
امرالدین ولی عضو شورای والیتی کندز در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می گوید: عامل اصلی 
گروگان گیرهای کندز ضعف حکومت محلی و دستگیری یکی از فرماندهان ارشد گروه طالبان 

است. به گفتۀ او، چندی پیش یکی از فرماندهان طالبان در اسارت نیروهای امنیتی در آمد که 
پس از آن طالبان به گروگان گیری مسافران دست زده اند.

آقای ولی حکومت محلی کندز را ناتوان قلم داد کرده افزود: مقامات محلی این والیت در چهار 
حادثه گروگان گیری اخیر تا هنوز واکنشی از خود نشان نداده اند. او گفت که آمار دقیقی از 
مسافران ربوده شده در دست نیست؛ ولی به اساس آمارهای ضد نقیض  17-19 تن از 

مسافران در بازاداشت مخالفان قرار دارد که عملیاتی برای آزادسازی آن ها صورت نگرفته 
است.

امرالدین ولی می گوید که کندز به نحوی در محاصره قرار دارد؛ تمام ساحات کندز ناامن و در 
کنترل گروه طالبان است. سفرهای مقامات به این والیت از هوا صورت می گیرد.
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برخی اعضای شورای والیتی کندز:

عامل اصلی گروگانگیری ضعف حکومت 
محلی است

وزارت خارجه:

واقعیت تاریخی مولوی 
نباید نادیده گرفته شود

این »سردار جنگی«ها هیچگاهی 
به دولت ملی نرسیده اند

3 کشته  و 50 زخمی در انفجار یک مسجد

تحفة رمضانی تروریستان
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خدمت به خلق وظیفه نیست، بلکه لذت است. زرتشت
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان کابل - هرات    چاپ همزمان:

پاسخ شورای عالی صلح به 

خواست های جدید حکمتیار:

تفاهم نامه 
نهایی است 

و تغییری 
نمی آید

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
را  افغانستان  کرزی،  آقای  سالۀ   13 سیاست  این 
ـ  ـ سربریدن ها  انفجار  ـ  انتحار  داغ  بازار  به  امروز 
گروگان گیری ها ـ ترورها و صدها فجایع و مصایب 
دیگر مبدل ساخته است که مردم ما هر روز تاوان 

سنگین آن را با جان خویش میپردازند.
امروز دستگاه های استخباراتی به آسانی می توانند 
از این نیروهای بی سرو تۀ طالبان ساخت پاکستان و 
آقای کرزی تحت عناوین مختلف،  ریزرف شدة تیم 
طالب، داعش، ... برای منافع خود استفاده نمایند. 
نه آقای کرزی قدرت کنترول این نیروها را دارد و 

نه هم ISI در صدد کنترول آن می باشد

جنبش مدنی عدالت اجتماعی:

از سنگ صدا بر آمد،
 از کمیسیون حقوق بشر و شورای علما نه!

ACKU



از پانــزده ســاِل پیــش کــه مبــارزه بــا تروریســم 
در جهــان بــه عنــوان اولویــِت اساســِی حفــظ 
بقــا و تمــدِن کنونــی در برابــِر کشــورها و 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــرار گرف ــا ق دولت ه
کــه تــا امــروز تغییــراِت جــدی در برداشــت از 
پدیــدۀ تروریســم در میــاِن کشــورهای جهــان 
رونمــا شــده اســت. ایــن مبــارزه پانــزده ســال 
قبــل، پــس از حملــۀ تروریســتی شــبکۀ القاعده 
بــه برج هــای تجــارت جهانــی، به وســیلۀ 
ایــاالت متحــد امریــکا بــه راه افتــاد، ولــی 
امــروز دیــده می شــود کــه در دیدگاه هــای 
نیــز  تروریســم  پدیــدۀ  از  کشــور  همیــن 
ــِش  ــال پی ــزده س ــِف پان ــا تعری ــی ب تفاوت های

ــت. ــده اس ــود آم آن به وج
پانــزده ســال پیــش، امریــکا در رأس مبــارزه بــا 
ــورهای  ــۀ کش ــی، هم ــم و افراط گرای تروریس
ــود را  ــِف خ ــه موق ــدار داد ک ــان را هش جه
ــن  ــه ای ــر تروریســم روشــن ســازند؛ ب در براب
ــان وجــود  ــن می ترتیــب کــه راهِ ســومی در ای
نــدارد، یــا بایــد در کنار تروریســم قــرار گرفت 
ــال ها  ــدار در آن س ــن هش ــه آن. ای ــا علی و ی
بــه مــزاج بســیاری از کشــورهای جهــان 
ــه  ــرای این ک ــی به ناچــار ب خــوش نخــورد، ول
ــتند، از  ــم نیس ــار تروریس ــد در کن ــان دهن نش
ــا  ــد. ام ــت کردن ــداِن آن حمای ــکا و متح امری
ــور از  ــن کش ــای ای ــی در دیدگاه ه ــروز وقت ام
ــاهده  ــاوت مش ــه تف ــم این هم ــدۀ تروریس پدی
می شــود، واقعــًا جــای نگرانــی و تعجــب دارد. 
تعجــب از این کــه چــرا امریــکا امــروز برخــی 
ــال  ــزده س ــه پان ــتی را ک ــای تروریس گروه ه
پیــش جنــگ بــا آن هــا را آغــاز کــرد، مشــمول 
ــان، و  ــل طالب ــد مث ــف تروریســم نمی دان تعری
ــن  ــارزه چنی ــن مب ــر ای ــه اگ ــی از این ک نگران
ــد، آن  ــراه باش ــای کالن هم ــت و خیزه ــا اف ب
ــی تروریســم  ــر ســِر کشــورهای قربان وقــت ب

ــد.  ــد آم ــه خواه ــی چ و افراط گرای
شــاید بــا همیــن نگرانــی، نرنــدرا مــودی 
نخســت وزیر هندوســتان وارد امریــکا شــد 
و در اجــالس مشــترک کانگــرِس ایــن کشــور 
ســخنرانی کــرد. ایــن ســخنرانی در نــوع خــود، 

ــه در  ــود ک ــخنرانی هایی ب ــدود س ــی از مع یک
ــتقبال  ــا اس ــد و ب ــام ش ــکا انج ــرس امری کانگ

ــد.  ــه رو ش ــاِی آن روب ــر اعض کم نظی
ــه  ــفر ب ــس از س ــد روز پ ــودی چن ــای م آق
ــلما،  ــتی س ــد دوس ــایش س ــتان و گش افغانس
ــرد. بخشــی از ســخنرانی  ــفر ک ــکا س ــه امری ب
آقــای مــودی مســتقیمًا بــه مســایل افغانســتان و 
ــی  ــم و افراط گرای ــا تروریس ــارزه ب ــژه مب به وی
اختصــاص یافتــه بــود. آقــای مــودی بــا اشــاره 
ــکا و غــرب در بازســازی  ــه کمک هــای امری ب
ــه  ــن گفــت: »طبیعــی اســت ک افغانســتان چنی
افغان هــا قربانی   هــای گذشــتۀ امریــکا را در 
ــی  ــک زنده  گ ــتن ی ــر داش ــان، به خاط کشورش
ــما  ــارکِت ش ــا از مش ــد. ام ــر درک می کنن بهت
بــرای حفاظــت از آرامــش و امنیــت در آینــده 
هــم خیلــی قدردانــی خواهــد شــد. هنــد 
ــرای  ــا ب ــاد و قربانی ه ــای زی ــز همکاری ه نی
حمایــت از دوســتی بــا مــردم افغانســتان 

ــته اســت.«  داش
مبــارزۀ  از  این کــه  ضمــن  ســخنان  ایــن 
مشــترِک دو کشــور بــرای مبــارزه بــا تروریســم 
ــان از  ــی همچن ــد، ول ــاد می کنـ ــی ی ــا قدردان ب
ــه  ــه ک ــرای آن چ ــتان ب ــردم افغانس ــار م انتظ
ــان  ــی دارد و نش ــرده برم ــز پ ــده نی ــام نش انج
ــاع  ــِب اوض ــد مراق ــت هن ــه دول ــد ک می ده
هســت و نســبت بــه ایــن مســأله نگرانــی دارد. 
نگرانــی از این کــه نشــود تغییــر دیدگاه هــا 
ــه مصــادره  ــاًل ب ــا تروریســم، عم ــارزه ب در مب
کــردِن وضعیــِت کشــورها و مردمــی بینجامــد 
کــه قربانــی تروریســم انــد و ســال ها در 
ــد.  ــته ان ــرار داش ــط اول ق ــتا در خ ــن راس ای
همیــن  از  یکــی  شــک  بــدون  افغانســتان 
ــد  ــدم دوم می توان ــد در ق ــت و هن کشورهاس

ــود.  ــوب ش ــم محس ــی تروریس قربان
در همیــن حــال، آقــای مــودی در بخــِش 
ــه  ــه ب ــدون آن ک دیگــری از ســخنرانی خــود ب
ــه  ــد، ب ــته باش ــح داش ــارۀ صری ــتان اش پاکس
ــوان  ــه عن ــن کشــور ب صــورِت تلمیحــی از ای
ــه  ــت ک ــرد. او گف ــاد ک ــم ی ــی تروریس حام
کشــورهای حامــی تروریســم )کــه بــدون 

شــک پاکســتان در رأس آن هــا می توانــد قــرار 
داشــته باشــد( بایــد از ســوی جامعــۀ جهانــی 

ــوند.  ــزوی ش من
را در  افغانســتان  آقــای مــودی درد مــردم 
کانگــرس امریــکا بــا واژه گانــی کامــاًل سیاســی 
ــوع  ــه ن ــرد ک ــالم ک ــید و اع ــیر کش ــه تفس ب
ــر  ــال حاض ــه در ح ــم ک ــا تروریس ــارزه ب مب
انجــام می شــود، بــه محــو ایــن پدیــده منجــر 

ــد.  ــد ش نخواه
اشــاره  درســتی  نکتــۀ  بــه  مــودی  آقــای 
ــه  ــت ک ــی اس ــاوِت نگاه های ــد و آن تف می کن
نســبت بــه تروریســم و حامیــاِن آن در جهــان 
بــروز کــرده اســت. آقــای مــودی در کانگــرس 
ــه  ــاند ک ــت برس ــام را خواس ــن پی ــکا ای امری
پاکســتان در منطقــه، کشــوری غیرقابــل دفــاع و 
حتــا غیرقابــل تحمــل اســت و نبایــد بــا مــدارا 

ــرد.  ــا آن برخــورد صــورت گی ب
ــی از  ــد در هاله ی ــودی هرچنـ ــای م ــامِ آق پی
زبــاِن دیپلوماتیــک مســتتر شــده، امــا وضاحــت 
و روشــنِی خــود را همچنــان حفــظ کــرده 
اســت. آقــای مــودی تــالش کــرد کــه توجــه 
ــه  ــی ب ــق فاجعه ی ــه عم ــکا را ب کانگــرس امری
نــامِ تروریســم جلــب کنــد؛ فاجعه یــی کــه در 
ــود  ــه خ ــان را ب ــه جهانی ــی توج ــاز به خوب آغ
ــان و  ــِت زم ــا گذش ــی ب ــرد، ول ــوف ک معط
ــا ایــن توجــه  ــد در پیرامــوِن م تحــوالِت جدی

ــه جاهــای دیگــر کشــیده شــد.  ب
کشــورهای  این کــه  همــه  از  مهم تــر  امــا 
مدعــی مبــارزه بــا تروریســم، هرگــز پاکســتان 
ــد و طــی ســال های متمــادی  را جــدی نگرفتن
یــا از ســوی  ایــن کشــور اغفــال شــدند و یــا 
ــور  ــن مجب ــده گرفت ــه نادی ــود را ب ــاًل خ عم
ــاوت  ــاًل تف ــرایط کام ــا ش ــاال ام کردنــد. ح
ــی  ــه بی پروای ــد ک ــد می دان ــت. هن ــرده اس ک
در برابــر کشــورهای حامــی تروریســم چقــدر 
می توانــد ایــن مبــارزه را بــه بی سرنوشــتی 
وقــت  هیــچ  نهایــت،  در  و  دچــار ســازد 

ــد.  ــته باش ــال نداش ــه دنب ــی ب ــروزِی قطع پی
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ارگ  به خصـوص  افغانسـتان  دولـت  به تازه گـی 
آماده گی هـا  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  ریاسـت جمهوری 
بـرای انتخابـات گرفتـه می شـود و رییـس جمهـور غنی در 
نامه یـی بـه بانکی مـون، دبیـر کل سـازمان ملـل، خواهـان 
برگـزاری  بـرای  بین المللـی  کمک هـای  کـردِن  مسـاعد 
انتخاباِت شـفاف در افغانسـتان شـده اسـت. از طرف دیگر، 
آقـای غنـی بـه وزارت های مالیـه، داخلـه و کمیسـیون های 
انتخاباتـی دسـتور داده اسـت کـه زمینه های مالـی، امنیتی و 

تخنیکـِی برگـزاری انتخابـات را مسـاعد کننـد. 
حکومـت در حالـی از آماده گی هـا برای برگـزاری انتخابات 
نهادهـای  اصـالح  کار  ماه هاسـت  کـه  می گویـد  سـخن 
انتخاباتـی بـه حالـِت تعلیـق درآمـده و بهانه هـای زیـادی 
در برابـر ایجـاد اصالحـات در نهادهـای انتخاباتی تراشـیده 
شـده تـا کارِ آن بـه تأخیـر انداختـه شـود. مدت هاسـت که 
فرمـان دومِ ریاسـت جمهوری برای عملی شـدن اصالحات 
سـطحی در نهادهـای انتخاباتـی، بـه مجلس فرسـتاده شـده 
رد  مجلـس  نماینـده گان  گفتـۀ  بـه  این بارهـم  امـا  اسـت، 
می شـود. دلیـل آن هـم ایـن اسـت کـه اصالحـات در نظـر 
گرفته شـده اصـاًل معیـاری نیسـتند و نیـز حکومـت نبایـد 
فرمـان اصالحـات را به مجلس بفرسـتد. بر بنیـاد توافق نامۀ 
دولـت وحـدت ملـی، اصالحـات در نهادهـای انتخاباتی از 
اصلی تریـن اولویت هـای دولـت اسـت، امـا متأسـفانه آقای 
نکـرده  اقدامـی  کوچک تریـن  آن،  شـدن  عملـی  در  غنـی 

ست. ا
 اگرچـه کمیتـۀ اصـالح نهادهـای انتخاباتی بـا ارایۀ طرحی 
ماه هـا پیـش، چه گونه گی اصالحـات و کمیتـۀ گزینش برای 
تعییـن رهبـرِی کمیسـیون های انتخاباتی را تعییـن کرده بود؛ 
امـا ریاسـت جمهوری با رد آن فرمـان در مجلس، فرصت را 
بـرای انحصـار کمیتـۀ گزینش مسـاعد سـاخت و فرمانی به 
همیـن هـدف صـادر کـرد که تا به حـال به مجلـس عمومی 
کشـانده نشـده اسـت. یعنـی کارِ کمیتـۀ گزینـش و اصـالح 
بیـن مجلـس و ریاسـت جمهوری  انتخاباتـی در  نهادهـای 
گیـر افتـاد. بـا ایـن حسـاب، برگـزاری هـر نـوع انتخابـات 
حیطـۀ صالحیـِت  در  شـفاف،  و  مسـتقل  نـام  بـه  آن هـم 
کمیسـیون های موجـود نیسـت و نیـز ریاسـت جمهوری بـا 
اقداماتـی کـه برای به تأخیـر انداختن اصالحـات انجام داده 
و نیـز نامه یـی کـه به رییس سـازمان ملل نوشـته اسـت، در 
حقیقـت در میـاِن دو امـِر متناقـض قـرار گرفتـه کـه نشـان 
می دهـد ریاسـت جمهوری برنامه یـی برای اصـالِح نهادهای 
انتخاباتـی نـدارد و حتا هنـوز مصمم به برگـزاری انتخابات 
پارلمانـی نیســت و فقـط بـه هـدف فریِب جهـان و خوب 
برگـزاری  بـه زودی  کـه  وارسـا  کنفرانـِس  در  درخشـیدن 
خواهـد شـد، تـالش می کنـد تـا کمک هـای جامعـۀ جهانی 

را جـذب کند. 
مسـلمًا اگـر دولـت تصمیـم بـه راه انـدازی یـک انتخابـاِت 
نهادهـای  اصـالح  کار  قبـل  ماه هـا  می داشـت،  شـفاف 
انتخاباتـی پایـان یافتـه بـود و حـاال همـۀ زمینه هـا بـرای 
برگـزاری یـک انتخابـات شـفاف مسـاعد گشـته بـود. امـا 
ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  در  تقلـب  کـه  شـرایطی  در 
اعتمـاد مـردم را نسـبت بـه انتخابات شـفاف توسـط همین 
کمیسـیون ها و سیسـتم از میان برده اسـت، برگزاری هرنوع 
انتخابـات بـا عیـن سـاختار و سیسـتم مـردم را از رفتـن به 
در  تقلـب  و سـنِت  مـی دارد  بـاز  رای  پـای صندوق هـای 

کشـور نیـز بـرای مدت هـای مدیـد پایـدار می مانـد. 
بـه بـاور مـا، آقای غنـی بایـد ارادۀ جـدی بـرای اصالحاِت 
بنیـادی در نهادهـای انتخاباتـی داشـته باشـد و بـا ایجـاد 
اصالحـات بنیادیـن، مـردم را بـه رفتـن به سـمت انتخابات 
تشـویق کنـد. البته ایجـاد اصالحات در نهادهـای انتخاباتی، 
از صالحیت هـای ریاسـت اجرایـی اسـت کـه متأسـفانه در 
برابـر ارادۀ ریاسـت جمهـوری قـرار دارد. بنابرایـن آقـای 
عبـداهلل بایـد بیشـتر از هـر کـِس دیگـری تالش هایـش را 
بـرای ایجـاد اصالحـات در نهادهای انتخاباتی بسـیج کند و 
بایـد نشـان دهـد که بر سـِر وعده هایش بـا مردم افغانسـتان 
به خصـوص دربارۀ ایجـاد اصالحات در نهادهـای انتخاباتی 

کشـور ایسـتاده است. 

