
گویند  می  زابل  مردم  نماینده گان  از  شماری 
برخی  در  خارجی  مسلح  افراد  جابجایی  که 
مردم  نگرانی  سبب  والیت،  این  ازولسوالی های 

شده است.
نماینده گان  این  از  یکی  اندیوال  عبدالحبیب 
خانواده خارجی  پنجاه  یک صدو  اخیراً  می گوید: 
مسلح در ولسوالی های خاک افغان، دای چوپان و 

نوبهار والیت زابل، جابجا شده اند.
به گفتۀ آقای اندیوال، درمیان این خانواده ها، افراد 
پاکستانی  و  ازبک  چیچینی،  زبان،  عربی  مسلح 

موجود است.
آقای اندیوال افزود: »این خانواده هابا خود سالح 
اند،  آورده  نایتریت  امونیم  و  پیکا، کالشینیکوف 
در ترکیب این خانواده ها، ازبک، افرادی از ترک 

و  می شوند  زیادتر  تعداد  این  است،  شامل  زمین 
مستقر  غزنی  و  زابل  ولسوالی های  در  احتماالً 

خواهند شد. »
افراد مسلح  این  اندیوال هم چنان گفت که  آقای 
ناامن  مناطق  در  محلی  طالبان  کمک  به  خارجی 

ولسوالی های والیت زابل، مستقر شده اند.
با آنکه وکالی زابل می گویندکه تا حاال این افراد 
مشکل را برای دولت...              ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

گرمیسفرهاوسردیدستآوردها

اقامت  مدت  که  است  گرفته  تصمیم  پاکستان  دولت 
مهاجرین افغانستانی را بیشتر از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۵ 

میالدی تمدید نکند.
رسانه های  سایر  و  تایمز  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
پاکستان، در جلسۀ دولت این کشور عنوان شد:  توافق 
درباره تمدید اقامت مهاجرین که در نشست مقام های 
افغانستان، پاکستان و...                     ادامه صفحه 6

بی بی سی دریافته است که گروه طالبان خواست محمد 
اشرف غنی، رییس جمهور را مبنی بر اشتراک در کابینه 

دولت وحدت ملی رد کرده اند.
منابع نزدیک به آقای اشرف غنی به دیوید الین، خبرنگار 
بی بی سی در کابل گفته اند که رییس جمهور پیشنهاد 
وزارت های توسعه...                        ادامه صفحه 6

مواجهه  عدم  برای  پاکستان  از  انتقادها  که  حالی  در 
اقدامات  و  تروریست ها  برابر  در  کشور  این  جدی 
اخطار  کشور  این  به  امریکا  است،  گرفته  شدت  آنها 
داده است که در صورت عدم فعالیت جدید در برابر 
تروریست ها کمک ها به این کشور را قطع خواهد کرد.
در  امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  ساکی،  جین 
تا تروریستان  پاکستان خواسته  از  تازه خود  اظهارات 

در این کشور را به دادگاه بکشاند.
او گفته است: »ما از اقدامات حکومت پاکستان برای 
باید  پاکستان  اما  استقبال می کنیم  با تروریسم  مبارزه 

گام های جدی تری را در این زمینه بردارد.«
جین ساکی می گوید که پاکستان باید در مورد چگونگی 
به دادگاه کشاندن تروریستان به امریکا وضاحت دهد.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم زمان هشدار داده 

است، در صورتی که پاکستان در این زمینه با امریکا 
به  کشورش  نظامی  غیر  کمک های  نکند،  همکاری 

پاکستان قطع خواهد شد.
اخراج  را  افغانستانی  دانش آموز  ده ها  پنجپیر  مدرسه 

کرد

پشتون خواه  خیبر  ایالت  در  »پنجپیر«  مدرسۀ  مسوول 
پاکستان تایید کرده است که شمار زیادی از دانش آموزان 
افغانستان که در این نهاد مصروف تحصیل علوم دینی 

بودند، اخراج شده اند.
نشریۀ اکسپرس تربیون نگاشته است که »موالنا محمد 
این  اخراج  مدرسه،  این  مسوول  الطاهری«،  طیب 

دانش آموزان را تایید کرده است.
از  »صوابی«  به  موسوم  منطقه یی  در  مدرسه  این 

موقعیت  پاکستان  پشتون خواه  خیبر  ایالت  مربوطات 
به  افغانستان،  دانش آموزان  که  می شود  گفته  و  دارد 

کشورشان فرستاده شده اند.
آقای طاهری به این نشریه...              ادامه صفحه 6
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برگزاری  بلخ شاهد  روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته، 
همایشی بزرگ در نیکوداشت از کارنامۀ سیاسی 
و جهادِی عطا محمد نور سرپرسِت این والیت 
و رییس اجراییۀ جمعیت اسالمی افغانستان بود. 
سخنرانی  و  شرکت  بر  افزون  همایش،  این  در 
شخصیت های برجستۀ کشور، سرپرست والیت 
بیشتر  ایراد کرد که  نیز سخنرانِی مبسوطی  بلخ 
از  بسیاری  خالف  داشت،  سیاسی  حال وهوای 
محور  در  را  خود  سخناِن  عمدتا  که  سخنرانان 
شخصیت و کارکردهای آقای نور متمرکز کردند. 
بیان  برای  آمده  به وجود  فرصِت  از  نور  آقای 
آن چه که در دل داشت و شاید در جای دیگری 
استفادۀ  پرداخت،  چنین صریح  آن ها  به  نمی  شد 
صمیمیِت  و  صراحت  ُرک گویی،  کرد.  بهینه 
بود.  هویدا  کاماًل  سخنرانی  این  در  نور  آقای 
با  را  خود  سخنرانِی  بلخ  والیت  سرپرست 
جوانی  عنفوان  در  جهاد  به  پیوستنش  داستان 
گرفتِن  و  روشن  مثال های  ذکر  با  و  کرد  آغاز 
تأیید برخی از هم رزمانش که در محفل حضور 

داشتند، واقعیِت آن را صحه گذاشت. 
به  نور  آقای  سخنرانی  مهِم  و  اصلی  بخش  اما 
کارنامۀ سیاسِی او در سیزده سال گذشته مربوط 
می شد. در این بخش، آقای نور از جفاهایی که 
روا  طالبان  رژیم  سقوط  دنبال  به  مجاهدین  بر 
آغاز  در  که  گفت  او  گفت.  سخن  شد،  داشته 
اتهام های  سال های به میان آمدن دولت جدید، 
روا  مختلف  نام های  به  مجاهدین  بر  ناروا 
داشتند. آقای نور گفت که »چه تهمت هایی که 
به مجاهدین نزدند. آن ها را ناقضین حقوق بشر، 
جنایات کاراِن جنگی و تفنگ ساالر« لقب دادند. 
در  مجاهدین  مخالفاِن  که  داد  ادامه  نور  آقای 
هیچ یک از هدف های خود پیروز نشدند، چون 
مردم  میان  از  برخاسته  مجاهدین  او  گفتۀ  به 
بودند. بدین گونه آقای نور خواست نشان دهد 
که حضور و مشارکِت مردم را در نظام به هیچ 
روشن  اشارۀ  گرفت.  نادیده  نمی توان  صورت 
دارند  تالش  که  بود  گروه هایی  به  نور  آقای 
حضور مجاهدین را در مسایل کالن و کلیدِی 

کشور نفی کنند.

مسایل  به  نور  آقای  سخناِن  دیگِر  قسمت   
انتخابات اختصاص یافت. در این بخش، آقای 
نور به صورت تعمدی به وضعیتی توجه نشان 
کشور  در  بحران  آمدِن  وجود  به  سبب  که  داد 
شد. سرپرست والیت بلخ، مثِل همیشه یک بار 
دیگر نارضایتِی خود را از آن چه که بر سِر آرای 
مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال روان 
افغانستان  ابراز کرد. آقای نور گفت مردم  آمد، 
برآمده  که  می خواهند  را  حکومتی  این  از  پس 
او، انگشت های  به تعبیر  یا  از رای شان باشد و 
به قدرت رسانده  را  ارغوانی رای دهنده گان آن 

باشد. 
تشکیل  از  پس  ماه های  در  نور  آقای  هرچند 
دولت وحدت ملی به صورت علنی از این دولت 
کرد  نمی توان  انکار  ولی  است،  کرده  حمایت 
با تقلب  که او یکی از چهره های اصلِی مبارزه 
بوده است. آقای نور تا آخرین لحظاِت امضای 
داکتر  و  اشرف غنی  میان  سیاسی  توافق نامۀ 
عبداهلل، تأکید داشت که باید آرای واقعِی مردم 

در انتخابات مشخص شود. 
عطا،  استاد  سه شنبۀ  روز  سخناِن  و  تأکیدها 
مورد  در  گیری اش  موضع  در  را  حقانیتش 
انتخابات بیشتر از گذشته برجسته می سازد. حاال 
ملی  وحدت  دولت  شکل گیری  روند  به  وقتی 
نگاه می کنیم و از روی انصاف به آن چه که در 
اتفاق  ماه گذشته  از سه  بیشتر  افغانستان ظرف 
درستِی  بیشتر  نور  آقای  می بینیم، سخنان  افتاده 

خود را نشان می دهند.
 واقعًا اگر در انتخابات سال روان به جای توافق 
امروز  می شد،  بیرون  مردم  واقعی  رای  سیاسی 
مشکالِت جامعه این قدر حاد و اوضاع این همه 
شکننده نمی بود. دولت فرا قانون اساسی که بر 
انتخاباتی  اساس توافق نامۀ سیاسی میان دو تیم 
شباهت  اردوگاهی  دو  به  عمدتًا  گرفت،  شکل 
یافته که به جای مشارکت، در برابر یک دیگر 

صف آرایی کرده اند. 
نشان  انتخابات، خواست  بر  تأکید  با  نور  آقای 
دهد که خالف آن چه که برخی گروه ها تصور 
می کنند، مجاهدین مردان باورمند به ارزش های 

حمایت  در  نور  آقای  سخنان  مردم ساالرانه اند. 
از انتخابات آزاد و شفاف، به معنای حمایت از 

دموکراسی و حقوق بشر است. 
موضوع دیگِر سخنرانی آقای نور، اشاره به نشر 
گزارش مجلۀ اشپیگل آلمان بود. در این جا نیز 
خود  سیاسِی  درایت  از  بلخ  والیت  سرپرست 
مایه گذاشت و نشان داد که می تواند همان گونه 
که در عمل نشان داده، مرد تسامح و رواداری 
باشد. او از رابطۀ استراتژیِک افغانستان با جامعۀ 
دیدگاه  آن،  کنار  در  و  کرد  حمایت  جهانی 
رسمی  دیدگاه  را  اشپیگل  مجلۀ  در  منتشرشده 
دولت آلمان ندانست. او گفت که جامعۀ جهانی 
از او شناخت درستی دارد و آلمان ها در ده سال 
والیات  برای  ارزنده یی  گذشته مصدر خدماِت 
این  او  شده اند.  بلخ  ویژه  به  و  کشور  شمالی 
کمک ها را قابل تحسین خواند اما در پاسخ به 
دیدگاه منتشرشده در مجلۀ اشپیگل، آن را ادامۀ 
همان توطیه های گذشته علیه مجاهدین توصیف 
کرد که شاید به گفتۀ آقای نور از سوی مخالفان 

سیاسِی او انجام شده باشد. 
آقای نور اتهام قاچاق مواد مخدر را به خود و 
او  دانست.  بی بنیاد  اتهام  یک  بلخ،  والیت  حتا 
گفت در والیتی که جامعۀ جهانی صدهزار دالر 
برای مبارزه با کشت مواد مخدر مصرف نکرده 
ممکن  چه گونه  رسیده،  صفر  به  آن  کشِت  اما 
او  باشد.  مخدر  مواد  قاچاقچی  آن  والی  است 
ادامه داد که جامعۀ جهانی با مصرف میلیون ها 
پاک  کوکنار  وجود  از  را  هلمند  نتوانست  دالر 
سازد. آقای نور اتهام قاچاق به خود را توطیه یی 
از سوی مافیای مواد مخدر دانست که والیات 
این  به  و  بیرون کرده  آن ها  از چنگ  را  شمالی 

وسیله راه قاچاق را بر آن ها بسته است. 
به این ترتیب، آقای نور در پنجاهمین سالزادش 
راه  در  پیکار  و  مبارزه  مرد  هنوز  که  داد  نشان 
را  خود  که  گفت  او  است.  مردم  آرمان های 
به  هم  همان قدر  می داند،  بلخ  از  که  همان قدر 
جنوب، شرق و غرِب افغانستان متعلق می داند 
و هرگز از درد و رنِج مردمش در هر کجای این 

