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همه مي خواهند بشريت را عوض كننـد، 
ولي افسوس هيچ كس در اين انديشه نيست كه خود را عوض كنـــد.
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نشست جنجال برانگیز "قلب آسیا" 
پـایان یـافت

اوبري: 
ناټو غـونډه کې بـه د وارسا ژمنې 

تجـدید يش

ضمیر کابلوف:

 افغانستان هیچ جایگزینی

 برای تجهیزات نظامی روسیه ندارد

رییس مجلس نماینده گان:

بودجه براساس سلیقه های شخصی 
توزیع می شود

اصالحات اینگونه نمی شود !

مگر تقلب، فساد نیست؟

از صفحه فیسبوک احمد ولی مسعود
ــوی و  ــب کاران حرف ــردش، تقل ــده در گ ــاد زن ــی فس وقت
معــروف در همکاســه گی دولتمــردان باشــند، اصالحــات در 
نظــام و مبــارزه بــا فســاد، توهینــی اســت بــه شــعور جمعــی، 

ــا. ــوچ و توقعی اســت بیج شعاریســت پ
بــاز، از ایــن نــو آوردگان عزیــز، ماموریــن معــذور و مظلــوم 
و بــا انتخــاب دم و دســتگاه فســاد پــرور دولتــی، انتظــار چــه 
ــب  ــه تقل ــی ک ــم به گونه ی ــت؛ آنه ــد داش ــی را بای اصالحات
یــک جایــزه و یــک امتیــاز، تقلبــکار یــک هدیــه و همــکار 

باشــد.
هرچنــد پــرس و پــال کــردم حتــی یکــی از ایــن ماموریــن 
محتــرم بــرای مــان قابــل رویــت و شــناخت نیســتند و فقــط 
ــم کوچــی و  ــای نعی ــه آورده گــی آق ــد ک ــس آن را گفتن ریی
یــا هــم آقــای خپلــواک اســت. پــس چگونــه بــه انتخابــات 
ــان  ــت ش ــن سرنوش ــردم را از تعیی ــم و م ــفاف دل ببندی ش

مطمئــن ســازیم؟! 
ــان "اگــر  ــزرگ یون ــم ب ــه اســت حکی ــه درســتی گفت چــه ب
جوینــده گان جــاه و مقــام نتواننــد بــاالی کل قبیلــه حکومــت 
کننــد و یــا نظــر خرده گیــران و نخبــه گان را جلــب نماینــد، 
ــاوری  ــوش ب ــی و خ ــت جماعت ــه حمای ــط ب ــت فق آن وق

ــد." ــنده می کنن ــه گان بس ــتان و فرومای زیردس
ــتقل و  ــاد مس ــک نه ــا ی ــور ه ــات در کش ــیون انتخاب کمیس
جــا افتــاده اســت و ایــن کمیســیون از ابتــدآ در مشــورت بــا 
احــزاب سیاســی، نهــاد هــای مدنــی، نماینــده گان مــردم و بــا 
نظــارت و یــا شــمولیت چهره هــای بــا اعتبــار ملــی در یــک 

ــد. ــی ایجــاد می گردن تفاهــم همگان

حسن خان روزنامه  نگار پشتوِن پاکستانی:

تنها پشتون ها تقسیم نشده اند

مواجهه با پاکسـتان
تا کجـا؟

ACKU



یادداشـت: حسـن خان، یکی از روزنامه گاراِن 
پیرامـون  پاکسـتان اسـت کـه  پشتون تبــارِ 
مشـکالِت دو کشـور، متفاوت تـر از غالـِب 
سـوی  دو  در  پشـتوزبان  روزنامه نـگاراِن 
مـرز می اندیشــد. او به تازه گـی در محفلـی 
میـان  دوره یـی  به صـورِت  کـه  فرهنگـی 
جوانـان و فرهنگیـاِن پشـتون تبارِ دو کشـور 
برگـزار می شـود، سـخناِن قاطـع و جالبـی 
زده کـه مـورد توجـه کاربـرن شـبکه هـای 
اجتماعـی هم بـوده اسـت. بنابریـن روزنامه 
مانـدگار بـه دلیـل اهمیـت سـخنان او، آن 
را خالصه تـر گـزارش - ترجمـه کـرده تـا 

بخوانیـد. 
***

همسـایه یی  کشـورِ  دو  پاکسـتان  و  افغانسـتان 
هســتند کـه در تاریـخ نه چنــدان درازِ خـود 
روابط پُرفراز و نشـیِب زیاد داشته و هم اکنــون 
از  در حالـِت چنـدان خوبـی  ایـن دو کشـور 

روابـط سیاسـی قـرار ندارنـد. 
حسـن خان روزنامه نـگار و کارشـناس پشـتون 
افراط گرایـی   از  نشسـتی  در  اخیـراً  پاکسـتانی، 
پشـتون  قـوم  در  افـراد  برخـی  خودصفتـِی  و 
پـرده برداشـته و می گویـد: مشـکل افغانسـتان 
و پاکسـتان مشـکِل پشـتون بـا پشـتون نیسـت، 
بلکـه مشـکِل افغانسـتانی ها بـا پا کسـتانی ها به 
یک گفتمـان بین افغانسـتان و پاکسـتان نیازمند 

ست.  ا
حســن خـان که در  یک محفـل در مورد رابطه 
پشـتون های دو سـوی دیورنـد، به زبان پشــتو 
در کابـل صحبـت می کـرد، می گوید: پشـتون ها 
افغانسـتان  و  پاکسـتان  مـرز  ســوی  دو  در 
فکـر  جذباتـی   و  احساسـاتی  بحث هـای  بـا 
می کننـد کـه نظـر همـه دنیا بـه پشتون هاسـت. 
ایـن پشـتون ها فکـر می کننـد کـه انگلیس ها و 
نصرانی هـا بـرای جدایـیِ  آنـان تـالش می کنند 
و یهودی هـا نیـز -  کـه در طـرف مـا یـک قوم 
مشـهور اسـت-  بـرای جـدای آنـان کار مـی 
می کننـد  فکـر  پشـتون ها  افغانسـتان  در  کننـد. 
کـه پنجـاب، ایران، انگلسـتان، ازبـک و تاجیک 

همه  دشـمِن ماسـت اسـت. 
حسـن خـان ضمـن ارایـه ایـن برداشـت ها از 
پشـتون های دوسـوی مـرز می گویـد کـه بـرای 
بیـرون رفتـن از ایـن معضـل، نیـاز بـه وقـِت 
کافـی و تحقیـق و تفکِر عالمانه اسـت. مســلمًا 
وقتـی کـه ما فکـر می کنیـم کـه همـه ایرانی ها ، 
مـا  انگلیس هـا و عرب هـا دشـمِن  پنجابی هـا، 
هسـتند، آیـا دیگـر دوسـتی نیـز بـرای  مـا باقی 

می مانـد؟ 
امـروز اوضـاع جهـان تغییـر کـرده اسـت و بـه 
اصطـالح انگلیس هـا،  "آبـی کـه زیاد اسـت، از 
پاییـن  کوه هـا عبـور می کند. گذشـته ها گذشـته 
انـد، بایـد یـک قدم بـه  طـرِف آینــده برداریم. 
امـا "پشـتون ها یگانـه تبـار در جهـان هسـتند 
کـه خودشـان صفـِت  خـود شـان به خودشـان 
را از حـد زیـاد می کننـد؛ بـه حـدی کـه وقتـی 
کـه می نشـینند می گوینـد که شـاعر پشـتون ها، 
سیاست مدارشـان،  دنیاسـت،  شـاعر  بهتریـن 
آنـان  "جرنیـل"ِ  و  دنیـا  سیاسـت مدار  بهتریـن 
بهریـن جرنیل اسـت کـه در جنگ ها شکسـت 
نخـورده اسـت. ولـی تا جایـی که مـن  می دانم، 
پشـتون ها از یـک زمـان بـه بعـد در مدت هـای 
طوالنی از تاریخ هیچ دسـت آوردی نداشـته اند. 
کابـل  بـه  رنجیت سـنگ  کـه  می گوییـد  شـما 
می گوییـد  شـما  می گوییـم.  هـم  مـا  نیامـده، 
کـه انگلیس هـا پـس سـال 1919 به افغانسـتان 
نیامـده، مـا هم می گوییـم و این را نشـان عزت 
و وقـارِ بلنـد بـودن شـمله خـود میدانیـم. ایـن 
و  خـان  اسـفندیار  خـان،  شـیرپاو  را  سـخنان 

موالنـا فضل الرحمـان هـم می گوینـد. 
امـا بایـد متوجـه باشـیم در دنیـا اقـوام مختلفی 

زنده گـی می کننـد و تنهـا قـوم پشـتون در دو 
طـرِف مـرز تقسـیم نشـده اسـت. اقـوام زیادی 

باهم تقسـیم شـده اسـت.
آقـای حسـن بیان می کنــد کـه پیـش از 1947 
اختالفـات میـان افغانسـتان و پاکسـتان شـروع 
هیچـگاه  کشـورها  ایـن  آن،  از  پـس  و  شـده 
ارتبـاط خوب نداشـته اند. تالش هایـی را داوود 
خـان صاحـب شـروع کـرد و پـس آمد شـهید 
ایجـاد  بـرای  صاحـب  حفیـظ اهلل  امیـن  شـد؛ 
یـا  ویانـا  پاکسـتان تالش هایـی در  بـا  روابـط 
جـای دیـگ آغـاز کـرد، اما پـس که آمد کشـته 
شـد. آن هـا پـس از بازگشـت بـه افغانسـتان به 
قتـل رسـیدند. همچنـان تالش هایی "احمدشـاه 
مسـعود صاحـب" برای صلح بـا طالبان صورت 
داد، ولـی پـس از اینکـه باهم به نتیجه رسـیدند 
و همـه چیـز پایان یافـت و قرار بـود  یک روز 
دیگـر آن را برمـال کننـد، - آنگونه که شـاهدان 
مـی گوینـد - یـک هفتـه یـا ده روز پیـش از 
رسـیدن آن روز، احمدشـاه مسـعود به شـهادت 
رسـید. ایـن واضـح اسـت کـه در ایـن اتفاقات 

دسـت های بیرونـی دخیـل بـوده اسـت. 
امـا حقیقـت را نبایـد پنهــان کـرد و مـا باید به 
چند حقیقت تسـلیم شـویم و آن این اسـت که 
تنهـا قوم پشـتون نیسـت کـه در این دنیا تقسـم 
شـده اسـت؛ تاجـک ، ازبـک ، هـزاره و پنجابی، 
ســندی و بلـوچ کـه طـرف مـا هسـتند همـه 
تقسـیم شـده انـد. آیـا نیـاز اسـت کـه مـا برای 
نسـل جدیـِد احساسـاتی بحـث کنیـم و آنـان 
برای مـان کف بزنند؟ ... روشـن سـخن بگویم؛ 
بدعملـی  و  جهالـت  غربـت،  کـه  حالـی  در 
اصطالحـاِت  ایـن  بـه  مـا  اسـت؛  مـا  مسـألۀ 
پشـتو دل خـوش کـرده ایـم که: "هـم هغه زور 
ربـاب هـم هغـه زور سـته، تـو هـم دنگی یـی 
زه هـم دنگـه  اوم" )ختـک بابـا(. در حالـی کـه 
ایـن مشـکِل پشـتون  و پشـتون ها نیسـت، حـِل 
مشـکل پشـتون ها به گفتمـان میان پاکسـتانی ها 
و افغانسـتانی ها نیازمنــد اسـت. در غیـر ایـن 
 صـورت، اگر 70 سـال هـم جنگ کنیــم، تو از 
کشـتِن من بدنام می شـوی و من از  کشـتن تو. 
وقتی شـما به پاکسـتان بیاییـد، در اسـالم آباد با 
هـم مالقـات می کنیــم و مـا از کندهـار، هلمند 

و ننگرهـار گذشـته، در مرکـز افغانسـتان کابل، 
شـما را مالقـات می کنیــم.

وقتـی مـا به کابـل می رویـم، تنهـا با پشـتون ها 
صحبـت نمی کنیـم؛ اما متأسـفأنه امـروز در این 
محفـل اکثـراً پشـتون ها دعـوت شـده اند. بایـد 
بایـد  بیـرون شـد.  بندهـا و حصارهـا  ایـن  از 
در ایـن محافـل تاجک هـا، بلوچ هـا، ازبک هـا 
و هزاره هـا حضـور داشـته باشـند. مسـلمًا بـه 
حضـورِ آن هـا نیـاز داریـم. چـرا از طـرف مـا 
پنجابـی ها نیسـت اینجا و سـندی هانیسـت در 

حالـی کـه بـا آنهـا مشـترکات داریم.
 آقای حســن تذکر داده اسـت که: نسـل جدیِد 
پشـتون ها نبایـد تنهـا به کف زدن و شـعار دادن 
مصـروف باشـند. در تاریـخ چهـار - پنـج نـام 
اسـت کـه صـد سـال می شـود نسـل پشـتون 
خـود را بـه آن هـا منتسـب می سـازد و می گوید 
مـن نواسـه پاچـا خـان، دریاخـان، ایمـل خان، 
بابـا هسـتم. در  خوشـحال خـان و احمدشـاه 
حالـی در علـوم سـاینس، تعلیم تربیه، سیاسـت 
و نظـام هیـچ نامـی از ایـن قـوم وجـود نـدارد. 
...شـربت ُگل اشـتباه کـرده بـود کـه به صـورِت 
جعلـی از کشـوری دیگر شـناس نامه گرفته بود، 
امـا مـا همه برایـش صدا بلنـد کردیـم و دادگاه 
نـداد. همچنـان قصه هـای  او جزایـی  بـه  نیـز 

دیگـر هم هسـت.
 امـروز افغانـی در پاکسـتان به چشـِم بـد دیده 
می شـود، باور باالیشـان نمی شـود، پاکسـتانی ها 
می گویند:"بـه افغانسـتانی هرچـه خوبـی کنـی، 
بـدی می بینی" و پاکسـتانی را در افغانسـتان نیز 

بـه عنـوان جاسـوس آی اس آی می بینند. 
اگـر شـما می گویـد تو برادر پشـتون ما هسـتی 
در کابـل بیـا و مـن بگویـم که شـما اسـالم آباد 
بیایـد خوب خـوب قدم بزنیـد؛ اما ایـن چنینی 

که شـما فکـر می کنید نیسـت.
بیاییـد واقعـت بگویـم، تعریف خـود را نکنیم، 
آنچنانـی کـه فکـر می کنیـم قهرمانـی نکردیـم، 
از گذشـته بگذریـم امـا در حـال حاضـر قـوم 
پشـتون در سیاسـت جهانـی هیـچ دسـت آورد 
قابـل مالحظه یـی نداشـته اسـت و باید بـه این 

مسـاله توجـه کنیم.
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برگردان از پشـتو به فارسی: ابوبكر صديق

حسن خان روزنامه  نگار پشتوِن پاکستانی:

تنها پشتون ها تقسیم نشده اند
 

در ششـمین نشسـت قلـِب آسـیا اتفاق های قابـِل توجهی رخ 
دادنـد امـا مهم تـر از همـه این کـه؛ افغانسـتان و هنـد تمـام 
بـارِ مالمتـِی جنـگ و خشـونت در منطقـه و افغانسـتان را به 
پاکسـتان نسـبت دادنـد کـه حـرف بجایـی هسـت. امـا همه 
می دانیـم هنـد و پاکسـتان دشـمنِی دیرینه بـا یکدیگـر دارند. 
هـر دو کشـور، سـه بـار در جنگـی تمام عیـار در برابـِر هـم 
صف آرایـی کرده انـد. هنـد بـه پیمانـۀ دشـمنی بـا پاکسـتان، 
دوسـت و متحِد افغانسـتان اسـت. این کشـور در پانزده سـاِل 
پسـین، در راسـتای توسـعه و بازسـازی افغانسـتان، صدهـا 
میلیـون دالـر کمـک کـرده اسـت و از حامیـاِن بـزرِگ کابـل 

می شـود.  محسـوب 
امـا پاکسـتان مسـلمًا در حمایـت از گروه هـای شورشـی در 
افغانسـتان دسـِت بلنـد داشـته اسـت. ایـن کشـور طالبـان را 
سـاخت و دوبـاره احیـا کـرد و هم اکنـون طالبـان بزرگ ترین 
گـروه جنگـی در برابـِر دولـت بـه شـمار می آیـد. سـازمان 
اسـتخباراتِی پاکسـتان بـه رهبـراِن این گـروهِ تروریسـتی پناه 
داده و زمینـه و بسـتر را بـرای آن هـا فراهـم آورده تـا با آتش 
جنـگ جلِو پیشـرفت و عمـران در افغانسـتان را بگیرند. یعنی 
بـه صـورِت کلـی، هنـد و پاکسـتان در رقابت بـا یکدیگر در 
دو جبهـۀ کامـاًل متضـاد در قبـاِل افغانسـتان قـرار دارنـد؛ بـه 
نحـوی کـه یکی منافـِع خویـش را در ناآرامـِی افغانسـتان، و 
دیگـری در ایجـاد ثبـات و حکومت دارِی قوی در این کشـور 

می کنـد.  جسـت وجو 
دشـمنِی  و  هنـد  دوسـتانۀ  همکاری هـای  درِک  به رغـِم 
تمام عیـار پاکسـتان بـا افغانسـتان، ولـی بازهم لحـن و ادبیاِت 
تنـِد رییس جمهـور غنـی در کنفرانـس قلـب آسـیا در برابـِر 
پاکسـتان، هرگـز بـا منافـع ملـِی ما سـازگار نیسـت و همواره 
ایـن نـوع کنش هـا در هیأت هـای گوناگـون، برای افغانسـتان 

گـران تمام شـده اسـت.  
در نظـام بین الملـل، دوسـتی ها و دشـمنی ها زادۀ شـرایط و 
محصـوِل دوسـتی ها و دشـمنی های بزرگ تـر انـد. پـس مـا 
بایـد از ایـن فرصت اسـتفادۀ عاقالنـه کـرده و از ذوق زده گِی 
بی جـا پرهیـز کنیـم.  امـا متأسـفانه حکومـِت افغانسـتان در 
پانـزده سـال اخیـر، هیچ سیاسـِت کارآمـد و شـفافی در قباِل 
پاکسـتان و ایـن وضعیـِت خـاص نداشـته اسـت. یـک روز 
ایـن کشـور را بـرادرِ هم دیـن و مذهـِب خویـش خوانـده  و 
روز دیگـر، در سـتیز بـا ایـن کشـور، در آغـوِش هندوسـتان 
عشـوه گری کـرده  اسـت؛ و ایـن کودکانه تریـن کار ممکن در 
مواجهـه بـا پاکسـتان اسـت درحالی کـه ایـن کشـور در تار و 
پـود نظـام سیاسـی و اقتصادی کشـور نفوذ کـرده، پیش از ناز 

و نوازش هـای هنـد می توانـد مـا را زمین گیـر بسـازد. 
بلـه، عجالتـًا حکومـت پاکسـتان دشـمِن ماسـت؛ امـا در عیِن 
حـال ایـن دشـمن بزرگ تریـن همسـایۀ مـا و ذی نفع تریـن 
سیاسـی،  نفـوذ  اسـت.  افغانسـتان  تحـوالِت  در  بازیگـر 
اقتصـادی، فرهنگـی و حتـا اجتماعی پاکسـتان در افغانسـتان 
بـه مراتـب برجسـته تر از قـدرِت دوسـتی مـا بـا هند اسـت. 
مـا بایـد روی برنامـه و راهبـرد، در صـددِ رهایـی از این همه 
ضعـف و وابسـته گی بـه ایـن کشـور باشـیم و تـا آن روز نیز 
چاره یـی جـز حفـظ تعـادل در رابطـه بـا هنـد و پاکسـتان و 

همین طـور روابـط بـا سـایر بازیگـراِن منطقه یـی نداریـم.
منطـِق سیاسـت حکم می کنـد که مـا از نگرانی های پاکسـتان 
فـارغ نباشـیم، بلکـه در سـایۀ آن، بـه دوسـتی بـا رقیـِب آن 
و متحـِد الیـِق احترام مـان هنـد نیـز همـت گماریـم. مـا باید 
فرصت هـا و تهدیدها را توامان در نظر داشـته باشـیم و هرگز 
بـا افتــادن به پـای یکی، دیگـری را تمام قـد در برابِر خویش 
بسـیج نسـازیم. متأسفانه دسـتگاه سیاسـت خارجی افغانستان 
یـا با دسـت های خالی عمـاًل به تحریـِک پاکسـتان می پردازد 
و یـا هـم این کـه بـدوِن  پشـتوانه های منطقـی، بـه دوسـتِی 
یک بـاره بـا ایـن کشـور دل می  بنـدد. مـا حقیقتـًا ضعیف ایـم 
و الجـرم تـا قـوی شـدن، بایـد محتاطانـه و هوشـیارانه گام 
برداریـم و بـا اکت هـای کودکانـه، نبایـد به کشـورهای رقیب 
در افغانسـتان بهانـه بـرای مداخلـۀ داغ تـر و جدی تـر بدهیم. 
ولـی بـا این همـه، آن چـه در کنفرانس قلب آسـیا بر پاکسـتان 
رفـت، نشـان می دهـد کـه مواجهـه بـا ایـن کشـور می توانـد 
از حـِد هندوسـتان و افغانسـتان فراتـر بـرود و اگـر پاکسـتان 
تروریسـت پرورانه اش  و  اسـتیالگرانه  سیاسـِت  از  دسـت 

برنـدارد، ایـن اتفـاق رخ خواهد داد.
 

مواجهه با پاکسـتان
تا کجـا؟

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1917 سه    شنبه         16قوس / آ ذ ر        y    1395   6 ربیع اال و ل    y 1438   6 د سمبر 2016
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بودجه براساس سلیقه های شخصی 
توزیع می شود

اعضــای مجلــس نماینــده گان در جلســۀ 
دیروزشــان از عــدم تــوازن در بودجــۀ ملــی، 
هــدر رفتــن بودجــۀ افغانســتان براســاس 
ــت  ســلیقه های شــخصی و بدترشــدن وضعی

ــد. ــی کردن ــراز نگران ــور اب ــی در کش امنیت
ــوازن  ــی ت ــۀ مل ــه در بودج ــد ک ــان گفته ان آن
ــبب  ــر س ــن ام ــده و ای ــه نش ــر گرفت درنظ
شــده اســت کــه در طــول ســال های گذشــته 
شــماری از والیت هــا از رونــد توســعه و 

ــد. ــاز بمانن انکشــاف ب
ــی  ــاد از ناتوان ــا انتق ــس ب ــده گان مجل نماین
امنیــت  تأمیــن  در  امنیتــی  نهادهــای 
شــهروندان، گفتنــد، در 40 کیلومتــری مرکــز 
ــردم را  ــرده و م ــع ک ــن تجم ــور مخالفی کش
تــرور می کننــد، امــا نهادهــای امنیتــی در 

غفلت انــد. خــواب 
مجلــس  رییــس  ابراهیمــی،  عبدالــرووف 
نماینــده گان گفــت، بودجــۀ ملــی ربــط 
ــون  ــردم افغانســتان دارد و قان ــه م مســتقیم ب
ــی  ــۀ مل ــه بودج ــد دارد ک ــز تأکی ــی نی اساس

ــد. ــوازن باش مت
تــا  خواســت  وکال  از  ابراهیمــی  آقــای 
تشــخیص  را  والیت شــان  نیازمندی هــای 
کمیســیون  بــه  را  پیشنهادشــان  و  داده 
اختصاصــی مالــی بودجــه بســپارند تــا تــوازن 

در بودجــه در نظــر گرفتــه شــود.
ادامــۀ  در  نماینــد ه گان  مجلــس  رییــس 
ــماری از  ــی ش ــۀ نگران ــه ادام ــخنانش و ب س

اعضــای مجلــس، از رییس جمهــور خواســت، 
ــه  ــت را ب ــون تشــکیالت اساســی حکوم قان
مجلــس نماینــده گان بــرای تصویــب بفرســتد 
ــود. ــری ش ــکیالتی جلوگی ــم تش ــا از تراک ت
آقــای ابراهیمــی گفــت: "بودجــۀ مــردم 
ــورد  ــلیقه های بی م ــاس س ــر اس ــتان ب افغانس
ــم  ــده گان ه ــس نماین ــود. مجل ــع می ش توزی
ــار  ــانه ها بارب ــم از ســوی رس حضــوری و ه
ــون تشــکیالت  ــا قان از حکومــت خواســته ت
اساســی حکومــت را هرچــه زودتــر بــه 
ــن  ــت در ای ــا حکوم ــتد، ام ــاق بفرس ــن ات ای
زمینــه کــه مکلفیــت اش اســت، کوتــاه آمــده 

ــت." اس
ــدۀ  در ســویی دیگــر، نفیســه عظیمــی، نماین
ــس گفــت: همه ســاله بودجــۀ  ــردم در مجل م
رد  نماینــده گان  مجلــس  ســوی  از  ملــی 
می شــود، ایــن به خاطــر عــدم تــوازن در 
ــا اســت. ــه در ســطح والیت ه ــع بودج توزی
وکال  همــه روزه  افــزود:  عظیمــی  بانــو 
ــا  ــه وزارت خانه ه ــا را ب ــکالت والیت ه مش
می فرســتند، امــا ایــن رفت وآمدهــا هیــچ 
ــان  ــردم در زم ــکالت م ــرا مش ــود، زی می ش
ــده نمی شــود.  ــه آن گنجانی مطالعــۀ بودجــه ب

بانــو عظیمــی، از اعضــای مجلــس خواســت 
تــا بودجــۀ ســال آینــده را بــه دقــت بررســی 
ــر  ــردم را در آن در نظ ــکالت م ــرده و مش ک

ــد. گیرن
در حیــن حــال، ســخی مشــوانی، عضــو 
ــا  ــی تنه ــۀ مل ــت: بودج ــس گف ــر مجل دیگ
نامــش ملــی اســت، امــا ملــی نیســت؛ زیــرا 
در آن تــوازن والیت هــا در نظــر گرفتــه 

ــت. ــده اس نش
ــل در  ــزود: "ســه ســال قب ــای مشــوانی اف آق
ــا بودجــه  ــه یکــی از پروژه ه ــی ب بودجــۀ مل
ــار ســوم اســت  ــا ب ــه شــد، ام در نظــر گرفت
کــه بــرای این پــروژه قــرار اســت بودجــه در 
نظــر گرفتــه شــود کــه بــه بــاور مــن، ایــن کار 

ــه چشــم مــردم زدن اســت." خــاک ب
دکتــر پرویــن نورســتانی، نماینــدۀ مــردم 
نورســتان در مجلــس بــا بیــان این کــه در 
ــه والیــت  بودجــۀ ملــی ســال های گذشــته ب
ــان داشــت:  نورســتان کمتــر توجــه شــده، بی
ــی،  ــۀ مل ــوازن در بودج ــدم ت ــل ع ــه دلی "ب
ــر ســرک  ــک مت ــت نورســتان ی ــروزه والی ام
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــدارد، ای ــده ن قیرش
ــن  ــردم ای ــه م ــل ب ــال قب ــور س رییس جمه
ــپرده  ــرک ها را س ــم س ــدۀ ترمی ــت وع والی

ــود." ب
همزمــان بــا ایــن، عبدالرحیــم ایوبــی، نمایندۀ 
ــن  ــای ای ــس از اعض ــردم در مجل ــر م دیگ
ــت  ــه سرنوش ــی ک ــا زمان ــت، ت ــاق خواس ات

وزرای ســلب اعتمــاد شــده مشــخص نشــده 
و حکومــت وزرای جدیــد را معرفــی نکنــد، 
بودجــۀ وزارت خانه های شــان را تصویــب 

ــد. نکنن
ــوازن  ــدم ت ــی از ع ــس درحال ــای مجل اعض
ــخن  ــی 1396 س ــال مال ــی س ــۀ مل در بودج
ــی  ــۀ مال ــش، بودج ــۀ پی ــه هفت ــد ک می زنن
ــورد  ــنا م ــس س ــوی مجل ــال 1396 از س س

ــت. ــرار گرف ــد ق تأیی
ادارات  و  وزارت هــا  مجلــس  اعضــای 
دولتــی را موظــف ســاخت تــا پیشــنهادات و 
نظریــات خویــش را الــی تاریــخ 139۵/۸/17 
بــه وزارت مالیــه ارســال کننــد تا ایــن وزارت 
ــال  ــی س ــۀ مل ــات، بودج ــد از درج نظری بع
مالــی 1396 را نهایــی کــرده و طــی مراحــل 

ــد. کن
نگرانی از وضعیت امنیتی

مجلــس  اعضــای  ایــن،  بــا  همزمــان 
ــی  ــت امنیت ــدن وضعی ــده گان از بدترش نماین
در  امنیتــی  نهادهــای  بی برنامه گــی  و 
نابودســازی النه هــای مخالفــان حکومــت 
در فصــل ســرما و تأمیــن امنیــت شــهروندان 

شــکایت کردنــد.

