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دانش و خرد، دو چیِز مجزا هستند و هیچ ارتباطي با هم ندارند. 
دانش در سرها خانه مي کند و آمیخته به دیدگاه هاي دیگران 

است؛ خرد در اذهان است و از آِن خود فرد است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

هشدار مجلس سنا از فروش کابل بانک به بانک پاکستانی:

فروش کابل  بانک به بانک
پاکستانی خیانت ملی است

ــروعیت  ــند مش ــاد س ــق مف ــه از تطبی در صورتی ک
خــود کــه خــود در پــای آن امضــاه نموده ایــد و 
الفبــای حكومــت تــان را تشــكیل مي دهـــد عاجزید، 
پــس از عهـــدة چــه کاری مي توانیــد بربیآییــد؟ 
بگذاریــد تــا دیگــران بــه آن برســند، چــون کار 

ــت ــر اس ــدة ت ــی کالن و پیچی ــت داری بس مملك

مشروعیت حکومت توافقنامه یی 

ادامه می یابد؟!

صفحه 6صفحه 6

برنامۀ همبستگی ملی وپروژۀ حفظ ومراقبت

)JCMB( بخشی از سخرنانی انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیا وانکشاف دهات درنشست بورد مشرتک هآمهنگی

یکی از برنامه های موفق وپیشگام دولت اسالمی افغانستان ، برنامۀ همبستگی ملی میباشد که همۀ شام به این نام آشنایی کامل دارید. از طریق برنامۀ همبستگی ملی نه تنها به مردم افغانستان خدمات عام املنفعه ارایه گردیده ، بلکه ازاین 

طریق، نهاد های بنیادی مردمی ) شوراهای انکشافی قریه( ایجاد گردیده که نهاد های مذکور در آینده نیز برای چندین سال متامدی خدمات الزم را به مردم ارایه خواهند کرد. 

شوراهای انکشافی قریه  نه تنها ظرفیت  اولویت بندی ، پالنگذاری و تطبیق پروژه ها را دارا میباشند ، بلکه همچنان میتوانند حقایق اجتامعی واقتصادی را درقریه ها وقصبات کشور مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. چنین  بررسی ها 

درواقع تفاوت اجتامعی واقتصادی را درقریه ها که نصف نفوس این روستا ها درغربت به رس میربند ، برمال میسازد . شوراهای انکشافی قریه میتوانند تصویر روشنی از منابع قریه ، برازنده گی اقتصادی قریه ، تقویم موسمی قریه برای 

ایجاد فرصت کاری و یا میزان بیکاری را درقریه ، ارایه منایند ، همچنان قابلیت تحلیل و بررسی  عواید ومصارف مردم روستا ها را نیز دارا میباشند. به اساس بررسیی که توسط شوراهای انکشافی قریه صورت گرفته و درپنجمین کنفرانش 

ملی مشورتی شوراهای انکشافی قریه )ماه عقرب ۱۳۹۴( ارایه گردید ، روستا های کشور به سه کته گوری عمده ، دسته بندی  گردید ه اند .

خانواده هاییکه روزانه توان اقتصادی رصف یک وقت غذا رادارند – برای اطفال آنان امکان درس خواندن از صنف سه الی شش مکتب میرس است .  •

خانواده هاییکه روزانه توان رصف دووقت غذا را دارند – اطفال شان امکان خواندن مکتب را الی صنف دوازدهم دارا میباشند.  •

خانواده هاییکه میتوانند درروز سه وقت غذا رصف منایند – اطفال آنها امکان دوام تحصیل تا درورۀ لیسانس را دارند.  •

دریک دهۀ اخیر ما توانستیم)۳۵(هزار شورای انکشافی قریه را ایجاد مناییم . این شورا ها توانسته اند درحدود )۹۰( هزار پروژۀ انکشافی را اولویت بندی ، پالن گذاری وتطبیق منایند که ازمزایای این پروژه ها قریب به )۱۷( ملیون مردم 

روستاها درسکتور های مختلف مانند ترانسپورت ، انرژی برق ، آبیاری ، حفظ الصحه ، آب آشامیدنی ، انکشاف معیشت وصنایع روستایی و سایرزیربناهای روستایی مستفید شده اند. قابل یاد آوریست که ازطریق این برنامه ها تقریبًا 

)۲۴۳،۳( ملیون روز کاری ایجاد گردیده است.

وزارت احیا وانکشاف دهات ، بیشرت از )۶،۵( ملیون روز کاری را ایجاد منوده است و)۸،۵( ملیون روز دیگر کاری اکنون از طریق تکمیل )۱۰۵۶۵( پروژۀ انکشافی  وتطبیق مرحلۀ اول پروژۀ حفظ ومراقبت، زیر دست  میباشد.

تحت ساختاربرنامۀ همبستگی ملی، برای پروژۀ وجه نقدی حفظ ومراقبت ، مبلغ )۳۵( میلیون دالر امریکائی برای بیشرت از )۳۷۰۰( شورای انکشافی قریه در )۴۵( ولسوالی )۱۲( والیت تأدیه شده است. این مرحلۀ اول، حدودًا )۴( 

میلیون روزکاری  را ایجاد خواهد منود  که تقریبًا )۱۸۱۰۰۰( فامیل مستفید میشوند. 

قریه ها بر اساس اقلیم  ، دوری مسافه ، مسایل امنیت ، تکمیل کار پروژه های هزینه شدۀ برنامۀ همبستگی ملی و سطح بیکاری ، انتخاب گردیده است. 

تا به حال بازتابی )فید بک( که از ساحه مواصلت ورزیده ، نشان میدهد که پروژۀ وجه نقدی حفظ ومراقبت در قریه ها تأثیربسیار خوب داشته است که اجرت روزمزد برای فامیلها دراین عرصکه نرخ مواد غذائی درحال افزایش است، 

عاید حیاتی را تأمین مینامید. ما به زودی ، پروژۀ وجه نقدی حفظ ومراقبت را برای )۲۲( والیت متباقی افغانستان توسعه خواهیم داد که تقریبًا )۱۲،۲( میلیون روز کاری اضافی را ایجاد می مناید  و درحدود )۵۵۵۰۰۰( فامیل از آن 

مستفید میشوند. 

ثبات افغانستان درواقع با ثبات قریه های افغانستان بستگی دارد و ثبات قریه ها به نوبۀ خود به انکشاف وتوسعۀ روستاها گره خورده است.  بناًا هرگاه خواسته باشیم افغانستان با  ثبات داشته باشیم ، باید فعالیت ها و برنامه های خود را 

در عرصۀ انکشاف دهات افزایش دهیم .

در نتیجه، من میخواهم تأکید منایم که هم برنامۀ ملی میثاق شهروندی و هم برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح جهت عرضۀ  خدمات اساسی و افزایش درآمد برای مردم رضوری هستند. برنامه وجه نقدی حفظ و مراقبت واضحًا اثر فوری 

را برای فامیلهای بی بضاعت  بوسیلۀ وجه پرداختی به کارگران ، متثیل منوده است و میثاق شهروندی نیزخدماتی را جهت اطمینان از یک جامعۀ سامل و پربار برای نسل های آینده ارائه خواهد کرد.

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی

وزارت احیا وانکشاف دهات

احمد ولی مسعود
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ــه  ــکا ب ــر خارجــۀ امری ســفر جــان کــری وزی
افغانســتان هرچنــد از پیــش تعییــن شــده 
ــدای  ــورد آجن ــی در م ــر کس ــی کمت ــود، ول ب
بســیاری ها  اصلــِی آن چیــزی می دانســت. 
ــرای  ــای کــری ب ــه آق ــد ک ــن نظــر بودن ــه ای ب
ــد  ــی و تأکی ــۀ امنیت ــورد تفاهم نام ــث در م بح
ــه  ــکا ب ــِت امری ــکاری و حمای ــۀ هم ــر ادام ب
ــر  ــفر وزی ــا س ــد. ام ــفر می کن ــتان س افغانس
ــری  ــر و اصلی ت ــام مهم ت ــکا، پی ــۀ امری خارج
هــم داشــت و آن، بحــث در مــورد ادامــۀ کارِ 
دولــت وحــدت ملــی بــود. ولــی این کــه 
چــرا ادامــۀ کار دولــت وحــدت ملــی بــه 
وزیــر خارجــۀ امریــکا ربــط پیــدا کــرده، 
ــه  ــد ک ــه باش ــی نهفت ــان تناقض ــاید در هم ش
منجــر بــه شــکل گیرِی ایــن دولــت بــه دنبــال 

ــد.  ــاانتخاباتی ش ــای پسـ جنجال ه
اکنــون شــاید بــرای این کــه از خطرهــای 
بعــدِی ایــن کــودِک عجیب الخلقــه جــاِن 
ــور شــده  ــای کــری مجب ــرد، آق ــه در ب ســالم ب

ــود. ــه ش ــر وارد صحن ــارِ دیگ ــک ب ی
 از چنــدی بــه این ســو دغدغه هایــی در مــورد 
پایــان کارِ دولــت وحــدت ملــی تــا پنــج مــاه 
ــا  ــن دغدغه ه ــد. ای ــوش می رس ــه گ ــده ب آین
تنهــا محــدود بــه رســانه ها نیســت و بســیاری 
ــه  ــد ک ــن باورن ــه ای ــر ب ــر و فک ــِل نظ از اه
ــاد کارِی  ــی، معی ــۀ سیاس ــاِس توافق نام ــر اس ب
دولــت وحــدت ملــی بــرای دو ســال در 
ــن  ــان ای ــه در پای ــده اســت ک ــه ش ــر گرفت نظ
دوره، وضعیــِت ریاســت اجرایــی بــا تغییــرات 
ــا  ــود. ام ــخص می ش ــی مش ــون اساس در قان
حــاال اســتنباط دولت مــردان و به ویــژه ارگ 

ریاســت جمهوری از ســخنان آقــای کــری 
ــی دورۀ  ــدت مل ــت وح ــه دول ــت ک ــن اس ای
ــال کاری  ــج س ــان پن ــا پای ــدارد و ت ــا ن انقض
ریاســت جمهــوری، می توانــد بــه حیــاِت 

ــد.  ــه ده خــود ادام
ــن  ــه ای ــت جمهوری ب ــۀ ارگ ریاس در اعالمیـ
موضــوع صراحتــًا اشــاره شــده و تأکیــد رفتــه 
ــۀ کار  ــد ادام ــوری می توان ــس جمه ــه »ریی ک
دولــت وحــدت ملــی را بــه گونه یــی کــه الزم 
ــن  ــر چنی ــور از ذک ــد.« منظ ــم کن ــد، تنظی بدان
ــان  ــه هم ــخ ب ــد پاس ــدون تردی ــأله یی، ب مس
می توانــد  بــوده  دغدغه هایــی  و  نگرانی هــا 
ــورد  ــی در م ــای سیاس ــان حلقه ه ــه در می ک
ــس دو  ــی پ ــدت مل ــت وح ــروعیِت دول مش

ســال مطــرح شــده اســت. 
البتــه کســانی کــه بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرده 
انــد، بــه همــان متــن توافق نامــۀ سیاســی 
کــه میــان تیم هــای انتخاباتــی بــه امضــا 
ــه  ــد ک ــان می گوین ــد. آن ــتناد دارن ــید، اس رس
ــرو  ــی در گ ــدت مل ــت وح ــروعیت دول مش
ــن  ــت و در ای ــی اس ــۀ سیاس ــرای توافق نام اج
ــرای  ــخصی ب ــاد مش ــه معی ــه اگرچ توافق نام
ــده  ــح ش ــی تصری ــده، ول ــر نش ــان آن ذک پای
کــه دولــت وحــدت ملــی در ظــرف دو ســال 
ــل  ــۀ تعدی ــه جرگ ــزاری لوی ــه برگ ــف ب موظ
ــۀ کار  ــرای ادام ــه ب ــت ک ــی اس ــون اساس قان
ــی آورد.  ــروعیت م ــی مش ــدت مل ــت وح دول
ــر  ــرِی وزی ــس خب ــا در کنفران ــر ام ــۀ دیگ نکت
ــا رییــس جمهــوری کشــور  خارجــۀ امریــکا ب
ــۀ  ــکالت ترجم ــرد و آن، مش ــدا ک ــارز پی تب
ــه در  ــن نکت ــه ای ــود. ب ــای کــری ب ســخنان آق
ــس  ــاز کنفران ــاِت آغ ــتین لحظ ــان نخسـ هم
ــه از طریــق رســانه های دیــداری  ــری ک خب
بــه صــورِت زنــده بــه نشــر می رســید، از 
ســوی برخــی از کاربــران صفحــات اجتماعــی 
واکنــش نشــان داده شــد. بــه بــاورِ ایــن 
کاربــران، ترجمــۀ ســخناِن آقــای کــری بــدون 
برخــی  در  و  می گرفــت  صــورت  دقــت 
ــی  ــکالِت محتوای ــردان آن مش ــوارد، در برگ م
از  شــماری  حتــا  می خــورد.  چشــم  بــه 
کاربــران کــه ســخنان آقــای کــری را بــه زبــان 
ــه  ــن نکت ــه ای ــد، ب ــرده ان ــری ک ــی پی گی اصل
نیــز اشــاره دارنــد کــه در ســخناِن او بــر ادامــۀ 
ــس  ــه ریی ــی و این ک ــدت مل ــت وح کار دول
جمهــوری حــق دارد در مــورد آن تصمیــم 
ــداد  ــن تع ــت. ای ــده اس ــزی نیام ــرد، چی بگی
ــوری  ــت جمه ــه ریاس ــد ک ــراد می گوین از اف
افغانســتان عمــاًل ســخنان آقــای کــری را مــورد 
ــع خــود  ــه نف ــا را ب ــرار داده و آن ه دســتبرد ق

ــت.  ــرده اس ــه ک ــیر و توجی تفس
 اگــر چنیــن چیــزی واقعــًا اتفاق افتـــاده باشــد، 
پــس بایــد نســبت بــه صداقــِت ارگ ریاســت 
جمهــوری در ارایــۀ ســخنان آقــای کــری 
ــن  ــه چین ــه چگون ــن ک ــاال ای ــرد. ح ــک ک ش
اتفاقــی افتــاده، بایــد آنانــی کــه متــن اعالمیــۀ 
ــد،  ــرده ان ــم می ک ــوری را تنظی ــت جمه ریاس

ــد.  ــه آن پاســخ دهن ب
ظاهــراً چنیــن بــه نظــر می رســد کــه از تاریــخ 

انقضــای دولــت وحــدت ملــی، بیشــتر از هــر 
جناحــی ریاســت جمهــوری کشــور احســاِس 
ــاید از  ــل، ش ــن دلی ــه همی ــد و ب ــرس می کن ت
وزیــر خارجــۀ امریــکا خواســته اســت کــه بــه 
چنیــن مــوردی در ســخناِن خــود اشــاره کنــد 
ــت  ــی ریاس ــرده، ول ــم نک ــاره ه ــر او اش و اگ
جمهــوری ایــن حــق را بــرای خــود محفــوظ 
نگــه داشــته کــه بــا دســتبرد در ســخناِن او بــه 

ایــن هــدف برســد. 
امــا ســخن اصلــی این جاســت کــه بــا ســخناِن 
ــت  ــۀ کارِ دول ــای کــری، مشــروعیت و ادام آق

ــد؟  ــی پابرجــا می مان وحــدت مل
فکــر نمی شــود کــه ســخنان آقــای کــری 
ــری  ــی تغیی ــۀ سیاس ــن توافق نام ــد در مت بتوان

اختیــار  در  توافق نامــه  ایــن  کنـــد.  وارد 
ــدازۀ  ــه ان همــه گان قــرار دارد و محتــوای آن ب
ــت.  ــه اس ــل توجی ــن گر و غیرقاب ــی روش کاف
آنانــی کــه تمایــل بــه ادامــۀ کار دولــت 
وحــدت ملــی از خــود نشــان می دهنــد، بایــد 
ــری  ــای دیگ ــر و روش ه ــه تدابی ــرای آن ب ب
متوســل شــوند کــه حداقــل بتوانــد ایــن شــک 
را در میــاِن عمــوم دامــن زنــد کــه می شــود از 
ــت های  ــه برداش ــی، ب ــۀ سیاس ــن توافق نام مت

ــرد.  ــدا ک ــت پی ــی دس متفاوت
کــری  آقــای  ســخنان  حاضــر،  حــال  در 
تلطیــف  را  وضعیــت  این کــه  جــای  بــه 
بــه ســردرگمی ها و  بیشــتر  باشــد،  کــرده 
جمهــوری  ریاســت  تیــم  ندانم کاری هــای 
ــاًل از  ــم عم ــن تی ــت. ای ــته اس ــه گذاش صح
ــوولیِت  ــرده و مس ــت ک ــلب صالحی ــود س خ

خــود را پایــان یافتــه خوانــده اســت.

فكر نمی شود که سخنان آقای کری 
بتواند در متن توافق نامۀ سیاسی 
تغییری وارد کنـد. این توافق نامه 
در اختیار همه گان قرار دارد و 
محتوای آن به اندازة کافی روشن گر 
و غیرقابل توجیه است. آنانی که 
تمایل به ادامۀ کار دولت وحدت 
ملی از خود نشان می دهند، باید 
برای آن به تدابیر و روش های 
دیگری متوسل شوند که حداقل 
بتواند این شک را در میاِن عموم 
دامن زند که می شود از متن 
توافق نامۀ سیاسی، به برداشت های 
متفاوتی دست پیدا کرد. 
در حال حاضر، سخنان آقای کری 
به جای این که وضعیت را تلطیف 
کرده باشد، بیشتر به سردرگمی ها 
و ندانم کاری های تیم ریاست 
جمهوری صحه گذاشته است. این 
تیم عمالً از خود سلب صالحیت کرده 
و مسوولیِت خود را پایان یافته 
خوانده است
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روز شـنبۀ گذشـته، مجلـس نماینـده گان بـه آقایـان جاهـد به 
عنـواِن وزیـر داخلـه و حمیدی به عنوان دادسـتان ُکِل کشـور 
رای اعتمـاد داد. بـا آمـدِن ایـن دو چهـره، وزارت داخلـه و 

دادسـتانی ُکل از شـِر سرپرسـتی نجـات یافتند. 
امنیتـی،  به خصـوص  دولتـی  اداراِت  در  سرپرسـتی  مسـلمًا 
می توانـد زمینه هایـی را بـرای فسـاد و بی کاره گـی مسـاعد 
کنـد و بی بندوباری هـا را بـه اوج رسـاند؛ چنان کـه می بینیـم 
سرپرسـتِی طوالنـی در وزارِت دفـاع ملی، مشـکالِت فراوانی 
را بـه بـار آورده اسـت. اما اکنــون کـه وزارت داخلـه و نهاد 
لـوی سـارنوالی یـا دادسـتانی کل، با رییسـاِن قانونـی و مورد 
اولویت هایـی  بایسـتی  اداره می شـوند،  ملـت  خانـۀ  اعتمـادِ 
را بـرای کارهـای الزم در ایـن دو نهـاد روی دسـت گیرنـد. 
شـکی نیسـت که هـم وزارت داخله و هم نهاد دادسـتانی ُکل 
بـه عنـواِن یکـی از نهادهـای عدلـی و قضایـی کشـور، بـا دو 
مشـکِل کالن مواجه اند: یکی فسـاد و دیگری هم بروکراسـِی 
ُخردکننده یـی کـه می توانـد رسـیده گی بـه حـوادث و جرایم 

را دچار مشـکل سـازد.  
چندی پیش، آقای جاهد در نخسـتین روزهاِی سرپرسـتی اش 
در وزارت داخلـۀ افغانسـتان، دسـتوری را صـادر کـرد کـه بر 
بنیـاد آن، مسـووالِن حوزه هـای پولیـِس کشـور در صـورت 
از  مربوط شـان،  سـاحات  در  جنایـی  بـزرِگ  جرایـِم  بـروزِ 
سمت های شـان برکنـار می شـوند. طبیعی سـت که ایـن فرمان 
بـا مشـکالتی مواجـه اسـت؛ امـا در صـورِت تطبیـِق به جـا 
در  بیشـتر  مسـوولیت پذیرِی  سـبِب  می توانـد  به موقـع،  و 

امنیتی شـود.   مربوطـاِت 
حـاال بـا انتخـاِب ایـن دو چهـره بـه ایـن دو سـمت، انتظـارِ 
عمومـی ایـن اسـت که پاک کارِی این دو نهاد از شـِر فاسـدان 
در اولویـت قـرار گیـرد. فسـاد سیاسـی، فسـاد قومی و فسـاد 
اداری، سـه فســادی اند کـه همـۀ ادارات را بـه خـود آغشـته 
کرده انـد؛ بنابریـن، هـر وزیر و رییـِس مردمی و مسـتقل، باید 

مبـارزه بـا این سـه پدیـده را در دسـتورِ کار قـرار دهد. 
اصــالحاِت  بـه  به شـدت  ُکل  دادسـتانی  و  داخلـه  وزارت 
بنیـادی نیـاز دارنـد، دیـده شـود کـه برنامه هـا و اولویت هاِی 
وزیـر داخلـه و دادسـتاِن کل در ایـن نهادهـا چـه خواهـد 
بـود. مـردم به شـدت خواهـاِن از بیـن رفتـِن فسـاد، تبعیـض 
و فـروش بسـت ها و مناصـب در ایـن نهادهـا انـد. آن هـا از 
مقامـاِت جدیـد انتظـار دارنـد کـه بحـِث شایسته سـاالری و 
مکافـات و مجـازات را در ایـن نهادهای بااعتبـار اعمال کنند. 
وجـود  داخلـه  وزارت  مأمـور  و  پولیـس  هم اکنـون صدهـا 
دارنـد کـه در راه دفـاع از کشـور، معلـول و معیوب شـده اند 
امـا هیـچ توجهی بـه آنـان نمی شـود و در نهایـِت مظلومیت، 
در  سـال ها  کـه  هسـتند  هـم  کسـانی  می گذراننـد.  روزگار 
چـوکات وزارت داخلـه، خدمـِت صادقانـه و موثر به کشـور 
و نظـام انجـام داده اند امـا کوچک ترین ترفیـع و امتیازی را از 
مقامـات دریافـت نکرده انـد. و برعکـس، کسـانی هم هسـتند 
کـه در یـک سـال بـدون این کـه کـدام شـهکار انجـام داده 
باشـند، بـه چندیـن رتبـه و امتیـاز نایـل شـده انـد و همواره 
مـورد تکریـم و نـوازِش مقامـاِت بلندرتبه قـرار می گیرند. در 
دادسـتانی ُکل نیز وضعیتی تقریبًا مشـابه جریان داشـته اسـت؛ 
دادسـتان های صـادق و خدمت گـزار مـورد بی مهـری قـرار 
گرفته انـد و آن هایـی کـه خـود را به حلقۀ قـدرت و معامالِت 
پیـدا و پنهـاِن آن وصـل کرده انـد، به سـرعت به مـدارِج عالی 

رسـیده اند.  
دادسـتانی ُکل و وزارت داخلـه بایـد بـه آرمان هـا و وظایـِف 
نظـم  پولیـس کشـور، وظیفـۀ حفـظ  بازگردنـد.  اصلی شـان 
و امـِن عامـه، تأمیـن امنیـِت افـراد و حراسـت از حقـوق و 
آزادی هـای قانونـِی شـهروندان را بـه عهـده دارد. یک پولیس 
هرگـز آموزش هـای الزم بـرای اشـتراک در جنگ هـای منظم 
در دشـت ها و بیابان هـای هلمنـد و ارزگان را ندیـده اسـت. 
دادسـتان کشـور نیـز همان طـور کـه از نامـش پیداسـت، باید 
مدافـِع عدالـت و پاسـدارِ حقـوِق سـتمدیده گان باشـد. ننـگ 
اسـت کـه کسـی نـامِ دادسـتان یـا سـارنوال را در سـایۀ ایـن 
نظـام کمایـی کرده باشـد، امـا خـود را در خدمـِت زر و زور 
قـرار دهـد و هـر روز و در هـر قضیه، به این نظـام و مردمش 

کند.   خیانـت 
انتظـار مـی رود کـه رهبـرِی جدیـِد وزارت داخله و نیـز نهاد 
دادسـتانی ُکل، بـه ایـن دردهـا و پیشـنهادها توجـه کننـد و 

مشـکالت و نابسـامانی ها را قاطعانـه از میـان بردارنـد.  

نیاز به اصالحات عمیق
 در وزارِت داخله و دادستانی ُکل
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یک عضو کمیته گزینش:

کار کمیته کزینش
 با مشکل حقوقی فرمان مواجه است 

ریاست جمهوری:

کار کمیته هفته گذشته آغاز شده است

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله اعالم کرد که 10 
تن از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را بازداشت کرده است. 
براساس اظهارات مقام های وزارت داخله این افراد در داخل 

و خارج از افغانستان دست به قاچاق مواد مخدر می زدند.
براساس اظهارات مقام های وزارت داخله در میان این ده تن 
برخی از قاچاقبران بران »مشهور و خطرناک« نیز شامل اند. 
این وزارت می گوید که بعضی از این قاچاقبران، از ده سال 
به این سو تحت تعقیب قرار داشتند و پولیس ویژه مبارزه با 

مواد مخدر تالش داشت تا آن ها را بازداشت کند.
باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله 
در  گفت  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در  شنبه  یک  روز 
میان این ده قاچاقبر، خطرناک ترین آن ها حاجی وطن فرزند 

حاجی گل احمد است.
این قاچاقبر ساکن اصلی ولسوالی اچین والیت ننگرهار است 
که در روز شانزدهم حمل امسال پس از 15 دقیقه درگیری 
توسط  ننگرهار،  والیت  خیل  غنی  ولسوالی  در  مسلحانه 

پولیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت شده است.
آقای احمدی گفت که این قاچاقبر هزاران تن مواد مخدر را 
قاچاق کرده و اکثرا در بیرون از افغانستان زندگی می کرد: »از 
مدت ده سال به این سو این قاچاقبر تحت تعقیب نیروهای 
کشفی ما بودند. هرچند در کشورهای منطقه زندگی می کرد 
اما  بود،  تعقیب  تحت  کشور  چندین  پولیس  سوی  از  و 
خوشبختانه ما توانستیم او را دستگیر کنیم.« این مقام وزارت 
مخدر  مواد  قاچاق  طریق  از  وطن  حاجی  که  گفت  داخله 

صاحب میلیون ها دالر سرمایه شده است.
قاچاقبران  از  دیگر  یکی  لعل جان  فرزند حاجی  محمد  آغا 
مشهور است که در سال 1394 توسط پولیس بازداشت شده 

است. براساس آمار وزارت داخله این قاچاقبر در سال های 
قاچاق  منطقه  به کشورهای  را  از 3 تن هیروئین  بیش  اخیر 

کرده است.
حاجی لعل جان پدر آغا محمد نیز یکی از قاچاقبران خطرناک 
شد؛  بازداشت  افغانستان  توسط حکومت  بار  یک  که  است 
ولی توانست با پرداخت میلیون ها دالر رشوت، از زندان رها 

شود.
حاجی داد محمد ولد حاجی بسم اهلل باشنده هلمند، حاجی 
مال  فراه،  والیت  مسکونه  محمد  لعل  فرزند  عبدالرازق 
ضیاالحق فرزند عبدالقادر مسکونه والیت بغالن، حاجی نور 
محمد فرزند داد محمد باشنده والیت فراه، حاجی عبدالودود 
فرزند حاجی عبدالعزیز باشنده والیت نیمروز، حاجی غالم 
حسین فرزند عبداهلل باشنده والیت بدخشان، قوماندان محمد 
رسول فرزند محمد انور مسکونه والیت تخار، مرتضی فرزند 

فرزند  الدین  زمان  و  ننگرهار  والیت  باشنده  غالم  محمد 
و  »مشهور  قاچاقبران  جمله  از  کابل  باشنده  شریف  محمد 
خطرناک« هستند که توسط وزارت داخله بازداشت شده اند.
این ده قاچاقبر از سوی محاکم افغانستان از 10 تا 20 سال 

حبس محکوم شده اند.
و  دولت  کارمندان  شدگان،  بازداشت  فهرست  میان  در 
نیروهای امنیتی نیز به چشم می خورند. در یک سال گذشته 
نیز به  21 تن از ماموران پولیس و 14 تن از سربازان اردو 
چهار  همچنین  شده اند.  بازداشت  مخدر  مواد  قاچاق  اتهام 
ایرانی و دو قزاقستانی نیز در میان کسانی هستند که به اتهام 

قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند.
نزد  از  نیز  نقد  پول  هنگفت  مبالغ  که  گفت  احمدی  آقای 
قاچاقبران به دست آمده است: »پول نقدی که در مجموع از 
قاچاقبران به دست آمده قابل مالحظه است. ما بیش از چهار 

میلیارد افغانی را از نزد قاچاقبران به دست آورده ایم«.
تمرکز بر مرزها

از  بیش  وزارت داخله اعالم کرد که در جریان سال 1394 
بازداشت قاچاقبران و کشف و  2900 عملیات را به منظور 
ضبط محموله های مواد مخدر انجام داده است. در نتیجه این 
عملیات ها حدود 3000 تن از قاچاقبران مواد مخدر بازداشت 
شده  و 14 کارخانه تولید هیروئین در نتیجه این عملیات ها 

تخریب شده اند.
یک  جریان  در  داخله  وزارت  مقام های  اظهارات  براساس 
سال گذشته 311 تن مواد مخدر که شامل تریاک، هیروئین، 
مورفین، چرس و مواد کیمیاوی توسط پولیس مبارزه با مواد 

مخدر توقیف شده است.
با  مبارزه  دشواری های  از  یکی  تمرکز  گفت  احمدی  آقای 
قاچاق مواد مخدر، گسترش ناامنی ها است: »ما تالش خواهیم 
کرد تا بیشتر روی مرزها، بنادر، گمرکات و میدان های هوایی 
تمرکز کنیم. مشکل این است که مسیر قاچاق و ترافیک مواد 

مخدر در مناطق ناامن انتقال یافته است«.
و  قاچاقبران  بازداشت  برای  که  عملیات هایی  جریان  در 
گرفته،  صورت  مخدر  مواد  تولید  کارخانه های  تخریب 
زخمی  و  کشته  مخدر  مواد  با  مبارزه  نیروهای  از  شماری 
شده اند. براساس آمار وزارت داخله در یک سال گذشته 28 
تن از ماموران پولیس مبارزه با مواد مخدر کشته شده و 43 

تن دیگر زخم برداشته اند.
وزارت داخله می گوید چالش اصلی در برابر مبارزه جدی با 
مواد مخدر نبود امکانات است. آقای احمدی گفت معینیت 
مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله با هلیکوپتر مجهز نیست 
تا عملیات پیچیده را به منظور بازداشت قاچاقبران و تخریب 
کارخانه های تولید مواد مخدر در مناطق ناامن، کوهستانی و 

دشوارگذز انجام دهد.
مواد  کنندگان  تولید  بزرگترین  از  یکی  هنوزهم  افغانستان 
این  حکومت  ساله  پانزده  تالش  و  است  جهان  در  مخدر 
کشور برای مبارزه با این پدیده نتوانسته منجر به نابودی و یا 

کاهش کشت و تولید مواد مخدر شود.
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ناجیه نوری  
کار  که  می گوید  جمهوری  ریاست  ارگ 
شده  آغاز  گذشته  هفتۀ  گزینش  کمیتۀ 

است. 
به  که  می گوید  کمیته  این  عضو  یک  اما 
دلیل مشکالت سیاسی آنان تا اکنون به کار 

آغاز نکرده اند. 
کمیته  که  می گوید  ریاست جمهوری  اما 
گزینش هفتۀ گذشته اولین جلسه کاری اش 

را در شورای ملی برگزار کرده است.
این واکنش ها پس از آن ابراز می شود که 
فرمان  از صدور  ماه  از دو  بیش  دست کم 
کار  برآغاز  مبنی  رییس جمهور  تقنینی 

کمیته گزینش می گذرد.
نعیم ایواب زاده عضو کمیتۀ کمیته گزینش 
می گوید: به دلیل مشخص نشدن وضعیت 
کار  برآغاز  مبنی  تقنینی  فرمان  حقوقی 
کمیته گزینش، آغاز کار این کمیته تا هنوز 

نامعلوم است.
روزنامه  به  گزینش  کمیته  عضو  این 
ماندگار گفت:  دلیل عدم آغاز کار کمیته 
یعنی  است،  گزینش صد در صد سیاسی 
فرمان  حقوقی  وضعیت  از  استفاده  سوء 

تقنینی، بدون شک سیاسی است.

کمیته  کار  آغاز  گزینش  کمیته  عضو  این 
تا  کرد:  تاکید  دانسته  نامعلوم  را  گزینش 
فرمان مشخص  زمانیکه وضعیت حقوقی 
کرده  کار  به  آغاز  کمیته  این  نشود، 

نمی تواند.
فرمان  رییس جمهور  زمانیکه  او:  گفته  به 
گزینش  کمیته  کار  خصوص  در  تقنینی 
تصویب  از  قبل  ما  فرستاد،  پارلمان  به  را 
اما  کردیم،  آغاز  را  خود  کار  فرمان،  این 
زمانیکه پارلمان این فرمان را رد کرد، کار 

ما متوقف شد.
تصویب  فعاًل  فرمان  افزود:  ایواب زاده 
است،  تمام  پارلمان  کار  چون  اما  شده، 
چیزی  یک  اساسی  قانون   109 ماده  ولی 
می گوید و ماده 79 چیزی دیگری بنابراین 

ما در یک وضعیت حقوقی قرار داریم.
بر اساس ماده 79 قانون اساسی، حکومت 
در  پارلمان  رخصتی  هنگام  تواند  می 
بودجه  بدون  عاجل،  ضرورت  صورت 
ترتیب  را  تقنینی  فرامین  مالی  و مسئولین 

دهد.
اساسی،   قانون   109 ماده  اساس  بر  اما  و 
یک  در  انتخابات  قانون  تعدیل  پیشنهاد 
سال اخیر، دوره تقنینی درآجندای جلسه 

عمومی شورای ملی داخل شده نمی تواند.
این  از  است  ممکن  می گوید:  ایواب زاده 
استفاده  سوی  اساسی  قانون  ماده های 
که  جلسهیی  در  بنابراین  گیرد،  صورت 
هفته گذشته داشتیم، فیصله شد که فرمان 
رییس جمهور باید به پارلمان فرستاده شود 
دادگاه  یا  و  کند  را طی  قانونی  مراحل  تا 
عالی این دو ماده قانون اساسی را تفسیر 
کند تا تکلیف کار کمیته گزینش مشخص 

شود.
اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی 
گزینش  کمیته  می گوید:  ریاست جمهوری 
آغاز کرد و  را  هفته گذشته رسمًا کارش 
در شورای  کمیته  این  کاری  اولین جلسه 

ملی برگزار شده بود.
گفت:  ریاست جمهوری  معاون سخنگوی 
شاید دلیل برگزار نشدن سایر جلسات این 
عدم  هم  یا  و  مکان  نبود  خاطر  به  کمیته 
ترتیب اجندا باشد، اما این کمیته کارش را 

رسمًا هفته گذشته آغاز کرده است.
این سخنان در حالی ابراز می شود که یک 
به  گزینش  کمیته  عضو  یک  پیش  هفته 
احتمال  به  که  بود  گفته  ماندگار  روزنامه 
چهارشنبه  روز  کمیته  این  کار  زیاد 

)گذشته( آغاز خواهد شد.
 اما انتقاداتی دیگری که براین کمیته وارد 
دولتی  نهادهای  پرقدرت  حضور  است 
شک  بدون  که  است  گزینش  کمیته  در 

درانتخاب کمیشنران اثرگذار خواهد بود.
گفته می شود حضور رؤسای هردو مجلس 
به  را  کمیته  این  عالی،  دادگاه  رییس  و 
ایجاد  کرزی  حامد  زمان  در  که  کمیته یی 
مشخصی  افراد  تا  شد  سبب  و  بود  شده 
کنند،  پیدا  راه  انتخاباتی  کمیسیون های  به 
سبب  و  کنند  مهندسی  را  انتخابات   .

مشکالتی به کشور شوند.

به  واکنش  در  سنا  مجلس  در  سناتوران 
امریکا  خارجه  وزیر  کری  جان  اظهارات 
می گویند که سخنان او دخالت صریح در امور 

داخلی افغانستان است.
نشست  در  افغانستان  سنای  مجلس  اعضای 
آقای  سخنان  خود،  22 حمل  شنبه  یک  روز 
کری را تأسف بار و دخالت در امور داخلی 

کشور خواندند.
وحدت  حکومت  رهبران  از  انتقاد  با  آنان 
ملی می گویند که آقای غنی و عبداهلل به بلوغ 
سیاسی نرسید ه اند که مشکالت داخلی کشور 
را خود حل کنند و جان کری می آید برای 

آنان خط مشی تعیین می کند.
جان کری وزیر خارجه امریکا روز گذشته در 
یک نشست خبری مشترک با آقای غنی گفت: 
» در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، 
مشخص  حکومت  کار  پایان  برای  تاریخی 
سال  پنج  تا  می تواند  حکومت  این  و  نشده 

دیگر به کارش ادامه دهد«.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت: 
» افسوس و عار می دانیم این که وزیر خارجه 
امریکا می آید و به مصلحت های کشور ما را 
رسده  کجا  به  ما  سرنوشت  حال  می اندیشد؛ 
و  اندازی  دست  کری  آقای  سخنان  است؛ 
افغانستان  داخلی  امور  در  مستقیم  دخالت 

است«.
رییس  رییس جمهور،  افزود:  یار  آقای مسلم 
اجرایی و تیم های کاری شان در حل مشکالت 
بیرون  از  کسانی  و  اند  ناتوان  کشور  سیاسی 

می آیند چالش های آنان را حل می کند.
گفت:  نیز  سنا  دیگر عضو  هاشمی  اهلل  صفی 
طور  این  کابل  به  کری  آقای  اخیر  سفر  از   «
نیست  آزاد و مستقل  افغانستان  بر می آید که 
دوره  تمدید  می ماند؛  مستعمره  یک  به  و 
وزیر  سوی  از  ملی  وحدت  حکومت  کاری 

خارجه امریکا به همین معنی است که رهبران 
توانند  نمی  و  ندارند  اراده  خود  از  حکومت 

تصمیم بگیرند«.
خارجه  وزیر  اظهارات  افزود:  هاشمی  آقای 
داخلی  امور  در  صریح  مداخله  امریکا 

افغانستان است.
کرد:  خاطرنشان  هم  منصف  الدین  محی 
قانونی  ساحت  به  امریکا  خارجه  وزیر   «
افغانستان مداخله کرد و بیانات او مداخله در 

قانون اساسی افغانستان است«.
به  امریکا  خارجه  وزیر  افزود:  منصف  آقای 
جای دخالت در امور قانونی افغانستان باید به 
روند صلح مداخله کند و باالی پاکستان فشار 

بیاورد که روند صلح افغانستان کمک کند.
بر اساس تفاهم نامه تشکیل حکومت وحدت 
ملی که با میانجی گری آقای کری حدود دو 
سال پیش به امضا رسید، قرار بود در مدت دو 
سال زمینه برای تدویر لوی جرگه تغییر قانون 
اساسی به منظور تایید پست ریاست اجرایی 
به نخست وزیر اجرایی تغییر یابد؛ اما تاهنوز 
با  که  والیتی  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات 
اشتراک اعضای آن لویه جرگه تدویر می شود 

برگزار نشده است.
که  داشت  وجود  گفت وگوهای  این  از  پیش 
لوی  زمینه  تا دو سال  ملی  حکومت وحدت 
سالی  دو  از  پس  و  نتوانسته  فراهم  را  جرگه 
کار  مدت  است،  شدن  تمام  به  نزدیک  که 

حکومت به اتمام می رسد.
این  به  کری  آقای  سخنان  که  شود  می  گفته 

بگومگوها نقطه پایان گذاشته است.
از سویی هم؛ مجلس سنا از حکومت خواست 
و  گزینش  کمیته  تشکیل  تقنینی  فرمان  که 
نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت 
مشکل  به  تا  کنند  معرفی  مجلس  به  را  ملی 

کشور رسیدگی شود.

رییس مجلس سنا:

عار است که مصلحت ما را 
کری می اندیشد
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رابطه میان انسان و محیط زیست، رابطه یی 
بس ناعادالنه و سودجویی یک طرفه است. 
رسیدۀ  کمال  به  موجود  عنوان  به  انسان 
طوالنی  بس  تاریخی  طول  در  اکوسیستم، 
و  نامالیمات  خود،  نابخردانۀ  افعال  با 
اکوسیستم  حق  در  بسیاری  خرابی های 
روا کرده است. خرابی ها و بهره کشی هایی 
زلزله ها،  از  بسیاری  توجیه  باعث  که 

آتشفشان ها، سیل ها و... می گردد. 
غیرمنطقی  افعال  با  انسان  میان،  این  در 
اختیار  و  بکر  فکر  نتیجۀ  که  افعالی  خود، 
تخریب  به  هست،  و  بوده  مدرنیته  انسان 
محیط زیست پرداخته و در واقع تیشه به 

ریشۀ خود زده است. 
صنعتی،  و  اجتماعی  تحوالت  نتیجۀ  در 
انسان با بهره گیری بیش از حد از طبیعت، 
آن را مقهور خود نموده و با از بین بردن 
آلوده گی  باعث  درختان،  و  گیاهی  پوشش 
هوا و در نهایت افزایش بیماری های عفونی 

شده است. 
پیوسته گی  دارای  حیات،  شبکۀ  هم چنین 
جزو،  هر  آن  در  که  است  حکیمانه یی 
نقش، تأثیر و ظرفیت خاص خود را دارد 
توان  حد  از  بیش  نباید  علت  همین  به  و 
موجود، از آن بهره جست؛ زیرا هم باعث 
از بین رفتن تعادل مجموعه می شود و هم 
این که منابعی که در حال حاضر در اختیار 
حاضر  نسل  به  متعلق  فقط  انسان هاست، 
آن  از  سهمی  نیز  آتی  نسل های  و  نیست 

دارند. 
مانند  زنده  غیر  عوامل  زیستی،  محیط  در 
خاک، آب، گازها و غیره به همراه جانداران 
با  و  هم  با  زنده  موجودات  دارند.  وجود 
متقابل  ارتباطی  خود،  زندۀ  غیر  محیط 
بقای  برای  ارتباط ها  این  می سازند.  برقرار 
محیط زیست بسیار الزم اند. بشر به عنوان 
تکامل یافته ترین موجود این کرۀ خاکی، در 
طول عمر نه چندان طوالنِی خود، بیشترین 
بر زمین و محیط زیست خود  را  تأثیرات 
داشته است که آن هم به وجود شعور و عقل 
و علمی برمی گردد که به واسطۀ آن، اشرف 
مخلوقات است. برخی جوامع از این عقل 
و شعور خدادادی حسن استفاده را نموده 
بهره ها  علم شان  و  عقل  از  تنها خود  نه  و 
گرفته اند، بلکه سایر انسان ها و موجودات 
برده اند.  فراوان  بهره های  آن  از  نیز  زنده 

نوِع  تباهی  وسیلۀ  را  آن  دیگر،  بعضی  اما 
زیست  محیط  و  موجودات  دیگر  و  خود 

بی زبان شان کرده اند. 
تأثیرپذیری  سوم،  جهان  کشورهای  در 
محیط زیست از محیط اجتماعی، به مراتب 
بیشتر از تأثیرگذاری عوامل فنی ـ مهندسی 
بر محیط زیست است؛ زیرا بیشتر مسایل 
فرسایش  آب وهوا،  آلوده گی  مانند  فنی 
از  ناشی  گیاهی  پوشش  تخریب  خاک، 

پاره یی از ناهنجاری های اجتماعی است. 
بشریت  جامعۀ  به  خدمتی  تنها  نه  این ها 
باعث  کردارشان  و  اعمال  بلکه  نمی کنند، 
تباهی خود و دیگران و محیط زیست شان 
زیست  محیط  آن،  بر  عالوه  می شود.  نیز 
معیشت  تأمین  و  زنده گی  محل  تنها  نه 
هزاران  زندگی  محیط  بلکه  انسان هاست، 
که  موجوداتی  است.  دیگر  زندۀ  موجود 
آن  در  که  محیطی  جز  کاشانه یی  و  خانه 
زنده گی می کنند، ندارند و به تدریج بر اثر 
زنده گی،  محیط  تغییر  و  وارده  فشارهای 
نسل شان  و  رفته  بین  از  همیشه  برای 
کسب  برای  انسان ها  می شود.  منقرض 
تنها  نه  آن،  به  رسیدن  و  ثروت  و  قدرت 
با  بلکه  می کنند،  استثمار  را  دیگر  مردمان 
مدیریت  و  ندانم کاری ها  ها،  زیاده خواهی 
به  جبران ناپذیری  آسیب های  خود،  غلط 

محیط زیست می زنند. 
در کشورهای جهان سوم، بیشتر معضالت 
اجتماعی  محیط  از  ناشی  زیست محیطی، 
وضعیت  از  کلی  ارزیابی  در  است. 
جهان  کشورهای  در  زیست محیطی 
محیط  از  زیست  محیط  تأثیرپذیری  سوم، 
تاثیرگذاری  از  بیشتر  مراتب  به  اجتماعی 
زیست  محیط  بر  مهندسی  ـ  فنی  عوامل 
است، زیرا بیشتر مسایل فنی مانند آلوده گی 
آب و هوا، فرسایش خاک، تخریب پوشش 
ناهنجاری های  از  پاره یی  از  ناشی  گیاهی، 
آلوده گی  مثال:  طور  به  است.  اجتماعی 
رشد  جمعیت،  افزایش  نتیجۀ  در  هوا 
الگوی  و  موترها  افزایش  شهرنشینی، 
از  یکی  عنوان  به  حمل ونقل  نامناسب 
در  زیست محیطی  معضالت  مهم ترین 

کشورهای جهان سوم تلقی می شود. 
اما نکتۀ قابل تأمل و پرسش اصلی این که؛ 
هر  فرد،  هر  بهداشت  و  وضعیت سالمت 
تلفیق  و  متقابل  تأثیر  با  ملت،  هر  جامعه، 

محیط  یکی  می شود:  تعیین  محیط  دو  اثر 
زیست داخلی خود انسان و دیگری محیط 
پیرامون و تخریب محیط زیست در قالب 
رادیو  و  کیمیایی  فیزیکی،  آالینده های 
اکتیوی موجب از بین رفتن بافت طبیعی و 
تغییر نرخ رشد گونه های موجودات است 
و سالمتی، رفاه، آسایش و حقوق اعضای 
محیط  اگر  می اندازد.  خطر  به  را  جامعه 
زیست مادی، سالمتش را از دست بدهد؛ 
و  روان  و  می گردد  مواجه  آسیب  با  جسم 
اندیشه را به خود مشغول می دارد و اختالل 
در  نمی تواند  آدمی  و  می کند  ایجاد  آن  در 
تعامالت اجتماعی خود موفق ظاهر شود. 

رسیدۀ  کمال  به  موجود  عنوان  به  انسان 
طوالنی  بس  تاریخی  طول  در  اکوسیستم، 
و  نامالیمات  خود،  نابخردانۀ  افعال  با 
اکوسیستم  حق  در  بسیاری  خرابی های 
روا کرده است. خرابی ها و بهره کشی هایی 
زلزله ها،  از  بسیاری  توجیه  باعث  که 

آتشفشان ها، سیل ها و... می گردد. 
فضای  وجود  بدون  شهرها  مفهوم  امروزه 
سبِز موثر در اشکال گوناگوِن آن، دیگر قابل 
کانون های  عنوان  به  شهرها  نیست.  تصور 
برای  انسان ها  زنده گی  و  فعالیت  تمرکز، 
این که بتوانند پایداری خود را تضمین کنند، 
کارکردی  و  ساختار  پذیرش  جز  چاره یی 
متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این 
جزِو ضروری  عنوان  به  سبز  فضای  میان، 
و الینفک پیکرۀ شهرها در متابولیسم آن ها 
نقش اساسی دارند که کمبود آن ها می تواند 
اختالالت جدی در حیات شهرها به وجود 
آورد. هم چنین وجود آب ها و فضای سبز 
انسان ها  به عنوان منابع طبیعی برای تفرج 

مورد استفاده قرار می گیرند. 

منبع: تبیان 
فراوری: فاطمه برادران
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بخش دوم و پایانی

بهتـر است مـردان را 
بهتر بشناسید

)ویژۀ دختران دِم بخت(

کنیـمرحــــم    به طبیعت    

۶. مردان زمانی را برای خود می خواهند.
اگرچه مردان سعی می کنند در بسیاری از فعالیت های خانواده مشارکت کنند، اما 
همۀ آنها نیاز دارند زمانی مخصوِص خود داشته باشند؛ زمانی تا تنها در گوشه یی 
بنشینند و تفکر کنند. اگر چه مردان از انجام بازی شطرنج، باغبانی یا رفتن به 
باشگاه ورزشی لذت می برند، اما مثل همه، گاهی دوست دارند کسی در کنارشان 
نباشد و به تنهایی به کارهای مورد عالقۀشان بپردازند. وقتی هر یک از زوجین، 

زمان و مکانی را برای تنهایی داشته باشند، بیشتر به هم عالقه مند خواهند شد.
۷. مردان مثل پدران شان عمل می کنند.

اگر می خواهید بدانید مردی که قصد دارید با او ازدواج کنید، چه گونه مردی 
است و چه رفتاری دارد، به رفتارهای پدرش نگاه کنید. مردان نقش خود و رابطه 
با همسرشان را از پدرشان می آموزند. اگر می خواهید بدانید که چه گونه با شما 

رفتار خواهد کرد، ببینید پدرش چه رفتاری با مادرش دارد.
۸. مردان زبان بدن را نمی دانند.

صدا  لحِن  تغییر  و  می دانند  بدن  حرکات  و  اشاره  زبان  مورد  در  کم تر  مردان 
دیرتر  است  دارد. هم چنین ممکن  مفهوم  کم تر  آن ها  برای  و حرکات صورت 
ناراحتی زنان را که در چهرۀشان نمایان است یا پیام های اشاره یی و لحن صدا 
را تشخیص دهند؛ بنابراین اگر می خواهید مطمین شوید پیام را دریافت کرده اند، 

مستقیمًا آن را بیان کنید.
۹. واکنش مردان سریع تر است.

زنان در واکنش نشان دادن به برخی امور و کارها دیرتر از مردان عمل می کنند 
و مدت طوالنی تری برای بیان واکنش و تفکر نیاز دارند. حتا ممکن است در 
مقابل مردان بیشتر احساس اضطراب و استرس داشته باشند؛ اما مردان در مقابل 
در  می خواهید  هنوز  وقتی  بنابراین  می دهند.  نشان  سریع تری  واکنش  حوادث 
مورد مباحث شب گذشته صحبت کنید، ممکن است نامزدتان آن را از یاد برده 

باشد.
۱۰. مردان به قدردانی واکنش نشان می دهند.

قدردانی از همسر، می تواند تفاوت زیادی در رفتارهای آن ها و روابط شان ایجاد 
کند. مطالعه ها نشان می دهد، وقتی از زحمات مردان قدردانی و به آن ها ارزش 
گذاشته می شود، بیشتر سعی می کنند در انجام کارهای خانه و مراقبت از کودک، 

خود را درگیر کنند؛ زیرا خود را تکیه گاه خانواده به حساب می آورند.
11. مردان، لذت بردن همسِر خود را دوست دارند.

مرد  است. یک  بااهمیت  بسیار  برای همسرش  زن  و شادابِی یک  خوش حالی 
تا زمانی که همسرش در مورد احساسش صحبت نکند، از آن باخبر نمی شود؛ 
بنابراین بهتر است احساسات و خواسته های تان را بیان کنید. خواستۀ خود را 
صریحًا بگویید، زیرا مردان طفره رفتن را دوست ندارند. اگر خواستۀ خود را 
برای خشنود کردِن شما تالش  بلکه  تنها گوش می کنند،  نه  کنید،  بیان  واضح 

خواهند کرد.
۱۲. مردان نیاز دارند دوست داشته شوند.

اگر یک مرد احساس کند از سوی نامزدِ خود مورد بی محبتی قرار گرفته، ممکن 
است به فرد دیگری متمایل شود تا رضایِت او را جلب کند. برای پرهیز از این 
مسأله، دختران باید نیازهای عاطفِی نامزد خود را درک کنند و برای رفع نیازهای 

وی بکوشند.
منبع: تبیان

امروزه مفهوم شهرها بدون 
وجود فضای سبِز موثر در 
اشكال گوناگوِن آن، دیگر قابل 
تصور نیست. شهرها به عنوان 
کانون های تمرکز، فعالیت و 
زنده گی انسان ها برای این که 
بتوانند پایداری خود را تضمین 
کنند، چاره یی جز پذیرش 
ساختار و کارکردی متاثر از 
سیستم های طبیعی ندارند. در 
این میان، فضای سبز به عنوان 
جزِو ضروری و الینفک پیكرة 
شهرها در متابولیسم آن ها 
نقش اساسی دارند که کمبود 
آن ها می تواند اختالالت جدی در 
حیات شهرها به وجود آورد
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نویسنده: دکتر میشل خلیل جحا 
برگردان: یوسف علي خاني

علي احمد سعید اسبر معروف به ادونیس، سال 1930در 
روستاي قصابین، از روستاهاي شهر تاریخي الذقیه در 

سوریه متولد شد.
شاعر نام این روستا را بارها و بارها به ویژه در مجموعه 
 1950 سال  است.  آورده  جمع«  صیغه  به  »مفرد  شعر 
عرب  ادبیات  رشتۀ  در  و  شد  دمشق  دانشگاه  وارد 
از  فرار  براي  را  »ادونیس«  اسم  وي  گرفت.  لیسانس 

سنت هاي عربي براي خود انتخاب کرد.
و  فرهنگي  زنده گي  و  شد  بیروت  1956راهي  سال 
شاعرانه یي را آغاز کرد. ادونیس در این زمان به کمک 

یوسف الخال »مجلۀ شعر« را منتشر مي کرد.
که  کرد  راه اندازي  را  »مواقف«  مجلۀ   1968 سال 
مکاني براي گردهم جمع شدِن شاعران و اندیشمندان 
مشرق زمین و مغرب زمین شد. سال 1985 نیز به دلیل 
شرایط جنگ داخلي لبنان، این کشور را ترک کرده و 

راهي پاریس شد.
او اکنون داراي دو تابعیت )لبناني و فرانسوي( است. 
ادونیس سال 1986جایزۀ بزرگ بروکس و سال 1997 
خود  آِن  از  را  مقدونیه  شعر  طالیي  تاج  جایزۀ  نیز 

ساخت.
نام این شاعر معروف سوري چند سالي است در لیست 
نامزدهاي دریافت جایزۀ ادبي نوبل مي درخشد؛ اما هر 
سال به دالیلي، این جایزه به او داده نمي شود. برخي دو 

تابعیت داشتِن وي را مانع این اقدام مي دانند.
دانشگاه  از  را  خود  دکتراي  اسبر،  سعید  احمد  علي 
»سنت ژوزف« دریافت کرد و کتاب بحث برانگیز »ایستا 

و پویا«، پایان نامۀ دکتري وي بوده است.
مهیار  ترانه هاي  باد،  در  برگ هاي  شعرها،  نخستین 
جمله  از  سرخ  گل  و  خاکستر  میان  زماني  دمشقي، 
و  است  )ادونیس(  سعید  علي احمد  شعر  کتاب هاي 
برخي از کتاب هاي تحقیقاتي وي مثل »پیش درآمدي 
به  مهیار دمشقي«  »ترانه هاي  بر شعر معاصر عرب« و 

زبان فارسي ترجمه و منتشر شده است.
نزدیک  دانشگاه،  استاد  و  شاعر  کدکني  شفیعي  دکتر 
معاصر  »شعر  معروفش  کتاب  در  پیش  قرن  ربع  به 
کلمه،  خوب  معني  در  »ادونیس  مي نویسد:  عرب« 
و  آن ها  متجددتریِن  است،  شاعر عرب  غرب زده ترین 
در دو زمینۀ شعر و نقد شعر به خصوص با معیارهاي 

مدرنیسم غرب امروز، یکتا و بي همتاست.« 
اگر پیش از این عالقه مندان این شاعر سوري و یکي 
از آخرین بازمانده گان نسل اول شعر معاصر عرب، به 
وسیلۀ نوشته ها و ترجمه هاي مختلف او را مي شناختند، 
اینک و به همت بخش فرهنگي سفارت فرانسه و خانۀ 
به همراه »ونوس خوري قطا« شاعره و  او  ایران،  نقد 
مترجم لبناني مقیم فرانسه، به تهران و شیراز آمده است.

تکلم وي به زبان فرانسه در حالي که او را به عنوان 
شاعر برجستۀ عرب مي شناسند، براي تمامي کساني که 
از نزدیک دیدند، شگفت آور بود.  او را  این مدت  در 
ادونیس تنها در پاسخ به خبرنگاري که از وي پرسید: 
به  خیانت  روشن فکران عرب،  نزد  رفتاري  »آیا چنین 
ادبیات  در  خیانت  گفت:  نمي شود؟«  شناخته  وطن 

کاربردي ندارد. 
دربارۀ ادونیس )به عنوان شاعر، مترجم، روزنامه نگار، 

آن چه  و  است  بسیار  حرف  متفکر(  و  دانشگاه  استاد 
احمد  )از  عرب«  معاصر  »شعر  کتاب  از  مي خوانید 
خلیل  میشل  دکتر  نوشتۀ  درویش(  محمود  تا  شوقي 

جحا، انتخاب و ترجمه شده است:
عرب  معاصر  شاعر  جنجالي ترین  ادونیس،  بي تردید 
است. وي نقش برجسته یي در جنبش تجدد در شعر 
عرب دارد و بیش از همه در این عرصه فعالیت داشته 

است.
شمار  به  نو  شعر  پیشگامان  از  که  حال  عین  در  او 
مي رود، به عنوان مدیر مسوول مجلۀ »مواقف«، یکي از 
معروف ترین مجالت ادبي که سال 1968منتشر مي شد 
و به عنوان همکار یوسف الخال در انتشار مجلۀ شعر تا 
سال 1963، سهم عمده یي در عرصۀ شعر برعهده دارد.
ادونیس در عین حال در وجه مترجم، چند مجموعه 
ترجمه  فرانسوي  و  انگلیسي  بزرگ  شاعران  از  شعر 
دانشگاه  در  ادبي  نقد  و  شعر  استاد  لباس  در  و  کرده 
عرب  شاعر  هر  از  بیش  خارج،  دانشگاه هاي  و  لبنان 

دیگري، تاثیرگذار بوده است.
وي به لطف این فعالیت ها در تغییر ُفرم، زبان و محتواي 
شعر عربي، پیشگام شاعران معاصر عرب است. او باور 
دارد شعر، مرزهاي رویاي اصیل هستي را درمي نوردد 

و تخیل، نقش برجسته یي در عرصۀ شعر دارد.
ادونیس مي گوید: شعر مأموریت دارد اسرار را برمال و 
حالتي فراتر از متناقض ها خلق کند. او در شعرش به 
بررسي مشکالت مختلفي مي پردازد که جامعه، میراث 
و تمدن گرفتار آن است و سعي مي کند به این وسیله 
جهاني نو و انساني امروزي بسازد؛ چرا که به گمان او، 

شاعر وظیفه یي جز تغییر جهان ندارد!
به همین دلیل است که ادونیس سعي مي کند از تقلید 
اسرار  بتواند  و  یابد  دست  تازه  زباني  به  و  شود  دور 

هستي را برمال کند.
از  نفس گیر و سرشار  متحیر، دشوار،  شعرش، شعري 
آکنده  اندیشه یي عمیق و  بسیار،  نو، واژه هاي  تصاویر 
کتاب  در  است.  صوفیانه  مباحث  و  نماد  اسطوره،  از 
به  عارفانه  »زبان  مي نویسد:  سورریالیسم«  و  »عرفان 
طور مشخص، زبان و شعریت شعر صوفیانه، دنباله رو 
نمادهاست. همه چیز در آن براي خود هستِي خاصي 

دارد. به عنوان مثال: محبوب، شراب، آب یا خدا.
ممکن  و  هستند  آن  تجلیات  و  هستي  تصاویر  این ها 
زمین  و  خدا  آسمان،  چیز،  همه  مي شود  گفته  است 

هستند.
مخالف  لجوج،  عارف،  یک  صوفیانۀ  رویاي  در  اشیا 
و چندوجهي است و این باور با زبان دیني که اعتقاد 

دارد، هیچ چیز قابل تغییر نیست، تناقض دارد.
درون  را  جهاني  زبان،  این  با  عارفانه  تجربه هاي 
جهاني دیگر خلق مي کند، در آن به مخلوقاتي هستي 
مي بخشد، متولد مي کند، رشد مي دهد، پیش مي برد و 
آن گاه دچار التهابش مي سازد. در چنین جهاني، زمان ها 

»حال« هستند.«
از سخنان ادونیس مي توان به این نتیجه رسید که وي 

به خیال صوفیانه و تجلیاِت آن ایمان دارد و به وسیلۀ 
آن مي توان به ادراک واقعي دست یافت.

سختي  به  خواننده گان  که  هست  هم  دلیل  همین  به 
قادرند شعرهاي ادونیس را درک کنند؛ چرا که بدون 
چنین  آن،  تجربۀ  و  صوفیانه  اصطالحات  شناخت 

امکاني وجود نخواهد داشت.
در صفحۀ 230 همین کتاب، جایي که خواهان تجدید 
و نوآوري شعر عربي مي شود، مي گوید: »شعر نو، چنان 
که پیداست، در نگاه اغلب خواننده گان عرب، اگر به 
مشکل  مي آید  به چشم  آن چه  مي بینیم  کنیم،  نگاه  آن 

نیست، بلکه شیوۀ بیاني شعرها مد نظرشان هست.
 

بحث آن بر سر این است که بحرها )ُفرم هاي شعري( 
و  بماند  باقي  ثابت  هم چنان  مي شناسند،  آن ها  که 
دست  از  را  خود  هویت  آن ها،  بدون  شعر  معتقدند 
مي دهد و مشکل آن ها این است؛ این بحث هم عمیق تر 

از آني است که آن ها شعر را هویت عربي مي دانند.
همان  این  مردند.  اعراب  چنان که  مرد،  شعر  نوع  این 
متجدد  و  نوآور  باید  شعر  که  است  نوآورانه  جدایي 
باشد، یعني یک سري قالب و شیوه بماند که کاري جز 

موعظۀ آموزشي ساده بیان نکند.« 
از این سخن پیداست که ادونیس خواهان نوآوري و 
تجدد در ساختار شعر عربي و مفهوم آن است؛ در غیر 
مي شود.  مرگ  حتا  و  دچار جمود  شعر  این صورت، 
هر چیزي تا زماني که ساکن است یا به عبارتي شکلي 
یعني  نوآوري  و  ابداع  و  نیست  تغییرپذیر  دارد،  مرده 
همراه  »پویا«یان  با  و  ایستایي  مخالف  ادونیس  تجدد. 

است.
به دلیل این که به اندازۀ شعرهایي که سروده، کتاب هایي 
در زمینۀ شعر و تیوري هایي در این باره نوشته، در میان 

سایر شاعران معاصر عرب شاخص تر است.
در عین حال، شعرهایش به زبان هاي انگلیسي، فرانسه، 
هسپانیه یي، آلماني، روسي، جاپاني ]و فارسي[ ترجمه 
میراث  از  جامعي  و  عمیق  اطالعات  وي  است.  شده 
کهن شعر عرب دارد و به نقشي که شعر باید در زمان 
ما داشته باشد، آگاه و با شعر معاصر جهان همراه است.
ادونیس میان نو و جدید تمایز قایل است. جدید دو 
معنا دارد. اول به لحاظ زماني و دیگر هنري. »زماني« 
از این نظر که باید آخرین دستاوردها باشد و »هنري« 
به این لحاظ که پیش از آن خلق نشده باشد؛ اما »نو« 
داللتي زماني دارد و شامل تمام چیزهایي مي شود که 

کهنه نمي شوند.
همۀ  البته  است،  جدید  چیز  همه  »نو«  معني  این  با 
بنابراین درمي یابیم چه گونه شاعر  نیستند؛  نوها جدید 
معاصري که در میان ما زنده گي مي کند، هم زمان کهن 

نیز هست.
که  است  هنري  معیار  شامل  حال  عین  در  »جدید« 
ضرورتًا شامل نو نمي شود. معیار »جدید« در نوآوري 

پنهان و در هستي اش آکنده است.
در نتیجه مي توان گفت داللت تجدد آغازین در شعر، 

از  بعد  و  قبل  به  نسبت  که  است  تغییر  نیروي  همان 
دارد  که سعي  در عین حال  استفاده مي شود.  خودش 
از گذشته ببرد، مي خواهد آینده را نیز در آغوش داشته 
باشد. این همان انقالب سخت شعر است که با قلع و 
قمع گذشته و میراث کهن مي خواهد در سرزمیني بکر 

و کاشته نشده، میراثي نو پایه گذاري کند. 
مي نویسد:  پویا  و  ایستا  کتاب   141 صفحۀ  در  وي 
»شعر عرب امروزه وارد مرحله تازه یي شده؛ مرحله یي 
ریشه یي و انقالبي که در آن هم حساسیت وجود دارد 

و هم درک و هم خیال و هم تمامي شیوه هاي بیان.
تا دریابد  گویي در زمیني سوخته شده، جان مي گیرد 

چه گونه بکر و پاکیزه جان مي گیرد.« 
از سلفي گراها حمله مي کند؛  برخي  به  دلیل  به همین 
چهارچوب  در  میراث شکن،  و  انقالبي  یک  که  چرا 
را  او  تا  مي دهد  مجال  آن ها  به  البته  این  و  نمي گنجد 
صفت هاي  و  »مخرب«  »مرتد«،  »شعوبي«،  »ویرانگر«، 
دیگر بدانند. ادونیس در کتاب سیاست شعر )مجموعه 
دربارۀ  عرب(  معاصر  شعر  زمینۀ  در  مطالعات 
به ویژه فرانسه  از جنبش شعر غرب و  تاثیرپذیري اش 
وارد  دیگري،  و  خود  میان  رابطه  افق  »در  مي نویسد: 
جهان شعر غرب و به طور مشخص شعر فرانسه شدم.

تنها تحت تاثیر جریاني که مشخص نبودم که از شاعر یا 
چند شاعر تاثیر بگیرم، بلکه چون تشنه یي از تمامي این 
از حیث شعرها  من  تاثیرپذیرِي  سیراب شدم.  جریان 
به عنوان رویاي جهان نبوده، بلکه از مسالۀ نوآوري و 
ابداع شعر و مسایل مربوط به آن و سواالتي که برایم 

مطرح بود، از این جریان تاثیرپذیرفتم.
به طور صحیح تر، تحت تاثیر ابداع غربي به عنوان یک 

کل فکري بوده ام تا بخش جزیي آن که شعر باشد.« 
اندیشۀ  از  که  مي کند  اعتراف  مطلب  این  در  ادونیس 
غربي و نه شعر غربي، تاثیر پذیرفته است و بر این باور 
است که شعر معاصر عرب از شعر غربي جلوتر است.
در صفحۀ 76 همین کتاب مي نویسد: »... به اعتقاد من، 
شعر کنوني عرب به نسبت شعرهاي پیش از خود )یا 
حتا شعر غربي(، شیوه هاي بیاني و حرف هاي تازه تري 

دارد.«
زماني که از او پرسیده مي شود چه قدر از شاعران غربي 
زیادي  غربي  اشعار  این که  به خصوص  پذیرفته،  تاثیر 
مثل اشعار سن ژون پرس ترجمه کرده است، منکر این 
تاثیرپذیري مي شود و مي گوید: »دنیاي شعري سن ژون 

پرس کاماًل با دنیاي من تفاوت دارد.«
نیچه و هایدگر و دیگران  از  نیست که  آن  منکر  البته 
تاثیر پذیرفته است. به اعتقاد ادونیس، »تي اس الیوت« 
و  شعر  در  نو  موضوعات  طرح  به  نسبت  را  شاعران 
تاثیر  او  از  بزرگ  تمام شاعران  و  آگاه کرد  آن ها  بیاِن 

پذیرفتند.
ادونیس چنان که در عرصه هاي مختلف توانسته بهترین 
باقي  باشد، هم چنان جنجالي ترین شاعر معاصر عرب 

مانده است. 