سرزمین فارغ نبوده است.
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رهبر  موالنا فضل الرحمان،  که  است  آن  از  گزارش ها حاکی 
از  متشکل  هیأِت  ترکیب  در  نیز  پاکستان  علمای  جمعیت 
شماری از رهبران سیاسِی این کشور به کابل دعوت شده  بوده 
است. این سفر به دعوت رییس جمهور غنی به منظور بهبود 
روابط سیاسی و جست وجوی راه حل های مناسب برای تأمین 
صلح و امنیت در هر دو کشور، تدارک دیده شده بوده است. 
با توجه به پیشینۀ رفتاری و گفتاری موالنا فضل الرحمان در 
او  برای  را  طالبان«  معنوی  »پدر  لقب  که  طالبان  از  حمایت 
را در  اعتراضات  از  این خبر موج وسیعی  ارمغان آورده،  به 
فعاالن  مجلس،  نماینده گان  مردم،  داشت.  پی  در  افغانستان 
مدنی و کاربران شبکه های مجازی در این روزها نارضایتی و 
اعتراِض خود برای جلوگیری از سفر او به کابل را به اشکال 
مختلف ابراز کردند و در نهایت نتیجه این شد که روز گذشته 

هیأت پاکستانی بدون موالنا فضل الرحمان وارد کابل شد.
هرچند نظیف اهلل ساالرزی، سخنگوی رییس جمهور غنی بعداً 
خبر دعوِت این مفتی پاکستانی را تکذیب کرد، اما با توجه 
گذشته،  روز  صد  در  غنی  رییس جمهور  مشِی  و  روحیه  به 
کابل  از سوی حکومت  احتمال دعوت موالنا فضل الرحمان 
بعید به نظر نمی رسد. تاکتیک هایی که رییس جمهور غنی در 
همین صد روز نخست برای آوردن صلح به کار بسته، وجوهِ 

اشتراک و افتراِق متعددی با عمل کرد حکومت پیشین دارد. 
مثلث  خود،  خارجی  سفرهای  اولین  با  غنی  رییس جمهور 
سعودی، چین و پاکستان را ترسیم کرد که بدون شک مسالۀ 
سه گانه  سفرهای  این  اهداِف  اولویِت  در  امنیت  و  صلح 
پاکستانی اش  همتایان  با  نه تنها  او  پاکستان،  در  است.  بوده 
از  و خارج  غیرمتعارف  گونۀ  به  بلکه  نشست؛  گفت وگو  به 
عرف دیپلوماتیک، نزد برخی از مقامات نظامی و روحانیون 
موالنا  پاسخ  رفت.  فضل الرحمان  موالنا  جمله  از  پاکستانی 
فضل الرحمان هم مانند دیدار رییس جمهور غنی با او، کاماًل 
خارج از عرف دیپلوماتیک و زننده بود: جهاد در افغانستان 

جایز است!
هرچند انتظار می رفت که این سفر سنت شکنانۀ رییس جمهور 
مثابۀ چک  به  پاکستانی  مقامات  از سوی  اسالم آباد،  به  غنی 
ماه  یک  اما  تلقی شود،  غنی  رییس جمهور  از سوی  سفیدی 
خون و انفجار در کابل و برخی از شهرهای دیگر کشور پس 
از سفر هیأت بلندپایۀ حکومتی به پاکستان، ثابت کرد که ورق 

هنوز برنگشته است.
از  گرفتن  الهام  با  تالش ها،  این  کنار  در  غنی  رییس جمهور 
سنت رییس جمهور سلف خود، طالبان را »مخالف سیاسی« 
خواند. این اقدامات و جهت گیری های رییس جمهور جدید، 
با انتقادات شدیِد فعاالن مدنی و سیاسی و مردم روبه رو شد 
از جمله معرفی  اجتماعی  کنار سایر عوامل سیاسی و  و در 
به طور  جامعه  در سطح  او  محبوبیِت  میزان  از  کابینه،  نشدن 

چشم گیری کاست.
می تواند  هرچند  فضل الرحمان  موالنا  از  کابل  دعوت  خبر 
دست  برای  غنی  رییس جمهور  جدید  تاکتیک های  نشانۀ 
که  است  پُرواضح  اما  باشد،  امنیت  و  صلح  همای  به  یافتن 
مسلمًا  داشت.  نخواهند  پی  در  را  ثمری  هیچ  تاکتیک ها  این 
با رییس جمهور غنی  فردای مالقات  در  که  از کسی  دعوت 
جایز  افغانستان  در  را  جنگ  تمام  بی شرمی  با  پاکستان،  در 
این است  بود. واقعیت  بیهوده و عبث خواهد  امری  خواند، 
که چهره هایی چون موالنا فضل الرحمان کسانی هستند که اگر 
نگوییم از پشت عینک منافع فردی و گروهِی خود به مسالۀ 
از  که  گفت  می توان  یقین  به  می نگرند،  افغانستان  در  ناامنی 
فلسفۀ  چهره ها  و  افراد  این  می بینند.  ایدیولوژی  تنگ  چشم 
و خون ریزی  جنگ  مفاهیمی چون  گرو  در  را  وجودی شان 
و ناامنی می بینند و با صلح و انسان دوستی به کلی بیگانه اند. 

سفرهای پشت سِر هم و جست وجوی راه های جدید برای 
تأمین صلح و گشایش سازوکارهای تأثیرگذارِ جدید اگر در 
قالب یک استراتژی واقع بینانه باشد، بدون شک می تواند ما را 
به نتایج نسبی رهنمون شود. اما نباید فراموش کرد که گاهی 
بی برنامه گی  سِر  از  نشست وبرخاست ها  و  رفت وآمدها  این 
بر شانه های  انبوه  و سردرگمی ست و چیزی جز هزینه های 

دولت در قبال نخواهد داشت. 

هنـوزورق
بـرنـگشـتهاست
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راجاپاکسابهشکستانتخاباتیاشدرسریالنکااعترافکرد
میتری پاال سیریسینا، رقیب اغفالگر رییسجمهور 
پیروز  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  سریالنکا 
رییسجمهور  راجاپاکسا  متحد  زمانی  که  او  شد. 
این کشور بود، وعده نموده است که قوانین اقتدار 

گرایانه رقیبش را الغا می کند.
رییسجمهور مهندا راجاپاکسا، که زمانی شکست 
کرد  قبول  روز جمعه  رسید،  می  نظر  به  پذیر  نا 
مخالف  جناح  نامزد  سیریسینا  پاال  میتری  که 
حکومتش، در انتخابات ریاست جمهوری بسیار 

دشوار سریالنکا از وی پیشی گرفته است.
گفت:»  او  مطبوعاتی  منشی  هیرات،  ویویندا 
رییسجمهور با رانیل ویکرمیسنگ، نخست وزیر 
رییسجمهور  کرد.  مالقات  صبح  امروز  پیشین 
قدرت  آرام  انتقال  از  و  کرد  اعتراف  به شکست 

مطابق به آرزوهای مردم اطمینان می دهد«.
نتایج ۱۱  که  است  گفته  انتخابات  بخش مسئول 
شمول  به  کشور  انتخاباتی  بخش   ۱6۰ از  بخش 
شده  داده  پُست  طریق  از  که  آرایی  زیاد  شمار 
صد  در   ۵6.۵ سیریسینا  که  دهند  می  نشان  اند، 
آرا و راجاپاکسا 4۲ درصد آرا را به دست آورده 
برای سومین دور  است. راجاپاکسا می خواست 
رییسجمهور گردد. انتظار نمی رود که نتایج کامل 

انتخابات تا اواخر روز جمعه معلوم گردد.
شرکت رای دهندگان در انتخابات گسترده بود و 
رایدهی، 7۵  واجدان حق  ملیون  ازجمله ۱۵.۰4 
در صد شان روز پنجشنبه رای داده اند که ناظران 
آمیز  صلح  انتخابات  ای  بیسابقه  طور  به  را  آن 
خوانده و میزان خشونت ها را در جریان کارزار 
های انتخاباتی بین این دو رقیب که زمانی متحد 

همدیگر بودند، ناچیز عنوان کرده اند.
مرکز نظارت خشونت های انتخاباتی در کولمبو، 
گفته است که برخی رخداد های منفرد در مراکز 
رایدهی رونما شده است که برخی رای دهندگان 
را از رای دادن در مناطق شمالی که بیشتر ساکنان 

آن تامیل ها می باشند، مانع می شده اند.
تامیل ها بزرگترین اقلیت در سریالنکا می باشند 
که ۱۳ درصد جمعیت را تشکیل می دهند و به 
نظر می رسد که در کل به جانبداری از سیریسینا 

رای داده اند.
هشداری به راجاپاکسا اقتدار گرای پیشین

نقش  را  راجاپاکسا  رییسجمهور  شهرت  اساس 
جنگ  سال  ها  ده  جریان  در  حکومت  در  وی 
داخلی با ببر های تامیل تشکیل می دهد. او امواج 
پیشبرد  برای  را  موفقیتش  این  از  ناشی  حمایت 
به  بسیاری  که  داد  قرار  استفاده  مورد  اقداماتی 
از  اقتدار گرایانه و آگنده  شمول سیریسینا آن را 

فساد می خوانند.
قدرتش  خواست  قوانینی  طریق  از  پاکسا  راجا 
جمهوری  ریاست  زمانی  محدوده  از  فراتر  را 
گسترش دهد و به رییسجمهور اختیارات زیادی 

برای تقرر دیوان ساالران، قضات و رهبران نظامی 
با نفوذ و عالیرتبه داد. همچنان او در مناصب مهم 
حکومتی اعضای خانواده و دوستانش را منصوب 

کرد.
سیریسینا یکی از مقامات حکومت او بود و تا ماه 
نومبر، یعنی هنگامی که از رییسجمهور بُرید و به 
پُست  کرد،  ظهور  راجاپاکسا  واقعی  رقیب  مثابه 
وزارت صحت را داشت. او کارزار انتخاباتی اش 
ریاست  قدرت  مهارزدن  برای  منشوری  طبق  را 

جمهوری راه اندازی کرده بود.
برای  را  اش  نامزدی  آنکه  از  پیش  تا  سیریسینا 
ریاست جمهوری اعالن کند، آدم بالنسبه ناشناخته 
ای بود. کارزار انتخاباتی او یک جریان گسست 
تجمع  مرکز  خودش  و  آورد  وجود  به  را  افراد 
کسانی شد که از چنبره نفوذ راجاپاکسا و خانواده 

قدرتمند او جدا شده بودند.

بریتانیا:
القاعده می خواهد حمالت بزرگ را 

بر غرب اجنام دهد

ازسویرهبریکیازاحزابهند؛

اعطایجایزهمنحصربهفردبهدوخر!
داوداوغلو ازمسلمانان خواست دربرابر 
اسالم هراسی سر خود را باال بگیرند

رهیر  دارد،  سال   6۵ که  ناگاراج«  »واتال 
است  پاشکا  واتال  چاالوالی  کنادا  حزب 
و به دلیل اعتراض های غیر متعارف خود 

شهرت دارد.
نیوز،  جام  الملل  بین  سرویس  گزارش  به 
رهبر یک حزب محلی در ایالت بنگلور هند 
به دو خر به دلیل پرکاری و وفاداری نشان 

افتخار اعطا کرده است.
رهیر  دارد،  سال   6۵ که  ناگاراج«  »واتال 
است  پاشکا  واتال  چاالوالی  کنادا  حزب 
و به دلیل اعتراض های غیر متعارف خود 

شهرت دارد.
در  بوفالو  یک  بر  سوار   ۲۰۱۱ سال  در  او 
قیمت  به  چاماراجاناگارون  خیابانهای 

سوخت اعتراض کرد.
واتال ناگاراج درباره اعطای نشان افتخار به 
به  که  گرفته ام  تصمیم  »من  گفت:  خر  دو 
تمام حیوانات اهلی مثل خر، گاو، بوفالو و 
سگ نشان افتخار بدهم چون این حیوانات 
سخت کوش تر،  وفادارتر،  انسان ها  از 

منضبط تر و گوش به فرمان تر هستند.«

معتقد  ناگاراج  آقای  بی سی،  بی  نوشته  به 
کارهای  برای  آنها  از  که  خرها  به  است 
سنگین در هند استفاده می شود بی اعتنایی 

می شود.
او گفت انتخاب این دو خر بدون فراخوان، 
داوران  هیات  بدون  و  پذیرش  درخواست 
انجام شده و از این نظر این جایزه در دنیا 

»منحصر بفرد« است.
او همچنین قول داده هر ماه چنین مراسمی 
این  خدمات  به  گذاشتن  ارج  برای  را 

حیوانات برگزار کند.
آقای ناگاراج این جایزه را »راجیوتساوا« نام 
ای است که  نام همان جایزه  این  گذاشته، 
برجسته  به  کارناتاکا هر ساله  ایالت  دولت 
ترین زنان و مردانی که به این ایالت خدمت 

کرده اند اهدا می کند.
ایستگاه  یک  در  بزرگداشت  این  مراسم 
اتوبوس شهری برگزار شد؛ در حالیکه این 
مهره های  و  شال  با  و  شده  شسته  خر  دو 
رنگی آراسته شده بودند، برای آنها مراسم 

گلریزان انجام شد.

