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یک مقام شورای صلح: برخی انکشافات سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی در میان است که من عقیده دارم این کار کمک می کند 
تا پاکستان در این روند صادقانه همکاری کند؛ تا حدی که همکاری شان موثر واقع شود و به  یک توافق هم برسیم

»هلمند به تنهایی می تواند کل تقاضای جهانی 
خشخاش را تأمین کند«

براساس گزارش ساالنۀ سازمان ملل،  کشت خشخاش 
در سال 2015 در افغانستان 20 درصد و تولید تریاک 
گذشته  سال  شش  در  که  یافته  کاهش  درصد   50

بی سابقه است.
این گزارش علت این کاهش تولید را به شیوه »بهبود 

یافته« و شرایط جوی افغانستان نسبت می دهد.
با وجود یک دهه تالش های پرهزینه بین المللی برای 
جنوب  در  خشخاش  کشت  مخدر،  مواد  کنی  ریشه 
دارد  قرار  ثبات  بی  مناطق  آن  در  که  کشور  غرب  و 

افزایش یافته است.
جرایم  و  مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه  نهاد  گزارش 
سطوح  کرد:«  اعالم  متحد  ملل  سازمان  یافته  سازمان 
زیر کشت اختصاص یافته به خشخاش در افغانستان 
هزار   224 از   2010 سال  از  مداوم  رشدی  از  ،پس 
هکتار سال گذشته به 183 هزار در سال 2015 کاهش 

یافته است .«
هلمند)جنوب(،  ، والیت  شدید  کاهش  این  وجود  با 
را  خود  عنوان  افغانستان،  جنوب  در  طالبان  پایگاه 
کشور  در  کننده خشخاش  تولید  بزرگترین  عنوان  به 

همچنان حفظ کرده است.
به گفته آندری اوتیسیان رییس این نهاد سازمان ملل، 
 این منطقه حتی به تنهایی می تواند کل تقاضای جهانی 

خشخاش را تامین کند.
خشخاش ماده اولیه تولید تریاک و هروئین است.

در مجموع ، تولید تریاک شاهد کاهش قابل توجه 48 
درصدی بوده و از 6400 تن در سال گذشته به 3300 

تن در سال 2015 رسیده است .
علت این کاهش به ویژه کمبود آب و کاهش مرغوبیت 

زمین های کشاورزی است .
این گزارش که این هفته منتشر شد توضیح می دهد:« 

از  برخی  تصمیم  در  مزارع  آبیاری  برای  آب  کمبود 
کشاورزان در کشت نکردن خشخاش ، نقش ایفا کرده 

است .«
کشاورزان به سمت زمین هایی با باروری کمتر کشیده 
شده اند اما همچنان به تولید تک محصولی خشخاش 
ادامه داده اند که این مسئله موجب کاهش غنای خاک 

شده است .
گرایشی  به  رسیدن  برای   »: داد  هشدار  اورتیسیان 
قدرتمند هنوز بسیار زود است و با یک سال نمی توان 

نتیجه گیری درستی انجام داد.«
عالوه بر این ، این ارقام را باید با احتیاط بررسی کرد 
زیرا این نهاد اعالم می کند شیوه سرشماری خود را 

بین سال های 2014 و 2015 اصالح کرده است .
جرایم  و  مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه  نهاد  رییس 
سازمان یافته سازمان ملل متحد اعالم کرد :« ما اکنون 
از منابع اطالعاتی بهره مند هستیم : آنچه ما در محل 
مشاهده می کنیم و آنچه تصاویر ماهواره ای بیان می 

کنند.«
هرچند بنابراعالم سازمان ملل متحد کشت خشخاش 
کاهش یافته است ، این کشت در برخی از والیت هایی 
که سابق بر این زیاد تحت این کشت قرار نداشت ، 
مرکز   ( غور  و   ) ) شمال  فاریاب  های  والیت  مانند 

افغانستان ، بعالوه 249 درصد ( افزایش یافته است .
در والیت فاریاب ، سطوح زیر کشت تقریبا چهار برابر 

شده است و به 1160 هکتار رسیده است .
ناظر  یک    ، کابل  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
غربی که خواست نامش فاش نشود اعالم کرد:«پس از 
خروج نیروهای ناتو ) اواخر سال 2014( قاچاقچیان از 

آزادی تحرک بیشتری برخوردار شده اند.«
، آنها  ناتو  نیروهای  از خروج  پیش  داد:«  توضیح  وی 
نیروهای  نظارت  تحت  شدت  به  ها  والیت  این  در 

خارجی قرار داشتند.«

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1681  چها ر    شنبه        25 قوس   /   آ  ذ  ر     y   1394  4  ربیع االول   y 1437   16 د  سمبر     2015

تبسم لحظه یی بیش پایدار نیست، ولی یاد آن در سراسِر 
عمر باقی می ماند.
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تاپی پاکستان را به صداقت واداشته است

به گفتۀ سناتوران، هم اکنون »بوجی بوجی کارت رای 
دهی« در خانه های زورمندان محلی موجود است.

کمیتۀ  مشکل  که  خواست  حکومت  از  سنا  عضو  یک 
هرچه  را  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران  گزینش 

زودتر حل کند تا این کمیته به کار خود آغاز کند.
»از  گفت:  نیز  مجلس  عضو  دیگر  اعظمی  احمد  گل 
نظام  اصالح  کمیسیون  عاکفی}رییس  گفته های 
انتخاباتی{ طوری برداشت می شود که ماه های سرطان 

و اسد سال آینده نیز انتخابات برگزار نخواهد شد«.

از  افغانستان،  در  ناامنی  دلیل  به  کرد  اعالم  آسیا  توسعۀ  بانک 
ترکمنستان  افغانستان-  تاجیکستان-  راه آهن  ساخت  در  مشارکت 

خودداری می کند.
خی خی یو نماینده دایمی بانک توسعه آسیا در تاجیکستان روز 
بانک  گفت:  دوشنبه  شهر  در  مطبوعاتی  نشست  یک  در  گذشته 
توسعه آسیا دیگر نمی تواند در ساخت و ساز این پروژه به دلیل 

ناامنی در افغانستان شرکت کند.
افغانستان  در  امنیتی در حال حاضر  اینکه مسایل  به  اشاره  با  وی 
نگران کننده است، گفت: اگرچه ترکمنستان ساخت طرح خود را 
به اتمام رسانده اما ما نمی خواهیم ساخت راه آهن در افغانستان را 
که مسایل امنیتی آن همچنان ادامه دارد، ادامه دهیم، این موضوع 

بسیار خطرناک است.
خی خی یو تاکید کرد: سرمایه یی را که برای این طرح اختصاص 

شده بود، برای راه اندازی دیگر پروژه ها مصرف خواهیم کرد.
بهبود وضعیت  بانک توسعه آسیا در صورت  ادامه گفت:  وی در 

دوباره در افغانستان به این پروژه کمک خواهد کرد.
افغانستان-  تاجیکستان-  راه آهن  پروژه  برای  آسیا  توسعه  بانک 

ترکمنستان 9 میلیون دالر اختصاص داده بود.
تفاهم نامه در مورد ساختمان این راه آهن در ماه مارچ سال 2013 
به  افغانستان و ترکمنستان  با شرکت رؤسای جمهور تاجیکستان، 

امضا رسید.

سناتوران:

هـرچـه زودتـر 
تاریخ انتخابات اعالم شود

کاهش کشت خشخاش در افغانستان
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ناامنِی افغانستان پروژۀ ساخت
 راه آهِن دوشنبه-کابل- 

عشق آباد را متوقف کرد
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از  تازه یی  ابعاد  می گذرد،  که  روز  هر 
می شود.  برمال  هوشمند  شهرک  قضیۀ 
پیشیِن  مشاور  محمدی،  عبدالعلی  اخیراً 
نماینده گان  مجلس  در  غنی،  رییس جمهور 
ادعا کرده که او قربانِی این برنامه شده است. 
رییس جمهوری  محمدی،  آقای  گفتۀ  به 
چهرۀ  فروزی  خلیل اهلل  مشروط  رهایی  با 
موافقت  هوشمند  شهرک  درام  جنجالی 
محمدی  آقای  حال،  همین  در  بود.  کرده 
را  کشور  مقام های  از  دیگری  چهره های 
شهرک  افتتاح  در  خود  حضورِ  مراسم  در 
هوشمند مقصر دانسته است. آقای محمدی 
فروزی  آقای  رهایی  که  است  باور  این  به 
ضمن این که مغایرتی با قانون نداشت، زمینۀ 
پرداخت بدهی های او را نیز فراهم می کرد.

اصلِی  سهم داران  از  یکی  فروزی  آقای   
فروپاشی  از  پس  که  بود  سابق  کابل بانِک 
علنی  دادگاه  یک  در  خصوصی،  بانِک  این 
استفاده های  و  پول شویی  اتهام  به  کابل  در 
غیرقانونی از صالحیت های بانکی خود، به 
 137 به  نزدیک  پرداخِت  و  زندان  سال  ده 
آقای  جنجال  شد.  محکوم  دالر  میلیون 
فروزی زمانی باال گرفت که او در یک مراسم 
رسمی، همراه با شماری از مقام های بلندپایۀ 
فروزی  آقای  حضور  یافت.  حضور  کشور 
به وجود  را  سوال  این  زندان،  از  بیرون  در 
آورد که حتمًا دست هایی در حمایت از او 
تالش دارند معیاد زنداِن او را به شیوه های 

فراقانونی حل وفصل کنند. 
رییس جمهوری زمانی که با واکنش های تنِد 
مورد  در  رسانه یی کشور  و  سیاسی  محافِل 
آزادی فروزی روبه رو شد، به صورِت فوری 
قرارداد ساخت شهرِک هوشمند را به حالِت 
دوباره  را  فروزی  آقای  و  درآورد  تعلیق 
راهی زندان کرد. اما بحث و گفت  وگوها در 
خصوص رهایی آقای فروزی، جنجال آفرین 
شد و پای شماری از مقام های دولتی را وارد 

قضیه کرد. 
شهرک  جنجال  به  این که  برای  غنی  آقای 
عبدالعلی  بگذارد،  پایان  نقطۀ  هوشمند 
ظاهراً  که  را  خود  حقوقِی  مشاور  محمدی 
همه کارۀ برنامۀ رهایی آقای فروزی معرفی 
شده بود، از کار برکنار کرد. اما حاال آقای 
محمدی در مجلس نماینده گان، صحبت های 
دیگری دارد و مدعی است که نقش او در 
تأسیس شهرک هوشمند،  و  فروزی  رهایی 
به صورتی اغراق آمیز بزرگ جلوه داده شده 
است. اما پرسش این جاست که مقصر اصلی 
واقعًا  افرادی  اگر  و  کیست  پرونده  این  در 
تشخیص داده بودند که رهایی آقای فروزی 
حاال  چرا  ندارد،  حقوقی  و  قانونی  اشکال 
را  قضیه  می خواهند  و  کشیده اند  پس  پا 

به اصطالح ماست مالی کنند؟
 در این که عده یی پس از جنجالی شدِن قضیۀ 
شهرک هوشمند می خواهند نقش خود را در 
این قضیه ناچیز نشان دهند و  به آن پشت 
کنند، جای تردید نیست. اما به صورِت کامل 
هم نمی توان نقش آقای محمدی را در این 
قضیه نادیده گرفت. او به هر حال، مشاور 
و  فراز  از  و  بوده  رییس جمهوری  حقوقی 
به  و  داشته  آگاهی  فرودهای حقوقِی قضیه 
احتمال زیاد، برخی مشاوره های حقوقی را 
داده  جمهوری  رییس  به  مورد  این  در  هم 

است.  
که  داد  احتمال  نمی توان  حال،  همین  در 
موضوع  از  اطالعی  هیچ  جمهوری  رییس 
طوری  همین  و  نداشته  هوشمند  شهرک 
واقعًا  اگر  کرده اند.  اغفال  را  او  عده یی 
هوشمند  شهرک  قضیۀ  از  جمهوری  رییس 
باید  نداشته،  اطالع  فروزی  آقای  رهایی  و 
اگر  این که  ضمن  بود،  متأسف  او  حاِل  به 
چنین  و  باشد  میان  در  او  شدِن  اغفال  پای 
چیزی واقعًا انجام شده، باید بیشتر متأسف 
فریب خورده  رییس جمهورِی  نباید  و  شد، 

به ساده گی از کنار این قضیه رد شود؛ چون 
اغفال یک  معنای  به  رییس جمهوری  اغفال 

کشور و مردمِ آن می تواند باشد. 
جمهوری  رییس  که  نمی رود  گمان  اما   
بی خبر از ساخت شهرک هوشمند و رهایی 
آقای فروزی بوده باشد. ایشان در ناچیزترین 
بالهِت  نیز مداخله می کند و  مسایِل کشور 
محض خواهد بود که بپذیریم در همین یک 
موضوع  اما  است.  نمی دانسته  چیزی  مورد 
مهم و سوال برانگیز در این مورد، این است 
نمی شود  مردانه حاضر  واقعًا  که چرا کسی 
در مورد قضیۀ شهرک هوشمند صحبت کند 
و اگر خطایی کرده، آن را بپذیرد و اگر واقعًا 
فکر می کرده که کارِ درست و قانونی انجام 

داده، از کارِ خود دفاع کند. 
شهرک  قضیۀ  مورد  در  جمهوری  رییس 
ویران  را  سِر خود  پشت  پل های  هوشمند، 
کرد و در نشستی در آلمان به صورِت واضح 
نمی دانسته  چیزی  مورد  این  در  که  گفت 
با خبر شده موضوع را به  از این که  و پس 
حقوقی  مشاور  و  سپرده  مربوط  نهادهای 
خود را هم از کار برکنار کرده است. چنین 
موضع گیری یی در کشوری به نام افغانستان، 
قلمداد  مسوولیت  رفع  معنای  به  می تواند 
شود. اما چرا دیگران خاموشی اختیار کرده 
چه  امضای  به  فروزی  آقای  واقعًا  و   اند 

