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با  نماینده گان  مجلس  جدید  اعضای  معرفی  مراسم 
حضور محمداشرف غنی رییس جمهور کشور برگزار 

شد.
با وجود آن که بیش از یک ماه می شد که سناتوران 
اعتبارنامه های  افغانستان  بزرگان  مجلس  جدید 
عضویت شان در مجلس را گرفته بودند؛ اما تاهنوز به 

سنا راه نیافته بودند.
در این نشست محمد علم ایزدیار نائب مجلس سنا 

دوباره در مقامش ابقا شد.
افغانستان ۱۰۲ عضو دارد که دو سوم  مجلس سنای 
یک  برای  والیتی  شوراهای  انتخابات  اساس  به  آن 
جدید  سناتوران  شوند،  می  برگزیده  پنج ساله  دورۀ 
با  همزمان  که  والیتی  شوراهای  اخیر  انتخابات  در 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، شرکت کردند 
و افرادی که در هر والیت بلندترین رای را داشتند، به 

مجلس سنا راه یافتند.
سوی  از  سال  پنج  برای  هم  سناتوران  یک سوم 

رییس جمهوری انتصاب می شوند.
آقای غنی همچنین از اعضای مجلس سنا خواست که 
هم زمان با شکیبایی، فشارهای خود را بر دولت برای 

معرفی کابینه حفظ کنند.
اما  ساده  حرف  در  ملی  وحدت  تامین  که  گفت  او 
توجه  و  حوصله  که  است  دشواری  کار  عمل  در 

می خواهد.
آقای غنی پس از ادای مراسم تحلیف سناتوران جدید 
همچنین گفت که افغانستان...           ادامه صفحه 6
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كسي كه فقط با كمک چشِم دیگران مي بیند، فریب مي خورد.
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با  که  می کند  امیدواری  ابراز  افغانستان  مالیۀ  وزارت 
در نظرداشت اصالحات به میان آمده در طرح بودجۀ 
سال ۱394، مجلس نماینده گان آن را به زودی تصویب 

خواهد کرد.
به  این وزارت روز شنبه  عبدالقادر جیالنی سخنگوی 
رادیو آزادی گفت که طرح بودجۀ سال جدید مالی که 
از سوی اعضای مجلس...                  ادامه صفحه 6

دو تفاهمنامه به ارزش ۱۲۰ میلیون دالری میان وزارت اقتصاد و سفارت 
هندوستان در کابل دیروز به امضا رسید.

ایجاد  در خصوص  نامه ها  تفاهم  این  جمهور؛  خبرگزاری  گزارش  به 
کوچک  های  برنامه  تطبیق  و  زراعتی  بهداشتی،  تعلیمی،  زیربناهای 
انکشافی در قالب برنامه )sdp( به ارزش ۱۲۰میلیون دالر میان سفارت 

هندوستان و وزارت اقتصاد به امضا رسید.
این  امضای  جریان  در  اقتصاد  وزارت  سرپرست  حبیبی،  خان  حکم 
قدردانی  ابراز  هندوستان  کشور  های  همکاری  و  کمک  از  قراردادها 
کرده گفت: » امروز ما شاهد امضای دوتفاهم نامه یی در قالب ۵ پروژه 
می باشیم، که از این میان 4پروژه آن در والیات قندهار و ننگرهار که 
آبرسانی و مخزن آب می  پل، شبکه  استنادی،  دیوارهای  ایجاد  شامل 

باشد، تطبیق می شود«.
وی افزود: از میان ۱۰۰ میلیون دالر که از سوی سفارت هندوستان کمک 

می شود، در 34 والیت کشور سهمیه بندی...              ادامه صفحه 6

ملی  وحدت  دولت  تشکیل  از  ماه  چهار  به  نزدیک 
می گذرد؛ اما تا حال رهبران این دولت موفق به معرفی 

کابینۀ جدید نشده اند.
شهروندان از این عملکرد دولت انتقاد کرده و گفته اند 

که دولت وحدت ملی کارهای خانه گی خود را انجام 
داده نتوانسته است.

بیکار  نیز  اجرایی  ریاست  و  جمهوری  ریاست  اما 
برای  زنی ها  چانه  مصروف  مدت  این  در  و  ننشسته 

معرفی کابینۀ جدید بوده اند.
حوصله کنید!

محمداشرف غنی رییس جمهوری، از اعضای شورای 
حکومت  به  بیشتری  فرصت  تا  خواست  کشور  ملی 

برای معرفی کابینۀ جدید دهند.
اعضای  سوگند  و  معرفی  مراسم  در  که  غنی  آقای 
داشت  اظهار  گفت  می  سخن  بزرگان  مجلس  جدید 
به  نیاز  مشکالتش  حل  برای  افغانستان  حکومت  که 

فرصت بیشتری دارد.
او تصریح کرد: »حکومت وحدت یک نمونه در جهان 
است، مردم و جهان چشم به راه همین حکومت اند 
تا مشکالت را حل کند، فرصت بدهید تا به فکر آرام 

مشکالت را حل کنیم«.
رییس جمهور غنی، با بیان این مطلب که کابینۀ جدید 
در همین روزهای آینده معرفی خواهد شد گفت: » تا 
از  این هم حوصله  از  بعد  و  ایم  کرده  هنوز حوصله 
پیش تان می خواهیم، حوصلۀ تان نتیجه داده و کابینه 

به زودی معرفی می شود«.
                                               ادامه صفحه 6
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افغانستان،  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
میان  سیاسی  توافق نامۀ  مفاد  اصلی ترین  از 
که  است  اجراییه  رییس  و  رییس جمهوری 
 ،۱393 سال  انتخابات  بن بست  نتیجۀ  در 
در  شد.  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  به  منجر 
شده  گفته  روشن  گونۀ  به  سیاسی  توافق نامۀ 
پیش شرط  انتخاباتی،  نظام  در  اصالحات  که 
بود.  خواهد  کشور  در  انتخابات  برگزاری 
اجرای  به  متعهد  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
این توافق نامه هستند و در سخنرانی های خود 

بر این امر همواره تأکید ورزیده اند. 
روز  در  کشور  رییس جمهوری  اشرف غنی 
از  ریاست جمهوری  اعتمادنامۀ  دریافت 
انتخاباتِی  نظام  که  گفت  انتخابات  کمیسیون 
افغانستان نشان داد که به اصالحات نیاز دارد. 
وحدت  دولت  اجراییۀ  رییس  عبداهلل  داکتر 
بدون  که  است  کرده  تأکید  همواره  نیز  ملی 
انتخاباتی،  نظام  در  اصالحات  کردن  وارد 
انتظار انتخابات شفاف و عادالنه را نمی توان 

کشید. 
بر اساس همین سخنان و با توجه به توافق نامۀ 
و  تعدیل  طرح  نماینده گان  مجلس  سیاسی، 
اصالح قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های 
انتخابات را مطرح کرد. اما پس از  کمیسیون 
چند هفته بحث و گفت وگو در خصوص این 
که  شده اند  منتشر  گزارش هایی  حاال  قانون، 
حاکی از نفوذ اعضای کمیسیون های انتخاباتی 

در کار مجلس نماینده گان اند. 
به تازه گی محمد عبدو عضو مجلس نماینده گان 
گفته است کار تعدیل در قانون تشکیل، وظایف 
دلیل  به  انتخابات  کمیسیون  و صالحیت های 
فشار و نفوذ اعضای کمیسیون های انتخاباتی، 
می گوید  عبدو  آقای  است.  نرسیده  نتیجه  به 
که اعضای کمیسیون های انتخاباتی به شماری 
نماینده گان،  اعضای کمیسیون های مجلس  از 
رشوه  تعدیالت  اجرای  عدم  برای  پیش  از 
داده اند. به گفتۀ این عضو مجلس نماینده گان، 
اعضای کمیسیون های انتخاباتی به شماری از 
در  گفته اند  ملت  خانۀ  در  مردم  نماینده گاِن 
صورتی که جلو وارد شدِن تعدیالت در قانون 
تشکیل کمیسیون انتخابات را بگیرند، مطمین 
باشند که در دور بعدی حتمًا برندۀ انتخابات 

شورای ملی خواهند شد. 
موقعیِت  دلیل  به  نمی توان  که  سخنان  این 
حقوقی آقای عبدو در صحِت آن شک کرد، 
خبر  کشور  در  سیاسی  کالِن  فاجعۀ  یک  از 
نه  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  می دهد. 
تنها از فساد گسترده در این کمیسیون ها پرده 
برمی دارند، بل نشان می دهند که در انتخابات 
گذشته  چه  نیز  ریاست جمهوری  روان  سال 
است. آن چه که آقای عبدو از آن پرده برداشته، 
نیاز به بررسی های فوری و گسترده دارد و در 
به  هم  هنوز  ملی  وحدت  دولت  که  صورتی 
توافقات سیاسی پای بند است و خود را متعهد 
به ایجاد نظام پاسخ گو در کشور می داند، باید 
در اسرع وقت صحت و سقِم این گفته ها را 

نشان دهد. 
دچار  افغانستان  انتخاباتی  نظام  این که  در 
تردید  نمی توان  است،  ساختاری  مشکالت 
فساد گسترده و  این سخنان،  با  اما حاال  کرد 
نیز  کمیسیون ها  این  در  موجود  لجام گسیختۀ 
برمال می شود. اعضای کمیسیون های انتخاباتی 
انتخابات  هنگام  در  را  خیانت  بزرگترین  که 
ریاست جمهوری مرتکب شدند، حاال به جای 
غیرقانونی  و  ناسالم  کارکرد  شرمسار  این که 
سرک  رسانه ها  از  گاهی  از  هر  باشند،  خود 
می کشند و از کارنامۀ سیاه خود دفاع می کنند. 
رییس و اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان 
به  تبدیل  را   ۱393 سال  انتخابات  عماًل  که 
فاجعۀ تاریخی برای مردم کردند، در رسانه ها 
انتخابات در عمل کرد  تأکید دارند که مشکل 
است.  نظام دچار مشکل  بل کل  نبوده،  آن ها 
پشت گرمی  نشان دهندۀ  استدالل ها  این گونه 
این افراد به منابعی از قدرت بوده می تواند که 
پیگرد  از نظارت و  به دور  هنوز هم خود را 

قانونی می دانند. 
به  باید  به خیانت ملی اند،  افراد که متهم  این 
نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی شوند 
حل  کشور  انتخاباِت  مشکالت  از  بخشی  تا 
هم چنان  استفاده جو  افراد  که  زمانی  تا  شود. 
در نهادهای ملی حضور پُررنگ داشته باشند 
از آن ها  منافع شخصی  به دلیل  نیز  و عده یی 
حمایت کنند، نمی توان انتظار  تغییر و تحول 

در کشور را داشت. 

در  ثبات  با  نظام  ایجاد  راه  در  گام  نخستین 
روند  عنوان  به  انتخابات  به  توجه  افغانستان، 
که  آنانی  است.  دموکراتیک  روند  و  ملی 
استفاده جویی در مناصِب  به دلیل  می خواهند 
باقی  انتخاباتی  کمیسیون های  تصمیم گیرِی 
از  نظام  داخل  در  که  نیز  عده یی  و  بمانند 
آن ها حمایت می کنند، در حقیقت می خواهند 
منافع ملی و روند دموکراتیزه کردِن جامعه را 
دچار انسداد سازند. افغانستان همان قدر که به 
تحکیم مناسبات ملی نیاز دارد، به همان میزان 
احساس  نیز  دموکراتیک  مناسبات  تعمیق  به 
می توانند  زمانی  ملی  مناسبات  می کند.  نیاز 
پاسخ گوی وضعیت و شرایط کشور باشند که 
در درون مناسباِت دموکراتیک تعریف شوند. 
متعهد  دموکراتیک  ارزش های  به  که  کسانی 
این  تعمیق  برای  می توانند  چه گونه  نیستند، 

مناسبات خدمت کنند؟
پُررنگ  افغانستان  عمدۀ  مشکالِت  از  یکی 
شدن مناسبات قومی و تباری در نهادهای ملی 
است. نمونۀ روشن و واضِح آن نیز می تواند 
به جای  که  باشد  انتخاباتی  کمیسیون های 
پرداختن به ارزش های ملی، هنوز در خدمت 

منافع قومی و تباری قرار دارند. 
کمیسیون های انتخاباتی به خانه تکانی شدید و 
این موضوعی است که  نیاز دارند و  گسترده 
هر  از  بیش  تازه،  افشاگری های  از  پس  حاال 
زمان دیگر الزام آور شده است. وقتی اعضای 
در  که  باشند  قادر  انتخاباتی  کمیسیون های 
شورای ملی نفوذ کنند، بدون شک می توانند 
به نفع هر نامزدی که بخواهند، دست به جعل 
باید  را  عبدو  آقای  سخناِن  بزنند.  تقلب  و 

