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فرمانده مومن، دیروز در پنجیشیر به خاک سپرده شد. 
از  او  بودند.  کرده  شرکت  تن  هزاران  او   جنازه  در 

فرماتدهان مشهور جهاد و مقاومت بود.
به حق  فشار  یکباره گی  مریضی  اثر  به  مومن،  فرمانده 

پیوست.
بنیاد شهید مسعود می گوید  احمد ولی مسعود، رییس 
که مومن خان از فر ماندهان اولیۀ جهاد و از یاران و 

همسنگران نزدیک به قهرمان ملی بود.
بنابر  مومن،  فرمانده  که  می گوید  مسعود  ولی  احمد 
کرکتر و اخالق خاص خود نسبت به دیگر قومندانان 
متمایز جلوه می نمود. دلیر، مقاوم، سلحشور و در حین 

حال گشاده روی و صمیمی بود.
یکی  شابه،  مومن  به  مشهور  مومن،  فرمانده  وفات 
همه  به  را  مقاومت  و  جهاد  دوران  قامت  راست  از 
اش  خانواده  و  بازمانده گان  همسنگران،  و  همنسالن 

تسلیت عرض می کنیم.
مدیر مسوول و دست اندرکاران روزنامۀ ماندگار

پاکستان تودی به نقل از یکی از وزرای سابق طالبان 
از  که  طالبان  نظامی  کمیسیون  کنونی  اعضای  نوشت: 
وابستگان »مالعمر« هستند، به زودی از مقام خود خلع 

می شوند.
پاکستان تودی نوشته است کهیعقوب فرزند »مالعمر« 
و عبدالمنان برادر وی که در دوره رهبری »مال اختر 
در  او  از  حمایت  و  بیعت  اعالم  از  بعد  و  منصور« 
کمیسیون  عضویت  به  رهبریش،  آغازین  روزهای 
از  زودی  به  است  قرار  بودند  آمده  در  طالبان  نظامی 

مقام خود خلع می شوند.
و  یعقوب  استعفای  زمزمه های  گزارش،  این  بنابر 
اعتراض  در  کمیسیون  این  در  عضویت  از  عبدالمنان 
حمله  و  طالبان  گروهی  درون  درگیری های  بروز  به 
به برخی اعضای جناح مخالف »مال اختر منصور«، به 

گوش می رسد.

پس از اعالم مرگ مال عمر، اختالف در درون گروه 
طالبان سبب شد تا برخی از فرماندهان مخالف رهبر 
جدید این گروه، »مال محمد رسول« را به عنوان رهبر 

طالبان ناراضی انتخاب کنند.
بر اساس این گزارش، گروه جدید طالبان ناراضی خود 
را »شورای عالی امارت اسالمی افغانستان« نامیدند و 
»مال منصور داداهلل« و »شیر محمد منصور« را به عنوان 

معاونان رهبر جدید انتخاب کردند.
در حالی طالبان افغانستان تالش می کند اتحاد خود را 
حفظ کند که گزارش های مختلفی از بروز اختالفات 
داخلی و چند دسته گی در این گروه به دالیل مختلفی 
مانند ظهور داعش و گفت وگوهای صلح حکایت دارد.
ماه  در  طالبان  و  کابل  صلح  مذاکرات  نخست  دور 
سرطان به میزبانی اسالم آباد و با حضور نماینده گانی از 

دولت های امریکا و چین برگزار شد.

دور دوم مذاکرات نیز که قرار بود در اسالم آباد برگزار 
انتشار خبر غافل گیرانه مرگ مالعمر متوقف  با  شود، 

شد.
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معاون اول مجلس:

مشاور امنیت ملی تمام کشور را قبضه کرده و به طرف بردبادی می برد
شورای امنیت:

قـدیر ملیشه  سـازی می کنـد

ارزش پول افغانی در برابر دالر كاهش يافته است؛ اما اين يک پديده ی منحصر به 
افغانستان نيست؛ بلکه در تمام كشورهای منطقه و كشورهای اروپايی كه اقتصاد محکم تری 

نسبت به افغانستان دارند نرخ دالر افزايش يافته است.
كاهش پول افغانی در برابر دالر با در نظر داشت شرايطی كه افغانستان در آن قرار دارد 

نسبت به كشور منطقه خوب است.

ت 
دول

نه 
گا

دو
ف 

وق
ز م

ی ا
ران

نگ
یر

حر
ب ت

حز
بر 

را
ر ب

ی د
 مل

ت
حد

و

آقای عبداهلل در آغاز 
نشست ديروز شورای 

وزيران گفت: »در حقيقت 
اين حزب شاخه غيرنظامی 

احزاب تروريستی است كه 
نسل جوان و مردم را به 

رفتن به طرف فعاليت های 
تروريستی تشويق می كند. 
اين فعاليت ها به صورت 

وسيع صورت گرفته است« 
در پيوند به اظهارات 

داكتر عبداهلل، شماری 
از دانشجويان دانشگاه 
كابل به روزنامه ماندگار 
گفتند كه هواداران اين 
حزب همواره تظاهرات 
مسالمت آميز جوانان و 

دانشجويان را به خشونت 
كشانده و سبب بدنامی 

دانشجويان شده اند

روسیه، لویديځ 

او د اسالمي ډلو 

بریدونه
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رییس جمهوری  بوش  دبلیو  که جورج  روز  آن 
وقِت ایاالت متحدۀ امریکا در واکنش به حملۀ 
تجارت  برج های  به  القاعده  شبکۀ  تروریستی 
مبارزۀ  از  نخستین بار  برای  امریکا،  در  جهانی 
بی امان با این پدیدۀ دهشتناِک قرن بیست ویکم 
شد.  تازه یی  مرحلۀ  وارد  جهان  گفت،  سخن 
پایان جنگ  از  از آن فکر می شد که پس  پیش 
نخواهد  تازه یی  جنِگ  وارد  جهان  دیگر  سرد، 
غربی  تیوری پردازاِن  تخیالِت  القاعده  اما  شد؛ 
مأموریِت  برای شان  و  کرد  یک سان  با خاک  را 

جدیدی را رقم زد. 
از آن زمان تا به حال که دولت اسالمی یا داعش، 
پانزده  به  نزدیک  شده،  غرب  رویاهای  بختِک 

سال می گذرد. امروز همان سخناِن جورج بوش 
از زبان والدیمیر پوتین زمام دار کرملین و برخی 

رهبراِن کشورهای اروپایی بیرون می شود. 
حمالت مرگبارِ جمعۀ پاریس، هرچند در تناسب 
نبودند،  ویرانگر  زیاد  سپتمبر  یازده  حمالِت  با 
از  را  اروپایی  کشورهای  که  بود  کافی  ولی 
خواِب غفلت بیرون کند. امروز روسیه داعیه دارِ 
مبارزه با تروریسم است و فکر می شود که فصِل 
دیگری در پیوند با این پدیده در جهان آغاز شده 
است. پوتین رییس جمهوری روسیه در واکنش 
به سقوط هواپیمای این کشور در صحرای سینا، 
بهره  خود  امریکایی  همتایاِن  ادبیاِت  همان  از 
را  زمانی  محدودیِت  هیچ  که  گفت  او  گرفت. 
تعیین نمی کند و تمام کسانی را که  برای خود 

در بمب گذاری هواپیمای مسافربرِی روسی که 
از مقصد مصر به سوی سنت پترزبورگ پرواز 
می کرد، شناسایی و در هر کجای کرۀ زمین که 

باشند، به سزای شان خواهد رساند«. 
این ادبیات، ادبیاتی ناآشنا برای جهانیان نیست. 
زباِن  از  پیش، چنین سخنانی  از یک دهه  بیش 
آقای  بود.  شده  بیرون  امریکا  رییس جمهوری 
بوش در آن زمان می گفت که همۀ تروریستان 
باید بدانند که دیگر در امان نخواهند بود و همه 

باید به سزای اعماِل خود برسند.
ائتالف  ایجاد  به  که  تروریسم  با  مبارزه  اما   
آهسته آهسته  انجامید،  امریکا  رهبری  به  جهانی 
گرمای اولیۀ خود را از دست داد و در سال های 

حتا  امریکا  به ویژه  و  جهان  رهبران  پسین 
تالش هایی را آغاز کردند که مأموریِت خود در 
مبارزه با تروریسم را به گونه یی تعدیل کنند و 
دیگر آن تب وتاِب سال های نخستین را نداشته 
باشند. آنان حتا طالبان را از فهرسِت گروه های 
شماری  با  عماًل  و  کردند  بیرون  تروریستی 
جنگ  به  بخشیدن  پایان  برای  آن،  رهبران  از 

افغانستان وارد گفت وگو شدند. 
ایجاد دفتر قطر برای طالبان که عماًل با حمایت 
تغییر  روشِن  نشانۀ  گرفت،  صورت  امریکا 
که  طالبان  است.  گروه  این  برابر  در  سیاست ها 
همین لحظه نیز در جنگ با نیروهای افغانستان 
شمار  به  خطر  امریکا  برای  دیگر  دارند،  قرار 
نمی روند. در این سیاست البته برخی کشورهای 

منطقه و کشورهای اروپایی مثل آلمان نیز امریکا 
طالبان  میزباِن  که  پاکستان  می کنند.  همراهی  را 
به وضاحت  بوده،  از دو دهۀ گذشته  بیشتر  در 
پاکستان  دشمن  افغانستان  طالباِن  که  می گوید 
نخست وزیر  نوازشریف  نمی شوند.  پنداشته 
که  گفت  امریکا  به  اخیرش  سفر  در  پاکستان 
نمی شود هم با طالبان جنگید و هم آن ها را به 
این به  مذاکره و گفت وگو ترغیب کرد. مسلمًا 
که  است  گروه هایی  از  آشکار  حمایِت  معنای 

جنگ و کشتار در افغانستان را مباح می دانند. 
جهانی  ائتالف  حلقۀ  از  را  خود  عماًل  پاکستان 
مبارزه با تروریسم به دور نگه داشته است؛ کما 
این که در سال های پسین بسیاری از کشورهای 
اروپایی نیز به چنین رویکردی متوسل شده اند. 
خاورمیانه،  تحوالِت  و  داعش  این که  مثل  اما 
سناریوی دیگری را برای جهان رقم زده است. 
می گوید  امریکا  رییس جمهوری  اوباما  باراک 
جنگ با داعش را تا از میان رفتِن این گروه ادامه 
نابود  را  داعش  تروریستی  »گروه  داد؛  خواهد 
خواهیم کرد و مناطقی را که تحت کنترل گرفته 
است، باز پس خواهیم گرفت.« در همین حال، 
رییس سازمان امنیِت آلمان گفته است: »واقعیت 
و  خطر  از  سرشار  دنیایی  در  ما  که  است  این 
که  بگوییم  می  توانیم  و  می  کنیم  زنده گی  تهدید 
آغاز  می  دهد،  انجام  اسالمی«  »دولت  که  آن چه 

جنگ جهانی تروریستی است.« 
به این صورت، جهان خطر تروریسم را یک بارِ 
جدی  اگر  که  خطری  است؛  کرده  حس  دیگر 
امان  در  سرزمینی  و  مرز  هیچ  نشود،  گرفته 
نخواهد ماند. گروه داعش شاید هنوز نتوانسته 
کند،  پیدا  برگ  و  ریشه  القاعده  به ساِن  است 
گسترش  حال  در  گروه  این  که  شتابی  با  ولی 
است، به مراتب خطرآن از القاعده و گروه های 
مرزهای  داعش  می شود.  احساس  بیشتر  مشابه 
خود  برای  و  شکسته  هم  در  ملت ها   - دولت 
گروه  این  است.  شده  قایل  جهانی  مأموریتی 
به  جوان  نسل های  میان  در  کم سابقه  گونۀ  به 
این که  جالب  و  است  مشغول  سربازگیری 
هواداران  حاال  غربی،  جوانان  از  زیادی  شمار 
روند  این  توقِف  شده اند.  داعش  پروپاقرِص 
به ساده گی میسر نخواهد بود مگر این که تعهدی 
به شکل  تروریسم  برابر  در  منطقه یی  و  جهانی 

واقعی به وجود آید. 
داعش از دروِن مشکالت و برنامه های غرب در 
القاعده و طالبان سر برآورده است و  با  مبارزه 
دچار  مبارزه  این  در  دیگر  بارِ  یک  جهان  اگر 
انتظار  باید  شک  بدون  شود،  ضعف  و  اشتباه 
داعش  از  جسورتر  و  خطرناک تر  گروه های 
و  منطقه  در  بی ثباتی  و  جنگ  باشد.  داشته  را 
است  نداده  از دست  را  اثراِت خود  افغانستان، 
به  دیگر  بارِ  یک  را  افغانستان  جهان  اگر  و 
فراموشی بسپارد، گروه هایی استند که بخواهند 
از آن اردوگاه و پایگاهی برای  تروریستاِن تمامِ 
بار ضرورت است که  این  کنند.  جهان درست 
این مبارزه با جدیت پی گیری شود و ریشه های 
که  نشانی  نام و  با هر  تروریسم  افراط گرایی و 
ظهور یافته است، از بین برود. در غیر آن، جهان 

روی امنیت و ثبات را نخواهد دید!  
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در  ننگرهار  مردم  نمایندۀ  قدیر  ظاهر  اظهارات  دیروز، 
مجلس و معاوِن این مجلس، در مورد رویدادهای ننگرهار 
این  با داعش در ولسوالی های مختلِف  نظامیان  و برخورد 
والیت، یک بارِ دیگر حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی 
باقی  پوشیده  را  چیزی  او ظاهراً  نشانه رفت.  را  افغانستان 
نگذاشت و به کرات و مرات از حنیف اتمر به عنوان کسی 

که افغانستان را به تباهی می کشد، یاد کرد. 
اگرچه آقای قدیر نامی از حنیف اتمر نگرفت، اما با گفتن 
واژۀ  بردن  کار  به  امنیت،  شورای  مشاور  امنیت،  شورای 
»لغمان« و این که من به ساده گی می توانم به والیتم بروم اما 
تو به لغمان و به قریۀ خود رفته نمی توانی و من می توانم 
آن منطقه را برایت امن بسازم؛ واضح ساخت که هدفش به 

صورِت خاص مشاور امنیت ملی است. 
اما  است؛  دادن  که وظیفۀ مشاور مشوره  قدیر گفت  آقای 
مشاور امنیت ملی همۀ دولت را قبضه کرده است. او گفت 
که فرماندهان داعش در کابل حضور دارند و شورای امنیت 

نیز در قضیۀ ناامن سازی ننگرهار دخیل می باشد. 
برای  نیستند و  اتهام های کوچکی  اتهام ها در مجلس،  این 
اتهام ها  این گونه  مورد  اتمر  حنیف  که  است  چندمین بار 
حنیف  که  هستند  مجلس  در  نماینده گانی  می گیرد.  قرار 
اتمر را زیر انتقاد می گیرند، اما هر بار که این انتقادها باال 
با مسووالِن  غیررسمی  با صحبِت  اتمر  آقای  است،  گرفته 
رسانه ها و خبرنگاران سعی کرده است که این همه اتهام را 
بازی نشـان بدهد و برعکس، از توانایی ها و مدیریت در 

کارکردهایش سخن بگوید! 
شکی نیست که حنیف اتمر یکی از چهره های فعال و مدبر 
انتقاد  مورد  این چهره  وقتی  اما  است؛  غنی  آقای  کنار  در 
قرار می گیرد و متهم به برباد کردِن افغانستان می شود، مردم 
پیدا  سیاست مدار  این  به  نسبت  متفاوتی  دیدگاهِ  افغانستان 

می کنند. 
فراموش نمی کنیم سال هایی که آقای اتمر وزیر داخله بود، 
انتقادهایی نسبت به کارکردهای او وجود داشت و اتهام هایی 
نیز نسبت به وی مطرح می شد. روزنامۀ ماندگار هم بخشی 
از آن انتقادها و اتهام ها را نشر کرده بود. از آن روزگار تا 
اکنون آقای اتمر به عنوان یک چهرۀ سوال برانگیز در نظام 
و دولِت افغانستان مطرح بوده است. سیاست مدارانی او را 
می کنند  افغانستان  ملی  منافع  علیه  کارهایی  انجامِ  به  متهم 
مثبت  چهره یی  را  او  هم  سیاست مداران  از  بسیاری  و 
ارزیابی می نمایند. اما فارغ از تمام دوستی ها و دشمنی ها و 
سیاسی نگری هایی که نسبت به شخصیت ها و دولت مردان 
وجود دارد، آقای اتمر به عنـواِن یک چهرۀ فعال اما متهم 

در نزد مردم مطرح است. 
در  او  و  ندارد  اتمر  سنگینی  به  چهره یی  غنی  آقای  تیم   
مدیریت، از توانایی و موفقیِت باالیی برخوردار است. اما 
گاه  از  هر  که  بوده  و عالیقی  با سالیق  توام  موفقیت  این 
اتهاماِت  آن،  از  قرار گرفته و جدا  انتقادهای سخت  مورد 

سنگینی نیز بر این شخص وارد کرده است. 
ریاست جمهوری تا کنون هیچ توجهی به این اتهام ها نکرده 
و این بی توجهی، خود سوال های فراوانی را در اذهاِن عامه 
در برابِر آقای اتمر مطرح می کند. اما اکنون فرصِت آن فرا 
رسیده است که آقای اتمر، به جای سکوت در برابر این همه 
در  او  واقعًا  آیا  کند.  مشخص  را  موضعش  اتهام،  و  ادعا 
داعش  دارد و حضورِ  قرار  منفِی کشور  پشِت رویدادهای 
در افغانستان، با توجه به برداشتی که از سخنان معاون اول 

مجلس می شود، نتیجۀ بازی های اوست؟
زودتر  هرچه  باید  دو  هر  اتمر  آقای  و  ریاست جمهوری 
نکردن،  ارایه  پاسخ  بگویند. زیرا  پاسخ  به سوال های مردم 
در  را  این کشور  و  است  افغانستان  برای  دیگری  مصیبِت 
نهایت  در  و  می کشاند  بی اعتمادی  بحراِن  به  سطوح  همۀ 
هیچ  نفِع  آن  در  که  می آورد  وجود  به  را  هرج ومرجی 

سیاست مدار و بازیگری نهفته نیست! 

حنیف اتمر؛ 
مــوفق اما متهـم!
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داعش از دروِن مشکالت و برنامه های غرب در 
مبارزه با القاعده و طالبان سر برآورده است 
و اگر جهان يک باِر ديگر در اين مبارزه دچار 
اشتباه و ضعف شود، بدون شک بايد انتظار 
گروه های خطرناک تر و جسورتر از داعش را 

داشته باشد. جنگ و بی ثباتی در منطقه و 
افغانستان، اثراِت خود را از دست نداده است
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عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
ضمن گسترده خواندن فعالیت گروه حزب التحریر 
به نهادهای امنیتی وظیفه داده است که با این گره 
در  حزب التحریر  او  گفته  به  کند.  جدی   برخورد 
گروه های  غیرنظامی  شاخه  عنوان  به  کشور  این 
تروریستی به صورت گسترده فعالیت می کند.  پیش 
عملکرد  به  نسبت  های  اعتراض  بارها  نیز  ین  از 
برای  اما  است  داشته  وجود  کشور  در  گروه  این 
باره  در  دولتی  پایه  بلند  مقام  که  است  بار نخست 
را  بحث هایی  مانگار  روزنامه  می کند.  صحبت  آن 
با  که  بود  رسانده  نشر  به  تحریر  حزب  باره  در 
دفتر  این حزب و  از طرف طرفداران  واکنش هایی 
به  اگرچه حزب التحریر هم  رسمی آن مواجه شد. 
پاسخ چند مقاله به ابراز نظرهایی پرداخته و خود را 
محق خوانده است. سیف اهلل مستنیر یکی از اعضای 
حزب تحریر در افغانستان، طی مقاله ای به واکنش 
به مقاله خواجه بیشیراحمدانصاری از پژوهشگران 
این حزب  ماندگار،  به روزنامه  افغانستان،  معروف 
را مبتنی بر اساسات خالفت در قرآن و حدیث و 
اصحاب دانسته بود. اما مخالفان این حزب؛ از جمله 
حزب  و  حرکت  این  انصاری  احمد  بشیر  خواجه 

داری در  معیار درست حکومت  با  را در مخالفت 
اسالم و خالفت راستین خوانده بود.

بازخوردها
از  شماری  عبداهلل،  داکتر  اظهارات  به  پیوند  در 
ماندگار  روزنامه  به  کابل  دانشگاه  دانشجویان 
تظاهرات  همواره  حزب  این  هواداران  که  گفتند 
به خشونت  را  دانشجویان  و  جوانان  مسالمت آمیز 

کشانده و سبب بدنامی دانشجویان شده اند. 
همچنان اعضای این حزب در دانشگاه ننگرهار نیز 
فعال اند و طی دو هفته پیش، تظاهراتی را بر ضد 
دولت و ضد نظام جمهوری سامان داده و خواهان 
بودند. حاال هم  افغانستان شده  در  داعش  خالفت 
از  بخش هایی  در  تحریر  حزب  که  می شود  گفته 
اصالح  جمعیت  نام  به  نهادی  کنار  در  افغانستان 
عمل  طالبان  و  داعش  با  همکاری  و  هماهنگی  در 
می کنند.شماری از دانشجویان دانشگاه ننگرهار به 
روزنامه ماندگار گفتند که دولت اگر در مورد این 
حزب به گونه درست تصمیم نگیرد، ممکن است 
که این جزب به جاده صاف کن های داعش تبدیل 

شود.
آقای عبداهلل در آغاز نشست دیروز شورای وزیران 
غیرنظامی  شاخه  حزب  این  حقیقت  در  که  گفت 
احزاب تروریستی است که نسل جوان و مردم را 
تشویق  تروریستی  فعالیت های  طرف  به  رفتن  به 
صورت  وسیع  صورت  به  فعالیت ها  این  می کند. 

گرفته است«. 

 « افزود:  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
]حزب تحریر[ از نظر ارگان های امنیتی بدور نبوده 
اما تا حال توجهی که باید در مورد منع فعالیت های 
این حزب یا تحت عنوان این حزب می شد، کار و 

اقدامی صورت نگرفته است.«
سیاسی  تحریر یک حزب  که حزب   کرد  تاکید  او 
سازمان های  به  مربوط  سازمانی  بلکه  نیست، 
آزادی  از  استفاده«  »سوء  با  اما  است،  تروریستی 
اهداف  راستای  در  افغانستان،  در  دموکراسی  و 
عبداهلل  آقای  می کند.  فعالیت  ناامنی  و  تروریستی 
در  دارد  زیادی  »فعالیت های  حزب  این  که  افزود 
محیط آکادمیک، در اجتماع و در بین جوانان«، اما 
توضیح نداد که حکومت چه اقدام مشخصی را در 

قبال این گروه روی دست می گیرد.
شورای  امروز  جلسه  در  موضوع  این  که  گفت  او 
وزیران مورد بحث بیشتر قرار می گیرد. حزب التحریر 
سازمانی است که تشکیل خالفت در سراسر جهان 
اسالم را هدف خود و هر یک از کشورهای اسالمی 
با مرکزیت سرزمین های  این خالفت  از  را والیتی 

عربی می داند.
این حزب را شیخ تقی الدین، روحانی فلسطینی در 
۱۹۵۳ تاسیس کرد و حاال اعضای آن مدعی هستند 
افغانستان  شاخه  دارند.  فعالیت  کشور   ۴۵ در  که 
حزب التحریر دو سال پس از فروپاشی رژیم طالبان، 
فعالیت های خود را به صورت غیرقانونی در سال 
و  دانشگاهیان  میان  در  عمدتًا  و  کرد  آغاز   ۲۰۰۳

فرهنگیان به تبلیغ و عضوگیری پرداخت. 
نگرانی از دوگانه گی

در همین حال منتقدان نیز می گویند که حزب  تحریر 
و جمعیت اصالح، دو جریان تکفیری، خطرناک و 
تباه کنندۀ جامعه اسالمی اند. منتقدان می گویند که 
واقع  در  اسالم گرا  و  آرام  ظاهر  در  دو جریان  این 
به  را  اسالم  دین  ساختن  بد  و  ساختن  تبل خشن 
این دو جریان  منتقدان،  باور  به  صدا در می آورند. 
فریفتن  به  و  اند  طالبان  و  داعش  پنهانی  بازوهای 
استخبارات  منافع  به  آنان  ساختن  ابزار  و  جوانان 
به واقعیت  ما  تا زمانی که جوانان  ها کار می کنند. 
این دو جریان برسند بسیاری های شان قربانی این 
خانه های نا میمون می شوند. این منتقدان نگران اند 
که برخورد با حزب تحریر در دولت وحدت ملی 
دوگانه شود؛ زیرا هماهنگی الزم میان مقامات دولت 
وحدت ملی در موارد مهم، کمتر دیده شده است. 

اگر دولت وحدت ملی با پديده حزب تحرير 
برخورد كند، در واقع با سه جبهه افراطی: 
می جنگد.  التحربر  حزب  و  طالب  داعش، 
غير  شاخه  عنوان  به  تحرير  حزب  اگرچه 
صورتی  در  نيست  معلوم  اما  است  نظامی 
از  او  برابر  در  دارنده  باز  اقدامات  كه 
طرف دولت سامان داده شود، دست به چه 
اقدامی خواهد زد؛ احتمال ميرود كه در  آن 
از  يکی  به  كشو  از  بخش هايی  در  صورت 
شود.  تبديل  هم   مخالف  نظامی  شاخه های 
جمهوری  رياست  كه  است  اين  سوال  اما 
خصوص  در  اجرايی  رييس  تصميم  با 
آيا  و  خير  يا  است  موافق  تحرير  حزب 
كشور  امنيتی  نهادهای  به  رياست جمهوری 
دستور می دهد كه با اين حزب برخورد كنند 

اگر دولت وحدت ملی با پديده حزب تحرير 
برخورد كند، در واقع با سه جبهه افراطی: 
می جنگد.  التحربر  حزب  و  طالب  داعش، 
غير  شاخه  عنوان  به  تحرير  حزب  اگرچه 

معلوم  اما  است  نظامی 
كه  صورتی  در  نيست 
در  دارنده  باز  اقدامات 
دولت  طرف  از  او  برابر 
داده شود، دست  سامان 
به چه اقدامی خواهد زد؛ 
احتمال ميرود كه در  آن 
از  بخش هايی  در  صورت 
كشو به يکی از شاخه های 
نظامی مخالف هم  تبديل 
شود. اما سوال اين است 
با  جمهوری  رياست  كه 
اجرايی  رييس  تصميم 
تحرير  حزب  خصوص  در 
يا خير و آيا  موافق است 

كشور  امنيتی  نهادهای  به  رياست جمهوری 
دستور می دهد كه با اين حزب برخورد كنند 
فراموشی  به  عبداهلل  داكتر  دستور  اين  يا 

سپرده می شود
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نگرانی از موقف دوگانه دولت 

وحدت ملی در برابر حزب تحریر
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ګډو  د  له خوا  ډلو  ترهګرو  اسالمي  د  چې  برېښي،  داسې 

ګواښونو له امله روسیه او لویديځ هېوادونو له یو بل رسه د 

نېږدې کېدو په حال کې دي، که څه هم د دوی نېږدې کېدل 

ال تر اوسه دې حد ته نه دی رسېدلی، چې اوږه په اوږه د یو 

بل تر څنګ ودرېږي. د روسیې او لویديځ تر منځ د اړیکو 

په برخه کې دا بدلون په لومړي ځل د روان کال د نومرب په 

میاشت کې په ترکيې کې د جي-۲۰ رسمرشیزې غونډې په 

ترڅ کې راڅرګند شو، چېرته چې والدیمیر پوتین خپل ځان 

د روان بحران  یوکراین کې  په  په مرکز کې وموند.  پاملرنې 

پر رس د وضعیت د خړپړتیا او تشنجونو له امله د جي-۲۰ 

د تېر کال رسمرشیزې غونډې فضا او چاپېریال دومره سوړ 

ټاکيل وخت څخه مخکې کور  له  پوتین  و، چې ولسمرش 

ته والړ. 

سږنۍ  د  جي-۲۰  د  وروسته،  بریدونو  له  کې  پاریس  په 

د  پوتین  والدمبیر  ولسمرش  روسیې  د  کې  پای  په  غونډې 

امریکا له ولسمرش، بارک اوباما، او د بریتانیا له لومړي وزیر، 

ډېویډ کامرو رسه په شخيص توګه د خربو لپاره ولیدل.   

د نومرب د میاشتې په ۱۶ نېټه د فرانسې ولسمرش، فرانسس 

څو  راتلونکو  د  لري  کې  پام  په  چې  وکړ،  اعالن  اوالند، 

وروځو په ترڅ کې له ولسمرش اوباما او ولسمرش پوتین رسه 

د اسالمي دولت پرضد جګړه کې د ځواکونو د یوځای کولو 

او په دې جګړه کې د برخې اخیستو په اړه د خربو اترو او 

بحث په موخه واشنګټن او مسکو ته بېل بېل سفرونه وکړي. 

يې   رئیس  امنیت  د  او  د روسیې ولسمرش  یې  ته  سبا سهار 

ومنله، چې تېره میاشت د مرص په هوايي حریم کې د روسیې 

اړوند میټروجیټ مسافروړونکې الوتکه د یوې مبي چاودنې 

له امله نسکوره شوې وه، او له دې رسه روسیې په حقیقت 

کې له لویدیځو حکومتونو رسه یو موازي دریځ غوره کړ. 

کله چې په لومړي ځل روسیې په سوريې کې خپل عملیات 

او اقدامات پيل کړل، هغه مهال ولسمرش پوتني د ترهګرۍ 

د  وې.  کړې  خربې  ائتالف  نړیوال  پراخ  یوه  د  پروړاندې 

دا  ده، چې  داسې ښودلې  لوړپورو چارواکو  ماڼۍ  کرملین 

ګډ  یوه  د  حکومتونه  لویديځ  او  روسیې  د  چې  ده،  شونې 

او رشیک دښمن پر وړاندې متحد يش )او هغه یې هم په 

تلویحي توګه داسې ښودلې وه، چې د یوکراین له مسئلې به 

رصف نظر کوو(. په سوریې کې د پوتین له خوا مبباریو په 

لومړي رس کې د لویديځو حکومتونو  ډېره پاملرنه او لېوالتیا 

جلب نه کړه. لویديځو حکوموتو له دې شکایت درلود، چې 

روسیه په سوریې کې د داعش پرتله په هغو وسلوالو ډلو ډېره 

دي.  برخمنې  څخه  مالتړ  له  امریکا  د  چې  کوي،  مبباري 

ولسمرش اوباما په سوریې کې د روسیې سرتاتېژي د »ناورین 

هرکلی یا د ناورین لپاره دستورالعمل « بللی وه. له موخو او 

مقاصدو رصف نظر، د روسیې او لویدیځو دولتونو تر منځ 

واټن ال پراخ شوی او ډېر دی.  

خو په پاریس کې بریدونو د یوه پراخ ائتالف پر رس خربې 

ناستې  جي-۲۰  د  کړل.  راژوندي  او  راپورته  بیا  بحثونه  او 

په پای کې ولسمرش پوتین اعالن وکړ، چې اړیکې له پخوا 

رغېدلې او ښې شوې دي: »ژوند پر مخ روان دی، هر څه 

ګواښونه  نوي  کېږي،  راپورته  ستونزې  نوې  مومي:  بدلون 

راوالړېږي، نوې ننګونې رامنځه کېږي، چې حل او هواری 

به یې په یواځې توګه د هر چا لپاره ستونزمن وي.« د تېرې 

سه شبنې په ورځ ولسمرش پوتین چې په خپلې وینا کې يې 

اوالنډ  فرانسس  ولسمرش  د  وروسته  بریدونو  له  فرانسې  د 

غوسه انعکاس کوله، ژمنه وکړه، چې د هغو ۲۲۴ کسانو د 

وژنې غچ به اخيل، چې د روسۍ الوتکې په نسکورېدو کې 

وژل شوي دي.  

ولسمرش پوتین اعالن وکړ، چې په سوریې کې به د روسیې 

هوايي بریدونه ال جدي او پراخ يش: »موږ به هغوی په ټولو 

ځایونو کې ولټوو، دا مهمه نه ده، چې هغوی چېرته پټېږي. 

مونږ به هغوی چې د ځکمې په هر ګوټ کې پټ وي ومومو 

ائتالف په اړه رويس شنونکي  او سزا به ورکړو.« د اوسني 

د هټلر په ضد د ائتالف رسه ورته وايل ته اشاره کوي، چې 

رسه  کړل،  ځای  یو  رسه  یې  روساولټ  او  چرچل  ستالین، 

او  فکري  ښکاره  کې  منځونو  خپلو  په  هغوی  چې  دې  له 

ايديالوژىکي توپیرونه درلودل.  

لویديځ هېوادونه لېواله ښکاري، او لږ تر لږه، دا نظر او لید 

مني، چې داعش ته ماته ورکول به  له روسیې رسه د ګډ کار 

کولو په مفهوم وي. د يس.آی.اې مرش، جان برنن وايي چې 

روسیه او امریکا باید ډېر استخبارايت معلومات رسه رشیک 

بریتانیا  د  وروسته  کتنې  له  رسه  پوتین  ولسمرش  له  کړي. 

ولسمرش  دي.  کړې  خربې  »جوړجاړي«  د  وزیر  لومړي 

پوتین هم له خپل اړخه د معاملې لپاره لېوالتیا ښودلې ده، په 

نادره توګه یې د پخالینې او مصالحې پیغام ورکړی دی او 

له یوکراین رسه یې د ۳ ملیارډو ډالرو پور پر رس اوږدمهاله 

مسئله پای ته رسولې ده. په فوري توګه له یوکراین څخه د 

پورونو د ادا کولو پر ځای ولسمرش پوتین توافق کړی چې 

په  ته  تر منځ روسیې  یواکراین دې د ۲۰۱۶-۲۰۱۸ کلونو 

کال کې یو ملیارډ ډالر ورکوي.

د  رسه  رسه  اقداماتو  نېکو  د  څخه  خواو  دواړو  د  خو 

هم جدي ستونزې والړې  وړاندې ال  پر  حقیقي همکاریو 

ورځپاڼې،  روسۍ  شوې  پېژندل  یوې  دي.  موجودې  او 

واحد  یوه  »د  لیکي:  کې  ګڼه   ۱۷ په  نومرب  د  فډوموستي، 

محاذ یا جبهې پر رس خربې اترې تر هغه مهاله په زړه پورې 

امتیازونه  او مشخصه  تفصیالت  په کې  او جالبه دي، چې 

ذکر شوي نه وي.« 

کوم  رسه  اړه  په  برخلیک  د  اسد  د  اوسه  تر  ډلې  دواړه  خو 

ولسمرش  سوریې  د  رسېديل.  دي  نه  ته  هوکړې  او  توافق 

اسد د مسکو نیږدې متحد ملګری پاتې شوی، خو لویديځ 

هېوادونه د هغه د حکومت له دوام او غځېدو رسه مخالفت 

ښيي. د تېرې اونۍ په پای کې د اتریش په پالزمېنه ویانا کې 

د سوریې د سوله ایزو خربواترو پایله د ټاکنو لپاره له ابهام 

څخه ډکه یوه طرحه وړاندې کړه، خو د اسد د راتلونکي په 

اړه یې څه وړاندې نه کړ. د یوکراین له وضعیت څخه به د 

داعش پر ضد د ائتالف بېلول هم ستونزمن کار وي. که څه 

هم د یوه اوربند له امله په ختیځ یوکراین کې وضعیت تر یوه 

حده ښه شوی، خو د مینسک سوله  ایزو خربواترو سیايس 

اړخونه او عنارص تر اوسه پيل شوي نه دي، دا په دې مفهوم 

ده، چې ال هم دا امکان شته چې د جګړې اور بیا راپورته 

نږدې  ته  دونتسک  ترڅ کې  په  د وروستیو څو ورڅو  يش. 

شپږ اوکرایني رستېري په ډزو وژل شوي دي.  

اړتیا  ته  باور  او  اعتامد  مشارکت  او  همکاري  حال،  هر  په 

النجو  پرلپسې  کلونو  دوه  د  رس  پر  اوکراین  د  خو  لري، 

وروسته، د روسیې او لویديځو هېوادونو تر منځ ډېر محدود 

اعتامد او باور موجود دی. د یوه گډ دښمن لرل به و نه شی 

کړی بې باورۍ او دښمني له منځه یويس، ځکه په کور کې 

دننه د ولسمرش پوټین موقف په ژوره توګه د امریکايي ضد 

احساساتو پورې تړلی دی. 

د روسیې د پارملان د بهرنیو اړیکو د کمېټې مرش، الکيس 

پوشکوف وايي، چې په حقیقت کې په پاریس کې د وژنو 

مسوولیت د امریکا پر مرشۍ د احمقانه ائتالف د دريځ پر 

غاړه دی. په روسیې کې رسنیو د پاریس بریدونه په منځني 

هرومرو  پالیسیو  منحرفو  د  هېوادونو  غريب  د  کې  ختيځ 

ټلويزیوين  دولتي  روسیې  د  ده.  بللې  پایله  پېښیدونکې 

لویديځو  مخکې  له  روسیې  چې  دي،  ویيل  شبکې)۱( 

هېوادونو ته خربداری ورکړی و، چې په منځني ختیځ کې به 

د هغوی د »بې باکۍ« رسحد کوم ځای ته رسېږي. رصفنظر 

درته  »ما  خو  دی،  څه  یې  اهمیت  سټراټیژيک  چې  دې  له 

داسې ویيل وو« به د همکاریو لپاره یو  کمزوری بنسټ او 

بنیاد وي.  

روسیه، لویديځ او  د اسالمي ډلو بریدونه
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فرشاد نوروزی 
چکیده:

برخالف  که  است  دورانی  وسطا،  قرون 
یونانی،  فلسفۀ  پیدایی  و  وقوع  آغازگاه 
یونان،  در  دارد.  خود  به  دینی  شکلی 
از  گرفتن  فاصله  با  فالسفه  نخستین 
عام(  معنای  در  )دین  دینی  آیین های 
عالم  تجربی  تبیین  به  اسطوره یی،  و 
فلسفۀ  حوزۀ  وسطا  قرون  در  پرداختند. 
یهودی،  سنت  البته  و  مسیحی  اسالمی، 
ارتباط  در  یونانی  فرهنگ  و  تفکرات  با 
بودند. هم چنین بستر دینی در این دوران 
سبب شده بود که فلسفه نیز رنگی دینی 
به خود گیرد. از اساسی ترین موضوعات 
مطروحه در این شرایط، دفاع از دین و 
گسترش و اشاعۀ آن بود که البته این دو 
نیز  وجوهی  در  فلسفه(  و  )دین  تفکر 
و  علم  نقش  بوده اند.  تعارض  در  هم  با 
گسترش آن نیز از مسایل مهِم این دوران 
می شود  سعی  مقاله  این  در  که  می باشد 
قرون وسطای  به مواضع مهم در دوران 
اقتصاد،  با  دین   برخورد  یعنی  مسیحی 

سیاست و علم پرداخته شود.
مسیحیت،  اقتصاد،  کلیدی:  واژه های 
دین،  فلسفه،  وسطا،  قرون  سیاست، 

فرهنگ یونانی.
مفهوم دین در قرون وسطا

به  دینی  رنگی  وسطا،  قرون  در  تفکر 
خداباور،  ادیان  بارز  ممیزۀ  و  دارد  خود 
الوهی و وحی است. وحی و عقل،  امر 
است؛  وسطا  قرون  کشاکش  صحنۀ 
دین  غیب باوری،  برابر  در  شهودگرایی 
علم باوری،  اشاعۀ  برابر  در  امر قدسی  و 
نگرۀ انسان محوری در برابر خدامحوری، 
همه و همه صحنه یی آشفته از تضادهایی 

است که این قرون را شامل شده است.

اندیشۀ  به  نسبت  بیشتری  گرایش  کلیسا 
افالطونی داشت، البته در میان اشراقیون 
نزدیک تر  دلیل  به  افالطون  نیز  اسالمی 
توجه  مورد  بیشتر  دینی،  آرای  به  بودن 
قرابت  وجوه  کلی  طور  به  دارد.  قرار 
می توان  را  دینی  و  افالطونی  اندیشۀ 

این طور دسته بندی نمود:
اندیشۀ  به  افالطونی  آرای  نزدیکی  1ـ 

دین مسیحیت در مواردی چون :
اعتقاد افالطون به عالم مثل )وجود عالمی 

ماغیر عالم ماده و محسوس(
رسالۀ  در  صانع  به  افالطون  اعتقاد 

تیمائوس
اعتقاد افالطون به مشیت الهی

تقدم  و  نفس  تجرد  به  افالطون  اعتقاد 
ذاتی آن بر بدن

اعتقاد افالطون به زندان تن و خلود نفس
افالطونی  نظریۀ  تطبیق  هم چنین  و 
پسر)عقل(،  پدر)احد(،  تثلیث  با 

روح القدس)نفس(
2ـ عشق افالطون به حقیقت

دینی  دو  هر  اسالم  و  مسیحیت  دین 

به سوی  انسان  هدایت  با هدف  و  الهی 
و مشکل  و سعادت هستند  خوش بختی 
خود  سرآغاز  در  این  که  گفت  می توان 
اما  داشته اند؛  آشکار  تفاوتی  یک دیگر  با 
این رویه ثابت نماند و در ادامه تمایزاتی 

آشکار با هم یافتند.
شروع  )ص(  محمد  حضرت  با  اسالم 
نبی  ابراهیم  از  پیروی  را  خود  که  شد 
مردم  که  اندیشه  این  با  و  می دانست 
حکومتی  ایجاد  سوی  به  را  مسلمان 
جهانی از عدل و نیکی دعوت کند و با 
بیان ارزش های اخالقی انسان، جایگاهی 
رفیع بدو بخشید؛ در حالی که مسیحیت 
در  فتح جهان  و  غلبه  اندیشۀ  از  دور  به 

فانی  و  زودگذر  دنیای  اضمحالل  انتظار 
گناه کار  تولد  بدو  از  را  انسان  و  بود 

می دانست.
از  مقاومت  نوعی  شاهد  شاید  آغاز  در 
فلسفه  برابر  در  مسیحیت  دین  جانب 
و  اصلی  شاکلۀ  حقیقت  در  اما  باشیم، 
هویت اندیشۀ غربی را در قرون آتی باید 
دنبال  کلیسا  آبای  اندیشه های  همین  در 
بر  مقدم  ایمان  مسیحی،  الهیات  در  کرد. 
عقل شمرده می شود و تعقل بدون ایمان 
و قبل از آن، ارزشی ندارد. انسان بعد از 
حصول ایمان و توجه به مسیح همراه با 
غسل تعمید، می تواند از تعقل بهره گیرد 
تباهی  اثر  زیرا  برآید؛  ادراک  مقام  در  و 
رحمت  عالم  از  انسان  هبوط  از  ناشی 
الهی، در نتیجۀ گناه اولیه فقط در اثر ایمان 

و غسل تعمید از ارادۀ  او زایل می شود.
کشیده،  دور خود  به  کلیسا  که  حصاری 
سبب شد دنیای مسیحیت پیوند خود را با 
گذشته و اجتماعات دیگر بریده و خود را 
در قالب افکار و معتقدات تعبدی و آداب 
مقید  و  محدود  خاصی  مذهبِی  رسوم  و 
تفکر  از  محرومیت  علت  به  لذا  و  سازد 
دانش،  و  فرهنگ  نظر  از  آزاد  مطالعۀ  و 
دچار رکود شود و خود این موضوع به 
به ویژه  این مسأله کمک کرد که مردم و 
اهل خرد در برابر عقاید جبهه گیری کنند 

و دیدگاهی سوء به کلیسا پیدا کنند.
اقتصاد و ساختار اجتماعی مسیحیت

امپراتوری، شاهنشاهی، خالفت و... شکل 
غالب زنده گی اجتماعی را در بخش های 
داده  تشکیل  گذشته  در  جهان  مختلف 
هم  اجتماعی یی  واحدهای  البته  بودند، 
از  مجموعه یی  شدن  یکی  از  که  بودند 
واحدهای شهری و روستایی شکل گرفته 
بودند، اما به حد یک امپراتوری گسترش 

نمی یافتند.
شاهد  یک سو  از  دوهزارسال  طول  در 
در  کوچک  اجتماعی  واحدهای  وجود 
نظایر  و  قبیله یی  فئودالی،  واحد  قالب 
شکل گیری  شاهد  دیگر  سوی  از  و  آن، 
امپراتوری ها هستیم که در آن واحدهای 
واحدهای  شکل  به  کوچک تر،  اجتماعی 

بزرگ تری در می آمدند.
را  جهان  قلمروهای  همۀ  امپراتوری ها 
دوره  یک  از  بعد  و  نمی گرفتند  بر  در 
شکوفایی، شاهد افول این امپراتوری ها و 
دوره یی از جدا شدن واحدهای یکی شده 
جدید،  دورۀ  در  که  حالی  در  هستیم؛ 
نظامی شکل گرفت که اوالً در کل جهان 
چند  گذشت  با  ثانیًا  و  یافت  گسترش 
از عمر آن، هرچه جلوتر می رویم،  سده 
تشکیل  را  نظام  این  که  واحدهایی 

می دهند، بیشتر به هم وابسته می شوند.
تاریخ  را  تاریخ جهان  از  بخش عمده یی 
واحدهای  می دهد؛  تشکیل  امپراتوری ها 
زمانی  ایلی  و  روستایی  شهری،  مستقل 
که درهم ادغام می شدند و به صورت یک 
درمی آمدند،  کامل(  یا  )ناقص  امپراتوری 
از امکانی که برای برقراری رابطه یی امن 
بین آن ها پدید آمده بود، بهره مند می شدند 
و در دوره یی، توسعه و بهبودی را تجربه 
کاالهای  می توانستند  زیرا  می کردند؛ 
افزون بر نیاز خود را با واحدهای دیگر 

مبادله کنند.
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بخش نخسـت

شکم ُگنده ها زودتر
 مـي ميـرنـد!

نگاهی به مواجهۀ مسیحیت
 با اقتصاد، سیاست و علم در قرون وسطا

بخش نخست

محبوبه عطايي
شکم تان  که  وقتي  بگوییم  نمي خواهیم  نمي کنیم.  قضاوت  شما  ظاهر  روي  ما 
این که مثل سال هاي  یا  براي تان سخت مي شود  بزرگ است، شیک پوش بودن 
قبل در عکس ها خوب نمي افتید. ما تنها نگراِن سالمِت شما هستیم و گفته هاي 
محققاني که معتقدند چاقي شکمي براي قلب و ُگردۀ شما ضرر دارد و به معده 

و دستگاه تنفسي شما هم آسیب مي زند را با شما در میان مي گذاریم.
مي میرند.  زودتر  و  مي شوند  دچار  دیابت  به  بیشتر  چاق ها  مي گویند  محققان 
براي آب  به شما  بگیریم و  از پژوهش گران کمک  تا  همین دالیل کافي است 
کردن چربي هاي دور شکم تان کمک کنیم. براي داشتن شکم بزرگ، حتمًا نباید 
وزن تان زیاد باشد و چاق باشید؛ کافي است سبک زنده گي نامناسبي را انتخاب 
کنید و حتا به اشتباه براي الغر کردن برنامه ریزي کنید تا کمر شلوارتان هر روز 
پژوهش گراني که در مورد خطرات  نباشید؛  نگران  اما  تنگ تر شود.  براي شما 
شکم ُگنده بودن به شما هشدار مي دهند، فکر همه جا را کرده و راه هاي ساده یي 

را براي کم کردِن اندازۀ دور شکم و پهلوهاي تان پیدا کرده اند.

با مواد معدني قهرید؟
کمبود برخي مواد معدني، به بزرگ شدن شکِم شما منجر مي شود. شاید باور 
نکنید اما منیزیم در بدن شما ۳۰۰ کارکرد دارد که کم کردِن سطح قند خون و 
میزان انسولین ترشح شده، یکي از آن هاست. در صورتي که مواد غذایي یی که 
مي خورید، این ماده معدني را در خود نداشته باشد، باال بودن سطح انسولیني که 

در بدن تان ترشح مي شود، منجر به چاق تر شدن شکم تان مي شود.
مصرف  برسانید.  منیزیم  بدن تان  به  کافي  اندازۀ  به  بار  یک  روز  دو  حداقل 

سبزیجات برگ سبز، سویا و کیله مي تواند چنین کمکي به شما بکند.

هله هولۀ بسته بندي شده مي خورید؟
کربوهیدرات هاي ساده مثل چیپس و خوراکي هایي که شکر افزوده شده دارند، 
و  برود  باال  ناگهان  شما  مي شوند شکِر خوِن  باعث  شیرین  نوشیدني هاي  مثل 
سطح انسولین خون تان هم ناگهان افزایش پیدا کند. تأثیري که این اتفاق روي 
کبد شما مي گذارد، این است که چربي ها در ناحیۀ میاني بدن تان، یعني حوالي 

شکم شما جمع مي شوند.
نیازي نیست که از هله هوله خوري یک دفعه دست  بردارید. اگر شما چنین عادتي 
گم شده  احساس  شما  به  هله هوله ها  از  کارتان  میز  کردن  خالي  باشید،  داشته 
به جاي حذف همۀ آن ها،  باال مي برد. پس  داشتن را مي دهد و استرس تان را 
جایگزین هاي سالمي را براي شان پیدا کنید. پاپ کورن، نان سوخاري و... همه 

مي توانند شما را در ترک این عادت یاري دهند.

نوشابۀ رژیمي مي خورید؟
یک مطالعه نشان مي دهد که مصرف  کننده گان نوشابۀ رژیمي بیشتر با خطر چاق 
شدن یا دچار شدن به چاقي شکمي روبه رو هستند. محققان مي گویند درست 
است که این افراد با مصرف نوع رژیمي نوشابه کالري کمتري دریافت مي کنند، 
اما ترکیبات این نوشیدني گاز دار مي تواند در نهایت به بزرگ شدن شکم مصرف 
از  باید  شده،  که  هم  شکم تان  کردن  کوچک  به خاطر  شود.  منجر  کننده گانش 
این  باشند، دست  بردارید.  رژیمي  اگر  حتا  گاز دار،  نوشیدني هاي  این  خوردن 

نوشابه ها نه تنها شما را چاق می کند بلکه برای سالمتی تان هم مضر است.
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طنزنویسی  در  آشنا  نام های  از  دهزاد  نجیب اهلل  اشاره: 
گونۀ  این  در  که  است  سال  چندین  او  است.  افغانستان 
ادبی با دقت قلم می زند و چند عنوان کتاب نیز در دیِگ 
طنز  به  راجع  دیدگاهش  دانستن  برای  است.  پُخته  طنز 
این  عرصه،  این  در  خودش  اندامِ  و  قد  و  طنزنگاری  و 
حضورتان  تقدیم  اینک  که  کرده ایم  آماده  را  گفت وگو 

می گردد

* * *

آغاز  خودتان  معرفی  با  را  گفت وگو  این  داریم  دوست 
کنیم: نجیب اهلل دهزاد کیست، در کجا به دنیا آمده و چه 

خوانده است؟
است.  سنگ سار  و  ستیز  سرزمیِن  شهروند  دهزاد  نجیب اهلل 
این  با  نکرده!  زنده گی  آدم  مثل  هنوز  را  دهه  چهار  این  او 
به  برسد  چه  است،  مشکل  کشیدن  نفس  مال«،  و  »مکتب 
»حساب  دنیا،  کار  بودم سخت ترین  گفته  زمانی  بودن.   آدم 
بین   نافم را در  به  هر حال،  افغانستان است.  شدن آدم« در 
بدخشان بریده اند. این تقالی تیغی در حوت سال یکم پنجاه 
اتفاق افتاد. بازی گوشی های مکتب را فراموش، سپس خانۀ 
پهلوی  در  بیاموزم.  سبق  جنگ،  به جای  که  رفتم  همسایه 
تابستان  سرانجام  و  دادم،  ادامه  به  درس  پشاور  در  عرق، 

به دست آوردم.  را  دانشکدۀ کشاورزی  هفتاد و چهار، سند 
نیش  تا  به  ایران رفتم  نزول فرشته های کیبل،  از  بعد  مدتی 
»الیف« هم زبان به  جان بخرم. بعد از تغییر وضعیت، دوباره 
در  را  ناچیزم  سهم  دارم  هم  حاال  و  برگشتم،  به افغانستان 

بازسازی این کشور ادا می کنم. 
را در سال ٨۲  آزاد بدخشان  از نشریه های  بر عالوه، یکی 
تأسیس کردم که »سیمای شهروند« تا به  امروز از تیغ سانسور 
و غم مفلسی جان سالم به در برده است و بی وقفه، در گوش 
مخاطب ـ عمدتًا ـ بدخشانی شعر و طنز و سیاست پوف 

می کند. 
خانوادۀ  همین  با  فعاًل  و  دارم  پسر  دو  و  دختر  یک 
غیر»جندری«، در زیر آسمان انتحار آلود دنیا نفس می کشم. 

از شما تا حال چند اثر نشر شده است؟
بمب باران  شروع  از  قبل  یعنی  یک،  و  هشتاد  سال  در 
نخستین مجموعه  افغانستان،  مزرعۀ سیاست  بر  دموکراسی 
طنزی ام به نام »تولِد هیوال« به  دنیا آمد. دومین کتاب  به  اسم 
گردید،  منتشر   ۱۳٨٦ سال  در  مایکل«  مولوی  »خطبه های 
سومین اثر »اصحاب کیف« سال ۹۰ هجری شمسی از غار 
مطبعه بیرون شد. و چهارمین دفتر طنزی ام »افغانستان قلب 
آسیاست، خون پمپ می کند« نخستین گزیده یی از طنجیزه و 
کاریکلماتور است که در سال ۹۱ خورشیدی منتشر گردید.   
سیاست«،  »زایشگاه  طنز«،  کتاِب  »چهار  مجموعه های 
آثار  از  هم  بهشت«  از  »ایمیلی  و  مرغ«  یک  »خاطراِت 
مجموعۀ  دومین  همچنان  هستند.  بنده  »عن قریب الچاپ« 
کاریکلماتورهایم زیر نام »جلِد تاریخ ما به  خارش خارجی 
مبتالست« تقریبًا در شرف خاراندِن چشم مخاطب قرار دارد.  

چرا و چه زمانی طنزنویس شدید؟
مجاهدین.  پیروزی  روزهای  آغازین  درست  بود،   ٧۱ سال 
وقتی به  شهر فیض آباد )زادگاهم( برگشتم، اوضاع درهم و 
برهم بود، همه دار و ندار دولتی - از تاپۀ دفتر تا قفل دیپو 
- را تعدادی فرصت طلب، »غنیمت گویا« با خود برده بودند. 
آن زمان جریدۀ بدخشان تنها نشریۀ چاپی در والیت بود که 
طبعًا تحت سانسور شدید قرار داشت. اتفاقًا یکی از دوستانم 
در آن جریده کارمند بود، من هم مطلبی نوشتم زیر عنون »آیا 
چنین نیست؟« که تعدادی از واژه ها و اصطالحات را معنا 
کرده بودم، مثاًل تفنگ: قاضی، قوماندان: داماد امشب، مسجد: 
پارک غیبت. به  هر حال، این نبشته )که بعدها دانستم طنز 
است( چاپ شد و غوغا )تحسین و تکفیر( به پا کرد. حکم 
تحسینم از خانه ها و تکفیرم از منبرهای فیض آباد صادر شد. 
افراد مسلح یک هفته مرا تعقیب کردند و باالخره فراری ام 
هنردوسِت  مردم  استقبال  طنزنویسی ام  علت  دقیقًا  دادند. 
بود؛ و گارد حضرت عزراییل وقتی  نوشته  آن  از  بدخشان 

پالیدند و پیدا یم نکردند، شدم طنزنویس!  
تعریف تان از طنز چیست و این گونۀ ادبی چه جایگاهی 

در ادبیات فارسی داشته است؟
من  تعریف  بگذریم؛  که  اکادمیک  و  کلیشه یی  تعاریف  از 
من  را  طنز  است.  مردمانه  و  متفاوت  مقداری  یک  طنز  از 
سیلی یی می دانم که می خنداند. این سیلی اساسًا روی قربانی 

را نه؛ روحش را می نوازد. از جهتی، طنز در آشپزخانۀ ادبیات 
جایگاه پیاز را دارد، هم اشک آور است، هم اشتها آور. اکنون 
طنز  بدون  که  نیست  غیرتصویری  و  تصویری  رسانۀ  هیچ 
بتواند دل مخاطب را به  دست آورد. بنابرین، جایگاه طنز در 
ندارد.  به  گفتن  نیاز  و  است  مشخص  تقریبًا  امروز  ادبیاِت 
خواهم  کنم،  تعریف  را  طنز  »آفیشل« تر  بخواهم  اگر  حاال 

گفت: طنز تلخ ترین دوای بی دردان است! 
درون مایۀ طنزهای تان چیست؟

قبل از پرداختن به  این سوال، جا دارد یادآوری کنم که طنز 
از دو عنصر »خنده« و »انتقاد« ترکیب یافته است. تاریخ طنز 
برمی گردد به  زمینۀ قبل از میالد مسیح. ما در روم قدیم دو 
هوراس.  و  جووینال  به  نام های  داشتیم  معروف  طنزنویِس 
در طنز هوراس عنصر خنده غلیظ تر حضور دارد، و در طنز 
جووینال عنصر انتقاد. همچنان کسانی هم هستند که با تلفیق 
این دو  به قول نورانی - »خط سوم« را کشیده اند. به  هر حال، 

من تصور می کنم درون مایۀ طنزهای من بیشتر جووینالی اند 
تا هوراسی.  

مسایل  طنزها  بیشتِر  آماج  که  می دانید  دیگر، شما  از سوی 
قاضی،  جیب  کچالو،  نرخ  مثاًل  اجتماعی اند؛  مشکالت  و 
نگارش  پسین،  سال های  طی  اما  این ها.  و  قصاب  ترازوی 
پیدا کرده و شماری روی  مارکیت  مقدار  طنز سیاسی یک 
آورده اند به  این شیوۀ نگارش، که من هم برای پس نماندن 
از قافله، اغلب قلم را نشانه می گیرم به  سمت کاخ سیاست. 
مسایل  محور  بر  من  کارهای  درصد  نود  از  بیشتر  حدود 
سیاسی می چرخند؛ متباقی را موضوعات اجتماعی روز، مثاًل 
از  می کند.  احتوا  غیره  و  زیست  محیط  مجردی،  مشکالت 
دید خواننده، این طنز ها خندۀ کم، اما انتقاد بیشتر دارند. به  
عبارت دیگر، آن قدر سیاه اند که با خواندن آن، لب مخاطب 

به زور سفید می شود. 
اگر تاریخ طنزنویسی افغانستان را به  بررسی بنشینیم، کدام 
دوره ها درخشان و کدام دوره ها بدون درخشش بوده  است؟
قبل  گرچه  می گردد.  آغاز  ترجمان  با  اساسًا  افغانستان  طنز 
داشته  در کشور وجود  و طنزنویس  نشریه هم طنز  این  از 
شمارۀ  نخستین  نشر  با  بشیر  اصغر  علی  استاد  اما  است؛ 
به  عنوان یک  را  ترجمان در حمل سال ۱۳۴٧، طنزنگاری 
نوع ادبی جدید، آغاز کرد. در نشریه های همان زمان، مانند 
طنزهایی  نیز  غیره  و  اصالح  انیس،  ژوندون،  سراج االخبار، 
به  نورانی  جالل  استاد  مانند  کشور  بزرگ  نویسنده گان  از 
تاریخ  از  یک جا  در  افغانستان  طنز  هرچند  می رسید.   چاپ 
پنج هزارساله تولد شده است، اما در زمان مجاهدین بالغ و 
در عصر طالبان به  پخته گی رسید و در عصر دموکراسی که 
ماشاءاهلل کار آزادی بیان هم به »گپ مفت« کشیده، دارد از 

چربی سوژه سکته می کند.  
دوای  مثل  طنز  برای  بیان  آزادی  می کنم  تصور  من  اتفاقًا 
باید  اصوالً  ما  بیان  آزادی  در عصر  یعنی  است.  خواب آور 
که  اندازه  هر  به   باشیم.  شاهد  را  مطبوعات  در  طنز  تقلیل 
به  همان  باشد،  فراهم  نقد  زمینۀ  و  عقیده  ابراز  برای  فضا 
وقتی  می یابد.  کاهش  نیز  طنز  قالب  از  استفاده  لزوم  اندازه 
زوالنه،  و  زنجیر  از  بدون هراس  و  مستقیمًا  می توانید  شما 
انتقاد کنید، دیگر  مثاًل رییس جمهور  بلندپایه،  مقام  از یک 
به  بپیچانید!  لفافه  داخل  را  صدای تان  که  است  نیاز  چه 
نظر  از  بتواند  طنز  دموکراسی هم  در عصر   هر حال، شاید 
و  اختناق  دوره های  کارایی  و  ارزش  اما  کند،  رشد  کمیتی 
دیکتاتوری را نخواهد داشت. با وجود این همه، من شخصًا 
طنز را بُرنده ترین کارد کاغذی برای قطع شریان فساد و سایر 
مفسدات اجتماعی - سیاسی در یک جامعه می دانم. در کل 
می توان گفت، چهارده سال پسین بستر مناسبی برای رشد و 
پویایی طنز در افغانستان بوده است و طی همین سال هاست 
از  بوده ایم،  طنزی  آثار  بیشترین  نشر  و  چاپ  شاهد  ما  که 
جمله کتاِب پنج جلدی »هنر طنزپردازی« با قلم قبله گاه طنز 

افغانستان، جالل نورانی. 
در  و...(  داستان  )شعر،  ادبی  گونه های  دیگر  به  تناسب 

افغانستان طنزنویس کم داشته ایم، چرا؟

تصور نمی کنم شمار طنزنویس در افغانستان کم باشد؛ شاید 
طنزنویِس خوب کم داریم؛ اما به  هر حال، هر سنگ و سایتی 
را که برداری، زیر آن طنزنویسی قلمک می زند.  نجیب نجوا، 
تذکرۀ  تهیه  مصروف  جوان،  طنزپژوهان  و  طنزنویسان  از 
طنزنویسان افغانستان است؛ او تا به  حال نام و نسِب بیشتر 
است،  به  ثبت رسانده  کتابش  در  را  نفر طنزنویس  از ۱۵۰ 
است.  کتاب  دوم  جلد  از  قسمتی  و  اول،  جلد  تازه  این  و 
این که چه تعدادی از این مجموعه، واقعًا طنز اصلی، ماندگار 
طنزنویسان  از  خیلی  اتفاقًا  نمی دانم.  می نویسند،  اثرگذار  و 
خوِب این دوره، شاعر و داستان نویس هم هستند؛ مثل سمیع 

حامد، خالد نویسا. 
یکی از آثار ِ شما زیر نامِ »افغانستان قلب آسیاست، خون 
چند  را  فارسی  طنز  دمِ  خودتان  به گفتۀ  می کند«،  پمپ 

سانتی متر درازتر کرده، این درازی چیست؟ 
قلب  )افغانستان  کاریکلماتور  کتاب  نخستین  زمانی که 

آسیاست، خون پمپ می کند( در کشور به  چاپ رسید، یک 
این  »نام  تبریک گفت:  دوست طنزخوان زنگ زد و ضمن 
بنابرین این  نام خدا بسیار دراز!«  کتاب مثل دمِ طنز است؛ 
از  که  دوستی  همان  از  را  آن  نیست،  خودم  از  »دم«  واژۀ 
عاریت  به   بکشد،  شاخ  بود  قریب  نام  این  درازی  تعجب 

گرفته ام! 
طنجیزه های  و  کاریکلماتورها  از  برخی  اثر  این  در  شما 
نخستین  کتاب  این  می شود  گفته  و  کرده اید  نشر  را  خود 
رونما شده.  افغانستان  در  ادبی  این گونۀ  در  که  تالشی ست 
اندکی راجع به  طنجیزه ها و این که چرا در این گونۀ ادبی 

کار کرده اید برای مان بگویید؟
من ذاتًا یک آدم کم حرف هستم، یعنی در استفاده از واژه ها 
تا  کردم  آغاز  را  تالشی  پیش  سال  چند  بنابرین،  ممسک. 
نگاهم را با استفاده از کلماِت کم و کوتاه بیان کنم. اسمش را 
گذاشتم »طنجیزه« )مرکبی از طنز و وجیزه(. مثاًل همان زمان 
نوشتم: »موِش مسلح پشک را می خورد.« یا: »اجل دو نوع 

است؛ الهی و امریکایی.« 
بعدها از طریق سایت های انترنتی از وجود کاریکلماتور در 
کشور ایران خبر شدم، دیدم شمار زیادی )حدود دوصد تن( 
خیلی  هم  من  کوتاه  نوشته های  می نویسند.  شیوه  همین  به 
شبیه آن ها بود. وقتی در مورد آن نوع ادبی شناخت نسبی 
کاریکلماتور،  آگاهانۀ  به  نوشتِن  کردم  شروع  کردم،  کسب 
جدا  هم  از  را  کاریکلماتور  و  طنجیزه  که  بود  همین جا  و 
می تواند  کاریکلماتوری  که یک جملۀ  دادم. چرا  تشخیص 
زیبا، چشم نواز، ادبی، پُرمعنا و... باشد، اما طنزی نباشد؛ مثل 
پر  من  »قلب  می گوید:  که  شاپور  پرویز  کاریکلماتور  این 

جمعیت ترین شهر دنیاست.« 
اما طنز بخش جدایی ناپذیر »طنجیزه« را تشکیل می دهد. مثاًل: 
»زور تمام ماده های قانون به  یک نر افغانستان نمی رسد.« یا: 
»حاال تقوا داشتن در دولت ما به  همان اندازه مشکل است 

که اعتکاف نشینی در حمام زنانه.«
ظرافت  و  ذهن نوازی  اما  طنزی اند؛  به شدت  جمله ها  این 

کاریکلماتور را ندارند. 
سال  چهارده  به   نزدیک  در  این که  نظرداشت  در  با 
گذشته ادبیات جوان افغانستان ظاهراً رشد خوبی داشته، 
به  تازه یی  چهره های  و  رسیده  به نشر  فراوانی  کتاب های 
از  یکی  عنوان  به   شما  گذشته اند،  قدم  ادبیات  سرزمین 
چهره هایی که در این سال ها در بخش طنز کار کرده اید و 
بیشتر هم کار کرده اید، چه تصویری از رشد کمی و کیفِی 
زمینه  این  در  کسانی  چه  و  دارید  افغانستان  جوان  طنز 

بیشتر کار کرد اند؟
بگذارید  به  رسم قدردانی - ابتدا از جوانان نه، از شخصیت 
باعث  و  است  جوان پرور  جداً  که  کنم  یادآوری  بزرگی 
جالل  استاد  است.  شده  افغانستان  جوان  طنز  بالنده گی 

نورانی، از اسطوره های تاب ناک طنز در افغانستان. 
و  بخت  از  ادبی،  عرصه های  سایر  مانند  شک،  بدون  طنز، 
بودجۀ این دهۀ دالرین پسین، استفادۀ نسبی کرده، و به  رشد 
و بالنده گی کمی و کیفی رسیده است. طنز امروز افغانستان 
البته جایگاه ثابت خودش را یافته است. و رسانه ها حاال بدون 
طنز نمی توانند شکم خودشان را سیر کنند، چه رسد به  اقناع 
مخاطب. امروز کشورهای حوزۀ زبان فارسی به خصوص از 
می برند  به سر  خارج  در  که  بزرگ مان  طنزنویس  دو  برکت 
افغانستان  طنز  با  احسان اهلل سالم-،  و  یکمنش  ناشر  یما   -
آشنایی پیدا کرده اند و حاال طنزنویسان مشهور کشور ایران، 
از جمله ابراهیم نبوی راجع به  طنز ما نقد و نظر می نویسند. 
ژانر  شناسایی  و  معرفی  در جهت  که  هم  کسانی  جمله  از 
طنز کارهای قابل ستایشی را انجام داده اند، می توان از بانو 
نمونۀ  دو  به  عنوان  نظری  محمود  آقای  و  باختری  منیژه 
در  به خصوص  طنزنویسان،  میان  در  و  کرد.  یادآوری  زنده 
باری  هاتف،  بی وقفۀ سخیداد  فعالیت  اجتماعی،  شبکه های 
طارق  ظفر،  موسی  شهرام،  مبارک شاه  نشاط،  نصیر  سالم، 
آقای  عظیم، زلمی رزمی، عزیز علی زاده، حفیظ مِصداق و 
»و غیره« را می ستایم. همچنان گرامی بانوی )بیرون از فیس( 
»آچار خربوزه«  مطبوعات،  آشپزخانۀ  در  که  مسعوده خزان 

تولید می کند! 
چه  افغانستان  در  طنزنویسی  وضعیت  شدن  بهتر  برای 

کارهایی باید شود؟ 
روزی یکی از دوستاِن نویسنده و گاهی طنزپرداز، راجع به  
تأسیس یک انجمن طنز با من صحبت کرد. اما با تجربه و 
»انجمن«،  از کارکرد و موثریِت »شورا«،  مشاهده یی که من 
تأسیس  دارم،  افغانستان  اجتماعی  در شرایط  و...  »اتحادیه« 
در  خواندم.  مصرف«  »یک  بار  امری  را  نهادهایی  همچو 
گردآمدهای این چنینی معموالً فقط یک جلسه دایر می شود؛ 
را  سوم  جلسۀ  و  است،  حاضر  نفر  چهار  دوم  جلسۀ  در 
می گذارند به  آخرت!... به  هر حال، به این دوسِت عزیز گفتم 
اگر بخواهیم یک انجمن طنز موفق، دوام پذیر و همیشه فعال 
داشته باشیم، بهترین راه آن است که این »انجمن« تأسیس 
و  به  تعهد  رضاکارانه  تشکیالِت  چنین  ساختن  البته  نشود. 
هم نگاهی جدی نیاز دارد که باید قباًل زمینه های آن فراهم 
طنز  وضعیت  بهبود  متعدد  راه های  میان  از  باشد.  گردیده 

می توان به این سه مورد نیز توجه کرد:
- نقد راستین طنز در رسانه های چاپی، شنیداری و تصویری، 

و معرفی آثار طنز.
پخش  و  نشر  جهت  طنزی،  مجالس  و  محافل  تدویر   -

کارهای تازه و معرفی طنزپردازان جدید.
- پژوهش در مورد طنز و اثرگذاری آن بر اوضاع و جامعه. 
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ابوبکر مجاهد

یکی از عوامل بلند رفتن دالر در مقابل پول افغانی فرار 
فزیکی دالر از کشور  است. با بلند رفتن نرخ دالر در 
برابر پول افغانی نگرانی ها از وضعیت اقتصادی و بلند 
رفتن مواد اولیه باالگرفته است. اما اینکه دالیل اصلی 

بلند رفتن نرخ دالر در بازارهای افغانستان چیست؟
شماری از استادان اقتصاد می گویند: در طی یک دهه 
گذشته بانگ مرکزی و وزارت مالیه کشور برای کاهش 
عملی  طرح  افغانی  پول  برابر  در  خارجی  اسعار  نرخ 
نداشته اند. آن ها تأکید دارند که دولت به بازار اقتصادی 
طوالنی  طرح  و  می کند  نگاه  سطحی  شکل  به  کشور 
مدت بخاطر ثابت نگهداشتن نرخ پول افغانی در برابر 

اسعار خارجی نداشته است.  
در  کابل  دانشگاه  در  اقتصاد  استاد  کوهستانی  جعفر 
دالر  رفتن  بلند  ماندگار می گوید  روزنامۀ  با  گفت وگو 
فرار مردم  دارد،  افغانی عوامل مختلف  پول  مقابل  در 
از کشور که دراین فرارها دالر از افغانستان به صورت 
که  کشور  در  بدامنی  افزایش  می شود.  کشیده  فزیکی 

اعتبار ثبات سیاسی نزد مردم کاهش یافته است. 
به گفته او کاهش یافتن کمک های بیرونی نیز به ثبات 
فرصت های  افغانستان  و  رسانیده  صدمه  کشور  پولی 

بزرگی را که برای ثبات پولی داشت از دست داد.
او می افزاید: عوامل عمدۀ دیگر که در پایان آمدن نرخ 
پول افغانی پول تأثیر دارد، افزایش فساد در نهاد های 
دولتی است، اگر عواید مالی بدون فساد به دست بیاید، 

میزان ارزش پول نیز ثابت می ماند.
اقای کوهستانی خاطر نشان کرد: وزیر مالیه اعالم کرده 
است که ۹۴ ملیارد دالر از عواید گمرکی به دست آمده 

و قرار است ۱۰۰ ملیارد دیگر نیز به دست بیاید.
 این  آگاه اقتصادی افزود: این پول از صادرات، واردات 
و جمع آوری قرضه به دست آمده، وقتی تمام عواید به 
شکل درست بدون فساد جمع آوری شود، ما می توانیم 

هزینه ساالنه خود را مرفوع سازیم.
بتواند بودجه ساالنه خود را  او می گوید: کشوری که 
از عواید داخلی به دست بیاورد؛ بدون شک در ثبات 

اقتصادی خود نیز نقش عمده دارد.
هنوز  تا  دولت  که  کرد  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
نتوانسته بخاطر ثبات اقتصادی کشور جدی عمل کند 
اقتصادی کشور  ثبات سیاسی و  نگهداری  ثابت  و در 

ناکام مانده است.

به گفته او، دولت نتوانست وقت انتخابات پارلمانی را 
معین بسازد و در برگزاری جرگه تعدیل قانون اساسی، 

جدی عمل کند. 
آقای کوهستانی خاطر نشان کرد که هر قدر به زمان 
برگزاری جرگه اضطراری نزدیک می شویم، تهدید ها 
افزایش می یابد، اعتباری سیاسی دولت کاهش می یابد.

با فساد را جدی  مبارزه  باید  این که دولت  بیان  با  او 
بگیرد، افزود: از خارج شدن پول به شکل فزیکی باید 
جلوگیری شود، در آن صورت  ثبات سیاسی بهتر شده 

و ثبات پولی نیز جایگاه خود را پیدا می کند.
این آگاه مسایل اقتصادی تأکید کرد: دولت باید زمان 
برگزاری جرگه تعدیل قانو اساسی را تعین کند، در غیر 
آن صورت، توافق نامه سیاسی برهم خورده و کشور  به 

تجربه تلخ گذشته  برخواهد گشت.
که  کشور  می افزاید:  کابل  دانشگاه  اقتصاد  استاد  این 
سیاسی  اعتباری  اگر  ندارد،  اقتصادی  های  زیرساخت 
پول   نرخ  کاهش  از  نتواند،  نگهداشته  ثابت  را  خود 

افغانی در مقابل پول خارجی نمی توان جلوگیر کرد. 
اقتصاد  وزارت  مشاور  گل محمد  انجینر  همچنان،   
می گوید: بلند رفتن پول دالر در مقابل پول افغانی تأثیر 

منفی را باالی تجارت افغانستان می گذارد.
عایدات  کشور  این  در  چون  افزود:  محمد  گل  آقای 
و  برق  مصرفی  هزینه  و  است  افغانی  پول  به  مردم 
کاالهای تجاری به که پول دالر خرید داری می شود، به 

مردم پر هزینه تمام خواهد شد. 
حدود  در  افغانستان  کرد:  تصریح  محمد  گل  انجینر 
۳۵درصد صادرات دارد و بیشتر از ٦۰ درصد واردات، 
بنًا بلند رفتن پول دالر به اقتصاد کشور صدمه می رساند.
مشاور وزارت اقتصاد می افزاید: اگر به سکتور انرژی 
توجه کنیم، خریداری برق از کشورهای بیرونی به دالر 
افغانی جمع آوری  به پول  است و هزینه مصرفی آن  
نهادهای  باشد،  بلند  دالر   نرخ  که   وقتی  می شود، 

تجارتی کشور صدمه اقتصادی می بینند.
به گفته او، دولت در ثابت نگهداشتن ارزش پول افغانی 

به  مردم  آن  درغیر  باید جدی عمل کند،  دالر  برابر  در 
مشکل دچار خواهد شد.

آقای محمد گل خاطر نشان کرد: نظام اقتصادی دولت 
در تالش است که یک برنامه خوبی روی دست بگیرد  
و از افزایش نرخ دالر در برابر پول افغانی جلوگیر کند.
می گوید:  اقتصادی  آگاه  رضایی  حکیم  حال،  این  در 
به  تقاضای مردم  دالر در فصل زمستان که  بلند رفتن 

مواد اولیه افزایش یافته است، تأثیر منفی دارد.
به  اقتصادی کشور همیشه  بازار  به  او، دولت  به گفته 
بخاطر  مدت  طوالنی  طرح  و  نگریسته  شکل سطحی 
اسعار  برابر  در  افغانی  پول  نرخ  نگهداشتن  ثابت 

خارجی ندارد.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: دولت شاید در هر ماه 
یک مرتبه پول های را به بازار کشور عرضه کند اما، اگر 
نظارت درست از  بازار کشور نداشته باشد، آن پول  به 

شکل فزیکی از کشور خارج می شود.
بانگ  گذشته  دهه  یک  طی  در  افزود:  رضایی  آقای 
مرکزی و وزارت مالیه کشور برای کاهش نرخ اسعار 
اند.  نداشته  افغانی طرح عملی  پول  برابر  در  خارجی 
او می افزاید: در وزارت خانه های کشور افراد مسلکی 
نیست، بنًا من چشم دید روشنی به آینده بهتر  اقتصادی 

کشور ندارم.
به گفته استادان دانگشاه اقتصاد، افزایش بدامنی، کاهش 
 اعتباری دولت نزد مردم، به نظام اقتصادی کشور صدمه 
رسانده است. وجود فساد در نهادهای دولتی یکی دیگر 
از تأثیرات منفی باالی اقتصاد کشور است، اگر عواید 
مالی بدون فساد جمع آوری شود، در ثابت نگهداشتن 

نرخ پولی کشور نیز تأثیردارد.
اما، خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی امروز در نشستی 
افغانی  پول  ارزش  گفت:  رسانه ها  به  کابل  در  خبری 
در برابر دالر کاهش یافته است؛ اما این یک پدیده ی 
تمام کشورهای  بلکه در  نیست؛  افغانستان  به  منحصر 
تری  محکم  اقتصاد  که  اروپایی  کشورهای  و  منطقه 
نسبت به افغانستان دارند نرخ دالر افزایش یافته است.

آقای صدیق می گوید که کاهش پول افغانی در برابر 
دالر با در نظر داشت شرایطی که افغانستان در آن قرار 

دارد نسبت به کشور منطقه خوب است.
آقای صدیق می گوید که در طول ده سال بانک مرکزی 
 ٧۰ حدود  در  دالر  لیالم  طریق  از  مداوم  صورت  به 

درصد نیاز بازار را مرفوع ساخته است.

هارون مجيدی
معاون اول مجلس نماینده گان می گوید که مشاور امنیت 
ملی، تمام افغانستان را قبضه کرده و کشور را به طرف 

بربادی می برد.
به گفتۀ او، حلقات بزرگی در حکومت، شورای امنیت 
گروه های  وسایر  داعش  یاز  امنیت  نهادهای  و  ملی 

تروریستی حمایت می کنند.
عبدالظاهر قدیر معاون اول مجلس نماینده گان که از دو 
ماه به این طرف به گفتۀ خودش، سرگرم نبرد با داعش 
افغانستان  که دولت  بوده می گوید  ننگرهار  در والیت 
از دشمنان مردم دفاع می کند و او برای دفاع از خود و 

مردم سرمایه اش را جنگ افزار می خرد. 
پاکستان ۲۰  از خاک  که  می افزاید  اول مجلس  معاون 
هزار خانواده به منطقۀ شینواری مهاجر شده اند؛ بیشتر 
این خانواده ها به تسلیحات سنگین مجهزند. او می گوید 
که شینوار بزرگترین مرکز داعش در افغانستان است و 

امکان دارد در زمستان حمالت گسترده یی از این منطقه 
مدیریت شود.

اما، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در خبرنامه یی 
است،  ماندگار خوانده شده  روزنامه  به  آن  متن  که 
اظهارات آقای قدیر را مطلق بی اساس خوانده و رد 

کرده است.
بهانه یی  اظهارات  این  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
برای دریافت منابع غیر قانونی در جهت ایجاد گروه 
ملیشۀ شخصی و هم چنان مغشوش سازی اذهان عامه 
و ضعیف جلوه دادن روحیه ملی برای مبارزه با گروه 

داعش می باشد.
است:  کرده  نشان  خاطر  ملی  امنیت  شورای  اعالمیه 
شخصی  ملیشۀ  گروه  ایجاد  مخالف  افغانستان  دولت 
نیروهای  طریق  از  تنها  مشروع  استعمال  باید  و  است 
ملی و دفاعی افغانستان صورت گیرد و این نیروهای با 

افتخار در برابر داعش و تروریسم می جنگند.

این شورا هم چنان گفته است که ساختن ملیشه ها برای 
اهداف فراقانونی اهانت به قوای امنیتی و دفاعی کشور 

است.
منظور  به  که  است  گفته  می  ملی  امنیت  دفتر شورای 
روشن شدن حقایق و جلوگیری از انحراف اذهان عامه، 
خواسته  نماینده گان  مجلس  و  جمهوری  ریاست  از 
است تا هیأتی را به منظور بررسی اظهارات آقای قدیر 

بگمارند.
نماینده گان  مجلس  اول  معاون  قدیر  عبدالظاهر 
دیروز)دوشنبه، ۲ آذر( در تاالر مجلس با اشاره به دو ماه 
حضورش در ننگرها گفت:«اگر به جالل آباد نمی رفتیم 
ننگرهار  سقوط  از  ما  و  بود  کرده  سقوط  شهر  این 

جلوگیری کردیم.«
به گفتۀ آقای قدیر: »دولت افغانستان، پاکستان و تمام دنیا 
با دشمنان مردم افغانستان کمک می کنند و ما با امکانات 

از مردم خود دفاع می کنیم«.
آقای قدیر می گوید که شمار زیادی از افراد مشکوک 
هنوز  تا  و  اند  ننگرهار جابه جا شده  در  مهاجر  به نام 

هویت شان روشن نشده است.
ملی  امنیت  شورای  مداخالت  به  اشاره  با  قدیر  آقای 
بویژه حنیف اتمر مشاور امنیتی این شورا می گوید: در 
این زمینه اسناد دارم و آن را در زمانش به تاالر خواهم 
چه  ترور  برنامۀ  امنیت  شورای  شودکه   دیده  تا  آورد 
کسانی را طراحی کرده، چی کسانی را فریب می دهد و 

از صحنه دور می سازد.
به گفتۀ معاون اول مجلس نماینده گان: »قوماندانان خط 
اول گروه داعش در کابل زنده گی می کنند، به خدا قسم 

است که به سفارت خانه ها و ادارات امنیتی ما رفت و 
آمد دارند.«

آقای قدیر با اشاره به عملکردهای حنیف اتمر مشاور 
شورای امنیت ملی می گوید: »مشاور صالحیت اجرایی 
ندارد و اما امروز مشاور}مشاور امنیت ملی افغانستان{ 
افغانستان را  افغانستان را قبضه کرده، تمام مردم  تمام 
به طرف بربادی می کشاند و هیچ کس نیست تا صدای 

خود را بلند کند«.
تنها به  تا  امنیت ملی می خواهد  از شورای  آقای قدیر 
امنیتی  نهادهای  به  مشوره دهی  که  خود  اصلی  وظیفۀ 
است بپردازد و خطاب به حنیف اتمر مشاور این شورا 
می گوید: »من از جالل آباد هستم و تو از لغمان هستی، 
اگر تو با تمام قوتت به لغمان رفته توانستی، ترا قبول 

دارم.«
خواست  خود  همکاران  از  نماینده گان  مجلس  معاون 
تا در قسمت بودجۀ شورای امنیت ملی توجه کنند که 
به گفتۀ او: این شورا افغانستان را به طرف بربادی می برد.
آقای قدیر می گوید: دشمن در ساحۀ »تختو« و »زیارت 
تال« در ولسوالی اچین ننگرهار است و پنج ساعت باید 
پیاده در کوه باید منزل کنی تا به این ساحه برسی که 

اردو و پولیس در این ساحات رفته نمی تواند.
از  که  در صورت  می دهد:  مجلس هشدار  اول  معاون 
به  آینده  در  نشود،  گیری  جلو  گروه  این  فعالیت های 

مشکل بزرگ در کشور تبدیل خواهد شد.
آقای قدیر تأکید می کند که او با گروه داعش در والیت 
ننگرهارمبارزه جدیکرده؛  اما حکومت به جای حمایت 
کرده  ایجاد  موانع  وغیرمستقیم  مستقیم  گونه  ازاو،به 

است.
هم چنان، غزنی، بدخشان، فاریاب، کندز، تخار، ننگرهار، 
نورستان، زابل و لغمان از جمله والیاتی اند که به گفتۀ 
معاون اول مجلس نماینده گان، اعضای گروه داعش در 

آن حضور دارند.
اچین،  شینوار،  در  آمده،  دست  به  آمارهای  بنیاد  بر 
هسکه مینه، شیرزاد، کوت و بتی کوت و شماری دیگر 
هزاره   ۲۰ حدود  ننگرهار،  ولسوالی های  و  مناطق  از 
خانواده از ترس گروه داعش از خانه های شان فرار کرده 
و این گروه در آخرین مورد، خانه های باشنده گان این 
مناطق را سوزانده و مردم محل را مورد آزار و اذیت 

قرار داده اند.

معاون اول مجلس:

مشاور امنیت ملی تمام کشور را قبضه کرده و به طرف بردبادی می برد
شورای امنیت:

قـدیر ملیشه  سـازی می کنـد
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آگاهان اقتصادی:

از فرار فزیکی دالر جلوگیری کنید
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ورزش

عارف رحمانی

و  خواری  رشوه  ترافیک؛  پولیس های 
زورگویی!

ترافیکی در کشور  نظم  ترافیک مجری  پولیس 
و  زورگویی  و  تحقیر  خشونت،  جنگ،  است. 
نیست.  مردم و شهروندان کشور مجاز  اخاذی 
بارها این صحنه ها را می بینیم و دم بر نمی آوریم. قصه این است که 
شده  فروش  پیش  جاده ها  و  چوک ها  و  ترافیک  پولیس  چوکی های 
و  زحمت کش  پولیس های  نیست.البته  تحمل  قابل  معضل  این  است. 
خدمت گذار نیز داریم. از این دسته سپاس گزاریم. دست شان را به گرمی 
می فشاریم. و به این ها بارک اهلل و احسنت می گوییم. ولی همه می دانیم 

که این ها در اقلیت هستند.

حفيظ معترف

هم اکنون هیچ دلیل وجود ندارد تا نرخ اسعار 
به ویژه دالر در مقابل ارزش پول افغانی کاهش 

پیدا کند.
ما در یک خالی اقتصادی میان حضور عساکر 
کشور  در  دالر  میلیون ها  که  خارجی  دفاتر  و 
هزینه می کردند و اقتصادیکه به شکل طبیعی خزانۀ دولت را پُر کند، 

بسر می بریم.
مانند  کار  کسبه  نفر  هزاران  خارجی،  سرباز  هزار   ۱۵۰ تعداد  با 
نجار،معمار، مستری، انجنیر برق، مهندس ساختمان و فروشندۀ مواد 
ساختمانی مشغول کار بودند، همچنان تعداد اشخاص تحصیل کرده در 
دفاتر، موسسات و NGO های خارجی که امروزه اکثریت آن مسدود 

گردیده، با دریافت معاشات بلند دالری مصروف کار بودند.
بنابر این دولت امروزه در یک خالی اقتصادی بسر می برد و این شکاف 
صادرات،  تشویق  خارجی،  سرمایه گذاری  جذب  طریق  از  اقتصادی 
و  کمیت  بردن  بلند  زیربنایی،  ساختمان های  اعمار  معادن،  استخراج 
کیفیت محصوالت زراعتی، آغاز پروژه تاپی و همانند آن، می تواند از 
یک طرف اشتغال زایی کند و از سوی هم، عاید ملی به شکل طبیعی 
افزایش پیدا کند، آنگاه ارزش دالر در مقابل افغانی نزول خواهد کرد.

از این که دالر پشتیبانۀ پول افغانی می باشد، تزریق آن به بازار در حالی که 
هیچ عواید دیگر وجود ندارد، در دراز مدت، دولت را به ورشکسته گی 
مالی جدی روبه رو خواهد کرد،و نباید به این نسخه زیاد خوش بین بود، 

باید چارۀ اساسی اندیشید.

صبور رحيل

آثار  از  یکی  تاریخ«،  مسیر  در  »افغانستان  کتاب 
مغالطه ها.  از  است  پُر  اما  ارزش مند،  نهایت 
ارزش مندی این کتاب در آن است که برای اولین 
ارایه  را  کشور  تاریخ  از  متفاوت تری  روایت  بار 
این  نویسندۀ  رسمی.  روایت  از  کردمتفاوت تر 
کتاب، مرحوم میر غالم محمد غبار، تالش کرد تا پوستۀ روایت سرکاری 
بلکه خود  بود.  بی ثمر  موارد  اکثر  در  تالش  این  اما  بشکند،  را  تاریخ  از 
روی همان روایت سرکاری صحه می گذاشت. غبار خود یک آزادی خواه 
باد! چنان  و مشروطه خواه و مبارز صادق و راستین بود که روحش شاد 
به خاطر  آنکه  از  بیشتر  زمانش  و  وقت  در  کتاب  اهمیت  که  می نماید 
و  مشروطه خواه  یک  جایگاه  در  غبار  نام  به خاطر  باشد،  کتاب  محتویات 
مغضوبین دربار بوده باشد. غبار از زاویۀ و جهان بینی چپی به تاریخ نگاه 

کرده است.
همین امروز نفوس والیت کشور در این کتاب را مرور می کردم. چشمم 
به عنوان »اوضاع اجتماعی« افتاد. زیر عنوان فرعی »زبان های ملی افغانستان« 

در مورد گوینده گان زبان پشتو چنین نوشته است:
»... گوینده گان این زبان، اصاًل دوازده ملیون نفر است که امروز در حدود 
شش ملیون آن بین خط مصنوعی دیورند و سواحل راست رود سند افتاده 

است.« 
یعنی به قول غبار نفوس پشتوزبان های پاکستان، برابر با نفوس پشتوزبان های 
نشان  کوچک  محاسبۀ  یک  است؟  درست  ادعا  این  آیا  است.  افغانستان 
می دهد که این معلومات چقدر بی پایه است. مطابق ویکی پیدیا و احصاییۀ 
پشتو  نفوس  اگر  است.  ملیون   ۲۹ پاکستان  پشتوزبان های  نفوس   ،۲۰۰٨
پشتو  نفوس  پس  باشد،  مساوی  یک دیگر  با  دیورند  سوی  دو  زبان های 
زبان های افغانستان نیز باید ۲۹ ملیون است. در حالی که چهار سال پیش 
 ۲٦ ما  کشور  نفوس  ُکل  افغانستان،  احصاییۀ  مرکزی  کمیتۀ  اعالن  مطابق 
ملیون است. حتا اگر ُکل مردم کشور ما پشتوزبان باشند، آقای غبار حدود 

۳ ملیون پشتو زبان کم می آورد.
می نویسد،  افغانستان  اجتماعی  ترکیب  مورد  در  وقتی  ترتیب،  به همین 
به جای ترکیب اقوام و پیروان مذهب صحبت کند، تحلیل و تفسیر طبقاتی 
داشته ایم،  اجتماعی  طبقات  ما  که  نیست  شکی  می کند.  مطرح  را  جامعه 
چند  در  تنها  و  بوده اند  متفاوت  تاریخ  مختلف  برهه های  در  طبقات  اما 
نوع  این  نیستند.  شناخت  قابل  فیودال...  بورژوازی،  دهقان،  کارگر،  طبقۀ 
طبقه بندی یکی از دگم های مارکسیزم است و بنابرآن گمراه کننده چرا که 

بسیار تیوریک اند...
شریف  نویسندۀ  حرمت  حفظ  با  تاریخ«  مسیر  در  »افغانستان  کتاب  نقد 
باید داشت که کتاب  به یاد  این همه،  با  نیازهاست.  از  انقالبی اش، یکی  و 

مرحوم غبار از غنیمت هاست و حسنات زیادی هم دارد.

روزنامه »اینترنشنل بیزنس تایمز« نوشت: گروه تروریستی »داعش« فهرستی 
از شهرهایی را منتشر کرده که قرار است در آیندۀ نزدیک آنان را هدف قرار 

دهند.
به گزارش مشرق، پایگاه اینترنتی »سومریه نیوز« به نقل از این روزنامه نوشت، 
جورجیای  ایالت  اندونزیا،  روم،  فرانسه،  شهرهای  گفتند،  ناشناس  هکرهای 

امریکا، میالن و دانشگاه روح القدس لبنان جزو این فهرست هستند.
»برت جانسون« از اعضای »افبی آی« به خبرگزاری »اسپوتنیک« روسیه گفت: 
اف بی آی اطالعاتی دربارۀ خطرات تهدید کنندۀ ایالت جورجیا در آمریکا 
مطالبی را می داند، اما هیچ اطالعاِت موثقی در این زمینه دریافت نکرده است.
یک منبع امنیتی لبنان به خبرگزاری »نووستی« گفته است،  کلیسای روح القدس، 
لغو کرده  این ماه برگزار شود،  مراسم خود را که قرار بود دربیست و دوم 

است.
هم چنان پولیس فدرال آمریکا )FBI( روز )یکشنبه/۲ قوس( اعالم کرد که 
ایالت  آتالنتا در  بود در شهر  داعش مسابقات کشتی کچ آمریکا را که قرار 

جرجیا برگزار شود تهدید به حمله تروریستی کرده است.
پولیس فدرال آمریکا با اعالم این خبر گفت: هرگونه تهدید از سوی گروهک 
تروریستی داعش جدی تلقی شده، حتا اگر بعضی از این تهدیدها واقعی و 

صحیح نباشد.
پیش تر نیز گروه موسوم به «هکرهای ناشناس« با انتشار بیانیه یی نوشته بود که 
بر اساس اطالعات به دست آمده از هِک منابع داعش، این گروه تروریستی 

قصد دارد حملۀ تروریستی در سالن مسابقات کشتی کچ آمریکا انجام دهد.

روزنامۀ الدیار نوشته است: رژیم اسراییل به شدت از حضور ایران در سوریه 
و افزایش قدرت حزب اهلل در جبهه های درگیری لبنان و جوالن نگران است.
رژیم  نگرانی های  از  دیگر  به یکی  نیز  روسیه  به اینکه  اشاره  با  روزنامه  این 
صهیونیستی مبدل شده است، می افزاید:از این روست که »امیر ایشیل« فرماندۀ 
نیروی هوایی رژیم صهیونیستی می گوید که اسراییل از ایجاد جنگ با حزب 
اهلل رعب و وحشت دارد و به رغم همه ادعاهایی که اسراییل در زمینۀ توانایی 
یا رویارویی با دشمنان خود دارد،»تل آویو« همواره در صدد است تا چنین 

جنگی در آینده رخ ندهد.
برگزار  در قدس  که  امریکایی  و  اسراییلی  دیپلمات های  کنفرانس  در  ایشیل 
برای  آماده گی  به داشتن  نیازمندیم و  از رژیم خود  به دفاع  ما  تأکید کرد:  شد 
رویارویی با هرگونه سناریوی احتمالی نیاز داریم، اما در حال حاضر یک اقدام 

کافی است تا آتش دیگری دامن منطقه را فرا بگیرد. 
می توانید  و شما  است  کافی  اسراییل  به داخل  موشک  افزود:  سقوط یک  او 

تصور کنید که در این صورت چه روی خواهد داد.
از سوی دیگر »موشه یعلون« می گوید: وجود ایران در اطراف ما، مرا نگران 
کرده است، واقعیت این است که حوادث سوریه، توان ایران را افزایش داده 
منطقه  در  را  ایران جبهه جدید درگیری  تا  کردیم  در سال گذشته تالش  و 

جوالن بازنکند.

در  که  زیادی  خشونت آمیز  رفتارهای  ادامۀ  در  و  شب  یکشنبه  شب  اواخر 
ماه های اخیر در آلمان علیه پناهنده گان انجام می گیرد، چند نفر ناآشنا به دو تن 

از پناهنده گان در محل اقامت آن ها در برلین حمله کردند.
در این منطقۀ برلین، چندین نفر از طرفدار راست گرایان افراطی به چند تن از 
پناهنده گان در محل اقامت آن ها حمله کردند. شش نفر نا آشنا در محل اقامت 
به آن ها  و  کرده  پرتاب  دهان  آب  ساکنان  از  تن  به دو  مارزان  در  پناهنده گان 

توهین و بی حرمتی کردند.
به گفته شاهدان و بر اساس اطالعات پولیس، یکی از راست گرایان افراطی سعی 
کرد با یک بوتل شراب به یکی از پناهنده گان حمله کند. که البته پناهنده یی که 

مورد هدف قرار گرفته بود، توانست این ضربهرا از خود دور کند.
پس از آن این شش عامل افراطی به سه فرد ناآشنای دیگر ملحق شدند که جلو 
محل اقامت پناهنده گان در برلین منتظر آن ها بودند. به گفتۀ پولیس، این افراد 
اواخر شب گذشته به صورت غیر قانونی وارد محوطۀ محل اقامت پناهنده گان 

شده بودند.
تحقیقات دربارۀ این حادثه در حال انجام است. در سپتامبر گذشته نیز افرادی 

نا آشنا به محل اقامت پناهنده گان در برلین حمله کردند.
در اگیست گذشته نیز، گروهی از مردان با لباس های تیره، چندین تختۀ آتش 

را به سمت یک محل اقامت پناهنده گان در مارزان پرتاب کردند.
اخیراً و در سایۀ هجوم پناهنده گانبه آلمان و اروپا، شمارِ حمالت آتش سوزی 
علیه محل اقامت پناهنده گان و خشونت علیه پناهجویان در این کشور افزایش 
پیدا کرده و سازمان های اطالعاتی آلمان درباره چنین شرایطی هشدار داده اند.

یوسف شیردل بازیکن افغانی عضو باشگاه فلنزبورگ آلمان در صفحۀ 
رسمی فیس بوکش، خبر از بازی در تیم ملی فوتبال افغانستان را داد.

این بازیکن که در گذشته نیز به خاطر اختالفات شخصی با سرمربی 
پیشین تیم ملی، حاضر به پوشیدن پیراهن تیم ملی نشد، گفته می شود 
در رقابت های فوتبال قهرمانی جنوب آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان 

را همراهی خواهد کرد.
این بازیکن در فیس بوکش به طور رسمی خود را عضو رسمی باشگاه 

فلنزبورگ و تیم ملی فوتبال افغانستان معرفی کرد.
این بازیکن ۲۲ ساله در بازی مقابل کامبوج نیز به تیم ملی دعوت شد 

که  به دلیل عدم آماده گی به تهران سفر نکرد.

بارسلونا  به سران  مسی  لیونل  که  شدند  مدعی  ایتالیایی،  رسانه های 
پیشنهاد داده تا »دیباال« را به خدمت بگیرند.

بارسا  به مسووالن  مسی  لیونل  ایتالیایی،  رسانه های  گزارش  براساس 
دیباال«  »پایولو  »یوونتوس«،  حملۀ  خط  ستارۀ  که  است  کرده  توصیه 
را  به خدمت بگیرند. دیباال که در این فصل بسیار روی عملکرد تیم 
یوونتوس تأثیرگذار بوده، تابستان گذشته با انتقالی حدوداً ۴۰ میلیون 

یورویی از پالرمو ب  تورین آمده است.
براساس گزارش گاتزتا دلوا سپورت، دیباال از زمان پیوستن به یوونتوس 
۴ کیلو وزنش افزایش پیدا کرده است و با آمار ۱۲ کیلومتر دونده گی در 
هر بازی و زدن شش گول، رکوردی بهتر از کارلوس توز تا اینجای کار 

از خود به ثبت رسانده است.
گفتۀ می شود پیش از پیوستن دیباال به یوونتوس، لیونل مسی به سران 

بارسلونا توصیه کرده که هم وطن آرژانتینی اش را به خدمت بگیرند.

با افزایش گمانه زنی ها در مورد انتقال بیل به یونایتد، او اعالم کرده که 
با تغییر پُستش در رئال بنیتس، اوضاع فوتبالی بهتری دارد.

به گزارش کاپ، گرت بیل ستارۀ ولزی باشگاه رئال مادرید، احتمال 
بازگشتش به لیگ برتر انگلیس را رد نمی کند ولی در صحبت هایی 
اعالم کرده که از شرایط کنونی اش در باشگاه مادریدی رضایت دارد. 
او که در تابستان ۲۰۱۳ با قراردادی جنجالی به رئال منتقل شد، این 
به منچستریونایتد روبه روست  پیوستنش  با شایعاتی در مورد  روزها 
و در واکنش به این شایعات گفته: در مورد بازگشت به لیگ انگلیس 
هرگز نباید گفت هرگز. بیل به دیلی میرر گفت: وقتی فوتبال بازی 
کردن را آغاز کردم، اولین هدفم این بود که به باالترین جایگاه ممکن 
برسم که برایم رئال مادرید بود. حاال من اینجا هستم و می خواهم با 
رئال جام های قهرمانی ببرم و بهترین توانایی هایم را به کار بگیرم. ولی 
هر وقت صحبت از بازگشت به لیگ برتر مطرح می شود، هیچ وقت 
نمی توانی بگویی که هرگز. چون تو نمی دانی که در آینده چه رخ 
و  می برم  لذت  رئال  در  از حضور  حاضر  حال  در  اما  داد.  خواهد 

خوش حالم.
ستارۀ ولزی رئال ادامه داد: تابستان امسال با رافا بنیتس سر مربی تیم 
صحبت کردم و از جایگاهم در این فصل راضی ام. از پست بازیکن 
پشت مهاجم خوشم می آید و حس می کنم که این پست ایده آل من 
را  توپ  وقتی  و  کنم  حرکت  مختلف  فضاهای  در  می توانم  است. 
می گیرم، حمله کنم. این بهترین پست برای من است و فکر می کنم 

امسال سال فوق العاده یی خواهد بود.

شهر های مورد هدف داعش

وحشت اسراییل از ایران و حزب اهلل

حمله افراط گرایان به پناهنده گان
 در محل اقامت آن ها در برلین

یوسف شیردل دعوت
 تیم ملی افغانستان را پذیرفت

پیشنهاد مسی به سران 
بارسلونا برای جذب دیباال

بیل: 
هیچ وقت احتمال بازگشتم به لیگ برتر را رد نمی کنم

فيـسبـوک نـــامــه
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کاهش  بر  دال  آلمان  حکومت  بینی  پیش  آلمانی،  رسانۀ  یک  گزارش  طبق 
شمار آواره گان در طول زمستان، شاید اشتباه باشد. براین اساس چندین عامل 

می توانند افزایش شمار پناهجویان را باعث شوند.
روزنامۀ آلمانی »ِولت اَم زونتاگ« به نقل از »سرویس های استخباراتی« نوشت که 
وضعیت رو به وخامت در سوریه، یکی از عواملی است که ممکن است افزایش 
شمار آواره گان را باعث شود. بر این اساس، ٧.٦ میلیون تن در داخل سوریه 

بی جا شده اند و ۴ میلیون تن از آن ها تا به حال کشور را ترک کرده اند.
سازمان بین المللی مهاجرت به روزنامۀ »ِولت اَم زونتاگ« گفته است که انتظار 
ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  میان،  این  در  دارد.  را  آواره گان  تعداد  افزایش 
برای پناهجویان فکر می کند که شمار بیشتری از مردم تصمیم به سفر به اروپا 

را بگیرند.
این گزارش در حالی نشر می شود که بخش هایی از آلمان به شمول بایرن، شاهد 
بارش اولین برف در سال روان هستند. خبرگزاری آلمان گزارش داد که مقام ها 
تالش می کنند در فصل زمستان برای همه آواره گان سرپناه مناسب پیدا کنند، 

اما هنوز در این بخش کمبودی هایی وجود دارد.
کارهایی که باید انجام شود

گفته شده است که خیمه هایی که در مرز اتریش با آلمان برای اسکان موقت 
پناهجویان برپا شده اند، در حال حاضر مناسب نیستند. با وجود این، مقام های 

مسوول اطمینان خاطر دادند که خیمه ها »در هفته های آینده« برای تازه واردان 
قابل دسترس هستند.

چندین ایالت آلمان به شمول زاکِسن، نورد راین، ویستفالن و برانِدنبورگ گفتند 
که پناهجویان را در طول زمستان در خیمه های بزرگ جای می دهند که به آب 

گرم و مرکز گرمی مجهز هستند.
در سرتاسر اروپا، کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهجویان و سازمان های 
دیگر برای زمستان آماده گی می گیرند و می خواهند برای آن ها سرپناه و جای 

خواب در اختیار بگذارند.
لیسبوس  یونانی  جزیرۀ  در  که  گفت  »اکسفام«  رسانی  امداد  بین المللی  گروه 
اول  به اروپا می آیند،  از ترکیه  از آواره گان که  به شدت مشغول است. بسیاری 

به این جزیره می رسند.
کشورهای  سخت گیری های  که  داد  هشدار  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای 
را  آن ها  غربی،  بالقان  امتداد  در  پناهجویان  سفر  از  جلوگیری  برای  مختلف 
به خطرمی اندازد. مقام های این سازمان به کاهش درجه گرما و خطر برای اطفال 

اشاره کردند.
زمستان،  نزدیک شدن  با  که  بود  داده  ماه هشدار  این  اوائل  در  اروپا  اتحادیه 

فاجعه بشری ده ها هزار آواره را تهدید می کند.
 

دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  ملی  برنامۀ همبستگی  مسؤول ساحوی 
هزینه  به  برنامه  این  انکشافی  پروژۀ   ۲٦ که،  پنجشیرمیگوید  دروالیت 
بیش از ٦٧ میلیون هفت صدوده هزار افغانی دربرخی از ولسوالی های آن 
والیت به بهره  برداری سپرده شده است که از مزایای این پروژه ها حدود 

٨٧٦۱ فامیل مستفیدخواهندشد.
ریاست رسانه های برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات 
گفته است:«اخیراً ۲٦ پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف 
ومورد  پنجشیرتکمیل  والیت  .ودره  بازارک  های  ولسوالی  در  دهات 

استفاده مردم قرار گرفت«.
پروژه های یاد شده شامل اعمار کا نال آبیاری، یک باب مرکزاجتماعی. 

دیوار محافظه یی، پل پیاده رو و تمدید پنج شبکه آبررسانی می باشد.
احیا وانکشاف  برنامۀ همبستگی ملی وزارت  یاد آوری  است که،  قابل 
دهات ۲۳۵ قریه را در والیت پنجشیر تحت پوشش قرار داده است و ۹۰ 
پروژه را در دور دوم برنامه همبستگی در سکتورهای مختلف تکمیل و 
مورد بهره برداری قرار دهد و بیش از ۱۹۰ پروژه دیگر در این والیت 

نیز تحت کار مي باشد.

گزارش رسانۀ آلمانی:

 »شمار آواره گان در زمستان افزایش می یابد«

بهره برداری 26 پروژه انکشافی در والیت پنجشیر

اقدام بعدِی ما اعتصاب 
درسی و غذایی است!

شکایت نامۀ دانشجویان 
افغانستانی در کشور ترکمنستان

افغاِن مقیم در ترکمنستان از عملکرد و ضعِف   ما دانشجویان 
مدیریت در وزارت تحصیالت عالی شکایت داریم. در حدود 
٧۰ دانشجوی افغان در کشور ترکمنستان در رشته های انجنیری، 
دروس  فراگیری  مصروِف  تربیه  و  تعلیم  و  ادبیات  زراعت، 
هستیم. طبق الیحه و مقررات وزارت تحصیالت عالی و وزارت 
خارجه، دولت افغانستان مکلف است تا به دانشجویانی که از 
می گردند،  اعزام  کشور  از  خارج  به  دولتی  بورسیه های  طریق 
پرداخت  ماه  هر  در  معاش«  »مدد  عنوان  به  را  ناچیزی  معاش 
نماید. اما بیشتر از یک سال می شود که مددمعاش و حق قانونِی 

خویش را دریافت نکرده ایم. 
مشکل  بار  چندین  ترکمنستان،  کشور  در  افغان  دانشجویان  ما 
»نداشتن بیمۀ صحی« و عدم تادیۀ مددمعاش را به سمع مسوولین 
محترم سفارت افغانستان مقیم در عشق آباد و جنرال قنسولی شهِر 
»ماری« رساندیم، و آن ها نیز با ابرازِ همدردی و درک حقایق، با 
درنظرداشت اصول اداری، مشکالِت ما را مکرراً ذریعه مکتوب 
به مرکز انعکاس داده اند؛ اما همۀ این تالش ها هنوز نتیجه یی در 

پی نداشته است. 
با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مشکالت دانشجویان، صبر 
آخر  به  »مددمعاش«  پرداخت  عدم  به  نسبت  نیز  ما  و حوصلۀ 
رسیده است. در هیچ نقطه از جهان دانشجویانی را سراغ نداریم 
باشند.  کرده  اکتفا  پوهنتون/دانشگاه  دروس  به  فقط  و  فقط  که 
و  دانش  سطح  ارتقاء  بخاطر  تا  است  نیاز  دانشجو  یک  برای 
ظرفیت خویش، کورس های اضافی و شخصی را تعقیب نماید؛ 
اما برای اکثریت دانشجویانی که برای حل مشکالِت روزمره و 
تعقیب کورس های اضافی چشم به مددمعاِش ناچیز دوخته اند، 
عدم تادیۀ به موقِع معاشات شان یک ضربۀ مهلک و جبران ناپذیر 

است. 
دولت  ببرند!  پی  حقایق  به  باید  دادرس  و  شنوا  گوش های 
مختلف  برنامه های  و  کنفرانس ها  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
معاشات  توزیع  دستور  می تواند،  گرفته  هنگفت  مصارف  با  را 
»ُسوپر اسکیل و دالری« را برای اطرافیان حکومتی داده می تواند، 
اما متأسفانه فرمانی برای پرداخت مددمعاِش ناچیِز دانشجویان 

صادر کرده نمی تواند. 
ادارات  و  نیست  قناعت بخش  ما  برای  ناحق  بهانه تراشی های 
مربوطه به خصوص وزارت تحصیالت عالی، مسوول مشکالت 
تادیۀ معاشاِت ما می باشد. سال گذشته، زمانی که  و تأخیر در 
جناب رییس جمهور تشریف آورده بودند، چنان روحیه گرفتیم 
و باورمند شدیم که شاید شخصی و یا اداره یی به درخواست 
افزایش مددمعاِش ناچیز ما پاسخ منفی ندهد، اما با گذشِت زمان 
آرزوی  تنها  نه  مایان  شد.  واقع  ما  آرزوهای  چیز خالِف  همه 
افزایش مددمعاِش ناچیز خویش را از سر دور کردیم، بلکه از 

عدم تادیۀ به موقِع مددمعاش )٦۰دالر( نیز ناامید گشتیم. 
دانشجویان برای ادامۀ تحصیالت آمده اند تا به دروس و هدف 
اصلی خویش فکر کنند، نه این که در جریان درس به فکر حل 
که  می شود  دیده  اکنون  شوند.  مددمعاش  و  روزمره  مشکالِت 
و  تعهد  کوچک ترین  تحصیالت،  با  مرتبط  ادارات  و  دولت 
نمونه اش  ندارند.  دانشجویان  مشکالت  قبال  در  را  احساس 

همین عدم پرداخت مددمعاش یک سالۀ ما دانشجویان است. 
همان طوری که »با شکِم گرسنه جنگ نمی شود«، با فکر پریشان 
و تنگدستی فراوان نیز درس خواندن مشکل است. در صورِت 
بی توجهی و عدم پرداخت مددمعاِش یک سالۀ ما، اقدامِ بعدِی ما 
اعتصاب درسی و غذایی می باشد، و در آن صورت مسوولیت به 

عهدۀ وزارت تحصیالت عالی و نهادهای مربوطه خواهد بود. 
با درک  مربوطه  ادارات  تا  داریم  توقع  این شکایت نامه  نشر  با 
اخالقًا  ما  مددمعاِش  تادیۀ  با  دانشجویان،  مشکالِت  و  حقایق 

مسوولیت خویش را ادا نمایند. 
با احـترام 

دانشجویان افغان مقیم در ترکمنستان

نامۀ وارده
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