
اعتراف انگلیس از 
جنگ افغانستان:

186 غیرنظامی را 
کشته 

و 4 هزارخانه را 
ویران کرده ایم

ناجیه نوری
گذشت.  روز   100 ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  از 
ویژه  به  ملی  وحدت  دولت  رهبران  روز،  صد  این  در 

رییس جمهوری، در سفرهای خارجی مصروف بودند. 
تحلیف،  مراسم  برگزاری  و  انتخابات  جنجال های  از  پس 
کشور  به  را  خود  رسمی  سفر  اولین  اشرف غنی  محمد 
را  غنی  سفر  این  اهمیت  داد.  انجام  سعودی  عربستان 
افغانستان  برای  عربستان سعودی  اهمیت  ابعادِ  به  می توان 
عمره،  حج  ادای  ضمن  سفر  این  در  غنی  دانست.  مرتبط 
با مقام های عربستان در پیوند به تأمین صلح در افغانستان 
گفت  وگو کرد. این سفر از آن جا که عربستان سعودی حامی 
گذشته و حال طالبان بوده و این کشور می تواند در مورد 
مذاکرات افغانستان با طالبان و پاکستان موثر باشد، بااهمیت 

خوانده شده است. 
خویش  بین المللی  رسمی  سفر  اولین  در  غنی  دکتر  اما  و 
برای دیداری سه روزه به چین رفت و در این کشور، چهار 
اقتصادی،  مختلف  بخش های  در  را  همکاری  توافق نامۀ 

سیاسی و امنیتی به امضا رسانید.
یکی از خواسته های و دالیل سفر رییس جمهوری افغانستان 

بود؛  افغانستان  به روند صلح در  به چین کمک آن کشور 
با استقبال روشن دولت چین  بار  اولین  خواستی که برای 

مواجه شد.
شی جین پینگ از آماده گی کشور چین برای همکاری در 
روابط  بهبود  در  کشور  آن  نقش  و  افغانستان  صلح  روند 

افغانستان و پاکستان ستایش کرد.
پروسۀ  در  که  گفت  پینگ  جینگ  شی  جمهور  رییس 
را  افغانستان  تا  تمام طرف ها خواهد خواست  از  استانبول 
نیز  را  شانگهای  هم کاری های  سازمان  و  نمایند  هم کاری 
تشویق خواهد کرد تا تمرکزشان را در کمک به افغانستان 
بیش تر کنند....                                     ادامه صفحه7
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شاد بودن، تنها انتقامی ست که می توان از زنده گی گرفت.
چه گوارا
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١٠٠ روز      نخست؛
صـدروزتداوِمبيتحـول

کشور،  سیاسی  شخصیت های  از  لودین،  عزیزاهلل 
امریکا  متحدۀ  ایاالت  در  14 جدی  یک شنبه  روز 

درگذشت. 
آقای لودین از بیماری قلبی رنج می برد و بر اثر این 

بیماری درگذشته است. 
دکتر لودین از...                        ادامه صفحه 6

ماهیت و ضرورت دولت وحدت ملی نباید با روش مجریان 
آن خلط گردد. دولت ها نمی توانند در بحران عمر کنند.

ناکامی  حتی  و  ناکارآمدی  بر  مبنی  صداهایی  روزها،  این 
دولت وحدت ملی بلند می باشد؛ این که در صد روز نخست 
دولت تازه ثمره یی نداشت و با گذشت هر روز مردم دیگر 

آن امیدواری اولیه را ندارند. 
معلول ها هرچه باشند درست اند، اما علت ها را نباید آدرس 

غلط داد تا در چاره اندیشی به خطا نرویم.
آن  در روشنی  تا  می باشند،  دقت  قابل  باب  این  در  نکاتی 

اوضاع را بهتر ارزیابی نموده و قضاوت درست نماییم.
ـ بعد از توافق هر دو کاندیدا مبنی بر ایجاد دولت وحدت 
ملی، تا هنوز چارچوب دولت...                ادامه صفحه 6

چهارشنبۀ  روز  ملی،  وحدت  حکومت  کابینۀ  نامزدوزرای 
هفتۀ جاری به مجلس نماینده گان معرفی می شوند. 

یک منبع در ارگ ریاست جمهوری می گوید که روز یکشنبه 
در این زمینه مذاکراتی صورت گرفته است.

می رود  گمان  که  گفته  آزادی  رادیوی  به  منبع  این 
تعیین  نامزدوزیر  به حیث  که  افرادی  با  رییس جمهور غنی 
به گونۀ جداگانه  به روزهای دوشنبه و سه شنبه  گردیده اند، 

مالقات نماید و سپس آنان را به مجلس معرفی کند.
تأخیر در معرفی کابینه، انتقادهای تند شورای ملی، نهادهای 

جامعۀ مدنی و شهروندان کشور را برانگیخته است. 
شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی، حکومت وحدت 
ملی را متهم ساختند که در بیشتر از سه ماه هیچ کار مهمی 

را انجام نداده است.
رهبران حکومت وحدت  که  می گویند  نهادها  این  اعضای 
ملی به جای انجام کار در پی قدرت طلبی هستند و تا حاال به 

بهتر ساختن وضعیت زنده گی مردم توجه نکرده اند.
باری سالم به نماینده گی از اعضای نهادهای جامعه مدنی 

وحدت  حکومت  که  گفت  یکشنبه  روز 
ملی باید تعهدات خود را عملی کند.

است  مساوی  تقریبًا  روز  »صد  گفت:  او 
حکومت؛  این  زمان  کل  درصد  شش  به 
کل  زمان  درصد  شش  در  متاسفانه  اما 
حکومت، کدام دست آورد بسیار زیاد قابل 
مالحظه ندیده ایم به جز وعده هایی که داده 

شده.«
حکومت  این  دست آورد  یگانه  افزود،  او 
جلب امیدواری های مردم و سر و صداها 

برای مبارزه با فساد اداری بوده است.
حمیرا قادری یک عضو دیگر جامعه مدنی گفت:

»جامعه مدنی، ملت و همه ما به نحوی می دانیم که جنگ بر 
سر افراد متخصص نیست، جنگ بر سر سیاست و تقسیم 
مساویانه  غیر  گاهی  و  مساویانه  به صورت  قدرت  کردن 
از  ما  و سکوت  امیدواری  که  مطمین هستم  من  اما  است. 
این بیشتر به درازا نخواهد کشید و با حرکت های مدنی و با 

بسیج کردن مردم این ها را خواهیم داشت.«

نهادهای جامعه مدنی به حکومت وحدت ملی هشدار داد 
که اگر به خاطر عملی ساختن تعهدات خود اقدامات جدی را 

انجام ندهد آنان دست به تظاهرات خواهند زد.
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صد روز گذشت. در این صد روز یأس های 
بسیاری به امید، و امیدهای بسیاری به یأس 
بدل شد. در این صد روز یا به عبارتی شش 
درصد از عمِر حکومت وحدت ملی، اتفاقات 
بسیاری افتاد که کورۀ پارادوکِس امید و یأس 
روزهای  اولین  در  این که  می کند.  داغ تر  را 
امنیتی  پیمان  ملی  وحدت  حکومت  کارِ 
عنوان  به  کابل بانک  پروندۀ  می شود،  امضا 
می گردد،  باز  کشور  مالِی  فساد  بزرگ ترین 
تعیین  به سرعت  مقامات حکومتی  از  برخی 
برای  بلندپایه  هیأت های  می شوند،  تبدیل  و 
بهبود اوضاع امنیتی و اقتصادِی افغانستان به 
کشورهای مختلف می روند و ...؛ همه و همه 
اما  کم سو  هرچند  که  امیدی اند  چراغ های 
خانۀ دل های مردم را روشن نگاه می دارند. 
شیرین،  رویاهای  این  آن سوی  در  ولی 
کابوس های تلخی هم هست که به جای نوید 
فرداهای خوش، مردم را در حسرِت داشته ها 
می سوزاند؛  گذشته  سال   13 نداشته های  و 
دردِ  همان  سردرگمی  و  بی کاری  و  ناامنی 
یافتن  پایان  امید  به  مردم  که  دیروزی ست 
آن، در انتخابات گذشته به پای »صندوق های 
رای  امروزشان  حاکماِن  به  و  رفتند  مرگ« 
دادندو امروز اما همان درد است و همان ناله!
تأسیس حکومت وحدت ملی هرچند برای 
بسیاری، سازۀ موثری برای عبور از بن بسِت 
قدرت شمرده می شد، اما واقعیت این است 
که این سنتِز جدید هم تنها راه فراری برای 
گریز از بحران بود و نه راه حل آن. به همین 
ترتیب است که بعد از گذشت قریب به صد 
روز، هنوز هم مسأله در جای خود باقی ست. 
آن چه امروز در قالب »بن بست کابینه« دیده 
می شود، چیزی جز برایند این مسأله نیست؛ 
چه بسا این که شکی نیست که جدال قدرت 
پنج  طول  در  ملی  وحدت  حکومِت  در 
دیگری  چهره های  و  قالب ها  در  آینده  ساِل 

خودنمایی می کند.
بود  نخواهد  بیش  اشتباهی  اوصاف،  این  با 
اگر بخواهیم بن بستی را که امروز در تشکیل 
شده،  رونما  ملی  وحدت  حکومِت  کابینۀ 
در اکنونیِت این حکومت بررسی کنیم. اگر 
سرچشمه های  به  را  جنجال  این  نخواهیم 
وصل  افغانستان  در  قدرت  مسالۀ  تاریخِی 
کنیم، حداقل باید قبول کرد که نمی شود آن 
را صرفًا به فعلیِت حکومِت حاضر تقلیل داد. 
باید خاضعانه پذیرفت که »این قصه سر دراز 

دارد!«
وقتی از بیرون دیده شود، شاید جدال بر سر 
نامزدوزرای حکومت وحدت ملی، چیزی جز 

جدال بین دو تیِم رقیِب دیروز و رفیِق امروز 
نباشد؛ چیزی که امروز لق لقۀ زبان هاست. با 
وجود این و با درک این که حکومت وحدت 
بدون شک  نوظهور  پدیده یی  عنوان  به  ملی 
حامل و محمِل چالش های بی شماری است، 
اما شاید همۀ ماجرا به این جا خالصه نشود. 
داربستی   در  بن بست  این  ریشه های  شاید 
باشد که سال پیش و یا سال های پیش شکل 

گرفته است.
حکومت  اجراییۀ  رییس  عبداهلل،  داکتر 
از  که  کرده  اعالن  به صراحت  ملی  وحدت 
سوی او هیچ مشکلی برای معرفی نامزدوزرا 
به  مربوط  نامزدوزرای  تمام  و  ندارد  وجود 
مدت ها  از  همگرایی  و  اصالحات  جریان 
فهرست های  از  شده اند.  معرفی  پیش 
داده  بیرون  حال  به  تا  که  هم  تأییدنشده یی 
برمی آید.  اظهارات  این  درستِی  هم  شده اند 

پس، شاید توپ در نیمۀ دیگر زمین باشد!
اعالن  از  بارها  هرچند  غنی،  رییس جمهور 
به نظر  اما  کابینه خبر داده است،  زودهنگامِ 
چهره های  گزینش  در  هنوز  تا  که  می رسد 
از  نامزدوزیر  عنوان  به  معرفی  برای  اصلی 
دارد.  وجود  جدی  اختالف نظرهای  تیمش، 
هم  هنوز  تأییدناشده ،  گفته های  اساس  بر 
میان رییس جمهور و معاونیِن وی و بسیاری 
از احزاب و شخصیت های کلیدی این تیم، 
عمیقی  شکاف های  نامزدوزرا  معرفی  برای 
می رسد  نظر  به  ترتیب  این  به  دارد.  وجود 
که  این  از  بیشتر  کابینه،  معرفی  بن بست  که 
در  ریشه  باشد،  میان تیمی  اختالفات  معلول 

ناهماهنگی های درون تیمی دارد.
اتحادهای  و  ائتالف ها  که  می دانند  همه 
انتخاباتی دیروز، تنها و تنها بر اساس منافع 
فردی و تیمِی افراد بوده است. با این وصف، 
برخالف انتخابات های حزبی در کشورهای 
و  مشخص  اصول  بر  مبتنی  که  توسعه یافته 
این  شالودۀ  گروه هاست،  درازمدِت  منافِع 
دهان پرکنی  وعیدهای  و  وعده  را  انتخابات 
کشمکش های  به  امروز  که  داده  تشکیل 
و  وعده ها  این  است.  انجامیده  درون تیمی 
کرد،  نفوذ  بیشتر  که  تیمی  هر  در  پیمان ها 
کرد.  فراخ تر  آن  ناهمگونِی  برای  را  عرصه 
آن چه که امروز دیده می شود هم چیزی جز 
زیر  مشکل ساز  ناهمگونی های  همین  براینِد 

چتر تیم دیروز رییس جمهور غنی نیست.
رییس جمهور  هم پیمانان  و  یاران  حلقۀ  در 
غنی، افراد و گروه هایی جمع شده اند که حتا 
در حکومت تحول و تداوم هم به سختی قابل 
جمع می بودند، چه رسد به حکومت وحدت 

ملی! این ناهمگونی درونی بدون شک همان 
پنج سال  این  بود که در طول  آفتی خواهد 
بارها بر مزرعۀ رییس جمهور غنی خواهد زد.
روز  صد  این  طول  در  غنی  رییس جمهور 
صدور  در  حداقل  که  داده  نشان  به خوبی 
و  باز  دسِت  ضرب االجل  تعیین  و  فرمان 
و  فرمان ها  که  هرچند  دارد.  محکمی  پای 
با  هم  چندان  کنون  تا  ضرب االجل هایش 
نظر  به  اما  نپوشیده،  عمل  جامۀ  قاطعیت 
می رسد که او برای مدیریت اوضاع کشوری، 
حکومتی و تیمِی خود تالش خواهد کرد که 
از یک سو با تسامح و از سوی دیگر با قاطعیت 
برخورد کند. به نظر می رسد که تأخیر بیش 
از حد در اعالن کابینه هم همان فازِ نخسِت 
تالش های وی برای جلب قناعت و رضایت 
هر یک از طرف های مدعی در تیمش است. 
با این وجود اما به نظر می رسد که تا کنون در 
این عرصه چندان موفق نبوده است. راهکار 
دومِ رییس جمهور غنی، توسل به بُعد دیگر 
و  قاطع  فردی  را  او  که  است  شخصیتی اش 
بی مدارا نشان می دهد. این بُعد از شخصیِت 
او را می توان در برکناری های خبرسازِ هفتۀ 

