
آثار حکیمی
از فاجعۀ انسانی در پنجشیر 17 روز گذشته است، اما 
تجهیزاِت  و  وسایل  نداشتِن  از  آسیبب دیده گان  هنوز 
شده  پاک  راه ها  اکثِر  برِف  دارند.  شکایت  الزم 
و  جاده  سوِی  دو  در  سنگین  برِف  به دلیل  اما  است، 
گل والِی فراوان، موترهای ُخرد و بدون کمک، به اکثِر 

روستاها رفته نمی توانند. هنوز از کمپی که باید برای 
بازمانده گان و آسیب دیده گان در مرکز و یا جای دیگر 

ساخته می شد، خبری نیست.
قرار بود ما داروهای جمع آوری شده را به مرکز درمانِی 
منطقۀ عبداهلل خیل برسانیم و لباس، کفش و کمپل ها را 

به روستاهای دهدادو و...                     ادامه صفحه 6
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طبیعت همانند بیمارِي جسماني در برابر ضعِف اخالقي واكنش نشان مي دهد. 
زماني كه بر دامنۀ خطر افزوده مي شود، به همان نسبت

 بر میزاِن شهامِت فرد نیز افزوده مي گردد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

شناس نامه های برقی 
و ترس از مشخص شدن جمعیت اقوام 

اشرف غنی رییس جمهوری کشور که در حال حاضر 
در عربستان به سر می برد، قرار است ماه آینده میالدی 

)اپریل( پس از بازگشت از امریکا، به هند سفر کند.
گفته می شود نارندرا مودی نخست وزیر هند در حاشیه 
آسیا  جنوب  کشورهای  همکاری  اتحادیه  نشست 
)سارک( در نیپال از اشرف غنی دعوت کرده بود تا به 

این کشور سفر کند.
نارندرا مودی در این دیدار...              ادامه صفحه 6

در  ارتش  عملیات  یک  در  کرد،  اعالم  کشور  دفاع  وزارت 
مناطق جنوبی، یکی از فرماندهان طالبان که با گروه تروریستی 

داعش اعالم بیعت کرده بود، کشته شد.
وزارت دفاع افغانستان در بیانیه یی اعالم کرد، حافظ وحیدی، 
ابوبکر  با  خود  بیعت  اخیرا  که  طالبان  فرماندهان  از  یکی 
بغدادی، رهبر گروه تروریستی داعش را اعالم کرد، به همراه 
9 تن دیگر از نیروهای تحت امر وی روز دوشنبه، در عملیاتی 

در ولسوالی سنگین والیت هلمند کشته شدند.
در این بیانیه آمده است: حافظ وحیدی، برادرزاده و جانشین 
عبدالرووف خدیم، یک فرمانده...                 ادامه صفحه 6

از  بازگشت  در  عودت کننده گان  و  مهاجرین  وزیر 
پاسخگویی  نشست  نخستین  در  و  کابل  به  اسالم آباد 
به پارلمان از عدم خروج اجباری مهاجرین افغانستانی 

مقیم پاکستان خبر داد.
عالمی بلخی در نشست مجلس گفت: در گفت وگوهای 
اولیه مقامات اسالم آباد آمار مهاجرین مقیم در پاکستان 

را نزدیک به پنج میلیون نفر اعالم کردند.
در  افغان  مهاجرین  داد:  ادامه  مهاجرین  امور  وزیر 
در  که  بودند  روبرو  اجباری  خروج  خطر  با  پاکستان 
ماه گذشته نزدیک به 30 هزار مهاجر اخراج شدند و 
باید گفت که کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور 
مورد  در    )UNHCR( مهاجرین  و  پناهنده گان 
مهاجرین اخراج شده از پاکستان هیچ برنامه یی ندارد.

وزیر مهاجرین گفت: وظیفه اصلی رسیده گی به امور 
به عهده  پاکستان  از  اخراجی  پناهنده گان  و  مهاجرین 
نهاد بین المللی IOM است، اما به دلیل شدت عملی 
که در مورد مهاجرین افغان صورت گرفت، این نهاد 
نتوانست کار چندانی از پیش ببرد و تنها 10 درصد از 
آسیب دیده گان را تحت حمایت خود قرار داده که این 

وضعیت بسیار اسف بار بود.
عالمی بلخی ادامه داد: با سفر به پاکستان و گفت وگو 
با مقامات این کشور حدود یک و نیم میلیون مهاجر 
در معرض اخراج مشکالت شان تقریبًا رفع شده است.
وزیر امور مهاجرین ادامه داد که در پاکستان در مورد 
تا  که  مهاجرینی  و  مدارک  فاقد  افغانستانی  مهاجرین 
31 دسمبر 2015 مدت زمان مدارک اقامتشان به پایان 

که  شده  صحبت هایی  کشور  این  مقامات  با  می رسد 
نتایج مثبتی را در پی داشته است.

کار  تا  هستیم  تالش  در  کرد:  تأکید  بلخی  عالمی 
بازگشت مهاجرین و...                    ادامه صفحه 6
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به داعش در هلمند

پنجشیر و احتمال بروِز یک فاجعۀ انسانِی دیگر

اولویت ها و 
ارجحیت های

 حکومت 
2وحدِت ملی

4

7

5

شغل 
مشهورترین 
نویسنده گان 

جهان

آنچلوتی:
 با اعتمادبه نفس 

باال به مصاف 
بارسلونا 
می رویم

در برگ ها

قبول 
مسوولیت؛

 ضـرورتی در 
اخالق حرفهیی

وزیر مهاجرین و عودت کننده گان در مجلس:

وضعیت مهاجرین را از حاشیه وارد سیاست های اصلی دولت می سازیم

صفحه 6

با  كه  می گوید  مجلس  عضو  یک 
بحث  برقی،  شناس نامه های  توزیع 
افغانستان  در  اكثریت  و  اقلیت 
مایۀ  مسأله  این  و  می خورد  برهم 
نگرانی شماری از حلقات و گروه  های 

ناسیونالیست در كشور شده است
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ملی  وحدت  حکومت  عمِر  آغاز  از  شش ماه 
حکومت  این  سراِن  شش ماه  این  در  می گذرد. 
گذاشته اند.  انگشت  بسیاری  دردهای  بر 
پدیدۀ  بر  بارها  مدت  این  در  حکومت  این 
سرسام آورِ فساد اداری مانور رفته  است، گاهی 
و  آموزش  فقر،  چون  دیگری  عرصه های  هم 
قرار  هدف  را   ... و  اداری  اصالحات  پرورش، 
سوژۀ  که  می رسد  نظر  به  هم  حاال  است.  داده 
عشقی آن، مسالۀ صلح با مخالفاِن مسلح است. 
در این شش ماه حکومت وحدت ملی کوشیده 
عرصه  هر  در  و  بردارد  هر چمن، سمنی  از  تا 
بسیاری،  ظّن  به  که  هرچند  کند؛  هنرنمایی 
کابل بانک  پروندۀ  از  اقدامات  این  از  هیچ یک 
گرفته تا پروسۀ صلح، تا هنوز حاصل ملموس و 

محسوسی در پی نداشته است!
زنده گی  کشوری  در  ما  که  نیست  شکی 
به معیار مطلوب  می کنیم که در هیچ عرصه یی 
الیه یی  هیچ  و  نیافته  دست  رضایت بخش  و 
مشکل  از  خالی  سرزمین  این  در  زنده گی  از 
از  معضالت  و  مشکالت  این  است.  نبوده 
تا  و  شروع  »تنش«  شکل  به  آن  ابتدایی  سطح 
»بحران«  عالی  سطح  و  »تشنج«  میانی  سطح 
همه جانبه  پیکارِ  توقع  بنابراین،  می یابند.  امتداد 
واقع  عالم  در  این معضالت  با همۀ  و همزمان 
این  به  با عطف  است.  محال  و  بی جا  انتظاری 
مسأله باید گفت که نه حکومت وحدت ملی و 
نه هیچ سازوکارِ دیگری یک شبه توان رسیده گی 
به همۀ مشکالِت کشور را ندارد. تنها یک برنامۀ 
استراتژیِک درازمدت و برخاسته از اولویت ها و 
ارجحیت های اصلِی جامعه که به گونۀ واقع بینانه 
طرح شده باشد، می تواند به مرور زمان از حجِم 

مشکالت بکاهد.
عمل کردهای  و  اقدامات  به  کلی  نگاهی  با 
اعتراف  باید  متأسفانه  ملی،  وحدت  حکومت 
حکومت  مانند  هم  حکومت  این  در  که  کرد 
مدوِن  و  مشخص  استراتژِی  چنین  پیشین، 
این حکومت  سراِن  و  ندارد  عملیاتی یی وجود 
به ویژه رییس جمهور آن، تنها بر روی موج هایی 
یا دیگران می سازند،  از چندگاهی خود  که هر 
تجربه های  آن که  حال  می کنند.  هنرنمایی 
داده  نشان  موجود  و سطحی گرایی های  ناموفق 
این هنرپیشه گی های مقطعی و حبابی، هیچ  که 
مثال،  گونۀ  به  نمی کند.  دوا  مردم  از  دردی 

فساد  بزرگ ترین  پروندۀ  غنی  رییس جمهور 
در  را  کابل بانک  پروندۀ  یعنی  کشور  در  مالی 
تا شاید  باز کرد  آغازین کارش  همان روزهای 
با  مبارزه  نفس گیِر  روند  برای  شروعی  ُحسن 
فساد در فسادپیشه ترین کشور دنیا باشد. اما کارِ 
این پرونده نهایتًا در یک دادگاه صوری که حتا 
بسیاری آن را غیرقانونی می دانستند، به سر آمد. 
این  در  هم  غنی  رییس جمهور  اقدامات  سایر 
به  درخوری  نتیجۀ  هیچ  متأسفانه  زمانی  مقطع 

همراه داشته است.
روند صلح به عنوان جدی ترین و اساسی ترین 
پروژۀ رییس جمهور غنی هم هرچند تا کنون به 
انجام نرسیده، اما بنا بر ظواهر امر نباید چندان 
چشم امیدی به آن داشت. چون اوالً از شواهد 
روند  این  به  رییس جمهور  توجه  که  پیداست 
استراتژِی همه  جانبه و فراگیِر  بر اساس یک  نه 
مبتنی بر اولویت ها و ارجحیت های کشور، بلکه 
اطرافیانش  او و  امیال شخصی  اساِس  بر  بیشتر 
رییس جمهور  که  می شود  دیده  ثانی،  در  است. 
ملی  پروسۀ  یک  بخشیدِن  تنّزل  حال  در  غنی 
اطرافیان  و  خود  خاِص  حلقۀ  به  همه شمول  و 
این همه شوق و شور وی  ثالثًا  نزدیکش است. 
برای رسیدن به صلح یک شبه، بر اساس اصول 
چیز  هر  از  بیش  دیپلماسی،  و  سیاست  اولیۀ 
نشاِن خامی و ناکامی است؛ زیرا در یک فرایند 
از هر عرصۀ دیگری، »عاقل  دیپلوماتیک، بیش 

آن است که آهسته و پیوسته رود«!
بر  خود،  کار  آغاز  همان  از  غنی  رییس جمهور 
طبل صلح کوبید و همچون عاشقی دل سوخته 
در به در به دنبال صلح گشت. او به پاکستان و 
چین و عربستان رفت تا هر طور شده در تقاطع 
رئوس این مثلث، همای صلح را بنشاند. او در 
سعودی  به  سومین بار  برای  گذشته  روزهای 
به  طلب  دست  صلح  برای  دیگر  بار  تا  رفت 
سوی پادشاه این کشور دراز کند. در کنار این، 
اسالم آباد،  به  رسمی اش  اولین سفر  از  پس  او 
این کشور  قبال  حاتم بخشی های بسیاری را در 
که  بازی هایی  دست ودل  گرفت.  دست  روی 
فرو  به حیرت  هم  را  سلِف سخاوتمندش  حتا 
برده است. او در بدل به تعلیق درآوردن روابط 
دوستانه با هند و رنجاندن آن یار کهنه، روابط 
خود را در این مدت زمان کوتاه، به قول مشرف، 
کشور  دو  روابط  طول  در  حد  نزدیک ترین  به 

میداِن  هر  در  رفتارها  این گونه  هرچند  رساند. 
دیگری شاید تحسین برانگیز و قابل قدر باشد، 
اما در میدان سیاست و دیپلوماسی که اصل بر 
»به دست آوردن بیشترین منافع در بدل کم ترین 
هزینه« است، دال بر ناشی گری و خامی است. 
بدل  در  مقابل  به طرف های  نقد  امتیازاِت  دادن 
رییس جمهور  که  تجربه یی ست  صلح،  نسیۀ 
بار هم  بارها مرتکب شد و هر  بارها و  پیشین 
افتضاح و خسارتی به کالنیِ  پول دادن به یک 
دوکان دار پاکستانی و شهادت استاد ربانی به بار 

آورد. 
دیپلوماسی  بنیادیِن  قاعدۀ  بردباری،  و  صبوری 
پایۀ حاتم بخشی  است. ورنه اگر دیپلوماسی بر 
جانب  خواسته های  قبال  در  دست ودل بازی  و 
هیچ  دوکاندار  و  دیپلومات  میان  می بود،  مقابل 
تفاوتی وجود نداشت. توقع می رفت که جناب 
به  میدان،  این  در  دست کم  غنی،  رییس جمهور 
اندازۀ روزهای پیش از تشکیل حکومت وحدت 
ملی، سخت گیرانه عمل کند. او در آن روزهایی 
که مردم در برزخ کامل به سر می بردند، بر سِر 
می کرد.  مذاکره  روزها  ریاست  و  وزارت  یک 
است  قرار  اگر  حتا  که  می رود  انتظار  هم  حاال 
وزارت یا کرسِی دیگری به کسی داده شود، با 
همان جدیت برخورد کند؛ نه این که بهای صلح 

را تنها به کمی کمتر از بهای جنگ تقلیل دهد!
هرچند  که  کرد  فراموش  نباید  دیگر  سوی  از 
واجب تر  هم  شب  ناِن  از  جایی  هر  در  امنیت 
مشکالِت  از  بسیاری  همین اکنون  اما  است، 
دیگر در جامعه وجود دارد که بدون شک حتا 
پایدار ارجحیت دارد. حکومِت  بر مسالۀ صلح 
برای  بی شمار  سفرهای  به جای  ما،  بی کابینۀ 
فکر  به  باید  یک شبه،  صلِح  به  یافتن  دست 
باشد. حساب والیت ها و  امِر مهم  این  تشکیِل 
مسالۀ  است.  ترتیب  همین  به  هم  ادارات  سایر 
دیگری که بدون شک می تواند کشور را تا مرز 
جنگ داخلی به پیش بَرد، بی توجهی به آوردِن 
اصالحات در نظام انتخاباتی است. حکومتی که 
در معاهدۀ شکل گیری اش، به اصالحات در نظام 
انتخاباتی در زودترین زماِن ممکن تعهد سپرده، 
رویای  در  مهم،  این  به  پرداختن  به جای  چرا 

صلح دست وپا می زند؟!!
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کرده  ارایه  را  طرحی  کشور،  ملی  امنیت  شورای  به تازه گی 
بنیاد آن، اطالعات از جانب ادارات دولتی، دسته بندی  که بر 
و  مشخص  اطالع دهی،  زمینۀ  در  نهادها  صالحیت های  و 
موضوع بندی می شود و در نتیجه، اطالعات پس از دسته بندی 

شدن، از مرکز می توانند مخابره شوند.
اطالعات«؛  به  دسترسی  »قانون  نشر  با  هم زمان  طرح  این 
قانونی که به شدت نیاز به اصالح دارد، ارایه شده است. ادارۀ 
دستور  کشور  ملی  امنیت  شورای  جانب  از  محل  ارگان های 
ساختن  شریک  در  بگوید  محلی  اداراِت  به  که  است  یافته 
اطالعات هماهنگ عمل کنند. بر بنیاد این دستور، فرماندهان 
رسانه ها  به  می توانند  خود  فعالیِت  ساحۀ  در  فقط  پولیس 
والیات شان  محدودۀ  در  می توانند  والیان  دهند،  اطالعات 
اطالعات بدهند؛ اما در مسایِل مربوط به گفت وگوهای صلح، 
می کند  صحبت  رسانه ها  با  رییس جمهوری  سخنگوی  تنها 
امنیت  ادارۀ  با  فقط  رسانه ها  داعش،  فعالیت های  مورد  در  و 
ملی صحبت کرده می توانند و در مورد عملیات های مشترک، 
ابراز نظر می کند و روی روابط  سخنگوی وزارت دفاع ملی 
با همسایه گان نیز وزارت خارجه اطالعاِت الزم را ارایه داده 

می تواند.
در  خبرنگار  یک  اگر  که  است  این  طرح  این  در  دیگر  نکتۀ 
یک والیت گزارشی تهیه می کند، فقط با هماهنگِی دفتر والی 

می تواند با اداراِت محلی  گفت وگو کند.
این همه نشان می دهد که تالش ها برای محدود کردن و زیر 
کنترل درآودِن اطالعات و نیز فعالیِت رسانه ها به شدت آغاز 
شده است. البته همۀ کار به این جا ختم نمی شود؛ نفس قانون 
نیز  شده  نشر  و  توشیح  به تازه گی  که  اطالعات  به  دسترسی 
نشانه  هایی از خودسانسوری و کتماِن اطالعات و محدودیِت 
اطالع رسانی را در خود نهفته دارد. از جمله در قانون دسترسی 
استقالل،  حاکمیت،  که  اطالعاتی  است:  آمده  اطالعات  به 
تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع ملی را به مخاطره می اندازد 
میان  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  رابطۀ  قطع  سبِب  هم  یا 
اند.  موارد  این  مشمول  می شود،  کشورها  سایر  و  افغانستان 
بر بنیاد این قانون، به گونۀ مشخص محدودیت های آشکاری 
در امر اطالع رسانی اعمال می گردد؛ از جمله ممکن است که 
اظهارات ضِد سیاست های پاکستان به عنوان اظهارات قطع کنندۀ 
رابطۀ سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی با این کشور قلم داد شود و 
یا هم انتقادها از نظام و نیز انتقاد از روند گفت وگوهای صلح 

می تواند شامل موارد منافِی منافِع ملی شود.
در قانون همچنین آمده اطالعاتی که جان، مال و حیثیِت یک 
شخص را به خطر می اندازد و حریم خصوصی را نقض می کند 
و مانع کشِف جرم و روند محاکمۀ عادالنه می گردد، نباید به 
گسترده گی یی  به  توجه  با  عبارات،  این  شود.  داده  متقاضی 
و  رسانه ها  دست وپاِی  زیادی  موارد  در  می توانند  دارند،  که 

خبرنگاران را ببندند.
با توجه به مواردی که در قانون دسترسی به اطالعات وجود 
دارد و با توجه به مداخلۀ شورای امنیت ملی در مورد ارایۀ 
اطالعات از طرف نهادهای دولتی و دسته بندی کردن آن، به 
صلح  گفت وگوهای  نامِ  به  که  حرکت هایی  که  می رسد  نظر 
صورت گرفته است، حلقاتی را در دولت وحدِت ملی فعال 
ساخته تا از همین اکنون محدودیت هایی را در برابِر رسانه ها 
اطالعات  محدودسازی  طریق  از  هم  و  قانون  طریق  از  هم 
بتواند  تا در فرصت های بعدی  نام دسته بندی، وضع کنند  به 
به مسیِر دلخواه شان  یا هم  را خاموش و  به ساده گی رسانه ها 

روان سازند.
بنابراین رسانه ها، روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعاالِن رسانه یی 
باید متوجه باشند که این گام ها در شرایط کنونی می تواند به 
شود؛  قلمداد  خفقان  و  استبداد  ایجاد  جهِت  مقدماتی  عنوان 
زیرا آن چه پُشِت گفت وگوهای صلح مطرح است، در صورتی 
که رسانه ها آزاد باشند، کمتر می تواند تحقق یابد؛ اما اگر گلوی 
رسانه ها با بند قانون و طرزالعمل اداری بسته شود، هر کاری 
را که خواسته باشند، انجام داده می توانند. بنابراین اگر قانون 
شورای  جدید  طرح  و  نشود  تعدیل  اطالعات  به  دسترسی 
دولتی،  نهادهای  به  اطالعات  ارایۀ  مورد  در  نیز  ملی  امنیت 
محصوِل حرکت های سیاسِی اخیر زیر نام گفت وگوهای صلح 
برابر  در  ایستاده گی  و  باشد، خطِر سانسور و خفقان، حتمی   

آن، الزمی ست!

از رهنمـــود
 تا سانسور و خفقان
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کامل  گیری  بازپس  برای  عراقی  نیروهای  نبرد  که  حالی  در 
تکریت از دست تروریست های داعش ادامه دارد، قبر صدام، 
خسارت های  متحمل  شهر  این  در  عراق  سابق  دیکتاتور 

بسیاری شده است.
شهر  درگیری های  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
تکریت به شدت میان نیروهای امنیتی عراقی و تروریست های 
نبرد در شمال و جنوب  با تشدید  باال گرفته است و  داعش 
زادگاه صدام، دیکتاتور عراق، نیروهای امنیتی وعده  دادند که 

ظرف ساعات آتی به طور کامل این شهر را آزاد کنند.
در همین حال تصاویر خبرگزاری آسوشیتدپرس از روستای 
العوجه در جنوب تکریت نشان می دهد که تنها چیزی که از 
قبر  در  است.  آن  ستون های  مانده  باقی  صدام  تجمالتی  قبر 
صدام دیگر خبری از پوسترهای چهره  وی نیست و آنها در 

خاکروبه ها پنهان شده اند.
و  مردمی  نیروهای  پرچم های  همه جا  در  تصاویر  این  بجای 

تصاویر فرماندهان آنها دیده می شود.
عراقی  شیعه  مردمی  داوطلب  نیروهای  فرماندهان  از  یکی 
آن  در  داعش  که  است  جاهایی  از  یکی  مکان  این  می گوید: 
تجمع زیادی داشته چون محل دفن صدام است. در اطراف 

این محل بمب های زیادی علیه ما کار گذاشتند.
به  ماه جون  از  را  تکریت  کنترل  که  داعش  تروریستی  گروه 
کلی  به  صدام  قبر  که  کرد  اعالم  اگست  ماه  در  دارد  دست 
محل  تنها  که  گفتند  محلی  مقام های  اما  است  شده  تخریب 

غارت شده و خسارات زیاد نبوده است.
جنازه صدام در روستای العوجه که زادگاهش است، از سال 
هشت  مرمر  سنگ  یک  با  وی  قبر  محل  است.  دفن   2007
عراقی  رسانه های  البته  بود.  شده  پوشیده  گل کاری  و  ضلعی 
بحبوحه  در  صدام  وفاداران  که  دادند  گزارش  گذشته  سال 

نگرانی  آنها از تخریب محل، جنازه را خارج کرده اند.

سرتاج عزیز:

مداخـله هـند در مـورد تبرئه و آزادی
 عامل حمله »بمبئی« غیر منطقی است

ضمن  پاکستان  وزیر  نخست  ملی  امنیت  مشاور 
تاکید بر استقالل قوه قضائیه این کشور اعالم کرد 
که مداخله هند در مورد اعالم تبرئه و آزادی »ذکی 
منطقی   غیر  بمبئی  حمله  عامل  لکهوی«  الرحمان 

است.
الملل  بین  امور  و  ملی  امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج 
اسالم آباد  در  خبرنگاران  به  پاکستان  وزیر  نخست 
گفت: قوه قضائیه پاکستان مستقل است و مداخله 
الرحمان  »ذکی  آزادی  و  تبرئه  اعالم  مورد  در  هند 

لکهوی« نیز غیر منطقی  است.
مذاکرات  که  است  امیدوار  اسالم آباد  افزود:  وی 
پیشنهاد شده بین هند و پاکستان بدلیل آزادی عامل 

حمله بمبئی تحت تاثیر قرار نگیرد.
عزیز در مورد تنش مسائل آب بین هند و پاکستان 
نیز گفت: این کشور پروژه های نیروگاه برق هند را 
با این کشور  اما در مورد مسائل آب  مد نظر دارد 
نیز منافع خود را در هر صورت حفظ خواهد کرد.

اعالم تبرئه و آزادی »ذکی الرحمان لکهوی« عامل 
حمله »بمبئی« در سال 2008 میالدی از سوی دادگاه 
عالی اسالم آباد جمعه گذشته باردیگر سبب افزایش 
و  شده   پاکستان  و  هند  سیاسی  روابط  بین  تنش 
وزارت های کشور هند و پاکستان سفرای یکدیگر 

را نیز برای ارائه توضیح احضار کردند.
گفتنی است که دادگاه عالی اسالم آباد روز گذشته 

ضمن تبرئه لکهوی عامل حمله بمبئی حکم آزادی 
وی را نیز صادر کرد.

میالدی در  بمبئی در سال 2008  تروریستی  حمله 
انجام  هند  در  »ماریوت«  هتل  از جمله  مکان  چند 

شد که بر اثر آن بیش از 150 نفر کشته شدند و در 
عامل  را  لکهوی  الرحمان  ذکی  هند  دولت  نهایت 

اصلی این حمله معرفی کرد.

تخریب قبر صدام در تکریت

دستور پوتین
 برای آماده باش نیروهای روسی

میانمار تاسف عمیق خود را به چین ابراز کرد

رییس جمهوری مصر: 

مردم بخواهند، قدرت را واگذار می کنم

رییس جدید سنای پاکستان: 

باید از جنگ علیه تروریسم حمایت شود دولت میانمار روز دوشنبه مراتب تاسف عمیق خود 
پی  در  پنج شهروند چینی  کشته شدن  به خاطر  را 
و  داشت  ابراز  میانماری  هواپیمایی  از  بمب  انفجار 
اعالم کرد که به صورت مشترک درباره این رخداد 

با پکن تحقیق انجام می دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چین اعالم کرده که 
از یک فروند  بمبی  اتفاقی  با رها شدن  روز جمعه 
هواپیمای میانماری در یک زمین نیشکر در »یونان« 
از  یکی  که  شدند  زخمی  تن   9 و  کشته  تن  چهار 

زخمی شدگان چند ساعت بعد درگذشت.
یکی از مقامات ارشد چین روز شنبه گفت، ارتش 
این کشور در صورت مشاهده حمله مشابهی توسط 
را  اقدامات الزم  به خاک چین،  میانماری  نیروهای 
اتخاذ می کند. پکن همچنین به نشانه اعتراض سفیر 

میانمار در پکن را احضار کرد.
توسط  بمب  این  است  ممکن  گفت،  میانمار 
شورشیانی که در منطقه »کوکانگ« هم مرز با چین 

می جنگند، پرتاب شده باشد.
عمیق  تاسف  ما  گفت:  بیانیه یی  در  میانمار  دولت 
شهروندان  شدن  زخمی  و  کشته  برای  را  خودمان 
ابراز  می کنند  زندگی  مرزی  مناطق  در  که  چینی 

می کنیم.
و  دفاع  وزارت  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
تحقیقات  این دو کشور در خصوص  امور خارجه 

مستقیم  ارتباط  در  یکدیگر  با  رویداد  این  مورد  در 
هستند. تحقیقات کاملی در این باره صورت می گیرد 
تا مشخص شود که آیا شبه نظامیان کوکانگ در این 
رویداد دست داشته و می خواهند بر روابط دوستانه 
این  در  و  گذاشته  منفی  تاثیر  چین  و  میانمار  میان 

منطقه مرزی بی باتی به وجود آورند یا خیر.
این  با  چینی  مزدوران  اینکه  اعالم  ضمن  میانمار 
در  تا  خواست  پکن  از  می جنگند،  شورشیان 
از خاک چین  از حمالت تروریستی که  جلوگیری 

به راه می افتد، همکاری کند.
این در حالی است که چین هرگونه حمله به میانمار 

از خاک کشورش را رد کرده است.

رییس جمهوری مصر اعالم کرد، در صورتی که 
شهروندان این کشور خواهان تغییر باشند، وی 

قدرت را به فرد دیگری خواهد داد.
عبدالفتاح السیسی، رییس جمهوری مصر اعالم 
کرد، در صورتی که مصری ها خواهان تغییر در 
نخواهد  منتظر  وی  باشند،  کشور  این  رهبری 
ماند و بالفاصله قدرت را به فرد دیگری واگذار 

خواهد کرد.
به  مصر  کرد:  خاطرنشان  وی  حال،  همین  در 
توسعه  برای  دالر  میلیارد   300 تا   200 حدود 

اقتصادی این کشور نیاز دارد.
رییس جمهوری مصر همچنین گفت که اجرای 
کشور  این  در  اقتصادی  پروژه های  موقع  به 
موضوع دیگری است که باید توجه ویژه ای به 

آن مبذول گردد.

ناوگان  آماده باش  دستور  دوشنبه  روز  روسیه  رییس جمهوری 
در  را  کشور  این  چترباز  یگان های  و  دریایی  نیروی  شمالی 

راستای بخشی از رزمایش های غیرمنتظره اعالم کرد.
اعالم  روسیه  دفاع  وزارت  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
کرد، والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه دستور آماده باش 
ناوگان شمالی نیروی دریایی و یگان های چترباز را در راستای 

بخشی از رزمایش های غیرمنتظره اعالم کرده است.
طبق این دستور، حدود 40 هزار سرباز، 41 کشتی جنگی و 15 

زیر دریایی به حالت آماده باش در می آیند.
تهدیدات  که  گفت  روسیه  دفاع  وزیر  شویگو،  سرگئی 
است  کرده  مجبور  را  کشور  این  روسیه،  امنیت  برای  جدید 
کرد:  تاکید  وی  دهد.  افزایش  را  خود  نظامی  ظرفیت های  تا 
مجبور  را  ما  نظامی  امنیت  علیه  جدید  تهدیدات  و  چالش ها 
ارتقا  را  خود  نظامی  توانمندی های  مسلح  نیروهای  که  کرده 

دهند.

باید  رییس جدید سنای پاکستان اعالم کرد، این کشور 
کند چرا  تروریسم حمایت  علیه  در جریان  مبارزات  از 
بهبود وضعیت  می تواند  مبارزه  این  در  پیروزی  تنها  که 

اقتصادی این کشور را تضمین کند.
که  ربانی«  »رضا  نیوز،  گالف  اینترنتی  پایگاه  به گزارش 
هفته گذشته به عنوان رییس سنای پاکستان انتخاب شد 
سخنرانی  به  جناح  محمدعلی  مقبره  از  بازدید  از  پس 
پرداخت و هشدار داد: دموکراسی هنوز در پاکستان تهدید 
می شود و این کشور تا زمانی که ریشه ها و ارزش های 
دموکراتیک را در فرهنگ سیاسی خود تحکیم نکند، با 

چنین تهدیداتی روبرو خواهد بود.
ملی  وحدت  ضرورت  بر  اظهاراتش  ادامه  در  ربانی 
کرد،  تاکید  و  اشاره  سیاسی  هماهنگی  به  رسیدن  در 
و  باشند  قانون  چارچوب  در  باید  سیاسی  درگیری های 
یکی از شروط دستیابی به اهداف سیاسی این است که 
نزاع  برای  محلی  به  تروریست ها  علیه  موجود  عملیات 

تبدیل نشود.
این  داد،  ادامه  پاکستان  دشوار  شرایط  به  اشاره  با  وی 
تاریخ قرار  از  کشور در حال حاضر در مقطع حساسی 
تاریخ  شوند  مرتکب  اشتباهی  آن  مقامات  اگر  و  دارد 

هرگز آنها را نخواهد بخشید.
ماده  اصالحیه  به  نسبت  پاکستان همچنین  سنای  رییس 
21 قانون اساسی این کشور ابراز مخالفت کرد. این ماده 
علیه  جنگ  در  پاکستان  ارتش  نقش  اساسی  قانون  از 
اصالحیه  این  براساس  است.  داده  افزایش  را  تروریسم 
جدید همچنین دادگاه های نظامی در سراسر کشور برپا 
به  مربوط  پرونده های  به  رسیدگی  روند  تا  می شوند 

تروریسم و حل آنها تسریع یابد.
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جالل نبهانی زاده
می توان ادعا کرد صنعتی شدن، دیگر یک 
با  شدن  صنعتی  روزگاری  نیست.  ارزش 
امروز  اما  داشت.  نزدیک  رابطه یی  سلطه 
کردن  قدرت مند  در  بشر  نیاز  مهم ترین 
یک ملت، مسأله امنیت است؛ امنیت آب، 
و...  مسکن  غذایی،  امنیت  شغلی،  امنیت 
اهمیِت  از  معادالت  در  سالمت  امنیت   .
ویژه برخوردار است. امنیت در تکنالوژی 
دارد.  ارتباط  جامعه  فناورانۀ  ساختار  با 
ساختار فناورانه در اشکال مختلِف خود در 
بین مشتری )کارفرما( و  چارچوِب روابط 

فروشنده )پیمان کار( است.
شکل و شمایِل این رابطه نشان می دهد آیا 
طراحی نوآورانه قابل تحقق است یا خیر. 
تکنالوژی یی که از طریق مهندسِی معکوس 
و داللی در بازار به دست آمده، تکنالوژی 
محصول  تهیۀ  فرآیند  آن،  نام  و  نیست 
مصرفی است؛ محصولی که پس از مصرف 
و برآوردن نیاز، کاربری انسانی ندارد و با 
نوآوری و پیشرفت در تعامل نیست؛ رفع 
نیاز،  رفع  از  پس  که  کوتاه مدت  نیازهای 
طریق  از  نه  که  می آفریند  را  نو  نیازهای 
آینده  مهندسی های معکوس  بلکه  نوآوری 

و داللی های آتی به دست می آید. 
نیاز  اشتغال  و  کار  وجود  برای  گاهی 
کرد.  باب  را  مصرف گرایی  می شود 
ارایه  نیاز  این  برای  که  محصوالتی  تأمین 
در  نیست.  تکنالوژیک  امر  یک  می شود، 
در  تولیدی  کاالی  کیفیت  کاهش  بین  این 
رفتن  بین  از  موجبات  مصرف گرا،  جوامع 
مسوولیت پذیری بین افراد را فراهم می کند. 
امری که تأییدکنندۀ این مدعاست، واکنش 
برخی افراد در جوامع ذکرشده در حوادث 
در  مقصر  است؛  حساس  موقعیت های  و 
پیچیدۀ  قواعد  و  دستورالعمل ها  پشت 

بروکراتیک پنهان شده است.
زمینه یی  نبودن،  مسوولیت پذیر  همین 
سطح  در  اصالحات  تا  می  کند  فراهم  را 
ـ  حوادث  نشدِن  تکرار  برای  سازمان ها 
تکنالوژی  با  مرتبط  حوادث  در  خصوصًا 
سقوط  و  ساختمان ها  آتش سوزی  مانند 
نشود.  ایجاد  ـ  آن ها  نظیر  و  هواپیماها 
انتقادات وقتی جدی تر می شود که خسارات 
مالی و جانی از سطحی فراتر رفته و امکان 

نداشته  وجود  خسارات  جبران  برآوردن 
دستگاه های  شرایطی،  چنین  در  باشد. 
فرد  یافتِن  برای  جست وجو  به  نظارتی 
خاطی اقدام خواهند کرد، اما این اقدامات 
به علت پیچیده گی قواعد بروکراتیک ماه ها 
در  و  می انجامد  طول  به  سال ها  گاهی  و 
نهایت طوالنی شدن رسیده گی به این گونه 
استدالل های  و  تضعیف شواهد  پرونده ها، 

وقوع حادثه را در بردارد. 
امور،  اصالح  راه  تنها  شرایطی،  چنین  در 
تقویت روحیۀ دگرخواهی نزد افراد مرتبط 
به  باشند  آگاه  باید  آن ها  است.  حادثه  با 
همان نسبت که قبول وظیفه شیرین به نظر 
می رسد، تخطی از قواعد و دستورالعمل ها 
قوانین  در  تطابق  عدم  نکردن  گزارش  یا 
این  در  لذا  باشد.  تلخ  و  زیان بار  می تواند 
شرایط باید ارزش ها را هم در نظر داشت؛ 
آن  رستگار  می فرماید:  خداوند  چنان که 
گردانید.)آیه  پاک  را  خود  که  است  کسی 

شریفۀ 14 سورۀ مبارکۀ األعلی(
مسالۀ مسوولیت پذیر نبودن می تواند به فرد 
حتا  و  بزند  آسیب  روحی  نظر  از  خاطی 
اگر فرد خدمات ارزنده یی ارایه کرده باشد، 

مورد سرزنش قرار گیرد.
تنها  نه  حوادث  از  ناشی  مسوولیت  قبول 
در  سرمایه گذاری  برای  را  امن تری  محیط 
حوزۀ تکنالوژی فراهم می آورد، بلکه سبب 
تجهیزات  ساخت  و  تولید  کیفیت  افزایش 
بردارد.  در  را  حوادث  کاهش  و  می شود 
یک  در  که  بگیریم  نظر  در  را  مهندسی 
مشغول  برقی  تجهیزاِت  ساخت  شرکت 
فعالیت است. در صورتی که این مهندس 
تحول  میزان  دقیِق  محاسبات  به  نسبت 
کند،  کوتاهی  تجهیز  سازه  مکانیکِی  بار 
در  کم توجهی  این  از  ناشی  که  خساراتی 
تا آن جا  شبکۀ هوشمند برق پدید می آید، 
درمانگاهِ  برق  که  یابد  گسترش  می تواند 
شرایطی  چنین  در  شود.  قطع  روستا  یک 
چه گونه به بیمارانی که به مداوا نیاز دارند، 
رسیده گی خواهد شد؟ تبعات این خسارت 
تا کجاست و آیا مقصر در دسترس است؟ 
پاسخ گوی  باشد،  دسترس  در  اگر  و 
چه  ما  جوامِع  در  است؟  خود  کم توجهی 
جایگاهی برای مسوولیت پذیری و اخالق 
در  و  است  شده  گرفته  نظر  در  مهندسان 

چه  تا  را  موارد  این  دانشگاهی،  دروس 
میزان به مهندسان آموزش می دهند؟

کرد  توجه  بیشتر  موضوع  این  به  باید 
ریسک های  معطوِف  باید  پژوهش ها  و 
ایمنی،  دستورالعمل های  تکنالوژیک، 
رعایت استندردها و الگوهای تدوین شدۀ 

بومی و اخالق مهندسی باشد.
تقویت مسوولیت پذیری بدون فراهم کردن 
صنعتی  مراکز  در  مناسب  فرهنگی  شرایط 
و دانشگاهی امکان پذیر نیست. با توجه به 
مطالبی که از نظر گذشت، پیشنهاد می شود 
مبنی  تبلیغاِت رسانه یی  به گسترش  نسبت 
اخالقی  و  ایمنی  پژوهش های  به  توجه  بر 
در حوزۀ علوم و مهندسی اهتمام ویژه شده 
دانشگاهی  پژوهش گراِن  و  نخبه گان  از  و 
و  پژوهشی  موارد  ارایۀ  با  شود  دعوت 
مثال ها و نمونه های متعدد، به شرح اهمیِت 
متخصصان  بین  در  مسوولیت پذیری 

بپردازند.
دیگر  تجربیاِت  دانستن  مهم  با  همچنین 
سازمان های  و  شرکت ها  و  کشورها 
از  متحد،  ملل  سازمان  نهاد  و  بین المللی 
تدوین  دانش  انتقال  برای  پتانسیل  این 
در  کمتر  پیچیده گی  با  دستورالعمل هایی 
همه جانبه  همکاری های  زمینۀ  فنی،  امور 
با  آید.  فراهم  صنعتی  ایمنی  عرصۀ  در 
اخالقی  اصول  رعایت  و  فعالیت ها  این 
اقتصادی  مراکز  در  مسوولیت پذیری  و 
تودۀ  رجوع  امکان  فرهنگی،  نهادهای  و 
افزایش  اخالقی  دستورالعمل های  به  مردم 
سیاست گذاری های  البته  یافت.  خواهد 
کالن، اختصاص سرمایه و جذب دانشجو 
بی تأثیر  امر  این  تسریع  در  پژوهش گر  و 

نخواهد بود.
دانشجویان با مطالعۀ متون مراکز مطالعات 
دانشگاه  نظیر  اروپا  تکنالوژی  و  اخالق 
دانشگاه  و  توینت  دانشگاه  دلف،  صنعتی 
آیندهوون، می توانند اطالعات بسیار وسیع 
و مناسبی در زمینۀ رابطۀ مسوولیت پذیری 
و توسعۀ پایدار تکنالوژی به دست آورند. 
امید است با گسترش و به کارگیری مطالعات 
اخالق مهندسی و اخالق تکنالوژیک، زمینۀ 
فرهنِگ  فعلی  شرایط  در  تحول  و  تغییر 

مسوولیت پذیری ما فراهم آید. 

مقدمه 
نوجوانی دورۀ انتقال از کودکی به بزرگ سالی تعریف می شود و دورۀ جوانی دورۀ 
انسجامِ هویت و مدخل زنده  گی بزرگسالی است. سنین 20 ساله گی و بعد دوره یی 
است که فرد به کمال رشد بدنی خود رسیده، توانایی های شناختی و زبانی و رشد 
اجتماعِی او از کیفیت باالیی برخوردار است و تغییرات روانی مربوط به انسجام 
هویِت وی نیز بسیار برجسته و شوق آفرین است. ورود به زنده گی اجتماعی ـ 

اقتصادی و سازگاری و نقش آفرینی فرهنگی نیز در این سال ها رخ می دهد.

ویژه گی های دورۀ جوانی 
فراغت از تحصیالت دبیرستانی، ورود به به بازار کار یا دانشگاه، ازدواج و تحوالت 
دیگِر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به تمامی از جمله ویژه گی های رشد دورۀ 
جوانی است. این ویژه گی های رشدی سنین 20 تا 30 ساله گی را می توان در 5 
اندیشه و جهان بینی،  استحکام  اجتماعی و فرهنگی،  انسجام هویت، رشد  مقولۀ 

انتخاب شغل و همسرگزینی و تشکیل خانواده بررسی کرد.
این تصمیمات  اساسی است و  از آن جا که دورۀ جوانی زمان تصمیم گیری های 
باید  را  جوانی  دورۀ  می گذارد ،  فرد  زنده گی  تمام  بر  بزرگی  بسیار  تاثیر  عمومًا 
پُراهمیت در زنده گی به حساب آورد. این دوره  به عنوان یک دورۀ جداگانه و 
فراوان  اهمیت  دلیل  به  است.  اهمیت  حایز  بسیار  فرد  خود  و  والدین  برای 
دوره  این  در  فرد  روانی  دستگاه  جنبۀ  مهمترین  جوانی،  دورۀ  تصمیم گیری های 
همان رشد فکری و سطح آگاهی اوست. بدون این رشد فکری، فرد قادر نخواهد 
به  را  اندیشه های خود  و  را دریابد  با دیگران  افکار خود  اصلی  تفاوت های  بود 

صورتی واقع بینانه بررسی و نقد و ارزیابی کند.
انسجام هویت و رشد فکری دورۀ نوجوانی و انعطاف پذیری افکار باعث می شود 
که شخص بتواند در کناری قرار بگیرد و به صورتی بی طرفانه به خود به عنوان یک 
شخص بنگرد. در این صورت، او خواهد توانست خویشتن را به عنوان یکی از ابنا 
بشر،  به عنوان فردی در میان افراد دیگر، به عنوان یک فرد اندیشمند و به عنوان 
فرد صمیمی در اجرای نقش های مختلفی که بر عهده می گیرد، در نظر داشته باشد.

مسالۀ اساسی دورۀ جوانی 
فرد  که  است  این  تثبیت هویت  و  در رشد شخصیت  مسالۀ جوانی  مشکل ترین 
نه تنها بخواهد که بزرگ سال باشد و در همین جهت برنامه ریزی کند، بلکه باید 
قادر به تشخیص و پذیرش نیروهای متضاد در شخصیت خود نیز بشود و راه های 
موثرتر کنترل خویش را بشناسد. )حدود 20 تا 25 ساله گی(. چه گونه گی تثبیت 
هویت در جوانی به وقایع مهم در زنده گی فرد در این دوره بسته گی دارد. به عنوان 
مثال، هویت شغلی و اجتماعی کسی که پس از تحصیالت دبیرستانی به یکی از 
وارد  مهندسی  از رشته های  یکی  به  که  با کسی  وارد می شود،  معلمی  رشته های 
می شود، متفاوت خواهد بود. این هویت های گوناگون به طور مسلم تأثیرات خود 

را بر چه گونه گی سایر جوانب هویت افراد نیز به جای خواهند گذاشت.

اگر در سال های کودکی و نوجوانی خانواده بیشترین تأثیر را بر شکل گیری هویت 
اینک در دورۀ جوانی، محیط زنده گی اجتماعی و خود جوان،  بر عهده داشت، 
نقش اساسی در تثبیت هویت ایفا می کند. به نظر می رسد که تحوالت رشد دورۀ 
جوانی، بیش از آن که نتیجۀ یک تکامل تعامل میان موجود زنده و محیط باشد، 
یک مجموعه تغییرات پی در پی متأثر از عوامل محیطی است. امروز کمتر کسی را 
می توان یافت که فکر کند رشد شخصیت همراه با کامل شدِن رشد بدنی متوقف 

می شود.
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جواین و شکل گیری 
هویت قبول مسوولیت؛
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مهری محمدی مقدم
از  باید  باشید،  هم  جهان  نویسندۀ  مشهورترین  اگر  حتا 
ادبی  آثار  برجسته ترین  خالقاِن  برآیید.  روزگار  خرِج  پِس 
هم از جایی شروع کرده اند و معموالً در ابتدا و یا در کنار 

نویسنده گی، به کار دیگری اشتغال داشته اند.
ابتدایِی  پیشۀ  و  روزانه  شغل های  به  رو  پیِش   گزارش  در 
»فرانتس  از جمله »جیمز جویس«،  نویسندۀ صاحب نام   15
اشاره  اورول«  »جورج  و  داستایوفسکی«  »فئودور  کافکا«، 

می شود.

»آگاتا کریستی«/ دستیار داروساز
جنگ  اعالم  آلمان  علیه   1914 سال  در  انگلستان  وقتی   

به  بالفاصله  »ملکۀ جنایت«  به  معروف  آگاتا کریستی  کرد، 
بعدِی  سال  چهار  و  شد  ملحق  امدادی  داوطلبانۀ  نیروهای 
بیمارستان  در  مجروح  سربازان  درمان  به  را  زنده گی اش 
سال  دو  از  پس  کریستی  کرد.  سپری  »دوون«  شهر  نظامی 
برگزیده شد  داروساز  دستیار  عنوان  به  دستمزد،  بدون  کار 
و برایش ساالنه درآمدی 16 پوندی تا پایان جنگ در نظر 
گرفته شد. این مبلغ معادل روزانه 1300 دالر پوِل امروزی 
است. او بعدها از دانش داروسازی در بسیاری از رمان هایش 

از جمله »هرکول پوآرو« بهره برد.

»چارلز دیکنز«/ کارگر کارخانه
چارلز دیکنز پیش از این که به عنوان روزنامه نگاری آزاد و 
در  شود،  کار  به  مشغول  حقوقی  دفتری  کارمند  و  باسابقه 
وظیفۀ  بود.  واکس سازی  کارخانۀ  یک  کارگر  12ساله گی 
قوطی های  روی  برچسب  توییست« چسباندن  »الیور  خالق 
کار می کرد، هفته یی  در روز  او که 10 ساعت  بود.  واکس 
شش شیلینگ دریافت می کرد. این مبلغ حدوداً برابر 25 دالر 

روزانۀ اکنون است.
از خاطرات آن دورانش تعریف کرد و گفت  بعدها  دیکنز 
نام یکی از پسرهایی که در کنارش کار می کرده، »باب  که 
فاگین« بوده است. او زمانی به دوست و زنده گی نامه نویس 
خود »جان فورستر« گفت: بعدها به خود اجازه دادم از نام 
هم  وکالت  دفتر  در  دیکنز  کار  کنم.  استفاده  رمانم  در  او 
شده  بلیک«  »خانۀ  رمان  دادگاه  صحنۀ  برای  او  الهام بخش 

است.

»فئودور داستایوفسکی« / مهندس
میلش،  علی رغم  ساله   15 داستایوفسکِی  فئودور  والدین 
نظامی  مهندسی  موسسۀ  در  را  »میخائیل«  برادرش  و  او 
»نیکوالیف« سن پترزبورگ ثبت نام کردند. با عالقۀ شدیدی 
آثار کالسیک ها  ادبیات، هنر، مذهب و  به  نویسنده  این  که 
داشت، به فردی بیگانه میان هم صنفی هایش تبدیل شده بود. 
به گفتۀ یکی از دوستانش، هیچ شاگردی بی میل تر از فئودور 

میخائیلوویچ داستایوفسکی به امور نظامی وجود نداشت.
پدر و مادر این رمان نویس بزرگ روس در زمان تحصیل او 
در این موسسه درگذشتند، اما با وجود شدت گرفتن بیماری 
صرع، او فارغ التحصیل شد و به عنوان یک مهندس مشغول 
به کار شد. او عشق به هنر را با ترجمه از زبان فرانسوی در 
اوقات فراغتش زنده نگه می داشت. داستایوفسکی در سال 
1843 ترجمۀ روسی از بالزاک را منتشر کرد و سه سال پس 

از آن، نخستین رمانش »بیچاره گان« را به چاپ رساند.

»آرتور کانن دویل« / جراح
 آرتور کانن دویل، نویسندۀ داستان های کارآگاهی »شرلوک 
هلمز«، در رشتۀ پزشکی دانشگاه ادینبورگ تحصیل کرد و 
قطب  به  وال  شکار  به  منظور  که  کشتی یی  در   1880 سال 
به غرب   1881 سال  که  در سفری  او  بود.  داکتر  می رفت، 

افریقا داشت، جراح کشتی شد.
انگلیس در همپشایر مطبی  به  بازگشت  از  کانن دویل پس 
زد و وقتش را با ویزیت بیماران و داستان نویسی می گذراند. 
»راز کلومبر« اولین رمان این نویسنده بود که تا زمان موفقیِت 

سال  در  »شرلوک«،  ماندگار  شخصیت  خالق  عنوان  به  او 
1887 به چاپ نرسید.

»رابرت فراست« / معلم
امریکایی برندۀ چهار جایزۀ پولیتزر،  رابرت فراست، شاعر 
نیوهمپشایر  »دارتموث«  از تدریس در کالج  ماه  از دو  پس 
انصراف داد و به خانه اش در ماساچوست بازگشت. او در 
آن جا به عنوان معلم مشغول به کار شد. زمانی که فراست 
اولین دفتر شعرش را روانۀ بازار کرد، در کارخانۀ المپ سازی 

کار می کرد.

»جوزف هلر«/ شاگرد آهنگر
جوزف هلر پس از اتمام دبیرستان در سال 1941 و پیش از 
شاگرد  عنوان  به  امریکا،  ارتش  هوایی  نیروهای  در  ثبت نام 
آهنگر مشغول به کار شد. بعد از جنگ، او به تحصیل رشتۀ 
داد و در سال  ادامه  کالیفرنیای جنوبی  انگلیسی در  ادبیات  
دانشگاه  از  ارشد  کارشناسی  مدرک  کسب  به  موفق   1949

کلمبیا شد.
و  داستان  تدریس  به  هلر  آن،  از  پس  دهه  یک  طی 
مشغول  کلمبیا  کالج  و  مدرسه  چندین  در  نمایشنامه نویسی 

شد. او سپس، شغلی در آژانس تبلیغاتی گرفت و در اوقات 
فراغتش نویسنده گی را دنبال کرد. اولین فصل رمان معروف 
»مخمصه« طی یک هفته در سال 1953 به نگارش درآمد اما 

نوشتن بقیۀ کتاب هشت سال به طول انجامید.

»جیمز جویس«/ اپراتور سینما
 جیمز جویس پس از ترک تحصیل از رشتۀ پزشکی، فعالیت 
به عنوان خواننده، پیانیست و مدرس انگلیسی در کرواسی 
و ایتالیا، به همراه »نورا بارنکل« به ایرلند بازگشت و اولین 

سینمای دوبلین را به نام »وولتا« راه اندازی کرد.
این راه به بن بست رسید و جویس شکست خورد. او باز هم 
به تدریس روی آورد، اما نوشتن داستان  کوتاه را در زمان 
فراغتش ادامه داد. خالق »اولیس« پس از سال ها بازنویسی و 
تالش برای یافتن ناشر، در سال 1914 موفق شد اولین کتاب 

مهمش »دوبلینی ها« را به چاپ برساند.

»فرانتس کافکا«/ کارمند حقوقی
دانشگاه  از   1906 سال  را  حقوقش  دکترای  کافکا  فرانتس 
پراگ گرفت. پس از یک سال کار اجباری بی مزد و مواجب، 
در نوامبر 1907 در یک شرکت بیمه مشغول به کار شد، اما 

9 ماه بعد به علت ساعت های طوالنی کار از 8 صبح تا 6 
نمی گذاشت،  باقی  برایش  نوشتن  برای  وقتی  که  بعدازظهر 

آن را ترک کرد.
یک  در  غرامت  ارزیاب  عنوان  به  سپس  »مسخ«  نویسندۀ 
در سال  و  کرد  فعالیت  به  موسسۀ خسارت صنعتی شروع 
گرچه  شد.  نسوز  پنبۀ   کارخانۀ  بنیان گذاران  از  یکی   1911
همیشه  بود،  متنفر  روزانه اش  شغل های  از  همواره  کافکا 

کارمندی شایسته بود و بارها ترفیع گرفته بود.

»جک کروآک« / کارگر ظرف شوی
مختلفی  حوزه های  در  جاده«،  »در  نویسندۀ  کروآک،  جک 
چون ظرف شویی، نگهبانی شب، پنبه َکنی، مأمور پمپ بنزین، 
آتش سوزی  نگهبان  و  قطار  سوزنباِن  کشتی،  عرشۀ  کارگر 

مشغول به کار بوده است.

»جک لندن« / قاچاقچی صدف
جک لندن در نوجوانی از محل پرورش صدف های خوراکی 
فروش  به  اوکلند  بازار  در  را  صدف ها  و  می کرد  سرقت 
می رساند. زمانی که قایقش صدمه دید و دیگر قابل تعمیر 
نبود، در یک مرکز نگهداری آبزیان مشغول شد و سپس به 

خدمۀ قایق شکار شیردریایی در دریای آرام پیوست.
از بازگشت به دبیرستان در سال 1896 در یک  لندن پیش 
وحش«  »آوای  رمان  خالق  کرد.  کار  کنف ریسی  کارخانۀ 
ماجراجوی های  از  الهام  با  را  اثرش  اولین  ساله گی   17 در 

اقیانوس آرام در مجلۀ مدرسه اش به چاپ رساند.

»والدیمیر ناباکوف«/ تاکسیدرمیست حشرات
از  خانواده اش  همراه  به  ناباکوف  والدیمیر  این که  از  پیش 
اروپا فرار کند، چندین رمان  به زبان روسی  به چاپ رسانده 
»هاروارد«  به  سپس  و  »ولزلی«  کالج  به  امریکا  در  او  بود. 
رفت و سپس مسوول بخش تاکسیدرمی پروانه ها در موزیم 
جانورشناسی شد. او چندین اثر قابل اعتنای پژوهشی دربارۀ 
پروانه ها و شب پره ها نوشت و هر تابستان با همسرش »ورا« 
برای آزمایش هایش  نمونه هایی جدید  تا  به روستا می رفت 
چرک نویس  گرفت  تصمیم  ناباکوف  که  زمانی  کند.  جمع 
این »ورا«  ناتمامش را در آتش بسوزاند،  از رمان های  یکی 
ادامۀ این کار  با  بود که او را منصرف کرد و وادارش کرد 
»لولیتا« را بنویسد. این کتاب در سال 1955 به چاپ رسید.

»جورج اورول« / افسر پولیس
عنوان  به  ساله گی   19 در   ،»1984« خالق  اورول،  جورج   
نام کرد و در برمه شروع  نیروی پولیس سلطنتی هند ثبت 
به کار کرد. او پس از فعالیت در نقاط مختلف این کشور، 
اورول  شد.  بازگردانده  انگلیس  به  و  مبتال  دنگی  تب  به 
سپس پولیس سلطنتی انگلیس را رها کرد و به لندن رفت تا 
نویسنده گی را به طور جدی دنبال کند. تجربیات او در برمه 
الهام بخش نگارش  رمان »روزهای برمه یی« )1934( و مقالۀ  

»شلیک به یک فیل« )1936( شد.

»جان اشتاین بک« / راهنمای تور
»خوشه های خشم«  معروف  رمان  نویسندۀ  اشتاین بک  جان 
ماهیان در دریاچۀ  تور و محافظ محل تخم ریزی  راهنمای 
آشنا  هنینگ«  »کارول  همسرش  اولین  با  که  بود  »تاهویی« 
شد. این دو خیلی زود با هم ازدواج کردند و حرفۀ پولیش 

مجسمه های تزیینی را با هم شروع کردند.
در همان سال »فنجان طال« اولین رمان اشتاین بک به چاپ 
رسید. وقتی حرفۀ مشترک او با همسرش با شکست مواجه 
شد، والدین اشتاین بک به او کمک مالی فراوانی کردند، اما 
اصلی اش  شغل  عنوان  به  را  نویسنده گی  گرفت  تصمیم  او 
برگزیند. »موش ها و آدم ها« ششمین رمان اشتاین بک در سال 

1937 چاپ شد.

»برام استوکر« / منتقد تیاتر
روزنامۀ  در  تیاتر  منتقد  عنوان  به  استوکر  برام  که  زمانی 
ایونینگ میل« قلم می زد، نقدی بسیار قوی دربارۀ  »دوبلین 
»سر هنری ایروینگ« بازیگر نقش »هملت« نوشت که توجه 

این هنرپیشه را به خود جلب کرد.
ایروینگ این نویسنده را در هوتل »سوربورن« به شام دعوت 
کرد. این دو به دوستان خوبی برای هم تبدیل شدند و دو 
سالن  مدیریت  برای  را  ایروینگ  پیشنهاد  استوکر  بعد  سال 

تیاتر »لیسیوم« لندن قبول کرد.
خالق »دراکوال« طی 27 سال که این سَمت را داشت، دستیار 

ایروینگ بود و در همان حین نوشتن را هم کنار  شخصی 
شمال  در  منطقه یی  به  که  سفری  از  الهام  با  او  نگذاشت. 
یورکشایر داشت، رمان »دراکوال« را نوشت و در سال 1897 

آن را به چاپ رساند.

»کورت ونه گات« / مدرس
خدمت  به  دوم  جهانی  جنگ  زمان  در  ونه گات  کورت   
سربازی رفت، اسیر شد و مدتی را در یک یخچال گوشت 
حبس شد. او پس از جان سالم به در بردن از این تجربیات 
تلخ و عجیب، همکاری خود را به عنوان روزنامه نگار با یک 
مجله شروع کرد. از خالق »سالخ خانۀ شماره پنج« خواسته 
شد دربارۀ یک مسابقۀ اسب گزارش بنویسد که طی آن یکی 
از حیوانات با شکستن نرده ها، سعی داشته از میدان مسابقه 
فرار کند. ونه گات روی برگه یی این جمله را نوشت و دفتر 
نرده های  روی  از  »اسب  کرد:  ترک  همیشه  برای  را  مجله 

لعنتی پرید.«
او سپس در کارخانۀ »جنرال الکتریک« نیویارک مشغول به 
کار می شود اما یک سال بعد این شغل را هم ترک می کند. 
سال 1952 ونه گات اولین رمانش را با نام »پیانوی خودنواز« 
دنیای  نخستین  پله های  کردن  طی  علی رغم  کرد.  منتشر 
جمله  از  بسیاری  روزانۀ   شغل های  ونه گات  نویسنده گی، 
مسوولیت تبلیغات بازرگانی و تدریس زبان انگلیسی را هم 
تجربه کرد. زمانی که »گهوارۀ گربه«ی او به کتابی پرفروش 

تبدیل شد، ونه گات در دانشگاه »یووا« تدریس می کرد.

گرفته شده از:
www.seemorgh.com/culture
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اشرف غنی ماه آینده...
و  افغانستان  دوستی  بود:  گفته  اشرف غنی  به  خطاب 
هند تاریخی و دیرینه است و ما برای تعمیق و تداوم 
این دوستی متعهد هستیم. مردم افغانستان هیچگاه این 
را احساس نکنند که هند آن ها را تنها خواهد گذاشت.

افغانستان  به  برای کمک  آماده گی کشورش را  مودی 
اعالم کرد و گفته بود: هر زمان برای کمک از جانب 
پاسخ  افغانستان  درخواست  به  هند  باشد،  نیاز  هند 

خواهد گفت.
این سفر درحالی صورت خواهد گرفت که اشرف غنی 

سفری  تاکنون  افغانستان  در  آمدن  کار  روی  از  پس 
به هند نداشته اما تاکنون به پاکستان، چین، عربستان، 
از  برخی  و  ترکمنستان  قرغزستان،  انگلیس،  امارات، 
 25 در  که  است  قرار  و  داشته  سفر  دیگر  کشورهای 

مارچ سال جاری میالدی نیز به واشنگتن سفر کند.
در حالی که حکومت قبلی افغانستان به رهبری حامد 
بود  کرده  برقرار  دهلی نو  با  مستحکمی  روابط  کرزی 
انتخاباتی  شعارهای  به  توجه  با  می رسد،  نظر  به  اما 
افغانستان،  در  صلح  برقراری  بر  مبنی  اشرف غنی 
سیاست نزدیکی به چین و پاکستان را در دستور کار 
خود قرار داده است که بارها مورد انتقاد مقامات سابق 

و کنونی افغانستان از جمله حامد کرزی رییس جمهور 
سابق قرار گرفته است.

که  است  رفته  پیش  تاجایی  اشرف غنی  سیاست  این 
پرویز مشرف رییس جمهور و رییس سابق ستاد ارتش 
پاکستان در گفت وگو با وال استریت ژورنال گفته بود 
راهی  افغانستان  طالبان  و  کابل  دولت  میان  صلح  که 

برای جلوگیری از نفوذ هند در این کشور است.
برخی از کارشناسان مسایل سیاسی معتقدند که اتخاذ 
رییس جمهور  توسط  پاکستان  به  نزدیکی  سیاست 
افغانستان به دلیل است که وی به دنبال اثبات کردن 

صداقت اسالم  آباد در گفت وگوهای صلح است.

ناجیه نوری
یکی از دالیل عدم توزیع تذکره های برقی، ترس از 
مشخص شدن جمعیت تمامی والیت  ها و اقوام ساکِن 

افغانستان است. 
و  نهادهای  مدنی  اعضای  حقوق دانان،  از  شماری 
اعضای مجلس با تأکید براین مطلب می گویند: دلیل 
معطل شدن توزیع شناسنامه های برقی که نقض سریع 

قانون شمرده می شود، »سیاسی و قومی« است.
از  بسیاری  شناسامه ها،  این  توزیع  با  آنان،  گفتۀ  به 
موارد مانند اطالعات در مورد جمعیت اقوام، جمعیت 
روشن  و  مشخص  اداری  ساختارهای  و  والیات 

می شود.
آنان می گویند: اگر تذکره های برقی توزیع و جمعیت 
تدابیر  شود،  مشخص  ولسوالی ها  و  والیات  تمامی 
گرفته  اجتماعی  عدالت  تأمین  برای  الزم  و  جدی 
این  توزیع  با  مخالفت  دالیل  از  یکی  و  می شود 

شناسنامه ها، هم همین مساله است.
توزیع  مطرح شدن  زمان  از 
این  تاکنون،  برقی  شناسنامه های 
زیادی  فرودهای  و  فراز  با  پروسه 
همراه بوده است، از بحث ذکر ملیت 
به  افغان  کلمه  تا درج  قوم گرفته  یا 
آفرین  همواره جنجال  ملیت،  عنوان 

بوده است. 
پس از ماه ها جنجال میان نماینده گان 
افغان،  کلمه  ذکر  برسر  ملی  شورای 
باالخره این قانون بدون نوشتن کلمه 
افغان از سوی هر دو مجلس پاس و 

به توشیح رییس جمهور رسید و تقریباً 14 روز از نشر 
آن در جریدۀ رسمی می گذرد. و اما اکنون به دالیل 

نامعلومی، این پروسه آغاز نشده است.
می گوید:  نماینده گان  مجلس  عضو  رحمانی  عارف 
زمانی که یک قانون توشیح و درجریدۀ رسمی به نشر 
با توجه به اصل حاکمیت قانون قابل اجرا  می رسد، 

بوده و هیچ کسی نمی تواند جلو آن را بگیرد.
وی تاکید کرد: ولی از لحاظ اجرایی وقتی که مدیران 
بنابر  اجراییه  رییس   و  رییس جمهور  یعنی  اصلی 
مالحظاتی توزیع تذکره را به تأخیر می اندازند، طبیعتًا 
مدت  برای  رییس جمهور  اگر  اما  است؛  موقت  امر 
گذاشته  اجرا  مرحلۀ  به  قانون  این  نخواهند  زیادی 
قانون  مجریان  توسط  قانون  نقض  بدون شک  شود، 

شمرده می شود.
انجام  توزیع،  عدم  دالیل  اگر  رحمانی،  گفتۀ  به 
موجه  طبیعتاً  باشد،  الزم  آماده گی های  و  تشریفات 

است؛ اما اگر دلیل عدم توزیع یک سلسله مالحظات 
قبول  قابل  بدون شک  باشد،  دالیل سیاسی  همان  یا 

نیست و نقض سریع قانون است.
او می گوید: اما اگر مسووالن ریاست تذکره های برقی 
بخواهد مطابق قانون عمل کرده و توزیع تذکره های 
الکترونیکی را که از لحاظ صالحیت حقوقی مشکلی 

ندارد، آغاز کنند، ممکن از کار برکنار شوند. 
عدم  دلیل  جامعه  مدنی،  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز 
توزیع این شناسنامه ها را سیاسی می داند و می گوید: با 
روند توزیع تذکرهای برقی برخورد قومی و سیاسی 

صورت می گیرد.
از  بسیاری  شناسامه ها  این  توزیع  با  رفیعی،  گفتۀ  به 
جمعیت  قومیت،  مورد  در  اطالعات  مانند  موارد 
روشن  و  مشخص  اداری  ساختارهای  و  والیات 

می شود.
اول مسالۀ  اما دلیل مخالفت ها،  تاکید می ورزد، و  او 
هر  که  نفوسی  نشدن  مشخص  دوم  است،  قومیت 

والیت ساکن است و هم این که آنان در چه شرایطی 
کسانی که  بنابراین  می برند؛  سر  به  وضعی  چه  در  و 
مخالف  شدیداً  اند،  شناسنامه ها  این  توزیع  مخالفت 
برهم نخوردن شرایط فعلی افغانستان هستند، چرا که 

شرایط فعلی بی نهایت به نفع آنان است.
ولسوالی ها  از  بعضی  می گوید:  مدنی  جامعه  رییس 
ولسوالی  ده ها  و  جاغوری  رستاق،  ولسوالی  مانند 
دیگر که جمعیت شان چند برابر والیاتی مانند پکتیا و 
پکتیکا است، اما نمی توانند دانشگاه، دارالمعلین و یا 

یک شفاخانۀ مجهز داشته باشند.
وی افزود: اما اگر تذکره های برقی توزیع و جمعیت 
تدابیر  شود،  مشخص  ولسوالی ها  و  والیات  تمامی 
گرفته  اجتماعی  عدالت  تأمین  برای  الزم  و  جدی 
این  توزیع  با  مخالفت  دالیل  از  یکی  و  می شود 

شناسنامه ها همین مساله است.
در این حال، یک عضو مجلس می گوید که با توزیع 

در  اکثریت  و  اقلیت  بحث  برقی،  شناس نامه های 
نگرانی  مایۀ  مسأله  این  و  می خورد  برهم  افغانستان 
شماری از حلقات و گروه  های ناسیونالیست در کشور 

شده است. 
این عضو مجلس که نخواست نامش در این گزارش 
گرفته شود، همچنان گفت که با توزیع شناسنامه های 
نیز گرفته می شود؛  انتخابات  در  تقلب  برقی، جلوی 
زیرا در انتخابات رأی توسط نشانی انگشت از طریق 

سیستم بایومیتریک داده می شود.
احتمال می رود  که  این عضو مجلس همچنان گفت 
بحث  و  صلح  گفت  وگوهای  بحث  گرم شدن  با 
اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی، ادارۀ تذکره های 

الکترونیک نیز منحل شود. 
دانشگاه  حقوق  دانشکده  استاد  هاشمی  طاهر  اما 
قانون  اینکه در آخر  به  کابل می گوید، بسته گی دارد 
تذکره های برقی چه نوشته شده است، اگر نوشته شده 
باشد که پس از امضاء رییس جمهور، در این صورت 
اگر  اما  می کند؛  فرق  مساله 
نوشته شده باشد که پس از نشر 
است،  نافذ  رسمی  جریدۀ  در 
در این صورت این قانون قابل 
تطبیق است و عدم اجرای آن، 

نقض قانون محسوب می شود.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، اگر 
مالحظات  بنابر  رییس جمهور 
اجازه  تشریفاتی،  نه  سیاسی 
ندهد،  را  تذکره ها  این  توزیع 
قانون توسط  بدون شک نقض 

حکومت تلقی می گردد.
اینکه  از  بیشتر  افغانستان  در  اما  گفت،  همچنان  او 
دارد  اولویت  مصلحت ها  گرفته شود،  نظر  در  قانون 
دوران حکومت حامد کرزی  در  که  و همان روشی 
وجود داشت، همین اکنون نیز جریان دارد که پروسۀ 
توزیع شناسنامه های برقی هم جزو همین مصلحت ها 

شمرده می شود.
را  معمولی  تذکره های  توزیع  پروسۀ  هاشمی،  استاد 
جدید  قانون  زمانیکه  تا  گفت،  ندانسته  قانونی  غیر 
در خصوص توزیع تذکره های برقی پس از نشر در 
جریدۀ رسمی به ادارات مربوطه نرسیده باشد، توزیع 
تذکره های معمولی که همین اکنون  جریان دارد، به 

هیچ عنوان غیر قانون شمرده نمی شود.
قرار بود توزیع شناسنامه ها با دادن یک شناسنامه به 
نامعلومی  اما به دالیل  رییس جمهور غنی آغاز شود، 
آقای غنی حاضر به آغازکردن این پروسه نشده است. 
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پنجشیر و احتمال بروِز...
ارغیچ ببریم. مسیرمان از روستای ملیمه می گذشت. کودکانی 
بین 7 سال تا 13 سال، در کنار جاده صف کشیده بودند. از 
کودکان پرسیدیم که »آیا ملیمه هم از حادثۀ برف کوچ صدمه 
دیده است؟« یکی از کودکان پاسخ داد: »نه در این جا برف 
کودک  است.«  شکسته  توت های مان  همۀ  اما  نشده،  کوچ 
بین رفته، یک کاری  از  ادامه داد: »کاکا کاکا، توت های  ما 

برای ما بکنید!«
اند،  آشنا  پنجشیر  در  روستانشینان  زنده گِی  با  که  آن هایی 
فروش  با  روستایی،  خانواده های  از  بسیاری  که  می دانند 
می گذرانند؛  روزگار  سیب  و  توت  درخِت  چند  محصوِل 
یعنی  نداشت؛  خوبی  نوید  کودک،  این  این رو جمالت  از 
که برف تمام منبع درآمِد سال آیندۀ این مردم را نابود کرده 

است.
به مرکز صحی عبداهلل خیل، در نزدیکی کره تاز رسیدیم. 
حاجی پردل، معاون این مرکز صحی، فردی بسیار مهربان 
و بااخالق بود. 143 کارتن داروی مختلِف جمع آوری شده 
توسط انجمن خراسانیان را در حضور نمایندۀ چند روستا 
از عبداهلل خیل به وی تسلیم نمودیم. در کنار دارو چند بسته 
کلینیک  اطراِف  نیازمنداِن  به  نیز  را  کفش  و  کمپل  لباس، 
سپردیم. پس از آن، با بسته های کمکی لباس، کمپل، پاپوش 
کودکانه، جوراب و... به مسیر روستاهای ارغیچ و دهدادو 

پیش رفتیم.
بارِ پیش که آمده بودیم، به سختی توانستیم چندصد متر از 
این مرکِز صحی جلو برویم؛ آن زمان راه ها کاماًل بسته بود، 
از  با گذر  ما  و  بودند  باز کرده  را  راه  بلدوزرها  ولی حاال 
میان تونل برفی که بیش از 8 متر بلندی داشت، به روستای 
ارغیچ رسیدم. در این روستا، بشیر کسی است که همسر، 
دو دختر و یک پسر و برادرش را از دست داده. او در زمان 
حادثه، از پنجشیر بیرون بوده و کفیل تنها پسر بازمانده اش 

نیز در خانۀ پدر بزرگش به سر می برده.
بشیر 35 سال بیشتر سن ندارد، اما گویی این حادثه بسیار 
پیرش کرده است. وقتی او از حادثه حکایت می کرد، صورِت 
الغر و چشم های گود شده اش خیس می شد. پسرش را در 
آغوش می کشید و می  گفت: »تنها برایم همین مانده است!«

اعضای انجمن، بسته های کمکی را به مردم توزیع کردند. 
وقتی نوبت به نام غیور رسید، دوستان دنباِل کسی بودند تا 
سهم غیور را به آن تسلیم کنند. از میان روستانشینان، کسی 
که  است  نمانده  کسی  غیور  »از  گفت:  و  کشید  سردی  آهِ 

سهمش را بگیرد!«
با 12 تن از  باشندۀ دهدادو  به روایت روستانشینان، غیور 

خانواده اش، یک جا جان باخته بودند.
بود  این  یکی  پیشنهادم   5 جمِع  در  نخستین،  گزارش  در 
انتقال روستانشیناِن دچار خطر به یک جای  باید برای  که 
این  برای  نمی دانم مسووالن  اندیشیده شود.  امن، چاره یی 
کار اندیشه یی کرده اند یا نه؛ ولی این را خوب می دانم که 
به برف سنگین، برف کوچ و بی جا  با توجه  پیش رو  بهارِ 
شدن الیۀ باالی زمین، احتمال سرازیر شدِن سیالب ها زیاد 
انتقال  محل  از  آسیبب پذیر  مناطق  باشنده گان  اگر  می رود. 
در  روستاها  اکثر خانه های  این که  به  توجه  با  نشوند،  داده 
مسیر سیالب   قرار دارند و مسیر راه کودکان به مکتب نیز از 
دره ها می گذرد، احتمال بروز فاجعۀ انسانِی دیگری در محل 

به شدت وجود دارد.
اکثر روستانشینان، از انبار شدِن کمک ها در مرکز پنجشیر و 

نرسیدن آن به آسیب دیده گان شکایت دارند.
در  و همت  وقار  و  داشت  زنده گی جریان  این ها،  همۀ  با 

چشم های کودکاِن روستانشین موج می زد. 
به کودکی سر خوردیم که کفش هایش پاره بود و از شدِت 
سرما می لرزید. دیدن این منظره، همۀمان را منقلب کرد. از 
موتر پایین شدیم و خواستیم برایش از کفش های بچه گانه یی 
که در موتر بود، بدهیم؛ اما کودک نپذیرفت و گفت در خانه 
بوِت دیگری دارد و به این هدیه، بی نیاز است. به رغم اصرار 
ما، او تحفۀ ما را نپذیرفت و ما را ترک گفت. ما نیز ناگزیر 
کفش و لباسی را که برایش در نظر گرفته بودیم، به همسایۀ 

آن کودک دادیم تا به خانه اش برساند.

کشته شدن رهبر شاخۀ...
سابق طالبان است که چندی پیش با رهبر داعش بیعت 

کرد و نیروهایش را تحت امر داعش در آورد.
خدیم که یک شبکه جذب نیرو برای داعش در جنوب 
افغانستان به راه انداخته بود، ماه گذشته میالدی در یک 

حمله هوایی کشته شد.
مقامات دولتی نسبت به حضور عناصر داعش در خاک 
میزان  که  چند  هر  اند  کرده  نگرانی  اظهار  افغانستان 

قدرت داعش درکشور مشخص نیست.

وضعیت مهاجرین را از حاشیه...
ساماندهی آن ها در اولویت اقدامات کالن دولتی قرار 

گیرد.
وی ادامه داد: بیشترین مشکالت مهاجرین افغانستانی 
مقیم پاکستان در ایالت خیبرپختونخواه با مذاکره حل 
شده و همچنی در دیدار با مقامات پاکستانی از جمله 
این  وزیر  نخست  ملی  امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج 
ثبت شوند  فاقد مدرک  تا مهاجرین  قرار شد  کشور 

و خروج آنها داوطلبانه باشد.
وی تصریح کرد: دیگر شاهد خروج اجباری مهاجرین 
بود و در در نشست  پاکستان نخواهیم  از  افغانستان 
سه جانبه با پاکستان، و سازمان ملل تصمیم گرفته شد 

بر اساس ظرفیت  بازگشت مهاجرین داوطلبانه و  تا 
افغانستان انجام شود.

عالمی ادامه داد که بسته های حمایتی برای بازگشت 
داوطلبانه مهاجرین افغانستان از پاکستان شامل سه تا 
نشده  نهایی  هنوز  تا  البته  که  دالر می شود  هزار  پنج 

است.
مالقات  در  داشت:  اظهار  افغانستان  مهاجرین  وزیر 
با نوازشریف نخست وزیر پاکستان، وی نیز در مورد 
مجموعه برنامه های ارایه شده در خصوص مهاجرین 
افغانستانی نظر مثبتی داشت و عالقه مندی خود را 
برای همکاری در این زمینه و برای صلح در افغانستان 

را اعالم کرد.

داریم  قصد  کرد:  تأکید  بلخی  عالمی  حسین  سید 
وارد  حاشیه،  از  را  افغانستانی  مهاجرین  وضعیت 
در  و  کنیم  افغانستان  دولت  اصلی  سیاست های 
قرار  داشتیم،  اشرف غنی  محمد  با  که  صحبت هایی 
است کمیسیون عالی رسیده گی به امور مهاجرین با 

ریاست شخص رییس جمهور تشکیل شود.
افغانستان  در  وزارتخانه   13 کرد:  خاطرنشان  عالمی 
وجود دارند که به نحوی با امور مهاجرین در ارتباط 
هستند اما در گذشته رسیده گی درستی در این حوزه 
از سوی هیچ وزارتخانه یی انجام نشده به همین دلیل 
خواستار حضور وزرا یا معاونان آنها در گروه کاری 

مذکور هستیم.

شناس نامه های برقی 
و ترس از مشخص شدن جمعیت اقوام 
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تیری آنری معتقد است تیم سابقش، موناکو را 
در لیگ قهرمانان حذف می کند و به مرحله بعد 

لیگ قهرمانان می رسد.
برابر  آرسنال در دیدار رفت در لیگ قهرمانان 
شکست  خانه  در  یک  بر   3 نتیجه  با  موناکو 

خورد تا شرایط بدی برای صعود داشته باشد.
بهترین گلزن آرسنال در لیگ برتر درباره شانس 
این تیم برای صعود به مرحله بعد لیگ قهرمانان 
من  ولی  هستم  تعصبی  کنید  فکر  شاید  گفت: 
چنین آدمی نیستم و بر حسب توانایی دو تیم 
می گویم که آرسنال موناکو را از لیگ قهرمانان 
حذف خواهد کرد. دیدار رفت یک اتفاق بود 
و حاال آرسنال با حفظ روند رو به رشد خود 
در این چند هفته می تواند به مرحله بعد برسد.
آنری در ادامه می گوید که دوست دارد آرسنال 
به  یا  مستقیم  او  و  قهرمانان شود  لیگ  قهرمان 
عنوان یک هوادار در آن باشد. او در مصاحبه 
با »اکیپ« گفت: هیچ چیز مشخص نیست. من 
هیچ تصمیمی در این مورد نگرفته ام.یک چیز 
مشخص است. من در فوتبال می مانم. به عنوان 
که  دومی  دید.چیز  باید  مشاور...  یا  مربی  یک 
مشخص است این است که می خواهم آرسنال 
از نزدیک یا دور،  قهرمان لیگ قهرمانان شود. 
این به من بستگی ندارد، اما مشخص است که 
این  بخاطر  کنم.  کمک  ها  آن  به  دارم  دوست 
یک  عنوان  به  و  است  من  باشگاه  آرسنال  که 
را  قهرمانان  لیگ  قهرمانی  نتوانستم  بازیکن، 

برای آنها به ارمغان بیاورم.
به  آرسنال  هواداران  اعتراض  درباره  آنری 
این  بار  اولین  برای  وقتی  من  گفت:  ونگر 
شوخی  یک  کردم  فکر  شنیدم،  را  موضوع 
است. شما می توانید ناراحت باشید، من کامال 
بازی  پایان  در  که  اتفاقاتی  اما  می کنم،  درک 
ضروری  غیر  کامال  داد،  رخ  سیتی  استوک  با 
اما  بود،  طرفداران  از  بخشی  صدای  این  بود. 
من  داد.  رخ  بازی  در  موضوع  این  متاسفانه 
جایگاه  و  می دانم  پدرم  مثل  را  ونگر  شخصا 
او درقلبم دور از دسترس سایرین است، ولی 
فوق  و  انگیز  تعجب  هم  پپ  که  بگویم  باید 
بهترین  او  ای  حرفه  دیدگاه  از  است.  العاده 
و  نظم  ام.چون  داشته  که  است  سرمربی ای 
به  دیدگاه صحیحی  و  انضباط خاص خودش 
بود  شده  برنامه ریزی  چیز  همه  داشت.  بازی 
ماند.اوهمیشه  نمی  حرفی  هیچ  برای  جایی  و 
از  بقیه جلوتر بود.او و ونگر دوتا  از  یک گام 

الگوهای من هستند؛هردویشان از نظر من فوق 
العاده اند.گواردیوال به تیم اعتماد به نفس می داد 
و با تالش زیاد تدریجا به خودباوری رسیدیم 
کرنر  روی  از  زدیم،حتی  می  زیادی  گلهای  و 
و ضربات ایستگاهی.همیشه او یک لیدر است 
و مغز متفکر بازیهاست. تیم گواردیوال تدریجا 
ادامه  این روند  آغاز کرد و  را  موفقیت هایش 
یافت. حفظ موفقیت های یک تیم کار ساده ای 
شایسته  که  درجایگاهی  را  بارسا  پپ  نیست. 

اش بود قرار داد.
مهاجم فرانسوی درباره مسی گفت: نمی توان 
مسی را با کلمات توصیف کرد. او بازیکنی از 
دنیای دیگری است. بدون شک بهترین است. 
دیدن روزمره او در کنارت حس فوق العاده یی 
انجام  را  تصوری  غیرقابل  کارهای  است.مسی 
ورزشی  کارنامه  در  که  دانم  نمی  و  دهد  می 
اش تاکجا می تواند برسد ولی بدون شک او 
که  بگویم  توانم  می  است.  نظیری  بی  بازیکن 
دقیقا مثل شعار خود باشگاه،»بارسا فراتر از یک 
تیم « است. افرادی هستند که این را درک نمی 
یا  و  برد  با  ولی  نیستند  موافق  من  با  یا  کنند 
قهرمانی بارسا، شرایط روحی شهر وکل منطقه 
کاتالونیا تغییر می کند.بحث یک منطقه خاص 
در بارسلونا یا بخشی از کاتالونیا نیست، بلکه 
همه شاد می شوند. این منطقه تیم های دیگری 
موفق  بارسا  اندازه  به  تیمها  این  ولی  دارد  هم 
شاد  کاتالونیا  برد،  می  بارسا  وقتی  اند.  نبوده 
می شود و یک شب اروپایی در نوکمپ، واقعا 

تکان دهنده است.

سر آلکس فرگوسن قصد دارد کریستیانو رونالدو را به 
منچستریونایتد دعوت کند تا این ستاره پرتغالی به تیم 

سابق خود بازگردد.
طالی  توپ  سومین  کسب  از  پس  رونالدو  کریستیانو 
رئال  در  فاحشی  افت  با   2015 سال  در  خود  فوتبال 
روبرو بوده است و نتوانسته بازی های خوبی چون سال 

قبل نشان دهد.
از طرفی مهاجمان منچستر یونایتد در این فصل عملکرد 
بدی داشتند و همین باعث شده است تا منچستر یونایتد 
جنگند  می  قهرمانی  برای  که  تیم هایی  بین  در  نتواند 
شانس داشته باشد. سر آلکس فرگوسن که سفیر باشگاه 
مهمترین  از  یکی  خواهد  می  است  یونایتد  منچستر 
را  رونالدو  کریستیانو  و  دهد  انجام  را  فوتبال  انتقاالت 
مربی  این  برگرداند.  منچستریونایتد  به  مادرید  رئال  از 
یک  در  مشترک  شام  یک  درخواست  اسکاتلندی 
رستورانی در لندن را با این ستاره پرتغالی گذاشته است 
منچستر  به  رونالدو  پیوسن  درباره  رستوران  این  در  تا 

مذاکره کند.
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آنری: 

شام مشترک فرگوسن و رونالدو دوست دارم آرسنال قهرمان شود
برای بازگرداندن ستاره پرتغالی

به  شدت  به  ژرمن  سن  پاری  سویدنی  مهاجم 
داور مسابقه تیمش و بوردو تاخت. او همچنین 
یک  در  را  خودش  جنجالی  اظهارنظر  دومین 

هفته اخیر انجام داد.
لیگ  در  حساس  دیداری  در  ژرمن  سن  پاری 
فرانسه برابر بوردو به میدان رفت و در نهایت 
با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد تا نتواند موقتا به 
صدر جدول برسد. قضاوت های داور این دیدار 

مورد اعتراض پاریسی ها قرار گرفت.
ایبرا پس از بازی برابر چلسی گفت: وقتی اخراج 
شدم 10 تا بچه )بازیکنان چلسی( را دیدم کنار 

داور که او را به اخراج من ترغیب کردند.
برابر  بازی  از  مهاجم سویدنی پس  این  و حاال 
بوردو به بدترین شکل به داور و کشور فرانسه 
فوتبال  که  سالی   15 در  گفت:  و  کرد  اعتراض 
بازی می کنم چنین داوری ضعیفی ندیدم. اصال 
مگر  کند.  می  کار  چه  دارد  داور  نبود  معلوم 
برخورد  ما  با  طور  این  که  ایم  کرده  چکار  ما 

می شود.
رقیب  از  بار  سه  ژرمن  پاریسن  بازی  این  در 
قدرتمند خود عقب افتاد، اما دوبار توسط زالتان 
ابراهیموویچ به بازی بازگشت. در نهایت اما این 
تمام  را  کار  که  بود  دیگو روالن  دقیقه 88  گل 
کرد و باعث شد پس از یک پیروزی بزرگ در 
برابر چلسی، شاگردان لوران بالن در برابر بوردو 

شکست بخورند.
با این شکست، پاری سن ژرمن همچنان با 56 
با  ماند  باقی  لوشامپیونه  دوم  جایگاه  در  امتیاز 
بزرگ  بازی  مارسی در  پیروزی  تفاوت که  این 
امشب، می تواند جایگاه پاریسی ها را تا جایگاه 

سوم نیز متزلزل کند.
که  آورد  زبان  به  را  صحبتی  ادامه  در  زالتان 
ادامه  او  شود.  دردسرساز  برایش  است  ممکن 
تیمی  لیاقت  فرانسه  چون  مزخرفی  کشور  داد: 

مثل پاری سن ژرمن را ندارد.

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال چلسی پاسخ 
انتقادات اخیر کارشناس شبکه تلویزیونی 
اسکای درباره رویکرد آبی پوشان لندن را 

داد.
تیم  هفته گذشته  تساوی خانگی  پی  در 
و  پاری سن ژرمن  برابر  چلسی  فوتبال 
هشتم  یک  مرحله  در  تیم  این  حذف 
جیمی  اروپا،  قهرمانان  لیگ  نهایی 
فوتبالیست  دو  سونس،  گرامه  و  کاراگر 
به  اکنون  انگلیس که  فوتبال  پیشکسوت 
انگلیس  اسکای  شبکه  کارشناس  عنوان 
رویکرد  از  انتقاد  به  می کنند  فعالیت 
بازیکنان چلسی پرداختند و رفتار آنها را 
در این بازی غیرحرفه ای توصیف کردند.
به  گفت:  خصوص  این  در  مورینیو 
داور  از  که  بازیکنی  سونس  گرامه  نظر 
را  حریف  خطاکار  بازیکن  می خواهد 
آن  از  بیشتر  کند  جریمه  زرد  کارت  با 
بازیکنی که با لگد به سینه بازیکن حریف 

می کوبد سزاوار انتقاد است. من به شبکه 
اسکای رفتم و کارشناسانش به من گفتند 
که خطای نمانیا ماتیچ در بازی شنبه شب 
چلسی و ساوتهمپتون پنالتی بوده است. 
من  به  آنجا  اما  رفتم  بی بی سی  شبکه  به 
نگرفته  صورت  پنالتی  خطای  که  گفتند 
است. به رادیو هم رفتم و آنجا هم به من 

گفتند که پنالتی نبوده است.
وی در ادامه پاسخ خود به انتقادات گرامه 
معاش  کارشناسان  داشت:  اظهار  سونس 
اما  کنند  من  کفش  در  پا  که  می گیرند 
من حقوق نمی گیرم که پا در کفش آنها 
بدهم.  نظر  حرف هایشان  درباره  یا  کنم 
اگر من هم یک روز کارشناس شوم، پا 
در کفش مربیان می کنم و آن وقت همه 
کارشناسان  چون  برد  خواهم  را  بازی ها 
بازی ها هستند. آن وقت من  برنده همه 
پدیده ای  به  و  باشم  منتقد  می توانم  هم 

شبیه این کارشناسان تبدیل شوم.

برابر  تیمش  خانگی  پیروزی  مادرید  رئال  فوتبال  تیم  سرمربی 
برای  مردانش  اعتمادبه نفس  و  روحیه  افزایش  باعث  را  لوانته 

مصاف حساس هفته آینده برابر بارسلونا دانست.
مقابل  مادرید  رئال  صفر  بر   2 پیروزی  از  پس  آنچلوتی  کارلو 
با  کهکشانی ها  فاصله  نگذاشت  که  سانتیاگوبرنابئو  در  لوانته 
یک  از  بیش  به  فصل  ال کالسیکوی  دومین  آستانه  در  بارسلونا 
امتیاز افزایش پیدا کند، تأکید کرد که نشانه های پیشرفت را در 

عملکرد شاگردان خود دیده است.
آنچلوتی در کنفرانس خبری پس از بازی که در آن هر دو گل 
را گرث بیل به ثمر رساند، درباره پیشرفت رئال مادرید گفت: 
با انسجام و  فکر می کنم در نیمه اول بازی خوبی ارائه کردیم. 
عملکردی با کیفیت، توانستیم بازی را کنترل کنیم. در نیمه دوم ما 
با آرامش خاطری بیشتر و روان تر بازی می کردیم. من به عملکرد 

تیمم در نیمه اول به عنوان پایه ای برای پیشرفت نگاه می کنم.
پرتغالی  ستاره  رونالدو،  کریستیانو  عملکرد  به  ادامه  در  کارلتو 
تأثیر  بیل  توسط گرث  رسیده  ثمر  به  دو گل  هر  در  که  تیمش 
داشت، اشاره کرد و گفت: فکر می کنم که کریستیانو هنوز روی 
فرم است و خوب کار می کند، چون گل اول مان نتیجه شوت او 
بود، شوتی که توسط مدافع حریف بلوکه شد و جلوی پای بیل 
افتاد تا او گل بزند. در مورد گل دوم هم شرایط همینطور بود. 

کریستیانو گل نزد اما در بازی نقش فعالی داشت.
آنچلوتی درباره بازی بعدی تیمش که ال کالسیکوی دوم فصل 
از  ممکن  سطح  باالترین  با  کرد:  عنوان  بارسلوناست،  خانه  در 

اعتمادبه نفس به نیوکمپ می رویم.
کرد:  تصریح  ال کالسیکو  برای  تیمش  مصدومان  درباره  کارلتو 
داشته اند.  تیم  عملکرد  در  پررنگی  نقش  راموس  و  مودریچ 
مودریچ در باال رفتن کیفیت و راموس در افزایش شخصیت تیم 
نقش تأثیرگذاری داشتند. ما شرایط مودریچ و سرخیو را بررسی 
با  بتوانیم  ندارد و فکر می کنم که  کرده ایم. هیچ مشکلی وجود 

ترکیبی کامل به نیوکمپ برویم.
را  )او گوش هایش  بیل  از گل  درباره خوشحالی پس  آنچلوتی 
گرفت و بعد به پرچم کرنر لگد زد( و اینکه آیا نوع خوشحالی 
گرفته  وی صورت  از  اخیراً  که  بود  انتقاداتی  به  واکنش  در  او 
است، گفت: من بیل را باانگیزه تر از قبل می بینم. البته این موضوع 
درباره کل تیم صدق می کند. همه بازیکنان ما در یک مقطع از 
بازی خوب کار کردند. یکشنبه هفته آینده اما این وضعیت باید 

در تمام طول بازی وجود داشته باشد.
برابر  دغدغه هایش  درباره  مادرید  رئال  ایتالیایی  سرمربی 
ال کالسیکوی هفته آینده اظهار داشت: نمی دانم. تماشای عملکرد 
اما  است  داده  اعتمادبه نفس  من  به  بازی  این  اول  نیمه  در  تیم 
عملکرد شاگردانم در نیمه دوم کمی مرا نگران کرد. با این حال 
و  باشیم  اوج  در  باید  ما  داشت.  خواهد  فرق  بازی  آن  داستان 

بهترین بازی خود را ارائه کنیم.
گفت:  نیز  ال کالسیکو  برای  تیمش  ترکیب  درخصوص  وی 
اتفاق  نمی کنم که  اما فکر  کنیم  این مورد تصمیم گیری  باید در 
غیرمنتظره ای رخ دهد. فقط درباره کسی که درون دروازه قرار 

خواهد گرفت کمی شک دارم.
در  کاسیاس  ایکر  که  است  کرده  اعالم  این  از  پیش  آنچلوتی 

ال کالسیکو از دروازه رئال مادرید محافظت می کند.

مورینیو: 

امثال سونس از پا کردن در کفش 
من معاش می گیرند

آنچلوتی:

 با اعتمادبه نفس باال به مصاف 
بارسلونا می رویم

ورزش

ورزش
ورزش

زالتان:

 فرانسه لیاقت پاری سن ژرمن را ندارد!
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افغانستان و چین گسترش روابط دو کشور در عرصه های 
مختلف را در یک سمینار علمی بررسی کردند. در این 
سمینار در وزارت خارجه افغانستان مقام های دو کشور 

بر بهبود روابط تاکید کردند.
 25( دوشنبه  روز  چین  و  افغانستان  مشترک  سمینار 
کشور،  دو  دولتی  نهادهای  توسط  مارچ(   16 حوت/ 
افغانستان  خارجه  وزارت  استراتژیک  مطالعات  مرکز 
چین  معاصر  الملل  بین  روابط  مطالعات  انستیتوت  و 

برگزار شد.
از  یکی  چین  بین المللی  روابط  مطالعات  انستیتوت 
نهادهای تاثیرگذار بر تصمیم گیری ها و سیاست خارجی 
چین در قبال افغانستان است. مقام های وزارت خارجه 
افغانستان می گویند تحوالتی که در افغانستان، منطقه و 
جهان اتفاق افتاده، افغانستان و چین را وادار به گسترش 

همکاری ها کرده است.
تهدیدهایی که  می گوید  افغانستان  خارجه  وزارت 
را  خطرهایی  می کنند،  افغانستان  متوجه  تروریستان 
چین  دلیل  همین  به  می کند؛  نیز  چین  امنیت  متوجه 
به  منطقه  در  امنیت  و  ثبات  شریک  تا  است  عالقمند 

خصوص افغانستان باشد.
استراتژیک وزارت  مطالعات  مرکز  رییس  تمنا،  فرامرز 
امروز  »نشست  به خبرنگاران گفت:  افغانستان  خارجه 
دو  روابط  در  شناسانه  معرفت  جنبه های  بررسی  برای 
کشور است. از انکشاف در افغانستان تا پیشبرد پروسه 
صلح و تا نقش آفرینی بیشتر پاکستان در پروسه صلح 

از طریق نفوذ بیشتر چین بر پاکستان.«
»چین  مرکز  تاسیس  سمینار،  این  در  بحث ها  نتیجه 
شناسی« در مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان خواهد 

بود. همچنین قرار است چنین مرکزی به نام »افغانستان 
چین  معاصر  استراتژیک  مطالعات  مرکز  در  شناسی« 
ایجاد کند. هدف از ایجاد این مراکز، شناخت مستقیم 
براساس  روابط  کردن  برقرار  و  همدیگر  از  کشور  دو 

منافع ملی چین و افغانستان خوانده شده است.
مقام های چینی در این سمینار بر اهمیت روابط دو کشور 
تاکید کردند. جی ژییه رییس انستیتوت مطالعات روابط 
بین المللی چین گفت روابط نزدیک دو کشور نه تنها 
اقتصادی را گسترش دهد بلکه  می تواند همکاری های 

در زمینه حفظ ثبات در منطقه نیز موثر تمام می شود.
آغاز مذاکرات

مقام ها در وزارت خارجه افغانستان می گویند قرار است 

در روزهای آینده مذاکرات صلح آغاز شود. افغانستان 
به صورت صادقانه  پاکستان  که  است  امیدوار  بار  این 

برای آغاز گفتگوهای صلح تالش کند.
خارجه  وزارت  سیاسی  معین  کرزی،  خلیل  حکمت 
افغانستان در این سمینار گفت چین می تواند نقش بسیار 
مهمی در موفقیت پروسه صلح افغانستان بازی کند زیرا 
به گفته او چین روابط بسیار نزدیک و تاثیرگذاری بر 

پاکستان دارد.
آقای کرزی گفت: »هر جنگی باالخره با راه حل سیاسی 
به پایان می رسد. به همین خاطر دولت افغانستان تامین 
صلح را یکی از اولویت های مهم خود قرار داده است. 
تماس  در  همسایه های خود  و  منطقه  کشورهای  با  ما 

ما  اخیراً  کنیم.  فراهم  صلح  برای  را  زمینه  تا  هستیم 
موفقیت هایی در این زمینه داشتیم و در آینده نزدیک 
مسلح  مخالفان  و  بین حکومت  مستقیم  گفتگوهای  ما 

خواهیم داشت.«
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به دیپلومات های 
ثبات  برای  بزرگی  چالش  تروریسم  که  گفت  چینی 
منطقه است. آقای کرزی گروه های خطرناک تروریستی 
مانند لشکر طیبه و داعش را برای امنیت منطقه خطرناک 
های  گروه  فعالیت های  آغاز  که  کرد  تاکید  و  خواند 
نیز  را  بلکه چین  افغانستان  تنها  نه  نوظهور  تروریستی 

تهدید می کند.
چین در محراق توجه افغانستان

به دست  را  آن که رییس جمهور غنی قدرت  از  پس 
گرفت، در دومین سفر رسمی اش به چین رفت. پیش 
از سفر رییس جمهور افغانستان، امنیت ملی این کشور 
و  تروریستی  گروه های  فعالیت  مورد  در  را  گزارشی 
حضور جنگجویان اویغوری در صفوف طالبان به دولت 
دولت  گزارش  این  ها  گزارش  براساس  سپرد.  چین 
افغانستان خطرهایی را که متوجه امنیت ملی چین است 

در اختیار آن کشور قرار داده است.
و  کرد  سفر  چین  به  غنی  جمهور  رییس  سپس 
دو  داشت.  چینی  مقام های  با  مفصلی  گفت وگوهای 
در  همکاری  و  روابط  گسترش  تالش  در  حاال  کشور 

عرصه های سیاسی و اقتصادی برآمده اند.
توسعه  در  مهمی  بسیار  نقش  چین  گفت  تمنا  فرامرز 
همسایه  یک  تنها  »چین  دارد:  نیز  افغانستان  اقتصادی 
و  دانش  سیاست،  اقتصاد،  در  چین  حضور  نیست.  ما 
همسایه  یک  ما  برای  را  کشور  این  جهانی  تکنالوژی 
این  از  هستیم  امیدوار  ما  و  ساخته  برجسته  و  متمایز 
افغانستان و  ثبات در  برای صلح و  پوتنسیل های چین 

منطقه بهره مند شویم.«
حضور اقتصادی چین در افغانستان نیز محسوس است. 
این کشور قرار است معدن بزرگ مس عینک در والیت 
تا  اند  درتالش  کشور  دو  همچنین  کند.  استخراج  را 
طریق  از  را  میانه  آسیای  واخان،  آهن  خط  ساخت  با 

افغانستان به چین وصل کنند.

والیت نیمروز که در غرب افغانستان موقعیت دارد، دورترین 
به  مشهور  موسمی  بادهای  دارای  که  بوده  مرکز  از  منطقه 

یکصدوبیست روزه و گرمای طاقت فرسای 45 الی 50 درجه 
می باشد که طبعًا در موسم تابستان زنده گی را برباشنده گان 
این محل دشوار می سازد. طی سالیان متمادی به خصوص از 
ابتدای دهه هشتاد تا اکنون، سارنواالن این والیت به شمول 
مرکز والیت و پنج ولسوالی دور دست، با وصف دشواری ها 
و مشکالت محیطی و امنیتی، وظایف محولۀ شان را به وجه 
رتبه  تا  سارنواالن  اکثریت  که  می دهند  و  داده  انجام  احسن 

1- فوق و مافوق رتبه رسیده اند و درجه کادری نیز دارند.
جمهوری  ریاست  حقوقی  محترم  مشاور  محمدی  آقای   
پاس  بکلوریا  سارنواالن  از  که  اند  نموده  ارایه  را  طرحی 

پرونده ها  یک  که  جاست  این  در  سوال  شود،  اخذ  امتحان 
بوده، چه کسی بهتر و بیشتر از آن خواهد توانست تا از وی 
کار بهتر مسلکی انجام دهد و آیا چنین طرحی بی حرمتی به 

سارنوال و محیط سارنوالی نیست؟
دارد و هیأت  اگر سارنوالی که 40- 50 و 60 سال سن  و 
موظف او را روی برنامه ریزی قبلی از کار برکنار نمایند چه 
آینده یی در قبال خواهد داشت و چه کسی مسوولیت امنیت 

و تامین معیشیت خانواده او را بدوش خواهد گرفت. 
مایان سارنواالن والیت نیمروز با اتفاق آرا پیشتبانی خود را از 
طرح مورخ 1393/10/27 رییس عمومی سارنوالی استیناف 

عسکری که در روزنامۀ ماندگار به چاپ رسیده، اعالم داشته 
 20 مورخ  از  که  مرکز  باتجربه  سارنواالن  آیی  گردهم  از  و 
امتحان  اشتراک در  بر عدم  مبنی  حوت 1393 آغاز گردیده 
آقای  نظریایت  مایان  می کنیم.  حمایت  قاطعیت  با  مطروحه 
محمدی مشاور حقوقی مقام محترم عالی ریاست جمهوری 
را نسبت به اداره لوی سارنوالی و سارنواالن، مغرضانه غیر 
موجه و غیر مسووالنه پنداشته و آن را به سود کشور و جامعه 
صالحیت  محمدی  آقای  زیرا  نمی دانیم؛  افغانستان  حقوقی 
دستور چنین طرحی را نداشته و ندارد. سارنواالن مسلکی و 

با تجربه سرمایه معنوی کشور است. 
با احترام 

ځارونکی عزیزاهلل نورزایی
مسوول انجمن سارنواالن والیت نیمروز 

نامـۀ سرگشـاده سـارنواالن والیـت نیـمروز
در مورد پیشتبانی از سارنواالن مرکز مبنی بر عدم اشتراک در امتحانی که قرار است از سارنواالن بکلوریا پاس گرفته شود

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار

در سیمینار بررسی روابط چین و افغانستان مطرح شد:

چیـن همـسایۀ متـمایـز است
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