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دستـرسی اطـفال قـریه به تعلیـم ودانـش
بهبود معیشت روستاییان از رهگذررشد اقتصادی ، اجتامعی ، فرهنگی وانکشافی هدف مهم و اساسی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات است که از بدو فعالیت خویش تااکنون درقرا وقصبات  ۳۴ والیت کشور 

، برا ی تحقق آن عماًل تالش منوده ودراین زمینه دستاورد های درخشانی از خویشنت به جا مانده است. این برنامۀ ملی با تطبیق هزاران پروژۀ عام املنفعه درسکتور های مختلف صحت، تعلیم وتربیه ، معیشت ، ترانسپورت ، آب صحی 

آشامیدنی و کانالهای آبیاری زراعتی ، انرژی برق وغیره توانسته است ، تغییرمثبت محسوس وقابل توجهی درزنده گی روستاییان کشوربه میان آورد. 

درمیان سایر والیات کشور، ولسوالی های متعدد وروستا های بیشامر والیت هرات نیز به نحو بارزی ازدستاوردهای برنامۀ همبستگی ملی دراین راستا بهره مند شده است . به گونۀ مثال ، قریۀ عقاب یکی از قریه جات ولسوالی انجیل 

والیت هرات میباشد که به سمت جنوب آن ولسوالی موقعیت دارد . این قریه از جملۀ روستا هایی است که تحت پوشش برنامۀ همبستگی ملی قرار گرفته و با  سپری منودن مراحل انتخابات، تعین اعضای )ذکورواناث( شوراهای 

انکشافی ، اهالی این قریه در دوراول ، اعامر کلینیک ، پلچک و کانال را جهت تطبیق مد نظر گرفتند که خوشبختانه  پروژه های مذکور بطور موفقانه تطبیق ومورد بهره برداری قرار گرفته اند. البته ، کمبود امکانات حمل و نقل برای 

مریضان، پیمودن فاصلۀ زیاد جهت مستفید شدن مریضان از امکانات صحی و ضایع شدن آب زیاد در جریان آبیاری زمین های زراعتی توسط زمین داران از جمله مشکالت بارز مردم قریه بوده که با ایجاد پروژه های فوق توسط برنامۀ 

همبستگی ملی تا حدود زیادی برطرف گردیده اند. 

اما دراین میان از جملۀ تالش های مثبت و ارزشمند انکشافی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات دروالیت هرات ، یکی هم احداث یک باب مکتب )لیسه( برای استفادۀ شاگران ذکور واناث روستای عقاب ولسوالی 

انجیل است که  موفقانه به رسرسیده است واکنون شاگران زیادی درآن به کسب تعلیم ودانش مرصوف اند. برنامۀ همبستگی ملی ، اعامر این مکتب را در دور دوم وجوه پولی با مشوره و موافقت اهالی قریه ، نظر به مشکالت موجود در 

قسمت کمبود جای برای درس خواندن بخش ذکور و اناث ، در نظر گرفته بود . مکتب مذکور حدود )۳( جریب زمین را در برگرفته ومبلغ )۲۴۶۷۰۰۰( افغانی به اضافۀ ده درصد سهم مردم دراعام رآن به مرصف رسیده و حدود )۳۰۰( 

فامیل از مزایای آن مستفید میشوند. الزم به یادآوریست که  به تعداد )۷۰۰( شاگرد اناث و حدود )۶۰۰( شاگرد از بخش ذکور درآن مرصوف فراگیری درس میباشند. با ایجاد مکتب مذکور بسیاری از مشکالت مردم به ویژه مشکالت 

خانم ها حل گردیده است. 

فرحنازکریمی ،  یکی از شاگردان این مکتب میگوید : 

» ازجمله مشکالتی که قبال مردم قریه با آنها مواجه بودند، میتوان از پرداخت پول ماهوار کرایه توسط والدین شاگردان یاد کرد که برای اوالد های شان الزم بود تا آنان بتوانند برای درس خواندن به خارج از قریه به مکاتب دیگر بروند. 

همچنان پیمودن فاصلۀ زیاد توسط شاگردان ) بخصوص برای طبقۀ اناث( ، عدم امکانات حمل و نقل در قریه و همچنان وضعیت نامناسب اقتصادی و امنیتی برای یک تعداد از فامیل ها ، مشکالت عمده یی بود که اهالی قریۀ عقاب 

با آن مواجه بوده و عدۀ زیادی از  فرزندان شان را از دسرتسی به مکتب وتعلیم، محروم ساخته بود.«

خوشبختانه با ایجاد این مکتب توسط برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ، اکرثمشکالت ذکر شده حل گردیده و قابل تذکر است که متام استادان بخش اناث را خانم های قریه تشکیل داده اند. این خانم ها بر عالوۀ اینکه 

در قسمت باال بردن سطح سواد در قریه تالش میکنند بطور ماهوار معاش معلمی نیزکسب منوده و ازینطریق خانواده های خود را نیز کمک کرده میتوانند. 
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ــازی از  ــان نی ــول و عبدالمن ــاخۀ مالرس ش
ــرگ  ــالن م ــس از اع ــه پ ــان ک ــروه طالب گ
مالعمــر، جانشــینی مــال اخترمنصــور را بــه 
عنــوان امیــر تحریــک طالبــان نپذیرفتنــد و 
ــد  ــان خواندن ــی طالب ــروه اصل ــود را گ خ
ــا  ــح ب ــرۀ صل ــه مذاک ــت ب ــروز از موافق ام
ــۀ  ــد. نکت ــخن گفتن ــتان س ــت افغانس دول
ــۀ  ــه روزنام ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج قاب
ــال یــک روز  امریکایــی وال اســتریت ژورن
قبــل افشــا کــرد کــه ادارۀ امنیت افغانســتان 
و امریــکا، مــال رســول و گــروه او را مــورد 
ــد  ــرار می دادن ــی ق ــی و نظام ــت مال حمای
ــان  ــی طالب ــۀ اص ــروه را از بدن ــن گ ــا ای ت
ــد  ــر منصــور جــدا کنن ــه رهبــری مالاخت ب
ــد  ــازند. هرچن ــح  بس ــۀ صل و وارد پروس
گــروه مالرســول این ادعــای وال اســتریت 
ــان  ــا عبدالمن ــرد، ام ــد ک ــال را تردی ژورن
نیــازی فــرد بســیار نزدیــک بــه نهــاد هــای 
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــی و امنیت اطالعات
ــرط  ــد و ش ــدون قی ــرات ب ــران از مذاک ای
بــا دولــت افغانســتان علــی رغــم ابــراز بــی 
ــت.  ــت ســخن گف ــن دول ــه ای ــادی ب اعتم
ــول  ــروه مالرس ــه گ ــود ک ــی ش ــه م گفت
ــوری  ــا جمه ــازی ب ــان نی ــال عبدالمن و م
ــد و  ــک دارن ــۀ نزدی ــران رابط ــالمی ای اس
حتــی پــس از قتــل مــال اختــر منصــور از 
میانجگیــری نهادهــای اطالعاتــی و امنیتــی 
ایــران میــان مالاختــر و مــال رســول ســخن 

ــت.  رف
هنــوز از نقــش جمهــوری اســالمی ایــران 
ــل  ــان کاب ــی می در مــورد مذاکــرات احتمال
ــری منتشــر نشــده  و گــروه مالرســول خب
ــن  ــل توجــه ای ــب و قاب ــۀ جال اســت. نکت
اســت کــه روزنامــۀ وال اســتریت ژورنــال 
ــون«  ــرت جانس ــی گ ــی از »کیس در مقاله ی
افغانســتان و  از همــکاری دولــت  کــه 
ــان  ــال من ــا گــروه مالرســول و م ــکا ب امری
ســابقۀ  بــه  می گویــد،  ســخن  نیــازی 
ــان مالرســول  رابطــۀ نزدیــک و خــوب می
ــی  ــوان وال ــه عن ــۀ 1990 ب ــط ده در اواس

نیمــروز  حکومــت طالبــان در والیــت 
می پــردازد.

وقتــی مــال اختــر منصــور در بازگشــت از 
ــی  ــران توســط هواپیمــای امریکای ســفر ای
کشــته می شــود و پاکســتانی ها ویــزای 
جمهــوری اســالمی ایــران را در پاســپورت 
او در معــرض دیــد رســانه هــا قــرار 
ــس  ــته ریی ــۀ گذش ــی هفت ــد، وقت ــی دهن م
ــم  ــا صدراعظ ــی ب ــرف غن ــوری اش جمه
ــران در  ــور ای ــس جمه ــتان و ریی هندوس
غیــاب پاکســتانی ها دســت هــا را روی 
ــه  ــی گذارنــد و موافقتنام ــم م ــت ه دس
ــت  ــل و ترانزی ــل و نق ــه  حم ــه جانب س
ــس  ــی پ ــد، وقت ــی کنن ــار را امضــا م چابه
ــا از  ــانه ه ــور رس ــر منص ــل مالاخت از قت
ــا  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــکاری جمه هم
طالبــان در مــورد ایجــاد منطقــۀ حائــل در 
افغانســتان جهــت مقابلــه بــا گــروه داعــش 
گــزارش می دهنــد، وقتــی روز گذشــته 
کمیتــۀ نظامــی ســنای امریــکا بــه نیروهــای 
ــش  ــان و داع ــرکوبی طالب ــی در س امریکای
ــض  ــژه تفوی ــارات وی ــتان اختی در افغانس
ــۀ  ــته روزنام ــی روز گذش ــد، وقت ــی کنن م
در  ژورنــال  اســتریت  وال  امریکایــی 
ــتخبارات  ــاد اس ــکاری نه ــی از هم مقاله ی
دولــت افغانســتان و امریکایی هــا و ســابقۀ 
نزدیــک و خــوب مالرســول بــا جمهــوری 
ــود ســخن مــی  ــران در دهــۀ ن اســالمی ای
ــوری  ــا و جمه ــی ه ــا امریکای ــد، آی گوی
ــد  ــر ســر افغانســتان مانن ــران ب اســالمی ای
ــب و  ــزم طال ــا تروری ــگ ب ــراق در جن ع
ــق  ــم و تواف ــه تفاه ــده ب ــش و القاع داع

رســیده اند؟  مشــترک 
ــزم  ــا تروری ــگ ب ــا در جن ــر امریکایی ه اگ
در افغانســتان دیگــر بــه پاکســتانی هــا 
اعتمــاد نداشــته باشــند و بــه جــای اســالم 
ــات  ــک شــوند، تبع ــران نزدی ــه  ته ــاد ب آب
چــه  افغانســتان  بــرای  نزدیکــی  ایــن 

ــود؟ ــد ب خواه
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نشانه هایی از رابطۀ نزدیک 
و جدید امریکا و ایران در افغانستان 

 

