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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

خوشبینی در اوج بدبینی
دوشنبه  روز  افغانستان  در  روسیه  جمهوری  رییس  نمایندۀ 
اعالم کرد، مسکو در حال بررسی درخواست کابل برای ارسال 
تسلیحات به افغانستان با هدف کمک به تقویت امنیت در شرق 

این کشور است.
رییس  نماینده  کابلف،  اسپوتنیک، ضمیر  گزارش خبرگزاری  به 
منطق  و  دقت  با  روسیه  گفت:  افغانستان  در  روسیه  جمهوری 
تامین  هدف  با  تسلیحات  ارسال  برای  کابل  جدید  درخواست 
امنیت در مناطق شرقی افغانستان را بررسی می کند اما این وظیفه 
هستند  مستقر  کشور  این  در  همچنان  که  متحدانش  و  آمریکا 

محسوب می شود.
وی افزود: در حال حاضر درخواست هایی مطرح شده و مقامات 

در حال بررسی آن ها هستند اما این 
اقدام مرحله به مرحله و با منطق و 

دلیل صورت می گیرد.
خوبی  به  روسیه  داد:  ادامه  کابلف 
ارتش افغانستان را مسلح کرده بود 
به ارسال تسلیحات  باید  اما آمریکا 
نیروهای  که  چرا  کند  رسیدگی 
همچنان  ناتو  متحدان  و  کشور  این 
این  و  هستند  مستقر  افغانستان  در 

وظیفه اصلی آن هاست.

رویارویی دو اتاق شورای ملی بر سر فرمان غنی

»سنا تصمیم افتضاحی گرفته است«

نمایندۀ ویژۀ روسیه در افغانستان:

منطق درخواسِت جدید کابل را 

بررسی کرده سالح می فرستیم
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رییس جمهور غنی با اشاره به مناسبات افغانستان 
و پاکستان گفت: روابط دو کشور مانند دو نوجوان 
نیست که یک روز آشتی باشند و روز دیگر دعوا 
کنند؛ بل که سیاست و موقف افغانستان واضح و 
روشن بوده و می باشد. سیاست دولت افغانستان 
اما  می باشد.  روشن  و  واضح  پاکستان  قبال  در 
افغانستان  با  ناشده  اعالم  جنگ  در  پاکستان 
برحق  موضع  دنیا  همۀ  امروز  است.  قرارگرفته 

مردم افغانستان را می دانند.
تأکید  از سخنان خود  آقای غنی در بخش دیگری 
مالاختر  که  ندارد  وجود  ثبوتی  تاهنوز  که  نمود 
محمد منصور رهبر گروه طالبان کشته شده باشد.
روی  به  را  صلح  دروازة  افغانستان  که  گفت  او 
کسانی که می خواهند به این پروسه بپیوندند باز 

نگه خواهد داشت

ظاهر قدیر معاون اول مجلس 
نمایندگان گفت: فرامین 

تقنینی در امور مالی خالف 
قانون اساسی است. فرمانی 

مالیاتی کریدت کارت هم از راه 
غیرقانونی به سنا رفته است.
آقای قدیر نیز تاکید ورزید 

که تصمیم مجلس سنا در این 
مورد از اعتبار ساقط می باشد.
نمایندگان مجلس ادعا دارند 

که رییس جمهور غنی با 
استفاده از رخصتی های 

تابستانی 9 فرمان تقنینی 
خالف قانون اساسی صادر کرده 

است.

له افغانستان رسه

 د اروپا د اوږدمهاله همکارۍ ژمنه



ACKU طالبان برای این که نشان دهند رهبر شان، مال
اختر منصور، هنوز در قید حیات است، نوار 
صوتی یی را به نشر رسانده اند که در آن ادعا 
شده که هیچ سوءقصدی علیه او در کویتۀ 
پاکستان صورت نگرفته و او همچنان زنده 
است و به رهبری طالبان ادامه می دهد. این 
دقیقه است و کسی که  به 16  نزدیک  نوار 
به حوادثی  است،  طالبان  رهبر  می کند  ادعا 
او  جراحِت  اعالم  از  پس  که  دارد  اشاره 
به وسیلۀ گروه رقیبش، عبداهلل سرحدی، در 
کشور رخ داده اند؛ مثِل حادثۀ کشته شدِن 9 
کودک در ولسوالی یی در والیت وردک که 
چند روز پس از نشر خبر زخمی شدن مال 

اختر منصور اتفاق افتاد. 
خبر  نشر  از  پس  حوادث  برخی  به  توجه 
جراحت مال اختر منصور، نشان می دهد که 
تعمدی  گونۀ  به  صوتی  نوار  تهیه کننده گاِن 
می خواستند این ذهنیت را تقویت کنند که 
اما  نیست.  درست  رهبرشان  مرِگ  شایعۀ 
نشر این نوار، خود به پرسش های تازه یی در 
مورد زنده بودِن رهبر طالبان دامن زده است. 
شماری از طالباِن مخالف با مال اختر منصور 
پس از نشر نوار صوتی، آن را جعلی خوانده 
زخمی  از  پس  طالبان  رهبر  که  گفته اند  و 
شدن، در راه شفاخانه جان داده است. یکی 
با رسانه ها صحبت کرده،  از این طالبان که 
قبولی  قابل  مدعی شده است که هیچ سند 
وجود  منصور  اختر  مال  بودن  زنده  برای 
ندارد. در همین حال، از یاد نباید برد که پس 
از نشر خبر زخمی شدن رهبر جدید طالبان، 
که  یافت  بازتاب  رسانه ها  در  نیز  خبر  این 
سرپرست،  عنوان  به  دیگری  فرد  گویا 
از  است.  گرفته  عهده  به  را  طالبان  رهبری 
این فرد به نامِ مولوی هیبت اهلل یاد شده که 

از مقام های ارشد رهبری طالبان است. 
اما برخی رسانه ها از اختالفات تازه بر سِر 
و  برداشته  پرده  منصور  اختر  مال  جانشینی 
با وجود این که سرپرستی این  نوشته اند که 
هیبت اهلل  مولوی  حاضر  حال  در  را  گروه 
انجام می دهد، ولی نظامیان پاکستانِی دخیل 
در امور طالبان تالش دارند که سراج الدین 

حقانی از سران شبکۀ حقانی و پسِر او را به 
رسانه ها،  این  گفتۀ  به  برگزینند.  این سمت 
اختر  مال  نبود  در  را  پاکستان شبکۀ حقانی 
خود  منافِع  و  اهداف  به  نزدیک تر  منصور، 
می داند و به همین دلیل، او را گزینۀ مناسب 
برای رهبری گروه طالبان محسوب می کند. 
از  هنوز  تا  سخن ها  و  حرف  این  هرچند 
سوی منابع مستقل تأیید نشده، ولی می توان 
احساس کرد که طالبان در وضعیِت نامناسبی 
قرار دارند و این گروه برای ادامۀ بقای خود، 
محتاج به زمان و برنامه های تازه شده است. 
طالبان  چرا  که  این جاست  مهم  سوال  اما 
تالش دارند به هرشکلی که شده، زنده بودن 

رهبِر خود را ثابت کنند؟ 

باورند  این  به  منصور  اختر  مال  مخالفان 
زمان  به  رهبِر جدید  یافتن  برای  طالبان  که 
نیاز دارند و به همین دلیل باید هر طور که 
انتشار خبر مرگ مال اختر منصور را  شده، 
به تعویق اندازند؛ همان مشکلی که در مورد 
انتشار خبر مرگ مال عمر رهبر پیشیِن این 
نیز وجود داشت. مالعمر هرچند که  گروه 
طالبان  ولی  بود،  درگذشته  پیش  سال  دو 
این خبر را مخفی و همچنان از مال عمر به 

عنوان رهبر زندۀ خود صحبت  کردند. 

میسر  به ساده گی  مالعمر  مرگ  کردن  پنهان 
به جا  را  خود  تبعاِت  آن،  افشای  و  نبود 
مرگ  خبر  طالبان  افراد  وقتی  گذاشت. 
اختالفاِت مرگبار  را شنیدند، دچارِ  مالعمر 
با  طالبان  ارشِد  افراد  از  بسیاری  شدند. 
و  کردند  آغاز  مخالفت  به  جدید  رهبری 
به  منصور  اختر  مال  که  شدند  مدعی  حتا 
قتل  اصلی  عامل  پاکستان  آی اس آی  کمِک 
چنان  اختالفات،  این  است.  بوده  عمر  مال 
ایجاد  به  منجر  که  بودند  گسترده  و  عمیق 
مال  رهبری  به  گروه  این  انشعابِی  شاخۀ 
قطر  دفتر  مسوول  استعفای  و  محمدرسول 

شدند. 
اختر  با  طالبان  از  بزرگی  بخِش  هم  هنوز 
منصور و گروه او نیستند و تالش دارند که 
شاخۀ دیگری از طالبان را بسازند. حاال نیز 
با انتشار خبر مرِگ مال اختر منصور، گروه 
در وضعیِت  دیگر  زماِن  هر  از  بیش  طالبان 
مال  است.  گرفته  قرار  نابسامان  و  بحرانی 
اختر منصور حداقل این قابلیت را داشت که 
با ایجاد فضای رعب و وحشت بتواند جلو 
اختالفاِت بیشتر را بگیرد، از جمله این که او 
کمر به جنگ با گروه مال محمد رسول در 

زابل بست و باعث قتِل صدها تن شد.  
از سوی دیگر، اگر طالبان وفادار به مال اختر 
منصور مدعی اند که او هنوز زنده است، چرا 
نوار صوتی منسوب به او را با تأخیر منتشر 
کردند؟ اگر به یاد داشته باشید، طالباِن وفادار 
به مال اختر منصور پس از انتشار خبر زخمی 
را  خبر  این  نخست  او،  مرگ  بعد  و  شدن 
اعالم کردند که  از دو روز  تکذیب و پس 
به زودی نوار صوتِی او را برای این که ثابت 
خواهند  نشر  است،  زنده  هنوز  او  که  کنند 
کرد. نشر نوار صوتی تقریبًا پس از یک هفته 
از اعالم جراحت مال منصور صورت گرفت 
و همین موضوع کافی است تا گمانه زنی ها 

در مورد مرگ او افزایش یابد. 
مال اختر منصور زمانی که رهبری طالبان را 
برای راضی کردِن صفوف  به دست گرفت، 
طالبان، در مناطِق مختلفی آشکار شد و نشان 
این گروه  برای رهبرِی  مناسبی  فرد  داد که 
گرفتن  مصروف  او  که  زمانی  حتا  است. 
بیعت از افراد طالبان بود، نوارهای ویدیویی  
اختر  مال  حاال  آیا  شدند.  منتشر  او  از  نیز 
منصور نمی توانست برای اثباِت حیاِت خود 
به همان روش های چند ماه پیش پناه ببرد؟ 
رهبری  در  بزرگی  اتفاق  شک،  بدون 
طالبان به وقوع پیوسته که به زودی اثرات و 
پیامدهای سنگیِن آن برای این گروه آشکار 

خواهد شد. 
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مرده ای که
اعالن نمی شود!

 

غنی  رییس جمهور  که  کرد  اعالن  اجرایی  رییس  عبداهلل،  داکتر 
روز  است  قرار  که  ـ  آسیا  قلب  کنفرانس  در  همراهش  هیأت  و 
در  این  می کنند.  شرکت  شودـ  برگزار  قوس   18 چهارشنبه 
حالی ست که پیش از این، رییس جمهور غنی تهدید کرده بود که 
این  در  افغانستان  قبال  در  پاکستان  نادرسِت  سیاست های  به دلیِل 
کنفرانس که در اسالم آباد برگزار می شود، شرکت نمی کند. اما سفر 
رهبران پشتوِن پاکستانی به کابل و دیدار با اشرف غنی در حدود ده 
روز قبل، گویا رییس جمهور غنی را متقاعد کرد که رابطه اش را با 
پاکستان بهتر کند، چنان که او در دیدارش با نوازشریف در پاریس، 

از شرکِت خود در این کنفرانس سخن گفت. 
کنفرانس قلب آسیا که همواره افغانستان در محور مباحثش قرار 
داشته و اکنون نیز دولِت وحدت ملی امیدوار است که این کنفرانس 
مفید واقع گردد، هیچ گاه راه به جایی نبرده است. اما آن چه در این 
کنفرانس احتماِل طرحش از سوی پاکستان می رود، بحث مبارزۀ 
مشترِک افغانستان و پاکستان با تروریسم در خاِک افغانستان است. 
هنوز جزییاِت این پیشنهاد مشخص نیست، ولی منابِع غیررسمی 
میان رییس جمهور غنی  می گویند که در صحبت هایی که  اجماالً 
و نوازشریف در پاریس صورت گرفته، روی چنین چیزی توافق 

حاصل شده است.  
روز گذشته، نشست سفرای کشورهای قلب آسیا/پروسۀ استانبول 
در وزارت خارجه دایر شد؛ اما به این که دولت افغانستان از این 
این  کرد.  دل خوش  نمی توان  شود،  نصیب  دستاوردهایی  نشست 
این فرصت ها و همچنین  با شناخِت  افغانستان  که  در حالی ست 
افغانستان با کشورهای منطقه از  با نگاهی دوراندیشانه به روابط 
جمله پاکستان و روابط میان کشورهای منطقه با یکدیگر، قدم های 
مثبتی را برای پی گیری پروسۀ استانبول برداشته است اما هیچ گاه 
این قدم ها موثریِت الزم را به خصوص در بهبود رابطۀ افغانستان 

و پاکستان نداشته اند. 
هرچند بحث همکاری های منطقه یی به خصوص محور بودِن مسالۀ 
اسالم آباد  در  استانبول  پروسۀ  چارچوب  در  اکنون  که  افغانستان 
ابتکارِ  به عنوان یک تجربۀ موثر و یک  مطرح می شود، می تواند 
افغانستان را به نقطۀ محورِی همکاری ها و مرکزی برای  خوب، 
امنیتی،  در مسایل سیاسی،  منطقه  میان کشورهای مختلِف  تعامل 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل کند؛ اما متأسفانه واقعیت ها 
نشان می دهد که افغانستان با همۀ اهمیتی که برای منطقه دارد، هنوز 
هم هیچ نفعی از کنفرانس های قلب آسیا نبرده است. یگانه دلیل 
و نشانۀ آن هم این که: پاکستان هنوز هیچ تغییری در سیاست های 
برای  برنامه یی  افغانستان  دولت  نیز  و  نکرده  وارد  راهبردی اش 

استفادۀ بهینه از این کنفرانس ها ندارد. 
قلب  کنفرانس های  در  جدی  گونۀ  به  را  دیپلماسی  این  پاکستان 
به  موثری  بسیار  تفاهم های  ندهد  اجازه  که  کرده  تعقیب  آسیا 
نفع افغانستان که سبب وارد شدِن فشارهایی بر این کشور شود، 
جانب  از  را  مواجهه یی  هیچ  دیپلماسی،  نوع  این  گیرند.  صورت 
افغانستان نداشته و همین سبب شده که این کنفرانس های منطقه یی 
برای قلب آسیا که افغانستان است، بی تأثیر تمام شوند. افغانستان 
همان طور که دستاوردی سیاسی و امنیتی از کنفرانس های گذشته 
نداشته، تجربه یی هم برای حضورِ موثر در کنفرانِس پیِش رو ندارد. 
می تواند  طبیعی  به صورِت  منطقه یی  همکاری های  تقویت  مسلمًا 
صلح و آرامش را هم برای مردم افغانستان و هم برای سایر ملِل 
در  افغانستان  مدیران  ضعیِف  رویکردِ  اما  آورد؛  ارمغان  به  منطقه 
ناامنِی فراوان مواجه  با مشکالت سیاسی و  ما  این که منطقۀ  کنار 
به رغِم حضور گستردۀ  آسیا  قلب  کنفرانس  است، سبب شده که 
کشورهای منطقه و شرکت های بین المللی و شماری از کشورهای 
عضو سازمان های جهانی، نتواند موثریتش را برای افغانستان نشان 

دهد.  
متحدان  با  همکاری  و  مشارکت  تقویت  پهلوی  در  افغانستان 
بین المللی خویش، به تقویت همکاری های منطقه یی نیز نیازِ مبرم 
دارد و باید دولت از این ستون های اصلی در کنفرانس قلب آسیا، 
عمیق ترین استفاده را ببرد. اما اگر آقای غنی در این کنفرانس در 
را  منطقه  برای  کشور  آن  سیاسِت  و  نگیرد  موضع  پاکستان  برابر 
تعریف نکند و مالمتی های پاکستان را به شکل رسمی برمال نسازد، 
با صحبت های تعارفی و غیرهدف مند نمی توانیم به جایی برسیم. 
از جانب دیگر، اگر اعضای کنفرانس کشورهای قلب آسیا نتوانند 
از این محور برای افغانستان و منطقه کاری کنند، ماهیت و اهمیِت 
این کنفرانس و این مرجع به زودی از بین می رود. کنفرانس های 
عنوان  به  افغانستان  روی  را  تأثیراِت شگرفش  می باید  آسیا  قلب 
کنفرانس  این  اهمیِت  آن،  بگذارد؛ در غیر  آسیا  قلب  اصلِی  نقطۀ 
در حِد یک کنفرانس علمی ـ پژوهشی و غیرموثر در تعامالت و 

مناسبت های سیاسی و امنیتِی منطقه کاهش می یابد.  

کنـفرانس 
قلب آسیـا و قلب آسیـا
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به ساده گی  مالعمر  مرگ  کردن  پنهان 
میسر نبود و افشای آن، تبعاِت خود را 
به جا گذاشت. وقتی افراد طالبان خبر 
مرگ مالعمر را شنیدند، دچاِر اختالفاِت 
مرگبار شدند. بسیاری از افراد ارشِد 
طالبان با رهبری جدید به مخالفت آغاز 
کردند و حتا مدعی شدند که مال اختر 
پاکستان  آی اس آی  کمِک  به  منصور 
است.  بوده  عمر  مال  قتل  اصلی  عامل 
گسترده  و  عمیق  چنان  اختالفات،  این 
بودند که منجر به ایجاد شاخۀ انشعابِی 
این گروه به رهبری مال محمدرسول و 

استعفای مسوول دفتر قطر شدند



ACKU

3 www.mandegardaily.com2015     8 د  سمبر   y 1437    25 صفر ا  لمظفر   y   1394     سه     شنبه      17 قوس   /   آ  ذ  ر   y 1675     شما  رة y        سا  ل    هفتم گزارش

جلـسۀ سکـتور امنیـتی
به ریاست اتمر

روز  امنیتی  سکتور  رهبری  جلسۀ 
حنیف  محمد  ریاست  تحت  دوشنبه 
جمهوری  ملی  امنیت  مشاور  اتمر 

افغانستان دایر گردید.
شورای  مشاوریت  خبرنامۀ  براساس 
امنیت ملی، در این جلسه  که با حضور 
وزارت  سرپرست  ستانکزی  معصوم 

دفاع ملی، نورالحق علومی وزیر امور 
و  معین  صدیقی  عبدالمالک  داخله، 
ارگان های  مستقل  اداره  سرپرست 
محلی، ادیب فهیم معاون اول ریاست 
عمومی امنیت ملی و جنرال جان اف 
کمپبل فرمانده عمومی حمایت قاطع 
بررسی  ضمن  بود،  شده  برگزار  ناتو 

روی  امنیتی کشور،  عمومی  وضیعت 
طرح پالن عملیاتی وزارت دفاع ملی 
افغانستان بحث و تبادل نظر صورت 

گرفت.
همه  بررسی  از  بعد  جلسه،  اعضای 
دفاعی  وزارت  عملیاتی  پالن  جانبه 
را  پیشنهادات شان  و  نظریات  ملی، 
ملی  دفاعی  وزارت  سرپرست  با 

افغانستان شریک ساختند.
پیرامون  جلسه  این  در  همچنان 
امنیت  شورای  بعدی  جلسه  اجندای 
صورت  نظر  تبادل  و  بحث  نیز  ملی 

گرفت.
بر  امنیتی  سکتور  رهبری  مجلس 
ملی  امنیت  شورای  مقررۀ  اساس 
بار جهت هماهنگی  کشور هفته یک 
بهتر فعالیت های سکتور امنیتی، تحت 
مشاور  اتمر  حنیف  محمد  ریاست 

امنیت ملی کشور تدویر می یابد.

ارگ
رئیس  جمهور  جمهوریت  اسالمي  د  افغانستان  د 

سفر  وروستي  خپل  په  ته  اروپا  غني  ارشف  محمد 

بنسټ  پر  ژمنو  د  ملت رسه  او  دولت  افغانستان  د  کې 

څو  په  منځ  تر  هېوادونو  اروپایي  او  افغانستان  د 

کړه.  رامنځته  همکاري  پیاوړې  کې  لسیزو  راتلونکو 

نړیوالو همکاریو  د  افغانستان رسه  له خپلواک  دا سفر 

نېکه  له  یوه برخه ده.  لپاره د ده د کوښښونو  پیاوړتیا  د 

مرغه د نړیوالو انکشايف مرستو په برخه کې د اروپایي 

حکومتونو د لومړیتوبونو ټاکلو ته په پام، جمهور رئس 

افغانستان  یانې د  غني وکولی شول چې خپلې موخې 

ته  کولو  تازه  همکاریو  اوږدمهالو  د  منځ  تر  اروپا  او 

ورسېږي.

څپرکی  نوی  همکاریو  د  منځ  تر  اروپا  او  افغانستان  د 

له هغه وروسته پیلېږي، چې ناټو سازمان هم په یو ډېر 

مهم تصمیم کې د افغانستان د اوږدمهاله امنیت د مالتړ 

ژمنه وکړه، د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت زیاتوالی 

امنیتي وضعیت پیاوړي کول په دې ژمنه  او د هېواد د 

افغانستان  د  اروپایي هېوادونو ژمنې  د  کې شامل دي. 

مالتړ  پراخ  په  څخه  ټولنې  او  حکومت  اقتصاد،  له 

راټولې دي. پورتنۍ دوه پېښې د افغانستان پر حکومت 

د  نړیوالې ټولنې دا باور ښیي، چې کولی يش هېواد پر 

ځان د اتکا او سولې لور ته سوق کړي. 

جمهور رئیس او د افغانستان د حکومت ټولو برخو په 

نړیوالو رشیکانو  مهمو  له  افغانستان  د  کال کې  یو  تېر 

رسه د هېواد د ميل ګټو په خاطر د سرتاتیژیکو همکاریو 

د دوام لپاره کار وکړ. په دغو کوښښونو کې الندې موارد 

شامل دي: د افغانستان او متحده ایاالتو تر منځ د دوه 

اړخیزو همکاریو د توافقنامې السلیک، د روان کال په 

کې  ناسته  په  مقاماتو  پوړو  لوړ  د  کې  میاشت  سپتمرب 

او راپور ورکولو  اتکا  د  پر ځان  ته  متویلونکو رسچینو 

حساب  او  تامین  د  شفافیت  د  کې  چوکاټ  په  اجنډا 

د  پیسو  د  وخت  پر  اقداماتواعالن،  د  لپاره  ورکولو 

نړیوال صندوق )IMF( د متهیداتو تطبیق او د لومړي 

ټولو  د  بنسټ  یاد  د  راهیسې  کال   ۲۰۰۵ له  لپاره  ځل 

ټاکل شویو رشایطو او شاخصونواجرا، د داخيل عوایدو 

او د بودجې د تخصیص په برخه کې له مخکې څخه 

ټاکل شویو موخو ته رسېدل او په نهایت کې د انکشايف 

مرستو د ترالسه کولو او اجرا د څرنګوايل لپاره د روښانه 

په  افغانستان  سوکاله  او  امن  د  کول.  رامنځته  پروګرام 

الره کې د خلکو د روښانه راتلونکي په موخه د اروپایي 

متحدینو قوي ژمنې دا ښیي، چې هغوی د ميل وحدت 

حکومت پر رهربي او په هېواد کې د اسايس اصالحاتو 

په برخه کې  په السته راوړنو باور لري.

له سرتاتیژي  د اسالمي دولت  افغانستان  د  یادې ژمنې 

انرژي،  د  او   چټکولو  د  اصالحاتو  د  چې  څخه 

ټرانسپورټ، فابریکو، زده کړو او بازارونو ته د الرسيس 

په برخه کې د پانګونې له الرې په ټول هېواد کې خلکو 

ته بې شمېره کاري فرصتونه برابروي،  مالتړ کوي.

د آملان مشخصې ژمنې

د  افغانستان  د  امکاناتو څخه  ټولو  له خپلو  باید  » موږ 

پرمختګ او د هغه هېواد د خلکو د ښه راتلونکي لپاره 

د  ۲۰۱۵م  مرکل،  انګال  وزیره  لومړۍ  واخلو.«  ګټه 

ډسمرب ۲.

تر  هېوادونو  دوو  د  هکله  په  همکاریو  انکشايف  د   -۱

منځ د موافقتنامې پر چوکاټ توافق: جرمني تر ۲۰۲۰م 

کال پورې له افغانستان رسه هر کال ۲۵۰ میلیونه یورو 

د انکشاف وزارت او۱۸۰ میلیون یورو د بهرنیو چارو 

وزارت له الرې  د ښې حکومتوالۍ، د پایداره اقتصادي 

ودې، انرژي، د څښاک اوبو او حفظ الصحې، اسايس 

تعلیامتو او حرفې زده کړې په برخه کې مرسته کوي.

۲-جرمني ۲۵ میلیون یورو د کارموندنې پروګرام  رسه 

مرسته کوي.

۳-جرمني د ناټو د غوڅ مالتړ ماموریت څخه مالتړ وکړ 

او د خپلو ځواکونو شمېر به ۹۸۰ تنو ته لوړ کړي.

۴- دې هېواد هوکړه وکړه، چې په افغانستان کې به د کار 

موندنې او ودې په برخه کې د املان د خصويص برخې 

د پانګونې د هڅونې په موخه د پانګونې د تضمین الرې 

برابرې کړي.

۵-د جرمني  انکشايف وزارت او د افغانستان حکومت 

به په افغانستان کې د کار  په موخه په ځانګړي ډول د 

انرژي سکتور په برخه کې د املاين پانګوالو د جلب په 

موخه د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې په برلین 

ښار کې ګډ کنفرانس جوړ کړي.

۶-د املان حکومت ژمن دی، چې  هامبورګ بندر ته د 

افغانستان د محصوالتو د راوړلو الره پرانیزي، تر څو له 

دې الرې د افغانستان د تولیداتو لپاره د تولید او ارزښت 

زنځیر رامنځته يش.

۷-جرمني به د برېښنا، د تجدید وړ انرژي او زیربنایي 

برخه کې د حرفوي او مسلکي زده کړو د پروګرامونومايل 

مالتړ وکړي.

د افغانستان پر وړاندې د املان حکومت د ژمنو په هکله 

د وینا د ترالسه کولو لپاره دا ځای کېکاږئ.

د ایټالیا مشخصې ژمنې

» موږ په ۲۰۱۶ م کال کې متحده ایاالتو، نړیوال ایتالف 

او افغانانو رسه په ګډه له ترهګري رسه د مبارزې په برخه 

کې خپلو هڅو ته ادامه ورکوو... ایټالیا په خپل نوبت په 

افغانستان کې د بدلونونو په بهیر کې ونډه اخيل. هرات 

د دې هېواد له امن سیمو څخه دی.«  د ایټالیا لومړی 

وزیر متیو رِنزي ۲۰۱۵ م د ډسمرب ۱.

۱-ایټالیا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ مالتړ ماموریت 

څخه خپل مالتړ اعالن کړ، چې له هغې جملې به یې 

مېشت  کې  ډګر  هوایي  په  هرات  د  رستېري  تنه   ۵۰۰

په لومړي ګام کې د نړیوالو  وي. د دې تصمیم موخه 

اقتصادي  نوې  په  کې  هېواد  په  او  مرکز  په  فعالیتونو 

حوزې د هرات د هوایي ډګر بدلول دي.

د  کرښې  مرته  کیلو   ۷۵ هغې  د  اورګاډي  د  ۲-ایټالیا 

غځولو لپاره د ۶۵ میلیون یورو مايل رسچینې برابروي، 

رسه  شبکې  له  کرښو  د  اوسپنې  د  ایران  د  هرات  چې 

هوایی  نړیوال  د  هرات  د  هيواد  دا  همدارنګه  نښلوي. 

ډګر پروژې د بشپړولو لپاره ۲۹ ملیون یورو لګوی.

