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را رد کرد

مالیه در  برای وزارت  پیشنهادی  جیالنی پوپل، وزیر 
این  برای  نامزدی  از  افغانستان  ملی  وحدت  دولت 

وزارت انصراف داده است.
یک منبع کاخ ریاست جمهوری افغانستان که نخواست 
نامش فاش شود، گفت که آقای پوپل به دلیل »مسایل 

شخصی« کنار رفته است.
مالیه  معاون وزارت  به عنوان  این  از  قبل  پوپل  آقای 
به عنوان  ارگان های محل کار کرده و  ادارۀ  و رییس 
مشاور آقای کرزی در امور حکومت داری خوب نیز 

بوده است.
افغان ملت  معاون حزب  داشته و  فعالیت سیاسی  او 

است.
اند  گفته  همچنین  جمهوری  رییس  به  نزدیک  منابع 
وزارت  برای  پیشنهادی  وزیر  حیدری،  یعقوب  که 

کشاورزی، نیز انصراف داده است.
اعالم  افغانستان  ریاست جمهوری  دفتر  این  از  پیش 
پیشنهادی  وزیر  دربارۀ  را  تحقیقاتی  که  بود  کرد 

کشاورزی آغاز کرده است.

وزرای  فهرست  در  حیدری  آقای  نام  آنکه  از  پس 
بین  پولیس  دیده شد،  ملی  دولت وحدت  پیشنهادی 
از  فرار  دلیل  به  او  نام  که  کرد  اعالم  )انترپل(  الملل 
مالیات و کاله برداری در فهرست افراد تحت تعقیب 

آنها است.
آقای حیدری به رسانه ها گفته است که نام او به این 
انترپل است که  افراد تحت تعقیب  دلیل در فهرست 
کسی که شرکت او را خریده است، مالیات مربوط به 

شرکت را نپرداخته است.
همچنان گزارش ها حاکی...              ادامه صفحه 6
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» در ترکیب 
نهادهای 
امنیتی باید 
تغییراتی 
وارد شود«

وزیر  نامزد   ۲۵ از  امروز  افغانستان،  نمایندگان  مجلس 
خواهد  میزبانی  ملی  وحدت  حکومت  جدید  کابینه 
کرد؛ در این روز، نامزد وزرای کابینه برای گرفتن رای 
برای  را  کارشان  برنامه های  نمایندگان،  مجلس  اعتماد 

نمایندگان مردم ارایه می نمایند.
آهسته و آهسته، انتظارات مردم افغانستان عمال به پایان 
می رسد و دولت، کابینه...                  ادامه صفحه 6

عمومی  ریاست  معاون  و  داخله  و  دفاع  وزارت های  سرپرستان 
امنیت ملی به منظور پاسخ گویی پیرامون ظهور داعش و افزایش 

بدامنی ها در کشور از سوی مجلس سنا فرا خوانده شدند.
عنایت اهلل نظری معین و سرپرست وزارت دفاع، ایوب سالنگی 
معین و سرپرست وزارت امور داخله و حسام الدین حسام معاون 
فرا  سنا  مجلس  دیروز  عمومی  جلسه  در  ملی  امنیت  ریاست 
خوانده شدند و به سواالت و نگرانی های سناتوران پاسخ گفتند.

والیت های  برخی  در  ناآرامی ها  افزایش  و  داعش  گروه  ظهور 
از سواالت اصلی  امنیتی  نیروهای  میان  نبود هماهنگی  کشور و 

بودند که از سوی اکثر سناتوران مطرح شدند.
عنایت اهلل نظری سرپرست وزارت...                ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
انتخابات  کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف  محمد 
گفته است که این کمیسیون آمادۀ برگزارِی انتخابات 

پارلمانی و شوراهای ولسوالی است.
آقای نورستانی همچنان گفته است که این کمیسیون در 
جریان هفتۀ جاری، تقویم انتخاباتی را برای انتخابات 
و  کرد  خواهد  اعالم  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی 
تاریخ دقیِق برگزاری این انتخابات روشن خواهد شد.
آقای نورستانی در گفت وگو با رسانه ها گفته است که 
کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته که انتخابات پارلمانی 
و شوراهای ولسوالی را هم زمان برگزار کند و فعاًل این 

کمیسیون روی تقویم انتخاباتی کار می کند.
بر بنیاد قانون، انتخابات پارلمانی باید تا دوم ثورِ 1394 

خورشیدی، برگزار گردد.
برای  بودجه  نبود  انتخابات،  کمیسیون  مقامات  اما 

را  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
پیش کشیده می گویند که آن ها قادر نیستند تا دوم ثور 

سال آینده این انتخابات را برگزار کنند.
با  »کمیسیون  می افزاید:  انتخابات  کمیسیون  رییس 
اندکی مشکل مالی روبه رو است و ما با تمویل کننده گان 
هم صحبت کرده ایم، آن ها می گویند که نمی توانند به 
تاریخ دوم ثور این پول را تهیه کنند و تمویل کننده گان 
برای کمک مالی وقت خواسته اند، بنابراین انتخابات با 

چند ماه تأخیر برگزار می گردد.«
از رهبران دولت وحدت  نورستانی  اما، محمدیوسف 
ملی می خواهد که آن ها در صحبت با مراجع کمک کننده 
و یا مراجع داخلی، بودجۀ برگزاری انتخابات پارلمانی 

و شوراهای ولسوالی را آماده سازند.
آقای نورستانی افزوده است که کمیشنرها روی تاریخ 
برگزاری انتخابات بحث دارند و ممکن در ماه اسد و 

یا سنبله هر دو انتخابات برگزار گردد. 
بیشتر  که  کرده  تصریح  نورستانی  آقای  این،  کنار  در 
به  تأکید  انتخابات،  کمیسیون  تخنیکی  کارمندان 

برگزاری انتخابات در ماه سنبله دارند.
قرار معلوماِت رییس...                    ادامه صفحه 6

ریاست اجرایی:
امروز نامزد وزرای کابینه

 به پارلمان می روند

وزارت دفاع ملی:

طالبان، اسم خود را
 به داعش تغییر داده اند!

دو نامزد وزیر حذف و یکی منصرف شد

سرچشمۀ 
نگرانی ها 
در مورد 
کـابینۀ 
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بروید از       
تاریخ نگاراِن         
خود بپرسـید! 

در برگ ها

اند یشه  های
 سیا سی
 در میان 
مسلمانان

محمدیوسف نورستانی:

انتخاباِت پارلمانی و شوراهای ولسوالی  در ماه سنبله برگزار می گردد

صفحه 6



اسماعیل خان وزیر پیشیِن انرژی و آب و یکی 
در  اسالمی  جمعیت  برجستۀ  فرماندهان  از 
غرب افغانستان، برای بار دوم صدای اعتراِض 
بی عدالتی و جفا  که  آن چه  به  نسبت  را  خود 
بلند  می شود،  خوانده  هرات  مردم  حِق  در 
یک  در  شنبه  روز  اسماعیل خان  است.  کرده 
به صورت  خود  هواداراِن  میان  در  گردهمایی 
اجراییۀ دولت  داکتر عبداهلل رییس  به  مستقیم 
وحدت ملی اشاره کرد و گفت که او نسبت 
به هرات آن چه را که وعده سپرده بود، انجام 

نداده است. 
اسماعیل خان پیشتر نیز در مراسم خاک سپاری 
یک تن از فرماندهان جهادی که به وسیلۀ افراد 
انتقادهایی  ناشناس در هرات کشته شده بود، 
را به نشانِی ریاست اجراییه مطرح کرد. انتقاد 
اصلی اسماعیل خان به ترکیب کابینۀ پیشنهادی 
است که اخیراً از سوی رهبران دولت وحدت 
ملی اعالم شد. اسماعیل خان بعداً برای روشن 
مصاحبۀ  یک  در  خود،  اظهارات  بیشتِر  شدِن 
نشسِت  به زودی  که  کرد  اعالم  اختصاصی 
بزرگی از سران و فرماندهان جهادی در کابل 
برگزار می شود که در آن برای آیندۀ افغانستان 

مسایلی مطرح خواهد شد. 
مطرح  زمانی  در  اسماعیل خان  اظهارات 
کابینۀ  اعالم  بسیاری ها،  باور  به  که  می شود 
برخی  میان  در  را  نگرانی هایی  پیشنهادی، 
وجود  به  کشور  جهادِی  و  سیاسی  حلقات 
آورده است. برخی ها بر نوع گزینش و چیدماِن 
کابینۀ پیشنهادی اعتراض دارند و برخی دیگر، 
را  خاص  مناطق  از  افرادی  حضور  عدم 
دستاویز انتقادهای خود می سازند. اما تا هنوز 
به دلیل عدمِ پاسخ رهبران دولت وحدت ملی 
صورِت  به  نمی توان  اعتراض ها،  این گونه  به 
را  پیشنهادی  کابینۀ  ترکیب  اصلِی  دلیل  قاطع 

تشخیص داد. 
هنوز مجبوریت ها و مشکالِت دو تیمی را که 
تشکیل  به  وادار  سیاسی  تفاهم نامۀ  نتیجۀ  در 
در  نمی توان  را  شدند  ملی  وحدت  دولت 
آن چه  فهمید.  نامزدوزیران  گزینِش  و  ترکیب 
که در حال حاضر می توان مطرح کرد، عمدتًا 
در محور حدس  و گمان هایی ست که در این 
خصوص مطرح می شوند؛ حدس و گمان هایی 
شخصی  خواست های  گاه  و  سلیقه ها  از  که 

فراتر نمی روند. 
با  پیشنهادی  کابینۀ  کرد  که  انکار  نمی توان 
ملی  وحدت  دولت  است.  همراه  مشکالتی 
کابینۀ  تشکیل  برای  کافی  فرصِت  و  زمان 
از حجم  که حداقل  داشت  متخصص  و  کارا 
انتقادهای فعلی بکاهد. رهبران دولت وحدت 
از  بهتر  خصوص  این  در  می توانستند  ملی 
کابینۀ  فهرست  در  حاضر  حال  در  که  آن چه 

پیشنهادی بازتاب یافته، عمل  کنند. 
نباید کرد که رهبران دولت وحدت  فراموش 
ملی، خود عامل اصلِی بلند رفتِن سطح توقِع 
و  کسی  هیچ گاه  بوده اند.  کابینه  از  عموم 
پیشنهاد نکرده بود که کابینۀ  به آن ها  گروهی 
در  هیچ گاه  شود.  ساخته  باید  چه گونه  آینده 
مورد ویژه گی های کابینۀ آینده، طرحی رسمی 
به رهبران دولت ارایه نشد. آن ها هر کدام به 
کابینۀ  از  کردند،  سخنرانی  وقتی  خود  نوبۀ 
آینده تصوری ارایه کردند که ایجاد آن اگر در 
شرایط افغانستان ناممکن نباشد، بسیار دشوار 

خواهد بود. 
است«.  نزدن  نشانۀ  بزرگ  »سنگ  می گویند 
دادند  نشان  را  سنگی  افغانستان  دولت مردان 
شده  بیرون  آن  برداشتِن  عهدۀ  از  خود  که 
و  غنی  آقایان  وقتی  همواره  نمی توانستند. 
را  ویژه گی هایی  می کردند،  سخنرانی  عبداهلل 
دست کم  که  می گفتند  آینده  کابینۀ  مورد  در 
برای بخشی از جامعه می توانست نگران کننده 
می گرفت  نشأت  این جا  از  نگرانی  این  باشد. 
که آن ها تصوری از یک کابینۀ کاماًل ایده آل را 
ترسیم می کردند؛ کابینه یی که فقط می تواند در 
اندیشه و فکر وجود داشته باشد اما تحقِق آن 
به خصوص در شرایط افغانستان کاری دشوار 
است. آن ها خود دست به محدودسازی زدند 
و دایره را برای گزینش های خود بنا به دالیلی 
تنگ تر  و  تنگ  دایره  وقتی  کردند.  کوچک 
دست  این  از  بازتاب هایی  تردید  بدون  شود، 

به وجود می آید. 
اعالم کردند که وزیران  آقایان غنی و عبداهلل 
نباید اعضای پارلمان و یا از کابینه های  آینده 
گذشته باشند که بدون شک دایرۀ گزینش های 
آن ها را کوچک کرد. دلیل این امر شاید برخی 
نگرانی ها و مالحظاتی بود که آن ها را وادار به 
گرفتن چنین تصمیمی کرد، ولی همین مورد 

و  بست  جاها  بسیاری  در  نیز  را  آن ها  دسِت 
حاال  کرد.  محدود  را  گزینش های شان  دایرۀ 
وقتی چنین سطح توقع بلند برده شود، باید در 