تکــراری،  حرف هــای  ادامــۀ  در  و  دیگــر  بــار  یــک 
ــاری  ــه ج ــه هفت ــت ک ــده داده اس ــی وع رییس جمهورغن
ــد و  ــاز می کن ــدی آغ ــکل ج ــه ش ــاد را ب ــا فس ــارزه ب مب
ــه زودی در  ــه ب ــت ک ــه اس ــور گفت ــتان کل کش ــز دادس نی
ــارزه  چــوکات ادارۀ دادســتانی کل/ لوی ســارنوالی نهــاد مب
ــکل  ــن اداره ش ــر ای ــد. اگ ــال می کن ــاد ادرای را فع ــا فس ب
ــود  ــد ب ــادی خواه ــن نه ــود، چندمی ــال ش ــرد و فع بیگ
ــه  ــر ب ــال اخی ــن دوس ــال و در ای ــزده س ــن پان ــه در ای ک
ــد؛ امــا هیــچ تاثیــری در  هــدف مشــابهی ســاخته شــده ان
ــد.  ــد فســاد اداری کشــور از خــود بجــا نگذاشــته ان فراین
ــی  ــورت گرفتن ــوری ص ــاد ادرای در کش ــا فس ــارزه ب مب
اســت کــه در رأس نظامــش افــرادی حضــور داشــته 
ــاد اداری  ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــدی ب ــه ارادۀ ج ــند ک باش
ــردم  ــه مشــاهدۀ م ــون ب ــه تاکن ــزی ک ــد؛ چی ــل کنن را تمثی
ــه واضــح آن نرســیده اســت. در حــال  ــه گون افغانســتان ب
حاضــر، بیــش از ده نهــاد مــوازی بــرای مبــارزه بــا فســاد 
ــارزه  ــد مب ــری در رون ــچ تاثی ــا هی اداری وجــود دارد و  ام
بــا فســاد ادرای نداشــته انــد. ایــن نهادهــا بیشــتر از همــه 
در پــی بــه مصــرف رســاندن ســرمایه های مــردم و دولــت 
ــل  ــف و می ــت را حی ــط بخشــی از بودجــه دول ــد و فق ان
می کننــد و نیــز برخــی از ایــن نهادهــا خــود منبعــی بــرای 
فســادگری بــوده انــد. بــه بــاور مــا ایــن اداره هــا بیــش از 
آن کــه ممــدی در مبــارزه بــا فســاد باشــند، در ورنــد مبارزه 
ــا فســاد مشــکل ســاز تمــام شــده انــد و چنــد گانه گــی  ب
ــی و  ــن اداره هــا خــود زمینه ســاز بی مســوولیتی و بی دقت ای
ــود  ــار نب ســرانجام هــرج و مــرج در دســتگاه اداری در کن
ارادۀ الزم بــرای مبــارزه بــا ایــن پدیــده شــده اســت. شــاید 
ــه  ــه همین پیمان ــه ب ــت ک ــوری اس ــا کش ــتان تنه افغانس
نهادهایــی بــرای مبــارزه بــا فســاد ادرای داشــته باشــد؛ امــا 
جایــگاه اول و دوم را هــم در فهرســت فاســد تریــن کشــور 
هــا کســب کنــد. ایــن کشــور بــا داشــتن اداره هایــی بــرای 
مبــارزه بــا فســاد اداری، هیــچ راهبــردی بــرای مبــارزه بــا 
ــد  ــت نمی آی ــه دس ــی ب ــن تازمان ــدارد و ای ــده ن ــن پدی ای
ــاد اداری را در  ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــدی را ب ــه ارادۀ ج ک
ریاســت جمهــوری شــکل ندهیــم. میدانیــم کــه مبــارزه بــا 
فســاد اداری فقــط بــه عنــون یــک ابــزار، کاربــرد سیاســی 
و خــوراک داخلــی دارد و ســقوط کابــل بانــک و بازداشــت 
چنــد فــرد خــاص نشــان گر واضحــی از آن اســت. 
درحالــی کــه افــراد زیــادی انــد کــه بایــد بــه دلیــل فســاد 
گســتردۀ اداری شــان کــه جهــان نیــز شــاهد و مستندســاز 
آن اســت، بایــد در زندان هــا باشــند؛ امــا متاســفانه چنیــن 
ــل  ــی نای ــی و منصب ــه مقام ــر روز ب ــراد ه نیســت و آن اف
می آینــد و امیــن وفــادار می گردنــد. از طــرف دیگــر 
ــای  ــی و قرارداده ــترده در ادارات دولت ــاد گس ــود فس وج
خارجــی، همــواره بــه عنــوان یــک بحــث بــزرگ در ســطح 
ــدن  ــا آم ــت و ب ــوده اس ــرح ب ــی مط ــی و بین الملل داخل
دولــت وحــدت ملــی و تشــکیل کمیتــه تــدارکات  انتظــار 
ــاد  ــد فس ــف رون ــرا توق ــوری ب ــه کاری در خ ــت ک میرف
صــورت گیــرد، امــا متاســفانه بــا تشــکیل ایــن کمیتــه نــه 
ــه  ــته نشــد ک ــا افســاد برداش ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــا گام تنه
ــوع دیگــر  ــاز ن ــه زمینه س ــن کمیت ــه می شــود خــود ای گفت
ــر  ــد نف ــه ســود چن ــا ب ــرل همــه درامده ــز کنت فســاد و نی
ــن  ــه ای ــدارد ک ــدی وجــود ن ــن تردی شــده اســت.  بنابرای
بــار هــم ادعــای مبــارزه بــا فســاد فقــط در حــد ادعــا باقــی 
خواهــد مانــد و ایــن حــرف رســمی دولــت خواهــد بــود 
کــه عهــد کردیــم ســتیزیم بــر روی فســاد/ بــه جــز از ایــن 
ــه  ــد ک ــم دی ــر.  خواهی ــال های دگ ــه و س ــن هفت دم و ای
فاســدان عزیزتریــن شــوند و صادقــان ره بــه جایــی نبرنــد. 
واضــح تــر ایــن کــه مبــارزه بــا فســاد اداری بــا گــپ زدن 
عملــی نمی شــود و بایــد در قــدم اول ارادۀ سیاســی بــرای 
ــدم دوم  ــد و در ق ــته باش ــود داش ــاد وج ــا فس ــارزه ب مب
نهادهــای مــوازی مبــارزه بــا فســاد یکــی پــی دیگــر بایــد 
ــرای  ــردم ب ــت م ــاک در خدم ــراد صــادق و پ حــذف و اف

ــده گمــارده شــوند. ــن پدی ــا اب ــارزه ب مب

به جز این هفته و این ماه 
و سال های دیگر ...

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1792  د  و   شنبه     10 جو  زا   /      خر   د  ا  د       y    1395  22 شعبا ن المعظم  y 1437   30 می    2016

وقتی مال اختر منصور در بازگشت 
از سفر ايران توسط هواپیمای 

امريکايی كشته می شود و 
پاكستانی ها ويزای جمهوری 

اسالمی ايران را در پاسپورت او 
در معرض ديد رسانه ها قرار می 
دهند، وقتی هفتۀ گذشته ريیس 
جمهوری اشرف غنی با صدراعظم 
هندوستان و ريیس جمهور ايران 

در غیاب پاكستانی ها دست ها 
را روی دست هم می گذارند 

و موافقتنامه سه جانبه  حمل و 
نقل و ترانزيت چابهار را امضا می 
كنند، وقتی پس از قتل مالاختر 

منصور رسانه ها از همکاری 
جمهوری اسالمی ايران با طالبان 
در مورد ايجاد منطقۀ حائل در 
افغانستان جهت مقابله با گروه 
داعش گزارش می دهند، وقتی 
روز گذشته كمیتۀ نظامی سنای 

امريکا به نیروهای امريکايی 
در سركوبی طالبان و داعش در 

افغانستان اختیارات ويژه تفويض 
می كنند، وقتی روز گذشته 

روزنامۀ امريکايی وال استريت 
ژورنال در مقاله يی از همکاری 

نهاد استخبارات دولت افغانستان 
و امريکايی ها و سابقۀ نزديک 
و خوب مالرسول با جمهوری 

اسالمی ايران در دهۀ نود سخن 
می گويد، آيا امريکايی ها و 

جمهوری اسالمی ايران بر سر 
افغانستان مانند عراق در جنگ با 
تروريزم طالب و داعش و القاعده 

به تفاهم و توافق مشترک 
رسیده اند؟ 

ACKU



اختر  مال  شدن  کشته  از  پس  می گویند،  غزنی  مقامات 
گروه  این  پاکستان،  در  طالبان  رهبر  منصور،  محمد 
شدت  غزنی  ولسوالی های  از  برخی  در  را  فعالیتش 

بخشیده است.
این مقامات تایید کرده اند که طالبان در چند روز گذشته 
تالش کردند تا مسیر پنج ولسوالی پرجمعیت این والیت 

را مسدود کنند.
این  می گوید  غزنی،  پولیس  فرمانده  امرخیل،  اهلل  امین 
افغانستان  ارتش  نیروهای  از  اما  کرده  مهار  را  تالش ها 

در این والیت انتقاد می کند که با پولیس همکار نیست.
او افزود: »بزرگترین فشار امنیت غزنی به دوش قطعات 
)واحدهای( کوچک پولیس است. آمران/مدیران شعبات 
ما دفاتر را ترک کرده و در میدان می جنگند. اما ارتش 
در این والیت فاقد رهبری سالم است و باید در مورد آن 

تجدید نظر شود... در والیتی که هجده ولسوالی دارد و 
آسیب پذیرترین والیت است، ما سینه خود را سپر کردیم 
اما تاسف به حال کسانی که امتیاز می گیرند و مصروف 

کارهای دیگر هستند.«

اما امیر محمد، رئیس ارکان و سرپرست لوای سوم ارتش 
افغانستان در غزنی، نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی 
به  را  پولیس  فرمانده  مقابل  در  و  نمی پذیرد  را  مردم  و 

بی خبری از برخی رویدادهای امنیتی متهم می کند.

به گفته وی اظهارات فرمانده پولیس غزنی غیرمسئوالنه 
نظر  اظهار  شخصی  اغراض  روی  »کسانی  و  است 

می کنند.«
اما برخی از اعضای شورای والیتی غزنی می گویند بیم 
از آن دارند که عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی منجر 

به وخیم شدن وضعیت امنیتی در این والیت شود.
به  غزنی  والیتی  شورای  عضو  یوسفی،  رضا  حسن 
مردم  وضعیت،  شدن  بدتر  صورت  در  گفت  بی بی سی 

غزنی حکومت مرکزی را مسئول می دانند.
بین  اختالفات  جدی  حل  مردم  خواست  می گوید  او 
باید  مقامات  این  و  است  غزنی  والیت  امنیتی  مقامات 
به اساس هماهنگی و اصل وظایف شان، از این والیت 

دفاع کنند.
مشکل  به  دولت  اگر  می گویند  والیتی  شورای  اعضای 
نکند،  رسیدگی  امنیتی  نیروهای  میان  هماهنگی  عدم 
ترس آن وجود دارد که مقام های محلی درگیر اختالفات 

داخلی شوند و طالبان از این وضعیت سود ببرند.

نماینده گان  مجلس  اعضای  برخی 
فرمان  باردیگر  دارد  احتمال  که  می گویند 
تقنینی رییس جمهوری دربارۀ اصالح نظام 
انتخاباتی و تعدیل قانون تشکیل وظایف 
انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های  و 

رد شود. 
این نماینده گان ضمن این که از دودسته گی 
تقنینی  فرمان  خصوص  در  مجلس 
می گویند:  می دهند  خبر  رییس جمهور 
به  را  تعدیلی  طرح  باید  رییس جمهور 
مجلس می فرستاد، نه فرمان را؛ زیرا فرمان 
باشد  نداشته  وجود  قانون  صورتی که  در 
صادر  باشد،  رفته  رخصتی  به  پارلمان  و 

می شود.
نماینده گان  حقوق دانان،  از  شماری  اما 
خاطر  به  وقت کشی  به  متهم  را  مجلس 

ادامۀ کارشان می کنند.
ندارند  حق  نماینده گان  می گویند:  آنان 
رییس جمهور را به خاطر نفرستادن طرح 
تعدیل انتقاد کنند و یا به بهانۀ طرح تعدیل 

فرمان را رد کنند.
طبق  فرمان  این  حقوق دانان:  این  گفته  به 
اگر  زیرا  است،  شده  تصویب  قانون 
سوی  از  شده  فرستاده  فرمان  سرنوشت 
رییس جمهور در 15 روز مشخص نشود، 
طبق قانون اساسی آن فرمان تصویب شده 

محسوب می شود .
فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد قانون 
تشکیل، وظایف و صالحیت های اعضای 
کمیسیون های انتخاباتی از یک ماه بدین 
سو از سوی حکومت به مجلس نمایندگان 
آن  سرنوشت  تاهنوز  و  شده  فرستاده 

مشخص نیست.

کمیسیون  عضو  حنفی  احمد  نذیر  قاضی 
شاید  می گوید:  مجلس  قضایی  و  عدلی 
خصوص  در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون 
رد  دوم  بار  برای  انتخابانی  کمیسیون های 

شود.
نماینده گان:  مجلس  عضو  این  گفته  به 
را می فرستاد  تعدیل  باید طرح  »حکومت 
نه خود فرمان را به دلیل اینکه نفس خود 

فرمان مشکل دارد.«
قاضی حنفی تاکید کرد: اساس روال کار، 
فرمان  زیرا  فرمان؛  نه  است  تعدیل  طرح 
باشد  نداشته  وجود  قانون  صورتیکه  در 
صادر  باشد،  رفته  رخصتی  به  پارلمان  و 

می شود.
حقوق  دانشکده  استاد  فرید  شهال  اما 
حق  نماینده گان  می گوید:  کابل  دانشگاه 
ندارند رییس جمهور را به خاطر نفرستادن 
طرح تعدیل انتقاد کنند و یا به بهانه طرح 

تعدیل فرمان را رد کنند.
بانو فرید تاکید کرد: فرستادن طرح تعدیل 
نیست  رییس جمهور  صالحیت های  از 
خود  صالحیت  طبق  رییس جمهور  و 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  موارد 
کمیسیون های انتخاباتی را در قالب فرمان 

به مجلس فرستاده است.
 او، تصویب یا رد قوانین و فرامین توسط 
دانسته  اساسی  قانون  خالف  را  مجلس 
گفت: یک دوره  کاری پارلمان پنج سال 
است و اکنون ما درسال ششم قرار داریم؛ 
هیچ  تصویب  صالحیت  پارلمان  بنابراین 

قوانین و فرامین تقنینی را ندارد.
از  تعدیل  طرح  خواستن  فرید:  بانو 

استفاده جویی  را  ریاست  جمهوری 
نماینده گان مجلس به خاطر ادامه کارشان 
وظایف  تشکیل،  قانون  نشدن  تصویب  و 
انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های  و 

می داند.
نماینده گان  که  باوراست  این  به  او 
موقف  ندادن  دست  از  خاطر  به  مجلس 
و صالحیت های که اکنون از آن برخودار 
تشکیل،  قانون  نشدن  تصویب  برای  اند، 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف 