گذشتۀ او در هرات به خوبی مشاهده کرد. 
در پیش گرفتن مشی جدی و قاطعانه هرچند 
می تواند راه حل مناسبی برای عبور از بن بست 
کابینه باشد، اما هیچ گرهی از دشواری های 
حکومت وحدت ملی باز نمی کند. این گونه 
در  قدرت  تقسیم  برای  جنجال ها  و  تنش ها 
آب  زمانی  از  رییس جمهور،  اطرافیان  میان 
سیاسی  ناهمگون  گروه های  که  می خورد 
و  با وعده ها  قدرت،  در  برای شریک شدن 
وعیدهای بسیار زیر یک چتر واحد درآمدند. 
عهدها،  و  وعده ها  این  داشت  درنظر  با 
تقسیم  و  ملی  شکل گیری حکومت وحدت 
قدرت، بزرگ ترین آفتی بود که می توانست 
نقشه های بسیاری از این گروه های سیاسی را 

نقش بر آب کند.
کابینه  معرفی  برای  غنی  رییس جمهور  حاال 
راه حل  دو  خود،  بعدی  کالِن  تصامیم  و 
بیش نخواهد داشت: یا با گروه های مختلِف 
اطراِف خود از تسامح و تساهل کار بگیرد و 
بدون توجه به بحران هایی که می تواند فراراه 
ملت باشد، مانند سلف خود، مشی »تسامح« 
را به کار گیرد؛ و یا هم با عزم راسخ و قاطع، 
و  عملی  گام های  مردم  منافع  راستای  در 
که  معناست  بدین  این  البته  که  بردارد  موثر 
نمی توان در آِن واحد کاری کرد که »هم لعل 

به دست آید و هم دل یار نرنجد«!
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علی پارسا

گرهکوِرتشکیِلکابینه  

با  بود  توام  که  پایان رسید. صد روزی  به  ملی  صد روز نخسِت دولت وحدت 
وعده ها و وعیدهای گوناگون. بیشتر رسانه های کشور به دلیل اهمیت صد روز 
نخست، برنامه های ویژه در این مورد نشر کردند. اما واقعًا صد روزِ نخسِت دولت 
روزِ  صد  در  توانست  دولت  این  آیا  و  داشت؟  آن چنانی  اهمیِت  ملی،  وحدِت 
نخست به میزان قابل توجهی حمایِت مردمی را از برنامه های خود به دست آورد؟
 الزمۀ پاسخ به این دو پرسش کلیدی، تأمل در کارکرد صدروزۀ دولت وحدت 
انتخابات به وجود آمد و مأموریت آن،  نتیجۀ بن بسِت  ملی است؛ دولتی که در 
ایجاد »اصالحات« و »تحول« گسترده در تمام ساحات زنده گی جامعه عنوان شد. 
تعمیِق  امر  در  که  سپردند  وعده  روزها  نخستین  از  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
اصالحات در نظام از هیچ گونه تالشی دریغ نخواهند ورزید. اما صد روز نخسِت 
این دولت نشان می دهد که هنوز موانع و چالش های فراوانی در مقابِل آن قرار 

دارد. 
دولت وحدت ملی از آغاز با مشکالت روبه رو بود، آن هم به این دلیل که میراث 
که  هدفی  مهم ترین  داشت.  خود  شانه های  روی  پیشین  دولِت  از  را  خطرناکی 
در برابر دولت وحدت ملی قرار داشت، برداشتن موانعی بود که با سخت جانی 
پذیرای اصالحات نبودند. ساختار به شدت مافیایی شدۀ نظامِ کشور چیزی نبود که 
با مطالباِت مردم  متناسب  به نظامی پاسخ گو و  نخست آن را  بتوان در صد روزِ 
تبدیل کرد. دولت وحدت ملی به هر سو که نگاه می کرد، با کوهی از مشکالت 

مواجه می شد. 
در صد روز نخست، دولت وحدت ملی دو کارِ مهم را به انجام رساند: نخست 
به صورت فوری به امضای پیمان های امنیتی با امریکا و ناتو همت گماشت که از 
ماه ها به این سو به جنجالی بزرگ در مناسبات افغانستان با متحدان بین المللی آن 
تبدیل شده بود؛ دوم، جلب توجه جامعۀ جهانی به افغانستاِن پس از سال 2014 
و تدوین استراتژی مبارزه با ناامنی ها در نبود نیروهای خارجی. در این دو عرصه 
دولت وحدت ملی با موفقیت عمل کرد، اما هنوز نتوانسته از آن ها به گونۀ شایسته 

به سود منافع ملِی کشور بهره برداری کند. 
وقتی پیمان های امنیتی به امضا رسید، بسیاری ها فکر می کردند که روزنۀ تازه یی 
به سوی ثبات و تأمین امنیت برداشته شده است. اما با گذشت بیشتر از سه ماه، 
خارجی  مداخالِت  ناحیۀ  از  به ویژه  فراوانی  امنیتِی  مشکالت  با  افغانستان  هنوز 
ناتو  جنگِی  مأموریت  پایان  با  که  نیز  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روبه روست. 
موفقانه انجام پذیرفت، مرحلۀ تازه یی از مأموریت جنگی را برای نیروهای کشور 
به میان آورد. نیروهایی که به باور بسیاری از آگاهان، در ده سال اخیر به میزانی که 
بتوانند به تنهایی از عهدۀ مأموریت نظامی بیرون شوند، تجهیز و تمویل نشده اند. 
این پرسش هم چنان پابرجاست که چرا جامعۀ جهانی با وجود تعهد متقابل در 
مورد تجهیز نیروهای افغانستان، به این تعهِد خود عمل نکرد؟ آیا در این خصوص 
نتوانسته  دولت  این که  یا  و  داشته  امنیتی کشور وجود  در ساختارهای  مشکالتی 

به صورت دقیق طرح امنیتِی خود را به متحدان بین المللی افغانستان ارایه کند؟ 
در عرصۀ جلب کمک های جهانی نیز دولت وحدِت ملی گا م های بلندی برنداشته 
لندن  کنفرانس  برگزاری  شده،  برداشته  عرصه  این  در  که  گامی  مهم ترین  است. 
در ماه دسمبر سال گذشته بود. جامعۀ جهانی تعهداتی را که قباًل برای افغانستان 
بر  برنداشت.  آن چنانی  آن گامِ  از  فراتر  اما  تازه کرد،  کنفرانس  این  در  بود،  داده 
اساس گزارش های موجود از نهادهای اقتصادی کشور، دولت در پرداخت حقوق 
کارمندان خود، بارها از جامعۀ جهانی طالِب کمک شده اما پاسِخ دقیق دریافت 

نکرده است.
موضوع دیگری که در صد روز نخست توجه همه گانی را برانگیخت، بحث صلح 
بود. آقای اشرف غنی با سفر به عربستان، چین و پاکستان تالش کرد که رویکرد 
متفاوتی را در رابطه با گفت وگوهای صلح از خود نشان دهد، ولی این تالش ها از 
آغاز چندان مقرون به موفقیت نبوده و حاال نیز پس از گذشِت صد روز از کارکرد 
دولت وحدت ملی، با قاطعیت می توان گفت که رییس جمهوری همان راهی را 
می پیماید که پیش از او حامد کرزی رفته بود و به هیچ نتیجۀ مشخص و قابل 

توجهی در عرصۀ تأمین امنیت و صلح نرسید. 
کرد.  برجسته  کابینه  ایجاد  در  را  ملی، خود  دولت وحدت  ناکامی  بزرگترین  اما 
رهبران دولت وحدت ملی که در آغاز روزهای کارِی خود گفته بودند که ظرف 
چهل وپنج روز کابینۀ جدید، کارا و متخصص را معرفی خواهند کرد، حاال پس 
این  که  شود  گفته  اگر  نشده اند.  آن  کردِن  عملی  به  موفق  روز  صد  گذشت  از 
موضوع اصلی ترین ضربه را به باور و اعتمادِ مردم به این دولت وارد کرد، حرفی 
به گزاف گفته نشده است. هر بار رهبران دولت وحدت ملی، موعدی را که برای 
حرف های  با  هم  سرانجام  و  کنند  عملی  نتوانستند  کردند،  اعالم  کابینه  معرفی 
داکتر عبداهلل رییس اجراییه مشخص شد که گره کور تشکیل کابینه در دست های 

رییس جمهوری است.
آقای عبداهلل هرچند به گونۀ واضح از موانع سخن نگفت، ولی بسیاری از نزدیکاِن 
او باور دارند که مشکل اصلی تشکیل کابینه را مانع تراشی های رییس جمهوری رقم 
زده است. به گفتۀ شماری از آگاهان، آقای غنی با تعلل در گزینش افراد کابینه، 
می خواهد بر مشکالتی که با تیم خود در این مورد پیدا کرده است، پرده بیندازد. 
به گفتۀ این آگاهان، آقای غنی با موانع گسترده در درون تیم خود در مورد گزینش 
افراد مواجه است و نمی تواند به نتیجه یی که او در پی آن است، دست پیدا کند. 

به هر حال، صد روز نخست نشان داد که دولت وحدت ملی تا رسیدن به ثبات و 
یک دستی، هنوز با چالش های زیادی روبه روست و نمی توان به زودی انتظار تغییر 

و دگرگونی را از آن داشت.

صـدروزکامیابی
یاصـدروزناکـامـی؟
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می گوید:  پاکستان  داخله  وزیر  خان  نثارعلی  چوهدری 
ساخته  تروریسم  با  مبارزه  برابر  در  که  نظامی  محاکم 
سیاسی  شخصیت های  کردن  محاکمه  برای  می شود، 

نیست.
 چوهدری نثارعلی خان گفته است که این محاکم برای 
مکاتب  بازارها،  مساجد،  در  که  می شود  ساخته  کسانی 
حمالت تروریستی می کنند و زنان و کودکان را می کشند.

چوهدری نثار که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت، 
افزود: » پالیسی که حکومت پاکستان در برابر مبارزه با 
تروریزم به راه انداخته از طرف تمام احزاب سیاسی این 
کشور مورد قبول است و حکومت پاکستان کوشش می 
کند تا تمام راه های تمویل تروریست ها را مسدود کند و 

علیه آنها گام های جدی بردارد«.
محاکمه  برای  که  نظامی  محاکم  خان،  نثارعلی  گفته  به 
تروریست ها ساخته می شود؛ برای دو سال است و این 
محاکم برای شخصیت های سیاسی، ژورنالیست ها، تجار 

و دیگر مردم عوام نیست.
او، گفت که حکومت پاکستان می خواهند علیه تبلیغات 
افراطی قیودات وضع نماید و تمام برنامه هایی را که در 

آن افراطیت و تروریزم تبلیغ می شود، مسدود نماید.
تا  خواست  پاکستان  مطبوعات  تمام  از  نثار  چوهدری 
گفتارها، بیانیه ها و تبلیغات تروریست ها را پخش نکنند 

و از نشر آن جلوگیری نمایند.
افغانستان که  مهاجرین  نثارعلی خان در مورد  چوهدی 
در حال حاضر در این کشور زندگی می کنند نیز گفت: » 
برای مهاجرینی که برای پاکستان مشکل ایجاد نمی کنند؛ 
هیچ نوع مشکل نیست؛ ولی کسانی که در بین آنها خود 
را نهفته است و فعالیت های خالف قانون می کنند، علیه 

شان گام های جدی برداشته خواهد شد«.

سـرانجـاِمقـدرتدرعـربستان
او  است.  پادشاهان جهان  پیرترین  از  یکی  عبداهلل  ملک 
دو تن از برادرانش را به عنوان جانشینانش معرفی کرده 
اما آن ها نیز چندان جوان تر از او نیستند و در عین حال 
در  سرانجام  بتوانند  تا  امیدوارند  برادران  این  فرزندان 

عربستان به تاج و تخت برسند.«
برای  را  فارس گوش هایشان  منطقه خلیج  ناظران  اخیرا 
پادشاه  عبداهلل  ملک  کردند:  تیز  خبر  این  ادامه  شنیدن 
ذات  بیماری  معالجه  منظور  به  روز چهارشنبه  عربستان 
الریه در بیمارستانی در شهر ریاض پایتخت این کشور 

پذیرش شده است.
مساله سالمت این پادشاه پا به سن گذاشته عربستان که 
اهمیت  است  برخوردار  مطلق  قدرت  از  کشور  این  در 
دیگر  برای  بلکه  عربستان  خود  برای  فقط  نه  زیادی 

کشورهای جهان دارد.
نفت  صادرکننده  بزرگترین  عنوان  به  عربستان  موقعیت 
منطقه ای  قدرت  منازعات  در  کشور  این  نقش  و  جهان 
به معنی آن است که وضعیت ملک عبداهلل از نزدیک در 
بیماری  حال  این  با  می شود.  پیگیری  جهان  نقاط  دیگر 
مساله ای  عربستان  سلطنتی  خاندان  برای  عبداهلل  ملک 

مناقشه برانگیز به همراه دارد.
این مساله احتمال تغییر نسل در حکومت است. از زمان 
در  عربستان  کشور  گذار  بنیان  عبدالعزیز،  ملک  مرگ 
او  جانشینی  منظور  به  پادشاه  برادر  همواره   1953 سال 
بر بزرگترین پسرش ارجحیت داشته است و تا زمانی که 
برادر پادشاه بتواند و بخواهد حکومت را در دست گیرد 
دقیق  سن  حاضر  حال  در  داشت.  خواهد  ارجحیت  او 
ملک عبداهلل مشخص نشده است اما گمان برده می شود 

که او نزدیک به 90 سال سن داشته باشد.
دو برادر وی یعنی شاهزاده سلمان و شاهزاده مقرن که به 
عنوان جانشینان او تعیین شده اند خودشان حدودا 80 و 
70 سال سن دارند. خاندان سلطنتی عربستان صدها عضو 
و چندین شاخه دارد. ملک عبداهلل در سال 2005 رسما 
تاج و تخت را از برادر ناتنی اش ملک فهد به ارث برد. 
با این حال ملک عبداهلل پیش از مرگ ملک فهد به دلیل 
بیماری شدید او سال های متوالی و از زمان دهه 1990 به 

عنوان رهبر غیررسمی عربستان به حساب می آمد.
بیش  از مجموع  پسر  دو  تنها  عبداهلل  ملک  و  فهد  ملک 
از 40 پسری هستند که ملک عبدالعزیز از زنان متفاوت 

