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د تـرناب په ودانـولو رسه د کلــي د کرنـې وده
د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د مــي پیوســتون پروګــرام د کلیــو د پراختیایــي شــوراګانو لــه الرې توانیدلــی 

د هیــواد پــه کلیــو او بانــډو کــې د پراختیــا او د ژونــد ښــه وايل زیاتــه زمینــه برابــره کــړي . د همــدې اصــل لــه مخــې 

ــه ولســوالۍ  ــزه ځمکــه چــې مخکــې تــردې د بــد خشــان والیــت دارګــو پ ــه کرنی ــه زیات ــه ن اوس د )۲۵۰( جریب

کــې لــه کرلــو پاتــې وه دا کي دترنــاب پــه وســیله خړوبیــږي او ســلګونه کورنــۍ دهغــه لــه برکتــه زیــا ت او ښــه 

حاصــل ترالســه کــوي او پــه ژونــد کــې یــې هوســاینه ور پــه برخــه شــوې .د خاکســاري کلــی د ارګــو ولســوالۍ د 

بــازار لویدیځــې خــوا پــه دوه نیــم کیلــو مــرۍ کــې پــروت دی او اکــره خلــک یــې د کرنــې، مالــدارۍ، بڼوالــۍ ، 

دوکانــدارۍ او دولتــي ادارو کــې پــه د نــدو بوخــت دي .او یــو شــمیر یــې آزاد کارونــه لــري.

ــر  ــا وزارت د مــي پیوســتون پروګــرام ت ــې او پراختی ــو د بیارغون ــی د کلی ــه چــې نومــوړی کل ــې وړ ده کل د یادون

پوښــښ النــدې راغــی، خلکــو پــه ډ یــره لیوالتیــا د شــورا د جوړیــدو لــه پــاره پــه ټاکڼــو کــې ګــډون وکــړ چــې لــه 

نیکــه مرغــه د ۲۰۱۳ میــادي کال د جــوالې میاشــتې پــه )۲۹( نیټــه ټاکڼــی تــر رسه شــوې او دټاکڼــو پــه وســیله 

دشــورا غــړي وټــاکل شــول او د کي پراختیایــي شــورا جــوړه شــوه .. وروســته د شــورا غــړو دیــو شــمیر غونډوپــه 

پرانســتلو رسه د ترنــاب پــروژه چــې ددوی یــوه لویــه هیلــه وه ، وټاکلــه . ددې پــروژې کار د )۲۰۱۶ کال د فــرورۍ 

میاشــتې پــه )۲۸( نیټــه پیــل شــو او د)۲۰۸۸۰۰۰( افغانیوپــه لګښــت د مــي پیوســتون پروګــرام لــه بودجــې بشــپړه 

او ګټــې اخســتنې تــه وســپارل شــوه او )۳۰۰( کورنــۍ ترینــه ګټــه اخــي .او دهمــدې پــروژې لــه برکتــه شــاوخوا 

ــه ښــه حاصــات الســته وروړي ، هــر ډول  ــه خپلــو ځمکــو ن ــه ځمکــه خړوبیــږي . اوس خلــک ل )۲۵۰( جریب

ونــې دلتــه ایښــودل شــوي دي او ســیمه سمســوره شــوې ده .

د خاکســاري کلیوالــو تــه کرنیــزې اوبــه تــل د یــوې حیــايت رسچینــې حیثیــت درلــود او پــه بیابیــل ډول یــې هڅــې 

کولــې څــو د کرنیــزو اوبــو تشــه لــه مینځــه یــويس . هغــوی ددې پــه هڅــه کــې ؤ څــو د هیــواد د نــورو کلیــو پــه 

څــر وکولــی يش لــه خپلــو بڼونــو نــه ښــه حاصــل الســته وروړي او خپــل اقتصــاد غښــتلی کــړي . دیادونــې وړ 

ده چــې ددې کي خلــک خپلــې ځمکــې هــر کال دوه ځلــې کــري او ښــه حاصــات یــې غنــم ، وربشــې ، پیــاز، 

کچالــو، هندوانــه اوخټکــي دي . همدارنګــه ښــه میــوه یــې مڼــې ، شــفتالو، نــاک، بــادام، چارمغــز، تــوت، انګــوراو 

نــور دي .

ددې کي یوه تن اوسیدونکی عبدالصمد چې )۴۴( کلن دی او شپږماشومان لري داسې وویل: 

ــه وســیله پــرې شــوی  ــه د خــوړ پ ــوه ویال ــه رســیدلی ځکــه ی ــه ن ــه اوب ــزو ځمکــو ت ــه کي کــې کرنی » مخکــې پ

وه او خلکــو پــه خپلــو پیســوله وســپنې نــه د ترنــاب پــه څــر یــو شــی جــوړ کــړی ؤ چــې ډیــرې لــږې اوبــه پــه 

ډپروســتونزو رســیدلی . خلکــو بــه د کرنیــزو اوبــود کمــوايل لــه املــه  لــه خپلــو ځمکــو نــه ســم حاصــل نشــو 

ترالسه کولی . نومجبورؤ خپل ژوند په ډیرو ستونزو پرمخ بوځي .« 

لــه نیکــه مرغــه اوس د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت  د مــي پیوســتون پروګــرام د خلکــو دتصمیــم اوټاکنــو 

رسه وتوانیــد دترنــاب پــروژه عمــآ تطبیــق کــړي ، پــه رښــتیا هــم ددې کي د خلکــو یــوه لویــه ســتونزه تــر زیاتــه 

حــده حــل شــوې ځکــه د کي ترنــاب د خاکســاري کي  تــه داړټیــاوړ اوبــو د رســیدو زمینــه برابــره کړیــده او خلکــو 

پــه ډ یــرې خوښــۍ پــه کرکیلــې پیــل کــړی او ډاډمــن دی چــې ورځ تــر بلــې د ښــو حاصاتــو پــه الســته راوړو رسه 

خپــل تولیــدات بــازار تــه وړانــډې کــړي او د هغــه دعایــد لــه الرې خپــل ژونــد پــه هوســاینې رسه پرمــخ بوځــي .

دخاکساري کي یو بل تن اوسیدونکي محمد کریم  داسې وویل : 

» پــه کي کــې داساســې ترنــاب پــه جوړیــدو رسه بــه انشــا اللــه زمونــږ د کرنیــزو حاصاتــو پــه زیاتــوايل کــې لــوی 

بدلــون رايش زه خپلــه د دې کي یــو تــن بیوزلــه بزګــر وم ځمکــې او بــڼ تــه مــې ســمې اوبــه نــه رســیدې ، هــرکال 

مــې پــه ناهیلــۍ راتلونکــي تــه کتــل خــو اوس خــدای تــه هیلــه لــرم چــې د هغــه پــه فضــل او مرســتې، د تیروکلــو 

پــه پرتلــه لــه خپلــې ځمکــې نــه ښــه حاصــل الســته راوړم او پــه پیســو یــې خپــل او دخپلــې کورنــۍ ژونــد پــه 

خوښــۍ رسه پرمــخ بوځــم.« 

راهي به  سوي خوشبختي وجود ندارد، خوشبختي خود راه است؛ راهي که از 
دروِن شما آغاز مي شود و به ياري توانايي هاي تان در جهاِن برون تجلي مي يابد.

وین دایر

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

د تښتول شوي هندۍ مېرمنې

 د خالصون جدي هڅې پيل شوي

فوزیه كوفی نماینده مردم بدخشان همکارانش را متهم به وقت كشی كرده گفت: وكالیی كه 
اند، تالش می كنند كه این فرمان از سوی  از به دست آوردن اعتماد دوباره مردم مأیوس 
مجلس رد شود و انتخابات برگزار نگردد. به خاطر این كه ما نمی توانیم رای بگیرم و به مردم 
مراجع كنیم می خواهیم انتخابات برگزار نشود، احساساتی می شویم و به خاطر رد این فرمان، 

اصول وظایف داخلی و نصاب مجلس را بهانه می كنیم
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بر اساس گزارش یک نهاد بین المللی، افغانستان 
می شود.  خوانده  جهان  ناامِن  کشورِ  چهارمین 
از  پس  افغانستان  که  می گوید  گزارش  این 
چهارمین  سودان،  و  عراق  سوریه،  کشورهای 
کشورِ ناامِن جهان است. در این گزارش، سوریه 
مقام نخست را در ناامنی از آِن خود کرده است. 
وقتی کشورها ناامن خوانده می شوند، معناها و 
جمله  از  و  می آیند  دنبال  به  نیز  مختلفی  نتایِج 
این که سفر به چنین کشورهایی، برای شهروندان 
کشورهای اروپایی و امریکایی با احتیاط های الزم 
صورت می گیرد و چه بسا این که آن ها از رفتن 
حال،  همین  در  می شوند.  منع  کشورها  این  به 
برای  مرزهای خطر  معنای  به  ناامن  کشورهای 
به شمار می روند؛ کشورهایی  کشورهای غربی 
که می توانند منافع غرب را تهدید کنند و یا با 
سیل مهاجراِن خود برای این کشورها مشکالِت 

عدیده یی را رقم زنند. 
بیش از چهار دهه است که افغانستان منطقه یی 
ناامن به شمار می رود؛ کشوری که درگیِر جنگ 
و خشونت بوده و همواره صدای مهیِب گلوله 
و راکت از آن شنیده می شود. چهار کشوری را 
که انستیتوت جنگ و صلح به عنوان کشورهای 
عجیبی  صورِت  به  کرده،  معرفی  جهان  ناامِن 
این  ناامنی های  وقتی  دارند.  مشترک  سرنوشِت 
مختلف  به شکل های  شود،  ریشه یابی  کشورها 
رد پاِی کشورهای قدرتمند جهان را می توان در 

آن ها مشاهده کرد. 
افغانستان، دست پخِت  سوریه، عراق، سودان و 
کشورهای قدرتمند جهان و از جمله امریکا و 
اروپا اند. در این کشورها حداقل در چند سال 
برخی کشورهای غربی  امریکا و  پسین، کشور 
داشته اند.  دخالت  و  حضور  دوام دار  به صورِت 
ناامن اند، پس نقش و حضور  اگر این کشورها 
این قدرت ها در این ناامنی ها چگونه باید بررسی 
شود؟ آیا صرفًا به دلیل حضور کشورهای غربی 
در این کشورهاست که چنین رتبه یی را از آِن 
این  داخلِی خود  یا مشکالت  و  اند  خود کرده 
بخشیده  آن ها  به  را  افتخاری  چنین  کشورها 

است؟ 
قابل  دیدگاه  دو  و  جهت  دو  از  سوال ها  این 
از  این که شماری  اند. نخست  بررسی و درنگ 
ناظران و تحلیل گراِن مسایل جنگ و صلح باور 
ناامنی در این کشورها عماًل  دارند که جنگ و 
این  و  دارد  غربی  کشورهای  حضور  در  ریشه 
اند  شده  باعث  خود  منافِع  اساِس  بر  کشورها 
به  یا  و  سوم  جهان  به اصطالح  کشورهای  که 
تعبیری دیگر، کشورهای عقب نگه داشته شده در 
آتِش بحران های داخلی و بیرونی بسوزند. این 
عده از تحلیل گران، حتا جنگ در این کشورها 
منافع غرب می دانند و می گویند  با  را هم راستا 
این  در  جنگ  تعمدی  صورِت  به  غربی ها 
کشورها را حمایِت مالی و لوژستیکی می کنند. 

شواهد  می توان  استدالل هایی،  چنین  برای  البته 

متعدد و متنوع ارایه کرد. اگر به اوضاع و احواِل 
کشورِ خودمان در چهار دهۀ اخیر نگاه کنیم، به 
صورت قطع برای جنگ و بحران آن بر اساس 
را  ادلۀ الزم  تحلیل گران،  از  این گروه  استدالِل 

می توان به دست آورد. 
جنگ افغانستان شاید بر اساِس برخی جرقه های 
داخلی شکل گرفته باشد، ولی آتِش این جنگ و 
بحران عماًل به واسطۀ قدرت های بزرگ شعله ور 
دهه،  چهار  طول  در  است.  شده  داشته  نگه 
کشورهای مختلِف جهان به بهانه های متفاوت با 
سرازیر کردِن میلیاردها دالر، جنگ در افغانستان 
این بحران،  را تشویق کرده اند. شاید یک دلیل 
اشتباه هایی بوده باشد که ما در معادالت و زد و 
این  ولی  ایم؛  داده  انجام  خود  سیاسِی  بندهای 
زمانی بوده که دیگر کار از کار گذشته و مهار 

بحران و جنگ از دسِت ما بیرون شده است. 
که  دارد  وجود  سیاست  در  معروف  مقوله یی 
می گوید همان قدر که در سیاست عقالنیت نقش 
نیز  را  نابخردی  می توان  میزان  همان  به  دارد، 
شاهد بود. عزت اهلل فوالدوند مترجم صاحب نامِ 
زبان فارسی در کتاب گرانسنِگ خود »خرد در 
سیاست« در این زمینه چنین می نویسد: »سیاست 
و  می نهیم  گام  آن  بر  روزانه  که  است  زمینی 
سیاست  می بریم.  درون  به  دم  هر  که  هوایی 
می گوید که کشور ما از کجا آغاز می شود و تا 

کجا امتداد می پذیرد. سیاست شغِل ما و درآمِد 
ما و آسایِش ماست. سیاست تعیین می کند که آیا 
می توانیم بر سرنوشِت خود حاکم باشیم یا باید 
در کنج زندان بپوسیم. سیاست مقرر می دارد که 
حق چیست و عدل چیست. سیاست می رهاند 
که  می کند  حکم  سیاست  می زند.  زمین  بر  یا 
کشتن، وطن پرستی است و یا تروریسم. سیاست 
گمراهی  و  چیست  آگاهی  که  می کند  داوری 
کدام است. سیاست عرق جبیِن شما را می گیرد 
و از آن سرب داغ می سازد و به سینۀ خودتان 
فرو می کند، یا اجازه می دهد دسترنج تان در راه 
میهن تان  اعتالی  و  عزیزان تان  و  خود  آسایِش 
هدف  که  می دهد  فرمان  سیاست  افتد.  کار  به 
وسیله را توجیه می کند یا به عکس، وقتی پای 
انسان به میان آید، هیچ هدفی وسیله را توجیه 
به  است  مساوی  انسان  هر  کشتن  و  نمی کند 

کشتن انسانیت.« 
این سخنان دقیقًا بنا را بر تعبیری می گذارد که 
می آورند  آن روی  به  تحلیل گران  از  دوم  دستۀ 
منظر مورد  این  از  را  و رویدادهای یک کشور 
توجه قرار می دهند. به اعتقاد این دسته، جنگ و 
بحران های موجود در این چهار نقطه از جهان، 
این کشورها  درونِی  و  داخلی  در عوامل  ریشه 
آن ها  نابخردی سیاست گراِن  معنایی،  به  و  دارد 
بال  و  جنگ  توفان  با  را  خود  که  شده  سبب 

مواجه کنند. 
به هر حال، چه با نظرات دستۀ نخست موافق 
باشیم،  دوم  دستۀ  طرف داراِن  از  چه  و  باشیم 
هر  در  ریشه  افغانستان  ناامنی های  و  جنگ 
که  زمانی  تا  و  باشد  داشته  می تواند  مسأله  دو 
مناسباِت  در  درست  و  دقیق  نتیجۀ  به  خودمان 
خود دست پیدا نکینم و عوامل اصلِی جنگ و 
بحران را نزداییم، هیچ گاهی از مصایِب آن در 

امان نخواهیم بود. 
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بر  مبنی  را  خبرهایی  رسانه ها  هرازگاهی  اخیر،  یک ماه  در 
اختالفات و درگیری های مرزی میاِن افغانستان و پاکستان به 
نشر می رسانند. باری می  خوانیم که مرزباناِن پاکستانی صدها 
پاسگاه های  و  کرده   پیشروی  افغانستان  خاِک  داخِل  به  متر 
تازه یی در داخِل خاِک ما برای خود احداث کرده اند و باری 
اثر  بر  افغانستانی  سربازِ  و  افسر  تعدادی  که  می شنویم  دیگر 
پاکستانی در خطوط مرزِی ما زخمی شده و  شلیِک نظامیاِن 
از تصرِف  نیز  این روزها  به شهادت رسیده اند، و حتا در  یا 
تحرکاِت  و  پاکستانی  مرزباناِن  توسط  مرزی مان  پاسگاه های 
تجاوزکارانۀ آن ها در نقاط مرزِی والیت های کنر و ننگرهار و 

خوست و پکتیا خبردار می گردیم. 
این ها همه قصه های پُرقصۀ مرزِی یک ماه اخیِر ما با پاکستان 
است که تا اکنون نیز ادامه دارند. اما مسلم است که این خبرها 
و هرگز  دارند  پیچیده  و  دراز  تاریخی  ناگوار،  رویدادهای  و 
نمی توان مشکالت با پاکستان را به همین حوادث خالصه و 

محدود کرد.
پاکستان یگانه همسایۀ ماست که در تمام عرصه های نظامی، 
سیاسی، اقتصادی و... افغانستان، حضورِ منفی و ملموس دارد 
و ما دهه هاست که محکوم به تحمِل جفاکاری های این کشور 
در حِق خود هستیم. در عرصۀ سیاست و کشورداری، پاکستان 
چنان در تار و پودِ همۀ ادارات و ارگان های ما نفوذ کرده که 
هیچ کاری پنهان از چشِم این کشور صورت نمی پذیرد و حتا 
بسیاری از پروسه های ملی و ادارِی ما توسط تصمیم گیرنده گاِن 

پاکستانی مهندسی و در صورت لزوم، سبوتاژ می گردد. 
در عرصۀ نظامی، چنان مقامات و نظامیاِن پاکستانی پولیس و 
ارتِش ما را در قفس ساخته اند که حکایِت آن را می توان در 
اخبارِ منتشره از جبهاِت جنگ و یا در تحلیِل کارشناساِن امور 
نظامی مان شنید. سربازان و افسرانی که در برابِر دشمِن متجاوز 
و خرابکار دست به سینه ایستاده و اجازۀ شلیک ندارند، همه 
قربانِی نفوذ نظامی و استخباراتِی پاکستان در نهادهای دفاعِی 

ما می باشند. 
ندانم کارِی  و  جنگ  آتِش  چنان  اما  اقتصادی  عرصۀ  در 
تسلیِم  َکت بسته  را  ما  بی پناهِ  مردمِ  افغانستان،  دولت مردان 
پاکستانی ها نموده که فقط یک روز بسته بودن مرز تورخم، به 
بازارهای کابل شوِک عظیم وارد می کند و نرخ ها را تصاعدی 

باال می برد. 
این ها همه گفته شد نه برای آن که بر آتِش نفرت  از پاکستان 
بیفزاییم و مایۀ تباهِی مردمان مان را بیش از پیش فراهم کنیم؛ 
خود  بازشناسِی  برای  باشد  معرفتی  چراِغ  باید  این همه  بلکه 
به  زیرا  دشمنی.  این  دالیِل  واکاوِی  و  تشخیص  و  دشمن  و 
پایین تپیدن های ما در برابر این کشور،  غیر این، همۀ باال و 
نفرتی  است؛  خسارت  و  نفرت  باطِل  دورِ  همان  در  گردش 
که در آن هیچ معرفتی وجود ندارد و یگانه میوه اش، زیان و 

سرخورده گی می باشد.
به  که  می دارد  بیان  به روشنی  کشور  دو  هر  معاصِر  تاریخ 
ادعای  و  افغانستان  جانِب  از  دیورند  مرز  نشناختِن  رسمیت 
هسته  را  دشمنی  این  تازه تأسیس،  پاکستاِن  خاک  بر  ارضی 
هسته  این  بعدی،  تاریخِی  اتفاقات  و  زمان  مرورِ  و  گذاشته 
و  پوشانده  بی اعتمادی  و  اختالف  مختلِف  الیه های  با  را 
چنین تا امروز فربه ساخته است؛ به نحوی که پاکستاِن امروز 
همیشه افغانستاِن مدعی را در نهایِت ذلت و زبونی، و خود 
را فرسنگ ها پیش در میداِن این خصومت می خواهد، چنان که 
افغانستان  تمام مداخالت و زیادی خواهی های این کشور در 
در محورِ این واقعیِت تاریخی شکل گرفته و می گیرد. بنابراین، 
هرگز قطع و هرِس شاخ وبرگ های این خصومت و اختالف، 
نمی تواند به این حالت پایان دهد و برای همیشه گره از مشکِل 
ما با پاکستان بگشاید. مشکلی به این قدمت و پهن ریشه گی، 
راه حلی ریشه یی و معطوف به واقعیت های تاریخی می طلبد و 
دست کشیدِن حقیقی و حقوقِی افغانستان از دیورندخواهی و 
به رسمیت شناختِن مجدد و چندبارۀ آن و نیز اذعان و اعتراِف 
بین المللی،  و  ملی  محافِل  در  مرز  این  صحِت  به  صادقانه 
نخستین اما بزرگ ترین قدم برای حِل مشکالِت چندین دهه یِی 

ما با پاکستان است.
قدمِ  این  و  داده  به خرج  افغانستان همت  اگر حکومت داراِن 
بزرگ را بردارند و صادقانه بر سِر این موضع بایستند، آن گاه 
خواهند دید که شاخ وبرگ های مشکالت با پاکستان به تدریج 
خشک خواهد شد و دیگر، نه نیازی به خلِق طالب است و نه 

نیازی به استغاثۀ صلح. 

ریشۀ مشکل
 با پاکستان را دریابید
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چـرا و چـگونه
کشورها ناامن می شوند؟
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افسر نابینا فرمانده پولیس شد

بی ســابقه،  اقدامــی  در  داخلــه  وزارت 
ــده  ــوان فرمان ــه عن ــا را ب ــری نابین افس
پولیــس یکــی از ناآرام تریــن مناطــق 
والیــت جنوبــی ارزگان تعییــن کــرده 

ــت. اس
گفته انــد  ارزگان  در  محلــی  مقام هــای 
ــش  ــال پی ــد ۱۴ س ــاه محم ــده ش فرمان
ــده  ــته و هج ــس پیوس ــوف پولی ــه صف ب
مــاه پیــش بینایــی هــر دو چشــمش را در 

ــت. ــت داده اس ــی از دس ــار بمب انفج

فرمانــده جدیــد پولیــس دهــراود پیــش از 
ــه عنــوان مســوول امنیتــی منطقــه  ایــن ب
مهرآبــاد در شــهر ترین کــوت، مرکــز 

ــرده اســت. ــت ارزگان، کار ک والی
ــاب  ــا انتص ــد ب ــی گفته ان ــای محل مقام ه
شــاه محمــد، کــه ســاکن اصلــی دهــراود 
ــه فرماندهــی پولیــس دهــراود،  اســت، ب
ــر شــده  ــن منطقــه بهت ــی ای اوضــاع امنیت

اســت.
ــی  ــخنگوی وال ــاب س ــت محمد نای دوس

»وزارت  گفتــه:  بی بی ســی  بــه  ارزگان 
خاطــر  بــه  را  محمــد  شــاه  داخلــه 
ــت  ــن امنی ــه در بخــش تأمی ــی ک تجربه ی
داشــته بــه عنــوان فرمانــده پولیــس 

ــت«. ــرده اس ــن ک ــراود تعیی ده
کــه  ارزگان گفــت  والــی  ســخنگوی 
ــه ای  ــد افســری حرف شــاه محمــد هرچن
نیســت، امــا تجربــه خوبــی در امــور 

نظامــی و امنیتــی دارد.
آقــای نایــاب افــزود کــه پــس از آن کــه 
شــاه محمــد بــه عنــوان فرمانــده پولیــس 
دهــراود منصــوب شــده، اوضــاع امنیتــی 

ایــن منطقــه بهبــود یافتــه اســت.
بــه گفتــه او، انتصــاب ایــن فرمانــده 
پولیــس براســاس پیشــنهاد اهالــی منطقــه 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــراود ص ده
گفتــه می شــود کــه شــاه محمــد یکــی از 
دشــمنان سرســخت گــروه طالبــان اســت. 
او در انفجــار بمبــی کــه گفتــه شــده کار 
اعضــای ایــن گــروه بــوده، بینایــی اش را 

از دســت داده اســت.
ــه  ــت ک ــار اس ــتین ب ــن نخس ــراً ای ظاه
ــده  ــوان فرمان ــه عن ــول ب ــرد معل ــک ف ی
پولیــس یــک منطقــه نــاآرام در افغانســتان 

تعییــن می شــود.

ــی  ــس اجرای ــداهلل ریی ــداهلل عب ــر عب داکت
کشــور در دیــدار بــا نماینــده ویــژه 
امریــکا بــرای افغانســتان و پاکســتان بــه 
شــدت از سیاســت دوگانــۀ اســالم آبــاد 
در رونــد صلــح افغانســتان انتقــاد کــرده 

اســت.
ــی  ــر خبرنامه ی ــا نش ــی ب ــت اجرای ریاس
ــروز  ــداهلل دی ــر عب ــه اســت کــه داکت گفت
در دفتــرکارش بــا آقــای ریچــارد اولســن 
ــکا  ــده امری ــاالت متح ــژه ای ــده وی نماین
ــدار و  ــتان دی ــتان و پاکس ــرای افغانس ب

ــت. ــوده اس ــو نم گفت وگ
از  تشــکر  بــا  اجرایــی،  رییــس 
ایــاالت  همیشــگی  همکاری هــای 
ــای  ــای آق ــفرها و تالش ه ــده و س متح
اولســن، یکباردیگــر بــر حقانیــت موضع 
افغانســتان در مبــارزه بــا تروریــزم و 
ــتان  ــه پاکس ــکاری صادقان ــه هم ــاز ب نی
در مبــارزه بــا دهشــت افگنــی بــه عنــوان 
ثبــات  و  و صلــح  انســانیت  دشــمن 
ــت. ــرده اس ــد ک ــان تاکی ــه و جه منطق
:«حکومــت  نمــوده  تصریــح  وی 
ــرد  ــالش ک ــوان ت ــام ت ــا تم افغانســتان ب
ــا پاکســتان  ــه ب ــا همــکاری صادقان ــا ب ت
تســریع  را  کشــور  در  صلــح  رونــد 
حکومــت  متاســفانه  ولــی  بخشــد، 
ــه وعده هــای خویــش عمــل  پاکســتان ب
ــاک  ــز در خ ــان نی ــر طالب ــرد و رهب نک

ــید.«. ــل رس ــه قت ــتان ب پاکس
داکتــر عبــداهلل افــزوده:« توقــع حکومــت 
تــا  ایــن اســت  افغانســتان  و مــردم 

حکومــت پاکســتان عمــاًل علیــه طالبــان 
و شــبکه حقانــی دســت بــه عمــل شــود 
و در راه رســیدن بــه صلــح در منطقــه و 

ــاری رســاند«. ــا را ی ــان م جه
ــری از  ــش دیگ ــی در بخ ــس اجرای ریی
ــاخته  ــان س ــر نش ــود خاط ــخنان خ س
کــه حکومــت افغانســتان بــا تمــام قــوت 
بــا تروریســت ها در سراســر کشــور 
درحــال جنــگ اســت و با در نظرداشــت 
فرصت هــای ایجــاد شــده بعــد از کشــته 
شــدن رهبــر طالبــان، آمــاده اســت بــرای 

ــد. ــز کارکن ــح نی صل
ــکا  ــژه امری ــده وی ــن حــال نماین در همی
نیــز  پاکســتان  و  افغانســتان  بــرای 
ــاد  ــالم آب ــه اس ــفراخیرش ب ــاره س درب
ــوولین  ــت و مس ــا حکوم ــرات ب و مذاک
پاکســتانی بعــد از هــدف قرارگرفتــن 
نمــوده  طالبــان صحبــت  رهبرگــروه 
و براصــل همــکاری صادقانــه میــان 
دوکشــور در مبــارزه بــا دهشــت افگنــی 
و همچنــان اســتقرارصلح و ثبــات تاکیــد 

ــت. ــرده اس ک
در ایــن نشســت همچنــان آقــای اولســن 
همکاری هــای  و  روابــط  بــاره  در 
متحــده،   ایــاالت  و  افغانســتان 
بروکســل،   و  وراســا  کنفرانس هــای 
تحــوالت  و  پیش رفت هــا  آخریــن 
ــط  ــتان و رواب ــی-امنیتی در افغانس سیاس
منطقه یــی افغانســتان بــا رییــس اجرایــی 
کشــور بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختــه 

ــت. اس

القاعده حمایت خود
 از رهبر جدید طالبان را اعالم کرد

رییس اجرایی در دیدار با نماینده امریکا:

پاکستان به عهدش وفا نکرد

رهبر القاعده در پیامی صوتی رهبر جدید 
طالبان افغانستان را تایید کرد.

آسیا،  کانال خبری  گزارش خبرگزاری  به 
ایمن الظواهری، رهبری القاعده در پیامی 
شد  منتشر  آنالین  صورت  به  که  صوتی 

رهبری جدید طالبان را تایید کرد.
ایمن الظواهری پس از کشته شدن اسامه 
بن الدن، رهبری سابق القاعده در پاکستان 
در سال 20۱۱ جای وی را گرفت و هم 
اکنون نیز به نظر می رسد در منطقه یی در 
مرز پاکستان و افغانستان مخفی شده است.
وی در این پیام صوتی ۱۴ دقیقه یی گفته 
یک  القاعده  رهبری  عنوان  به  من  است:  
را  القاعده  با  طالبان  میان  بیعت  دیگر  بار 

)بن الدن(  اسامه  همانند  و  می کنم  اعالم 
اسالمی  امارت  از  تبعیت  به  را  مسلمانان 

فرا می خوانم.
هیبت اهلل آخوندزاده چند روز پس از کشته 
پهپادی  حمله  در  منصور  اختر  مال  شدن 
امریکا در منطقه یی مرزی و دور افتاده در 

پاکستان، به رهبری طالبان منصوب شد.
به  الظواهری  آمدن  کار  روی  زمان  از 
عنوان رهبری القاعده این گروه بسیاری از 
مواضع خود در افغانستان را از دست داده 
و آنها اکنون تحت کنترل داعش هستند و 
طالبان  از  نیز  محلی  فرماندهان  از  برخی 

جدا شده و به داعش پیوسته اند.

د کورنیو چارو وزارت :

د تښتول شوي هندۍ مېرمنې د خالصون جدي 

هڅې پيل شوي
د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت وایــي 

چــې پــه کابــل کــې د تښــتول شــوې هندۍ 

مېرمنــې دیســوزا د راخاصــون لپــاره جــدي 

هڅــې پیــل شــوې دي.

نجیــب  ویانــد  د دغــه وزارت مرســتیال 

ــې  ــي چــې دا مهــال د دې مېرمن ــش واي دان

د تښــتونې قضیــه پــه کشــفي ارګانونــو کــې 

ده.

ــل کــې  ــه کاب ــه جودیــت دیســوزا پ ۴۰ کلن

ــې د  ــټ رسه کار کاوه چ ــان بنس ــه آغاخ ل

جمعــې پــه شــپه د نامعلومــو کســانو لخــوا 

وتښــتول شــوه.

د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت وایــي، 

پــه کابــل او نــورو نــږدې ســیمو کــې ټــول 

کشــفي ځواکونــو جــدي هڅــې پیــل کــړې 

ــه  ــو ل ــه کوونک ــوزا د برمت ــن دیس ــو مېرم څ

منګولــو وژغــوري.

نجیــب  ویانــد  د دغــه وزارت مرســتیال 

راډيــو  ازادي  ورځ  پــه  شــنبې  د  دانــش 

تــه وویــل دوی تــه یــو شــمېر کشــفي 

د  قضیــې  د  خــو  رســېدلې  معلومــات 

ــه دې اړه د نــورو  ــه املــه یــې پ محرمیــت ل

جزیاتــو لــه ورکولــو ډډه وکــړه.

خــو نومــوړي وویــل چــې د دې مېرمنــې د 

خوشــې کېــدو لپــاره جــدي هڅــې روانــې 

دي.

هغه زیاته کړه:

»د کابــل پولیــس لــه کشــفي او اســتخبارايت 

پــه  ادارورسه  امنیتــي  اړونــدو  نــورو  او 

تښــتول  د  څــو  کــوي،  کار  هامهنګــۍ 

لپــاره  خاصــون  ژر  د  مېرمــن  شــوې 

کــړي.« اقدامــات 

ــږي،  ــوزا نومی ــودت ډی س ــه ج ــه مېرمن دغ

۴۰ کالــه عمــر لــري او پــه کابــل کــې یــې 

ــټ رسه کار کاوه  ــوم بنس ــه ن ــان پ ــا خ د آغ

ــه  ــل ښــار ل ــه شــپه د کاب چــې د جمعــې پ

ــانو  ــو کس ــه د نامعلوم ــې څخ ــمې ناحی لس

ــوې ده. ــتول ش ــوا تښ لخ

د هنــد د بهرنیــو چــارو وزیــره مېرمــن 

شوســام ســوراج هــم رســنیو تــه پــه خــرو 

کــې د دې هنــدۍ مېرمنــې د تښــتول کېــدو 

ــې ده. ــره منل خ

د آغــا خــان بنســټ ویــي چــې د دې 

ښــځې د خاصــون لپــاره لــه افغــان امنیتــي 

ادارو رسه کار کــوي.

پــه تېــره یــوه لســیزه کــې دا څلــورم هنــدي 

ــتول  ــې تښ ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــه ده چ تبع

ــږي. کې

ــش  ــک کش ــدي کاتولی ــدې هن ــه دې وړان ل

آلیکســس پــرم کــام پــه ۲۰۱۴ کال کــې او 

دوه هنــدي ســاختامين کارګــران پــه ۲۰۰۳ 

کال کــې پــه افغانســتان کــې تښــتول شــوي 

او وروســته بیــا ټــول د تښــتونکو لــه منګلــو 

خــاص شــوې دي.

ــاور  ــه دې ب ــمېر پ ــو ش ــو رسه ی ــه دې ټول ل

ــږدې اړیکــې د  ــد ن ــل او هن دي چــې د کاب

دې ســبب شــوي چــې یــو شــمېر ګاونــډي 

هېوادونــه د داوړو هېوادونــو د اړیکــو د 

خرابولــو لپــاره خپــل شــوم پانونــه عمــي 

کــړي.

افغــان  پخوانــی  کــې  پاکســتان  پــه 

ډیپلومــات احمــد ســعیدي اســام ابــاد 

ــامن د  ــب ګ ــه اغل ــي پ ــارې وای ــه اش ــه پ ت

ــه  ــې ب ــدو ک ــه کې ــه برمت ــوزا پ ــن دیس مېرم

ولــري. الس  پاکســتان 

هغه زیاته کړه:

»زمــا بــاور دا دی چــې چابهــار بنــدر چــې 

ــا  ــد او بی ــلام بن ــته س ــو وروس ــتل ش پرانس

نرینــدرا مــودي چــې امریــکا تــه الړه او 

هلتــه د افغانســتان ماتــړ یــې وکــړ نــو 

خامخــا یــو شــمېر کســان پــه ځانګــړي ډول 

پاکســتان پــه دې نظــر دی چــې د افغانســتان 

ــړي.« ــې ک ــې کړکېچن اړیک

ــې  ــل د امنی ــې د کاب ــال ک ــدې ح ــه هم پ

رئیــس  تحقیقاتــو  جنایــې  د  قوماندانــۍ 

بهرنیــو  ټولــو  وویــل  عبیــدي  فریــدون 

ــړل  ــات ورک ــوا معلوم ــه پخ ــه ل ــو ت اتباع

ــال  ــګ پرمه ــګ رات ــپې ت ــې د ش ــوي چ ش

ــو دې  ــړي خ ــې ک ــان ک ــه جری ــس پ پولی

مېرمنــې پولیــس پــه جریــان کــې نــه و 

اچــويل.

ــر  ــوه احمــدي ســعیدي پ ــان کارپ خــو افغ

حکومــت او امنیتــي ارګانونــه بانــدې انتقــاد 

ــو د  ــو اتباع ــاریانو او بهرنی ــې د ښ ــړ چ وک

امنیــت پــه تامیــن کــې پــايت راغــي.

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1799  یک   شنبه      23 جو  زا   /      خر   د  ا  د       y    1395   6  رمضان ا لمبارک  y 1437   12 جو ن    42016 www.mandegardaily.com

بخش دوم

با هم بودن کناِر سفرة 

افـــطار

بخش دوم

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

تا در کنار خانوادۀ خود به امور زنده گی بهتر بپردازند. 
طبیعی است که اگر برنامه ریزی درستی از سوی خانواده ها ایجاد نشود، به دلیل 
مشغله های زنده گی مدرن، فرصت گفت وگو در خانواده ها کم می شود. به اعتقاد 
کارشناسان امور خانواده، هرچه این فرصت گفت وگو و با هم بودن از خانواده ها 
بیشتر گرفته شود، به همان میزان ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در جامعه 

افزایش خواهد یافت. 
کیفیت را فدای کمیت نکنیم 

هر کمیتی حاوی کیفیت نیست؛ بر همین اساس نمی توان هر گفت وگو و ارتباطی 
را در خانواده، مثبت ارزیابی کرد. 

و  صحبت  محور  با  رابطه  و  بیش تر  ارتباط  که  هرچند  روان شناسان،  گفتۀ  به 
اما  می شود،  ارزیابی  مثبت  خانواده یی  داشتن  برای  خوبی  شاخص  گفت وگو، 

همیشه نمی توان به چنین شاخصی اعتماد کرد. 
ممکن است در خانواده یی ساعت های با هم بودن به خاطر مشغلۀ کاری والدین 
کم به نظر برسد، اما خانواده های فهیم سعی می کنند کیفیت رابطه را هم در نظر 

داشته باشند. 
این  با  است.  اجتناب ناپذیر  شهری،  زنده گی  در  خانواده  افراد  حضور  شدن  کم 
وجود، خانواده باید بیاموزد که چه گونه از حضور خود حداکثر استفاده را ببرد. 
خانواده ها با پی گیری روابط فرزندان شان در مکاتب، می توانند کیفیت رابطۀ شان 

را بررسی و تحلیل کنند. 
متاسفانه برخی از خانواده ها قدر لحظاتی را که کنار هم هستند، ندانسته و ارتباط 

مفید را برقرار نمی کنند؛ در حالی که جزییات رابطه بسیار مهم است. 
غذا به صرف دور هم بودن 

در خانواده های سنتی رسم بر این بود که وعده های غذایی به خصوص افطار و 
باید با حضور همۀ اعضای خانواده صرف می شد. بر همین اساس،  سحر حتمًا 
والدین و فرزندان موظف بودند به این مساله توجه کنند؛ اما در زنده گی شهرنشینی 
که همه چیز بر اساس سرعت و کمبود وقت می گذرد، امکان این کار فراهم نیست. 

با این حال، نمی توان از اهمیت این موضوع دور ماند. 
کارشناسان امور خانواده معتقد اند والدین باید بر این اساس برنامه ریزی کنند تا 
به بهانۀ صرف غذا در یک وعده هم که شده، کنار هم باشند و زمانی مشخصی 

را با هم بگذرانند. 
وعدۀ غذایي شب از جمله وعده های غذایی یی محسوب می شود که بیشتر از هر 
توصیه می شود  اساس،  بر همین  کنار هم هستند.  اعضای خانواده  دیگری  زمان 
اعضای خانواده در زمان صرف غذاي شب یا ساعتی پس از آن، به بهانۀ نوشیدن 
چای یا خوردن میوۀ خشک کنار هم باشند و از مسایل روزانۀ خود صحبت کنند 
تا به این ترتیب، دغدغه ها و مسایِل هر کدام از اعضای خانواده، مشخص شود و 

مسایل و مشکالت پنهان نماند. 

نویسنده: پاتریک موني 
مداخلـۀ حکومـت و مداخلـۀ مذهبي معموالً 
بـراي خـود آزادي خطرناک تـر هسـتند. یک 
حکومـت، توانایي اعدام یـک فرد را به جرم 
ارتـکاب جرایمي کـه به شـکلي مبهم تحت 
عنـوان »اغتشـاش« دسـته بندي مي شـوند یـا 
بـه جرم یـک اتهـام غلط مثـل قتـل را دارد. 
از نظـر تاریخي، بسـیاري از کلیسـاها افرادي 
را بـه جـرم جرایمـي چـون »بدعـت« اعدام 
کـرده انـد. ایـن اعمـال بي تردیـد بـر آزادي 
فـرد بـراي تأثیرگـذاري بـر سرنوشـِت خود 
جامعـه  دیگـر،  طـرف  از  مي گـذارد.  تأثیـر 
به نـدرت افراد را اعـدام مي کند. اسـتثناهایي 
وجـود دارد، مثـل دار زدِن اراذل و اوبـاش، 
یـک حکومـت  کـه  فیزیکي یـي  امـا خطـر 
متوجـه فـرد مي کنـد، از خطـري کـه جامعه 
پـس  اسـت.  بزرگ تـر  مي کنـد،  او  متوجـه 
پرسـِش محـوري این اسـت کـه آیا باشـگاه 
از  ناشـي  مشـکل  بـراي  را  پاسـخي  آزادي 
ارایـه  صنعتـي   - تکنولوژیـک  پیچیده گـي 
مي دهـد، وقتـي کـه ایـن پیچیده گـي توانایي 
افـراد بـراي اتخـاذ تصمیمـات معنـادار را از 

آن هـا سـلب مي کنـد؟ 
خیـر، مطمینـًا پاسـخي ارایه نمي دهـد. یکي 
از نـکات مهـم، روش دفاع باشـگاه آزادي از 
عقـب راندن سیسـتم تکنولوژیـک - صنعتي 
موجـود اسـت. باشـگاه آزادي ادعـا مي کند، 
کسـاني کـه در آرزوي عقـب راندن سیسـتم 
تعمـداً  بایـد  هسـتند،  موجـود  اجتماعـي 
دیگـران را بـه منظـور کشـاندِن آن هـا به این 
حرکـت، بفریبنـد. بـا توجـه به ایـن واقعیت 
کـه اطالعـات غلـط باشـگاه آزادي مي تواند 
افـراد  آگاهانـه  تصمیمـات  اتخـاذ  از  مانـع 
دربـارۀ زنده گـي خـود شـود، پیداسـت کـه 

ایـن ایـده کامـاًل بیهوده اسـت. 
اطالعـات  تعمـدي  انتشـار  از  دفـاع  ایـن 
نادرسـت در سراسـر این مانیفسـت، در چند 
مرحلـه رخ مي دهـد. شـاید درخشـان ترین 
کـه  مي دهـد  رخ  پاراگرافـي  در  آن  نمونـۀ 
مذهـب  یـک  ایجـاد  شـاید  دارد؛  تصریـح 
سیسـتم  بیشـتر  نابـودي  بـراي  زمین محـور 

تکنولوژیک - صنعتي، کاري سـودمند باشد. 
با این حال، تحت الشـعاع قـرار دادن حقیقت 
در  نادرسـت  تبلیغـات  پخـش  طریـق  از 
ارتبـاط با اهـداف اجتماعي، یکـي از جرایم 
محـوري اسـت کـه باشـگاه آزادي، سیسـتم 
تکنولوژیـک - صنعتـي موجـود را متهـم به 
ارتـکاب آن مي کند. باشـگاه آزادي هم چنین 
از افـرادي دفـاع مي کنـد کـه عواطف شـان 
بـه آن هـا ایـن انگیـزه را مي دهـد تـا علیـه 
جـاي  بـه  کننـد،  طغیـان  موجـود  سیسـتم 
این کـه بـه هـر فـرد اجـازه دهـد تـا دسـت 
بـه گزینشـي مسـتقالنه براي خـود بزند. این 
اتفـاق در آن بخش از مانیفسـت رخ مي دهد 
کـه عنـوان »راهبـرد« را بـر خـود دارد. مثـاًل 
نویسـنده مي نویسـد: »در یـک سـطح ثانوي، 
ساده سازي شـده ترین  در  بایـد  ایدیولـوژي 
اکثریتـي کـه  تـا  تبلیـغ شـود  شـکل خـود 
اندیشـه ورز نیسـتند را قادر سـازد تضاد بین 
تکنولـوژي بـا طبیعـت را بـه شـکلي واضح 
مشـاهده کننـد.« اگر چـه باشـگاه آزادي این 
امـر را فقـط بـراي اکثریـت غیر اندیشـه ورز 
تبلیـغ مي کنـد، امـا آن هـا هم چنـان بـه دنبال 
فریـب افراد هسـتند. حداقل آن ها از کسـاني 
دفـاع مي کننـد کـه آرزو دارنـد یک سیسـتم 
اجتماعـي خاص مسـلط باشـد و دیگـران را 
از اطالعـات محـروم کنند، حتا اگـر این کار 
بـه آن هـا کمـک کنـد کـه آزادي خـود را به 
دسـت آورنـد تا بتواننـد بر آیندۀ خـود تأثیر 

بگذارند. 
نیـز یکـي  ایـن  طبـق نظـر باشـگاه آزادي، 
اسـت  از جنایـات جرایـم محـوري  دیگـر 
کـه سیسـتم تکنولوژیـک - صنعتـي موجود 
مرتکـب شـده اسـت. امـا مهم تریـن مسـاله 
آزادي،  باشـگاه  ایـن اسـت کـه  این جـا  در 
قصـور  واقعیـت  ایـن  بـه  کافـي  توجـه  از 
فقـط  نـه  صنعتـي  انقـالب  کـه  ورزیـده 
تأثیـرات منفـي، بلکـه تأثیـرات مثبتـي نیز بر 
جامعـه ورزیـده کـه انقالب صنعتـي نه فقط 
تأثیـرات مثبتـي نیـز بر جامعه داشـته اسـت. 
بـا ایـن حـال، قبـل از آن کـه فوایـد انقـالب 
صنعتـي را بررسـي کنـم، قصـد دارم تجزیـه 

و تحلیـل هایدگـر از مشـکالت تکنولـوژي 
را مـورد بحـث قـرار دهـم. تجزیـه و تحلیل 
هایدگـر، از برخـي جهـات مشـابه مباحـث 
متفـاوت  زاویه یـي  از  او  امـا  اسـت،  آزادي 
بـه ایـن مشـکالت نزدیک مي شـود و شـاید 
بـه سـطحي ژرف تـر از درک و فهـم دسـت 
مي یابـد. بررسـي هایدگـر از ایـن مشـکالت 
و  نویدهـا  از  توصیـف  بهتریـن  شـاید  کـه 
خطـرات مـالزم تکنولـوژي نوین باشـد، در 
نطقـي ابـراز شـد کـه او در سـال ۱9۴9 در 
باشـگاه »برمـن« بیـان کـرد. او عنـوان نطـق 
ایـن  بـود.  گذاشـته  »قالب گیـري«  را  خـود 
نطـق بعدهـا توسـعه یافـت و زمانـي کـه او 
آن را در سـال ۱950 در آکادمـي هنرهـاي 
باواریایـي ارایـه کـرد، عنـوان »مسـاله یي در 
خصـوص تکنولـوژي« را بـه خـود گرفـت. 
خاطرنشـان  هایدگـر  خالصـه،  طـور  بـه 
مي کنـد کـه تکنولـوژي جوهـر انسـانیت را 
بازآفرینـي مي کنـد و مـا را تشـویق مي کنـد، 
در جهـان وجـود  کـه  تمـام چیزهایـي  بـه 
دارد، بـه عنـوان چیـزي حاضـر و آمـاده کـه 
بایـد به مصرف ما برسـند، بیاندیشـیم. او در 
عیـن حالـي کـه بحـث مي کنـد کـه چه گونه 
بـر ادراک مـا از رود رایـن ارایـه مي دهـد. به 
ایـن ترتیـب کـه هولدرلین شـاعر، نمایشـي 
آن  در  را  طبیعـي  زیبایـي  از  خیره کننـده 
مي دیـد و مـا هـم اکنـون آن را بـه عنـوان 
منبعـي مي بینیم کـه حاضر و آمـاده در انتظار 
آن اسـت کـه به روي آن سـد بسـته شـود و 
بـراي تولیـد برق مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
اگرچـه  کـه  مي کنـد  خاطرنشـان  هایدگـر 
جامعـه هنـوز رایـن را بـه عنوان چیـزي زیبا 
مي بینـد، امـا زیبایـي را به عنـوان جوهر رود 
زیبایـي  هایدگـر،  بـه کالم  نمي بینـد.  رایـن 
رایـن هـم اکنـون »جـز یـک شـي در انتظار 
بازدیـد از سـوي یـک گروه گردشـگر که در 
نتیجـۀ صنعـت تعطیالت به آن جـا رفته اند«، 

نمي شـود.  دیـده 
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محمد افسر رهبین، تهران ـ ۱6 جوزا/ خرداد ۱395
مثنوی ما دکان وحدت است 

غیر واحد هرچه بینی آن بت است 
جمهوری  سوی  از  معنوی«  »مثنوی  ثبت  پیشنهاد 
اسالمی ایران و ترکیه در میراث فرهنگی یونسکو که 
به تازه گی خبرساز شده است، به معنای محروم ساختِن 
است  کشور  این  فرهنگِی  میراث  حق  از  افغانستان 
به ویژه  و  افغانستان  شهروندان  برای  اقدامی  چنین  و 
این کشور، مردود و غیر قابل  شاعران و ادب شناسان 

قبول است. 
از  بخشی  بلخی،  محمد  جالل الدین  موالنا  این که  در 
عمر خود را در قونیه سپری کرده و مثنوی و دیگر آثارِ 
خود را در آن دیار سروده است، تردید وجود ندارد. 
مگر در این نیز شک نیست که زادگاه حضرت موالنا، 
و  است  امروزی(  افغانستان  والیت های  از  )یکی  بلخ 
پدر  ولد«  »بهاءالدین  مدرسۀ  ویرانه های  موجودیت 

تاریخی  واقعیِت  این  بازگوی  بلخ،  حضرت موالنا در 
می باشد. 

به  موارد  بسا  در  فرهنگی  شخصیت های  که  آن جا  از 
زادگاه خود منسوب اند؛ چون: رودکی سمرقندی، رابعۀ 
بلخی، شهید بلخی، ابوالفضل بیهقی، عبدالحی گردیزی، 
فرخی سیستانی، هجویری غزنوی، معین الدین چشتی، 
سعدی شیرازی، موالنا جالل الدین محمد بلخی...، پس 
سخن  بلخ  خداوندگار  اثر  مورد  در  می توان  چگونه 

گفت و بلخیان را از آن بی بهره گذاشت؟ 
فرهنگی  میراث  حقوق  به  گذاردن  حرمت  برای 

همدیگر، به دوستان ترکی و ایرانی اشاره هایی دارم:
داده  نسبت  زادگاه شان  به  معموالً  شخصیت ها  ۱ـ   
گردد.  توجه  ایشان  آرامگاه  به  آن که  بدون  می شوند، 
به گونۀ مثال: موالنا یعقوب چرخی با آن که در بیرون 
از افغانستان مدفون است، هنوز نیز به همان نام زادگاه 

خود منسوب می باشد. 
امروزیِن  مرزهای  موالنا  حضرت  روزگار  در  2ـ 

در  آن که  با  شخصیت ها  و  نداشتند  وجود  جغرافیایی 
طول حیات در موقعیت های مختلف زنده گی می کردند، 
مگر نسبت آن ها بیشترینه به زادگاه ایشان دیده می شد.
زادگاه  و  شده  سروده  فارسی  به  معنوی،  مثنوی  3ـ   
سرایندۀ آن نیز بلخ است. از این رو هم به دلیل زادگاهی 
و هم به دلیل زبانی، حق ثبت مثنوی معنوی را در گامِ 

نخست باید افغانستان داشته باشد. 
و  است  تخارستان  و  بلخ  فارسی،  زبان  ـ خاستگاه   3
امروز این هر دو والیت در جغرافیای افغانستان جای 
دارند. در صورت داشتن گماِن دیگر در این مورد، به 
اثرها و گفتارهای استادان دانشمند و واقع بیِن ادبیات و 

میراث فرهنگی ایران مراجعه بفرمایند.
نیست؛  ایرانی  پارسی گویی  دانشمند  و  شاعر  هر  ۴ـ   
آثار  آفرینش گراِن  و  نویسنده گان  روی،  این  به  زیرا 
ادبی ـ تاریخِی کشف المحجوب، تاریخ بیهقی، تاریخ 
خضرخان،  و  رانی  دهول  حدیقت الحقیقه،  گردیزی، 
اثر  و هزارها  معرفت، و صدها  طلسم حیرت و طور 

دیگر را که به زبان فارسی آفریده شده اند، با گذاردن 
پسوند »ایرانی« نمی توان ایرانی ساخت. چرا که در آن 
دهلوی  »بیدل  یا  ایرانی«  دهلوی  »امیرخسرو  صورت، 

ایرانی« نیز خواهیم داشت!
ایران  را  بزرگ  خراسان  که  ایرانی  دوستان  ـ   5  
می پندارند و تصور می کنند افغانستان از پیکر ایران جدا 
شده است، باید توجه نمایند که از چهار ربع خراسان 
اسالمی، یعنی بلخ، هرات، نیشابور و مرو، دو ربع آن تا 
هنوز متعلق به جغرافیای افغانستان است، در حالی که 
ایران فقط یک ربع خراسان را در جغرافیای خود دارد. 
در همین جا گفتنی می آید که از عمر ایران با جغرافیای 
امروزی، بیشتر از صد سال نمی گذرد. از این رو تهران 

در جمع شهرهای شاهنامه دیده نمی شود.
 6 ـ برخی ها نیز زبان پارسی را به »فارسی« و »دری« 
جدا می کنند و حتا »تاجیکی« نیز به آن می افزایند، که 
این غلطی فاحش است. من نشست معتبری را شاهد 
را  فارسی  متن  که  ایرانی،  سخنران  دوست  که  بودم 
می خواند، آخرین تکه از توضیحات خود را چنین ارایه 
نمود: »این متن به زبان های دری، انگلیسی، فرانسوی... 
گفته،  این  به  اعتراض  ضمن  بنده  گردد!«  ترجمه  نیز 
را  حافظ  نخست  »لطفًا  که  نمودم  درخواست  طنز  با 
به افغانستان واپس دهید، تا آنگاه متن فارسی شما به 
زبان »دری« ترجمه گردد! زیرا حافظ گفته است: ـ ز 
شعر دلکش حافظ کسی شود آگاه + که لطف طبع و 
سخن گفتن »دری« داند ـ یعنی اگر فارسی و دری دو 
که  می شود  چنان  بیت  توضیح  اند،  هم  از  جدا  زبان 
بیشترینه  که  گفت  )باید  باشد!  افغانستانی  باید  حافظ 
این تقسیمات، فرآیند توطیه های دشمنان زبان پارسی 

می باشد.( 
در  فرهنگی  ناملموس  و  ملموس  آثار  ثبت  برای 
را  بین المللی  موازین  و  اصول  باید  دولت ها  یونسکو، 
بگذارند.  احترام  همدیگر  حقوق  به  و  نموده  رعایت 
دولت های دوست و برادر، ترکیه و ایران نباید با زیر 
پا نمودن حق دولت افغانستان در ثبت مثنوی معنوی، 
حضرت  توصیۀ  خالف  و  گردند  ما  کدورِت  موجب 

موالنا »برای فصل کردن« آیند. 
فرجامین سخن این که، حضرت موالنا و مثنوی معنوی 
آن بزرگ، در بلخ و قونیه و تبریز نمی گنجد! بگذارید 
هرچند  باشد؛  جهان  همۀ  ساکِن  مثنوی،  و  مولوی 
خویش  زادگاه  نشان دهندۀ  خود  بلخ«،  »خداوندگار 

است! 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جمهوری اسالمی 
ایران تقاضا می کنم که موضوع »ثبت مثنوی به عنوان 
میراث فرهنگی یونسکو« که حق مسلم برای افغانستان 
دارد را رسمًا به این کشور واگذار نماید، تا مبادا زیر 
نام پاسداری از فرهنگ پارسی، حق مردمان پارسی سازِ 

افغانستان تضییع گردد! 
ثبت »مثنوی معنوی« در میراث فرهنگی یونسکو، حق 
دولت افغانستان است و خود مثنوی معنوی، متعلق به 

همۀ مردمان جهان!

بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان ها

تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهان ها
بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها

تا وارهد به گیجی اين عقل ز امتحان ها
ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن
مگذار کان مزور پیدا کند نشان ها
ور جادويی نمايد بندد زبان مردم

تو چون عصای موسی بگشا برو زبان ها

عاشق خموش خوش تر دريا به جوش خوش تر

چون آينه ست خوش تر در خامشی بیان ها
 ***

بیدار کن طرب را بر من بزن تو خود را

چشمی چنین بگردان کوری چشِم بد را

خود را بزن تو بر من اينست زنده کردن
بر مرده زن چو عیسی افسون معتمد را

ای رويت از قمر به آن رو به روی من نه

تا بنده ديده باشد صد دولت ابد را
در واقعه بديدم کز قند تو چشیدم

با آن نشان که گفتی اين بوسه نام زد را

جان فرشته بودی يا رب چه گشته بودی
کز چهره می نمودی لم يتخذ ولد را

چون دست تو کشیدم صورت دگر نديدم
بی هوشی يی بديدم گم کرده مر خرد را

جام چو نار درده بی رحم وار درده
تا گم شوم ندانم خود را و نیک و بد را

اين بار جام پر کن لیکن تمام پر کن

تا چشم سیر گردد يک سو نهد حسد را
درده می يی ز باال در ال اله اال

تا روح اله بیند ويران کند جسد را
از قالب نمدوش رفت آينه خرد خوش

چندانک خواهی اکنون می زن تو اين نمد را

ACKU



د پاکسـتان پازمېنـې اسـام ابـاد کـې د امریـکا يـوه لـوړ 

پـوړي پـاوي يـو ځـل بيـا ويـي چـې پـه پاکسـتان کـې د 

طالبانـو "پټنځايونـه" دي او لـه همـدې ځايـه په افغانسـتان 

کـې د بريدونـو پانونـه جـوړوي.

د پاکسـتان د بهرنیـو چـارو وزارت سـاکار رستـاج عزیز د 

دې خـرې پـه ځـواب کـې ویـي چـې پاکسـتان د "رضب 

عضـب" په نامـه په عملياتو کـې د هـر ډول ترهګرو پر ضد 

عمليـات کـړي او هېـڅ يـوې ترهګـرې ډلـې تـه بـه اجـازه 

ورنـه کـړي چـې د دوي خـاوره دې د ګاونډيانـو پـر ضـد 

وکاروي.

د  کـې  پـاوي  امريکايـي  دغـه  پـه  تلـي  تـه  پاکسـتان 

امريکايـي ولسـمرش ځانګړی اسـتازی ډاکټر پيټـر لیوای او 

د افغانسـتان او پاکسـتان لپـاره د امریـکا ځانګړی اسـتازي 

رچرډ اولسـن او ځينـي نور لوړپـوړي امريکايـي چارواکي 

شـامل دي.

یـاد پـاوي جمعـه )۱۰ جـون( د پاکسـتان د بهرنیـو چارو 

لـه سـاکار رستـاج عزیـز رسه لیـديل او ویـل کېـږي چـې 

همـدا پـاوی بـه د پاکسـتاين پـوځ لـه لوړپـوړو چارواکـو 

رسه هـم ووينـي.

دغـه چارواکـي په داسـې وخت کې د پاکسـتان دوره کوي، 

بریـد کـې  امريکايـي ډرون  پـه  بلوچسـتان کـې  پـه  چـې 

د طالبانـو د مـرش مـا اخـر منصـور تـر وژنـې وروسـته د 

پاکسـتان او امریـکا تـر منـځ اړیکـي سـړې شـوې وې.

پاکسـتان همـدا بریـد پـر خپلـه خپلواکـۍ بریـد بللـی او د 

احتجـاج پـه توګـه يـې پـه اسـام ابـاد کـې د امریکا سـفیر 

ډېويـډ هېـل د بهرنیـو چـارو وزارت تـه وربللـی و.

د پاکسـتان د بهرنیـو چـارو وزارت لخـوا رسـنيو تـه په لېږل 

شـوې خرپاڼـه کې ویـل شـوي، د پاکسـتان د بهرنیو چارو 

پـه  ويـي،  تـه  پـاوي  امریکايـي  عزیـز  رستـاج  سـاکار 

راتلونکـې کـې دغـه ډول ډرون بریدونـه د دواړو هېوادونـو 

ترمنـځ اړیکـې ډېـرې خرابولـی يش، او زیاتـه کـړې يې ده 

چـې د بلوچسـتان له ډرون بریـد رسه هم په افغانسـتان کې 

د سـولې بهیـر اغېزمن شـوی دی.

د بهرنیـو چـارو د دې خرپاڼـې لـه مخـې پـه دې ليدنه کې 

د پاکسـتان د بهرنیـو چـارو سـیکرتر 

اعـزاز احمد چـودري یـاد امریکايي 

د  پاکسـتان  چـې  ویـي  تـه  پـاوي 

خپلـو پولـو د خونـدي سـاتلو لپـاره 

جـدي ګامونـه اخـي او هیـواد يـې 

مېشـت  دلتـه  چـې  دی  مـن  هیلـه 

افغـان کـډوال بـه ژر خپـل هېـواد ته 

يش. سـتانه 

اعـزاز  ليکـي  مخکـې  خرپاڼـه  دا 

چـودري امريکايـي پاوي تـه ویي، 

هغـو  هـم  دې  حکومـت  افغـان 

اقـدام  ضـد  پـر  طالبانـو  پاکسـتاين 

وکـړي چـې د دوي غـاړې تـه مېشـت دي او پـه پاکسـتان 

کـوي. بریدونـه  کـې 

د بلوچسـتان پـه نوشـکي سـیمه کـې د تېـري مۍ میاشـتې 

پـه ۲۱مـه نېټه پـه امریکايـي ډرون برید کـې د طالبانو مرش 

مـا اخـر منصور هغه مهال وژل شـوی و چـې د چارواکو 

پـه خـره له ایـران څخه کوټـې ته پـر الره و.
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ناجیه نوری  
قرار بود سرنوشت فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد 
اصالحات انتخاباتی دیروز )شنبه 22 جوزا( مشخص 
شود، اما به دلیل اختالف نظر میان نماینده گان مجلس، 

جلسه بدون نتیجه پایان یافت.
پس از سه ساعت جلسه که با خشونت های لفظی نیز 
همراه بود، قرار براین شد تا کمیسیون های پانزده گانه 
فرمان  این  اختالفی  مورد  یک  در خصوص  مجلس 

برای بارچهارم جلسه تشکیل جلسه بدهند.
رییس اجراییه  نظر  حق  خصوص  در  اختالفی  مورد 
در تعیین کمیشنران کمیسیون انتخابات بود و این که 
آیا رییس اجراییه صالحیت نظریه دادن در خصوص 
و  باشد  داشته  را  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران 

یاخیر.
محمد عبده نماینده مردم بلخ در این جلسه گفت: : در 
جلسه سوم، تمامی کمیسیون ها توافق داشتند و تنها در 

یک مورد اختالف وجود داشت. 
این عضو مجلس تأکید کرد. تنها مورد اختالفی این 
رییس اجراییه  مشوره  با  کمیشنران  انتخاب  فرمان، 
مشاور  با  را  کمیشنران  رییس جمهور  یعنی  بود، 

ریاست اجراییه انتخاب کنند و یا خیر.
و اما برخی دیگر از نماینده گان با انتقاد از همکاران 
کمیسیون ها،  جلسات  از  بسیاری  در  که  گفتند  خود 
اکثریت نماینده گان کمیسیون ها حضور نداشتند و در 

نماینده یی  هیچ  اصاًل  کمیسیون  چند  از  مورد  برخی 
حضور نداشته است.