۳- دا هېواد پر نورو مايل مرستو رسبېره  د هرات ښار – 

چشت رشیف د واټ  دپروژې او اړوندو زیربناو  لپاره 

۹۲ ملیونه یورو په اسانه رشایطو برابروي.

کې  افغانستان  په  چې  ده،  ژمنه  ایټالیا  ۴-همدارنګه 

د  ته  رشکتونو  ایټالیایي  کې  برخه  په  سکتور  انرژي  د 

پانګونې اسانتیا برابره کړي.

۵-افغانستان او ایټالیا د فرهنګ، علومو او ټکنالوژي په 

برخو کې د همکاریو توافقنامه السلیک کړه.

د جمهور رئیس غني او د ایټالیا د لومړي وزیر  رِنزی  د 

ګډ مطبوعايت کنفرانس د کتلو لپاره دا ځای کېکاږئ.

د سویډن مشخصې ژمنې:

هغه  د  همدارنګه  او  حضور  او  مالتړ  سویډن  »د 

پراخه  کې  افغانستان  په  همکاري  انکشايف  اوږدمهاله 

دي... سویډن له افغانستان رسه د ۸.۷ میلیارد سویډين 

وزیر  لومړی  سویډن  د  دی.«  ژمن  ته  مرستو  کرون 

استیفن لوِفن، ۲۰۱۵ م د ډسمرب ۴.

یو  همکاریو  انکشايف  د  افغانستان  او  سویډن   -۱

حساب  د  یې  امله  له  چې  کړه  السلیک  موافقتنامه 

ورکولو او همدارنګه له افغانستان  رسه د مرستو کولو 

زمینه برابره شوه او له دې الرې کېدلی يش د یادو ټولو 

مرستو حساب د ميل بودجې او ټولو بنسټونو له الرې 

تعقیب يش.

۲-سویډن موافقه کړې، چې تر ۲۰۲۴ م کال پورې له 

افغانستان رسه  ۱.۲ میلیارد ډالرمايل مرسته وکړي.

خصويص  او  دولتي  د  چې  کړې،  موافقه  ۳-سویډن 

برخو په ګډ مالتړ په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي 

په برخه کې پانګونه وهڅوي.

۴-سویډن موافقه کړې، چې د افغانانو لپاره د حرفوي او 

مسلکي زده کړو پروګرامونه طرحه کړي.

د جمهور رئیس غني او د سویډن د لومړي وزیر ستیفن 

ځای  دا  لپاره  کتلو  د  کنفرانس  مطبوعايت  د  لوِفن  

کېکاږئ.

له افغانستان رسه

 د اروپا د اوږدمهاله همکارۍ ژمنه

نماینده ویژه امریکا در دیدار با راحیل شریف:
کنفرانس قلب آسیا فرصت مناسبی برای کابل و اسالم آباد است

شهردار چاریکار:

پروان از وجود سرمایه گذاران خالی شده است

نمایندۀ ویژه امریکا برای افغانستان در 
دیدار با مقامات ارتش پاکستان گفت 
که امریکا از مذاکرات صلح به رهبری 
افغانستان پشتیبانی می کند و برگزاری 
کنفرانس قلب آسیا نیز فرصت مناسبی 
برای همکاری کابل و اسالم آباد است.
ریچارد اولسون که پیش از این سفیر 
امریکا در اسالم آباد بود، برای نخستین 
کشور  این  ویژه  نماینده  عنوان  به  بار 
دیدار  پاکستان  ارتش  مرکزی  دفتر  از 

کرده است.
مورد  در  گفت وگو  برای  اولسون 
ویژه  به  منطقه  امنیتی  وضعیت 
شریف«  »راحیل  جنرال  با  افغانستان 
مالقات  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس 

کرده است.
غنی  اشرف  که  است  حالی  در  این 
خود  سفر  افغانستان  جمهور  رییس 
این  در  شرکت  برای  را  اسالم آباد  به 
کنفرانس تایید کرده و همچنین سوشما 

سوراج وزیر امور خارجه هند نیز قرار 
است سه شنبه وارد اسالم آباد شود.

بود  کرده  اعالم  این  از  پیش  اولسون 
که  می کند  ثابت  نشست  این  که 
ثبات و  برای صلح،  منطقه  کشورهای 
رشد اقتصادی این حوزه آگاهانه عمل 

می کنند.
وی افزود: نشست قلب آسیا که قرار 
زمینه  شود،  برگزار  پاکستان  در  است 
و  کابل  تا  ساخت  خواهد  مساعد  را 
اسالم آباد برای افزایش همکاری های 

منطقه یی کار کنند.
این دیپلمات ارشد امریکایی افزود که 
پیشبرد  برای  تحکیم روابط دو کشور 

گفت وگوهای صلح مفید خواهد بود.
رهبری  به  ناتو  نظامی  ماموریت 
رسید؛  پایان  به  افغانستان  در  امریکا 
برای  کشور  این  خاص  نماینده ی  اما 
دارد  تاکید  پاکستان  و  افغانستان 
در  دوامدار  همکاری  کشورش  که 
بخش های مختلف با افغانستان خواهد 

داشت.

وضعیت  بر  بدامنی  ناگور  تاثیرات 
پروان،  والیت  اقتصادی  و  اجتماعی 
افزایش  را  این والیت  نگرانی ها در 

داده است.
وضعیت  از  که  دولتی  منابع  از  یکی 
امنیتی این والیت ناراضی بوده و از آن 
شکایت دارد شهرداری شهرچاریکار 

مرکز والیت پروان است.
شهردار  صدیقی  اهلل  روح  خواجه 
خبرگزاری  به  والیت  این  چاریکار 

جمهور گفت: » به دلیل عدم مصونیت 
با  محلی  کوچک  های  سرمایه  امنیتی 
محدویت روبه رو شده است. سرمایه 
می  آرام  خاطر  و  ذهن  یک  گذار 
به  اکنون در تمام قریه  خواهد. همین 
قریه تفنگ است و مردم تمامشان یعنی 
هفتاد در صد مردم تفنگ دارند. چک 
شوند.  نمی  درست  بازرسی  و  منظم 
به همین خاطر تاجر خود را در اینجا 
مصون فکر نمی کند و سرمایه گذاری 

هم نمی کند. ما شرکت های تولیدی 
یک  در  حتا  که  داریم  کم  بسیار  را 
لیست هم نمی آید. تمام این موضوع 

از نبود امنیت است«.
باشندگان  از  یکی  ریز  شب  جمیل 
به خبرگزاری  نیز  پروان  مرکز والیت 
جمهور می گوید: » تجار ملی ما نمی 
توانند در پروان سرمایه گذاری کنند. 
علتش ناامنی است و اگر باشد در فرار 

هستند«.
پروان  والیت  امنیتی  مقامات  اما 

پروان  والیت  در  بدامنی  موجویت 
را که منجر به فرار سرمایه و خارج 
رد  باشد؛  شده  داران  سرمایه  شدن 

می کنند.
فرمانده  مموزی  محمدزمان  ژنرال 
مورد  این  در  پروان  والیت  پولیس 
 « گوید:  می  جمهور  خبرگزاری  به 
اگر  نیست.  گذار  سرمایه  پروان  در 
سرمایه  هرات  در  و  مزار  در  است 
گذاری کرده است. به مردم اطمینان 
می دهم؛ کسی که سرمایه گذار باشد 

برایش تامین امنیت می کنیم«.
دلیل  به  نظامی؛  آگاهان  نظر  از 
و  دار  تفنگ  های  گروه  موجودیت 
اوضاع  بر  ها  گذشته  از  که  زورمند 
از  پس  اکنون  داشتند؛  تاثیر  پروان 
حال  در  کشور،  در  ثباتی  بی  افزایش 
شدن  قوی  حال  در  گروه  این  حاضر 
است که بر حاکمیت دولت بیشتر سایه 

افگنده است.



ACKU محمدمهدی میرلو
از نگاه فارابی، مقدمه و فتح الباب معرفت، 
کلیات  شناخت  واقع  در  و  است  حواس 
امور  و  جزییات  به  معرفت  طریق  از  جز 
در  فارابی  بود.  نخواهد  امکان پذیر  حسی 
انسان  برای  »معارف  می نویسد:  باب  این 
وی  برای  کلیات  ادراک  و  حواس  راه  از 
نفس  که  این  و  جزییات  احساس  راه  از 
و  می شود  حاصل  است،  بالقوه  عالم  وی 
انسانی  معارف  کسب  راه های  حواس، 
عثمان  از  نقل  )به  است«.  نفس  وسیلۀ  به 
نکته  این  از  نباید  اما  نجاتی، 1۳8۵، ۷۴(. 
ظواهر  به  تنها  ادارک حسی  که  شد  غافل 
ادراک  با  نمی توان  و  اشیا محدود می شود 

حسی در قلمرو حقایق اشیا وارد شد.
 در واقع قلمرو ظواهر مربوط به حواس و 
قلمرو حقایق مربوط به قوۀ تعقل است. از 
به  آدمی  عقل  فارابی  نگاه  از  دیگر،  سوی 
تنهایی قادر به درک کلیات و حقایق اشیا 
است  ادراک  این  مستعد  تنها  بلکه  نیست، 
خارج  عقلی  طریق  از  صرفًا  آن  تحقق  و 
می شود،  نامیده  فعال  عقل  که  انسان  از 
می توان  نتیجه  در  بود.  خواهد  امکان پذیر 
حقیقی  معرفت  که  کرد  استنباط  چنین 
انسان  برای  اشراق  و  فیض  طریق  از  تنها 

امکان پذیر خواهد بود.
فارابی  معرفت  نظریه  در  تأملی  اندک  با   
با  ارسطو  حسی  معرفت  تلفیق  می توان 
مشاهده  را  نوافالطونیان  افاضی  معرفت 
کرد. اما همچنان این سوال باقی است که 
در  چیست؟  فعال  عقل  از  فارابی  مقصود 
پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره 
مجرد  امری  را  فعال  عقل  فارابی  که  کرد 
از  نه  که  می داند  آن  از  مفارق  و  ماده  از 
ماده بوده و نه در ماده خواهد بود و شاید 
به »روح االمین« و  از عقل فعال  تعبیر وی 
مسأله  همین  به  اشاره  نیز  »روح القدس« 

دارد.
عقل  و  فعال  عقل  میان  رابطۀ  فهم  در   
مثال  شاید  چشم  و  خورشید  مثال  آدمی، 
مناسبی باشد. چشم انسان تا زمانی که در 
بینایی  از  نگیرد،  قرار  خورشید  نور  مقابل 
غیاب  در  زیرا  است؛  برخوردار  بالقوه 
خورشید، ظلمت بر آن حاکم خواهد شد. 
نور  طریق  از  انسان  بینایی چشم  واقع  در 
خورشید بالفعل می شود. همین رابطه را نیز 
با عقل فعال  پیوند عقل آدمی  می توان در 

جست وجو کرد.
  طبقه بندی علوم

فارابی در رساله یی تحت عنوان »ما ینبغی 

طبقه بندی  الفلسفه«،  تعلم  قبل  یقدم  ان 
به  وی  می کند.  ارایه  را  علوم  از  جدیدی 
تمایز مهمی در میان علوم مختلف از حیث 
موضوع اشاره می کند. به اعتقاد وی علوم 

را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
مفهوم  به  هستی  از  که  علومی  *نخست: 
می شود  موجودات  همۀ  شامل  که  آن  عام 
بحث می کنند که الهیات یا مابعدالطبیعه در 

این قسمت قرار دارد.
 

*دوم: علومی که موضوع مورد بحث آن ها 

جزییات و امور فرعی است و تنها بخشی 
طبیعات،  می شود.  شامل  را  موجودات  از 
هندسه، حساب و طب در این گروه قرار 

دارند.
که  کرد  استنباط  چنین  می توان  واقع  در 
طبقه بندی ارایه شده توسط فارابی در کتاب 
»احصاءالعلوم« شکل دیگری از طبقه بندی 
ارسطویی است، هرچند وجه تمایز این دو 
با افزودن دو علم فقه و کالم توسط فارابی 

مشخص می شود.
سیاست

اسالمی،  فالسفۀ  میان  در  شک  بدون   
فارابی از جمله فیلسوفانی است که فلسفۀ 
وی رنگ سیاسی به خود گرفته و به همین 
دلیل درک فلسفۀ وی بدون شناخت روش 
بود.  نخواهد  امکان پذیر  او  سیاسی خاِص 
که  دارد  اهمیت  بدان جا  تا  مسأله  این 
می توان گفت مهم ترین نظریات فلسفی آن 
حکیم در کتب سیاسی وی همچون »آراء 
الّسیاسه«  »کتاب  الفاضله«،  المدینه  اهل 
مطرح  المدنیه«  »السیاسات  کتاب  و 
و  مورخان  از  برخی  واقع  در  است.  شده 
مهم ترین  اسالمی،  فلسفۀ  تاریخ  محققیِن 
می دانند  سیاست  را  فارابی  فلسفۀ  قسمت 
و معتقدند که »هدف اساسی همۀ فلسفه او 

سیاست است.« 
فارابی  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
دغدغۀ  و  نبود  سیاست مدار  یک  هرگز 
نزدیکی به رجال سیاست را نیز نداشت. در 
خلیل البحر  و  حناالفاخوری  تعبیر  به  واقع 
اسالم،  جهان  در  فلسفه  تاریخ  کتاب  در 
تمایالت شیعی فارابی علت اصلی گرایِش 
امامت  پیرامون  تحقیق  و  سیاست  به  وی 
از  بیشتر  وی  دلیل  همین  به  است.  بوده 
تا  می نگریست  سیاست  به  نظری  جنبۀ 

جنبۀ عملی آن.
سیاسی  فلسفۀ  در  که  تعابیری  جمله  از    
مدینۀ  عبارت  شده،  تکرار  کّرار  به  فارابی 

فارابی  نگاه  از  فاضله  مدینۀ  است.  فاضله 
مقدمه یی برای حصول سعادت برای آدمیان 
مدینۀ  طریق  از  انسان ها  واقع  در  است. 
دست  حقیقی  سعادت  به  می توانند  فاضله 
آن  فاضله  مدینۀ  توصیف  در  فارابی  یابند. 
چنین  که  می کند  تشبیه  آدمی  جسم  به  را 
تشبیهی برگرفته از افالطون است. از نگاه 
فارابی در مدینۀ فاضله همۀ اعضا همچون 
به  رشد  و  حفظ  جهت  در  بدن  اعضای 
که  ادامه می دهند. همان گونه  فعالیت خود 
برتری  اعضا  بر سایر  قلب  انسان،  بدن  در 
وجود  رییسی  نیز  فاضله  مدینه  در  دارد، 
و  می کند  ریاست  اعضا  دیگر  بر  که  دارد 

خود خادم عضو دیگر نیست.
 فارابی در فلسفۀ سیاست خویش همچون 
نظریۀ مابعدالطبیعۀ خود، به دنبال وحدت و 
ترتیب است و همواره نگاه سلسله مراتبی را 
در اندیشۀ وی می توان به وضوح مشاهده 
کرد. وی در توصیف سلسله مراتب مطرح 
شده در مدینۀ فاضله، در کتاب »السیاسات 
رأس  در  »قلب  می نویسد:  چنین  المدنیه« 
خادمان  دیگر  اعضای  و  اعضاست  دیگر 
به  تا  نیست،  آنند ولی قلب خادم عضوی 
هیچ  و  خادم اند  تنها  که  برسیم  اعضایی 
عضوی خادم آن ها نیست. در مدینۀ فاضله 
نیز چنین است؛ رییسی دارد و در تحت نظر 
او، مراتب دیگری است که هریک به مرتبۀ 
جایی  تا  دارد،  ریاست  مادون خود سمت 
که دیگر عضوی در خدمت آن نیست و در 
تحت نظر او اعضای دیگری نیستند«. )نقل 
از حناالفاخوری/ خلیل البحر، 1۳۷۷، ۴۳8( 
  فارابی معتقد است که رییس مدینۀ فاضله 
عقل  طریق  از  را  معرفت  مستقیم  به طور 
فعال در خواب یا بیداری دریافت می کند. 
در  المدنیه«  »السیاسات  کتاب  در  فارابی 
مقابل مدینۀ فاضله از ضدهای آن همچون 
ضاله  مدینۀ  و  فاسقه  مدینۀ  جاهله،  مدینۀ 

سخن به میان آورده است.
سخن آخر

تأثیر  فارابی  فلسفی  نظام  تردید  بدون 
داشته و  از وی  بعد  فیلسوفان  شگرفی در 
اندیشۀ  هیچ  که  گفت  می توان  جرأت  به 
اسالم  جهان  حوزۀ  در  را  فلسفی یی 
نبوده  فارابی  از  متأثر  که  یافت  نمی توان 
نخستین  فارابی  دیگر،  سوی  از  باشد. 
کسی است که به گردآوری علوم پرداخته 
قالب  در  را  خود  مجموعه تحقیقاِت  و 
دایرۀالمعارف در کتاب احصاء العلوم برای 
این  در  است.  گذاشته  یادگار  به  آینده گان 
را  فارابی  فلسفی  شخصیت  آن چه  میان، 
می کند،  متمایز  اسالمی  فیلسوفان  دیگر  از 
و  افالطون  آرای  تلفیق  برای  وی  تالش 
سست  پایه یی  بر  که  تالشی  ارسطوست؛ 
یعنی اعتقاد به وحدت فلسفه قرار داشت و 
به همین دلیل نیز ناکام ماند. در آخر طرح 
یک سوال کلیدی حایز اهمیت است و آن 
این که: چرا با وجود اهتمام فارابی به فلسفۀ 
وی  از  بعد  فیلسوفان  اخالق،  و  سیاست 

چندان توجهی به این حوزه ها نکردند.
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بخش دوم و پایانی

دکتر حانیه ترکمان
می دانیم که دویدن خیلی خوب است، اما هوشمندانه دویدن خیلی بهتر است! اگر 
به این نکاِت کوچک ولی مهم توجه کنید، انرژی خودرا ذخیره می کنید، از آسیب 

پیش گیری می کنید و با سرعِت بیشتری به نتیجه می رسید.
* پاها

آسیب ناشی از دویدن زمانی تشدید می شود که پاشنه ها به زمین برخورد می کنند. 
این برخورد مانند ترمز عمل می کند، سرعِت شما را کم می کند و موجب ایجاد 
برای  می گویند  حرفه یی  دونده گاِن  مربیاِن  می شود.  پاها  روی  استرس  و  فشار 
جلوگیری از این حالت باید انگشتاِن پا را باال بکشید، درست به سمِت ساِق پا تا 
بعد از این که پا از زمین جدا می شود، فرودِ شما روی قسمت میانِی پنجه پا یعنی 

پایین تر از انگشتاِن پا باشد و نه پاشنه ها. 
* لگن

طول گامی که صحیح و مناسب است، کوتاه تر از آن چیزی است که شما فکر 
می کنید! پاهای شما باید درست پشت لگن فرود بیایند. هرچه قدر بیشتر به طول 
این گامِ صحیح اضافه کنید، اثرات مخربش افزایش می یابد. ولی اگر این کار را 
درست انجام دهید، پای شما که زیر لگن به زمین برخورد می کند، توسط عضلۀ 

قوی باسن به عقب کشیده می شود و شما به راحتی می توانید جلو بروید.
* شکم

شکِم خود را منقبض کنید. این کار باعث می شود سینه باال برود و شانه ها درست 
در باالی لگن قرار بگیرند و بدِن شما توازِن خوبی پیدا کند. مراقب باشید که خم 
نشوید. به جای خم شدن در حین دویدن، می توانید قبل از دِوش به منظور گرم 

کردِن بدن تمریناتی برای فعال کردِن عضالت مرکزِی بدن انجام دهید.
* شانه ها

به سمت جیب های  پشتی شانه  تیغه های  که  دارید، طوری  نگه  را عقب  شانه ها 
عقب کشیده شوند. برای صرفه جویی در انرژی بازوها را از شانه حرکت دهید. 
اگر حرکِت شانه ها نادرست باشد، طبیعتًا این حرکات پرتابی، تعادل و توازِن بدن 

را به هم می زند و خطر آسیب دیده گی افزایش می یابد. 
* دست ها

دست ها باید به صورِت کمی گود و گرد قرار گیرند. اگر دسِت خود را مشت کنید، 
عضالت ساعد منقبض می شوند و این کار مانع حرکِت صحیِح شانه می گردد. در 
دست داشتن بوتِل آب یا گوشی و یا پلیر نیز کار اشتباهی ست، چون موجب خم 
شدن و چرخیدِن ناخوداگاه باالتنه می شود و دیگر نمی توانید بدِن خود را سفت 

و مستقیم نگه دارید.
* آرنج ها

آرنج ها باید با زاویۀ حدود 90 درجه خم شده باشند. همچنین آرنج را باید نزدیک 
بازوی شما  دیگر حرکت  باشد،  داشته  فاصله  بدن  از  اگر  دارید. چون  نگه  بدن 
کارآمد نیست، باالتنه توازن و تعادِل مناسبی نخواهد داشت و پایداری بدن مختل 

می شود.
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ولي  است؛  دنیا  ادبیات  ارکان  از  یکي  رمان نویسي،  شیوۀ 
نویسنده گان  و  نبوده  رایج  چندان  تاکنون  فارسي  زبان  در 
زبردسِت ما کم تر به این شیوه گراییده اند و البته اگر این عدمِ 
توجه ادامه مي یافت، یکي از نواقص ادبیاِت جدید محسوب 

مي گردید.
خوش بختانه اخیراً در این شیوه نیز نویسنده گان بزرگي پیدا 
شده اند که اگر کوشش ایشان در انشاي داستان هاي دل پذیر 
پیش بیني  این فن  براي  آیندۀ درخشاني  یابد، مي توان  ادامه 

نمود.
نکته یي که مخصوصًا مایۀ بسي خوش وقتي است، آن است 
از  تقلید  پي  در  چندان  جوان  زبردسِت  نویسنده گان  که 
خود  و  نبوده  عالم  بزرِگ  داستان نویساِن  متداول  شیوه هاي 

روش مبتکرانه یي در این فن اتخاذ نموده اند.
خواندن  لذت  تازه گي  حقیر،  این  که  »ناز«  دل پذیر  داستان 
داستان هاي  زیباي  بسیار  نمونه هاي  از  یکي  یافته ام،  را  آن 
جدید است که با شیوه یي خاص در کمال زبردستي نگارش 

یافته است.
شیوۀ  و خصایص  رمان  این  زبردست  نویسندۀ  هنرهاي  از 
ایشان، آن است که داستان را به زمان و مکان محدود و مقید 
نمي فرمایند، به طوري که ممکن است خواننده محل و زمان 
وقایع را هرکجا دلش مي خواهد، قرار بدهد. فقط چون از 
درخت بااوباب و خرما ذکري نشده، پیداست که در مناطق 
در  حوادث  این  بي شبهه  هم چنین  و  است  نبوده  استوایي 
عرش و بهشت رخ نداده، وگرنه اشخاص داستان زیر سایۀ 

درخت هاي سدره و طوبي مي نشستند. 

اينک خالصة داستان
آرزوي  آن  در  محترم  نویسندۀ  که  باباجواد  باغ  در 
»طناب بازي«، »تاب خوردن« و »پرواز« و »آب تني]آب بازی، 
شنا[« دارد و خواننده را هم دعوت مي کند، یک روز صبح 
شش دختر نازنین وارد مي شوند. به این طریق فوراً نصف 
باغ  به  حوري  نفر  چند  بود  دیده  که  باباجواد  زن  خواب 
آمده اند و مي خواهند یک دسته عفریت را بیرون کنند، تعبیر 
مي شود و ِهي ]پیوسته و مدام[ یک دیگر را قلقلک مي دهند 

و مي خندیدند.
این باباجواد کرامت هایي دارد که اگرچه در کتاب ذکر نشده، 
آن جمله  از  و  کند  استنباط  باید  زیرک خود  ولي خوانندۀ 
این که صبح پیش از چایي ]خوردن چای[ »از زنده گي، جز 
از  بعد  بالفاصله  ولي  ندارد«،  چیزي  خود  زِن  و  خود  باِغ 
چایي خوردن »پسران تازه سالي« پیدا مي کند که رو به شهر 

راه مي افتند.
چون از هنرهاي نویسنده گان بزرگ دنیا یکي آن است که 
بعضي نکات را ذکر نکرده، درک آن ها را به هوش خواننده 
که  نمي گویند  هیچ  نیز  ما  محترمِ  نویسندۀ  مي گذارند،  وا 
این شش دختر حب سن سن خورده اند، ولي خواننده خود 
مي بوسند  را  باباجواد  زن  زیرا چون  مي فهمد؛  را  نکته  این 

»مشامش پراز عطر خوش بوترین دهان ها مي گردد«.
مي کنند  معرکه  بامزه  و  لطیف  شوخي هاي  در  دختران  این 
لذت  بسیار  از شوخي هاي یک دیگر  و مخصوصًا خودشان 

مي برند، چنان که یکي از ایشان مي گوید:
»ما هم حوریان بهشت هستیم. به خدا بهشت دکان بزازي 
باز  مي دوند،  باز  مي خندند،  قهقهه  به  »باز  همه  ندارد...« 

شوخي مي کنند«.
و  درآورده  را  بلبل  اداي  دختر  شش  این  آن که  ضمن  در 
برخالف انتظار نویسندۀ محترم، از درخت ارغوان باال رفته 
و روي شاخه ها نشسته اند. سه جوان الغر زردنبوي مردني 
و تریاکي به باغ مي آیند و چون در بسته بوده، از دیوار باال 
آمده، توي ]داخِل[ باغ مي جهند، ولي نویسنده که آن حرکت 

را از دختران دیده است، این جا دیگر هیچ تعجب نمي کند.
است.  داستان  پهلوان  پاک زاد  تریاکي،  جوانان  این  از  یکي 

پاک زاد از پدر جهان شناس و مادري نادان به وجود آمده بود. 
هنوز بچۀ بي چاره درست به دنیا نیامده، پدر جهان شناس او 
را به باد نصیحت هاي اخالقي و اجتماعي گرفت؛ به طوري 
ساله گي  شانزده  در  آن که  از  پس  و  کرد  وحشت  بچه  که 
ناپاک  جواني  با  پنهاني  رسانید،  پایان  به  را  دبیرستان  دورۀ 
به نام خوش دل که مي خواست با خواهر پاک زاد رابطه پیدا 
افتادند و در خیابان ها  دنبال خانم ها  با هم  رفیق شد.  کند، 
مي یافتند، چشم  پیرامون خود  در  که  مناظري  زیباترین  »به 
دوختند« و خوش دل پاک زاد را »به زیبایي ها متوجه ساخت«.
باالخره نخستین بار یک  شب پاک زاد در حالي که »چشم به 
دهان خوش بوي« زني که پهلویش نشسته بود، دوخته بود؛ از 

دست او گیالس عرقي نوشید و بعد هم تریاکي شد.
پدر جهان شناس با نصایح اخالقي پاک زاد را منفعل ساخت؛ 
پاک زاد حب خورد و تریاک را ترک نمود. پدر، دختر یکي از 
دوستان محترم خود را براي او نامزد کرد و سرمایۀ تجارت 
کرد.  عروس  خوش دل  براي  نیز  را  خود  دختر  داد.  او  به 
در  را  تریاک  »منقل  باز  و  را شکست  توبه  پاک زاد زود  اما 
ناشایستي شد«  نازنیِن خود مرتکب  نامزد  با  و  پیش کشید 
و »امضاي شریک خود را ساخت« و »به صورت جانوري 

ناپاک و متوحش درآمد«.
بعد مادر پیرش را که به او مالمت مي کرد »به زیر پا افکنده، 
ناتوانش« زد. پدر جهان شناس که  اندام  بر  لگدهاي سخت 
بامداد  »تا  و  پادرافتاد«  از  و  زد  »فریادي  دید  را  واقعه  این 
بیدار ماند فکر کرد« و باالخره به وسیلۀ »یک نفر مستخدم 

قوي هیکل از خانه بیرونش انداخت«.
مادر از غصه، اول دیوانه شد و در حال دیوانه گي، نصایح 

اخالقي بسیار عاقالنه به دختر خود داد و بعد مرد.
چندي بعد »در یکي از آخرین شب هاي زمستان« در یکي 
کنار  یا  دیوارها  پاي  »از  که  مجهولي  نقاط مجهول شهِر  از 
جوي هاي خشک و بدبوي آن« »اشخاص مفلوک ژنده پوش 
همان  کنار  در  و  مي کردند  عبور  کثیف«  و  بدقیافه  و  الغر 
جوي هاي خشک و بدبو، پاشان »تا زانو به گل فرو مي رفت«، 
در پس پردۀ قهوه خانۀ کثیفي »که دودي غلیظ و بدبو فضا را 
پر کرده بود«، سه جوان تریاکي دست و رو نشسته که یکي 
از آن ها پاک زاده است، نشستند و حرف هاي غم انگیز زدند و 
قرار گذاشتند که بروند انتحار کنند و براي آداب خودکشي 
سینه اش  دیگري  و  بیاورد  تار  آن ها  از  یکي  شد  قرار  هم 
را براي مثنوي خواندن صاف بکند. باالخره روز جمعه از 
سر بازارچۀ سید ابراهیم راه افتادند و درست در موقعي که 
دختران اداي بلبل درآورده، روي شاخه هاي ارغوان نشسته 
و »مرغان چمن را به حیرت افکنده بودند«، به باغ باباجواد 

رسیدند.
نویسندۀ زبردست که از مصاحبت این تریاکي ها خسته شده 
و از روي شکسته نفسي نسبت »بدسلیقه گي« به خود مي دهد، 
تماشاي  به  باباجواد  باغ  به  خود  با  را  خواننده گان  این جا 

»حوریان بهشتي، همان دختران نازنین« مي برد.
یکي از دختران که سه جوان را مي بیند، »قهقهه یي را که سر 
از میان قطع مي کند«. بعد جوانان مي نشینند و  کرده است، 
عرق مي خورند و چنان که قرار بود، یکي شان سه تار مي زند و 
دیگري که متخصص مثنوي خواندن است، شعري از حافظ 

مي خواند و بعد کپسول زهر را برمي دارند که بخورند.
میان  از  »سرسام آور«  موجودات  شکل  به  دختر  شش  آن 
خرمن هاي گل نمایان مي شوند و نیمه عریان در هم مي پیچند 
و مي رقصند، و خنده یي چنان سخت و طوالني مي کنند »که 
لطیف  شعرهاي  این  بعد  مي آیند«.)18(  در  لرزه  به  جوانان 

و بامزه را:
زیر درخت یاسمن                   

مي گفت دلدارم به من
لب هاي تو شربت دارد                   

 زنده گي با تو لذت دارد

چند بیت دیگر با همین بامزه گي و لطافت مي خوانند.
سه  این  عاشق  ندارند،  نامزد  که  ایشان  از  نفر  سه  ناگهان 
جوان الغِر سیاهِ تریاکي مي شوند و چون خوش بختانه همه 
متخصص تهذیب اخالق جوانان مي باشند و خود را وقف 
اصالح اخالق جامعه کرده اند، کمر همت به تصفیۀ اخالق 

ایشان مي بندند.
اقدامات مقتضي فوراً شروع مي شوند، اولي اقدامي که براي 
اصالح اخالق ایشان مي کنند دستور آب تني است. بعد همه 
ناز  شده،  پاک زاد  نصیب  که  دختري  نام  مي روند.  شهر  به 
است. صورت پاک زاد خاصیت کاغذ ترنسل دارد، به طوري 
که مقابل سوال ناز که آیا دوستم داري؟ اول »رنگش چون 
گچ، سفید و سپس چون زغال، سیاه مي شود« و از این جا ناز 

یقین مي کند که عاشِق او است.
اما  مي اندازد،  پاک زاد  سر  از  را  موحش«  »عادات  همۀ  ناز 
هنوز نتوانسته است او را به ترک تریاک وادار کند. براي این 
کار او را به افجه مي برد. آن جا پاک زاد از اشارۀ ناز به لب 
خود در اثر همان خاصیت اصلي، اول »رنگش سرخ وسفید« 
مي شود و قول مي دهد که دیگر تریاک نکشد. بعد از چند 
روز، ناز منقل و وافور خوبي براي او تهیه مي بیند و بعد از 
ناهار به اتاقي مي روند. ناز لباس خود را درمي آورد و »بوي 
به پاک زاد  ناز  پیچیده است.  اتاق  تند و جذاب« تریاک در 
تکلیف مي کند که از »لب هاي شیرین او یا تریاک تلخ« یکي 
را انتخاب کند و پاک زاد پس از مدتي تأخیر باالخره لب هاي 
شیرین او را انتخاب کرده، منقل و وافور را از پنجره به میان 

حوض پرت مي کند.
سال بعد که آن شش دختر باز در باغ باباجواد جمع مي شوند، 
بیان  پاک زاد  اخالق  تصفیۀ  در  را  خود  اقدامات  قصۀ  ناز 
مي کند و مي گوید: »امروز ما هر شش نفر مدعي هستیم که 
از ما خوش تر، شادمان تر، خندان تر و راضي تر از زنده گي، در 
همۀ عالم وجود ندارد«. ناگهان پاک زاد با »چهره یي روشن 
و زیبا و مویي سیاه و فِرخورده« وارد مي شود و در حالي که 
»اتوي شلوارش یک ذره کج نیست و کفش هاي برقِي او مثل 
آیینه برق مي زند.« به مناسبت این حوادث، ناز اسم خود را 

برمي گرداند و »نازنین« مي گذارد.
این داستان دل کش که هم شیریني لب هاي ناز و هم جذابي 
بوي تریاک را دارد و خواننده دیگر مجبور نیست یکي از آن 

دو را اختیار نماید، به این جا ختم مي شود.
در  بیش تر  داستان،  این  زبردست  و  دانش مند  نویسندۀ  هنر 
نکات فلسفي و روان شناسي و اخالقي و تربیتي و اجتماعي 
و مواعظ سودمندي است که در اثر تجربیات شخصِي خود 
ابداع کرده و در ضمن داستان بیان فرموده اند. از آن جمله 

عبارات پرمغز و عمیق ذیل است:
ص ۵1: »چه بسیار بچه هاي خیلي خوب، که جواناِن بسیار 
که  و صالح،  آراسته  و  نیکو  بسیار جوانان  و چه  بد شدند 
مرداِن بسیار بد از کار درآمدند. رمز تربیت صحیح در این جا 

است.«
را  رمز  این  تیزهوش،  نویسندۀ  که  است  جاي خوش وقتي 

کشف فرمودند.
درآن  مطلق  لذت و خوشي  که  گویا چیزي  »اصاًل  ص28: 

وجود داشته باشد، در این جهان وجود ندارد.«
ص2۷: »پاک زادگاه به فکر روزگار گذشته مي افتاد و مالشي 

در دل خود احساس مي کرد.«

این جا نویسنده به نکتۀ مبهمي در روان شناسي برخورده اند و 
آن این است که یاد روزگار گذشته دل پیچه مي آورد.

ـ  مي بینیم  را  چیزها  این  همۀ  ما  که  »افسوس  ص28: 
احساس مي کنیم ولي نمي فهمیم.« این جا البته از جانِب خود 

شکسته نفسي فرموده اند.
ص۳۴و۳۵: »همۀ بدي ها و بدکاري ها از بدي فطرت، بدي 
از  چه بسا  نیست.  نخستین  تربیت  بدي  یا  نسب  و  اصل 
آدمي  گریبان  عمر  اواسط  در  که  موحش  گناهان  و  رذایل 

را مي گیرد«.
دارد  بي رحمي  و  و عجیب  مرموز  »دنیا دست هاي  ص60: 
کار  به  خود  فرزندان  از  زیادي  عدۀ  براي  را  آن ها  گاه  که 

مي اندازد! چه کار موحشي!!«
ص۷2: »در زنده گي فقط باید خندید و خنداند؛ زیرا گریه، 
زور  به  حتا  دارد...«  دنبال  به  و خنده،  خنده  مي آورد  گریه 

غلغلک! 
اما از این داستان عشق آلود نتیجه هاي اخالقي مهمي گرفته 
مي شود، از آن جمله یکي آن که معلوم مي شود عشق خاصیت 
حب ترک تریاک دارد و این خاصیت مهم که عرفاي بزرگ 
است.  نویسنده  خود  اکتشافات  از  بودند،  نبرده  پي  آن  به 
ولي  نیست،  داروخانه ها  نفع  به  نکته  این  اظهار  اگرچه 

نویسنده گان ناچار باید حقایق را بیان نمایند. 
آن  است،  نگراني  موجب  حقیر  این  براي  که  نکته یي  فقط 
است که این داستان چنان موثر نوشته شده که ممکن است 
عاشق شان  زیبایي  دختر  آن که  براي  نادان  جوانان  بعضي 
بشود، تریاکي بشوند، و بعد هم منقل تریاک را بر معشوقه 
ترجیح بدهند؛ ولي امیدواریم این گونه جوانان فاسداالخالق 

در جامعه پیدا نشوند.
به عالوه به طوري که از آخر داستان برمي آید، عشق چهره 
را روشن و زیبا و موها را سیاه مي کند و فِر شش ماهه مي زند 
و اظهار این نکته نیز اتفاقًا به ضرر دکان هاي سلماني است. 

ولي نویسنده در بیان آن شجاعت اخالقي نشان داده است.
جاي بسي تأسف است که نویسندۀ زبردست و هنرمند این 
مورد  در  را  اقتباس  و  ترجمه  و  تقلید  و  طبع  حق  کتاب، 
همۀ کشورها محفوظ فرموده اند، و گرنه بي شک تاکنون در 
همۀ زبان ها ترجمه و اقتباس شده بود. از آن جمله خود این 
به  کتاب  این  ترجمۀ  وسیلۀ  به  که  داشت  تصمیم  ضعیف 
زبان زرگري، در جامعه عرض اندام نماید و متأسفانه به این 
کلیۀ  براي  فاجعۀ جبران ناپذیري  نکته،  این  و  برخورد  مانع 

زرگري زبانان به شمار مي رود.
هم  و  کتاب  این  دانشمند  نویسندۀ  هم  که  امیدواریم 
داستان هاي  این گونه  نوشتن  به  دیگر،  زبردست  نویسندگان 
ادامه  دام پزشکي  و  فلسفي  و  اجتماعي  و  اخالقي  و  ادبي 
خارجي  نویسنده گان  کتاب هاي  ترجمۀ  از  را  ما  تا  بدهند 
پرمایه تر  را  فارسي جدید  ادبیات  گنجینۀ  و  فرمایند  بي نیاز 
نویسندۀ  از  مخصوصًا  ما  توقِع  این  و  سازند،  گران بهاتر  و 
از  دارند،  بسیار  مقلدان  و  پیروان  که  »ناز«  داستان  بزرگوار 

همه بیش تر است.
اردیبهشت 1۳20 

در 10۷ صفحه،  مستعان،  قلي  نوشتۀ حسین  »ناز«  داستان   
توسط انتشارات رازي در سال 1۳19 منتشر شده است.

کنایه آلود  یادداشتي 
از صادق هدایت 

نوشتة »ناز«  داستان  بر 
 ح.ق.م
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سفر  غنی،  اشرف  محمد  رییس جمهور 
اروپایی اش را پر دست آورد خوانده می گوید 
مردم  برحق  خواست های  جهان  امروزه  که 

افغانستان را می دانند.
در  16قوس(  )دوشنبه،  دیروز  غنی  آقای 
یک کنفرانس خبری در کابل گفت: در سفر 
شش روزۀ خویش به اروپا تالش کردیم تا 
دنیا  به  را  افغانستان  در  ظرفیت های موجود 

روشن سازیم.
به گفتۀ آقای غنی، ایجاد روابط خوب با دنیا 

به خاطر منافع کشور، ضروری است.
رییس جمهور غنی در یک سفر شش روزه 
و  سویدن  ایتالیا،  فرانسه،  کشورهای  به 
آلمان رفت. در این سفر عالوه بر گفت وگو 
ادامۀ  تعهد  افغانستانی،  مهاجرین  پیرامون 
کمک و همکاری این کشورها را با افغانستان 

نیز گرفته است.
آقای غنی در این نشست خبری افزود: چهل 
کشور  عضو تعهد کردند تا ماموریت قاطع 

را تمدید کنند.
ادامۀ  غنی،  رییس جمهور  گفتۀ  به 
سال  ده  برای  اروپا  اتحادیه  همکاری های 
آیندۀ افغانستان، از دست آورهای عمدۀ دیگر 

این سفر شش روزه بوده است.
با  سخنانش  ادامۀ  در  غنی  رییس جمهور 
اشاره به سفرش به فرانسه گفت که به خاطر 
همدردی و انزجار مردم افغانستان از پدیدۀ 
و  رفتم  فرانسه  به  افراط گرایی  و  تروریسم 
از  نماینده گی  محدود  اقلیت  یک  که  گفتم 

دین مبین اسالم کرده نمی تواند.
به  اشاره  با  هم چنان  غنی،  رییس جمهور 
از  افغانستان  که  اقلیم در جهان گفت  تغییر 
پس منظر تغییرات اقلیمی بسیار متضرر است 
که حتا چرخش خشکسالی که پیش از این 
در سی سال یکبار اتفاق می افتاد، حاال به سه 

سال تغییر کرده است.
آقای غنی تأکید کرد: ما باید افغانستان را از 
استفادۀ بی رویۀ ذغال بیرون بکشیم و کشور 

را به طرف استفاده از منابع پاک ببریم.
افغانستان  مناسبات  به  اشاره  با  غنی  آقای 
مانند  دو کشور  روابط  که  پاکستان گفت  و 
دو نوجوان نیست که یک روز آشتی باشند 
و  سیاست  بل که  کنند؛  جوت  دیگر  روز  و 
و  بوده  روشن  و  واضح  افغانستان  موقف 

می باشد.
او تصریح کرد: سیاست دولت افغانستان در 
اما  قبال پاکستان واضح و روشن می باشد. 
افغانستان  با  ناشده  اعالم  پاکستان در جنگ 

قرارگرفته است.
موضع  دنیا  همۀ  امروز  افزود:  غنی  آقای 

برحق مردم افغانستان را می دانند.
آقای غنی در بخش دیگری از سخنان خود 
تأکید نمود که تاهنوز ثبوتی وجود ندارد که 
طالبان  گروه  رهبر  منصور  محمد  مالاختر 

کشته شده باشد.
به  را  صلح  دروازۀ  افغانستان  که  گفت  او 
پروسه  این  به  می خواهند  کسانی که  روی 

بپیوندند باز نگه خواهد داشت.
دیگر  به دست آوردهای  اشاره  با  غنی  آقای 
تعهدات  که  اروپا گفت  به  سفر شش روزه 
برای  را  بناسازی  زیر  و  اقتصادی  امنیتی، 

کشور به دست آوردیم.
او به نماینده گی از مردم افغانستان از تعهدات 

کشورهای کمک کننده، سپاس گزاری کرد.
افغانستان  گفت:  افغانستان  رییس جمور 
منابع  اما  دنیاست؛  فقیر  کشور  چهارمین 

زیادی داریم که باید از آن ها استفاده کنیم.

داشت:  اظهار  خبری  نشست  این  در  وی 
سیاسی  جغرافیای  دو  داشتند  قصد  دشمنان 
را  اجازه  این  که  کنند  ایجاد  افغانستان  در 
ندادیم و برای این کار بهای گرانی پرداختیم.
رییس جمهور افغانستان افزود: بهایی که مردم 
افغانستان برای آزادی خود پرداخته اند بسیار 

گران بوده است.
مبارزه با قاچاقبران انسان

آقای غنی در این نشست خبری با اشاره به 
مهاجرت شهروندان افغانستان به کشورهای 
بیرونی به ویژۀ اروپا گفت: درد مهاجرت را 
قلبًا احساس می کنم و اشاره من به ظرف شو 
سخنرانی هایم،  از  یکی  در  مهاجران  بودن 

تحقیر کردن آنان نبوده است.
به گفتۀ آقای غنی، با مهاجرت چندین سالۀ 
کشور،  از  بیرون  به  افغانستان  شهروندان 
افغانستان دو نسل حرفه یی خود را از دست 

داده است.
رییس جمهور غنی گفت: بسیاری از مهاجرین 
آموزش دیدۀ افغانستان در کشورهای بیرونی 

به کارگران غیر حرفه یی مبدل شده اند.
آقای غنی افزود: کشورهای اروپایی امروزه 
قوانین  و  اند  ترس  در  مهاجرت  مسأله  از 
تغییر  کشورها  این  از  بسیاری  در  مهاجرت 

کرده است.
به گفتۀ آقای غنی، وضع دنیا پس از حادثۀ 
پاریس تغییر یافته و شرایط باالی مهاجرین 

دشوار شده است.
با  صحبت هایش  به  اشاره  با  رییس جمهور 
یکی از کسانی که کودکش را در مسیر رفتن 
قاچاقبران  با  گفت:  داده  دست  از  اروپا  به 

انسان باید مبارزه شود.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1675   سه     شنبه      17 قوس   /   آ  ذ  ر     y   1394   25 صفر ا  لمظفر    y 1437   8 د  سمبر     62015

ابوبکر مجاهد
در حالی که همه به همکاری پاکستان به ایجاد ثبات 
به  صلح  عالی  شورای  دارند  بدبینی  افغانستان  در 

خوش بینی هایی دست یافته است.
در  دسته گی  چند  و  بحران  که  است  حالی  در  این 
صفوف طالبان، روند گفت وگوهای صلح را در پردۀ 

ابهام قرار داده است.
استادان  و  صلح  عالی  شورای  اعضای  از  شماری 
دانشگاه با بیان این مطلب می گویند که در حال حاضر 
در  تا  دارد  قرار  بین المللی  فشارهای  تحت  پاکستان 

گفت وگوهای صلح با افغانستان صادقانه عمل کند.
در  افراطی  شاخه های  افزایش  دارند:  تأکید  آنان 
پاکستان، این کشور را مجبور ساخته است تا در روند 

برقراری صلح با افغانستان کمک کند.
با  صلح  گفت وگوهای  روند  در  باید  آنان،  به گفته 
طالبان از طرف افغانستان تجدید نظر صورت گیرد و 

طرف گفت وگوکننده با افغانستان تعیین شود.
به باور این اعضا، پاکستان تروریستان را در افغانستان 
عرصۀ  در  تالش ها   با  حاال  و  می کند  مدیریت 
گفت وگوهای صلح می خواهد از جهان امتیاز و برائت 

گیرد.
شورای  بین الملل  روابط  عضو  قاسم یار  اسماعیل 
عالی صلح افغانستان در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار 
می گوید: نشانه های صادقانه یی وجود دارد که پاکستان 
همکاری  افغانستان  با  صلح  گفت وگوهای  روند  در 

کند.
آقای قاسم یار افزود: افرادی که از آن طرف خط دیورند 
داشتند  تأکید  بودند،  آمده  افغانستان  به  پیش  چندی 
که بی اعتمادی بین افغانستان و پاکستان افزایش یافته 

است.
به گفتۀ این عضو شورای عالی صلح، این افراد تأکید 
کردند که دولت پاکستان باید همکاری صادقانه نسبت 
به آغاز دور دوم گفت وگوهای صلح با افغانستان کند.
قاسمیاز بیان داشت: در نشستی که رییس جمهور غنی 
با مقامات پاکستانی و چینایی داشت، چین تأکید کرده 
که پاکستان در روند گفت وگوهای صلح با افغانستان 

همکاری عملی کند.
فشار  تحت  پاکستان  حاضر  حال  در  می گوید:  او 
با  صلح  گفت وگوهای  در  تا  دارد  قرار  بین المللی 

افغانستان صادقانه عمل کند.
از مرگ مالعمر رهبر  او همچنان تصریح کرد: پس 
طالبان، روند گفت وگوهای صلح دشوار شد و زخمی 

شدن مالمنصور این مشکل را افزایش خواهد داد. 
گزارش ها می رساند که مال اختر محمد منصور رهبر 
ایالت  منطقه کچالغ  در  طالبان در یک حمله  جدید 

بلوجستان زخمی شده است.
که  گفته اند  طالبان  سران  از  نقل  به  رسانه ها  برخی 

مالمنصور کشته شده است. 
آقای قاسم یار با بیان این که بحران اقتصادی و امنیتیی 
پاکستان این کشور را مجبور به تجدید نظر در برابر 
افزایش  می گوید:  است،  کرده  افراطی  گروه های 
این کشور را مجبور  پاکستان،  افراطی در  شاخه های 
ساخته که در روند برقراری صلح با افغانستان کمک 

کند.
به گفتۀ آقای قاسم یار، افغانستان در تالش یک صلح 
پایه دار و دایمی است و چند دسته گی یی که در بین 
طالبان به وجود آمده، این روند را به یک زمان طوالنی 

خواهد برد.
در سوی دیگر، محمد ناطقی آگاه مسایل سیاسی و 
از اعضای گفت وگو کنندۀ صلح افغانستان می گوید: 
روند گفت وگوهای صلح پس از مرگ مال عمر دشوار 
شده و افغانستان به علت صادق نبودن طرف  پاکستان 

به روند گفت وگوهای صلح بی عالقه است.
کشورهای  و  امریکا  پاکستان،  افزود:  ناطقی  آقای 
با  صلح  گفت گوهای  که  هستند  تالش  در  اروپایی 

طالبان از سرگرفته شود.
او تأکید کرد: باید در روندگفت وگوهای صلح با طالبان 
تجدید نظر صورت بگیرد و طرف گفت وگوکننده با 

افغانستان تعیین شود. 
آقای ناطقی تصریح کرد: طالبان امروز با یک بحران 
تقسیم  مختلف  دسته های  به  و  هستند  دچار  رهبری 
شده اند. آنان در واقع، در تصفیه حساب داخلی به سر 

می برند.
روند  طالبان  پارچه گی  چند  می افزاید:  ناطقی  محمد 
داده  قرار  ابهام  از  پرده یی  را در  گفت وگوهای صلح 

است. 
این که گفت وگو یی که در  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
ماه جوالی با نمایند های طالبان انجام شد، نسبت به 
گذشته متفاوت بود، افزود: نماینده های طالبان مستقیم  
به  امریکا و چین  نماینده گان  با ما صحبت کردند و 
بیشتر  عالقۀ  پاکستان  و  داشتند  ناظر حضور   حیث 

به همکاری در زمینۀ صلح با افغانستان نشان می داد.
می گوید:  دانشگاه  استاد  هاشمی  طاهر  این حال،  در 
تغیراتی که در روند گفت وگوهای صلح پس از مرگ 
مال عمر پدیدار شد، دنیا متوجه شد که پاکستان تالش 

به بهبود صلح در افغانستان نمی کند.
است  تالش  در  پاکستان  کرد:  تصریح  هاشمی  آقای 
اقتصادی و منطقه یی  ثبات سیاسی،  افغانستان  که در 

وجود نداشته باشد.
کمک  کشورهای  و  امریکا  می افزاید:  هاشمی  آقای 
افغانستان  در  بهتر  امنیت  خاطر  به  افغانستان  کنندۀ 

سرمایه گذاری می کنند، تا تروریسم از بین برود.
افزود: چین و روسیه که دوستان  استاد دانشگاه  این 
خوب به پاکستان بودند؛ از ترس بد امن شدن خود 
و همسایه های شان به افغانستان کمک های تسلیحاتی 

کردند.
او تأکید کرد: در سفری که رییس ستاد ارتش پاکستان 
به امریکا داشت، گفت که ما آماده هستیم که در روند 

گفت وگوهای صلح افغانستان را  کمک کنیم.
دنیا  به  دارند  پاکستانی ها عالقه  افزود:  آقای هاشمی 
نشان دهندکه باعث این همه بدامنی در افغانستان این 

کشور نیست.
او می گوید: پاکستان زمینه ساز تروریسم در افغانستان 
است و حال می خواهد که با این تالش ها برائت خود 

را از جهان بگیرد.
که  است  نتوانسته  پی هم،کابل  دیدارهای  به رغم 
با  حمایت اسالم آباد در راستای گفت وگوهای صلح 

طالبان کسب کند. 
چنان که رییس جمهور پیشین دست کم بیست  بار به 
اسالم آباد سفر کرد؛ اما این سفرها هیچ نتیجه یی در 

پی نداشت. 
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وزیر دفاع آلمان:

می مانیم؛ اما کابل وظایف 
داخلی خود را انجام دهد

افغانستان  به  سفر  در  آلمان  دفاع  وزیر 
از  بین المللی  نیروهای  بازگشت  برنامۀ 
این کشور را بسیار سریع و بلند پروازانه 
ارزیابی کرده و بر لزوم حضور طوالنی 
مدت تر نیروهای ناتو در افغانستان تاکید 

کرد.
به گزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، 
دفاع  وزیر  الین،  در  فون  اورزوال 
افغانستان برنامه خروج نیروهای آلمانی 
از افغانستان را بیش از حد سریع و بلند 
که  داد  قول  و  کرده  ارزیابی  پروازانه 

عملیات سوریه خیلی بهتر انجام شود.
وی که روز دوشنبه در حال دیدار خود 
افغانستان  شمال  در  شریف  مزار  از 
سخن  اف"  دی  "زد  با  گفت وگو  در 
می گفت تصریح کرد که بعد از واگذاری 
کامل مسوولیت امنیتی به نیروهای افغان 
این کشور یک سال بسیار سخت را در 
سال 201۵ پشت سر گذاشت. این نشان 
می دهد که برنامه بازگشت نیروهای بین 
بلند  و  بسیار سریع  افغانستان  از  المللی 
یک  همچنین  این  است.  بوده  پروازانه 
افراط گرای  نیروهای  به  غلط  سیگنال 

طالبان بود.
از  که  گفت  همچنین  آلمان  دفاع  وزیر 
جامعه  که  است  خوب  بسیار  رو  این 
بین المللی این مسئله را آشکارا روشن 
ساخته است که ما باز هم در این کشور 
باقی می مانیم. ارتش آلمان نیز بر خالف 
در  در سال 2016 هم  تصمیمات سابق 

افغانستان باقی می ماند.
همزمان وی تاکید کرد که انتظارات ما از 

دولت افغانستان در این راستا که تا چه 
اندازه سریع روند اصالحات را اجرایی 
کرده و همزمان روند آشتی را در پیش 

می گیرد باال است.
در  المللی  بین  عملیات  ادامه  وی 
وظایف  انجام  به  مشروط  را  افغانستان 
داخلی از طرف دولت افغانستان دانست.
به دلیل شرایط امنیتی بد ناتو چند روز 
پیش تصمیم گرفت سال آینده نیز با حضو 
بدون تغییر حدود 12 هزار نیرو همچنان 
در افغانستان باقی بماند. عملیات نظامی 
در افغانستان که از سال 2001 آغاز شده 
یافته  خاتمه  پیش  سال  یک  حدود  بود 
و  پشتیبانی  عملیات  به  را  و جای خود 
افغان  نظامیان  به  ناتو  نیروهای  آموزش 
اولیه قرار بود  داد. بر اساس تصمیمات 
آموزش  المللی  بین  نیروهای  این  تعداد 
کاهش  افغانستان  در  آینده  سال  دهنده 

یابد. اما حاال دیگر این اتفاق نمی افتد.
عملیات   2016 سال  در  آلمان  ارتش 
گسترش  اندکی  را  افغانستان  در  خود 
آلمان  ارتش  عملیات  داد.  خواهد  هم 
در افغانستان با حدود 980 نیرو باید در 
آلمان  پارلمان  طرف  از  دسامبر  اواسط 

تصویب شود.
عملیات  با  جمعه  روز  آلمان  پارلمان 
پیش  کرد.  موافقت  افغانستان  در  نظامی 
بینی شده است که ارتش آلمان از جمله 
با شش هواپیمای شناسایی تورنادو، یک 
هواپیمای سوخت رسان و یک ناوچه به 
در  داعش  با  مبارزه  المللی  بین  ائتالف 

این عملیات کمک کند.

یک روز آشتی یک روز جوت 

رویارویی دو اتاق شورای ملی بر سر فرمان غنی

»سنا تصمیم افتضاحی گرفته است«
در  جمهور  رییس  تقنینی  فرمان  که  می گویند  مجلس  نمایندگان 
مورد وضع مالیات ده درصدی بر کریدت کارت ها خالف قانون 
اساسی است و بحث مجلس سنا روی این فرمان و تایید آن، با 

قانون اساسی در تضاد است.
کریدت  بر  مالیات  وضع  مورد  در  جمهور  رییس  تقنینی  فرمان 
کارت ها روز یک شنبه از سوی مجلس سنا تایید شد؛ اما اعضای 

مجلس نمایندگان می گویند که این تصمیم سنا "افتضاح" است.
غالم حسین ناصری عضو گفت: "تصمیم سنا در مورد تایید فرمان 
حتا جای  و  دارد  قرار  اساسی  قانون   ۷9 ماده  با  تضاد  در  تقنینی 
بحث نداشت و مجلس هم بدون بحث به جانب حکومت رد کرد؛ 
اما مجلس سنا بدون در نظر داشت عرف پارلمانی این فرمان را 
از وزارت پارلمانی خواسته و مورد بحث و تایید قرار داده است".

بر بنیاد ماده ۷9 قانون اساسی، رییس جمهور نمی تواند در امور مالی 
فرمان صادر کند.

آقای ناصری افزود: قوۀ قانون گذار باید باالترین اولویت را رعایت 
قانون اساسی بشمارد و برای امتیازگیری نباید تصامیم خالف قانون 

اساسی بگیرد.
ناصری بیان داشت: "سناتوران با این تصمیم خود نشان دادند که 
وکالی انتصابی هستند؛ پارلمانی که یک بخش اش لگد روی قانون 

اساسی بگذارد، افتضاح است".
مولوی عبدالرحمان رحمانی دیگر عضو مجلس نیز گفت: " با این 
تصمیم، مجلس سنا ثابت کرد که در برابر ملت پاسخ گویی ندارد؛ 

بعد از این دست ملت به یخن سنا خواهد بود".
گفت:  نمایندگان  مجلس  اول  معاون  قدیر  ظاهر  هم،  سویی  از 
فرمانی  است.  اساسی  قانون  خالف  مالی  امور  در  تقنینی  فرامین 

مالیاتی کریدت کارت هم از راه غیرقانونی به سنا رفته است.
آقای قدیر نیز تاکید ورزید که تصمیم مجلس سنا در این مورد از 

اعتبار ساقط می باشد.
نمایندگان مجلس ادعا دارند که رییس جمهور غنی با استفاده از 
رخصتی های تابستانی 9 فرمان تقنینی خالف قانون اساسی صادر 

کرده است.
رییس جمهور هنگام رخصتی های مجلس و بر بنیاد ماده ۷9 قانون 
اساسی صالحیت صدور فرمان تقنینی را در موارد ضروری و مهم 
دارد؛ اما در این ماده قانون اساسی امور مالی از صدور فرمان استثنا 

قرار داده شده است.
با آنکه مجلس فرمان تقنینی وضع مالیه ده درصدی باالی کریدت 
مالیات  این  آنهم  با  ولی  دانست؛  اساسی  قانون  را خالف  کارت 

جمع آوری می شود.
مجلس می گوید که در این مورد، باید طرح قانون ترتیب و روند 

اصلی خود را طی کند.

خوشبینی در اوج بدبینی
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ورزش

حزب جبهۀ ملی در فرانسه که از مخالفان دولت به شمار می رود، در انتخابات 
محلی پیشتاز است.

حزب جبهۀ ملی درپی حمالت تروریستی اخیر به پاریس، پیشرو انتخابات 
محلی بوده است. پس از این حمالت که به کشته شدن 1۳0 نفر منجر شد، 
نتایج  که  کرد  اعالم  فرانسه  به  مهاجران  ورود  اصلی  مخالف  لوپن،  مارین 
انتخابات نشان داد که حزب جبهۀ ملی درحال حاضر حزب اصلی در فرانسه 

است.
درحالی که شمارش آرا به مراحل پایانی نزدیک می شود، حزب لوپن از حزب 
محافظه کار جمهوری خواه به رهبری نیکوالس سارکوزی، رییس جمهور سابق 

این کشور پیشی گرفته است.
دور دوم انتخابات در 1۳ دسامبر انجام خواهد شد و نتایج نهایی را مشخص 
واجد  کنند،  تصاحب  را  آرا  از  درصد   10 از  بیش  که  احزابی  کرد.  خواهد 

حضور در دور دوم انتخابات خواهند شد.

بیان  با  امریکا  رییس جمهور 
اسالم  نمایندۀ  داعش  این که 
ما  کشور  کرد:  اعالم  نیست، 
بوده  با تروریسم  نبرد  مشغول 
خواهد  شکست  را  داعش  و 

داد.
رییس جمهور  اوباما،  باراک 
دفتر  در  که  نطقی  در  امریکا 
ایراد کرد،  خود در کاخ سفید 

گفت: کشتارهای هفتۀ پیش در سن برناردینوی کالیفرنیا یک اقدام تروریستی 
بود و هرچند تهدید ناشی از تروریسم واقعی است، اما بر آن چیرۀ خواهیم 
شد. ما داعش و هر سازمانی را که در صدد آسیب رساندن به ما باشد، نابود 
می کنیم. ارتش ما به تالش برای یافتن توطیه گران تروریست در هر کشوری 

که الزم باشد ادامه خواهد داد.
اوباما گفت که آزادی نیرومندتر از ترس است، اما افزود که تفرقه در داخل 

جامعه امریکا بهانه یی به دست افراط گرایان می دهد.
در  تروریستی  گروه های  با  کشورش  که  کرد  تصریح  امریکا  رییس جمهور 
جنگ است و تالش کرد که نشان دهد، امریکا با اسالم سر جنگ ندارد، او 
نیست،  اسالم  امریکا و  بین  دارد، جنگ  اکنون وجود  تأکید کرد: جنگی که 

تهدید تروریسم واقعی و جدی است، اما ما بر آن فایق خواهیم آمد.

هند و پاکستان نشستی را در سطح مشاوران امنیت ملی دو کشور در پایتخت 
تایلند برگزار کردند.

قرار بود حدود چهار ماه پیش مشاوران امنیت ملی پاکستان و هند با یک دیگر 
دیدار کنند که این دیدار در پی درخواست طرف هندی لغو شد.

آجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند و نصیر خان جانجوا، همتای پاکستانی 
او پس از دیداری که در بانکوک انجام شد، بیانیۀ مشترکی منتشر کرده و این 

دیدار را سازنده، دوستانه و صریح قلمداد کردند.
در این بیانیه آمده است که این دیدار با محوریت گفت وگو دربارۀ امنیت و 

صلح، تروریسم، مناقشات کشمیر و برخی مسایل دیگر بوده است.
منابع آگاه اعالم کرد ه اند که تصمیم برای ادامۀ مذاکرات در سطح مشاوران 
امنیت ملی هند و پاکستان در جریان دیدار نارندرا مودی، نخست وزیر هند با 

نواز شریف، همتای پاکستانی او در پاریس اتخاذ شده است.

وزیر امور خارجۀ پیشین و نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2016 میالدی امریکا تأکید کرد که قصد دارد روابط میان واشنگتن و 
تل آویو را یک گام جلوتر ببرد اما هشدار داد که حل اختالفات میان اسراییل 

و فلسطین برای ثبات ُکل منطقه کافی نیست.
انتخابات  نامزد دموکرات ها در  امور خارجۀ سابق و  هیالری کلینتون، وزیر 
به  واشنگتن  در  گردهمایی  در  امریکا  میالدی   2016 سال  ریاست جمهوی 
میزبانی موسسۀ بروکینگز دربارۀ برنامه اش برای نخستین روز حضورش در 
کاخ سفید گفت: از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل دعوت خواهم کرد 
به امریکا بیایید تا در راستای تحکیم و تقویت روابط مان حول محور مسایل 

نظامی تالش کنیم.
نباید گزینۀ  با ایران باشد،  او افزود: هنگامی که مسأله دربارۀ نحوۀ برخورد 
نظامی را کنار گذاشت؛ چرا که این کشور رفتارهای تحریک آمیزی را نشان 

می دهد که نقض قوانین  اتمی اش با امریکا است.

رقابت های لیگ دستۀ دوم فوتسال هرات دیروز با دو دیدار پیگیری شد.
دیدارنخست  در  گفت:  هرات  والیت  ورزشی  آمریت  معاون  ضیا  ضیاالحق 

تیم های میهن وبعدأ تیم های عرفان وذوالفقار به میدانرفتند.
به گفته آقای ضیا، رقابت های لیگ دستۀ دوم فوتسال هرات با اشتراک بیست 
تیم  این رقابت ها  بازی روز شنبه،  راه اندازی شده ودر  تیم درهرات  وچهار 
افغان ورزشهفت در برابر صفر تیم نوایی را شکست داد و تیم امید افغان دو 

یک برتیم فانوس غالب گردید.
همچنان طبق یک خبر دیگر از والیت هرات، 

این  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
سرخ  تیم های  دیدار  با  والیت،دیروز 

پوشان وآمو پی گیریشد.
والیت  این  ورزشی  آمریت  معاون 
فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  گفت، 
هرات با اشتراک هشت تیم در هرات 
راه اندازی شده ودربازی روز شنبه، تیم 
صرافان دو در برابر یک تیم انصاری را 

شکست داد .

اعضای تیم ملی فوتبال به قطر می روند، هدف این سفر تیم ملی فوتبال انجام 
یک سلسله بازی های تمرینی گفته شده است .

علی کاظمی مسوول نشرات فدراسیون فوتبال دیروز گفت: ورزش کاران تیم 
روان  ساِل  دسامبر  ماه  دراخیر  درقطر  تمرینی  بازی های  بعداز  فوتبال  ملی 
درهند شرکت  آسیا  جنوب  قهرمانی  جام  مسابقات  دور  یازده همین  میالدی 

می کنند.
میان ورزش کاران داخلی و  از  فوتبال کشور  افزود: فدراسیون  آقای کاظمی 
ورزش کاران مقیم خارج، بیست چهرۀ برتر را به این رقابت ها انتخاب خواهد 
کرد. یازده همین دور مسابقات جنوب آسیا از بیست وسوم ماه دسامبر ساِل 

روان میالدی درهند آغاز والی سوم ماه جنوریسالجدیدمیالدیادامه می یابد .
تیم های  با  »بی«  درگروه  رقابت ها  دراین  افغانستان  ملی  تیم  گفت،  کاظمی 

بنگله دیش، مادیف وبوتان به مسابقه می پردازد .
گفتنی است که تیم ملی فوتبال افغانستان درسال 201۳ جام قهرمانی جنوب 

آسیا را از آن خود ساخته بود.

یک جمنازیوم ورزشی در پنجشیر به هزینه 2۵ میلیون افغانی به بهره برداری 
سپرده شد.

این جمنازیوم در مساحت سه هزار و پنجصد متر مربع زمین، به هزینه بیست 
و پنج میلیون افغانی از سوی وزارت مبارزه علیه موادمخدر در منطقه دشتک 

ولسوالی عنابه اعمار گردیده است.
سالمت عظیمی وزیر مبارزه علیه موادمخدر در بهره برداری این پروژه نیز 

حضور داشت .
احمدضیا یزدانی رییس مبارزه علیه مواد مخدر والیت پنجشیر به خبرگزاری 
جمهور گفت:«جمنازیوم متذکره در یک طبقه به گونه پخته و اساسی اعمار 

گردید که در یک وقت گنجایش چهارصد ورزشکار را دارا می باشد«.
یزدانی افزود که این پروژه جهت تقدیر از اجراآت خوب مردم والیت پنجشیر 
گردیده  اعمار  والیت  این  در  کوکنار  از کشت  و جلوگیری  محو  منظور  به 

است.
برای  مناسبی  جای  پنجشیر  والیت  ورزشکاران  این،  از  پیش  او،  گفتۀ  به 
تمرینات شان نداشتند و در ساختمان های دولتی تمرینات شان را پیش می 

بردند؛ اما اکنون می توانند در این جمنازیوم تمرین و مسابقه داشته باشند.
و  موسفیدان  محلی،  مقامات  اشتراک  با  منظور  همین  به  که  محفلی  در 
به  پنجشیر  والی  سروری  محمدعارف  انجنیر  بود؛  یافته  تدویر  ورزشکاران 
خبرگزاری جمهور گفت: » پنجشیر یک والیت امن عاری از کشت و قاچاق 
مواد مخدر است؛ بنابر این دولت مرکزی باید به آن توجه همه جانبه داشته 

باشد«.
گفته می شود؛ در حال حاضر نوه پروژه ساختمانی از سوی وزارت مبارزه با 
موادمخدر در والیت پنجشیر زیر کار قرار دارد که به گفته مسوولین، هر کدام 

حدود هفتاددرصد کار آن به پیش رفته است.

مخالفان دولت در انتخابات محلی 
فرانسه پیشتاز شدند

اوباما:

داعش نماینده اسالم نیست

نشست مشاوران امنیت ملی هند و پاکستان در تایلند

کلینتون:
قصد دارم روابط امریکا با اسراییل را 

یک گام جلوتر ببرم

تیم های »افغان ورزش« و»امید 
افغان« حریفان شان را شکست دادند

تیم ملی فوتبال کشور به قطرمی رود

یک جمنازیوم در پنجشیر، 
به بهره برداری سپرده شد

کمالدین حامد

يک امیرالمومنین ديگر نیز از دنیارفت
القابی چون »امیر المومنین« از واژه های سیاسی-حقوقی 
بار  داشتن  درعین حال  که  اسالمی اند  اندیشۀ  نظام  در 
سیاسی، بُعد معنوی نیز دارد و در گذشته هرچند به صورت سمبولیک 

مورد احترام بوده است.
این  به  درونی  نگاه  از  برخواسته  نخست  قدم  در  لقب  این  به  احترام 
واژه بوده و دست اندرکاران لقب گزاری آن، با دقت اوضاع و شرایط 
را دیده، قابلیت پاسخ گویی شخص مورد نظر و وضعیت حاکم بر امت 
مسلمه را مورد تحلیل قرارداده، دست به تولید یا اعطای این لقب به 

یک فرد می کردند است .
در کنار بی حرمتی به ارزش های دیگر دینی-سیاسی، این لقب نیز دست 
به دست شد و تا مرز )گلیم پیره زن( پیش رفت و برای هرکی از طرف 

هریکی اعطا گردید .
اما کار پاکستان شگفت انگیز بود؛ چون هم تفویض این لقب را به دوش 
داشت و هم سوق و ادارۀ شخص امیر المومنین را، )درحالی که وی قرار 

بود امیر مومنان در افغانستان باشد نه در پاکستان(
کم کم وضعیت از این هم وحشتناک شد و تا آنجا که مرگ شان نیز 
مورد سوء استفادۀ پاکستان قرار گرفت و بازی باالی مرگ این ها نیز 

شروع شد .
اما دیده  ادامه خواهد یافت،  از پاکستان  المومنین«  سلسلۀ تولید »امیر 
شود حداقل شعور را کی خواهد داشت تا این لقب را بیش ازاین تحقیر 

نکند و برای خود نپذیرد.

روح اهلل یوسف زاده

چند »ای کاش«ِ سرشار از درد و اندوهِ من و شما:
ـ ای کاش کابل به جای این همه بلندمنزل، شبکۀ فاضالب 

شهری داشت؛
ـ ای کاش به جای این همه موتر زره، سرک های سالم و استندرد داشت؛
چند  صاحب  رنگارنگ،  عروسی  سالون  این همه  به جای  کاش  ای  ـ 

دانشگاهِ مجهز و باکیفیت به معنای واقعی بود؛
ـ ای کاش به جای این همه مرکز بزرِگ خریداری، چند شهرک صنعتِی 

کوچک به معنای واقعی داشت؛
ـ ای کاش به جای این همه گیم خانه و قلیون خانه، چند کتابخانۀ به روز 

و کارآمد داشت؛
ـ ای کاش به جای این همه حزب و نهاد سیاسی، چند پارِک تفریحی 

بازهم به معنای واقعی داشت؛
متفکِر  چند  پُربادیگارد،  سیاسِی  رجِل  این همه  به جای  کاش  ای  ـ 

غیرسیاسی به معنای واقعی داشت.
***

پ ن: مسلمًا این »ای کاش «ها بسیار زیادند، امیدوارم شما نیز به این 
لیست اضافه کنید تا باشد نقشۀ راه مان به سوی آینده ترسیم شود!

کاظم همایون

متأسفانه امسال کابل میزبان وارونه گی تابشی خواهد بود 
این وارونه گی کشنده، که در روزهای سرد، چند ساعت 
پیش از غروب آفتاب، در مناطق کوهستانی رخ می دهد 
و زیست سپهر )زمین( سریع تر از سطح باال سرد می شود. باعث خواهد 
شد تا فاجعه های انسانی، حیوانی، نباتی حتا آسیب به ساختمان ها، اثاثیه 

و تجهیزات را به بار آورد .
از همۀ شهروندان کابلی خود تقاضا دارم تا نکات ذیل را جًد مدنظر 

داشته باشند :
1-کوشش نهایی به خرج دهید تا کودکان تان را پیش از غروب آفتاب 

به مکان های سربسته نگهداری کنید .
2-همۀ مردم به ویژه کهن ساالن و افرادی که مریضی قلبی و تکلیف های 
که  منطقه های  در  به خصوص  در شهر  گزار  و  از گشت  دارند  شش 

ترافیک سنگین است اجتناب کنند .
۳-همۀ ما باید از نوشیدن مایعات گرم، خوردن سوپ به ویژه ترکاری، 

میوه جات و آب میوه و ترکاری استفادۀاعظمیکنیم .
۴-اجتناب از خوردن شحمیات ما را در برابر آالینده های َسمی کمک 

می کند .
۵-استفاده از ماسک تا حدی ما را کمک خواهد کرد .

6-خواهران باردار بیشتر از همۀ اقشار جامعه آسیب پزیرتر اند .

سخی داد هاتف

این هیأت های حقیقت یاب که رییس جمهور پس از هر 
حملۀ خونین کشتارجویان به این جا و آن جا می فرستد، 
باید به نام واقعی خود یاد شوند : هیأت های حقیقت پوش/

حقیقت کوب.
همیشه کشتارجویان طالب، به کمک حامیان دولتی خود، حمله می کنند 
و مردم و سربازان اردو را به خاک و خون می کشند و به مراکز امن خود 
رییس جمهور  که  است  پیچیده  آن قدر  قضیه  این  کجای  می گردند.  بر 
پیشاپیش از آن اطالع ندارد؟ چه حقیقتی پنهان است که اشرف غنی 

می خواهد بیابدش؟

فیـسبـوک نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماره گان: 5000

عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی افغانستان می گوید که رییس جمهور اشرف غنی 
در نشست کشورهای قلب آسیا در پاکستان شرکت می کند.

آقای عبداهلل روز دوشنبه در نشست نوبتی شورای وزیران نشست کشورهای 
مهم  کشور  در  اقتصادی  همکاری  و  ثبات  و  صلح  تأمین  برای  را  آسیا  قلب 
افغانستان و  میان  این نشست می تواند در کاهش تنش ها  دانست و گفت که 

پاکستان سودمند باشد.
به  نشست  این  در  اشتراک  برای  رییس جمهور  که  می شد  گفته  این  از  پیش 

اسالم آباد نخواهد رفت.
مقام های وزارت خارجه می گویند که در نشست پنجم کشورهای قلب آسیا در 
اسالم آباد، دربارۀ مبارزۀ مشترک با تروریسم و تهدیدهای امنیتی بحث خواهد 

شد.
سالم وطندار  با  گفت وگویی  در  وزارت  این  سخن گوی  مستغنی،  شکیب 
می گوید، بخش مهمی از موضوع بحث نشست کشورهای قلب آسیا که قرار 
است تا چند روز آینده در اسالم آباد برگزار شود، تأمین امنیت افغانستان است.
به گفتۀ مستغنی، هرچند در این نشست دربارۀ صلح گفت وگو نمی شود؛ اما 
با تروریسم و روابط منطقه یی در  مبارزۀ مشترک  برای  روی تقویت کمک ها 

بخش امنیت و صلح تأثیر خوبی خواهد گذاشت.
سخن گوی وزارت خارجه هم چنان می گوید که افغانستان در محور کشورهای 

قلب آسیا قرار دارد و به این دلیل، این نشست برای آن مهم است.
واکنش مجلس نماينده گان

با تأکید بر حضور رییس جمهور  از نماینده گان مجلس  با این حال، شماری 
در نشست کشورهای قلب آسیا، می گویند که اشرف غنی باید در این نشست 

واقعیت های جنگ افغانستان را به جهانیان نشان دهد.
این نماینده گان در نشست روز دوشنبه مجلس گفتند، رهبران حکومت باید در 
این نشست نشان دهند که پاکستان در جنگ افغانستان دست دارد و برای ادامۀ 

این جنگ، از تروریسم حمایت می کند.
صالح محمد صالح، یکی از نماینده گان می گوید که رییس جمهور غنی باید در 
نشست کشورهای قلب آسیا و دیگر نشست های جهانی دربارۀ جنگ جاری 
افغانستان و کشورهای حامی تروریسم با جرأت صحبت کند و نشان دهد که 
جنگ افغانستان، جنگ منطقه یی است. به گفتۀ صالح، رییس جمهور باید نشان 

دهد که مهار این جنگ دیگر از توان افغانستان خارج است و کشورهای حامی 
تروریسم گاهی به نام القاعده، گاهی طالبان و گاهی نیز داعش آن را به پیش 

می برند.
این عضو مجلس می گوید که برای از میان برداشتن این »جنگ منحوس« باید 

یک طرح جهانی ساخته شود.
جنگ  در  جهان  قدرتمند  کشورهای  که  می گویند  هم چنان  مجلس  اعضای 
افغانستان دست دارند و این باید نشان داده شود که طالبان و دیگر گروه های 

تروریستی امکانات جنگی شان را از کجا به دست می آورند.
ظاهر قدیر، معاون نخست مجلس می گوید که حکومت افغانستان باید در این 
نشست النه ها و کشورهای تمویل کنندۀ تروریسم را افشا کند. به گفتۀ او، رییس 

جمهور این بار نباید فریب وعده های دروغین پاکستان را بخورد.
حکومت وحدت ملی در آغاز کارش روابط بی پیشینه یی با پاکستان برقرار کرد؛ 
اما پس از حملۀ خونین شاه شهید کابل و واکنش تند کابل علیه اسالم آباد، روابط 

دو کشور دوباره به تیره گی گرایید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید 
که ارقام ثبت شدۀ قضایای خشونت علیه زنان در 

شش ماه اخیر تکان دهنده است.
مسووالن این کمیسیون می گویند که در این مدت 
نزدیک به سه صد دختر کم سن از خانه های شان 
فرار کرده و دو هزار و شش صد قضیه خشونت 

علیه زنان نزد آنان ثبت گردیده است.
لطیفه سلطانی مسوول بخش زنان این کمیسیون 
روز  مناسبت  به  که  مراسمی  در  دوشنبه  روز 
از  یکی  بود،  شده  برگزار  بشر  حقوق  جهانی 
به  رسیدگی حکومت  عدم  را  دالیل خشونت ها 

این موارد خواند. 

شش  طی  در  بشر  حقوق  »کمیسیون  افزود:  او 
ماه دو صد و هشتاد و هشت مورد فرار از خانه 
شان  بیشترین  که  کرده  ثبت  را  خانواده  ترک  و 
دختران خورد سن بوده، مادر شان فوت کرده و 
یا طالق گرفته بنًا دختران خوردسن که از خانه 
قرار  شان  پدران  خشونت  مورد  کنند  می  فرار 

می گیرند. »
زنان  درصد  هشتاد  که  می گوید  سلطانی  خانم 
روبرو  خانوادگی  مختلف  با خشونت های  افغان 

اند.
برابر  در  تنها  حکومت  کمیسیون،  این  گفته  به 
کرده  اقدام  زنان  علیه  تشدد  قضیه  یک  و  پنجاه 

است.
گزارش شش ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر 
می رساند که بر عالوه فرار از منزل قضایای قتل 
والیات  در  و  است  یافته  افزایش  نیز  ناموسی 
مختلف افغانستان در شش ماه گذشته یک صد و 

یک زن شکار قتل ناموسی شده اند.
به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، در افغانستان 
روزانه یک زن به دلیل خشونت ها جان می دهد.

نوریه حق نگر یکی از فعاالن حقوق زن که در 
این نشست حضور داشت گفت که به نشست ها 
و کمپاین های مبارزه با خشونت علیه زنان ادامه 
خواهند داد تا در زنده گی زنان یک تغییر مثبت 

رونما گردد.
برای  ما  های  حرکت  »همه  کرد:  تصریح  او   
افغانستان است و  تغییر وضعیت زندگی زن در 
آنچه که بسیار مهم است ما باید با حرکت های 
خود دولت ها را متوجه بسازیم، ما یک نقطه و 
برخورد و مسایل  بهبود  برای  قوت فشار شویم 

خشونت علیه زنان. »
وی از حکومت خواست تا قانون منع خشونت 

علیه زنان را تصویب و در عمل تطبیق کند.
خانم حق نگر افزود، برای این که میزان خشونت 
علیه زنان کاهش یابد نیاز است تا در بین مردم 

ذهنیت سازی مثبت صورت گیرد.

رییس اجرایی:

کنفرانس قلب آسیا در کاهش تنش  میان کابل و اسالم  آباد سودمند است

کمیسیون حقوق بشر:

ارقام خشونت علیه زنان تکان دهنده است

جنجال حکومت و نهادهای مدنی

 بر سر یک عضو کمیتۀ گزینش

 مسووالن در اداره امور می گویند که آغاز به کار کمیته گزینش 
و  انتخاباتی  نهادهای  رسانه یی،  نهادهای  اعتراضات  بنیاد  بر 
جامعه مدنی به تاخیر افتاده است، ادعایی که از سوی فعالین 

جامعه مدنی رد شد.
این  که  می گویند  جمهوری  ریاست  امور  اداره  در  مقامات 
گزینش  کمیته  کار  به  آغاز  به خاطر  را  کامل  آماده گی  اداره 
نهادهای رسانه یی،  اعتراضات گسترده  اما  دارد؛  روی دست 
نهادهای انتخاباتی و جامعه مدنی باعث تاخیر این کمیته شده 

است.
امور  اداره  اجتماعی  و  سیاسی  روابط  رییس  وثیق،  میاگل 
ریاست جمهوری امروز در نشست خبری گفت که این اداره 
انتظار دارد تا دو روز دیگر، اعتراضات این نهادهای خاتمه 
معرفی  کمیته  این  برای عضویت  را  شان  نمایندگان  و  یافته 

کنند.
اما نهادهای انتخاباتی انتقاد دارند که حکومت تالش دارد تا 

روند آغاز کار کمیته گزینش را به درازا بکشانند.
فعالین  و  حکومت  میان  نقیض  و  ضد  اظهارات  و  اتهامات 
جامعه مدنی و نهاد انتخاباتی بر سر آغاز به کار کمیته گزینش 

از چندی به این سو جریان دارد.
آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید،  یوسف  حال؛  همین  در 
این  به  عمدا  حکومت  که  گوید  می  افغانستان  عادالنه  و 
اختالفات دامن زده و تالش دارد تا آغاز کار این کمیته هر 

چه بیشتر به تاخیر بی افتد.
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان انتقاد کرد که تاهنوز 
نظام  در  اصالحات  آوردن  راستای  در  پیشرفتی  گونه  هیچ 

انتخاباتی صورت نگرفته است.
های  کمیسیون  و  افغانستان  حکومت  هنوز  تا  افزود:  وی 
انتخاباتی هیچ گونه آمادگی الزم را برای برگزاری انتخابات 

پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها روی دست نگرفته است. 
بوجود  و  انتخاباتی  تقویم  اعالم  عدم  نهادها؛  این  باور  به 
تا  شد  خواهد  باعث  انتخابات،  روند  در  اصالحات  نیامدن 
یک بار دیگر اعتماد مردم را در این خصوص از دست بدهیم.

بر بنیاد دستور رییس جمهور غنی؛ این کمیته باید ماه  ها پیش 
به کارش آغاز می کرد؛ اما تاکنون به دالیل مختلف، این روند 

با تاخیر مواجه شده است.
کمیته گزینش پس از آغاز به کارش، درخواست های افراد را 
انتخاباتی بررسی می کند و  برای عضویت در کمیسیون های 
پس از پایان بررسی ها، 21 تن را برای عضویت در کمیسیون 
کمیسیون  در  عضویت  برای  را  دیگر  تن   1۵ و  انتخابات 
و  می کند  معرفی  جمهور  رییس  به  انتخاباتی  شکایت های 
در  کمیشنر  عنوان  به  را  تن   ۷ میان،  این  از  جمهور  رییس 
کمیسیون مستقل انتخابات و ۵ تن دیگر را به حیث کمیشنر 

در کمیسیون شکایت های انتخاباتی تعیین خواهد کرد.
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