که  نایف  و  سلطان  نظیر  پسران  این  از  بسیاری  داشت. 
جان  بودند  شده  تعیین  عبداهلل  جانشینان  عنوان  به  ابتدا 
خود را از دست داده اند. اکنون مدتی است که نوه های 
بنیان گذار عربستان امید دارند که بتوانند تاج و تخت را به 
دست آورند. برخی از این نوه ها حتی از برخی از پسران 

کوچک تر ملک عبدالعزیز مسن ترند.
تا به حال سابقه نداشته که تاج و تخت عربستان به یک 
نسل پایین تر به ارث برسد. خاندان سلطنتی آل سعود در 
حال حاضر بر سر این مساله دچار اختالف است. چند 
باری نیز بر سر به دست آوردن قدرت نزاع پیش آمده 
به  را  منافع خود  تا  کرده اند  تالش  گروه  است. چندین 
سدیری«.  »هفت  به  معروف  گروه  جمله  از  ببرند  پیش 
این گروه متشکل از هفت برادر شامل ملک فهد، سلطان 
و نایف است که همگی از یک مادر بوده و تا پیش از 
مرگ مادرشان از نفوذ ویژه ای برخوردار بودند. در سال 
2007 ملک عبداهلل یک کمیسیون جانشینی تشکیل داد تا 
تصمیم بگیرد چه کسی در صورت مرگ پادشاه و ولیعهد 

یا بیماری آن ها به تاج و تخت برسد.
سیاسی  تصمیم  این  آیا  که  نیست  این حال مشخص  با 
دیگر  سیاسی  تصمیم های  از  بسیاری  سرنوشت  به  نیز 
این  و  نشود  دچار  عربستان  محافظه کار  حکومت  در 
از  کند.  نقش  ایفای  عملی  طور  به  بتواند  نیز  کمیسیون 
سوی دیگر در عربستان بحث زیادی بر سر حقوق زنان 
و دیگر مسائل به وجود آمده است. سرعت اصالحات 
در عربستان به عنوان بزرگترین کشور منطقه خلیج فارس 

مشخصا کنُد بوده است.
پیشرفت  متوالی  سالیان  طی  اصالحات  این  از  بسیاری 

چندانی به دست نیاورده اند اما این تنها بخشی از مشکل 
است. از سوی دیگر لزوم به دست آمدن اتفاق نظر نیز 
به نوبه خود این فرآیند را آهسته تر می کند. ممکن است 
به  این  اما  باشد  مطلق  سلطنتی  حکومت  یک  عربستان 
معنی آن است که هنگامی که مهم ترین تصمیم ها گرفته 
می شوند باید پای خاندان سلطنتی در میان بوده و اکثر 

شاهزاده ها توافق داشته باشند.
از  این توافق در خاندان سلطنتی که متشکل  به  رسیدن 
بیشتر دشوار  صدها عضو و چندین شاخه است هرچه 
نوه های  از  کدام یک  که  نیست  مشخص  هنوز  می شود. 
ملک عبدالعزیز نخستین کسی خواهد بود که به تاج و 
پیرتر  حال  در  عربستان  سیاسی  رهبران  می رسد.  تخت 
از کشورهای  یکی  کشور  این  حالی که  در  هستند  شدن 
از جمعیت عربستان  نسبتا جوان جهان است و دوسوم 

25 ساله و یا کمتر از آن سن دارند.
عربی  بهار  به  موسوم  تحوالت  جریان  در  عربستان 
به  عربستان  سلطنتی  گرفت. حکومت  پیش  در  سکوت 
لطف ثروت عظیم نفت این کشور توانست رفاه مردم را 
تضمین کند. با این حال تنش هایی در داخل این جامعه 
وجود دارد که قابل چشم پوشی نیستند از جمله تنش های 
مشارکت  و  زنان  حقوق  به  مربوط  تنش های  مذهبی، 
در  پیش  مدتی  از  مشکالت  این  از  بسیاری  سیاسی. 
شبکه های اجتماعی به ویژه توسط نسل جوان عربستان 

مورد بحث قرارداشته اند.
البته اینکه کدام یک از اعضای خاندان سلطنتی در آینده 
رهبری کشور عربستان را عهده دار شود نیز همچنان در 

حد حدس و گمان باقی مانده است.«

چوهدری نثار:
محاکمنظامیمختصتروریستهاست

مصر دارایی های قرضاوی و پسر 
مرسی را بلوکه کرد

مفتیاعظمعربستانجشنمیالد
حضرتمحمد)ص(را»حرام«اعالمکرد

احزاب هند سفر اوباما 

به کشورشان را محکوم کردند
در حالی که اکثریت مسلمانان جهان 
به استقبال زادروز پیامبر اسالم )ص( 
این  به  رفته و جشن های گسترده ای 
اعظم  مفتی  می کنند،  برگزار  منظور 

عربستان این اقدام را »حرام« نامید!
اعظم  مفتی  الشیخ،  عبدالعزیز  شیخ 
عربستان سعودی اعالم کرده که جشن 
پیامبراسالم  میالد  بهانه  به  گرفتن 
سعودی  روزنامه  است.  گناه  )ص( 
الشیخ چنین  عرب نیوز می نویسد که 

سنتی را »خرافه« دانسته است.
تاکید  خطابه یی  در  الشیخ،  عبدالعزیز  شیح 
کرد که رسم جشن گرفتن برای تولد پیامبر 
اسالم وجود  دوران صدر  در  اسالم )ص( 
حضرت  جانشینان  و  صحابه  و  نداشت 
محمد )ص(، چنین کاری نمی کردند. الشیخ 
گفت هر کس که دیگران را به جشن گرفتن 
ترغیب  )ص(  محمد  حضرت  میالد  برای 

کند، »مفسد« است.
از روز شنبه  این در حالی است که مصر، 
11 ربیع االول به استقبال »میالد النبی« رفته 
است. در عید میالد، در سراسر مصر مردم 

به پخش شیرینی مشغول اند.
به گزارش دویچه وله، در سال جاری، میالد 
عیسی  میالد  جشن   با  )ص(  اسالم  پیامبر 
مسیح )ع( نزد مسیحیان قبطی مصر مصادف 
از  استفاده  با  مصری  سیاستمداران  و  شده 
این دو مناسبت، شعار وحدت ملی  تالقی 

سر داده اند.

در کشورهای عربی دیگر هم چون تونس، 
میالد  مناسبت  به  خاصی  عبادی  آیین های 
عید  و  می شود  برگزار  )ص(  اسالم  پیامبر 
میالد با دید و بازدیدهای خانوادگی همراه 

است.
عربستان سعودی، تنها کشور اسالمی است 
عید  آن،  در  )ص(  اسالم  پیامبر  میالد  که 

تلقی نمی شود و روز تعطیل نیست.
شبکه تروریستی القاعده در یمن اما از فرا 
)ص(،  اسالم  پیامبر  تولد  سالروز  رسیدن 
کرده  استفاده  حوثی  شیعیان  تهدید  برای 
است. شبه نظامیان القاعده از شیعیان حوثی 
خودداری  میالد  عید  گرفتن  از  خواسته اند 
هدف  آنها،  تجمع  هرگونه  وگرنه  کنند 

»سوءقصدهای مشروع« خواهد بود.
اهل  نظر  از  )ص(  پیامبراسالم  میالد  روز 
شیعیان  روایات  در  و  ربیع االول   12 سنت 

17 ربیع االول است.

منابع قضایی مصر از مصادره اموال یوسف قرضاوی، پسر 
محمد مرسی و چند تن از اعضای گروه اخوان المسلمین 

مصر خبر دادند.
به نوشته روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، عزت خمیس، 
معاون اول وزیر عدلیۀ مصر اعالم کرد که کمیته وابسته به 
وابسته  سرمایه داران  اموال  بررسی  منظور  به  عدلیه  وزارت 
از  تن   112 دارایی های  و  اموال  المسلمین  اخوان  گروه  به 
اعضای ائتالف حمایت از مشروعیت را مصادره کرده است.
وی افزود: این افراد در شماری از وقایعی که مصر آن ها را 

مربوط به اقدامات تروریستی می داند دست داشتند.
قرضاوی،  یوسف  کرد:  اعالم  قضایی  منبع  یک  همچنین 
پدر معنوی اخوان المسلمین مصر و رییس اتحادیه جهانی 
نیز پسر محمد مرسی،  رییس جمهوری  علمای مسلمین و 
معاون  عبدالغفور،  عمادالدین  همراه  به  مصر  شده  برکنار 
اسبق مرسی و طارق الزمر، رییس حزب سازندگی و توسعه، 
شاخه سیاسی اخوان المسلمین از جمله افرادی هستند که 

اموال آن ها بلوکه شده است.

اعتراض  در  جنوری   24 هند  احزاب  از  حزب  شش 
تظاهرات  کشورشان  به  امریکا  رئیس جمهوری  سفر  به 

می کنند.
روزنامه محلی »تریبیون« روز یکشنبه در گزارشی نوشت: 
امور  در  امریکا  »مداخله«  به  اعتراض  در  تظاهرات  این 
این  که  آنچه  به  اعتراض  در  همچنین  و  هند  داخلی 
احزاب آنها را سیاست های حامی امریکای حزب حاکم 

بهاراتیا جاناتا می دانند، صورت می گیرد.
دیگر  حزب  چهار  و  مارکسیست ها  کمونیست،  حزب 
دهلی نو  دولت  دعوت  گفتند،  مشترک  بیانیه ای  در  هند 
به عنوان مهمان  امریکا  اوباما، رئیس جمهوری  باراک  از 
بزرگ«  »کنایه  یک  جمهوری«  »روز  جشن  در  اصلی 

محسوب می شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: این روز که سمبل استقالل 
رئیس جمهور  حضور  با  است،  هند  ارضی  تمامیت  و 
کشوری که یبشترین اقدامات را برای تعرض و تخریب 
تمامیت ارضی بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام 

داده، »مزین« می شود.
اوباما شخصًا  باراک  است:  آمده  همچنین  بیانیه  این  در 
اعزام  و  بمباران ها  بازگشت  و  لیبی  به  تعرض  مسئول 
مجدد نیرو به عراق است. امریکا هر کاری انجام می دهد 
ملی  موجودیت  و  کشور  یک  عنوان  به  را  سوریه  تا 

تخریب کند.
جنوری   26 تا  کرده  دعوت  اوباما  باراک  از  هند  دولت 
سال جاری میالدی به عنوان مهمان اصلی این کشور در 

جشن »روز جمهوری« شرکت کند.

                                                                                                                              شبکه دوویچه وله 
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احمد سیف
بود  این  لوکاس  پیش نگری های  از  یکی 
پولی  متغیرهای  در  احتمالی  تغییرات  که 
اگر اثری داشته باشد، تنها روی متغیرهای 
مالی است و بر سطح تولید و اشتغال اثری 
لوکاس  دیگر،  عبارت  به  داشت.  نخواهند 
پول  بودن«  »خنثا  پیش گزارۀ  تا  کوشید 
ادعای  به  کند.  »ثابت«  را  سرمایه داری  در 
بخواهد عرضۀ  مرکزی  بانک  اگر  لوکاس، 
از  اقتصادی  عوامل  بدهد،  افزایش  را  پول 
طوری  نتیجه  در  و  باخبرند  پیامدهایش 
مورد  اهداف  بر  که  می کنند  تصمیم گیری 
پیامد  و  می گذارد  اثر  مرکزی  بانک  توجه 
از  کم تر  بسیار  سیاست پردازی ها  نوع  این 
البته  می کنند.  ادعا  دولت ها  که  است  آن 
واقعیت های زنده گی با این ادعای لوکاس 
طول  در  امریکا  همان  در  نبوده اند.  همراه 
1982-1979 پاول واکر رییس فدرال رزرو 
کوشید با کنترل عرضۀ پول تورم را کنترل 
می کنند،  ادعا  لوکاس  که  آن گونه  اگر  کند 
قرار است  کارگران و دیگران می دانند که 
چه اتفاق بیفتد و از آن مهم تر اگر تولید و 
اشتغال از این سیاست پولی تأثیر نمی گیرد، 
در آن صورت رکود ناشی از این سیاست ها 
و افزایش چشم گیر نرخ بی کاری در امریکا 
در نتیجۀ سیاست های واکر را چه گونه باید 

توضیح داد؟
»بی اثربودن  پیش گزارۀ  باری 
سیاست پردازی« از سوی هم فکران لوکاس 
برای  دربرگرفت.  هم  را  دیگر  حوزه های 
مثال کاهش مالیات برای ترغیب مصرف را 
در نظر بگیرید. چنین کاری در دیدگاه کینز 
به افزایش مصرف منجر می شود و می تواند 
به کاهش بی کاری منجر شود، ولی لوکاس 
و هم فکرانش بر این باورند که وقتی دولت 
به چنین کاری دست می زند، مردم می دانند 
دیر یا زود میزان مالیات افزایش می یابد و 
برای این که در پرداخت مالیات های بیشتر 
در شرایط  باشند،  نداشته  آینده مشکل  در 
نتیجه  در  می کنند.  پس انداز  بیش تر  فعلی 
به دست  مصرف  افزایش  در  دولت  هدف 

نمی آید.
از نظر لوکاس و به طور کلی در چارچوب 
یا  دولت  عقالیی«  »انتظارات  پیش گزارۀ 
بر  مداخله هایش  این که  یا  و  است  ناتوان 

دولت  اگر  می افزاید.  اقتصادی  مشکالت 
به شیوه یی قابل پیش نگری دست به عمل 
به  اگر  و  ندارد  اثری  مداخله  این  که  بزند 
گونه یی غیرقابل پیش نگری مداخله کند که 

اقتصاد به دردسر بیش تر گرفتار می شود.
دنیای اقتصادی لوکاس بر اساس یک الگوی 
آرمانی تعادل عمومی است که کنث ارو و 
ژرار دبرو صورت بندی شد و لوکاس مبنا 
وجود  پیش شرط ها  که  گذاشت  این  بر  را 
دارند و تنها یک وضعیت تعادلی ـ تعادل 
دست آمدنی  به  که  دارد  وجود  ـ  عمومی 
است. با این پیش گزاره عرضه و تقاضا در 
بی کاری  نرخ  و  برابرند  یکدیگر  با  اقتصاد 
هم در سطحی است که فریدمن آن را »نرخ 

طبیعی« نام گذاشت.
ادعایی  چنین  هرگز  دبرو  و  ارو  اگرچه 
نکردند، ولی لوکاس و هم فکرانش مدعی 
ارو  اصالح شدۀ  اندکی  الگوی  که  شدند 
واقعی  دنیای  نشان دهندۀ  می تواند  ودبرو 
واقعیت های  با  ادعایی  چنین  باشد.  هم 
زنده گی اقتصادی تأیید نمی شود. در واقع 
همۀ  به  را  کارا«  »بازار  پیش گزارۀ  لوکاس 
چون  کسانی  اگرچه  داد.  کلیت  اقتصاد 
تنها  را  »بازارکارا«  پیش گزارۀ  فاما  اوژین 
به کار  مالی  بازارهای  و  سهام  بازار  برای 
می گرفتند، ولی ادعای لوکاس این است که 

همۀ بازارها این ویژه گی را دارند.
»انتظارات  الگوی  نظری  پیـامدهای 

عقالیی« بسیار بحث برانگیزند:
ـ رکود اقتصادی و بی کاری گسترده »طبق 

تعریف« اتفاق نمی افتد.
یک  صرفًا  بی کاری  لوکاسی  اقتصاد  در  ـ 
»انتخاب« است. وقتی بی کاری وجود دارد، 
از نظر لوکاس این وضع نشانۀ آن است که 
کارگران بی کار »تصمیم« گرفته اند در سطح 
مزدی که در اقتصاد وجود دارد، کار نکنند.
سرمایه داری  اقتصاد  از  الگویی  لوکاس  ـ 
فاقد طبقۀ سرمایه دار  به دست می دهد که 
حاال  و  دبرو  ـ  ارو  اقتصاد  در  است. 
لوکاس هیچ نوآوری یی صورت نمی گیرد. 
وجود  شبه انحصاری  وضعیت  و  انحصار 
وضعیتی  هر  برای  اقتصادی  عوامل  ندارد. 
برنامه ریزی  بیاید،  پیش  است  ممکن  که 
نه  اقتصاد  به  نگرش  این  در  و  می کنند 
حباب های مالی شکل می گیرند و نه بحران 

بانکی داریم و نه اقتصاد با »افول اعتباری« 
روبه رو می شود.

