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سرک حلقوی آرامگاه قهرمان ملی کشور در والیت پنجشیر، دیروز 

افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. 
 کار ساخت سرکت حلقوی آرامگاه قهرمان ملی کشور که توسط 
شرکت ساختمانی "خشت طالیی" به پیش برده می شد، شش ماه 

را در بر گرفته است.
ملی  قهرمان  آرامگاه  تاالر  در  مناسبت،  همین  به  که  مراسمی  در 
کشور، در پنجشیر ترتیب شده بود، احمدولی مسعود رییس عمومی 
بنیاد شهید احمدشاه مسعود، محمد عارف سروری والی پنجشیر، 
یوسف  محمد  عامه،  فواید  وزارت  پیشین  معین  وحید  احمدشاه 
اعتبار رییس پیشین دفتر معاون اول رییس جمهور، رییس شرکت 
ساختمانی خشت طالیی، مقامات دولتی والیت پنجشیر، فرماندهان 
جهادی، شخصیت های سیاسی، علمای دینی و جوانان شرکت کرده 

بودند. 
ضمن  سخنانش  در  پنجشیر  والیت  والی  سروری  عارف  محمد 
سپاس از زحماتی که برای ساخت این سرک حلقوی کشیده شده 

است، با یادآوری خاطراتی از قهرمان ملی کشور،...
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

همزمان با از سرگیری گفت وگوهای صلح، سرپرست وزارت دفاع 
می گوید که علیه دشمنانی که خالف منافع ملی کشور فعالیت دارند، 

با قاطعیت تمام مبارزه می شود.
معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع می گوید: در مقابل دشمنان 
مردم افغانستان کسانی که خالف منافع ملی کشور فعالیت دارند و 
آنان که هراس افگنان خارجی را در داخل کشور حمایت می کنند با 

قاطعیت تمام علیه آنان مبارزه می شود.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که قبل از این نیز مقامات تاکید 
کرده بودند که آن عده از گروهای هراس افگن که به پروسه صلح 
نمی پیوندند علیه آنان از تمام امکانات دست داشته استفاده می شود.
امیدواری کرد که شرایط مساعد خواهد شد  ابراز  استانکزی  آقای 
که به بحران ناامنی نقطه پایان گذاشته شود و جنگ فعلی با تدبیر و 

ابتکار قوای مسلح افغانستان از کشور بیرون کشیده شود.
همچنین سرپرست وزارت دفاع گروه داعش را یک گروه بی هویت 
امنیتی در والیت  نیروهای  با تالش  و بی هدف خواند و گفت که 

ننگرهار ضربات کوبنده به این گروه وارد شده است.
آقای استانکزی این سخنان را در مراسم فراغت ۱۴۰۰ افسرپس از 

فراگیری آموزش های نظامی اظهار کرد.
افغانستان  در  زیادی  چالش های  هم  هنوز  که  این  بر  تاکید  با  وی 
موجود است گفت که اراده قوی در رهبری حکومت وحدت ملی 

برای تجهیز و اکمال قوای مسلح کشور وجود دارد.
با  که  خواست  دیده  آموزش  افسران  از  دفاع  وزارت  سرپرست 
بردباری و اراده قوی به نیروهای مسلح کشور بپیوندند و از خاک و 

مردم افغانستان دفاع کنند.

سرپرست وزارت دفاع:

داعشگروهیبیهویت
وبیهدفاست

شورای صلح به امریکا:
زمینۀاتحادطالبانرا

درگفتوگوهایصلحبهوجودآورید

سرکحلقویآرامگاهقهرمانملیکشوربهبهرهبرداریسپردهشد
رییس بنیاد شهید مسعود:

تایکسالدیگرکارهمۀبخشهایآرامگاهقهرمانملیتکمیلمیشود

اعضای مجلس دربارۀ نشست چهارجانبۀ امروز:

6زیرکاسۀپاکستاننیمکاسهاست
حه

صف
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چهارجانبه
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دیورند 
جفاست
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دشـواری هاِی 
خط فارسی

»یاِی پسوندی«، 
»یاِی پایانی«

توتالیتاریانیسم 

و ویژه گی های 

بنیادیِن آن

گ ها
در بر

در حالی که امروز دومین دور از نشست چهارجانبه صلح افغانستان 
در کابل برگزار می شود، مقامات شورای عالی صلح از اختالفات بین 

طالبان و تاثیر آن بر مذاکرات صلح نگرانند.
شورای  بین الملل  روابط  کمیسیون  رییس  قاسمیار  اسماعیل  محمد 
عالی صلح افغانستان با ابراز نگرانی از اختالفات بین طالبان گفت که 
باید طالبان با رهبری و هیأت واحدی پای میز مذاکره حاضر شوند.
دور دوم نشست چهارجانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در 
مورد مذاکرات صلح طالبان و دولت کابل امروز )دوشنبه( قرار است 

در کابل برگزار شود.
دستگی  چند  صورت  در  که  است  گفته  نیوز  جمهور  به  قاسمیار 
طالبان ممکن است یک گروه با دولت کابل صلح کند و گروه دیگر 

به جنگ ادامه دهد که باز هم صلح ایجاد نخواهد شد.
وی از اعضای نشست چهارجانبه به ویژه امریکا خواست که زمینۀ 

اتحاد طالبان در گفت وگوهای صلح افغانستان را فراهم کنند.

در  قومی  بزرگ  یک  خانۀ  در  انفجاری 
برجا  زخمی   ۱۴ و  کشته   ۱3 ننگرهار 
های  واکنش  با  حمله  این  گذاشت. 
زیادی در میان مردم مواجه شده است. 
حمله به محلی که در آن مردم برای ختم 
جریان  در  و  اند  شده  فراخوانده  آن  قر 
مردم،  از  گروهی  توسط  قران  تالوت 
نام  زیر  تروریستان  که  می دهد  نشان 
اسالم، جنایت های شان را در هر جای 
دهند.حمله کنندۀ  می  انجام  بخواهند  که 
از  پیش   ۱۱ ساعت  حوالی  انتحاری 
مراسم ختم  روز یک شنبه حین  چاشت 
قرآن وارد خانۀ عبیداهلل شینواری، یکی 
از اعضای شورای والیتی این والیت شد 

و خود را انتحار کرد.
این مراسم به مناسبت آزادی برادر آقای 
برگزار  داعش  گروه  چنگ  از  شینواری 
شده بود و بزرگان قومی و خویشاوندان 
این عضو شورای والیتی در آن اشتراک 

کرده بودند.

شاهدان رویداد می گویند که نخست فرد 
آقای  محافظان  ممانعت  با  انتحارکننده 
شینواری مواجه شد، اما با اصرار خود را 
به خانه یی که مراسم در آن جریان داشت 

رساند و در میان مهمانان انتحار کرد.
والی  سخن گوی  خوگیانی،  عطااهلل 
پدر  عثمان  ملک  که  می گوید  ننگرهار 
عبیداهلل شینواری و فرزندش که از چنگ 
میان  در  بود،  شده  آزاد  اخیراً  داعش 
زخمیان این رویداد هستند. او می افزاید 
این  تلفات  شمار  افزایش  احتمال  که 

انفجار هنوز وجود دارد.
صحی  حالت  خوگیانی،  آقای  گفتۀ  به 
رویداد  این  زخمی شده های  از  تن  پنج 
وخیم است و برای درمان به کابل منتقل 

شده اند.
این  مسوولیت  گروهی  هیچ  کنون  تا 
نیز  نگرفته و طالبان  به عهده  را  رویداد 
این  که  اند  گفته  رسانه ها  به  پیغامی  در 

حمله کار آنان نبوده است.

حمـلۀانتحـاری
درمـراسمختـمقرآندرننـگرهار
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 وزیر ارشاد، حج و اوقاف جمهوری اسالمی 
افغانستان، آقای فیض محمد عثمانی در اظهاراِت 
دو روز پیِش )شنبه 26 جدی ۱39۴( خویش، 
در  که  او  گفت.  سخن  افراط گرایی  رشد  از 
»راهبردهای  دینی تحت عنوان  سمینار علمای 
دینی در مبارزه با افراط گرایی« صحبت می کرد، 
اظهار داشت: »حجم افراط گرایی و تهدیدهای 
یافته  افزایش  از این پدیده، چندبرابر  برخاسته 
و باید در مبارزه با آن، بازنگری و راهبردهای 

تازه ریخته شود.«
افزایش  از  وزیر حج و اوقاف  تلقی و دیدگاهِ 
تلقی  یک  افغانستان،  در  افراط گرایی  پدیدۀ 
به  مهم  نکتۀ  اما  است؛  واقع گرایانه  و  درست 
در  آن  گسترِش  و  پدیده  این  عوامِل  و  دالیل 
افراط  چرا  برمی گردد.  جوانان  میاِن  و  جامعه 
فروپاشی  از  پس  افغانستان  در  دینی  گرایی 
امارِت طالبانی سیر رو به گسترش داشته است؟ 
آیا مردم و به ویژه جوانان، شیفتۀ تفکر و رفتار 
طالبان در اداره و مدیریِت جامعه شده اند؟ در 
از  ذهنیت عمومی، حکایت  و  افکار  که  حالی 
چنین شیفته گی و عالقه ندارد و اکثریت مردم 
در افغانستان، افکار و رفتارِ طالبان را به عنوان 

افکار و رفتار اسالمی نمی پذیرند!  
مسلمًا افراط گرایی دینی در شکل ستیزه جویی 
 27( گذشته  روز  آن  عملِی  نمونۀ  که  ترور  و 
ختم  هنگام  جالل آباد،  شهر  در   )۱39۴ جدی 
قرآن کریم در خانۀ عبید شینواری عضو شورای 
والیتی ننگرهار انجام گرفت و طالب انتحاری، 
کریم  قرآن  کننده گاِن  تالوت  میان  در  را  خود 
منفجر کرد و چهارده نفر را بر روی اوراق قرآن 
شریف به قتل رساند، ریشه در عوامِل مختلِف 
فرهنگی،  دینی،  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 

جاسوسی  سازمان های  کار  و  خارجی  دخالت 
مختلف منطقه با اهداف و منافِع مختلف دارد. 
اما در این جا من به دو نکته  که بخشی از عوامِل 
را  افغانستان  در  افراط گرایی  تشدید  و  رشد 

تشکیل می دهد، اشاره می کنم: 
1ـ ناهماهنگی و فاصله میان مدرسۀ دینی و 

مکتب عصری:
ابعاد مختلف  ناهماهنگی و فاصله شامل  این   
می شود: از برنامه و نصاِب متفاوت و متناقِض 
درسی در مدرسه و مکتب و دانشگاه تا جایگاه 
بخِش  دو  هر  منسوبیِن  سیاسی  و  اجتماعی 
زمینه های  در  عصری  مکتب  و  دینی  مدرسۀ 
از  بهره مندی  و  اشتغال، حقوق  مختلفی چون: 

امکانات مختلِف مادی و معنوی حیات. 
تأثیر این ناهماهنگی و تفاوت در تلقی و بیاِن 
دیدگاه و برداشِت طرفین نیز بسیار مهم است. 
عوامل  از  یکی  تعارض،  حتا  و  تفاوت  این 
رشد افراط گرایی را در جامعۀ افغانستان شکل 
از  برخاسته  دینی و  منسوبین مدارس  می دهد. 
این مدارس که عمده ترین جایگاه بیان و تبلیغ، 
و  جامعه  در  را  مساجد  منابر  و  مساجد  یعنی 
بسیار  نقش  دارند،  انحصار  در  مردم  برای 
افراط گرایی  گسترِش  و  افزایش  در  را  اساسی 
و یا برعکس، در مهار و کاهِش آن ایفا می کنند.  
 اما بنا بر ناهماهنگی و فاصله یی که از آن سخن 
رفت، مدارس دینی و منسوبیِن این مدارس در 
اکثریت شان تلقی  از کم  مدرسه و مسجد، کم 
و  می کنند  ارایه  دین  از  افراط گرایانه  قرائِت  و 
در  افراطی  افکار  تشدید  و  گسترش  موجب 

جامعه و به خصوص میان جوانان می شوند. 
کاهش و رفِع این فاصله در تمام عرصه ها، به 
برنامه های درست و عملِی دولت افغانستان و 

به خصوص به وزارت های معارف، تحصیالت 
در  تلفیق  برمی گردد.  حج  و  ارشاد  و  عالی 
برنامه ها و نصاب درسی و تحصیلِی مدرسه و 
مکتب و دانشگاه، یکی از راه های کاهش این 

فاصله است.
2ـ بی عدالتی فزایندۀ اجتماعی: 

جامعۀ  در  اجتماعی  افزایِش  به  رو  بی عدالتی 
اشتغال،  اقتدار،  در  مشارکت  سِر  بر  افغانستان 
از  که  اجتماعی  و  مدنی  حقوق  تأمین 
از  یکی  می شود،  ناشی  مختلف  تبعیض های 
عواملی ست که افراط گرایی را در میان جوانان 
تقویت می کند. وقتی صدها هزار جواِن دارای 
دانش و تحصیالِت مشابه در جامعه، یک گروه 
کوچِک هم قطاراِن خود را بنا بر روابط خونی، 
از  برخوردار  دیگر  تعلقاِت  و  قبیله یی  قومی، 
فرط  از  می بینند،  اجتماعی  و  امتیازاِت سیاسی 
سوی  به  بی عدالتی  این  سرخورده گِی  و  عقده 

افراطیت و ستیزه جویی کشانده می شوند.
وقتی در افغانستان اعضای یک تنظیم و حزب 
وارِث  که  می کنند  مشاهده  اسالمی  و  جهادی 
همۀ امتیازاِت جهاد در عرصۀ اقتدار و ثروت، 
و  رهبران  خونِی  بسته گاِن  و  فرزندان  تنها 
فرماندهاِن انگشت شمارِ مجاهدین و گروه های 
جهادی و اسالمی هستند و نصیب آن ها از این 
ترکه و تقسیم، تنهـا فقر، بی کاری، درمانده گی، 
سوی  به  است،  سرخورده گی  و  ناامیدی 

افراط گرایی و ستیزه جویی می روند. 
تا زمانی که این بی عدالتِی ظالمانه، غیراسالمی 
و غیراخالقی در جامعۀ افغانستان وجود داشته 
باشد، افراط گرایی و خشونت گرایی عمر بیشتر 

و گسترِش بیشتر می یابد!
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 محمداکرام اندیشمند

ریشههایافزایِش
افراطگراییدرافغانستان

 

