس ــز خواس ــوند، نی ــته می ش دانس

ــوند. ــور نش ــهروندان کش ــتار ش ــاق و کش نف
ــترک  ــت مش ــش نشس ــدی پی ــه چن ــت ک ــی اس گفتن
علمــای افغانســتان، پاکســتان و اندونیزیــا پیرامون تأمین 
صلــح و ثبــات در افغانســتان در اندونیزیــا برگزار شــد. 
نشســت علمــای افغانســتان در حالــی برگــزار می شــود 
کــه حــدود دو مــاه پیــش حکومــت وحــدت ملــی در 

دومیــن نشســت پروســۀ کابــل بســتۀ پیشــنهادی صلــح 
را بــه گــروه طالبــان ارایــه کــرد.

محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
در آن نشســت گفتــه بــود کــه اگــر گــروه طالبــان بــه 
ــت افغانســتان حاضــر  ــد، حکوم ــح بپیوندن ــد صل رون
اســت ایــن گــروه را بــه عنــوان یــک حــزب سیاســی 
بــه رســمیت بشناســد و اعضــای ایــن گــروه می تواننــد 
گذرنامــه داشــته باشــند و آزادانــه بــه هــر کشــوری کــه 

بخواهنــد ســفر کننــد.
ــت  ــنهادی حکوم ــتۀ پیش ــن بس ــان ای ــروه طالب ــا گ ام
ــر  افغانســتان را رد کــرده و جنــگ بهــاری شــان را زی

ــرد. ــام ک ــت اع ــر دول ــدق« در براب ــام »خن ن

روز گذشــته حملــه انتحــاری در نزدیکــی نشســت 
ــه جرگــه در نزدیکــی  ــی در خیمــه لوی ــم دین عال
دروازه پولتخنیــک شــهر کابــل جایــی کــه علمــای 
ــک  ــه نزدی ــد، رخ داد ک ــده بودن ــع ش ــی جم دین
بــه هفــت کشــته و بیــش از نــه زخمــی برجــای 

گذاشــت.
ایــن انفجــار زمانــی رخ داده کــه نشســت علمــای 
ــت و  ــان داش ــه جری ــه جرگ ــاالر لوی ــی در ت دین
ــاری  ــاری و انفج ــات انتح ــی، حم ــای دین علم
کــه از ســوی طالبــان صــورت می گیــرد را حــرام 

ــد. اعــام کردن
گفتــه می شــود کــه صدهــا نفــر از علمــای دینــی 
از سراســر افغانســتان دیــروز 14 جوزا/ خــرداد، در 
کابــل گــرد هــم آمدنــد و در فتوایــی اعــام کردند 
کــه جنــگ جــاری در افغانســتان نــاروا اســت. در 

ایــن فتــوا آمــده کــه حمــات انتحــاری حــرام و 
قربانیــان جنــگ افغانســتان افــراد بی گنــاه هســتند.

ــات  ــه از والی ــن ک ــم دی ــن عال ــتر از 2000 ت بیش
ــت  ــن نشس ــد، در ای ــده بودن ــع ش ــف جم مختل
پیرامــون صلــح، جنــگ و خشــونت موقــف 

ــاختند. ــن س ــش را روش خوی
ــار،  ــه انتح ــد ک ــد کردن ــده گان تاکی ــتراک کنن اش
انفجــار و کشــتن افــراد بی گنــاه، کــودکان، زنــان و 
کهن ســاالن در اســام حــرام اســت و گنــاه کبیــره 

ــود. ــوب می ش محس
در ایــن فتــوای عالمــان دیــن از طالبــان خواســتند 
ــت  ــرط حکوم ــد و ش ــت بی قی ــه درخواس ــا ب ت
ــخ  ــح پاس ــای صل ــرای گفت وگوه ــتان ب افغانس

ــد. مثبــت بدهن
ــه گفــت  نجیــب دانــش، ســخنگوی وزارت داخل

کــه از اثــر ایــن انفجــار7 نفــر کشــته و دســت کــم 
ــر دیگــر زخمــی شــده اند. ۹ نف

ــس  ــانه ای پولی ــاور رس ــتانکزی، مش ــمت اس حش
کابــل نیــز تاییــد کــرده کــه  هــدف حملــه کننــده 
انتحــاری کــه پیــاده بــوده، نشســت علمــای 

بوده اســت. افغانســتان 
ــرده  ــام ک ــه اع ــال وزارت صحــت عام ــن ح باای
ــز  ــه مراک ــش از هشــت زخمــی ب ــون بی ــه تاکن ک

ــده اند. ــال داده ش ــی انتق درمان
ــام  ــی انج ــران سیاس ــل گ ــی از تحلی ــا برخ و ام
حملــه انتحــاری دیــروز را خواســت نظامیــان 
پاکســتان مبنــی بــر افزایــش حمــات انتحــاری در 

ــد. ــوان می کنن ــتان عن افغانس
ــی از  ــی:  یک ــران سیاس ــن تحلیل گ ــه ای ــه گفت ب
دالیــل حملــه دیــروز، حمله بــه برگزاری نشســت 
عالمــان دیــن در خصــوص فتــوای آنــان در مــورد 
جنــگ در افغانســتان بــوده اســت، مــا در حقیقــت 
چــون طالبــان همــواره گــوش بــه فرمــان نظامیــان 
ــر  ــل دیگ ــن دلی ــد؛ بنابرای ــل می کنن ــتان عم پاکس
حملــه دیــروز خواســت نظامیــان پاکســتان از 
طالبــان مبنــی بــرا افزایــش حمــات انتحــاری در 

افغانســتان اســت.
ــه  ــود ک ــراز می ش ــی اب ــا در حال ــن واکنش ه ای
چنــد روز پیــش  قطعــه 20۹ شــاهین گــزارش را 
منتشــر کــرد کــه در آن نظامیــان پاکســتان از طالبان 
ــر  ــان ب ــات انتحاری ش ــا حم ــد ت ــته بودن خواس

شــهرهای مهــم افغانســتان را افزایــش دهنــد.
ــنبه  ــه یک ش ــاهین ک ــول اردوی ش ــۀ ق در خبرنام
هفتــه روان 13 جــوزا/ خــرداد منتشــر شــده بــود، 

آمــده کــه پاکســتانی ها به ســران گــروه تروریســتی 
ــا حمــات تروریســتی  طالبــان دســتور داده کــه ب

ــد. ــای افغانســتان را مصــروف نگه دارن نیروه
ــروه  ــری گ ــه رهب ــود ک ــده ب ــه آم ــن خبرنام  درای
هبــت اهلل  مــا  به شــمول  طالبــان  تروریســتی 
ــا ســراج الدین  ــان همــراه ب ــر طالب ــدزاده رهب آخون
ـ ســراج الدین  حقانــی و مــا یعقــوب معاونیــن اوـ 
حقانــی رهبــر شــبکه ی حقانــی نیــز اســت ــــ در 
ــدار  ــتانی دی ــای پاکس ــا مقام ه ــی ب ــهر کراچ ش

کرده انــد.
ــن نشســت  ــود »در ای ــد شــده ب ــه تاکی در خبرنام
رهبــری  از  پاکســتان  نظامــی  مقام هــای 
ــش  ــا افزای ــا ب ــته ت ــب خواس تروریســت های طال
ــان  ــر نظامی ــاری ب ــاری و انتح ــای انفج حمله ه
ــا  ــد ت ــه دارن ــروف نگ ــان را مص ــتان، آن افغانس
پاکســتان بتوانــد بــه حصــار کشــی  اش در مــرز بــا 
ــد«. ــه ده ــکلی ادام ــدام مش ــدون ک ــتان ب افغانس
ــز پاکســتان  ــن نی مقام هــای افغانســتان پیــش از ای
ــه حمایــت از گروه هــای هراس افگــن کــه در  را ب
افغانســتان مصــروف جنگ انــد، متهــم کــرده بودند؛ 
امــا پاکســتان همــواره ایــن اتهام هــا را رد کــرده و 
گفتــه خــود ایــن کشــور قربانــی تروریســم اســت.

ــات  ــان، عملی ــروه طالب ــه گ ــت ک ــن درحالی س ای
بهــاری شــان را زیــر نــام خنــدق در سراســر 
افغانســتان راه انــدازی کــرده و درجریــان هفته هــای 
گذشــته، شــدید تریــن حمله هــا را علیــه نیروهــای 

ــد. ــدازی کردن ــی راه ان دولت

نزدیک به دو هزار عالم دین:

جنگ جاری ناروا و غیرمشروع است

طالبـان به فتـوای علـما  
با »انتحـار« »پاسـخ دادنـد

بهزاد

ناجیه نوری 
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امـام شـافعی کتابـی دارد بـه  نـام »األم« کـه در ضمـن تفسـیر آیۀ 5۹ سـورۀ 
النسـاء در بـاب ایـن حدیـث می گوید: 

قبایـل عـرب در عصـر جاهلـي، اطاعـت از زمامـدار را ذلـت و خـواری 
می انگاشـتند و کسـانی  کـه در مکه و اطـراف آن زنده گـی می کردند، چیزی 
را بـه  نـام زعامـت نمی شـناختند؛ زیـرا پذیـرش نظـم و دسـپلین بـراي آن 
قبایـل کاری سـخت دشـوار بود. در عصـر جاهلیـت عربی، ابوسـفیان خاِن 
قبیلـۀ بنی امیـه بـود؛ عبدالمطلـب، خـاِن قبیلـۀ بنی هاشـم و ولید بـن مغیره، 
خـاِن قبیلـۀ بنـی مخـزون بودنـد. پیامبـر اسـام )^( بـرای آن که ایـن قبایل 
پراکنـده و متخاصـم را در چهارچـوب یـک نظـم و دسـپلین قـرار دهـد، 
فرمودنـد کـه هـر کـه از امیـر اطاعـت نکـرده و یـا خـود را جـزو جامعـۀ 
سیاسـی مـا ندانـد، بـدان می مانـد که در فضـا و هـوای جاهلیـت قبیله یی و 

انارشـیزم آن زیسـت می نمایـد.
رمضـان از تربیت یافتـه گان مدرسـۀ خویـش می طلبـد تا برخیزنـد و از روی 
ادراک عمـل کننـد. مدرسـۀ رمضان از پیـرواِن خویش می خواهـد که قربانی 
دیـو جاهلیـِت قبیله یـی و تعصِب قومی نشـوند و از روی شـعور و بر مبنای 

سـنجش و محاسـبه و منطـق و برهان و عـدل عمل نمایند.
ایـن مبحـث را رشته یی سـت طوالنـی کـه خـدا کنـد روزی بتوانیـم حِق آن 

را بیشـتر ادا نماییم.

