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مالمحمدعمر توسط طالبان ینامهانتشار زندگی های تماسی مضراند؟زآیا لین  

 

 دشمنباهموبیکاری،دودوستِجوانان

 
های عمده اجتماعی در هر چند بیکاری یکی از دشواری

رود؛ ولی با آمدن بهار که سراسر افغانستان به شمار می

محلی والیت غور، بیکاری فصل کار و تالش است مقامات 

دهند که اگر دراین راستا را عامل ناامنی خوانده هشدار می

از طرف حکومت وحدت ملی توجه صورت نگیرد، 

 ها توسط افراد بیکار گسترش خواهد یافت.ی ناامنیدامنه

ویژه کارگران در این والیت از شمار زیادی از مردم به

قامات در توجهی ممشکالت اقتصادی، بیکاری و بی

های اشتغالزایی برای جوانان ابراز نگرانی میکنند. زمینه

های کاری نسبت به گویند که زمینه و فرصتها میآن

های گذشته در والیت غور کاهش یافته و تعداد زیادی سال

های کاری در کشور مجبور به از جوانان به دلیل نبود زمینه

کشورهای انجام اعمال خالف قانون و یا مهاجرت به 

 شوند.همسایه می

گوید که وی همه روزه ربانی باشنده شهر فیروزکوه میغالم

برای یافتن کار به سر جاده رفته؛ اما به سبب زیادشدن 

یکتن  اهللشود. همچنان عصمتبیکاران برایش کار پیدا نمی

ته ی کار شکایت داشدیگر از این کارگران نیز از نبود زمینه

های شغلی خواهد، تا با ایجاد زمینهمی و از مسووالن امور

 تالش کرده و آنان را از رنج و مشقت نجات دهند.

احمد عثمانی؛ رییس کار و امور در همین حال، داکتر گل

اجتماعی شهدا و معلولین والیت غور در یک تماس 

تلیفونی به ماهنامه هیس گفته است که مشکالت جدی 

ای کاری است که هجوانان در والیت غور کمبود فرصت

های این نه تنها در سطح شهر بلکه در سطح ولسوالی

 باشد.والیت قابل مالحظه و جداً محسوس می

گوید که عدم آقای عثمانی با تائید این مطلب می

های این رسی جوانان به مراکز حرفوی در ولسوالیدست

سازد که در والیت یک مشکل جدی بوده و خاطرنشان می

( 09ر محدودی از مراکز آموزشی برای )حال حاضر شما

تن از جوانان در نظر گرفته شده که در مقایسه با تعداد 

 یابیاشخاص بیکار ناچیز است. وی با اشاره به دست

 جوانان تحصیل کرده به کارهای اداری در این والیت

 شد تا قابلیت رقابت در بازارو اجناس تولید شده مکث می

شد برای جنس داشت و همچنان بازاریابی میمحلی را می

صورت شهروندان فیروزکوه به ی محلی، در آنتولید شده

دی از سیب ساغر، تیوره و ی مشهجای سیب وارد شده

جای اجناس زینتی ترکی از کرد و بهکمنج مصرف می

های غوری در تزیین خانه و منزل استفاده ساختهدست

ای از پول بودیم که کردند و ما شاهد یک دوران بستهمی

ریخت؛ اما از دخلِ همشهری به دخل همشهری دیگر می

 گر دستی استی محلی ما ابا تاسف امروز مواد تولیدشده

کیفیت است که تولید کننده خودش قدر بیو یا زراعتی آن

برد و همین باعث شده اش رنج میهم از جنس تولید شده

 مشتری و بسته بماند. رونق و بیکه بازار محلی بی

 ها گذشته، هنوز هم سر وقت است.باکی نیست گذشته

 

 محمد دهزادگزارشی از شاه

پیام شادباشیِ انجمن ادبی فیروزکوه به 

 !ماهنامه هیسی مناسبت نشر نخستین شماره

 
ا که ی هیس ری نشریهریاست انجمن ادبی فیروزکوه، نخستین شماره

به  دیار مان دستِبهگان قلمهتوسط تعدادی از جوانان فرهیخته و نخب

مندان گرامی قرار گرفته رس عالقهدستزیور چاپ آراسته شده و به

اندرکاران نشریه و تمام است، این گام بزرگ فرهنگی را برای دست

 دارد.پرور این سرزمین تبریک عرض میمردم فرهنگ

این اقدام بزرگ فرهنگی و انجام رسالت خطیر را که درین مقطع  

یل های بزرگ این دیار و تحله رشد و اعتالی داشتهزمانی نیاز بیشتر ب

که در زمینه هاییشود و تالشو بررسی اوضاع کنونی احساس می

گیرد در حقیقت قدم برتر  برای رسیدن به سکوی صورت می

 خودمحوریت و بلندکردن صدای مردم از این طریق خواهد بود.

ز رنگ و بوی ها، دقیقن ای هیس! با وجود اندکی از کاستینشریه

باشد. درین شماره تا جایی خوب محتوایی و ساختاری برخوردار می

در قواعد  نوشتاری در نظر بوده است. تاکید هایرعایت ارزش

 د.  گردها و ربط کالمی احساس میگذاریبندی واژگانی، نشانهفاصله

های مزید برای اعضای این نشریه از خداوند به همین اساس موفقیت

گونه کارهای فرهنگی و رود که اینآرزو می ستدعا دارم ونان ام

اجتماعی بیشتر از این گسترش پیدا نماید تا حقایق زندگی مردمان 

ی ما در مسایل دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جامعه

 صورت اساسی مورد نشر و پخش قرار گیرد.فرهنگی، ادبی و غیره به

 الحق فایقاستاد فضل

 نجمن ادبی فیروزکوه، غوررییس ا

 

یکتن  اهللشود. همچنان عصمتپیدا نمیبیکاران برایش کار 

ته ی کار شکایت داشدیگر از این کارگران نیز از نبود زمینه

های شغلی خواهد، تا با ایجاد زمینهو از مسووالن امور می

 تالش کرده و آنان را از رنج و مشقت نجات دهند.

احمد عثمانی؛ رییس کار و امور در همین حال، داکتر گل

و معلولین والیت غور در یک تماس اجتماعی شهدا 

تلیفونی به ماهنامه هیس گفته است که مشکالت جدی 

های کاری است که جوانان در والیت غور کمبود فرصت

های این نه تنها در سطح شهر بلکه در سطح ولسوالی

 باشد.والیت قابل مالحظه و جداً محسوس می

گوید که عدم آقای عثمانی با تائید این مطلب می

های این رسی جوانان به مراکز حرفوی در ولسوالیدست

سازد که در والیت یک مشکل جدی بوده و خاطرنشان می

( 09حال حاضر شمار محدودی از مراکز آموزشی برای )

تن از جوانان در نظر گرفته شده که در مقایسه با تعداد 

 یابیاشخاص بیکار ناچیز است. وی با اشاره به دست

کرده به کارهای اداری در این والیت از جوانان تحصیل 

های مسووالن دولتی خواست تا در راستای ایجاد زمینه

 سواد نیز توجه نمایند.تحصیل و بیکاری برای افراد کم

 

جوانان تحصیل کرده به کارهای اداری در این والیت از 

 هایمسووالن دولتی خواست تا در راستای ایجاد زمینه

 .سواد نیز توجه نمایندتحصیل و بیکم کاری برای افراد

بر اساس آمارهای رسمی که سال گذشته از سوی سازمان 

( درصد مردها و 09ملل متحد انتشار یافته بود بیش از )

ها در افغانستان بیکار هستند، ( درصد خانم09بیش از )

اما در حال حاضر با مقایسه به این آمار در والیت غور 

ن بیکار اند و در صورت گسترش ( درصد از جوانا09)

ای که تمام جوانان در پیش خواهند گرفت، فقر، گزینه

مهاجرت به خارج از کشور بخاطر یافتن کار و پیدا نمودن 

های شغلی. و یا اینکه ناگزیر خواهند شد تا به زمینه

ومت که حکصفوف مخالفان مسلح دولت پیوسته و یا این

جتماعی در افغانستان وحدت ملی در جهت توسعه بهبود ا

های شغلی را برای همه اقشار تالش نمایند تا فرصت

جامعه آماده ساخته و تا حدود زیادی مشکل بیکاری را 

 رفع سازند.

 کند؛ ولیفرق ماست و بیکاری جوانان ما هم که بیداد می 

اداره محلی غور متاسفانه به خاطر کاهش فقر و بیکاری و 

کالن دست نشسته و کالنرویبهبود امنیت و معارف دست

که از سوی ما دیده رفته است و توجهی نکرده اند، کاری

ز را اتوانست موثر باشد و این دیار ها بوده که میعهده آن

چنگال فقر و ناامنی برهاند و برای شهروندان کارزا و مفید 

واقع گردد، همانا اگر توجه اداره محلی غور روی کیفیت 

بود ما بسیار چیزها های داخلی )محلی( غور میداشتهدست

 داشتیم.

 تولیدات محلی یا زراعتی و صنایع دستی غور

کرد و اگر اداره محلی در تولیدات محلی غور توجه می

رد و بگان محلی )دهاقین( را بلند میظرفیت تولید کننده

شد و روی کیفیت تولیدات گذاری میدر این بخش سرمایه

 شدو اجناس تولید شده مکث می

جا غور است و شما صدای ما را از سرزمین فراموش این

ارد. ست و قدمت دشنوید، سرزمینی که باستانیگان میشده

ان شاهان غوری به میراث مانده، گواه آثاری که از زم

باشد که موقعیت جغرافیایی آن او را باستانی بودن آن می

ها که غوریاز چشم دولت مرکزی به دور انداخته و از این

 اوالد خوبی برای غور نبوده اند دولت هم توجه آنچنانی

 را که به دیگر والیات داشته، بر غور نداشته است.

غور سرزمین فراموش »نم که بگوییم دابناً به جا می

گذرد از چهارده سال از عمر این حکومت می«. گانشده

دوران انتقالی گرفته تا موقت، جمهوری و حال حکومت 

وحدت ملی؛ اما هنوز ما سرک نداریم، برق نداریم، آب 

نداریم، انکشاف شهر و دِه نداریم، مکاتب ما تعطیل است، 

ا است، امنیت نداریم، فقر تختهی ما رنگ باتعلیم و تربیه

 کند؛فرق ماست و بیکاری جوانان ما هم که بیداد می

 گانشدهفراموشسرزمینغور؛ 

 

 نجم الدین الهام

مد نامه مالمحطور غیرمنتظره، زندگیافغانستان بهگروه طالبان 

عمر رهبر این گروه را در نوزدهمین سالروز رسیدن او به رهبری 

 .منتشر کرده است

ای در سایت اینترنتی طالبان، نامه پنج هزار کلمهاین زندگی

واقعیاتی را درباره تولد، دوران کودکی و جوانی مالمحمد عمر 

 .کندعلنی می

ها پنهان است و عکس و عمر سالهاست که از نظرمالمحمد 

 .اطالعات دقیقی درباره او وجود ندارد

ذکر  'آر پی جی هفت'نامه سالح مورد عالقه او در این زندگی

 .ای دارد و شوخ طبع استشده و گفته شده که زندگی ساده

گفته شده مال محمد عمر هر روز در جریان وقایع افغانستان و 

 .گیردجهان قرار می

میلیون دالر برای پیدا کردن مالمحمد عمر جایزه در  ۰9آمریکا 

نظر گرفته است. او از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال 

 .تا کنون دیده نشده است ۱99۰

 

میلیون دالر برای پیدا کردن مالمحمد عمر جایزه در  ۰9آمریکا 

نظر گرفته است. او از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال 

 .تا کنون دیده نشده است ۱99۰

نیست چرا طالبان شانزدهم فروردین/حمل، نوزدهمین مشخص 

نظر  نامه درسالروز رسیدن او به رهبری را برای انتشار این زندگی

برای  گویند شاید این تالشیگرفته است اما بعضی تحلیلگران می

مقابله با نفوذ رو به افزایش گروه موسوم به دولت اسالمی در 

 .افغانستان باشد

ن مسائل مرتبط با طالبان مطمئن نیستند چه مفسران و تحلیلگرا

مقدار از اطالعات منتشر شده درباره تولد و زندگی مالمحمد عمر 

 .با واقعیت منطبق باشد

هجری شمسی معادل  ۰۳۳0بر اساس این بیوگرافی، مال عمر سال 

میالدی در جنوب افغانستان و روستایی به نام چاه همت  ۰009

 .در ولسوالی خاکریز والیت قندهار به دنیا آمده است

با  "امیرالمومنین"نامه از مالمحمد عمر معروف به در این زندگی

یاد شده است. گفته شده که او از قوم تومزی و  "مجاهد"عنوان 

 .یکی از قبائل اصلی پشتون به نام هوتک است

لمی شخصیتی ع"گوید نام پدر او مولوی غالم نبی بیوگرافی می

بوده که پنج  "ای درخشاندر بین مردم چهره"و  "و اجتماعی

سال بعد از تولد مالعمر در گذشته است. بعد از مرگ پدر، 

 (2ادامه در برگ ) .خانواده او به والیت ارزگان مهاجرت کردند

 

های ما مانند همه جای بدن ما نیاز به سوزاندن مواد چشم

رسد و برای های خونی به چشم میغذایی دارند که توسط رگ

 .یعنی برای سوزاندن مواد غذایی نیاز به اکسیجن دارداین کار، 

ترین قسمت چشم ین در حالی است که قرنیه، یعنی جلویا

در جلو چشم ما قرار دارد، و  ل( که)همان قسمت گنبدی شک

دهیم باید شفاف باشد تا لینزهای طبی را روی آن قرار می

زم که قرنیه شفاف بماند البتوانیم همه جا را ببینیم. برای این

های خونی در قرنیه شفاف بماند. به همین علت است که رگ

قرنیه بدون رگ است و امکان دریافت اکسیجن از خون را 

 د.ندار

ست که بدانیم قرنیه چشم ما اکسیجن را مستقیم از هوا جالب ا

شاید تنها جای بدن باشد که قادر به استفاده د. کندریافت می

های ما تنفس لی! چشمت. بکردن اکسیجن موجود در هوا اس

 !هم به معنی حقیقی این عبارتکنند، آنمی

اگر لینز مصرف کنید چطور؟ آیا باز هم چشم شما نفس 

 کشد؟می

گی دارد که چی نوع لینز را استفاده هسخ این سوال بستپا

آب است، میزان کنید. اگر لینز شما از نوع نرم معمولی کممی

رسد کافی نیست. تا چند سال آکسیجن که به چشم شما می

د ها باز هستنآب در ساعاتی که چشمقبل لینزهای معمولی کم

ه ز بر این است کمورد تایید بودند، ولی اعتقاد دانشمندان امرو

مقدار اکسیجن مورد نیاز چشم خیلی بیشتر از آن چیزی است 

 ۵۵ز تر الینزهای نرم معمولی که کمد. شکه در گذشته فکر می

درصد آب داشته باشند چشم را با کمبود آکسیجن حتا در 

 د.سازنهای باز هستند، مواجه میساعاتی که چشم

 یست؟آب چمنظور از لینزهای نرم معمولی کم

به  نای است که اصطالحلینزهای نرم معمولی از جنس ماده

شود. این ماده نوع پالستیک مخصوص شبیه یاد می« هما»نام 

تواند مقدار آب را جذب کند. شویی است که میاسفنج ظرف

ژل های هایدروهای اسفنجی را به نام پالستیکاین پالستیک

 د.نامنمی

تر از لینزهای نرم معمولی که کمد. شکه در گذشته فکر می

درصد آب داشته باشند چشم را با کمبود آکسیجن حتا  ۵۵

 د.سازنهای باز هستند، مواجه میدر ساعاتی که چشم

 آب چیست؟منظور از لینزهای نرم معمولی کم

 نای است که اصطالحلینزهای نرم معمولی از جنس ماده

شود. این ماده نوع پالستیک مخصوص یاد می« هما»به نام 

تواند مقدار آب را است که می شوییشبیه اسفنج ظرف

های اسفنجی را به نام جذب کند. این پالستیک

 د.نامنهای هایدروژل میپالستیک

ی پالستیکی دو علت جذب شدن آب به داخل این ماده

 د:عمده دار

لینز به علت وجود آب در لینز است که موجودیت  نرمی

نز یشود مقدار زیادی آکسیجن در آب لآب در لینز سبب می

حل شود و آکسیجن از لینز عبور کرده به چشم برسد. این 

ن شان، آکسیجنوع لینزها را که به واسطه وجود آب در بافت

 کنند.های نرم معمولی یاد میدهند به نام لینزرا عبور می

ها آکسیجن نوعی جدیدتر لینزهای نرم وجود دارد که در آن

ت آب ندارد. در برای عبور کردن از لینز نیازی به موجودی

ای به نام سیلیکون )عامل عبوردهنده این لینزها ماده

آکسیجن( وجود دارد و نیازی به آب برای عبور آکسیجن 

نیست. با وجود این، در ترکیب ماده سازنده این لینزها نیز 

 (3ادامه در برگ )... د تا لینز نرمدهنمقداری آب قرار می

یکون ینزها را لینز نرم سیلچسبد. این نوع ل بماند تا به چشم 

گویند که از نوعی لینزهای نرم معمولی هایدروژل می

آب باشند آکسیجن زیاد را از خود عبور نیستند. اگر کم

 د.دهنمی

 

 .ای دارد و شوخ طبع استذکر شده و گفته شده که زندگی ساده 'آر پی جی هفت'د عالقه او نامه سالح موردر این زندگی

 سیبیمنبع: بی

 داکتر نازیه سالم، ترینر متخصص چشم
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 2 هیس!

 سخن هیس!           

 های هریرودضجه

های هریرود را تفسیر کنیم، بعد بر قالبی از بیایید ضجه

 یهای ادبی بریزیم، کمپوزش کنیم و با حنجرهقالب

که هایی خشک زمینهامان، یا با حنجرههای خانهتاریکی

های ریخته شده، از جنس خاک، آه از فرط بغض و خون

کشند، فریاد بزنیم. آنگاه آهنگ را جهت بدهیم به می

اند و به رحمانه به خوابکه بیهاییب وجدانسمت صاح

های بزرگان این دیار کاغذی تعویذش کنیم و بر بازو

ببندیم؛ شاید اندکی از دردهای هریرود را بفهمند که 

 گذرد. دار از حضور ما میزنان و دوامهاست طعنهسال

مان ی دیار ما، از روزهای عمر هریکدردهای تفسیرناشده

ی ترین آواز و پرسوزترین نغمهما شنیدنیزیادتر است؛ ا

طبیعت همین است )هریرود(؛ اگر قلب این مظلوم را 

هایش های مردم ما، بیگانگیی بدبختیبشگافیم، به اندازه

 کند.را به ما حکایت می

 های تشنه، داغ،بیایید صمیمانه اعتراف کنیم که دشت

اند آب رحمانه عاشقناجور، مرده و سرگردان این دیار بی

آن هم، آب هریرود. اگر ما اعتراف نکنیم که چینین است 

دل هریرود را به دست نیاوریم، امروز یا فردا، اضافه از 

های بیش از حدی برق و پایین آمدن نرخ اینکه قیمت

دهند تا گناه ما ثبت تاریخ ی نفت شاهدت میسابقهبی

 رباید. شود، آب هریرود آب از رخ ما  می

خواهد پیام های هریرود میای توسط ضجهقدمههیس با م

ی این دیار بفرستد تحت نام های آیندهکوتاهی، به وکیل

خورید پس دار بس! اگر آز آدرس ما نان میدروغ شاخ»

 «لطفن به نام ما هم فریاد بزنید.

ه خاطر خدمت بستآرزوی موفقیت برای کسانیکه کمر به

نگهداشته العاده عقبقی فواند، و از متن این جامعهکرده

ذهن  سازی بهاند و چیزی به نام پالن و آیندهشده برخاسته

 دارند.

ها به چه از گذشتههای آینده مردم غور!!! آنصاحبوکیل

کنیم همانا یاد داریم و تجربه کردیم و داریم تجربه می

 ی وکیلکنندهبار و تباهناهماهنگی خیلی تأسف

ما بوده است. برای مثال هیچ های گذشته و فعلی صاحب

های هر دو مجلس را ندیدیم که برای مردم زمانی ما وکیل

غور با یک صدا حق خواسته باشند، یا ساعتی را با هم 

ما  چه حقبوده باشند که تبدیل به یک نیرو شوند و آن

م که ایهست را داد بزنند. از زبان فرد فرد این دیار شنیده

 ... وکیلمی، سمتی وهای شخصی، قواز مخالفت

ها شکایت دارند؛ پس در میابیم که مشکل در صاحب

خواسته است که با « هیس»کجاست، روی این ملحوظ 

گیر همه است و یگانه اشاره به این مشکل جدیِ که دامن

ماندن ما از هر بخش است؛ بهرهماندن ما و بیدلیل عقب

از  د وی غور پیامی داشته باشهای آیندهصاحببه وکیل

های جوانان نسبت به ناهمآهنگی روزن برداشت

های آینده بفرستد. که در قدم های ملت به نمایندهنماینده

خواهیم، و نخست ما از شما اتحاد و وحدت می

و  های اربابیی مخالفتخواهیم که بیشتر از این طعمهمی

خواهیم که نماینده ما هر خودخواهی کس نشویم، می

ها با منطق از آدرس ما توسط رسانه وقت و هر زمان

اش برای تک تک این مردم مظلوم حنجره خواهانهحق

ی ما بتواند که درد آن مادری که خواهیم نمایندهباشد، می

 های قومیو قربانی خصومت فرزندش از راه مکتب طعمه

شده؛ حس کند، حداقل احساس این را داشته باشد که 

و هرات بدون ترس از طالب یک دانشجو از غور الی کابل 

اش نا معلوم باشد برای و مخالف دولت، باید هویت

های اربابان منطقه و دزدان خودساخته. نجات از مخالفت

رفته ما نیاز داریم که پیش از همه باید مشکالت همروی

خواهی و شخصی شما حل شود؛ آنگاه برای حق

 وارد صحنه شوید، هرگاه شما  مشغولنمایندگی ما 

ها بین خود شدید بدون شک باز هم همان خرک مخالفت

و همان درک خواهد بود و ما همچنان رو به پایین 

 ترقیم.می

دارای  نتبدیل پول: در این روش پول کثیف که معمول -۵

گرد شود. سه شدیگری تبدیل می یحجم باالیی است به اشیا

رد خ تصفیه پول با تبدیل پول -در این زمینه وجود دارد: یک 

تبدیل پول نقد به سند مالی مانند چک یا  -به پول کالن. دو 

 .تبدیل پول به جنس -سه حواله.

 در افغانستان شوییپول

رفته جهان مساله که در بسیاری از کشورهای پیشدر حالی

شویی به مثابه یکی از جرایم جدی در قوانین تطهیر پول یا پول

شود، این اصطالح در ادبیات اقتصادی شان تلقی میو لوایح 

ن دلیل به همی است. تازه وارد شده ناقتصادی افغانستان تقریب

که از تسوید قانون مبارزه علیه تطهیر پول و با وجودی آن

گذرد، هنوز هم به یک دهه می تر ازاضافهتمویل تروریسم 

در  ن قانونمنصه تطبیق و اجرای کامل گذاشته نشده است. ای

ماده تسوید  ۷۵فصل و   ۷توسط بانک مرکزی در  ۰۳۳۳سال 

 .و تصویب شد

ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان هم به قانون مبارزه علیه 

ده  تر ازاست. متاسفانه در بیشگره عمیق خورده شوییپول

سال گذشته در کنار اقتصاد رسمی دولت، اقتصاد غیررسمی و 

ه اقتصاد مواد مخدر هم رشد کرده که نه به ویژ «سیاه»اقتصاد 

تنها برای ثبات اقتصادی بلکه برای ثبات سیاسی هم خطر 

 .استجدی را متوجه ساخته

چون اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی است، پس تابع مالیات 

یابد. رو درآمدهای داخلی دولت افزایش نمینیست. از این 

یان وجوه پولی را عالوه بر آن اقتصاد مواد مخدر برای شورش

کند که این خود قدرت نظامی آنها را تقویت کرده و تهیه می

 .کنددر نهایت امنیت و ثبات سیاسی را تضعیف می

ه ببران مواد مخدر در نبود این قانون دست بلند دارند. قاچاق

ها با بعضی گویدمیکه  احمد مسعود استاد دانشگاه کابلقول 

خرند و دوباره آن را فروخته و میدرآمد پول کوکنار مسکن 

کنند تا در آنجا برای جنگ بعد پول را به دبی ارسال می

مین گونه تاهن اسلحه بخرند. پس ثبات سیاسی چافغانستا

 شود؟می

 

ترین خواری قرابت بسیاری است. لذا یکی از عملیاتیحرام

شویی تقویت نگرش منفی به مبارزه با پولراهکارهای 

 ت.های اسالمی اسخواری با تکیه بر آموزهحرام

 شوییهای پولروش

که حق حفظ اسرار های صوری: در کشورهاییایجاد شرکت  -۰

، نام یا جعلیهای بیتضمین شده است، مجرمین با ایجاد شرکت

ه خودشان پول قانونی ب عانجام معامالت قانونی آتی از مرجبا 

دهند و حتی در بازپرداخت قرض ادعای معافیت قرض می

 د.کننمالیاتی می

معامالت ساختگی صادرات و واردات: ارسال  -۱

های غیرواقعی اجناس است قیمت که شاملهاییحسابصورت

 د.شوجلوه دادن پول دریافتی یا پرداختی میموجب قانونی

نیاز به تبدیل درآمد به شویی بورس و اوراق بهادار: در پول  -۳

های نامشروع جهت تامین سرمایه پول نقد است. استفاده از پول

 شویان بهیک شرکت سهامی یکی از شگردهایی است که پول

جویند. البته ایشان پس از تبدیل پول طور وسیع از آن بهره می

 .نمایندجستن از منافع آن میکثیف به سهام اقدام به بهره

ز نظام بانکی: ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان استفاده ا  -0

کنند. از این رو، ها را از آشکار نمودن اسرار مشتریان منع میبانک

ها به طرق مختلف در تطهیر پول مورد استفاده قرار بانک

ز استفاده ا -ند از: الف اها عبارتترین این شیوهرایج گیرند.می

های ردسازی پول در حسابخُ -قانونی یا وکیل. ب ینماینده

معامالت کالن  -افتتاح حساب با هویت مجعول. د -پراکنده. ج

معامالت ارزی و نقل و انتقال الکترونیکی  -از طریق نزدیکان. ه

 پول.

 دارای حجم نتبدیل پول: در این روش پول کثیف که معمول -۵

ن شود. سه شگرد در ایدیگری تبدیل می یباالیی است به اشیا

ول خرد به پ تصفیه پول با تبدیل پول -ه وجود دارد: یک زمین

 -هس تبدیل پول نقد به سند مالی مانند چک یا حواله. -کالن. دو 

 .تبدیل پول به جنس

 

ول از کردن پ شویی یا به عبارت ساده شستن پول یا پاکپول

در  شود کهشویی به روندهای گفته میپول ناپاک است. پول

زورمندان،  بران، تروریستان،قاچاق  آن مافیای پول،

-ا پولی «هیاس» هایفرارکنندگان مالیات و سایر متخلفان، پول

های غیرقانونی را به پول پاک یا به پول قانونی از طریق 

که  مثال پولی ینمایند. به گونهمعامالت غیرمشروع تبدیل می

ید قاچاق، مواد مخدر و غیره به از طرق نامشروع مانند عوا

های مشروع مانند گذاری در بخشآید با سرمایهدست می

خرید زمین، خانه، موتر و غیره صورت گرفته و بعد از فروش، 

شود که به این ترتیب گذاری میها دوباره سرمایهاین دارایی

 .شودتبدیل می «سفید»پول سیاه به پول 

-وهگیرد، ولی یکی از شیورت میشویی به طرق مختلف صپول

بندی چهار موضوع بندی است. مراد از الیهالیه آنهای بارز 

شود اول پول سیاه توسط تعداد زیادی از افراد معامله می است:

تد س تر داد وهای کوچک بین اشخاص بیشتا حجم آن به الیه

شود. دوم پول سیاه به مبالغ کوچک و معامالت کوچک تقسیم 

شود. سوم پول سیاه به نهادهای متعدد به ویژه به حواله می

شود و باالخره پول سیاه های مختلف واریز میداران و بانک

های متعدد داران یا بانکبه مراجع مختلف از طریق حواله

د های سیاه به پول سفیشود که به این ترتیب پولارسال می

 گردد.تبدیل می

تر محسوس مانده بیشکشورهای عقب شویی درهرچند پول

. داست، ولی کشورهای پیشرفته جهان هم از آن مستثنی نیستن

پول شویی از جرایمی است که در قرون اخیر به صورت 

یافته گسترش یافته است و لذا مورد توجه خاص سازمان

طرح جرمی به نام ها گردیده است. در حقیقت پیشدولت

ام اسالمی از فعلی مجرمانه با عنوان ها و احکشویی، آموزهپول

های جرم خواری نام برده است که عالوه بر ویژگیحرام

های دیگری از جمله تاثیرگذاری در زندگی شویی، ویژگیپول

معنوی افراد نیز دارد. در حقیقت پول  و خصوصی و فردی

کثیف حاصل از عواید جرم، همان مال حرام مورد نکوهش و 

شویی و است. از این رو، میان پول ممنوعیت در اسالم

ین ترخواری قرابت بسیاری است. لذا یکی از عملیاتیحرام

شویی تقویت نگرش منفی به راهکارهای مبارزه با پول

 ت.های اسالمی اسخواری با تکیه بر آموزهحرام

 

 ناامنیبرایشویی،عاملیپول

 د:مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید تا متوجه شوی

 انتهم قرار دهید و دو انگشت میانی دسرویهتان را روب بتدا کف دو دستا .۰

 د.انیپهم بچسبه تان را پشت به پشت  چپ و راست

 د.ها به هم متصل کنیمانده را از نوک آنچهار انگشت باقی  .۱

 شان در دست دیگر متصل یپنج انگشت به قرینه به این ترتیب تمامیِ .۳

 د.هستن

سعی کنید انگشتان شست را از هم جدا کنید. انگشت شست نمایانگر  .0

های شست می توانند از هم جدا شوند زیرا تمام والدین است. انگشت

روزی ما را ترک خواهند  ،ین صورت والدین مامیرند. به اها روزی میانسان

 د.کر

های شست را به هم متصل کنید. سپس سعی کنید انگشت نمجدد نلطف .۵

ید. انگشت دوم )انگشت اشاره( نمایانگر یهای دوم را از هم جدا نماانگشت

ها هم برای خودشان همسر و فرزندانی دارند. ستند. آناخواهران و برادران 

 .ها ما را ترک کنندنآت که این هم دلیلی اس

های کوچک را از های اشاره را روی هم بگذارید و انگشتاکنون انگشت .0

ها ما کوچک نماد فرزندان شما است. دیر یا زود آن هم جدا کنید. انگشت

 .کنند تا به دنبال زندگی خودشان بروندرا ترک می

های انگشتهای کوچک را هم به روی هم بگذارید. سعی کنید انگشت .۷

ازدواج را قرار می دهیم( را از هم باز  یها که در آن حلقهچهارم )همان

ها انید آنتوبینید به هیچ عنوان نمیمتعجب خواهید شد که می نکنید. احتمال

ها نماد زن و شوهری هستند که برای را از هم باز کنید. به این دلیل که آن

 .مانندتمام عمر به هم متصل باقی می

 د.ماننجا به هم متصل باقی میهای واقعی همیشه و همهشقع

ه بق بگفته شده مالعمر بعد از حمله اتحاد جماهیر شوروی سا

 .درها کرد تا به مجاهدین بپیوند افغانستان تحصیل دینی خود را

 ۰00۰تا  ۰0۳۳نامه، فهرست نبردهای او از سال در این زندگی

با نیروهای شوروی آورده و گفته شده که او چهار بار زخمی 

 .نهایت چشم راست خود را از دست دادشد و در 

ح بر زمین گذاشت شمسی( سال ۰۳۷۰) ۰00۱گفته شده او سال 

 ای دینیو در روستای گیشانو ولسوالی میوند قندهار مدرسه

 .تاسیس کرد

همراه با  ۰000او رهبر طالبان افغانستان شد. و سال  ۰000سال 

گرفت.  لقب "امیرالمومنین"های افغانستان تصرف بیشتر بخش

طالبان سپس کابل، پایتخت افغانستان را هم در همان سال 

 .تصرف کرد( ۰۳۷۵)مهرماه 

گوید بعد از تصرف کابل و تاسیس امارت اسالمی طالبان می

های کافر جهان نتوانستند قانون شریعت را قدرت"افغانستان 

 .ای نظامی را آغاز کردندو به همین دلیل حمله "تحمل کنند

 :در بحث مربوط به شخصیت و رهبری مالعمر گفته شده است

 .ترسدد و نمیشواو آرام است، عصبانی نمی

 .خانه و حساب بانکی در خارج از کشور ندارد

گاه خود ای دارد و هیچبرخورد است و شوخ طبعی ویژهخوش

 .داندتر از همراهانش نمیرا بر

 شدت توسط دشمن تحت تعقیبگوید باوجود آنکه بهطالبان می

 .های روزانه او تغییری ایجاد نشده استاست در فعالیت

کنند که مالعمر جایی در نزدیکی تحلیلگران تصور میبعضی 

 .مرز پاکستان مستقر باشد

 نامهزندگیانتشار

 رمحمدعمالم

 طالبانتوسط

 
 

 ینغمه شادیِ م باأتوهای خوشت صدای تک تک قدم! بهار

 گبر گاهانصبح که ،نوروزی آویزدل نسیم مالیم و ،بلبالن

 به اهتزاز در مهربان مادر دستان لطیف و ماننددرختان را 

. یدرپ شمانمچ که خواب ازوقتی .نوازش کردوشم گبه  دآورمی

شمانم را آرام چ انداختم و رگهلوی دیپبه  هلوپ خودم را از

نجره پسوی  ،شدم دجایم بلن از و .کردم کمی مالیدن باز آرام با

 راغ، باغ و من،د کوه ودیدم که  و زدم کنار را ردهپ .اتاق دویدم

ه ب گهای سرخ رنلگ با را درخت و... همه لباس سبز سبزه و

 ،نوروزیسرخ  هایلگکه این کردیمی فکر .تن کرده بودند

ی ادهاب به اثر و ندزمی بخندلاز غربت رسیده تازه چون دوست 

خود جلب  .آدم را به تماشایالهی به رقص آمده بودند نوازدل

خاص برای  و دکوبی شان از شوق بوایپ رقص وکردند. می

 .خدا ییکتای ی وگبزر

فصل  ره و .تقسیم نمود هابه فصل که طبیعت را آفرید وییخدا

 های خاص به حضورروش با ،ی خویشعنعنه رسم و با

 هستیم بهار با شاهد که ماطوری .رندیگخداوند جشن می

الله  یجدای بخاطر خزان .دانشنهای خلگ های اشک وهقطر

ان سفید بودن برف که نش سردی و خاطرزمستان ب و سنبلش و

 د.نریگجشن می می رساند، را نمقدس بود

 چیست؟چهارموانگشتازدواجیحلقهیفلسفه

 عبدالصمد احمدی

 هازیباییجشنبهار،

 یارمحمد یاور
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 3 هیس!

و از روشنفکران مقیم  ۰۳۱0مقدمه: مهدی اخوان لنگرودی متولد 

که بیست سال از  ـ اتریش )وین( است. با زنده یاد احمد شاملو

بر  گی داشت و عالوهحشر و نشر خانواده ـاو بزرگ تر بود 

پذیرایی از او و آیدا در اتریش، شعرهای خود را برای ابرمرد 

 فرستاد تا نقد و بررسی کند. شعر و فرهنگ مان می

اره تس» مکاتبات لنگرودی و شاملو در این زمینه تحت عنوان

دوست  -به کوشش اسماعیل جنتی  «باران جواب یک سالم

ت. در یوشیج به چاپ رسیده اس توسط نشر -نزدیک لنگرودی 

 لنگرودی برای چاپ اشعار خود با یکی از ناشران ۰۳0۳سال 

ایرانی تماس می گیرد و از او می خواهد که منتظر دریافت نهایی 

سپس آن ها را همراه با نامه یی برای شاملو د. شان از شاملو باش

اصالحات الزم در اختیار  می فرستد و از او می خواهد که پس از

 .ناشر قرار دهد

 که مثل همیشه صداقت در دوستی و رسالت و مسوولیت شاملو

فرهنگی خود را بر مماشات و رفیق بازی ترجیح می داد، طی 

ی خود را از اشعار لنگرودی با او  نامه یی نقد تند و بی شائبه

الگوی مناسبی  در میان می گذارد. متن این نامه را که می تواند

 د:یر بخوانیبرای اصالت درنقد نویسی ادبی باشد، در ز

 ۰۳0۳ماه بهشتاردی ۱0ن، تهرا

 پسر نازنینم مهدی

اردی بهشت است.  ۱0ی صبح پنجشنبه دقیقه ۳۵و  ۱ساعت 

و تنها در سکوت تو آشپزخانه نشسته ام. آیدا خوابیده.  تک

شعرهایت را )فقط تا  تقریبن یک ساعت پیش کار بررسی

دارم فکر های دفتر( گذاشتم کنار و از آن وقت تا حاال وسط

طور در میان بگذارم. و باالخره حاال موضوع را با تو چه کنممی

ی بدی برایت بنویسم. به جانت و نامه قلم را برداشته ام که بیفتم

روم سر اصل دل و دماغ هستم. پس بدون مقدمه میخسته و بی

ی خشمت به شهر مطلب. امیدوارم بر من خرده نگیری و صاعقه

اگر از این خیرخواه حرف شنوی داری بهتر است  لوط ببارد. اما

کار وضع مرا در نظر  به جای عصبی شدن فکر کنی و قبل از هر

 .بگیری

یی دوست دارم. آشنایی زیاد و هیچ خدشهمن تو را بی مهدی

قدر هست که اگر سیم برق داشته  متداومی بات نداشته ام اما این

دیدار  ما در همانگیرد. و باشد همان اول که بش دست زدی می

اول همدیگر را گرفتیم. همان اول همدیگر را اهلی کردیم و 

رصت، با عالقه و شعرهایت را سرفُ مسوول هم شدیم. من

ی فریضه مسووالنه خواندم چرا که اعتبار تورا در مقام یک شاعر

دانم. حاال تو بگو تکلیف من چیست؟ از در مجامله خود می

گذارم کف دستت و در مسلخ تعارفات را ب بیایم تو؟ بهای خونت

نباشم که مبادا دل  حقیقت قربانیت کنم؟ بات صریحی بیپایهبی

ظریفت بشکند؟ )که از این آخری تجربه یی هم دارم: راجع به 

ی بت نوشتم یشعر دفتری که برایم به گیسن فرستادی نکته اولین

 ی.(گفتآمیز سخن با لحنی گالیه اتکه از آن در نخستین نامه

 .کم در مورد تو از من ساخته نیستنه پسرم. این کار دست

وی شد امر را به نحکمکم کن که در برابرت آینه باشم. البته می

بیماری را که واقعن همچنان تو چنگشم  توانستمبگذرانم. می

این اصالحات  بهانه کنم و بنویسم این دوسه تا شعر را دیدم و

 چه د وقت را عنوان کنم و چه را وکنم و یا کمبورا توصیه می

ژاندارم که باال سرم  -گی را حوصلهتنبلی یا بی را، یا حتا

نشکند یا کمتر لطمه  را یک جوری که و بار -گذاشتی نمی

 بخورد از شانه بیندازم.

 ی احمد شاملورحمانهای از نقد بینمونه
این اصالحات  بهانه کنم و بنویسم این دوسه تا شعر را دیدم و

 چه کنم و یا کمبود وقت را عنوان کنم و چه را ورا توصیه می

ژاندارم که باال سرم  -گی را حوصلهتنبلی یا بی را، یا حتا

نشکند یا کمتر لطمه  یک جوری که را و بار -گذاشتی نمی

بخورد از شانه بیندازم. یک جوری که تو به جای آزرده شدن 

 شود. مهدیرا به یک نالوطی گفتن خنک کنی. اما نمی فقط دلت

چاپ این شعرها خودت را  گویم که باجان، رو راست بت می

شوی الغر بزرگ من از چیزی که چاق نمیبیبی»به قول 

نم چاپ کردن اولین مجموعه چه لذتی دارد. من دامی «یکنمی

کرده ام. بخصوص شور  خودم آن را با گوشت و پوستم تجربه

ی و شوق تو برای انجام این امر آن قدر زیاد است که در صفحه

 نامه نوشتن باعث»یی: دفتر خطاب به آقای پاینده نوشته اول

صحبت  و بقیه را تلفنی با هم شودتعویق در ارسال شعرها می

فقط آنی  اما بگذار ناگفته رها نکنم: این لذت نه «خواهیم کرد.

و سخت ناپایدار است، بالفاصله هم جایش را به چنان پشیمانی 

کند نه حتا گذارد که نه هیچ چیز عالجش میدردناکی وامی

وحشت من از  یدهد. هنوز پس از چهل سال همهتسکینش می

رکیدنم موجود طماع این است که نکند چند سال پس از ت

ام رابه ن )*( وحشتناک مبتذل یآن کتابچه یی برداردپدرسوخته

 .من چاپ کند «اولین اثر»

یک  بینیاین است که دفترت را ابتدا با دقت و باریک حقیقت

ذره بین و از همان اول،  مو از ماست کش موظف گذاشتم زیر

مداد  د، بارسیسطر به سطر که جلو رفتم کنار نکاتی که به نظرم 

یی گذاشتم. اما رفته رفته به این نتیجه رسیدم که کار نشانه

 .کنمیی میبیهوده

 :کار یکی و دو تا نیست اشکاالت

x چه پیش آمد  فاقد استحکام الزم است و با زبانی هر تصویرها

 :خوش آمد نوشته شده

 الخ...( زخم بزرگ)

 اددمیگل 

 .های غم آلوددر باران اندوه

x لغزد افتد میشعرهای موزون، مدام به دست انداز می وزن، در

شود بیرون. جاده پرت می کند و ازخورد کله میسکندری می

 رود که به نحوی جمع و جور بشودوقتی هم کوششی به کار می

مزه و بی خونی از کار حاصل کار در کمال القیدی چنین چیز بی

 :در می آید

 ی تلخ خداحافظواژه وقتی صدای

 شدچاووش غم در غمستان دلم می

 داس جدایی

 کردبس درو می

 شادی از درون دل

 چپانییی را که دم دستت آمد میخودت قضاوت کن. هر کلمه

توانستی بگذاری آن تو؟ دست کم به جای آن غمستان دلم می

 سه سطر آخر که هیچ معلوم نیست مالل آباد دل. یا به جای آن

بنویسی:  توانستی خیلی سادهشده میچرا این جور قیمه قورمه 

 کرد. تازه بگذریم از این کهداس جدایی شادی جان را درو می

 م:معنی نیست که بگویی شعر دفتر لغت

 ی تلخواژه: خدا حافظ

 مالل آباد/ دل: غمستان

 .جدایی: داس دروگر شادی

x ی فاقد کله)تداولی( سروده شده ب که به زبان شکسته شعرهایی

گی کامل در کاربرد فشرده انسجام در معنی و انضباط در بیان و

کالم است. این نوع خاص از شعر به شدت نیازمند این 

 عگانه است. همین قدر کافی است که نیاز دفای سههمراقبت

گزینش کالم را از او  وزن شاعر را با خود بکشد تا اختیار

 د.برو ی انسجام است یکسره از بینجاز که الزمهبگیرد و ای

x یی صورت پلکانی شدن سطرها نه از روی ضابطه شکستن یا

 .گرفته نه براساس نیازی

x گاهی چنان شلخته است که واویال کلمات! 

x یچون قرار نیست چیزی را به خودت ثابت کنم برای همه 

کالهت نکات به آوردن مثال نیازی ندیده ام. اگر خودت  این

برد. که بیارم راهی به دهی نمی را قاضی نکنی مثال و نمونه هم

 تو کارت را اصلن جدی «پدر»ی کالم این که و خالصه

پرسم یی و من واقعن هاج و واج مانده ام و از خودم مینگرفته

ی لحظات شاعری، یعنی در همه ذاتن قضیه چیست. تو

برای من گی معمولی ات هم. کاغذ که ی زندهروزمره

ترین فرستی چنان خیس شعر است که انگار از میان بارانیمی

زنی انگار نخستین که حرف می ابرهای بهاری گذشته. از یوتا

عشق  نویسی پنداری آن راز پنهانکاشف عشقی. به آیدا که می

و آن وقت، لعنت آن شیطان  -ی. یعارفانه را عیان به چشم دیده

گی جانت دست ی از شاعرانهنویسمی بر تو که وقتی شعر

 کشی و چیزهایی از آب در میاری که چاپش دعای خیرمی

 .کندی راهت نمییی را بدرقههیچ تنابنده

امیدوارم  فردا پس فردا باقی اشعار دفترت را خواهم خواند و

هاش را در دفتری برای چاپ منظم کرد )البته در بشود بهترین

جا، سوای خودت.( اما تا اینبه شرط خواست  صورت امکان و

ی جدی و توصیه ترین شعرهات و متاسفانهچند تا از کوتاه

 .بدآیند من همان است که گفتم. از خیرش بگذر

را با آقای پاینده که گوش به زنگ تلفن من است در میان  نظرم

گفت مطالبم را مستقیمن برای  گذارم و به ایشان خواهمنمی

 نامه نیز همین یک نسخه است کهخود مهدی نوشته ام. این 

کنم. تو هم اش را پاره میدستیخوانی. یادداشت سرداری می

بیندازش دور. چیزی نیست که به  نامه را که خواندی

 .نگهداریش بیرزد

ما به  سالم آیدا به شما و سالم من به یوتا... و سالم هر دوی

 .ی دوستانهمه

یم البته پیش شما بیایتابستان شاید توانستیم چند روزی  برای

 .دویست تومان نگذشته باشد اگر دالر تا آن وقت از مرز

خ های یکی از دوستان شانامهدیگر، به سبک و سیاق پایان خب

 م:اردحجامت را برمی

 نخل سربلند، ما پرچین خشک شما

 / احمد شاملوپاینده باشی

 .احمد شاملو

است که  «آهنگ های فراموش شده»اشاره به دفتر شعر )*( 

 .در نوجوانی سرود و بعدها از انتشار آن نادم شد شاملو

 

 منبع: پارسینه

خطر، البته اگر روش درست مصرف آن را ای است بینیست. لینز وسیله

راموش نکنیم که استفاده از لینز برای برخی از افراد م. فبدانیم و رعایت کنی

ز ای هم استفاده اصرفا جنبه زیبایی ندارد و برای عدهکامال ضروری است و 

 که خطایکانتک لینز به معنی طبیعی زندگی کردن است، چون کسانی

که نمرات بسیار بلند عینک دارند، و یا انکساری چشم دارند یا این

لینزهای  شان استفاده ازخواهند از عینک استفاده کنند، بهترین وسیله براینمی

 ت.تماسی اس

 ۵۵اگر مایل به استفاده از لینزهای نرم هستید، از لینزهای دارای آب بیشتر از 

تری درصد استفاده کنید. لینزهای پرآب لطیف هستند و به همین دلیل دوام کم

لی شوند، وصورت فصلی و یا حتی برای یک ماه مصرف میدارند. معموال به

 د.اسب هستندر عوض برای تنفس چشم در ساعات بیداری کامال من

وقت آن رسیده که قبول کنیم مردم از مصرف لینز دست بر  نواقع :نتیجه

دارند، چون به این وسیله نیاز دارند. پس سعی به این باشد تا ایشان نمی

های درست مصرف لینز را بیاموزند و در رعایت بهداشت لینزهای خود روش

درصد آب داشته باشند، ترجیع  ۵۵کوشش کنند و لینزهایی را که بیشتر از 

وجه تد. مدت و سیلیکون هایدروژل استفاده کننبدهند و از لینزهای کوتاه

بهاتر از لینزهای شما است. بهای لینزهای پرآب های شما گرانکنید که چشم

 د.آب ندارفرق چندانی با لینزهای کم

 قانونازنگاهبامردمبرخوردپولیس
 کند. مصونیت و اسرار شهروندان را حفظ 

از اوامر؛ تمام اوامر قانونی که مطابق قانون باشد  . اطاعت0

 شود.مکلف به انجام آن می

آوری خدمات حقوقی، مساعدت جامعه؛ فراهم. خدمت به ۷

 قانونی، تأمین روابط نیک و اعتماد بین مردم در سطح کشور.

که صداقت پولیس را خدشه دار . صداقت؛ هر نوع عملی۳

فقرات فساد اداری نباید سازد از قبیل اخذ رشوه و سایر 

 پولیس بدان دست بزند.

دید(؛ را که به اثر وظیفه محول منسوب دید )صالح. لزوم0

پولیس گردیده در مطابقت به سنجش مشروعیت اقدام 

قانونی نماید. امیدوارم دولت وحدت ملی و رهبران پر 

طمطراق  آن گوش شنوا و چشم بینا شان را به کار بسته در 

های جامع و مانع زش پولیس ملی کشور برنامهتعلیم و آمو

ی عمل پیاده نمایند در نهایت باورمند هستم که را در صحنه

ی کوتاه بتواند مسؤولین امور و شهروندان را در این نبشته

داد و ستد بین پولیس ملی و مردم آشنا نموده گرهِ کوچکی 

 را از این کوله بار مشکالت بکاهد.
 

نچسبد. این نوع لینزها را لینز نرم سیلیکون هایدروژل بماند تا به چشم 

آب باشند گویند که از نوعی لینزهای نرم معمولی نیستند. اگر کممی

 د.دهنآکسیجن زیاد را از خود عبور می

در دسترس عموم  نلینزهای نرم غیرمعمولی )سیلیکون هایدروژل( فعل

آب خصوصی دارند. لینزهای معمولی کممردم نیست و روش مصرف به

شود. کمبود آکسیجن در چشم باعث ترشح مانع از تنفس طبیعی چشم می

سید الکتیک و اسید کاربونیک. با د: اشودو نوع اسید در داخل قرنیه می

ها سیبترین آمبینند. مههای داخلی قرنیه آسیب میترشح این دو اسید الیه

ده های وارد ششود. آسیبتحمل می( مقرنیه )اندوتلیوم ترین الیهرا داخلی

های که از لینزبه این الیه غیرقابل ترمیم و غیرقابل درمان است. کسانی

کنند، مبتال به نواقص غیرقابل جبران در آب استفاده میمعمولی کم

ند سال( نه درد دارد ه )چتاشوند که در مدت کوترین الیه قرنیه میداخلی

سال( بعد از بروز  ۰9الی  ۵و نه ناراحتی، ولی در مدت دراز )معموال بین 

آسیب باعث غیرقابل تحمل شدن لینز و حتی بروز اختالالت بسیار جدی 

 د.شودر قرنیه می

 باید تمام لینزها را دور انداخت؟ نحل چیست؟ آیا واقعراه

ردن نیازی به تکرار ک ند دور انداخت. مطلقنخیر، فقط بعضی لینزها را بای

 «شودلینز مضر است و باعث نابینایی می»نادرست  نغلط و کامل یجمله

د در توانپذیری باشد میفداکاری و  مسؤولیتسرمشق خدمت، 

قلب تک تکِ شهروندانش قرار گرفته و این روند باعث تشدید 

ر دیگی حسنه بین مردم و پولیس ملی در برخورد با همرابطه

را که  در « اصول اساسی نه گانه»خواهم  شان شود. حال می

ه دی برخورد و سلوک پولیس ملی(  کشور تدوین شنامه)اصول

 است برای شما تذکر بدهم.

. حاکمیت قانون؛ پولیس ملی کشور مکلف است که تمام ۰

 اجراآت وظیفوی خود را بر وفق قانون انجام بدهد.

طرفی )عدم تبعیض(؛ تمام وظایف یک پولیس بدون در . بی۱

زبان، دین، عقاید سیاسی و وضع  نظر داشت جنسیت، قومیت،

 گیرد.اقتصادی اشخاص صورت می

. استفاده از قوه )نیرو(؛ در روشنایی قانون که عدالت را  تأمین ۳

 کند.

. مسؤولیت؛ حصول اطمینان از صحت و سالمتی افراد که 0

 تحت نظارت و توقیف اند.  

. حفظ محرمیت؛ پولیس تمام مشاهدات، مراسالت و مکالمات ۵

 اشخاص را بدون اذن قانون افشا نساخته و مکلف است که حق 

 

 نوروزِ شاعران
 :فردوسی

 افشاندند گوهر بر جمشید به

 خواندند نو روز را روز آن مر

 روزگار آن از فرخ جشن چنین

 یادگار خسروان آن از بمانده

 :منوچهری

 امروز مطرب ای بزن بزرگم نوروز

 نوروز به نوروز نوبت بود که زیرا

 :بلخی موالنای

 تویی افروزدل مها، من دل اندر

 تویی دلسوز لیک و هستند یاران

 عید به و نوروز به جهانیان شادند

 تویی امروز من نوروز و من عید

 :شیرازی حافظ

 نوروزی باد نسیم میآید، یار کوی ز

 برافروزی دل چراغ خواهی، مدد ار باد این از

 :غزنوی سنایی

 دلفروز ماه ای رخت و زلف تابش با

 نوروز تو صبح وز آید قدر تو شام از

 :بهار الشعرا ملک

 غنود فتنه چشم و نوروز موکب رسید

 درود خجسته، موکب این بر باد درود

 دل در پزد شادیی درنگری، که هر به

 بدرود کند اندُهی برگذری، هرچه به

 :بسطامی فروغی

 گلگون می روز و شد همایون نوروز

 گرفتند سرشار ساغر کشان پیمانه

 :زاکانی عبید

 آمد آن گاه و نوروز موسم رسید

 کند زارالله و گلستان هوای دل که

 :گنجوی نظامی

 امروز خور بر وی از داری بهاری

 نوروز بود نخواهد فصلی هر که

 سعدی:

 آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار

 هر گیاهی که به نور نجنبد حطب است.

 

اشاره به دفتر شعر )*( 

 «های فراموش شدهآهنگ»

در  است که شاملو

نوجوانی سرود و بعدها از 

 .انتشار آن نادم شد

 اسی مضراند؟مهای تزآیا لین
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Poli tical, Cultural, Religious & Social 
 

x  زا؛شلچا« چ»چهار 

چاشت روز از چهار  چور شدن چار لک افغانی در

 سرکه.

x جامعه مدنی یا جامعه اجرایی؟ 

به اصطالح مدنی غور چندی پیش به رسم  یجامعه

اعتراض )امتیاز طلبی( برای خروج والی و معاونش 

 تکت تهیه دیدند که متاسفانه بنابر مشکالت جویِ

 پروازها لغو شد که شد...، وحدت ملی حکومت

x افغانی. برقِ چهار ساعتی؛ کیلوات چهل 

ای ندیدیم؛ اما گرچه از اختراع ادیسون بهره

قربان خدا شوم، وقتی که برق  اش درد نکند!!دست

رفت به پنج عصر میامد هم به ده و نیم شب می

 حالی که به هفت شام میایه هم ده و نیم شب میره!

x یک بستر و چند مریض؛ 

اختمان شفاخانه والیتی غور که چشم امید س

شهریان فیروزکوه و مردم غور برای صحت و درمان 

توجهی مقامات در کنار هریرود پارک بود از بی

ست که در یک بستر چندین گردید. این در حالی

مریض لِنگ به لِنگ غلتیده اند و مرحبا به استعداد 

 و دقت پزشکان که مریضان شان را به آن شلوغی

 دهند.تشخیص می

x ت؛مزاحم زنگ مکتب، آهنگ 

ضی بعانه بازار با به صدا در آمدن زنگ مکاتب دختر

 گرم شد. برادرها

x ها گِل کم داشت که تخلص هم سرک

 گذاشتید؟

چندی پیش مجلس اداری والیت غور تخلص 

 الدینسرک سلطان غیاث»را باالی « رشال فهیمما»

گذاشتند که خوشبختانه بر سرک تخلص  «غوری

جواز نداشت و به یاد شان آمد که چرا عاقل کند 

 ..کاری که بار آرد پشیمانی.

 

 سرخیل اخبار

 

هیس همان انگشتی است که بزرگان برای گرفتن 

کنند، شان را سنجاق میلب حرف  کودکان  دو حق

زند هیچ خردی یا کوچکی  می یعنی  تا بزرگی حرف

ندارد حرف بزند؛ حتا که آن حرف،  حق

ساز باشد و حق محض. این را محیط و سرنوشت

کنیم بهتر به تصویر ای که در آن زندگی میجامعه

 و تفکربینیم، بیکشیده است، یعنی هرچه را می

تحلیل، تحمل کنیم؛ حتا اگر آفتاب را با دو انگشت، 

 که ما را  به سکوتپنهان نمایند. کاش این انگشتی

، بوددهد، فقط به آوان کودکی متعلق میفرمان می

مورد و های بیمندیشوربختانه خودمان با حوصله

ای هاش را تا آخرین دقیقههای آنچنانی، ریشهفریب

ایم. ما بر آن شدیم که با همین نام مان کشانیدهزندگی

انگشتی بگذاریم روی خودش و آوازی سر « هیس»

هایی را مهر که حتی اندیشههای بدهیم از الی آن لب

کردند تا مرزی را عبور نکنند و حقی را فریاد نزنند. 

های خود را با نام با همین مفهموم خواستیم اندیشه

یم و آنچه حق ما هست فریاد سانربه نشر ب« هیس»

 یاهو! بزنیم.

 

؟«هیس!»و چرا   
ی جهان هستی و آفرینشگر مظاهر آفریننده سپاس از

طبیعی که زمین و زمان را به زیبایی مزین ساخت و 

های معنوی و فضیلت رنگین ها را به آرایهفطرت انسان

 گردانید. 

بهار روح خرمی و حقیقت سالم زندگی را برای اشیا 

نگ را بر تن زمین و زمان آموزاند، ردای سبز رمی

ها، هزارستان، قمری و قناری آواز پوشاند. چکاوکمی

دهند. بهار فصل شگفتن دلکشِ همنوایی را سر می

های رنگارنگ و ایام بالندگی زمین در آغوش طبیعت گل

ابد و یاست. درین آوان لطافت بیکران الهی گسترش می

بز ی خاکی در حضور پهنای دلپذیر و سقلمرو کره

ای هکند. هنگامهها بسترسازی میبهاری به رنگ آیینه

حیات بخش طبیعت، روح و روانِ انسانی را تعالی 

ی پایان افسردگی شود تا  نقطهبخشد و سبب میمی

گیاهان و موج خروشان هستی باشد. همان است که 

هان آشوبد و جمحابا بر وادی سرد و سفید زمستان میبی

 سازد. های باران مزین میهرا به اثر ریزش گوار

ها یتنهای طبیعت است تا بیبهار دلپذیرترین حادثه

افگند و چراغ دوستی و محبت را تنیویر پرتو می

بخش در کانون زندگی بخشد و نیز موج طراوتمی

 است.  

بیعت نظیر طبهار سرفصل مهر و سازندگی و حقیقت بی

ادق لذت صدر جهان هستی است. استقبال از نوگرایی و 

های آفرینش در از مظاهر طبیعی با درک واقعیت

های بهاری و سایر موجودات  و معرفت کلی از پدیده

 زیباییوبهارمظهرعشق
نویسندگان در بحبوحه تحقیق شان در توصیف بهار  قلم 

بردارند و نگاه، از سکوت سرد و مبهم باز نمایند. همین 

ی زیبای آبشاران را به است که سرود رودباران و نعره

 آورد. ارمغان می

ترین های بهار و تغییر فصل یکی از ملموستامل در زیبایی

 هات. در تمام آیینهای قدرت پروردگار عالمیان اسنشانه

های و مذاهب گوناگون و نیز در ادبیات جهان، همه خوبی

دگر به بهار تشبیه شده است. عالوه از آن بهار به درس و 

 عبرت بزرگ تاکید و یاد شده است.

