
اینکه کشورهای  بیان  با  افغانستان  رییس جمهوری 
افراط  و  خشونت  نام  به  مشترکی  خطر  با  منطقه 
جانبه  همه  همکاری  بر  هستند،  مواجه  گرایی 
کشورها برای خشکاندن ریشه های تروریسم تاکید 

کرد.
محمد اشرف غنی که به منظور دیدار با مقام های 
جمعه  روز  بود،  کرده  سفر  کشور  این  به  آلمانی 
مصاحبه  در  آلمان  اعظم  صدر  با  مالقات  از  پس 
مشترک با آنگال مرکل در برلین تاکید کرد: مبارزه 
با تروریسم و از بین بردن عامل ناامنی در منطقه و 

جهان وظیفه اصلی همه ما است.
از  قدردانی  با  خود  سخنان  ادامه  در  غنی  اشرف 

ثبات و  برقراری صلح،  راه  آلمان در  حمایت های 
آرامش در افغانستان، گفت: احترام و سپاس خود 
راه  این  در  آلمانی که  غیرنظامیان  نظامیان و  از  را 

جان خود را از دست داده اند، اعالم می کنم.
وی افزود: ما به دنبال افغانستانی با ثبات و برخوردار 
تا  هستیم  قانونمداری  با  توام  آسایش  و  رفاه  از 

جوانان و زنان نیز در آن نقش داشته باشند.
اشرف غنی با تاکید بر اینکه به دنبال کمرنگ نشان 
دادن مشکالت کشورش نخواهد بود، افزود: برای 
مبارزه جدی با فساد مالی و اداری در کشور متعهد 
هستم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را نیز با قدرت 

دنبال می کنیم.

رییس جمهوری افغانستان افزود: ما مصمم هستیم 
که کشور مستقلی باشیم اما منطقه با تهدید مشترکی 
به نام شبکه های تروریستی و جنایتکار مواجه است 
به همین خاطر همه...                 ادامه صفحه 6
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فصل جدید مناسبات با امریکا

به  اشاره  با  افغانستان  دانشگاه های  استادان  اتحادیه 
روند برگزاری آزمون کانکور در اکشور آن را مطابق 

با معیارهای جهانی ندانست.
  تاج محمد اکبر رییس اتحادیه استادان دانشگاه های 
کرد:  اعالم  خبری  نشستی  در  شنبه  روز  افغانستان 
سطح  آزمودن  برای  مناسبی  معیار  کانکور  آزمون 
با  دانشجویان  برخی  و  نیست  آموزان  دانش  کیفی 
توسل به زور در این آزمون موفقیت خود را تضمین 

می کنند.
کشور  عالی  تحصیالت  وزارت  از  انتقاد  با  وی 
خصوص  در  مشخصی  کار  دستور  براینکه  مبنی 
گفت:  ندارد،  را  موجود  چالش های  از  بُرون رفت 
برخی دانشجویان بر اساس ارتباطات شخصی خود 
موفق  کانکور  آزمون  در  وزارت  این  مقام های  با 

می شوند.
محمد قیس عضو این...                 ادامه صفحه 6

ناجيه نوری
دولت وحدت ملی باید به گونۀ یک پارچه و برنامه ریزی 
مخالف  گروه های  و  طالبان  با  گفت وگو  وارد  شده 

مسلح شود. 
بیان  با  نظامی  تحلیلگران  و  اعضای مجلس  از  برخی 
این مطلب می گویند که مذاکرات پنهانی با طالبان در 
سیزده سال گذشته نتیجه نداده و پس از این نیز نتیجه 
نخواهد داد؛ بل برای موفقیت این گفت وگوها باید با 
مردم افغانستان به گونۀ گسترده مشورت صورت گیرد. 
اخیراً گزارش هایی منتشر شد که براساس آن اشرف غنی 
رییس جمهوری کشور به گونۀ پنهانی مذاکره با طالبان 

را آغاز کرده است. 
عمر  شد.  مواجه  نیز  انتقادهایی  با  مذاکرات  این  اما 
غنی  رییس جمهور  از  پیشین،  داخلۀ  وزیر  داوودزی 

نیازماید.  بار دیگر  خواست که نسخۀ آزموده شده را 
او گفت که کمِک پاکستان در راستای تأمین صلح در 

افغانستان، خواب و خیال و جنون است. 
مجلس  دفاعی  کمیسیون  عضو  هاشمی  شکیبا 
به جای  افغانستان  رییس جمهور  می گوید،  نماینده گان 

مذاکره با طالبان افغانی، با طالبانی پاکستانی به صورت 
پنهانی مذاکره کرده است.

منظور از طالبان پاکستانی، گروه هایی است که به گونۀ 
و  دارند  قرار  پاکستان  استخبارات  چنگال  در  روشن 
داده  جهت  و  شده  مدیریت  سازمان،  این  سوی  از 

می شوند.
می کنند،  افغان خطاب  را  خود  طالبانی که  افزود،  وی 
افغانستان  دولت  با  مستقیم  مذاکره  خواهان  و  آماده 
در  اقدامی  اکنون  تا  افغانستان  حکومت  اما  هستند؛ 

راستای گفت وگو با آنان نکرده است.
به گفتۀ بانو هاشمی، حتا این طالبان ادعا دارند که در 
زمان برگزاری انتخابات حامیان دکتر غنی به حمایت 
ما صندوق ها را به نفع خود پرکردند؛ اما حاال حاضر به 
مذاکره با ما نیستند....                     ادامه صفحه 6
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عمر داوودزی وزیر داخلۀ پیشین، یک روز پس 
از برکناری از این سمت، زبان به شکایت گشود 
و برنامۀ صلِح دولِت افغانستان را ظرف سیزده 
ساِل گذشته به باد انتقاد گرفت. آقای داوودزی 
در یک نشست خبری گفت که توقع همکاری از 
پاکستان در جهت تأمین صلح، دیوانه گی است 
و آزموده را نباید آزمود. وزیر داخلۀ پیشین که 

زمانی سفیر افغانستان در پاکستان نیز بود، 
رسیدن  برای  جدید  دولِت  می گوید 

را  تازه یی  راهکارهای  به صلح 
باید آغاز کند. 

آقای  سخناِن  این 
مطرح  زمانی  داوودزی 

چندی  که  می شوند 
در  غنی  رییس جمهور  پیش 

به  کاری اش،  روزهای  نخستین 
این  به  پاکستانی  مقام های  دعوِت 

کشور سفر کرد. هدف سفِر آقای غنی 
با  روابط  تحکیم  بر  افزون  پاکستان،  به 

اسالم آباد، ترغیب و پیوستِن مخالفاِن مسلح 
به روند گفت وگوهای صلح خوانده شد.

 آقای داوودزی با انتقاد از برنامۀ صلح، حرِف 
سیزده  طی  او  است.  نکرده  مطرح  تازه یی 
پیشین  رییس جمهورِی  حکومت دارِی  سال 
به شمار می رفت،  او  به  نزدیک  افراد  از  نه تنها 
وی  خاِص  عالقه مندی های  از  هرازگاهی  بل 
می شد؛  شنیده  حرف هایی  نیز  پاکستان  به 

آقای  رسمِی  واکنش  با  هرگز  که  حرف هایی 
داوودزی مواجه نشدند. 

اصلِی  مجریاِن  و  طراحان  از  داوودزی  آقای 
پاکستان  محوریِت  با  کرزی  آقای  صلِح  برنامۀ 
این سال ها نخواست که  بود و هرگز در طوِل 
کند. حاال پرسش  باز  انتقاد  و  به شکایت  زبان 
این جاست که آقای داوودزی چه زمانی به نتایِج 
یافته  از روند گفت وگوهای صلح دست  فعلی 
داوودزی  آقای  وقتی  این،  از  پیش  است؟ چرا 
انتقاد  برنامۀ صلح  از  بود،  قدرت  سِر  بر  هنوز 
سیاست های  به  نسبت  دست کم  یا  و  نمی کرد 
زبان  بر  روشنی  سخِن  و  حرف  پاکستان 

نمی آورد؟
مقام های  که  شده  دیده  سال ها  این  طی  بسیار 
حکومتی به محض از دست دادِن کرسی های شان 
زبان به انتقاد از سیاست های دولت باز کرده اند. 
استثنایی  موارد  به  نمی توان  حتا  رابطه  این  در 
اشاره کرد. همۀ وزیران و مقام های ارشد دولتی، 
اپوزیسیون  صِف  در  افتاده اند،  قدرت  از  وقتی 
قرار گرفته اند و یا چنین تظاهر کرده اند. سخناِن 
دارد  رنگ ولعابی  چنین  نیز  داوودزی  آقای 
حساب شده  سیاسِی  حرکِت  یک  به  بیشتر  و 
یک  راستیِن  اعتراف های  تا  می رسانَد  شباهت 

مقام عزل شده. 
از  جدی  انتقاد  به راستی  اگر  داوودزی  آقای 
یا حکومتش  آقای کرزی و  سیاست های صلِح 
تشخیِص چنین  روزهای  از همان  باید  داشت، 

وضعیتی، آن را به روشنی بیان می کرد. 

حرف های آقای داوودزی به نوش داروی پس از 
مرِگ سهراب می ماند؛ انتقادهایی که هیچ راهی 
آقای  کارنامۀ  می توانند  نه  و  نمی برند  دهی  به 
دست اندرکاراِن  از  یکی  عنوان  به  را  داوودزی 

دولِت پیشین سفید کنند. 
کارنامۀ آقای داوودزی سیاه است، همان گونه 

آقای  شاید  بود.  سیاه  پیشین  دولِت  کارنامۀ  که 
خروشچف  نیکیتا  زماِن  مثال  آن  به  داوودزی 
که پس  کند  اشاره  پیشین  اتحاد شوروِی  رهبر 
از مرگ استالین دیکتاتور مشهور قرن بیستم، به 
قدرت رسید. آقای خروشچف پس از رسیدن به 
قدرت، بخشی از جنایاِت استالین را در کنگرة 
حزب کمونیسِت شوروی فاش کرد و به شدت 
مورد انتقاد قرار داد. زمانی که آقای خروشچف 
در کنگرة حزب سخنرانی می کرد، کسی از میان 
وقتی  خروشچف  »رفیق  که:  زد  فریاد  جمع 
استالین زنده بود شما کجا بودید؟« خروشچف 
که چه کسی  پرسید  شنید،  را  این سوال  وقتی 
نداد.  پاسخ  هیچ کس  کرد.  مطرح  را  سوال  این 
با خاموشی  پرسید؛ ولی وقتی  بار دوم و سوم 
حضار روبه رو شد، آن گاه گفت که: »رفیق من 
در آن زمان در همان جایی نشسته بودم که حاال 

شما نشسته اید.« 
اما آیا در زماِن آقای کرزی هم نمی شد به دلیل 
ترس از مرگ، حرِف روشنی دربارة سیاست های 

دولت بیان کرد؟ 

منفی  پرسشی  چنین  به  پاسخ  که  شک  بدون 
نه  و  بود  استالین  کرزی  آقای  نه  زیرا  است؛ 
اداره می کرد  او کشوری مثل اتحاد شوروی را 
سر  ارتدوکس  مارکسیسم  ایدیولوژی  با  که 
اگر  حتا  کرزی  آقای  کند.  جدا  منتقدان  تِن  از 
می خواست که یک دیکتاتور شود، نه جسارِت 
برایش  را  امری  زماْن چنین  نه  و  داشت  را  آن 
آقای  زماِن  همان  در  حداقل  می کرد.  مقدور 
کرزی شاهد بودیم که رسانه ها و آگاهاِن سیاسی 
چه قدر با برهنه گی سیاست های صلِح او را نقد 
ریاست جمهوری  زمان  در  حداقل  کردند. 
این  ملی اش  امنیت  آقای کرزی، مشاور 
انتقاد  به  زبان  که  داشت  را  جرأت 
و  کند  باز  صلح  سیاست های  از 
بی نتیجه  را  پاکستان  سفرهای 

بخواند. 
داوودزی  آقای  چرا  ولی 
مشاور  کنار  در  بار  یک 
قرار  کرزی  آقای  ملِی  امنیِت 
در  صلح  سیاست های  از  و  نگرفت 
محور پاکستان انتقاد نکرد؟ بازهم آقای کرزی 
مشکالِت  همۀ  با  زمان  همان  در  دست کم  که 
انتقاد  گاهی  را  پاکستان  سیاست های  خود، 
ردِ  در  نه  داوودزی  آقای  از  هرگز  اما  می کرد؛ 
سیاست های پاکستان حرفی مطرح شد و نه او 

سیاست های صلح را غیرابتکاری عنوان کرد. 
شکایت  به  لب  زمانی  درست  داوودزی  آقای 
ندارد.  قرار  قدرت  در  دیگر  که  است  گشوده 
جدید،  دولت  در  که  گرفته  نتیجه  او  شاید 
جایگاهی برای او نخواهد بود و به همین دلیل 
برای  تازه یی  جایگاهِ  تراشیدِن  فکر  به  حاال  از 
اپوزیسیون  مثل  جایگاهی  است؛  شده  خود 
با  مسایلی  چنین  به  داوودزی  آقای  آیا  دولت. 
حمله به سیاست های صلِح دولت می اندیشیده 

است؟
و  صلح  برنامه های  از  انتقاد  دیگر،  جانب  از   
نیست  تازه یی  حرِف  پاکستان،  سیاست های 
آن ها  کردِن  مطرح  افتخار  داوودزی  آقای  که 
مراتب  به  افغانستان  رسانه های  باشد.  داشته  را 
زیباتر، منطقی تر و مستدل تر از آقای داوودزی 
را  دولت  صلِح  برنامۀ  و  پاکستان  سیاست های 
مورد انتقاد قرار داده اند. سخناِن آقای داوودزی 
زمانی از اهمیت برخوردار می بود که او به عنوان 
یکی از چهره های مطرح دولت، از سیاسِت صلح 
دیگر  را  پاکستان  که  می گفت  و  می کرد  انتقاد 
خطاست«.  آزمودن  را  »آزموده  زیرا  نیازمایید؛ 
دولت  مزدبگیراِن  اکثر  مثِل  داوودزی  آقای  اما 
پیشین، نان به نرخ روز می خورد و زمانی حرف 
و سخنی می زند که منافِع خود را در خطر ببیند.
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کنفرانس لندن که برای افغانستان برگزار شده بود، پایان یافت 
و رهبرن دولت وحدت ملی، امروز به کابل می آیند. 

حاال مهم ترین کارِ خانه گِی دولت وحدِت ملی، سامان دادِن 
اداره و مدیریِت حکومت است که این روزها اصاًل حاِل خوبی 
تشکیل  را  کابینه اش  که  زمانی  تا  ملی  وحدِت  دولت  ندارد. 
ندهد و بعد از آن، تغییری در روش های کاری و پایین آوردِن 
بروکراسی مفرط نداشته باشد، نمی تواند کارایِی خود را ثابت 

کند. 
در سه ماه گذشته، مردم سعی کردند که پیوسته دولت وحدِت 
را  نمایش  در حد  ولو  آن ها  اقداماِت  بستایند و همۀ  را  ملی 
این  که  کنند  امیدواری  ابراز  و  بگویند  »آفرین«  و  »شاباش« 
وطن، وطن می شود و آهسته آهسته به سوی بهبودی حرکت 

می کنیم.
حاال نفس کنفرانس لندن و تعهِد جهان برای کمک به افغانستان 
نیز لبخندی را بر لباِن مرم شگوفاند و حد اقل این اطمینان را 
زنده کرد که جهان، افغانستان را به کام تروریسم نمی سپارد و 
دولت وحدِت ملی می تواند کارهایی در پرتو حمایِت جهان 

انجام دهد. 
اما وقتی به درون می نگریم، می بینیم که با گذشت صد روز 
نخسِت دولت وحدت ملی، در زمینه های داخلی هیچ دستاوردِ 
قابل توجهی نداریم. به همین ساده گی سه ماه از دولت وحدِت 
ملی سپری شد، ولی ما هنوز شاهد شکل گیری کابینۀ دولت 
وحدت ملی نیستیم؛ چه رسد به این که انتظارات مردم در این 

مدت برآورده شده باشد!
اکنون که رهبران دولت وحدِت ملی از اروپا برمی گردند، باید 
نخستین کارشان تشکیل حکومت وحدت ملی یا معرفی کابینۀ 
دیگر  تا چند روزِ  باشد؛ زیرا  پارلمان  به  دولِت وحدت ملی 
رمستانی شان  رخصتی های  که  می روند  مجلس  نماینده گان 
چنین  در  کابینه  معرفی  در  تأخیر  نوع  هر  و  کنند  سپری  را 
شرایطی، می تواند حد اقل کار را تا نزدیکی های بهار به تعویق 

بیـندازد. 
اگر رهبران دولت وحدِت ملی همان گونه  که وعده کرده اند، 
به مجلس  آینده  هفتۀ  تا سه  دو  را طی  نظرشان  مورد  کابینۀ 
معرفی کنند خوب؛ ولی در غیر آن، تا بهار سال آینده با همین 
ـ  پس  به  بگویم  است  بهتر  یا  ـ  پیش  به  جدید  سرپرستاِن 

خواهیم رفت. 
به  را  کشور  اداراِت  روزها  و  شب  همین  در  وضع،  این 
خاصی  اجراآِت  این که  ضمن  و  درآورده  نیمه تعطیل  حالِت 
اداره ها صورت نمی گیرد، سبب رشد فساد و اختالس و  در 
نزدیک  مرحله یی  به  را  کشور  و  است  شده  استفاده جویی ها 

کرده که احساس می شود هیچ چیزی سِر جایش نیست. 
همۀ  که  دارند  مکلفیت  عبداهلل  آقای  و  غنی  آقای  این رو  از 
زودتر  و هرچه  کنند  معطوف  کابینه  تشکیل  به  را  توجه شان 
ادارات دولتی را از وضعیِت نیمه تعطیل نجات دهند و به امِر 
حکومت و دولت داری رونِق دوباره ببخشند؛ زیرا مسلمًا بعد 

از تشکیل کابینه، کارهای اصلِی دولت شروع می شود. 
از  هریک  طرِف  از  کابینه  تشکیل  برای  قاطع  ارادة  اگر  اما 
به  کابینه  کارِ  این که  از  باشد، جدا  نداشته  این رهبران وجود 
ملی  وحدِت  دولت  برای  کالنی  خطر  کشید،  خواهد  درازا 
مردم  نارضایتِی  طبیعی،  گونۀ  به  زیرا  آمد.  خواهد  وجود  به 
انعکاس های خطرناکی خواهد یافت. با ادامۀ کارِ سرپرست ها، 
مردم افغانستان به این نتیجه می رسند که این رهبران نمی توانند 
کاری از پیش ببرند و باید خود دست به اقدام شوند که این 
خطِر جدی  با  را  ملی  وحدت  نوپای  دولت  می تواند  حالت 

روبه رو سازد. 
باید این گفتۀ احمدولی مسعود را به ذهن سپرد و آن را جدی 
گرفت که »دولت وحدت ملی ما، دشمنان زیاد و دوستان کم 
دارد«. مسلمًا کسانی در کمین اند تا از هر وسیلۀ ممکن استفاده 
کنند و دولت وحدِت ملی را دچار آشوب های داخلی بسازند. 
پس با درک چنین خطری، نباید با تعلل و تأخیِر بیش از حد 
در معرفی کابینه، به استفاده جویان و در کمین نشسته گان و به 
که  داد  فرصت  ملی  وحدِت  دولِت  دشمنان  به  کل،  صورت 

ضرباِت کاری شان را بر پیکر این دولِت نوپا وارد کنند. 
سخِن ما به سراِن دولت وحدِت ملی این است که: در تشکیل 
کابینه عجله کنیــد؛ عجله همیشه کارِ شیطان نیست، به اندازة 
و  وقِت سرعت  اکنون  گرفته،  تعلل صورت  و  ُکنـدی  کافی 

عجله است!

دولت وحــدِت ملی
 »عجله« کنـد!

بغِض برخی ها وقتی  می ترکد 
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رهبران  از  تن   42 اسامی  بین الملل(  )پولیس  اینترپل 
اخوان المسلمین مصر و در راس آنها یوسف قرضاوی را 
به عنوان »افرادی تروریست که ناقض قانون هستند« در 
فهرست خود قرار داد. در همین حال معاون وزیر کشور 

مصر این تصمیم را گامی مثبت و موفقیت آمیز خواند.
به گزارش شبکۀ خبری المیادین، پایگاه اینترنتی اینترپل 
از رهبران اخوان المسلمین  اسامی 42 تن  اعالم کرد که 
و در راس آنها یوسف قرضاوی، رییس اتحادیه جهانی 
به  را  اخوان المسلمین  معنوی  پدر  و  مسلمین  علمای 
در  هستند  قانون  ناقض  که  تروریست  افرادی  عنوان 

فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده است.
در همین حال سید شفیق، معاون وزیر کشور مصر در 
اینترپل  تصمیم  این  اینکه  بیان  با  عمومی  امنیتی  بخش 
اقدام پس  این  است، گفت:  موفقیت آمیز  و  مثبت  گامی 
افراد  این  که  قانع شد  اینترپل  که  آن صورت گرفت  از 
تروریست هایی هستند که به خشونت و جنایت تحریک 

می کنند.
یوسف قرضاوی در قطر زندگی می کند و اظهارات وی 
در تشدید تنش ها در روابط میان قطر و دیگر کشورهای 

حوزه خلیج فارس نقش داشته است.

ترکیه و ۱۰۰ روز ریاست جمهوری اردوغان
رییس  عنوان  به  اردوغان  کار  آغاز  از  پس  روز  یکصد 
پیش  از  بیش  ترکیه  او،  وعده های  خالف  بر  جمهور، 
حال  در  پلیس  قدرت  گرفته،  قرار  ایدئولوژی  مسیر  در 
افزایش است و اردوغان هر روز سخنان جنجال برانگیز 

جدیدی را مطرح می کند.
عنوان  به  سال   11 که  آن  از  پس  اردوغان  طیب  رجب 
نخست وزیر زمام امور کشور را در دست داشت، در ماه 
اگست سال جاری به عنوان رییس جمهور ترکیه انتخاب 

شد.
این سیاستمدار ۶۰ ساله تنها رییس جمهور ترکیه است 
که با رای مستقیم مردم انتخاب شده. تاکنون مقام ریاست 
جمهوری در ترکیه تشریفاتی بود اما اردوغان مانند سابق 
اداره امور را در دست دارد و مصمم است در سال 2۰1۵ 
مقدمات تغییر قانون اساسی را به گونه ای فراهم کند که 

رییس جمهور اختیارات گسترده تری داشته باشد.
وعده  خود  انتخاباتی  مبارزات  در  ترکیه  جمهور  رییس 
از  یکی  به  را  کشور  پیروزی،  صورت  در  که  بود  داده 
1۰ قدرت اقتصادی جهان تبدیل کند و وفاق اجتماعی 
را تقویت نماید. او همچنین بارها ضمن بیان اینکه باید 
گذاشته  کنار  سیاسی  احزاب  میان  تنش   دور جدید  »در 
شود« تاکید کرده بود: »الیه های گوناگون جامعه می توانند 
باشند؛  داشته  را  زندگی خود  و مذهب و شیوه  قومیت 
همه ما شهروند این کشور هستیم و با کمک یکدیگر باید 

ترکیه را قدرتمندتر کنیم.«
اردوغان در عمل

اکنون، صد روز پس از آغاز کار رییس جمهور منتخب 
پیش  ایدئولوژی  جهت  در  پیش  از  بیش  ترکیه  مردم، 
با وعده های  که  وارد شده  به مسیری  در کل  و  می رود 

انتخاباتی او همخوانی زیادی ندارد.
حدی  به  نوامبر  ماه  در  تنها  اردوغان  رفتار  و  گفتار 
جنجال برانگیز بود که او چند بار ناچار شد، آنچه را که 
به  بود تکذیب کند و حتی  نقل شده  او در رسانه ها  از 

رسانه ها اتهام دشمنی بزند.
از جمله این اظهارات، ابراز نظر اردوغان درباره برابری 
زن و مرد بود. به گزارش چند روزنامه چاپ ترکیه، او در 
سخنرانی  خود در انجمن زنان »کادم« در استانبول گفته 
بود: »نمی توان زن و مرد را برابر دانست. این با طبیعت 
»آن  بود:  کرده  تاکید  زنان  در جمع  او  است.«  تضاد  در 
گونه که کمونیست ها می گویند، زنان نمی توانند هر کاری 

را که مردان می کنند، انجام بدهند.«
اردوغان دو روز پس از این سخنرانی، گزارش روزنامه ها 
برابری  طرفداران  از  که  شد  مدعی  و  کرد  تکذیب  را 
حقوق زن و مرد است و رسانه ها به عمد جمالت او را 

وارونه انتشار داده اند.
باره زنان گفته بود، نشان  پیشتر در  او  البته سخنانی که 
در  مرد  و  زن  برابری  برای  جمهور  رییس  که  می دهند 
محیط کار ارزش زیادی قائل نیست. او بیش از هر چیز 
سخنرانی های  در  بارها  و  می ستاید  را  زن  مادری  مقام 
خود آرزو کرده است که هر زن ترک، دست کم سه فرزند 

داشته باشد.
غربی ها، دشمن مسلمانان

اعضای  جمع  در  نومبر   2۷ روز  ترکیه  جمهور  رییس 

اظهار  استانبول  سازمان همکاری کشورهای اسالمی در 
مسلمانان  ثروت  و  پول  پی  در  تنها  »بیگانگان  داشت: 
هستند.« او در ادامه تاکید کرد: »غربی ها خود را دوستان 
آنها  دارند.  را  ما  مرگ  آرزوی  اما  می دهند،  جلوه  ما 

می خواهند که فرزندان ما بمیرند.«
خواستار  اسالمی  کشورهای  سران  جمع  در  اردوغان 
همکاری بیشتر این کشورها با همدیگر شد، به این امید 

که »به انزوای صدساله ی فلسطین« پایان دهند.
او پیشتر غربی ها را به جعل تاریخ متهم کرده و مدعی 
شده بود که »دریانوردان مسلمان در سال 11۷۸ به آمریکا 
رسیدند.« به گفته رییس جمهور ترکیه کریستف کلمب 
به مسجدی در باالی تپه ای در حاشیه سواحل کوبا اشاره 
ساختن  برای  را  آمادگی کشورش  اردوغان  است.  کرده 

مسجدی روی تپه مزبور اعالم کرد.
برخی از منتقدان داخلی و خارجی، سخنان اردوغان را 
بیانگر  را  آنها  دیگر،  برخی  و  روانی«  »مشکالت  نشانه 

تمایل او به کشورگشایی ارزیابی کردند.
تقویت پلیس و آزادی متهمان اقتصادی

رجب طیب اردوغان مایل است که پلیس در برخورد با 
منتقدان و مخالفانش شدت عمل بیشتری به خرج دهد. 
استفاده  کرده،  ارائه  پارلمان  به  ترکیه  دولت  که  طرحی 
اسلحه گرم را برای پلیس این کشور به هنگام رودررویی 
با تظاهرات تسهیل می کند. در این طرح آمده است که 
برابر  در  دفاع  »برای  باشند  مجاز  باید  پلیس  ماموران 
به  دست  تظاهرات  در  آتش زا  مواد  و  مولوتف  کوکتل 

اسلحه ببرند.«
منتقدان می گویند که در صورت تصویب این قانون، هر 
مأموری می تواند از اسلحه گرم استفاده کند و ادعا نماید 

که برای دفاع از خود دست به سالح برده است.
در ماه اکتبر ۵۳ نفر که بسیاری از آنها از نزدیکان رییس 
و  »رشوه خواری  جرایم  ارتکاب  به  و  هستند  جمهور 
تشکیل گروهی با هدف رشوه گیری« تحت پیگرد قضایی 
این  علیه  که  کرد  اعالم  دادستانی  شدند.  تبرئه  بودند، 
»احتماال در  نیست و  افراد مدارک محکمه پسند موجود 

گردآوری شواهد و مدارک، اشتباهاتی رخ داده است.«
کاخ سفید اردوغان

یک  ایجاد  ترکیه  جمهور  رییس  اقدامات  از  دیگر  یکی 
کاخ برای دولت است که مردم آن را »آک سارای« )قصر 

یا کاخ سفید( می نامند.
به گزارش رسانه های ترکیه طرح های اصلی تزئینات کاخ 
برگرفته از عناصر معماری عثمانی و سلجوقی است. در 
ساخت این مجموعه  بسیار بزرگ تدابیر امنیتی مدرن دنیا 

هم به کار گرفته شده است.
منتقدان سیاسی اردوغان به او خرده می گیرند که »بدون 
معقتدند  آنها  است.  پرداخته  کاخ  این  ایجاد  به  مجوز« 
وحش  باغ  و  »مزرعه  در  مجموعه ای  چنین  وجود  که 
آتاتورک« )مجموعه ای تفریحی( بیانگر »خودبزرگ بینی« 
رییس جمهور است. از قرار معلوم ساخت و ساز در این 
محل ممنوع است و دادگاه به همین دلیل خواستار توقف 

پروژه ساخت کاخ ریاست جمهوری شده بود.
اردوغان و جایزه نوبل

به غرب و  ترکیه در آخرین حمله خود  رییس جمهور 
نهادهای غربی، جایزه نوبل را نیز به باد انتقاد گرفت. او 
»نهادهای  در روز سوم دسمبر گفت:  در یک سخنرانی 
باورهایشان  و  سیاست  ایدئولوژی ،  براساس  بین المللی 
تصمیم می گیرند. آیا جایزة نوبل می تواند بی طرفانه اهدا 
امنیت سازمان ملل بی طرفانه  آیا شورای  می شود؟ خیر. 

تصمیم می گیرد؟ هرگز.«
فیلم  ادبیات و  ترکیه خواست،  فرهنگسازان  از  اردوغان 
در  غربی ها  هژمونی  برابر  در  و  کنند  تقویت  را  ترکیه 

صحنه هنر و علوم ساکت ننشینند.

جایزه  دریافت  به  موفق  تاکنون  که  ترکیه  شهروند  تنها 
نوبل شده، اورهان پاموک نویسنده است. از آنجایی که او 
از منتقدان سیاست های دولت اردوغان به شمار می رود، 
افراد  توسط  بارها  و  می گیرد  قرار  انتقاد  مورد  پیوسته 

ناشناس تهدید به مرگ شده است.

نام قرضاوی و 42 رهبر 
اخوان المسلمین مصر در لیست اینترپُل

صدایجورجبوشهم
ازتبعیضنژادیعلیهسیاهانبرآمد

هند متهم اصلی پروندۀ ترور نخست وزیر بنگالدش را بازداشت کرد

پولیس هند مظنون اصلی حمله غرب بنگال را که گمان می رود در توطیه یی 
بازداشت  داشته،  نقش  کودتا  و  بنگالدش  وزیر  نخست  ترور  برای  بزرگتر 

کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از افسران اطالعاتی هند روز شنبه اعالم 
کرد، شاه نور آلوم جمعه در روستایی در ایالت آسام واقع در شمال شرق هند 

بازداشت شد. وی عضو فعال گروه ممنوعه بنگالدشی در شرق هند است.
این مقام هندی افزود: طبق اطالعات موثق، متهم شب گذشته در منزل یکی 

از بستگانش در منطقه نالباری بازداشت شد.
حسینه،  شیخه  ترور  برای  را  توطئه ای  اکتبر  ماه  در  هند  امنیتی  مقام های 

نخست وزیر بنگالدش کشف کردند که این اقدام پس از آن انجام شد که 
دو تن از اعضای جماعت المجاهدین بنگالدش در زمان ساخت بمب دستی 

در غرب بنگال کشته شدند.
منطقه بردوان هند که این حادثه در آن رخ داد، در غرب بنگال است که هم 

مرز با بنگالدش محسوب می شود.
شاه نور آلوم از دوم اکتبر تحت تعقیب بود. پولیس آسام و آژانس تحقیقات 
دادگاهی  امروز  است عصر  قرار  و  کرده اند  بازداشت  را  )NIA( وی  ملی 
اتهام های مشابهی متهم است و در هشتم  نیز به  شود. همسر ۳۶ساله آلوم 

نوامبر در گواهاتی، شهر اصلی آسام، بازداشت شد.
فعالیت جماعت المجاهدین از زمانی که دولت بنگالدش سرکوب آن ها را 
آغاز کرده، کاهش یافته است که این تدابیر عمدتا در پی انفجار ۵۰۰ بمب 

همزمان در سال 2۰۰۵ اتخاذ شد.
حمالت سال 2۰۰۵ در سراسر بنگالدش از جمله داکا، پایتخت انجام شد 
و با محکومیت شدید بین المللی رو به رو شد. بنگالدش عمدتا مسلمان، با 
سه کودتای مهم نظامی و ده ها شورش کوچکتر در پی استقالل از پاکستان 
در 19۷1 رو به رو شده است؛ جنگ استقاللی که میلیون ها کشته و آواره 

برجای گذاشت.

رییس جمهوری سابق امریکا در اظهاراتی درباره مرگ »اریک 
گارنر« گفت، از تصمیم هیات منصفه برای تبرئه ماموری که 

منجر به مرگ اریک گارنر شد، مبهوت شده است.
رییس  پسر،  بوش  جورج  تلگراف،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
جزئیات  از  که  مساله  این  به  اشاره  با  امریکا  سابق  جمهوری 
واقعه منجر به مرگ گارنر اطالعاتی ندارد، افزود: به نظر بسیار 

ناراحت کننده و درک حکم هیات منصفه بسیار دشوار است.
هنوز  نژاد  که  است  کننده  ناراحت  نیز  این  اما  داد:  ادامه  وی 
ایفا  انگیز در زندگی  تفرقه  برانگیز و  نقشی چنین احساسات 

می کند.
بوش با اشاره به شورش های نژادی که در طول عمرش دیده 

خاطرنشان کرد: ما هیچ پیشرفتی نکرده ایم.
درباره  مستقیم  سخنی  گفتن  بدون  سخنانش  ادامه  در  بوش 
کاندولیزا  با  به گفت وگویش  تنها  دادگستری  یا تصمیم  پلیس 
رایس، وزیر خارجه سیاهپوست پیشین امریکا اشاره و عنوان 
کرد: ما درباره این موضوع گفت وگو می کردیم، رایس معتقد 
که هر  در سراسر کشور هستند  زیادی  که سیاهپوستان  است 
روز بیشتر و بیشتر اعتماد خود را به نهادهای اجرای قانون از 
دست می دهند. این واقعا باعث شرم است چرا که وظیفه اصلی 

نهادهای اجرای قانون حمایت و حفاظت از همه است.
پس از قتل مایکل براون، جوان سیاه پوست در ایالت میسوری 
و تبرئه پلیس ضاربش، گارنر دومین سیاه پوستی است که در 
به قتل می رسد و  نیویورک  اینبار توسط پلیس  روزهای اخیر 
نشان  پزشکی  بررسی های  می شود.  تبرئه  نیز  وی  قتل  عامل 
به  کودک  پدر شش  و  ساله   4۳ قربانی  گارنر،  اریک  می دهد 
با شیوه حلقه کردن دست دور گردن  پلیس  افسر  دست یک 

برای بازداشت یا کاستن از مقاومت وی، قربانی شده است.

                                                                                                                   دویچه وله
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انتخاب  شدِن گورباچف به رهبري حزب 
کمونیست در 19۸۵ نشان مي داد که بیشتر 
و  مرکزي  حاکمیِت  در  حاضر  نیروهاي 
نتیجه رسیده اند که  این  به  محلِي شوروي 
پس از دورة رکود برژنف، نظام شوروي به 
گورباچف  دارد.  احتیاج  عمیق  اصالحاِت 
شد،  انتخاب  رهبري  به  این که  از  بعد 
است.  شده  ضعیف  جامعه  »اخالق  گفت: 
حس عظیمي که از وحدت انقالب، برنامه 
روند  و  دوم  جهاني  جنگ  اول  پنج سالۀ 
سازنده گي پساجنگي برآمده، از دست رفته. 
اعتیاد به الکول و مواد مخدر و نیز جنایت 
رو به افزایش گذاشته، حال آن که جامعه از 
روح معنوي تهي شده است«. وقتي که مسالۀ 
مطرح  گورباچف  حاکمیت  در  اختالف 
مي شود، باید این واقعیت را درنظر گرفت 
که حاکمیت در عصر وي، تا حد زیادي از 
چهره هاي منتخِب خود گورباچف تشکیل 
را  حکومتش  سال  یک   طي  او  بود.  شده 
اعضاي  از  نیمي  از  بیش  و  کرد  تحکیم 
شوروي،  نظام  نهادهاي  قدرت مندترین 
یعني پولیت بورو)politbvro(  و کمیتۀ 
را   )central committe( مرکزي 
شصت  درصد  که  هم چنان  بود.  برگزیده 
رهبري جمهوري هاي شوروي هم منتخِب 

گورباچف بودند.
بنابراین بدون شک اکثر اعضاي حاکمیت، 
شکل  ولي  مي دانستند.  الزم  را  اصالحات 
و دامنۀ اصالحات، بحث برانگیز باقي ماند؛ 
عصر  شرایط  به  بازگشت  آن ها  هم زمان، 
برژنف را نمي پذیرفتند. پیدایش شکاف هاي 
حاکمیت در دو دوره رخ داد: 19۸۷-۸9 و 
199۰-91. در 19۸۷-۸9 شکل اصالحات 
و  سوسیالیسم  چهارچوب  در  اقتصادي 
مجموعه مباحث  بر  رسانه یي  سانسور 
در  اما  بود.  انداخته  سایه  حاکمیت  درون 

نقش  سرمایه داري،  به  گذار  دوم  دورة 
طرز  و  سیاست  در  کمونیست  آتي حزب 
و  مرکزي  دولت  میان  آینده  روابط  تنظیم 
مهم ترین  شوروي،  اقماري  جمهوري هاي 
شک  بدون  بودند.  اختالف برانگیز  مسایل 
را  شوروي  نظام  سقوط  اختالفات  این 
نظام  به علت خصلت هاي  اما  کرد،  تسریع 
گورباچف،  تثبیت شدة  قدرت  و  شوروي 
 ،199۰ اوایل  تا  حاکمیت  شکاف هاي 
ظرافت  به واسطه  اما  بود،  آشکار  اگرچه 
نیفتادند.  کارگزار  گورباچف  زیرکي  و 
 91-199۰ در  پدیده آمده  اختالفات  اما 
مستقیمًا از اشتباهات گورباچف در اقتصاد 
عبارت  به   مي گرفت.  نشأت  سیاست  و 
باید  را  شوروي  سقوط  ریشه هاي  دیگر، 
در شخصیت، سیاست و دیدگاه گورباچف 

جست.
رسانه ها، متحد شوید!

این نوشته به دستۀ نخست از دالیل اختالف 
رسانه ها  آزادي  دامنۀ  یعني  حاکمیت،  در 
افتادند.  اتفاق   19۸۷ در  که  مي کند  توجه 
به سبب  فقط  دالیل،  از  دسته  این  اهمیت 
مسأله یی  از  بلکه  نیست،  زماني شان  تقّدم 
براي  تالش  با  که  می کند  حکایت  کلي 
جهان وطن  ایدیولوژیک  نظام هاي  اصالح 
است  نظامي مدعي  است. چنین  پیوند  در 
که در این دنیا آرمان شهري تدارک مي بیند 
که مدرنیته یي گیراتر و کارآمدتر از مدرنیتۀ 
از طرِف  آن  ارایه مي دهد و معموالً  غربي 
مردم حمایِت عاطفي کسب مي کندـ همین 
مشکالت  پیچیده ترین  از  یکي  حمایت، 

است در راه اصالحات.
به  رسیدن  از  پس  زود  خیلي  گورباچف 
محدودیت هاي  گرفت  تصمیم  قدرت 
به  او  دهد.  کاهش  را  رسانه یي  آزادي 
نام  گالسنوست«  »سیاست  روش  این 

در   19۸۶ فبروری  در  بود.گورباچف  داده 
کرد:  اعالم  حزبي  کنگرة  بیست وهفتمین 
گالسنوست  گسترش  ما،  اصلي  »سیاست 
به  گذار  گالسنوست  بدون  است. 
مردم ساالري و استفاده از خالقیت سیاسي 
مردم امکان پذیر نیست. نیاز به گالسنوست 
مسایل،  دربارة  بتوانیم  که  آن روست   از 
اشتباهات و مشکالت بحث کنیم. بسیاري 
برآوردهاي  و  ایرادات  محافظه کاري ها، 
دولت  علمي  فکري  و  رکود  به  که  غلطي 
و حزب انجامیده، از نبود مخالفت، تفاوت 
آرا و دیدگاه هاي بدیع و نو ریشه مي گیرد... 
ما  که  اجتماعي  توسعۀ  از  سطح  این  در 
مي تواند  رسانه  و  مطبوعات  تنها  هستیم، 

نقِش مخالف ایفا کند.«
هدف  نه تنها  را  گالسنوست  گورباچف، 
حربه یی  بلکه  اصالحاتش،  برنامۀ  اساسي 
سیاسي مي دانست. از این منظر، گالسنوست 
این که  اول  داشت؛  هم  پنهان  زاویۀ  چند 
آزادي  رسانه ها  به  نبود  حاضر  گورباچف 
رسانه ها  که  بود  این  ترسش  بدهد؛  کامل 
در سایۀ آزادي و خارج از معماری او، به 
مخالفانش گزک  به دست  که  بیفتند  راهي 
بدهند. اگر رسانه ها را در سطح وسیع آزاد 
مي گذاشتند، دو دسته از مخالفاِن گورباچف 
محافظه کاراني  یکي  مي شدند؛  مشکل ساز 
آزادي یی  چنین  که  امکاناتي  سایۀ  در  که 
مي توانستند  مي گذاشت،  اختیارشان  در 
دوم  بازگردانند.  عقب  به  را  اصالحات 
بود  ممکن  که  بودند  افراطي  اصالح طلبان 
در همان اول اصالحات بي هوده و به طور 
علیه  تا  بترسانند  را  محافظه کاران  نارسي 
هرگونه اصالحي به شورش واداشته شوند.
گالسنوست  از  مي خواست  گورباچف 
اصالحات  ریشه دارشدِن  و  تقویت  براي 
اصالحات  برنامۀ  به  نباید  اما  کند  استفاده 
در  گورباچف  بنابراین  مي زد.  لطمه 
شرایط گالسنوست تصمیم گرفت که هم 
Alexander ya� یاکولف )الکساندر 
ایگور  و  چپي  اصالح طلب   ،)kovlev
 ،)lyegar ligachev(لیگاچف
باشند.  رسانه ها  ناظر  راستي،  اصالح طلب 
گالسنوست  سیاست  گورباچف  آن که  با 
ماه،  هر  یاکولف  و  او  مي برد،  پیش  را 
با  رسانه ها،  به  مهارشان  اعمال  براي 
مالقات  نشریات  و  روزنامه ها  مدیران 
همین جلسه ها،  از  یکي  از  قبل  مي کردند. 
به  بود: »ساشا  یاکولف گفته  به  گورباچف 
توافق مان پاي بند بمان. کاري کن که آن ها 
با  نکنند؛  منتشر  و  ننویسند  چرت وپرت 
عقب نشیني  اما  کن  نرمی صحبت  با  آن ها 
بود  این  منظورش  هرگز!«  سیاست مان،  از 
اصالح طلبان  و  محافظه کاران  دیدگاه  که 
افراطي نباید در رسانه ها بازتاب پیدا کنند.

دوم، گورباچف اجازه داد که رسانه ها فقط 
برداشِت او را از اصالحات و لنینیسم منتشر 
کنند؛ مي گفت: »مطبوعات و رسانه رسالت 
دارند تا فلسفۀ اصالحات را بین مردم جا 
برنامه های حزب،  اجراي  براي  و  بیندازند 
به  کنند«.  بسیج  را  مردم  اصالحات،  یعني 
داریم،  احتیاج  به گالسنوست  »ما  او:   زعم 
چنین  با  خود؛  از  انتقاد  و  انتقاد  به  یعنی 
جامعه  حوزه هاي  همۀ  که  است  روندي 

تغییرات بنیادي را تجربه مي کنند«.
سوم، گورباچف مي خواست با گالسنوست 
حمایت طبقاِت تحصیل کرده و روشن فکر 
را براي اصالحات جذب کند. فکر مي کرد 
که چنین حمایتي به او بسیار کمک مي کند 
تا بر موانع سیاسي و اجتماعي غلبه و مردم 

را بسیج کند.

1ـ خودتان را دوست بدارید و »اعتماد به نفس« داشته باشید
نازیبایی داشته  از این که ظاهر  جالب است بدانید بسیاری از خانم ها قبل 
این  و  ندارند  خود«  داشتِن  »دوست  برای  مناسبی  نفس  به  اعتماد  باشند، 
ضعف در اعتماد به نفس مستقیمًا روی نگرش همسرشان نسبت به جذابیِت 

آن ها تأثیر می گذارد.
گریزانند.  خود  زیبایی  به  توجه  از  معمول  طور  به  خانم ها  از  دسته  این 
فراموش نکنید »احترام به خود« و توجه به زیبایی، آراسته گی، تناسب اندام 
و سالمتی جسم و روح الزمۀ زنده گی هر فردی است. برخالف باور اشتباه 
تعدادی از خانم ها، مردها لزومًا با صورت و ظاهر همسرشان درگیر نیستند، 
بلکه همین قدر که می بینند همسرشان به »خودش« احترام می گذارد، در نظر 
او زیبا جلوه می کند. در واقع در این صورت به طور غیر مستقیم نیز نشان 

می دهید که به خاطر همسرتان تالش می کنید تا ایده آِل او شوید.

2ـ بعد از به دست آوردِن او هم نباید دست از تالش برای جذابیت و 
زیبایی بردارید

اهمیت  خود  ظاهر  به  می کنند،  ازدواج  که  آن  از  بعد  افراد  از  بسیاری 
نمی دهند و با این باور غلط که چه زیبا و آراسته باشم و چه نه، دیگر او مرا 
به همسری برگزیده است، به خواسته های همسرشان مبنی بر آراسته گی و 
اهمیت و رعایت بهداشت بی اعتنایی می کنند! به خاطر داشته باشید دوست 
داشتن امری مستمر و جاری است و نیازمند رسیده گی همیشه گی. چه طور 
باشید.  بی تفاوت  دارید،  دوستش  عاشقانه  که  کسی  به  نسبت  دارد  امکان 
با  می شود،  ظاهرتان  به  نسبت  شما  بی توجهی  متوجه  که  زمانی  مرد  یک 
قطعیت به این نتیجه می رسد که یا خودتان را دوست ندارید یا او را دوست 

نمی دارید.

3ـ با ارتقای این ویژه گی ها جذاب تر باشید
بیشتر مردها دارای روحیۀ هیجان خواهی و ماجراجویی هستند. پاسخ گویی 
به چنین خواسته هایی همانطور که عنوان شد، صرفًا با زیبایی ظاهری محقق 

از:  است  عبارت  که  زن  »جذابیت«  قدرت  زمینه  این  در  بلکه  نمی شود، 
هوش و ذکاوت، خالقیت مناسب برای تغییر گاه به گاه سبک زنده گی و 
ایجاد تنوع، دوست داشتن و احترام به خود، اعتماد به نفس، خوش خلقی، 
تصمیم گیری،  و  همفکری  قدرت  همسر،  به  کردن  محبت  و  خوش بینی 
مطلوب،  زناشویی  روابط  برقراری  منزل،  در  بودن  نشاط  با  و  شوخ طبعی 
توجه به آراسته گی حتا اگر واجد زیبایی نباشد، با سلیقه بودن و ... حرِف 

اول را می زند.

مردها هم باید زیبا باشند
مسالۀ آراسته گی و توجه به جذابیت صرفًا به خانم ها مربوط نمی شود و 
زنده گی  برای حفظ  باشند،  زیاد روبه رو  کارِی  فشار  با  نیز هرچند  آقایان 
مشترک و کیفیت بخشیدن به روابط زناشویی خود، باید بهداشت فردی و 

توجه به آراسته گی را جدی بگیرند.

منبع: پرشین پرشیا
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بخش دوم و پایانی

چه گونه برای همسرمان 
جذاب شویم؟ چرا در حاکمیِت 

شوروی شکاف افتاد؟

بخش نخست



مسعود ُبرُبر
بخش نخست

 از نخستین سال های سدة دهم هجری، زبان اصلی در 
دانش های شرعی و نوشته های علمی عربی بود و جز 
اگرچه  آمده  نوشته  فارسی  زبان  به  آن چه  ادبی،  متون 
اما همواره در شمار رساله های درجه دوم  نیست  کم 
و سوم به شمار می آمده است. پارسی نویسان که زبان 
پارسی برای شان به مثابۀ ابزاری ادبی بود، دغدغۀ شان 
در  و  بود  فارسی  زبان  زیبایی شناختِی  مسایل  بیش تر 
فکر آن بودند که چه ترکیب هایی خوش آهنگ تر و چه 

چیدمانی از واژه ها بدیعانه تر است.]1[
و  صفوی  عهد  ایران  در  تشیع  مذهِب  نشر  با  همراه 
از  جدیدی  دورة  فرقه،  این  مذهبی  دانش های  احیای 
نفوذ زبان عربی در ایران آغاز شد. هر کس که زانوی 
تعلم به زمین می زد، آموختن را با دستور زبان عربی 
می آغازید و تا پایان نیز با کتب عربی سر و کار داشت، 
به   هم  فارسی  رساله های  و  کتاب  گاه گاه  که  هرچند 
نیت هدایت و ارشاد عوام الناس نگاشته می شد. به این 
ترتیب نفوذ واژه های زبان عربی و از دوران مغول زبان 
ترکی، بار دیگر و به گونه یی روزافزون جان گرفت.]2[
نشانه های  و  حرف ها  و  واژه ها  با  وارداتی  واژه های 
پیوند فارسی جوش خوردند و عباراتی چون »مفقود 
و  کردن«  تعدی  داشتن،  مرعی  یافتن،  گردیدن، شیوع 
نیمۀ  از  آسمان«  اقبال عرصۀ  »سرپنجۀ  ترکیباتی چون 

قرن نهم به این سو در زبان فارسی شکل گرفتند. ]۳[
از سوی دیگر بسیاری از پارسی نویسان این عهد اصاًل 
بودند  هندوان  و  ترکان  دیار  از  و  نبودند  پارسی زبان 
دیاران کوچیده  این  به  از پی زنده گانی آسوده تر  یا  و 
بود  و خطاهایی  لغزش ها  به  آلوده  اینان  گفتار  بودند. 
که در زبان گفت وگو جا باز کرد و حضور این خطاها 
از این  در غزل ها و قصیده ها موجب شد که بسیاری 

خطاها چهرة صواب بپذیرد.]4[
و  برد  پارسی نویسان  یاد  از  را  محتوا  ُفرم،  به  توجه 
صنعت بی معنی گویی در اشعار سقای ماوراءالنهری و 
بیدل و  ناصر علی سهرندی و حتا  و  بینش کشمیری 

اسیر، مثال ادیبان گوناگون شد. ]۵[
 در دوران صفوی و بعد از آن نسبت منقبت و مرثیه 
نوشته ها  دیگر  نسبت  به  مذهبی  سخن  انواع  دیگر  و 
افزایش یافت و شاعران و سخنوراِن این دست سخن 

را زکات طبع و قریحۀشان به شمار آوردند. ]۶[
»ماده  و  معماگویی ها  در  ُفرم  به  اندازه  از  بیش  توجه 
تاریخ« پردازی ها اوج گرفت تا جایی که گروه بزرگی 
کارشان  بالکل  صفوی  عهد  سخنوران  و  شاعران  از 
بعد  و  بود  معما  گردآوردِن  و  شناختن  و  ساختن 
حاشیه نوشتن بر ساخته ها و گردآورده های قبلی و بعد 
تاریخ« آن  »ماده  نوشتن.  بر آن حاشیه ها شرح  دوباره 

بود که قطعه هایی حاوی تاریخ واقعه یی را به حساب 
بسیاری  ماه و سال وفات  تاریخ  ابجد می ساخته اند و 
بزرگان علم و ادب شاهان و رجال معروِف دیگر را از 
این راه می دانیم. مثاًل وحشی در منظومۀ ناظر و منظور 
پایان رسید، مصراعی  خود که به سال 9۶۶ قمری به 
را  تاریخ  همان  آن  از  می توان  بار  چهار  که  ساخت 
استخراج کرد: یک بار از جمع حروف نقطه دار، یک بار 
از جمع حروف بی نقطه، یک بار از حرف های متصل  
این  دیگر  نماد  متصل.  غیر  حرف های  از  آخر  بار  و 
بی توجهی به محتوا هم تفنن ها و صنایع بدیعی تازه یی 
مانند فوق النقاط و تحت النقاط و خیفا بود که یعنی مثاًل 
یا  و  باشد  زیر  یا  باال  نقاط شان  متن  همۀ کلمات یک 
در سراسر متن، یک کلمۀ کامل نقطه دار باشد و کلمۀ 

بعدی کامال بی نقطه باشد و امثال آن.
زبان  حال  بهبود  در  عماًل  نیز  ادبی  بازگشت  دوران 
پُر  این دوره هم چنان  آثار  نبرد و  به جایی  فارسی ره 
بود از ناله و شکایت، بی اعتنایی به دنیا و حیات دنیوی 
فارسی  نثر  و  پیچ،  در  پیچ  روحانی  عوالم  وصف  و 
از ساده گی و انتقال مفهوم دور شد و سنگینی صنایع 

لفظی بر دوش نثر فارسی دو چندان شد. ]۷[
مثاًل  و  نبود  نیز  ادبی  نوشتارهای  ویژة  ناخوشی،  این 
گفتۀ  به  داشت،  خود  بر  تاریخ  نام  که  وصاف  تاریخ 
شد.]۸[  زبان«  بزرگ  مفسد  »نخستین  براون  ادوارد 
تاریخ در دستان وصاف الحضره، جز دستاویزی برای 
سخن سازی و سجع پردازی نبود و او خود نیز معترف 

شد که »… این کتاب، مجموعه صنایع علوم و فهرست 
بدایع فضایل و دستور اسالیب بالغت و قانون قوالیب 
براعت باشد و اخبار و احوال که موضوع علم تاریخ 

است، مضامین آن بالعرض معلوم گردد«.
اوضاع نثر فارسی تا زمانۀ ناصری ]دورة ناصرالدین شاه 
و  اداری  نامه های  که  جایی  تا  بود  همین  نیز  قاجار[ 
نیز  حکومتی  فرمان های  حتا  و  دیپلماتیک  پیام های 
موجب  به  که  نامه یی  در  نبودند.  مصون  بلیّه  این  از 
محمدرضا  میرزا  به  را  آذربایجان  وکالت  منصب  آن 

صاحب دیوان رسایل تفویض کرده اند می خوانیم:
تا  یسطرون  ما  و  القلم  و  ن  دیوان  طرازان  رقم  آنکه 
اال رحمۀ  ارسلناک  ما  و  طراز  به  را  ما  مخایل  رسائل 
للعالمین مطرز و توقیع فضایل ما را به طغرای وعدکم 
موشح  هذه  لکم  فعجل  تاخذونها  کثیرة  مغانم  اهلل 
داشته اند، همواره بذل کرم و نشر نعم و فصل خطاب و 
افاضه صواب و کفالت مهام و وکالت انام جبلت نیت 

و سرشته سجیت ما گشته الخ…]9[

میرزا  نبوده.  این  از  بهتر  نیز  ایران  دیپلماتیک  ادبیات 
ناپلیون  به  فتحعلی شاه  قول  از  نشاط  عبدالوهاب 
نمونه خطاب  برای  که  نوشته  نامه یی  فرانسه  امپراتور 

آن نامه نقل می شود:
امپراتور  اکرم،  خدیو  معظم،  خسرو  مکرم،  »پادشاه 
و  شاد  روانش  ایتالیا،  و  فرانسه  ممالک  مالک  اعظم، 
که  روزی  از  کامگارا،  شهریارا،  باد!  مراد  بر  جهانش 

مابین این دو دولت الخ…«
احکام داخلی مان نیز همین است؛ فرمانی که در زمان 
نصرة الملک،  جابرخان  حاجی  دربارة  شاه  ناصرالدین 
پدر شیخ خزعل خان، صادر شده است این گونه آغاز 

می شود:
»آن که نسایم مکارم، وقتی که وزیدن گیرد، و روضه 
دماغ  نماید،  شکفتن  آغاز  که  هنگامی  مکارم،  ازهار 
جهانیان را معطر و شبستان امید چاکران را منور سازد، 
کشتزار آمال بندگان به سحاب نوال مرشح و دیبایچه 
موشح  خدیوانه  عوارف  و  توجهات  به  فدویان  اقبال 
آید. … که بحر زاخر با تراکم امواج کرمش قطره ای و 
سحاب وابل با تالطم افواج نعمش رشحه ای است…«

مقایسۀ این نامه ها که اتفاقًا در زمانۀ زنده گی ملکم خان 
نیز نوشته شده اند با نامه هایی که او در زمان سفارتش 
ملکم  است.  توجه  جالب  فرستاده،  ایران  به  لندن  در 

می نویسد:
لندن، مورخۀ 22 محرم 129۳: نه تنها یک دینار پول 
به من نداده بودند بلکه صراحتًا به من نوشته بودند که 

ما به هیچ شرط و منفعت پول طهران را نمی توانیم به 
شما برسانیم. ]1۰[

24 جمادی االول 1۳۰2: فرمایشات را به لرد گرانوبل 
به طرز مطبوع ابالغ کردم؛ جواب آن را امروز این طور 

داد… ]11[
خیلی محرمانه دانسته و فهمیده مجبوراً عرض می کنم 
میان  انگلیس و روس در  به جهت اصالح روابط  که 
دول بزرگ این مذاکره مخفی هست که دولت انگلیس 
در این مدت سعی کرده که میان خود و روس بعضی 

ممالک نیم باربار را مستقاًل نگاه بدارد. ]12[
تملق و  به  زبان  آن زمان که  او حتا  نثِر  این روانی  و 

تعارف می گشاید نیز از میان نمی رود:
21 شعبان 1۳2۰: فدایت شوم، از برای بعضی کارهای 
شخصی رفته بودم به لندن. چهار روز در آنجا ماندم، 
زیارت  تشکر  نهایت  با  را  عالی  رقیمۀ  برگشتم  وقتی 
به  نسبت  بی آنکه  می بینم  می کنم  وقتی حساب  کردم. 
آن جناب مستطاب به قدر ذره ای مصدر خدمت شده 

باشم، بندگان عالی بیش از اغلب دوستان صدیق من 
طالب خوشی و غمخوار ناخوشی بنده بوده اند.]1۳[

مقایسۀ رساله ها و دیگر نوشته های ملکم با کتاب های 
ادوارد  می کند.  تأیید  را  تفاوت  همین  نیز  او  از  پیش 
عوامل  از  یکی  را  خان  ملکم  قانون  روزنامۀ  براون، 
بسیار موثر ادبی در پیدایش نهضت مشروطیت به شمار 
می آورد]14[ و حاج محمد محالتی معروف به سیاح 
در خاطراتش می گوید: روزنامۀ قانون »مشتاق فراوان 
فریدون  می گشت«]1۵[.  دست  به  دست  و  داشت 
)ایدیولوژی  آزادی  فکر  نخست  بخش  در  نیز  آدمیت 
نهضت مشروطیت ایران( می نویسد: »درایت سیاسی او 
)ملکم( چنان بود که انگار نهضت مشروطیت در سال 
1۳24 قمری از روی همان الگوی کلی یی پیش رفت 
که سال ها قبل از آن او در شمارة بیست و دوم روزنامۀ 

قانون ترسیم کرده بود.«
مقایسۀ نثر روزنامۀ قانون با روزنامه های پیش از آن که 
اطالع رسانی  یعنی  مشابه  کارکرد  با  نیز  همه گی  اتفاقًا 
بر  او  تأثیرگذاری  نشانگر  به ساده گی  می شدند،  منتشر 

نثر زمانۀ خویش است.
مطالب روزنامۀ وقایع اتفاقیه تاریخ 1۵ جمادی االول 
12۷2 این گونه آغاز می شود: »در روز شنبه اعلیحضرت 
قوی شوکت شاهنشاهی ایداهلل جیشه بجهت مالحظه 
نصرت  رکاب  آذربایجان حاضر  از  تازه  که  توپچیانی 
ابوالجمعی  شاهسون  سواره  و  بودند  شده  انتساب 
عالیجاه صفرعلیخان سرتیپ که در میدان ارگ حاضر 
گردیده بودند تشریف فرما شدند. جناب اشرف امجد 

ارفع افخم صدر اعظم…«

منابع:
1ـ  تاریخ ادبیات ایران، ذبیح اهلل صفا، تلخیص محمد 

ترابی، فصل چهارم، وضع علوم
2ـ  همان، وضع عمومی زبان فارسی

۳ـ همان
4ـ همان
۵ـ همان

۶ـ همان، ص 24۷
۷ـ  از صبا تا نیما، یحیا آرین پور، جلد نخست، ص44
زمان  تا  صفویه  عهد  آغاز  از  ایران  ادبیات  تاریخ  ۸ـ 

حاضر، ادوارد براون، رشید یاسمی، ص 2۸۸
9ـ تاریخ تبریز، نادر میرزا، ص 2۶۶

1۰ـ نامه های میرزا ملکم خان ناظم الدوله، زبده و متن 
برخی نامه ها، علی اصغر حقدار، ص ۸۳

11ـ همان، ص۸۶
12ـ همان، ص۸۸

1۳ـ همان، ص 14۳
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توجه بیش از اندازه به ُفرم در 
معماگویی ها و »ماده تاریخ« پردازی ها 
اوج گرفت تا جایی که گروه 
بزرگی از شاعران و سخنوران عهد 
صفوی بالکل کارشان ساختن و 
شناختن و گردآوردِن معما بود و 
بعد حاشیه نوشتن بر ساخته ها و 
گردآورده های قبلی و بعد دوباره 
بر آن حاشیه ها شرح نوشتن. »ماده 
تاریخ« آن بود که قطعه هایی حاوی 
تاریخ واقعه یی را به حساب ابجد 
می ساخته اند و تاریخ ماه و سال وفات 
بسیاری بزرگان علم و ادب شاهان 
و رجال معروِف دیگر را از این راه 
می دانیم. مثاًل وحشی در منظومۀ ناظر 
و منظور خود که به سال ۹۶۶ قمری 
به پایان رسید، مصراعی ساخت که 
چهار بار می توان از آن همان تاریخ را 
استخراج کرد: یک بار از جمع حروف 
نقطه دار، یک بار از جمع حروف 
بی نقطه، یک بار از حرف های متصل  و 
بار آخر از حرف های غیر متصل
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آزمون کانکور با معیارهای...
معضل  یک  به  کانکور  اینکه  به  تأکید  با  اتحادیه 
اجتماعی تبدیل شده گفت: برای برون رفت از مشکل 
موجود، باید مسأله کانکور بطور کلی با تغییر ساختار 

مواجه شود.
تمام  در  باید  کانکور  آزمون  برگه های  افزود:  قیس 
والیات همسان نباشد و سواالت این برگه ها متناسب 

با امنیت و کیفیت آموزش هر والیت طراحی شود.
این در حالی است که هر سال داوطلبان آزمون کانکور 
افغانستان از برگزاری و انجام تقلب در روند برگزاری 

این آزمون انتقاد کرده اند.

مشترک  کنفرانس خبری  در  افغانستان  رییس جمهور 
با چاک هیگل وزیر دفاع امریکا در کابل تصریح کرد 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  میالدی  نو  ابتدای سال  از 
دوش  به  را  کشور  از  حفاظت  همه جانبۀ  مسوولیت 

می گیرند.
اشرف غنی گفت: از جنوری 2۰1۵ مناسبات جدید با 
امریکا بر اساس پیمان استراتژیک و امنیتی که پارلمان 
افغانستان هفته پیش آن را تصویب کرد، انجام می شود. 
بحث  مورد  دیگر  موضوع  گفت  غنی  رییس جمهور 
ضرورت صلح و تالش همه جانبه برای ثبات منطقه 

بود.
دکتر اشرف غنی گفت: دنیا با خطراتی مواجه است 

و ما مصمم هستیم از این خطرات جلوگیری شود.
امریکا در کنفرانس  چاک هیگل وزیر دفاع مستعفی 
با  گفت  افغانستان  جمهور  رییس  با  مشترک  خبری 
هشتصد  و  هزار  ده  میالدی حدود  سال جدید  آغاز 
نیرو در افغانستان باقی خواهند ماند. هیگل گفت قرار 
است تعداد نیروها تا پایان سال 2۰1۵ به پنج هزار و 
او متذکر شد مردم و دولت  یابد.  نفر کاهش  پانصد 
افغانستان از ما خواسته اند این کشور را ترک نکنیم. 
هیگل گفت همکاری های امریکا و افغانستان همچنان 

ادامه خواهد داشت.
چاک هاگل قبل از فرود آمدن هواپیمایش در فرودگاه 
طوالنی  راهی  افغانستان  گفت:  خبرنگاران  به  کابل 
کشور  این  جدید  منتخب  دولت  و  است  پیموده  را 
را  خود  وظیفه  که  هستند  آماده  امروز  ارتشش  و 
برعهده بگیرند آن هم در حالی که بخش گسترده یی 
از نیروهای بین المللی تا پایان ماه جاری این کشور را 

ترک می کنند.
انتخاب وزیر دفاع جدید، عهده دار سمتش  تا  هاگل 

خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع امریکا در این 
سفر گفت که معتقد است افغان ها خواهند توانست به 

در  را  طالبان  حمالت  افزایش  موفقیت آمیز  صورت 
کابل، پایتخت ، کمتر کرده و کشور را با ثبات کنند.

وی تاکید کرد: طالبان به حمالت تهاجمی خود ادامه 
می دهد و این قابل پیش بینی است که آن ها هر کاری 
را که از دستشان بر می آید برای تضعیف و مخدوش 
کردن دولت جدید افغانستان تحت ریاست جمهوری 
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی این کشور 
که  کرد  اشاره  مساله  این  به  باید  اما  می دهند.  انجام 
آن ها مدت هاست که شکست خورده اند و بعید به نظر 

می رسد که بار دیگر موفق شوند.
وزیر دفاع امریکا گفت: من به نیروهای امنیتی افغان 
اطمینان دارم که می توانند با چالش هایی که پیش رو 
دارند به صورت موفقیت آمیزی کنار آیند. همچنین 
افغانستان  شدن  تبدیل  از  جلوگیری  برای  کشمکش 
به مامن امن برای القاعده امری مشکل اما امکان پذیر 
و  مردم  که  کنم  اشاره  مساله  این  به  باید  من  است. 
کشور افغانستان هم اکنون بهتر از 1۳ سال قبل هستند؛ 

این کشور شدند.  امریکایی وارد  نیروهای  زمانی که 
البته باید به این مساله اشاره کنم که این روند هنوز 
باید سپری شود.  تکمیل نشده است و مدت زیادی 
من با جنرال جان کمپبل، فرمانده ارشد امریکایی در 
و  امریکایی  نیروهای  تعداد  کاهش  درباره  افغانستان 

همچنین مسائل دیگر رایزنی می کنم.
این نخستین سفر وزیر دفاع امریکا به افغانستان پس 
از امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا و 

همچنین بین افغانستان و ناتو است.
را  خود  سرباز   9۸۰۰ امریکا  توافقنامه،  این  براساس 
در افغانستان نگه خواهد داشت و بقیه آنها این کشور 
را ترک خواهند کرد. همچنین براساس این توافقنامه، 
ماموریت رزمی این نیروها هم به پایان خواهد رسید.

افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  این،  از  پس 
در زمینه های  نقش حمایتی خواهند داشت و عمدتاً 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از  مالی  و  فنی  آموزشی، 

افغانستان حمایت خواهند کرد.

www.mandegardaily.com

به دنبال افغانستانی باثبات...
 کشورهای منطقه که عالقمند به صلح و ثبات هستند 
برای  و  کنند  همکاری  تروریسم  با  مبارزه  برای  باید 
نیز  المللی  بین  جامعه  همکاری  راه  این  در  موفقیت 

می تواند موثر و مفید باشد.
اشرف غنی در خاتمه با اشاره به اینکه پدرکالنش اولین 
سفیر افغانستان در آلمان بوده است، بر نقش سازنده این 
کشور اروپایی در توسعه و پیشرفت افغانستان تاکنون 
و همچنین بعد از پایان ماموریت نظامیان ناتو در این 
کشور در سال 2۰14، تاکید کرد و افزود: این حضور 
غیرنظامی با هدف ارایه کمک های آموزشی و توسعه یی 

خواهد بود.
صدراعظم آلمان نیز در سخنان کوتاهی در این نشست 
خبری یادآور شد: برلین همچنان متعهد است که بعد 
سال  پایان  در  ناتو  نظامی  نیروهای  ماموریت  پایان  از 
2۰14 و خروج سربازان خارجی از افغانستان، به ارایه 
کمک های خود به این کشور در حوزه های آموزشی و 

توسعه یی ادامه دهد.
آنگال مرکل، افزود: محورهای اصلی در ارایه کمک های 
آلمان به افغانستان از سال آینده، آموزش نظامی نیروهای 
امنیتی این کشور، ارایه کمکهای آموزشی و مهارتی به 
به  مالی  کمک  همچنین  و  افغان  جوانان  و  نوجوانان 
توسعه اقتصادی و بهبود زیرساختهای این کشور است 
که در همین راستا، 4۳۰ میلیون یورو امروز به رییس 

دولت این کشور اهدا شده است.
مرکل افزود: سال آینده به مناسبت یکصدمین سالگرد 
برقراری روابط آلمان و افغانستان، به مدت یک ماه در 

دوکشور مراسم فرهنگی برگزار می شود.
صدراعظم آلمان در پایان ابراز امیدواری کرد که رییس 
جمهوری افغانستان در حل مشکالت متعدد این کشور 
که به گفته او کار ساده یی هم نخواهد بود، موفق باشد.

بیشتر به  با مردان  افغانستان در مقایسه  زنان در 
توبرکلوز مبتال می گردند.

ملی  برنامۀ  و  دهی  آگاهی  مسوول  زاهد،  داکتر 
آنان  تحقیقات  می گوید،  توبرکلوز  کنترول 
نشان می دهد که نزدیک به ۶۸ درصد مبتالیان 
توبرکلوز را در افغانستان، زنان تشکیل می دهد.

عروسی  توبرکلوز،  کنترول  ملی  برنامۀ  مسؤول 
زودهنگام، والدت های مکرر، فقر، ارتباط نزدیک 
با بیماران توبرکلوز در منزل و عدم دسترسی به 
مراکز طبی را از عوامل ابتالی بیشتر زنان به این 

بیماری عنوان می کند.
که  می باشد  ساری  مزمن  بیماری  یک  توبرکلوز 

بیشتر سیستم تنفسی را مصاب می سازد و عمده 
ترین عرض توبرکلوز سرفۀ دوامدار بیش از دو 

هفته همراه با بلغم و تب می باشد.
آقای زاهد می گوید که توبرکلوز برنامۀ آزمایش 
والیات  تمام  در  توبرکلوز  رایگان  تداوی  و 
 1۳۰۰ وزارت صحت  و  دارد  جریان  افغانستان 
مرکز آزمایش و تداوی توبرکلوز یا سل در سطح 

افغانستان دارد.
از  یکی  توبرکلوز  بیماری  پسین  های  سال  در 
مرگبار ترین بیماری در کشور های عقب مانده 
نیز  افغانستان  در  متاسفانه  و  رفت  می  شمار  به 
قربانی می گرفت اما به گفتۀ داکتر زاهد با بلند 

رفتن سطح آگاهی مردم و تسهیالت ایجاد شده 
در راستای تشخیص به موقع این بیماری، اکنون 

رقم بیماران کاهش یافته است.

رییس جمهور به جای طالبان...
 وی تاکید کرد، حکومت افغانستان زمانیکه ادعا دارد 
که طالبان چند گروه اند، پس باید با گروهی که خود 
را افغان خطاب می کنند، مذاکره کنند تا مشخص شود 

که خواست آنان چیست.
این که  دیگر  مهم  مسالۀ  می گوید،  این عضو مجلس 
مذاکره با طالبان تنها کارخانگی داکترغنی نیست، بل 
باید  بنابراین  شده،  ایجاد  ملی  وحدت  دولت  چون 
با  مذاکره  در  هردو  رییس  اجراییه  و  رییس جمهور 

طالبان حضور داشته باشند.
نظریات  مورد  در  باید  عبداهلل  داکتر  کرد،  اضافه  او 
مردمان مناطق جنوب و جنوب شرق دربارة طالبان از 
طریق برگزاری یک کنفرانس یا جرگه صلح آگاهی 

پیدا کند.
این جرگه  برگزاری  این عضو مجلس تصریح کرد، 
با  مردم  نظریات  ساختن  شریک  سبب  سو  یک  از 
رییس  اجراییه می گردد و از جانب دیگر، بدنۀ دیگر 
حکومت با دیدارهای آشکار و پنهان با طالبان خود 

را قهرمان تلقی نخواهد کرد.
وی همچنان گفت، یعنی باید داکتر عبداهلل در پروسه 
صلح و مذاکره با طالبان حضور داشته باشد و دکتر 

غنی نباید به طور پنهانی با پاکستان مذاکره و یا معامله 
کند.

این  در  می گوید،  نظامی  آگاه  امان  امراهلل  جنرال  اما 
شکی نیست که ای اس ای نماینده گان اصلی طالبان 
اند؛ بنابراین دیدار با آنان مشکلی ندارد؛ این دیدارها 
باید بر بنیاد یک برنامۀ قوی و از پیش طراحی شده 
صورت می گرفت و مساله مهم دیگر اینکه مذاکرات 
توسط  نه  گیرد،  ملی صورت  وحدت  دولت  توسط 

یک شخص و آن هم به طور پنهانی.
او گفت، هرچند دکتر غنی در زمان مبارزات انتخاباتی 
فراموش  نباید  اما  داشت؛  طالبان  با  مذاکره  بر  تاکید 
اساسی  قانون  براساس  باید  مذاکرات  این  که  کرد 
افغانستان و توسط دولت وحدت ملی صورت گیرد، 

نه به طوری پنهانی.
پنهانی  طور  به  مذاکرات  اگر  ولی  کرد،  تاکید  وی 
صورت گیرد، اجراآت آن توسط دولت وحدت ملی 
انجام خواهد شد و شرایط گذاشته شده توسط طالبان 

باید از سوی دولت مورد تایید قرار گیرد.
دیدار  از  قبل  باید  غنی  دکتر  امان،  جنرال  باور  به 
و  می کرد  مشوره  افغانستان  مردم  با  طالبان  سران  با 
با طالبان  باید در خصوص مذاکره  نظریات مردم را 

می دانست که خواست مردم چیست.

حامد کرزی در 1۳ سال گذشته بارها گفت وگوهایی 
را در مقاطع خاص با فرماندهان و سران گروه طالبان 
آغاز کرده بود؛ اما این گفت وگوها همیشه با ناامیدی 
پایان  به  مشخصی  نتیجه   به  رسیدن  بدون  و  تمام 

رسیده بود.
برای  اسبق  رییس جمهور  کرزی  حامد  تالش های 
رسیدن به توافق سیاسی با طالبان، جدی ترین بخش 
این  اما  می آید؛  حساب  به  او  زمام داری  کارنامه  از 
طالبان  جانب  از  انتحار  و  ترور  با  همیشه  تالش ها 
ربانی، رییس  الدین  برهان  پاسخ داده شده که ترور 
شورای عالی صلح آن هم توسط »سفیر صلح طالبان«، 

نمونه یی از این رویکرد به صلح بوده است
کرزی بیشتر از 2۰ بار به اسالم آباد رفت و شاید در 
حاشیه ده ها نشست بزرگ و کوچک جهانی در مورد 
طلب  پاکستانی  دولتمردان  و  جنرال ها  از  افغانستان، 
حمایت کرد؛ اما متاسفانه هیچ کدام این سفرها نتیجه 

مثبت در پی نداشت.
حاال باید منتظر شد و دید که آیا دولت وحدت ملی 
میز  پای  به  را  طالبان  که  توانست  خواهد  افغانستان 
مذاکره کشانیده و جنگ با طالبان و ترور و انتحار در 

افغانستان را نقطه پایان بگذارد.

نشست مجلس به دلیل نبود...
ادارات  کنند؛ وقتی کم کاری در  بلند  نماینده گان  سوی 

حکومتی و پارلمان باشد، انتقاد مردم نیز درست است.
برخی نماینده گان، حکومت را هم در کم کاری و نبود 

آجندا در مجلس مقصر می دانند.
غالم فاروق مجروح عضو مجلس گفت: » حکومت از 
یک سال بدینسو در کشمکش های انتخاباتی به سر می 
می  کمتر  بسیار  پارلمان  به  را  قانون  های  مسوده  و  برد 

فرستد«.
به گفته وی، این موضوع سبب شده که مجلس با نبود 

آجندا روبرو شود.
آقای مجروح هیات اداری مجلس را نیز ضعیف خوانده 
و می گوید: هیات اداری مجلس هم توانمندی ندارد که 

بتواند آجندا بسازد و نشست عمومی را برگزار کند.
مجروح افزود: »برخی قوانین از جمله قانون تحصیالت 
که  هاست  سال  زنان  علیه  منع خشونت  قانون  و  عالی 
روی میز هیات اداری باقی مانده و مجلس نتوانسته روی 

آن تصمیم بگیرد«.
را  اداری  اعضای مجلس، هیات  برخی  نیز  این  از  پیش 
مجلس،  اداری  هیات  اما  اند؛  کرده  متهم  کاری  کم  به 
های  کمیسیون  کاری  کم  و  نماینده گان  غیرحاضری 
نبود آجندا در جلسه عمومی  از علت اصلی  را  مجلس 

عنوان کرده اند.
یکی  به  طرح  یک  ابتدا  که  است  طوری  مجلس  کار 
از  پس  و  آید  می  مجلس  گانه  هجده  کمیسیون های  از 
جلسه  طریق  از  طرح  آن  مربوطه،  کمیسیونهای  بررسی 

هیات روسا در آجندای مجلس عمومی گرفته می شود.
جلسه عمومی مجلس هفته سه بار برگزار می شود.

این در حالی است که مجلس پس از اتمام رخصتی های 
دوشنبه  روزهای  در  را  ای  هیچ جلسه  تاکنون  تابستانی 

برگزار نکرده است.

می کند ید  تهد بیشتر  ا  ر ن  نستا فغا ا ن  نا ز ز  کلو بر تو

دههزارسربازامریکاییدرافغانستانمیمانند

فصل جدید مناسبات با امریکا



سخنگوی وزارت امور خارجه هند با متهم 
کردن پاکستان به حمایت از تروریسم گفت 
:پشتیبانی پاکستان از گروه های تروریستی 
از  یکی  که  سعید  حافظ  نظیر  افرادی  و 
است  بمبئی  به  تروریستی  حمله  رهبران 
از نشانه های فعالیت رسمی تروریستی از 

سوی پاکستان است .
به  واکنش  در  شنبه  روز  الدین  اکبر  سید 
اظهارکرد:  کشمیر  به  مهاجمان  حمله 
تروریستی  گروه های  از  پاکستان  حمایت 
گروه  مانند  گروه هایی  رسمی  فعالیت  و 
حافظ  سرکردگی  با  که  الدعوه  جماعت 
فعالیت  از  کمتر  می کند،  فعالیت  سعید 

رسمی تروریستی نیست.
پاکستان  دولت  اقدامات  کرد:  اظهار  وی 
تروریستی  گروه های  این  از  حمایت  در 
بی اعتنایی اشکار به قوانین بین المللی برای 

مبارزه با تروریسم است .
رهبری  به  الدعوه  جماعت  گروه  فعالیت 
باعث  پاکستان  الهور  در  سعید  حافظ 
شده است که دولت هند این کشور را به 

حمایت از تروریسم متهم کند.
روز  تروریستی  حمالت  در  همچنین 
گذشته در ایالت جامو و کشمیر که منجر 
به کشته شدن 1۸ نفر شد، مقامات هندی 
و  سالح  از  مهاجمان  که  کردند  اعالم 
مهمات دارای نشان پاکستان استفاده کرده 

بودند.
مقامات نظامی هند پیش از این اعالم کرده 

بودند که ارتش پاکستان با نقض آتش بس 
، به ورود گروه های شبه  میان دو کشور 

نظامی به هند کمک می کند.
افزایش تنش ها میان هند و پاکستان درحالی 
اتفاق می افتد که هند در حال آماده شدن 
برای برگزاری مراسم جشن روز جمهوری 

با حضور باراک اوباما است .
آغاز  با  داشتند  انتظار  بسیاری  درحالی که 
به کار دولت جدید بی جی پی به رهبری 
رویکرد  با  جدیدی  فصل  مودی،  نارندرا 
اما  شود.  آغاز  کشور  دو  روابط  در  مثبت 
با وجود حضور نواز شریف نخست وزیر 
وزیری  نخست  تنفیذ  مراسم  در  پاکستان 
نارندا مودی، روابط دو کشور دچار تنش 

بیشتری شد.
درخواست پاکستان برای دیدار با رهبران 
هند  تا  شد  سبب  کشمیر  طلب  جدایی 
امور  وزرای  درسطح  دوجانبه  مذاکرات 
خارجه را لغو کند و پس از آمودی، نواز 
شریف را به حمایت از تروریسم محکوم 

کرد.
که  نیز  سارک  کشورهای  سران  دیدار  در 
نپال  پایتخت  کاتماندو  در  گذشته  هفته 
برگزار شد ، اختالف شدید هند و پاکستان 
کامال آشکار شد. در این دیدار رهبران دو 
کشور تنها به دست دادن معمولی کفایت 
کردند و پاکستان با طرح های بزرگ هند 
سارک  های  کشور  کردن  متعهد  برای 

مخالفت کرد.

داووداوغلو:

برابری جنسیتی به افزایش خودکشی منجر می شود
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هند:
 پاکستان رسمًا از تروریسم حمایت می کند

سفر معاون رییس اجرایی به ایران

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید اعالم کرد 
که تیمش می تواند تمام دیدارهای باقیمانده 
در  محدودیتی  هیچ  و  شود  پیروز  را  فصل 

مسیر پیشرفت ندارد.
مدافع  مادرید  رئال  میل،  دیلی  گزارش  به 
رکورد  است  توانسته  اروپا  قهرمانی  عنوان 
1۷ بازی بدون شکست را ثبت کند و بعد از 
1۳ بازی در صدر جدول مسابقات اللیگای 

اسپانیا قرار دارد. 
قهرمانان  لیگ  مسابقات  در  ها  کهکشانی 
باشگاه های اروپا نیز با کسب حداکثر امتیاز 

از پنج بازی، صدرنشین گروه خود هستند.
از این رو کارلو آنچلوتی معتقد است تیم او 
می تواند از تمامی موانع پیش رو در ادامه 

رقابت های فصل جاری عبور کند. 

مادرید گفت: خیلی  رئال  ایتالیایی  سرمربی 
سخت است که بگویم بهتر از این هم می 
کوشی  سخت  با  امر  این  اما  باشیم  توانیم 

امکان پذیر است. 
در  خاصی  شیوه  بازیکنان  افزود:  وی 
هیچ  آنها  برای  نباید  و  دارند  کردن  بازی 
می  کار  خوب  ما  شویم.  قائل  محدودیتی 
انجام  بازیکنان هم کارشان را عالی  کنیم و 

می دهند. آنها واقعا تیم خوبی هستند. 
آنچلوتی ادامه داد: ما خانواده بزرگی هستیم 
و نهایت احترام را به یکدیگر می گذاریم. 
اما مهم ترین چیز حفظ روند پیروزی و ارایه 

بازی خوب است. 
از  تقدیر  ضمن  مادرید  رئال  سرمربی 
بی  هم  را  خود  عملکرد  تیم،  این  بازیکنان 
عملکرد  از  شخصا  گفت:  و  دانست  نقص 
خودم راضی هستم. همه چیز به خوبی پیش 
و  دارم  بازیکنان  با  خوبی  ارتباط  رود.  می 
می  تالش  مشترک  اهداف  به  رسیدن  برای 

کنیم. 
وی خاطر نشان کرد: امیدوارم بتوانیم همین 
روند را برای مدت زمان طوالنی ادامه دهیم. 
با این تیم می توانیم بر همه مشکالت غلبه 

کنیم.

در  افغانستان صبح روز شنبه  اجرایی دولت  رییس  معاون 
راس هیأتی بلندپایه به منظور انجام دیداری رسمی و سه 

روزه وارد تهران شد.
افغانستان صبح  اجرایی دولت  رییس  معاون  محمد محقق 

روز -شنبه- در راس هیاتی بلندپایه به منظور انجام دیداری 
ابراهیم  سوی  از  و  شد  تهران  وارد  روزه  سه  و  رسمی 
رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران 

مورد استقبال قرار گرفت.
هدف از سفر حاجی محقق، تسلیم پیام های جداگانه اشرف 
غنی رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت 
وحدت اسالمی افغانستان در رابطه با وضعیت اتباع افغان 

مقیم جمهوری اسالمی ایران است.
و  افغان  مهاجران  بازگشت  تسهیل  راه های  سفر  این  در 
چگونگی بهره برداری از مساعدت های بین المللی در ارتباط 

با مهاجران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با مسووالن  تهران  اقامت در  قرار است طی  محمد محقق 

ارشد ایرانی دیدار و گفت وگو کند.

کشورهای  در  جنسیتی  برابری  می گوید،  ترکیه  نخست وزیر 
این  می شود چراکه  منجر  باالی خودکشی  نرخ  به  یافته  توسعه 
برابری مکانیکی و ابزاری است که آغازگر تخریب روابط مکمل 

در زند ه گی می شود.
به نوشته روزنامه حریت، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه 
در جریان نشستی که توسط شاخه زنان حزب حاکم عدالت و 
توسعه تشکیل شده بود، گفت: چرا از یکسو تولید ناخالص ملی 
در اکثر کشورهای توسعه یافته مانند کشورهای اسکاندیناوی و 
سایر کشورها در باالترین سطح است. از سوی دیگر نیز میزان 

خودکشی ها هم باالست؟
کرد  تاکید  مادری  نقش  اهمیت  بر  همچنین  ترکیه  نخست وزیر 
و دولتش را قهرمان این زمینه خواند و به مساله خشونت علیه 
زنان اشاره کرد و گفت: هرکس که علیه زنان دست به خشونت 
می زند به واقع ضعف و بدنامی خود را نشان می دهد. خشونت 
علیه زنان فرقی نمی کند که به چه صورت باشد خواه درون یک 
به  یا  دخترش  به صورت  پدر  یک  سیلی  شکل  باشد؛  خانواده 
شکل دیگر، چون دردی عمیق اثر خود را در قلب این کودکان 
مستقیم  تهاجمی  زنان،  علیه  خشونت  نوع  هر  گذارد.  جای  بر 
علیه صداقت و شرافت انسانی است و مقابله با چنین خشونت 

و تهاجمی ماموریت همگی ماست.
آمدن  کار  روی  اززمان  که  مساله  این  به  اشاره  با  اوغلو  داوود 
حزب حاکم عدالت و توسعه در سال 2۰۰2، پیشرفت هایی در 

 14.۵ گفت:  شده،  دیده  ترکیه  پارلمان  در  زنان  حضور  زمینه 
درصد از نمایندگان حزب در انتخابات پارلمانی 2۰11 را زنان 
تشکیل می دهند. ما به دنبال افزایش این تعداد به 2۵ درصد در 

زمان کوتاه هستیم.
ترکیه درشاخص شکاف جنسیتی 2۰1۳ درنشست جهانی اقتصاد 
از بین 1۳۶ کشور در مقام 12۰ قرار داشت که 1۵ پله از 2۰۰۶ 
میزان  ملل  سازمان   2۰11 گزارش  در  همچنین  است.  پایین تر 
خشونت خانگی در ترکیه دو برابر آمریکا و 1۰ برابر کشورهای 

اروپایی بود.

فوتبال  ملی  تیم  اسپانیایی  سرمربی 
قطر در  برابر  دلیل شکست  به  عربستان 
فینال جام خلیج فارس از کار برکنار شد.
فدراسیون فوتبال عربستان بعد از جلسه 
خوان  داشت  جمعه  روز  در  که  فوری 
لوئیز کارو سرمربی اسپانیایی خود را از 
کار برکنار کرد تا نشان دهد که حتی با 
یک نتیجه بد هم مربی از کار برکنار می 

شود.
با ریاست احمد عید، رییس  این جلسه 
فدراسیون فوتبال عربستان برگزار شد و 
در آن با برکناری این سرمربی اسپانیایی 

موافقت شد.
فوتبال عربستان در جام خلیج  تیم ملی 
فارس توانست با هدایت کارو به فینال 
راه یابد اما در بازی پایانی نتوانست برابر 
قطر به پیروزی برسد و به نایب قهرمانی 
اکتفا کرد و همین باعث شد تا این مربی 

سرشناس اسپانیایی از کار برکنار شود.
با  تیم ملی فوتبال عربستان توانسته بود 
این مربی اسپانیایی بدون شکست به جام 
و جواز  یابد  راه   2۰1۵ آسیا  های  ملت 
به  را  فارس  خلیج  جام  فینال  به  صعود 
دست آورد اما شکست برابر قطر باعث 

شد تا این مربی اسپانیایی از کار برکنار 
شود.

عربستان  فوتبال  ملی  تیم  با  کارو  لوئیز 
تا سال 2۰1۶ قرارداد داشت. فدارسیون 
فوتبال عربستان پس از اخراج این مربی 
هزار   ۳۰۰ و  میلیون  یک  باید  اسپانیایی 

دالر به او غرامت پرداخت کند.
تیم  در  رایکارد  فرانک  جانشین  کارو 
ملی فوتبال عربستان شد اما به نظر می 
خواسته  تواند  نمی  مربی  هیچ  که  رسد 

سعودیها را برآورده کند.
کارو چهل و پنجمین سرمربی تاریخ تیم 
است  بوده  عربستان  فوتبال  فوتبال  ملی 
و جانشین او در چند روز آینده انتخاب 
خواهد شد. ناصر الجوهر همانند همیشه 

یک گزینه خواهد بود!

برای دفاع  را  نتواند گزینه مورد نظرش  اگر  بارسلونا 
راست خریداری کند، با آلوز تمدید خواهد کرد.

با  بارسا  نظر،  مورد  گزینه  نکردن  پیدا  صورت  در   
آلوز تمدید میکندبه گزارش عرش نیوز؛ در حالی که 
می  پایان  به   2۰1۵ تابستان  در  بارسا  با  آلوز  قرارداد 
رسد و با توجه به قانون ، او میتواند در جنوری برای 
انتقال به تیم دیگری در سال آینده به توافق برسد، اما 
در این بین از اسپانیا خبر میرسد که بارسا اگر نتواند 
گزینه مورد نظر خود را برای پست دفاع راست جذب 
میخواهند  آنها  البته  کرد.  خواهد  تمدید  آلوز  با  کند، 
حالی  در  این  و  بدهند،  وی  به  ساله  یک  پیشنهادی 
است که به نظر می آید آلوز تمایلی ندارد قراردادش 
تمدید دو ساله می  و  کند،  تمدید  برای یک سال  را 
بین  اختالف  به  منجر  و همین موضوع شاید  خواهد 

دو طرف شود

عـربستان و یـک سـرمـربی
 اخراجی دیگر!

بـارسـا بـا آلـوز 
تمدید می کند

ورزش
آنچلوتی:

 رئال مادرید هیچ محدودیتی ندارد
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کمک های  تا  می ورزد  تالش  افغانستان  جدید  حکومت 
وعده شده جامعه جهانی را برای رسیدن به خود کفایی 

طبق تعهدات کنفرانس لندن به مصرف برساند.
رادیو  به  افغانستان  مالیه  وزارت  معین  مستور  مصطفی 
آزادی گفت که حکومت این کشور در مصرف کمک های 
بین المللی شفافیت را در نظر گرفته و سیستم حسابدهی 

متقابل را به گونه کامل عملی خواهد کرد.
دارد  نظر  در  افغانستان  حکومت  که  گفت  مستور  آقای 
تا کمک های جامعه جهانی را در بخش های زیربنایی به 

مصرف برساند.
او گفت: این شانزده میلیارد دالر احتماالً حدود نُه میلیارد 
آن در این سه ساله گذشته به مصرف رسیده، قسمت که 
باقی می ماند حدود کمتر و یا بیشتر از هفت میلیارد آن 
در کنفرانس لندن وعده شده که در سال 2۰1۵ میالدی به 
افغانستان سپرده شود. ضمنًا یک بار دیگر در پاسخگویی 
متقابل از هر دو جانب تاکید صورت گرفت که حداقل 
پنجا درصد کمک ها از طریق حکومت افغانستان به مصرف 
برسد. اولویت های حکومت جدید هم زیربنا، ایجاد شغل، 
بهبود تولیدات داخلی، معادن، مسایل زراعت، معارف و 

صحت است.«
هفت  میالدی   2۰1۵ سال  در  که  می گوید  مستور  آقای 
از سوی کشورهای جهان کمک  افغانستان  با  دالر  میلیار 
به مصرف خواهد  از طریق دولت  آن  بیشتر  که  می شود 

رسید.
خوش  خبر  یک  را  این  افغانستان  مالیه  وزارت  مقامات 
تعهدات  لندن  کنفرانس  در  جهانی  جامعه  که  می خوانند 
اش را که در نشست توکیو به خاطر کمک با این کشور 

انجام داده بود، یکبار دیگر تجدید کرد.
جامعه جهانی در سال 2۰12 میالدی در کنفرانس توکیو 
شانزده میلیارد دالر را برای چهار سال با افغانستان تعهد 

نموده بود.
کن  ریشه  به  مشروط  کمک  این  تعهد  نیز  زمان  آن  در 
این  در  حسابدهی  سیستم  ایجاد  و  اداری  فساد  ساختن 

کشور صورت گرفته بود.
در این حالف کارشناسان تجدید تعهد کمک را از سوی 
جامعه جهانی با افغانستان برای انکشاف این کشور مفید 
می دانند و از حکومت می خواهند که در قدم اول در بخش 
های تولیدات، فعال ساختن فابریکه ها و ایجاد زمینه کاری 

اقدام نماید.
اقتصاد  دانشکدة  رییس  عبدالرحیم زی  حمید  اجمل 
مصرفی  اقتصاد  باید  حکومت  که  گفت  کابل  دانشگاه 

افغانستان را به اقتصاد تولیدی مبدل سازد.
جهانی  جامعه  که  گفت  جمهور  رییس  »خود  گفت:  او 
مسوول آینده ما نیست، خود ما مسوولیت آینده خود را 
داریم. این جمله به این معنی است که ما باید کار را به 
اهل کار بسپاریم، جلو فساد را بگیریم و از پیشرفت کار 
خود در این شش ماه که به ما زمان یا ضرب االجل تعین 
شده دست آورد های داشته باشیم و پروسه شفاف داشته 

باشیم که دوباره بتوانیم جامعه جهانی را قانع بسازیم.« 
ایجاد و عملی ساختن  از  افغانستان در حالی   حکومت 
های  کمک  مصرف  بخاطر  متقابل  حسابدهی  سیستم 
های  سال  در  که  زند  می  سخن  کشور  این  در  جهانی 
انتقاد های شدید  ها  این کمک  نحوه مصرف  از  گذشته 

صورت گرفته است.
در سیزده سال گذشته جامعه جهانی میلیاردها دالر را در 
بخش بازسازی در این کشور به مصرف رساند، اما گفته 
می شود که مقدار قابل مالحظه این کمک ها حیف و میل 
شده و مردم افغانستان هنوز هم با مشکالت جدی روبرو 

می باشند.

وزارت مالیه: 

کمک  جامعۀ جهانی در زیربناها 
مصرف خواهد شد

فرماندهجدیدپولیسکابل:

تبریکی نیایید، بگذارید کار کنم!
عبدالرحمان رحیمی که جدید از سوی وزارت 
پولیس کابل مقرر  به حیث فرمانده  امور داخله 
خبری  کنفرانس  نخستین  در  امروز  است؛  شده 
حین  در  که  خواست  پولیس  نیروهای  از  اش 

انجام وظایف شان بیدار باشند.
عبدالرحمان رحیمی، فرمانده جدید پولیس کابل 
روز گذشته در نشست خبری از تمام نیروهای 
پولیس خواست که کیفیت کاری شان را باال ببرند 

و در انجام وظایف شان پابند و صادق باشند.
وی از نیروهای پولیس خواست که فساد اخالقی 
و فساداداری را از بین ببرند؛ چون هر دو نوع 

فساد مدیریت آنان را ضعیف می سازد.
آقای رحیمی به شهروندان کابل از تامین امنیت 
وعده سپرده و افزود: » من به نماینده گی از تمام 
پرسونل امنیتی می گویم که تصمیم قاطع داریم 
ولو این که به قیمت جان ما هم تمام شود امنیت 

شهر کابل را تامین می کنیم«.
وی تصریح کرد: » تقرر من به حیث قوماندان 
سنگین  بار  یک  اما  نیست؛  مکافات  کابل  شهر 
به  امیدوارم  که  شده  گذاشته  بازوانم  روی 
بلندم  اهداف  به  کشور  شهروندان  همکاری 

رسیده و از مردم خود دفاع کنم«.
همچنین آقای رحیمی از تمام دوستانش خواست 

که برای تبریکی به دفتر کاریش نروند.
از عنعنات  »این جزی  این زمینه گفت:  وی در 
مردم ماست با توجه به احترام به رسم و رواج 
که  می خواهم  دوستانم  تمام  از  من  کشورم؛ 
تبریکی به خودشان زحمت ندهند؛ چون  برای 
به خاطر اینکه کار زیاد است تا این که من وقت 

بگذارم برای پذیرایی از مهمانان بهتر است کار 
کنم، تا امنیت مردم ما تامین شود«.

و  دولتی  بلندرتبه  اراکین  از  رحیمی  آقای 
کشور  شهروندان  همچین  و  مردم  نمایندگان 
خواست که با نیروهای پولیس همکاری کرده و 

از آنان در هر بخش حمایت نمایند.
اساس  بر  که  داد  وعده  مردم  به  همچنین  وی 
سلیقه های شخصی اش در قسمت تغییر و تبدیل 
پرسونل امنیتی برخورد نمی کند و اصل مکافات 
قرار  اش  کاری  های  اولویت  در  را  مجازات  و 

می دهد.
آقای رحیمی طی چند روز اخیر به حیث فرمانده 
است. وی  کرده  کار  به  آغاز  کابل  پولیس شهر 
قبل از این به حیث فرمانده پولیس بلخ در شهر 

مزارشریف ایفای وظیفه می کرد.

به  نماینده گان  مجلس  شنبه  روز  عمومی  نشست 
دلیل نبود آجندای کاری برگزار نشد و این مساله 
شده  روبرو  مجلس  اعضای  برخی  تند  انتقاد  با 

است.
نماینده گان معترض هیأت اداری و کمیسیون های 

راستای  در  کاری  کم  به  را  مجلس  گانه  هجده 
به چالش  قوانین وعدم توجه  بررسی و تصویب 

های کشور متهم کردند.
به  مجلس  عضو  رحمانی  عبدالرحمان  مولوی 
چالش  با  افغانستان  گفت:  جمهور  خبرگزاری 
های گوناگون مواجه است و مجلس که یک نهاد 

تاثرگذار دولتی است، آجندا ندارد.
جلسه  در  آجندا  نبود   « افزود:  رحمانی  آقای 
عمومی امروز، مسوولیت گریزی از جانب هیات 
اداری و کمیسیون های مجلس است؛ ما اگر کار 
بکنیم کار زیاد است، ما قوانینی داریم که دو سال 

میشه از پارلمان پاس نشده است«.
او، نبود آجندا را در مجلس ضعف عنوان نموده 
مردم  که  شده  سبب  مساله  این  کرد:  خاطرنشان 
انگشت انتقاد خود را به...          ادامه صفحه 6

غیبت مدیریت در مجلس نماینده گان 

نشست مجلس به دلیل نبود اجندا برگزار نشد


