
تعالی  باری  حضرت  مبارِک  تحفة  این  قربان  سعید  عید 
از  مسلمانان جهان،  و همة  افغانستان  ایثارگر  مردم  به  را 
صمیم قلب تبریک عرض می کنم. امید است که خداوند 
مهربان به برکت این عید سعید، روزنه یی از خوش بختی 
را به روی مردم ستم دیدة افغانستان بگشاید و از این پس 
خورشید سعادت بر کوی و برزِن این مرز و بوم پرتوافگن 

گردد و بساط تمام مصایب و نامالیمات برچیـده شود.
همه می دانیم که مردم مبارز و مسلمان افغانستان در چهل 
حق  راه  در  ایثارگری ها  از  بارزی  مصداق  گذشته،  سال 
بوده اند و با ایمان راسخ و وجدان های بیدارشان توانسته اند 
با زشتی ها و پلیدی ها مبارزه کنند و جان های شیرین شان 
را اخالص مندانه فدا سازند. گویی مردم افغانستان به سان 
فرزندان ابراهیم )ع( خواِب او را تحقق بخشیده اند و در 
راه رسیدن به رضای پروردگار و رهایی از اسارت نفس، 
خویشتن را تسلیم مشیت حضرت حق نموده اند و صادقانه 

جان بر آستانش نهاده اند. 
افغانستان،  بر  سیاه  و  سرخ   تجاوزات  که  نیست  شکی 
ایستاده گی  و  گرفته  ملت  این  از  بی شماری  قربانی های 
آزادی خواهان  قربانگاه  به  را  ما  کشور  نیز  آن ها  برابر  در 
تبدیل کرده و اکنون هم که در کانون توطیه ها و مشکالت 

قرار گرفته ایم و از سویی باید مسیر سازنده گی و تحول را 
بپیماییم، این مردم هم چنان قربانی می دهند. از این رو ملت 
شریف افغانستان که بیشتر از هر ملت دیگری در دنیــا 
درد و مصیبت متحمل شده اند، سزاوار بیشترین خوشی ها 
و شادکامی ها هستند که امید می رود این حِق مسلِم آن ها با 

درایت و آینده نگری دولت مردان به آن ها داده شود.
عید سعید قربان به عنوان روزی که انسان به پروردگارش 
هدیه می دهد و با انجام فریضة قربانی  از آزمون بنده گی 
سرفراز بیرون می شود، این درس را نیز باید به ما بیاموزاند 
که گام جدیدی در راستای صمیمیت و برادری و آبادانی 
انجام  نیکی  کار  از جنگ  سرزمین خسته  برای  و  بردایم 
دهیم. باور دارم که مردم افغانستان در نمازهای  پنج گانةشان 
و هم چنین در نماز عید، عاشقانه از خداوند منان برقراری 
صلح و آرامش در افغانستان عزیز را تمنا می کنند. مردم ما 
آرزو دارند که دیگر خوِن هیچ فرزند این سرزمین به ناحق 
از  جوان  سوگ  در  مادری   هیچ  چشم  و  نریزد  زمین  بر 
دست رفته اش تر نگردد و گل  لبخند از لبان کودکاِن این 
لنگر  آب وخاک  این  در  سرور  و  شادی  و  نکوچد  دیار 

اندازد.
 از همین رو در این روزهای خاص خداوندی، به آستان 

عید  این  برکت  به  که  بلند می کنم  دعا  متعال دست  ایزد 
مردم  حال  به  آسمانی،  بزرگ  تحفة  این  و  اضحی  سعید 
ایثارگر و شهیدپرورِ افغانستان عنایتی ویژه کند و گشایشی 

فراخ در مشکالت بی شمار آن ها قرار دهد.
آرزو دارم که آحاد ملت افغانستان به احترام عید قربان و 
تمام قربانیان راه حق و آزادی، از این پس آیینة خاطرشان 
را از غبار کینه ها و کدورت ها بزدایند و صادقانه و برادرانه 
به  امیدوارم  شوند.   یک دیگر  بی ریای  قلب های  مهمان  
برکت ایام شریِف عید و قربانی دادن های خالصانة ملت 
افروخته  این سرزمین،  و سعادِت  افغانستان، چراغ صلح 

شود و هر روز مردمِ ما در شادی و نشاط سپری گردد.
از نیروهای امنیتی کشور نیز می خواهم که تمام توان شان 
را به کار اندازند و نگذارند دشمنان اسالم و دشمنان مردم 
و  شب  گرفته اند،  جا  دین  لباس  در  امروز  که  افغانستان 
روزهای عید مردم  ما را به خون و ماتم بکشانند. پیشاپیش 
پیروزی و  میهن، طلب  برای سرداران و سربازان صدیق 

سربلندی در این وظیفة خطیر دارم.
با احترام 

احمد ولی مسعود 
رییس بنیـاد شهید مسـعود
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عید سعید اضحی به همه مسلمانان جهان 
مبارکباد!
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چانه زنی ها به شب دوم کشید

الوروف وزیر خارجه روسیه، روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتي بدون 
ذکر نام کشوري گفت: برخي کشورها به طور غیرقانوني در افغانستان 

جنگجویان را براي جنگیدن با حکومت سوریه آموزش مي دهند.
به  افغانستان  دولت  کنترل  از  خارج  مناطق  در  افراد  این  افزود:  وي 
آموزش تروریست ها براي انجام اعمال تروریستي از جمله به کارگیري 

سالح شیمیایي مي پردازند.
سازمان  حاضر  حال  در  داد:  هشدار  روسیه  دیپلماسي  دستگاه  رییس 
تروریستي جبهه النصره براي انتقال مواد سمي و کارشناسان براي انجام 

اعمال تروریستي در کشور عراق تالش مي کند.
را  سوري  معارضان  اکثریت  خبري،  هاي  رسانه  اطالعات  اساس  بر 
 ۸۰ حدود  از  که  دهند  مي  تشکیل  خارجي  مزدوران  و  ها  تروریست 

کشور جهان براي انجام اعمال تروریستي به سوریه آمده اند.
این افراد با حمایت کشورهاي غربي و آمریکا و کمک هاي مالي برخي 
مرزهاي  طریق  از  قطر  و  سعودي  عربستان  همچون  عربي  کشورهاي 
اخیر  اند و در دو سال  نفوذ کرده  به سوریه  اردن  ترکیه و  کشورهاي 
هزاران نفر از مردم این کشور و افراد طرفدار حکومت را به قتل رسانده 

اند.

برای حامد کرزی رییس جمهور افغانستان که در سال 
آینده از قدرت برکنار می شود، یک تحفهء بزرگ و عالی 
داده خواهد شد. حکومت افغانستان برای بودوباش حامد 
ریاست  ارگ  داخل  در  را  قدیمی  عمارت  یک  کرزی 
عمرش  اخیر  تا  آن  در  تا  می کند  بازسازی  جمهوری 
زنده گی کرده، حقوق بازنشسته گی مناسب هم دریافت 

کند.
حامد  برای  که  جدیدی  قصر  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
کرزی در نظر گرفته شده، ساحه یی به مساحت 12۰۰ متر 
مربع را احتوا می کند و در کنار ارگ شاهی موقعیت دارد 
شده  اعمار  کانکریتی  بلند  دیوارهای  آن  اطراف  در  که 

برعالوة قصر حامد کرزی،  این ساحه  است. در داخل 
دفاتر سازمان  برای  که  از ساختمان های جدید  تعدادی 
ملل متحد، ارتش و ادارة امنیت ملی افغانستان اعمار شده 

است، نیز موقعیت دارند.
 بخش اعظم زمین این ساحه، ملکیت دولت است؛ اما 
که خریداری شده  بود  ملکیت شخصی  آن  بخش  یک 

است. 
به حکومت  بلکه  نه،  به حامد کرزی  این قصر  ملکیت 

افغانستان تعلق خواهد داشت. 
ارایة  از  آنکه  با  کرزی  حامد  سخنگوی  فیضی  ایمل   
جزییات در این مورد خودداری کرده است، اما می گوید، 

کار اعمار این قصر در اویل ماه اگست سال جاری آغاز 
شده است و تا اویل سال آینده پایان می یابد.

الوروف:
جنگ جویان سوریه در افغانستان 

آموزش می بینند

پیام احمد ولی مسعود به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان
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برای دورة بازنشسته گی حامد کرزی قصر جدید 
ساخته می شود



لباس ها  به  که  دخترکی  حسرت آلودِ  نگاه 
و گودی های رنگارنِگ دکان ها خیره مانده 
بود، هنوز هم مقابِل چشمانم است و مادری 
که می خواست دنیا را به روی دخترک ببندد 
است  دیگر  او و دختراِن  میاِن  که  فرقی  تا 
که  لیالمی هایی  به  مادر  نکند.  مشاهده  را 
بود، نگاه می کرد  انبار شده  بر روی سرک 
نشانی  را  نو  لباس های  نگاهش  دخترک  و 
کشید  را  دخترک  دست  مادر  می کرد… 
گفت:  می برد،  خود  با  را  او  درحالی که  و 
بوت  خریِد  پوِل  ما  که  می دانی  »دخترم، 
فقط  را  این ها  نداریم؛  را  نو  پیراهِن  و 

پیسه دارها می توانند بخرند!«
این روزها به هر طرف که بنگری، ازدحامِ 
حجم  ها و اندام هایی را می بینی که همه در 
آمده اند  بازارها  و  سرک ها  به  فقر،  نهایت 
نحوی  به  همه  کنند.  خرید  عید  برای  تا 
خانه های شان  تزییِن  و  تنظیف  مشغول 
هستند و و شماری هم برای قربانی کردن، 
به دنبال گوسفند الغر و ارزان می گردند. و 
خالصه این که هرکس به قدر بضاعِت خود، 

مصروف آماده گی برای عید است.
بدون شک که عید قربان به عنوان یکی از 
تجلیل  باید  اسالم  جهان  اعیاد  بزرگ ترین 
روز  این  می خواهد  مسلمانی  هر  و  شود 
بزرگ را شاد باشد و شکوه انسانیت را به 
نظاره بنشیند. اما افسوس که شادِی میلیون ها 
زن و کودِک افغانستان با افزایش سرسام آور 
قیمت ها و افزایش فقر، بر آن ها حرام شده 

و غم و اندوه جایگزین آن شده است.
و  ازدحام  شهر،  این  از  گوشه یی  در 
و  قربانی  و  عیدی  و  نو  کاالهای  هیجاِن 
در  و  است  میوه…  و  شیرینی  و  کباب 
و  خالی  و  سرد  خانه های  دیگر،  گوشه یی 
رنگ ولعاب،  بدون  و  ساده  دسترخوان های 

تلخ ترین خاطره ها را در ذهِن کودکان حک 
می کند؛ کودکانی که هنوز نمی دانند چرا با 
پسر و دختِر همسایه تا این حد فرق دارند، 
چرا باید لباسی را بپوشند که پینه دار است، 
چرا هیچ وقت بوی خوشی که از آشپزخانة 
نیست، چرا  آن ها  خانة  در  می آید  همسایه 
وقتی زمستان نزدیک می شود، چروک های 
به  پیرتر  بیشتر می گردد و  صورت مادرش 
هیچ وقت  آن ها  خانة  از  چرا  می رسد،  نظر 
صدای مهمان و بازی و خنده نمی آید، اما 
همه چیز  همسایه  خانة  در  دیوار  سوی  آن 
فرق دارد؛ بوها، رنگ ها، طعم ها، صورت ها 

و خنده ها!
از  تجلیل  برای  بزرگی  قربان، فرصت  عید 
به  آن  از  آدمی  که  است  بزرگ  خاطره یی 
با  اما قربانی کردن فقط  خود فخر می کند. 
سر بریدن گوسفندی، گاوی، شتری و … 
از  که خداوند  باشد  چیزی  همان  می تواند 

فقط  قربان  عید  آیا  خواست؟  )ع(  ابراهیم 
حج  و  رفتن  مهمانی  و  کردن  خرید  برای 
کردن و به یک دیگر فخر فروختن و به رخ 
و  است  تجمالت مان  و  دارایی ها  کشیدِن 
با  یا این که قربانی کردن در عید قربان، نه 
سر بریدن و نه با خون ریختِن تنها، که با 
شکستن بِت »منیت«های درونی و عشق به 
دنیایی می تواند شکل بگیرد که ما را ناتوان 
از نیم نگاهی داشتن به آن طرف دیوارهایی 
کرده است که باالی شهر و پایین شهر، فقرا 
و اغنیا، گرسنه گان و از سیری در حال خفه 

شدن ها را از هم جدا کرده است؟
قربان،  عید  در  می توانیم  به راستی  آیا 
و  عالیق  و  خواست ها  کردِن  قربانی  با 
لبان کسانی  بر  لبخند را  دل چسپی های مان، 
بنشانیم که دیگر انتظار شادی و خوش بختی 
در  باور کرده اند که فالکت و  و  ندارند  را 
حقارت زیستن، بخشی از سرنوشِت آن ها 

شده است؟
عید قربان، فرصتی برای لذت بردن و شاد 
به  را  لبخند  و  شادی  این  اما  است،  بودن 
برای  آیا  آورده ایم؟  به دست  قیمت  کدام 
حقی  خود،  خانوادة  برای  لبخند  خریدن 
از دیگری را ضایع کرده ایم و این لبخندها 
ربودِن خوشی های  و  دزدیدن  قیمت  به  را 
دیگران تأمین کرده ایم؟ آیا میوه، شیرینی و 
کاالی نو و هر آن چه که نمادی از خوش 
زیستن و خوش بودن است را از راه حالل 
کسب کرده ایم؟ و اگر این گونه است، سهم 
قرار  آن ها  میان  در  خداوند  را  کسانی  چه 

داده که باید به آنان واگذاریم؟
که  دیوارهایی  طرِف  آن  ببینیم  خوب  پس 
به دور خود کشیده ایم، کدامین دست ها در 
انتظارِ ماست تا یاری شان رسانیم و شادی و 

لبخند را نثارشان کنیم.
و  یافته اند  افزایش  روز  به  روز  قیمت ها 
شهروندان بی کار و بی درآمد و یا کم درآمِد 
اولیة خود  تهیة ضرورت های  برای  حتا  ما 
قربان  دچار مشکل و حیرت شده اند، عید 
به  زمستان  سوخت  تهیة  غِم  با  اکنون  هم 
استقبال آنان آمده است و کودکاِن آن ها نیز 
چون کودکاِن شما کاالی نو می خواهند، اما 
از دستاِن خالی و نفِس سوخته چه چیزی 

ساخته است جز آه و حسرت؟
شده ای  برانگیخته  تو  عید،  این  شاید  اما 
سرد  دستان  و  بریزانی  فرو  را  دیواری  که 
گرمی  به  را  دردمندت  هموطِن  خالِی  و 
بفشاری و خوشی های عیدت را با کودکاِن 

او قسمت کنی!
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حلیمه حسینی

عــــید قــربان؛ 
شکسـتِ دیوارهــا و تقسیم شادی ها

 

پاکستانی در  فرماندهان طالبان  از  گزارش ها می رسانند که یک تن 
اما  است؛  شده  بازداشت  امریکایی  نیروهای  توسط  لوگر  والیت 
حکومت افغانستان نسبت به این بازداشت واکنش نشان داده و گفته 
که این فرد در مورد صلح با حکومت افغانستان، همکاری می کرده و 

بازداشت او به روند صلح صدمه رسانده است.
برادر  مال  این سو  به  از چندی  که  ارایه می شود  در حالی  این خبر 
مقام پیشین طالبان نیز از زندان پاکستان رها شده، اما از سرنوشت 

او خبری نیست. 
اگرچه طالبان مدعی اند که برادر از زندان پاکستان رها نشده، ولی 

برخی منابع دیگر خبر رهایی او را تأیید می کنند.
این طالب  این پرسش مهم است که چه گونه  به هر صورت، حاال 
پاکستان، میانجِی حکومت افغانستان در امر گفت وگو با طالبان بوده 

است. 
ایمل فیضی سخن گوی رییس جمهور، دیروز به برخی از رسانه ها 
عبدالطیف  که  پاکستانی  طالب  این  بازداشت  بحث  که  بود  گفته 

محسود نام دارد، در دیدار جان کری با کرزی نیر مطرح می شود.
کرزی  آقای  صلح  گفت وگوهای  بحث  که  می شود  دیده  اکنون 

ریشه هایی دارد که هیچ کسی نمی تواند به کنه آن پی ببرد. 
می توانسته  چه گونه  پاکستانی  طالب  این  که  نیست  معلوم  هنوز 
صلح را در افغانستان حاکم سازد و یا هم به نفع صلح با طالبان در 

افغانستان نقش ایفا کند.
واضح است که این مقام طالبان پاکستانی فقط به اشارة آی اس آی 
انجام  به  داشت  که  را  نقشی  و  شود  کارزار  این  وارد  می توانسته 

برساند. 
آدم های  کرزی  آقای  صلِح  قاصدان  که  افتاده  اتفاق  بارها 
مقداری  می شود  گفته  که  قاصد صلح  یک  بوده اند.  عجیب وغریبی 
زیادی پول نقد را نیز به امر حامد کرزی تحویل گرفته است، یک 
پاکستانی ُدکان دار در شهر کراچی بوده و هیچ ربطی به جنگ وصلح 
پول  و  رسانده  کرزی  حامد  به  را  و خود  کرده  تردستی  و  نداشته 
هنگفتی را باال کشیده است. اما منطق می گوید که چنین چیزی امکان 
ندارد و حتمًا این دکان دار پاکستانی مسلک دیگری هم داشته و زیر 
از قاصدان  از آن هم شماری  بعد  بوده است.  نیم کاسه یی  این کاسه 
برآمدند و مهم ترین  از آب  قاتالن خطرناکی  این پروسه،  دیگر در 

شخصیت ها را هدف قرار دادند.
از  محسود،  لطیف  بازداشت  امریکا  خارجة  امور  وزارت  که  حاال 
رهبران ارشد طالبان در پاکستان را تأیید کرده است، فهمیده می شود 
که این طالب پاکستانی از گذشته نیز مورد توجه سازمان استخباراتی 

امریکا بوده است.
ماری هارف، یکی از سخن گویان وزارت امور خارجة امریکا روز 
»رهبران  از  یکی  توانسته اند  امریکایی  نیروهای  که  گفت  جمعه 
تروریست ها« و »فرمانده ارشد« طالبان در پاکستان را دستگیر کنند.

را  محسود  لطیف  بازداشت  عملیات  جزییات  هرچند  هارف  خانم 
نزدیک  مشاوران  از  بازداشت شده  فرد  که  گفت  اما  نکرد؛  منتشر 

حکیم اهلل محسود، رهبر طالبان در پاکستان است.
به گفتة خانم هارف، گروه آقای محسود به طراحی عملیات نافرجام 
بمب گذاری در میدان تایم نیویارک در سال 2۰1۰، حمله به دیپلمات 
های امریکایی در پاکستان و کشتار شهروندان این کشور متهم است.
که  می گویند  افغانستان  حکومت  در  منابع  برخی  که  است  جالب 
لوگر حدود  والیت  در  راننده گی  حین  در  محسود  آقای  بازداشت 

یک هفته قبل صورت گرفته است.
بر این اساس، آقای محسود در حین بازگشت از مذاکرات مربوط 
به تبادل زندانیان طالبان بازداشت شده است؛ مأموریتی که به نظر 
می رسد که به گونة مخفیانه و به دور از چشم مردم صورت می گیرد.
در همین حال، روزنامة واشنگتن پست در گزارشی نوشته است که 
دستگیر  افغانستان  امنیتی  نیروهای  وسیلة  به  محسود  لطیف  آقای 
شده و سپس نیروهای نظامی امریکایی، او را به پایگاه بگرام منتقل 

کرده اند.
افغانستان  رییس جمهوری  سخن گوی  یک  از  نقل  به  روزنامه  این 
نوشته است که نیروهای امریکایی آقای محسود را با توسل به زور 

با خود برده اند.
نوشته اند  فیضی  آقای  از  نقل  به  رسانه ها  برخی  حال  همین  در 
سبب  افغانستان،  در  پاکستانی  طالبان  ارشد  مقام  این  بازداشت  که 

نارضایتی آقای کرزی نیز شده است.
حاال پرسش این است که آقای کرزی با چه عنوان و هدفی می تواند 
از فرماندهان طالبان در امر صلح در افغانستان کمک بگیرد؛ صلحی 
آن  نتیجة  هیچ  اما  می شود،  تمام  نفر  هزاران  قیمت  به  کنون  تا  که 

معلوم نیست.
این حرکت ها نشان می دهد که برنامة صلح پیش از آن که برنامه یی 
برای صلح باشد، زمینه یی برای انجام برخی حرکت های استخباراتی 
تندرو  گروه های  و  طالبان  نفع  به  می تواند  فقط  که  زمینه یی  است؛ 

تروریستی و سرانجام پاکستان تمام شود.
اما حاال مشکل این است که در افغانستان مرجعی وجود ندارد که 
پاکستانی  این فرمانده  با  بپرسد که چه رابطه یی  از رییس جمهوری 
دارد و این پاکستانی به کدام هدف وارد افغانستان شده و چرا پروسة 
صلح افغانستان با این پیچیده گی ها و رمزهای خطرناک همراه است.

چرا کرزی از بازداشت 
لطیف محسود ناراحت است؟

عید قربان، فرصتی برای لذت بردن و شاد بودن است، اما این شادی و لبخند 
را به کدام قیمت به دست آورده ایم؟ آیا برای خریدن لبخند برای خانوادة خود، 
حقی از دیگری را ضایع کرده ایم و این لبخندها را به قیمت دزدیدن و ربودِن 
خوشی های دیگران تأمین کرده ایم؟ آیا میوه، شیرینی و کاالی نو و هر آن چه که 
نمادی از خوش زیستن و خوش بودن است را از راه حالل کسب کرده ایم؟ و اگر 
این گونه است، سهم چه کسانی را خداوند در میان آن ها قرار داده که باید به آنان 
واگذاریم؟

پس خوب ببینیم آن طرِف دیوارهایی که به دور خود کشیده ایم، کدامین دست ها 
در انتظاِر ماست تا یاری شان رسانیم و شادی و لبخند را نثارشان کنیم
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رفتار دولت امریکا با رسانه ها 
از زمان »نیکسون« بی سابقه است

روزنامه نگاران  از  دفاع  کمیته 
خود  گزارش  در   )CPJ(
دولت  پی گرد  است  گفته 
افشاگری ها  درباره  آمریکا 
انتشار  مهار  برای  تالش  و 
بازدارنده ای  تاثیر  اطالعات، 
افشاگران  و  روزنامه نگاران  بر 

گذاشته است.
این  صفحه یی  سی  گزارش 
داونی،  لئونارد  را  سازمان 
واشنگتن پست  سابق  سردبیر 

نوشته است.
است: »جنگ دولت  نوشته  او 
تالش های  و  اخبار  درز  با 
دیگر آن برای مهار اطالعات، 
از  دولت  رفتار  تهاجمی ترین 

زمان ریچارد نیکسون است.«
رسوایی  به  داونی  آقای 

اطالعاتی واترگیت اشاره کرده است که در دولت 
آقای نیکسون رخ داد و در روزنامه واشنگتن پست 

منتشر شد.
او خود در آن زمان که بازرسی هایی درباره گزارش 
واشنگتن پست صورت گرفت، از دبیران آن روزنامه 

بود.
در  آن  مقر  که  روزنامه نگاران  از  دفاع  کمیته 
آمریکاست، معموال وضعیت رسانه ها در کشورهای 
دیگر را دنبال می کند و این اولین گزارش آن درباره 

آزادی رسانه ها در آمریکاست.
دوره  در  که  شده  منتشر  شرایطی  در  گزارش  این 
به  دسترسی  و  دولتی  پی گرد  میزان  اوباما،  باراک 

اطالعات روزنامه نگاران افزایش پیدا کرده است.
»کاخ سفید برای دور زدن روزنامه نگاران، حضور در 

شبکه های اجتماعی مجازی را افزایش داده است«
لئونارد داونی یادآوری کرده است که باراک اوباما با 
وعده یک دولت باز و شفاف به قدرت رسید »ولی 

در عمل به وعده خود کوتاهی کرده است«.
در  روزنامه نگاری  استاد  داونی،  آقای  نوشته  به 

اوباما،  باراک  دوره  »در  آریزونا،  دولتی  دانشگاه 
با  از حرف زدن  فزاینده ای  به شکل  دولتی  مقامات 

رسانه ها پرهیز می کنند.«
با  آمریکایی می گوید در مصاحبه  این روزنامه نگار 
از جمله یک  متعدد رسانه ها  دبیران  گزارشگران و 
گزارش  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  در  ارشد  دبیر 
خود را درباره پی گردهای رسانه ای دولت تهیه کرده 

است.
شکل  به  دولت  که  شد  فاش  گذشته  ماه های  در 
مخفیانه، اطالعات تماس های تلفنی بیش از یکصد 

روزنامه نگار آسوشیتدپرس را ثبت کرده است.
›اصطکاک طبیعی‹

در  سی ان ان  دفتر  سابق  رئیس  سیزنو،  فرانک 
روابط  و  رسانه  دانشکده  مدیر  حاال  که  واشنگتن 
عمومی دانشگاه واشنگتن است، به کمیته حفاظت 
از روزنامه نگاران گفته است اقدامات دولت آمریکا 

»جریان آزاد اطالعات را زیر فشار گذاشته است«.
آقای سزنو در انتقاد ضمنی از رویکرد باراک اوباما، 
گفته است: »خطاب قرار دادن افکار عمومی به طور 
پرهیز  برای  آن  از  اگر  ولی  است  خوب  مستقیم، 

روزنامه نگاران  با  تماس  از 
عاقبت خوبی  استفاده شود، 

ندارد.«
گزارش،  این  به  پاسخ  در 
سخنگوی  شولتز،  اریک 
کاخ سفید، گفته است باراک 
کرده  متعهد  را  دولت  اوباما 
تقویت  را  اطالعات  آزادی 

کند.
دولت  آقای شولتز،  گفته  به 
اوباما رکورد رسیدگی  آقای 
آزادسازی  درخواست  به 
زمان  شکسته،  را  اطالعات 
داده،  کاهش  را  رسیدگی 
از  تازه  قوانین  وضع  با  و 
کرده  حمایت  افشاگران 

است.
از  دفاع  کمیته  گزارش 
کارنی،  جی  که  کرده  ذکر  هم  روزنامه نگاران 
سخنگوی کاخ سفید، گفته است که چنین گالیه هایی 
درباره شفافیت دولت، بخشی از »اصطکاک طبیعی« 

بین دولت و رسانه هاست.
آقای کارنی به لئونارد داونی گفته است: »این حرف 
چیزی  و  می زنند  رسانه ها حرف  با  کمتر  افراد  که 
به خبرنگاران درز نمی دهند، با واقعیت ها جور در 

نمی آید.«
همچنین  روزنامه نگاران  از  دفاع  کمیته  گزارش 
می گوید کاخ سفید برای دور زدن روزنامه نگاران، 
شبکه های  در  حضور  و  وبسایت ها  از  شبکه اش 

اجتماعی مجازی را افزایش داده است.
منینگ  سرباز  محاکمه  به  گزارش همچنین  این  در 
اشاره شده که به خاطر درز دادن صدها هزار سند 
محکوم  حبس  سال  سی  به  ،اخیرا  ویکی لیکس  به 

شده است.
لئونارد داونی این محاکمه را »یک نقطه عطف« در 
رفتار کاخ سفید با رسانه ها و روزنامه نگاران خوانده 

است.

کوریای شمالی بار دیگر 
امریکا را به جنگی تمام 

عیار تهدید کرد

اتحادیه اروپا از اوکراین خواست تا 
تیموشینکو را از زندان رها کند

تاکید وزیران دارایی بر حل بحران 
سیاسی امریکا

داده  هشدار  اوکراین  به  اروپا  اتحادیه 
اتحادیه  این  با  خواهد  می  اگر  که  است 
قرارداد های مهم را امضاء کند، باید یولیا 
تیموشینکو صدراعظم سابق این کشور را 

از زندان رها کند.
با  مالقات  در  اوکرایین  جمهور  رییس 
اتحادیه  یی  توسعه  کمشنر  فیله  شتیفن 
اروپا در شهر کیف گفت، برای این مشکل 

یک راه حل را می بیند.
در  اکنون هم  ما  یانیکویچ گفت:  ویکتور 
دردناک  سوال  یک  به  تیموشینکو  مورد 

مورد  در  اتحادیه  این  ماموریت  و  اروپا  اتحادیه  ماموریت  روی  ما  ولی  هستیم.  روبرو 
می رسد.  نظر  به  این مشکل  برای  راه حلی  هم  هنوز  تا  کنیم.  می  کار  مشترکًا  اوکرایین 

امیدواریم تا به قاطعیت کار کنیم که برای این سوال پاسخی دریافت نمائیم«
شتیفن فیله کمشنر توسعه یی اتحادیه اروپا پس از این مالقات، به خاطر اظهارات رییس 

جمهور اوکراین ابراز رضایت کرده گفت:
» من خیلی خرسندم که در انطباق ارزیابی های شما و ارزیابی های ما در مورد پیشرفت ها 

و آنچه که نیاز است تا انجام دهیم، مشاهده می کنم.«
یولیا  رهایی   با  رابطه  در  سوال  حل  باعث  باید  ها  ارزیابی  این  گفت،  فیله  شتیفن  اما 

تیموشینکو از زندان شود.
همزمان با این، میلوش زیمان رییس جمهور جمهوری چک که قرار است در اواخر این ماه 
به اوکراین سفر کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت، در مالقات با همتای اوکراینی اش 

موضوع رهایی خانم تیموشینکو را مطرح خواهد کرد.
وی گفت:

» نمی خواهم در امور داخلی اوکراین مداخله کنم و نمی خواهم قضاوت کنم که  تیموشینکو 
گناهکار است و یا نه. فکر می کنم که رییس جمهور اوکراین حق اقدامی را دارد که آن را 
بشر دوستانه می نامد و تنها او تصمیم گرفته می تواند که چنین یک اقدامی بشر دوستانه 

را انجام دهد و یا نه.«
یولیا تموشینکو در سال 2۰11 میالدی به اتهام سوی استفاده از قدرت به هفت سال زندان 

محکوم شد. اما او این اتهامات را رد کرده می گوید، انگیزه سیاسی دارد.

به  نسبت  هشدار  ضمن  )شنبه(  دیروز  شمالی  کوریای 
مانورهای  تا  کرد  تاکید  امریکا  به  عیار  تمام  جنگ  یک 
نظامی را که پیونگ یانگ آن را به عنوان »تهدید اتمی« 

توصیف می کند، متوقف کند.
به  )ایسنا(،   ایران  دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به 
ملی کوریای  دفاع  فرانسه، کمیسیون  از خبرگزاری  نقل 
شمالی به رهبری کیم جونگ  اون، رهبر این کشور اعالم 
کرد، اگر دولت واشنگتن خواستار صلح در شبه جزیره 
کوریا و آمریکا است باید دست از سیاست های خصمانه 

خود علیه پیونگ یانگ بردارد.
از سخنگویان کمیسیون دفاع ملی کوریای شمالی  یکی 
اقدامات  که  بداند  باید  امریکا  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در 
تحریک آمیز حمالت تالفی جویانه ما را به همراه دارد 
و منجر به یک جنگ تمام عیار برای رویارویی نهایی با 

امریکا می شود.
وی افزود: ما بار دیگر تاکید می کنیم که امریکا باید از 
سرکوب  و  کردن  منزوی  برای  خود  گوناگون  اقدامات 
شبه  در  تنها  نه  امنیت  و  که صلح  بردارد چرا  ما دست 
مساله  این  به  نیز  امریکا  سرزمین  در  بلکه  کره  جزیره 

بستگی دارد.
این اظهارات پس از مانور نظامی مشترک ژاپن، کوریای 
بر  هواپیما  ناو  آن  در  که  شد  مطرح  آمریکا  و  جنوبی 
آمریکا نیز حضور داشت و منجر به واکنش های شدید و 

تهدیدهای کره شمالی شد.
کوریای شمالی روز جمعه این مانور مشترک را به عنوان 
و  کرده  محکوم  جدی  نظامی  آمیز  تحریک  اقدام  یک 
متعهد شد تا ناو هواپیمابر آمریکا را در همین دریا دفن 

کند.
از  بیانیه  این  در  شمالی  کوریای  ملی  دفاع  کمیسیون 
لغو  را  یانگ  پیونگ  علیه  تحریم ها  تا  خواست  امریکا 
مختلف  جنگی  مانورهای  و  مداوم  اتمی  تهدیدهای  و 

را متوقف کند.
در این بیانیه همچنین آمده است: خلع سالح اتمی شبه 
جزیره کویا سیاست غیر قابل تغییر دولت پیونگ یانگ 
تهدیدهای  توقف  به  تسلیحات  این  از  رهایی  و  است 

اتمی آمریکا علیه پیونگ یانگ بسته گی دارد.
عدم  نامه  توافق  امضای  بیانیه  این  در  شمالی  کوریای 
تجاوز که از جانب جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا 
شده  پیشنهاد  کوریا  جزیره  شبه  اتمی  خلع سالح  برای 

بود را رد کرد.
این بیانیه در واکش به اظهارات اخیر جان کری صورت 
گرفت. کری در جریان سفرش به ژاپن اعالم کرد، اگر 
از  و  بردارد  دست  اتمی اش  تسلیحات  از  یانگ  پیونگ 
به  مذاکره  درهای  کند،  پیروی  بین المللی  خواسته های 

روی این کشور باز است.
با  آمیز  رابطه صلح  برقراری  آماده  واشنگتن  افزود:  وی 
پیونگ یانگ است البته به شرطی که این کشور دست از 

تسلیحات اتمی اش بردارد.
انتهای پیام

اقتصادهای  مالی  روسای 
ازآمریکا  جهان  بزرگ 
بست  بن  اند  خواسته 
سیاسی برسرارجحیت های 
سقف  بردن  وباال  هزینه 

بدهی را بسرعت حل کند.
وزیران دارائی گروه 2۰ که 
اند،  شده  درواشنگتن جمع 
با  آمریکا،  گفتند  روزجمعه 
جهانی،  اقتصاد  بزرگترین 

نیازدارد برای از بین بردن ابهامات مالی کوتاه مدت بسرعت عمل کند.
آنتون سیلوآنوف ، وزیردارائی روسیه، گفت رویاروئی بین پرزیدنت اوباما ومخالفان 
جمهوریخواه او درکنگره برکشورهای دیگر اثر می گذارد. او گفت روسیه امیدواراست 

بحران هرچه زوتر حل شود.
آقای اوباما روزجمعه باردیگردرکاخ سفید با رهبران جمهورخواه کنگره مالقات کرد.
آنها سعی دارند به توافقی برسند که به بسته بودن 11 روزه دولت، که صدها هزارکارمند 

را موقتا برکنارساخته وسرویس های متعدد را متوقف کرده است، پایان دهد.
دوطرف همچنین مجوزباال بردن سقف بدهی ودریافت وام از خارج را، که کارشناسان 
انتظاردارند پنجشنبه آینده به 16 تریلیون و 7۰۰ میلیارد دالربرسد، بررسی می کنند. 

درآن نقطه، دولت فقط پول محدودی برای پرداخت تعهدات مالی خود خواهد
داشت.  مجلس نمایندگان پیشنهاد کرد سقف بدهی را تا 22 نوامبر باال ببرد، درهمین 
حال می خواهد برای کاهش های بیشتردرهزینه ها طی شش هفته آینده با کاخ سفید 

مذاکره کند.
دوگانه  اقتصادی  مشکل  به  دادن  پایان  برای  توافقی  بسوی  ازحرکت  هایی  نشانه 
بچشم می آید، اما هیچ چیزی قطعی نیست. کاخ سفید ورهبران جمهوریخواه مجلس 

نمایندگان، جلسه را سازنده توصیف کردند.
دراین میان، تاثیرسیاسی بسته بودن دولت برصحنه سیاسی آمریکا درنظرسنجی وال 
استریت جورنال وشبکه خبری ان بی سی منعکس شده است.  53 درصد ۸۰۰ نفری 
که مورد سئوال قرار گرفتند جمهوریخواهان را مسئول می دانند ، درحالی که 31 

درصد مسئولیت را متوجه اوباما و قانون گذاران دمکرات می سازند.
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تلکهايپرسشگري

هنگامي که از دیگران سوال مي پرسید، تلک هاي متعددي در سر راهِ شماست که 
ممکن است شما را از حقیقت دور کند. برخي از این تلک ها عبارت اند از:

  تعصب
این خیلي محتمل است که هنگام طرح پرسش، ارزش ها، استنتاج ها و تعصب هاي 
خود را در آن وارد کنید. این ممکن است به پیامدهاي بدي منجر شود. اگر در 
این باره شک دارید یا این که امکانش را دارید، پرسش هاي تان را قبل از طرح با 

مخاطب، به فرد سومي بدهید تا آن را بازنگري کند:
ـ نظرت دربارة مشکالتي که افراد معلول باعث آن مي شوند، چیست؟

  پرسش هاي سوق دهنده
پرسش هاي سوق دهنده، باعث مي شود که شنونده به پاسِخ خاصي سوق داده 

شود. پرسش هاي کوتاه نیز ممکن است به این منظور بیان شود:
ـ به نظر تو، شرکت با مشکالتي روبه رو است؟ / پاسخ در پرسش آمده است

با استقبال خوبي روبه رو شده است؟ /  ـ نمي توانستي بگویي که این محصول 
مخاطب مجبور به پاسِخ بله است.

  بازپرسي
نباشد،  مجبور  طرف  اگر  که  شود  مي  عقیده  تفتیش  به  تبدیل  پرسش ها  گاهي 

گفت وگو را ترک خواهد کرد.

آیا براي انجامِ این کار آماده هستي؟ چرا نه؟ چرا این قدر ضعیف عمل مي کني؟
به پرسش هاي خود و پاسخ هاي مخاطب گوش دهید. اگر شما سریع صحبت مي 
کنید و یا پاسخ ها کوتاه تر مي شود، عقب نشیني کنید و گفت وگو را با سرعت 

کمتري جلو ببرید.

  منفي بودن
گاهي طرح پرسش هاي منفي، مخاطب را به انفعال مي کشاند. حتا طرح تصادفي 
کلمات منفي مي تواند تأثیر بدي بر احساس مخاطب بگذارد که نتیجة آن بي عالقه 

شدن به پاسخ گویي است.
مثاًل در پرسش »اخیراً چه مشکلي داشته اي؟« به جاي واژة مشکل که بار منفي 
دارد، مي توان از واژه هایي مانند چالش و مسأله استفاده کنید تا به مخاطب کمک 

کنید که صادقانه پاسخ دهد. مثاًل: چه عاملي باعث شد دیشب بیدار بماني؟

  انحراف
به حاشیه هایي کشیده شود که مورد  از مسیر اصلي  یک گفت وگو ممکن است 
عالقة یکي از طرفین است. این موضوع ممکن است باعث از دست دادن اشتیاق، 

زمان و اطالعات شود.

  حریم خصوصي
به  ورود  دهد،  رخ  است  ممکن  گفت وگو  مسیر  در  که  باتالق هایي  از  یکي 
از ورود ناخواستة دیگران به  حوزه هاي شخصِي دیگران است. کسي نیست که 

حریم خصوصي اش ناراحت نشود.

  منبع:
http : / /changingminds .org / techniques /questioning /

questioning_traps.htm

انگیزش  با  افراد  رفتاری  ویژه گی های 
پیشرفت باال، توسط محققان در کشورهای 
در  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  زیادی 
در  که  توجهی  شایان  پژوهش های  نتیجة 
یافته های  امروزه  گرفته،  انجام  طی سال ها 
شخصیتی  ویژه گی های  مورد  در  زیادی 
به دست  باال  پیشرفِت  انگیزِش  با  افراد 
در  انگیزش  این  که  اشخاصی  است.  آمده 
آن ها باالست، عالقه مند به برتری به خاطر 
به  که  پاداشی  به خاطر  نه  و  برتری هستند 
دنبال دارد. آن ها روی یک تکلیف به سبب 
پولی که به عنوان پاداش به دنبال دارد کار 
کار،  دو  افراد  این  به  چنان چه  نمی کنند. 
یکی ساده با دستمزدی خوب و دیگری به 
با وجود  با دستمزد کمتر  مراتب دشوارتر 
کنند،  پیشنهاد  شرایط  سایر  بودن  مساوی 
و  تالش  به  نیاز  که  را  دوم  شغل  معموالً 

رقابت در آن بیشتر است، انتخاب می کنند.
 افرادی که دارای انگیزش پیشرفت باالیی 
تا  هدف  یک  انتخاب  محض  به  هستند، 
آن  مجذوِب  کاماًل  آن،  موفقیت آمیز  انجام 
کار می شوند. به زبان دیگر، وجدان کاری 
حداقل  با  آن ها  است.  باال  بسیار  آن ها  در 
تنها  نظارت،  بدون  یا  و  بیرونی  نظارت 
خود  کارِ  درونی،  تقویت های  به خاطر 
آن ها  می دهند.  انجام  احسن  نحِو  به  را 
استندردهای  کسب  برای  شدیدی  اشتیاق 
توفیق  یا  و  محوله  امورِ  انجام  در  ایده آل 
آنان  تمایل  دارند.  رقابتی  موفقیت های  در 
مشتمل  موقعیت های  که  است  این  بر 
بر  را  میانه  و  متوسط  مخاطره های  بر 
خطری  اصاًل  آن ها  در  که  موقعیت هایی 
است،  زیاد  بسیار  خطر  یا  ندارد  وجود 

ترجیح دهند.
افراد با انگیزش پیشرفت باال، به پس فرست 
عالقه مندند.  کارشان   )Feed Back(
موفق  سازمانی  و  شغل  هر  در  آن ها 
ارزیابی  که  مشاغلی  در  نمی کنند،  عمل 
انجام  ضابطه مند  و  عینی  معیارهای  با 
می کنند.  کسب  بیشتری  توفیِق  می گیرد، 
نفس  به خاطر  وظیفه صرفًا  انجام  از  چون 
نحو  به  کار  انجام  لذت می برند.  آن  انجامِ 

و  درونی  پاداش های  آن ها  برای  احسن، 
رضامندی را در پی دارد، به همین دلیل از 
سطح سالمت روانِی باالتری برخوردارند. 
مادی  ثروت  فراهم کنندة  عنوان  به  پول  به 
توجهی ندارند، بلکه از آن جهت که داشتن 
درآمد، مالک سنجش کمال و برتری است، 

به آن اهمیت می دهند.
مختلف  کشورهای  در  متعدد  تحقیقات 
می دهد  نشان  گوناگون،  سازمان های  و 
سازمان های بازرگانی و مدیران ابداع کننده، 
سطح  در  پیشرفت،  انگیزش  نظر  از  غالبًا 
عمومًا  افرادی  چنین  دارند.  قرار  باالیی 
از  که  را  آن چه  و  موجود  وضِع  کارایی 
دیدة  به  است،  رسیده  ارث  به  گذشته 
شیوة  در  سنت شکنی  با  و  می نگرند  شک 
ارایة روش ها و راه های نو،  کاری رایج و 
می گردند.  کشور  و  سازمان  ارتقای  باعث 

از آن جا که این افراد در مورد توانایی های 
دارند و هرگز الف  خود نظری واقع بینانه 
مداخله  امکاِن  نیز  دیگران  به  و  نمی زنند 
انجام کارهای شان را نمی دهند، ممکن  در 
است دیگران را ناراحت کنند و به نظر آید 
که رفتاری دوستانه ندارند. در صورتی که 
افراد با انگیزش پیشرفت باال، از مهارت های 
اساسی مدیریِت علمی نیز برخوردار باشند، 
در شرایطی که جامعه به سوی توسعه پیش 

برود، از بهترین مدیران به شمار می آیند.
اما ببینیم چرا افرادِ با انگیزش پیشرفت باال، 

این گونه رفتار می کنند. 
آنان  که  است  عقیده  این  بر  لند  کله  مک 
از  کارها  بهتِر  انجام  برای  عادت،  از روی 
وقت و اندیشة خود مایه می گذارند. برای 
مثال، دانشجویان با انگیزش پیشرفت باال، 
معموالً از افرادی که از نظر هوشی با آن ها 
می گیرند؛  بهتری  درسی  نمرات  برابرند، 
چرا که آن ها دایم بر این تالش هستند که 
ترفیعات بیشتری به دست آورند و از آن جا 
که همواره در جست وجوی راه های بهتری 
ارتقا  سریع تر  هستند،  امور  انجام  برای 
آن  در  افراد  این  که  می یابند. شرکت هایی 
بیشتر  سوددهی شان  و  ترقی  هستند،  زیاد 
نتیجه گیری  این  لند  کله  مک  بود.  خواهد 

را حتا تا سطح کشورها هم گسترش داده و 
رشد اقتصاد ملی را با ارایة ارقام و اعداد، 
انگیزش  با  انسان های  بیشتر  حضور  با 

پیشرفت باال در آن کشور مرتبط می داند. 
است  آن  از  انجام شده حاکی  پژوهش های 
که می توان از طریق آموزش، هم در اوایل 
و هم در دوره های بعدی زنده گی، انگیزِش 
پیشرفت را در آدمیان برانگیخت. برنامه های 
آموزشی یی که در این زمینه در کشورهای 
این  می دهد،  نشان  گرفته  انجام  مختلف 
انگیزه تا حد زیادی دارای ماهیِت اکتسابی 
بوده و به وسیلة آموزش، قابل انتقال است. 
رفتار  از  وسیع تر  گستره یی  فوق،  نظریة 

فردی را در بر می گیرد. 
باروری  که  عقیده اند  این  بر  اندیشمندان 
اساِس  بر  نیز می تواند  فرهنگ ها و جوامع 
درجه یی که افرادِ آن ها نیاز به پیشرفت را 

نشان می دهند، پیش بینی شود. بررسی های 
انجام شده نشان می دهد اشخاِص با انگیزش 
پیشرفِت باال در جوامعی رشد می یابند که بر 
مقوله های تربیتی و فرهنگی خاص، تأکید 
بیشتر دارند. اگر سازه های فرهنگِی جامعه 
سخت کوشی،  تبحر،  که  دهد  یاد  افراد  به 
احتیاط و رفتارِ مسوولیت پذیر، به پیامدهای 
عدم  برعکس،  و  انجامید  خواهد  مثبت 
منفی  پیامدهای  به  تالش،  عدم  و  مهارت 
جای  به  افرادی  چنین  شد،  خواهد  منجر 
اتکا به چانس، سرنوشت و قدرت دیگران، 
به خود ایمان آورده معتقد خواهند شد که 
حداکثر  به  در  عمده یی  نقِش  اعمال شان 
و  خوب  پیامدهای  و  رویدادها  رساندِن 

مثبت دارد. 
فرهنگی،  مدیران  رفتار  شیوة  البته 
ضرب المثل هایی که در کتاب ها و رسانه ها 
بر  می توانند  همه گی  می شوند،  آورده 
و  جوانان  کودکان،  پیشرفت  انگیزش 

بزرگ ساالن اثر بگذارند. 
از آن جا که فرهنگ، ریشة درخِت توسعه 
توسعة  از  گفتن  سخن  می آید،  شمار  به 
اقتصادی بدون در نظر گرفتِن سازوکارهای 
کوبیدن  هاون  در  آب  آن،  مولد  فرهنگی 

است. 
منبع: آفتاب

ارتباط بین انگیزشِ پیشرفت 
و توسعۀ جامعه

بخش دوم و پایانی



         ناصر شیری

است.  غریزه  بر  وظیفه  پیــروزی  عید  قربان،  عید 
مخلوقات خداوند سه دسته هستند:

مانند:  هستند،  غریزه  پیرو  فقط  که  گروهی  1ـ 
حیوانات.

2ـ گروهی که فقط پیرو وظیفه هستند، مثل: مالئکه.
3ـ گروهی که گاهی دنبال غریزه رفته و گاهی دنبال 

وظیفه می روند، مانند: انسان.
انسان بر سر دو راهی غریزه و وظیفه قرار  هرگاه 
گرفت و غریزه را انتخاب کرد، به سوی حیوانات 
گرویده، بلکه از حیوانات هم پست تر شده است، 
استفاده  انبیا  رهنمودهای  و  فکر  و  عقل  از  چون 
ننموده است )اولئک کاالنعام بل هم اضل()1( آنان 
بدترین  همانا  گمراه ترند.  بلکه  چهارپایان  همچون 
گویا  که  هستند  انسان هایی  نزد خداوند،  جنبنده ها 
کر و گنگ اند و حاضر به تعقل هم نیستند.)2( اما 
همین که انسان در این دو راهی خطرناک وظیفه را 
انتخاب نمود و در خط مالئکه و پاکان قرار گرفت 
آن را عید می گیرد، مثاًل غریزة گرسنه گی و تشنه گی 
به  و  نان  و  آب  از  استفاده  به  را  انسان  شهوت  و 
سوی همسر می کشاند، ولی وظیفه دستور می دهد 
سی  که  کسانی  کن،  خودداری  رمضان  ماه  در  که 
روز وظیفه را انتخاب کرده اند، روز عید فطر را باید 
عید بگیرند، زیرا وظیفه را بر غریزه ترجیح داده اند.

آری، عید قربان، روز پیروزی عقل و وحی بر هوی 
و هوس است.

  قربان چیست؟
انسان  که  است  نیکی  کارهای  از  عبارت  قربان 
خداوند  رحمت  به  را  خود  بخواهد  آن  وسیلة  به 
نزدیک کند. بنابراین عمل نیکی که انسان انجام دهد 
تعالی  حق  رحمت  به  را  خویشتن  وسیله  بدان  تا 
نزدیک سازد، آن کار را قربان گویند؛ مانند فرمایش 
رسول اکرم)ص( که فرمود: نماز موجب تقرب و 

نزدیکی هر پرهیزکار به رحمت پروردگار است.
تعالی،  خدای  به  تقرب  از  مراد  که  است  بدیهی 
و  خالق  بین  چه  نیست،  مکانی  و  زمانی  قرابت 
بلکه  ندارد  وجود  خویشاوندی  هیچ گونه  مخلوق 
انجام کارهای  از راه طاعت و  منظور آن است که 
شایسته می توان مشمول الطاف الهی قرار گرفت و 
که  اعمالی  جمله  از  گردید.  نزدیک  او  رحمت  به 
حجاج در روز دهم ذی الحجه در سرزمین منا بعد 
یا  شتر  کشتن  می دهند،  انجام  عقبه  جمره  رمی  از 
گاو و یا گوسفند و انفاق آن به مستحقین است تا به 
وسیلة این عمل نیک به رحمت پروردگار نزدیک 
شوند که آن را قربان گویند و در زبان فارسی )یاء 
نسبت( به آن ملحق شده و نامش را قربانی گذارده 
اند، بنابراین قربانی برای امتثال امر خداوند متعال و 

تقرب به سوی اوست.
عید قربان را عید اضحی نیز می گویند و وجه تسمیة 
آن چنین است: اضحی جمع است از ماده )ضحی( 
که به معنای ارتفاع روز و امتداد نور آفتاب می باشد 
و هنگامی که خورشید باال می آید )قبل از ظهر( و 
کریم  قرآن  در  چنان که  گویند،  را ضحی  موقع  آن 
به خورشید  آمده است: والشمس و ضحیها )قسم 
آمدن  باال  موقع  حجاج  چون  و  آن(.  چاشتگاه  و 
آفتاب قربانی می کنند و قربانی را اضحیه یا ضحیه 
گویند، بدین سبب روز دهم ذی الحجه را که قبل 
از ظهر آن، عمل قربانی انجام می شود، عید اضحی 

نیز گفته اند.
  قربانی از چه زمانی معمول شده است؟

تاریخ قربانی بسیار قدیم است و از زمان حضرت 
آدم ابوالبشر)ع( معمول بوده و در ادیان گذشته نیز 

جزو مقررات دینی به شمار می آمده که شمه یی از 
آن به اختصار بیان می شود:

نخستین  که  آدم)ع(  حضرت  فرزندان  قربانی  1ـ 
-27 آیات  در  و  می رود  شمار  به  عالم  در  قربانی 
مائده تصریح شده که خالصة شرح آن  3۰ سوره 
و  هابیل  نام  به  آدم  پسر حضرت  دو  است:  چنین 
و کشاورزی می  شبانی )چوپانی(  ترتیب  به  قابیل 
کردند و صاحب گوسفندان و آب و خاک فراوان 
بودند، حضرت آدم)ع( آنان را امر به قربانی در راه 
خدا کرد. هابیل یکی از بهترین شتران یا گوسفندان 
قابیل  قربانی در راه خدا اختصاص داد و  برای  را 
دسته یی از گندم های پست و نامرغوب را جهت 

درگاه  مقبول  هابیل  قربانی  که  کرد  انتخاب  قربانی 
عدم  علت  به  قابیل  قربانی  و  گردید  پروردگار 
قابیل به سبب قبول نشدن  اخالص مردود گشت. 
اش  کینه  و  آتش خشم  و  ورزید  حسادت  قربانی 
زبانه کشید، نفس اهریمنی و شیطانی قابیل او را به 
کشتن برادر وادار کرد و هابیل را کشت و در دنیا و 

آخرت زیانکار گردید.
مذبحی  طوفان،  از  پس  پیغمبر  نوح  حضرت  2ـ 
ترتیب داد و حیوانات بسیاری در آن جا برای خدا 

قربانی کرد.
3ـ قربانی حضرت ابراهیم خلیل)ع( یگانه فرزندش 
اسماعیل)ع( که در آیات 1۰2 تا 1۰7 سورة صافات 
بیان گردیده است: »فلما بلغ معه السعی الی و فدیناه 

بذبح عظیم«.
4ـ در زمان حضرت موسی)ع( به عقیدة یهودیان دو 

نوع قربانی معمول بوده است:
الف( قربانی دموی

ب( قربانی غیر دموی
در زبان فارسی هم کلمة قربان به معنی فدا شده و 
کشته شده در راه دوست استعمال می شود چنان که 

به یکدیگر می گویند فدایت شوم و قربانت گردم.
قربانی دموی بر 3 قسم به شرح زیر بوده:

و جز  می سوزاندند  آتش  به  را  آن  که  قربانی یی  ـ 
پوست آن چیزی باقی نمی گذاردند.

ـ قربانی یی که برای جبران گناه تقدیم می کردند و 
را  دیگر  و قسمت  می سوزاندند  را  آن  از  قسمتی 

برای کاهنان باقی می گذاشتند.
ـ قربانی یی که برای تن درستی انجام می دادند و در 

خوردن گوشت آن مختار بودند.

  قربانی غیر دموی:
عبارت از رها کردن حیوان در بیابان ها بود و اعراب 
به عنوان تقرب  تقلید کردند و  بنی اسرائیل  از  نیز 
می کردند  رها  بیابان  در  را  حیوانات  خود،  بتان  به 
و اسالم این عادات نکوهیده را تحریم کرد و این 
همان قربانی است که در آیة 1۰3 سوره مائده به نام 

بحیره و سائبه نامیده شده است.
5ـ در آیین مسیحیت نیز به عقیدة عیسویان، قربانی 
حضرت  گویند  و  بوده  مسیح  شخص  به  منحصر 
مردم  فدای  را  خود  گوشت  و  خون  عیسی)ع( 
فروع  از  یکی  مناسبت  همین  به  و  ساخت  جهان 
دین نصاری آن است که باید ماهی یک مرتبه و یا 

به قدر  بروند و  نزد کشیش  بار  حداقل سالی یک 
تمکن، وجهی به وی تقدیم دارند و به تمام گناهانی 
که در مدت مزبور مرتکب شده اند، اقرار کنند تا 
آن  دارد،  غفاریت  جنبة  آنان  عقیدة  به  که  کشیش 

گناهان را بیامرزد.
6ـ در اعراب زمان جاهلیت که سران قبایل به مکه 
آنان  میزبان  و  مهمان دار  مکه  ساکنان  آمدند،  می 
بودند و هر دو دسته خود را به کشتن شتر و گاو 
فقرا و  به  اطعام  بتان خویش و  برای  و گوسفندان 

گرسنه گان موظف می دانستند.
  اسرار و حکمت قربانی

1( فدا کردن مال و انفاق آن در راه خدا است.
2( کشتن حیوان اشاره به کشتن نفس اماره است و 
مرد خداشناس با شمشیر برندة عقل و ایمان، حیوان 
نفس را که دایمًا وی را به کارهای زشت وا می دارد 
مقتول سازد و خانة دل را از لوث نفس لئیم پاک 
گرداند و آن را در راه حق و پیشگاه محبوب قربانی 
کند و حج اکبر نماید که اگر نفس اماره و خواهش 
های او کشته نشود و آرام نگیرد، هرگاه تمام نعمت 
ها و ثروت های دنیوی در اختیارش باشد و زمین 
و آسمان را ببلعد بازهم سیر نمی شود و ندای هل 

من مزید دارد.
بررسی  باید  نظر  چند  از  را  مکه  در  قربانی  مسالة 

نمود:
اگر  است.  اهل حجاز یک اصل  به  ـ کمک رسانی 
از این سال ها که حجاز کشوری وابسته و بازارش 
نمایشگاه اجناس شرق و غرب شده بگذریم، و به 
حجاز  مردم  که  می بینیم  برگردیم،  قبل  سال  چند 
چندان راه درآمدی نداشته اند. مکه شهر صنعتی و 

کشاورزی نیست، زمانی که آیة منع ورود مشرکان 
نصف  که  شدند  ناراحت  مکه  عوام  شد)4(  نازل 
آنان، وضع  با منع ورود  زایران، مشرکان هستند و 
اقتصادی ما به هم می خورد، لکن آیه نازل شد که 
اگر از فقر می ترسید، ما در آینده شما را بی نیاز 
می کنیم)5( این وعدة خداوند باید محقق شود. یکی 
است،  قربانی  خرید  مسأله  آن  تحقق  های  راه  از 
گوسفند  یک  که  کدام  هر  خانه،  زایر  هزار  صدها 
می خرند، گروه هایی به زنده گی و نوا می رسند. در 
روایات مسالة کمک رسانی به مردم حجاز از طریق 
وسایل حمل و نقل و کرایة منازل و خرید هدایا و 
قربانی و داد و ستدهای زیادی که در موسم حج 
می شود، یک اصل معرفی شده و روی آن سفارش 

شده است.)6( 
از  جمعی  با  )ص(  اسالم  مکرم  نبی  که  وقتی 
مدینه  اقتصاد  نمودند،  هجرت  مدینه  به  مسلمانان 
در دست یهود بود. حضرت فوراً )در کنار تأسیس 
و  خرید  مرکز  که  بازاری  تأسیس  به  مسجد( 
داد  دستور  و  فرمود  اقدام  باشد،  مسلمانان  فروش 
بازار وارد  این  به  را مستقیمًا  اجناس  که مسلمانان 
کرده، از این بازار صادر نمایند. به عالوه کاالهای 
مورد نیاز را حتی االمکان خودشان تولید کنند و در 
این بازار به معرض فروش درآورند)7( آری مسالة 

کمک رسانی به مردم حجاز یک اصل است.
ـ همان گونه که صفا و مروه از شعایر الهی است، 
»والبدن جعلناها  از شعایر است.  قربانی هم  مسالة 
برای  را  فربه  و  شترهای چاق  شعائراهلل«:  من  لکم 

شما از شعایر الهی قرار دادیم.
شترهای  دادن  حرکت  و  مسلخ  و  قربانگاه  وجود 
پرگوشت و نحر کردن و تقسیم گوشت آن ها هم، 

یک جلوه و شکوهی دارد.
اولین قطرة خون قربانی که  در روایات می خوانیم 
می بخشد)۸(  را  صاحبش  گناهان  خداوند  ریخت، 
اوقاتی که به خاطر تولد نوزاد یا ورود مسافر یا دفع 
بال، در خانه، گوسفند ذبح می شود، در روح و روان 

و حرکت اهل خانه شور و نشاطی پدید می آید.
به هر حال، ذبح صدهاهزار گوسفند و نحر هزاران 
روحیة  مظهر  بوده،  زیبایی  و  جلوه  نوع  یک  شتر، 
ایثار دسته جمعی است که خود از شعایر الهی است.
گرسنه ها  کردن  سیر  قربانی،  اسرار  از  یکی  3ـ 
منها  »فکلوا  می فرماید:  باره  این  در  قرآن  است. 
که  گوشت هایی  از  والمعتر«)۹(  واطعمواالقانع 
قربانی می کنید هم خودتان میل نمایید، هم به قانع 
به آن چه می  قانع، فقیری است که  و معتر بدهید. 
بر  عالوه  که  است  فقیری  معتر،  است.  قانع  گیرد، 
زیباست  چه  می کند.  هم  اعتراض  کمک  تقاضای 
دیگران  اطعام  هم  و  حجاج  خود  استفادة  هم  که 
را کنار هم مطرح کرده است و اطعام شونده گان را 
با یک چشم )خواه افراد قانعی که به هنگام اطعام 
دعا می کنند و شاد می شوند و خواه کسانی که زخم 
زبان زده و اعتراض می نمایند( می بیند و این نشان 
دهندة بینش وسیع اسالم است که سفارش به خود 
را فراموش کنید نه دیگران را و در تقسیم گوشت 
و اطعام، پای بند تملق یا دعا و تواضع فقیر نباشید؛ 

او را سیر کنید، گرچه با شنیدن زخم زبان باشد.
  تقوا

مقام  به  رسیدن  قربانی،  مسالة  در  اصلی  هدف 
عالی تقوا است. قرآن در این زمینه می فرماید: این 
قربانیان که زایران خانة خدا به هنگام توقف در منا 
ذبح می کنند، گوشت یا خون آن ها به خدا نمی رسد، 
و  ایثار  روح  شدن  شکوفا  قربانی،  از  هدف  بلکه 
نشان دادن مقدار عشق و قرب به خدا و تقوا است.

)1۰(

  پی نوشت ها:
1ـ قرآن کریم ـ سورة اعراف ـ آیه 17۹.

2ـ قرآن کریم ـ سوره انفال ـ آیه 22
3ـ میزان الحکمه ـ جلد 7 ـ صفحه 13۰

4ـ قرآن کریم ـ سوره توبه ـ آیه 2۸
5ـ همان

6ـ همان، سوره حج ـ آیه 2۸
7ـ محمد خاتم پیامبران ـ ص 4۸

۸ـ من الیحضره الفقیه ـ جلد 2 صفحه 13۸
۹ـ قرآن کریم ـ سوره حج ـ آیه 36

1۰ـ قرآن کریم ـ سوره حج ـ آیه 47
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عید قربان
 چه روزی است؟
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آدم ربایان در غزنی در یک سال بیش از یک 
میلیون دالر به دست آورده اند

چانه زنی ها به شب دوم کشید

خبرگزاری بخدی با یکی از اعضای خانواده و یا یکی 
مصاحبه  شده،  اختطاف  که  افراد  نزدیک  بستگان  از 
یافته  موارد جالب دست  به  این مصاحبه  در  و  کرده 

است.
این مصاحبه با 3۰ خانواده صورت گرفته که یکی از 
نزدیکان شان، از سوی باندهای مسلح آدم ربا از شروع 
سال 13۹1 تا ماه ششم )سنبله( سال 13۹2 اختطاف 

شده است.
این 3۰ تن باشندگان شهر غزنی هستند اما محل حادثه 
)آدم ربایی( یا در داخل شهر و یاهم در مسیر شاهراه 

کابل – غزنی بوده است.
تمامی مصاحبه  کننده گان از افشای نام و گرفتن عکس 
خود داری کردند و از خبرگزاری بخدی نیز خواستند 
که از نشر اطالعاتی که منجر به ردیابی آنان و یا هم 

شناسایی خانه و محل کار شان شود، خودداری کند.
تن   3۰ این  خانواده  از  ربایان  آدم  که  پول  مجموع 
دریافت کردند به دو میلیون و 15۰ هزار دالر می رسد 
که این رقم تقریبا برابر با عواید داخلی والیت غزنی 

است.
  اطالعات کلی

باندهای مسلح آدم ربا از شروع سال جاری، حداقل 
3۰ باشنده شهر غزنی را اختطاف کردند که این افراد 

شامل یک داکتر، ده تاجر و 1۹ کسبه کار بوده اند.
از  که  داشتند  سن  سال   6۰ تا   12 از  شده گان  ربوده 
تن  یازده  نوجوان،  آنان  تن  چهار  افراد  این  مجموع 
باال  به  از 3۸ سال  افرادی هستند که  متباقی  جوان و 

سن دارند.
از  ربایان  آدم  که  است  دریافته  بخدی  خبرگزاری 
را  آنان  تن  چهار  کرده،  اختطاف  که  تن   3۰ مجموع 
کشته که در یک مورد آدم ربایان عالوه بر اینکه پول 

شان را دریافت کرده، فرد ربوده شده را کشته اند.
2۸ تن  که مصاحبه شده گفتند که اعضای خانواده و با 
بستگان نزدیک آنان را دزدان مسلح به شدت شکنجه 
آدم  برخورد  از  که  گفتند  دیگر  نفر  دو  تنها  و  کرده 

ربایان چیزی نمی دانند.
پیدا  بینایی  مشکل  رهایی  از  پس  شده،  ربوده    2۹
کرده و اعضای خانواده آنان تایید کردند که در جریان 
اختطاف شب و روز چشم فرد ربوده شده بسته بوده 

است.
برخی از این افراد پس از رهایی مدت های طوالتی از 

عینک های ضد آفتاب استفاده می کردند.
دزدان مسلح 17 تن را از شاهراه کابل - غزنی و یا 
غزنی – قندهار، ده تن دیگر را از حومه شهر و سه نفر 

دیگر را از داخل شهر اختطاف کردند.
افراد از یک روز تا 12۰ روز در نزد آدم ربایان  این 
در  آنان  تن  چهار  رقم  این  از  که  اند  شده  نگهداری 
تا   15 از  دیگر  تن   ۸ شدند،  آزاد  روز  هفت  جریان 

3۰ روز و 15 نفر دیگر از 3۰ تا 12۰ روز در نزد آدم 
ربایان بودند.

سه تن از ربوده شده گان هرگز به خانه برنگشتند و از 
سوی آدم ربایان کشته شدند.

خبرگزاری بخدی دریافته است که از مجموع 3۰ نفر 
که اختطاف شده، یک تن آنان افغانستان را ترک کرده 
است، 5 نفر آنان به دیگر والیات کوچ کرده و دو  تن 
مکان  نقل  غزنی  شهر  داخل  به  شهر  حومه  از  دیگر 

کردند.
رباینده گان به 22 نفر که اختطاف شده، هشدار داده اند 
که در مورد چگونه گی اختطاف با هیچ کسی صحبت 

و تبصره نکنند.
  قدرت اقتصادی برابر با اداره غزنی

اعضای خانواده افراد که اختطاف شده اند از 15 هزار 
دالر تا 3۰۰ هزار دالر به آدم ربایان پرداخت کرده اند.

پرداخت  دالر  هزار   1۰۰ تا  هزار   15 از  آنان  تن   15
دالر  صدهزار  دو  تا  صدهزار  از  دیگر  تن   13 کرده، 
پرداخت کرده و دو تن دیگر از 2۰۰ هزار تا 3۰۰ هزار 

دالر پول نقد برای آدم ربایان تحویل داده اند.
که  می گوید  غزنی  والی  معاون  احمدی  علی  محمد 
از  گاو  شش  و  ساالر  مناطق  در  اختطاف ها  بیشتر 
مربوطات والیت میدان وردک در مسیر شاهراه کابل 

– غزنی رخ می دهد.
مجموع پول که باندهای مسلح آدم ربا از نزد این افراد 
دریافت کرده به دو میلیون و 15۰ هزار دالر می رسد، 
این درحالیست که عواید داخلی والیت غزنی در سال 
قبل یک میلیون و پنجاه هزار دالر بود و امسال پیشبینی 
شده است که این رقم تا مرز یک میلیون و چهارصد 

هزار دالر افزایش پیدا کند.
باندهای  اقتصادی  قدرت  که  می دهد  نشان  رقم  این 
مسلح آدم ربا در شهر غزنی برابر است با اداره والیت 

غزنی.
  ارتباط آدم ربایان با طالبان

جزییات بدست آمده از مصاحبه نشان می دهد در 2۰ 
مورد، آدم ربایان به شکل مستقل واردعمل شده در ۹ 
مورد، آدم ربایان با همکاری طالبان اقدام به اختطاف 
کرده اند و یک مورد دیگر هنوز مشخص نشده است.

می  نشان  است  آمده  به دست  مصاحبه  از  که  ارقامی 
دهد که طالبان به شکل مستقل هیچ اختطاف را انجام 

نداده اند.
  واکنش مقامات غزنی

این  محتوای  غزنی  والی  معاون  احمدی  محمدعلی 
گزارش را تایید کرده است.

آقای احمدی به خبرگزاری بخدی گفت که ماموارن 
امنیتی و نظامی در غزنی تالش می کنند تا به پدیده آدم 
ربایی خاتمه دهند اما او گفت بیشتر آدم ربایی ها در 
شاهراه کابل –غزنی صورت می گیرد، جاییکه به گفته 

او در حاکمیت میدان وردک است.
جرایم  و  اختطاف ها  از  جلوگیری  »برای  گفت:  او 
جنایی تدابیر الزم گرفته شده و با مسووالن جلسات 

امنیتی خود را داریم.«
با این حال، احمدی از عملکرد اداره امنیت ملی غزنی 
انتقاد کرد و گفت که ماموران این اداره در شناسایی و 

دست گیری آدم ربایان ناکام بودند.
اخیر  ماه های  در  اختطاف  روند  که  می گوید  احمدی 
وضعیت  این  که  می گوید  او  اما  است  یافته  کاهش 

رضایت بخش نیست.
  عمل شرم آور

است  »شرم  گفت:  بخدی  خبرگزای  به  احمدی      
به مردم میدان وردک که داعیه افغانیت و مسلمانیت 
دارد و مسافر که از قریه شان بگذرد حال هر کی این 
کار »اختطاف« را می کند، از خانه، باغ، قریه و مسجد 
شان استفاده می کند و مردم میدان وردک در برابر آنها 
سکوت می کنند، شرم است برای علمای دین و شرم 
است برای جامعه ما که شاهد یک جنایت خطرناک 

باشیم.«
که  نظام،  یک  برای  است  شرم  بسیار  که  افزود  او  
 7۰ در  را  امنیت  اما  دارد  را  ناتو  کشور   4۰ پشتوانه 
تامین نمی تواند و روزانه در آنجا  پایتخت  کیلومتری 
ده ها تانکر حریق می شود و ده ها انسان بی گناه گشته 

و اختطاف می شود.
احمدی می گوید که مسئولیت تامین امنیت شاهراه ها 
به عهده وزارت های داخله و دفاع است؛ اما به گفته 
او این وزارت ها در برابر این مسوولیت شانه خالی 

کرده اند.
براساس اطالعات که  معاون والی غزنی می گوید که 
او دریافت کرده، از چند روز بدین سو مردان مسلح، 
در مناطق شش گاو و ساالر زنان را از موتر پایین می 
کنند و طال و پول های آنان را در باغ ها نزدیک جاده 

به غارت می برند.
  طالبان عامل و حامی اختطاف

محمد علی احممدی می گوید که تمامی اختطاف ها 
از سوی طالبان صورت نمی گیرد اما به گفته او پیشبرد 
با  ارتباط  بدون  طالبان  تبهکارانه  اقدامات  و  جنگ 
مافیای مواد مخدر و بدون ارتباط با آدم ربایان ناممکن 

است.
احمدی می گوید که طالبان برای تامین مصارف خود 
از آدم ربایان  یا هم  یا تاجران را اختطاف می کنند و 

حمایت میکنند.
او گفت: »افراد که اختطاف می شوند به مناطقی برده 
به همین  و  است  طالبان  که تحت تصرف  می شوند 

خاطر طالبان از آن ها حمایت می کنند.«
احمدی می گوید که طالبان عمال در برابر جرایم کالن 

و اختطاف سکوت کرده اند.

www.mandegardaily.com

خانۀ ملت به تعطیلی...
 گرفته می شود.

اما متاسفانه با وجود این که شمار زیادی از نمایندگان به 
صورت تقریبا دایمی غیرحاضراند؛ اما تا هنوز به صورت 
اداری  هیات  و  نمایند  می  دریافت  را  معاشات شان  منظم 

هیچ گاه نامی از آن ها را اعالم نکرده است.
خبرگزاری  با  ای  مصاحبه  در  شریفی  حسن  سیدمحمد 
نفر  دایم 1۰۰  به صورت  ما   « باره گفت:  این  در  جمهور 
در جلسه غیرحاضر داریم که اکثریت آنان مشغول کارهای 

شخصی اند«.
نمایندگان مدعی اند که نمایندگانی که در جلسات مجلس 
غیرحاضراند؛ مشغول کمپاین و تبلیغات انتخاباتی و کارهای 

شخصی خود می باشند.
آقای بلخابی غیرحاضری و بی تفاوتی برخی از نمایندگان 
نسبت به مجلس را خیانت و بازی با سرنوشت مردم عنوان 

نمود.
دلیل  نمایندگان  مجلس  اداری  هیات  که  است  گفتنی 
حج،  ایام  رسیدن  فرا  را  نمایندگان  از  برخی  غیرحاضری 
نزدیک شدن عید سعید قربان و سفر نمایندگان به والیت 

شان اعالم کرده بود.
مجلس  در  روزها  این  در  که  نمایندگانی  از  تعدادی  اما 
دانسته  قانون  خالف  را  نمایندگان  غیرحاضری  حاضراند؛ 
و حتا شماری از آنان را متهم به بی تفاوتی به خانه ملت 

می کنند.
این نمایندگان مدعی اند؛ نمایندگانی که در جلسات مجلس 
غیرحاضراند؛ مشغول کمپاین و تبلیغات انتخاباتی و کارهای 

شخصی خود می باشند.
جمهور

سوم  دور  که  کرده است  اعالم  جمهوری  ریاست 
گفت وگوهای حامد کرزی و جان کری وزیر خارجه 
افغانستان و  امنیتی میان  امریکا در مورد موافقتنامه 
امریکا، شام امروز )دیروز( در کابل برگزار می شود 
و نشست خبری آن ها نیز تا اطالع بعدی به تاخیر 

افتاده است.
به گزارش بی بی سی، عادله راز معاون سخنگوی 
ریاست جمهوری افغانستان در حساب تویتر خود 
موافقتنامه  روی  گفت وگوها  سوم  »دور  که  نوشته 
امروز  عصر  کری  جان  و  کرزی  حامد  بین  امنیتی 
به  بعدی  اطالع  تا  خبری  نشست  می شود.  انجام 

تعویق افتید.«
نشست خبری حامدکرزی و جان کری وزیر خارجه 
امریکا که قرار بود قبل از ظهر دیروز به طور زنده 
امروز  تا شام  ملی پخش شود،  تلویزیون  از طریق 

)دیروز( سه بار به تاخیر افتاده است.
و  دیدار  دور  دو  حاال  تا  دیروز  از  کری  و  کرزی 
میان  امنیتی  موافقتنامه  امضای  مورد  در  گفت وگو 

کابل و واشنگتن برگزار کرده اند.

آقای کری روز گذشته برای گفت وگوهای »فوری« 
در مورد امضای این موافقتنامه، به صورت غیرمنتظره 

وارد کابل شد و با حامد کرزی گفت وگو کرد.
پایان  مورد  در  دیدار  این  در  امریکا  خارجه  وزیر 
مهلت مقام های افغان برای امضای موافقتنامه امنیتی 

میان کابل و واشنگتن، صحبت کرده است.

جیمز کانینگهام سفیر امریکا در کابل، جنرال ژوزف 
رنگین  افغانستان،  در  ناتو  عمومی  فرمانده  دنفورد 
افغانستان و  امنیت ملی  دادفر سپنتا مشاور شورای 
شماری از مقام های عالی رتبه کشور و امریکایی در 

این گفت وگوها حضور داشته اند.

د موالنا فضل الرحمن سفر...
امریکا رسه  له  په داسې حال کې چې موږ  نوموړې وویل، 

امنیتي تړون السلیک کوو، ایران او پاکستان خپلې اندېښنې 

لري او هڅه کوي چې د افغانستان له ناورین نه خپلې ګټې 

پورته کړي.

مېرمن شکېبا هاشمي وايي، د موالنا فضل الرحمن راتګ د 

سولې تر څنګ ځینې پټې اجنډاوې هم لري چې له ښاغيل 

کرزي رسه به یې له رسنیو پټ مطرح کړي او دا به ورته په 

ډاګه ووايي، چې له امریکا رسه د افغانستان امنیتي تړون کې 

باید پاکستان ته زیان ونه رسېږي.

ټاکنو کې د کاندیدانو مساله ده  په  بله مساله  په وینا،  د دې 

چې موالنا به پرې له ولسمرش رسه خربې وکړي.

د وليس جرګې دغه غړې دغه راز وايي، چې له امریکا رسه 

امنیتي تړون کې ارګ هم خپلې ګټې غواړي او جګړه په دې 

روانه ده، چې ولسمرش وايي، باید په ټاکنو کې د ده د خوښې 

وړ نوماند بریالی يش.

هغه وايي، ارګ به تر وسې وسې هڅه وکړي چې په ټاکنو 

کې ګټې خوندي يش.

ماندګار  مجیدي  پاچا  ګل  غړی  بل  جرګې  وليس  د  خو 

د  چې  کې  حال  داسې  په  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې 

او  و  دريځ ګډ  الحق  او موالنا سمیع  الرحمن  موالنا فضل 

د دواړو دريځونه  له طالبانو  مالتړ کاوه اوس ښايي  دواړو 

رسه بدل شوي وي.

هغه وايي، د همدې لپاره موالنا فضل الرحمن کابل ته سفر 

وکړ څو د سولې په خربو اترو کې مرسته وکړی.

هغه وايي، د ده راتل اوس بې څه نه دي، ځکه په تېرو څو 

کلونو کې نوموړي د سولې له پروسې رسه د مرستې لپاره دغه 

ډول اقدام نه و کړی او دا اقدام یې په ښه پال نیيس.

والو  نړۍ  د  افغانستانه  له  چې  خربه،  په  مجيدي  ښاغيل  د 

هېوادونه خپلې  ګاوندي  او  د سیمې  وتلو رسه  په  ځواکونو 

اندېښنې لري او پاکستان هم پوه شوی، هغه اور چې دوی 

بل کړی و اوس پاکستان ته هم رسېدلی دی او د دې اور مړ 

کېدای  الرې  له  راوستو  د  سولې  د  کې  افغانستان  په  کېدل 

يش.

له  الرحمن  فضل  موالنا  ښاغلی  چې  دا  زیاتوي،  نوموړی 

الرې  له  اړیکو  همدې  د  او  لري  اړیکې  ښې  رسه  طالبانو 

او  وکړي  مرسته  ښه  رسه  پروسې  له  سولې  د  يش  کېدای 

نوموړی د دې کار وړتیا لري.

د هغه په وینا، اوس موالنا فضل الرحمن ښايي دې پایلې ته 

رسېدلی وي، چې د جګړې له الرې طالبانو بریا خپله نه کړه 

او تل د جګړې پر ځای خربې مطرح کېږي.

د پاکستان د جمعیت علامی اسالم مرش موالنا فضل الرحمن 

د جمعې په ورځ کابل ته راغی او له ولسمرش کرزي رسه یې 

په دې خربې وکړې چې څنګه کوالی يش د سولې په پروسه 

کې مرسته وکړي.

د  کې  پروسه  په  سولې  د  نوموړی  چې  دی  ځل  لومړی  دا 

مرستې خربه کوي، له دې وړاندې يې تل په جګړې ټینګار 

کړی دی له همدې امله دی چې خلک د سولې په برخه کې 

او هغه د یوې  په نیت شک څرګندوي  لپاره د ده  د مرستې 

بلې لوبې پیل ګڼي.
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گفت و گوی تلفنی رهبران فرانسه و 
اسراییل در آستانۀ مذاکرات اتمی با ایران

دور  های  گذشته  از  مریخ  ستارهء 
انسان قرار  همیشه در محور توجهء 
اوکساید  موجودیت  است.  داشته 
ترکیب  در  زیاد  پیمانهء  به  آهن 
خاک این ستاره باعث آن شده است 
نام  به  و  شود  دیده  سرخ  برنگ  تا 
ستارهء سرخ هم یاد شده، در اساتیر 
یا  »مریخ  جنگ  خدای  نام  باستانی 

مارس« به آن داده شود.
نظر به فاصلهء 
مریخ  آفتاب  با 
مین  ر چها
و  است  ستاره 
اتمسفیر  دارای 
ها،  دره  نازک، 
کوه ها، صحرا 
مهتاب  و  ها 
باشد.  می 
های  شباهت 
کرهء  با  مریخ 
زمین باعث آن 
تا  است  شده 
همواره  انسان 
ی  و ز ر آ
مسافرت به آن 
را دل بپروراند.

هالندی  بنیاد  که  اینست  جالب 
 MarsOne( فوندیشن  ون  مارس 
که  دارد  نظر  در    )foundation
در سال 2۰22 براساس یک پروژهء 
انسان  این رویای  به مریخ  مسافرت 
را تحقق بخشد. اما این سفر یکطرفه 
خواهد بود و چهار تنی که به مریخ 
جا  آن  در  همیشه  برای  روند،  می 

باقی خواهند ماند.

برای  فوندیشن  ون  مارس  بنیاد 
مریخ سفر  به  که  تنی  انتخاب چهار 
که  بود  کرده  اعالن  کرد،  خواهند 
افراد عالقمند برای سفر به مریخ الی 
ثبت  جاری  سال  اگست   31 تاریخ 
سرتاسر  از  تن  هزار   15۰ کنند.  نام 
نام  ثبت  مریخ  به  رفتن  برای  جهان 
برای  هم  آنها  کدام  هر  و  اند  کرده 
خاص  کاماًل  دالیل  شدن  انتخاب 

خودشان را دارند که برخی از آن ها 
واقعًا جالب است.

بنیاد غیر انتفاعی مارس ون فوندیشن 
 )MarsOne foundation(
فورت  امرس  شهر  در  مستقر 
هالند می خواهد   )Amersfoort(
ستاره  در  را  دایمی  اقامتگاه  یک 
مریخ بسازد. قبل از آن در نظرست 
فرستاد  مریخ  به  دونفری  تیم  یک 
 5۰۰ مسافرت  این  در  ها  آن  شود. 

روزه بدور مدار مریخ حرکت کرده، 
بدون فرود آمدن روی ستارهء مریخ 

دوباره به زمین بر خواهند گشت.
بر خالف برنامه های فضایی ناسا و 
روس کوسموس که توسط حکومت 
تمویل  روسیه  و  امریکا  کشورهای 
فوندیشن  ون  مارس  شود،  می 
 )MarsOne foundation(
برای این پروژهء شش ملیارد دالری، 
منابع مالی خودش 
را جستجو می کند 
که اخذ 4۰ دالر از 
می  که  هرتنی 
خواهد درخواست 
به  مسافرتش 
مریخ  ستارهء 
شود،  بررسی 

بخشی از آنست.
از  تن   24 زمانیکه 
بین افرادی که می 
مریخ  به  خواهند 
انتخاب  سفر کنند، 
شود، آن ها به تیم 
نفری  چهار  های 
زن  دو  از  مشتمل 
مختلف  های  فرهنگ  از  مرد  دو  و 
سالهای  برای  و  شوند  می  تقسیم 
متمادی، مورد آموزش قرار خواهند 

گرفت.
چهار  تیم  یک  تیم ها  این  بین  از 
مریخ  به  مسافرت  برای  نفری 
انتخاب خواهد شد و به این ترتیب 
تحقق  هم  انسان  دیگر  رویایی  یک 

می یابد.

بیش از 150 هزار تن می خواهند 
برای همیشه به مریخ بروند

فرانسوا اوالند، رییس جمهوری فرانسه می 
گوید کشورش کماکان به برخورد جدی با 

برنامه اتمی ایران ادامه می دهد.
اوالند  آقای  فرانسه،  به گزارش خبرگزاری 
در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست 
منتظر  کشورش  کرد  تأکید  اسرائیل  وزیر 
اقدام های عملی ایران در رابطه با پاسخ گویی 
به نگرانی های غرب درباره برنامه اتمی آن 

است.
به  گو  و  گفت  این  در  هم  نتانیاهو  آقای 
هشدار  ایران  جدید  رویکرد  درباره  فرانسه 

داد.
این تماس تلفنی در آستانه دور تازه گفت 
با گروه 1+5 در  ایران  و گوهای هسته ای 

ژنو انجام شد.
مذاکرات  اسرائیلی،  دیپلمات  یک  گفته  به 
فرانسوا  گوی  و  گفت  اصلی  محور  ژنو 

اوالند و بنیامین نتانیاهو بود.
در  گرفته  صورت  دیپلماتیک  تحرکات 
حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در نیویورک، از جمله گفت و گوی 
تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما و دیدار 
به  امیدواری  کری  جان  با  ظریف  جواد 
داده  افزایش  را  این گفت و گوها  موفقیت 

است.
و  پانزدهم  است  قرار  گوها  و  گفت  این 

شانزدهم اکتبر برگزار شود.
آقای نتانیاهو پیش از تماس با آقای اوالند، 
در مصاحبه یی که از شبکه تلویزیونی فرانس 
به رغم  فرانسه خواست  از  24 پخش شد، 
لبخندهای حسن روحانی، با قاطعیت با این 

کشور برخورد کند.
اگر  گفت  مصاحبه  این  در  نتانیاهو  بنیامین 
ایرانی ها واقعا در پی متوقف کردن برنامه 
انجام  تاکنون  را  کار  این  بودند،  اتمی خود 

داده بودند.
ماه  که  شد  مطرح  حالی  در  سخنان  این 
عمومی  مجمع  نشست  حاشیه  در  گذشته 
حسن  با  اوالند  آقای  متحد،  ملل  سازمان 

روحانی دیدار کرد.
از  استقبال  با  اوالند  آقای  دیدار،  این  در 
مواضع رئیس جمهوری جدید ایران از این 
عملی دست  های  اقدام  به  کشور خواست 

بزند.
که  اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین 
از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به 
عنوان »گرگی در لباس میش« نام می برد، به 
کشورهای غربی درباره نرمش در برابر این 

کشور هشدار داده است.
آقای نتانیاهو همچنین در دیدار با مقام های 
آمریکایی گفته است که این کشور نباید به 

ایران اعتماد کنند.

طالبان مسلح چهار کارگر یک شرکت 
سرک سازی در هرات را ربودند

ریگ جیمز، قوماندان نظامیان بریتانیایی در 
سرباز  هزار  که شش  گوید  می  افغانستان 
تازه نفس بحری این کشور زیر نام )موش 
صحرایی( برای مبارزه با هراس افکنی به 
والیت هلمند در جنوب کشور اعزام کرده 

است.
گفته  جمیز  آقای 
است که این نیروهای 
موش  که  بریتانیایی 
صحرایی نام دارند در 
جابجا  هلمند  والیت 

خواهند شد.
چندی پیش نیروهایی 
بریتانیایی بخش هایی 
را  هلمند  والیت  از 
اما  بودند  کرده  ترک 
وزارت  های  مقام 

دفاع بریتانیا اعالم کرده اند که نظامیان این 
کشور دوباره برای جنگ با گروه طالبان به 

این والیت اعزام شده اند.
گفته شده که بریتانیا هشت هزار سرباز در 
افغانستان دارد که از آغاز ماموریت آنان تا 
کنون چهار صد تن از این نیروها در نبرد 

با هراس افکنان کشته شده اند.
بریتانیا می گویند  مقام های وزارت دفاع 
به  بریتانیایی  سرباز  هشتاد  حدود  که 
به  افغانستان  دفاع  وزارت  درخواست 

والیت هلمند اعزام شده اند.
با این حال بریگ جیمز، قوماندان نیروهای 
فکر  او  گوید  می  افغانستان  در  بریتانیایی 

طالبی  و  شده  آرام  دیگر  هلمند  کرد  می 
نیروهای  خاطر  همین  به  نیست،  آنجا  در 
ترک  راعجوالنه  والیت  این  بریتانیایی 

کردند.
او گفت که اکنون دوباره شش هزار سرباز 

»موش های صحرایی«  نام  زیر  نفس  تازه 
گذشته  در  که  جایی  هلمند،  والیت  در 

مرکز گروه طالبان بوده جابجا می شوند.
بریگ جیمز، قوماندان نیروهای بریتانیا در 
افغانستان می گوید که امیدوار است همه 
سربازانی که اعزام شده اند به سالمت نزد 
خانواده های خود برگردند و برای »موش 
های صحرایی« باید گفت که آنان کارهای 

زیادی برای انجام دادن دارند.
اعزام شش هزار سرباز بریتانیایی در حالی 
صورت می گیرد که در سال آینده میالدی 
2۰14، تمامی نیروهای خارجی قرار است 

افغانستان را ترک کنند.

ستاره شناسان روسی یک شهاب دارای قطر بیش از یک کیلومتر را در 
نزدیکی  سیاره زمین کشف کرده اند.

این اطالعات در وبسایت مرکز تحقیقات سیاره های کوچک اتحادیه 
را   TB۸۰ 2۰13 منتشر شده است، شهاب که کد المللی نجوم  بین 
گرفت در تاریخ ۹ اکتوبر به وسیله تلسکوپ خود کار نصب شده در 

رصدخانه ایالت نیو مکسیکو مالحظه شد.
این کشف توسط پروژه شهاب امریکایی کاتالینا، دانشمندان جاپانی و 

استرالیایی تایید شد. 
پیش از این متخصصین ناسا یا اداره تحقیقات فضائی امریکا بر اساس 
نتیجه  این  به   WISE فضایی  تلسکوپ  کار  از  آمده  به دست  نتایج 
رسیده بودند که اکنون ۹3 درصد از شهاب ها در نزدیکی کره زمین 

کشف شده اند.
به   ISON -NM پروژه  مسوول  و  شهاب  کاشف  ایلنین،  لئونید   
خبرگزاری »ریانووستی« گفت: » این یک شهاب بزرگ و غیر خطرناک 

برای ما می باشد«.

هرات  والیت  در  امنیتی  های  مقام   
در غرب کشور می گویند که مردان 
طالبان، چهار  گروه  به  وابسته  مسلح 
در  سازی  سرک  شرکت  یک  کارگر 

این والیت را ربوده اند.

یک مقام امنیتی در هرات که خواست 
نامش افشا نشود به خبرگزاری بخدی 
به  مربوط  شده  ربوده  »افراد  گفت: 
بوده و در  یک شرکت سرک سازی 
مسیر هرات – بادغیس مصروف کار 
گذشته  روز  ظهر  از  بعد  که  بودند 

توسط طالبان ربوده شدند.«
از  کارگر  چهار  این  که  گفت  او 
والیت  کرخ  ولسوالی  مربوطات 

هرات ربوده شده اند.
به  تا  که  گوید  می  امنیتی  مقام  این   
معلوم  افراد  این  ربودن  انگیزه  حال 
افراد  نشده و هم چنان از سرنوشت 
آنان تا اکنون هیچ اطالعی در دست 

نیست.
والیات  از  کشور  غرب  در  هرات 
پیش  چندی  که  است  کشور  آرام  نا 
خواب  محل  بر  حمله  با  طالبان 
سازی  سرک  شرکت  یک  کارگران 
در این والیت ۹ نفر را 

کشتند.
گذشته  ماه  همچنان 
شش  هرات  در  طالبان 
از  را  دولتی  کارمند 
این  گلران  ولسوالی 
از  پس  و  ربوده  والیت 

آن تیرباران کردند.
مسئوالن  حال  بااین 
سازی  سرک  شرکت 
می  بادغیس   – هرات 
مقام  از  بارها  گویند، 
منظور  به  امنیتی  های 
در  شان  کارمندان  امنیت  تامین 
خواست همکاری کرده اما مقام های 
امنیتی نسبت به این امر هیچ توجهی 

نکرده اند.
باره  این  در  تاکنون  طالبات  گروه 

اظهار نظری نکرده است.
اهلل  سمیع  که  است  حالی  در  این 
قطره، سه شنبه گذشته رسما به عنوان 
قوماندان امنیه جدید هرات شروع به 

کار کرد.
گفته  هرات  جدید  امنیه  قوماندان 
ناامنی  و  تروریزم  با  مبارزه  که  بود 
در اولویت برنامه های کاری اش در 

آینده قرار دارد.

بریتانیا موش های صحرایی را به 
افغانستان فرستاد

کشف یک شهاب بزرگ و 
خطرناک در نزدیکی کره زمین
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موظفین امینتی حوزة اول شهر کابل دو نفر را که 
165.۸۰۰ کیلوگرام تریاک را از والیت لغمان به 
حوزه  این  مربوطات  در  بودند  داده  انتقال  کابل 

دستگیر کردند.
اول  حوزة  آمر  ارزگانی  عبدالروف  سمونوال 
از  تن  دو  توسط  مواد  این  می گوید،  کابل  شهر 
انتقال  کابل  مندوی  در  لغمان  والیت  باشنده گان 
داده شده بود و آن ها می خواستند که این مواد را 
به جایی دیگری انتقال بدهند که توسط منسوبین 

این حوزه بازداشت شدند.
آقای ارزگانی می افزاید، مظنونین این مقدار مواد 
را به گونة بسیار ماهرانه در پاکت های مخصوص 

و در بین بوری های چهار مغز جاسازی کرده بودند و ساعت 
12شنبه شب که می خواستند در سرای غفوری مندوی کابل 

این مواد را تخلیه کنند، باز داشت گردیدند.

در همین حال آقای ارزگانی می گوید، خیراهلل و عبداهلل دو 
تحقیقات  در  اند  شده  داشت  باز  قضیه  این  در  که  مظنونی 
ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده و آن ها این قضیه را جهت 

تحقیقات بیشتر به نهادهای عدلی و قضایی می سپارند.

کشف 165.800 کیلوگرام تریاک 
در کابل

فردا روز عرفه 
است و پس فردا 

عید قربان

موسسة تحصیالت عالی 
سید جمال الدین افغان 

مسدود گردید

د موالنا فضل الرحمن سفر
د سولې لپاره  نه، بلکې د ټاکنو لپاره دی

اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  مسووالن 
بیست  شنبه  سه  روز  که  اند  کرده  اعالم 

و سه میزان مصادف با عید قربان است.
این وزارت با نشر اعالمیه ای گفته است 
که روز دوشنبه 22 میزان مصادف است با 
روز عرفه در کشور و روز سه شنبه عید 

قربان است.
عید قربان یا گوسفند کشان، روز دهم ماه 
قمری ذی الحجه، مصادف با عید قربان از 
گرامی ترین عیدهای مسلمانان است که 
به یاد ابراهیم و فرزندش اسماعیل، توسط 
بسیاری از مسلمانان جشن گرفته می شود.
رسمی  تعطیالت  جمله  از  که  عید  این 
روز  چهار  تا  یک  از  است،  مسلمانان 
جشن گرفته می شود و در طی آن مردم 
از  پس  پوشاک خود،  بهترین  پوشیدن  با 
انجام عبادات، به دید و بازدید و جشن و 

سرور می پردازند.
و  کار  وزارت  خبرنامه  در  حال  این  با 
نظر  که  است  شده  گفته  اموراجتماعی 
دولت  کار  قانون  ماده)41(  حکم  به 
به  میزان   25 الی  میزان   22 از  افغانستان 
مناسبت روزهای عرفه و عید سعید قربان 

در کشور رخصتی عمومی است.

موسسه تحصیالت عالی سید جمال الدین افغان واقع مکروریان اول 
وزارت  موظف   هیات  از سوی  دیروز   قانون،  از  تخطی  خاطر  به 

تحصیالت عالی مسدود گردید.
به گزارش آژانس باختر: هیات موظف وزیر تحصیالت عالی، موسسه  
به خاطر  عدم رعایت  را  افغان  الدین  عالی سید جمال  تحصیالت 
قوانین و مقررات تحصیالت عالی و انجام دادن عمل های خود سرانه 

مسدود کرده است.
و  خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسات  رییس  ترشت وال  مسعود 
رئیس هیات متذکره گفت که موسسه نام نهاد تحصیالت عالی سید 
جمال الدین افغان که بدون مجوز و به صورت خود سر در مکروریان 
اول به فعالیت آغاز نموده بود به اساس فیصله شورای رهبری وزارت 
هیات  در محضر  عالی  عالی و هدایت وزیر تحصیالت  تحصیالت 

موظف مسدود گردید.
به گفته وی، محصلین این نهاد از سوی وزارت تحصیالت عالی به 
سایر موسساتی که دارای جواز بوده و به شکل قانونی فعالیت دارند 

تقسیمات خواهند شد.
موسسات  در  را  خویش  تحصیالت  می خواهند  جوانانی که  از  وی 
تحصیالت عالی خصوصی ادامه دهند، خواست تا قبل از شمولیت 
از چگونگی جواز فعالیت و دیپارتمنت های موسسات آگاهی حاصل 

نمایند.
به عنوان  این وزارت  به گفته عبیداهلل عبید  وزیر تحصیالت عالی، 
تنظیم کننده ، نظارت کننده و سوق دهنده تحصیالت عالی مسوولیت 
نظارتی و حمایتی از موسسات تحصیالت عالی خصوصی را داشته و 
ارتقای سطح کیفی این نهاد ها را در اولویت های کاری خویش قرار 
داده است. بررسی موسسات تحصیالت عالی خصوصی طی یک سال 
اخیر از سوی وزارت تحصیالت عالی ادامه یافته و تا کنون چندین 
موسسه غیر معیاری یا مسدود و یا ضرب العجل به منظور اصالح برای 

آن نهاد ها تعیین شده است. 

مانند  نماینده گان،  مجلس  دیروزی  جلسة  در 
از  انگشت شماری  تعداد  تنها  گذشته،  روزهای 
نمایندگان حضور داشتند و به همین دلیل، مجلس 

امروز نیز تعطیل بود.
بودن  غیرحاضر  علت  به  نماینده گان  مجلس 
اکثریت نماینده گان مردم در شورا، تقریبا از یک 

هفته بدین سو تعطیل است.
مانند  نماینده گان،  مجلس  دیروزی  جلسه  در 
از  شماری  انگشت  تعداد  تنها  گذشته،  روزهای 
نمایندگان حضور داشتند و به همین دلیل، مجلس 

امروز نیز تعطیل بود.
قبل از این نیز بارها هیات اداری مجلس نماینده گان 
به  نماینده گان  از  زیادی  شماری  غیرحاضری  از 
شدت شکایت نموده و حتا خواهان کسر معاش و 

افشای نام شان در مقابل رسانه ها شده بود.
با  ای  مصاحبه  در  شریفی  حسن  سیدمحمد 

به  »ما  گفت:  باره  این  در  جمهور  خبرگزاری 
صورت دایم 1۰۰ نفر در جلسه غیرحاضر داریم 

که اکثریت آنان مشغول کارهای شخصی اند«.
اعالم  نماینده گان  مجلس  منشی  الدین  سیداکرام 
کرده بود که بر اساس فیصله نمایندگان، وکالیی 
باشند؛  داشته  غیرحاضری  روز   3 از  بیشتر  که 
شان  نام  تکرار،  در صورت  و  کسر  شان  معاش 
مقابل رسانه ها به خوانش...         ادامه صفحه ۶

خانۀ ملت به تعطیلی زودهنگام رفت

موالنا  د  ته  کابل  چې  وايي،  غړي  یوشمېر  جرګې  وليس  د 

به د سولې له پروسې رسه چندان مرسته  الرحمن سفر  فضل 

ونه کړي، ځکه په کابل کې ټاکنو د سولې پر ځای لومړیتوب 

خپل کړی او موالنا فضل الرحمن د پردې تر شا نورې موخې 

تعقیبوي.

خو د وليس جرګې یوشمېر نور غړي بیا د هغه  راتګ د سولې 

به برخه کې اغېزمن بويل.

په  ته  ماندګار ورځپاڼې  د وليس جرګې غړې شکېبا هاشمي 

مرکه کې وویل، چې کابل ته د سولې له پروسې رسه د مرستې 

لپاره د موالنا فضل الرحمن راتګ هېڅ ګټه نيش کوالی.

هغه وايي، موالنا فضل الرحمن که څه هم چې د طالبانو له 

یو رس سخته مالتړو څخه و؛ خو اوس په افغاين طالبانو کې 

نفوذ نه لري.

د دې په وینا، بله خربه دا ده چې اوس په افغانستان کې سوله 

لومړیتوب نه لري او افغانستان په یوه داسې وضعیت کې دی، 

امریکا  له  خوا  بلې  له  دي،  رانېږدې  ټاکنې  خوا  یوې  له  چې 

او نړۍ ځواکونه هم له  امنیتي تړون موضوع ګرمه ده  رسه د 

افغانستانه وځي.

اوسني وخت  په  زیاته کړه،  اغلې هاشمي 

حتی  ځواکونه  سیايس  او  دولتي  ټول  کې 

د سولې عايل شورا په ټاکنو بوخته ده او د 

سولې مساله یې شاته غورځولې ده، چې له 

دې امله هم د سولې په برخه کې د موالنا 

فضل الرحمن هڅې بې نتیجې ښيي.

هغه وايي، موالنا فضل الرحمن رسه له دې 

د احرتام وړ  پاکستاين طالبانو کې  په  چې 

څېره ده، د پاکستان له استخبارايت شبکې 

افغاين  او  لري  اړیکې  نېږدې  هم  رسه 

د  ږدي  غاړه  هم  ته  اصولو  چې  طالبان 

نوموړي خربه نه مني.

په خربه، چې  د وليس جرګې د دې غړې 

د افغانستان د سولې پروسه نيش کېدای یوازې د موالنا فضل 

الرحمن په منځګړیتوب حل يش، بلکې د سولې پروسه نړۍ 

وال مالتړ، د امریکا پاملرنې او د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي 

ډول د پاکستان رښتینو هڅو ته اړتیا لري.

السوهنه  کې  افغانستان  په  پاکستان  چېرې  که  زیاتوي،  هغه 

وکړي  مرسته  رښتینې  رسه  پروسې  له  سولې  د  او  کړي  بنده 

کېدای يش په دې برخه کې یو څه پرمختګونه هم ويش؛ خو 

افغانستان ته اوس تاکنې لومړیتوب لري. ...          پاتې ۶ مخ


