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د  او  ډي"  ای،  اې،  اِس،  "یـو،  ادارې  مرسـتو  پراختیايـي  نړیوالـو  د  امریـکا  د 

افغانسـتان حکومـت، د دې هېـواد د انـرژۍ د سـکټور پـه اړه دوه ورځنۍ غونډه 

چـې پـه متحـده عـريب اماراتـو کـې وه بریالـۍ وبلله.

پـه  دې نړیـوال کنفرانـس کـې چـې یکشـنبه او دوشـنبه پـه دوبـۍ کـې روان و، 

د منځنـي ختیـځ، مرکـزي اسـیا، اروپايـي هېوادونـو او شـايل امریـکا د هغـو 

رشکتونـو چـې د انـرژۍ په سـکټور کـې کار کوي، لږ تـر لږه ۲۰۰ اسـتازو برخه 

اخیسـتې وه.

د امریـکا سـفیر مایـکل مککېنيل متحده عـريب اماراتو کې د افغانسـتان د انرژۍ 

پـه اړه نړیوالـې غونـډې تـه وویل چې حکومت به یـې د "یـو، اِس، اې، ای، ډي" 

لـه الرې لـه افغانسـتان رسه مرسـته وکـړي چې پـه خپله خـاوره کې د انـرژۍ له 

رسچینـو د نـوې کېدونکـې انـرژۍ یـا "Renewable Energy" د رامنځتـه کولـو 

لپـاره کار واخيل.

د امریـکا د سـفیر پـه وینـا، متحـد عـريب اماراتـو کـې د دوه ورځنـي کنفرانـس 

هـدف دا وو چـې د افغانسـتان د حکومـت اسـتازي د هغو رشکتونو له مسـؤلینو 

رسه وګـوري چـې د انـرژۍ پـه ارتبـاط د پانګونـې نیـت لـري یـا پـه  دې ارتبـاط 

کار کـوي.

 "Renewable Energy" د هغـه پـه وینا، افغانسـتان کې د نـوې کېدونکې انـرژۍ

رامنځتـه کېـدل بـه په  دې هېـواد کې د ثبـات له ټینګېـدو او د فقر لـه کمېدو رسه 

مرسـته وکړي.

تولیداتـو د زیاتېـدو او خصـويص  پراختیـا د کلیـوايل  انـرژي د کلیـو  دا ډول 

سـکټور د ودې لپـاره هـم مهمـه ګڼـل کېـږي.

د نـوي کېـدو وړ انـرژي لـه ملـر، بـاد او د انـرژۍ له نـورو طبیعـي منابعو څخه 

د بـرق تولیـد ته ویـل کېږي.

متحـده عـريب اماراتـو کـې د افغانسـتان د اوبـو او انـرژۍ وزیـر عـيل احمـد 

عثـاين ویـيل، افغـان حکومـت د نړیوالـو سـازمانونو پـه مرسـته او د انـرژۍ د 

تولیـد لـه پلوه د پرمختللـو هېوادونو په همـکارۍ، غواړي چې د انـرژۍ د تولید 

او ودې ټکنالـوژي پرمختللـې کـړي.

پـه  دې نړیـوال کنفرانـس کـې افغانسـتان کـې د انـرژۍ د سـکټور پـر وروسـتیو 

پرمختګونـو خـرې وشـوې او د کندهـار د ۱۰ مېګا ولټه سـولر انـرژۍ پر پروژه 

او د انـرژۍ د خپلواکـو تولیدوونکـو "IPP" پـه اړه بحثونـه هم په  کې شـامل وو.

د افغانسـتان پـاوي پـه کنفرانس کـې برخه والو تـه د هغو امکاناتو پـه اړه چې په 

 دې هېـواد کـې د انـرژۍ د تولید او تبدیل لپاره شـته، معلومـات ورکړل او هغوی 

ته یـې ډاډ ورکـړ چې افغانسـتان د پانګونې لپاره ښـه مارکېټ دی.

د افغانسـتان د سـوداګرۍ او صنایعـو خونـو د نړیوالـو اړیکـو مـر اذرخـش 

حافظـي ازادي راډیـو تـه وویـل چـې پـه  دې هېـواد کې د انـرژۍ د تولیـد زیاتې 

منابـع شـته چې نړیوال په اسـانۍ، پانګونـه ورباندې کوالی يش، خو د ښـاغيل 

حافظـي پـه وینـا، دولـت بایـد زمینه ورتـه برابـره کړي.

اذرخش حافظي زیاته کړه:

"افغانسـتان کـې د څـه بانـدې ۳۰۰۰۰۰ مېګاواټـه انـرژۍ د تولید ظرفیت شـته 

دی. کـه افغانسـتان اسـايس صنایـع جـوړ کـړي، نـو زمـوږ پـه بـاور مـوږ خپله 

لـږ تـر لـږه ۱۱۰۰۰ مېګاواټـه انـرژۍ تـه اړتیا لـرو، پاتې یـې اضـايف ده. خو په 

افغانسـتان کـې د اداري فسـاد او ناامنـۍ لـه املـه څـوک زړه نـه ښـه کـوي چې 

دلتـه پانګونـه وکـړي. دولـت تـه پـه کار ده چې قانـوين چلنـد وکـړي او زمینه د 

پانګونـې او کار او کورنیـو او بهرنیـو پانګه والـو تـه برابـره کـړي."

د امریـکا د نړیوالـو پراختیايـي مرسـتو ادارې "یـو، اِس، اې، ای، ډي" ویيل چې 

لـه ۲۰۰۲ میـادي کال راهیسـې یـې افغانسـتان کې لږ تر لـږه ۱۷ میلیـارده ډالر 

د پراختیايـي پـروژو پر بشـپړولو لګولې دي.

دا د افغانسـتان لپـاره د امریـکا د ملکـي مرسـتو تر ټولو سـر پروګـرام دی چې د 

امریـکا حکومـت په همـکارۍ فعالیـت کوي.

متحـده عـريب اماراتـو کـې د افغانسـتان انـرژۍ د سـکټور پـه اړه پـه نړیـوال 

انـرژۍ  کېدونکـې  نـوې  د  او  رشکـت  برېښـنا  افغانسـتان  د  کـې  کنفرانـس 

پـه  نړیـوال سـازمان مـر هـم ګـدون درلـود چـې  "Renewable Energy" د 

افغانسـتان کـې د انـرژۍ د تولید، بدلولـو او په  دې ارتباط د پانګونـې پر امکاناتو 

يـې خـرې وکـړې.

کابـوس تقلب
 و سـوال مشـروعیت

ادارۀ مستقل 
زون پایتخت ایجاد شد
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دخالت کابینه در کار انتخابات غیرقانونی است

اختالفات قصر سپیدار و ارگ 
متن کامل توافق نامه  حکومت وحدت به کجا انجامید؟
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بــه دنبــال داغ شــدن بحــث امضــای توافقنامــه 
صلــح بــا حــزب اســامی بــه رهبــری گلبدیــن 
ــات  ــورد اختاف ــر در م ــاال کمت ــار ح حکمتی
ــود.  ــه می ش ــپیدار و ارگ ســخن گفت قصــر س
آقایــان اشــرف غنــی رییــس جمهــوری و 
ــد  ــس از چن ــی پ ــس اجرای ــداهلل ریی ــر عب داکت
نشســت رو در رو در ارگ ریاســت جمهــوری 
ــت،  ــخص نیس ــوز مش ــا هن ــج آن ه ــه نتای ک
اختافات شــان  مــورد  در  نشســتی  دیگــر 
ــدۀ  ــم پرون ــن باره ــا ای ــد. گوی ــزار نکردن برگ
اختافــات مثــل همیشــه نیمــه تمــام از جانــب 
ــده  ــام ش ــه اع ــر مختوم ــای درگی ــرف ه ط
ــان در  ــا خودش ــه واقع ــن ک ــدون ای ــت، ب اس
ــوال  ــاال س ــد. ح ــت بدهن ــورد وضاح ــن م ای
ــه خواســت  ــداهلل ب ــر عب ــه داکت این جاســت ک
ــا  ــی ب ــر اختاف ــیده و دیگ ــود رس ــای خ ه
ــه دو  ــن ک ــا ای ــدارد و ی ــوری ن ــس جمه ریی
ــد  ــه شــکل دیگــری تــاش کــرده ان طــرف ب
ــند.  ــود برس ــان خ ــق می ــی تواف ــه نوع ــه ب ک
ــا  ــرا آن ه ــه چ ــت ک ــن جاس ــب ای ــا جال ام
نخواســتند دیگــر در ایــن خصــوص گردهمایی 
گفت وگوهــای  نتایــج  و  کننــد  برگــزار 
ــفانه  ــازند. متاس ــریک س ــردم ش ــا م ــان را ب ش
ــی در  ــه شــکل عجیب سیاســت در افغانســتان ب
شــخصی  خواســت های  و  روزمره گــی  دام 
گیرمانــده اســت. وقتــی سیاســت مــداران میــان 
ــی  ــا گروه ــخصی و ی ــرمنافع ش ــر س ــود ب خ
خــود اختــاف پیــدا مــی کننــد، آن هــا را 
ــی  ــع مل ــا مناف ــه گوی ــد ک ــه می کنن ــان ارای چن
افتــاده اســت و زیرهمیــن نــام  در خطــر 
ســروصدا و جنجــال مــی آفریننــد. آقــای 
ــت  ــی دول ــس اجرای ــوان ریی ــه عن ــداهلل ب عب
ــه در  ــت ک ــار دوم اس ــن ب ــی ای ــدت مل وح
برابــر ارگ ریاســت جمهــوری قــرار مــی گیرد 
ــرای  ــته خــود ب ــای دســت داش ــه ه و از حرب
ــه  ــر معادل ــرف دیگ ــارقرار دادن ط ــت فش تح
اســتفاده مــی کنــد. آقــای عبــداهلل حــدود یــک 
ــان  ــا جوان ــی ب ــک گردهمای ــش در ی ــاه پی م
ــرف  ــابقۀ از اش ــم س ــورت ک ــه ص ــور ب کش
غنــی رییــس جمهــوری کشــور انتقــاد کــرد و 
ــه سیاســی  ــد توافقنام ــه او نمی خواه ــت ک گف
ــداهلل در  ــای عب ــود. آق ــته ش ــرا گذاش ــه اج ب

ایــن ســخنرانی هشــدار داد کــه ایــن وضعیــت 
ــبب  ــرد و س ــی ب ــران م ــه بح ــور را ب کل کش
ــای  ــاهد روزه ــده ش ــه در آین ــد ک ــد ش خواه
ســخت ناامنــی و هــرج و مــرج باشــیم. پــس 
مبــارزات  دوران  بــه  عبــداهلل  آقــای  آن  از 
انتخاباتــی برگشــت و حمایــت گــران سیاســی 
و اعضــای تیــم اصاحــات و همگرایــی را در 
کابــل گردهــم آورد و در نشســت هــای متعــدد 
ــل  ــرای کام ــتار اج ــی خواس ــی و غیرعلن علن
ــوری  ــت جمه ــد. ریاس ــی ش ــه سیاس توافقنام
نیــز کــه انتظــار ایــن همــه ســروصدا و جنجــال 
را نداشــت، از در مســالمت پیــش آمــد و 
ــو  ــا گفتگ ــد ب ــی خواه ــه م ــرد ک ــام ک اع
ــت  ــی دول ــس اجرای ــا ریی ــود ب ــکات خ مش
وحــدت ملــی را حــل کنــد. امــا حــاال بــدون 
ــایلی  ــه مس ــه چ ــد ک ــخص باش ــه مش ــن ک ای
ــوری  ــس جمه ــی و ریی ــس اجرای ــان ریی می
ــه صــورت  ــد، هــر دو طــرف ب حــل شــدن ان
ــد و  ــب زده ان ــر ل ــر ســکوت ب ــزی مه رازآمی
چنیــن وانمــود مــی کننــد کــه میــان شــان هیــچ 
اختافــی وجــود نداشــته اســت. حداقــل اگــر 
ــوز حــل هــم نشــده  ــات دو طــرف هن اختاف
ــت  ــی از وضعی ــت عموم ــی برداش ــد ول باش
ــان ارگ  ــن اســت کــه دیگــر اختافــی می چنی
ــداهلل  ــای عب ــدارد. آق ــود ن ــپیدار وج و قصرس
ــدن از  ــرون ش ــه بی ــد ب ــته تهدی ــه در گذش ک
دولــت کــرده بــود، حــاال بــه صــورت عــادی 
بــه وظایــف خــود ادامــه مــی دهــد و ریاســت 
جمهــوی نیــز کــه وضعیــت را بــه ســود خــود 
ــدان نســبت  ــم چن ــته ه ــد و در گذش ــی دان م
ــان  ــدی نش ــه من ــود عاق ــات موج ــه اختاف ب
ــر  ــت خاط ــا رضای ــا ب ــاال کام ــی داد، ح نم
ــه دور از جــار و  ــی خــود ب ــف اصل ــه وظای ب
ــد.  ــی ده ــه م ــای قصرســپیدار ادام جنجــال ه
از اختافــات اصلــی میــان ارگ و قصرســپیدار 
ظاهــرا مســاله اصاحــات انتخاباتــی و توزیــع 
شناســنامه هــای برقــی بــه صــورت ناقــص بــه 
ــده  ــی مســایل عم ــد ول ــیده ان ســرانجامی رس
تــر دیگــر کــه همانــا تقســیم برابرانــه قــدرت 
ــان  ــری را نش ــورت تغیی ــچ ص ــه هی ــت، ب اس
نمــی دهــد. گفتــه مــی شــود کــه ارگ ریاســت 
جمهــوری در توشــیح قانــون انتخابــات و 

ــی دســتبرد زده و  ــع شناســنامه هــای برق توزی
آن هــا را بــه گونــۀ تنظیــم کــرده کــه بیشــتر بــا 
خواســت هــای آن همخوانــی دارنــد. بــا وجود 
ایــن کــه زمینــه بــرای اصاحــات انتخاباتــی و 
ــرا  ــی ظاه ــای الکترونیک ــنامه ه ــع شناس توزی
مســاعد شــده، ولــی هنــوز هــم معلــوم نیســت 
ــی در  ــای عمل ــی کاره ــه زمان ــا چ ــه واقع ک
ایــن عرصــه هــا برداشــته خواهنــد شــد. ارگ 
ــی  ــه ط ــن ک ــل ای ــه دلی ــوری ب ریاســت جمه
ــه  ــدرت را ب ــده ق ــق ش ــته موف ــال گذش دوس
ــرار دهــد، مــی  ــل در انحصــار ق صــورت کام
ــوری  ــاله را ط ــن دو مس ــه ای ــه چگون ــد ک دان
ــه منافــع آن  مدیریــت کنــد کــه هیــچ لطمــۀ ب
ــچ  ــاال هی ــوری ح ــت جمه ــد. ریاس وارد نکن
ــی و  ــات انتخابات ــه اصاح ــبت ب ــی نس نگران
ــن دو  ــدارد، چــون ای ــا ن ــنامه ه ــع شناس توزی
ــرد  ــد ک ــت خواه ــۀ مدیری ــه گون ــاله را ب مس
ــرده  ــزی ک ــا برنامه ری ــرای آن ه ــه در آغــاز ب ک
بــود. امــا در بحــث مهــم توزیــع قــدرت ارگ 
ریاســت جمهــوری بــه هیــچ صــورت حاضــر 
ــه  ــای توافقنام ــل برمبن ــو و تعام ــه گفت وگ ب
ــد  ــی می دان ــای غن ــد. آق ــد ش ــی نخواه سیاس
کــه حربــه فشــار بــر قصــر ســپیدار را در 
ــداهلل  ــای عب ــه آق ــان ک ــر زم ــار دارد و ه اختی
بخواهــد در برابــر خواســت های ارگ ایســتاده 
گــی کنــد، از ایــن حربــه علیــه او اســتفاده کند. 
ــی را  ــت اجرای ــروعیت ریاس ــث مش ارگ بح
بــه صــورت منحصــر بــه فــرد در اختیــار خــود 
ــه در  ــه و طــوری ذهنیت ســازی کــرده ک گرفت
پایــان دوســاله گی عمــر دولــت وحــدت ملــی 
ــروعیت رو  ــدم مش ــر ع ــه خط ــه ب ــه ک آن چ
بــه رو می شــود، نهــاد ریاســت اجرایــی اســت 
کــه بــه زعــم و تعبیــر ارگ نشــینان مشــروعیت 
ــوری  ــت جمه ــاد ریاس ــاف نه ــود را برخ خ
ــه دســت آورده اســت.  ــه سیاســی ب از توافقنام
ســوال مهــم این جاســت کــه داکتــر عبــداهلل بــا 
توجــه بــه ایــن مســایل کوتــاه آمــده و دیگــر 
ــوری  ــت جمه ــا ریاس ــود ب ــات خ از اختاف
ــت  ــه در پش ــن ک ــا ای ــد و ی ــخن نمی گوی س
ــاده کــه  درهــای بســته اتفاق هــای دیگــری افت
هنــوز کســی در مــورد جزییــات آن هــا چیــزی 

نمی دانــد.

2 www.mandegardaily.com

احمد عمران

اختالفات قصر سپیدار و ارگ 
به کجا انجامید؟

 

حکومـت افغانسـتان بارهـا بـه فرصت هایـی دسـت میابـد کـه 
بـرای افغانسـتان فوق العـاده انـد؛ اما هیـچ گاه از ایـن فرصت ها 
بـه عنـوان یـک موقعیـت خـاص به نفـع کشـور اسـتفاده نبرده 
اسـت. بـه عنـوان نمونـه افغانسـتان حـد اقـل در یـک دو نیـم 
دهـه اخیـر در پانـزده نشسـت عمومـی مجمـع سـازمان ملـل 
متحـد و شـورای امنیـت و ... شـرکت می کنـد امـا هیـچ گاه در 
خواسـت هایی جـدی اش را مطـرح نکـرده اسـت. بـه عنـوان 
نمونـه در آخریـن نشسـت سـازمان ملـل هم حکومـت طرحی 
کاملـی را ارایـه نمی کنـد و حـد اقـل از پاکسـتان بـه عنـوان 
یـک کشـوری کـه سال هاسـت از آن صدمـه می بینیـم، شـایت 
نکـرده و نخواهـد کـرد. جـدا از بحـث نشسـت سـازمان ملل، 
فرصتـی دیگـری کـه بـرای افغانسـتان در پیـش رو قـرار دارد 
کنفرانـس بروکسـل اسـت. در ایـن کنفـراس قـرار اسـت کـه 
حکومـت پنـج سـند را  بـه شـرکت کننـده گان پیش نهـاد کند 
تـا افغانسـتان را در آن عرصه هـا حمایـت کننـد. امـا بـا ایـن 
هـم رهبـران دولـت وحـدت ملـی در حالـی خـود را بـرای 
شـرکت در نشسـِت بروکسـل بـرای افغانسـتان آمـاده می کننـد 
قـرار  خـود  سیاسـِی  سـردرگمی های  و  تنش هـا  اوِج  در  کـه 
دارنـد. هنـوز توافق نامـه سیاسـی در یـک مـورد هـم عملـی 
نشـده اسـت در نشسـِت بروکسـل قـرار اسـت رهبـران دولت 
وحـدت ملـی، از پیشـرفت های کشـور در عرصه هـای مبـارزه 
بـا فسـاد، حکومـت داری خـوب، اصاحـات انتخاباتـی، تغییر 
وضعیـِت زنـان و مسـایلی از ایـن قبیـل، بـه تمویل کننـده گان 
مالـِی افغانسـتان گـزارش ارایـه کننـد و کمک هـای بیشـتری را 
بـرای سـال های آینـده بـه دسـت آورند. امـا هیچ پیشـرفتی در 

ایـن عرصه هـا دولـت نداشـته انـد.
بـه همیـن منظـور، دولـت افغانسـتان بـا سراسـیمه گی در حال 
برگـزارِی نشسـت های مقدماتـی بـرای شـرکت در کنفرانـس 
بـرای  مشـترک  کارِی  گـروه  یکشـنبه  روز  اسـت.  بروکسـل 
انسـجام و هماهنگـِی نشسـت بروکسـل در کابـل، همایشـی 
را بـرای توضیـح پیشـرفت های کشـور برگـزار کـرد. در ایـن 
اشـرف غنی  شـمول  بـه  کشـور  مقام هـای  هرچنـد  نشسـت، 
رییس جمهـوری تـاش کردنـد کـه دسـتاوردهای دوسالۀشـان 
را برجسـته نشـان دهنـد، ولـی مشـخص بـود کـه نهادهـای 
وحـدت  دولـت  دسـتاوردهای  بـه  نسـبت  هنـوز  بین المللـی 
ملـی بـا تردید نـگاه می کننـد. نماینـدۀ سـازمان ملـل متحد در 
ایـن نشسـت، بـه صـورِت واضـح اظهـار امیـدواری کـرد کـه 
در فرصـت باقی مانـده بـه شـروع نشسـت بروکسـل، رهبـران 
دولـت وحـدت ملـی موفق شـوند بخشـی از تعهـداِت خود به 
جامعـۀ جهانی را تحقق بخشـند. اما مشـخص اسـت کـه تا آن 
زمـان، دولـت افغانسـتان در هیـچ عرصه یـی موفقیت به دسـت 

آورد. نخواهـد 
دولـت وحـدت ملـی بـه خصـوص آقـای غنـی در شـرایطی 
نیسـت کـه بتوانـد تـا زمـان برگـزاری نشسـت بروکسـل حتـا 
بخـِش کوچکـی از وعده هایـش را محقـق سـازد. او در حـال 
حاضـر، اگـر تـا برگـزاری نشسـت بروکسـل موفـق شـود کـه 
اختافـات میـان ارگ و قصـر سـپیدار را کاهـش دهـد، کارِ 
بزرگـی انجـام داده اسـت. بسـیاری از آگاهـان بـا توجـه بـه 
دسـتاوردهای کامـًا ناچیـِز دولـت وحـدت ملـی در دو سـال 
وارد  خالـی  دسـت های  بـا  غنـی  آقـای  می گوینـد،  گذشـته 
نشسـت بروکسـل می شـود. به گفتـۀ ایـن آگاهان، در دو سـال 
گذشـته، آقـای غنـی موفـق نشـد کـه کارِ در خـورِ توجهی در 
یکـی از مـواردی کـه تعهـد سـپرده بـود، انجـام دهـد. جامعـۀ 
جهانـی حداقـل انتظـار دارد کـه رهبـران دولـت وحـدت ملی 
در عرصه هـای امنیـت، مبـارزه با فسـاد، حکومـت داری خوب، 
وضعیـت زنـان، آموزش و پـرورش و اصاحـاِت انتخاباتی در 

نشسـِت بروکسـل، حرفـی بـرای گفتـن داشـته باشـند. 
دسـتاوردهای دولـت وحـدت ملی بـه هیچ صـورت در عرصۀ 
سـال  دو  ظـرف  در  نمی توانـد.  بـوده  قناعت بخـش  امنیـت 
گذشـته، افغانسـتان از بُعـد امنیتـی، افِت بزرگـی را تجربه کرده 

ست.  ا
معلـق  غنـی  آقـای  بی میلـِی  دلیـِل  بـه  انتخاباتـی  اصاحـات 
امـروز  بـه  تـا  قانـون  خـاِف  پارلمانـی،  انتخابـات  و  مانـده 
از  بایـد  افغانسـتان  رو  هـر  بـه  دارد.  قـرار  بی سرنوشـتی  در 
فرصت هـای مثـل نشسـت هـای عمومـی سـازمان ملـل متحد 
و نیـز کنفرانـس جهانـی و بـا اهمیـت مثـل بروکسـل اسـتفاده 
اعظمـی کنـد. و در عیـن حـال ریاسـت جمهـوری بسـیار هـم 
وابسـته بـه ایـن کنفرانس هـا نباشـد و بایـد در سـطح داخلـی 
بـا عملـی کـردن توافق نامـه سیاسـی اعتبـار دولت را بـه حال 
خـودش برگردانـد. زیرا مردم اگر باتو نشـد کارت تمام اسـت.

مردم اگر باتو نشد کارت 
تمام است

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1864   چها   ر شنبه       31 سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1395   18ذ   و ا  لحجة  الحرام y 1437   21 سپتمبر  2016
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متن نهایی توافق نامه  حکومت وحدت  ملی  با گلبدین حکمتیار

این متن را یک عضو شورای عالی صلح در اختیار روزنامة ماندگار قرار داده است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمد اهلل رب العالمین والصاله و السالم علی سید االنبیاء 
و المرسلین محمد و علی آله واصحابه اجمعین

از آنجائیکه خاتمه عاجل جنگ، استقرار صلح پایدار، تامین 
اساسی ملت  از خواسته های  افغانستان  امنیت و عدالت در 
باشد، مسئولیت  استقال وترقی کشور می  بوده و متضمن 
فرد فرد این کشور و تمامی اقشار سیاسی مطرح درقضایای 
کشور است تا دست به هم داده و در راه تحقق این اهداف 

مشترکًا کار نمایند.
عامل  تا  می نماید  ایجاب  کشور  در  کنونی  وضیعت  درک 
جنگ تحمیلی، بی ثباتی، بی امنی ها و بی عدالتی های از میان 
برداشته شوند و با هر آنچه وحدت ملی، استقال، حاکمیت 
ملی و تمامیت ارضی  کشور را تهدید کند، مشترکًا  مبارزه 
حمایت شان  مورد  و  مردم  خدمت  در  نظام  گیرد.  صورت 
ارزش های  تمامی  و  کشور  اساس  قانون  باشد،  داشته  قرار 
واجتماعی  سیاسی  نهادهای  تمام  سوی  از  ملی  و  اسامی 

محترم شمرده شود.
با توجه به این اهداف، دولت جمهوری اسامی افغانستان و 

حزب اسامی بر مواد ذیل به توافق رسیده اند.
فصل اول

اصول اساسی
ماده اول:

و  متعال  اهلل  به  ناپذیر  وتززل  مستحکم  ایمان  با  طرف  دو 
اعتقاد راسخ به دین مقدس اسام، خود را به پیروی باقید 
و شرط از اساسات واالی این دین مکلف دانسته و آن را 

نصب العین خویش قرار می دهند.
ماده دوم:

دوطرف معتقد اند که اصول و رهنمودهای دینی پایه اصلی 
که  همانگونه  بود،  خواهد  دولتی  اجرات  و  قوانین  تمام 
تاکید  آن  بر  نیز  اساسی کشور  قانون  و سوم  دوم  ماده های 
دارد که دین دولت جمهوری اسامی افغانستان دین مقدس 
تواند مخالف  نمی  قانونی  افغانستان هیچ  بوده و در  اسام 

معتقدات واحکام دین مقدس اسام با شد.
ماده سوم:

طرفین باور دارند که احاد ملت در برابر قانون موولیت داشته 
و قانون ضامن تأمین حقوق هر تبعه افغانستان چه مرد و چه 
ومردم  اقوام  همه  به  پاچه  ویک  واحد  افغانستان  بوده؛  زن 
مسلم  حق  ملی  وحاکمیت  داشته  تعلق  سرزمین  این  غیور 
ملت می باشد که آن را به طور مستقیم و یا توسط نمایندگان 

منتخب خویش اعمال می نماید.
ماده چهارم:

علیایی  منافع  تأمین  و  ملی  حاکمیت  تحکیم  که  حالی  در 
باور  طرف  هردو  و  است  دوطرف  مشترک  هدف  کشور 
دارند که افغان ها می توانند از طریق این وحدت وهمبستگی، 
بحران ناشی از جنگ را مهار و با تهدیدها مقابله نمایند اما 
در رابطه به خروج نیروهای نظامی خارجی دو طرف دیده 
خود را دارند. در حالی که دو طرف به تعهدات خویش در 
این موافقتنامه و اصول مندرج آن التزام کامل دارند، حزب 
اسامی افغانستان خواهان تقسیم اوقات معقول برای خروج 

قوای خارجی می باشد.
فصل دوم

تعهدات جانیبین
اسامی  جمهوری  دولت  جانب  تعهدات  اول:  بخش 

افغانستان
ماده پنجم:

که  کند  می  تضمین  افغانستان  اسامی  جمهوری  دولت 
سازمان  امنیت  شورای  از  موافقتنامه،  این  امضای  با  متصل 
قطع  خاطر  به  ذیربط،  ونهادهای  دول  تمامی  و  متحد  ملل 
افغانستان،  در  پایدار  وامنیت  صلح  وبرقراری  جنگ  دائمی 
رهبری  افغانستان  اسامی  مورد حزب  در  تحریم های  تمام 
و اعضای ان وضع گردیده در اسرع وقت برداشته شوند،.
با  راستا  دراین  تا  است  مکلف  افغانستان  دولت  همچنان 
بخرچ  را  جانبه  همه  تاش های  امکانات  تمامی  از  استفاده 
دهد تا هرنوع تعزیرات موجود باالی رهبر و اعضای حزب 

اسامی در اسرع وقت ازمیان برداشته شود.
ماده ششم:

این  امضای  با  همزمان  افغانستان  اسامی  جمهوری  دولت 
حزب  محترم  رهبر  که  دارد  می  اعام  رسما  موافقتنامه 
می  آن  برجسته  های  دیگر شخصیت  و  افغانستان  اسامی 
در  باشند  خواسته  که  کشور  این  از  جای  هر  در  توانند 
ودولت  نمایند  زندگی  آزادانه  کشور  قوانین  به  مطابقت 
جمهوری اسامی افغانستان خود را مکلف به تامین شرایط 

الزم ومساعد باری تحقق این مامل می داند.
ماده هفتم:

دولت جمهوری اسامی افغانستان متعهد می گردد که رسما 
در  را  اسامی  حزب  سیاسی  فعالیت  حق  که  نماید  اعام 
ابعاد سیاسی واجتماعی در مطابقت در پر تو قانون  تمامی 
اساسی کشور به رسمیت شناخته و در تحقق آن همکاری 
انتخابات  در  تواند  می  اسامی  و حزب  نموده  جانبه  همه 

ریاست جمهوری، پالمانی ووالیتی، ولسوالی ها و شاروالی 
ها اشتراک نموده ونامزد داشته باشد.

ماده هشتم:
در  تا  گردد  می  متعهد  افغانستان  اسامی  جمهوری  دولت 
را  زمینه  کشور  ودولتی  مدنی  سیاسی،  های  نهاد  با  مشوره 
جهت اصاح بیشتر روند انتخابات آماده ساخته و طرح های 

مشخص را در زمینه ارائه نماید.
برای حضور  را  زمینه  که  گردد  می  متعهد  دولت  همچنین 
حزب اسامی افغانستان در روند اصاحات نظام انتخاباتی 
فراهم سازد. دولت در مشوره با تمام نهادهای ذیربط متعهد 
متناسب  انتخاباتی  نظام  بر  مبتنی  انتخاباتی  نظام  تعدیل  به 
انتخاباتی حضور  باشد. همچنان در ساختارهای  حزبی می 
بقیه  چون  قانون  با  مطابقت  در  افغانستان  اسامی  حزب 
احزاب سیاسی می باشد. تفیل و چگونگی تحقق این ماده به 
کمیسیون مشترک و در نهایت امر به جلسه و توافق رهبری 

دولت و حزب اسامی محول می گردد. 
ماده نهم:

طرف  از  حکمتیار  گلبدین  محترم  افغانستان  جهادی  رهبر 
رییس جمهور اسامی افغانستان طی فرمانی خاص بخاطر 
تامین صلح درکشور و تاش های شان برای آزادی افغانستان 
مورد اعزاز واحترام خاص قرار می گیرد. چگونگی پرتوکول 
این مامول از طرف شورای عالی صلح در تفاهم به هیئت 

حزب اسامی به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می گردد.
ماده دهم:

رهبر حزب اسامی می تواند دو یا سه محل مناسب را برای 
تدابیر  نموده و دولت  انتخاب  افغانستان  در  اقامت خویش 
سازد.  می  فراهم  برای شان  را  معقول  وهزینه  امنیتی  الزم 

مشترک  کمیسیون  توسط  الزم  تدابیر  جزئیات  چگونگی 
گردد،  می  ایجاد  موافقتنامه  این  تطبیق  برای  که  اجرائیوی 

تنظیم خواهد شد.
ماده یازدهم:

رهبر  قضایی  مصونیت  افغانستان  اسامی  جمهوری  دولت 
سیاسی  اقدامات  با  رابطه  در  را  اسامی  حزب  واعضای 
موافقتنامه  این  با  مطابقت  در  و  امضا  با  گذشته،  ونظامی 

تضمین می نماید.
همچنان دولت اسامی افغانستان متعهد می گردد که زندانیان 
دالیل  به  افغانستان   اسامی  حزب  به  مربوط  اسرای  و 
دعوای حق  و  زندانی شده اند  نظامی  و  سیاسی  فعالیت های 
توافق  به رویت لست  باشد،  نداشته  العبدی علیه شان وجود 
شده در کمیسیون اجرایی از طریق کمیسیون خاص عدلی با 
عضویت نماینده حرب اسامی به زودترین فرصت ممکن 
که بیشتر از دو ماه نباشد رها سازد. حزب اسامی افغانستان 
متعهد می گردد تا افراد رها شده حزب اسامی، به میدان 
جنگ علیه دولت جمهوری اسامی افغانستان نرفته وبه هیچ 
نپیوندند. نظارت برین  گروه مسلح غیرقانونی وتروریسیتی 
روند وحل وفصل هرنوع اختاف در این رابطه به کمیسیون 

مشترک اجرائیوی با حسن نیت راجع می گردد.
ماده دوازدهم:

و  ملی  بیشتر حکومت وحدت  هر چه  استحکام  منظور  به 
اسامی  حزب  و  دولت  میان  اعتماد  فضای  ایجاد  جهت 
افغانستان ،رهبری دولت جمهوری افغانستان متعهد میگردد 
روند  در  را  افغانستان  اسامی  حزب  رهبری  حضور  که 
و  دولتی  مهم  های  سیاست  تحقق  و  تنظیم  برای  مشورتی 

کشوری تامین نماید.
ماده سیزدهم:

دولت جمهوری افغانستان خود را موظف میداند تا شرایط 

الزم را برای حضور و مشارکت حزب اسامی افغانستان در 
نهاد های دولتی در مطابقت با قانون فراهم سازد.چگونگی 
از  چهارچوب مناسب و قابل قبول برای تحقق این مامول 
نهایی  اجرایویی مشخص و جهت تصمیم  سوی کمیسیون 
افغانستان  به جلسه رهبری دولت و رهبری حزب اسامی 

محول می گردد. 
ماده چهاردهم:

در  تا  میگردد  متعهد  افغانستان  اسامی  جمهوری  دولت 
حزب  شایط  واجد  قوماندانان  و  ،افراد  قانون  با  مطابقت 
جذب  باشند  خدمت  به  عاقمند  که  را  افغانستان  اسامی 

نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نماید.
زمینه  تا  است  متعهد  افغانستان  اسامی  همچنان جمهوری 
ادغام قانونی با عزت، مصون و پایدارشان را در جامعه تامین 
مشترک  کمسیون  طریق  از  ماده  این  تحقق  نماید.چگونگی 

اجرائیوی تنظیم میگردد.
ماده پانزدهم:

اسامی  حزب  افسران  و  مامورین  از  آنهده  انفصال  دوره 
افغانستان که قبآل در ادارات دولتی خدمت نموده و منفصل 
شدهاند، در صورتی که بتوانند اسناد قانونی و یا اثباتیه ارایه 
نمایند در مطابقت با قانون به دوره خدمت آن ها محسوب 
شده و جذب مجدد و یا تقاعد آن ها بر اساس شرایط قانونی 

صورت می گیرد.
ماده شانزدهم:

حل  برای  تا  گردد  می  متعهد  افغانستان  جمهوری  دولت 
مهاجرین  سایر  و  مینه  نصرت  کمپ  مهاجرین  مشکات 
ایران و بازگشت داوطلبانه، با عزت  افغان مقیم پاکستان و 
و پایدارشان به وطن اقدامات همه جانبه را به شمول تهیه 

زمین برای سرپناه با امکانات الزم در کابل و سایر والیات 
جمهوری  دولت  راستا،  گیرد.درین  دست  روی  کشور 
عملی  زمینه  نخست  گام  در  تا  می گردد  متعهد  افغانستان 
عودت داوطلبانه در حدود بیست هزار خانواده مهاجر را به 
کمک جامعه جهانی بین الملل مساعد سازد.همچنان دولت 
جمهوری افغانستان در جهت رسیدگی به بازماندگان شهدا و 
معلولین حزب اسامی افغانستان مانند سایر شهدا و معلولین 
کشور اقدامات الزم را روی دست می گیرد .چگونگی اعمال 
این برنامه توسط کمسسیون مشترک اجرائیوی تثبت و تنظیم 

خواهد شد.
ماده هفدهم:

برگشت آنعده از شخصیت ها و منسوبین حزب اسامی که 
این  با  مطابقت  در  نمایند  می  زندگی  کشور  از  خارج  در 

موافقتنامه صورت می گیرد.
بخش دوم تعهدات حزب اسامی افغانستان

ماده هجدهم:
عالی  از سوی شورای  موافقتنامه  این  اعان رسمی  از  بعد 
اسامی  افغانستان،حزب  اسامی  جمهوری  دولت  و  صلح 
علیای  مصالح  بخاطر  که  نماید  می  اعام  رسما  افغانستان 
صلح  تامین  و  خشونت  و  جنگ  دایمی  قطع  و  کشور 
فعالیت  کشور  در  سیاسی  مهم  حزب  عنوان  به  پایدار 
را  دایمی  بس  رعایت،آتش  را  کشور  نموده،قانون اساسی 
برقرار و هر نوع تحریکات نظامی اش را متوقف در مطابقت 
به  و  اجرانیوی  مشترک  کمسیون  زمانی   و جدول  پان  با 
از سوی حزب  این سند  امضأ  از  بعد  که  معلوماتی  اساس 
نظامی خویش  تشکیات  می گردد،  ارایه  افغانستان  اسامی 
را منحل می سازد. همچنان حزب اسامی افغانستان متعهد 
میگردد تا آنعده اسرای که در قید اسارت شان بسر می برند 
را با امضای این موافقتنامه به اسرع وقت رها تسلیم دولت 

الزم  تدابیر  افغانستان  جمهوری  نمایند.دولت  افغانستان 
دست  روی  افغانستان  اسامی  حزب  افراد  امنیت  برای  را 

میگیرد.
ماده نوزدهم:

امضای  از  بعد  که  است  متعهد  افغانستان  اسامی  حزب 
این توافقنامه اعان نماید که هیچ گونه رابطه با گروه های 
تروریستی و سازمان های مسلح غیر قانونی برقرار ننموده و 

از ایشان حمایت نمی کند.
ماده بیستم:

حزب اسامی افغانستان خود را متعهد می داند تا به عنوان 
در  پایدار  امنیت  تامین  و  دفاع  امر  در  سیاسی  حزب  یک 
سراسر کشور با دولت متحدانه همکاری نموده و ب عنوان 
یک حزب رسمی سیاسی دفاتر خود را در مرکز و والیات 

فعال می سازد.
ماده بیست و یکم:

درک  با  تا  دارد  کامل  آمادگی  افغانستان  اسامی  حزب 
صلح  تامین  جهت  در  تاریخی اش  و  دینی  مسولیت های 
از  راستا  این  در  کند و  افغانستان تاش  در  دایمی  ثبات  و 
تاش های دولت جمهوری اسامی افغانستان حمایت نماید.

فصل سوم
متفرقه

ماده بیست و دوم:
دولت  بین  رسمی  معتبر  سند  حیث  به  موافقتنامه  این 
با  افغانستان  اسامی  حزب  و  افغانستان  اسامی  جمهوری 
تاریخ  از  افغانستان  صلح  عالی  شورای  ساطت  و  مدیریت 
امضاء آن دارای اعتبار بوده وقابل اجرا می باشد. هر تغییری 
که بعد از امضا این سند توسط یک از طرفین تقاضا می شود 

این  وارد  موافقت هردو طرف  از  کتبی وبعد  به شکل  باید 
سند گردد.

ماده بیست سوم:
هر  موافقتنامه،  این  جانبه  همه  تحقق  و  نظارت  منظور  به 
از  که  اجرائیوی  مشترک  کمیسیون  بک  ایجاد  به  دوجانب 
نمایندگان با صاحیت شان تشکیل می گردد، موافقت می 
عالی  شورای  با  هماهنگی   در  شده  یاد  کمیسیون  نمایند. 
صلح دولت جمهوری اسامی افغانستان فعالیت های خود 

را انجام می دهد.
ماده بیست و چهارم:

این  تطبیق  در  ممکن  اختاف  هرنوع  بروز  صورت  در 
مشورت  طریق  از  را  مذکور  اختاف  طرفین  موافقتنامه 
ومذاکره های دوستانه و با حسن نیت در کمیسیون مشترک 
که اعضای آن از جانب هردو طرف تعیین می گردند حل 

می نمایند. 
ماده بیست و پنجم:

تاریخ  به  ماده  پنج  و  بیست  و  فصل  سه  در  توافقنامه  این 
به  طرفین  توسط   )2016 سپتمبر   10(   )1395 سنبله   20(

امضا رسید.
واهلل ولی التوفیق

رییس هیت شورای عالی صلح،  مولوی عطاءالرحمان سلیم
امین  مهندس محمد  افغانستان،  اسامی  رییس هیت حزب 

کریم
، محمد حنیف  افغانستان  نماینده دولت جمهوری اسامی 

اتمر 
رییس شورای عالی صلح، پیر سید احمد گیانی

رییس جمهوری اسامی افغانستان محمد اشرف غنی
امیر حزب اسامی افغانستان، انجینر گلبدین حکمتیار 

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1864   چها   ر شنبه       31 سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1395   18ذ   و ا  لحجة  الحرام y 1437   21 سپتمبر  42016 www.mandegardaily.com

بخش دوم و پایانی
بخش دوم

محمــد زحیلــی در کتابــی تحــت عنــوان 
»پیدایــش علــوم اســامی« از معتزلــه ســتایش 
بســیاری می کنــد و آنــان را دّژ بلندباالیــی 
شــبه پراگنی های  برابــِر  در  کــه  می دانــد 
ــودی،  ــیحی، یه ــوِن مس ــان گوناگ ــروان ادی پی
مانــوی، زرتشــتی و...، همچنــان راســت قامت 
مــرزِ  از  ســده ها  و  کردنــد  ایســتاده گی 
اعتقــادی دیــن بــا همــه تــوش و تــواِن 
روش هــای  از  بهره گیــری  بــا  و  خویــش 
ــد  ــد. از دی ــداری کردن ــی پاس ــِب عقل مناس
زحیلــی، نقــص کار در جایــی بــود کــه 
معتزلی هــا در برابــِر گروه هــای درون دینــی 
نیــز بــا همــان روش هــای عقلی  یــی کــه 
در برابــر بیرونی هــا بــه اســتدالل دســت 
ــار  ــه دچ ــد و در نتیج ــت زدن ــد، دس می زدن

ــدند .  ــی ش ــتباهاِت بزرگ اش
ــورِ  ــه از آوان ظه ــه معتزل ــت ک ــدی نیس تردی
تاریــخ  از  ویژه یــی  مقطــع  در  خویــش 
کــه تــازه ســپیده های فکــری - فلســفی 
می دمیــد، همــواره بــا دو جبهــه روبــه رو 
فرقه هــای  و  گروه هــا  یکــی  بوده اســت. 
ــده و  ــروان مسلمان نش ــری پی ــامی و دیگ اس
ــا  ــر. معتزلی ه ــان دیگ ــدۀ ادی ــازه مسلمان ش ت
بــه مصــاف هــر دو طیــف بــا اســتدالل عقلــی 
عقانیــت  پرچــم دارِ  ســده ها  و  شــتافتند 
شــمرده می شــدند. پرسشــی کــه مطــرح 
ــوان در  ــا می ت ــه آی ــت ک ــن اس ــود ای می ش
بیــرون از  برابــر گروه هــای درون دینــی و 
ــرد و  ــاوت برخــورد ک ــا دو روِش متف ــن ب دی
ــا هــر یکــی از گــروه  روش هــا را متناســب ب
تغییــر بخشــید؟. بــه نظــرم چنیــن ثنویّتــی بــه 
صــورِت کلــی پذیرفتنــی نیســت و نمی  تــوان 
مدعــی شــد کــه بهره-گیــری از عقــل در 
ــر غیرمســلمان  ها مجــاز، امــا در برابــِر  براب
گروه  هــای اســامی غیرمجــاز اســت. اســتفاده 
از روش واحــد در برابــر گروه-هــای درونــی 
ــا از آن  ــه معتزلی  ه ــت ک ــی مزیّتی  س و بیرون
ــا  ــه ب ــد در مواجه ــد؛ هرچن برخــوردار بوده  ان
ــل،  ــر عق ــد ب ــا مزی ــای اســامی، آن ه گروه  ه
بــر نقــل نیــز تکیــه می کردنــد، امــا بــا آن هــم 
جنبه  هــای عقلــی نهضــِت آن هــا ســنگینی  ِ 

ــت.  ــتری داش بیش
حرکــت  در  وحــی  بــر  عقــل  برتــری 
ــل  ــه تعطی ــان را ب ــه آن ــود ک ــان ب ــه چن معتزل
ــی  ــدم جاودانه  گ ــرآن و ع ــق ق ــات، خل صف
ــّلماِت  ــی مس ــکار برخ ــت و دوزخ، و ان بهش
نقطــۀ  در  واداشــت.  مســلمان  ها  اعتقــادی 
مخالــف اهــل ســنت قــرار داشــتند کــه 

ــه حســاب  ــه ب ــداد طبیعــِی مســلمانان اولی امت
ــروی از  ــر پی ــد ب ــا تأکی ــا ب ــد. آن  ه می  آمدن
ــی  ــادِی عقل ــا روش   و مب ــنت، ب ــاب و س کت
ــه  ــی - ب ــر وح ــل ب ــت عق ــه – حاکمیّ معتزل
ــه  ــتیزه  جویی  های معتزل ــتند. س ــتیزه برخاس س
بــه عنــوان پرچم  به  دســتان تجــّدد، و اهــل 
ســنت کــه بــر روش مســلمانان صــدر اســام 
ــا  ــی معتزلی  ه ــس از راه  یاب ــد، پ ــی بودن متک
ــه    ــای پرخاش  جویان ــدرت و برخورده ــه ق ب
و نامنعطــِف آن هــا بــه شــّدت گراییــد و 
ــم  ــا را فراه ــتر آن ه ــزوای بیش ــای ان زمینه  ه

ــاخت. س
ــه  های  ــر اندیش ــر تأثی ــدیداً زی ــه ش ــون ک مأم
اعتزالــی قــرار گرفتــه بــود، اعــام عقیــده  اش 
ــق  ــه تعوی ــال ب ــت س ــرآن را هف ــق ق ــه خل ب
انداخــت تــا از واکنش  هــای احتمالــی در 
ــم،  ــا آن ه ــا ب ــد، ام ــری کن ــرِ  آن جلوگی براب
اعــام ایــن مســأله واکنش  هــای شــدیدی 
ــث و  ــل حدی ــای اه ــت و گروه  ه را برانگیخ
ــر،  ــه تکفی ــِت اهــل ســنت ب شــماری از اکثریّ
و حتــا شــورش در برابــر حاکمیــت او دســت 
زدنــد. در ایــن میــان، دســتگاه حکومتــی کــه 
نفــس  اعتزالــی  اندیشــه  های  زیرســایۀ  در 
ــش  ــز در صــدد ســرکوب و تفتی می  کشــید نی
ــان را  ــای آن ــد و واکنش  ه ــردم برآم ــد م عقای
ــر  ــا ســرکوب گری، شــکنجه و طــرد از دوای ب
ــِن  ــان یافت ــا پای ــًا ب ــخ داد. نهایت ــی پاس دولت
ــه زوال  ــز رو ب ــه نی ــون،  معتزل ــِت مام حاکمیّ
ــب  ــای کس ــه زمینه  ه ــت و روی   هم رفت گذاش
ــف  ــای مخال ــط نیروه ــی توس ــدرِت سیاس ق
ــا  ــا ب ــن نیروه ــت. ای ــاعدتر گش ــه مس معتزل
ــا  ــی معتزلی  ه ــی، تمام ــدرِت سیاس ــبِ  ق کس
را از صحــن حاکمیـّـِت دولتــی بیــرون راندنــد 
و همچــون معتزلــه - امــا در مقیاســی کمتــر - 

ــد. ــل زدن ــۀ متقاب ــه تصفی دســت ب

و  داغ  رویارویــِی  ســده  چنــد  از  پــس 
طاقت  فرســا بــود کــه جریان  هــای تازه  یــی 
بــه ظهــور پیوســتند تــا راه میانه  یــی برگزیننــد 
بگذارنــد. حرکــت  گام  ســوم  خــّط  در  و 
اشــعری در عــراق، طحــاوی در مصــر و 
ــۀ  ــوان نتیج ــر را می  ت ــه در ماوراءالنه ماتریدی
ــت  ــاب آورد.  نهض ــه حس ــی ب ــن تاش چنی
ســنت  از  دفــاع  آن  مبنــای  کــه  اشــعری 
ــا ابــزار منطــق و فلســفۀ یونــان بــود،  دینــی ب
ــی  ــوی عقل  گرای ــه س ــیرش را ب آرام آرام مس
پســین  پیــروان  روی هم رفتــه  و  گشــود 
آن، ارج و ارزِش بیشــتری بــه عقــل قایــل 
شــدند. حرکــت طحــاوی در مصــر خّاقیّــت 
ــه همــراه نداشــت و جــز  ــا خــود ب ــی ب تازه  ی
ــِی  ــادی - کام ــه  های اعتق ــاِن اندیش ــه بازبی ب
امــام ابوحنیفــه نمی  نگریســت. در ایــن میــان، 
خــود  از  ابتکاراتــی  ماتریــدی  ابومنصــور 
ــۀ  ــط میان ــه آن را در خ ــت ک ــای گذاش برج
ــه  ــی  داد، درحالی  ک ــرار م ــاعره ق ــه و اش معتزل
ــل  ــان اه ــط می ــّد وس ــوان ح ــاعره را می  ت اش
حدیــث و معتزلــه بــه شــمار آورد. ابومنصــور 
و طحــاوی شــاگردان باواســطۀ امــام ابوحنیفــه 
ایــن درحالی  ســت کــه طحــاوِی  بودنــد. 
محــّدث و فقیــه تــا پایــان عمــرش بــه 
اندیشــه  های کامــی امــام مذهــب وفــادار 
مانــد، امــا ابومنصــور ماتریــدی ســعی کــرد از 
محــدودۀ اندیشــه-های اســتادِ اســتاد خویــش 
ــد کــه  ــی بزن ــه ابتکارات ــر رود و دســت ب فرات
بخشــی از آن تــازه و بدیــع بــه نظــر می  آمــد. 
ــا،  ــی از گزارش ه ــر یک ــا ب ــان، بن ــن می در ای
ــان  ــود و جری شــیخ اشــعری شــافعی مذهب ب
فرقــۀ اشــاعره - بــه لحــاظ تاریخــی - همــگام 
ــت  ــش حرک ــه پی ــافعی رو ب ــب ش ــا مذه ب

ــرد. ک
نهضــت فکــری اشــاعره ســعی کــرد با ســاح 

ــام را  ــاحت اس ــی، س ــفۀ یونان ــق و فلس منط
از عناصــر غیراســامی بزدایــد و گامــی در 
راســتای هماهنــگ کــردِن وجــدان دینــی 
بــا تفکــر اســامی بــردارد . راست  کیشــاِن 
ــل  ــه و اه ــروه معتزل ــا دو گ ــز ب ــعری نی اش
حدیــث مواجــه بودنــد و بایســت مبارزۀشــان 
را در دو جبهــه دوام می  دادنــد. شــیخ اشــعری 
ــود،  ــه ب ــر معتزل ــی در براب ــود اعتراض ــه خ ک
ــل  ــه دلی ــز ـ ب ــث نی ــا گروه  هــای اهــل حدی ب
اســتفاده از اســتدالل عقلــی ـ مواجهــه داشــت. 
ــود کــه ابــن حــزم  ایــن مواجهــه در حــّدی ب
ــزاری    ــعری بی ــیخ اش ــدیداً از ش ــی ش اندلس
می  جســت و ابــن جــوزی حنبلــی، حتــا 
عقایــد پــس از اعتــزال او را نیــز موجــب 
گمراهــی و ســردرگمی بــه حســاب مــی  آورد.
شــیخ اشــعری ناگزیــر بــود ابتــدا اهــل حدیث 
ــتدالل  ــتفاده از اس ــه اس ــازد ک ــد س را متقاع
ــکالی  ــادی اش ــنت اعتق ــاع از س ــی در دف عقل
ــرام و  ــدۀ احت ــه دی ــه آن ب ــد ب ــدارد و بای ن

ــت.  ــل نگریس تبجی
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ی کـه 
زیـر تناسـب

 بـه ناگ
ـردد و

ت ها می گ
در بافـت دیگـر قسـم

شـارهایی 
هـا و ف

جـاد تنش 
سـبب ای

ر فرهنگی پدیدار 
و در نتیجه تاخـ

ی رود 
، از میان مـ

رقرار اسـت
صرهـای دیگر ب

ر و عن
بیـن آن عنصـ

می شـود. 

ر اثـر تحـوالت سـریع و شـتاب آلود 
 کـه د

ی زمانـی روی می دهـد
( فرهنگـ

فتاده گـی
خـر )پس ا

تا

ش و تطابـق اجتماعی دشـوار 
ز متفاوت، سـاز

ی هر چیـ
ت بـا پیدایـ

اختـراع نـوآوری، رشـد جمعیـ

ود که 
گ از میان مـی ر

ک فرهنـ
جنبه هـای مختلـف ی

ش میـان 
جـه هماهنگـی و سـاز

و در نتی
گـردد 

ی فرهنگی 
ورد و موجب گسـیخته گ

ا فراهـم آ
و فرهنـگ ر

ـروز بحران 
ایـن خـود می تواند شـرایط ب

زافـزون اطاعات 
ش رو

جه بر گسـتر
صـر فعلی با تو

ن در ع
 بر زما

کـه روح حاکـم
ردد. نتیجـه آن 

گـ

د تاثیر 
ر افـرا

 و رفتا
رد ذهنی

گ، بینش عملکـ
ر فرهنـ

ه منابـع اطاعاتی ب
و شـرایط سـهل دسترسـی ب

گ و روح حاکم 
ن فرهنـ

جام بایـد پیوندهای مسـتحکم بیـ
رد. بـرای رسـیدن به انسـ

سـزا می گـذا
به 

ـه را مدیریت و 
نیازهـای جامع

زمانـۀ خویش، 
نیازهـای خاص 

 تا با تاسـی از 
د کـرد

ر زمـان ایجـا
بـ

گردد. 
ـازگاری پدیـدار ن

ود تا ناس
رهبـری نمـ

. بنابراین 
ا معنا می بخشـد

تـار آنان ر
ده و رف

ش در انسـان ها شـ
 تغییر نگر

ـر زمان سـبب
روح حاکـم ب

ر زمـان بسـازیم، بـدون آن که خدشـه یی در 
 بـا روح حاکـم ب

نیازهـای خویـش را
مـا بایـد بتوانیـم 

 بر زمان 
ود، روح حاکـم

ه به علوم موجـ
ی، با توجـ

 در علـم روان شناسـ
ـردد و

ِگ مـا پدیـدار گ
فرهنـ

ـاد نبریم که 
م و از ی

ی روانی کوشـش نماییـ
 و بـرای برطـرف نمـودن آسـیب ها

ریافتـه
ش را د

خویـ

ی در کشـورهای 
ف روان شناسـ

د کـه سـبب پیدایـش مکاتـب مختلـ
ر زمـان بـو

ایـن روح حاکـم بـ

مختلـف گردید.

روح حاکم 
بر زمان و نقِش

 آن بر تبیین 
افکار

بل
 كا

گاه
ش

دان
د 

ستا
، ا

شی
بخ

ت 
کر

ر ف
شی

الب
بد
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علي خوشه چرخ آراني 
عشـق و ارادت خالصانه به قـرآن مجید و اوج باغت 
و هنر این کتاب آسـماني و توجه ویژۀ سخن شناسـان 
و ادب ورزان و ذوق منـدان بـه آیـات نوراني این کتاب 
و معـارف و معانـي و مبانـي و احـکام دل پذیـر آن در 
کنـار اعجـاز بـزرگ معنوي کـه خود آشـکارا همه گان 
را بـه تحـدي فـرا مي خواند، زمینه و بسـتري مناسـب 
بـراي  مسـلمان  پژوهشـگران و شـاعران  تـا  گردیـد 
بازنمایـي زیبایي هـاي هنـري و جلوه هـاي اعجـاز آن 
و بازگشـایي بطـون تـو در تـوي آن و شـرح و بسـط 
معـارف و مبانـي فشـردۀ ایـن کتاب عزیز، کوشـش ها 
از  بسـیاري  گرفتـن  پـا  در  را  زیـادي  تاش هـاي  و 
دانش هـا اعـم از لغـت، صرف، نحـو، باغـت و بیان، 
تألیـف و  نماینـد و  آغـاز  و...  تأویـل، کام  تفسـیر، 
تصنیف هـاي فراوانـي را بـه رشـتۀ تحریـر درآورند. 

پیشـینۀ بهره گیـري و اثرپذیري سـخن وران پارسـي از 
قرآن به آغاز پیدایي و پاگیري شـعر فارسـي در سـدۀ 
سـوم هجـري مي رسـد، بـه گونه یـي کـه بهره گیـري 
از قـرآن در شـعر و سـروده، افـزون بـر این که نشـانۀ 
بـوده،  روشـن فکري  و  علم انـدوزي  و  دانشـمندي 
بـه دلیـل قداسـت و حرمـت مذهبـي و معنـوي، بـه 
سـروده هاي شـاعران نیـز گونه یـي حرمت و قداسـت 
مي بخشـید و سـخن آن هـا را بـراي مردمـي کـه بـه 
ارجمندتـر  مي نگریسـتند،  حرمـت  دیـدۀ  بـه  قـرآن 
شـاعران  رو  ایـن  از  و  مي سـاخت  پذیرفتني تـر  و 
حرمـت  و  تیمـن  و  تبـرک  قصـد  بـه  پارسـي گوي 
دادن  نشـان  قصـد  بـه  گاه  و  استشـهاد  و  اسـتناد  و 
علم وفضـل خویـش سـروده هاي خـود را بـا گوهـر 
نورانـي آیـات قرآنـي آذین مي بسـتند، بـه گونه یي که 
نشـانه هایي از اثرپذیري هـاي قرآنـي را در کهن تریـن 

یافـت.  مي تـوان  فارسـي  سـروده هاي 
از  اثرپذیـري شـاعران  بـه شـیوه هاي  مقالـه  ایـن  در 

مي گـردد.  اشـاره  قـرآن 
ایـن شـیوه شـاعر در  اثرپذيـري واژگانـي؛ در   -1
وامـدار  ترکیب هـا  و  واژه هـا  پاره یـي  به کارگیـري 
قـرآن اسـت. یعنـي واژه هـا و ترکیب هـا را در شـعر 
خـود مـي آورد کـه ریشـۀ قرآنـي دارنـد و مسـتقیم یا 
غیرمسـتقیم بـه وسـیلۀ خـود شـاعر، و یـا دیگـران به 
زبـان پارسـي راه یافتنـد و اگر قرآن نبـود زبان و ادب 
پارسـي نیـز از آن واژه هـا و ترکیب هـا به طـور کلي و 

یـا بـا معنـي ویـژۀ اسـامي آنهـا بي بهـره بود. 
اثرپذیـري واژگانـي بـه شـیوۀ وام گیـري، ترجمـه و 

اسـت.  بخش پذیـر  برآیندسـازي 
الـف( وام گیـري در ایـن شـیوه واژه یا ترکیـب قرآني 
بـه همان سـاختار عربـي خود و بدون هیـچ دگرگوني 
بي آن کـه  معنایـي  یـا  لفظـي  دگرگونـي  انـدک  یـا  و 
ادب  و  زبـان  بـه  ببینـد،  آسـیبي  آن  عربـي  سـاختار 

مي یابـد: راه  پارسـي 
نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس 
پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت 

حافظ 
کـه واژه تقـوا واژه یي قرآني اسـت که برگرفتـه از آیه 
»و تـزودوا فـان خیـر الـزاد تقـوي« »سـوره بقـره آیـه 

است.   »19۷
ب: ترجمه

در ایـن شـیوه شـاعر از بازگـردان فارسـي، واژه یـا 
ترکیبـي قرآنـي بهـره مي گیـرد مثـل واژه شـب قـدر: 

آن شب قدر که گویند اهل خلوت امشب است 
یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است 

حافظ 
که بازگردان فارسي »لیلۀالقدر« است. 

ج: برآیندسازي:
بـه  بي آن کـه خـود  ترکیبـي  یـا  واژه  شـیوه  ایـن  در 
صـورت واژه یـا ترکیـب در قـرآن آمده باشـد، بر پایه 
مضمـون آیـه و یـا داسـتاني قرآنـي سـاخته مي شـود. 
واژه هایـي از قبیـل »دم عیسـي«، »پیراهـن یوسـف«، 
»کلبـه احـزان«، »طوفان نـوح«، »نامـه اعمـال«، »جهاد 
اکبـر«، »جهـاد اصغـر«، و ... »اصحاب یمین و شـمال« 

از ایـن مصـداق اند. 
-2 اثرپذيـري گزاره يـي: کـه بـه دو گونـه اقتباس و 

حل اسـت. 
الـف: اقتبـاس: در ایـن شـیوه گوینـدۀ گـزاره، یعنـي 
عبارتـي قرآنـي را بـا همـان سـاختار عربـي بـي هیچ 
گونـه تغییـر و دگرگونـي یـا بـا انـدک تغییـري که در 
وزن و قافیـه ایجـاد مي گـردد، در سـخن خـود جـاي 

مي دهـد: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 
هست کلید گنج حکیم 

نظامي 
مست عشقیم عیب ما مکنید 

فاتقوا اهلل یا اولي االلباب 
خواجو کرماني 

قافیـه و وزن و همچنیـن  تنگنـاي  ب: حـل: گاهـي 
اشـتیاق بـه اقتبـاس، گوینـده را وا مـي دارد تـا بـراي 
آذین بنـدي سـخن خویش بـه آیه، بیـش از پیش آن ها 
را دسـت کاري و دگرگـون کنـد و چـه بسـا سـاختار 
اصلـي آن هـا را هـم از هم بپاشـد. این تغییـر و تحول 
در بافـت آیـات کـه حـل یـا تحلیـل نامیده مي شـود، 

بیشـتر در اشـعار موالنـا یافـت مي شـود: 
وین نفس جان هاي ما را همچنان 

اندک اندک درد از جنس جهان 
تاالیه یصعد اطیاب الکلم 
صاعداً منا الي حیث علم 

موالنا 
کـه مصـراع سـوم دگرگـون شـدۀ آیـه شـریفۀ »الیـه 
یصعـد الکلـم الطیـب« )فاطـر 01( »سـخن پاکیـزه به 

سـوي خـدا مـي رود« اسـت. 
3- اثرپذيري گزارشي 

در ایـن شـیوه، گوینـدۀ مضمـون آیـه را بـه دو شـیوه 
ترجمـه یـا تفسـیر به فارسـي گـزارش مي دهـد و گاه 
بـه شـیوه نقـل قـول و بـا ذکـر نـام گوینـده و گاه بي 
آن و از زبـان خـود کـه بـه گونه هاي زیر قابل تقسـیم 

ست.  ا
الـف: ترجمـه: ترجمـه آیـه بـه فارسـي بـه صـورت 

تحت اللفـظ یـا بـه صـورت آزاد، ماننـد بیـت: 
یوم دین زلزلت زلزالها 

این زمین باشد گواه حال ها 
مثنوي موالنا 

کـه ترجمـۀ »یوم تحـدث اخبارهـا« )زلـزال 9( »زمین 
رازهـا و اخبـار خـود را بـاز مي گوید« اسـت. 

ب: تفسـیر: در ایـن شـیوه سـخن ور آیـه را یـا مایه و 
مضمـون آن هـا را بـاز مي گشـاید و یـا شـرح و بسـط 

در سـخن خویـش مـي آورد. ماننـد ابیات: 
سه طاعت واجب آمد بر خردمند 
که آن هر سه به هم دادند پیوند 
از ایشان است دل را شادکامي 

وز ایشان است جان را نیک نامي 
دل از فرمان این هر سه مگردان 

اگر خواهي که یابي هر دو کیهان 
یکي فرمان دادار جهان است 

که جان راز و نجات جاودان است 
دوم فرمان پیغمبر محمد)ص( 
که آن را کافر بي دین کند رد 

سیم فرمان سلطان جهان دار 
به ملک اندر بهاي دین رادار 

آمنـوا  ایهاالذیـن  »یـا  شـریفه  آیـه  از  شـرح واره یي 
اطیعـوااهلل و اطیعواالرسـول و اولـي االمرمنکم« )نسـاء 
95( »اي اهـل ایمـان، پیروي کنید خـداي را و پیروي 

کنیـد پیامبـر)ص( را و کارداران خـود را« اسـت. 
4- اثرپذيري الهامی ـ بنیادي 

در ایـن شـیوه، گوینـده مایـه و پایـۀ سـخن خویـش 
را  خویـش  سـرودۀ  و  مي گیـرد  الهـام  آیه یـي  از  را 
بـر آن نکتـۀ الهـام گرفتـه بنیـان مي نهـد و سـخني نو 
مي پـردازد کـه آشـنایان، آن را بـا آیه یـي در ارتبـاط 
مي بیننـد، پیونـدي کـه گاه تا آن جـا نزدیک و آشـکار 
فـرا  آیـه  از  آزاد  خیلـي  ترجمه یـي  را  سـخن  کـه 
مي نمایـد و گاه آن چنـان دور و پنهـان کـه پذیـرش 

اثرپذیـري را دشـوار مي سـازد: مثـًا بیـت: 
سود و زیان و مایه چو خواهد شدن زدست 

از بهر این معامله غمگین مباش و شاد 
حافظ 

بنیـاد گرفته یـي از آیـه: »لکیـا تأسـوا علـي مـا فاتکم 
و ال تفرحـوا بنـا اتیکـم« )حدیـد 22( »تـا بـر آن چـه 
از دسـت شـما رفتـه انـدوه مخوریـد و بـر آن چـه به 

دسـت شـما رسـیده، شـادي نکنید« اسـت. 
5- اثرپذيري تلمیحي 

ماننـد  را  خویـش  سـخن  گوینـده  شـیوه  ایـن  در 
اثرپذیـري الهامـيـ  بنیـاديـ  بـر پایـه نکته یـي قرآني 
بنـا مي نهـد، امـا بـه عمـد آن را بـا نشـانه و اشـاره یي 
همـراه مي سـازد و این گونـه خواننده اهل دل و آشـنا 
را بـه آن چـه بدان نظر داشـته، راه مي نماید و چه بسـا 
خواننـدۀ ناآشـنا را بـه کنـد و کاو و تحقیـق وامي دارد 

بیت:  مثـًا 
بي حس و بي گوش و بي فکرت شوید 

تا خطاب ارجعي را بشنوید 
مثنوي موالنا 

تلمیحـي بـه آیـه »یـا ایتهاالنفـس المطئنـه ارجعي الي 
ربـک راضیـه مرضیه« )فجـر ۷2 و 82(. »اي نفس آرام 
یافتـه، خرسـند و خداپسـند بـه سـوي خـدا بازگـرد« 

ست.  ا
-6 اثرپذيري تصويري 

در ایـن شـیوه شـاعر تصویر شـعر خویـش را از قرآن 
از تصویـر نقش آفریني هـا،  بـه وام مي گیـرد و مـراد 
چهره بخشـي هاي  و  نگاره پردازي هـا  سیماسـازي ها، 
شـاعرانه یي اسـت کـه سـخن ور بـا خامـه خیـال و بر 
صفحـۀ سـخن مي نـگارد و مي پـردازد و حاصـل آن 

همان اسـت کـه در زبان ادب تشـبیه، اسـتعاره، مجاز، 
کنایـه، تشـخیص و بـه طور کلـي صور خیـال خوانده 
مي شـود. بنابرین در اثرپذیري تصویري شـاعر تشـبیه، 
اسـتعاره یـا مجـازي را کـه در آیـه آمـده، مسـتقیم یـا 
غیرمسـتقیم در همـان حال وهـوا یـا در حال وهوایـي 
دیگـر بازمي سـراید و یـا سـخن خویـش را بـر محور 
و مـدار آن تصویـر، چـرخ مي دهـد و پـي مي ریـزد، 

بیت:  مثـًا 
بیامد تهمتن بگسترد پر 

به خواهش بر شاه خورشیدفر 
شاهنامه 

تصویـر »پرگسـتردن« که کنایه یي از تواضـع و فروتني 
زیـاد اسـت، برگرفتـه از آیـه شـریفه »و اخفـض لهما 
روي  )از   .۴2 اسـراء،  ـ  الرحمـه«  مـن  الـذل  جنـاح 
مهربانـي بـال فروتنـي بـر پـدر و مـادر فروگشـاي( 

 . ست ا
7- اثرپذيري شیوه يي 

در ایـن گونـه اثرپذیـري سـخن ور یکي از شـیوه هاي 
بیانـي ـ باغـي قـرآن را برمي گیـرد و سـخن خـود را 
بـدان شـیوه ارایه مي نمایـد. مقصود هرگونه شـگردي، 
ایـن اسـت که سـخن را از سـطح زبان به سـطح ادب 
آن  گیرایـي  و  اثربخشـي  بـر  و  مي بـرد  فـرا  هنـر  و 
مي افزایـد؛ شـیوه ها و شـگردهایي کـه فنـون باغت و 
نقـد ادبي بررسـي و بازنمایي آن ها را بـر دوش دادند. 
مي دانیـم کـه یکي از شـیوه هاي بیاني قـرآن کریم، این 
اسـت کـه پاره یـي از واژه هـا و عبـارات آن را مي توان 
بـه چنـد گونـه خوانـد بي آن که به درسـتي و شـیوایي 
آن هـا آسـیبي برسـد؛ چیزي کـه در زبـان قرآن پژوهان 
فـن قرایـت و اختـاف قرایات نـام گرفتـه و از دیرباز 
یکـي از زمینه هـاي گسـتردۀ قرآن پژوهـي بوده اسـت. 
این ویژگي در شـعر فارسـي نیز نمونه هـا و نمودهایي 
دارد کـه غزل هـاي حافـظ مملـو از ایـن مـورد اسـت 
کـه خواجـه شـیراز شـاید ایهام گونه گونه خوانـي را از 
گونـه گونـه خواني هاي قـرآن آموخته و به شـیوایي و 

زیبایـي در سـخن خویـش باز مـي آورد مثًا: 
چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحاني است 

روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم 
کـه مي تـوان بیت را بـا هر دو قرایت »سـزا« و »سـرا« 
خوانـد کـه هر دو زیبا و درسـت اسـت که ایـن نمونه 
قرآنـي  نمونه هـاي  بـا  مي تـوان  را  غرفه هـا  سـایر  و 

»مالـک و ملـک« »اخویکـم و اخـوي کم« سـنجید. 
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ناجیه نوری    
واگذاری صاحیت  بر  مبنی  رهبران حکومت  تصمیم 
کابینه،  به  انتخاباتی  حوزه های  خصوص  در  نهایی 

واکنش هایی را بر انگیخته است. 
می گوید  انتخاباتی  اصاحات  پیشین  کمیسیون  معاون 
کمیسیون  از  رأی دهی  حوزه های  تعیین  که صاحیت 
خصوص  این  در  ندارد  حق  کابینه  و  است  انتخابات 

مداخله کند. 
حوزه های  بحث  که  می گوید  مجلس  عضو  یک  اما 

انتخاباتی از صاحیت شورای ملی است. 
در روزهای پسین، بحث تک کرسی ساختن حوزه های 
مبدل  حکومت  سطح  در  کان  جنجال  به  انتخاباتی 
گشت و سر انجام چگونگی تعیین سیستم حوزه های 
شرط  با  شد؛  محول  انتخابات  کمیسیون  به  انتخاباتی 

این که کمیسیون طرح خویش را از کابینه بگذراند. 
صدیق اهلل توحیدی، معاون کمیسیون پیشین اصاح نظام 
انتخاباتی می گوید: تصویب حوزه های انتخاباتی توسط 
کابینه غیرقانونی است و کابینه صاحیت مداخله  در 

امور انتخابات را ندارد.
که  آمده  انتخابات  قانون  در طرح جدید   او:  گفته  به 
حوزه های  چگونه گی  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخاباتی را به کابینه پیشنهاد و بعد از تصویب کابینه، 
انتخاباتی  حوزه های  تعیین  اما  گیرد.  صورت  اجرآات 
صاحیت  از  انتخابات  برگزاری  مورد  در  تصمیم  و 
کمیسیون مستقل انتخابات است. تعیین نظام انتخاباتی 

در  باید  باشد،  و....(  تی وی  ان  اس  ) حزبی،  که چه 
قانون تذکر یابد.

مشکل ساز  کرسی  تک  حوزه های  توحیدی،  باور  به 
است و نماینده ها بر اساس معیار نفوس تعیین می شوند 
و اگر از یک قوم در یک حوزه جمعیت کم باشد؛ هیچ 

نماینده به مجلس راه نخواهد یافت. 
در  که  قوم هایی  طرح  این  براساس  کرد:   تصریح  او 
سه و یا چهار ولسوالی پراکنده هستند، هیچ نماینده در 
مجلس نخواهد داشت، زیرا کسانی که بیشترین را در 

حوزه مربوطه خود دارند، برنده خواهند بود.
وی افزود: اگر هر حوزه یک نماینده بیاید و از هر دو 
اگر در یک  بیاید، همچنان  مرد  حوزه یک زن و یک 
آن حوزه  در  باید  یا کشته می شود،  و  میمرید  نماینده 

انتخابات دوباره برگزار شود.
ارایه  را  پیشنهاد  این  که  هرکسی  می گوید:  توحیدی 
شک  بدون  و  است  غیرعاقانه  پیشنهاد  یک  کرده، 
مشکات زیادی را در پی خواهد داشت و عملی شدن 

آن غیر ممکن به نظر می رسد.
صالحیت تصمیم گیری از پارلمان است 

داکتر محی الدین مهدی عضو مجلس نماینده گان به این 
باور است که واگذاری اختیار و صاحیت تصمیم گیری 
از صاحیت مجلس  پارلمان  در  مورد تک کرسی  در 

نماینده گان است نه کمیسیون مستقل انتخابات.
قانون گذار  انتخابات  کمیسیون  می گوید:  مهدی  داکتر 
تصمیم گیرنده  خصوص  دراین  نمی تواند  و  نیست 

باشد؛ بنابراین باید پارلمان افغانستان در این خصوص 
صاحیت دار و تصمیم گیرنده باشد.

به باور این عضو مجلس نماینده گان: گرفتن کرسی های 
پارلمان از منابع نفوس به منابع حوزه برای اقوام کوچک 
در ولسوالی ها  که  قومی  تکه های  وارد می کند و  زیان 

پراگنده اند؛ هیچ نماینده نخواهد داشت.
اقدام را وارد  این  از  داکتر مهدی هدف رییس جمهور 
کرده  عنوان  نماینده گان  مجلس  به  خاص  قوم  کردن 
گفت: مشاورین غنی با پیشنهاد این طرح، در پی وارد 

کردن اقوام خاص به مجلس نماینده گان اند.
تصور  طرح  این  پیشنهاد  با  غنی  مشاورین  افزود:  او 
می کنند که اگر ولسوالی ها مثًا کابل به حوزه ها تقسیم 
شود، جلو حضور بیشتری سایر اقوام در مجلس گرفته 

خواهد شد.
رياست اجرايی اين طرح را از روی ناگزيری پذيرفته 

است!
حشمت رادفر مشاور رسانه یی ریاست اجرایی می گوید: 
روند  تا  پذیرفتیم  را  طرح  این  ناگزیری  سری  از  ما 

برگزار انتخابات آغاز شود.
او افزود: در دوسال گذشته همواره توطیه های صورت 
به  انتخابات  قانون  و  نشود  برگزار  انتخابات  تا  گرفت 
بنابراین ما از روی مجبوریت برای آغاز  نتیجه نرسد؛ 

روند برگزاری انتخابات این طرح را پذیرفتیم.
رادفر گفت: بحث ما در مور تک کرسی که بسیار به 
کمیسیون  طرح های  از  یکی  که  بود  این  کشید،  درازا 

اصاح  نظام انتخاباتی برگزیده شود؛ اما خواست طرف 
مقابل تک کرسی بودن حوزه های انتخاباتی بود.

هیچ  ،چون  وقت کشی  دوسال  از  پس  رادفر:  گفته  به 
ترفندی باقی نمانده بود؛ بنابراین به  روی گردی متوصل 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  استقالیت  با  که  شدند 

همخوانی ندارد.
این  عمومی  مصلحت  خاطر  به  ما  اما  کرد:  تاکید  او 
طرح را پذیرفتیم تا این روند آغاز شود و مردم شاهد 

برگزاری انتخابات باشند.
او از آغاز روند خبر داده گفت، بدون شک روند آغاز 
خواهد شد؛ اما مساله تقسیمات حوزه های انتخاباتی حد 

اقل دو سال طول خواهد  کشید. 
این درحالی است که معاون دوم رییس جمهوری اعام 
کمیسیون  به  انتخابات،  قانون  امضای  با  غنی  که  کرده 
انتخاباتی را تعیین  انتخابات اختیار داده که حوزه های 

کند.
ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش  سرور  اعامیۀ  در 
آمده که کمیسیون انتخابات گزارش کار خود را به کابینه 
ارایه خواهد کرد و این کمیسیون پس از اتخاذ تصمیم 

کابینه و مطابق این تصمیم کار خواهد کرد.
این  به دلیل  آقای دانش در اعامیه خود توضیح داده 
و   مشورت ها  و  کافی  فرصت  به  نیاز  موضوع  این  که 
گفت وگوهای بیشتر دارد، تصمیم گرفته شد که با دادن 
انتخابات،  به کمیسیون  قانون  متن  در  کامل  صاحیت 

این موضوع به این نهاد واگذار شود.
قانون  در  که  افزوده  جمهوری  رییس  دوم  معاون 
انتخابات قید گذاشته شده که کمیسیون در کارش سه 
معیار رعایت تناسب جمعیت، تأمین نمایندگی عمومی 

و تأمین نمایندگی عادالنه را در نظر بگیرد.

احمد ولی مسعود
ــر از تقلــب 201۴، تشــکیل حکومــت  ــات پ حاصــل انتخاب
ــی و  ــه سیاس ــک توافقنام ــاس ی ــر اس ــی ب ــود ائتاف موج
ــرارداد  ــن ق ــد. ای ــر می باش ــال اخی ــران دوس ــوس بح کاب
ــریک  ــاء دو ش ــه امض ــروعیت ب ــند مش ــه س ــث یگان منحی
قــدرت رســید و مــردم نیــز بنابــر مصلحــت و بــا دل 
ناخواســته بــه آن تمکیــن نمودنــد تــا اینکــه دولــت وحــدت 

ــت. ــکل میگرف ــی ش مل
ــه  ــزاری لوی ــا برگ ــال ت ــرض دو س ــه در ع ــاد توافقنام مف
ــاده  ــد پی ــر نظــام سیاســی بای ــون اساســی و تغیی جرگــۀ قان
ــه  ــد ک ــکیل میگردی ــی تش ــدت مل ــت وح ــد و دول میش
نگردیــد. )رییــس جمهــوری متعهــد اســت تــا لویــه جرگــه 
ــون اساســی و پُســت  ــل قان ــرای تعدی را به منظــور بحــث ب

ــد( ــر نمای ــی دای ــدارت اجرای ص
ــه  ــر توافقنام ــان عم ــه پای ــه ب ــک هفت ــط ی ــه فق ــروز ک ام
باقیســت، نــه تنهــا هیــچ یــک از ایــن اقدامــات عملــی نشــد 
بلکــه رهبــری دولــت در ایــن همــه مــدت دو ســال تــاش 
کــرد بــا یــک سیاســت فرصــت ســوزی عمــداً توافقنامــه را 
َدور بزنــد. رهبــری ایــن ائتــاف شــکنند بجــای پــر کــردن 
ــه  ــان ب ــد، همچن ــم بن ــروط و نی ــروعیت مش ــۀ مش نقیض

ــد. ــه دادن ــی خــود ادام ــن بســت درون انحصــار و ب
ــا سیاســت فرافگنــی، تطمیــع، تهدیــد و  اکنــون و جدیــداً ب
تفرقــه تــاش دارد تــا اصــل و ماهیــت توافقنامــه را کامــًا 
بــه تــاق فراموشــی بســپارد و بــاز هــم بــه مصلحــت مــردم 
ــون، سیســتم  ــام و قان ــۀ دوام نظ ــه بهان ــد، و ب ــتبرد نمای دس
ــا  ــد. ب ــا کن ــتی را احی ــن ریاس ــران آفری ــردی و بح ــک ف ت
ــات  ــود، انتخاب ــق ش ــر موف ــازی اگ ــناریو س ــن س ــۀ ای ادام
ــراه  ــر هم ــن براب ــب چندی ــا تقل ــاً ب ــاً و قطع ــدی طبیعت بع

ــن  ــی ای ــق هــدف نهای ــود و ایجــاد اســتبداد مطل خواهــد ب
ــت. ــتراتیژی اس اس

ــت کشــور را در  ــرژی خــود و وق ــام ان ــه تم ــری ای ک رهب
کنــار زدن توافقنامــه )حــق مــردم( تلــف کــرد و کوچکتریــن 
ارادۀ صادقانــه نشــان نــداد، تــا رســیدن بــه انتخابــات بعــدی 
ــود  ــن در نب ــد داد، و ای ــه خواه ــا ادام ــازی ه ــن ب ــه ای ب

ــه میســازد. ــد الی مشــروعیت الزم، بحــران کشــور را چن
ــه  ــوی توافقنام ــو بم ــق م ــه تطبی ــم ک ــواره از اول گفتی هم
ــا ســاختار نظــام  ــی میباشــد ت به خاطــر اصــاح نظــام حیات
ریاســتی فســاد پــرور و قاعــدۀ بــازی سیاســت تغییــر کنــد، 
تــوازن قــدرت بوجــود آیــد، قــدرت توســط قــدرت مهــار 
ــه  ــن و طایف ــوم، دی ــام ق ــه ن ــچ کســی ب ــردد و دیگــر هی گ
نتوانــد کشــور را بــا فســاد قــدرت و آجنــدای شــخصی بــه 
ــًا  ــه، قطع ــا توافقنام ــه ب ــت و معامل ــاند. لجاج ــران بکش بح
ــگ  ــدان جن ــرج، می ــرج و م ــی، ه ــی ثبات ــه ب ــور را ب کش

ــد داد. ــقوط خواه ــتبداد س ــران و اس دیگ
همــۀ نیروهایــی کــه بــه ســامتی کشــور می اندیشــند 
ــد  ــد، بای ــور ان ــۀ کش ــم ریخت ــًا به ــاع کام ــران اوض و نگ
مســئوالنه وارد عمــل شــوند و زمینــۀ اجمــاع ملــی یــا لویــه 
جرگــه را در یــک قیــد زمــان کوتــاه آمــاده ســازند تــا بنــد 
ــک  ــث ی ــد و منحی ــدا نمای ــی پی ــۀ عمل ــه زمین ــد توافقنام بن
اصــل و یگانــه اســاس مشــروعیت نظــام در ســه ســال آینــده 

ــد. ــته باش ــی داش کارآئ
ــب  ــوس تقل ــروعیت و کاب ــدی مش ــوال ج ــه س ــخ ب پاس
فقــط در ایجــاد ســاختار جدیــد، دولتــداری جدیــد، فضــای 
جدیــد و ایجــاد امیــدواری بــرای مــردم میباشــد کــه در مفــاد 

توافقنامــه گنجانیــده شــده اســت.

ــا صــدور فرمانــی،  رییس جمهــور محمــد اشــرف غنــی ب
ــام »ادارۀ مســتقل انکشــاف زون  ــر ن ــدی را زی نهــاد جدی

پایتخــت« ایجــاد کــرده اســت.
ــی در  ــر هوتک ــام عم ــی، اله ــای غن ــان آق ــاد فرم ــر بنی ب
بســت خــارج رتبــه بــه عنــوان رییــس ایــن اداره گماشــته 

شــده اســت.
ــن اداره  ــه ای ــه اســت ک ــان گفت ــن فرم ــی در ای ــای غن آق
ــع تمامــی  ــه منظــور ایجــاد محیــط ســالم شــهری و رف ب
مشــکات ناشــی از افزایــش روز افــزون نفــوس در 

ــت. ــده اس ــاد ش ــت ایج پایتخ
رییــس عمومــی ادارۀ مســتقل زون پایتخــت موظــف شــده 
تــا طــرح جامــع مشــتمل بــر ســاختار تشــکیاتی، بودجــۀ 
ــب و  ــوط را ترتی ــتراتیژیک مرب ــۀ اس ــاز و برنام ــورد نی م
ــکش  ــوری پیش ــت جمه ــه ریاس ــل ب ــی مراح ــرض ط غ
کنــد. امــا بــر بنیــاد فرمــان آقــای غنــی، تــا تکمیــل طــی 
مراحــل ایــن مــوارد، ســاختار تشــکیاتی، بودجــه و 

صاحیت هــای فعلــی آن حفــظ می گــردد.
ــاس  ــر اس ــی و ب ــور غن ــس جمه ــان ریی ــاد فرم ــر بنی ب
مصوبــۀ شــماره )3( مــورخ 1395/2/11 کابینــه ادارۀ شــهر 

جدیــد کابــل منبعــد بــه نــام ادارۀ مســتقل انکشــاف زون 
پایتخــت یــاد گردیــده و منحیــث واحــد مســتقل بودجوی 
و انتفاعــی دولتــی تحــت تشــکیات جمهــوری اســامی 

ــد.  ــت می کن ــر صاحی ــتان تغیی افغانس
ــه زون پایتخــت متشــکل اســت از  ــه شــده اســت ک گفت
ــهر و  ــدان ش ــوالی های آن، می ــی ولس ــل و تمام ــهر کاب ش
ــامل  ــه ش ــوالی های آن ک ــی ولس ــکار و برخ ــهر چاری ش
شــهر  هم چنــان  و  می باشــد  بگــرام  و  جبل الســراج 
محمودراقــی و ولســوالی کوهســتانات والیــت کاپیســا، در 
ضمــن پــل علــم مرکــز والیــت لوگــر و ولســوالی محمــد 

ــوند. ــن زون می ش ــامل ای ــز ش ــی نی ــه و خوش آغ
ــن  ــه تأمی ــف ب ــط موظ ــی ذیرب ــای دولت ــی نهاده تمام
ــداف  ــق اه هم آهنگــی و همــکاری الزم در راســتای تحق

ادارۀ مســتقل زون پایتخــت می باشــند.
برعــاوۀ ادارۀ مســتقل زون پایتخــت، ادارۀ امــور ریاســت 
ــف  ــی موظ ــور پارلمان ــت در ام ــوری و وزارت دول جمه
ــن  ــی ای ــل قانون ــی مراح ــت ط ــا جه ــده اند ت ــاخته ش س

ــد. ــات الزم را اتخــاذ کنن اداره، اقدام

بایـد  امریـکا  کـه  می گویـد  افغانسـتان  سـنای  مجلـس   
بـه خاطـر حملـه هوایـی نیروهایـش بـاالی یـک پاسـگاه 

کنـد. پرداخـت  غرامـت  ارزگان  در  پولیـس 
  اعضـای مجلـس سـنا ضمـن تقبیـح حملـه هوایـی روز 
دوشـنبه نیروهـای امریکایـی بـر یـک پاسـگاه پولیـس در 
ارزگان کـه طـی آن 8پولیس کشـته شـدند، مـی گویند که 
دولـت امریـکا بایـد بـه خانواده هـای قربانیـان ایـن حمله 
پرداخـت  بـه شـهروندان خـود غرامـت  کـه  همان گونـه 

می کنـد، غرامـت یـا خون بهـا پرداخـت کنـد.
همچنیـن سـناتوران تأکید ورزیدنـد که این حادثـه باید به 
صورت جدی از سـوی نهادهای امنیتی افغانسـتان بررسـی 
شـود و هیـچ گونه کوتاهـی در پیوند به وقـوع این رویداد 

نیست. پذیرفتنی 
حسـیب اهلل کلیمـزی معـاون دوم مجلـس سـنا کـه روز 
سـه شـنبه )30سـنبله( ریاسـت ایـن مجلـس را بـر عهـده 
داشـت، گفـت که شـهادت 8 پولیس در یـک حمله هوایی 
نیروهـای امریکایـی ناشـی از بی احتیاطـی و عـدم دقـت 
آنـان در حمـات هوایی اسـت و باید مرتکیبـان آن تحت 

پیگـرد قانونـی قـرار گیرند.
آقـای کلیمـزی افـزود، پیش از ایـن نیز چنیـن حماتی بر 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان صـورت گرفته اسـت که هیچ 

گاه قابل توجیه نیسـت.
محمـد علـم ایزدیار دیگر عضو سـنا نیز گفـت:  چگونگی 
حملـه بـر سـربازان پولیـس کـه در بـد تریـن شـرایط در 
برابـر تروریـزم بیـن المللی می جنگنـد، باید مـورد تحقیق 

همـه جانبـه قـرار گیـرد تـا از تکـرار چنیـن حـوادث در 
آینـده جلوگیری شـود .

نثـار حـارث دیگـر عضـو سـنا نیـز گفـت:  وزارت دفـاع 
افغانسـتان نبایـد در قبال شـهادت 8 پولیـس در یک حمله 
هوایـی نیروهـای امریکایـی در ارزگان بی مسـوولیتی کند؛ 
نبایـد نیروهـای امریکایـی بایـک اظهـار تاسـف از ایـن 
گونـه حـوادث چشـم پوشـی کننـد؛ آنـان بایـد همانند که 
بـه سـربازان خـود خونبهـا پرداخـت می کنند به سـربازان 

کشـته شـدۀ افغان نیـز خـون بهـا بپردازند .
محمـد حسـن هوتک هم یـادآور شـد: در ارزگان 8پولیس 
بـه شـکل ظالمانـه در حمات هوایـی نیروهـای امریکایی 
بـه شـهادت رسـیده انـد؛ باید پرسـیده شـود کـه در انجام 

ایـن حمله چـرا هماهنگی صـورت نگرفته اسـت.
آقـای هوتـک افـزود: دولـت امریـکا همان گونـه کـه بـه 
تبعـه خـود کـه در حمـات هوایـی نیروهـای این کشـور 
در پاکسـتان کشـته شـد 1.5میلیون دالر خونبهـا داد باید به 

سـربازان افغـان نیـز ایـن خونبهـا را پرداخـت کند .
ایـن اولین بـار نیسـت کـه نیروهـای امریکایـی سـربازان 
افغـان را مـورد هـدف حمـات هوایـی خـود قـرار مـی 

. هند د
پیـش از ایـن نیـز چندیـن بار والیـت های غزنـی، لوگر و 
پکتیـا نیروهـا افغـان را هـدف قـرار داده اند کـه هیچ یکی 
از ایـن حـوادث بررسـی نشـده و اگـر بررسـی و تحقیـق 

شـده نتایـج آن بـه مردم اعام نشـده اسـت.
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ورزش

بر اساس گزارش رسانه های روسیه، مسکو قصد دارد عما با ایجاد تغییر و 
تحوالت اساسی در ساختار نیروهای امنیتی خود سازمان اطاعات کا.گ.ب 

متعلق به شوروی سابق را احیا کند.
امنیت  به جای سرویس  روزنامه کومرسانت روسیه گزارش داد، قرار است 
و  شود  تشکیل   )MGB( کشور  امنیت  وزارت  یک   )FSB( روسیه  فدرال 
سرویس اطاعات خارجی روسیه )SVR( و یک سرویس حفاظتی این کشور 

)FSO( تحت این طرح ها در وزارتخانه مذکور ادغام شوند.
پوتین،  والدیمیر  دستور  طبق  روسیه،  رسانه های  گزارش  اساس  بر 
رئیس جمهوری روسیه این نهاد امنیتی و اطاعاتی جدید نیز همچون سازمان 
کا.گ.ب قرار است بر تعقیب منتقدان کرملین نظارت کند. در حال حاضر این 
وظیفه بر عهده یک کمیته موسوم به کمیته تحقیقات است که رهبری آن بر 
عهده آلکساندر باستریکین، از هم  دانشگاهی های سابق والدیمیر پوتین است.
کرملین هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده است. قرار است این نهاد 

جدید پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 روسیه عملیاتی شود.
والدیمیر پوتین در زمان شوروی سابق و همچنین در آلمان شرقی به عنوان 
افسر میان رده کا.گ.ب فعالیت کرده است. او از ژوئیه 1998 تا اوت 1999 

رهبری سرویس FSB را بر عهده داشت.
واحد  در   1990 دهه  در  این  از  پیش  که  ماموری  گونچاروف،  سرگئی 
زمان خودش  در  کا.گ.ب  فعالیت کرده گفت:  آلفا  به  ضدتروریسم موسوم 
یکی از قدرتمند ترین سرویس های ویژه در جهان بود و همه این را تایید 
"مشت قدرتمند" به همراه  MGB می تواند به روسیه یک  می کنند. تشکیل 

رهبرانی متحد بدهد.

در نشسـت رهبـران کشـورهای جهـان در آسـتانه مجمع عمومی سـازمان 
ملـل متحـد، اعامیـه مشـترکی مـورد پذیـرش قـرار گرفت که قرار اسـت 
بـه هماهنگـی بیشـتر واکنش ها بـه بحـران پناه جویان در جهـان کمک کند.
تحلیلگـران می گوینـد، بیانیـه پایانـی ایـن نشسـت چنـدان رضایت بخش 
نبـوده اسـت. بـرآورد می شـود کـه تـا پایـان سـال 2015 میـادی، یعنی تا 
پایـان پاییز سـال گذشـته، بیـش از 65 میلیـون نفر از مردم جهان از کشـور 
خـود آواره شـده  باشـند که ایـن تعداد پنـج میلیون نفـر بیشـتر از آوارگان 

در سـال قبـل از آن بوده اسـت.
مقام هایـی از 193 کشـور عضـو سـازمان ملـل متحـد روز دوشـنبه در این 
سـازمان گردهـم آمدنـد تـا دربـاره مسـاله آوارگان و پناهجویـان رایزنـی 
کننـد. سـند مـورد توافـق این کشـورها که بـه نام "بیانیـه نیویـورک درباره 
مهاجـران و پناه جویـان" ثبـت شـد، هیچ قیـد الـزام آوری نـدارد و تعهدی 

بـرای کشـورها ایجـاد نمی کند.
گروه هـای فعـال در بحـران پناه جویـان  بـا اعـام نارضایتـی خـود از این 
بیانیـه گفتـه انـد کـه ایـن بیانیـه خیلی کمتـر از چیزی اسـت کـه انتظارش 

می رفـت.
بـا ایـن حـال بان کی مـون، دبیرکل سـازمان ملـل متحد که خودش سـالها 
پیـش در زمـان جنـگ دو کـره پناه جـو بـوده، ایـن بیانیـه را به عنـوان یک 

سـند تاریخی سـتایش کرده اسـت.
بـان کـی مـون گفـت: ایـن نشسـت نشـان دهنده پیشـرفت در تاش هـای 
جمعـی مـا بـرای پرداختـن بـه چالش هـای مربـوط بـه آوارگـی انسـانها 

. ست ا
آمـار سـازمان پناهنـدگان سـازمان ملـل متحـد می گویـد اکنـون در جهـان 
بیـش از 23 میلیـون نفـر در کشـورهای دیگر آواره، 3 میلیـون و 200 هزار 

نفـر دیگـر پناه جـو، و حـدود ۴1 میلیـون نفـر هم مهاجـر اند.
ایـن بیانیـه در پی اسـتاندارد کردن واکنـش به وضعیت پناه جویـان و تامین 

چشـم انداز بهتـری برای تحصیـل فرزندان پناه جویان و آوارگان اسـت.
ایـن سـند هم چنیـن خواسـتار بهبـود وضعیـت آوارگانی اسـت کـه حدود 

20 سـال اسـت در خـارج از کشـور خـود زندگـی می کنند.
تـرزا مـی، نخسـت وزیر انگلیس، در این نشسـت خواسـتار مبـارزه جهانی 
بـا "مهاجـرت بی مهـار" شـد و گفـت کـه ایـن حـق و وظیفه هر کشـوری 

اسـت کـه مرزهایش را کنتـرل کند.
تـرزا مـی گفـت کـه بحـران مهاجـران بـا "شـمار بی سـابقه" مهاجرانی که 
صرفـا در پـی بهبـود وضع اقتصادی خود هسـتند، "تشـدید شـده اسـت".
رئیـس دولـت انگلیـس خواسـتار تغییـر رویکـرد در ایـن بـاره شـده و 
گفـت کـه پناهنـدگان در نخسـتین کشـور امنی که می رسـند، درخواسـت 

پناهندگـی کننـد.
ایـن یعنـی کشـورهای اتحادیـه اروپا مهاجرانـی را که از کشـورهایی مانند 
یونـان، ایتالیـا یـا فرانسـه گـذر کـرده و بـه اروپـا و انگلیـس رسـیده اند، 

نپذیرند.
زیـد رعـد الحسـین، رئیـس شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل متحـد، در 
ایـن نشسـت گفت که بیگانه هراسـی، یک عامـل عمـده در کوتاهی جامعه 

جهانـی در واکنـش بـه بحـران آوارگان و مهاجران بوده اسـت.
ایـن معاون دبیرکل سـازمان ملـل متحد گفت: مدافعان حقـوق مهاجران در 
کشـورهای بسـیار زیـادی از افراد متعصب و نژادپرسـت ضربـه خورده اند؛ 
کسـانی کـه می خواهند بـا بهره بـرداری از پیش داوری ها و فریـب دیگران، 
بـه بهـای وضعیـت آسـیب پذیرترین افـراد، قدرت را بـه دسـت بگیرند یا 

دوبـاره به قـدرت بازگردند.

کمیتــۀ بین المللــی پارالمپیــک اعــام کــرده اســت کــه نعیــم درانــی 
ــه  ــل نتیج ــه دلی ــزه ب ــاپ نی ــش پرت ــتانی در بخ ــول افغانس ورزش کار معل
مثبــت آزمایــش »ضــد دوپینــگ« در مســابقات ریــو 2016 بــه مــدت چهــار 

ــت. ــده اس ــروم ش ــی مح ــابقات جهان ــی مس ــرکت در تمام ــال از ش س
ــم  ــه بین المللــی پارالمپیــک نوشــته شــده اســت کــه نعی در وبســایت کمیت
ــد  ــش »ض ــت آزمای ــه مثب ــل نتیج ــه دلی ــتانی ب ــی ورزش کار افغانس دران
دوپینــگ« از 1۴ ســپتامبر 2016 تــا 13 ســپتامبر 2020 بــرای مــدت چهــار 

ــد. ــرکت کن ــی ش ــابقات جهان ــه در مس ــد ک ــال نمی توان س
ــه  ــارا المپیــک ب ــه پ ــا کبیــر خوشــبین رییــس فدراســیون معلولیــن کمیت ام
ــکان  ــئله ام ــن مس ــه ای ــود ک ــاورم نمی ش ــه ب ــت ک ــد گف ــزاری رص خبرگ

ــر باشــد. پذی
او گفــت ممکــن در پشــت پــرده دســت کشــورهای دیگــری کــه مخالــف 
ورزش افغانســتان و در صــدد بدنــام کــردن ورزش افغانســتان اســت نهفتــه 

باشــد.
ــد  ــه نمی گذارن ــه برخــی از کشــورها هســتند ک ــت ک ــبین گف ــای خوش آق
ورزش افغانســتان رشــد کنــد و یکــی از ایــن نمونه هــا کشــور ایــران اســت 

ــدوی افغانســتان رشــد کنــد. کــه نمی گــذارد ورزش تکوان
رییــس فدراســیون ورزش  معلولیــن کمیتــه پارالمپیــک کشــور گفــت، حــاال 
ــه پارالمپیــک کشــور  ــه اســت، کمیت ــن پیش آمــدی صــورت گرفت کــه چنی
تــاش می کنــد بــرای رفــع مشــکل آقــای درانــی بــا مســووالن جهانــی و 

آســیایی در ارتبــاط شــود.
ــه  ــود ک ــال می ش ــدت 12 س ــه م ــی ب ــم دران ــت نعی ــبین گف ــر خوش کبی
ورزش می کنــد و تــا هنــوز چندیــن مــدال بین المللــی را بــه دســت آورده 

اســت.
بــه گفتــه او نعیــم درانــی مــدت 5 ســال می شــود کــه عضویــت تیــم ملــی 

ــت. ــت آورده اس را به دس

پــس از ختــم مرحلــه گروهــی رقابت هــای ســوبروتوکاپ 2016، تیــم ملــی 
زیــر 1۴ ســال افغانســتان، بنگادیــش، منیپــور و جهورخانــد بــه اولیــن دور 

مرحلــه یک چهــارم نهایــی راه یافتنــد.
دیــروز در ایــن مرحلــه، تیــم ملــی فوتبــال 1۴ ســال کشــور بــا جهورخانــد 

بــه رقابــت پرداختنــد.
تیــم ملــی فوتبــال زیــر 1۴ ســال کشــور در مرحلــه گروهــی توانســت کــه 

ســه تیــم را شکســت بدهــد.
ــل  ــود مقاب ــازی خ ــن ب ــور در اولی ــال کش ــر 1۴ س ــال زی ــی فوتب ــم مل تی
ســریانکا قــرار گرفــت کــه ایــن تیــم را 22 – 0 شکســت داد و در بــازی 
بعــدی بــه مصــاف تیــم چاتیســگر هنــد رفــت و توانســت ایــن تیــم را نیــز 
ــر 1۴  ــال زی ــم ملــی فوتب ــازی ســوم خــود تی 3 - 0 شکســت بدهــد. در ب
ســال کشــور بــا بــازی در مقابــل تیــم مکتــب بهاراتــی 8 - 0  بــه پیــروزی 

رســید.
قــرار بــود کــه بــازی چهــارم تیــم زیــر 1۴ ســال بــا تیــم پنجــاب صــورت 
گیــرد. امــا ایــن تیــم در رقابــت حضــور پیــدا نکــرد و بــازی بــا نتیجــه 0-3 

بــه نفــع افغانســتان اعــام شــد.
رقابت هــای ســوبروتو کاپ همه ســاله از ســوی تیم هــای ملــی کشــورهای 

جنــوب آســیا و تیم هــای مکاتــب کشــور میزبــان، برگــزار می شــود.
امسال این رقابت ها در هند برگزار شده است.

پوتین "کا.گ.ب" را 
احیا می کند

بیانیه رهبران جهان برای هماهنگی 

بیشتر در قبال پناهجویان

نعیم درانی به دلیل دوپینگ در پارالمپیک ریو 

برای چهار سال از مسابقات جهانی محروم شد

تیم ملی فوتبال زیر ۱4 سال کشور
 به مرحله یک چهارم نهایی 

رقابت های سوبروتوکاپ راه پیدا کرد

محمد اكرام اندیشمند 

عقل عربی!؟
عربســـتان ســـعودی در ســـال هـــای حکومـــت 
ــکا  ــر را از امریـ ــارد دالـ ــا 110 ملیـ ــارک اوبامـ بـ
ـــرای  ـــر را ب ـــارد دال ـــا ملی ـــز صده ـــل از آن نی ـــد. قب ســـاح خری
ـــا  ـــی ه ـــه امریکای ـــی ب ـــلحه امریکای ـــن اس ـــرفته تری ـــد پیش خری
ـــام دار ناسیونالیســـت عـــرب  ـــود. صـــدام حســـین زم ـــه ب پرداخت
ـــان  ـــاخت و همتای ـــی س ـــک ملیون ـــد ی ـــش نیرومن ـــراق ارت در ع
ـــش  ـــا ارت ـــوریه و لیبی ـــی در س ـــد و معمرالقذاف ـــظ االس او حاف
ـــر از  ـــارد دال ـــا ملی ـــۀ صـــد ه ـــا هزین ـــدری ب ـــز و مقت ـــای مجه ه
ـــت  ـــد. در پش ـــاد کردن ـــود ایج ـــردم خ ـــا و م ـــور ه ـــی کش دارای
ـــی،  ـــای ملیون ـــش ه ـــرفته و ارت ـــاح پیش ـــه س ـــن هم ـــر ای س
ـــود  ـــه ب ـــرائیلی نهفت ـــغالگر اس ـــمن اش ـــا دش ـــه ب ـــزۀ مقابل انگی
ـــنتی و  ـــیخ س ـــر و ش ـــلطان، امی ـــلمان از س ـــای مس ـــرب ه و ع
ـــت  ـــی و ناسیونالیس ـــر بعث ـــام دار و رهب ـــا زم ـــه کارش ت محافظ
حاکـــم و حتـــی رهبـــران و گـــروه هـــای اســـام گـــرا تـــا 
ـــه،  ـــه و هم ـــتش هم ـــت و کمونیس ـــر مارکسیست-لنینیس عناص
ـــی  ـــای عرب ـــرزمین ه ـــرائیل و آزادی س ـــا اس ـــه ب ـــزۀ مقابل انگی

ـــد. ـــی پروراندن ـــر م را در س
امـــا، آن هزینـــه هـــای صـــد هـــا و هـــزاران ملیـــارد دالـــری 
عـــرب در ایجـــاد نیـــروی نظامـــی، نـــه بـــرای مقابلـــه بـــا 
اشـــغال اســـرائیل، بلکـــه بـــرای کشـــتار و ویرانـــی کشـــور 
و مـــردم خـــود شـــان و یـــا همســـایگان مســـلمان و عـــرب 
ـــی  ـــرو و توانای ـــه نی ـــین آن هم ـــدام حس ـــت. ص ـــکار رف ـــان ب ش
ـــکار  ـــت ب ـــر کوی ـــه ب ـــران و حمل ـــا ای ـــگ ب ـــی را در جن نظام
بـــرد و ســـرانجام خـــود و کشـــور خـــود را قربانـــی کـــرد. 
ـــد وارث  ـــار اس ـــت. بش ـــر از او یاف ـــد ت ـــت ب ـــی سرنوش قذاف
حکومـــت بعثـــی پـــدر در ســـوریه بـــه جـــای آزاد ســـازی 
ـــود  ـــور خ ـــرائیل، کش ـــا اس ـــه ب ـــوالن و مقابل ـــای ج ـــدی ه بلن
را بـــه کشـــتار گار و ویـــران کـــدۀ ترســـناکی مبـــدل کـــرد. 
ـــدرن  ـــع آوری م ـــرن جم ـــم ق ـــس از نی ـــعود پ ـــلطنت آل س س
تریـــن ســـاح امریکایـــی، یـــک ســـال اســـت کـــه کشـــور 
ـــاک  ـــه خ ـــود را ب ـــلمان خ ـــرب و مس ـــر ع ـــایۀ فقی ـــن، همس یم

ـــی کشـــاند. ـــون م و خ
چرا؟

اگـــر ایـــن همـــه، توطئـــه و دسیســـۀ دشـــمن کافـــر و 
نامســـلمان و یهـــود و نصـــارا باشـــد، آن عقـــل عربـــی کـــه 
موجـــب رهایـــی ذلـــت و حقـــارت عـــرب از ایـــن توطئـــه 

