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پيروز شد

باید اصالح شود و تاز زمانی که  شورای عالی صلح 
دهدهیچ  ادامه  و ساختار  همین شکل  به  این شورای 

امیدی برای دست یافتن به صلح وجود ندارد.
گفت وگوی  گرداننده  کمیتۀ  نام  زیر  مدنی،  نهاد  یک 
نشست خبری  در یک  پیرامون صلح  افغانستان  مردم 
افغانستان  پروسۀ صلح  مطللب  این  ابراز  با  کابل،  در 
نظر در ساختار و  ناکام خوانده و خواهان تجدید  را 

برنامه های این شورا شد.
 اما آگاهان به این باور اند که ایجاد صلح در افغانستان 
بسته گی  دیگر  و ساخت شورای  شوارا  یک  تغییر  به 
ندارد و بایستی دولت مردان اراده به ایجاد صلح داشته 

باشند.
حیات اهلل حیات یکی از اعضای این کمیته گرداننده 
ساختار  که  گفت  افغانستان،  مردم  گفت وگوهای  گی 
توافق  و  هماهنگی  عدم  صلح،  عالی  شورای  ناسالم 

یک  نبود  و  مورد صلح  در  سیاسی  رهبران  میان  نظر 
برنامۀ فراگیر از سوی جامعه جهانی پیرامون صلح را از 

عوامل اصلی ناکامی پروسۀ صلح کشور خواند.
آقای حیات تصریح نمود: » به نظر من سه عامل سبب 
ناکامی پروسه ی صلح شده است: اول ساختار شورای 
عالی صلح درست نیست، اگر این ساختار باشد تا ۱۳ 
سال دیگر هم صلح نمی آید، دوم بعضی از مسوولین 
دولتی، سیاسیون رهبران افغانستان در مورد صلح بین 
خود هماهنگی ندارند و هر وقت که صدایی از صلح 

برآمده یکی از این چهره ها مخالفت کرده است«.
وی افزود: » عامل سوم این است که جامعه جهانی در 
واضح  میکانیزم  و  پالیسی  یک  افغانستان  صلح  مورد 
ندارند؛ به جای این که به کشورهای حامی تروریست 

فشار بیاورد به افغانستان فشار آورده اند«.
کمیتۀ  این  اعضای  از  دیگر  یکی  حکیم  محمدفهیم 

مردم  با  کمیته  این  گفت وگوی  که  داشت  اظهار  نیز 
که  می دهد  نشان  را  این  کشور  سراسر  در  افغانستان 
بیشتر شهروندان کشور از شورای عالی صلح ناراضی 

اند.
آقای حکیم خاطرنشان...                  ادامه صفحه 6

گفته  ایران  پرورش  و  آموزش  وزیر  فانی،  علی اصغر 
است که سیاست جدید کشورش این است که هیچ 

دانش آموز افغان از تحصیل به دور نماند.
آقای فانی که با خبرگزاری فارس گفت:« تالش ما این 
مدارس   در  بتوانند  افغانستانی  دانش آموزان  که  است 
کشور  به  بیشتری  توان مندی  با  و  ببینند  آموزش  ما 

خودشان برگردند.«
وزیر آموزش و پرورش ایران گفته است که فعال بیشتر 
)مکاتب(  مدارس  در  افغان  دانش آموز  ۳۳۰هزار  ار 

ایران درس می خوانند.
برابر هر  ایران در  فانی دولت  آقای  به گفته های  نظر 
یک  فضا،  و  تجهیزات  از  جدا  افغان  دانش آموز  یک 

میلیون و ۸۵۰ هزار تومان هزینه می کند.
آقای فانی گفته است »بخشی از این دانش آموزان در 
ایرانی به صورت رایگان ثبت نام می شوند و  مدارس 
پرداخت  کمک هزینه  ضوابطی،  با  نیز  دیگری  تعداد 
نیز  ایرانی  دانش آموزان  از  اینکه  کما  می کنند؛ 

کمک هزینه دریافت می شود.«
وزیر آموزش و پرورش ایران همچنین گفته است که 

نزدیک به یک/نهم هزینه دانش آموزان افغان را خود 
دانش آموزان به شکل قسط می پردازند.گفته می شود 
را  ایران  در  خارجی  دانش آموزان  درصد   ۸۰ حدود 

افغان ها تشکیل می دهند.
به  افغانستان  رسانه یی  تیم  یک  پیش  هفته  دو  حدود 
دعوت وزارت خارجه جمهموری اسالمی ایران، یک 
بامقام  دیدار  در  و  داشت  تهران  در  مطبوعاتی  سفر 
های ایرانی از آنان خواسته بودند که توجه شان را به 
وضعیت تدریس فرزندان افغان های مهاجر در ایران و 

در کل وضعیت مهاجرین افغان داشته باشند.
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هر اقدامي اگر بزرگ باشد، ابتـدا محال به نظر مي رسد.
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پیشنهاد داکترغنی خالف قانون اساسی است

در  غر  سپین  محلی  رادیوی  خبرنگار  محمد،  عاقل 
والیت ننگرهار، از سوی افراد مسلح ناشناس در منزلش 

در ولسوالی بتی کوت این والیت کشته شده است.
قتل عاقل محمد نخستین رویداد از خشونت در برابر 

خبرنگاران در ماه اول سال ۲۰۱۵ میالدی است.
والیت  کوت  بتی  ولسوالی  ولسوال  فاروق،  غالم 
ننگرهار با تائید این رویداد...              ادامه صفحه 6

گفته بودیم که کابینۀ پیش رو، صندوقچۀ جادویی نیست تا اینکه 
کلید مشکالت و معما های کشور گردد. 

نه تنها که جادویی نشد، اعالم ابتدایی لست کابینه، کار تشکیل 
دولت وحدت ملی را با اعتراضات گسترده و چالش های متعدد 
مواجه ساخت، قابلیت اعتماد اولیای امور را پائین آورد، برداشت 
ها و موقعیت ها را تغیر داد و الیه های مشکالت را چند چند 

ساخت.
چند تا علت می توانند مهم باشند که ارتباط به رهبری و مدیریت 

مسوولین دارد:
 - درک و عمل غیر دقیق و محدود مسوولین، در مقابل برداشت 

و انتظار کالن مردم از مفهوم دولت وحدت ملی
-  فشار و خواست های بیرونی، در مقابل نیازمندی های ملی و 
ضرورت تاریخی جامعهء خودما ...                 ادامه صفحه 6

کشته شدن یک خبرنگار 
در ننگرهار

نظارت بر جریان کار سرنوشت 

مردم، مسوولیت است

»هیچ دانش آموز افغان نباید در ایران از تحصیل منع شود«
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کابینۀ پیشنهادی دولت وحدت ملی، حاال پس 
وضعیِت  در  هفته  یک  به  نزدیک  گذشِت  از 
که  نیست  مشخص  و  می برد  به سر  نامعلومی 
زمان معرفی رسمِی نامزدوزیران به مجلس چه 

زمانی فرا خواهد رسید. 
مجلس نماینده گان در آستانۀ تعطیالت زمستانی 
قرار دارد و سروصداهای مختلفی گاه درست و 
گاه نادرست در مورد مراسم معرفی و بعداً ارزیابِی 
می شود.  مطرح  نامزدوزیران  صالحیت های 
با  رییس جمهوری  بازدیدهای  و  دید  عده یی 
شماری از اعضای مجلس نماینده گان را مرموز 
خوانده می گویند رییس جمهوری تالش دارد که 
متقاعد  را  مجلس  اعضای  دیدارهایی،  چنین  با 
اعتماد  پیشنهادی رای  نامزدوزیراِن  به  که  سازد 
بدهند. اما عده یی دیگر، برداشتی کاماًل متفاوت 
این  گفتۀ  به  می کنند.  ارایه  را  دیدارها  این  از 
مجلس  که  می خواهد  رییس جمهوری  عده، 
اسناد  بررسی  کار  زودی ها  این  به  نماینده گان 
و مدارِک نامزدوزیراِن پیشنهادی را روی دست 
نگیرد. آنان می گویند آقای غنی در نظر دارد که 
مجلس نماینده گان پس از برگشت از تعطیالت 
زمستانی، کار بررسی صالحیِت نامزدوزیران را 
آغاز کند. اما این که منطِق چنین خواستی چیست 
وضعیِت  در  هم چنان  معلق  کابینۀ  باید  چرا  و 

بی سرنوشتی قرار داشته باشد، معلوم نیست.
رسمی  به صورت  هنوز  موضوع  این  هرچند 
مطرح نشده تا بیشتر از این به دنبال دالیل چنین 
خواستی باشیم؛ اما آقای غنی با هیأتی از مجلس 
نماینده گان در قصر دلگشا دیدار کرده و روی 
مسایل مختلف سخن گفته است. در این دیدار 
بحث های  از  نامزدوزیران،  بحث  شک  بدون 

محوری بوده است. 
مورد  در  چندی  دغدغه های  غنی  آقای 
اجراییه  ریاست  و  پیشنهادِی خود  نامزدوزیران 
به  به مجلس می خواهد  رفتن  از  پیش  دارد که 
پیدا  بسته  اتاق های  داخل  در  راه حل هایی  آن ها 
کابینۀ  رسمی  معرفی  از  پیش  غنی  آقای  کند. 
نماینده گان  مجلس  به  ملی،  وحدت  دولت 
ارگ  در  ویژه  مراسم  یک  در  را  آن ها  نام های 
تالش  غنی  آقای  کرد.  اعالم  ریاست جمهوری 
کرد که با اعالم نام های نامزدوزیران پیشنهادی، 
واکنش های مختلف در مورد آن ها را از گوشه 
این صورت،  به  بشنود. شاید  افغانستان  کنارِ  و 
برای آقای غنی ساده باشد که نقاط ضعِف کابینۀ 

پیشنهادی خود را بداند و آن را مدیریت کند.
از  که  روزگذشته  چند  طی  نماینده گان  مجلس 
می گذرد،  نامزدوزیران  فهرست  رسمی  اعالم 
است.  کرده  مشخص  را  خود  مواضِع  به نحوی 
چه  برابر  در  که  دادند  نشان  مجلس  اعضای 
خصوصیاتی می توانند واکنش نشان دهند. در طی 
روزهای گذشته، مجلس نماینده گان به صورت 
علنی گفت که به تخصص و شایسته ساالری در 
کابینه ارجیحت خواهد داد و بحث تابعیت های 

دوگانه و چندگانه را دنبال می کند.
بحث تخصص هم تا جایی که مشخص شده، 
تحصیالِت  تنها سطح  نماینده گان  برای مجلس 
وزیران پیشنهادی نیست، چون همۀ نامزدوزیراِن 
بلکه  استند؛  باال  تحصیالت  دارای  پیشنهادی 
شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند 
نظر  در  تخصص  نامزدوزیران  گزینش  در  که 
گرفته نشده است. بر اساس یک گزارش، فقط 
دو وزیر در سمت های تخصصِی خود گزینش 
از  غیر  رشته هایی  در  آن ها  اکثریت  و  شده اند 

آن چه که تحصیل کرده اند، انتخاب شده اند. 
چنین  که  می گویند  نماینده گان  مجلس  اعضای 
چنین  به  و  نیست  پذیرش  قابل  وضعیتی 

نامزدوزیرانی رای نخواهند داد. 
نماینده گان  مجلس  اعضای  حال،  همین  در 
گونۀ  به  می خواهند  نیز  را  چندتابعیتی  بحث 
از  شماری  که  می شود  گفته  کنند.  دنبال  جدی 
حتا  و  دوگانه  تابعیت های  دارای  نامزدوزیراِن 

چندگانه استند. 
این ضعف های کابینۀ پیشنهادِی دولت وحدت 
رییس جمهوری  برای  کاماًل  حاال  که  بوده  ملی 
مشخص شده است. اگر رییس جمهوری بخواهد 
در تغییر دیدگاه ها تالش کند، حاال بهترین زمان 

و فرصت برای چنین امری می تواند باشد. 
که  بوده  مهم  رییس جمهوری  برای  شاید 
داشتن  برای  را  مجلس  اعضای  دیدگاه های 
بداند.  قبل  از  آن ها  به  واکنش  برای  آماده گی 
اعضای  با  غنی  آقای  دیدار  اجندای  از  بخشی 
می داده  تشکیل  مسایل  همین  هم  را  مجلس 
است. آقای غنی با این دیدار که می گویند بسیار 
شاندار نیز بوده، به اصطالح تالش کرده که »مزۀ 
آن  به  مطابق  و  بداند  را  مجلس  اعضای  دهن«ِ 

موضع گیری کند. 
را  کمیسیونی  رییس جمهوری  دیگر،  سوی  از 
اعضای  میان  معامله گری  از  که  ساخته  موظف 

این  کند.  جلوگیری  نامزدوزیران  و  مجلس 
کمیسیون وظیفه دارد که از پرداخت رشوه برای 
گرفتن رای از سوی نامزدوزیران جلوگیری کند؛ 
که  نمی رسد  نظر  به  محتمل  چندان  که  چیزی 
بتوان  از آن  به جو موجود در مجلس  با توجه 

جلوگیری کرد.
احتمال دارد که آقای غنی حرف و حدیث هایی 
به  دست  که  باشد  شنیده  مورد  این  در  را 
اقدامی زده است. هرچند توظیف چنین  چنین 
مجلس  حثیت  به  می تواند  به شدت  کمیسیونی 
در  وضعیت  اما  سازد،  وارد  لطمه  نماینده گان 
از  توهین هایی  حتا  که  است  شکلی  به  کشور 
پنداشته  جدی  زیاد  نمی تواند  هم  دست  این 
بازار  و  اند  خود  بارِ  و  کار  فکر  در  همه  شود. 