روزه؛ ميراث فرهنگ جهانی
روزه جـزِو میـراث و فرهنگ جهانی اسـت که ریشـه یی طوالنـی در ژرفای 
تاریـخ بشـر داشـته و در میـان کتله هـای مختلـِف انسـانی پیوسـته وجـود 
داشـته اسـت. پیـش از آمـدن اسـام، در ادیانی چـون یهودیت، مسـیحیت، 
آییـن هنـدو، آییـن بودایی، کنفوسـیوس و امثـال آن، روزه داری متداول بوده 
اسـت. نکتـۀ جالـب این کـه در زبان هـای عبـری، آرامـی، حبشـی، عربـی و 
شـاید زبان هـای دیگـری روزه را صـوم )soum( گوینـد. قـرآن  کریم خود 

بـه ایـن فرهنگ کهـن اشـاره نمـوده می فرماید: 
»ای کسـانی که ایمـان آورده ایـد، روزه بر شـما مقرر شـده اسـت همان گونه 
کـه بر کسـانی  که پیش از شـما بودند مقرر شـده بود؛ باشـد کـه پرهیزگاری 

کنید.«
روزه در ادیـان مختلـف بـه اشـکال گوناگونـی متـداول بـوده، برخـی از 
خـوردن پرهیـز می نمودنـد، گروهـی از خـوردن و نوشـیدن، دسـته یی از 
حـرف زدن، مجموعـۀ  دیگـری از اعمـال خاصـی؛ امـا وجه مشـترِک روزه 
در تمامـی ایـن ادیـان، پرهیـز بوده اسـت تا راه را بـرای پرهیـزگاری دایمی 
در زنده گـی همـوار سـازد، همان طـور کـه قـرآن  کریـم بـه آن اشـاره نموده 

ست. ا
تـورات و انجیـل، از روزه یـاد نموده اند. تـورات از روزۀ چهل روزۀ موسـی 
)؛( و انجیـل متـی از روزۀ چهـل روزۀ عیسـی )؛( یـاد نموده و از ایشـان نقل 
می کنـد کـه دیـو تنهـا از راه دعـا و روزه از جسـم انسـان بیـرون می گـردد. 
انجیـل مرقـص حکایـت می کند کـه یوحنا خیلـی روزه می گرفـت »مرقص 
2/1۸«، و انجیـل متـی می نویسـد که عیسـی گفـت: یوحنا آمـد در حالی که 
نـه غـذا می خـورد و نـه هـم آب می نوشـید و مـردم گفتنـد که شـیطانی در 
او حلـول نموده اسـت. »متـی 11/1۸« انجیـل حکایت می کند کـه یحیی )؛( 
پیوسـته روزه می گرفـت. بـا وجـود آن کـه روزه در میـان مسـیحیان همیشـه 
وجـود داشـته، ولـی مذاهـب مختلـِف مسـیحِی امـروزی بـر سـر روزه و 
اشـکال و اوقـاِت آن اتفـاق نظـر ندارنـد. کاتولیک ها حدود چهـل روز روزه 
می گیرنـد و پروتسـتان ها بـه اشـکال مختلفـی روزه می گیرنـد؛ برخـی از 
خـوردن و نوشـیدن اجتنـاب می نماینـد، برخی دیگـر تنها آب می نوشـند و 
فرقـۀ سـومی از خوردن گوشـت و یـا غذاهای دیگـری اجتنـاب می ورزند. 
روزۀ برخـی فرقه هـای مسـیحی کنونـی خصوصًا پروتسـتانت ها به شـوخی 
نزدیک تـر اسـت تـا بـه روزه یـی جـدی کـه بتـوان از آن نتیجه یی به دسـت 

آورد.
در میـان سرخ پوسـتان امریـکا نیـز روزه رایـج بـوده اسـت، همان طـور کـه 
در میـان قبایـل افریقایـی و آسـترلیایی ایـن امـر دیده می شـود. پرسـش این 
اسـت کـه چـه چیـزی همۀ این انسـان ها را واداشـته اسـت که یکـی در دل 
افریقا، دیگری در قلب امریکای شـمالی و سـومی در صحراهای آسـترالیا و 
چهارمـی در پهنـای هنـد و چیـن روزه بگیرنـد؟ به باور من، ایـن امر داللت 
بـر وحـدت و یگانه گـی ادیـان و اصـول مشترک شـان می کنـد کـه در آغـاز 

یکـی بودنـد و سـپس تغییراتی در میان شـان ایجاد شـده اسـت.

بخش دوازدهـم

ج. معارف الهی در قرآن کریم  
شــناخت  بحــث،  ایــن  در  مســأله  نخســتین 
ــی”  ــحرور: “وح ــۀ ش ــه گفت ــت. ب ــی” اس “وح
ــی”  ــه “موح ــه ب ــت ک ــی اس ــن معرفت ویژه تری
وی  می گــردد.  اعطــا  وحــی(  )گیرنــدۀ 
ــناخت  ــاش ش ــه در ت ــانی ک ــر کس ــدت ب به ش
و  “روان شناســی”  مقایســۀ  طریــق  از  وحــی 
“انسان شناســی” اســت، می تــازد و ایــن روش 
را تعمیــم قواعــد “روان شناســی” بــر وحــی 
می دانــد نــه “هستی شناســی” وحــی؛ چــون اگــر 
قــرار باشــد مــا بــه ســراغ بحــث روی وحــی یــا 
ــن بحــث را در نســبت  ــد ای ــم، بای موحــی بروی
ــا قواعــد روان شناســی  قــرآن کریــم )موحــی ( ب
گفتــۀ  بــه  ایــن رو  از  نماییــم.  جســت وجو 
ــام  ــی” ن ــوع “وح ــش ن ــرآن از ش ــحرور، ق ش
ــرده اســت کــه نشــان می دهــد نقطــۀ مشــترک  ب
ــه جانــب دیگــر  همــه، همــان نقــل معلومــات ب
ــت.  ــول اس ــک روش غیرمعم ــتفاده از ی ــا اس ب
ــه آن  ــم ب ــرآن کری ــه ق ــوع وحــی ک  نخســتین ن
اشــاره می کنــد، “إیحــا” از طریــق جابه جاســازی 
ــا”  ــات و “داده ه ــله معلوم ــک سلس ــن( ی )تخزی
اســت کــه قــرآن کریــم کار زنبــور عســل )نحــل( 
ــه  ــن عملی ــر همی ــی ب ــن و آســمان را مبتن و زمی

ــد.  ــی می کن معرف
دومیــن نــوع وحــی، “إیحــا” از طریــق تشــخیص 
حســی اســت کــه چنیــن رابطه یــی ذریعــۀ 
ــم  ــه فه ــر( ب ــی )البص ــمع( و بینای ــنوایی )الس ش
انســان انتقــال می یابــد. ایــن نــوع وحــی را 
ــن  ــی ای ــد. ویژه گ ــز گفته ان ــوادی” نی ــی ف “وح
نــوع وحــی، بســیط بــودن و یــا ســاده بــودن آن 
اســت؛ بدیــن ملحــوظ ابتدایی تریــن نــوع “إیحــا” 
ــی  ــم وقت ــرآن کری ــود. ق ــه می ش ــان گفت ــه انس ب
از آمــدن فرســتاده گان خداونــد نــزد ابراهیــم 
یــاد می کنــد، تعامــل و گفت وگــوی ابراهیــم 
بــا آ ن هــا از طریــق صــوت صــورت گرفتــه  
ــم  ــه، ابراهی ــتاده گان می گفت اســت و آن چــه فرس

می دیــد. و  می شــنید  “بالمباشــر” 
نــوع ســوم وحــی از طریــق وارد کــردن یــا 
همــان “گواهــی دادن خاطــر” یــک فــرد صــورت 
می گیــرد. چنیــن “تأملــی” تــا امــروز بــرای 
برخــی افــراد در شــرایط خــاص )معموالً شــرایط 
ــرارداد  ــان و ق ــدام اطمین ــدون ک ــاس( و ب حس
قبلــی دســت می دهــد. قــرآن کریــم چنیــن 
حالتــی را در “گواهــی دادن قلــب” مــادر موســی 
مبنــی بــر ســپردن موســی بــه دســت امــواج یــاد 
ــق علمــی  ــن حقای کــرده اســت؛ برخــی مخترعی
ــی دادن دل(  ــی )گواه ــک حالت ــن ی ــز از چنی نی
جاذبــه  کشــف  ماننــد  شــده اند،  برخــوردار 
ــت  ــوان گف ــاظ می ت ــن لح ــن. بدی ــط نیوت توس
ــری  ــوت” و پیامب ــژۀ “نب ــت، وی ــن حال ــه ای ک
نیســت و ربــط مســتقیمی بــا امــور شــرعی 
ــایل و  ــا مس ــب آن ب ــاط غال ــه ارتب ــدارد، بلک ن

انکشــافات تجربــی و اجرایــی می باشــد.  
ــق  ــان “وحــی” از طری ــارم وحــی، هم ــوع چه ن

ــه در  ــت ک ــد دانس ــت. بای ــواب( اس ــام )خ من
“منــام”  و  “حلــم”  اصطــاح  کریــم،  قــرآن 
ــر اصــل  ــی ب ــه مبتن ــم نمی باشــد، بلک ــادل ه مع
ــی   ــم” مجموعه ی ــرادف”، “حل ــدم ت ــدۀ “ع و قاع
از  متأثــر  شــخص  کــه  صورت هایی ســت  از 
ــود،  ــی خ ــز درون ــه و غرای ــای روزان پیش آمده
در  معمــوالً  کــه  عالــم خــواب می بینــد،  در 
ــه  ــام” گفت ــاث اح ــه آن “اضغ ــم ب ــرآن کری ق
شــده اســت. ایــن تصاویــر ربــط منطقــی بــا هــم 
ــال  ــدرت خی ــم، ق ــورت متراک ــه ص ــدارد و ب ن
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــواب تح ــم خ ــان را در عال انس
ــر و  ــام”، اخــذ و درک تصاوی ــی “من می دهــد. ول
اطاعــاِت رمــزی منظــم و قابــل تعلیــل می باشــد 
کــه بــرای انبیــاء، همــان “وحــی” اســت و بــرای 
ــه”  ــای صادق ــا “روی ــرات” ی ــاء “مبش ــر انبی غی

شــناخته می شــود. 
ــت  ــد روی وضعی ــی جدی ــات روان شناس مطالع
درونــی افــراد نشــان داده اســت کــه چنیــن 
واضــح  صــورِت  بــه  افــراد  بــرای  حالتــی 
ــوع  ــه وق ــع ب ــم واق ــداً در عال ــت داده و بع دس
پیوســته اســت. قــرآن کریــم خــواب ابراهیــم را 
ــی  ــف را مبن ــدش و یوس ــح فرزن ــر ذب ــی ب مبن
بــر ســجدۀ ســتاره گان، خورشــید و مــاه، از 
ــوع  ــن ن ــی نمــوده اســت. ای ــن دســته معرف همی
ــی و  ــۀ آمدن ــک واقع ــِن ی ــد مبی ــا” می توان “روی
ــرا  ــل اج ــایی و قاب ــت انش ــا واقعی ــوم و ی محت
)اختیــاری ( باشــد؛ بــه همیــن دلیــل بــرای 
ــت  ــه حتمی ــده اســت ک ــی أری” آم ــم، “إن ابراهی
ــم را در  ــار ابراهی را نشــان نمی دهــد، بلکــه اختی
ــی  ــل، باق ــن عم ــرای ای ــودش، در اج ــای خ ج
ــده  ــه ش ــف گفت ــِق یوس ــی در ح ــذارد. ول می گ
اســت “انــی رأیــت” )مــن دیــدم(، کــه حتمیــِت 
ــه را در آینــده نشــان می دهــد. وقــوع ایــن حادث
نــوع پنجــم وحــی، “وحــی مجــرد” اســت. ایــن 
ــوع  ــن ن ــن و مجردتری ــوع “إیحــاء”، پیچیده تری ن
ــورت،  ــن ص ــردد. بدی ــوب می گ ــی” محس “وح
ــاغ  ــتقیم در دم ــور مس ــده به ط ــی ش ــات وح آی
) قلــب( پیامبــر ثبــت و القــا می گردیــد کــه 
تلقــی آن از طریــق کاربــرد حــواس مشــکل بــوده 
ــده  ــل ش ــت، نق ــن وضعی ــر ای ــی ب ــت. مبتن اس
ــار  ــرم دچ ــر اک ــی، پیامب ــای وح ــگام الق ــه هن ک
ــرق  ــی ع ــده و گاه ــاص می گردی ــی خ وضعیت

می نمــوده اســت.  
شــحرور بــه گفته هــای وحی شناســان معاصــر نیز 
ــا  ــه آی ــر این ک ــی ب ــردازد، مبن ــاب می پ ــن ب در ای
می تــوان گفــت پیامبــر دچــار »صــرع« می شــده؟ 
ــدرت  ــی ق ــز نوع ــی نی ــن تلق ــه ای ــا این ک و ی
ــوری ســروش  ــود؟ )تی ــر ب ــل شــخص پیامب تخی
ــا توضیــح دقیــق، طــرح ایــن  و امثــال او(. وی ب
ــا  ــد )م ــه می دان احتمــاالت را غیرعلمــی و بی پای
ــم در  ــم(. قــرآن کری از نقــل آن صرف نظــر کردی
ســورۀ إســرا، آیــت 105 از مرحلــۀ “إنــزال” قبلی 
ــاه”.  ــق أنزلن ــد: “و بالح ــد و می فرمای ــاد می کن ی
ــرآن  ــه ق ــد ک ــان می ده ــاب نش ــوع خط ــن ن ای

ــزال(  ــل )إن ــر تبدی ــن پیامب ــرون از ذه ــم بی کری
بــه زبــان عربــی )پدیــدۀ زبانــی( گردیــده اســت 
ــاغ  ــه دم ــود( ب ــی خ ــی زبان ــا ویژه گ ــداً )ب و بع
ــرم »ص« وحــی شــده اســت  ــر اک ــب( پیامب )قل
ــن  ــد همی ــزل” تأیی ــۀ بعــدی “و بالحــق ن و جمل

امــر اســت. 
ــم از آن  ــرآن کری ــه در ق ــی ک ــم وح ــوع شش ن
نــام بــرده شــده اســت، “وحــی” صوتــی اســت. 
ــت” از  ــور آن را “تصوی ــم روش ظه ــرآن کری ق
میــان ابرهــا معرفــی کــرده اســت. مــوارد متعددی 
ــاظ  ــه لح ــاء را ب ــم انبی ــرآن کری ــه ق ــت ک اس
ــی  ــد، ول تلقــی وحــی، یک دســت معرفــی می کن
موســی را بــه صــورت مشــخص و اســتثنایی جدا 
ــم اهلل«  ــوان »کلی ــه عن ــوالً او را ب ــد و معم می نمای
معرفــی می کنــد کــه نشــانگر تلقــی موســی 
ــوع خاصــی “إیحــا”  ــق ن “کام خــدا را” از طری
اســت. از میــان انــواع متذکــرۀ “إیحــاء” در قــرآن 
ــه صــورت  ــر اســام ب ــه پیامب ــم، “إیحــاء” ب کری
نــوع دوم )وحــی فــوادی( و نــوع پنجــم )وحــی 
ــوده اســت کــه در ســوره های إســرا و  مجــرد( ب

ــه آن اشــاره شــده اســت. هــود ب

د. علم پروردگار )علم اهلل( 
بــه گفتــۀ دکتــر شــحرور، علــم پــروردگار علــم 
تجریــدی محــض اســت و بــه لحــاظ چــار 
ــم متصــل و منفصــل  ــه آن عل چــوب ریاضــی ب
می تــوان گفــت. آیــت 2۸ ســورۀ جــن و ۸ 
ــم  ــرای عل ــت ب ــن خصوصی ــه ای ــد ب ــورۀ رع س
پــروردگار اشــاره می کنــد. علــم تجریــدی، 
گفتــه می شــود؛  را  از حــواس  علــم مجــرد 
ــد و  ــب آن می بین ــه صاح ــورت ک ــن ص ــه ای ب
می شــنود ولــی بــدون عضــو فیزیولوژیکــی 
شــنوایی و بینایــی. بنــا بــه گفتــۀ شــحرور، 
ــه  علــم پــروردگار دو نــوع اســت: یــک، علــم ب
ــه ســلوک  ــم ب ــق موجــود. دو، عل اشــیاء و حقای
ــن  ــنتی در ای ــتباه کام س ــان ها. اش ــردار انس و ک
ــل از  ــان ها قب ــال انس ــه از اعم ــه آن چ ــت ک اس
إجــرا )وجــود( اســت را تحــت علــم پــروردگار 
ــن صــورت صفــت  ــه ای ــه ب ــد ک داخــل نموده ان
ــد و  ــلب کرده ان ــان ها را س ــرای انس ــار” ب “اختی
ــت انســانی را بی مفهــوم  از طــرف دیگــر، مکلفی
بــا  کریــم  قــرآن  حالی کــه  در  ســاخته اند. 
ــون و  ــا تخف ــم م ــارع »یعل ــتفاده از واژۀ مض اس
مــا تعلنــون« در صــدد آن اســت کــه نشــان دهــد 
ــای  ــدار فعالیت ه ــورِت دوام ــه ص ــروردگار ب پ
ــوع  ــرد وق ــه مج ــانی را ب ــود انس ــاِل وج در ح
می دانــد و قبــل از وقــوع ایــن فعالیت هــا را 
نمی تــوان موصــوف بــه صفــِت وجــود کــرد تــا 
این کــه علــم پــروردگار بــه آن تعلــق گیــرد. لــذا 
افــراد انســانی در اجــرای اعمال شــان مختــار انــد 
و بــه هــر صــورت کــه اجــرا کننــد، و بــه مجــرد 
اجــرا، تحــت علــم پــروردگار قــرار می گیرنــد و 

از او پنهــان شــده نمی تواننــد. 
 

شـناسی  قرآن      در        شحرور     نظریاِت      از      فشردهیی
بخش سیزدهـمكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
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»نه از فکر و نه منطق می نویسم 
غِم یک مردِ عاشق می نویسم 

نمی دانم که این شعر است، یا نه 
دلم را صاف و صادق می نویسم«  

)سام ای خاطراِت کهنۀ من، ص2(

تجربه یی  اما  است؛  فردی  تجربۀ  یک  شعر، 
که می تواند به دیگران نیز تعمیم یابد. شعری 
تعمیم پذیری در ذهن مخاطب  از ویژ ه گی  که 
برخوردار نباشد، گِپ روزمره و سطحی است. 
شعِر خوب، نتیجۀ نفوذ در دل و دماِغ مخاطب 

است. 
در مجموعۀ »سام ای خاطرات کهنۀ من!«، ما 
با دو گونه شعر روبه رو ایم؛ یکی دوبیتی ها و 
دیگری هم چند تا غزل که در پایاِن این دفتر 

فراهم آمده است. 
چه  که  پرداخت  این  به  باید  همه،  از  پیش 
دارند  وجود  نگاشته ها  این  ذاِت  در  چیزهایی 
نزدیک  غیِرشعر  و  شعر  مرزِ  به  را  آن ها  که 

می سازند.

شاعر به کشِف خودش می پردازد 
هر  اما  است؛  کشف  یک  خوب،  شعر  هر 
کشف، یک شعر خوب و یک رویکرد شاعرانۀ 
محض نیست؛ انگیزه اش هم این است که تمام 
کشف ها، کشف هنری نیستند؛ زیرا ما در کنار 
اقتصادی،  علمی،  کشف های  هنری،  کشف 
فلسفی و مواردی از کشف های دیگر را داریم.

من!«  کهنۀ  خاطرات  ای  »سام  مجموعۀ  در   
روبه رو  پدیده ها  و  اشیا  از  هنری  با کشف  ما 
نیستیم؛ اما با کشِف شاعر از خودش بی تردید 

مواجهیم، مثًا در این شعر: 
»بهار و بیدها معنا ندارد 

مه و خورشیدها معنا ندارد 
منم یک مِرد نابینا و خسته 

برایم عیدها معنا ندارد«  
 )همان دفتر، ص 14(

بازگویی  معنای  به  خودش،  از  شاعر  کشِف 
دوبیتی  در  عزیزی  است.  فردی وی  وضعیِت 
خسته گی اش  و  نابینایی  حسرِت  از  دیگر، 

حرف می زند:
»من از نسلی که ویرانم خدایا

سیه شد نورِ چشمانم خدایا
به تاریکی بگو تا کی بسوزد
دِل تنِگ غزل خوانم خدایا« 

 )همان دفتر، ص 1(
هما ن گونه که کشف شاعر از پدیده ها را کشِف 
شاعر  من، کشف  باور  به  پنداشته اند،  شاعرانه 
از خودش نیز در صورتی که با بیان هنری به 
همراه باشد، کشف شاعرانه تلقی می شود؛ زیرا 
تأثیرگذار،  و  خوب  شعر  مؤلفه های  از  یکی 
ولی  است؛  فردی  وضعیت  از  شاعرانه  کشف 
به این شرط که این وضعیت ـ چنان چه پیشتر 
گفتم ـ در دل و دماغ مخاطب تعمیم یابد، و 

این تعمیم پذیری بر نفس او تأثیر بگذارد. 
پیش تر  که  نمونه یی  تا  دو  همان  در  عزیزی 
از  شاعرانه  کشِف  همان  به  جایی  تا  آوردم، 
خودش رسیده است؛ اما با توجه به این نکته 
می تواند  نیافته؛  بازتاب  کامًا  کشف  این  که 
از  کامل تر  و  بهتر  کشِف  برای  باشد  آغازی 

خودش در آینده.
 

شاعری آسوده از غوغای رنگ ها
دیگران  در  که  هست  عزیزی  در  چیز  یک 
نیست؛ این چیز، فراغِت خاطر وی از غوغای 
رنگ هاست؛ رنگ هایی که با همۀ زیبایی شان، 
گاهی فریب دهنده اند و گاهی هم بسیار مّکاره.
توجیه  نکته،  این  یاددهانی  با  نمی خواهم 
نادرست برای بیان  آن چه که گفته ام پیدا کنم؛ 
از  فراغِت خاطر  این  که  بگویم  می خواهم  اما 
غوغای رنگ ها، فرصت های بیشتر را به خاطر 

کشف بهتر از خودش، به شاعر می دهد:
»قسم بر ذاِت یکتا گفت، مادر

مرا نامردِ دنیا گفت، مادر 
به فرزنِد عزیزش خنده ها کرد
و بارِ دوش بابا گفت، مادر«  

)همان دفتر ص 1۸(

بياِن محتوای امروز با زبان سنتی 
این  شعرهای  زباِن  در  امروز  محتوای  بازتاب 
دفتر، یک ویژه گی در حوزۀ پردازش است، به 

گونۀ نمونه در این شعر: 
»... تو حتا باز می گویی که زود است 

ترا از این دل آزاری چه سود است؟
بگو معشوقۀ کم التفاتم 

چرا این کوچه گی هاتان حسود است؟« 
  )همان دفتر، ص6( 

اما چیزی که در فرایند تجربۀ زبانی شاعر در 
ساده  یا  سنتی  تلقی  شود،  عوض  باید  آینده 
زبان  از  شاعر  کهنۀ  و  سنتی  تجربۀ  بگویم، 
است؛ یعنی مهندسی واژه گان در این دوبیتی، با 
وجودِ بیاِن محتوای نو یا امروزی، همان بافت 

و پرداخت سنتی را دارد. 
به گونۀ مثال: واژه های »حتا« ، »تان« و«حسود« 
ترکیب  کم التفاتم«،  »معشوقۀ  ترکیب های  و   ،
در  همه   ، سود«  »باچه  پیوند  در  »دل آزاری« 
اما  سنتی؛  رویکرد  با  زبان،  کاربرد  فراینِد 

دریافت - تا جایی- تازه شکل گرفته اند. 
زبان ظرِف بسیار مهمی برای بیان محتوا است؛ 
اگر ظرف زبان پاک، پاالیش یافته و با ساختار 

نباشد، ریختن هرگونه مظروف  به همراه  تازه 
قشنگ  ظرفیت  زبان،  ظرف  در  محتوایی 

شاعرانه را زیِر پرسش می برد. 
می کند  ایجاد  فزاینده  شاعرانه گی  زمانی  شعر، 
ظرف  در  امروز،  محتوایی  مظروِف  با  که 
ساختاری تازه در زبان شکل گیرد؛ چیزی که 

یک در بسیاری از شعرهای  مجموعه،  این 
کمبود پنداشته می شود.

کاستی های این مجموعه
مشکل وزنی در این بیت: 

»بیا تا یک تن و آزاده باشیم 
شبیه کودکی ها ساده باشیم 

اگر دنیا نمی خواهد، نخواهد 
برای همدیگر دلداده باشیم«   

)همان دفتر، ص 2۸( 
است  زاید  »همدیگر«  واژۀ  در  »ی«  که حرف 
این  تا  شود  خوانده  »همدگر«  گونۀ  به  باید  و 

کاستی اندک، از میان برداشته شود. 

کاربردِ قافيه های کهنه و تکراری 
این  در  و«مخمور«  مستور«   « »رنجور«،  مانند: 

ابیات: 
»من که یک عمر شد از دردِ تو رنجور شدم

آن قدر گریه نمودم، به خدا کور شدم
سِر شب تا سحر از دوری تو سوخت تنم

زیِر خاکستِر غم سوخته مستور شدم 
عاشقی کار قضا نیست، تصادف کاری ست
لِب تو دیدم از آن روز که مخمور شدم«  

 )همان دفتر، صص 72-71(
 

سطحی نگری مفرط 
از  محتوا،  بیان  در  مفرط  سطحی نگری 
آسیب های مهم در حوزۀ شعر امروز است، و 
به دلیل نوگرایی  این سطحی نگری هم،  بیشتر 

مفرط، دامن گیر شاعران تازه کار می شود. 
شعرهای  از  شماری  شد،  گفته  آن چه  بنیاد  بر 
مجموعۀ »سام ای خاطرات کهنۀ من!« دچار 
آسیب سطحی نگری مفرط اند؛ به این نمونه ها 

توجه کنید: 
مرا ُکشتی؛ ولی کارت غلط بود 

تمامِ جور و آزارت غلط بود 
همیشه هر گپت در مورِد من 

و حتا فکر و پندارت غلط بود »
  )همان دفتر، ص 16(

 ++++
»بگوییدش که من شیدا نمیشم 

بدونش غنچه هستم وانمیشم
اگر او مایِل دیوانه اش نیست
غامِ دختِر کاکا نمیشم »   

)همان دفتر، ص 31(
 

بررسی چند غزل 

ای  »سام  مجموعۀ  پایاِن  در  که  غزل هایی 
خاطرات کهنۀ من!« درج شده اند، در مقایسه 
جذابیت  و  جذبه  از  دفتر،  این  دوبیتی های  با 

چندانی برخوردار نیستند:
»کنارم نیستی، من بی قرارم دختِر کاکا

شبیه برِگ دسِت باد، زارم دختِر کاکا« 
)همان دفتر، ص 73(

با آن که ردیِف »دختر کاکا« تا حدی تنوع در 
این  ُکل  در  اما  می شود؛  دانسته  ردیف  کاربرد 
هم  هرگز  که  است  فردی  دل گویۀ  یک  غزل، 

خوب پرداخت نیافته است. 
کشش  نیز  مجموعه  این  در  پیشه«  »جفا  غزل 

چندانی ندارد: 
»چی کنم؟ دردِ من از رفتِن تو می باشد

دِل دیوانه مگر دشمِن تو می باشد«
با محتوای بسیار سطحی آغاز شده است،  که 
غزل،  این  دیگر  ابیات  بیت،  یک  از  جز  به  و 

چاشنی چندانی ندارند: 
مثل ماری که زبانک زده می گوید: آب  

تشنه ات، تشنۀ بوسیدِن تو می باشد« 
)همان دفتر، صص 75- 76(

 
نظم بافی های مزمن

افزون بر حضور یگان بیت زیبا در ساختار یک 
غزل، بسیاری از غزل های این مجموعه، در بنِد 
نظم بافی های مزمن گیر مانده اند و هیچ مفهوم 

شاعرانه یی را برنمی تابند: 
»نفسم بند و دلم تنگ و خرابم امشب 

از غمت سوخته جان و به فغانم امشب« 
 )همان دفتر، ص 77(

 ++++
ناب  بادۀ  من چون  به  میگونت  و  »لباِن سرخ 

است
خواب  در  که  چشمانی  کرد،  خود  دیوانۀ  مرا 

است 
تو زیبایی، تو رعنایی، تو چون آهوی صحرایی

خوناب  دیده  از  روان  من،  حاِل  به  بنگر  بیا 
است«  

)همان دفتر، ص 7۸( 
مانند:  تکراری  تشبیهات  آوردن  بر  افزون  که 
»آهوی  »رعنایی«،   ، میگون«  و  سرخ  »لباِن 
جز  چیزی  ابیات  این  »خوناب«،  و  صحرایی« 

تفنن با واژه ها نیست.

سرگردان در جاده های غزل و دوبيتی 
کهنۀ  خاطرات  ای  »سام  دفتر  در  »عزیزی« 
با  که  است  سرگردانی  مسافِر  شبیه  من!«، 
کوله باری از ترانه وتّرنم، ناشیانه گام برمی دارد؛ 
این ناشیانه گی با توجه به تجربه های نخستش 
از جغرافیای شعر، یک امر طبیعی است؛ زیرا 
از گم شدنش  راه، ترس  آغاز  هر شاعری در 
مخاطب  یک  حیِث  به  که  را  چیزی  اما  دارد؛ 

این  بگویم  شاعر  برای  می خواهم  شعر  جدی 
است که: گام زدنش در جادۀ دوبیتی، استوارتر 
از گام گذاشتنش در جادۀ غزل است؛ یعنی در 
یک کام، کار او در گونۀ دوبیتی، چشمگیرتر 
از کار کردش در گونۀ غزل است؛ اما این نکته 
گونه های  در  گیرماندن  تنها  که  بداند  باید  را 
دوبیتی، غزل، مثنوی و سپید و سیاه، پایان ره 
است  ممکن  ندارد،  پایانی  شعر  اصًا  نیست؛ 
پایان  به  روزی  انگیزه هایی،  بر  بنا  شاعری 
برسد؛ اما شعر پایانی ندارد، و اگر پایانی هم 
وسعدی  فردوسی  از  پس  ما  دیگر  می داشت، 
فروغ  و  شاملو  موالنا،  و  بیدل  و  وحافظ 
وسپهری و باختری، هیچ شعر و هیچ شاعری 

نمی داشتیم.

نادرستی های نوشتاری
من!(،  کهنۀ  ای خاطرات  )سام  مجموعه  این 
تا  چند  برشمردم،  که  کاستی هایی  بر  افزون 
نادرستی نوشتاری نیز دارد، مانند: نوشتن واژۀ 
»التفات« با »ط« در ترکیِب »کم الطفاتم »و واژۀ 
»هراسان« که به گونۀ »حراسان » نگارش یافته، 
یک  در  »ذ«  حرِف  با  که  »مزدور«  واژۀ  نیز  و 

دوبیتی دیگر نوشته شده است: 
»بگو معشوقۀ کم الطفاتم 

چرا این کوچه گی ها تان حسود است«  
)همان دفتر، ص 6(

 ++++
»جمع کن بال و پرت را که »حراسان » نشوی

جور را پیشه مکن تا که پشیمان نشوی« 
  )همان دفتر، ص ۸1(

 ++++
»ببین ای طالب بی دین و«مذور«  

همه از انتحارت گشته ناجور«
 )همان دفتر، ص 17(

گپ آخـر
این  به درستی  مجموعه،  این  ژرف  خواندِن 
هست  راه  در  شاعری  که  می رساند  را   نوید 
بغل  راهش یک  توشۀ  که  مسافری  ؛ شاعر - 
احساس است، و صمیمت و صداقت شاعرانه 

از سیمایش پیداست.
تجربه های  بیان  به  اگر  عزیزی«  »همایون 
را  شعر  و  بپردازد  ژرف  گونۀ  به  شاعرانه اش 
می تواند  را  شعرترین هایش  بگیرد،  جدی 
کار،  این  اما  کند؛  قسمت  دیگران  با  آینده  در 
مستلزم داشتن پشتکارِ بیشتر و کشیدن ریاضِت 

گسترده تر است. 
عزیزی  بهتر  کارهای  راه  بر  چشم  پایان  در 

استم، راهش سپید باد!

 نقدی بر کتاِب »سالم ای خاطراِت کهنۀ من!«

جـاوید فرهاد
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رســانه های پاکســتانی بــه نقــل از ســفیر قطــر 
ــی  ــر سیاس ــه دفت ــد ک ــزارش داده ان ــتان گ در پاکس
طالبــان در قطــر نقــش خیلــی مهــم را در گفتگوهای 

ــد. ــازی می کن ــتان ب ــت افغانس ــا دول ــح ب صل
شــیخ ســقر بــن مبــارک المنصــوری ســفیر قطــر در 
ــک  ــوان ی ــه عن ــر دوحــه ب ــه دفت ــه ک پاکســتان گفت
ــت افغانســتان و  ــان حکوم ــره می ــرای مذاک بســتر ب

ــد. ــل می کن ــان عم طالب
ــرای  ــر ب ــر قط ــش دفت ــه نق ــه ک ــان گفت او همچن
ــکا  ــتان و امری ــا افغانس ــح ب ــرات صل ــهیل مذاک تس
بســیار مهــم اســت از ایــن رو دولــت قطــر از تــاش 

ــد. ــی کن ــت م ــح در افغانســتان حمای ــای صل ه
ــه: »قطــر  ــان گفت ــاد همچن ســفیر قطــر در اســام آب
مشــتاق اســت کــه ثبــات و امنیــت را بــه افغانســتان 
بازگردانــد و اطمینــان حاصــل کنــد کــه دفتــر طالبان 
ــرای گفتگــو بیــن دو طــرف  ــه ای ب در دوحــه زمین

اســت.«
ایــن در حالــی اســت کــه رئیــس جمهــور غنــی در 
ــدون  ــح ب ــنهاد صل ــل پیش ــد کاب ــت دوم رون نشس
ــرد،  ــان پیشــکش ک ــروه طالب ــه گ ــش شــرط را ب پی
پیشــنهادی کــه در نهایــت از ســوی ایــن گــروه رد 

شــد.

ــرا  ــار اخی ــش در ننگره ــتی داع ــروه ترویس گ
هشــدار داده انــد، مکاتــب را هــدف قــرار 
ــه  می دهــد و مــردم از فرســتادن کودکان شــان ب

ــد. ــری کنن ــب جلوگی مکات
وزارت معــارف، از ایــن هشــدار ابــراز نگرانــی 
ــه  ــز ب ــون نی ــم اکن ــه ه ــد ک ــرده و می گوی ک
در  مکتــب   500 امنیتــی،  تهدیــدات  دلیــل 

ــد. ــدود ان ــور مس ــر کش سراس
امــا مجیــب مهــرداد، ســخنگوی وزارت معــارف 
ــه اســت کــه نیروهــای امنیتــی در قســمت  گفت

تامیــن امنیــت مکاتــب تــاش کننــد.
وی از تهدیــد اخیــر داعــش نیــز ابــراز نگرانــی 

کــرده و گفتــه اســت کــه گروه هــای تروریســتی 
ــگ را  ــد جن ــد قواع ــش، بای ــمول داع ــه ش ب
ــه  ــع رفتــن دانش آمــوزان ب ــد و مان رعایــت کنن

مکاتــب نشــوند.
ــه  ــی ب ــچ ربط ــارف هی ــرداد، مع ــه مه ــه گفت ب
سیاســت و جنــگ نــدارد، طبــق قوانیــن جنگــی 
ــی  ــت سیاس ــه دخال ــر گون ــد از ه ــارف بای مع

مصــون باشــد.
ایــن درحالــی اســت کــه بربنیــاد گــزارش 
ــکاری  ــر و بی ــی، فق ــل ناامن ــه دلی ــف ب یونیس
حــدود 3.7 میلیــون کــودک در کشــور از رفتــن 

ــده اند. ــروم ش ــب مح ــه مکت ب

ــو او  ــې د مخابرات ــي جرګ ــتان د ول دافغانس

مواصالتــو کمېســیون د حکومــت لــه لــورې 

ــې  ــو مالی ــرايت خدمتون ــده مخاب ــس فیص د ل

ــدوي. ــو اندېښــنه څرګن ــه را ټولول پ

د دغــه کمېســیون رئیــس وايــي، د مخابــرايت 

رشکتونــو لــه لــورې د راټولــې شــوې مالیــې 

وړانــدې شــوي ارقــام د مخابراتــو وزارت لــه 

ــۍ  ــه افغان ــو میلیاردون ــويو ارقام ــدې ش وړان

ــوړ دي. ل

ــه ورځ »د ۱۳۹۷  ــنبې پ ــن د دوش ــس حس قی

کال د جــوزا پــه ۱۴ مــه« د دغــې جرګــې پــه 

ــس  ــې د ل ــل چ ــې ووی ــډه ک ــتجوابیه غون اس

ــفاف  ــر ش ــه غی ــې پ ــرايت مالی ــده مخاب فیص

ــږي. ډول را ټولې

نوموړي زیاته کړه:

ورکــوي،  ارقــام  بېــل  وزارت  »مخابراتــو 

ــر توپــر  ــه هغــو ارقامــو رسه ډې دغــه ارقــام ل

ــورې  ــه ل ــو ل ــرايت رشکتون ــري چــې د مخاب ل

وړانــدې کېــږي، کــه منطقــي يــې وشــمېرو، 

ــه  ــې میلیاردون ــده دی، یعن ــس چن ــاوت ل تف

ــري.« ــر ل ــۍ توپ افغان

ــې  ــي، ول ــان واي ــدا ش ــن هم ــاغلی حس ښ

د  مالیــې  مخابــرايت  د  وزارت  مخابراتــو  د 

ــه سیســتم چــې  ــاره هغ ــې لپ شــفافې راټولون

ــه  ــه ن ــړی و، رامنځت ــه ک ــې طرح ــې ی مخک

ــړ. ک

ــرايت  ــر مخاب ــدې پ ــه وړان ــت دوه کل حکوم

پیرودونکــو بانــدې پــه ســلو کــې د لــس 

ــړل. ــع ک ــول وض ــې راټول ــده مالی فیص

د وزیرانــو شــورا دا پرېکــړه د ولــي جرګــې 

د غــړو لــه ســختو غربګونونــو رسه مــخ شــوه 

او لــه غربګونونــو وروســته ولــي جرګــې رد 

کــړه.

د  رد رسه رسه  لــه  دغــې مصوبــې  د  خــو 

ــس  ــه ل ــو څخ ــه خدمات ــبکو ل ــرايت ش مخاب

ــري. ــې دوام ل ــول همداس ــه ټول ــلنه مالی س

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د مخابراتــو 

او معلومــايت تکنالــوژۍ وزیــر شــهزادګل 

اریــويب د ولســې جرګــې پــه اســتجوابیه 

غونــډه کــې وویــل، لــه مخابــرايت خدمتونــو 

ــه اړه د حکومــت  ــو پ ــس فیصــدو راټولول د ل

لــه پرېکــړې وروســته ۱۹،۵ میلیــارده افغانــۍ 

ــوي دي. ــول ش ــد راټ عوای

ښــاغيل اریــويب د دغــه محصــول د راټولولــو 

ــه  ــه هکل ــو پ ــتم د جوړول ــوه سیس ــاره د ی لپ

وویــل چــې د یــاد سیســتم د فعالولــو چــارې 

لســو  د  بــه  ژر  ډېــر  او  وروســتۍ شــوي 

ــه  ــه رامنځت ــريف کارتون ــو م ــدو مالیات فیص

يش.

دی وایي:

»کلــه چــې لــه رشکتونــو رسه حســاب کېــږي، 

ــه  ــو څخ ــه اکاونټون ــو ل ــې د کمپنی ــې ی پیس

بانــک  افغانســتان  د  توګــه  مســتقیمه  پــه 

ــه  ــوه اداره ورت ــڅ ی ــږي، هې ــږدول کې ــه لې ت

ــې  ــه پیس ــې دغ ــه چ ــري، کل ــه ل ــی ن الرسس

پــه رشکتونــو کــې ځانګــړې يش، د هــرې 

ــه  ــک ت ــای کــې افغانســتان بان ــه پ میاشــتې پ

لېږدېــږي.«

بــل خــوا د اقتصــادي چــارو پــوه تــاج محمــد 

ــس  ــو د ل ــرايت خدمتون ــي، د مخاب ــرب واي اک

فیصــدو مالیاتــو پــه راټولــو کــې پــراخ فســاد 

موجــود دی او د ده پــه خــربه، د دغــو راټولــو 

شــویو پيســو ډېــره برخــه دولتــي چارواکــو تــه 

ورځــي.

ښــاغلی اکــرب وړاندیــز کــوي چــې حکومــت 

بایــد د دغــو مالیاتــو د راټولــو لپــاره یــو منظــم 

سیســتم جــوړ کــړي.

دی وایــي، کــه دغــه مالیــات پــه شــفافه توګــه 

ــت  ــه مثب ــدو ب ــت پرعوای ــول يش، د دول راټ

اغېــز وکــړي.

شرکت تنها 30 درصد تعهداتش... 
فروش رسیده است.

خانـم نهـان گفت:«بر همین اسـاس وزارت معادن روز گذشـته 
ایـن گزارش هـا را بـه شـورای عالـی اقتصـادی ارایـه کـرد و 
قـرارداد سـمنت غـوری فسـخ  ایـن شـورا  فیصلـه  براسـاس 

» گردید.
بـه گفتـه وی، روز گذشـته شـورای عالـی اقتصـادی همچنـان 
فیصلـه شـد تا زمان عقـد قرارداد بعـدی پروژه سـمنت غوری، 
یـک هیـات از وزارت معـادن بـه طـور موقتـی مسـوولیت این 

پـروژه را بـه عهـده بگیرد.
وزارت  ایـن  کـه  افـزود  همچنـان  معـادن  وزارت  سرپرسـت 
همچنـان در حـال حاضـر دو پـروژه احـداث تولید سـمنت در 

سـمنگان و هـرات را بـه اعـان داوطلبـی گذاشـته اسـت.
خانـم نهـان افـزود:« وزارت معـادن و پترولیـم همچنـان آمـاده 
اسـت کـه بـه زودی حـدود پنـچ پـروژه تالـک را در والیـت 
ننگرهـار و ده پـروژه مرمـر را در کشـور بـه اعـان داوطلبـی 

بگـذارد.«
پـروژه تولیـد سـمنت غـوری در سـال 13۸6  بـا یک شـرکت 
خصوصـی بـه امضـا رسـیده بود که بـر بنیـاد گزارش هـا گفته 
مـی شـد که ایـن پـروژه به شـرکت بـرادر حامد کـرزی رییس 

جمهـور وقـت واگذار شـده بود.

حسن: 

د لس فیصده مخابرايت خدمتونو په مالیې 

کې میلیاردونه افغاين توپیر شته

حکومتعلیهمادوسیه... 
کمیشــنران کمیســیون انتخابــات نیــز علیــه مجلــس نماینــدگان 
ــتند  ــی هس ــس، نمایندگان ــاالر مجل ــد؛ در ت ــت می کنن صحب
ــی  ــات حکومت ــه مادی ــود را ب ــزت خ ــتند ع ــر نیس ــه حاض ک

ــند.« بفروش
ناصــری تاکیــد کــرد کــه اگــر نماینــده  ای بــا ســوء اســتفاده از 
صاحیت هــای خــود مرتکــب عمــل مخالــف قانــون اساســی 

می شــوند، بایــد بررســی شــده و زیــر پیگــرد قــرار گیــرد.
ــرای  ــه ب ــات اداری مجلــس خواســت ک ــای ناصــری از هی آق
بررســی تمامــی اتهام هــای کــه از ســوی حکومــت بــر 
نماینــدگان مجلــس وارد شــده اقدام هــای جــدی را روی 

ــد. ــاع کن ــس دف ــت مجل ــه و از حیثی ــت گرفت دس
ــی  ــال گوی ــا و احتم ــا کلی گویی ه ــت ب ــاور او، حکوم ــه ب ب
نماینــدگان مجلــس را متهــم می کنــد و هیــات اداری مجلــس 

ــد. ــور می کن ــه ســادگی عب ــن مســایل ب ــار ای ــز از کن نی
بــا ایــن وجــود، امیرخــان یــار معــاون دوم مجلــس نماینــدگان 

نیــز بــر بررســی اتهام هــای علیــه نماینــدگان تاکیــد کــرد.
ــدگان هدایــت داد  ــه کمیســیون مصوونیــت نماین ــار ب ــای ی آق
تــا تمامــی اتهام هــای وارده بــر نماینــدگان مجلــس را بررســی 

کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن بارهــا اعضــای مجلــس 
ــاد،  ــه فس ــی ب ــای حکومت ــی مقام ه ــوی برخ ــدگان از س نماین
زورگویــی، جعــل و ســایر کارهــای غیــر قانونــی متهــم شــده 

انــد.
امــا؛ ایــن اتهام هــا هیچگاهــی از ســوی حکومــت و یــا 

مجلــس نماینــدگان بررســی نشــده اســت.

مونیکا و استورمی؛ بررسی... 
 بـا عنـوان »شـرم و نجـات« در مجلـه »ونیتـی فـر« منتشـر کـرد. او اظهـار کـرد کـه به 
اختـال »اسـترس پـس از حادثـه« مبتـا بـوده و در جریـان رونـد اقدامـات قضایـی با 
ذهنیـت خودکشـی دسـت و پنجه نرم کرده اسـت و به دلیـل بدنامی اش در این سـال ها 

بـرای یافتـن شـغل با مشـکل روبـه رو بوده اسـت.
او در ایـن مقالـه نوشـت: بـه رغـم سـایر طرف هـا من بسـیار جـوان بودم و شـخصیت 
شـناخته شـده ای نداشـتم کـه بتوانـم بـا آن بـه جامعه برگـردم. مـن اجـازه نمی دهم که 
چنیـن ماجرایـی مـن را بـه سـایرین بشناسـاند. مـن تجربـه ای از زندگی نداشـتم که در 
سـال 1۹۹۸ هویت خودم را بشناسـانم. وقتی شـما خودتان را نشـناخته باشـید، سـخت 

اسـت کـه چهـره  هولناکـی را که سـایرین از شـما می سـازند، قبـول نکنید.
امـروز مونیـکا لوینسـکی راه خـود را پیـدا کرده اسـت. او یـک کاربر معمولـی توییتر و 
یـک فعـال مبـارزه با قلدری و سوءاسـتفاده از قدرت اسـت که از اشـاره به گذشـته اش 

شرمسـار نیست.
اسـتورمی دنیلـز 3۹ سـاله بـه عنوان یـک بازیگر باسـابقه صنعـت فیلم های بزرگسـاالن 
مدت هـا بـا چنیـن سـرزنش هایی سـر و کار داشـته و به نظر می رسـد که دیگـر در برابر 

چنین اتهاماتی پوسـت کلفت شـده اسـت.
او در مواجهـه بـا ماجـرای روابطـش بـا ترامـپ، در شـبکه های اجتماعی سـعی کرد که 
از خـود دفـاع کنـد.  منتقـدان او یعنـی هـواداران ترامـپ، او را بـه تاش بـرای تقویت 
موقعیـت شـغلی اش متهـم می کننـد امـا او می گویـد، هم اکنون نیز در شـغل خود بسـیار 
موفـق اسـت! بسـیاری از امریکایی هـا مطمئـن نیسـتند کـه چگونـه بایـد او را قضاوت 

. کنند

کلینتون چطور جان سالم به در برد؟ آیا ترامپ هم می تواند قسر در برود؟
بیـل کلینتـون هیـچ گاه عـزل نشـد. جمهوری خواهـان او را متهـم کردنـد امـا بعدهـا در 

مجلـس سـنا تبرئـه شـد و تـا سـال 2001 در قـدرت ماند.
بـا ایـن حـال بـا ورود پائوال جونز، دوسـت و همکار مونیـکا به این پرونده، یک مسـاله 
حیاتـی تغییـر کـرد. افشـاگری او موجـب شـد کـه دادگاه بـه عـدم برخـورداری رییس 
جمهـوران امریـکا از مصونیـت قضایـی در برابر دعـوی قوانین مدنی بابـت اقداماتی که 

پیـش از ریاسـت جمهـوری مرتکب شـده اند، رای دهد.
آیـا رسـوایی دنیلـز می توانـد موجـب برکنـاری ترامـپ شـود؟ مایـکل ایسـیکف، یک 
روزنامه نـگار تحقیقـی کـه در افشـای ماجـرای لوینسـکی نقش داشـته، معتقد اسـت که 
کار مایـکل کوهـن، وکیـل ترامـپ می توانـد موجـب برکنـاری ترامـپ شـود. او در این 
بـاره می گویـد: فقـط یـک مـورد از چنیـن پرداخت هایـی وجـود داشـته یـا توافق هـای 
دیگـری نیـز هسـتند کـه مـا از آنها خبـر نداریـم؟ این سـوالی بزرگ اسـت کـه در این 

خصـوص بایـد مطـرح کرد.
بـا وجـود ایـن که ایسـیکف می گوید، اگـر حتی دموکرات هـا کنترل کنگره را در دسـت 
بگیرنـد، امـا نسـبت بـه متهم کـردن ترامـپ در پرونـده دنیلز بی میـل خواهند بـود زیرا 

رفتـار آنهـا بـا قضیـه کلینتون و دفاعشـان از وی در آن زمان مقایسـه خواهد شـد.
بنـا بـر اظهارات هیندا مندل، نویسـنده کتاب »رسـوایی های جنسـی، جنسـیت و قدرت 
در سیاسـت معاصـر امریـکا«، این ها پیامدهای یک رسـوایی جنسـی سیاسـی اسـت. او 
در ایـن بـاره می گویـد: چنیـن مسـاله ای مثـل کنـدن پوسـت پیـاز اسـت و یک مسـاله 
جنسـی می توانـد پیامدهـای سیاسـی و قانونی جـدی ای را به دنبال داشـته باشـد. مردم 
موضع گیـری  سیاسی شـان  باورهـای  اسـاس  بـر  رسـوایی هایی  چنیـن  در خصـوص 

می کننـد.

