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ــده  ــه ش ــادی در جامع ــای زی ــث خوش بینی ه ــور، باع ــی در كش ــِم زیربنای ــای مه ــی از پروژه ه ــوان یک ــه عن ــلما ب ــد س ــرداری س ــث بهره ب ــه بح ــی ك در روزهای
ــه  ــی در دســت هســت ك ــی و گروهــی ســازند. اطالعات ــرود را بســتر جابه جایی هــای قوم ــه زمین هــای دو ســمِت هری ــد ك ــالش دارن ــی در ارگ ت اســت، حلقات
رییس جمهــوری افغانســتان هیأتــی را به هــدف تفکیــِک زمین هــای دولتــی و غیردولتــِی دو ســمِت هریــرود از ولســوالی چشــت هــرات تــا خــود شــهر كــه در دو 
طــرف ســد ســلما واقــع شــده، بــه هــرات فرســتاده اســت. ایــن هیــأت وظیفــه دارد كــه زمین هــای دولتــِی دو ســمت هریــرود را از زمین هــای غیردولتــی جــدا 

كــرده و ســاحۀ وســیعی را بــرای جابه جایــی پناهجویــان افغانســتان كــه از پاكســتان بــه كشــور برمی گردنــد، فراهــم كنــد

هیأتی برای رأی زنی دربارة توزیع تذکره تعیین شد

"حلقاتی در ریاست جمهوری مانع توزیع 
شناس نامه های برقی  اند"

میـوة افغانستان 
از طـریق هوا به هنـد می رود
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ــاک  ــت خ ــل در حقیق ــن راه  ح ــر یافت ــأت به خاط ــن هی  تعی
زدن بــه چشــم مــردم، وقــت كشــی، پایمــال كــردن قانــون 

ــد ــان می ده ــان را نش ــه پارلم ــه فیصل ــی ب و بی اعتنای

معــاون اتــاق تجــارت افغانســتان اعــالم 
كــرد كــه محمــد اشــرف غنــی رئیــس جمهــوری 
ــردن  ــدود ك ــتان در مس ــدام پاكس ــس ازاق پ
مــرز اســپین بولــدک در قندهار دســتور داده 
ــای  ــاورزی و میوه ه ــوالت كش ــا محص ــت ت اس
تــازه كشــور از طریــق هوایــی بــه هندوســتان 

صــادر شــود.
ــم  ــن تصمی ــه ای ــت ك ــوزی گف ــان الک ــان ج خ
اتــاق  رییــس جمهــوری در دیــدار اعضــای 
تجــارت و صنایــع افغانســتان بــا اشــرف غنــی 
اتخــاذ شــده و رییــس جمهــوری بــه مســووالن 
خطــوط هوائــی و فرودگاه هــای كشــور دســتور 
محصــوالت  حمــل  كرایــه  تــا  اســت  داده 
ــد و  ــه نصــف كاهــش یاب ــان، ب زراعــی بازرگان
بازرگانــان تنهــا 50 درصــد كرایــۀ انتقــال بــار 

ــد ــود را بپردازن خ



شــصِت  دهــۀ  افغانســتان  مــردم  اکثــر 
خورشــیدی را دهــۀ اســتبداد و حکومت هــای 
خودکامــه می داننـــد؛ حکومت هایــی کــه از 
ــدرِت سیاســی را  ــی ق ــق کودتاهــای نظام طری
بــه دســت گرفتنــد. ویژه گــی بــارزِ ایــن دهــه، 
ــی  ــای کودتای ــۀ حکومت ه ــه در هم ــه البت ک
کــردِن  پنهــان  سانســور،  اســت،  مشــترک 
ــت  ــا حکوم ــود. ام ــی ب ــا و زورگوی واقعیت ه
بــا تمــامِ نیــرو تــاش می کــرد چهره یــی 
ــد.  ــان ده ــور نش ــوب و آرام از کش ــالم، خ س
ــه  ــانی ک ــود. کس ــفید ب ــیاه و س ــز س همه چی
ــد،  ــِف حکومــت و سیاســت های آن بودن مخال
اشــرار و باغــی خطــاب می شــدند و آنانــی کــه 
ــی  ــول و منطق ــد، معق ــت می کردن از آن حمای
ــه  ــه در آن ده ــانه ها ـ البت ــد. رس ــام می گرفتن ن
همــۀ رســانه های کشــور دولتــی بودنــد ـ 
ــراِن  ــت و س ــای حکوم ــره از کارنامه ه یک س
آن تمجیــد و تعریــف می کردنــد. ســربازان 
ــان ودل از  ــا ج ــردم ب ــد، م ــوب می جنگیدن خ
ــداِن  ــد، کارمن ــاع می کردن ــود دف ــِت خ حکوم
ــا وجــداِن راحــت در خدمت گــزاری  دولــت ب
بــه مــردم همیشــه حضــور داشــتند و در یــک 
ــر  ــودش و ب ــرجاِی خ ــز س ــه چی ــخن، هم س

ــود. ــراد ب ــِق م وف
ــت؛  ــز داش ــری نی ــکه روِی دیگ ــن س ــا ای  ام

روی واقعــی و حقیقــی!
ــِت  ــاق و وحش ــکه، اختن ــن س ــِر ای روی دیگ
ــه ســتوه  رژیــِم خودکامــه بــود کــه مــردم را ب
ــرگ  ــتار و م ــا کش ــه ب ــی ک ــی آورد؛ رژیم م
مــی داد.  پاســخ  مردمــش  ســوال های  بــه 
ناامنــی بیـــداد می کــرد، فقــر و گرســنه گی 
ــا  ــود. کســی حت ــن گســترده ب در همه جــا دام
ــم  ــود ه ــِش خ ــه پی ــه ک ــرد ک ــرأت نمی ک ج
ــود  ــن ب ــون ممک ــد؛ چ ــاد کن ــت انتق از دول
دســتگیر و کشــته شــود. حکومــت، حکومــِت 
ــود و هیــچ کــس حــق نداشــت کــه  نظامــی ب

ــد.  ــخنی بگوی ــود س ــِع موج ــاف وض خ
جمهــوری  رییــس   وقتــی  یکشــنبه  روز 
ــود و  ــه ب ــان رفت ــِت بامی ــه والی ــتان ب افغانس
ــان روز  ــت در هم ــن والی ــی از ای گزارش های
بــه نشـــر رســید، واقعــًا بــا خــود فکــر کــردم 
ــت  ــصت رجع ــۀ ش ــه ده ــاره ب ــا دوب ــه م ک
ــود، در  ــات موج ــاس اطاع ــر اس ــم. ب کرده ای

ســفر رییس جمهــوری و هیــأت همراهــش 
بــه بامیــان، حکومــت نظامــی در ایــن والیــت 
به صــورِت غیررســمی برقــرار شــده بــوده 
ــی،  ــای امنیت ــه نهاده ــه می شــود ک اســت. گفت
ــگاران  ــنایی، خبرن ــش روش ــو جنب ــا عض ده ه
و اعضــای جامعــۀ مدنــی بامیــان را پیــش 
ــرده  ــت ک ــوری بازداش ــس  جمه از ورود ریی
بودنــد. در ضمــن گفتــه می شــود کــه پولیــس 
ــراِت  ــزاری تظاه ــی، از برگ ــای امنیت و نهاده
ــد.  ــری کردن ــهر جلوگی ــن ش ــی در ای اعتراض
ــرای  ــی ب ــای غن ــه آق ــت ک ــب این جاس جال
ــردم،  ــه م ــود ب ــِت خ ــِن نی ــان دادن ُحس نش
را  افتتاح شــده  قبــًا  پروژه هــای  برخــی 

ــت. ــرده اس ــاح ک ــاره افتت دوب
نوعــی  بامیــان،  والیــت  در  روز  ایــن  در   
ــال  ــز اعم ــازی نی ــای مج ــر فض ــور ب سانس
شــد. ســرعِت انترنــت به شــدت پاییــن آمــد و 
حتــا بــرای ســاعاتی از کار افتـــاد. ایــن نشــان 
می دهــد کــه حکومــت تاش هــای الزم را 
ــت  ــق از وضعی ــانی دقی ــدم اطاع رس ــرای ع ب
ــع ارگ  ــود. از طــرف دیگــر، مناب انجــام داده ب
ــه لحظــه در فضــای مجــازی دســت  لحظــه ب
ــدار  ــالم" از دی ــای "س ــار گزارش ه ــه انتش ب
ــی از  ــد. گزارش های ــوری می زدن ــس جمه ریی

ــصتی.  ــۀ ش ــوع ده ــان ن هم
گزارش هایــی خــوب از اســتقبال مــردم، از 
ــای  ــووالن و از فض ــدۀ مس ــخنان دلگرم کنن س
ایــن والیــِت  صلــح و همدیگرپذیــری در 
هیــچ  گویــا  مرکــزی.  محــرومِ  به شــدت 
ــد  ــردم خوشــحال ان ــاده، م ــاق نیفت ــزی اتف چی
کــه بــا رییــس جمهــوری خــود می بیننــد و از 
ــد! ــی ندارن ــچ دغدغه ی ــه هی ــر این ک ــه بهت هم

ــا  ــن اســت؟ آی ــان همی ــِت بامی ــا واقعی ــا آی ام
رییــس جمهــوری واقعــًا توانســت بــا سانســور 
و جلوگیــری از برگــزاری تظاهــرات، واقعیــِت 

بامیــان را تغییــر دهــد؟ 
می گوینــد تاریــخ دوبــار تکــرار می شــود؛ 
یــک بــار بــه صــورِت تراژیــدی، و بــار 
غنــی  آقــای  کمــدی.  به صــورِت  دیگــر 
ــظ اهلل  ــت و حفی ــن اس ــظ اهلل امی ــدِی حفی کم
کــه  آن چــه  اشــرف غنی.  تراژیــدی  امیــن 
ــان  ــت، هم ــان گذش ــنبه در بامی در روز یکشـ
ــان  ــود، هم ــصت ب ــۀ ش ــدی ده ــرۀ کم چه

ــۀ مهمــی  ــی نکت ــای غن ــا آق ــخ. ام تکــرارِ تاری
ــا  ــوان ب ــر نمی ت ــه دیگ ــرده ک ــوش ک را فرام
ترفنــد بــه دهــۀ شــصت برگشــت و حاکمیــِت 

بامنــازع تشــکیل داد. 
جهــان و مناســباِت آن، به شــدت دگرگــون 
ــه آن  ــد ب ــی بخواه ــر حکومت ــا اگ ــده و حت ش
ــه  ــت ک ــدور نیس ــش مق ــردد، برای ــان برگ زم
مــردم را تحــت مراقبــِت جــدِی نهادهــای 
امنیتــی قــرار دهــد. کوریــای شــمالی بــا همــۀ 
تجهیــزات و امکانــات مالــی و تســلیحاتی 
می آیــد.  کوتــاه  جاهــا  برخــی  در  خــود، 
ــخرۀ  ــتگاهِ مس ــا دم و دس ــی ب ــای غن آن گاه آق
ــد از آن  ــه می توان ــی افغانســتان، چگون حکومت
کوریــای شــمالی درســت کنــد؟ حکومتــی کــه 
ــای  ــِک دیواره ــه کم ــی آن ب ــای دولت مقام ه
ــده  ــد زن ــی می توانن ــای زره ــنگی و موتره س
بماننــد، چگونــه خواهــد توانســت جلــو 
انتشــار گزارش هــا و واقعیت هــا را بگیــرد؟
ــدان  ــان چن ــه بامی ــی ب ــای غن ــفر آق ــه س  البت
ــن  ــا ای ــود. او می خواســت ب ــی نب ــم تصادف ه
ــدا  ــدِف اساســی دســت پی ــد ه ــه چن ســفر، ب

کنـد:
ــورد  ــان در م ــردم بامی ــِت م ــِب قناع  1( کس

ــت؛ ــن والی ــه ای ــت ب ــه دول توج
2( کاهش انتقادها و تجمعاِت اعتراضی؛

 3( نشــان دادن فعالیت هــای دولــت در آســتانۀ 
برگــزاری کنفرانس بروکســل.

 بــا ایــن حــال، بــه نظــر نمی رســد کــه آقــای 
ــن  ــی از ای ــه یک ــا ب ــد حت ــته باش ــی توانس غن
اهــداف  بــه صــورِت واقعــی دســت پیــدا 
کــرده باشــد. او بــه گفتــۀ احمــد بهــزاد، یکــی 
ــه  ــفر ب ــا س ــنایی، ب ــش روش ــای جنب از اعض
ــم  ــه چش ــاک ب ــه "خ ــرد ک ــاش ک ــان ت بامی

ــزد. ــردم" بری م

2 www.mandegardaily.com

احمــد عمران

اشرف غنی
و برگشت به دهۀ شصت

 

ریاسـت جمهوری و ریاسـت اجرایی بـه ایـن نتیجه رسـیده اند 
کـه بایـد شناسـنامه های برقـی توزیع شـود و حاال نیـز هیأتی 
از هـر دو طـرف تعییـن شـده اسـت کـه موانـع را از سـِر 
راهِ توزیـع بـردارد و راه حل هایـی را مطـرح کنـد. امـا ایـن 
راه حل هـا درحالـی جسـت وجو می شـوند کـه رییس جمهـور 
غنـی در ابتـدای کارش، قانـون ثبـت احواِل نفوس را توشـیح 
کـرد و آن در جریـدۀ رسـمی نیز چاپ شـد. ولـی برخی ها از 
جملـه آقـای کـرزی و شـماری دیگـر از گروه هـای رادیکال، 
مانـع تطبیـِق قانـون و توزیـع شناسـنامه های برقـی شـدند. 
جـدال اصلـی، روی واژۀ "افغـان" بـود و اسـت کـه قانـون 
ثبـت احـواِل نفـوس در بخـش شناسـنامه های برقـی، ذکِر آن 
را بـرای همـۀ شـهرونداِن کشـور و گروه های مختلـِف قومی 
الزم ندانسـته و بـه همیـن دلیـل، در شناسـنامه های برقـی بـه 

عنـواِن هویـِت همـه به رسـمیت شـناخته نمی شـود. 
اکنـون گروه هـای رادیکالی کـه ریاسـت جمهوری را محاصره 
کرده انـد، به شـدت بـا توزیـع شناسـنامه ها بدوِن اطـاق واژۀ 
افغـان بـر همـۀ مـردم، مخالف انـد. البتـه مخالفـِت گروه های 
رادیـکال در زمـان تصویـِب قانـون در مجلس هم دیده شـده 
بـود و بـه همیـن دلیـل، سـال ها قانـون ثبـت احـوال نفـوس 
در  افغـان  واژۀ  حـذف  بـا  این کـه  تـا  مانـد  مناقشـه  مـورد 
مجلـس بـه تصویـب رسـید و بعـد بـه مجلـس سـنا رفـت. 
عیـِن مخالفت هـا در آن جـا هـم صـورت گرفـت و سـرانجام 
بـا اکثریـت آرا در سـنا نیـز بـه تصویـب رسـید و به توشـیح 
آقـای کـرزی فرسـتاده شـد. آقای کـرزی هـم دو سـاِل تمام 
ایـن قانـون را توشـیح نکـرد تـا این کـه دولـت وحـدت ملی 
بـه میـان آمـد و رییس جمهور غنـی آن قانون را توشـیح کرد. 
ایـن اقـدامِ آقـای غنـی در آن زمان، مورد اسـتقباِل مـردم قرار 
گرفـت امـا زود مخالفت هایـی در برابـِر او شـکل گرفـت و 
ایـن مخالفت هـا باعـث شـد کـه آقـای غنـی از توزیـِع آن تا 

امـروز خـودداری ورزد. 
 البتـه گفتـه می شـود کـه آقـای غنـی به درسـتی نمی فهمیـده 
کـه هویـِت افغـان در قانـون ثبـت احـوال نفـوس بـر همـۀ 
مانـع  دوبـاره  رو  همیـن  از  نمی گـردد،  اطـاق  شـهروندان 
توزیـع آن شـده اسـت. ولـی حـاال بعـد از کشـمکش های 
تـازه میـان آقـای غنـی و عبـداهلل بـر سـِر تطبیـق توافق نامـۀ 
سیاسـی، آقـای غنـی در نظـر دارد کـه شناسـنامه های برقی را 
توزیـع کنـد امـا پیـش از آن، موانع را از سـِر راه بـردارد. این 
درحالی سـت کـه شناسـنامه های برقـی، اصـًا موانعی بر سـِر 
راه ندارنـد و اگـر موانعی نیز دیده می شـود، آن موانِع توسـط 

قانون شـکنان بـر سـِر راهِ قانـون ایجـاد شـده اسـت! 
 مـا بارهـا شـاهد بوده ایـم کـه ریاسـت جمهوری در مغایرت 
بـا امـری که قانون بـر صحِت آن صراحـت دارد، راهکارهایی 
را سـنجیده و قانـون را دور زده اسـت. یکـی از دور زدن های 
قانـون  بـر  بی مـورد  مشکل تراشـی های  همیـن  هـم،  قانـون 
ثبـت احـوال نفـوس و حـاال هـم تعییـِن هیأتی برای بررسـی 
قانـون  کـه  مـوردی  در  چـرا  نمی دانیـم  اصـًا  اسـت.  آن 
آن  روی  موافـق  و  مخالـف  نماینـده گاِن  و  دارد  صراحـت 
سـال ها کار کرده انـد و سـرانجام قانـون ثبـت احـوال نفـوس 
کـه شناسـنامه های برقـی جـزِو آن اسـت، بـا اکثریـِت آرا در 
شـورای ملـی تأییـد، تصویب و سـرانجام توشـیح شـده و به 

چـاپ رسـیده اسـت، بایـد هیأتی تشـکیل شـود! 
در ضمن، اگر قانون مشـکلی دارد و به تفسـیر نیازمند اسـت، 
مراجـع تفسـیرکنندۀ قانـون نیـز بسـیار مشـخص اند. این کـه 
رییس جمهـوری به جـای تمسـک بـه نهادهـای قانونـی مثـل 
دادگاه عالـی و پارلمـان کشـور، مسـأله را به اشـخاص ارجاع 
می دهـد و قانـون را اسـیِر منطـِق چنـد فـرد می سـازد، نشـان 
می دهـد کـه خـودِ رییس جمهـوری احتـرام و اعتقادِ راسـخی 
بـه قانـون و قانون مـداری ندارد. زیـرا کامًا طبیعی  اسـت که 
در هـر جامعه یـی کسـانی باشـند که با یـک قانوِن پیشـنهادی 
مخالفـت ورزنـد، امـا زمانـی کـه آن قانـون از مراجـِع تقنینی 
گذشـت و توشـیح گشـت، بی  چون وچـرا نافـذ می گـردد و 
مخالفـاِن آن نیـز مکلـف بـه رعایـت آن قانـون می شـوند. بـا 
این هـم اگـر زمانـی قانونـی در تعـارض بـا واقعیـاِت جامعـه 
تشـخیص شـود و در مـوردِ آن اجماعی کان بـه وجود بیاید، 
در آن صـورت نیـز فقـط مراجـِع قانونـی می توانند بـه تعدیِل 
آن همـت گمارنـد. بنابریـن ریاسـت جمهوری تنهـا راهی که 
دارد، تطبیـق قانـوِن ثبـت احوال نفوس اسـت و هیأتی هم که 
تعییـن شـده، منطقـًا جـز تطبیـق قانون و احتـرام بـه آن، راِی 
دیگـری صادر کـرده نمی توانـد. در غیر آن، این قانون شـکنی 

کشـور را بـه هرج ومـرِج بیشـتر خواهد کشـاند! 

غنـی نبـایـد قانـون را 
دور بـزنـد!
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تکــرار  دوبــار  تاریــخ  می گوینــد 
ــار به صــورِت تراژیــدی،  می شــود؛ یــک ب
و بــار دیگــر به صــورِت كمــدی. آقــای 
غنــی كمــدِی حفیــظ اهلل امیــن اســت و 
ــرف غنی.  ــدی اش ــن تراژی ــظ اهلل امی حفی
ــان  ــنبه در بامی ــه در روز یکشـ ــه ك آن چ
دهــۀ  كمــدی  چهــرة  همــان  گذشــت، 
ــا  ــخ. ام ــراِر تاری ــان تک ــود، هم ــصت ب ش
آقــای غنــی نکتــۀ مهمــی را فرامــوش 
كــرده كــه دیگــر نمی تــوان بــا ترفنــد 
بــه دهــۀ شــصت برگشــت و حاكمیــِت 

داد تشــکیل  بالمنــازع 



صنایــع  و  تجــارت  اتــاق  مســووالن 
ــن  ــپین بولدک - چم ــیر س ــد، مس می گوین
روی  بــه  هــم  هنــوز  روز   15 از  پــس 
بازرگانــان کشــور مســدود اســت و بــه ایــن 
ــان  ــه بازرگان ــر ب ــون دال ــا میلی ــت ده ه عل

ــت. ــیده اس ــی رس ــان مال زی
ــاق تجــارت  خان جــان الکــوزی، معــاون ات
ــت، در گذشــته  ــه رســانه ها گف ــع ب و صنای
بازرگانــان افغانســتان روزانــه از ایــن مســیر 
ــه پاکســتان  ــازه ب ــوۀ ت ــن می 10 هــزار کارت
ــر،  ــال حاض ــا در ح ــد؛ ام ــادر می کردن ص
ــیر  ــری در مس ــر بارب ــزار موت ــش از 2 ه بی
مانــده  متوقــف  چمــن   - ســپین بولدک 
ــر  ــه از هــر موتــر 100 دال اســت کــه روزان

ــود. ــه می ش ــه گرفت کرای
افغانســتان  تجــارت  اتــاق  معــاون  امــا 
اعــام کــرد کــه محمــد اشــرف غنــی 
ــتان  ــدام پاکس ــس ازاق ــوری پ ــس جمه رئی
در مســدود کــردن مــرز اســپین بولــدک در 
قندهــار دســتور داده اســت تــا محصــوالت 
کشــاورزی و میوه هــای تــازه کشــور از 
طریــق هوایــی بــه هندوســتان صــادر شــود.

خــان جــان الکــوزی گفت کــه ایــن تصمیم 
رییــس جمهــوری در دیــدار اعضــای اتــاق 
ــرف  ــا اش ــتان ب ــع افغانس ــارت و صنای تج
غنــی اتخــاذ شــده و رییــس جمهــوری بــه 
ــی و فرودگاه هــای  مســووالن خطــوط هوائ
کشــور دســتور داده اســت تــا کرایــه حمــل 
محصــوالت زراعــی بازرگانــان، بــه نصــف 
کاهــش یابــد و بازرگانــان تنهــا 50 درصــد 

کرایــۀ انتقــال بــار خــود را بپردازنــد.
معــاون اتــاق تجــارت و صنایــع افغانســتان 
 3 همچنیــن  جمهــوری  رییــس  افــزود: 
ــا  ــت ت ــرده اس ــور ک ــه را مام ــر کابین وزی
موضــوع  مشــترک،  نشســت  یــک  در 
ــه  ــی افغانســتان ب ــال محصــوالت زراع انتق
ــی  ــت را بررس ــف قیم ــا نص ــتان ب هندوس
و بــه زودی کار صــادرات میــوه را از راه 

ــد. ــاز کنن ــی آغ هوای
ــتان  ــای افغانس ــوه ه ــت: می ــوزی گف  الک
ــرزی  ــکات م ــاد مش ــا ایج ــال ب ــر س ه
از ســوی پاکســتان از بیــن مــی رود و 
باغــداران، کشــاورزان و بازرگانــان متضــرر 

ــوند. ــی ش م
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه در یــک 
ــن  ــا 400 ت ــش از 300 ت ــده بی ــه آین هفت
ــال  ــتان انتق ــه هندوس ــا ب ــا هواپیم ــوه ب می

داده شــود.
افغانســتان بــه دلیــل برخــورداری از زمیــن 
ــی، دارای  هــای زراعــی مناســب و آب کاف
محصــوالت زراعــی فراوانــی از جملــه 
ــار،  ــر، خی ــور، انجی ــزه، انگ ــه، خرب هندوان
گوجــه، ســیب، ســیب زمینــی، پیــاز، لیمــو 
تــرش، البالــو، گیــاس، بــادام، گــردو 

ــت. ــبزیجات اس ــواع س ــو و ان زردآل
قوقنــدی،  مســافر  حــال،  همیــن  در 
صنایــع  و  تجــارت  وزارت  ســخنگوی 
می گویــد، وزارت امــور خارجــه، وزارت 
ــتان  ــتان در پاکس ــفیر افغانس ــارت و س تج
بــرای بازگشــایی مســیر ســپین بولدک - 
ــال  ــور در ح ــای آن کش ــا مقام ه ــن ب چم
ــن  ــه ای ــی رود ک ــد م ــد و امی ــو ان گفت وگ

ــود. ــاز ش ــر ب ــه زودت ــیر هرچ مس
دو روز پیــش بازرگانــان افغانســتان هشــدار 
ــاز نشــود،  ــن راه ب ــر ای ــه اگ ــد ک داده بودن
ــد  ــع خواهن ــتان را قط ــا پاکس ــان ب روابط ش

کــرد.
مســیر ســپین بولدک - چمــن، زمانــی از 
ســوی پولیــس مــرزی پاکســتان بســته شــد 
کــه شــماری از شــهروندان افغانســتان اخیراً 
طــی اعتراضــی در منطقــۀ ســپین بولدک 

ــیدند. ــش کش ــه آت ــتان را ب ــم پاکس پرچ
کابــل،  پی هــم  درخواســت  رغــم  بــه 
ــازه  ــمالی اش اج ــایۀ ش ــه همس ــتان ب پاکس
نــداده اســت کــه از طریــق زمیــن بــا هنــد 

ــد.  ــته باش ــتد داش داد و س
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خرید و فروش آزادانۀ داروهای نشئه آور و جنسی
ــۀ داروهــای انســانی  ــروش آزادان ــد و ف خری
ــدل  ــول مب ــر معم ــک ام ــه ی ــتان ب در افغانس
شــده اســت و حتــا در شــهرهای بــزرگ ایــن 
ــان را  ــورد نیازش ــای م ــردم داروه ــور، م کش
داروخانه هــا  از  پزشــکان،  نســخۀ  بــدون 

می آورنــد.  به دســت 
در شــهر هــرات امــا، خریــد و فــروش 
داروهــا، بــازار متفاوت تــری دارد؛ مــردم 
را  نیازشــان  مــورد  داروهــای  تنهــا  نــه 
داروخانه هــا  از  پزشــکان  تجویــز  بــدون 
در  می آورنــد،  به دســت  آزاد  شــکل  بــه 
ــر  ــراد غی ــز اف ــن شــهر نی ــار جاده هــای ای کن
مســلکی و حتــا کــودکان داروهــا را بــه ماننــد 
ــر حــرارت شــدید ســردی  ــاس دیگر،زی اجن
و گرمــی هواآزادانــه بــه فــروش می رســانند. 
ــز گــرم  ــازار ایــن داروفروشــی ها نی ظاهــراً ب
اســت. در چنــد دقیقه یــی کــه در کنــار جــاده 
بــرای تماشــای بــازار ایــن داروفروشــان 
خریــد  بــرای  تــن  چندیــن  می نشــینم، 
دارو بــه ایــن کناره هــای جــاده می آینــد 
و داروهــای مــورد نیازشــان راخریــداری 

. می کننــد
در بــازار آزاد ایــن داروهــا، آنچــه در نخســت 
ــد، فــروش  ــه خــود جلــب می کن توجــه را ب
دارو توســط کــودکان و افــراد غیــر مســلکی 
ــه  ــا را ب ــن داروه ــام ای ــا ن ــه حت ــت ک اس

ــد. ــظ می کنن ــختی تلف س
جــاده،  کنــار  داروفروش هــای  از  یکــی 
دو کــودک را مســوول خــودش می بینــد 
ــد.   ــن ندارن ــش س ــال بی ــزده س ــه از پان ک
ــا را  ــام داروه ــه ن ــودکان در حالیک ــن ک ای
نمی  تواننــد درســت تلفــظ کننــد. بــدون 
ــا  ــد ت ــه خــود حــق می دهن ــی، ب ــچ اعتنای هی
ــروش  ــه ف ــردم را ب ــاز م ــورد نی ــای م داروه
برســانند. درجریــان گفت وگــوی مــا بــا 
ایــن کــودکان، خانممیانه ســالی بــه نــزد 
ــودکان  ــن ک ــد و از ای ــه می کن ــان مراجع آن
می خواهــد تــا بــرای وی داروی »خــواب آور« 
بدهنــد. یکــی از ایــن کــودکان بــه قطعی یــی 
ــه دســت ایــن  ــرد و تابلیتــی را ب دســت می ب
خانــم می دهــد. اودوبــاره رو بــه کــودک 
مــن  »کم خوابــی  می گویــد:  و  می کنــد 
ــن  ــن اســت ای ــدید اســت و ممک ــی ش خیل

ــد.« ــته باش ــری نداش دارو تأثی
ــت  ــی، دس ــگ کوتاه ــا درن ــودک ب ــن ک  ای

تابلیــت  و  می بــرد  دیگــری  قطــی  بــه 
دیگــری بیــرون مــی آورد و می گویــد: »از 
ایــن اســتفاده کــن، زورش زیــاد اســت و در 
ــود،  ــت اثربخــش نب ــک تابلی ــه ی ــی ک صورت
ــت  ــتر از دو تابلی ــا بیش ــی دو و ی ــی توان م
را اســتفاده کنــی.« ایــن خانــم دارو را از 
ــد. ــی آورد و راه می افت ــت م ــودکان به دس ک
داروفروشــی   قدمــی  چنــد  فاصلــۀ  در 
ایــن  از  دیگــری  یکــی  کــودکان،  ایــن 
داروفروشــی ها قــرار داردکــه یــک نوجوانــی 
ــی  ــن داروفروش ــد دارو از ای ــال خری در ح
اســت.تا نزدیــک می شــوم، دارو فــروش 
ــالی  ــدی س ــت و ان ــوان بیس ــراً ج ــه ظاه ک
ــی  ــان فارس ــتو و زب ــۀ پش ــا لهج ــت و ب اس
نوجوانمی پرســد:  از  می گفــت  ســخن 

ــراً  ــا 100«. [ظاه ــی؟ 225 ی ــد می خواه »چن
ــوان  ــرام دارو بود]نوج ــور وی از ملی گ منظ
ــتر دارد  ــر بیش ــه تأثی ــی ک ــد: »همان می گوی
را بــده.« دارو فــروش تابلیتــی را از قطــی 
بیــرون مــی آورد و دســت نوجــوان می دهــد.
در  او   از  و  مــی روم  فــروش  دارو  نــزد 
ــرد  ــداری ک ــه نوجــوان خری ــی ک موردداروی
»ترامــادول«  را  آن  داروفــروش  می پرســم. 
دارو  ایــن  از  او می گویــد:»  نــام می بــرد. 
می کننــد«.  اســتفاده  نشــئه  بــرای  مــردم 
از دارو فــروش می پرســم تفــاوت میــان 
شــماره های کــه از پســرنوجوان پرســیدی 
ــی  ــد زبان ــا کن ــوان ب ــن ج ــت؟ ای در چیس
ــری  ــت و دیگ ــوی اس ــی ق ــد: »یک می گوی
چگونــه  می پرســم  دوبــاره  ضعیــف«. 
ضعــف و قوتــی؟ ایــن جــوان بــا تندخویــی 
می گویــد: »تــو خــودت نمی دانــی؟ 100 

ــا 225؟« ــت ی ــاد اس زی
دیــده می شــود کــه ایــن افــراد از ضــرر 

ــد. ــی ندارن ــز آگاه ــا نی ــی داروه جانب
ــن  ــی ای ــرار جانب ــورد اض ــه در م هنگامی ک
ــیدم،  ــاده می پرس ــان ج ــا از داروفروش داروه
اکثــر آنــان می گفتنــد آنــان داروهــا را از 
ــد  ــت میاورن ــی های دارو بدس ــده فروش عم
ــن  ــدام ای ــورد هرک ــان در م ــده فروش و عم
داروهــا بــرای آنــان معلومــات می دهنــد.
برخــی دیگــری از داروفروشــان اصــًا آگاهی 
از اضــرار داروهــا ندارنــدو هنگامی کــه از 
یکــی از ایــن داروفروشــان در مــورد اضــرار 
ــد:  ــم، می گوی ــا می پرس ــن داروه ــی ای جانب
ــه  ــرا آن را ب ــا چ ــت م ــرر می داش ــر ض »اگ
فــروش می رســاندیم. داروهــا هیــچ ضــرری 

ــد.« ــده دارن ــد، فای ندارن
بــازار گــرم داروهــای خــواب آور، جنســی و 

نشــئه آور
بــه  مردمــی  بیشــتر  می رســد  نظــر  بــه 
می کننــد،  مراجعــه  فروشــی ها  دارو  ایــن 
داروهــای جنســی و نشــئه آور خریــداری 
می کننــد. در جریــان چنــد دقیقه یــی کــه 
ــاده  ــار ج ــزارش در کن ــن گ ــۀ ای ــرای تهی ب
ــد از  ــه می آین ــرادی ک ــتر اف ــینم،  بیش می نش
داروفروشاندرخواســت داروهــای خواب آور، 

جنســی و نشــئه آور می  کننــد.
روی میــز اکثــر داروفروشــی های ایــن جــاده، 
داروخانه هــا  در  کــه  داروهایــی  کنــار  در 

ــروش  ــه ف ــه ب ــت و آزادان ــول اس ــز معم نی
می رســند؛ قطی هــای دارو بــا عکس هــای 
نیمــه برهنــه نیــز چیــده شــده اســت. از یکــی 
فروشــنده های ایــن داروهــا کــه صورتــًا 
خیلــی نوجــوان بــه نظــر می رســید، در مــورد 
ســمپل های دارو کــه روی میــز او چیــده 
می شــوم،  معلومــات  اند،خواســتار  شــده 
ــن  ــت،  می گوید:»ای ــب دس ــارۀ عجی ــا اش اوب
ــت.«[ظاهراًآن  ــه داری  اس ــرای  خان ــا ب داروه
ــی  ــی بودند.]وقت ــۀ جنس ــرای تقوی ــا ب داروه
ــن  ــوان از م ــم نوج ــکاوی می کن ــتر کنج بیش
ــس  ــینم. وی بک ــارش بنش ــد در کن می خواه
فلــزی را بــاز می کنــد و از درون آن چندیــن 
ــان  ــی را نش ــای جنس ــن داروه ــۀ از ای نمون
ــردازد. ــدام می پ ــه تشــریح هرک ــد و ب می ده

در ایــن لحظــۀ مــردِ نیمه ســالی بــه ایــن دارو 
فروشــی می آیــد و از فروشــنده خواســتار 
هنگامی کــه  می شــود.  نشــئه آور  داروی 
از او پرســیدم کــه چــرا داروهــای مــورد 
ــدار  ــای خری ــار جاده ه ــود را از کن ــاز خ نی
ــادول را  ــط ترام ــن فق ــت: » م ــد. گف می کن
در  چــون  مــی آورم،  به دســت  اینجــا  از 
ــه  ــر ب ــخۀ داکت ــدون نس ــا آن را ب داروخانه ه

نمی رســانند«.  فــروش 
فروشــنده گان  بــا  گفت وگــو  جریــان  در 
دریافتــم کــه بــه میــزان زیــادی از مــردم و بــه 
ویــژه  جوانــان از داروهــای نشــئه آور اســتفاده 
ــن داروهــا  ــن کــه ای ــل ای ــه دلی ــد و ب می کنن
در داروخانه هــا بــدون تجویــز داکتــر بــه 
داروهــای  جوانــان  نمی رســند،  فــروش 
مــورد نیازخــود را از کنــار جاده هــا به دســت 
ــورد  ــنده گان در م ــی از فروش ــد. یک می آورن
بــازار گــرم داروهــای نشــئه آور، چنیــن  
ــه  ــادول ب ــه ترام ــم ک ــه ک ــد: »روزان می گوی
ــه  ــا ســی وپنج تخت ــروش برســانیم، ســی ت ف

ــانیم«.: ــروش می رس ــه ف ب
ــه داران  ــن حــال، شــماری از داروخان در همی
طــرف  از  کــه  می گوینــد  هــرات  شــهر 
والیــت،  ایــن  عامــۀ  صحــت  ریاســت 
ــاط  ــتن بس ــرای برداش ــی ب ــه اقدام هیچ گون
ایــن داروفروشــی ها صــورت نگرفتــه اســت. 
ــان می گوینــد کــه ریاســت صحــت عامــۀ  آن
ــترس  ــه دس ــۀ را ب ــون الیح ــا اکن ــرات ت ه
آنــان قــرار نــداده اســت کــه چــه داروهایــی 
بایــد بــه صــورت آزادانــه به فــروش نرســند. 
آنــان می گوینــد داروهــای را هــم بــدون 
ــانند،  ــروش نمی  رس ــه ف ــکان ب ــز پزش تجوی
بــه اســاس آگاهــی خــود آنــان از اضــرار ایــن 
داروهــا اســت. داروخانــه داران شــهر هــرات 
در  دارو  فروشــی های  عمــده  می  افزاینــد: 
ایــن شــهر اعتنایــی بــه افــراد مســلکی و غیــر 
ــچ داروی  ــروش هی ــد و از ف ــلکی ندارن مس
ــراد  ــن رو اف ــد و از همی ــودداری نمی کنن خ
غیــر مســلکی داروهــا را بــه صــورت عمــده 
ــروش  ــه ف ــا ب ــداری و در روی جاده ه خری

می رســانند.
ــت  ــت صح ــووالن ریاس ــال، مس ــن ح در ای
ــدام  ــن اق ــه از چندی ــا آن ک ــرات ب ــۀ ه عام
ــان  ــن داروفروش ــاط ای ــتن بس ــرای برداش ب
ســخن می گوینــد، می افزاینــد: بــه دلیــل 
و  پولیــس  فرماندهــی  همــکاری  عــدم 
ریاســت شــهرداری هــرات ایــن مشــکل بــه 

ــت.  ــده اس ــرف نش ــی برط کل
ــه وال، مدیــر عمومــی بررســی از  اســداهلل اوب
ــه  ــن صحیریاســت صحــت عام ــق قوانی تبطی
ــد:  ــب می گوی ــن مطل ــد ای ــا تأکی ــرات ب ه
»مــا چندین بــار بــرای درخواســت همــکاری 
ــس  ــی پولی ــه فرمانده ــی ب ــای امنیت از نیروه
داروفروشــان  بســاط  برداشــتن  بــرای  و 
از پیــاده روهــا، بــرای شــهرداری هــرات 
ــا  ــوب م ــان مکت ــا آن ــتادیم، ام ــوب فرس مکت

را بی پاســخ گذاشــتند.«
ــکاری  ــدون هم ــد: ب ــه وال می افزای ــای اوب آق
فرماندهــی پولیــس و شــهرداری هــرات، 
ــه  ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــه ب ــتصحت عام ریاس

ــت.  ــش نیس ــن چال ــردن ای ــه کن ک ریش
ســخنگوی  احمــدی،  عبدالــرووف  امــا 
فرماندهــی پولیــس هــرات از دریافــت چنیــن 
ــرات  ــۀ ه ــت عام ــت صح ــی از ریاس مکتوب

می کنــد.  بی خبــری  اظهــار 
ــت  ــرگاه ریاس ــد: ه ــدی می گوی ــای احم آق
صحــت عامــه چنیــن مکتوبــی بــه فرماندهــی 
پولیــس ارســال و آن را پی گیــری کنــد، 
پولیــس ایــن والیــت بــه عنــوان قــوای 
ــا  ــد ب ــن پیون ــت در ای ــر اس ــی حاض اجرای
ریاســت صحــت عامــه همــکاری عــام و تــام 

ــد. کن
ــان در  ــط دست فروش ــا توس ــروش داروه ف
ــی مطــرح می شــود کــه وزارت صحــت  حال
عامــۀ بــه فــروش غیــر قانونــی داروهــا 
قوانیــن  امــا هنــوز  َهشــدار داده اســت، 
در  دارو  متخلفــان  مجــازات  بــه  مربــوط 

ــت. ــده اس ــي نش ــتان اجرای افغانس

ــاع  ــو او هندوســتان دف ــکا متحــده ایالت د امري

وزيرانــو د افغانســتان پــر وروســتيو امنیتــي او 

ســیايس حاالتــو خــرې اتــرې کــړې دي.

د هنــد دفــاع وزيــر منوهــر پاريــکار تېــره ورځ 

ــر  ــاع وزي ــه دف ــکا ل ــه واشــنګټن کــې د امري پ

اشــټون کارټــر رسه ولیــدل.

د دواړو وزيرانــو تــر ليدنــې وروســته پــه يــوه 

خپــره شــوې خرپاڼــه کــې راغــي چــې دوى 

ــتان  ــګ د افغانس ــر څن ــو ت ــورو موضوعات د ن

پــر وروســتيو امنيتــي او ســيايس حاالتــو هــم 

خــرې کــړې دي.

ــاع  ــکا دف ــر د امري ــاع وزي ــد دف ــه د هن خرپان

وزيــر تــه پــه افغانســتان کــې د ناټــو ځواکونــو 

ــه  ــن د هغ ــرال نېکولس ــدان ج ــوى قومان د ل

ســفر پــه اړه چــې پــه دې وروســتيو کــې يــې 

ــړل. ــات ورک ــود، معلوم ــه درل ــي ت ډه

ــه  ــکا ل ــې امري ــي چ ــې راغ ــه ک ــه خرپاڼ پ

افغانســتان رسه د هندوســتان پوځــي او نــورو 

ــه  ــړې او هيل ــتاينه ک ــتو س ــې د مرس ــو ک برخ

ــه  ــه ب ــه کار ت ــې دغ ــړې چ ــده ک ــې څرګن ي

ــړل يش. ــه ورک ادام

بایــد وویــل يش د هنــد د فــاع وزیــر پــر 

داســې مهــال امریــکا تــه ســفر کــوي، چــې د 

امریــکا د بهرنیــو چــار وزیــر نــن هندوســتان 

ــی دی. ــفر تلل ــه س ــه پ ت

ــکا  ــې امری ــتیو ک ــه دې وروس ــږي پ ــل کې وی

او هنــد یــو بــل تــه د پخــوا پــه پرتلــه نېــږدې 

شــوي او ټــاکل شــوې، چــې پــه روان میالدي 

میاشــت کــې د امریــکا او هنــد تــر منــځ یــو 

لــوی جنګــي تــړون هــم الســلیک يش.