کسی از زندان رها شده است؟ 
مجرم  فرد  یک  رهایی  سِر  بر  تنها  بحث 
در  آن،  از  فراتر  بحث  نیست،  زندان  از 
است.  مسوولیت  از  فرار  و  خاموشی  مورد 
و  جنایتکاران  به ساده گی  که  کشوری  در 
رهایی  می شوند،  رها  زندان  از  آدم کشان 
جنجال برانگیز  این همه  نمی تواند  فروزی 
افرادی  که  قضیه  این  دیگِر  بُعد  ولی  باشد؛ 
به عنوان مسووالِن بلندپایۀ این کشور دروغ 
نشان می دهند،  بی گناه  را  می گویند و خود 

قابل درنگ است! 
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همان طور که آب وهوای این روزهای کشور سرد و غبارآلود 
شده، به نظر می رسد که اوضاع جامعه و سیاست هم چنـدان 
مساعد نیست. فضای اجتماعی و سیاسی در پایتخت و سایر 
والیات در بیش از یک ساِل گذشته به گونۀ روزافزون رو 
به التهاب است. حاال دیگر کمتر کسی را می توان یافت که 
به »راهی به رهایی« باور داشته باشد و آهنِگ »ایمان بیاوریم 
صدهزاری  مهاجرت های  ندهد.  سر  سرد«  فصل  آغاز  به 
خوبی  گواه  کشور،  روزهای  این  میلیونِی  تظاهرات های  و 
نفرین شده یی،  و  سرد  خزاِن  چنین  در  مدعاست.  این  بر 
زمین  دیگر  زماِن  هر  از  بیش  ناامیدی  زردِ  برگ های  وقتی 
هیچ  بلکه  دولت،  تنها  نه  که  می پوشاند  را  سرزمین مان  و 
سیاست مدارِ مخالف و تحلیل گِر منتقدی هم راهکار موثر و 
مثمری برای برون رفت از این فضا ارایه نمی تواند و فقط از 
این که »هوا بس ناجوان مردانه سرد است« و »سرها در گریبان 

است« خبر می دهند.
شکی نیست که وضعیت کنونِی کشور و جامعه به هیچ وجه 
وضعیِت مطلوبی نیست. در شرایط کنونی، ما با کوهستانی از 
مشکالت و چالش های انباشت شده طرفیم که وقتی متوجه 
می شویم هریک از کوه ها همچون الگوی کوهِ یخی در ابحار، 
نیمۀ پنهاِن بس بزرگ تری فراتر از دیدرس مان دارد، چاره یی 
جز یأس و ناامیدی نمی یابیم. با این حال اما نباید فراموش 
توقف  و  شدن  تسلیم  نه  بحران،  از  عبور  حِل  راه  که  کرد 
کردن است؛ بلکه مبارزه کردن و جنگیدن است. ما محکوم 
مشکالت  برابر  در  چاره اندیشی  و  ایستاده گی  به  محتوم  و 

هستیم! 
جدا از عقیده ها و عقده های دولت مرداِن پیشین و کنونی در 
قبال کسانی که به قصد پناهنده گی کشور را ترک می کنند، 
این  از  برون رفت  راه  »فرار«  به راستی  که  می رسد  نظر  به 
منجالب نیست. وقتی حامد کرزی از جوانان می خواهد که 
راه مهاجرت در پیش نگیرند، شاید از یک جهت نتوان منکر 
شد که وضعیت اسفبارِ موجود میراث حکومت فاسِد او بوده 
فرارهای  مهاجرت ها و  این  اصلی  از مسووالن  است؛ یکی 
بی رویه، بدون شک شخص آقای کرزی است که نتوانست 
در طول حکومت 14 ساله اش بسترهای مناسبی برای یک 
زنده گی معمولی در کشور فراهم کند. با وجود این اما در 
برخورد  نمی توان غیرمنصفانه  او هم  این سخِن  منطِق  قبال 
کرد و در حالی که ما نیازمند بسیج عمومی برای برون رفت 
گزینۀ  نباید  هستیم،  نظام مان  فراروی  متعدد  چالش های  از 

فرار را بر قرار ارجحیت داد.
پناهنده گاِن  و  مهاجران  که  غنی  رییس جمهور  سخنان 
نیز،  کرد  خطاب  »ظرف شوی«  را  غرب  به  افغانستانی 
علی رغم همۀ عقده ها و اهانت هایی که در خود نهفته داشت، 
مبارزه کردن  و  ماندن  برای  که می تواند تالشی  آن جایی  تا 
باشد، پیامی قابِل تعمق است. این که بخشی از ناامنی ها و فقر 
و بی کاری و... معضالِت موجود در کشور، ریشه در نحوۀ 
مدیریت ناکام حکومت وحدت ملی دارد، اظهر من الشمس 
است و نمی توان به ساده گی از آن گذشت. با وجود این اما 
پناه جستن به گزینۀ مهاجرت و فرار هم چندان گزینۀ مساعد 

و مناسبی نیست.
گذشته از این که حکومت وحدت ملی و حکومت سلفش 
چه نقش سازنده یا مخربی در راستای امنیت، صلح، رفاه و 
تأمین  توسعۀ کشور داشته اند، نقش مردم و آگاهان هم در 
کشور  شرایط  شود.  انداخته  نظر  از  نباید  فوق  ارزش های 
و  نخبه  جواِن  نیروی  بر  تکیه  با  اما  باشد،  وخیم  قدر  هر 
مهربان،  و  بخشنده  خداوند  از  مددجویی  و  وطن پرست 
از  کشور  رهایی  برای  ارزنده یی  تدریجِی  تغییرات  می توان 
منجالِب کنونی یافت. آیۀ یأس خواندن و ساز هجرت زدن، 
نه تنها هیچ گرهی از کار باز نمی کند، بلکه حلقه یی دیگر به 
کالِف درهم پیچیدۀ کشور می افزاید و ما را بیش از پیش در 

گنداِب بحران ها فرو می برد. 

محکوم به چاره اندیشی 
در برابِر مشکالت 

هستیم!
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چــــــــرا
     فرار از قضیۀ شهرِک هوشمند؟

بحث تنها بر سِر رهایی 
یک فرد مجرم از زندان 
نیست، بحث فراتر از 

آن، در مورد خاموشی و 
فرار از مسوولیت است. 
در کشوری که به ساده گی 
جنایتکاران و آدم کشان 
از زندان رها می شوند، 
رهایی فروزی نمی تواند 
این همه جنجال برانگیز 
باشد؛ ولی بُعد دیگِر 
این قضیه که افرادی 
به عنوان مسووالِن 
بلندپایۀ این کشور 

دروغ می گویند و خود را 
بی گناه نشان می دهند، 

قابل درنگ است!  



برخی از کارمندان برکنار شدۀ ادارۀ توزیع 
از  نگرانی  ابراز  با  برقی،  شناس نامه های 
شناس نامه های  توزیع  روند  نشدن  آغاز 
برقی می گویند که مشکالت سیاسی مانع 

اصلی این روند است.
توزیع  ادارۀ  شدۀ  برکنار  کارمندان  این 
شنبه،  )سه  دیروز  برقی  شناس نامه های 
کابل  در  خبری  نشست  یک  در  آذر(   24
گفتند، بیکارشدن شمار زیادی از کارمندان 
به دلیل نداشتن بودجه یا دیگر مشکالت، 
مهاجرت  و  بیکاری  ناامنی،  بروز  باعث 

می شود.
آنان از رهبران دولت می خواهند تا مشکل 
سیاسی فرا راه آغاز روند توزیع شناس نامه 

را حل کنند.
برخی از کارکنان پیشین ادارۀ شناسنامه های 
بازی های  قربانی  آنان  که  گفتند  برقی 

رهبران دولت شده اند.
به گفتۀ آنان، رهبران دولت وحدت ملی با 
گرفتن تصمیم درست می توانند چالش ها 
از  را  مردم  و  کنند  تبدیل  فرصت  به  را 

سندی معتبر بهره مند سازند.
توزیع  اداره  پیش،  ماه  سه  از  بیش 
کارمند-400   800 برقی  شناس نامه های 
دلیل  به  را  اداره  این  زن-   400 و  مرد 

نداشتن بودجه سبک دوش کرد.
توزیع  ادارۀ  رییس  این،  از  پیش 
که  بود  گفته  نیز  برقی  شناس نامه های 
با  برقی،  شناس نامه های  توزیع  پروسۀ 
مشکل سیاسی مواجه است که نمی گذارد 

این برنامۀ ملی آغاز شود.
همایون محتاط رییس این اداره گفته بود 
به خاطر  را  پیشنهادات خود  بستۀ  آنان  که 
به  برقی  شناس نامه های  توزیع  روند  آغاز 

رهبران دولت سپرده اند.
در عین حال، هفتۀ گذشته وزارت داخله 

اعالم کرد که به خاطر قطع کمک ها به این 
اداره، این اداره را می بندند.

وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
توزیع  روند  آغاز  که  است  گفته  داخله 
مهم  حکومت  برای  برقی  شناس نامه های 
است؛ اما ناگزیر اند به دلیل نبود بودجه و 
قطع کمک های جهانی، کارمندان این اداره 

را برکنار کنند.
ولی خان کارند، کارمند برکنار شده ادارۀ 
نشست  این  در  برقی  شناس نامه  توزیع 
توزیع  اداره  کارمندان  گفت:  خبری 
سطح  داشتن  با  برقی  شناس نامه های 
مدت ها  از  ماستری  و  لیسانس  تحصیل 
با  ادامه دادند و  به کار خویش  این سو  به 
اشتراک کارمندان در برنامه های آموزشی و 
طرف  از  هنگفتی  سرمایه  ظرفیت  ارتقای 

دولت هزینه شده است.
توزیع  ادارۀ  پیشین  کارمند  این 
سخنانش  ادامۀ  در  برقی  شناس نامه های 
تأکید کرد: بیکارکردن این تعداد از جوانان 
فضای  افزایش  باعث  شرایطی،  چنین  در 
و  دولت شده  به  نسبت  ملت  بی اعتمادی 
بحران های  تشدید  به  منجر  موضوع  این 

بیشتر در کشور خواهد شد.
توزیع  برای  کارند،  آقای  گفتۀ  به 
وجود  مشکلی  هیچ  برقی  شناس نامه های 
که  است  سیاسی  مشکل  تنها  بلکه  ندارد، 

مانع توزیع می شود.
کارمند  دیگر  عزیزی،  اسداهلل  هم چنان، 
برکنار شده نیز گفت: بیکارشدن این تعداد 
یا دیگر  بودجه  نداشتن  دلیل  به  کارمندان 
و  بیکاری  ناامنی،  بروز  باعث  مشکل، 

مهاجرت می شود.
به گفتۀ او: طی دو سال گذشته هزینه های 
زیادی برای آموزش کارمندان اداره توزیع 
است  گرفته  برقی صورت  شناس نامه های 

که با برکناری این افراد به شغل های دیگر 
یا مهاجرت دست می زنند.

ادارۀ  کارمندان  که  گفت  عزیزی  آقای 
مدت  این  در  برقی  شناس نامه های  توزیع 
را  کابل  شهروند  هزار   500 اطالعات 
جمع آوری کرده و از دولت می خواهد تا 
حل مشکل سیاسی و روند توزیع این افراد 

را بایومتریک کنند.
طی  اداره  این  شده  برکنار  کارمندان 
وحدت  دولت  سران  از  قطع نامه یی 
سیاسی  مشکل  حل  با  که  خواستند  ملی 
کارمندانی  به  برقی  شناس نامه های  توزیع 
و  می دهند  دست  رااز  شان  وظیفه  که 
شناس نامۀ  می خواهند  که  شهروندانی 
قناعت بخش  پاسخ  باشند،  معیاری داشته 

بدهند.
تا  توزیع  روند  سوم  مرحله  شدن  شروع 
حل این مشکل از دیگر خواسته کارمندان 
شناس نامه های  توزیع  اداره  شده  برکنار 

برقی است.
توزیع شناس نامه های برقی یکی از موارد 
دولت  ایجاد  سیاسی  توافق نامۀ  درشت 
به  متعهد  رهبران  که  است  ملی  وحدت 
با  اما  اند؛  شده  پروسه  این  کردن  عملی 
این  ایجاد  از  سال  یک  از  بیش  گذشت 
دولت وحدت ملی و اعالم آماده گی برای 
وزارت  توسط  شناس نامه ها  این  توزیع 

داخله، از سرنوشت آن خبری نیست.
عبداهلل  داکتر  جاری،  سال  سرطان  ماه  در 
عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت ملی 
در یکی از نشست های شورای وزیران و 
پس از منفک شدن 800کارمند ادارۀ توزیع 
شناس نامه های برقی گفته بود که دولت در 
توزیع شناس نامه برقی کوتاهی کرده و به 

حل این مشکل پرداخته خواهد شد.
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کارمندان برکنارشدۀ ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی:

قربانی بازی سیاسی شدیم

ناجیه نوری
مداخلۀ رییس جمهور و مشاورین شان در 
کانون علمی و فرهنگی کشور وضعیت را 

به هم ریخته است.
می گویند:  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
قانون تحصیالت عالی که توسط بهترین 
ترتیب  دانشگاه ها  استادان  نخبه ترین  و 
شده بود، اکنون دست خوش برخورد های 

سیاسی شده است.
اختالف  دلیل  به  عالی،  تحصیالت  قانون 
از  دیگر،  موارد  برخی  و  واژه  روی چند 
هشت سال بدین سو روی میز شورای ملی 

است و تصویب نگردیده است.
اما اخیراً رییس جمهوری طی فرمانی این 
قانون را اجرایی ساخته است. اما اعضای 
مجلس و شماری از استادان بر این فرمان 