اداره استخبارات نظامی بریتانیا یا MI۵ می گوید که تندروان القاعده 
تلفات  باعث  که  کنند  می  دسیسه  را  غرب  در  حمالتی  سوریه  در 

سنگین شود.
ممکن  تندروان  که  است  گفته  اداره  این  رییس  پارکر،  اندریو 
سیستم های حمل و نقل یا محالت معروف را هدف قرار دهند. پارکر 

هشدار داد که احتمال زیاد دارد که بر بریتانیا حمله صورت گیرد.
این مقام استخبارات بریتانیا عالوه کرد که یک گروه اصلی دهشت 

افگنان القاعده در سوریه این حمالت را پالنگذاری می کنند.
های  ماه  در  اداره  آن  که  گفت  بریتانیا  استخبارات  ادارۀ  این  رییس 
اخیر از سه دسیسۀ دهشت افگنی مرگبار علیه بریتانیا جلوگیری کرده 

است.
او افزود: »ما با سطح بسیار شدید تهدید مواجه ایم که مبارزه با آن 
پیچیده است و به نظر نمیرسد که به شکل گسترده برای مدت زمانی، 

کاهش یابد.«
این مقام بریتانیا خواستار تعقیب گسترده نظارت بر مخابرات تندروان 
در انترنت شد. او عالوه کرد«محالت تاریکی که تندروان در آن علیه 

ما دسیسه ریزی کنند و ما را آسیب رسانند در حال افزایش است.«
باشد و  به مخابرات داشته  بیشتر  باید دسترسی  ما  نیز گفت«  پارکر 
زمانی که دلیل خوبی نزد ما باشد، باید معلومات مرتبط به آن را به 

دست بیاوریم.«
پایگاه مخابرات حکومت بریتانیا سال گذشته گفت که تویتر و فیس 
بوک برای تندوران اهمیت دارد و این شبکه ها باید دسترسی بیشتر 

را به خدمات امنیتی دهند.
اظهار  لندن  در  نادر علنی  را در یک سخنرانی  اظهارات  این  پارکر، 
داشت. او از این قبل در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۳ در مال عام سخنرانی 
بود  قرار  بریتانیا  نظامی  استخبارات  رییس  سخنرانی  این  بود.  کرده 

پیش از حملۀ مسلحانه در پاریس نشر شود.
تهدید القاعده 

القاعده در ماه سپتمبر سال ۲۰۰۱ میالدی در ایاالت متحده در حدود 
سه هزار نفر را کشت. تندروانی که از این گروه الهام گرفته بودند در 
ماه جوالی سال ۲۰۰۵در حمالت انتحاری ۵۲ نفر را در لندن کشتند.

نیروهای  القاعده در سال ۲۰۱۱ توسط  اسامه بن الدن، رهبر شبکۀ 
ویژۀ ایاالت متحده در پاکستان کشته شد و به نظر میرسد که تهدید 

این شبکه بر کشور های غربی در این اواخر کاهش یافته است.
که  اند  نگران  متحده  ایاالت  و  اروپا  در  استخبارتی  کارمندان  اما 
تندروان القاعده که از پاکستان به سوریه آمده اند – به باور تحلیلگران 
بزرگ علیه غرب  از دسیسۀ یک حمله  استخباراتی- ممکن بخشی 

باشند.
تهدید تندروان غربی

گفته  بریتانیا  نظامی  اسخبارات  ادارۀ  امنیتی  خدمات  عمومی  منشی 
است که در حدود 6۰۰ افراطگرای بریتانیایی به سوریه رفته اند و 
اکثریت شان با گروه تندروی پوسته اند که خود را » دولت اسالمی« 

میخواند و بخشی های از سوریه و عراق را تصرف کرده است.
این گروه که یک شاخۀ انشعابی القاعده است، در تالش به منظور 
که  متحده  ایاالت  رهبری  به  المللی  بین  ائتالف  بر  فشار  ایجاد 
جنگجویان آنان را در سوریه بمبارد میکند، دو ژورنالست و یک تبعۀ 

امریکایی و دو کارمند امدارسانی بریتانیایی را سر بریده اند.
در  اسالمی  دولت  گروه  با  شان  اتباع  پیوستن  از  غربی  های  کشور 

عراق و سوریه شدیداً نگران اند.
بریتانیا، قرار است در ماه جاری قانونی را تصویب کند که براساس 
آن پاسپورت های اتباع آن کشور که با گروه های مسلح ارتباط دارند، 
ضبط یا باطل میشود.  از برگشت بریتانیایی های که برای جنگیدن 

رفته اند، جلوگیری خواهد شد.
به  بدون رسیدگی  که  است  گفته  بریتانیا  اعظم  کامرون، صدر  دیود 
میانه  به شرق  منازعه  برای شعلور ساختن  که  های  آزمون خارجی 

میروند، گزینه دیگری وجود ندارد.
صدر اعظم بریتانیا سال گذشته گفت:«به زودی الیحۀ ضد دهشت 
افگنی را در بریتانیا معرفی خواهیم کرد. پولیس در بنادر صالحیت 
و  کنند  جلوگیری  مظنونین  کردن  سفر  از  تا  داشت  خواهد  بیشتر 
برگشت اتباع بریتانیا به این کشور را مانع شوند، مگر این که آنان بر 

اساس شرایط پیشنهادی ما عمل کنند.«
افراطی  با گروه های  غربی های که برای جنگ در سوریه و عراق 

پیوسته اند، با بم های ساعتی تشبیه شده اند.
های  ستراتیژی  سازی  هماهنگ  برای  تالش  در  اروپا  سراسر  در 
بلند  جلسات سطوح  و  فرامرزی  های  نشست  افگنی،  دهشت  ضد 
محراق  در  استخباراتی  تشریک  است.  گرفته  صورت  استخباراتی 
با جهادی های بازگشت  اتخاذ گردد که  تا تصمیم  توجه قرار دارد 

کننده چگونه برخورد صورت گیرد.

احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه از »ترک های مسلمان« خواست 
اگر در پی حمله مرگبار اخیر به دفتر یک نشریه طنز فرانسوی، با 
هر گونه واکنش افراطی و اسالم هراسانه رو به رو شدند، سر خود 

را باال نگه دارند.
از آنکارا، داوداوغلو در ضیافت  آناتولی  اینترنتی  پایگاه  به گزارش 
اعالم  ترکیه  پایتخت  در  سفرا  کنفرانس  هفتمین  حاشیه  در  شامی 
کرد: »زمان آن است که ما به عنوان ترک های مسلمان در برابر هر 
گونه افراط گرایی و افزایش حمالت اسالم هراسی، سرهای خود 

را باال بگیریم«.
دفتر  به  پی حمله روز چهارشنبه  در  ترکیه  اظهارات نخست وزیر 
هفته نامه شارلی ابدو در پاریس بیان شد؛ حمله ای که در آن، ۱۲ 

نفر از جمله چهار کاریکاتوریست و دو مامور پلیس کشته شدند.
گونه  هر  با  اگر  جهان  سراسر  در  ترکیه  مردم  گفت  داوداوغلو 
های  ترک  عنوان  به  بر هویت خود  باید  مواجه شدند،  نژادپرستی 

مسلمان تاکید کنند.
وی افزود: »همه ما باید بدون هیچ تردیدی، هویت اسالمی -ترکی 

خود را اعالم کنیم«.
روز چهارشنبه، داوداوغلو با محکوم کردن جنایت پاریس به عنوان 
اقدامی تروریستی، موضع ترکیه را علیه تروریسم و خشونت، تکرار 

کرد.
همه  است  الزم  دیگری  زمان  هر  از  بیش  اکنون  »هم  گفت:  وی 
علیه  همچنین  حمالتی  چنین  برابر  در  جمعی  موضعی  کشورها 
به  ما  اتخاذ کنند. فقط در آن صورت،  بیگانه ستیزی  نژادپرستی و 
و  فرهنگی  آرامش  و  یافت  خواهیم  دست  تروریسم  بدون  جهانی 

احترام متقابل حاکم خواهد شد«
به  پاریس  جنایت  همچون  هایی  نشان شد وحشیگری  خاطر  وی 
تروریسم منجر شد و تروریسم نیز زمینه را برای نژادپرستی و بیگانه 

ستیزی هموار کرد.
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عبدالحفیظ منصور
پیوند  اسالم،  در  سبقت شان  به  مهاجرین 
اجتماعی  جایگاه  و  پیامبر  با  نسبی شان 
عرب حساب  اقوامِ  سایِر  میان  در  قریش 
مستحق  را  خود  آن جهت  از  و  می کردند 
حرف هایی  جانب  دو  هر  می دانستند. 
این که  تا  داشتند  گفتن  به  باب  این  در 
ابوبکر صدیق در این میان حدیث “االتمه 
آن  پیامد  که  کرد  نقل  را  القریش”  من 
امارِت  مقام  از  انصار  گروه  عقب نشینی 
دو  طرح  انصار  دیگر،  بار  بود.  عمومی 
اساس  بر  که  کشیدند  میان  به  را  امیری 
و  باشند  دارا  را  خود  امیر  مهاجرین  آن، 
انصار امیر خود را )منا امیر و منکم امیر(. 
پیامبر  از  دیگری  سخِن  به  این بار  ابوبکر 
استناد ورزید که در آن به فضل و برتری 
قریشًا و  قریش تصریح شده است)قدموا 
با این استدالل، گروه انصار  التقد موها(. 

به پذیرِش امارت مهاجرین تن دادند.

ابوبکر صدیق با اشاره به عمر بن خطاب و 
ابوعبیده جراح، از حاضرین خواست که با 
یکی از آن ها بیعت کنند، ولی هر دو تن از 
این امر ابا ورزیدند. عمر بن خطاب، سابقۀ 
دوستی ابوبکر را با پیامبر، یار غار بودنش 
پیامبر  دستور  به  را  او  شدِن  پیش نماز  و 
ابوبکر  و  آورد  دلیل  پیامبر  بیمارِی  حین 
)رض(  عمر  خواند.  سزاوار  را  صدیق 
او  دنباِل  به  و  داد  بیعت  دست  ابوبکر  به 
مسلمانان  سایر  سپس  و  حاضرین  همۀ 
بدین  برگزیدند.  خالفت  به  را  ابوبکر 
و  پیش بینی  بدون  صورت، رویداد سقیفه 
طبری،  روایت  به  شد.  انجام  برنامه ریزی 
و  ناگهانی  امری  را  ابوبکر  جانشینِی  عمر 
غیرمترقبه )فلته( می خواند.)طبری، ۱۳7۵: 

)۱۳۳۳
ابوبکر پس از بیعت عمومی در مسجدالنبی، 

خطبه یی بدین شرح ایراد کرد: 
حال  کنم،  امارت  شما  بر  من  مردم،  »ای 
کنم،  نیکی  اگر  نیستم.  بهتر  شما  از  آن که 
شما مرا یاری کنید و اگر بدی کنم، شما 
و  است  امانت  راستی  کنید.  اصالح  مرا 
دروغ خیانت. شخص ضعیف نزد من قوی 
می باشد، تا حق او را برای خودِ او بگیرم 
تا  نزد من ضعیف است،  و شخص قوی 
خداوند  خواست  به  بگیرم.  او  از  را  حق 

هیچ یک از شما جهاد را ترک نکند که هر 
قومی که از جهاد بازماند، خوار و ناتوان 
می شود. مرا اطاعت کنید تا زمانی که من 
باشم.  کرده  اطاعت  را  رسول  و  خداوند 
به خدا و رسول معصیت  نسبت  من  اگر 
کنم، ذمۀ شما از اطاعت و متابعِت من بری 
خواهد بود. برخیزید، نماز را ادا کنید که 
خداوند شما را بیامرزد«.)ابن اثیر، بیتا: جا، 

مجلد ۲: ۲۲(
ابوبکر صدیق به مدِت دو سال و سه ماه 
و ده روز خالفت کرد. همۀ امور سیاسی 
دانایاِن صحابه  با  مشورت  با  را  نظامی  و 
در  که  حوادثی  به  توجه  با  برد.  پیش  به 
آن  در  که  بزرگی  و خطر  گذشت  سقیفه 
ابوبکر در حیاِت خویش عمر  بود،  نهفته 
بن خطاب را به جانشینی نامزد کرد تا از 

کشمکش های احتمالی پیش گیری شود.
عمومی  تأیید  با  خطاب  بن  عمر  نامزدی 
وصیِت  متن  گردید.  مواجه  مسلمانان 