انتخاباتی وقت کشی می کنند.
کمیسیون  دیگر  عبده عضو  محمد  اما   و 
عدلی و قضایی مجلس نماینده گان، از دو 
دسته گی مجلس در مورد این فرمان خبر 

می دهد.
نماینده گان  مجلس  در  می گوید:  او 
و  وظایف  تشکیل  قانون  خصوص  در 
صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی دو 
بخش  یک  دارد.  وجود  متفاوت  دیدگاه 
بخش  و  تقنینی  فرمان  موافق  نماینده گان 
مخالفین  اند.  فرمان  این  مخالف  دیگر 
موافقان  و  تعدیل  طرح  فرستادن  خواهان 
خواهان فرستادن فرمان به مجلس عمومی 

جهت  رای گیری اند.
آوردن  بدون  مجلس:  عضو  این  باور  به 
انتخاباتی،  کمیسیون های  در  اصالحات 
بنابراین هدف  انتخابات برگزار نمی شود، 
مخالفین فرمان، تاخیر در برگزار انتخابات 

است.
با این حال او از فرستادن این فرمان، جهت 
هفته های  در  عمومی  مجلس  به  رای گیر 
تقنینی  فرمان  این  داده گفت:   آینده خبر 
عمومی  مجلس  به  آینده «  در«هفته  های 

جهت  رای گیری فرستاده خواهد شد.
تشکیل،  خصوص  در  تقنینی  فرمان 
وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
کمیته  کار  آغاز  برای  را  زمینه  انتخاباتی 

گزینش فراهم  می کند.
کمیشنران  تا  دارد  وظیفه  گزینش،  کمیته 
انتخاباتی  کمیسیون های  برای  را  جدید 

گزینش و به رییس جمهور پیشنهاد کند.
کمیته گزینش چند ماه پیش تشکیل شد؛ 
اما نسبت خالهای قانونی)تصویب نشدن 
مورد  در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون 
انتخاباتی از سوی مجلس(  کمیسیون های 

نمی تواند به کارش آغاز کند.
حکومت وحدت ملی  براساس توافقنامه 
نظام  اصالح  در  خود،  تشکیل  سیاسی 
از  پس  اما  است؛  شده  مکلف  انتخاباتی 
روند  هم  هنوز  سال  دو  حدود  گذشت 
متوقف  کمیسیون ها  این  در  اصالحات 

است.
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مجلس باردیگر فرمان تقنینی 
رییس جمهوری را رد می کند

پـس از اعتراض هـا در مـورد پـروژه برق 
و  انـرژی  وزارت  سـخنگوی  »توتـاپ«، 
آب افغانسـتان تغییـر مسـیر انتقـال بـرق 
آسـیای مرکـزی از بامیان به سـالنگ را بر 
اسـاس منافـع ملی افغانسـتان اعـالم کرد 
امـا اظهارداشـت کـه بـرق والیـت بامیان 

تـا دو سـال دیگـر تأمیـن خواهد شـد.
وزارت  سـخنگوی  عظیمـی  عبدالبصیـر 
بـه  اشـاره  بـا  افغانسـتان  آب  و  انـرژی 
تاییـد نتیجـه کمیسـیون بررسـی پـروژه 
دفتـر  خبرنـگار  بـه  »توتـاپ«  بـرق 
منطقه یـی خبرگـزاری تسـنیم گفـت کـه 
رییـس جمهـور ایـن کشـور تغییر مسـیر 
برق آسـیای مرکـزی را تایید کرده اسـت 
امـا قـرار اسـت که بـرق بامیـان بصورت 

ویـژه ای تامیـن شـود.
وی افـزود: بـه جـای بـرق 500 مگاوات 
بـرق  انتقـال  خطـوط  مرکـزی،  آسـیای 
بـه  مـگاوات   220 ظرفیـت  بـا  ویژه یـی 
والیـت بامیـان اختصاص خواهـد یافت.
عظیمـی ادامـه داد که خطـوط انتقال برق 
220 مگاواتـی کـه ظرفیت برق رسـانی به 
20 هـزار خانـواده در والیـت بامیـان را 
دارد، تـا دی مـاه سـال 1398 بـه بامیـان 

رسـید. خواهد 
در  آب  و  انـرژی  وزارت  سـخنگوی 
خصـوص اعتراض های جنبش روشـنایی 
کـه بـر مبنـای آن حکـم رییس جمهـور 
می داننـد،  تبعیض آمیـز  را  افغانسـتان 
گفت: شـکایت رهبران جنبش روشـنایی 
بیشـتر روی ایـن موضـوع تمرکـز کـرده 
اسـت کـه گویـا براسـاس ایـن تصمیم با 
بـرق 220 مـگاوات نمی تـوان بـر معـادن 
مناطـق مرکـزی سـرمایه گذاری کـرد امـا 
روشـنی  بـه  جمهـور  رییـس  حکـم  در 
آمـده اسـت کـه در صورتی که بـر معادن 
شـود،  سـرمایه گذاری  مرکـزی  مناطـق 
خـط 500 مگاواتـی از ایسـتگاه ارغنـدی 
کابـل بـه مناطـق مرکـزی متصـل خواهد 

. شد

او ادامـه داد: در حـال حاضـر بـه بـرق 
بامیـان توجـه ویژه یـی شـده اسـت و بـه 
جـای ایـن کـه بامیـان را بـا بـرق 110 
را  والیـت  ایـن  کنیـم،  تأمیـن  مـگاوات 
بـا بـرق 220 مگاواتـی بـا اسـتفاده از 6 
خـط تأمیـن خواهیـم کـرد در حالـی کـه 
کابـل بـا 6 میلیـون جمعیت با بـرق 220 
مگاواتـی و هـرات با دو میلیـون جمعیت 
بـا بـرق 110 و 132 مگاواتی برق رسـانی 

می شـود.
عظیمـی گفت: شـکایت دیگـر معترضان 
افغانسـتان،  رییس جمهـور  حکـم  بـه 
مسـأله تشکیل کمیسـیون ملی رسیدهگی 

بـه پـروژه توتـاپ بود.
افغانسـتان  انـرژی  وزارت  سـخنگوی 
از  ایـن کمیسـیون  خاطرنشـان کـرد: در 
کسـانی اسـتفاده شـد کـه همـه در ایـن 
وزیـر  ماننـد  دارنـد،  تخصـص  رابطـه 
مشـاور  شهرسـازی،  وزیـر  اقتصـاد، 
و  انـرژی  امـور  در  رییس جمهـور 
نمایندهـگان  زیربنایـی،  فعالیت هـای 
پارلمـان کـه بر ایـن موضوعـات نظارت 
تخصـص  افـراد  ایـن  تمـام  داشـتند، 
و  فنـی  مسـایل  بـا  رابطـه  در  ویژه یـی 
اقتصـادی بـرای یافتـن راه حـل مناسـب 

کردنـد. تـالش 
 او تاکیـد کرد: بهتر اسـت در حال حاضر 
مـردم افغانسـتان بـه حکـم رییس جمهور 
احتـرام بگذارنـد و تعییـن تکلیـف برای 
مسـیر عبـوری خطـوط انتقال بـرق، هیچ 
کمکـی نخواهـد کـرد و منافع تمـام مردم 
افغانسـتان در حکم اشـرف غنـی در نظر 

است. شـده  گرفته 
عظیمـی اذعـان کـرد: هـم بامیـان و هـم 
سـالنگ خـاک وطـن ماسـت و هـر دوی 
ایـن والیت هـا حـق دارنـد کـه از نعمت 

بـرق برخـوردار شـوند و باشـند.
سخنگوی وزارات انرژی و آب افغانستان 
تصریـح کـرد کـه ایـن وزارت خانـه تنها 

نقـش اجرایـی پروژۀ توتـاپ را دارد.

تأمین برق »بامیان« 
تا ۲ سال آینده

ناجیه نوری 

ارتش و پولیس غزنی همدیگر را به غفلت و بی پروایی متهم می کنند
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برگردان: مهدي قراچه داغي
افكار سمي

برخي از ما در حالي که پیوسته در اندیشۀ راضي کردن دیگران هستند، فکر مي کنند در 
شاد و راضي کردن دیگران بسیار عالي و بي کم وکاست هستند؛ اما حقیقت ا ین است که 

استعداد این دسته در واقع در این است که خود را ناشایسته و بي کفایت احساس کنند.
به خودتان مهارت  بد  دادن احساس  باشید که چه قدر در  این توجه داشته  به  نیست  بد 
دارید! شما براي راضي کردن دیگران، خود را وادار به رعایت قواعد و مقررات و ضوابط 
سخت گیرانه یي مي کنید، براي خود معیارهاي غیرواقع بینانه یي در نظر مي گیرید، و بعد همۀ 

این کارها را مي کنید تا خوب و خوشایند به حساب آیید.
اما چرا در حق خود خوبي نمي کنید و کاري نمي کنید که براي خودتان خوشایند باشید؟

»باید«هاي ویرانگر، علتش این است که اندیشۀ شما با عبارت هاي اشتباه آمیزي مثل انواع 
»باید«ها، آلوده و مخدوش شده است.

این نیرو، کمپیوتر ذهن شما را فاسد مي کند و انواع و اقسام »باید«ها را به فرایند فکري 
شما راه مي دهد، مانع از آن مي شود که به احساس شادي، خوشبختي، رضایت، شایسته گي 

یا موفقیت برسید.
شما قرباني یک دیکتاتوري، یک فشار پیوسته در ذهن خود هستید. وقتي نمي توانید به طور 
کامل و صد در صد مطابق با فرامین ذهن خود رفتار کنید، به احساس گناه، سرزنش خود، 
یأس و افسرده گي مي رسید و وقتي دیگران هم مطابق قواعدي که شما براي خود نوشته اید 

ظاهر نمي شوند، احساس خشم، ناراحتي و نومیدي مي کنید.
فرمان  ده  به  مي گیرید.  سخت  خودتان  به  چه قدر  که  نباشید  متوجه  درستي  به  شاید 
کنید.  توجه  دیگران هستند،  کردن  راضي  اندیشۀ  در  پیوسته  که  اشخاصي  و  مهر طلب ها 

کیست که بخواهد مطابق این ده فرمان ظاهر شود و در استرس دایم به سر نبرد؟!

ده فرمان مهرطلب ها )مردم راضي كن ها!(
1. من همیشه باید مطابق با خواسته ها، توقعات و نیازهاي دیگران ظاهر شوم.

2. من باید از همۀ کساني که در پیرامون من قرار دارند، چه از من تقاضاي کمک بکنند و 
چه نکنند، حمایت کنم. 

3. من باید همیشه به مسایل دیگران توجه کنم و براي حل این مسایل از هیچ کوششي 
دریغ نکنم. 

4. من باید همیشه خوب و خوشایند باشم و هرگز احساسات کسي را جریحه دار نکنم. 
5. من باید همیشه دیگران را مقدم بر خودم به حساب آورم. 

6. من نباید هرگز به کسي »نه« بگویم؛ باید به همۀ خواست هاي آن ها پاسخ مثبت بدهم. 
7. من هرگز نباید کسي را نومید کنم یا خواستۀ او را به زمین بگذارم. 

8. من همیشه باید شاد باشم و هرگز نباید احساسات منفي ام را به دیگران نشان دهم. 
9. من باید همیشه سعي کنم که دیگران را از خود راضي نگه دارم و آن ها را شاد سازم. 

10. هرگز نباید با طرِح نیازها و مسایلم، دیگران ر ا ناراحت کنم. 
البته یک فرمان یازدهم پنهاني هم در کار است: من باید »راعي به تمام عیار همۀ این بایدها 

و نبایدها باشم.«

هفت »بايد« مرگبار
است  این باره  در  انتظاراتي  دربرگیرندۀ سلسله  دیگران«،  کردن  »راضي  بیماري  نشانه گان 
که وقتي با آن ها این گونه خوب و خوشایند برخورد مي کنید، آن ها باید با شما چه گونه 

رفتار کنند!
بسیاري از این انتظارات دربارۀ دیگران، در گروه »بایدهاي پنهان« جاي مي گیرند. با این 
حال، هفت »باید« مهلک دربارۀ دیگران موجب مي شوند که هرگاه انتظارات تان برآورده 

نشد، به احساس منفي برسید.
به  ـ  نومیدي  یا  قبیل خشم، رنجش  از  ـ  قبال دیگران  منفي در  ابراز احساسات  البته  اما 
حکم فرمان شمارۀ 8 محکوم است! و همان طور که مي دانیم به موجب فرمان هشتم: »شما 
باید همیشه شاد باشید و هرگز هیچ احساس منفي در قبال دیگران بروز ندهید.« نتیجۀ 
خالص این رویارویي بایدها این است که شما: 1( به خاطر داشتن احساسات منفي در قبال 
دیگران، احساس گناه مي کنید و 2( خود را سرزنش مي کنید که نتوانسته اید به قدر کافي 

دیگران را راضي کنید تا متقاباًل رفتار مثبتي با شما داشته باشند!

حبیب داستانی
شعلۀ آتش در اثر ترکیب گاز دروِن مواد با 
آکسیجن هوا به وجود می آید؛ ولی برخی 
از کیمیا دان های قدیم فکر می کردند که یک 
دارد  وجود  نفت  یا  ذغال  در  نامریی  چیز 
به صورت شعله  به هنگام آتش گرفتن  که 
مانند  اسم هایی  آن  بر  و  می گردد  خارج 
کم کم  نظریه  این  می گذاشتند.  “سولفور” 
دانشمندان  و  کرد  پیدا  زیادی  هواداراِن 
زیادی آن را تأیید کردند و آن مادۀ نامریی 

را “فلوژستون”1 نام نهادند. 2
که  بودند  معتقد  نظریه  این  سایر هواداراِن 
چون آهن را به وسیلۀ حرارت بسوزانیم، 
فلوژستوِن آن خارج شده و بقیه به صورت 
زنگ به جای  می ماند و نیز در مورد گوگرد 
بسوزانیم،  را  گوگرد  “اگر  می گفتند: 
فلوژستون آن خارج شده، گاز بی رنگی که 
در واقع همان گوگرد بی فلوژستون است، 

باقی می ماند.”
علم  پایه گذاران  از  یکی  که  “الوازیه3” 
خود،  استاد  سخنان  است،  جدید  کیمیای 
روئل و دانشمندان قبل را مورد مطالعه قرار 
این که  تا  کرد  دقت  آن  پیرامون  در  و  داد 
متوّجه شد که اعتقاد به وجود فلوژستون، 

اساسی ندارد. 
نور  با  را  قطعه سربی   ،1772 سال  در  او 
خورشید )که به وسیلۀ یک عدسی متمرکز 
که  کرد  مالحظه  و  سوزاند  بود(  شده 
گفت:  خود  با  است.  شده  زیاد  آن  وزِن 
و وزِن  ترکیب شده  فلز  با  هوا  از  قستمی 
آن را افزوده است و اگر فلوژستون وجود 
پس  می شد؛  کاسته  آن  وزِن  باید  داشت، 
باید تیوری فلوژستون را کنار گذاشت. وی 
برای تأیید این نظریه اظهار داشت که اگر 
سرِب سوخته شده را حرارت دهیم، هوای 
به  دوباره  و  می دهد  پس  را  جذب شده 

سرب تبدیل می شود. 
هم چنین در سال 1776، چراغی را به مدت 
داد.  قرار  جیوه  از  پر  ظرفی  زیر  روز   12
قرمزرنگی،  نازِک  پوستۀ  که  نکشید  طولی 
سطح جیوه را پوشاند. الوازیه دریافت که 
تنفس  قابلیت  دیگر  ظرف،  داخل  هوای 
قسمتی  حتمًا  گفت:  خود  با  باز  و  ندارد 
از هوای داخل ظرف با جیوه ترکیب شده 
که این پوستۀ قرمزرنگ را به وجود آورده 
است و برای تأیید گفتار خود، پوستۀ قرمز 
را جدا کرده و حرارت داد و مشاهده کرد 
که از آن گازی خارج می شود که قابل تنفس 
به  که  گرفت  نتیجه  او  باالخره  است. 
آن خارج  از  هنگام سوختن جیوه، چیزی 
با  که  است  گازی  هوا  در  بلکه  نمی شود؛ 
اکسیدجیوه  تولید  و  گردیده  ترکیب  جیوه 

می کند و او این گاز را “آکسیجن” نامید. 
الوازیه با صراحت اظهار داشت که مسالۀ 
فلوژستون حقیقت ندارد و در ضمن فعل 
انفعاالت کیمیایی، همواره وزن مجموع  و 
وزن  با  می شوند،  عمل  وارد  که  اجسامی 
موادی که به دست می آیند، برابر است و به 
عبارت دیگر، چیزی از بین نرفته و چیزی 

نیز اضافه نمی گردد. 4
هواداران  فلوژستون،  نظریۀ  ترتیب،  بدین 
خود را از دست داد و امروزه ما می دانیم 
عّلت  به  نفت  و  آتش  شعله ورشدِن  که 
ترکیب آن ها با آکسیجن صورت می گیرد، 
نه آن که ماده یی نامریی به صورت شعله از 

آن خارج شود. 
تیوری  تاریخی  سیر  صورت،  هر  در 
می کند  نظریۀ الوازیه روشن  و  فلوژستون 
که مقصود الوازیه از جملۀ “چیزی از بین 

نرفته و چیزی نیز اضافه نمی گردد” آن است 
از  کیمیایی چیزی  انفعاالت  و  فعل  که در 
بین نمی رود و چیزی اضافه نمی شود و این 
نظریه، کاری با اصل پیدایش موجودات و 
آفرینش که یک مسالۀ فلسفی است، ندارد. 
ولی متأسفانه برخی پنداشته اند که الوازیه 
می خواهد یک مطلب فلسفی بگوید. پس 
گفته اند: “مسالۀ پیدایش و خلقت با قانون 
“هیچ  می گوید:  او  زیرا  نمی سازد؛  الوازیه 
بین  از  به وجود نمی آید و هیچ چیز  چیز 
نمی رود.” پس چه گونه ممکن است چیزی 
آفریده شده باشد؟”، در صورتی که با توجه 
به سیر تاریخی تیوری فلوژستون و قانون 
در  تنها  او  نظر  که  است  روشن  الوازیه، 
مورد فعل و انفعاالِت کیمیایی است که در 
جهان حاضر صورت می گیرد و اما این که 
جهان آفریده شده است یا از ابتدا به همین 
حالت موجود بوده، یک مسالۀ فلسفی ست 
که قانون الوازیه نسبت به آن کاماًل ساکت 
است؛ پس عقیده به این که خداوند جهان 
را آفرید، با قانون الوازیه هیچ گونه منافاتی 

ندارد. 
تیوری های  گرفتن  فرا  هنگام  بنابراین، 
با دیدی  باید  دانشمندان،  نظرات  علمی و 
عمیق و دقّتی کافی در گفتۀ آن ها نگریست 
مطمین  و  مطلع  افراد  با  آن ها  مورد  در  و 
گفت وگو کرد تا حقیقت روشن شود و در 
اثر سهل انگاری، مسأله های اعتقادی، مورد 

شبهه و اشکال قرار نگیرند. 

آگاهی  بدون  نباید  ما  این،  بر  عالوه 
همه جانبه، تسلیم یک تیوری شویم و آن را 
مانند حقیقت های ثابت علمی تصور کنیم. 
چه بسا نظریه هایی که قرن ها دانشمندان از 
آن ها پشتیبانی می کردند؛ ولی یک باره از بین 
رفت و اثری از آن ها باقی نماند؛ حتا امروزه 
قانون الوازیه نیز صورت قبلِی خود )اصل 
به صورت  و  داده  از دست  را  ماده(  بقای 
انرژی” درآمده است؛  ماده و  بقای  “قانون 
آکسیجن  8 گرم  اگر  مثال،  عنوان  به  یعنی 
را با 1 گرم هایدروجن ترکیب کنیم، طبق 
قانون الوازیه باید 9 گرم آب به وجود آید، 
با محاسبات جدید  امروزه  در صورتی که 
از  ناچیزی  بسیار  مقدار  که  می شود  معلوم 
ماده به صورت انرژی حرارتی ظاهر شده 
از 9 گرم  و مقدار آِب به دست آمده، کم تر 

است. 

پی نوشت ها: 
Phlogiston 1ـ

 )Stahl( “اشتاهل”  نام  به  دانشمندی  2ـ 
بود  آلمانی  زیست شناس  و  کیمیا دان  یک 
سال  در  و  شد  متولد   1660 سال  در  که 
1694 استاد دانشگاه هال گردید و در سال 
1734 درگذشت. او گفت: “مادۀ فّراری به 
نام فلوژستون )که همان اصل و روح آتش 
است( در نهاد مواد سوختنی وجود دارد که 
در هنگام سوختن، به صورت شعله از آن ها 
“عّلت  که  داد  توضیح  و  می شود.”  خارج 
زود  خیلی  روغن  و  ذغال،  چوب،  این که 
مقدار  آن ها  در  که  است  این  می سوزند، 
این  اما  دارد؛  وجود  فلوژستون  بیش تری 
ماده در فلزات کم تر است.” )کتاب تاریخ 
علوم پی یر روسو، چاپ چهارم، صفحه های 
303 و 304(. یکی از کیمیا دان های بزرگ 
سال  در  که   )Rouelle( “روئل”  نام  به 
1703 متولد و در سال 1770 وفات یافت 
نیز این نظر را قبول داشت و در راه اثباِت 

آن بسیار کوشش می کرد. 
3ـ Lavoisier دانشمندی فرانسوی است 
سال  در  و  شد  متولد   1743 سال  در  که 

1794 وفات یافت. 
Rien ne pere. etrien ne se� 4ـ 

 .cree
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بخش نخست

از شعارها و »باید«هاي 
زنده گي تان بكاهید! آیا الوازیه می خواست اصِل آفرینِش 

جهان را انکار کند؟

ــی  ــیر تاريخ ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ك
قانــون  و  فلوژســتون  تیــوری 
كــه  اســت  روشــن  الوازيــه، 
تنهــا در مــورد فعــل و  او  نظــر 
ــی اســت كــه در  ــاالِت كیمیاي انفع
ــرد و  ــان حاضــر صــورت می گی جه
امــا اين كــه جهــان آفريــده شــده 
بــه همیــن  ابتــدا  از  يــا  اســت 
حالــت موجــود بــوده، يــک مســالۀ 
ــه  ــون الوازي ــه قان فلسفی ســت ك
ســاكت  كامــالً  آن  بــه  نســبت 
ــه  ــه اين ك ــده ب ــس عقی ــت؛ پ اس
بــا  آفريــد،  را  جهــان  خداونــد 
هیچ گونــه  الوازيــه  قانــون 

نــدارد ACKUمنافاتــی 
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»زیبایــی« از جملــه مقوالتــی اســت کــه نــزد عرفــا 
ــی  ــت خاص ــق«، از اهمی ــت »عش ــالکان طریق و س
ــا  ــزد عرف ــی در ن ــت. زیبایی شناس ــوردار اس برخ
ــر خداشناســی و دنیاشناســی اســت،  ــی ب ــه مبتن ک
و  دارد  »شــهودی«  لعــاب  و  رنــگ  علی التمــام 
فراتــر از اســتدالل و احــکام عقلــی و منطقــی قــرار 

می گیــرد.
مولــوی نیــز کــه خــود از اکابــر عرفــا بود، نگرشــی 
ــم و آدم داشــت  ــه امــور عال عرفانــی و شــهودی ب
ــم و  ــان نظ ــا لس ــهود و ب ــۀ ذوق و ش و از دریچ
ــته اســت. در  ــان داش ــش را بی ــۀ خوی ــعر، تجرب ش
ــا  ــا« و نســبِت آن ب ایــن مقــال تنهــا »خــدا« و »دنی

ــردد. ــی می گ ــی« بررس »زیبای
ــان  ــد، چن ــود خداون ــوی، وج ــی مول در خداشناس
آشــکار و در عیــن حــال چنــان نهفتــه در هــر چیــز 
ــق  ــان نیســت و از طری ــه بره ــازی ب ــه نی اســت ک
ــت.  ــود او را یاف ــوان وج ــراق می ت ــرت و اش بصی
بایــد چشــم »دل« را گشــود تــا »جــان« را دیــد. امــا 
از دیــد مولــوی، گشــودن چشــم دل نــه بــا براهین، 
ــد  ــۀ نفــس و ریاضــت حاصــل می آی ــا تزکی ــل ب ب
ــه  ــاند ک ــی می کش ــوی تجربه ی ــه س ــی را ب و آدم
ــرد اســت و آن، وحــدت هســتی و  ــه ف منحصــر ب

عالــم بــا امــر قدســی یــا »خداونــد« اســت.
بــا عنایــت بــه خداشناســی مولــوی می تــوان 
و  »خداونــد«  همــان  »زیبــا«،  کــه  دریافــت 

اســت. »زیبــا«  همــان  »خداونــد«، 
خوب رویان آینۀ خوبی او 

عشق ایشان عکس مطلوبی او
و  خــد  ایــن  رود  خــود  اصــل  بــه  هــم 

خال 
دایمًا در آب کی ماند خیال؟

جمله تصویرات، عکس آب جوست 
چون مالی چشم خود، خود جمله اسوت

شش جهت عالم همه اکرام اوست 
هر طرف که بنگری، اعالم اوست
آن جمال و قدرت و فضل و هنر 
ز آفتاب حسن کرد این سو سفر

و چــون خداونــد »زیبــا« اســت، بنابریــن هــر 
آن چــه وجــود دارد، مظهــر زیبایــی اوســت و 
اصــل مشــترک بیــن تمامــی اشــیای عالــم و جهــان 

ــت. ــی« اس ــل »زیبای ــا اص ــتی، همان هس
زیبایــی، امــری »وجــودی« اســت و بــه عینــه 
ــه  ــی ب ــی آدم ــرد. یعن ــاهده ک ــوان آن را مش می  ت
هــر ســو بنگــرد، قــادر اســت کــه زیبایــی را ببینــد 
ــوان ســاختۀ ذهــن بشــر  ــچ عن ــه هی ــر ب ــن ام و ای
نیســت. توجــه بــه ایــن نکتــه، بســیار اهمیــت دارد 
و راه گشــای شــناخت زیبایــی در نــزد موالناســت.