د کر  ید تهد  ا ر   ر ها ننگر تب مکا عش ا د

سفیر قطر: 

نقـش  قطـر  ر د  ن لبـا طا  فتـر د
کند می ی ز با  ن نستا فغا ا  صلـح  ر د  مهـم
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كمال الدین حامد

مظلوم ترین ملت تاریخ
شــهادت رزان النجــار یک بــار دیگــر توجه هــا را بــه 
ــرد. رزان  ــوف ک ــریت معط ــخ بش ــت تاری ــن مل مظلوم تری
ــتاری زخــم  ــان اســت و پرس ــایر جه ــی از س ــرد جزئ ــاید فکــر می ک ش
خــورده گان ملــت کــه حــق بقــای خــود شــان را می خواهنــد، مصونیــت 
دارد و خبــر نبــود کــه عاطفــۀ انســانی در شــورای امنیــت مــرده اســت و 
ــره  ــو تروریســم محســوب می شــود. شــاید جان فشــانی خی پرســتاری ت
کننــدۀ تــو بــود کــه این قــدر جلــب توجــه کــرد، ورنــه هــر روزی ایــن 

ــد. ــی می ده ــای را قربان ــخ رزان ه ــت تاری ــن مل مظلوم تری
ــتم گری  ــن س ــان یافت ــر پای ــی ب ــی مبن ــنت اله ــه س ــه ب ــرای این ک ــا ب م
ــه خــون  ــم، ورن ــه می دهی ــم، خــود را روحی ــم ایمــان داری ــه طــور حت ب
تــو گریبان گیــر چنــد شــیخ الشــخور عــرب خواهــد بــود آن طــوری کــه 
تروریســم صهیونیســتی در آن نقــش دارد. تــو جــزء از ملتــی هســتی کــه 
ــه شــده اســت و حــق  ــات شــان در میکده هــای غــرب فروخت حــق حی

وجــود شــان فــدای نیــم نــگاه دختــر ترامــپ گردیــده اســت.
ــی ســوار اســت کــه از  ــردوش امت ــو ســرزمینی اســت کــه ب فلســطین ت
نفــاق درونــی رنــج می بــرد و هنــوز اســام عربــی و اســام فارســی و... 
ــر از  ــو ارزش کمت ــه ت ــن معرک ــه در ای ــام اســت ک ــدم از اصــل اس مق
متجــاوزت می یابــی. بهشــت بریــن نصیــب تــو و تمــام شــهدای عزیــزی 
ــه  ــاد و ب ــه می باشــد، ب ــروردگار یگان ــه گاه شــان ســنت پ ــه فقــط تکی ک
امیــد روزی کــه خــون تــو درخــت آزادی ملــت و ســرزمینت را آبیــاری 

کنــد و بــه بــار نشــیند.

موالنا عبداهلل محمدی

انتخابات مهندسی شده یا اداره موقت؟
ــه  ــودن س ــفاف ب ــودن و ش ــه ب ــودن، عادالن ــری ب سرتاس
ــده  ــای عم ــا چالش ه ــد، ام ــات ان ــی انتخاب ــل اساس اص
ــات پیشــرو  ــر هــر ســه اصــل انتخاب ــات پیشــرو. در براب ــر انتخاب در براب
چالش هــای متعــدد وجــود دارد .ناامنــی و تســلط گروهــای تروریســتی 
ــرزمین(،  ــد س ــاه در ص ــش از پنج ــتان )بی ــق افغانس ــترین مناط ــر بیش ب
ــای  ــودن نماینده گی ه ــدود ب ــام و مس ــت ن ــز ثب ــودن مراک ــدود ب مس
کمیســیون های انتخاباتــی در مناطــق بیــرون از کنتــرل دولــت؛ سرتاســری 
ــه بــودن انتخابات هــا را قطعــًا زیــر پرســش بــرده اســت  بــودن و عادالن

ــن. ــرو را ناممک ــات پیش ــزاری انتخاب و برگ
و اصل شفافیت:

ــپاندن ورق  ــی، چس ــای ورق ــی تذکره ه ــا جعل ــام آور و حت ــع سرس توزی
ــره  ــع تذک ــات توزی ــایی مح ــا، بازگش ــات در تذکره ه ــام انتخاب ــت ن ثب
ــه  ــدان، مداخل ــی در خانه هــای زورمن و محــات نصــب ســتیکر انتخابات
ــف  ــات، ضع ــیون انتخاب ــور در کار کمیس ــس جمه ــوذِ ریی ــال نف و اعم
رهبــری کمســیون انتخابــات و... از جملــه علــل، عوامــل و چالش هایــی 
انــد کــه شــفافیت انتخابــات را نه تنهــا زیــر پرســش بــرده، بلکــه خطــر 

ــند. ــات می باش ــرای انتخاب ــدی ب ج
مهندســی دســتگاه قــدرت بــرای نــاکام کــردن نامــزدان منتقــد حکومــت 
ــاد اداری و  ــای فس ــاش مافی ــه ارگ، ت ــوط ب ــای مرب ــروزی مهره ه و پی
ــتمرار  ــی، اس ــت پارلمان ــب مصئونی ــرای کس ــیاه پول« ب ــرمایه داران »س س
ــرای  ــاش شــان ب ــان و ت ــاد از اعضــای موجــود پارلم فســاد شــمار زی
ــر  ــه ب ــته ک ــرآن واداش ــی را ب ــکار عموم ــان؛ اف ــی پارلم ــای کرس ابق
انتخابــات و نتایــج برآمــده از آن بی بــاور شــوند. خودکامه گــی، اســتبداد، 
تــک روی و مداخــات غیــر قانونــی رییــس جمهــور وضعــف ریاســت 
اجراییــه بــر بی باوری هــای مــردم افــزوده اســت کــه جریانــات و 
فعــاالن سیاســی را این بــار واداشــت تــا رقابت هــا را کنــار گذاشــته و در 
ــه خاطــر مهــار اســتبداد و تقلــب شــوند کــه  پــی توافــق برنامه ریــزی ب

تــا جایــی بــر توافقاتــی نیــز دســت یــا فتــه انــد.
ســرکوب شــدن و انــزوای اقــوام غیــر پشــتون و حتــا غیــر غلزایی)انــزوا 
ــه  ــم؛ ب ــم حاک ــور و تی ــس جمه ــی( توســط ریی ــوام دران و ســرکوب اق
ــه در  ــته ک ــدل گش ــور مب ــس جمه ــف ریی ــران مخال ــی البی گ حربه ی
محافــل جهانــی و حتــا ایــاالت متحــدۀ امریــکا کارگــر واقــع شــده اســت 
و تــا جایــی ذهــن حامیــان امریکایــی رییــس جمهــور را متأثــر ســاخته 
ــود،  ــای موج ــل و چالش ه ــل، عوام ــل، عل ــه دالی ــه ب ــا توج ــت. ب اس

ــه: ــازد ک ــاعد می س ــوری مس ــات را ط ــه از انتخاب ــۀ متوقع نتیج
- امکان بر گزار نشدن انتخابات پیشرو متصور است.

- اگــر انتخابــات بــر گــزار شــود، بــا تقلــب گســترده و ســازماندهی شــده 
همــراه خواهــد بود.

ــم و ســرمایه داران  ــم حاک ــه تی ــای وابســته ب ــده گان، بیشــتر مهره ه - برن
»ســیاه پــول« خواهــد بودنــد.

ــاد  ــز فس ــتبداد و مرک ــر اس ــده«، توجیه گ ــده »نمــک گندی ــان آین - پارلم
خواهــد بــود.

ــر  ــه عم ــت ک ــرآن اس ــی ب ــاالن سیاس ــات و فع ــای جریان ــا تاش ه ام
ــی  ــه ســاخته و در پ ــات پیشــرو مختوم ــل از انتخاب ــن حکومــت را قب ای
ایجــاد راه هــای بدیــل از جملــه ادارۀ موقــت باشــند کــه یــک عقب گــرد 
ــژه  ــه وی ــت افغانســتان ب ــی دول ــی و نظام ــان مال ــاک اســت. حامی خطرن

ــد: ــه پیشــرو دارن ــی ســه گزین ــاالت متحــدۀ در شــرایط کنون ای
ــار  ــا کســانی کــه بیشــتر مناطــق افغانســتان را در اختی ــار آمــدن ب 1- کن

ــان آن هــا. ــد و حامی دارن
ــدرت،  ــز ق ــاد، تمرک ــتبداد، فس ــاق، اس ــگ و اختن ــت جن 2- دوام حال

ــب. ــو از تقل ــات ممل ــی و انتخاب ــای پولیس فض
ــا  ــت ی ــوان ادارۀ موق ــرای حکومــت موجــود تحــت عن ــن ب 3- جایگزی

ــوان دیگــر. عن

فیـسبـوک نـــامــه

هـژمـونی هـای  و  زدایــی  هــویت 
افغـانستان! اتنیــکی 

توجـه  مـورد  بـاز  دیـر  از  هویـت   بحـث 
دانشـمندان، جامعه شناسـان و فرهنگیـان بـوده  
نگرش هـا،  مجموعه یـی  بـه  هویـت  اسـت. 
ویژه گی هـا و روحیـات فـرد اطـاق می شـود 
هویـت  را  آن  مؤلفه هـای  بارزتریـن  کـه 
ملـی  هویـت  و  اجتماعـی  هویـت  فـردی، 
دانسـته انـد. در افغانسـتان بحـث هویـت، بـه 
ویـژه »هویـت ملـی« یکـی از چالش زاتریـن 
و جدال برانگیزتریـن مـوارد در چندیـن دهـۀ 
اخیـر بـه شـمار مـی رود. »هویـت ملـی« را به 
معنـای احسـاس تعلق و وفـاداری به عناصر و 
نمادهـای مشـترک در اجتماع ملـی، و در میان 
مرزهای تعیین شـدۀ سیاسـی تعریـف می کنند. 
مهم ترین عناصر و نمادها، که سـبب شناسـایی 
و تمایـز افـراد بـا هویت های ملـی گوناگون از 
یکدیگـر می شـوند: سـرزمین، دیـن و آییـن، 
اداب و مناسـک، تاریـخ، زبـان و ادبیات، مردم 

و دولـت می باشـد.
بـه ایـن ترتیـب، هویـت ملـی و فرهنگـی مـا 
بـا توجـه بـه تاریـخ و فرهنـگ دیرپـای ایـن 
و  گوناگـون  جوانـب  برگیرنـدۀ  در  خطـه، 
مهمـی ماننـد: باورهای قومی، تاریـخ و تمدن، 
فرهنـگ، اخاق و سـنن ملی، زبـان و ادبیات، 
هنرهـای ملـی، تعهـد در حفاظت از سـرزمین 
آبـا و اجـدادی، اسـتقال طلبی و اقتـدار ملـی 
و کوشـش بـرای رشـد، پیشـرفت و آبادانـی 
کشـور اسـت که احقـاق همۀ این مشـخصه ها 
تحکیـم  اجتماعـی،  عدالـت  تأمیـن  پرتـو  در 
وحـدت ملی و تقسـیم مسـاویانۀ حقـوق اتباع 