شرح  بدین  عمر  جانشینی  دربارۀ  ابوبکر 
است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم. این عهد ابوبکر 
بن ابی قحانه است در آخرین مدت توقِف 
بیرون  از آن  دنیا و در حالی که  خود در 
می رود و آغاز ورود او به دار آخرت است 
و در حالتی است که کافر ایمان می آورد 
می کند،  پیدا  یقین  تبهکار  شک کنندۀ  و 
من  می کند،  تصدیق  تکذیب کنندۀ شکاک 
را  از خودم عمر بن خطاب  بر شما پس 
و  بشنوید  را  او  سخن  ساختم،  جانشین 
رسول  و  خدا  برای  من  که  کنید  اطاعت 
و شما  و خودم  آن حضرت  دیِن  و  خدا 
اگر  نیت صاف کرده ام و خیر خواسته ام، 
دادگری کند که علم و گماِن من هم نسبت 
به او همین است و اگر دگرگونه شود، هر 
من  می کند.  کسب  که  است  چیزی  کس 
اندیشیدم  خیر  و  دارم  خیر  ارادۀ  و  قصد 
و غیب و امور پوشیده را کسی جز خدا 
کنند،  ستم  که  آنان  زودی  به  و  نمی داند 
باز  جای  کدام  به  که  دانست  خواهند 
می گردند. والسالم علیکم و رحمت اهلل و 

برکاته«. )حمیداهلل، ۱۳6۵، ۳۰۲-۳۰۳(
محمد بن جریر طبری در اشاره به آخرین 
سخنان ابوبکر و تحوالت سقیفه می نویسد:

“ای کاش خانۀ فاطمه را اگر هم به قصد 

جنگ بسته بود، نگشوده بودم... ای کاش 
به روز سقیفۀ بنی ساعده، کارِ خالفت را 
به گردِن یکی از دو مرد )عمر و ابوعبیده( 
امیر شده  ایشان  از  یکی  که  بودم  انداخته 
از  این کاش  بود و من وزیر شده بودم... 
آِن  از  خالفت  بودم،  پرسیده  خدا  پیامبر 
نکند  اختالف  آن  دربارۀ  کس  که  کیست 
سلم  و  علیه  اهلل  صلی  او  از  کاش  ای  و 
پرسیده بودم که آیار انصار نیز در این کار 
۱۵7۲-  :۱۳7۵ )طبری،  دارند؟”  سهمی 

)۱۵7۳
را  مسوولیت خالفت  )خ.۲۳-۱۳ق(  عمر 
رسانیده  به سر  ابوبکر  که  برد  پیش  چنان 
رساند  اوج  به  را  اسالم  فتوحات  او  بود. 
ایجاد  مدینه  در  منظمی  ادارِی  دستگاه  و 
کرد. وقتی عمر بن خطاب به وسیلۀ فیروز 
برگزیده گاِن  از  تن  شش  دید،  ضربت 
اصحاب پیامبر را نام گرفت و آن ها را سه 
روز مهلت داد تا جانشیِن او را تعیین کنند. 
این شش تن عبارت بودند از: عبدالرحمن 
ابی  بن  علی  عفان،  بن  عثمان  عوف،  بن 
طالب، سعد بن ابی وقاص، طلحه بن ابی 
عبداهلل و زبیر بن عوام. گفتنی ست عمر بن 
خطاب گفته بود، اگر ابوعبیده جراح و یا 
سالم مولی ابی حذیفه زنده می بودند، یکی 
از ایشان را به عنوان خلیفه برمی گزید. هر 
را  زنده گی  وی،  عهد خالفت  در  تن  دو 
گروه  میان  در  بودند.  گذاشته  سر  پشت 
جانشین،  تعیین  برای  موظف  نفرِی  شش 
عبداهلل بن عمر فرزند خلیفه نیز به عنوان 
نفر هفتم شامل بود، اما حق رأی نداشت و 
تنها می توانست نظر پدرش را در مواردی 
تدبیر  این  کند.  بیان  می کرد،  ایجاب  که 
خمینی  روح اهلل  برای  خطاب  بن  عمر 
قرن  چهارده  ایران،  اسالمی  انقالب  رهبر 
جانشین  تعیین  برای  و  شد  سرمشق  بعد 
خود، فرزندش ـ سیداحمد حمینی ـ را با 
عمر  بن  عبداهلل  با  همسان  صالحیت های 

توظیف کرد.
گفت وگوهای گروهِ موظف بدین قرار شد 
گروه،  سردستۀ  عوف  بن  عبدالرحمن  که 
از باشنده گاِن مدینه پرس و جو کند و نظر 
علی  یکی  که  نامزد  دو  مورد  در  را  آن ها 
بن  عثمان  دیگری  و  بود  ابی طالب  بن 
عفان، جویا گردد و سپس رای مردم به هر 
جانبی که بیشتر بود، با همان شخص بیعت 
گیرد)شریف، ۱۳6۵: ج۲، ۱۰4(.  صورت 
عبدالرحمن بن عوف مسوولیِت خود را با 
نظرخواهی از مردم مدینه به سر رسانید و 
در پایان در مسجد نبوی به عثمان بن عفان 
بدان  نیز  را  مسلمانان  سایر  و  کرد  بیعت 
عثمان  ترتیب،  بدین  داشت.  دعوت  کار 
بن عفان به عنوان سومین خلیفۀ مسلمانان 

برگزیده شد.

پاهای پُف کرده
پاهای پف کرده و متورم در بیشتر اوقات در نتیجۀ گردش خوِن نامناسب یا 

به دلیل سرپا ایستادن یا نشستن طوالنی مدت بروز می کند.
بمانند،  پف کرده  طوالنی  مدت  به  پاهای تان  و  نشود  رفع  تورم  این  اگر   
لنفاوی،  دستگاه  در  مشکالتی  باال،  خون  فشار  نشان دهندۀ  است  ممکن 

نارسایی تیرویید، مشکالت قلبی یا عالمت دیابت باشد.
 توصیه می شود موقِع خواب یک یا دو بالش زیر پاهای تان بگذارید. اگر 
مشکل تان رفع نشد یا عالیم دیگری هم احساس کردید، به پزشک مراجعه 

کنید تا بررسی های دقیق تر انجام دهد.
   

پاهایی که همیشه در تب می سوزند
این حالت را سندرم پاهای سوزان می گویند. فرد مبتال همیشه در کِف پاِی 
خود احساس گرما می کند که بیشتر اوقات با احساس سوزش و درد همراه 
است. این سندرم گاهی مربوط به عوارض دیابت، نارسایی ُگرده، مشکالت 
تیروییدی و کمبود ویتامینB ۵ است. در مواردی نیز حساسیت به ترکیبات 
کفِی کفش ها و جنس جوراب یا تعریق بیش از حد باعث تب کردن کف 
پاها می شود. البته در بیشتر موارد این مشکل ناشی از فشارهایی است که 
به پا وارد شده و در نهایت باعث پینه زدن پاها می شود که بسیار دردناک و 
آزاردهنده است. بهتر است به پزشک مراجعه کنید تا با انجام آزمایش های 

مناسب دلیل مشکل تان را بیابد.
 

زخم هایی که میلی به بهبودی ندارند
بیماری دیابت  پاهای تان زود خوب نمی شود، احتمال  اگر جای زخم در 
در  بی حسی  مانند  مشکالتی  نشود،  درمان  بیماری  این  اگر  دارد.  وجود 
پاها، مشکالت گردش خون و اختالل در بهبود جای زخم بروز می کند، 
تا جایی که حتا جای تزریق آمپول، بریدگی جزیی، خراش یا نیش حشره 
نیز به زخم جدی مبدل می شود. اگر عالوه بر این مشکل با مسایل دیگری 
مانند عطش مداوم، گرسنه گی زیاد، کاهش وزن و خسته گی مواجه هستید 
جوش  که  زخم هایی  باشید  داشته  توجه  کنید.  مراجعه  پزشک  به  حتمًا 
نمی خورند، ممکن است نشان دهندۀ گردش خوِن نامناسب نیز باشند. یعنی 
خون به راحتی عناصر مغذِی الزم را برای مقابله با عفونت و بهبود زخم به 
به  این که خیال تان راحت شود،  برای  بدن نمی رساند.  بخش های خارجی 

پزشک مراجعه کنید.
 

احساس درد شدید در شسِت پا
احساس درد شدید در شسِت پا ممکن است عالمت ابتال به بیماری نقرس 
بیماری  این  در  دیده می شود.  مفاصل  دردناک  التهاب  با  معموالً  که  باشد 
معموالً شست پا سرخ و حتا کبود می شود، پف می کند و دردناک می شود. 
دلیل آن هم میزان زیاد اسید اوریِک خون است که احتماالً بر اثر اختالل در 
سوخت وساز بدن، نارسایی ُگرده یا پُرخوری بروز می کند. آرتروز، میخچه، 
پینۀ پا یا انحراف در شسِت پا نیز ممکن است باعث ایجاد درد در انگشت 
پای تان  متوجه شدید شست  اگر  اما  راه رفتن شود.  هنگام  به خصوص  پا، 
به  حتمًا  است،  شده  معمول  حد  از  بزرگ تر  و  ملتهب  دردناک،  همچنان 

پزشک مراجعه کنید.
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بخش دوم

بشـنویم! را  پای ها  فریاد 

اندیشه    های 
سیاسی
 در   میان
 مسلمانان

بخش سوم



مهران موحد 

هردمازاینباغ،بریمیرسد
تازهترازتازهتریمیرسد

در ماه های اخیر، کارهای وحشیانه و بربرمنشانۀ گروه 
داعش در عراق و سوریه، خوراک خوبی به رسانه ها 
فراهم کرده و آن ها را به شدت به خود مشغول ساخته 
بسیاری  که  اقدامی  در  گروه  این  تازه گی،  به  است. 
از  برد، پس  را در بهت و حیرت فرو  از مردم جهان 
اشغال منطقۀ »سنجار« در عراق، شمار زیادی از زنان و 
کودکان اقلیت کرد ایزدی را به برده گی گرفت و مورد 
آزار و اذیت جنسی قرار داد. داعش در توجیه این کار 
وحشیانۀ خود - طوری که در برخی از نشریه های شان 
آمده - اعالم داشته که این اقدام بر اساس نظر جمهور 
با مشرکان  تعامل  بارۀ چه گونه گی  در  فقیهان مسلمان 

صورت پذیرفته است. 
به  متهم  را  عراق  در  ایزدی  کرد  اقلیت  داعش،  گروه 
داعش  می شمارد.  مشرک  و  می کند  شیطان پرستی 
یادآور  اند  کم خرد«  و  ضعیف االیمان  که  »آن هایی  به 
کفار  زنان  و  آوردن کودکان  در  کنیزی  به  که  می شود 
از »احکام ثابت شریعت اسالمی« است و هر کسی که 
این حکم مسلم شریعت را رد کند و یا نسبت به آن 
تمسخر روا دارد، در واقع آیات قرآن و سنت پیامبر را 
مورد انکار قرار داده و بدین گونه از دایرۀ اسالم بیرون 

رفته است.
این  دربارۀ  اسالم  جهان  پهنۀ  در  متفاوتی  واکنش های 
اقدام بدوی و شگفت انگیز داعش روی داد. از جمله، 
ابی بکر  به  سرگشاده  نامه یی  اسالمی  شخصیت   ۱۲6
بغدادی، رهبر داعش، فرستادند و این نکته را گوشزد 
حرام  زمینۀ  در  مسلمانان  اجماع  با  داعش  که  کردند 
شمردن برده گیری در بیش از صد سال پیش، مخالفت 

ورزیده است.
دریغمندانه عالقه به احیای سنت برده گیری، به داعش 
میان  در  هم  دیگری  طرفداران  بلکه  ندارد  اختصاص 
نامورِ  از عالماِن دین  برای مثال، یکی  مسلمانان دارد. 
عربستان سعودی که عضو هیأت کبار علمای سعودی 
اظهارات  از  یکی  در  الفوزان(،  )صالح  هست  هم 
»برده گیری،  است:  گفته  چنین  خود  جنجال برانگیز 
بخشی از اسالم است چرا که برده گیری بخشی از جهاد 
وجود  دارد،  وجود  اسالم  که  وقتی  تا  جهاد  و  است 
برده گیری  تحریم  به  قایل  که  آن هایی  داشت.  خواهد 
به  را  خود  هرچند  نیستند  بیش  نادانی  افراد  هستند، 
عنوان اندیشه ورز به مردم معرفی کنند. کسی که آگاهانه 
از حرام بودن برده گیری در اسالم حرف می زند، ملحد 
و مرتد است و شخصی که از روی ناآگاهی این حرف 
را می زند، معذورش می دانیم چرا که از روی بی خبری، 

این سخن را بر زبان رانده است.«
دیگر گروه های  و  داعش  که مشکل  می رسد  نظر  به   
نام  به  به چیزی  که  ناشی می شود  این جا  از  افراط گرا 
ندارند.  باور  و  آشنایی  دینی«  متون  تاریخی  »قرائت 
موضوعی که از اعتراف به آن گزیر و گریزی نداریم 
این است که قرآن کریم با توجه به واقعیت های فرهنگی 
و اجتماعی جامعۀ عربستان دورۀ نزول قرآن نازل شده 
است. از این رو، نمی توان آن را بی توجه به فرهنگ و 
شرایط اجتماعی دورۀ نزول وحی معنا کرد و به مراد 
به  توجه  با  اسالمی  احکام  بدین قرار  یافت.  آن دست 
که  چرا  می کند  پیدا  معنا  وحی،  نزول  زمانۀ  و  عصر 
جامعۀ  فرهنگی  و  اجتماعی  شرایط  وحی،  تکّون  در 

عربستان، نقش موثری داشته است.
پیشوایان مسلمانان، از همان صدر اسالم به خوبی به این 
نکته توجه داشتند و در موقع مطالعۀ نصوص دینی، این 
مسلمانان،  دوم  خلیفۀ  نمی دادند.  قرار  مغفول  را  نکته 
از مصارف  را  القلوب«  »مؤلفۀ  بن خطاب، سهم  عمر 
به  مجید  قرآن  آن که  با  کرد  و صدقات حذف  زکات 
صراحت برای مولفه القلوب، سهمی از زکات در نظر 
گرفته شده است. حضرت عمر به این باور بود که از 
نیرومند شده اند  کافی  اندازۀ  به  مسلمانان  که  آن جایی 
به غیر مسلمانان  را  از زکات  ندارد که سهمی  لزومی 
مسلمانان،  به  نسبت  آن ها  ساختن  منظور خوشبین  به 

زمانی  در  حکم  این  او،  اعتقاد  به  دهند.  اختصاص 
نیاز داشتند  جاری بود که مسلمانان، ضعیف بودند و 
دیگران را به سوی خود - حتا اگر با پول هم که شده - 
جذب کنند. با نکاح متعه )ازدواج موقت( نیز حضرت 
عمر همین برخورد را داشت و پس از آن که نکاح متعه 
تا چند سالی پس از وفات حضرت رسول، جاری و 
ساری بود آن را ممنوع ساخت. احتماالً حضرت عمر 
به این گمان بوده که ازدواج موقت در زمان حضرت 
رسول و خالفت ابی بکر، اهدافی را متحقق می ساخته 

که اکنون آن اهداف را برآورده نمی کند.
می دانیم که قرآن در طی بیست و سه سال و گاهی در 
پاسخ به نیازهای جزیی مسلمانان فرود آمده و همانندـ  
مثاًل ـ تورات به یکباره گی در اختیار مردم قرار نگرفته 
اسالمی،  عالمان  میان  غالب  دیدگاه  پایۀ  بر  نیز  است. 
بخشی از آیات قرآن به مرور زمان منسوخ شده و جای 
آن ها را آیات دیگری گرفته است. همۀ این ها به روشنی 
نشان می دهد که قرآن مجید با رعایت حال مخاطبان 
و نیز با در نظرداشت واقعیت های زمانه به وجود آمده 
است. روی این جهت، ما باید هنگام مطالعۀ متون دینِی 
خودمان به روح و پیامِ آموزه های دینی توجه کنیم و 

خود را اسیر ظواهر نصوص نسازیم.
نظام  که  به عرصه گذاشت  پا  در عصری  اسالم  آیین 

جهان  همۀ  در  و  بود  حاکم  مردم  زندگی  بر  برده گی 
آن  اقتصادی  سیستم  عناصر  از  یکی  و  بود  رونق  پُر 
زمان را تشکیل می داد و هیچ کسی هم به غیر اخالقی 
نصوص  از  که  آن طور  نداشت.  باور  نظام  این  بودن 
بُن  از  نتوانست  هرچند  اسالم  می آید،  دست  به  دینی 
را  آن  و  بورزد  مخالفت  برده گیری  پدیدۀ  با  دندان 
ریشۀ  یک شبه  نبود  ممکن  که  چرا  کند  نابود  کلی  به 
تا  پیمود  را  گونه گونی  راه های  شود؛  زده  پدیده  این 
زمینه را برای آزادی برده گان آماده کند و توصیه های 
فراوانی در زمینۀ آزادسازی برده گان ارایه کرد. هم چنین 

برده گیری را بخشکاند و زمینه های  کوشید ریشه های 
برده گیری را از بین ببرد تا این که این پدیده به تدریج 
نشان  به خوبی  این  این ها  همۀ  شود.  برداشته  میان  از 
می دهد که جهت گیری کلی اسالم در راستای از میان 

برداشتن پدیدۀ برده داری بوده است.
خیلی بعدها بود که مردم جهان حقوق بشر را مطرح 
کردند و از کرامت انسانی حرف زدند و دولت ها در 
طی قطعنامه های بین المللی، برده داری را به کلی ملغا 
قرار دادند و آن را منافی با کرامت و آزادی ذاتی انسان 
شمردند. در واقع، این تحوالت نه تنها هیچ تضادی با 
آموزه های اسالم ندارد بلکه با مقاصد کلی شریعت و 
روح اسالم همخوانی کاملی دارد چرا که از نظر اسالم، 
آدمی زاد، اشرف مخلوقات و موجودی کرامت مند و با 

ارزش  است.
اگر مسلمانان به اصول و ارزش های اسالمی به خوبی 
فرهنگ  و  سنت ها  تأثیر  تحت  و  می بودند  پایبند 
را  وحی  پیام  و  نمی گرفتند  قرار  خود  جامعه های 
از  پیشتر  خیلی  خیلی  می کردند،  دریافت  به خوبی 
این که در سدۀ بیستم، برده داری در سطح جهان، ملغا 
ریشه کن  خاطر  به  جهانی  قطعنامه های  و  بگیرد  قرار 
از  را  برده داری  شود،  صادر  برده داری  پدیدۀ  ساختن 
همۀ  انسانِی  کرامت  و  آزادی  به  و  برمی داشتند  میان 

انسان ها احترام می گذاشتند. در آن صورت، افتخار لغو 
برده داری نصیب مسلمانان می شد. اما چنان که می دانیم 
این کار صورت نگرفت بلکه پس از آن که افکار غربی 
جهانی  اعالمیۀ  و  درآمد  حرکت  به  برده داری  برضد 
افتادند  حقوق بشر منتشر شد، مسلمانان هم به تکاپو 
گام های  و  نمانند  عقب  بشریت  قابلۀ  از  خواستند  و 
برداشتند.  برده داری  پدیدۀ  تحریم  راستای  در  اساسی 
برای نمونه، سازمان کنفرانس اسالمی، »اعالمیۀ حقوق 
بشر اسالمی« را منتشر کرد که در مادۀ یازدهِم آن چنین 
هیچ کسی  و  می شوند  زاده  آزاد  »انسان ها  است:  آمده 

حق برده ساختن آن ها را ندارد.«
ممنوعیت  زمینۀ  در  مسلمانان  حساب،  این  روی 
مسلمانان  که  چرا  هستند  غربی ها  وامدار  برده داری 
وارد  فشار  آنان  بر  مدرن  ارزش های  آن که  از  پس 
کرد، مجبور شدند برده داری را ملغا قرار دهند. گاهی 
فراوانی  آسیب های  اگرچه  غربی ها  می گویم،  خود  با 
به  باید  نگذریم  حق  از  اگر  اما  اند،  کرده  وارد  ما  به 
ارزش های  و  افکار  ورود  که  کنیم  اعتراف  نکته  این 
به  تکانۀ شدیدی  اسالمی،  به جامعه های  غربی  مدرن 
مسلمانان وارد کرد و آن ها را از خواب خرگوشی بیدار 
کرد و تا حدود زیادی برداشِت آن ها را از متون دینی، 
از  داعشی  و  طالبانی  قرائت  حالیا  ساخت.  انسانی تر 
اسالم، هرچند طرفدارانی در میان مسلمانان - به ویژه 
این همه،  با  دارد،  در جامعه های عقب ماندۀ اسالمی - 
بیشترینۀ مسلمانان به اندیشه های طالبانی و داعشی به 
را  اندیشه هایی  چنین  و  می بینند  انزجار  و  تنفر  دیدۀ 

برنمی تابند.
اقدام های جنایت آلود گروه های افراط گرا در پهنۀ جهان 
اسالم به نام اسالم و قرآن، باید رهبران مذهبی مسلمانان 
را بیشتر از پیش به اهمیت بازنگری و نقد اندیشۀ دینی 
مسلمانان مصمم تر بسازد. امروزه نمی توان همچنان به 
تقلید از پیشینیان پرداخت و مرده ریِگ آن ها را دربست 
و  روزگار  با  اگر  ما  گذشته گاِن  اندیشه های  پذیرفت. 
کنار  به آسانی  باشد، می باید  نداشته  ما سنخیت  زمانۀ 
آن ها  جایگزین  تازه یی  اندیشه های  و  شود  گذاشته 

ساخته شود.
دارند  را  مردم  ایمان  و  دین  دغدغۀ  که  آن هایی  اگر 
دارند  آرزو  و  می سوزد  مسلمانان  حال  به  دل شان  و 
و  بجنبند  دیر  باشند،  داشته  بهتری  مسلمانان وضعیت 
شجاعت از خود نشان ندهند و بی باکانه جلو تندروان 
را نگیرند، موقعیت مسلمانان در جهان، بیشتر از پیش 
اسالم  اخالقی  پرستیژ  و  اعتبار  و  می افتد  مخاطره  به 

برباد می رود.
مشکل دیگر گروه های تندروی که نام اسالم را یدک 
می شناسند،  آن ها  که  اسالمی  که  این است  می کشند 
اسالمِ بدون اخالق است. در صورتی که اسالمِ بدون 
اخالق در جامعه های مسلمان ترویج شود، هر جنایت 
و وحشی گری یی ممکن است به نام اسالم روی دهد. 
انسانی،  ارزش های  و  اخالق  به  بی اعتنا  اسالم گرایاِن 
به آسانی جنایت می کنند و فاجعه می آفرینند چرا که از 
نظر آن ها خدا به آن ها دستور داده که چنین جنایت های 
وحشتناکی را انجام دهند و دستورهای خدا هر طور که 
شده باید اجرا شود! بسیاری از جنایت های هولناک در 
تاریخ به نام دین صورت گرفته و رنگ و بوی مذهبی 
جنایت آفرینی  با  منافاتی  هیچ  دینداری  است.  داشته 
ندارد اگر با اخالق و ارزش های انسانی توأم و همراه 

نباشد.
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دختران ایزدی كه توسط داعش به كنیزی گرفته شده اند
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اقامتتمدیدنمی...
کمیساریای عالی سازمان ملل صورت گرفته بود، بعد 

از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۵ معتبر نیست.
تصمیم  همچنین  پاکستان  ارشد  مقامات  نشست  در 
گرفته شده که کارت های اقامت مهاجرین افغانستانی 
نباشد  معتبر   ۲۰۱۵ سال  دسامبر   ۳۱ تاریخ  از  بیشتر 
و مهاجرینی که در مناطق شهری این کشور زندگی 
نیز  پاکستان  دولت  و  شده  منتقل  کمپ   به  می کنند 
اردوگاه های مخصوص مهاجرین  را در کشور ایجاد 

کند.
و  مرکزی  دولت  نمایندگان  نشست  در  تصمیم  این 
مقامات ایالت خیبر پختون خواه گرفته شده و گفته 
این  که  دارند  نظر  در  پاکستان  مقامات  که  می شود 
عالی  کمیساریای  و  افغانستان  دولت  با  را  تصمیم 

سازمان ملل در میان گذارد.
پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای 
تاکنون درباره این تصمیم پاکستان واکنش نشان نداده 
ولی قبال این نهاد اعالم کرده بود که دولت پاکستان 

به  قادر  نهاد  این  افغانستان و  بدون مشارکت دولت 
اجرای این گونه طرحها نخواهد شد.

افغانستان  به  مهاجر  میلیون  در ۱۳ سال گذشته ۵.7 
مهاجر  میلیون   ۵ حدود  نیز  اکنون  بازگشته اند. 
افغانستانی، حدود ۲۰ درصد جمعیت این کشور در 

ایران و پاکستان زندگی می کنند. 
میلیون   ۲.4 رقم حدود  این  از  گزارش ها،  اساس  بر 
فاقد مدرک و اسناد اقامتی هستند و لذا هر لحظه در 

معرض اخراج دسته جمعی قرار دارند. 

