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جنرال دمپسی، رییس ستاد ارتش ایاالت متحده امریکا 
کشور  این  جمهوری  رییس  گفته های  به  تازگی  به 
واکنش نشان داده و گفته است که پس از خروج تمامی 
سربازان امریکایی، در مورد تبدیل نشدن افغانستان به 

پناه گاه تروریستان خوش بینی وجود ندارد.
دمپسی از گفته های باراک اوباما مبنی بر تبدیل نشدن 
خروج  از  پس  تروریستان  امن  پایگاه  به  افغانستان 

نیروهای این کشور، ابراز نا رضایتی کرده است. 
مارتین دمپسی در گفت وگو با فاکس نیوز گفته است 
که شکست گروه های تروریستی بر تالش های بیش تر 
نیروهای نظامی امریکا و هم کاری های استخباراتی نیاز 

دارد.
متحده  ایاالت  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  پیشتر 
امریکا همزمان با پایان ماموریت جنگی نیروهای ناتو 
در افغانستان اعالم کرده بود که این کشور دیگر پایگاه 

امن تروریستان نخواهد بود.

 ۲۰۱۴ سال  پایان  با  ناتو  نیروهای  جنگی  ماموریت 
میالدی در افغانستان پایان یافت و با آغاز سال جدید 
میالدی، ماموریت جدید این نیروها زیر نام حمایت 

قاطع آغاز سده است.
نیروهای  ماموریت جدید  آغاز  با  نیز  دمپسی  مارتین 
ناتو در افغانستان گفته است: »من خوش بین هستم که 
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یا  افغانستان  بازسازی  ایاالت متحده برای  مفتش ویژۀ 
سیگار می گوید که حکومت افغانستان قادر به مدیریت 

معاشات پولیس نیست.
از این  ابراز نگرانی  سیگار در گزارش جدیدی ضمن 
وضعیت نگاشته است که مسوولیت این ناتوانی وزارت 
امور داخلۀ افغانستان بر دوش ایاالت متحده، ملل متحد 

و ناتو نیز می باشد.
در گزارش آمده است که...                ادامه صفحه 6

دیروز  ظهر  از  بعد  کشور  جمهوری  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
پایتخت  ابوظبی،  به  دولتی  رتبه  بلند  هیاتی  راس  در  دوشنبه، 

امارات متحده عربی رفت.
و  غنی  آقای  که  نوشته  خبرنامه یی  در  جمهوری  ریاست  ارگ 
هیات همراهش در این سفر دو روزه رسمی، با صدراعظم امارات 

متحده عربی، ولیعهد و امیر ابوظبی جداگانه دیدار خواهد کرد.
گسترش و تحکیم بیشتر روابط میان افغانستان و امارات متحده 

عربی از اهداف سفر غنی به ابوظبی است.
با  سفر  این  در  غنی  جمهور  رییس  که  است  آمده  خبرنامه  در 
و  عربی  متحده  امارات  گذاران  سرمایه  و  تاجران  از  شماری 

شهروندان افغان مقیم دبی دیدار می کند.
امور  در  جمهور  رییس  العاده  فوق  نماینده  مسعود،  ضیا  احمد 
مشاور  اتمر  حنیف  محمد  خوب،  حکومت داری  و  اصالحات 
اجرایی،  رییس  اول  معاون  خان  محمد  انجنیر  ملی،  امنیت 
محمدی  عبدالعلی  ملی،  اقتصاد  مشاور  زاخیلوال  عمر  حضرت 
مشاور حقوقی رییس جمهور، سرپرست وزرای خارجه و مالیه و 
عبدالسالم رحیمی رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری در 

این سفر اشرف غنی را همراهی می کنند.

ناجیه نوری

کوچی ها در یک برنامۀ سیاسی و نیز به خاطر غصب 
زمین ، در پروان اسکان داده می شوند.

می گوید:  مطلب  این  ابراز  با  پروان  والیتی  شورای 
پارک،  صنعتی،  شهرک های  به  پروان  که  درحالی  
این  زمین  نیز  و  داشته  نیاز  دانشگاه  مکتب، شفاخانه، 
هستند،  بی خانمان  که  پروانی هایی  برای  باید  والیت 
برای  اما حکومت در صدد توزیع زمین  توزیع شود؛ 

کوچی ها در این والیت است.  
یک  کوچی ها  پروان،  والیتی  شورای  منشی  گفتۀ  به 
ساحه را در این والیت به نام علف چر اشغال و سپس 
آن را دیوار کرده و برای خود خانه ساخته و سپس آن 
را وسعت داده اند که این اقدام سبب نارضایتی و حتا 
درگیری لفظی میان مردم منطقه و کوچی ها شده است.

گفته می شود که از چندی بدین سو، حکومت در صدد 
و  است  کاپیسا  و  پروان  والیت  در  کوچی ها  اسکان 
شمار زیادی از کوچی ها به این منظور به این والیات 

فرستاده شده اند.
والیت  والیتی  شورای  منشی  شیخانی  شمس الحق 
پروان، به روزنامۀ ماندگار می گوید در حالی که شماری 
از مردم والیت پروان و کاپیسا بدون مسکن هستند، 
حکومت برنامه هایی روی دست دارد تا کوچی ها را در 

این والیت اسکان دهد.
او اسکان کوچی ها در پروان را سبب بروز مشکالت 
و چالش هایی در آینده دانسته می گوید: همین اکنون 
والیت  این  در  که  کوچی هایی  میان  لفظی  درگیری 
اسکان دارند، با مردم محل ایجاد شده و ممکن است 

که در آینده مشکالت بیشتر شود.

به گفتۀ شیخانی، درحالی که اکثریت مردم این والیت 
بی خانمان هستند و نیاز به خانه و زمین دارند، دولت 
مسکن  والیت  این  در  را  کوچی ها  والیات  سایر  از 

می دهد.
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پاکستان،  استخبارات  رییس  اختر  رضوان 
روز یک شنبه به کابل آمد و با رییس جمهور 

غنی دیدار و گفت وگو کرد. 
بر  طرف،  دو  گفت وگوهای  اصلی  محور 
ریاست جمهوری،  ارگ  خبرنامۀ  اساس 
مبارزۀ مشترک با تروریسم و گفت وگوهای 

صلح خوانده شده است. 
پاکستان از آغاز تشکیل دولت وحدت ملی 
در افغانستان به صورت کم سابقه یی خود را 
فعال نشان می دهد و تالش های گسترده یی 
را به هدف نزدیکی با مقام های کشور به راه 
انداخته است. مقام های این کشور بارها طی 
سه ماه گذشته به کابل سفر کرده اند و اخیراً 
نیز هیأتی از احزاب سیاسِی نه چندان مطرح 
افغانستان  رییس جمهوری  مهمان  پاکستان، 

بود. 
از  پس  رسمی  سفِر  یک  در  نیز  غنی  آقای 
همتای  با  و  رفت  پاکستان  به  کار،  به  آغاز 
دو  روابط  آیندۀ  مورد  در  خود  پاکستانی 
گفته  حال  همین  در  کرد.  گفت وگو  کشور 
دولت  اجراییۀ  رییس  به زودی  می شود 
خواهد  سفر  پاکستان  به  نیز  ملی  وحدت 
نیز در سفِر قریب الوقوع  آقای عبداهلل  کرد. 
می خواهد بحث صلح و امنیِت منطقه را با 

رهبران پاکستان مطرح کند. 
این ها همه نشانه های تازه از روابط پُرتنش 
میان دو کشور افغانستان و پاکستان می تواند 
باشد؛ دو کشوری که به دلیل جبر جغرافیا 
با  یکدیگر  به  و  می کنند  تحمل  را  یکدیگر 
نگراِن  پاکستانی ها  می نگرند.  شک  دیدۀ 
تاریخِی  دشمن  با  افغانستان  نزدیکی های 
خود هند اند و دولت مردان افغانستان دغدغۀ 
تروریسم و جنگ را دارند که به باورشان از 

آن سوی مرزها رهبری و حمایت می شود.
به  تنها  دیگر  تروریسم،  از  حمایت  بحث 
یک اتهام واهی از جانب رهبراِن افغانستان 
اخیر وزارت  است. گزارش  نمانده  محدود 
برافکند  رازها  بسیاری  از  پرده  امریکا  دفاع 
غربی ها  برای  موضوع  این  که  داد  نشان  و 
نیز  پاکستان  استراتژیِک  متحدان  عنوان  به 
یک  به  حمله  اما  است.  شده  دردسرساز 
مکتب زیر حمایِت نظامیان پاکستان که منجر 
به مرگ نزدیک به ۱۴۰ تن شد، فاجعه یی را 
که در برابِر این کشور قرار دارد و به نحوی 

دخیل  آن  کردِن  بزرگ  و  پرورش  در  خود 
بوده است، در برابر چشم همه گان آورد. 

ستاد  رییس  مرگ بار،  حملۀ  این  دنبال  به 
و  کرد  سفر  افغانستان  به  پاکستان  ارتش 
با  مشترک  مبارزۀ  در  کشور  این  تعهد  بر 

تروریسم تأکید ورزید. 
سفرها و سخنان مقام های پاکستانی هرچند 
در حلقاتی از ارگ توانسته خوش بینی هایی 
مشترِک  همکاری های  آیندۀ  به  نسبت  را 
دو کشور در امر مبارزه با دهشت افکنی به 
وجود آورد، اما در سطح کالن و در درون 
و  شک  با  حرکت ها  این  به  هنوز  جامعه 
بسیاری ها  هنوز  می شود.  نگریسته  تردید 
در افغانستان این سوال را دارند که چه گونه 
پروژۀ  پاکستان حاضر خواهند شد  نظامیان 
کالِن منطقه یی خود را در رابطه با افغانستان 
خاص  نتیجۀ  و  دستاورد  هرگونه  بدون 

ببندند.
دهۀ  سه  سیاست گذاری های  در  پاکستان 
اخیر نشان داده که به چیزی فراتر از منافع 
خود نمی اندیشد. تغییر در سیاست های این 
خورده  رقم  آن  منافع  بر  مبتنی  نیز  کشور 
منطقه یی  سیاست های  در  پاکستان  است. 
برخورد  آن  از  هوشیارتر  خود،  جهانی  و 
و  عواطف  دستخوش  به ساده گی  که  کرده 
احساسات شود. این کشور همه چیز را در 
محور منافِع خود تعریف می کند. اگر گاهی 
رهبراِن این کشور گالیه دارند که افغانستان 
با  تا  نزدیکی می کند  با هند احساس  بیشتر 
را  آن  منافع  دقیقًا  برداشت  این  پاکستان، 

بازتاب می دهد. 
منافِع  پاکستان  نیز  تروریسـم  با  جنگ  در 
آن که  بدون  داد و  قرار  اولویت  را در  خود 
کند،  ترسیم  وضعیت  از  روشنی  دورنمای 
گونه  به  تروریسم  به  جهانی  ارادۀ  خالف 
گروه های  پاکستان  نگفت.  »نه«  ریشه یی 
تروریستی را به گروه های بد و خوب بخش 
کرد و آن هایی را که آتش جنِگ افغانستان را 
تروریست های  می دارند،  نگه  هم چنان گرم 

خوب نامید و عماًل از آن ها حمایت کرد. 
با  مبارزه  در  پاکستان  دوگانۀ  سیاست 
متأثر  را  افغانستان  به شدت  تروریسم 
در  تغییر  افغانستان  جامعۀ  اگر  است.  کرده 
باور  نمی تواند  را  کشور  این  سیاست های 

کند، چندان به بیراهه هم نرفته است. 
در  پاکستان  عمل کرد  در  بنیادی  تغییر  چه 

مبارزه با تروریسم به چشم می خورد؟
سیاسی،  مسایل  کارشناسان  از  بسیاری 
را  پاکستانی  مقام های  اخیر  اظهارات 
با  راستین  و  مشترک  مبارزۀ  راستای  در 
این  تازۀ  ترفند  تروریسم،  و  افراط گرایی 
کشور برای انطباق با شرایط جدید بین المللی 
افغانستان تفسیر  اتفاقات سیاسِی تازه در  و 
نظامیان  که  دارند  باور  بسیاری ها  می کنند. 
جدید  دولت مردان  اغفال  حال  در  پاکستان 
پاکستان  می گویند  آن ها  استند.  افغانستان 
و  حمالت  کاهش  برای  عملی  گام  هیچ 
آن چه  و  برنداشته  افغانستان  در  ناامنی ها 
که امروز مایۀ نگرانی این کشور شده، نوع 
برخورد گروه های تروریستی با اهداف شان 
است. پاکستان نگران است که پس از این، 
به عنوان هدف در برابر گروه های تروریستی 

قرار بگیرد. 
نیز  صلح  گفت وگوهای  دیگر،  جانب  از 
دارد  قرار  ابهام  از  هاله یی  در  هم چنان 
حاضر  پاکستان  که  نیست  مشخص  و 
پایان  برای  را  واقعی  گفت وگوهای  شود 
کند.  فراهم  نظامی  رویارویی های  به  دادن 
هستند  این  نگراِن  افغانستان  در  بسیاری ها 
دیگر طعمۀ  بار  دولت مرداِن کشور یک  که 
پاکستان  مخوِف  و  فریبنده  سیاست های 
نشوند و بیهوده راهی را نپیمایند که پیش از 

آن ها دیگران آن را پیموده اند.
بسیاری ها در افغانستان در سخنان امروزی 
سراب  پاکستان،  نظامیان  و  دولت مردان 
می بینند و از آن ها در هراس اند. بسیاری ها 
نگران اند که پاکستان چهرۀ دیگری از خود 
مهم  پرسِش  به راستی  باشد.  نداده  نشان  را 
و اصلی برای دولت مردان کشور این است 
مبارزه  در  کشور  دو  تعامل  چه گونه  که 
دو  هر  آیا  می گیرد؟  شکل  تروریسم  با 
و  بفهمند  را  یکدیگر  زباِن  می توانند  کشور 
تهدیدهای مشترک را حس کنند؟ چه چیزی 
را امروز پاکستان به عنوان تهدید می شناسد؟ 
پیش شرِط  که  کلیدی ست  سوال های  این 
هرگونه تعامِل تازه با پاکستان می تواند باشد.  
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ملی،  وحدت  دولت  رهبران  گذشته  روز  سرانجام، 
نامزدوزیراِن کابینۀ جدید را بعد از تأخیر فراوان، معرفی 
به  افراد  این  اسنادِ  و  فهرست  که  است  قرار  و  کردند 

مجلس نماینده گان فرستاده شود.
وحدت  دولت  رهبران  می شود،  دیده  که  آن گونه  اما   
دار ند  نامزدوزیرها  این  معرفِی  را روی  توافِق الزم  ملی 
نیز در  پنداشته می شد  و از صحبت هایی که حتا الزمی 
کنفرانسی که به این مناسبت ترتیب شده بود، خودداری 

کردند.
حاال این پرسش مطرح است که: کابینۀ »دولت وحدت 
ملی« با توجه به تأخیر فراوانی که در اعالمِ آن صورت 
گرفت و دلیل تأخیر هم ایجاد یک کابینۀ متخصص، ملی 
و کارا عنوان شده بود، چه قدر توانسته واجِد این اوصاف 

باشد؟ 
کابینه  این  که  می رساند  نامزدان  فهرسِت  به  نگاهی 
گفته  که  معیارهایی  اساِس  بر  نتوانسته  انتظار  برخالف 
از  اعالم شده  اسامِی  به  توجه  با  شود.  عیار  می شد، 
بر  فقط  آن ها  از  که شماری  می شود  دیده  نامزدوزیران، 
بنیاد روابط سیاسی وارد فهرست شده اند و از تخصِص 

الزم برخوردار نیستند.
دیده  ملی«  وحدت  »دولت  کابینۀ  ترکیب  در  هم چنان 
قوم«  »یک  به  کشور  امنیتِی  نهادهای  همۀ  که  می شود 
و  اصلی  نقش  که  اداری یی  نهادهای  و  گرفته اند  تعلق 
تعیین کننده را در معرفِی مقام های ادارِی والیت ها دارد و 
همچنان یگانه نهاد اقتصادی کشور که وزارت مالیه است 

نیز به یک قوم اختصاص یافته است.
مسووالن  عنوان  به  افراد  گزینش  در  دیگر،  طرف  از 
نهادهای امنیتی، نه تنها ترکیب قومی در نظر گرفته نشده، 
که حتا ترکیب سیاسی و اجتماعی هم مورد توجه قرار 
نگرفته است. مثاًل در ترکیب کابینۀ دولت وحدت ملی 
در بخش امنیتی آن، همۀ نامزدوزیران، پشتون اند و هیچ 
فردی به نماینده گی از مجاهدین و مقاومت گراِن کشور 
که در واقع سبب رهایی افغانستان از اشغال سرخ و سیاه 
و باعث بقای کشور شدند، در این نهادها تعیین نشده  و 

این کالن ترین مشکِل کابینۀ دولت وحدت ملی است.
هم چنان با نگاه به فهرست کامِل کابینه درمی یابیم که همۀ 
پست های مهم و درجه اول در کابینه به یک قوم تعلق 
یافته است. این همه نشان می دهد که کابینۀ دولت وحدت 
موثری  گام  ملی،  وحدت  درآوردِن  نمایش  به  در  ملی، 
را برنداشته است. اکنون سرنوشت کابینۀ دولت وحدت 
ملی، به  دسِت مجلس نماینده گان است و معلوم نیست 
که نماینده گان مردم با چه معیارهایی به افراد معرفی شده 
نظر می کنند و رای شان را در جهت تأیید و رد آن ها به 
کار می بندند. ولی مردم انتظار داشتند و دارند که کابینۀ 
دولت وحدت ملی در ظاهر و باطِن امر، ممثِل وحدت 
ملی افغانستان و مشارکِت فعاِل همۀ اقوام در ساختارهای 

سیاسی، امنیتی و اقتصادی باشد. 
با این پنداشت، انتظار ما و مردم افغانستان از نماینده گاِن 
مردم این است که با فهرسِت ارایه شده برخورد منطقی و 
عادالنه داشته باشند و نباید زیر تأثیِر شرایط و در مقابِل 
عمل انجام شده قرار بگیرند و بر همۀ نقاط ضعِف کابینۀ 

نو چشم بپوشند.
با  شایسته این است که نماینده گان مردم در خانۀ ملت 
افغانستان در آن قرار دارد،  توجه به شرایط ویژه یی که 
رای شان را در جهِت تحقِق راستیِن کابینۀ »وحدت ملی« 

و تأمین عدالت اجتماعی به کار بندند.

کابینۀ دولت وحدت ملی
و سـوال ملی بودِن آن
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»دونتسک«  خودمختار  رییسجمهوری  زاخارچنکو  الکساندر 
واقع در شرق اوکراین دیروز )دوشنبه( اعالم کرد که اقدامات 
کی ِیف در مناطق شرقی نشان می دهد که اوکراین به صورت 

یک جانبه آتش بس را نقض کرده است.
از زاخارچنکو نوشت: »دونستک  پایگاه خبریاسپوتنیکبه نقل 
به زمانی بازگشته است که آتش بس اعالم شد و اوکراین با 
به صورت یک جانبه آتش بس را  اقدامات نشان داد که  این 

نقض کرده است.«
گزارش های سازمان توسعه همکاری های اقتصادی اروپا نشان 
شده  نقض  اروپا  شرق  در  آتش بس  مواردی  در  که  می دهد 

است.
)فروردین   ۲۰۱۴ سال  آوریل  ماه  اوایل  در  کی یف  مقامات 
شرقی  مناطق  در  را  گسترده ای  نظامی  عملیات  گذشته(  ماه 
آغاز  هستند،  کشور  این  شدن  فدراتیو  خواستار  که  اوکراین 

کردند. درگیری های نظامی در این مناطق تاکنون ادامه دارد.
بر اساس اطالعات سازمان ملل متحد، قربانیان این مناقشه در 
از ۴ هزار  بیش  به  تاکنون  مناطق  مردم غیرنظامی ساکن  بین 
نیز زخمی  نفر  هزار  از ۱۰  بیش  و  است  رسیده  نفر  و 7۰۰ 
میانجی گری  با  اوایل ماه سپتامبر )اواخر شهریور(  شدند. در 
و  کی یف  مقامات  اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  مستقیم 
جمهوری های خودخوانده مردمی دونتسک و لوهانسک )در 
شرق اوکراین( در مینسک، پایتخت بالروس توافقنامه صلحی 
مناطق  در  بس  آتش  رژیم  آن  اساس  بر  که  کردند  امضاء  را 
درگیری برقرار شد، ولی تا به امروز طرفین بارها یکدیگر را 

به نقض این رژیم متهم کردند.
مذاکرات حل و فصل مناقشه در شرق اوکراین، تحت عنوان 
نتیجه  تاکنون  ولی  شده،  برگزار  دور  چندین  تماس«  »گروه 
است.  نداشته  درگیری ها  این  به  دادن  پایان  برای  مشخصی 
روسیه،  خارجه  وزیران  حضور  با  نشستی  امروز  است  قرار 
آلمان، فرانسه و اوکراین در برلین پایتخت آلمان دیدار کنند. 
در این نشست جزئیات کنفرانسی صلح اوکراین که قرار است 
روزهای ۱5 و ۱6 ژانویه در »آستانه« پایتخت قزاقستان برگزار 

شود، نهایی می شود.

برندگان اصلی گلدن گلوب؛
 »پسربچگی« و »هتل بزرگ بوداپست«

بامداد روزدوشنبه )۲۲ دی ماه/ ۱۲ ژانویه( هفتاد و 
دومین مراسم ساالنه  اعطای جوایز سینمایی گلدن 
گلوب در شهر بورلی هیلز لس آنجلس به کار خود 
پایان داد. در این دور از رقابت ها فیلم »پسربچگی«، 
سه جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین 
هنرپیشه مکمل نقش زن گلدن گلوب سال ۲۰۱5 

را از آن خود کرد.
لینکلیتر  ریچارد  کارگردانی  به  بچگی«  »پسر  فیلم 
با  برلینرا  جشنواره  نقره ای  همخرس  این  از  پیش 

خود به خانه برده بود.
این فیلم که حدود ۱6۴ دقیقه است، سیر زندگی و 
حوادث ۱۲ سال از زندگی یک پسر بچه را با حضور 
در  فیلمبرداری  شروع  ابتدای  از  که  هنرپیشگانی 
»پسربچگی« نقش ایفا کرده اند، به تصویر می کشد. 
فیلم روایت پسربچه ای به نام میسون )االر کولترین( 
کالج  به  ورود  تا  سالگی(  )هفت  دبستان  دوران  از 
است. نگاه ریزبینانه ی لینکلیتر به افراد، اشیا و برخی 
حوادث تاریخی جای تردید باقی نمی گذارد که این 
فیلم جایگاه برتری از یک فیلم صرفًا اجتماعی دارد.
درخشش فیلم »پسربچگی« در جشنواره فیلم برلین

پاتریشیا آرکت، جایزه بهترین هنرپیشه مکمل زن را 
در این فیلم از آن خود کرد.

»هتل  به  نیز  کمدی  موزیکال  فیلم  بهترین  جایزه 
به  سورئال  و  فانتزی  فیلمی  بوداپست«،  بزرگ 

کارگردانی وس اندرسون، رسید.
این  غیراقتباسی  یا  اصلی  فیلمنامه  بهترین  جایزه 
کارگردان  ایناریتو،  آلخاندرو  را  رقابت ها  از  دوره 
صاحب نام مکزیکی برای کمدی سیاه »مرد پرنده ای« 
»فرضیه  فیلم  و  »بردمن«  سیاه  کمدی  برد.  خانه  به 

همه چیز« هر دو یک جایزه را از آن خود کردند.
بهترین بازیگران

ادی ردماین جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی 
در فیلم »فرضیه همه چیز« از آن خود کرد.

جایزه بهترین بازیگر زن درام این دوره از رقابت ها 
»چشمان  فیلم  در  بازی  برای  آدامز  ایمی  به  را 

درشت« به کارگردانی تیم برتون اعطا کردند.
آدامز که تاکنون پنج بار نامزد جایزه اسکار و شش 
سال  است،  شده  گلوب  گلدن  جوایز  نامزد  بار 
برنده  آمریکایی«  »خشونت  فیلم  برای  نیز  گذشته 

این جایزه شد.
جولیان مور جایزه بهترین بازیگر زن فیلم کمدی یا 
موزیکال را برای نقش آفرینی در فیلم »هنوز آلیس« 

از آن خود کرد.
جایزه  مرد،  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  بخش  در 
این دور از رقابت ها به جی کی سیمونز برای فیلم 

»ضربه شالق« اهدا شد.
بهترین فیلم خارجی و بهترین انیمیشن

جایزه بهترین فیلم خارجی به فیلم سینمایی نهنگ 
پتروویچ زویاگینتسف رسید.  آندری  کارگردانی  به 
آخرین  در  زویاگینتسف  ساخته  آخرین  »نهنگ«، 
جشنواره کن نیز برنده جایزه بهترین فیلمنامه شده 
بود. این کارگردان بیشتر به خاطر فیلم »بازگشت«، 
برنده شیر طالی جشنواره ونیز، شهرت دارد. فیلم 
علیه یک شهردار  داستان تالش ها  »نهنگ«  انتقادی 

فاسد است.

تربیت  را  خود  اژدهای  »چگونه  فیلم  دوم  بخش 
کنید«، بر اساس رمانی به همین نام نوشته کرسیدا 
کوول، محصول شرکت دریم ورکز انیمیشن جایزه 
کرد.  آن خود  از  را  سینمایی  بلند  انیمیشن  بهترین 
نمایش  به   ۲۰۱۰ مارس  انیمیشن  این  اول  قسمت 

درآمد.

یوهانسون  یوهان  متن،  موسیقی  بهترین  بخش  در 
برای »فرضیه همه چیز« جایزه امسال گلدن گلوب 

فیلم  ترانه،  بهترین  آن خود کرد و در بخش  از  را 
»سلما« با ترانه »افتخار« جایزه گلدن گلوب ۲۰۱5 

را با خود به خانه برد.

گلدن گلوب ۲۰۱۵ در سایه حمالت تروریستی 
فرانسه

امسال جورج کلونی، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده 
و  مستمر  حضور  عمر  یک  پاس  به  هالیوودی 
گلدن  افتخاری  جایزه  سینما،  عرصه  در  درخشان 

گلوب، »سسیل ب. دمیل« را دریافت کرد.

 ۲۰۱5 گلوب  گلدن  جوایز  اهدای  مراسم  در 
شرکت کنندگان تحت تاثیر حمالت تروریستی اخیر 
در فرانسه با مردم این کشور در دفاع از آزادی بیان 

اعالم همبستگی کردند.
نام   )Golden Globe Award( گلوب  گلدن  جایزه 
ایاالت  در  هرساله  که  است  جوایزی  مجموعه 
خارجی  مطبوعات  اتحادیه  توسط  آمریکا  متحده 
تلویزیونی  و  سینمایی  تولیدات  بهترین  به  هالیوود 
اهدا می گردد. این جایزه نخستین بار در سال ۱۹۴۴ 
به فیلم های تولیدی و محصوالت تلویزیونی تعلق 

گرفت.

دونتسک:

کی یف آتش بس را نقض کرده است

مخالفت چین با افزایش تنش ها
 در شبه جزیره کره

نیروهای امنیتی لبنان به بزرگترین زندان این کشور یورش بردند

شهر  در  ای  کافه  در  انتحاری  انفجار  دو 
طرابلس در شمال لبنان به کشته شدن دست 

کم 7 نفر منجرشد 
زندان  بزرگترین  به  لبنان  امنیتی  نیروهای 
پیکارجویان  نگهداری  محل  که  کشور  این 

اسالمگرا است، یورش برده اند.
گفته شده که یورش امروز نیروهای امنیتی 
به این زندان در ارتباط با حمالت انتحاری 
شهر  در  گذشته  هفته  که  گرفته  صورت 

طرابلس اتفاق افتاد.

انتحاری  انفجار  دو  ژانویه(   ۱۰( شنبه  روز 
در کافه یی در شهر طرابلس در شمال لبنان 
صورت گرفت که در جریان آن دست کم 7 

نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند.
سوریه  در  القاعده  شاخه  نصرت،  جبهه 
برعهده  را  انتحاری  این حمالت  مسئولیت 

گرفت.
به  حمله  که  است  گفته  لبنان  کشور  وزیر 
صورت  اطالعاتی  اساس  بر  رومیه  زندان 
از زندانیان  گرفته که نشان می دهد برخی 
این زندان با بمبگذاری های انتحاری هفته 

گذشته مرتبط هستند.
او همچنین گفت: »پس از کنترل مکالمات 
زندانیان  از  برخی  که  شدیم  مطمئن  تلفنی 
در این حمالت دخالت داشتند. مظنونان به 

بخشی جداگانه در زندان منتقل شده اند.«
در پی این حمله، جبهه نصرت که تعدادی 
می  نگهداری  زندان  این  در  آن  اعضای  از 
تالفی  را  اقدام  این  که  کرده  تهدید  شوند، 

خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، این موضع گیری 
چین یک روز پس از آن انجام شد که آمریکا پیشنهاد اخیر کره 

شمالی را رد کرد. 
تعلیق  حالت  به  ازای  در  که  بود  داده  پیشنهاد  یانگ  پیونگ 
درآمدن رزمایش های نظامی میان آمریکا و کره جنوبی، کره 
به  را  آزمایش های هسته ای خود  به طور موقت  نیز  شمالی 

حالت تعلیق درآورد.
چین  خارجه  وزارت  سخنگوی  لی  هونگ  حال  همین  در 
یادآورشد: پکن همچنان متعهد به حفاظت از صلح و ثبات در 
شبه جزیره کره و تحقق خلع سالح هسته ای این منطقه است.
این در حالی است که کره شمالی روز گذشته نیز از کره جنوبی 
خواست، اگر واقعا سئول به دنبال بهبود روابط با پیونگ یانگ 
رزمایش  جمله  از  خود  نظامی  های  رزمایش  تمامی  است، 

مشترک با آمریکا را لغو کند.
حضور  با  شمالی  کره  مساله  مورد  در  جانبه  شش  مذاکرات 
و  آمریکا  چین،  روسیه،  جنوبی،  کره  شمالی،  کره  نمایندگان 
ژاپن چند سالی است به حالت تعلیق درآمده و برخی کشورها 
تالش می کنند برای برطرف کردن تنش ها میان پیونگ یانگ 

با جامعه جهانی این مذاکرات از سر گرفته شود. 
اما کره شمالی به دلیل اعالم پیش شرط هایی از سوی آمریکا، 

حاضر به شرکت در دور جدید این مذاکرات نیست.

سال  ششم     y شما رة   y 1454  سه   شنبه      23 جد ی/   د  ی     y 1393  22 ربیع اال و ل  y 1436 13جنو ر ی      2015



در یک کالم، معاویه خالفت را به “امارت” 
آثار  در  که  بود  همین رو  از  و  کرد  تبدیل 
اسالمی از او به عنوان “امیر معاویه” یاد شده 

است.
آن چه امیر معاویه را در این امر یاری رساند 
و با مخالفِت دسته جمعِی یاران پیامبر روبه رو 
نکرد، حوادثی بود که در عهد عثمان بن عفان 
رخ داد و سپس خون ریزی های شدیدی که 
در زماِن علی میان مسلمانان به وقوع پیوست. 
چهل هزار  صفین،  جنگ  در  شده،  گفته 
و  شدند  کشته  درگیر  طرف  دو  از  مسلمان 
گروه های  به  مسلمانان  جنگ،  آن  نتیجۀ  در 
جنگ  در  گشتند.  تقسیم  مختلف  متخاصِم 
جمل و نهروان نیز شمار کثیری از مسلمانان 
این وضعیت،  در  غلتیدند.  و خون  به خاک 

برای مسلمانان بقای اسالم مطرح شده بود و 
به همین دلیل، سال به قدرت رسیدِن معاویه 
“عام الجماعه”  اندیشمندان  از  شماری  را 

نامیده اند.
 محمد عابدالجابری می نویسد: 

معاویه،  پادشاهی  و  ملک  زاویه،  این  از   ...“
چونان نجات از وضعیتی است که اسالم و 
دولِت آن را تهدید به انقراض می کرد. انسان 
وقتی به شرایط تاریخی می نگرد، به ناگزیر، 
در پادشاهی معاویه تأسیس جدیدی از دولت 
تأسیِس  می بیند.  آن  بنای  اعادۀ  و  اسالم  در 
هجرت  از  پس  و  پیامبر  به دست  نخست 
صورت گرفت، تأسیس دوم به دست ابوبکر 
و در جریان جنگ های ارتداد بود و سرانجام، 
تأسیس پادشاهِی معاویه و اعادۀ نظِم جدید، 
انجام  بعد  به  عثمان  دورۀ  آشوب های  در 

گرفت”. )جابری، ۱۳8۴: ۲۳۲( 
از لحاظ نظری با روی صحنه آمدن معاویه، 
درجۀ  در  “فاضل”  پیشوای  و  امام  تعیین 

مسلمانان  هم بسته گِی  و  اتحاد  از  پایین تر 
به  اموی ها  زمان  در  بنابراین  بود.  گرفته  جا 
عقد”،  و  حل  “شورای  چهارگانۀ  نظریات 
مردم”،  “رجوع  و  “شوری”  و  “استخالف” 
دو نظریۀ دیگر نیز اضافه گردید که عبارت 

بودند از:
استیال یا تغلب: اکثریِت مسلمانان   .۱
باور داشتند که معاویه جایگاه و منزلِت علی 
سر  امارت  ادعای  حجت  بدون  و  ندارد  را 
داده است؛ اما زمانی که علی شهید شد و او 
میدان باقی ماند، برای مسلمانان این  یکه تازِ 
پرسش به میان آمد که معاویه با تکیه به زور 
و قدرت خود، مقامِ امارت را به دست آورده 
می تواند  قدرت  کسب  این گونه  آیا  است، 
مشروع بوده باشد. این در حالی بود که مردم 

پیامدهای خون بارِ اختالف و نزاع میان علی 
با  زمان  مرور  به  بودند.  دیده  را  معاویه  و 
پیدایش امرای محلی در گوشه و کنار دنیای 
اسالم، نظریۀ استیاًل قوت گرفت و درِج فقه 
سیاسی گردید. در سلوک الملوک آمده است: 
و  پادشاهی  انعقاد  اسباب  از  چهارم  “طریق 
نویسنده  است”.  شوکت  و  استیال  امامت، 
گفته اند  “علما  می گوید:  استیال  توضیح  در 
که چون امام وفات کند و شخصی متصدی 
امامت گردد، بی بیعت و بی آن که کسی او را 
خلیفه ساخته باشد و مردمان را قهر کند به 
شوکت و لشکر، امامِت او منعقد می گردد”. 
مقولۀ  که  بود  استیال  نظریۀ  تأثیر  پایۀ  بر 
بسیاری  و  گردید  شایع  غلب”  لمن  “الملک 
آن  از  متِن مقدس  به عنوان  دینی  از علمای 

یاد می کنند.
که  می دهد  گواهی  تاریخی  اسناد  وراثت: 
نداشت.  وجود  عرب  قبایل  میان  در  وراثت 
می شد،  دیده  یمن  و  ایران  روم،  در  امر  این 

ولی  بودند  آشنا  بدان  اعراب  که  معنی  بدین 
از به کار بستِن آن ابا داشتند. برای نخستین بار 
معاویه به مشورِت مغیره بن شعبه، به وراثت 
وارد  را  غیرعربی  رسِم  این  و  کرد  عمل 
سیاسِی  نظام  وارد  سپس  و  عرب  فرهنِگ 
مسأله  این  آهسته آهسته  گردانید.  مسلمانان 
فراگیر شد و جا افتاد. اقدام به والیت عهدی 
قامت  “استیال”  مسألۀ  با  تا حدودی هم زمان 
و یک سان  مشابه  نیز  آن  دالیل  و  برافراشت 
منظور  به  “تغلب”  که  همان گونه  می باشد. 
پایان بخشیدن به کشمکش ها و فروخوابانیدن 
آشوب و فتنه در میان مسلمانان قوت گرفت، 
وراثت نیز با عین عنوان مجال تبارز پیدا کرد.

)قادری، ۱۳۹۱ :۲۹(
وراثت  گونۀ  استخالف،  نظریۀ  خلدون  ابن 
را چنین طرح می دارد: »حقیقِت امامت برای 
دنیای  و  دین  مصالح  در  امام  که  است  این 
مردم درنگرد؛ چه او ولِی آنان است و چون 
را  ایشان  مصالِح  زنده گِی خویش  دوران  در 
مورد توجه قرار می دهد، الزم است که پس 
پس  و  درنگرد  ایشان  حاِل  به  هم  مرگ  از 
از خود کسی را برای ایشان تعیین کند«)ابن 
خلدون، ۱۳6۱: ج ا، ۴۰۲-۴۰۳(. ابن خلدون 
امام  که  می نویسد  و  می دهد  توضیح  بیشتر 
به طور مطلق در تعیین جانشیِن خود دور از 
تهمت، شک و گمان است، به خصوص وقتی 
موجبی وجود داشته باشد که در آن مصلحت 
به  این باره  در  تهمت  آن وقت  باشد،  بیمی  یا 

کلی منتفی می شود«.

فصل سوم
کــــــالم ســیاســــــی

مشهور  کالم  علِم  به  اسالمی،  عقاید  دانش 
موضوع  این  به  که  دانشمندانی  است. 
خوانده  کالمی ها  و  متکلمین  پرداخته اند، 
به خاطِر  اند که  باور  می شوند. شماری بدین 
گفت وگو  و  بحث  گسترده گِی  و  حساسیت 
کالمِ  این که  سِر  بر  مسلمان  دانشمنداِن  میان 
الهی قدیم است یا مخلوق، نامِ کالم بر همۀ 

این دانش تعمیم پیدا کرده است.
فکرِی  ثغورِ  و  حدود  از  دفاع  کارِ  کالمی ها 
اسالم را به دوش گرفته اند؛ مدافعه هایی تهیه 
مشهودات  نصوص،  پایۀ  بر  دالیلی  می کنند، 
و عقل تنظیم می دارند و با بهره گیری از این 
برابِر شبهاِت وارده  از دین در  به دفاع  علم، 
میاِن کالمی ها پرسشی  بر آن می پردازند. در 
در باب ضرورِت دولت و جود نداشت، زیرا 
پیامبر دولت ساخت و پس از او یارانش به 
امور سیاسی مبادرت ورزیدند؛ از این رو میان 
قابل  اسالمی  دولِت  تشکیل  مسألۀ  کالمی ها 
بحث نمی باشد و حتا اهتمام به امور مسلمین، 
اما  می شود.  پنداشته  پیامبر  ماموریِت  دنبالۀ 
از  دولت داری  مقاصد  روی  کالمی ها  سخِن 
شیوه های  است.  متمرکز  خلفا  و  پیامبر  نظر 
کارنامۀ  پرتو  در  امام  یا  خلیفه  گزینِش 
یا  خلیفه  صفاِت  و  شده،  شناسایی  اصحاب 
فرقه های  است.  شده  گرفته  بررسی  به  امام 
عمدۀ کالمی که در صدر اسالم سر برآوردند 
به جا  خود  از  سیاسی  عرصۀ  در  نظریاتی  و 
گذاشتند، عبارت اند از: ۱. خوارج؛ ۲. معتزله؛ 

۳. شیعه؛ ۴. اشاعره.

آن ها معتقدند که در تربیت فرزنداِن خود کوتاهی یی انجام نداده اند و حتا با 
فرزنداِن خود رابطۀ عاطفی خوبی نیز دارند و اصاًل درک نمی کنند که چرا 
کودکان به نصایِح آن ها گوش نداده و تغییر چندانی در رفتار و کردارِ آن ها 

صورت نمی گیرد!
مادرها،  و  پدر  این  که  یافته اند  دست  نتیجه  این  به  روان شناسان  امروزه 
رابطه یی یک طرفه با فرزندان خود دارند. آن ها تمام وقت و تواِن خود را 
به  بی توجهی  دلیل  به  ولی  می گیرند  کار  به  فرزندان شان  شدِن  بهتر  برای 
بازخوردهای این رابطه، بازهم به کار خود ادامه می دهند بی آن که براساس 

نیاز و توان مندی های فرزندان خود، مرحلۀ بعدی رابطه را تعریف کنند.
یک والد خوب، به حرف های فرزند خود گوش می دهد و از طریق آن ها 
به افکار و احساسات و حتا نیازمندی های او پی می برد و در نتیجه بهتر 
بپردازد. کودکان، عاشق پدر و مادرهایی هستند که  او  به تربیت  می تواند 
شنونده گانی خوب می باشند. آن ها دوست دارند که والدین شان به حرف های 
آن ها خوب گوش دهند و همین امر نیز کمک می کند تا آن ها تمایل بیشتری 
به عمل کردن به حرف های والدیِن خود داشته باشند. در ذیل به چند نکتۀ 

مهم در مورد تبدیل شدن به یک شنوندۀ خوب اشاره می کنیم.

با تمام وجود گوش بده!
والدین باید تالش کنند تا با تمام وجود به حرف های فرزند خود گوش 
دهند. البته یکی از اصلی ترین گالیه های پدران و مادران، حرف زدن زیاده 
از حد فرزندان شان است. آن ها معتقدند تا زمانی که به آن ها اجازه دهند، 
پنج  ـ  چهار  سنین  از  که  است  این  کار  بهترین  می زنند.  حرف  بی وقفه 
را  والدین  حرف های  تحلیِل  و  تجزیه  توان  کودکان  که  بعد  به  ساله گی 
می یابند، برای گوش کردن به حرف های آن ها زمانی را تعیین کنید و در آن 
زمان با تمام وجود، دقت خود را به کودک تان اختصاص دهید. مثاًل بگویید 

هر شب از ساعت 7/5 تا 8 به حرف های تو گوش می دهم.

حرفش را قطع نكن!
اختصاص  خود  فرزند  به  را  زمان  این که  با  والدین  از  بسیاری  متأسفانه 
می دهند ولی مدام حرِف او را قطع کرده و رشتۀ سخن را به دست می گیرند 
و به نصیحت کردِن او می پردازند. این کار عالوه بر این که اعتماد به نفس 
کودک تان را از بین می برد، حس ناخوشایندی را نیز به او منتقل می کند و 
در نتیجۀ این نوع برخورد، نه تنها رابطۀ والدین با فرزند بهبود نمی یابد، 
بلکه حس سرخورده گی و خشم و عدم اطمینان نیز در کودک بروز می کند.

می باشند.  خوب  شنونده گانی  که  هستند  مادرهایی  و  پدر  عاشق  کودکان 
آن ها دوست دارند که والدین شان به حرف های آن ها خوب گوش دهند 
به  کردن  عمل  به  بیشتری  تمایل  آن ها  تا  می کند  کمک  نیز  امر  همین  و 

حرف های والدین خود داشته باشند.

منبع: تبیان
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خواجه بشیراحمد انصاری
بخش نخست

حیف می آید مرا کاین دین پاک
در میان جاهــالن گردد هالک

موالنا
می توان  این  از  بزرگتر  اسالم  پیامبر  به  اهانتی  آیا 
قلم هنرمندی  نویسنده یی،  سراغ داشت که دست 
وقتی  او شکست؟  نام  به  را  دهِن سخنوری  یا  و 
که پیروان دینی نتوانند هنرمندی را با زبان و ابزار 
هنری خودش پاسخ دهند و در عوض به حذف 
فیزیکی او دست یازند، دیگر باید فاتحۀ آن دین 
ناقوس فروریزی آن  را خواند و صدای گلوله را 

تمدن و انتحارِ آن فرهنگ تلقی نمود!
دیری است که بازار نشر کاریکاتورهایی از پیامبر 
اسالم در غرب گرم است و نیرومندترین انگیزه یی 
که این بازار را گرم نگه داشته، چیزی جز  واکنش 
غیر عقالنی جوامع اسالمی نیست. هنرمندان در هر 
اند و آن جلب  زمان و مکانی در صدد یک چیز 
راه  آسان ترین  به هنرشان و  مردم  اهتمام  و  توجه 
برای رسیدن به قلۀ شهرت در زمان ما، توهین به 
شخصیت تاریخ سازی است که صدها ملیون انسان 
در امتداد شب و روز و در گسترۀ زمین بر او درود 

می فرستند. 
در  اسالم  پیامبر  نقد  در  فلمی  پیش  سال  چند 
از صحنه های  یکی  در  که  تولید شد  الس آنجلس 
آن، گروهی با ریش ها و لباس های دراز در حالی 
در  می رفتند.  راه  داشتند  دست  در  شمشیر  که 
بازار عرضه گردید، دیدم  به  روزهایی که آن فلم 
که گروهی در بنگالدش دست به راه پیمایی زده و 
کارد و شمشیر در دست دارند و من که از دیدن 
شباهت میان دو صحنه در حیرت فرو رفته بودم، با 
خود گفتم، کسانی که در پشت چنین پروژه ها اند، 
نه تنها می دانند که مسلمانان چه گونه واکنشی نشان 
خواهند داد، بلکه حتا می توانند صحنه های واکنش 

را پیش از پیش به نمایش بگذارند. 
مختار  محمد  موریتانیایی  متفکر  من،  دوست 
نبی  بن  مالک  اسالمی  فکر  مهندس  از  شنقیطی 
رسانه های  کارشناسان  می گفت:  که  می کنـد  نقل 
گروهی و جنگ روانی در جوامع استعماری سعی 
ملت های  با  را  اسپانیایی  گاو  بازی  تا  می ورزند 
جهان سوم به راه انداخته و همان طوری که با نشان 
دادن پرچمی سرخ، گاو را برانگیخته، نیرویش را 

موجود  آن  امر،  نهایت  در  و  کشیده  فرسایش  به 
بی شعور را از پا در می آورند؛ با ملت های مستعمره 

نیز همین کار را می کنند. 
واکنش  و  کنش  این  همچنان  نبی  بن  مالک 
پاولوف  تجربۀ  به  را  سوم  جهان  و  غرب  میان 
نام  به  که  روسی  روان شناس  و  فیزیولوژیست 
»بازتاب شرطی« یاد می شود، شبیه می داند. امروز 
با استفاده از همین نظریۀ پاولوف است که انسان ها 
به  و  نموده  مهار  را  سرکش ترین حیوانات جنگل 

رقص می آورند. 
نوشت  را  کتابش  رشدی  سلمان  که  روزی  از 
نشریۀ  در  اسالم  پیامبر  کاریکاتورهای  نشر  تا 
دنمارکی و فلم فتنه در هالند و فلم دیگری که در 
تا حادثۀ  باالخره  الس آنجلس ثبت گردیده بود و 
اسپانیایی  گاو  تجربۀ  همان  فرانسوی،  طنز  مجلۀ 
ما  و  می کنند  تجربه  ما  باالی  را  پاولوف  سگ  و 
از  پس  عکس العمل  دادن  نشان  مصروف  که 
را  اهانت ها  این  نتوانسته ایم  بوده ایم،  عکس العمل 
با واکنشی عقالنی تر، مؤثرتر، متمدن تر و اسالمی تر 

پاسخ دهیم. 
و  زمان  کدام  در  بپرسیم  خود  از  آن که  از  پیش 
فرا  محدودیت هایی  چه  و  می کنیم  زیست  مکانی 
»اگر  که  بپرسیم  خود  از  باید  دارند،  قرار  ما  راه 
ما می بود، چه گونه  میان  امروز در  پیامبر  حضرت 
برای  پاسخ  یافتن  نشان می داد؟«  از خود  واکنشی 
پیامبر  اگر  نیست، چون  کار دشواری  پرسش  این 
در میان ما نیست، ما می توانیم با مراجعه به قرآن و 

سیرِت او این پرسش را پاسخ بگوییم. 
الفاظی صریح  با  قرآن کریم در صدها مناسبت و 
و قاطع از اهانت هایی یاد می کند که پیامبر اسالم 
صدها  آری!  می شنید.  و  می دید  را  آن ها  خود 
را همان طوری  اهانت ها  آن  که  دارند  آیتی وجود 
نموده  نقل  می آوردند،  زبان  بر  پیامبر  دشمنان  که 
مرحلۀ  به  مربوط  اهانت ها  این  از  برخی  است. 
پیامبر در مظلومیت  به دورانی که  مکی می شوند؛ 
دوران  به  دیگر  برخی  و  می برد  سر  به  ناتوانی  و 
در  پیامبر  که  مرحله یی  می گیرند؛  ارتباط  مدنی 
رأس قدرتی سیاسی قرار داشته و از بازوی کوبندۀ 

نظامی برخوردار بود. 
و  دولت  و  تشکل  و  بود  مدینه  در  اسالم  پیامبر 
ارتشی را رهبری می کرد که رهبر منافقان در حالی 
که او هم در مدینه زیست داشت، پیامبر را »ذلیل« 
سایر  و  دشنام  آن  مسلمانان  و  می نمود  خطاب 
»دروغ گو«،  »جادوگر«،  چون  اهانت ها  و  دشنام ها 

»دروغ باف«،  »بیمار«،  »دیوانه«،  کننده«،  »گمراه 
زمانی  تا  جهان؛  پایان  تا  را  آن  امثال  و  »احمق« 
نمازهای  در  دارد،  وجود  میان شان  در  کتاب  این 
خدا  به  آن ها  تالوت  با  و  نموده  تالوت  خویش 

تقرب خواهند جست.
دشمنان  مسلسل  اهانت های  که  حالی  در  قرآن   
پیامبر را نقل می کند، از جزای مرتکباِن آن اهانت ها 
قرآن،  دیدگاه  از  نمی گوید.  چیزی  دشنام ها  و 
پیامبران  تمامی  ویژه گی های  از  یکی  توهین شدن 
از  خود  قرآن  که  طوری  می آید،  حساب  به  الهی 
الْعِبَادِ  َعَلی  َحْسَرًۀ  »یَا  یاد می کند و می فرماید:  آن 
یَْستَْهِزئُون« یعنی  بِِه  َکانُوا  إاِلَّ  ُسوٍل  رَّ مِّن  یَْأتِیهِم  َما 
آنان  بر  فرستاده یی  هیچ  بنده گان،  این  بر  »دریغا 
این که  می کردند«.  ریشخند  را  او  آن که  مگر  نیامد 
داد،  انجام  کننده گان  ریشخند  برابر  در  کاری  چه 
پاسخ داده و در آیت ۹5 سورۀ  به آن  قرآن خود 
حجر می فرماید: »إِنَّا َکَفیْنَاَک الُْمْستَْهِزئِیَن« یعنی »ما 
خواهیم  برطرف  تو  از  را  ریشخندگران  شر  خود 

کرد«.
برای  بهانه یی  را  اهانت  او،  قرآن  پیامبر و هم  هم 
برای  فرصتی  بلکه  نه،  انتقام  و  ترور  و  شکنجه 
دعوت و گفت وگو قرار داده اند. در آیت 6۳ سورۀ 
النساء آمده است: »پندشان ده و با آن ها سخنی رسا 
که در دل شان مؤثر افتد بگوی«. آیت ۱۱۲ سورۀ 
پیامبری  هر  برای  گونه  بدین  »و  می فرماید:  انعام 
برگماشتیم،  جن  و  انس  شیطان های  از  دشمنی 
بعضی از آن ها به بعضی برای فریب سخنان آراسته 
القا می کنند و اگر پروردگار تو می خواست چنین 
نمی کردند، پس آنان را با آن چه به دروغ می سازند 
واگذار«. اصل تجاهل عنصر عمدۀ استراتژی پیامبر 
و  کریم  قرآن  هم  که  بود  موارد  همچو  در  اسالم 
این  پیامبر اسالم که خود قرآنی متحرک بود،  هم 
سیاست  آری!  بودند.  گرفته  پیش  را  استراتژی 
دشمنان  با  تعامل  اساس  مثبت،  روحیۀ  و  اجتناب 
شمار  به  زمینی  و  زمان  هر  در  اسالم  فرهنگی 
می رود. اگر سخن از مقابله بالمثل هم رفته است، 
هنرمند را با زبان خودش پاسخ داده اند طوری که 
پیامبر  و  می خوانیم  ثابت  بن  حسان  حکایت  در 
فریاد  خود  که  می نمود  استقبال  او  هنر  از  چنان 

می زد »پدر و مادرم فدایت!«.
برده  باال  جایی  تا  را  تسامح  سقف  کریم  قرآن 
نیز  بتان  اهانت  و  دادن  دشنام  از  حتا  که  است 
سورۀ   ۱۰8 آیت  در  که  طوری  است،  نموده  منع 
خدا  جای  به  که  را  آن هایی  »و  می فرماید:  انعام 

می پرستند، دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی 
و نادانی خدا را دشنام خواهند داد. این گونه برای 
هر امتی کردارشان را آراستیم، آن گاه بازگشت آنان 
از  ایشان را  بود و  به سوی پروردگارشان خواهد 
در  ساخت«.  خواهد  آگاه  می دادند،  انجام  آن چه 
این جا دو نکته قابل تأمل است: نخست این که این 
دشنام به واکنشی روبه رو خواهد شد که به نفع این 
انسانی،  گروه  هر  این که  دوم  و  بود  نخواهد  دین 
می پندارند.  زیبا  را  خودشان  اندیشه های  و  افکار 
ولو  ندارد  تقدس  انسانی  هیچ  اروپایی  سنت  در 
پیامبر هم باشد و این اندیشه به گفتۀ قرآن کریم در 
نظر آن ها زیبا جلوه می نماید و سپس قرآن کریم 
این امر را به خداوند نسبت می دهد. در آیت ۳۳ 
سورۀ انعام آمده است: »به یقین می دانیم که آن چه 
می گویند تو را سخت غمگین می کند، در واقع آنان 
تو را تکذیب نمی کنند ولی ستمکاران آیات خدا 
را انکار می کنند«. در آیت ۱۰7 سورۀ حجر، قرآن 
از حالت روانی پیامبر پرده برداشته و می گوید »و 
قطعًا می دانیم که سینۀ تو از آن چه می گویند تنگ 
واکنش  به  باری  هیچ  آن  وجود  با  ولی  می شود« 

فیزیکی توصیه نکرده است.
برخی از جنبش های پرخاش گری که در نیم قرن 
در  را  خود  و  نموده  ظهور  اسالم  جهان  در  اخیر 
متود  به  این که  از  بیشتر  پیچیده اند،  اسالم  لفافۀ 
چپ  جنبش های  به  باشند،  نزدیک  اسالم  پیامبر 
و  خون  و  خشونت  اصل  بر  تأکید  نزدیک تراند. 
نابودی دنیای کهن و بنای کاخ جدیِد حزب و گروه 
سیاسی نو در جای آن، یکی از این خصوصیت های 
مشترک است. ما با انقالب فرهنگی مائو ولی با آب 

و رنگ اسالمی روبه رو هستیم. 
واکنش  هر  گذشت،  که  سالی  چند  این  در 
فیزیکی یی که در برابر دشمنان فرهنگی دین انجام 
گرفته، به نفع آنان و به ضرر این دین و این امت 
بوده است. اهانتی را که این »مدافعان سر به کف 
و  عمیق تر  و  باالتر  می کنند،  ما  پیامبر  به  پیامبر!« 
و  مقاله  و  کاریکاتور  و  فلم  نوع  از هر  گسترده تر 
داستانی بوده است که دشمنان او تا هنوز مرتکب 
شده اند. پیامبر اسالم و قرآِن او هرگونه نقد را به 
فرصتی تبدیل نموده و از خالل آن به پرسش های 
بدانیم  باید  ما  آن چه  می دهند.  پاسخ  نیز  دیگری 
هیچ  شخصِی  مال  او  پیامبِر  و  خدا  که  است  این 
کسی نبوده، بلکه خدا با هزاران جلوۀ خویش در 
شریان تمامی دستگاه هستی جریان داشته و یکی 
بیشتر  نامش  که  بوده  او همین  پیامبر  معجزات  از 
جایی  تا  است  داشته  شهرت  دنیا  در  نامی  هر  از 
رایج ترین  را  او  نام  غربی،  دایرۀالمعارف های  که 
نام در دنیا به شمار آورده اند. او با قامتی بلند در 
میان بزرگان تاریخ ایستاده و نامش نامی تر از هر 
هیچ  که  است  بوده  بشر  تاریخ  دیگِر  شخصیت 

قلمی و هنری توان تشویه آن را نخواهد داشت. 
انجام  پیامبر  حق  در  خشونت گرایان  که  را  کاری 
در  نیست.  قابل سنجش  مقیاسی  در هیچ  داده اند، 
مرگ  از  پس  ابدو  چارلی  هفته نامۀ  که  تصویری 
کارکنانش نشر نمود، پیامبر روی خود را پوشیده و 
می گوید: »محمد هم از دست افراط گرایان به ستوه 
آمده و چه قدر دشوار است که احمقانی به انسان 
دل بندند«. امروز تمامی دنیا به پاریس روی آورده و 
صدها هزار انسان به خیابان ها ریخته و صدها هزار 
نسخۀ مجله به فروش رسیده و صدهزار کاریکاتور 
پیامبر در میان مردم دست به دست می شود. امروز 
تصاویر  به  عالقه یی  گذشته  در  که  کسانی  حتا 
شعار  نداشتند،  هفته نامه  آن  بی کیفیت  و  مسخره 
سر داده اند که »ما همه چارلی ابدو هستیم«. امروز 
اسراییل  جنایتکار  جمهور  رییس  نتنیاهو  بنیامین 
بی گناهان  و  ژورنالیستان  خون  به  دستانش  که 
راه پیمایی  نخسِت  صف  در  است،  رنگ  فراوانی 
پاریس ایستاده و از حماقت خشونت گرایان کودِن 

»مسلمان« مایه می اندوزد. 
هجوم باالی مساجد مسلمانان در فرانسه، باال رفتن 
سطح حساسیت در برابر مسلمانانی که راه خویش 
مسلمانان  دادن  قرار  نموده اند،  باز  قاره  آن  به  را 
مظلوم در موقعیت دفاعی و بستن دروازه های رواِن 
انسان غربی در برابر این دین، از پیـامدهای ترور 
در دفتر چارلی ابدو خواهد بود. آیا حاال ارواح آن 

دو قاتل خوشحال خواهند بود؟!

سال  ششم     y شما رة   y 1454  سه   شنبه      23 جد ی/   د  ی     y 1393  22 ربیع اال و ل  y 1436 13جنو ر ی      2015

ر  نتحا ا آستانۀ  در  تمدنی 
پیـرامون حملۀ بر هفته نامۀ طنزی »چارلی ابدو« در پاریس
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وزارت داخله قادر به مدیریت...
 اگر به مشکالت پولیس در افغانستان رسیدگی نشود، 
خطر آن می رود که بخش زیاد کمک ۳۰۰ میلیون دالری 
ایاالت متحده برای تمویل معاشات پولیس افغانستان، 

ضایع خواهد شد.
در  خارجی  سربازان  جنگی  مأموریت  پایان  از  پس 
از  حمایت  به  ناتو  و  متحده  ایاالت  اکنون  افغانستان، 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تمرکز کرده اند تا 

نبرد در برابر شورش گری طالبان را به پیش ببرند.

سیگار گزارش داده است که مشکالت مدیریتی پولیس 
۱5۳ هزار نفریهمچنان شامل ناکامی مقام های افغانستان 
کارت های  طریق  از  معاشات  مناسب  پرداخت  در 
به  معاش  پرداخت  از  اطمینان  حصول  و  الکترونیک 

افراد مستحق می باشد.
پیگیری  برای  که  است  نگاشته  سیگار  مثال،  گونۀ  به 
از کارت های هویت توزیع  حاضری منسوبین پولیس 
شده به آنان استفاده نمی شود که با اینحال امکان دارد 
که 5۰ در صد وجوه تمویل شده برای معاشات پولیس 

ضایع شود.

بر بنیاد این گزارش، نگران کننده تر از همه این است 
از ترک وظیفه یا خروج منسوبین از صفوف  که پس 
نمی شود و  آنان پس گرفته  پولیس کارت های هویت 
هم اکنون حدود ۱5۰ هزار کارت پولیس که باید باطل 

شود، در گردش است.
اطالعات  بررسی  که  است  دریافته  همچنان  سیگار 
دشوار  نیز  افغانستان  حکومت  سوی  از  شده  فراهم 
است و بار نظارت از این اطالعات بر دوش ملل متحد 
گذاشته  متحده  ایاالت  رهبری  تحت  ناتو  نیروهای  و 

شده است.

ایاالت متحده از سال ۲۰۰۲ تا کنون بیش از ۱5 میلیارد 
توسط  که  پولی  اعتبار  صندوق  یک  طریق  از  را  دالر 
صرف  شود،  می  مدیریت  متحد  ملل  انکشافی  ادارۀ 

احیای پولیس ملی افغانستان کرده است.
که  دادند  گزارش  غربی  رسانه های  پیش  چندی 
افغانستان خواستار  محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
انتقال فوری مدیریت سیستم معاشات پولیس ملی به 

حکومت افغانستان است.
 

هارون مجیدی
حدود سه و نیم ماه بعد از شروع کار دولت وحدت 
ملی، سرانجام نامزد وزیران کابینۀ جدید معرفی شدند. 
وزیران پیشنهادی کابینه دولت وحدت ملی روز دو 
غنی  اشرف  اشتراک  با  محفلی  در  )۲۲ جدی(  شنبه 
رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی در ارگ 
ریاست جمهوری معرفی گردیدند. در این محفل اکثر 

نامزد وزیران نیز حضور داشتند.
جمهوری،  ریاست  دفتر  رییس  رحیمی  عبدالسالم 
وزیر   ۲5 تعیین  مورد  در  جمهور  رییس  حکم 
پیشنهادی و رییس سه ریاست مستقل را به خوانش 
گرفت و گفت: بر اساس حکم قانون اساسی، رییس 
جمهور وزیران پیشنهادی ۲5 وزارت و روسای امنیت 
ملی و بانک مرکزی را منظور کرده و به پارلمان معرفی 

می کند.
یازده  ملی،  وحدت  دولت  کابینۀ  قومی  ترکیب  در 
کرسی به شمول نهادهای امنیتی، به پشتون ها، هفت 
تاجیک ها، سه  به  به شمول وزارت خارجه،  وزارت 
وزرات به هزاره ها، دو وزارت به سادات، دو وزارت 
گرفته  تعلق  ترکمن ها  به  وزارت  یک  و  ازبیک ها  به 

است.

امنیت
- شیرمحمد کریمی، نامزد وزارت دفاع ملی- پشتون
- نورالحق علومی، نامزد وزارت امور داخله - پشتون
- رحمت اهلل نبیل، نامزد ریاست عمومی امنیت ملی- 

پشتون

اقتصاد
- غالم جیالنی پوپل، نامزد وزارت مالیه- پشتون

- داوودشاه صبا، نامزد وزارت معادن- پشتون
بانک-  دافغانستان  ریاست  نامزد  صدیق،  خلیل   -

پشتون
- سردار محمدرحمان اوغلی، نامزد وزارت اقتصاد- 

اوزبیک
و  تجارت  وزارت  نامزد  رحیمی،  سردارمحمد   -

صنایع- هزاره
خارجه 

-صالح الدین ربانی، نامزد وزارت خارجه- تاجیک
اجتماعی

شهری-  امور  وزارت  نامزد  میوندی،  زمان  شاه   -
پشتون

قبایل-  و  اقوام  وزارت  نامزد  شینواری،  قمرالدین   -
پشتون

- فیض اهلل کاکر، نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر- 
پشتون

انکشاف  و  احیا  وزارت  نامزد  درانی،  نصیراحمد   -
دهات- پشتون

- خاطره افغان، نامزد وزارت تحصیالت عالی- پشتون
- نجیبه ایوبی، نامزد وزارت امور زنان- تاجیک

- سیرمهجور، نامزد وزارت عدلیه- تاجیک
- گل زلمی یونسی، نامزد وزارت معارف- تاجیک

عامه-  صحت  وزارت  نامزد  فیروز،  فیروزالدین   -
تاجیک

- محمود صیقل، نامزد وزارت انرژی و آب- تاجیک

- یعقوب حیدری، نامزد وزارت زراعت و آبیاری- 
تاجیک

تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  نامزد  برناکریمی،   -
معلوماتی- هزاره

- عباس بصیر، نامزد وزارت فواید عامه- هزاره
- سادات نادری، نامزد وزارت کار امور اجتماعی و 

شهدا و معلولین- سادات
و  عودت  وزارت  نامزد  بلخی،  عالمی  سیدحسین   -

مهاجرین- سادات
- فیض محمد عثمانی، نامزد وزارت حج و اوقاف- 

ترکمن
و  اطالعات  وزارت  نامزد  خیری،  سلطان  آی   -

فرهنگ- اوزبیک
و  ترانسپورت  وزارت  نامزد  ذکی،  اهلل  فیض   -

هوانوری- اوزبیک
بر بنیاد فرمان ریاست جمهوری تا زمان معرفی این 
نامزدان به مجلس نماینده گان سرپرستان به کارِ شان 

ادامه می دهند.
رییس جمهور غنی، به وزارت دولت در امور پارلمانی 
رأی  کسب  برای  را  افراد  این  که  است  داده  دستور 
پارلمان  کند.  معرفی  نماینده گان  مجلس  به  اعتماد 
در  تاخیر  از  شدت  به  اخیر  هفته های  در  افغانستان 

معرفی کابینه انتقاد کرده بود.
 تاهنوز زمان مشخص معرفی اعضای کابینه به مجلس، 
روشن نشده است و معلوم نیست که مجلس با این 

نامزد وزیران چگونه برخورد خواهد کرد.
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بدبینی رییس ستـاد ارتـش...
 پیشرفت در حرکت است و همواره تغییرات مثبت صورت 
در  خوب  جایگاه  یک  در  حاضر  حال  در  ما  می گیرد. 
افغانستان قرارداریم که بتوانیم برای مردم افغانستان فرصت 
بدهیم تا کشورشان را بسازند تا دیگر افغانستان به پناه گاه 

امن تروریستان تبدیل نشود.«
از  هندوستان  داخله  وزیر  سنگه،  راجنات  حال  همین  در 
ابراز نگرانی کرده و در  افغانستان  از  ناتو  خروج نیروهای 

مورد پیامد های منفی آن هشدار داده است .
آقای راجنات سنگهه گفته است: بیرون شدن نیروهای ناتو 
از افغانستان نه تنها بر امنیت کشورهای جنوب آسیا تاثیر 
خواهد گذاشت؛ بلکه برای امریکا و شمار دیگر از کشورها 

نیز تاثیرات منفی امنیتی خواهد داشت«.
مهلت دوساله امریکا برای خروج

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان چندی پیش 
برنامه  که  بود  گفته  خارجی  رسانه  های  با  گفت وگو  در 
دوساله امریکا برای خروج کامل از افغانستان نیاز به بررسی 

دارد.
امریکا در مورد  ارتش  مارتین دمپسی، رییس ستاد  جنرال 
دوباره  بررسی  و  نظر  تجدید  برای  غنی،  اشرف  خواست 
افغانستان گفته  از  نیرو های خارجی  تمامی  تاریخ خروج 

است که جهان باید از افغانستان همچنان حمایت کند.
این مقام نظامی امریکا گفته است که او با دیگر مقام های 
نظامی امریکا به شمول جنرال جان کمپبل، جنرال آستن و 
وزیر دفاع این کشور در مورد پیشنهاد رییس جمهورغنی 
گفتگو کرده و به گفته او، نتیجه گفتگوها این بوده که امریکا 
باید نیروهای امنیتی افغانستان را در فصل جنگ کمک کند 

تا آنها بتوانند تروریستان را شکست دهند.
امریکا  بیشتر  تالش های  خواستار  همزمان  دمپسی  جنرال 

برای نابودسازی گروه های شورشی شده است .

حکومت به کوچی ها در...
پروان تاکید کرد، کوچی ها ساحه یی را در این والیت به نام 
علف چر اشغال کرده و سپس آن را دیوار کرده و برای خود 
خانه ساخته و آن را وسعت می دهند و مردم از این وضعیت 

بسیار ناراضی هستند.
او هدف از اسکان کوچی ها در پروان را یک اقدام سیاسی 

دانسته است.
غصب  دادن ها،  اسکان  این  اصلی  هدف  منبع،  گفته  به 
زمین های توسط کوچی ها است. او در برابر این امر پیشنهاد 
کرده است که والیت پروان به شهرک های صنعتی، پارک، 
مکتب، شفاخانه، دانشگاه نیاز داشته و این زمین ها باید برای 

پروانی هایی که بی خانمان هستند، توزیع شود.  
اما حسن صحرایی، نمایندۀ کوچی ها در مجلس نماینده گان 
فعاًل  گفت:  کرده  رد  را  پروان  در  کوچی ها  شدن  ساکن 
از گذشته ها  اند؛ ولی  کوچی ها دراین والیت ساکن نشده 
اما  او  اند.  بوده  ساکن  والیت  دراین  کوچی ها  از  شماری 
تایید می کند که برای کوچی هایی که در شهرک قصبه کابل 
توزیع  زمین  پروان  والیت  در  درآینده  می کنند،  زنده گی 

خواهد شد.
او می گوید: مطابق قانون اساسی افغانستان، دادن زمین برای 
اسکان کوچی ها شامل برنامه است؛ اما برای فعاًل به جز از 

والیت لوگر در هیچ والیتی توزیع نشده و نمی شود.
صحرایی در مورد توزیع زمین های شهرک باریک آب برای 
کوچی ها از سوی وزارت مهاجرین می گوید: در زمین های 
باریک آب به هدف اسکان کوچی های شهرک قصبۀ کابل، 

شهرک ساخته می شود.
اما وزارت عودت مهاجرین، با رد این گفته ها می گوید که 
نمرات شهرک باریک آب تمام شده و نمره یی وجود ندارد 

که برای کوچی ها توزیع شود.
مهاجرین  عودت  وزارت  سخنگوی  جرأت  اسالم الدین 
شهرک  در  زمین  توزیع  مسألۀ  گفت:  ماندگار  روزنامه  به 
باریک آب برای کوچی ها با وزارت مهاجرین شریک ساخته 

نشده و این مساله حقیقت ندارد.
این خصوص  در  نیز  را  پروان  والیت  مقام  نظر  خواستیم 
داشته باشیم؛ اما با تماس های مکرر موفق به این کار نشدیم.

کابینۀ »وحدت ملی« اعالم شد



از  ماه  یک  تقریبا  از  پس  پاکستانی  آموزان  دانش 
نظامی  مدرسه  در  بیگناه  کودکان  کشتار  فاجعه 
این  به  توسط طالبان برای تحصیل در ترم جدید 

مدرسه برگشتند.
آموزان  دانش  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  تن   ۱۳۴ کشتار  شاهد  پیشاور  در  مدرسه  این 
نقاط  از  اینک  و  بودند  خود  های  همکالسی 
همان  به  تحصیل  ادامه  برای  کشور  این  مختلف 
بازمی گردند، درحالی که فضای وحشت  مدرسه 
و اندوه به وضوح در چهره کودکان دیده می شود. 
پرورش  و  آموزش  که وزارت  است  این درحالی 
تعطیالت  فاجعه  این  وقوع  خاطر  به  پاکستان 
کرده  اضافه  را  کشور  این  مدارس  همه  زمستانی 

بود.
پاکستان کشوری است که تعداد زیادی از مردم آن 
توسط گروه های مسلح کشته می شوند،  هرروز 
با  و  روشن  روز  در  کودک  همه  این  کشتار  اما 
خونسردی کامل، همه ملت پاکستان را در شوک 
از گذشته یک ماه  به طوریکه پس  فروبرده است 
برفضای کشور  آن  دهشتناک  و  منفی  آثار  هنوز   ،

مستولی است.
تحت  پیشاور  نظامی  مدرسه  آموزان  دانش  حاال 
شدیدترین تدابیر امنیتی به مدرسه بازگشته اند در 
حالی که عده ای هنوز با سر و بدن زخمی و بانداژ 

شده بر سر کالس حاضر شده اند.
در مراسمی که به یادبود قربانیان حادثه ۱6 دسامبر 
در محل مدرسه برگزار شد، ژنرال رحیل شریف 
داغدار  های  خانواده  میان  در  نیز  ارتش  فرمانده 
حضور پیدا کرد. منابع پاکستانی می گویند بسیاری 
روحی  تالمات  شدت  خاطر  به  ها  خانواده  از 

نتوانستند در این مراسم شرکت کنند.

طریق  از  که  سنا  مجلس  پیشین  اعضای 
یافته  راه  مجلس  این  به  والیتی  شوراهای 
طی  دیروز  شان  کاری  دوره  ختم  با  بودند؛ 
یک محفلی رسمًا با سایر اعضای این مجلس 

خداحافظی کردند.
فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا گفت: 
مشکالت  با  شانزدهم  دوره  در  »سناتوران 
زیادی روبرو بودند و ما تالش کردیم تا سطح 
این مشکالت را پایین بیاوریم و از تصمیمات 

سنا در این دوره حمایت می کنیم«.
تمامی  که  ورزید  تاکید  یار  مسلم  آقای 
هم  شانزده  دوره  در  سنا  اعضای  تصمیمات 
در چوکات اسالمی و منافع کشور بوده است.

تالش کردند خوب کار کنند.
دچار  افغانستان  دوره  این  در  او،  گفته  به 
کمکش های سیاسی بود و سناتوران با حفظ 
به  را  قدرت سیاسی مجلس سنا  باال،  روحیه 

نمایش گذاشتند.
این در حالی است که دو روز پیش اعضای 
انتخابات  طریق  از  که  سنا  مجلس  جدید 

یافته  راه  مجلس  این  به  والیتی  شوراهای 
معرفی  غنی  جمهور  رییس  توسط  بودند، 

شدند.
برخی  نسبت  سنا،  مجلس  جدید  اعضای 
تقلب  بر  مبنی  پیشین  اعضای  انتقادهای 
گسترده در انتخابات شوراهای والیتی با تاخیر 

معرفی شدند.
اسنادی  که  داشتند  ادعا  معترض  سناتوران 
شوراهای  انتخابات  در  تقلب  مبنی  معتبر 
های  شکایت  به  اما  دارند؛  دست  در  والیتی 

آنان، رسیدگی نشده است.

گزارش نشرشده از سوی شبکۀ العربیه 
نادرست است

واکنش دفتر یونیسف در پیوند به یک خبر نشرشده از سوی روزنامه ماندگار
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بازگشت اندوه بار دانش آموزان پاکستانی به مدرسه وحشت

سناتوران پیشین خداحافظی کردند

این  در  مسی  سه«،  »ورزش  گزارش  به 
برایش  آنچه  که  کرد  تاکید  مصاحبه 
دردناک است، سرازیر شدن این شایعات 
بارسلوناست و  از سوی نشریات چاپ 
اینکه این بار مادریدی ها در پخش شدن 
این شایعات نقشی نداشته اند. مسی چند 
بار به این نکته اشاره کرد که او هرگز از 
رئیس باشگاه نخواسته تا انریکه را از کار 

برکنار کند. 
این  در  که  انگلستان  نشریات  واکنش 
پیوستن  به  مربوط  اخبار  روز،  چند 
بصورت  را  چلسی  به  مسی  احتمالی 

به  نسبت  بودند،  داده  بازتاب  گسترده 
قریب  اکثر  و  بود  جالب  مصاحبه  این 
عالی  هنرپیشه  یک  را  مسی  اتفاق،  به 

توصیف کرده اند. 
 »: به عنوان نمونه دیلی میل می نویسد 
مسی هم مثل رونالدو در رئال، نفر اول 
با  بارسلوناست  باشگاه  واقعی  رئیس  و 
این تفاوت که او بر خالف رونالدو، یک 
هنرپشیه و یک مخفی کار خوب است 
دیگران  سایه  در  را  خودش  همواره  و 

مخفی می کند. 
اگر رونالدو االن کسی است که بخاطر 
شود  می  شاکی  او،  به  بیل  ندادن  پاس 
است،  شده  شهره  متوقع  فرد  یک  به  و 
مسی با این اخالق جالبش، به بازیکنی 
عاشق بارسا که تیم برایش از همه چیز 
حالیکه  در  شده؛  تبدیل  است  تر  مهم 
تصویری  این  نیست.  چنین  واقعیت  در 
که مسی سعی دارد از خود نشان دهد، 
او  خیلی ها را شگفت زده کرده است. 
حداقل در محافل عمومی، نقش خود را 

خوب بازی می کند.«

چندی قبل نوشته یی زیر عنوان »یونیسف: مقامات افغانستان 
پول یتیمان را سرقت می کنند« از سوی روزنامۀ ماندگار به 
نشر رسید. منبع این خبر شبکۀ تلویزیونی العربیه ذکر شده 
بود. یونیسف با مراجعه به منبع اصلی و مشاهدۀ ویدیوی 
نشر شده از سوی شبکۀ تلویزیونی العربیه، متوجه شد که 
معیارهای خبرنگاری مشکالت جدی  نظر  از  این گزارش 

دارد.
در این گزارش با هیچ مسوولی از یونیسف مصاحبه نشده 
شده  خبرسازی  یونیسف  از  نقل  به  گزارش  در  اما  است، 
انجام  با او مصاحبه  است. فردی که در گزارش تصویری 
یاد  یونیسف  کارمند  عنوان  به  وی  از  گزارش  در  و  شده 
شده است، هیچ ارتباط کاری با یونیسف ندارد. فردی که 
با وی مصاحبه شده نیز دربارۀ آن چه گزارشگر از او نقل 
قول می کند، صحبت نمی کند. او دربارۀ نیاز پرورشگاه های 

افغانستان به افراد متخصص صحبت می کند.
قابل یادآوری است که یونیسف به پرورشگاه های افغانستان 

شبکۀ  از سوی  نشر شده  گزارش  و  نمی کند  نقدی  کمک 
است،  کرده  اشاره  آن  به  نیز  ماندگار  روزنامۀ  که  العربیه 

درست نیست. 
یونیسف به آموزش کارمندان اجتماعی در افغانستان کمک 
پرورشگاه های  در  متخصص  افراد  مشکل  به  تا  می کند 

افغانستان رسیده گی شود.
یونیسف همکار درازمدت مردم افغانستان است و با بیش 
قدیمی  شرکای  از  یکی  به  دوامدار،  فعالیت  سال   6۰ از 
است.  شده  مبدل  کشور  این  توسعۀ  بخش  در  افغانستان 
یونیسف یک نهاد مستقل و بی طرف است و تنها وظیفه اش 
اطمینان حاصل کردن از حفاظت از حقوق اطفال و زنان و 

برآورده شدن آن هاست. 
در  را  زنان  و  اطفال  حقوق  اخیر،  سال   6۰ در  یونیسف 
سراسر افغانستان ترویج کرده است و برای رساندن خدمات 
ابتدایی از جمله خدمات در زمینۀ تعلیم، صحت، حفاظت، 
آبرسانی و حفظ الصحه به افراد نیازمند فعالعیت کرده است.

در  دیدارش  اولین  در  دیروز  جاپان 
نتیجه ۰-۴  با  توانست  ها  ملت  جام 
این  بردارد.  رو  پیش  از  را  فلسطین 
در  حالی است که در چند هفته اخیر 
جاپان،  اردوی  از  اخبار  بیشترین 
در  آگیره  داشتن  دست  ماجرای  به 
ساراگوسا-  دیدار  در  تبانی  ماجرای 
 لوانته در سال ۲۰۱۱ مربوط می شد. 

اما این مربی مکزیکی اعالم کرد که 
دیگر قصد ندارد در این مورد صحبت 
کند. او به خبرنگاران گفت:« من قبال 
دیگر  و  مورد صحبت  کردم  این  در 
دهم .    نمی  جواب  ها  سوال  این  به 
من در چهار جام جهانی، چهار جام 
آمریکا  کوپا  سه  و  شمالی  آمریکای 
مورد  در  تنها  همه  آنها  در  و  بودم 
فوتبال صحبت کردم. می خواهم در 
اولین حضورم در جام ملت های آسیا 

هم فقط در این مورد حرف بزنم.« 
تیمش  شانس  مورد  در  همچنین  او 
برای دفاع از عنوان قهرمانی، گفت:« 
ما به ۱5 تیم دیگر احترام می گذاریم 

اما به خودمان اطمینان  داریم.
خیلی  جاپان  کنند  می  فکر  هواداران 
دیدار  این  اما  بود  فلسطین  از  سرتر 

اصال آسان نبود. آنها با چین مساوی 
به  گل  یک  تنها  و  ازبکستان  کردند 
آنها زد. آنها تیم جنگجویی هستند و 
گل زدن به آنها آسان نیست. ما چهار 
گل زدیم و به همین  دلیل، من خیلی 

خوشحالم.  
من از عملکرد خط دفاعی هم راضی 
بهتر  هجومی  فاز  در  باید  اما  هستم 
کار کنیم. ما دو-سه روز برای تمرین 
با  داریم  انتظار  و  وقت  داریم  کردن 
بهتر  ها  جنبه  این  در  کردن  تمرین 

شویم.  
با چهار  امروز  که  این خاطر  به  تنها 
خواهم  نمی  شدیم،  پیروز  گل 
دست  از  را  تمرکزشان  بازیکنان 
بازیکنان  که  با  ای  جلسه  در  بدهند. 
خواهم داشت، این را به آنها خواهم 

گفت.« 

زالتان  بازگشت  احتمال  مورد  در  شایعاتی  تازگی  به 
است  که  معتقد  رایوال  اما  شد  منتشر    A  سری به 
جالوروسی توانایی مالی کافی برای به خدمت گرفتن 

ایبرا را ندارد. 
زالتان؟  خرید  به  رم  عالقه  گفت:«  خبرنگاران  به  او 
با همه احترام به این باشگاه، آنها توانایی مالی خرید 

زالتان را ندارند.  
آیا ممکن است ایبرا به ایتالیا برگردد؟ ما با ایبرا شرایط 
او  به خواسته  همه چیز  می سنجیم.  به سال  سال  را 

بستگی دارد.  در حال حاضر،   
او هنوز با پاریس سنت ژرمن قرارداد دارد؛ تا یک سال 

و نیم دیگر و به هیچ قیمتی فروشی نیست.« 
زالتان در ۱7 دیداری که این فصل برای پاریس سنت 
ثمر  به  گل   ۱۳ داده،  انجام  ها  رقابت  همه  در  ژرمن 

رسانده است. 

آگيره: 

جاپان مي تواند از قهرماني اش دفاع کند
رایوال:

 رم توان مالي خرید زالتان را ندارد

ورزش
واکنش هابه مصاحبۀ مسي
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سخنگوی وزارت اقتصاد در واکنش به نشر یک خبر به 
نقل از خبرگزاری جمهور در روزنامه مانگار، صورت 
نشر آن خبر را اشتباه خوانده است. در آن خبر آمده بود 
که سفارت هند در کابل و وزارت اقتصاد، یک تقاهم 

نامۀ اقتصادی ۱۲۰ میلیون دالری را امضا کردند.
 اما وزارت اقتصاد با نادرست خواندن رقم آن خبر متن 
گزارشی را فرستاده که در سایت آن اداره به نشر رسیده 

است که بدون تصرف و اصالح الزم به نشر میرسد:
امضای تفاهمنامه سه جانبه )5( پروژه  از کمکهای ۲۰ 
هندوستان  کشور  دالری  میلیون  و۱۰۰  دالری  میلیون 

وافغانستان در تاالرکنفرانس های وزارت اقتصاد
سه  تفاهمنامه  امضای   ۱۳۹۳/8/۲۰ مورخ  شنبه  امروز 
جانبه )5( پروژه ازکمک های ۲۰ میلیون دالری و۱۰۰ 
محترم  ریاست  تحت  کشورهندوستان  دالری  میلیون 
وسرپرست  مسلکی  معین  حبیبی  خان  حکم  پوهنمل 
احیا  وزارت  سرپرستان  اشتراک  با  و  اقتصاد  وزارت 
سفیرکشورهند  و  آب  و  انرژی  دهات،  وانکشاف 

دایرگردید.
مسلکی  معین  حبیبی  خان  حکم  پوهنمل  نخست  در 
صحبت  موضوع  پیرامون  اقتصاد  وزارت  وسرپرست 
نموده گفت: دولت جمهوری هندوستان جهت انکشاف 
اقتصادی واجتماعی مردم به خصوص ایجاد زیربناهای 
های  پروژه  تطبیق  برنامه  زراعتی  صحی،  تعلیمی، 
محالت  درانکشاف  که  را   )SDP( انکشافی  کوچک 
نموده  مالی  مساعدت  ودردومرحله  دارد  اساسی  نقش 
که شامل کمک ۲۰ میلیون دالری و۱۰۰ میلیون دالری 
آنکشورمیباشد. این تفاهمنامه به ارزش )۳۴.۳۰( میلیون 
افغانی شامل دیواراستنادی، پل، شبکه آبرسانی، مخزن 
آب، درسکتور احیاوانکشاف دهات دروالیات ننگرهار 

و قندهار میباشد.
 ۳۴ به  هندوستان  کمک  دالر  میلیون   ۱۰۰ ضمن  در 
پروژه ها  این  که  است  گردیده  بندی  سهمیه  والیت 
جانب  از  والیات  پیشنهادات  و  نیازمندی ها  براساس 
سکتورها مربوطه طی مراحل میگردد که این تفاهمنامه 
اعمار  شامل  افغانی  میلیون   )۱۱.۴۴( مبلغ  ارزش  به 
سربند کانال نهرشاهی در سکتورهای انرژی و آب در 

والیت ننگرهار می باشد.
اکنون  تا  کشورهندوستان  دالری  میلیون   ۱۰۰ کمک   
میلیون  ارزش )۳۳.5(  به  پروژه  تعداد )۱۲۳(  به  جمعًا 
پروژه  تفاهمنامه  که  است  منظورگردیده  امریکایی  دالر 
های متذکره درسکتورهای شامل پروگرام قباًل به امضا 
مبلغ  ارزش  به  پروژه   )۱۰۱( تعداد  به  و  است  رسیده 
و  موافقه  اخذ  غرض  امریکایی  دالر  میلیون   )۲۰.۴(
گردیده  ارسال  هندوستان  محترم  سفارت  به  منظوری 

است.
 در مجموع میتوان گفت که در حدود )۲۲۴( پروژه به 
ارزش مبلغ )5۳۹۲5۹8۲( میلیون دالر امریکایی معادل 
حدود )۳.۰۱۹( میلیارد افغانی از کمک ۱۰۰ میلیون دالر 

تحت دوران قراردارد .
احیا  متعاقبًا محترم طارق »عصمتی »سرپرست وزارت 
زاده«  »قاضی  فاروق  محترم غالم  و  دهات  انکشاف  و 
پیرامون موضوع صحبت های  انرژی و آب  سرپرست 
همه جانبه نموده و ازهماهنگی وزارت اقتصاد دررابطه 

به چنین پروژه ها ابرازتشکری و قدردانی نمودند.
وزارت  مابین  فی  تفاهمنامه  امضای  با  جلسه  دراخیر، 
احیا و انکشاف دهات ، وزارت انرژی و آب و جانب 

کشور دوست هندوستان به امضا رسید.

افغانستان هفتمین کشور آسیب واکنش وزارت اقتصاد به نشر یک خبر
 پذیر در جهان است

در  امریکایی  آموزشی   – پژوهشی  نهاد  یک 
کشورهای  پذیرترین  آسیب  تازه یی  گزارش 
آن،  بنیاد  بر  که  کرده  بندی  دسته  را  جهان 

افغانستان در رده  هفتم قرار گرفته است. 
 the fund for پ نهاد پژوهشی- آموزشی
شاخص  نام  زیر  را  خود  گزارش   peace
آسیب پذیری کشورها منتشر کرده و این موضوع 
را در جریان سال گذشته  میالدی مورد بررسی 

قرار داده است. 
در این گزارش به نام بیش از ۱78 کشور جهان 

به ترتیب اشاره شده است. 
گزارش تازه  این نهاد امریکایی نشان می دهد که 
افریقایی چاد، در سال  از کشور  افغانستان پس 
بوده  جهان  پذیر  آسیب  کشور  هفتمین   ۲۰۱۴

است. 
به بررسی  این گزارش، وضعیت ۱78کشور  در 
های  بخش  به  جهان  کشورهای  و  شده  گرفته 
بسیار پایدار، پایدار بسیار با ثبات، با ثبات، کمتر 
میان سودان  این  از  که  اند  تقسیم شده  ثبات  با 
کشور  آسیب پذیرترین  و  شکننده ترین  جنوبی 

جهان شناخته شده است. 
مرکزی،  افریقای  سومالیا، جمهوری  آن  از  پس 

کانگو، و سودان قرار گرفته اند. 

در بخشی از گزارش آمده است: »افغانستان در 
 ،8.8 جمعیتی  فشارهای  لحاظ  از   ،۲۰۱۴ سال 
مهاجران و بیجا شده های داخلی ۹.۰ نارضایتی 
گروهی 8.7، فرار جمعیت 7.8، توسعه غیرمتوازن 
 ،۹.5 حکومت  مشروعیت   ،8.۳ اقتصاد   ،7.5
حاکمیت  و  بشر  حقوق   ،۹.۰ عمومی  خدمات 
قانون 8.۳، امور امنیتی ۱۰.۰، دسته بندی جناحی 
۹.۴ و دخالت خارجی ۹.۹ امتیاز به دست آورده 
خطر  زنگ  و  شکنندگی  دهنده  نشان  که  است 

بلند می باشد.« 
در گزارش این نهاد در مورد کشور های همسایه  
سال  »در  است:  شده  نگاشته  چنین  افغانستان 
همسایه های  دیگر  پاکستان  بر  افزون   ،۲۰۱۴
افغانستان از جمله ایران، ترکمنستان، ازبیکستان 
و تاجیکستان در دسته کشورهای هشدار بسیار 
بلند و چین با وضعیت تا حدودی بهتر، در دسته 

هشدار بلند قرار گرفته اند.« 
عراق،  گینه،  زیمبابوه،  پاکستان،  هاییتی،  یمن، 
جایگاه های  ترتیب،  به  بیسایو  گینه  و  سوریه 

هشتم تا یازدهم را از آن خود کرده اند. 
گزارش،  این  در  که  است  کشوری  تنهاد  فنلند 
لقب پایدارترین کشور سال ۲۰۱۴را گرفته است. 

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 - 4۰۰ 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 - 3۰۰۰ افغانی  یک ساله - ۵۰۰۰ افغانی