به گفته آنان: این برخورد نماینده گان به این معناست 
چندانی  عالقۀ  انتخابات  برگزاری  به  نماینده گان  که 
آنان  برای  فرمان  این  رد  یا  و  تایید  هم  یا  و  ندارند 

مهم نیست.
فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان همکارانش را متهم 
به وقت کشی در تایید این فرمان کرده گفت: وکالیی 
که از به دست آوردن اعتماد دوباره مردم مایوس اند، 
تالش می کنند که این فرمان از سوی مجلس رد شود 

و انتخابات برگزار نگردد.
خاطر  به  کرد:  تاکید  نماینده گان  از  انتقاد  با  کوفی 
مراجع  مردم  به  و  بگیرم  رای  نمی توانیم  ما  این که 
احساساتی  نشود،  برگزار  انتخابات  می خواهیم  کنیم، 
وظایف  اصول  فرمان،  این  رد  خاطر  به  و  می شویم 

داخلی و نصاب مجلس را بهانه می کنیم.
در همین حال، فرهاد عظیمی نیز با انتقاد از نماینده گان 
گفت: اگر هدف قانون اساسی باشد، پس نباید در سال 
اخیر مجلس، قوانین مرتبط به انتخابات داخل اجندا 

شود.
عظیمی تاکید کرد: باراول هم که این فرمان در مجلس 
بود  اساسی  قانون  گذاشته شد، خالف  رای گیری  به 
همین  و  است  اساسی  قانون  خالف  هم  دوم  بار  و 
اکنون که به رای گیری گذاشته است، نیز خالف قانون 

اساسی می باشد.
برگزاری  مانع  را  نماینده گان  مردم   افزود:   وی 
حکومت  که  اند  باور  این  به  و  می دانند  انتخابات 
ملی  شورای  اما  است،  انتخابات  برگزاری  خواهان 
انتحابات را  قانون تشکیل،وظایف و صالحیت های 
مانع  انتخابات  برگزاری  برای  و   گرفته  گروگان  به 

ایجاد می کنند.
انتخابات  برگزاری  اما عبدالستار خواصی خواهان  و 
با کمیشنران فعلی شده گفت: بهتر است که کمیسیون 
انتخاباتی با ترکیبی فعلی زمان برگزاری انتخابات را 
اعالم کنند که این گفته های وی با انتقادات تند برخی 

از نماینده گان مواجه شد.
با این حال برخی از نماینده گان مجلس از رد شدن 
که  اند  باور  این  به  و  دارند  نگرانی  ابراز  فرمان  این 

ممکن است این فرمان برای بار دوم رد شود.
زمینه  در  جمهوری  ریاست  ارگ  که  میگویند  آنان 
رو  همین  از   . نیست  صادق  انتخاباتی  اصالحات 
تصویب  مانع  ارگ  اشاره  به  گان  نماینده  از  شماری 

فرمان تقنینی اصالح نظام انتخاباتی استند.
پیش از این نیز بحث هایی مبنی بر این که گویا فرمان 
تشکیل  قانون  خصوص  در  رییس جمهور  تقنینی 
انتخاباتی رد  وظایف و صالحیت های کمیسیون های 

خواهد شد، وجود داشت.
این درحالی است که بیش از دو ماه از فرستادن فرمان 
تقنینی رییس جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف 
مجلس  به  انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های  و 
نماینده گان می گذرد که به محض تصویب آن کمیته 
تاهنوز  اما  کرد،  خواهد  آغاز  را  خود  کار  گزینش 

سرنوشت تایید و یا رد این فرمان مشخص نیست.
کمیته گزینش، وظیفه دارد تا کمیشنران جدید را برای 
رییس جمهور  به  و  گزینش  انتخاباتی  کمیسیون های 

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

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

اصالحات در این کمیسیون ها متوقف است.
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شهروندان بامیان  همسویی مجلس با ارگ
باردیگر بر تغییر مسیر 

توتا اعتراض کردند

امريکايي پالوی: 

پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه شته

غنی حکمتیار را بر علیه رهبران جهادی استفاده می کند
رییس  جمهور غنی از طریق صلح با رهبر حزب اسالمی، 

گلبدین حکمتیار را در برابر مجاهدین قرار خواهد داد.
به  اخیر خود  در شماره  اینترست  نشنال  امریکایی  نشریه 
بررسی و چگونگی روند صلح دولت افغانستان با حزب 

اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار پرداخته است.
کابل و واشنگتن بر این باورند که صلح با حزب اسالمی 
حکمتیار، طالبان را برای مشارکت در روند صلح افغانستان 
تغییرات  و  حکمتیار  با  صلح  توافقنامه  و  می کند  تشویق 
اخیر گروه طالبان زمینه را برای بحث های وسیع  در مورد 

صلح فراهم خواهد کرد.
توافق صلح با حزب اسالمی حکمتیار در کنار امیدواری ها 

با نگرانی هایی نیز همراه است، زیرا حزب اسالمی هنوز 
هم بر ایجاد جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی و 

امریکایی از افغانستان تأکید می کند.
برای  خارجی  نیروهای  خروج  و  زمانی  جدول  ایجاد 
به  مقامات  زیرا  است،  دشواری  شرط  اشرف غنی 
توانایی های نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان اعتقاد کافی 

ندارند.
این نشریه با اشاره به گذشته حکمتیار، حادثه سال ۱376 
آن  در  که  می کند  بازخوانی  کابل  دانشگاه  در  را  میالدی 
سیاسی  نظر  اختالف  وی  با  که  را  دانشجویی  حکمتیار 

داشته به قتل می رساند.

در ادامه نشنال اینترست به درگیری های دهه 90 میالدی 
با  و  پرداخته  آن  در  گلبدین حکمتیار  نقش  و  کابل  شهر 
و  حکمتیار  به  کابل  دولت  اعتماد  چرایی  پرسشی،  طرح 

صلح با وی را مطرح می کند.
مسأله  این  به  پاسخ  در  اینترست  نشنال  امریکایی  نشریه 
اشرف غنی  محمد  دارد  احتمال  که  است  باور  این  بر 
رییس جمهور افغانستان با توجه به دالیل مختلف، گلبدین 
حکمتیار را به عنوان یک ابزار سیاسی در برابر مجاهدین 

افغانستان قرار دهد.

صدها نفر از فعاالن مدنی و مردم در اعتراض به تغییر خط 
شهر  در  سالنگ،  به  بامیان  از  ولت  کیلو   500 برق  انتقال 

بامیان اقدام به راهپیمایی کردند.
بر کشیدن  مبنی  به تصمیم حکومت  تظاهرکنندگان نسبت 

این خط از گذرگاه سالنگ اعتراض کردند.
که  گفت  تظاهرات  این  شرکت کنندگان  از  عطایی،  صغرا 
هدف از برگزاری این تظاهرات تداوم اعتراضات "جنبش 
روشنایی در سطح ملی و بین المللی" و تامین حقوق مردم 

براساس قوانین کشور بود.
معترضان بامیانی در حالی اقدام به اعتراض کرده که چهار 
روز پیش شرکت برق افغانستان براساس تصمیم حکومت 
شرکت  یک  با  دالر  میلیون   ۱۱9 ارزش  به  را  قراردادی 
از گذرگاه  برق  این خط  برای کشیدن  خصوصی خارجی 

سالنگ امضا کرد.
این  مسیر  تغییر  بر  مبنی  ثور  یازدهم  در  کابینه  تصمیم  در 
خط برق از بامیان به گذرگاه سالنگ مطابق طرح اولیه این 
برای  کمیسیونی  باال گرفت و حکومت  اعتراضات  پروژه، 

بررسی مجدد هر دو مسیر تشکیل کرد.
آن  دنبال  به  و  کرد  تایید  را  کابینه  تصمیم  کمیسیون  این 
شرکت برق اقدامات خود برای اجرای این طرح از مسیر 
سالنگ را آغاز کرد، اما معترضان به اعتراضات خود ادامه 

دادند.
معاون  دانش،  سرور  جمله  از  دولتی  مقامات  از  شماری 
اجرایی  ریاست  معاون  محقق،  محمد  و  جمهوری  رئیس 
نتیجه  از  می کردند،  حمایت  معترضان  از  که  افغانستان 
کمیسیون  بررسی مجدد مسیر برق ترکمنستان به افغانستان 

استقبال کردند.
اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان دستور داده که برای 
برق رسانی به بامیان، خط دیگری با توان 220 کیلو ولت 
که قدرت انتقال 300 مگاوات برق را داشته باشد، از شهر 

پلخمری از طریق دره شکاری به بامیان کشیده شود.
قبول  را  جایگزینی  طرح  هیچ  که  گفته اند  اما  معترضان 
ندارند. معترضانی که امروز در شهر بامیان راهپیمایی کردند 

هم به گفته خانم عطایی این طرح را رد کردند.
با  که  است  این  معترضان  خانم عطایی گفت که خواست 
کشیدن خط برق 500 کیلو ولت از بامیان باید معادن آهن 
برق  تولید  زمینه  و  شوند  استخراج  بامیان  سنگ  زغال  و 
حرارتی در این والیت فراهم شود تا به اقتصاد ملی کمک 

شود.
برق  خط  این  است  قرار  برق،  شرکت  اطالعات  براساس 
دهد  انتقال  افغانستان  به  ترکمنستان  از  برق  مگاوات  هزار 
قندهار،  زابل،  غزنی،  میدان وردک،  کابل،  والیت های  به  تا 

لوگر، پکتیا و خوست توزیع شود.

ACKU
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گزارش هایی  به  اشاره  با  روسیه  امورخارجۀ  وزارت  سخنگوی 
درخصوص کمک مستشاران نظامی ترکیه یی به عناصر مسلح در حلب 
سوریه تأکید کرد: با وجود اقدامات تحریک آمیز تروریست ها به ویژه 

در حلب و اطراف آن، آتش بس در سوریه هم چنان پابرجا است.
اقدامات  این  از  کنفرانس مطبوعاتی گفت: هدف  ماریا زاخارووا، در 

تحریک آمیز تروریست ها، به شکست کشاندن آتش بس است.
آتش بس در سوریه از اواخر فبروری گذشته آغاز شده است. گروه های 

تروریستی مانند داعش و النصره شامل این آتش بس نیستند.
در  القاعده  »شاخۀ  جبهه النصره  به  وابسته  گروه های  افزود:  زاخارووا 
حمله یی  گروه ها،  دیگر  و  الشام  احرار  عناصر  پشتی بانی  با  سوریه« 
انجام  ارتش سوریه در شمال و جنوب حلب  جدید را علیه مواضع 

داده اند.
او خاطرنشان کرد: هدف از این حمالت، محاصرۀ مناطق تحت کنترل 

دولت سوریه در حلب است.
زاخارووا همچنین به گزارش های مطبوعاتی اشاره کرد که از مشارکت 
فرماندهی  تحت  حلب  درگیری های  در  تروریست  هزار   2 حدود 

مستشاران نظامی ترکیه یی حکایت دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجۀ روسیه هم چنین از رصد تردد کامیون ها 
تحت حراست شدید از طرف مرزهای ترکیه به داخل مناطق شمالی 
حومه حلب و ادلب خبر داد، او گفت: همۀ این مسایل به مثابۀ »خنجر 

جدیدی به پهلوی ارتش سوریه« است.

علمـی  بررسـی های  تازه تریـن 
می دهـد،  نشـان  پزشـکی  و 
چینی هایـی کـه در زمان حاضر 
بـه دنیـا می آینـد در مقایسـه با 
قدبلندتـر،  قبـل،  دهـۀ  چهـار 

شـده اند. چاق تـر  و  قوی تـر 
و  پزشـکان  کـه  سال هاسـت 
بـا بررسـی  دانشـمندان چینـی 
ژنتیکـی  شـرایط  مطالعـۀ  و 
حـال  در  کشـور  ایـن  مـردم 
متحول کـردن شـرایط فیزیکـی 
یـک  نتایـج  و  هسـتند  آنـان 
کار علمـی و پژوهشـی نشـان 
می دهـد کـه آنـان تـا حـدودی 
نیـز موفـق به ایـن کار شـده اند.
اخیـراً  کـه  براسـاس گزارشـی 
توسـط کمیسـیون برنامه ریـزی 
و بهداشـت ملـی چیـن منتشـر 
شـده، گویـای ایـن واقعیت اسـت که قـد چینی هـا در این دهه نسـبت به ۴0 

سـال قبـل 8 سـانتی متر بلندتـر شـده اسـت.
ایـن کمیسـیون در گـزارش خود اعالم کرده کـه این نتیجه پـس از تحقیقات 
صـورت گرفتـه بـر روی ۱6۱ هـزار کـودک زیـر هفـت سـال در 9 شـهر و 

منطقـه در سراسـر کشـور به دسـت آمده اسـت.
نتایـج ایـن تحقیقـات مربـوط بـه سـال 20۱5 میالدی اسـت، اما پیشـتر و از 
سـال ۱975 میـالدی انجـام آن آغـاز شـده و تقریبـًا هر دهه یک بـار صورت 

گرفته اسـت.
براسـاس ایـن گـزارش، هـم کـودکان دختـر و هـم کودکان پسـری که سـال 
گذشـته میالدی در این برنامه پژوهشـی شـرکت کرده بودند، نتایج به دسـت 
آمـده نشـان می دهـد کـه آنان در مقایسـه بـا کـودکان هم سن وسـال خود در 

سـال ۱975 میـالدی هشـت سـانتی متر افزایش قد داشـته اند.
هم چنیـن اعـالم شـده کـه عالوه بـر افزایـش قـد، آن هـا از نظر جثـه نیز در 
مقایسـه بـا کـودکان ۴0 سـال قبـل قوی تـر، کمـی درشـت تر و دارای وزن 

بیشـتری بوده انـد.
نکتـۀ جالـب توجـه در ایـن تحقیقـات ایـن اسـت که اکنـون تفـاوت زیادی 
میـان کـودکان روسـتایی و شـهری چیـن از نظـر بلنـدی قـد و قوی بـودن 
هماننـد تفاوت هـای فاحـش سـال ۱975 میـالدی دیگر به چشـم نمی خورد.

یکـی از موضوعـات دیگـری کـه در تحقیقـات نسـبت بـه آن اشـاره شـده، 
مسـألۀ چاق ترشـدن کـودکان چینـی اسـت کـه ایـن مسـأله از مباحـث داغ 

امـروز خانواده هـا و جامعـۀ ایـن کشـور بـه حسـاب می آیـد.
چینی هـا کـه زمانـی بـه لحاظ جثـه در زمـرۀ ریزتریـن و ضعیف تریـن مردم 
دنیـا بوده انـد امـروز، هـم شـکل و شـمایل متفاوتـی دارنـد و هـم از نظـر 

ژنتیکـی متحـول شـده اند.
یکـی از دالیلـی کـه در این خصوص به آن اشـاره می شـود، گرایـش بیش از 
حـد کـودکان چینـی در اسـتفاده از غذاهای سـریع پخت موسـوم به »َفسـت 

فـود« اسـت کـه خانواده ها نیـز قدرت مقابلـه بـا آن را ندارند.
از سـوی دیگـر ورزش نیـز در بین این افـراد جدی گرفته نمی شـود و همین 

مسـأله باعث تنبل ترشـدن آنان شـده است.

فیصـل شایسـته، کاپیتـان تیـم ملـی فوتبـال کشـور پـس از ایـن در 
باشـگاه فوتبـال پهانـگ مالزیـا نیـز بـازی خواهـد کـرد.

برپایـۀ معلوماتـی کـه در سـایت رسـمی ایـن باشـگاه آمـده اسـت، 
شایسـته در حـال حاضر تمریناتـش را در کواالالمپـور، پایتخت مالزیا 

آغـاز کرده اسـت.  
او قـرار اسـت در رقابت هـای لیـگ برتـر فوتبـال ایـن کشـور کـه در 
مـاه اگسـت سـال روان میـالدی برگـزار می شـود، بـازی کنـد. لیـگ 
نخسـت رقابت هـای فوتبـال مالزیـا در سـال ۱92۱ میـالدی برگـزار 
شـد و باشـگاه فوتبـال پهانـگ تـا کنـون 6 بـار موفـق به کسـب جام 

قهرمانـی از ایـن رقابت هـا شـده اسـت.
فیصـل شایسـته بـار نخسـت در سـال 20۱۴ میـالدی به سـود تیـم 
ملـی فوتبـال افغانسـتان بـازی کـرد و تا کنـون در 5۴ رقابـت در کنار 

بازیکنـان فوتبـال کشـور حضور داشـته اسـت.
شایسـته کـه در حـال حاضر 2۴ سـال سـن دارد، بـازی فوتبـال را در 
سـال 20۱3 میـالدی در یـک تیـم فوتبـال بلغاریایی آغاز کـرد و پس 

از آن بـا بازیکنـان تیـم فوتبـال تایلنـد یک جا شـد.

ادارۀ فوتبـال بـدون مـرز می گویـد که تیم فوتبـال بانوان افغانسـتان را 
در رقابت هـای فوتبـال زنـان جنـوب آسـیا کمک مالـی می کند.

در خبرنامه یـی کـه از سـوی ایـن اداره منتشـر شـده آمده اسـت، ادارۀ 
فوتبـال بـدون مـرز افـزون بـر تأمیـن هزینـۀ سـفر اعضـای تیـم ملی 
فوتبـال بانوان افغانسـتان، وسـایل ورزشـی و کمپ هـای تمرین را نیز 

بـه آنـان فراهـم می کند.
رقابت هـای فوتبـال بانـوان جنـوب آسـیا در مـاه نوامبـر سـال روان 

میـالدی بـه میزبانـی هنـد برگـزار خواهـد شـد.
مـری میـک، رییـس اجرایـی ادارۀ فوتبـال بـدون مـرز، با سـتایش از 
بازیکنـان تیـم ملـی فوتبـال بانوان کشـور می گوید که آنـان از ظرفیت 

باالیـی بـرای کسـب پیـروزی در ایـن رقابت هـا برخوردار هسـتند.
او می افزایـد کـه تیـم ملـی فوتبـال بانـوان افغانسـتان را برای رسـیدن 

بـه موفقیت هـای بیشـتر حمایـت می کننـد.
بانـو کیلـی، عضـو پیشـین تیـم ملـی فوتبـال بانـوان ایـاالت متحـدۀ 
امریـکا و مربـی جدید تیـم ملی فوتبال بانـوان افغانسـتان می گوید که 
کمک هـای ادارۀ فوتبـال بـدون مـرز، زمینۀ رشـد و انکشـاف دوامدار 

بازیکنـان ایـن تیـم را فراهـم می کند.
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عبداالحد هادف

حزب اسالمی را دریابید
صلح با حزب اسالمی نقطۀ امیدی را به دولت و مردم 
هنوز  کند.  کمک  اشوب ها  و  تنش ها  کاهش  به  تا  داد 
مدتی نگذشته، کسانی به نماینده گی از حزب روی صحنه آمده اند که 
هیچ تغییری در افکار و برخوردشان به مشاهد نمی رسد و هنوز با همان 
در  اشوب  و  تنش  و  تهدید و هشدار  زبان  با  و  پشاوری  تلخ  ادبیات 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی ظاهر می شوند و به جای آن که امید مردم 
را افزایش دهند، بر ناامیدی شان می افزایند و به عوض آن که به صلح 
مثبت و چهرۀ بهتر حزب فرهنگ سازی کنند، حزب و رهبری آن را در 

ذهنیت ها می کوبند و منفور می سازند.
شایسته  و  تنش  ادبیات  می برد،  کار  به  حکمتیار  پسر  که  ادبیاتی 
بدمعاش های سرکوچه است. در عربی یک مقولۀ معروف است که به 
حضرت علی نسبت می دهند که گفته است: »یعرف المرء من فلتات 
لسانه« یعنی هر انسان از داده های زبانش شناخته می شود. حاال وقتی 
کسی بعد از سال ها دوری در حال تنش با دولت و مردم از سابقه اش 
به  و  کند  زنده گی  مردم  میان  در  بیاید  می خواهد  و  می کشد  دست 
به  تا  می کند  ایجاب  امر  این  کند،  فعالیت  سازمان  یک  از  نماینده گی 
آن  بزند که در  بیاورد و حرفی  تغییر  اندازه در شخصیت خود  همان 
با  به مردم و همکاری  از عظمت و دگرگون و خدمت گذاری  نشانی 
صلح و ثبات و ندامت از گذشته های تلخ به مشاهده برسد و ثابت سازد 

که اهلیت کار بزرگ به نفع مردم و صلح را دارد.
حکمتیار  الرحمان  حبیب  که  حرفی  هر  و  نیست  چنین  که  دریغا  اما 
به خورد مردم می دهد، آکنده از عقده و نفرت و انتقام گیری است و 
وقتی آدم به کامنت های پای مطالبش مراجعه می کند، صحنۀ مشت زنی 
مستمر تلویزیون یک در ذهن آدم ترسیم می شود و می بیند که این آدم 
چقدر در ایجاد تنش و ضربه زدن به وجهه خود و سازمان متبوعش و 
باالخره در کمپاین معکوس مهارت دارد. این در حالی است که پدرش 
لطف کرد در کهن سالی از حساس ترین داعیه های تندروانه اش در برابر 
اشغال خارجی و جهاد علیه نظام دست نشانده و بقایای عناصر مزدور و 
بیگانه پرست و برقراری نظام خالص اسالمی گذشته و زیر پرچم نظام 
بزرگی  داده است که شهکار  به صلح  موجود و حمایت خارجی تن 
است. حاال چه نیاز است که پسرش با ترفندهای بدماشانه می خواهد 
این حقیقت را پنهان کند و به جای همکاری با پدرش، در جنگ با مردم 

قرار گرفته و ادبیات پشاوری خود را فراموش نکرده است.
این جا است که به عناصر مثبت و با درایت حزب از قبیل انجینر محمد 
خان و سباوون و امین وقاد و فاروق وردک و بقیه باید مراجعه کرد 
و از آن ها خواست تا حزب را دریابند و نگذارند این فرصت طالیی 
یک بار دیگر به دست عناصر خام و بی درایت نظیر حبیب الرحمن و 

ممتاز و غیره ضایع شود.

دستگیر روشنیالی

پـه پاکسـتان کي سـيايس بدلـون د ما او جـرال د اتحاد 

دی. ماتيدل 

پاکسـتان دولـت يـوه نـاکام دولـت تـه پاتـې کېـږې او په 

دي دولـت کـي دناکام دولت پېاوړې نښـانې شـته دي. په پاکسـتان کي 

سـيايس، اقتصـادي او پراخـه حقوقـي بـې انډولـې او ټولنيزه بـې ثباتې 

دي. شته 

پاکسـتان لـه دواړو د هويـت او ايديولـوژي لـه بحـران رسه مخامخ دی. 

د ايديولوژيـک بحـران ژوروالـی ددې عمـي امکانـات را منـځ ته کړي 

چـې پـه اصطاح “ملـت پاکسـتان” ته د وفـادارې پـه هکله پوښـتنې را 

پورتـه يش. پـه بل عبـارت ايديولوژيـک بحران کـوالي يش د تجزيې په 

المـل بـدل يش او پاکسـتان د يو گوسـاويا پـه څېرله يـوه برخليک رسه 

مخامـخ کاندي.

رسه ددې چـي همـدا اوس هـم پاکسـتان د ايديولوژيکـي کولـو تگاره 

چلـوې، خـو هغـه ايديولوژيـک بنيادونـه چي پاکسـتان وربانـدي جوړ 

شـوي د زمانـې لـه غوښـتنو او پـه يويشـتمه پېړۍ کـي د ملـت جوړولو 

لـه آرزښـتونو رسه پـه مخامـخ او کلـک ټکر راغـي دي. د اوسـنې نړۍ 

پـه چټکـې رسه بدليدونکې پيښـې لـه هېـڅ ايديولوژې رسه نـه همغاړې 

کېـږې او نـه پـه دې او هغـه ايديولوژې کـي ځاېږې.

همدارنگـه ايديولـوژي او امتـې وسـله د پاکسـتان د پېاوړتيـا او بـری 

او هـم  درلـوده  ايديولـوژي  نـه دي. شـوروي هـم  اونښـانې  بنيادونـه 

امتـې وسـله، خـو چـي د زمانې له غوښـتنو رسه مخامخ شـو د شـگو د 

کورگـی پـه شـان ولويد.

همـدا نـن لـه يوې خوا د پاکسـتان ثبـات له بالفعـل او له پېـاوړی بالقوه 

گـواښ او لـه بلـې خـوا پاکسـتان د بهرنيـو اړيکـو او د ديپلوماسـې لـه 

زياتيدونکـي بحـران رسه مخامـخ دی، کـوم چـي په پاکسـتان کي د ما 

منصـور پـه وژلـو رسه نور هـم په ژوريـدو دي.

پاکسـتاين ټولنـه لـه پاسـه د جـرال او لـه کـوزه د مـا پـه يرغمـل بدلـه 

شـوي او ددي دو لـه خـوا کنـرول کېـږې او د سـيايس سيسـتم اصلـې 

بنسـټونو هـم همـدا د جرال او ما اتحـاد جوړوي، خوموجود سـيايس 

سيسـتم پـه ناهم اهنگی برسـېره يو بې ثباتـه او ماتيدونکی سيسـتم دی. 

دلتـه جـرال خپلـه او ما خپلـه اجندا لـري. هغه څه چي مـا او جرال 

رسه يـو ځـای کوي د افغانسـتان او هند پـه هکله ددي هيـواد ورانونکی 

دي. سياست 

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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پرتو نادری- شاعر
بهاء الدین ولد معروف  موالنا جالل الدین محمد، فرزند 
با ۱207  برابر  العلما، در 60۴ هجری قمری  به سلطان 
میالدی در بلخ زاده شد و تا جایی که پژوهش ها نشان 
می دهد، نیاکان او همه از بلخ بوده اند. او خود روزگارانی 
را هم شهری  سامان  آن  بلخیان  می زیست،  قونیه  در  که 

می گفت و جایی نیز در مثنوی معنوی گفته است:
بلخی ام من بلخی ام من بلخی ام 

شور دارد عالمی از تلخی ام 
یا جای دیگر در دیوان شمس از در روم تا بلخ فریاد پُر 

از های وهو دارد.
نعرۀ های وهوی من از در روم تا به بلخ

اصل کجا خطا کند شمس من و خدای من
دوره  سه  به  زمانی  نظر  از  را  موالنا  زنده گی  می توان 

دسته بندی کرد.
-موالنا از تولد تا 2۴ ساله گی

 39 یا   38 در  شمس  دیدار  تا  ساله گی   2۴ از  -موالنا 
ساله گی

-موالنا پس از دیدار شمس تا آن گاه که به تعبیر عارفان، 
خرقۀ تهی می  کند. )672/ ۱273(

سلطان العلما پدر جالل الدین محمد بلخی، به سال 6۱6 
بلخیان را ترک کرد. آن گاه موالنا  بلخ و  با ۱2۱8  برابر 
۱2 سال داشت؛ اما تا این هنگام سید برهان الدین، محقق 
بود،  العلما  سلطان  مریدان  و  شاگردان  از  که  ترمذی 
با شعر و  ادبیات پارسی دری و عمدتًا  با شعر و  او را 

اندیشه های عارفانۀ سنایی غزنه یی آشنا ساخته بود.
کاروانی که موالنا را با خود می  برد، اتراقی در نیشابور 
داشت. بر بنیاد روایت ها، سلطان العلما با شیخ فریدالدین 

داشت،  عمر  اند سال  و  روزگار هفت  آن  در  که  عطار 
دیدار کرد. در این دیدار جالل الدین محمد ۱2 ساله نیز 
حضور داشت. همان جا بود که شیخ آن سخن معروف 
خود را خطاب به سلطان العلما گفت: »زود باشد که این 

فرزند تو آتش به جان همه سوخته گان عالم زند«!
می  رسد  قونیه  شهر  به  که  دارد  سال  چهار   2۴ موالنان 
با ۱228 که سلطان عالءالدین  برابر  و سال 627 است 
کیقباد سلجوقی بر آن سرزمین حاکم است. تا رسیدن به 
قونیه، موالنا بشترین سال های زنده گی اش را در »النده« 
که نام قدیم آن »کرامان« یا »قرامان« است، به سر برده 
بود. این شهر از توابع قونیه بود و در 9 فرسخی جنوب 
آن قرار داشت. موالنا در همین شهر بود که ازدواج کرد 

و در همین شهر بود که مادرش چشم از جهان پوشید.
سال  در  قونیه  در  موالنا  زنده گی  در  حادثۀ  بزرگ ترین 
6۴2 روی می  دهد. این زمانی است که او با شمس دیدار 
شمس  با  دیدار  از  پس  موالنای  همین  امروزه  می  کند. 
است که این همه در جهان شور و غلغله انداخته و به 

تعبیر عطار، آتش در جهان سوخته گان عالم زده است.
دسته  را  موالنا  زنده گی  بخواهیم  اگر  نظر  نقطه  این  از 

کنیم، عمدتاً به دو مرحله می  رسیم.
-موالنای پیش از دیدار باشمس 
-موالنای پس از دیدار با شمس.

تاریخ  در  رویداد  شگفتی انگیزترین  از  یکی  دیدار  این 
همۀ  در  هم  شاید  است،  دری  پارسی  عرفان  و  شعر 

جهان. در نتیجۀ این دیدار، نه تنها موالنا را حال دگرگون 
می شود و از قیل و قال مدرسه پای بیرون می  کشد؛ بل 
شخصیت شمس نیز دگرگون می  شود. می  شود گفت که 
این دیدار تولدی دیگری است برای این دو شخصیت 
دیدار  این  از  پس  ظاهراً  موالنا  عرفان.  و  عشق  فرزانۀ 
است که به شعر روی می  آورد. دگر وضع نمی گوید، به 
آموزش شاگردان نمی پردازد؛ بل به سماع می  پردازد و 
گوش گیری و نشستن با شمس. از دیگران دوری می  کند 

و بیگانه گی .
با دو عالم عشق را بیگانه گی ست

و اندر او هفتاد و دو دیوانه گی ست
آزمودم عقل دوراندیش را

بعد از این دیوانه خوانم خویش را
زین خرد جاهل همی باید شدن

دست در دیوانه گی باید زدن
مثنوی  جمله  از  بزرگ  آثار  آن همه  موالنا  تردید  بدون 
معنوی را در ده سال آخرین زنده گی خویش در قونیه 
همان جا  در  را  چلبی  حسام الدین  است.  آورده  پدید 
یافت. او را بر مریدان خلیقه ساخت. همین حسام الدین 
بود که موالنا را به سرایش مثنوی برمی  انگیخت تا چنان 
حدیقۀ سنایی کتابی بسازد. چنیین بود که موالنا به سال 
660 هجری به سرایش مثنوی آغاز کرد. او می  سرود و 

حسام الدین می  نوشت.
آن گاه  ایران  در  را  موالنا  سیمای  ماجراها  این  تمام  در 
می  بینیم که کاروان سلطان العلما از آن می  گذشت. این که 
سرزمین هایی  در  کاراون  این  ماه هایی  چه  و  هفته  چه 
که به ایران امروز مربوط است، اتراق کرده، به درستی 
حلب  شام،  عراق،  در  موالنا  که  می  دانیم  اما  نمی دانیم؛ 
روزگار  چگونه  قونیه  در  سرانجام  و  الرنده  بعلبک،  و 

گذرانده است.
من فکر می  کنم که موالنا با زبان پارسی دری است که 
این حوزۀ  با تمام کشور  بلکه  امروزی؛  ایران  با  تنها  نه 
تاریخی پیوند دارد. پیوند او با ایران پیوند زبان است. اما 
پیوند او با افغانستان گذشته از پیوند زبان، پیوند زنده گی 
است. بلخ مادر اوست. نخستین گریه هایش در نخستین 
لحظه های مبارک تولد در همین شهر شنیده شده است.

در  که  می  بینم  را  شمس  با  دیدار  از  پس  موالنای  بعد 
قونیه است. می  سراید، به سماع می  پردازد، عاشق است و 
یک شهر عشق را به شور در آورده است، هنوز صدای 
مبارکش اش در آسمان ها می  پیچد که مثنوی را بیت بیت 
با آواز می  سرود و حسام الدین چلبی آن را عاشقانه روی 

برگ های کاغذ می  نوشت.
در  افغانستان«،  و  ترکیه  »ایران،  کشور  سه  این  میان  در 
ایران از نظر پژوهش های که در پیوند به زنده گی، شعر 
و اندیشه های عارفانۀ موالنا صورت گرفته است، بدون 
دریغ  با  و  ترکیه  بعداً  دارد.  را  نخست  جایگاه  تردید 
آن  این حال  با  می  گیرد.  قرار  افغانستان  آخر  ردیف  در 
نسبت های را که افغانستان و ترکیه با موالنا دارد، ایران 
ندارد. اگر قرار باشد مثنوی از نام کشورهایی به حیث 
میراث بزرگ فرهنگی جهانی ثبت یونسکو شود، این دو 
کشور در گام نخست می  تواند ترکیه و افغانستان باشد. 
پس از آن ایران است، به سبب پژوهش های شکوه مندی 
که در پیوند به موالنا در آن کشور انجام شده است. حال 
تا  آن شده اند  تفاهم خواهان  در یک  ترکیه  و  ایران  که 
مثنوی از نام آنان در یونسکو تثبت گردد، بسیار شایسته 
نیز تفاهم صورت  افغانستان  با  پیوند  این  می  بود که در 
می  گرفت. این که چرا چنین تصمیمی به دور از افغانستان 
تغیر  یادآور همان  ایران می  تواند  گرفته است، در مورد 
نام فارس یا پارس به ایران در ۱935 باشد که با چنین 
تمام دست های مدنی و  میراث دار  ایران خود  نام  تغییر 
فرهنگی این حوزه می  داند! که در این ارتباط بعداً سخن 

خواهیم گفت.
چنان  معنوی  مثنوی  تا  است  بهتر  که  می  کنم  فکر  من 
نه  شود  ثبت  یونسکو  در  دری  پارسی  بزرگ  شاهکار 
از نشانی این یا آن کشور. موالنا پیش از آن که شهروند 
این یا آن کشور باشد، او شهروند جمهوری بزرگ عشق 
و پارسی دری است. چون اگر افغانستان هم با این دو 
کشور بپیوند، تاجیکستان و حتا اوزبیکستان نیز حق دارد 
به نام میراث  اما درصورتی که  اعتراض کند؛  تا در زمینه 
فرهنگی پارسی دری تثبت شود، این امر می  تواند تمام 
گوینده گان این زبان در سراسر جهان را راضی نگهدارد.
مثنوی معنوی در نخستین گام شاهکاری است در زبان 
این  حال  بزرگ.  تمدنی  حوزۀ  یک  زبان  دری،  فارسی 
که  است  شده  تجزیه  گوناگونی  کشور های  به  حوزه 
هرکدام در گذشتۀ تاریخی، فرهنگی و تمدنی آن سهمی 
دارند. در گام بعدی با ترجمه های که از این اثر بزرگ 
معنوی  مثنوی  که  گفت  می  توان  است،  گرفته  صورت 
موالنا  که  همان گونه  دارد،  تعلق  جهان  همه  به  امروزه 

خود نیز.

مثنوی معنوی باید از نشانی پارسی دری 
ثبت یونسکو شود!

واکنش تند پاکستان به قتل 
رهبر طالبان

وزارت داخله:

 ۱۱ کانتینر مشروبات 
الکولی در کابل ضبط شد

که  اظهارداشت  خارجی  امور  در  پاکستان  نخست وزیر  ویژه  دستیار 
امریکا نمی تواند اهداف استراتژیک خود در منطقه را با بی احترامی به 

حاکمیت پاکستان بدست آورد.
امور خارجی در  پاکستان در  طارق فاطمی دستیار ویژه نخست وزیر 
علیه  واشنگتن  پهپادی  حمله  با  اسالم آباد  مقامات  مخالفت های  ادامه 
رهبر سابق طالبان در ایالت بلوچستان تصریح کرد که دستیابی امریکا 
پاکستان  حاکمیت  به  بی احترامی  با  منطقه  در  استراتژیک  اهداف  به 

امکانپذیر نیست.
وی افزود: امریکا نمی تواند با بی احترامی به حاکمیت پاکستان اهداف 

خود در منطقه را دنبال کند.
دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان اظهار داشت: حمله پهپادی امریکا در 
خاک پاکستان نه تنها حاکمیت این کشور را نقض کرده است خالف 

منشور سازمان ملل متحد نیز هست.
از بین بردن تروریسم  فاطمی گفت: پاکستان فراتر از ظرفیتش برای 
تالش می کند و هزاران نیروی نظامی این کشور برای ریشه کن کردن 

تروریسم در حال جنگند.
پاکستان  تالش های  این  مورد  در  نیز  جهانی  جامعه  کرد:  اذعان  وی 

اعتراف کرده است.
تنش های اسالم آباد - واشنگتن از چندی پیش به دلیل توقف کمک 
مالی نظامی امریکا به پاکستان برای خرید 8 جنگنده »اف-۱6« و حمله 
پهپادی علیه رهبر سابق طالبان افغان در ایالت بلوچستان افزایش یافته 

است.
کنندگان  تامین  گروه  در  هند  عضویت  از  »اوباما«  حمایت  همچنین 
هسته یی و گسترش همکاری های نظامی با هند نیز بیش از پیش این 

تنشها را تشدید کرده است.

این  امنیتی  نیروهای کشفی و  داده است که  امور داخله خبر  وزارت 
وزارت، ۱۱ کانتیر مملو از مشروبات الکولی را در شهر کابل، توقیف 

کرده است.
در خبرنامه یی که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله منتشر کرده، آمده 
است که در این تعداد کانتینرها، تعداد 89533 لیتر مشروبات الکولی 
جاسازی شده بود که قاچاقبران می خواستند آن را در شهر کابل توزیع 

و به فروش برسانند.
موسوم  ساحه یی  در  گدام  یک  در  کانتینرها  این  خبرنامه،  اساس  بر 
به »دسپیچری« شهر کابل نگهداری می شد که در  عملیات مامورین 
کشفی مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه شهر کابل، کشف 

و ضبط شده است.
مشروبات  مقدار  این  قاچاق  به  پیوند  در  که  است  آمده  خبرنامه  در 

الکولی، کسی بازداشت نشده است.
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