انتظار انتقادهایی از این نوع بود. 
این  صالح  ملی  وحدت  دولت  رهبران  برای 
بود که دایرۀ گزینشی خود را محدود نسازند 
به وجود  را  کابینه  از  ترکیبی  آن،  کنار  در  و 
آورند که دست کم به بیشتر اعتراض ها پاسخ 
دهد. شاید ایجاد هرگونه کابینه در افغانستان، 
در  که  دست  این  از  منفی یی  واکنش های  با 
روزهای اخیر شاهدش هستیم، روبه رو شود، 
و  خواست ها  تنوع  که  دلیل  این  به  آن هم 
سلیقه ها در کشور بی نهایت گسترده و فراگیر 
پیش بینی  قابل  اعتراض ها  از  برخی  اما  است. 
است و می توان به ساده گی آن ها را نایده گرفت. 
برخی ها بدون شک به دلیل خودبزرگ بینی ها 
نوع  هر  با  است  ممکن  زیاده خواهی ها  یا  و 
جلو  که  ورزند  مخالفت  کابینه   در  ترکیبی 
این گونه اعتراض ها می توان ایستاد؛ اما عده یی 
دیگر هرگز به دلیل خواست های سلیقه یی شان 
ترکیب کابینه را مورد انتقاد قرار نمی دهند، بل 
به آن نظر می اندازند  به گونۀ واقع بینانه  آن ها 
به ساده گی  که  می کنند  مطرح  را  انتقادهایی  و 

نمی توان از آن ها گذشت. 
عدم  در  پیشنهادی  کابینۀ  بیشتِر  نیِم  وقتی 
حوزۀ صالحیِت خود معرفی شده اند، می تواند 
به  انتقادها  دست  این  از  باشد.  سوال برانگیز 
آن  از  می شد  که  است  فراوان  کابینه  ترکیب 
کابینه  ترکیب  از  انتقادها  اما  کرد.  پیش گیری 
باشد؛  داشته  می تواند  هم  دیگری  دالیل 
انتقادهایی از نوع آن چه که اسماعیل خان مطرح 
نمی توانند  عده یی  شاید  هنوز  است.  کرده 
کنند  درک  به خوبی  را  کشور  جدید  شرایط 
بسازند.  نزدیک  شرایط  این  به  را  خود  یا  و 
کشور  در  موجود  وضعیِت  از  افراد  فهِم  نوع 
نیز می تواند به اعتراض نسبت به ترکیب کابینۀ 
افرادی  و  شخصیت ها  شود.  منجر  پیشنهادی 
که در سه دهۀ گذشته در تحوالت کشور نقش 
و  دیدگاه  شک  بدون  داشته اند،  مهم  سهِم  و 
گاه  و  صواب  گاه  می تواند  که  دارند  نظراتی 
هم ناصواب باشد. حذف این دیدگاه ها ممکن 
نیست؛ بنابراین، باید از راه گفت وگو و مذاکره 

به قناعِت آن ها پرداخت. 
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احمـد عمران

سرچشمۀ نگرانی ها 
در مورد کابینۀ پیشنهادی

 

در انتخابات ریاست جمهوری که گذشت؛ رای دهنده گاِن 
هدف مند هرکدام یکی از این دو نکته را مد نظر داشتند: 
1ـ حمایت از نظام ریاستی، ۲ـ تغییر نظام ریاستی. یعنی 
صندوق های  پای  به  ریاستی  نظام  از  حمایت  به  کسانی 
در  ریاستی  نظام  تغییر  امید  به  هم  کسانی  و  رفتند  رای 
نکته،  دو  این  بر  عالوه  البته  کردند.  شرکت  انتخابات 
رای دهی  پروسۀ  در  هم  دیگری  انگیزه های  و  ارزش ها 
نهفته بود و هرکس به امیِد دست یافتن به آماِل مد نظِر 
که  بودند  کسانی  می بست.  کار  به  را  خویش  رای  خود 
رای شان را صرفًا بر بنیاد معیارهایی چون قوم و زبان و 
می بستند.  کار  به  دیگر  برخی  و حضور  برخی ها  حذِف 
از  مجموعه یی  پاِس  به  که  بود  رایی  ارزشمند،  رای  اما 
ارزش ها ریخته می شد و رای دهندۀ هدف منِد آن، در قباِل 
پیروزی نامزد مورد نظرش، توقِع برآورده شدِن خواست ها 

و تکریِم ارزش هایش را  داشت. 
انتخابات افغانستان، با همۀ شور و حالی که داشت، قربانی 
این رو صفحۀ دیگری  از  راهزناِن سیاسی شد؛  متقلبان و 
وساطِت  به  نامزد  دو  و  شد  باز  سیاسی«  »توافق  نام  به 
جامعۀ جهانی با هم توافق کردند که »دولت وحدِت ملی« 
سیاسی  توافق  در  اساسی  و  بارز  نکتۀ  دهند.  سامان  را 
این بود که قدرت میان دو جریان، پنجاه ـ پنجاه تقسیم 
و  یابد  تغییر  قانونی،  مجراهای  از  ریاستی  نظام  و   شود 
نقش ریاست اجراییه در دولت وحدت ملی به مثابۀ نقش 
در  اساس،  این  بر  باشد.  صدارتی  نظام  در  نخست وزیر 
بودند،  بسته  دل  نظام  تغییر  به  که  آنانی  سیاسی،  توافق 
از  در حمایت  که  آنانی  و  رسیدند  پیـروزی  به  به نحوی 
نظام ریاستی قرار داشتند و به خاطر آن مبارزه کرده بودند، 
وادار به پذیرش تغییر نظام شدند و این برای طرف داران 
تغییر نظام و تمرکززدایی از قدرت، یک دستاورد بزرگ 

به شمار آمد.
درازا  به  بسیار  نامزدوزیران  معرفی  روند  هرچند  اکنون، 
که  شد  گرفته  معرفی  به  کابینه یی  سرانجام  و  کشید 
اعتراض های فراوانی را به همراه آورد؛ اما هنوز برای آنانی 
نمی شود.  تلقی  پایان یافته  کار  بودند،  ارزش ها  دنباِل  که 
دارد  زمینه و زمان وجود  برای اصالح،  مسلمًا هنوز هم 
تا هم عدالِت اجتماعی محقق شود و هم ارزش ها برقرار 
گردد. اما در بحبوحۀ گیرودارها بر سِر کابینه طی صد روز 
نخست دولت جدید، طرف داران نظام ریاستی برضد نظام 
صدارتی یا پارلمانی کارهایی کردند و تأخیر در تشکیل 
از دو نفره شدن سکاِن سیاست خواندند  کابینه را ناشی 
در  زیان بار خواندند. ولی  افغانستان  برای  را  مدِل  این  و 
فرافکنی های  برابر  در  نیز  نظام  تغییر  طرف داراِن  مقابل، 
آنان سخن گفتند و بر تغییر نظام از مجرای توافِق سیاسی 

و روش های قانونی، تأکید کردند و می کنند. 
بایستی  دارد،  جریان  کابینه  روی  کار  همچنان  که  حاال 
بخش اعظِم توجه و تالِش نهادهای سیاسی و دولت بر 
تغییر نظامِ انتخاباتی و سیستم انتخابات و روش های اعمال 
صالحیِت این نهادها متمرکز گردد. بایستی با وصِف همۀ 
نابه سامانی ها و مشکالتی که دولت کنونی دارد، سرسختانه 
در پِی ایجاد یک بستِر سالم برای برگزاری انتخابات آینده 
باشیم و اجازه ندهیم که بار دیگر افراد فاسد، روند فاسد 
و فکر فاسد، مسوول و مجری برگزاری انتخاباِت پارلمانی 

باشند و سناریوی سیاهِ دیگری را به نمایش بگذرند. 
و شوراهای  پارلمانی  کرسی های  به  یافتن  مسلمًا، دست 
ولسوالی برای آنانی که خواهان تغییر نظام و دست یافتن 
به ارزش هایی اند که در انتخابات ریاست جمهوری از آن 
حمایت کرده بودند، از اهمیِت زیادی برخوردار است و 
باید آن قوِت الزم را در لویه جرگۀ پیش رو داشته باشند 
و  بدهند  تغییر  خودشان  برنامۀ  طبق  را  اساسی  قانون  تا 
اما  سازند.  ریاستی  نظام  جای گزین  را  غیرریاستی  نظام 
این در صورتی ممکن است که همه دست به دسِت هم 
دهند و برای تحقِق آرمان ها و ارزش ها و اصالح بنیادِی 

کمیسیون های انتخاباتی از هیچ کوششی دریغ نورزند.

همه چیز پایان نیافته است
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به گزارش خبرگزاری فرانسه، ›ری یونگ هو‹ مذاکره کننده هسته 
ای ارشد کره شمالی پس از مذاکره دو روزه غیررسمی با دیپلمات 
های سابق امریکا و کارشناسان امنیتی در سنگاپور گفت: امیدوارم 
که دولت امریکا به درستی به پیشنهاد ما فکر کند و به این پیشنهاد 

پاسخ دهد.
استفن بوسورث نماینده ویژه سابق امریکا در امور کره شمالی که 
ریاست هیات امریکایی را بر عهده داشت نیز بر این مسئله تاکید 

کرد.
غیر  مذاکرات  عنوان  به  شمالی  کره  مقامات  با  همکارانش  و  وی 
رسمی دیدار کردند و هیچ پیشنهادی از سوی واشنگتن نداشته اند.

اینجا  با هیات کره شمالی گفت: ما به  وی پس از دو روز مذاکره 
آمده ایم تا حرف های طرف کره ای را بشنویم. ما مذاکراتی داشتیم 
اما می خواهم بر این مسئله تاکید کنم که ما نماینده دولت امریکا و 

یا حامل پیشنهاد از سوی دولت نیستیم.
امریکا به تازگی این پیشنهاد کره شمالی را رد کرده بود و مشخص 
نیست که آیا واشنگتن به دنبال اقدامات جدید برای رایزنی با کره 

شمالی است یا خیر. 
تنش  ریشه  که  کرد  نشان  خاطر  نیز  شمالی  کره  ای  هسته  نماینده 
ها در شبه جزیره کره رزمایش های نظامی با حضور امریکا و کره 

جنوبی است.

نیجر، مرکزی برای جهادگرایان در افریقا
نزدیکی  در  و  نیجر  جنوب  در  زیندر  شهر  فضای 
جمعیت  تن  هزار   ۲00 حدود  که  نایجریا  با  مرز 
دارد، دودآلود است. این دود تایرهای موتر است که 
برخی از باشندگان این شهر آن را در اعتراض علیه 
طنزی  نامۀ  هفته  که  اسالم،  پیامبر  کاریکاتورهای 
»شارلی ابدو« پس از حمالت تروریستی باالی دفتر 
نشر  به  فرانسه  پایتخت  پاریس  در  نامه  هفته  این 

رسانده است، آتش زده اند.
در  وله  دویچه  خبرنگار  به  تظاهرکنندگان  از  یکی 
پیامبر  به  توهین  اجازه  کسی  هیچ  که  گفت  محل 
را ندارد: »چنین چیزی در قرآن منع قرار داده شده 
است. هر کسی که به پیامبر توهین کند، باید اعدام 

شود، باید کشته شود. چنین است قانون اسالم.«
راضی  بسیار  حاال  که  گوید  می  دیگری  معترض 
است. او می افزاید: »شهر در آتش می سوزد، آنهم 
به خاطری که همیشه از تروریسم سخن گفته می 
می  صورت  تحریک  ابتداء  در  که  حالی  در  شود، 
اما  شود،  پنداشته  آزادی  اروپا  در  این  شاید  گیرد. 
دین ما چنین چیزی را اجازه نمی دهد. ما شدیداً 
عصبانی هستیم و هرگز این را نمی پذیریم که کسی 

کاریکاتور پیامبر ما را نقاشی کند.«
ما  »سیاستمداران  گوید:  می  دیگری  کنندۀ  تظاهر 
در  توان  نمی  زیرا  روشنفکر،  نه  و  اند  مسلمان  نه 
مسلمانان  را  آن  جمعیت  درصد   99 که  کشوری 
تشکل می دهند، حکومت کرد و همزمان گفت که 
»من شارلی هستم«. این یک اهانت و بی حرمتی به 
مردم نیجر است. رئیس جمهور محمود ایسوفو باید 

استعفا بدهد. راه دیگری نیست.«
 10 از  بیشتر  نیجر  سراسر  در  اعتراضات  این  در 
آتش  به  کلیسا   6 کم  دست  اند.  باخته  جان  تن 
در  زن  یک  اند.  گردیده  چپاول  یا  و  شده  کشیده 
یک مهمانخانه، که تظاهر کنندگان آن را آتش زدند، 

جان باخت.
منطقه یی درگیر بحران

که  گیرد  می  صورت  کشوری  در  اعتراضات  این 
قرار  آن  اطراف  در  بحران  درگیر  کشور  چندین 
دارند. سه همسایۀ نیجر درگیر بحران شدید سیاسی 
درگیر خشونت  نیجر  جنوبی  همسایۀ  نایجریا  اند. 
که  است  بوکوحرام  تروریستی  گروه  حمالت  و 
دولت  کنترول  از  را  کشور  شمال  همه  از  بیشتر 
بیرون ساخته است. مالی، در غرب نیجر، در برابر 
ملیشه های تروریست متعلق به »القاعده در مغرب« 
و یا طرفداران این گروه، می جنگد. در شمال نیجر 
کشور لیبیا قرار دارد که در حال حاضر در خشونت 
سقوط  به  احتماالً  که  سوزد  می  رقیب  های  گروه 
سیاسی در این کشور منجر خواهد شد. سالح های 

به همسایه  می شوند،  فروش  و  لیبیا خرید  در  که 
های جنوبی این کشور نیز راه می یابند.

نیجر در سال ۲013 از عملیات نظامی فرانسه علیه 
جدایی طلبان و اسالمگرایان در کشور مالی حمایت 
تروریست  های  گروه  که  بود  آنجا  از  بود.  کرده 
»عمل  به  نیجر  علیه  که  کردند  اعالم  جهادگرا  و 
انتقامجویانه« دست خواهند زد. در پی آن چندین 

نفر کشته شدند.
یکی از فقیرترین کشورهای جهان

دولت نیجر دربرابر این حمالت به مشکل می تواند 
فقیرترین  ده  از  یکی  نیجر  جمهوری  کند.  مقابله 
کشورهای جهان به شمار می رود. عاید ساالنۀ یک 
فرد در نیجر به طور اوسط به تقریبًا ۵17 یورو می 
رسد. از سوی دیگر جمعیت این کشور به سرعت 
رشد می کند و در ۵0 سال اخیر حدود چهار برابر 
جمع  در  نیجر  ترتیب  این  به  است.  یافته  افزایش 
رشد  بیشترین  که  شود  می  محسوب  کشورهای 

جمعیت را دارند.
بقیه  و  بوده  زرع  قابل  نیجر  خاک  درصد   1۵ تنها 
مالکیت  ادعاهای  تناسب  همین  به  است.  بیابان 
چراگاه ها و اراضی قابل زرع روز به روز بیشتر می 
گردد. از سوی دیگر محصوالت ناچیز زراعتی در 
این کشور همواره با خطر خشکسالی های ممتد و 
مردم پیوسته با قلت مواد خوراکی روبرو اند. تقریبًا 
دو سوم جمعیت نیجر فقیر شمرده می شوند. این 
انسانی«  کشور در سال ۲014 در »شاخص توسعۀ 
در جای آخر قرار گرفت. عواید یورانیم و نفت نمی 
ماندۀ  زراعت و صنعت عقب  های  کمبودی  تواند 

این کشور را تالفی کند.
همۀ اینها سبب می گردند که دولت نیجر تأسیسات 

بنیادی مانند نظام تعلیم و آموزش را با بسیار مشکل 
تمویل کند. میزان بی سوادی در این کشور به 90 

درصد می رسد.
جهاد محلی و بین المللی

اسالمگرایان تندرو از این ضعف دولت سوءاستفاده 
تروریستی  بدنام  کمربند  از  بخشی  نیجر  کنند.  می 
است که در امتداد کشورهای حوزۀ ساحل از شرق 
تا غرب افریقا افتاده است. ملیشه ها مخارج خود را 
از بابت قاچاق اسلحه و مواد مخدر تمویل می کنند. 
آنها اولتر از همه تالش می کنند که مردم نیجر را هم 

مفکورۀ خود بسازند.
حاکم  بردبار  و  معتدل  اسالم  یک  همیشه  نیر  در 
بوده است. در این کشور مدت درازی پیروان ادیان 
زندگی  تفاهم  در  هم  کنار  در  مختلف  مذاهب  و 
کرده اند. اما حاال حضور قسمًا گستردۀ گروه های 
شمار  همچنان  و  کشور،  این  اطراف  در  جهادگرا 
عربی  تلویزیونی کشورهای  دینی  های  برنامه  زیاد 
ماهواره  از طریق  که  شبه جزیرۀ عرب  از  ویژه  به 
ها انتشار می یابند، سبب گردیده اند که بخش های 
از مردم نیجر به یک اسالم سختگیرانه تر و قسمًا 

جنگجویانه تر عالقمند شوند.
و  ابدو«  »شارلی  بر  حمله  با  رابطه  در  رویدادها 
نامۀ طنزی تنها نمونه ای از  شمارۀ اخیر این هفته 
کشور  مبارزۀ  آن  با  که  است  جهادگرایان  سیاست 
های افریقایی و غربی در برابر تروریسم به عنوان 
یک مبارزه فرهنگی میان غرب و اسالم وانمود می 
گردد. در چنین سیاستی مسأله بر سر بقای تنها یکی 
از این فرهنگ هاست. این مفکوره در طی سالیان 
دراز تأثیر خود را نشان می دهد، و نتیجۀ آن را حاال 

در فرانسه و نیجر می توان مشاهده کرد.

کره شمالی بار دیگر خواستار پایان دادن 
رزمایش امریکا با کره جنوبی شد

اتحادیه اروپا مخالف حذف 
حماس از فهرست ترور

وضعیت هشدار در مورد خطرات تروریستی در اروپا ادامه دارد
وضعیت هشدارآمیز در کشورهای اروپایی، در پی 
حمالت دو هفته پیش در پاریس و نیز بازداشت ها 
ادامه  آن،  مختلف  کشورهای  در  پلیس  عملیات  و 
دارد و قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا، روز 
دوشنبه، در مورد افزایش همکاری ها علیه تروریسم 

دیدار کنند.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز 
می آیند  هم  گرد  بلژیک،  بروکسل،  در  ماه  دی   ۲9
افزایش همکاری ها علیه مواردی مانند  تا در مورد 
بازگشت شهروندان رادیکال شده از عراق و سوریه 

به آن قاره، مذاکره کنند.
کشورهای  سران  میالدی،  آینده  ماه  1۲فوریه، 
اتحادیه در باره مبارزه با تروریسم نشست ویژه ای 

خواهند داشت.
در بروکسل، مقر عمده نهادهای اتحادیه اروپا، پس 
پلیس در شهر »ورویه«،  از عملیات ضدتروریستی 
پنج نفر به اتهام شرکت در سازمان ترویستی متهم 

شده اند.
شبکه خبری سی ان ان آمریکا از قول اریک وان در 
سیپت، مدعی العموم فدرال بلژیک، نقل کرده است 
به  حمله  قصد  ورویه  در  تروریستی  سازمان  که 

ماموران پلیس را داشت.

بازداشت  در  فرانسه  در  نیز  نفر  دو  حال  عین  در 
ایتالیا  به  ورود  برای  تالش  از  پس  آنها  هستند؛ 

بازداشت شده اند.
در عملیات پلیس در بلژیکدر روز پنج شنبه، دو نفر 

کشته شدند.
نام  به  شخصی  می گوید  فرانسه  خبرگزاری 
عبدالحمید اباعود، که سازمان های امنیتی او را مغز 
پلیس می دانند،  نیروهای  برای کشتن  توطئه  متفکر 
همچنان تحت تعقیب است و هنوز بازداشت نشده 

است.
در این میان در یونان نیز بازداشت هایی انجام شده 
است که دادستانی بلژیک می گوید در تالش برای 

استرداد و بازجویی یکی از آنهاست.
گروه  راهپیمایی  برگزاری  جلوی  پلیس  آلمان  در 
کردن  اسالمی   علیه  میهن پرست  )اروپائیان  »پگیدا« 
گرفته  تروریستی«  »تهدید های  دلیل  به  را  باختر( 

است.
گروه پگیدا پیشتر با انتشار متنی در صفحه فیس بوک 
خود، لغو راهپیماییروز دوشنبه را تائید کرده و گفته 
است تهدیدهای تروریستی متوجه چهره های اصلی 

این گروه است.
جلوی  یک شنبه  روز  نیز  فرانسوی  دادگاه  یک 
راهپیمایی گروهی را، که متهم به ترویج اسالم هراسی 

کرده است، گرفت.
سازمان های امنیتی و پلیس کشورهای اتحادیه اروپا 
درحال رصد کسانی هستند که از نبردها در صف 
گروه حکومت اسالمی در عراق و سوریه، به اروپا 
باز می گردند و ممکن است در حال برنامه ریزی و 

تالش برای انجام عملیات تروریستی باشند.
چند کشور اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه، بریتانیا، 
بلژیک و هلند در ائتالفی به رهبری آمریکا حضور 
اسالم گرایان  علیه  را  هوایی  حمالتی  که  دارند، 

افراطی در عراق انجام می دهد.

اروپا  عمومی  دادگاه  رای  علیه  اروپا  اتحادیه  خارجه  امور  وزیران 
تقاضای  تروریستی  سازمان های  فهرست  از  بر حذف حماس  مبنی 
سازمان  این  نفع  به  پیش  ماه  یک  دادگاه  این  می کنند.  تجدیدنظر 

فلسطینی رای داده بود. 
دادگاه عمومی احادیه اروپا در روز 17 دسامبر حکمی صادر کردکه 
تروریستی حذف  از فهرست سازمان های  باید حماس  آن  مبنای  بر 
 شود. در حکم دادگاه تاکید شده است که تصمیم اتحادیه اروپا مبنی 
بر قراردادن نام این گروه در لیست سازمان های تروریستی با استناد بر 
تحقیقات و مدارک تاییدشده از سوی مقامات و سازمان های مسئول 
اتخاذ نشده، بلکه تنها بر پایه اطالعات موجود در رسانه ها و اینترنت 

گرفته شده است.
روز دوشنبه )۲9 دی( یک سخنگوی شورای اتحادیه اروپا در پیامی 
توئیتری اعالم کرد که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست 
تجدید  تقاضای  حکم  این  علیه  گرفتند،  تصمیم  بروکسل  در  خود 

نظر کنند.
نیز  اروپا  اتحادیه  فدریکا موگرینی، هماهنگ کننده سیاست خارجی 
در حکم  اروپا  اتحادیه  عمومی  دادگاه  گفت،  خبر  این  تایید  ضمن 
خود به برائت حماس رای نداده، به همین دلیل وزیران امور خارجه 
تجدیدنظر  تقاضای  دادگاه  حکم  از  بخش هایی  علیه  اروپا  اتحادیه 

خواهند کرد.
به این ترتیب تا اعالم رای دادگاه استیناف، حماس در فهرست ترور 

باقی خواهد ماند.
یکی از نتایج این تصمیم، مسدودماندن دارایی های حماس در اتحادیه 

اروپا است.
»تصمیمی غیراخالقی«

خارجه  امور  وزیران  تصمیم  به  خود  واکنش  نخستین  در  حماس 
زهری،  ابو  سامی  خواند.  اقدامی«غیراخالقی«  را  آن  اروپا،  اتحادیه 
سخنگوی حماس در باره این تصمیم گفت: »این نشان می دهد که 
اتحادیه اروپا جانب اشغالگران اسرائیلی را می گیرد و از جنایت های 

آن ها علیه مردم فلسطین حمایت می کند.«
شاخه نظامی حماس در سال ۲001 به فهرست گروه های تروریستی 
اتحادیه اروپا افزوده شد. در سال ۲003 شاخه سیاسی این سازمان 
نیز در این فهرست اتحادیه اروپا ثبت شد. شاخه سیاسی حماس از 
سال ۲007 میالدی بر باریکه غزه حکومت می کند. این سازمان سال 

گذشته حاضر به تشکیل دولت آشتی ملی با جنبش الفتح شد.

سال  ششم     y شما رة    y 1459  سه    شنبه      30 جد ی/   د  ی     y 1393  29 ربیع اال و ل  y 1436 20جنو ر ی      2015



جامعۀ  دربارۀ  خاتمی  محمد  سید 
از  اول  رییس  ویژه گی های  و  سعادت مند 

دید فارابی می نویسد:
به سعادت خواهد  در صورتی  “... جامعه 
فاضل  ریاسِت  به  دل خواه  به  که  رسید 
تن در دهد و ریاست هرچند امری است 
مختص به رییس اول، اما به هیچ وجه نباید 
شد  اگر  و  شود  تحمیل  جامعه  بر  به زور 
)یعنی رییس راه تغلب را در پیش گرفت(، 
را  او  واقعِی  شایسته گِی  عدم  امر  همین 
است  شایسته کسی  رییس  می کند.  آشکار 
که در پرتو فضیلتی که دارد و خدمتی که 
می کند  حکومت  دل ها  بر  می دارد،  عرصه 
اختیارِ  قوت  و  برمی انگیزد  را  اشتیاق ها  و 
برای  که  می رساند  درجه یی  به  را  مردم 
را  او  از  فرمان برداری  سعادت،  به  رسیدن 
از کمال فضیلت است  فرمان برداری  ـ که 
نه  انتخاب  اما  می پذیرند.  و جان  دل  از  ـ 
شایسته  رییس  نه  و  است  حقانیت  مالِک 
به دست  را  شایسته گی  مردم  انتخاِب  با 
می آورد یا از دست می دهد. حتا اگر هیچ 
پیروی نیز نداشته باشد، گرچه سلطۀ خود 
را به زور بر مردم تحمیل نمی کند، ولی این 

ریاست  برای  او  شایسته گی  از  ذره یی  امر 
نمی کاهد”. )خاتمی، 1376: 187( 

احتمالی  تحول  دو  را  فارابی  فاضلۀ  مدینۀ 
در کمین نشسته است: یکی آن که شماری 
که  نباشند  موجود  نظامِ  پذیرای  مردم  از 
نوابت  می خواند.  “نوابت”  را  آن ها  فارابی 
یعنی “جودر”هایی که در گندم زار برویند. 
مردم  دروِن  در  کیفی  تحولی  این که  دوم 
نوابت  فارابی،  دید  از  گردد.  رونما  مدینه 
مدینۀ  مخل  و  دارند  را  حیوانات  جایگاه 
دست یابی  استعداد  و  می باشند  فاضله 
رییس  به  بنابراین  ندارند؛  را  سعادت  به 

کند  چنان  آن ها  با  که  می دهد  اجازه  اول 
می گیرد.  صورت  زیان آور  حیواناِت  با  که 
فرزنداِن  حق  در  را  دستوری  چنین 
است.  کرده  صادر  نیز  آن ها  بی استعداد 
چنین سفارشی از قبل توسط افالطون نیز 
کیفی  تحول  صورت  در  است.  شده  داده 
اول  رییس  فاضله،  مدینۀ  مردم  درون  در 
به  شده،  خوانده  هم  “واضع النوامیس”  که 
به:  می پردازد)بنگرید  جدید  قوانین  وضع 
بدین   .)1367 طباطبایی،  و  قادری،1391 
مدینۀ  در  فارابی  که  زمام داری  صورت، 
فاضله در نظر می گیرد، پیامبر نیست؛ ولی 
قانون گذار  و  امام  فیلسوف،  اول،  رییس 

می باشد.)بنگرید به: روزنتال، 1387(
با  را  فارابی  شد،  گفته  آن چه  به  توجه  با 
سیاسی  مستقِل  فیلسوف  می توان  تسامح 
سیاسِی  افکارِ  و  آرا  بیشتِر  زیرا  خواند؛ 
کرده  پیرایش  و  معرفی  را  یونان  حکمای 
است. فکر می شود فارابی در پِی آن بوده تا 
نظام سیاسِی جدیدی را جاگزیِن نظام های 
سازد؛  روزگار  آن  زورگوِی  و  استبدادی 
از این رو مدینۀ فاضله را طراحی کرد، اما 
این است  آن وارد می باشد،  بر  ایرادی که 

زورگویی  از  فاضله  مدینۀ  اوِل  رییس  که 
مشروعیِت  او  می باشد.  بیزار  تغلب  و 
خویش را از عقِل فعال کمایی می دارد. در 
که  نمی دهد  توضیح  فارابی  صورت،  این 
به دست  را  امور  زمامِ  چه گونه  اول  رییس 
می گیرد و به صورت عملی به زعامِت مردم 
دست می یابد. توقع گرد آمدِن مردم به طور 
انتظاری  اول،  رییس  اطراف  در  داوطلبانه 
غیرعملی است. همچنان در فلسفۀ سیاسی 
سنجش  قابل  فیلسوف شاه  صفات  فارابی، 
نمی باشد؛ از این رو شمار زیادی می توانند 
ادعای فیلسوف بودن سر دهند و خود را 

بدانند.  اول  ریاسِت  مقامِ  احراز  شایستۀ 
فارابی نمی گوید نزاع میان مدعیاِن زعامت 
چه گونه دفع می گردد. تجویزی که فارابی 
برای مخالفان و منتقداِن مدینۀ فاضله ارایه 
می دارد، به صورت گسترده، دسِت دولت را 
منتقدان  کردِن گلوی  استبداد و خفه  برای 
نظامی  از  فارابی  بنابراین  می دارد.  نگه  باز 
را  آن  خشن تِر  نوِع  خود  بود،  متنفر  که 
این که  دیگر  نقد  است.  کرده  طرح ریزی 
سعادتی که ابونصر فارابی در پی آن است 
و آن را شایستۀ مردم مدینۀ فاضله می داند، 
مدینۀ  که  معنی  بدین  دارد؛  معنوی  جنبۀ 
در  باید  اخالقی  فضایل  رهگذرِ  از  فاضله 
مرتبۀ بلندی جا داشته باشد و این در حالی 
دست کم  زنده گی  مادِی  پهلوی  که  است 
عیِب  می تواند  امر  این  که  شده،  گرفته 
دیگری برای مدینۀ فاضلۀ فارابی به حساب 

آید.

پنجم فصل 
یسی مه نو سـت نا سیا

ساسانیان  عهد  در  سیاست نامه نویسی  آییِن 
رواج داشت. آثار و نوشته های ارزشمندی 
از  می دهد شماری  گواهی  که  دارد  وجود 
اندیشمندان، زمام داران را با سیاسِت عملی 
می گفتند  نکته ها  آن ها  به  می ساختند،  آشنا 
و درس ها می آموختند و بدین شیوه، رفتار 
از  برخی  می کردند.  تولید  را  آن ها  سیاسِی 
به جای  که  می دهند  ترجیح  پژوهش گران 
را  اندرزنامه نویسی  سیاست نامه نویسی، 
حد  از  را  اندرز  عده  این  و  گیرند  به کار 
اخالقِی آن فراتر برده، به امور سیاسی نیز 

می کشانند.
از  دسته  دو  به وسیلۀ  سیاست نامه نویسی 
دستۀ  است.  پذیرفته  صورت  اشخاص 
نخست کسانی اند که تنها قلم به دست اند و 
بن  عبداهلل  مانند  دارند،  نویسنده گی  شغل 
مقفع که ادب الکبیر و ادب الصغیر را در این 
باب نگاشته است و اوست که کلیله و دمنه 
را به عربی درآورده است. همچنان سعدی 
شیرازی  که در “گلستان” بابی زیر عنوان 
“اندر سیرت پادشاهان” دارد. این دسته، تنها 
کرده اند.  بسنده  اطالعات  دادِن  و  گفتن  به 
در  دستی  که  می باشند  کسانی  دوم،  دستۀ 
کار سیاسی دارند، در دفتر و دیواِن دولت 
و  امور  بهبود  مقصد  به  و  دارند  وظیفه 
مبادرت  نوشتن  به  خلیفه  یا  امیر  رهنمایی 
عنصرالمعالی  قابوس نامۀ  ورزیده اند. 
کیکاوس و سیاست نامۀ خواجه نظام الملک 

در این رده جا می گیرند.
و  واضح  به صورِت  یا  سیاست نامه نویسان 
و  داشته  بیان  را  خود  دیدگاه های  روشن 
نظریات خویش  تاریخی،  ذکر حکایات  با 
در  رازی  مشکویه  می سازند.  مستند  را 
گرفته  کار  شیوه  این  از  “تجارب االمم” 
نویسنده  که  است  آن  دومی  شیوۀ  است. 
منظورِ خود را با تمثیل و کنایه بیان داشته، 
اثر سیاسی ادبی خلق می دارد، که کلیله و 
دمنه در زبان پارسی از آن جمله نسبت به 

همه مشهورتر است.

حسادت در کوتاه قدها
دانشمندان دانشگاه آکسفورد یکی دیگر از تأثیرات داشتن قد کوتاه روی 
رفتار را کشف کردند. آن ها متوجه شدند در بسیاری از مردم که قد زیر 
متوسط دارند، یک بیماری به نام »سندرم مرد قدکوتاه« وجود دارد. افرادی 
که قد کوتاهی دارند، ممکن است دچار این حالت شوند و احساس ترس، 
نگرانی و استرس داشته باشند. مبتالیان به این بیماری از دیگران می ترسند 
افراد  برساند.  به آن ها آسیب  و همیشه تصور می کنند ممکن است فردی 
و  می شوند  حسادت  دچار  بیشتر  درصد   ۵0 احتمال  با  همچنین  کوتاه قد 

بیشتر در معرض ابتال به بیماری های روانی قرار دارند.
صبر کدام بیشتر است؟ 

از زمانی که ناپلیون بناپارت جنگ با اروپا را آغاز کرد، این باور در مردم 
قدکوتاه کمتر است، خشن تر هستند و زودتر  افراد  آمد که صبر  به وجود 
عصبانی می شوند. برای فهمیدن حقیقت، دانشمندان از دو گروه از مردان 
رفتارهای  بروز  باعث  که  کنند  کمپیوتری شرکت  بازی  یک  در  خواستند 
خشن می شد. با انجام این کار مشخص شد برخالف تصور عموم مردم، 
افراد قدبلند زودتر خشمگین می شوند و دست به رفتارهای پرخاش گرانه 
افراد  که  آمده  به وجود  مردم  بین  باور  این  می زنند. در طول صدها سال 
کوتاه قد سعی می کنند کوچکِی جثۀ خود را با نشان دادن خشونِت بیشتر 
افرادی که قد کوتاه دارند،  این است که معموالً  اما حقیقت  جبران کنند. 

مهربان تر هستند و صبر بیشتری دارند.
قدبلندها شادترند

در حالت کلی افراد قدبلند در زنده گی خود شادترند. بر اساس یافته های 
دانشمندان امریکایی، افراد قدبلند از زنده گی خود رضایت بیشتری دارند، 
نسبت به خود دیدگاه مثبت تری دارند و از زنده گی خود بیشتر لذت می برند. 
همچنین قدبلندها کمتر دچار استرس می شوند، دیرتر عصبانی می شوند و 
غم و اندوه در زنده گی آن ها نسبت به دیگران کمتر دیده می شود. معموالً 
را  خود  همیشه  و  می دانند  جامعه  گروه  بدبخت ترین  را  خود  که  افرادی 
بسیار دست کم می گیرند، به طور متوسط ۲/۵ سانتی متر نسبت به متوسط 

جامعه کوتاه ترند.
قد بلند به اندازۀ پول زیاد می ارزد

آن ها  برای  موضوع  این  هستند.  بلند  قد  داشتن  عاشق  مردان  همۀ  تقریبًا 
بتواند صاحب قد  دارای قد متوسط  اگر یک مرد  دارد که  اهمیت  آن قدر 
بلند شود، همان قدر خوشحال می شود که حقوق ماهانۀ او 30 درصد بیشتر 
شود. به این ترتیب، محققان محاسبه کردند به ازای هر دو سانتی متر که 
به قد فردی اضافه شود، به همان میزان رضایت او از زنده گی افزایش پیدا 
می کند که حقوق ماهانۀ او نزدیک به چهار درصد افزایش پیدا یابد. این 
تحقیقات نشان داد که پول نقش بسیار مهمی در تلقی افراد از زنده گی دارد 
و به عبارت دیگر، بسیاری از افراد میزان رضایت خود از زنده گی را با میزان 
به علت  قدبلند  افراد  میزان رضایت  دلیل  به همین  درآمدشان می سنجند، 

داشتن درآمد متوسط بیشتر نسبت به کوتاه قدها از زنده گی بیشتر است.
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بخش چهــارم

قدکوتاه ها و قدبلندها 
کـدام یک خوشـبخت تر اند؟ 

بخش يازدهـم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



عبدالبشیر فكرت بخشیـ  استاد دانشگاه كابل

از تعصب جاهالن دیِن هدا را دشمن اند
خواهد  عصا  کوران  این  دسِت  در  عاقبت 

شکست بیـدل

بخش دوم
دینی  ایماِن  پایه های  از  یکی  عامه  نبّواِت  به  اعتقاد 
و  داشت  نخواهد  وجود  ایمانی  آن  بدوِن  که  است  
مقبول نخواهد بود. به هم پیوسته گی ایمان به انبیای الهی 
با هرگونه  و  نمی پذیرد  تفکیک  که هرگز  است  چنان 
فرق گذاشتنی ایمان متالشی می شود و از دست می رود. 
پیشین  پیامبراِن  به  مسلمان  انساِن  یک  ایماِن  بنابراین، 
کمتر از ایماِن آنان به پیامبر خاتم نیست و اگر چنین 

باشد، مسلمان نامیده نمی شود. 
از همین جاست که در قلمرِو کشورهای اسالمی و نیز 
توسِط اقلیت های مسلماِن کشورهای غیراسالمی هیچ 
صورت  دیگر  سماوی  ادیاِن  فرستاده گان  به  توهینی 
صورِت  در  نیز  حکومتی  دستگاه های  و  نمی-گیرد 
اهانت به پیامبراِن دیگر در برابِر آن می ایستند و اجازۀ 
اهانت به پیروان ادیان دیگر را نمی دهند و حتا اهانت 
به پیرواِن ادیان وضعی نیز ممنوع قرار داده شده است.

]انعام: 108[ مسلمانان با اعتقادمندی به نبّوات عامه، هر 
اهانتی به آنان را همان اهانت به ساحِت دین خویش 
می تواند  که  می ورزند  خودداری  آن  از  و  می دانند 
اما  باشد.  دیگر  ادیاِن  پیرواِن  برای  شایسته یی  الگوی 
به گونۀ دیگری  ادیاِن سماوی  پیرواِن سایِر  در  مسأله 
است، همان هایی که خودِ شان را قلِب تمدِن بشِر امروز 
مباهات  به گذشتۀ خویش عاشقانه  تعریف می کنند و 
می ورزند، کمترین احترامی به عقاید و باورهای دینی 
اقلیت های مسلمان نمی نهند. حرمت گذاشتِن مسلمانان 
دستگاه های  حتا  و  می دهند  پاسخ  بی حرمتی  با  را 
به  اعمالی،  چنین  از  ممانعت  جای  به  آنان  حکومتی 
تمام  پررویی  با  و  می-زنند  بر  آستین  آن  از  حمایت 
از  اهانت ها  این  بار  بیان می خوانند. یک  آزادی  آن را 
فلوریدا و از کلیسا سر می کشد و بار دیگر از ایتالیا و 
زمانی هم از تریبوِن سیاست گزاراِن به نامِ غرب؛ وقتی 
نیست،  این  انصاف  شرط  که  بگشایی  سخن  به  لب 
بیان به صحنه کشیده می شود و  بالفاصله حق آزادی 

توهین به مقدسات را با آزادی بیان درهم می آمیزند.

ایماِن دینی و شورمندی
همان  است.  همراه  شورمندی  نوعی  با  دینی  ایماِن 
ایمان گرای  فیلسوِف  کی یرکیگارد،  که  شورمندی 

دانمارکی در موردش گفته است:
تناقض  دقیقًا  ایمان  نیست.  کار  ایمانی در  بدوِن خطر 

میاِن شورِ بی کراِن روح و عدم یقیِن عینی است .
این  هرگاه  و  ندارد  شورمندی  جز  جوهره یی  ایمان 
پایان  به  هم  دینی  ایمان  شد،  برچیده  شورمندی 
می رسد. ویتگنشتان انگلیسی از قیاس ناپذیری باورهای 
باورهای  نباید  این که  و  می آورد  میان  به  سخن  دینی 
چه  کرد،  قیاس  فرد  یک  باورهای  سایِر  بر  را  دینی 
دینی  باورهای  اند.  مقایسه  قابل  غیِر  دینی  باورهای 
باورهای علمی و فلسفی  از  بیشتر  این نگاه، بسی  در 
است کمااین که، باورهای دینی احکامِ مقوالتی صرف 
نیستند که با درهم شکستِن آن ها، واکنِش چندانی در ما 
پدیدار نشود، بلکه پاره یی از وجودِ آدمی اند که به دلیِل 
عینیّت یافته گی تام با ما، اهانت به آن را همان اهانت به 

خویشتن می پنداریم. 
ایمان به این معنا از اعماِق وجودِ مومنین نبعان می کند 
و فردِ مومن تفکیکی میان ایمان و خودش نمی بیند. با 
این حساب، در برابِر اهانت به ایمان همچون اهانت به 
خودش می ایستد و با سرسپرده گی تمام واکنش نشان 

می دهد.
پاسکال  بلز  که  است  ایمان  ویژه گی  همین  شاید 
نه عقل،  خدا دل گواهی می دهد  »به وجودِ  می گوید: 
این راه به دست می آید » ویا این که: »دل  از  ایمان  و 
دالیلی دارد که عقل را به آن دسترس نیست«؛ منظور از  
دل در اندیشۀ غربی ـ برخالف ما که غالبًا دل و عقل 
را مساوی می دانیم ـ کانوِن احساسات و عواطف است 
و نیل به ایمان نیز جز از راه دل میسر نیست. شاید به 
همین دلیل است که قرآِن کریم هرگاهی که از ایمان نام 
می برد، کانوِن آن را قلب می خواند. کاربست تعبیراتی 
قلبی]توبه:  شِک   ،  ]۲8 قلب]رعد:  نابینایی  همچون: 
 ،]88 بقره:   ،۲4 قلب]محمد:   بسته بودِن   ،]4۵  ،110

انکارِ قلبی ]نحل: ۲۲[، الفِت قلبی]انفال: 63[، خشوع 
قلبی و قساوِت قلبی ]حدید: 16[، ترس قلبی]احزاب: 
۲6[ اطمیناِن قلبی ]انفال: 10 و بقره ۲60[ و... را باید 
متمّکن بودِن ایمان در قلب خواند که شورمندی درونی 

را باید از الزمه های آن دانست.
که  ـ  قلب  در  عقل  از  بیش  ایمان  توضیح،  این  با 
کانوِن شورمندی و معنویت است ـ  جای می گیرد و 
شورمندی و معنویِت ایمانی را باید الزمۀ عینی آن به 
شمار آورد. باالگرفتِن گفت وگوها در باِب تجربۀ دینی 
را در کالمِ جدید می توان فربه شدِن ابعادِ احساسی دین 

تلقی کرد که در عصِر ما بسیار مسأله ساز شده است.
بر  انگشت نهادن  کردیم،  یاددهانی  آن چه  به  توجه  با 
مصادیِق ایمان یا به تعبیری متعلِق ایمان، و از آن جمله 
پیامبر را نباید با انتقادِ علمی معمول یک سان انگاشت 
و بی توجه به ابعادِ احساِس عینی ایمان، آن را در ردیِف 

سایِر باورهای علمی موردِ نقد قرار داد.
به معتقداِت  اهانت  نکاتی که تذکر رفت،  به  با توجه 
همان  برمی انگیزد؛  را  دینی  احساساِت  همواره  دینی 
حذِف  به  منجر  مواردی  در  حتا  که  احساساتی 
خودِ  به  لطمه واردکردن  آن،  دنباِل  به   و  اهانت کننده 
در  عاطفه  و  عقل  که  نکنیم  فراموش  می شود.  دین 
کنار هم معنا می یابند و ایماِن دینی، جوهرش هر چه 
باشد بی نیاز از سنجش-های عقلی و دوراندیشی های 
اکرم  پیامبر  که  همین جاست  از  شاید  نیست.  عاقالنه 
که  داده اند  پاسخ  کامل  مهربانی  با  را  اهانتی  هر   
هر چیزی  از  را  بزرگ  درِس  این  مسلمان ها  متأسفانه 

کمتر آموخته اند و یا هم کمتر خواسته اند بیاموزند.

برخوردی دوگانه با آزادی
که  نیست  شکی  و  ارزش هاست  از  یکی  بیان  آزادی 
بنتام،  هابز،  چون  اندیشمنداني  غرب  تفکر  حوزۀ  در 
جان الک و... از طراحان و تیوریسن هاي مقولۀ آزادي 
به ویژه آزادي بیان شمرده مي شوند. اما آزادي بیان به 
فرانسوي  معروف  نظریه پردازِ  به  آن،  امروزین  معناي 
ژان ژاک روسو اختصاص دارد. روسو در قرن هجدهم، 
آزادي بیان، آزادي فکر و آزادي راي را به عنوان تیوري 
و مفهومی انتزاعی پیش می کشد که تا آن زمان عینیِّت 
در  وقتی  است.  نرسیده  فعلیت  به  و  نیافته  اجتماعی 
تاریِخ اسالم درمي یابیم که در بیعِت سقیفۀ بنی ساعده، 
آزادي بیان، آزادي فکر و آزادي راي نه به مثابه یک 
مفهومِ انتزاعي و ذهني، بلکه به گونۀ عیني و ملموس 

از دیرباز حضور داشته است.

در تاریخ اسالم نمونه هایي ازین دست که آشکارکنندۀ 
واجبات  از  یکي  عنواِن  به  بیان  آزادي  عمیق  پذیرش 
دیني است، به وفور یافت مي شود. به کارگیري آزادي 
اسالم  راستاي اصالح گري و هدایت گري در  بیان در 
عیِن جایگاه امر به معروف و نهي از منکر را دارا است. 
اما این امر به معناي پذیرش آزادي مطلق نیست، چه 
آزادي مطلق به قوِل مونتسکیو نه ممکن است و نه هم 
مفید؛ آزادي مطلق ممکن نیست چون طبیعت ساختارِ 
فردي  هاي  آزادي  تحدید  مقتضي  انساني  یک جامعۀ 
روح القوانین  در  مونتسکیو  که  همین جاست  از  است. 
مي گوید: »حد اعالي آزادي آن است که آزادي به حد 
مرزهاي  و  حد  داراي  بیان  آزادي  یعني،  نرسد«  اعال 

معینی است که نباید از آن عدول کرد.
بیان را چنان تعریف می کنند که خود  غربی ها آزادی 
نمی دهند.  به دست  آن  از  عامی  تعریِف  و  می خواهند 
تعریِف آن ها از آزادی بیشتر  به موضوِع آزادی وابسته 
است کما این که، آزادی بیان در برابِر تابوهای ارزشی 
آن ها محدود است اما کاربسِت آن در مقابِل ارزش های 
دیگران، به ویژه مسلمان ها حد و مرزی نمی شناسد و 
باورهای هزار ها شهرونِد مسلماِن آن  بیانی - ولو  هر 
کشور و سایر کشورها را جریحه دارد کند - آزاد است. 
جرم  آن،  از  انتقاد  و  هلوکاست  موردِ  در  سخن گفتن 
اما  باشد،  فراگیر  پژوهشی جامع و  برمبنای  است ولو 
نیست  جرم  اسالم  گرامی  پیامبِر  کاریکاتورِ  ترسیِم 
ملکه  به  توهین  می گیرد.  قرار  نیز  حمایت  موردِ  بلکه 
تا همین سال های پسین در انگلستان جرم تلقی می شد 
که مجازاِت سنگین اعدام را در پی داشت، اما اگر کسی 
به پیشوای بزرِگ بشریت حضرت محمد  اهانت 
روا بدارد، جرم نیست. این ملکه چه شاهکاری انجام 
احترام است و توهین به  داده است که این همه موردِ 
او سزای سنگینی دارد؟ مگر شخصیِّت ملکه باالتر از 
شخصیِّت پیامبر است؟؛ بروید از تاریخ نگاران باانصاِف 
غرب بپرسید که پیامبر اسالم  چه گونه شخصیّتی 
تاریخ  ثبت  درخشانی  کارنامۀ  چه  و  است؟  بوده 
ماکس  از  بپرسید،  انگلیسی  کارالیل  از  است؟،  کرده 
گوستاولوبون  از  و  روسی  تولستوی  از  آلمانی،  وبر 
قامِت  بلندای  که  دانست  خواهید  آن گاه  فرانسه یی؛ 
محمد  از سقِف بی کرانۀ زمان نیز فراتر رفته است 

و با این سنخ اهانت ها ابداً فرو نخواهد نشست.
و  نمی شود  یافت  دنیا  کجای  هیچ  در  مطلق  آزادی 
مطلق بودِن آزادی نه ممکن است و نه مفید؛ کما این که 
نمی توان در هیچ جامعه یی از آزادی مطلق سخن گفت، 

از  »من  را  ولتر  معروف  که سخِن  در کشورهایی  حتا 
آن چه تو می گویی بیزارم اما از حق آزادی بیان تو تا 
می پندارند،  خود  نصب العیِن  می کنم«  دفاع  جان  پای 

آزادی ها مقیّد است. 
در یک مثال ساده می توان چنین توضیح داد که هرگاه 
کسی در همین فرانسه در جای مزدحمی بایستد، مردم 
و عابرین را دشنام بدهد، جرم دانسته می شود و گرفتار 
یک میلیارد  از  بیش  بر  روزنامه یی  وقتی  اما  می گردد، 
انساِن زمین اهانت روا می دارد، آب از آب نمی جنبد و 

هیچ وجدانی به حرکت درنمی آید.

جنایت پروری و ادعای آزادی
یکی از جنراالِن فرانسوی از آفریقا ـ زمانی که آفریقا 
تحت استعمار فرانسه بود ـ به خانواده اش نوشته بود 
به شکارِ  تفریح  و  رفِع خسته گی  برای  هرازگاهی  »ما 
می خواندم  را  نامه  این  وقتی  می رویم«،  سیاه پوست 
را  بی تابی سر و صورتم  و  بودم  بسته  بر جبین  عرق 
چه گونه  که  کردم  فکر  خود  با  لحظاتی  بود.  پوشانده 
قرص  پروپا  ادعاهای  آن همه  با  فرانسه یی  شهروندی 
که خودش را الگوی مجسِم تالقی تمدن ها می خواند، 
انسان نمی شمارد و هم چون  تا هنوز  سیاه پوست ها را 
حیوانات به شکارِ آن ها می شتابد، آن هم برای تفریح و 
اما وقتی  برایم عجیب و شگفت انگیز بود  سرگرمی؟؛ 
در موردِ جنایت های فرانسه در الجزایر، شماِل آفریقا، 
المغرب و سایر مناطِق تحِت استعمارِ آن واقف شدم، 
انساِن  که  بودم  فهمیده  تازه  و  نداشت  تعجبی  برایم 
اسیرشده و سردرگلیم پیچیدۀ غربی از هیچ سفاهتی در 
برابِر ملت های مظلوم و ناتوان ـ یا به تعبیِر آن ها درجه 
چندم ـ دریغ نمی ورزد کما این که، خودبزرگ بینی پوچ 
و نژادباوری های کور و برتری جویانه، وی را وامی دارد 
برابر  در  مرزی  هیچ  و  بزند  دست  جنایتی  هر  به  تا 

دیگران ـ به تعبیِر آن ها فروترها ـ نشناسد.
جنایت پروری های دیروز هم چنان ادامه دارد و آن چه را 
که امروز می نگریم، باید تداومِ تاریخی نسل کشی هایی 
دانست که پایه هایش را ریخته  اند. حمایِت بی دریغ و 
صهیونیسم،  قابِل  انکار  غیِر  جنایت های  از  جسورانه 
تسلیح و حمایت از گروه های دهشت افکن در سوریه 
و عراق، نادیده انگاشتِن فاجعۀ انسانی در مصر، و هر 
همان  دنبالۀ  باید  را  جهانی  دیگِر  مصیبت بارِ  رخ-دادِ 
جمله  آن  از  و  غرب،  انسانی  غیِر  سیاست گزاری های 
آن  بر  تک  تک  خونین شان  دستاِن  که  دانست  فرانسه 

گواهی می-دهد. 

سال  ششم     y شما رة    y 1459  سه    شنبه      30 جد ی/   د  ی     y 1393  29 ربیع اال و ل  y 1436 20جنو ر ی      2015

از       تاریخ نگاراِن         خود      بپرسـید!  بروید        
در واکنش به نرِش کاریکاتوری از پیامرب گرامی اسالم
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امروز نامزد وزرای کابینه...
سه  روز  منظور،  همین  به  داشت  خواهد  را  جدید 
معرفی  شاهد  ماه،  سه  از  پس  افغانستان  ملت  شنبه، 
نامزد وزرای کابینه حکومت وحدت ملی خواهد بود.
از  یکی  فیصل  جاوید  موضوع،  این  به  پیوند  در 
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  سخنگویان 
می  جمهور  خبرگزاری  به  ملی  وحدت  حکومت 
گوید:فردا سه شنبه، تمامی نامزد وزرای کابینه برای 
می  معرفی  نمایندگان  به مجلس  اعتماد  رای  گرفتن 

شوند.
فشار  اعمال  مورد  در  عبداهلل  داکتر  سخنگوی  این 
باالی مجلس نمایندگان اشاره نموده و تاکید کرد که 

مجلس نمایندگان صالحیت دارد هر کدام نامزد وزرا 
فشار  اعمال  گونه  هیچ  و  کند  رد  یاهم  و  تایید  را 
سیاسی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی باالی 

مجلس نمایندگان وارد نشده است.
نامزد وزرای معرفی  افزاید: هرچند  آقای فیصل می 
شده افغان هستند؛ اما قانون اساسی افغانستان تکلیف 

افراد دو تابعیته را در کابینه روشن نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: هرگاه مجلس نمایندگان، عده یی 
نکند،  اعتماد  و  کرده  رد  را  کابینه  وزرای  نامزد  از 
شخصیت های مطرح دیگر نیز روی دست گرفته شده 

که به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد.
در همین حال؛ شماری از اعضای مجلس نمایندگان 
می گویند، پارلمان افغانستان سرنوشت کابینه جدید 

حکومت وحدت ملی را روشن کرده و به تعطیالت 
زمستانی خواهد رفت.

نباید  اعضای مجلس  که  دارند  تاکید  نمایندگان  این 
با عجله در مورد نامزد وزرای کابینه تصمیم بگیرند، 
کابینه مساله مهم ملی و حیاتی مردم افغانستان بوده و 

نیاز است که به گونه جدی مورد بررسی قرار گیرد.
اکنون نامزد وزرای کابینه به شدت در حال کمپاین 
هستند و تالش دارند تا از طریق رهبران و شخصیت 
های نفوذی، قناعت مجلس نماینده گان را به دست 
فضای  نمایندگان  مجلس  اداری  هیات  اما  آورند؛ 
حاکم را در درون مجلس به گونه تعریف می کند که 
اکثریت نامزد وزرا از سوی اعضای مجلس نمایندگان 

رد خواهند شد.

ناجیه نوری  
در  می گویند  آگاهان  از  شماری 
فهرست نامزد وزیران و در ترکیب 
نهادهای امنیتی تغییراتی وارد شود 
باید  طالبان  مخالف  وچهره های 
داده  قرار  امنیتی  نهادهای  راس  در 

شوند. 
و  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
از  انتقاد  با  مجلس  نماینده گان 
ترکیب کابینۀ معرفی شده می گویند 

که رییس جمهور درمبازرات انتخاباتی خود از برابری 
نشان  درعمل  اما  می گفت؛  سخن  اقوام  تمامی  میان 
داد که هنوزهم درصدد سنتی سازی قدرت است نه 
داکتر  از  انتقاد  با  متقدان  این  قدرت.  شایسته ساالری 
که  اصالحاتی  از  متاسفانه  که  می گویند  نیز  عبداهلل 

وعده داده شده بود، خبری نیست. 
ملی،  وحدت  توسط حکومت  کابینه  معرفی  از  پس 
قومی  توازن  رعایت  برعدم  مبنی  تندی  انتقاداتی 

درنهادهای امنیتی و اقتصادی باال گرفته است. 
در حال حاضر سه نهاد امنیتی و نهادهای مهم اقتصادی 
در اختیار یک قوم قرار داده شده است و مشاوریت 

شورای امنیت ملی نیز در اختیار همین قوم است.
می گوید:  نماینده گان  مجلس  عضو  رحمانی  عارف 
شدت قدرت قومی درافغانستان سبب شده تا نهادهای 
امنیتی و اقتصادی  در کابینۀ جدید به یک قوم خاص 

تعلق بگیرد.
و  امنیتی  ارگان های  دادن  اختصاص  رحمانی، 
اقتصادی به یک قوم خاص را حاکم بودن سنت سیاه 

قومی سازی در افغانستان عنوان می کند.
به باور این عضو مجلس، داکترغنی که دکتورای انسان 
در  را  عمر خود  از  اقل ۲0سال  و حد  دارد  شناسی 
دنیای مدرن زندگی کرده؛ اما متاسفانه با ترکیب کابینه 
ذهنیت های  دربند  هم  او  که  کرد  ثابت  شده  معرفی 

تاریک قومی گرفتاراست.
انتخاباتی  درمبازرات  رییس جمهور  گفت:  رحمانی 
خود از برابری میان تمامی اقوام سخن می گفت؛ اما 
متاسفانه درعمل نشان داد که هنوزهم درصدد سنتی 

سازی قدرت هستند نه شایسته ساالری قدرت.
 او با انتقاد ازگزینش وزرا از سوی داکترعبداهلل گفت، 
داکترعبداهلل عمدتاً از جامعه تاجیک و اصالحات گراها 
نمایند گی می کرد؛ اما درعمل همه چیز برعکس ثابت 

شد. 
اساسی  قانون  و  شعار  در  ما  هرچند  او،  گفتۀ  به 
افغانستان همواره از توازن قومی، برابری شهروندی و 
نفی تبعیض درمیان تمامی اتباع کشور سخن گفته ایم؛ 

اما دراجرای آن فاصله بسیاری داریم.
را  وزرا  نامزد  از  بعضی  آنکه  با  مجلس،  عضو  این 
به  باتوجه  که  می گوید  اما  می داند  الیق  و  شایسته 
فهرست نامزد وزیران، ملی سازی قدرت و دم زدن از 
ایجاد حکومت وحد ملی شعاری بیش نبود. درهمین 
دالیل  مورد  در  روزنامه نگار  رادفر،  حشمت  حال 
انحصار نهادهای امنیتی می گوید: ارگان های امنیتی در 
طی سال 13 سال گذشته همیشه دراختیار و انحصار 
ترکیب  این  اگر  قرار داشت و حاال  قوم خاص  یک 
به هم بخورد ممکن یک سلسله رسوایی های سیاسی 
میان  به  دارند،  حضور  قدرت  در  هنوزهم  کسانیکه 

بیاید.
یک  از  امنیتی  نهادهای  رهبری  اگر  رادفر،  گفتۀ  به   
امنیتی  نیروهای  درمیان  معنوی  نفوذ  و  کاریزما 
برخوردار نباشد و نیروهای امنیتی از گذشتۀ رهبران 
نهادهای امنیتی آگاهی نداشته باشند، بدون شک این 

نیروها با چالش هایی مواجه خواهند شد.
او گفت: اگر ازمیان کسانیکه درحال حاضر عماًل با 
طالبان می جنگند یا مخالف اندیشه طالبان اند، افرادی 
به رهبری نهادهای امنیتی برگزیده نشود، بدون شک 

باالی روحیه نیروهای امنیتی اثر 
منفی خواهد گذاشت.

در  روزنامه نگار،  این  باور  به 
مسوولیت های  که  فعلی  شرایط 
دوش  به  افغانستان  کل  امنیتی 
این  امنیتی قرار دارد و  نیروهای 
نیروها نیاز به روحیه دادن توسط 
رهبرانی هستند که به آنان اعتماد 
زمانیکه  بنابراین  باشند.  داشته 
قومی  ترکیب  رهبری  درسطوح 
لحاظ نمی شود بدون شک -از این لحاظ- نگرانی های 

وجود میداشته باشد.
نیروهای  نگرانی  رفع  برای  که  می کند  تاکید  رادفر 
امنیتی به دلیل عدم ترکیب قومی در نهادهای امنیتی، 
جدا از اینکه باید در رهبری نهادهای امنیتی تغییراتی 
باید  نیز  از رهبری  پایین تر  بیاید، در سطوح  میان  به 
برای  دلیلی  و  انگیزه  تا  شود  رعایت  قومی  توازن 

روحیه دادن به نیروهای امنیتی وجود داشته باشد.
غالم محمد محمدی تاریخ نگار، کابینۀ معرفی شده از 
سوی حکومت وحدت ملی را از لحاظ قومی، سمتی 
کابینه  دانسته و آن را  یک  متوازن  و تخصصی غیر 

غیرمعیاری و غیر عادالنه عنوان می کند.
محمدی می گوید، درکابینه معرفی شده توازن قومی 
اعتماد  رای  کابینه  این  اگر  و  نشده  گرفته  نظر  در 
ملی  وحدت  بیان گرحکومت  عنوان  هیچ  به  بگیرد، 
جدید  درکابینه  محمدی،  گفتۀ  به  بود.   نخواهد 
اقتصادی  و  امنیتی  پُست  مانند  کلیدی  پُست های 
تا  هم  اقوام  سایر  و  گرفته  تعلق  قوم خاص  یک  به 
حدودی در کابینه حضور دارند، اما دراین میان حقوق 
نویسنده و  آگاه  این  است.  تاجیک غصب شده  قوم 
مورخ می گوید که باید در ترکیب نهادهای امنیتی و 
اقتصادی از این لحاظ تغییرات مثبتی ایجاد شود و این 
از مسوولیت های هر دو رهبر دولت وحدت ملی و 
نمانیده گان پارلمان است. به گفته او حضور کمرنگ 
تاجیک ها و همین طور اقوام کوچک در کابینۀ جدید، 
نمی تواند  و  نیست  ملی  وحدت  حکومت  بیان گر 
رضایت اکثریت مردم افغانستان را با خود داشته باشد.
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دو نامزد وزیر حذف و یکی...
وزارت  وزیر  نامزد  عنوان  به  که  افغان  خاطره  که  است 
تحصیالت عالی از طرف رییس جمهور پیشنهاد شده بود 
نیز به خاطر مشکالت سنی از لست نامزد وزرا حذف شده 

است.
اصیال وردک به جای خاطره افغان معرفی شده است.

به ارگ ریاست جمهوری می گویند که قرار  منابع نزدیک 
است به جای آقای پوپل اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در 

واشنگتن برای احراز این پست معرفی شود.
و  سه  حدود  از  پس  افغانستان  ملی  وحدت  دولت  کابینه 
اشرف  محمد  و  شد  اعالم  گذشته  دوشنبه  انتظار،  ماه  نیم 
غنی رییس جمهوری افغانستان گفته است که کابینه را فردا 
سه شنبه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان می 

فرستد.
آقای حکیمی در دوران ماموریتش به عنوان سفیر افغانستان 
در امریکا روی جزییات موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و 

آمریکا کار کرد. 
در کابینه جدید 13 وزیر که آقایان پوپل و حیدری نیز در 
به  وزیر  و 1۲  رییس جمهوری  از سوی  بودند،  آنها  میان 
شمول وزرای داخله و خارجه از سوی عبداهلل عبداهلل رییس 

اجرایی معرفی شده اند.
آقای حکیمی در دوران ماموریتش به عنوان سفیر افغانستان 
درامریکا روی جزییات موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و 

امریکا کار کرد.

طالبان، اسم خود را...
دفاع گفت: »سرگروپ های طالبان در برخی والیت 
کشور بیعت شان را از داعش اعالم کرده و آنان صرفا 

چهره شان را به داعش بدل کرده اند«.
به گفتۀ مقام های امنیت، بگومگوهای ظهور داعش در 
افغانستان صرفًاجنبۀ تبلیغاتی و بزرگ نمایی به منظور 

ترساندن مردم، دارد.
چگونگی  به  مورد  در  ملی  امنیت  معاون  پاسخ های 
ظهور داعش در افغانستان سری شد و چیزی از آن به 

رسانه ها درز نکرد.
مسوولیت های  انتقال  نظری،  اهلل  عنایت  همچنین، 
افگنان  فرار دهشت  و  شبانه  عملیات  توقف  امنیتی، 
از پاکستان و جاگرفتن آنان را در افغانستان از عوامل 

اصلی افزایش ناآرامی ها در کشور عنوان کرد.
آقای نظری افزود: » نهادهای امنیتی عملیات سه ماهه 
زمستانی و سه ماهه بهاری را زیر نام »فتح« به منظور 
سرکوب مخالفان در سراسر کشور، پالن گذاری کرده 
امنیتی  وضعیت  در  را  مثبت  تاثیر  آن  انجام  که  اند 

کشور بوجود می آورد«.
ایوب سالنگی سرپرست وزارت داخله نیز مشکالت 
کشور  در  جاری  سال  در  را  ناامنی ها  افزایش  و 
پذیرفت؛ اما تاکید کرد که نیروهای امنیتی با تلفات 

زیاد از وطن دفاع کرده اند.
آقای سالنگی از کمبود تشکیالت پولیس ملی سخن 
گفت و افزود که سقف تعیین شدۀ شمار پولیس ملی 

در حال حاضر قابل تغییر نیست.

او نبود شناسنامه های برقی و سیستم بایمتریک را از 
مشکالت اصلی پولیس ملی در تعقیب مجرمین عنوان 
نموده اظهار امیدواری کرد که با حل این مشکل، کار 

برای تعقیب مجرمین نیز آسانتر خواهد شد.
امنیتی را فراخوانده  مجلس سنا در حالی مقام های 
بود که سر از امروز، دوره شانزدهم کاری این مجلس 
به پایان رسید و سناتوران به رخصتی های 4۵ روزه 

ی زمستانی می روند.
یار رییس مجلس سنا حکمی را  فضل هادی مسلم 
قرائت کرد که بر اساس آن، رییس جمهور به تمام 
ادارات محلی فرمان داده بود که امنیت سناتوران را 
مناطق  و  والیات  به  سفر  و  دوره رخصتی  در طول 

شان، تامین نمایند.

چین اتهام دزدیدن » در ترکیب نهادهای امنیتی باید تغییراتی وارد شود«

طرح های اف 35 را رد کرد

انتخاباِت پارلمانی و شوراهای...
انتخابات  دو  هر  اگر  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
هم زمان برگزار گردد، به حدود 1۲0 الی 130 میلیون 

دالر نیاز است.
مسووالن کمیسیون انتخابات گفته اند که آنان در مورد 
برگزاری انتخابات با رییس جمهور غنی نیز مشوره 
کرده و نظر موافق او را نیز در این زمینه با خود دارند.
تشکیالت،  همین  با  حاضر  انتخابات  کمیسیون 

را  والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
برگزار کرد، اما وقوع تقلب گسترده در آن و به درازا 
را  انتخابات ها  شرم آورترین  یکی  آن،  نتیجۀ  کشیدن 

در جهان رقم زد.
به رهبری  ملی  آمدن دولت وحدت  میان  به  از  بعد 
عبداهلل و غنی دو نامزد انتخابات، آنان به مردم تعهد 
انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات  که  سپردند 
حال  تا  که  است  کاری شان  اولویت های  از  یکی 

رهبران به این وعدۀ خود جامۀ عمل نپوشانده اند.

از طرف دیگر، شماری از شهروندان حاضر نیستند با 
انتخاباتی،  حضورداشِت اعضای فعلِی کمیسیون های 

بار دیگر پای صندوق های رأی بروند.
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمان  تا 
که  شود  دیده  است.  پیش  در  زیادی  وقِت  والیتی، 
رهبران دولِت کنونی به اصالحات در کمیسیون های 
پای  بازهم  مردم  آیا  و  کرد  توجه خواهند  انتخاباتی 

صندوق رأی خواهند رفت یا خیر.

این  اینکه  بر  مبنی  اتهامات  )دوشنبه(  دیروز  مقامات چین 
کشور از طریق حمالت سایبری اقدام به دزدیدن طرح های 

جنگنده اف 3۵ آمریکا کرده را بی پایه خواندند. 
کار  مقاطعه  اسنودن،  ادوارد  توسط  که  اسناد  برخی  اخیرا 
سابق سازمان آژانس امنیت ملی آمریکا فاش شده  به ظاهر 
به  اقدام  از طریق حمالت سایبری  نشان می دهد که چین 

دزدیدن طرح های جنگنده اف 3۵ آمریکا کرده است. 
به  هکرها  از  گروهی  که  بود  کرده  تایید  سابقا  پنتاگون 
اطالعات حساس برنامه های دفاعی آمریکا نظیر اطالعات 
مربوط به جنگنده اف 3۵ حمله کرده اند اما پنتاگون چین 
را به طور مستقیم متهم به دزدیدن اطالعات مربوط به این 

جنگنده نکرد. 
رادار  جنگنده های  که  کردند  عنوان  دفاعی  کارشناسان 
نقطه  از  است  ساخته  داخلی  صورت  به  چین  که  گریزی 
نظر طراحی عناصری مشابه عناصر جنگنده اف 3۵ دارند. 

شرکت  یعنی   3۵ اف  جنگنده  سازنده  شرکت  و  پنتاگون 
الکهید مارتین، اعالم کرده بودند که در اثر حمالت سایبری 

هیچ اطالعات محرمانه ای به سرقت نرفته است. 
نشریه آلمانی اشپیگل روز شنبه با انتشار برخی اسناد افشا 
شده توسط اسنودن که شامل یک سند محرمانه مربوط به 
دولت آمریکا می شد، عنوان کرد که چین اطالعات چندین 
ترابایتی مربوط به برنامه جنگنده اف 3۵ که شامل طراحی 

رادار و موتور این جنگنده می شد را سرقت کرده است. 
با این حال هونگ لی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین 
به خبرنگاران اعالم کرد: شواهدی که برای طرح اتهامات 
بی پایه و اساس علیه چین مورد استفاده قرار گرفته اند کامال 
باعث  سایبری  پیچیده حمالت  ماهیت  هستند.  موجه  غیر 

می شود که تعیین عامل حمله دشوار شود. 
وی افزود: چین خواهان همکاری با دیگر کشورها به منظور 
که  اسنادی  مطابق  است.  سایبری  حمالت  از  جلوگیری 
توسط شخص مربوطه ارائه شده برخی کشورها خودشان 

سابقه ای فضاحت باری در زمینه امنیت سایبری دارند. 
اسنودن در سال ۲013  ادوارد  افشاگری های  به  اشاره وی 
درباره برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا و نقض 

حریم خصوصی شهروندان توسط این برنامه است. 



غیرقانونی  مهاجران  به  پاکستان  دولت 
افغانستانی در ایالت ›خیبرپختونخوا‹، سه روز 

مهلت داده است تا به افغانستان بازگردند.
این  اعالم  ضمن  پاکستان  دولت  ماموران 
مهلت سه روزه که از روز یکشنبه آغاز شده، 
مختلف  نقاط  و  عمومی  اماکن  در  با حضور 
برای  پختونخوا  خیبر  ایالت  در  ›خرم‹  منطقه 
اعالم عمومی این موضوع، هشدار دادند با آن 
دسته از مهاجران غیرقانونی که به مهلت داده 
شده توجه نکنند و به افغانستان بازنگردند، به 

شدت برخورد خواهد شد.
مسووالن محلی ایاالت خیبرپختونخوا با هدف 
غیرقانونی  مهاجران  دادن  قرار  فشار  تحت 
ایالت  این  از مردم  منطقه،  این  افغانستانی در 
خواسته اند تا به هیچ وجه خانه هایشان را به 

این گونه افراد اجاره ندهند.
گزارش  ترین  تازه  براساس  ایرنا،  گزارش  به 
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل 
متحد، هم اکنون بیش از یک و نیم میلیون نفر 

از اتباع افغانستان در پاکستان حضور دارند. 

عبور  نسبی  سهولت  دلیل  به  وجود،  این  با 

افغانستان  مرزهای  از  غیرقانونی  مرور  و 
اتباع  از  زیادی  تعداد  روز  هر  پاکستان،  و 
به  یا  شوند  می  پاکستان  وارد  افغانستان 
شده  ارائه  آمار  و  گردند  می  باز  خود  کشور 
از سوی سازمان ملل نمی تواند مالک دقیقی 
برای مشخص کردن تعداد اتباع افغانستان در 

پاکستان باشد.
آوارگان  امور  در  پاکستان  ذیربط  نهادهای 
افغانستان می گویند تعداد زیادی از این افراد 

بطور غیرقانونی در این کشور حضور دارند.
تعداد زیادی از آنها مدارک مهاجرت ندارد و 
یا دوره اعتبار مدارک آنان سپری شده و بدون 
پاکستان  در  کنند،  آن  تمدید  به  اقدام  اینکه 

حضور دارند.

والیت  در  جاری   درسال   مردمی  پروژۀ  پنج 
پنجشیر از سوی برنامه همبستگی ملی تطبیق و 

به بهره برداری  سپرده شد.
انکشاف   و  احیا  رییس   خرمی  الرحمن  عظیم 
دهات والیت پنجشیر  به خبرنگار آژانس باختر  
گفت: این  پروژه ها که شامل  بندهای کوچک 
اجتماعی،  مرکز  آب یاری،  کانال   آبی،  برق 
است  محافظوی   دیوار   و  آب رسانی   شبکه  

درولسوالی های پریان، دره خنج، عنابه و ُرخه به 
پایه اکمال  رسیده است .

از  بیشتر   هزینه  به  پروژه ها  این  افزود،  خرمی 
افغانی به حمایت مالی  وزارت  پانزده میلیون  

احیا  وانکشاف  دهات تکمیل  گردیده است .
با  داشت  اظهار  دهات  انکشاف   و  احیا  رییس 
تکمیل  کار پنج پروژه تسهیالت الزم برای شش 
گردیده  مساعد  والیت  دراین  خانواده   هزار 

است .
در  میگویند  ازمسئوالن  برخی   حال،  این  در 
دور دوم  برنامه همبستگی ملی دوصد و هجده 
هزینه  به  پنجشیر  والیت  در  ساختمانی  پروژه 
منظور  افغانی  میلیون   پنج  و  پنجاه   از  بیشتر  
گردیده بود و از این میان  تنها پنج پروژه کارش  
تکمیل  و متباقی به نسبت مشکالت نا تکمیل  

باقی مانده است .

یوتیوب، عرصه مبارزه با تنفر و »پگیدا«
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مهلت سه روزه پاکستان برای مهاجران 

غیرقانونی افغانستانی در ایالت خیبر پختونخوا

پنج پروژۀ مردمی درپنجشیر به بهره برداری سپرده شد

فصل گذشته با اشتباه جرارد بود که دمبا با 
پا به توپ شد و گلزنی کرد و عمال قهرمانی 
از دست لیورپول رفت. پس از آن هواداران 
ضد  بر  شعارهایی  ورزشگاه،  در  چلسی 
جرارد می خواندند . حال مورینیو عنوان کرد 
که جرارد بازیکن بسیار بزرگی است و نباید 

چنین شعارهایی علیه او خوانده شود.
برای  تاریخی  بازیکنی  جرارد  گفت:«  او 
لیورپول و لیگ برتر است. او حریفی است 
که همیشه ستایشش کردم و برایش احترام 
قائل بودم. شعاری هست که هواداران تیمم 
ندارم. چند  را دوست  آن  من  و  می خوانند 
بار خواندنش جالب و بامزه بود ولی ادامه 
او  مثل  بازیکنی  وقتی  مخصوصا  داشتنش، 

که شایسته ی احترام است، فکر می کنم کار 
جالبی نباشد.«

جرارد  به  چلسی  پیشنهاد  درباره  مورینیو 
خط  رویای  در  من  گفت:«   ۲00۵ سال  در 
ما  بودم.  لمپارد  و  جرارد  ماکه له له،  هافبک 
بازی   10 شماره  بدون  و  باز  مثلث  یک  با 
می کردیم. ماکا جلوی مدافعین بازی می کرد 
و من و آقای آبراموویچ، رویای چنین خط 
هافبکی را داشتیم. همه ی تالشمان را انجام 
بود  به چلسی  پیوستن  آستانه  در  او  دادیم، 
درست  گرفت  که  تصمیمی  نظرم  به  ولی 
باقی  لیورپول  ی  اسطوره  همیشه  او  و  بود 

می ماند.« 

جنبش »پگیدا« ویدیوبالگرهای آلمانی را که کانال های پرمخاطبی 
در یوتیوب دارند، به تکاپو انداخته است. آن ها با راه اندازی کمپین

تنفر قد علم کرده اند. روشنگری در  برابر  #در   YouGeHa
مورد اسالم یکی از موضوع های این کمپین است.

»اسپیس  نام  با  یوتیوب  در  آلمانی زبان  کانال  یک  گردانندگان 
مشترک،  هزار   ۵00 از  بیش  با   )Spacefrogs( فراگز« 
حیوانات  مورد  در  طنز  ویدیوهای  با  را  خود  مخاطب  معموال 
یک  در  می کند.  سرگرم  دیگر  جدی  چندان  نه  موضوع های  یا 
دو  از  بیش  با  „LeFloid“ هم  نام  با  زبان  آلمانی  دیگر  کانال 
مورد  در  می بیند  تفسیری  ویدیوهای  مخاطب،  مشترک،  میلیون 
خبری  برنامه های  از  متفاوت  شیوه ای  به  البته  روز  موضوع های 

تلویزیون.
یک  حاال  را  آلمانی  پرمخاطب  کانال های  چنین  گردانندگان 
موضوع با هم متحد کرده است؛ »پگیدا«، جنبش اسالم ستیزانه و 
خارجی ستیزانه ای که در آلمان به راه افتاده است. بیست و پنج 
ویدیوبالگر از روز یکشنبه )18 ژانویه( کمپینی را آغاز کرده اند که 
در آن تالش می کنند با ساخت ویدیوهایی، حساسیت سه و نیم 
میلیون مشترک و مخاطب خود را در مورد موضوع های »خارجی 
ستیزی«، »هموفوبی«، یا »انسان های معلول« برانگیزند. هشتگی که 

این کمپین برای خود برگزیده، YouGeHa# نام دارد.
راه  به  را  این جریان  که  میکرو دروتش مان  نام  با  ویدیوبالگری 
انداخته، درباره این ایده می گوید: »تاکنون هیچ گاه این همه کاربر 
آلمانی فعال و تولید کننده ویدیو در یوتیوب برای یک موضوع 
سیاسی دور هم جمع نشده بودند.« گرداننده کانال »مستر ویسن 
و  دنبال کننده  هزار   130 برای  خود  یوتیوب  کانال  در  گو«،  تو 
مختلفی  موضوع های  مورد  در  جالب  شیوه ای  با  کانال،  مشترک 
حرف می زند؛ از سیستم احزاب در آلمان گرفته تا مضرات شکر.
اواخر  این  که  می دهد  توضیح  کانال  این  گرداننده  دروتش مان، 

شمار نظرهای »اسالم ستیزانه« که پای ویدیوهای خود در یوتیوب 
خوانده بیشتر شده  است. او می گوید پس از انتشار ویدیوهایی در 
مورد جنگ جهانی دوم، نظرهای منفی و توام با تنفر زیادی در 

مورد همجنسگرایان، معلولین و اسالم دریافت کرده است.
»هدف، تنفر کمتر به جای تنفر بیشتر«

و  اسالم ستیز  جنبش  که  زمانی  از  است  معتقد  ویدیوبالگر  این 
عبارت  شده  )کوتاه   “HoGeSa„ یا  »پگیدا«  خارجی ستیز 
بدتر  وضعیت  سربرآورده اند،  سلفی ها«(  علیه  »هولیگن ها 
شده است. به اعتقاد او »پگیدا« به بسیاری از جوانانی که به دنبال 
»مقصر تراشی« هستند که »اساس آن هم معموال ناآگاهی است«، 

میدان داده و جرات بخشیده است.
که  را  دیگر همکاران اش  با حس خطر،  آلمانی  ویدیوبالگر  این 
راه اندازی یک  به  فعال اند  و  شناخته شده  یوتیوب  در  آن ها هم 
انداخته  راه  به  آلمانی  بالگر  این  که  جریانی  فراخواند.  کمپین 
است، ویدیوبالگرهای معروفی را با خود همراه کرده که شمار 
ویدیوبالگ هایی  می  رسد؛  هم  نفر  میلیون  یک  تا  مشترکین شان 

.“Spacefrogs„ یا “LeFloid„ مانند
با بحث  این کمپین تالش می کنند  در  از شرکت کنندگان  برخی 
جدی و ارائه دیدگاه خود با جریان »پگیدا« مخالفت کنند و دسته 
دیگر در این مخالفت از طنز بهره می گیرند. ویدیوهای کوتاهی 
که با دلیل و مدرک به مخاطب نشان می دهد، چرا جریان »پگیدا« 
جنبشی اشتباه است، یا گزارش هایی که از کمپ پناهندگان تهیه 
شده اند، نمونه هایی از ویدیوهای تولید شده برای این کمپین اند.

دروتش مان که این جریان را به راه انداخته است می گوید، قصد 
او مخالفت با یک موضوع نیست، بلکه روشنگری و پدید آوردن 
امکانی برای بحث و تبادل نظر است و »تنفر کمتر به جای افزایش 

تنفر« هدف نهایی اوست.

پوگبا شب گذشته مقابل ورونا 
عملکرد فوق العاده ی داشت و 
یک  با   3 دقیقه  در  شد  موفق 
حریف  دروازه  دیدنی  شوت 
فرانسوی  هافبک  کند.  باز  را 
همچنین نقش مهمی روی گل 
دوم یووه داشت و عملکردش 
در کل بسیار خوب بود. آلگری 
پرداخت و  پوگبا  از  تمجید  به 
عنوان کرد که او پتانسیل کسب 

توپ طال را دارد.

با  مثل  پوگبا  با  ما  گفت:«  او 
می کنیم.  برخورد  ها  تجربه 
گاهی به او می گویم که به این 
فکر کند در بعضی نقاط زمین 
انجام  می تواند  کارهایی  چه 
دهد. امروز خیلی خوب بازی 
کرد. برای کسب لیگ قهرمانان 
باید یا قهرمان چمپیونزلیگ شد 
کرد.  کسب  ملی  جام  یک  یا 
کسب  پتانسیل  او  می کنم  فکر 

آن را دارد.«

یوردي آلبا، مدافع بارسلونا معتقد است که پس از پیروزي 0-4 
به  را  خود  قدرت  دوباره  آنها  الکرونیا،  دپورتیوو  مقابل  تیمش 
به خودی  لیونل مسی و گل  تریک  از هت  آوردند. پس  دست 
مدافعین دپورتیوو، بارسا موفق شد 4-0 حریف خود را شکست 
دهد و اختالف امتیاز خود با رئال را به 1 امتیاز برساند. آلبا معتقد 
است که نتایج بالخره به نفع تیمش رقم می خورد و امیدوار است 

این روند ادامه داشته باشد.
او گفت:« ما یک تناسب خوب بین نمایش و عملکردمان ایجاد 
کرده ایم و امیدواریم تا پایان فصل همین روند ادامه داشته باشد.
و  ظاهر شد  بیشتری  قدرت  با  اتلتیکومادرید  و  الچه  مقابل  تیم 
امروز هم مقابل دپورتیوو این روند ادامه داشت. از ابتدای بازی 
تا پایان آن با قدرت ظاهر شدیم و کیفیت باالیی از خود نشان 
دادیم. بارسا روحیه الزم برای کسب هر جامی را دارد.قرعه ی 
ما در کوپا دل ری خیلی سخت است . کاش بازی برگشت در 
برای  بهانه  عنوان  به  نمی تواند  این  باز هم  ولی  بود  ما  خانه ی 

حذفمان باشد.«

آلگری: 

پوگبا روزی توپ طال را کسب خواهد کرد
مدافع بارسلونا:

قدرتمان را دوباره به دست آوردیم

ورزش
سرمربي چلسي:

هواداران نبایدبه جراردتوهین کنند
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مدیر عامل اتاق های تجارت و صنایع والیت بلخ می گوید که پولیس محافظت 
عامه در مناطق امن به زور می خواهد امنیت اموال تاجران را تامین کند.

مدیر عامل اتاق های تجارت و صنایع والیت بلخ می گوید که پولیس محافظت 
عامه وزارت داخله کشور کاروان موتر حامل اموال تجاری تاجران را در مسیر 

شاهراه بغالن- کابل به خاطر تامین امنیت متوقف کرده است.
نصیر احمد قاسمی گفت: معینیت محافظت عامه وزارت داخله کشور می خواهد 

که جبرا اموال تجاری تاجران را اسکورت یا تامین امنیت کند.
اوافزود: در مناطق ناامن اموال تجاری از سوی پولیس محافظت عامه در صورت 
تقاضا و رضایت تاجران تامین امنیت می شود که در آن صورت پول هنگفتی به 

خزانه دولت واریز می گردد.
در  که  باشد  می  دولتی  امنیتی  خدمات  کننده  ارایه  ارگان  یک  عامه  محافظت 
سال ۲009 تحت چوکات وزارت امور داخله افغانستان ایجاد شد که در مقابل 
پول برای حفاظت مردم، زیربناها، تسهیالت، پروژه های ساختمانی و قطارها؛ 

خدمات امنیتی را ارائه می کند.
با  قرارداد  اخذ  قابلیت  تا  گردیده  بنا  دولتی  تصدی  یک  شکل  به  ارگان  این 
مشتریان داخلی و بین المللی را برای ارایه خدمات امنیتی داشته باشد که امروز 

دارای چند هزار نفر گارد امنیتی می باشد.
قاسمی افزود که در حال حاضر امنیت در مسیر شاهراه بغالن- کابل تامین است 
و با موجودیت پولیس شاهراه نیازی به تامین امنیت از سوی پولیس محافظت 

عامه نیست.
وی گفت که بازرگانان در بدل اکماالت اموال تجاری نظر به نوعیت جنس در 
بدل هر تن کاال پول هنگفتی را به خزانه دولت واریز می کنند که این سبب باال 
رفتن میزان مصارف تاجران شده و در نتیجه باالی قیمت اجناس بازار تاثیر منفی 
می گذارد، چرا که قیمت جنس پس از بر آورد مصرف و هزینه های صورت 

گرفته تعیین می شود و این به ضرر مردم است.

موسسه کمکی »مارسیکو« اعالم کرده است که یک پروژه آموزش های حرفه یی 
در بخش های مختلف را برای حدود 7۵00 تن در والیت جنوبی قندهار آغاز 

می کند.
فارغان صنف دوازدهم آموزش های حرفه یی  از  برای 3۵00 تن  برنامه  این  در 

چون نجاری، قالین بافی، ویرینگ کاری و خیاطی آموزش داده می شود.
همچنان زندانیان در والیت قندهار نیز از این برنامه های آموزشی مستفید خواهند 

شد.
جاوید  که  است  گفته  نشرخبرنامه یی  با  دیروز  قندهار  والیت  مطبوعاتی  دفتر 
شفق،ه مسوول آموزش های حرفه یی موسسه مارسیکو، نظرعلی قاع رییس کار 
و امور اجتماعی والیت قندهار و غالم فاروق، مدیر محبس بزرگ این والیت با 

معاون سرپرست این والیت دیدار کرده اند.
اقدام  از  قندهار  والیت  سرپرست  معاون  عبدالعلی شمسی،  خبرنامه  اساس  بر 
جوانان  برای  حرفه یی  آموزش های  برنامه  کردن  عملی  در  مارسیکو  موسسه 

ستایش کرده و آن را مفید خوانده است.
آقای شمسی تأکید کرد که با عملی شدن این برنامه و اشتغال زایی برای جوانان، 

گراف جرایم و بیکاری نیز کاهش خواهد یافت.

با  شود،  داده  آموزش  مختلف  بخش  های  در  باید  زندانیان  »به  گفت:  شمسی 
کامپیوتر و آموزش های عصری آشنا شوند تا پس از رهایی از زندان به عنوان 

افراد سالم به جامعه تقدیم شوند.«
مقام های محلی قندهار می گویند که برنامه های برای عملی شدن طرح موسسه 

مارسیکو ریخته شده که به زودی با مسووالن این موسسه در میان می گذارند.

بازرگانان:

در مناطق امن نیازی به تامنین امنیت پولیس محافظت عامه نداریم!

برنامۀ آموزش های حرفه یی برای 75۰۰ نفر در قندهار عملی می شود

ایزدیار: 
سیاست ابهام در برابر مخالفان 

به سیاست شفاف بدل شده است

سیاست مشخص  از  سنا  مجلس  اعضاي  از  شماری 
استقبال  حکومت  مسلح  مخالفان  برابر  در  حکومت 

مي کنند.
نشان  خاطر  ملي  دفاع  وزارت  معاون  گذشته،  روز 
تا  داده  دستور  آنان  به  غني  جمهور  رییس  که  کرد 
افغانستان  امنیتي  نیروهاي  برابر  در  که  را  هرگروهی 

مي جنگد، هدف قرار دهند.
ایزدیار، معاون اول مجلس سنادیروز در  محمد علم 
مسوولیت هاي  انتقال  روند  موفقانه  »تکمیل  مراسم 
با  فهیم  قسیم  محمد  مارشال  دانشگاه  در  امنیتي« 
اظهار  غني،  جمهور  رییس  دستور  این  از  ستایش 
مخالفان مسلح  برابر  در  ابهام  اکنون سیاست  داشت: 
شده  مبدل  شفاف  سیاست  به  افغانستان  حکومت 

است.
توانایي  افزایش  بر  ملي  دفاع  وزارت  هم  سویی  از 
تاکید  ملي  اردوي  بویژه  افغانستان  امنیتي  نیروهاي 
دارد. محمد همایون فوزي، معاون وزارت دفاع ملي 
مي گوید: با خروج نیروهاي بین المللي از افغانستان و 
انتقال تمامي مسوولیت هاي امنیتي به نیروهاي امنیتي 
نیامده  بوجود  کشور  در  امنیتي  خالي  هیچ  افغان، 

است.
نیروهاي امنیتي افغانستان با آغاز سال جاري میالدي 
مسوولیت تامین امنیت تمامي بخش هاي کشور را از 

نیروهاي خارجي تحویل گرفتند.

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

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

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

دفـاتر خارجـی
یک ساله - 400 دالر

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

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

500$ 350$

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

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$

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