مجلــس  رییــس  ابراهیمــی،  عبدالــروف 
نماینــده گان از حکومــت و نهادهــای امنیتــی 
در  و  کــرده  برنامه ریــزی  تــا  خواســت 
فرصــت زمســتانی عملیــات خــود را در برابــر 

گروه هــای تروریســتی انجــام دهنــد.
ــه  ــور ب ــزود: رییس جمه ــی اف ــای ابراهیم آق
عنــوان ســرقومندان اعلــی قــوای مســلح 
تدویــن  بــا  تــا  دارد  مســوولیت  کشــور 
اســتراتیژی امنیتــی، نگرانــی مــردم را از بابــت 

ــازد. ــع س ــور رف ــت کش امنی
محمــد ســرور عثمانــی، نماینــدۀ مــردم فــراه 
در مجلــس نماینــده گان گفــت: "پوســته های 
امنیتــی در مســیر راه فــراه بــه دســتور طالبــان 
جمــع آوری شــده اســت، گویــا طالبــان 
ــد  ــد کــه شــما پوســته ها را جمــع کنی گفته ان

ــم." ــا شــما کاری نداری ــا ب و م
ــر  ــم "غی ــن تصمی ــزود: ای ــی اف ــای عثمان آق
معقــول" از ســوی مقــام والیــت فــراه گرفتــه 
شــده کــه ســبب نگرانــی مــردم شــده اســت. 
مــن از وزیــر داخلــه و فرمانــده پولیــس 
فــراه می خواهــم تــا پوســته ها را دوبــاره 
ــع  ــردم را رف ــی م ــد و نگران ــش ببرن ــه جای ب

ــازند. س
ــد کــرد: حکومــت  ــن عضــو مجلــس تأکی ای
و  جــان  کننــدۀ  تأمیــن  قانــون  مطابــق 
ــجو در  ــک دانش ــا ی ــت، ام ــردم اس ــال م م
ــوی  ــت از س ــه پایتخ ــه ب ــن منطق نزدیک تری
طالبــان بــه دار آویختــه می شــود و آب از آب 
ــم  ــت می خواه ــورد. از حکوم ــکان نمی خ ت
تــا قاتلیــن ایــن دانشــجو را دســتگیر و تحــت 

ــد. ــرار ده پیگــرد ق
دکتــر پرویــن نورســتانی، نماینــدۀ مــردم 
نورســتان در مجلــس گفــت: مســیر راه هــای 
ــد روز  ــدول از چن ــوالی های دوآب و من ولس
ــت  ــان حکوم ــوی مخالف ــو از س ــن س ــه ای ب
بســته شــده و شــهروندان ایــن والیــت 
نمی تواننــد بــرای رفــع نیازمندی شــان از 

ــد. ــرور کنن ــور و م ــیر عب ــن مس ای
بانــو نورســتانی بــا اشــاره بــه این کــه فصــل 
ــتند،  ــرک ها هس ــردم در س ــت و م ــرما اس س
از نهادهــای امنیتــی خواســت تــا در قســمت 
ــدام  ــر اق ــه زودت ــن راه هرچ ــردن ای ــاز ک ب

کننــد.
ــی در  ــردم غزن ــدۀ م ــی، نماین ــاه گل رضای ش
ــت  ــه وضصعی ــی ک ــت: درحال ــس گف مجل
خــراب  شــدت  بــه  کشــور  در  امنیتــی 
ــام  ــر ن ــب زی ــان طال ــی زندانی ــت، رهای اس
زندانیــان سیاســی حــزب اســالمی، جــز دور 
ــان  ــرزی در زم ــد ک ــای حام ــه آق ــی ک باطل
حکومــت داری خــود آن را اســاس گذاشــت، 

ــاند. ــد رس ــردم نخواه ــه م ــر ب ــر دیگ خی
ــن  ــه ای ــت قضی ــزود: حقیق ــی اف ــو رضای بان
اســت کــه زندانیــان در میدان هــای نبــرد 
ــه  ــوند، ب ــا ش ــر ره ــده اند و اگ ــتگیر ش دس
ــس  ــش و پولی ــربازان ارت ــون س ــت خ قیم

ــد. ــد ش ــام خواه ــتان تم افغانس
ــده گان خواســت،  او از رییــس مجلــس نماین
کمیســیون عدلــی و قضایــی را بــه کار گمــارد 
ــی  ــای زندانیان ــک پرونده ه ــا از نزدی ــا آن ه ت
کــه قــرار اســت رهــا شــوند را بررســی کننــد 
ــا  ــت ب ــۀ حکوم ــام توافق نام ــر ن ــا زی ــه آی ک
ــت  ــی و عدال ــون اساس ــالمی قان ــزب اس ح
زیــر پــا می شــود یــا حــرف دیگــری اســت.
ــس  ــر مجل ــو دیگ ــی، عض ــم ایوب عبدالرحی
ــی  ــای امنیت ــت: فســاد گســترده در نهاده گف
ــاع ســبب شــده اســت،  ــژه وزارت دف ــه وی ب
ــود،  ــر ش ــه روز بدت ــی روزب ــت امنیت وضعی
ــه  ــی بیشــتر شــود ک ــای امنیت ــات  نیروه تلف
ــن اواخــر تلفــات بیشــتر هــم موجــب  در ای
شــده تــا مــردم فرزندان شــان را بــه صفــوف 

ــد. ــازده ندهن ــس اج ــش و پولی ارت
آقــای ایوبــی افــزود: "در 40 کیلومتــری 
مرکــز کشــور تروریســتان جمــع شــده و 
امــا نهادهــای  مــردم را تــرور می کننــد، 
ــد." ــرو رفته ان ــت ف ــواب غفل ــی در خ امنیت

نماینــده ویــژه روســیه در امور افغانســتان 
در واکنــش بــه اقــدام پنتاگــون مبنــی بــر 
ــن  ــای روســی در ای ــی بالگرده جایگزین
کشــور گفــت کــه افغانســتان هیــچ 
جایگزینــی بــرای تجهیــزات روســی 

ــدارد. ن
وی افــزود: مســکو تردیــد دارد کــه برنامه 
ــای  ــی بالگرده ــرای جایگزین ــکا ب امری
روســی در افغانســتان بــا موفقیــت اجــرا 
ــی  ــچ جایگزین ــرا افغانســتان هی شــود زی
بــرای تجهیــزات نظامــی روســی نــدارد.
چنــدی قبــل وزارت دفــاع امریــکا اعــالم 
ــای  ــی بالگرده ــرای جایگزین ــه ب ــرد ک ک
روســی "ام آی17" ۵3 فرونــد بالگــرد 
ــاوک  ــوع بلک ه ــی از ن ــرفته امریکای پیش
ــتان  ــش افغانس ــه ارت ــو اچ 60" را ب "ی

تحویــل می دهــد.
خبرگــزاری اســپوتنیک روســیه بــه نقــل 
از کابلــوف گــزارش داد کــه امریــکا 
افغانســتان  خلبانــان  آمــوزش  بــرای 
ــی  ــای امریکای ــا بالگرده ــرواز ب ــرای پ ب
ــه چهــار ســال زمــان نیــاز  بلک هــاوک ب

دارد.

وی اظهــار داشــت: "آیــا افغانســتان زمان 
ــد؟  ــار بکش ــال انتظ ــار س ــه چه دارد ک
ــار  ــی در اختی ــان کاف ــم زم ــر نمی کن فک
داشــته باشــد. بــه ایــن دلیــل اســت 
ــرای  ــی ب ــچ جایگزین ــتان هی ــه افغانس ک
تجهیــزات نظامــی روســیه در آینــده 
نزدیــک نــدارد البتــه اگــر افغانســتان بــه 

ــد. ــوی و کارا باش ــش ق ــال ارت دنب
پنتاگــون از کنگــره امریــکا خواســته بــود 
ــرای  ــون دالری ب ــه ۸14 میلی ــه بودج ک
خریــد هواپیماهــای جدیــد از جملــه 
و 6  "ام دی ۵30"  بالگــرد جنگــی   30

ــد. ــب کن ــده "آی 29" را تصوی جنگن
از  پــس  اســت کــه  ایــن در حالــی 
امریــکا  بیــن  افــزون  روز  تنش هــای 
و روســیه، دولــت واشــنگتن در تهیــه 
لــوازم یدکــی بــرای بالگردهــای روســی 
در افغانســتان دچار مشــکل شــده اســت.
از ســوی دیگــر، بالگردهــای روســی 
ــه  ــرا ب ــتان اخی ــی افغانس ــای هوای نیروه
ــا  ــی ی ــوازم یدک ــض ل ــدم تعوی ــل ع دلی
زمین گیــر شــده اند و یــا هــم دچــار 

می شــوند. ســانحه 

55 میلیـون پاکستانی، 
زیـر خط فقـر

ضمیر کابلوف:

 افغانستان هیچ جایگزینی

 برای تجهیزات نظامی روسیه ندارد

ــوی وزارت  ــده از س ــه ش ــناد ارائ اس
برنامــه ریــزی و توســعه پاکســتان 
حکایــت از آن دارد کــه 29 و نیــم 
 1۸۵ حــدود  جمعیــت  از  درصــد 
ــط  ــر خ ــتان، زی ــری پاکس ــون نف میلی

ــتند. ــر هس فق
مجلــس  نماینــده گان  از  تعــدادی 
ــدن  ــخص ش ــتار مش ــتان خواس پاکس
ــط  ــر خ ــت زی ــام جمعی ــار و ارق آم
فقــر در ایــن کشــور شــدند و وزارت 
برنامــه ریــزی و توســعه نیــز بــا ارایــه 
ــه، اعــالم کــرد  ــن زمین اســنادی در ای
کــه حــدود ۵۵ میلیــون پاکســتانی 
ــد. ــی می کنن ــر زنده گ ــط فق ــر خ زی

طبــق تعریــف خــط فقــر در پاکســتان، 
ــن،  ــور میانگی ــه ط ــه ب ــرد ک ــر ف ه
روپیــه   3030 از  کمتــر  درآمــدی 

ــکا و  ــر آمری ــادل 30 دال ــا مع )تقریب
ــر( در  ــک دال ــه ی ــی روزان ــه عبارت ب
ــر  ــط فق ــر خ ــد، زی ــته باش ــاه داش م

ــود. ــی ش ــوب م محس
مدیــر اجرایــی موسســه سیاســت 
توســعه پایــدار پاکســتان بــا بیــان 
اینکــه طبــق تعریــف و اســتاندارد 
بیــن المللــی، افــرادی کــه کمتــر 
از 60 دالــر در مــاه درآمــد داشــته 
ــوب  ــر محس ــط فق ــر خ ــند، زی باش
بخواهیــم  اگــر  می شــوند، گفــت: 
ــی را مــالک تخمیــن  اســتاندارد جهان
جمعیــت زیــر خــط فقــر در پاکســتان 
قــرار دهیــم، ایــن رقــم دو برابــر رقــم 
اعــالم شــده از ســوی وزارت برنامــه 

ــود. ــد ب ــعه خواه ــزی و توس ری

روح اهلل بهزاد
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ــش از  ــر پی ــم. اگ ــی کنی ــر زنده گ ــود هدف مندت ــث می ش ازدواج باع
ازدواج هنــوز "بچــۀ مــادر" بودیــم، حــاال دیگــر همســِر کســی هســتیم 
ــن  ــویم و ای ــادرِ کســی ش ــا م ــدر ی ــن اســت پ ــم ممک ــه زودی ه و ب
ــری  ــم سرس ــه بخواهی ــتر از آن ارزش دارد ک ــا بیش ــِی م ــی زنده گ یعن
ــان  ــه خودم ــق ب ــط متعل ــر فق ــد از ازدواج، دیگ ــم. بع آن را بگذرانی
نیســتیم، بلکــه بــه همســر و فرزندان مــان نیــز تعلــق داریــم. بــه خاطــر 
ــه  ــوولیتی ک ــیم. مس ــان باش ــر زنده گی م ــه فک ــتر ب ــد بیش ــن بای همی
ــرای فــرد به همــراه دارد، باعــث می شــود زودتــر خــودش را  ازدواج ب

ــد.  ــته باش ــتری داش ــری بیش ــد و آینده نگ ــور کن جمع وج

پیمودن مسیر زنده گی با ازدواج لذت بخش تر می شود 
اگــر بخواهیــد ســینما یــا پــارک برویــد، بــا دوســت مــورد عالقۀتــان 
بیشــتر بــه شــما خــوش می گــذرد یــا تنهایــی؟ اگــر بخواهیــد 
مســافتی طوالنــی را بــرای انجــام کاری بپیماییــد چه طــور؟ یــا وقتــی 

ــد؟  ــی بروی ــافرت تفریح ــه مس ــد ب می خواهی
ــِی  ــورد همراه ــه م ــر س ــًا در ه ــید، قطع ــالمی باش ــان س ــر انس اگ
ــورد زنده گــی هــم  ــد. در م ــح می دهی ــی ترجی ــه تنهای دوســت تان را ب
ــد باشــید،  ــه داری ــه او عالق ــا کســی کــه ب ــی ب همین طــور اســت. وقت
ســختی ها  در  می شــود؛  لذت بخش تــر  برای تــان  زنده گــی  ســفر 
ــم  ــا ه ــادی تان را ب ــم ش ــی ها ه ــد و در خوش ــک می کنی ــم کم ــه ه ب

شــریک می شــوید. 

ازدواج از تنهایی نجات مان می دهد 
ــادی  ــل زی ــوام و فامی ــتید. اق ــت هس ــوادۀ پرجمعی ــک خان ــما از ی ش
داریــد کــه همــه دور و بــِر شــما هســتند و دوســتان و آشــنایان زیــادی 
ــد.  ــی داری ــیار صمیمانه ی ــۀ بس ــتان تان رابط ــا دوس ــد و ب ــم داری ه
ــال  ــد. 20 س ــا بمانی ــت تنه ــه هیچ وق ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــن ب بنابرای
بعــد چه طــور؟ آیــا همــۀ افــراد خانوادۀتــان ماننــد االن در کنــار شــما 
ــا  ــه ب ــوان رابط ــم نمی ت ــود، بازه ــور نش ــر این ط ــا اگ ــتند؟ حت هس
همســر را بــا روابطــی کــه بــا دوســتان و اقــوام داریــد، مقایســه کــرد. 
ــبانه روز  ــدت ش ــام م ــه تم ــم ک ــم، کســی را داری ــی ازدواج می کنی وقت
و در تمامــی شــرایط خوب وبــد در کنــار ماســت و نمی گــذارد 

ــم.  ــی کنی احســاس تنهای
ــد  ــا می توانن ــه دوســتان م ــد: "درســت اســت ک ــود می گوی ــام گ ویلی
ــول قــرض  ــا پ ــه م ــد ب ــد، بانــک می توان ــا حمایــت عاطفــی بکنن از م
ــد؛  ــر کن ــان را تعمی ــای خانۀم ــد لوله]نل[ه ــرکار می توان ــد و تعمی بده
امــا فقــط خانــواده اســت کــه همیشــه بــا ماســت و حمایــت عاطفــی، 

ــت."  ــر اس ــی و مادام العم ــاعدِت آن دایم ــته گی و مس دل بس

ازدواج برای مان اعتبار می آفریند 
ــد. در محــل کار آن هــا  ــار بیشــتری دارن ــه، متاهل هــا در جامعــه اعتب ــا ن ــم ی ــول کنی قب
ــراد متاهــل بیشــتر  ــز اف ــان دوســتان و آشــنایان نی ــد و در می ــل می گیرن را بیشــتر تحوی
ــن، متاهل هــا از  ــر ای ــان هســتند. عــالوه ب ــرام اطرافی ــان و احت از مجردهــا مــورد اطمین

مزایــای بیشــتری هــم برخوردارنــد. 
بــرای  بیشــتر  اضافه معاش هــا و خیلــی چیزهــای دیگــر،  پاداش هــا و  وام هــا و 
ــن  ــد مشــغول شــوند )ای ــا در بعضــی از شــغل ها نمی توانن ــا مجرده متاهل هاســت. حت
ــم!(.  ــد نیازمندی ــل و متعه ــد متاه ــک کارمن ــه ی ــت: ب ــان آشناس ــًا برای ت ــه حتم جمل
ــرای  ــوب ب ــات خ ــوب و امکان ــای خ ــوالً جاه ــتی معم ــی و توریس ــن تفریح در اماک

خانواده هاســت. 
نــه فقــط در جوامــع مســلمان، بلکــه تقریبــًا در تمــام کشــورها همین طــور اســت. شــاید 
ــراد متاهــل بیشــتر از همــکاران  ــز اف ــکا نی ــد در امری ــه بدانی ــب باشــد ک ــان جال برای ت
ــتری  ــال های بیش ــان س ــم از ازدواج ش ــه ه ــد و هرچ ــوق می گیرن ــود حق ــردِ خ مج
ــگام  ــا هن ــراِض مجرده ــفانه اعت ــود. متاس ــتر می ش ــان بیش ــذرد، اضافه حقوق ش می گ

ــد!  ــگ ایجــاد  کن ــن فرهن ــری در ای ــچ تغیی ــد هی ــب، نمی توان ــن مطل ــدن ای خوان
با ازدواج جامعۀ بهتری خواهیم داشت 

شــاید ایــن حــرف کــه خانــواده رکــن اصلــی جامعــه اســت، برای تــان خیلــی تکــراری 
و کلیشــه یی باشــد. ولــی بــه هــر حــال، از دیــدگاه اجتماعــی هــدف اصلــی ازدواج ایــن 
ــدان و اجتماعــی کــردِن آن هــا شــکل  ــرورش فرزن ــرای پ ــن ب ــوِن مطمی اســت کــه کان
بگیــرد؛ کاری کــه خــود اجتمــاع نمی توانــد از پــِس آن بربیایــد. آدام اســمیت می گویــد: 

"نخســتین نشــانۀ تمــدن بشــر، ازدواج و تشــکیل خانــواده اســت." 