هارون مجیدی
غنی  رییس جمهور  دعوت  به  که  پاکستانی یی  هیأت 
در  ثبات  ایجاد  بر  تأثیری  هیچ  است  آمده  کابل  به 

افغانستان ندارد.
آگاهان می گویند که در ترکیب این هیأت چهره هایی 
حضور دارند که طالبان به حرف های آن ها وقعی نمی 
گذارد و در دولت پاکستان هم از اهمیتی برخوردار 

نیستند.
یک هیأت از رهبران سیاسی پاکستان که از آنان به نام 
یاد شده است،  پاکستان«  »پُرنفوذ سیاسی و مذهبی 
روز  منطقه،  در  ثبات  و  صلح  دربارۀ  رای زنی  برای 

جمعه به کابل آمده اند. 
با  دیروز  عصر  هیأت  این  گزارش ها  برخی  بربنیاد 
دیدار  جداگانه  گونۀ  به  ملی  وحدت  دولت  رهبران 

کرده است.
سفر این هیأت به دعوت رییس جمهور غنی صورت 

گرفته است. 
هدف از این سفر، تقویت و گسترش روابط سیاسی 
ایجاد  و  اعتمادسازی  پاکستان،  و  افغانستان  میان 
امنیت و صلح در  هم آهنگی و هم سویی در راستای 

افغانستان و پاکستان گفته شده است.
در ترکیب این سفر از محمودخان اچکزی، اسفندیار 

ولی، افراسیاب ختک شامل است.
پیش از این گفته شده بود که مولوی فضل الرحمان، 
نیز  می شود،  یاد  طالبان  معنوی  پدر  نام  به  آن  از  که 
این  فضل الرحمان  اما  بود.  خواهد  هیأت  این  عضو 

هیأت را همراهی نمی کند.
اما آگاهان هیچ امیدی به تحرکات اخیر و سفر های 
جمله  از  افغانستانی،  و  پاکستانی  هیات های  پیهم 

واپسین سفر هیات پاکستانی به افغانستان ندارند.
می گوید:  نماینده گان  مجلس  عضو  عظیمی،  فرهاد 
آن چه از ترکیب این هیأت گفته شده، کسانی هستند 
را  این ها  نظر  طالبان  و  دارند  دشمنی  طالبان  با  که 

نمی پذیرند.
که  هستند  کسانی  این ها  می افزاید:  عظیمی  آقای 
آنان  با  مذاکره  و  سهیم اند  پاکستان  ملکی  دولت  در 

نتیجه یی ندارد.
این عضو مجلس تأکید کرد: گفت و گوهای صلح باید 
با کسانی صورت گیرد که با طالبان هم فکر هستند و 
می خواهند این گروه را در افغانستان تقویت کنند. در 
عین حال نقیب اهلل فایق عضو مجلس نماینده گان به 
روزنامۀ ماندگار می گوید: در گفت وگو برای آوردن 
صلح، موضوع رفت و آمدها یک امر حتمی است که 

باید با جریان های موثر گفت وگو صورت گیرد.
آقای فایق می افزاید: »اما باید به ترکیب آن ها نگریسته 
داشته  باور  صلح  به  که  هستند  کسانی  آیا  که  شود 

باشند، به هر دو کشور متعهد باشند و یا کسانی هستند 
با طالبان زیان دیده  منافع شخصی شان در جنگ  که 

است.«
اما این عضو مجلس نماینده گان می گوید: در ترکیب 
آوردن  برای  تأثیرگذار  چهره های  اعالم شده،  هیأت 

صلح حضور ندارند.
است،  کار  آغاز  این  تأکید می کند: »چون  فایق  آقای 
نابلدی هایی را در پی دارد و اگر پیش برود، رهبران 
برای  کی ها  که  فهمید  خواهند  افغانستان  و  پاکستان 

آوردن صلح موثر هستند.«
ملی  وحدت  دولت  رهبران  به  خطاب  فایق  آقای 
می گوید که با چهره های حساسیت برانگیز و منفی یی 
که با مردم هر دو طرف مشکل دارند، نباید گفت وگو 
نخواهد  پی  در  فایده یی  هیچ  چون  گیرد؛  صورت 

داشت.
افغانستان  مدنی  جامعۀ  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز 
می گوید: سفر این هیأت در مسایل سیاسی تأثیرگذار 
نخواهند بود. اما زمینه را برای مذاکرات بهتر مبنی بر 
چگونگی آیندۀ صلح در منطقه، پی ریزی خواهد کرد.
از  این هیأت شماری  افزود: در ترکیب  آقای رفیعی 
چهره هایی که در پیوند به افغانستان نظر نیک دارند 
استند؛ اما از افراد تأثیرگذار در نظام سیاسی پاکستان 

متأسفانه هیچ کس مشمول این هیأت نیست.
رییس مجتمع جامعۀ مدنی تصریح می کند: »آرزومند 
آیندۀ  به  پیوند  در  جدی  و  اساسی  پیام های  هستیم 
صلح میان افغانستان و پاکستان و پیامدهای جنگ در 

این سفر مطرح شود.« 
دولت  رهبران  اگر  کرد:  نشان  خاطر  رفیعی  آقای 
وحدت ملی بحث آیندۀ تروریسم در منطقه را مورد 
دولت  باالی  می توانند  دهند،  قرار  ارزیابی  و  مطالعه 
از  تا حمایت دوام دار خود  کنند  پاکستان فشار وارد 

طالبان را قطع کنند.
پا  افغانستان  دولت  که  است  حالی  در  همه  این  اما 
حرکت  طالبان  با  گفت وگو  زمینه  در  کرزی  پای  به 
در  که  نفشه یی  می رود؛  راه  نقشه  عین  در  و  می کند 
سیزده سال گذشته سودی نداشته است. انتظار این بود 
دوند  در  را  تحولی  بتوند  چین  کشور  پادرمیانی  که 
گفت وگوها با پاکستان ایجاد کند اما تا کنون نشانی 
در  غنی  اشرف  داکتر  اگرچه  نیست.  تحول  این  از 
سفری که پاکستانی داشت به گونه مستقیم با نظامیان 
پاکستانی دیدار کرده است و تا کنون در چندین نوبت 
نظامیان پاکستانی هم وارد افغانستان شده اند که نتیجه 
این دیدار هاهم، در ظاهر امر به سود پاکستانی ها تمام 

شده است.
اگرچه ریاست جمهوری باور دارد که در این دیدارها 
داشته  توجهی  قابل  آوردهای  دست  ها  صحبت  و 

است اما تا کنون به گونه ملموس دست آوردی دیده 
انتشار خبر سفر  با  نمی شود. در حین حال، هم زمان 
موالنا فضل الرحمان، رییس جمعیت علمای پاکستان، 
و شماری دیگر از رهبران مذهبی و سیاسی این کشور 
به افغانستان، شماری از فعاالن مدنی در کابل دست 

به اعتراض زدند.
معترضان با شعارهای ضد پاکستانی از دولت وحدت 
ملی خواستند تا از هرگونه معاملۀ پنهانی با پاکستان 
خودداری کنند در غیر آن صورت، با واکنش تند مردم 

روبه رو خواهد شد.
علمای  جمعیت  رییس  که  گفتند  هم چنان  معترضان 
پاکستان که فتوای جهاد در افغانستان را صادر کرده، 

چرا به این کشور سفر می کند.
موالنا فضل الرحمان چندی پیش در سفر اشرف غنی 
به پاکستان، جنگ در افغانستان را جایز اعالم کرد که 

واکنش های تندی را در پی داشت.
اظهاراِت  این  از  نیز  تظاهرات خود  در  مدنی  فعاالن 
رییس جمعیت علمای پاکستان انتقاد کرده و گفتند که 
او بدون داشتن آگاهی از دین و اسالم، این فتوا را داده 
است. به نظر میرسد که اعتراض رسانه  ها و نهادهای 
مدنی کشور، سبب شده است تا سفر مال فضل الرحمن 

در ترکیب هیات پاکستانی به افغانستان لغو شود.
این سفر در حالی صورت گرفته است که در دولت 
وحدت ملی تالش ها برای ایجاد گفت و گو با طالبان 
و پاکستان از سر گرفته شده است. پیش از این یک 
هیات پارلمانی افغانستان با نماینده گان پارلمان، سنا و 
رهبری پاکستان در اسالم آباد دیدار و گفت و کرده 
تصمیم  از  شان  رضایت  بازگشت  در  هیات  بودند. 
داده  نشان  افغانستان  در  ثبات  ایجاد  برای  پاکستان 

بودند که با واکنش هایی مواجه شده بود.
آقای اشرف غنی باور دارد که می تواند در افغانستان 
هدف  به  حرکت  نحوۀ  اما  سازد.  قرار  بر  را  صلح 
رسیدن به صلح یا گفت وگو با طالبان با اختالفهایی 
در رهبری دولت وحدت ملی مواجه است. منتقدان 
نیز سفرهای پیاپی هیات های افغانستانی به پاکستان و 
بالعکس را بی نتیجه می دانند. زیرا به باور این آگاهان 
ثبات  ایجاد  برای  عزمی  کنون  شرایط  در  پاکستان 
را  تالش هایی  که  نیست  شکی  اما  و  ندارد  درمطقه 
به هدف ایجاد ثبات در پاکستان ادامه میدهند. به تازه 
گی قراین و شواهدی بروز شده است که نشان می هد 
برنامه هایی به هدف رشد افراطیت و ایجاد اختالف 
های مذهبی در افغانستان به راه انداخته شده است و 
تقویت این روند می تواند که افغانستان را وارد مرحله 

جدید و منطقه را وارد بحران سازد.

www.mandegardaily.com

افرادمسلحخارجیباخانواده...
و مردم ایجاد نکرده اند، اما احتمال می رودکه درآینده 

دست به فعالیت های تخریبی بزنند.
این  می گویندکه  نیز  محلی  مسووالن  از  شماری   
عملیات  افزایش  از  پس  خارجی  مسلح  خانواده های 
وزیرستان  در  مسلح  مخالفین  برضد  پاکستان  نظامی 

شمالی، وارد والیت زابل شده اند.
رادیو  به  زابل  امنیه  فرمانده  لیونی  روغ  حال،  این  در 
آزادی گفته است، عالوه بر مناطقی در زابل، شماری از 
افراد مسلح خارجی در ولسوالی ناوه غزنی هم جابجا 

شده اند.
آقای لیونی اطمینان دادکه به زودی عملیات نظامی را به 
منظورپاک سازی برخی از مناطق از وجود افراد مسلح 

خارجی در والیت زابل راه اندازی خواهند کرد.
دارد،  جریان  ناامن  ساحات  در  ما  گفت:«عملیات  او 
مراکز طالبان خارجی که در مناطق این والیت جابجا 
شده اند را می دانیم و در هفته آینده عملیات زمینی و 

هوایی را برضد شان انجام خواهیم داد. »
این  میان  در  که گویا  نشر رسیده  به  گزارش های هم 
افراد مسلح خارجی، طرف داران گروه داعش هم شامل 
کرده  رد  را  خبر  این  زابل  امنیه  فرمانده  اما  می باشد، 

است.

دردولتوحدتملی...
دهات روستاها، حج و اوقاف و وزارت سرحدات/

مرز را برای گروه طالبان کرده بود.
آقای اشرف غنی امیدوار بوده است که در کابینه 
دولت وحدت ملی، مالضعیف، سفیر پیشین طالبان 
در پاکستان، وکیل احمد متوکل، وزیرخارجه پیشن 
طالبان و غیرت بهیر از بستگان گلبدین حکمتیار 

شرکت داشته باشند.
ساالرزی،  نظیف اهلل  که  است  حالی  در  این 
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در تماس 
با بی بی سی این خبر را رد کرده و گفته است که 
بی  به گروه طالبان  پیشنهاد وزارت خانه ها  بحث 

اساس است.
یک منبع نزدیک به رهبری گروه طالبان به خبرنگار 
امنیتی که  موافقتنامه های  بی بی سی گفته است که 
امضا  خارجی  کشورهای  با  ملی  وحدت  دولت 
نیروهای  از  شماری  آن،  مبنای  بر  و  است  کرده 
خارجی بعد از ۲۰۱4 در افغانستان باقی می مانند، 

از موانع بزرگ بر سر راه مذاکرات صلح است.
والیهای  تعیین  برای  هم  مذاکراتی  شود  می  گفته 
گروه طالبان در والیات نیمروز، قندهار و هلمند 

در جریان است.
این خبر در حالی پخش می شود که با گذشت صد 
به کار حکومت وحدت ملی، سران  از آغاز  روز 

دولت هنوز موفق به تشکیل کابینه نشده اند.
اخیرا شورای عالی صلح افغانستان در مصاحبه ای 
اختصاصی با بی بی سی گفت که سهم دهی به گروه 
تاخیر  دلیل  ملی  وحدت  دولت  کابینه  در  طالبان 

معرفی کابینه نیست.
معصوم استانکزی، دبیر شورای عالی صلح گفت 
دولت  مسلح  مخالفان  با  گفت وگو  بحث  که 
مساله ای جداگانه است. او گفت که هر زمانی که 
گروه طالبان با دولت افغانستان به توافق رسیدند 
»آن وقت در نظر گرفتن جا برای آنها در کابینه کار 

آسانی است.«
از جمله خواسته های دیگر طالبان موضوع تغییر 
مصونیت  تضمین  و  افغانستان،  اساسی  قانون  در 
سر  بر  مذاکرات  آغاز  از  قبل  گروه  این  اعضای 

اشتراک در دولت وحدت ملی است.