همان طــور کــه دغدغــۀ عــارف و صوفــی وحــدت 
ــی در ژرف« و  ــام »زیبای ــه مق ــل ب ــذا نی ــت، ل اس
ــا  ــی ب ــن صوف ــر، وحــدت یافت ــری دقیق ت ــه تعبی ب
ــد، تمــام هم وغــم ســالک اســت.  هســتی و خداون
گــذر از ســطح و صعــود بــه مقــام ژرف، دقیقــًا بــه 
ــبی و  ــطحی و نس ــای س ــور از زیبایی ه ــای عب معن
ــری  ــه تعبی ــق و ب ــی مطل ــهود زیبای ــت و ش دریاف

دیگــر، وحــدت یــا امــر قدســی اســت.

در این جــا می خواهیــم بــه ذکــر مطالبــی بپردازیــم 
منظــر  از  زیبایــی  مقولــۀ  بحــث  اســاس  کــه 
مولوی ســت. الجــرم زیبایــی را بــه دو گونــه 
ــن دو را از یک دیگــر تفکیــک  تقســیم نمــوده و ای

: می کنیــم
ـ زیبایی در سطح )نسبی(
ـ زیبایی در ژرف )مطلق(.

)نکاتــی کــه پیرامــون خداونــد و زیبایــی آوردیــم، 
همه گــی را می تــوان تحــت مفهــوم زیبایــی در 

ــرار داد.( ژرف ق
همان طــور کــه دغدغــۀ عــارف و صوفــی وحــدت 
ــی در ژرف« و  ــام »زیبای ــه مق ــل ب ــذا نی ــت، ل اس
ــا  ــی ب ــن صوف ــر، وحــدت یافت ــری دقیق ت ــه تعبی ب
هســتی و خداونــد، تمــام هــم و غــم ســالک اســت. 
گــذر از ســطح و صعــود بــه مقــام ژرف، دقیقــًا بــه 
ــبی و  ــطحی و نس ــای س ــور از زیبایی ه ــای عب معن
ــری  ــه تعبی ــق و ب ــی مطل ــهود زیبای ــت و ش دریاف

دیگــر، وحــدت یــا امــر قدســی اســت:
که بیا من باش، یا همخوی من 

تا ببینی در تجلی، روی من
ور ندیدی، چون چنین شیدا شدی 

خاک بودی، طالب احیا شدی

دنیا و دنیاشناسی در نظر مولوی:
نامــدار  عرفــای  هم چــون  مولــوی،  نظــر  در 
ــه در  ــر آن چ ــت. ه ــذر اس ــل گ ــا مح ــر، دنی دیگ
ــت،  ــدار اس ــبی و ناپای ــی نس ــت، همه گ ــا اس دنی
ــز  ــر جای ــذرا و متغی ــور گ ــه ام ــته گی ب ــذا دل بس ل

ــت. نیس
کین جهان جیفه است و مردار و رخیص

بر چنین مردار، چون باشم حریص 
ــات  ــای صف ــه معن ــوی ب ــر مول ــا« از منظ ــا »دنی ام
مذمــوم و رذیلــۀ آدمــی نیــز هســت؛ بخــل، حــرص 
و آز، شــهوت و... از جملــه امــوری اســت کــه هــر 
آن کــس بــدان دل بنــدد، ســخت متضــرر می شــود: 

چیست دنیا؟ از خدا غافل بدن 
نی قماش و نقره و میزان و زن

پس دهان دل ببند و مهر کن 
پر کنش از بادگیر من لدن

 
ــدگار نیســت و در  ــور پابرجــا و مان ــه ام ــن گون ای
ــان، آن وجاهــت و ارج و مقــام خویــش  طــول زم
ــت  ــک اس ــه نی ــس چ ــد داد، پ ــت خواه را از دس
کــه آدمــی از ســقوط در ورطــۀ ناپایــدار دنیــا 

ــد. ــز نمای ــودداری و پرهی خ
مولــوی هیــچ گاه دعــوت بــه رهبانیــت و دنیاگریزی 

و دنیاســتیزی نمی کنــد.
ــید  ــت نکش ــاِت آن دس ــا و تعلق ــچ گاه از دنی او هی
و در حــد معقــول و الزم از آن بهــره بــرد. زیبایــی 
ــی در ســطح  ــر دیگــر، زیبای ــه تعبی ــا ب ــوی و ی دنی
و  زودگــذر  و  ناپایــدار  امری ســت  )نســبی(، 

بنابرایــن، دل بســته گی را نشــاید:
کــه   / حسن صورت هم ندارد اعتبار  

خــار زخــم  یــک  از  زرد  رخ  شــود 
هرچنــد زیبایــی دنیــوی در جایــگاه خویــش قابــل 
توجــه و ارزش منــد اســت و می توانــد هم چــو 
نردبانــی باشــد بــه ســوی زیبایــی مطلــق، امــا اگــر 
آن را هم چــون مقصــد و هدفــی دانســت و تصــور 
نمــود کــه هــدف غایــی آدمــی، همانــا ایــن زیبایــی 
گــذرا اســت، دیگــر دچــار خبــط و خطــا شــده ایم. 
زیبایــی دنیــوی، جزیــی ناچیــز از زیبایــی مطلــق و 

ــت. ــایه یی از آن اس ــان س به س
ــت.  ــاب اس ــود آفت ــه وج ــوط ب ــایه، من ــود س وج
ــدی  ــی و اب ــاب ازل ــا آفت ــده نیســت، ام ــایه پاین س
اســت. بــه همیــن ســان، زیبایــی دنیــوی در ســطح 
ــق  ــی مطل ــز از زیبای ــی ناچی ــرد و جزی ــرار می گی ق
ــی مطلــق،  ــد، خــود زیباســت؛ زیبای اســت. خداون
زیبایــی جاودانــه و ازلــی کــه هیــچ خلــل و آفتــی 
ــی،  ــن زیبای ــه ای ــق ب ــذا، عش ــدارد و ل در آن راه ن
بــرای عــارف و ســالک واالمقــام تنهــا عشقی ســت 
ــی  ــد، زیبای ــه: »خداون ــی اســت. و این ک ــه حقیق ک
ــیر  ــه تفس ــن گون ــه ای ــوان ب ــت دارد« می ت را دوس
نمــود کــه خداونــد متعــال کــه خــود زیبــا و 
منشــای زیبایــی اســت، زیبای یــی را دوســت 
مــی دارد کــه ناظــر بــه زیبایــی مطلــق باشــد. 
مولــوی هــم بــه ایــن مســأله توجــه تــام و تمامــی 
ــوی  ــه س ــه رو ب ــد ک ــدرز می ده ــی را ان دارد. آدم
زیبایــی مطلــق کــه منشــای تمامــی زیبایی هاســت، 
ــار  ــل نث ــه طــور کام ــش را ب ــد و عشــق خوی نمای

ــد. ــی کن ــن زیبای ای
ــه  ــوی ب ــر اول مثن ــزک و پادشــاه در دفت قصــۀ کنی
خوبــی اشــارت بــه دل بســته گی بــه زیبایــی نســبی 
و ناپایــدار بــودِن آن و فرجــام ســوگ ناک آن دارد و 
این کــه چه گونــه کنیــزک، عاشــق زرگــری در شــهر 
ســمرقند بــود و چــون زیبــا رخ بــود، دل بســته گی 
ــه زرگــر  ــس از آن ک ــا پ ــه او داشــت. ام خاصــی ب
ــی خــود را از  ــاری می شــود و زیبای ــه بیم ــال ب مبت
ــا  ــدد و حت ــدو دل نمی بن دســت می دهــد، دیگــر ب

ــد. ــار می کن ــراز انزج اب
ــه  ــوط ب ــوی، من ــر مول ــی از منظ ــه زیبای ــه ب توج
ــا  ــت ت ــی وی اس ــی و دنیاشناس ــل خداشناس تحلی
بــه خوبــی بتوانیــم دو مقولــۀ زیبایــی در ژرف 
ــده  ــی در ســطح )نســبی( را فهمی ــق( و زیبای )مطل
و جایــگاه اصلــی هــر کــدام را در جهان بینــی 

ــم. ــوی دریابی ــی مول عرفان

فرآوری: مهسا رضايی
بخش ادبیات تبیان

جمال 
زيبايی  و 

از منظر مولوی
ه در دفتر اول مثنوی به خوبی اشارت به دل بسته گی 

قصۀ کنیزک و پادشا

ن دارد و این که 
به زیبایی نسبی و ناپایدار بودِن آن و فرجام سوگ ناِک آ

چه گونه کنیزک، عاشق زرگری در شهر سمرقند بود و چون زیبا رخ بود، 

دل بسته گی خاصی به او داشت. اما پس از آن که زرگر مبتال به بیماری 

خود را از دست می دهد، دیگر بدو دل نمی بندد و حتا 
شود و زیبایی 

می 

ابراز انزجار می کند
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ابوبکر صديق
از شـصتمین سـالگرد تأسـیس انسـتیتوت دیپلوماسی 
وزارت خارجـه دیروز یک شـنبه )9 جوزا/خرداد( در 

کابل گرامی داشـت شـد. 
در محفلـی که بـه همین مناسـبت در وزارت خارجه 
تدویـر یافته بـود، صالح الدیـن ربانی وزیـر خارجه، 
پشـین،  دادفـر سـپنتا وزیـر خارجـۀ  رنگیـن  دکتـر 
و  دیپلومات هـا  وزارت،  ایـن  مسـووالن  از  برخـی 
سـفیران برخی کشـور ها بیرونـی مقیم کابل اشـتراک 

بودند. کـرده 
صالح الدیـن ربانـی وزیـر خارجـه در ایـن نشسـت 
گفت: شـصت سـال پیـش از امروز مسـووالن دولت 
افغانسـتان به خاطـر ارتقـای ظرفیـت دیپلومات هـای 
کشـور،  انسـتیتوت دیپلوماسـی را ایجـاد کردنـد که 

امـروز از آن گرامی داشـت می کنیـم.
آقـای ربانـی افزود: دلیل پیشـرفت کشـورهای جهان 
بـه اسـاس داشـتن یـک دیپلوماسـی ویـژه و دانـش 
بشـری اسـت کـه در حـال تحول می باشـد تـا این که 

تازه تریـن جریان هـای کاری را تجربـه کننـد.
آقای ربانی، هدف از تأسـیس انسـتیتوت دیپلوماسـی 
کشـور  جـوان  دیپلومات هـای  ظرفیـت  ارتقـای  را 
دانسـته افـزود: بلنـد بـردن ظرفیـت دیپلومات هـای 
کشـور بـرای بهبـود سیاسـت خارجی کشـور مهم و 

اسـت. حیاتی 
او بـا تأکیـد بـه ارتقـای ظرفیـت کاری و فعالیـت 

سـازی  توانمنـد  افـزود:  کشـور  دیپلومات هـای 
دیپلومات های کشـور و بیرون شـدن از دشواری های 
فعلـی از اولویت هـای وزارت خارجـه اسـت، وزیـر 
خارجـه کشـور، میزان بلنـد کار را بـه دیپلومات های 
جـوان، متخصـص و با انرژی کشـور مرتبـط  خواند.
آقـای ربانـی، انسـتیتوت دیپلوماسـی کشـور را یکی 
از مهم تریـن ادارات در وزارت خارجـه عنـوان کـرده 
افـزود: در حـال حاضر مسـووالن این نهـاد در تالش 
انـد تا ایـن انسـتیتوت را به اکادمـی را ارتقـا دهند. 

زمینـه  افغانسـتان  دیپلوماسـی  انسـتیتوت  او گفـت: 
بـرای  را  مـدت  طویـل  آموزش هـای  و  ماسـتری 
از  و  می سـازد  آمـده  کشـور  دیپلومات هـای 
کشـورهای بیرونـی دعـوت کرد تـا در ارتقـا ظرفیت 
کننـد. همـکاری  بیشـتر  افغانسـتان  دیپلومات هـای 
هم چنـان، دکتـر رنگیـن دادفـر سـپنتا، وزیـر خارجه 
پیشـین در ایـن محفـل گفـت: جایـگاه دیپلوماسـی 
در افغانسـتان قابـل قـدر اسـت و یکـی از اهـداف 
سیاسـت خارجـی کشـورها، تربیـت دیپلومات هـای 
جـوان و متخصـص می باشـد کـه اجرایـی سـاختن 
دیپلوماسـی خارجـی و روابـط بین المللی بـا این کار 

معنـا و مفهـوم می یابـد.
آقای سـپنتا گفت: چند سـال پیش وقتـی قراردادهای 
بین المللـی را اجرایـی می کردیم، نبـود دیپلومات های 

متخصص حس می شـد.
فعلـی در کشـورهای  بـه چالش هـای  اشـاره  بـا  او 

جهـان و منطقـه  بیـان کرد کـه دیپلومات های کشـور 
بایـد مشـکالت محیـط زیسـتی و تروریسـم جهانی 
را مطالعـه کننـد و در مـورد تسـلط داشـته باشـند که 
به خاطـر یافتـن چنیـن معلومـاِت، نهادی )انسـتیتوت 
دیپلوماسـی( در چارچـوب وزارت خارجـه وجـود 

دارد.
بـرای  کـرد:  تصریـح  پیشـین  خارجـه  وزیـر 
دیپلومات هـای خـط مـش کشـور مهـم نیسـت، مهم 
فعالیت دسـتگاه  دیپلوماسـی کشـور اسـت که فعاالنه 
حرکـت داشـته باشـد. بـه هـر انـدازۀ کـه دسـتگاه 
دیپلوماسـی کشـور فعالیـت بهتر داشـته با شـد باالی 

سیاسـت خارجـی آن کشـور تأثیـر دارد.