معامله گری از هر نوِع آن به شدت گرم است. 
مجلس  دید  از  که  موضوعی  حال،  همین  در 
است  این  مانده  پنهان  حال  به  تا  نماینده گان 
کسانی  پیشنهادی  نامزدوزیراِن  میان  در  آیا  که 
استند که به جرایم مالی و جنایی متهم باشند. بر 
اساس اطالعات تازه، یک تن از نامزدوزیران تیم 
رییس جمهوری، در یکی از کشورهای خارجی 
به سوءاستفادۀ مالی و جعل اسناد متهم است و 
تحت پیگرد پولیس انترپول قرار دارد. آیا فقط 
افراد  یا  و  است  متهم  به چنین جرمی  تن  یک 

دیگری را هم شامل می شود؟
نامزدوزیراِن  از  برخی  که  نکینم  فراموش 
داشته اند  سمت هایی  گذشته  در  پیشنهادی 
فرا  فعالیت های  به  دست  که  دارد  احتمال  و 
قانونی زده باشند. یکی از سازوکارهای گزینِش 
حتا  افراد  که  است  این  دموکراتیک  و  عقالنی 
این  باشند،  داده  انجام  را  کوچکی  جرم  اگر 
جرم می تواند صالحیِت مدیریتِی آن ها را سلب 
سازد. می گویند چند سال پیش، برادر تونی بلر 
می خواست  وقتی  بریتانیا  پیشیِن  نخست وزیر 
خودش را برای پست شهرداری لندن نامزد کند، 
کمیتۀ بررسی صالحیت ها، نامزدی او را به دلیل 
مترو  سوار  پول  پرداخِت  بدون  بار  یک  این که 
شده بود، لغو کرد. به چنین مکانیزمی، سازوکارِ 
قانون  حاکمیت  وقتی  می گویند؛  دموکراتیک 

باالتر از وضعیت انسان ها قرار می گیرد. 
باید نشان دهد که مراحِل  نماینده گان  مجلس 
تکاملی را می پیماید و سنجه هایش برای گزینش 
وزیران، واقعًا نسبت به گذشته تغییر کرده است.
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احمـد عمران
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از روزی که فهرست نامزدوزیراِن حکومت وحدت ملی اعالم 
شده، نارضایتی ها در میان مردم نیز باال گرفته است.

دلیل عمدۀ این شکوه و شکایت ها این است که جایگاه تاجیکان 
در ارگان های امنیتی لحاظ نشده و شاهرگ های اقتصادی نیز 

به یک گروهِ خاص واگذار شده است.
با توجه به عمق این نارضایتی ها و ریشه های تاریخی آن، یک 
نگاه بنیادی و موشکافانه به کار است تا اوضاع از این حالت 
بیرون شود و از تکرار تجربه های مشابه در آینده جلوگیری 

گردد.
شدیداً  کشوری ست  افغانستان  که  بوده  این  آغاز  از  ما  باور 
محتاج به »عدالت اجتماعی« و این مهم در هر مرحله و زمان، 
بایستی مراعات شود. تشکیل دولت وحدت ملی این امید را 
سال  سالیاِن  از  پس  اجتماعی  عدالت  که  بود  آورده  به وجود 
به  افغانستان  و  می شود  محقق  تمامیت خواهی،  و  بی عدالتی 
ولی  می  گردد.  رهنمون  سیاسِی خویش  حیات  از  نو  مسیری 
یأس  به  را  امیدها  زود  بسیار  ملی،  وحدت  دولت  متأسفانه 
مبدل کرد و این ناامیدی به ویژه در ارایۀ فهرسِت نامزدوزیراِن 

پیشنهادی تبارز یافت.
فهرست نامزدوزیراِن دولت وحدت ملی و ترکیِب به کار رفته 
در آن، به شدت مایۀ ناراحتِی بخش بزرگی از مردمِ افغانستان 
قانون، هر کسی حق  بر اساس  از سوی دیگر،  شده است و 
بدارد  اعالم  دولت مردان  تصمیماِت  با  را  مخالفِت خود  دارد 
این  نگرانی  اما  برساند.  آن ها  گوش  به  را  خود  صدای  و 
اعتراض ها  این  به  ملی  وحدت  دولت  رهبران  اگر  که  است 
و نارضایتی های مردمی با درایت و ژرف اندیشِی کافی پاسخ 
و  انقالبی  موجی  بگذرند،  به ساده گی  آن  کنار  از  یا  و  ندهند 
دادخواهانه و در عیِن حال ویرانگر در کشور شکل بگیرد که 

وضع را از کنترل خارج سازد. 
را  مردمی  واکنش های  باید  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
و  نارضایتی ها  ریشۀ  تشخیص  با  و  کنند  تحلیل  کارشناسانه 
حل بنیادین آن، فرصت را از همۀ کسانی که در کمیِن اوضاع 
نشسته اند، بگیرند و کشور را در مسیر اصالح و ترقی مدیریت 
ترجمۀ  عمده ترین  مسلمًا  اجتماعی،  عدالت  تأمین  کنند. 
نارضایتی های مردم از فهرست اعالم شدۀ کابینۀ جدید است. 
تحقق عدالت اجتماعی در حوزۀ سیاست و اقتصاد در کشوری 
شکل گیری  و  قبیله ساالری  از  عبور  مقدمۀ  افغانستان،  مثل 
اعتماد ملی میان مردم است. رهبران دولت وحدت ملی  باید بر 
اساس وعده های اعالم شدۀشان در کارزارهای انتخاباتی و نیز 
پس از امضای توافق نامۀ سیاسی، کشور را به سمِت اصالحات 
و تحوِل مثبت هدایت کنند. دولت وحدت ملی به مقتضای نام 
و مبتنی بر دلیِل شکل گیری خود، باید ممثِل مشارکِت نخبه گان 

همۀ اقوام، گروه ها و جریان های سیاسی در کشور باشد.
را  مشکلی  هیچ  اغتشاش گری،  و  دادن  دشنام  که  بدیهی ست 
رفع نمی کند؛ مردم و جریان های سیاسی و مدنِی معترض باید 
خویشتن دارانه و عالمانه تصمیم گیرنده گاِن دولت وحدت ملی 
نهادهای  و  بسازند  کاری شان  نقیصه های  و  متوجه خألها  را 
قانونی و محترمی مثل پارلمان را به سمِت رفِع این کمبودها 
سوق دهند. حاال زماِن آن رسیده است که مجلس نماینده گان به 
عنوان یک قوۀ ناظر و اصالح گر، کاستی های کابینۀ پیشنهادی 
وجودی  فلسفۀ  بنیاد  بر  آن  اصالح  بر  و  کند  کارشناسی  را 
»دولت وحدت ملی« و تحقق »عدالت اجتماعی« همت گمارد.
در کنار این ها، اما تذکر یک نکته به عنوان ریشۀ منازعۀ قدرت 
در افغانستان در حاشیۀ این مقال خالی از لطف نیست و آن 
همانا حاکمیت نظام ریاستی در افغانستان و ضعِف مفرِط آن 
در پاسخ گویی به مطالباِت همۀ اقوام و جریان هاست. باید همه 
تا  که  باشیم  نتیجه رسیده  این  به  نخبه گان سیاسی(  و  )مردم 
وقتی که نظام ریاستی و متمرکز تغییر نخورد، کشمکش بر سِر 

قدرت و نارضایتی های ناشی از آن نیز پایان نمی یابند. 
یا  اقوام در وزارت خانه ها و داشتِن یک  به طور قطع، حضور 
چند وزیر از هر قوم در کابینه، قناعِت همیشه گِی هیچ طرفی 
را در معادلۀ قدرت حاصل نمی کند. تنها تمرکززدایی از قدرت 
با تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی ست که می تواند به صورِت 
پایدار جدال بر سِر اقتدار و عطِش محرومیت از قدرت را در 
میان همۀ طرف ها فرو نشاند. امید می رود ارکاِن دولت وحدت 
ملی با انتباه از گذشته، همۀ کوشش ها و حرکت های خود را 

تدریجًا به این مسیر )تغییر نظام( هدایت کنند.

ترجمۀ نارضایتی
 مردم چیست؟
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افراد مسلح، احمد عواد  امنیتی یمن می گویند  مقام های 
صنعا،  در  را  جمهوری  ریاست  دفتر  رئیس  بن مبارک 

پایتخت ربوده اند.
به گفته این مقام ها آقای بن مبارک و دو محافظش شنبه 
در  خیابانی  در  بازرسی  ایست  که  کسانی  توسط  صبح 

جنوب صنعا برپا کرده بودند، ربوده شدند.
مقام های امنیتی یمن، شبه نظامیان شیعه حوثی را به ربودن 
آقای بن مبارک متهم می کنند. این گروه کنترل بخش های 

زیادی از یمن از جمله پایتخت را در اختیار دارند.
آقای بن مبارک، رئیس دفتر عبدربه منصور هادی، رئیس 
انتقال  برای  ملی  گفت وگوی  کلی  دبیر  یمن،  جمهور 
رئیس  صالح،  عبداهلل  علی  کناره گیری  از  بعد  قدرت 

جمهور سابق یمن را بر عهده داشته است.
حدود سه ماه پیش پیشنهاد نامزدی احمد عواد بن  مبارک 
برای نخست وزیری یمن از سوی حوثی ها رد شده بود.

مخالفت امریکا با تحقیق در مورد جنایات جنگی در اراضی فلسطینی

عربستان سعودی یـک زن را در مـالءعام سر برید

انجام  دیوانکیفریبین المللیبرای  تصمیم  آمریکا 
تحقیقات اولیه درباره احتمال وقوع جنایات جنگی 

در اراضی فلسطینی را محکوم کرده است.
یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفت این 
موضوع که اسرائیل که پرتاب شدن هزاران موشک 
ذره بین  زیر  باید  اکنون  کرده،  تحمل  را  خاکش  به 
دیوان کیفری بین المللی قرار بگیرد، طنزی غم انگیز 

است.
دیوان  تصمیم  این  بود  گفته  اسرائیل  هم  پیشتر 
کیفری بین المللی تالشی است که مانع از دفاع این 

کشور در مقابل تروریسم می شود.
دادگاه  این  عضو  هیچکدام  آمریکا  و  اسرائیل 

بین المللی نیستند.
فاتو بنسوتا، دادستان دیوان کیفری بین المللی گفته 
تحقیقات  انجام  برای  که  پرونده ای  در  که  است 
جنایات  وقوع  احتمال  می دهد،  تشکیل  مقدماتی 
بررسی  تاکنون  ۲۰۱۴میالدی  سال  ژوئن  از  جنگی 

خواهد شد.
بی  تحقیقاتش  می گوید  بین المللی  کیفری  دیوان 
طرفانه و مستقل خواهد بود و یافته های اولیه آن 
مشخص خواهد کرد که آیا این دیوان به یک تحقیق 
جنگی  جنایات  وقوع  احتمال  مورد  در  عیار  تمام 
)توسط اسرائیل یا فلسطینی ها( دست خواهد زد یا 

نه.
انجام  برای  بین المللی  کیفری  دیوان  تصمیم 
تحقیقات اولیه در این زمینه در حالی اتخاذ شده که 
فلسطینی ها دو هفته پیش تقاضای عضویت در این 

دیوان را به سازمان ملل تحویل دادند.
درخواست  از  بعد  اسرائیل  کابینه  جلسه  اولین  در 
فلسطینی ها برای پیوستن به دیوان کیفری بین المللی، 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفت اجازه  بنیامین 
نخواهد داد پای سربازان و افسران ارتش اسرائیل به 

این دادگاه کشیده شود.
است  بین المللی  دادگاهی  کیفری  بین المللی  دیوان 
که به جرایمی مانند جنایت علیه بشریت، جنایات 

جنگی و نسل کشی رسیدگی می کند.
تشکیالت  دسامبر  اوایل  بین المللی  کیفری  دیوان 
خودگردان فلسطینی را به عنوان عضو ناظر پذیرفت.
اسرائیل با عضویت فلسطین در این دیوان مخالفت 

کرده است.

فعاالن حقوق بشری می گویند که مقام های عربستان 
سر  مکه  شهر  در  مالءعام  در  را  زن  یک  سعودی 

بریده اند. 
وزارت کشور عربستان اتهام این زن را آزار جنسی 
و قتل دخترخوانده  ۷ ساله اش اعالم کرده و حکم 
شده،  مرتکب  که  جرمی  با  را  او  درباره  صادره 

متناسب دانسته است. 
رسانه های عربی نوشته اند که لیال بنت عبدالمطلب 
باسیم، زن برمه ای تباری است که مقام های عربستان 
روز دوشنبه گذشته در حالی که چهار پلیس او را 
با  مکه  خیابان های  از  یکی  در  بودند،  داشته  نگه 

شمشیر سر بریدند. 
به گزارش بی.بی.سی دیده بان حقوق بشر قتل این 

زن را تایید کرده  است. 

که  را  ویدئویی  یوتیوب،  سایت 
این زن را  بریده شدن سر  جزئیات 
حذف  خود  سایت  از  می داد  نشان 

کرده است. 
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید 
هفته  دو  در  سعودی  عربستان  که 
نفر،  نخست سال ۲۰۱۵ میالدی، ۹ 
از جمله این زن را اعدام کرده است. 
عفو بین الملل پیش از این گفته بود 
که وضعیت حقوق بشر در عربستان 

سعودی وخیم تر شده است. 
به گفته این نهاد بین المللی فعال در 
زمینه حقوق بشر، عربستان سعودی 

داده،  را  آن  انجام  وعده  که  اصالحاتی  به  تنها  نه 
افزایش  میزان سرکوب ها را هم  بلکه  عمل نکرده، 

داده است. 

مردان مسلح رئیس دفتر رئیس 
جمهور یمن را ربودند

کمک 200 میلیون دالری جاپان
 به کشورهای درگیر با داعش

جمعیت فلسطینی ها در سال 2020پاپوآ گینه  نو گزارش های اعمال خشونت علیه پناهجویان را رد کرد
 از صهیونیست ها پیشی می گیرد

جمعه،  روز  گزارش های  گینه  نو  پاپوآ  دولت 
۲۶ دی ماه، را که نیروهای امنیتی اردوگاه های 
به  دست  استرالیا  راه  در  پناهجویان  اسکان 

خشونت هایی علیه آنها زده اند، رد کرد.
یک سخنگوی دولت پاپوآ گینه نو در بیانیه ای 
استرالیا  خبرپراکنی  بنگاه  ماه  دی   ۲۷ که 
)ای بی سی(، آن را منتشر کرده است، می گوید 
برخورد  هیچ  پناهجویان  و  امنیتی  پرسنل  »بین 

فیزیکی رخ نداده است«.
که  است  شده  منتشر  گزارش هایی  تازگی  به 
صدها پناهجوی در راه استرالیا که در پاپوآ گینه 
نو اسکان داده شده اند، دست به اعتصاب غذا 

زده اند.
خبرگزاری فرانسه به گزارش هایی اشاره کرده 
است که چند نفر از آنها در اعتراض های اخیر، 
دست به بلعیدن تیغ، خوردن پودر رخت شویی 

یا دوختن لب های خودزده اند.
اعتراض ها  آنها می گویند  پناهجویان و وکیالن 
و  زندگی  شرایط  آنها،  نگهداری  وضعیت  به 
امکان اسکان دائمی آنها در این کشور اقیانوس 

آرام انجام می شود.
از  هیچ کدام  است  کرده  اعالم  استرالیا  دولت 
آن  به  را  خود  اقیانوس  راه  از  که  پناهجویانی 
برخی  با  کانبرا  نمی پذیرد.  می  رسانند،  کشور 
توافقاتی  افراد  این  اسکان  برای  دیگر کشورها 

انجام داده است.

در  شده  داده  اسکان  پناهجویان  از  گروهی 
جزایر و کشورهای اقیانوس آرام، ایرانی هستند 
و در مواردی شورش هایی نیز در میان آنها رخ 
داده که با واکنش نیروهای امنیتی و مردم محلی 

روبه رو شده است.
تلفات  با  شورش ها  نو  گینه  پاپوآ  خود  ][در 

جانینیز همراه بوده است.
کشور  این  از  یافته  انتشار  تازه  گزارش های 
می تواند بار دیگر بر نگرانی سازمان های مدافع 
استرالیا  مهاجرتی  برنامه  به  بشرکه  حقوق 

اعتراضاتی کرده اند، بیافزاید.
است  گفته  نو  گینه  پاپوآ  دولت  سخنگوی 
»نیروهای حفاظتی )اردوگاه(... به دالیل امنیتی 
انتشار  از  پس  بوده اند…  آماده باش  حال  در 
یک  این  خودآزاری ها،  مورد  در  گزارش ها 
و  کارکنان  امنیت  حفظ  برای  طبیعی  موضوع 

کسانی است که در اردوگاه ها هستند«.
وارد  پلیسی  هیچ  دولتی  مقام  این  گفته  به 

اردوگاه نشده است.
با  جمعه  روز  استرالیا،  مهاجرتی  امور  وزیر 
خیلی جدی«  »وضعیت  مورد  در  نگرانی  ابراز 
اردوگاه ها، از پناهجویان خواسته بود از راه های 

»مسالمت آمیز« اعتراضات خود را ادامه دهند.
که سیاست  است  تاکید کرده  در عین حال  او 

کانبرا در 

گسترش  اسفناک  نتایج  به  نسبت  جاپان  نخست وزیر 
اعالم  و  داد  هشدار  جهانیان  به  خاورمیانه  در  تروریسم 
کرد، این کشور حدود ۲۰۰ میلیون دالر کمک غیرنظامی 
میلیارد دالر کمک  با داعش و ۵/۲  به کشورهای درگیر 

غیرنظامی به خاورمیانه اختصاص می دهد. 
نخست وزیر  آبه،  شینزو  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به 
خود  سفرهای  مقصد  اولین  عنوان  به  قاهره  در  جاپان 
از  استفاده  گسترش  و  تروریسم  ما  اگر  گفت:  منطقه  به 
خود  حال  به  را  خاورمیانه  در  جمعی  کشتار  سالح های 
گذاشته و نسبت به آن بی تفاوت بمانیم، صدماتی که به 

جامعه جهانی وارد می شود بی حد و حصر خواهد بود. 
حمایت  به  توکیو  افزود:  خود  نگرانی  بر  تاکید  با  وی 
غیرنظامی از کشورهای درگیر با داعش خواهد پرداخت. 
مناطق  القاعده  از  جداشده  گروه  یک  عنوان  به  داعش 
گسترده ای از بخش های نفت خیز عراق و سوریه را اشغال 
و در آنها اعالم خالفت کرده است. این گروه قصد دارد 

نقشه خاورمیانه را تغییر دهد. 
به  جاپان  کمک های  درباره  اظهاراتش  ادامه  در  آبه 
کشورهای درگیر با داعش عنوان کرد: من متعهد می شوم 
که جاپان حدود ۲۰۰ میلیون دالر برای کشورهای درگیر 
با داعش و در جهت ایجاد خدمات انسانی، زیربنایی و 

مواردی از این قبیل اختصاص می دهد. 
نخست وزیر جاپان تاکید کرد: جاپان ۵/۲ میلیارد دالر در 
عرصه های غیرنظامی از جمله ارسال کمک های انسانی و 
توسعه زیرساخت ها در کل منطقه اختصاص داده است. 
جاپان کمک هایی برای آوارگان سوری و عراقی خواهد 

داشت. 

اعالم کرد که  آمار فلسطین  عالء عوض رئیس سازمان 
در سال ۲۰۲۰ جمعیت فلسطینی ها از رود اردن تا دریای 
با جمعیت  مقایسه  در  فلسطین(  سرزمین  )کل  مدیترانه 

اسرائیلی ها بیشتر خواهد شد.
بنا به گزارش وبگاه »الوطن«، عالء عوض گفت: جمعیت 
فلسطینی ها و اسرائیلی ها تا سال ۲۰۱۶ برابر خواهد شد 

و به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می رسد.
وی افزود: میانگین رشد در فلسطین حدود ۳ درصد اما 
در اسرائیل ۱.۷ درصد است و اگر این روند ادامه پیدا 

کند در سال ۲۰۲۰ جمعیت فلسطینی ها بیشتر می شود.
که طرح های  کرد  تاکید  پایان  در  فلسطین  آمار  سازمان 
شکست  یهودیان  بیشتر  چه  هر  جذب  برای  اسرائیلی 

خورده است.
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سیاسی  فلسفۀ  اشتراوس،  دیدگاه  از 
شناخت  نشاندن  برای  است  کوششی 
دربارۀ  گمان  به جای  سیاسی  امور  ماهیت 
آن ها)حقیقت،۲۶:۱۳۸۹(. به عقیدۀ بشیریه، 
انتزاعی  به شیوه های  اغلب  فلسفۀ سیاسی 
مناسِب  ابزارهای  و  حکومت  غایاِت  با 
دست یابی به آن ها و به صورِت آرمان گرایانه 
دارد.  کار  بهترین شکِل حکومت سر و  با 
موضوعات اصلی فلسفۀ سیاسی را مباحثی 
عدالت،  حقیقت،  احراز  چه گونه گی  چون 
مبانی خیر و صالح عمومی، آزادی، برابری 
اصول  بر  زنده گی سیاسی  کردِن  استوار  و 
اخالقی، دلیل و ضرورت وجود حکومت، 
آن  جز  و  قدرت  از  اتباع  اطاعِت  دالیل 

تشکیل می دهد. )بشیریه، ۱۷:۱۳۸۹(
طبق گفتۀ اشتراوس، فلسفۀ سیاسی بی بهره 
سیاسی  فیلسوِف  و  است  وحی  امداد  از 
ندارد.  را  دین  از  دفاع  داعیۀ  هیچ گونه 

تعلیمات  سیاسی  کالم  دیگر،  سخن  به 
سیاسی یی است که از وحی ناشی می شود 
آن چه  به  است  محدود  سیاسی  فلسفۀ  و 
وحی  امداد  از  بی بهره  ذهِن  دسترس  در 
قرار دارد)حقیقت، ۲۸:۱۳۸۹(. نمونۀ کالمِ 
سیاسی را در اندیشۀ خالفت نزد اهل سنت 

و اندیشۀ امامت نزد شیعه می توان دید.
فلسفۀ سیاسی  و  سیاسی  تفاوت های کالمِ 
را سید صادِق حقیقت چنین تلخیص کرده 

است:
و  آزاد  خردگرایی  از  سیاسی  فلسفۀ   .۱
که  حالی  در  است،  وحی  امداد  از  فارغ 
کالم سیاسی خود را به متون دینی و اثبات 

گزاره های وحیانی مقید می داند؛
به  سیاسی  فلسفۀ  استدالل های   .۲
شیوۀ عقلی محض است، در حالی که کالم 
عقلی،  ادلۀ  از  وحی،  اثبات  برای  سیاسی 
نقلی، شهودی و تجربی کمک می گیرد. در 
طول  در  نقلی  و  عقلی  ادلۀ  سیاسی،  کالم 
کالم  در  که  همان گونه  دارند،  قرار  هم 
معاد،  مسأله یی همچون  اثبات  برای  دینی، 

از دالیلی عقلی و نقلی استفاده می شود؛
به توجیه شریعت است و  ملتزم  ۳. کالم، 

فلسفه مقید به روش عقلی؛
۴. کالم سیاسی برخالف فلسفۀ سیاسی این 
پیش فرض را از ابتدا می پذیرد که هر آن چه 
)حقیقت،  می باشد.  نیز  عقلی  است،  دینی 

)۳۰ :۱۳۸۹
بر اساس آن چه گفته آمد، فلسفۀ سیاسی، 
اسالمی و غیراسالمی ندارد؛ ولی آن چه در 
تمدن و جغرافیای اسالمی وجود داشته و 

فرض هایی از دین اسالم اتخاذ کرده است، 
وصِف  به  را  فلسفه  از  بخشی  می تواند 

اسالمی متصف سازد. 

فارابی )339-259 ق(
اوزلغ،  بن  طرخان  بن  محمد  ابونصر 
به  و  شده  خوانده  اسالمی  فلسفۀ  مؤسس 
فاراب  در  دارد.  شهرت  نیز  ثانی”  “معلم 
از جهان  متولد گردید و در دمشق رخت 
بست. او تعلیمات ابتدایی را در زادگاهش 
گذرانید، سپس به بغداد و از آن جا به دمشق 
رفت و در همان شهرها آثارِ خود را برون 
داد. ابن سینا از ابونصر به عنوان استاد یاد 

می دارد و ابن رشد به او ارِج زیادی قایل 
سیاسی اش  دیدگاه  او،  فلسفۀ  در  می شود. 
تا حدی  است  برخوردار  باالیی  ارزِش  از 
فیلسوِف  تنها  عنواِن  به  ابونصر  از  که 
از  می شود.  یاد  مسلمانان  میان  در  سیاسی 
ابونصر فارابی آثار زیادی به جا مانده، ولی 
کتاب های سیاسِی او عبارت اند از: ۱. آراء 
السیاسات  کتاب   .۲ الفاضله  المدینۀ  اهل 
به:  تحصیل السعاده)بنگرید   .۳ المدنیه 

فارابی، ۱۳۷۹(. 
ترتیب  به  را  آرای سیاسِی خویش  فارابی، 
از افالطون و ارسطو گرفته است، تا جایی 
را  فارابی  سیاسِی  دیدگاه  اصلِی  منبع  که 
هر صورت،  به  می دانند.  افالطون  جمهور 
در  که  داد  نشان  را  شجاعت  این  فارابی 
فلسفه  و  عقل  از  شریعت مداری  عصر 
حکمای  نظریاِت  او  آورد.  میان  به  سخن 
یونان را با تعلیمات اسالمی تلفیق کرد و در 
نظام فلسفی متعلق به خودش آن را عرضه 

داشت.
اسالمی،  تمدن  در  فارابی  سیاسِی  فلسفۀ 
بی رقیب است. هرچه از فیلسوفان مسلماِن 
پس از او گفته اند، پیرامون سخناِن او بوده 
است و چه بسا که حرف های حکیمانۀ او را 
در مواردی ابتر و ناقص عرضه داشته اند. او 
هرچند در مورد سیاست به تعمق پرداخت 
و نیکو نوشت، اما در عمل به امور سیاسی 
دست نیازید و در دستگاه قدرت سیاسی، 

اخذ مقام نکرد.

فلسفة سیاسی
فلسفۀ سیاسِی فارابی در چهارچوِب دیدگاه 
او قابل طرح و بررسی است.  فلسفِی  عامِ 
مدینۀ  اهل  “اندیشه های  کتاِب  بر  مروری 
این  در  فارابی  که  می سازد  فاضله” روشن 
کیفیِت  و  حق تعالی  وجود  به  نخست  اثر، 
می پردازد،  او  از  موجودات  جمیِع  صدور 
و  انسان  جایگاهِ  مورد  در  بحث  به  سپس 
نفِس انسان وارد شده است و بر مبنای این 
بحث، “سعادت طلبی” را خواست و آرزوی 
را  انسان  ارسطو  می شمارد.  انسان  اساسی 
و حیات  می خواند  با لطبع  مدنی  موجودی 
اجتماعی را برای انسان، امری ضروری و 
طبیعی می داند. اما فارابی بدین باور است 
فراهم  را  آن  زمینۀ  اجتماعی  حیات  که 
می  کند که انسان مدارج کمال را بپیماید و 
ایجاد  دیگر،  زبان  به  آید.  نایل  به سعادت 
فاضله  مدینۀ  به  آن  از  که  آرمانی  اجتماِع 
آنان  سعادت  به سوی  را  راه  می کند،  یاد 
فارابی  چیست؟  سعادت  پس  می گشاید. 

می گوید:
از  مرتبتی  به  آدمی  جاِن  که  است  آن   ...“
خویش  قوامِ  و  برپایی  در  که  برسد  کمال 
چیزهایی  گروه  به  و  نباشد  ماده  نیازمند 
یعنی  اسم اند،  از  بری  و  پیراسته  که  درآید 
به ساحِت گوهرهای جدا و مفارق از ماده 
بماند،  حال  این  بر  همواره  و  شود  وارد 
این درجه  به  )که  نفس  مرتبِت  این که  جز 
از واالیی رسیده است( همچنان از مکانِت 
)فارابی،  بود”.  خواهد  پایین تر  فعال  عقِل 

)۶۶ :۱۹۵۵

چرا مردان ترجیح می دهند همسری کوتاه تر از خود انتخاب کنند؟... باید 
علت این موضوع را در طول هزاران سال تکامل انسان ها جست وجو کرد. 
در گذشته انسان ها برای انتخاب همسر به قدرت باروری زن ها توجه زیادی 
داشتند و معتقد بودند زنان قدبلند از توانایی کمتری در این زمینه برخوردار 
هستند. شاید به دلیل آن که زنان قدبلند دیرتر به سن بلوغ می رسیدند، این 
عقیده در بین مردان آن زمان به وجود آمده است. البته جالب است بدانید 
بر اساس مطالعات ژنتیک، قد مادر و پسر و قد دختر و پدر به هم مرتبط 
هستند. به این ترتیب، مادران قدبلند با احتمال بیشتری صاحب پسر با قد 

متوسط یا کمتر می شوند.
قدبلندها با چه کسانی ازدواج می کنند؟

همان طور که گفتیم، مردان قدکوتاه سعی می کنند کوچکی اندام خود را با 
درآمد بیشتر جبران کنند، به همین دلیل تمایل دارند با زنانی ازدواج کنند 

که درآمد کمتری دارند یا سطح تحصیالت شان پایین تر از خودشان است.
در عوض مردان قدبلند سعی می کنند از جذابیت ظاهری خود استفاده کنند 
و به همین دلیل تمایل بیشتر به ازدواج با زنانی دارند که درآمد یا سطح 
اجتماعی باالتری نسبت به خودشان دارند. آمارهایی که در مورد ازدواج 
زنان و مردان و اختالف قد آن ها به دست آمده، واقعًا جالب است. مردان 
قدکوتاه با احتمال ۲۶۹درصد بیشتر از مردان با قد متوسط ممکن است با 
یک زن هم قد خود ازدواج کنند. احتمال ازدواج آن ها با یک زن بلندتر از 
خودشان ۱۴۵۰درصد بیشتر از یک مرد قدبلند است. اما احتمال آن که یک 
مرد قدبلند با زنی هم قد خود ازدواج کند بسیار پایین است، چه برسد به 

این که آن زن بخواهد از همسرش بلندتر هم باشد.
زنان چه قدی را می پسندند؟

یکی از مهم ترین معیارهای زنان برای انتخاب همسر آینده، داشتن قدبلند 
است. اما واقعًا چند سانتی متر بلندتر مطلوب زنان است؟

محققان با مطالعۀ دقیق متوجه شدند زنان دوست دارند همسران شان تقریبًا 
با  برابر  میزان درست  این  باشند.  بلندتر  آن ها  از  تا ۱۳ سانتی متر  بین ۱۲ 
اختالِف قد بین شاهزادۀ انگلستان و همسرش یعنی ویلیام آرتور و کیت 
میدلتون است. در مطالعاتی که روی دو هزار خانم انجام شده، نزدیک به 
۷۰درصد اعالم کردند که دوست دارند همسران شان از آن ها بلندتر باشند. 
تقریبًا ۲۰درصد اختالف بین ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر را ایده آل دانستند و فقط 

۱۰درصد اعالم کردند دوست دارند با همسران شان هم قد باشند.
دارند  زیاده خواه هستند و دوست  اندازه  از  بیش  از خانم ها  البته ۷درصد 
با این حال،  بلندتر باشند.  همسران شان بین ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر از آن ها 
این آمار چندان نگران کننده نیست و معموالً زنان و مردان به مرور زمان با 
قد همسر خود کنار می آیند. نزدیک به ۸۳ درصد از زنان و ۸۹ درصد از 
مردان از قد همسر خود راضی هستند و فقط ۱۴درصد از قد همسر خود 

ابراز ناخوشایندی کردند.
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بخش دوم

قدکوتاه ها و قدبلندها 
کـدام یک خوشـبخت تر اند؟ 

بخش نهـم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



مهران موّحد 

در این جا از آن جهت از اسالمِ قرآن سخن به میان آورده ایم 
که قرآن، مهم ترین و نخستین منبع فقه اسالمی ست و دربارۀ 
سنت )منبع دوم فقه اسالمی( هزار اما و اگر وجود دارد و 
نیز سنت، منبع مستقل برای تشریع احکام اسالمی در کنار 
قرآن به حساب نمی آید، بلکه تنها می تواند موارد اجمالی در 

قرآن را تشریح و توضیح کند. 
فقه  نخست  منبع  که  مجید  قرآن  مطالعۀ  به  ما  وقتی 
اسالمی ست می پردازیم، به آسانی به این نکته دست می یابیم 
از  دور  به  و  بی پیرایه  و  ساده  اسالمی  قرآن،  اسالمِ  که 
پیچیده گی و ابهام  است. بخش بزرگی از آیه های قرآنی، از 
عظمت خدا و اهمیت یاد او و اهمیت روز آخرت و لزوم 
از رذایل اخالقی  به فضایل اخالقی و رهایی  آراسته شدن 
و فضیلت سلوِک معنوی سخن می گوید. بر اساس دیدگاه 
برخی از صاحب نظران، تنها پنجاه آیۀ قرآن به احکام عملی 

می پردازد و بس.
این در حالی ست که به همان مقداری که ما از صدر اسالم 
بساطِت  و  ساده گی  از  اندازه  همان  به  می شویم،  دورتر 
آموزه های اسالمی بیگانه تر می شویم و با کوهی از اجتهادها 
راه  که سد  برمی خوریم  فقهی  برداشت های دست وپاگیر  و 
معمولی سخت  آدم های  به  را  دین  شناخت  و  می شوند  ما 
می سازند و در بسیاری از موارد، جا را برای عقل سلیم و 

درک فطری انسان ها تنگ می سازند.
از همان زمانی که در اوایل سدۀ چهارم هجری قمری، عده یی 
به ناروا ادعای بسته شدن دروازۀ اجتهاد را کردند و مذاهب 
اسالمی را منحصر در چهار مذهب دانستند و عماًل زمینه را 
برای اجتهادهای تازه از میان برداشتند؛ روحیۀ تقلید و پیروی 
کورکورانه از گذشته گان بر ذهن و ضمیِر تقریبًا همۀ افراد 
جامعه های اسالمی حاکم شد و سخن نو زدن و خالف آمِد 
عادت اظهار نظری کردن، جرمی نابخشودنی تلقی شد که 
این  می کرد.  تحمیل  صاحبانش  بر  را  سنگینی  هزینه های 
تحوالت زمینه را برای آدم های ناآگاه فراهم کرد که به نام 
دفاع از مذاهب رسمی حاکم، هر سخن بی پایه یی را بر زبان 
بیاورند و هر چرت وپرتی را بتوانند به مخاطبان خود تحویل 
را  این فرصت  نیمه مالها  به  این وضعیت،  بدهند. همچنین 
فراهم کرد که با خواندن چند تا کتاب فقهی که معموالً در 
دورۀ انحطاط اسالمی تألیف شده اند، خود را عالمۀ دهر و 
سخنگوی اسالم بدانند و مخالفان را در مضیقه قرار دهند و 
به این موضوع توجهی نداشته باشند که چه قدر صادر کردن 
این گونه فتواها سیمای اسالم را مخدوش می کند و مردم را 
نسبت به کلیت دین و ارزش های دینی بی باور می سازد و تبر 

منتقدان و دشمنان اسالم را دسته می کند.
مفتی باید آگاهی و اطالعش نسبت به بنیادهای دین، خیلی 
مقاصد  و  بشناسد  را  اسالم  آموزه های  روح  و  باشد  زیاد 
هم  از  را  اسالم  هستۀ  و  پوسته  و  بفهمد  به خوبی  را  شرع 
تفکیک کند. اما این به تنهایی به کسی این حق را نمی دهد 
که فتوا صادر کند بلکه در کنار این، آدمی که قصد فتوادهی 
را دارد می باید از اوضاع جهان پیرامونی اش آگاهی درست 
و کامل داشته باشد و بداند که در جهان چه رویدادهایی در 
حال اتفاق افتادن است یا قباًل  اتفاق افتاده  است و با توجه 
آن که  حال  کند.  موضع گیری  رویدادها  و  تحوالت  این  به 
کشورهای  دیگر  در  نیز  و   - ما  کشور  در  حاضر  حال  در 
اسالمی - بخش مهمی از آنانی که لقب مفتی را با خود یدک 
نه  و  دارند  اسالم  از  درست وحسابی  شناخت  نه  می کشند، 
دنیا را به خوبی می شناسند، اما با وجود این، خود را جانشین 
پیامبر می دانند و نظرات خود را وحی منزل می شمارند که 
مخالفت با آن ها گناه کبیره است و حتا ممکن  است مخالفان 

را از دایرۀ اسالم بیرون بیاورد.
شاید هیچ ملتی به اندازۀ ملِت ما از ناحیۀ فتواهای ماّلنماهای 
بر  طالبان  باشد.  ندیده  آسیب  اسالم نشناس  و  عوام فریب 

پایۀ  بر  نیز  و   - پاکستان  مذهبی  علمای  فتواهای  اساس 
جنایت هایی  چه   - کشور  داخل  مذهبی  علمای  فتواهای 
از  شدند،  مرتکب  خود  مخالفان  حق  در  که  نبود  هولناکی 
طعمۀ  و  دادن  اجباری  کوچ  تا  گرفته  دسته جمعی  کشتار 
حریق ساختن خانه ها و کاشانه های مردم بی دفاع و بی گناه. 
علمای  جمعیت  رهبر  فضل الرحمان،  موالنا  هم  به تازه گی 
پاکستان، اظهار داشت که جهاد در افغانستان، فرض  است. 
در یکی از جراید افغانستان )پیام مجاهد( خوانده بودم که 
خبرنگاری از فضل الرحمان پرسیده بود که چرا شریعت را 
در پاکستان اجرا نمی کنید و می خواهید آن را در افغانستان 
در معرض اجرا بگذارید. فضل الرحمان در پاسخ گفته بود: 
ما اگر بخواهیم جهاد را در پاکستان تطبیق کنیم، کشمکش  
و درگیری به وجود می آید و سیستم برق ما خراب می شود 

!))for export only
مساجد  منبرهای  از  برخی  که  سال هاست  دریغ مندانه 
افغانستان به تریبونی برای ترویج گفتمان طالبانی تبدیل شده 
است. بعضی از نیمچه ماّلها بر اساس هر انگیزه یی که دارند، 
طالبان  جنگ های  به  بخشیدن  مشروعیت  پی  در  مجّدانه 
برضد حاکمیت کنونی برآمده اند و به نحوی کشتار و انفجار 

و انتحار طالبان را توجیه شرعی می کنند.
شما یک بار به سخنان خطیبان نمازهای جمعه به دقت گوش 
شنیدن  با  آدم  ببرید.  پی  فاجعه  عمق  به  به درستی  تا  دهید 
اینان صدها سال  از  بسیاری  که  آن ها حس می کند  سخنان 
دیرتر به دنیا آمده اند و آدم های سدۀ بیست و یکم نیستند. در 
همین زمینه جالب  است بدانید که امپراتوری عباسی/ خالفت 
عباسی در سال ۶۵۶ هجری قمری، آخرین نفس های خود را 
کشید و به دست هالکو خان مغول از صحنۀ تاریخ ناپدید 
شد. اما خطیباِن ما در خطبه های نمازهای جمعه تا هنوز که 
هنوز است از خداوند برای بنی عباس، طلب آمرزش می کنند 

و به نحوی به آن ها اظهار ارادت و اعتقاد می فرمایند.
پرسش این  است که آیا عاقالنه خواهد بود که از این مردمی 
که هشت صد ـ نُه صد سال تأخر تاریخی دارند، توقع سخن 
اندیشیدن در مورد چالش هایی که فرا  به زبان روز و  زدن 
باشیم؟  داشته  را  است  حاضر  عصر  در  مسلمان  فرد  روی 
اساسًا در نزد آن ها با این تأخر تاریخی و فرهنگی هولناک، 
چیزی به نام نقد میراث فکری و بازنگری سنت دینی معنایی 

خواهد داشت؟
و حتا  با خردورزی  بیگانه  ما  دینی  معرفت  این که  دلیل  به 
عقل ستیز است، اولویت ها در نزد ما معکوس شده؛ چیزی 
از  ما  نزد  در  شده،  قایل  اهمیت  و  ارزش  آن  به  قرآن  که 
اهمیت چندانی برخوردار نیست و مسایلی که از نظر شرع، 
خیلی پیش پا افتاده و بی ارزش است، برای ما اهمیت فراوانی 
عمومی  دارایی های  اختالس  اسالم،  در  است.  کرده  پیدا 
)بیت المال( و تعدی به حقوق دیگران گناه بزرگی ست. قرآن 
می گوید که قوم شعیب علیه السالم به خاطر کم فروشی نابود 
شدند. در اسالمِ قرآن، عدالت در درجۀ اول از نظر اهمیت 
قرار دارد و فلسفۀ فرستاده شدن پیامبران، برپا ساختن قسط 
و دادگری ست )لیقوم الناس بالقسط( و کمک به نیازمندان و 
تهیدستان از نخستین اولویت های دینی ست. در اسالمِ قرآن، 
کشتن یک آدم بی گناه به مثابۀ کشتن همۀ مردم سیارۀ زمین  

است.
از  مقاصد شرع  ما ظواهر دینی خیلی مهم تر  اما در اسالمِ 
ارکان  از  مردان  داشتِن  انبوه  ریش  ما  اسالمِ  در  مثاًل   است. 
که   - کابل  شهر  مشهور  واعظان  از  یکی  دین  است.  مهم 
را پخش  از سخنرانی هایش  بسیاری  تلویزیون ها  رادیوها و 
می کنند - نواری ویدیویی نشر کرده و در آن در طی حدوداً 
یک و نیم ساعت سخنرانی، تنها در فضیلت ریش داد سخن 
داده است. در کشور ما ماّلیانی یافت می شوند که با پوشیدن 
»کت و شلوار« مخالف اند و پوشیدن چنین لباسی را بدعت 
چرا  می دانند  اسالمی  لباس  را  »قمیص«  تنها  و  می شمارند 
که پیامبر اسالم - به ادعای آن ها - قمیص می پوشیده! این 

و  کبیره  گناه  با  مرادف  را  برهنه گی«  »َسر  ماّلها  از  قماش 
در  تلقی می کنند.  قبیح  کاری  را  برهنه  با سِر  نماز خواندن 
بهانۀ کوچکی رواست. تکفیر  انسان به هر  ما کشتن  اسالمِ 
و تفسیق آدم هایی که رفتارشان به مذاق ما سازگاری ندارد، 
مثل آب خوردن آسان  است. کفر و ایمان دربست در اختیار 
مفتیان اسالم نفهم است و آنان هرگاه اراده کردند، به هر کس 
سخاوت مندانه  چه  و  می بخشند  را  ایمان  یا  کفر  خواستند 

می بخشند. 
از  عجیب  و  دل آزار  واپس گرایانۀ  برداشت های  این گونه 
مذهبی  علمای  بلکه  نیست،  مختص  ما  کشور  به  اسالم، 
می کنند  درفشانی هایی  چنین  نیز  دیگر  اسالمِی  جامعه های 
مردم  برای  و سرگرمی خوبی  می فرمایند  افاضاتی  و چنین 

فراهم می کنند.
 چند روز پیش، مناطقی از شمال عربستان سعودی را برف 
اتفاق  کم  عربستان  در  برف  بارش  که  آن جا  از  و  پوشاند 
و سرگرمی  تفریح  برای  وسیله یی شد  رویداد  این  می افتد، 
از جوانان عربستانی،  نمونه، عده یی  برای  جوانان سعودی. 
آدمک های برفی ساختند و با آن ها عکس یادگیری گرفتند. 
انترنت  در  اجتماعی  شبکه های  در  فتوایی  این،  با  هم زمان 
دست به دست گشت از یکی از عالمان مذهبی سعودی به 
نام صالح المنجد که ساختن آدمک برفی را حرام می شمرد. 
و  کند  تعدیل  را  خود  فتوای  کوشید  المنجد  صالح  اگرچه 
ساختن آدمک های برفی را به منظور سرگرمی و تفریح )آیا 
ساختن آدمک برفی به منظور دیگری هم صورت می گیرد؟( 
مورد  در  او  فتوای  این همه،  با  بشمارد،  برای کودکان جایز 
جوانان  استهزاء آمیز  واکنش های  با  برفی  آدمک  ساختن 
عربستانی مواجه شد. یکی از آن ها نوشته بود: »می خواهیم 

بدانیم که آدمک برقی، نقاب هم بپوشد یا خیر؟!«
در موردی دیگر، چند ماه پیش، هیأت عمومی امور اسالمی 
و اوقاف دولت امارات با صدور فتوایی سفر بدون بازگشت 

مسلمانان به کرۀ مریخ را حرام اعالم کرد.
فقهای ابوظبی گفتند که سفر به مریخ متضمن »خطری واقعی 

برای زنده گی« است.
در فتوای صادر شده آمده است: »این امکان وجود دارد که 

مسافر مریخ، در آن جا جان سالم به در نبرد و تلف شود«.
وجود  با  که  کسی  گفته اند  خود  فتوای  در  ابوظبی  فقهای 
اطالع از این خطرات به سفر مریخ برود و جان خود را از 
دست بدهد، روز قیامت با مجازاتی روبه رو خواهد شد که 

در شرع اسالم برای خودکشی در نظر گرفته شده است.
پیش زمینۀ صدور فتوای فقهای ابوظبی به طرحی موسوم به 
» Mars One” برمی گردد که به موجب آن، یک شرکت 
اولین گروه  توریست های  تا سال ۲۰۲۳  دارد  هلندی قصد 
مریخ را روانۀ این کره کند. بنا به گزارش رسانه ها، در میان 
هزاران نفری که به عنوان مسافر این طرح ثبت نام کرده اند، 

دست کم نام  ۵۰۰ مسلمان هم به چشم می خورند.
در چنین مواقعی باید به گفتۀ آن شاعر استناد کنیم که گفته 
بود: »تو کار زمین را نکو ساختی/ که با آسمان نیز پرداختی.« 
پرسش های  پاسخ های  عربی،  متحدۀ  امارات  فقهای  البد 
بی شمار دیگری را که مسلمانان با آن ها دست به گریبان اند، 
مسافران  بارۀ  در  کردن  فتوا صادر  به  نوبت  و حاال  داده اند 

مریخ رسیده است.
در کشورهای  مذهبی  علمای  از  برخی  پیداست  که  طوری 
اسالمی، خیلی مشتاق اند فهرست محّرمات را هرچه بیشتر 
بیابند  بهانه یی  تا  می پیمایند  را  راهی  هر  و  بسازند  طوالنی 

برای ممنوع و حرام ساختن چیزهای روا و جایز.
معلوم نیست چرا علمای گردآمده در »هیأت عمومی امور 
اسالمی و اوقاف امارات« دربارۀ مسایل مهم تر لب به سخن 
نمی گشایند و سکوت مرگبار را پیشۀ خود می سازند. چرا 
گاهی از حمایت های بی دریغ مادی و معنوِی دولت امارات 
جنبش های  سرکوب  و  منطقه  در  دیکتاتوری  نظام های  از 
اصالح طلبی سخنی به میان نمی آورند؟ چرا دربارۀ فساد و 

فحشایی که شهرهای امارات به آن آلوده اند و درآمد هنگفتی 
فتواهای  در  گاهی  می آورد،  ارمغان  به  امارات  دولت  برای 
خود ذکری به عمل نمی آورند؟ چرا از استبداد استخوان سوز 
حاکمان در کشورهای عربی سخنی نمی زنند؟ آیا این ها از 
به  آورده اند  روی  نمانده«،  برای شان«مضمونی  که  آن جایی 
هیچ،  که  نیست  ارزشمند  چندان  که  مسایلی  گره  گشودن 
و  وقت  ضیاع  مصداق  و  بی ارزش است  هم  خیلی  بلکه 

انرژی است؟
که  حرف هایی  به خاطر  این که  کنار  در  ما  علمای  مسلمًا 
زبان  بر  که  سخنانی  به خاطر  باشند،  پاسخ گو  باید  می زنند 
که  ندارد  معنا  دهند.  توضیح  ما  برای  باید  نیز  نمی آورند 
بی ارزش  مسایِل  حّل  صرف  را  خود  وقت  مذهبی  علمای 
بنیادین  پرسش های  به  گفتن  پاسخ  نوبت  که  وقتی  و  کنند 

رسید، ُمهر سکوت برلب بزنند.
بررسی ها نشان می دهد که بخش قابل مالحظه یی از احکام 
و  فرهنگی  فضای  به  توجه  با  اسالم  سیاسی  و  اجتماعی 
اجتماعی دورۀ نزول قرآن، تشریع شده است و فضای حاکم، 
سورۀ  در  مجید  قرآن  است.  داشته  نقش  احکام  تشریع  در 
رسول  من  ارسلنا  می کند)وما  تصریح  نکته  این  به  ابراهیم 
با  جامعه یی خاص  در  پیامبران  لهم(.  لیبین  قومه  بلسان  اال 
ظهور  ویژه  سیاسی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  ویژه گی های 
کرده اند و ناگزیر سنت ها و آداب و رسوم آن جامعه ها را مد 
نظر قرار داده اند چرا که در خأل و برای مردمی ناشناس و 
مجهول الهویه سخن زدن معنا ندارد. استاد عبد رب الرسول 
سیاف، یکی از رهبران جهادِی کشور ما، کتابی نوشته به نام 
»دین و دولت« و در آن، قریشی بودن را یکی از مواصفات 
نظام  که  دارد  اعتقاد  همو  است.  شمرده  مسلمان  زمام دار 
پارلمانی.  نظام  تا  دارد  بیشتری  سنخیت  اسالم  با  ریاستی 
به نظر می رسد که آقای سیاف، در استنباط های دینی خود 

تاریخ اسالم را با اسالم یکی شمرده است.
باید نسبت  این که  امور دینی در پهلوی  بی گمان، متصدیان 
به اسالم و میراث فکری مسلمانان آگاهی و اشراف کامل 
داشته باشند، برخوردار از طهارت نفس و شجاعت اخالقی 
نیز باشند و بتوانند بدون هراس از داوری عوام یا خواص، 
نقایص  از  یکی  که  در حالی ست  این  بزنند.  را  حرف حق 
گفتمان دینی در افغانستان این  است که آنانی که تریبون های 
دینی را در اختیار گرفته اند و سرگرم ارشاد و هدایت خلق اهلل 
که  شده  باعث  امر،  این  »عوام زده گی« اند.  آفت  گرفتار  اند، 
ماّلها نتوانند از حقایق اسالم به درستی دفاع کنند و سخن نو 
بزنند و پیوسته بکوشند رضایت عوام را جلب کنند. می دانیم 
که عوام همیشه دوستدار سنت های بازمانده از پیشینیان اند و 
به مسایل سرنوشت سازی که به جامعه مربوط می شود، هیچ 

اهمیت و ارزشی قایل نمی شوند.
علمای  که  شگفت آوری  فتواهای  از  برخی  به  این جا  در 
مذهبی مسلمان صادر کرده اند از باب »مشت، نمونۀ خروار« 

فهرست وار اشاره می کنم و می گذرم:
- عزت عطیه، استاد دانشگا االزهر: چون اختالط زن و مرد 
در فضای کار روا نیست، راه حل این  است که مرد و زنی 
که با هم در یک جا کار می کنند محرم یکدیگر شوند، به این 
تا جایی شیر  بار  پنج  را  مرد خود  زن، همکار  که  صورت 
بدهد که سیر شود، آن گاه آن دو محرم همدیگر خواهند شد 

و می توانند در یک جا با هم کار کنند.
- هدیه دادن گل به بیمار در هنگام عیادت بیمار، نارواست.
بگوید  که  کسی  سعودی:  عربستان  سابق  مفتی  باز،  ابن   -

زمین می چرخد و خورشید ثابت  است، کافر است. 
- برخی از علمای مذهبی پاکستان: واکسینه کردن کودکان 

در برابر فلج کودکان، حرام است.
- ابن عثیمین: یادگیری زبان انگلیسی، نارواست.

- کف زدن، حرام  است.
نظارت محرم، حرام   بدون  زنان  برای  انترنت  از  استفاده   -

است چرا که زنان نیرنگ باز اند.
- داعش: شیعیان، کافر اند و باید کشته شوند.

انترنت  از  استفاده  ایرانی(:  نامدار  - مکارم شیرازی )مرجع 
پرسرعت، حرام  است.

واقعًا صادر کردن چنین فتواهایی به جز این که اسالم را در 
دیگری  سود  دهد،  قرار  مردم  ریشخند  و  تمسخر  معرض 
دارد؟ این گونه فتواها عالوه بر این که متحجرانه و بیگانه با 
نیازهای زمانه  است، جلو پیشرفت مسلمانان را می گیرد و به 

اسالم لطمه وارد می کند.
که  آنانی  رو،  همین  از  است.  دین مدار  جامعه یی  ما  جامعۀ 
اشتغال به مسایل دینی دارند در نزد مردم از جایگاه ویژه یی 
برخوردار اند. ولی مشکل در این  است که بخش مهمی از 
نام دین سخن می زنند و خود را موظف به  آن هایی که به 
راهنمایی دینی مردم می دانند، آگاهی زیادی از آن چه از آن 
سخن می گویند، ندارند و نیز از طهارت نفس و خلوص و 
تقوا برخوردار نیستند. روی این حساب، بر ما الزم  است که 
اندیشۀ دینی مسلط را نقد کنیم و معایب و نارسایی های آن 
عالمان  انحراف های  و  کژاندیشی ها  نیز  و  بیفکنیم  برمال  را 

دین را به صراحت یادآور شویم.
کشور  در  دینی  اندیشۀ  نقد  برای  فضا  که  وقتی  تا  مسلمًا 
نقدهای  جرأت  و  به روشنی  نتوانند  آدم ها  و  نباشد  مهیا  ما 
خود را نسبت به گفتمان دینی حاکم بروز بدهند، ما شاهد 
همچنان  ما  دینی  گفتمان  و  بود  نخواهیم  بهتری  وضعیت 
ما هم  و جامعۀ  ماند  باقی خواهد  مدنیت گریز  و  عقل ستیز 
جامعه یی خردستیز و خرافه پرست و افسون زده باقی خواهد 

ماند.

سال  ششم     y شما رة    y 1457  یک   شنبه      28 جد ی/   د  ی     y 1393  27 ربیع اال و ل  y 1436 18جنو ر ی      2015

سالِم ا  تا 
ن قرآ  الِم

س ا  ز ا

ها ماّل نیمه
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کشته شدن یک خبرنگار... 
به خبرگزاری بخدی گفت که از اثر تیر اندازی افراد 
مسلح ناشناس شب گذشته، عاقل محمد کشته شده 

و دو تن از دوستان او نیز زخمی شده اند.
در  گذشته  شب  رویداد  این  که  گفت  فاروق  آقای 
والیت  کوت  بتی  ولسوالی  در  محمد  عاقل  منزل 

ننگرهار رخ داده است.

»نی«  افغانستان  آزاد  های  رسانه  کننده  حمایت  نهاد 
نیز کشته شدن عاقل محمد را تائید و این عمل را به 

شدت محکوم کرد.
نی اما اعالم کرده است که این خبرنگار محلی در یک 
مراسم عروسی مورد تیر اندازی افراد مسلح ناشناس 

قرار گرفته است.
تاکنون انگیزه اصلی قتل این خبرنگار معلوم نیست.

نهاد نی از نیروهای امنیتی کشور خواسته تا هر چه 

زودتر عامالن این رویداد را شناسایی کرده و به پنجه 
قانون بسپارند.

قتل عاقل محمد نخستین رویداد از خشونت در برابر 
خبرنگاران در ماه اول سال ۲۰۱۵ میالدی است.

نی در پایان سال گذشته میالدی اعالم کرده بود که 
خشونت در برابر خبرنگاران به باالترین سطح رسیده 
در کشور  میالدی ۸ خبرنگار  در سال ۲۰۱۴  است، 

کشته شدند.

ناجیه نوری   
پیشنهاد داکترغنی مبنی بر رد و یا تایید نامزد 
وزرا از سوی پارلمان، خالف قانون اساسی 
مجلس  داخلی  وظایف  اصول  خالف  و 

نماینده گان است.
استادان  و  مجلس  نماینده گان  از  برخی 
این  رییس جمهور  که  می گویند  دانشگاه 
صالحیت را ندارد که بگوید کل کابینه تایید 

و یا رد شود.
چنین  این  اساسی  قانون  در  آنان،  باور  به 
مجلس  سوی  از  وزرا  کل  که  است  نیامده 
یا تایید و یا رد شود؛ بنابراین چنین پیشنهاد 
خالف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی 

مجلس است. اما شماری از آگاهان موافق این پیشنهاد 
اند.

هیات  غنی  رییس جمهور  دیروز  گزارش ها  بنیاد  بر 
ادرای مجلس نماینده گان و رییسان کمیسیون های این 
مجلس را به ارگ ریاست جمهوری فراخوانده بود و 
کرد.  گفت وگو  ایشان  با  شده  اعالم  کابینه  مورد  در 
آگاهان می گویند که آقای غنی در این دیدار خواستار 
رای اعتماد دادن همه اعضای مجلس نماینده گان به 

نامزد وزیران پیشنهادی شده است.
که  اند  گفته  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
رییس جمهورغنی به پارلمان افغانستان پیشنهاد کرده 
است که کل وزرا معرفی شده به مجلس یا تایید و 

یا رد شوند.
اما سید جمال فکوری بهشتی عضو مجلس نماینده گان 
این پیشنهاد رییس جمهور را هم خالف قانون اساسی 
و هم خالف اصول وظایف داخلی پارلمان می دانسته 
می گوید که این پیشنهاد خالف اصول وظایف داخلی 

پارلمان است.
چنین  این  اساسی  قانون  در  گفت:  حال  عین  در  او 
تایید و  یا  از سوی مجلس  نامده است که کل وزرا 
یا رد شود؛ بنابراین چنین پیشنهاد عملی نیست، زیرا 
خالف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس 

است. 
بهشتی گفت که وزرا باید یکی یکی برنامه های شان را 
به مجلس ارایه کنند و سپس برای آنان جهت گرفتن 

رای اعتماد صندوق گذاشته خواهد شد.
حقوق  دانشکده  استاد  طاهرهاشمی  حال  درهمین 
دانشگاه کابل می گوید که رییس جمهور این صالحیت 
به  یا رد شود.  تایید و  را ندارد که بگوید کل کابینه 
گفته هاشمی ممکن است که یک تعداد از نامزد وزرا 
از سوی پارلمان تایید و یک تعداد رد شوند، اما تایید 
و یا رد کل کابینه خالف قانون اساسی و غیر ممکن 

است.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، این صالحیت و مسوولیت 
پارلمان است که در مورد وزرا تحقیق و سپس شماری 
را تایید و برخی ها را رد کنند؛ اما تایید و یا رد کلی 
نه تنها یک عمل خالف قانون است، بل جفا در حق 
شایسته گی  و  توانایی  دراید،  که  است  وزرایی  نامزد 

دارند.
دانشگاه  حقوق  دانشکده  استاد  کوهستانی  جعفر  اما 
کابل با تایید پیشنهاد داکترغنی می گوید که این اقدام 
کاهش  را  نماینده گان  استفاده  سوی  طرف  یک  از 
برای  وقت  تلف شدن  از  دیگر  جانب  از  و  می دهد 

انتخاب، عزل و نصب وزرا جلوگیری می کند.
اعتماد  رای  وزرا  کل  که  است  بهتر  کرد،  تاکید  او 

بگیرند و نیاز به تجدید نظر نباشد، سپس برای 
آنان شش ماه فرصتی که اشرف غنی قیده کرده 
است، داده شود تا کارایی و توانایی خود را ثابت 

کنند، اما اگر نتوانستند سلب صالحیت شوند.
او هرچند این پیشنهاد را خالف قانون اساسی 
کشور می داند؛ اما به این باور است که آیا پارلمان 
شایسته گی  و  لیاقت  براساس  را  اشخاص  این 
گزینش می کند یا براساس مسایل قومی، زبانی 
و حزبی؛ بنابراین بهتر است که همۀ نامزد وزرا 
تایید شوند و برای اثبات توانایی خود شش ماه 

فرصت داشته باشند.
این  پیشنهاد  این  عیب  اما  کوهستانی،  گفتۀ  به 
است که اگر کل وزرا رد شود، حق نامزد وزرایی 
جدید  کابینه  درمیان  بدون شک  که  الیق  و  شایسته 
حضور دارند، تلف خواهد شد که دراین صورت در 

حق ملت جفا شده است. 
کابینه  دانشگاه گفت، ممکن هم است که  استاد  این 
نامزد  کل  رد  با  و  نباشد  اصلی  کابینه  شده،  معرفی 
وزرا از سوی پارلمان کابینه اصلی را رییس اجراییه و 

رییس جمهور به معرفی بگیرد.
میان  وزرا  گزینش  سر  بر  جنجال  ماه  سه  از  پس 
گذشته  هفته  دوشبنه  رییس جمهور  و  رییس اجراییه  
معرفی  را  پیشنهادی  وزرا  نامزد  لیست  داکترغنی 
به مجلس  این وزرا روز گذشته  کرد و قرار بود که 
نماینده گان جهت گرفتن رای اعتماد معرفی شوند، اما 
بنابر دالیل نامعلومی معرفی این نامزد وزرا به تعویق 
افتاده و گفته شده که ممکن است روز سه شنبه همین 
هفته نامزد وزرا به پارلمان جهت گرفتن رای اعتماد 
معرفی شوند، حال باید منتظر شد و دید که آیا سه 
شنبه این نامزد وزرا به معرفی گرفته خواهند شد یا 
آمد.  میان خواهد  به  کابینه جدید  در  تغییراتی  اینکه 
معرفی نامزد وزیران به واکنش های جدید  در میان 
بیشتر اعضای کابینه معرفی  مردم مواجه شده است. 
تعریف  خالف  که  میدهد  تشکیل  قوم  یک  را  شده 

دولت وحدت ملی گفته شده است.
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نظارت بر جریان کار سرنوشت...
-  موجودیت تناقض های ذهنی، توهمات سیاسی، آجندا 

های شخصی و گروهی، در مقابل یک آجندای ملی
و  شمالی  حوزه  غرب،  جنوب  حوزه  مردم  هایی  نگرانی 
مشرقی و سایر حوزه ها، نگرانی های برحق و عادالنه اند، 
افغانستان  در  بخصوص  ملی  وحدت  دولت  ماهیت  زیرا 
باشد. مشخصۀ وزیر، در  باید در برگیرنده و متعادل  قطعًا 
پهلوی تخصص و توانمندی مدیریتی، داشتن حوزۀ سیاسی 

و هویت سیاسی نیز می باشد.
تفاوت ها در کمیت و کیفیت قدرت، فاصله ها را بیشتر و 
دولت را ناکام خواهد ساخت. در این وضعیت کشور، بر 
همهء نیروهای سیاسی-مدنی و نخبه گان جامعه است تا در 
بهبود وضعیت کشور و تشکیل دولت وحدت ملی سهیم 
گردند و با نظارت بر جریان کار سرنوشت مردم، مسوولیت 

خویش را انجام دهند.
گرفته شده از صفحه احمدولی مسعود

شـورای عالـی صلح...
کرد که در برخی از والیت ها، کارکردهای شورای عالی 
والیت های  برخی  در  و  بوده  سمبولیک  بسیار  صلح 
دیگر نیز ساختار این شورا فامیلی و قومی بوده است.

منحل  افغانستان خواهان  مردم   « ادامه گفت:  در  وی 
اصالحات  خواهان  آنان  اما  نیستند؛  شورا  این  شدن 
صلح  عالی  شورای  کاری  استراتژی  و  پالیسی  در 

می باشند«.
در نشست خبری  روند،  این  کمیتۀ گردانندۀ  اعضای 
امروزی نظریات و پشنهادات مردم افغانستان، پیرامون 
حکومت  کاری  اولویت  در  باید  که  صلح  پروسه ی 
وحدت ملی قرار گیرد را با رسانه ها شریک ساخته 

اند.
به گفتۀ اعضای این کمیته؛ ارتقای نهادهای پاسخگوی 
دولتی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، مبارزه با فرهنگ 

معافیت و فساد گسترده، استحکام بخشیدن نهادهای 
گروپ های  قدرت  خلع  و  سالح  خلع  امنیتی،  ملی 
مسلح غیرمسوول، تحقق مساویانه انکشاف اجتماعی 
و اقتصادی، فراهم سازی فرصت های شغلی و تقویت 
فراگیر  پروسۀ  یک  ایجاد  برای  تالش  آموزشی،  نظام 
تامین صلح  برای  مردم  کلیدی  خواسته های  از  صلح 
رهبران  سوی  از  باید  که  می باشد  کشور  در  ثبات  و 

حکومت وحدت ملی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده گان مجلس:

پیشنهاد داکترغنی خالف قانون اساسی است

اتحاد استراتژیک افغانستان...
روشن  اما  بود؛  شده  ریخته  رسول،  زلمی  خارجه 

نیست که به چه دلیلی این اتفاق در آن زمان نیفتاد.
کارشناسان می گویند که پیچیدگی هایی که در روند 
صلح ایجاد شد و ناامیدی کرزی از تمامی روندهایی 
که به این منظور از مجاری مختلف به جریان افتاده 
از  مانع  احتماال  بود،  آنها  از  یکی  نیز  امارات  و  بود 

تحقق عملی این ایده شد.
به  نزدیک  کشور  سه  از  یکی  عربی  متحده  امارات 

جریان طالبان محسوب می شود.
این کشور در زمان حاکمیت و استقرار رژیم طالبان 
در افغانستان، روابط نزدیکی با آن رژیم داشت و پس 
از آن نیز گمان نمی رود چیزی از گرمای این رابطه 

کاسته شده باشد.
رهبران  از  آغاجان؛  معتصم  بازداشت  حال،  این  با 
می  گفته  که  عمر  مال  به  نزدیک  ای  مهره  و  طالبان 
شود یکی از چهار بنیانگذار اولیه گروه طالبان نیز به 

حساب می آید در امارات متحده عربی که خشم کابل 
را برانگیخت، رابطه گرم کرزی با امرای امارات را نیز 

تحت تاثیر قرار داد.
در آن رویداد، شورای عالی صلح افغانستان ادعا کرد 
روند صلح  تسریع  منظور  به  که  آغاجان  معتصم  که 
امارات رفته  به  استانبول  از  و تسهیل زمینه های آن 
بود در آن کشور به وسیله نیروهای اطالعاتی امارات 

متحده عربی بازداشت و زندانی شده است.
و  پاکستان  فشار  اعمال  به  اقدام  این  زمان،  آن  در 
حلقه رهبری طالبان افراطی مخالف صلح مستقر در 
چند  آن،  با  همزمان  زیرا  شد؛  داده  نسبت  پاکستان 
مهره کلیدی دیگر طالبان که ظاهرا به صورت پنهانی 
با روند صلح به ابتکار دولت کرزی همکاری داشتند 

نیز در پاکستان کشته شدند.
با این حال، کاری را که کرزی بنا به هر دلیلی از آن 
امتناع کرده بود، اشرف غنی به سرانجام رساند. اکنون 
روی  بر  دست  عربی،  متحده  امارات  و  افغانستان 
اما  استراتژیک محسوب می شوند؛  متحد  کاغذ، دو 

این از نظر ناظران به تنهایی کافی نیست.
نیز  جهان  کشورهای  از  دیگر  بسیاری  با  افغانستان 
بهره  عمال  اما  است؛  کرده  امضا  مشابه  های  پیمان 
این  ترتیب،  این  به  برد.  نمی  آنها  از  هیچیک  از  ای 
سؤال مطرح می شود که آیا امارات نیز یکی از همان 

کشورهاست؟
پای  بتواند  امارات  با  پیمان  دارد  انتظار  غنی  اشرف 
تجاری  های  شرکت  و  گذاران  سرمایه  ثروتمندان، 
عرب را از دبی به افغانستان باز کند و به این ترتیب، 
افقی ۲۰ ساله شاهد یک جهش  در  افغانستان حتی 

اقتصادی عظیم باشد.
اما این همه ماجرا نیست. به نظر نمی رسد آقای غنی 
طالبان  توجه  جلب  در  عرب  امرای  نقش  به  نسبت 
البته  نقشی که  باشد؛  او، غافل  به روند صلح دولت 
بیش از آنچه به نظر می آید، دوگانه است و با این 
به  بیشتر  امارات  آیا  که  است  روبرو  جدی  پرسش 

کابل نزدیک است یا کویته و کراچی؟

تیم ملي کرکت افغانستان تیم ملي کرکت آیرلند را امروز 
در دوبي شکست داد.

به گزارش آژانس باختر، نخست بازي را تیم ملي کرکت 
کشور آغاز کرد و با از دست دادن هشت بازیکن خویش 
در ۵۰ آور،  ۲۴۵ دوش انجام داد  اما تیم ملي کرکت آیرلند 
با از دست دادن تمام بازیکنان خویش در ۴۳ آور توانست 

۱۷۵ دوش انجام دهد.
افغانستان  کرکت  تیم  مغلوب  دوش   ۷۱ تفاوت  با  آیرلند 
شد . در آستانه بازیهاي جام جهاني کرکت پنجاه آور سال 
روان ، شش بازي دوستانه بین تیم هاي کرکت کشور هاي 
افغانستان ، آیرلند و اسکاتلند در دوبي برگزار گردید که در 
این بازیها افغانستان در مقابل هر یک از تیم هاي آیرلند و 

اسکاتلند یک برد  و یک باخت داشت.
قرار است بازیهاي جام جهاني پنجاه آور ۲۰۱۵ در ماه آینده 

در آسترالیا و نیوزلند برگزار گردد.

به اطالع عموم متقاضیان حج سال ۱۳۹۴ نواحی شهر 
ریاست  در  و  تحویل  را  خویش  اول  قسط  که  کابل 
را  خود  نام   نوکابل  شهر  واقع  مرکز  وزیارت  حج 
ثبت  وبرای حج درسال ۱۳۹۴ تکت نوبت گرفته اند 
رسانیده می شود که جهت طی مراحل اخذ پاسپورت 
الکترونیکی خویش که سفر حج شان بدون آن ناممکن 
است سر از روزشنبه ۲۷ جدی سالروان  آغاز  گردیده 
از ساعت ۸/۳۰ صبح  پنجشنبه دوم دلو همه روزه  و 
الی ۴ عصر با اصل  تذکره تابعیت وتکت نوبت وکاپی 
عیدگاه  شریف  مسجد  به  خویش   اول  قسط  آویز 

حاضر شوند.
از  و  نکنند  مراجعه  مدت  دراین  حجاج  درصورتیکه 
حج  سفر  اساسی  شرط  که  معیاری  پاسپورت  اخذ 
را  آنگاه حق شکایت  مانده  باز  است  آینده   در سال 

نخواهند داشت .
ریاست  مربوط   کابل  والیت  های  ولسوالی  حجاج 
حج واوقاف والیت کابل میباشد و از آن طریق تنظیم 
میشوند به این اساس به مسجد شریف عیدگاه  مراجعه 

نکنند.

تیم ملي کرکت کشور بر تیم 
کرکت آیرلند پیروز شد

اطالعیه وزارت حج و اوقاف



زاول  دانشگاه  در  فارسی  زبان  شیوای  شاعر  رشته  استاد  از 
گرامیداشت به عمل آمد.

به  کابل  مقیم  بدخشانیان  جاري  سال  جدي   ۲۵ تاریخ  به 
همکاري مؤسسه تحصیالت عالي زاول و مؤسسه زنده گي 
براي فرهنگ و خدمات انساني به یاد شاد روان عبدالواحد 

رشته، شاعر درد ها و عاطفه ها محفلي آراستند.
مؤسسه  در  بلخي  سیناي  أبوعلي  تاالر  در  که  محفل  این 
شجاع  استاد  توسط  گردید  دایر  زاول  عالي  تحصیالت 
گرداننده گي  رباني  استاد  دانشگاه شهید  در  استاد  خراساني، 
مي شد،شاعران، بدخشانیان و دوست داران شعر استاد رشته 

اشتراک نموده بودند.
شناس  بیدل  یک  را  رشته  عبدالواحد  محفل؛  هاي  سخنران 
عمر  سال  هشتاد  که  کردند  تعریف  خود  وقت  عیار  تمام 

خویش را وقف بیدل و شعر بیدل نمود.
به  حکیمي  واقف  الشکور  عبد  محفل،  این  اول  سخنران 
بیدل  این شاعر پرداخت و رشته را یک  شخصیت شاعري 

شناس عصر و زمان خود شناخت.
استاد  شرق،  شیواي  شهري،  نائل الجوردین  استاد  همچنان 
مجیب مهرداد، استاد محجور و تمام سخنران هاي محفل به 

شخصیت واإلی استاد رشته پرداختند.

اجتماعی  شخصیت  و  فرهنگیان  از  یکتن  رشته  عبدالواحد 
والیت بدخشان یک سال قبل چشم از جهان فرو بست..

عبدالواحد رشته شخصیت اجتماعی، شاعر و نویسنده والیت 
بدخشان نود وشش  سال قبل از امروز در شهر فیض آباد 
زاده شد.وي در طول حیاتش کار هاي بیشمار و مثمري را در 
بخش های فرهنگی و اجتماعی انجام داد و عضویت شورای 

عالی صلح را بدست آورد.
سروده های استاد رشته به چهل وپنج هزار بیت میرسد.

بازداشت پنج مظنون حمله...
زندانیان  و  بکشاند  مذاکره  میز  به  را  کویته  شورای  به 

طالبان افغان را به کابل تسلیم کند.
که  می گوید  و  دارد  مشابه  ادعای  پاکستان  حکومت 
موالنا فضل اهلل، رهبر تحریک طالبان پاکستان، در مناطق 
شرقی افغانستان به سر می برد. اسالم آباد مدعی است 
که حمله بر مکتب در پشاور از سوی تحریک طالبان در 

داخل افغانستان طرح ریزی شده بود.
یک روز پس از حمله به مکتب در پشاور، جنرال راحل 
با  و  کرد  سفر  کابل  به  پاکستان  درستیز  لوی  شریف 
رئیس جمهور غنی مالقات کرد. بعد از این دیدار رئیس 
جمهور غنی در یک اعالمیه گفت: »زمان آن فرا رسیده 
است که افغانستان و پاکستان صادقانه باهم کار کنند و 
تروریسم و  علیه  اقدام های موثری  به صورت مشترک 

افراط گرایی انجام دهند.«
به گزارش اعالمیه ریاست جمهوری افغانستان، جنرال 
پاکستان  افغانستان و  بود که  این سفر گفته  شریف در 
صورت  به  باید  حمالت  همچون  از  جلوگیری  برای 

مشترک کار کنند و اقدام های جدی روی دست گیرند.
انستیتوت  در  امنیتی  مسایل  تحلیلگر  شهزاد،  عرفان 
مطالعات سیاسی در اسالم آباد گفت که تالش پاکستان 
برای تعامل با افغانستان در مسایل مربوط به تروریسم 
برای  تروریسم  محو  در  پاکستان  دهنده جدیت  »نشان 
نخستین بار بعد از حادثه یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ است«. 
شهزاد گفت: »ما خواهیم دید که این اقدام چه تاثیری 
اقدام  یک  این  صورت،  هر  در  دارد.  منطقه  آینده  بر 

سمبولیک بسیار قوی است.«
در عین زمان یک مقام استخباراتی افغانستان به »دی پی 
ای« گفت که گفتگوها در مورد تبادله مظنونان به حمله 
پشاور با مظنونان حمله ماه نوامبر در والیت پکتیکای 
جریان  در  نوامبر  ماه  حمله  در  دارد.  جریان  افغانستان 
سازمان  شدند.  کشته  تن   ۵۰ از  بیش  والیبال  مسابقه 
استخبارات افغانستان شبکه حقانی، گروه متحد طالبان 
را مسئول این حمله عنوان کرده بود. مقام استخبارات 
تا  است  شده  خواسته  پاکستان  از  که  گفت  افغانستان 

مظنونان بازداشت شده را به کابل تسلیم کند.
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گـرامـی داشـت از استـاد رشـته

کریستیانو رونالدو روز دوشنبه ، سومین 
را  اش  ورزشي  دوران  طالي  توپ 
بهترین  عنوان  به  نیز  و  کرد  تصاحب 
برگزیده  پرتغال  تاریخ  فوتبالیست 
فوتبالیست  پرافتخارترین  شد.رونالدو 
تاریخ کشور پرتغال است و باعث غرور 
مردم این کشور . پس از دریافت سومین 
عنوان  به  شدن  معرفی  و  طال  توپ 
بهترین فوتبالیست تاریخ پرتغال، پارلمان 
این کشور نیز به عنوان عالی ترین مرجع 
به  پیامی،  در  پرتغال،  گذاری  قانون 

شکلی ویژه به تمجید از کریس رونالدو 
پرداخت. 

است  آمده  پیام  این  از  بخشی  در 
یک  تنها  نه  رونالدو  کریستیانو   »:
العاده  توانایی های خارق  با  فوتبالیست 
و  باال  اخالقی  فضایل  با  انسان  یک  که 
فروتنی مثال زدنی است. او باعث غرور 
همه پرتغالی ها در سراسر جهان است و 
می  محسوب  »مدیرا«  زادگاهش  افتخار 

شود.«

سـرگـذشت تیـاتر در...
شده  برده  نام  باستان  یونان  ارینای  تیاتر  همانند 
است، در پای یک تپۀ دورانی ساخته شده بود، در 

جشن استقالل گشایش یافت.
تماشا جای پغمان که پیش از آن به منظور نمایشات 
پهلوانی، قچ جنگی و سرگرمی های دیگر رایج در 
به  برای نخستین بار  برده می شد،  استفاده  آن زمان 

عنوان استیژ تیاتر نمایش اجرا شد.
در  که  درامه یی  نخستین  آقا سرور  نوشتۀ خان  به 
اندلس« که  »فتح  نمایش گذاشته شد  به  این ستیژ 
که  می باشد  نام،  به همین  کتابی  از  بر گرفته شده 
پیشوایان اسالم است  در آن کارنامه های فتوحات 
اجرا  است،  نوشته شده  زیاد  بن  طارق  توسط  که 

گردید.
اما، اسداهلل تاج زی هنرمند تیاتر در برگ ۹ کتابش 
که زیر نام »تیاتر در افغانستان از دیروز تا امروز« به 
نشر رسیده، داستان به میان آمدِن تیاتر روشنفکران 
را چنین آورده است: »زمانی که بازیگری به همت 
امان اهلل غازی از کوچه های شهر به دربار راه کشید 
را  خود  حمایت  آن  از  شخصًا  شاه  طوری که  به 
اعالم کرد و بچه های اشخاص سرشناس آن وقت 
در نمایشنامه ها سهم گرفتند و سر رشتۀ کار بدست 
تیاتری  نمایشات  طریق  این  به  افتاد.  روشنفکران 

خصوصیات و امتیازات ذیل را حایز شد:
بازی تیاتری از بین کوچه ها به محل آبرومند انتقال 

یافت.
از سطح ببینندگان عادی به سطح بینندگان چیز فهم 

و روشنفکر کشانیده شد.
بازی ها از دست بازیگران ابتدایی در دایرۀ بازیگران 

نسبتًا آزموده و روشنفکر افتاد.
بازی ها به جای اسطوره ها و روایات، تبدیل گردید 
به تمثیل دردهای اجتماعی و نا بسامانی ها و جلوه 

دادن خرافات.
خالصه نمایشات شکل منسجم ره به خود گرفته و 

از لجام گسیختگی نجات پیدا کرد.
از الیت، دکور  استفاده فنی  اصول چهره پردازی، 
و لباس موافق فورم نمایش نیز در تیاتر عملی شد.
جشن های استقالل در عصر امان اهلل خان در پغمان 
سال  در  خواست  شاه  رو  این  از  می شد،  برگزار 
ساخته  پغمان  در  تیاتری  سینما  ۱۳۰۱خورشیدی 
شود و به مهندسین آلمانی که مصروف ساختمان 
سینما  نقشۀ  تا  داد  وظیفه  بودند  داراالمان  قصر 
تیاتر را آماده سازند. امان اهلل خان شخصًا از اعمار 
تیاتر مراقبت می کرده است تا این که برای جشن 
بهره  آمادۀ  پغمان  سینماتیاتر  ۱۳۰۲خورشیدی 

برداری گردید.
نام  به  گردید  نمایش  آمادۀ  که  نمایشی  اولین  
سه  در  که  داشت  نام  بیداری«  و  خواب  »مسابقۀ 
زیر  دیگری  نمایش  بعداً  شد.  داده  نمایش  پرده 
و   ۱۳۰۲ جشن های  در  که  بود  اندلس«  نام«فتح 

۱۳۰۳خورشیدی اجرا شدند.
این تیاتر به خاطری تیاتر روشنفکران نام گرفت که 
بازیگران آن از اعضای معارف و طبقۀ باالیی جامعه 
بودند. در این نمایشها علی محمد خان وزیر دربار، 
افندی، غالم محی  استاد فرخ  لطیفی،  استاد رشید 
الدین انیس و دیگر روشنفکران نقش بازی کردند.

بعد از این روزگار، تیاتر مانند پدیده های دیگر در 
جامعۀ افغانستان دست خوش تحوالت گردید؛ در 
زمان حکومت داری ظاهرشاه به تیاتر توجه زیادی 
زمان جمهوریت  در  روند  این  که  صورت گرفت 
داوودخان کم رنگ شد. اما، با به میان آمدن رژیم 
ویژه  توجه  نیز  هنر  این  به  کشور  در  کمونیستی 
در  کمونیست  حکومت گران  و  گرفت  صورت 
پیام خود را به  تیاتر  از  استفاده  با  تا  تالش شدند 

مردم برسانند.
افغانستان  در  مجاهدین  حکومت داری  زمان  در 
چند نمایش محدود ارایه شد که با آمدن حکومت 

طالبانی بساط همه هنرها برداشته شد.
نیز  پسین  حکومت داری  سال  چهارده  سیزده  در 
تنها  این هنر صورت نگرفت،  به  توجه آن چنانی 
دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکدۀ  در  که  بخشی 
کابل بود فعال شد و جسته  و گریخته نمایش های 

توسط هنرمندان در سال یکبار اجرا گردید.
ساله  همه  که  برنامه یی  تنها  تیاتر  ملی  جشنوارۀ 
ارایه  درکابل  تیاترهای  آن  در  مختلف  والیات  از 
می شود که امسال)۱۳۹۳( هشتیمین دور آن برگزار 
گردید. اما، هنرمندانی که در آن اشتراک کرده بودند 
کننده گان  برگزار  برخورد  نوع  و  برگزار  از شیوۀ 

این جشنواره راضی نبودند.
منابع:

۱-سرور، خان آقا، تیاتر در افغانستان، سال چاپ 
۱۳۷۹خورشیدی، پشاور.

۲-تاج زی، اسداهلل، تیاتر در افغانستان از دیروز تا 
امروز، سال چاپ ۱۳۸۹خورشیدی، کابل.

۳-گفت و گو با اسداهلل بیسد پدر تیاتر افغانستان، 
رادیو بی بی سی، ۸جدی ۱۳۸۸خورشیدی،

۴-روزنامۀ ماندگار، شمارۀ ۱۴۰۵، ۱۳۹۳، برگزاری 
هشتمن جشنوارۀ تیاتر در کابل.

مجاهدین،  زمان  در  تیاتر  ملی،  آرمان  ۵-روزنامۀ 
شماره ۵۸، ۱۳۸۸خورشیدی،

پس  یونایتد  شکست  اولین  این 
بود  شکست  بدون  بازی   ۱۲ از 
و حاال یونایتدی ها خود را برای 
کوئینزپارک  مقابل  فردا  بازی 
رنجرز آماده می کنند. نکته ناامید 
کننده بازی در مقابل ساوتهمپتون 
این بود که منچستری ها حتی یک 
شوت داخل چهارچوب نداشتند. 
در  خبری  نشستی  در  خال  فان 
گفت:«  اخیر  انتقادات  به  واکنش 
بر  مطالب  و  انتقادات  برخی  از 
می  تعجب  تیمم  و  خودم  عیله 
کنم. شکست مقابل ساوتهمپتون، 
اولین شکست ما پس از ۱۲ بازی 
بود و این حجم انتقادات منصفانه 
آنالیز  خوب  را  بازی  اگر  نیست. 
ما  که  شد  خواهید  متوجه  کنید، 
باید در آن  تیم بهتر زمین بودیم. 
اینگونه  که  زدیم  می  گل  بازی 
نامیدکننده  مساله  یک  این  نشد. 
به  روز  من  تیم  حال  این  با  بود. 
روز در حال بهتر شدن است. در 
روزنامه ها خواندم که من کاندید 
هستم  دسمبر  ماه  مربی  بهترین 
بدی  نکته  تواند  نمی  هم  این  که 

باشد.« 
فان خال سپس به نقش دی ماریا 
های  ایده  در  ویلسون  جیمز  و 
در  گفت:«  و  پرداخت  تاکتیکیش 
فاکتور  سرعت،  امروز،  فوتبال 
و  تیمی  سرعت  است.  مهمی 
بسیار  پاس  ارسال  در  سرعت 
و  ماریا  دی  زوج  اهمیتند.  حائز 
باال  را  ما  تیمی  سرعت  ویلسون 
ترکیب خودم  در  من  و  برند  می 
به این دو بازیکن نیاز مبرم دارم. 
البته فقط سرعت در ارسال پاس 
باید  دارد. شما  اهمیت  نیست که 
درست  هایتان  فرصت  از  بتوانید 
استفاده کرده و گلزنی کنید. کاری 
که در بازی مقابل ساوتهمپتون ما 

موفق به انجامش نشدیم.«

لوو به Sport-Informations-Dienstگفت:« 
وقتی که ماریو سالم و روی فرم باشد و در تمرینات 
حضور منظمی داشته باشد، آن وقت پتانسیل و توانایی 
به  همچنین  کند،  کمک  تیمی  هر  به  که  دارد  را  آن 
تیم ملی.«وی تصریح کرد که تیم ملی آلمان در مسیر 
جام ملت های اروپا ۲۰۱۶ روی این مهاجم نه چندان 

محبوب، حساب باز کرده است.
این اظهارات از سوی بهترین سرمربی جهان می تواند 
فیورنتینا  تیم  آلمانی  لژیونر  زخم های  بروی  مرهمی 
بدشانسی  نوار  روی  مدام   ۲۰۱۴ سال  در  که  باشد 
از  بیشتر  آورد.  در  را  همه  صدای  و  می کرد  حرکت 
ملی  بازی های  در  آلمانی  تماشاگران  کردن های  هو 
روزنامه های  صریح  انتقادات  همچنین  و  کشورشان 
سرمربی  مونتال  اخیر  صحبت های  ایتالیا،  ورزشی 
فیورنتینا که گفته بود »وقتی که بازیکنی می بیند دیگر 
کارایی ندارد، باید کنار برود« باعث تحقیر گومز شد.

 

فان خال:

من به دی ماریا و ویلسون نیاز ُمبرم دارم حمایت یواخیم لوو از ماریو گومز

ورزش
تمجید پارلمان کشور پرتغال از کریس رونالدو 
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g3  روح اهلل بهزاد و محمدهارون مجیدی/صنف
رگه های نخستین ظهور تیاتر را تاریخ نگاران به یونان باستان رسانده اند که در آن 

زمان تیاتر به عنوان هنری ارزنده، هدایت گر و ره گشا تبارز کرد.
از این هنر در جشن هایی که در یونان باستان رسم بوده، استفاده می شده است؛ در 
نمایش های آن روزگار اسطوره ها، افسانه ها، داستان های اجتماعی-انتباهی به خوانش 
گرفته می شد و کسانی که این داستان ها را می خواندند از خود حرکاتی در می آوردند 

که شکل نمایش را به خود می گرفته است.

تیاتر در جریان تاریِخ بشری و در جوامع مختلف فراز و فرودهای زیادی را به تجربه 
گرفته است. اما، از این هنر همواره به عنوان هنری انسان ساز نام برده شده است.

از  دیگر  سرزمین های  مانند  نیز  می شود  یاد  افغانستان  به نام  امروزه  که  جغرافیایی 
دربار«،  نام«مسخره های  زیر  آن  از  که  برده  استفاده  گوناگون  قالب های  در  هنر  این 

»مداحان«، »بساط مداری ها« در تاریخ حضور داشته است.
افغانستانی  تیاتر به عنوان امروزی آن به باور خان آقا سرور یکی از هنرمندان  اما، 
که در زمینه تیاتیر در افغانستان کتابی نیز نوشته است در قرن بیستم، زمانی که با امیر 
شیرعلی خان هنرمندانی از هندوستان آمدند که بیشتر در بخش موسیقی کار می کردند. 
اما، گاهی نمایشات تیاتری نیز انجام می داده اند که در زمان سلطنت عبدالرحمن خان 
و حبیب اهلل خان نیز نمایشات تیاتر گونه یی را به منظور تفریح و سرگرمی مردم در 
پهلوی بزم های موسیقی اجرا می کردند که از استاد رحیم گل و نبی گل در این پیرامون 

یادآوری شده است.
آمر  صفت  به  هرات  در  زمانی  سلجوقی  الدین  صالح  عالمه  دوره،  این  از  بعد 
اطالعات و فرهنگ کار می کرد با همکاری همکارانش در این والیت تیاتِر رسمی یی 

را پایه ریزی کرد.
تماشای جای؛ نخستین استیژ تیاتر

زمان  در  است  شده  برده  نام  نیز  روشنفکری-  -تیاتر  نام  زیِر  آن  از  که  تیاتری 
حکومت داری امیر امان اهلل خان پایه گذاری شد.

این تیاتر بار اول در باغ عمومی پغمان که از آن...                        ادامه صفحه 7

تایید  افغانستان  امنیتی  به گزارش خبرگزاری آلمانی »دی پی ای«، یک مقام 
کرده است که پنج مرد پاکستانی فعال در افغانستان برای بازجویی در توقیف 
افراد  این  که  گفت  خبرگزاری  این  به  پاکستان  امنیتی  مقام  یک  دارند.  قرار 
پس از آن بازداشت شدند که اسالم آباد اطالعاتی راجع به آن هابه حکومت 

افغانستان ارائه کرد.
هر دو مقام افغانستان و پاکستانی تایید کردند که این افراد در روزهای آینده 
به  پاکستانی  طالبان  جنگجویان  می شوند.  داده  تسلیم  پاکستان  حکومت  به 
تاریخ شانزدهم دسمبر به مکتب عامه اردو در شهر پشاور حمله کردند. این 
جنگجویان اتاق به اتاق این مکتب دست به کشتار زده و بیش از ۱۵۰ تن را 

که اکثر شان شاگرد بودند به قتل رساندند.
پاکستان )آی اس  نظامی  استخبارات  اختر، رئیس  هفته ذشته جنرال رضوان 
این  افغانستان گفت که در  بااشرف غنی دیدار کرد. حکومت  کابل  آی( در 
برقراری  تروریسم،  با  مبارزه  در  مشترک  تالش های  تقویت  به  راجع  دیدار 
صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان و دیگر موضوعات بحث صورت گرفت.
اما براساس گزارش خبرگزاری »دی پی ای« مقام های دو کشور تایید کرده اند 

که رضوان اختر در این سفرش به کابل با رئیس جمهور اشرف غنی راجع به 
این بازداشتی ها و تحویل دهی آنان صحبت کرده است.

به  دادن  پناه  به  را  دیگر  یک  تکرار  به  پاکستان  و  افغانستان  حکومت های 
از کشور همسایه اش  افغانستان  اند. حکومت  کرده  متهم  گروه های شورشی 
خواسته است که رهبری طالبان موسوم...                          ادامه صفحه 7

سـرگـذشت تیـاتر در افغـانستان

بازداشت پنج مظنون حمله به مکتب پشاور در افغانستان

اتحاد استراتژیک افغانستان 
و امارات

محمدرضا امینی
پیمان  تازگی  به  عربی  متحده  امارات  و  فغانستان 
همکاری های درازمدت در زمینه های مختلف امضا 

کرده اند.
متحده  امارات  و  افغانستان  پیمان،  این  اساس  بر 
فرهنگی  و  امنیتی  اقتصادی،  سیاسی،  های  زمینه  در 

همکاری های درازمدت خواهند داشت.
این پیمان در سفر اخیر اشرف غنی به امارات امضا 

شده است.
مقیم  افغان  شهروندان  با  دیدار  در  جمهور  رییس 
امارات گفت که آنان از این پس می توانند با پاسپورت 

افغانستانی ویزای کار امارات را بگیرند.
احیای  آبگردان،  بند  اعمار  های  پروژه  اندازی  راه 
به  کابل  در  برق  کوچک  بندهای  ایجاد  و  جنگالت 
از توافقاتی است  ابوظبی،  کمک صندوق توسعه ای 
ای  توسعه   صندوق  مسؤوالن  و  غنی  اشرف  میان 

ابوظبی صورت گرفته است.
امارات  سرمایه گذاران  با  دیدار  در  جمهوری  رئیس 
در  افغانستان  در  گذاری  سرمایه  فرصت  که  گفت 
سنگ  گاز،  و  نفت  استخراج  مخابرات،  های  بخش 
مرمر، هوانوردی و... فراهم است و از آنان دعوت به 

سرمایه گذاری کرد.
آینده،  سال   ۲۰ در  افغانستان  که  افزود  همچنین  او 

بزرگترین تولیدکننده مس و آهن خواهد بود.
البته امضای پیمان راهبردی میان افغانستان و امارات 
متحده عربی، اقدامی ابتدا به ساکن نیست و مسبوق 
به سابقه است. مقدمات آن در دوره ریاست جمهوری 

آقای کرزی و وزارت...                  ادامه صفحه 6

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

این روزنامه را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.
روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد

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

دفـاتر خارجـی
یک ساله - 400 دالر

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

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

500$ 350$

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

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$

برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بــرای دفاتر
یک ساله - 3000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی


