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صرافان خواهان تقویت روابط بانکی شدند

دانشجویان بلخ:

کستان داشته باشد حکومت موقف مشخصی در برابر پا

چرا مبارزه با فساد چهارم شد؟ 
وزنامه 8صبح تحلیلی بر نتایج نظرسنجی ر
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است.
رییس جمهور  اعالمیه،  این  براساس 
سرای  صرافان  اتحادیه  اعضای  به 
برای اصالح  که  اطمینان داده  شهزاده 
تقویت  و  کشور  در  بانک داری  امور 
خصوصی  و  دولتی  بانک های  روابط 
معتبر  بانک های  با  افغانستان 
انجام  را  مهمی  اقدامات  امریکایی، 

خواهد داد. 
امنیت  تامین  احمدزی  اشرف غنی 

والیت  دانشجویان  هماهنگی  مرکز 
بلخ در صحن ریاست شورای والیتی 
گفتند  شرکت کنندگان  شد.  برگزار 
افغانستان  قبال  در  کستان  پا که 
گذشته  صداقت ندارد و در یک دهه 
افغانستان  به  را  زیادی  تروریستان 

فرستاده است.
کتی  را حمالت  دانشجویان  این 

انکشاف  و  سرمایه گذاری  برای 
اولویت های  از  را  کشور  اقتصادی 
کرده  توصیف  ملی  وحدت  حکومت 
اوضاع  شدن  بهتر  برای  که  است  گفته 
کابل،  شهر  به خصوص  کشور  امنیتی 
را  خاصی  برنامه های  سلسله  یک 
گرفته است. در این اعالمیه  روی دست 
توسط  اتخاذشده  برنامه های  مورد  در 
امنیت  بهبود  برای  ریاست جمهوری 

جزییات بیشتری داده نشده است.

را  افغانستان  ک  خا به  کستان  پا
کردند  کید  تا کرده،  تقبیح  شدیدا 
در  که  انتحار  و  انفجار  عامالن  که  
به  باید  می برند،  سر  به  بازداشت 

صورت علنی مجازات شوند.
آنان هم چنین حمالت تروریستی روز 
یک شنبه بر فرماندهی پولیس والیت 

کردند. بلخ را محکوم 

اتحادیه  اعضای  کابل:  8صبح، 
دیدار  در  شهزاده  سرای  صرافان 
تقویت  خواستار  رییس جمهور،  با 
خصوصی  و  دولتی  بانک های  روابط 
افغانستان با بانک های معتبر امریکایی 

در زمینه انتقال پول شدند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
منتشر  ریاست جمهوری  مطبوعاتی 
شده، این دیدار شام روز یک شنبه در 
گرفته  صورت  ریاست جمهوری  ارگ 

از  شماری  مزارشریف:  8صبح، 
یک  در  بلخ  والیت  دانشجویان 
ملی  وحدت  حکومت  از  گردهمایی 
در  تا  خواستند  متحد  ملل  سازمان  و 
به  کستان  پا کتی  را حمالت  برابر 
داشته  مشخصی  موقف  کنر،  والیت 

باشند.
توسط  گذشته  روز  گردهمایی  این  6

وف پالستیکی ظر
ناقل 118 بیماری در جهان است

کردن  جایگزین  برای  کشورها  دیگر  تجربه  از  باید  می افزاید  او 
جنوبی  افریقای  و  ایرلند  در  مثال  کرد.  استفاده  پالستیکی  مواد 
کرده اند. در تایوان و بنگله دیش  سیستم جریمه و مالیه را وضع 
پالستیک  ورود  و  تولید  از  یعنی  پالستیک،  ورود  و  تولید  منع 
از خریطه هایی استفاده  جلوگیری می کنند. هم چنان در جاپان 

که قابل استفاده مکرر است. می گردد 

وز  کمیسیون انتخابات نیز ر
گذشته در یک کنفرانس 
ی گفت که نتایج  خبر
انتخابات شوراهای والیتی 
ودی اعالم می شود. این  به ز
کمیسیون می گوید منتظر 
پاسخ کمیسیون شکایات 
انتخاباتی است. کمیسیون 
ی  شکایات در هفته جار
نتایج رسیدگی به شکایت ها 
را به کمیسیون انتخابات 
فرستاد. اما مسووالن 
کمیسیون انتخابات 
ی از  می گویند که آرای شمار
محالت رای دهی که توسط 
کمیسیون شکایات باطل 
شد، مشخص نیست که 
به چه دلیل این محالت 
بی اعتبار شده اند.

ACKU



زنگ اول


غنى  اشرف  داكتر  كابل:  8صبح، 
كشور،  جمهور  رييس  احمدزى 
ميزان،  از ظهر روز يكشنبه، 20  بعد 
مخابراتى  شركت هاى  مسووالن  با 

ديدار كرده است.
در اين ديدار سرور دانش معاون دوم 
رييس جمهور و داكتر عبداهللا عبداهللا 
حضور  نيز  حكومت  اجراييه  رييس 

داشته اند.
دوشنبه  روز  كه  اعالميه اى  براساس 
جمهورى  رياست  ارگ  توسط 
منتشر شده، اميرزى سنگين سرپرست 
تكنالوژى  و  مخابرات  وزارت 
معلوماتى در اين ديدار گفته كه در 
در  مخابرات  وزارت  حاضر  حال 
عرصه خدمات تليفون هاى همراه، 90 
قرار  پوشش  را تحت  درصد كشور 
داده و تالش دارد تا پوشش مخابراتى 

گسترش يابد.
سرپرست وزارت مخابرات گفته كه 
بعد از وزارت ماليه، وزارت مخابرات 
در زمينه خدمات تليفون هاى همراه، 

عوايد بيشترى دارد.

انجمن  8صبح ،كابل، 
خوشنويسان افغانستان 200 تابلوى 
كابل  در  گذشته  روز  را  خطاطى 
از  تن  صدها  گذاشت.  نمايش  به 
اين  از  خوشنويسى  عالقمندان 
از  هدف  كردند.  ديدن  نمايشگاه 
اين نمايشگاه رشد هنر خوشنويسى 
خوانده شد و برگزار كنندگان آن 
از دولت جديد خواستند تا به اين 

هنر توجه جدى داشته باشد. 
به  نمايشگاه  اين  تابلوهايى كه در 

قندهار  در  انار  جمع آورى  فصل 
كه  محصولى  است،  شده  آغاز 
هزاران متريك تن آن همه ساله به 
خارج از افغانستان صادر مى شود.

مسوول  مومند،  يونس  محمد 
قندهار  تجارت  اتاق هاى  تجارتى 
سال  در  كه  گفته  آشنا  راديو  به 
و  پاكستان  هند،  عالوه  بر  جارى 
به  قندهار  انار  عربى،  كشورهاى 
به  كه  مى شود؛  صادر  نيز  روسيه 
گفته وى تاثير مثبت بر بازاريابى و 
درآمد حاصالت دهقانان خواهد 

داشت.
آقاى مومند مى گويد كه صادرات 
مراحل  از طى  روسيه پس  به  انار 
به زودى آغاز خواهد شد  ادارى 
و قرار است كه صادرات اين ميوه 
به ساير كشورها نيز گسترش يابد.
اتاق هاى  تجارتى  بخش  مسوول 
اين  انار  كه  گفته  قندهار  تجارت 
عالى  كيفيت  وصف  با  واليت 
بسته بندى  در  مشكالت  به دليل 
معدودى  كشورهاى  به  معيارى 

صادر مى شد.
كه  مى گويد  مومند  آقاى  اما 

ضرورت حمايت سياسى
 از نيروهاى امنيتى

رييس جمهور غنى گفته است آنانى كه نيروهاى  
بخشش  قابل  رسانيده اند،  قتل  به  را  ما  امنيتى 
نيستند. اين اظهارات نشان مى دهد كه حكومت 
امنيتى آمادگى  نيروهاى  از  جديد براى حمايت 
به  موفق  حكومت  گذشته  سال   13 در  دارد. 
نگرديد.  امنيتى  نيروهاى  از  سياسى  حمايت 
نيروهاى امنيتى كشور در فقدان حمايت سياسى 
به مقاومت پرداخته و از تماميت ارضى كشور 
دفاع كردند. در برخى موارد نيروهاى پوليس، 
با برخورد غيرقانونى زورمندان و ده ها اتهام و 

توهين همراه بوده اند.
اين نيروهاى در نبود حمايت سياسى، هيچ وقت 
هزاران  ساالنه  نكردند.  رها  را  جنگ  جبهه هاى 
تن از اين سربازان كشته و يا زخمى مى شوند، 
اما حضور جوانان براى مشاركت در صفوف 
اردو، پوليس و نيروهاى امنيتى چشم گير و قابل 

توجه بوده است.
اقدام هاى عملى، فرهنگ  با   آقاى غنى مى تواند 
حمايت از نيروهاى امنيتى را در كشور نهادينه 
كند. بخش بزرگ مسووليت حكومت، حمايت هاى 
امنيتى  نيروهاى  جايگاه  از  فرهنگى  و  ارزشى 
با  رييس جمهور  زمانى كه  نمونه  براى  است. 
لباس پوليس يا كوماندو در كنار سربازان ديده 
شود، سبب مى شود تا همه ى سربازان احساس 

غرور و عزت كنند.
نشر فلم هاى سينمايى، مستند و نصب بيلبوردها 
سبب  سربازان،  فداكارى  از  شهر  سطح  در 
سربلندى  و  غرور  احساس  آنان  تا  مى شود 
بخش  در  سربازان  از  حمايت  با  دولت  كنند. 
بيمه صحى، مسكن، معاش، هزينه هاى مناسب 
براى تقاعد، حمايت هاى دوامدار براى زخمى ها، 
در  آنان  فرزندان  تحصيل  براى  امكانات  تهيه 
مى تواند  خاص،  ليليه هاى  و  بورس ها  قالب 
روحيه مثبت كارى در آنان ايجاد كند. هم چنين 
فرهنگ  و  اطالعات  اوقاف،  و  حج  وزارت هاى 
در  آن  نشر  و  تبليغى  و  فرهنگى  كارهاى  با 
اردو  و  پوليس  در  خدمت  ارزش  به  رسانه ها، 
به عنوان يك ارزش اسالمى و ملى اشاره كنند 
و حس «مهم بودن» را در اين نيروها برانگيزند.
در  بايد  امنيتى  نيروهاى  فرزندان  و  خانواده ها 
جامعه احساس غرور داشته باشند. در كشور 
اين  است.  تحقيرآميز  بسيار  پوليس  به  نگاه  ما 
مختل  نيز  جامعه  نظم  تا  مى شود  سبب  رفتار 
شود. وقتى وكيل پارلمان و يا زورمندان پوليس 
ترافيك را مورد لت وكوب قرار دهند، چگونه يك 

پوليس جرات به اجراى قانون خواهد كرد.
مى توانند  تحصيالت  و  معارف  وزارت 
ارزش  و  فداكارى  به  را  كتاب  از  صفحه هايى 
امنيتى  نيروهاى  صفوف  در  خدمت  معنوى 
اختصاص دهند. چاپ عكس سربازان در پشت 
جديد  ارزش هاى  نو  نسل  به  درسى  كتاب هاى 

القا مى كند.
متاسفانه در 13 سال سربازان پوليس و اردو از 
يكسو شاهد تلفات همسنگران خود بودند و از 
سوى ديگر رييس جمهور وقت طالبان را برادر 
خطاب كرده و گروه گروه مخالفان را  از زندان 
نيروهاى  هفته ها  موارد  برخى  در  كردند.  رها 
امنيتى در محاصره ماندند اما براى نجات آنان 

اقدام نشد.
با  غنى  رييس جمهور  كه  است  اين  همه  انتظار 
رويكرد جديد به حمايت همه جانبه از نيروهاى 
امنيتى پرداخته تا باشد كه در پرتو اين حمايت ها، 
سربازان كشور با اطمينان به وظايف ملى خود 

ادامه دهند.

اشرف غنى احمدزى و عبداهللا عبداهللا 
مخابراتى  شركت هاى  مسووالن  به 
مشكالت  حل  كه  داده اند  اطمينان 
آنان از اولويت هاى كارى حكومت 

وحدت ملى شمرده مى شود.
مسووالن  به  جمهور  رييس 
شركت هاى مخابراتى گفته كه پس 
به  مستقيم  طور  به  خودش  اين  از 
مشكالت آنان رسيدگى خواهد كرد.
مسووالن  از  احمدزى  اشرف غنى 
تا  خواسته  مخابراتى  شركت هاى 
در هماهنگى با دولت، امور خود را 
طورى تنظيم نمايند كه از سيستم هاى 
خوب  حكومت دارى  در  مخابراتى 
و  معارف  پيشرفت در عرصه هاى  و 
صورت  استفاده  دور،  راه  از  طبابت 

نمايش گذاشته شد مربوط به على 
بابا اورنگ و سلمان على ارزگانى 
آثار  كه  است  كشور  خطاط  دو 
زيادى در اين زمينه خلق كرده اند. 
از  «هدف  گفت:  اورنگ  آقاى 
ايجاد  نمايشگاه،  اين  برگزارى 
روان  و  روح  در  روحى  تلطيف 
مردم  و  است  سرزمين  اين  مردم 
بجاى اين كه همديگر را نپذيرند، 
نمايشگاه ها  اين گونه  برگزارى  با 
به  بروند  و  بپذيرند  را  همديگر 

اكنون اين مشكل رفع شده است 
و امكانات بسته بندى محموله هاى 
بين المللى  معيارات  با  صادراتى 
سبب  مى تواند  كه  دارد  وجود 

افزايش صادرات شود.
اما تاجران ميوه در قندهار از نبود 
بازارهاى  و  نقل  و  حمل  راه هاى 
كه  است  شده  سبب  خارجى 
با  صادراتى  ميوه هاى  زياد  بخش 
فروخته  پاكستان  به  ناچيز  بهاى 

شود.
در  ميوه  تاجر  يك  زهير  نصراهللا 
قندهار مى گويد كه حكومت بايد 
را در هر كشور  تجارتى  اتشه هاى 

گيرد.
رييس جمهور گفته كه شركت هاى 
ارايه  زمينه  در  تنها  نه  مخابراتى 
بلكه در  نمايند  تليفون كار  خدمات 
بخش هاى ديگر نيز با دولت همكارى 

باشند.
عبداهللا  عبداهللا  داكتر  ديدار  اين  در 
به  نيز  حكومت  اجراييه  رييس 
مخابراتى  شركت هاى  مسووالن 
گفته كه اراده بخاطر حل مشكالت 
شركت هاى  در  اصالحات  و  آنان 
مدت  در  و  دارد  وجود  مخابراتى 
كوتاه مشكالت آنها مرفوع خواهد 
شد. وى تاكيد كرد كه شركت هاى 
مخابراتى بايد كدرهاى افغان را مورد 

آموزش قرار دهند.

سوى زيبايى ها.»
كتاب ها  بيشتر  گذشته  در 
و  مى شد  نوشته  خطاطان  توسط 
تابلوهاى  در  خوشنويسان  آثار 
بود  نمايان  مغازه ها  و  فروشگاه ها 
از كمپيوتر  استفاده  كه  ولى حاال 
صورت  گسترده اى  صورت  به 
مى گيرد، اين جنبه هاى خطاطى از 

خوشنويسان گرفته شده است. 
اما آقاى اورنگ گفت كه زيبايى ها 
و خالقيت ها محدود نيستند و آثار 
روز  هر  گذشت  با  خوشنويسان 
مى كنند  پيدا  بيشترين  خريداران 
بيشتر دولت،  توجه  و در صورت 
در  بارديگر  هنر جاى خودرا  اين 
به  كرد.  خواهد  باز  جامعه  ميان 
كارهاى  از  كمپيوتر  اورنگ  باور 
خالقانه و هنرپردازانه ى خط عاجز 

است. 

طريق  اين  از  تا  كند  توظيف 
او  كند.  رشد  افغانستان  صادرات 
بهبود  سبب  كار  اين   كه  افزود 
زارعت  ترويج  و  مردم  اقتصاد 

مشروع باغدارى نيز خواهد شد.
مسوول  عبدالوهاب  حاجى 
اتحاديه ميوه تازه قندهار مى گويد 
از  قندهار  ميوه  صادرات  كه 
واگه  بندر  به  نخست  زمين  طريق 
ساير  به  طريق  آن  از  و  پاكستان 
از  او  مى گيرد.  صورت  كشورها 
يك  تا  خواست  مسوول  مقامات 
صادرات  براى  را  منظم  سيستم 

مهيا سازند.

عبداهللا عبداهللا، رييس اجرايى دولت وحدت ملى اولين 
جلسه شوراى وزيران را برگزار و رياست كرد.

اين جلسه كه روز دوشنبه برگزار شد، آقاى عبداهللا در 
اين نشست با اشاره به چالش هايى كه افغانستان با آن 
روبرو است گفت: «تالش كنيم تا فرصت را براى حل 
اين مشكالت از دست ندهيم و حكومت وحدت ملى 

را به وفاق ملى تبديل كنيم.»
سنبله   30 عبداهللا  آقاى  و  احمدزى  جمهور  رييس 

موافقت نامه دولت وحدت ملى را امضا كردند.
عمل  در  كه  اجرايى  رييس  موافقت نامه  اين  براساس 
مجالس  در  مى رود،  شمار  به  اجرايى  وزير  نخست 
امور  و مديريت  تصميم گيرى دولت شركت مى كند 
به  وزيران  شوراى  همانند  حكومت  اجرايى  و  ادارى 

عهده او است.
عهده  به  وزيران  شوراى  رياست  موافقت نامه  اين  در 
وزيران  شوراى  است.  شده  گذاشته  اجرايى  رييس 
شامل وزيران و متمايز از كابينه است. رييس جمهور 

رياست كابينه را به عهده دارد. 
به نقل از بى بى سى، عبداهللا عبداهللا در ادامه افزود كه 
دولت  ايجاد  و  اجتماعى  عدالت  تامين  راستاى  در 

پاسخگو به مردم تالش خواهد كرد.
ضرورت،  بنابر  كه  خواست  وزيران  از  عبداهللا  آقاى 
باعث شود كه  نبايد  اين كار  آنان سرپرست شدند و 
اداره آن ها  روندى كارى در وزارت خانه هاى تحت 

به كندى روبرو شود.
آقاى  رياست  تحت  پنجشنبه  روزهاى  كابينه  جلسه 
احمدزى برگزار مى شود و جلسه شوراى وزيران نيز 
روز دوشنبه بعد از اين تحت رياست آقاى عبداهللا داير 

خواهد شد.

8صبح، كابل: اتحاديه اروپا در نظر دارد كه مبلغ 1,4 
تا سال 2020 براى تمويل پروژه هاى  ميليارد يورو را 

انكشافى به دولت افغانستان كمك كند.
سرپرست  عمرزاخيلوال  ميان  كمك  اين  قرارداد 
رييس جمهور  اقتصادى  ارشد  مشاور  و  ماليه  وزارت 
صندوق  و  جهانى  بانك  ساالنه  نشست  حاشيه  در 
بين المللى با اندرس پابلكس كميشنر اتحاديه اروپا به 

امضا رسيده است.
براساس اعالميه اى كه توسط وزارت ماليه منتشر شده 
است، مبلغ تعهد شده براى تمويل پروژه هاى انكشافى 
صحت،  دهات،  انكشاف  و  زراعت  سكتورهاى  در 
پاليسى سازى و قوانين، حسابدهى و دموكراسى سازى 
كمك  اين  از  بخشى  يك  رسيد.  خواهد  مصرف  به 
مالى نيز براى پرداخت تشويقى براى ادامه اصالحات 

به مصرف خواهد رسيد.
نشست ساالنه بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، 
از هجدهم تا بيستم ميزان در واشنگتن دى سى برگزار 
شد. در اين نشست هياتى متشكل از مقام هاى وزارت 
نيز  افغانستان  دولت  سوى  از  مركزى  بانك  و  ماليه 

شركت كرده بود.

رييس جمهور احمدزى با مسووالن شركت هاى مخابراتى ديدار كرد

نمايشگاه خوشنويسى در كابل برگزار شد

انار قندهار به بازار هاى روسيه مى رسد 

برگزارى نخستين جلسه شوراى 
وزيران به رياست عبداهللا 

اتحاديه اروپا 1,4ميليارد يورو 
به افغانستان كمك كرد
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انتخابات  سرنوشت  هنوز  اما  می گذرد  ماه  شش  کنون  تا
این  نامزدان  بسیاری  است.  نامعلوم  والیتی  شوراهای 
انتخابات  کشمکش های  قربانی  آن ها  که  گفتند  شوراها 

ریاست جمهوری شده اند. 
کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  نیز  انتخابات  کمیسیون 
والیتی  شوراهای  انتخابات  نتایج  که  گفت  خبری 
منتظر  می گوید  کمیسیون  این  می شود.  اعالم  به زودی 

با وجودی که پیشرفت های  افغانستان  گفت: »در  طارق 
اما  است،  شده  دیده  صحت  ساحه  در  چشم گیری 
را  جان شان  خانم   327 والدت،  صدهزار  هر  در  بازهم 
بنابر مشکالت والدت و حاملگی از دست می دهند. به 
که در فاصله هر دو ساعت یک خانم به خاطر  این معنا 

مشکالت والدت و حاملگی از بین می رود.«
رعایت  به  خانواده ها  بی توجهی  که  افزود  طارق  ناجیه 
نیز  را  کودکان  مرگ ومیر  میزان  والدت ها،  میان  در  وقفه 
که »شیر  باال برده است. به گفته ی خانم طارق، نوزادانی 
به شیر« بدنیا می آیند، ضعیف هستند و تعدادشان قبل 
دست  از  را  خود  جان  سالگی،  یک  کردن  تکمیل  از 
یک  هر  در  کودک  »هفتادوهفت  گفت:  وی  می دهند. 
سالگی  یک  سن  به  این که  از  قبل  زنده  والدت  هزار 

نتایج  دهد،  پاسخ  مورد  این  در  شکایات  کمیسیون  که 
انتخابات شوراهای والیتی اعالم خواهد شد. 

والیتی  شوراهای  نامزدان  از  شماری  حال  همین  در 
تردید  و  شک  دید  با  انتخابات  کمیسیون  کارکرد  به 
شوراهای  نامزدان  از  تن  یک  افغان  رفیع اهلل  می نگرند. 
چطور  ماه  شش  این  در  نمی فهمیم  »ما  گفت:  والیتی 
کنند و به انتظار وکالی  این ها نتوانسته اند لیست را نهایی 

ما نقطه پایان بگذارند.«
کسی  انتخابات هیچ  و تخطی در  تقلب  از  که  گفت  او 
شروع  ریاست جمهوری  از  نمی تواند.  کرده  چشم پوشی 
به دلیل  ولی  داشت،  وجود  تقلب  والیتی  شوراهای  تا 
شوراهای  ریاست جمهوری،  انتخابات  در  هرج ومرج 
نامزد  این  رفت.  تاثیر  تحت  آن  انتخابات  و  والیتی 
مشکالت  رای دهندگان  و  موکلین  گفت  والیتی  شورای 
نامعلوم  سرنوشت  به دلیل  ولی  دارند  خواست هایی  و 
مردم  به  نمی توانند  آن ها  والیتی،  شوراهای  انتخابات 

پاسخ بگویند. 
در انتخابات شوراهای والیتی بیش از 2000 تن نامزد بودند 
کرسی های شوراهای والیتی 34 والیت  و برای راه یافتن به 
کاری شوراهای  کردند. با آن که مدت زمان  کشور رقابت 
نتایج  نشدن  اعالم  به دلیل  اما  رسیده  پایان  به  والیتی 
به گفته  و  دارند  فعالیت  شوراها  همین  هنوز  انتخابات، 

نامزدان، به صورت غیرقانونی معاش می گیرند. 
شد،  جنجالی  ریاست جمهوری  انتخابات  آن که  از  پس 
این  تاثیر  تحت  نتایج  و  والیتی  شوراهای  انتخابات 
رییس جمهور  که  حاال  ولی  رفت  یادها  از  کشمکش ها 
نامعلوم است.  والیتی  نتایج شوراهای  نیز  مشخص شده 
که به  نامزدان این شوراها از رییس جمهور غنی خواستند 
کند و بیش از این آن ها را منتظر  مشکالت شان رسیدگی 

نگذارد.

دنیا  به  پایین  مقاومت  با  نوازدی  دارد،  پایین  مقاومت 
به  باشد،  داشته  پایین  مقاومت  کودک  هرگاه  می آید. 

همان اندازه چانس مرگ ومیرش زیاد می باشد.«
که والدت های پی  درپی  وزارت صحت عامه می افزاید 
این  به گفته ی  می شود.  نیز  مادران  کم  خونی  باعث 
کم خون در زمان  وزارت، احتمال از دست رفتن مادران 
والدت زیاد است. معین عرضه خدمات صحی وزارت 
صحت عامه می افزاید، زمانی که مادران در زمان والدت 
کودکان شان  بیشتر  بدهند،  دست  از  را  خود  جان های 
طارق  ناجیه  می گیرند.  قرار  مرگ  خطر  معرض  در  نیز 
که مادران شان  کودکانی  می گوید: »مطالعات نشان داده 
قرار  مرگ  خطر  معرض  در  بیشتر  برابر  ده  کرده اند  فوت 

می گیرند.«
بیشتر  که  می  گوید  عامه  صحت  وزارت  این حال،  با 
اصول  خالف  را  والدت ها  میان  وقفه  ایجاد  خانواده ها 
خانواده  تنظیم  به  دلیل  همین  به  و  می پندارند  شرعی 
شرکت کننده  روحانیون  از  وزارت  این  ندارند.  توجهی 
در  تا  خواست  خانواده«  تنظیم  و  »اسالم  کنفرانس  در 
خانواده  تنظیم  زمینه  در  مردم  اذهان  ساختن  روشن 
کنند. ناجیه طارق معین عرضه خدمات صحی  کمک 
کنفرانس خطاب به علمای  وزارت صحت عامه در این 
داریم.  عمده  توقع  دو  شما  از  »ما  گفت:  شرکت کننده 
کنید تا دختران به مکتب بروند، معلم  کمک  یک: ما را 
کنید  صحبت  و  کار  مردها  با  شما  دوم:  شوند.  کتر  دا و 
اما  باشند  داشته  اوالد  بگیرند،  حمل  خانم های شان  که 
میان  فاصله  گر  ا کنند.  رعایت  را  والدت ها  میان  فاصله 
مصون  کودک  و  مادر  صحت  شود،  رعایت  والدت ها 

خواهد ماند.«
علما  شورای  اعضای  از  شمس الرحمان  همین حال،  در 
اصول  خالف  والدت ها  میان  وقفه  ایجاد  که  می گوید 
که اسالم روی صحت  گفت  او  نیست.  و دینی  شرعی 

کرده است.  کید  کودک تا مادر و 
که  تنظیم خانواده در افغانستان از جمله مسایلی است 
گرفته است. بیشتر والدین  کم ترین توجهی صورت  به آن 
کار  که از ضعف این  تا زمانی  به زاد و ولد ادامه می دهند 

کرده نتوانند. را 

گردهمایی  گذشته در یک  نامزدان شوراهای والیتی روز 
کمیسیون انتخابات پس از شش ماه  که  گفتند  اعتراضی 
تاخیر تا هنوز نتایج انتخابات را اعالم نکرده است. این 
کاندیداهای شورای  نامزدان می گویند بیش از 2000 تن از 
انتخاباتی  کمیسیون های  دروازه های  پشت  در  والیتی 
گرفتار  سرنوشتی  چه  با  که  نمی دانند  و  هستند  سرگردان 

خواهند شد. 
پس از اعالم نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای والیتی، 
کابل  صدها تن از این نامزدان در جوار پارک در مرکز شهر 
که به گفته آنان  کردند  زرنگار خیمه زدند و اسنادی را نشر 
کمیسیون انتخابات بود.  کی از تقلب های جدی در  حا
در  انتخابات  کمیسیون  مسووالن  که  شدند  مدعی  آن ها 
خود  طرفدار  نامزدان  برای  را  نامزد  یک  آرای  مورد  چند 
کرده  ضایع  را  آن ها  حق  ترتیب  این  به  و  کرده  حساب 

است. 
در  والیتی  شوراهای  نامزدان  از  یکی  اسحاق زی  خاطره 
نتیجه  که  نمی دانیم  »ما  گفت:  گذشته  روز  گردهمایی 
کمیسیون  انتخابات چه زمانی اعالم می شود. حاال ما به 
انتخابات بی اعتماد شده ایم. نه تنها ما بلکه تمام مردم 
کمیسیون انتخابات  افغانستان اعتبارشان را در رابطه به 
آینده  سال  ما  شده اند.  مایوس  مردم  داده اند،  دست  از 
کسی در  که  پارلمانی داریم جوانان می گویند  انتخابات 

کرد.« انتخابات پارلمانی شرکت نخواهد 
انتخابات  با  هم زمان  والیتی  شوراهای  انتخابات 
ریاست جمهوری به تاریخ 16 حمل برگزار شد. از آن تاریخ 

وجودی که  با  می گویند  عامه  صحت  وزارت  مقام های 
بیشتر شده   کشور  در  به خدمات صحی  مردم  دسترسی 
خانم   327 والدت،  صدهزار  هر  در  آن هم  با  اما  است، 
در افغانستان در زمان حاملگی و والدت جان خود را از 
دست می دهند. به گفته ی این مقام ها، مرگ و میر مادران 
در زمان بارداری و والدت بیشتر از عدم رعایت وقفه در 

والدت ها و عدم توجه به تنظیم خانواده ناشی می شود.
کتر ناجیه طارق، معین عرضه خدمات صحی وزارت  دا
که  کنفرانسی  در  میزان،   21 روز دوشنبه،  صحت عامه، 
تحت عنوان »اسالم و تنظیم خانواده« با حضور ده ها تن 
که رعایت  گفت  کابل برگزار شده بود،  از عالمان دینی در 
کاهش  در  خانواده  تنظیم  و  والدت ها  میان  در  وقفه 
نوزادان نقش مهم دارد. خانم  و  میزان مرگ ومیر مادران 

کمیسیون  است.  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  پاسخ 
شکایت ها  به  رسیدگی  نتایج  جاری  هفته  در  شکایات 
کمیسیون  کمیسیون انتخابات فرستاد. اما مسووالن  را به 
که آرای شماری از محالت رای دهی  انتخابات می گویند 
مشخص  شد،  باطل  شکایات  کمیسیون  توسط  که 
شده اند.  بی اعتبار  محالت  این  دلیل  چه  به  که  نیست 
کمیسیون انتخابات هنگامی  براساس اظهارات مسووالن 

نود  از دست می دهند. هم چنین  را  برسند، حیات خود 
از این که به سن پنج  سالگی برسند  کودک قبل  و هفت 
دست  از  را  خود  حیات  زنده  والدت  هزار  یک  هر  در 
که می تواند از این مرگ ومیر  می دهند. بنا یگانه موردی  
و  خانواده  تنظیم  روش های  از  استفاده  کند،  جلوگیری 

فاصله دهی بین والدت ها می باشد.«
که ارزیابی ها  با این حال، وزارت صحت عامه می افزاید 
که نودودو درصد از زنان متاهل از حداقل  نشان می دهد 
گاهی  آ والدت ها  میان  فاصله دهی  روش های  از  یکی 
دارند. به گفته ی این وزارت، تنها بیست ودو درصد زنان 
والدت ها  میان  فاصله دهی  روش های  از  افغانستان  در 

استفاده می کنند.
کتر ناجیه طارق معین عرضه خدمات صحی وزارت  دا
در  والدت ها،  میان  فاصله  ایجاد  می گوید  عامه  صحت 
نیز  والدین  و  کودکان  میان  عاطفه  بخشیدن  استحکام 
میان  فاصله  صورتی که  در  او،  به گفته ی  می کند.  کمک 
کودکان خود  والدت ها رعایت شود، والدین می توانند به 
تا  می شود  باعث  مساله  این  و  کنند  رسیدگی  درست تر 
شود.  مستحکم تر  کودک  و  والدین  میان  عاطفی  روابط 
حداقل  خود  کودک  به  باید  »مادر  گفت:  طارق  خانم 
سه  سال شیر بدهد، از او مواظبت درست بکند و تربیت 
بگیرد،  پی  در  پی   حمل های  مادر  هرگاه  بکند.  سالم 
که  باعث پایین آمدن مقاومت مادر می شود و از مادری 

بیش از دوهزار نامزد شورای والیتی 
در انتظار نتیجه

وزارت صحت:

در هر صدهزار والدت
327 خانم جان می دهند

 حکیمی

 ظفرشاه رویی

100 روز نخست
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کنند. را با این تصمیمات از سوی رییس جمهور اعالم 
دانشگاه های  تقویت  با  باال  نسبتا  موافقت  میزان 
در  نسبی  اقبال  می دهند  نشان   )%64.1  ( خصوصی 
ارتباط با دانشگاه های خصوصی وجود دارد. هرچند این 
برخوردار  باالیی  خیلی  و  توجه  قابل  قدرت  از  حمایت 
کنار این موضوع بیشترین مخالفت با تصمیم  نیست. در 
کانکور از سیستم جذب دانشجویان دانشگا های  حذف 
گرفته است )40.8% مخالف(. این میزان  دولتی صورت 
کنار 40% موافقان این تصمیم قرار داد  مخالفت را باید در 
که البته موافقت زیادی محسوب نمی شود. دلیل این امر 
اعتماد  عدم  و  گسترده  فساد  بروز  احتمال  در  می توان  را 
بیشترین  که  تصمیم  این  دانست.  طرح  این  موثریت  به 

کشور به آموزش و معارف اختصاص داده شود نیز  بودجه 
از موافقت خوبی برخوردار بوده است )%77.5(. 

چرا مبارزه با فساد چهارم شد؟
فرصت  اولین  در  احمدزی  اشرف غنی  رییس جمهور 
اقدام می تواند  این  کرد.  امضا  را  امریکا  با  امنیتی  پیمان 
رییس جمهور  از  مردم  انتظار  اولین  به  توجه  از  نمادی 
تقریبا  فساد  با  مبارزه  اما  شود.  دانسته  امنیت(  )افزایش 
که با  دومین اقدام رییس جمهور دانسته می شود. اقدامی 
کابل بانک توجه افکار  دستور رسیدگی مجدد به پرونده 
کرده  ایجاد  را  امید  این  و  کرد  جلب  خود  به  را  عمومی 
خود  به  عملی  و  عینی  جنبه  نماد  و  شعار  این  که  است 

بگیرد. 

دو  به  8صبح  روزنامه  نظرسنجی  نتایج  تحلیل  ادامه  در 
فساد  با  مبارزه  و  عالی  تحصیالت  و  معارف  شاخص 

خواهیم پرداخت.
نظرسنجی،  این  از  آمده  به دست  نتایج  طبق 
پاسخ دهندگان ارتقای معارف و تحصیالت عالی را بعد 
کاری رییس جمهور  از امنیت و شغل در رتبه سوم اولویت 
یک  در  عالی  تحصیالت  و  معارف  به  توجه  می دانند. 
پایدار  توسعه  به  توجه  و  آینده نگری  شاخص  جامعه، 
که  است  این  بر  فرض  می شود.  محسوب  جامعه  آن  در 
ما درس می خوانیم تا آینده بهتری داشته باشیم و تحمل 
به  دستیابی  امید  به  تحصیل  هزینه های  و  سختی ها 
آینده ای مطلوب تر انتخاب می شود. این مطلوبیت برای 
هر فرد می تواند در ابعاد مختلف زندگی اش تجربه شود. 
یا  و  بیشتر  درآمد  بهتر،  شغلی  فرصت  به  دستیابی  امید 
موقعیت اجتماعی باالتر می تواند انگیزه های پرداختن به 

تحصیالت عالی را شکل دهد. 
- 40 درصد جامعه بی سواداند.

عالی  تحصیالت  و  معارف  شاخص  به  توجه  آن چه  اما 
است.  جامعه  در  بی سوادی  میزان  می کند،  معنادارتر  را 
گروه  نفر  از 6830  این نظرسنجی %40.9   نتایج  براساس 
باالتر  تحصیالت  آن ها  از   %3.7 تنها  و  بی سوادند  نمونه 
که در واقع نیروی متخصص  از لیسانس دارند. نیروهایی 
حال  این  با  می شوند.  شامل  را  رشته ای  هر  حرفه ای  و 
 )%19.6( لیسانس  مقطع  در  تحصیالت  میزان  رشد 
فرصت های  صورتی که  در  باشد  امیدوارکننده  می تواند 
الزم برای تحصیل در مقاطع باالتر فراهم شود. شاید یکی 
وزیر  آن  متعاقب  و  رییس جمهور  اصلی  تصمیمات  از 
کردن فرصت های  تحصیالت عالی آینده توجه به فراهم 
در  تحصیل کردگان  زیاد  جمعیت  برای  تحصیل  ادامه 

مقطع لیسانس باشد. 
رشد  به  توجه  با  لیسانس  مقطع  در  تحصیل کردگان  رشد 
انتظار  قابل  اخیر  سال   5 در  خصوصی  دانشگاه های 
وجود  خصوصی،  دانشگاه های  روزافزون  رشد  است. 
رنج  و  درد  طبیعتا  که  کشور  بی سواد  باالی  جمعیت 
و  متعلمان  کنار  در  چشیده اند،  را  بی سوادی  از  ناشی 
که امید رفتن به دانشگاه را دارند، می تواند  دیپلمه هایی 

کند.  توجه به معارف و تحصیالت عالی را قابل درک 
عالی  تصحیالت  و  معارف  شاخص  با  ارتباط  در 
توسط  می توانند  که  تصمیماتی  به عنوان  سوال  سه 
گرفته است.  قرار  رییس جمهور اجرا شوند، مورد پرسش 
از پاسخ دهندگان خواسته شده است میزان موافقت خود 

گستردگی و  اما چرا مردم مبارزه با فساد را با توجه به تمام 
تاثیر منفی آن در زندگی در اولویت قرار نداده اند. آیا واقعا 
مردم ضرورت مبارزه با فساد را درک نکرده اند؟ یا دلیل 

رتبه چهار فساد چیز دیگری است؟ 
که باید در تحلیل این موضوع مورد توجه  اولین نکته ای 
نظرسنجی  این  به  زمانی  در  مردم  که  این است  داد  قرار 
انتخاب  جدید  رییس جمهور  هنوز  که  داده اند  پاسخ 
نشده بود. تصور و ذهنیت مردم در ارتباط با مبارزه با فساد 
کرزی در این موضوع  کارنامه و عملکرد حکومت  براساس 
که با این فساد نمی شود مبارزه  گرفته بود. این تصور  شکل 
کرد. این حجم از فساد از بین رفتی نیست و سیستم فاسد 
تمامی  ندارد.  فساد  با  مبارزه  برای  اراده ای  نیز  حکومت 
این تصورات یک معنا می دهد: مبارزه با فساد هرچقدر 
هم مهم و ضروری باشد چون عملی نیست پس بهتر است 
به آن نپردازیم و خود را خسته و مصروف آن نکنیم. مردم 
ترجیح  داشته اند  امر  این  به  نسبت  که  ناامیدی  به دلیل 
داده اند از آن تا حد زیادی منصرف شوند و به نیازهای 
کنند: امنیت، اشتغال و  مستقیم تر و شخصی تر خود توجه 

معیشت و تحصیل. 
که به آن نیاز دارد چند  وقتی فردی نسبت به تغییر شرایطی 
نام  به  حالتی  دچار  نگرفت،  نتیجه ای  و  کرد  تالش  بار 
»درماندگی آموخته شده« می شود. در واقع فرد یاد می گیرد 
که در این موضوع درمانده و ناتوان است و به جای تغییر 

بیشتر  ما  مردم جامعه  فکر می کند.  آن  پذیرش  به  شرایط 
این  به  کنند  فکر  جامعه  فاسد  شرایط  تغییر  به  آن که  از 
کنند  که چطور در این سیستم فاسد زندگی  فکر می کنند 
ک موضوع  کنند. قسمت خطرنا و آن را پذیرند و تحمل 
کردن تنها راه  که به تدریج مشابه سیستم عمل  این است 

سازگار شدن و پذیرش آن دانسته می شود.
احمدزی  اشرف غنی  رییس جمهور  عملکرد  گر  ا شاید 
کابل بانک و موارد مشابه دیگر به نتیجه مورد  در پرونده 
اولویت  به  نسبت  دیدگاه شان  مردم  برسد،  مردم  انتظار 
کند و مبارزه با فساد را در رتبه  کاری رییس جمهور تغییر 

باالتری قرار دهند. 
در  رییس جمهور  روش  و  پی گیری  قاطعیت،  امیدواریم 
این  به  را نسبت  که مردم  باشد  به نحوی  با فساد  مبارزه 
که یک  کند، در حدی  شاخص حکومت داری امیدوار 
مبارزه  برای  خود  تالش  شکایت،  به  هم  عادی  شهروند 
باشد.  امیدوار  درون سازمانی  و  خردتر  ابعاد  در  فساد  با 
می تواند  زمینه  این  در  رییس جمهور  عملکرد  نتیجه 
مسوولیت پذیری و عملکرد مردم را تحت تاثیر قرار داده و 

بسیج عمومی را در مبارزه با فساد شکل دهد. 
که براساس  کنم  در آخر مناسب است به این نکته اشاره 
رییس جمهور  این که  از  مردم  گرفته  صورت  نظرسنجی 
مبارزه با فساد را از مقامات بلندپایه دولتی و افراد صاحب 
موافقت   )%90.3( باال  بسیار  درصد  با  کند  آغاز  نفوذ 
کمه  مردم خواستار محا از   )%86.6 ( کرده اند. هم چنین 
اقتصادی  و  اداری  فسادهای  عامالن  علنی  مجازات  و 
باید  کنون  ا شده اند.  قضایی  و  عدلی  نهادهای  سوی  از 
آماده اند.  عمومی  افکار  گفت:  رییس جمهور  جنای  به 
کرده ای به سرانجام برسانی.  که شروع  کاری را  می توانی 

که شاید دیگر تکرار نشود.  فرصتی 

ادامه دارد...

ی  امیدواریم قاطعیت، پی گیر
زه  وش رییس جمهور در مبار و ر

با فساد به نحوی باشد که 
مردم را نسبت به این شاخص 

ی امیدوار کند،  حکومت دار
وند  در حدی که یک شهر

عادی هم به شکایت، تالش 
زه با فساد در  خود برای مبار

ون سازمانی  ابعاد خردتر و در
امیدوار باشد. نتیجه عملکرد 

رییس جمهور در این زمینه 
ی  می تواند مسوولیت پذیر

و عملکرد مردم را تحت تاثیر 
قرار داده و بسیج عمومی را در 

زه با فساد شکل دهد.  مبار

زه با فساد چهارم شد؟  چرا مبار
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تجاري و  ،مالي ،داهاي معادنتمامي قرار 

  .شفاف و مبهم را لغو كندصنعتي غير

 درصد موافق 81

فراوا

 ني
4132 1435 924 204 130 

در

صد 

فراوا

 ني

60.5 21 13.5 3 1.9 

با فساد را از مقامات بلند پايه دولتي مبارزه 

  .و افراد صاحب نفوذ شروع كند

 درصد موافق 90

فراوا

 ني
4841 1324 483 120 56 

در

صد 

فراوا

 ني

70.9 19.4 7.1 1.8 0.8 

استخدام هاي دولتي بر اساس قوميت و با 

  .نفوذ مبارزه كند

 درصد موافق 89

فراوا

 ني
4804 1272 433 184 133 

 70.318.6 6.3 2.7 1.9در

صد 

فراوا

 ني

عامالن  محاكمه و مجازات علنيخواستار 

فسادهاي اداري و اقتصادي از سوي 

  . نهادهاي عدلي و قضايي شود

 موافق درصد 86

فراوا

 ني
4764 1146 515 198 196 

در

صد 

فراوا

 ني

69.8 16.8 7.5 2.9 2.9 
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جهان اسالم 

و چالش های فکری فرارو 

رییس جمهور اشرف غنی: 
اجازه نمی دهیم که زندان ها به 

مراکز تروریستی تبدیل شود

احتمال تمدید ماموریت 
آموزشی آلمان در افغانستان

جدید  دوران  در  قدرت  مسحور  گرای  گذشته 
به وجود  را  این  های  زمینه  زیرا  است،  جبران ناپذیر 
پا  بایسته  گونه  به  عمومی«  »حوزه  که  است  آورده 
در  خردگرایی  نکند،  پیدا  زمینه  مدنی  جامعه  نگیرد، 
جمعی  خرد  شود،  واقع  مغلوب  مفهومی  استبداد  برابر 
و  فکری  تحوالت  در  نقد  نقش  و  گردد  تهی  معنا  از 
و  ناامن  فضای  قضایا  این  همه  نیابد؛  جایگاه  اجتماعی 
غیرقابل اعتماد در درون تمدن اسالمی را دامن زده اند.

 در برون از تمدن اسالمی: 
بربر  را  ها  شرقی  غرب،  در  متافیزیکی  آموزه های   . 1

تلقی کرده است.
تحقیر  مورد  را  بیگانه  فرهنگ های  و  اقوام   8 کانت  . 2

قرار داد ه است.
فرهنگی  و  تاریخی  لحاظ  از  را  غیراروپاییان   9 هگل  . 3
فرهنگ  رشد  و  تکوین  مانع  را  آن ها  حتا  و  اهمیت  فاقد 

شمار آورده است. و تمدن حقیقتا بشری به 
علم  »بحران  معروف   کنفرانس  در   10 هوسرل  . 4
اروپایی و پدیده شناسی استعالیی« به گونه آشکار سخن 
فرهنگ های  و  نموده  مطرح  را  اروپایی  بشریت  برتری 

دیگر را »برزنگی« خطاب کرده است.
آن ها  غیراروپایی  ن  فیلسوفا با  گفتگو  در   11 هایدگر  . 5

عنوان فیلسوف نه شناخته است.  را به 
نقدهای  وجود  با  غرب  در  فرهنگی  و  فکری  فضای 
غالبا  مدرنیته«  ناتمام  پروژه  صوری  »عقالنیت  از  جدی 
بر  عالوه  تا  است  آورده  به وجود  را  این  زمینه های 
حس  نوعی  تمدن ها  میان  موثر  گفتگوی  نبود  مشکل 
آورد؛  به وجود  نیز  را  آن ها  میان  بدبینی  و  بی اعتمادی 
ن مطرح کرد که: تهدیدهای درون تمدنی  توا بنابراین می 
برون  تهدیدهای  و  غیریت سازی  و  تحجر  اسالم،  هان  ج
رکزپنداری ترانساندانتال و ضدیت سازی  تمدنی، خود م

رقیب در برابر آن است.
یادشده،  مفاهیم  از  برخاسته  فلسفی  گفتمان های 
را  »هویت«  و  »قدرت«  حقیقت«؛  « پیرامون  های  بحث 
مشخص  صف بندی های  و  بخشیده  ژرفا  جدی  گونه  به 

را شکل داده اند، با این وضعیت: 
جلوه  فروتر  دیگری  از  و  برتر،  خودی  حقیقت   •

می کند.
کار  به  دیگری  گفتمان  تضعیف  برای  خودی  قدرت   •

می افتد.
تلقی  ارزش  ضد  دیگری  از  و  ارزش  خودی  هویت   •

می شود. 
با  درون  در  اسالم  جهان  که  هد  می د نشان  حالت  این 
استعالگرایانه  هژمونی  با  بیرون  در  و  تحجر  مشکل 
و  ثبات  که  هایی  عامل  است،  روبه رو  غربی  تمدن 
چالش  با  را  فرهنگی  میان  همزیستی  و  گفتگو  و  تسامح 
در  را  پایداری  و  توسعه  برای  امنیت  و  می کند  روبه رو 

برابر امواجی از تعارض قرار می دهد.
برای بهبود اوضاع جهان اسالم مخصوصا اوضاع امنیتی 
این حوزه تمدنی ترویج قرائت های خردگرایانه از دین 
افالطونی  پارادایم های  از  گذار  تا  می شود،  واقع  وثر  م
از  عمومی«  »حوزه  تفکیک  زمینه ساز  فراتاریخی  و 
صلح  به  وف  معط دین ورزی  و  شود  خصوصی«  »حوزه 
و تسامح، ثبات اجتماعی و توسعه انسانی گردد، در غیر 
ن با ادامه شیوه های سخت افزارانه دورهای جدیدی از  آ

بحران های اجتماعی تجربه خواهند شد. 
عبور  برای  به  همه جان نیاز  نیز  اسالمی  تمدن  از  برون  در 
وب« و تقویت جریان »گفتگوی  از »اسطوره های چارچ
و  تمدن ها«  »جنگ  فرضیه های  تا  است،  میان فرهنگی« 
ذهنیت سلسله مراتبی کردن فرهنگ ها، پایان پیدا کنند 
و فصل نوی از تعامل میان تمدن ها به وجود آورده شود.
نفی  ذات  و  مطلق انگاری  رد  با  میان  فرهنگی  فتگوی  گ
مسیر  متفاوت،  فرهنگ های  میان  در  می باید  باوری 

مواجهه  و  کند  فراهم  را  آن ها  میان  تساهل  و  تعامل 
را  معاصر  جهان  در  آمده  پیش  های  معضل  با  مشترک 

کیفیت بیشتری ببخشد.
به  را  مختلف  فکری  سنت  های  میان فرهنگی،  فتگوی  گ
کدام  هر  تا  می خواند،  فرا  یک دیگر  برابر  در  فروتنی 
تلقی  ابتر  و  ناقص  را  دیگری  و  برتر  و  کامل  را  خود 
همواره  را  دیگری  و  خویش  از  تصور  هم چنان  نکند، 
»داعیه  با  و  بیانگارند  شدن  تکمیل  و  اصالح  حال  در 
هم  که  است  صورت  این  در  بگویند؛  وداع  کلیت« 
و  می شود  تعامل  و  تفاوت  از  سرشار  زیست،  جهان- 
پیدا  بهتر  کیفیت  زندگی  اقتضائات  به  پاسخگویی  نیز 
رابطه  مزیت  از  گفتگو  طرف های  چنان  هم  می کند، 

برابر و التقاط منی بهره  ور می شوند.
آمادگی  و  دیگری  پذیرش  میان فرهنگی،  گفتگوی  در 
اصول  به عنوان  ارتباطی«  »خرد  محور  در  مراوده  برای 
نکته  این  تا  می کند  ایجاب  می شود،  پنداشته  اساسی، 
دوطرفه  رفتار  دریافت،  و  فهم  که  بیانگاریم  جدی  را 
یک  دریافت  این  یافتن  یان  رَ سَ برای  است،  طرفه  چند  و 
تک فرهنگی،  شیوه  به  عادت  آن:  و  دارد  وجود  مانع 
هنجارهای  و  اقتضائات  به  کردن  عمل  و  اندیشیدن 
به عنوان  بسا  ه  چ مانع  این  خاص؛  سنت  یک  در  ندگی  ز
است  ضرور  اما  دهد،  نشان  موجه  ا  ر خود  هویت،  حفظ 
پرویزن  از  ن  آ استعال گرایانه  و  و  انتزاعی  جنبه های  که 
تعارض  و  تحجر  ورطه  در  افتادن  فرو  از  و  بگذرد  قد  ن
به وجود  را  دیگری  با  برخورد  خطر  زیرا  بماند،  امان  در 

می آورد و جهان معاصر را تهدید می کند.
فرهنگ ها  تکثر  اصل  تا  می کند  اقتضا  موجود  شرایط 
جدی تلقی شود و کثرت گرایی به عنوان گفتمان مطرح 
در زمانه بایستی مهم به حساب آید. این خصوصیت عینی 
میان  فرهنگی  گفتگوی  و  است  معاصر  اجتماعی  حیات 
تاثیر  نقش  واجد  زمانه  چنین  فلسفی  نظریه  مثابه  به  نیز 
گذار باشد، نظریه ای که هم پذیری افق ها و اندیشه های 
متفاوت را جدی می گیرد؛ در این نظریه فهم و شناخت 
و  می رود  به شمار  عزیمت  نقطه  یک دیگر  از  متقابل 
تقویت حس اعتماد و رفع سوءظن ها در راستای امنیت 
به  را  تضاد  ه  ک وضعیتی  می شود،  پنداشته  مهم  انسانی 
و  بالقوه  خشونت های  زمینه های  و  کند  مبدل  تفاوت 
نماید،  عدیل  ت یک دیگر  به  ارج گذاری  به  را  الفعل  ب
پایین  را  خشونت  های  انگیزه  ضریب  که  ارج گذاری 
آورد و فضای منطقی و خردگرایانه را تقویت کند، در 
غیر آن تنش های خشونت بار به خودنمایی و ویرانگری 
ادامه خواهد داد و اجتماعی در سیاره ما را با مشکالت 

رو خواهد کرد. بیشتر روبه 
بسط های  و  قبض  ناحیه  از  امنیت  بحث  باشد  قرار  گر  ا
فکری مورد تحلیل قرار گیرد، به جرات می توان گفت 
امکانات  بسیج  راه،  بهترین  اسالمی  تمدن  درون  در 
در  چالش  ایجاد  و  خردگرایی  انکشاف  و  احیا  برای 
برون  در  و  می باشد؛  آن  متنوع  اشکال  در  تحجر  رابر  ب
گفتگوی  تقویت  طریقه،  ترین  مناسب  اسالمی  تمدن  از 
ها به عنوان  فرهنگی است، تا هرمنوتیک میان تمدن  میان 
متن های  در  جمعی  حافظه  تلطیف  برای  موثر  جریان 
فروکاستن  به  معطوف  امنیت  و  کند  ایفا  نقش  اجتماعی 
زمینه سازی  را  فکری  اضطراب های  از  ناشی  تهدیدات 

کند. 

پانوشت: 
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ور  جمه رییس  احمدزی  غنی  اشرف  8صبح، کابل: 
کل،  دادستانی  داخله،  امور  وزارت  مسووالن  به  کشور 
که  است  فته  گ محل  ارگان های  اداره ی  و  ملی  امنیت 
و  جنایی  مرکزهای  به  کشور  زندان های  تا  ندهند  اجازه 

تروریستی تبدیل شود.
است  گفته  خبرنامه ای  نشر  با  جمهوری،  ریاست  ارگ 
به  پیش  روز  چند  که  داخله  امور  وزارت  هیات  که 
سفر  والیت  آن  به  هرات  زندان  وضعیت  بررسی  منظور 
به  را  خویش  کاری  گزارش  گذشته  روز  بود،  کرده 

رییس جمهور احمدزی ارایه کرده است.
اعزامی،  هیات  گزارش  استماع  از  پس  احمدزی،  آقای 
از  خارج  با  زندانیان  قانونی  غیر  »بایدتماس های  گفت:  
کشور  های  زندان  تا  ندهیم  اجازه  و  گردد  قطع  ندان  ز
به مراکز فعالیت های جنایی و تروریستی مبدل شوند.«
را  ما  امنیتی  نیروهای  »آنانی که  افزود:  جمهوری  رییس 
کشور  ملی  امنیت  برای  تهدیدی  اند،  رسانیده  قتل  به 

محسوب می شوند و قابل بخشش نمی باشند.«

که  است  داده  گزارش  آلمان  »اشپیگل«  خبری  مجله 
تا  دارد  نظر  در  کشور  این  اعظم  صدر  مرکل  نگال  ا
تمدید  افغانستان  امنیتی  نیروهای  آموزشی  ماموریت 
گردد. به نقل از دویچه وله، اشپیگل این مطلب را به نقل 
گزارش  لمان  آ پارلمان  خارجی  امور  یته  کم اعضای  از 

داده است.
ماموریت  که  داد  گزارش  اشپیگل  خبری  سایت 
آن  در  که  افغانستان  در  آلمانی  نیروهای  آموزشی 
را  افغانستان  پولیس  و  اردو  نیروهای  آلمانی  سربازان 
تمدید  می تواند  ند،  می ده آموزش   2015 سال  آخر  تا 

گردد.
آلمان  لمان  پار خارجی  امور  کمیته  در  منابعی 
د که با توجه  )بوندستاگ( در آخرین جلسه شان گفته ان
امریکایی،  نیروهای  خروج  از  بعد  عراق  وضعیت  به 
پولیس  و  اردو  نیروهای  وضعیت  مورد  در  مرکل  انگال 
اشپیگل،  گزارش  به  است.  کرده  نگرانی  ابراز  افغانستان 
است:  گفته  بسته  در های  پشت  نشستی  در  مرکل  خانم 
دولت  برای  که  شورشیانی  علیه  عراق  امنیتی  »نیروهای 

اسالمی می جنگند، هیچ شانسی ندارند.«
چهارچوب  در  آلمانی  سرباز   1599 درحال حاضر 
ماموریت نیروهای بین المللی کمک به امنیت )آیساف( 
در  آلمانی  نیروهای  شمار  هستند.  مستقر  افغانستان  در 
افغانستان تا آخر امسال میالدی به نصف کاهش می یابد 
سهم  ناتو  بعدی  ماموریت  در  که  آلمانی  سرباز   800 و 
حضور  افغانستان  در   2015 سال  آخر  تا  می گیرند، 

خواهند داشت.
آیا  که  این  به  راجع  مرکل  انگال  اشپیگل،  گزارش  به 
سال  از  بعد  ا  ر خود  نیروهای  ماموریت  نیز  واشنگتن 
می باید  »ما  است:  گفته  کرد،  خواهد  تمدید   201۶
کنیم.«  مشورت  امریکا  متحده  ایاالت  با  دیگر  بار  یک 
امنیتی  نیروهای  عملیاتی  آمادگی  ناتو  درحال حاضر 

افغانستان را »متوسط« ارزیابی کرده است.

یادداشت:
این مقاله در نشست گفتگوهای امنیتی هرات به خوانش 

گرفته شده بود.
وضعیت پارادوکسیکال دنیای معاصر و مخصوصا جهان 
این  از  برخی  است.  چالش بر انگیز  و  نگران کننده  اسالم 
از  ناشی  دیگر  برخی  و  دارند  تاریخ  در  ریشه  چالش ها 
زمینه  کوچک ترین  یافتن  با  که  اند  جدید  های  بحران 
آینده نگرانه  چشم انداز های  و  می دهند  نشان  را  خود 
معطوف به امنیت انسانی را با عالمت های بزرگ سوال 

روبه رو می کنند.
می توان  را  اسالمی  تمدن  در  گوناگون  اضطراب های 
با  مواجهه  و  خودش  به  مربوط  ساختار  از  برخاسته 
داد؛  قرار  مطالعه  مورد  و  دانست  دیگر  مدن های  ت

ترین مشکل در درون تمدن اسالمی را: اساسی 
عقل گرایی تضعیف   •

فورمالیزم غلبه   •
دین از  عدی  ُ تک ب و  رسمی  قرائت های  ترویج   •
دیگر  تمدن های  با  فعاالنه  گفتگوی  فقدان  و   •

اسالمی  تمدن  از  برون  در  و  است  آورده  وجود  به 
می توان از:

غربی تمدن  خودمرکزپنداری   •
غرب در  فلسفی  های  سنت  مراتبی،  سلسله  غالبا  نگاه   •
و  اسالمی  های  تمدن  فرهنگی  میان  تگو  گف فقدان  و   •

غربی سخن به میان آورد.
و  متن محوری  آهنین  قفس  اسالمی،  تمدن  درون  در 
آورده  وجود  به  را  این  زمینه  قل،  ع با  مخالفت  جریان 
گردیده  روبه رو  موانع  با  انتقادی  قرائت های  تا  است 
شود،  تنیده  هم  در  سیاسی  استبداد  با  فکری  استبداد  و 

چنان که:
را   2 سفه« الفال ت  ُ »تهاف سیاسی  انگیزه  با   1 غزالی امام   . 1

نوشته و فیلسوفان خردگرا را تکفیر کرده است.
و  کفرآمیز  را  عرفان  و  فلسفه  منطق،  رد  با   3 تیمیه ابن   . 2

باطل قلمداد کرده است. 
 ، 5 الفالسفه« »تعجیز  ارایه ای  با   4 رازي فخر  امام   . 3
گرفته  انتقاد  باد  به  و  نموده  تخطئه  را  تعقلی  متودولوژی 

است.
را  عقلی  مبانی  فایده،  بی  را  منطق    ۶ استرآبادی امین   . 4

مردود و فلسفه را حرام دانسته است. 
، فلسفه را مذموم و رقیب منظومه  7 . محمدباقر مجلسي 5
بدگمانی هایی  ایشان  است،  نموده  معرفی  دیني  معرفت 
طریق  از  که  است  زده  دامن  عقلی  علوم  برابر  در  ا  ر

مکتب »تفکیک« ادامه داده می شود. 
و  تولید  برای  متحجرانه  های  آموزه  گسترش  پیامدهای 
ایدیولوژی های  قالب  در  فکری  های  کژتابی  بازتولید 

سیدحسین اشراق حسینی
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ظروف پالستیکی
ناقل 118 بیماری در جهان است

این بررسی ها نشان می دهد که چربی موجود در غذا 
همراه با پالستیک باعث فرایند شیمیایی خاصی گردیده و 

باعث نفوذ مواد سمی پالستیک در غذا ها می  گردد.
هم چنین حرارت  دادن مواد غذایی در داخل ظروف 

پالستیکی نیز خطر ابتال به سرطان و چند مرض دیگر را 
افزایش می  دهد.

توفان در جاپان
 ۳۰ زخمی به جا گذاشت

پولیس هانگ کانگ
 اقدام به برچیدن موانع معترضان کرد 

۵.۴ میلیارد دالر کمک برای غزه جمع آوری خواهد شد 

پالستیک یک ماده غیرعضوی است، تجزیه نمی شود 
به  راحتی  به  سمی  مواد  این رو  از  دارد.  نفتی  ریشه  و 
مواد غذایی انتقال پیدا می کند. آقای همایون در ادامه 

می گوید تنها راهکار مناسب و جایگزین پالستیک، 
بیو پالستیک است که این پالستیک ریشه گیاهی دارد. 
در  مردم  آگاهی  بردن  »باال  می افزاید:  همایون  آقای 
ارتباط با اضرار پالستیک، هم چنان نظارت و پی گیری 
د رارتباط با کار نهادها و دوایر دولتی و غیردولتی در 
امر اجرای قوانین و مصوبه ها یکی از راه های جلوگیری 
می گوید  او  می باشد.«  پالستیک  بی رویه  استفاده  از 
جایگزین  با  ارتباط  در  مصوبه  دو   1390 سال  در  که 
پالستیکی  خریطه های  به جای  کاغذی  خریطه های 

بود  نیز عربستان سعودی گفته  این  از  قبل  ماه  یک 
۵00 میلیون دالر کمک خواهد کرد.

اتحادیه اروپا ۵۶0 میلیون دالر و ترکیه ۲00 میلیون 
دالر اهدا خواهند کرد.

قول  از  هاآرتص  اسراییلی  روزنامه  حال  عین  در 
است  کرده  نقل  ناروی،  خارجه  وزیر  برند،  بورگه 
این کمک وعده داده شده  از  دالر  میلیارد  که ۲.۷ 
مشخص  شد.  خواهد  غزه  باریکه  بازسازی  صرف 
نشده نیم دیگر این کمک برای چه منظوری استفاده 

خواهد شد.
به گزارش اسوشیتدپرس برگزارکنندگان کنفرانس 
امیدوارند کمک های وعده داده شده، طی سه سال 

جمع آوری شوند.
کنفرانس بازسازی غزه از روز ۲0 میزان در قاهره، 
با میزبانی مشترک مصر و ناروی، آغاز به کار کرد.
به گفته کارشناسان تشکیالت خودگردان فلسطینی، 
یک دهه زمان نیاز است تا بتوان محله های جدیدی 
در غزه، در پی تازه ترین جنگ در آن، احداث کرد.

گذشته،  تابستان  در  غزه،  روزه  پنجاه  جنگ  در 
دست کم ۲100 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها 
غیرنظامی بودند. در طرف اسراییل نیز ۶۴ نفر کشته 

شده اند که اکثر آنها سرباز بودند.

روز گذشته کنفرانسی در ارتباط با حفظ محیط زیست 
ظروف  و  خریطه ها  از  استفاده  محدودسازی  و 
از  جمعی  حضور  با  پالستیکی،  یک بارمصرف 
کابل،  شاروالی  محیط زیست،  اداره  نمایندگان 
حفظ  کمیته  نماینده  محلی،  ارگان های  مستقل  اداره 
کابل،  عامه  صحت  ریاست  نماینده  و  محیط زیست 
به  کنفرانس  این  در  برگزار گردید.  مدنی  نهادهای  و 
جایگزین  برای  تدابیر  و  پالستیک  از  استفاده  اضرار 
خریطه های  به جای  کاغذی  خریطه های  کردن 

پالستیکی اشاره شد.
به گفته ی کاظم همایون رییس پالن اداره محیط زیست 

ظروف پالستیکی ناقل 118 بیماری در جهان است.

در  را  جاپان  امسال  که  توفانی  قوی ترین  ونگفانگ، 
اوکیناوا  در  نفر   30 کردن  زخمی  از  پس  می نوردد، 
این  اصلی  جزایر  و  شمال  سوی  به  حرکت  درحال 

کشور است.
و صدها  لغو شده  باران شدید  و  باد  به خاطر  پروازها 

هزار نفر مجبور به ترک خانه های شان شده اند.
قطار  رسید.  کیوشو  جزیره  به  دیروز  صبح  توفان 
شدید  باد  خاطر  به  یکشنبه  از  جزیره  این  سریع السیر 

تعطیل شد.
به نقل از بی بی سی، کارشناسان آب و هوا می گویند 

که ونگفانگ می تواند سه شنبه از توکیو عبور کند.
ونگفانگ  که  می گوید  جاپان  هواشناسی  سازمان 
بادهایی  وزش  باعث  حاضر  درحال  زنبور،  معنی  به 
سرعت  و  شده  ساعت  در  کیلومتر   1۲0 سرعت  با 
تندبادهای آن گاه به 1۷۵ کیلومتر در ساعت می رسد.

)تایفون(  دریایی  توفان  این  یکشنبه  و  شنبه  طول  در 
را  تیرها  و  درختان  و  شد  اوکیناوا  برق  قطع  باعث 

انداخت.
گزارشگران می گویند هرچند شدت ونگفانگ به طور 
قابل توجهی افت کرده، هنوز یک سیستم توفانی عظیم 

است و رطوبت زیادی با خود می آورد.
کیوشو  کوه های  به  ونگفانگ  وقتی  می افزایند  آنان 
می تواند  که  آورد  خواهد  باران  سانتی متر  ده ها  رسید 

باعث جاری شدن سیل و رانش زمین شود.
اقیانوس آرام  ونگفانگ موقع عبور از چند جزیره در 
ابرتایفون  از جمله گوام قدرت گرفت و یک  جنوبی 

طبقه بندی شد.
هفته پیش بخشی از جاپان دستخوش تایفون موسوم به 
فانفون شد هرچند آن توفان پیش از رسیدن به توکیو 

از توان افتاد.
خبرگزاری کیودو جاپان گزارش داده که مرگ نه نفر 
از جمله سه نظامی امریکایی مستقر در اوکیناوا که به 

دریا افتادند در اثر فانفون تایید شده است.
اجساد این سه نفر اکنون آب بیرون کشیده شده است.

خودداری دولت محلی هانگ کانگ از مذاکره با رهبران 
فصل  وارد  کنگ  هنگ  اعتراضی  جنبش  دانشجویان، 
اجرایی  شورای  رییس  معاون  لم  کری  کرد.  جدیدی 
گفتگوها  شروع  با  مخالفت  دلیل  بیان  در  هانگ کانگ 
اعالم کرد: »این گفتگوها دو پیش شرط داشت. اوال این 
دایمی  کمیته  تصمیم های  چارچوب  در  باید  گفتگوها 
معترضان  که  این   دوم  و  باشد  چین  خلق  ملی  کنگره 
گفته  به  که  نکنند  اشغال  را  حساس  مناطق  یا  ساختمان 
طرف  از  شروط  این  دو  هر  کنگ  هنگ  والی  معاون 

دانشجویان نادیده گرفته شده است.«
محدودیت های  به  ضدچینی  اعتراض های  حالی که  در 
انتخاباتی در هنگ کنگ وارد شانزدهمین روز خود شده، 
از صبح روز دوشنبه ۲1 میزان، آغاز به جمع آوری موانعی 
ایجاد  مرکزی  خیابان های  در  معترضان  که  است  کرده 

کرده اند.
هنگ کنگی  رسانه های  برخی  و  اجتماعی  شبکه های 

می گویند پولیس مسلح به گاز اشک آور است.
منطقه  پولیس  شده،  صادر  مورد  این  در  که  بیانیه ای  در 
آسان سازی  برای  کرده  اعالم  هنگ کنگ،  اداری  ویژه 
رفت وآمد در منطقه ادمیرالتی و مونگ کوک )از مناطق 
مرکزی و شلوغ منطقه( از ساعت ۵:30 صبح دوشنبه آغاز 

به جمع آوری موانع کردند.
برای جمع کردن  پولیس تالشی  نیروهای  بیانیه  این  بر  بنا 

مراکزی که معترضان در آنها جمع می شوند، نکرده اند.
هنگ کنگ،  چاپ  پست،  مورنینگ   سوث چاینا  روزنامه 
نفره   100 گروهی  مقاومت  از  خبر  تصاویری  انتشار  با 
است.  داده  پولیس  افسران  برابر  در  ادمیرالتی  منطقه  در 
برای ساعتی جلوی  اعتراضات  نیز مخالفان  در دیگر سو 

پخش یک روزنامه  هوادار معترضان را گرفته اند.
در  اعتراضات  هفته  سومین  آغاز  در  دوشنبه  شب 
این  از  در بخش هایی  متحصنان  از  هنگ کنگ، گروهی 
شهر، همچنان شب را در جاده ها سپری کردند. گزارشی 

از خشونت منتشر نشده است.
طور  به  میزان  آغاز  در  هنگ کنگ  در  اعتراضات 
کم سابقه ای با حضور ده ها هزار نفر در جاده ها آغاز شد.
طی روزهای گذشته از شمار معترضان کاسته شده است.

در  شرکت  کنندگان  می گوید  ناروی  خارجه  وزیر 
کنفرانس غزه در قاهره، مصر، وعده داده اند که ۵.۴ 
میلیارد دالر کمک به غزه در پی جنگ سال جاری 
و  جمع آوری  اسراییل،  و  باریکه  شبه نظامیان  میان 

اهدا کنند.
سوی  از  فرانسه  خبرگزاری  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
بان کی مون، دبیرکل  دیگر گزارش داده است که 
سازمان ملل به خبرنگاران گفته است روز سه شنبه، 

۲۲ میزان، به آن منطفه سفر خواهد کرد.
وعده  کمک  می گوید  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
داده شده، بیشتر از ۴ میلیارد دالری است که محمود 
فلسطینی،  خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس، 

خواستار آن شده بود.
یک  وعده  با  قطر  خبرگزاری  همین  گزارش  به 
میلیارد دالر در صدر فهرست مهم ترین اهداکنندگان 
است. امارات متحده عربی، کشور عربی دیگری که 
از نظر منافع سیاسی همسو با قطر به شمار نمی روند، 

۲00 میلیون دالر کمک خواهد کرد.
که  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  کری،  جان  پیشتر 
نیز  رفته،  قاهره  به  غزه  کنفرانس  در  شرکت  برای 
گفته بود آن کشور ۲1۲ میلیون دالر برای بازسازی 

غزه اهدا می کند.

اما  گردید  صادر  پالستیک  واردات  منع  هم چنان  و 
او دلیل تطبیق  این دو مصوبه تطبیق نشد.  متاسفانه که 
توسط  آن  نکردن  پی گیری  را  مصوبه ها  این  نشدن 

مراجع ذی ربط دانست.
خانم ساهره شریف، نماینده کمیسیون محیط زیست در 
دوایر  هم چنان  محلی،  ارگان های  نقش  به  نیز  پارلمان 
این  در  مردم  اگاهی  بردن  باال  برای  رسانه ها  و  دولتی 
به  ادامه  در  او  دانست.  مهم  را  و آن  اشاره کرد  زمینه 
نقش مهم رسانه ها در آگاه کردن مردم اشاره کرد و 
در  نمایش هایی  مردم  آگاهی  بردن  باال  »برای  گفت: 
نشان  تصویری  رسانه های  طریق  از  مردم  به  زمینه  این 
جریمه های  تصویب  که  می دهد  ادامه  او  شود.  داده 
نقدی نیز یکی از راهکارها برای جلوگیری استفاده از 

خریطه های پالستیکی می باشد.«
در ادامه نیز داکتر عبدالحبیب رحمانی، معاون ریاست 
صحت عامه به اضرار پالستیک اشاره کرد. به گفته او 
شهرهای کابل و قندهار به علت ازدیاد جمعیت بیشترین 
با خریطه های پالستیکی دارد. او  مشکل را در ارتباط 
ادامه می دهد اگر هر پنج نفر یک خریطه پالستیکی را 
میلیون خریطه در شهر کابل  اندازد؛ روزانه یک  دور 
تراکم می کند که در قدم اول محیط را آلوده می سازد 
بندش  می گردد.  بندش جوی ها  باعث  دوم  قدم  در  و 
جوی ها باعث پدید امدن امراض گوناگون می گردد. 

سوزانده  پالستیک ها  اگر  می افزاید  رحمانی  داکتر 
شود، باعث آلودگی هوا می گردد و امراض تنفسی را 
به وجود می آورد. اگر پالستیک ها را در بحر بیندازند 
شود  دفن  اگر  و  می گردد  آبزیان  رفتن  بین  از  باعث 

بین  از  تا متالشی و  بر خواهد گرفت  زمان زیادی در 
برود. 

او می افزاید باید از تجربه دیگر کشورها برای جایگزین 
و  ایرلند  در  مثال  کرد.  استفاده  پالستیکی  مواد  کردن 
افریقای جنوبی سیستم جریمه و مالیه را وضع کرده اند. 
پالستیک،  ورود  و  تولید  منع  بنگله دیش  و  تایوان  در 
می کنند.  جلوگیری  پالستیک  ورود  و  تولید  از  یعنی 
هم چنان در جاپان از خریطه هایی استفاده می گردد که 

قابل استفاده مکرر است.
کشورها،  این  تجربیات  از  استفاده  او  اعتقاد  به 
به جای  کاغذی  خریطه های  کردن  جایگزین  هم چنان 
و  مردم  بین  در  فرهنگ سازی  پالستیکی،  خریطه های 
دولت نیز مانع واردات پالستیک گردد تا حدود زیادی 
می توان از نگرانی ها در مورد اضرار پالستیک کاست.

بررسی های  از  به دست آمده  نتایج  تازه ترین  براساس 
غذا،  برای  پالستیکی  ظروف  از  استفاده  دانشمندان، 

خطر ابتال به سرطان را در افراد افزایش می  دهد.
در  موجود  چربی  که  می دهد  نشان  بررسی ها  این 
خاصی  شیمیایی  فرایند  باعث  پالستیک  با  همراه  غذا 
در غذا ها  پالستیک  مواد سمی  نفوذ  باعث  و  گردیده 

می  گردد.
داخل ظروف  در  غذایی  مواد  هم چنین حرارت  دادن 
پالستیکی نیز خطر ابتال به سرطان و چند مرض دیگر 

را افزایش می  دهد.
از سوی دیگر به دلیل عدم تجزیه شدن پالستیک، این 
مواد هم چنان در طبیعت باقی می  ماند که باعث تخریب 

محیط زیست می  گردد.

    شفایی

ACKU
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کمیته برگزاری جام جهانی زیر 20 سال شد سکرترجنرال فوتبال افغانستان عضو 
فوتبال	 فدراسیون	 )سکرتر	جنرال(	 کل	 دبیر	 آقازاده،	 علیرضا	 سید	
مسابقات	 تدویر	 کمیته	 به	صفت	عضو	 فیفا	 از	جانب	 افغانستان	

جام	جهانی	زیر	سن	20	سال	فیفا	برگزیده	شد.	
فدراسیون	 کل	)سکرتر	جنرال(	 دبیر	 آقازاده	سادات	 علیرضا	 سید	
کمیته	 فوتبال	افغانستان	طی	مکتوبی	از	سوی	فیفا	به	عنوان	عضو	
که	قرار	است	سال	2015	در	 تدویر	مسابقات	جام	جهانی	20	سال	

نیوزیلند	برگزار	شود،	انتخاب	شد.
علیرضا	آقازاده	از	20	سالگی	وارد	فدراسیون	فوتبال	افغانستان	شد	
کار	در	بخش	های	مختلف	فدراسیون	به	عنوان	 و	بعد	از	سه	سال	

فدراسیون	فوتبال	افغانستان	نشان	از	نخبه	بودن	وی	و	اعتماد	فیفا	
به	آقازاده	می	باشد.

اول	 می	بیند،	 مساله	 سه	 در	 را	 انتخاب	 این	 دلیل	 آقازاده	 علیرضا	
گذشته	عالوه	بر	رشد	 این	که	فوتبال	افغانستان	در	طول	چند	سال	
کشورهای	آسیایی	و	سطح	 که	در	میان	 کیفی،	توانسته	است	 کمی	و	
کند،	 منطقه	نیز	به	عنوان	یک	تصمیم	گیرنده	بزرگ	و	تاثیرگذار	عمل	
که	تشکیل	زون	مرکز	آسیا	به	پیشنهاد	افغانستان	صورت	 به	گونه	ای	

گرفته	است.
دلیل	دوم	به	گفته	وی،	حضور	موثر	فوتبال	افغانستان	در	رقابت	های	

کرد. کل	انتخاب	شد	و	فعالیت	خود	را	در	این	سمت	آغاز	 دبیر	
علیرضا	آقازاده	در	سال	2013	از	سوی	فیفا	به	عنوان	جوانترین	دبیر	

کل	فوتبال	جهان	معرفی	شد.
روابط	 و	 دهد	 انجام	 را	 بزرگی	 کارهای	 مدت	 این	 در	 توانست	 او	
و	 فوتبال	 کنفدراسیون	های	 فیفا،	 با	 را	 افغانستان	 فوتبال	 نزدیک	

کشورهای	عضو	فیفا	بسازد.
می	گردد	 دایر	 فیفا	 سوی	 از	 که	 جهانی	 جام	های	 مسابقات	 در	
مسابقات	 شدن	 برگزار	 بهتر	 چه	 هر	 برای	 اشخاص	 نخبه	ترین	
از	 آقازاده	 علیرضا	 سید	 شدن	 انتخاب	 که	 می	شوند	 انتخاب	

که	 کرد	 وادار	 امر	 این	 به	 را	 فیفا	 که	 است	 منطقوی	 و	 بین	المللی	
کمیته	برگزاری	رقابت	های	جام	جهانی	زیر	20	سال	 نماینده	ای	در	

کند. از	افغانستان	تعیین	
این	 نیز	 سوم	 دلیل	 افغانستان،	 فوتبال	 فدراسیون	 دبیرکل	 باور	 به	
مدیریت	 عرصه	 در	 فعال	 جوان	ترین	 وی،	 شخص	 که	 است	 امر	
کشورهای	حاضر	در	فدراسیون	جهانی	فوتبال	 فوتبال	در	میان	تمام	

می	باشد.
که	این	انتخاب	عالوه	بر	تاثیرات	مثبت	 کرد	 وی	هم	چنان	عنوان	
کشور	 فوتبال	 برای	 بزرگی	 راه	 آغاز	 افغانستان،	 فوتبال	 روی	 روانی	
در	 فدراسیون	 این	 دست	اندرکاران	 سایر	 نیز	 آینده	 در	 که	 است	

گماشته	شوند. کار	 پست	های	جهانی	فوتبال	به	

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply of Furniture to 
submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts with 
organizations in this field   to participate in the bidding process for” supply, delivery and installation of 
furniture such as meeting table, office desk, office chair, shelve, double story bed, cloth cabinet and etc.  
for 12 line departments, Women Training Center and Girl dormitory of Faizabad. Badakhshan 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 19 October 2014, at 4:00 O’clock, Kabul 
local time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
،انتقال و نصب فرنیچر از قبیل میز جلسات،میز مدیریت،چوکی هیهت نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

ربیوی اناث ولیله دخترانه والیت اداره دولتی،مرکز ت 21برای  چپرکت دومنزله،الماری کاال وغیرهمدیریت،الماری فایل،
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. شرایط قراردادیبا توجه با   بدخشان

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک ۴۱۰۴ اکتوبر21بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

ACKU



Hasht e Subh

8th Year    No: 1988  Tuesday  14 October, 2014    Price: 20 Afs

Daily

کوکا و یا بنگ، شخص دیگر را مجبور، تسهیالت را فراهم  ع خشخاش،  ر که به ز شخصی 
کند، به دو چند جزای پیشبینی شده با در نظرداشت مساحت زمین  و یا سازماندهی 

به حبس ۳ ماه الی ۱۰ سال محکوم می شود.   
مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم 

مسکرات و مواد مخدر

“  با فراغت 2000  افسر  از اکادمی افسران اردو ملی، نيروهای افغان در کار تامين امنيت برای شهروندان کشور بيشتر تقويت خواهند شد. 

اکادمی افسران اردو ملی افغان  با توجه به نياز افغانها به حمايت حکومت بريتانيا و بر اساس معيار های اکادمی سلطنتی بريتانيا ) سند هرست( ساخته شده است. 

همکارى مشترک جامعه جهانى و دولت جمهورى اسالمى افغانستان متضمن آينده روشن افغانستان است.

“  د ملي اردو  د افسرانو له اکاډمۍ څخه د  2000  افسرانو  په فارغيدو سره به  افغان ځواکونه د هيوادوالو د امنيت د ټينګښت په کار 

کې نور هم پياړوي شي. د افغان ملي اردو د افسرانو اکاډمۍ د افغانانو غوښتنو ته په پام سره د بريتانيا د حکومت په مالتړ او د بريټانيا 

د ) سند هرست( شاهي اکاډمۍ په معيارونو جوړه شوېده.  د نړيوالې ټولنې او  د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت  ګډه  همکارۍ 

د هېواد د روښانه راتلونکې ضمانت کو ي.”

مشارکت درازمدتاوږدمهاله ملګرتيا!
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