انسـتیتوت دیپلوماسـی 60 سـال پیش در سال 1334 
هجـری خورشـیدی برابر بـا 1955 میـالدی به تحت 
نـام »موسسـه خدمـات دیپلوماتیـک« بنیـان گـذاری 

. شد
این موسسـه با تنفیذ اساسـنامۀ جدید در سـال 1354 
به نام »موسسـه دیپلوماسـی« و به تعقیب آن درسـال 
1368 هجـری خورشـیدی با تدوین اساسـنامه نو که 
بـا در نظـر داشـت اهـداف و وظایـف اصلـی ترتیب 
یافتـه بـود به عنوان »انسـتیتوت دیپلوماسـی« تا کنون 

بـه فعالیـت خود ادامه داده اسـت.
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انستیتوت دیپلوماسی وزارت خارجه 
به اکادمی ارتقا  می کند

دادستان ُکل:

مرکز عدلی و قضایی برای مبارزه با فساد اداری ایجاد می شود

هشدار اسالم آباد:
 می توانیم پروژه های اجرایی 

پاکستان در افغانستان را متوقف کنیم

جيمز کننګهم:

امريکا نور په پاکستان کې د ترهګرو 

خوندي ځالې نه يش زغملی
پـه کابـل کـې د امريـکا پخـواىن سـفري جيمـز کننګهـم وايـي، د 

طالبانـو د مـر مـال اخرتمحمـد منصـور وژل ښـکاره پيغـام دى 

چـې نـور د ترهګـرو لپـاره خونـدي ځالـې دوى تـه د زغـم وړ نـه 

دي.

کننګهـم ویـي، متـه لـري، چـې پاکسـتان او پـه ځانګـړې توګـه 

د دغـه هېـواد څارګـرې ادارې اى اېـس اى بـه د امريـکا دا نـوې 

تـګالره درک کـړې وي.

نومـوړي زیاتـه کـړې »د مال منصـور وژنه پيالمـه او ښـکاره پيغام 

دى، امريـکا نـور هغـه ګواښـونه نـه يش زغمـى چې په پاکسـتان 

کـې د مېشـت طالبانـو مـر لخـوا بـه رامنځتـه کېـدل او هلته يې 

خونـدي ځاىونـه لرل.«

پخـواين امریکايـي سـفیر وايـي، داسـې ګنګوسـې شـته چـې د 

پاکسـتان اسـتخبارايت ادارې پـه دغـه هېـواد کـې د مـال منصـور 

د اوسـېدو لپـاره زمينـه برابـره کـړې وه، د همـدې لپـاره امريـکا له 

بريـده وروسـته پاکسـتانيو چارواکـو تـه خـر ورکـړ.-

د کننګهـم پـه وینا دوى به پر پاکسـتان فشـار راوړي چـې ترهګرو 

تـه د خونـدي ځالې پـه ورکولو لـه رسه غور او فکـر وکړي.

پـه  او  لـري  موخـې  سـرتاتيژيکې  مهمـې  »امريـکا  ویـي  هغـه 

افغانسـتان کـې د روانـې شـخړې پـاى تـه رسـول يـې يـو لـه دغو 

موخـو څخـه دى«

ده زیاتـه کـړې، چـې دا د هغـو هڅـو يـوه پيالمه هـم ده چې دوى 

غـواړي طالبـان د سـيايس هـواري لپـاره د سـولې خرو اتـرو مېز 

تـه راکـش کـړي او به خره یـې چـې د طالبانو لپـاره يواځينۍ الره 

داده چـې د سـولې الر خپلـه کـړي او له ترهګـرۍ الس واخي.

ښـاغي کننګهـم وايـي، د دې لپـاره د طالبانو مرانو ته په ښـکاره 

وايـي چـې دوى لـه ترهګرۍ او پوځـي الرې واک نه يش ترالسـه 

کـوىل. د امريـکا پخواين سـفري وويل 

بایـد وویـل يش، چـې د طالبانـو مـر مـال اخـرت محمـد منصور 

تېـره اونـۍ د پاکسـتان پـه بلوچسـتان کـې د امريـکا د بـې پيلوټـه 

هوايـي بريـد پـه ترڅ کـې و وژل شـو.

دادســتانی ُکل از تأمیــن عدالــت و حاکمیت قانون در 
آینــده نزدیــک بــه مــردم اطمینــان می دهــد و تأکیــد 
مــی دارد کــه نهادهــای عدلــی و قضایــی افغانســتان 
نتوانســته انــد تــا اعتمــاد مــردم را بدســت بیارونــد.

در تازه تریــن مــورد براســاس حکــم رییس جمهــور 
و پیشــنهاد دادســتانی ُکل بــه تعــداد 40 نفــر از 
روســای ادارۀ دادســتانی تغییــر و تبدیــل شــده انــد.
ــتی  ــروز در نشس ــتان ُکل دی ــدی، دادس ــد حمی فری
کــه بــه منظــور معرفــی کارمنــدان ایــن اداره برگــزار 
شــده بــود گفــت کــه کار مبــارزه بــا فســاد ســرعت 
ــت و  ــن عدال ــرای تأمی ــای ب ــده و تالش ه داده ش

حاکمیــت قانــون همچنــان جریــان دارد.
ــور  ــکاری و حض ــدون هم ــه ب ــرد ک ــد ک وی تأکی
ــردم از  ــارت م ــدون نظ ــان ب ــردم و همچن ــال م فع
ــد  ــی نمی توان ــچ ارگان ــی هی ــرد ادارات دولت کار ک

ــق شــود. موف
آقــای حمیــدی میــزان جرایــم و ناامنی را در گوشــه 
ــرد:  ــح ک ــرده تصری ــوان ک ــد عن ــار کشــور بلن و کن
ــته  ــی نتوانس ــی و قضای ــای عدل ــفانه نهاده »متأس
اســت بــه میــزان افزایــش ناامنــی و بــی عدالتی هــا 
اعتمــاد مــردم را بدســت بیــارود، بایــد کار صــورت 

بگیــرد تالشــها بــرای تامیــن امنیــت و عدالــت بــه 
صــورت همزمــان و مناســب بــه پیــش بــرود.«

ــوالی  ــن ولس ــا و گرفت ــن جغرافی ــزود: »گرفت او اف
بــرای مــردم افغانســتان اهمیــت نــدارد، مگــر ایــن 
ــردم را  ــای م ــوب و دل ه ــکار، قل ــت، اف ــه دول ک
بدســت بیــاورد، افــکار و دل هــای مــردم افغانســتان 
فقــط از طریــق تأمیــن عدالــت و حاکمیــت قانــون 

ــد.« ــت بیای ــت بدس ــن اس ممک
آقــای حمیــدی از کارمنــدان ایــن اداره خواســت که 
ــرده و  ــردم ادا ک ــال م ــان را در قب مسوولیت های ش

خــدا را در همــه جــا حاضــر و ناظــر قــرار بدهــد.
ــی در  ــی وقضای ــز عدل ــاد مرک ــن از ایج او همچنی
ــر  ــا فســاد در آینــده نزدیــک خب ــارزه ب راســتای مب
داده افــزود: »مــا تــالش داریــم کــه خدمــات 
ــه  ــردم از گوش ــه م ــم ک ــاد کنی ــاعته را ایج 24س
و کنــار افغانســتان بــه ســادهگی بــا ایــن اداره 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــتای مب ــود و در راس ــاس ش در تم

ــد«. ــکاری نمای هم
ــه در  ــود ک ــرح می ش ــی مط ــارات در حال ــن اظه ای
ــی  ــی و قضای ــای عدل ــته نهاده ــال گذش ــیزده س س
ــد  ــامل آن می باش ــز ش ــود نی ــتانی ُکل خ ــه دادس ک

در فهرســت اداراتــی قــرار دارد کــه بیشــترین مــوارد 
فســاد اداری در آن ُرخ داده اســت. بــر اســاس 
گــزارش ســال 2016 نهــاد شــفافیت بیــن المللــی، 
افغانســتان در میــان 168 کشــور دنیــا، ســومین 

ــناخته شــده اســت. ــان ش کشــور فاســد جه
ــت  ــی در نشس ــور غن ــس جمه ــن ریی ــش از ای پی
مشــترک نمایندهــگان کشــورهای اروپایــی در کابــل 
ــدان  ــا مفس ــژه ب ــک اداره ی وی ــود: »ی ــه ب ــز گفت نی

ــرد.« ــد ک برخــورد خواه
ــه  ــه ب ــد ک ــتانی ُکل می گوی ــم، دادس ــویی ه از س
تازه گــی تفاهم نامه یــی را بــا وزارت داخلــه بــه 
ــان را  ــه آن ــن تفاهم نام امضــا رســانده اســت کــه ای
ــرد و  ــر ف ــاالی ه ــون را ب ــا قان ــازد ت ــادر می س ق
شــخص قدرت منــد و افــراد عــادی جامعــه تطبیــق 

کننــد.
آقــای حمیــدی گفــت کــه در گذشــته ها اگــر 
ــد  ــن پیــش می آم ــواردی جلــب و احضــار متهمی م
وجــود  دادســتانی  و  پولیــس  میــان  همــکاری 
نداشــت، امــا امضــای تفاهم نامــه بــا وزارت داخلــه 

ایــن کار را ســهل می ســازد.
 

مقامات پاکستان اعالم کردند که در صورت ادامه آزار کارگران 
پاکستانی در افغانستان، پروژه های در حال اجرا در این کشور را 

متوقف می کند.
به گزارش اکسپرس تریبون، مقامات دولت پاکستان اعالم کردند 
پروژه های  افغانستان،  در  کارگرانشان  آزار  ادامه  صورت  در  که 

توسعه یی را متوقف خواهند کرد.
یکی از مقامات پاکستانی گفت که پولیس در والیت لوگر یک 
ساعت  پنج  برای  جاری  هفته  اوایل  در  را  کشور  این  انجنیر 

بازداشت کرد.
45  کارگر پاکستانی و چند انجنیر در پروژه 14 میلیون دالری این 

کشور در والیت لوگر افغانستان در حال کار هستند.
عالوه بر این، 90 نفر از افغان ها نیز در این پروژه کار می کنند.

دستگاه  گرفتن یک  با  افغانستان  پولیس  پاکستانی،  مقام  گفته  به 
انجام  برای  می تواند  دستگاه  این  که  کرد  اعالم  الکتریکی 

عملیات های تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.
پولیس  به  پاکستانی  پیمانکاران  توضیح  باوجود  افزود:  وی 

افغانستان اما انجنیر این پروژه بازداشت شد.
این مقام پاکستانی اظهار داشت: پیمانکار پروژه بیمارستان لوگر 
پس از آن، با مقامات دولت محلی و فرماندار ارتباط برقرار کرد 

که منجر به آزادی این انجنیر پاکستانی شد.
کار  افغانستان  در  پروژه های مختلف  در  که  پاکستانی  اتباع  آزار 

می کنند سبب تضعیف روحیه آنها شده است.
مقام پاکستانی در کابل گفت: دولت کابل در تامین امنیت کارگران 

پاکستانی در افغانستان ناکام است.
وی ادامه داد: کارگران پاکستانی در گذشته نیز در افغانستان کشته 
مجبور  اسالم آباد  یابد،  ادامه  وضعیت  این  اگر  شده اند.  ربوده  و 

است پروژه های خود  را در این کشور متوقف کند.
در  کارگران کشورش  که  پاکستان همچنین شاکی شد  مقام  این 
روبرو  زیادی  مشکالت  با  نیز  روادید  تمدید  و  دریافت  مورد 

هستند.
تنها یک  افغانستان در اسالم آباد گفت: این  عمر زاخیلوال سفیر 
در  پاکستانی  کارگران  تمام  به  را  آن  نباید  که  است  بوده  حادثه 

افغانستان  تعمیم داد.
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ده هـا هـزار تن از مسـلمانان سراسـر امریـکا در بزرگتریـن گردهمایی 
مسـلمانان ایـن کشـور در بالتیمـور، مریلند حضـور یافتند.

در ایـن گردهمایـی کـه از 28 تـا 30 می سـال جاری میـالدی در حـال 
برگـزاری اسـت،  ده هـا هـزار تـن از مسـلمانان امریکا حضـور دارند. 
گردهمایـی سـال جاری میـالدی برای بزرگ داشـت قرآن برگزار شـده 
و سـخنرانان بـه چالش هـای موجـود کـه مسـلمانان امریـکا بـا آن هـا 

می پردازنـد. مواجه انـد، 
سـازمان دهنـده گان ایـن گردهمایـی گفته اند کـه انتظـار دارند حضور 

در مراسـم سـال جاری میالدی رشـد 30 درصدی داشـته باشـد.
نایم بیگ، رییس کنگرۀ اسـالمی امریکای شـمالی در مراسـم افتتاحیۀ 
ایـن گردهمایـی گفـت: در مراسـم سـال جاری میالدی موضـوع قرآن 
را انتخـاب کردیـم و بـه بیـان زیبایی هـای آن می پردازیـم. انتخـاب 
ایـن شـعار بـا هـدف مقابلـه بـا صحبت هـای ضداسـالمی برخـی از 
گرفتـه  امریـکا صـورت  رسـانه های  در  انحـراف  و  سیاسـت مداران 

ست. ا
او ادامـه داد: وظیفۀ ماسـت که به عنوان مسـلمانان امریـکا دربارۀ عقاید 
خـود سـخن بگوییـم و دربـارۀ قرآن حـرف بزنیـم. این عقیدۀ ماسـت 
کـه کتـاب قـرآن، کتابـی الهـی اسـت و پاسـخ های تمـام سـواالت ما 

را دارد.
ندیـم صدیـق، رییـس هیـات امنـای جامعـۀ مسـلمانان امریـکا نیز در 
جمـع حضـار گفـت: قـرآن هدفـش رشـد جامعه اسـت. بیـداری در 
جامعـه یـک شـبه اتفـاق نمی افتـد. مسـلمانان مسـوول ایـن بیـداری 
هسـتند. مـا بایـد کارهـای مناسـب انجـام دهیم تـا مشـکالتی را که با 

آن هـا مواجه ایـم، از میـان ببریـم.
اسـالمی  سـازمان های  امریکایـی  شـورای  دبیـرُکل  جمـال،  اسـامه 
نیـز گفـت: حـاال زمـان آن رسـیده کـه مسـلمانان امریـکا علیه رشـد 

شـوند. متحـد  اسالم هراسـی 
نامـزد  بـا اشـاره بـه اظهـارات اسـالم هراسـانۀ دونالـد ترامـپ،  او 
پیشـروی جمهوری خواهـان در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 2016 
امریـکا، از جامعـۀ مسـلمانان امریـکا خواسـت در مقابـل اظهـارات 

اسالم سـتیزانه او بـه پـا خیزنـد.
چالش هـای  گردهمایـی  ایـن  در  مطرح شـده  موضوعـات  دیگـر  از 
پیشـروی مسـلمانان در امریـکای شـمالی، اسالم هراسـی و رفتارهـای 
تبعیض آمیـز و چگونه گـی مقابله با مشـکالتی اسـت که مسـلمانان در 

زنده گـی روزمـرۀ خـود بـا آن هـا مواجه انـد.
ایـن سـومین گردهمایـی مسـلمانان در امریکاسـت کـه در بالتیمـور 

می شـود. برگـزار 

به دنبـال انتشـار گزارش هایـی مبنـی بـر افزایـش تلفـات غیرنظامیـان 
تـا فـروش بمب هـای  اوبامـا تصمیـم گرفتـه اسـت  یمنـی، دولـت 

خوشـه یی بـه عربسـتان سـعودی را متوقـف کنـد.
در حالـی که سـازمان های حقـوق بشـر از افزایش تلفـات غیرنظامیان 
در یمـن خبـر می دهنـد و نیروهـای عربسـتان سـعودی از بمب هـای 
خوشـه یی در برابـر مـردم یمـن اسـتفاده کرده انـد، گـزارش نشـریۀ 
فـروش  اوبامـا  بـاراک  دولـت  کـه  می دهـد  نشـان  پالیسـی  فاریـن 

بمب هـای خوشـه یی بـه عربسـتان را متوقـف کـرده اسـت.
فاریـن پالیسـی به نقـل از مقام هـای رسـمی امریکایـی نوشـته اسـت: 
کاخ سـفید بی سـروصدا فـروش و انتقـال چنیـن مهماتی به عربسـتان 
سـعودی را متوقـف کرده اسـت، چـرا که ریـاض از این سـالح ها در 

جنـگ خونیـن در یمن اسـتفاده کرده اسـت.
ایتـالف به رهبـری عربسـتان سـعودی از مـارچ 2015 میـالدی حملـۀ 
همه جانبه یـی را علیـه یمـن آغاز کرده اسـت. یک مقام رسـمی دولت 
امریـکا در ایـن بـاره گفـت: مـا از گزارش هـای مربـوط بـه اسـتفاده 
ایتـالف سـعودی از بمب هـای خوشـه یی در منازعـۀ نظامـی در یمـن 
آگاه هسـتیم، از جملـه در مناطقی که غیرنظامیـان در آن حضور دارند.

او تصریـح کـرد: مـا ایـن نگرانی هـا را جـدی می گیریـم و به دنبـال 
جمـع آوری اطالعـات بیشـتری هسـتیم.

فاریـن پالیسـی افـزود: این نخسـتین ابـراز نارضایتی شـدید مقام های 
رژیـم  توسـط  خوشـه یی  بمب هـای  از  اسـتفاده  قبـال  در  امریـکا 

عربسـتان سـعودی اسـت.
فعـاالن حقـوق بشـر اعـالم کرده انـد کـه صدهـا غیرنظامـی از جملـه 
کشـته  یمـن  در  بمب هـای خوشـه یی  از  اسـتفاده  اثـر  بـر  کـودکان 

شـده اند.
اسـتفاده از ایـن بمب هـا بـر اسـاس پیمـان بین المللـی 2008 میـالدی 
ممنوع شـده اسـت، اما امریکا و روسـیه که از عرضه کننده گان بزرگ 

ایـن بمب هـا بـه شـمار می روند، ایـن پیمـان را امضـا نکرده اند.

با  گذشته  روز  هلمند،  والیت  ناوۀ  ولسوالی  در  جوان،  سد  از  بیشتر 
این  روستانشینان  برای  را  صلح  پیامهای  دوش،  مسابقۀ  راهاندازی 

والیت دادند.
آنان میگویند که شهروندان کشور از جنگ خسته شدهاند و میخواهند 

که صلح همیشهگی در کشور تأمین گردد.
جاوید احمدی، یکی از ورزشکاران هلمند میگوید: »ما در این دوش 
که  میخواهیم  و  میرسانیم  روستانشینان  به  را  صلح  پیامهای  خود 
روستانشینان را دربارۀ صلح آگاه بسیازیم و نیز میخواهیم که ناامنیها 

در کشور پایان یابد.«
سید گل، باشندۀ دیگر هلمند میگوید: »ما پیامهای زیادی دربارۀ صلح 
داریم و میخواهیم که صلح را در هر گوشۀ هلمند تأمین کنیم، ما با 
دوش خود به جنگ نه میگویم و صلح میخواهیم. از شهروندان کشور 
دریغ  کوشش  نوع  هیچ  از  کشور  در  صلح  تأمین  برای  تا  میخواهیم 

نورزند.«
در  را  صلح  تا  میکوشد  هلمند  والیت  ناوۀ  ولسوال  حال،  همین  در 
زندهگی  و  کار  به  بتوانند  جوانان  تا  کنند  تأمین  بیشتر  ولسوالی  این 

روزمرۀ شان رسیدهگی کنند.
این کار  از  »ما  میگوید:  هلمند  والیت  ناوۀ  ولسوال  تکره،  محمد  اکا 
را  این جوانان  راستا  این  در  و  هلمند ستایش  و ورزشکاران  جوانان 

کمک میکنیم تا صلح همیشهگی در کشور تأمین گردد.«
این جوانان و ورزشکاران میگویند که مردم از جنگ خسته شدهاند و 

میخواهند که صلح در کشور تأمین گردد.
شرکتکنندهگان این گردهمایی از شهروندان کشور میخواهند تا برای 
دریغ  کوشش  نوع  هیچ  از  صلح  یعنی  دیرینۀ شان  آرزوی  به  رسیدن 

نورزند.

تبعیض و عدم تشویق  فوتبال جوانان کشور،  ملی  تیم  بازیکن سابق 
افغانستان  تیم ملی جوانان  از  کناره گیری اش  دلیل اصلی  را  مسووالن 

عنوان کرد.
افغانستان  جوانان  فوتبال  ملی  تیم  سابق  بازیکن  میرزایی،  حسین 
می گوید: از سن 12 ساله گی عضو تیم ملی افغانستان شدم و راه یابی به 

این مرحله کار دشواری است.
عضو سابق تیم ملی فوتبال جوانان افغانستان افزود: 19 سال سن دارم 
و 6 بازی خارجی به همراه تیم ملی افغانستان داشتم که می توانم به 

بازی با ایران، هند، آذربایجان و اردن اشاره کنم.
سفر  در  افغانستان  جوانان  فوتبال  ملی  تیم  همراهی  به  اشاره  با  او 
آخر خود به کشور آذربایجان، گفت: بعد از آن سفر بود که تیم ملی 
افغانستان را به دلیل عدم تشویق از بازیکنان فوتبال ترک کردم. بسیاری 
از بازیکنان تیم ملی افغانستان به دلیل عدم حمایت به کشورهای دیگر 

مهاجرت می کنند.
تیم ملی  از فدراسیون  نارضایتی خود را  این که علت  بیان  با  میرزایی 
جوانان افغانستان با رسانه های مختلف مطرح کرده تصریح کرد: تبعیض 
و عدم تشویق بازیکنان دلیل اصلی ترک تیم ملی جوانان افغانستان بود.
برنامه های  با  افغانستان در رابطه  فوتبال جوانان  تیم ملی  عضو سابق 
آتی خود، اظهار داشت: هنوز برنامه یی برای آینده ندارم، اما هفته یی 
دوبار تمرین می کنم، ضمن این که از مسووالن تیم ملی افغانستان انتظار 
دارم تا حمایت بیشتری از بازیکنان تیم ملی فوتبال انجام دهد چرا که 

رسیدن به چنین جایگاهی کار دشواری است.

حضور ده ها هزار تن در بزرگترین 

گردهمایی مسلمانان امریکا

امریکا فروش بمب خوشه یی 

به عربستان سعودی را متوقف کرد

ورزشکاران هلمند در یک مسابقه 
َدِوش خواهان صلح شدند

تبعیض و عدم تشویق علت 
کناره گیری یک فوتبالیست

نوراهلل ولی زاده

روز زبان پشتو به پشتو زبانان مبارک باد!
کسانی که فکر می کنند، ما به زبان پشتو کینه می ورزیم 

در اشتباه اند.
زبان یک پدیدۀ فرهنگی و قابل احترام و پاس داشت است.

ابزاری سیاسی  استفادۀ  نیز  زبان  از  افغانستان، مثل دین و مذهب،  در 
زیاد شده و این امر باعث شده تا نگرش های منفی یی نسبت به برخی 

از زبان ها ایجاد شود.
هستند،  طرف  زبان  پشتو  سیاست گر  یک  با  وقتی  مثاًل  بسیاری ها 
حب وبغض خود نسبت به او را به زبان پشتو نیز تعمیم می دهند که این 

رویکرد سهل انگارانه و زیان بار است.
برای این که زبان ها بتوانند روند طبیعی رشد و پویایی خود را بپیمایند، 
ایجاب می کند که متکلمین آنان، زبان را از بستر مناقشات سیاسی و 

معطوف به قدرت بیرون نگهدارند.

قاسم وفايی زاده

به مناسبت روز زبان پشتو!
اول: روز زبان پشتو را به همه هموطنان عزیزم تبریک می گویم.
زبان  تقویت  و  رشد  برای  سازنده  تالش های  امیدوارم  دوم: 
از زبان های ملی کشور از سوی نهاد های علمی صورت  پشتو به عنوان یکی 

گیرد.
سوم: تالش ها برای تقویت این زبان نباید براساس فورمول قبلی و با هزینۀ 
اجتماعی  امر  هر  مانند  نیز  زبان  گیرد.  ملی صورت  زبان های  سایر  تضعیف 
پویا است و در معرض تحول و تکامل. چهارچوب بندی زبان در قالب های 
تنگ بستر تحمیلی فقط موجب ایستایی و رکود زبان می شود. غنای زبان و 
توان بارگیری از سایر زبان ها و یافتن ظرفیت های تعبیری و تفسیری تحوالت 
فکری و اجتماعی تضمین کنندۀ پایایی زبان است. امیدوارم با این دید سازنده 

به تقویت همه زبان های ملی همت گماشته شود.
چهارم: زبان و تعصب را از هم جدا کنیم و زبان را جزء عناصر زرین فرهنگ 
این سرزمین بدانیم، نه ابزاری برای ویران گری فرهنگی و تحمیل ترمینالوژی 

و واژه های ساخته و برساختۀ نهاد های غیرمسوول.
با این دید، من زبان پشتو را دوست دارم و آن را یکی از زبان های ملی کشورم 
می دانم، بالندگی و تقویت آن را، تقویت بخشی از فرهنگ این سرزمین می دانم 

و بر آن می بالم.

ظريف صفا بختیاری

در  که  است  واژه  چند  باهم بودن  فقط  پشتو  و  پارسی 
کنارهم سلسلِه جمالت را شکل می دهد که هیچ ارزش 
شناخت  برای  بلکه  ندارد.  انسان  هر  انسانیت  زباِن  در 
انسان ها؛ با ارزش های متفاوت در یک جامعه می باشد. امروز، روزی 
بابِت  اکثر دوستانم به آن تکلم دارند و مرا  زبان پشتوست. زبانی که 
یادگرفتن اش تشویق می کنند. من هم با ارادۀ مستحکم در یادگیری آن 
از هیچ کوشش دریغ نمی کنم، بلکه این ارزش زبانی را به تمام دوستان 
زبانم  ترافیک  و  دارند  قبول  پارسی گو  یک  به حیث  مرا  که  عزیزاِن  و 
نمی شوند، تبریک گفته و امید دارم آن ها با ایمان و باور راسخ به ماهیت 

و غنامندی زبانش کار کنند.
من یک پارسی گوام 

اما 
پشتو را به ديد يک ارزش محترم می شمارم.

منان ناصح

وقتی می گویم که رهبر تازۀ طالبان یک »غول تمام عیار« است؛ 
در  کنید.  تماشا  ویدیو  این  در  را  او  حماقت  نگفته ام.  اشتباه 
گرفته  فلم  دقیقه  برای چند  از صورت اش  اول  بعیت  مراسم 
می شود، ولی آن مبارک در آخر فلم رویش را با دستار پنهان می کند تا شناسایی 

نشود! خریت تا این حد!
تا این مبارک امیرالمومنین باشد؛ آرزوی صلح خواب است و خیال است و 
محال، چون با دشمن دانا می شود کنار آمد، ولی نه با دوست نادان. وقتی طرف 

مقابل هم دشمن باشد و هم نادان، خدا هم کاری کرده نمی تواند.
من بارها گفته ام که بدون یک تفاهم واقع بینانه با پاکستان و برسمیت شناختن 
منافع مشروع آن کشور اتمی، هرگونه مذاکرۀ »بین االفغانی« جز ضیاع وقت و 

ضیاع منابع این کشور فقیر، ثمره دیگری بار نخواهد آورد.
دشمن دانا بلندت می کند / بر زمینت می زند نادان دوست

عبدالحی خراسانی

این طرح فاقد هر نوع پیام تمدنی، فرهنگی و زیبایی می باشد.
در  گویا  که  شدم  مطلع  فیس بوک  اجتماعی  شبکۀ  طریق  از 
اجرا  ذیل  به صورت طرح  آزادی  منار  پنجشیر  مرکزی  میدان 

و ساخته می شود.
در افغانستان متأسفانه بسیاری از مناره ها و سمبول ها بدون در نظر گرفتن پیام، 
زیبایی و نماد تمدنی و فرهنگی ساخته می شود که در بسیاری موارد فاقد هر 

نوع جاذبه و پیام می باشد.
امیدوارم طرح منار آزادی پنجشیر را به مسابقه بگذارند و بهترین و زیباترین 

را انتخاب کنند.
اصل احداث منار آزادی بسیار معقول و منطقی است، اما نباید طرح آن مثل 

یک ُگل میخ سر چپه باشد.
با توجه به آقامتگاه دایم امرصاحب شهید در پنچشیر و احتمال سفر بسیاری 
از جهان گردان در آینده، بهتر است در چنین اموری دقت بیشتری به عمل آید.

فیـسبـوک نـــامــه
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وزیر داخله پاکستان اعالن کرده است که حکومت 
را  کشور  این  دولتی  کارمند  دو  کشور،  این  ایالتی 
اختر  مال  به  پاکستانی  شناس نامۀ  صدور  اتهام  به 

منصور، رهبر کشته شدۀ طالبان، بازداشت کرد.
مال اختر منصور رهبر پیشین طالبان روز شنبه هفتۀ 
گذشته در پی حملۀ هوایی طیارۀ بی سرنشین امریکا 
ایالت  نوشکی  منطقۀ  در  ایران  از  برگشت  هنگام 

بلوچستان پاکستان کشته شد.
رهبر  شدۀ  منهدم  موتر  محل  از  پاکستان  پولیس 
که  محمد  ولی  نام  به  را  پاسپورتی  طالبان،  پیشین 
پیدا  است،  نصب  آن  در  منصور  اختر  مال  عکس 

کرد.
حسین،  سرفراز  از  نقل  به  نیوز«  »ای بی سی  شبکۀ 
که  است  نوشته  پاکستان  داخله  وزیر  سخنگوی 
شهر  در  حکومتی  رسمی  مقام  یک  احمد  عزیز 
شنبه  روز  پاکستان،  بلوچستان  ایالت  مرکز  کویته 
8 جوزا، به اتهام صدور شناسنامه پاکستانی به مال 

اختر منصور، بازداشت شد.
 ،2001 سال  در  عزیز  احمد  حسین،  گفتۀ  به 
شناس نامۀ شهروندی پاکستانی را به نام ولی محمد 
در اختیار مال اختر منصور، رهبر پیشین طالبان قرار 

داده است.
شده  بازداشت  که  پاکستانی  رسمی  مقام  دومین 

است، رفعت اقبال نام دارد.
او به اتهام در اختیار قراردادن شناس نامۀ پاکستانی 
اختر  مال  خانواده  برای  کراچی،  بندری  شهر  در 
شده  بازداشت  طالبان،  شدۀ  کشته  رهبر  منصور، 

است.
رفعت  پاکستان،  داخله  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
و  دومی  زن  برای  را  پاکستانی  شناس نامۀ  اقبال 
کرده  راجستر  و  ثبت  منصور،  اختر  مال  کودکان 

است.
 

مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجۀ امریکا اظهار داشت: از مدت ها قبل 
به رهبری روند صلح توسط افغانستان باور داریم و از آن حمایت می کنیم.

تونر تأکید کرد: امریکا از هر تالش رهبری جدید طالبان برای پیوستن به این 
روند استقبال می کند.

ادامه داد: حذف مالمنصور فرصتی را  امریکا  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
برای »مال هیبت اهلل« به وجود آورد تا به خشونت پایان دهد.

او در مورد مرگ مالمنصور افزود: در واقع منصور نقش سازنده  یی در مقابل 
مذاکرات یا گفت وگوهای صلح نداشت.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که باراک اوباما ریس جمهور امریکا در 
کنفرانس خبری در جاپان گفته بود که احتمال ندارد طالبان در آینده نزدیک 
ادامه  را  جنگ  جدید  رهبر  انتخاب  با  آنها  و  کند  مذاکره  افغانستان  دولت  با 

خواهند داد.
همچنین بر اساس گزارش ها، رهبر جدید گروه طالبان افغانستان پس از انتخاب 
به عنوان رهبر این گروه در پیامی اعالم کرده بود که با دولت افغانستان وارد 

مذاکرات صلح نخواهد شد.
مقامات امریکایی هفته گذشته اعالم کردند که مال منصور را توسط هواپیماهای 

بدون سرنشین هدف قرار دادند و کشتند.
را  هیبت اهلل  مال  افغانستان  طالبان  منصور،  اختر  مال  کشته شدن  تأیید  از  پس 
به عنوان  یعقوب  کردند و سراج الدین حقانی و مال  انتخاب  به عنوان جانشین 

معاونان رهبر جدید معرفی شدند.
اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر و برخی دیگر از مقامات و فرماندهان طالبان 

نیز با وی بیعت کرده اند.
هدف قرار دادن رهبر سابق طالبان توسط امریکا بیانگر این است که امریکا در 

زمینۀ احیای گفت وگوهای صلح میان دولت و طالبان افغانستان ناامید است.

   وزارت داخله اعالم کرده که پولیس ویژه مبارزه با جرایم سنگین این وزارت 
دو مقام ارشد شهرداری کابل را به اتهام »سواستفاده و فساد اداری« بازداشت 

کرده است.
در خبرنامه این وزارت گفته شده که این دو فرد در عملیات جداگانه دیشب و 
صبح روز یکشنبه 9 جوزا بازداشت شدند و تحت بازجویی پولیس قرار دارند.
شهرداری کابل نیز بازداشت دو مقام ارشد شهرداری کابل را تایید کرده است.

افراد بازداشت شده یکی معاون شهرداری کابل و دیگری یکی از روسای این 
نهاد است.

پولیس کابل اکنون در این زمینه تحقیق می کند و قرار است که نتایج آن اعالم 
شود.

اوایل این ماه اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان اعالم کرد که برای مقابله 
با فساد اداری، به پولیس ویژه مبارزه با جرایم صالحیت بازجویی از مقام های 

ارشد داده شده و او شمار این نیروها را دو برابر افزایش می دهد.
بازداشت مقام های ارشد شهرداری کابل تازگی ندارد، چند سال قبل نیز دادگاه 
عالی افغانستان دو مقام شهرداری کابل را به دلیل »سوء استفاده از صالحیت های 

شان« به زندان محکوم کرده بود.
به  کابل هر کدام  معاونان شهرداری  بهرام،  فقیر  محمد ظاهر رییس و محمد 
زندان  سال  و سه  دو  به  ترتیب  به  از صالحیت های خود  استفاده  جرم سوء 

محکوم شدند.
عالوه بر آن در سال 1388 نیز دادستانی کل افغانستان دستور بازداشت عبداالحد 

صاحبی، شهردار کابل را به اتهام دست داشتن در اختالس صادر کرده بود.

صادر کننده گان گذرنامه برای مالمنصور بازداشت شدند

امریکا: 
از هر تالش رهبر جدید طالبان 
برای پایان جنگ حمایت می کنیم

دو مقام ارشد شهرداری کابل
 به اتهام فساد بازداشت شدند

نظامیان پاکستان 
در افغانستان

از مرز  پاکستان  نظامیان  اند که  امنیتی والیت کنر خبرداده  مقام های 
اند و   دو کشور گذشته و در خاک کشور قرارگاه های نظامی ساخته 
از منابع آبی و جنگالت در ولسوالی های »سرکانو« و »مرورر« استفاده 

می کنند.
عبدالحبیب سید خیلی فرمانده پولیس والیت کنر در شرق کشور اعالم 
کرده است که نظامیان پاکستانی در ولسوالی مرزی »سرکانو« و »مرور« 

از مرکز کشور گذشته اند.
این فرمانده پولیس اظهار داشته است که نظامیان پاکستانی بر خالف 
مرزی  مناطق  برخی  در  شده  افغانستان  خاک  وارد  مرزی  قوانین 

پوسته های امنیتی ایجاد کرده اند.
در همین حال، برخی از بزرگان قومی و باشندهگان این والیت نیز  

ورود نظامیان پاکستانی را به خاک افغاننستان تایید کرده اند.
هم چنان مقام های محلی والیت کنر گفته اند که نظامیان پاکستانی در 
اند و در  این والیت به صورت غیر قانونی جنگالت را از بین برده 

برخی مناطق سرکانو و مرور  چشمه های آب را نیز تصرف کرده اند.
خبر تجاوز نظامیان پاکستان به خاک کشور در حالی منتشر شده که 
نظامی  تأسیسات  واگذاری  با  پاکستان  ارتش  باجوا سخنگوی  عاصم 

انگور اده خواستار تحکیم روابط مرزی با افغانستان شده بود.

کشته شدن یک سردستۀ 
داعش با افرادش در ننگرهار

مقام های محلی در والیت ننگرهار می گویند یک فرمان دۀ گروه داعش 
با افرادش در ولسوالی هسکه مینۀ این والیت کشته شده اند.

حضرت حسین مشرقی وال، سخن گوی پولیس ننگرهار می گوید این 
روی داد در منطقۀ لنگری کندوی ولسوالی هسکه مینه ُرخ داده است.

این حادثه هدف حملۀ  به گروه داعش در  یک موتر سراچۀ مربوط 
هوایی قرار گرفته و به شمول محمد نسیم یکی از سردسته های این 

گروه، شش نفر دیگرشان کشته شده اند.
آسیبی  هیچ  نظامیان  غیر  و  امنیتی  نیروهای  به  روی داد  این  در 

نرسیده است.
والیت ننگرهار از جمله والیت هایی در شرق افغانستان است که گروه 

داعش از یک سال به این طرف در آن فعالیت دارد.
سخن  ننگرهار  در  گروه  این  شکست  از  امنیتی  مقام های  هرچند 
فعالیت  ننگرهار  بخش های  از  برخی  در  هنوز  داعش  اما  می گویند 

دارند.
چندروز پیش گزارشی به نشر رسید مبنی بر این که داعش در والیت 
ننگرهار به ایجاد مکتب ها با نصاب مورد نظر خودشان و هم چنان و 

مدرسه های دینی آغاز کرده است.
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