ليرتين جنجا
شارع                           معاصررعب                                

ACKU
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احمد ولی مسعود
بیشــترین  توافقــی،  حکومــت  کار  آغــاز  از 
ــه  ــدزی، ب ــی احم ــای اشــرف غن تحــرکات آق
ــت و  ــته اس ــز داش ــوری تمرک ــۀ مح ــک نقط ی
ــر قیمــت ممکــن  ــه ه ــه ب آن َدور زدن توافقنام
ــه  ــی ب ــتی، حت ــرۀ ریاس ــام یک نف ــای نظ و احی
ــی  ــران های ــور در بح ــدن کش ــت غرق ش قیم
ــد. ــده ان ــا گردی ــردم م ــر م ــروز دامنگی ــه ام ک

ــی  ــام انتخابات ــالح نظ ــدی اص ــل عم از تعطی
ــۀ  ــنامه، از اعالمی ــع شناس ــه توزی ــتبرد ب ــا دس ت
ــا  ــی توســط نورســتانی ت ــب انتخابات برگــۀ تقل
فراموشــی کامــل کمیســیون طــرح تعدیــل 
تعینــات  و  تصمیمــات  از  اساســی،  قانــون 
نابهنجــار و یــک طرفــه تــا تــالش بــرای از بیــن 
بــردن اســناد و مــدارک تقلبــات، همــه از یــک 
ــور از اصــل  ــد و آن، عب آبشــخور آب می خورن

توافقنامــه و چســپیدن بــه نظــام اســتبدادی 
ریاســتی. نظامــی کــه طــی بیــش از یــک دهــه 
بی اعتمادی هــا و  تقلبــات، فســاد ها،  باعــث 
فرصــت ســوزی هــای جهانــی و بحــران هــای 

ــی باشــد. ــروزی م ام
تــا  کــه  می ســازد  واضــح  سیاســت  ایــن 
و  تاریخــی  ناکامی هــای  از  عده  یــی  هنــوز 
ــد و از  ــه ان ــروزی درس نگرفت ــای ام بحران ه
ــت  ــی دس ــت خواه ــی و تمامی ــار طلب انحص

ــد. ــیده ان نکش
ــی در  ــی ثبات ــن اساســی ب ــان همــواره عاملی این
ــون  ــون، قان ــام قان ــد، چــون بن ــوده ان کشــور ب
را میشــکنند، بنــام نظــام، نظــام را بــه گــروگان 
ــازی  ــه ب ــام سیاســت ار هیچگون ــد و بن میگیرن
زشــت و پلیــد رویگــردان نیســتند. نــه از خــدا 
ــه از مــردم شــرمی. همــواره  ــد و ن ترســی دارن

بــدون احســاس مســئولیت ملــی، اســالمی 
ــزاع  ــدان ن ــه می ــتان را ب ــانی، افغانس ــا انس و ی
هــا و رقابــت هــای داخلــی و خارجــی مواجــه 

ــازند. میس
نــه بــه قانــون و رأی مــردم احتــرام می گذارنــد 
ــه  ــم ب ــه ه ــد، ن ــه متعهدن ــه توافقنام ــه ب و ن
ــت سیاســی،  ــه عدال ــام، ب ــه ســاختن نظ عادالن
ــهروندی  ــه حــق ش ــی و ب ــت اجتماع ــه عدال ب

ــد. ــاور دارن ب
آنچــه در دل و دمــاغ و مــا فی الضمیرشــان 
می چرخــد، قاپیــدن قــدرت ار هــر طریــق 
ممکــن، بــا قانــون گریــزی، بــا تعهــد شــکنی، با 
وابســتگی، بــا گــروگان گیــری، بــا فرافنگــی...
ســند  مفــاد  تطبیــق  از  صورتی کــه  در 
مشــروعیت خــود کــه خــود در پــای آن امضــاه 
ــان را تشــکیل  ــای حکومــت ت ــد و الفب نموده ای
مي دهـــد عاجزیــد، پــس از عهـــدۀ چــه کاری 
مي توانیــد بربیآییــد؟ بگذاریــد تــا دیگــران 
داری  مملکــت  کار  چــون  برســند،  آن  بــه 
بســی کالن و پیچیــدۀ تــر اســت. حاصــل رای 
مــردم ایــن نبــود کــه هــم تقلــب کنیــد، هــم از 
ــای  ــن غلط ه ــا ای ــد و ب ــور نمایی ــه عب توافقنام
ــه  ــد، ب ــن بزنی ــه زمی ــور را ب ــزت کش کالن، ع
حــق مــردم تصــرف ببریــد، بــه شــعور جمعــی 
ــت  ــک مل ــد، سرنوشــت ی ــن نمایی ــردم توهی م
ــا  ــا خواست شــان و ب را در مخالفــت آشــکارا ب
آجنداهــای شــخصی خــود بــه بــازی بیگیریــد.
افغانســتان بــا ظرف هــای کالن و عــزت تفــس 
اولیــای امــور، بــا اندیشــه های بــزرگ، بــا 
ــد  ــد میتوان ــوز و متعه ــده، دلس ــای تپن قلب ه

ــس. ــد وب ــده بمان زن

مجلـس سـنا با احتمـال فـروش کابل بانک نو بـه یک بانک 
پاکسـتانی مخالفت خـود را اعالم کرد.

شـماری از سـناتوران می گوینـد، احتمـال ایـن وجـود دارد 
کـه بانـک پاکسـتانی با خریـد کابل بانـک نـو، از معلومات 
موجـود در ایـن بانـک به مقاصد اسـتخباراتی اسـتفاده کند.
نجیبـه حسـینی نایـب منشـی مجلس سـنا در نشسـت روز 
یـک شـنبه ایـن مجلس گفـت: » تشـویش از فـروش کابل 
بانـک نـو به یک بانک پاکسـتانی وجـود دارد؛ امیدواریم که 
رهبـران حکومت و کمسـیون فروش کابل بانـک نو متوجه 

باشـند و ایـن بانـک را به یک بانک پاکسـتان نفروشـند«.
خانـم حسـینی افـزود: در کابـل بانـک نـو معلومـات دقیق 
تمـام نیروهـای امنیتی وجـود دارند و اگر ایـن بانک به یک 
بانـک پاکسـتانی فروخته شـود، بـه این معنی اسـت که این 

معلومـات را در اختیـار پاکسـتان قرار داده می شـود.
صفـی اهلل هاشـمی دیگـر عضـو مجلـس سـنا نیـز گفـت: 
فـروش کابلبانـک بـه یـک بانـک پاکسـتانی جـزو خیانـت 

بـزرگ ملـی محسـوب خواهـد شـد.
آقـای هاشـمی افـزود: » چطـور امـکان دارد کابـل بانک نو 
را بـه یکـی از بانک هـای کشـوری بفروشـیم کـه خود ضد 
منافـع ملـی افغانسـتان کار می کنـد؛ مردم ما را می کشـد و 

بـه اقتصاد مـا ضربـه می زند«.
از سـویی هـم، فضـل هـادی مسـلم یـار رییـس مجلـس 
سـنا نیـز ایـن تصمیـم کمیسـیون فـروش کابـل بانـک را 
پذیرفتنـی ندانسـت و گفـت: » فـروش کابلبانـک بـه یـک 
بانک پاکسـتانی تشـویش برانگیز اسـت؛ ای کاش پاکسـتان 
بـا افغانسـتان صـادق می بـود کـه ما مطابـق بـه قوانین خود 
بـا آن کشـور برخـورد می کردیـم. وزارت مالیـه بایـد جـدا 
متوجه این مسـاله باشـد کـه کابلبانک را به بانک پاکسـتانی 

نفروشد«.
بانـک  کابلبانـک  فـروش  از مسـووالن  یـار  آقـای مسـلم 
خواسـت کـه بانـک پاکسـتانی را از داوطلبی بیـرون کند و 

بـه جـای آن یـک داوطلـب دیگـر را بگنجانـد.
سـرانجام رییس مجلس سـنا این مسـاله را به آرای عمومی 
ایـن مجلس گذاشـت و همـه سـناتوران به نشـانۀ مخالفت 
بـا فـروش کابلبانـک بـه یک بانک پاکسـتانی دسـتان شـان 

را بلنـد کردند.
هفتـه پیـش، وزارت مالیـه اعـالم کـرد کـه یـک شـرکت 
افغانـی بـه نـام )جویـن اسـتاک( و یـک بانک پاکسـتانی به 
نام )مسـلم کمرشـل( برنـده داوطلبی کابلبانک شـده و قرار 
اسـت تـا چنـد مـاه دیگرایـن بانـک بـه بخـش خصوصـی 

شـود. واگذار 
پـس از افشـای فسـاد مالـی در سـال 2007 در کابـل بانک، 
دولت افغانسـتان کنتـرل این بانک را در دسـت گرفت و بر 
اسـاس قرارداد تقویت سیسـتم مالی کشـور قرار اسـت این 

بانـک دوبـاره به بخـش خصوصی واگذار شـود.
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هشدار مجلس سنا از فروش کابل بانک 
به بانک پاکستانی:

فروش کابل  بانک به بانک 

پاکستانی خیانت ملی است

آیا کابل با ورود دهلی به مذاکرات صلح موافق است؟
رییــس جمهــور حکومــت وحــدت ملــی بــا 
نماینــده ویــژه امریــکا بــرای افغانســتان و پاکســتان 
در حالــی در مــورد صلــح گفت وگــو کــرده اســت 
کــه گفتــه  می شــود امریــکا بــرای حضــور هنــد در 
گفت وگوهــای صلــح دولــت کابــل و مخالفــان 

ــد. ــالش می کن ــلح ت مس
بــا  افغانســتان  رییــس جمهــور  غنــی  اشــرف 
ریچــارد اولســن نماینــده ویــژه امریــکا بــرای 
افغانســتان و پاکســتان دیــدار کــرد و در مــورد 
موضوعــات  دوجانبــه،  کمیســیون  آمادگی هــای 
ــح  ــه صل ــی، پروس ــای امنیت ــه ای، همکاری ه منطق
ــث و  ــل بح ــو و بروکس ــت ورش ــزاری نشس و برگ

ــرد. ــر ک ــادل نظ تب
غنــی در ایــن دیــدار تأکیــد کــرد: حکومــت 
برنامه هــای  کــردن  مطــرح  ضمــن  افغانســتان 
حکومــت در نشســت های ورشــو و بروکســل، 
دســتاوردهای اجرایــی افغانســتان را نیــز به شــرکای 

ــرد. ــد ک ــه خواه ــود ارائ ــی خ ــن الملل بی
ــح  ــگ و صل ــاره جن ــتان درب ــور افغانس رییس جمه
ــردم افغانســتان  ــی م ــح ضــرورت حیات ــت: صل گف
اســت و جنــگ بــه مــردم افغانســتان تحمیــل 

شده اســت.
بــر اســاس بیانیــه ســایت ریاســت جمهــوری 
ــا اشــاره بــه تعهــد افغانســتان بــه  افغانســتان، وی ب
ایجــاد اصالحــات همــه  جانبــه ســخن بیــان کــرد: 
ــات  ــاد اصالح ــاد و ایج ــا فس ــارزه ب ــا مب ــدف م ه
پایــدار اســت. و در ســال جــاری اصالحــات 

ــد. ــم ش ــاهد خواهی ــترده را ش گس
نماینــده ویــژه امریــکا بــرای افغانســتان و پاکســتان 
قبــل از ســفر بــه کابــل و دیــدار بــا مقامــات افغــان 
ــر  ــاون وزی ــنکر مع ــی ش ــا اس ج ــو ب در دهلی ن
ــاور  ــت دووال مش ــه و ان اس ای آجی ــور خارج ام

ــود. ــدار کــرده ب ــد دی امنیــت ملــی هن

بــر اســاس گزارش هــا، برخــی از مشــارکت کنندگان 
در حــال بررســی ایــن مســئله هســتند کــه برخــی از 
قدرت هــای منطقــه ای ماننــد ایــران، روســیه و هنــد 

را وارد ایــن گفت وگوهــا کننــد.

ــژه  ــده وی ــدی ســفر نماین ــانه های هن برخــی از رس
ــو  ــه دهلی ن ــتان ب ــتان و پاکس ــرای افغانس ــکا ب امری
ــکا خواســتار  ــه امری ــد ک ــر کردن ــن طــور تعبی را ای

ــا اســت. ــن گفت وگوه ــه ای ــد ب ــتن هن پیوس
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح می شــود کــه 
ــت  ــل نخس ــور بین المل ــاور ام ــز مش ــرتاج عزی س
وزیــر پاکســتان بــه تازگــی اعــالم امیــدواری کــرده 
اســت کــه دور دیگــری از مذاکــرات چهــار جانبــه 

ــود. ــزار ش ــالم آباد برگ ــتان در اس ــح افغانس صل

بــه نظــر می رســد کــه بســیاری از مقامــات دولــت 
ــرات  ــد در مذاک ــور هن ــا حض ــتان ب ــی افغانس کنون

صلــح ایــن کشــور موافــق هســتند.
ــی  ــدو در گزارش ــه د هن ــز روزنام ــن نی ــش از ای پی
ــح  ــرات صل ــز مذاک ــد از می ــه هن ــود ک ــته ب نوش
ــته اســت  ــار گذاش ــان کن ــتان و طالب ــت افغانس دول
ــت  ــه در دول ــزی ک ــوط قرم ــل خط ــن دلی ــه همی ب
ــر  ــود، زی ــن شــده ب ــد تعیی ــن رون ــرای ای کــرزی ب

ــت. ــده اس ــته ش ــا گذاش پ
ــی و  ــد ناراحت ــه هن ــود ک ــته ب ــه نوش ــن روزنام ای
مذاکــرات  در خصــوص  را  خــود  نگرانی هــای 
صلــح بــه صــورت آرام بــه کســانی کــه بــه شــنیدن 

ــرد. ــد ک ــل خواه ــد، منتق ــل دارن آن تمای

مشروعیت حکومت توافقنامه یی ادامه می یابد؟!

ACKU
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امریکا بار دیگر نسبت به اقدامات کوریای شمالی که می تواند موجب 
بی ثباتی بیشتر در منطقه شود، هشدار داده و از پیونگ یانگ خواسته 

است تا از این گونه اقدامات اجتناب کند.
در حالی که کوریای شمالی از آزمایش موفقیت آمیز یک موتور جدید 
برای موشک های بالستیک و قاره پیما خبر داده است، ایاالت متحده از 
پیونگ یانگ خواسته است تا از انجام اقدامات بی ثبات کننده در منطقه 

خودداری کند.
بیانیه یی  انتشار  با  امریکا  تونر، معاون سخنگاو وزارت خارجه  مارک 
تأکید کرد: ما گزارش هایی را مشاهده کرده ایم که مدعی است کوریای 
بالستیک، توسعه  فناوری جدیدی را برای موتور موشک های  شمالی 

داده است.
او در ادامه تصریح کرد: ما از کوریای شمالی می خواهیم تا از اقداماتی 
که موجب بی ثباتی بیشتر منطقه می شود، اجتناب کرده و به جای آن بر 

راو اقدامات قاطع و عمل به تعهدات خود تمرکز کند.
با  توانست  این که کوریای شمالی  از  تنش ها در شبه  جزیرۀکوریاپس 
موفقیت یک بمب هیدروژنی را در ابریل سال جاری میالدی آزمایش 
کند و یک ماهواره را به مدار زمین بفرستد، تشدید شده است. این 
باعث محکومیت  و  بوده  امنیت  قطع نامه های شورای  ناقض  اقدامات 

بین المللی شد.
کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی روز شنبه اعالم کرد که آزمایش 
این کشور یک موفقیت بزرگ است و  نوین  بالیستیک  موتور موشک 
موجب تضمین مستحکمی برای دست یابی به توان انجام یک حمله 
اتمی دیگر علیه امپریالیست های امریکا و دیگر نیروهای خصمانه است 

و دست یابی به ابزارهای قدرت مند بیشتری را مهیا کرده است.

نام »شاهین-5« در  با  تمرینات نظامی هوایی مشترک چین وپاکستان 
پکن آغاز شده است و تا 30ابریل سال جاری میالدی )11 اردیبهشت( 

ادامه خواهد داشت.
چین  نیروهایهوایی  کرد:  اعالم  بیانیه یی  انتشار  با  چین  دفاع  وزارت 

خواستار گسترش روابط با کشورهای منطقه است.
پیش  روز  دو  پاکستان  نظامی  عالی  مقامات  از  یکی  اشفاق،  محمد 
وابسته گی  که  بود  کرده  اعالم  کشور  این  رسانه های  با  گفت وگو  در 
امریکا  »اف-16«  جنگنده های  به  این  از  پیش  پاکستان  نیروهایهوایی 
بنابراین،  هستند،  گران تر  اقتصادی  لحاظ  از  جنگنده ها  این  اما  بود، 
با  اف-17«  »جی  جنگنده های  تولید  برای  حاضر  حال  در  اسالم آباد 

همکاری چین تأکید می کند.
این  مدت  طوالنی  دوستی  دلیل  به  چین  با  هند  روابط  که  حالی  در 
کشور با پاکستان بهتر نیست، اما کشورهای هند و چین چندی پیش 
مناقشه دو کشور  را در مرزهای مورد  نظامی مشترک  مانور  نخستین 

برگزار کردند.
این تمرین مشترک نظامی با هدف ایجاد اعتماد میان سربازان مرزی دو 
کشور برگزار شد و پادگان های محلی در این تمرین نظامی با مدیریت 

خطر بایک دیگر همکاری کردند.
نظامی  مانور  نخستین  اما  بود،  محدود  نظامی  مانور  این  که  چند  هر 
دهلی نو  و  پکن  روابط  بهبود  راستای  در  کشور  دو  مرزی  نیروهای 

انجام شد.

سیاست  علیه  ماگدبورگ،  شهر  در  تظاهراتی  برگزاری  با  آلمانی  تندروهای 
دولت این کشور در پذیرش مهاجران فریاد اعتراض سر دادند.

مهاجران  و  پناه جویان  علیه  آلمان  ماگدبورگ  شهر  در  افراطی  راست گرایان 
تظاهرات کردند.

تظاهر کننده گان آن چه را سهل گیری در سیاست های آلمان در قبال مهاجران 
می دانند، محکوم کردند و از دولت خواستند به تبعات فرهنگی پذیرش شمار 

زیادی از مهاجران توجه کنند.
در  مهاجران  از  حمایت  در  دیگری  تظاهرات  بود  قرار  که  آن جایی  از 
راست گرایان  تظاهرات  در  پولیس  مأموران  برگزار شود، حضور  ماگدبورگ 
پُررنگ بود. با وجود این، تظاهرات دوم به علت تدابیر امنیتی لغو شد. یکی 
برپایی تظاهرات،  نیز به علت حمله به خبرنگاران هنگام  از تظاهرکننده گان 

دستگیر شد.
باز را در قبال مهاجران اهل  تابستان سال گذشته، سیاست درهای  از  آلمان 
خاورمیانه و شمال افریقا در پیش گرفت. این کشور گرچه در ماه های بعد، 
مهاجران کمتری پذیرفت، اما هنوز بیشترین تعداد پناه جویان و مهاجران را در 
بین کشورهای اروپایی دارد. این مسأله نیز افزایش حس مهاجرستیزی را در 

آلمان به همراه داشته است.

ننگیالی عثمانی
در نخست اگر خودتان را معرفی کنید؟

مصطفی سـادات هسـتم، رییس فدراسـیون هاکی در سـال 1385 در دانشگاه 
هوانـوردی دانشـجو بـودم و در آنجـا ورزش هاکی را فرا گرفتـم که تا کنون 

ادامـه می دهم. هم 
در مـورد دسـت آوردهای تـان بگویـد کـه چـه دسـت آوردهای تـا به 

حـال داشـته اید؟
در مسـابقات تیـم نوجوانان و جوانان انتخاب شـدم و مسـابقه انجـام داده ام 
سـفرهای ورزشـی نیـز بـه کشـورهای بنگلـه دیـش، تاجکسـتان داشـته ام 
کـه در هـردو دور بـه مقـام اول دسـت پیـدا کـردم. در مسـابقاتی کـه در 
االیت هـای وختلـف کشـور پاکسـتان داشـتم چهـار مسـابقه را پیروز شـدم 

چهـار مسـابق را مسـاوی و در دو مسـابقه شکسـت را پذیرفتـم.
اولیـن مسـابقۀ بـرون مـرزی ورزش هاکی کشـور در کدام سـال و چه 

دسـت آوردهای را در آن نصیـب شـد؟
اولیـن مسـابقۀ برون مـرزی ورزش هاکی افغانسـتان در کشـور آسـترالیا در 
سـال 1936 برگـزار شـد کـه در آن ده بهترین هـای جهـان اشـتراک کـرده 
بودنـد و افغانسـتان توانسـت مقـام چهـارم ایـن مسـابقات را بـه نفـع خود 

بزند. رقـم 
المپیـک  ملـی  کمیتـۀ  چارچـوب  در  سـال  کـدام  در  هاکـی  ورزش 

شـد؟ شـناخته  افغانسـتان 
ورزش هاکـی در افغانسـتان نخسـت در والیـت نورسـتان به شـکل ابتدایی 
آن رایج بود که بعدها در سـال 1934 به عنوان یک رشـتۀ رسـمی ورزشـی 

در المپیـک افغانسـتان عـرض اندام کرد.
عالقه مندی جوانان کشور را به این ورزش چگونه ارزیابی می کنید؟

عالقه منـدی فراوانـی از سـوی جوانان کشـور اعـم از طبقۀ بانوان و پسـران 
بـه ایـن ورزش تـا بـه حال نشـان داده شـده اسـت، در حـال حاضر شـمار 
زیـادی از ایـن جوانـان به صـورت فعال مصـروف تمرین هسـتندکه در این 
میـان افتخـار داشـتن 40 ورزشـکار بانـو را نیـز داریـم کـه ایـن بانـوان بـه 
صـورت حرفه یـی آمـادۀ مسـابقات بودند امـا در مسـابقات جنوب آسـیا به 
دلیـل بـی توجهـی کمیتۀ ملـی المپیـک و تربیت بدنـی از مسـابقات محروم 

ماندند.
برای بهبود و گسترش این ورزش برنامه های تان برای آینده چیست؟

ایـن تیـم در گذشـته تنهـا در مرکـز فعـال بـود امـا بـر اثـر سـعی و تـالش 
فدراسـیون مـا چنـد مـاه قبـل ده تیم را در والیت خوسـت و یـک تیم را در 
والیـت پکتیـا فعـال سـاختیم و در آینده نیز تصمیـم ما بر این اسـت تا ایت 

ورزش را در سراسـر کشـور همـه گانی بسـازیم.
آیـا فدراسـیون جهانـی هاکیبـرای بهبـود ایـن ورزش بـا شـما کـدام 

همـکاری داشـته و یـا دارد؟
مـن خـودم به صورت مسـتقیم بـا رییس فدراسـیون آسـیایی هاکی صحبت 
کـردم و آنهـا نیـز وعـدۀ همـکاری را در هـر وقـت و زمانـی را برای مـان 
دادنـد، امـا بـه نسـبت نداشـتن میدان درسـت و معیـاری بـرای ورزش نمی 

توانـم از آن هـا دعـوت کنـم تا بـه افغانسـتان بیایند.
گفتـه می شـود وسـایل ورزش هاکی در کشـور کم یاب و گـران قیمت 
اسـت، وسـایلی کـه حـاال بـا آن تمریـن می کنیـد را از کجا به دسـت 

می آوریـد؟
ده سـال می شـود در ایـن قسـمت از سـوی کمیتـۀ المپیـک بـا مـا همـکاری 
صـورت نگرفتـه اسـت، اما همه سـاله از سـوی فدراسـیون ورزشـی جهانی 
بـرای مـا کمک هـای صورت می گیـرد که شـامل وسـایل فعلی ما می شـود.

از کمیتۀ ملی المپیک افغانستان چه تقاضا دارید؟
از مسـووالن کمیتـۀ المپیـک می خواهم تا در قسـمت ایجاد میدان مشـخص 
بـرای ورزشـکاران هاکیمـا را همـکاری کننـد تـا ورزشـکاران را بـه گونـۀ 
حرفه یـی و آمـادۀ مسـابقات بیـن المللـی بسـازیم،همچنان برنامـه داریـم تا 
مسـابقات تیـم ملـی را در کشـور برگـزار کنیـم و از ایـن میـان، چهرهـای 
برتـر را بـرای مسـابقات بـرون مـرزی گزینش کنیـم، چون مـا در جمنازیوم 
المپیـک روزانـه بـرای یـک سـاعت تمریـن می کنیـم بنًا بـرای ورزشـکاران 
مـا کافـی نیسـت، مسـووالن بایـد در این قسـمت نیز مـا را همـکاری کنند.

پیام تان برای جوانان چیست؟
جوانـان بایـد در زنده گی با برنامه و هدف مند باشـند و همیشـه مسـوولیت 
بذیـر باشـند، به هر روزشـی کـه عالقه دارنـد ورزش کنند، اگـر می خواهند 

جامعۀ سـالم داشـته باشـند نیاز جدی به ورزش دارند.

ُهشدار امریکا نسبت به اقدامات 
بی ثبات کنندۀ کوریای شمالی

آغاز تمرینات نظامی هوایی 
چین و پاکستان

تظاهرات آلمانی ها 
بر ضد پذیرش پناهجویان

رییس فدراسیون هاکی:

وزرشکاران
 هاکی میدان تمرینی ندارند

مسعود حسینی

دیروز در ارگ چه اتفاقی افتاد!
جان کری در سفری بسیار پُرکار، بعد از چند کشور دیگر به 
کابل آمد. هدف اعالم شده بحث و گفت وگو در مورد پیمان 
از شهروندان  اما چی کسی  بود،  اعالم شده  امریکا  و  افغانستان  بین  نظامی 
افغانستان در مورد بی کفایتی دولت وحدت ملی و بحران مدیریت در دولت 
بی خبر است و احتمال نمی دهد که هدف آشتی دادن دو کودک لجباز این 

بازی پُر خون است؟
اول: طوالنی ترین دیدار که پُشت درهای بسته انجام شد، بین عبداهلل، غنی و 
جان کری بود و با وجود این که با خبرنگاران داخلی ساعت ها منتظر ورود 
به جلسه بودیم، تا کم از کم حس آن ها را در چهره های شان ببینیم، اما اجازه 
نیافتیم و تنها خبرنگاران خارجی توانستند برای چند ثانیه وارد شوند. تمام 
این محدودیت تقاضای ارگ بوده است که سیاست تحقیر، توهین و سانسور 
گسترده یی را در قبال رسانه ها و برای پوشانیدن ضعف و بی کفایتی خود، در 

پیش گرفته است.
مورد  در  بارها  کری  جان  غنی،  و  کری  خبری  کانفرانس  هنگام  در  دوم: 
دموکراسی و تکثرگرایی در مدیریت کشور به آقای غنی گوش زد کرد. تأکید 
هزاران  خون  قیمت  به  که  افغانستان  حکومتی  سیستم  مورد  در  کری  آقای 
سرباز امریکایی و خون ده ها هزار شهروندان این کشور، ایجاد شده و قابل 
تأمل است و نشان دهندۀ ناامیدی امریکا از روند دموکراسی در این کشور 

است.
سوم: آقای جان کری به عنوان وزیر خارجۀ کشوری که بیشترین کمک را به 
نیروهای نظامی و اقتصاد افغانستان می کند، از روند رأی آوردن وزیر داخله 
که از اطرافیان عبداهلل است، ابراز خشنودی کرد و از آن به عنوان نشانه یی از 
دموکراسی واقعی و چندبار یاد کرد. مخاطب اصلی این زخم زبان شخص 
آقای غنی بود که هنوز مهم ترین وزارت خانه های حق خود را، به صورتی 

غیرقانونی و با سرپرست اداره می کند.
چهارم: آقای کری از این که افغانستان به عنوان اولین کشور آسیای میانه وارد 
اتحاد جنگ علیه داعش شده است، ابراز خشنودی کرد. البته مردم افغانستان 

حق داشتند که این خبر را از جانب سردم داران خود بشنوند!
پنجم: طبق معمول آقای غنی با دخالت همیشه گی مانع از طرح تمام سواالت 
مسلم  حق  -که  سوالش  سومین  پرسیدن  از  را  ایشان  و  شد  آرین«  »ولی 
مردم افغانستان است تا حکومت را از طریق خبرنگاران خود مورد سوال و 

بازخواست قرار دهند- منع کرد.
ششم: در خبرنامۀ ارگ با تمام حماقت جواب آقای جان کری به پرسش ولی 
آرین تحریف شده بود که حاصل دو طرز فکر است: الف: اطرافیان کم سواد 
غنی که برای خوش خدمتی هر کاری می کنند، از گردۀ خود آن دروغ را اضافه 
کرده بودند تا او را مثاًل خشنود سازند. ب: این کار با آگاهی کامل آقای غنی 
صورت گرفته که همیشه افکار عمومی، خبرنگاران و درک عمومی مردم از 
امورات سیاسی را تحقیر و توهین کرده اند و هدف القای خواست نامشروع و 

غیرقانونی خود بر افکار عمومی بوده است.
قضاوت و تصمیم نهایی با شماست.

کام بخش نیكویی

»جان کری« هنوز مأموریت سنگینی دارد!
مأموریت »جان کری«، هنوز به پایان نرسیده است؛ او در 
پی راه اندازی بازی مخفیانه یی است که می تواند چندین 

مورد را در برگیرد:
به دست آوردند  برای  انگلیسی ها  مخفیانۀ  مأموریت  و  هلمند  نبرد   )1

تجارت جهانی تریاک؛
2( گفت وگوی زیر زمینی برای جابه جایی مأمورین مخفی دستگاه های 
امنیتی امریکا در مناطق شمال و خنثاسازی شبکه سازی روسیه در شمال 
جنگ های  راه اندازی  برابر  در  دفاعی  سپر  ایجاد  و  سربازگیری  برای 

تروریستی و انتقال گروه های بنیادگر اسالمی به آن طرف آمو؛
3( اطمینان دادن برای استمرار حاکمیت به رهبری غنی و چینش جدید 
و  آمدن  برای  تازه  تصمیم های  و  کابل  اجرایی حکومت  مدیریت  در 
رفتن بعضی از حلقات در درون و برون حکومت. از نشانه هایی مهم 
و پنهانی »کری« برای استمرار حاکمیت مدیریت شده به رهبری غنی 

است.
پ.ن: هنوز بسیاری ها هستند که چشم امید و راه سعادت را به گام های 
چنان  انتظارها  و  امیدها  این  که  دوخته اند،  کری  اربابانۀ  و  مقتدرانه 
مضحک و تهوع آور است که »ماچه سگ« دیوانه را سرمست بد خیالی 

می کند!!
دیده شود سرمستی ها به کجا می رسد.

زبیر هجران

»ملتی  می گفت:  که  نیستم  بزرگ  مرد  آن  برخالف  من 
اما  کند«،  تجربه  عمر  یک  باید  نمی خواند  کتاب  که 
را  کار  تنهایی  به  خواندن  کتاب  که  بگویم  می خواهم 
به جایی نمی رساند و داریم دوستانی زیادی که یک عمر در بین کتاب ها 
زنده گی کرده اند و هیچ گاه از الی ورق ها بیرون نزدند. به همان اندازه 
که کتاب نخوانده خطرناک است، کتاب خوانده یی که از الی ورق ها 
بیرون نشده و جهان را از زاویه یی دید نویسنده می بیند، خطرناک است.

باید خوبی ها و زشتی ها را با کمک نویسنده گان و اثرهای شان، خود ما 
با چشمان خود نگاه کنیم. باید باریدن را تجربه کرد و بعد از باریدن 
تعریف  باریدن در فالن کتابش  از  آدمی  نه آن که چگونه فالن  گفت، 

دارد.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

بهداشت  جهانی  سازمان  و  عامه  صحت  وزارت 
اعالم کرده اند که بیماری قند )دیابت( در افغاستان 

به صورت همه گیر در حال رشد است.
رسانه ها  به  گذشته  روز  که  خبرنامه  این  براساس 
ارسال شده، هر دو نهاد گفته که بررسی های اولیه 
درصد   8.4 حدود  در  که  داده  نشان  افغانستان  در 
نفر  میلیون   2.7 بر  بالغ  که  کشور  این  از جمعیت 

می شوند، مبتالبه بیماری قند هستند.
جلوگیری  و  درمان  برای  که  گفته اند  نهاد  دو  هر 
از بیماری قند در افغانستان به تالشهای بیشتر نیاز 

است.
افراد  درصد   9 درحدود  که  آمده  خبرنامه  در 
بیمار دیابت هستند و در  به  بزرگسال جهان مبتال 
حدود 1.5 میلیون نفر به دلیل ابتال به این بیماری 

در جهان می میرند.
دیابت  بیماری  که  گفته  جهان  بهداشت  سازمان 
هفتمین علت مرگ و میر تا سال 2030 خواهد بود.
نعیم، معاون وزارت صحت عامه گفته:  احمدجان 
»اگر دیابت به خوبی کنترل نشود، سبب اختالالت 
افتادن  ازکار  مغزی،  سکته  قلبی،  حمله  شمول  به 
که  می شود  پا  زخم های  و  نابینایی  )کلیه(،  گرده 

ممکن است به قطع عضو منجر شود.«
او افزوده که وزارت صحت عامه برای دسترسی به 
خدمات تشخیصی ضروری، فراهم آوری داروهای 
دیابت و افزایش آگاهی افغان ها درباره این بیماری 

تالش خواهد کرد.
در  جهان  بهداشت  سازمان  نماینده  سوپریا،  خانم 

بر  دیابت  بیماری  سنگین  بار  که  گفته  افغانستان 
افراد، خانواده ها، جوامع و بخش بهداشت افغانستان 
محسوس بوده و بیشتر این بار قابل پیشگیری است.

را  دیابت  به  ابتال  موارد  از  بسیاری  که  افزود  او 
می توان پیشگیری کرد و همه افراد توان شناسایی و 

مدیریت آنرا دارند.
سالم  غذای  خوردن  منظم،  ورزش  او  گفته  به 
با  مبارزه  برای  کلیدی  اجزای  نکشیدن،  سیگار  و 

دیابت است.
در سراسر  و  نبوده  افغانستان  دیابت مختص  رشد 

جهان این بیماری در حال رشد است.

دیابت چیست؟
پانکراس  ناتوانی  دلیل آن  بیماری مزمنی است که 
ناتوانی  یا  و  کافی  انسولین  تولید  در  )لوزالمعده( 

بدن در مصرف انسولین تولید شده است.
زیادی در  باعث می شود که گلوکز  این وضعیت 

خون جمع شود.
ویژگی دیابت نوع یک تولید ناکافی انسولین است.
دلیل ابتال به دیابت نوع دو ناتوانی بدن در مصرف 
نتیجه اضافه وزن و  انسولین تولید شده و معموال 

عدم تحرک جسمی است.

مقام های محلی والیت تخار می گویند که طالبان در این والیت پس از پیوستن به 
روند صلح و دریافت پول و امکانات مادی دوباره علیه حکومت موضع گرفته و به 

صف طالبان برمی گردند.
نورمحمد حکیمی، فرمانده پولیس والیت تخار به سالم وطندار می گوید که اکثراً پس 
از برگزاری عملیات ها در مناطق ناامن شماری از طالبان دست از جنگ می کشند. به 
گفتۀ آقای حکیمی حتا تاکنون از جملۀ افرادی که پس از پیوستن به طالبان دوباره 

به این گروه پیوسته و سالح برداشته اند، چندین تن کشته شده اند.
فرمانده پولیس تخار می گوید، حینی که افراد این گروه در تنگنا قرار می گیرند، برای 
بیرون شدن از مخمصه و نجات از چنک نیروهای امنیتی پرچم صلح را بلند می کنند.

باور  این تالش ها  به ثمربخشی  اما  حکیمی تالش های شورای صلح را می ستاید، 
ندارد.

مأمور حسن، رییس شورای عالی صلح تخار با تأیید گفته های فرمانده پولیس این 
والیت می  گوید که شورای عالی صلح کم کار است.

آقای حسن می گوید که در جریان نبرد درقد 45 نفر به روند صلح پیوسته بودند 
که شماری از آنان یا توسط طالبان کشته شده اند یا کشور را ترک کرده و یا هم 
دوباره با طالبان پیوسته اند. اما او می گوید، آنانی که به روند صلح پیوسته اند پول 

و امتیازی دریافت نکرده اند.
تخار از جمله والیت های نسبتًا امن کشور بوده که اخیراً شاهد فعالیت طالبان است. 
گفته می شود، حدود چهار ماه پیش زمانی که فشار نیروهای دولتی در ولسوالی های 
دشت ارچی کندز بر گروه طالبان افزایش یافته بود، طالبان به سوی تخار عقب نشینی 

کردند و مرکز این ولسوالی را به کنترل خود درآورده بودند.

وزارت صحت عامه:

بیماری شکر به صورت همه گیر در حال رشد است

فرمانده پولیس والیت تخار:

شورای صلح چرخۀ عایداتی طالبان تخار شده است
ارگ سخنان کری را تحریف کرد

اصالحات، تغییر و توسعه 
در افغانستان چاپ شد

هارون مجیدی
اصالحـات، تغییـر و توسـعه در افغانسـتان مجموعـۀ بیسـت و 
دو گفت و گـو اسـت کـه توسـط جمشـید یمـا انجـام شـده و 
بعـد از نشـر در مجلـۀ »آغـاز تغییـر« در یـک مجلـد بـه چـاپ 

است. رسـیده 
ایـن مجموعه در شـش بخـش، اصالحـات و توسـعه، تاریخ و 
فرهنـگ، دیـن و اخـالق، سیاسـت و قانـون، اداره و مدیریت و 

رسـانه ها را در بـر دارد.
دو  در  افغانسـتان  در  توسـعه  و  تغییـر  اصالحـات،  مجموعـۀ 
هـزار نسـخه و 245 بـرگ به نشـر رسـیده کـه طراحـی جلد و 
صفحه آرایـی آن را عبدالوهـاب حنیفـی بـه دوش داشـته و بـار 
امتیـاز نشـر آن را کمیسـیون مسـتقل اداری و خدمـات ملکـی 

است. کشـیده 
نوشـته  مقدمه یـی  در  ایـن مجموعـه  یمـا گفت وگـر  جمشـد 
در  حکومـت داری  چالش هـای  و  مشـکالت  بـارۀ  در  اسـت: 
یک ونیـم دهـۀ اخیـر افغانسـتان، هـزاران مقالـه و ده هـا کتـاب 
نگاشـته شـده، امـا اکثر ایـن کتاب هـا و مقاالت، جنبـۀ تئوریک 
و کتاب خانه یـی داشـته و مـا کمتـر شـاهد کتاب هـا و مقاله های 
و  عینـی  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  کـه  بوده ایـم  پژوهشـی یی 
واقعیت هـای موجـودِ جامعـۀ افغانسـتان و به گونۀ مشـاهده یی 

نوشـته شـده باشند.
بـه بـاور او: ایـن که تجارب چهارده سـال گذشـته از لحاظ فقر 
دانـش در مـورد حکومـت داری و سیاسـت گذاری ها در عـدم 
مشـارکت خبـره گان تخصصـی و انحصاری سـازی سیاسـت و 
اقتصـاد باعـث گردیـده که فقـر و ناامنـی و بیکاری بیـداد کند، 
ولـی سـاختار و سـازوکارها رسـیده گی بـه این همه مشـکالت 
یـا ایجـاد نشـده و یا هـم درک و ظرفیـت اجرای سیاسـت های 

ملـی را ندارند.
در مجموعۀ اصالحات، تغییر و توسـعه در افغانسـتان کوشـش 
نخبـه گان  از  شـده  مطـرح  فکـری  چارچوب هـای  کـه  شـده 
علمـی و خبـره گان را در پیونـد بـه حکومـت داری و توسـعه 
بـه بحـث بگیریـد تا فرصتـی مسـاعد شـود کـه انحصارگرایی 
سیاسـی و اقتصـادی به تخصـص گرایی و علمی سـازی مفاهیِم 

ملت سـازی و دولت سـازی گـذار کنیـم.
بشـیر احمـد انصـاری، سـردار محمـد رحیمـی، محمدقربـان 
فطـرت،  بریالـی  منصـور،  عبدالحفیـظ  سـتیز،  ملـک  حقجـو، 
میرویـس بلخـی، صبرینـا ثاقـب، فرامـرز تمنـا، علـی امیـری، 
اخـالق،  سیدحسـین  محمدمحـق،  اندیشـمند،  محمداکـرام 
محمدامیـن احمـدی، طاهر هاشـمی، امید افغان، سـعید حقیقی 
در  همراه شـان  کـه  انـد  چهره هایـی  آریانفـر  شـمس الحق  و 
مجموعـۀ اصالحـات، تغییـر و توسـعه در افغانسـتان گفت و گو 

است. شـده 
بـا آنکـه در مقدمـۀ ایـن مجموعـه نیـز از چـاپ ده هـا کتاب و 
صدهـا مقالـه در پیوند بـه حکومت داری در افغانسـتان صحبت 
شـده، امـا شـماری از دانشـجویانی کـه در بخش توسـعه درس 
پژوهشـی ویـژۀ   کارهـای  بـرای  مـواد  از کمبـود  می خواننـد، 
افغانسـتان شـکایت دارنـد کـه مجموعـۀ اصالحـات، تغییـر و 
توسـعه در افغانسـتان می توانـد گامـی بـرای تولیـد راهکارها و 

پنداشـت ها در ایـن راسـتا باشـد.

ارگ ریاست جمهوری سخنان جان کری وزیر خارجه امریکا را تحریف 
کرد. 

جان کری روز شنبه به کابل آمد و با رهبران دولت وحدت ملی و وزیر 
خارجه افغانستان دیدار کرد. 

ریاست  کرد.  اشتراک  غنی  آقای  با  کنفرانس خبری  در یک  سپس، کری 
جمهوری بخشی از سخنان کری دربارۀ حکومت وحدت ملی را که در این 

کنفرانس ایراد شد، تحریف کرده و در خبرنامه یی به نشر سپرد. 
نزدیک سخنان  از  را که  اقدام، خشم شهروندان کشور و خبرنگاران  این 

کری را شاهد بودند، بر انگیخت. 
اعتراض خبرنگاران و روزنامه  نگاران به تحریف سخنان کری که از طریق 
بخش  ارگ  که  گردید  سبب  بود،  شده  پخش  مستقیم  گونۀ  به  رسانه ها 

تحریف شدۀ خبر را بردارد. 
در خبر تحریف شده آمده است که با ختم توافق نامه سیاسی کار حکومت 
وحدت ملی پایان نمی یابد و رییس جمهور غنی صالحیت دارد که با چه 

روشی این حکومت را ادامه می دهد. 
متهم  گویی  دروغ  و  شایعه پرانی  به  را  ارگ  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
کردند. ساعاتی بعد ارگ این بخشی از اعالمیۀ خبری خویش را برداشت. 
کاربران شبکه های اجتماعی گفته اند که این اقدام ارگ از سر تمامیت خواهی 

و جاه طلبی صورت گرفته است. 
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