بازی ریاست جمهوری
 با انتخابات

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1798   شنبه     22 جو  زا   /      خر   د  ا  د       y    1395   5  رمضان ا لمبارک  y 1437   11 جو ن    2016

پیــاِم آقــای مــودی هرچنـــد در هاله یــی از زبــاِن دیپلوماتیــک مســتتر شــده، امــا وضاحــت و روشــنِی خــود را همچنــان 
حفــظ کــرده اســت. آقــای مــودی تــاش کــرد کــه توجــه کانگــرس امریــکا را بــه عمــق فاجعه یــی بــه نــاِم تروریســم جلــب 
کنــد؛ فاجعه یــی کــه در آغــاز به خوبــی توجــه جهانیــان را بــه خــود معطــوف کــرد، ولــی بــا گذشــِت زمــان و تحــوالِت جدیــد 

در پیرامــوِن مــا ایــن توجــه بــه جاهــای دیگــر کشــیده شــد
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جنبش مدنی عدالت اجتماعی:

از سنگ صدا بر آمد،
 از کمیسیون حقوق بشر و شورای علما نه!

شـماری از فعالیـن مدنـی و شـهروندان 
کشـور با اشاره به کشـتار و گروگان گیری 
غیرنظامیان از سـوی طالبـان می گویند که 
در مذمـت  اعمـال تروریسـتی طالبـان از 
سـنگ صـدا برآمـد، از شـورای علمـا و 

کمیسـیون حقـوق بشـر نه.
و  علمـا  شـورای  کـه  می گوینـد  آنـان   
کمیسـیون حقوق بشـر به عنـوان نهادهای 
مهـم  مسـایل  در  دخیـل  و  تأثیرگـذار 
کشـور، بایـد موقـف خـود را در پیوند به 
از سـوی  کشته شـدن شـهروندان کشـور 

طالبـان ابـراز بدارنـد.
ایـن شـهروندان و فعالیـن مدنـی دیـروز 
در  اشـتراک  بـا  »جمعه/21خرداد/ثـور« 
مدنـی  از سـوی جنبـش  کـه  کنفرانسـی 
عدالـت اجتماعی در کابـل برگزار گردیده 
بـود، بـا انتقـاد از حکومت گفتنـد: تداوم 
ناامنـی در شـمال تبدیـل به فاجعـۀ قومی 
خواهـد شـد کـه در آن صـورت وضعیت 

از کنتـرل دولـت خـارج خواهـد بـود.
ملـی  امنیـت  شـورای  از  هم چنـان  آنـان 
خواسـتند تـا موقـف خـود را در پیونـد 
مشـخص  و  واضـع  شـمال  ناامنـی  بـه 
سـازد و از فاجعـۀ قومی که در شـمال در 
شـرف وقوع اسـت، بـا اقدامات بـه موقع 

جلوگیـری کننـد.
احمـد ذکـی، رییس جنبش مدنـی عدالت 
اجتماعـی در ایـن کنفرانـس گفـت: اگـر 
حقایـق حادثـۀ کنـدز بـه مـردم افشـا و 
عامـالن آن مـورد پیگـرد قـرار می گرفت؛ 
امـروز شـاهد گروگان گیری و کشته شـدن 
شـهروندان مان در این شـاهراه نمی بودیم.

آقـای ذکـی افـزود: حکومـت در حوادث 
اخیـر شـمال واکنـش در خوری نداشـت 
و بـه نحـوۀ در کارهای حکومـت ناتوانی، 

ضعـف و بی اعتنایـی نسـبت بـه مـردم و 
جـان و مال شـان دیـده می شـود.

رییـس  و  رییس جمهـور  از  انتقـاد  بـا  او 
اجرایی گفت: ریاسـت جمهور و ریاسـت 
در  هم آهنگـی  و  تشـحیص  در  اجرایـی 
نهادهـای امنیتـی بـه ُکلـی نـاکام بوده اند.
آقـای احمـد ذکی تصریـح کرد: شـورای 
علمـا به عنـوان یکـی از ارگان هـای مهـم 
دولتی نسـبت بـه کشته شـدن شـهروندان 
نشـان  وواکنشـی  بـوده  بی اعتنـا  کشـور 

اسـت. نداده 
او گفـت: شـورای عالـی صلـح عملکـرد 
یک جانبـه و بی نتیجـه داشـته و در کنـار 
تنهـا  نیـز  بشـر  حقـوق  کمیسـیون  آن، 
نامش با حقوق بشـر اسـت، امـا در پیوند 
بـه کشـتار بشـر در شـمال کشـور کامـاٌل 

نشسـته اند. خامـوش 
رییـس جبنـش مدنـی عدالـت اجتماعـی 
اذعـان داشـت: تـداوم ایـن وضعیـت بـه 
نفـع دولـت نیسـت و ادامـۀ آن رنـگ و 
بـوی قومـی بـه خـود خواهد گرفـت که 
خواهـد  رخ  فاجعه یـی  آن صـورت  در 
داد کـه کنتـرل آن از تـوان دولـت خـارج 

خواهـد بـود.
در سـویی دیگـر، عین الدیـن بیـگ عضـو 
کنفرانـس  ایـن  در  جنبـش  ایـن  دیگـر 
خبـری تأکیـد کـرد: گروگان گیـری و بـه 
بیگناه مـان  شـهادت رسـاندن شـهروندان 
مسـألۀ بسـیار خطرنـاک اسـت و بایـد به 

آن رسـیده گی جـدی صـورت گیـرد.
آقـای بیـک اظهـار داشـت:»طالبان عمـال 
مسـایل  می خواهنـد  و  هسـتند  بیگانه هـا 
قومـی را در کشـور دامن بزننـد، اما گالیۀ 
ناتوانی هـای  مـا از حکومـت اسـت کـه 
خـود را در ایـن قسـمت بسـیار زیـاد بـه 

نمایـش گذاشـته و نتوانسـته جلـو چنیـن 
فجایـع را بگیـرد.«

به گفتـۀ این فعـال مدنی: وقتی بدخشـانی 
و تخـاری از موترهـا بیـاده و بـه گلولـه 
بسـته می شـوند، خـود بیان گـر دامـن زدن 
سـوی  از  و  اسـت  قومـی  اختالفـات 
علقـات مشـخصاین کار صـورت می گیرد 
کـه امیدواریـم دولـت در شناسـایی آن ها 

کند. اقـدام 
آقـای بیـگ بـا انتقـاد از کارکـرد شـورای 
شـورا  ایـن  داشـت:  بیـان  صلـح  عالـی 
بودجـۀ فراوانـی در اختیـار دارد، امـا این 
از  مـا  می شـود؛  میـل  و  حیـف  بودجـۀ 
ایـن شـورا را  حکومـت می خواهیـم تـا 
لغـو و بودجـۀ آن را بـه نهادهـای امنیتـی 
در  تـا  برسـانند  مصـرف  بـه  دفاعـی  و 

سـرکوب طالبـان موثـر واقـع شـود.
ملـی  امنیـت  شـورای  از  بیـگ  آقـای 
شـهادت  بـه  موضـوع  تـا  می خواهـد 
رسـیدن شـهروندان و هم چنـان امنیت در 
شـمال را جـدی بگیـرد تـا فاجعـۀ قومیی 
اتفـاق  می کشـد،  بـو  آهسته آهسـته  کـه 

نیفتـد.
در اخیـر ایـن برنامه جنبـش مدنی عدالت 
اجتماعـی طـی پخـش اعالمیه یـی گفتند، 
بـا آن کـه هزینه هـای هفگفتـی در پروسـۀ 
بـا  اسـت،  رسـیده  مصـرف  بـه  صلـح 
افغانسـتان  شـهروندان  آن همسال هاسـت 
قربانی سیاسـت های ناسـنجیدۀ مسـووالن 

می شـوند. دولـت 
در بخشـی از ایـن اعالمیـه آمـده اسـت: 
60درصـد  از  بیشـتر  کـه  »باوجـودی 
بودجـۀ ملـی صـرف فعالیت هـای نظامی 
می شـود، بـا آن هـم ناامنی بیـداد می کند و 
طالبـان در 200متـری پاسـگاه های امنیتی 
در  شـاهراه ها دسـت بـه گروگان گیری و 

کشـتار مسـافران می زننـد.«
در قسـمت دیگـر ایـن اعالمیـه هم چنـان 
علمـای  شـورای  بایـد  کـه  شـده  گفتـه 
کشـور موقـف رسـمی خـود را در پیونـد 
بـه کشـتار شـهروندان از سـوی طالبـان 
اعـالم بـدارد و در کنار آن، شـورای عالی 
صلـح کـه تا بـه حـال کارایـی نداشـته و 
مـردم افغانسـتان شـاهد دسـت آوردی از 

ایـن شـورا نبـود، بایـد ملغا گـردد.
اسـت:  آمـده  اعالمیـه  ایـن  ادامـۀ  در 
»ضعـف مدیریتی شـورای امنیـت ملی در 
هم آهنگـی نهادهـای امنیتـی سـبب شـده 
اسـت تا نیروهـای امنیتی عملکر درسـت 
شـورای  باشـد،بنٌا  نداشـته  موقـع  بـه  و 
امنیـت بایـد این نقیصـه را رفع و همچنان 
در شناسـایی و به دادگاه کشـانیدن سـتون 

پنجمی هـا نیـز اقـدا کننـد.«  

هارون مجیدی
مشترک  میراث  عنوان  به  معنوی  مثنوی  ثبت 
یونسکو  سازمان  در  ترکیه  و  ایران  فرهنگی 
از  شماری  و  افغانستان  دولت  اعتراضات 

فرهنگیان افغانستانی را بر انگیخته است.
افغانستان  خارجه  وزیر  ربانی،  الدین  صالح 
همتای  اوغلو،  چاوش  محمد  با  دیدار  در 
این  در  معلومات  خواستار  او  از  ترکی اش، 

رابطه شده است.
وزیر  افغانستان،  خارجه  وزارت  گفتۀ  به 
خارجۀ ترکیه از این موضوع اظهار بی اطالعی 
داده  هدایت  کشورش  مقام های  به  و  کرده 
زادگاه  عنوان  به  افغانستان  پیشنهاد  تا  است 

مولوی را در این رابطه در نظر  بگیرند.
نقل  به  ایران  رسانه های  جوزا،   11 تاریخ  به 
این کشور  اسناد ملی  از رییس سازمان مرکز 
توافق کرده که  ترکیه  با کشور  اعالم کرد که 
فرهنگی  میراث  عنوان  به  را  معنوی  مثنوی 
مقام های  گفتۀ  به  زیرا  کنند،  ثبت  مشترک 
از وجوه مشترک فرهنگی  ایرانی موالنا یکی 

ایران و ترکیه است.
در  افغانستان  خارجه  وزارت  حال،  این  در 
خبرنامه یی گفته است که نصیر احمد اندیشه، 
این وزارت  اداری و مالی  سرپرست و معین 
نمایندۀ  فلپس،  مک  پتریشیا  با  رابطه  این  در 
دیدار کرده  کابل  در  افغانستان  برای  یونسکو 

است.
آمده  افغانستان  خارجه  وزارت  اعالمیۀ  در 
است که معین این وزارت از این توافق ترکیه 
نشان  »خاطر  و  کرده  نگرانی  ابراز  ایران  و 
شناخته  اثر  این  باشد  قرار  هرگاه  که  ساخت 
ثبت  مولوی  عرفانی  شهکار  و  ادبی  شده 
میراث جهانی یونسکو گردد، واقعیت تاریخی 
گرفته  نادیده  نباید  بلخ  خداوندگار  زادگاه 
شود و پیوند موالنای بزرگ با افغانستان نباید 

فراموش گردد.«
که  است  گفته  افغانستان  خارجۀ  وزارت 
نگرانی  این  تا  داد  اطمینان  یونسکو  نماینده 
متحد  ملل  اداره  این  مرکز  به  را  افغانستان 

گزارش بدهد.
نامۀ اعتراضی

پیش از این، عطا محمد نور سرپرست والیت 
بلخ در نامه یی به محمود صیقل نمایندۀ دایمی 
نوشته  و  فرستاده  ملل  سازمان  در  افغانستان 
الدین  جالل  موالنا  که  آن جایی  »از  است: 
محمد در بلخ به دنیا آمده و سال های کودکی 
تا جوانی اش در وخش، سمرقند، شام، الرنده 
بزرگوار  پدر  نظر  تحت  قونیه  در  بیشتر  و 
خود  که  ولد  بهاءالدین  العلما  سلطان  شان 
گرفته،  شکل  بودند  بلخ  نامی  دانشمندان  از 
موالنای بلخ می تواند سبب افتخار و همگرایی 

منطقه ما باشد.«
که  است  شده  یادآور  نامه  این  در  نور  آقای 
موالنا  مانند  فرزندی  داشتن  بهخاطر  بلخ 
افتخارات  از  که  بلخی  محمد  الدین  جالل 
است  جهان  تمام  معنوی  سرمایه های  و 
که  باوریم  این  به  ما  اما  می بالد؛  خودش  به 
کشور  دو  یا  یک  به  موالنا  ساختن  محدود 
ریختن بحر در کوزه است و شایسته نام بزرگ 

او نخواهد بود.
عطامحمد نور از نمایندۀ دایمی افغانستان در 
را  اعتراض جدی یی  تا  ملل خواسته  سازمان 
مثنوی  انحصارگرایانۀ  به ثبت شدن  پیوند  در 
فرهنگی  مشترک  میراث  عنوان  به  معنوی 
آموزشی،  سازمان  مسووالن  به  ایران-ترکیه 
یونسکو،  یا  ملل  سازمان  فرهنگی  و  علمی 
ایران و  مسووالن فرهنگی جمهوری اسالمی 
تا  ندهد  اجازه  داشته  اذعان  ترکیه  جمهوری 
سهم بلخ که مادر موالنا است، در ثبت او در 
میان افتخارات سازمان ملل نادیده گرفته شود.
)20جوزا(  پنج شنبه  روز  به  حال،  عین  در 
در  فرهنگی  و  سیاسی  فعاالن  از  شماری 
ترکیه  این تصمیم  به  کابل نسبت  نشستی در 

و ایران اعتراض کردند.
آنان با پخش اعالمیه یی گفته اند که موضوِع 
و  تاریخی  افتخارات  و  ارزش ها  سرقِت 
همسایه،  کشورهای  سوی  از  ما  فرهنگی 
این  با  ایران  اگر  نیست،  تازه یی  موضوع 
هدف ها و اعماِل سوء در خیال و آرزوِی باطل 

وسعِت  و  گسترده گی  دوره های  به  برگشت 
انساِن  براِی  امر  این  باشد،  جغرافیایی اش، 
قلمروهای  در  گزیده  »سکنا  ام روزِی  مدرِن 
مضحکه یی  کنونی«،  شدۀ  تعریف  جغرافیایی 
با  هم راه  دولت ها،  امروزه  و  نیست،  بیش 
)قلمرو،  شان  تشکیل دهندۀ  عناصر  مجموِع 
به عنوان  حاکمیت(،  و  حکومت  جمیعت، 
بازیگران نظام بین المللی در سطح جهان، مورد 
سازمان  و  دیگر،  های  کشور  شناسایی عمومِ 

ملل متحد قرار دارند.
مجادلۀ  و  اختالف  که  اند  گفته  فعاالن  این 
تاریخی بر سِر تعلِق موالنا به سرزمین خاصی، 
ایران  و  ترکیه  میاِن  هم  بیشتر  این  از  پیشینۀ 
دارد، همان گونه که اتفاقات مشابهی در »ساِل 
در  اما  افتاد،  کشور  دو  این  میان  هم  موالنا« 
فرهنگ  پالیسی های  بنابر  همواره  افغانستان، 
سوِی  از  که  عامدانه یی  غفلت های  و  گریز 
وجود  مسوول،  نهادهای  و  دولت  دستگاه 
همان طور  موالنا،  اندیشه های  است،  داشته 
باقی مانده است، تا جایی  ناگفته  ناشناخته و 
آن  در  موالنا،  زادگاهِ  عنواِن  به  این کشور،  که 
بیان  برای  جدی یی  حرِف  حساس،  مقاطع 
نداشته است. بناًء از این بیشتر برای ما، غفلت 
و برخوردِ سطحی نگرانه در خصوص این امر، 
ما  نیست،  قابل تحمل  آن،  به  مشابه  مواردِ  و 

نمی خواهیم، فرهنِگ مان دزدیده شود.
این قصه معلق خواهد ماند

از سویی هم، سیدرضا محمدی رییس اتحادیۀ 
اقدامات  به  پیوند  در  افغانستان  نویسنده گان 
فیسبوک  در  که  یادداشتی  در  اتحادیه  این 
منتشر کرده نوشته است: ما در دو هفتۀ گذشته 
هم  افغانستان  نویسنده گان  اتحادیه  آدرس  از 
نامه نگاری رسمی به دفتر مرکزی یونسکو و 
داشتیم  یونسکو  در  افغانستان  نماینده گی  هم 
مسوولین  با  مفصل  جلسه  دو  کنارش  در 

یونسکو در کابل برگزار کردیم. 
به گفتۀ آقای محمدی: »نتیجه این که این یک 
مساله دولتی است و دولت ها باید در خواست 
که  کنند  پُر  را  قطوری  دوسیه  یک  و  بدهند 
چون در افغانستان هیچ کس حوصلۀ پُر کردن 
این  ندارد،  را  دوسیه  صفحه  چند  و  چندین 

قصه معلق خواهد ماند.«
افغانستان  »دولت  محمدی:  آقای  نوشتۀ  به 
مدت ها است در یونسکو نماینده ندارد، در 
جلسه با مسوولین یونسکو معلوم شد که در 
عنوان  به  را  نوروز  که  کشوری  دوازده  کنار 
دوسیه  اند،  کرده  ثبت  بشری  مشترک  میراث 
نشده،  تکمیل  سال  چندین  در  افغانستان 
نامه های بی جواب شان را  مسوولین یونسکو 

به دولت افغانستان نشان دادند.«
اقدام ثبت مثنوی معنوی در یونسکو به عنوان 
یکی  طی  در  ترکیه  و  ایران  مشترک  میراث 
از  زیادی  شمار  اعتراضات  پیوسته  هفته،  دو 

فرهنگیان افغانستانی را در پی داشته است.
داکتر سمیع حامد شاعر نام آشنای افغانستانی 
فقط  افغانستان  که  است  نوشته  یادداشتی  در 
گوشه  همین  از  تنها  تا  نیست  موالنا  زادگاه 
باشند.  مهم  ما  برای  مولوی  شهکارهای 
نیز  دری  پارسی  زبان  خاست گاه  افغانستان 
ایران شهر  از  مهمی  اندام  افغانستان  است. 
کهن  ایران  به  چه  هر  و  است  هم  بزرگ 
پیوند دارد از افغانستان هم است. تازه بخش 
برازنده یی از میراث ادبی ما خراسانی هستند 
و بیشترین بخش خراسان پارینه در جغرافیای 

سرزمین ما است.
مثنوی  زبانی  نظر  از  حامد:  داکتر  گفتۀ  به 
میراث تمام کشور هایی است که در ساختن 
ادبیات کالسیک پارسی دری نقش داشته اند. 
بر این بنیاد مثنوی به همان پیمانه که از ایران 

کنونی است؛ از تاجیکستان هم است. 
مثنوی  یا  معنوی  مثنوی  به  مشهور  مثنوی، 
موالنا، نام کتاب شعری از موالنا جالل الدین 
محمد بلخی، شاعر پارسی گو است. این کتاب 
از 26 هزار بیت و 6 دفتر تشکیل شده  و در 

قالب شعر مثنوی سروده شده است.
جالل الدین محمد بلخی، ملقب به موالنا، در 
سال 120٧ میالدی )60۴ هجری قمری( در 
بلخ متولد شد و خانقاه بهاالدین ولد، پدر او، 

در والیت بلخ افغانستان قرار دارد.

وزارت خارجه:

واقعیت تاریخی مولوی نباید 
نادیده گرفته شود

روح اهلل بهزاد

در  مســجدی  در  انفجــار  یــک  وقــوع 
ــت ننگرهــار دســت کم ســه کشــته و  والی
ــت.  ــته اس ــا گذاش ــه ج ــی ب ــا زخم ده ه

ــد  ــت گفته ان ــن والی ــی ای ــات محل مقام
کــه ایــن حملــه در هنــگام ادای نمــاز 

ــت. ــورت گرف ــه ص جمع
والــی  ســخنگوی  خوگیانــی،  عطــااهلل 
ــی  ــروز( حوال ــت: »امروز)دی ــار گف ننگره
ــه  ــواد انفجــاری ک ــم م ــک و نی ســاعت ی
حصــارک  قریــه  مســجد  محــراب  در 
ــود در  ولســوالی رودات جاســازی شــده ب

ــرد.« ــار ک ــاز انفج ــگام ادای نم هن

ــه  ــار، س ــن انفج ــر ای ــه در اث ــزود ک او اف
ــه شــمول مــال امــام مســجد کشــته  تــن ب
و ۵۵ تــن دیگــر زخمــی شــدند. او افــزود 
کــه یــک تــن از کشــته شــده ها و 1۵ تــن 

ــه کــودکان هســتند. ــان حادث از زخمی
ــان  ــه زخمی ــه هم ــد ک ــه ان ــا گفت مقام ه
ایــن حادثــه بــه شــفاخانه مرکــزی والیــت 
ننگرهــار انتقــال داده شــدند و 2٧ تــن 
ــته  ــطحی برداش ــای س ــه زخم ه ــا ک آن ه
ــص  ــاره مرخ ــداوی دوب ــد از ت ــد بع بودن

ــد. ــده ان ش
ایــن اولیــن بــاری نیســت کــه چنیــن 

ــرد.  ــورت می گی ــجد ص ــاری در مس انفج
ــاه رمضــان مســاجد در افغانســتان از  در م
ازدحــام بیشــتری برخوردارنــد. مســوولیت 
ایــن حادثــه را تــا حــال هیــچ گروهــی بــه 

ــه اســت. عهــده نگرفت
ــی ننگرهــار در مــورد ایــن  ســخنگوی وال
ــن  ــرای تامی ــی ب ــر ویژه ی ــا تدابی ــه آی ک
امنیــت مســاجد گرفتــه شــده اســت، 
گفــت: »نیروهــای امنیتــی مــا همــه وقــت 
ــی  ــر امنیت ــز تدابی ــان رمضــان نی و در جری
مناطــق  اکثریــت  در  و  می گیرنــد  را 
ننگرهــار عملیــات جریــان دارد. داعــش و 
ــده  ــف ش ــیار ضعی ــلح بس ــای مس گرو ه ه

ــد.« ان
ــاجد را  ــا مس ــان باره ــن طالب ــش از ای پی

ــد. ــرار داده ان ــدف ق ــورد ه م

3 کشته  و 50 زخمی در انفجار یک مسجد

تحفة رمضانی تروریستان
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نویسنده: پاتریک موني 
چکیده: 

نویسـنده ضمـن تأکیـد بـر این فـرض که 
مشـکالت ناشـي از تکنولـوژي، مهم ترین 
انسـان  اجتماعـي  و  فرهنگـي  دغدغـۀ 
معاصـر به شـمار مـي رود، با کنـدوکاو در 
چنـد دیـدگاه از جملـه دیـدگاه هایدگـر 
نسـبت بـه مسـالۀ تکنولـوژي، سـعي دارد 
در کنـار شناسـایي ماهیـت مشـکالتي کـه 
تکنولـوژي بـراي انسـان به ارمغـان آورده 
ایـن  از  انسـان  نجـات  راه هـاي  اسـت، 
مشـکالت را نیز مورد بررسـي قـرار دهد. 
پیشـرفت هاي  آیـا  کـه  مسـاله  ایـن 
بشـر سـودمند  بـراي  نویـن  تکنولوژیـک 
مبرم تریـن  شـاید  اسـت،  بـوده  یـا مضـر 
آن  بـا  مـا  جامعـۀ  کـه  باشـد  پرسشـي 
روبه روسـت. اگـر تکنولوژي مضر اسـت، 
در ایـن صـورت مـا بایـد ایـن خطـر را به 
حداقل برسـانیم یـا به کلي رفـع کنیم. اگر 
تکنولـوژي منبـع مشـکالت و نگراني هایي 
داده  نسـبت  آن  بـه  مکـرراً  کـه  نیسـت 
مي شـود، پـس مـا بایـد بـه دنبـال دلیـل 
و  اجتماعـي  فشـارهاي  بـراي  دیگـري 
رواني یـي باشـیم کـه جامعـۀ مـا بـا آن هـا 
انقـالب  وقـوع  زمـان  از  اسـت.  مواجـه 
صنعتـي بـه بعـد، مـردم شـکایت هایي را 
دربـارۀ اثرات سـوء تکنولوژي ابـراز کرده 
انـد. از ایـن رو ما باید آن چـه را که مارتین 
هایدگـر فیلسـوف آلمانـي قرن بیسـتم آن 
تکنولـوژي«  خصـوص  در  »مسـاله یي  را 
نامیـده اسـت، مـورد بررسـي قـرار دهیم. 
دیویـد کـرل ویراسـتار، در مقدمـۀ خـود 
بـر نطـق هایدگر بـا عنـوان »مسـاله یي در 
خصـوص تکنولـوژي« خاطرنشـان مي کند 
کـه »محـور ایـن مسـاله چیـزي جـز بقاي 

گونـۀ انسـان و سـیارۀ زمیـن« نیسـت. 
بـود  کسـاني  از  یکـي  هایدگـر  مارتیـن 
کـه ایـن مسـاله را دقیق تـر از هـر کـس 
دیگـري مـورد بررسـي قـرار داده اسـت. 
بـا ایـن حـال، گروه هایـي چـون »باشـگاه 
آزادي« کـه “آن ابومبـر” یکـي از اعضـاي 
آن اسـت، ایـن مسـاله را بیشـتر بـه کانون 
توجـه مـا رانـده انـد. باشـگاه آزادي ادعـا 
مي کنـد که انقـالب صنعتي، انهـدام رواني 
و تخریـب زیسـت محیطي بیشـتري را بـه 
همراه داشـته اسـت. در حالي کـه هایدگر، 

ایـن احتمـال را هشـدار مي دهد که انسـان 
ممکـن اسـت بـردۀ تکنولـوژي شـود. نـه 
و  عاج نشـین  بـرج  روشـن فکران  تنهـا 
از  مدت هـا  مخالف خـواه،  گوشه نشـینان 
وقـت خـود را صـرف بررسـي مشـکالت 
بلکـه  انـد،  کـرده  تکنولـوژي  از  ناشـي 
کـورت  چـون  مختلفـي  داستان نویسـان 
آلـدوس هاکسـلي،  وونـه گات جونیـور، 
جونیـور  میلـي  والتـرم.  و  اورول  جـرج 
نیـز ایـن مشـکالت را در آثـار خـود مورد 
ایـن  از  انـد. هـر یـک  داده  قـرار  توجـه 
مشـکالتي  خـود،  روش  نویسـنده گان، 
را کـه تکنولـوژي بـر جامعـۀ مـا تحمیـل 
کـرده، بررسـي نمـوده انـد. کلیـۀ ژانرهاي 
موسـیقي که نام هـاي گویایي دارنـد، نظیر 
»صنعتـي« و »تکنـو« نیـز در دهه هاي اخیر 
قـد برافراشـته انـد. مثـاًل موسـیقي گـروه 
»صنعتـي«، مکـرراً بـه مفاهیمـي چـون غم 
وجـود، الیناسـیون و بي معنایـي حیـات، به 
عنـوان مفاهیمـي حایـز اهمیـت سـروکار 

دارد. 
کـه  هسـتند  آن  از  حاکـي  عوامـل  ایـن 
مشـکل تکنولـوژي، جامعـه و فرهنـگ ما 
را چـه آگاهانـه و چـه ناآگاهانه فـرا گرفته 
اسـت. بـا ایـن حـال، بـه منظـور بررسـي 
مشـکالت ناشـي از تکنولـوژي و کشـف 
در  مـن  دارد.  مشـکل ضـرورت  ماهیـت 
بررسـي اسـتدالل هاي مخالـف تکنولوژي، 
بـا  ارتبـاط  در  تفکـر  بـا دوگـروه عمـدۀ 
خطـرات تکنولوژي مواجه شـده ام. شـاید 
یکـي از بهترین انتقادهاي وارده به سیسـتم 
تکنولوژیـک - صنعتـي نویـن را بتـوان در 
جـزوۀ »جامعـۀ صنعتي و آینـدۀ آن« که به 
باشـگاه آزادي تعلـق دارد یافـت؛ جزوه یي 
کـه بیشـتر بـا عنـوان »مانیفسـت آنابومبر« 
شـناخته مي شـود. چـون این متـن تأثیرات 
گسـترده یي بـر جامعـۀ ما گذاشـته اسـت، 
این کـه  بـا  بررسـي مي کنیـم.  را  آن  ابتـدا 
مخالفت هـاي زیـادي نسـبت به اسـتدالل 
مطرح شـده در این مانیفسـت وجود دارد، 
امـا دغدغه هـاي مطـرح شـده در آن قابـل 
قبـول اسـت. مـن بـر روي مسـایل و راه 
حـل مطرح شـده در این مانیفسـت تمرکز 
مي کنـم تـا خـود ایـن اسـتدالل. بـه طـور 
ایـن  آزادي  باشـگاه  اسـتدالل  خالصـه، 
اسـت کـه کارکـرد سیسـتم اکنولوژیـک - 

صنعتـي فعلـي کسـاني را کـه در درون آن 
اسـتقالل  و  آزادي  از  مي کننـد،  زنده گـي 
سرنوشـت  بـر  و  مي کنـد  محـروم  خـود 
ایـن،  بـر  عـالوه  مي گـذارد.  تأثیـر  آن هـا 
مي گویـد،  آزادي  باشـگاه  کـه  آن چنـان 
ایـن سیسـتم تکنولوژیک - صنعتـي، افراد 
برگزیـدۀ اندکـي را بـه نسـبت دیگـران از 
ایـن قـدرت برخوردارنـد تـا توانایي خود 
تصمیم گیـري دیگـران را از آن هـا سـلب 
کننـد، قـادر، تشـویق و ملزم به انجـام این 
کار مي کنـد. در عیـن حال، این سیسـتم به 
ناگزیـر بـه سـمت درجه یي همـواره رو به 
تزایـد از کنتـرل بـر زنده گـي افـراد پیـش 
مـي رود و نمي تـوان بـه منظـور جلوگیري 
یـا اصالح این وضعیـت، در آن اصالحاتي 
انجـام داد. اگر بخواهیـم عبارتي را از جان 
اسـتوارت میـل وام بگیـرم، بایـد بگویم که 
سیسـتم اجتماعـي فعلـي »جان کسـاني را 
کـه در حیطـۀ اقتـدار آن زنده گـي مي کنند، 
بـه برده گـي مي کشـاند.« درنتیجه، باشـگاه 
آزادي از ایـن دفـاع مي کند که این سیسـتم 
تکنولوژیـک - صنعتـي را بایـد عقب راند 
آینـدۀ  تعییـن  توانایـي  نتوانـد  دیگـر  تـا 
انسـآن ها توسـط خـود را از آن هـا سـلب 
کنـد. ایـن سیسـتم تکنولوژیـک - صنعتي 
تکنولـوژي  بـردن  بیـن  از  بـا  را مي تـوان 
ویرانگـر، دانـش تکنولوژیـک و روش هاي 
تولیـد که بـراي یک جامعـۀ تکنولوژیک - 

صنعتـي الزامـي هسـتند، نابـود کرد. 
یکـي از بزرگ تریـن مشـکالت اسـتدالل 
باشـگاه آزادي، وجـود ایـن واقعیت اسـت 
بـه  را  افـراد  آزادي  جامعه یـي،  هـر  کـه 
میزانـي کم یا زیـاد تحدید مي کنـد. از نظر 
تاریخـي، ایـن مداخلـه، منتـج از مداخلـۀ 
عـدم  یـا  مذهبـي  نابردبـاري  حکومـت، 
اعضـاي  سـایر  سـوي  از  سـاده  پذیـرش 
جامعـه بوده اسـت. به نظر جان اسـتوارت 
میـل، ایـن عـدم پذیـرش اجتماعـي وقتي 
رخ مي دهـد کـه مسـایل جامعـه هـر یـک 
دخالـت  امـوري  تمـام  در  دارنـد  اجبـار 
کننـد کـه نباید در آن هـا مداخله یي داشـته 
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بخش نخسـت

با هم بودن کناِر 

سفرة افطار

بخش نخسـت

آوید طالبیان
در خانوادۀ شما دورِ هم بودن چه قدر مهم است؟ تعامل در خانوادۀ شما چه 
بیش تر درخصوص چه مسایلی صحبت  دارد؟ وقتی دور هم هستید،  تعریفی 

می کنید؟
در خانوادۀ شما زمان های دورِ هم بودن معموالً چه وقت هایی است؟ چه قدر به 
گفت وگو در خانوادۀ شما اهمیت داده می شود؟ شما به عنوان والدین ترجیح 
عنوان یک  به  کنید؟ شما  فرزندان تان  را صرف  زمان خود  از  می دهید چه قدر 
فرزند از بودن کنار والدین تان چه قدر لذت می برید؟ چه قدر از حال و احوال 
را چه گونه درک  آن ها  یا شادی  ناراحتی  باخبر هستید؟  اعضای خانوادۀ خود 

می کنید؟  
یک ساعت  از  کم تر  آن ها  بودِن  هم  دْور  زمان های  خانواده یی  در  است  ممکن 
باشد و ممکن است در خانوادۀ دیگری، این میزان به چندساعت هم برسد؛ اما 
امور خانواده، هرقدر  به گفتۀ جامعه شناسان و کارشناسان  این است که  مساله 
تعامل بین اعضای خانواده بیش تر باشد، به همان میزان کانون خانواده بر پایه های 

محکم تری بنا می شود. 
در خانواده یی که فرزندشان بیش تر وقتش را پای رایانه )کمپیوتر( می گذراند، 
یا والدین حداقل زمان را صرف گفت وگو می کنند، مسلمًا تعامل مثبت و الزم 
انجام نمی شود. در حالی که در خانواده هایی که حتمًا زمانی را برای صحبت 

کردن و تعامل صرف می کنند، مسایل کم تر پنهان و پیچیده می ماند. 
تعامل شاید به شکل های مختلفی تعریف شود، اما مفهوم اصلی آن ارتباط موثر 
و مفید داشتن است؛ ارتباطی که منجر می شود مساله یی پنهان نماند، در صورت 
مطرح شدن بدون قضاوت یا سرزنش حل شود و در نهایت روابط در خانواده 

بر پایۀ دوستی و محبت واقعی باشد. 
احساس خانواده داشتن، یکی از نیازهای اساسی برای انسان تلقی می شود. در 

واقع، احساس تعلق به جایی، از طریق خانواده برطرف می شود. 
نفس،  به  اعتماد  رابطه،  محبت،  داشتن،  تکیه گاه  احساس  دیگر،  سوی  از 
گرم  فضای  و  شود  ارضا  خانواده  در  باید  که  است  نیازهایی  و...  شایسته گی 
خانواده، بستری مناسب برای ارضای این نیازهاست. مفاهیمی چون مهر، محبت، 
عشق، صمیمیت، صفا و اعتماد به نفس در یک خانواده زمانی نهادینه می شود که 

ارتباط اعضای آن بر اساس همین مفاهیم شکل گرفته باشد. 
در واقع بحث سعۀ صدر، احترام به یک دیگر، روابط صمیمی و نزدیک، توجه به 
ارزش ها و عشق باید در فرهنگ خانواده گی با تعامل و گفت وگوی خانواده گی 

شکل بگیرد. 
همۀ زنده گی کار نیست 

هدف از تعریف اوقات فراغت در جوامع صنعتی این بود که خانواده ها در زمان 
فارغ شدن از کار، فرصت تفریح، گردش و پرداختن به امور زنده گی بهتر را 

داشته باشند. 
چه گونه  که  می شود  داده  آموزش  خانواده ها  به  صنعتی  جوامع  در  واقع  در 
انجام کار طاقت فرسا و خسته کننده، فرصت داشته  از  بعد  تا  برنامه ریزی کنند 

باشند تا در کنار خانوادۀ خود به امور زنده گی بهتر بپردازند. 

مشـکالت و نـويدهاي 
تکنـولوژي نوين
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محمود نیاکان 

کاري ترین  و  بلیغ ترین  رساترین،  از  یکي  هنري،  ابزارهاي 
ابزار ابالغ و تبلیِغ پیام است. در واقع، هنر نیز یک شیوۀ بیان 
است، یک شیوۀ ادا کردن است، منتها این شیوۀ بیان از هر 
شیوۀ تبیین دیگر، رساتر، دقیق تر، نافذتر و ماندگارتر است. 
اگر زبان علمي یا عادي داراي این ویژه گي و بیان مستقیم 
حقایق است، زبان هنر نیز، این ویژه گي را دارا خواهد بود 
که  تفاوت  این  با  است،  حقایق  همین  غیرمستقیم  بیان  که 
زبان هنر، بیانگر حقایق به صورت واقعِي آن ها نیست، بلکه 

بر عنصر تخیل استوار است. 
انفاق در راه خدا،  اهمیت  براي نشان دادن  مثال،  به عنوان 
اموال خود  براي خشنودي خدا  گاهي مي گوییم: »هر کس 
را انفاق کند« چند برابر آن پاداش خواهد داشت. قهراً این 
سخن، یک بیان واقعي یا عادي و یا علمي است. اما هنگامي 
که همین مفهوم را در آیه 261 سورۀ بقره، مشاهده مي کنیم، 
مي بینیم، قرآن کریم این تعبیر را در قالب یک بیان »هنري« 
در آورده و در آن، یک رابطۀ جدید بین انفاق و دانۀ گندم 
اموال خود را در  به تصویر کشیده شده است: »کساني که 
راه خدا انفاق مي کنند، همانند بذري هستند که هفت خوشه 

برویاند...«. 
بنابراین، قرآن کریم، براي عمق بخشیدن و محکم تر کردِن 
مقصود مورد نظر در ذهن مخاطب، از یک شیوه هنري سود 

برده است. 
در یک نگاه کل، چنین مي توان گفت: هر چند در قرآن کریم، 
به صراحت آیه یي دربارۀ هنر و ارزش آن وارد نشده است، 
چیزهایي  به  اسالم  و  کریم  قرآن  دعوت  که  آن جا  از  ولي 
است که در فطرت آدمي است میل به زیبایي و استفاده از 
امور فطري  از  بیشتر  براي جذب  شیوه هاي مختلف هنري 
است که در وجود انسان است و قهراً قرآن کریم مي بایست 
به گونه یي به زیبایي هنر و ارزش آن پرداخته باشد، برخي 

آیات که در این زمینه وارد شده اند عبارت اند از: 
همان  او   )٧ )سجده،  ...؛  َخَلَقُه  َشيْ ءٍ  ُکلَّ  أَْحَسَن  »الَِّذي   .1

کسي است که هرچه را آفرید، نیکو آفرید ...«. 
را  شما  و   )6۴ )غافر،  ...؛  ُصَوَرُکْم  َفَأْحَسَن  َرُکْم  َصوَّ »َو   .2

صورتگري کرد و صورت تان را نیکو آفرید ...«. 
ُ أَْحَسُن الْخالِقِیَن ...؛ )مؤمنون، 1۴( پس بزرگ  3. »َفتَباَرَک اهللَّ

است، خدایي که بهترین آفریننده گان است ...«. 
)بقره، 138(  ...؛  ِصبَْغًۀ   ِ اهللَّ مَِن  أَْحَسُن  َمْن  َو   ِ اهللَّ »ِصبَْغَۀ   .۴
ایمان، توحید و اسالم( و چه  )بپذیرید رنگ  رنگ خدایي 

رنگي از رنگ خدایي بهتر است! ...«. 
بگو چه کسي   )32 )اعراف،  ...؛   ِ اهللَّ زِینََۀ  َم  َحرَّ َمْن  »ُقْل   .۵
الهي را که براي بندگان خود آفریده روزي هاي  زینت هاي 

پاکیزه را حرام کرده است؟ ...« 
6. »یا بَنِي آَدَم ُخُذوا زِینَتَُکْم ِعنَْد ُکلِّ َمْسِجٍد ...؛ )اعراف، 31( 
اي فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با 

خود بردارید ...«. 
آیات فوق، همه گي داللت دارد بر این که خداوند متعال نیز 
به  و  مي دهد  خبر  پدیده ها  در  موزون  قامت  و  زیبایي  از 
نقش هنر، زیبایي، هماهنگي، دلنوازي و صورت هاي زیبا و 
دلپذیر در مخلوقات خود اشاره مي فرماید؛ پس ما نیز باید 
درس گرفته و در کارها و اعمال مان، از هنر و زیبایي و خلق 

شیوه هاي نو و دلنواز کمک بگیریم. 

هنر و اشكال هنري در قرآن: 
توازن  و  تجانس  و  داشتن  آوا  آهنگ،  از  )مراد  آهنگ  هنر 
کلمه،  یک  دهندۀ  تشکیل  حروف  است(  قرآني  عبادات 
جایگاهي خاص و سنجیده دارد، به شکلي که اگر هر تعبیري 
از تعابیر قرآن، بخواهد جایگزین تعبیر مشابه آن شود و یا 
حذف گردد، فصاحت و بالغت قرآن، دچار خدشه مي شود. 
در  آن  نشستن  دل  بر  موجب  حروف،  سازمان یافتۀ  آهنگ 
قلب هر انساني است،]1[ به عبارت دیگر، همساني صوتي 
آواها در  داشتن اصوات و  قرار  با کلمۀ  دیگر و  یک کلمه 
یک سیستم صوتي مکّرر و پي در پي، همانند اوزان شعري 
یا عبارات موزون و آهنگ داخلي و همساني و هماهنگي 

اصوات با مفهوم، از جمله شیوه هایي است که مي توان 
پیامبر اکرم  به روشني در متن قرآن کریم و احادیث 

)ص( مشاهده نمود. 
صداها،  و  اصوات  میان  پیوند  در  هنر  عالي ترین 
تالوت قرآن کریم است، که همواره مورد ستایش 
قرآن  در  و  است]2[  گرفته  قرار  دین  پیشوایان 

کریم نیز بدان تأکید شده است.]3[ 
در تاریخ، حکایات متعدد و مختلفي در این 
در  قرآن  آیات  مي خورد.  چشم  به  زمینه 
دل  و  جان  در  گونه یي  به  تالوت،  هنگام 
از خود بي  آنان را  افرادي مي نشست که 

خود مي کرد. 
ولید بن مغیرۀ مخزومي، شخصي است 
تدبیر،  حسن  به  عرب  میان  در  که 
او را »گل سر  بوده است و  مشهور 
از  پس  مي نامیدند.  قریش«  سبد 
مبارکۀ  سورۀ  اولیۀ  آیات  نزول 
مسجد  در  )ص(  پیامبر  غافر، 
را،  آیات  این  و  یافت  حضور 
در حالي که ولید در نزدیکي 
قرایت  بود،  حضرت  آن 
چون  اکرم  پیامبر  فرمود. 
را  آیات  به  ولید  توجه 
مشاهده فرمود، بار دیگر 
قرایت  را  آیات  نیز 
مغیرۀ،  بن  ولید  نمود. 

در  و  خارج  مسجد  از 
بني مخزوم حاضر  طایفۀ  از  مجلسي 
شد و این گونه شروع به سخن نمود: 

گفتار  به  نه  که  شنیدم  سخني  محمد  از  سوگند،  خدا  به 
انسان ها شباهت دارد و نه به سخن جنیّان. گفتار او حالوت 
خاصي دارد و بس زیباست. باالي آن )نظیر درختان( پُرثمر 
است.  پُرمایه  کهن(  درختان  ریشۀ  )همانند  آن  پاییِن  و 
گفتاري است که بر همه چیز پیروز مي شود و چیزي بر  آن 

پیروز نخواهد شد.]۴[ 

شعر: 
شعر نه تنها از نظر تاریخي، حجم بسیار بزرگي از ادبیات 
عربي  زبان  دیوان  بلکه  داده،  اختصاص  خود  به  را  عرب 
به  را  هنري  کار  این  اسالم،  است.  آن  تاریخ  شناسنامۀ  و 
شاعران  به  پرداخت،  آن  تشویق  به  و  شناخت  رسمیت 
پایگاهي ارزشمند و واال و وعدۀ ثواب اخروي داد. قرآن، 
منافع  تأمین  جز  که  بي هدف  شاعران  از  نکوهش  ضمن 
مادي و ارضای نامشروع احساسات جنسي و غرایز پست 
حیواني، محرک و انگیزه یي ندارند.]۵[ به تجلیل از شعراء 
و گوینده گاني پرداخته که سرودۀ آنان را احساسات پاک و 
شورانگیز، از عشق به بیان حقیقت، مبارزه با باطل و دعوت 

به کارهاي نیک، برخوردار است.]6[ 
من  »ان  فرموده:  شعرا  از  دسته  دربارۀ  این  نیز  اکرم  پیامبر 
الشعر لحکمۀ؛ پاره یي از شعرها دانش و حکمت است.«]٧[ 
هدف  با  شاعران  سروده هاي  از  همواره  اسالم،  پیشوایان 
قرار  محبت خود  و  احترم  مورد  را  آن ها  و  نموده  استقبال 
مي دادند. لحظه یي که یکي از افراد طایفۀ بني کنانه برخاست 
و از حضرتش اجازه گرفت که اشعاري را که دربارۀ حضرت 
رسول ـ صلي اهلل علیه و آله ـ سروده بود، بخواند. حضرت 

اجازه داد و او اشعار خود را خواند. 
پیامبر اکرم دربارۀ او چنین دعا فرمود: »لک لکل بیت قلته 
بیتي از این اشعار، خانه یي در  بیت في الجنۀ؛ در برابر هر 

بهشت داري.«]8[ 
به دلیل اثرات بارزي که شعر در میدان دفاع از حق و زنده 
ساختن حقیقت، از خود مي گذارد، هنگامي که عبدالرحمن 
بن کعب از پیامبر اکرم دربارۀ شعر سوال نمود، آن حضرت 
با ایمان با شمشیر و زبان خود از  چنین پاسخ فرمود: مرد 
دست  در  من  جان  که  خدایي  به  مي کند.  دفاع  حریم حق 
و  قلب  به  که  است  تیري  به سان  شما  سروده هاي  اوست، 

چشم دشمن مي نشیند.«]9[ 

یا  ـ  آله  پیامبر ـ صلي اهلل علیه و  از سوي  از شعر  تمجید 
این  به  نه  ایشان،  سرودن  شعر  حتا  و  شعر  به  او  استشهاد 
هنر محسوب مي شود،  انواع  از  یکي  که شعر  است  جهت 
بلکه از آن روست که شعر ابزاري است در راه بیان حقایق 
داشت،  اهمیت  ایشان  نزد  در  آن چه  نیز  دلیل  همین  به  و 
»مفهوم« شعر بود، نه ساختار و تکنیک و معیارهاي هنري، 
همانند آن چه در میدان هاي جنگ به صورت رجز خوانده 

مي شد. 

هنر قصه در قرآن
مطالب،  تأثیرگذاري  و  مخاطبین  جذب  شیوه هاي  از  یکي 
الهي  انبیای  تعالیم  داستان است که در  قالب  آن ها در  بیان 
ـ علیهم السالم ـ و کتاب هاي آسماني و آموز ش هاي دیني، 
توجه  مورد  مؤثرتر،  تربیتي  تأثیر  و  بیشتر  پیام رساني  براي 

قرار گرفته است. 
از  نوعي  شده،  مطرح  کریم  قرآن  در  که  واقعي یی  داستان 
»حکایت«  صرفًا  که  آن  نه  است،  »واقعیت«  حقیقي  طرح 
در  که  باشد  واقعیتي  به  کوتاه  »نگاهي«  یا  و  »کشف«  یا 
دارد؛  قرار  داستان  در  محتمل  یا  ممکن  واقعیت هاي  دایرۀ 
آن چه  بر خالف  کریم،  قرآن  داستان هاي  دیگر،  عبارت  به 
در داستان هاي ساخته و پرداختۀ اندیشۀ بشر است، ساخته 
قرآني،  داستان  بلکه  نیست،  مجهول«  »حوادث  پرداختۀ  و 
پرداختن به واقعیت هاي موجود است، پرداختن به 
واقعیت بر اساس »گزینش«، رخدادها، 
محیط هاي  و  شخصیت ها 
و  مناسب 

نظر  مورد 
این  و  گزینش  این  است. 

نحوۀ پرداختن به واقعیت ها، به گونه یي 
نام  به  بشر  فکر  ساختۀ  داستان هاي  از  که  است 

داستان هاي  زیرا  است؛  متمایز  کاماًل  تاریخي،  داستان هاي 
واقعي  رخدادهاي  و  حوادث  از  پاره یي  به  تاریخي، 
مي پردازند، و برخي از عناصر ساخته و پرداختۀ ذهن را نیز 
به آن مي افزایند، این امر در راستاي اهداف هنري نویسنده، 
فکري  اهداف  راستاي  در  نیز  و  غیره  و  تشویق  جمله  از 
مطرح  را  نویسنده  دیدگاه هاي  و  نقطه نظرات  که  داستان 

مي کند، صورت مي گیرد. 
واقعیت  ویژه گي  مي شود  باعث  واقعي  غیر  عناصر  افزودن 
نبود عناصر هنري و  از داستان سلب شود، هم چنین  عیني 
تخیلي نیز، از دیگر سوي، کار را از حالت یک کار هنري 

خارج خواهد کرد. 
عنصر داستاني در قرآن کریم، گاهي یک سوره را به طور 
اختصاص  خود  به  را  سوره  یک  از  بخشي  گاهي  و  کامل 
داده است. با توجه به این کار در برخي از سوره ها تنها یک 
داستان وجود دارد، و در برخي دیگر بیش از یک داستان. 
آن  رسالت  و  سوره  فکري  هدف  اساس  بر  داستان ها  این 

شکل مي گیرند. 
داستان هاي قرآني را مي توان بر اساس معیارها و اصطالحات 
بشري، به »رمان« نظیر سورۀ یوسفـ  علیه السالمـ  و برخي 
به  نیز  و  ـ،  السالم  علیه  ـ  موسي  حضرت  داستان هاي  از 
داستان کوتاه، نظیر اکثر داستان هاي قرآني و حکایات، نظیر 
اکثر حکایت هاي قرآني که کلمات نقل شده از کس دیگر، 
آن  قرآن  کند،  تغییر  کلمه  آن  یا صیغۀ  آن که حرکت  بدون 
را بیان داشته است، مثل نقل گفتار حضرت موسي ـ علیه 
السالم ـ در مقابل فرعون و یا نقل گفتار فرعون به حضرت 

موسي ـ علیه السالم ـ و غیره. 
در اصطالحات بشري، به داستان هایي که به »زنده گي طولي« 
شخصیت داستان پرداخته شده باشد، »رمان« گفته مي شود؛ 
به عنوان مثال، در سورۀ  شعراء، به »زنده گي طولي«، حضرت 
موسي ـ علیه السالم ـ اشاره شده است و بخش عمده یي 
از  است؛  شده  مطرح  آن  در  آن حضرت،  زنده گي  سیر  از 

جمله به دریا افکنده شدن ایشان، نجات شان از دریا و آزادي 
ایشان و ورودشان به شهر، کشتن یکي از آن دو نفري که با 
یکدیگر درگیر بودند، رفتن به مدین، کمک به آن دو دختر، 
ازدواج شان با یکي از آن دو، نزول وحي بر ایشان و رفتن  
به سوي فرعون و ...،  در مقابل در »داستان کوتاه«، به یک 
زنده گي  از  بسیط  و  استثنایي  وضعیتي  یا  عرضي«،  »مقطع 

شخصیت داستان بسنده کرده است. 
بشري،  داستان هاي  از  قرآني  داستان هاي  امتیازات  دیگر  از 
هندسي  ساختار  داراي  قرآني،  داستان هاي  که  است  این 
ویژه یي است که بر اساس آن تمام جزییات داستان و اجزاي 
آن اعم از آغاز و متن و انتها، داراي پیوندي زنده با یکدیگر 
است، به نحوي که هر جزیي از داستان یا تکامل و تحولي 
از جزِو پیشین آن و یا شرح و تفصیلي بر آن و یا اثري از آن 
و یا امري در تجانس با آن است و همۀ اجزا در تابع محور 

فکرِي واحدي است. 
مواجه  یعني  »غافلگیري«،  اصل  از  قرآني،  داستان هاي  در 
غیر  و  ناگهاني  یا رخدادي  و  با وضعیت  ساختن خواننده، 
قابل پیش بیني، »تعلیق«، یعني نگاه داشتن سّري که تنها پس 
از گذشت زمان روشن خواهد شد و »تشویق«، یعني دلبسته 
کردن خواننده به پیگیري »آن چه رخ خواهد داد«، به خوبي 
به  غافلگیري،  اصل  براي  مي توان  مثاًل  است؛  شده  استفاده 
این  کرد،  اشاره  ـ  السالم  علیه  ـ  ابراهیم  حضرت  داستان 
داستان در سورۀ  انبیاء آمده و به واقعۀ »درهم کوبیدن بت ها 
و نگهداشتن بت بزرگ« پرداخته است که بهترین نمونه از 

عنصر »غافلگیري«  است. 
اما عنصر »درنگ و تأخیر«، را مي توان در داستان »اصحاب 
کهف«]11[ که در آن تعداد اصحاب کهف به عنوان سّري 

پوشیده مانده است، مشاهده کرد. 

هنر نوشتن 
ه گي  یژ و
آن  نوشته 
است که خطاب 
یا  شخص  به 
یا  و  اشخاص 
و  مشخص  مردمي 
معین در قالب نوشتار 
خداوند  مي باشد. 
متعال در قرآن کریم به 
به  و  داده  ارزش  نیز  قلم 
آن سوگند یاد کرده است: 
آن چه  و  قلم  به  »سوگند 
از  مي نویسند«]12[.  قلم  با 

هر ظاهر آیۀ فوق برمي آید  مطلق  قلم،  از  منظور 
نوشته یي است که با قلم نوشته مي شود، از این جهت به آن 
سوگند یاد کرده؛ زیرا قلم و نوشته، از عظیم ترین نعمت هاي 
الهي است که خداوند بشر را به آن هدایت کرده است و به 
وسیلۀ  آن، حوادث غایب از انظار آدمي و معاني نهفته در دل 
افراد را ضبط مي کند. به همین منظور نیز یکي از نعمت هاي 

الهي به شمار رفته است. 
هنري  جلوه هاي  از  نمونه یي  شد،  یاد  هنري  صورت هاي 
قرآن کریم بود که بدون آن که به طور مستقیم، به مقولۀ هنر 
بپردازد، مطالب ُگهربار خود را در قالب هنر هاي گوناگون 

بیان کرده است.]13[ 
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مجیدی
گلبدین  اسالمی  حزب  کنندۀ  مذاکره  هیأت 
به کابل  تازه یی دوباره  با خواست های  حکمتیار 

آمده اند.
هیأت مذاکره کنندۀ حزب اسالمی بعد از دیدار با 
گلبدین حکمتیار خواهان افزودن سه مادۀ دیگر 
با حکومت  این حزب  تفاهم نامۀ صلح  متن  در 

افغانستان است.
در عین حال، معاون شورای عالی صلح و رییس 
هیأت مذاکره کننده با نماینده گان حزب اسالمی 
می گوید که متن تفاهم نامۀ صلح دولت با حزب 
اسالمی نهایی است و بعد از رسیدن به نتیجه به 

عقب بر نمی گردیم.
خواستار  حکمتیار  گلبدین  که  می شود  گفته 
افزودن چند مورد دیگر در متن تفاهم نامۀ صلح با 

حکومت افغانستان شده است.
نیروهای  خروج  برای  زمانی  جدول  تعیین 
اسالمی  حزب  نماینده گان  حضور  خارجی، 
برجستۀ  نقش  و  انتخاباتی  کمیسیون های  در 
اعضای این حزب در سطوح مختلف دولتی، از 
خواست های جدید گلبدین حکمتیار گفته شده 

است.
ریاست  معاون  محمدخان  انجنیر  این،  از  پیش 
اجرایی گفته بود که شرطی برای خروج نیروهای 
حزب  صلح  تفاهم نامۀ  پیش نویس  در  خارجی 
اسالمی با دولت نیامده که به گفتۀ او، این نشان 

از تنزیل خواست های حزب اسالمی برای صلح 
است.

معاون ریاست اجرایی گفته بود که تنها در این 
پیش نویس آمده که اگر نیروهای خارجی مطابق 
توافق نامه هایی که تاکنون انجام شده، از افغانستان 
خارج شوند، این عمل از سوی دولت و حزب 

اسالمی استقبال می شود.
حزب  کنندۀ  مذاکره  هیأت  رییس  امین  کریم 
اسالمی که بعد از دو هفته گفت و گو با گلبدین 
حکمتیار و اعضای دیگر این حزب به کابل آمده 
به  رابطه  است، می گوید: بعضی پرسش های در 

این تفاهم نامه وجود داشت.
در  بیشتر  پرسش ها  این  امین:  آقای  گفتۀ  به 
بخش های از تفاهم نامه که می شود از آن تعابیر 

مختلف کرد، به میان آمده است. 
رییس هیأت مذاکره کنندۀ حزب اسالمی می افزاید 
که به خاطر از میان برداشتن سوء برداشت ها و 

تعابیر مختلف دوباره به کابل برگشته ایم.
شورای  معاون  سلیم  عطاالرحمن  هم،  سویی  از 
عالی صلح و رییس هیأت مذاکره کننده با هیأت 
حزب اسالمی با بیان این که متن تفاهم نامۀ صلح 
هیچ  صلح  تفاهم نامۀ  در  می گوید:  است،  نهایی 

جای ابهام وجود ندارد.
به گفتۀ آقای سلیم: حاال زمانی که هیأت مذاکره 
کنندۀ حزب اسالمی خواست های جدید را مطرح 

می کند، بسیار دیر شده و بعد از وقت می باشد.

رییس هیأت مذاکره کننده با هیأت حزب اسالمی 
ده  و  ماه  دو  به  نزدیک  »ما  می گوید:  هم چنان 
اسالمی  حزب  هیأت  با  همراه  جزییات  با  روز 
مذاکره کردیم، درست نیست وقتی به یک نتیجه 

می رسیم دوباره به عقب برگردیم.«
حکومت افغانستان پیش از این مسودۀ تفاهم نامۀ 
صلح با حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار 
را در خانۀ رییس شورای عالی صلح در کابل به 

امضا رساندند.
این تفاهم نامه در یک مقدمه، سه فصل و 26 ماده 
اصول  این سه فصل روی  در  است.  آماده شده 
موارد  مکلفیت های طرفین و  تفاهم نامه،  اساسی 

دیگر بحث شده است.
اسالمی  حزب  هواداران  تفاهم نامه،  این  برپایۀ 
کشور  به  پناهنده اند،  پاکستان  در  هم اکنون  که 
بازخواهند گشت و زندانیان این حزب نیز پس از 
بررسی پرونده های شان اگر قابلیت بخشیده شدن 

را داشته باشند، از زندان رها خواهند شد. 
پادرمیانی  با  تفاهم نامه  یک  پیش  ماه   2 حدود 
شورای عالی صلح بین حزب اسالمی و حکومت 
به  تفاهم نامه  این  از  نسخه هایی  که  شده  آماده 
رییس جمهور غنی گلبدین حکمتیار سپرده شده 

است.
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پاسخ شورای عالی صلح به خواست های جدید حکمتیار:

تفاهم نامه نهایی است و تغییری نمی آید
اعتراف به الیه هاي 

پنهان خشونت
محمد محق- دین پژوه

برخورد فیزیکي در برنامۀ »آماج« تلویزیون یک از جهات مختلف قابل 
پیوند  َمنِشي  با چنین  که  انداخت  یاد گذشته هایي  به  مرا  و  است،  تأمل 

داشت.
من در نوجواني، در سال هاي جهاد و هجرت، شیفته ایدئولوژي اخوان 
قهرمان  نظرم  در  بودند  کار کرده  آن  براي  که  بودم و کساني  المسلمین 
که  دل نشیني  و  شیرین  حکایات  جمله  از  سال ها  آن  در  مي آمدند. 
راه شمرده  این  در  ما  پیش کسوت  که  زبان کساني  از  بیشتر  مي شنیدیم، 
مي شدند، حکایاتي بود مربوط به برخوردهاي فیزیکي خشونت بار میان 
اتفاق   13۵1 سال  در  احتماالً  هرات،  در  شعله یي  و  اخواني  دانشجویان 
افتاده بود و اینکه هر کس از چه وسایل جارحه یي با چه قوت و شدتي 

استفاده کرده بود.
حکایت دیگر از برخورد مشابه آن در کابل بود که باز میان این دو طیف 
ُرخ داده بود؛ مي گفتند که آقاي حکمتیار موفق شده بود تا یکي از رهبران 
شعله جاوید را به نام سیدال سخنور از بالکن لیلیه به پایین انداخته و به 
اینکه چگونه  از  این حکایت ها، قصه هایي مي آمد  ادامۀ  برساند. در  قتل 
آقاي حکمتیار در دوران پشاور توانسته بود با استخبارات آهنین خود در 
آن زمان عرصه را بر دیگراندیشان تنگ کند و یکایک چهره هاي برجستۀ 

آنان را به قتل برساند، از جمله کسي به نام قیوم رهبر.
البته حکایاتي شبیه این را در بارۀ برخي دیگر از گروه هاي مذهبي هم 
مي شنیدیم که با مخالفان فکري خود اِعمال کرده بودند و همچنان در بارۀ 
گروه هاي غیر مذهبي، از جمله بعضي از شاخه هاي انشعابي شعلۀ جاوید 
که در کویتۀ پاکستان در حق هم فکران سابق شان، بعد از ترک آن گروه، 
انجام داده بودند، گفته مي شد که شماري از آنان را با کارد ریزه ریزه کرده 
بودند. حکایت هاي خلق و پرچم و گورهاي دست جمعي شان که البته 

براي همگان هویدا بود.
خشونت چونان فضیلتي بود که اکثریت گروه هاي سیاسي تالش مي کردند 
از آن بي نصیب نمانند، چراکه نشانۀ مردانگي، صالبت و ایمان قوي به 

ایدئولوژي به شمار مي رفت.
تا داوري  نیستم  این حکایت ها  تاریخي  اینجا در صدد قضاوت  من در 
این  مبالغه.  به  آمیخته  یا  دروغ  کدامش  و  است  راست  کدامش  که  کنم 
کار تاریخ نگاران حرفه یي است. در آن سال ها نیز که بسیار جوان بودم 
و آکنده از احساسات، برایم صحت و سقم این روایات مهم نبود، آنچه 
اهمیت داشت ابعاد حماسي این ماجراها بود و البته اکنون ابعاد اخالقي 

آنها اهمیت یافته است.
در آن زمان، در ذهن من، و نیز در ذهن بسیاري از جوانان هم نسل من، 
بي  ما،  نظر  از  مي بست!  نقش  و شر  خیر  ابدي  تقابل  به صورت  قضیه 
بود  باشم، حکمتیار قهرمان خیر  آنکه عضویت حزب اسالمي را داشته 
و مشت آهنین حق که بر سِر شکستني باطل فرود مي آمد و انتقام همه 
مظلومان تاریخ را مي گرفت! ما در چوب و چماق جوانان مسلماني که 
سر و دست شعله یي ها را ُخرد کرده بود، یا در ذهن ما هنوز ُخرد مي کرد، 
تجّلي خشم حق را مي دیدیم که بر سر باطل، پیروان شیطان، و نمادهاي 
حقیقي،  مومن  هر  رسالت  ما،  رسالت  دیدگاه،  آن  از  مي آمد!  فرود  شر 
دامن  از  رذیلت  و  ننگین شر  لکه هاي  کردن  پاک  براي  مبارزه  و  تالش 
جامعه انساني بود، لکه هایي که به شکل احزاب و گروه هاي دگراندیش 
و مخالف فکر ما نمایان شده بود. ما تصور مي کردیم که هرگونه مالیمت 
در این عرصه مساوي با ضعف ایمان، سستي عقیده، کمبود شجاعت و 

قلت مردانگي است.
تأمالت  و  گفتگو، جستجو  مطالعه،  به کمک  تا  بسیار گذشت  سال هاي 
مستمر در این باب پي بردم که حق و باطل قبل از هر چیز خود را در 
عرصه برهان و استدالل نشان مي دهد، و اینکه متوسل شدن به خشونت، 
چه گفتاري و چه رفتاري، خود نشانه باطل بودن است و اینکه یکي از 
پاي بند  گروهي  هر  و  فکر  هر  حقانیت  تشخیص  براي  مهم  مالک هاي 
نیست، و  قابل جمع  با اخالق  است، خشونت  به فضایل اخالق  ماندن 
رذیلتش  ما  که  پدیده یي  هر  از  را  دنیا  تمام  تا  نداریم  وظیفه  ما  اینکه 
مي پنداریم پاک کنیم، ممکن نیست دنیا را بهشت بسازیم، بل آنچه ممکن 
است این است که بگذاریم انسان ها در این چند روز کوتاه زنده گي آرام 
باشند، و حقوق یک دیگر را لگدمال نکنند، کاري به کار هم دیگر نداشته 
باشند، تا درخور توانایي خود به تشخیص حق و باطل برسند و فراخور 
آن عمل کنند بي آنکه متعرض حال دیگران شوند، هر کس به صالح و 

اصالح خویشتن همت گمارد بزرگترین کار ممکن را کرده است!
شب گذشته که آن برخورد خشونت بار را در تلویزیون دیدم به یاد آن 
سال هاي جواني افتادم و در ذهن خود سنجیدم که چه شمار جوانان ما 
امروز در همان فضاي ذهني خواهند بود و چقدر این برخوردها را تقابل 
مذهبي و ضد  احساسات  نو  از  پنداشت و چقدر  باطل خواهند  و  حق 
مذهبي غلیان خواهد کرد، چقدر در حاشیه آن حماسه سرایي خواهد شد، 
و چقدر جان ها و روان ها مستعد لغزیدن به خشونت هاي بیشتر خواهد 
فراهم خواهد شد،  بیشتر  مردم  آرامش  براي سلب  زمینه  گردید، چقدر 
چقدر راه ریختن خون ها و برباد دادن زنده گي ها هموارتر خواهد گردید، 
اگر منطق خشونت، از هر طرف و با هر نامي که باشد، به نقد گرفته نشود، 
چهرۀ غیر انساني آن نشان داده نشود، هالۀ تقدس کاذب از پیرامون آن 
زدوده نشود و ُحرمت جان و روان آدمي و آرامش و آسایش او به درستي 

فهمانده نشود.

این »سردار جنگی«ها هیچگاهی 
به دولت ملی نرسیده اند
برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

تحـرکات و گشـت زنی هـای بی رویـۀ آقـای کـرزی 
بـه منظـور قدرت خواهـی و نـه از سـر خیـر خواهـی، 
بیشـتر بـه سـردار جنگی های قـرن 18 و 19 افغانسـتان 
می مانـد تـا لحـاظ داعیۀ ملـی، مدنـی و یا مردمـی. اما 
آنچه در این میان خطرناک اسـت، مشـروعیت بخشـی 
بـه طالبـان و بـه نیابـت آنـان پـای منطقـه را در میدان 

سـردار جنگی هـای خـود کشـیدن می باشـد.
) تأثـر آقـای کـرزی از کشـته شـدن مـال منصـور و 
در  منطقـه،  کشـورهای  بـه  وی  رویـۀ  بـی  سـفرهای 
پهلـوی تالش هـای دهـۀ 90 آقـای کـرزی در رسـیدن 
بـه نماینـده گی امـارت طالبـان در نیویارک با پیشـنهاد 
کرنیـل امـام پاکسـتانی کـه سـرانجام شـورای طالبـان 
مـال عبدالحکیـم مجاهـد را ترجیـح داد، فعالیت هـای 
پیگیـر آقـای کـرزی در جهـت حفـظ و ابقـای گـروه 
طالبـان در مقابـل نیروهـای مقاومـت ملـی طـی مدت 
13 سـال حکومتـداری شـان همـه نمونـه هاییسـت از 

سیاسـت های طالـب پـروری و سـردار جنگـی.(
افغانسـتان را  آقـای کـرزی،  ایـن سیاسـت 13 سـالۀ 
امـروز بـه بـازار داغ انتحـار ـ انفجـار ـ سـربریدن ها 
و  فجایـع  صدهـا  و  ترورهـا  ـ  گیری هـا  گـروگان  ـ 
مصایـب دیگـر مبـدل سـاخته اسـت کـه مـردم مـا هر 
روز تـاوان سـنگین آن را بـا جـان خویـش میپردازنـد.
امـروز دسـتگاه های اسـتخباراتی به آسـانی می توانند از 
ایـن نیروهـای بی سـرو تـۀ طالبان سـاخت پاکسـتان و 
ریزرف شـدۀ تیم آقـای کرزی تحـت عناوین مختلف، 
طالـب، داعـش، ... بـرای منافع خود اسـتفاده نمایند. نه 
آقـای کـرزی قـدرت کنترول ایـن نیروهـا را دارد و نه 

هـم ISI در صـدد کنترول آن می باشـد.
بـا ایـن سیاسـت سـردار جنگی هـای آقـای کـرزی ـ 
آقـای غنـی، خـان خانی هـا، گالدیاتورسـازی ها، قـوم 
و قبیلـه گرایی هـا بـه گونـۀ قـرون گذشـته، کشـور نـه 
بـه دولـت ملـی می رسـد و نـه هـم بـه ثبات سیاسـی، 
فقـط بـه دور باطـل ناکامـی تاریخی خـودش همچنان 

میخورد. چـرخ 
از دیـر وقـت اسـت کـه بایـد اینـان، از ذهنیت سـنتی 
یـک  در  و  شـوند  بیـرون  جنگـی  سـردار  سیاسـت 
گفتمـان ملی ـ مدنی و مسـتمر در پهلـوی مردم امروز، 
بخصـوص نسـل تحصیـل یافتـۀ کشـور برای تشـکیل 
ایجـاد  و  افغانسـتان  مـردم  قبـول  قابـل  مـدرن  نظـام 

زعامـت ملـی، گـذار نماینـد.

برخی اعضای شورای والیتی کندز:

عامل اصلی گروگانگیری ضعف حکومت محلی است
ابوبکر صدیق

که  کندز می گویند  اعضای شورای والیتی  برخی 
این والیت از سوی طالبان در محاصره قرار دارد. 
سوی  از  مسافران  گروگان گیری   به  اشاره  با  آنان 
ماندگار  روزنامۀ  به  اخیر  هفتۀ  دو  در  طالبان 
گفته اند که حکومت محلی کندز در تأمین امنیت 

شهروندان ناتوان و ضعیف است.
در دو هفتۀ اخیر، طالبان ده ها مسافر را در اطراف 
نامعلومی برده اند. بر  پایین کرده و به محل  کندز 
بنیاد برخی گزارش ها، برخی از مسافران از سوی 

طالبان تیرباران شده اند. 
در  کندز  والیتی  شورای  عضو  ولی  امرالدین 
مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می گوید: عامل اصلی 
و  محلی  حکومت  ضعف  کندز  گروگان گیرهای 
طالبان  گروه  ارشد  فرماندهان  از  یکی  دستگیری 
است. به گفتۀ او، چندی پیش یکی از فرماندهان 
طالبان در اسارت نیروهای امنیتی در آمد که پس از 
آن طالبان به گروگان گیری مسافران دست زده اند.

قلم  ناتوان  را  کندز  محلی  حکومت  ولی  آقای 
در  والیت  این  محلی  مقامات  افزود:  کرده  داد 
تا هنوز واکنشی  اخیر  چهار حادثه گروگان گیری 
دقیقی  آمار  که  گفت  او  نداده اند.  نشان  خود  از 
به  ولی  نیست؛  در دست  ربوده شده  مسافران  از 
اساس آمارهای ضد نقیض  1٧-19 تن از مسافران 
در بازاداشت مخالفان قرار دارد که عملیاتی برای 

آزادسازی آن ها صورت نگرفته است.
در  نحوی  به  کندز  که  می گوید  ولی  امرالدین 
محاصره قرار دارد؛ تمام ساحات کندز ناامن و در 
کنترل گروه طالبان است. سفرهای مقامات به این 

والیت از هوا صورت می گیرد.
همچنان، ذبیح اهلل مجیدی یک تن از فعاالن مدنی 
کندز می گوید: طالبان استراتژی جنگی خویش را 

تغییر داده اند. 
گروه  روز  چند  جریان  در  افزود:  مجیدی  آقای 
طالبان مسلح برخی از مسافران را در مسیر شاهراه 
کندز- تخار را پیاده کرده با خود برده و برخی شان 
ناراحتی  باعث نگرانی و  اند که  تیرباران کرده  را 

عمیق مردم شده است. 
به گفتۀ او، طالبان در مسیر شاهراه کندز - تخار  
این موترهای کوچک را توقف می دادند  از  پیش 
می زدند؛  سر  می بود  دولتی  فرد  اگر  آن  حامل  و 
اما مردم کندز و فعاالن مدنی این والیت در یک 
درتأمین  که  خواستند  دولت  از  مدنی  اعتراض 
توجه  قربانیان  امنیت شاهراه، مسافران و خانواده 

جدی کنند.
اتفاق ربودن مسافران دولت در  از  او گفت: پس 
اما،  است؛  کرده  ایجاد  امنیتی  پوسته  چهار  ساحه 
به  و  دارند  ساحه حضور  در  هم  هنوز  تا  طالبان 
ساده گی می توانند به سرک باال شوند و مسافران را 
پیاده کرده با خود ببرند؛ دیروز نیز طالبان در کندز 
در عملیات  که  پیاده کردند  را  از مسافران  برخی 
نیروهای امنیتی ٧ تن شان نجات یافتند و متباقی 

را طالبان با خود برده اند.
تماس  در  کندز  امنیه  فرمانده  باغ  جنگل  قسیم 
ساحه یی  در  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  با  تیلفونی 
شده اند،  ربوده  مخالفان  طرف  از  مسافران  که 
پوسته های امنیتی ایجاد شده و تالش برای رهایی 

مسافران در بند جریان دارد.
عمری  عملیات  آغاز  از  پس  طالبان  او،  گفتۀ  به 
بیشترین نیروی خود را در کندز مستقر ساخته اند؛ 
به  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از سوی  آنهم  با  اما 
شکست مواجه شده اند. فرمانده پولیس کندز گفت 
که این گروه به شکل دزدانه بعضی اوقات برای 

مسافران مزاحمت ایجاد می کنند.
افزود: )دیروز( طالبان یک موتر  باغ  آقای جنگل 
تخار  آباد  خان  راه  مسیر  در  را  مسافران  حامل 
توقف داده، 20 تن از مسافر را پیاده کرده بودند 
که پس از رسیدن نیروهای امنیتی به ساحه 12 تن 
با  یافته و 8 تن را طالبان  این مسافران نجات  از 

خود برده اند.
از  که  افرادی  کرد:  تصریح  کندز  امنیه  فرمانده 
طرف طالبان در این مسیر از موترهای حامل شان 
شهید  گلوله  ضرب  به  یا  و  می شوند  کرده  پیاده 
ساخته می شوند، افراد ملکی اند که جهت کار به 

کشور های همسایه می روند.
به گفتۀ آقای جنگل باغ، گروه ترویستی طالبان با 
پیاده کردن و شهید ساختن افراد ملکی می خواهند 
در بین مردم وحشت ایجاد کنند. این نشان می دهد 
که آنها توان رویارویی با نیروهای امنیتی را ندارند.
از  به خاطر جلوگیری  پولیس گفت که   مقام  این 
ساحه  در  امنیتی  پوسته های  حوادث،  این  تکرار 
نیروهای  )گزمه(  سیار  گشت  زنی   و  شده  ایجاد 

امنیتی نیز در ساحه جریان دارد.
روز  ناامنی های  شاهد  پسین  سال های  در  کندز 
افزون بوده است. سال گذشته این والیت به دست 
قوی  حضور  کندز،  سقوط  کرد.  سقوط  طالبان 

طالبان را در این والیت به نمایش گذاشت. 