شـــود، کجـــا اســـت؟

سمیع مهدی

سیاســـت و تجـــارت خاطره يـــی از حامـــد 
ــرزی کـ

ـــه خانـــۀ  ـــم ب ـــته بـــا دو نفـــر از همکاران ســـال گذش
ـــوت  ـــفید دع ـــیاه و س ـــۀ س ـــه برنام ـــا او را ب ـــم ت ـــرزی رفتی ـــد ک حام
ـــد از  ـــین را بع ـــور پیش ـــس جمه ـــه ریی ـــود ک ـــار ب ـــن ب ـــم. اولی کنی
روی کار آمـــدن حکومـــت وحـــدت ملـــی مـــی دیـــدم. دربـــار او 
بســـیار گـــرم بـــود. در مـــدت کـــه مـــا آنجـــا ماندیـــم، آدم هـــای 
ـــمول  ـــه ش ـــد. ب ـــی رفتن ـــد و م ـــی آمدن ـــاوت م ـــینه های متف ـــا پیش ب

ـــره. ـــرزی وغی ـــت ک وزرای دول
بعـــد از صـــرف چـــای، حامـــد کـــرزی مهمانانـــش را بـــه میـــز 
ـــذا  ـــالون غ ـــه س ـــا او ب ـــه ب ـــا هم ـــرد و م ـــوت ک ـــت دع ـــذای چاش غ
ـــا  ـــذا ب ـــرف غ ـــان ص ـــادت، در جری ـــق ع ـــرزی، طب ـــای ک ـــم. آق رفتی
ـــا را  ـــوال آنه ـــال و اح ـــد و ح ـــی ش ـــم کام م ـــان ه ـــدام از مهمان هرک
ـــد،  ـــوه آوردن ـــه می ـــی ک ـــرد. وقت ـــی ک ـــارف م ـــذا تع ـــید و غ ـــی پرس م
ـــاری  ـــه ب ـــت ک ـــت. گف ـــش اس ـــیار خوب ـــزه بس ـــن خرب ـــه ای ـــت ک گف
ـــی  ـــد م ـــون تولی ـــما آیف ـــه »ش ـــت ک ـــه اس ـــا گفت ـــی ه ـــه امریکای ب

ـــد«. ـــا را نداری ـــزۀ م ـــا خرب ـــد ام توانی
ـــدۀ  ـــره کنن ـــم مذاک ـــی تی ـــای اصل ـــی از چهره ه ـــان یک ـــان مهمان در می
ـــان بحـــث  ـــه در آن زم ـــت. البت ـــز حضـــور داش ـــار نی ـــن حکمتی گلبدی
مذاکـــرات بـــا حـــزب اســـامی حکمتیـــار مطـــرح نبـــود و ایـــن 
مهمـــان ظاهـــراً بـــرای کار شـــخصی آمـــده بـــود. حامـــد کـــرزی 
از او پرســـید کـــه چـــه مصروفیـــت دارد. مهمـــان گفـــت کـــه در 
ـــرزی  ـــت. ک ـــارت اس ـــروف تج ـــی مص ـــورهای اروپای ـــی از کش یک
ـــید  ـــیار خـــوب«. و از او پرس ـــیار خـــوب، بس ـــت: »بس ـــواب گف در ج
ـــان  ـــن«؟ مهم ـــی داری ـــی تجارت ـــتان نمایندگ ـــل افغانس ـــا در داخ »آی
ـــارت را از  ـــت و تج ـــا سیاس ـــه. م ـــت: »ن ـــز گف ـــز آمی ـــکلی طن ـــه ش ب
ـــی  ـــارت نم ـــم، تج ـــت کنی ـــه سیاس ـــی ک ـــم. در جای ـــدا کردی ـــم ج ه
ـــرادر،  ـــی ب ـــت: »ن ـــی گف ـــر جواب ـــا حاض ـــرزی ب ـــد ک ـــم«. حام کنی
ــا را از سیاســـت تان  ایطـــو نکنیـــن. همـــی را ســـرچپه کنیـــن. مـ
تیـــر، در افغانســـتان تجـــارت کنیـــن. سیاســـته دلتـــان در هرجـــای 

ـــن«. ـــی کنی ـــه م ک

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

از هفتۀ شهید و سالروز شهادت استادبرهان الدین ربانی 
مسعود  احمدشاه  شهید  و  کشور  پیشین  رییس جمهور 
قهرمان ملی کشور در والیت بلخ گرامی داشت به عمل 

آمد. 
همین  به  سنبله(   29 شنبه  دیروز)سه  که  مراسمی  در 
مناسبت در شهر مزار شریف برگزار شده بود، مقامات 
با  ادامۀ گفت وگوی حکومت  از  با حمایت  بلخ  والیت 

حزب اسامی، خواهان تأمین صلح در کشور شدند.

هر  از  گفت  بلخ  والی  نور  محمد  عطا  مراسم،  این  در 
تامین صلح در  به  منجر  آن تصمیم حمایت می کند که 

افغانستان شود.
انتقاد گرفته  به  والی بلخ کارکرد شورای عالی صلح را 

با  این شورا موفق  و گفت که در طی 15 سال گذشته 
تأمین صلح در کشور نشده و دست آوردهایش چشم گیر 

نبوده است.
از  تامین صلح در کشور  آقای نور همچنان در راستای 
گفت وگو های حکومت با حزب اسامی اعام حمایت 
نموده گفت که مواد مندرج در توافق نامه میان هر دو 

طرف باعث ایجاد هیچ مشکل نخواهد شد.
وی گفت:  من توافق را خوانده ام، هیچ مشکلی که موانع 
ایجاد کند و مشکل ساز باشد را ندیدم، این توافق نامه را 
ماده به ماده خواندم و دریافتم که به خیر ملت افغانستان 

است و از همین سبب آن را حمایت می کنیم. 
عطا محمد نور سرپرست بلخ می افزاید که افغانستان طی 
بوده،  اقتصادی  دست آوردهای  شاهد  دهه  یک  از  بیش 

سکتورهای  در  انکشاف  شده،  تامین  مطبوعات  آزادی 
مختلف صورت گرفته؛ اما مردم به یگانه آرمان خود که 

تأمین امنیت و صلح در کشور است نرسیدند.
آقای نور از موجودیت فساد در ادارات دولتی حکومت 
ابراز نگرانی نموده گفت که در مرکز  در تمامی کشور 
و  است  رسیده   مردم  استخوان  به  مفسیدن  کارد  کشور 

جهت جلوگیری آن باید اقدامات جدی صورت گیرد.
در  فساد  داشتن  دست  به  را  خارجی ها  بلخ  سرپرست 
است  مشهور  متل  همان  گفت:   نموده  متهم  افغانستان 
که کارد به استخوان مردم رسیده و مردم اذیت می شوند، 
فساد می کنند،  افغان ها  تنها  که  نیست  معنی  این  به  این 
خارجی ها هم در فساد دست دارند و کان ترین فساد را 

خارجی ها انجام می دهند.

نماینــده ویــژه اتحادیــۀ اروپــا در امــور افغانســتان بــا ســفر 
بــه اســام آباد، در دیــدار بــا فرمانــده ارتــش و نیــز مشــاور 
ــه  ــوط ب ــی پاکســتان، در خصــوص مســایل مرب ــت مل امنی

امنیــت افغانســتان بــا آن هــا بــه رایزنــی پرداخــت.
فرانــز مایــکل ملبیــن، بــا حضــور در مقــر اصلــی فرماندهــی 
ارتــش پاکســتان در راولپنــدی، بــا جنــرال راحیــل شــریف 
فرمانــده ارتــش ماقــات کــرد و عــاوه بــر گفت وگــو در 

خصــوص مســائل امنیتــی افغانســتان و مســائل مــرزی میــان 
ــه  ــای پاکســتان در زمین ــا پاکســتان، تاش ه ــن کشــور ب ای

مبــارزه بــا تروریســم را مــورد ســتایش قــرار داد.
ــوا و  ــه محت ــتان ب ــش پاکس ــی ارت ــط عموم ــه رواب اگرچ
جزئیــات ایــن ماقــات اشــاره نکــرده اســت، امــا موضــوع 
ــرای  ــتان ب ــف پاکس ــار مضاع ــتان و فش ــران افغانس مهاج
بازگردانــدن آنهــا بــه کشورشــان و همچنیــن علمیات هــای 

ارتــش پاکســتان در نزدیــک مــرز افغانســتان، بــدون تردیــد 
از مهــم تریــن موضــوع هــای گفت وگــو در ایــن ماقــات 

بــوده اســت.
نماینــده ویــژه اتحادیــه اروپــا در امــور افغانســتان همچنیــن 
ــت  ــی دول ــت مل ــاور امنی ــه  مش ــان جنجوع ــا  ناصرخ ب

ــرد. ــات ک پاکســتان ماق
ــت  ــات اهمی ــن ماق ــتان در ای ــی پاکس ــت مل ــاور امنی مش
صلــح در افغانســتان و تــاش هــای پاکســتان بــرای تحقــق 
ایــن مهــم را مــورد اشــاره قــرار داد و تاکیــد کــرد: صلــح 

ــه نفــع پاکســتان اســت. در افغانســتان، ب
ــت  ــه حمای ــتان ب ــه پاکس ــت ک ــه گف ــان جنجوع ناصــر خ
ــد صلــح و آشــتی در افغانســتان ادامــه خواهــد داد. از رون
وی درعیــن حــال بــا انتقــاد از برخــی اظهارنظرهــای 
ضدپاکســتانی مقام هــای افغانســتان گفــت: اتهــام زنی هــای 
ــد  ــازنده و غیرمفی ــای غیرس ــرح اظهارنظره ــاس و ط بی اس
بایــد خاتمــه یابــد و نبایــد اجــازه داد کــه مســائل موجــود 
در روابــط دوجانبــه )افغانســتان و پاکســتان( تشــدید شــود.
ســفر اخیــر اشــرف غنــی رییــس جمهــوری افغانســتان بــه 
دهلــی نــو، بــا توجــه بــه حساســیت هــای موجــود از جمله 
تشــدید تنــش هــای میــان پاکســتان بــا هنــد و افغانســتان و 
نیــز تــاش دهلــی نــو بــرای نزدیــک تــر شــدن بــه کابــل 
ــو، مقــام  و همچنیــن اظهــارات ضدپاکســتانی وی دهلــی ن

هــای پاکســتانی را بــه واکنــش واداشــت.
بــه دنبــال ادامــه مخالفــت پاکســتان بــرای دسترســی 
ترانزیتــی متقابــل هنــد و افغانســتان از طریــح خــاک 
پاکســتان، اشــرف غنــی تهدیــد کــرده اســت اگــر پاکســتان 

اجــازه ایــن دسترســی را ندهــد، افغانســتان نیــز دسترســی 
ــه را  ــه آســیای میان ــق خــاک آن کشــور ب پاکســتان از طری

ــرد. ــد ک ــدود خواه مس
پاکســتان در پاســخ، تأکیــد کــرده اســت کــه هرگــز اجــازه 
ــود را  ــاک خ ــق خ ــتان از طری ــه افغانس ــد ب ــی هن دسترس
ــد محصــوالت خــود  ــی افغانســتان می توان نخواهــد داد ول
ــه هنــد صــادر کنــد. را از طریــق جــاده هــای پاکســتان، ب

عــاوه مســائل تجــاری و ترانزیتــی، رییس جمهــوری 
افغانســتان در ســفر بــه هنــد، سیاســت های پاکســتان را در 
برخــورد بــا تروریســم مــورد انتقــاد قــرار داده و گفته اســت 
ــی  ــچ تبعیض ــد هی ــت ها، نبای ــا تروریس ــورد ب ــه در برخ ک
ــه  ــا را ب ــد و آنه ــل ش ــتی قائ ــای تروریس ــروه ه ــان گ می

ــرد. ــد" تقســیم ک ــای خــوب و ب "تروریســت ه
ــا برخــی گــروه هــای  افغانســتان معتقــد اســت پاکســتان ب
ــی   ــبکه حقان ــتان  و  ش ــان افغانس ــر  طالب ــتی نظی تروریس
ــه  ــال آنک ــد ح ــی کن ــارزه نم ــور جــدی برخــورد و مب بط
ارتــش پاکســتان، ضربــات ســختی بــه برخــی دیگــر گــروه 
هــای تروریســتی نظیــر  طالبــان پاکســتان وارد کــرده اســت. 
پاکســتان ایــن ادعــای افغانســتان را بــی اســاس مــی دانــد.
ــد از  ــش و بع ــال پی ــاد، دو س ــام آب ــل و اس ــط کاب رواب
روی کار آمــدن دولــت اشــرف غنــی در افغانســتان، اگرچــه 
ــرفت  ــی پیش ــور مقطع ــی و بط ــبتا کوتاه ــدت نس ــرای م ب
ــی  ــن  دوســتی مقطعــی  دوام چندان ــا ای ــی داشــت ام خوب
ــر از  ــنج ت ــی متش ــروز حت ــور ام ــط دو کش ــت و رواب نیاف
دوران ریاســت جمهــوری حامــد کــرزی در افغانســتان 

اســت.

والی بلخ در مراسم گرامی داشت از هفتة شهید:

مفسدبن کارد را به استخوان مردم رسانیده اند
رییس جمهور ترکمنستان:

راه الجورد مهمترین گام برای اتصال 
افغانستان و ترکمنستان به اروپاست

رییس جمهـور ترکمنسـتان اعـام کـرد که با گشـایش مسـیر 
راه آهـن الجـورد، افغانسـتان، تاجیکسـتان و ترکمنسـتان به 

اروپـا متصل خواهند شـد.
بین المللـی  فـرودگاه  بزرگتریـن  ایسـکانیوز،  گـزارش  بـه 
ترکمنسـتان در عشـق آباد پایتخـت ایـن کشـور افتتـاح شـد.
فـرودگاه  گفـت:  ترکمنسـتان  رییس جمهـور  محمـداوف 
بین اللملـی عشـق آباد جهـت ارایـه خدمـات بین المللـی بـه 
منظـور گسـترش تجـارت سـاخته شـده و هـدف بـزرگ ما 
تبدیـل کردن شـهر عشـق آبـاد به مرکـز ترانزیـت و تجارت 

در منطقـه و جهـان می باشـد.
رییس جمهور ترکمنسـتان اعام کرد: کشـورش آمادگی های 
الزم جهـت برگزاری نشسـت بین المللـی ترانزیت و تجارت 

در مـاه آینده  در این شـهر را دارد.
وی افـزود: پـروژه راه الجـورد یکـی از مهم تریـن گام هـا 
جهت رشـد اقتصادی کشـورهای منطقه اسـت و با گشـایش 
این مسـیر، تاجیکسـتان، افغانسـتان و ترکمنسـتان به اروپا و 

کشـورهای جنـوب آسـیا متصل خواهند شـد.
میرویـس نـاب سـفیر افغانسـتان در عشـق آبـاد نیـز اجرایی 
شـدن پروژه های مشـترک اقتصادی افغانسـتان با کشـورهای 

آسـیای میانـه به ویـژه ترکمنسـتان را مهـم خواند.
وی ادامـه داد: گشـایش فـرودگاه بین المللـی عشـق آبـاد بـه 
نفـع تجـارت افغانسـتان اسـت و میلیون هـا دالر سـود از این 

ناحیـه  عاید افغانسـتان خواهد شـد.
ترکمنسـتان تاش هـای جـدی را جهـت تبدیـل شـدن بـه 
مرکـز ترانزیـت و تجـارت در منطقـه و جهـان را آغـاز کرده 

ست. ا

اخراج گستردۀ مهاجرین 
ACKUپای نمایندۀ اتحادیة اروپا را به مقر ارتش پاکستان کشاند


	Button 2: 
	Button 3: 