هند او امريکا د افغانستان پر وروستيو 

حاالتو خربې وکړې

حمید فرهادی

میـوة افغانستان 
از طـریق هوا به هنـد می رود



در میــان آموزه هــای اعتقــادی اســام، هیــچ 
ــد  ــد نیســت. توحی ــر از توحی اصلــی مهم ت
یعنــی اعتقــاد بــه وجــود ذاتــی یگانــه کــه 
ــِق انســان ها را ســزاور پرســتش کــرده  خال
اســت. همــۀ مســلمانان بــر ایــن امــر اتفــاق 
ــلفیت  ــه س ــد و اختصاصــی ب ــر دارن نظ
تفصیــاِت  و  توحیــد  تعریــف  نــدارد. 
ــت  ــاق نیس ــِل اتف ــا مح ــه آن ام ــوط ب مرب
ــاِص  ــی خ ــی، مبان ــش کام ــر گرای و ه
خــود را دارد. در ســده های میانــه، توحیــد 
ــم  ــران عل ــماری از صاحب نظ ــر ش از نظ
ــه  ــه، ب ــن تیمی ــژه اب ــه وی ــده و کام، ب عقی
ســه بخــش توحیــد الوهیــت، توحیــد 
ربوبیــت و توحیــد اســما و صفــات تقســیم 

ــد.  گردی
چالش برانگیزتریــن موضــوع میــان جریــان 
اســامی،  گرایش هــای  بقیــۀ  و  ســلفی 
نحــوۀ فهم شــان از توحیــد اســما و صفــات 
اســت. برخــی از صفــات خداونــد کــه در 
قــرآن یــا در احادیــث نبــوی آمــده اســت، 
ــان شــکل  ــه هم ــلفی ب ــان س ــر جری از نظ
تحت اللفظــی بایــد فهمیــده شــود، و جــای 
ــن  ــل نیســت. برخــی از ای ــه تأوی هیچ گون
صفــات ماننــد نســبت دادن چشــم، دســت، 
ــه  ــا، نفــس، قهــر، خوشــحالی و خنــده ب پ
خداونــد متعــال تصــوری انســانوار از او را 
در ذهــن ایجــاد می کنــد. دیگــر فرقه هــای 
ــد  ــۀ خداون ــر تنزی ــد ب ــا تأکی ــامی ب اس
از هــر گونــه شــباهت بــه مخلوقــات، 
تأویــل  را  صفــات  ایــن  از  پاره یــی 
در گرایــش ســلفی هرگونــه  می کننــد. 
تأویــل نصــوص دینــی و از جملــه آن چــه 
ــد اســت،  ــه خداشناســی و توحی ــق ب متعل
انحــراف دانســته می شــود. شــماری از 
اهــل حدیــث دایره یــی بســیار تنــگ بــرای 
ــوده اند،  ــر گش ــوری ناگزی ــل را در ام تأوی
از جملــه امــام احمــد بــن حنبــل کــه 
ــی  ــات اله ــه صف ــوط ب ــث مرب ــه حدی س
را نیازمنــد تأویــل یافتــه اســت)الغزالی، 

ــه(.  ــام و الزندق ــه بین االس ــل التفرق فیص
ــد  ــا قی ــبیه تنه ــاب از تش ــرای اجتن ــان ب آن
ــن  ــک از ای ــر ی ــد از ه ــا کیــف" را بع "ب
صفــات می افزاینــد؛ بــه ایــن معنــا کــه مــا 
قبــول داریــم خداونــد چشــم، پــا، دســت و 
ســایر اعضــا را دارد و نیــز خنــده می کنــد، 
قهــر می کنــد، خوشــحال می شــود و... 
ــم.  ــن نمی کنی ــِت آن را تعیی ــا کیفی ــی م ول
ــد  ــز می دانن ــامی جای ــب اس ــر مذاه دیگ
کــه پاره یــی از ایــن صفــات یــا بســیاری از 
صفــاِت خداونــد کــه ظاهــر آن هــا تشــبیه 
ــل  ــی تأوی ــه گونه ی ــد، ب ــی می کن را تداع
ــند و از  ــأِن او باش ــور ش ــه درخ ــوند ک ش
ــه تشــبیه اجتنــاب صــورت بگیــرد.  هرگون
ــم  ــران عل ــیاری از صاحب نظ ــد بس از دی
ــه  ــدس ب ــن مق ــه در مت ــی ک کام، صفات
از  اســت،  داده شــده  نســبت  خداونــد 
ــه ذهــن اســت؛ چــرا کــه  ــب ب ــاب تقری ب
ــی را  ــِق ماورای ــدرت درک حقای ــان ق آدمی
ــه  ــق ب ــه متعل ــه را ک ــا آن چ ــد و تنه ندارن
ــد.  ــد بفهمن ــت، می توانن ــانی اس ــم انس عال
بــرای آن کــه راهــی بــه شــناخت خداونــد 
بــاز شــود، صفاتــی در زبــاِن دیــن بــه وی 
ــا  ــا شــناخِت م نســبت داده شــده اســت ت
ــد  ــی مانن ــد. مفاهیم ــن گردان را از او ممک
ــه  ــق و... هم ــب، رزق، خل ــت، غض رحم
بــه  و  انســانی اند  مفاهیمــی  اصــل  در 
فراخــور  کــه  گونه یــی درک می شــوند 
فــاز وجــودِی مــا انســان ها اســت. نســبت 
دادِن آن هــا بــه خداونــد بــا همــان کیفیــت، 
ــه  درخــور شــأِن او نیســت و خــاف تنزی
اســت. بنــا بــر ایــن، ایــن صفــات در واقــع 
ــری  ــق باالت ــه حقای نوعــی اشــاره اســت ب
کــه مــا از درِک آن عاجزیــم و از آن هــا بــا 

ــم. ــر می کنی ــانی تعبی ــات انس ــن کلم ای
ــل  ــای تأوی ــردن پ ــاز ک از منظــر ســلفی، ب
ــادی، مســاوی  ــِم اعتق ــن عرصــۀ مه ــه ای ب
انحــراف.  دروازۀ  گشــودن  بــا  اســت 
ایــن قضیــه بــه جایــی می رســد کــه 
ــرای  ــز ب ــد نی ــکان از خداون ــی م ــا نف حت
ــت و  ــول نیس ــل قب ــلفیت قاب ــروان س پی
اصــرار دارنــد کــه او در آســمان اســت، و 
ــای  ــان فض ــم هم ــمان را ه ــور از آس منظ
فیزیکی یــی می داننــد کــه بــاالی ســِر 
ــه،  ــن تیمی ــه نظــر می رســد. )اب انســان ها ب

لفتــاوی( مجموعۀ ا
شــرط  مهم تریــن  آنــان،  دیــدگاه  از 
اعتقــاد  داشــتن  انســان ها،  رســتگاری 
صحیــح و بی عیــب اســت و مهم تریــن 
ــما و  ــم اس ــوۀ فه ــم نح ــده ه ــش عقی بخ
صفــات خداونــد اســت، بــه همان تفســیری 
کــه مــورد تأکیــد آن هاســت. دیگــر مذاهب 
ــه تفســیر دیگــری  و فرقه هــای اســامی ک
ــه یگانگــی  ــد ب ــد، هرچن ــر دارن ــن ام از ای
ــان  ــر آن ــا از نظ ــد، ام ــاور دارن ــد ب خداون
ــه  ــرا ک ــد چ ــمار می آین ــه ش ــرف ب منح
ــای  ــر مبن ــد ب ــارۀ خداون ــان درب عقیدۀش

ــت. ــتوار نیس ــی اس صحیح
زمینــه  ایــن  در  ســلفیت  ســخت گیری 
ســبب شــده اســت کــه دیگــران به آســانی 
ــوند و  ــرک ش ــه ش ــم ب ــان مته ــر آن از نظ
بســیاری از مســلمانان از نظــر آنــان مشــرک 

ــد.  ــه شــمار بیاین ب
ــۀ مســلمانان خــود  ــت: هم ــنت و بدع س
را بــه پیــروی از پیامبــر اســام )ص( ملــزم 
اختــاف  این بــاره  در  امــا  می داننــد، 
دارنــد کــه در چــه مــواردی پیــروی از وی 
ــتحب و در  ــواردی مس ــه م ــب، در چ واج
ــر  ــت. از نظ ــز اس ــًا جای ــوارد صرف ــه م چ
اهــل رأی، ســنت های آن حضــرت بــه 
ــری  ــاری و تقری ــاری، رفت ســه بخــش گفت
ســنت ها  ایــن  اگــر  می شــود.  تقســیم 
مربــوط بــه امــور عبــادی باشــد کــه جــای 
اجتهــاد نداشــته باشــد، پیــروی از وی برای 
مســلمانان الزامــی اســت، امــا اگــر مربــوط 
بــه امــور عــادی ماننــد خــوردن، نوشــیدن، 
ــافرت،  ــارت، مس ــت، تج ــیدن، زراع پوش
جنــگ، صلــح و.. باشــد، تنهــا در صورتــی 
الزم االجــرا  نبــوی  ســنت  عنــوان  بــه 
می باشــد کــه قرینه یــی اضافــی وجــود 
داشــته باشــد کــه لــزومِ آن را نشــان بدهــد. 
ــر  ــدون آن، بقیــۀ ســنت ها تنهــا داللــت ب ب
ــزام  ــۀ ال ــد و جنب ــت می کن ــواز و اباح ج

ــدارد.  ن
ــر از  ــخصیت پیامب ــر، ش ــارت دیگ ــه عب ب
ایــن دیــدگاه دارای دو جنبــه اســت؛ یکــی 
جنبــۀ نبــوی و دیگــری جنبــۀ بشــری. 
ــد،  ــا برس ــه م ــی از وی ب ــه روایت ــی ک وقت
بایــد مطمیــن شــویم کــه متعلــق بــه 
ــه اســت. آن چــه  ــن دو جنب ــک از ای کدام ی
ــا  ــه ی ــارع گفت ــی و ش ــوان نب ــه عن را او ب
ــرعی  ــکام ش ــمار اح ــد، در ش ــرده باش ک
قــرار می گیــرد کــه مــا بــه پیــروی از 
ــه  ــود، و آن چــه را ب ــم ب آن مکلــف خواهی
عنــوان یــک انســان، چــه در مقــام فرمانــده، 
چــه در مقــام قاضــی، چــه در مقــام حاکــِم 
سیاســی و چــه در دیگــر مقامــات متعــارِف 
اجتماعــی گفتــه یــا کــرده باشــد، در شــمار 
عــادات قــرار می گیــرد و کســی بــه انجــام 

ــت.  ــف نیس ــا مکل آن ه
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بــا  خانم هــا  محبــوِب  کتابــی 

معــروف  ســینمایِی  اقتبــاس 

و  خاطره انگیــز  هم چنــان  کــه 

ــتان  ــه داس ــت. بربادرفت ــی اس رویای

زنــی از منطقــۀ جنــوِب امریــکا 

اســت کــه ماجراهــای زنده گــی 

ــِگ  ــن جن ــواده اش در حی او و خان

ــف  ــکا تعری ــماِل امری ــوب و ش جن

می شــود. اســکارلت اوهــارا قهرمــان 

ــهورترین  ــی از مش ــان، یک ــن رم ای

ادبیــات  در  زن  شــخصیت های 

اســت کــه مخالفــان و موافقــاِن 

زیــادی هــم دارد.

جنــگ و صلــح/ لئــو تولســتوی/ 
18۶۵

ــق  ــارۀ عش ــاوت درب ــتانی متف داس

و دوســت داشــتن کــه جنبه یــی 

دنیــای  در  دارد.  واال  و  حماســی 

موهبتــی  محبــت  تولســتوی 

و  ازدواج  ســایۀ  در  کــه  اســت 

ــال و  ــث کم ــواده باع ــکیل خان تش

داســتانش  قهرمانــان  خوشــبختِی 

ــده و  ــن نابودکنن می شــود و جــز ای

اســت. مــردود 

ــس  ــو/ 1۹۵۷/ بوري ــر ژيواگ دکت
ــترناک پاس

ــی  ــتان زنده گ ــو« داس ــر ژیواگ »دکت

روایــت  را  شــاعری  پزشــِک 

ــاب  ــۀ انق ــه در بحبوح ــد ک می کن

داخلــی  جنگ هــای  و  اکتوبــر 

اتحــاد  تازه تأســیِس  کشــور  در 

حــوادث  شــوروی،  جماهیــر 

اجتماعــی مســیر زنده گــی اش را 

تغییــر می دهــد. بیشــتر منتقــدان 

داســتانی  را  پاســترناک  رمــان 

می داننــد.  فلســفی  و  انســانی 

ــزو  ــر ج ــن اث ــینمایی ای ــاس س اقتب

اســت  مانــده گار  کاســیک های 

ــد  ــدۀ چن ــود برن ــان خ ــه در زم ک

جایــزۀ اســکار شــد. مورخیــن ادبی، 

پاســترناک را نویســندۀ مهــم ادبیــات 

ــد.  ــابق می دانن ــوروی س ــدرِن ش م

سرشــناِس  شــاعران  از  یکــی  او 

قــرن بیســتم نیــز بــه حســاب می آیــد. 

ــای  ــه هدف ه ــد: ب ــترناک می نویس پاس

خــوب و عالــی بایــد بــا کارهــا و 

نایــل  انســانی  و  نیکــو  روش هــای 

ــت. عشــق،  ــه و رذال ــا حیل ــه ب شــد، ن

ــه ســِر  ابری ســت خونیــن کــه روزی ب

عاشــق همچــون دم اســب خواهــد 
ــد. باری

جين اير/ شارلوت برونته/ 18۴۷

رمــان  مشــهورترین  ایــر«  »جیــن 

جیــن  اســت.  برونتــه«  »شــارلوت 

ــت  ــم اس ــت، یتی ــی نیس ــر زیبای دخت

ــت  ــد نیس ــدارد. بل ــی ن ــچ ثروت و هی

خــوب صحبــت کنــد و از تمامــی 

آن  برجســتۀ  زنــان  ویژه گی هــای 

ــم  ــک معل ــت. او ی ــه دور اس ــان ب زم

ــِی  ــچ ویژه گ ــه هی ــت ک ــرخانه اس س

چه گونــه  پــس  نــدارد.  خاصــی 

قهرمــان داســتانی رمانتیــک می شــود و 

ــادی  ــای زی ــی اش ماجراه ــا دلداده گ ب

ــه  ــد؟! درســت اســت ک درســت می کن

رمــان جین ایــر حالتــی معماگونــه دارد 

ــره و  ــی تی ــای خانه های و از ویژه گی ه

ــتفاده  ــک اس ــز و راز دوران گوتی ُپررم

کــرده اســت، امــا آن چــه خواننــده 

ــی  ــن زن معمول ــتان ای ــر داس را درگی

می کنــد، پاکــی و مهربانــِی اوســت کــه 

در آن دوران تیــره و تــار بــر همــه چیــز 

ــوش  ــان خ ــه پای ــود. البت ــروز می ش پی

ــه  ــده گان ب ــال خوانن ماجــرا هــم در اقب

ــتی  ــت. راس ــر نیس ــر بی تأثی ــن ای جی

جیــن در پایــان خطــاب بــه خواننده هــا 

می گویــد: »خواننــدۀ کتــاب، مــن بــا او 

ازدواج کــردم.«

ربه کا/ دافنه دوموريه/ 1۹38 

و  جــوان  دختــِر  دربــارۀ  داســتان 

مــردی  بــا  کــه  خدمتکاری ســت 

مــرد  و  می شــود  آشــنا  ثروت منــد 

جــوان بــه او پیشــنهاد ازدواج می کنــد. 

دختــر جــوان پــس از مدتــی زنده گــی 

ــای  ــرد جــوان، همســر زیب می فهمــد م

خــود را در یــک حادثــه از دســت داده 

ــا و  ــام همــان زن زیب ــه کا« ن اســت. »رب

درگذشــته اســت کــه ســایه اش بــر ســر 

ــکار  داســتان و عشــق زن جــوان خدمت

ــت. ــاده اس افت

 رومئو و ژوليت/ شکسپير/ 1۵۹۷

شکســپیر در دل یــک تــراژدی، عشــق را جاودانــه 

ــو و ژولیــت کــه در همــان  کــرده اســت. داســتان رمئ

نــگاه اول بــه هــم دل می بندنــد و بــا وجــود دشــمنی 

بــا  می کننــدـ  ازدواج  پنهانــی  خانواده های شــان 

بهــای ســنگینی کــه ایــن دو دلــداده بــه خاطــر عشــق 

می پردازنــد، در تاریــخ ادبیــات مانــده گار شــده اســت.