رییس جمهوری معترض هستند. 
زمانی که  می گویند:  مجلس  نماینده گان 
شود،  آورده  عمومی  تاالر  به  فرمان  این 
باآنکه مخالفین واژه دانشگاه طرفدار تایید 
اما موافقین واژه  بود؛  این فرمان خواهند 
این  هستند،  پارلمان  اکثریت  که  دانشگاه 

فرمان را رد می کنند.
چمن شاه اعتمادی عضو مجلس نمایندگان 
تاالر  به  فرمان  این  آوردن  می گوید: 
فراوانی  جنجال های  شک   بدون  مجلس، 
و  مخالفین  و  داشت  خواهد  پی  در  را 
باهم  دیگر  یکبار  دانشگاه،  واژه  موافقین 

به مشاجره خواهند پرداخت.
زمانیکه  کرد:  تاکید  مجلس  نمایندۀ  این 
شود،  آورده  عمومی  تاالر  به  فرمان  این 
باآنکه مخالفین واژه دانشگاه طرفدار تایید 
اما موافقین واژه  بود؛  این فرمان خواهند 
این  هستند،  پارلمان  اکثریت  که  دانشگاه 

فرمان را رد می کنند.
را  رییس جمهور  اقدام  این  اعتمادی، 
در  هم  قومی  واکنش  افزایش  مسبب 
پارلمان و هم در جامعه دانسته می گوید:  
در  آرا  اکثریت  با  فرمان  این  شک  بدون 

مجلس رد خواهد شد. 
رییس   جمهور  فرمان  این  او:  گفته  به 
در  نه  و  مجلس  در  نه  خوبی  تبعات 
باید  زیرا  داشت،  خواهد  افکارعمومی 
در قانون تحصیالت عالی و سایر قوانین 
قومی  و  زبانی  هویت های  کشور،  نافذۀ 

زنده نگهداشته شود.
بیشتر  ما  که  است  باور  این  به  اعتمادی 
نیازمند  ملی  هویت  به  ملی  وحدت  از 
را  مشترک  هویت های  باید  پس  هستیم، 
نباید  و  نماییم  کار  آن  روی  و  کنیم  پیدا 
عملی یا اقدامی انجام دهیم که به هویت 

و زبان ما صدمه بزند. 
عضو  نیازی  صیفوره  حال،  همین  در 
عالی  تحصیالت  و  معارف  کمیسیون 
مداخله  می گوید:  نماینده گان  مجلس 
کانون  در  مشاورین شان  و  رییس جمهور 
علمی و فرهنگی وضعیت را به هم ریخته 

است.
هشت  طی  در  قانون  افزود:  نیازی  بانو 
به دلیل جنجال برسر واژه دانشگاه پاس 

دست  به  قانون  این  که  اکنون  اما  نشد، 
رییس جمهور رسید، متاسفانه با این قانون 

برخورد سیاسی صورت گرفت.
به گفته این نماینده مردم، قانون تحصیالت 
استادان  نخبه ترین  و  بهترین  توسط  عالی 
دانشگاه ها ترتیب شده بود، اما اکنون این 
قانون از سوی رییس جمهور دست خوش 

برخورد های سیاسی شده است.
تحصیالت  قانون  مطابق  کرد:  تصریح  او 
انتخابی  دانشگاه ها  رؤسای  باید  عالی 
روسای  جدید  درقانون  اما  می بود، 

دانشگاه ها باید انتصابی باشد.
بانو نیازی گفت: درحالیکه باید استادانی 
که  می توانستند  شده  دانشگاه  رییس 
باال  شایسته گی  و  استعداد  لیاقت،  از 
یعنی  انتصابی  اما  می بودند،  برخوردار 
هر کسی که باب میل شان باشد، می تواند 

رییس دانشگاه ها باشند.
مردم  دیگر  نماینده  مجروح  غالم فاروق 
تقنینی  فرمان  می گوید:  مجلس  در 
تحصیالت  قانون  مورد  رییس جمهوردر 
تحصیالت  و  معارف  کمیسیون  در  عالی 

عالی تحت بررسی قرار دارد.
به گفته او: همین اکنون شماری از استادان 
این کمیسیون،  اعضای  به همراه  دانشگاه 
روی مواد این قانون بحث دارند و مجلس 
به زودی تصمیم خود را اعالم خود کرد.

زمانی که  تا  گفت:  مجلس  نماینده   این 
رد  مجلس  هردو  سوی  از  فرمان  این 
نشود، نافذ است و در صورتی که مجلس 
نماینده گان آن را رد و مجلس سنا آن را 
بین  از  مجلس  ثلث  دو  رد  با  کند،  تایید 

خواهد رفت.
منصف  غالم محی الدین  مولوی  اما  و 
عضو مجلس سنا می گوید: زمانیکه فرمان 
تحصیالت  قانون  رمورد  د  رییس جمهور 
عالی به مجلس سنا برسد، مواد این قانون 

یک به یک بررسی خواهد شد.
این  ماده های  تمام  سنا  مجلس  گفت:  او 
فرمان را بادرنظرداشت منافع ملی و اینکه 
در مغایرت با قانون، فرهنگ و اداب مردم 
بعدا  و  کرده  بررسی  باشد،  نداشته  قرار 

فیصله خود را صادر خواهند کرد.
واژه  هردو  طرفدار  ما  کرد:  تاکید  وی 
در  هردو  و  هستیم  پوهنتون  و  دانشگاه 
و  ندارد  قرار  اساسی  قانون  به  مغایرت 
موجودیت هردو واژه هیچ مشکل قانونی 

ندارد.
قانون  در  که  چهارمورد  می شود  گفته 
برانگیز  جنجال  عالی  تحصیالت  جدید 
استادان،  ساله گی   65 تقاعد  سن  شده، 
معیار شمولیت به کدر علمی درجۀ ماستر، 
انتصابی بودن رؤسای دانشگاه ها و حذف 

واژۀ دانشگاه است.
اساسی  قانون  به  مطابق  تقنینی  فرامین 
و  عاجل  در صورت ضرورت  افغانستان 
از  مجلس نماینده گان  تعطیلی  هنگام  در 
تا  و  می گردد  صادر  رییس جمهور  سوی 
زمانی که از سوی هردو مجلس رد نشود، 

نافذ است.

نماینده گان مجلس:

رییس جمهوری با قانون تحصیالت عالی
 برخورد سیاسی کرده است

هارون مجیدی

 24 سه شنبه  )روز   1680 شمارۀ  در   
گزارشی  در   ، ماندگار  روزنامه  قوس( 
بر  جنجال  سال  »هشت  عنوان  زیر 

صفی اهلل  از  نقل  به  واژه«  چهار  سر 
جالل زی رییس نشرات و ارتباط عامۀ 
که  بود  آورده شده  تحصیالت  وزارت 

تحریم آزمون کانکور توسط شماری از 
استادان، این پروسه را به چالش کشیده 

است. 
جالل زی  آقای  که  می گردد  تصحیح 
امتحان سمستر خزانی   در  از سکته گی 
و  تعلیم  و  پلی تکنیک  دانشگاه های 
تربیۀ استاد ربانی سخن زده بود؛ نه از 
آزمون کانکور. پروسۀ آزمون کانکور به 
شکل عادی جریان دارد. از این بابت، 
از خوانندگان روزنامه و وزارت محترم 

تحصیالت عالی پوزش می طلبیم. 

تصحیح ضروری



محمدحسن شاهکویی
در  فلسفه  اجرای  سیاست  که  آن جا  از 
عمل است و فلسفه )یا جهان بینی( ذات 
فلسفه یی  هر  ماهیت  این رو  از  سیاست؛ 
را به طور اعم و فلسفۀ هایدگر را به طور 
عمل  در  مگر  شناخت  نمی توان  اخص 
که  است  عمل  در  تنها  زیرا  سیاسی. 
منافعی که خاستگاه  یعنی  فلسفه ها  ذات 
خوِب  و  بد  و  می شود  عیان  آن هاست، 
آن ها محک می خورد. این مقصود البته در 
ارزیابی سیاست هم که خود نوعی عمل 
است، کم و بیش می تواند حاصل شود و 
فرق نمی کند که سیاست بس عوامانه و 
مبتذل شده، و سخت تنگ نظرانه و حقیر 

باشد.
اگر بپرسیم: کدام است آن موجودی که 
به  کرده،  خود  پیش مضمون  باید  را  او 
تثبیت کرد؟.  پژوهش  پیش پدیدار  عنوان 
نام  گذاشتن  با  اما  اشیا.  می دهند:  پاسخ 
پیشینی”  “دادۀ  که  موجوداتی  بر  شیء 
لحاظ  از  تحلیل  این  است،  شده  فرض 
هستی شناسی ره به جایی نمی برد )هستی 
همین  به   .)202 ـ   203 صص  زمان   و 
هستی  میان  باید  چیز  هر  از  پیش  دلیل، 
ص  )همان  گذاشت  فرق  موجودات  و 
هرگز  جهان بیرونی  این  زیرا   ،)516
معنای  به  که  نیست،  جهان  معنای  به 
است)همان  جهانی  درون  موجودات 
جهان  کدام  مقصودمان  پس   .)482 ص 

است؟)همان ص 198(
آن چه ما می جوییم، آنی است که خود را 
نشان  هستی  ساختار  و  هستی  هیأت  به 
نه  می دهد )همان ص 193(، جهانی که 
این جهان است و نه آن جهان، و جهان 
ص  )همان  است  کلی  حیث  از  بودنش 
است،  تاریخی  آن چه  این رو  از   .)195
جهان  در  مقام  در  که  است  موجودی 
بودن هست به عنوان اگزیستانس )همان 
و  بودن  خود  آن  از  معنی  به   )799 ص 
من  خود  همواره  که  ایستادن،  برون 
هستم)همان صص -170 169(. چنان که 
که  است  امکانی  تاریخ نگاری  موضوع 
واقعًا دارای اگزیستانس بوده است )همان 
ص 810(، امکانی که به توسط آن، مورخ 
با اگزیستانس خود، “من” را در گذار به 
مفهوم  )همان  می کند  آشکاره  “نامن” 
سان،  بدین  و   .)808 ـ   810 صص  در 
شناخت، شناختن جهان بیرونی یی نیست 
که رهزن فهِم ما دربارۀ هستی است، که 

شناختن پدیدار در بودن است)همان ص 
شناخت  که:  است  این  معنی اش   .)185
در  است  دازاین  حالت های  از  حالتی 
رابطۀ او با جهانی که در خود دازاین به 
صورت منظرۀ تازه یی از هستی کشف و 
پیدا می شود و با آن، او می تواند مستقل 
شود،  بالیده  پیوسته  خود  به  متکی  و 
درآید  تکلیف  یک  صورت  به  می تواند 
در جهان  برای  علم  مقام  در  می تواند  و 
عهده  به  را  راهبر  و  راهنما  نقش  بودن، 
بگیرد)همان صص 191-192(. بنابراین، 
اگر ضرور آن باشد که پرسش در هستی 
تنظیم  و  طرح  واضح  و  گویا  نحوی  به 
شود، آن چه می طلبد، فراهم آوردن امکان 
اصالت  و  است  نمونه  موجود  انتخاب 

شیوۀ وارسی برای دسترسی به آن.
بازشکافتن پرسش در هستی بدین معنی 
از  موجود  مانع  و  جامع  تعریف  است: 
دروِن  که  موجود  این  هستی اش.  حیث 
هر یک از خود ماست و پرسش یکی از 
امکانات اوست، ما آن را دازاین اصطالح 

می کنیم.)همان صص 73 ـ 72(
در بررسی هایدگر، کسی که او را نادرۀ 
بایستی  قاعدتًا  است،  دانسته  بیستم  قرن 
در  هایدگر  چرا  که  باشد  داده  نشان 
شرایط آلمان آن روز که آبستن فاشیسم 
فراخی  چنین  با  را  “وجود”  مفهوم  بود، 
وصف می کرد: پیشینی تر از هر سوژه یی، 
موجود  از  مستقل  زمانی  دست کم  و 
دهنده  خودشکل  خودآیین،  چیزها،  یا 
جهان  در  حاضر  و  خویش،  روش  به 
چرا  پدیدارها؟  یا  چیزها  در  ناپیدا  ولی 
بوی  که  بیانی  وجهی  چنین  با  هایدگر 
اقتدار کلیسای توماس اکویناسی و قرون 
“وجود”  اهمیت  بر  می دهد،  وسطایی 
به  او  باور  آیا  ولی  می گذاشت؟  تأکید 
“وجود” به عنوان وجود حاضر در جهان، 
آیا  سان،  بدین  و  نمی کرد؟  زمینی  را  او 

یا دازاین )یا آن موجود نمونه که  سوژه 
بنا به گفتۀ خود هایدگر، در قیاس با دیگر 
است(،  ممتاز  و  مشخص  موجودات، 
در  برتری طلبی  فکر  پیدایش  شرایط 
آلمان و ظهور رهبر مقتدر را زمینه سازی 
خود  ابرمرد  با  نیچه  چنان که  نمی کرد. 
می کرد و هایدگر دور تاریخی دازاین را 

در زمان، با نیچه به پایان برد؟
هایدگر در نقد فلسفه، از سوژۀ گوهرین 
از  او  می کند.  شروع  دکارتی  اندیشۀ 
از  او  نگسستِن  و  دکارت  ناپی گیری 
مخلوق  و  خالق  وسطایی  قرون  مفهوم 
انتقاد می کند:  و هم چنین اندیشۀ موجود 
به  را  اندیشنده  سوژۀ  نبایستی  دکارت 
برای  مدرن،  فلسفۀ  بنای  سنگ  عنوان 
رها  خدا  و  جهان  نفس،  اثبات  خاطر 
کرده باشد. چنین تصوری از هستی منجر 
در  شیء  کامل  حذف  عدم  به  می شود 
نزد  در  زمان  مفهوم  از  انتقاد  در  او.  نزد 
هرچند  او  می گوید،  هایدگر  نیز  کانت 
ولی  برگرداند،  سوژه  به  را  زمان  پدیدار 
لحاظ  از  زمان  استعالیی  تعیین  از  چون 
به  ماند،  باز  خاصش  کارکرد  و  ساختار 
و  شیء  مفهوم  از  و  افتاد  دکارت  ورطۀ 
جهان بیرونی به عنوان واقعیت نتوانست 
خالصی یابد. موضوع این است که سوژۀ 
گوهرین اندیشندۀ دکارتی، به عنوان یک 
فی نفسه  ابژه،  از  مستقل  زمانی  جهان، 
وجود داشته است، به گونه یی که نسبت 
به سوژه در نزد دکارت و کانت پیشینی تر 
روش  این  دلیل،  همین  به  و  است 
آغاز  از چیزی  ناپسندی است که فلسفه 
وجود  هستی شناختی،  لحاظ  از  که  کند 
خودش هنوز اثبات شده نیست. بنابراین، 
به زعم هایدگر، وجود باید اول خودش 
به عنوان چیزی مستقل و بیرون از هستی 
یا  جهان  در  وجودحاضر  )یا  موجودات 

وجود حاضر غایب1( اثبات شود. 
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بخش سوم و پایانی
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بخش نخســت

داکتر علی اکبر حاج آقا محمدی
کبد حدود یک تا یک ونیم کیلوگرم وزن و عملکرد بسیار 
مواد  و  پروتیین ها  آنزیم ها،  از  بسیاری  تولید  دارد.  زیادی 
ضروری، سم زدایی و دفع مواد زاید و... بر عهدۀ این عضو 

است.
آسیب  مختلفی  عوامل  اثر  در  نیز  کبد  کبد:  جراحی  دلیل 
می بیند؛ از جمله سیروز کبدی، سرطان کبد، پاره گی کبد در 

تصادف و ... .
زنده گی بدون کبد: در صورتی که قسمت بزرگی از کبد به 
دلیل بیماری سیروز کبدی، وجود تومور در کبد، پاره گی در 
اثر تصادف و ... از بین برود و فقط 10 تا 20 درصد آن باقی 
بماند، همان قسمت باقی مانده می تواند کار کِل کبد را انجام 
دهد ولی خارج کردن کل کبد باعث مرگ بیمار خواهد شد 

و حتمًا باید پیوند کبد انجام شود.

لوزالمعده را می توان برداشت؟
است.  گرم   70 تا   60 حیاتی  و  کوچک  غدۀ  این  وزن 
لوزالمعده  است.  هضمی  آنزیم های  اصلِی  محل  لوزالعمده 
با ترشح حدود 20 آنزیم، کل فرآیند هضم و جذِب قندها، 

پروتیین ها و نشاسته را برعهده دارد.
جراحی لوزالمعده: با توجه به اهمیتی که لوزالمعده در بدن 
دارد، در صورت آسیب دیدن فقط می توان قسمت کوچکی 
از آن را خارج کرد. البته بیمار با برداشت همین بخش ناچیز 

هم دچار مشکل عمدۀ آنزیمی خواهد شد.
خروج  مانند  لوزالمعده  خروج  لوزالمعده:  بدون  زنده گی 
زنده گی  به  نمی تواند  آن  بدون  فرد  و  است  غیرممکن  کبد 

خود ادامه دهد. 
 

رودۀ بزرگ را می توان برداشت؟
طول رودۀ بزرگ به یک ونیم متر می رسد. این بخش از لولۀ 
رودۀ  نقش  ندارد.  غذا  جذِب  و  هضم  در  نقشی  گوارش 

بزرگ در ذخیره و دفع مواد غذایی است.
است  ممکن  نیز  بزرگ  رودۀ  بزرگ:  رودۀ  جراحی  دلیل 
و  التهابی  بیماری های  وجود  ضربات،  شدن  وارد  اثر  در 
تومورهای منتشر شده با خون ریزی های وسیع آسیب ببیند 
و جراح مجبور شود برای بهبود بیمار قسمتی یا تمام آن را 

خارج کند.
ایجاد  بیمار  برای  مشکلی  بزرگ  رودۀ  خروج  بزرگ:  رودۀ  بدون  زنده گی 
انتهای روده که شامل راست روده و مقعد است، بخش حساسی  نمی کند ولی 
است و فرد بدون آن دچار مشکالِت زیادی می شود و حتما باید از کیسه های 

مخصوص دفعی استفاده کند.

منبع: هفته نامۀ سالمت 
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نویسنده: جیمز الکساندر ـ استاد فلسفۀ 
سیاسی در دانشگاه بیلکنت آنکارا
 برگردان: زهیر باقری نوع پرست 

دربارۀ   شناخته شده  فیلسوفی  مرورِی  بررسِی  خواندن 
یک فیلسوف شناخته شدۀ دیگر، همواره جالب است. 
اوت   31 در  تایمز«  »ضمیمۀادبی  در   اسکرتن  راجر 
»ماجرای  کتاب  دربارۀ  مروری  بررسی  یک   2012
چاپ  به   )1937 )متولد  بدیو  آلن  فرانسوی«  فلسفۀ 
نو«  فرانسوی »چپ  روشنفکران  از  یکی  بدیو  رساند. 
در  بتواند  که  آمد  عرصه  به  زمانی  از  دیرتر  که  است 
کتاب »اندیشمندان چپ نو« نوشتۀ اسکروتن در دهۀ 
بنابراین اسکروتن در  قرار گیرد و  1980 مورد بحث 

تاریخ مذکور به بررسی اندیشۀ او پرداخت.  
و  مقاالت  کشکوِل  این  مورد  در  اسکروتن  نقد  مقالۀ 
نیازی  و  است،  نمونه وار  نه چندان جدید،  بررسی های 
توجه  او  بپردازم.  آن  مطالب  تکرار  به  من  که  نیست 
ما را به »متافیزیک نامفهوم«، »مباحث غریب ریاضی«، 
در  »اندیشناکی  و  انقالبی«،  »سیاست  آشفته«،  »نحو 
مورد عظمت خویِش« بدیو جلب می کند. او به وضوح 
این  در  و  است  مخالف  کرده،  مطرح  بدیو  هرچه  با 
مورد بسیار جدی است، هرچند جانب ادب را مراعات 
مورد  در  ذکر  قابل  نکتۀ  سه  می کنم  فکر  اما  می کند. 
بدیو وجود دارد که اسکروتن از آن ها سخنی به میان 

نیاورده است. 
مراعات  را  ادب  جانب  حد  از  بیش  این که  نخست 
البته  است.  درشتی  خورِ  در  بدیو  خطاست.  کردن، 
که  باشد  بهتر  است  ممکن  واقع  در  مخالفت،  به جای 
جان  به اصطالح  گیرد:  صورت  قلدرانه تر  برخوردی 
بولیش، »جواِب های هوی است«. از این رو، به روشنی 
می توان گفت که بیشتر مطالب بدیو خزعبالت است. 
دیوید  استرالیایی،  فیلسوف  خندید.  آن ها  بر  باید  تنها 
استاو، زمانی گفت که مزیت بزرِگ زبان انگلیسی این 
فیلسوفان می توانند در  نامربوطی که  است که سخنان 
زبان یونانی، آلمانی و فرانسوی اظهار کنند، اساسًا در 
به  که  فلسفه یی  نیست.)البته  بیان  قابل  انگلیسی  زبان 
زبان انگلیسی تقریر می شود، مشکالت خاِص خود را 
دارد؛ که نمونۀ بارزش  مالل آور بودن آن است.( بدیو 
می گوید که فیلسوفان فرانسوی در قرن بیستم به دنبال 
چیزی در فلسفۀ آلمان رفتند. می توان گفت که آنان در 
جامۀ  که  گرفتند  تصمیم  خودی،  امپراتور  یک  فقدان 
آلمانی  امپراتور  اما  بربایند؛  آلمانی ها  از  را  امپراتوری 
این رو،  از  نداشت.  جامه یی  هایدگر،  مارتین  فلسفه، 
را ربودند،  فقدان جامه ها  آنان در عوض، بی جامه گی 
و هم اکنون آن بی جامه گی را با غرور بر تن می کنند؛ و 
در صورتی که کسی بخواهد با »هوی« به آن ها پاسخ 

دهد، برآشفته می شوند.
 

)ضد( دیالکتیک بدیو
دومین نکتۀ قابل ذکر این است که باید توضیح داد که 
چرا کسانی بدیو را جدی می گیرند. کتاب های او به زبان 
انگلیسی، احتماالً به این دلیل خوانده می شوند )وقتی 
برتری  جایگاه  همچنان  افراطی ها  که  شوند(  خوانده 
دارد  وجود  نیز  واقعیت  این  دارند.  مدرن  ادبیاِت  در 
که ما انگلیسی زبان ها دوست داریم که روشنفکران مان 
نام های بیگانه داشته باشند. البته، هیچ یک از این دالیل، 
نمی تواند توضیحی بر محبوبیت بدیو در فرانسه باشد؛ 
محبوبیتی که فکر می کنم باید رابطه یی با عناصر سنت 
دیرینۀ روشنفکری فرانسوی، یعنی »مرکزیت« -سلطۀ 
پاریس -  و »یقین« - سلطۀ اندیشه ها - داشته باشد. 
بعید به نظر می رسد که کسی در بیرون از فرانسه بتواند 
توضیح بیشتری در این مورد فراهم آورد و بعید به نظر 
می رسد که کسی در فرانسه بخواهد توضیحی برای آن 
فراهم آورد؛ زیرا وضع در آن جا به همان صورتی که 
نیست:  بیلچه  بیلچه  فرانسه،  است.)در  طبیعی  هست، 
خیر، آن وسیله یی برای ایجاد حفره در تأسیسات است، 
سازمانی  از  مجوزی  که  کسی  توسط  می تواند  تنها  و 

دارد، مورد استفاده قرار گیرد.( 

حیلۀ روشنفکرانۀ بدیو در »ماجرای فلسفه فرانسوی« 
بازی  دیالکتیک،  با  او  زیرا  است؛  زیرکانه  حیله یی 
است  آن  تعبیر  این  از  من  منظور  می کند.  دیالکتیکی 
را  دیالکتیکی  تحولی،  خودبسنده،  روش  همان  او  که 
داد؛  سامان  آن  با  را  خود  فلسفۀ  هگل  که  می پذیرد 
عین  در  کالسیک،  جوان  هگلیان  شیوۀ  به  سپس،  اما 
نمی ماند.  وفادار  آن  به  می کند،  حفظ  را  آن  که  حال 
عمل،  تقدم  یعنی  »دیالکتیک،  می گوید:  او  چنان که 
تاریخی  عینیت  تأیید  معنای  به  چیز  هر  از  پیش 
ترجمۀ  فرانسوی،  فلسفۀ  گسیخته گی هاست«)ماجرای 
برونو باستیلز، ص 173(.  تاریخ دیگر چرخه یی هگلی 
و  تضاد هستند  در  آنتی تزها  با  تزها  آن  در  که  نیست 
نوبۀ خود،  به  آن ها  که  می آورند،  به وجود  را  سنتزها 
فرو  مذکور  چرخۀ  این جا  می شوند:  جدیدی  تزهای 
دیالکتیک،  مورد  در  نهایت،  در  بدیو  پس  می شکند. 
هلهلۀ  با  او  و  را؛  خرما  هم  و  می خواهد  را  خر  هم 
فراوان، همچنان با این شیوه پیش می رود. بحث کردن 
با کسی که چنین دوپهلو عمل می کند ناممکن است؛ 

او  استدالل کنی،  تاریخ  پیوسته گی  بر اساس  اگر  زیرا 
به عدم پیوسته گی اشاره خواهد کرد، و اگر بر اساس 
متهم  استعال  به  را  تو  او  کنی،  استدالل  ناپیوسته گی 
که  چنان  است،  قبول  غیرقابل  استعال  و  کرد.  خواهد 
چاره ناپذیر  وسوسۀ  برابر  »در  می گوید:  ما  به  بدیو 
تاب  را  مرج  و  هرج  نزدیکی  کنید؛  مقاومت  استعال 
بدیو  شاگرداِن  آیا  که  شگفتم  در   .)340 آورید« )ص 
این نکات را درمی یابند؟ مطمینًا، نه. به حتم آن ها تنها 

می ایستند و هورا می کشند.           
افالطون گرایی بدیو

است  ممکن  این  و  کرد   بیان  باید  که  سومی  نکتۀ 
قدری تعجب آور باشد  این است که نکات مثبتی هم 
می توان در مورد بدیو گفت. به یقین، »بودن و رخداد« 
از   )1982( سوژه«  »نظریۀ  و  است،  اسف بار   )2001(
آن هم بدتر است. او در خصوص همۀ نگرانی هایی که 
اسکروتن وی را به آن ها متهم می کند، محکوم است. 
او هر زمان که به الکان اشاره می کند، باید به سکوت 
به  احمقانه یی که  ارجاع های  به سبب  واداشته شود و 
مائو می دهد، باید به انبار سپرده شود. اما در آثار وی 
بگویم،  باید  یا  دارد،  وجود  جالب  کتاِب  دو  یا  یک 

من  هستند.  جالبی  نکات  که حاوی  کتاب  دو  یا  یک 
از کتاب »مانیفست برای فلسفه« )اولی نه  بخش هایی 
شجاعانه  بسیار  داعیه یی  که  کردم،  ستایش  را  دومی( 
بخش هایی  داشت؛  فلسفه  جایگاه  مورد  در  جالب  و 
توقیف کننده  تاریخ  نوعی  که   ،)2005( قرن«  »این  از 
در قرن بیستم را مطرح می کند که تنها فرد عجیب و 
غریبی همچون بدیو می تواند آن را به رشتۀ تحریر در 
آورد؛ و بخش هایی از »فراسیاست« )1998(، که برخی 
مورد سیاست، روشن تر  در  را  نو  مفروضات چپ  از 
این  به  قادر  یا هر کِس دیگری که  رانسیر،  از ژیژک، 
کار باشد، بیان کرده است. و فکر می کنم دلیِل دیگری 
نیز وجود دارد که چرا از بدیو باید دفاع کرد. به طور 
خالصه، این از آن رو است که بدیو افالطون گرا است. 
و فکر می کنم که این امر، او و ما را قادر می سازد که 
چیزی را در حوزۀ اندیشۀ افراطی ببینیم که در غیر این 