اگرباتروریسممبارزه...
 گفته است که در اخراج دانش آموزان افغانستان هیچ 
اجباری در کار نبوده و آنان از بازگشت به کشورشان 

خرسند بوده اند.
او در مورد شمار دقیق دانش آموزان افغانستان که از 

این مدرسه اخراج شده اند چیزی نگفته است.
پاکستان  داخلۀ  امور  وزیر  خان،  علی  نثار  چودری 
دینی  مدارس  که  گفته  این موضوع  به  پیوند  در  نیز 
تمویل  منطقه  اسالمی  کشورهای  توسط  کشور  این 

می شوند.
این  در  افغانستان  دانش آموزان  که  می شود  گفته 

مدارس، به گونۀ رایگان تدریس می شوند.
دولت افغانستان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده 
است. فعالیت مراکز آموزشی دینی در پاکستان پیوسته 

با انتقادهای شدید جهانی رو به رو بوده است.
رییس جمهوری پاکستان قوانین مصوب پارلمان این 
کشور درخصوص اتخاذ تدابیر ضد تروریستی بیشتر 

را امضا کرد.
دادگاه  ایجاد  از جمله  قوانین که شامل مواردی  این 
با  مرتبط  پرونده های  به  رسیدگی  برای  نظامی 
تروریسم است از سوی مجمع ملی و سنای پاکستان 

و با اکثریت آرا تصویب شده بود.
سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان گفت که ممنون 
حسین، رییس جمهوری این کشور قوانین مصوب را 
مصوبات  ترتیب  بدین  است.  کرده  امضا  و  دریافت 

پارلمان پاکستان وجهه اجرایی پیدا می کند.
شبه  محاکمه  الیحه  شنبه  سه  پاکستان  قانون گذاران 
نظامیان توسط دادگاه های نظامی را تصویب کردند؛ 
پیشاور  به مدرسه  طالبان  از حمله  برنامه یی که پس 
خاطر  به  شبه نظامیان  گذاشتن  فشار  تحت  هدف  با 

حمالت وحشیانه ارایه شده بود.
این قانون به مدت دو سال اعتبار دارد و در این مدت 
انجام  به  که  را  فردی  تا هر  اجازه می دهد  ارتش  به 

اقدامات تروریستی متهم شده، محاکمه کند.

از  باید  که  اند  موافق  پاکستانی  سیاست مداران  اکثر 
طالبان  حمالت  سرکوب  برای  نظامی  دادگاه های 
بسیار  مدنی  دادگاه های  که  چرا  شود  استفاده 
وحشت زده و فاسد هستند و نمی توانند شبه نظامیان 
را محاکمه کنند. اما برخی از سیاستمداران نسبت به 
افزایش ناخوشایند قدرت های ارتش در پاکستان ابراز 

نگرانی کرده اند.
ارتش اغلب متهم است که تنها گروه هایی را که در 
در  گیرد  می  زنند، هدف  می  به حمله  داخل دست 
حالی که دیگر گروه هایی را که به کشورهای همسایه 
متمرکز هستند تحمل می  افغانستان  و  همچون هند 

کند.
پاکستان  وزیر کشور  علی خان،  نثار  در همین حال 
از  دارند.  محدودی  اختیارات  دادگاه ها  این  گفت: 
فرهیختگان،  سیاستمداران،  علیه  نظامی  دادگاه های 
استفاده  عادی  شهروندان  یا  رسانه یی  افراد  تجار، 

نخواهد شد.

گرمیسفرهاسردیدستآوردها



شکریه زرگری
 محمد عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان 
و نویسندۀ کتاب »نگاهی استراتژیک به خانه ملت« 
در نشستی در جمع جوانان و دانشجویان با بررسی 
کارکردهای مجلس نماینده گان تاکید کرد که »تنوع 
رنگ ها« عمده ترین ویژگی مثبت مجلس در حال 

حاضر است.
از  نگاهی  »پارلمان؛  کارشناسی  نشست  در  که  او 
درون« سخن می گفت، ویژگی های عمده مجلس را 
در دو بخش ویژگی های مثبت و منفی دسته بندی 
و  جداگانه  به صورت  یک  هر  بررسی  به  و  کرد 

تفصیلی پرداخت.
حضور  مجلس،  در  رنگ ها  تنوع  رحمانی،  آقای 
پارلمانی  گروه های  زنان، حضور  قبول  قابل  کّمی 
مثبت  ویژگی های  عمده ترین  از  را  بیان  آزادی  و 

مجلس کنونی خواند.
بلوغ  فقدان  چون  ویژگی هایی  دیگر،  سوی  از 
سیاسی، حضور کمرنگ اندیشه ملی، وجود روحیه 
تئوری و طرح،  باندی، ضعف  و  منطقه یی  قومی، 
ضعف  نقاط  مجلس،  بودن  حکومت  بلیط  زیر  و 
عمده مجلس نماینده گان از دید این عضو مجلس 

عنوان شد.
بلوغ  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  رحمانی  آقای 
اندیشه سیاسی و رشد فرهنگ سیاسی جامعه، ما 

می توانیم از نقاط ضعف مجلس کنونی بکاهیم و 
به سوی پارلمانی موثرتر و کاراتر حرکت کنیم. او 
تصریح کرد که چنین امیدهایی تنها زمانی محَقق 
می شود که مردم با توجه به اصل شایسته ساالری 

نماینده گان متعهد و توان مند را برگزینند.
به  مجلس  عضو  این  نشست،  این  پایان  در 
پاسخ  حاضر  دانشجویان  و  جوانان  پرسش های 
داد و خاطرنشان کرد که این گونه نشست ها برای 
و  منظور حساب گیری  به  مناسبی  جوانان فرصت 

نظارت از عملکرد نمایندگان مردم فراهم می کند.
و  مدنی  فعال  ده ها  حضور  با  که  نشست  این   
برگزار  رنگین کمان  شبکه  سوی  از  دانشجویی 
نشست های  سلسله  از  جلسه  دومین  بود،  شده 

کارشناسی رنگین کمان بود.

کشور  جنوب  در  هلمند  والیت  در  مقام ها 
پوسته  یک  به  طالبان  حمله  در  که  می گویند 
پولیس  سه  کم  دست  والیت،  این  در  امنیتی 

کشته شده اند.
فرید احمد عبید، مسوول مطبوعاتی فرماندهی 
این  که  گفته  اسوشیتدپرس  به  هلمند  امنیه 

حمله به یک پوسته امنیتی در ولسوالی 
موسی قلعه این والیت رخ داده است.
به گفته او، در این رویداد سه سرباز 
زخمی  دیگر  تن  دو  و  کشته  پولیس 

شده اند.
اما یک مقام امنیتی دیگر تعداد تلفات 
در این رویداد را بیشتر اعالم کرده و 
گفته، در این حمله پنج پولیس کشته 

و دو تن دیگر مفقود شده اند.
مسوولیت  گروهی  یا  فرد  کنون  تا 
حمالت  اما  نگرفته  عهده  بر  را  رویداد  این 
به پوسته های امنیتی در والیات افغانستان از 

سوی طالبان راه اندازی می شود.
والیت هلمند در جنوب کشور از والیت های 
نا امن کشور به شمار می رود که طالبان مسلح 

در بیشتر ولسوالی های آن حضور دارند.

هشدارجمعیازسناتورانامریکاییدرمورد
جدولخروجنیروهایآمریکاییازافغانستان
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شاید به نظر شما هم زالتان ابراهیمویچ با یک متر و 9۵ 
سانت قد در فهرست فوتبالیست های قد بلند جهان قرار 

داشته باشد 
تمام  برای  مثبت  ویژگی  یک  بلند  قامت  و  قد  داشتن 
این  از  هم  فوتبالیست ها  آید.  می  به حساب  ورزشکاران 
قاعده مستثنی نیستند و در هر پستی که مشغول به بازی 
باشند اعم از دفاع، حمله، دروازه و ...در صورت داشتن قد 

بلند نسبت به هم تیمی های خود ارجحیت دارند.
بر خالف تصور اولیه که انتظار می رفت زالتان ابراهیمویچ 
مهاجم سوئدی تیم پاری سن ژرمن در فهرست بلند قد ترین 
فوتبالیست های جهان قرار داشته باشد اما وی در این رده 
بندی هیچ جایگاهی ندارد، زیرا او دارای قد یک متر و 9۵ 
سانت بوده اما تمامی فوتبالیست های حاضر در فهرست ما 

بیش از ۲ متر قد دارند.
1- کریستوف فن هوت )2متر و 8 سانت(:

قد ترین  بلند  رکورد   ۲ دارای  هلندی  ساله   ۲6 دروازه بان 
دروازه بان و البته فوتبالیست جهان است. بیشترین دوران 
شد  سپری  اسپورتینگ  تیم  و  هلند  در  فن هوت  حرفه ای 
گفته  دارد.  را هم  بلژیک  فوتبال  در  بازی  هر چند سابقه 

می شود فن هوت برای مهار ضربات کرنر نیازی به پرش 
نداشته و فقط با باال بردن دست قادر به گرفتن توپ های 

ارسالی از ناحیه کرنر است.
2- پائول  میالر )2 متر و7 سانت(:

او یک مهاجم انگلیسی است که در لیگ دسته ۳ این کشور 
آتش  میالر  اصلی  شغل  البته  باشد،  می  بازی  به  مشغول 
نشانی است و در محدوده هایلند نزدیک به اسکاتلند کار 
و  شغل  در  میالر  شده  موجب  بلند  قد  داشتن  کند.  می 

ورزش حرفه ای موفق باشد.
3- دانیا ایوسا )2 متر و 5 سانت(:

ایوسا یک دروازه بان اهل کرواسی است و در حال حاضر 
وی  است.  فعالیت  به  مشغول  ترکیه  باشگاهی  فوتبال  در 
فعالیت حرفه ای خود در فوتبال را از سال ۱99۵ آغاز کرد 
لیگ  در  کرواسی،  باشگاهی  فوتبال  در  بازی  بر  عالوه  و 

استرالیا و ترکیه هم بازی کرده است.
4- یانگ چانگ پنگ )2مترو 5 سانت(:

مهاجم چینی در سال ۲۰۰6 برای تیم بولتون بازی می کرد 
به شهرت جهانی  بزرگش موجب شد خیلی زود  و جثه 
دست یابد. چانگ پنگ حاال به چین بازگشته و در فوتبال 

باشگاهی این کشور مشغول به فعالیت است.
5- نورهاین آروی )2متر و 4 سانت(:

هاین  است،  نروژ  کشور  اهل  جلو  به  رو  هافبک  یک  او 
آروی در سال ۲۰۰9 به تیم ملی فوتبال نروژ دعوت شد. 
او به دلیل تولد فرزند دومش از ادامه حضور در تیم ملی 

انصراف داد.
6- السینا ترائوره)2 متر و 3 سانت(:

و  بوده  اورتون  تیم  مهاجم  عاج،  ساحل  اهل  فوتبالیست 
او  به  شد  فرانسه  موناکو  تیم  راهی  قرضی  بطور  سپس 
در  و  ادب  با  بسیار  زیرا  و  داده اند  متشخص«  لقب«غول 

عین حال غول پیکر و قدرتمند است.
7- کاستل پانتیلیمون )2 مترو 3سانت(:

کاستل یک دروازه بان اهل کشور رومانی است که سابقه 
قد ترین  بلند  او  دارد  را  سیتی  منچستر  تیم  برای  بازی  
بازی زیبا  انگلیس است.  برتر  لیگ  فوتبالیست حاضر در 
و مهارهای دیدنی وی در دیداری تیمهای ملی رومانی و 
فرانسه در مرحله انتخابی یورو ۲۰۱۲ فراموش نمی شود.