کشـور  امکان پذیـر اسـت.
بیسـت و یک  قـرِن  در  ایـن،  بـر  افـزون 
افغانسـتان،  چـون  سـوم  جهـان  کشـورهای 
شـاهد فجیع تریـن و وحشـتناک ترین کشـتار 
و قتـل عـام هـزاران انسـان بی گنـاه، ناشـی از 
سیاسـت حکومت هـای ایدئولوژیک محـور از 
نـوع قومـی مثـل حکومـت افغـان  )پشـتون (
ادوار  تاریـِخ  اسـت.  بـوده  افغانسـتان  هـای 
گذشـته ثابت سـاخته کـه برتری جویـی قومی، 
زبانـی، سـتمی و مذهبی به غیـر از بیچاره گی، 
درمانده گـی و تباهـی، هیچ چیز در پی نداشـته 
اسـت؛ گرچه با تأسـیس سـازمان ملل در سال 
1۹45 میـادی و متعاقب آن، تصویب منشـور 
جهانـی حقوق بشـر در سـال 1۹4۸ میادی از 
سـوی مجمع عمومی سـازمان ملل و همچنین 
تصویـب کنوانسـیون های حقوقـی، اقتصـادی، 
اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی و مدنـی قابـل 
پذیـرش، در سـطح جامعـۀ بین الملـل و ایجاد 

میکانیزم هـای تشـویقی، تنبیهـی و اجرایـی آن 
در راسـتای حفـظ و تأمیـن کرامـت انسـانی، 
فـارغ از هرگونـه تعصـب و تبعیـض، گام های 
مهمـی برداشـته شـد؛ همچنیـن در اعامیه هـا 
و کنوانسـیون های مختلـف سـازمان بین الملـل 
و مسـوده های سـازمان جهانـی حقـوق بشـر، 
همـواره تأکیـد بـر برابری انسـان ها بـه دور از 
هرگونـه تفاوت هـای اتنیکی، نـژادی، تعلقاتی 
و طبقاتـی شـده اسـت و نقـض مفـاد منـدرج  
بـه  را  بین الملـل  میثاق هـای  و  کنوانسـیون 
منزلـۀ نقـض حقـوق بشـری پنداشـته انـد که 
افغانسـتان نیـز اصطاحـًا از جملۀ کشـورهای 
متعهـد بـه اجـرأ فرامیـن و میثاق هـای حقوق 

بشـر و سـازمان بین الملـل می باشـد.
علی رغـم تحـوالت حقـوق بشـری در عرصۀ 
جهانـی، شـوربختانه مـا در افغانسـتان شـاهد 
روزافـزون تفکـرات تبارگرایانه و هژمونی های 
یـا  ناسـیونالیزم  هسـتیم.  زبانـی  و  قومـی 
برتری جویـاِن قومی در افغانسـتان بـا اوهاماِت 
افراطـی شـان همـواره عقایـد، زبـان، اندیشـه 
و فرهنـگ خـود را نسـبت بـه سـایر اقـوام که 
باهـم در یـک محـدودۀ جغرافیایـی زنده گـی 
هسـتند،  سـرزمین  همـان  عضـو  و  می کننـد 
برتر دانسـته و سـایر اقلیت ها قومـی را طرد و 
تکذیـب کـرده، بـه آنان اهمیـِت قایل نیسـتند. 
امـروز  کـه   وارداتـی  و  اندیشـۀ  راسیسـتی 
بـا تأکیـد بـه برتـری قـوم »افغـان« از سـایر 
اقلیت هـای قومـی افغانسـتان چـون؛ تاجیـک، 
شـروع  می باشـد،  اسـتوار  اوزبیـک  و  هـزاره 
رسـیدن  قـدرت  بـه  بـا  قومی محـور  تفکـر 
احمدشـاه ابدالـی، نخسـتین شـاه »افغان تبـار« 
آغـاز شـد و رفته رفته تـا امروز با شـعارِ »همۀ 
مـا افغـان هسـتیم« تحت لـوای دولـت و ملت 
مـدرن و  تحمیـِل هویـت تکذیبـی، بـه یـک 
جریـان سـرکوب گر غیراالفغانـی مبدل گشـته 
اسـت. ناسـیونالیزم در کشـورهای کثیرالمللـه 
جهـان سـوم، ماننـد افغانسـتان، همـواره اقدام 
بـه هویت زدایـی بـا برتری جویی قومـی از راه 
آسیماسـیون، انـکار، توهیـن و تحقیـر اعمال 

تعمیـم می شـود. و 
همان طـوری کـه تذکـر یافت، تحمیـل هویت 
و  اقـوام  سـایر  بـاالی  بـاز  دیـر  از  »افغانـی« 
اقلیت هـای افغانسـتان اعمـال گردیـده اسـت. 
تئوریسون فاشـیزم »افغانی«، مانیفست افغانیزم 
را در نخسـتین »دسـتور زبان پشـتو« به تألیف 
گل محمـد مهمنـد بـا تأکیـد بـر اصـل حرمان 
هویـت زبانـی غیراالفغانـی به نمایش گذاشـته 

اسـت؛ در مقدمـۀ کتـاب مزبـور بـا صراحـت 
کامـل تثبیـت، تأکیـد و تحمیل هویـت و زبان 
افغانـی بـه عنـواِن هویـت و زبـان ملـی و نفی 
نماریـده  زبانـی  و  قومـی  هویت هـای  سـایر 
شـده اسـت، که در زمان ظاهر شـاه بـه عنوان 
اسـترتیژی سیاسـی، عمـل و اجـرأ گردید؛ حتا 
تـا اینـک سیاسـت قومی محـور و مطلقه خـواه 
حکومـت حاکمـه بـا پی گیـری سیاسـت های 
بـا  و  می کوبـد  تعصـب  طبـل  بـر  گذشـته 
گذشـت هـر روز تنـور جنگ هـای قومـی و 

می سـازد. شـعله ور تر  را  زبانـی 
شـایان ذکـر اسـت کـه واژه »افغـان« در همـه 
جهانـی  معتبـر  فرهنگ هـای  و  متـون  کتـب، 
مختـص و مخصـوص قـوم خـاص اسـت و 
تحمیـل آن بـر سـایر اقـوام، متضـاد بـا منافـع 
ملـی و مصالـح علیـای کشـور می باشـد. تبلیغ 
و  برتری طلبانـه  نگـرش  شـدن  نهادینـه  و  
ترزیـق و تلفیـق واژۀ »افغان« مبتـی و منوط بر 
قوم سـتیزی از طریـق کتـب درسـی دبسـتان و 
دانشـگاه ها و همچنیـن رسـانه های نوشـتاری،  
شـنیداری، دیـداری و حتـا برنامه هـای زنـدۀ 

می گیـرد. تلویزیونـی صـورت 
حکومـت افغانسـتان بـه جـای تأمیـن حقـوق 
و  حفـظ  امنیـت،  تأمیـن  شـهروندان،  اولیـه 
حراسـت هویـت و افتخـارات اقـوام، تعریف 
و   اتخـاذ  دشـمن،  و  دوسـت  از  مشـخص 
اقدامـات جدی جهت سـرکوب هراس افگنان، 
بیشـتر مشـغول تافـی و تطبیـق سیاسـت های 
پارادوکس هـای  ایـن  اسـت.  قومی محـور 
ضـد بشـری و سـلطه گری های قومـی جامعـۀ 
بیشـۀ  در  ریشـه  افغانسـتان،  کثیرالملیـت 
حکومت هـای گذشـته دارد کـه بـا فروگـذار 
و فروگذاشـت هـر رژیـم تولیـد و بازتولیـد 

می شـود.
از ایـن رو، اگر حاکمـان تفوق طلب افغانسـتان 
خواهـان حـل تنش هـای قومـی هسـتند، بایـد 
پارادوکـس هویـت »افغانـی«،  و هژمونی هـای 
اتبـاع  حقـوق  بـه  گذاشـته،  کنـار  را  قومـی 
بـه  و  بگذارنـد  ارج  اقلیـت  و هویـت سـایر 
ادامـه  صـورت  در  بی ایسـتند،  آن  تحقـق 
آسیماسـیون،  و  قومی محـور  سیاسـت های 
نه تنهـا مفکوره هـای ناسیونالیسـتی بـه ناکامـی 
و زوال می انجامـد، بلکـه کشـتی توفان زدۀ این 
ماتم کده را به سـاحل بی برگشـت سمت وسـو 

خواهنـد داد.

فرهاد آریانفر
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در دهـه 1۹۹0 میـادی، رسـوایی روابـط بیـل کلینتـون 
بـه  را  کاخ سـفید جنجالـی جهانـی  کارآمـوز  یـک  و 
وجـود آورد. آیا رسـوایی ترامـپ و اسـتورمی دنیلز نیز 

می توانـد پیامدهـای مشـابهی داشـته باشـد؟
دونالـد ترامـپ، رییـس جمهور امریـکا اتهـام روابطش 
بـا »اسـتورمی دنیلـز«، بازیگـر پـورن امریکایی در سـال 
2006 را رد کـرده اسـت اما در این پرونـده نیز همچون 
پرونده روابط بیل کلینتون، مسـاله اصلی بیشـتر وابسـته 

بـه دروغ اسـت تا روابط نامشـروع.
در  پرونـده  دو  ایـن  تفاوت هـای  و  شـباهت ها  پـس 
لوینسـکی،  مونیـکا  و  کلینتـون  رسـوایی  کجاسـت؟ 
کارآمـوز جـوان کاخ سـفید در سـال 201۸ بـه کجـا 
رسـیده اسـت؟ بیاییـد به ایـن مسـاله نگاهـی نزدیک تر 

داشـته باشـیم.
سـال  در  رسـوایی  ایـن  دربـاره  کلینتـون  بیـل  بیانیـه 
1۹۹۸، بـه یکـی از بـه یادماندنی تریـن سـخنرانی های 
سیاسـتمداران امریکایـی تبدیـل شـده اسـت. او در این 
بیانـات در حالـی که انگشـتش را بـه نشـانه تاکید تکان 
مـی داد، گفـت: »مـن بـا آن زن رابطه جنسـی نداشـتم.«
ایـن اظهـارات نـه تنهـا لحـن عجیبـی داشـت، بلکـه 
غیرواقعـی نیـز بـود. بعدهـا ثابـت شـد کـه کلینتـون با 
لوینسـکی »روابطی« داشـته اسـت. لیندا تریپ، دوسـت 
و همـکار لوینسـکی صحبت هـای او را در حین اعتراف 

بـه جزییـات روابطـش بـا کلینتـون ضبـط کـرده بود.
هنگامـی که لوینسـکی بـرای ارائـه اظهارنامـه مکتوبش 
در پرونـده آزار جنسـی علیـه کلینتـون کـه از جانـب 
یـک کارمنـد دولتـی بـه نـام پائـوال جونـز ثبـت شـده 
بـود، احضـار شـد، روابطش را بـا رییس جمهـور وقت 

امریـکا تکذیـب کرد.
کلینتـون نیـز کـه قسـم خـورده بـود در دادگاه واقعیـت 
را بگویـد، روابطـش را بـا ایـن کارآمـوز تکذیـب کرد. 
همین سـوگند در دادگاه، اتهام شـهادت دروغ را متوجه 

بیـل کلینتـون کرد.
 در پرونـده ترامپ و اسـتورمی دنیلز، ایـن بازیگر پورن 
اظهـار کـرده اسـت کـه روابطـی کـه در سـال 2006 با 
دونالـد ترامـپ داشـته، بـر مبنـای رضایـت دو طـرف 

اسـت. بوده 
دونالـد ترامـپ ایـن ادعـا را که گفتـه می شـود در زمان 
بـارداری مانیـا، همسـرش صـورت گرفتـه، تکذیـب 
گزارش هایـی  میـادی  جـاری  سـال  اوایـل  می کنـد. 
منتشـر شـد کـه حاکـی از پرداخـت مبلـغ 130 هـزار 
دالـر از جانـب مایـکل کوهـن، وکیـل شـخصی ترامپ 
بـه عنـوان حق السـکوت بـه اسـتورمی دنیلـز، پیـش از 

انتخابـات 2016 بـود.
از آن زمـان تـا کنـون، ترامـپ و تیم حقوقـی اش بیانات 
ضـد و نقیضـی را دربـاره پرداخـت ایـن پـول مطـرح 
اطـاع  میـزان  را درخصـوص  کـه سـواالتی  کرده انـد 
ترامـپ از ایـن مسـاله برمی انگیزد. دنیلز نیز شـکایتی را 
علیـه ترامـپ تنظیـم کرده تا این توافق بر سـر سـکوت 
را لغـو کنـد. او مدعی شـده اسـت که این قـرارداد فاقد 
اعتبـار اسـت زیـرا ترامـپ آن را امضـا نکرده اسـت. او 

همچنیـن بـه خاطـر توییـت »افتـرا آمیـز« ترامـپ، از او 
شـکایت کرده اسـت.  

در همیـن حـال، وکای ترامـپ بـه دلیـل افشـای ایـن 
 20 خسـارتی  دریافـت  دنبـال  بـه  محرمانـه،  قـرارداد 

میلیـون دالـری از دنیلـز هسـتند.
حـال بـا داشـتن اطاعات اولیـه می توانیم ایـن دو مورد 

را بـا یکدیگر مقایسـه کنیم.
»هنگامـی کـه ترامـپ چنین رابطـه ای را با دنیلز داشـته، 

رییـس جمهور نبوده اسـت«
ایـن جملـه صحیح اسـت امـا پرداخت مبلـغ 130 هزار 
دالـر در زمان کمپیـن انتخاباتی او صـورت گرفته و این 
پرونـده حقوقـی درخصـوص آن شـکل گرفتـه اسـت. 
اگـر این پـول از سـرمایه های کمپیـن انتخاباتـی ترامپ 
تامیـن شـده باشـد، پرداخـت آن می تواند نقـض قوانین 

فدرال محسـوب شـود.
»زندگـی شـخصی یـک رییـس جمهـور ربطـی بـه مـا 

رد« ندا
درسـت اسـت، نمی تـوان برای خیانت به همسـر، شـما 
را متهـم کـرد. بـا این حـال در مـورد ماجـرای کلینتون 
حـرف مـردم ایـن بـود کـه اگـر رییـس جمهـور بـرای 
گفتـن حقیقـت قسـم بخـورد ولـی در ایـن خصـوص 
دروغ بگویـد، می توانـد درباره چیزهـای دیگر نیز دروغ 
بگویـد. منتقـدان در مـورد ماجـرای ترامـپ نیـز همین 
نگرانی هـا را دربـاره اعتماد به رییس جمهـور بیان کرده  
و گفته انـد که پرداخت حق السـکوت نشـانگر آن اسـت 
کـه ترامـپ می تواند مسـتعد پذیـرش حق السـکوت، از 

جملـه از جانـب دشـمنان امریکا باشـد.
»ترامپ ضدرسوایی است«

تـا به امـروز بسـیاری مسـاله روابـط نامشـروع کلینتون 
او  جمهـوری  ریاسـت  بخـش  یادماندنی تریـن  بـه  را 
می داننـد. بـا ایـن وجـود مسـائل بسـیاری در ریاسـت 
جمهـوری ترامـپ وجـود دارنـد که داسـتان اسـتورمی 
دنیلـز میـان آن هـا بـه یـک ماجـرای فرعی تبدیل شـده 
اسـت. آیا او از این مسـاله هم جان سـالم به در خواهد 
بـرد؟ هنـوز خیلـی زود اسـت کـه بگوییـم ایـن چالش 

خـاص چـه زمانـی بـه پایـان خواهد رسـید.
مونیکا، دیروز و امروز

مونیـکا لوینسـکی می گویـد، احتمـاال نخسـتین کسـی 
اسـت کـه تحقیـر جهانـی او در اینترنت صـورت گرفته 
اسـت. ایـن ماجـرا از سـوی وبسـایت »دراج ریپورت« 
در اینترنـت منتشـر شـد و ایـن کار در زمانـی صـورت 
گرفـت کـه تقریبـا هیچ کـس بـه صـورت اینترنتـی و 

آنایـن از اخبـار مطلـع نمی شـد.
لوینسـکی فـارق از مسـاله تحقیـر زندگـی شـخصی و 
وجهـه اش، بـا 27 سـال زنـدان بـه دلیـل بیـان اظهارات 
دروغ روبـه رو شـد. مـادر او نیـز تهدیـد شـد کـه اگـر 
نکنـد،  بیـان  را  دختـرش  بـا  جزییـات صحبت هایـش 

زندانـی خواهـد شـد.
مونیـکا بـه مـدت بیـش از یـه دهـه پـس از ایـن ماجرا 
از انظـار عمومی دور نگه داشـته شـد و در سـال 2014 
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پنجشـیر از شـمار والیت هـای نزدیـک به کابل اسـت که 
دارای زمیـِن کـم و کوهـای زیـاد می باشـد. مردم سـاکن 
ایـن والیت در کنار کارهای رسـمی دولتـی، به باغ داری، 
مالـداری و کشـاورزی نیز مشـغول هسـتند. ایـن والیت 
در کنـار فضـای سـالم، مـکان خوبـی بـرای صیاحت نیز 
اسـت. بـرای رفتـن بـه اصـل موضـوع، می پردازیـم بـه 

مسـایلی کـه در ایـن نبشـته به آن تمرکز شـده اسـت.

جنگل سازی و باغ داری
پنجشـیر هماننـد سـایر نقـاط کشـور در گذشـته دارای 
اخیر)تـا  امـا در چهـار دهـۀ  بـود،  فـراوان  جنگل هـای 
سـرنگونی رژیـم طالبـان( جنگل هـای آن هماننـد دیگـر 
پایین تریـن  بـه  اکنـون  و  گردیـد  تخریـب  والیـات 
سـطح اش رسـیده اسـت. عوامـل آن، مجبوریـت مـردم 
جهـت اسـتفادۀ منحیـث چـوب سـوخت و جنگ هـای 
شـوروی ها بـا مجاهدین و حکومت های دسـت نشـانده 

می باشـد. آن 
بدبختانـه در ایـن چهـار دهـه توجـه کم تـری نسـبت به 
ایـن والیـت صـورت  بـاغ داری در  مسـایل زراعـت و 
و  طالبـان  از سـرنگونی حکومـت  پـس  اسـت.  گرفتـه 
در  تغییـرات  آمـدن  و  نویـن  حکومـت  ساخت وسـاز 
توجـه  کم کـم  نیـز  زراعـت  بـه  مختلـف  عرصه هـای 

گرفـت. صـورت 
وقتـی بـه کوهایس قشـنگ، فضای پاک و محیط مناسـب 
پنجشـیر نـگاه می شـود، پرسـش های زیـادی در ذهـن 
انسـان خطـور می کنـد کـه چـرا بـه ایـن دو عرصـۀ مهم 
کـه عبـارت از بـاغ داری و جنگل سـازی اسـت، توجـه 

چنـدان صـورت نگرفته اسـت؟
و  بـاغ داری  بـرای  مناسـب  بسـتر  پنجشـیر  کوهایـی 
جنـگل داری می باشـد. در صـورت توجه بـه آن، در کنار 
دیگـر خوبی هـا، می تـوان اقتصاد ملـی را نیـز تقویه کرد. 
اقلیـم مناسـب، چشـمه ها و دریاهـای خروشـان، خـاک 
کافـی،  بشـری  نیـروی  مسـاعد،  کوهایـی  حاصل خیـز، 
نزدیکـی بـه پایختـت بـرای کار روی ایـن دو عرصـه را 
مسـاعد سـاخته اسـت. در صـورت توجه به مـوارد ذیل، 
پنجشـیر همان گونه یـی کـه در دیگـر عرصه هـا پیشـتاز 
اسـت، در زراعـت نیز پیشـرفت های چشـم گیری خواهد 

داشت.

اقليم مناسب
کیفیـت  بـا  آب  و  حاصل خیـز  زمیـن  مناسـب،  هـوای 
پنجشـیر سـبب شـده اسـت کـه فراورده هـای زراعتی و 
باغـی آن بـا کیفیـت بـاال به دسـت آیـد. هـوای معتدل و 
نیمـه سـرد در بعضـی مناطـق، حاصـل اعلـی می دهد. تا 
جایـی که میـوۀ  آن بی رقیب اسـت. همین هوای مناسـب 
و زمیـن پُـر ارزش موجـب بلنـد رفتـن قیمـت و کیفیت 

محصوالت آن شـده اسـت.

کيفيت حاصالت
حاصاتـی کـه از زمین هـای پنجشـیر بـه دسـت می آید، 
بـه مراتـب کیفیت و لـذت بیشـتر دارد. در حـال حاضر، 
محصـوالت ایـن والیـت بـه قیمـت خوب تـر در بـازار 
بـه فـروش می رسـد. بـه اصطاح عـام، مـردم حاصات 
بـه دسـت  بسـاری ها  آن  باغـی  زمین هـای زراعتـی و 
نمی رسـد. اگـر مثـال بزنیـم در زمـان برداشـتن میـوه، 
یـک سـیر سـیب ایـن والیـت بیـش از یک هـزار افغانی 
در مارکیـت کابـل بـه فـروش می رسـد. اگـر مسـووالن 
حکومـت محلـی، سـرمایه گذاران و مـردم ایـن والیـت 
بـه مـوارد ذیـل توجـه کننـد، مطمینـًا پنجشـیر بـه یکـی 
از والیت هـای اقتصـادی افغانسـتان تبدیـل خواهـد شـد 
کـه هـم بـه حکومـت مرکـزی و هـم بـرای پنجشـیریان 
ایـن  در  این کـه  بـرای  می رسـاند.  خیلی هـا  منفعیـت 
عرصه هـا توجـه شـود، مـوارد ذیل قابل پیشـنهاد اسـت.

احداث ذخيره گاهای آب
اکثـر مناطـق این والیـت در چهار فصل سـال دارای آب 
می باشـد. اگـر خواسـته باشـیم از ایـن آب بـه صـورت 
درسـت آن اسـتفاده کنیم، می شـود در دامنه هـای تپه های 
آن ذخیره گاهـای آبـی بسـازیم تا محات پاییـن آن نهال  
غـرس گـردد.  کوهای خاکـی این والیت بـرای پرورش 
اکثـر نهال هـای مثمر مسـاعد اسـت. مصرف ایـن کار نیز 
ناچیـز اسـت. چـون اکثر مناطق پنجشـیر سـرک سـاخته 
شـده اسـت و نیـاز بـه مصـارف گـزاف نـدارد. بـه گونۀ 
مثـال، در بخـش میـوه، میوه هـای چـون سـیب، زردالـو، 
نـاک، بـادام، انگـورو... در ایـن والیـت حاصـل بسـیار 

می دهد. خـوب 

اعمار شبکه های آبياری
در صـورت توجـه بـه آن، می شـود از سرچشـمۀ دریا ها 
و چشـمه های آن، شـبکه های آب یـاری بسـازیم. کوهای 
پایین تـر بـه صـورت درسـت آن آبیـاری می شـوند. اگـر 
بـاغ احـداث شـود یـا هـم انـواع دیگـر نباتـات کاشـت 
گـردد، عایـد خوبـی نصیب دهقانـان و مـردم این والیت 

داشـت. خواهد 

ساخت مکان های تفریحی
پنجشـیر از امن تریـن والیات افغانسـتان اسـت کـه مردم 
می تواننـد بـا فکر آرام، شـب و روز در آن گشـت و گزار 
کننـد. در صورتـی کـه سـاحات تفریحی در ایـن والیت 
سـاخته شـود، مـردم زیـادی بـه ایـن والیـت سـرازیر 
می شـوند کـه در کنـار هدیـه دادن خوشـی بـرای مـردم، 
منفعیـت اقتصـادی نیـز بـه باشـند ه گان این والیـت دارد. 
در صـورت توجـه بـه مـوارد ذیـل، پنجشـیر بـه یکی از 
زیباتریـن مکان هـای سـیاحتی دنیـا تبدیـل خواهـد شـد 
کـه عاقـۀ گردشـگران داخلـی و خارجـی را بـه خـود 

جلـب خواهـد کرد.

مونیکا و استورمی؛ بررسی 
دو رسوایی در دو دوره متفاوت امریکا

شجاعالحق نوری-ماندگار

شبکه بی بی سی 

اقتصادیپنجشیر بسترهای