رییس کمیسیون انتخابات در مجلس نماینده گان گفته است که انتخاباِت 
بعدی به وسیلۀ این کمیسیون باید مدیریت شود. آقای نورستانی همچنین 
تأکید کرده که روز دوشنبه )امروز( تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای  

ولسوالی اعالم می شود. 
این ها همه زمانی اتفاق می افتند که شماری از اعضای مجلس نماینده گان 
که  دارند  تالش  انتخاباتی،  کمیسیون های  ارشِد  مدیراِن  با  تبانی  در 
اصالحات در نظام انتخاباتی را به عنوان یک اصل مردود اعالم کنند و 
اعضای فعلِی کمیسیون های انتخاباتی را همچنان در موقعیت های شان نگه 
دارند. این دو مسأله عماًل در مخالفت و مغایرت با توافق نامۀ سیاسی به 

عنوان اصلی ترین سنِد ایجاد دولت وحدت ملی قرار می گیرد. 
نظام  به خصوص در مورد اصالحات در  فرمان های رییس جمهوری  رد 
استقبال  مورد  که  نبود  چیزی  نماینده گان،  مجلس  سوی  از  انتخاباتی 
شهرونداِن کشور قرار گرفته باشد. انتخابات سال گذشتۀ ریاست جمهوری 
عماًل نشان داد که سازوکارهای موجود در کمیسیون های انتخاباتی هرگز 
رای  که  گونه یی  به  انتخابات،  روند  در  و شفافیت  عدالت  به  نمی توانند 

مردم مورد دستبرد قرار نگیرد، منجر شوند. 
ضرورت اصالحات در نطام انتخاباتی به شکل گسترده، از نیازهای اصلِی 
نظامِ مردم ساالری در افغانستان است و هر نهاد و گروهی که این ضرورت 
را حس نکند و یا بخواهد در یک معاملۀ پنهانی وضعیِت موجود را حفظ 

کند، بدون شک کشور را به سمِت بحران و بی ثباتی خواهد کشاند. 
مجلس نماینده گان متأسفانه چنین موضعی دارد و این موضع بدون شک 
نماینده گان  وقتی  باشد.  داشته  سازگاری  نمی تواند  کشور  ملی  منافع  با 
انتخاباتی را در  مردم در مجلس می خواهند مدیران فعلِی کمیسیون های 
چه  اندازند،  تأخیر  به  را  اصالحات  یا  و  کنند  حفظ  شان  موقعیت های 
پای  به  را  شهروندان  بتوان  بعدی  انتخابات  در  که  دارد  وجود  ضمانتی 

صندوق های رای آورد؟
در همین حال، جامعۀ جهانی به عنوان اصلی ترین تمویل کنندۀ انتخابات 
پول  انتخابات  برگزاری  برای  که  شد  افغانستان، چه گونه حاضر خواهد 
بپردازد؛ زیرا یکی از پیش شرط های جامعۀ جهانی برای کمک به انتخابات 
افغانستان، ایجاد اصالحات در نظام انتخاباتِی معیوب و پُر از اشکال کشور 
است. در چنین وضعیتی نمی توان موضع گیری ها و فراخواندن های مجلس 

نماینده گان را برابر با روحیه و خواست مردمِ افغانستان دانست.
انتخابات  در  شرکت  خواهان  که  فعلی  نماینده گان  از  شماری  شاید   
همین  به  و  نمی کنند  پیش بینی  خود  برای  خوبی  موقعیت  بعدی اند، 
داده اند و می خواهند یک  انتخاباتی  در دسِت کمیسیون های  دلیل دست 
دلیل  به  که  بسپارند  کسانی  دست  به  را  کشور  انتخابات  مهار  دیگر  بارِ 
ضعِف مدیریت و جانب داری، یک بار انتخابات را به بحران برده اند. آیا 
مجلس نماینده گان می خواهد که حوادث ساِل گذشته تکرار شود و مردم 

خیمه های اعتراضی در برابر تقلب و جعل کاری برپا کنند؟ 
نه گفتن به اصالحات انتخاباتی، به معنای بردِن کشور به لبۀ پرتگاه است 
و این چیزی نیست که شهروندان افغانستان تجربۀ آن را نداشته باشند. 
مشکل انتخابات افغانستان را مدیراِن تقلب کار و نهادهای فاسد نمی توانند 
انتخابات  مشکِل  از  بخشی  آن ها،  ارشِد  مدیران  و  نهادها  این  کنند.  حل 
استند و باید با آن ها برخورد قانونی صورت گیرد و نه این که یک بارِ دیگر 
فرصت انتخابات را به دسِت آن ها سپرد و گذاشت که همان معاملۀ ساِل 

گذشته را با انتخاباِت بعدی نیز انجام دهند. 
برگزاری  آماده گی  انتخابات  نورستانی می گوید که کمیسیون  آقای  وقتی 
انتخابات بعدی را دارد و به زودی تقویم انتخابات بعدی را اعالم می کند، 
انتخاباِت  برگزاری  برای  آماده گی  اعالم  است.  نگفته  مهمی  حرِف  هیچ 
انتخابات سالم،  برگزاری  به  ربطی  انتخاباتی، هیچ  تقویم  اعالم  بعدی و 
شفاف و عادالنه ندارد و حتا این کار به دلیِل این که بخش اساسِی آن به 
نهادهایی غیر از کمیسیون های انتخاباتی مربوط می شود، یک کار اساسی 

و مهم پنداشته نمی شود. 
انتخابات به عدالت و شفافیِت آن مشخص می شود و نه به اعالم آماده گی 
برای انجامِ یک انتخاباِت پُر از کاستی و تقلب. وقتی آقای نورستانی برای 
برگزاری انتخاباِت بعدی اعالم آماده گی می کند، باید از ایشان پرسید که 
انتخاباِت پیشین را چه گونه برگزار کردید که حاال بیایید انتخابات بعدی 

را مدیریت کنید؟
در همین حال، این شایعات نیز در این روزها ورد زبان هاست که مدیران 
فعلِی کمیسیون های انتخاباتی، به صورِت پیوسته با شماری از نماینده گان 
مردم در پارلمان دید و بازدید می کنند و در حاِل بررسِی وضعیت اند. آن ها 
از این می هراسند که در زمان رخصتی های زمستانی شورای ملی، رییس 
جمهوری مجبور به صدور فرمان تقنینِی دیگری در رابطه با اصالح نظام 

انتخاباتی شود. 
شود؛  فرمانی  چنین  کردن  صادر  به  مجبور  جمهوری  رییس  که  گفتیم 
چون قراین نشان نمی دهند که آقای غنی از آن چه که بر سِر اصالح نظام 
این  از  نشان  قرینه ها  از  بسیاری  باشد.  ناراضی  می آید، چندان  انتخاباتی 
نظام  در  اساسی  تغییر  به  چندان  نیز  جمهوری  رییس  که شخص  دارند 
انتخاباِت فعلی و مدیران ارشِد آن راضی نیست و می خواهد که انتخاباِت 

بعدی به وسیلۀ همین افراد برگزار شود.
 به هر حال، موضع فعلی مجلس در برابر نظام انتخاباتی، عماًل در مغایرت 
عده  آن  که  نمی رود  گمان  و  دارد  قرار  جامعه  نیاز  و  مردم  خواسِت  با 
گرفته اند،  قرار  تقلب و جعل کاری  با سران  تبانی  در  که  نماینده گانی  از 
رای  گرفتن  به  موفق  دیگر  بارِ  یک  ملی  شورای  بعدِی  دور  در  بتوانند 
این  مدیراِن  مألوِف  و  معمول  سازوکارهای  از  این که  مگر  شوند،  مردم 

کمیسیون ها استفاده کنند. 

معاملۀپنهاِنمجلس
وکمیسیونهایانتخاباتی
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در  مدارس  این  منسوبیِن  و  دینی  مدارس 
قرائِت  و  تلقی  اکثریت شان  از کم  و مسجد، کم  مدرسه 
و  و موجب گسترش  ارایه می کنند  از دین  افراط گرایانه 
تشدید افکار افراطی در جامعه و به خصوص میان جوانان 
می شوند. کاهش و رفِع این فاصله در تمام عرصه ها، به 
برنامه های درست و عملِی دولت افغانستان و به خصوص 
حج  و  ارشاد  و  عالی  تحصیالت  معارف،  وزارت های  به 
برمی گردد. تلفیق در برنامه ها و نصاب درسی و تحصیلِی 
از راه های کاهش این  مدرسه و مکتب و دانشگاه، یکی 

فاصله است

حزب  و  تنظیم  یک  اعضای  افغانستان  در  وقتی 
جهادی و اسالمی مشاهده می کنند که وارِث همۀ امتیازاِت 
جهاد در عرصۀ اقتدار و ثروت، تنها فرزندان و بسته گاِن 
و  مجاهدین  انگشت شماِر  فرماندهاِن  و  رهبران  خونِی 
گروه های جهادی و اسالمی هستند و نصیب آن ها از این 
ترکه و تقسیم، تنهـا فقر، بی کاری، درمانده گی، ناامیدی و 
ستیزه جویی  و  افراط گرایی  سوی  به  است،  سرخورده گی 

می روند



ACKU
محدود  مشخصی  گروه  یک  به  تنها  تروریسم  عرصه 
تبدیل  گروه ها  از  بسیاری  برای  میدانی  به  بلکه  نمی شود 
قرار  صدر  در  که  هستند  این  پی  در  کدام  هر  که  شده 
بگیرند اما اخیرا رقابت بین القاعده و داعش در کشتار و 
تروریسم شدت گرفته است؛ رقابتی که بزرگترین بازنده 

آن غیرنظامیان هستند.
شبکه خبری اسکای نیوز عربی در گزارشی در این باره 
آفریقا  در  جدیدی  تروریستی  گروه های  است:  نوشته 
وفاداری  اعالم  گروه  این  به  و  پیوسته  داعش  به  آسیا  و 
کرده اند. داعش تندروتر از القاعده است و تعداد زیادی از 
تندروها را جذب می کند اما عواقب پیشروی داعش که به 
ضرر القاعده است فاجعه و رنج غیرنظامیان را در سراسر 

جهان عمیق تر کرده است.
القاعده  با  مستحکمی  روابط   2۰۱۴ فبروری  تا  داعش 
داشت و بعد از یک درگیری طوالنی مدت القاعده تمامی 
را  داعش  القاعده  و  کرد  قطع  داعش  با  را  خود  روابط 

گروهی »وحشی« دانست.
به  را  وفاداری خود  در چند کشور  تروریستی  گروه های 
اعالم  گروه  این  رهبر  بغدادی،  ابوبکر  با  بیعت  و  داعش 
انصارالشریعه شهر ساحلی  گروه  لیبی  در شرق  کرده اند. 

درنه را منطقه وابسته به داعش اعالم کرد.
با داعش  نیز  تندروها در مصر، یمن، عربستان و الجزایر 
از  تدریج در حال  به  القاعده  برای همین  بیعت کرده اند. 
تندروها  میان  ایدئولوژیک  رهبری  و  قدرت  دادن  دست 

است.
داعش توانست گروه انصار بیت المقدس در شبه جزیره 
سیناء و جند الخالفه در الجزایر را که یکی از گروگان های 

فرانسوی را در سپتامبر گذشته کشت، جذب خود کند.
در مقابل چند گروه از جمله »القاعده در شمال مغرب«، » 

القاعده در شبه جزیره عرب« به القاعده پیوستند و الشباب 
رهبر  الظواهری،  ایمن  به  را  خود  وفاداری  نیز  سومالی 

القاعده اعالم کرد.
میزان  در  تروریستی  گروه  دو  این  میان  اختالف  محور 
تأثیرگذاری و سلطه بر گروه های تندروی جهانی، حمایت 
و  جدید  تندروهای  درآوردن  عضویت  به  امکان  و  مالی 

همچنین جایگاه و قدرتشان بین تندروها است.
رقابت بر سر حمالت تروریستی

القاعده روز جمعه حمله وحشتناکی به هتلی در واگادوگو، 
پایتخت بورکینافاسو داشت که ده ها کشته و زخمی برجای 
گذاشت. القاعده در مغرب اسالمی مسئولیت این حمله را 

برعهده گرفت.
حمله  مالی  در  بلو  رادیسون  هتل  به  نومبر   2۰ تندروها 

کردند که 2۰ کشته از جمله چندین تبعه روسی، آمریکایی 
و چینی برجای گذاشت.

بیانیه  در  اسالمی  مغرب  در  القاعده  و  المرابطین  گروه 
مشترکی مسئولیت این حمله را برعهده گرفتند.

انتشار  دنبال  به  گذشته  ژانویه  هفتم  تندرو  مسلح  افراد 
مجله  سوی  از  )ص(  اکرم  پیامبر  آمیز  توهین  کاریکاتور 
شارلی ابدو به دفتر این مجله در پاریس حمله کردند. در 
این حمله که توسط دو برادر انجام شد ۱2 تن که بیشتر 

آن ها روزنامه نگار بودند کشته شدند.
یهودیان  غذایی  مواد  فروشگاه  که  پاریس  حمالت  در 
القاعده  شدند.  کشته  تن   ۱7 نیز  بود  داده  قرار  هدف  را 

مسئولیت این حمالت را برعهده گرفت.
اما در مقابل داعش ده ها حمله انتحاری از آغاز سال جاری 

میالدی به ویژه در عراق، سوریه، یمن و لیبی انجام داده 
به  دست  داعش  انجامید.  تن  صدها  شدن  کشته  به  که 
حمالتی در عربستان نیز زده است. آخرین حمله داعش 
نیز حمله تروریستی به جاکارتا، پایتخت اندونزی بود که 

چندین کشته برجای گذاشت.
حمالت  و  انفجارها  کرده  داعش  که  کاری  مهم ترین 
تروریستی است که در کشورهای دیگر مثل ترکیه، لبنان، 

تونس، مصر و فرانسه انجام داده است.
افراد مسلح ۱8 مارچ به موزه باردو در تونس حمله کردند 
این  مسئولیت  داعش  انجامید.  تن   2۱ شدن  کشته  به  که 

حمله را برعهده گرفت.
در حمله داعش به گردشگاه شهر سوسه در 26 ژوئن 38 

تن که بیشتر آن ها گردشگر انگلیسی بودند کشته شدند.
2۰  جوالی نیز یک عامل انتحاری داعشی خود را در میان 
به  که  کرد  منفجر  ترکیه  سوروچ  شهر  در  تظاهرکنندگان 

کشته شدن 32 تن انجامید.
ماه  این  بود چراکه در دهم  ماه  اکتبر خونبار ترین  ماه  اما 
دو انفجار انتحاری در انقره رخ داد که به کشته شدن ۱۰2 

تن انجامید.
مصر  سینای  در  روسی  هواپیمای  یک  ماه  این  پایان  در 
سقوط کرد که موجب کشته شدن 22۴ سرنشین آن شد. 
است  کرده  ساقط  را  هواپیما  این  که  شد  مدعی  داعش 
هرچند که هنوز هم مشخص نیست که این ادعا درست 

بوده یا خیر.
ماه نومبر نیز یکی دیگر از خونین ترین ماه ها بود. دوازدهم 
جنوبی  ضاحیه  در  انتحاری  حمله  دو  داعش  ماه  همین 

بیروت انجام داد که به کشته شدن ۴3 تن انجامید.
ماه  در  تروریستی  بدترین حمله  که  نیست  تردیدی  هیچ 
نوامبر در پاریس رخ داد که به کشته شدن ۱23 تن انجامید.

