
شورای عالی صلح افغانستان می گوید که کشور 
دولت  بین  صلح  گفت وگوهای  مورد  در  چین 
و  کالن  دیدگاهی  طالبان  گروه  و  افغانستان 

راهبردی دارد.
در  صلح  عالی  شورای  دبیر  استانکزی،  معصوم 
دولت  که  گفت  کابل  در  بی بی سی  با  گفت وگو 
روند  در  چین  سهمگیری  به  نسبت  افغانستان 
را  آن  و  است  خوشبین  افغانستان  دولت  صلح 

مثبت ارزیابی می کند.
آقای استانکزی افزود که چین به عنوان همسایه 
تشویش  منطقه  در  بی ثباتی  از  افغانستان  بزرگ 
دارد و می ترسد که به تدریج قربانی خشونت های 

منطقه شود.
منطقه  کشورهای  بیشتر  دیدگاه  که  می گوید  او 
و  تغییر کرده  افغانستان  به  نسبت  از جمله چین 
سبب  که  ریشه هایی  و  اصلی  عوامل  به  »بیشتر 

تشدید و ادامه خشونت ها می شود« فکر می کنند.
پیش از این مقام های گروه طالبان سفر هیأتی به 
کرده  تأیید  را  چین  به  گروه  این  از  نماینده گی 

است.
آقای استانکزی گفت که نقش چین در روند صلح 
انتظار  و  بود  خواهد  فعال«  و  »مثبت  افغانستان 
می رود که میانجیگری چین زمینه گفت وگوهای 
مستقیم میان نماینده گان...           ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

سـپاس از ایـن که مـایۀ سرگـرمی 
مـردم شـدیـد!

داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت 
نماینده گان شوراهای  با  ملی روز گذشته در نشستی 

والیتی گفت که کابینه نهایی شده است. 
والیتی  شوراهای  روسای  میان  در  که  عبداهلل  آقای 
دیگر  بار  که  گفت  می کرد،  صحبت  والیت  یازده 
گفت وگو  کابینه  معرفی  بارۀ  در  جمهوری  رییس  با 
می کند و به زودترین فرصت،...          ادامه صفحه 6

این که:  بر  مبنی  است  داشته  اشاره یی  غنی  اشرف  دکتر  آقای 
نه چوکی  تقسیم می شوند،  ملی مسوولیت ها  در دولت وحدت 
نظام  این گفته زمانی عملی است که ساختار قدرت در  ها.....« 
عبارۀ  به  نماید.  پیدا  را  شامل  نیروهای  همۀ  گنجایش  سیاسی، 
دیگر، نظام ریاستی موجود قطعًا با چنین میکانیزمی مجهز نیست. 
اصوالً ماهیت نظام ریاستی کشور، براصل تمرکز قدرت و تجمع 
صالحیت و مرجع تصمیم گیری تک محور بنا یافته است و این 
خود به تنهایی کافیست که آرایش جدید دولت وحدت ملی را 
کاماًل منتفی سازد. ...                                   ادامه صفحه 6

از پنجاهمین سالروز تولِد استاد عطا محمد نور سرپرست 
والیت بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسالمی افغانستان، 
طی یک کنفرانس بزرگ در شهر مزار شریف گرامی داشت 

به عمل آمد. 
در این نشست، صالح الدین ربانی رییس جمعیت اسالمی 
و رییس شورای عالی صلح، انجنیر محمد خان و حاجی 
محمد محقق معاونان رییس اجرایی، شماری از اعضای 
و  نویسنده گان  فرهنگیان،  از  تن  صدها  و  ملی  شورای 

شهروندان بلخ اشتراک کرده بودند. 
در  بلخ  والی  کارکردهای  از  سخنرانان  نشست،  این  در 
راستای بازسازی این والیت ستایش کردند. آن ها گفتند 
عطا  استاد  پشتکارِ  و  مدیریت  تالش ها،  و  همت  به  که 
تبدیل  افغانستان  در  متفاوت  یک والیت  به  بلخ  والیت 

شده است. 
پاس  به  ملی  شورای  اعضای  از  شماری  حال،  این  در 
زخمات سرپرست والیت بلخ در راستای بازسازی این 

والیت لوح تقدیری را به وی عطا کردند.
در  روزنامه نگاران  و  نویسنده گان  از  شماری  همچنان،   
پیوند به ابعادِ شخصیِت استاد عطا و کارنامه هایش مقاله ها 
و یادداشت هایی نگاشته اند که قرار است طی رساله یی به 

چاپ برسد.
عطا محمد نور از چهره های تأثیرگذار سیاسی افغانستان 

برجسته  جایی  تا  کشور  سیاست  در  او  نقش  و  است 
»والی  را  او  بین المللی  رسانه های  برخی  حتا  که  است 

پادشاه ساز« خوانده اند. 
این  نخستین بار است که از یک شخصیت سیاسی پیش از 
مرگش در افغانستان تجلیل می شود. معموالً در افغانستان 
پس از مرگ و کشته شدن آدم ها، از آنان یادبود می شود. 

رییس اجرایی دولت وحدت ملی:

به زودترین فرصت انتظار 
پایان می یابد

تقسیم مسوولیت ها به همان پیمانه 
یک امر بی روش و بی بنیاد است 

که تقسیم چوکی ها

شورای عالی صلح با ابراز خوش بینی از نقش چین در گفت وگوهای صلح: 

طالبان دید سیاسی دارند و مخالف سیاسی هستند!
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»امید مردم را به یأس مبدل نکنید!«، صدایی 
که از مجلس نماینده گان خطاب به رهبران 
دولت وحدت ملی بلند شد. این صدا تنها 
نمانده است،  باقی  این مجلس  در محدودۀ 
سخن  نشستی  و  محفل  هر  در  روزها  این 
انجام  که  وعده هایی ست  و  کابینه  دربارۀ 
اما  ملی  وحدت  دولت  سران  نشده اند. 
بی اعتنا به این صداها، در پشت درهای بسته 
با یکدیگر گفت وگو می کنند؛ گفت وگو هم 
نه بل چانه زنی، آن هم بر سِر این که چه کسی 

باید در چه سمتی معرفی شود. 
او  که  می گوید  اجراییه  رییس  عبداهلل  آقای 
سهِم خود را مشخص کرده و فهرسِت متعلق 
به او آماده است، ولی به گفتۀ آقای عبداهلل 
فهرست رییس جمهوری هنوز تکمیل نشده 
هشدار  گذشته  هفتۀ  عبداهلل  آقای  است. 
او  وضعیت،  این  ادامۀ  صورت  در  که  داد 
مجلس  به  را  کابینه  از  خود  سهم  به تنهایی 
حال،  عین  در  و  کرد  خواهد  معرفی 
مشکالت موجود بر سِر راه کابینه را نیز با 
رسانه ها در میان خواهد گذاشت؛ هشداری 
که مستقیمًا به نشانی رییس جمهوری صادر 
زبان  از  رییس جمهوری  پاسخ  اما  شد، 
این  نرم و محتاطانه  الفاظی  با  سخنگویش، 
بود که اختالفی بر سِر کابینه میان دو رهبر 
وجود ندارد، تنها مشکل بر سر گزینِش افرادِ 

شایسته است. 
این تنها یک روی سکه است که به صورِت 
سکه  دیگِر  روی  اما  می شود؛  بیان  رسمی 
نزدیکاِن  شخصِی  محافِل  در  باید  فقط  را 
دو رهبر دید و شنید. این افراد از چیزهای 
دیگری پرده برمی دارند و می گویند اختالفات 
جدی تر از آن است که به گونۀ رسمی گفته 
می شود. به باور این افراد، اختالفات تنها بر 
این که  سِر  بر  هنوز  بل  نیست،  گزینش  سر 
تعلق  رهبران  از  یک  کدام   به  وزارت  کدام 
می گیرد، اختالف وجود دارد. در این مورد 
ترازوی  با  که  باالست  حدی  به  جنجال ها 
سهمیه ها  و  می شود  وزن  وزارت خانه ها 
مشخص می گردد؛ آیا وزارت دفاع هم وزِن 
وزارت داخله است، آیا وزارت مالیه هم پایۀ 
این  از  چیزهایی  و  است،  خارجه  وزارت 

دست. 
در همین حال، سهمیه های افراد و گروه هایی 
که با تیم های انتخاباتی به عنوان تکت های 
است.  مطرح  هم  کرده اند  عمل  انتخاباتی 
گفته می شود که در اردوگاه رییس جمهوری 
سه تا چهار چهرۀ مشخص پاها را در یک 
موزه کرده اند که سهِم ما در کابینه کجاست. 
برده  نام  آن ها  از  که  آن گونه  افراد  این 
نمایندۀ  جمهوری،  رییس  معاونان  می شود، 
ویژۀ رییس جمهوری در امور اصالحات و 
حکومت داری خوب و منصور نادری یکی 
از رهبران اسماعیلیۀ کشور استند که همه در 
انتخابات سال روان در کنار رییس جمهوری 
قرار گرفتند. این افراد به نوبۀ خود، خواهان 
کابینه  در  خود  نزدیکاِن  برای  چوکی هایی 

استند. 
در همین حال، در اردوگاه داکتر عبداهلل نیز 
هم  این جا  در  ندارد.  جریان  ایده آلی  وضِع 
به  مقام  کسانی هستند که دعوای کرسی و 
انتخابات  در  عبداهلل  آقای  از  حمایت  دلیل 
دارند. آقای محقق معاون دومِ داکتر عبداهلل 
به رسانه ها گفته است که تقسیم کابینه میان 
مطرح  خود  جای  در  نیز  ملیت ها  و  اقوام 
بوده و باید از لحاظ ترکیب قومی نیز کابینه 

متوازن باشد. 
نزدیک  از  را  مسایل  که  آگاهان  برخی  اما 
در  اختالفات  موجودیت  دارند،  نظر  زیر 
دو اردوگاه را امری طبیعی می دانند و برای 
این استدالل خود، نوع دولت فعلی را مثال 
می زنند. به باور این آگاهان، دولت وحدت 
به  که  است  اساسی  فراقانوِن  دولتی  ملی 
انتخابات و جلوگیری از  هدف حِل بحران 
مشکالت ناشی از آن به وجود آمد. در دو 
آغاز  از  کشور  کالِن  مسایل  سِر  بر  اردگاه 
اختالف دیدگاه دیده می شد و حاال که این 
تا  شده،  مدغم  دولت  یک  در  اردوگاه  دو 
نیاز  زمان  مدتی  تفاهم  مرحلۀ  به  رسیدن 
دیدگاه های  زمانی  چه  این که  ولی  است. 
مختلف و گاه متضاد در یک تیِم واحد حل 

خواهد شد، کسی چیزی نمی داند. 
این  که  کرد  نباید  فراموش  هم  را  این 
باید شاهد  این هم  از  راه است و پس  آغازِ 

اجرای  امر  در  مشکالت  و  نظرها  اختالف 
که  دارد  وجود  ضمانتی  چه  باشیم.  مسایل 
بر سر  دو رهبر  ماه ها  باز  کابینه،  تشکیل  با 
اداراِت  و  وزارت خانه ها  امورِ  پیشبردِ  نحوۀ 
دولتی با یکدیگر بحث و گفت وگو نکنند؟ 
از  وزیر  اگر  که  دارد  وجود  ضمانتی  چه 
از اردوگاه  او  باشد و معاوناِن  یک اردوگاه 
گونۀ  به  و  کنند  تحمل  را  یکدیگر  دیگر، 
مساعی  تشریک  مسایل  حل  در  واحد 
که  دارد  وجود  ضمانتی  چه  دهند؟  نشان 
وجود  به  نظام  در  اساسی  مشکل  یک  اگر 
آید، رییس جمهوری رییس اجراییه را متهم 
بدترین وضعیت  در  یا  و  به عدم همکاری 

کارشکنی نکند و یا بالعکس؟ 
در  که  دولتی ست  مشکالِت  همه  این ها 
آمده  به وجود  انتخاباتی  جنجال های  فرایند 
باقی  پایان همین گونه  تا  و احتمال دارد که 
بماند. ولی در این میان مشخص نیست که 
تکلیف مردم چه می شود، کی در فکر مردم 
و کار برای آن ها خواهد بود؟... اگر همواره 
و  اختالفات  خانۀ  ریاست جمهوری  ارگ 
مشکالت باشد، بدون شک نمی توان انتظار 
وضعیت  بهبود  جهِت  در  را  حرکتی  هیچ 

داشت. 
بی کار  هم  برخی ها  میـان،  این  در  اما 
اختالفات  این  هیزم کِش  و  ننشسته اند 
در  کمتر  روزها  این  که  چهره  یک  استند. 
انظار عمومی خود را نشان می دهد، مترصِد 
دل خواهِ  گونۀ  به  را  آن  و  است  اوضاع 
خود تعبیر می کند. این چهرۀ پنهان شده در 
وحدت  دولت  رهبر  دو  اختالفاِت  ابرهای 
ملی، رییس جمهوری پیشین حامد کرزی و 
دارودستۀ سیزده ساله اش است. آقای کرزی 
هرچند در این روزها کمتر سروصـدا دارد، 
اما در نشست های پنهان و به دور از چشِم 
به  دادن  به گونه یی در حال شکل  رسانه ها 
این تفکر است که دولت به وجود آمده از دو 
تیم انتخاباتی، دولتی ناکام و ناکارآمد است. 
بی کفایتی های  بر  این که  برای  کرزی  آقای 
سرپوش  خود  سیزده سالۀ  دولت دارِی 
را  مردم  که  می زند  دامن  را  جّوی  بگذارد، 

نسبت به دولِت جدید بی اعتماد می سازد.
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احمـد عمران

دولِت بی کابینه و آتش بیاراِن معرکه  

جنجال های  از  پس  ملی«  وحدت  »دولت  تشکیل  طرِح 
میالدی،   2014 سال  ریاست جمهوری  انتخاباِت  درازمدِت 
رفته رفته  اما  رویاند،  بسیاری ها  دِل  در  امیدی  جوانۀ  هرچند 
یأِس  و  به خشکی  امید  این جوانۀ  آن،  مجریان  اشتباهاِت  با 

رخوت آلود بدل شد.
روی کار آمدِن حکومِت وحدت ملی هرچند برای بسیاری ها 
بهترین گزینه نبود، اما مطمئنًا بدترین راه حل هم نبود. کسانی 
باخبر  آن  ویژه گی های  و  ملی  وحدِت  دولِت  ماهیِت  از  که 
بودند، می دانستند که شکل گیری چنین دولت و حکومتی، یک 
راه عبورِی مناسب از بحران های جاری در افغانستان و آغازی 
این نوع دولت، نسخه یی  افغانستاِن نوین است.  برای  دوباره 
قرارگیرِی  و  ناکامی ها  باطِل  دورِ  از  کشور  خروِج  برای 
تدریجی اش بر مدارِ پیشرفت و سعادت بود که انتظار می رفت 
پیاده  با نخبه  محوری مجریاِن حکومت وحدت ملی، موفقانه 
دولت،  این  عمر  از  سپری شده  روزِ  صد  متأسفانه  اما  شود. 
نشان داد که هنوز مجریاِن آن از ماهیت و ویژه گی های »دولت 

وحدت ملی« بی خبرند.
تاهنوز  دولت  این  تشکیل دهندۀ  اصلِی  جریاِن  دو  این که 
موفق  و  یکدیگرند  با  رقابت های جناحی  و  نزاع ها  مصروِف 
مدعاست.  این  مؤید  به وضوح  نشده اند،  نو  کابینۀ  تشکیل  به 
اختالفی که امروز در بدنۀ دولِت فعلی جریان دارد، ناشی از 
زیاده خواهی و در عین حال، بیگانه گِی جریان ها از ماهیت و 
تعریِف دولِت وحدِت ملی ست. اشتباه است اگر پنداشته شود 

که مشکل در ماهیِت این نوع دولت و حکومت بوده ا ست.
میل به قدرِت بی حدوحصر در هر نظام و میکانیسمی که باشد، 
امری  از آن جا که قدرت  بحران زاست.  بدون مدیریت قوی، 
محدود و نسبی است، میل به قدرِت نامحدود و بی حدوحصر، 
بار  به  فساد  و  نزاع  که چیزی جز  است  محال  و  بعید  امری 
بر  اصل  که  دموکراتیک  نظام های  در  به خصوص  نمی آورد، 
توزیع قدرت و پیش گیری از تجمع قدرت است. در جامعه یی 
هم که میل به تمرکز قدرت در افراد و گروه های سیاسی هرگز 
مشبوع نمی شود، واضح است که هیچ سیستم و میکانیسمی 

پاسخ گو نخواهد بود.
ملِی  وحدت  دولت  در  نامزدوزیر  یک  حتا  نشدِن  معرفی 
موجود هم از همین رهگذر، بیش از آن که ریشه در ناکارایِی 
نوع سیستم داشته باشد، برایند نگاه بازیگراِن اصلی به مسالۀ 
قدرت است. به بیان ساده تر، مشکل اصلی در بن بست موجود، 
خود دولِت وحدت ملی نیست، بلکه افراد و گروه های حاضر 
پیشبرد  مانع  افزون طلبی در آن ها  به  در صحنه است که میل 

امور می شود.
بر  امروز  که  نقدهایی  بنگریم،  منصفانه  اگر  ترتیب  این  به 
دوگانۀ  تفکیِک  بدون  هم  است  وارد  ملی  وحدت  حکومت 
ساختار-کارگزار، چه بسا گمراه کننده و حتا ویران کننده است. 
دولت وحدت ملی بر مبنای یک توافق سیاسی برای تقسیم 
قدرت میان دو تیم پیشتاز انتخاباتی بنا یافت و به صراحت به 
تقسیم 50 درصدی قدرت حکم داد. آن چه در این صد روز 
شاهد آن بوده ایم، هرچند گاهی بر اختالف نظرهایی در تفسیر 
این توافق نامه میان دو تیم اشاره می کند، اما تنها به آن خالصه 
اختالفات  گاهی  که  است  آن  از  حاکی  قراین  نمی گردد؛ 
اشرف غنی  رییس جمهور  زمیِن  در  به خصوص  درون تیمی 

ریشۀ اصلِی کم کاری ها و ُکندکاری هاست.
با تفکیک قایل شدن میان دو عنصر ساختار و کارگزار، می توان 
به گونۀ بهتر و واقع بینانه تر به مسایلی از جمله بن بسِت کابینه 
عنوان  به  ملی  وحدِت  دولت  خواندِن  ناکارا  اما  پرداخت. 
بزرگ ترین جفایی ست که در حِق ساختارهای  یک ساختار، 
اجتماعِی  و  سیاسی  تحوالت  تاریخ  می شود.  دموکراتیک 
همواره  کشور  این  که  می دهد  نشان  به خوبی  افغانستان 
آزمایشگاه نظام های سیاسی بوده است. شاید علت آن هم در 
این باشد که همواره به جای نقد کارگزاران، به ساختارها ُخرده 
گرفته شده است. پس بیاییم منصفانه به جای نقد ساختارهای 
برای  و  خورده  صیقل  قرن ها  طی  که  دموکراتیکی  کارآمد 
بسیاری از کشورها بستر توسعه را فراهم آورده، کارگزاران و 
بازیگران مان را به نقد بگیریم و نگذاریم که با افزون طلبی ها و 
کم کاری های شان تیشه به ریشۀ ساختارِ »دولت وحدت ملی« 

بزنند.

اعادۀ حیثیت از ماهیِت 
دولِت وحدت ملی
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براساس یک بررسی که روز سه شنبه منتشر شد، استرالیا از جاپان 
و  نمی کند  حمایت  شرقی  چین  دریای  مناقشه  سر  بر  چین  مقابل 

ترجیح می دهد بی طرف بماند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پکن و توکیو بر سر مالکیت 
مجمع الجزایری در دریای چین شرقی با یکدیگر مناقشه و درگیری 
دارند و استرالیا با آمریکا که متحد نزدیک جاپان محسوب می شود 
مناقشه  این  به  دادن  پایان  دنبال  به  و  دارد  دیرپایی  نظامی  ائتالف 
میان توکیو و پکن است اما نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه 
روابط چین و استرالیا در دانشگاه تکنولوژی سیدنی، استرالیا نشان 
کشور  این  می دهند  ترجیح  استرالیا  ساکنان  از  درصد   71 می دهد 
همچنان در قبال مساله مناقشات جاپان و چین نقش بی طرف داشته 

باشد.
که  موسسه  این  مدیر  استرالیا،  خارجه  امور  سابق  وزیر  کار،  باب 
تایید  این نظرسنجی  اندیشکده تحقیقاتی مستقل است، گفت:  یک 
می کند که استرالیا باید در قبال مناقشه دریایی توکیو - پکن همچنان 

بی طرف بماند.
15 درصد از شرکت کنندگان اعالم کردند که اگر درگیری مسلحانه 
میان جاپان - چین و آمریکا بر سر مالکیت این جزایر رخ دهد از 

ائتالف جاپان و آمریکا حمایت می کنند.
 9 و  کند  از چین حمایت  باید  استرالیا  که  گفتند  هم  درصد  چهار 
درصد هم گفتند که نسبت به این مساله مطمئن نیستند این نظرسنجی 

از بیش از 100 استرالیایی انجام شد.
68 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز اعالم کردند که 
 14 نزند.  نظامی  همکاری  به  دست  و  بماند  بی طرف  باید  استرالیا 
درصد هم گفتند دولت کانبرا باید به متحدانش در این جنگ بپیوندد 

در حالی که 17 درصد گفتند از این بابت مطمئن نیستند.
باب کار ادامه داد، مادام که ملت استرالیا نگران هستند این کشور به 
معاهده استرالیا - نیوزیلند - آمریکا متعهد و ملزم نخواهد بود. این 
معاهده سه کشور را به همکاری در زمینه های دفاعی ملزم می کند. 
اما این  از این معاهده حمایت می کنند  ما می دانیم که استرالیایی ها 
نظرسنجی نشان داد که آنها نمی خواهند درگیری میان چین و جاپان 

بر سر این جزایر به وجود آید.

پارلمان پاکستان تأسیس دادگاه هاي نظامي 
ضد تروریستي را تصویب کرد

تاسیس  شنبه  سه  پاکستان  ملی  مجمع  نماینده گان 
به  بخشیدن  سرعت  برای  را  نظامی  های  دادگاه 
به  مربوط  های  پرونده  در  دادرسی  روندهای 

تروریسم تصویب کردند.
تاسیس این دادگاه ها در پاسخ به مرگبارترین حمله 
یک  دست  به  دسمبر  اواسط  که  کشور  این  تاریخ 
گروه کماندویی طالبان در یکی از مدارس پیشاور 

انجام شد، صورت می گیرد.
این حمله که به کشته شدن 150 تن اکثرا از دانش 
آموزان منجر شد، مردم پاکستان را عمیقا بهت زده 

کرد. 
پاکستان ، کشور بزرگ مسلمان نشین با حدود 200 
میلیون جمعیت از هشت سال پیش شاهد حمالت 
پاکستان در حال  مکرر طالبان محلی است. طالبان 
مبارزه با حکومت اسالم آباد است و این حکومت 
را به حمایت از جنگ آمریکا با تروریسم متهم می 

کند.
در پی این حمله، ارتش حمالت خود را به پناهگاه 
های طالبان در شمال غربی این کشور نزدیک مرز 
همچنین  پاکستان  دولت  داد.  افزایش  افغانستان 
تعلیق مجازات اعدام در پرونده های تروریستی را 
که از سال 2008 اجرا می شد ، لغو کرد؛ تصمیمی 
که مورد انتقاد شمار زیادی از سازمان های مدافع 

حقوق بشر و نیز اتحادیه اروپا قرار گرفت.
خود  قصد  از  پاکستان  وزیر  نخست  شریف  نواز 
برای اصالح قانون اساسی برای ایجاد دادگاه های 
نظامی ضد تروریستی برای دوره ای دو ساله خبر 

داده بود.
هرگونه تغییر قانون اساسی در پاکستان مستلزم رای 
دو سوم مجمع ملی یا به عبارت دیگر دست کم 228 

رای از مجموع 342 نماینده است .
یکمین  و  بیست  نفع  به  نماینده   247  ، شنبه  سه 

که  دادند  رای  پاکستان  اساسی  قانون  اصالحیه 
این دادگاه های ضد تروریستی  ایجاد  براساس آن 

مجاز می شود.
آن  رهبری  که  انصاف  نماینده گان حزب  از  برخی 
برعهده عمران خان است در این جلسه مجمع ملی 
حضور نداشتند و این درحالی است که دو حزب 
بزرگ اسالم گرای این کشور یعنی حزب جماعت 
فصل  مال  رهبری  تحت  اسالم  علمای  و  اسالمی 

الرحمان در این رای گیری رای ممتنع دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسالم آباد، عالوه بر 
این مخالفت های احزاب اسالم گرا ، برخی از ترقی 
کردند.  انتقاد  ها  دادگاه  این  ایجاد  از  نیز  خواهان 
سرمقاله  در  هفته  این  داون  پرشمارگان  روزنامه 
 » انگیز  غم  »روزی  کشور  برای  را  روز  این  خود، 

دانست.