و  لوکاس  می رسد  نظر  به  کنم.  خالصه 
مقوله های  از دشوارترین  یکی  هم فکرانش 
عدم   و  پنهانی  اطالعات  مقولۀ  ـ  اقتصادی 
حضور  پیش گزارۀ  با  را  اطالعاتی  تقارن 
اقتصادی  عوامل  نزد  در  کامل«  »اطالعات 
در  اگرچه  کرده اند.  »حذف«  نظام  کّل  از 
صفحات مجالت و کتاب ها چنین الگویی 
در  ولی  باشد،  هم  جذاب  بسیار  می تواند 
اتوپیایی  نگرش  چنین  با  زنده گی  واقعیت 
مشکالت  نمی توان  اقتصادی  مقوله های  به 
اجازه  داد.  تخفیف  را  اقتصادی  مسایل  و 
بدهید با چند مثال ساده اندکی دربارۀ این 

مشکالت توضیح بدهم.
ـ در بازار کار کارفرما در مقایسه با متقاضیاِن 
قابلیت های  و  مهارت  میزان  دربارۀ  کار 

متقاضیان اطالعات کم تری دارد.
در  وام دهنده گان  مالی  بازارهای  در  ـ 
با گیرنده گان وام دربارۀ توانایی و  مقایسه 
اصل وفرِع  بازپرداخت  در  متقاضی  تمایل 

وام اطالعات کم تری دارند.
بیمه  خریدار  درمانی  بیمه های  بازار  در  ـ 
بیش تری  اطالعات  خود  سالمِت  دربارۀ 
درمانی  بیمۀ  خدمات  که  بنگاهی  تا  دارد 

می فروشد.
روایت  با  را  بازنگری  این  بدهید  اجازه 
مختصری از بازدید الیزابت ملکۀ انگلستان 
از مدرسۀ اقتصاد لندن در سال 2009 تمام 
کنم. جزییات این بازدید را به خاطر ندارم 
اقتصاددانان  بزرگ ترین  از  شماری  ولی 
انگلیسی و حتا چند تنی از برنده گان نوبل 
اقتصاد هم در زمان بازدید ملکه از مدرسۀ 
قرار  از  و  داشتند  حضور  لندن  اقتصاد 
بزرگ  بحران  بررسی  هم  جلسه  موضوع 
2008 بود. استادان حرف های خود را زدند 
و در بخشی از این جلسه هم ملکۀ انگلیس 
پرسش  نیست،  اقتصاددان  باشد  هرچه  که 
ساده یی را مطرح کرد که از ساده گی زیاد 
بود.  نرسیده  بزرگ  اساتید  ذهن  به  ظاهراً 
شما  از  هیچ کدام  که  شد  »چه  پرسید:  او 
پیش بینی  را  بزرگ  بحران  این  رسیدن  فرا 

نکردید؟«

مجله هفته،  7 دی ۱۳۹۲   

فشار خون باال، روزبه روز شایع تر می شود و این روزها دغدغۀ بسیاری افراد است. دوا 
خیلی ها  شاید  که  ریسکی ست  جانبی اش  عوارِض  اما  کند،  کمک  آن  تنظیِم  به  می تواند 
در  که  طبیعی اند  راه های  راه ها،  ترین  سالم  و  بهترین  بروند.  آن  سمِت  به  نخواهند 

طوالنی مدت فواید دیگری نیز برای سالمتی دارند.
عالیم فشار خون باال: سردرد، تنگی نفس، تار شدِن دید و سرگیچه است؛ اما اکثر اوقات 
فشارخون باال هیچ عالمت و نشانۀ خاصی ایجاد نمی کند و به همین دلیل است که به آن 

»قاتل خاموش« می گویند.
برای پایین آوردِن فشارخون چه باید بخورید؟

نوشیدن هر روزۀ شیر کم چرب کمک می کند فشارخون تان را تا 10 درصد پایین بیاورید. 
شیر سرشار از ویتامین D و کلسیم است و در عین حال چربی کمی دارد. ویتامین D و 

کلسیم، برای پایین آوردِن فشارخون خوب هستند.
مواد غذایی که سرشار از منیزیم هستند نیز برای پایین آوردن فشارخون مفیدند. موادغذایی 
که منیزیم باالیی دارند، حبوبات )لوبیا، باقلی، لوبیای پلنگی،(، گریپ فروت، بادام، سیب، 
این قبیل را شامل  از  پالک، جواری، غالت کامل، بروکلی، شیرسویا، حلزون، صدف و 

می شوند.
چاکلت تلخ نیز حاوی فالوونویید است که به موجب پایین آوردن فشارخوِن سیستولی و 

هم چنین دیاستولی می شود.
موادغذایی که سرشار از پتاسیم هستند مثل کیله. پالک، کدو، سویا، کشمش، آلو، زردآلو، 
کچالو، سمارق، میوۀ خشِک مخلوط، دانه های بی نمک، بادنجان رومی و از این قبیل، به 
این دلیل که به بدن برای خالص شدن از مایعات اضافی که قلب به آن نیاز ندارد کمک 
می کند، و این باعث می شود قلب نیاز به تپیدِن سخت نداشته باشد، بنابراین به کاهش 

فشارخون هم کمک می کند. 
موادغذایی سرشار از فیبر مثل جو، میوه ها و سبزیجات نیز می توانند فشارخون تان را پایین 

بیاورند.
محتوی  و  است  معروف  فشارخون  آوردِن  پایین  به  که  است  موادی  از  یکی  هم  امگا3 
روغن ماهی حاوی مقدار قابل توجهی امگا3 است. ماهی سالم ترین نوع گوشت است، 
زیرا سرشار از پروتیین بوده و مقدار بسیار کمی چربی دارد. امگا3 التهاب را پایین آورده 
و از فشارخون جلوگیری می کند و هم چنین مواد مغذی الزمی که بیشتر افراد کمبود دارند 

را فراهم می کند.
پایین آوردِن فشارخون  برای  بسیار عالی  نیز راهی  پیاز  بادنجان، زردک و  سیر، کرفس، 
است. بعضی گیاهانی که فشارخون را پایین می آورند عبارت اند از: ریشۀ زنجبیل، ُمرچ 
گیاهی  درمانی  نیز روش های  بامیه و زعفران  مارچوبه،  زیتون و زردچوبه.  برگ  هندی، 

فوق العاده هستند.
نوشیدن  و  شود  بدن  فشارخون  رفتن  باال  موجب  می تواند  گاهی  نیز  بدن  شدن  کم آب 

حداقل 8 لیوان آب در روز می تواند از آن جلوگیری کند. آب به فرایندهای مهمی در بدن 
کمک می کند که سموم را از بدن بیرون می کند. مرکبات )مالته، لیمو، کینو و...( سرشار 
از ویتامین هستند و بعضی از آن ها خاصیت ضد التهابی نیز دارند و از لخته شدِن خون 

جلوگیری می کنند.
برای پایین آوردن فشارخون چه نباید بخورید؟

باید از موادغذایی چرب و پُرکلسترول که فشارخون را بدتر می کنند اجتناب کنید.
سعی کنید مصرف سدیم، شیرینی ها، کافئین و گوشت را کاهش دهید.

بیشتر ورزش کنید؛ زیرا افرادی که از نظر جسمی فعالیت چندانی ندارند و سبک زنده گی 
نشسته دارند، بیشتر به فشارخون مبتال می شوند.

از مصرف گیاهانی مثل شیرین بیان، افدرین، رزماری و جینسنگ خودداری کنید.
مصرف الکول و نیکوتین نیز به باال بردن فشارخون کمک می کنند.

البته دوری از آن چندان  تا جایی که می توانید سعی کنید کمتر استرس داشته باشید که 
راحت نیست. استرس می تواند فشارخون تان را باال ببرد و احتمال بروز بیماری های قلبی 

را افزایش دهد.
سعی کنید کارهای آرامش بخش مثل مدیتیشن و یوگا انجام دهید.

دست از غذاهای آمادۀ بیرونی بکشید! غذاهای خانه گی کمک می کند روی مواد غذایی یی 
که در غذای تان استفاده می کنید و مقدار سدیم، چربی و سایر چیزهایی که برای تان ضرر 
دارند، کنترل داشته باشید. غذاهای کنسروی حاوی مقادیر باالیی سدیم هستند و خیلی ها 
از این مسأله بی اطالع هستند. حتمًا قبل از خرید هر مادۀ غذایی، به برچسِپ روی آن 

دقت کنید.
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بخش چهارم و پایانی



عبدالبشیر فکرت بخشی
بخش سوم و پایانی

غبــار ماضـــی و مستقبل از حال تو مـــی خیزد
در امروز است گم، گر واشگافی دی و فردا را

نباید نگاه کّمی  امروز و فردا را  کاربست واژگان دی، 
بیدل به زمان توصیف کرد کما این که بیدل، زمان را که 
امری کیفی و توصیف نشدنی است، با واحدهای کّمی 
ناشناختنی  امری  بیانگری  چه  می کند،  تبیین  متعارف 
بدون مقارنۀ آن با ابعاد و کمیت، امکان پذیر نخواهد بود.
و  می بیند  درونی  حاالت  استمرار  همان  را  زمان  بیدل 
کما  زمانی می خواند  ایست     را همان  درونی اش  ایست  
نمی-یابد  ثبات  برونی،  عوامل  با  درونی  ثبات  این که، 
چنان که تغییر درونی با ثبات بیرونی، ثابت نخواهد ماند. 

با این وصف، هیچ قیامتی حال را آینده نخواهد کرد.
هرکجـا رفتم نرفتم نیم گام از خود برون

صد قیامت رفت و امروز مرا فردا نکرد
همه،  از  بیشتر  که  است  کسانی  زمرۀ  از  شریعتی  دکتر 
موضوع »الیناسیون« را مطمح نظر داشته و انواع مختلف 
شدن  »الینه   هدف«،  به وسیلۀ  شدن  »الینه  از  اعم  را  آن 
است،  نموده  نشان دهی  را  غیره  و  ماشین«  به وسیلۀ 
ـ  را  دیگری  چیز  انسان  که  است  حالتی  الیناسیون 
ـ جانشین خودِ  واقعی  غیر  یا  باشد  واقعی  است  برابر 
احساس  غیرخودش  را  خودش  و  نماید  انسانی اش 
الیناسیون  دیگر،  تعبیر  به  یا  آن[  مابعد  و   6  :6[ کند 
با  ما  قرآنی  معرفت  در  که  است  خودفراموشی  همان 

خدافراموشی  پیوند می یابد.
که  می گوید  سخن  خودبیگانه گی  دیگر  نوع  از  بیدل، 
همان »خودبیگانه گی تعلق به فردا« است توضیح این که، 
الیناسیون انواع گوناگونی دارد که از آن جمله می توان از 
الیناسیون زمانی نام برد. این نوع الیناسیون، زمانی است 
که واقعیت های حال در پی واقعیت های جعلی فردا از 
دست برود و انسان خودش را متعلق به حال واقعی نه، 
بلکه متعلق به فردای ناواقع شده بداند، فردایی که نه تنها 

واقع  نشده بلکه فراتر از آن، واقع نشدنی است. 
از  و  مفرط  فرداگرایی  احساس  که  این جاست  در 
دست دهی امروز، جای نشین خودِ انسانی انسان می شود 
و انسان خودش را متعلِق فردای  نیامده می بیند کما این که 

حضرت بیدل می گوید:

جمله امروزیم لیک آن سوی فردا رفته ایم
َ َفَأنَْساُهْم أَنُْفَسُهْم أُولَئَِک ُهُم   َواَل تَُکونُوا َکالَِّذیَن نَُسوا اهللَّ
الَْفاِسُقوَن )19( ترجمه: مانند کسانی نباشید که خداوند 
فراموش  را  خودشان  نیز  خدا  پس  کردند  فراموش  را 

شان کرد
الفت هر چیز وقف ساز استــــعداد اوست

بیدل رفتن  به فردا را وقِف ساز استعداد انسان می بیند 
و در این زمینه، قاعده یی کلی طرح می کند و آن این که، 
الفت  داشتن با هر چیزی موقوف استعداد است و هرگاه 
استعداد چیزی وجود نداشته باشد، الفتی در کار نخواهد 

بود.

رفتم امروز آن قدر از خود که چون فردا شدم
فقر آخـــــر سر ز جیب بی نیــــازی ها کشید

برگسن اشتباهی را که در مورد زمان نشان دهی می کند، 
در مورد حرکت نیز صادق می بیند کما این که حرکت نیز 
با ابعاد در نظر گرفته شده و با کمیّت سنجیده می شود 
درحالی که امری کیفی است و بایست آن را استمرار یا 

انتقال حالی به حال دیگری دانست چنان که می گوید:
آن  حرکت  حقیقت  اما  حقیقی  است  امری  حرکت 
نیست که مواضع متحرک را نسبت به نقاط مکانی نشان 
می دهد. حقیقت حرکت تغییر حالت و کیفیّت است و 
در نظر برگسن همه تغییر است و همه حرکت است، اما 
متغیر و متحرکی در کار نیست و تصور حرکت را باید 
دریافته  درون بینی  به  که حرکتش  نمود  نفس  به  قیاس 
می شود. در واقع حرکت انتقال چیزی نیست بلکه انتقال 

حال است. ]5: 715[
با این حساب، حساب حرکت، تغییر و زمان روشن تر 
می شود و همۀ اموراتی کیفی و کیفیّاتی نفسانی دانسته 
می شوند که نباید در مقارنه با ابعاد معیّنی سنجیده شوند.
ابوالمعانی بیدل نیز میان حرکت و زمان، نسبتی روشن 
می بیند و احساس تعلق را جلوه فروش ماضی و مستقبل 

می خواند.
تعـّلق می فروشد جـــــــلوۀ مستقبل و ماضـی

تو گر امروز بیرون آیی از خود، نیست فردایی

بیرون نیامدن  ازخود است و فردا  امروز همان  بنابراین، 
از خودش  اگر کسی  از خود؛ چنان که  برون  آمدن   هم 
بیرون آمد، در همین امروز به فردا رفته است و فردایی 
میان حرکت  درونی  این توجیه نسبت  با  ندارد.  وجود 
و زمان را می توان روشن تر کرد و بر همگون بینی هایی 

میان برگسن و بیدل دست یافت.
میان  تناسب  و  تناظر  به  ارسطو  همچون  نیز  سینا  ابن 
زمان  احساس  این که  و  است  معتقد  زمان  و  حرکت 
نشان دهی  با  شیخ الرییس  نیست.  ممکن  حرکت  بدون 
می کند  تصریح  قرآن  کریم  در  کهف  اصحاب  داستان 
که حرکِت بدون زمان و زماِن بدون حرکت حس پذیر 

نیست چنان که آمده است:
از این رو زمان، تصور نشود مگر با تصور حرکت. پس 
هرگاه که حرکت احساس نشود زمان نیز احساس نشود، 

چنان که در قصۀ اصحاب کهف آورده اند. ]7: 461[
فالسفۀ اسالمی از جمله الکندی و ابن سینا زمان را فارغ 
بدون  زمان  اصوالً  و  نمی دانند  شناخت پذیر  از حرکت 
خوانده اند.  نامتصّور  را  زمان  بدون  حرکِت  و  حرکت 
ابوالمعانی بیدل نیز بر تناظر زمان و حرکت واقف است 
با این تفاوت که رفتن از خودِ ناقص تا خودِ کامل یا به 
تعبیری از خود رفتن و سیر معنوی را نیز نوعی حرکت 
دانسته و آن را  دیترمینۀ واحدهای زمانی دی، امروز و 

فردا توصیف می کند.
 حرکت و تضاد 

بودن،  گران مایه  شاعری  بر  افزون  بیدل  ابوالمعانی 
گاهی  و  هست  نیز  وارسته  عارفی  و  کم نظیر  متفکر 
برای  وی،  فلسفی  عمیق  ابیات  برخی  با  رویارویی  در 
و  چیره دست  شاعری  با  که  می کنیم  فراموش  لحظاتی 
صاحب  نام مواجه ایم.  بیدل بزرگ برخالف قرائت های 
سطحی و رویه یی از صلح، از آن قرائتی هستی شناسانه و 
عمیق اندیشانه عرضه می دارد و آن را با توجه به حضور 
جاری اضداد در هستی ـ به عنوان واقعیت عینی ـ میسر 

نمی بیند.

زنده گی موضوع اضداد است، صلح این  جا کجاست
با نفس باقیست تا قطـع نفـــس، پرخـــاش مـــا
به دست  اضداد  و  از صلح  تبیینی هستی شناسانه  بیدل 
می دهد و زنده گی را موضوع اضداد می خواند که هیچ 
بزرگ  بیدل  ندارد.  آرامی  هیچ  و  برنمی تابد  را  صلحی 
با طرح این مقدمه، صلح را در نبود نیروهای متخاصم 
زنده گی،  متضاد  واقعیّات  به  توجه  با  که  می بیند  میّسر 
در  زنده گی  می شود.  دانسته  ذهنی  و  آرمانی  امری 
واقعیت قلمروی است که اضداد در عرض  هم به ظهور 
پیوسته و تنازع با نفس، تا قطع نفس دوام دارد. صلح 
واقعی همانا عدم حضور نیروهای متخاصم در زنده گی 
است ولی با حضور هم زمان یزدان و اهرمن که در کیان 
عالم هستی و از آن جمله انسان نهفته است، نمی توان به 

صلح و آرامش دست پیدا کرد.
تنازع  یا  پرخاش  از  بیدل  ابوالمعانی  دوم،  مصرع  در 
تا  می آورد  گواه  نفس،  قطع  تا  آن هم  نفس  با  خودش 
مدعای خودش را در مصرع نخست، اثبات کرده باشد 
و با این مقدمه، یکی از عمیق ترین رویکردهای فلسفی 
را به زنده گی نشان می دهد کما این که نمی توان از صلح 
ـ یعنی ثبات و استقرار ـ در حضور نیروهای متخاصم 
دامنۀ  ذاتًا  متخاصم،  نیروهای  تقابل  چه  گفت،  سخن 
ثبات و استقرار را برمی چیند و دیگر مجالی برای صلح 

در عرض تزاحم تضادها فراهم نخواهد بود.

بیدل زنده گی را حرکت در میانۀ کوه و رودخانه می بیند 
ثباِت تغییر می خواند. شاید  و حضور تضادها را عامل 
معروف  فیلسوف  )وفات،1831م(  هگل  از  قبل  وی 
آلمانی به نقش تضادها در تکوین پدیده ها توجه داشته 
و با همان ذهن خالقانۀ خودش، حرکت )شدن( را به 
حضور  عرض  در  که  کرده  تعبیر  صلح  و  ثبات  عدم 

تضادها، امکانیت و وقوع یافته است.
مرتبط  اضداد  و  زمان  با  را  حرکت  بیدل،  ابوالمعانی 
می خواند و در باب زمان، ماضی و مستقبل را در یک 
وصف مشترک می بیند  و آن همان »ناپیدایی« است؛ کما 
این که، گذشته و آینده هر دو ناپیدا و ناهویدا اند. سخن 
گفتن در باب آینده هم چیزی جز افسانۀ گذشته نیست، 
چنان که دی و فردا را که عمدتًا اموری متقابل خوانده 

می شوند، می توان از یک دیگر بیرون آورد. 
مستقبل این محفل جز قصۀ ماضی نیست
تا صبــحدم محــشر دی خفته به فرداها

مشخصی  زمان  دارای  را  حرکتی  هر  اسالمی  فالسفۀ 
عالم،  حرکات  تعداد  با  متناسب  این که  کما  دانسته اند 

زمان وجود دارد چنان که آمده است:
هر حرکتی زمان ویژۀ خود را دارد؛ همان گونه که هر 
به دیگر سخن:  جسمی، حجم خاِص خود را دارد. و 
و  داریم؛  زمان  عالم،  در  موجود  حرکات  تعداد  به  ما 
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ابوالمعانی بیدل نیز نگاهی مشابه دارد.
زمـــان فرصت هـــر چیز مغتنم شمــرید

که تا به حشر نخواهد شد آن چه اکنون شد
هر  زمانی  فرصت  شمردن  غنیمت  به  بیدل،  حضرت 
اکنون  که  آن چه  دیدگاه وی،  از  توصیه می کند.  چیزی 
شدنی است جز با اکنون نخواهد شد و هرگاه از اکنون 
گذشتیم، زمان آن چیز  به سر رفته است و تا محشر نیز 
ـ به دلیل از دست رفتن زمان آن ـ تحقق نخواهد یافت.

خالصه و نتیجه گیری
با توجه به آن چه که یاددهانی کردیم، دانسته می شود که 

ابوالمعانی بیدل، دیدگاهی متفاوت و متمایز به زمان دارد 
که وی را به حق در قطار فیلسوفان زمان قرار می دهد.  

که  است  تاریخی  ریشه دار  مباحث  از  یکی  زمان 
چنان که  است  داشته  همراه  به  را  گوناگونی  تبیین های 
گاهی در مسند خدایی تکیه زده است و زمانی هم مقدار 
حرکت فلکی شمرده می شده است. کسانی  هم زمان را 
»کم متصل غیر قاّر« تلقی کرده و در مواقعی هم زمان 
است.  شده  شناخته  درونی«  »کیفیّتی  و  موهوم«  »امری 
زمان برای انسان همواره مهم بوده است، شاید به این 
دلیل که نسبت انسان با زمان متفاوت از نسبت عالم با 

زمان است.
بیدل زمان را دارای خاستگاهی درونی دانسته و باور 
کیفیّتی  و  مستمر  امری  حال،  مثابۀ  به  زمان  که  دارد 
نفسانی است اما از آن جایی که این حالت درونی قابل 
تفسیر با زبانی بسیط و اخباری نیست، ناگزیر در اثر 
نظر  در  کمیّت  آن  برای  خاصی،  بُعد  با  زمان  مقارنۀ 
اثبات  مقام  نیز در  آن  گرفته می شود و  کمیّت پذیری 
معاصر  نگرش های  برخی  در  زمان  بودن  کیفی  است. 
نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح شده است. 

امری  آینده،  مجسم  نمادِ  عنوان  به  را  فردا  بیدل 
تکاپوی  که  می خواند  واقع نشدنی  و  دست نیافتنی 
نهایت،  در  و  داشت  خواهد  تداوم  ابد  به  تا  آن 
جست وجوگران فردا نیز همچون فردا دست نیافتنی و 
فردا  به  اما معطوف شدن یک سره  ابدی خواهند شد. 
سبب می شود که واقعیت های حال در پی واقعیت های 
جعلی فردا از دست برود و انسان خودش را متعلق به 
فردای ناواقع شده بداند، فردایی که نه تنها واقع  نشده 

بلکه فراتر از آن، واقع نشدنی است. 
فالسفۀ اسالمی از جمله الکندی و ابن سینا زمان را فارغ 
از حرکت شناخت پذیر نمی دانند و اصوالً زمان بدون 
خوانده اند.  نامتصّور  را  زمان  بدون  و حرکِت  حرکت 
واقف  حرکت  و  زمان  تناظر  بر  نیز  بیدل  ابوالمعانی 
است با این تفاوت که رفتن ازخودِ ناقص تا خودِ کامل 
یا به تعبیری از خود رفتن معنوی را نیز نوعی حرکت 
و  امروز  دی،  زمانی  واحدهای  دیترمینۀ  آن  و  دانسته 

فردا، توصیف می کند.
رودخانه  و  کوه  میانۀ  در  حرکت  را  زنده گی  بیدل   
می بیند و حضور تضادها را عامل ثباِت تغییر می خواند. 
وی حرکت را با زمان و اضداد مرتبط دانسته، ماضی 
و مستقبل را در یک وصف مشترک می بیند  که همان 
دو  هر  آینده  و  گذشته  این که،  کما  است  »ناپیدایی« 
آینده  هم  باب  اند و سخن گفتن در  ناهویدا  ناپیدا و 
چیزی جز افسانۀ گذشته نیست، چنان که دی و فردا را 
از  متقابل خوانده می شوند، می توان  اموری  که عمدتًا 

یکدیگر بیرون آورد.  
هر  زمانی  فرصت  شمردن  غنیمت  به  بیدل،  حضرت 
چیزی توصیه می کند و از این نگاه، نگاهی  همچون با 
اکنون  از دیدگاه وی، آن چه که  فالسفۀ اسالمی دارد. 
شدنی است، جز با اکنون نخواهد شد و هرگاه از اکنون 
گذشتیم، زمان آن چیز  به سر رفته است و تا محشر نیز 
ـ به دلیل از دست رفتن زمان آن ـ تحقق نخواهد یافت.
با آن چه گفته آمدیم، تفاوت و تمایِز دیدگاه ابوالمعانی 
بیدل با سایر اندیشمندان و فالسفه، روشن تر و نسبِت 
وی با زمان شفاف تر شده است. بیدل بحری بی کران 
یا به تعبیر استاد سلجوقی »دایرۀالمعارف«ی است که 
بخش  زمان،  بحث  و  نگذاشته  فرو  را  مسأله   کمترین 

کوچکی از اندیشه های وی را شکل می-دهد.
***
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دکترعزیزاهلللودین... 
شخصیت های جهادی کشور بود که در سال های 
پسین، به حیث رییس کمیسیون انتخابات و ادارۀ 

عالی مبارزه با فساد کار کرده است. 
عبداهلل  عبداهلل  و  رییس جمهوری  اشرف غنی 
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در پیام های 
جداگانه یی از درگذشت آقای لودین ابراز تأسف 

کرده اند.  

رییس جمهور غنی در پیامی گفته است که روان 
شاد داکتر عزیزاهلل لودین یکی از شخصیت های 
بود.  کشور  مردم  از خدمتگاران  و  وطن  دلسوز 
مرحومی در ادارات مختلف دولتی ایفای وظیفه 
رییس  منحیث  عمرش  اخیر  درسال های  و  کرد 
کمیسیون مستقل انتخابات و رییس عمومی اداره 
علیه  مبارزه  ستراتیژی  تطبیق  بر  نظارت  عالی 
خدمت  کشورش  برای  صادقانه  اداری،  فساد 

نمود. آقای غنی، مرگ او را یک ضایعه خوانده 
است. 

داکتر عبداهلل نیز در پیامی گفته که عزیزاهلل لودین 
از فرزندان اصیل کشور بود و در راستای خدمت 

به  افغانستان از هیچ تالشی دریغ نورزید. 
دوران  از  او  که  گفته  پیام  این  در  عبداهلل  داکتر 
برای  متفاوت  موقعیت های  در  دین سو  به  جهاد 

کشورش خدمت کرده است.  

شفیق شرق
100 روز از عمر حکومت وحدت ملي گذشت، 
نه تحول آمد و نه اصالحات. 100 روزِ نخست؛ 
روز   100 انتظار،  روز   100 توقف،  روز   100
تعطیلي اداره ها، 100 روز حکومت سرپرست ها، 
100 روز شعارِ میان تهِي زمام داران و ادامۀ جنگ 
ناامیدي، 100 روز سردرگمي و100  ناامني و  و 

روز عقب گرد بود!
تا  نابسامان،  این وضعیِت  این جاست که  پرسش 
چه زماني ادامه مي یابد؟ آیا تحول و اصالحات 
به میان مي آید و تداوم مي یابد، یا تداومِ بي تحول، 

زمینه را براي ناکامي و توقف فراهم مي سازد؟
شاید هنوز طرح مسألۀ ناکامي مطلق و ناکارایي 
حکومت وحدت ملي، پیش از وقت باشد. هنوز 
دیده  همه  و  باقي ست  اندازه یي  تا  مردم،  انتظار 
ملي،  وحدت  حکومت  رهبران  تا  اند  راه  به 
لج بازي ها و کش وقوس هاي ناشي از اختالف بر 
سر تقسیم قدرت را کنار بگذارند و ثابت بسازند 
که وعده هاي آن ها در دورۀ کارزارهاي انتخاباتي، 
و  است  نبوده  مردم فریبانه  و  میان تهي  شعارهاي 

تحول و اصالحات، در عمل پیاده خواهد شد.
رهبران حکومت وحدت ملي باید درک کنند که 
تداوم وضعیت زجرآورِ 100 روز نخست، انتظار 
انزجار و نفرِت سرتاسري مبدل  به  همه گاني را 
مي سازد و تداوم این وضعیت، سوال ناکارایي و 
بین  و  داخلي  در سطح  را  این حکومت  ناکامِي 

المللي مطرح خواهد ساخت.
وحدت  حکومت  تشکیل  نخست  روزهاي  در 
ملي، مردم افغانستان، پایان 13سال حکومت داري 
به  مصلحت اندیشانه و فسادزاي حامد کرزي را 
فال نیک گرفتند و امیدواري ها براي بهبود آینده، 
خاطره هاي  بود.  رفته  بلند  بي سابقه یی  گونۀ  به 
کرزي  حکومت داري  13سال  از  مردم  که  بدي 
دارند، هنوز براي شان اجازه نمي دهد تا مقولۀ »یاد 
کفن کِش سابقه بخیر« را به زبان بیاورند و باعث 
خشنودي حلقاتي شوند که 13سال فرصت هاي 
طالیي مردم افغانستان را به هدر دادند و عالمي از 
زشتي ها و گندهاي تاریخي را در تمامي زمینه ها 

به میراث گذاشتند.
رهبران حکومت وحدت ملي باید به خود بیایند 

و بدانند که ادامۀ وضعیت فعلي، انتظار همه گاني 
آن گاه،  و  مي کند  تبدیل  سرتاسري  انزجار  به  را 
گروه هاي در کمین نشسته، بار دیگر زبان تشنۀ 
قدرت بدر خواهند کرد و با شعارهاي عوام فریبانه، 

کشور را در مسیر دیگري قرار خواهند داد.
ظاهراً سه دلیل عمده باعث ایجاد و تداوم بن بست 

فعلي شده است:
1ـ اختالف شدید میان تیم محمد اشرف غني بر 
سر تقسیم کرسي هایي که سهم شان در حکومت 
افراد حامِي  از  است. شماري  بوده  ملي  وحدت 
آقاي غني پس از تشکیل حکومت وحدت ملي 
سخت فزون خواه شده اند و براي به دست آوردن 
امتیازات بیشتر، دست و پا مي زنند و مانع تشکیل 

کابینه مي شوند.
2ـ اختالف بر سر مواد توافق نامۀ ایجاد حکومت 
وحدت ملي میان هر دو تیِم تشکیل دهندۀ این 

حکومت.
3ـ مداخلۀ کرزي و دار و دسته اش در چه گونه گي 
از  شماري  پنهاِن  مداخالت  و  کابینه  تشکلي 

کشورهاي خارجي در این روند.
بدون تردید، دالیل پنهاِن دیگري نیز وجود دارد 

که تاهنوز به بیرون درز نکرده است.
رهبران حکومت وحدت ملي باید بدانند که هیچ 
راهي جز تطبیِق بال قید و شرط مواد توافق نامۀ 
بن بست  شکستن  براي  ملي  وحدت  حکومت 
یا تالش  انکار و  ندارد و هرگونه  کنوني وجود 
توافق نامه،   از  بخش هایي  گرفتن  نادیده  براي 
وضعیت را به سوي کشمکش هاي تازه رهنمون 

خواهد ساخت.
مفهوم حکومت  هنوز  برخي ها،  مي رسد  نظر  به 
یا  و  نکرده اند  درک  به درستي  را  ملي  وحدت 
قالبي  ملي،  وحدت  حکومت  مي ورزند.  تجاهل 
در  انتخاباتي  بن بست  پایان  براي  پذیرفته شده 
دو  میان  قدرت    50/50 تقسیم  و  کشورهاست 
گروه تشکیل دهندۀ این  گونه حکومت، یک اصل 
است و هرگونه کارشکني و تخلف از توافق نامۀ 
براي  را  زمینه  ملي،  وحدت  حکومت  ایجاد 
از  وسیع تر  بحراني  و  مي سازد  فراهم  عقب گرد 

بحران انتخاباتي را به میان مي آورد.
از سوي دیگر، نفي توافق نامۀ حکومت وحدت 

و  رأي دهنده گان  براي  صورت  هیچ  به  ملي 
حامیان هر دو تیم، مورد قبول نیست؛ زیرا همۀ 
کساني که در انتخابات بي برنده و بي بازندۀ 1393 
شرکت کردند و رأي دادند، انتظار حضور فعال 
رهبران شان را در تقسیم قدرت دارند و مي خواهند 
حکومت وحدت ملي به معناي واقعِي آن تحقق 
زمام دار  را  خود  گروهي،  یا  و  فرد  هیچ  و  یابد 
مطلق نشمارد. براي مردمي که رأي داده اند، به 
هیچ وجه حق تلفي و نادیده انگاشتن قابل تحمل 
نیست و مردم با نظارت دقیق اوضاع، حساب گیر 

اند و حساب خواهند خواست.
ایجاد  توافق نامۀ  تطبیق  با  تا  دارند  انتظار  مردم 
کابینه  عاجل  هرچه  ملي«  وحدت  »حکومت 
معرفي شود و به بن بست فعلي پایان داده شود. 
از  کابینه در خالل 100 روز پس  معرفي نشدن 
تشکیل حکومت وحدت ملي، نقض صریح قانون 

است و کارشکني و سهل انگاري آشکار.
 رهبران حکومت وحدت ملي باید بدانند که راه 
درازي در پیش است و اگر چنین لرزان و آهسته 
افغانستان  مردم  براي  مؤثری  کار  بردارند،  قدم 

انجام نخواهد شد.
بهبود  انتظار  ملي  وحدت  حکومت  از  مردم 
نابسامانِي  پایان  و  اداري  اقتصادي،  وضعیت 
دارند،  را  گذشته  دوره هاي  از  مانده  میراث  به 
دارند  انتظار  مردم  را.  بي برنامه گي  و  توقف  نه 
حکومت وحدت ملي با فساد مبارزۀ جدي کند و 
به سرنوشت هزاران شهروند بي کار، هرچه زودتر 

رسیدگي شود.
حکومت  رهبران  تا  است  رسیده  آن  فرصت 
وحدت ملي با قاطعیت و جدیِت تمام دست به 
کار شوند و در امر تصمیم گیري، از خود شجاعت 
نشان دهند. پابندي رهبران حکومت وحدت ملي 
تطبیق  و  حکومت  این  ایجاد  توافق نامۀ  مواد  به 
را  فعلي  بن بست  مي تواند  آن،  شرط  و  بالقید 
بشکند. در عین حال، بر رهبران حکومت وحدت 
به مهره هاي سوخته  این،  از   تا بیش  ملي است 
مختل  را  حکومت داري  روند  تا  ندهند  اجازه 
ماهي  دیگر  بار  و  کنند  گل آلود  را  آب  سازند، 

بگیرند.
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مشکلدوتیممشکلدولت...
ایجاد  هم  که  زمانی  هر  است.  نگردیده  ایجاد 
گردید، نخبه گان سیاسی- مدنی در حرم قدرت 
یافتند، دیدگاه های سیاسی توحید شد و  موقع 
به مردم ابالغ گردید، رهبری جمعی و متعهد به 
میان آمد، پس از آن است که دولت وحدت ملی 

در ترازوی قضاوت مردم قرار خواهد گرفت.
ملی  وحدت  دولت  ضرورت  نفس  که  آنانی 
را قبل از تشکیل آن دولت رد می کنند، درگیر 
از  پیش  و  عجوالنه  سیاسِی  قضاوت  یک 
دولت وحدت  که  بودیم  گفته  می باشند.  وقت 
کالن  مدیریت  است،  پیچیده  عملیۀ  یک  ملی 

شرایط  در  و  می طلبد  سیاسی  باالی  تحمل  و 
موجود افغانستان بدیل ندارد.

در  ما  که کشور  کرد  باید  نشان  خاطر  اکیداً   -
بنیۀ  گرفته،  قرار  زمانش  گذر  حساس ترین 
ضعیف دارد و حاکمیت ضعیف تر، و این همه 
در گرداب استراتیژی های بزرگ، مدیریت های 
کالن و بازی های به شدت پیچیده و خطرناک 
قاطی  را  معلول  و  است. پس علل  قرار گرفته 
کردن، با مسایل از روی احساسات و ایدیولوژی 
و یاهم به اساس آجنداهای شخصی و سیاست 
به  بحران  از  را  کشور  کردن،  برخورد  منفعتی 
لبۀ پرتگاه خواهد رسانید و همه بازنده خواهیم 

بود.
بر نیروها و نخبگان سیاسی- مدنی به خصوص 
قشر اندیشه ورز کشور در داخل و خارج نظام 
راستای  در  داده  هم  دست  به  دست  تا  است 
ملی  وحدت  دولت  تشکیل  پروسۀ  موفقیت 
تالش هماهنگ نمایند تا کشور از مرحلۀ مرگ 
همگرایی  با  نماید.  گذار  موفقانه  زنده گی  و 
دولت  تشکیل  ضرورت  که  خودماست  میان 
وحدت ملی از چارچوب استراتیژی های بزرگ 
باورمند  بیرون می شود و بومی می گردد، مردم 

می گردند و نظام را از آن خود می خوانند.
برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

١٠٠ روز      نخست؛
صـدروزتداوِمبيتحـول

اعتراف انگلیس دربارۀ جنگ افغانستان:

186غیرنظامیراکشته

و4هزارخانهراویرانکردهایم

وزارت دفاع انگلیس با انتشار بیانیه یی آماری از 8 
سال جنگ خود در افغانستان، اذعان کرد که 186 
غیرنظامی را به اشتباه به قتل رسانده و 4 هزارخانۀ 

افغانی ها را ویران کرده است.
اطالعات  افشای  قانون  به  استناد  با  که  آمار  این 
محرمانه در انگلیس منتشر شده، فاش می کند که 
تعداد  و  هستند  غیرنظامی  شده گان  کشته  بیشتر 
آنها  افراد سالخورده در بین  زیادی کودک، زن و 
دیده می شود که یا به دلیل اشتباه در تبادل آتش با 
نیروهای انگلیسی با طالبان کشته شده اند و یا در 
حمالت هوایی و توپخانه یی ارتش انگلیس جان 

خود را از دست داده اند.
بنابر این گزارش، ده ها غیرنظامی نیز به اشتباه و به 
این دلیل که نظامیان انگلیسی گمان می کردند که 
با خود سالح حمل می کنند هدف تیراندازی قرار 
گرفته و کشته شدند. در این بیانیه آمده است که 
افغانی  انگلیس به طور متوسط برای هر شهروند 
که به اشتباه کشته شده است 3 هزار پوند غرامت 
با  مقایسه  در  مبلغ  این  که  است  کرده  پرداخت 
می شوند،  کشته  اشتباه  به  که  انگلیسی  شهروندان 

بسیار ناچیز است.
نیروهای  اشتباهی  گزارش، حمالت  این  براساس 
یا  تخریب  به  همچنین  سال   8 این  در  انگلیسی 
وارد آمدن آسیب جدی به 4 هزار خانه شهروندان 

افغانستان منجر شده است.
افغانستان  به  ورود  زمان  از  انگلیس  دفاع  وزارت 
4.2 میلیون پوند به عنوان غرامت برای واردآوردن 
آسیب به تاسیسات این کشور پرداخت کرده است 
و در مجموع 570 میلیون پوند نیز به عنوان غرامت 

به خانواده غیرنظامیان کشته شده داده است.
به  نیز  پوند  هزار   307 همچنین  انگلیس  ارتش 
کرده  پرداخت  افغانی  غیرنظامی   200 به  نزدیک 
است که به دلیل حمالت انگلیس آسیب دیده اند. 
حمالت  کشته های  بیشترین  گزارش  بنابراین 
تا   2009 سال های  به  انگلیسی  نیروهای  اشتباهی 
مثال  برای  و  برمی گردد  تا 2011  2010 و 2010 
تنها در یک حمله اشتباه نیروهای انگلیسی بیش از 

40 شهروند غیرنظامی کشته شدند.



مسووالن مرکز عدلی و قضایی مبارزه 
با جرایم و موادمخدر می گویند که 76 
نفر به اتهام قاچاق موادمخدر از والیات 

مختلف کشور بازداشت شده است.
مرکز  سوی  از  که  اعالمیه یی  بنیاد  بر 
و  جرایم  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی 
است  آمده  رسیده؛  نشر  به  موادمخدر 
که 76 تن را به اتهام قاچاق موادمخدر 
و مشروبات الکولی در والیت مختلف 

کشور دستگیر کرده اند.
این  نزد  از  که  است  آمده  اعالمیه  در 

 414 از  بیش  مجموعی  طور  به  افراد 
بیش  مورفین،  تُن   6 هیروین  کیلوگرم 
لیتر  تُن تریاک و در حدود 860  از 5 

مشروبات الکولی بدست آمده است.
که  است  آمده  هم چنین  اعالمیه  در 
مختلف  والیات  از  را  قاچاقبران  این 

افغانستان بازداشت کرده اند.
وزارت  در  مسووالن  که  است  گفتنی 
افزایش  از  موادمخدر  علیه  مبارزه 
قاچاق این مواد در کشور خبر داده اند.