رییس مجلس سنا:

درنشستچهارجانبه
بحثدربارۀدیورندجفاست
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سنا  مجلس  اعضای  از  شماری  و  رییس 
ویژه  به  صلح  مذاکرات  در  که  اند  نگران 
در  امروز  که  چهارجانبه یی  نشست  در 
دیورند  خط  روی  می شود،  برگزار  کابل 

تصمیم گیری شود.
چهارجانبه  نشست  برگزاری  آستانۀ  در 
ادامه  جهت  در  میکانیزم  ارایه  منظور  به 
یار  مسلم  هادی  فضل  صلح  مذاکرات، 
رییس مجلس سنا گفت: » روی مساله خط 
هیچ  جفاست؛  کند  بحث  کس  هر  دیورند 
وقت به این بحث ها نمی پردازیم و نه گوش 
می دهیم؛ موضوع دیورند به مردم افغانستان 

تعلق دارد«.
که  کرد  امیدواری  ابراز  یار  مسلم  آقای 
تا  نتیجه دهد  نشست های چهارجانبه صلح 
مردم افغانستان دیگر خبرهای بد را نشنوند.
نیز خاطر  بابا دیگر عضو مجلس  اهلل  لطف 
نشان کرد: » امیدواریم در نشست های صلح 
روی مساله خط دیورند تصمیم گرفته نشود، 
تعلق  افغانستان  مردم  به  موضوع  این  چون 

دارند«.
نیز  مجلس  عضو  دیگر  هنریار  انارکلی 
نشست  امیدواریم   « کرد:  امیدواری  ابراز 

ما  تا  دهد  مثبت  نتیجه  صلح  چهارجانبه 
شاهد صلح سرتاسری در کشور باشیم«.

های  خواست  پاکستان  می شود،  گفته 
مشخص خود را برای اشتراک در مذاکرات 

صلح ارایه کرده است.
تصمیم گیری روی خط دیورند، سهم دادن 
پاکستان در آب دریای کنر و مسدود کردن 
کنسولگیری های هند در قندهار و جالل آباد 
بخشی از خواست های پاکستان در مذاکرات 

صلح عنوان شده است.
پیش از این رییس جمهور غنی گفته است 
دیورند  خط  روی  صلح  مذاکرات  در  که 
مردم  به  مساله  این  و  شود  نمی  بحث 

افغانستان تعلق دارد.
درهمین حال، برخی از سناتوران می گویند 
که افغانستان در این مذاکرات خواست های 
راه  از  همواره  و  ندارد  مشخص  و  واضح 
تضرع در مذاکرات صلح شرکت کرده است.
گفت:  جمهور  خبرگزاری  به  سمیع  فیصل 
و  میکانیزم  صلح  مذاکرات  در  افغانستان   «
خواست های مشخصی ندارد؛ ما از موضع 
پا به صلح نگذاشته ایم و هنوز هم  قدرت 
باال  دست  کشور  های  امنی  نا  در  دشمن 

دارد«.
آقای سمیع افزود: افغانستان هم باید همانند 
در  را  خود  مشخص  خواست های  پاکستان 

نشست چهارجانبه فردا مطرح کند.
او در مورد مشکل خط دیورند بیان داشت: 
»دیورند یک جنجال بزرگ میان افغانستان و 
پاکستان است؛ دولت ما راهکاری مشخص 
این  حل  برای  تاهنوز  و  ندارد  زمینه  در 
مراجعه  نیز  المللی  بین  مراجع  به  مشکل 
خاک  جزو  عمال  دیورند  است؛  نکرده 
پاکستان است ولی ما نیز ادعا داریم که این 

خط مربوط ماست«.
طریق  هر  به  دیورند  مشکل  وی،  گفته  به 

ممکن حل شود به نفع کشور است.
افغانستان،  میان  چهارجانبه  نشست  دومین 
پاکستان، چین و امریکا، برای ارایه راهکار و 
ادامه گفتگوهای صلح امروز دوشنبه در کابل 
چهارجانبه  نشست  اولین  می شود.  برگزار 

هفته گذشته در اسالم آباد برگزار شد.
اگر  که  می گویند  سناتوران  دیگر،  سوی  از 
بس  آتش  باید  ابتدا  دارد  وجود  صداقت 
پیش  زیرا  گردد؛  برقرار  شرط  و  قید  بدون 

زمینۀ هر صلحی آتش بس است.

سازمان  پناهندگان  آژانس  جدید  رییس 
ملل از یکی از کمپ های آوارگان سوری 

واقع در جنوب شرق ترکیه بازدید کرد.
بولتین،  وورلد  خبری  پایگاه  گزارش  به 
فیلیپو گراندی که اوایل ماه جاری میالدی 
پناهندگان  عالی  کمیسیونر  عنوان  به 
جمعه  روز  شده،  انتخاب  ملل  سازمان 
در  واقع  »نیزیپ«  آوارگان  کمپ  وارد 
حدود  که  جایی  شد؛  آنتپ  غازی  استان 
داده  اسکان  آنجا  در  آواره  میلیون   2  /  5

شده اند.
گراندی به خبرنگاران گفت: این آوارگان 
می خواهند به محض آنکه صلح در سوریه 

برقرار شد به کشورشان بازگردند.
این دیپلمات  ایتالیایی از یک مرکز آموزش 
نیز  مهدکودک  یک  و  سوری  زنان  برای 
اوکتای،  فواد  با  کرد. وی همچنین  دیدن 
فاجعه  و  بحران  مدیریت  اداره  رییس 

ترکیه دیدار کرد.
در  کمپ   25 از  یکی  »نیزیپ«  کمپ 
آواره  ترکیه است که 28۰ هزار  مرزهای 

سوری را اسکان داده است.
 25۰ جان  تاکنون  سوریه  داخلی  جنگ 
به  را  کشور  این  و  گرفته  را  تن  هزار 
بزرگترین منبع آوارگان و افراد بی خانمان 

تبدیل کرده است.

د افغانستان د اسالمي جمهوریت اجرایوي 

رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په ننګرهار کې 

د  او  عثامن  ملک  مخور  او  مرش  قومي  د 

هغه والیت د والیتي شورا د غړي عبیدالله 

شینواري پر کور د شوي ځامنرګي برید له 

ټپیانو څخه لیدنه وکړه.

نن له غرمې وړاندې یوه ځامنرګي بریدګر 

د قومي مرش ملک عثامن په کور برید وکړ 

او ځانته یې چاودنه ورکړه، چې له امله یې 

۱۴ تنه شهیدان او یوشمېر نور ټپیان شول.

روغتیايي  چې  ټپيان  تنه  شپږ  برید  دغه  د 

رسدار  کابل  د  و،  نه  ښه  یې  وضعیت 

لېږدول  را  ته  روغتون  خان  داوود  محمد 

شوي دي. د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر 

په داسې حال کې چې د  عبدالله عبدالله 

مرشانو جرګې غړی فضل هادي مسلمیار 

هم شتون درلود، له دې ټپیانو لیدنه وکړه، 

وکړه.  هیله  روغتیا  ښې  د  یې  ته  هغوی 

نوموړي دغه برید وغانده او ملک عثامن 

د  او  بچی  رښتینی  خاورې  افغان  د  یې 

یې  تل  یاد کړ، چې  پلوی  یو حقدار  نظام 

په خپله سیمه کې د افغانستان د دښمنانو 

هغه  ده.  کړې  مقابله  مېړانه  په  وړاندې  پر 

وکړه.  دعا  فردوس  جنت  د  ته  شهیدانو 

محمد  رسدار  د  عبدالله،  عبدالله  ډاکټر 

داوود خان روغتون مسوولینو ته الرښوونه 

وکړه، چې د ټپيانو ښې درملنې ته باید پام 

وکړي.

د شینوارو  ننګرهار والیت  د  ملک عثامن 

یې  تل  او مخور دی، چې  قومي مرش  یو 

له  مرکو  او  جرګو  د  کړی،  مالتړ  نظام  د 

الرې یې د خلکو ستونزې حل کړي او د 

افغانستان د دښمنانو پر وړاندې یې د خپلو 

خلکو په مالتړ ننګه کړې ده.

رقابتداعشوالقاعدهبرسرقتلوکشتار

رییسجدیدآژانسپناهندهگانسازمانملل

ازکمپآوارهگانترکیهدیدنکرد

د هېواد اجرایوي رئیس په ننګرهار کې د ننني 

ځامنرګي برید له ټپیانو لیدنه وکړه



ACKU تعریِف  توتالیتاریانیسم  برای حکومت های 
ویژه یی نمی توان کرد و آن را باید از طریق 
ماهیت و ویژه گی های خاِص آن شناخت. 
به طور کلی دیکتاتوری های توتالیتاریانیسم 
مطلقه  و  تیرانی، خودکامه  نظام های  همان 
ابتدایی ترین  حاضر،  حال  در  هستند. 
بیشترین  با  حکومت  نوع  این  جنبه های 
که  هنگامی  واقع،  در  و  روبه روست  ابهام 
یا  این نوع دیکتاتوری را استبدادی  فردی 
تیرانی می خواند، در واقع آن را نیکوتر از 
آن چه هست، می نماید و بدان ارج می نهد. 
هیچ وجه  به  گذشته  استبدادی  رژیم های 
امروزی  توتالیتر  دیکتاتوری های  اندازۀ  به 
وحشتناک نبودند. در حال حاضر نیز فرد با 
ارایۀ چنین تعاریفی، دیکتاتوری توتالیتری 
را اشتباه معرفی می کند؛ زیرا در شرایطی که 
بر طبق تعریف ارسطو، حکومت تیرانی در 
جهت منافع تیرانت هدایت می شود، چندان 
خودجویی  که  بود  نخواهد  واقع گرایانه 
تیرانت را پایۀ تفسیر دیکتاتوری توتالیتری 

قرار دهیم.  
واقعیت این است که دیکتاتوری توتالیتری 
جامعۀ  از  معینی  ویژه گی های  بسط  برایند 
سرمایه داری  اغلب  که  معاصر  صنعتی 
دیکتاتوری  می باشد.  است،  شده  نامیده 
و  بی همتا  تاریخی  نقطه نظِر  از  توتالیتری 
عقیدۀ  به  واقع،  در  است.  فرد  به  منحصر 
نویسنده گان،  و  اندیشمندان  از  برخی 
کمونیستی  و  فاشیستی  دیکتاتوری های 
با  نظر  هر  از  و  هستند  یکی  اساس  در 
جمله  آن  از  و  حکومتی  نظام های  سایر 
حکومت های دیکتاتورِی پیشین به یکدیگر 
حکومت  دو  معاصر،  عصر  در  شبیه ترند. 
توتالیتری از میان رفته اند. فروپاشی این دو 
نظامِ توتالیتری در نتیجه جنگ با نیروهای 

خارجی بوده است.  
بیان  مسأله  این  باید  تاریخی،  نقطه نظر  از 
گردد که برخی از حکومت های استبدادی 
در گذشته، توان فوق العاده یی را برای ادامۀ 
حیات نشان داده اند. نه تنها امپراتوری روم، 
نیز  دیگر  شرقِی  امپراتوری  چندین  بلکه 
صدها  حاکم،  سلسله های  تغییر  علی رغم 
ارسطو،  قول  به  اما  آوردند.  دوام  سال 
حکومت های  امپراتوری ها،  این  برخالف 
تیرانی دولت ـ شهر ) city - state ( های 
که  همان طور  داشتند.  کوتاهی  عمر  یونان 
حکومت های توتالیتری معاصر در اثر جنگ 
از میان رفتند، رژیم های استبدادی کهن نیز 
در نتیجۀ تهاجم خارجی از میان رفته اند و 

این مسأله می تواند یکی از شباهت های بین 
حکومت های تیرانِی کهن و معاصر باشد.  

ویژه گی های  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید 
استبدادِی این رژیم ها معموالً در درازمدت 
تشدید گردیده است؛ زیرا برای رویارویی 
می دهد،  رخ  که  ناآرامی هایی  و  تنش ها  با 
خشونت همواره در دسترس است. تعدادی 
از این رژیم های استبدادی باثبات نبودند اما 

مدتی دوام آوردند.  
در مورد شباهِت میان فاشیسم و کمونیسم، 
روزنامه نگارانۀ  و  مردم پسند  تحلیل های 
گفته اند  برخی  است.  شده  ارایه  متفاوتی 
فاشیستی  دیکتاتوری های کمونیستی و  که 
معتقدند  دیگر  گروه  و  هستند  یکی  کاماًل 
ولی  ندارند.  یکدیگر  به  شباهتی  هیچ  که 
انقالب  پی  در  کمونیست ها،  واقع  در 
که هدف  در حالی  بوده،  پرولتاریا  جهانی 
فاشیست ها تسلط یک ملت یا نژاد خاص 
فاشیست های  مانند  حداقل  یا  و  جهان  بر 
ایتالیا خواهان تسلط بر یک منطقه می باشند. 
و  کمونیستی  دیکتاتوری های  عالوه،  به 
نیز  تاریخی  سوابق  نقطه نظر  از  فاشیستی 

ناهمگون می باشند. 
بنیادینی  ویژه گی های  حال،  این  با  ولی 
وجود دارد که در میان همۀ دیکتاتوری های 
ویژه گی ها  این  مشترک اند.  توتالیتر 

عبارت اند از: 
نظام  دارای  ایدیولوژی رسمی که  ۱ـ یک 
جنبه های  همۀ  و  می باشد  رسمی  عقیدتی 
حیاتی وجود انسان را در بر می گیرد. فرض 
جامعه  این  در  که  فردی  هر  است  این  بر 
انفعالی   به طور  حداقل  می کند،  زنده گی 
این  می کند.  حمایت  ایدیولوژی  این  از 
یک  ایجاد  جهت  در  مشخصًا  ایدیولوژی 
نهایی کامل متمرکز و طراحی شده  انسان 
 ) chiliastic ( و دارای ادعاهای مسیحایی
نفی  شدت  به  را  موجود  جامعۀ  است، 
می کند و به منظور بنای جهانی نو در پی 

فتح این جهان است. 
مشخصًا  که  واحد  توده یی  حزب  یک  2ـ 
توسط یک نفر  “دیکتاتور” رهبری می شود 
و درصد کمی از کل جمعیت )حدود ۱۰ 
دارند.  آن عضویت  در  مرد  و  زن  درصد( 
عمیقًا  را  خود  آن،  انعطاف ناپذیر  هستۀ 
ایدیولوژی  وقف  چرا  و  چون  بدون  و 
فراگیر  راه  در  است  آماده  و  است  کرده 
چنین  یک  بکوشد.  آن  پذیرِش  کردن 
الیگارشیک  و  سلسله مراتبی  به طور  حزبی 
یا  مشخصًا  و  یافته  سازمان    ) oliarchic (

از سازمان بوروکراتیک حکومت برتر و یا 
کاماًل در آن ادغام گردیده است.  

3ـ یک نظام کنترل پولیسی توام با ارعاب 
بلکه  از حزب حمایت می کند،  تنها  نه  که 
نیز  نظارت  آن  بر  حزب  رهبران  به خاطر 
جهت  در  تنها  نه  پولیسی  نظام  می کند.  
سرکوب دشمنان آشکار رژیم، بلکه به طور 
جمعیت  از  معینی  طبقات  علیه  خودسرانه 
نظام  مخفی  پولیس  می شود.  گرفته  کار  به 
توتالیتری برای ایجاد ارعاب، علوم جدید 
کار  به  را  علمی  روان شناسی  به ویژه  و 

می گیرد. 
و  حزب  کنترل  کامل  نسبتًا  انحصار  ۴ـ 
وسایل  همۀ  بر  آن  فرمان بردارِ  کادرهای 
ارتباط جمعی موثر مانند مطبوعات، سینما، 
که  کنترلی  انحصار  تلویزیون؛  و  رادیو 

مشروط به تکنالوژی است.  
و  )حزب  کنترل  کامل  نسبتًا  انحصار  5ـ 
وسایل  همۀ  بر  آن(  فرمان بردار  کادرهای 
نبرد مسلحانۀ موثر که مانند وسایل ارتباط 

جمعی مشروط به تکنالوژی است.
طریق  از  اقتصاد  کل  هدایت  و  کنترل   6ـ 
صنفی  واحدهای  بوروکراتیک  هماهنگی 
فعالیت های دیگر  قباًل مستقل که مشخصًا 
این  می گیرد.   بر  در  را  گروه ها  و  مجامع 
بوده،  متقابل  رابطۀ  دارای  ویژه گی  شش 
را  اندام وار  نظام  یک  و  یکدیگرند  مکمل 
تشکیل می دهند. به این ترتیب، نباید آن ها 
آنان  از  از یکدیگر جدا کرد و هر یک  را 
این  که  چرا  داد،  قرار  محور  به تنهایی  را 
ویژه گی ها در ارتباط متقابل با یک دیگرند. 
معنا  بدان  ویژه گی  شش  این  برشمردِن 
نیست که بگوییم امکان وجود ویژه گی های 
دیگری وجود ندارد؛ بلکه به این معناست 
همه گان  توسط  ویژه گی  شش  این  که 
پذیرفته شده و از جانب اغلب اندیشمندان 
به عنوان ویژه گی های دیکتاتوری توتالیتری 

برشمرده شده اند. 
گذشتۀ  شرقی  استبدادی  حکومت های  نه 
اروپای  مطلقۀ  پادشاهی های  نه  دور، 
شهرهای  تیرانی  حکومت های  نه  معاصر، 
یونان باستان و روم و نه حتا حکومت های 
تیرانی دولت شهرهای ایتالیای رنسانس و نه 
دیکتاتوری های نظامی بناپارتی سدۀ گذشته، 
ویژه گی های  از  ترکیبی  دارای  هیچ یک 
فوق الذکر نبودند. این ویژه گی ها با گذشِت 
مقتضیات  و  شرایط  آمدِن  پدید  و  زمان 
تأمین  جدید، توسط سراِن کشورها جهت 

منافع خویش به وجود آمده اند. 

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1703  د و    شنبه      28 جد  ی /  د  ی     y   1394  7  ربیع الثانی   y 1437   18 جنو ر ی    42016 www.mandegardaily.com

بخش دوم و پایانی

مواد 
غذایی

آرام بخش

توتالیتاریانیسموویژهگیهای

بنیادیِنآن

فاطمه مهدی پور
قدرت  این  قنـد  تغذیه،  حوزۀ  متخصصان  عقیدۀ  به  دارد.  مسّکنی  خاصیت  قند 
در  تأثیری  غذایی  مادۀ  این  البته  بدهد.  تسکین  را  شدید  دردهای  که  دارد  را 
یا  گلوکز  الزامًا  منظورمان  می گوییم  که  قند  البته  ندارد.  مزمن  دردهای  تسکین 
کربوهیدرات های دیگر نیست، بلکه منظورمان همان طعم شیرین است. قند و کاًل 
طعم شیرین باعث تولید »آندورفین« همان مسکن و آرام بخش طبیعی بدن شده و 
احساس درد را در افراد مختلف کاهش می دهد. اگر دغدغۀ اضافه وزن دارید و 
می ترسید با افزایش مصرف قند چاق شوید، بهتر است از جایگزین های آن استفاده 
قند  اما  دارد  را  قند  اثراِت  بگیرید که همان  استویا کمک  از گیاه  کنید. می توانید 

خون تان را باال نمی برد و مشکلی برای تان ایجاد نمی کند. 
غالت و سبزیجاِت سبز

سبزیجات سبز و غالت غنی شده برای مغز مفیدند. محققان فنالندی به مدت ۱۰ 
سال روی 23۱3 نفر بررسی هایی انجام دادند. نتایج این بررسی ها نشان می دهد 
افرادی که فوالت یا همان ویتامین B9 کمتری مصرف می کنند، بیشتر در معرض 
افسرده گی قرار می گیرند. این ویتامین همانی است که با مصرف عدس، اسفناج، 
توت ها و میوه های ریز بی هسته، مالته و آووکادو نصیب تان می شود. توجه داشته 
باشید که کمبود ویتامین B۱2 ))محصوالت لبنی، تخم مرغ( و ویتامین B6)کیله، 
کچالو و غالت غنی شده( نیز می تواند شما را در معرض بدخلقی و افسرده گی 
قرار دهد. محققان معتقدند که این ویتامین ها باعث ترشح »سروتونین« می شوند 

که وظیفۀ کنترل خلق و خو را برعهده دارد.
سبزیجات سبزرنگ حاوی بتاکاروتن هستند که نه تنها برای بهبود قوۀ بینایی مفید 
هستند، بلکه تأثیر مثبتی روی مغز نیز دارند. به عقیدۀ محققان، افرادی که بتاکاروتن 
بیشتری مصرف می کنند و یا مکمل دریافت می کنند، عمر طوالنی تر و عملکرد 
مکمل  از  نباید  می کشید،  سگرت  اگر  باشد  حواس تان  اما  دارند.  بهتری  مغزی 
بتاکاروتن استفاده کنید به خاطر این که این مکمل ها احتمال ابتال به سرطان ریه را 

در افراد سگرتی باال می برند. 
چای

یک  روز  هر  که  افرادی  محققان،  عقیدۀ  به  می آورد.  سرحال تان  چای  پیاله  یک 
افرادی که چای نمی نوشند، افسرده می شوند. این  از  پیاله چای می نوشند، کمتر 
محققان معتقدند افرادی که بیش از 5 پیاله در روز چای می نوشند، از افسرده گی 
باید بدانید »تانین های« موجود در چای خواص  رنج نمی برند. در نهایت این که 

آرام بخشی دارند و دردها را تسکین می دهند.
 

قهوه
از  گروهی  به  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  داوطلب   ۴8 انگلیسی  محققان 
شرکت کننده ها کافئین و به گروهِ دیگر پالسبو دادند. سپس از آن ها خواستند که به 
چند تست و امتحان جواب بدهند. بررسی ها نشان داد که کافئین توانایی و قابلیت 
محققان  می دهد.  افزایش  را  بودند  کرده  دریافت  کافئین  که  داوطلب هایی  ذهنِی 
برخی  همین  برای  و  دارد  افراد  روی  متفاوتی  اثرات  کافئین  که  کردند  مشاهده 
معتاد این نوشیدنی می شوند و برای برخی دیگر چندان خوشایند نیست. عالوه 
بر این، محققان معتقدند که برای خالص شدن از سردرد، هیچ نوشیدنی یی مانند 
یک پیاله قهوه موثر نیست. می پرسید چرا؟ اول به خاطر این که کافئین موجود در 
قهوه به تنگ شدن رگ های خونی کمک می کند. دوم به این دلیل که کافئین مانند 

مسکن هایی مانند آسپرین عمل می کند. 

یک پیاله چای سرحال تان می آورد. به 
عقیدة محققان، افرادی که هر روز یک 
پیاله چای می نوشند، کمتر از افرادی که 
چای نمی نوشند، افسرده می شوند. این 
محققان معتقدند افرادی که بیش از 
۵ پیاله در روز چای می نوشند، از 
افسرده گی رنج نمی برند. در نهایت 
این که باید بدانید »تانین های« 
موجود در چای خواص 
آرام بخشی دارند و دردها را 
تسکین می دهند



ACKU

داکتر محیی الدین مهـدی
بخش نخسـت

پیش گفتار
کاربرد  و  تعریف  لطفًا  مقاله،  این  مطالعه ی  از  پیش   -۱
اصطالحات دستورِی و زبان شناسِی ذیل را از نظر بگذرانید: 
مصوت، صامت، حروِف همصدا، حرف، خط، آوا، پسوند، 
مضاف،  موصوف،  صفت،  حرکت،  بیاِن  هاِی  چسپ،  پی 
مضاف الیه، موصول، مخرج، اول شخص، دوم شخص، سوم 
ضمیر،  معدود،  و  عدد  اسم،  متمم  قید،  عام،  اسم  شخص، 
حرِف ربط، ضمیر اشاره، صفت نسبی، منسوب، مسند الیه، 

واژه، تکواژ، هجا،سازه.
2- »مهمترین خُرده ای که بر خِط فارسی گرفته اند آنست 
که، بخالف خط هاِی که اصل یونانی و رومی دارند، از یک 
نظام منطقی ساختاری پیروی نمی کند. همسانی شکل ها، 
فراوانِی نقطه ها، سرهم نویسی ها و جدا نویسی هاِی که 
اساس منطقی ندارد، ونیز فراوانِی حروف همصدا از سویِی 

جمله  از  دیگر،  سوی  از  مصوت  چند  نشانه ی  ونبودِن 
مسائِل خِط فارسی است.«

3- صوت« یا آوا عبارت از کوچکترین جزء گفتار است؛ 
درحالیکه »حرف«، به هر یک از اجزاِی الفبا یا خط اطالق 
می گردد. برای  برخی از صوت ها یا آواهاِی زبان فارسی، 
حرف یا عالمتی وجود ندارد.از اینروست که به جای چند 
صوت، از یک حرف استفاده می شود. ضرورِت گشودن 
فصِل انواِع »ی« ِی پسوندی در مبحث »عدم انطباق خط با 

زبان«. از همین جا ناشی می گردد.
انواع یاِی پسوندی

دستورنویسان  که  را  آنچه  اضافت«:  »یاِی   .1
»کسره ِی اضافه« می نامند، کلمه اي یا نشانه اي است برای 
نسبت  یا  اسم  دو  میان  ملکیت  تعلق،  رابطه،  نسبت،  بیاِن 
که  اهمیتي  وجود  با  اما  کسي.  یا  چیزي  به  صفتي  دادِن 
این کلمه از نظر نحوی در زبان فارسی دارد، و علی رغم 
فراوانِی کار بردِ آن در این زبان، غایب بودِن آن در خط 
کمبودِ بزرگي است، و مایه ِی زحمت فراوان در خواندن 
و فهم معناِی جمله. در زبان فارسی میانه )پارسیک(، برای 
این کلمه، نشانه ای به شکل »د« )شکلي شبیه به »د«( وجود 
داشت که معادل یاِی مجهول یعنی »ï« )ي( فارسِی دری 
بود. ازینرو در بعضی از متون کهن، درکلمات پایانگیر یا 
مختوم به صامت، با»ای« نوشته  می شد؛ در تاریخ سیستان: 

»همواره سری کارِ تو بانیکان باد«. 
این کلمه در گفتار به دو صورت بیان می شود؛ یکی به 
هاِی  کلمه  از  پس  عربی(  کسره ی   (  e مصوِت  صورت 
پایانگیر به صامت ها؛ دیگری به صورت کلمه ای مرکب از 
یک صامت و یک مصوت، یعنی ye  )ِی( پس از کلمه 
  aِی( و ( i، )و ُ( u ،)آ( ā هاِی پایانگیر به مصوت هاِی بلنِد
یاe  )های غیر ملفوظ یا های بیان حرکت، های مختفی(. 
وقتی صفت بعد از موصوف بیاید، با کلمه ای به موصوف 
می  اضافه«  را»کسره ی  کلمه  این  شود؛  می  داده  پیوند 
آخر  آواِی  یا  صوت  هرگاه   و  سبز.  کتاِب  مثاًل:  گویند، 
 )ū =او ، ā=بلند )آ کلمه ِی موصوف، مصوت یا واکه ِی 
باشد، این کلمه با حرف »ِی« نشان داده می شود؛این »ی« 

آلو←  آخر؛  آواِی  آوا←  نامیم.مثاًل:  می  اضافت«  را»الیاِی 
آلوِی بخارا... .

یا  صامت  موصوف،  کلمه ِی  آخر  آواِی  اگر  یادداشت   :1
همخوان باشد، در حال حاضر کسره ی اضافه را با عالمه ی 

»–ِ« نشان می دهند. کتاِب سفید؛ قلِم سیاه ؛ اسِب تندرو.. .
یادداشت 2: هرگاه موصوف با یاِی صامت )»ْی«( ختم شود، 
در این صورت نیز در پاِی»ی« کسره ِی اضافه می نویسند؛ 

چای← چاِی سیاه؛ نای← ناِی دلنواز.... 
بیان  هاِی  را،  کلمات  آخر  ملفوظ   غیر  هاِی   :3 یادداشت 
 . بنده...  خانه،  ذیل:  کلماِت  در  مثاًل  گویند،  می  حرکت 
بیان این امر هستند که حرِف  یعنی»ه« و »ہ« عالمتی برای 
آخِر کلمات خاَن )xāna( و بنَد )banda( متحرک- یا به 
 ←) lana(قول امروزی مصوت- است: خاَن ←خانه،الَن
النه،داَن← دانه، بنَد←بنده؛ در این صورت آناني که در این 
مقام، مثاًل می نویسند:» خانه  نور«، و مقصد شان » خانه ِی 
نور« است، در واقع، یک کلمه را که همانا »کسره ِی اضافه«)و 
در این جا ye(   است، از قلم می اندازند، و از خواننده می 

خواهند که آنرا »از دِل خود« بخواند.
یادداشت ۴: کسره ِی اضافه- چنانکه گفتیم- کلمه است، نه 
حرف: » لفظي که کسره ِی اضافه خوانده می شود، کلمه ا  ي 
 hya/hyāصورت به  باستان  پارسی  در  که  است  مستقلي 
الذی/التی است«  یعنی  داشته و شبیِه موصول عربی  وجود 

)به این موضوع برمیگردیم(.
که  موِضعی  در  ها،  برخي  حاضر  حال  در   :5 یادداشت 
شبیه  عالمت»ء«-  بجای»ی«،  شود،  می  ختم  واکه  با  کلمه 
به عالمت همزه ی عربی- می گذارند. قابل تذکر است که 
االبنیه  نسخه ِی خطی  قدیم) چون  هاِی  دستنویس  روِی  از 
نوشته شده در ۴۴7 ه ق(، در همین  االدویه،  الحقایق  عن 
موِضع حرف»ی« بکار می رفته، که به تدریج ُخرد شده تا به 
صورت »ء« در آمده است. این عالمت )»ء«(، همزه نیست؛ 
چون مخرج همزه در زبان فارسی وجود ندارد؛ کاربرد همزه 
در زبان فارسی، محدود در کلمات عربِی دخیل در فارسی  

است.
رفتن  بین  از  زبان،  دستور  در  اضافه:  فِک   :6 یادداشت 
کسره ِی اضافه را فِک اضافه می گویند، چنانکه در »پدْرزن« 
اضافه  عباره ی دیگر فک  به  زمینی« و»کاْردستی«.  و »سیْب 
یعنی جاهاي که کلمه ِی اضافه ِی»e« از میان دو اسم )مضاف 
بی  افتد.  الیِه( و صفت و صفتگیر)موصوف( می  و مضاف 
تردید مواردي نیز هست که با به کار رفتن کسره ِی اضافه یا 
به کار نرفتِن آن نقش معنایی- دستورِی کلمه بکلی دگرگون 
می شود، مثاًل: اغلِب مردم این کار را می کنند؛ اغلْب مردم 

این کار را می کنند.
تلفظ   »ye« اضافه،  کسره ِی  که  مواردي  در   :7 یادداشت 
داده  نشان  مکسور(  )یاِی  »ِی«  عالمت  توسط  باید  میشود، 
شود. این کسره گذاری، آن »-ی« را که جزو کلمه است و 
حالت اضافی ندارد، مشخص می سازد. از آن جمله است 
تشخص و تمایز میان یاِی نسبت و یاِی مصدری: کابلي تازه 

اولی، عالمت  یاِی  راه رسیده.  از  تازه  کابلی  راه رسیده؛  از 
اضافه و یاِی دومی یاِی نسبت است.

یادداشت 8: هرگاه  کلمه با مصوِت »i« ختم شود، کسره  ِی 
اضافه به صورِتye  می آید. مطابق رسم معمول به نوشتن 
یک یاِی مکسور اکتفا می شود: کشتی←کشتِی امریکایی. و 
اما اگر برای همچو کلماتي حالت نسبت، نکره یا وحدت 
پیش بیاید – که با الزامًا سه یاِی پبهم )»-ییی «( نوشته می 

شود- به دو صورت نوشته می شود: کشتی یی، کشتی ای.
»یاِی نکره« یا »حرف تنکیر«: وقتي از کسي یا   .2
چیزي نام می بریم، براِی شنونده یا خواننده، آن کس یا آن 
چیز، یکِی از دو حالت ذیل را دارد:  یا شناخته است، یا نا 

شناخته. 
حالت نخست: مثاًل: کتاب را خریدم. به این معنا ست که 
آن»کتاب«  کتاب؛  کدام  که  داند  می  مخاطب-  طرف-یعنی 

برای او شناخته یا »معرفه« است. 
حالت دوم: کتابي خریدم. برای خواننده یا شنونده شناخته 
نیست، اصاًل قصد گوینده یا نویسنده، فقط نوع کتاب است، 
نه نام و مشخصات آن؛ در این صورت»کتاب« براِی خواننده 

و شنونده نا شناخته یا »نکره« است.
و  معرفه  یعني  مفهوم)  دو  این  براِی  گوناگون  زبانهاِی  در 
نحوی  متفاوت  هاِی  کاربرد  یا  صرفی،  هایی  نشانه  نکره(، 

اسم  با  که  اجزاي  استعمال  است  جمله  آن  دارد.از  وجود 
همراه می شود، و یکي از این دو معنا را افاده مي کند؛ به این 

اجزا، »حرف تنکیر«  و »حرف تعریف« میگویند.
)یاِی   «ī »ای=  جزءِ  دری  فارسی  زبان  در  تنکیر  عالمت 
مجهول(است که بازمانده ِی کلمه ِی aiva در پارسی باستان 
باخود  آنرا  و  کتابي خریدم،  است:  میانه  فارسی   در   -ē و 

بردم.
یادداشت۱: عالمت تنکیر در آخر هر اسِم عامي می آید، و 
نا معین به آن مي بخشد؛ عالمت تنکیر  مفهوم فرد یا افرادِ 
یاِی مجهول است، که آنرا با »ي« نشان می دهند: مردي در 
بیابان گنجي یافت؛ دودي دید که همي برآید؛ پیري بر دکان 

قصابي نشسته بود.
یادداشت2: هرگاه عالمت تنکیر، به آخر کلمه ِی جمع بیاید، 
آمدند؛  گرد  مردماني  کند:  می  افاده  را  تنکیر  مفهوم  فقط 

اسباني و استراني فراهم آوردند.
یادداشت 3: عالمت تنکیر در پایاِن قید وصفت نیز می آید: 
جنس  که  بخرید  آوردند؛  گِرد  فراواني  خوراکه ِی  و  غله 

مرغوب، با قیمت ارزاني است.
یادداشت ۴: اگر اسم با صفتي ذکر شود، عالمت تنکیر غالبًا 
به موصوف )یعنی به اسم( ملحق می گردد، و میان اسم و 
و  پیدا  حجتي  من  به  بیارد  که  مگر  شود:  می  واقع  صفت 
روشن...؛ آن زن را تختي هست بزرگ: گویی آن بود ماري 

بزرگ.. .
یادداشت 5: در دوره هاِی بعد، عکس این، یعنی الحاق حرف 
تنکیر با صفت، صورت غالب نوشتاری گردید: مردِ دلیري، 

داستاِن عجیبِی، کتاِب ضخیمي، حساب پیچیده اي.
یادداشت 6: هر گاه کلمه اي که حرف تنکیر به آن ملحق می 
a )e( باشد، میان  گردد، مختوم به مصوت یا واکه ي کوتاهِ 
»ا« عالوه می گردد:  میانجی  تنکیر، حرف  یاِی  این واکه و 
پیچیده ← پیچیده اي؛ خنده ←خنده اي؛ غنچه←غنچه اي... 

.
یادداشت 7: هرگاه نشانه ِی نکره  مربوط به اسمي باشد که با 

صفت همراه است، سه حالت دارد:
صفت + اسم + ی )نیک مردي(  -
اسم + ی + صفت )مردي نیک(  -
اسم + صفت + ی ) مرد نیکي(  -

نکره  عالمه ِی  باشد،  داشته  اسم˚متمم  هرگاه   :8 یادداشت 
پاِی چناري؛ درخت  باغي؛  پیوندد: دیوارِ  اسم می  متمِم  به 

سیبي... . 
یاِی  گفتیم-  -چنان که  نیز  و  وحدت،  یاِی   :9 یادداشت 
و  اند؛  مجهول  یاِی  دو  هر  دستورنویسان،  قول  به  تنکیر، 
برای تفکیک از یاِی معروف، در خط به شکل »ي« نوشته 
می شوند. در حالیکه برای مواردي که یاِی معروف کاربرد 
داشته باشد، به صورت »- ی« بدون عالمه نوشته می شود، 
مثال: در مواردي که )یاِی مجهول(.. . ؛ به زودی رفت )یاِی 
معروف(. عالمت »-« قبل از »ی« )-ی( به معناِی پیوستگی 

آن با کلمه ِی قبلی است.
متون کهن، در آخِر معدود حرِف »ی«می  یادداشت۱۰: در 
آوردند و عدد را بعد از آن قرار می دادند؛ یعنی به جای دو 
تن و چند روز می نوشتند: تني دو، و روزي چند. »ي« در 

تني، یاِی وحدت)؟(، و در روزي، یاِی نکره است. 
مبهم  ضمایر  مبهم:  ضمایر  چسپ  پی  یاِی  یادداشت۱۱: 
کلماتی هستند که جانشین اسم شده اند اما در معناِی آنها 
ابهام وجود دارد. اگر یکي از این ضمایر قبل از اسم بیاید، 
دو  به  را  مبهم  مي شود. ضمایر  گفته  اسم  آن  مبهم  صفت 

دسته ِی ساده و مرکب تقسیم می کنند:
بس/ اند/اندي،  از:  عبارتند  ساده  مبهم  ضمایر  مهمترین 
بسي، بعض/بعضي، بهمان/بهماني، چند/چندي، چیز/چیزي، 
دیگر/دیگري، دیگران/دیگراني، سایر و سایرین، برخ/برخي، 
همه/همه ي/ کس/کسي،  فالن/فالني،  شخص/شخصي، 

همگی/همگاني، هیچ/هیچي، یک/یکي.
آن  یکي،  این  یک/  آن  یک،  این  مرکب:  ضمایر  مهمترین 
هرکس/ نهاني؛  و  بهمان/فالني  و  فالن  چنان/چنانه؛  یکي؛ 
هیچ کس/هیچ  هرکدام/هرکدامي؛ هریک/هریکي؛  هرکسي؛ 
کسي؛ همه چیز/همه چیزي؛ هیچ یک/هیچ یکي؛ همدیگر/

همدیگري؛ یکدیگر/یکدیگري.
یایِی که به آخر بعضي از اقسام هردو دسته از ضمایر مذکور 
از  می چسپد، »واژه بست« )enclitic(- و به قول بعضي 

دستورنویسان »پی چسپ«- خوانده می شود.
یاِی پی چسِپ ضمایر مبهم، بر حسب اینکه ضمیر مفرد یا 

جمع است، »یاِی وحدت«، یا »یاِی نکره« می باشد.
یاِی نشانه ِی وحدت: این جزء در اصل همان   .3
کلمه ِی  پایان  به  وقتي  غالبًا-  ازینرو-  »یک«است؛  کلمه ِی 

مفرد بیاید، مفهوم وحدت    
 را می رساند، و به آن »یاِی وحدت« می گویند. مثاًل: مردي 
است  درختي  نهاده؛  بر  کوه  بر  است  شهري  تنومند؛  دیدم 
در  وحدت   فوق،یاِی  هاِی  مثال  )البته،در    . بیخ...  گشن 
یاِی  نیز هستند(. هرگاه کلمه اي که  تنکیر  عین حال حرف 
وحدت یا یاِی نکره به آن الحاق می شود، با مصوت ختم 
می  نوشته  بصورت»-ای«  وحدت،  و  تنکیر  عالمت  گردد، 
به  را  حالت  این  برخي  آورد.  کدواي  دیدم،  بنده اي  شود: 

صورت »یي« نیز مي نویسند: بانو یي ارجمند.
یادداشت۱: »یاِی« یی که در پیوند کلمه ِی صد )عدد( می آید 
تا عدد کسری بسازد، یاِی وحدت است: صدي ده، صدي 
مانند  ولی  بیان شده،  کاملی  )که عدد  یا صدي صد  پنجاه؛ 
این حرْف صدي صد درست  کند(:  عدد کسری عمل می 

است.
و  نکره  پسوندهای  /-ی/ِی  آوایِی  صورت   :2 یادداشت 
داده  توضیح  بعداً  )لیاقت،که  توانشی  وحدت و مصدری و 
می شود( و جز آنها در فارسی/-ای/ /ï/ است، نه/- ی/ ،که 

می تواند نماینده ی نیمه مصوت یا صامت y هم باشد. 
یاِی تعریف، یا »یاِی موصول«: این عالمت از   .4
مردي  است:  آمده  معرفه  مقام  در  باستان،  hyaِی  ریشه ِی 
که نیکوکار بود، او را پاداش نیک دادم؛ شخصي که کتاِب 
آسمانی بر او نازل شد، پیامبر بود )در هر یک از دو مثال 
کاماًل شناخته شده هستند(. هر چند  فوق»مرد« و»شخص« 
ولی  )ي(،  دارد  یکسان  کاماًل  تلفِظ  نکره  با»یاِی«  »ی«  این 
هرکدام آنها هم از ریشه ی جداگانه است، و هم در معناِی 

مقابل هم ، استعمال می شوند. 
یادداشت ۱. در فارسی دری این کلمه همواره با حرِف ربِط 
»که« یکجا استعمال می شود. این به آن دلیل است که لفظ 
مذکور)یعنیhya و»ي«(، به مرور زمان ضعیف شده، و بر 
لفِظ  افزودن  با  اینرو  از  کند؛  نمي  رسیدگی  مقصود  معناِی 
»که« تقویه می گردد تا همان معنا را برساند. عالوتًا شباهت 
صورت و تلفظ آن با »یاِی« نکره و کسره ِی اضافه نیز محتاج 
به تمایز آن است: از زینتي که؛ به شرطي که؛ هر فرومایه اي 

باک ندارد که لقب پادشاه بر خویش نهد... .
یادداشت 2: هرگاه اسم با صفت و ضمیر اشاره همراه باشد، 
یاِی موصول )ي( به کار نمی رود: آن مدت که او وعده کرده 

بود ...؛ آن چیز که رعیت را نشاید؛
یادداشت 3: گاه حرف »که« به تنهایی جای یاِی موصول را 

میگیرد: درم که از اوگیرد آید؛... .
یاِی  موصول،  یاِی  و  اشاره  میان صفِت  گاهي،  یادداشت۴: 
تعریف جمع می شود: هر آن پادشاهي که خواهد تا خانه ِی 

او بر جاْی ماند؛... .
یاِی نسبت  یاِی صفت نسبی:  »یاِی« نسبت و   .5
که از نظر تلفظ یاِی معروف است، با الحاق به آخر اسم یا 
ضمیر، آنرا منسوب می سازد. مثاًل: کابل← کابلی؛ عرب← 

عربی؛ احمد←احمدی؛ ... .
صفت نسبی صفتي است که نسبِت شخص یا چیزي را به 
شخص یا چیزي یا جایی بیان کند. عالمتهاِی آن عبارتند از: 
»ی«، »ین« )مثل سنگین(، »ه«، )مثل هزاره، چهله...(، »ینه« 

)مثل زرینه(، »گان« )مثل دهگان( و »و« )مثل ترسو(.
به آخر  اگر  ما همان »ی« یی است که  میان، هدِف  این  از 
مانند: سنگی  سازد،  را صفت  اسم  آن  گردد،  افزوده  اسمی 

)سنگ+ی(، فوالدی)فوالد+ی( ، پشمی... .
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ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بلخ 
خانواده   ۱8۰۰ برای  زمستانی  های  کمک  توزیع  از 
که  افزایند  می  و  داده  خبر  والیت  این  در  بیجاشده 
مربوط  که  خیریه  نهاد  یک  سوی  از  ها  کمک  این 
کشور عربستان سعودی است، در اختیار خانواده های 

بیجاشده و افراد نیازمند قرار گرفته است.
حسن درویش احبت رییس یک سازمان خیریه بین 
المللی اسالمی که مربوط کشور عربستان سعودی می 
باشد، بیان داشت که کشور شاهی عربستان سعودی 
بعالوه همکاری هایش با مردم افغانستان، این بار بنابه 
 ۴۱۰۰ برای  مهاجرین  وزارت  مسووالن  درخواست 

و  غذایی  های  کمک  کشور  این  در  نیازمند  خانواده 
 ۱8۰۰ جمله  آن  از  که  است  نموده  توزیع  زمستانی 

خانواده در بلخ نیز شامل این کمک ها می شوند.
کشور  اسالمی  المللی  بین  خیریه  سازمان  مسوول 
عربستان اضافه کرد که کشور متبوعش در عرصه های 
گوناگون با مردم افغانستان همکار بوده و هرگاه کشور 
افغانستان خواسته باشد؛ ما حاضریم بیشتر از این با 

مردم این کشورهمکاری نماییم.
او افزود:

درخواست  بنابر  العالمیۀ«  اسالمیۀ  االغاثۀ  »هیأت 
ادارات دولتی در بخش بیجاشدگان وزارت مهاجرین 

و در بخش صحت وزارت صحت عامه و در بخش 
معارف وزارت معارف بنا به درخواست اونها کمک 
میکند بنابراین اگر حکومت افغانستان از مابخواهد در 

آینده نیز کمک می کنیم«.
اما خانواده هایی که از این کمک ها مستفید شده اند، 
بیان می دارند که آنان در زمستان زندگی سختی را 
سپری می کنند و این کمک ها برای آنان بسنده نبوده 
و از سایر موسسات و نهادهای امداد رسان وخیریه 

خواهان کمک های بیشتری هستند.
در همین حال حیات اهلل سباوون مشاور وزارت امور 
مهاجرین و عودت کنندگان که برای توزیع این کمک 
کشور  های  کمک  از  است،  آمده  بلخ  والیت  به  ها 
شاهی عربستان ستایش نموده و می افزاید که بیش از 

۱.5میلیون بیجاشده داخلی در افغانستان وجود دارد.
وعودت  مهاجرین  امور  رییس  قادری  عبدالصبور 
بیان کرد که تنها در والیت  نیز  کنندگان والیت بلخ 
بلخ بیش از 3۰ هزار خانواده بیجاشده و عودت کننده 
زندگی می کنند که از سایر والیات کشور بر اثر ناامنی 

ها در این والیت پناه آورده اند.
به گفته آقای قادری؛ در این دور برای هر خانواده یک 
بسته مواد غذایی که شامل آرد، برنج، روغن، شکر و 
تخته  به همراه یک  کیلومی شوند،  به وزن 2۴  لوبیا 

کمپل توزیع می شود.
گفتنی است که در هفته گذشته نیز برای بیش از ۴۰۰ 
خانواده دیگر که بیشترشان از والیت فاریاب به این 
والیت پناه آورده بودند، کمک های زمستانی و غذایی 

توزیع شده بود.
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هارون مجیدی
زمانی که  تا  می گویند:  مجلس  اعضای  برخی 
را  خود  تاریخی  مشکالت  پاکستان  و  افغانستان 
پایدار  صلح  شاهد  افغانستان  مردم  نکنند،  حل 

نخواهد بود.

آنان با اشاره به نشست چهارجانبۀ صلح که قرار 
است امروز در کابل برگزار شود، می افزایند، زیر 

کاسۀ پاکستان نیم کاسه است.
وزارت خارجه اعالم کرده که آماده گی  الزم برای 
صلح  چهارجانبۀ  نشست  دور  دومین  از  میزبانی 
میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا گرفته شده 

است.
گفت و گوهای  چهارجانبۀ  نشست  دور  نخستین 
قرار  و  شد  برگزار  پاکستان  اسالم آباد  در  صلح 
میزبان  کابل  امروز دوشنبه )28 جدی/دی(  است 

دومین دور آن باشد.
به  خارجه  وزارت  سخنگوی  مستغنی،  شکیب 
رسانه ها گفته است که در نشست کابل روی طرح 
»نقشۀ راه « گفت و گوهای صلح بحث خواهد شد.

معاون  کرزی،  حکمت خلیل  که  است  شده  گفته 
اعزازاحمد  افغانستان،  خارجه  وزارت  سیاسی 
دینگ  پاکستان،  خارجۀ  وزارت  معاون  چودری، 
افغانستان و  امور  نمایندۀ ویژۀ چین در  شی جون 
افغانستان در  اولسن نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور 

این نشست اشتراک خواهند کرد.
در  نماینده گان  مجلس  عضو  سعادت  ظهیر 
گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید: با توجه به 
دولت  به  پاکستان  که  تعهداتی  و  تجارب گذشته 
افغانستان سپرد و عمل نکرد، فکر نمی کنم پاکستان 

بار دیگر به وعده هایش صادق بماند.
به گفتۀ این عضو مجلس: پاکستان به دنبال اهداف 
است  افغانستان  در  خود  استراتیژی های  تطبیق  و 
کشور  دو  هر  میان  بنیادی  مشکل  که  زمانی  تا  و 
حل نگردد، نشست ها به گونۀ نمادین و تشریفاتی 

خواهد بود.
از  استفاده  دیورند،  خط  می گوید:  سعادت  آقای 
افغانستان و سیاست فعال هندوستان در  آب های 

افغانستان با  بنیادی  افغانستان، از جمله مشکالت 
پاکستان است که باید به گونۀ ریشه یی حل شود.

این مشکالت  با حل  دارد که  باور  آقای سعادت 
افغانستان به صلح و ثبات خواهد رسید.

او در ادامۀ سخنانش می افزاید: اگر به این مشکالت 
راه حل دریافت نشود، سناریو به شکل سابق ادامه 
صلح  پروسۀ  وارد  گروه  یک  که  داشت  خواهد 
می شود و گروه دیگر باز هم در مخالفت و دهشت 

افکنی به سر می برند.
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  سعادت  ظهیر 
پاکستان  از خواست های  افغانستان  رهبران دولت 
آگاه نیستند و یا نمی خواهند تا مشکل افغانستان و 
پاکستان حل شود، گفت: »رهبران بهتر می دانند که 
مشکل دو کشور در کجا است؛ اما براساس بعضی 
سلیقه ها و ایدیولوژی ها نمی خواهند تا این مشکل 

حل شود.«
که  است  کشوری  افغانستان  او:  گفتۀ  به 

سیاست مداران آن همواره با شعار زنده گی کرده اند 
و هیچ گاهی به مرهم گذاری دردهای مردم توجه 

نکرده اند.
به  از اعضای مجلس  در عین حال، داود کلکانی 
این باور است: اگر پاکستان بار دیگر صادقانه عمل 
نیاورد،  بنیادی  تغییر  خود  استراتیژی  در  و  نکند 

صلح به افغانستان بر نخواهد گشت.
عزیز  سرتاج  گفته های  به  اشاره  با  کلکانی  آقای 
مشاور امنیت ملی پاکستان که گفته بود، ما طالبانی 
کشانیده  مذاکره  میز  به  نمی خواهند  صلح  که  را 
که  می دهد  نشان  گفته ها  »این  گفت:  نمی توانیم، 

زیر کاسۀ پاکستان نیم کاسه است.«
باید  پاکستان  می کند:  تأکید  مجلس  عضو  این 
روی استراتیژی و اهداف خود در بحث مبارزه با 

تروریسم با حکومت افغانستان تغییر بیاورد.
مقامات  خوشبینی های  به  اشاره  با  کلکانی  آقای 
افغانستان از نتایج نشست های چهارجانبه می گوید: 
پاکستان چراغ های سبز قالبی را به دولت افغانستان 
خوشبینی های  سبب  این کار  که  است  داده  نشان 

مسووالن دولت افغانستان شده است.
هم چنان، غالم فاروق مجروح عضو دیگر مجلس 
نماینده گان می گوید: صلح، گم شدۀ مردم افغانستان 
است و باید از هر راه ممکن برای دست یابی به آن 

تالش صورت گیرد.
چهارجانبه  نشست  تفاوت های  به  اشاره  با  او 
گفت:  قبلی  نشست های  با  صلح  آوردن  برای 

حضور امریکا و چین امیدواری ها را بیشتر ساخته 
صلح  آمدن  برای  ارادۀ  امریکا  و  پاکستان  اگر  و 
گروه های  می توانند  باشند،  داشته  افغانستان  در 
دهشت افکن را وادار به صلح کنند و یا آنان را از 

میان بردارند.
و  افغانستان  که  زمانی  تا  مجروح،  آقای  باور  به 
پاکستان مشکل تاریخی خود را حل نکنند از آمدن 

صلح خبری نخواهد بود.
از  استفاده  دیورند،  خط  که  می کند  تصریح  او 
افغانستان  ارتباط  افغانستان و چگونه گی  آب های 
این دو  تاریخی  از جملۀ مشکالت  و هندوستان، 
به  مسایل  این  روی  که  زمانی  تا  و  است  کشور 
توافق نرسیم، صلح پایدار در کشور تأمین نخواهد 

شد.
دولت  می کند:  نشان  خاطر  مجلس  عضو  این 
قرمز  خطوط  گفت وگوها  این  در  باید  افغانستان 
و  اساسی  قانون  همانا  که  سازد  روشن  را  خود 
و  است  گذشته  سال  چهارده  دست آوردهای 
رهبری گفت وگو را با موقف قدرت مند به عهده 

داشته باشد.
با  افغانستان  رسمی صلح  گفت وگوهای  نخستین 
حضور نماینده گان گروه طالبان اوایل سال 2۰۱5 
افشای  با  اما  شد،  برگزار  اسالم آباد  در  میالدی 
این  گروه،  این  پیشین  رهبر  عمر،  مال  مرگ  خبر 
حمله های  از  پس  و  افتاد  تعویق  به  گفت وگوها 
خونین کابل، روابط میان افغانستان و پاکستان بیش 

از پیش به تیره گی گرایید.
آسیا  قلب  کشورهای  نشست  حاشیۀ  در  اخیراً 
حضور  در  دیگر  یک بار  پاکستان  اسالم آباد،  در 
نماینده گان چین و امریکا تعهد سپرد که با روند 

صلح افغانستان همکاری می کند.

اعضای مجلس دربارۀ نشست چهارجانبۀ امروز:

زیرکاسۀپاکستاننیمکاسهاست

سرکحلقویآرامگاهقهرمان...1800خانوادهبیجاشدهدربلخ،کمکهایغذاییوزمستانیگرفتند
وعده خدمت گذاری به مردم داد. 

شهید  بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  احمدولی  سپس، 
مسعود، در سخنانی ضمن قدردانی و سپاس از شرکت 
ساختمانی خشت طالیی و احمدشاه وحید معین پیشین 
وزارت فواید عامه و والیت پنجشر، به خاطر اتمام کار 
جادۀ حلقوی آرام گاه قهرمان ملی، گفت که تا یک سال 
تکمیل  ملی  قهرمان  آرامگاه  بخش های  همه  کار  دیگر 

می شود.
 آقای احمدولی مسعود در بخش هایی از سخنانش مردم 
برادری  اخوت  پیام  و  کرد  دعوت  اتفاق  و  اتحاد  به  را 
مسعود  آقای  داد.  بهتر  فردای  داشتن  برای  را  اتحاد  و 
جمله  از  افغانستان  مردم  همبسته گی  و  اتحاد  که  گفت 
مردم پنجشیر در شرایط کنونی کلید اصلی دست یافتن 
به موفقیت ها و ثبات است. آقای مسعود ضمن یادآوری 
از زحمات قهرمان ملی کشور و دیگر شهدای جهاد و 
مقاومت مردم افغانستان، گفت که بنیاد شهید مسعود چتر 
بزرگی برای همه مردم افغانستان است تا خود را در آیینه 

آن ببینند. 
نمایندۀ شرکت ساختمانی شرکت خشت طالیی  سپس 
صحبت کرد و در بخش هایی از سخنانش به بنیاد شهید 
مسعود پیشنهاد کرد تا کاربخش های دیگر این آرامگاه را 

نیز روی دست گیرند.
 او همچنان پیشنهاد کرد تا برنامه هایی به هدف تشویق 
و به کارگیری جوانان روی دست گرفته شود و جوانان 
در عرصه های مختلف باید به کار گماشته شوند. محفل 
با دعا در آرامگاه قهرمان ملی کشور و صرف طعام پایان 

یافت.

و  افغانستان  آب های  از  استفاده  دیورند،  خط 
از  افغانستان،  در  هندوستان  فعال  سیاست 
پاکستان  با  افغانستان  بنیادی  مشکالت  جمله 

است که باید به گونۀ ریشه یی حل شود.
با حل این مشکالت، افغانستان به صلح و ثبات 

خواهد رسید.
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مرحله  برجام،  اجرای  آغاز  که  کرد  اعالم  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
مهمی بوده و دیپلماسی صبر به بهترین نحو نگرانی های جهانی را پاسخ 

داد.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از رسیدن به روز اجرا تحت 
برنامۀ جامع اقدام مشترک میان ایران و گروه 3+3 استقبال و اعالم کرد 
که این مرحلۀ مهمی است که منعکس کنندۀ اعتقاد خوب تمامی طرف ها 

در اجرای تعهدات مورد توافق خود است.
دبیر کل سازمان ملل متحد، تمامی طرف ها را ترغیب کرد که اجرای 

برنامۀ جامع اقدام مشترک را در ماه ها و سال های پیشرو ادامه دهند.
بان کی مون تاکید کرد که این دستاورد نشان دهندۀ آن است که نگرانی 
عدم اشاعۀ جهانی از طریق مذاکره و دیپماسی صبر به بهترین نحو مورد 

بررسی قرار گرفت.
او ابراز امیدواری کرد که این توافق به همکاری منطقه یی و بین المللی 

بزرگ تر برای صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن کمک کند.
دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد که سازمان ملل آمادۀ حمایت از 
امنیت که شامل  اتخاذ شدۀ شورای  براساس تصمیمات  برجام  اجرای 

قطعنامۀ 223۱ در سال 2۰۱5 می شود نیز است.
جواد ظریف و موگرینی در بیانیۀ مشترک خود اعالم کردند: »امروز، ما 
به روز اجرای برنامۀ جامع اقدام مشترک )برجام( رسیدیم. از زمان روز 
تصویب، ما مجّدانه تالش کردیم و تعهد مشترک و ارادۀ جمعی خود 
را به نمایش گذاشتیم تا سرانجام موجبات اجرای برجام را فراهم کنیم. 
امروز، شش ماه پس از نهایی شدن آن توافق تاریخی، آژانس بین المللی 
تحت  خود  ذیربط  هسته یی  تعهدات  ایران  که  کرد  تأیید  اتمی  انرژی 

برجام را اجرا کرده است.
از آن جا که ایران به تعهدات خود عمل کرده است، امروز تحریم های 
مالی و اقتصادی ملی و چندجانبه مربوط به برنامۀ هسته یی ایران منطبق با 
برجام برداشته شد. اتحادیۀ اروپایی، کشورهای ۱+5 مرکب از جمهوری 
خلق چین، جمهوری فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، فدراسیون روسیه، 
بریتانیا و ایاالت متحده امریکا،  و ایران همچنین در زمینۀ استفاده های 
صلح آمیز از انرژی هسته یی، در چارچوب برجام، همکاری خواهند کرد.

رییس حزب سوسیال مسیحی آلمان به مرکل دو هفته فرصت داد تا 
سیاست خود در قبال پناهنده گان را تغییر دهد و اعالم کرد که در غیر 

این صورت، به دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان شکایت می کند.
آلمان به صدراعظم  هورست زیهوفر، رییس حزب سوسیال مسیحی 
آلمان دو هفته زمان داد تا سیاست های خود در قبال بحران پناهنده گان 

را تغییر دهد.
او در گفت وگو با هفته نامۀ »اشپیگل« تأکید کرد: در چهارده روز آینده 
دیگر  بار  که  می کنیم  درخواست  آلمان  دولت  از  کتبی  به صورت  ما 

شرایط قانونی منظم را به مرزها برگرداند.
زیهوفر، که نخست وزیر ایالت بایرن نیز هست، تصریح کرد که اگر 
مرکل این اقدام را انجام ندهد، برای ما هیچ چاره یی باقی نمی ماند که 

دربرابر دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان شکایت کنیم.
برای  نیز  مسیحی   دموکرات  حزب  از  هسن  ایالت  وزیر  نخست 
راهکار  از  پناهنده گان  بحران  برای حل  مرکل  استراتژی  به  اولین بار  
همچنان  من  گفت:  و  کرده  ابراز شک  ملی  راهکار  جای  به  اروپایی 
بر راهکار اروپایی تاکید دارم؛ اما وقتی در اروپا هیچ پیشرفتی وجود 

ندارد، بنابراین، باید راه های جدیدی را انتخاب کنیم.
حل  برای  مرکل  بر  فشارها  هم  دموکرات  سوسیال  حزب  طرفی  از 

بحران پناهنده گان افزایش می یابد.
توماس اوپرمن، رییس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در این باره 
اظهار داشت که باید هر چه سریع تر راه حل اروپایی وعده داده شده 

شکل گیرد.
که  کرد  تاکید  هم  مسیحی  سوسیال  حزب  رییس  گابریل،  زیگمار 
ما  ندهد،  نشان  را  خود  تاثیرات  بهار  تا  گرفته  انجام  اقدامات  اگر 
)دربارۀپناهنده گان( به اعداد و ارقامی می رسیم که کار سخت می شود.

از  مسیحی  متحد  احزاب  اتحادیۀ  فراکسیون  سخنگوی  مایر،  استفان 
حزب سوسیال مسیحی هم تاکید کرد که در نشست اتحادیۀ اروپا در 
مسألۀپناهنده گان  برای  اروپایی  مناسب  راه حل  یک  باید  فبروری  ماه 
آلمان  دولت  باید  دهد،  انجام  را  این کار  نتواند  اروپا  اگر  یافت شود. 
اقدامات ملی را در این راستا در پیش گیرد تا شمار پناهنده گان را به 

شکل واضح و چشم گیری کاهش دهد.
گابریل نیز تاکید کرد که البته مرکل با این اظهار نظر مبنی بر این که قانون 
پناهنده گان هیچ محدودیتی نمی شناسد حق دارد، اما در دموکراسی این 

شهروندان هستند که تصمیم می گیرند.
اروپا  مرزهای خارجی  امنیت  تأمین  اگر  که  او همچنین تصریح کرد 
تهدید  معرض  در  اروپا  در  باز  مرزهای  برای  بنًا  نباشد،  موفقیت آمیز 

قرار می گیرد.

بارها عنوان  بازیکنانی هستند که در ورزش های گروهی همچون مسی، 
بهترین بازیکن سال را به خود اختصاص داده اند.

تیم های ورزشی، محلی برای نابغه ها است. آن ها پس از مدتی به شهرت 
جهانی دست پیدا می کنند. لیونل مسی یکی از این ستاره ها است. مهاجم 
بارسلونا هفتۀ گذشته، پنجمین توپ طال را برد و رکورد بی نظیری را به 
ثبت رساند. بدون شک تا سال ها از او صحبت خواهد شد، اما ورزشکارانی 

همچون مسی در دیگر ورزش های گروهی نیز وجود دارند.
در بستکبالNBA، مایکل جردن در 6 فصل توانست جایزۀ بهترین بازیکن 
را دریافت کند. ظرافت، قدرت و تسلط بر بازی از ویژگی های او بود. 
جهان  بهترین های  از  یکی  به  تبدیل  را  جردن  قهرمانی،  عنوان   6 کسب 
کرد. او پس از این قهرمانی ها، تصمیم گرفت به سراغ یک رشتۀ ورزشی 
دیگر نیز برود. بیس بال انتخاب بعدی او بود. البته او بار دیگر به بسکتبال 
بازگشت و با حضورش در واشنگتون ویزارد، این تیم را به سه قهرمانی 

رساند.
کریم عبدل الجبار، دیگر بسکتبالیست لیگ بسکتبال امریکا است که 6 بار 
بهترین بازیکن سال انتخاب شد. حریفان از پرتاپ های او ترس داشتند. 
هنوز کسی به رکورد امتیازهای او در لیگ نرسیده است. کریم در طول 

دوران بازیکنی اش 38 هزار و 387 امتیاز را به دست آورد.
غیرممکن است در لیگ جهانی هاکی روی یخ، بازیکنی با شمارۀ 99 در 
زمین مشاهده شود چون این شماره به احترام وین گرتزسکی، بازنشسته 
شده است. او جایزۀ بهترین بازیکن را در سال های ۱98۰ تا 87 و سال 
89 دریافت کرد. این بازیکن کانادایی در سال ۱999 با ثبت 6۱ رکورد در 
طول دوران بازی اش، از دنیای هاکی خدا حافظی کرد. در یک دهه دوران 
حضور در میادین، 3۰۰ گول در لیگ به ثمر رساند. او اسطورۀ ورزش 

امریکای شمالی محسوب می شود.
بری باند، یکی از ارزشمندترین بازیکن های بیس بال بود که هفت بار به 
عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. او با رکورد 762 گول که در تاریخ این 
ورزش بی نظیر است، بازنشسته شد. باند یک بار متهم به استفاده از مواد 

غیر مجاز و دوپینگ شد ولی این ادعا درست از آب درنیامد.
 CY برندۀ جایزۀ او  نیز راجر کلمنس بود.  بیسبال  برترین پرتاب کنندۀ 
از  یکی  که  کلمنس  شد.  سال   6 در  کننده(  پرتاپ  )برترین   Young
برترین های تاریخ این ورزش است، دوبار به همراه یانکی ها قهرمان جهان 

شد.
استیارته،  مانل  نداشت.  وجود  رسمی  جایزۀ   2۰۱۰ سال  تا  واترپولو  در 
چهرۀ برتر تیم ملی هندبال اسپانیا، یکی از هفت بازیکن برتر جهان در بین 
سال های ۱986 و ۱992 بود. لقب او مارادونای آب ها بود. او در گول زنی 

سیری ناپذیر بود.
کسب  در  دویشبائف  تالنت  و  بالیچ  ایوانو  فرانسوی،  کارابادیک  نیکال 
عناوین انفرادی در هندبال برابر هستند. هر سه بازیکن در هندبال اسپانیا 
حضور داشتند. این بازیکن فرانسوی در سال های 2۰۰7 و 2۰۱۴ بهترین 

بازیکن انتخاب شد. او در بارسلونا بازی می کرد.
در  او  پاس های  و  است  جادوگر  همچون  میدان  مرکز  در  کروات  بالیچ 
هندبال همانند میشل الدروپ در فوتبال است. ایوانو در سال های 2۰۰3 
و 2۰۰6 بهترین بازیکن شد. او در پورتلند، سن آنتونیو و اتلتیکومادرید 

بازی کرد.
در  او  برد.  و ۱996  سال های ۱99۴  در  را  بازیکن  بهترین  جایزۀ  تالنت 
قرقیزستان متولد شد، اما در سال 95، ملیت اسپانیایی را برگزید. بازیکنی 
غیرقابل پیش بینی و باهوش بود، او در حمله استاد بود. دوران حضورش 

در اسپانیا با تیم های تکا و سیوداد رئال سپری شد.
در هاکی روی چمن جیمی دایر استرالیایی در پنج سال به عنوان بهترین 
بازی  یک  شماره  پیراهن  با  که  مهاجم  یک  شد.  انتخاب  جهان  بازیکن 
می کرد. گولی که در فینال المپیک 2۰۰۴ آتن به ثمر رساند، او را تبدیل به 

یکی از اسطوره های ملی کرد.
هیچ بازیکنی همچون پیتون مانینگ دارای این تعداد عناوین انفرادی در 
فوتبال امریکایی نشده است. او پنج بار بهترین بازیکن جهان شده است. 
مانینگ یکی از بهترین های تاریخ این ورزش است که تنها یک جام را 
در سال 2۰۰7 باالی سر برده است. دوران درخشانش در ایندیانا پلیس 
اکنون در دنور برونکوس  او  تا 2۰۱۱ سپری شد.  و در سال های ۱998 

بازی می کند.
رکورد بیشترین جایزه ها در فوتسال متعلق به الساندرو روسا ویرا، معروف 
به فالکائو است. او چها بار به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد. 
بازیکن چپ پای برزیلی کشورش را کمک کرد تا دوبار فاتح جام جهانی 
داشته  نیز  جنجالی  چهره  فالکائو  ندارد.  وجود  او  برای  غیرممکن  شود. 
است. 6 ماه برای باشگاه فوتبال سائوپائولو بازی کرد. او در تبلیغات نیز 

فعال است.

بان کی مون:
دیپلماسیصبربهبهتریننحونگرانیهای

جهانیراپاسخداد

حزبسوسیالمسیحی
بهمرکلاولتیماتومداد

مسیهایتاریخورزش احمد ولی مسعود

از یاداشت های شهید احمد شاه مسعود:
من عادت دارم تا قبل از طرح هر برنامه یی یک بار گذشته 
را مرور می کنم، بعداً وضع موجود را مورد بررسی قرار 
می دهم و در اخیر بعد از تفکر عمیق روی گذشته ها و وضع موجود، 
به  توُکل  با  را  نهایی  تصمیم  آن وقت  می پردازم،  برادران  با  مشوره  به 

خداوند می گیرم.

محمد اکرام اندیشمند

مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف  که  وقتی 
یا  ملت  خانۀ  به  انتخابات  کمیشنران  با  انتخابات 
و  او  بود  نزدیک  ملت  نماینده گان  آمدند،  مقرپارلمان 
کمیشنرانش را بر سر شانه های خود باال کنند و در داخل این ساختمان 
ساخته شده و هدیۀ کشور هندوستان آواز بخوانند و برقصند. در حالی 
که همین نماینده گان و وکیالن ملت، سه ماه قبل در برابر این مرد با 
قرار  و سرزنش  مورد سوال  را  او  و  کردند  برخورد  درشتی  و  زشتی 
دادند. چه رمز و رازی در این محبت و صممیت امروز و آن خشم و 

قهر دیروز نهفته است؟
آیا میان نماینده گان برحال ملت با نورستانی و کمیشنرانش، سازش و 

معامله یی در میان بود؟
آیا اعضای پارلمان، فرمان تقنینی رییس جمهور را مبنی بر اصالح نظام 
رد  پارلمان  به عضویت  ازای دسترسی مجدد  در  انتخابات  و ساختار 
کردند که امروز این چنین با محبت و شیفته گی از یوسف نورستانی 

استقبال به عمل آوردند؟
عجب جامعه و کشوری داریم که حکایت و روایِت سازش، معامله و 
خیانت در اوراق تاریخش، بیشتر از عدالت، راستی و راستکاری است!

پرتو نادری

داشته  وجود  شکایت  وردک  فاروق  فاشیزم  از  همیشه 
است؛ اما امروز معلوم می شود که او بزرگ ترین جنایت 
را در حق مناطقی عمدتًا پشتون نشین انجام داده و برای 
پشتون  پسر  و  هیچ دختر  که  مکاتبی  بود؛  مکاتب خیالی ساخته  آنان 
نتوانست در این مکاتب خیالی واژۀ آموزش و دانش را روی تخته های 
بنویسد! او در حقیقت مسوول این جنایت بزرگ است که یک  سیاه 
حق  در  این که  از  بگذریم  ساخت.  محروم  آموزش  حق  از  را  نسل 

کودکان مناطق دیگر چه جنایت هایی کرده است.
می گویند دیگ به کفلیز گفت رویت سیاه! حال فاروق دیگران را متهم 
به جاسوسی آی اِس آی می کند. در حقیقت با این خاک باد می خواهد 
چهرۀ سیاه خود را پنهان کند. پرسش این است که چرا این آقای تازه 
به دوران رسیده در همان زمان که از این ماجرا آگاهی داشت، آن را 
برای شهروندان کشور افشا نکرد. فکر می کنم دیگر با این چهار زانو 
نشستن ها نمی شود! هیچ معلوم نیست چرا چنین افرادی پیگرد قانونی 

نمی شوند!

زبیر رضوان

بامیان را از نزدیک ندیده ام، اما از برکت فضای مجازی 
و  مدنیت،  فرهنگ،  زیبایی ها،  صدهابار-  -شاید  بار ها 
نشانه های بزرگ نواندیشی و تجدد را همان گونه که از 

عصر بودا تا کنون باقی ست، دیده و شنیده ام.
و  خاطره ها  خبر ها،  برگشت  در  رفته اند،  بامیان  اگر  هم  دوستانم 

عکس های جالبی با خود آورده اند.
استوار می ماند،  آشفته گی  های موجود،  ناامیدی  ها و  آدم در دل  گاهی 
وقتی می بیند که در بامیان تاریخ زنده است، بودا ایستاده است، تمدن 
جاری است، آب بند امیر آسمان بامیان را آبی نگهداشته است، طبعیت 
نوگرایی هم  پذیرش  بلند است و ظرفیت  بیرق کشور  نیست،  دودی 

هرروز نزد مردمش بلندتر می رود.
آدم استوار تر می شود، وقتی می بیند دنیای سنتی و مدرن، خالف فضای 
حاکم در کشور، باهم سازگار و رفیق اند و در کنار نان پزی در تنور، 
مغاره نیشینی، دهقانی، دست دوزی و...، کنسرت برگزار می شود، مردم 
برای سیر و سیاحت می روند، در بند امیر کشتی رانی می کنند، عکس 
زمستان  در  برف باری ها  از  بعد  این که،  همه  از  جالب تر  و  می گیرند 

اسکی می زنند.
این  دیگر  هیچ جای  در  بامیان  از  غیر  که  بازی  یی  و  ورزش  اسکی، 

سرزمین رواج ندارد. حداقل من که متوجه نشده ام.
تازه ماهِ نوامبِر همین سال گذشته بود که فدراسیون اسکی افغانستان به 
فدراسیون جهانی اسکی پیوست که نشان می دهد، حد اقل در این بازی 

هم که شده بی دستاورد نبوده ایم.
جایی خوانده بودم که کودکان بامیان از بس که به اسکی عالقه دارند، 
از چوب و کفش های کهنه به عنوان ابزار این بازی استفاده می کنند و 
برای اسکی زدن به تپه ها باال می شوند. دیدن چنین منظره یی فوق العاده 

زیباست، مگر نیست؟
ما،  سرزمین  نیمه جان  کالبد  در  زنده  قلبی ست  بامیان  حال،  به هر 
برای  روشن  امیدی ست  و  دیار  این  آزرده  در جسم  تازه  روحی ست 

نسل نوین و آمدنی.
به امید این که روزی هر اُستان این کشور همانند بامیان باشد.

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

و  جرم  افزایش  روبه  شمار  آلمان  جنایی  پولیس 
کرده  ثبت  پناهجویان  های  اقامتگاه  در  را  جنایت 
است  گفته  کشور  این  داخله  وزیر  اکنون  است. 
می خواهد که جرم های انجام شده توسط مهاجران 

و همچنان علیه آنان را پیگیری کند.
هولگر مونش، رییس اداره پولیس جنایی آلمان به 
روزنامه »بیلد ام زونتاگ« گفته است که درگیری و 
العاده«  »فوق  طور  به  پناهجویان  اقامتگاه  در  جرم 
افزایش یافته است اما با آن هم در کل شمار دوسیه 

ها »نسبتا کم« است.
ها  اقامتگاه  این  در  که  مردمی  گفت  همچنان  او 
زندگی می کنند، به ویژه مردان جوان، چندین ماه 
در فضای بسته و »تحت شرایطی که جرم را سبب 

می شوند« به سر برده اند.
بالقان  منطقه  از  ویژه  به  »مهاجران،  افزود:  مونش 
الجزایر  به ویژه مراکش، تونس و  افریقا،  یا شمال 
همچنان  او  شوند«.  می  درگیری  و  جرم  مرتکب 
خاطرنشان کرد که چنین دوسیه های بین مهاجران 

عراقی و سوریه ای غالبًا کمتر است.
به گزارش دویچه وله، به گفته رییس اداره پولیس 
آوارگان،  کمپ  در  جرایم  از  نیمی  آلمان،  جنایی 
جرم های خشونتبار از قبیل حمله به افراد بوده اند؛ 
اما با آن هم، شمار رو به افزایش تجاوز جنسی و 

قتل نیز ثبت شده است.
گونه  این  کل  میزان  که  گفت  مونش  همه،  این  با 
سطح  که  گفت  او  است.  پایین«  »نسبتا  ها  دوسیه 
جرم و جنایت با »شمار آوارگانی« که به کشور وارد 

می شوند، افزایش نمی یابد.
تعرضات جنسی شهرکولن

مونش به روزنامه »بیلد ام زونتاگ« گفته است که 
مسئله  کولن  شهر  در  جنسی  تعرضات  موضوع 
اصلی تحقیقات پولیس جنایی آلمان می باشد. شب 
سال نو، صدها مورد تعرض جنسی و جیب بری 
علیه زنان صورت گرفت که گفته می شود عامالن 

آن مردانی از شمال افریقا یا خاورمیانه بوده اند.

آیا  که  کنیم  می  بررسی  اکنون  »ما  گفت:  مونش 
ارتباطی بین مهاجران و آزار جنسی زنان در آلمان 

وجود دارد«.
همزمان، مونش اتهاماتی را مبنی بر این که پولیس 
ملیت مهاجمان را پنهان کرده بود، رد کرد و گفت 
که ملیت و وضعیت اقامت افراد مظنون در وبسایت 

این اداره قابل دسترس می باشند.
افزود:  ادامه  در  آلمان  جنایی  پولیس  اداره  رییس 
یک  وضعیت  مورد  در  که  است  این  ما  »وظیفه 
جنایتکار بیطرفانه اطالع دهیم«. او توضیح داد: »به 
همین دلیل است که ما در همان دقیقه با ایالت های 
آلمان کار می کنیم تا تصویری دقیق از وقوع جرم 

را در زمینه ای مهاجرت تهیه کنیم«.
در همین حال، توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان 
از  او  ام زونتاگ« گفته است که  به روزنامه »ولت 
مهاجران  که  را  هایی  جرم  تا  خواهد  می  مقامات 
مرتکب شده اند و یا این که آنها هدف جرم قرار 

گرفته اند، پیگیری کنند.
بحران آوارگان

علیه  انتقادات  کولن  شهر  در  جنسی  تعرضات 

سیاست »درهای باز« انگال مرکل را تازه کرده است. 
حدود ۱.۱ میلیون پناهجو تا پایان سال گذشته ثبت 

و راجستر شده اند.
هزاران آلمانی به ویژه در شهر دوسلدورف، به یک 
گروه فیسبوکی پیوسته اند و خواستار افزایش گزمه 
نزدیک  دوسلدورف  اند.  شده  شهر  این  در  شبانه 

شهر کولن موقعیت دارد.
نفره  دوشنبه یک گروه شش  در همین حال، روز 
و  لت  مورد  نفره   2۰ گروه  یک  توسط  پاکستانی 
یک  نیز  دیگری  حمله  در  گرفتند.  قرار  کوب 

سوریایی مورد ضرب و شتم پنج نفر قرار گرفت.
هراس از راستگرایان افراطی

در سایه هراس از افزایش خشونت علیه آوارگان، 
مونش در مورد گروه های مهاجم و ظهور سلول 

های تروریستی راستگرای افراطی هشدار داد.
و  شناسایی  به  »نیاز  پولیس  بنابراین  که  گفت  او 
راستگرایان  با حمالت  مقابله  راستای  در  قضاوت 
افراطی دارد«. به گفته او »در غیر این صورت، در 
توانند  می  تروریستی  های  گروه  حالت،  بدترین 

شکل بگیرند«.

بازداشت  از  معلولین  و  شهدا  وزارت  مقام های 
مسووالن دو شرکت خبر می دهند که با استفاده از 
به  رفتن  برای  آنان  اغفال  پی  در  جوانان  بیکاری 
مقام ها  این  گفتۀ  به  اند.  بوده  اروپایی  کشورهای 
صاحبان این دو شرکت اکنون به دادستانی معرفی 

شده اند.
نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا 
یک شنبه  روز  خبری  نشست  یک  در  معلولین  و 
»حسین خیل«  و  الهدا«  »ابن  شرکت های  که  گفت 
وعده  فرد،  هر  از  دالر   ۱۰۰۰ و   5۰۰ دریافت  با 

را  کشور  از  خارج  در  کار  زمینۀ  مساعدساختن 
می دادند.

خانم اوریاخیل می گوید که این شرکت ها با استفاده 
ننگرهار،  در  را  جوان  صدها  بیکاری،  خالی  از 
هرات، بغالن، بدخشان، غزنی و برخی والیت های 
دیگر اغفال کرده و از این طریق پول هنگفتی را به 

جیب زده بودند.
 25 اعزام  از  همچنان  نشست  این  در  اوریاخیل 
هزار نفر برای کار به عربستان سعودی در آینده یی 
امور  و  کار  وزیر  گفتۀ  به  می دهد.  خبر  نزدیک 

اجتماعی، افغانستان 7 میلیون نیروی کاری دارد که 
دیگر  درصد   ۱5 و  بیکار  درصد   2۴ میان  این  از 

مصروف کار اند.
شرکت های  کارمندان  با  تا  کردیم  تالش 
بازداشت شده نیز گفت وگو کنیم، اما موفق نشدیم.

بیکاری،  بحران  باکیفیت،  آموزش  از  محرومیت 
جوانان  ناامنی،  و  جنگ  و  اجتماعی  چالش های 
برای  و  بزنند  دریا  به  دل  که  واداشته  را  افغانستان 
رسیدن به زنده گی مناسب، کوه و دشت و دریا را 

پشت سر بگذارند.
فهرست  صدر  در  افغانستان  که  سال هاست 
همه ساله  دارد.  قرار  پناه جو  بیشترین  با  کشورهای 
ده ها پناه جوی افغانستان در راه رسیدن به کشورهای 
همسایه و اروپا جان می دهند، یا با هزینه های زیاد، 

دوباره به افغانستان باز می گردند.
در  تن  هزار  متحد 38۱  ملل  سازمان  آمار  بنیاد  بر 
سال 2۰۱5 از کشورهای افغانستان، سوریه و ایران 
عازم کشورهای اروپایی شده اند که از این میان 77 
هزار تن شهروندان افغانستان هستند که این میزان 

سال 2۰۱۴ به 58 هزار تن می رسید.

جرموجنایتدراقامتگاههایپناهجویان
درحالافزایشاست

دوشرکتکاریابیبهدادستانیمعرفیشدند

تاکنون2000آزمایشهستهیی
درجهانانجامشدهاست

شمالی  کره  توسط  هیدروژنی  بمب  موفق  آزمایش  اعالم 
کشور  این  آنکه  حال  داشت  دنبال  به  را  زیادی  انتقادات 

اولین کشوری نیست که چنین آزمایشی را داشته است.
به نوشته روزنامه الحیاۀ، مرکز بین المللی تحقیقات صلح در 
استکهلم در گزارشی اعالم کرد که ذخایر سالح هسته ای 
جهان به دنبال کاهش زرادخانه هسته ای روسیه و امریکا 
در سال های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی بوده است.

در این گزارش آمده است که کره شمالی اولین کشوری 
نیست که در آزمایش بمب هسته یی موفق بوده و از سال 
۱95۴ تاکنون 2۰۰۰ آزمایش بمب هسته ای انجام شده که 

بیشتر آن را آمریکا انجام داده است.
 ۱۰32 تاکنون  آمریکا  که  کرد  اعالم  نیز  استاتیستا  سایت 
آزمایش بمب هسته ای داشته و بعد از آن روسیه قرار دارد 
فرانسه  از روسیه  است. پس  داده  انجام  آزمایش  که 7۱5 
قرار  آزمایش   ۴5 با  انگلیس  و  چین  و  آزمایش   2۱۰ با 
می گیرند. این درحالی است که کره شمالی چهار بار، هند 

سه بار و پاکستان دو بار آزمایش بمب هسته یی داشته اند.
نخستین  که  کرد  اعالم  گذشته  چهارشنبه  یانگ  پیونگ 
که  است  داده  انجام  را  هیدروژنی  بمب  موفق  آزمایش 
مرزی  شهر  چند  در  که  شد  لرزه ای  زمین  ایجاد  موجب 

چین نیز احساس شد.
که  بود  کرده  اعالم  میالدی  گذشته  ماه  شمالی  کره  رهبر 

کشورش آماده انجام آزمایش بمب هیدروژنی است.
همجوشی  از  زنجیره ای  واکنشی  طی  هیدروژنی  بمب 
هسته ای ایزوتوپهای اتم هیدروژن نیرو می گیرد. این بمب 

ابتدا در سال ۱958 توسط آمریکا ساخته شد.
کره شمالی پیش از این سه آزمایش بمب هسته ای داشته 
است که نخستین آزمایش در اکتبر 2۰۰6، دومین آزمایش 
انجام  فبروری 2۰۱3  در  آزمایش  مه 2۰۰9 و سومین  در 

شده است.
شمالی  کره  هیدروژنی  بمب  آزمایش  زیادی  کشورهای 
این  کرد:  اعالم  کردند. وزارت خارجه روسیه  را محکوم 
آزمایش اقدام جدیدی از سوی پیونگ یانگ برای ارتقای 
المللی  بین  قوانین  آشکار  نقض  و  است  هسته ای  سالح 

وقطعنامه های شورای امنیت محسوب می شود.
اروپا  اتحادیه  فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی 
نیز ضمن تأکید بر اینکه این آزمایش تمامی منطقه جنوب 
خواست  یانگ  پیونگ  از  می کند  تهدید  را  آسیا  شرق 

مذاکرات را با جامعه جهانی از سربگیرد.
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