صورت، چنین آشکارا روشن نمی شد. 
افالطون گرایی بدیو در فهِم وی و فهِم این که چرا او 
جالب توجه است، اهمیِت زیادی دارد. زیرا تقریبًا هر 

پروتاگوراس  طرف دار  چپ،  جبهۀ  در  دیگری  کِس 
فیلسوفی  اما  نسبیت گراست.  نوعی  به  یعنی  است؛ 
وجود  دارد که قصد دارد به تفصیل )هرچند البته نه به 
روشنی( در مورد واژه گانی چون »حقیقت«، »واقعیت« 
و »امر کلی« قلم بزند. او همچون افالطون، به وجود 
باور  آن ها  به  آن چه  از  بنابراین  و  دارد،  »باور«  چیزها 
که  نسبی گرایان  با  مقایسه  در  البته  می کند،  دفاع  دارد 
باور  آن ها  به  ظاهر  در  که  می کنند  دفاع  چیزهایی  از 
ندارند، کمتر حیله گر است. در این خصوص نکته یی 
وجود دارد که باید به آن پرداخت. او مطمینًا به فلسفه 
باور دارد. او در یکی از کتاب هایش به ویتگنشتاین به 
سبب »ضد« فلسفه بودنش حمله می کند. من این کتاب 
را نخوانده ام، اما فکر می کنم بد نیست که به  جای بیان 
ضعیف و رقیق از افالطون گرایی  بیانی صریح و دقیق از 
آن داشته باشیم. از همان بیان ضعیفی حرف می زنم که 
به طور مثال در کتاب های مالل آور دامت دربارۀ فرگه، 

شاهد آن بودیم. 
مورد  در  بدیو  فلسفۀ  باشد،  درست  سخنان  این  اگر 
واحدهای ریاضی، ماالرمه، و می 1968 جالب است؛ 
زیرا بدیو مصمم است که افالطون را کنار نگذارد. اما 

دیدگاه خود من در این مورد آن است که افالطون گرایی 
از  دفاع  برای  آخرین کوشش  بدیو، خود،  اختصاصی 

امر غیرقابل دفاع است.
گاه افالطون گرایی او به ورطۀ فیثاغورس گرایی بی پرده  
سقوط می کند. یک فیثاغورسی تا جایی وسواس عددی 
واقعیت،  خود  و  او،  فکر  می دهد  رخصت  که  دارد 
فیثاغورسی  باشد. یونگ  توسط آن ها ساخت مند شده 
امر  این  به  یک  هیچ  البته  بود   چنین  نیز  هگل  بود؛ 
اذعان نکردند.)برادر من که در 8 اوت 2008 ازداوج 
کرد نیز چنین بود. من نیز چنین ام.( بدیو در این مورد 
تا حدی مرموز  است: اما ما، به طور مثال، درمی یابیم 
که او پیوسته در مورد »یگانه«، »دوگانه« و »چندگانه« 
اندیشه می کند. آن چه او در مورد این ها می گوید قابل 
به  از گرایش ذهِن وی را  اما جنبه هایی  درک نیست، 

ما نشان می دهد.          
سیاست بدیو

کار بدیو در خصوص سیاست، تحیرآور است: تظاهر 
واقع  در  اما  دارد،  سروکار  سیاست  امر  با  که  می کند 
)انقالب  البته 1917  به جز  با چیزی  که  نمی کند  قبول 
و  کارگری(،  دانشجویی  )جنبش   1968 کمونیستی(،  
»اصل موضوعه ازلی« برابری سروکار داشته باشد. این 
جدایی حاکی از آن است که او می تواند برای هر کسی 
که در مورد لیبرالیسم تردید دارد، جذاب باشد. اندیشۀ 
به  که  هنگامی  افراطی،  اندیشه های  بیشتر  مانند  بدیو، 
این  غیر  در  و  است  جالب  می پردازد،  لیبرالیسم  نقد 

صورت، تنها کمدی است. 
این سخن پیش پا افتاده یی از اندیشۀ افراطی است که 
توجیه  را  دموکراسی  و  سرمایه  موجود  نظم  لیبرال ها 
به  که  ـ  لیبرالیسم  از  نقد  این  روایت ظریِف  می کنند. 
مورد جان  در  که  هنگامی  اندرسون  توسط  مثال  طور 
که  است  این  ـ  است  شده   مطرح  می نویسد  رالز 
لیبرال ها با توسل به اصول استعالیی خیالی، این نظم 
به  وابسته  مذکور  نقد  رو،  این  از  می کنند.  توجیه  را 
این سخن است که لیبرال ها دل خواهانه دو جهان را به 
هم مرتبط می کنند و چیزی در مورد جهان کنونی ما 
نمی گویند. اما افراطیون یا حامیاِن سوسیالیسم که این 
پیشنهادی  طرح های  مورد  در  می کنند،  مطرح  را  نقد 
هستند.  روبه رو  رام نشدنی تری  دشواری  با  خودشان، 
زیرا اگر تنها یک جهان وجود دارد، و هیچ جهانی از 
اصول اخالقی استعالیی وجود ندارد، چرا ما باید کاری 
به جز دفاع از نظم موجود انجام دهیم؟ توجیه انقالب 

از کجا می آید؟    
آن  منکر  او  زیرا  بگوید،  چنین چیزی  نمی تواند  بدیو 
بدیو  اما  است.  استعالیی  انقالب،  توجیه  که  است 
همچنین منکر آن است که بتوان توجیه انقالب را درک 
کرد، زیرا  که آن درون ماندگار است. تنها چیزی که او 
می تواند بگوید این است که انقالب »از-ناکجا-آمده« 
»امر  ظهور  امکان  است؛  »گسیخته گی«  امکان  است؛ 
البته  که  اندیشه،  نوع  این  می کنم  فکر  است.  جزیی« 
احمقانه است، تنها می تواند در قفسه ها به حیاِت خود 
لیبرالیسم  از  نقد موثری  به  ادامه دهد، چرا که وابسته 
است و »به نظر می رسد« که جایگزینی برای آن باشد 
که  جایی  تا  است.(  احمقانه  واقع  در  که  )هرچند 
لیبرالیسم وضع موجود را توجیه می کند، مردم پیوسته 
خواهند پرسید که جایگزین لیبرالیسم چیست؛ و بدیو، 
برای  نان  پختن  به  بقیه،  و  هاروی،  نگری،  با  همراه 
ادامه  یا هر دو  یا خوردن آن،  دیالکتیک،  اجاق  ما در 

خواهند داد.
بدیو در »ماجرای فلسفۀ فرانسوی«، به ما می گوید که 
او ستایشگِر چه چیزی در هر فیلسوف دیگری است: 
»تمایل به فلسفه، ذایقۀ پایدار برای نظام، اصول مرکزی 
بودن  الزامی  نام ناپذیر،  امر واقع  نظریۀ  چالش الکانی، 
آیا   .)308 )ص  انقالب«  از  دفاع  حتا  افالطون گرایی، 
گرفت؟  را جدی  ستودنی  فلسفی  این خصایص  باید 
در خصوص اولین مورد، یعنی تمایل به فلسفه، بله؛ در 
مورد دوم، من حتا با صدای رساتری خواهم گفت، بله؛ 
در مورد سومی، مطلقا نه؛ در مورد چهارمی، نه، زیرا 
هیچ معنایی ندارد؛ در مورد پنجمی، بله، همراه با هر 
گونه تعدیل الزم؛ و در باب آخرین مورد، نه، مگر تنها 
در صورتی که »انقالب« را به عنوان یک بازی تیوریک 
با مهره های شیشه یی تعریف کنیم که توسط بازیگرانی 
»اکول  به  موسوم  خیالی  کوه¬  در  که  می شود  انجام 

نرمال سوپریر« زنده گی می کنند.  
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روح اهلل بهزاد
این  بلندپایۀ  مقامات  از  به نقل  پاکستانی  رسانه های 
افغانستان  دولت  صلح  مذاکرات  که  گفته اند  کشور 
گرفته  سر  از  آینده  هفته های  در  احتماالً  طالبان،  با 

می شود.
در عین حال، شورای عالی صلح نیز می گوید که آغاز 
پروژۀ تاپی و منافع اقتصادی پاکستان در این پروژه،  
اسالم آباد را واداشته تا این بار در روند مذاکرات صلح 

صادق باشد.
فصل  در  چندین بار  گذشته،  سال های  طی  آنکه  با 
به همکاری  روند گفت وگوهای صلح  ظاهراً  زمستان 
پاکستان آغاز گردید، اما به باور شمار زیادی از آگاهان، 
پاکستان هیچ گاهی صادقانه در این روند عمل نکرده و 
به همین دلیل گروه های جنگ جو به نبردشان در برابر 

دولت و مردم افغانستان ادامه دادند.
به پاکستان،  گفتنی است، در سفر اخیر رییس جمهور 
آسیا،  قلب  کشورهای  کنفرانس  در  اشتراک  برای 
توافقی میان افغانستان، پاکستان، چین و ایاالت متحده 
از  برای  تالش ها  آن،  اساس  بر  که  گرفت  صورت 
سرگیری مذاکرات صلح دولت افغانسان با طالبان باید 

انجام گیرد.
این مذاکرات از جمله زمان  هنوز جزییات دور دومِ 
دقیق آن مشخص نیست، اما انتظار می رود تمامی این 
پاکستان جنرال  ارتش  ستاد  رییس  در سفر  جزییات 

راحیل شریف به کابل نهایی گردد.
در نشست اخیر، سران هر چهار کشور در گفت و گو با 
رسانه های پاکستانی اشاره کردند که برگزاری دور دومِ 
افشای مرگ مال محمد  از  که پس  »مری«  مذاکرات 
است  ممکن  و  دارد  به زمان  نیاز  افتاد،  به تأخیر  عمر 

هفته ها به طول بیانجامد.
همچنین گفته می شود برخالف دور اول این مذاکرات 
کرد،  ایفا  را  اصلی  سازماندهندۀ  نقش  پاکستان  که 
صورت  کشور  چهار  هر  سوی  از  هم آهنگی  این بار 

چهار  هر  نماینده گان  از  متشکل  کمیسیونی  و  گیرد 
پروسه  این  تا  منظور تشکیل می شود  به همین  کشور 

را نظارت کند.
بر اساس گفته های یک دیپلمات امریکایی، دور دوم 
مذاکرات احتماالً در سال آیندۀ میالدی و پس از سفر 

راحیل شریف به کابل صورت می گیرد.
در همین حال، اما مقامات کشور امیدوار هستند که 
زیرا  پذیرد؛  صورت  دیگر  هفتۀ  دو  مذاکرات،  این 
مقامات در پاکستان می گویند که گفت و گوهایی را با 

طالبان در این خصوص انجام داده اند.
بر بنیاد یک خبر دیگر، قرار است رییس ستاد ارتش 
از سرگیری مذاکرات  برای  مذاکره  به منظورِ  پاکستان 
کابل  وارد  به زودی  طالبان،  با  افغانستان  دولت  صلح 

شود.
منابع نظامی و دیپلماتیک در پاکستان گفته اند که پس 
از سفر راحیل شریف به کابل، به احتمال زیاد، دور دوم 
طالبان  و  افغانستان  دولت  میان  صلح  گفت و گوهای 

مسلح آغاز خواهد شد.
روایط  مسوول  قاسم یار،  اسماعیل  میان،  این  در 
بین الملل شورای عالی صلح در گفت و گو با روزنامۀ 
با آن عده کسانی  ماندگار می گوید:دروازه های صلح 
گرهِ  که  می خواهند  و  هستند  به مذاکره  حاضر  که 
باز است و ما به گفت و  باز کنند،  موجود را به دست 

 گو می نشینیم.
آقای قاسم یار با اشاره به افزایش حمالت طالبان در 
چند روز پسین می گوید: یکی از دالیلی که طالبان در 
حمالت شان در چند روز اخیر در کابل شدت دادند 
را  فورمولی  مذاکرات  آستانۀ  در  آن ها  که  است  این 
تعقیب می کنند. آنها می پندارند که با چنین حمالتی 
در میز مذاکره از موضع قدرت ظاهر شده می توانند،  
یعنی یک نوع قدرت نمایی کردن و نشان دادِن این که 

ما قدرت مند هستیم و امتیاز می خواهیم.
حمایت  طالبان  از  کسانیکه  داشت:  بیان  قاسم یار 

تا  آموختانده اند  را  فورمول  این  برای شان  می کنند، 
چنین تقاضاهایی داشته باشند.