این روزنامه تاکید کرد:» بله ، ما به راهبرد منسجمی 
برای مبارزه با شورشیان نیاز داریم و رهبران سیاسی 
و نظامی باید باهم کار کنند. اما دادگاه های نظامی 

راه حل نیست.«
حضور  برای  دلیلی  را  تغییرات  این  داون  روزنامه 
به  خیانتی  حتی  و  سیاسی  عرصه  در  ارتش 
دموکراسی در کشوری دانست که به مدت سه دهه 
از زمان تاسیس خود در سال 1947 تحت حاکمیت 

نظامیان قرار داشت.
پس از این رای مثبت نماینده گان،  بیست و یکمین 
است  قرار  هنوز  پاکستان  اساسی  قانون  اصالحیه 
چهارشنبه در سنا به رای گذاشته شود. با توجه به 
تحت  که  پاکستان  پارلمان  علیای  مجلس  ترکیب 
کنترل احزاب موافق این دادگاه ها قرار دارد ، رای 

گیری در سنا جنبه تشریفاتی دارد.

استرالیا از جاپان مقابل چین 
حمایت نمی کند

رهبر طالبان پاکستان:

 حمله یی می کنیم که پشاور
 از یادتان برود!

تعیین جایزۀ 100 هزار دالری بودجۀ 2 میلیارد دالری داعش در 2015
برای دستگیری رهبر طالبان 

پاکستان

تروریست های داعش بودجه دو میلیارد دالری 
تا  گرفته اند  نظر  در  خود   2015 سال  برای  را 
به  غرامت  و  شبه نظامیان  دستمزدهای  هزینه  
خانواده شبه نظامیان کشته  شده را پرداخت کنند.

عراقی  مسووالن  از  االنصاری،  سعد  ابو  شیخ 
العربی  قطری  پایگاه  با  گفت وگو  در  داعش 
دالری،  میلیارد  دو  بودجه  بر  عالوه  گفت: 
شبه نظامیان داعش 250 میلیون دالر بودجه مازاد 
برای فعالیت های جنگی خود در نظر گرفته اند.

این بودجه برای اداره امور مناطقی که در عراق 
و سوریه در اشغال داعش است، در نظر گرفته 
شده و به گفته مسووالن داعش مازاد بودجه نیز 
گروه  این  عملیات های  و  نظامی  مسائل  برای 

صرف خواهد شد.
این پول را در هنگام تصرف شهرهای  داعش 
در  فلوجه  و  تکریت  موصل،  همچون  بزرگی 
عراق و شهر رقه در سوریه به همراه سرقت از 
ده ها شهر کوچک و بزرگ دیگر بدست آورده 
و  دولتی  بانک   62 مجموعا  آن  طی  که  است 
پو ل های  و  افتاد  داعش  چنگ  به  خصوصی 

موجود در آنها به غارت رفت.
در این میان شعبه بانک مرکزی عراق در موصل 
کرده  داعش  نصیب  را  مالی  عایدات  بیشترین 
دیگری  درآمدی  منابع  همچنین  داعش  است. 

از جمله  که  است  کرده  تعریف  برای خود  را 
حمله  و  باستانی  آثار  فروش  نفت،  فروش  آن 
حامل  غالبا  که  است  دولتی  کاروان های  به 
مختلف  شهرهای  در  دولت  کارکنان  حقوق 
منابعی  تروریستی  گروه  این  همچنین  هستند. 
و  خارجی  گروگان های  از  باج گیری  طریق  از 
نیز کمک های حامیان مالی خود در کشورهای 

حوزه خلیج فارس بدست می آورد.
را صرف  بودجه خود  از  زیادی  بخش  داعش 
ماهانه  و  می کند  خود  نظامیان  به  مربوط  امور 
مبالغی بین 500 تا 650 دالر برای هر شبه نظامی 
این هزینه عالوه  خود در نظر گرفته است که 
احتیاجات  دیگر  و  پوشاک  غذا،  هزینه های  بر 

آنهاست.
که  داعش  تروریستی  گروه  درآمدزایی  منابع 
بوده است،  قتل ده ها هزار تن  تاکنون مسوول 
سال گذشته دستمایه گزارش نشریه اینترنشنال 
بیزنس تایمز شد و در بررسی آن، داعش جزو 
ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان شناخته 
داعش  نیوزویک،  نشریه  بررسی  طبق  شد. 
سرقت،  از  دالر  میلیون  شش  حدود  روزانه 
مالیات، گروگان گیری، فروش نفت و صادرات 

بازار سیاه و کمک حامیانش درآمد دارد.

حمله  کرد،  تهدید  پاکستان  طالبان  تحریک  رییس  فضل اهلل،  مال 
یاد ها  از  پیشاور  که حمله  بود  این گروه حمله یی خواهد  بعدی 

برود.
اظهارات خود  این  در  فضل اهلل  میرور،  سایت خبری  گزارش  به 
مناطق  نیز  ما  می داند  را  ما  محل  ارتش  اگر  است:  داده  هشدار 

ارتش را می  شناسیم.
وی گفته است که گروهش ارتش را در خیابان ها، مغازه ها و سایر 

مکان ها مورد هدف قرار خواهد داد.
به  حمله  علت  توجیه  در  پاکستان  طالبان  رهبر  حال  همین  در 
مدرسه یی در پیشاور گفته است: از این مدرسه به عنوان یک مرکز 
آموزشی برای تربیت سرباز استفاده می شده است. کودکان طالبانی 
نیز که در حمالت ارتش پاکستان جان باخته اند نیز کودک بوده اند.
عملیات هایی  انجام  به  پاکستان  طالبان  که  ست  کرده  تاکید  وی 

مانند حمله پیشاور ادامه می دهد.
حمله پیشاور در 16 دسامبر 2014 رخ داد و در آن گروهی شش 
به  را  کودکان  و  حمله  مدرسه ای  به  مسلح  مردان  از  نفره  هفت 
گلوله بستند. حدود 140کودک در این حمله جان خود را از دست 

داده و بیش از 130 تن زخمی شدند.

برای  پاکستان  پختونخوای  خیبر-  ایالت  محلی  دولت 
ارایه اطالعاتی که منجر به بازداشت رهبرطالبان پاکستان 

شود، 100 هزار دالر جایزه تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقامات ارشد این 
ایالت که خواست نامش فاش نشود، گفت: دولت ایالتی 
برای هر کمک و اطالعاتی که منجر به دستگیری یا قتل 
 10 شود،  پاکستان  طالبان  رهبرتحریک  فضل اهلل«،  »مال 

میلیون روپیه )100 هزار دالر( جایزه گذاشته است.
از 615  لیستی  منطقه همچنین  این  به گفته وی، دولت 
شبه نظامی مهم تشکیل داده و برای بازداشت آنها نیز 760 

میلیون روپیه )7.5 میلیون دالر( تعیین کرده است.
تاکنون وزیر اطالعات این ایالت صحت تعیین جایزه را 

تایید کرده است.
نواز شریف، نخست وزیر پاکستان پس از حمله مرگبار 
طالبان به یک مدرسه در پیشاور ایجاد دادگاه نظامی برای 
پرونده های مرتبط با تروریسم را اعالم کرد. وی همچنین 
پس از این حمله تروریستی به ممنوعیت اعدام در این 
کشور که طی شش سال گذشته عملی نشده بود، خاتمه 

داد.
در پی آن مقامات پاکستان گفته اند، قرار است 500 متهم 

طی هفته های آتی اعدام شوند.
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اندیشه های سیاسی 
در میان مسلامنان

عبدالحفیظ منصور
پیشینة بحث

عنوان  به  پسین  سدۀ  در  سیاسی  دانش 
در  کرد.  اندام  عرض  مستقل  دانِش  یک 
امریکا،  و  اروپا  علمِی  مجامع  از  بسیاری 
هنوز به جای دانش سیاسی، “علوم سیاسی” 
را  سیاست  زیرا  می شود؛  گرفته  به کار 
در  می دانند.  رشته یی  بین  دانِش  یک 
حوزه های  در  سیاست  نیز  مسلمانان  میاِن 
و  فقه  کالم،  ماننِد  اسالمی  علومِ  مختلِف 
اگر  و  است  داشته  قرار  نوسان  در  فلسفه 
آن که  به جای  سیاست  شود،  گفته  بهتر 
در  گاهی  باشد،  داشته  مستقل  باِب  یک 
گرفته  بحث  به  اسالمی  کالمِ  زیرمجموعۀ 
فقهی  موضوعاِت  جمِع  در  زمانی  و  شده 
جا داده شده است؛ بنابراین کتاب مستقلی 
باب  در  ـ  کالسیک  آثار  استثنای  به  ـ 
در  پسین  دهۀ  چند  تا  سیاسی  اندیشه های 

ایران  در  تازه  نداشت.  پارسی وجود  زبان 
“مبانی اندیشۀ سیاسی” توسط سید صادق 
اسالم  در  سیاسی  “اندیشه های  حقیقت، 
اندیشۀ  “تاریخ  قادری،  حاتم  از  ایران”  و 
سیاسی در ایران و اسالم” به کوشش کمال 
اسالم”  در  دولت  تحول  “تاریخ  پوالدی، 
فلسفی  “درآمدی  و  فیرحی،  داوود  توسط 
سید  قلِم  به  ایران”  در  سیاسی  اندیشۀ  بر 
جواد طباطبایی به چاپ رسیده است. بانو 
نجاح محسن، پژوهش گِر مصری “اندیشۀ 
سیاسی معتزله” را تدوین کرده است، و از 
“تاریخ  بلک  انتونی  غربی،  پژوهش گران 
تا  پیامبر  عصر  از  اسالم؛  سیاسی  اندیشۀ 
امروز” را نگاشته، و “اندیشۀ سیاسی اسالم 
در سده های میانه” را نیز پرفیسور روزنتال 

بیرون داده که اثر غنیمتی است.
یک  هر  کوشِش  که  حالی  در  نویسنده 
اما  می ستاید،  را  شده  یاد  فرهیخته گاِن  از 
که  می داند  ابتدایی  کاری  را  آن ها  کوشِش 

زحمت و تالِش بیشتری را می طلبد.
دسته بندی موضوع

ایرانی،  پژوهش گر  طباطبایی  جواد 

شریعت  فلسفه،  سه گانۀ  دسته بندی 
بررسی  در  را  سیاست نامه نویسی  و 
اندیشه های سیاسی در میاِن مسلمانان محِل 
اعتبار دانسته است. فرهنگ رجایی از پنج 
قالِب فکری با عناوین شیوۀ فقاهتی، شیوۀ 
تاریخی،  شیوۀ  )اندرزنامه نویسی(،  ادبا 
برده  نام  را  فلسفی  شیوۀ  و  عرفانی  شیوۀ 
است. لمبتون و روزنتال این موضوع را به 
دیدگاهِ  و  سیاسی  اندیشۀ  سیاسی،  فلسفۀ 
صاحب  برای  کرده اند.  تقسیم بندی  علما 
دسته بندی های  از  هیچ کدام  قلم،  این 
از  لذا  است؛  نبوده  رضایت بخش  یادشده 
سیاسی  اندیشه های  بحث  نویسنده،  دید 
دسته بندی  باب  هفت  به  مسلمانان  میان 
شده می تواند: آرای کالمی ها، نظر فالسفه، 
دیدگاه فقها، اقوال صوفیه و عرفا، مشورت 
علم  پدر  تحلیل  سیاسی،  کارگزاران 
سرانجام  و  خلدون(  )ابن  جامعه شناسی 

آن که  از  قبل  نبشته،  این  سکوالرها.  آرای 
و  تألیف  باشد،  بوده  مستقل  پژوهِش  یک 
هر  که  است  دیگری  محققاِن  کارِ  تدویِن 
یک در موردی به تتبع و تحقیق پرداخته اند 

و کارِ درخوری انجام داده اند.

فصل اول
عمل سیاسی در عصر پیامبر و خلفای راشدین

اسالم با نزول وحی و کارِ سیاسِی مسلمانان 
با هجرت به مدینه آغاز شد. پیامبر اسالم 
به  بلکه  نبود،  وحی  حامِل  تنها  مدینه  در 
اهتمام  سخت  اجتماعی  و  سیاسی  امور 
و  مسلمانان  میان  نبردهای  در  ورزید؛ 
مشرکین فرماندهِی لشکر را به دوش داشت 
مقام  حقوقی  دعاوِی  حل وفصِل  در  و 

داوری و قضاوت را عهده دار بود.
در  رسول اهلل  حضرت  اقدامِ  نخستین 
نبوی  مسجد  بود.  مسجد  تأسیس  مدینه 
عبادت،  ادای  محل  داشت:  ویژه  کارِ  چند 
تصمیم گیری های  و  استغفار  و  ذکر  مکان 
و  قبایل  هیأت های  پذیرش  و  سیاسی، 
سیاسی  کارِ  دومین  همسایه.  دولت های 

پیامبر، برقراری عقد اخوت میاِن هر دو تن 
سومین  بود.  انصار  و  مهاجر  مسلماناِن  از 
زباِن  به  که  بود  مدینه  میثاِق  تدوین  اقدام، 
امروزی می توان از آن به نامِ قانون اساسِی 
حقوق  مدینه،  میثاق  در  کرد.  یاد  مدینه 
و  دینی  گروه های  از  یک  هر  وجایِب  و 
و  گردید  مشخص  مدینه  باشندۀ  قومِی 
توضیح  نیز  آن ها  میان  پیوند  چه گونه گی 
یک(.  شماره  پیوسِت  به:  شد)بنگرید  داده 
نظامِ  اساس  امروزی،  زبان  به  مدینه  میثاق 
که  معنی  بدین  گذاشت،  را  فدرالیستی 
از  مرکزی،  نظام  از  اطاعت  کنار  در  قبایل 
نیز  فردِی خویش  و صالحیت های  آزادی 
پیش  تا  تاریخ،  گواهی  به  بودند.  بهره مند 
و  جامعیت  این  به  سندی  مدینه،  میثاق  از 
شفافیت در میان جوامع بشری دیده نشده 
پیامبر   .)1365 حمیداهلل،  به:  است)بنگرید 
داد  انجام  را  مدینه  اهل  نفوِس  سرشماری 
و حدود مدینه را  معین کرد. به دعاوی و 
شکایاِت مردم رسیده گی فرمود. هیأت هایی 
به قبایل عرب فرستاد و نماینده های آن ها 
را پذیرفت. در جنگ احزاب به مقصد دفاع 
به میان  مدینه  یهودیان  با  ائتالفی  مدینه  از 
آورد. سفرایی به دربار سالطین روم، ایران 
حمیداهلل،  به:  داشت)بنگرید  اعزام  مصر  و 
1365(. در جریان جنگ ها اسیر گرفت، از 
پیمان  با مشرکین مکه  داد،  اسیر  مسلمانان 
را  خیبر  عهدشکناِن  کرد،  عقد  را  حدیبیه 
قبایِل  عده  آن  از  نمود.  مجازات  به سختی 
عرب که اسالم را نپذیرفتند، جزیه مطالبه 
کرد و سخن کوتاه این که، پیامبر علیه السالم 
در مدینه در نقش یک سیاست مدارِ تمام عیار 
برای  از هیچ کوشش سیاسی  عمل کرد و 
بسط و گسترِش اسالم و تقویِت مسلمانان 
گفته  که  است  رو  همین  از  نورزید.  دریغ 
با سیاست  توام  اسالم  می شود، دعوت در 

به پیش رفت.
لقاءاهلل  به  حیات  سال   63 از  پس  پیامبر 
شماری  که  بود  نشده  دفن  هنوز  پیوست. 
سر  بر  و  آمدند  گرد  سقیفه  در  انصار  از 
تعییِن مسوول امورِ سیاسی به جای پیامبر به 
مشورت پرداختند. سعد بن عباده شخصیت 
سرشناِس انصار در این جمع حاضر بود. از 
خطاب،  بن  عمر  ابوبکر،  مهاجرین  زمرۀ 
بن  بشر  حضیر،  بن  اسید  جراح،  ابوعبیده 
بعد  اندکی  ابی حذیفه  مولی  سعد و سالم 
و  انصار  میان  گفت وگو  پیوستند.  آن ها  به 
مهاجرین بر سر تعیین جانشین آغاز گردید. 
هر دو دسته امتیازاتی داشتند که بر پایۀ آن 
و  بشمارند  ذی حق  را  خود  می توانستند 
جانِب خود را شایسته تر عنوان کنند. انصار 
دشوارترین  در  بودند،  داده  پناه  پیامبر  به 
قبایل  با  و  کرده  همکاری  او  با  وضعیت 
مختلف جنگیده بودند، آن گاه که در جنگ 
به  متعلق  که  غنایم  از خمس  پیامبر  حنین 
تألیف  برای  مکه  بزرگان  به  بود،  خودش 
قلوب مالی بخشید، انصار آزرده خاطر شده 

بودند. جناب پیامبر در حق ایشان گفت:
“من به جماعتی که تازه به اسالم گرویده 
بودند، مالی دادم تا بدان مال دل های شان را 
به اسالم مهربان کرده باشم، آیا شما خشنود 
نیستید که مردم با گوسفند و شتر به خانه و 
شهِر خود باز گردند و شما با رسول خدا؟ 
قسم به آن که جان من به دست اوست، اگر 
بودم، و  انصار  از  مردی  نبود، من  هجرت 
اگر همۀ مردم به یک سو بروند و انصار به 
سوی دیگر، من البته به سویی روم که انصار 
رفته اند. خدایا، انصار را، فرزندان انصار را، 
و فرزندان فرزندان انصار را رحمت فرما”.

)ابن خلدون، 1363: ج1، 449(

پاها را می شود جزِو مظلوم ترین اعضای بدن شمرد که با وجود خدماِت 
زیادشان معموالً توجهی به وضع شان نمی شود، چون در بیشتِر مواقع داخل 
جوراب و کفش هستند و همین پنهان بودن، باعث غفلت از آن ها می شود؛ 
یعنی آن قدر که حواس مان به زیبایی و سالمِت دست ها، پوست و اعضای 
دیگر بدن است، معموالً به پاها نیست. اما این اعضا هم حرف های زیادی 
از سالمت دارند که با زباِن بی زبانی ابراز می کنند. گاهی همین پاها وجود 
یک بیمارِی جدی را فاش می کنند. برای همین هرگز نباید آن ها را نادیده 

گرفت.
   

پاهای همیشه یخچالی
وقتی هوا خوب و گرم هم است، گاه پاهای تان سرد و یخ زده اند، شاید 
کم خونی و کم کاری تیرویید در میان باشد. احساس سرمای زیاد در پاها 
ممکن است نشان دهندۀ مشکالتی در گردش خون باشد. یعنی خوِن کافی 
احساس  بیشتری  سرمای  نتیجه  در  نمی رسد،  بدن  بیرونی  بخش های  به 
ُکند  نشان دهنده سوخت وسازِ  می تواند  مشکل  این  کلی،  به طور  می کنید. 
بدن، کم کاری تیرویید، کم خونی و سندرم رینود )کاهش چشم گیر جریان 

خون در رگ های دست یا پا( باشد.
 اگر مشکل با عالیم دیگری مانند تغییر در رنگ پوست، تورم، بی حسی، 

خسته گی و خشکی پوست همراه باشد، حتمًا به پزشک مراجعه کنید.
 

سفیدی و کبودی انگشتان پا
در  معموالً  که  باشد  رینود  سندرم  نشان دهندۀ  است  ممکن  مشکل  این 
انگشتان دست ها و پاها دیده می شود. به این ترتیب که هنگام قرار گرفتن 
در معرض هوای سرد، انگشتان دست و پای فرد سفید و کبود و در نهایت 
البته دردناک می شوند. در واقع، خروج از محیط گرم و ورود به  قرمز و 

محیط سرد باعث می شود که مویرگ ها منقبض شوند.
دردناک  و  سرد  و  نمی رسد  به خوبی  بدن  اندام های  به  خون  نتیجه  در   
می شوند. بیماری رینود اختاللی در گردش خون در اندام های بیرونی بدن 
و  اضطراب  اثر  بر  گاهی  و  سرما  معرض  در  قرارگرفتن  هنگام  که  است 
فشارهای روحی بروز می کند. دلیل مشخصی برای این مشکل وجود ندارد.
 خوش بختانه هرچند عالیم این بیماری آزاردهنده است، بی خطر بوده و 
این  که  باشید  داشته  توجه  نمی رساند.  بدن  بافت های  و  رگ ها  به  آسیبی 
مشکل لب ها، انگشت های دست و بینی را نیز درگیر می کند. توصیه می شود 

اگر مشکل بعد از مدتی رفع نشد، به پزشک مراجعه کنید.
 

کشیدن پاها روی زمین
اگر مدتی است که متوجه تغییراتی در گام های تان شده اید، یعنی بی اختیار 
زانوهای تان  باید  می کنید  احساس  و  می کشید  دنبال خودتان  را  پاهای تان 
بهتر  شود،  کنده  زمین  از  پاهای تان  نوک  تا  بکشید  باال  اندازه  از  بیش  را 
است بیشتر حواس تان را جمع کنید. کاهش بی سروصدای حساسیِت پاها 
و کشیده شدِن آن ها روی زمین ممکن است عالمت ابتال به دیابت باشد. 
این مشکل همچنین ممکن است عالمت وجود عفونت و حتا اختالالت 

عصبی باشد.

jamejamonline  :منبع
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بخش نخست

فریاد پای ها را بشنویم! بخش دوم



برگردان: فرشید فرهمندنیا
 

گفت  جی.جی.باالرد  مورد  در  باید  که  نکته یی  اولین 
این نیست که او یکی از بهترین نویسنده گان ژانر علمی 
نویسنده گان  بهترین  از  یکی  او  بلکه  است،  تخیلی  ـ 
خود  است.  به طورکلی  ما  روزگار  داستانِی  ادبیات 
ادعای نخست،  به پذیرش ضمنی  باالرد احتمال دارد 
از  محلی  ادعا  دومین  که  بگوید  و  دهد  نشان  واکنش 
بااهمیت  شکل  تنها  او،  نظر  از  که  چرا  ندارد  اعراب 
داستان نویسی در دنیای امروز، ژانر داستان های علمی 
ـ تخیلی است)یا به عبارتی همان داستان های مبتنی بر 
با  همراه  بدیع،  فرضیه های  از  مملو  نامحدود،  تخیل 
دانش  و  علم  تاریخی  مرزهای  به  متافیزیکی  گرایش 
که همۀ این ها به هرحال خواسته یا ناخواسته به مقولۀ 

داستان علمی ـ تخیلی ختم می شوند(.
من می دانم که تنها نویسنده گان حی و حاضری که باالرد 
به راستی تحسین شان می کند، آیزاک آسیموف و ویلیام 
سلبی  به صورت  می تواند  مطلب  این  و  هستند  باروز 
تفسیر  داستان نویسی  جریان  آن  انکار  و  رد  به مثابۀ 
شود که مدعی است از سال1945 به این طرف، هیچ 
نداده  رخ  نویسنده گان  احساس  و  اندیشه  در  تحولی 
بخش  که  معناست  این  به  متأسفانه  برداشت  این  و 
و  مضمونی  به لحاظ  معاصر  داستانی  ادبیات  اعظم 
خود  در  محدود  و  ایستا  راکد،  سبکی،  مشخصه های 
مانده است و از لحاظ زبانی نیز گرچه اندکی پیشرفت 
قابل پیش بینی  و  معمولی  صبغه یی  کل،  در  اما  داشته 

داشته است.
باالرد به این امر توجه دارد که این قبیل محدودیت ها 
که اغلب داستان های معاصر بدان تن داده اند، نادرست 
و پیامد شومِ رشد و غلبۀ رمان نویسی بورژوایی است؛ 
زبان وجود دارد نه فقط برای ثبت امور واقعی و مسایل 
عینی، بلکه همچنین برای رها سازی و پروبال  دادن به 

است،  داده  نشان  باالرد  که  همان گونه  لذا  قوۀ  تخیل. 
پیش رفتن به معنای به عقب بازگشتن هم هست و در 
ژانر  در  تصویرشده  آخرالزماِن  ادبی،  آفرینش  قلمرِو 
علمی - تخیلی گاهی با اسطوره های پیشاعلمی تالقی 
پیدا می کند و این نقطه یی است که در محدودۀ سنت 

رمان نویسی بورژوایی قابل درک نیست.
مضمونی  محدودیت های  که  است  نویسنده یی  باالرد 
را می پذیرد اما محدودیت هایی که فقط مختِص خود 
که  می گوید  او  به  زیباشناختی اش  غریزۀ  هستند.  او 
کار یک نویسنده علمی - تخیلی اساسًا این نیست که 
ابداعاتی عجیب، شگفت زده کند، بلکه  با  مخاطبان را 
در  را  انسان ها  رمان نویسان خوب،  باید همچون همۀ 
عکس العمل های  و  دهد  قرار  باورپذیر  موقعیت هایی 
داستان های  شخصیت های  بکشد.  تصویر  به  را  آن ها 
باید  چرا  فضایی.  نه  هستند  زمینی  موجوداتی  باالرد 
کنیم هنگامی که روی  ابداع  ناشناختۀ خیالی  سیارات 
سیارۀ خودمان این همه چیزهای غریب وجود دارد و 
آشکار  واقعیت های  با  پیوند  در  اتفاقات  عجیب ترین 
رخ  علت ومعلولی  روابط  از  زنجیره یی  در  نهان،  و 

می دهد؟
برای مثال هیچ جای نظریۀ تکامل مطلبی در رد این امکان 
نیامده که موجودات زنده دارای این قابلیت هستند که 
الک سخت و سربی رنگ خود را به عنوان حفاظی در 
برابر انفجار هسته یی به کار گیرند. یا این که در طول 
زمان، انفجار جمعیت نه فقط موجب شکل گیری قواعد 
ذهنی  عادتی  بلکه  شد  خواهد  خیالی  زنده گی  یک 
ایجاد خواهد کرد که انسان ها کنج و پستوهای مخفی 
را به عنوان جان پناه و سکونت گاه مطلوب خود قلمداد 
کنند. انسان آکسیجن را از اقیانوس ها بیرون می کشد تا 
به زیستگاه های خود در مدار منظومه های هوا برساند 
و این کار اقیانوس اطلس را تا حد یک حوضچۀ نمک 
فروخواهد کاست و در این حوضچه آخرین ماهی دنیا 

شرور  پسربچه های  توسط  آن هم  که  می کند  زنده گی 
ظاهر  جدیدی  انسان  می شود.  فرستاده  مرگ  کام  به 
می شود که توسط ماشین های نامحسوس فزایندۀ میل 

به مصرف، عماًل به برده گی کشیده خواهد شد.
واکنش ما به بصیرت های باالرد دو جنبه دارد: ما این 
دنیای ناممکن را نمی پذیریم اما تصدیق خواهیم کرد 
محتمل  و  ممکن  اندازه  از  بیش  چیزها  این  همۀ  که 
به نظر می رسند. واسطۀ میان این دو دنیا و این دو طرز 
تلقی، همان انسان باورپذیر در موقعیت های کالسیک 
است. موقعیتی تراژیک ـ رواقی: او در برابر تغییرات 
شود.  پیروز  نمی تواند  اما  می کند  مبارزه  ما  نفع  به 
این  داستان های  از  یکی  اصلِی  شخصیت  فاکنر،  البته 
به  اندکی  شناخت شناسانه  حربه یی  ابداع  با  مجموعه، 
پیروزی نزدیک می شود: با فرو کاستن ابژه های دنیای 
کریه و نفرت انگیز به داده های حسی و بدل کردن این 
ایده ها  این  کشتن  سپس  و  ایده ها  به  حسی  داده های 
می توان  را  باالرد  این رو  از  خودش.  کشتن  طریق  از 

پیام آور نفرین زده گی و ملعنت خواند.
کار رمان نویس این نیست که به سبک نمایش نامه های 
و  زیاده خواه  انساِن  پیرامون  فاوست،  دربارۀ  قدیمی 
سرنوشتش نتیجه گیری اخالقی کند، بلکه او فرضیه یی 
را پیش می نهد و یک رشته قیاس و استدالل را دنبال 
می کند: اگر چنین کنیم آن گاه ناگزیر چنان خواهد شد. 
پیش گویی های  با  ما  حال  هر  در  است.  آزاد  انتخاب، 
همراهی  قریب الوقوع  شوم  نفرین های  دربارۀ  باالرد 
تکنالوژیکی  پیشرفت های  همۀ  که  ذهنیتی  با  می کنیم، 
را نفی می کند: یک مرتبه می بینید که پذیرش صدانگار 
آکوستیک و موتورهای درون سوز منجر به از بین رفتن 
شما می شود. اچ.جی.ولز و آلدوس هاکسلی هم اتوپیا 
و دیستوپیای خود را بر اساِس همین آگاهی های علمی 
اما تسلط باالرد بر زمینه های  بنا کردند؛  غیرقابل اثبات 
این دست نویسنده گان  با  تخصصی علمی در مقایسه 

غیرمتخصص در علم، امر بسیار قابل توجهی است. من 
هرگز در کار باالرد شواهدی دال بر کوچک ترین اشتباه 
در شیوۀ استدالل یا استفاده از فرضیات غیرقابل دفاع 
نباشد،  آمیخته  قوی  کافی  اندازۀ  به  تخیلی  قوۀ  با  که 
او  داستان های  اغلب  روشن فکرانۀ  محتوای  ندیده ام. 
بنابراین می توان  بسیار مهیج و رافع افسرده گی است، 

گفت که سرشار از انرژی نوشتار است.
به  نظر من، دو مورد از زیباترین داستان های کوتاه جهان 
داستان هایی  آن هم  می شود.  یافت  مجموعه  این  در 
و  نیستند  تخیلی   - علمی  کلمه،  واقعی  معنای  به  که 
داستان گویی  چارچوب  در  فقط  آن ها  پیش فرض های 
به سبک کهِن کسانی چون هومر قابل  درک است: در 
موجودی  جسد  دریا  امواج  غریق«،  »هیوالی  داستان 
غول پیکر را با همان هیبت و عظمِت کالسیک بر کنارۀ 
باال  جنازه  سروگوِش  از  کودکان  انداخته اند.  ساحل 
می روند، دانشمندان بدنش را وارسی می کنند و نهایتًا 
یکی از شرکت های تجاری الشخورصفت، اجزای بدن 
داستان شاید چیزی  این  ایدۀ  را خریداری می کند.  او 
به نظر نرسد اما مهارت و دقِت نویسنده در توجه به 
در  انسانی  واکنش های  ساختِن  باورپذیر  و  جزییات 
است.  شگفت آور  غرق شده،  هیوالی  یک  با  مواجهه 
جاناتان سویفت در ماجراهای گالیور به خاطر دغدغه ها 
و نیات سیاسی و کنایی اش، از طرح بسیاری از جنبه ها 
از  باالرد  اما  بود،  کرده  خالی  شانه  فیزیکی  مسایل  و 
تلقِی ساده انگارانه  این طرز  ندارد جز  ابایی  هیچ چیز 
که گفته شود این داستان چنین یا چنان معنایی دارد. به 
نظر او، این کار نوعی تقلیل گرایی و فروکاستِن داستان 

محسوب می شود.
در داستان »باغ زمان«، اشراف زاده یی نگون بخت که به 
طرز معناداری اکسل نامیده می شود، گل هایی کریستالی 
می چیند که جادوی شان تا آن زمان که گروه های مهاجم 
برای ویران کردن برج و بارو و تمدنی که بنا کرده است 
قدیمی تر  نمونه های  در  می ماند.  جا  بر  می آیند،  پیش 
قصه های پریان هم از جادوی نیرومند گل ها صحبت 
شده است اما به صورتی نامتعین، مبهم و غیرمستقیم. 
با  اگر  باالرد، گل ها به شکلی ملموس و  ولی در کار 
تساهل بیشتری برخورد کنیم به صورتی کامال قابل قبول 
بی خودی  خود  از  و  تخدیر  به  را  زمان  باور پذیر،  و 
می کشانند. ریتم پرشتابی که هر دوی این داستان ها را 
به پیش می راند بسیار ماهرانه تنظیم شده است: اساسًا 

باالرد نویسنده یی پرتحرک و پیشرو است.
در انتهای این مجموعه داستان، سه قطعۀ کوتاه وجود 
تازه  مسیری  در  باالرد  حرکت  نشان دهندۀ  که  دارد 
بسیاری  شیفته گی  »تصادف«،  او  مشهور  رمان  است. 
جنبه های  شاید  یا  مرگ  اروتیک  جنبه های  به  نسبت 
تاناتوسی لذت برمی انگیزد. این چند طرح کوتاه هم که 
به لحاظ ُفرم به همان اندازۀ محتوای شان عالی و بدیع 
را  مرگ  و  عشق  بازی  از  هولناکی  جنبه های  هستند، 
در عرصه های شخصی و عمومی به نمایش می گذارند 
)اگرچه جاهایی رد پای باروز در آن ها دیده می شود(. 
استاد  این  باالرد،  که  می شوند  یادآور  طرح ها  این 
سبک های سنتی روایت، به صورت خسته گی ناپذیر در 
واسطۀ  به  فقط  و  است  تازه  تجربه های  آزمودِن  کار 
احتمال  تخیلی   - علمی  داستان  که  اوست  حضور 
دارد بتواند به پیشرفت ُفرمی و سبکی از آن دست که 
جویس در سبک خود توانست، نایل شود. همو که به 
نزدش رسالۀ »علم جدید« ویکو به عنوان نمایندۀ دانش 

جدید کفایت می کرد.
مد و مه / شهریور ۱۳۹۳
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ل اهلل  ی تاد خل ی اس یل خل

راه خــــود رو کــــه دیگــران رفتن

نه چنـــان رو که دیگــــران رفتنـد

بــه تــو دادنــــد چون نگــاه نوین

جســــت وجو کـــن بجــو راه نویــن

آن چـــه رفتند رفته گـــان در ســـال  

شوند اکنون به یک سـحر پامال 

گــر کمی سـر به خود فرود آریم

راه دشــوار پـیــش رود داریـــــم 

طــی این راه مرد مــــی خواهد 

عقل گردون نورد می خواهد...

راه دور اســت پیــش بایــد رفت 

لیــک با پـای خویـــش باید رفت 

گـر نه این ره به خــود بری پایان 

می برندت کشان کشـان دگران 

می برند آن چـنان که خواهــانند 

مـی کنند آن چـــــه در پی آنند...

رفت عصری که گفت شیخ اجل 

رهبـــر رهروان به علــم و عمـل 

ســـعدی افتـــاده اســت و آزاده 

کــــس نیــایـد به جنگ افـتــاده 

در جهانـــی کــه ما زنیــــم قدم 

مـــرگ و افتاده گــــــی بــود تــوام 

کـــرکــــسـان زمــانــه بیــدارنــد 

هـــرچـــه افــــتاده زود بــردارند 

هــــرکه افتـــاده پایــــمال شـود 

مـــعــرض ذلـــت و  زوال شــــود
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به زودترین فرصت انتظار...
 انتظارات مردم افغانستان برآورده خواهد شد.

 اما او روشن نساخت که چه زمانی کابینه معرفی 
شده و انتظارات مردم افغانستان به پایان می رسد.

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی خاطرنشان کرد 
که جابجایی افراد شایسته و واجد شرایط در کابینه، 

باعث طوالنی شدن معرفی نامزد وزرا شده است.
آقای عبداهلل اضافه کرد که حضور سرپرست ها در 
راس ادارات افغانستان، چالش ها را به وجود آورده 
کابینه،  وزرای  نامزد  معرفی  با  که  می رود  انتظار  و 

گراف چالش ها در کشور کاهش یابد.
رییس اجرایی حکومت وحدت در مورد چه گونگی 
که  گفت  و  گشوده  به سخن  لب  نیز  امنیت  تامین 
روند تامین امنیت در کشور به خوبی پیش می رود 
و در این شرایط حساس، نیاز است که شهروندان 
افغانستان با نیروهای امنیتی گام به گام حرکت کنند.

وضعیت  چه گونگی  خصوص  در  همچنین  وی 
که  کرد  اضافه  و  نموده  اشاره  کشور  اقتصادی 
شکل گیری بحران از یک و نیم سال بدین سو تاثیر 
جا  به  افغانستان  مردم  زنده گی  وضعیت  بر  منفی 

گذاشته است.
کابینه و  نامزد وزرای  معرفی  با  که  داد  اطمینان  او 
نهایی شدن بودجه ملی افغانستان، وضعیت اقتصادی 

کشور بهبود خواهد یافت.
افغانستان چند  ملی سال 1394 خورشیدی  بودجه 
روز قبل از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شد 
و هنوز مشخص نیست که این بودجه، مجددا چه 
زمانی به مجلس معرفی خواهد شد و احتمال می 
رود که تایید بودجه از سوی اعضای مجلس، زمان 

بیشتری را در برخواهد گرفت.

کوتاهی رهبران دولت وحدت ملی در معرفی کابینه 
جدید آن هم در حالی که سه ماه از ادای سوگند اشرف 
غنی رییس جمهور جدید می گذرد، موجی از شوخی 
انداخته  راه  به  انترنتی  شبکه های  در  را  تمسخر  و 
است به طوری که حتی طالبان نیز به این روند ملحق 

شده اند.
شوخی  از  موج  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
و تمسخر نگرانی ها را در مورد ثبات دولت وحدت 
افغانستان  که  حالی  در  آن هم  می دهد،  افزایش  ملی 
نیروهای  اکثر  خروج  از  پس  جدی  چالش هایی  با 
دیگر  سوی  از  و  روبروست  کشور  این  از  خارجی 

طالبان نیز حمالت خود را شدت بخشیده اند.
نیروهای امنیتی افغانستان پنجشنبه گذشته مسوولیت 
کامل امنیت کشور را از نیروهای نظامی خارجی که 
در حال خروج از این کشور هستند، به دست گرفتند. 

این اقدام آماده گی 350 هزار نیروی داخلی را محک 
افغانستان  در  امنیت  تأمین  مسوولیت  که  زد  خواهد 
به عهده  با شورشیان سازمان یافته طالبان را  و جنگ 

خواهند داشت.
حدود 13 هزار نیروی خارجی که اکثر آنها نیروهای 

امریکایی هستند، براساس یک ماموریت جدید 
باقی  افغانستان  در  قاطع«  »حمایت  نام  با  دوساله 
خواهند ماند تا در زمینه آموزش نیروهای امنیتی بومی 

برای مقابله با شورشیان در افغانستان کمک کنند.
با گذشت 100 روز از دوره ریاست جمهوری غنی، 
اکنون  که  او  انتخاباتی  رقیب  عبداهلل  عبداهلل  و  وی 
سمت ریاست اجرایی دولت وحدت ملی را به عهده 
دارد، هنوز نتوانسته اند در مورد کابینه جدید به توافق 
برسند. آنها چند ضرب االجل وعده داده شده را برای 
تعیین کابینه از دست داده و نتوانسته اند به وعده خود 

عمل کنند. این مسأله باعث شده است آنها با تمسخر 
رسانه های اجتماعی روبرو شوند.

در یکی از این صحنه های تمسخرآمیز که در پایگاه 
عبداهلل  و  غنی  است،  شده  منتشر  توییتر  انترنتی 
پیرمردهایی با ریش های بلند و سفید در سال 2050 
نشان داده می شوند درحالیکه هنوز نتوانسته اند کابینه 

را تشکیل دهند.
و  شوخی ها  این  مورد  در  هنوز  عبداهلل  و  غنی 

صحنه های تمسخرآمیز اظهار نظر نکرده اند.
بر  سوار  غنی  و  عبداهلل  دیگر  کاریکاتور  یک  در 
اسب در حال بازی »بزکشی« هستند و بر سر کنترل 

کرسی های کابینه با هم می جنگند.
طالبان نیز به این روند ملحق شدند و ذبیح اهلل مجاهد 
سخنگوی این گروه اعالم کرد: »شاید کابینه منجمد 

شده است«.
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طالبان دید سیاسی دارند و...
افغانستان و اعضای اصلی و معتبر گروه  دولت 

طالبان را فراهم کند.
حکومت  کار  به  آغاز  از  روز   100 حدود 
غنی،  اشرف  می گذرد.  افغانستان  ملی  وحدت 
کاری  هفته های  نخستین  در  جمهوری  رییس 
خود به چین سفر کرد و با مقام های این کشور 
انجام  طالبان  با  مذاکره  مورد  در  گفت وگوهایی 

داد.
افغانستان می گوید که نقش  شورای عالی صلح 
چهار  به  افغانستان  دولت  صلح  روند  در  چین 
بخش متمرکز خواهد بود؛ بهبود روابط و تقویت 
تروریسم  علیه  مبارزه  منطقه ای،  همکاری های 
پرتو  در  خشونت  ها  ادامه  از  جلوگیری  و 
و  چین  افغانستان،  بین  جانبه  سه  همکاری های 
پاکستان و فراهم آوری زمینه نشست های رو در 

رو بین طرف های صلح افغانستان.
گفت وگوهای  مورد  »در  گفت:  استانکزی  آقای 
صلح، چین دید کالن و استراتژیک دارد، من در 

این مورد بیشتر خوشبین  هستم.«
او می گوید که مشکالت زیادی نیز وجود دارد 
و دولت وحدت ملی هنوز مراحل اولیه خود را 
می پیماید و درگیر مصروفیت های داخلی است، 
کنند،  پیدا  انسجام  داخلی  مسایل  که  همین  اما 

صلح در اولویت خواهد بود.
ساله  سیزده  زمان حاکمیت  در  افغانستان  دولت 
حامد کرزی، تالش های گوناگونی برای کشاندن 

گروه طالبان پای میز گفت وگو به خرج داد، اما 
این تالش ها جایی را نگرفت و بی نتیجه ماند. 
در سال گذشته نیز که انتخابات جنجالی به درازا 
به حاشیه  کشید، گفت وگوهای صلح متوقف و 

کشیده شد.
اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان با به کار 
گیری اصطالح »مخالفان سیاسی« در تعریف از 
به مخالفان مسلح دولت  طالبان، خواست  گروه 
صلح  گزینه  به  همچنان  دولت  که  بدهد  نشان 

پایبند است.
گروه  اعضای  که  می گوید  اما  استانکزی  آقای 
مسلحانه  اما  دارند،  سیاسی  دید  طرز  طالبان 
مخالف  می توان  هم  گروه  این  به  و  می جنگند 
سیاسی خطاب کرد و هم مخالف مسلح دولت.

افغانستان  که  می گوید  صلح  عالی  شورای  دبیر 
مسوولیت  و  شده  جدیدی  مرحله  وارد  حاال 
امنیت این کشور دیگر در دست نیروهای امنیتی 
بهانه جنگ  که  نیروهای خارجی  و  است  افغان 
در  خود  رزمی  فعالیت های  به  بود،  شورشیان 

افغانستان پایان داده اند.
در همین حال منابع آگاه از جریان گفت وگوهای 
از  که تالش ها  می گویند  افغانستان  دولت  صلح 
مجاری مختلف در چین، پاکستان، قطر و داخل 
نمایندگان  دیدار  زمینه  تا  دارد  افغانستان جریان 

دولت و گروه طالبان فراهم شود.
شورای عالی صلح می گوید که بحث روی دفتر 
و مکان نیست بلکه برای افغانستان افراد مذاکره 

کننده اهمیت بیشتری دارد؛ این که چه کسی با 
دولت به نمایندگی از طالبان صحبت می کند.

گروه ›دولت اسالمی‹ در افغانستان حضور دارد؟
آقای استانکزی در بخشی از صحبت های خود به 
گروه های افراطی اشاره کرد که به قول او هر روز 
»زیر عنوان های مختلف« به وجود آمده و با هم 

به رقابت و گاهی همکاری می پردازند.
او گفت که دولت سعی می کند که افغانستان را از 
این رقابت ها و همکاری های شبکه های مختلف 
طالبان  گروه  با  گفت وگو  به  بتواند  تا  کند  دور 

تمرکز داشته باشد.
از  منظور  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
افراطی، گروه های شبیه گروه موسوم  گروه های 
»غیر  گفت:  است  )داعش(  اسالمی  دولت  به 
محتمل هم نیست، حاالتی پیش می آید که یکی 
از یک جریان دلزده شد، فوراً در جستجوی این 

است که در کجا بستر ایجاد کند.«
را  فکر  و  مفکوره  نمی توانید  »شما  گفت:  او 
محدود به مرز ها کنید. در شبکه های اجتماعی 
فیسبوک ها  می شود،  تبادله  معلومات  لحظه  هر 
که  ایجاد شده  اینترنت شبکه هایی  در  ببینید،  را 
اثرات خود را دارند و از لحاظ تبلیغات و جلب 

و جذب تاثیراتی دارند.«
او از گروه دولت اسالمی و سایر گروه های تندرو 
اسالمی به عنوان تهدیدی بزرگ برای افغانستان 
برای  می تواند  گروه ها  این  که  گفت  و  کرد  یاد 

ادامه خشونت ها زمینه سازی کند.

تقسیم مسوولیت ها به همان...
تنظیم  افقی  گونۀ  به  قدرت  ساختار  صورتی که  در 
گردد،  نهادینه  و  توزیع  صالحیت ها  آن  براساس  و 
می باشد  عملی  آسانی  به  نیز  مسوولیت ها  تقسیم 
و  طبیعی  مسیر  یک  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  و 

سیستماتیک به خود می گرفت. 
متاسفانه آنچه طی چند ماه اخیر شاهدش می باشیم، 
مواد  میان  جدی  پارادوکس  یک  موجودیت 
هم  با  که چون  می باشد  قانون  موارد  و  موافقت نامه 
عملی  و  نمی باشد  تفسیر  قابل  نیستند،  جمع  قابل 
خلق  جدید  جنجال  و  مشکل  روز  هر  بنًا  نیست؛ 
می شود و تا زمانی که هم این تناقض آشکارا به شکل 

قانونی و اساسی حل نگردد، دولت وحدت ملی اسم 
شاهد  ملی  نام وحدت  زیر  و  بود  بی مسمی خواهد 
فیشن  یک  بود.  خواهیم  نیز  وحدت  تدریجی  مرگ 
غیر طبیعی قدرت از طریق یک روند غیرسیستماتیک 
آقتاپوسی می ماند که هر روز  بی قیافۀ  به یک مولود 
چهره بدل خواهد کرد و تنش خواهد آفرید. آرزوی 
تأمین ثبات در کشور از هـمچو یک مولود غیر ثابت، 
به یک خیال موهوم می ماند، در واقع ایجاد تناقضات 

جدید.
ابتدا  همان  از  ملی  وحدت  دولت  رهبری  اگر  هان، 
ثابت می کردند که حتی از سر ناچاری هم که شده با 
همکاری الزم میان هم الی تدویر لویه جرگه وتعدیل 
و  جنجال ها  از  را  کشور  می توانستند  سیاسی،  نظام 

بود  موقتی  نیم بند و  راه  نگهدارند، یک  تنش ها دور 
که نشد.

نظام  تثبیت  و  تغیر  بر  مبنی  ما  مکرر  اصرار  امروزه 
سیاسی، پارلمان محور، به اساس مواد تفاهم نامه و از 
مجرای قانون و به زودترین فرصت ممکن، برخاسته 
از همین نگرانی هاست که اگر به زودی ممکن و در 
کمال سنجید ه گی، به آن رسیده      گی نگردد، کشور را به 

عالمی از مشکالت سردچار خواهد نمود.
با این مختصر و با همچو شرایط، تقسیم مسوولیت ها 
چارچوب  دارای  و  شده  تعریف  نظام  یک  نبود  در 
حقوقی، به همان پیمانه یک امر بی روش و بی بنیاد 

است که تقسیم چوکی ها.
برگرفته از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود

ماین و مواد منفجر... 
مهمات ضد حکومتی  کردن  بخش خنثی  در  را  افغانستان 

آموزش داده است«.
نیروهای  با  تالش هایش  نتیجه  در  که  است  گفته  آیساف 
امنیتی افغانستان، 1.2 میلیون مهمات )منجفر ناشده( در سه 
تاکید کرده که  آیساف  اند.  نیم سال گذشته خنثی شده  و 
ابراز  از  اما  از ماین های زمینی استفاده نکرده است،  هرگز 
ناشده در 13 سال جنگ در  منجفر  مهمات  مورد  در  نظر 

افغانستان خودداری کرده است.
سالح ها  همه  درصد   10 حدود  که  می گویند  تحلیلگران 
عنوان  به  ناشده  منجفر  سالح های  این  و  نمی کنند  انفجار 
ختم  از  بعد  دهه ها  در  که  می مانند  باقی  مرگ آور  میراث 

جنگ می توانند قربانی بگیرند.
مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان می گوید که این 
کشور از نظر داشتن مهمات منفجر ناشده در سطح جهان 
موسسه،  این  گفته  به  است.  کشورها  کشنده ترین  از  یکی 
ماهانه حدود 40 تن در اثر انفجار این مواد جان می دهند که 

نصف آن ها کودکان هستند.
از سال 2001 به این سو میلیون ها پارچه از مواد انفجاری 
از  اند که یکی  پاکی خنثی گردیده  توسط گروه های ماین 
المللی خوانده می شود. اما  بزرگ ترین دست آوردهای بین 
حاال با کاهش سربازان بین المللی این تالش ها کندتر شده 

و منابع مالی کافی برای آن وجود ندارد.
توسط  دیگر  کارهای  همه  و  »برنامه ریزی  گفت:  رشید 
سازمان های بین المللی صورت گرفته است. نقش حکومت 
اما  است.  حیاتی  مشکل  این  به  رسیدگی  برای  افغانستان 

احساس مسئولیت وجود ندارد.«

سـپاس از ایـن که مـایۀ سرگـرمی 
مـردم شـدیـد!

مبنی  افغانستان  رییس جمهوری  ضمنی  اظهارات  پی  در 
از  نیروهایش  خروج  برنامه  در  امریکا  بازنگری  لزوم  بر 
خروج  طرح  که  کرد  تاکید  اوباما  ویژه  نماینده  افغانستان، 

افغانستان طبق برنامه انجام می شود.
نماینده ویژه  دابینز،  به گزارش خبرگزاری رویترز، »جیمز 
اوباما در امور افغانستان و پاکستان گفت: امریکا قرار است 
نیمی از نیروهایش را در سال جاری میالدی و مابقی  آنها را 

در سال 2016 از افغانستان خارج کند.
غنی،  اشرف  اظهارات  سخنان،  این  بیان  وجود  با 
درباره  موجود  بحث های  بر  افغانستان  رییس جمهوری 
افغانستان و  امریکایی در  نیروی  باقی  ماندن تعدادی  لزوم 
دامن زد. دولت  برنامه هایش  در  بازنگری کاخ سفید  لزوم 
واشنگتن در نظر دارد تا تعداد نیروهایش را تا پایان سال 
جاری حدود 5000 تن کاهش دهد و تنها تعداد اندکی برای 
 2016 سال  پایان  در  کابل  در  امریکا  سفارت  از  حفاظت 

باقی بماند.
که  است  این  من  نظر  گفت:  ادامه  در  اوباما  ویژه  نماینده 
بازنگری  مقتضی  اوباما در تصمیمات خود در زمان  شاید 

کند.
سازش  تالش های  روند جنگ،  دیگر  موضوعات  میان  در 
میان دولت و طالبان، افکار عمومی در امریکا و بحث های 
برنامه  بر  که  است  امریکا   2016 سال  جمهوری  ریاست 
خروج نیروهای امریکایی تاثیرگذار است. اگر اوباما تصمیم 
امریکا  داخل  در  باید  دهد،  تغییر  را  برنامه ها  که  بگیرد 

حمایت های بیشتری را جلب کند.
ضرب  بود،  کرده  تاکید  افغانستان  رییس جمهوری  پیشتر 
االجل دو ساله امریکا برای خارج کردن آخرین نیروهایش 

از افغانستان ممکن است نیازمند »بررسی مجدد« باشد.
تاکید  با شبکه خبری سی.بی.اس  اشرف غنی در مصاحبه 
کرد: ضرب االجل ها برای متمرکز کردن ذهن تعیین می شوند 
نگاه کرد. چنانچه دو  متعصبانه  به صورت  آنها  به  نباید  و 
طرف و یا در مورد این موضوع، طرفین نهایت تالش خود 
را بکنند تا به اهدافشان دست یابند و پیشرفت واقعی باشد، 
بنابراین در آن زمان باید این تمایل وجود داشته باشد که 

بازنگری در ضرب االجل خروج انجام شود.

جیمز دابینز در پاسخ به اشرف غنی:

بر اساس برنامه خارج می شویم



پولیس هرات گفته که در سال جاری، توانسته تا از 
500 حملۀ انفجاری جلوگیری کند.

که  اند  کرده  بیان  امنیتی  ارگان  این  مسووالن 
شناسایی  از  ناشی  انفجار،   500 این  از  جلوگیری 
دولت  مخالفان  به  متعلق  بمب های  سازی  خنثا  و 

بوده است.
پولیس  سخنگوی  احمدی،  عبدالروف  سمنوال 
والیت هرات می گوید که این بمب های خطرناک 
از نقاط مختلف والیت هرات کشف و خنثا شده 

است.
به گفتۀ او، در این رابطه شماری دستگیری و شمار 

زیادی دیگر از بمب گذاران زیر پیگرد قرار گرفته 
اند.

قضیۀ  در  تن  ده  حدود  که  می کند  عالوه  او 
از  پس  و  شده  بازداشت  هرات  بمب گذاری های 
تحقیقات بازپرسان جنایی، به دادستانی و سپس به 

دادگاه معرفی شده اند.
این مقام هم چنین می افزاید: نکتۀ قابل مالحظه در 
مورد بمب گذاری های هرات این است که اکثر این 
بمب ها به صورت دست ساز است که به بمب های 

»بوشکه یی« شهرت دارند.
آقای احمدی هم چنین تاکید می کند: در صورت 
این بمب ها، امکان داشت که تلفات  منفجر شدن 
جانی و مالی زیادی به هرات نشینان وارد می شد.

نحوۀ  از  واضح  صورت  به  طالبان،  گروه  تاکنون 
توضیحی  خود،  درآمد  منابع  و  جنگی  اکماالت 

نداده اند.
سال گذشته، انفجار بمبهای جاده یی تلفات زیادی 
به خصوص  ملکی،  افراد  و  دولتی  مقامات  به  را 

زنان و کودکان غرب افغانستان وارد کرده بود.

تحصیالت  موسسات  رییس  ترشتوال  مسعود 
ارزیابی  هدف  به  که  نشستی  در  خصوصی  عالی 
در شهر  عالی خصوصی  آموزش  موسسات  نقش 
مزارشریف برگزار شده بود، عنوان کرد که بعضی 
از این موسسات و دانشگاه ها ممکن است به دلیل 
معیارهای  با  متناسب  و  مفید  خدمات  ارایه  عدم 

تعیین شده، جواز فعالیت شان لغو شود.
رییسان،  از  جمعی  حضور  با  که  نشست  این  در 
از  شماری  و  خصوصی  دانشگاه های  استادان 
بودند؛  کرده  شرکت  عالی  آموزش  کارشناسان 
و  دانشگاه ها  چالش های  و  دست آوردها  روی 
نقش  و  خصوصی  عالی  آموزش  موسسات  سایر 
و تاثیر آن ها در اجتماع امروزی کشور بحث های 

کارشناسانه و علمی صورت گرفت.
دانشگاه های  اتحادیه  رییس  نصرت یار  عبدالمجید 
خصوصی در شمال و بنیان گذار دانشگاه خصوصی 
آریا در والیت بلخ از دست آوردهای این دانشگاه ها 
ایجاد تغییرات  یادآوری کرده و نقش آن ها را در 
مثبت و سازنده در کشور ارزنده توصیف و ابراز 
بر  بتوانند  اتحادیه  این  ایجاد  با  که  کرد  امیدواری 
مشکالت و چالش های فراروی آن نیز فایق آمده و 
بزودی شاهد یک جامعه در حال رشد و توسعه در 

کشور و منطقه باشند.
موسسه  و  دانشگاه   21 اکنون  هم  او،  گفتۀ  به 
خصوصی در زمینه آموزش عالی و نیمه عالی در 

آنها  و  دارند  فعالیت  کشور  شرق  شمال  و  شمال 
اعتماد سفارت  اتحادیه،  ایجاد یک  با  اند  توانسته 
امریکا را در زمینه بهبود کیفیت آموزشی و ارتقای 
سطح علمی دانشجویان این موسسات جلب نموده 
و دولت ایاالت متحده نیز با یک پیش شرط حاضر 

شده که در این راستا با آنان همکاری نماید.
رییس اتحادیه دانشگاه های خصوصی شمال عدم 
لیسانس(  دوره  پایان  نامه  )تصدیق  دیپلم  توزیع 
بیمه  عدم  عالی،  تحصیالت  وزارت  سوی  از 
اختصاص  دانشگاه های خصوصی و عدم  استادان 
از  را  دانشجویان  این  برای  تحصیلی  بورسیه های 
چالش های عمده موسسات خصوصی دانست؛ اما 
مقدماتی  کارهای  که  سپرد  وعده  ترشتوال  آقای 
شرکت  یک  با  معتبر  دیپلم های  چاپ  قرارداد 
خارجی به پایان رسیده و عنقریب این اوراق چاپ 
و بدسترس وزارت تحصیالت عالی قرار می گیرد.

اولویت ناتو در سال 2015
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مسعود ترشتوال:

جواز برخی از موسسات تحصیالت عالی لغو خواهد شد

پولیس هرات از 500 انفجار سازمان دهی شده جلوگیری کرد

 32 با  که  تیمش  شیلیایی  مهاجم  درباره  ونگر 
میلیون پوند از بارسلونا خریده و تا اینجای کار 
شانزده گل در رقابت های مختلف برای آرسنال 
همیشه خطرناک  و  سرزنده  »او  گفت:  نیز  زده، 
است. او خیلی راحت تغییر جهت می دهد. مؤثر 
است و فرصت طلب و روحیه جنگندگی باالیی 
یک  از  که  را  ویژگی هایی  از  مجموعه ای  دارد؛ 

بازیکن تاپ انتظار می رود،  دارد. 
ولی  بدهم،  استراحت  او  به  بودم  شده  وسوسه 
خیلی  و  دارد  باالیی  فیزیکی  پتانسیل  الکسیس 
زود ریکاوری می کند و در تست های ما اثری از 

خستگی در او دیده نمی شود «.
از  بعد  ولکات  اینکه  از  بود  خوشحال  ونگر 
مصدومیتی طوالنی که رویای جام جهانی اش را 
نابود کرد، بازی خوبی انجام داد: »او خطرناک به 

او  دید  کیفیت حرکات  نظر می رسید و می شد، 
کم نشده. کمی بازی کند، فرم خوب خودش را 

به دست می آورد «.
ونگر تأیید کرد، لوکاس پودولسکی به اینترمیالن 
رفته و احتمال جدایی یحیی سانوگو نیز وجود 
دارد: »پودولسکی ناراحت بود از اینکه کم بازی 
می کرد، می توانم درک کنم اما سانوگو به دنبال 
کسب تجربه بیشتر است. من گزینه های زیادی 
او کمی مشکل  به  دادن  بازی  و  دارم  در حمله 

است «.
ویمبلی  در  قبل  سال  بازی  در  که  بروس  استیو 
باخت و قهرمانی  در وقت های تلف شده 3-2 
نداشت:  شکایتی  نتیجه  از  داد،  آرسنال  به  را 
»نتیجه عادالنه ای بود. ما خیلی دویدیم و زحمت 
بازی  این  اینکه  برای  ولی هیچ هنری  کشیدیم، 
جام حذفی را زنده نگه داریم، به خرج ندادیم. 
مالک توپ بودیم اما شانس گلزنی در یک سوم 
به  تغییر  ایجاد ده  ایجاد نکردیم.  دفاعی حریف 
چون  نیست،  حذفی  جام  به  بی احترامی  معنای 
بهترین  از  یکی  رقابت ها  این  در  گذشته  سال 

روزهای تاریخ خود را تجربه کردیم «.
اما  دارد  نیاز  جدید  نیروی  به  جنوری  در  هال 
»او  کرد:  تکذیب  را  دفو  جرمین  خرید  بروس 
برای ما خیلی گران است و نمی خواهم بی جهت 

به هواداران امید بدهم «.

ناتو با ترک افغانستان اکنون در سال 2015 میالدی تمرکز خود را 
بر روی اروپا قرار داده و ایجاد نیروی جدید واکنش فوق العاده 
سریع به عنوان عامل بازدارنده در برابر روسیه به اولویت مهم 

این سازمان تبدیل شده است.
به گزارش اسوشیتدپرس، تحلیلگران بر این باورند که اولویت 
در  العاده سریعی  فوق  واکنش  نیروی  تشکیل  با 28 عضو  ناتو 
اروپا خواهد بود ولی سئوال اصلی این است که چه کسی هزینه 

الزم برای تشکیل این نیرو را خواهد پرداخت.
بر اساس این گزارش، دستور تشکیل نیروی چند ملیتی توسط 
در  ناتو  رهبران  سایر  و  امریکا  جمهور  رییس  اوباما  باراک 
سپتامبر 2014 میالدی صادر شد. این اقدام با هدف تامین امنیت 
تهدید  را  آنها  اوکراین  در  روسیه  اقدامات  که  بود  کشورهایی 

کرده بود.
سایر  و  جدید  نیروی  تشکیل  ناتو  کل  دبیر  استولتنبرگ  ینس 
بزرگترین  را  ناتو  های  قابلیت  سطح  ارتقای  به  مربوط  اجزای 
تجدید قوای مشترک دفاعی در بین اعضای این سازمان از زمان 

پایان جنگ سرد ارزیابی کرده است.
وی در این باره تاکید کرد که تشکیل نیروی واکنش سریع در 
اولویتش خواهد  مقرر مهمترین  کامل و در زمان  به طور  اروپا 
بود.در حالی که ناتو از ابتدای جنوری به طور رسمی از عملیات 
جنگی در افغانستان خارج شده به نظر می رسد مهمترین اولویت 
خود را بر اساس واقعیت های راهبردی جدید در اروپا قرار داده 
است. اقدام روسیه در الحاق کریمه به خاک خود و درگیری های 
شرق اوکراین و اینکه واکنش غرب در قبال این اقدامات چه باید 

باشد، تعیین کننده های اصلی اولویت های ناتو است.
مایکل براون تحلیلگر دانشگاه جورج واشنگتن در این باره تاکید 

تمرکز  میالدی   2015 سال  در  ناتو  چالش  »بزرگترین  که  کرد 
امنیت  تضمین  یعنی  بود  خواهد  اصلی  ماموریت  پیشبرد  بر 

کشورهای عضو و ارتقای ثبات در اروپا.«
که  دلیل  این  به  بود،  این یک چالش خواهد  کرد:  تصریح  وی 
رهبران ناتو طی سال های زیادی به یک سیستم دفاعی مشترک 
و جمعی پایبند بوده اند، به این دلیل که روسیه مجموعه ای از 
تاکتیک های غیر متعارف را توسعه داده که نیاز به پاسخ های غیر 
متعارف دارد و به این دلیل که ناتو به مشارکت خود در فعالیت 

های آموزشی در افغانستان ادامه خواهد داد.
ناتو طرح  رهبران  و سایر  اوباما  اقدامات مسکو،  به  واکنش  در 
آمادگی اقدام را تصویب کردند تا قابلیت های ناتو را ارتقا دهند.
البته هنوز به درستی مشخص نیست چه کسی منابع مالی تشکیل 
بسیاری  کرد.  خواهد  پرداخت  را  اروپا  در  جدید  نیروی  این 
تشکیل  های  هزینه  از  زیادی  بخش  ها  امریکایی  که  امیدوارند 
این نیرو را پرداخت کنند و در عین حال برخی نیز نگاه ویژه ای 
به آلمان دارند. آلمان ثروتمندترین عضو ناتو و پرجمعیت ترین 

کشور در اروپا به شمار می رود.
در سال 2015 میالدی همچنین انتظار می رود تصمیماتی اتخاذ 
و  امریکا  زمینی  و  هوایی  دریایی،  نیروهای  چرخش  که  شود 
متحدان آن ادامه یابد تا حضور بی وقفه این نیروها در کشورهای 

عضو ناتو که نزدیکی بیشتری به روسیه حفظ شود.
در سل 2015 میالدی دولت های عضو ناتو همچنین باید ذخایر 
سوخت، مهمات و سایر تجهیزات را در کشورهای خط مقدم 
افزایش دهند تا در صورت نیاز نیروهای واکنش سریع قادر به 

استفاده از آن باشند.

آرژانتینی  ستاره  فوق  مسی  لیونل 
صدر  در  بارسلونا  فوتبال  تیم 
بازیکنان  ارزشمندترین  فهرست 

فوتبال دنیا جای گرفت.
در این فهرست ارزش مسی 172 
در  است  اعالم شده  پوند  میلیون 
رونالدو  کریستیانو  ارزش  حالیکه 
 104 مادرید  رئال  پرتغالی  ستاره 
بیل  گرت  و  است  پوند  میلیون 
 47 فقط  تیم  این  ستاره  دیگر 

میلیون پوند می ارزد. 
در این تحقیق برای ارزش گذاری 
بازیکنان از عواملی چون عملکرد، 
سن، قرارداد و نتایج تیم بازیکنان 

استفاده شده است. 
از  بعد  جدول  این  سوم  رده  در 
با  هازارد  ادن  رونالدو،  و  مسی 
پوند  میلیون   77.6 معادل  ارزشی 
کاستا  گو  دیه  و سپس  دارد  قرار 
با 65.9 میلیون پوند ایستاده است. 
پوند  میلیون   56.4 با  پوگبا  پل 
با  آگوئرو  سرخیو  و  است  پنجم 
را  جایگاه ششم  پوند  میلیون   51

به خود اختصاص داده است. 

رحیم استرلینگ، سسک فابرگاس، 
نیز  بیل  و گرت  سانچز  الکسیس 
پوند،  میلیون   49.4 با  ترتیب  به 
میلیون   47.8 پوند،  میلیون   48.6
رده  در  پوند  میلیون   47 و  پوند 

های بعدی قرار دارند. 
این  در  توجه  قابل  نکات  از 
بازیکن  شش  حضور  فهرست 
شاغل در لیگ برتر انگلیس یعنی 
از  فابرگاس  و  کاستا  هازارد، 
منچسترسیتی،  از  آگوئره  چلسی، 
سانچز  و  لیورپول  از  استرلینگ 
از آرسنال در بین 10 نفر نخست 

است. 
مسی  زیاد  فاصله  دیگر  نکته 
دیگر  به  نسبت  جدول  صدر  در 

بازیکنان است.

از  بسیاري  کند.  مي  سپري  را  دشواري  روزهاي  انریکه  لوئیس 
را  سوسیداد  مقابل  نیمار  و  مسي  نشیني  نیمکت  کارشناسان، 

مهمترین عامل باخت بارسا مي دانند.
صبح دیروز، خبری روی رسانه های اسپانیا قرار گرفت مبنی بر 
اینکه باشگاه بارسلونا به لوئیس انریکه اولتیماتوم داده است که 
اتلتیکو، از سمت خود اخراج  الچه و  ناکامی مقابل  در صورت 
خواهد شد، ضمن اینکه او موظف شده روابط به تیرگی گرائیده 

اش با ستارگان بارسا را بهبود ببخشد.
کارلو آنچلوتی، ساعتی پیش در نشست خبری بازی رئال مادرید 
و اتلتیکو مادرید، در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد درست 
نیمار  بر نیمکت نشین کردن مسی و  انریکه مبنی  بودن تصمیم 
چنین گفت:« من شناخت زیادی از فضای حاکم بر رختکن بارسا 
ندارم و نمی دانم چه بازیکنانی آماده هستند و چه کسانی خیر. 
بارسا،  به عنوان سرمربی  انریکه  لوئیس  این حال، معتقدم که  با 
بهتر از هر شخص دیگری می تواند در مورد ترکیب اصلی تیمش 
نشین  نیمکت  بر  مبنی  او  تصمیم  من،  اعتقاد  به  بگیرد.  تصمیم 

کردن مسی و نیمار، تصمیم درستی بود.«

مسـی در صـدر ارزشمـندتـرین
 بازیکنان فوتبال دنیا

دفاع مربی رئال از مربی بارسا

ورزش
ونگر: 

سانچـس همیـشه خطـرنـاک است
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معاون دوم مجلس سنا در پیوند به معرفی یک ثلث اعضای 
مجلس سنا به رییس جمهور اشرف غنی هشدار داد و گفت، 
شوراهای  انتخابات  به  مربوط  شکایت های  به  زمانی که  تا 
والیتی رسیده گی نشود، اجازۀ معرفی اعضای جدید مجلس 

سنا را نخواهند داد.
»رییس  گفت:  سنا  مجلس  دوم  معاون  افغان  گل  اهلل  رفیع 
جمهور همان طوری که متعهد شده، باید بر اساس قانون عمل 
این  از  قانون  به مجلس سنا آمده ایم و طبق  قانونی  ما  کند؛ 

مجلس خواهیم رفت«. 
آقای گل افغان هشدار داد: »اگر رییس جمهور به شکایات و 
اسناد دست داشتۀ اعضای معترض سنا به انتخابات شوراهای 
در خدمت تان  ما  آن  غیر  در  کند خوب،  رسیده گی  والیتی 
اعضای  تحلیف  مراسم  تو چه گونه  ببینیم  که  بیا  تو  هستیم؛ 

جدید سنا را انجام می دهی.؟«
رفیع اهلل گل افغان، داوود اساس و برخی دیگری از سناتوران 

به نتایج انتخابات شوراهای والیتی معترض هستند.
نشان  که  دارند  در دست  معتبری  اسناد  که  دارند  ادعا  آنان 
اساس سلیقه های شخصی مسووالن  بر  نام های شان  می دهد 
انتخابات  نتایج  نهایی  فهرست  از  انتخاباتی  کمیسیون های 

بیرون کشیده شده است.
 « شد:  یادآور  نیز  سنا  عضو  دیگر  فیضی  محمد  مولوی 
کمیسیون های انتخاباتی، خاین ترین نهاد در نظام افغانستان 

اند«.
آقای فیضی افزود: عریضه دیگران بررسی می شود، اما چرا به 
شکایات معاون دوم و آقای اساس که در لیست ابتدایی نتایج 
انتخابات شوراهای والیتی در صدر جدول قرار داشتند و از 

لیست نهایی حذف شدند، رسیده گی نمی شود.
از سوی شوراهای  باید  که  سنا  ثلث  پیش، یک  چهار سال 
عدم  نسبت  می شد،  معرفی  مجلس  این  به  ولسوالی 
برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، بر اساس یک فرمان 
رییس جمهور کرزی از جانب شوراهای والیتی معرفی شدند.
خالقداد بالغی در این مورد خاطرنشان کرد: »این یک بازی 
مردم و  رای  با  ما  اند،  انداخته  راه  به  با سناتوران  که  است 
فرمان رییس جمهور آمده ایم و حال فرمان صادر کن که ما از 

این مجلس مرخص شویم«.
آقای بالغی عنوان داشت: در غیر این صورت بازی با عزت 
مردم افغانستان و سناتور هیچ کسی حتا اگر رییس جمهور 

باشد حق ندارد، بازی کند.
سناتورانی که جدیداً از طریق شوراهای والیتی به این مجلس 

معرفی شده اند تا هنوز مراسم تحلیف را انجام نداده اند.
کمیسیون های  در  اصالحات  خواستار  سناتوران  همچنین، 
آینده  انتخابات  که  از حکومت خواستند  و  انتخاباتی شدند 
پارلمانی و شوراهای ولسوالی را به وقت و زمان که در قانون 

تعیین شده برگزار کند.
ریاست  دوره  نخست  روز   100 سناتوران  هم،  سویی  از 
خواستار  و  خواندند  ناکام  را  غنی  اشرف  آقای  جمهوری 

معرفی هرچه زودتر کابینه به مجلس نمایندگان شدند.
به گفته آنان، در 13 سال دوره ریاست جمهوری آقای کرزی 
روز   100 در  اما  بود،  شده  نقض  اساسی  قانون  مورد   28
نخست ریاست جمهوری آقای غنی 50 مورد قانون اساسی 

نقض شده است.

ماین و مواد منفجر ناشده هر روز بـالتکلیـفی در مجـلس سـنا
قربانی می گیرد

بر اثر چند دهه جنگ و ناامنی در افغانستان، همۀ 
از ماین و مواد  این کشور  شهرها و روستاهای 

منفجرناشده انباشته شده است.
در  طوالنی مدت  جنگ های  طرف های  همۀ 
منفجر  مواد  و  ماین  کردن  فرش  در  افغانستان 
را  کودکان  همه  از  بیش  که  دارند  سهم  ناشده 
به مخاطره می اندازد، زیرا آن ها کنجکاو هستند 

و غالبًا در زمین های نشانی نشده بازی می کنند.
ماموریت  جای  میالدی  جدید  سال  شروع  با 
نیروهای بین المللی زیر رهبری ناتو را »حمایت 
به  المللی  بین  آن سربازان  قاطع« گرفت که در 
مشوره دهی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان 

می پردازند.
محمد صدیق رشید، رییس مرکز هماهنگی امور 
ماین پاکی افغانستان گفت: »آن ها )نیروهای بین 
که  می دانند  و  کرده  استفاده  اسلحه  از  المللی( 
می مانند.  شان  جای  به  ناشده  منفجر  مهمات 
معلومات راجع به این مهمات جان انسان ها را 

نجات می دهد.«
آقای رشید افزود: »اگر آن ها محل استفاده از این 
مهمات و مختصات آن ها را به ما بدهند، خیلی 
به  را  معلومات  برخی  آن ها  است.  کننده  کمک 
ما داده اند، اما کافی نیست. آن ها باید معلومات 

بیشتر بدهند.«
افغانستان  پاکی  ماین  هماهنگی  مرکز  رییس 
می گوید که این مساله را با نیروهای بین المللی 
نیروها  این  که  حاال  تا  و  اند  گذاشته  میان  در 
زمینه  در  اقدامی  می کنند  ترک  را  افغانستان 
صورت نگرفته است: »اگر آن ها در این رابطه به 
ما معلومات ندهند، بسیار سخت خواهد بود و 
وقت بیشتر، پول بیشتر و تلفات خواهد گرفت. 
تعداد زیادی به ویژه کودکان جان های شان را از 

دست خواهند داد«.
مسکونی  مناطق  نزدیکی  در  زیادی  جاهای  در 

ماین و مهمات منفجر ناشده وجود دارد. 
متخصص  که  ترست«  »هلو  خیریه  موسسه 
پاک سازی مهمات منفجر ناشده است، در منطقه 
پاک سازی  مصروف  کابل  جنوب  در  جنگلک 

مهمات و ماین های خط مقدم جنگ داخلی دهه 
1980 میالدی است.

این موسسه  ارشد  از مسووالن  زبتو خان، یکی 
گفت: »خطرناک ترین آن ها مهمات منفجر ناشده 
مخفی است، زیرا گاهی در زمان برخورد با آن یا 

در جریان خنثی کردن ، انفجار می کند.«
تنها  نه  ملکی  افراد  بسیاری  که  می گوید  خان 
توسط ماین، بلکه بر اثر دیگر مواد منفجره باقی 
خوشه یی  بمب های  شمول  به  جنگ  از  مانده 
چالش  انفجاری  مواد  »این  اند:  شده  زخمی 
بزرگی برای پنج تا ده سال آینده است. بسیاری 
به مناطق مسکونی قرار  این مواد بسیار نزدیک 

دارند.«
سالح های  از  استفاده  منع  کنوانسیون  براساس 
متعارف ملل متحد که در سال 1980 به تصویب 
رسید، همه طرف ها مکلف اند که در پاک سازی 
کمک  جنگ  یک  از  بعد  ناشده  منفجر  مهمات 
که  است  این  افغانستان  در  واقعیت  اما  کنند. 

جنگ با طالبان هنوز هم ادامه دارد.
فرانس  خبرگزاری  به  اعالمیه یی  در  آیساف 
ناشده  منفجر  پرس گفته است که همه مهمات 
را از میدان های تیراندازی که به نیروهای امنیتی 
افغانستان سپرده نشده، پاک سازی کرده است. در 
این اعالمیه آمده است: »آیساف بیش از 7500 
عضو نیروهای امنیتی...             ادامه صفحه 6

به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامة ماندگار رسانیده می شود که با آغاز سال نو میالدی، توزیع 
رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیة اشخاص، نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانة نوشتاری 
هستند، درخواست می شود که به ادارۀ روزنامة 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