 بلندی های بادگیر/ امیلی برونته/ 1۸4۷

ظاهــراً پرچــم دار رمان هــای عاشــقانۀ تاریــخ ادبیــات، 

ــان در  ــن رم ــت. ای ــه اس ــم برونت ــِک خان ــان تراژی رم

1۸4۷ بــا نــام مســتعار »الیــس بــل« منتشــر شــد. هنگام 

ــت  ــا روای ــر شــما ب ــان بلندی هــای بادگی ــدن رم خوان

ــک  ــه در ی ــتید ک ــرف هس ــورانگیزی ط ــب و ش عجی

ــد.  ــاق می افت ــی و برزخــی اتف ــک، طوفان فضــای تاری

ــه  ــدی ک ــراس و ناامی ــناک و ه ــوای ترس ــال و ه ح

ــر  ــر ســر ســایۀ عشــق وجــود دارد، تأثی در داســتان ب

ــال  ــه ح ــا ب ــر ت ــذارد. اگ ــده می گ ــر خوانن ــادی ب زی

بلندی هــای بادگیــر را نخوانــده ایــد، حتمــاً ســری بــه 

ایــن رمــان معــروف انگلیســی بزنیــد امــا یادتــان باشــد 

ــارۀ  ــزی درب ــک و فانت ــتانی رمانتی ــت داس ــرار نیس ق

ــی  ــل ذهن ــر حاص ــای بادگی ــنوید. بلندی ه ــق بش عش
ــی و پُرشــور اســت. طوفان

جمالِت گزيده شـده:

کاتریــن دربــارۀ هیــث کلیــف می گویــد: »روح از هــر 

ــن از  ــس روِح او و م ــد، جن ــده باش ــاخته ش ــه س چ
یــک جنــس اســت.«

بلندی های بادگير

»اگــر 100 ســال عمــر کنــی، امیــدوارم مــن 100 ســال 

ــم  ــور نباش ــا مجب ــم ت ــده بمان ــک روز زن ــای ی منه
ــم.« ــی کن ــو زنده گ ــدون ت ب

»وینی پو« خرس مشهور کتاب کودکان

»آرام بــاش! چــه نــوری اســت کــه از آن پنجــره 

ــید  ــت خورش ــد؟ آن جــا مشــرق اســت و ژولی می تاب
ــان.« تاب

رمئو و ژوليت

ــرق و  ــود، ش ــوب ب ــود، جن ــمال ب ــن ش ــرای م »او ب

ــۀ  ــۀ کاری و فراغــت آخــر هفت ــود. هفت ــن ب ــرب م غ

مــن؛ ظهــر و نیمــه شــب، حــرف و آهنــِگ مــن بــود. 

ــتباه  ــا اش ــد، ام ــد بپای ــا اب ــق ت ــردم عش ــر می ک فک
می کــردم.«

دبليو.اچ.اودن

می بینــی  کــه  شــدی  عاشــق  می فهمــی  »وقتــی 

ــیرین تر  ــت ش ــون واقعی ــی، چ ــداری بخواب ــت ن دوس
ــت.« ــده اس ــت ش از رویاهای

دکتر زئوس، نويسندۀ کتاب های کودکان

ــک  ــل ی ــت. مث ــی اس ــی موقت ــک دیوانه گ ــقی ی »عاش

ــیند و  ــرو می نش ــپس ف ــد و س ــان می کن ــه طغی زلزل

وقتــی فروکــش کــرد، تــو بایــد یــک تصمیــم بگیــری. 

ــده  ــه هــم تنی ــان ب ــا ریشــه هایت آن چن ــد ببینــی آی بای

شــده کــه جــدا کردن شــان قابــل تصــور نیســت 

ــو!  ــر ش ــن پی ــا م ــی »ب ــان مورل ــن کاپیت ــا نهماندولی ی
ــاده.« ــوز نیفت ــاق هن ــن اتف بهتری

رابرت براونينگ

»همان طــور کــه می بینــی، مــن هــر روز تــو را بیشــتر 

از دیــروز دوســت دارم، امــروز بیــش از دیــروز و 
ــردا.« ــر از ف کمت
روزاموند جرالد

ــا  ــت، تنه ــدن اس ــق او ش ــای عاش ــه معن ــدن او ب »دی

ــودن.« ــقش ب ــد عاش ــا اب ــودن و ت ــق او ب عاش

رابرت برنز

اعظم عامل نیک
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----------- ابوبکر صدیق
ریاســت جمهــوری و ریاســت اجرایــی بــرای 
دریافــت راه حــل توزیــع شــناس نامه های برقــی 

هیأتــی را تعییــن کرده اســت.
ــع  ــرای توزی ــأت راه حلــی را ب ــن هی ــرار اســت ای ق

ــد. ــت  کنن ــی دریاف ــناس نام های برق ش
ایــن در حالی ســت کــه یــک منبــع آگاه بــه روزنامــۀ 
هیــأت  ایــن  نشســت های  می گویــد  مانــدگار 
جریــان دارد و ایــن هیــأت در تــاش در یافــت راه 
ــت. ــی اس ــناس نامه های برق ــع ش ــرای توزی ــل ب ح
ــر راه  ــی ف ــچ مانع ــه هی ــد ک ــان می گوین ــا، آگاه ام
و  نــدارد  برقــی وجــود  توزیــع شــناس نام های 
ــی  ــد عمل ــناس نامه ها بای ــده ش ــیح ش ــون توش قان

ــود. ش
ریاســت  طــرف  از  را  هیــأت  توظیــف  آنــان 
جمهــوری و ریاســت اجرایــی بــرای در یافــت 
ــی، خــاک زدن  ــناس نامه های برق ــع ش راه حــل توزی
ــردن  ــال ک ــی و پایم ــت کش ــردم، وق ــم م ــه چش ب

می داننــد. قانــون 
ــت،  ــای دول ــا، رؤس ــی گزارش ه ــاس برخ ــه اس ب
ــتور  ــی مس ــر و مصطف ــف اتم ــح، حنی ــراهلل صال ام
را تعییــن کــرده اســت کــه در ایــن بــاره رأی زنــی 

ــد.  کنن
محمداعلــم ایزدیــار عضــو مجلــس ســنا در مصاحبه 
توزیــع  راه   می گویــد:  مانــدگار  روزنامــۀ  بــا 
هیــچ  و  اســت  روشــن  برقــی  شــناس نامه های 
ــران  ــا رهب ــدارد، ام ــود ن ــرا راه آن وج ــکلی ف مش
حکومــت وحــدت ملــی " خــود را در کوچه حســن 
چــپ می زننــد" و بــا ترفندبــازی نمی خواهنــد 

شــناس نامه های برقــی توزیــع شــود.
ــی  ــگاه قانون ــع از ن ــچ مان ــزود: هی ــار اف ــای ایزدی آق

ــی  ــناس نامه های برق ــع ش ــرا راه توزی ــی ف و حقوق
شــناس نامه های  توزیــع  قانــون  نــدارد؛  وجــود 

ــی شــود. ــد عمل توشــیح شــده بای
بــه گفتــۀ او، تعیــن هیــأت به خاطــر یافتــن راه  حــل 
ــت  ــردم، وق ــم م ــه چش ــاک زدن ب ــت خ در حقیق
کشــی، پایمــال کــردن قانــون و بی اعتنایــی بــه 
ــه  ــی ک ــد، درحال ــان می ده ــان را نش ــه پارلم فیصل
اجرایــی نشــدن قانــون توزیــع شــناس نامه های 
ــدت  ــت وح ــران حکوم ــردو رهب ــف ه ــی ضع برق
ملــی برمــا می ســازد؛ امــا خواســت مــردم از داکتــر 
عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی کــه بیشــترین رای 
ــا خــود دارد، ایــن اســت کــه  مــردم افغانســتان را ب
ــد. ــاش کن ــی ت ــناس نامه های برق ــع ش ــرای توزی ب
ــع  ــه توزی ــرد ک ــد ک ــس ســنا تأکی ــن عضــو مجل ای
ــی  ــچ قبیله ی ــرر هی ــه ض ــی ب ــناس نامه های برق ش
ــدت  ــت وح ــران حکوم ــا رهب ــود؛ ام ــام نمی ش تم
ملــی زیــر تأثیــر افــراد رفتــه از عملــی کــردن قانــون 
ــد  ــع رون ــه مان ــردی ک ــر ف ــد، ه ــاز می زنن ــر ب س
توزیــع شــناس نامه های برقــی می شــود، قانــون 
شــکنی می کنــد و رهبــرای حکومــت وحــدت ملــی 

ــد. ــه می دهن ــد را ادام ــن رون ای
سیاســی  مســایل  آگاه  آشــنا  آصــف  هم چنــان، 
حــال  در  ملــی  وحــدت  حکومــت  می گویــد: 
حاضــر بــا بــن بســت بــر خــورده اســت تــا وقتــی 
ــرای  ــه کار ب ــود ادام ــتانده نش ــت شکس ــن بن بس ای

ــت. ــوار اس ــت دش ــن حکوم ای
توزیــع  قانــون  اجــرای  افــزود:  آشــنا  آقــای 
ــۀ  ــردن توافقنام ــی ک ــی و عمل ــناس نامه های برق ش
ــدت  ــت وح ــران حکوم ــرای رهب ــه ب ــی ک سیاس
ــع  ــود و توزی ــی ش ــد عمل ــت، بای ــی اس ــی الزام مل

کننــد.  آغــاز  را  شــناس نامه های 

ــرا  ــع ف ــچ مان ــه هی ــرد ک ــح ک ــنا تصری ــای آش آق
ــدارد؛  ــود ن ــی وج ــناس نامه های برق ــع ش راه توزی
ــرار  ــرای ف ــوری ب ــت جمه ــی در ریاس ــا حلقات ام
از تطبیــق قانــون، بهانه تراشــی  می کننــد و بــرای 
ــی را  ــع سیاس ــی موان ــناس نامه های برق ــع ش توزی

روی دســت گرفته انــد.
توزیــع  کــه  دارد  بــاور  سیاســی  آگاه  ایــن 
ــد رای  ــی رون ــد باالی ــا ح ــی ت ــناس نامه های برق ش
ــاِت مشــخص  ــا حلق ــد؛ ام ــت می کن دهــی را ضمان
در ریاســت جمهــوری نمی گذارنــد کــه هیــأت 
ــد. ــل دریاب ــل راه ح ــن معض ــرای ای ــده ب ــن ش تعی
ــا  ــه سیاســی ارگ ب ــه حلق ــد ک ــای آشــنا می گوی آق
ــاده  ــاش پی ــوی در ت ــی ق ــازی سیاس ــدی و ب ترفن
ریاســت  امــا  برآمده انــد؛  اهداف شــان  کــردن 
ــد. ــورد کن ــه برخ ــورد محتاطان ــد در م ــی بای اجرای
آقــای آشــنا بیــان کرد کــه حلقــۀ تمامیت خــواه ارگ 
بــرای تطبیــق قانــون نافــذ شــده راه کار هــای دیگــری 
جســتجو می کننــد، در حالــی نفــس تشــکیل هیــأت 
ــران  ــا چهــار نفــری نشــان می دهــد کــه رهب ســه ت
حکومــت وحــدت ملــی بــرای تطبیــق قانــون نافــذ 
ــه  ــی ب ــۀ سیاس ــردن موافقت نام ــی ک ــده و عمل ش

تعهــد خــود ایســتاده نیســتند.
او خاطــر نشــان کــرد کــه در دوســال عمــر حکومت 
وحــدت ملــی از توزیــع شــناس نامه های برقــی 
ــه  ــک پروس ــق ی ــت و از تطبی ــورت گرف ــرار ص ف
ــه  ــی ک ــد، در حال ــی ش ــم پوش ــک چش دموکراتی
ــت داری  ــد دول ــی رون ــناس نامه های برق ــع ش توزی
را برقــی می ســازد، شــفافیت را در انتخابــات ایجــاد 

می کنــد.
آقــای آشــنا بــا تأکیــد افــزود: تطبیــق رونــد توزیــع 
ــواه را  ــت خ ــات تمامی ــی حلق ــناس نامه های برق ش
زیــر تهدیــد بیشــتر قــرار می دهــد، بنــاً آنــان تــاش 
می کننــد کــه از تطبیــق روند هــای دموکراتیــک 

بیشــتر جلوگیــری کننــد.
ــا  ــا تماس هــای مکــرر ب ایــن درحالــی اســت کــه ب
ریاســت اجرایــی و ریــات جمهــوری آنــان در مــورد 

حاضــر بــه گفــت  وگــو نشــدند.
قانــون توزیــع شــناس نامه های برقــی در ســال 
2013 از طــرف شــورای ملــی مــورد تصویــب قــرار 
گرفــت؛ امــا بــه علــت برخــی مداخله هــا تــا هنــوز 

ایــن قانــون اجرایــی نشــد اســت.

رییس ستاد ارتش کشور به هند رفته است تا با مقامات 
این کشور در مورد موضوعات مختلف از جمله کمک 

نظامی هند دیدار و گفت وگو کند.
هند  به  افغانستان  ارتش  ستاد  رییس  شهیم  شاه  قدم 
سفر کرد تا با مقامات این کشور در مورد موضوعات 
مختلف از جمله کمک نظامی هند دیدار و گفت وگو 

کند.
در  افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری  دولت 
جلب  برای  ارتش  ستاد  کل  رییس  گفت:  باره  این 
نیروهای  بیشتر هند در بخش  آموزش  همکاری های 
امنیتی و همچنین ارسال چهارمین بالگرد تهاجمی هند 

به نیروی هوایی افغانستان به دهلی نو رفته است.
تهاجمی  بالگرد   3 هند  پیش  چندی  افزود:  وزیری 
تا  آن رسیده  زمان  اکنون  و  داد  تحویل  افغانستان  به 

چهارمین بالگرد را ارسال کند.
همچنین پیش از این شایعاتی مبنی بر تحویل فهرست 
نیازمندیهای نظامی افغانستان به هند توسط قدم شاه 
شهیم وجود داشت، اما شخنگوی وزارت دفاع در این 

باره جزئیاتی ارائه نکرد.

چندی پیش، یک منبع دیپلماتیک گفته بود که بالگرد 
چهارم هنوز ارسال نشده است و قبل از اینکه به طور 
کامل عملیاتی شود به قطعات یدکی نیاز دارد و این 

قطعات باید از روسیه وارد شود.
یک منبع دفاعی هند نیز در این باره اعام کرده بود که 

تاش ها برای حل کردن این مشکل ادامه داد.
انگیزه خریداری بیشتر این نوع بالگرد از هند تقویت 

نیروی هوایی افغانستان اعام شده است.

افغانستان و هند تفاهم نامه همکاری های استراتژیک را 
در ماه اکتبر 2011 میادی امضاء کردند که بر مبنای 
آن هند به تقویت زیربناها از جمله جاده ها، صنعت 
کشاورزی، تجارت، آموزش نیروی انسانی و باال بردن 

ظرفیت نیروهای امنیتی در افغانستان متعهد شد.
ساخت ساختمان شورای ملی، قصر »استوری« وزارت 
خارجه و بند سلما از مهمترین کارهای اند که هند در 

افغانستان انجام داده است.
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احمدفرهاد مجیدی، عضو مجلس نماینده گان
و  جابه جایی هــا  بحــِث  همــواره  حکومت هــا  تاریــخ  در 
ــت.  ــوده اس ــاز ب ــی دردسرس ــی و گروه ــای قوم نقل وانتقال ه
کمتــر کشــوری را در جهــان می تــوان ســراغ گرفــت کــه 
ــد.  ــده باش ــه رو نش ــی روب ــن معضل ــا چنی ــود ب ــِخ خ در تاری
ــلطۀ خــود،  ــاِل س ــرای اعم ــتبدادی ب ــًا اس ــای عمدت حکومت ه
از  تعــدادی  می زدنــد.  قومــی  جابه جایی هــای  بــه  دســت 
ســاکنیِن یــک منطقــه را، حــاال چــه بــه زور و چــه بــه رضایــت 
و گاه هــم بــه تطمیــع، از یــک منطقــه بــه منطقــۀ دیگــر کــوچ 
ــم  ــرای بره ــت ب ــن سیاس ــوارد، ای ــیاری از م ــد. در بس می دادن
زدِن تناســِب قومــِی یــک منطقــه صــورت می گرفــت. در قــرن 
بیســتم، روســیه کــه چهــارده کشــورِ دیگــر را بــا خــود یک جــا 
کــرد و دولــِت نوتأسیســی را بــه نــام اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــود را  ــلطۀ خ ــه س ــرای این ک ــود آورد، ب ــه وج ــتی ب سوسیالیس
بــر تمــام ایــن قلمــرو پهنــاور بگســترد، خانواده هــای زیــادی را 
ــوز هــم  ــِف شــوروی فرســتاد کــه هن ــه جمهوری هــای مختل ب
ــاکنان  ــار س ــتقال یافته در کن ــورهای اس ــن کش ــی از ای در برخ

ــد.  ــی می کنن ــا زنده گ ــِی آن ه بوم
ــوروی  ــه در ش ــه ک ــن حادث ــش از ای ــال های پی ــًا در س تقریب
ســابق صــورِت واقعیــت پذیرفــت، چنیــن اتفاقــی در افغانســتان 
ــد  ــدار تــاش کردن ــر ســِر اقت ــود و دولت هــای ب ــاده ب ــز افت نی
ــی  ــکات اتنیک ــِل مش ــوان راه ح ــه عن ــی را ب ــلطۀ قوم ــه س ک
ــر آن  ــت دیگ ــن سیاس ــد ای ــد. هرچن ــاب کنن ــا انتخ ــورِ م کش
حمایت هــای گذشــته را بــا خــود نــدارد و در بســیاری از 
کشــورهای جهــان نســبت بــه آن دیــدگاه منفــی شــکل گرفتــه، 
ــدا  ــوان پی ــوارد می ت ــی م ــای آن را در برخ ــوز رد پ ــی هن ول

کــرد. 
ــوان  ــه عن ــلما ب ــد س ــرداری س ــث بهره ب ــه بح ــی ک در روزهای
باعــث  کشــور،  در  زیربنایــی  مهــِم  پروژه هــای  از  یکــی 
خوش بینی هــای زیــادی در جامعــه شــده اســت، حلقاتــی 
ــرود را  ــمِت هری ــای دو س ــه زمین ه ــد ک ــاش دارن در ارگ ت
ــی  ــازند. اطاعات ــی س ــی و گروه ــای قوم ــتر جابه جایی ه بس
ــی را  ــتان هیأت ــوری افغانس ــه رییس جمه ــت ک ــت هس در دس
ــِی دو ســمِت  ــه هــدف تفکیــِک زمین هــای دولتــی و غیردولت ب
هریــرود از ولســوالی چشــت هــرات تــا خــود شــهر کــه در دو 
طــرف ســد ســلما واقــع شــده، بــه هــرات فرســتاده اســت. ایــن 
هیــأت وظیفــه دارد کــه زمین هــای دولتــِی دو ســمت هریــرود 
ــیعی را  ــاحۀ وس ــرده و س ــدا ک ــی ج ــای غیردولت را از زمین ه
ــه  ــتان ب ــه از پاکس ــتان ک ــان افغانس ــی پناهجوی ــرای جابه جای ب
کشــور برمی گردنــد، فراهــم کنــد. ایــن سیاســت هرچنــد 
ــورت  ــتان ص ــان افغانس ــردِن پناهجوی ــا ک ــدِف جابه ج ــه ه ب
می گیــرد، ولــی می توانــد رگه هایــی از سیاســت کوچ هــای 

ــز نشــان دهــد.  ــی را نی قوم
از جانــب دیگــر، ایــن حرکــت می توانــد بــرای هــرات 
ــام،  ــورت ع ــور به ص ــرِب کش ــای غ ــوص و والیت ه به خص
ــرس  ــود آورد. ت ــه وج ــادی را ب ــرهای زی ــکات و دردس مش
ــا  ــام جابه ج ــر ن ــه زی ــرد ک ــأت می گی ــا نش ــی از این ج اصل
ــه ایــن مناطــق آورده شــوند کــه  ــان، کســانی ب کــردن پناهجوی
هیــچ رابطــۀ فرهنگــی ـ زبانــِی مشــترک بــا ســاکنان اصلــی ایــن 
مناطــق نداشــته باشــند. از ســوی دیگــر، از کجــا معلــوم اســت 
کــه در کنــار ایــن افــراد، خانواده هــای پاکســتانی نیــز وارد ایــن 

ــد شــد.   مناطــق نخواهن
ــن  ــرِق ای ــرات در ش ــیدایی ه ــق ش ــال، در مناط ــن ح در همی
والیــاِت  داخلــِی  پناهجویــان  بــرای  شــهرک هایی  شــهر، 
ــانی  ــهرک ها کس ــن ش ــت. در ای ــده اس ــاخته ش ــوار س همج
ســکونت داده شــده اند کــه بــر اثــِر جنگ هــای داخلــی و 
یــا هــم خشک ســالی ها در بیســت ســال گذشــته، مناطــق 
اصلــِی خــود را تــرک کرده انــد. ایــن خانواده هــا هرچنــد 
نزدیکی هایــی بــا مــردم بومــی هــرات می رســانند، ولــی 
ــول  ــوده اســت. در ط ــواری نب ــی از دش ــا خال ــِی آن ه جابه جای
ســال هایی کــه ایــن خانواده هــا در ایــن مناطــق جابه جــا 
شــده  انــد، همــواره ایــن اتهــام برآن هــا وارد بــوده کــه بخشــی 
ــی  ــن داخل ــن مهاجری ــیلۀ ای ــرات به وس ــهر ه ــای ش از ناامنی ه

ــت.  ــورده اس ــم خ رق
وقتــی بــا پناهجویــاِن والیــاِت نزدیــک چنیــن مشــکاتی وجــود 
داشــته باشــد، آنــگاه طبیعــی اســت کــه ســطِح ایــن مشــکات با 
جابه جــا کــردن خانواده هایــی کــه اصــًا بــه ایــن مناطــق تعلــق 
ــت  ــی در دول ــود. حلقه های ــر ش ــد چندین براب ــد، می توان ندارن
ــد  ــال می کنن ــت را دنب ــن سیاس ــدی ای ــورِت تعم ــاید به ص ش
ــه  ــک ب ــق نزدی ــرات و مناط ــت ه ــِی والی ــت اتنیک ــه وضعی ک
ــاس  ــر اس ــه ب ــژه این ک ــه وی ــازند. ب ــی س ــار دگرگون آن را دچ
ــرار  ــر ق ــزار نف ــرای 500 ه ــًا ب ــده تقریب ــاِت به دســت آم اطاع
ــِم  ــم، رق ــن رق ــع شــود. ای ــن توزی ــق زمی ــن مناط اســت در ای
ــرات  ــت ه ــرای والی ــدت ب ــد به ش ــت و می توان ــی نیس کوچک
و مناطــق همجــوارِ آن خطرنــاک باشــد. ایــن سیاســت هرچنــد 
ــا  ــوری ب ــرای کش ــی ب ــود، ول ــده می ش ــاکام خوان ــتی ن سیاس
بافتــار خــاص و ســنتی ـ اجتماعــی چــون افغانســتان، می توانــد 
ــن از  ــد. م ــدید کن ــی را تش ــای قوم ــا و رودررویی ه افتراق ه
ایــن می ترســم کــه روزی بــا عملــی شــدن ایــن برنامــه، هــرات 

ــدل شــود!  ــِی تنش هــای داخلــی تب ــه بســتر اصل ــًا ب واقع

هیأتی برای رأی زنی دربارة توزیع تذکره تعیین شد

"حلقاتی در ریاست جمهوری مانع توزیع 
شناس نامه های برقی  اند"

سفر قدم شاه شهیم به هند

 کمک نظامی محور اصلی گفت وگوها

در ادامۀ سیاسِت 
جابه جایی ِ قومی
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ورزش

ــرای  ــت ب ــن اس ــه ممک ــت ک ــدان معناس ــری ب ــم قم ــرات در تقوی تغیی
ــکا،  ــال 2001 امری ــپتمبر س ــان حمــات تروریســتی 11 س ــار از زم اولین ب

ــود. ــن حمــات مصــادف ش ــا ای ــان ب ــد قرب عی
مســلمانان در امریــکا خــود را بــرای ایــن احتمــال آمــاده می کننــد کــه عیــد 
ــپتامبر  ــتی 11 س ــات تروریس ــالروز حم ــن س ــا پانزدهمی ــال ب ــان امس قرب

القاعــده بــه نیویــورک و پنتاگــون مصــادف شــود.
ــا  ــر تنش ه ــال حاض ــال، در ح ــی داغ امس ــای انتخابات ــان رقابت ه در جری
در امریــکا بــاال اســت و برخــی نگراننــد کــه ایــن تصــادف یــک واکنــش 

شــدید علیــه جمعیــت مســلمانان امریــکا را تحریــک کنــد.
ــات  ــوزۀ مطالع ــدون در ح ــن خل ــی اب ــت کرس ــه ریاس ــد ک ــر احم اکب
اســامی دانشــگاه امریــکا در واشــنگتن را برعهــده دارد و کمیســیونر 
ــت:  ــود گف ــد محســوب می ش ــس و ایرلن ــتان در  انگلی ــابق پاکس ــی س عال
احتمــاالً مســلمانان بایــد مــاه آتــی گــوش بــه زنــگ و هوشــیار باشــند. در 
ــه اقدامــات  جــو کنونــی یــک اقــدام خشــونت آمیز ممکــن اســت منجــر ب
خشــونت آمیز دیگــر شــود، چــرا کــه تنش هــا در حــال حاضــر بســیار بــاال 

ــه اســت. گرفت
ــات  ــداد حم ــش تع ــاهد افزای ــان ش ــه جه ــی ک ــدار داد: از آن جای او ُهش
تروریســتی از ســوی افراط گرایــان یــا مهاجمــان مســتقل بــود کــه ادعــای 
ــوازات آن، لفاظی هــای  ــه م ــد و ب ــا گروه هــای تروریســتی را دارن بیعــت ب
ــپ،  ــد ترام ــون دونال ــرادی، چ ــوی اف ــلمانان از س ــامی و ضدمس ضداس
نامــزد جمهوری خواهــان در انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا افزایــش 
یافتــه، ممکــن اســت اقدامــات خصمانــۀ ضدمســلمانان بــه شــدت افزایــش 

یابــد.
ــودار  ــپتامبر 2001 نم ــس از 11 س ــردم پ ــر می ک ــت: فک ــد گف ــر احم اکب
ــیار  ــلمانان بس ــۀ مس ــه جامع ــرا ک ــه چ ــش یافت ــی کاه ــه آرام ــونت ب خش
فعــال عمــل کــرده و بــا دیگــر ادیــان همــکاری کرده انــد، امــا شــواهد ایــن 
ــر دو  ــای خشــونت آمیز در ه ــد. رویداده ــد نمی کنن ــا را تایی ــی  م خوش بین

ــد. ــن ُرخ می دهن ــرر و خونی ــورت مک ــرف به ص ط
او گفــت: حملــۀ 11 ســپتامبر 2001 میــادی کــه در آن نزدیــک بــه 3000 
تــن کشــته شــدند، بــه یــک رویــداد ســمبلیک و احساســی تبدیــل شــده و 

اغلــب بــا ناسیونالیســم امریکایــی ارتبــاط دارد.
او اذعــان کــرد: جهــان گرفتــار حمــات متعــدد هــم از ســوی اسام هراســان 
و هــم از ســوی افــرادی کــه بــه اســم اســام حملــه می کننــد شــده اســت. 
ــت  ــری و هدای ــود رهب ــار کمب ــلمانان دچ ــان مس ــی جوان ــروزه برخ ام
ــد،  ــرد و آن هــا را رد کن ــده بگی ــا اگــر غــرب مســلمانان را نادی هســتند، ام
ــد  ــب خواه ــونت آمیز ترغی ــات خش ــام اقدام ــه انج ــا را ب ــا اقلیت ه تنه
ــردم اســام را  ــه بســیاری از م ــد، چــرا ک ــن حمــات ُرخ می دهن ــرد. ای ک
ــه  ــد مســلمانان خشــن و دیوان بســیار کــم می شناســند. آن هــا فکــر می کنن
ــا  ــد. حت ــه خشــونت بزنن ــرون آمــده و دســت ب ــد بی هســتند و قصــد دارن
ــن  ــلمانان در ای ــه مس ــد ک ــران می گوین ــی مفس ــز برخ ــان نی ــاه رمض در م
مــاه خشــن تر هســتند، امــا در حقیقــت رمضــان مــاه دعــا و نیایــش اســت.

ــن  ــاع ای ــر دف ــد، وزی ــی هن ــات داخل ــی مقام ــه چانه زن ــک ده ــس از ی پ
کشــور در دیــدار بــا همتــای امریکایــی خــود پیمــان همکاری هــای نظامــی 

ــرد. ــا ک ــنگتن را امض دهلی نو-واش
هنــد و امریــکا یــک پیمــان نظامــی مهــم در راســتای اســتفاده از تأسیســات 

و تجهیــزات نظامــی دو کشــور را امضــا کردنــد.
مانوهــار پاریــکار، وزیــر دفــاع هنــد و »اشــتون کارتــر« وزیــر دفــاع امریــکا 
ایــن پیمــان را در واشــنگتن بــه امضــا رســاندند کــه در اعامیه یــی مشــترک 

از ســوی دو طــرف نیــز امضــای آن تأییــد شــد.
ــی  ــای نظام ــد در پایگاه ه ــد می توانن ــکا و هن ــان، امری ــن پیم ــاس ای براس
یک دیگــر ســوخت گیری کننــد و تجهیــزات و ادوات نظامــی خــود را 

ــد. ــداری کنن ــر و نگه تعمی
کارتــر دربــارۀ ایــن پیمــان اظهارداشــت کــه پیمــان نظامــی هنــد و امریــکا 
تســهیات الزم را بــرای گســترش همکاری هــای نظامــی دهلی نــو و 

ــد. ــاد می کن ــنگتن ایج واش
وزیــر دفــاع هنــد و امریــکا به صــورت مشــترک اعــام کردنــد کــه پیمــان 
نظامــی دهلی نو-واشــنگتن اجــازۀ حضــور ســربازان دو کشــور را در خــاک 

یک دیگــر نمی دهــد.
ــده در  ــرح ش ــی مط ــایل سیاس ــاس ترین مس ــی از حس ــور یک ــان مذک پیم
هنــد اســت کــه از یــک دهــۀ گذشــته تاکنــون مقامــات ایــن کشــور بــرای 

امضــای آن چانه زنــی می کردنــد.
ــی  ــان نظام ــای پیم ــی امض ــان اصل ــد از مخالف ــت هن ــپ دول ــزاب چ اح
ــه  ــم ب ــزب حاک ــت ح ــال دول ــن ح ــا ای ــتند و ب ــنگتن هس دهلی نو-واش

ــت. ــرده اس ــا ک ــد امض ــا تردی ــان را ب ــن پیم ــز ای ــره نی ــری کنگ رهب
کارشناســان هنــدی برایــن باورنــد کــه امضــای ایــن پیمــان بــا سیاســت های 
ــد  ــی نخواه ــی در پ ــۀ خوب ــده نتیج ــت و در آین ــاد اس ــد در تض ــی هن ُکل

داشــت.
ــد اســت و براســاس  ــی هن ــزات نظام ــدۀ تجهی ــن تأمین کنن ــکا مهم تری امری
ــنگتن  ــو و واش ــرف، دهلی ن ــه این ط ــادی ب ــال 200۷ می ــا، از س گزارش ه

ســقف مبــادالت نظامــی خــود را بــه 14 میلیــارد دالــر رســانده اند.
ــد  ــکا می توان ــد و امری ــی هن ــای نظام ــد: همکاری ه ــان می گوین کارشناس

منجــر بــه کاهــش نفــوذ چیــن در منطقــه شــود.

ــش از  ــرکت بی ــا ش ــل ب ــهر کاب ــن« در ش ــی »پانکریش ــای گزینش رقابت ه
ــد. ــزار ش ــکار برگ 100 ورزش

ــطح  ــار در س ــال یک ب ــتان س ــیون های افغانس ــی فدراس ــای داخل رقابت ه
رقابت هــا  ایــن  برتــر  چهره هــای  کــه  می شــود  برگــزار  افغانســتان 

ــد. ــت بیاورن ــتان را بدس ــی افغانس ــم مل ــت تی عضوی
ــن در  ــی پانکریش ــابقات مل ــه مس ــی ب ــدف راهیاب ــا  ه ــا ب ــن رقابت ه ای
ورزشــگاه ورزشــی کابــل و بــه همــکاری ریاســت تربیــت بدنــی بــه مــدت 

ــت. ــزار شده اس ــک روز برگ ی
قــرار اســت ورزشــکاران در 3 ســبک »آگــن«، »پلریــوس« و »پولــی دامــاس« 
ــا  ــد ت ــت کنن ــان و بزرگ ســاالن باهــم رقاب ــان، جوان و 3 رده ســنی نوجوان

30  چهــرۀ  برتــر ایــن مســابقات در تیــم ملــی افغانســتان انتخــاب شــوند
ــار  ــن اظه ــی پانکریش ــیون مل ــس فدراس ــیار، ریی ــور س ــب ن ــد عج محم
داشــت: ایــن رقابت هــا در بیــن ورزشــکاران بخــش شــمالی برگــزار شــده 
اســت و تــاش می کنیــم تــا دیگــر مســابقات بــه زودی در تمــام بخش هــا 
برگــزار شــود تــا از بیــن پانکریــش کاران افغانســتان بهترین هــای آن هــا بــه 

ــی انتخــاب می شــوند. ــم مل تی
ــطح  ــار در س ــالی یک ب ــتان س ــیون های افغانس ــی فدراس ــای داخل رقابت ه
افغانســتان برگــزار می شــود تــا چهره هــای برتــر ایــن رقابت هــا عضویــت 

تیــم ملــی افغانســتان را به دســت بیاورنــد.
پانکریشــن نوعــی هنــر رزمــی و یــک ورزش باســتانی اســت کــه در ســال 

64۸ پیــش از میــاد وارد المپیــک باســتانی شــد.
ایــن رشــته ترکیبــی از ورزش هــای مشــت زنی و کشــتی بــود و در اســاطیر 

یونــان ابــداع آن را بــه نبــرد هرکــول و تســئوس نســبت می دادنــد.
از  یکــی  و  می شــود  برگــزار  نیــز  امــروزه  پانکریشــن  رقابت هــای 

ســبک های کشــتی مــورد تأییــد فیــا اســت.

ــی اش  ــای امنیت ــه نیروه ــوه ب ــور زیمباب ــه، رییس جمه ــرت موگاب راب
دســتور داده اســت تــا تمــام بازیکنــان ایــن کشــور را کــه در 
ــض ورود  ــه مح ــد، ب ــرده بودن ــرکت ک ــو ش ــک ری ــای المپی بازی ه

ــد. ــت کنن ــوه بازداش ــه زیمباب ب
رابــرت موگابــه به وزیــر داخلــه اش دســتور داده اســت، ورزشــکارانی 
ــه کســب مــدال در المپیــک ریــو 2016 نشــدند، بایــد  کــه موفــق ب
هنــگام ورود بــه میــدان هوایــی زیمبابــوه بازداشــت و روانــۀ زنــدان 

شــوند.
ــرکت  ــکار ش ــوه 31 ورزش ــل از زیمباب ــک برازی ــای المپی در بازی ه
کــرده بودنــد، امــا هیچ کــدام  آنــان نتوانســتند از مقــام هشــتم فراتــر 

برونــد.
ــاب  ــا« خط ــکاران را »موش ه ــن ورزش ــوه ای ــور زیمباب رییس جمه
ــده،  ــه ش ــادی هزین ــول زی ــا پ ــه روی آن ه ــت ک ــه اس ــرده و گفت ک
امــا آنــان نتوانســتند حتــا مقــام ســوم و چهــارم را هــم کســب کننــد.
رابــرت موگابــه تأکیــد کــرده اســت، پولــی را کــه روی ورزشــکاران 
بایــد  کرده انــد،  المپیــک مصــرف  بازی هــای  در  شــرکت کننده 

ــد. ــتفاده می کردن ــب اس ــاخت مکات ــرای س ب
از  نیــز آن عــده  کیــم جونــگ اون، دیکتاتــور کوریای شــمالی 
بازیکنــان ایــن کشــور را کــه در المپیــک برازیــل موفــق بــه کســب 
ــنگ  ــال س ــدن زغ ــه مع ــاری ب ــرای کار اجب ــد، ب ــدال نشــده بودن م

ــت. ــتاده اس فرس

نگرانی مسلمانان امریکا

امضای پیمان همکاری های 
نظامی دهلی نو-واشنگتن

رقابت های گزینشی 
»پانکریشن« در کابل برگزار شد

بازیکنان زیمبابوه در المپیک 
برازیل زندانی می شوند

رامین انوری

ــرض در  ــاِن معت ــع غیرنظامی ــه تجم ــس ب ــۀ پولی حمل
ــا،  ــماری از آن ه ــت ش ــوب و بازداش ــان و لت وک بامی
ــت.  ــتان اس ــت افغانس ــن حکوم ــر دام ــی ب ــۀ ننگ لک
ــا  ــز فض ــر، هرگ ــال اخی ــزده س ــواری هایی پان ــه دش ــود هم ــا وج ب
ــوده اســت. از  ــگ و بســته نب ــن حــد تن ــا ای ــی ت ــۀ مدن ــرای جامع ب
ابتــکار گذاشــتن کانتینرهــا بــرای بســتن راه هــای اعتــراض مــردم، تــا 
تصویــب قانــون تظاهــرات و ایجــاد محدودیت هــای بیشــتر و حملــۀ 
ــه گردهمایــی غیرنظامیــان، همــه نشــان می دهنــد  مســتقیم پولیــس ب
کــه دولــت افغانســتان باوجــود ســردادن شــعار احتــرام بــه آزادی هــا، 
ــد  ــه حام ــب اســت ک ــت اســت. جال ــی ایجــاد محدودی ــًا در پ عم
کــرزی، باوجــود گرایش هــای ســنتی و قبیله یــی، بــه مراتــب بیشــتر 
از اشــرف غنــی کــه داعیــۀ دانــش دنیــای مــدرن را دارد، در احتــرام 

بــه ایــن آزادی هــا دســت بــاال داشــت.
ــه  ــکات را ب ــن ن ــی رود، ای ــار م ــتان انتظ ــت افغانس از مشــاوران دول
ــردم  ــا و م ــان آن ه ــۀ می ــا فاصل ــد ت ــزد کنن ــداهلل گوش ــی و عب غن
بیشــتر از ایــن نشــود. ایــن رفتارهــا ثبــت حافظه هــای مــا و تاریــخ 
ــارِ  ــا همیشــه ب ــود ت ــد ب ــر خواهن ــن مســووالن، ناگزی می شــوند و ای

ــند. ــدوش بکش آن را ب

فهیم نعیمی

از  یکــی  دارد.  را  خــودش  ادبیــات  دموکراســی 
ــان  ــک در زب ــات دموکراتی ــه ادبی ــذار ب ــای گ نمونه ه
فارســی، نشســتن واژۀ شــهروند به جــای تبعــه اســت. 
ــان  ــد زب ــه، اول بای ــک در جامع ــرات دموکراتی ــاد تغیی ــرای ایج ب
دموکراتیــک شــکل بگیــرد تــا در بســتر آن، مفاهیــم دموکراتیــک بــه 
ــهروند در  ــه و ش ــای تبع ــر واژه ه ــر س ــث ب ــند. بح ــی برس بالنده گ
افغانســتان نشــان می دهــد کــه چگونــه ادبیــات دموکراتیــک در حــال 
ــرای  ــته ب ــک آهسته آهس ــم دموکراتی ــه مفاهی ــت و چگون ــد اس رش

ــوند. ــم می ش ــل فه ــردم قاب م
ــن، در  ــاور م ــه ب ــهروند، ب ــه و ش ــای تبع ــه واژه ه ــه ب ــا در رابط ام
نظام هــای غیردموکراتیــک منشــأ قــدرت دولــت مــردم نیســت، 
ــدار  ــق و بی چــون و چــرا از اقت ــروی مطل ــه پی ــف ب ــردم مکل ــًا م بن
دولتی انــد. در همچــو نظام هــا بــه افــرادی کــه رابطــۀ سیاســی 
حقوقــی بــا دولــت دارنــد، واژۀ تبعــه اطــاق می شــود. برعکــس در 
نظام هــای دموکراتیــک فــرض بــر ایــن اســت کــه دولــت در نتیجــۀ 
ــود  ــردم به وج ــان م ــی( می ــون اساس ــی )قان ــرارداد اجتماع ــاد ق انعق
ــهروندان(  ــراد )ش ــای اف ــوق و آزادی ه ــه در آن حق ــت ک ــاده اس آم
ــت. در  ــت اس ــر دول ــان در براب ــا و وجایب ش ــر مکلفیت ه ــدم ب مق
ــت  ــر دول ــای در براب ــردم مکلفیت ه ــه م ــه این ک ــا، ن ــو نظام ه همچ
ــًا  ــت. بن ــدم اس ــه مق ــان همیش ــوق و آزادی های ش ــا حق ــد، ام ندارن
ــه می شــود کــه در یــک رابطــۀ سیاســی- ــه آن هــای گفت شــهروند ب

ــا دولــت دموکراتیــک قــرار داشــته باشــند. حقوقــی ب
ــک حــق اســت و دولت هــا  ــک شــهروندی ی در نظام هــای دموکراتی
نمی تواننــد شــهروندان خــود را از ایــن حــق محــروم کننــد، امــا در 
نظام هــای غیردموکراتیــک ســلب تابعیــت یــک امــر معمــول اســت.

رحمت اهلل نبیل

به کجا روانيم؟
ــون  ــی، قان ــت ارض ــی، تمامی ــت مل ــه حاکمی زمانی ک
ــادی،  ــز اقتص ــی، مراک ــی و مذهب ــز دین ــی، مراک اساس
ــی  ــز تحصیل ــی، مراک ــی و قضای ــز عدل ــذاری، مراک ــز قانون گ مراک
و تعلیمــی، مراکــز عدالت خواهــی، مراکــز آزادی بیــان، مراکــز 
ــی  ــی، وحــدت مل ــۀ مدن ــز جامع ــز فرهنگــی، مراک ــی، مراک مطبوعات
افغانســتان، امنیــت روانــی و فزیکــی، حریــم شــخصی و خصوصــی 
ــن  ــۀ ای ــه هم ــای انســانی ک ــام ارزش ه ــاع کشــور و باالخــره تم اتب
ارزش هــا بــه قیّمــت خــون میلیون هــا هموطــن مــا به دســت 
آمده انــد، همزمــان از جانــب کشــورهای غــرض کار چــون؛ پاکســتان 
ایــران در کنــار آن گروه هــای دهشــت گر؛ طالبــان، داعــش،  و 
ــی  ــی سیاس ــم حلقات ــا ه ــی و ی ــتی حقان ــبکۀ تروریس ــده، ش القاع
ــخاصی  ــراد و اش ــم اف ــا ه ــی و ی ــدت مل ــت وح ــل حکوم در داخ
بیــرون از حکومــت در معــرض خطــر، حتــا فروپاشــی قــرار داشــته 
ــاق سیاســی کار  ــث چم ــا فســاد، منحی ــارزه ب ــه مب باشــد، و زمانی ک
گرفتــه شــود و حتــا رهبــران حکومــت ملــی یک دیگــر را متهــم بــه 
فســاد اداری کننــد، زمانی کــه در اکثــر مــوارد حکومــت داری وســیلۀ 
مکیــدن خــون ملــت گــردد، زمانی کــه همــه روزه قهرمانــان قلم مــان 
ــنگرمان  ــان س ــه" و قهرمان ــواک" و "جمیل ــب اهلل خپل ــون "نقی همچ
همچــون "اکبــر اندرابــی" و ده هــا ســپاهی گمنــام دیگــر کشــور بــه 
ــان  ــن عزیزم ــه میه ــدۀ درخشــان ب ــد و آرزوی آین جــرم داشــتن امی
ــوولیت  ــالت و مس ــت رس ــن حال ــانند، در چنی ــهادت برس ــه ش را ب
چــه  نســل جوان  علی الخصــوص  وطن دوســت،  افغانســتانی های 

اســت؟
ــاد  ــه ایج ــاز ب ــد، نی ــور می کن ــن خط ــن م ــه در ذه ــی ک ــه راه یگان
و  وطن دوســت  ملی اندیــش،  افــکار  از  ملی"متشــکل  "محــور 
ــرون  ــود بی ــت موج ــا را از وضعی ــا م ــود، ت ــده می ش ــاالر دی مردم س

ــد. بکش

فیـسبـوک نـــامــه
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وزارت صحت عامه می گوید که بیش از 40 درصد کودکان 
در افغانستان با سوء تغذی مضمن و حدود 10 درصد کودکان 

دیگر هم با سوء تغذی حاد مواجه هستند.
روز دوشنبه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد 
در افغانستان با نشر گزارشی اعام کرد، 2.۷ میلیون نفر در 
افغانستان با سوء تغذی روبرو هستند که بیشتر از یک میلیون 

آن کودکان زیر سن پنج سال می باشند.
نگرانی  ابراز  در کشور  از وضعیت کودکان  این گزارش  در 

شده است.
عامه  صحت  وزیر  فیروز  الدین  فیروز  حال،  همین  در 
افغانستان نیز تایید می کند که بیش از نیمی کودکان کل کشور 

با مشکل سوء تغذی مواجه هستند.
آقای فیروز گفت: "دو نوع سوء تغذی وجود دارد؛ یک سوء 

تغذی مضمن و دیگری حاد است که بیش از چهل درصد 
اطفال در افغانستان از مشکل سوء تغذی مضمن و حدود 10 

درصد دیگر از سوء تغذی حاد رنج می برند".
کودک زمانی به سوء تغذی مضمن مبتا می شود که در شکم 
مادر و یا تا دوسال پس از تولدش در قسمت تغذیه مادر و 

کودک توجه نگردد.
و  حامله  مادران  تغذیه  به  اگر  که  می گوید  نیز  فیروز  آقای 
روانی  و  فزیکی  نظر  از  کودک  نشود،  توجه  نوزاد  کودکان 
معیوب به بار می آید و این یک مشکل عمده بهداشتی در 

افغانستان است.
به گفته وی، از همین خاطر، اکثر نسل جدید در افغانستان 

قد کوتاه دارند.
وزیر صحت عامه دادن شیر مادر را به کودکان از مهم ترین 

"دلیل سوء  و گفت:  داند  می  عامل رشد و سامت کودک 
تغذی حاد ندادن غذای مناسب به نوزاد است؛ اکثر مادران 
به نوزادان شان به هر دلیلی شیر نمی دهند بنا بر این طفل با 

سوء تغذی حاد مواجه می شود".
آقای فیروز گفت، وزارت صحت عامه کمپاینی جدی به راه 
انداخته است که مادران را تشویق کنند، نوزادان شان را به 
مدت شش ماه به صورت حتمی شیر دهند و پس از شش 
ماه تا دوساله گی غذای متمم هم باید همراه با شیر مادر به 

کودکان شان بدهند تا کودک سالم به بار آید".
او سوی تغذی را در کشور یک پدیده شوم خواند و تاکید 
از سوء  ناشی  میر کودکان  امراض، مرگ و  اکثریت  ورزید، 

تغذی می باشد.
به گفته وی، وزارت صحت در قدم اول به سوء تغذی حاد 

تا  دارد  جدی  توجه  مضمن  تغذی  سوء  به  دوم  قدم  در  و 
کودکان در آینده باردوش به بار نیامده و مصد خدمات برای 

افغانستان شوند.
گفته می شود، در افغانستان خانواده ها نسبت اقتصاد ضعیف 
کودکان  و  باردار  مادران  تغذیۀ   به  نمی توانند  آگاهی  نا  و 

توجه کنند.

وزارت صحت:

بیش از 5۰ درصد کودکان در افغانستان سوء تغذی هستند

وزارت امور داخله و ماموریت پولیس اتحادیه اروپا نشست 
دو روزه یی به روز سه شنبه در کابل برگزار کردند. 

در این نشست، وزیر امور داخله، روال غنی خانم رییس جمهور 
و مسووالن کمیسیون حقوق بشر، حضور زنان و دختران را 

در صفوف پولیس مهم دانستند.
آنان گفتند، زنان در صفوف پولیس با در نظر داشت ارزش ها 
و رسوم جامعه افغانی می توانند مشکات زیاد خانواده ها و 

زنان کشور را حل کنند.
مسووالن وزارت داخله افغانستان و مأموریت پولیس اتحادیه 
اروپا می گویند که حضور زنان و دختران در صفوف پولیس 
می تواند در کشف و جلوگیری از جرایم و تأمین امنیت در 

جامعه نقش موثری داشته باشد.
آنان این سخنان را روز سه شنبه در نشست مشترک وزارت 
بیان  کابل  در  اروپا  اتحادیه  پولیس  مأموریت  و  داخله  امور 

داشتند.
تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله افغانستان گفت، شرایط 
جاری کشور ایجاب می کند تا زنان و دختران واجد شرایط 

در صفوف پولیس جذب گردند.
 1402 سال  تا  شود  می  تاش  که  افزود  جاهد  آقای 
دو  پولیس  صفوف  در  دختران  و  زنان  حضور  خورشیدی، 

برابر افزایش یابد.

وی افزود: "موجودیت زنان در صفوف پولیس می تواند در 
و  آنان  مشکات  به  رسیده گی  زنان،  از حقوق  دفاع  عرصۀ 
جلوگیری از خشونت ها در برابر آنان نقش موثر داشته باشد؛ 

ما باید 5000 زن را جذب صفوف پولیس کنیم."
وی افزود، زنان پولیس در مقایسه با مردان می توانند در حل 

انواع مشکات خانواده ها و زنان افغان کمک بیشتری کنند.
در این نشست تأکید شد که برای زنان در جامعه و محیط 
کار تسهیات بیشتر فراهم گردد تا آنان به انجام وظیفه در 

صفوف پولیس تشویق گردند.
در نشست، روال غنی خانم رییس جمهور محمد اشرف غنی 
گفت، حضور زنان در صفوف پولیس زمینه های تطبیق قانون 

را آسان تر می سازد.
و  داخله  امور  وزارت  اقدام  این  از  پشتیبانی  اعام  با  وی 

ماموریت پولیس اتحادیه اروپا گفت:
" جای خوشی است که تعداد زیاد زنان پولیس در این تاالر 
کنند،  خدمت  افغانستان  برای  اند  حاضر  و  دارند  حضور 
افغان  منحیث یک شهروند  افتخار می کنم و  باالی شما  من 

پشتیبانی ام را از شما اعام می کنم."
از سویی هم، سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان گفت که در کنار کمیت نیاز است تا ظرفیت های 

پولیس زن نیز بلند برده شود.

خانم سمر گفت، بلندبردن فهم پولیس زن و مرد در رابطه به 
قوانین نافذه کشور و اصول حقوق بشری یک اصل مهم است.
وی افزود: "ما در کمیسیون خود، یک دیپارتمنت مشخص 
ایجاد کردیم که در آن تفاهم نامه همکاری با ارگان های سه 
گانه امنیتی به امضا رساندیم، یک بخش آن تفاهم شامل تربیه 
پرسونل وزارت داخله، دفاع و امنیت ملی است در رابطه به 
ارزش های حقوق بشری و قوانین بین المللی بشردوستانه امید 

است که در این کار موفق شویم."
خانم پیا نماینده مأموریت پولیس اتحادیه اروپا شمولیت زنان 
را در صفوف پولیس مهم دانسته و در زمینه به وزارت امور 

داخله وعده همکاری کرد.
قبل از این هم وزارت امور داخله گفته  است که برای حضور 

روند  اما  می کند،  فراهم  تسهیات  پولیس  صفوف  در  زنان 
پیش  به  کندی  به  پولیس  صفوف  در  زنان  جذب  و  جلب 

می رود.
هم  هنوز  می گویند،  پولیس  زنان  که  است  حالی  در  این 
ایجاد  مناسب  کاری  محیط  زنان  برای  پولیس  صفوف  در 

نگردیده است.
وحیده رضایی یک پولیس زن گفت، الزم است که با زنان 
پولیس برخورد تبعیض آمیز صورت نگیرد و از ظرفیت های 

شان در نهادهای بزرگ تصمیم گیری نیز استفاده شود.

وزیر داخله:

5۰۰۰ زن را در صفوف پولیس جذب می کنیم

جریـان سیاسـی حراسـت و ثبـات تصمیـم دارد در آینـده 
نزدیـک »تمـام جریان های سیاسـی فعال« را گردهـم آورد و 
در نتیجـه »گفت وگـوی بین االفغانـی« راه حلی را بـرای پایان 

دادن بـه وضعیـت کنونی حکومـت پیشـنهاد نماید.
رهبـران شـورای حراسـت و ثبـات کـه بیشـتر متشـکل از 

چهره هـای جهـادی و برخـی مقام های 
سـابق دولت اسـت، بـه ایـن باورند که 
اختافـات کنونـی بیـن رییـس جمهور 
غنـی و رییـس اجرایـی عبـداهلل عبداهلل 
منجـر بـه ضعـف نظـام شـده اسـت و 

بایـد به این مشـکل رسـیدگی شـود.
حکومـت  رهبـر  دو  بیـن  اختـاف 
نگرانی بسـیاری  ملـی  وحـدت 
برانگیختـه  را  سیاسـی  جریان هـای 
ثبـات  و  حراسـت  شـورای  اسـت. 
اصلـی  منتقـدان  از  ایـن  از  پیـش  کـه 
حکومـت بـود، حـاال می گویـد تـاش 
بـن بسـت در رهبـری  مانـع  تـا  دارد 
حکومـت شـود و راه حلـی را بـرای 
پایـان دادن بـه ایـن اختافـات بیابـد.
حراسـت  سیاسـی  جریـان  سـخنگوی  ترشـتوال،  مسـعود 
و ثبـات روز سـه شـنبه در یـک کنفرانـس خبـری در کابـل 
گفـت: »موقف شـورای حراسـت و ثبـات قطعـَا در حمایت 
از هیـچ یکـی نیسـت. نـه از ریاسـت جمهـوری و نـه هم از 

ریاسـت اجراییـه.«

اسـت  طـوری  شـرایط  می گویـد  سیاسـی  جریـان  ایـن 
اپوزیسـیون، در درون خـود  بـدون داشـتن  کـه حکومـت 
ایـن  بـر  می بـرد،  رنـج  دوپارچگـی  از  و  دارد  اپوزیسـیون 
اسـاس ایـن شـورا بـرای بقـا و مانـدگاری حکومـت کنونی 
تـاش خواهد تـا برانـدازی و تضعیـف آن. ترشـتوال تاکید 
کـرد کـه حراسـت و ثبات بـه عنوان یـک جریـان اصاحی 

بـرای بقـای نظـام تـاش خواهـد کـرد.
تطبیق موافقتنامه سیاسی

بـه بـاور شـورای حراسـت و ثبات حکومـت کنونـی مبنای 
قانونـی نـدارد و براسـاس یـک موافقتنامه سیاسـی به وجود 
آمـده اسـت. آقـای ترشـتوال گفـت بهتریـن راه حـل ایـن 
اسـت کـه دو رهبـر حکومـت، به ایـن موافقتنامـه عمل کنند 

و از گسـترش اختافـات بپرهیزنـد.
اصاحـات انتخاباتـی یکـی از دالیـل اصلـی اختافـات بین 
دو رهبـر حکومـت اسـت. شـورای حراسـت و ثبـات نیز بر 
برگـزاری انتخابـات تاکیـد کرد و گفت که هیـچ بدیلی برای 

انتخابـات پارلمانی و شـوراهای ولسـوالی وجـود ندارد.
آقـای ترشـتوال گفـت: »بـاور ما این اسـت که هرقـدر روند 
برگـزاری انتخابـات بـا تعلل، تاخیـر و بهانه جویـی و وقت 
گذرانـی همـراه باشـد بـه خیـر ایـن ملـک نیسـت.« این در 
انتخابـات مشـخص  حالیسـت کـه هنـوز زمـان برگـزاری 
نیسـت و اصاحاتـی که بایـد در نظام انتخاباتی آورده شـود 

نیـز آغاز نشـده اسـت.
برگزاری لویه جرگه

براسـاس موافقتنامـه حکومـت وحـدت ملی، ایـن حکومت 
دو سـال زمـان دارد. تـا دوسـال بایـد لویـه جرگـه برگـزار 

شـود و جایگاه ریاسـت اجراییه را در قانون اساسـی تعریف 
کنـد. اما هنـوز حکومـت هیچگونـه آمادگی بـرای برگزاری 

لویـه جرگـه ندارد.
از سـوی دیگـر اعضـای تعریف شـده لویه جرگـه در قانون 
تکمیل نیسـت زیرا مدت کاری ولسـی جرگـه از نظر قانونی 
قبـَا بـه پایـان رسـیده و انتخابـات شـوراهای ولسـوالی نیز 
برگزار نشـده اسـت. امـا آقای ترشـتوال گفـت: »تدویر لویه 
جرگـه قانـون اساسـی اولویت ما اسـت. باید برگزار شـود و 
طبـق قانون اساسـی بایـد این لویـه جرگه در رابطـه به ادامه 

کار حکومـت تصمیـم بگیرد.«
بـه نظر می رسـد حکومت افغانسـتان راه درازی تـا برگزاری 
لویـه جرگـه در پیـش دارد. برخـی آگاهـان مسـایل حقوقی 
می گوینـد اول بایـد انتخابـات پارلمانی برگزار شـود سـپس 

اقـدام بـه برگـزاری لویه جرگـه گردد.
شـورای حراسـت و ثبـات می گویـد دو رهبـر حکومـت در 
بـرای  زیـادی  وعده هـای  انتخاباتـی  کمپاین هـای  جریـان 
مـردم داده انـد و حـاال بایـد بـه ایـن وعده هـا عمل کننـد. به 
بـاور ایـن شـورا حکومـت وحدت ملـی به وعده هـای خود 

عمـل نکـرده و از اختافـات درونـی رنـج می بـرد.
ایـن در حالیسـت کـه دو رهبـر حکومـت در در هفته هـای 
اخیـر سـه بار باهـم ماقات کـرده و بـه توافقاتی نیز دسـت 
یافته انـد. از سـوی دیگـر حکومـت وحدت ملی قرار اسـت 
شـفاف  چهـره  بروکسـل  کنفرانـس  در  نزدیـک  آینـده  در 
حکومـت داری را بـرای جهانیـان نشـان دهـد. جریان هـای 
سیاسـی تاکیـد دارنـد کـه ایـن اختافـات می توانـد جامعـه 
جهانـی را در رابطـه به حمایت از افغانسـتان دلسـرد سـازد.

شورای حراست و ثبات:

 برای بقای نظام تالش می کنیم
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