مسوول روابط بین الملل شورای عالی صلح در پاسخ 
به این که پاکستان هیچ گاهی در این روند صادق نبوده 
و حاال چه امیدواری در این زمینه وجود دارد، گفت: 
ما  به گردن  مالمتی  نکنیم،  مذاکره  طالبان  با  ما  »اگر 
می افتد و طرف پاکستان خواهد گفت که ما همکاری 
و زمینه سازی کردیم تا این ها را به میز مذاکره حاضر 

کنیم؛ اما طرف افغانستان موافقت نکردند.«
در  که  »فضایی  کرد:  تصریح  هم چنان  قاسم یار 
همه  درآن  و  آمد  به وجود  آسیا  قلب  کشورهای 
پاکستان  که  شدند  این  خواهان  منطقه  کشورهای 
صادقانه  همکاری  افغانستان  در  صلح  آوردن  برای 
بکند تا جاییکه صدراعظم این کشور خود را متعهد 
نیز ساخت و همچنان گره خوردن پروژۀ تاپی، پای 
انرژی  بحران  رفع  همچنان  و  مادی  منافع  اقتصادی، 
پاکستان را به میان می آورد که این مسأله گره خورده 
به امنیت و صلح، اگر امنیت نباشد این زحمات از میان 

می رود و مسلماً پاکستان چنین نمی خواهد«.
او همچنان گفت: برخی انکشافات سیاسی، اقتصادی 
این  دارم  عقیده  من  که  است  میان  در  ترانزیتی  و 
صادقانه  روند  این  در  پاکستان  تا  می کند  کمک  کار 
واقع  موثر  همکاری شان  که  حدی  تا  کند  همکاری 

شودو به یک توافقی هم برسیم.
نشست  در  که  گفته اند  پاکستان  در  خبری  منابع 
چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در 
حاشیۀ کنفرانس قلب آسیا هفتۀ گذشته در پاکستان، 
میان  صلح  گفت وگوهای  جدید  دور  که  شده  قرار 
از سر گرفته  با گروه طالبان دوباره  افغانستان  دولت 

شود.
و  چین  گفت وگوها،  از  دور  این  در  می شود،  گفته 
طالبان  و  افغانستان  دولت  میان  روند  این  بر  امریکا 

نظارت کند.
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شورای عالی صلح:

تاپی پاکستان را به صداقت واداشته است

داکتر عبداهلل:

 روند عضویت دایمی افغانستان در سازمان شانگهای تسریع گردد

سناتوران:

هـرچـه زودتـر 
تاریـخ انتخابات اعـالم شود

انتخابات  تاریخ  اعالم  بر  دیگر  بار  سنا  مجلس  در  سناتوران 
پارلمانی از سوی حکومت تأکید ورزیدند.

تاریخ  اعالم  در  این  از  بیش  تأخیر  که  دارند  تأکید  سناتوران 
را  مردم  و  زده  صدمه  کشور  در  را  دموکراتیک  روند  انتخابات 

نسبت به این روند بی باور ساخته است.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت: »انتخابات یکی 
اعالم نشود و  انتخابات  تاریخ  اگر  ملی است؛  از مسایل مهم و 
بیش از این به تعویق افتد، ناامنی ها در کشور بیشتر خواهد شد«.

نشود؛  اعالم  انتخابات  تاریخ  در صورتی که  افزود:  ایزدیار  آقای 
عدم باور و پایبندی مردم به دموکراسی نیز از بین می رود و اداره 

کشور به سوی دیکتاتوری در حرکت خواهد شد.
کمیشنران  گزینش  کمیتۀ  مشکل  که  خواست  حکومت  از  او 
کمیسیون های انتخاباتی را هرچه زودتر حل کند تا این کمیته ب 

کار خود آغاز کند.
گفته های  »از  گفت:  نیز  مجلس  عضو  دیگر  اعظمی  احمد  گل 
عاکفی}رییس کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی{ طوری برداشت 
می شود که ماه های سرطان و اسد سال آینده نیز انتخابات برگزار 

نخواهد شد«.
همچنین سناتوران، توزیع شناسنامه های برقی را نیز در شفافیت 
انتخابات مهم دانستند و تأکید ورزیدند که بدون آغاز این روند، 

برگزاری انتخابات فایده یی نخواهد داشت.
برقی که  توزیع شناسنامه  »باید روند  جمعه الدین گیانوال گفت: 
راه اساسی انتخابات شفاف را هموار می سازد، آغاز شود، بدون 
نخواهد  برگزار  شفاف  انتخابات  ملی  هویت  کارت  این  داشتن 

شد«.
به گفته این سناتوران، هم اکنون »بوجی بوجی کارت رای دهی« 

در خانه های زورمندان محلی موجود است.
از سویی هم، سناتوران حادثه کشتار دسته جمعی یک خانواده را 

در ولسوالی بهسود ننگرهار وحشیانه خوانده و محکوم کردند.
سناتوران از نهادهای امنیتی کشور خواست که عامالن این کشتار 
را حتا اگر به خارج از کشور فرار کرده باشند از طریق پولیس 

انترپول زیر پیگرد قرار دهند و به پنجه قانون بسپارند.
دو شب پیش، سه مهمان یک خانواده پس از صرف غذای شب، 

هشت عضو این خانواده را تیرباران کرده اند.
این  در  مرد  یک  و  ساله  پنج  تا  ماهه   8 کودک  پنج  و  خانم  دو 

رویداد کشته شده اند.

وحدت  دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
سران  کنفرانس  چهاردهمین  در  دیروز  ملی، 
شانگهای  همکاری های  سازمان  حکومات 
دایمی  عضویت  تسریع  خواهان  چین،  در 

افغانستان در این سازمان گردید.
این  ناظر  و  دایمی  اعضای  از  اجرایی  رییس 
تشکر  افغانستان  از  آنان  حمایت  و  سازمان 

کرد.
ادامه صحبت های خویش  در  اجرایی  رییس 
که  قرارداریم  تاریخ  از  مرحله یی  در  گفت: 
بحران های  و  دشواری ها  با  جهانی  جامعۀ 
نظم  و  است  مواجه  فراوانی  ناشده  حل 
پیش  به  شدن  قطبی  چند  سوی  به  جهانی 
فزاینده  رشد  با  که  مرحله ،  این  در  می رود. 
روبروهستیم،  متقابل  وابستگی  به  نیاز 
سازمان  چون  منطقه یی،   سازمان های  نقش 
همکاری های شانگهای، اهمیت بیشتری پیدا 
این را  ما زمینه  برای  این سازمان ها،   می کند. 
فراهم می سازند تا دیدگاه های خویش را باهم 

درمیان گذاریم،  اولویت های خویش را رده بندی 
اقدامات  و  را مشخص سازیم  راه  حل ها  نماییم،  

مشروع را در وقت ضرورت روی دست گیریم.
صحبت های  ادامه  در  کشور  اجرایی  رییس 
که  است  باور  این  به  افغانستان  افزود:  خویش 
این سازوکارها،  کشورهای عضو را قادر مي سازد 
در سطح  بیشتر  هماهنگی  و  مشترک  با تالش  تا 
حکومتی و غیرحکومتی سیاست ها و رویکرد هایی 
ترقی در  و  باعث رشد  که  گیرند  را روی دست 

منطقه گردد.
صحبت های  از  دیگری  بخش  در  اجرایی  رییس 

آسیا  قلب  کنفرانس  پنجمین  برگزاری  از  خویش 
در این اواخر در اسالم آباد به میزبانی پاکستان و 
افغانستان یاد نمود، و آن را گامی در راه همگرایی 
تامین  برای  منطقه  کشورهای  اتحاد  و  منطقه یی 

صلح و ثبات در افغانستان خواند.
رییس اجرایی همچنان در بخشی از صحبت های 
همه  گفت:  کنفرانس  اعضای  به  خطاب  خویش 
می دانیم که تنها سخنرانی و حرف زدن برای حل 
است  رسیده  آن  وقت  و  نیست  کافی  مشکالت 
تا حرف ها و وعده های خویش را در عمل پیاده 
ثبات،  زمینه  تا  بزنیم  اقداماتی  به  دست  و  نماییم 

امنیت، رشد اقتصادی و همگرایی منطقه یی در این 
بخش از جهان فراهم گردد.

صحبت های  از  دیگر  بخشی  در  اجرایی  رییس 
و  جدید  اعضای  پذیرفتن  به  رابطه  در  خویش 
ارتقای عضویت افغانستان از عضو ناظر به عضو 
سازمان  نظرداشت چشم انداز  در  با  گفت:  دائمی 
و  تجارت  رشد  برای  شانگهای  همکاری های 
اعضای  پذیرفتن  نیازمند  سازمان  این  توسعه،  
موقعیت  نظرداشت  در  با  افغانستان  است.  جدید 
جغرافیایی خود که می تواند به عنوان نقطه وصل 
دایمی  عضویت  به  نماید،  ایفا  نقش  منطقه  در 

رییس  است.  قایل  اهمیت  سازمان  این  در 
اجرایی با تشکر از کشورهایی که از عضویت 
می کنند،   حمایت  سازمان  این  در  افغانستان 
خواهان تسریع عضویت دایمی افغانستان در 

این سازمان گردید.
خویش  ادامه صحبت های  در  اجرایی  رییس 
در  افغانستان  این که  رغم  به  کرد:  عالوه 
متکی  اقتصاد  مرحله  از  گذار  دشوار  مرحله 
به کمک های بین المللی به سوی خودکفایی 
قراردارد،  حکومت وحدت ملی که ممثل اراده 
ملیون ها شهروند این سرزمین است،  مبارزه با 
تهدیدهای امنیتی و اصالحات را در اولویت  

برنامه های کاری خویش قرارداده است.
رییس اجرایی در بخش دیگر از صحبت های 
خویش از کشورهای عضو سازمان خواست تا 
زمینه سرمایه گذاری بانک مشترک این سازمان 
را در زیرساختارهای افغانستان مساعد سازند 
تا این کشور بتواند به عنوان نقطه وصل برای 

تجارت و ترانزیت در منطقه عمل نماید.
بلندمدت  اهداف  تحقق  برای  اجرایی  رییس 
سازمان برای تأمین ثبات و ترقی در منطقه تعهد 
افغانستان را در مبارزه با تروریزم،  افراط گرایی و 
اجرایی همچنان  رییس  نمود.  تکرار  جدایی طلبی 
با تروریزم،  خواهان همکاری هرچه  برای مبارزه 

بیشتر اعضای سازمان گردید.
رییس اجرایی در پایان سخنان خویش از حکومت 
چنین برای میزبانی این نشست و استقبال از هیئت 

افغانستان سپاسگزاری نمود.
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برای  خود  اگرامریکاطرح های  که  دادند  هشدار  اروپا  اتحادیه  دیپلمات های 
پایان دادن به ورود بدون ویزا به برخی کشورهای اروپایی را لغو کند، اروپا نیز 

واکنش متقابلی را نشان خواهد داد.
پس از حمالت تروریستی 13 نوامبر پاریس و به عنوان بخشی از تالش های 
ضد تروریستی، مجلس نماینده گانامریکاسه شنبۀ گذشته به طرحی رأی مثبت 
میالدی   2015 سال  در  ویزا  معافیت  برنامۀ  در  تغییراتی  اعمال  از  که  دادند 

حمایت می کند. کاخ سفید نیز از این قانون حمایت کرده است.
بدون  احتماالً  که  شده  انجام  افراطی   2 توسط  پاریس  تروریستی  حمالت 
ویزا واردامریکاشده اند. این قانون، که نیاز به تصویب سنا و کاخ سفید دارد، 
افرادی را که پس از اول مارس 2011 میالدی به عراق و سوریه سفر کرده اند، 

و همین طور ایران و سودان، از برنامه معافیت صدور ویزا منع خواهد کرد.
دیوید اوسالیوان فرستادۀ اتحادیه اروپا به امریکادر این باره در سرمقاله یی در 
»هیل« نسبت به این قانون انتقاد کرد و نوشت: این گونه اقدامات علیه بیش از 
غیر  متحده سفر می کنند،  به ایاالت  که هر سال  اروپایی  میلیون شهروند   13
متقابل شود، که  قانونی  تدابیر  اتخاذ  بود و می تواند موجب  سازنده خواهد 
اقتصادهایامریکاو  به ضرر  تنها  و  نداشته  طرف  دو  امنیت  افزایش  بر  تأثیری 

اروپا خواهد بود.
رهبران  با  ما  گفت:  باره  این  خارجۀامریکادر  وزارت  سخنگوی  کربی  جان 
اروپایی دربارۀ نگرانی های آنها در زمینه این برنامه در تماس بوده و خواهیم 

بود. این یک برنامۀ مهم است، ما این مسأله را می دانیم.

با  جداگانه  دیدارهای  طی  پاکستان  و  هند  کوبا،  کشورهای  جدید  سفیران 
رییس جمهوری سوریه، استوارنامه های خود را تقدیم او کردند.

خبرگزاری رسمی سوریه)سانا( از دیدار سفیران جدید کشورهای کوبا، هند و 
پاکستان با بشار اسد رییس جمهوری سوریهدر کاخ  الشعب خبر داد.

استوارنامه های  سوریه،  رییس جمهوری  اسد  بشار  گزارش،  این  اساس  بر 
روگیریو مانویول سانتانا رودریگز، مان موهان بانوت و اطهر حسین بخاری 

سفیران جدید کوبا، هند و پاکستان در سوریه را دریافت کرد.
آنها گفت وگو  با  به صورت جداگانه دیدار و  یاد شده  با سفیران  اسد  بشار 

کرد و برای آنها در انجام ماموریت های شان در سوریه آرزوی موفیقت کرد.
در مراسم تقدیم استوارنامه های سفیران جدید در این کشور،ولید المعلم وزیر 
خارجۀ سوریه و منصور عزام وزیر مشاور در امور ریاست جمهوری سوریه 

هم حضور داشتند.

وزارت دفاع امریکا اعالم کرد: شرکت الکهید مارتین برندۀ قراردادی به ارزش 
بیش از یک میلیارد دالر شده است تا سامانه های ضدموشکی پاتریوت را برای 

کرۀ جنوبی، عربستان سعودی و قطر تولید کند.
وزارت دفاع امریکا با انتشار بیانیه یی اعالم کرد: شرکت الکهید مارتین با عقد 
قراردادی به ارزش تقریبی 1.1 میلیارد دالر، سامانه های ضد موشکی پاتریوت 

را به کشورهای کرۀ جنوبی، عربستان سعودی و قطر تحویل خواهد داد.
این قرارداد جدید پس از آن است که عربستان سعودی قراردادی به ارزش 5.4 
میلیارد دالر را برای خریداری سامانۀ ره گیر موشک موسوم به «پی ای سی-3« 
از امریکا منعقد کرده است تا این سامانه ها را جای گزین مدل قدیمی سامانۀ 

ضد موشکی پاتریوت کند.
و  ایران  هسته یی  توافق  از  نگرانی  به بهانۀ  امریکا  متحد  عربی  کشورهای 

قدرت های جهانی، توانایی های موشک بالستیک خود را ارتقا می دهند.

تروریستی  گروه  که  کرد  اعتراف  مصاحبه یی  در  ترکیه  مجلس  نماینده گان  از  یکی 
داعش مواد سازندۀ گاز سارین )یکی از خطرناک ترین سالح های شیمیایی( را از ترکیه 

دریافت می کند.
ارن اردم، در مصاحبه با راشاتودی ضمن بیان این مطلب، در ادامه گفت: داعش تمام 

مواد الزم برای تولید گاز کشندۀ سارین را از ترکیه دریافت می کند.
اردم که از اعضای حزب جمهوری خواه خلق است، هفتۀ گذشته این موضوع را در 
ارایه کرده  این رابطه به مجلس ترکیه  نیز در  مجلس ترکیه مطرح کرده و اسنادی را 

است.
این نمایندۀ مجلس ترکیه همچنین آنکارا را به بی توجهی برای انجام تحقیقات برای 
تولید گاز سارین  برای  به مواد الزم  آنها  از  استفاده  با  شناسایی مسیرهایی که داعش 

دسترسی پیدا می کند، کرده است.
اردمافزود: اسنادی وجود دارد که داعش مواد الزم برای تولید گاز سارین را از ترکیه 

بدست آورده و سپس این مواد را در داخل سوریه ترکیب می کند.
سارین گاز )سالحی( شیمیایی بود که از آن در سال 2013 در حمله به حومۀ دمشق 
استفاده شد و همین امر مووجب وارد آمدن فشار گسترده به دولت دمشق گردید، هر 
چند ادعای رسانه های غربی و عربی در مورد استفادۀ ارتش سوریه از این گاز تایید 
تسلیحات  کردن  منهدم  با  نیت خود  دادن حسن  نشان  برای  دولت سوریه  اما  نشد، 

شیمایی موجود در سوریه و انتقال آنها به خارج از کشور موافقت کرد.

شماری از برگزار کننده گان مسابقات اسکی در بامیان می گویند که عالقه مندی 
جوانان این والیت به این ورزش زمستانی، نسبت به سال های گذشته افزایش 

قابل مالحظه یی داشته است.
معاون  و  افغانستان  اسکی  فدراسیون  سکرترجنراِل  محبوب  اهلل  محبوب 
»اسکی کلپ بابا ایوریست« در بامیان به خبرگزاری رها گفت که در سال های 
گذشته شمار کمی از جوانان این والیت در مسابقات زمستانی اسکی اشتراک 

می کردند.
به ورزش  افزود که در سال روان، تعداد جوانان عالقه مند  اما  آقای محبوب 
زمستانی اسکی در بامیان به حدی افزایش یافته است که امکانات موجود برای 

این ورزش زمستانی، نمی تواند پاسخگوی تقاضای آنان باشند.
در  نیز  از گردش گران خارجی  در سال های گذشته شماری  که  می گوید  او 
مسابقات بین المللی اسکی در بامیان اشتراک می کردند و  انتظار می رود که در 
سال روان با توجه به تبلیغاتی که صوت گرفته است، به تعداد آنان نیز افزوده 

شود.
عضویت در فدراسیون اسکی جهانی

بامیان در مرکز افغانستان و در عین حال از سردترین مناطق این کشور به شمار 
می رود.

گردش گراِن داخلی و خارجی، این والیت را مناسب ترین مکان برای اسکی و 
سایر ورزش های زمستانی خوانده اند.

امیر و دشت های شیبرتو در فصل زمستان،  بند  بابا،  برِف کوه  پُر  دامنه های 
انتخاب  زمستانی  سرگرمی های  و  ورزش ها  اجرای  برای  خوبی  مکان های 

شده اند.
تاکنون پنج دور از مسابقات بین المللی اسکی در بامیان برگزار شده است که 
بر حریفان خارجی  توانسته اند  افغانی  ورزشکاران  مسابقات،  این  تمامی  در 

خود غلبه کنند.
افغانستان  اسکی  فدراسیون  که  می گوید  محبوب  اهلل  محبوب  حال،  این  با 

به تازه گی در فدراسیون اسکی جهانی نیز به ثبت رسیده است.
او ابراز امیدواری کرد که با ثبت شدن فدراسیون اسکی افغانستان در فدراسیون 
به ورزش های  عالقه مند  خارجی  گردش گران  سفر  میزان  جهانی،  اسکی 

زمستانی به بامیان افزایش یابد.

اسطورۀ فوتبال اسپانیا در واکنش به اظهارات اخیر مدافع بی اخالق بارسلونا گفت: چرا 
پیکه دهانش را نمی بندد؟

کارلوس آلونسو گونسالس، معروف به کارلوس سانتیانا ستارۀ 63 سالۀ فوتبال اسپانیا و 
ملی پوش اسبق این کشور با 56 بازی ملی و 15 گول زده، همچنین سابقۀ درخشش در 
راسینگ سانتاندر و رئال مادرید در سال های 1971 تا 1988 در مراسم انتخاب بهترین 
ورزشکاران سال 2015 اسپانیا به عنوان میهمان ویژه حاضر شد و در پاسخ به یکی از 
سواالت خبرنگاران دربارۀ اظهارات اخیر جرارد پیکه، مدافع پر حاشیه و بی اخالق 
بارسلونا گفت: نمی دانم چرا پیکه دهانش را نمی بندد؟ چرا از تمسخر دیگران خسته 
نمی شود؟ فرانسه چه کار کرد؟ بنزما را که الیق پوشیدن پیراهن تیم ملی فرانسه نیست، 
اخراج کرد، ما هم همین کار را بکنیم، بازیکنی که آرزوی جدایی کاتالونیا را دارد، 
بازیکنی که هر چه دارد از اسپانیا است، اما از هر فرصتی برای تبلیغ حزب جدایی 
در  می کند،  توهین  به پیش کسوتان  مدام  که  بازیکنی  می کند،  استفاده  کاتالونیا  طلب 
جهت حذف وحدت ملی در فوتبال گام بر می دارد چرا باید در تیم ملی فوتبال اسپانیا 
باشد؟ دل بوسکه در این مورد مسوول است. سکوتش برای مردم معنی دار خواهد بود.

سرمربی چلسی بعد از شکست برابر لسترسیتی اعالم کرد در تیمش احساس خیانت 
می کند.

خانه گی  ورزشگاه  در  انگلیس  برتر  لیگ  شانزدهم  هفتۀ  بازی  آخرین  در  چلسی 
لسترسیتی به میدان رفت. این دیدار تقابل بین مدافع عنوان قهرمانی و صدرنشینی لیگ 

جزیره در فصل جاری بود.
از این  تا قبل  شاگردان ژوزه مورینیو در فصل جاری عملکرد بسیار بدی داشتند و 
دیدار از 15 بازی، تنها 15 امتیاز کسب کرده بودند و در ردۀ شانزدهم جدول رده بندی 
جای داشتند. آن ها با پیروزی در دیدار برابر لسترسیتی می توانستند خود را از شرایط 
مهاجم خوبش در فصل جاری  با درخشش دو  لسترسیتی  اما  آورند،  بیرون  بحرانی 
موفق شد چلسی را هم شکست دهد و با نتیجۀ دو بر یک، پیروز این دیدار حساس 

شود و صدر جدول رده بندی را از آرسنال پس بگیرد.
ژوزه مورینیو در مورد شکست تیمش گفت: بر این باور هستم که لسترسیتی با نمایش 
خوبی که در این دیدار داشت، شایستۀ پیروزی بود. چلسی تنها بین 30 تا 35 دقیقه 
خوب ظاهر شد. این در حالی بود که لسترسیتی بیش از یک ساعت، تیم برتر میدان 

بود. دو گول خوردیم که هر دوی آنها نباید وارد دروازه مان می شد.
او ادامه داد: به خوبی می دانم که مهم ترین چیز برای من به عنوان یک مربی، این است 
که سبک بازی حریف را تشخیص دهم تا کار را برای بازیکنانم راحت کنم، اما دو 
گولی که لسترسیتی به ثمر رساند را نمی توانم هضم کنم. همواره از بازیکنانم می خواهم 
با تمرکز باال بازی کنند و حریف را زیر فشار قرار دهند. در دیدار برابر لسترسیتی 

به هیچ وجه این گونه نشد و بازیکنان حریف به راحتی در میدان حرکت می کردند.

ُهشدار اروپا به  امریکا:

در صورت اعمال محدودیت  سفر 
مقابله به  مثل می کنیم

دیدار سفیران جدید کوبا، 
هند و پاکستان با بشار اسد

سفارش میلیارد دالری عربستان 
برای خرید موشک های پاتریوت از امریکا

داعش مواد سازندۀ »گاز سارین« را
 از ترکیه دریافت می کند

رونق ورزش های زمستانی در بامیان

سانتیانا:

چرا پیکه دهانش را نمی بندد؟

مورینیو:

احسـاس خیـانت می کـنم

جاوید کوهستانی

ما و پاکستان!
با  را  ما  جدی  مخالفت  دلیل  دوستان  بشترین  شاید 
پاکستان سلیقه یی بدانند یا با بینش تحریک شدۀ دیگری؛ 
بقایای  از  کشوری  دو  اسراییل  و  پاکستان  که  است  این  واقعیت  اما 
دردسر  متفاوت  دین  دو  با  متفاوت  دو جغرافیای  در  انگیس  استعمار 
برای همسایه های مسلمان و جهان اند، دو کشور تحقیر شده،  بزرگی 
خوشنت بار، و ماجراجو. اما پاکستان از بدو تأسیس با دشمنی اشکار 
با هند قرار داشت، جدایی بنگله دیش یا پاکستان شرقی، تسلیمی 70 
هزار نیروی مسلح به هند عقده های تاریخی سران پاکستان است، در این 
میان با وجود اسناد کافی مبنی بر قرار داد دیورند توسط عبدالرحمن 
خان، صحبت اش بعد از قرار داد و ابراز خوشنودی از آن زمام داران ما 
در حالیکه همه آنرا به رسمیت شناخته اند، موجودیت قنسل گری هایما 
در کویته و پشاور، دروازۀ ورودی تورخم که سال هاست مرز رسمی 
فقط  همیشه  ما  آن،  پیامدهای  از  واقعی  درک  عدم  بنابر  ولی  است، 
عقب  در  کردیم،  تحریک  به دشمنی  را  پاکستان  زبان  زخم  و  بیانیه  با 
پرده، برای رسیدن به قدرت کنار آمدیم؛ اما برای نجات از فشار سران 
نپذیرفتیم،  آنرا  اشاره  کنایه و  با  و  فرار کردیم  دیورند  از بحث  قومی 
هـیچ گاه اقدام عملی و حقوقی نداشتیم، از زمان محمد داود خان که 
به پاکستان ستیزی و پشتنونستان خواهی معروف بود از سال های 1354 
با قیام ها وجنگ ها به تحریک پاکستان همراه بوده ایم و حال، کارد نفوذ 
و مداخله به استخوان ما رسیده است، حداقل برای کاهش و جلوگیری 
و  گذاشت  کنار  را  دیورند  برداشت،  شجاعانه  گام  یگ  باید  مداخله، 
به رسمیت شناخت، اگر بعداً مداخلۀ پاکستان قطع نگردید مجبوربه سفر 
بری عمومی و قیام همه ملت افغانستان به این ماجرا نقطۀ پایان گذاشت.
درست 42 سال و یا بیشتر می شود که در آتش جنگ مستقیم پاکستان 
داده ایم،  دست  از  را  نظامی  و  سیاسی  اقتصادی،  فرصت های  همه 
با  است،  زیان بارتر  بعد  به نسل های  به گذشته  نسبت  فاجعه  این  ادامۀ 
آزادی واسقالل  با حفظ عزت،  به این دشمنی  یک اجماع و عقالنیت 
شود،  کشیده  تجزیه  مسیر  در  روزی  کشور  نشود  دهیم،  پایان  کشور 
آنانیکه هنوزبه این دهل کهنه و موزیک کهنه می رقصند شاید عوامل 

شبکه هایاستخباراتی باشند.
فراموش نکنیم که شوروی سابق بنابر همسویی استراتژیک با هند هر دو 
مشوق ادامه آزادی خواهی پشتونستان و مخالف جدی دیورند بودند، تا 
پاکستان تحت فشار باشد و هند بتواند میدان بازی بهتر داشته باشد و اما 
امروز نسل های جوان حق دارند با درایت و عقالنیت در جست وجوی 
حل منطقی مسایل باشند، تا َکی قربانی تروریزم و افراطیت شویم و تا 
َکی از کاروان تمدن بشری به خاطر شعارهای میان تهی به دور بمانیم، 
اما باید پرچم مبارزه بر ضد دخالت های ارتش و استخبارات پاکستان 
را با تمام نیرو بر افراشته نگهداریم، این بحث به معنی سازش نه؛ بلکه 

منطقی برای گفتمان و راه حل و صلح پایدار تلقی گردد.

منوچهر فرادیس

به دوست داران مسعود بزرگ!
فلمی که آقای یوسف جان نثار تازه نشر کرده که مربوط سال 
1369 در والیت تخار است، نشان می دهد که وقتی مردم بر 
تجاوزهای جنسی مکرر، زورگیری، اختطاف و... قوماندانی شاهدی می دهند، 
مسعود بزرگ خشم گین می شود و آن قوماندان را بعد از محکمه، قابل اعدام 

می داند و اعدام می شود.
پس لطفًا از کسانی که چهار روز با مسعود بزرگ راه رفته اند، اما امروز خوب 
می دانیم که به ناموس، جان، عزت و مال مردم در والیات شان یا خودش، یا 
افراد تحت امرش متهم به تجاوز است، دفاع نکنیم. خدا را شاهد بگیریم و از 
چنین افراد کثیف دفاع نکنیم. چون به وفور دیده می شود که نسل نو ما، نسل 
من، بدون مدنظر گرفتن سابقۀ افراد، همین که پسوند »مقاومتی« داشت او را 
می ستایند و القاب گونه گون آسمانی می دهند، در حالی که خوب می دانند در 
هول ناکی  جنایات  چه  هستند،  حاکم  جانوران  این  که  ولسوالی یی  و  والیت 

جریان دارد. پس خوب »مقاومتی« را خوب بگوییم، و بد مقاومتی را بد.
هم  شما  پس  نمی کرد،  دفاع  »مفسد«  از  به قول خودش  هرگز  بزرگ  مسعود 

نکنید؛ اگر واقعًا عالقه مند راه و روش آن عزیز هستید.

جمشید یما امیری

بذر  و  نفرت پرانی  جز  به  افغانستان،  اجتماعی  شبکه های  در 
و  سازنده  بحث های  شاهد  کمتر  متأسفانه  نفاق،  و  شقاق 

آموزنده  بوده ایم.
اجتماعی،  شبکه های  کاربران  فکر  و  انرژی  مالحظۀ  قابل  بخش  این جا،  در 

صرف تخریب و تضعیف یک دیگر می شود. 
عده یی بی کار و بی روزگار نشسته اند و برای بدنام سازی و تخریب این و آن، 
طرح و برنامه می ریزند. برای همین، من بارها بر قانون مندشدن کارِ رسانه های 
اجتماعی در کشور تأکید ورزیده ام تا هیچ کج فکری نتواند افکار شوم و کور 
خویش را به خورد مردم بدهد و باعث برهم خوردن روحیۀ عمومی و گسترش 

خشونت گردد.
بسیاری ها پشت آدرس ها و نام های جعلی و مستعار سنگر گرفته اند و بی پروا 
و رسانه های  تکنالوژی  به  از دست یافتن  پیش  ما  به هر سو شلیک می کنند. 

شخصی، نیازمند فرهنگ و دانش استفاده از این رسانه ها بوده ایم. 
برای  حتا  امروز  تا  اما  هستم؛  فیسبوک  کاربر  می شود،  سال  به شش  نزدیک 
لحظه یی هم به ذهنم نیاورده ام که یک آدرس مستعار و یاهم جعلی داشته باشم 

و از طریق آن مخالف سیاسی خویش را هدف قرار دهم!

فیـسبـوک نـــامــه
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اسناد  نهاد  این  که  کرد  اعالم  افغانستان  شفافیت  دیدبان  سازمان 
که  است  دریافته  و  کرده  مطالعه  را  معدن  پنج  استخراج  روند  و 
قرارداد این معادن به افراد متنفذ سیاسی و خانواده های آنها داده 

شده است.
وزارت معدن نیز با پذیرفتن وجود مشکالت در این پنج قرارداد 
گفته که دو مورد آن لغو، یک مورد به شورای وزیران ارسال و دو 

مورد دیگر نیز در حال بررسی است.
افضلی،  اکرام  سید  توسط  گذشته  روز  که  نهاد  این  گزارش  در 
آمده که معدن سیمان غوری،  ارائه شد،  نهاد  این  اجرائی  رییس 
طالی قره ذاغان، طالی نور آبه، کرومات کوه صافی و معدن زغال 
سنگ گرمک غربی دره صوف والیت سمنگان، استخراج شان به 

افراد با نفوذ سیاسی واگذار شده است.
از  عبارتند  این شرکت ها  که  برده  نام  به طور مشخص  نهاد  این 
شرکت سرمایه گذاری افغان که کارخانه تولید سیمان غوری والیت 
بغالن را قرار داد کرده، شرکت تجاری ویست لند که استخراخ 
شده،  برنده  را  تخار  والیت  در  مربع  کیلومتر   14 ساحه  به  طال 
شرکت طبیعی افغان کریستال که استخراج طالی والیت بغالن را 
قرارداد کرده؛ شرکت برادران هیواد که کرومات کوه صافی والیت 
پروان را برنده شده و شرکت برادران خوشک که استخراخ زغال 

سنگ گرمگ غربی والیت سنمگان را برنده شده است.
آقای افضلی گفت که به دلیل مسایل اخالقی و اصولی نمی تواند 
فهرست مقامات دولتی را ارائه کند. به گفته او دولت افغانستان 

باید خود اقدام به این کار کند.
در گزارش این نهاد آمده که اسناد داوطلبی اکثر این معادن نشان 
می دهد که این اسناد به گونه ای به سود شرکت برنده تهیه شده 
و داوطلبی نیز به نفع شرکت برنده انجام شده است. در موارد این 

قراردادها با قانون معدن افغانستان در تناقض است.
این نهاد مدعی شده که اعمال نفوذ سیاسی در تمام روند داوطلبی 
وجود داشته و در روند انتخاب شرکتها نیز فشار سیاسی مشهود 

است.
دیدبان شفافیت افغانستان تاکید کرده که اطالعات با شرکت های 
برنده قبل از قرارداد شریک ساخته شده و کارخانه سیمان غوری 
با توجه به اینکه پیشنهاد داوطلبان دیگر بیشتر به نفع دولت بوده، 

ولی شرکت فعلی برنده اعالم شده است.
این نهاد افزوده که براساس قانون معدن افغانستان به سیاستمداران، 
قرارداد  نوع  هیچ  گرفتن  اجازه  حکومتی  و  دولتی  کارمندان 
و  دولتی  مقامات  نحوی  به  متذکره  معدن  پنج  در  اما  نشده  داده 
سیاست مداران سهم دارند، هرچند که تالش شده سهم آنان مخفی 

نگهداشته شود.
در گزارش دیدبان شفافیت آمده است که تمام 5 شرکت طرف 
قرارداد تاکنون به مفاد قرارداد منعقد شده عمل نکرده اند و عالوه 
بر آن از کارگران خود به مدت طوالنی کار گرفته و به آنان حقوق 

پایین داده است.
این نهاد افزوده که این شرکتها بدون مطالعات تاثیرات محیطی و 
اجتماعی، بدون ارائه اسناد الزم به وزارت معدن و نفت افغانستان 

برای اجازه آغاز کار، شروع به استخراج معدن کرده اند.
دیدبان شفافیت افغانستان افزوده که وزارت معادن و اداره محیط 

زیست افغانستان در روند نظارت بر فعالیت این شرکتها ناکام بوده 
و قرارداد ها بعد از امضا تغییر داده شده اند.

این نهاد گفته که شرکت ها جریمه تخلفات خود را نپرداخته، به 
خواست مردم محل به دلیل خسارتی که بر آنان وارد کرده گوش 

نداده اند.
براساس این گزارش تاکنون این شرکت ها از بابت حق االمتیاز و 
کرایه زمین بیش از 3 میلیارد افغانی )بیشتر از 50 میلیون دالر( به 

دولت افغانستان ضرر زده اند.
این نهاد به دولت افغانستان پیشنهاد کرده که قانون معادن به دلیل 
اینکه مواد کافی به خاطر جلوگیری از فساد در آن وجود ندارد، 

تعدیل شود.
چانه زنی  و  داوطلبی  ارزیابی  داوطلبان،  به  قرارداد  اهدای  روند 
آن  در  و  شود  سپرده  متخصص  تیم  یک  به  باید  آن  به  مربوط 
راهکارهای در نظر گرفته شود که در زمان حسابدهی مصون از 

نفوذ سیاسی باشد.
محی الدین نوری ، سخنگوی وزارت معدن افغانستان به بی بی سی 
گفت که در مورد معدن سمنت غوری بعد از بررسی و مشخص 
شدن مشکالت آن موضوع برای تصمیم نهایی به شورای وزیران 
لغو و معدن  نیز  ذاغان  قره  استخراج طالی  قرارداد  سپرده شده، 
به دولت واگذار شده است. معدن کرومات کوه صافی نیز بعد از 

بررسی به حالت تعلیق در آمده است.
او گفت که دو قرداد طالی نور آبه و معدن زغال سنگ گرمک 
بررسی   حال  در  اکنون  نیز  سمنگان  والیت  صوف  دره  غربی 
هستند که درباره سرنوشت آن بزودی تصمیم گرفته می شود. این 

قراردادها مشکالتی داشته که نیازمند برخورد قانونی است.
آقای  را  معدن  قانون  مشکالت  بار  اولین  که  افزود  نوری  آقای 
داوودشاه صبا، وزیر کنونی معدن و نفت افغانستان مطرح  کرد که 
قانون کنونی جوابگوی تطبیق قرارداد و سرمایه گذاری در معدن 
الی 90  قانون جدید 80  انجام شده و طرح  نیست. کار گسترده 

درصد پیش رفته است.
نیست،  ترجمه  کنونی  قانون  قبلی،  قوانین  برعکس  که  گفت  او 
و  افغان  متخصصان  نظریات  افغانستان،  شرایط  به  توجه  با  بلکه 
و  معدن  وزارت  کارمندان  و  مدنی  جامعه  محل،  مردم  خارجی، 

نفت افغانستان تدوین شده است.
آقای نوری گفت که در ماه جنوری سال 2016 این قانون دوباره به 
دومین شورای منابع معدنی افغانستان ارایه و طرح نهایی آن برای 

تصویب به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد.
ارث  به  گذشته  حکومت  از  کنونی  مشکالت  که  شد  مدعی  او 

رسیده است.
در  نیز  افغانستان  معادن  وزیر  صباح،  شاه  داوود  پیش  روز  چند 
گفت وگو با بی بی سی بر قراردادهای انجام شده در مورد استخراج 
معادن این کشور ایراد گرفت وگفت آنها به نفع افغانستان نیستند.
آقای صباح گفت که از نظر او قوانین و قراردادهای موجود در 
زمینه معادن در افغانستان نیاز به بازنگری دارد تا با در نظرداشت 
حقوقی  ثبات  به  نیز  سرمایه گذار  شرکت های  افغانستان  منافع 

اعتماد کنند.

معادن در چنگال سیاسیون افزایش خشونت 

علیه آواره گان در آلمان
در سال روان، بیش از 800 حمله بر کمپ های آوارگان انجام شده است. این فقط 
شوند.  می  انجام  خارجی ستیزی  های  انگیزه  با  که  است  خالفی  اعمال  از  بخشی 
پولیس آلمان موارد زیادی از تهاجم به آوارگان و امدادگران رضاکار را ثبت کرده 

است.
شمار حمالت به کمپ های آوارگان به شدت افزایش یافته است. نوشتن شعار بر 
دیوار، شکستن شیشه و آتش افروزی از جمله این گونه حمالت می باشد. اما افزون 
بر آن در آلمان اعمال خالف دیگری نیز علیه آوارگان و یا اشخاصی که به آن ها 

کمک می کنند، انجام می شود.
در سال روان تا اواسط ماه نومبر 1610 مورد جرم با انگیزه های عمدتا راست گرایانه 
ثبت شده است که به گونه یی با »اسکان پناهجویان« رابطه دارد. به این ترتیب این 
به گزارش خبرگزاری  برابر شده است.  تقریبا دو  با سال گذشته  موارد در مقایسه 

آلمان جناح حزب سبزها در پاسخ به سوالش این اطالعات را دریافت کرده است.
حمله به آوارگان، امدادگران و سیاستمداران

براین اساس همه جرائمی که با انگیزه های سیاسی و در ارتباط با اسکان آوارگان 
اموال  تخریب  انترنت،  در  آمیز  تحریک  مضمون های  نشر  یعنی  اند،  شده  انجام 
عمومی، حمالت فیزیکی در تظاهرات و یا اعمال خالف دیگری که بیرون از کمپ 

های پناهجویان انجام می شوند، تحت این آمار قرار می گیرد.
موارد  باشند.  پناهجویان  مستقیم  طور  به  ها  این خشونت  هدف  که  نیست  حتمی 
حمالت به سیاستمداران و یا اشخاص دیگری که به آوارگان در کمپ های محل 

سکونت آن ها کمک می کنند، در این آمار ثبت می شود.
می  ثبت  را  اعمال خالف  نیز  پناهندگی«  ها-  »خارجی  عنوان  تحت  آلمان  پولیس 
کند. این جا پولیس همه جرائمی را ثبت می کند که به نوعی در ارتباط با آوارگان 
و خارجی ستیزی قرار دارند. در سال روان تا اواسط ماه نومبر 3625 جرائمی ثبت 
شدند که عمدتا با انگیزه های راست گرایانه انجام شده اند. در این بخش نیز شمار 

آن ها در مقایسه با سال پیش دو برابر شده است.
در مطبوعات و رسانه های آلمان بیشتر موارد حمالت بر کمپ های آوارگان مطرح 
می شود. ماموران در این زمینه بیش از 800 مورد را ثبت کرده اند که به این ترتیب 
جرائم این بخش در مقایسه با سال 2014 چهار برابر شده است. نوشتن شعار بر 
علیه  پراکنی  نفرت  های  مضمون  با  تبلیغات  یا  و  عمومی  اموال  تخریب  دیوارها، 
خارجی ها، همچنین شمار رو به افزایش آتش افروزی و حمالت فیزیکی جزو این 

گونه جرائم به شمار می آید.
انتقاد به آمار ارایه شده توسط پولیس

ارایه  انتون هوف رایتَر، رییس جناح حزب سبزها در پارلمان آلمان گفت که آمار 
شده توسط پولیس »حتی اندکی از دامنه واقعی تهاجم ها را هم« بازتاب نمی دهد.

حزب سبزهای آلمان می گوید که آمار پولیس دقیق نیست و نمی توان با استفاده از 
آن به درستی نتیجه گیری کرد. مقام های دولتی آلمانی در آغاز سال 2014 شروع به 

ثبت جداگانه حمالت علیه کمپ های آوارگان کردند.
 – از اول جنوری 2016  امکان  تا حد   – آلمان فدرال می خواهد  اکنون حکومت 
بخش های دیگری هم را به طور جداگانه ثبت کند: حمله به پناهجویان، درگیری 
میان آوارگان با انگیزه سیاسی و حمله به سازمان های امدادگر و امدادگران رضاکار 

که به آوارگان کمک می کنند. این را وزارت داخله آلمان فدرال اعالم کرده است.
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