8- اویویند هواس)2 متر و 3 سانت(:
مهاجم اهل نروژ تمام مدت مشغول به بازی در لیگ فوتبال 

کشور خود بود و هم اکنون بازیکن تیم هانفاس است.
9- اون ایورسون )2متر و 3سانت(:

او هم یک فوتبالیست اهل نروژ است اما پست تخصصی 
ایورسون دفاع است وی هرگز برای باشگاه خارج از نروژ 
بازی نکرد و در حال حاضر بدون تیم است. بهترین عنوان 
افتخار ایورسون حضور در تیم گلیمت و قهرمانی در لیگ 

برتر نروژ طی فصل ۲۰۰6-۲۰۰7 است.
10- پیستر اوفیم )2 متر و 3 سانت(:

دروازه بان نروژی در لیگ دسته سوم کشورش مشغول به 
نروژ  فوتبال  برتر  لیگ  در  این  بر  سابق  البته  است.  بازی 
حضور داشت اما هر گز در سطح و اندازه ای نبود که بتواند 

خود را به فوتبال جهان معرفی کند.

جمعی از سناتوران برجسته حزب دموکرات آمریکا برای 
تعیین جدول زمانی خروج نیروهای این کشور از افغانستان 
دایان  سناتور  اند.  داده  هشدار  اوباما  جمهور  ریس  به 
از  پایه کمیته اطالعات سنای آمریکا  بلند  فاینستاین عضو 
افغانستان،  در  آمریکا  رزمی  نیروهای  سریع  کاهش  طرح 
عمیقا اظهار نگرانی کرده و به اوباما یاد آوری کرده است 
که باید از خروج نیروهای امریکایی از عراق درس گرفته 
باشد و سرنوشت عراق را دوباره در افغانستان تجربه نکند.
که  کرد  اعالم  آمریکا  جمهور  رییس  اوباما،  باراک  اخیراً 
آمریکایی  نیروهای  تمامی  میالدی،   ۲۰۱6 سال  پایان  تا 
افغانستان را ترک خواهند کرد، اظهاراتی که عالوه برواکنش 
نیز  آمریکایی  سناتوران  واکنش  با  افغانستان،  داخل  در  ها 
برجسته  سناتوران  از  جمعی  تازگی  به  است.  شده  همراه 
حزب دموکرات آمریکا در مورد تصمیم اوباما برای خروج 
اند.  داده  هشدار  افغانستان،  از  کشور  این  های  نیرو  کامل 
سنای  اطالعات  کمیته  برجسته  عضو  فاینستاین،  دایان 
در  آمریکا  رزمی  نیروهای  سریع  کاهش  ازطرح  آمریکا، 
افغانستان  وضعیت  و  کرده  اظهارنگرانی  عمیقا  افغانستان، 
پس از خروج نیروهای امریکایی را با وضعیت عراق تشبیه 

کرده است.
دایان فاینستاین عضوبلند پایه کمیته اطالعات سنای آمریکا: 
از عراق درس گرفته  مان  نیروهای  ازخروج سریع  »اگرما 

باشیم، در این کشور چه اتفاق افتاد. با خروج نیروهای ما 
از این کشور، نیروهای عراقی از هم پاشید و این کشور با 
حمالت دولت اسالمی داعش مواجه گردید، با این مقایسه 
افغانستان، عمیقا  از  نیروهای ما  می توان گفت که خروج 

جای نگرانی دارد.«
اظهارات  آمریکا  این عضو برجسته کمیته اطالعات سنای 
درست  را  کشور  جمهور  رییس  غنی  اشرف  محمد  اخیر 
خوانده و اظهارامید واری می کند که آقای اوباما درمورد 
غنی،  اشرف  محمد  نظرکند.  تجدید  غنی،  آقای  اظهارات 
رئیس جمهور اخیرا در مصاحبه یی با شبکه تلویزیونی سی 
بی اس امریکا گفت که ایاالت متحده، باید خروج سربازان 
امریکایی را از افغانستان تا ختم سال ۲۰۱6 مورد بازنگری 
قرار دهد .جان مکین، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس 
سنای امریکا نیز از این پیشنهاد آقای غنی استقبال کرد. او 
را  غنی  رییس جمهور  اظهارات  تویتر خویش،  در صفحۀ 
درست خواند و گفت که ایاالت متحده باید در مورد ضرب 
االجل خروجی نیروهای باقی مانده آمریکایی ازافغانستان، 
بازنگری داشته باشد. سخنگوی قصر سفید، در یک نشست 
خبری در خصوص اظهارات رییس جمهور غنی گفت که 
استراتژی ایاالت متحده در قبال خروج نیروهای امریکایی 
وی  اما  است،  روشن   ۲۰۱6 سال  پایان  تا  افغانستان  از 
احتمال تغییر ضرب االجل تعیین شده را تایید یا رد نکرد.

کرده  اعالم  گزارشی  طی  اسپورت  اسکای  خبری  شبکه 
است که بازگشت بالوتللی به ایتالیا درشرایط فعلی محقق 

نخواهد شد.
نقل  به  و  خبرنگاران  باشگاه  ورزشی  خبرنگار  گزارش  به 
ایتالیایی  از پایگاه خبری کالچونیوز ماریو بالوتللی مهاجم 
با  رابطه  در  زیادی  بسیار  اخبار  که  لیورپول  فوتبال  تیم 
جدایی اش از این تیم منتشر می شود به گفته شبکه خبری 
اسکای اسپورت بازگشتش به ایتالیا برای فعالیت باشگاهی 
در سری آ به این زودی ها محقق نخواهد شد و برخالف 
شایعات بسیاری که در این رابطه منتشر می شود این بازیکن 
به فعالیتش طبق روال قبل در لیورپول ادامه خواهد داد و 
ماریو  به فروش  این زودی حاضر  به  باشگاه   این  روسای 

بالوتللی نخواهد شد.
به گفته شبکه خبری اسکای اسپورت باشگاه لیورپول قصد 
داشته  بالوتللی  ماریو  روی  که  سرمایه گذاری هایی  ندارد 
باشد را نادیده گرفته و به راحتی از کنار آن بگذرد به همین 

خاطر به این زودی ها حاضر به فروش وی نخواهد شد.

بازگشتبالوتللیبهایتالیابهآینده
مـوکـولشـد

ورزش
10فـوتبالیستقـدبلنـدتاریـخ
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چین تالش های گسترده و پنهانی را برای قناعت دادن گروه 
طالبان و پاکستان در زمینه برقراری صلح در افغانستان آغاز 
کرده که احتماال در آینده با تشکیل دولتی با حضور طالبان 
از  نقل  به  ژونال  استریت  وال  روزنامه  شد.  خواهد  دنبال 
چین  که  است  نگاشته  غربی  و  افغانستان  مقام های  بعضی 
تالش های وسیع برای برقراری صلح در افغانستان آغاز کرده 
و سعی دارد با این تالش ها مشکل افغانستان را پس از سال 

۲۰۱6 پایان دهد.
پکن  که  می دهد  نشان  چین  به  طالبان  سران  مخفیانه  سفر 
در تالش است تا زمینه گفت و گوهای صلح بین حکومت 
افغانستان و طالبان را مهیا سازد. بعضی مقام های افغانستان 
و غربی به روز نامه وال استریت ژور نال گفته اند که سفر 
نشان  محمد  دین  قاری  به سرپرستی  به چین  طالبان  هیئت 
در  صلح  برقراری  برای  چین  گسترده  های  تالش  دهنده 
تا  دارد  تالش  چین  ها،  مقام  این  گفته  به  است.  افغانستان 
گروه طالبان و پاکستان را برای برقراری صلح در افغانستان 
نیابتی کشورهای  ادامه جنگ  و  افراطی گری  تا  کند  راضی 

منطقه در افغانستان، اوضاع چین را با خطر مواجه نسازد.
روز نامه وال استریت ژورنال: »سفر برخی از مقامات طالبان 
به چین که طی روزهای گذشته در رسانه ها منتشر شد، اولین 
سفر مقامات طالبان به چین نیست، بلکه پیش از این نیز افراد 

طالبان سفرهایی به چین داشتند و چراغ های سبزی نیز به 
آنان نشان داده اند. بنابراین در حال حاضر تالش ها جریان 
بیاید که  افغانستان بوجود  تا دولتی در سال ۲۰۱6 در  دارد 

طالبان نیز در آن مشارکت داشته باشد.«
از سوی هم شماری از مقامات غربی به این روزنامه گفته اند 
که آلمان، فرانسه و ناروی نیز تالش هایی را برای برقراری 
سابق  نماینده  آیده‹  وکای  کرده  آغاز  افغانستان  در  صلح 
قطر  به  منظم  سفرهای  نیز  افغانستان  امور  در  ملل  سازمان 
انجام داده و با مقامات طالبان دیدار و گفت وگو کرده است .
روز نامه وال استریت ژور نال: »تالش های وسیع برای بر 
قراری صلح در افغانستان آغاز شده و کشورهای آسیای میانه 
نیز از ادامه کشمکش ها و جنگ نیابتی در افغانستان نگران 
هستند و ترس دارند که گسترش ناامنی در افغانستان دامنگیر 
آنان نیز شود ، این کشور ها هم از روند صلح در افغانستان 

حمایت می کنند.«
هم چنین در این گزارش آمده است که چین در سال ۱999 
میالدی نیز تالش کرده با طالبان مذاکره کند و هیئت سیاسی 
چین با نمایندگان این گروه دیدار کرده است. بر اساس این 
گزارش ها، روسیه نیز در جریان این تالش ها قرار دارد و از 
این روند پشتیبانی می کنند و آزاد ساختن خلبان روسی از 
چنگ طالبان نیز در جریان همین تالش ها میسر شده است.

تالشپشتپردهچینبرایقناعتدادنطالبان
وپاکستاندربرقراریصلحدرافغانستان

شرکتهایصافی،کامایروآریانا

درلیستسیاهاتحادیهاروپاقرارگرفتند
اتحادیه اروپا به تازگی گزارشی از فهرست 
شماری از شرکت های هوایی بین المللی را 
اعالم کرده که در فهرست سیاه این اتحادیه  

قرار گرفته است.
در گزارش اتحادیه اروپا، شرکت های هوایی 
از کشور های مختلف که از نگاه معیارهای 
پرواز مصوون و قابل اعتماد نیست را شامل 
این  در  که  شده  ساخته  سیاه  فهرست  این 
فهرست نام سه شرکت هوایی افغانستان نیز 

شامل است.
در این گزارش از شهروندان اروپایی خواسته 
شده تا از سفر کردن توسط هواپیماهای این 

شرکت ها خود داری کنند.
به  اروپا،  اتحادیۀ  گفته های  بنیاد  بر 
هواپیماهای این شرکت اجازه داده نمی شود 
این  عضو  کشورهای  فرودگاه های  در  تا 

اتحادیه نشست و برخاست کنند.
این در حالی است که پیشتر در سال ۲۰۱۳ 
پرواز  توقف  مورد  در  گزارشی  نیز  میالدی 
داخلی  شرکت های  به  مربوط  هواپیماهای 

افغانستان به کشورهای اروپایی منتشر شد.
کرده  منتشر  سی  بی  بی  که  گزارشی  در 
هواپیمایی  شرکت های  که  است  آمده  بود 
عدم  دلیل  به  افغانستان  دولتی  و  خصوصی 
داشتن مجوز پرواز به اروپا، ماهانه و هفته وار 

میلیون ها دالر خسارت را متحمل می شوند.
صافی  هوایی  شرکت  گزارش،  اساس  بر 
۳۵ میلیون، کام ایر 4۸ میلیون دالر و شرکت 
از  را  دالر  هفته صدهاهزار  هر  آریانا  دولتی 

دست می دهند.
مدیران این شرکت ها اما می گویند که آنان در 
رقابت نابرابر با شرکت های نیرومند خارجی 

قرار گرفته و از همین رو زیان می بینند.

اکنون بیش از ده شرکت هوایی خارجی به 
افغانستان رفت و آمد دارند که از آن جمله 
ترکیش  دبی،  فالی  هواپیمایی  شرکت های 
ایرانی  اندیا و شرکت  ایر  ایر عربیا،  ایرویز، 
آسمان تقریبًا همه روزه به کابل پرواز دارند.
از  بیشتر  استفاده  حق  زمانی  شرکت ها  این 
فضا و فرودگاه های افغانستان را دریافتند که 
دولت این کشور سیاست اقتصادی »آسمان 

باز« را در پیش گرفت.
هوایی  افغانستان  آریانا  د  و  صافی  کام ایر، 
شرکت، سه شرکت معتبر داخلی هستند که 

از سیزده سال به این سو فعالیت دارند.
شرکت هوایی پامیر نیز در سال های نخست 
دلیل سقوط  به  اما  بود؛  فهرست  این  شامل 
سالنگ  گذرگاه  در  آن  هواپیماهای  از  یکی 
دولت جواز فعالیت آنرا به حالت تعلیق در 

آورد.
در نتیجه ی سقوط این هواپیما، 46 سرنشین 
خارجی  شهروندان  از  شماری  مشمول  آن 

کشته شدند.

به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامۀ ماندگار رسانیده می شود که تا پایان ماه اول 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 - 3000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی


