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نماینده گان طالبان برای دومین روز در قطر و در دیدار 
بس  آتش  درباره  افغانستان  سیاسی  شخصیت های  با 
احتمالی مذاکره کرده اما کاماًل با ادامه حضور نیروهای 

امریکایی در کشور مخالفت کردند.
از  پاکستان  و  امریکا  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
به جنگ  دادن  پایان  با هدف  غیرعلنی  مذاکرات  این 

افغانستان استقبال کردند.
امور  وزارت  میزبانی  به  غیررسمی  مذاکرات  این 
که  گرفت  صورت  آن  با  همزمان  قطر  خارجه 
درگیری ها در افغانستان پس از خروج اکثر نیروهای 

متحد و امریکایی افزایش یافته است. 
شرکت کننده گان در این نشست که در شهر »الخور« 
واقع در شمال دوحه برگزار شد با لبخند و خوشحالی 
از آنجا خارج شده اما از صحبت با خبرنگاران امتناع 

کردند.
بیانیه  نشست ها  این  درباره  هنوز  افغانستان  دولت 
رسمی منتشر نکرده اما یکی از اعضای شورای عالی 
صلح تایید کرد که هیاتی از سیاستمداران این کشور 
در نشست های قطر با حضور طالبان شرکت می کنند.
یکی از اعضای طالبان...                  ادامه صفحه 6
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سانسور تحت هیچ عنوانی قابل قبول نیست
تلفات سنگین 

نیروهای امنیتی در بدخشان

به  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  جلب نامه های  از  پس 
صبح،  هشت  ماندگار،  روزنامه های  مسووالن  مدیر 
اطالعات روز و جامعۀ باز، نهادهای مدافع خبرنگاران 
به شدت این کار وزارت اطالعات و فرهنگ را محکوم 

کرده  اند.  
در  رسانه یی  تخلفات  و  شکایت   بررسی  کمیسیون 
نامه هایی عنوانی این روزنامه ها...          ادامه صفحه 6

مسووالن در والیت شمال شرقی بدخشان می گویند که ناوقت 
روز یکشنبه طالبان به پای گاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی 

وردوج این والیت حمله های گروهی را انجام داده اند.
عبداهلل ناجی نظری، رییس شورای والیتی بدخشان می گوید 
که در پی این حمله ۱۷ نفر از نیروهای امنیتی کشته شده و ۲۰ 

تن دیگر آنان ناپدید هستند.
از سویی، باشنده گان محل در وردوج بدخشان می گویند که در 
حال حاضر چندپاس گاه نیروهای امنیتی به دست طالبان افتاده 

و این نیروها به مرکز ولسوالی عقب نشینی کرده اند.
رییس شورای والیتی بدخشان...                 ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
هفتۀ گذشته، وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان در 
یک اقدام پرسش برانگیز از انتقال شماری از کتاب ها به 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جلوگیری کرد.
بودند  گفته   فرهنگ  و  اطالعات  در وزارت  مسووالن 

که آنان صفحاتی را در این کتاب ها مشخص کرده اند 
به  منجر  شاید  و  است  ملی  ارزش های  مخالف  که 
کج فهمی مذهبی، قومی و زبانی شود و چون افغانستان 
ایران روابط دوستانه دارد، نمی خواهند که به خاطر  با 
چند کتاب برداشت غلطی از افغانستان ایجاد شود. اما 

ناشران  و  کتاب ها  این  نویسنده گان  توسط  مسأله  این 
آن رد گردید.

واکنش های  با  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  اقدام  این 
زیادی در جامعۀ فرهنگی و رسانه یی افغانستان مواجه 
شد و نقدها و گزارش هایی در این زمینه به نشر رسید.
بعد از ریزش باران نقدها به آدرس وزارت اطالعات 
و فرهنگ و عبدالباری جهانی وزیر تازۀ این وزارت، 
با  رسانه یی  تخلفات  بررسی  قانونی  غیر  کمیسیون 
معروف  روزنامه های  آدرس  به  جلب نامه ها  فرستادن 
خصوص  در  توضیح  خواهان  آن  مدیران  از  کشور 

پخش گزارش ها و نوشته های انتقادی شده بود.
نام کتاب های ممنوع شده توسط وزارت اطالعات و 

فرهنگ:
کاتب  محمد  فیض  مال  تذکره االنقالب/   •

هزاره/ با ویراستاری: دکتر حفیظ شریعتی سحر
کاتب  محمد  فیض  مال  تذکره االنقالب/   •

هزاره/ با ویرایش و تعلیق علی امیری
تاریخ باستانی هزاره ها/ نوشته عباس دلجو  •
خرد آواره/ نوشته...          ادامه صفحه 6  •

نهادهای حامی رسانه ها اقدام اخیر 
وزارت فرهنگ را محکوم کردند
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به  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  بود  قرار 
دولت  اولویت های  مهم ترین  از  یکی  عنوان 
وحدت ملی، پس از ایجاد، به کارهای خود آغاز 
کند؛ اما آن گونه که دیده می شود، این کمیسیون 
بر اساس  نیافته است.  هنوز سروساماِن درستی 
برخی گزارش ها، میان رییس جمهوری و رییس 
اجرایی در مورد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
نگاهِ  دو  طرف  دو  و  نشده  حل  اختالف نظرها 
متفاوت به موضوع اصالح نظام انتخاباتی دارند. 
از  بخشی  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون 
است  انتخاباتی  تیم  دو  میان  سیاسی  توافق نامۀ 
انجامید.  ملی  دولت وحدت  به شکل گیری  که 
که  دارند  وظیفه  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
به  را  آن  و  کنند  توافق نامه عمل  این  اساس  بر 
اجرا گذارند. هرگونه تخطی و تأخیر در اجرای 
به خلق بحران های  توافق نامۀ سیاسی، می تواند 
تازه در کشور بینجامد. شاید دولت فکر کند که 
در موجودیت ناامنی های گسترده، چه نیازی به 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی است. اگر چنین 
در  بدون شک  که  باشد  داشته  وجود  برداشتی 
ارگ ریاست جمهوری این برداشت طرف داراِن 
خود را دارد، به معنای دامن زدن به ناامنی های 

موجود است.
و  جانبی  موضوِع  یک  انتخاباتی،  نظام  اصالح 
جای  دیگر  اولویت های  که  نیست  حاشیه یی 
همان  به  انتخاباتی،  نظام  اصالح  بگیرد.  را  آن 
میزاِن تأمین امنیِت کشور حایز اهمیت است و 
می تواند اثراِت معینی را بر دیگر ساحاِت جامعه 
تشکیل  فرمان  جمهوری  رییس  وقتی  بگذارد. 
کرد،  امضا  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
این امیدواری در سطح جامعه به وجود آمد که 
دولت در اجرای وعده های خود صداقت نشان 
رییس  که  شد  مشخص  به زودی  اما  می دهد. 
نظام  اصالح  کمیسیون  ایجاد  در  جمهوری 

انتخاباتی، صداقِت الزم را نداشته است. 
انتخاب رییس کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
که بدون مشوره با رییس اجرایی از سوی رییس 
گرفت،  پنهان کارانه صورت  گونۀ  به  جمهوری 
و  رسانه ها  تنِد  واکنش های  با  اعالم  از  پس 
رییس  شد.  مواجه  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 
از  یکی  برگزیدِن  با  داشت  تصمیم  جمهوری 
نظام  اصالح  کمیسیون  رأس  در  خود  نزدیکاِن 

انتخاباتی، عماًل آن را مدیریت و رهبری کند. 
رییس  گزینش  از  پس  کشور  در  بسیاری ها 
انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون  پیشیِن 

جمهوری  رییس  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
نهادهای  در  تغییرات  ایجاد  برای  الزم  ارادۀ 
انتخاباتی و ساختار نظام انتخاباتی کشور ندارد. 
یک  گزینش  با  می خواست  رییس جمهوری 
انتخابات  به خود، قضیۀ  متکی  رییِس زیرک و 
سال گذشته را ماست مالی کند و با ایجاد برخی 
دهد  نشان  چنین  قوانین،  در  جزیی  تغییرات 
اجرا گذاشته است.  به  را  توافق نامۀ سیاسی  که 
رییس جمهوری  گزینش حساب شدۀ  وقتی  اما 
با  و  برمال  انتخابات،  در مورد رییس کمیسیون 
واکنش روبه رو شد، آن گاه فرد دیگری به سمت 
رییس کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی برگزیده 
شد. این موضوع از طریق رسانه های کشور نیز 

بارتاب یافت. 
برخی رسانه ها از قول فاضل سانچارکی مشاور 
فرهنگی ریاست اجرایی نوشتند که میان رییس 
انتصاب  مورد  در  اجرایی  رییس  و  جمهوری 
شفاف  انتخابات  بنیاد  رییس  سپین غر  جان داد 
با  اما  است.  گرفته  صورت  توافق  افغانستان، 
نظر  به  این خبر چنین  از  روز  گذشت چندین 
می رسد که حکِم آقای سپین غر از سوی رییس 
جمهوری امضا نشده است. این موضوع بیانگر 

چه چیزی می تواند باشد؟!
رییس  میان  اختالف  که  است  این  بیان گر   -۱
رییس  مورد  در  اجرایی  رییس  و  جمهوری 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی هم چنان وجود 

دارد؛
ایجاد  برای  الزم  ارادۀ  جمهوری  رییس   -۲
و  انتخاباتی  کمیسیون های  در  تغییرات 

ساختارهای انتخاباتی در کشور ندارد؛
3- رییس جمهوری احتماالً به دلیل هراسی که 
دارد،  انتخاباتی  کمیسیون های  ارشد  اعضای  از 
برکنار  پست های شان  از  افراد  این  نمی خواهد 

شوند. 
مورد  در  سیاسی  توافق نامۀ  اجرای  عدم  اما 
اصالحات انتخاباتی، چه پیامدهایی می تواند به 

دنبال داشته باشد؟!
الزم  اصالحات  شدن  وارد  عدم   -۱
و  باور  که  می شود  سبب  انتخاباتی  نظام  در 
در  که  ـ  انتخابات  روند  به  نسبت  مردم  اعتماد 
و  دیده  صدمه  به شدت  گذشته  انتخابات های 
ظِن آن می رود که کاهش چشم گیر در شرکت 
ـ  آید  وجود  به  آینده  انتخاباِت  در  شهروندان 

اعاده نشود؛
عدم اصالحات انتخاباتی به تأخیر در   -۲

عماًل  و  می انجامد  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
یکی از قوای سه گانۀ دولت از نظر حقوقی در 

وضعیِت بالتکلیفی قرار می گیرد؛
فعلی در وضعیتی  پارلماِن  کار  ادامۀ   -3
شده  سپری  آن  کارِی  زماِن  قانونی  نظر  از  که 
است، به تبدیل شدِن فرهنِگ بی قانونی به یک 

فرهنِگ مسلط در دولت منجر می شود؛
شدن  وارد  از  پیش  که  صورتی  در   -4
اصالحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات می تواند 
بینجامد و یک  انتخاباِت سال گذشته  تکرار  به 

انتخاباتی  برگزاری  شاهد  افغانستان  دیگر  بار 
دولت  باشد؛  مشروعیت  بدون  و  تقلب  سراپا 
مطابق  دارد  وظیفه  جمهوری  رییس  و شخص 
کمیسیون  ایجاد  سیاسی،  توافق نامۀ  روحیۀ  به 
در  و  کنـد  تلقی  را جدی  انتخاباتی  اصالحات 
دهد.  انجام  است،  الزم  که  را  آن چه  راستا  این 
برگزاری  شاهد  تنها  نه  افغانستان  آن،  غیر  در 
به  بل  بود،  نخواهد  آینده  در  عادالنه  انتخاباِت 
دموکراسِی نوپای کشور نیز به شدت صدمه وارد 
می شود و این آن چیزی است که باید به عنوان 

نگرانِی جدی تلقی گردد.  
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از کمیسیون اصالح نظام 
انتخاباتی چه خبر؟

 

بر ولسوالی وردوج والیت بدخشان  دیگر  بارِ  طالبان یک 
شهادت  به  را  ارتش  افسِر  و  سرباز  بیست  و  کرده  حمله 

رسانده و ده ها تِن دیگر را اسیر گرفته اند.
در  نیز  را  پولیس  پاسگاه  هفده  و  زره پوش  طالبان چندین 
روز  چندین  از  بعد  رویداد  این  گرفته اند.  خود  انحصارِ 

محاصرۀ این سربازان توسط طالبان به وقوع پیوسته است.
افزایِش ناامنی ها در بدخشان و قندوز، یک بارِ دیگر نشان 
خاصی  توانایِی  به  کشور  شماِل  در  طالبان  که  دارد  آن  از 
نشان  نیز  مجلس  نماینده گاِن  اظهاراِت  چنان که  رسیده اند؛ 
بسیار صریح، جنگ جوجویاِن  گونۀ  به  کسانی  که  می دهد 

طالب را به شمال کشور انتقال داده اند. 
نیروهای جنگی  نماینده گان مجلس می گویند که فرستادِن 
بازِی  یک  از  حکایت  شمال،  به  کالن  بس های  طریق  از 
زیر  را  افغانستان  مردم  که  دارد  سخت  و  خطرناک  بسیار 

گرفته است. 
گزارش ها از شمال می رسانند که پاسگاه امنیتِی سربازان از 
یک هفته بدین سو در ولسوالی وردوج بدخشان در محاصره 
اکماالِت  به  و  نرسیده  سربازان  دادِ  به  کسی  هیچ   و  بوده 
آن ها توجه نکرده است و این سبب شده که سربازان طعمۀ 

نیروهای طالبان شوند. 
دوم است که سربازان ارتش در والیت بدخشان،  بارِ  این 
بعد از چند روز محاصرهـ  بدون این که تالش برای شکست 
حصِر آنان از جانب نیروهای بین المللی و نهادهای امنیتِی 
مرجعی  هیچ  اما  می افتند؛  طالبان  چنِگ  به  ـ  شود  داخلی 
نیست که بپرسد که چرا چنین اتفاقی بار بار تکرار می شود. 
دو  در  روز،  برای چند  ارتش  ماندِن سربازاِن  در محاصره 
نوبت و افتادِن آنان به کام مرگ، پرسش برانگیر می نماید و 
ایجاِب تحقیقاِت ریشه یی را می کند. زیرا صرفًا یک اشتباه و 
غفلت نمی تواند این نوع حوادث را به بار آورد، بلکه چنین 
برنامۀ  یک  کشور طی  سربازاِن شجاِع  که  می رسد  نظر  به 
سیاسی و از قبل طراحی شده توسط ستون پنجم در داخل 

نظام به گونۀ سیستماتیک به دامِ دشمنان انداخته شده اند.
ناامنی های اخیِر قندوز و بدخشان تصادفی و  پیداست که 
مناطق  این  به  عمداً  بین المللی  تروریستان  و  نیستند  ساده 
سوق داده  شده اند. البته در عملیات نیروهای دولتی، تعداد 
زیادی از هراس افکناِن خارجی و طالبان داخلی، در مناطق 
اما مسلمًا کشتن و  مختلِف کندز کشته و زخمی شده اند، 
امنیتی  نهادهای  باید  و  نیست  مسأله  راه حِل  شدن  کشته 
به  استخباراتی،  و  کشفی  نهادهای  به خصوص  و  کشور 
از  کنند.  اقدام  به شمال  انتقاِل جنگ  خشکاندن ریشه های 
طرف دیگر، شماری از فرماندهانی که به هدف ساقط کردِن 
طالبان و شکسِت آنان وارد قندوز شده بودند، بعد از اجرای 
عملیات هایی علیه طالبان، دوباره به کابل فرا خوانده شده اند. 
توجیهاتی  دستوردهنده  مقاماِت  جانب  از  شاید  اقدام  این 
داشته باشد، اما واضح است که سبب تقویِت روحیۀ طالبان 
شده است. به هر صورت، رسیدن به اوضاع مطلوِب امنیتی 
است.  راسِخ سیاسی ممکن  ارادۀ  پرتو  در  فقط  در شمال، 
در صورتی که چنین اراده یی وجود نداشته باشد، نهادهای 

امنیتی هیچ پیروزی ِ پایداری به دست نخواهند آورد.
مقاومت  و  جهاد  دوره های  باتجربۀ  فرماندهاِن  از  استفاده 
در والیت های شمال، از دیگر زمینه ها و امکاناتی ست که 
می تواند ُممِد نیروهای امنیتِی کشور تمام شود. زیرا طالبان 
به همان پیمانه یی که دشمناِن سربازان و افسراِن ارتش اند، به 
همان پیمانه نیز دشمناِن مجاهدین اند و مجاهدین دست کم 
به خاطر دفاع از خود هم که شده، در برابِر طالبان تا آخرین 
رمق ایستاده گی خواهند کرد. دولت می تواند با داخل کردِن 
تروریستان،  سایر  و  طالبان  با  نبرد  صفوف  در  مجاهدین 

ارتش و پولیس را در این مبارزه یاری رساند.

حوادِث سوال 
برانگیِز بدخشان

اصالح نظام انتخاباتی، یک موضوِع 
جانبی و حاشیه یی نیست كه 
اولویت های دیگر جای آن را بگیرد. 
اصالح نظام انتخاباتی، به همان میزاِن 
تأمین امنیِت كشور حایز اهمیت است 
و می تواند اثراِت معینی را بر دیگر 
ساحاِت جامعه بگذارد. وقتی رییس 
جمهوری فرمان تشکیل كمیسیون 
اصالح نظام انتخاباتی را امضا كرد، 
این امیدواری در سطح جامعه به وجود 
آمد كه دولت در اجرای وعده های خود 
صداقت نشان می دهد. اما به زودی 
مشخص شد كه رییس جمهوری در 
ایجاد كمیسیون اصالح نظام انتخاباتی، 
صداقِت الزم را نداشته است. 
انتخاب رییس كمیسیون اصالح نظام 
انتخاباتی كه بدون مشوره با رییس 
اجرایی از سوی رییس جمهوری به 
گونۀ پنهان كارانه صورت گرفت، پس 
از اعالم با واكنش های تنِد رسانه ها و 
نهادهای ناظر بر انتخابات مواجه شد
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ناجیه نوری
هم اکنون ولسوالی های چهاردره )9۰ درصد(، خان 
آباد )5۰ درصد(، امام صاحب )۷۰ درصد(، دشت 
ارچی )9۰ درصد( و علی آباد )۱۰۰ درصد( والیت 

کندز در کنترل طالبان قرار دارد. 
این  بیان  با  کندز  والیت  نمانیده گان  از  شماری 
امام  ولسوالی  در  قریه  چند  تنها  می گویند،  مطلب 
صاحب در روزهای پسین توسط نیروهای محلی و 
مجاهدین از طالبان بازپس گرفته شده و در تصرف 

حکومت است.
و  والی  میان  شدید  اختالفات  نماینده گان،  این 
دلیل  را  ملی  اردوی  و  پولیس  و  امنیه  قوماندان 

پیش روی طالبان در کندز عنوان می کنند.
به گفتۀ آنان، عدم هم آهنگی و اختالف میان والی و 
قوماندان امنیه کندز و پولیس و اردوی ملی، سبب 
تصرف  در  کندز  والیت  درصد   ۷۰ تقریبًا  تا  شده 

طالبان قرار گیرد.
مجریان  سیاسی  آگاهان  از  شماری  حال،  این  با 
ناامن سازی شمال را حلقات درون حکومتی  طرح 
به  حلقات  این  که  می گویند  دانسته  پاکستانی ها  و 
وسیله کشانیدن جنگ از جنوب به شمال، در صدد 
تخریب شخصیت ها و رهبران اقوام این مناطق اند.

درمجلس  کندز  مردم  نماینده  ترکمن  نظری  الحاج 
نماینده گان دلیل عدم باز پس نگرفتن مناطق تحت 
تصرف طالبان در این والیت را اختالفات میان اردو 

و پولیس ملی می خواند.
امنیه  قوماندان  میان  »اختالفات  می گوید:  ترکمن 
و والی از یک سو و اختالفات میان اردوی ملی و 
پولیس از طرف دیگر سبب شده تا نیروهای امنیتی 
بازپس  طالبان  از  را  دست رفته  از  مناطق  نتواند 

گیرند«.
وی تاکید کرد، عدم هم آهنگی میان والی و قوماندان 
تا  شده  سبب  ملی  اردوی  و  پولیس  و  کندز  امنیه 
تقریبًا ۷۰ درصد والیت کندز در تصرف طالبان قرار 

گیرد.
اردو  می کند،  پیش روی  پولیس  »زمانیکه  گفت:  او 
عقب نیشینی می کند و زمانی که اردو پیش روی کرد، 
پولیس عقب نشینی می کند و این امر سبب پیشرفت 

طالبان در کندز گردیده است«.
ترکمن اضافه کرد: »والی می گوید من شخص درجه 
اول رییس جمهور و نمایندۀ فوق العاده او هستم و 
داکتر  اول  درجه  فرد  را  خود  هم  امنیه  قوماندان 
عبداهلل می خواند و حرف همدیگر را نمی پذیرند که 
این مساله سبب پیش روی طالبان در کندز گردیده 

است.
او گفت: » تنها چند قریه در ولسوالی امام صاحب 
در دست حکومت است که توسط نیروهای محلی 
و مجاهدین بازپس گرفته شده و اما طالبان مناطقی 
در  هم  اکنون  همین  داشتند  درتصرف  قباًل  که  را 

اختیار دارند«.
نشینی  عقب  طالبان  مجلس،  نماینده  این  گفتۀ  به 

بودند،  کرده  تصرف  قبال  که  را  مناطقی  و  نکردند 
همین اکنون هم در اختیار دارند و تنها ولسوالی که 
طالبان در آن شکست خورد اند، قلعه ذال است که 
توسط نیروهای مجاهدین بازپس گرفته شده است«.
بیرون  برای  اراده یی  حکومت  براینکه  تاکید  با  او 
راندن طالبان از کندز ندارد گفت: »همین اکنون تا 
دارد؛  قرار  طالبان  دراختیار  کندز  شهر  دروازه های 
اما حکومت همچنان در برابر این مساله بی تفاوت 

است«. 
او عقب نشینی طالبان را رد کرده گفت: طالبان فقط 
اکنون  اما  بودند؛  کرده  نشینی  عقب  کیلومتر  یک 
جنگ در نزدیک دروازه های شهر کندز جریان دارد 
قلعه  ولسوالی  دولت  کنترل  تحت  ولسوالی  تنها  و 

ذال است.
همچنان  بدخشان  در  امنیتی  وضعیت  حال،  این  با 
بحرانی است و گفته می شود که طالبان شب یکشنبه 
چهل تن از سربازان پولیس را در ولسوالی وردوج 
تن  به ۱۰۰  نزدیک  و  اند  کرده  باران  تیر  بدخشان 

دیگر را با خود برده اند. 
پاسگاه  برچند  شب  این  در  طالبان  که  شده  گفته 
امنیتي ولسوالی وردوج بدخشان حمله کردند وپس 
از درگیری میان نیرو های پولیس و طالبان مسلح ده 
پاسگاه پولیس همراه با هفده موتر زره پوش و رنجر 

این نیروها به کنترل مخالفان مسلح درآمده است.
همچنان گفته شده که در هنگام حمله طالبان براین 
در  ارتش  نیروهای  کندک  فرمانده  از  پاسگاه ها 
فرمانده  این  از  اما  اند  کندز کمک خواسته  والیت 

ارتش هیچ پاسخی دریافت نکرده اند.
و اما جاوید کوهستانی آگاه نظامی می گوید: »مجریان 
حکومت  درون  حلقات  شمال  ناامن سازی  طرح 
از  جنگ  کشانیدن  وسیله  به  که  اند  پاکستانی ها  و 
و  شخصیت ها  تخریب  صدد  در  شمال  به  جنوب 

رهبران اقوام این مناطق اند«.
کوهستانی گفت: »درمناطق جنوبی هیچگاه این طور 
نیست که به حرف یکی از رهبران صدها هزار نفر 
تجمع کنند؛ اما برعکس در مناطق شمالی زمانی که 
یکی از رهبران یا سران قومی سفر می کنند صدها 

هزار نفر جمع می شوند و از آنان اطاعت می کنند.
به گفتۀ او، زمانیکه بررسی شود، دیده می شود که 

حامد کرزی جایگاه بسیار بزرگی قومی و مردمی در 
قندهار نداشت، مناطق در کنترل دشمن بود، اقوام 

ناراضی بودند و هر روز تلفات می دادند«.
همین  هم  »اشرف غنی  کرد:  تاکید  نظامی  آگاه  این 
اکنون اگر به لوگر برود، امنیت ندارد و مانند سران 
شمال نمی تواند آزادانه به والیت خود سفر کرده و 

با مردم گفت وگو کند«.
از  مردم  راه گرفتن حمایت  تنها  باور وی، پس  به 
تخریب  آنها  ساختن  کوچک  و  شمال  اقوام  سران 
این  ساخت  ناامن  وسیله  به  آنان  اجتماعی  پایگاه 

مناطق است.
دانسته  مساله  همین  را  شمال  شدن  ناامن  دلیل  او 
کنترل  از  مردم  شود،  ناامن  مناطق  »زمانیکه  گفت: 

در  نمی توانند  و  شده  خارج  خود  قومی  سران 
اجتماعات و تصمیم گیری های بزرگ مانند انتخابات 
شرکت کنند و این برنامه یی است که در حق سران 

بزرگ شمال در حال انجام شدن است«.   
این  در  نیز  را  داخله  امور  وزارت  نظر  خواستیم 
خصوص داشته باشیم؛ اما با تماس های مکرر موفق 

به این کار نشدیم. 
به گفتۀ مقام های محلی، به دنبال ۱۰ روز درگیری 
میان نیروهای امنیتی و جنگجویان وابسته به گروه 
طالبان، 4۶۰۰ خانواده از ساکنان این والیت ناگزیر 

به ترک خانه های خود شده اند.

حکم دادگاه دربارۀ متهمان 
قتل فرخنده اعالم می شود

شوراهای والیتی:

به سرپرستی والیان در والیات خاتمه داده شود
کشور  والیت   34 از  والیتی  شوراهای  نمایندگان 
خواستار خاتمه دادن به سرپرستی والیان در والیات 

شدند.
طی  کشور  والیت   34 والیتی  شوراهای  نمایندگان 
نمایندگی  به  رابطه  در  کابل  در  روزه  سه  نشست 
به  را  پیشنهادی  طرح  محلی  حکومتداری  در  موثر 
منظور بهبود نقش شوراهای والیتی در حکومتداری 
محلی و نمایندگی موثر از مردم به رهبران حکومت 
ترتیب دادند و از رییس جمهور خواستند که هر چه 
زودتر به سرپرستی والیات که از چند ماه به این سو 

سرپرستان والیات را اداره می کنند، خاتمه بخشد.
محلی  حکومت  فراراه  عمده  مشکالت  شورا  این 
خوب در سطح والیات را، عدم همکاری میان ارگان 
های حکومتی، نهادهای عدلی و قضایی و شوراهای 

والیتی عنوان کردند.
آنان انتقاد داشتند که در مورد تقرری های مسوولین 

مشورت  والیتی  شوراهای  با  والیات  در  بلندرتبه 
ندرت  به  این شورا  گیرد و مصوبات  نمی  صورت 

مورد توجه قرار می گیرد.
جمهور  رییس  از  والیتی  شوراهای  نمایندگان 
با  رابطه  در  را  روشن  پالیسی  یک  که  خواستند 
و  والیتی  شوراهای  میان  هماهنگی  و  همکاری 
ادارات حکومتی ایجاد کند تا به این شورا به مثابه 
یک نیروی تقویت کننده نگریسته شود نه یک نهاد 

مزاحم و اخالل کننده.
در طرح پیشنهادی این شوراها آمده است که اعضای 
شوراهای والیتی معاش کافی ندارد و حداقل نصف 
شوراهای  اعضای  برای  سنا  مجلس  اعضای  معاش 

والیتی تعیین گردد.
جمهور  رییس  از  والیتی  شوراهای  نمایندگان 
خواستند که تا دوره کاری وکالی شوراهای والیتی 

را درج سوانح کاری آنها گردد.
قانون  اساس  بر  والیتی  شوراهای  که  است  گفتنی 
در  حکومت  عملکرد  از  که  است  نهادی  اساسی 

والیات نظارت می کنند.
از سوی  والیتی  نظارت شوراهای  قبل حق  چندی 
مجلس نمایندگان از آنان صلب شده بود که اعضای 
شوراهای والیتی با تحصن کاری و راهپیمایی های 
گسترده، این حق را دوباره بدست آوردند و رهبران 

حکومت نیز با آنان موافقت کردند.

دادگاه رسیده گی به پرونده قتل فرخنده اعالم نظر خود 
اعالم  بعد  روز  یک  را  پرونده  این  متهمان  در خصوص 

می  کند. 
این دادگاه در کابل  ثور، سومین جلسه  روز دوشنبه ۱4 

برگزار شد.
در جلسه دیروز حمیداهلل قاصر، دادستان پرونده فرخنده 
در مورد مسووالن حوزه دوم پولیس گفت که آنها به موقع 
از رویداد اطالع حاصل کرده و به موقع به محل رویداد 
رسیدند، اما از امکانات و صالحیت های خود در وظیفه 

استفاده نکردند.
دادستان پرونده، متهمان را به سه گروه تقسیم کرد: »عامالن 
خود  وظیفه  انجام  در  که  مامورانی  فرخنده،  قتل  اصلی 
غفلت کرده اند و همچنین مامورانی که از صالحیت های 

خود در وظیفه استفاده نکرده اند«.
اما وکالی مدافع رییس و مسوول کشف حوزه دوم پولیس 
»سلیقه یی«  او  که  گفتند  و  کرده  رد  را  دادستان  ادعای 
خود  موکالن  برائت  خواهان  آنها  است.  کرده  برخورد 

شدند.
ابتدایی  دادگاه  در  فرخنده  قتل  پرونده  که  در سه روزی 
و  نداشتند  او حضور  خانوده  اعضای  شد،  بررسی  کابل 
صفی اهلل مجددی رئیس دادگاه گفت که دلیل عدم حضور 

آنها مشخص نیست.
در  امروز  فرخنده  خانواده  مدافع  وکیل  مدلی،  کی  اما 
پی  در  او  موکالن  که  گفت  کوتاهی  سخنان  در  دادگاه 

انتقام نیستند، بلکه می خواهند عدالت اجرا شود.
که  کرد  تاکید  خود  سخنان  از  بخشی  در  مدلی  خانم 
راننده ای که جسد فرخنده را زیر چرخ موتر کرده بود، 

باید بازداشت شود.
افغانستان،  ملی  امنیت  ریاست  که  است  حالی  در  این 
در  را  فرد  این  که  بود  کرده  اعالم  پیش  هفته  دو  حدود 

والیت کاپیسا در شمال کابل بازداشت کرده است.
از سوی رسانه ها  دادگاه  این  در سه روز گذشته جریان 
به  را  آن  نیز  رسانه ها  از  و شماری  دنبال شد  نزدیک  از 

صورت زنده پخش کردند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة       y 1529   سه      شنبه           15 ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394    16رجب  ا لمرجب     y 1436   5  می        2015 گزارش
70 درصد کندز در کنترل طالبان است

درگیری والی با فرمانده پولیس

زمانی كه پولیس پیش روی می كند، اردو 
عقب نیشینی می كند و زمانی كه اردو 
پیش روی كرد، پولیس عقب نشینی می كند 
و این امر سبب پیشرفت طالبان در كندز 
گردیده است.

والی می گوید من شخص درجه اول 
رییس جمهور و نمایندة فوق العاده او 
هستم و قوماندان امنیه هم خود را فرد 
درجه اول داكتر عبداهلل می خواند و حرف 
همدیگر را نمی پذیرند كه این مساله سبب 
پیش روی طالبان در كندز گردیده است
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

رهبران دولت  وحدت ملی، در حالی که 
روبه رو  توافق   و  تفاهم  مشکل  با  هنوز 
چنین  به  که  است  هم  زود  و  ـ  استند 
نشانه هایی  ـ  یابند  دست  توافقی  و  تفاهم 
به نمایش گذاشته اند  از همدیگرپذیری را 
بناِی یک  که در درازمدت می تواند سنگ 

افغانستاِن  جدید باشد. 
با توجه به تنش های انتخاباتی و تقلب هایی 
انتظارِ  گرفت،  صورت  جریان  آن  در  که 
به  با سرعت،  بتوانند  تیم رقیب  این که دو 
ماننِد یک  و  پرداخته  آن گذشته  فراموشِی 
دولت  چهارچوب  در  یک دست،  گروه 
خوش بینانه  بپردازند،  کار  به  ملی  وحدت 
است؛ اما به این معنا نیست که این تفاهم 
و توافق به دست نخواهد آمد. یک و نیم 
آن  در  که  فرصتی ست  آینده،  سال  دو  تا 

شاهد  نشانه های آشکار و واضِح همکاری 
میان  متقابل  اعتماد  بر  مبتنی  و  همه جانبه 
دو طرِف شامل دولت وحدت ملی خواهیم 

بود.
این نگرانی که ممکن است این دولت دوام 
نیاورد، در میان بسیاری از افغانستانی ها و 
کارشناسان خارجی امور افغانستان، به شدت 
وجود دارد؛ اما به نظر می رسد که این دو 
در  حضور  سالۀ  ده  برنامۀ  یک  روی  تیم، 
تنها  نانوشته رسیده اند و  تفاهِم  به  قدرت، 
راهی که می تواند به این هدف نزدیک شان 

سازد، همکاری بی چون وچراست. 
ملی،  وحدت  دولت  عملکرد  ُکندی 
ذهن  که  دیگری ست  نگرانی های  از 
می دارد.  مشغول  خود  به  را  افغانستانی ها 
این کندی اگر از یک سو با توجه به ته ماندۀ 
دو  رهبری  اذهان  در  انتخاباتی  تنش های 
می تواند  سویی  از  است،  درک  قابل  تیم، 
در کوتاه مدت زمینه ساز احیای اعتماد میان 
دولتی  ایجاد  به  باالخره  و  شده  طرف  دو 
بیشتر  مراتب  به  کارایی یی  که  بینجامد 
دارد.  گذشته  سال  سیزده  دولت های  از 
را  کارا  دولِت  چنین  ایجاد  از  نمونه هایی 
دید  می توان  موجود  کابینۀ  ترکیب  در 
)عدم حضور سنگین وزن ها در این کابینه و 
برعکس، درصد باالِی حضور افرادی که از 
تخصص برخوردارند و سابقۀ فساد اداری 
و این چنین مسایل را ندارند و مهمتر این که 
مأمور استند و هر زمانی می توانند تعویض 
کابینه  از  بیشتر  بسیار  دولت  ولی  شوند(؛ 
است و برای این که دو تیم بتوانند در تغییر 
دقیق  و  استوار  گام های  دولت،  ساختاری 
بردارند، زمان می طلبد؛ اما زمانی دست کم 

یک ونیم یا دوساله.
دولت وحدت ملی، میراث بسیار شکننده و 
درهم و برهمی را از دولِت قبلی برده است 
که تغییر آن ساده نیست، ولی ناممکن هم 

نخواهد بود.
وقتی به این میراث اشاره می شود، به معنی 
ریاست  دوران  موفقیت های  گرفتن  نادیده 
رییس  نیست.  کرزی  حامد  جمهوری 
با این که اشتباهات فراوانی  جمهور کرزی 
زیادی  ناکامی های  با  و  شد  مرتکب  را 
روبه رو گردید، در بسا موارد موفقیت هایی 
دولت مردان  برای  می تواند  که  داشت  هم 

قابل  سرمایۀ  یک  ملی،  وحدت  دولت 
اطمینان باشد.

ناکامی  فهرست  که  است  درست  این 
جمهوری  ریاست   دوران  اشتباهاِت  و 
لیست  از  طوالنی تر  بسیار  کرزی  حامد 
تضمین،  به  اگر  ولی  است؛  موفقیت هایش 
یک  عنوان  به  بیان  آزادی  تأمین  و  تعمیم 
این سرزمین،  تاریخ  اشاره شود، در  نمونه 
کرزی  جمهوری  ریاست  در  اصل  این 
تحقق یافت. این تنها مثال از موفقیت های 
دولتش  و  کرزی  جمهور  رییس  اندک 
زمینۀ  در  پیشرفت ها  می توان  نیست؛ 
آموزش های ابتدایی و حتا تحصیالت عالی 
و موارد دیگری را بر آن افزود، با قید این که 
انتظارات از آن دولت در همۀ این زمینه ها 
باالتر بود و آن دولت هم می توانست بهتر 
این ها  همه،  این  با  کند.  عمل  این ها  از 

موفقیت های انکارناپذیر استند.
این  پایۀ  بر  ملی  وحدت  دولت  حاال 
مشکالِت  بردن  میراث  با  و  موفقیت ها 
خارج از شمارِ دولت گذشته، باید به سوی 
آینده گام بردارد. اگر تصور کنیم که دولت 
یا  کامل  موفقیت  با  می تواند  ملی  وحدت 
برود،  پیش  به  موفقیت  از  باالیی  درصد 
زمان  اما گذشت  است؛  بازهم خوش بینانه 
ثابت خواهد ساخت که دایرۀ موفقیت های 
دولت  موفقیت های  از  بزرگتر  دولت،  این 
و  ناکامی ها  میزان  و  بود  خواهد  گذشته 
اشتباهتش هم به مراتب کمتر از آن دولت.

۱-۲-۱ امتیازات
نسبتًا  سهم  مبنای  بر  قومی  تنش های   -
متناسب اقوام در ساختار قدرت، در حالی 
برای مدتی همچنان دوام خواهد کرد؛  که 
ولی نه تنها این که بیشتر نخواهد شد، بلکه 

گام به گام فروکش خواهد کرد؛
و  جوان  انسانِی  سرمایۀ  یک  حضور   -
آیندۀ  یک  برای  می تواند  که  دانش آموخته 
استفاده شود  گونه یی  به  مطمین تر،  و  بهتر 
که نیاز برای منابع انسانِی باظرفیت را رفع 
کند، با این قید که نسل جوان افغانستان، با 
پراکنده گی اجتماعی روبه رو استند، انسجام 
مورد نیاز را هنوز ندارند و زمان می برد تا 

تجربۀ الزم را به دست آورند؛

احسان امینایی چترودی
هستیم،  خواب  را  آن  ساعِت   ۷ میانگین  به طور  شبانه روز،  ساعِت   ۲4 از 
می ماند ۱۷ ساعت که ۸ ساعِت آن بدون در نظر گرفتن اضافه کار، در محِل 
صرف  ساعت   ۸ این  در  ما  انرژِی  و  ساعات  مهم ترین  بی شک  و  کاریم 
می شود. زمان قابل توجهی از ۸ ساعِت باقی مانده به آماده سازی و صحبت 
و احیانًا شکایت در مورد ساعات کاری می گذرد. یک حساب سرانگشتی، 
ناهنجاری  هرگونه  آن که  مهم تر  و  می سازد  آشکار  را  موضوع  اهمیِت 

کنترل نشده یی، باقی روز یا هفته را به طور کل به هدر می دهد.
پیشرو  اساسِی شرکت های  دغدغه های  از  یکی  همیشه  کار،  فضای  بهبود 
بوده است. مدیراِن این شرکت ها خواستار باال رفتِن بازده نیروها و ارتقای 
سازمان هستند و این مقوله بدون در نظر گرفتن کیفیِت محیط کار امکان پذیر 
»از  پرفروش  کتاب  نویسندۀ  کالینز  جیم  قول  به  ]یا  انسانی  منابع  نیست. 
است  سازمان  یک  رکِن  مهم ترین  کارآمد[  انسانی  منابع  عالی«  به  خوب 
و نمی توان در مقابل نیازهای آن بی تفاوت بود. تا کنون کتب بسیاری در 
ارتقای محیط کاری )workplace( به چاپ رسیده و سمینارهای  زمینۀ 
بی شماری برگزار شده است. در این مقاله سعی شده برای افرادی که کمتر 
زمان و حوصله برای مطالعه و هزینه برای شرکت در کنفرانس دارند، نکاتی 
عملی در این باره ارایه شود. در این جا محوریت، فرد و عمل کرد اوست. 
از آن، برطرف کردِن هر  ارتقای محیط کار و لذت بردن  برای  نکتۀ کلی 
آن چه که به عنوان انرژی منفی و نامطلوب از آن ها یاد شده، است. چند 
اصل کوچک می تواند نه تنها لذت و کیفیت زنده گی را در قسمت اعظِم 
روز فزونی بخشد، بلکه این انرژی مثبت را به دیگران هم انتقال خواهد داد 
و در ابتدا شغل ما را قابل تحمل می کند و در مراحل باالتر، موجب افزایش 

چشم گیر رضایت کاری )Job Satisfaction( می شود.
برای شروع، کم خرج ترین کار این است که لبخند را فراموش نکنیم. حتا 
در سخت ترین شرایط کاری هم می توان لبخند زد و از ایجاد هرگونه حس 
و استرس منفی دوری جست. تنش زدایی در سازمان را با صورتی بشاش 
آغاز کنیم. بذله گویی و شوخ طبعی را تا زمانی که موجب اختالل در کار و 
رنجش همکاران نشود، ادامه دهیم. وقت غذا، فرصِت خوبی برای تعریِف 
با  تا  است  دیده ایم  که  کمیکی  سریاِل  و  فلم  آخرین  یا  خنده دار  مطالب 
فعالیت آماده شویم. این فرمول برای  روحیه یی مضاعف برای نوبت دومِ 
با مشتریان که در  ارتباط  انسانی و بخش مدیریت  واحدهایی چون منابع 
تماس مداوم با مراجعان است و نیاز به صبر و حوصلۀ فراوان دارد، بسیار 

کارآمد است. به زودی به معجزۀ شادی ایمان خواهید آورد. 
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بخش نخسـت

را  کار  چه گونه محیط 
کنیـم؟ بهینه 

بخش چهارم

پــــایاِن
ی ز بــــــــــــــــا

فهیم دشتی
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مرتضی كربالیی
یکی از مباحثی که هنگام سخن گفتن از چینش نظام 
دستگاه  در  وحدت  از  کثرت  ظهور  کیفیت  و  هستی 
هستی شناسی عرفانِی مکتب ابن عربی مطرح می باشد، 
وحدت  بنابر  اگرچه  است.  خمس  حضرات  بحث 
بیش  وجود  یک  هستی  سرای  در  وجود،  شخصیۀ 
است  سبحانه  حق  فقط  آن  بالذاِت  مصداق  و  نداریم 
حقیقت  آن  مجالی  و  ظهورات  همۀ  او،  ماسوای  و 
واحده اند که بالعرض و المجاز موجودند و چون ذات 
حق، مطلق است، به اطالق مقسمی خارجی و نامتناهی 
عارفان  اما  است؛  نامتناهی  هم  او  لذا ظهورات  است، 
وقتی صحبت از چینش مظاهر و مراتب تنزالت وجود 
از مقام ذات غیب الغیوبی به صقع ربوبی و عالم اله و 
بعد به عالم اکوان و تعنیات خلقی می کنند، آن را در 
حضرت  پنج  و  مرتبه  شش  به  کلی  تقسیم بندی  یک 

تقسیم می نمایند.
علت نام گذاری هر یک از این مراتِب کلیه به »حضرت« 
بودن  و حاضر  مراتب  در  ذات حق  اعتبار حضور  به 
بحث  این  در  بنابراین  است.  سبحانه  نزد حق  مراتب 
غیب الغیوبی  ذات  مقام  بر  حضرت  اطالق  هیچ گاه 
پیرامون  مقام ذات و  از  تنزل  از  نمی شود؛ زیرا سخن 
خمینی،  می باشد.)امام  حق  ذات  ظهورات  و  تعینات 
فصوص الحکم،  شرح  بر  قیصری  مقدمۀ  بر  حواشی 

ص۱۶3(
آن شش مرتبۀ کلیه عبارت اند از:

حق  ذات  که  است  مرتبه یی  این  احدیت:  مرتبۀ  1ـ 
علم  احدیت  و  حقیقیه  وحدت  حیث  از  خودش  به 
دارد. در این مرتبه، تمامی کثرات و اعتبارات ساقط و 
مستهلک می باشد و فقط اسم احد در این مرتبه بوده و 
از این مرتبه به تعین اول تعبیر می شود. )قونوی، تفسیر 
فاتحه، ص۱3۰ و فرغانی، منتهی المدارک، ج۱، ص45 

و صائن الدین ترکه، تمهید القواعد، ص۲۶9و۲۷۱(

ذات حق  که  است  مرتبه یی  این  واحدیت:  مرتبۀ  2ـ 
علم  الوهیت  و  اسمائی  تفاصیل  حیث  از  خودش  به 
دارد. در این مرتبه اسماء و اعیان ثابته به نحو مفصل و 
ممتاز از یکدیگر موجود به وجود علمی می باشند. از 
این مرتبه به تعین ثانی تعبیر می شود. )قونوی، تفسیر 
فاتحه، ص۱3۰ و فرغانی، منتهی المدارک، ج۱، ص55 
و صائن الدین ترکه، تمهید القواعد، ص۲9۱ و جامی، 

نقد النصوص، ص3۸(

مرتبۀ ظهور حقایق  عالم،  این  ارواح:  مرتبۀ عالم  3ـ 
کونیه مجردۀ بسیطه است. عالم ارواح همان است که 
می شود  شناخته  مفارقات  و  عقول  اسم  به  فلسفه  در 
دو  به  ارواح  عالم  موجودات  دارد.  عقالنی  تجرد  که 

بدن  به  تعلق  که  کروبیان  ۱ـ  شوند:  می  تقسیم  دسته 
ب.  مهیّمه  مالیکۀ  الف.  اند:  قسم  دو  خود  و  ندارند 
مالیکه یی که برای مادون خود در مجاری فیض حق 
ناطقه،  نفوس  یا  روحانیان   .۲ می گیرند.  قرار  سبحانه 
که در عین این که مجرد به تجرد عقالنی بوده، تعلق 
به بدن داشته و تدبیر بدن می نمایند. روحانیان نیز دو 
ملکوت  اهل  که  ملکی  ناطقۀ  نفوس  یکی  اند:  دسته 
اعلی هستند و دیگری نفوس ناطقۀ ملکی اهل ملکوت 
نام  جبروت  را  ارواح  عالم  مرتبۀ  می باشند.  اسفل 
نهاده اند. )فرغانی، مشارق الدراری، ص۱44 و جامی، 
شرح  مقدمۀ  قیصری،  و   49 و  النصوص، ص3۱  نقد 
تائیه ابن فارض، ص3۱۲، یحیی یثربی، عرفان نظری(

4ـ مرتبۀ عالم مثال منفصل: مرتبۀ ظهور حقایق کونیه 
مجردۀ لطیفه است با آثار و عوارض مادی نظیر شکل، 
اما غیرقابل تجزیه و تبعیض و فرق و التیام است. مرتبۀ 
و  اجسام  عالم  و  ارواح  عالم  میان  است  واسطه  مثال 

دارای تجرد برزخی می باشد.
عالم مثال به دو قسم متصل و منفصل تقسیم می شود. 
اما  است،  انسان  وجودی  مراحل  از  متصل  مثال  عالم 
از  می باشد.  موجود  عوالم  از  یکی  منفصل  مثال  عالم 
این مرتبه به خیال منفصل و ملکوت و به لسان شرع 
به برزخ نیز تعبیر نموده اند. )قیصری، مقدمۀ شرح تأئیه 
النصوص، ص9۰  نقد  جامی،  و  فارض، ص3۱۲  ابن 

و 5۲(

5ـ مرتبۀ عالم اجسام: مرتبۀ وجود اشیای کونیه مرکبۀ 
بر دو  آن  تبعیض اند. و  قابل تجزیه و  کثیفه است که 
سفلیات  دیگری  و  )افالک(  ِعلویات  یکی  است  قسم 
)عناصر اربعه و مرکبات و موالید ثالث( که این مرتبه 
نام  ناسوت  و  ملک  عالم  و  شهادت  و  ماده  عالم  را 
فارض،  ابن  تائیه  شرح  مقدمه  )قیصری،  نهاده اند. 
الدین  صائن  و  نظری  عرفان  یثربی،  یحیی  ص3۱۲ 
ترکه، تمهید القواعد، ص۲9۲ و جامی، نقدالنصوص، 

ص3۱و5۸(
6ـ مرتبۀ انسان کامل: جامع جمیع مراتب سابق است 
تفصیاًل که تمام مراتب الهی و کونی را در خود به نحو 
جامع  کون  به  آن  از  که  است  نموده  پیاده  حق الیقین 
تعبیر می شود. )حمزه فناری، مصباح االنس، ص۱۰۲ 
و صائن الدین ترکه، تمهید القواعد، ص35۶ و 359 و 

جامی، نقد النصوص، ص۶۱(
چنان که مالحظه می شود، دو مرتبۀ اول منسوب به حق 
سبحانه و صقع ربوبی و موطن علم حق می باشند که 
این دو مرتبه یعنی احدیت و واحدیت، یک حضرت 
به حساب می آیند. سه حضرت دیگر منسوب به کون و 
خارج از صقع ربوبی می باشند، و مرتبه ششم هم جامع 

دو  میان  برزخ  و  بوده  کونی  و  حقانی  مرتبۀ  دو  میان 
بحر وجوب و امکان و دو عالم ظاهر و باطن می باشد. 
نقد  جامی،  و  االنس، ص۱۰۲  مصباح  فناری،  )حمزه 

النصوص، ص9۰(
از دو  از محققین عرفان  برخی  به ذکر است که  الزم 
را  مراتب  باقی  و  جالئیه  مراتب  به  تعبیر  اول  مرتبۀ 
پنجگانه  کلیۀ  و حضرات  نامیده اند.  استجالئیه  مراتب 
را نیز، مجالی و منّصات و مطالع نام گذاری کرده اند. 

)صائن الدین ترکه، تمهید القواعد، ص۲9۰ و ۲93(
تبیین  در  عربی  ابن  مکتب  شارحین  و  تابعین  میان 
چینش نظام هستی بعد از مقام ذات غیب الغیوبی حق 
دو  ربوبی  صقع  و  حق  علم  موطن  در  یعنی  سبحانه 
تقریر وجود دارد: تقریر اول از آن صدرالدین قونوی 
۶9۰هـ(  )متوفی  الدین جندی  مؤید  و  )۶۰۷ـ۶۷3هـ( 
و سعیدالدین فرغانی )متوفی ۷۰۰هـ( و تابعان ایشان 
)متوفی  کاشانی  عبدالرزاق  را  دوم  تقریر  و  می باشد 
۷3۶هـ( و محمد داوود قیصری )متوفی ۷5۱هـ( بیان 

نموده اند.
بر اساس تقریر اول بعد از مقام ذات حق، مرتبۀ احدیت 
)تعین اول( و بعد مرتبۀ واحدیت )تعین ثانی( قرار دارد 
که ساختار نوشتار حاضر هم بر مبنای دیدگاه قونوی 
شکل گرفته، یعنی بین مقام ذات و واحدیت واسطه یی 
به نام احدیت و تعین اول وجود دارد)قونوی، تفسیر 
فرغانی،  الهیه، ص۱۸،  نفحات  فاتحه، ص۱3۰، همو، 
منتهی المدارک، ج۱، ص45(. اما طبق تقریر دوم بعد 
قرار  ثانی  تعین  و  واحدیت  مرتبۀ  حق،  ذات  مقام  از 
گرفته، به تعبیری بین مقام ذات و واحدیت واسطه یی 
به نام تعین اول وجود ندارد و احدیت را تنها در مقام 

ذات معنا می کنند.
قونوی  متون  قیصری  و  کاشانی  که  است  ذکر  شایان 
و پیروانش را دیده و در آثار خود ناظر به آن ها بوده 
مثال  برای  نموده اند.  یاد  آن ها  از  متعدد  در جاهای  و 
قیصری در کتاب شرح فصوص خود از کتاب فکوک و 
مفتاح الغیب قونوی مطالبی را نقل می نماید )قیصری، 
شرح فصوص الحکم، چاپ سنگی، ص۷5، ص۲۱5(، 
بنابراین کاشانی و قیصری بیانات محققین پیش از خود 
تعین  مقام  در  احدیت  و  دیده  را  احدیت  تفسیر  در 
نموده اند)کاشانی،  تفسیر  مقام ذات  به احدیت  را  اول 
الحکم، ص3۸ و ۱۸۶، قیصری، شرح  شرح فصوص 
 ۸۰ و   4۸ و  ص۱۲  سنگی،  چاپ  الحکم،  فصوص 
رسالۀ  رسائل،  همو،   ،۲4۱ و   ۲39 و   ۱۰۲ و   ۶۲ و 
اساس الوحدانیه، ص5۲(. قیصری احدیت را عبارت از 
مقام ذات من حیث الذات می داند، مقصود وی همان 
اعتباری  و  نسبت  را  واحدیت  و  است  ذاتیه  احدیت 
صورت  ذاِت  مقام  از  تنزل  یعنی  می داند،  ذات  برای 
گرفته که عبارت از تعین ثانی است)قیصری، رسائل، 

رسالۀ اساس الوحدانیه، ص5۲(. تفاوت ذات مطلق به 
اطالق مقسمی با احدیت در مقام ذات در این است که 
ذات مطلق البشرط بوده و در همه جا حضور داشته و 
موطن تمام تعینا و کثرات را با اطالق مقسمی خارجی 
ذاتیه، همان ذات  اما در احدیت  پر کرده است،  خود 
مطلق را بدون این که تعینی را با او اعتبار نموده، فرض 
اطالقی  احدی  ذات  یک  لحاظ  این  در  که  می نماییم 
با  را  کثرات  این که  از  می باشد  بشرط ال  و  دیده شده 
اعتبارات و کثرات  او در نظر بگیریم و تمام نسب و 
در این لحاظ اسقاط می شود. )قیصری، شرح فصوص 
رساله  رسائل،  همو،  ص۱۲،  سنگی،  چاپ  الحکم، 

اساس الوحدانیه، ص53(
مقام  از  و  هستیم  ذات  مقام  در  هنوز  اعتبار  این  در 
ذات  مقام  از  تنزل  و  نشده ایم  خارج  مقسمی  اطالق 
و  کثرات  از  الی  بشرط  لحاظ  فقط  نگرفته،  صورت 
تعینات نموده ایم که هیچ کثرتی دیده نشده و فقط یک 
ذات مطلق دیده می شود. جناب ایزوتسو در تحقیقات 
و مطالعات خود متوجه این دو دیدگاه و تفاوت آن ها 
شده و در کتاب صوفیسم و تائوئیسم تصریح به این دو 
تائوئیسم،  و  )ایزوتسو، صوفیسم  است.  نموده  دیدگاه 

ص5۸(
دیدگاهی  کاشانی  واحدیت،  مرتبۀ  تبیین  و  تطبیق  در 
متفاوت از دیگر محققان دارد. وی بعد از مرتبۀ احدیت 
و ذات حق مرتبۀ واحدیت را که قونوی و تابعانش و 
تفاصیل  محل  و  اسماء  و  ثابته  اعیان  موطن  قیصری، 
اسمائی دانسته و از آن تعبیر به تعین ثانی می نمودند را 
عقل اول می داند. وی مقام ذات حق را بحت و بسیط 
شؤونات  فقط  و  نداشته  تکثری  هیچ گونه  که  می داند 
ذاتیۀ  شؤونات  که  هنگامی  آن جاست.  در  حق  ذاتیۀ 
اول  عقل  هویت  می نمایند،  تجلی  و  شده  ابراز  حق 
شکل می گیرد و موطن اعیان ثابته و اسمای الهیه عقل 
اهلل  خلق  ما  »اول  نبوی  روایت  کاشانی  می باشد.  اول 
العقل« را به همان عقل اول فالسفه تطبیق می نماید که 
اولین تعین از تعینات خلقی می باشد. )کاشانی، شرح 
اصطالحات  همو،  الحکم، ص3۸، ص۱۸۶،  فصوص 

الصوفیه ذیل عماء(
را  کاشانی  دیدگاه  بر فصوص  قیصری در شرح خود 
شرح  می دهد)قیصری،  قرار  نقد  مورد  و  نموده  نقل 
هم چنین   .)۱۰۲ ص  سنگی،  چاپ  فصوص الحکم، 
فناری در مصباح االنس در بحث عماء دیدگاه کاشانی 
را نقد و بررسی می نماید. )فناری، مصباح االنس، چاپ 

سنگی، ص ۷4(
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نهادهای حامی رسانه ها اقدام...
از آنان خواسته است که دربارۀ نشر شماری از مطالب 
خویش توضیح بدهند. این اقدام وزارت اطالعات و 
فرهنگ کشور همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات 

صورت گرفته است. 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مسووالن  این  از  پیش 
مانع فرستادن نزدیک به صد عنوان کتاب به نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران شده بود. این کار واکنش های 
زیادی را به دنبال داشت. از جمله روزنامه های چاپی 
مقاله  هایی محکوم  را طی  اقدام وزارت فرهنگ  این 
کرده و آن را خالف آزادی بیان و قوانین نافذۀ کشور 

عنوان کردند. 
اعالمیه یی،  در  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
احضار مسووالن روزنامه های هشت صبح، ماندگار، 
جامعۀ باز و اطالعات روز را در مخالفت آشکار با 

قوانین کشور می داند.
غیر  کمیسیون  است:  آمده  نهاد  این  اعالمیه یی  در 
قانونی یی که از سوی سید مخدوم رهین وزیر اسبق 
عنوان  به  آن  از  و  شده  حفظ  فرهنگ،  و  اطالعات 
استفاده  خبرنگاران  و  رسانه ها  برابر  در  حربه یی 

می شد، تا هنوز هیچ گونه مشروعیت ندارد.
بر  که  گفته اند  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ  مسووالن 
به  ملزم  رسانه یی  هیچ  کشور،  نافذ  قوانین  مبنای 

پاسخ گویی به این کمیسیون غیر قانونی نمی باشد.
در این اعالمیه گفته شده که انتظار جامعۀ خبرنگاری 
و رسانه یی افغانستان این بود که با احراز تصدی این 
غیر   ، کهنه  وزیر جدید، شیوه های  از سوی  وزارت 
قانونی و غیر مشروع برخورد با رسانه ها کنار گذاشته 
شود؛ اما چنانچه دیده می شود، وزیر جدید در جای 

گام های سلفش پای می گذارد و تالش دارد با همان 
شیوه های کهنه و مردود با رسانه ها برخورد کند.

حالی که  در  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
و  خبرنگاران  مکلفیت های  از  را  قانون  رعایت  
اجرای  و  رعایت  که  می کند  تاکید  می داند،  رسانه ها 
قوانین از سوی نهادهای مجری قانون، از اولویت ها 

باید باشد.
دیده بان  مسوول  توحیدی  اهلل  صدیق  حال،  این  در 
رسانه های  قانون  مبنای  بر   « می گوید:  رسانه ها 
رسانه یی  تخلفات  بررسی  کمیسیون  نافذ  همه گانی 

مشروعیت ندارد.«
مسووالن  با  دیدار  در  عبداهلل  داکتر  قبل  ماه  یک 
رسانه ها وعده داد که این نهاد را به زودی لغو خواهد 
اقدامی صورت  تا هنوز  ماه  با گذشت یک  اما  کرد، 

نگرفته است.
این اقدام وزارت اطالعات و فرهنگ در حالی صورت 
می گیرد که مقامات ارشد سازمان ملل همزمان با آغاز 
مراسم روز آزادی مطبوعات سال ۲۰۱5 اعالم کردند، 
حکومت  یک  ایجاد  برای  مطبوعات  و  بیان  آزادی 
سراسر  در  بشر  حقوق  مناسب  وضعیت  و  خوب 

جهان الزم و ضروری است.
بیانیه مشترک  بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در 
آموزشی  و  علمی  فرهنگی،  سازمان  اجرایی  دبیر  با 
سازمان ملل )یونسکو( و کمیسیونر ارشد حقوق بشر 
به  کیفی  روزنامه نگاری  کردند،  اظهار  ملل  سازمان 
شهروندان اجازه می دهد تا درباره توسعه جامعه خود 
همزمان با مبارزه علیه بی عدالتی، فساد و سوءاستفاده 

از قدرت، تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند.
کردند:  تصریح  بیانیه  این  در  ملل  سازمان  مقامات 

برای توسعه و پایداری صلح، حقوق بشر باید محترم 
شمرده شود.

در ادامه این بیانیه آمده، تمامی افراد باید در پیگیری، 
تمام  در  اطالعات  و  آگاهی  کردن  بازگو  و  دریافت 
آزاد  آف الین  و  آنالین  جمله  از  رسانه یی  گونه های 

باشند.
روز جهانی آزادی مطبوعات از سوی مجمع عمومی 
سازمان ملل پایه گذاری شده و هر ساله در سوم ماه 
از  این روز  بزرگ داشت می شود.  می طی مراسمی 
بزرگداشت  برای  فرصتی  عنوان  به  یونسکو  سوی 
وضعیت  بررسی  مطبوعات،  آزادی  اساسی  اصول 
از استقالل  آزادی مطبوعات در سراسر جهان، دفاع 
یاد  بزرگداشت  و  متعدد  حمالت  برابر  در  رسانه ها 
خبرنگارانی که حین انجام وظیفه جان باخته اند، در 

نظر گرفته می شود.
کوتاه  پیامی  نیز  مطبوعات  جهانی  روز  امسال  شعار 
در حمایت از روزنامه نگاری کیفی به عنوان راه حلی 
»اجازه  بود:  رسانه ها  در  تعادل  عدم  با  مقابله  برای 

دهید روزنامه نگاری شکوفا شود!«
امسال،  مطبوعات  آزادی  روز  مراسم  آغاز  از  پیش 
یونسکو به عنوان آژانس سازمان ملل که مسوولیت 
ترویج و حمایت از آزادی مطبوعات را برعهده دارد، 
و  بیان  آزادی  عنوان سفیر  به  را  امان پور«  »کریستین 

امنیت خبرنگاران خود معرفی کرد.
خود  مشترک  بیانیه  ادامه  در  ملل  سازمان  مقامات 
عنوان کردند: ما برای شنیده شدن به صدای تمامی 
به  باید  نیاز داریم، زنان و مردان  به ویژه زنان  افراد 
اخبار  اشتراک  و  ایجاد  در  و همزمان،  برابر  صورت 

نقش داشته باشند.

اجرایی دولت وحدت ملی، دیروز در جلسۀ  رییس 
شورای وزیران از وزیر اطالعات و فرهنگ در پیوند 
توضیح  روزنامه خواستار  مسووالن چهار  احضار  به 
قابل  عنوان  هیچ  به  »سانسور  که  است  گفته  و  شده 
قوبل نیست« و »باید کار کمیسیون بررسی تخطی های 

رسانه یی بررسی شود.«
بر اساس خبرنامۀ ریاست اجرایی دولت وحدت ملی، 
داکتر عبداهلل عبداهلل در جلسۀ دیرو ز شورای وزیران 
احضاریه  مساله  شد،  برگزار  او  ریاست  تحت  که 
وزارت اطالعات و فرهنگ به چهار روزنامه و مسالۀ 
جنجالی کتاب های ممنوع الخروج شده از سوی وزارت 
اطالعات و فرهنگ را مطرح کرد و از وزیر اطالعات 
و فرهنگ خواست که در مورد احضار مسووالن چهار 
روزنامۀ کشور و همچنان درباره جلوگیری از فرستادن 

ده ها جلد کتاب به نمایشگاه تهران توضیح دهد. 
و  اطالعات  وزیر   جهانی  باری  خبرنامه،  بنیاد  بر 
اجراییه  رییس  پرسش های  این  به  پاسخ  در  فرهنگ 
که مسالۀ احضاریه به چهار روزنامه از چه قرار است؟ 
و هم چنان ماجرای خلق مشکل برای یک تعداد از 
است؟  قرار  از چه  ناشران  و  نویسنده گان  کتاب های 
چه  با  است،  گرفته  را  تصمیم  این  که  کمیسیونی  و 
ظرفیت و معیارهایی کار بررسی این کتاب ها را انجام 

داده است؟ گفته است:
» مسالۀ واکنش ما در قبال طنز نبود. برخی نویسنده ها 
با کلمات تند از من انتقاد کرده است. از جمله روزنامه 
گویا  که  است  داده  بازتاب  طوری  را  قضه  ماندگار 
جنجال کتاب ها کار من است. در حالی که کمیسیون 
قبل از من در این مورد تصمیم گرفته است. من در 
مساله این کتاب ها هیچ نقش ندارم و هنوز اطالعات 
آن  اعضای  و  کمیسیون  این  کار  چگونگی  از  کامل 

ندارم. اما، در مورد رسانه ها، جلب نبوده است. یک 
پیام فرستاده شده که باید یک بار به وزارت تشریف 
بیاورند تا بنده شخصاً با این دوستان معلومات بدهم 
که کمیسیون قبل از من این تصمیم را گرفته است. 
آزادی  از  نیستم.  موافق  با سانسور  هیچ وجه  به  من 
بیان حمایت و دفاع می کنم. هدف من از ارسال این 
پیام این بوده که رسانه ها را در جریان اصل مساله قرار 

بدهم؛ نه چیز دیگر«.
رییس اجرایی پس از شنیدن پاسخ وزیر اطالعات و 
فرهنگ کشور گفت: »مسالۀ کتاب ها باید هرچه زودتر 
این  کار  چگونگی  باید  چیز  هر  از  پیش  شود.  حل 
علمی  آثار  بررسی  برای  معیارهای شان  و  کمیسیون 
ارزیابی شود و این نکته باید واضح باشد که سانسور 
تحت هیچ عنوانی قابل قبول و قابل دفاع نیست. مگر 
درحالتی که کدام مورد جرمی و اهانت به مقدسات 
صورت گرفته باشد که آن هم توسط نهادهای با اعتبار 
باید بررسی همه جانبه شود و پس تحقیقات معیاری 
و بررسی های جدی یک تصمیم گرفته شود. هم چنان 
چگونگی کار کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی 
نیز باید بررسی شود و قانون مطبوعات و رسانه های 
همگانی باید به صورت درست به اجرا گذاشته شود«.
نامه یی  در  شنبه  روز  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت 
در  را  روزنامه  این  ماندگار، مسوول  روزنامۀ  عنوانی 
پیوند به نشر گزارشی زیر عنوان »زنگ خطر به صدا 
در آمد- وزارت اطالعات و فرهنگ در تالش تجدید 
و  شکایات  »بررسی  کمیسیون  به  است«،  سانسور 

تخلف های رسانه یی« فراخواند.
در این گزارش، برخی از نویسنده گان و پژوهشگران 
تاریخی و سیاسی گفته بودند که وزارت اطالعات و 
فرهنگ و به ویژه باری جهانی وزیر تازۀ این وزارت، 

کتاب  نمایشگاه  به  کتاب  عنوان   ۸۰ فرستادن  مانع 
تهران شده است.

مؤلفان کتاب هایی که ممنوع الخروج شده است، این 
اقدام وزارت اطالعات و فرهنگ را خالف آزادی بیان 
که  بودند  گفته  و  کرده  عنوان  کشور  نافذۀ  قوانین  و 
فرهنگ در تالش تجدید سانسور  اطالعات و  وزیر 

در افغانستان است.
کتاب  عنوان   ۸۰ فرستادن  از  جلوگیری  به  پیوند  در 
به نمایشگاه تهران، روزنامه های هشت صبح، جامعۀ 
باز و اطالعات روز که از روزنامه های برجستۀ کشور 
محسوب می شوند نیز با نشر مقاله ها و گزارش هایی 

این اقدام وزارت فرهنگ را نکوهش کردند. 
ماندگار،  مسوول  جلب  کنار  در  فرهنگ  وزارت 

مسووالن این روزنامه ها را نیز احضار کرده است.
که  می گوید  ماندگار  روزنامۀ  مسوول  مدیر  اکنون، 
فرستادن  از  نویسنده گانی که  دیدگاه های  در  آنان 
جلوگیری  تهران  کتاب  نمایشگاه  در  کتاب های شان 
تصرفی  و  دخل  هیچ گونه  است،  گرفته  صورت 
این  دیدگاه های  بازتاب  به  صرف  و  نداشته اند 

نویسنده گان پرداخته اند.  
فرهنگ  و  اطالعات  که وزیر  پریانی می گوید  نظری 
ارایه  وارونه  را  اطالعات  وزیران،  شورای  جلسۀ  در 
کرده است؛ آنان از سوی وزارت فرهنگ احضار شده 
بودند و مکتوب احضاریه در اداره های چهار روزنامه 

موجود است. 
مسوول ماندگار می گوید که به دلیل غیرقانونی بودن 
هرگز  آنان  رسانه یی،  تخلف های  بررسی  کمیسیون 
برای پاسخ گویی به این کمیسیون حاضر نخواهند شد. 
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مـذاکرات قطـر ناکـام...
که در این مذاکرات شرکت داشت گفت، هیات هشت نفره 
مذاکرات  استانکزی  عباس  محمد  شر  ریاست  به  طالبان 

مستقیمی با مقامات دولت افغانستان داشته است.
آغاز  از  پس  افزود:  نشود،  فاش  نامش  خواست  که  وی 
نشست اعضای ما درخواست ها و شرایطشان را به صورت 
حضار  تمامی  بین  در  را  آن  کپی های  و  کرده  ارائه  کتبی 

پخش کردند.
این مذاکرات آغاز شد و هیات  ادامه داد: سپس  این مقام 
رییس  غنی،  اشرف  کاکای  کوچی،  قیوم  و  افغانستان 
متوقف  را  مبارزاتمان  خواستند  ما  از  افغانستان  جمهوری 
کرده و آتش بس اعالم کنیم. آن ها ما را برادر خوانده و به 
ما توصیه کردند به افغانستان بیاییم و از قانون اساسی کشور 

پیروی کنیم.
طالبان در پاسخ گفت، تا زمانی که تمامی نیروهای خارجی 
خواهد  ادامه  طالبان  مبارزات  نکنند،  ترک  را  افغانستان 

داشت.
این عضو طالبان گفت، هیات دولتی افغانستان تاکید کرد، 
ترک  را  این کشور  در حال حاضر  نیروهای خارجی  اکثر 
کرده اند و تنها مربیان باقی مانده اند که اگر طالبان مبارزاتش 

را متوقف کند، این کشور را ترک می کنند.
که  خود  بعدی  نشست  برگزاری  درخصوص  طرف  دو 
احتماال ماه آینده میالدی در امارات برگزار می شد به توافق 

نرسیدند.
منابع افغانستان و طالبان گفتند، در این نشست نماینده گانی 
پاکستان  و  چین  امریکا،  جمله  از  مختلف  کشورهای  از 

حضور داشتند.
اشاره  بدون  امریکا  خارجه  امور  وزارت  مقامات  از  یکی 
حضور  نشست  این  در  کشورش  از  نماینده یی  اینکه  به 
روند سازش  از  قاطعیت  با  واشنگتن  یا خیر گفت:  داشته 
مقامات  میان  مذاکرات  ادامه  و  افغانستان  رهبری  تحت 
افغان و طالبان برای رسیدن به سازشی به منظور حل جنگ 

افغانستان حمایت می کند.
عزیز احمد چودری، وزیر امور خارجه نیز پاکستان گفت: 
و  افغان  دولت  میان  صلح  مذاکرات  از  کاماًل  آباد  اسالم 
برای  افغانستان  در  صلح  می کند.  حمایت  قطر  در  طالبان 

صلح منطقه ضروری است.

کتاب هـای ممنـو...
علی امیری

جورج  میجر  افغانستان/نویسنده  نژادهای   •
ایج/برگردان به فارسی دکتر لعل زاد

افغانستان/ اقوام  تاریخ  به  مختصر  نگاه   •
نویسنده سیدمحمدباقر مصباح زاده

تباهی  عامل  خواهی  پشستونستان   •
افغانستان/نویسنده غالم محمدمحمدی

تاریخ افغان ها  •
عاشورای خونین کربال  •

ایران و احمدشاه مسعود  •
اسالم/ در  سیاسی  اندیشه های  تاریخ   •

نویسنده عبدالحفیظ منصور

حزب التحریر از نگاه موافقان و مخالفان/  •
نویسنده گان خواجه بشیر احمدانصاری/عبدالحفیظ 

منصور و مستنیر
کوشش  آینده/به  حکومت  و  افغانستان   •

محمدعیسی رحیمی
ستیوکول/برگردان  اشباح/نویسنده  جنگ   •

به فارسی مهندس محمداسحاق
نقش استعمار نوین  •

جهان و ابر قدرت ها در افغانستان  •
شناسنامۀ افغانستان  •

جهاد)اسالم پیکار جویانه، آسیای میانه(  •
افغانستان تاریخ، مردم سرزمین.  •

پژوهشی در تاریخ حوزه ها  •

هزاره ها  •
تاریخ سیاسی معاصر افغانستان  •

مردم هزاره و خراسان بزرگ  •
حقوق اداری افغانستان  •

ظهور افغانستان نوین  •
میراث شهرزاد در افغانستان  •

زنی با حریر آبی در طبقۀ هفتم  •
قطعه ای از بهشت/علی پیام  •

دهن خون آلود آزادی/پرتونادری  •
افغانستان از جهاد تا جنگ های داخلی  •
گریه های مریم مصلوب/شریعتی سحر  •

تاریخ احمدشاهی  •

رییس اجرایی در جلسۀ شورای وزیران:

سـانسور تحت هیچ عـنوانی قابل قبـول نیست

تلفات سنگیننیروهای امنیتی... 
کافی  نیروهای  که  می گوید  امنیتی  مسووالن  از  انتقاد  با 
در ولسوالی های جرم و وردوج موجود است اما از این 

نیروها استفاده نشده است.
در این درگیری به مخالفان مسلح دولت نیز تلفاتی وارد 

شده اما آمار آن مشخص نیست.
چند هفته پیش نیز در درۀ خستک ولسوالی جرم بدخشان 
صدهانفر از طالبان شب هنگام باالی نیروهای امنیتی حملۀ 
گروهی انجام داده شماری از این نیروها را سربریده و 
تعداد زیادی را زخمی نمودنده جنگ افزارهای شان را هم 

با چند تانک و رنجر با خود بردند.
خونین ترین  اخیر  چندسال  در  وردوج  ولسوالی 
درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت 

را در خودش داشته است.
آغاز  از  این وزارت دفاع  از  پیش  این در حالی ست که 
در  دولت  مسلح  مخالفان  سرکوبی  خاطر  به  عملیات 
یادآور شدند که شورشیان  والیت بدخشان سخن گفته 

در آن سرکوب شده اند.
نیروهای  انتقام  که  گفتند  امنیتی  نهادهای  پیش  چندروز 
شورشیان  از  جرم  ولسوالی  خستک  درۀ  در  را  امنیتی 

گرفته و تلفات سنگینی را به آنان وارد ساخته اند.
خانواده های  که  می گوید  بدخشانی  نگار  روزنامه  یک 
قربانیان نیروهای ارتش تا هنوز لباس غم بدل نکرده اند 

که این فاجعه صورت می گیرد.
کسی  چه  می پرسند!  همه  حاال  که  گفت  حکیمی  آثار 
برای  اراده یی  دولت  آیا  ماست؟  جوانان  خون  مسوول 
مبارزه با تروریستان دارد؟ و حساب شهروندان با دولتی 
مسووالنه  غیر  گونه  این  پاسدارانش  خون  برابر  در  که 

برخورد می کند، چگونه باشد؟
او در صفحۀ فیسبوکش نوشته است: در همه جای دنیا، 
اما  می گیرند،  تفنگ  مردن  ایستاده  برای  واقعی  سربازان 
مرگ سربازان ما بسیار درد آور است، چون فرماندهان 
جای دیگر با سربازان شان صادق اند، درد سربازان ما از 
فرمانده خاین است نه از دشمن. فرماندهی کا با دشمن 

تبانی می کند و دستی در توطیه علیه سربازان دارد. 

ACKU
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ورزش
پیرلو: 

آنچلوتی نقشم را
 در میدان تغییر داد

اروپا  در  گلزنی شان  رکورد  افزایش  برای  اروپا  فوتبال  بزرگ  ستاره  دو 
خیز برداشته اند.

لیونل مسی و کریستیانو رونالدو تاکنون ۷5 گل در لیگ قهرمانان اروپا به 
ثمر رسانده اند. البته هیچ یک از این دو در نیمه نهایی موفق به گشودن 
دروازه حریفان نشده اند. هر دو برای شکستن رکوردشان و گلزنی در نیمه 

نهایی طی دیدارهای این هفته شان در اروپا خیز برداشته اند.
رقابت بین مسی و رونالدو فقط محدود به لیگ فوتبال اسپانیا نمی شود. 
آنها در اروپا نیز با یکدیگر رقابت محسوسی دارند. مهاجمان آرژانتینی 
و پرتغالی تاکنون ۷5 بار در اروپا گلزنی کرده اند و در این رکورد با هم 

شریک هستند.
رئال  همراه  به  اسپانیا  فوتبال  لیگ  رقابت های  از  هفته  این  در  رونالدو 
مادرید در رامون سانچس پیسخوان به مصاف سویا رفت و با هت تریکی 
که انجام داد، تعداد گل های زده اش در لیگا را به 4۲ رساند. مسی هم که 
در پیروزی هشت بر صفر بارسلونا مقابل کوردوبا دو گل زده بود نیز با 

4۰ گل در رده دوم جدول بهترین گلزنان اسپانیا قرار گرفته است.
در اروپا همه چیز متفاوت است. رونالدو ۱۱3 بار در لیگ قهرمانان اروپا 
طی ۱۲ فصل به میدان رفته است. او ۶ سال برای منچستریونایتد و ۶ 
سال هم برای رئال مادرید بازی کرده است. او در فصل چهارمی که در 
منچستریونایتد حضور داشت بهترین نمایش خود را ارائه کرد و برای تیم 

تحت هدایت الکس فرگوسن تنها ۱5 گل به ثمر رساند.
پس از انتقال رونالدو در سال ۲۰۰9 به رئال مادرید، او به یک باره به 
گلزنی تمام عیار در اروپا بدل شد. او در فصل ۱4-۲۰۱3 با زدن ۱۷ گل 
در یک فصل از رقابت های اروپایی موفق به ثبت رکورد جدیدی شد. 
بارسلونا در لیگ  از سوی دیگر، مسی هم در تمامی سال های حضور 
او در فصل نخستی که  البته  به گلزنی شده است.  اروپا موفق  قهرمانان 
برای بارسا به میدان رفت، تنها یک بازی در اروپا برای تیم کاتاالنی انجام 
داد که در آن هم موفق به گلزنی نشد. او از فصل ۰5-۲۰۰4 برای آبی و 
اناری ها به میدان می رود و تاکنون 9۶ بازی اروپایی به نام خودش ثبت 
پیاپی بیش از ۱۰ گل برای بارسلونا زده و  کرده است. او در دو فصل 
میانگین گلزنی اش در رقابت های اروپایی ۰.۷۸ برای هر بازی است. در 

حالی که میانگین گلزنی رونالدو ۰.۶۶ است.
تیم هایشان  برای  بار  در فصل جاری، مسی و رونالدو هر کدام هشت 
در لیگ قهرمانان اروپا گلزنی کرده اند. هر دو برای افزایش رکوردشان 
نام رائول  به  اروپا سال ها  پیشین گلزنی در  به میدان می روند. رکورد 
گونزالس اسپانیایی و مهاجم رئال مادرید بود. او ۷۱ گل در ۱4۲ بازی 
برای قوهای سپید به ثمر رساند. رود فان نیستلروی هم با 5۶ گل و تیری 

آنری با 5۰ گل نیز در رده های بعدی قرار گرفته اند.

کاپیتان تیم فوتبال بارسلونا می گوید شکستی که تیمش پنج سال پیش 
در نیوکمپ به کهکشانی ها تحمیل کرده، به یاد ماندنی ترین مسابقه یی 

است که او برای آبی و اناری پوشان کاتالونیا انجام داده است.
ژاوی در گفت و گو با نشریه مارکای اسپانیا اظهار داشت: مسابقه یی که 
برایم از همه خاطره انگیزه تر است، همان بازی بود که رئال مادرید را 
5 بر صفر شکست دادیم. هیچ بازی دیگری را نمی توانم با آن بازی 
هم  کردیم  کسب  ال کالسیکو  در  که  بر۲   ۶ برد  هرچند  کنم  مقایسه 
حیرت   آوربود. چه فوتبالی بود و عجب تسلطی. ما مدام توپ را در 
اختیار داشتیم و زمانی که آن را لو می دادیم فوراً پس می گرفتیم. آن 

بازی باالترین سطح از فوتبال بود.
در آن بازی که اولین تجربه ژوزه مورینیو، سرمربی پیشین رئال مادرید 
از مربیگری در ال کالسیکو بود، آبی و اناری های کاتالونیا در خانه رقیب 
دیرینه خود را تحقیر کردند که نقش ژاوی 35 ساله در آن بازی پررنگ 

بود.
ژاوی ادامه داد: سرهای بازیکنان رئال مادرید در پایان نیمه اول زمانی 
که با شکست ۲ بر صفر داشتند زمین بازی را ترک می کردند پایین 
بی قرار  دوم  نیمه  آغاز  برای  و  رفتیم  رختکن  به  فوراً  ما  بود.  افتاده 
بودیم. ما حتی می توانستیم بیش از پنج گل به رئال بزنیم. به خاطر 
چیزهایی که درباره ما گفته بودند می خواستیم ضربه ای سنگین به آنها 

بزنیم.
تیم  طرفداران  جزو  همیشه  که  کرد  اعتراف  سپس  بارسلونا  کاپیتان 
اتلتیک بیلبائو بوده و دوست داشته برای تیم مرکز ایالت باسک بازی 

کند.
بیلبائو هستم. برای کریسمس به آنجا رفته  او عنوان کرد: من عاشق 
بودم تا بازی تیم باسک را برابر تیم کاتالونیا ببینم. با اینکه کاله سرم 
گذاشته بودم، مردم مرا در خیابان ها نگه می داشتند و با شور و اشتیاق 
با من خوش و بش می کردند. حیف شد که نتوانستم یکی دو سالی 

برای اتلتیک بیلبائو بازی کنم.

سرمربی  از  تمجید  به  جالب  مصاحبه یی  در  یوونتوس  ملی پوش  هافبک 
رئال مادرید، ستاره آرژانتینی بارسلونا و مهاجم پرتغالی کهکشانی ها پرداخت.
آندره آ پیرلو در آستانه دیدار امشب )سه شنبه( یوونتوس برابر رئال مادرید در 
دور رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در گفت و گو با روزنامه 
قهرمانی  در جشن  »شنبه شب  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  اسپانیا  »آس« 
البته که گریه  از پیروزی بر سامپدوریا گریه می کردید؟« گفت:  یووه پس 
نمی کردم. ماجرا از این قرار بود که هنگام برپایی جشن قهرمانی دست یکی 
بازیکنان به صورتم خورد! حسابی دردم آمد و برای همین صورتم را  از 
گرفتم. البته از کسب این قهرمانی خوشحال بودم. به هر حال امیدوارم در 

بازی با رئال مادرید دیگر دستی به صورتم نخورد.
وی افزود: به یاد دارم پیش از این در سانتیاگوبرنابئو مورد تشویق و تمجید 
قرار گرفتم. امیدوارم این اتفاق هفته آینده هم رخ دهد و نه  تنها من بلکه 

کل اعضای تیم مورد تشویق قرار بگیرند. ما دو بازی رفت و برگشت با 
رئال مادرید در پیش داریم و رقابتی حداقل ۱۸۰ دقیقه ای خواهد شد. بازی 
اول در تورین حیاتی خواهد بود و باید باهوش و جسورانه بازی کنیم و در 

کنارش بااحتیاط باشیم.
هافبک بانوی پیر که پیش از این در میالن زیر نظر سرمربی فعلی رئال مادرید 
بازی کرده با تمجید از وی عنوان کرد: آنچلوتی برای من مانند یک پدر 
بود و سال ها در کنار یکدیگر بودیم. او بود که به من کمک کرد تا بهترین 
ارائه دهم. کارلتو  نفوذی  به عنوان هافبک  متفاوت و  فوتبالم را در پستی 
میالن  در  او  با  من  که  دورانی  داد.  تغییر  را  میدان  در  من  نقش  که  بود 
داشتم وصف ناپذیر است. امیدوارم در بازی یووه - رئال، آنچلوتی از روش 
یارگیری مستقیم برای مهار من استفاده نکند و بتوانم با آزادی بیشتری برابر 
مادریدی ها بازی کنم ولی عادت دارم که یکی از مهاجمان حریف در پست 

مدافع مقابلم ایفای نقش کند.
هافبک 35 ساله بیانکونری در ادامه عنوان کرد: در سال ۲۰۰۶ نزدیک بود 
به رئال مادرید ملحق شوم و حتی فابیو کاپلو هم با من تماس گرفت. در آن 
سال میالن مشکالتی بابت کالچوپولی داشت و پیوستنم به رئال در مراحل 
با  باره اوضاع در میالن درست شد و قراردادم را  به یک  آخرش بود که 
اینکه به رئال ملحق نشدم پیشمان نیستم  از  البته  روسونری تمدید کردم، 
چون در همان فصل با میالن لیگ قهرمانان اروپا را فتح کردیم. به هر حال 
ریسکی کردم که 5۰- 5۰ بود. مادرید، مادرید است و دیگر چیز بیشتری 

نمی توان در موردش گفت. آنها باپرستیژترین تیم دنیا هستند.
تماشای  از  داشت:  اظهار  بارسلونا  هافبک  دو  از  تمجید  با  پیرلو همچنین 
تیم  برای  دو  این  می برم.  لذت  اینیستا  آندرس  و  هرناندس  ژاوی  بازی 
بازی  شدن  بهتر  باعث  واقع  به  و  می کنند  بازی  همی تیمی های شان  و 
همی تیمی های خود می شوند. در مورد اینکه کریستیانو رونالدو بهتر است 
یا لیونل مسی تنها باید به آنها تبریک گفت. آنها در سطح و طبقه خاص 
خود هستند و در هر بازی دو یا سه گل می زنند. ایسکو هم بازیکن خیلی 
خوبی است و بازی او را در یک بازی دوستانه مان برابر ماالگا دیدم. او نشان 

داده که چه بازیکن خوبی است.

خیز اروپایی مسی و رونالدو برای رکوردزنی

ACKUتحقیر مورینیو بهترین خاطرۀ ژاوی
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دبیرکل سابق اتحادیه عرب با بیان اینکه »طوفان قاطع« پیامی به تمامی کسانی 
است که با »امنیت ملی« اعراب بازی می کنند، گفت: شورای همکاری خلیج 
فارس حق دارد از طرف جهان عرب درخصوص مسائل یمن، سوریه، فلسطین 

و لیبی تصمیم بگیرد.
عمرو موسی، دبیرکل سابق اتحادیه عرب در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه ای 
همکاری  مشورتی سران شورای  نشست  برگزاری  اهمیت  بر  االوسط  الشرق 
در  آمریکا  رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  با  آنها  نشست  از  پیش  فارس  خلیج 

کمپ دیوید تأکید کرد و آن را اقدام بسیار مهمی دانست.
وی تاکید کرد: ما در حال حاضر در یمن، سوریه و عراق با بحران هایی مواجه 
هستیم به ویژه اینکه امریکا اخیراً پیشنهادی درخصوص تقسیم عراق داده است. 
همانطور که پیشتر هم گفته ام اجرای طرح آمریکا درباره عراق موجب جنگ 
داخلی می شود نه آرام کردن اوضاع و در واقع تهدیدی است که متوجه تمامی 
عراقی هاست از عرب و کرد گرفته تا سنی و شیعه و دیگر طوایف. برای همین 
می توانند  زمینه  این  در  فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  که  معتقدم 
نقش مهمی ایفا کرده و آمریکا را قانع کنند که تقسیم عراق تمامی کشورهای 

عربی نزدیک به آن را تهدید می کند.
وی افزود: برای همین است که نشست سران شورای همکاری خلیج فارس 
با اوباما در زمان کنونی اهمیت بسیار زیادی دارد و امیدوارم که پیش از این 
برای  عالی رتبه خود  را در سطح مسووالن  نشست، کشورهای عربی نشستی 

اعالم مواضع در قبال چالش های منطقه ای برگزار کنند.
همچنین این مساله اهمیت زیادی دارد که کشورهای شورای همکاری خلیج 
فارس درخصوص مساله فلسطین از طرف کشورهای عربی صحبت کنند و اگر 
واقعًا در صحبت از امنیت و ثبات جدی هستیم نباید این مساله را کنار بگذاریم.
عمرو موسی خاطرنشان کرد: زمانی که از سوریه، فلسطین، لیبی و یمن صحبت 
می کنیم صحبت ما از مساله ای فراگیر برای تمامی عرب است. ما نیاز داریم که 
نشستی را در سطح مسووالن عالی رتبه برای تعیین نقشه راه آینده برگزار کنیم 
و بر چگونگی مقابله با چالش ها به ویژه در یمن، سوریه و لیبی به توافق برسیم 
و باید تالش برای انجام این مساله از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج 

فارس و در رأس آن عربستان آغاز شود.
به  نیز گفت: رسیدن  ایران  با  توافق هسته ای غرب  عمرو موسی درخصوص 
توافق هسته ای با غرب از سوی ایران مساله ای مثبت و خوب است و باید این 

توافق آغازی برای توافق بر سر لزوم ایجاد منطقه عاری از سالح های هسته ای 
باشد و باید در این زمینه به چارچوب مشخصی دست یابیم که اسرائیل نیز در 
آن نقش داشته باشد چراکه برای منطقه ما امکان پذیر نیست که کشوری دارای 

سالح هسته ای در اینجا وجود داشته باشد.
دبیرکل سابق اتحادیه عرب درخصوص مذاکرات ملی یمن در ریاض گفت: 
مذاکرات یمنی- یمنی مساله خوبی است و برای رسیدن به توافقی که به بحران 

یمن پایان دهد، ضروری است.
سفر  مصر  به  اخیراً  که  یمنی  سیاستمداران  از  تعدادی  با  که  کرد  اعالم  وی 
و  داشته  دیدار  یمن  سابق  خارجه  وزیر  القربی،  ابوبکر  جمله  از  بودند  کرده 

درخصوص چگونگی حل بحران یمن با وی گفت وگو کرده است.
عمرو موسی درخصوص ائتالف طوفان قاطع گفت: طوفان قاطع پیامی برای 
کسانی است که بخواهند با امنیت ملی اعراب بازی کنند و به منزله مخالفت 
با هرگونه طرحی است که هدف آن کنترل طرفی بر پایتخت یک کشور عربی 
باشد. اما مرحله »احیای امید« تحول طبیعی پس از عملیات نظامی است چراکه 

هدف از آن حل مشکالت است نه صرف شکست یا پیروزی.

رییس جمهور کوریای  جنوبی اعالم کرد، نخست وزیر جاپان با مطرح نکردن 
عذرخواهی خود درباره برده داری جنسی جاپان در جریان جنگ جهانی طی 

سفرش به امریکا، شانس خود را برای بهبود روابط با سئول از دست داد.
کوریای  رییس جمهور  های،  گئون  پارک  بلومبرگ،   خبری  سایت  گزارش  به 
جنوبی روز دوشنبه در دیدار با وزرای کابینه خود در این باره گفت: انتقاداتی 
حتی در امریکا درباره عدم بهره برداری مناسب دولت شینزو آبه، نخست وزیر 
جاپان از فرصت به وجود آمده برای بهبود روابط با همسایگان خود وجود دارد 
چرا که او با یک عذرخواهی عمیق در مسائل تاریخی  چون برده داری جنسی 

می توانست گامی به جلو بردارد.
پارک گئون های از آبه می خواهد اقدامات بیشتری برای جبران تجاوزات دوران 
جنگ جاپان انجام دهد؛ اقداماتی که در کنار مسائل منطقه ای دیگر به سردی در 

روابط سئول - توکیو منجر شده است.
در همین حال تنش ها بین این دو غول آسیایی موجب سردرگمی باراک اوباما، 
با  مقابله  برای  تا  است  در تالش  او  که  است چرا  امریکا شده  رییس جمهور 
تهدیدات ناشی از کوریای  شمالی و زیاده خواهی های چین جبهه ای متحد در 

آسیا شکل دهد.
وی هم چنین انتظار دارد پیش از موافقت او برای تشکیل نشستی دو جانبه، آبه 

برای عذرخواهی از قربانیان کوریای  ای اقدامات بیشتری انجام دهد.
5۰ تن از زنان برده جنسی هنوز در کوریای  زنده هستند و به نمادی از دردهای 

متحمل شده کوریای  طی دوره استعمار جاپان تبدیل شده اند.

دبیرکل سابق اتحادیۀ عرب: 

شورای همکاری خلیج فارس حق دارد به جای همۀ اعراب تصمیم بگیرد

کوریای جنوبی: 

جاپان شانس بهبود روابط را از دست داد

کارتر:
 تهاجم به عراق اشتباه 

و جنگ سوریه فاجعه بار بود
به عراق را یک  این کشور  تهاجم  امریکا  اسبق  رییس جمهور 

اشتباه بزرگ و جنگ در سوریه را فاجعه بار خواند .
جیمی کارتر در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفت که تمایل 
داشت پس از جنگ اخیر غزه به این منطقه سفر کند اما شرایط 

امنیتی این اجازه را به وی نداد.
در  صلح  تحقق  برای  اسرائیلی  سیاستمداران  جدیت  در  وی 
خاورمیانه ابراز تردید کرد و گفت که اسرائیل در تحقق صلح 

جدی نیست.
کارتر افزود: ما در خصوص اوضاع انسانی دشوار در غزه نگران 
هستیم زیرا بیش از ۲۰ هزار خانه در جنگ اخیر تخریب شد و 
بیش از دو میلیون نفر نیز از ابتدائی ترین حقوق انسانی محروم 

شدند.
اشتباه  عراق یک  به  امریکا  تهاجم  که  کرد  تاکید  وی همچنین 
بزرگ بود و جنگ در سوریه نیز یک فاجعه انسانی وحشتناک 

است.
کارتر اظهار داشت که گمان نمی کند امریکا جنگ علیه داعش 
را رهبری کند بلکه این ملت ها هستند که جنگ علیه داعش را 

بدست خواهند گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد که صلح و آرامش به یمن بازگردد زیرا 

تنها طرفی که از این وضعیت یمن سود می برد، القاعده است.
توافق  به  ایران و غرب  امیدواری کرد که  ابراز  کارتر همچنین 

نهایی دست یابند.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
5
6
7
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