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ACKU مجلس اوِل  معاون  قدیر  ظاهر  اظهارات 
نماینده گان، جو پُرالتهابی را در کشور رقم زده 
است. آقای قدیر هفتۀ گذشته پس از برگشت از 
در  گفتۀ خودش  به  که  جایی  ننگرهار،  والیت 
نهادهای  با گروه داعش بوده، برخی  نبرد  حال 
امنیتی و شورای امنیِت ریاست جمهوری را به 
حمایت از گروه های مسلِح مخالف و از جمله 
اثبات  برای  که  کرد  ادعا  او  کرد.  متهم  داعش 
گفته هایش، اسناد و مدارِک کافی در اختیار دارد. 
امنیتی  نهادهای  تنِد  واکنش  با  اما  گفته ها  این 
خبری  نشست  یک  در  شد.  روبه رو  کشور 
اظهارات  افغانستان  امنیتی  نهادهای  مشترک، 
خواسته های  حاصِل  و  بی بنیاد  را  قدیر  آقای 
ایجاد  هدف  به  مردم  نمایندۀ  این  فراقانونِی 
دنبال  به  کردند.  توصیف  شبه نظامی  گروه های 
این ادعاها، ریاست جمهوری هیأتی را به منظور 
بررسی گفته های آقای قدیر توظیف کرده است 
که حاال با واکنِش او روبه رو شده است. حکم 
شدید  لحنی  رابطه،  این  در  جمهوری  ریاست 
دارد و نشان می دهد که جناح حکومت از این 
حکم  در  است.  شده  عصبانی  به شدت  گفته ها 
جدی  به  توجه  »با  که  است  آمده  غنی  آقای 
بودِن ادعاهای مطرح شده و تأثیرات منفی آن بر 
امنیتی و  نیروهای  اذهان عامه، تضعیف روحیۀ 
خدشه دار شدن وجهۀ ملِی این کشور در مبارزه 
وظیفه  هیأت  این  بین المللی«،  تروریسم  علیه 

یافته تا ادعاهای مذکور را بررسی کند.
 اما آقای قدیر نیز در این وادی کوتاه نیامده و 
ضمن انتقاد از نحوۀ گزینش هیأت بررسی کننده، 
اتمر  حنیف  وظیفۀ  درآمدِن  تعلیق  به  خواهان 
قدیر گفته  آقای  امنیت ملی شده است.  مشاور 
است زمانی در برابر هیأت حاضر به پاسخ گویی 
امنیت  مشاور  وظیفۀ  آن،  از  پیش  که  می شود 
خواست  این  درآید.  تعلیق  حالت  به  ملی 
که  نمی رود  هم  احتمال  و  نشده  برآورده  هنوز 

رییس جمهوری به آن توجه نشان دهد. 
نحوۀ  به  نسبت  قدیر  آقای  حال،  همین  در 
و  دارد  انتقاد  نیز  بررسی کننده  هیأت  گزینش 
حکومت  نماینده گان  تنها  هیأت،  در  می گوید 
باید در  او  به گفتۀ  دارند، در حالی که  حضور 
حضور  قوه  سه  از  نماینده گانی  هیأت،  ترکیب 
می داشتند. اظهارات آقای قدیر، بدون توجه به 
صحت و سقِم آن ها، به نظر می رسد که »آب در 
خوابگه مورچه گان« ریخته و ریاست جمهوری 

را به شدت در موضع تدافعی قرار داده است. 
درون  در  مخالف  گروه های  از  حمایت  بحث 
دستگاه دولت که به ستون پنجم نیز شهره شده 

است، از امروز و دیروز نیست. این مسأله حتا 
نیز  کرزی  حامد  جمهوری  ریاست  زمان  در 
هرازگاهی  نیز  خودش  کرزی  آقای  و  بود  داغ 
دولت  دستگاه  در  جاسوسان  موجودیِت  به 
باید،  اما این موضوع چنان که  اعتراف می کرد؛ 
مورد پیگیری قرار نمی گرفت. مثل این بود که 
آقای کرزی به شکل تعمدی حرف هایی در این 
خصوص بیان می کرد ولی ارادۀ دنبال کردِن آن ها 
را نداشت؛ حرف هایی به اصطالح مردم در حد 
»بچه ترسانک« که فقط مصرف داخلی داشتند و 
بیشتر به درد تحکیم پایه های قدرِت آقای کرزی 

در میان اطرافیان و نزدیکانش می خوردند. 
 بحث ستون پنجم نیز که این روزها داغ شده، 
بقایای همان تِز جاسوساِن درون نظام است که 
اصطالح  یک  از  کاغذپیچ شده تری  به صورِت 
معروِف سیاسی وام می گیرد. وقتی گفته می شود 
که ستون پنجم عامل فالِن مشکل کشور است، 
جناِح  یک  سمِت  به  ذهنی  هشدارهای  فوراً 
خطرناک به صدا درمی آیند. بسیاری از آگاهاِن 
قندوز  شهر  سقوط  دنبال  به  افغانستان،  سیاسی 
به دست طالبان از این اصطالح بهره گرفتند و 
قندوز  سقوط  عقب  در  پنجم  ستون  که  گفتند 
قرار داشته است. احمد سعیدی یکی از همین 
تحلیل گران سیاسی است که بیشترین استفاده را 
حتا  و  می بُرد  پنجم  ستون  سیاسی  اصطالح  از 
قرار گرفت،  نافرجام  زمانی که مورد سوءقصد 
درون  پنجم  ستون  را  خود  به  حمله  طراحاِن 

دستگاه دولت معرفی کرد.
 با این حساب و کتاب ها می توان حدس زد که 
خدمِت  در  که  کسانی  یا  و  پنجم  ستون  بحث 
دارند،  قرار  نظام  درون  در  بیگانه گان  اهداِف 
نیست؛  پایه  بدون  و  واهی  بحِث  نیز  آن قدر 
چیزکی  نباشد  »تا  گفته اند:  قدیم  از  که  چنان 
به  آقای قدیر  اما سخناِن  نگویند چیزها«.  مردم 
این مبحث تکانۀ تازه بخشید. هرچند برخی از 
کشور،  اساسی  قانون  به  توجه  با  حقوق دان ها 
بررسی سخنان آقای قدیر را غیرقانونی می دانند 
عضو  قدیر  آقای  که  جایی  آن  از  می گویند  و 
دارد  قانونی  مصونیِت  است،  افغانستان  پارلمان 
و نباید اظهاراتش مورد بررسی قرار گیرد. ولی 
تنگاتنِگ  و  نزدیک  رابطۀ  دلیِل  به  سالم  عقل 
سخنان آقای قدیر به مقولۀ امنیت و منافع ملی 
این  بپذیرد.  نمی تواند  را  حکمی  چنین  کشور، 
باید  و  است  بررسی   قابل  حال  هر  در  سخنان 

صحت وسقِم آن مشخص شود.
یک  از  این سو،  به  سال  چندین  از  افغانستان 
می برد  رنج  به شدت  بی اعتمادی  ملتهِب  فضای 
و بدون شک اگر در بررسِی این گفته ها اراده و 
تأکید الزم وجود داشته باشد، می توان انتظار برد 
که حداقل یکی از بحث های اساسی در رابطه با 
امنیِت کشور برای نخستین بار باز  شود. اما این که 
این بحث و بررسی ها به نتیجۀ مشخص برسد، 

کمتر می توان امیدوار بود!  
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در  انتحاری  حملۀ  انجام  برای  طالبان  توسط  که  کودکی 
ولسوالی قیصار در نظر گرفته شده بود، خود را به نیروهای 

امنیتی تسلیم کرده است.
بالق  قلین  قریۀ  باشندۀ  دارد،  سال   12 که  کودک  این   
ولسوالی قیصارِ والیت فاریاب بوده است. رسانه ها از قول 
او را در بدل 700هزار  کودک گزارش داده اند که طالبان 
است  گفته  کودک  این  خریده اند.  خانواده اش  از  افعانی 
باالی  که  می خواستند  کودکان  دیگر  و  وی  از  طالبان  که 
فاریاب  والیت  در  بلندپایه  مقام های  و  امنیتی  نیروهای 
دو  نیست.  تازه یی  اتفاِق  این  دهند.  انجام  انتحاری  حملۀ 
سال پیش نیز یک دختر ُخردسال در والیت غزنی که از 
سوی پدرش وادار به انجام حملۀ انتحاری شده بود، از نزد 
طالبان گریخت و خود را به نیروهای پولیس تسلیم کرد. 

به  واداشتن شان  راه  کودکان،  خرید  تنها  که  است  بدیهی  
حمالِت انتحاری نبوده و نیست؛ بلکه نحوۀ آموزش ِ آنان 
طالبان  برای  را  بیشتری  فرصت های  مدارس،  برخی  در 
فراهم می کند تا به ساده گی از آن ها برای حمالت انتحاری 
و تروریستی استفاده کنند. زیرا طالبان شاگرداِن ُخردساِل 
را شست وشوی  ربوده شده  کودکان  نیز  و  دینی  مدارِس 
مغزی می دهند و به سوی انتحار و انفجار سوق می دهند.

کودکان  از  طالبان  که  دیده شده  بسیار  اخیر  در سال های 
نبرد  آورده اند.  میدان های  به  را  آن ها  و  سربازگیری  کرده  
فرهنِگ  از  تبعیت  به  نیز  داعش  اکنون  می بینیم،  که  چنان 
طالبانی، از کودکان در جنِگ عراق و سوریه و افغانستان 
استفاده می کنند. یک گزراش مستنِد شبکۀ دویچه وله این 
حقیقت را نشان داده است. اما این که چه گونه طالبان و یا 
داعش این کودکان را به مرمی های آرام و موثِر خودشان 
تبدیل می کنند، بی تردید ریشه در القائاِت فکری و تسخیِر 
روی  عملیاتی  چنین  اگرچه  داردـ  کودک  ادراِک  و  عقل 
فکر و رواِن جوان و بزرگسال نیز می تواند موثر تمام شود.
یقینًا، مسایل ساده یی مثِل حضورِ خارجی های غیرمسلمان و 
پخش برخی برنامه های تفریحی و مستهجن در رسانه های 
دستگاه شست وشوی مغزِی کودکان  افغانستان، مادۀ خامِ 
را  تشکیل می دهد و ذهِن خام و انکشاف نیافتۀ کودک را 
به راحتی اسیِر ایده های تروریستی و مخرب می سازد. اما 
پرسش این است که پدیدۀ انتحار چه گونه به افغانستان راه 
یافته و نسبِت این عمِل وحشیانه که توسط یک عده جاهِل 

فریب خورده انجام می شود، با دین مبین اسالم چیست؟ 
انسان ساز  مکتِب  یک  عنوان  به  اسالم  که  است  پُرواضح 
و عقل گرا هرگز جوازِ خودکشی و دیگرُکشی را به هیچ 
از  رکنی  هیچ  در  ویرانی  و  و خشونت  است  نداده  کس 
اسالم  پُرشتاِب  توسعۀ  ندارد.  قرار  مبین  دیِن  این  ارکاِن 
در ابتدای ظهورِ آن و شکوه و تمدنی که در تاریِخ جهان 
واقعیِت  اما  است.  حقیقت  این  بیان گِر  به خوبی  زد،  رقم 
جریان های  اسالمی،  اخیِر  قروِن  در  که  است  این  دیگر 
سربرآوردند  اسالم  جوهرۀ  از  بی خبر  قشری ِ  و  انحرافی 
گزیدند  مأمن  امروزی  افغانستاِن  مرزهای  از  بیرون  در  و 
منتشر شدند و سرانجام طی  رفته رفته در جهان اسالم  و 
سالیاِن اخیر توانستند دامنۀ خشونت و ویرانگرِی خود را 
به این کشور نیز بکشانند. کودکان و جوانانی که امروز زیر 
شعار »اسالمیت«، به جنگ و انتحار و انفجار آماده شده اند، 
انحرافِی  جریان های  این  قربانِی  و  شکار  بدانند،  بی آن که 

وارداتی به افغانستان هستند. 
اقداماِت  با پی گیرِی  اوالً  افغانستان وظیفه دارد که  دولت 
فرهنگی و نرم، جلو نفوذ جریان های انحرافی و افراطی را 
به افغانستان بگیرد و ثانیًا با اقداماِت قاطِع نظامی، طالبان 
و داعشیان و همۀ جریان های افراطی و بدنام کنندۀ اسالم 
معنا که  این  به  نرم  و  فرهنگی  اقداماِت  کند.  را سرکوب 
دولت باید در کنار جنگ فیزیکی و نظامی، به آموزش و 
پرورِش کودکان و جوانان همت بگمارد؛ زیرا با گسترش 
به تدریج  تروریستان  سربازگیری  میداِن  آگاهی،  و  دانش 
تنگ و در نهایت، برچیده خواهد  شد. البته در این میان، 
عالماِن  تشخیص  موثر،  فرهنگِی  اقدامات  از  دیگر  یکی 
دینِی راستین توسط دولت است تا آن ها از طریق مساجد، 
مدارس و رسانه ها اسالمِ حقیقی، میانه رو، خشونت پرهیز و 

اخالق گرا را به کودکان و نوجوانان، معرفی کنند.

کودکان انتحاری 
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ابوبکر مجاهد
می دهدکه  نشان  مدارک  و  شواهد 
خاطر  به  نظام  داخل  از  چهره هایی 
حذف برخی از شخصیت ها با دشمن 

همکاری می  کند.
اعضای  و  دانشگاه  استادان  از  شماری 
داخلی  امنیت  و  دفاعی  کمیسیون 
مطلب  این  بیان  با  نماینده گان  مجلس 
صدیق اهلل  موتر  به  حمله  می گویند: 
سعیدی  جان  احمد  به  و  توحیدی 
هدفمندانۀ  حمالت  که  می دهد  نشان 
دشمن به خاطر حذف بعضی چهره ها 
داخل  در  افراد  از  بعضی  هم آهنگی  با 

نظام صورت می گیرد.
در  که  افرادی  می کنند:  تصریح  آن ها 
نهادهای  امنیتی اند، پالیسی درست به 
ندارند و  بهتر شهروندان  امنیت  خاطر 
بخش اجرایی امنیت نیز در مهار کردن 

بدامنی موفق عمل نکرده است.

مشکالت  می کنند:  تأکید  آن ها 
که  افراد  ترور  و  مسلحانه  سرقت های 
به  دارد،  جریان  کابل  شهر  در  امروز 
نهادهای  باید  نیست،  قبول  قابل  مردم 
امنیتی در جلوگیری این حمالت جدی 

عمل کنند.
در  دانشگاه  استاد  حسینی  اشراق 
ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگویی 
وحدت ملی  دولت  چنانچه  می گوید: 
نتوانست دست آورد  تمام عرصه ها  در 
داشته باشد، در عرصه امنیت شهروندان 

نیز ناکام مانده است.
در  که  افرادی  افزود:  حسینی  آقای 
پالیسی  دارند،  قرار  امنیتی  نهادهای  
درست به خاطر امنیت بهتر شهروندان 
در  نیز  امنیت  اجرایی  بخش  و  ندارند 
نکرده  عمل  موفق  بدامنی  کردن  مهار 

است.

در  خالهایی که  از  دشمن  او،  گفته  به 
استفاده  است،  کشور  امنیتی  نهادهای 
می کند و افرادی در داخل نظام دولت 

با دشمن همکار استند. 
او تأکید کرد: »شواهد و مدارکی وجود 
دارد که نشان می دهد افرادی در داخل 
نظام به خاطر حذف بعضی چهره ها با 

دشمن همکار می کنند. »
به موتر صدیق اهلل  او می گوید: حمله 
توحیدی و احمد سعیدی نشان می دهد 

خاطر  به  هدفمند  حمالت  دشمن  که 
حذف بعضی چهره با هم آهنگی بعضی 

از افراد در داخل نظام انجام می دهد.
این استاد دانشگاه می افزاید: شهر کابل 
به خود گرفته  یک چهره نظامی گونه 
است و تمام افراد در هرگوشه و کنار 
هر  می خورد.  به چشم  اسلحه  با  شهر 
یک  خود  خانۀ  و  دفتر  دور  به  فردی 
افراد  آن  اطراف  در  و  کشیده  حصار 

مسلح را قرار داده است.
افزود: در دست هر فردی  تأکید  با  او 
در کابل  یک میل اسلحه است، روزانه 
کشته  فردی  کابل،  شهر  گوشه  هر  در 
پولیس  و  می شود  اختطاف  می شود؛ 
دارد؛  جریان  بررسی  که  می کند  اعالم 
اقدام  هیچ  که مسووالن  دیده شده  اما 

جدی انجام نمی دهند.
او پشنهاد کرد که در ساختار نیروهای 
است،  ضروری  بنیادی  تغیرات  امنیتی 
مردم از دولت نا امید شده اند و رهبران 
دولت هم در تقسیم کرسی ها مصروف 

اند.
آقای حسینی می افزاید: مولفه هایی که 
وحدت  دولت  کاری  اولویت  در  باید 
ملی قرار می گرفت، امروز به فراموشی 
دولت  از  مردم  که  باعث شده  و  رفته 

فاصله بگیرند.
عضو  قاسمی  اکبر  علی  همچنان، 
داخلی  امنیت  و  دفاعی  کمیسیون 
شهر  در  می گوید:  نماینده گان  مجلس 
مشکالت  و  نیست  تأمین  امنیت  کابل 
امنیتی وجود دارد. مردم خود را مصون 

احساس نمی کنند.
امنیتی  مشکالت  افزود:  قاسمی  آقای 
نیست؛  قبول  قابل  مردم  به  کابل  شهر 
باید نهادهای امنیتی در مهار کردن آن 

جدی عمل کنند.
او تصریح کرد: نیروهای امنیتی کشور 
باید به شکل بی طرف عمل کنند و در 
قضایای سیاسی خود را دخیل نسازند.

امنیت  از  کابل  پولیس  مسووالن  اما، 
شهر اطمینان می دهند. 

فریدون عبیدی رییس تحقیقات جنایی 
پولیس کابل می گوید: هر فردی که در 
شب گشت کند، باعث ترس و هراس 
و  کابل  امنیه  فرماندهی  شود،  مردم 
اقدام  زمینه  این  در  جنایی  مسووالن 

جدی می کنند.
افرادی  شمار  افزاید:  می  عبیدی  آقای 
می کنند،  گشت  شهر  در  اسلحه  با  که 
استند  محافظین شخصیت های بزرگ 

که جواز حمل سالح دارند.
آقای عبیدی باور دارد که  امنیت شهر 
بهتر  حال  در  گذشته  سال  به  نسبت 

شدن است.
به گفته او، در بعضی از ولسوالی های 
کابل ناامنی وجود داشته که به اثر تالش 
ولسوالی های  وضع  امنیتی،  نیروهای 
بهتر شده  کابل از جمله چهار آسیاب 

است.
سرقت های  قضیۀ  چند  می گوید:  او 
اتفاق  کابل  شهر  در  که  را  مسلحانه 
متوجه  و  کردیم  بررسی  بود  افتاده 
شدیم که این سرقت ها از طرف اقارب 

نزدیک افراد به سرقت برده شده بود.
کابل  جنایی  پولیس  تحقیقات  رییس 
تصریح کرد: به شهروندان کابل اطمنان 

مسوول  غیر  مسلح  افراد  که  می دهیم 
در شهر کابل وجود ندارد و پولیس و 
ادارۀ  مبارزه با جرایم جنایی در تأمین 

امنیت شهر کوشش می کند.
اخیراً حاجی نوروز از تاجران ملی در 
به  مرموزی  به شکل  کابل  غرب شهر 

قتل رسید. 
در  قبل  چندی  که  تاجری  افزود:  او 

شد،  کشته  منزلش  در  کابل  شهر 
شلیک  باالیش  خودش  اسلحه  توسط 
افراد و گروه های  توسط  نه  بود؛  شده 

سازمان یافته. 
خاطر  به  این که  بابیان  عبیدی  آقای 
سعیدی  احمد  باالی  حمله  بررسی 
آگاه سیاسی، یک کمیسیون مشترک از 
امنیت ملی و پولیس کابل تشکیل شده 
و به شکل جدی این قضیه را بررسی 
کمیسیون  این  می گوید:  کرد،  خواهد 
تمام شواهد و مدارک را بررسی و به 

مقامات بلندپایۀ دولتی می سپارد.
معاون  دانش  نجیب  حال،  این  در 
می گوید:  داخله  وزارت  سخنگوی 
بنًا  است،  نفوس  پر  والیت  یک  کابل 
این شهر  در  امنی و جرایم جنایی  بد 

وجود دارد.

آقای دانش تصریح کرد: در شهرهای 
بزرگ کشور همچنان مشکالت جنایی 
وجود دارد و روزانه افرادی در پیوند 
به دست داشتن در این قضایا بازداشت 

می شوند.
آقای دانش می افزاید: بیشترینه افرادی 
اسلحه  با  کابل  شهر  در  روزانه   که 
گشت می کنند، محافظین مقامات بلند 

پایه کشور اند.
بابیان  داخله  وزارت  معاون سخنگوی 
دارد،  وجود  بدامنی  مشکالت  این که 
که  است  تالش  در  پولیس  می گوید: 
که  غیر مسوول  مسلح  افراد  از گشت 
باشند،  نداشته  را  سالح  حمل  جواز 

جلوگیری کند.
غیر  مسلح  افراد  وجود  او،  گفته  به 
وزارت  است؛  کم  کابل  در  مسوول 
از  بتواند  که  است  تالش  در  داخله 
گشت و گذار افراد مسلح غیرمسوول 

جلوگیری کند. 
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پاکستانی »افرادی در دولت به خاطر حذف برخی چهره ها با دشمن همکاری می کنند« هیأت  به  غنی  رییس جمهور 
عالقه نشان داده است که با نواز شریف 

در حاشیۀ نشست پاریس دیدار کند.
ماندگار گفت:   به روزنامۀ  آگاه  منبع  یک 
که  پشتون  پاکستانی های  از  تعدادی 
اخیراً به کابل آمده بودند، روی مناسبات 

پاکستان و افغانستان صحبت کردند.
خان  محمود  هیأت،  این  ترکیب  در 
اچکزی رهبر حزب ملی عوامی، اسفندیار 
ولی خان رهبر حزب نشنل عوامی، آفتاب 
قومی  حزب  رهبر  شیرپاو  خان  احمد 
وطن، سناتور افراسیاب ختک رهبر ایالتی 
سکندر  پشاور،  در  عوامی  نشنل  حزب 
وزیر،  ایاز  خان،  شکراهلل  انجنیر  شیرپاو، 
و  کاکر  خان  عثمان  سناتور  خان،  سلیم 

شماری دیگر اشتراک داشتند.
عالقه مندی  به  توجه  با  پاکستانی  هیأت 
رابطۀ  تأمین  برای  غنی  رییس جمهور 
پیشنهاد کردند که  او  به  پاکستان،  با  بهتر 
به نشست محیط زیستی که به زودی در 
پاریس برگزار می شود، شرکت کند و در 

آن با نوازشریف دیدار داشته باشد.
منبع می گوید که هیأت پاکستانی به آقای 
غنی گفتند که در نشست پاریس شما باید 
با نواز شریف دیدار کنید و ما این فرصت 

را مساعد ساخته ایم.
غنی  رییس جمهور  که  می گوید  منبع   
داده  نشان  عالقه  نوازشریف  با  دیدار  به 
است  این  واقعیت  می افزاید:  منبع  بود. 
طرف  از  پاکستانی،  پشتون های  سران  که 
شده  دعوت  کابل  به  غنی  رییس جمهور 
روی  تا  شد  خواسته  آنان  از  و  بودند 
عادی سازی رابطۀ کابل – اسالم آباد کاری 

کنند.
بر بنیاد اظهارات این منبع، قرار بود داکتر 
وحدت  دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل 
در  که  زیستی  محیط  نشست  در  ملی 
کند؛  شرکت  می شود،  برگزار  پاریس 
به  پاکستانی  مهمانان  پیشنهاد  از  پس  اما 
رییس جمهوری، او خودش راهی پاریس 

شد. 
راس  در  دیروز  شام  غنی  اشرف  محمد 
سفر  برای  دولتی  رتبه  عالی  هیات  یک 

رسمی عازم کشورهای فرانسه شد.
 کنفرانس   بین الملی تغییر اقلیم، امروز در 
پاریس برگزار می شود. طبق اعالمیه ارگ، 
رییس جمهور در این کنفرانس سخنرانی 
نیز  کشور  آن  رییس جمهور  با  و  می کند 
از  ارگ،  اعالمیۀ  در  کرد.  خواهد  دیدار 
در  شریف  نواز  با  رییس جمهور  دیدار 
نشده  گفته  سخن  کنفرانس  این  حاشیۀ 

است.
کابل،  به  سفر  در  پاکستانی  هیأت 
با رییس اجرایی و برخی  دیدارهایی هم 

چهره های سیاسی داشتند.
دربارۀ  جمهوری  ریاست  این،  از  پیش 
کابل سخن  به  هیأت،  این  سفر  جزییات 

واضحی نگفته بود.
هیأت  که  دیداری  در  می گوید:  منبع  این 
اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر  با  پاکستانی 
داشتند، آن ها از آماده گی ها برای همکاری 
افغانستان سخن  و  پاکستان  با دولت های 

گفته بودند.
منبع می گوید که این هیأت دعوت شده، 
دیدار  نوازشریف  با  کابل  به  از سفر  قبل 

داشتند.
غنی  رییس جمهور  این،  از  پیش 
یک  برای  پاکستانی  مقام های  درخواست 

سفر به پاکستان را رد کرده بود. 
دیدار رییس جمهور غنی با نوازشریف در 
پاریس به هدف عادی سازی روابط کابل 

– اسالم آباد صورت می گیرد.
وحدت  دولت  ناامیدی  از  بعد  و  اخیراً   
ملی از همکاری پاکستان در روند صلح، 

حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و حشمت 
وزارت  سیاسی  معین  کرزی  خلیل 
خواهان  و  رفتند  هندوستان  به  خارجه، 
همکاری های نظامی دهلی به کابل شدند.

مقام  دو  این  سفر  که  می گویند  آگاهان 
دهلی  نزدیکی  و  هندوستان  به  بلندپایه 
قابل تحمل نیست  پاکستان  برای  با کابل 
واکنش  خود  از  هرچند  اسالم آباد  و 
خصوص  در  اما  نمی دهد؛  نشان  رسمی 
بحرانی ساختن وضعیت افغانستان بیش از 

گذشته مصمم می شود.
در  دارد  تالش  رییس جمهور  بنابراین، 
با  کابل  روابط  شریف،  نواز  با  دیدار 
هندوستان و پاکستان را متوازن نگه دارد.

پیوند  در  و  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
با اعالن مرگ مالعمر و همکاری نکردن 
جمهور  رییس  صلح،  روند  در  پاکستان 
را  پاکستان  به  شریف  نواز  دعوت  غنی 
رد کرده بود و دروازۀ دهلی را »دقل باب« 

کرد. 
این درحالی است که آقای غنی در آغاز 
فاصله  هندوستان  از  حکومتش  تشکیل 
گرفت و به پاکستان بیش از انتظار نزدیک 
قرار  انتقاد  مورد  او  سیاست  این  و  شد 

گرفت.
داده  گزارش  دیگر  منابع  حال،  همین  در 
و  پشتونخواه  خیبر  سیاستمداران  که  اند 
تقاضا  افغانستان  رییس جمهور  از  کویته 
نیز  آسیا  قلب  کنفرانس  در  که  کردند 
نشست  در  غنی  آقای  کند. حاال  اشتراک 
پاکستان  و  بریتانیا  افغانستان،  جانبۀ  سه 

اشتراک خواهد کرد. 
رییس جمهور غنی برای اشتراک در این 
آباد  بود که اسالم  اجالس شرط گذاشته 
باید پالیسی خود را در قبال پروسه صلح 
واضح  مسایل  سایر  و  امنیت  افغانستان، 

سازد.
کنفرانس قلب آسیا دو هفته بعد به تاریخ 
آباد  اسالم  در  دسمبر  ماه  هشتم  و  هفتم 

برگزار می شود.
این پنجمین باری است که کنفرانس قلب 
وزرای  آن،  در  که  می شود  برگزار  آسیا 
افغانستان،  شمول  به  کشور   2۶ خارجۀ 
قزاقستان،  ایران،  هند،  چین،  آذربایجان، 
عربستان  روسیه،  پاکستان،  قرغزستان، 
سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و 
امارات متحدۀ عربی اشتراک خواهند کرد.

روز  به  رییس جمهور  که  است  گفتنی 
و  شد  خواهد  ایتالیا  رهسپار  دوشنبه 
شمار  و  صدراعظم  جمهور،  رییس  با 
دیگری از مقامات آن کشور در رابطه به 
ایتالیا  و  افغانستان  میان  روابط  گسترش 
شنبه  سه  روز  او  کرد.   خواهد  صحبت 
ضمن  آنجا  در  و  شود  می  آلمان  عازم 
آن  صدراعظم  و  جمهور  رییس  با  دیدار 
کشور در بیناد کوبر سخنرانی نموده و در 
محفل تجلیل از صدمین سالگرد تاسیس 
روابط سیاسی افغانستان و آلمان اشتراک 
خواهد کرد. آقای غنی شام روز پنجشبنه 
شاهی  کشور  از  رسمی  دیدار  جهت 
پایتخت  استکهلم  شهر  عازم  سویدن 
جمعه  روز  به  و  شد  خواهد  کشور  آن 
سویدن،  ولیعهد  ویکتوریا  شاهدخت  با 
آن  دفاع  و  خارجه  وزرای  و  صدراعظم 
کشور دیدار های جداگانه خواهد داشت 
آن  تکنالوژی  سلطنتی  انستیتوت  در  و 
کشور به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. 
جمهور  رییس  سفر  جریان  در  همچنان 
موافقتنامه  سویدن،  شاهی  کشور  به  غنی 
و  افغانستان  میان  انکشافی  همکاری های 
سویدن از سوی مقامات مربوطه دو کشور 
و  غنی  جمهور  رئیس  داشت  در حضور 
صدراعظم سویدن به امضا خواهد رسید.  

غنی به جای عبداهلل
به هدف دیدار با نوازشریف به پاریس رفت
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فرشاد نوروزی 
وسطایی،  قرون  به صحنۀ  ارسطو  ورود  با 
فلسفۀ افالطونی در قالب مکتب اگوستینی 
رو به ضعف و افول نهاد و روش قیاسی 
ترتیب،  بدین  آمد.  کار  سر  بر  ارسطو 
ارسطوگرایی به عنوان جنبشی نوظهور در 
مدارس قرون وسطا و در بین فالسفۀ اهل 
مدرسه برای خود جا باز کرد. بدین ترتیب، 
اروپا به مدت چندین قرن در حصار منطق 
دیگر،  عبارت  به  شد.  گرفتار  ارسطویی 
مطلق  گرایش  با  نیز  این بار  غرب  دنیای 
مباحثاِت  بازار  محض،  استدالل  سوی  به 
خشک  انتزاعی،  جنبۀ  کاماًل  که  را  جدلی 
و جمود به خود گرفته بود، رونق بخشید.

به  یک جانبه  گرایش  سان،  بدین 
توماس  وسیلۀ  به  که  عقلی  استدالل های 
گردید  تثبیت  سیزدهم  قرن  در  آکوئیناس 
و جای پای محکمی برای خود یافته بود، 
علم و دانش را به صورت خشک و انتزاعی 
روش  از  جنبه  همین  به  توجه  درآورد. 
فالسفۀ اسکوالستیک بود که در زمان ظهور 
نهضت جدید علمی اروپا، مردان رنسانس 
کرد.  ارسطو  متوجه  را  تیز حملۀ خود  لبۀ 

و قصد اخراج او را از عالم علم و فلسفه 
علیه  مبارزه  در  که عده یی  آن جا  تا  کردند 
ارسطو به شدت حساسیت منفی پیدا کردند 
راموس  پترس  مثال  عنوان  به  چنان که 
یک باره هر آن چه را که ارسطو گفته، باطل 

شمرد.
استدالل  سوی  به  افراطی  چنین  گرایشی 
محض، بیش از همه مربوط به سنت ضد 
وسطایی  قرون  فرهنگ  زمینۀ  در  استاللی 
مقابل  در  افراطی  عکس العمل  این  بود. 
بیان گر  حقیقت  در  گذشته،  تفریطی  عمل 
نتوانست  که  بود  اروپایی  فرهنگی  ضعف 
در قبال تحوالت فکری اخیر و فشارهای 
همه جانبه  و  موزون  نظامی  آن،  از  ناشی 

ایجاد کند.
قانون  فلسفی چون  و  علمی  کتب  ترجمۀ 

زکریا  سراالسرار  و  الحاوی  و  سینا  ابن 
دیگر،  اسالمی  دورۀ  دانشمندان  و  رازی 
کرد.  آغاز  را  سنت  این  علمی  زمینه های 
می گوید:  چنین  این باره  در  دورانت  ویل 
»در قرن سیزدهم بر اثر تماس با اسالم از 
این  کتب،  ترجمۀ  و  صلیبی  مبارزات  راه 
به  رو  مسیح،  شریعت  به  بی اعتقاد  اقلیت 

افزایش نهاد.«
اسالمی،  اندیشه های  ورود  گسترش  با 
به  عقاید مسیحیان  افکار و  در  نویی  موج 
وهلۀ  در  موضوع  این  البته  که  آمد  وجود 
اول متوجه کلیسا بود. این جریان نوین که 
در فرهنگ اروپایی پدید آمد، کلیسا را از 
قبول آن ناگزیر نمود. با ورود این افکار و 
ضعف موجود در سیستم منطقی، مسیحیت 
کلیسایی ظاهر شد و اعراض و روگردانی 
عده یی  حتا  و  روشن فکران  بین  در  آن  از 
آشنایی  رایج گردید.  از روحانیان مسیحی 
مسلک  ظهور  و  اسالم  با  مسیحیت  دنیای 
عقلی جدید، ضعف موجود در نظام فکری 
و سیستم منطقی مسیحیت را نشان داد و 

پایه های ایمان مذهبی را به لرزه درآورد.
و  فکری  آثار  با  همراه  مذهب  از  اعراض 

تمدن  بنیان  مربوطه اش،  معنوی و اخالقی 
مذهبی قرون وسطایی را متزلزل ساخت تا 
آن جا که شک دینی و تردید در اساس آیین 
دانشجویان  بین  اولین بار در  برای  عیسوی 

حوزه های دینی رواج یافت.
سازمان  تأسیس  با  کاتولیک  کلیسای 
یا  عقاید  تفتیش  محکمۀ  نام  به  جدیدی 
وظیفۀ  که   )  Inguisition( انگیزاسیون 
بر عهده  را  افکار و عقاید جدید  سانسور 
فکری  تحوالت  موج  با  مقابله  به  داشت، 
و  نظریه  هر  محکمه  این  شتافت.  نوظهور 
فکر جدید را که بنا به دریافت آنان مباینتی 
با متون مذهبی کلیسا داشت، بر سبیل کفر 
و الحاد مردود شناخته و صاحب نظریه را 
به عنوان ملحد و مرتد، مستوجب عقوبت 

و مجازات می دانست.

سوی  به  را  کلیسا  حوادث،  این  تمام 
روحیۀ  و  اخالقی  فساد  و  بی بندوباری 
مادی گری برد که خود معلول ضعف ایمان 
برای  علتی  حال،  عین  در  و  بود  مذهبی 
تسریع انهدام ارزش های معنوی و تضعیف 

روحیۀ مذهبی شد.
واکنش  و  کنش  طریق  از  عامل  دو  این 
متقابل فرهنگ معنوی غرب را تا سر حد 
برای  را  زمینه  و  کرد  تضعیف  کامل  افول 
ظهور فرهنگ مادی که در آن حاکم مطلق 
بر سرنوشت انسان ها، مادیات و ارزش های 

مادی را فراهم آورد.
با تضعیف ارزش های معنوی، فعالیت های 
تهی  اخالقی  و  معنوی  جنبۀ  از  اقتصادی 
گشته و رنگ مادی صرف به خود گرفت 
نمای  و  نشو  برای  زمینه  ترتیب،  بدین  و 
عناصر غیرانسانی سرمایه داری جدید فراهم 
شد و نفع پرستی جای خدمت به هم نوع را 

گرفت.
بدین ترتیب، انسان غربی فقط واقعیاتی را 
از طریق  بتوان  به دیدۀ قبول نگریست که 
مشاهده و تجربه پی به وجود آن ها برد و 
حقایقی  به  دل  تنها  معارف،  انبوه  میان  از 
بست که بتوان از طریق علوم تجربی، آن ها 

را مورد ارزیابی و تحقیق قرار داد.
در   )Science( علم  واژۀ  نتیجه،  در 
علوم  مفهوم  در  به تدریج  غربی  فرهنگ 
معارف  و  علوم  سایر  و  شد  مقید  تجربی 
)فلسفۀ  عقالنی  کاوش های  طریق  از  که 
از  یا  درونی  اشراقات  یا  مابعدالطبیعی( 
در  می آید،  به دست  مذهب  وحی  مجرای 
نگریسته  انکار  دیدۀ  به  غربی  انسان  منطق 
علم  معرفت  و  دانش  خزاین  کلید  و  شد 

تجربی شناخته شد.
و  ماورای طبیعت  واقعیاتی چون  بنابراین، 
حقایق غیر مادی از آن جهت که از طریق 
نبودند،  مطالعه  قابل  آزمایش  و  تجربه 
به تدریج از حوزۀ دانش و اعتقادات انسان 
غربی خارج گردید و جهان هستی محدود 

در جهان مادی شناخته شد.
سرانجامعلمگرایی

به تدریج حواِس همه گان  رنسانس  از  پس 
معطوف به علم جدید شد و در نتیجۀ توجه 
یک سره به مادیات و علوم مادی، معنویات 
و  فردی  منافع  و  شد  سپرده  فراموشی  به 
اصطالح  به  امیال  و  خصوصی  مصالح 
بدین سان،  گرفت.  را  آن  جای  نفسانی 
که  سرمایه داری  نظام  غیرانسانی  اساس 
جست وجوی بی قیدوشرط منافع خصوصی 
دل های  عمق  در  است،  سرمایه  انباشتن  و 
و  نشو  برای  مساعد  زمینه یی  تار  و  تیره 
نمای خود یافت و روحیۀ سرمایه داری که 
از آن ضعف  میانه و پس  قرون  اواخر  در 
اخالق مذهبی پا به عرصۀ وجود نهاده بود، 
خود  تکاملی  مرحلۀ  به  رنسانس  زمان  در 

قدم نهاد.
نتیجۀ رشد روحیۀ سرمایه داری آن شد که 
جنبه های اخالقی و معنوی، از فعالیت های 
وسطا  قرون  در  گرفت.  فاصله  اقتصادی 
و  بود  او  انسان و در خدمِت  برای  ثروت 
که  می پذیرفت  را  آن  صورتی  در  انسان 
در  اما  باشد.  عموم  خدمت  در  و  مشروع 
نظام اقتصادی نوین، انسان عماًل به صورت 
و  بیشتر  ثروت  تحصیل  برای  وسیله یی 
نظام  رشد  تأمین  و  سرمایه  گردآوری 

اقتصادی درآمد.
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بیماری شیگلوز را
نگاهی به مواجهۀ مسیحیت با اقتصاد،  می شناسید؟

سیاست و علم در قرون وسطا

بخش پنجــم

الیه های   در  باکتریایی   عفونت   یک   از  است   عبارت   )شیگلوز(  باکتریایی   خونی   اسهال  
اثر تماس  نزدیک  فردی  است  و  بیماری  در  این   سطحی  پوشانندۀ  جدار داخلی  روده ها. 
باکتری ها تا ظهور عالیم  4-1 روز طول   به  صورتِ  همه گیر  رخ  می دهد. از زمان  ورود 

می کشد.
عالیمشایع:

دل پیچه 
تب 

اسهال  )تا 20 یا حتا  30 بار اجابت  مزاج  آبکی  در روز(
وجود خون ، مخاط ، یا چرک  در مدفوع 

تهوع  یا استفراغ 
دردهای  عضالنی 

گاهی  در شروع  بیماری ، شمارش  گلبول های  سفید کمتر از حد طبیعی  است. 
علل:

یک  نوع  باکتری  به  نام  شیگال که  به  جدار رودۀ  بزرگ  تهاجم  می کند. این  باکتری  معموالً از 
طریق  دست ها، غذا، یا آب  آلوده  از یک  فرد به  فرد دیگر انتقال  می یابد.

 عوامل تشدید کنندۀ بیماری:
مسافرت  به  کشورهای  خارجی 

محیط  زنده گی  شلوغ  یا غیر بهداشتی 
پیشگیری:

دستان  خود را پس  از اجابت  مزاج  و قبل  از دست  زدن  به  مواد غذایی  بشویید.
هر کس  که  عالیم  اسهال  خونی  باکتریایی  را دارد، جداسازی  نمایید.

لباس های  آلوده  و ملحفه جات  را در سطل های  پوشیده  و پُر از آب  و صابون  قرار دهید تا 
زمانی  که  بتوان  آن ها را جوشاند.

عواقبموردانتظار:
با درمان  معموالً در عرض  7 روز قابل  معالجه  است . اغلب  عفونت های  شیگالیی  خفیف  
هستند و درمان  جدی  احتیاج  ندارند. البته  در موارد شدید، اگر درمان  موفقیت آمیز نباشد، از 
دست  رفتن  آب  زیاد از بدن  ممکن  است  مرگبار باشد )خصوصًا در شیرخواران  و کودکان  

کم  سن  و سال (.
عوارضاحتمالی:

کم  آبی  بدن  به طور خطرناک ، خصوصًا در کودکان .
در موارد نادر، باکتری ها ممکن  است  از مجرای  گوارش  به  خون  وارد شوند و سایر اعضای  
بدن  را درگیر سازند، مثل  ُگرده ها، کیسۀ  صفرا، کبد، یا قلب  و مفاصل . این  حالت  شاید به  

شوک  و مرگ  بیـنجامد.
اصولكلیِدرمان:

اقدامات  تشخیصی  ممکن  است  شامل  بررسی  آزمایشی  و کشت  نمونۀ مدفوع  باشد. اطالع  
از بروز همه گیری  بیماری  و نیز آشنایی  به  نواحی  بومی  می تواند در رسیدن  به  تشخیص  
کمک   کننده  باشد. درمان  شامل  جایگزینی  مایعات  از دست  رفته ، غذای  کم  حجم ، و نیز 
گاهی  دارو می شود. بیمار را از بقیه  جدا نمایید. برای  تخفیف  درد، یک  صفحۀ گرم  کننده  
یا شیشۀ  آب  داغ  را روی  شکم  قرار دهید. بیمار باید مرتبًا مایعات  دریافت  کند. بستری  
کردن  بیمارانی  که  شدیداً مریض احوال ند )خصوصًا کودکان  کم سن وسالی  که  کم آبی  دارند( 
ضروری ست. بیمار جدا از بقیه  بستری  می شود و مایعات  تکمیلی  از راه  سرم  به  وی  رسانده  

خواهد شد.
داروها:

امكانداردآنتیبیوتیكتجویزشود.
شده   تجویز  پزشک   نظر  با  این که   مگر  کنید  خودداری   اسهال   ضد  ترکیبات   مصرف   از 
باشند. این  ترکیبات  ممکن  است  بیماری  را طوالنی  کنند. اگر تا کنون  مورد استفاده  قرار 

می گرفته اند، بالفاصله  مصرف  آن ها را متوقف  کنید.
فعالیتدرزمانابتالبهاینبیماری:

تا حداقل  3 روز پس  از رفع  تب ، اسهال ، و سایر عالیم ، استراحت  در رختخواب  ضروری  
است  مگر برای  توالت . البته  پاها را در رختخواب  باید مرتبًا ورزش  داد.

رژیمغذایی:
مایعات  یا جامداتِ  نرم  تا زمانی  که  اسهال  متوقف  شود، سپس  رژیم  عادی.

در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟ 
اگر شما یا کودک تان  عالیم  اسهال  خونی  باکتریایی  را دارید.

اگر یکی  از موارد زیر هنگام  درمان  رخ  دهد:
ـ تب  38.9 درجه  سانتیگراد یا بیشتر

ـ گلودرد، سردرد، یا گوش  درد
ـ تنگی  نفس  یا سرفۀ شدید

ـ رگۀ خون  در خلط  سینه 
ـ درد یا تورم  شدید شکم 

ـ خون ریزی  گوارشی  از مقعد
ـ درد در ساق  پا یا تمام  پا

ـ تورم  مفاصل 
ـ بروز عالیم  کم آبی  بدن  )بی حالی ، فرورفته گی  چشم ها، کاهش  وزن  سریع ، یا خشکی  

پوست ( 
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seemorgh.com/health



ACKU
در   1898 جون  پنجم  روز  لورکا)1(  گارسیا  دریکو  فه 
به  او  شد.  متولد  غرناطه  نزدیکی  در  باکوروس)2(  فوئنته 
خانواده یی مرفه، آزادی طلب و تحصیل کرده که اهل اندلس 
بودند، تعلق داشت. لورکا بعدها می گفت : »سرتاسر دوران 
کودکی من، روستایی بوده است: چوپان ها، صحرا، آسمان، 
تنهایی.« لورکای خردسال از سالمت زیادی برخوردار نبود. 
از حرکات کسانی که در اطراف خود می دید، تقلید می کرد 

و با عروسک های خیمه شب بازی وقت می گذراند. 
 1909

شدند.  مستقر  غرناطه  در  قطع  به طور  لورکا  خانوادۀ  افراد   
متوسطۀ  تحصیالت  روی هوس  از  و  دلخواه  به طور  لورکا 
به  را  دبیرستان  دورۀ   1914 سال  در  و  کرد  دنبال  را  خود 
پایان رساند، برای ارضای خواستۀ پدر خود در رشتۀ حقوق 
به  نیز  موسیقی  و  ادبیات  زمینۀ  در  و  پرداخت  تحصیل  به 

کوشش پرداخت. 
 191۶

به  اقدام  از هم شاگردی های خود  تن  اتفاق چند  به  لورکا   
با  لورکا  این گردش سبب شد که  یک گردش هنری کرد. 
شهرهای آندلس آشنایی پیدا کند. در شهر بائه سا )3( بود 
که با آنتونیو ماچادو، شاعر و نویسندۀ بزرگ زمان که در این 

شهر زبان فرانسه تدریس می کرد، آشنا شد. 
 1917

خانوادۀ لورکا او را از این که در شهر پاریس به تحصیالت 
خود در زمینۀ موسیقی ادامه دهد، بازداشت. از این رو لورکا 

به ادبیات پرداخت. 
 1918

به  اشعار«  »کتاب  را  خود  نمایشنامه های  نخستین  لورکا،   
»سفر  تأثیر  تحت  که  را  مناظر«  و  »تأثیرات  رساند.  چاپ 

هنری« وی به وجود آمده بود، در غرناطه چاپ کرد. 
 1919

 لورکا بنا به نصایح فرناندو ده لوس ریوس )4( تیوریسین 
دانشکدۀ  در  سیاسی  حقوق  استاد  و  سوسیالیسم  بزرگ 
غرناطه که دوست و حامی لورکا شد، در اقامتگاه دانشجویان 
نو،  اندیشه های  قبول  برای  مرکز  این  شد.  مستقر  مادرید 
محیطی مناسب بود. در این محیط بود که لورکا با بزرگانی 
چون بونوئل، دالی، خورخه گی ین، رافائل آلبرتی، و پدرو 
سالیناس آشنا شد. از همان هنگام روحیۀ لورکا، هنر او در 

سرودن شعر، قریحۀ او در نواختن پیانو خیره کننده بود. 
 1920

یکی از نمایشنامه های او با شکست مواجه شد و فقط یک 
شب نمایش داده شد. 

 1921
کتاب اشعار او انتشار یافت. در این دفتر »باغ دختران سبزه« 

نیز گنجانده شده بود. 
 1923

الهام  لورکا  به  جمهوری خواه  مشهور  زن  وار،  پینه  ماریانا 
بخشید که درامی را که نام این زن را به خود گرفته، بیافریند. 

 1924
ترانه ها را به پایان رساند و شروع به سرودن »مجموعه اشعار 

کولی« کرد. 
 1925

سومین روایت »ماریانا پینه وا« را که امروزه در دست است، 
به پایان رساند. 

 192۶
 سرودن اشعار »کوبیست« متعددی چون »غزل برای سالوادو 
ماه  در  کرد.  آغاز  را  گمرگچی«  و  دریایی  »پری  و  دالی« 
فبروری همان سال کنفرانسی دربارۀ »گونگورا« در غرناطه 

ایراد کرد. 
 1927

بیست وچهارم  در  رساند.  چاپ  به  را  »ترانه ها«  می  ماه  در 
جون ماریانا وا به روی صحنه آمد. 

 1928
در ماه مارچ مجلۀ »خالو« )خروس( که مدیریت آن با لورکا 
از  یکی  نیز  دالی  یافت.  انتشار  فراوان  سروصدای  با  بود، 
همکاران این مجله به شمار می آمد. در ماه جنوری نخستین 
اکتوبر  ماه  با موفقیت مواجه شد. در  مجموعه اشعار کولی 
همان سال لورکا در غرناطه کنفرانسی تحت عنوان »تخیل، 
الهام و گریز« ایراد کرد. چند ماه بعد نیز در مادرید کنفرانسی 
ضمن  دسمبر  پانزدهم  در  داد.  ترتیب  »الالیی ها«  دربارۀ 
 )5( پرلیمپلن  دون  »عشق های  که  داشت  اعالم  مصاحبه یی 

به پایان رسیده است«. 
 1929

استاد سابق خود، لوس ریوس،  بر آن شد که همراه  لورکا 
در  دانشجو  عنوان  به  سفر  این  در  وی  برود.  نیویارک  به 
»کولومبیا نیورسیتی« مستقر شد و با هارلم آشنایی پیدا کرد. 

 1930
به  سپس  و  داد  ترتیب  کنفرانسی  و  کرد  کیوبا  به  سفری 

هسپانیه باز گشت. 
 1931

»روز چهارم اپریل جمهوری هسپانیه اعالم شد. در تابستان 
پنج سال  که  »هنگامی  و  کریسوبال  دون  »بازی  همان سال 
بگذرد« به پایان رسید. در ماه اکتوبر همان سال لورکا طرح 

یک تیاتر عامیانه و سیار را پیش کشید. 

 1932
»عروسی  تابستان  در  داد.  کنفرانسی هایی  در هسپانیه  لورکا 

خون« را نوشت. 
 1933

به  پیروزمندانه یی  به شکل  عروسی خون  مارچ  روز هشتم 
بوینس  در  نمایشنامه  این  سال  همان  در  آمد.  روی صحنه 
آیرس با چنان موفقیتی روبه رو شد که لورکا تصمیم گرفت 
شخصًا به آن جا برود. این سفر از اکتوبر 1933 تا مارچ 1934 

طول کشید. 
 1934

تار  و  تیره  را  افق سیاست  لورکا  این سفر،  از  بازگشت  در 
یافت. در جنوری همان سال لورکا »یرما« را نوشت. در ماه 
نوامبر »مرثیه برای ایگناسیو سانچس مخیاس« را آفرید و در 

پایان دسامبر »یرما« را به روی صحنه آورد. 
1935

تا  سپتمبر  در  رسید.  پایان  به  روسینا«  »دوینا  ماه جون  در   

نحو  به  روسیتا«  »دونیا  و  »یرما«  خون«،  »عروسی  دسمبر 
پیروزمندانه یی نمایش داده شد. خود لورکا نیز کنفرانس هایی 

داد و  اشعاری خواند. 
 193۶

دارد  قصد  که  داشت  اعالم  مصاحبه  یک  ضمن  در  لورکا 
مسایل اجتماعی را با دیدی سوسیالیستی عرضه کند. در ماه 
جون تمرین »هنگامی که پنج سال بگذرد« را رهبری کرد. در 
نوزدهم جون »خانۀ برناردا آلبا« را به پایان رساند. درست دو 
ماه بعد، در ناحیۀ غرناطه، بین »ویسنار« و »آلفاکار« هنگامی 

که سپیده سر می زد، افراد فرانکو لورکا را تیرباران کردند. 

Federico Garcia lorca )1(
Fuente Vaqueros )2(

Baeza )3(
Los Rios )4(
Perlimpin )5(
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فیلم جدید »کالغ« دوباره نشان می دهد ادگار آلن پو و دنیای 
سیاه داستان هایش ما را رها نمی کنند.

اگر نویسنده گانی چون جین آستین، ویلیام شکسپیر و چارلز 
دیکنز، جایگاهی خدشه ناپذیر در تخیل دوست داران ادبیات 
را  مخاطبان  این  تخیل  پو  آلن  ادگار  گفت  می توان  دارند، 

رها نمی کند.
فیلم جدید جان مک تیگ به نام »کالغ« با بازی جان کیوساک 
در نقش پو و آلیس ایو در نقش نامزد او، جدیدترین اقتباس 
سینمایی از آثار نویسنده یی است که به عقیدۀ بسیاری، خالق 

داستان کارآگاهی در ادبیات انگلیسی  زبانان امریکاست.
سینما اولین بار سال 1909، یعنی شصت سال پس از فوت 
آلن پو در سن 40 ساله گی در سال 1849، اقتباسی از یکی از 
 Cask of« داستان های این نویسنده ارایه کرد؛ این داستان
Amontillado« نام داشت و از مجموعه »داستان های مگو 

از بزرگان سینما  انتخاب شده بود. فیلم را یکی  و تخیلی« 
یعنی دیوید وارک گریفیث )کارگردان »تولد ملت«( ساخته 
بود و مک سنت و مری پیکفورد در آن بازی می کردند. فیلم 
اثری درخشان یا متمایز نیست، اما مگر تمامی آثار آلن پو 

چنین بودند؟
آلن پو نویسنده یی پرکار در دنیای پرتزویر ادبیات پیش از 
باید  که  داشت  هم  خانواده یی  و  بود  امریکا  داخلی  جنگ 
شکم آن ها را سیر می کرد. همین باعث شده بود که برخی 
از آثار او غنای ادبی نداشته باشند، اما انگار معجزه یی رخ 
داده باشد، تقریبًا ۶0 درصد آثار این نویسنده، آثار ادبی برتر 

محسوب می شوند.
یکی  است.  کشیده  دنیا سرک  همه جای  به  پو  آلن  افسانۀ 
سال  در  که  بود  ویلسن«  »ویلیام  او  ماندگار  داستان های  از 
1839 نوشته شد و کاماًل آشکار است منبع الهام رمان و فیلم 
نویسنده گان  جمله  از  او  بود.  مشت زنی«  »باشگاه  سینمایی 
ترجمه  دیگر  زبان های  به  آثارش  بارها  که  است  امریکایی 
شده اند، شروع ترجمۀ آثار او با ترجمۀ تمام آثارش توسط 
از  شارل بودلر شروع شد. ماالرمه، شاعر معروف هم جدا 
نوشتن مرثیه یی برای آلن پو، شعر مهم او یعنی »کالغ« را در 
سال 1875 ترجمه کرد و مانه، نقاش معروف، طراحی هایی 

برای این شعر کشید.
به آلن پو ارجاع  بارها در آثارش  خورخه لوییس بورخس 

از  یکی  »لولیتا«  در  تنها  نه  ناباکوف  والدیمیر  است،  داده 
اشعار این نویسنده و شاعر گوتیک را استفاده کرده، بلکه از 
ترفند روایی او نیز بهره برده و داستان خود را از زبان راوی 
تعریف کرده که در زندان به سر می برد. و انگار سامویل بکت 
الهام  با  اواخر عمرش نوشت،  رمان »گروه« خود را که در 
یکی  الیوت،  اس.  تی.  است.  نوشته  پاندول«  و  »سردابه  از 
از بزرگترین شاعران زبان انگلیسی نیز به صراحت اعتراف 
نوشته هایش  که  باشد  مطمین  نمی تواند  »آدم  است:  کرده 

تحت تاثیر آلن پو نیستند.«
آثار  در  گنج«(  »جزیره  )نویسندۀ  استیونسن  لوییس  رابرت 
آلن پو نوعی بلوف حس می کند و از آن با عنوان »شیادی 
محض، نوعی تقلب بی شرمانه و نابه کارانه« یاد می کند و بعد 
اعتراف می کند که همین ترفندها هنوز هم ما را می ترسانند. 
بانو« که دوست  نویسندۀ بزرگ »تصویر یک  هنری جیمز، 
 Turn of the« نام  به  بلندش  داستان  و  بود  استیونسن 
اعتراض  کمی  با  اما  است،  پو  آلن  وامدار  بسیار   »Screw
در مورد این نویسنده گفته بود: »این که او را از حدی بیشتر 
کرده  رها  را  بودن  که جدی  می ماند  این  به  بگیری،  جدی 
باشی.« شاید منظور این نویسنده این بوده که خواننده باید 
در آثار آلن پو حس گروتسک سیاه و ماهرانه و طنز کنایی 

او را درک کند.
که  مادرش  داشت.  بدبیاری  از  سرشار  زنده گی  اما  پو  آلن 

از  پس  کوتاهی  مدت  درست  مرد؛  جوانی  در  بود،  بازیگر 
این که پدر آلن پو )که او هم بازیگر بود( خانواده را ترک 
گفت. سرپرستی نویسنده را تاجری متمول به نام جان آلن 
برعهده گرفته، اما آب این دو در یک جوی نمی رفت. آلن 
انگلستان  در  خود  کودکی  از  بخشی  گذراندن  از  پس  پو 
در  ترم  یک  برای  لندن  در شمال  مدرسه یی  در  تحصیل  و 

دانشگاه ویرجینیا تحصیل کرد و بعد هم به ارتش پیوست.
از  مدام  الکلی  مشروبات  نوشیدن  مشکل  دلیل  به  پو  آلن 
می شد.  اخراج  مدام  و  می آورد  روی  دیگر  کاری  به  کاری 
کرده  ازدواج  چراکه  بود،  سنگین  بسیار  برایش  مساله  این 
پو  آلن  می کرد.  مراقبت  نیز  همسرش  مادر  از  باید  و  بود 
 The Imp of the« نام  به  داستان هایش  از  یکی  در 
که  می کند  اشاره  شد،  منتشر   1845 سال  که   »Perverse
انسان در زنده گی اش به سوی خودویرانگری حرکت می کند 
و کارهایی انجام می دهد که نباید. شاید او در زمان نوشتن 
دخترمامای  با   1835 سال  در  خود  ازدواج  به  داستان،  این 
جوانی  در  که  می کند  اشاره  کلمن،  ویرجینیا  ساله اش   13
که  پو  آلن  از شخصیت های  بسیاری  الهام  منبع  درگذشت. 
وسوسۀ مرگ و مرده گان رهای شان نمی کند، مرگ همسرش 
شاعرانه ترین  زیبا،  زنی  مرگ  گفتۀ خودش،  به  است.  بوده 

موضوع دنیا است.
بدشانسی های آلن پو با مرگش خاتمه نیافت. رِف روفوس 
جای  را  موفق شد خودش  پو  آلن  دشمن  گریس ولد،  تی. 
را  نویسنده  نامه های  او  بزند.  جا  نویسنده  این  کارگزار 
زنده گی  درمورد  موجود  اطالعات  در  و  کرد  دستکاری 
نویسنده دست برد تا او را به عنوان مردی معتاد و دیوانه به 

دیگران معرفی کند.
چهرۀ آلن پو پس از مرگش بسیار مخوف بود؛ اما انگار این 
مخوف بودن، مانند مخوف بودن مریلین منسن به کمکش 
آمد و باعث شهرتش شد. باالخره دست گریس ولد رو شد، 
اما جالب این جاست که آلن پو هنوز هم تاحدی شهرتش را 

مدیون ابهام در ویژه گی های اخالقی خود است.
شاید اگر آلن پو زنده بود از این که در فیلم »کالغ« شخصیتش 
قهرمان، کارآگاهی است که در فاصلۀ چند روز تا مرگ خود 
می شد.  خوشحال  می کند،  حل  را  مخوفی  جنایت های  راز 
آثار آلن پو بارها به صورت اثری سینمایی عرضه شده اند، 
گفته می شود 254 اقتباس سینمایی از روی آثار این نویسنده 
ساخته شده و برخی از آن ها ساختۀ فیلم سازان بزرگی چون 
فدریکو فلینی، لویی مال و روژه وادیم هستند. راجر کورمن 
او  داستان های  اساس  بر  فیلم  هفت   ،19۶0 دهه  اوایل  در 
واقع معرف  در  آثار  این  پرایس، ساخت.  بازی وینسنت  با 

شمایل آلن پو در سینما هستند.
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می گویند  فراه  والیت  در  محلی  مقام های 
فعالیت  والیت  این  در  طالب   ۶500 که 

دارند.
محمدآصف ننگ، والی فراه در گفت وگویی 
ویژه با سالم وطندار می گوید که این والیت 
نیروی  کمترین  و  طالبان  تعداد  بیشترین 
امنیتی را در میان والیت های غربی کشور 
دارد. با وجود این، آقای ننگ می گوید که 
آن ها »باثبات ترین« فعالیت  امنیتی را داشته 

اند.
فراه به 10 واحد اداری )ولسوالی( تقسیم شده 
که به گفتۀ ننگ، در سه ولسوالی آن عماًل جنگ 
جریان دارد و امنیت دو ولسوالی دیگر آن نیز 
با تهدید روبه رو است. آقای ننگ می گوید که 
ولسوالی های باالبلوک، خاک سفید و پشت رود 
نیروهای  میان  درگیری  بدون  روزِ  والیت  این 
امنیتی و طالبان ندارد؛ اما بکوا و گلستان بدون 

جنگ زیر تهدید طالبان قرار دارند.
آقای ننگ هم چنان می گوید که گروه طالبان در 
ده ماه گذشته 82 عملیات را به منظور تصرف 
راه اندازی  والیت  این  ولسوالی های  و  شهر 

کرده؛ اما موفق نشده اند.

کنار  در  اخیر  ماه های  در  که  می گوید  ننگ 
ولسوالی  در  نیز  داعش  پیکارجویان  طالبان، 
کرده  فعالیت  به  آغاز  والیت  این  سفید  خاک 
بودند؛ اما از سوی گروه طالبان، مردم محل و 

افراد مسلح غیرمسؤول نابود شدند.
ناچل«  »نسخۀ  عنوان  به  داعش  از  فراه  والی 
و  برده  نام  فراه،  ویژه والیت  به  افغانستان،  در 
می گوید که افراد این گروه جایی در این والیت 

ندارند.
مرکزی  حکومت  که  می گوید  او  هم چنان 
فقرزدایی  انجام طرح های  به توسعه و  توجهی 
در فراه نداشته و خواهان اقدام جدی مقام های 

مرکزی در این بخش شد.

در  فراه  نماینده گان  از  یکی  ایوبی،  حمیرا  اما 
دلیل  به  فراه  که  می گوید  نماینده گان  مجلس 
وسعت زیاد و  کمبود نیروی امنیتی در 14 سال 
گذشته امنیت کامل نداشته و طالبان همواره 
در برخی از ولسوالی های آن فعالیت داشته 
اند؛ رهبران حکومت توجهی به آن نکرده 

اند.
خانم ایوبی می گوید که طالبان از 14 سال 
خاک  باالبلوک،  ولسوالی های  بر  بدین سو 
دارند.  تسلط  والیت  این  بکوای  و  سفید 
هم چنان به گفتۀ بانو ایوبی، به جز از مرکز 
ولسوالی گلستان، تمامی مناطق اطراف آن 
دارند.  قرار  طالب  جنگجویان  تصرف  در 
نیروهای  غذایی  مواد  حتا  که  می گوید  او 
حکومتی مستقر در این ولسوالی از طریق هوا 

منتقل می شود.
این عضو مجلس نماینده گان هم چنان می گوید 
فراه  کوه  پشت  و  رود  پشت  ولسوالی های  که 
دو  این  امسال  اما  بودند؛  امن  این  از  پیش 
ناامن افزوده شده  نیز به جمع مناطق  ولسوالی 

اند.
با این وجود، به باور مقام های والیت فراه، یکی 
مرز  داشتن  والیت،  این  ناامنی  عمدۀ  دالیل  از 
مشترک با والیت هلمند است. هلمند در جنوب 
کشور، یکی از ناامن ترین والیت های افغانستان 

است.
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فضل هادی مسلم یار، رییس مجلس سنا می گوید که 
به  را  کالشینکوف  هزار   10 پرداخت  وعدۀ  مسکو 
راه  از  آینده  روز   20 تا  که  سپرده  وعده  افغانستان 

ترکمنستان وارد افغانستان خواهد شد.
در  خبری  نشستی  در  یک شنبه  روز  مسلم یار  آقای 
این  به  روسیه  مجلس  دعوت  با  او  که  گفت  کابل 
مقام های  از  سفر  این  در  و  بود  کرده  سفر  کشور 
وزارت  اردوی  قول  هر  با  تا  است  خواسته  روسیه 
دفاع افغانستان دو – دو چرخ بال کمک کند. به گفتۀ 

او، مقام های روسی این خواسته اش را پذیرفته اند.
تا  مقام های روسی خواسته  از  که  مسلم یار می گوید 
با  قرضه  یا  بازپرداخت  بدون  به صورت  این کمک 

افغانستان صورت بگیرد.
رییس مجلس سنا هم چنان می گوید، هواپیماهایی را 
که هند به افغانستان وعده سپرده بود، نیز بسته گی به 

روسیه دارد. او می افزاید که دربارۀ این چرخ بال ها نیز 
با روسیه صحبت کرده و قناعت مقام های این کشور 

را به دست آورده است.
ردِ اظهارات ظاهر قدیر

سنا  دیروزی  نشست  در  مسلم یار  آقای  هم چنان 
مجلس  نخست  معاون  قدیر،  ظاهر  اظهارات 
نماینده گان مبنی بر حمایت حکومت و شورای امنیت 

از گروه داعش را رد کرد.
مسلم یار و شمار دیگری از سناتوران خواهان تحقیق 
او  گفته های  دربارۀ  جمهوری  ریاست  هیأت  جدی 

شدند.
کنونی  حساس  شرایط  در  که  می گوید  سنا  رییس 
چنین اظهاراتی از سوی کسی در جایگاه معاون اول 
مجلس نماینده گان، از نگاه امنیتی تأثیر خوبی ندارد.

ظاهر قدیر، معاون نخست مجلس دوشنبه هفتۀ گذشته 

مسووالن  تمامی  و  کشور  امنیت  شورای  که  گفت 
قدیر  آقای  می کنند.  پشتیبانی  داعش  گروه  از  امنیتی 
هم چنان گفت که سران مهم گروه داعش در پایتخت 
دولتی  مقام های  و  بزرگان  با  مدام  و  می برند  سر  به 

دیدار و گفت وگو می کنند.
اعالم  گذشته  هفتۀ  پنج شنبه  روز  جمهوری  ریاست 
معاون  ادعاهای  »بررسی  برای  را  هیأتی  که  کرد 
نخست مجلس نماینده گان مبنی بر حمایت حکومت 

از گروه تروریستی داعش« تعیین کرده است.
که  گفت  مجلس  در  گذشته  روز  قدیر  آقای  اما 
حکومت حق قانونی زیر پیگرد قرار دادن نماینده گان 
حنیف  وظیفۀ  که  صورتی  در  اما  ندارد؛  را  مجلس 
اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور به تعلیق درآید 
انتخاب  دولت  قوای  سه  میان  از  هیأت  اعضای  و 

شوند، او حاضر به پاسخ دهی خواهد شد.

رقم طالبان جنگ جو در فراه

پنـج سفیـر تـازه معـرفی شـدنـد

فضل هادی مسلمیار:

روسیه 10 هزار کالشینکوف به کابل می فرستد
مجلس به حکومت:

سلطان زوی فساد کرده 
و پاسخ دهد

وزارت خارجه افغانستان اعالم کرد که پنج سفیر 
بلژیک،  پاکستان،  کشورهای  برای  را  جدید 
منصوب  ترکمنستان  و  ناروی  چک،  جمهوری 

کرده  است.
حضرت  امورخارجه،  وزارت  خبرنامه  براساس 

و  افغانستان  مالیه  سابق  وزیر  زاخیلوال،  عمر 
مشاور اقتصادی رییس جمهوری غنی به عنوان 
منصوب  پاکستان  کشور  در  افغانستان  سفیر 

شده است.
مصدق خلیلی، معاون فرهنگی وزارت اطالعات 

در  کشور  این  سفیر  عنوان  به  نیز  فرهنگ  و 
جمهوری چک معرفی شده است.

محمد عمر صمد، مشاور ریاست اجرایی، سفیر 
سابق افغانستان در کانادا و فرانسه نیز به عنوان 
سفیر افغانستان در کشور بلژیک مقرر شده است.
در  کابل  مردم  نماینده  بارکزی،  شکریه  خانم 
افغانستان به عنوان سفیر این  مجلس نمایندگان 

کشور در ناوری مقرر شده است.
در این خبرنامه همچنین آمده که میرویس ناب، 
یکی از دیپلماتهای وزارت امور خارجه به عنوان 
منصوب  ترکمنستان  کشور  در  افغانستان  سفیر 

شده است.
حمداهلل محب، که چند ماه قبل به عنوان سفیر 
افغانستان در آمریکا منصوب شده بود، به عنوان 
کلمبیا،  کشورهای  در  افغانستان  مقیم  غیر  سفیر 

دومینکا، آرژانتین و مکزیک معرفی شده است.
موافقت  از  بعد  سفیران  این  که  است  قرار 
آنان  به  اعتمادنامه  دادن  و  میزبان  کشورهای 

کارشان را در کشورهای یاد شده آغاز کنند.

تا  است  خواسته  رییس جمهور  از  نماینده گان  مجلس 
اختالس  به  متهم  که  را  مشاورش  سلطانزوی،  داوود 
میلیون ها دالراست برای پاسخگویی به مجلس بفرستد.
هیات اداری دیروز از وزیر ارشاد،حج واوقاف، نماینده 
وزارت ترانسپورت و هوانوردی و شرکت هوایی آریانا 

استجواب کرد.
مشکالت در سفر زایران حج و اتهام اختالس در روند 

انتقال آنان از دالیل عمده این استجواب بود.
و  ارشاد حج  وزارت  کارکرد  مجلس  اعضای  هرچند 
اوقاف را می ستاید، اما می گوید میلیون ها دالر در روند 

انتقال زایران به عربستان اختالس شده است.
مشاور  سلطان زوی،  داوود  که  است  حالی  در  این 
عنوان  به  او  خود  فرمان  بنیاد  بر  غنی  رییس جمهور 

رییس کمیته انتقال حجاج امسال تعیین شده بود.
دیروز مجلس نماینده گان مقام های وزارت ارشاد، حج 
شرکت  رییس  هوانوردی،  و  ترانسپورت  اوقاف،  و 
استجواب  به  را  سلطان زوی  آقای  و  آریانا  هوایی 
فراخوانده بود؛ اما از این میان آقای سلطان زوی ظاهراً 
به دلیل این که مجلس او را استجواب کرده نمی تواند، 

حضور پیدا نکرد.
حجاج  انتقال  به  موظف  نهادهایی  که  حال،  همین  در 

بودند هرنوع اتهام به خود را بی بنیاد می دانند.
اما ظاهراً گره همه مشکالت به آقای داوود سلطانزوی 
باید  انجام فیصله شد که رییس جمهور  زده شد وسر 
باره میلیون ها دالر  سلطانزوی را برای پاسخگویی در 
اختالس از بابت انتقال حجاج، به مجلس معرفی کند.

این بار نخست نیست که روند انتقال زایران به عربستان 
و بودوباش شان در ایام حج با مشکالت همراه است، 
بل پیش از این نیز این سناریو اتفاق افتاده بود و هیچ 

گاهی پایان نیافته است.

طرف  از  که  ساله   12 نوجوان  یک 
انجام یک حمله  برای  گروه طالبان 
پیش  بود،  دیده  آموزش  انتحاری 
پولیس  به  را  خود  حمله،  انجام  از 

تسلیم کرد.
والی  سخنگوی  بیدار،  جاوید 
در  تلفنی  درگفت وگوی  فاریاب 
کابل گفت که این نوجوان 12ساله 
درازای 7 هزارافغانی معادل تقریبی 
انجام  برای  امریکایی  دالر   110
گروه  اختیار  در  انتحاری،  عملیات 

طالبان قرار داده شده بود.
را  منفجره  مواد  طالبان،  افزود:  وی 
روی بدن این نوجوان که زکریا نام 
داشته، قرارمی دهند و وی را برای 
انجام عملیات انتحاری به ساختمان 
قیصار  شهرستان  پولیس  فرماندهی 
این  اما  می کنند،  اعزام  فاریاب، 
کودک قبل از انفجار، خود را به این 

فرماندهی تسلیم می کند.
درباره  فاریاب  والی  سخنگوی 
کودک  این  پدر  با  قانونی  برخورد 

قرار  طالبان  اختیار  در  را  وی  که 
قصد  پولیس،  که  گفت  است،  داده 
بازداشت پدراین نوجوان را داشت، 
اما وی در منطقه تحت کنترل طالبان 
حاضر  حال  در  و  دارد  سکونت 
امکان دسترسی به وی میسر نیست.
ازعملیات  دربرخی  طالبان  گروه 
استفاده  نوجوانان  از  خود  انتحاری 
که  می گویند  منابع  و  کند  می 
از  برخی  در  همچنین  گروه  این 
را  مناطق  آن  کنترل  که  شهرستان ها 
در دست دارند، مکاتب این مناطق 
را تعطیل کرده اند و از دانش آموزان 
عملیات  انجام  برای  مدارس  این 

انتحاری استفاده می کنند.

کودک 12 ساله طالبان را 
فـریفت
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ورزش

والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه قانون جدید مذاهب را در این کشور 
امضا کرد که در آن، کنترل سازمان ها و تشکیالت مذهبی یا فعالیت های مورد 

حمایت مالی از خارج، تشدید شده است.
قانون جدید مذاهِب روسیه با عنوان قانون »آزادی وجدان و تشکیالت مذهبی« 

دیروز )یکشنبه( در پایگاه اینترنتی ویژۀ کاخ کرملین منتشر شده است.
براساس این قانون، فعالیت سازمان های مذهبی خارجی یا تشکیالت مذهبی 

در روسیه که از خارج تأمین مالی می شود، کنترل خواهد شد.
وزارت دادگستری روسیه طبق قانون جدید مذاهب موظف شده است، در 
صورت مشکوک شدن به سازمان های مذهبی )انجام فعالیت های افراط گرایانه 
و تروریستی و انجام اقدام های مغایر اهداف اعالم شده و در تضاد با منافع 
ملی روسیه( بازرسی های سرزده از وضع مالی و فعالیت این سازمان ها انجام 

دهد.
باید  می شوند،  مالی  تأمین  خارج  از  که  مذهبی  سازمان های  آن،  بر  عالوه 
رهبران،  ترکیب  فعالیت ها،  از  گزارشی  شده  اعالم  زمان بندی های  براساس 

اعضای هیأت مدیره و میزان دریافت کمک مالی خارجی ارایه کنند.
و  تروریسم  با  کشور  این  مبارزۀ  راستای  در  روسیه  مذاهب  جدید  قانون 
افراط گرایی تصویب شده است و از دو ماه پیش با آغاز عملیات ضدتروریستی 
هوایی روسیه در سوریه به ویژه با داعش، مبارزه با گروه های افراط گرا در 

داخل روسیه نیز تشدید شده است.
»ژانا ایوانووا« عضو کمیسیون قانون گذاری شورای فدراسیون روسیه )مجلس 
سنای روسیه( دیروز در رابطه با تصویب قانون جدید مذاهب گفت: قانون 

شناسایی  امکان  جدید 
با  افراد  و  سازمان ها 
افراط گرایانه  فعالیت های 

را فراهم می کند.
اساسی  قانون  مطابق 
روسیه، کلیسای ارتدوکس 
و  یهود  اسالم،  روس، 
و  مذاهب  بودایی،   آیین 
روسیه  سنتی  آیین های 
و  می شوند  محسوب 
عبادت  و  فعالیت  قانون، 
و  مذاهب  این  پیروان 
آیین ها را آزاد کرده است.

نیروهای عراقی 40 درصد  اینکه  بر  تاکید  نخست وزیر عراق ضمن 
برخی می خواهند  آزاد کرده اند، گفت:  را  داعش  اشغال  مناطق تحت 
پیروزی هایی را که نیروهای عراقی با عزم و اراده خود محقق کرده اند 

به شکست بکشانند.
وزیر  نخست  العبادی،  حیدر  السابع،  الیوم  مصری  روزنامه  نوشته  به 
عراق در سخنرانی خود در مقابل کنفرانس »مهاجرت جوانان« در بغداد 
گفت: برخی می خواهند عراق را درگیر نزاع های جانبی در مناطق و 
استان های عراق کنند تا منافع شخصی خود را محقق کنند این درحالی 
است که ما با چالش هایی از جمله چالش امنیتی و جنگ علیه داعش 

مواجهیم.
اصالح  و  فاسدان  با  مبارزه  و  اصالحات  برنامه  پیشبرد  لزوم  بر  وی 
و  عراق  منفعت  خاطر  به  ما  گفت:  و  کرد  تاکید  دولتی  نهادهای 
شهروندانمان تالش می کنیم و برای مقابله با چالش ها و فاسدان اراده 

صادقانه داریم.
زیاد  نقش  دلیل  به  کنفرانس هایی  چنین  برگزاری  اهمیت  به  العبادی 
جوانان در کشور اشاره و بر لزوم برداشتن موانع از سر راه پیشرفت 

جوانان تاکید کرد.
دست  به  را  بزرگی  پیروزی های  عراقی  نیروهای  که  کرد  تاکید  وی 
آورده و 40 درصد مناطقی را که داعش غصب کرده آزاد کرده اند و به 

این ترتیب خطر را از بغداد دور کرده اند.
العبادی افزود: برخی می خواهند پیروزی هایی را که نیروهای عراقی با 

عزم و اراده خود محقق کرده اند به شکست بکشانند.
وی گفت که سیاست روشنی را برای تحت پیگرد قرار دادن فاسدان 
در پیش گرفته و نمی خواهد پرونده فساد را به درگیری سیاسی تبدیل 

کند.

رقابت های فوتبال گروه های الف در کابل دیروز )یکشنبه( با یک دیدار 
پی گیری شد.

عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون فوتبال کابل به آژانِس خبری باختر 
گفته است: در این دیدار تیم های شیوا و اتحاد به مصاف همرفتند.

به گفتۀآقای قیومی، این رقابت ها میان چهارده تیم در ورزشگاه غازی 
راه اندازی شده که در ادامۀ آن، دیروز تیم پامیر در یک بازی جالب 

شش در برابر یک تیم خاور را شکست داد.
بر بنیاد یک خبر دیگر، رقابت های لیگ برتر والیبال در هرات دیروز با 

یک دیدار پی گیری شد.
ضیاالحق ضیا معاون آمریت ورزشی والیت هرات گفت، دراین مسابقه 

تیم های تابان و آریا به میدان رفتند .
به گفته ضیا،رقابت های لیگ برتر والیبال میان شش تیم درهرات راه 
اندازی شده و در بازی دیروز تیم سرخ پوشان سه در برابر صفر تیم 

آرمان را شکست داد.
با دیدار تیم های  هم چنان، رقابت های لیگ برتر فوتبال هرات دیروز 

پامیر واستقالل دنبال شد.
ضاالحق ضیا معاون آمریت ورزشی والیتهراتگفت: این رقابت ها میان 
تیم های  شنبه،  روز  بازی  در  و  شده  راه اندازی  هرات  در  تیم  هشت 
اتفاق وانصاری به میدان رفتند که نتیجۀ بازی این با تساوی بدون گول 

پایان یافت .

با  که  شد  موفق  بریتانیایی،  وزن  سنگین   مشت زن  فیوری،  تایسون 
شکست والدمیر کلیچکو، قهرمانی مشت زنی دستۀ سنگین وزن جهان 

را به خود اختصاص دهد.
فیوری با امتیاز و با رأی قاطع داوران بر حریف اوکراینی خود پیروز 
شد و بر اساس گزارش ها، در این دیدار از حریف خود بهتر ظاهر شد.
داوران 112-115، 112-115 و 111- 11۶، به نفع فیوری رأی دادند.
با این پیروزی قهرمان بریتانیایی اکنون دارندۀ قهرمان جهان در دستۀ 
سنگین وزن است. او اکنون کمربند قهرمانی »دبلیو بی ای«، »آی بی 

اف« و »دبلیو بی او« را در اختیار دارد.
فیوری 27 ساله که اهل منچستر است، پنجمین قهرمان بریتانیایی این 
لوییز، فرنک برونو و  او باب فیتسیمونز، لنکس  از  دسته است. پیش 

دیوید هی قهرمانان بریتانیایی دسته سنگین وزن حرفه یی بودند.
این مسابقه، شب گذشته )27 نوامبر/ 8 آذر( در سالون »ای اسپیریت« 

در دوسلدورف آلمان برگزار شد.
کلیچکو که 39 سال دارد، از سال 2004 تا پیش از شب گذشته در هیچ 
مسابقه یی شکست نخورده بود. کلیچکو در سال 199۶ قهرمان المپیک 
مقابل هر حریف صاحب نام هم دوره اش در  تقریبًا  آن  از  شد و پس 
سنگین وزن پیروز شده است. رکورد او فوق العاده است: ۶4 پیروزی 

شامل 53 ناک اوت و تا پیش از مسابقه دیشب، تنها 3 شکست.
به گفتۀ تحلیل گران، بازی خوب و حرکات فیوری در رینگ به ویژه 
قابلیت او در تغییر نحوۀ ایستادنش از »ارتودکس« )پا و دست راست 
به جلو( به »ساوت پا« )پا و دست چپ به جلو( در طول مسابقه، بر 

مشکالت بوکسور اوکراینی افزود و در عمل باعث شکست او شد.

پوتین قانون جدید مذاهب 
در روسیه را امضا کرد

تیم پامیر از سد تیم خاور گذشت

فیوری قهرمان تازۀمشت زنی 
سنگین وزن جهان شد

ياسر سعادت

تعصب، خامی و تنگ نظری است، تعصب در واقع 
به حِق داده شدۀ خود و دیگران قناعت نکردن و 
خود بزرگ بینی و دیگران را کوچک و خوار فکر 
کردن است. پس این یک عمل کاملن زشت و ناروا است. نباید 
اندیشه، زبان، قوم و کیش خود را برتر از دیگران بدانیم، بلکه با 
تسامح و همدیگر پذیری، از افراطیت و تعصب پرهیز کرده و به 

سوی سعادت حرکت کنیم.
گرچه مذهب مختلف شد، هیچ کس بیگانه نیست

باغبان را در چمن هر گل به رنگ دیگری ست

لينا روزبه حيدری

صدراعظم فرانسه، در نشستی در پاریس بیان داشت که 
کشور های خلیج باید مسوولیت بخشی از پناهجویان 
را بر عهده بگیرند، چون کشور های اروپایی ظرفیت 

میزبانی این تعداد پناهجویان را ندارد.
امارات  و  سعودی  عربستان  قطر،  کشور های  به  والس  اشارۀآقای 
خاموش  پناهجویان  بحران  برابر  در  کاماًل  که  است  عربی  متحدۀ 
هستند و تا حال ابدا برای رسیده گی به وضعیت پناهجویان فعالیتی 

نکردند.
البغدادی  از  ما،  عصر  ماشینی  خلیفه های  اکثراً  که  این ست  جالب 
که  آنها  مانده تر  عقب  و  دوم  دست  مدل های  و  الدن  بن  تا  آغاز، 
این  مسبِب  و  هستند  غیره  و  حکمتیار  و  افغانستان  طالبان  رهبران 
بحران بشری پناهجویان، نیز مستقیمًا از جانب هیچ کشور خلیجی 

محکوم نمی شوند.

سميع حامد

ملنگ  عشق شو و هو بزن که نوبت ماست
قدم به شهر  هیاهو بزن که نوبت ماست

رسیده سرخترین سیب ، این خشونت نیست
بیا به باغچه چاقو بزن که نوبت ماست

چه الزم است قناری شدن به هر حالت
سخن به سبک  پرستو بزن که نوبت ماست

چه چشم های قشنگیست در حوالی ما
پلنگ ناشده آهو بزن که نوبت ماست
کسی نیافته » او« را تو هم برای دلت

به بام آمده » کو کو« بزن که نوبت ماست
کلید های سیاه و سپید این هستی

غم و خوشیست ، پیانو بزن که نوبت ماست

جليل تجليل

می گویند20 مسافر پس از آنکه ادعای عالی جنابان 
پوچ از آب برآمد، نه تنها فراموش شد؛ بلکه تالش 
برای فراموشی همیشه گی آنها جریان دارد؛ زیرا این 
20 تن مسافر غریب و بی چاره سبب شد، جایگاه و پایگاه عالی 

جنابان را بشوراند و آبروی نیم بنِدشان را نیز بریزاند.
شهرونداِن دلیر و غیرت منِد کابل! شما 20 عقرب روز دادخواهی 
ملی را به خاطر دارید که چگونه به تفرقه انداز های حکومت پاسخ 
فریاد  بند  در  مسافراِن  رهایی  برای  دیگر  یک بار  بیایید  دادید. 
تیم بی کفایت ارگ بگویم که  به  بلند کنیم و  دادخواهی ملی را 
خشم مردم را نیازمایید ورنه، مردم کاسۀ صبرشان لبریز شده است.

جاويدفرهاد

یاددهانی
رسانی،  اطالع  برای  ابزاری  بوک(  )فیس  ُرخ نما 
کاربران  میاِن  رسانه گی  و  آموزش  هم دلی،  ایجادِ 

است.
به  اهانت  هدِف  به  ابزار  این  از  نادرست  بهره جویی  هرگونه 
هم دیگر، آزار و اذیِت بانوان ارجمند و پخِش مواردِ تنش برانگیز 
در اذهاِن عامه، سودجویی منفی و خالِف اخالق شهروندی است.
هدِف بنیادی من از دربرگیری این فضای مجازی، نقِد سازنده در 
حوزۀ فکر و فرهنگ) وگاهی هم سیاست( و تالش برای باروری 

زمینه های فرهنگی در این راستاست.
بنابر این، از تمام دوستان عزیز و کاربراِن ارجمند با ُحرمت بسیار 
می خواهم که از نگاشتِن یادداشت های نامرتبط و نیز تنش زا در 
پای نوشته هایم ، لطف کرده، خودداری ورزند؛ زیرا نمی خواهم 
این فضای آرامِ مجازی، به یک اقلیِم تنش افزای حقیقی بدل شود.

»تلقیِن و درِس اهِل نظر یک اشارت است
گفتم کنایتی و مکّرر نمی کنم«

)رنِد شراز(

فيـسبـوک نـــامــه

العبادی:
 40 درصد از اراضی تحت 

اشغال داعش آزاد شده است
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماره گان: 5000

معاون دوم رییس  اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش به پیش شرطهای 
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی برای پیوستن به روند صلح اظهار داشت 

که هر نوع پیش شرطی روند مذاکرات صلح را طوالنی و پیچیده تر می کند.
ملی  وحدت  رییس اجرایی حکومت  عبداهلل  عبداهلل  دوم  معاون  محقق  محمد 
این  اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار«  »گلبدین  شروط  به  واکنش  در  افغانستان 
کشور برای حضور در عرصه سیاسی، توقف جنگ و ایجاد صلح اعالم کرد: هر 
نوع پیش شرطی برای صلح که از دو طرف گفت وگو کننده مطرح شود، روند 

مذاکرات صلح افغانستان را طوالنی و پیچیده تر خواهد کرد.
داشته  اند  حضور  افغانستان  در  گسترده  شکل  به  که  خارجی  نیروهای  افزود: 
این کشور را ترک کرده اند و تعدادی که هم اکنون حضور دارند برای آموزش 
ارتش و پلیس و برخی ضرورت های دیگر مستقر هستند که در روند سیاسی 

افغانستان صدمه یی وارد نمی کند.
چاره   صلح  مذاکرات  روند  تسریع  برای  که  است  بهتر  داشت:  اظهار  محقق 
اندیشی کنیم و در صورتی که شرطی در کار نباشد می تواند ضمن آن مذاکرات 

نیز صورت بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که حکمتیار در حکومت آینده افغانستان چه نقشی 
در  سیاسی  هر شخصیت  نقش  گفت:  آمریکا  به صدای  باشد  داشته  می تواند 

حکومت دموکراسی را، مردم تعیین می کنند.
فعالیت  گونه یی  به  باید  کرد:  خاطرنشان  افغانستان  رییس اجرایی  دوم  معاون 
صورت گیرد که امکان عملی شدن آن فراهم باشد و راه برای صلح باز شود و 
باید در این مسیر برای هر کسی که روند صلح را تأیید می کند فرصتی ایجاد 

شود.
محمد محقق در پاسخ به اینکه آیا نماینده گانی از سوی گلبدین حکمتیار نزد 
محمد اشرف غنی رییس جمهور حکومت وحدت ملی فرستاده شده اند اذعان 
داشت: این موضوع اهمیت چندانی ندارد که آیا نماینده یی از سوی حکمتیار 
مهم صحبت هایی  بلکه موضوع  نه،  یا  است  رفته  اشرف غنی  با  برای مالقات 

می باشد که بین دو طرف مطرح شده است.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی افغانستان روز شنبه ضمن اعالم آمادگی 
مشروط برای پیوستن به روند صلح این کشور اعالم کرد که تمام اختیارات 
دولت کابل در دست آمریکاست و اگر واشنگتن بخواهد صلح در افغانستان 

برقرار می شود.
اگر  گفت:  آسوشیتدپرس  آمریکایی  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  حکمتیار 
انتخابات در سال 201۶ میالدی در افغانستان برگزار شود و نیروهای خارجی 

مستقر در این کشور خارج گردند، وی آماده صلح با دولت کابل می باشد.

ناحیه  در  پناهجویان  های  اقامتگاه  از  یکی  در  شب  یکشنبه  شدید  درگیری 
اشپانداو واقع در غرب برلین، بنابر منابع پولیس چندین زخمی برجا ماند.افراد 

دخیل در این زدو خوردها دستگیر شده اند.
یکشنبه شب میان پناهجویان در یک اقامتگاه در غرب برلین درگیری شدیدی 

رخ داد. در این درگیری به اموال و اجناس اقامتگاه خسارت وارد شده است.
گفته می شود درپی آلودگی هوا و دود و خاک برخاسته از زد و خوردهای 
پناهجویان، حدود 500 تن اماکن مسکونی خویش را ترک کرده و به بیرون از 

محوطه اقامتگاه فرار کرده اند.
برای کنترول اوضاع و مهار ساختن این درگیری ها حدود 80 پولیس توظیف 
مورد  پولیس  بازداشت  در  اکنون  زدوخوردها  این  در  دخیل  افراد  و  گردیده 
بازجویی قرار دارند. از ملیت و انگیزه این افراد تاکنون معلوماتی منتشر نشده 

است.
قبل از این نیز شنبه شب در یکی از اقامتگاه های دیگر پناهجویان در منطقه 
میان دو  پولیس در درگیری  به گفته  نیز  برلین  »فریدریشسهاین کرویتسبرگ« 
جوان 17 و 18 ساله یکتن آنان زخمی گردیده و به شفاخانه منتقل شده است. 

اکنون جوان 18 ساله دخیل در این درگیری، در بازداشت پولیس می باشد.
به  نظرسنجی  انستیتوت  یک  توسط  که  پرسی  همه  یک  بنابر  حال  درهمین 
درخواست هفته نامه » بیلد ام زانتگ« انجام شده، 40 درصد شهروندان آلمانی با 
پیشنیه مهاجرت، در رابطه با سیاست پناهجویان آلمان مخالفت کرده و گفته اند 
که حکومت فدرال آلمان نباید بیشتر از این پناهجویان را در آلمان بپذیرد. در 
این نظرسنجی 45 درصد شهروندان بومی آلمان در رابطه با پذیرش پناهجویان 

ابراز مخالفت کرده اند.
پذیرش  در  آلمان  ساکن  مهاجران  درصد   24 حتی  نظرسنجی،  این  براساس 
پناهجویان کاماًل مخالفت کرده و گفته اند که آلمان اصاًل نباید پناهجو بپذیرد؛ 
و  داده  نشان  موافقت  پناهجویان  پذیرش  با  رابطه  در  مهاجران  درصد   8 اما 

خواهان پذیرش مهاجران بیشتر شده اند.
آلمان  که  اند  گفته  مهاجرت  پیشینه  با  درصد   3 شمول  به  دیگر  درصد   23
تعداد کنونی پناهجویان را بپذیرد، اما بیشتر از این زمینه ورود به آلمان را به 

پناهجویان ندهد.
در آلمان از هر پنج شهروند، یکتن با پیشینه مهاجرت می باشد.

معاون رییس اجرایی:

پیش شرط ها پروسۀ صلح را طوالنی و پیچیده می کند

درگیر شدید در اقامتگاه پناهجویان در آلمان

فهرست دارایی 

رییس جمهور غنی اعالم شد

اداره عالی مبارزه با فساد اداری فهرست دارایی های محمد اشرف غنی، 
رییس جمهوری افغانستان، را نشر و اعالم  کرده که آقای غنی و روال 
دارایی  دالر(  میلیون  افغانی )حدود 4.7  میلیون  او، 320  غنی، همسر 
منقول دارند که از فروش جایداد )اموال( اجدادیشان در لبنان و امریکا 

بدست آورده اند.
عالی  ادارۀ  اطالعات  براساس  غنی  روال  و  غنی  آقای  دارایی  بیشتر 
مبارزه با فساد اداری افغانستان، مشترک است. زیورآالت به خانم روال 
تعلق دارد که توسط پدرش در سال 1970 به وی هدیه داده شده و 
دالر(  هزار   4۶ از  )بیش  افغانی  میلیون   3.1 بر  بالغ  آن  کنونی  ارزش 

می شود.
منطقه  در  متر   300 و  جریب   4 مساحت  به  منزل  یک  برآن  عالوه 
داراالمان در غرب کابل به نام آقای غنی ثبت شده که خودش از فردی 
بنام عین الدین در سال 1382 به قیمت 25 میلیون افغانی)حدود 373 
افغانی )5.22  میلیون  به 350  دالر( خریده که ارزش کنونی آن  هزار 
میلیون دالر( افزایش یافته است. این پول از فروش جایداد او در امریکا 

تامین شده است.
 22 آن  ارزش  که  دارد  واشنگتن  در  آپارتمان  یک  نیز  غنی  خانم 
حقوق  از  آن  پول  و  است  دالر(  هزار   328 حدود   ( افغانی  میلیون 

بازنشستگی اش تامین شده  است.
آقای غنی از سال 1385 رییس نهاد مدیریت دولت در امریکا بوده که 
ماهانه 1.2 میلیون افغانی )حدود 18 هزار دالر( حقوق دریافت می کرده 
است. او از سال 1389 تا سال 1393 رییس کمیسیون انتقال امنیتی از 
نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان بوده، که به صورت افتخاری 

کار می کرده و حقوقی دریافت نکرده  است.
آقای غنی و خانمش بیش از 71 هزار دالر سرمایه نقد در بانک دارند 
امریکا جمع آوری  در  آپارتمانشان  کرایه  و  بازنشستگی  از حقوق  که 

کرده اند.
رییس جمهوری افغانستان 8 موتر شخصی دارد که قیمت آنها به بیش 

از 102 میلیون افغانی )بیش از 1.5 میلیون دالر( می رسد.
آقای غنی و خانم روال 7 هزار جلد کتاب دارند که در کابل و بیروت 
،پایتخت لبنان، نگهداری می شوند. ارزش این کتابها 1.2 میلیون افغانی 
)حدود 18 هزار دالر( ذکر شده که از حقوق خودشان در مدت 40 

سال گذشته خریداری کرده اند.
آقای غنی 1220 جریب زمین و باغ در کابل و والیت لوگر در جنوب 
کابل دارد که از پدرش به ارث مانده است. خانم روال نیز ۶0 جریب باغ 
در لبنان دارد که میان او و دو برادر و خواهرش مشترک است. قیمت 
این جایدادها نیز بین 320 )بیش از 4.7 میلیون دالر( الی ۶40 میلیون 

افغانی ) بیش از 9.5 میلیوان دالر( اعالم شده است.
آقای غنی عضو شرکت تحقیقاتی در امریکا است که 4.5 میلیون افغانی 

)بیش از ۶7 هزار دالر( در آن سهم دارد.
رییس جمهوری افغانستان ماهانه 2۶۶ هزار افغانی )حدود چهار هزار 
دالر( حقوق بازنشستگی خود را از بانک جهانی می گیرد. 487 هزار 
افغانی )بیش از هفت هزار دالر( نیز از دولت افغانستان حقوق دریافت 
دالر(   2400 از  )بیش  افغانی  هزار   1۶5 نیز  غنی  روال  خانم  می کند. 

ماهانه از کرایه آپارتمانش در امریکا بدست می آورد.
آقای غنی و روال در سال 1385 مبلغ 1۶ میلیون افغانی )بیش از 238 
دریافت  وام  آپارتمان  خرید  برای  امریکایی  بانک  یک  از  دالر(  هزار 
کرده اند که تاکنون 3.8 میلیون افغانی )بیش از 5۶ هزار دالر( آن باقی 

مانده  است.
رییس جمهور و خانمش برای حفظ و نگهداری خانه داراالمان کابل 

ماهانه 130 هزار افغانی )حدود دو هزار دالر( مصرف می کنند.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان از مردم خواسته که اگر او 

دارایی دارد که ثبت نشده، به این نهاد اطالع دهند.
این اطالعات در روزنامه دولتی انیس روز دوشنبه، 2 قوس منتشر شده 
و براساس اعالم این روزنامه قرار است که دارایی های تمام مقامات 

ارشد دولت وحدت ملی نشر شود.
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