محمد محق
از  کـه  بـود  همـان  جامعـه  ارزشـِی  سـپهر 
آموزه هـاي صوفیـاِن عـارف به دسـت می آمـد، 
هرچنـد  نیـز  جنگ-افـروز  حاکمـاِن  حتـا  و 
بدان هـا عمـل نمی کردنـد امـا بـه مثابـۀ ِهـَرم 
ارزشـِی جامعـه قبولـش داشـتند و گاه بـر آن 
وجـدان  عـذاِب  و  پشـیمانی  دچـار  اسـاس، 
می شـدندـ به خاطـِر قصـوری کـه از ایـن بابت 
هرچنـد  آنـان،  از  شـماری  می کردنـد.  حـس 
انـدک، در مقاطعـي از عمر بـه خانقاه می آمدند 
و  می-گرفتنـد  پیـش  در  صوفیانـه  َمنِـش  و 
شـماري دسـت پیـراِن صوفـي را می بوسـیدند 

دعـا می کردنـد.  و درخواسـِت 
روحیـۀ حاکـم بـر جامعـه در تمـام ایـن ادوار 
روحیـۀ دینـی با طعمـی کم وبیـش عارفانه بود، 
هرچنـد بـراي شـیخ و مفتـی و محتسـب نیـز 
جایـی وجـود داشـت و عالـِم تفسـیرگوی نیز 
از ایـن حسـاب نمی افتـاد. اما حتـا بزرگ مردی 
چـون فخـر رازي کـه می رفـت تـا بـا دانـش 
عقلـی و فقاهـِت اصولی اش رازدار دین شـود، 
بـاز در پایـان کار بـه احتـرام عارفـان سـر فرو 
لطایـِف  دنبـال  بـه  تفسـیرش  در  و  مـی آورد 

می-گشـت.  عارفانه 
خـدا  کـه  می شـدند  پیـدا  کسـانی  البتـه  گاه 
از  حافـظ  و  می جسـتند،  خرمـا  و  می گفتنـد 
آنـان شـکایت می کـرد کـه قـرآن را دامِ تزویر 
می کننـد، و بـر واعـظ شـهر نهیب مـی زد که تا 

ریـا ورزد و سـالوس، مسـلمان نشـود!
علی رغـم همـۀ این موارد، در پایـان روز، مردم 
بـه سـراغ پیامـی می رفتنـد کـه دل های شـان را 
بخشـد  طـراوت  را  جان های شـان  و  آرامـش 
و بـه آنـان درِس محبـت و آشـتی بیامـوزد تـا 
و جنـگ  مـل،  و سـرکه ها  خارهـا گل شـود 

هفتـاد و دو ملـت را بشـود عـذر نهـاد. 
ادامـه  کش و قوس هایـی  بـا  وضعیـت  ایـن 
داشـت تا آن گاه کـه ایدیولوژی هـای دنیوی از 
راه رسـیدند و دعوای نان و لباس و مسـکن را 
در میـان افکندنـد و دم از جامعـۀ بی طبقه زدند 
و کارگران و زحمت-کشـان را به شـورش فرا 
خواندنـد و کمـر به برانـدازی حاکمان بسـتند 
و تهدیـد بـه قتـل و انتقـامِ انقالبـی کردنـد و 
دیـن را افیـوِن ملت ها خواندنـد و نوید برپایی 
بهشـت را در همیـن دنیـا دادنـد؛ بهشـتی کـه 
قـرار بـود بـر روی جمجمـۀ سـرمایه داران و 
بازاریـان و نازحمت کشـان برپا شـود، بگذریم 

از این کـه به جـای ایـن بهشـت چـه جهنمـی 
برپا شـد! 

در ایـن دعـوای نـو، سـخن گفتن از گذشـت، 
دم زدن از ایثـار، فراخوانـدن به مدارا، سـتودن 
آشـتی، گـوش دادن بـه شـعر، دم گذرانـدن با 
ادبیـات، روی آوردن بـه خلـوت، بهـا دادن به 
ریاضـت، همت گماشـتن بـه تزکیـۀ نفس، دل 
بسـتن بـه شست وشـوی جـان و پرداختـن بـه 
عالـم قـدس، یک سـره بی معنـا و خرافـی، و 
گاه از بـاب خیانـت به شـمار می رفـت. آن چه 
در ایـن بـازار خریدار داشـت، شـور و هیجاِن 
انقالبـي بـود و وعده هـاِي هـر یـک –بزرگ تر 
از دیگـری کـه چگونـه مدینـۀ فاضلـه خواهیم 
پدیـد  بي عیب ونقـص  دنیـای  و  سـاخت 

خواهیـم آورد.
در ایـن معرکـۀ تـازه بـود کـه عده یي به سـراِغ 
دیـن رفتنـد تـا ببینند آیـا در ایـن کش وگیر به 
کارشـان می آیـد یـا نـه، و خواسـتند بیازماینـد 
کـه تـا کجـا می تـوان از آن سـالحی سـاخت 
بـرای بـر زمین کوفتِن حریـف و میدان را برای 
خـود خالـی کردن و بـر اریکۀ انتصـار و اقتدار 
تکیـه زدن. از ایـن لحظـه راه و رسـمی نـو در 
میـان آمـد و نسـخه یی از دیـن پرداختـه شـد 
کـه بیـش از پـروای آخرت، سـودای حاضرت 
بـه  اخـروي  سـعادِت  از  بیـش  و  داشـت  را 
رقابـت دنیـوی می اندیشـید. در ایـن نسـخه از 
دیـن داری، سیاسـت عین دیانـت و دیانت عین 
سیاسـت بـود، مظاهـرۀ داغ آرام تریـن روش به 
شـمار می رفـت و تـرور و اختطـاف شـیوه یی 
رایـج پنداشـته می شـد. از ایـن پس، شـب نامه 
و روزنامـه و مرام نامـه و اسـاس نامه و بسـیار 
نامه هـاي دیگر باب گردید، و سـخن از شـرق 
و غـرب فزونـی  گرفـت و دسـت بـه گریبـان 
شـدن با هندو و سـیک و مسـیحی و یهودی و 
بودایـي جهـاد نامیده شـد، و درگیـری فرقه یی 
و  َرأفـت  جایگزیـن  مذهبـی  خصومـِت  و 

گردید.  رحمـت 
از  ایـن نـوع  نخسـتین دغدغه هـای رایـج در 
دیـن داري، تـاراج نفـت و گازِ جهـان اسـالم 
عیب گیـري  و  اسـت  نامسـلمانان  سـوي  از 
در  ناکامـی  به خاطـر  حاکـم،  نظام هـای  بـر 
تأمیـن خدمـات عمومـی، تنظیم بـازار بورس، 
بهسـازی بانـک داری اسـالمی، ازدیـاد تولیـد، 
مقابلـه با کاالهـای رقیـب در بازارهاي جهاني، 
و در یـک سـخن، دعواهاي یک سـرۀ دنیوی و 
این جهانـی. البتـه بـه اضافۀ دعوای همیشـه گي 

بـر سـر تابوهـاي مربوط به حضـور زن و نقش 
دینـی  ظاهـر  علی رغـم  کـه  اجتمـاع  در  وي 

حقیقتـی تمامـًا دنیـوی دارد.
در این ُمدل دین داری، سـخن از تسـامح گفتن 
مسـاوی بـا واداده گـی، تلقـی و پیـامِ مهربانـی 
بـه جبـن و بزدلـی، تعبیـر و فراخـوان آشـتی 
بـه خیانـت و سرسـپرده گی معنـا می شـود. این 
سـبک از دیانـت بـه اسـالم بـه چشـم اجـزا و 
ابـزار یـک هویـت می نگـرد از آن نـوع کـه به 
زبـان، جغرافیـا و دیگـر عناصـر هویت-سـاز 
کـه از نیـاکان بـه میراث می رسـد. دفـاع از این 
هویـت و دعـوا بـر سـر حـدود و ثغـور آن، به 
رنـگ رسـالتي درآمـده اسـت کـه بـا اداي آن 
همـۀ دیانـت تحقـق یافتـه می نُمایـد، و بـدون 
آن نـه نمـاز گویـا سـودی دارد و نـه نیایش به 
جایـی می رسـد و نه پرسـتش معنایـی می یابد.
ایـن هویـت خود بـه ُخرده هویت هـاي دیگری 
و  سـنی  هویت هـای  آن  از  و  می شـود  ریـز 
شـیعی، صوفـی و سـلفی، حنفـی و حنبلـی، 
تبلیغـی،  و  جهـادی  تحریـری،  و  اخوانـی 
زاده  این هـا  ماننـِد  و  بریلـوی،  و  دیوبنـدی 
می شـود، و هـر کـدام بـا دیگـری دعواهایـی 
تـا  دردنـاک،  و  خونیـن  گاه  می انـدازد  بـه راه 
هویـِت خویـش را برتـر نشـاند و مشـروعیت 
از دیگـری بـاز سـتاند. این سـبک از دین داری 
را در  کارش مـرز کشـیدن اسـت و صف هـا 
برابـر هـم آراسـتن و با حـرارت از حریم مورد 
ادعـای خـود دفـاع کـردن و بـه حریـم مـورد 
ادعـای دیگـران یـورش بـردن. در این جا نقاط 
اشـتراک جایـش را بـه نقـاط افتـراق می دهد و 
همدلـی و خوش بینـی جایش را به سـوءظن و 
بدبینـی، و آن چـه کمتـر بـه یـاد مي آیـد، تََخلُّق 
بـه فضایل اخـالق و رسـیدن به مـدارج قدس 
و قـرار گرفتـن در برابـر نفحـاِت اُنـس اسـت. 
کشـتن  در  کـه  اسـت  دیـن داری  نـوع  ایـن 
مخالفـان تردیـدی بـه خـود راه نمی دهـد و از 
ویـران کـردن خانـۀ دیگـران ابایی نـدارد، زیرا 
بـرای هـر اقـدام سیاسـی و منفعـِت گروهـی 
می تـوان توجیهی، هرچند ضعیف، از شـریعت 
پیـدا کـرد و بـا تأویلـی، هرچنـد نا اسـتوار، به 
ـه بخشـید. آن رنـگ و رویـی مشـروع و موَجّ

از  کـه  عالمانـی  کنـار،  و  گوشـه  در  هسـتند 
ایـن حالـت رنـج می برنـد و صوفیانـی کـه از 
آن شـکوه دارنـد و روشـن فکرانی کـه بـر آن 
چـون  هویـت  اسـالمِ  امـا  می گیرنـد؛  ُخـرده 
و  می-بـرد  حملـه  سـو  هـر  بـه  دمـان  پیـل 
جایـي بـه ُخرده گیـری نمی گـذارد و فرصتـی 
بـه تأمـل و تفکـر فـرو نمی نهـد. در گیـرودار 
دیانـِت  نزاع محـور،  هویت هایـی  برسـاختن 
کیـن و نفـرت سـایه می گسـتراند و جایـی بـه 
ایـن نمی مانـد کـه اسـالمِ حقیقـت و معنویت، 
آن کـه در تصاویـر لطیـِف عارفانـه تابیـده بود، 
دوبـاره شـکوفه کنـد و بر درخِت دیـن-داری، 
برگ وبـارِ اخـالق و فضیلـت جوانـه زنـد. این 
داسـتان، خاِص افغانسـتان نیسـت و دیگر بالدِ 
مسلمان نشـین نیـز سرنوشـتی کم وبیش مشـابه 

را از سـر گذرانـده یـا می گذراننـد.
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منصور رستگار فسايی
ــاودان  ــر ِجـ ــَرم عمـ ــه گـ ــان او، کـ ــه جـ 1. بـ

ــودی، بـ
کمینه پیشکش ِبندگانش، آن بودی
2. اگر دلم نشدی پای بنِد ُطّرۀ یار،

َکی ام، قرار، در این تیره خاکدان، بودی
3. بـــه رخ،چـــو مهـــر ِفلـــک، بی نظیـــر ِآفـــاق 

ـــت اس
به دل، دریغ، که یک ذّره، مهربان بودی

ـــش  ـــاک ِپای ـــت خ ـــا چیس ـــه، به ـــی ک 4. بگفتم
را،

اگر، حیات گران مایه، جاودان بودی
۵. در آمدی، ز ََدرم، کاجکی، چو لَمعۀ ِنور

که بر دو دیِدۀ ما، ُحکِم او، روان بودی
ــر ِف  ــرو، ُمعتـ ــَدش، سـ ــی ِّ َقـ ــه بنده گـ 6. بـ

ــتی، گشـ
ــان  ــد زبـ ــِن آزاده ، صـ ــو سوسـ ــَرش ، چـ َگـ

ــودی  بـ
7. ز پرده، نالۀ حافظ، برون کی افتادی،
اگر نه، همدم ِ ُمرغاِن صبح خوان، بودی

ـــزوده  ـــت اف ـــن دو بی ـــخه ها، ای ـــی نس + در برخ
ـــت: ـــده اس ش

ــای  ــه جـ ــز نمی بینمـــش، چـ ــواب نیـ ــه خـ بـ
وصـــال

ـــودی  ـــاری، آن ب ـــم، ب ـــود و ندیدی ـــن نب ـــو ای چ
ـــری ۸۸3( )خانل

اگر نه دایرۀ عشق، راه بر بستی،
ـــودی  ـــان ب ـــه در می ـــدل، ن ـــظ بی ـــه، حاف چـــو نقط

)نیســـاری1434(
 

 اختالف نسخه ها
1 - *ک: فدای پیشکش     

ـــرار        ـــدی * ط،ل،م: کیـــش ق ـــم نب 2 - ک: گـــر دل
ـــر خاکـــدان ـــن دی ک: درای

3 - ب: بی نظیر آفاق است       
   ه: بی نظیر آفتاب است 

4 - ک: تو گفته یی که بها            
ک: گرم حیات

۵ - ط،ل،م: کاشکی           ه: چو قطرۀ نور
6 - *ب،ه،ز،ی،ک: اگـــر چـــو سوســـن   ب،ه،ی: 

آزاده اش زبـــان
 

1 - ساختار غزل
الف: موسیقی بیرونی غزل: 

مفاعلن فعالتن، مفاعلن فع لن.
ـــر  ـــم. در ه ـــون اصل ـــن مخب ـــث مثّم ـــر مجت  ح
ـــه  ـــود دارد ک ـــا وج ـــزل، 14 هج ـــن غ مصـــراع ای

ـــاه. ـــا، کوت ـــت و 6 هج ـــد اس ـــای آن، بلن ۸ هج
 

ب: موسیقی کناری غزل:
 از غزل هـــای ردبـــف دار حافـــظ اســـت کـــه 

ـــف آن،  ردی
ـــز در کلمـــات  ـــۀ شـــعر نی ـــودی" اســـت و قافی "ب

جـــان، آن، خاکـــدان و... قـــرار دارد.
 

ج: موسیقی درونی غزل:
 قـــرار گرفتـــن مصـــّوت بلنـــد "آ" در قافیـــۀ 
ـــن صـــدا  ـــا ای ـــزل، ســـبب شـــده اســـت ت ـــن غ ای
ـــه گـــوش برســـد و  ـــای شـــعر ب ـــۀ محوره در هم
ـــار، در بیـــت دوم  در بیـــت نخســـت و پنجـــم، 4ب
ـــار  ـــارم، 9ب ـــت چه ـــم،3بار، در بی ـــوم و شش و س

ـــود. ـــرار ش ـــار تک ـــم، ۵ب ـــت هفت و در بی
از  "د"  صـــدای  صامت هـــا،  واج آرایـــی  در 
ـــت  ـــت و در بی ـــوردار اس ـــتری برخ ـــامد بیش بس
ــت دوم  ــار، در بیـ ــم 4بـ ــم و هفتـ اّول و ششـ
ـــارم  ـــت چه ـــار، در بی ـــوم 3ب ـــت س ـــار، در بی 6ب
2بـــار شـــنیده می شـــود. بـــه لحـــاظ موســـیقی 
معنایـــی، در ایـــن غـــزل، از اســـتعاره، کنایـــه، 
تضـــاد و تقابـــل، زنده انـــگاری و تشـــخیص و 
ـــت. ـــده اس ـــتفاده  ش ـــاز، اس ـــواع مج ـــبیه و ان تش

 
2- نوع غزل

فراقـــی  و  عاشـــقانه  غنایـــی  غزل هـــای  از 

ــوان آن را صـــورت  ــه می تـ حافـــظ اســـت کـ
ـــی  ـــزل قبل ـــری از غ ـــش دیگ ـــا وبرای ـــی ی تجرب
ــر و  ــر و پرداخته تـ ــه روان تـ ــد کـ )432( خوانـ
ــقانه، منســـجم تر  ــن عاشـ ــی از مضامیـ در برخـ
از غـــزل قبلـــی اســـت و در ارتبـــاط عمـــودی  
ــتری  ــته گی بیشـ معنایـــی آن، انســـجام و پیوسـ
ـــاظ  ـــه لح ـــی، ب ـــزل قبل ـــد غ ـــود دارد، هرچن وج
ــی  ــی دارای  مضامینـ ــته تر و گاهـ ــی، آراسـ فنـ

پیچیده تـــر اســـت.
ـــی  ـــا اندک ـــان ی ـــد هم زم ـــًا بای ـــزل قاعدت ـــن غ ای
ـــده  ـــروده ش ـــزل 432  س ـــش از غ ـــا پی ـــس ی پ
باشـــد و بـــا آن از نظـــر لفـــظ و معنـــا و حتـــا 
ـــترک  ـــوه مش ـــا، وج ـــی از مصراع ه ـــرار برخ تک

ـــال: ـــوان مث ـــه عن دارد. ب
 غزل 432: 

گـــرم زمانـــه ســـرافراز داشـــتی و عزیـــز          
ســـریر عزتـــم، آن خـــاک آســـتان بـــودی

 غزل 432: 
ـــت          ـــرۀ دوس ـــیم ط ـــه ارزد نس ـــه چ ـــی ک  بگفتم
ـــودی ـــان ب ـــزار ج ـــی، ه ـــِر موی ـــر س ـــه ه ـــرم ب گ

ـــک  ـــدی، در ی ـــزل بع ـــت در غ ـــر دو بی ـــه ه    ک
بیـــت ادغـــام شـــده اند:

 غزل 433: 
  بگفتمی که بها چیست خاک پایش را             

اگر حیات گران مایه، جاودان بودی
و در بیـــت ششـــم غـــزل 433، فقـــط ترکیـــب 
ــک"  ــرۀ اشـ ــای "قطـ ــه جـ ــور" بـ ــۀ نـ "لمعـ

ــت: ــته اسـ نشسـ

   غزل 432:
ـــک            ـــرۀ اش ـــو قط ـــدی چ ـــرون آم ـــرده کاج ب ز پ

ـــودی ـــم او روان ب ـــا حک ـــدۀ م ـــر دو دی ـــه ب ک
   غزل 433:

در آمـــدی ز درم کاجکـــی  چـــو لمعـــۀ نـــور           
کـــه بـــر دو دیـــدۀ مـــا حکـــم او روان بـــودی
 و بخشـــی از بیـــت ششـــم غـــزل 432 )بیـــت 
ـــه ایـــن صـــورت آورده  ـــاال( را در غـــزل 433  ب ب

ـــت:  اس
  ز پرده، نالۀ حافظ برون کی افتادی          

 اگر نه همدم، مرغان صبح خوان بود
غزل 432: 

ــرۀ او             ــد طـ ــای بنـ ــدی پـ ــم نشـ ــر دلـ    اگـ
کـــی ام قـــرار، در ایـــن تیـــره خاکـــدان بـــودی
ــزل  ــزل 432، در غـ ــر در غـ ــت فوق الذکـ و بیـ
ــده  ــی شـ ــر، بازآفرینـ ــورت زبـ ــه صـ 433 بـ

اســـت:
  غزل 433:  

ــادی         ــی افتـ ــرون کـ ــظ بـ ــۀ حافـ ــرده نالـ ز پـ
ــودی ــدم بـ ــاِن صبحـ ــدم مرغـ ــه همـ ــر نـ اگـ
شـــاید شـــاعر می خواســـته اســـت کـــه یکـــی 
ـــازد،  ـــری س ـــن دیگ ـــزل را جایگزی ـــن دو غ از ای
اّمـــا بـــه هـــر حـــال و بـــه دالیـــل مختلـــف، 
ـــه  ـــده و ب ـــی مان ـــظ باق ـــوان حاف ـــر دو در دی ه
ـــمار  ـــه ش ـــم، ب ـــتقل از ه ـــزل مس ـــوان دو غ عن

آمده انـــد. 
ــق و  ــدر عاشـ ــزل، آن قـ ــن غـ ــاعر، در ایـ  شـ
مشـــتاق و اســـیر یـــار اســـت کـــه اگـــر روزی 

ـــدار  ـــه دی ب
ـــت  ـــز اس ـــش عزی ـــان برای ـــون ج ـــه چ وی ـ ک
یابـــد، کم تریـــن هدیه یـــی را  توفیـــق     -
ــود   ــدگار خـ ــار آن خداونـ ــده وار، نثـ ــه بنـ کـ
ـــه  ـــت  ک ـــتن اس ـــل خویش ـــان ناقاب ـــد، ج می کن
ـــذارد  ـــده می گ ـــر دو دی ـــوب، ب ـــان محب ـــه فرم ب
و تقدیـــم وی  می کنـــد. ولـــی در همـــا ن 
ـــق  ـــن عش ـــه ای ـــد ک ـــن دارد و می دان ـــال، یقی ح
بـــه طـــرۀ گیســـوی یـــار اســـت کـــه قـــرار و 
ـــه  ـــی را  ب ـــان خاک ـــن جه ـــتن در ای ـــوان زیس ت
وی می بخشـــد، و بیـــش از هـــر چیـــز دیگـــر 
ـــه  ـــت، ب ـــمند اس ـــرای او ارزش ـــم، ب ـــن عال در ای
طـــوری  کـــه خـــاک درگاه دوســـت را چـــون آب 
زنده گـــی  جاویـــد، گران قـــدر می شناســـد؛ 
ــه  ــان کـ ــوق هم چنـ ــه معشـ ــغ کـ ــی دریـ ولـ
ــز  ــی نیـ ــت، در نامهربانـ ــی بی همتاسـ در زیبایـ
بی نظیـــر و یگانـــۀ آفـــاق اســـت و ســـرو 
ـــرو  ـــه س ـــت ک ـــی اس ـــاالی خوش قدوقامت بلندب
بوســـتانی بایـــد چـــون سوســـن آزاده، بـــه ده 
ـــد  ـــری آن ق ـــر بت ـــد و ب ـــخن درآی ـــه س ـــان، ب زب
و قامـــت، بـــر بلندباالیـــی خویـــش، اعتـــراف 
کنـــد و مجموعـــۀ ایـــن خصوصیـــات اســـت 
کـــه حافـــظ را در عاشـــقی مشـــهور خـــاص 
ــین  ــدم و هم نشـ ــاخته و او را همـ ــام سـ و عـ
ــت و  ــاخته اسـ ــحرگاهی سـ ــان سـ ــۀ مرغـ نالـ
ـــوای  ـــاخته و او را رس ـــاش س ـــق اورا ف راز عش

شـــهر کـــرده اســـت. 
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مشــاور امــور خارجــه نخســت وزیــر پاکســتان 
ــوم  ــس موس ــمین کنفران ــخنرانی در شش در س
بــه قلــب آســیا در شــهر امریتســار هنــد گفــت: 
ــده  وضعیــت امنیتــی در افغانســتان بســیار پیچی
ــح و  ــت از صل ــور حمای ــه منظ ــد ب ــوده و بای ب
موفقیــت در منطقــه همــه مســائل موجــود میــان 
کشــورها بــه طریــق صلــح آمیــز حــل و فصــل 

شــوند.
ســرتاج عزیــز، مشــاور امــور خارجــه نخســت 
وزیــر پاکســتان در ســخنرانی در کنفرانــس 
ــت  ــاده انگاری اس ــن س ــت: ای ــیا گف ــرب آس غ
کــه تنهــا یــک کشــور را مقصــر تشــدید اخیــر 
ــک  ــد ی ــا نیازمن ــم. م ــی کنی ــونت ها معرف خش

ــتیم. ــر هس ــی و فراگی ــدگاه عین دی
ــن  ــس ای ــن کنفران ــه ای ــتان ب ــتاده پاکس فرس
ســخنرانی را بعــد از اظهــارات نارنــدرا مــودی، 
ــتان را  ــاً پاکس ــه تلویح ــد ک ــر هن ــت وزی نخس
مقصــر گســترش تروریســم در منطقــه خوانــده 

ــام داد. ــود انج ب
مــودی در ایــن ســخنرانی گفتــه بــود: تروریســم 
ــارج  ــوی خ ــده از س ــک ش ــی تحری و بی ثبات
و  ثبــات  صلــح،  علیــه  تهدیــد  بزرگتریــن 
موفقیــت در افغانســتان هســتند و بایــد بــا اقــدام 
قاطــع از صلــح حمایــت کنیــم و ایــن اقــدام نــه 
فقــط بایــد مقابــل نیروهــای تروریســتی بل  کــه 
ــانی  ــت ها و کس ــان تروریس ــه حامی ــد علی بای
ــه آنهــا ســرپناه، آمــوزش و کمــک مالــی  کــه ب

می دهنــد صــورت می گیــرد.
در ادامــه اشــرف غنــی، رییــس جمهــوری 
ــی  ــام زن ــه اته ــودی ب ــل م ــز مث ــتان نی افغانس
ــور را  ــن کش ــه و ای ــاد پرداخت ــالم آب ــه اس علی
متهــم بــه راه انداختــن یــک جنــگ اعــالم نشــده 
ــان  ــرد و گفــت: شــبه نظامی ــه افغانســتان ک علی
ــک کشــور  ــدون پناهگاه هایشــان در ی ــان ب طالب

ــد آورد. ــم دوام نخواهن ــاه ه ــایه یکم همس
بــا ایــن حــال ســرتاج عزیــز در ســخنرانی خــود 
از اتهــام زنــی اجتنــاب کــرده و گفــت: شــرکت 
مــن در ایــن مراســم بــه رغــم تشــدید خشــونت 
ــا  در مــرز کشــمیر و همچنیــن مــرز پاکســتان ب
ــر  ــزل ناپذی ــد تزل ــر تعه ــد گواهــی اســت ب هن
پاکســتان بــه صلــح پایــدار در افغانســتان و 
منطقــه. از نظــر مــا هیــچ راه حــل نظامــی بــرای 
جنــگ افغانســتان وجــود نداشــته و بایــد همــه 
ــی  ــه راه حل ــا صــرف دســتیابی ب تالش هــای م
سیاســی و از طریــق مذاکــره در فرآینــدی تحــت 

ــود. ــا ش ــت افغان ه ــری و مالکی رهب
ــح  ــق صل ــک تواف ــای ی ــرد: امض ــد ک او تأکی
توســط دولــت افغانســتان و گــروه شــبه نظامــی 
آن  اجــرای  و  افغانســتان  اســالمی  حــزب 

می توانــد یــک الگــو بــرای مذاکــرات بــا دیگــر 
ــد. ــده باش ــی در آین ــبه نظام ــای ش گروه ه

ســرتاج عزیــز ادامــه داد:  مذاکــرات صلــح 
میــان دولــت افغانســتان و طالبــان نتایــج مثبتــی 

ــت. ــته اس نداش
ــوج  ــا م ــه ب ــزوم مقابل ــر ل ــال او ب ــن ح ــا ای ب
ــق  تروریســم و خشــونت در افغانســتان از طری
تالش هــای دســته جمعــی و موثــر تاکیــد کــرد.
امــا رییس جمهــوری افغانســتان در حاشــیه 
کنفرانــس "قلــب آســیا" از پاکســتان خواســت 
بــه  دالــری اش  میلیــون  مالــی ۵00  کمــک 
افغانســتان را خــرج مبــارزه بــا تروریســم کنــد.
رییس جمهــوری  غنــی،  اشــرف  محمــد 
افغانســتان در ســخنرانی خــود در ششــمین 
ــتانبول در  ــد اس ــیا – رون ــب آس ــس "قل کنفران
ــه  ــد، ب ــهر امریتســار هن ــر افغانســتان" در ش ام
تهدیدهــای تروریســتی و توســعه زیرســاخت ها 
ــرد. ــز ک ــدی تمرک ــای کلی ــوان بحث ه ــه عن ب
او بــا اشــاره بــه آنچــه مــوج جدیــد تروریســم و 
خشــونت سیاســی در منطقــه خوانــده می شــود، 
ــه  ــه در نطف ــا ارواح خبیث ــد ب ــا بای ــت: »م گف

مقابلــه کنیــم«.
ــتانبول"  ــد اس ــیا – رون ــب آس ــس "قل کنفران
متشــکل از 14 کشــور از جملــه ترکیــه، چیــن، 
روســیه، ایــران و عربســتان ســعودی بــه عنــوان 
ــا هــدف  ــه ای ب ــرای همــکاری منطق تشــکلی ب

ــزار شــد. بازســازی افغانســتان برگ
ــه  ــه در کشــورش هزین ــت ک ــی گف اشــرف غن
ــت دادن  ــان ها و از دس ــرگ انس ــا م ــادی ب زی
پنــج  از  او  می شــود.  پرداخــت  فرصت هــا 
ــت  ــرد؛ اولوی ــام ب ــتان ن ــرم افغانس ــل مب معض
کــه  جنایتــکار   اقتصــادی  شــبکه های  اول 
بــر قاچــاق مــواد مخــدر و قاچــاق انســان 
ــی  ــبکه های جنای ــه را ش ــد و زمین ــز دارن تمرک
ــل  ــن معض ــد. دومی ــاده می کنن ــازمان یافته آم س
ــور  ــن کش ــتی در ای ــروه تروریس ــود 30 گ وج
کــه بــرای بی ثباتــی افغانســتان، منطقــه و جهــان 

فعالیــت می کننــد.
رییــس جمهــوری افغانســتان در ادامه ســخنانش 
بــه عملیــات ارتــش پاکســتان علیــه شــبکه های 
ــت  ــرد و گف ــاره ک ــن کشــور اش ــی در ای افراط
ــا  ــد کــه دســتاوردهای بزرگــی داشــته ام هرچن

گزینشــی بــوده اســت.
او از رهبــری پاکســتان خواســت، کمــک مالــی 
۵00 میلیــون دالــری خــود بــه افغانســتان را بهتر 
اســت بــرای مبــارزه بــا تروریســم هزینــه کنــد.

غنــی گفــت: »پاســخ کشــورها بــه ایــن مســئله 
مهــم اســت امــا برخــی کشــورها مکانــی امــن 
ــا  ــا ب ــا آنه ــازند و ب ــبکه ها می س ــن ش ــرای ای ب

ــد«. ــار می کنن ــکیبایی رفت ش
کلیــدی  رهبــران  از  یکــی  کاکازاده،  از  او 
طالبــان نقــل کــرد کــه اخیــرا گفتــه بــود، 
ــن در  ــکان ام ــروه، م ــو گ ــیان عض ــر شورش اگ
ــک  ــی ی ــروه حت ــن گ ــتند، ای پاکســتان نمی داش

مــاه هــم دوام نمــی آورد.
ــه  ــرد ک ــح ک ــور افغانســتان تصری ــس جمه ریی
بــرای پایــان ناآرامــی در افغانســتان به مشــارکت 

و گفتگوهــای فشــرده نیــاز اســت.
حامــی  کشــور   14 امریتســار  نشســت  در 
بازســازی افغانســتان از جملــه ایــاالت متحــده، 
انگلیــس، کانــادا، اســترالیا، ژاپــن، نــروژ و 
نمایندگانــی از اتحادیــه اروپــا حضــور داشــتند.
بــا ایــن حــال ضمیــر کابلــوف، فرســتاده 
ــد و  ــات هن ــتان اتهام ــه افغانس ــیه ب ــژه روس وی
ــاس  ــال بی اس ــتان را کام ــه پاکس ــتان علی افغانس

ــت. دانس
 او در ســخنرانی در کنفرانــس غــرب آســیا 
گفــت: بایــد همــه بداننــد کــه بــازی اتهــام زنــی 
ــتان کار  ــاد از پاکس ــود و انتق ــف ش ــد متوق بای

ــت. ــتباهی اس اش
ــور  ــن از نحــوه ســخنرانی مشــاور ام او همچنی
خارجــه نخســت وزیــر پاکســتان قدردانــی 
کــرد و ســخنرانی خــود را دوســتانه و ســازنده 

ــد. خوان
کابلــوف تاکیــد کــرد کــه محوریــت کنفرانــس 

ــا افغانســتان و منطقــه اســت. غــرب آســیا ب
ــه  ــم ک ــل کنی ــان حاص ــد اطمین ــت: بای او گف
ــود  ــراف نش ــار انح ــس دچ ــتور کار کنفران دس
ــر  ــا همدیگ ــس ب ــدگان کنفران ــرکت کنن و ش

ــتند. ــان هس ــت و همپیم دوس
ــیه  ــه روس ــرد ک ــاش ک ــن ف ــوف همچنی کابل
ــا  ــتانه ب ــنگین و دوس ــط س ــاد رواب ــرای  ایج ب

کشــورهای منطقــه تــالش می کنــد.
ــنبه  ــه از روز  یکش ــیا ک ــرب آس ــس غ کنفران
ــت. ــان یاف ــنبه پای ــود روز دوش شــروع شــده ب
ــز  ــه ســرتاج عزی ــد ب ــت هن ــن همــه دول ــا ای ب
خبــری  کنفرانــس  یــک  برگــزاری  اجــازه 
برنامه ریــزی شــده در حاشــیه کنفرانــس غــرب 

ــداد. ــی ن ــر امنیت ــه تدابی ــه بهان ــیا را ب آس
ــد در  ــات هن ــزارش داد: مقام ــه گ ــن روزنام ای
اقدامــی کــه نقــض فاحــش عــرف دیپلماتیــک 
ــاور  ــوی مش ــل از س ــرک هت ــوی ت ــوده جل ب
امــور خارجــه نخســت وزیــر پاکســتان را 
ــل  ــه هت ــانه ها اجــازه ورود ب ــه رس ــد و ب گرفتن

ــد. ــات را ندادن ــرای مالق ــت او ب ــل اقام مح
ــد   ــه هن ــد ک ــتان گفتن ــات پاکس ــن مقام همچنی
اجــازه بازدیــد ســرتاج عزیــز از بنــای موســوم 

ــداده اســت. ــی را ن ــد طالی ــه معب ب
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ـــو  ـــارو د وزیران ـــو چ ـــو د بهرنی ـــې د ناټ ـــل ک ـــه بروکس پ

ـــتان  ـــوع افغانس ـــه موض ـــوه مهم ـــډا ی ـــې د اجن ـــډه ک غون

ده.

ـــي  ـــوه چارواک ـــو ی ـــې د ناټ ـــل مخک ـــر پی ـــډې ت د دې غون

ـــه ده  ـــل، مت ـــه ووی ـــو ت ـــام ازادي راډی ـــه ماښ ـــنبې پ د یکش

ـــنبې  ـــې ش ـــه د س ـــران ب ـــارو وزی ـــو چ ـــو بهرنی ـــې د ناټ چ

ـــه اړه  ـــو پ ـــو موضوعات ـــو د بېالبېل ـــه ورځ ـــنبې پ او چهارش

ـــوا  ـــو ورهاخ ـــر پول ـــړون ت ـــن، د دې ت ـــتان، اکرای د افغانس

ــي  ــو او اروپایـ ــدا راز د ناټـ ــدل او همـ ــات ټینګېـ د ثبـ

ـــړي. ـــث وک ـــارکت بح ـــر مش ـــې پ ټولن

ــر  ــارو وزیـ ــو چـ ــتان د بهرنیـ ــې د افغانسـ ــه ده چـ متـ

ـــډون  ـــې ګ ـــډه ک ـــه دې غون ـــم پ ـــاين ه ـــن رب ـــالح الدی ص

وکـــړي.

د ناټـــو د یـــوه چارواکـــي پـــه وینـــا، اټـــکل کېـــږي چـــې پـــه 

ـــدان  ـــي قومان ـــو عموم ـــو ځواکون ـــې د بهرنی ـــتان ک افغانس

ـــوړی  ـــو جګپ ـــدا راز د ناټ ـــن او هم ـــان نیکولس ـــرال ج ج

ـــه  ـــل پ ـــم د بروکس ـــاز ه ـــاعیل ارام ـــتازی اس ـــي اس ملک

ـــي. ـــه واخ ـــې برخ ـــډه ک غون

ـــم  ـــه ه ـــتازیو ت ـــې اس ـــي ټولن ـــو او اروپای ـــرو ملتون د ملګ

ـــتازي  ـــه اس ـــډې ت ـــې دې غون ـــوې ده چ ـــړل ش ـــه ورک بلن

ـــتوي. را واس

پـــه افغانســـتان کـــې د ناټـــو د ملکـــي چـــارو د دفـــر 

ــپه ازادي  ــره شـ ــري تېـ ــون اوبـ ــې ماریـ ــوې چارواکـ یـ

راډيـــو تـــه وویـــل چـــې پـــه دې غونـــډه کـــې بـــه د 

ــد يش. ــې تجدیـ ــډې ژمنـ ــا د غونـ وارسـ

نوموړې زیاته کړه:

"دا ناســـته د ناټـــو د رشیکانـــو او متحدانـــو د مـــي 

وحـــدت لـــه حکومـــت رسه یوځـــای پـــه پولنـــډ کـــې 

ــه الر  ــد تـ ــه تجدیـ ــوېو ژمنـ ــتان رسه د شـ ــه افغانسـ لـ

ــواروي." هـ

ـــه  ـــه او نهم ـــه امت ـــوالی پ ـــو روان کال د ج ـــو مرشان د ناټ

ـــه د  ـــه ب ـــړ ت ـــو مالت ـــان ځواکون ـــې د افغ ـــړه چ ـــه وک ژمن

ـــړي. ـــه دوام ورک ـــر پای ۲۰۲۰ کال ت

ــو  ــو هېوادونـ ــو د ۲۸ غړیـ ــې د ناټـ ــډه کـ ــه دې غونـ پـ

ـــې  ـــي چ ـــه اخ ـــتازي برخ ـــوادو اس ـــو هې ـــګ د هغ ترڅن

ــه  د غـــوڅ مالتـــړ د ماموریـــت پـــه چـــوکاټ کـــې پـ

افغانســـتان کـــې ځواکونـــه لـــري.

د غـــوڅ مالتـــړ ماموریـــت د ۲۰۱۵ میـــالدي کال د 

ـــو د روزنـــې،  ـــه میاشـــت کـــې د افغـــان ځواکون جنـــوري پ

ـــوی رسه د  ـــه هغ ـــو او ل ـــورې ورکول ـــه د سالمش ـــوی ت هغ

ـــو. ـــل ش ـــدف پی ـــه ه ـــتې پ مرس

ـــوڅ  ـــه د غ ـــوال ځواکون ـــږدې ۱۳ زره نړی ـــاره نې د اوس لپ

مالتـــړ ماموریـــت پـــه چـــوکاټ کـــې پـــه افغانســـتان 

ـــوي. ـــت ک ـــې فعالی ک

دا غونـــډه پـــه داســـې وخـــت کـــې جوړېـــږي چـــې 

ـــتان  ـــه افغانس ـــم پ ـــې ه ـــل ک ـــه درش ـــې پ ـــږکال د ژم س

کـــې یاغیـــان فعالـــه دي.

ـــه  ـــډون پ ـــه ګ ـــار پ ـــم د ننګره ـــو ه ـــو ځل ـــش هل د داع

ـــړې دي. ـــې ک ـــنې زیات ـــې اندیښ ـــو ک ـــمېر والیتون ـــو ش ی

ـــډه  ـــه غون ـــا پ ـــو د وارس ـــو مرشان ـــره د ناټ ـــو د دې رسبې خ

ــکاره  ــه ښـ ــو تـ ــو او خلکـ ــتان چارواکـ ــې د افغانسـ کـ

پیغـــام ورکـــړی وو چـــې د افغانســـتان د حکومـــت او 

خلکـــو ترڅنـــګ والړ دي او پـــرې بـــه نـــه ږدي چـــې 

افغانســـتان یـــو ځـــل بیـــا د ترهګـــرو امـــن کـــور يش.

نشست جنجال برانگیز "قلب آسیا" 
پـایان یـافت

اوبري: 
ناټو غـونډه کې بـه 

د وارسا ژمنې تجـدید يش
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ورزش

ــب  ــازۀ منتخـ ــور تـ ــاون رییس جمهـ ــه معـ ــا این کـ ــان بـ همزمـ
ـــم  ـــوان را ک ـــر تای ـــا رهب ـــپ ب ـــر ترام ـــی اخی ـــاس تلفن ـــکا تم امری
اهمیـــت جلـــوه داد، وزیـــر امـــور خارجـــۀ امریـــکا تأکیـــد کـــرد: 
بســـیار ارزشـــمند و مفیـــد اســـت کـــه دونالـــد ترامـــپ پیـــش از 
ـــه  ـــور خارج ـــا وزارت ام ـــی، ب ـــران خارج ـــا رهب ـــاط ب ـــراری ارتب برق

ـــد. ـــورت کن مش
ــپ و  ــد ترامـ ــان دونالـ ــر میـ ــی اخیـ ــای تلفنـ ــس از تماس هـ پـ
ـــی  ـــاس تلفن ـــن آن تم ـــه جدیدتری ـــی ک ـــران خارج ـــدادی از رهب تع
ـــری،  ـــان ک ـــود، ج ـــوان ب ـــر تای ـــگ ون، رهب ـــای این ـــا تس ـــه ب 10 دقیق
ـــن  ـــش از چنی ـــپ پی ـــر ترام ـــت: اگ ـــکا گف ـــور خارجـــۀ امری ـــر ام وزی
تماس هایـــی بـــا مقامـــات وزارت امـــور خارجـــه مشـــورت کنـــد 

ـــود. ـــد ب ـــد خواه ـــمند و مفی ـــیار ارزش ـــش بس برای
ـــنگتن  ـــز در واش ـــۀ بروکینگ ـــخنرانی در موسس ـــان س ـــری در جری ک
ــی  ــز تماسـ ــورت هایی هرگـ ــن مشـ ــش از چنیـ ــا پیـ ــزود: مـ افـ
برقـــرار نکرده ایـــم. مـــن معتقـــدم کـــه ایـــن توصیه هـــا بســـیار 
ـــا  ـــن توصیه ه ـــما ای ـــه ش ـــود. این ک ـــد ب ـــد خواهن ـــمند و مفی ارزش
ـــر  ـــه نظ ـــا ب ـــت، ام ـــری اس ـــألۀ دیگ ـــر، مس ـــا خی ـــد ی ـــول کنی را قب
ـــا  ـــات از آن ه ـــن اطالع ـــراد آگاه و گرفت ـــن از اف ـــورت گرفت ـــن مش م
دربـــارۀ دولـــت کنونـــی و یـــا این کـــه چـــه مســـألۀ ویژه یـــی در 
ـــا  ـــت. ام ـــد اس ـــمند و مفی ـــیار ارزش ـــود دارد، بس ـــر وج ـــال حاض ح

ـــت. ـــداده اس ـــدادی رخ ن ـــن روی ـــون چنی ـــفانه تاکن متأس
ـــی  ـــن انتخابات ـــر کمپی ـــپ و مدی ـــد ترام ـــاون ارش ـــان کان وی، مع کلی
او گفـــت: ترامـــپ از زمـــان انتخابـــش در مـــاه گذشـــتۀ میـــالدی 
ــور  ــش از ۵0 کشـ ــران بیـ ــوی رهبـ ــک از سـ ــای تبریـ تماس هـ
ـــه  ـــو را پذیرفت ـــل آوی ـــت ت ـــان و دول ـــه جاپ ـــان از جمل ـــر جه سراس

ـــت. اس
ـــاس  ـــپ تم ـــاون ترام ـــس، مع ـــک پن ـــه مای ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ای
تلفنـــی اخیـــر رییس جمهـــور منتخـــب بـــا رهبـــر تایـــوان را کـــم 
ـــی  ـــاس تلفن ـــک تم ـــا ی ـــپ تنه ـــت: ترام ـــوه داد و گف ـــت جل اهمی
متوازعانـــه از ســـوی رییس جمهـــور منتخـــب تایـــوان را دریافـــت 
ـــا شـــنوندۀ  ـــد و ترامـــپ تنه ـــک گفتن ـــه یک دیگـــر تبری ـــا ب ـــرد. آن ه ک

تبریـــک و آرزوهـــای خـــوب رییس جمهـــور تایـــوان بـــود.
اســـتفادۀ مکـــرر پنـــس از عنـــوان رییس جمهـــور بـــرای تســـای 
اینـــگ ون توهینـــی بـــه پکـــن محســـوب می شـــود، چـــرا کـــه 
ــر  ــد و منتظـ ــود می دانـ ــرو خـ ــی از قلمـ ــوان را بخشـ ــن تایـ چیـ

اتحـــاد مجـــدد اســـت.

وزیـــر خارجـــۀ جاپـــان نامـــۀ شـــخصی رییس جمهـــوری روســـیه 
ـــدارش  ـــارۀ دی ـــل داد و درب ـــور تحوی ـــن کش ـــت وزیر ای ـــه نخس را ب

ـــرد. ـــه ک ـــی ارای ـــه توضیحات ـــه آب ـــن ب ـــا پوتی ب
ــه،  ــینزو آبـ ــه شـ ــان بـ ــۀ جاپـ ــر خارجـ ــیدا، وزیـ ــو کیشـ فومیـ
ــا  ــرفت در مذاکراتـــش بـ ــارۀ "پیشـ نخســـت وزیر کشـــورش دربـ
والدیمیـــر پوتیـــن" رییس جمهـــوری روســـیه مطالبـــی را مطـــرح 
کـــرد. کیشـــیدا، دوم و ســـوم دســـامبر 2016 بـــا پوتیـــن دیـــدار 
کـــرده بـــود و دربـــارۀ توافـــق احتمالـــی صلـــح میـــان دو کشـــور 

ــت. ــو داشـ ــز گفت وگـ نیـ
او نامـــه شـــخصی پوتیـــن را بـــه آبـــه داد. انتظـــار مـــی رود کـــه 
ــان  ــه جاپـ ــامبر 2016 بـ ــیه 1۵ و 16 دسـ ــوری روسـ رییس جمهـ
ـــه  ـــه ب ـــط دو جانب ـــای رواب ـــتراتژی احی ـــارۀ اس ـــه درب ـــا آب ـــرود و ب ب
گفت وگـــو بپـــردازد. روســـیه و جاپـــان بعـــد از جنـــگ جهانـــی 

دوم هنـــوز توافـــق صلـــح امضـــا نکرده انـــد.
ــا  ــیه بـ ــه روسـ ــفرش بـ ــان سـ ــان در جریـ ــۀ جاپـ ــر خارجـ وزیـ
مقام هـــای ایـــن کشـــور دربـــارۀ روابـــط دوجانبـــه، مســـألۀ 
ــن امنیـــت در  ــوریه و اوکرایـــن و هم چنیـ ــمالی، سـ ــای شـ کوریـ

ــود. ــه بـ ــو پرداختـ ــه گفت وگـ ــیه بـ ــه آسیا-اقیانوسـ منطقـ
ـــدار  ـــرای دی ـــرایط ب ـــازی ش ـــفر، آماده س ـــن س ـــی از ای ـــدف اصل ه

ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــه ذک ـــن و آب ـــان پوتی می
ـــرۀ  ـــر ســـر چهـــار جزی ـــو و مســـکو ب ـــان توکی ـــی می اختـــالف قلمروی
ـــی دوم توســـط  ـــگ جهان ـــان جن ـــه در پای ـــوس آرام ک ـــرب اقیان در غ
نیروهـــای شـــوروی تصـــرف شـــد، روابـــط دیپلماتیـــک ایـــن دو 
ـــح  ـــدۀ صل ـــک معاه ـــاد ی ـــع انعق ـــرده و مان ـــه دار ک ـــور را خدش کش
ـــی  ـــط در پ ـــن رواب ـــت. ای ـــده اس ـــور ش ـــن دو کش ـــان ای ـــمی می رس
ـــه  ـــیه ک ـــتوک،  روس ـــادی والدیووس ـــت اقتص ـــه در نشس ـــور آب حض

ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــد، بهت ـــزار ش ـــپتامبر 2016 برگ س

پـپ گواردیـوال، سـرمربی منچسترسـیتی معتقـد اسـت کـه از شکسـت 
تیمـش مقابـل چلسـی خیلـی ناراحـت نیسـت. 

و  کونتـه  آنتونیـو  توسـط  خانـه،  در  سـیتی  شکسـت ناپذیری  رکـورد 
شـاگردانش شکسـته شـد و آن هـا 3-1 پیـروز میـدان شـدند. با ایـن حال، 
گواردیـوال مدعی شـد کـه از عملکرد تیمـش در این دیـدار راضی تر از دو 

بـرد اخیـر تیمـش در خـارج از خانه اسـت.
او گفـت: مـن از ایـن نتیجـه راضی تـر از دو بـازی اخیـر خـارج از خانـه 
هسـتم کـه پیـروز شـدیم. مـا مقابـل کریسـتال پـاالس و برنلی خوشـحال 
بودیـم کـه پیـروز شـده ایم، ولی همـان موقع نگـران بودیـم. بـه بازیکنانم 
گفتـم: "بچه هـا، بایـد بهتـر کار کنیـم، مثـل اوایـل فصـل. آزاد باشـید، از 
خـود شـخصیت نشـان دهید و بـا توپ هجومی باشـید". آن هـا همین کار 
را کردنـد. فکـر می کنـم تیـم ما خـوب کار کـرد، ولی پیـروز نشـدیم بنابر 
ایـن، بایـد روی موضوعـی کار کنیـم. من از تماشـای تیمم لـذت می برم و 

از همیـن رو بـه آن هـا تبریـک می گویم."
گواردیـوال دربـارۀ چلسـی گفـت: "چلسـی کیفیـت باالیـی دارد. مقابـل 
تاتنهـام آن هـا در 4۵ دقیقـۀ اول خـوب نبودنـد، ولـی در نیمـۀ دوم کار را 
سـاختند. در ایـن سـطح، ایـن انتظـار کـه تیـم ۵0 درصـد شـانس پیروزی 
داشـته باشـد، غیرممکـن اسـت. مـا شـانس خوبی داریـم، ولـی باید توپ 

را وارد گل کنیـم."

ژوزه مورینیـو، سـرمربی پرتغالـی منچسـتریونایتد در رابطه با تسـاوی 
تیمـش برابـر اروتون صحبـت کرد.

منچسـتریونایتد درحالـی کـه تا لحظـات پایانـی با تـک گل زالتان از 
حریـف پیـش بـود، در نهایـت از روی ضربـۀ پنالتـی دروازۀ خـود را 

بـاز شـده دیـد و به تسـاوی قناعـت کرد.
مورینـو گفـت: "هیـچ نظر و فکـر خاصی در مـورد این دیـدار ندارم. 
مـا تیـم برتـر زمین بودیـم و نتیجه یـی در نهایت به دسـت آمد، هرگز 
انعـکاس دهنـدۀ شـرایط و عملکـرد دو تیـم در زمیـن نبـود. مـا باید 
تـالش خـود را در راهـی کـه در آن قـرار داریـم بیشـتر کنیـم. حتـا 
بازیکنانـی ماننـد فیـل جونـز و روخو که در 2 سـال گذشـته عملکرد 
خوبـی در ایـن باشـگاه نداشـتند نیـز بهترین بـازی ممکـن را از خود 
ارایـه دادنـد. عملکـردی کـه در بازی گذشـته که دیدارهای دشـواری 
نیـز بودنـد، داشـته ایم قابل قبـول بوده و مـن از روند منچسـتریونایتد 

و نمایـش تـک تـک بازیکنانم راضی هسـتم".
او در مـورد بـازی دادن بـه میخیتاریـان در ترکیـب ثابـت چنین اظهار 
کـرد: "میخیتاریـان و مارسـیال بازیکنانـی هسـتند کـه قابلیـت انتقـال 
تـوپ از دفـاع به حمله و ارسـال پاس های مناسـب در پشـت مدافعان 
حریـف را دارنـد و بـه همیـن دلیـل مـن از آن هـا اسـتفاده می کنـم. 
تعویـض مرگبـار فلینی:" آیا شـما بیشـتر از مـن فوتبـال را می فهمید؟ 
دلیـل ایـن سـوال شـما را متوجـه نمی شـوم زیرا پاسـخ کامـاًل واضح 

است".

کری:
بهتر است ترامپ پیش از تماس های 

دیپلماتیک، مشورت کند

نامۀ پوتین 
به نخست وزیر جاپان

گواردیوال:

از شـکست مقـابل چلـسی 
راضـی بـودم

مورینیو:

آیا بیشتر از من فوتبال را 
می فهمید؟

عبدالحفیظ منصور

مجموعۀ جریدۀ حبیب االسالم
ـــوی  ـــازه از س ـــالم ت ـــب االس ـــدۀ حبی ـــۀ جری مجموع
ــت،  ــیده اسـ ــاپ رسـ ــه چـ ــعید بـ ــارات سـ انتشـ
ــه  ــه، بـ ــۀ ایـــن مجموعـ ــا مطالعـ ــران بـ ــان و پژوهش گـ مورخـ
ـــادم  ـــب اهلل خ ـــر حبی ـــلطنت امی ـــورد س ـــدی در م ـــای جدی یافته ه

دیـــن رســـول اهلل نایـــل خواهنـــد آمـــد.
ــهادت  ــه شـ ــه بـ ــا ناجوان مردانـ ــان نه تنهـ ــب اهلل خـ ــر حبیـ امیـ
رســـید، بلکـــه اتهامـــات نـــا روایـــی بـــه او بســـته شـــد و در 
ـــب  ـــد. حبی ـــاد گردی ـــش ی ـــه نکوه ـــمی از او ب ـــناد رس اوراق و اس
ــای  ــت و دیدگاه هـ ــت او اسـ ــمی دولـ ــدۀ رسـ ــالم جریـ االسـ

دولـــت حبیبـــی در ایـــن نشـــریه منعکـــس گردیـــده اســـت.
پژوهش گـــران بـــا مـــرور بـــه ایـــن مجموعـــه، بـــه نکته هـــای 
دســـت خواهنـــد یافـــت کـــه قبـــل از ایـــن نـــا گفتـــه مانـــده 
ـــأله  ـــم، دو مس ـــن قل ـــب ای ـــتاب آلود صاح ـــگاه ش ـــا در ن ـــت، ام اس
برجســـته معلـــوم گردیـــد. یکـــی تحلیلـــی کـــه در شـــماره های 
ـــت  ـــده اس ـــالب آم ـــی انق ـــارۀ چرای ـــه در ب ـــن مجموع ـــتین ای نخس
ـــر  ـــر امی ـــام در براب ـــل قی ـــل دالی ـــرح و تفصی ـــا ش ـــنده ب و نویس

ـــی دارد. ـــر م ـــان را ذک ـــان هلل خ ام
دوم این کـــه، بیعت نامه هایـــی از سراســـر کشـــور، از اقـــوام 
و والیـــت مختلـــف در شـــماره های مختلـــف حبیـــب االســـالم 
ثبـــت شـــده اســـت. جالـــب این کـــه نـــام اشـــخاص کـــه در 
ـــا  ـــر ی ـــوام مه ـــدۀ اق ـــوان نماین ـــه عن ـــا ب ـــن بیعت نامه ه ـــی ای پایان
ـــان  ـــده اســـت، چـــه بســـا از می ـــر گردی ـــد، ذک دســـت خـــط کرده ان
ــب اهلل  ــر حبیـ ــهادت امیـ ــه پـــس از شـ ــا کـ ــن بیعت کننده هـ ایـ
ـــد  ـــا کردن ـــق او نامردی ه ـــول اهلل، در ح ـــن رس ـــادم دی ـــان، خ خ
و لـــب بـــه ناروایـــی گشـــودند. عالقه منـــدان می تواننـــد، ایـــن 
ــزار  ــر 1000 یک هـ ــعید در برابـ ــارات سـ ــه را از انتشـ مجموعـ

افغانـــی به دســـت آورنـــد. بشـــتابید، تـــا پشـــیمان نشـــوید.

خالد كوهستانی

بعضی هــا از عــدم پذیــرش کمــک ۵00 میلیــون دالــری 
پیشــنهاد شــدهِ پاکســتان بســیار خــوش بنظــر می رســند 
ــوان  ــر کــردن پاکســتان عن ــی را تحقی ــدام غن ــن اق و ای
ــر مســتقیم  ــول را غی ــن پ ــه پاکســتان ای ــن باشــید ک ــد. مطمی می کنن
بــه جاسوســان خــود در ارگ، طالبــان و ســتون پنجــم بــرای تخریــب 
و بــه اوج رســانیدن بنیادگرایــی توزیــع خواهــد کــرد و پاســخ آن را 
بــا انتحــار و انفجــار و ُکشــتن مــردم بی گنــاه افغانســتان خواهــد داد.
ــن  ــتان و یافت ــا پاکس ــارزه ب ــتان ارادۀ مب ــت افغانس ــًا دول ــر واقع اگ
راه حــل همیشــه گی از شــر پاکســتان را دارد، اقــدام بــه حــذف 
ــتان را در  ــت پاکس ــاًل سیاس ــه عم ــد ک ــاِل کن ــته های معلوم الح هس
ــرای آن هــا اولویــت  افغانســتان تطبیــق می کننــد و منافــع پاکســتان ب

ــتان. ــع افغانس ــا مناف دارد ت
ایجــاد  و  مرزهــا  ســاختن  مشــخص  و  تثبیــت  بــا  هم چنــان 
اســتحکامات در مرزهــا می تــوان از شــر همیشــه گی پاکســتان 
ــت  ــه دول ــای این ک ــا ادع ــتان ب ــر آن، پاکس ــت  در غی ــات یاف نج
افغانســتان در دامــان دشــمن دیرینــۀ آن هــا "هندوســتان" افتیــده و بــر 
ــد پاکســتان در عــوض  ــن دی ــا ای ــا اســتعمال می شــود، ب ــه آن ه علی
ــه دولــت افغانســتان را روی طالبــان  دو چنــد پــول پیشــنهاد شــده ب
و پروژه هــای جدیــد بنیادگرایــی مصــرف و پاســخ غنــی را خواهــد 

داد.

عبدالشهید ثاقب

اندرباب قهر و آشتی های یك جنرال
ــرمایه  ــت... و س ــی اس ــرمایۀ اجتماع ــک س ــاد، ی اعتم
ــت و  ــب حمای ــرای جل ــی ب ــزاری خوب ــی، اب اجتماع
ــردم را  ــی اعتمــاد م ــک سیاســت مدار وقت ــردم اســت. ی همــکاری م
ــماری  ــه ش ــود را لحظ ــی خ ــول سیاس ــد اف ــد، بای ــت می ده از دس
کنــد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه کنفوســیوس بــرای یــک دولــت، 

ــد. ــاد می دان ــش و اقتص ــتن ارت ــر از داش ــازی را مهم ت اعتمادس
ــا گسســت  ــه ب ــران سیاســی اســت ک ــی از رهب ــتم یک ــرال دوس جن
بازی هــای بی جــا و  بــا شــارالتان  و پیوســت های نســنجیده و 
ــت. او  ــرده اس ــاد ک ــود بی اعتم ــه خ ــبت ب ــردم را نس ــورد، م بی م
امــروزه بــه همــان چوپانــی تبدیــل شــده کــه هرقــدر از تهدیــد گــرگ 

ــرد. ــد ک ــاور نخواهن ــه ســخن او ب ــردم ب ُهشــدار دهــد، م
ــان از  ــش در جوزج ــدی پی ــی او چن ــود وقت ــر ب ــن خاط ــه همی ب
ــم. چــون  ــاور نمی کردی ــا ب ــدن حکومــت" صحبــت می کــرد، م "پران
ــاره در تمجیــد رییس جمهــوری  می دانســتیم کــه چنــد روز بعــد دوب
ــا و  ــت: "م ــه اس ــی گفت ــه تازه گ ــتم ب ــت. دوس ــد گف ــخن خواه س
ــن  ــه همی ــتیم. ب ــد هس ــوب بل ــر را خ ــال همدیگ ــور چ رییس جمه

ــویم." ــه نمی ش ــا خف ــر م خاط

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



Year 8 y NO 1917 y Tuesday 6 December 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر صديق، روح اهلل بهزاد و ننگیالی عثمانی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز "سخن ماندگار" مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

ــه  ــد ک ــور می گوی ــن کش ــط آه ــس اداره خ ریی
ــن در افغانســتان  ــوط آه ــی خط ــول مجموع ط
۵۵۵0 کیلومتــر در نظــر گرفتــه شــده کــه تــا ســال 
2030 میــالدی قــرار اســت 3۵00 کیلومتــر آن 

ــود. ــاخته ش س
ــه از  ــد ک ــتان می گوی ــه افغانس ــد عام وزارت فوای
ــه  ــه هفت ــتان ک ــتان و افغانس ــن ترکمنس ــط آه خ
گذشــته از ســوی روســای جمهــوری هــر دو 
ــش از  ــال 2017 بی ــا س ــده ت ــاح ش ــور افتت کش
ــن امــوال تجارتــی ازایــن خــط آهــن  1میلیــون تُ

مبادلــه می شــود.
ــنبه  ــه روز دوش ــد عام ــر فوای ــغ، وزی ــود بلی محم
)1۵قــوس( در یــک نشســت خبــری در کابــل از 
اهمیــت پــروژه هــای خــط آهن کــه در افغانســتان 
ســاخته مــی شــود بــه رســانه هــا جزئیــات ارایــه 

کــرد.
ــه اداره مســتقل خــط  ــرد ک ــد ک ــغ تأکی ــای بلی آق
آهــن کشــور دســت آوردهــای خــوب در راســتای 
ســاخت خــط آهــن در خــاک افغانســتان داشــته 

اســت.
بــه گفتــه آقــای بلیــغ اداره خــط آهــن افغانســتان 
عضویــت اداره بیــن المللــی خــط آهــن جهانــی و 
عضویــت کشــورهای منافــع المشــترک را دارد کــه 
هیــچ گونــه ممانعــت در مــورد بارگیــری، انتقــال 
کاالهــا و مســافر بــری در هیــچ مســیر خــط آهــن 

وجــود نــدارد.
وی افــزود کــه در خــط آهــن عطــا مــراد- امــام 
نظــر وآقینــه، حجــم مبــادالت کاالهــای تجارتــی 
ــد و  ــی باش ــن م ــون تُ ــک میلی ــال 2017 ی در س
تاســال 201۸ تــا حــدود ســه میلیــون تـُـن افزایــش 

مــی یابــد.
ــا تمدیــد خــط آهــن آقینــه  آقــای بلیــغ گفــت: ب
ــی  ــادالت وکاالهــای تجارت و اندخــوی حجــم مب
ــال  ــن در س ــون ت ــج میلی ــش از پن ــور بی در کش

ــید . ــد رس خواه
ــد  ــور می گوی ــه کش ــد عام ــر فوای ــن وزی همچنی
ــن  ــط آه ــروژه خ ــده از پ ــش عم ــه بخ ــه س ک
ــل  ــده تکمی ــا بهــار ســال آین ــران وافغانســتان ت ای

ــود. ــی ش ــپرده م ــرداری س ــره ب ــه به و ب
وی افــزود کــه طــول مجموعــی ایــن خــط آهــن 
ــاک  ــش آن در خ ــه دو بخ ــت ک ــر اس 192کیلومت
ایــران تکمیــل شــده کار بخــش ســوم آن در خــاک 
ــا بهــار ســال آینــده تکمیــل شــده و  افغانســتان ت
ــا همــکاری کشــور  ــز ب ــارم آن نی کار بخــش چه

ایتالیــا آغــاز مــی شــود.
وزیــر فوایــد عامــه می گویــد کــه ســه موافقتنامــه 
مــورد همــکاری در  ترانزیتــی در  تجارتــی و 

ــتفاده از راه  ــکاری اس ــن و هم ــط آه ــمت خ قس
زمینــی میــان افغانســتان وتاجکســتان آمــاده شــده 
کــه قــرار اســت ایــن توافقنامــه هــا میــان هــردو 

ــه امضــا برســد. کشــور ب
ــد  ــات بلن ــک هی ــت ی ــرار اس ــه ق ــزود ک وی اف
ــن  ــه و ای ــتان رفت ــه تاجکس ــتان ب ــه از افغانس پای
ســه موافقتنامــه را بــا مقامــات کشــور تاجکســتان 
بــه امضــا برســاند کــه بــا امضــای ایــن توافقنامــه 
قســمت  در  گذشــته  در  کــه  مشــکالتی  هــا 
ــتان  ــیر افغانس ــی در مس ــای تجارت واردات کااله
و تاجکســتان بــرای تاجــران وجــود داشــت حــل 

ــی شــود. م
ــط  ــروژه خ ــه پ ــزود ک ــان اف ــغ همچن ــای بلی آق

ــه  ــده ب ــروع ش ــن ش ــه از چی ــه ک ــن ۵جانب آه
ایــران ختــم مــی شــود میــان تاجکســتان، ایــران، 
ــن و افغانســتان امضــا شــده اســت  قرغســتان چی
کــه طــول ایــن خــط آهــن 2200 کیلومتــر اســت 
ــر در خــاک افغانســتان ســاخته  ــه 1100 کیلومت ک

مــی شــود.
ــش از ۵00  ــاخت بی ــرای س ــرد: ب ــد ک وی تأکی
کیلومتــر از مجمــوع 1100 کیلومتــر کــه درخــاک 
افغانســتان ایجــاد مــی شــود، مطالعــات تخنیکــی 
آن انجــام شــده و مذاکــرات جــدی بــا کشــورهای 

ــان دارد. ــده روی آن جری کمــک کنن
ــور  ــن کش ــط آه ــس اداره خ ــال رئی ــن ح درهمی
مــی گویــد کــه قــرار اســت در خــاک افغانســتان 
ــاخته  ــن س ــط آه ــر خ ــول ۵۵۵0 کیلومت ــه ط ب

شــود.
عبدالبــاری صدیقــی، رئیــس اداره خــط آهــن 
ــریع  ــن و س ــی از بهتری ــن یک ــط آه ــت: خ گف
تریــن سیســتم ترانســپورتی اســت کــه بــا تکمیــل 
ــه  شــدن تمــام راه هــای خــط آهــن افغانســتان ب

ــود. ــی ش ــدل م ــده مب ــک کشــور وصــل کنن ی
وی افــزود کــه طــول مجموعــی خطــوط آهــن در 
افغانســتان ۵۵۵0کیلومتــر اســت کــه تاســال 2030 
قــرار اســت 3 و نیــم هــزار کیلومتــر خــط آهــن 

در کشــور ســاخته شــود.
ــاخت  ــد س ــه از عوای ــزود ک ــی اف ــای صدیق آق
ــر  ــون دال ــش از 140 میلی ــن بی ــط آه ــاز خ وس

ــت. ــده اس ــت آم بدس

ــاس  ــال 2020 براس ــا س ــه ت ــرد ک ــد ک وی تاکی
وعــده کــه افغانســتان بــه نشســت بروکســل داده 
اســت 14۵0کیلومتــر خــط آهــن را در نظــر اســت 
کــه ســاختمان آن تکمیــل شــود و مطالعــات 
ــز انجــام  ــر دیگــر آن نی ــه دوم 222۵کیلومت مرحل

شــود.
گفتنــی اســت کــه افغانســتان یــک کشــور محــاط 
ــرای وصــل  ــه خشــکه اســت کــه تــالش هــا ب ب
ــیایی و  ــورهای آس ــه کش ــور ب ــن کش ــردن ای ک

ــان دارد. ــن جری ــط آه ــق خ ــی از طری اروپای
ــه شــهر  در ســال جــاری اولیــن قطــار از چیــن ب
مــزار شــریف آمــده و هفتــه قبــل نیــز قطــاری از 

ترکمنســتان بــه بندرآقینــه آمــد.

ادارة خط آهن:

35۰۰ کیلومتر راه آهن در افغانستان تا سال
 2۰3۰ ساخته می شود

پتریوس:

 مـن اشتباه جـدی 
مرتکب شـدم 

دیویـد پتریوس، مدیر سـابق سـازمان اطالعات مرکـزی آمریکا 
)سـیا( در مصاحبه یـی در واکنـش بـه مطـرح شـدن نامزدی اش 
بـرای پسـت وزارت امـور خارجـه آمریـکا در دولـت دونالـد 
ترامـپ گفـت: مـن پنـج سـال پیـش بـا بـه اشـتراک گذاشـتن 
اطالعـات محرمانـه بـا معشـوقه سـابق خـود اشـتباهی جـدی 

شـدم. مرتکب 
بـه گـزارش خبرگـزاری فرانسـه، دیویـد پتریوس، مدیر سـابق 
سـیا و جنـرال بازنشسـته ارتـش آمریکا طـی روزهـای اخیر به  
عنـوان یکـی از کاندیداهـای وزارت امـور خارجـه در دولـت 
دونالـد ترامـپ، رییس جمهور منتخب این کشـور مطرح شـده 

ست. ا
او در مصاحبـه بـا شـبکه ای بی سـی گفت: من پنج سـال پیش 
یـک اشـتباه جدی مرتکب شـدم. مـن این مسـاله را قبول کردم 
و از بابـت آن عذرخواهـی کـردم و تاوان سـنگینی نیـز برای آن 

پرداختـم و از آن درس گرفتم.
پتریـوس کـه در زمـان دولـت جـورج دبلیـو بـوش، ناظـر بـر 
رونـد افزایـش نیروهـای آمریکایی در جنگ عراق بود در سـال 
2012 بـه اتهـام در اختیار گذاشـتن اطالعات محرمانـه با پائوال 
برادول، معشـوقه سـابق و نویسـنده کتاب بیوگرافـی اش مجبور 

شد. اسـتعفا  به 
دولـت آمریـکا پیـش از ایـن قصد داشـت اتهامـات مجرمانه را 
علیـه پتریـوس در ارتبـاط بـا فریـب دادن پلیـس اف بـی آی و 
نقـض یـک بخش از قانون جاسوسـی مطرح کند امـا در نهایت 
بـه جـای آن پتریـوس اقرار بـه گناهکاری بـه اتهام سـوء رفتار 

و سـوء مدیریـت اطالعـات محرمانه کرد.
او در ایـن مصاحبـه گفـت، کنگره امریکا باید بـه هنگام تصمیم 
گیـری دربـاره انتصـاب او بـه سـمت وزیـر خارجه این مسـاله 

)اقـرار وی بـه گناهـکاری( را لحاظ کند.
وی افـزود: از طـرف دیگـر مشـخص اسـت کـه من با داشـتن 
۵ / 3۸ سـال خدمـت مناسـب و در مـواردی منحصـر بـه فـرد 
بـه کشـورمان در یونیفـورم نظامـی و همچنیـن در سـمت مدیر 
سـیا در عیـن حال چهار سـال یا بیشـتر از آن حضـور در بخش 
تجـاری و سـفر بـه حـدود 40 کشـور در همیـن دوره سـابقه 

مناسـبی دارم.
پتریـوس گفـت، هیـچ چیـز از اطالعاتی که او با بـرادول مطرح 
کـرده در کتـاب بیوگرافی او یـا در عرصه علنی فاش نشـده اند.
وی افـزود: مـن اشـتباه کردم و دوبـاره آن را قبـول می کنم، باید 
مقامـات ایـن مسـاله را لحـاظ کـرده و در مـورد اینکـه آیا این 
سـابقه صالحیـت مـن را از بین می بـرد یا خیر تصمیـم بگیرند.
همچنیـن پتریوس گفـت، در انتخابات ریاسـت جمهوری اخیر 

اصاًل رای نداده اسـت.
او در واکنـش بـه گزارش هـا درخصـوص حمایتـش از دونالـد 
ترامپ گفت: من پاسـخی سـاده دارم و اینکه در انتخابات رأی 
نـداده ام. بنابرایـن نـه از او حمایـت کـرده و نـه بـا او مخالفـت 
کاندیداهـای دیگـر  از  از هیـچ یـک  نـه  کـرده ام و همچنیـن 
حمایـت کـرده ویـا با آنهـا مخالفت کـرده ام، مـن حقیقتا تالش 

داشـتم که یـک فرد غیرسیاسـی باشـم.
او گفـت، از نظـرش رییـس جمهـور منتخـب امریـکا یـک فرد 

نسـبتًا عملگرا اسـت.
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