ACKU
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ورزش

سازمان عفو بین الملل انتقاد شدیدی به حمالت نژادپرستانۀ روزافزون 
از  حمایت  در  دولت  ناکافی  اقدامات  و  پناهنده گان  علیه  آلمان  در 

اقامت گاه های این گروه وارد کرد.
سازمان عفو بین الملل به آلمان برای حمایت های ناکافی از اقامت گاه های 

پناهنده گان انتقاد وارد کرد.
به اعتقاد این سازمان حقوق بشری، اقامت گاه های پناهنده گان در آلمان 

به صورت کافی علیه حمالت بیگانه ستیزانه حمایت نمی شود.
سازمان عفو بین الملل در برلین تأکید کرد که هیچ طرح حمایتی واحد 
و یک نواختی برای این منظور در سراسر آلمان وجود ندارد. همواره 
مواردی وجود دارد که راست گرایان افراطی دارای سوء پیشینه برای 
شرکت های امنیتی خصوصی که بر اقامت گاه های پناهنده گان نظارت 

می کنند، کار می کنند.
ایاالت  داخلی  وزرای  کنفرانس  از  آلمان  در  بین الملل  عفو  ُکل  دبیر 
آلمان درخواست کرد که روی یک طرح سراسری به منظور حمایت 

از اقامت گاه های پناهنده گان در برابر حمالت نژادپرستانه توافق کنند.
ادارۀ  طرف  از  ارایه شده  آمارهای  به  هم چنین  بین الملل  عفو  سازمان 
گذشته  سال  آن،  براساس  که  کرد  اشاره  آلمان  جنایی  پولیس  فدرال 
بیش از 1200 حمله با انگیزه های سیاسی به اقامت گاه های پناهنده گان 
ثبت شده است که یک افزایش 1۵00 درصدی نسبت به سال قبل از 

آن را نشان می دهد.
آتش سوزی،  حمالت  مورد   1٧٧ حدود  پولیس،  اطالعات  اساس  بر 

حمله بامواد منفجره یا آسیب های بدنی وجود داشته است.
نشان  که  کرد  اشاره  آمارهایی  به  هم چنین  بین الملل  عفو  سازمان 
می داد در سال گذشته هر هفته به صورت میانگین شش اعتراض علیه 

پناهنده گان وجود داشته است.
سلمین چالیشکان، دبیر ُکل عفو بین الملل در آلمان در ادامۀ انتقادهای 
خود از برلین در این  راستا گفت: از یک طرف فرهنگ فوق العاده و 
دل سوزانه خوش آمدگویی در آلمان وجود دارد و از طرف دیگر خشم 
نژادپرستانه به صورت افسارگسیخته و بی مالحظه در این جامعه دیده 

می شود.  حمالت نژادپرستانه هرگز تا این حد باال نبوده است.

هم چنین  و  پاکستان  و  امریکا  میان  تنش ها  تشدید  ماجرای  که  روزها  این 
تأمین کننده گان  گروه  در  آن  برای عضویت  هند  از  امریکا  قد  تمام  حمایت 
است،  مطرح  آسیا  جنوب  منطقۀ  در  به ویژه  مهم  اخبار  عنوان  به  هسته یی 
اتخاذ  امریکا  و  هند  با  مخالفت  و  پاکستان  از  در حمایت  مواضعی  چینی ها 

کرده اند.
چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری پاکستان و همسایۀ این کشور که 
آغاز  پاکستان  با  را  گسترده یی  تجاری  و  اقتصادی  همکاری های  و  طرح ها 
جزو  را  بین المللی  گوناگون  عرصه های  در  پاکستان  حمایت  است،  کرده 

سیاست های اصولی خود می داند.
حملۀ  به  واکنش  در  چین  خارجۀ  امور  وزارت  سخنگوی  لیی،  هونگ 
کشته شدن  موجب  که  پاکستان  خاک  به  امریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
سرکرده طالبان افغانستان شد، تاکید کرده است که همه کشورهای جهان باید 

به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پاکستان کاماًل احترام بگذارند.
اسالم آباد اعالم کرده که این گونه حمالت هوایی امریکا نقض صریح حاکمیت 

ملی و تمامیت ارضی پاکستان است.
سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین هم چنین گفته است: تالش های پاکستان 
برای مبارزه با تروریسم و حمایت از روند صلح افغانستان باید از سوی جامعه 

بین الملل محترم شمرده شود.
او تأکید کرد که گروه چهارجانبۀ صلح افغانستان )پاکستان، افغانستان، چین 
و  شده  تشکیل  افغانستان  صلح  مذاکرات  روند  به  کمک  برای  امریکا(  و 
همه اعضای این گروه چهارجانبه باید در مسیر محقق شدن هدف صلح در 

افغانستان گام بردارند.
چین، مخالف سرسخت عضویت هند در گروه تأمین کننده گان هسته یی

چینی ها هم چنین با اتخاذ مواضع سخت در مخالفت با عضویت هند در گروه 
تأمین کنندگان هسته یی )NSG( به نوعی به حمایت از پاکستان و مخالفت با 

خواسته های امریکا و هند برخاسته اند.
تأمین کننده گان  گروه  به عضویت  هند  است  قرار  اگر  که  است  معتقد  چین 
هسته یی دربیاید، باید با درخواست پاکستان هم برای پیوستن در این گروه 

موافقت شود.
هند و پاکستان از جمله کشورهای صاحب سالح هسته یی هستند که معاهدۀ 
منع گسترش سالح های هسته یی )NPT( را امضا نکرده اند و درصورتی که 
 NPT معاهدۀ  در  عضویت  شود،  هسته یی  تأمین کنندگان  گروه  عضو  هند 
به عنوان پیش شرط برای ملحق شدن کشورها به گروه تأمین کننده گان هسته یی، 

عماًل نادیده گرفته خواهد شد.
هند  پیوستن  با  مخالفت  بر  چین  اصرار  رغم  به  که  است  حاکی  گزارش ها 
از جمله  این گروه  تأمین کنندگان هسته یی، برخی کشورهای عضو  به گروه 
آفریقای جنوبی، نیوزیلند و ترکیه مواضع مخالف خود را با عضویت هند در 
گروه تأمین کننده گان هسته یی تا حدودی تلطیف کرده اند که این امر می تواند 

ناشی از حمایت تمام قد امریکا از عضویت هند در این گروه باشد.

ننگیالی عثمانی
علوم  و  دانشکده حقوق  از  و  زاده شده  کابل  در والیت  اشاره: غالم غوث 
آلمان و  پهلوانی مقیم کشور  نیز فارغ گردیده است.او قهرمان  سیاسی کابل 
مربی یکی از کلپ های خصوصی در این کشور می باشد. خبرنگار روزنامۀ 

ماندگار مصاحبه یی را باَ او ترتیب داده است که تقدیم تان می گردد.
لطفًا دربارۀ دست آوردهای ورزشی تان به خواننده گان مایاد آوریكنید؟ 

نظر  تحت  جوانان  سازمان  کلپ  رادر  پهلوانی  ورزش  ساله گی  پنج  سن  از 
پدرم آغاز کردم. در سال 198۵ قهرمان کودکان بودم و در سال 1986 قهرمان 
اولین  کردم.  را کسب  کشور  ملی  تیم  سال 1988 عضویت  در  و  نوجوانان 
افغانستان را کسب  تیم ملی  پهلوانی بودم که در سن 13 ساله گی عضویت 
کرده است. سه بار قهرمان وزن خود در کشور مسکو شدم. چهار سال قهرمان 
وزن خود در کشور آلمان بودم و در مجموع تا به حال ۵80 مسابقه انجام دادم 
که از این میان، تنها ۴ مسابقه را باختم. ٧0 مدال دارم، از این میان 26 مدال 

طال و متباقی نقره و برونز می باشد. 
چرا افغانستان را ترک کردید؟

اما متأسفانه در آن زمان  به خاطر پی گیری دانش به کشور روسیه آمده بودم، 
جنگ های داخلیدر کشور شروع شد بنًا جان خود را در خطر دیدم و تصمیم 
گرفتم همین جا بمانم، در سال 1992 پناهنده شدم به کشور جرمنی، فعاًل هم 
در کشور همین کشور زنده گی می کنم و تمرینات خود را در رشتۀ پهلوانی 

ادامه می دهم. 
یك قهرمان دارای کدام خصوصیات باشد؟

یک قهرمان باید شخصیت و اخالق خوب و نیکو داشته باشد، از ورزش خود 
الگو باشد. به کشور خود خدمت  سو استفاده نکند و برای مردم خود یک 
کند و افتخار بیافریند. اشخاص که ورزش می کند، احساس مسولیت و احترام 

بیشتر برای مردم خود قایل می باشد.
بزرگترین آرزوی شما در زنده گی چیست؟

یگانه آرزوی بزرگ من به اهتزاز در آوردن بیرق کشوردر مسابقات جهانی 
و  داشتم  زیادی  مسابقات  اروپای  کشورهای  در  مهاجرت  زمان  در  است، 
همیشه بیرق کشورهای بیگانه نه را بلند می کردم که این برایم بسیار رنج آورد 

بود.
خواست شما از دولت افغانستان چیست؟

واژۀ میهن دوستی به معنی پیوند عاطفی انسان به زادگاه اش است. امروز وقتی 
ما از زادگاه و میهن سخن به میان می آوریم، در واقع مسألۀ پیوند انسان با 
سرزمین و مردمی که در آن زنده گی می کند و با دولت که به وجود آورده اند 
مدنظر می گیریم. بنٌا از حکومت می خواهم تا در مسابقات که قرار است در 
کشور پولند برگذار شود و در آن تمام قهرمانان جهان اشتراک می کند، مرا از 
طریق کمیتۀ ملی المپیک افغانستان به آن جا معرفی کند. تا به حال افغانستان در 
مسابقات جهان در رشتۀ پهلوانیاشتراک نکرده است، اگر کمیته ملی المپیک و 
تربیت بدنی افغانستان در این عرصه با من همکاری کنند شاید افتخار بزرگی 
برای کشور کسپ کنم.من از دولت پول نمی خواهم، تمام مصارفم را از جیب 

خود می دهم،تنها مرا در مسابقات معرفی و ثبت نام کند.
پیام شما به جوانان کشور؟

رابطۀیک انسان با جایگاه که در آن زنده گی می کند کاماًل نسبی است، هرچه 
که ریشه ها وجود طبعی انسان در یک مکان قوی تر باشد، ارتباط آن شخص 
از نظر روانی و طبعی به آن محل بیشتر و قوی تر خواهد بود، جوانان عزیز 
به  کنید،  به کشور خود خدمت  و  نکنید  ترک  را  عزیز خود  هیچ گاه کشور 
هر ورزش که عالقه دارید، ورزش کنید به خاطر سالمتی خود و کشورتان. 
جوانان عزیز! با اتفاق، هم دلی، هم بسته گی و با وحدت ملی صلح و ثباط است 

که پیشرفت می کنید نه غیر از آن.

انتقاد عفو بین الملل از حمالت نژاد 

پرستانة در برابر پناهنده گان در آلمان

حـمایت چیـن از پاکستـان
 در برابر امریکا و هند

ورزشکار مقیم اروپا:

دولت افغانستان مرا به مسابقات 
جهانی معرفی کند

وحید عمر

زمونږ سفارت ته هره ورځ په لس هاوو افغانان د مختلفو 

کارونو لپاره مراجعه کوي. اکرثیت هغه ځوانان دي چې 

قاچاقي راغيل  او اوس ځان ته افغانی پاسپورټونه او نور 

اسناد جوړوي. رنځیديل٬ دردېديل ٬ بې وزله او بدبخته ځوانان دي. کور 

او ځای نه لري. په پارکونو کې څميل . نه ېې فارسی زده ده٬ نه ایټالیایی 

او نه انګریزی.  بس شفاهی پښتو ېې زده ده او بس.  زه ېې په کره دلیل 

نه پوهېږم خو د دغو مراجعینو غوڅ اکرثیت د ننګرهار٬ کنړ٬ لغامن او 

بغالن دي.

پرون سهار ور ووتم.

شاو خوا شپیته افغانان پاسپورت اخیستو ته راغيل  وو. ۵۵ یې د پورته 

والیتونو وو. باقی ېې هزاره وروڼه ول.

پخوا به دوی د پاسپورت فورمې په عریضه نویس لیکلې او ۵ یورو به ېې 

ورته ورکولې. مالې راځۍ عریضه نویس ته ولې پیسې ورکوی. فورمې 

به پخپله ډکې کړو.

مرسته  رسه  نورو  چې  سته  باسواده  کې  تاسو  په  چې  وکړ  پرې  مې  غږ 

هزاره  دواړه  شول٬  پورته  السونه  دوه  کړي.   ډکه  ورته  فورمه  او  وکړي  

ځوانان وول.  دې نورو ته مې کړې چې په تاسې۵۵ ځوانانو کې یو هم 

نسته چې دا یوه صفحه فورمه ډکه کړي. هیڅ چا ځواب را نه کړ.

بس هامغه هزاره ځوان او زما یو همکار ټولې فورمې ورته ډکې کړې. په 

۵۵ کې یو هم نه وو چې د خپل قد لوړوالئ په مټر او سانتی مرت وښيي. 

یو هم داسې نه وو چې خپله امضا ولري. یوه په فورمه کې امضا وکړه. 

مالې همدا امضا بیا کوالی شۍ٬ ویل ېې نه سفیر صیب سواد نه لرم بیا 

ېې نشم کوالی.

مونږ خو به خپل آخري  کوښښ وکړو چې دغه ځوانان چې دلته راغيل 

مایوسه نيش.  مرسته وررسه وکړو او دا د حقارت او بې وزلۍ نه ډک ژوند 

ورته آسانه کړو. خو!

په افغانستان کې قومی مرشانو او روشنفکرانو ته چې ګورم چې ګز ېې 

په الس کې ځمکه او آسامنه ګزوي٬ سخت ودردیږم چې سړیه زه خو 

په  دې  آدرسه  له  قوم  د همدې  لرې.  ېې  ته  نلرم٬  دعوا  قومی رهربی  د 

ملیونونو روپۍ پیدا کړې. درسته ورځ جار وهې چې حکومت نسکوروم 

او خپل حکومت جوړوم.  فالنی بابا ته مقربه جوړوم او فالنی ته چوک 

ور په نوم کووم.  په تذکره کې به دا لیکم او دا نه پریږدم. په کوم روی دا 

کار کوې؟ ته خو د قوم رهرب ېې.  هم اقتصادی وس لرې او هم سیاسی 

زور لرې. دا ټول منایشی کارونه پریږده ورسه خپل د کيل  ماشومانو ته 

مکتب جوړ کړه٬ بند مکتبونه بیرته را خالص کړه. والیت کې دې د سواد 

آموزی کورسونه جوړ کره.  چې لس کاله بعد دې د ځوان حالت همدا 

نه وي.

حشمت رادفر

وقت ُکشی در پیوند به اصالحات انتخاباتی هم چنان ادامه 
خواهد داشت. کار برای رد فرمان تقنینی رییس جمهور 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف  به  پیوند  در 

انتخاباتی در پارلمان کشور با جدیت تمام ادامه دارد.
این روند تا بدآن جا باید با »حوصله مندی« ادامه یابد که تمام طرف ها به 
برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی با حداقل اصالحات 
شکلی و فرمایشی در نهاد های انتخاباتی )در حد جابه جایی چند مهرۀ 
ناکارآمد در نهاد های انتخاباتی( تن دهند و زمینه برای دورزدن کامل 
توافق نامۀ سیاسی و به حاشیه راندن گفتمان تغییر نظام و حفظ قانون 
اساسی پادشاه ساز کنونی برای انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری فراهم 

شود.
قرار نیست کسی از روزگار درس بگیرد، چند تا مبارک در

تسخیر  طریق  از  ما  مردم  و  تاریخ  روزگار،  به  درس دادن  صدد 
با  تبانی  در  البته  خود  به دل خواه  آن  استحکام  و  قدرت  ساختار های 

حامیان خارجی شان اند.

منان ناصح

از سـخنان تـازۀ نبـی مصـداق، مشـاور رییس جمهـور در 
امـور مطبوعـات، و دوسـت قدیمـی فـاروق اعظم:

»عاشـقان زبان ایرانی به جای اسـتفاده از کلمات اسـالمی 
مثـاًل »خـاص« بـا افتخار لغـت »ویژه« را بـه کار می برنـد... اگـر ایرانیان 
بـا اعـراب دشـمنی دارنـد، مـا افغانسـتانی ها، که خـدا را ُشـکر گذاریم 
کـه مـا را مسـلمان پیـدا کـرده اسـت، چـرا به جـای کلمـات قرانـی از 

کلمـات بی مفهـوم آتـش پرسـتان اسـتفاده کنیم؟«
ناصـح: ایـن همـان آغایی اسـت که 20 سـال پیـش به خاطـر قوم گرایی 
بیـش از حـد از بی بی سـی اخراج شـد. و پس از آن، بـه دیدار مالعمر 
بـه قندهـار رفـت و در بازگشـت به لندن در کنار فاشیسـت سرشـناس، 
یعنـی فـاروق اعظـم، در یـک محفـل بـزرگ جـار میـزد کـه »طالبـان د 

افغانسـتان اصلـی بچیـان دی او همـدی خلـق دا ملک آبـاد کری.«
حتـا انگلیـس، یعنـی پـدر طالبـان هم فاشیسـم نبـی مصـداق را تحمل 
کـرده نتوانسـت، ولـی اشـرف غنـی او را زیـر نـام شایسته سـاالری و 

تکنوکـرات در حلقـۀ ارگ جـا داد تـا تخـم نفـرت و نفـاق بریزیـد.
در مقالـۀ پشـتوی مصداق، که لینـک آن را در بخـش تبصره ها می گذارم، 
اشـاراتی بـه برنامـۀ پشـتونیزه کردن افغانسـتان و »پـالن ۵0 سـاله« هـم 
رفتـه اسـت. ولـی ایـن خـواب را بـه گـور خواهنـد بـرد. این جـا قـرن 

است.  21
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محمد طاهری
یک  داشتن  از  نگران کننده تر  چیزی  هیچ  شاید 
ما  همه  دهه،  سه  طول  در  نباشد.  بدخواه  همسایه 
همسایگی  در  پاکستان  که  بودیم  شاهد  أفغان ها 
و  مستقیم   به صورت  را  ما  بدخواهی  جنوبی، 
پاکستان  است.  داشته  ابراز  همیشه  غیرمستقیم 
افغانستان  یک  از  همیشه  جهانی  جامعه  منظر  در 
قوی حمایت می کند، در عین حالی که در مسایل 
مابین دو کشور، خواهان یک افغانستان ضعیف و 

درهم شکسته بوده است.
در عین حالی که در نقطه استراتژیکی مابین جنوب 
نداشتن  راه  ولی  داریم،  قرار  آسیا  مرکز  و  آسیا 
عمده  مشکل  یک  جهان،  آزاد  آبهای  به  افغانستان 
مانند  کشوری  همسایگی  با  و  می آید  به حساب 
پاکستان، این مشکل به یک معزل تبدیل شده است. 
و  خود  آینده  برای  می خواهند  أفغان ها  که  حاال 
تحول  از  پس  دهه های  و  تحول  دهه  اصطالح  به 
برنامه ریزی بکنند، نیاز به روابط گسترده تجاری و 
با کشورهای قدرتمندتر دارد.  صادرات و واردات 
به  محاط  کشور،  مشکل  بزرگترین  منظر،  این  از 

خشکی بودن افغانستان است.
تاجران و صنعت کاران ما از تبعیض های گسترده یی 
که در خود بندر کراچی و یا در شاه راه های پاکستان 
همیشه  می شد،  مال شان  و  اجناس  حال  شامل 
شکایت داشتند. اما دولت توان چانه زنی با پاکستان 
از  حاال  بودیم.  امتیازدهی  به  مجبور  و  نداشت  را 
به  اگر  کشور  دو  مابین  برانگیز  مساله جنجال  این 
سمت ایران برویم، بندر چابهار در درجه اول، برای 
است.  استراتژیک  نقطه  یک  منظر،  این  از  أفغان ها 
این که ما چقدر می توانیم از بندر چابهار به عنوان 
تبعیض آمیز  سیاست های  علیه  بر  فشار  اهرم  یک 
پاکستان استفاده کنیم، نیاز به یک مدیریت قوی در 
وزارت تجارت و اتاق های تجارت دارد که در طول 

زمان، مشخص خواهد شد.
بندر  و  پاکستان  ما،  راه  تنها  گذشته  سال های  در 
مشکالت  کراچی  بندر  و  پاکستان  بود.  کراچی 
عمده ای داشتند که تقریبا هزینه و ریسک تجارت 
ناامنی  افزایش می دادند. وجود  باالیی  تا درصد  را 
یا  در درجه اول، که گاهی توسط دزدان مسلح و 
پاکستان  راه  می افتاد،  اتفاق  شورشی  جنگجویان 
که سد  دیگری  مشکل  می کرد.  بسیار خطرناک  را 
تجارت با پاکستان بود، این است که یک برنامه و 
پالن مشخص و چارچوب قانونی از طرف دولت 
پاکستان وجود نداشت. دولت پاکستان هر زمان که 
می خواست و هر دلیلی را که مشخصا برای گروهی 
در داخل پاکستان قانع کننده می دید، از طریق بستن 
راه های خود بر روی تاجران افغان و هندی، عرصه 
را برای تجارت دو کشور تنگ می کرد. از این طریق 
پاکستان همیشه بر دولت افغانستان و متقابال هند، 

فشار آورده و امتیاز گرفته است.
مهمترین دلیل سرمایه گذاری دو کشور افغانستان و 
این دیدگاه،  از  هند در چابهار همین مساله است. 
بندر چابهار قدرت مانور پاکستان را کاهش می دهد 
و حتی ممکن است به صفر برساند؛ چون دیگر هند 

و افغانستان نیازی به پاکستان ندارند.
از اطالعات خوبی که حاال به گوش می رسد، این 
است که افغانستان از طریق آسیای میانه و روسیه 
به آبهای مدیترانه نیز وصل خواهد شد. اگرچه راه 

مطمینا  اما وجود گزینه سوم  است،  بسیار طوالنی 
کشورهای  و  بدیل  راه های  دوم،  گزینه  همانند 

بیشتری را در دسترس تجارت با ما قرار می دهد.
افغانستان،  دوم  شماره  گزینه  چابهار،  بندر  اما 
موضوعی بسا خوشایند است. و بدون شک، دارای 
مفاد فراوان برای همه ی طرف های مساله است. هر 
این  از  به خوبی  هند  و  افغانستان  ایران،  سه کشور 
مساله آگاه هستند. سران دولتی هر سه کشور ذکر 
شده، برای استفاده از بندر چابهار اراده سیاسی و 
اقتصادی قوی دارند و این در عین حال بدخواهی 
سدی  که چگونه  می دهد  نشان  را  پاکستان  دولت 
برای راه کشورهای همسایه خود شده بود. مطمینا 
ما  منطقه ای  روابط  که  فهمیده اند  هم  آنها  حاال 
در  گسترده ای  تغییرات  و  بوده  گسترش  حال  در 
حال انجام است و اگر کشوری بخواهد در مقابل 
همسایگان خود بهانه گیری و مشکل تراشی بکند، از 
رقابت های اقتصادی و تجاری عقب خواهد افتاد و 

چه بسا از معادالت بیرون فرستاده می شود.

حاال که بندر چابهار با این همه اراده و عزم جدی 
شد،  امضا  قراردادها  و  افتاد  راه  کالن  تبلیغات  و 
به یک  راه  این  که  داشت  نظر  در  را هم  این  باید 
شود  تبدیل  هند  و  افغانستان  برای  مطمئن  مسیر 
بهانه  ای  هر  به  و  روز  هر  که  پاکستان  همچون  و 
راه های  از  افغانستان  دولت  بر  فشار  منظور  به 
ایران  جانب  از  می کرد،  استفاده  خود  مواصالتی 
همچون  ایران  از  افغانستان  تقاضای  نگردد.  تکرار 
امنیت  تامین  افغان،  تاجران  برای  تسهیالت  ایجاد 
راه و همچنین جلوگیری از بسته شدن راه چابهار 

توسط هیچ گروه خاصی می باشد.
بندر چابهار با توجه به پتانسیلی که دارد، می تواند 
به یکی از قطب های ترانزیتی جهان تبدیل شود. این 
بندر در شهر جنوبی والیت سیستان و  بلوچستان 
کالنی  سرمایه گذاری  ظرفیت  و  دارد  قرار  ایران 
پهلوگیری  قابلیت  بندر،  این  لنگرگاه  داراست.  را 
کشتی های بزرگ تجاری جهان را دارد و از مناطق 
از  بسیاری  می شود.  محسوب  ایران  تجاری  مهم 
متفق النظر  نیز  کشور  اقتصادی  مسایل  کارشناسان 
هستند و می  گویند که استفاده از بندر چابهار ایران 
افغانستان، سهولت  این که برای تجارت  بر  عالوه 

از  مهمتر  آن  سیاسی  پیام  می کند،  فراهم  را  خوبی 
پیام اقتصادی آن است. و این  پیام به دولت پاکستان 
نباید با همسایه های خود با دیدگاه  این هست که 

خصمانه، برخورد نماید.
موضوع بندر چابهار هم به همین سادگی طرح ریزی 
بحث  مورد  طرف،  این  به  سال  ده  از  و  نشده 
مقام های دولتی افغانستان، ایران و هند بوده تا این 
که چند روز پیش نقطه پایانی به هر نوع گمانه زنی 
و شروعی بر همکاری سیاسی و اقتصادی منطقوی 

زده شد.
چهارصد  از  بیش  هند  دولت  که  می رسد  به نظر 
میلیون دالر امریکایی را برای بهبود مسایل تخنیکی 
بندر چابهار مصرف می کند تا از این بندر در تمام 
شود.  استفاده  زمستان،  به خصوص  و  سال  فصل 
چابهار  شهر  که  دانست  باید  هم  را  این  همچنین 
هم مرز  و  ایران  شرقی  جنوب  شهرهای  از  یکی 
این کشور  اقیانوسی  بندر  تنها  که  بوده  پاکستان  با 
هند  اقیانوس  و  عمان  دریای  کرانه  در  و  می باشد 

قرار دارد. لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی های 
اقیانوس پیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران 

است.
هم زمان افتتاح بند سلما و به دنبال آن امضای قرارداد 
خبرهای  کجکی،  بند  ظرفیت  افزایش  و  توسعه 
خوبی برای کشور ما است، اما نمی تواند خبر خوبی 
برای کشورهای همسایه ما که از آب های افغانستان 

استفاده می کنند، باشد.
منطقوی صحبت  از یک دستاور کالن  ما  حاال که 
می کنیم، باید این را در نظر داشت که رابطه خوب با 
همسایه ها، همیشه باید جزو یکی از استراتژی های 
افغانستان برای برنامه ریزی های طوالنی مدت کشور 
نمونه هایی  از  یکی  فقط  چابهار  بندر  گیرد.  قرار 
است که می توان در زیر سایه داشتن روابط خوب 

با همسایه ها داشت.
و  پاکستان  با  حال  عین  در  خوب  روابط  داشتن 
کشورهای همسایه شمالی افغانستان و چین، همیشه 
منفعت های زیادی را برای همه کشورهای منطقه و 
به ویژه افغانستان دارد که به محکم تر شدن روابط و 
در نتیجه ایجاد امنیت سرمایه گذاری خواهد انجامید 

که رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

حلقه به پاکستان تنگ می شود غني:
 د عرب امارات سوداګر دې

 په افغانستان کې پانګونه وکړي

هېواد  دغه  په  مهال  پر  سفر  د  ته  اماراتو  عريب  متحده  ولسمرش  افغان 

کې له میشتو افغان او عريب سوداګرو وغوښتل چې په افغانستان کې 

پانګونه وکړي.

هر وخت  بل  له  وايي چې حکومت  ویاند  مرستیال  ولسمرش  افغان  د 

کې  افغانستان  په  والو  پانګه  بهرنیو  چې  کوي  کوښښ  مهال  دا  زیات 

پانګې اچونې ته وهڅوي او له دې رسه د هېواد اقتصاد وده کړي.

متحده  وویل،  ته  راډيو  ازادي  ورځ  په  جمعې  د  مرتضوي  حسین  شاه 

عريب اماراتو ته د افغان ولسمرش د سفر عمده هدف د افغانستان د کرنېز 

اقتصاد د ودې په برخه کې د عريب سوداګرو پانګونې ته هڅول دي.

ښاغي مرتضوی وویل چې محمد ارشف غني په دغه سفر کې په اماراتو 

په خپل  او دوی یې  اړه بحث وکړ  په  افغان سوداګرو د ستونزو  د  کې 

هېواد کې پانګې اچونې ته وهڅول.

ښاغيل مرتضوي زیاته کړه:

په  پراختیا  د  اقتصادي همکارېو  د  ترمنځ  هېوادونو  دواړو  د  »دغه سفر 

هدف شوی، افغانستان عالقه لري چې امارات په افغانستان کې د کرنې 

په اقتصادي وده کې پانګونه وکړي، ولسمرش به په دغه سفر کې له افغان 

سوداګرو رسه د دوی پر ستونزو هم خربې وکړي او دوی به وهڅوي 

چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.«

دا مهال لسګونه افغان سوداګرو په متحده عريب اماراتو کې په بېالبېلو 

برخو کې میلیونه ډالره پانګونه کړې.

افغان ولسمرش محمد ارشف غني د یوه دولتي پالوي په مرشۍ د تېرې 

پالزمینې  اماراتو  عريب  متحده  د  سفر  ورځني  یو  په  ورځ  په  پنجشنبې 

ابوظبۍ ته والړ.

له دې وړاندې افغان حکومت او متحده عريب امارتو په خپل منځ کې 

د همکارېو سرتاتیژیک توافقنامه السلیک کړې چې له مخې يې متحده 

او فرهنګي برخو  اقتصادي، سیايس  په  افغانستان رسه  له  عريب امارت 

کې همکاري کوي.

د اقتصادي چارو افغان کارپوه اذرخش حافظي ټینګار کوي چې لومړی 

باید افغان حکومت په اقتصادي برخه کې پرتې ستونزې حل کړي، څو 

بهرنیان په افغانستان کې پانګې اچونې ته وهڅیږي.

ښاغيل حافظي زیاته کړه:

يش،  بدلېدای  پول  یو  په  رسمایې  نړیوالې  د  لپاره  افغانستان  د  »دوبۍ 

خو په افغانستان کې د پانګې اچونې د جلب لپاره زمینه نه ده مساعده، 

تعین شوې،  نه دي  لپاره اسايس کرښې  اقتصادي وضعیت  د  اوسه  تر 

په  پانګوال  بهرين  موږ  کې  حالت  یوه  داسې  په  چې  ده  نه  ممکنه  نو 

افغانستان کې پانګې اچونې ته وهڅوو، په لومړي رسکې باید په هېواد 

کې دننه د افغان سوداګرو امنیت خوندي يش چې بهرنیو پانګوالو لپاره 

یو ښه مثال وګرځي.«

که څه هم ښاغيل حافظي په دې باور دی چې په افغانستان کې د اماراتو 

چې  کوي  ټینګار  خو  ولري،  ګټې  زیاتې  ته  افغانستان  به  اچونه  پانګه 

ته الزم فرصتونه  پانګوالو  بهرنیو  برخه کې  په دې  باید  افغان حکومت 

برابر کړي.

اذرخش حافظي وايي، که د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یوه روښانه 

الره تعقیب نه يش، د هېواد اقتصاد اسايس ګرښې ونه ټاکل شوي او په 

افغانستان د کې د سوداګرو او پانګوالو امنیت خوندي نه يش، نو هیڅ 

کورنۍ او بهرنۍ سوداګر او پانګوال به په افغانستان کې پانګې اچونې 

ته زړه ښه نه کړي.

وزارت صحت عامه
ریاست صحت عامه والیت پنجشیر

شفاخانه 20 بستر تداوی معتادین مواد مخدر
مدیریت مالی و اداری

ــوار احاطــه  ــش دی ــی 139۵ خوی ــت پنجشــیر در ســال مال ــه والی ــن ریاســت صحــت عام ــداوی معتادی شــفاخانه بیســت بســتر ت
حویلــی تعمیــر و یــک بــاب آشــپز خانــه خویــش را بــه اعــالن میســپارد. شــرکت هــای ســاختمانی کــه خواهــش قــرارداد را داشــته 
باشــند تــا ســه هفتــه بعــد از نشــر اعــالن بــه شــفاخانه تــداوی معتادیــن والیــت پنجشــیر مراجعــه نمــوده شــرط   نامــه را اخــذ کــرده 

میتواننــد.
با احترام
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