ی رفا و آسایش و الگوی منظم ثبات ترین نمونهبهار روشن

ت لباشد. که رنگین بودن ظاهر خلقت اشیا دالو همدلی می

باشد. و وفق ها از حیث ظاهر میبر اختالف وجودی انسان

باطنیِ شان در امر همدیگرپذیری و در کنار یکدیگر شان 

 باشد. می

تکاپو و حرکت یکی از حقایق زندگی در طبیعت است و 

ای از سمبل آزادگی و آید نمونهآنچه که در بهار پدید می

 سازد.قق میرستخیز باالیی است که جنبش فرزانگی را مح

که خداوند بزرگ در فصول سال تحول طوریهمان

کند بیشتر از تحوالت آفریند و دگرگونی ایجاد میمی

ها شده است که زندگی بدین اساس محول به خود انسان

ا ایجاد ای ربر دست خود بتوانند تغییرات مثبت و سازنده

 ای از پیاپیها، نمونهنمایند. در ضمن رفتن و آمدن فصل

 هاست.درنسل انسانآمدن و گذشتن نسل

در جهان هستی است. استقبال از نوگرایی و لذت صادق از مظاهر طبیعی با 

های بهاری های آفرینش در موجودات  و معرفت کلی از پدیدهدرک واقعیت

 گردد. که وجود دارد میسر میو سایر عناصری

افزاید و لوای سبز طبیعت میهای بهاران، شأن و شوکت روزگاران را آواز قدم

ها طنین جاست که هیاهوی شکارچیان در دل صخرهافرازد. از اینرا بر می

گردد. آواز پروری غزاالن میآفریند و جدولِ دشت و دمن، کارگاه نقشمی

گذارد. زار و گیاهان به نمایش میانگیز کبک و قناری را توام با رویش علفدل

 .اندیشان خواهد بودو بزرگ مطابق به مزاج زنده بدون شک این طرح گسترده

روند  کند. دری الهی است که فصل سرد را به فصل سبز عوض میبهار برنامه

ها، روح تازه و طراوت و شادابی فراوان خشکی و انجماد گیاهان و دگر پدیده

نهایت گر زندگی تازه در طبیعت و تحرک بیبخشد. این فصل زیبا عرضهمی

 ساران است. آبشار و چشمه

هان و انسان است که از این طریق منظر هدف از آفرینش، شناخت خدا، ج

گردد و از دنیای ماده زیبای از نگرش واقعی بر کمال سعادت انسانی رونما می

 نماید. به اوج معنا و قرب حضرت الهی تقرب حاصل می

ی قدرت الهی است که از آغاز تا کنون شکوه و عظمت جهان هستی نشانه

 و تری از دانشمندان، شاعرانتا بیش های نظام طبیعت سبب گردیدشکفتی

 نویسن

 الحق فایقفضلاستاد 

اساسی پولیس تأمین امنیت و حفظ نظم ی یگانه وظیفه

تواند جایگاه ی بارز میباشد. این خصیصهعامه می

پولیس در اجتماع را رقم بزند، طرز سلوک و رفتار 

نه ی روابط حستر بر پایهپولیس با مردم؛ هر چه بیش

استوار باشد به همان پیمانه در امر حفظ نظم و امنیت 

حقوق شهروندان، کند. صیانت از در جامعه کمک می

تنفیذ حکم قانون و تأمین وحدت ملی بین مردم در 

های کاری در انجام وظایف سطح کشور، از اولویت

باشد. مطابق قانون اساسی کشور؛ محوله پولیس می

های سکتوری و ارگان پولیس یکی از آن دسته وزارت

ی قوه اجرایه یا حکومت کلیدی بوده که زیر مجموعه

( این قانون به ۰۳0و  ۷۵ی )ماده قرار دارد؛ طبق

های خطیر و بسا مهم وضاحت کامل بر مسؤولیت

پولیس اشاره شده است. که این خود بیانگر فلسفه 

وجودی این اداره دولتی است. متأسفانه با وجود این 

ی کشور در چارچوب همه قوانین و مقررات نافذه

های نظامی خاصتن پولیس ملی کشور همیشه ارگان

تخطی و تخلف منسوبین این اداره هستیم و در  شاهد

ی سوءاستفاده  را در اجرا عین حال معافیت قانون زمینه

وظایف )صالحیت و مسؤولیت(های این ارگان فراهم 

ولیس ی تحصیلی پسازد. بدبختانه پایین بودن سویهمی

ما چه در حد عالی یا نیمه عالی یا در حد سواد ابتدایی 

های نوشتن باشد و هم آموزشکه همان خواندن و 

مسلکی و تخصصی که در خور یک شخصی نظامی 

خبری از احکام قانون، باعث تمام عیار بوده و نیز بی

شده است که پولیس ملی کشور در حین انجام وظایف 

که )صالحیت و مسؤولیت(های خویش آن را طوری

باید و شاید در قانون تذکر رفته است به وجه حسن آن 

دهند. حتی می توانم به جرأت بگویم که بی انجام ن

های امنیتی را خواهد شکست. سوادی، کمر ارگان

دولت افغانستان باید با قاطعیت تام، و در راس قوه 

سوادی در سطوح مختلف اجراییه برای محو بی

های مؤثر را طرح و تطبیق ارگانهای امنیتی مان برنامه

د که هرگاه سوادی محض حکایت از آن دارنماید. بی

و یا محل « چک پاینت»با یک مؤظف پولیس در یک 

رو شویم تالشی حین بررسی اسناد اشخاص روبه

ی فرار از قانون را برای اشخاص نسبت عدم سواد زمینه

که در سدد ارتکاب اعمال جرمی باشند مهیا نموده و 

پولیس که مطابق قانون مؤظف است که قانون را در 

خبر از آن که قانون را نقض کرسی اجرا بنشاند بی

 نموده است.

 قانونازنگاهبامردمپولیسبرخورد
نامه را به تصویر نماید. که عکس این اصولشهر ما می

جاز دارم؛ استفاده غیرمکشد که کوتاه برای شما بیان میمی

 در داخل شهر سبب« رینجر»وسایل نقلیه مخصوصن نوع 

ی رینجر )پولیس( شود. رانندهآزار و اذیت شهروندان می

ی نماید که هر لحظ حادثهسرعتی باال حرکت میبا چنان 

باشد و کوچکترین اعتنا هم در ترافیکی از آن متصور می

نماید. در این  آواخر  از حفظ میحط زیست شهری نمی

برکت ساخت و ساز دکاکینی که تازه تخریب شده اند. 

های داخل شهر فیروزکوه که انباری از گِل، سرک

برای سرعت رینجرهای باشند سنگریزه و خاک می

بخشد. و در مقابلِ پولیس و گرد و خاک قوت می

های شهر شهروندان هم در رفت و آمد خود روی جاده

 نمایند.فیروزکوه احتیاط نمی

ما داریم یک سرمایه ملی که به اصطالح همین سرک 

م، از بریی اسفالت داخل شهر را از بین میچهار کلیومتره

گر را در فرهنگ شهرنشینی طرف دیگر صدها مشکل دی

خود میافزایم؛ با مدیریت ناسالم شهرداری، ریاست 

هایی که به نوعی خود را محیط زیست و سایر ارگان

دانند کدام زیست و شهروندان میمدافع حفظ میحط

که باعث بهبود در نظم شهر و پاک نگهداری کاریراه

شهر شود را روی دست بگیرند، از سرباز  و افسر 

رمی که ملبس با یونیفورم پولیس در انجام وظیفه محت

میباشد وقتی با آن همه دبده و کبکبه، اسلحه بر دست 

دارد انتظار میرود که حافظ جان، مال و آرامش شهروندان 

 باشد نه اینکه الگوی ترس و خشم در اذهان مردم باشند.

ها گیر مردم ماست گاهها که دامنبا این همه چالش

به قول معروف به نرخ شلغم شهروندان را  پولیس محترم

شکم سیر و بدون موجب و قید قانونی لت و کوب 

فرماید که خود شاهد آن هستید و نیاز بر مستندسازی می

 رباز ونیست. یک پولیس به تمام معنا خوب اعم از س

 (3ادامه در برگ )منسب گرامی که...       صاحب

 تواند درشد میپذیری باخدمت، فداکاری و  مسؤولیت

قلب تک تکِ شهروندانش قرار گرفته و این روند باعث 

ی حسنه بین مردم و پولیس ملی در برخورد تشدید رابطه

اصول اساسی نه »خواهم  دیگر شان شود. حال میبا هم

ی برخورد و سلوک پولیس نامهرا که  در )اصول« گانه

 ملی(  کشور تدوین شده است برای شما تذکر بدهم.

. حاکمیت قانون؛ پولیس ملی کشور مکلف است که ۰

 تمام اجراآت وظیفوی خود را بر وفق قانون انجام بدهد.

طرفی )عدم تبعیض(؛ تمام وظایف یک پولیس . بی۱

زبان، دین، عقاید  بدون در نظر داشت جنسیت، قومیت،

 گیرد.سیاسی و وضع اقتصادی اشخاص صورت می

روشنایی قانون که عدالت را   . استفاده از قوه )نیرو(؛ در۳

 تأمین کند.

. مسؤولیت؛ حصول اطمینان از صحت و سالمتی افراد 0

 که تحت نظارت و توقیف اند.  

. حفظ محرمیت؛ پولیس تمام مشاهدات، مراسالت و ۵

مکالمات اشخاص را بدون اذن قانون افشا نساخته و 

ادامه  مکلف است که حق مصونیت و اسرار ...        

 (3برگ )در 

 

ثر های مؤسوادی در سطوح مختلف ارگانهای امنیتی مان برنامهاجراییه برای محو بی

یک مؤظف  سوادی محض حکایت از آن دارد که هرگاه بارا طرح و تطبیق نماید. بی

رو و یا محل تالشی حین بررسی اسناد اشخاص روبه« چک پاینت»پولیس در یک 

ی فرار از قانون را برای اشخاص که در سدد ارتکاب شویم نسبت عدم سواد زمینه

و پولیس که مطابق قانون مؤظف است که قانون را در  اعمال جرمی باشند مهیا نموده

قانون را نقض نموده است. مدیران ارشد و خبیر  خبر از آن کهکرسی اجرا بنشاند بی

های جلب و جذب مرکز و ادارات محلی؛ هنگام استخدام و تقرری امنیتی؛ قوماندانی

سربازان باید معیارهای شایستگی را برای آنعده اشخاصی که در صفوف پولیس ملی 

ب شود که پیوندند مالک عمل شان  قرار بدهند. تا از این راه، سربازی جذکشور می

الگوی خدمت، صداقت و وحدت در بین اقشار مختلف کشور گردد که این باعث 

ی اعتماد و احترام را بین مجریان قانون واتباع نزدیکی دولت با ملت شده و زمینه

 کشور ایجاد مینماید.

ور ی پولیس ملی کشاز سوی دیگر افسران متخصص و مسلکی که تهداب و شیرازه

توظیف شان در رهبریت پولیس ملی کشور و هماهنگی بین این   دهند.را تشکیل می

ی یک دادن اخالق حمیدهارگان ملی اشد ضرورت دولت افغانستان است. به خرچ

باشد. هرگاه کننده موقف پولیس در قبال مردمش میفهم تبیینپولیس کارکُشته و قانون

ی گیرد به باور کامل حالتاین اصول را نادیده پنداشته و به آن تاکید و عمل صورت ن

شود. چنانچه در فرما میبند و باری در بین مردم و پولیس حکمهرج و مرج و بی

همین شهر فیروزکوه و دیار خود مان پولیس ملی در برخوردش با مردم آنچه  

ی بدان پرداخته است در انجام وظیفه« ی برخورد و سلوک پولیس ملینامهاصول»

کرد پولیس ملی های زیادی حاکی از عملنمایند. مثالنمی ی خویش مراعاتمحوله

کشد که کوتاه برای شما نامه را به تصویر مینماید. که عکس این اصولشهر ما می

 در داخل شهر« رینجر»دارم؛ استفاده غیرمجاز وسایل نقلیه مخصوصن نوع بیان می

( با چنان سرعتی باال ی رینجر )پولیسشود. رانندهسبب آزار و اذیت شهروندان می

باشد و کوچکترین ی ترافیکی از آن متصور مینماید که هر لحظ حادثهحرکت می

نماید. در این  آواخر  از برکت ساخت و اعتنا هم در حفظ میحط زیست شهری نمی

های داخل شهر فیروزکوه که انباری از ساز دکاکینی که تازه تخریب شده اند. سرک

باشند برای سرعت رینجرهای پولیس و گرد و خاک قوت می گِل، سنگریزه و خاک

های شهر فیروزکوه بخشد. و در مقابلِ شهروندان هم در رفت و آمد خود روی جادهمی

 نمایند.احتیاط نمی

 یما داریم یک سرمایه ملی که به اصطالح همین سرک چهار کلیومتره

 محمد شمیمسطان

 