جدی گرفت و از آن حمایت کرد. 
نشان  باید  کشور  جمهوری  ریاست  حاال 
انتخاباتی  نظام  به اصالحات در  تنها  دهد که 
نمی اندیشد، بل به این موضوع نیز رسیده گی 
خواهد کرد تا جلو تقلب کاران و استفاده جویان 
کمیسیون های  اعضای  که  آن چه  شود.  گرفته 
انتخاباتی انجام داده اند، تنها در محدودۀ نفوذ 
در مجلس نماینده گان باقی نمی ماند. این عمل 
یک عمل جرمی است و مطابق به قانون باید 

به آن رسیده گی شود.
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احمـد عمران

مـافیـای انتـخابات
 در خـانۀ ملت

 

هر مسأله و رویدادی که در گوشه یی از دنیای امروز خلق می شود، 
گوشه های دیگِر عالم را متأثر می سازد. هفتۀ گذشته بود که گروهی 
پاریس حمله  در  نشریه های طنزی  از  یکی  دفتِر  به  افراد مسلح  از 
کردند و دوازده روزنامه نگار و طراِح آن اداره را کشتند و پا به فرار 
گذاشتند. پس از آن رویداد، راست های فرانسه نیز آرام ننشستند و 

به برخی مساجد و مراکز دینِی مسلمانان حمله کردند.
نشریۀ  دفتر  به  حمله کننده گان  جانب  از  هم  گروگان گیری هایی 
فرانسه یی »شارلی ابدو«، در گوشه وکنارِ فرانسه صورت گرفته است 
و در مجموع، هفتۀ گذشته و آغاز این هفته برای فرانسه روزهای 
را  آن جامعه  امنیت روانی مردمِ  آن،  تبعات  بود که هنوز هم  بدی 

مختل کرده است. 
اگرچه معلوم نیست حمله به دفتر یک نشریه در پاریس توسط کدام 
گروهِی  حملۀ  از  سخن  کنون  تا  اما  است،  گرفته  صورت  جریان 
داعش به این مرکز است که توسط کسانی صورت گرفته که سال ها 

در فرانسه زیسته و پیشینۀ ارتباطی هم با القاعده داشته اند.
جدا از این که چرا این حمله سامان یافت و چه کسانی در پشِت آن 
قرار دارند، واکنِش برخی از گروه های افراطِی فرانسه در پیوند به این 

حمله نیز قابل تأمل و تأسف  است.
و  مساجد  به  بنیادگرا  راستی های  و  افراطی  فرانسه یی های  هجومِ 
دفتِر  به  حمله کننده گان  از  انتقام  قصد  به  مسلمانان  نمازخانه های 
یک مجله در آن کشور، اقدامی ست که تبعاِت آن می تواند اروپا و 
کِل دنیا را به آتش بکشاند؛ زیرا حساسیت حملۀ این افراطیون به 
عبادت خانه های مسلمانان، می تواند به گونۀ مستقیم به نفِع داعش و 
هر گروه افراطی یا سازمان هایی که طراِح ایجاد جنگ های کالن و 

رور در رو قرار دادِن آیین هااند، تمام شود.
اروپا  شرق  و  غرب  افریقا،  شمال  خاورمیانه،  در  حادثه  هر  وقوع 
اسم  مادامی که  دنیا،  از  یا هرجای دیگر  آسیا و  و جنوب و شرِق 
داعش یا طالبان بر آن گذاشته شود، چندان مهم جلوه گر نمی شود و 
حساسیت تولید نمی کند، زیرا عالم اسالم و غیراسالم همه می دانند 
که این گروه ها ارتباطی با اسالمِ واقعی ندارند و فقط برای بدنام کردِن 
اسالم خلق شده اند. هم اکنون بیشترین دردِ اقداماِت این گروه ها را 
پیکر  بر  را  صدمات  بیشترین  چنان که  می کند،  حس  اسالم  دنیای 
اسالم همین گروه ها وارد می سازند. هیچ گاه حملۀ داعش و طالب 
و دیگر جریان های افراطی به هر نقطۀ دنیا، نشانۀ رویارویی اسالم 
اقداماِت  انتقامِ  اما زمانی که  نیست؛  فرهنِگ غربی  با هیچ تمدن و 
تروریستی و ویران گرانۀ این گروه ها و یا هر گروه مشابه دیگر، با 
حمله به مساجد و مکان های مقدِس مسلمانان گرفته شود، وضعیت 
افراطی  گروه های  که  می شود  کشیده  سویی  همان  به  ناخواسته 
از  ادیان!  با پیروان سایر  آرزویش را دارند؛ جنِگ واقعی مسلمانان 
نظر ما، حمله کننده گان به دفتر مجلۀ فرانسه یی و نیز حمله کننده گان 
راسِت فرانسه به مساجد و مکان های دینی مسلمانان، هر دو به یک 
هدف حرکت کرده اند و هیچ تمایزی میاِن آن ها وجود ندارد. حمله 
به دفتر مجلۀ طنز فرانسوی »شارلی ابدو« در کشوری صورت گرفته 
آن  در  فرانسه(  نفوس  درصد  )ده  مسلمان  میلیون  شش  که  است 
زنده گی می کنند. هم چنین بیش از 48 میلیون مسلمان در قارۀ اروپا 
نادرسِت  واکنِش  بعدتر  و  این حملۀ وحشت ناک  زنده گی می کنند. 
از خصومت ها  موجی  ایجاد  به هدِف  می تواند  فرانسه،  راستی های 
باشد.  گرفته  اروپا صورت  قارۀ  در  غیرمسلمانان  و  مسلمانان  میان 
حاال اگر دولت فرانسه و نهادهای مدنی آن کشور آگاهی دهی نکنند 
آن می رود که  بیِم  ندهند،  به سمتی درست سوق  را  افکار عامه  و 
موج خصومت میان مسلمانان و غیرمسلمانان، این قارۀ آباد و امن را 

درنوردد و به چالش های جدِی امنیتی بکشاند.
کنند  درک  باید  جهان  و  اروپا  و  فرانسه  نهادهای  و  مردم  دولت، 
که تروریستاِن داعش و القاعده و طالبان حتا به منافع هم کیشان و 
هم میهناِن خود رحم و التفات ندارند و برخالف آموزه های اسالمی، 
برای آن ها هیچ توفیری ندارد که بشریت از اعمال وحشت بارِ آن ها 
چه تاوان و خسارتی را متحمل می شود. بنابراین، حاال فرصِت آن 
فهم  و  اسالم  نام  به  که  را  تروریست هایی  که جهان حساِب  است 
دنیای  و  مسلمانان  حساِب  از  می کنند،  جنایت  آن  از  ناقص شان 
اسالم جدا سازد و در عین حال، جلِو آن حرکت ها و واکنش هایی 
انجامِ جنایت و  را بگیرد که بهانه های بیشتری به تروریستان برای 
دهشت افکنی می دهد. باید به یاد داشته باشیم که نشر کاریکاتورهای 
موهن به پیامبر گرامی اسالم؛ آنهم به گونۀ تکراری در این نشریه 
فرانسه یی، دل و جان مسلمانان را در جهان آزرده بود و ریشۀ حمله 
به دفتر این نشریه از یک جهت به آن حرکت بیخردانه بسته است 
و بایستی با توجه به این تجربه، جهان غرب متوجه این نکته باشد 
که آزادی بیان به معنای توهین و مسخره کردن هیج دینی و آیینی 
نیست و باید جلو چنین اقداماتی کوکورانۀ افراطیون و رادیکال های 

جنگ افروز ضد اسالم را بگیرند تا بهانه یی به دست کسی ندهد.

تروریست ها و راست ها 
به یک راه می روند
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عفو بین الملل:

 بوکو حرام بدترین کشتار جمعی خود را انجام داده است 
در  نشده اند  شمارش  کامال  هنوز  که  جسد  صد ها 
گفته  است؛  شده  کشف  نیجریه  شمال  بیابان های 
می شود این افراد به دست گروه اسالم گرای افراطی 

بوکو حرام کشته شده اند.
»مرگبار ترین  را  حمله  این  بین الملل  عفو  سازمان 
کرده  توصیف  حرام«  »بوکو  گروه  جمعی«  کشتار 

است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس مایک اومری، 
شهر  در  نبرد هایی  گفت  نیجریه  دولت  سخنگوی 
مرزی بقا)باگا( در نزدیکی چاد رخ داده که تا روز 

جمعه 9 ژانویه )۱9 دی( ادامه پیدا کرد.
)۱3 دی(  ژانویه  بوکو حرام روز سوم  شبه نظامیان 
یک پایگاه ارتش در این شهر را تصرف کرده و روز 

چهارشنبه دوباره به این شهر حمله کرده اند.
با  امنیتی  »نیروهای  گفت  بیانیه ای  در  امری  مایک 
سرعت به این حمله ها واکنش نشان دادند، آن ها با 
استفاده از سالح های سنگین و حمالت هوایی شبه 

نظامیان را هدف قرار دادند.«
منطقه  در  دولتی  ارشد  مقام  یک  حسن،  ابا  بابا 
افراد  و  کودکان  و  زنان  قربانیان  بیشتر  است  گفته 
نتوانستند موقع حمله شبه  سالخورده ای هستند که 

نظامیان به شهر بقا با به سرعت فرار کنند.
مهاجمان با شلیک موشک و خمپاره و مسلسل به 

ساکنان شهر حمله کردند.
این  ساکنان  از  گروهی  سخنگوی  قوا،  ابا  محمود 
مقاومت  گروه های  سبک  سالح های  با  که  شهر 
نیز  داده اند،  تشکیل  حرام  بوکو  نظامیان  شبه  علیه 
که  »قتل عامی  گفت  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  به 
توسط تروریست های بوکو حرام در شهر بقا انجام 

شد عظیم بود.«
شهر  این  ساکن  مسلح  »غیرنظامیان  می گوید  او   
کسی  کردند.  نظر  صرف  اجساد  شمارش  از 

به  که  کسانی  حتی  و  اجساد  کنار  در  نمی توانست 
شدت مجروج شده بودند و ممکن است تا به حال 

مرده باشند، بماند«.
به  بنا  گفت  بیانیه ای  در  بین الملل  عفو  سازمان 
گزارش هایی که از این منطقه رسیده شهر با خاک 
یکسان شده و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر کشته شده اند. 
نیجریه در سازمان عفو  ایر، پژوهشگر بخش  دنیل 
خبر ها،  صحت  صورت  »در  است  گفته  بین الملل، 
این یورش نشانه ای از تشدید حمالت بی رحمانه و 

خونین بوکو حرام است.«
امدادگران  گفته اند به دلیل شرایط ناشی از افزایش 
برای  جاری  هفته  در  حرام،  بوکو  مرگبار  حمالت 
کمک به کودکانی که از والدین خود جدا شده اند با 

مشکالت فراوانی روبه رو هستند.

در  حادثه  خونین ترین  کشتار،  این  از  قبل  تا 
بستن  گلوله  به  نیجریه  اخیر  سال های  ناآرامی های 
اسیران غیر مسلح در ۱4 مارس سال ۲۰۱4 بود که 
در حمله به پایگاه نظامی گیوار در شهر مایدوگوری 
روی داد. سازمان عفو بین الملل در آن زمان گفت 
تصاویر دریافت شده از ماهواره ها نشان می دهند که 

در آن روز بیش از ۶۰۰ نفر به قتل رسیدند.
خارجی  روابط  شورای  پژوهشی  موسسه  گفته  به 
در واشینگتن، طی پنج سال حمالت خشونت آمیز 
شبه نظامیان بوکو حرام، تنها در سال گذشته بیش 
از ده هزار نفر کشته شدند. بیش از یک میلیون نفر 
در داخل نیجریه بی خانمان شده و صد ها هزار نفر 
نیز به کشور های چاد، کامرون و نیجریه گریخته اند.

اوالند:

فرانسه در مقابل 
تروریسم سر خم نمی کند

گورباچف:

جنگ اتمی در راه است
ابوحمزه در امریکا به حبس ابد محکوم شد

اتحاد  جمهوری  رییس  گورباچف  میخاییل 
شوروی سابق نسبت به پیامدهای تشدید تنش 
حتی  و  اروپایی  کشوهای  و  روسیه  میان  ها 

وقوع جنگ اتمی هشدار داد.
ماسکوفسکی  روسی  روزنامه  گزارش  به 
گفت:  شنبه  روز  گورباچف  کامسامولتس، 
سر  بر  اروپا  و  روسیه  میان  اختالفات  تشدید 
مساله اوکراین ممکن است به جنگی تمام عیار 

حتی جنگ اتمی بیانجامد.
غرب  تحریمی  های  سیاست  از  انتقاد  با  وی 
این  جای  به  کرد:  خاطرنشان  روسیه  مورد  در 
گونه اقدامات، غرب و روسیه باید وارد مذاکره 

شوند.
رییس جمهوری شوروی سابق هشدار داد در 
شرایط کنونی اگر اعصاب یکی از طرف های 
این رویارویی به شدت خرد شود ممکن است 

سالهای آینده زنده نمانیم.
وی ادامه داد: چنین جنگی بطور گریزناپذیری 

به جنگ اتمی منجر خواهد شد.
غرب  و  روسیه  بین  اعتماد  گفت:  گورباچف 
بطور فاجعه باری ازدست رفته که ممکن است 

باید  باشد و  عواقب خطرناکی به همراه داشته 
ازسرگیری همکاری ها  برای  دو طرف دوباره 

تالش کنند.
برخی  از  سابق  شوروی  جمهوری  رییس 
آلمانی  مقامهای  ازجمله  اروپایی  سیاستمداران 
اروپا  در  جدید  حائل  خطوط  ایجاد  برای  که 

تالش می کنند به شدت انتقاد کرد.
رییس جمهوری اتحاد شوروی سابق پیشتر هم 
خواستار رفع تنش ها واختالفات میان روسیه و 

کشورهای غربی شده بود.
گورباچف در ماه دسامبر سال گذشته درگفت 
وگو با کانال تلویزیونی روسیه۲4 درمورد ادامه 
وضعیت کنونی میان روسیه وغرب وعواقب آن 

هشدار داد.
میان  اختالفات  تشدید  کرد:  خاطرنشان  وی 
خطرناک  وآمریکا  غربی  وکشورهای  روسیه 
به  منفی  پیامدهای  درآینده  تواند  ومی  است 

همراه داشته باشد.
گورباچف گفت: غرب و روسیه باید برای رفع 
تنش ها گفت وگوها را آغاز کنند و اختالفات 

را می توان از راه مذاکره حل وفصل کرد.

حمالت  پایان  از  پس  فرانسه  جمهور  رییس  اوالند،  فرانسوا 
در  حمالت،  این  مظنون  سه  شدن  کشته  و  پاریس  در  مرگ بار 
 9( جمعه  شامگاه  در  فرانسه  مردم  به  خطاب  تلویزیونی  نطقی 
و  می خوانم  فرا  هوشیاری  به  را  »شما  گفت:  دسامبر/۱9جدی( 
نمایش  به  مدارا  عدم  علیه  را  خود  اتحاد  که  می خواهم  شما  از 

بگذارید.«
پاریس  در  جمهوری«  »راهپیمایی  برگزاری  به  اشاره  با  اوالند 
به  فرانسه  شهرهای  دیگر  و  پایتخت  شهروندان  که  کرد  تاکید 
احترام قربانیان و در مخالفت با حمالت اسالم گرایان به خیابان ها 
خواهند آمد. وی گفت :»مردم فرانسه در برابر هیچ فشاری سر خم 

نمی کنند و از هیچ چیز واهمه ندارند.«
 ۱۱( یک شنبه  روز  »راهپیمایی  فرانسه،  جمهور  رییس  گفته  به 
دسامبر( برای دفاع از دمکراسی، آزادی و تکثرگرایی )پلورالیسم(« 
مانع  که  خواست  فرانسوی  شهروندان  از  وی  می گیرد.  صورت 

ایجاد شکاف در صفوف خود شوند.
اوالند افزود: »کسانی که دست به این اقدام تروریستی زدند، این 

افراط گرایان، هیچ گونه ارتباطی با دین اسالم ندارند.«
اسالم گرا  تروریست   3 توسط  که  پاریس  تروریستی  حمالت 
صورت گرفت تا کنون ۱۷ نفر قربانی در پی داشته است. عامالن 

این ترور نیز توسط ماموران پلیس کشته شدند.
حمایت برلین و واشنگتن از فرانسه

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا تاکید کرد که دولت فرانسه 
از پشتیبانی امریکا برخوردار است. اوباما تصریح کرد که فرانسه 

قدیمی ترین متحد آمریکا به شمار می آید.
اوباما خطاب به دولت و مردم فرانسه در تجمعی در ایالت تنسی 
ارزش های  برای  شما  همراه  »ما  گفت:  جمعه  روز  در  آمریکا 

مشترک مبارزه می کنیم.«
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان نیز پس از پایان حمالت تروریستی 
در پاریس در نشست حزب دمکرات مسیحی در هامبورگ گفت: 
»جایی که ارزش های ما مورد حمله قرار گیرد، صدایمان را بلند 

خواهیم کرد.«
صدراعظم آلمان با اشاره به دوستی دو کشور آلمان و فرانسه تاکید 
ایستاده اند.« به  این لحظات کنار فرانسه  آلمان در  کرد که »مردم 
گفته صدراعظم آلمان، »آزادی مطبوعات و بیان و  آزادی مذهب 
و عقیده« از ارزش های مشترک کشورهای اروپاییبه شمار می آیند.
مرکل گفت که به همراه دوستان هم حزبی خود و توماس دمزیر، 
وزیر کشور آلمان در راهپیمایی روز یک شنبه در پاریس شرکت 

خواهد جست.
تا کنون بسیاری از سیاستمداران و شخصیت های اروپایی حضور 
نخست وزیران  کرده اند.  اعالم  را  پاریس  راهپیمایی  در  خود 
کشورهای بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا از جمله شرکت کنندگان در این 

راهپیمایی هستند.
تهدید یهودیان در فرانسه

کنگره جهانی یهودیان )WJC( در واکنش به حوادث روزهای 
پاریس اعالم کرد که »زندگی یهودیان در فرانسه در  گذشته در 

معرض خطر است.«
یکی از کانون های حمالت تروریستی در پاریس گروگان گیری در 
این گروگان گیری 4  بود. در  پاریس  فروشگاه یهودیان در شرق 
تن کشته شدند. به گفته پلیس فرانسه، عامل این حمله تروریستی 
»آمدی کولیبالی« بوده که در ارتباط و هماهنگی با برادران کواشی 

عمل  کرده است.
شریف و سعید کواشی پس از کشتار در دفتر نشریه »شارلی ابدو« 
متواری شدند و پس از ۵۰ ساعت سرانجام در حومه پاریس پس 
از گروگان گیری در یک چاپخانه به ضرب گلوله ماموران انتظامی 

کشته شدند.
گفت:  نیویورک  در  یهودیان  جهانی  کنگره  رییس  الودر،  رونالد 
صورت  سریع  و  موثر  مقابله ای  اسالم  گرایانه  تروریسم  با  »اگر 
نگیرد، زندگی برای یهودیان در فرانسه آینده ای نخواهد داشت.« 
پاریس  راهپیمایی  در  یک شنبه  روز  در  که  است  قرار  نیز  الودر 

شرکت کند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز از دولت فرانسه خواست 
در  یهودیان  اماکن  و  موسسات  حفاظت  برای  امنیتی  تدابیر  که 
فرانسوا  با  تلفنی  نتانیاهو در گفت وگویی  کند.  را تشدید  فرانسه 
اوالند تاکید کرد که اسرائیل آماده هر گونه کمک به فرانسه است

دادگاهی در نیویورک، یکی از واعظان رادیکال یمنی را به حبس ابد 
در امریکا محکوم کرد.

وی  واقعی  نام  که  »ابوحمزه«  راشاتودی،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
»مصطفی کامل مصطفی« است، روز جمعه در دادگاه منهتن نیویورک 
بار دیگر حضور یافت و سرانجام به جرم حمایت از سازمان های 

تروریستی گناهکار شناخته شد.
ابوحمزه ۵۶ ساله، ماه مه سال گذشته به ۱۱ مورد اتهام محکوم شده 
بود. در جریان دادگاهایش، قضات به نوار ضبط شده یی گوش دادند 
تجارت  مرکز  به  هواپیماها  که  زمانی  ابوحمزه می گفت:  آن  در  که 

جهانی برخورد کرد، همه خوشحال شدند.
وی به تسهیل گروگانگیری سال ۱998 که در جریان آن ۱۶ گردشگر 
یمنی  تروریست های  به  و  است  کرده  کمک  شدند،  ربوده  غربی 
مشاوره داده و آنها را با تلفن ماهواره ای هدایت کرده است. چهار 

تن از گروگان ها شامل سه انگلیسی و یک استرالیایی کشته شدند.
ابوحمزه همچنین به راه اندازی کمپ آموزش ترور و ارسال دو تن 
از حامیانش به ایالت اورگان امریکا برای راه اندازی کمپ آموزش 

شبه نظامیان در سال ۱999 محکوم شد.
عالوه بر این، وی به فراهم کردن حمایت لجستیکی برای القاعده 

و طالبان و ارسال شبه نظامی برای آنها در افغانستان محکوم شد.
نابینایی در  وکیل وی معتقد بود که دادگاه باید معلولیت موکلش  

یک چشم و معلولیت از دو دست- را در نظر بگیرد.
وی معتقد بود که موکلش نباید حبس ابد دریافت می کرد و ابوحمزه 
تاسیسات  به  شدید  امنیتی  تدابیر  با  زندانی  به  انتقال  جای  به  باید 
دیابت  باال و  از فشار خون  منتقل شود چراکه  زندان  پزشکی یک 

رنج می برد.
ابوحمزه گفته است که حدود دو دهه پیش، دستانش را در جریان 
به  آنجا  در  وی  است؛  داده  دست  از  پاکستان  در  اتفاقی  انفجاری 

عنوان مهندس فعالیت می کرد.
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عهد  در  عفان  بن  عثمان  جایگاه  مورد  در 
عمر بن خطاب، طبری می نگارد:

عمر  از  چیزی  می خواستند  )مردم(  “چون 
بپرسند، عثمان یا عبدالرحمن بن عوف را 
خالفت  در  که  بود  چنان  و  می فرستادند، 
و  بودند  داده  نام  “ردیف”  را  عثمان  عمر، 
بعد  که  است  کسی  عربی  زبان  در  ردیف 
به کسی  را  این  و عرب ها  باشد  مردی  از 
گویند که انتظار می رود پس از ساالر ایشان 

ساالر شود.” )طبری، ۱3۷۵: ج4، ۱۶3۱( 
چنان  خالفتش  پایانی  سال های  در  عثمان 
شماری  نارضایتِی  اسباب  که  کرد  عمل 
این که  تا  گردید،  موجب  را  مسلمانان  از 

پذیرفت  برابرش صورت  در  شورش هایی 
در  مسلمان  شورشی های  به وسیلۀ  او  و 
منزلش به شهادت رسید. یعقوبی در مورد 
انحرافات و حق تلفی های عثمان بن عفان 

چنین شرح می دهد:
“چون شش سال از خالفت عثمان سپری 
کسانی  و  کردند  بدگویی  او  از  مردم  شد، 
دربارۀ او به سخن آمدند و گفتند: خویشاِن 
و  کرد  قرق  را  چراگاه  و  برگزید  را  خود 
و  ساخت  خانه  مسلمین  و  خدا  مال  با 
ابوذر  و  کرد،  فراهم  مال ها  و  مزرعه ها 
صحابی پیامبر خدا و عبدالرحمن بن حنبل 
را  خدا  پیامبر  تبعیدی  دو  و  کرد  تبعید  را 
و  کرد  پامال  را  هرمزان  و خون  داد  جای 
عبیداهلل بن عمر را به جای او نکشت و ... 

.” )یعقوبی، ۱4۱3ق: ج۲،۶9-۷۰(

بن عفان )خ 3۵-۲3( همۀ  عثمان  از  پس 
ابی طالب  بن  علی  گرد  مدینه  باشنده گان 
بیعت  او  با  و  شدند  جمع   )3۵-4۰ )خ. 
چهارم  خلیفۀ  علی  بدین گونه،  و  کردند 
شد)بنگرید به: مودودی، ۱39۰(. در زمان 
دمشق  در  ابوسفیان  بن  معاویه  عثمان، 
والی بود، او خالفت علی بن ابی طالب را 
نپذیرفت و خود را مستحق خواند. معاویه 
در  که  وسیعی  امکانات  از  بهره گیری  با 
پیامبر  اصحاب  از  شماری  داشت،  دست 
کرد  خود  با  را  عاص  بن  عمرو  جمله  از 
و قدرِت خود را افزایش بخشید. اختالف 
از  دیگری  شمار  معاویه،  و  علی  میان 

وحتا  زبیر  و  طلحه  جمله  از  پیامبر  یاران 
را  ـ  ابوبکر  بنت  عایشه  ـ  پیامبر  همسر 
این  دامنۀ  کشاند.  علی  ناراضیاِن  صف  به 
نارضایتی تا سرحد دو جنِگ خونین یکی 
ق(   3۷( صفین  دیگری  و  ق(   3۶( جمل 
کشانیده شد. فرماندهی مخالفاِن علی را در 
جمل عایشه و در صفین معاویه به دوش 
و  از جمله طلحه  مسلمان  هزاران  داشت، 
پس  شدند.  کشته  درگیری ها  این  در  زبیر 
از جنگ صفین، مسلمانان دچار تشتت و 
پراکنده گی گردیدند و گروه خوارج به میان 
و  علی  میان  )38ق(  نهروان  جنگ  و  آمد 
علی  این که  تا  پذیرفت،  صورت  خوارج 
پس  مسلمانان  چهارم  خلیفۀ  ابی طالب  بن 
در کوفه  از چهارسال و شش ماه خالفت، 
به  ملجِم خارجی  بن  عبدالرحمن  به دست 

بن  معاویه  برای  میدان  و  رسید  شهادت 
دوران  گونه،  بدین  و  ماند  خالی  ابوسفیان 

خالفت پایان یافت.

تحلیل و ارزیابی
منبع  چهار  از  یکی  اجماع  که  آن جایی  از 
مسلمانان  نزد  اسالمی  احکام  اساسِی 
عهد  در  که  آن چه  است،  شده  شناخته 
سیاسی  امور  در  راشدین  خلفای  و  پیامبر 
صورت پذیرفت، سنگ بنای همۀ تیوری ها 
میان مسلمانان  در  را  نظریه های سیاسی  و 
به  می رود  سخن  هرچه  می دهد.  شکل 
آن جا استناد می شود، هر که حرف می زند 
استدالِل  پایۀ  و  می شود  متوسل  آن جا  به 
بنابراین،  خود را در آن جا محکم می دارد. 
می توان  زمان  آن  از  که  عمده یی  نکته های 
برشمرد و روی آن به تأمل نشست، از این 

قرار اند:
۱ـ در این که پیامبر اسالم در کنارِ رساندن 
و  دولت  پرداخته،  سیاسی  امور  به  وحی 
ارتش تشکیل داده، امر و نهی کرده، کسانی 
را تهدید و سرزنش داشته و شماری دیگر 
را به نوازش گرفته و باالخره در نقِش یک 
زعیِم سیاسی عمل کرده، همه متفق القول اند 
و در آن رأی مخالفی وجود ندارد. جمهور 
علما از این مسأله، تنیده گی میان امور دینی 
و  گرفته اند  نتیجه  را  اسالم  در  سیاسی  و 
گذشته  در  کسانی  اما  می فشارند؛  پا  بدان 
خفیف و اکنون شدید این پرسش را مطرح 
کرده اند که اهتمامِ پیامبر به مسایل سیاسی 
است.)بنگرید  نبوده  او  اساسِی  وظایف  از 

به: ندوی، ۱3۷8 و ایرج میر، ۱38۰(
۲ـ هیچ آیه یی از قرآن وجود ندارد که در 
آن از کسی به عنوان جانشین پیامبر یاد شده 
مباحثاِت  در  که  همین جاست  از  و  باشد 
به کار بسته نشده است.  آیه یی  سقیفه هیچ 
اهل سنت از این موضوع استنباط کرده اند 
به عقل و  امر سیاسی  که تصمیم گیری در 

مشورِت جمعی واگذار شده است.
مسلمانان  میاِن  در  چنان  سیاسی  امر  3ـ 
خطیر پنداشته می شد که پیش از دفن پیامبر 
از  سیاسی  امر  پرداختند.  او  جانشینِی  به 
از  مباحثات سقیفه  این رو گفته شد که در 
این کلمه کار گرفته شده، همین گونه از لفظ 

امیر. )قادری، ۱39۱: ۱۵(
از  شماری  میان  گفت وگو  جریان  در  4ـ 
دو  ابوبکر  سقیفه،  در  اصحاب  نخبه های 
رسیدن  با  و  کرد،  نقل  پیامبر  از  را  سخن 
سخن پیامبر، دامنۀ بحث کوتاه شد و همه 
می رساند  نکته  این  نهادند.  گردن  آن  بر 
نقل  علی  امامِت  باب  در  که  احادیثی  که 
شده، بعدها شکل گرفته اند، ورنه در چنین 
وضعیتی نمی توانست از دیدها پنهان بماند 
و به آن عمل نشود، دست کم خودش باید 

به آن استناد می جست.
۷ـ وقتی طرح سعد بن عباده مبنی بر “منا 
امیر و منکم امیر” از سوی ابوبکر رد گردید، 
این مسأله تا دیر زمانی در میان اندیشمنداِن 
پنج  تا  و حداقل  نکرد  راست  قد  مسلمان 
قرن، همۀ اندیشمندان بر خلیفه یی واحد و 

نظامی یگانه اصرار داشتند.

احساس درد شدید در شسِت پا ممکن است عالمت ابتال به بیماری نقرس 
باشد که معموالً با التهاب دردناک مفاصل دیده می شود. در این بیماری 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 پا، به خصوص هنگام 
راه رفتن شود. اما اگر متوجه شدید شست پای تان همچنان دردناک، ملتهب و 

بزرگ تر از حد معمول شده است، حتمًا به پزشک مراجعه کنید.

ناخن های زرد، قوزدار یا ضخیم
پای عفونت قارچی در میان  اگر ناخن پاهای تان زرد و نرم شده اند، احتماالً 
است که با مصرِف دارو قابل  درمان است. این مشکل معموالً به دلیل پابرهنه 
محیط  با  طوالنی مدت  تماس  و  سونا  یا  استخر  مانند  سطوحی  در  راه رفتن 

مرطوب بروز می کند.
نتیجۀ  در  است  ممکن  شده اند،  ضخیم  پاهای تان  انگشت  ناخن های  اگر   
ضربه های میکروسکپی باشد که به ویژه با پوشیدن کفش های تنگ و کوچک 
به وجود می آیند. این کار باعث می شود که ناخن پاها به تدریج ضخیم شوند 

و حتا بیفتند.
 اگر شکل ناخن ها عوض شده و روی آن ها قوس پیدا کرده و انگشت پاها 
نیز از شکل طبیعی خارج شده اند، ممکن است نشان دهندۀ مشکالت قلبی یا 
ریوی و همچنین مشکالت گوارشی یا کبدی باشد. در این صورت حتمًا به 

پزشک مراجعه کنید.
 در حالت کلی توصیه می شود از کفش های روباز با کفی های مناسب استفاده 
کنید تا هوا به راحتی در پاها جریان داشته باشد و عرق آن ها به خوبی گرفته 

شود.

 کرامپ های عضالنی ناگهانی در پاها
کرامپ ها یا گرفته گی عضالت، بی اختیار و بسیار دردناک هستند که معموالً بر 
اثر انقباض یک یا چند عضله بروز می کنند. عضالت ما برای عملکرد درست 
به آکسیجن نیاز دارند و اگر به میزان کافی از آن بهره مند نشوند، به میزان زیادی 
اسیدالکتیک تولید می کنند. در واقع تجمع اسیدالکتیک باعث دردناکی عضالت 
می شود. ورزش یا کار سنگین زیاد جزو عوامل شایع گرفته گی عضالت است. 
این مشکل همچنین ممکن است در نتیجۀ گردش خون نامناسب، کم آبی بدن 
یا تعادل نداشتن بین مواد معدنی و عناصر مغذی مانند پتاسیم، منیزیم و کلسیم 

باشد.
 اگر به طور مرتب دچار گرفته گی عضالنی می شوید، در گام اول آب بیشتری 
بنوشید، بخصوص در حین و بعد از ورزش. قبل از شروع جلسات ورزشی 
بدن تان را کاماًل گرم کنید و برنامۀ غذایی متنوعی داشته باشید. اگر با تمام این 
تغییرات مشکل همچنان به قوت خود باقی بماند، بهتر است به پزشک مراجعه 

کنید تا دلیل آن بررسی شود.
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نویسنده: اریک كاسپو
 ترجمه: محبوبه نیکونژاد 

امپریالیسم  دورۀ  طول  در  تطبیقی،  اسطوره شناسی 
با  شیوه  این  پیوند  شد.  رشته  یک  به  تبدیل  اروپایی، 
بعد،  به  رنسانس  از  نبود.  اتفاقی  آن،  اجتماعی  زمینۀ 
تلقی  شود،  »اسطوره«  عنوان  به  بود  ممکن  آن چه  هر 
را  رومی  یونانی-  ادبیاِت  دانشجویان  عالقۀ  تنها 
تغییر شکلش  خاطر  به  اصل  در  این  و  برمی انگیخت 

به ادبیات بود.
بی ارزش  و  خوار  »اسطوره  ها«  این،  جز  مواردی  در 
با  همراه  اسطوره  اقباِل  و  بخت  اما  می شدند.  شمرده 
و  شد  بیدار  به  تدریج  امپریالیستی  کارِ  و  کسب  رشد 
اسطوره در همان حالِت خام و پیش ادبیاتی اش، به طرز 
به  این  البته  کرد.  تسخیر  را  اروپایی  تخیل  فزاینده یی 
این معنی نیست که اسطوره اعتباری فوق العاده یافت. 
اما  بی ارزش  و  بیزار  موضوعاتی  هم  هنوز  اسطوره ها 
هویدا  را   اسطوره سازان  ویژه گِی  که  بودند  جالب 
اروپایی  چه  خود،  نوبۀ  به  اسطوره ساز  می ساختند.  
برای  مقایسه  عالقۀ  مورد  موضوع  غیراروپایی،  چه  و 
اروپایی نظارت گر بود. اسطوره تبدیل به ابزاری برای 

خودیابِی اروپاییان شد.
داستان  از  اسطوره  شناسی،  مدرن  دانش  ابداع  داستان 
هنگامی  نیست.  جداشدنی  انسان  شناسی  دانش  ابداع 
تجارت،  با  سپس  اکتشافات،   با  نخست  اروپا،  که 
سرانجام با غلبه، استثمار، و استعمار، آغاز به گسترش 
ناآشنا،  رسوم  اقوام،  از  بسیاری  با  اروپایی ها  کرد، 
روش ها  فهمیدِن  کمی  یافتند.  ارتباط  ادیان،  و  زبان ها 
اگر  فقط  بود،  سودمند  گوناگون،  ملت های  عادات  و 
سروکار  آن ها  با  موثرتری  به  طور  که  می  گرفتند  یاد 
پیدا کننـد. اما توانایی و میل توصیف دیگران، به  طور 
مسافران  نخستین گزارش های  نمی شود.  ناشی  طبیعی 
به طور شگفت انگیزی حاکی از بی اطالعی دربارۀ بومیان 
اند، و گرایش به  سوی کلیاِت سطحی، و فهرستی از 
و  گیاهی،  معدنی،  ثروت های  و  واقعی  دارایی هایی 
راه هایی  بومی ها  که  هنگامی  حتا  دارند.  جانورشناسی 
اولیه  بر آگاهِی کاوش گران  تأثیری  تا  دادند  ترتیب  را 
ایجاد کنند، توصیفات، گرایش به تقابل، حتا خودتقابلی 

یافتند و سرانجام تقابالت به تضاد کشیده شد. 
 Tzvetan Todorov›s( »تودوروف در »فتح امریکا
می دهد  نشان   )۱984,Conquest of America
اقوام    )Columbus( کلومبوس  نامه های  برخی  که 
کشف شده در آن زمان  را به عنوان جانوران وحشی، 
و برخی دیگر به عنوان وحشیاِن نجیبی که در شرایطی 
از بی گناهی بهشتی زنده گی می کنند، توصیف می کند. 
معلوم است که او به این نتایج متضاد برسد، زیرا شاهد 
بود.  متفاوت  بافت های  در  مشابه  بسیار  ویژه گی های 
بومیان جزایر واقع در دریای کارائیب، هیچ تصوری از 
مالکیِت خصوصی نداشتند. هنگامی که آن بومیان به او 
اجازه دادند تا خودش را در اموال آن ها سهیم بداند، 
کلومبوس آن ها را به عنوان درستکارترین، بخشنده ترین، 
و آزاده ترین مردمِ جهان معرفی کرد. مدتی بعد، آن ها 
او  و  دانستند،  سهیم  کلومبوس  اموال  در  را  خودشان 
آن ها را به عنوان تمهیدکننده گان فاسد، و منحرف اعالم 

کرد، و گوش  ها و بینی های آنان را قطع کرد. 
تنها  به خطا رفته است؛ زیرا کلومبوس  هر دو تفسیر 
می  توانست کنش  های بومیان را در چارچوب فرهنگِی 
را  مطلقی  فاصلۀ  تفسیر،   دو  هر  کند.  درک  خودش 
برای  تمدن  می  کند.  ایجاد  اروپاییان  و  بومیان  میان 
بود.  اروپایی  فرهنگ  معنی  به  اروپایی،  اولیۀ  کاشفان 
با  چنین تعریفی، بومیاِن کارائیب فقط می  توانستند در 
باشند.  پیش تمدنی  یا  و  انسانی،  مادون  وضعیت  یک 
این که نظام ارزش های آن ها  از درک  کلومبوس کاماًل 
به  سادگی از نظام ارزشی خودش متفاوت است، عاجز 
اشتباه  ارزش ها  غیاب  به خاطِر  را  تفاوت  این  او  بود. 
دو  هر  تحریف،  تجربۀ  اولیۀ  گونۀ  دو  »این  فهمید. 
ارزش های  این  همانی  در  شده اند،  بنا   بر خودپسندی 
جهان،  با  خودمان  مِن  از  ارزش ها،  عموم  با  خودمان 
در این عقیدۀ راسخی که جهان یکی است.« )4۰-39(

مادامی  که اروپا، ارزش های سنتی  اش را با عقیدۀ محکِم 
راسخ پیوند می  داد، استنباطی از شباهت ها و تفاوت  ها، 
خواه از رسوم معمول، سنت  ها، یا اسطوره ها، به  ندرت 
آشکارا  به  خودش  که  تفسیری  چارچوب  یک  از 
دوران  گو  دیه   اما  می  کرد.  تجاوز  بود،  اسطوره یی 
را    )Cortez(کورتز که  راهبی   )Diego Durán(
مشاهده  کننده گاِن   تیزبین ترین  از  یکی  کرد،  همراهی 
بسیاری  شباهت های  او  بود.   )Aztecs( آزتک  قوم 
در آیین  های پرستش آن ها با تشریفات مذهبِی مسیحی 
آیین های  کرد.  اغراق   آن ها  دربارۀ  اما  کرد،  مالحظه 
آن ها تقریبًا همسان یا بسیار شبیه بودند، و اصول شان 
پدر، پسر و  به  قائل  آزتک ها  نظر می آمد:  به  یک سان 

توپیلتزین   )Tota( توتا  آن ها   و  بودند،  روح القدس 
 )Yolometl( یولومتل  و   ،)Topiltzin(
می نامیدند که به ترتیب پدر ما، پسر ما و قلب هر دوی 
آن ها معنی می دهد، هر کدام از آن ها را جدا، و هر سه 

را به عنوان یک اتحاد می ستودند.« )۱9۶۷,۱:8(
صورت  دو  به  دوران  گو  دیه   را  مسأله  این  توضیح  
 St.( توماس  سنت  آن که؛  یکی  می کند:  مطرح 
Thomas( به مکزیک آمده بود تا انجیل را تبلیغ کند، 
اما این آموزه ها رو به انحطاط گذارده، با بت  پرستی، 
یا  ناپسند آمیخته شده است )9(؛  خشونت و کارهای 
آن که »شیطان، دشمن نفرین شدۀ ما، بومیاِن امریکایی 
را مجبور کرد تا تشریفات دینی مسیحیان کاتولیک را 
در خدمت و آیین خودش تقلید کنند«)3(. اسطوره ها 
و تشریفات مذهبی؛ یا ایمان راستین را حفظ می کنند، 
صورت  به  شیطان  توسط  که  هستند  تقلیدهایی  یا  و 

نمایش نامه درآمده اند.
مادامی  که اروپاییان، مرکز ثقل بررسی های شان روش ها 
می توانست  »دیگری«  بود،  سنتی شان  باورهای  و 
اما اطالعات فقط در معیاری یک طرفه  مشاهده شود، 
یا  بهتر  را  وحشیان  اساس  این  بر  و  می شد  سنجیده 
بدتر از اروپاییان معرفی می کرد، اما هرگز به  طورکیفی 
اروپایی،  سلطۀ  و  اکتشافات  نمی داد.  نشان  متفاوت 
را  انسان  شناسی  یا  اسطوره شناسی  ظهور  به تنهایی 
فرهنگ های  از  تجربه یی  تنها  آن ها  نمی  دهند:  توضیح 
طرز  نه  اما  کردند،  فراهم  را،  خام  اطالعات  بیگانه، 
فکری  که بتواند مشاهدات آن ها را به دانشی معنی  دار 
تبدیل کند. شکل گیری این دانش به تغییرات اساسی در 
خود اروپا بسته گی داشت، که گماِن استوار اروپایی را 

که روش هایش خدایی بودند، خراب کرد. 
تا  هفدهم  قرن  از  اروپایی،  توسعۀ  دورۀ  ترین  جدی 
تقسیمات  و  شورش،  سریع،  تغییرات  دورۀ  بیستم، 
اقتصادی  لحاظ  از  بود.  اروپایی  جامعۀ  درون  جدی 
آمد.  به وجود  صنعت  به  کشاورزی،  تسلط  از  تغییر 
وضعیت  یک  از  انتقال  اجتماعی،  و  سیاسی  لحاظ  از 
قدرت  تساوی گراتِر  وضعیت  یک  به  سلسله مراتبی، 
ایجاد شد. این فرآیندها کافی بودند تا مجموعه یی از 
ارزش های جدید و بسیار متفاوت را به وجود آورند، 
اما در بافت امپریالیسم، آن ها تأثیر بیشتری داشتند: آن ها 
ارزش ها«  در  »بحران  یک  جامعه  شناسان  که  را  آنچه 

می نامند، به وجود آوردند.
 Karl( فاضله  مدینۀ  و  ایدیولوژی  در  مانهیم  کارل 
 ۱93۶  ,Manheim, Ideology and Utopia

در  دموکراسی  فرآینِد  چه گونه   که  می دهد  توضیح   )
با اقدامات امپریالیستی، به بحران در ارزش ها  ترکیب 

منجر شده است. 
دموکراسی، دوره یی از امکان اجتماعِی فوق العاده یی را 
می آفریند که در آن مردمِ یک طبقه، وضعیت اجتماعی 
را  اجتماع  شان  که  می گیرند  یاد  و  می دهند،  تغییر  را 
مردم  امپریالیسم،  ببینند.  دیگر  طبقۀ  طریق چشماِن  از 
روش های  با  دیگر،  ملت  های  با  نزدیک  تماس  در  را 
متفاوت و ارزش های متفاوت آورد. اما نه امپریالیسم و 
نه دموکراسی، خودشان نیازی به واژگونی ارزش های 
سنتی  ندارند. اما یک منبع فرهنگی نامتجانسی، دیگری 
را تقویت می کند، و تماِس ترکیب شده از جابه جایی 
فرهنگ ها،  بین  افقی  حرکت  و  طبقه ها،  بین  عمودی 
می تواند باور به اعتبار ابدی و جهانِی طرز تفکر سنتِی 
را آشفته  کند. کارل مانهیم، در وهلۀ اول، یونان باستانـ  
و نه »روشن گری قرن هیجدهم« اروپایی ـ را توصیف 
می کرد، گرچه به دومی توجه زیادی داشت. با افزایش 
شده  تشدید  فقط  فرآیند،  این  صنعتی،  سرمایه داری 
بخش  جدید،  اقتصادِی  سیستِم  که  آن جایی  از  است، 
مناطق  به  روستایی  مناطق  از  را  جمعیت  از  بزرگی 
میان  را  جابه جایی  عظیمی  به طور  داد،  انتقال  شهری 
با  و  کرد؛  ایجاد  به  رکود  رو  و  ترقی  به  رو  طبقات، 
افزایش تلفیق آن ها درون اقتصاد سرمایه داری به عنوان 
کاالهای  برای  بازارها  و  کار،  منابع  خام،  مواد  منابع 

تولیدشده، آن را بسط داد.
مدرن،  دورۀ  عمودِی  و  افقی  بزرِگ  جایگشت های 
گوناگون  سیستم های  تا  ساخت  قادر  را  اروپایی ها 
سرانجام  و  دارند،  گرامی  و  کنند  درک  را  ارزش ها 
بردبارتر، و باالخره پذیراتر برای دیگر روش های تفکر 
شوند. طی چهارصد سال، تمدن اروپایی و انشعاباتش، 
را  خود  روش های  که  مطلق،  اطمیناِن  حالِت  یک  از 
دیگر  روش های  و  می دانستند  خدایی  روش هایی 
یا  اشتباهات  انحرافات،  غریب،  چیزهای  را؛  مردمان 
بدعت کاری ها تلقی می کردند و در باوری مصنوعی و 

ساخته گی از  ارزش ها بودند، عبور کرد. 
بود.  اروپا  خود  اروپایی،  امپریالیسِم  قربانی  آخرین 
 )Terry Eagleton( »همان گونه که »تری ایگلتون
آن را این گونه بیان می کند: »این سخت است که متقاعد 
شوید  وقتی سخت  مشغول مطیع کردِن جامعۀ دیگری 
هستید که کارهایش را در یک روش اساسًا متفاوت، اما 
ظاهراً مؤثر هدایت می کند، روش شما تنها راه ممکن 
 ِ هنگام  حتا  فردی  ارزش های   .)۱99۱:۱۰۷( است« 

حرکت  های درونی فرهنِگ خودی هرشخص، حتا قبل 
از روبه روشدن با دیگری، متزلزل می شوند.

اسطوره شناسی تطبیقی، و انسان شناسِی تطبیقی، هرگز 
ارزش  های  آن که  مگر  نمی شد،  ممکن  و  پُرکشش 
و  فرهنگی؛  تغییرات سریع  با  داخل،  در  هم  اروپایی، 
هم در خارج، متزلزل می شدند. دانش تطبیقی اجتماع، 
هیچ جایگاهی در جهان مطلق های فرهنگی ندارد. در 
 چنین جهانی تنها یک فرهنگ وجود دارد و هیچ چیز 
فرهنگی  فقدان  اما  نیست،  موجود  آن  با  تطابق  برای 
موجود است. در  چنین جهانی هیچ دلیلی برای تطبیق، 
و هیچ سود آشکاری در عمل وجود ندارد. این اصول، 
موطن اصلی خودش را در  جایی  در میان مطلق گرایی 
فرهنگی قرن هفده، و نسبیت گرایی فرهنگی اوایل قرن 
بیستم پیدا کرد، هنگامی که فرهنگ ها به  گونۀ متمایز، 

و متفاوت در درستی خودشان دیده شدند.
حدود  از  تطبیقی  اسطوره  شناسی  شکوفایی  دوران 
۱8۵۰ تا ۱9۲۰ ادامه یافت، در این هنگام هنوز باوری 
راسخ در برترِی فرهنگ اروپایی وجود داشت، اما به 
خاِص  تفاوت  تعریف  دربارۀ  کمتری  توافق  مراتب 

خودش دیده می شد.
خود  گفتمان  در  مهمی  به ویژه  نقِش  اسطوره شناسی 
دسترسی  امکان  بتواند  می شد  تصور  بود.  دیگری  و 
مستقیم به ذهن و فهم بدهد. هنگامی که اسطوره  شناسی 
اسطوره ها،  آشکارا  خوشبختی اش،  اوج  در  تطبیقی 
باورها، و فرهنگ ها را مقایسه می کرد، به  طور ضمنی 
در  را  مختلف  اقوام  انسان های  ذهنِی  قدرت های  نیز 
صعود  ظرفیِت  عقالنیت،  زیرکی،  چون  اصطالحاتی 
ایجاد  و  مسیر،  دادِن  دیدِن حقیقت،  فراز خرافات،  بر 
رهبری، مقایسه می کرد- و نهایتًا توجیه برترِی اروپایی 
در خطر افتاد. اما اگرچه  بیشتِر این تب و تاب ها ناشی 
از تطبیق گرایی اولیه چه تلویحًا و چه تصریحًا با  اقوام 
و ارتباطات ایجاد شد، اما ناشی از رقابت سیستم های 
ارزشی درون خود اروپا نیز بود. اگر تصویر وحشی، با 
همۀ تناقضاتش، اساسًا نقطۀ مقایسه برای خودتعریفی 
نظام  توسط  متناقضش،  اروپایی شد، گاهی  قطب های 
جانشین  اروپایی  جامعۀ  دروِن  مخالفی  ارزش   های 
می شد. جوامع وحشی که اغلب بسیار متمدن بودند، بنا 
بر  تصویر جامعۀ اروپایی، از نو شکل تازه یی گرفتند.

***
 Eric Caspo, :این مقاله ترجمۀ چند صفحه از کتاب
 ۱4-۱۰ .pp ,۲۰۰۵ ,Theories of Mythology

است.
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برخی شرایط اجتماعی در پیشینۀ 
زایش اسطوره  شناسِی تطبیقی
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طرح بودجه چهارشنبه...
نماینده گان رد گردیده بود، بازنگری شده و پیشنهادات 

این جرگه در آن گنجانیده شده است.
بودجه سال  آقای جیالنی گفت که طرح اصالح شده 
پیشکش  جرگه  ولسی  به  چهارشنبه  روز  به   ۱394
خواهد شد، او افزود: »بودیجه سال ۱394 بازنگری شد 
پیشنهادات وکال را ما در سند بودیجه گنجانیدیم ولی در 
عین زمان ما امید وار هستیم که وکالی محترم واقعًا ملی 

می اندیشند و سند بودیجه هر چه زود تر به تصویب 
خواهد رسید.«

روز  در  بودیجه  طرح  کرد:  نشان  خاطر  جیالنی  آقای 
چهارشنبه به اجندا ولسی جرگه گرفته شده است.

نبود  دلیل  به  قبل،  روز  چند   ۱394 سال  بودجه  طرح 
برای  پول  اختصاص  عدم  انکشافی،  بودجه  در  توازن 
پروژه های نا تکمیل، عدم تخمین عواید و چشم پوشی 
از پروژه های جدید انکشافی از سوی ولسی جرگه رد 

گردید.
از سوی دیگر، ولسی جرگه افغانستان اطمینان می دهد 
در  آنان  پیشنهادات   ،۱394 بودجه  طرح  در  هرگاه  که 
نظر گرفته شود، این طرح مورد تایید آنها قرار گرفته و 

تصویب خواهد شد.
این جرگه گفته است که  عرفان اهلل عرفان منشی دوم 
برای پروژه های نیمه تمام در کشور باید تا حد امکان 

بودجه اختصاص داده شود.

ناجیه نوری
مجلس  قضایی  و  عدلی  کمیسیون  رییس 
کمیسیون های  اعضای  که  می گوید  نماینده گان 
نماینده گان مجلس  از  با تطمیع برخی  انتخاباتی 
در تالش اند تا تعدیالت پیشنهاد شده در قانون 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل 
این  از  او گفت که هدف  کنند.  رد  را  انتخاباتی 
عنوان  به  افراد  این  خود  بقای  برای  تالش ها 
قانون  بنیاد  بر  انتخاباتی،  کمیسیون های  اعضای 

قبلی است.
اطمینان  پیشنهادها  این  از  یکی  که  می گوید  او 
نماینده گان  از  برخی  ساختن  کامیاب  از  دادن 
توسط  رو،  پیش  پارلمانی  انتخابات  در  مجلس 
مسسوالن کمیسیون های انتخاباتی است. اما یک 
نماینده  عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس 

گان چنین ادعایی را تایید نمی کند. 
است  قرار  که  زمانی مطرح می شود  مساله  این 
این هفته، جلسۀ مشترک کمیسیون های  پایان  تا 
قانون  در  تعدیالت  تأیید  برای  ملی،  شورای 
تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
انتخاباتی برگزار شود تا سرنوشت این قانون را 
قبل از رخصتی های زمستانی اعضای شورای ملی 

مشخص کند.
قضایی  و  عدلی  کمیسیون  رییس  عبده  محمد   
مجلس نماینده گان می گوید اعضای کمیسیون های 
انتخاباتی دراین خصوص با بعضی از نماینده گان 
مجلس دیدار و گفت و گو کرده اند تا تعدیالت 

در قانون مذبور، از طرف مجلس رد شود.
با روزنامۀ ماندگار تصریح کرد  او در گفت وگو 

اعضای  میان  گرفته  صورت  دیدار های  در  که 
نماینده گان  از  برخی  و  انتخاباتی  کمیسیون های 
مجلس، وعده های از جانب اعضای کمیسیون های 
انتخاباتی داده شده است که اگر شما)نماینده گان 
مجلس( این قانون)تعدیالت وارد شده در قانون 
تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
انتخابات  در  را  شما  کنید،  رد  را  انتخاباتی( 
برنده  درنهایت  و  حمایت  پارلمانی  پیش روی 

می سازیم.
عبده تاکید کرد: کمیسیون های انتخاباتی در تالش 
اند تا با بعضی از اعضای مجلس دیدار کنند و 
آنان را متقاعد سازند که تعدیالت را رد کنند تا 
اعضای این کمیسیون ها بتوانند در پُست های خود 

باقی بمانند.
به گفتۀ او: نماینده گان مجلس با در نظر گرفتن 
مسوولیت های تاریخی نباید تحت تاثیر کسانی که 
حیثیت، رأی مردم و تاریخ دیموکراسی افغانستان 

را زیر سوال برده اند، قرار بگیرند.
اما عزیز بختیاری، یک عضو کمیسیون انتخابات 
در  نماینده یی  هیچ  با  شخصاً  من  که  گوید  می 
اما در مورد دیگر  این خصوص دیدار نکردم و 

اعضای کمیسیون انتخابات اطالعی ندارم.
او تاکید می کند، کمیسیون انتخابات نُه عضو دارد؛ 
بنابراین در مورد اینکه آیا این اعضا دیدار هایی در 
خیر،  یا  داشتند  مجلس  نماینده گان  با  زمینه  این 
فاروق  غالم  یک  حال  عین  در  ندارم.  اطالعی 
مجروح عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس 
و  عدلی  کمیسیون  اگر  که  می گوید  نماینده گان 
قضایی مجلس کدام دلیل موجه و یا کدام ثبوتی 

داشته باشند« باید ارایه کند؛ اما من در این زمینه 
اطالعی ندارم.

تعدیالت
تعدیالت  نخست  طرح  در  نماینده گان  مجلس 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون 
کمیسیون های انتخابات ده ماده پیشنهاد کرده بود؛ 
اما کمیسیون های مجلس نماینده گان در رأی زنی 
با نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی تصمیم 
به  تعدیل هایی  قانون  این  ماده  در ۲۱  تا  گرفتند 

میان آید.
و  عدلی  کمیسیون  عضو  مجروح  فاروق  غالم 
قضایی مجلس نماینده گان می گوید: کمیسیون های 
مجلس نماینده گان روی تعدیالت قانون تشکیل 
وظایف و صالحیت های کمیسیون های انتخابات 
کار می کند و در کمیسیونی که ما در آن عضویت 
وجود  شده  پیشنهاده  تعدیالت  رد  مسألۀ  داریم 

ندارد. 
پیشنهاد  تعدیالت  گفت:  هم چنان  مجروح  آقای 
قانون تشکیل وظایف و صالحیت های  شده در 
کمیسیون های انتخابات به کمیسیون های مختلف 
مجلس فرستاده شده و ممکن است که بعضی از 

موارد آن تایید و بعضی از موارد آن رد شود.
او گفت که آوردن تعدیالت حتمی است و این 
شاهد  آینده  سال  ما  و  شد  خواهد  انجام  اقدام 
خواهیم  سالم  و  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری 

بود.
ماها  نماینده گان  مجلس  که  است  درحالی  این 
پیش کارش را روی تعدیل درچندین مادۀ قانون 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل 

انتخاباتی را شروع کرده بود. 
تعدیل  نویس  پیش  سو  این  به  دوهفته  از  اما 
هژده گانه  کمیسیون های  میزکار  روی  قانون  این 

مجلس نماینده گان قراردارد.
مشترک  جلسه  دیگر،  روز  دو  تا  می شود  گفته 
کمیسیون ها برای تأیید تعدیالت در قانون تشکیل، 
وظایف و صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی 
برگزارخواهد شد و سرنوشت این قانون پیش از 
روشن  ملی  شورای  زمستانی  رخصتی های  آغاز 

خواهد شد.
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سناتوران جدید معرفی...
کشوری است که پس از این »مسائل عمده خود را از راه 

سیاست حل می کند نه از راه تفنگ و زور.«
و  فکر  »وحدت  انتظار  دولت مردان،  از  مردم  که  گفت  او 
عمل« دارند و چشم ملت به ایجاد اصالحات دوخته شده 

است.
باور  گانه  سه  قوای  استقالل  به  که  کرد  تاکید  غنی  آقای 
دارد و احترام به نماینده گان مردم در مجلس سنا و مجلس 
دوران  در  دارد.  قرار  کارهایش  اولویت  در  نماینده گان 
حکومت سیزده سال حامد کرزی روابط بین مجلس و قوه 

مجریه پر فراز و نشیب بود.
آقای غنی از ایجاد دفتری در اداره امور ریاست جمهوری 
خبر داد که ویژه رسیدگی به کارهای نماینده گان مردم باشد 

و مشکالت موکالن نماینده گان را پیگیری کند.
دیگر صحبت های خود گفت  در بخش  رییسجمهور غنی 
به  بار  یک  ماه  شش  هر  کابینه  وزیران  پس  این  از  که 
پارلمان گزارش  خواهند داد و در صورتی که موفق نبودند 

نماینده گان مردم می توانند آنها را سلب اعتماد کنند.
آقای غنی در بخش دیگری از صحبت های خود همچنین 
گفت که در سه ماه گذشته توانسته »منطقه را در مورد آینده 

روشن افغانستان به اجماع بیاورد.«
او گفت که کار روی راه الجورد که افغانستان را به دریای 
خزر وصل می کند ادامه دارد و همچنین برنامه های دیگری 
از جمله توافق در مورد بندر واخان با چین، ایجاد پانزده 
خط مرزی در امتداد خط دیورند برای گسترش فعالیت های 

ترانزیتی، حاصل شده است.

تفاهم نامه، ۱۲۰ میلیون دالری میان... 
شده که در هر والیت مطابق نیازها تطبیق می گردد.

آقای حبیبی تصریح کرد که از کمک ۱۰۰ میلیون دالری کشور 
هندوستان تاکنون به تعداد ۱۲3 پروژه به ارزش 33.۵ میلیون دالر 
که قبال به امضا رسیده و به تعداد ۱۰۱پروژه به ارزش ۲۰.4میلیون 
دالر غرض اخذ موافقت و منظوری به سفارت هندوستان ارسال 

گردیده است.
از  هدف  که  گفت  کابل  در  هندوستان  سفیر  امیرسینا،  همچنین 
باشد  می  افغانستان  اقتصادی  زیربناهای  تقویت  ها،  کمک  این 
که کشور هندوستان در قسمت انکشاف دهات در این کشور به 

همکاری هایش ادامه می دهد.
بازسازی  در  را  دالر  میلیارد  دو  از  بیش  حال  تا  هندوستان 
و  ها  شفاخانه  ها،  شاهراه  شمول  به  افغانستان  های  زیرساخت 

پروژه های محلی برق به مصرف رسانده است.
دهلی جدید همچنین افغانستان را در ایجاد نیروی پولیس، بخش 

قضایی و دیپلوماتیک کمک می کند.

دوشنـبه آخـریـن...
فهرست ۱۲ نامزد وزیرروی میز رییس جمهور 

اجرایی  ریاست  سخنگوی  رحیمی  الرحمان  مجیب 
دولت وحدت ملی در گفت وگو با خبرگزاری جمهور 
گفته است که مذاکرات در خصوص کابینه بین رییس 
اجرایی،  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  و  غنی  جمهور 
جریان دارد و قرار است به زودی، این مذاکرات پایان 
کابینه  وزرای  نامزد  معرفی  مورد  در  کارها  و  یافته 

نهایی شود.
خود  سهم  اجرایی،  ریاست  که  گفت  رحیمی  آقای 
این ریاست  نهایی کرده که  را  نامزد وزرا  از معرفی 
فهرست ۱۲ نامزد وزیر را به ارگ ریاست جمهوری 
فرستاده است؛ اما اطالعاتی که وجود دارد که آقای 
نکرده  نهایی  را  کابینه خود  فهرست  هنوز هم،  غنی 

است.
راستای  در  اساسی  گام های  که  کرد  خاطرنشان  او 
تشکیل کابینه نهایی شده و پس از این، فرصتی نیست 

اما روشن  انداخته شود؛  تأخیر  به  کابینه هم چنان  تا 
نیست که نامزد وزرای کابینه برای گرفتن رای اعتماد 

به مجلس نماینده گان معرفی خواهند شد.
روز دوشنبه، کابینه معرفی می شود

که  می گوید  نماینده گان  مجلس  رییس  هم چنان، 
کابینه  وزرای  که  است  گفته  او  به  جمهور  رییس 
روز دوشنبه هفته جاری جهت کسب رای اعتماد به 

مجلس نماینده گان معرفی می شوند.
اما هنوز معلوم نیست که این دو شنبه وعده قطعی 
وعده های  بار  چندین  کنون  تا  زیرا  خیر.  یا  است 
مسووالن دولت وحدت ملی در این زمینه به تعویق 

افتاده است.
  عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس گفت: » ساعت 
جمهور  رییس  خدمت  امروز)دیروز(  نیم  و  هشت 
نهایت  در  کابینه گفت که  به  ارتباط  در  او  رسیدیم. 
برای امروز و فردا کار ما ختم می شود و انشااهلل روز 

دوشنبه کابینه را به معرفی می گیریم«.
که  این  ذکر  با  رییس جمهور  افزود:  ابراهیمی  آقای 

تاخیر  کابینه  معرفی  در  گفت:  بود،  زیاد  مشکالت 
کرده و معذرت خواست.

پس از ختم ضرب االجل یک هفته یی مجلس برای 
معرفی کابینه، رییس جمهور در دیدار با هیات اداری 
یک  پایان  تا  که  بود  داده  وعده  نماینده گان  مجلس 
هفته دیگر تمامی اعضای کابینه را به مجلس معرفی 
پایان  به  نیز  این مهلت  می کند که چهارشنبه گذشته 

رسید؛ اما کابینه معرفی نشد.
مجلس نمایندگان نیز در جلسۀ روز چهارشنبه خود 
از  برخی  و  گرفتند  بررسی  به  را  کابینه  معرفی  عدم 
نماینده گان تاکید داشتند که مجلس باید مساله بحث 
روی برگزاری لویه جرگه در مورد تصمیم گیری در 
خصوص عزل رییس جمهور و یا پاسخ گویی را روی 

دست گیرد.
برخی از نمایندگان دیگر حتا متنی را تهیه کرده بودند 
که در آن رییس جمهور متهم به خیانت ملی شده بود 
و از دیگر نماینده گان نیز خواسته شده بود تا این متن 

را امضا کنند.

اعضـای کمیسـیون هـای انتخـابـاتی
 در تـالش بـقای خـودشـان

57 میلیون دالر 
در افغانستان حیف شد

بازسازی  امور  در  امریکا  بازرسی  ادارۀ  تازه  گزارش 
افغانستان نشان می دهد وزارت دفاع امریکا ۵۷ میلیون دالر 
برای ساخت یک مرکز نظامی در افغانستان هزینه کرده اما 
این مرکز با کمبودهای ابتدایی نظیر فقدان برق مواجه است.
امور  در  امریکا  بازرسی  اداره  گزارش  تازه ترین  اساس  بر 
برای  امریکا  دفاع  وزارت  افغانستان)سیگار(،  بازسازی 
کابل  افغان در  برای کماندوهای  نظامی  ساخت یک مرکز 
۵۷ میلیون دالر هزینه کرده اما به دلیل سوء مدیریت بخش 
به رغم هزینه هنگفت  رفته، طوری که  از آن هدر  زیادی 
صرف شده این مرکز با مشکالت ابتدایی مانند فقدان برق 

مواجه است. 
در این گزارش آمده است: جنراتورهایی که برای تأمین برق 
این مرکز خریداری شده کهنه و غیر قابل استفاده است به 
گونه ای که توان تأمین بیش از ۲۵ درصد برق مورد نیاز این 

مرکز را ندارد. 
این  سوختی  مواد  است:  شده  تصریح  گزارش  این  در 
جنراتورها که ارزش حدود یک میلیون دالر دارد کم کیفیت 

و حتی غیر قابل استفاده می باشد. 
در ادامه این گزارش همچنین آمده است: در این مرکز محل 
غذاخوری با ظرفیت ۲8۰ نفر ساخته شده اما اکنون بیش 
از آن استفاده می کنند زیرا در ساخت  از هزار و ۶۰۰ تن 
سالن بزرگتری که برای این مرکز در نظر گرفته شده بود 

اهمال شده است. 
به  دستیابی  مدعی  سیگار  که  نیست  باری  نخستین  این 
اطالعاتی است که گویای هدر رفت کمک های امریکا در 
افغانستان است؛ بلکه پیش از این نیز بارها این اداره از نحوه 
به مصرف رسیدن کمک های امریکا در افغانستان انتقاد کرده 
در  آن کشور  از کمک های  دالر  میلیون ها  از حیف ومیل  و 

افغانستان خبر داده است. 



می گویند، غنـی به ایـران مـی رود سرپل  والیت  در  محلی  مقام هاي 
گذشته  شب  افغانستان،  حکومت  مسلح  مخالفان 
۱۲ فرد ملکی را از حومۀ شهر سرپل با خود بردند 

و تا کنون دو تن آنان رابه قتل رسانیده اند.
عنایت اهلل حبیبی آمر امنیت فرماندهی امنیه سرپل 
حکومت  مسلح  مخالفان  که  گفت  رسانه ها  به 
این۱۲ تن را از قریۀ بُغاوی افغانیه مرکز سرپل که 
به خانۀ یکی از دوستان شان به مهمانی رفته بودند 

با خود برده اند.
حبیبی افزود که مخالفان مسلح حکومت ساعت ده 
شب گذشته  از جمله افراد ربوده شده در منطقۀ 
کوتل نره بند قریۀ بلغلی آن والیت دو تن از این 
با  به قتل رسانیده و ده تن دیگر شان را  افراد را 

خود بردند.
حبیبی افزود که نیروهای امنیتی این والیت تالش 
رها  طالبان  چنگ  از  را  دیگر  تن   ۱۰ تا  کنند  می 

بسازند.
این در حالی ست که چندی قبل نیز دزدان مسلح 
شماری از افراد ملکی را از مربوطات این والیت 
میانجیگریبزرگانمحلیازنزدایندز با   بودند و  ربوده 

دانرهاگردیدند.
حاکی  سرپل  والیت  از  ها  گزارش  حال،  این  در 
امنیه  فرمانده  بیگ،  عبدالحکیم  که  است  آن  از 
ولسوالی سانچارک والیت سرپل، حوالی ساعت ۲ 

بعد از ظهر، طی کمین طالبان کشته شد.
سیداسداهلل دانش معاون شورای والیتی سرپل، در 
تایید  را  فرمانده  این  قتل  رسانه ها،  با  وگو  گفت 

کرده است.
ای  منطقه  را،  حادثه  این  دقیق  محل  دانش،  آقای 
موسوم به »سنگ توده« در نزدیکی کمپ مهاجرین 

سوزمه قلعه ذکر کرد.
این  در  تاکنون  سرپل،  والیت  پولیس  فرماندهی 

رابطه چیزی نگفته است.
با وجود تماس های مکرر، طالبان نیز درباره این 

حادثه توضیحی نداده اند. 
تاهنوز از جزییات این خبر اطالع دقیقی در دست 

نیست.
جزییات این خبر را در ادامه از جمهورنیوز تعقیب 

کنید...

شورای امنیت ملی افغانستان تاکید می کند که 
عملیات  ویژۀ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 
هراس افگنی  با  مبارزه  در  روش  موثرترین 

است.
رهبری  به  ملی  امنیت  شورای  گذشته  روز 
رییس جمور غنی عملیات های ویژۀ نیروهای 

امنیتی را مورد بررسی قرار داد.
این  ملی  امنیت  شورای  جریان  این  در 

برای سرکوب  موثرترین روش  را  عملیات ها 
فعالیت های هراس افگنانه خواند.

امنیت  شورای  نشست  این  در  هم چنان، 
مهم  گام  عملیات ها  این  که  کرد  تاکید  ملی 
ملی،  حاکمیت  تضمین  و  تامین  راستای  در 
شهروندان  اساسی  حقوق  و  قانون  حاکمیت 
است و مسؤولیت نیروهای امنیتی را سنگین تر 

می سازد.
شورای امنیت ملی از نیروهای ویژه خواست 
تا در جریان عملیات ها به مقدسات اسالمی، 
قوانین  دیگر  و  اساسی  قانون  افغانی،  رسوم 
ملکی جلوگیری  تلفات  از  و  بگذارند  احترام 

کنند.
و  موثرترین  از  یکی  کماندو  نیروهای 
باظرفیت ترین بخش در قوای امنیتی افغانستان 
آن  از  درگیری ها  سخت ترین  در  که  است 

استفاده می شود.

در پي یک عملیات نیروهاي امنیتي در شهر غزني سه انتحار 
ننگ  شفیق  شد.  کشته  آنان  دیگر  یکي  و  بازداشت  کننده 

سخنگوي سرپرست والیت غزني گفته است که نیروهاي 
امنیتي شام دیروز سه انتحار کننده را پس از درگیري با آنان 
بازداشت کرد و در جریان درگیري یک انتحار کننده دیگر 

کشته شد.
او مي افزاید که این چهارتن قصد داشتند تا ادارات دولتي 
از  پیش  اما  دهند،  قرار  انتحاري  حمله  آماج  را  غزني  در 

رسیدن به هدف شناسایي شدند.
از سوي هم، یک منبع که نخواسته نامي از او گرفته شود 
به تن داشتند و  لباس واکنش سریع را  افراد  این  گفته که 
مي خواستند تا در منطقه سفندي شهر غزني قطعه واکنش 

سریع را آماج قرار دهند.
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مخالفان مسلح حکومت ۱۲ فرد ملکی را در والیت سرپل ربودند

شورای امنیت ملی:
استفاده از نیروهای ویژه موثرترین بخش سرکوب کردن است

سه انتحارکننده در غزني بازداشت شدند

زنگ آغاز شانزدهمین دوره رقابت های 
انجام  با  آسیا  ملت های  جام  فوتبال 
دیدار استرالیا مقابل کویت به صدا در 
آمد. در این بازی که به میزبانی ملبورن 
از   ۱-4 نتیجه  با  استرالیا  شد،  برگزار 

سد رقیب خود گذشت.
در نخستین نبرد جام، ابتدا کویت بود 
که توانست دروازه میزبان جام ملت ها 
را باز کند. حسین فاضل مدافع میانی 
آبی پوشان در هشتمین دقیقه با ضربه 
ثمر  به  را  افتتاحیه  سر شیرجه ای، گل 

رساند.
در حالی که باران شدیدی می بارید، تیم کاهیل بازیکن 
با تجربه و 3۵ ساله زرد پوشان موفق شد گل تساوی 
را بزند. کویت در همان نیمه نخست، گل دوم را هم 
می زند  توپ  سوئیندون  در  که  لونگو  ماسیمو  خورد. 
توانست تیمش را پیش بیاندازد. او در پایان بازی نیز 

به عنوان برترین مرد زمین معرفی شد.
راست  سمت  از  استرالیایی ها  حمالت  که  روزی  در 
پایه گذاری می شد و متقاباًل کویتی ها هم سمت چپ 
ایرماتوف  روشن  می دیدند،  آسیب پذیر  را  رقیب  تیم 
داور ازبکستانی در نیمه دوم یک ضربه پنالتی به سود 

استرالیا گرفت.
او  ایستاد.  توپ  پشت  استرالیا  کاپیتان  یدیناک  میله 
مراسم  در  ماه گذشته  و  است  پاالس  کریستال  ستاره 
برترین های کنفدراسیون آسیا، به عنوان بهترین بازیکن 

سال که در خارج از قاره توپ می زند برگزیده شد.

در نیمه دوم سه بار توپ به تیر دروازه دو تیم خورد. 
تا اینکه در دقیقه 9۲با ضربه پای چپ جیمز ترویسی، 

توپ برای چهارمین بار به تور دروازه کویت رسید.
قهرمان  نایب  قبلی  دوره  در  که  ملت ها  جام  میزبان 
شده، در این بازی رکورد ۵۲۰ پاس را ثبت کرد. این 

حدنصاب در تیم مقابل 3۵9 پاس بود.
انجام  از  پیش  استرالیا  سرمربی  اوغلو  پوستک  آنگه 
سرمربی  با  بازی  یک  فقط  »کویت  بود:  گفته  بازی 
بازی  نحوه  به خوبی  ما  گذاشته.  پشت سر  جدیدش 
آن ها را مطالعه کرده ایم و این کار را نه در مدتی کوتاه، 

بلکه در ۱۲ ماه قبل انجام داده ایم.«
در ادامه بازی ها، روز شنبه کره جنوبی با عمان رویارو 
خواهد شد. کره جنوبی پنجاه و پنجمین سال ناکامی 
انگیزه  بازیکنانش  و  می کند  سپری  را  جام  کسب  در 

فراوانی برای فرو ریختن این طلسم تاریخی دارند.
 در دیگر بازی روز شنبه، ازبکستان مقابل کره شمالی 

می ایستد. جو تونگ سوپ سرمربی کره شمالی پیش 
از اولین مسابقه تیمش گفت: »اگر سازمان یافته بازی 
مرحله یک چهارم  در  که  را  تیمی  هر  می توانیم  کنیم، 
نهایی مقابل آن به میدان می رویم شکست دهیم، حتی 

کره جنوبی.«
سال  مرد  ژی  ژنگ  دارد.  بازی  چین  با  هم  عربستان 
چین  فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان  و  آسیا  فوتبال   ۲۰۱3
گفت: »رویای قهرمانی در آسیا را دارم. جام ملت های 
آسیا بزرگترین مسابقات این قاره است و همه تیم ها 

برای قهرمانی می جنگند.«
و  شد  خواهد  برگزار  یکشنبه  ایران،  بازی  نخستین 
پسران کی روش در نخستین گام برای فروپاشی طلسم 

39 ساله، با بحرین بازی می کنند.
که  می شود  انجام  ورزشگاهی  همان  در  مسابقه  این 
استرالیا از سد کویت گذشت. زمینی با کیفیت عالی که 
برای تیم تکنیکی ایران، کاماًل مطلوب است. خصوصًا 
که هواشناسی پیش بینی کرده هوا نیمه ابری خواهد بود 

و احتمال بارش در روز مسابقه ناچیز است.
سایت »ورزش سه« گزارش داده کی روش در جلسه 
نشان  بازیکنان  به  را  بحرین  آخر  بازی  دو  فیلم  فنی، 
داد و تاکید کرد روی ضدحمله ها هوشمندی به خرج 
و  داده  شرح  را  بحرین  مهاجم  توانایی های  او  دهند. 
اسیر  تا  باشند  محتاط  باید  کرده  گوشزد  مدافعان  به 

ضدحمله بحرین نشوند.
رونالدو بازیکن  نام این مهاجم ذکر نشده اما احتماالً 
 4۵ در  که  است  کی روش  مدنظر  بحرین،  نیجریه ای 

بازی ملی رکورد جالب ۲۱ گل را به جا گذاشته.
سرمربی تیم ملی ایران، دو هافبک میانی بحرین و دفاع 
که  کرد  معرفی  خطرناکی  بازیکنان  را  تیم  این  چپ 
می توانند با کوچکترین فرصتی جریان بازی را به نفع 

تیمشان عوض کنند. 

رییس جمهور غنی، به زودی به تهران سفر خواهد کرد که 
در این سفر، امضای یک پیمان امنیتی بسیار محتمل خواهد 

بود.
برای همکاری  گرفته  تصمیم  افغانستان  ریاست جمهوری 
مبارزه  بخش های  در  به ویژه  مختلف  زمینه های  در  بیشتر 
با  مذاکره  انجام  و  آغاز  تروریسم، چگونگی  علیه  مشترک 
طالبان، گسترش و استحکام روابط کابل-تهران و مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر با این کشور پیمان استراتژیک امضا کند.

نظیف اهلل ساالرزی سخنگوی رییس 
جمهور افغانستان با تأیید این خبر، 
زمان سفر اشرف غنی و امضای این 

پیمان را مشخص نکرد.
ساالرزی افزود: در سفر اشرف غنی 
اولویت  صلح  موضوع  ایران  به 
داشته و این پیمان نیز پیمانی است 
در  ایرانی  دولت مردان  توسط  که 
زمان زمام داری حامد کرزی رییس 
پیشنهاد  افغانستان  پیشین  جمهور 
بازنگری  از  پس  هم اکنون  و  شده 
افغانستان  جمهور  رئیس  توسط 

امضا خواهد شد.
کابل  دولت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تالش  صلح  آمدن  میان  به  برای 
همکاری  افغانستان  دولت مردان  داشت:  اظهار  می کند، 

همسایگان را در این راستا می ستاید.
به کشورهای  تاکنون  به قدرت رسیدن  از  اشرف غنی پس 
عربستان سعودی، چین، پاکستان، نپال، آذربایجان، بلژیک، 
این  احتساب  با  و  کرده  سفر  قزاقستان  و  آلمان  انگلیس، 
سفرها، سفرش به ایران دهمین سفر خارجی وی از زمان 

زمام داری محسوب می شود.

بدر این دیدار کره ها در نیمه اول 
گل  به  چئول  یونگ  چو  توسط 
را  نتیجه  این  و  توانستند  رسیدند 
تا پایان بازی حفظ کنند و به سه 

امتیاز برسند. 
اشتیلیکه در پایان بازی گفت:« قبل 
از بازی شانس ما برای پیروزی را 
انتظارات  زیرا  دانستند  می  بیشتر 
باعث  این  اما  است  زیاد  کره   از 
شد که بازیکنان مسئولیت زیادی 
روی شانه های شان احساس کنند 
و تمایلی  برای حفظ توپ نداشته 

باشند. 
داشتیم  زیادی  اضافی  ما حرکات 
نتوانستیم با خیال راحت بازی  و 
و  نبود  خوب  ما  حمالت  کنیم. 
نمی  توانستیم توپ را کنترل کنیم 
ما  دفاعی  خط  شد  باعث  این  و 

تحت فشار قرار بگیرد. ما مطمئنا 
می توانیم  بهتر از این کار کنیم.  

در  که  دهم  می  ترجیح  من  البته 
دیدار اول تورنمنت ها، یک دیدار 
سخت و فشرده داشته باشیم زیرا 
می  توانیم از اشتباهات مان درس 
بگیریم و در طول تورنمنت، بهتر 
این  کنم  می  فکر  شویم.  بهتر  و 
زیرا  است   ۰-۵ از  پیروزی  بهتر 
کنند شما  فکر می  آن وقت همه 
طول  در  اما  شوید  می  قهرمان 
تر  و  ضعیف  ضعیف  ها  رقابت 

می شوید. 
دیدار  این  از  تیم  که  است  مهم 
درس بگیرد زیرا ما در نیمه دوم 
یک  من  برای  این  و  شویم  بهتر 

نشانه خوب  است.« 

اشتيليکه:

کره مي تواند بهتر از اين شود

ورزش
استرالیا با 5۲۰ پاس، کویت را شکست داد
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هفتۀ گذشته، هیات پارلمانی افغانستان برای گفت وگو روی 
مسایل سیاسی افغانستان و پاکستان به اسالم آباد سفر کرد و 
در این سفر با هیات پارلمانی پاکستان و سرتاج عزیز مشاور 

امنیت ملی نخست وزیر پاکستان دیدار کرد.
هیات پارلمانی افغانستان این سفر را پُر دست آورد می خواند 
سیاست  که  داده  قناعت  پاکستان  طرف  به  که  می گوید  و 

مداخله جویانۀ پاکستان در افغانستان اشتباه است.
مجلس  خارجی  روابط  کمیسیون  رییس  زازی  عبدالقادر 
ما  که  زمانی  داشت؛   خوبی  دست آورد  سفر  این   « گفت: 
گفتگوی پارلمانی را آغاز کردیم به هیات پارلمانی که از تمام 
گروپ های سیاسی آن کشور تشکیل شده بود، قناعت دادیم 
که از 3۰ –3۵ سال گذشته تاهنوز سیاست پاکستان در قبال 

افغانستان اشتباه بوده است«.
آقای زازی افزود که هیات پارلمانی پاکستان نسبت عملکرد 
پارلمانی  هیات  از  رسمًا  افغانستان،  در  کشور  این  گذشته 

افغانستان معذرت خواست.
زازی تصریح کرد: » هیات پارلمانی پاکستان وعده سپرد که 
پس از این بر حکومت و نظامیان این کشور فشار می آورند 

تا دیگر به افغانستان مداخله نکنند«.
نوازشریف  با  پاکستان  به  افغانستان در سفر  پارلمانی  هیات 
نخست وزیر و سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نوازشریف نیز 

دیدار و گفت و گو کرده است.
با  دیدار  در   « داشت:  بیان  افغانستان  پارلمانی  هیات  رییس 
نوازشریف و سرتاج عزیز نیز قاطع صحبت کردیم که ما با 
آی اس آی و نظامیان تان مشکل داریم و این دو نهاد جنگ 
به شدت  ما  که  گفتند  آنان  زنند؛  دامن می  را  افغانستان  در 

تالش می کنیم نظامیان خود را قناعت دهیم تا پالیسی خود 
در قبال افغانستان تغییر دهند«.

به گفته او، هیات پارلمانی افغانستان این مساله را در اذهان 
سیاسیون پاکستانی تداعی کرده که جنگ در افغانستان جنگ 

در اسالم آباد است و تروریزم خوب و بد وجود ندارد.
سنا  مجلس  ۷ عضو  و  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  ۱۰تن 
اعضای تشکیل دهنده هیات پارلمانی افغانستان به پاکستان 
رفع  جهت  در  طرف  دو  گفتگوها،  انجام  از  پس  و  بودند 

مشکالت، اعالمیه مشترک نیز صادر کرده اند.

تاثیرگذاری چین بر روابط افغانستان و پاکستان
از سویی هم،  رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس می 
گوید که فشار چین بر پاکستان سیاسیون این کشور نسبت به 

افغانستان انعطاف پذیرتر کرده است.
این است که جنگ در  » نظر چین  یادآور شد:  آقای زازی 
به شکل  ها  آباد است و چینایی  اسالم  در  افغانستان جنگ 
غیر مستقیم بر پاکستان فشار وارد کرده اند که دست اندازی 
نظامیان پاکستانی به افغانستان امنیت منطقه و بیجینگ را به 

خطر می اندازد«.
چین در جریان سفر رییس جمهور غنی به این کشور وعده 
با طالبان را  افغانستان  سپرد که زمینه نشست بزرگی دولت 

فراهم می سازد.
به باور آگاهان؛ چین می تواند در ارتباط به صلح افغانستان 

نقش اساسی بازی کرده و بر پاکستان نیز فشار وارد کند.
دو  این  و  است  چین  استراتیژیک  پیمانان  هم  از  پاکستان 

کشور روابط گسترده در سطوح مختلف دارد.

هیأت پارلمانی افغانستان:

پاکستان به اشتباهاتش اعتراف کرده است
فرمانده پولیس نظم عامه در شمال:

امنیت را تأمـین می کنیم
شمال  در  عامه  نظم  و  امن  پولیس  فرمانده 
فرمانش  تحت  نیروهای  که  می گوید  افغانستان 
نظامی مجهز  به سالح و تجهیزات  9۵ در صد 
این  امنیت  تامین  برای  کامل  آماده گی  و  بوده 

بخش از کشور را دارند.
عبدالغفار ابراهیم خیل، فرمانده لوای نمبر سوم 
گفته  کشور  شمال  در  عامه  نظم  و  امن  پولیس 
است که نیروهای لوای نمبر سوم امن و نظم عامه 
در شمال کشور 9۵ در صد به سالح و تجهیزات 
نظامی مجهز هستند و سالح و امکانات نظامِی 
ذخیرۀ کافی نیز در دسترس دارند که با استفاده 
از آن، توانایی کامل برای مقابله با مخالفین مسلح 
دولت و تامین امنیت نقاط ناامن زون شمال را 

دارا می باشند.
ابراهیم خیل افزود که آنان مسئولیت تامین امنیت 
را  فاریاب  و  جوزجان  سرپل،  بلخ،  والیات  در 
به عهده دارند و در صورتی که دشمن در این 
مناطق اخالل گری کند و امن و نظم عامه را بر 
هم بزنند با واکنش تند نیروهای امنیتی بخصوص 

پولیس امن و نظم عامه روبرو خواهند شد.

در  المللی  بین  نیروهای  ساله   ۱3 حضور  با 
کشور و مصارف گزاف برای تامین امنیت نقاط 
به  افغانستان  امنیتی  قوای  هنوز  تا  کشور  ناامن 
امر  این  و  نشده  مجهز  هوایی  نظامی  تجهیزات 
امنیتی نتوانند به درستی  سبب شده تا نیروهای 
و  داشته  دسترسی  العبور کشور  نقاط صعب  به 

امنیت آن را تامین بکنند.
وی تاکید کرد: در صورتی که تجهیزات نظامی 
آنان  شود،  داده  قرار  شان  دسترس  در  بیشتر 
توانایی دفاع از سرحدات افغانستان را نیز دارند.
افغانستان  شمال  نظامیان  سوی  از  ها  گفته  این 
ناامنی ها در شمال  در حالی گفته می شود که 
در جریان یک سال گذشته گسترش  افغانستان 
یافته و هم اکنون در شماری از والیت ها مانند 
حمالت  سرپل  و  فاریاب  قندوز،  بدخشان، 
تن  ده ها  و  یافته  افزایش  دولت  مخالفین مسلح 
افراد ملکی از خانه های شان آواره و مهاجر  از 

شده اند. 

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