کاپیسا  والیت  محلی  مقام های 
می گویند که چهار شورشی طالب 
در  آنان  فرمانده  یک  شمول  به 
این  در  پولیس  نیروهای  عملیات 

والیت، کشته شدند.
فقیر احمد صدیقی، فرمانده پولیس 
این والیت می گوید که این طالبان 
یک  در  دیروز  چاشت  از  پس 
عملیات ویژه نیروهای پولیس ملی 
در درۀ افغانیه ولسوالی نجراب این 

والیت، کشته شدند.
این مقام پولیس می گوید که این عملیات برای 
اندازی  راه  منطقه  این  در  طالبان  پاک سازی 

شده بود.
گفته می شود که در این عملیات به غیرنظامیان 

و نیروهای پولیس آسیب نرسیده است.

چیزی  عملیات  این  بارۀ  در  تاکنون  طالبان 
نگفته اند.

نجراب یکی از ولسوالی های ناامن این والیت 
آن  در  طالب  شورشیان  که  می رود  شمار  به 
فعالیت هراس افگنانه دارند و نیروهای امنیتی 

افغانستان را آماج قرار می دهند.
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چهارشورشیطالبدرکاپیساکشتهشدند

76نفربهاتهامقاچاقموادمخدردرکشوربازداشتشدهاند

سبک  تغییر  از  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
گوید  می  او  آورد.  میان  به  سخن  تیمش  بازی 
اسپانیا قهرمان یورو 2012 است اما این چیزی را 

تضمین نمی کند.
به  بوسکه  با ویسنته دل  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم 
در  قهرمانی  توانست  و  رسید  خود  دوران  اوج 
جام جهانی و جام ملت های اروپا را به دست 
آورد. اما هر اوجی فرودی دارد و اسپانیا هم از 

این قاعده مستثنی نبود.
را  بوسکه شرایط خوبی  دل  هدایت  با  تیم  این 
 2014 جهانی  جام  در  کند. الروخا  نمی  تجربه 
نتوانست  حتی  و  داشت  واری  کابوس  نمایش 
ویسنته  کند. شاگردان  مرحله گروهی صعود  از 
دل بوسکه در انتخابی جام ملت های اروپا هم 
شکست غیر منتظره ای را برابر اسلواکی متحمل 
شدند و این باعث شد تا بسیاری به انتقاد از دل 

آینده  به  باتجربه  مربی  این  اما  بپردازند  بوسکه 
امیدواراست.

او گفت: فراموش نکنید که ما قهرمان دور قبل 
کار  که  کنم  اعتراف  باید  حال  این  با  هستیم 
به رقابت های یورو 2016  برای صعود  سختی 
بدین  این  اما  قبل هستیم  قهرمان دور  ما  داریم. 
معنا نیست که بعضی از حقایق را مد نظر قرار 

ندهیم و تیم ها را دست کم گیریم.
را  ما  کار  اسلواکی  برابر  شکست  داد:  ادامه  او 
برابر  هنوز  که  است  حالی  در  این  کرد  سخت 
بدون  دیدار  این  و  ایم  نرفته  میدان  به  اوکراین 
دیدار  شش  هنوز  بود.  خواهد  سخت  شک 
که  دانیم  می  خوبی  به  و  داریم  رو  پیش  دیگر 
کنیم  می  تالش  داریم.  برای صعود  سختی  کار 
تا در دیدارهای آینده اشتباهات خود را کم کنیم 
نمایش  به  حریفان  برابر  را  نقصی  بی  بازی  و 
بگذاریم. این را هر کسی می داند که راهیابی به 
مرحله نهایی جام ملت های اروپا برای هر تیمی 

سخت است.
تغییر  درباره  خود  سخنان  پایان  در  بوسکه  دل 
تاکتیکی تیمش گفت: تا حدودی در سبک بازی 
خود تغییراتی را ایجاد کرده ایم. به جای بازی 
با سه مهاجم االن از دو مهاجم استفاده می کنیم. 
می خواهیم با نفرات بیشتر حمله کنیم تا مشکلی 

برای گلزنی نداشته باشیم.

کاپیتان لیورپول بر این باور است که اگر 
سرمربی کنونی این تیم 10 سال زودتر به 
آنفیلد آمده بود، او قهرمانی در لیگ برتر 

را هم کسب کرده بود.
در  کرد  اعالم  استیون جرارد روز جمعه 
دارد.  را  لیورپول  ترک  قصد  فصل  پایان 
آنفیلد  در  را  فوتبالش  دوران  تمام  که  او 
گذرانده است، به احتمال زیاد راهی لیگ 

حرفه یی امریکا خواهد شد.
لیورپول  در  حضور  دوران  در  جرارد 
تنها  و  کرده  کسب  را  ها  جام  تمامی 
که  است  انگلیس  برتر  لیگ  در  قهرمانی 
هنوز در ویترین افتخارهایش ندارد. وی 
باشگاه  رسمی  سایت  به  زمینه  این  در 
 24 وقتی  داشتم  دوست  گفت:  لیورپول 
می آمد.  لیورپول  به  راجرز  بودم  ساله 
اینجا  توانستم  می  حاال  صورت  این  در 
با  تمام جام هایی که  بنشینم و در مورد 
او کسب کرده ام حرف بزنم. حقیقت این 
ساله   32 من  که  زمانی  راجرز  که  است 
بودم به آنفیلد آمد. از این که حضور او 

انقدر دیر بود ناراحتم.
انگیزه  توانست  خود  مربیگری  با  راجرز 
از  او  بدهد.  لیورپول  بازیکنان  به  زیادی 
خطرناک  مهاجم  یک  سوآرس  لوییس 
مدعیان  از  یکی  به  را  قرمزها  و  ساخت 
لیگ برتر انگلیس بدل کرد. شکست دو 
آنها مقابل چلسی در هفته های  بر صفر 
لیورپول  از  را  قهرمانی  که  بود  پایانی 

گرفت.

جرارد در ادامه گفت و گویش تاکید کرد 
در  وجه  هیچ  به  باشگاه  کنونی  مشکل 
لیورپول  کردن  ترک  بر  مبنی  او  تصمیم 
دقیقه های  شدن  کمتر  اما  است  نداشته 
به  را  او  نهایت  در  میدان  در  حضورش 

گرفتن چنین تصمیمی سوق داده است.
کاپیتان لیورپول در این باره گفت: وقتی 
تصمیمی را می گیرید، فاکتورهای زیادی 
که  کلیدی  اتفاق  هستند.  دخیل  آن  در 
موجب شد چنین تصمیمی بگیرم زمانی 
بود که راجرز مرا فرا خواند و گفت زمان 
در  هایت  بازی  تعداد  که  رسیده  فرا  آن 
باشد.  شده  مدیریت  لیورپول  ترکیب 
بخواهم  که  کنم  می  فکر  روشن  آنقدر 
که  این  اما  کنم  درک  را  شرایطی  چنین 
حضور  تیم  یک  در  زیادی  زمان  مدت 
عنوان  به  هم  همواره  و  باشی  داشته 
پذیرش  بروی،  میدان  به  ثابت  بازیکن 
می  سخت  برایت  کمی  شرایطی  چنین 
شود. این یکی از سخت ترین اتفاق هایی 

بود که در زندگی ام رخ داد.

شیوه  نرآتزوری  جدید  سرمربی  کرد،  تاکید  اینتر  پیشین  مهاجم 
شکست دادن صدرنشین کالچو را بلد است.

از  ماتزاری  از اخراج والتر  مانچینی که چندی پیش و پس  روبرتو 
مربیگری در اینتر، هدایت این تیم را برای بار دوم به دست گرفت، 
تاکنون توانسته است تغییرات مهمی در شیوه نمایش این تیم ایجاد 

کند.
دیگو میلیتو که پیشتر زیر نظر مانچینی در اینتر کار می کرد با یادآوری 
پیروزی سه بر دوی این تیم مقابل یوونتوس در مرحله یک چهارم 
نهایی کوپا ایتالیا در تورین اعالم کرده روبرتو مانچینی راه شکست 

دادن یووه را بلد است.
وی در این زمینه گفت: هر بازی شرایط خودش را دارد. مهم این 
است که یک تیم ذهنیت پیروزی داشته باشد. ما در آن دیدار مقابل 
این یک  کرد.  غافلگیر  را  آنها  که  بازی کردیم  به شکلی  یوونتوس 
تیمی  هیچ  که  ورزشگاهی  از  است  من  برای  خوب  بسیار  خاطره 
 49 رکورد  به  ما  دهد.  شکست  را  بیانکونری  آن  در  بود  نتوانسته 
را روی  مانچینی  اکنون  اینتر  دادیم.  پایان  آنها  بدون شکست  بازی 
را  فوتبال  تفسیر  توانایی  که  ای  باتجربه  مربی  دارد.  خود  نیمکت 
دارد. نرآتزوری پیشتر هم یوونتوس را در تورین شکست داده است. 

مانچینی راه غلبه بر یووه را بلد است.
میلیتو در ادامه اعالم کرد اینتر می تواند در لیگ اروپا هم موفق ظاهر 

شود و در پایان فصل کالچو هم بین سه تیم برتر قرار بگیرد.
وی در این باره هم اظهار داشت: می دانم و امیدوارم که اینتر توانایی 
قرار گرفتن در بین سه تیم برتر لیگ را دارد. وقتی پیراهن اینتر را 
به تن می کنید، باید تالش کنید تا به همه اهدافتان در طول فصل 
اروپا هم قهرمان شود.  لیگ  تواند در  تیم همچنین می  این  برسید. 
یوونتوس هنوز هم قوی ترین حریف است و رم هم بدون شک تا 

پایان فصل برای رسیدن به قهرمانی می جنگد.

جرارد: 
اگرراجرز10سالزودترآمدهبود،قهرمانلیگشدهبودیم

میلیتو:
مانچینیراهبردنیوونتوسرابلداست

ورزش
دل بوسکه: 

سبکبازیخـودراتغـییردادهایم

صدروزیکهدرسفر...
افغانستان  جمهور  رییس  با  دیدارش  در  پینگ  جین  شی  همچنان 
وعده کمکی به ارزش 500 میلیون یوان، معادل 82 میلیون دالر را به 
افغانستان، تا پایان سال جاری میالدی داد و گفت در سال های آینده 

میزان این کمک ها تا یک و نیم میلیارد یوان افزایش خواهد یافت.
او همچنین وعده سپرد که کشورش در پنج سال آینده، 500 بورس 
بر  داد و عالوه  قرار خواهد  افغانستان  تحصیلی دراختیار دانشجویان 
آن به 3000 کارمند دولت افغانستان در زمینه های تخصصی و ارتقای 

ظرفیت آموزش خواهد داد.
غنی  رییس جمهور  خارجی  سفر  سومین  لندن  کنفرانس  در  اشتراک 

محسوب می شود.
از  پس  افغانستان  که  کرد  اعالم  لندن  کنفرانس  در  بین المللی  جامعه 
جمهور  رییس  و  نمی شوند  گذاشته  تنها  بین المللی  نیروهای  خروج 
اشرف غنی نیز از جامعه بین المللی خواست تا افغانستان را رها نکنند.
لندن  در  بین المللی  کنفرانس  در  افغانستان  به  کمک کننده  کشورهای 
افغانستان  کنار  در  خارجی  سربازان  خروج  از  پس  که  کردند  تاکید 
قرار  کشور  این  اختیار  در  یورو  میلیون ها  همچنان  و  ایستاد  خواهند 
کمک های  این  مقابل  در  غنی،  اشرف  جمهور  رییس  و  داد  خواهند 
و  می کند  مبارزه  فساد  علیه  افغانستان  که حکومت  داد  اطمینان  مالی 

اصالحات سیاسی را به اجرا در می آورد.
کشورهای  کنفرانس  یک   2012 سال  در  لندن،  کنفرانس  دنبال  به 
بدل اصالحات  در  که  برگزار شد  توکیو  در  افغانستان  به  کمک کننده 
امروز  تا  نمود  کمک  یورو  میلیاردها  وعده  افغانستان  به  شده  تجویز 
بیش از 90 درصد بودجه افغانستان توسط کشورهای خارجی تمویل 

می شود. 
چهارمین سفر دکتر غنی به پاکستان بود که بدون دست آورد خوانده 

شده است:
در سفر دو روزۀ  اشرف غنی به پاکستان، سران هر دو کشور بر مبارزه 

با تروریسم و دهشت افکنی تاکید کردند.
محمد اشرف غنی، که در رأس یک هیات عالی رتبه دولتی، به پاکستان 
ستاد  رییس  شریف  راحیل  وزیر،  نخست  شریف  نواز  با  بود،  رفته 
مشترک ارتش، سرتاج عزیز مشاور امنیتی و خارجی و همچنین موالنا 
فضل الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسالمی پاکستان در پشت درهای 
اختیار  در  انجام شده  از گفت وگوهای  اما جزییاتی  کرد،  دیدار  بسته 

رسانه ها قرار نگرفت.
شریف،  راحیل  جنرال  درخواست  به  پاکستان  به  غنی  اشرف  سفر 

فرمانده ارتش پاکستان که به افغانستان سفر کرده صورت گرفت.
با  را  دوستی  از  جدیدی  فصل  می خواهد  کشورش  که  بود  گفته  او 
افغانستان باز کند و از آقای غنی خواسته بود که به پاکستان سفر کند.

سیاست  باب  در  غنی  جمهور  رییس  هدف  سومین  حال،  همین  در 
مسایل  تاحدی  و  ثبات  که  کشوری  بود.  پاکستان  به  سفر  خارجی، 
خورده  گره  افغانستان  قبال  در  سیاستش  و  نگاه  نوع  به  ما  اقتصادی 

است. 
این نخستین سفر رییس جمهور غنی پس از رییس جمهور شدنش به 
پاکستان بود و او پیش از این به عربستان سعودی و چین نیز سفر کرده 

بود، دو کشوری که نفوذ فوق العاده یی بر پاکستان دارند.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدارش با غنی از طرح صلح 
رییس جمهور غنی حمایت کرد و افغانستانی باثبات، متعهد و سعادتمند 

را به سود منافع ملی پاکستان تعریف کرد.

آخرین سفر خارجی دکتر غنی شرکت در کنفرانس سارک بود.
شرکت  برای  افغانستان  جمهوری  رییس  غنی  اشرف  سفر  آخرین 
همکاری های  سازمان  عضو  کشورهای  سران  اجالس  هجدهمین  در 

 منطقه یی جنوب آسیا، به نپال رفته بود.
در این اجالس با وجود امضا چندین موافقت نامۀ تجاری میان افغانستان 
ماند؛  باقی  الینحل  همچنان  افغانستان  تاجران  مشکالت  پاکستان،  و 
بنابراین می توان گفت که سفر دکتر غنی به اجالس سران کشورهای 

عضو سازمان سارک مانند سفر پاکستان بدون دست آورد بود.
 نخستین سفر یک مقام بلندپایه ترکیه به افغانستان:

و اما رییس جمهوری ترکیه برای مالقات با رهبران جدید افغانستان 
پس از روی کار آمدن دولت وحدت ملی  به کابل سفر کرد و در این 
از  مختلف  حوزه های  در  خود  همکاری های  کشور  دو  رهبران  سفر 
جمله اقتصادی و نظامی پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در 

پایان سال جاری میالدی مورد بحث و بررسی قرار دادند.
رجب طیب اردوغان در سفر یک روزه به افغانستان، به مردم افغانستان 
وعده سپرد که آنان را در راستای مبارزه با تروریزم و برنامه مذاکره 

باطالبان  همکاری خواهد کرد.
و  ترکیه  افغانستان،  جانبۀ  سه  نشست  میزبان   2007 سال  از  ترکیه 
تنش  و  افغانستان  در  صلح  به  دستیابی  وظیفه اش  که  است  پاکستان 

زدایی در مناسبات کابل و اسالم آباد است.
دکتر غنی در نخستین سفر داخلی اش به هرات رفت:

اشرف غنی در نخستین سفر داخلی اش به هرات، رییس دادگاه استیناف 
هرات، رییس مواد نفتی، رییس برق، رییس گمرک، رییس معارف و 
قوماندانان امنیه ولسوالی های پانزده گانۀ هرات را از وظایف شان برکنار 

کرد.
اشرف غنی هدف اصلی خویش از سفر به هرات را بررسی وضعیت 

امنیتی، فساد اداری و حکومت داری در این والیت عنوان کرده است.
او همچنان به والیت پکتیکا در جنوب کشور نیز سفر کرده است. آقای 
غنی در این سفر با بازماندگان رویداد خونین ولسوالی یحیاخیل دیدار 
و گفت وگو کرد. در حملۀ مرگبار انتحاری در جریان مسابقۀ والیبال 
در ولسوالی یحیاخیل دست کم پنجاه تن کشته شدند و 60 دیگر زخم 

برداشتند.
که  گفته اند  رییس جمهوری  سفرهای  از  انتقاد  با  تحلیل گران  برخی 
داخلی  وضعیت  جمع وجورکردن  به  نخست  در  غنی  آقای  بود  بهتر 
کشور می پرداخت و سپس سفرهایش را آغاز می کرد. آنان گفته اند که 
رییس جمهوری، وعده سپرده بود که در صد روز اول چهرۀ متفاوت 
از جامعۀ افغانستان ارایه می کند، کاری که به گفتۀ آگاهان نه تنهایی که 

اتفاق نیافتد، بل وضعیت بدتر از گذشته شد.
نتوانستند  روز  صد  در  ملی  وحدت  دولت  رهبران  که  گفته اند  آنان 
کابینۀ خویش را تشکیل دهند، چه رسد به این  که در راستای تغییر و 

اصالحات در زنده گی مردم گامی را بردارند. 
بزرگترین کارکردهای دولت وحدت ملی:

معرفی چند  دکتر غنی در صد روز حکومت داری  کارکرد  تنها  اما  و 
مشاور اقتصادی، حقوقی، تعیین رییس کرکت بورد و برکناری چندین 

مقام در والیت هرات بوده است!
دولت  ایجاد  از  امنیتی پس  بدتر شدن وضعیت  کابینه،  نشدن  معرفی 
وحدت ملی و سکوت دکترغنی در مورد برکناری اعضای کمیسیون های 
انتخاباتی که جزو موافقت نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی به حساب 
می آید، مردم را به شدت نگران ساخته و سبب سردرگمی و بی نظمی 

درنهادهای دولتی شده است. 
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جان مک کین سناتور قدرت مند امریکایی در سفرش به کابل در 
روزهای کریسمس نسبت به افزایش تهدیدات تازه در افغانستان 

در سال جدید میالدی هشدار داد.
سناتور  رکورد«  »دیلی  از  نقل  به  رشد  خبرگزاری  گزارش  به 
جان مک کین گفت حمالت طالبان از نوع حمله به یک مدرسه 
پیشاور که در آن چندین کودک کشته و زخمی شدند در  در 

افغانستان افزایش خواهد یافت.
در  ناتو  و  امریکا  نظامی  مأموریت  که  است  حالی  در  این 
افغانستان هفتۀ گذشته بعد از 13 سال به پایان رسید و نیروهای 

افغانستان، امنیت روزانه کشور را به دست گرفتند.
به  مانده اند  باقی  کشور  در  که  امریکا  نظامی  نیروی  هزار   13
همراه ناتو در ماموریت جدیدشان کار آموزش و مشورت دهی 

به نیروهای امنیتی افغانستان را به عهده خواهند داشت.
سنای  نظامی  خدمات  کمیته  رییس  احتماال  که  مک کین  جان 
با  مبارزه  برای  کرد:  اعالم  گرفت،  خواهد  عهده  به  را  امریکا 

طالبان نیروهای نظامی خارجی بیشتری نیاز است.
نظیر  طالبان  به  دست  افغانستان  ناامن شدن  داد خطر  اخطار  او 

آنچه در عراق اتفاق افتاد وجود دارد.
سپردن وظایف کلیدی از نیروهای امریکایی و ناتو به نیروهای 
امنیتی افغانستان در حالی صورت می گیرد که افغانستان در یک 

نقطه حساس امنیتی، سیاسی و اقتصادی به سر می برد. 
تاریخی  تقاطع حساس  افغانستان در یک  تأکید کرد  مک کین 
قرار دارد که ممکن است ناامنی ها افزایش یابد و دستاوردهای 

بعد از 11 سپتمبر در افغانستان با تهدید مواجه شود.
بزرگ ترین چالشی که بعد از ترک نیروهای خارجی افغانستان 
است؛  طالبان  از  ناشی  خشونت های  افزایش  می کند  تهدید  را 
و  مالی  حمایت های  مانده  باقی  خارجی  و  امریکایی  نیروهای 
به شمول  افغانستان  امنیتی  نیروی  به 350 هزار  آموزشی خود 

اما  می دهند  ادامه  را  ملی  پولیس  و  ارتش 
آینده  هفته های  در  افغانستان  امنیتی  وضعیت 
بدتر خواهد شد و با پایان یافتن زمستان و به 
روال سال های گذشته که طالبان حمالت خود 

را افزایش می دهند حتی بدتر نیز خواهد شد.
برای کمک به افغانستان در مقابله با این تهدید 
نیروی   1000 گرفت  تصمیم  اوباما  دولت 
قبال  که  نیرویی   10000 به  را  دیگر  امریکایی 
کل  وجود  این  با  کند.  اضافه  بود  کرده  اعالم 
است  قرار  که  ناتو  و  امریکا  مشترک  نیروهای 
در افغانستان بمانند، کمتر از یک دوازدهم 140 
در سال  که  است  نیروی جنگی خارجی  هزار 

2011 در افغانستان حضور داشت.
افغانستان  ناامنی در  افزایش  نکته دومی که در 
در سال 2015 نقش دارد مشخص نبودن مدت زمان همکاری 
افغانستان و پاکستان در مبارزه با طالبان که بعد حمله خونین 16 
دسامبر طالبان به یک مدرسه در پیشاور که در آن 148 کودک 

کشته و زخمی شدند شکل گرفت، می باشد.
بودن  شکننده   2015 سال  در  افغانستان  برای  تهدید  سومین 
حداقل  ولو  احتماالت  بنابر  اگر  می باشد.  ملی  وحدت  دولت 
دولت وحدت ملی از هم بپاشد، افغانستان با افتادن در دام نفاق، 

قوم گرایی و تفرقه پارچه پارچه خواهد شد.
چهارمین تهدید، وضعیت نابسامان اقتصادی افغانستان در سال 
افغانستان در یک  اقتصاد  بعد  به  2015 می باشد.از سال 2001 
کرده  پیدا  به کمک های خارجی  وابستگی خاصی  رشد سریع 

است.
نیز  کمک ها  افغانستان، سطح  از  بین المللی  نیروهای  با خروج 
چتر  زیر  خارجی  موسسات  از  بسیاری  که  چرا  می کند  افت 

امنیتی ناتو و امریکا در افغانستان فعالیت می کردند.
سال  در  افغانستان  در  احتمالی  بیشتر  ناامنی  عامل  پنجمین  و 
سال  از  که  اقتصادی  الگوهای  تغییر  در  موفقیت  عدم   ،2015
2001، شروع شده می باشد. با کاهش کمک های خارجی اقتصاد 
و  تریاک  مانند  مخدر  مواد  صادرات  به  پیش  از  بیش  کشور 

هرویین وابسته خواهد شد.
با در نظرداشت موارد فوق می توان گفت سال 2015، سال توأم با 
چالش های زیادی برای افغانستان خواهد بود، اگرچه روزنه های 
با توسعه  بتواند  دارد که دولت وحدت ملی  نیز وجود  امیدی 
قدرت مشروعیت خود را گسترش دهد و دستاوردهای13 ساله 

را حفظ کند.
منتظر  باید  پیش رو  ماه های  در  طالبان  حمالت  افزایش  با  اما، 
ناامنی بیشتر و تاثیر منفی آن بر اقتصاد و دولت وحدت ملی بود.

 

سناتوران:هشدارازافزایشناامنیها

حادثۀسنگینهلمندبادقتبررسیشود

تروریستان طرح ربودن یک هواپیما را در مسیر هند ـ کابل ریخته اند

حادثۀ  کردن  محکوم  ضمن  سنا  مجلس  اعضای 
فرستادن  خواستار  هلمند،  والیت  سنگین  ولسوالی 
هیأت حقیقت یاب به منظور بررسی دقیق این رویداد 

شدند.
شیرمحمد آخندزاده که به عنوان عضو هیات مجلس 
سنا به سنگین هلمند رفته بود، گفت: » هیات سنا و 
مجلس نماینده گان یک روز پس از حادثه رفته بود به 
هلمند، مردم هلمند مظاهره کرده و به دروازه والیت 
آمده بودند و ما به شفاخانه رفتیم و دیدیم که کودکان 
دو ساله و سه ساله با دست های حنا کرده به شدت 

زخمی شده بودند«.
آخندزاده افزود: مردم هلمند از این حادثه بسیار رنج 

دیده اند.
از  شماری  که  زمانی  گذشته،  هفته  چهارشنبۀ 
عروسی  مراسم  یک  در  هلمند  ولسوالی  باشنده گان 
جمع شده بودند؛ مورد هدف راکتی قرار گرفتند که 
در این حادثه بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند.
ملی  ارتش  نیروهای  سوی  از  راکت  که  شده  گفته 

شلیک شده است.
در  ملی  ارتش  مسوولین  ویژه  به  امنیتی  مقام های 
هلمند گفته اند که طالبان به آنان تیراندازی کرده و 
برگزار  آنجا  در  عروسی  مراسم  که  محلی  به  سپس 

بوده؛ فرار کرده اند.
که  شد  یادآور  آخندزاده  شیرمحمد  حال،  همین  در 
مردم سنگین می گویند یا حکومت این ولسوالی را از 
دست طالبان آزاد کند و یا این ولسوالی را به طالبان 

بسپارد.
برکناری  خواستار  سنگین،  باشنده گان  او،  گفتۀ  به 
از  و  اند  شده  ولسوالی  این  امنیتی  مسوولین  تمامی 
دولت می خواهند که عامالن حمله بر مراسم عروسی 

را مجازات کند.
از سویی هم، برخی سناتوران خواستار فرستادن یک 

هیات حقیقت یاب به سنگین شدند.
علی اکبر جمشیدی گفت: » حکومت باید یک هیات 
با  حقیقت یاب به هلمند بفرستد تا حادثه سنگین را 

دقت بررسی کند«.
آقای جمشیدی احتمال داد که می شود حادثه سنگین 

یک توطئه مخالفان برای بدنامی ارتش ملی باشد.
دادن  قرار  هدف  به  حالی  در  ملی  ارتش  نیروهای 
غیرنظامیان در یک محفل عروسی متهم می شوند که 
مردم  میان  خوبی  محبوبیت  و  اعتبار  از  نیروها  این 

افغانستان برخورداراند.

به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامۀ ماندگار رسانیده می شود که با آغاز سال نو میالدی، توزیع 
رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیۀ اشخاص، نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانۀ نوشتاری 
هستند، درخواست می شود که به ادارۀ روزنامۀ ماندگار مراجعه و ُفرم اشتراک دریافت کنند تا از این پس این روزنامه 

را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.
روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

دفـاتر خارجـی
یک ساله - 400 دالر

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

روزنامهماندگاراعالناتوپيامهایبازرگانیوتبليغاتیشمارامیپذيرد
صفحه داخلی مکمل نصف صفحه داخلینصف صفحه اول صفحه آخر مکمل

500$ 350$

برای نشر اعالنات تان به این شماره ها تماس بگیرید: 0784301640 - 0776930565

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$

برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بــرای دفاتر
یک ساله - ۳000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی

سازمان استخباراتی هند معلوماتی را دریافته  است که 
بر بنیاد آن تروریستان طرحی را به خاطر ربودن یک 

هواپیما که از دهلی به کابل می آید، ریخته اند.
به گزارش تایمز آف هندیا، سازمان استخبارات هند 
به اطالعاتی دست یافته است که نشان می دهد گروهی 
هواپیمای  یک  تا  ریخته اند  را  طرحی  تروریستان  از 
یکی از سه شرکت بزرگ هوایی هند را در راه دهلی- 

کابل از مسیر منحرف نمایند.
هشدار  این  اعالم  از  پس  هند  فرودگاه  در  مقام ها 
امنیتی  ویژۀ  تدابیر  کشور  این  استخبارات  سوی  از 
این  از  جلوگیری  خاطر  به  و  گرفته  روی دست  را 

روی داد، حتا کارکنان فرودگاه را بررسی می کنند.
استخبارات هند می گوید این روی داد می تواند شبیه 
یک  تفنگ دار  مردان  که   1999 سال  هواپیماربایی 

هواپیمای شرکت هندایربس را ربودند، باشد.
در سال 1999 یک هواپیمای شرکت هندی ایربس که 
از هند به سوی نیپال می رفت توسط مردان تفنگ دار 

از مسیر منحرف شد.
به  مجبور  در چندین محل  را  هواپیماربایان خلبانان 
نشست نمودند اما هواپیما نهایتن در والیت قندهار، 

در افغانستان نشست کرد.


