
یک مدرسه با مساعدت کمیساریای عالی سازمان 
ملل در امور پناهندگان که بخشی از دانشجویان 
آن را دانش آموزان افغانستانی تشکیل می دهند، 
در منطقه تبادکان شهر مشهد مقدس اعمار و بهره 

برداری رسید.
می  درس  صنف  دوازده  دارای  که  مدرسه  این 
باشد، با حمایت مالی کشورهای جاپان، استرالیا، 
آلمان، اتحادیه اروپا و با همت جمهوری اسالمی 
ایران در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع اعمار 

شده است.
دانش   ۲۵۰ ظرفیت  حاضر  حال  در  مدرسه  این 
آموز را در یک شیفت دارا می باشد که در آینده 
گنجایش آن به هفت صد دانش آموز در دو نوبت 

افزایش می یابد.
این مدرسه ۱۲ کالسه بوده و دارای آزمایشگاه، 

کارگاه، نماز خانه و کتاب خانه می باشد.
خارجی  اتباع  امور  کل  مدیر  عجمی،  محمد 

این  افتتاحیه  مراسم  در  رضوی  خراسان  والیت 
مدرسه بر حمایت مدیران ایرانی از ارتقای سطح 

دانش مهاجرین تاکید کرد.
میلیون   ۲۰۰ میلیاردو   ۱۸ هزینه  با  مدرسه  این 
ایران( در زمینی توسط تعدادی  ریال)واحد پول 
از خیرین ایرانی در اختیار این پروژه قرار گرفت، 

ساخت شد. 
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هنگامي كه آدمي، در موردي شك و ترديد دارد، بهتر است به جاي بیان باورهاي 
نادرست، به راستي، به بیـاِن ديدگاِه خود بپردازد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

»کتاب جدید«
غنی: »مصوونیت كدری و حساب دهی را روی دست داريم«

فرماندهی امنیه بغالن آماری را  منتشر کرده که نشان 
می دهد در جریان ۲ سال گذشته ۲۰۰ قاچاقچی مواد 
مخدر در این والیت دستگیر شده و ۱۰۰ عراده واسطه 

نقلیه آنان نیز ضبط شده است.
 به گفته جاوید بشارت سخنگوی پولیس بغالن از نزد  

قاچاقچیان ۲3 تن مواد مخدر به دست آمده است. 
بغالن در شاهراه چند والیت شمال شرق؛ تاجیکستان، 
پاکستان و چین هم مرز است و قاچاقچیان تالش می 
کنند از این مسیر مواد مخدر...               ادامه صفحه 6

پس از آن که سران احزاب سیاسی پاکستان وارد کابل شدند؛ این 
احزاب پاکستانی از رییس اجرایی دولت وحدت ملی دعوت کرد 

تا به پاکستان سفر کند.
رییس اجرایی دولت وحدت ملی برای نخستین بار به پاکستان 

سفر می کند.
همزمان با ایجاد دولت وحدت ملی، چندین سفر از سوی مقام 
دیده می شود که  های دو کشور صورت گرفته است و ظاهراً 
دو کشور  و هر  است  بهبودی  درحال  آباد  اسالم  کابل–  روابط 
تالش دارند تا به شکل واحد در راستای مبارزه با هراس افگنی 

هماهنگ حرکت کنند.
هر  که  می گویند  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  ریاست  مسووالن 
چند زمان دقیق سفر آقای عبداهلل به اسالم آباد معلوم نیست اما به 

زودی، رییس اجرایی دولت به پاکستان سفر خواهد کرد.
خبرگزاری  به  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  سخنگوی  فیصل  جاوید 
جمهور گفت که رییس اجرایی...                    ادامه صفحه 6

ناجیه نوری   
بحث  یک  وزیر،   ۱3 از  بیش  دوگانۀ  تابعیت  »داشتن 
رسانه یی است و کمیسیون های اختصاصی دراین زمینه 
ارایه  ملت  نماینده گان  به  مدرکی  هیچ گونه  حاال  تا 

نکرده اند.«
هرچند  که  گوید  می  نماینده گان  مجلس  عضو  یک 
سوی  از  نامزدوزرا  دوگانه  تابعیت  داشتن  کنون  تا 
مجلس  اما  است؛  نشده  تایید  مربوطه  کمیسیون های 
فیصله کرد که به هیچ یک از نامزدوزرایی دو تابعیته 

رای نمی دهد.
که  بود  گفته  نماینده گان  مجلس  منشی  این،  از  پیش 
و  دارند  دوگانه  تابعیت  وزرا  نامزد  از  نیمی  از  بیش 
مشکالتی  نامزدان  این  از  شماری  تحصیلی  اسناد  در 

وجود دارد. 
اما پارلمان افغانستان مسودۀ را مطابق به صالحیت های 

که در قانون اساسی تسجیل شده، صادر کرده که مطابق 
آن به نامزدوزرایی دو تابعیته رای اعتماد داده نخواهد 

شد. 
مجلس نماینده گان، روی روش هایی که بتواند تابعیت 
نامزد وزیران را مشخص کند، به تفاهم رسیده اند که 
نامزدوزیر در مورد  از موراد آن، توضیح مستند  یکی 
چگونه گی زنده گی چندین سالۀ او در کشور خارجی 

است.
رسانه ها  به  نمایندگان  مجلس  منشی  این  از  پیش  اما 
نامزد وزرایی معرفی شدۀ  از نیمی  گفته بود که بیش 
از  برخی  در  و  دارند  را  دیگر  کشورهای  شهروندی 
بعد  دارد.  وجود  مشکل  نامزدان  این  تحصیلی  اسناد 
داشتن  دلیل  به  ازنامزدان  که شماری  بود  این خبر  از 
تابعیت بیرونی از نامزدی شان انصراف دادند. محمود 

صیقل و جیالنی پوپل از این جمله اند.

صالح محمد سلجوقی معاون دوم مجلس نماینده گان 
گفته بود که یافته های کمیسیون روابط جهانی مجلس 
نامزد  علومی  نورالحق  که  می دهد  نشان  نماینده گان 
وزیر امور داخله شهروندی هالند، صالح الدین ربانی 
نامزد وزیر امور خارجه...                 ادامه صفحه 6

بازداشت 200 قاچاقچی 
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مجلس  به  پا  آن که  از  پیش  نامزدوزیر  سه 
از  مختلف  دالیِل  به  بگذارند،  نماینده گان 
شدند.  حذف  پیشنهادی  نامزدوزیراِن  فهرست 
است،  مشخص  هرکدام  حذِف  دالیل  هرچند 
پایان دادن  برای  نامزدوزیران  این  از  اما دو تن 
آمده  به وجود  موردشان  در  که  جنجال هایی  به 
بود، به صورت رسمی گفتند که از نامزدی برای 
پست وزارت انصراف داده اند. این جا به صورت 
روشن، مغالطه صورت گرفته و تالش شده که 

مسایلی پوشیده نگه داشته شود. 
پیش  موقعیت  یک  از  انصراف  موضوِع  وقتی 
می آید، به دلیل بار مثبِت واژۀ انصراف می توان 
انجام  نتیجه گرفت که کاری درست و اصولی 
که  آید  به وجود  تصور  این  شاید  است.  شده 
فردی به دالیل اصولی و شخصی، نخواسته در 
کابینه حضور داشته باشد و یا آن را با ارزش ها 
می کرده،  تعریف  خود  برای  که  معیارهایی  و 
زیاد  اتفاق هایی  چنین  است.  می دیده  مغایر 
افتاده و مورد احترام و حمایت جامعه در برخی 
می توان  تاریخ  در  حتا  است.  شده  واقع  موارد 
مثال هایی را دید که برخی روشن فکران به دلیل 
ارزش هایی که به آن ها معتقد بودند، از گرفتن 

امتیازهای بزرگ شانه خالی کرده اند. 
وقتی کمیتۀ جوایز نوبل، ژان پل سارتر نویسنده 
و فیلسوِف معروِف فرانسوی را نامزد این جایزه 
این  گفتن  با  جایزه  این  گرفتن  از  سارتر  کرد، 
در  سال  انشای  بهترین  جایزۀ  »نوبل  که  جمله 
وصف غرب« است، عماًل شانه خالی کرد و برای 
خود و عقایدش ارجی بزرگ در میان هوادارنش 
از یک پست هم  دادن  انصراف  آورد.  به وجود 
می تواند گاهی دالیلی ارزشی داشته باشد و افراد 
منافع شخصی خود را قربانی ارزش ها و عقاید 
خود کنند. اما آیا انصراف سه نامزدوزیر کابینۀ 
آقای غنی، از چنین ویژه گی هایی برخوردار بوده 

است؟ بدون شک خیر. 
این افراد پیش از رفتن به مجلس نماینده گان برای 
گرفتن رای اعتماد با مشکالتی روبه رو شدند که 
موقعیت شان کرد.  از  انصراف  به  وادار  را  آن ها 
اگر سازوکارهایی در جامعه وجود نمی داشت که 
پرونده های این افراد را برمال سازد، بدون شک 
موقعیت های  از  که  نمی شدند  حاضر  افراد  این 

احتمالی شان انصراف دهند. 
ارگان های  پیشیِن  رییس  پوپل  جیالنی  آقای 

این دلیل از سمتش  به  نامزدوزیر مالیه  محل و 
مقام  این  شایستۀ  را  خود  که  نکرد  کناره گیری 
قرار  مغایرت  در  ارزش هایش  با  یا  و  نمی دید 
پست  در  نامزدی  از  دلیل  این  به  بل  داشت؛ 
این  جز  چاره یی  که  داد  انصراف  مالیه  وزارت 
نداشت. زیرا درک می کرد که حتما مشکلی در 
تابعیت و یاهم در سند دارد و ممکن نیست که 

بتواند رای الزم را به دست آورد.
آقای پوپل در سیزده سال گذشته به عنوان یکی 
در  افغانستان  نظام  در  تأثیرگذار  چهره های  از 

سمت های کالِن دولتی کار کرده است.
دلیلی  که  در صورتی  ذکر شد  که  عواملی  آیا   
بر انصراف او از نامزدی وزارت بوده است، آیا 

گذشته ماموریت او را زیر سوال نمی برد.
هنوز معلوم نیست که تیم رییس جمهوری چرا 
او را شایستۀ سمت وزارت مالیه دانسته بود، این 
است،  بوده  استوار  معیارهایی  چه  بر  تشخیص 
کی ها از او حمایت کرده اند و چرا چنین اتفاقی 
به وقوع پیوسته است. در سه ماه گذشته بارها 
وزارت  نامزد  عنوان  به  پوپل  آقای  از  بارها  و 
مالیه یاد شده بود، چه شد یک باره او از چنین 
موقفی آنهم بعد از معرفی توسط رییس جمهور 

انصراف داد.
که  حزبی  ملت،  افغان  حزب  اعضای  از  یکی 
آقای پوپل افتخار معاونِت آن را دارد، در صفحۀ 
و  مباهات  مایۀ  را  او  انصراِف  خود  فیس بوِک 
گامی تاریخی توصیف کرده و نوشته است که 
آقای پوپل با انصراف از سمت وزارت نشان داد 
که به منافع ملی می اندیشد و پست و مقام دولتی 
برایش اهمیت ندارد. اما آیا واقعًا چنین است؟ 
ارگان های  پوپل رییس  آقای  چرا در زمانی که 

محل بود، به منافع ملی نمی اندیشید؟ 
دومین فرد که از وزیر شدن ابا ورزید، یعقوب 
منتشر  اسناد  بر اساس برخی  حیدری است که 
شده، تحت پیگرد پولیس بین الملل به اتهام جعل 
کشورهای  از  یکی  در  مالیات  از  فرار  و  اسناد 
خارجی قرار دارد. آقای حیدری هم زمانی که 
دید ممکن است در مجلس نماینده گان برایش 
و  »ارزش ها  فکر  به  آید،  وجود  به  مشکالتی 
کابینۀ  در  وزارت  سمت  از  و  شد  ملی«  منافع 

دولت وحدت ملی انصراف داد. 
اما بحث تنها در همین محدوده نیست. در مورد 
سن و ساِل یکی دیگر از نامزدوزیران نیز حرف 

و حدیث هایی وجود دارد و همین گونه در مورد 
هم  دیگر  تعداد  یک  تابعیت  و  تحصیلی  اسناد 
است.  شده  رونما  مشکالتی  که  می شود  گفته 
حاال اما نامزدوزیران با برخی تغییرات به مجلس 
صالحیت های شان  بررسی  برای  نماینده گان 
معرفی شده اند. باید منتظر بود و دید که مجلس 
نماینده گان با این نامزدوزیران چه گونه برخورد 
رای  آن ها  به  معیارها  کدام  اساس  بر  و  می کند 

اعتماد می دهد. 
با  مجلس  برخورد  که  کرد  نباید  فراموش 
نامزدوزیراِن کابینه می تواند سرنوشت پنج سال 
با  مجلس  در  اگر  کند.  تعیین  را  کشور  آیندۀ 
نامزدوزیران برخورد علمی و تخصصی صورت 
گیرد و معیارهایی مثل تعهد و شایسته گی مطرح 
و  کارا  کابینه یی  که  بود  امیدوار  می توان  باشد، 
در خورِ شرایط کشور خواهیم داشت، ولی اگر 
روابط،  گذشته  دوره های  مثل  بازهم  سنجه ها 
تنها  نه  کابینه  باشد،  تباری  تطمیع و سلیقه های 
پاسخ گوی نیازهای کشور نخواهد بود، بل باعث 
تشدید وضعیت و بحران در کشور نیز خواهد 

شد. 
در برخی از رسانه ها از زبان یک تن از وزیراِن 
کنار رفتنش، فشارهایی  دلیل  آمده که  انصرافی 
نماینده گان  مجلس  اعضای  سوی  از  که  بوده 
است  گفته  نامزدوزیر  این  است.  می شده  وارد 
تقرر  را  او  به  رای  نماینده گان شرط  برخی  که 
عنوان  مربوط  وزارت  در  آن ها  به  وابسته  افراد 

کرده بودند.
و  دارند  بررسی  به  نیاز  واقعًا  مسایل  این   
صحت وسقِم آن ها باید بررسی شوند. در همین 
حال، نهادهای عدلی و قضایِی کشور موظف اند 
که  وضعیتی  هر  در  متهم  افراد  مورد  در  که 
دست  روی  را  قانونی  الزم  اقدام های  هستند، 
بگیرند. چه گونه افرادی می توانند با جعل سند و 
یا کتمان واقعیت، خود را در چوکی های ارشد 
دولتی جابه جا سازند؟ فرد دیگری که از رسیدن 
صیقل  محمود  آقای  شست  دست  وزارت  به 
است که دلیل از دست ندادن تابعیتش از نامزدی 
تابعیت  که  شود  می  دیده  است.  داده  انصراف 
و  وزارت  به  رسیدن  از  بهتر  بزرگان  این  برای 

خدمت به ملت است.
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هم  امروز  که  کشور  نظامی  پیشیِن  مقام های  برخی  روزها،  این  در 
ماه های  در  ناامنی ها  گسترش  و  ادامه  از  هستند،  مقتدری  رهبراِن 

نزدیک خبر می دهند. 
به نظر می رسد که خطِر نیروهای مسلِح زیر نام طالب و داعش و 
حزب اسالمِی حکمتیار سبب شده است که نگرانی ها میان چهره های 

مطرِح جهاد و مقاومِت کشور بیشتر شود. 
حدود یک ماه قبل، جنرال دوستم معاون اوِل رییس جمهور از به کار 
یاد کرد  داعش  طالبان و  برابر  در  امنیتی  تازه نفِس  نیروهای  گرفتِن 
نیروهای  از  ملی  وحدت  دولت  اگر  که  داد  هشدار  عمر  مال  به  و 

تازه نفسش استفاده کند، طالبان در هیچ کجا پنـاه نخواهند یافت. 
جنرال دوستم گفته بود که حدود بیست هزار نفر مسلح را در کنار 

ارتش و پولیِس کشور آماده می کند تا در برابر طالبان برزمند.
افغانستان  اما جنرال مراد علی مراد، فرمانده نیروهای زمینِی ارتش 
طرح  که  است  کرده  اعالم  بود،  کرده  سفر  افغانستان  شمال  به  که 
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهورِی افغانستان مبنی 
بر تشکیل یک واحد بیست هزار نفری برای مبارزه با گروه طالبان، 
قابل قبول نیست و اگر یک چنین واحدی هم ساخته شود، باید در 

ساختار ارتش ملی افغانستان باشد.
در  داعش  نیروهای  فعالیت  که  است  گفته  همچنین  مراد  جنرال 
امنیتِی  نیروهای  با  گروه  این  تاکنون  ولی  شده،  گزارش  افغانستان 
افغانستان درگیر نشده  است. او به کشورهای آسیای میانه هشدار داد 

که باید نگراِن تحرکاِت این گروه باشند.
اما حاال سخن از  داعش همه جا شنیده می شود و معلوم نیست که 
چه مقدار این سخن ها ساخته و پرداختۀ بازیگران و به چه پیمانه 
 هم غلِو رسانه هاست. اما مسووالن در برخی والیت ها این ادعاها را 

بارها تأیید کرده اند.
امیر اسماعیل خان که هنوز هم به »امیر« لقِب دوران جهاد و  اخیراً 
که  داد  غیرمنتظره هشدار  اظهارنظِر  یک  در  می شود،  یاد  مقاومتش 
تا دو ماه دیگر افغانستان شاهد ناامنی های وسیع و آغاز جنگ های 
کشور  جهادی  نیروهای  همۀ  از  و  شد  خواهد  گسترده  و  مدهش 

خواست که متوجه این امر باشند. 
او گفته است که باید شوراهای نظامی شکل بگیرد و در برابر این 
اسماعیل خان،  امیر  سخنان  از  پس  ولی  شود.  ایستاده گی  تهدید 
نیروهای دولتی  وزارت داخلۀ کشور واکنش نشان داد و گفت که 
کشور در برابر هر نیروی مخالفی، توانایی دفاع و ایستاده گی دارد. 

استاد عطا محمد نور نیز پیش از این در هشدارِ مشابهی گفته بود که 
یک بار ما را به نام طالب و امارت کشتند و سوختند، و حاال هم به 

نام خالفت می خواهند تباه مان کنند.
به همین خاطر بود که مجلس سنای کشور روز دوشنبه این هفته 
مسووالن و سرپرستاِن نهادهای امنیتی کشور را فراخواند و در مورد 
مسووالن  خواست.  توضیح  آن ها  از  افغانستان  در  داعش  حضور 
نهادهای امنیتِی کشور گفتند که فقط گروهک های طالب، تغییر چهره 
اما تاهنوز آن ها شاهد شکل گیرِی  نامیده اند،  داده و خود را داعش 

نیروی تازه یی نبوده اند. 
اما سخنان برخی از نیروهای امنیتی کشور، قابل توجِه خاص است؛ 
چنان که مرادعلی مراد گفته است، گروه هایی به نام داعش در برخی 
والیت ها دیده شده اند؛ اما آن ها هیچ گاه در برابر دولت و نیروهای 

دولتی قرار نگرفته و با نیروهای امنیتی درگیر نشده اند.
نمی تواند  توجیهی  هیچ  ما  نظامِی  مقام های  این سخناِن  رو،  هر  به 
به  می جنگد،  داعش  با  طالب  اگر  که  شود  فکر  نباید  باشد.  داشته 
معنای آن است که داعش در حمایت از دولت قرار دارد. این عین 
اتفاقی ست که در زمان ظهور طالبان رخ داد و آن ها در ابتدای امر با 

نیروهای مخالف دولِت آن زمان  جنگیدند.
متوجه  باید  کشور  امنیتی  نهادهای  به خصوص  و  دولت  بنابراین، 
فعالیِت  به  مجالی  کشور  جای  هیچ  در  اکنون  همین  از  که  باشند 
گروه هایی به نامِ داعش ندهند. مطمئنًا اگر هسته هایی به نام این گروه 
در افغانستان شکل بگیرد، آن گاه دردسِر بزرِگ دیگری برای دولت 

و مردم خلق می گردد.
کشور،  ملی  و  دفاعی  نیروهای  ظرفیِت  از  استفاده  با  باید  دولت 
سپری در برابر همۀ نابسامانی های امنیتی ایجاد کند و اجازه ندهد 
که هیچ نیروی مخرِب جدیدی در کشور شکل بگیرد. دولت مرداِن 
از  را جدا  تروریستان  برابر  در  ایستاده گی  اصِل  باید  ملی،  وحدت 
همۀ رقابت های سیاسی احتمالی شان ، پی بگیرند و نقطۀ اتکایی برای 

مردم شوند.
یا  شکل گیری اند  حال  در  داعش  نام  به  نیروهایی  به راستی  اگر 
دسته هایی از طالبان به نام داعش چهره بدل کرده اند و عیِن برنامه را 
پیش می برند، این ها باید برای دولِت ما و نهادهای امنیتی کشور مهم 
باشد؛ زیرا ممکن است این نیروها ابتدا طی برنامۀ از پیش تعیین شده 
با طالبان درگیر شوند و پس از تثبیت و جابه جایی تدریجی خود، 
به چالشی بزرگ برای نیروهای امنیتی کشور تبدیل گردند. بنابراین، 

چه خوب است که عالِج واقعه را قبل از وقوع کرد!

عالج واقعه را قبل
 از وقوع باید کرد
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افزایش کشته ها  با شدت گرفتن مجدد بحران در شرق اوکراین و 
و زخمی های درگیری های روزهای گذشته میان نیروهای دولتی و 
جدایی طلبان هوادار روسیه، کی یف روسیه را متهم کرد که »نیرو و 

ادوات نظامی« بیشتری به اوکراین فرستاده است.
یاتسه نیوک، نخست وزیر  اوکراین، آرسنی  تلویزیون دولتی  به گفته 
اوکراین، روز ۲۹ دی ماه، گفته است »بخش اطالعاتی ارتش اوکراین 
اوکراین  به  روسیه  از  نظامی  ادوات  و  پرسنل  که  است  کرده  تائید 

انتقال داده شده اند«.
یکی از سخنگویان نخست وزیر اوکراین در گفت وگو با شبکه خبری 
آرتسه نیوک،  آقای  از  شده  منتشر  نقل قول های  است  گفته  سی ان ان 

درست است.
آرسنی یاتسه نیوک می گوید »تانک، سیستم های موشکی گراد، بوک 
بازار محلی دونتسک فروخته  و اسمرچ و سیستم های رادیویی در 
اختیار  را در  آنها  )اوکراین(  تنها روسیه و وزارت دفاع  نمی شوند. 

دارد«.
به  عملی  کمک  مورد  در  مشابه  اتهام های  پیشین  موارد  در  روسیه 
تجزیه طلبان در دونتسک را رد کرده است، هر چند هنوز واکنشی به 

تازه ترین اتهام ها نشان نداده است.
نیز  شمالی  آتالنتیک  پیمان  و  غربی  کشورهای  کی یف،  بر  عالوه 

مسکو را متهم به حمایت عملی از جدایی طلبان کرده اند.
تجزیه طلبان در روزهای گذشته به شدت حمالت خود به نیروهای 
دولتی، پس از عملیات ارتش اوکراین برای بازپس گیری برخی از 
مناطق از کنترل خارج شده، افزوده اند. خبرگزاری رویترز می گوید، 

روسیه عملیات نیروهای دولتی را »اشتباه راهبردی« نامیده است.
طی ساعت های گذشته ده ها نفر کشته و زخمی شده اند.

نبردها به طور مشخص بر سر فرودگاه دونتسک در جریان بوده اما 
گزارش هایی از حمالت در مناطق دیگر نیز منتشر شده است.

تازه ترین دور از خشونت ها در حالی ست که دیدارهایی تازه که قرار 
بود برای از سرگیری مذاکرات صلح میان طرف ها انجام شود، فعال 

عملی نشده است.
سازمان بهداشت جهانی می گوید در خشونت های ماه های گذشته در 

اوکراین بیش از ۴۸۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهان را تعدیل کرد
است.  شده  چین  دامنگیر  جهانی  اقتصادی  رکود 
میزان  از  گذشته  سال  در  چین  اقتصادی  رشد 
تازه ترین  بر  بنا  است.  بوده  پایین تر  شده  پیش بینی 
گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد حوزه یورو 

و روسیه نیز کمتر از انتظار رشد خواهد کرد.
کندتر  میالدی   ۲۰۱۵ سال  در  جهانی  اقتصاد  رشد 
می رفت.  انتظارش  که  بود،  خواهد  چیزی  آن  از 
صندوق بین المللی پول )IMF( پیش بینی خود برای 
رشد اقتصاد جهانی را به ۵ / 3 درصد تعدیل کرد. 
این رقم نسبت به پیش بینی قبلی این سازمان 3 / ۰ 

درصد کاهش نشان می دهد.
در  اقتصادی  ضعیف  چشم انداز  کاهش،  این  دلیل 
چین، روسیه، ژاپن و در حوزه مالی یورو بیان شده 
این گزارش جدید در پکن،  ارائه  است. در هنگام 
عنوان شد که علی رغم کاهش قیمت جهانی نفتکه 
برای رشد اقتصادی بسیاری از کشورها مفید است، 
مشکل  با  آینده  سال های  در  جهان  اقتصادی  رشد 
است  کرده  اعالم  سازمان  این  بود.  خواهد  مواجه 
که سرمایه گذاری ضعیف در سطح جهانی، یکی از 
اصلی ترین موانع رشد اقتصادی جهان در سال های 

آینده به شمار می آید.
به گفته ی کارشناسان اقتصادی، رکود و تورم پایین، 
همچنان دالیل اصلی نگرانی برای رشد اقتصادی در 

ژاپن و حوزه مالی یورو هستند.
که  است  جهان  در  صنعتی  کشور  تنها  آمریکا 
تقاضای  دلیل  به  آن  در  اقتصادی  رشد  پیش بینی 
باالی داخلی، برای سال ۲۰۱۵ با ۵ / ۰ افزایش به ۶ 

/ 3 درصد تصحیح شده است.
کندی رشد اقتصادی بی سابقه در چین

رشد اقتصادی در چین از ۲۴ سال گذشته تا کنون 
چنین ُکند نبوده است. در این کشور رشد اقتصادی 
در  این  بود.  درصد   ۷  /  ۴ با  برابر   ۲۰۱۴ سال  در 
حالی است که چین رشد مثبت ۵ / ۷ درصدی را 
رشد  کندی  بود.  کرده  پیش بینی   ۲۰۱۴ سال  برای 
بر  آن  ادامه  و  گذشته  سال  در  چین  در  اقتصادی 
سال  از  پس  آینده،  سال  برای  پیش بینی  ها  اساس 
۱۹۹۰ تا کنون بی سابقه بوده است. چین یک سال 

دموکراسی خواهی  جنبش  خونین  سرکوب  از  پس 
تجربه  را  سنگینی  بین المللی  اقتصادی  تحریم های 
کرد. پیش بینی ها حاکی از آن اند که این کاهش در 
سال جاری میالدی هم ادامه خواهد داشت و رشد 
اقتصادی این کشور به ۸ / ۶ درصد خواهد رسید. 
این پیش بینی نسبت به پیش بینی های ماه اکتبر ۲۰۱۴ 

کاهشی 3 / ۰ درصدی را نشان می دهد.
بنا بر گفته های یورگ ووتکه، رئیس اتاق بازرگانی 
بر  چین  ضعیف  اقتصادی  رشد  چین،  در  اروپا 
به  بود.  نخواهد  بی تاثیر  هم  آلمان  و  اروپا  اقتصاد 
اعتقاد ووتکه، انتظارات اروپا از رشد اقتصادی چین 
باید تصحیح شود و صادرات اروپا به چین هم باید 

در چارچوب این انتظارِ تصحیح شده باشد.
چین  صادرکنندگان  جهانی،  اقتصادی  رشد  کاهش 
با  انداخته است. از سوی دیگر چین  را به دردسر 
افت تقاضا در بازارهای داخلی و کاهش رونق بازار 

مسکن روبروست.
پیش بینی ها برای حوزه مالی یورو

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی آلمان در سال 
جاری را تنها 3 / ۱ درصد و برای سال آینده ۵ / ۱ 

درصد پیش بینی کرده است. این میزان کاهشی ۲ / 
۰ درصدی برای سال جاری و 3 / ۰ درصدی برای 

سال آینده را نشان می دهد.
پیش بینی رشد اقتصادی حوزه مالی یورو ۲ / ۰ تا 
۲ / ۱ درصد تعدیل شده است. رشد اقتصادی این 
که  بود  ۱ درصد خواهد   /  ۴ آینده  در سال  حوزه 

کاهشی 3 / ۰ درصدی را نشان می دهد.
پیش بینی کاهش رشد اقتصادی ناگهانی و پیوسته 

برای روسیه
در گزارش تازه صندوق بین المللی پول، از چشم انداز 
کاسته  چشم گیری  نحو  به  روسیه  اقتصادی  رشد 
کاهش  چون  دالیلی  روسیهبه  اقتصاد  است.  شده 
تنش های  و  نفت  صادرات  از  حاصل  درآمدهای 
سیاسی در سال جاری ۰ / 3 درصد کاهش خواهد 
یافت. بر پایه پیش بینی های صندوق بین المللی پول، 

در سال آینده نیز این کاهش ادامه خواهد یافت.
سرمایه گذاری  خواستار  پول  بین المللی  صندوق 
از  بسیاری  در  زیربنایی  ساختارهای  در  بیشتر 

حوزه های مالی در جهان شده است.

تشدید مجدد بحران در اوکراین؛
کی یف بار دیگر روسیه را متهم کرد

بعد از پلوتون دو سیاره دیگر
 در منظومه شمسی وجود دارد

هشدار پکن به توکیو:

بـا احتـیاط سخـن بگـوییـد
چامسکی:

در غرب آزادی بیان نیست
واکنش »هونگ لی« سخنگوی وزارت امور خارجه 
چین آشکارا پاسخی به سخنان »شینزو آبه« نخست 
وزیر ژاپن در باره مناطق مرزی مورد مناقشه چین 

با هند است.
کرده  اعالم  پیشتر  ژاپن  وزیر  نخست  آبه«  »شینزو 
بود: توکیو عالقه مند سرمایه گذاری در طرح های 
شمال  در  پرادش«  »آروناچال  ایالت  در  زیرساختی 

شرق هند است.
حاکمیت این منطقه که اکنون در اختیار هند است، از 
دیرباز محل اختالفات مرزی چین و هند بوده است.
را  منطقه  این  خود،  سخنان  در  ژاپن  وزیر  نخست 

تحت حاکمیت دولت هند دانسته بود.
نشست  در  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
خبری با خبرنگاران در پکن گفت: از توکیو انتظار 
است در باره مناقشات مرزی چین با هندوستان با 

احتیاط و دقت بیشتری سخن بگوید.
 - هوا  شین   - چین  دولتی  خبرگزاری  گزارش  به 
با  خواهد  می  ژاپن  دولت  از  چین  گفت:  »هونگ« 
روشن کردن موضع خود در این باره، از اثرات منفی 

سخنان »آبه« بکاهد.
وی تاکید کرد: دولت ژاپن پیش از این به صراحت 
اعالم کرده بود که در باره اختالفات مرزی چین و 

هند موضع گیری نمی کند. 
امور خارجه چین گفت: موضع  سخنگوی وزارت 
پکن در این باره کامال واضح و غیرقابل تغییر است.
»هونگ« گفت: امیدواریم ژاپن حساسیت موضوعات 
مرزی چین و هندوستان را به طور کامل دریابد و به 
تالش های دو طرف در جهت حل دیپلماتیک این 

موضوع احترام بگذارد.
وی روز گذشته - دوشنبه - نیز در نشست خبری 
با خبرنگاران، از ژاپن خواسته بود در برخورد با این 

گونه مسائل محتاط تر باشد.
چین و هندوستان از سال ۲۰۰3 میالدی با استقرار 
یک سیستم نمایندگی در مناطق مورد اختالف سعی 
به نفع دو  تا راه حلی قابل قبول، عادالنه و  کردند 

طرف درباره اختالفات خود بیابند.
در  بخش  سه  شامل  که  پرادش«  »آروناچال  ایالت 
منطقه خودمختار تبت است، تحت کنترل نیرو های 

هندی قرار دارد.
مناطق  این  بر  پکن  حاکمیت  بر  بارها  چین  دولت 

تاکید کرده است. 
هر دو کشور مدعی مالکیت بر بخش های بزرگی 
از این ایالت در منطقه هیمالیا هستند و پس از دو 
دهه مذاکره هنوز موفق به حل مناقشه مرزی نشدند.
سر  بر  میالدی   ۱۹۶۲ سال  در  پیشتر  کشور  دو 

حاکمیت بر این مناطق درگیری نظامی پیدا کردند.
از  اخیرا  هندوستان  دولت  اختالفات،  این  با وجود 
طرح احداث یک جاده جدید در مناطق کوهستانی 
و دورافتاده شمال شرقی این کشور در جوار مرز با 

چین خبر داده بود.
این جاده به طول هزار ۸۰۰ کیلومتر و با هزینه ای 
احداث  دالر  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  شش  بر  بالغ 
خواهد شد و قرار است از منطقه »تاوانگ« در ایالت 
»آروناچال پرادش« تا نقطه ای که مرزهای سه کشور 
امتداد  رسند،  می  یکدیگر  به  میانمار  و  چین  هند، 

یابد.
این جاده، مناطق کوهستانی و کم جمعیت در چهار 
با هم  ایالت »آروناچال پرادش« را  از  بخش مرزی 

مرتبط می کند.

 

مطالعات که در تازه ترین شماره مجله انجمن ستاره شناسی 
منظومه شمسی  که  میدهد  نشان  منتشر شد،  انگلیس  سلطنتی 
حداقل دو سیاره دیگر هم در خود جای داده است که از وجود 

شان بی خبریم.
  مطالعات و تحقیقات جدید نشان داده که منظومه شمسی ما 
به غیر از منظومه های را که می شناسیم دو سیاره دیگر هم در 

خود جای داده است.
ستاره شناسان انگلیس و اسپانیایی اعالم کردند: در منظومه ما 

دو سیاره دیگر بعد از مدار پلوتون وجود دارد.
ستاره  انجمن  مجله  شماره  ترین  تازه  در  که  ای  مطالعه  در 
از  بعد  که  کردند  اعالم  محققان  شد  منتشر  سلطنتی  شناسی 

پلوتون نیز دستکم دو سیاره دیگر وجود دارد.
براساس  که  است  این  از  تحقیقاتی حاکی  تیم  این  محاسبات 
رفتار مداری غیر عادی سنگ های فضایی بسیار دور افتاده ای 
 ) ETNO ( یافت شده که اصطالحا اجسام فرانپتونی یا اتنو

نامیده می شود.

یک نظریه پرداز و اندیشمند سیاسی روز دوشنبه با انتشار یادداشتی 
از واکنش ریاکارانه غرب به حوادث پاریس انتقاد کرد.

زبان شناس،  چامسکی،  اندیشی:نوام  هم  تحلیلی  خبری  پایگاه 
نظریه پرداز و کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی در روز دوشنبه 
در وب سایت شبکه خبری سی ان ان نوشت: حوادث پاریس ریاکاری 
نشان  را  مختلف  مسائل  سر  بر  جنجال  انداختن  راه  به  در  غرب 

می دهد.
برخورد  و  ریاکاری  از  انتقاد  با  یادداشت  دراین  چامسکی  آقای 
از  هیچ یک  می نویسد  تروریستی  حمالت  قبال  در  غرب  دوگانه 
اقدامات تروریستی که غرب مرتکب آن بوده است نه با واکنش های 
خشمگینانه ای نظیر حمله به شارلی ابدو مواجه شده اند و نه پس از 
آنها کسی ریشه های این حمالت را در فرهنگ و تاریخ مسیحیت 

جستجو کرده است.
به  ناتو  موشکی  حمله  یادآوری  با  ادامه  در  سیاسی  اندیشمند  این 
و کشته شدن  در سال ۱۹۹۹  دولتی صربستان  تلویزیون  ساختمان 
راهبران  چرا  پرسید  باید  می نویسد  واقعه  آن  در  روزنامه نگار   ۱۹
کشورهای غربی آن حمله را تهاجم به رسانه ها ندیدند بلکه آن را 
اقدامی مشروع برای تضعیف دولت »اسلوبودان میلوشویچ« توصیف 

کردند.
چامسکی حمله یک صهیونیست ـ مسیحی افراطی به نام »آندرس 
نفر را مورد دیگری  به مردم و کشتار ۷۷  برویک« در سال ۲۰۱۱ 
از همین رفتارهای دوگانه دانست و نوشت این حمالت هم باعث 

تحقیق درباره فرهنگ غرب نشد.
موازین  به  شارلی ابدو  نشریه  تعهد  دانشگاه  استاد  و  نویسنده  این 
آزادی بیان را هم مورد انتقاد قرار داد و نوشت که این نشریه یکی 
آنکه اظهارنظرش  به خاطر  نام »سینای« را  به  از کارتونیست هایش 

حاوی مضامین یهودستیزی تفسیر شد، از کار اخراج کرده است.
آقای چامسکی در بخش دیگری از این یادداشت به کشته شدن تعداد 
بسیار زیادی از روزنامه نگاران در خالل حمله رژیم صهیونیستی به 
نوار غزه اشاره و نوشت ظاهرا تروریسم با معیارهایی دوگانه تعبیر 

و تفسیر می شود.
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و  واضح  به صورِت  سیاست نامه نویسان 
و  داشته  بیان  را  خود  دیدگاه های  روشن 
نظریات خویش  تاریخی،  با ذکر حکایات 
در  رازی  مشکویه  می سازند.  مستند  را 
گرفته  کار  شیوه  این  از  “تجارب االمم” 
است. اما شیوۀ دومی آن است که نویسنده 
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.
ساسانیان  دربار  از  سیاست نامه نویسان 
را  اسالمی  تعالیِم  و  آداب  و  گرفته  الگو 
جاحظ  قتیبه،  ابن  درآمیخته اند.  آن  بر 
ربیحه  عبد  ابن  و  غزالی  بیهقی،  بصری، 
سیرالملوک  است.  منهج  همین  بر  کارشان 
نظام الملک،  خواجه  اثر  سیاست نامه  یا 
آثار  همۀ  به  نسبت  عملی  سیاسِت  در 

اندیشمنداِن مسلمان در این عرصه برجسته 
پنج  از  پس  اثر  این  در  خواجه  می باشد. 
سده گسست تاریخی، شیوۀ تاریخِی عهد 
ساسانیان را احیا کرده، دیدگاه زردشتی را 
با تعلیمات اسالمی درآمیخته است)قادری، 
کاری  همان  درست  ۱۲۴-۱۱۶(؛   :۱3۹۱
که شیخ شهاب الدین سهروردی در فلسفه 

انجام داد.
خواجه نظام الملک )408-485(

نام او حسن، کنیه اش ابوعلی و نام پدرش 
را  نظام الملک  لقب  بود.  علی  ابوالحسن 
داد.  او  به  سلجوقی  سلطان  ارسالن  آلپ 
دربار دو سلطان  در  متولد شد،  در طوس 

سلجوقی، آلپ ارسالن و ملک شاه، به مدت 
سی سال عهده دار وزارت بود، و سرانجام 
نزدیک  در  اسماعیلی  فدایِی  یک  به دست 

کرمان شاهان کشته شد.
دربار  به  نخست  نظام الملک  خواجه 
آن ها  پیشامد  از  اما  آرود،  روی  غزنویان 
نزد  و  مرو رفت  به  نگردید، سپس  راضی 
پیدا  را  ارسالن جایگاه دل خواهِ خود  آلپ 
امور  در  و  بود  شافعی مذهب  وی  کرد. 
یاری  به  می کرد.  عمل  تعصب  با  مذهبی 
اساس  را  بغداد  نظامیۀ  غزالی،  محمد  امام 
مورد  افکار  و  آرا  وسیله  بدان  و  گذاشت 
نظرش را گسترش بخشید، به گونه یی که 
تاهنوز نصاب درسی به جا مانده از نظامیه، 

اثراِت خود را دارد.
شخصیت های  از  بی تردید  نظام الملک 
برجسته در سیاست عملی است. وی را با 

مقایسه گرفت؛  به  برمکی می توان  خاندان 
عباسی  خلفای  بر  برامکه  که  آن گونه 
نسق  و  نظم  را  آن ها  بارگاه  و  نهادند  اثر 
بخشیدند، خواجه چنین نقشی را در عهد 
خدمت  در  برمکی ها  کرد.  ایفا  سالجقه 
استحکامِ  و  تقویت  به  بودند،  خالفت 
کار  به  دست  نظر  و  عمل  در  خالفت 
پادشاهی  نظام الملک  خواجه  ولی  بودند؛ 
را از خالفت جدا کرد، به یاری پادشاهی 
کوشید و از خالفت چیزی نگفت. خواجه 
با وجود گرفتاری های فراوانی که در عمل 
عملی  سیاسِت  زمینۀ  در  داشت،  سیاست 
یا  “سیاست نامه”  به نام  ارجمندی  کتاب 

عالقۀ  مورد  که  نهاد  برجا  سیرالملوک 
پژوهش گران اندیشۀ سیاسی می باشد.

اندیشة سیاسی
سیاسی  اندیشۀ  در  نظام الملک  خواجه   
شبیه  نه  که  تحولی  آورد؛  به وجود  تحولی 
اندیشۀ  با  همسان  نه  و  بود  فقها  اندیشۀ 
آییِن  میان  تلفیقی  او  مسلمان.  فیلسوفان 
اندیشۀ  و  ساسانیان  زمان  شهریارِی 
از آن جایی  آورد.  به وجود  شریعت مداران 
سلجوقی  ملک شاه  وزیر  نظام الملک  که 
ورزید،  تأکید  عملی  سیاست  بر  بود، 
خواجه  داشت.  محافظه کارانه  جنبۀ  که 
خالف شریعت مداران که به استحکام نهاد 
“پادشاهی” را که  “خالفت” نظر می دادند، 
دوباره  بود،  رفته  فراموشی  به  قرنی  چند 
به  تمام  سعِی  آن  تقویِت  در  و  کرد  احیا 
خرج داد. به باور او، پادشاهی و سلطنت، 
به کسی در هر زمانه  الهی است که  عطیۀ 

تعلق می گیرد. او می گوید:
روزگاری،  و  عصری  هر  در  تعالی  »ایزد 
به  را  او  و  برگزیند  خلق  میان  از  را  یکی 
و  گرداند  آراسته  پادشاهِی ستوده  هنرهای 
باز  بدو  را  بنده گان  آرام  و  جهان  مصباح 
بندد و درِ فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته 
او در دل ها و  گرداند و هیبت و حشمِت 
چشم خالیق بگستراند، تا مردم اندر عدِل 
بقای  و  باشند  همی  امن  و  می گذارنند  او 
العیاذ باهلل  دولت همی خواهند. و چون و 
از بنده گان عصیانی و استخفافی بر شریعت 
و یا تقصیری اندر طاعت و فرمان های حق 
بدیشان  که  خواهد  و  آید  پدیدار  تعالی 
را  ایشان  کردار  پاداش  و  رساند  عقوبتی 
گار  روز  چنین  عزوجل  خدای  ـ  چشاند 
ما را منمایاد و از چنین مدبری دور داراد 
و  خشم  و  عصیان  آن  شومی  آیینه  هر  ـ 
خذالن حق تعالی در آن مردمان اندر رسد، 
پادشاهی نیک از میان برود و شمشیرهای 
آید  مختلف کشیده شود و خون ها ریخته 
خواهد  هرچه  قوی تر،  دست  را  که  هر  و 
می کند، تا آن گنهکاران همه اندر میان آن 
فتنه ها و خون ریزی هالک شوند و جهان 
از جهت  ایشان خالی و صاف شود، و  از 
شومِی این گنهکاران بسیاری از بی گناهان 
این  مثال  نیز هالک شوند و  فتنه ها  آن  در 
نیستان  اندر  آتش  چون  که  باشد  چنان 
و  بسوزد  همه  باشد،  هر چه خشک  افتد، 
از جهت مجاورت خشک، بسیار نیز از تر 
سوخته آید”. )نظام الملک، ۱3۶۴: ۱۱-۱۲(
پادشاه  که  برمی آید  خواجه  گفته های  از 
مشروعیِت الهی دارد، از تأیید الهی بهره مند 
مجهز  دانِش خدادادی  و  هیبت  به  و  بوده 
می باشد. لذا به سان سایر امرا و سالطین که 
تا  می گردیدند  تأیید  خلیفه  جانب  از  باید 
مورد  شاه  می آوردند،  به دست  مشروعیت 
می باشد.  بی نیاز  خلیفه  حمایت  از  او  نظِر 
الهی  فره  را  پادشاه  “اما چون  می گوید:  او 
باشد و مملکت باشد و علم با آن باز باشد، 
سعادت دو جهانی بیابد، از بهر آن که هیچ 
کاری بی علم نکند و به جهل رضا ندهد”. 

)نظام الملک، ۱3۶۴: ۸۱-۸۲(  

کدام گروه عمر طوالنی تری دارند؟
شاید خیلی از افرادی که قد بلند ندارند، با شنیدن این خبر نظر خود را 
در مورد ظاهرشان عوض کنند. تحقیقاتی که روی ۸هزار مرد انجام شده، 
نشان می دهد قد کوتاه یکی از نشانه های داشتن عمر طوالنی است. افرادی 
که قدشان از ۱۵۷سانتی متر کمتر است، بیشترین طول عمر در بین همۀ 
گروه های سنی دارند. به نظر می رسد وجود یک ژن خاص در بدن که در 
دورۀ رشد مانع بلند شدن قد می شود، می تواند به افزایش طول عمر کمک 
کند. کوتاهی قد نه تنها عمر را طوالنی می کند، بلکه احتمال ابتال به انسولین 
و سرطان را هم کاهش می دهد. به طور متوسط قدکوتاه ها نزدیک به دو 

سال بیشتر از بلندقدها عمر می کنند.
قد بلند در زنان هم خطرناک است

خطرات قد بلند فقط محدود به مردان نیست و می تواند زنان را هم هدف 
دیگر  خانم های  از  بیشتر  قدبلند  زنان  می دهد  نشان  تحقیقات  دهد.  قرار 
امریکایی اعالم کردند زنان  بیماری سرطان دچار می شوند. دانشمندان  به 
قدبلندی که به سن یائسه گی رسیده اند، با احتمال بیشتری ممکن است به 
بلندتر  سانتی متر   ۱۰ هر  ازای  به  در حقیقت  شوند.  مبتال  بیماری سرطان 
بودن قد از میزان متوسط، احتمال دچار شدن به این بیماری تا ۱3 درصد 

افزایش پیدا می کند.
نکتۀ جالب این جاست که محققان متوجه شدند ارتباط ابتال به سرطان در 
زنان بیشتر از وزن است. به این ترتیب، سرطان انسان های قدبلند را بیشتر از 
انسان های چاق تهدید می کند. همان طور که می دانید، سرطان ارتباط زیادی 
به هورمون های رشد و فرآیندهای مشابه با آن دارد، به همین دلیل است 
که قدبلندها بیشتر ممکن است این بیماری را تجربه کنند. بلندی قد ارتباط 

زیادی به سرطان سینه، کلیه، تخمدان، معده و تیروئید دارد.
حملة قلبی سراغ قدکوتاه ها می آید

اما افراد قدبلند در یک زمینه از دیگران سالم تر هستند و آن هم احتمال کمتر 
ابتال به حملۀ قلبی است. احتمال سکته کردن در افراد قدبلند معموالً کمتر 
از دیگران است، چون خون کمتر در رگ های آن ها لخته می شود. قدبلند 
بودن احتمال تشکیل پالک های خونی در رگ ها را کاهش داده و به همین 
نشان  اسکن  تی  سی  تصاویر  می کند.  کمتر  را  قلبی  سکتۀ  احتمال  دلیل 
3۰درصد  قدبلند  افراد  خونی  رگ های  در  پالک  تشکیل  احتمال  می دهد 
کمتر از قدکوتاه هاست. معموالً افرادی که قدبلند دارند، در دوران کودکی 
تغذیۀ خوبی داشته اند که همین عامل احتمال ابتال به بیماری های قلبی را 

هم کاهش می دهد.
نتیجۀ ۵۲ تحقیِق مختلف که در مجموع روی بیش از سه میلیون نفر انجام 
از  بیشتر  برابر   ۱/۵ احتمال  با  کوتاه  قد  دارای  افراد  می دهد  نشان  شده، 
دست  از  را  خود  جان  آن  اثر  بر  و  شده  دچار  قلبی  بیماری  به  بلندقدها 
می دهند. رگ های خونی در افراد کوتاه قد اندازۀ کوچک تری دارد و خون 

بیشتر در آن ها لخته می شود.
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بخش پنجـم

قدکوتاه ها و قدبلندها 
کـدام یک خوشـبخت تر اند؟ 

بخش دوازدهـم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل

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

 بیـدل

بخش سوم و پايانی

انگیزه ها
ماهیتًا  این چنینی،  حرکت های  که  ندارم  تردیدی 
فرهنگی،  سیاسی،  انگیزه های  از  هرچند  فرهنگی اندـ 
اجتماعی و اقتصادی آن نیز نمی توان چشم بسته گذشت 
و آن را نادیده انگاشت. غرب می داند که مسلمان ها در 
آن،  به  دست زدن  و  حّساس اند  اعمال  این گونه  برابِر 
شورمندِی دینی آن ها را  به اوجنای غلیان برمی آورد، 
مشاعِر  هرازگاهی   و  نیست  دست بردار  آن هم  با  اما 
دینی مسلمان ها را نشانه می گیرد و با این  کار، احساِس 
نگه  شعله ور  را  گونه گون  ادیاِن  پیروان  میان   تنفر 
می دارند. شاید این فتنه افروزی ها به  دلیل آن است که 
از ظرفیِت ضّد استعماری اسالمی هراسان اند و اسالم 
از  که  می پندارند  خویش  آیندۀ  برای  بالقوه  خطِر  را 
انساِن غربی به صوب کِل پیکرۀ غرب  مجرای ضمیِر 

در حرکت است و روزی به قلِب آن خواهد رسید. 
مناطِق  میزاِن احساسات مسلمان ها، تشخیِص  سنجِش 
به  و  جهان  در  اسالم هراسی  اشاعۀ  مسلمان نشین، 
نمایش گذاشتِن چهره یی خشن از اسالم، پیش گیری از 
رشِد فزاینده گرایش به اسالم ـ به ویژه که این گرایش 
به اسالم در فرانسه از هر جای دیگِر دنیا شتاب ناک تر 
بوده است ـ را می توان از انگیزه های بنیادیِن این نوع 
اعمال تلقی کرد. آنان با این  کار، زمینه های پهن شدِن 
طرِح  با  و  می کنند  محدود  پیش  از  بیش  را  اسالم 
توطیه های این چنینی، صفوف شان را در برابِر مسلمان ها 

توحید و بقای شان را تضمین می کنند.
به خانم مارگارت تاچر )۱۹۲۵- ۲۰۱3م( گفته  وقتی 
شد که اکنون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی فرو 
پاشیده است و پیماِن نظامی ناتو به خاطِر مقابله با آن 
خطرناک تر  »اسالم  گفت:  پاسخ  در  بود،  شده  ساخته 
تیوری  به  متکی  را  خود  غرب  است«.  کمونیسم  از 
دشمن سازی می داند و نیز اعتراف دارد بر این  که پیماِن 
می رود.  بین  از  و  می پوسد  دشمن  بدوِن  ناتو  نظامی 
بنابراین، تالش دارند تا همواره دشمنی داشته باشد و 
یا هم دشمنی بسازد تا بقای ناتو را تضمین کند. از قضا 
قرعۀ این دشمنی یک بار دیگر به نام اسالم رقم خورده 

است و مسلمان ها باید بهای بقای ناتو را بپردازند.
ما چه کنیم؟

یک سو  است؛  روبه رو  خطرناکی  سرنوشِت  با  اسالم 
مدافعاِن  دیگر  سوی  در  و  کمین نشسته  در  دشمنان 
و  می افروزند  آتش  مخاصمت  روی  از  آن ها  نادان؛ 
که  آن می سوزانند  در  را  از روی جهالت خود  این ها 
در این میان سرخوده گی های درونی گروه های اسالم و 
مسلمانان بیش از هر چیزی به اسالم آسیب زده است. 
وقتی به اسالم نظر می اندازیم، باید بر بی کسی های آن 
گریست و بر دژهایی که حوِل آن کشیده اند، حسرت 

خورد.
مسلمان ها با فراموش گری اصالِت تاریخی خویش در 
پیامبر خویش، خالِف  از  نادانی فرو رفته اند و  پرتگاه 
می پردازند.  دفاع  به  است،  فرموده  پیامبرشان  آن چه 
پیامبر اکرم  چنان که گفته آمدیم، بارها موردِ توهین 
نرم خویی  و  با عطوفت  اما جز  گرفتند  قرار  استهزا  و 
شده  نامیده  رحمت  پیامبِر  که  او  نکرده اند.  برخورد 
از هر  و  نکرده  ترویج  را  است، هیچ-گاهی خشونت 
کسی در راستای صلح و آرامش پیش قدم تر بوده است.

می کنند  عمل  چنان  مسلمان ها  برخی  میان،  این  در 
را  انعطافی  هیچ نوع  و  اند  پیامبر  از  متقی تر  انگار  که 
برنمی تابند.  ـ  باشد  دینی  آموزه های  برخالِف  ولو  ـ 
از  آسیب هایی  خشونت بار،  و  تندروانه  عمل کردهای 
بیرونی  دشمناِن  که  است  آورده  وارد  اسالم  به  درون 
و  افراطی  عمل کردهای  با  مسلمان ها  اند.  نکرده  وارد 
حذِف فیزیکی مهاجمیِن فرهنگی، کارد دست دشمن 
چنان که  ـ  خشونت پرور  دینی  را  اسالم  و  می دهند 
با  نیز  غرب  می دهند.  نشان  ـ  می خواهند  غربی ها 

جهانی  و  جمعی  رسانه های  از  سرسام آور  بهره گیری 
خویش، واکنش های تندروانۀ مسلمان ها را بزرگ نمایی 
می کند و با استفاده از تبلیغات پروپا قرص رسانه یی از 
تعمیمی هدف مندانه، یک چنین  با  و  کوه می سازد  کاه 
اعمالی را به کِل جهاِن اسالم نسبت می دهد و چهرۀ 

کلی اسالم را هر چه بیشتر مخدوش نشان می دهد.
در  و  داد  پاسخ  تفنگ  با  نباید  را  فرهنگی  هجمه های 
این زمینه باید با خواجه بشیر احمد انصاری همداستان 
حمله های  برابِر  در  که  خشونت گری  پاسِخ  هر  شد. 
فرهنگی دیگران ـ با هر انگیزه یی که بوده ـ تا امروز 
و  انزوا  و  بوده  معکوس  نتیجه اش  است،  شده  داده 
صدماِت جبران ناپذیری را در پی داشته است. متأسفانه 
وقایعی،  یک چنین  قباِل  در  مسلمانان  واکنش های 
اسالم  از  مسلمان ها  و  بوده  توأم  خشونت   با  همواره 
ریخته  دشمن  آسیاب  به  آب  که  کرده اند  دفاع  چنان 

است.
اقدامی عجوالنه و حذف گرایانۀ چند تن در برابِر مجلۀ 
ظنر شارلی ابدو باعث شد تا این مجله شهرتی جهانی 
میلیون  چند  تمام تر،  جسارتی  با  اخیراً  و  کند  کسب 
گرامی  پیامبر  از  کاریکاتوری  که  را  آن  دیگر  نسخۀ 
نشر  و  چاپ  دارد،  جا  آن  نخسِت  صفحۀ  در  اسالم 
تقاضاها  تندرو  مسلماِن  چند  عمل کردِ  انگار  نماید. 
داده  افزایش  باورنکردنی یی  حِد  به   را  مجله  آن  برای 
از همان حادثۀ خونین،  بعد  نشِر آن  این که  است کما 
این  و  می دهد  نشان  را  افزایش  برابر  پنجاه  حدود  به 
خدمِت کمی نیست که واکنش های تندمزاجانۀ برخی ها 

به اهانت گراِن پیامبِر اسالم کرده است.
نتیجه گیری

شارلی  به نامِ  فرانسه یی  از مجالِت ظنِر  یکی  اخیراً   )۱
اِبدو با نشِر کاریکاتوری از پیامبر گرامی اسالم دست به 
اقدامی زد که احساساِت دینی مسلمان ها را جریحه دار 
به همراه  خود  با  را  بسیاری  واکنش های  و  ساخت 
و  مسلحانه  واکنش ها  برخی  میان  این  در  داشت. 
خشونت بار بوده و برخی دیگر تنها به حدِّ محکومیِت 

زبانی بسنده کرده اند.
۲( واکنش های فکری ـ فرهنگی نیز در قباِل این مسأله 
کم نبوده است و نویسنده گانی چه در داخل و چه در 
دینی  ایمان  ماهیت  واکاوی  پرداخته اند.  آن  به  خارج 
است و پاسخ به این که: چرا واکنش های دینی همواره 
آیا  است؟  بوده  سرسپرده گی  با  توأم  و  خشونت بار 
اعماِق  در  یا  است  سطح  در  باوری  فقط  دینی  ایماِن 

وجودِ انسان ریشه دارد؟ مگر می شود میاِن ایماِن دینی 
از  کرد؟؛  تطبیقی  عالمت گذاری  علمی  باورهای  و 
بیان چه گونه  آزادی  با  غرب  برخودِ  این که  طرفی هم، 
بوده است؟ آیا آزادی بیان مطلق است یا نسبی؟ مگر 
می شود آزادی بیان را برای هر کسی هر گونه تعریف 
آن ها  به  مختصراً  که  دیگری اند  پرسش های  از  کرد؟، 

پرداخته شده است.
راه  حرکتی  که  مقطعی  هر  در  تاریخ،  گواهی  به   )3
افتاده است و شخصیّتی در پی اصالِح نظری و عملی 
انسان ها بر آمده است، کسانی دور هم جمع شده  اند و 
تا  نطفه  در  اصالح گرایانه  داعیه های  کردِن  خنثا  برای 
پای جان کمر بسته اند و از هیچ تالش و تقالیی در این 
زمینه دریغ نورزیده اند که در این میان نقِش پیامبران 
الهی از هرکسی برجسته تر بوده و رنج های بسیاری را 
نیز ـ به گواهی قرآن کریم ـ در این راستا متحمل شده 

اند و پیامبر اکرم  نیز از این قاعده مستثنا نیست.
۴( کسانی که به دشمنی با انبیای الهی سوگند خورده 
داکتِر  با  جهل  روی  از  که  اند  بیمارهایی  همان  اند، 
آتش  در  و  اند  برخاسته  دشمنی  به  خویش  معالج 
مخاصمتی که افروخته، آسیبی جز بر خویش نمی زنند 
و به تعبیِر قرآن کریم »َوَما َظَلُمونَا َولَِکن َکانُوا أَنُفَسُهْم 
بر  ظلم  و  خسران  جز  سودی  یَْظلُِموَن«]بقره:۵۷[ 

خویشتن در این تجارت نصیب شان نمی شود.
نبّواِت عامه یکی از پایه های ایماِن دینی  ۵( اعتقاد به 
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. 
توسِط  نیز  و  اسالمی  کشورهای  قلمرِو  در  بنابراین، 
اقلیت های مسلماِن کشورهای غیراسالمی هیچ توهینی 
به فرستاده گان ادیاِن سماوی دیگر صورت نمی گیرد و 
دستگاه های حکومتی نیز در صورِت 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 
 ]۱۰۸ است.]انعام:  شده  داده  قرار  ممنوع  نیز  وضعی 
بی حرمتی  با  را  مسلمانان  حرمت گذاشتِن  غربی ها  اما 
پاسخ می دهند و حتا دستگاه های حکومتی آنان به جای 
بر  از آن آستین  به حمایت  اعمالی،  از چنین  ممانعت 
می زنند و با پررویی تمام آن را آزادی بیان می خوانند.  
۶( ایماِن دینی از اعماِق وجودِ مومنین نبعان می کند و 
فردِ مومن تفکیکی میان ایمان و خودش نمی بیند. و از 

این رهگذر قیاس ناپذیر است. با این حساب، در برابِر 
اهانت به ایمان همچون اهانت به خودش می ایستد و با 

سرسپرده گی تمام واکنش نشان می دهد.
بلزپاسکال  که  است  ایمان  ویژه گی  همین  شاید   )۷
نه عقل،  خدا دل گواهی می دهد  »به وجودِ  می گوید: 
یا این که: »دل  این راه به دست می آید« و  از  ایمان  و 
و   نیست«؛   دسترس  آن  به  را  عقل  که  دارد  دالیلی 
قرآِن کریم هرگاهی که از ایمان نام می برد، کانوِن آن 
را قلب می خواند. کاربست تعبیراتی همچون: نابینایی 
قلب]رعد: ۲۸[ ، شِک قلبی]توبه: ۱۱۰، ۴۵[ ، بسته بودِن 
]نحل: ۲۲[،  قلبی  انکارِ  بقره: ۸۸[،  قلب]محمد:  ۲۴، 
قلبی  قساوِت  و  قلبی  خشوع   ،]۶3 قلبی]انفال:  الفِت 
قلبی  اطمیناِن   ]۲۶ قلبی]احزاب:  ترس   ،]۱۶ ]حدید: 
بودِن  متمّکن  باید  را  و...   ]۲۶۰ بقره  و   ۱۰ ]انفال: 
از  باید  ایمان در قلب خواند که شورمندی درونی را 

الزمه های آن دانست.
از ارزش هاست، شکی  بیان یکی  ۸( در این که آزادی 
نیست و در تاریخ اسالم نیز نمونه هایي زیادی می توان 
به دست داد که آشکارکنندۀ پذیرش عمیق آزادي بیان 
به  امر  این  اما  است.  دیني  واجبات  از  یکي  عنواِن  به 
معناي پذیرش آزادي مطلق نیست، چه آزادي مطلق به 
قوِل مونتسکیو نه ممکن است و نه هم مفید. غربی ها 
آزادی بیان را چنان تعریف می کنند که سخن گفتن در 
موردِ هلوکاست و انتقاد از آن جرم است ولو بر مبنای 
کاریکاتورِ  ترسیِم  اما  باشد،  فراگیر  و  جامع  پژوهشی 
پیامبِر گرامی اسالم جرم نیست بلکه موردِ حمایت نیز 
قرار می گیرد. توهین به ملکه تا همین سال های پسین 
سنگین  مجازاِت  که  می شد  تلقی  جرم  انگلستان  در 
اعدام را در پی داشت اما اگر کسی به پیشوای بزرِگ 
جرم  بدارد،  روا  اهانت    محمد  بشریت حضرت 

نیست.  
۹( تاریخ گواهی می دهد که معلمین امروزِ آزادی چه 
جنایت هایی که نکردند و این جنایت پروری ها هم چنان 
فلسطین،  در  می توان  را  آن  نمونه های  که  دارد  ادامه 
عراق، سوریه و سایر نقاِط جهان به وضوح دید. از همه 
و  قساوت  این همه  با  جنایت پیشه گانی  این که،  مهم تر 
و  آزادی  قافلۀ  سردمداراِن  را  خودشان  فاجعه آفرینی 
عدالت می خوانند و با پررویی تمام بر کرسی آموزِش 
آزادی تکیه زده اند. این ها با دستاِن خونینی که آزادی 
را ذبح کرده اند، به آزادی می-نویسند و دستاِن عقِب 
تا  می دارند  نگه  عقِب صحنه  هم چنان  را  شان  صحنۀ 
بام شان  کنارِ  نکند و دولِت  استوا عبور  از خِط  آفتاب 

زوال نیابد.
تشخیِص  مسلمان ها،  احساسات  میزاِن  سنجِش   )۱۰
مناطِق مسلمان نشین، اشاعۀ اسالم هراسی در جهان و به 
نمایش گذاشتِن چهره یی خشن از اسالم، پیش گیری از 
رشِد فزایندۀ گرایش به اسالم ـ به ویژه که این گرایش 
به اسالم در فرانسه از هر جای دیگر دنیا شتابناک تر بوده 
است ـ را می توان از انگیزه های بنیادیِن این نوع اعمال 
این  کار، زمینه های پهن شدِن اسالم  با  آنان  تلقی کرد. 
را بیش از پیش محدود می کنند و با طرِح توطیه های 
این چنینی، صفوف شان را در برابِر مسلمان ها توحید و 

بقای شان را تضمین می کنند.
داد  پاسخ  تفنگ  با  نباید  را  فرهنگی  هجمه های   )۱۱
انصاری  احمد  بشیر  خواجه  با  باید  زمینه  این  در  و 
هم داستان شد، و این که هر پاسِخ خشونت گری که در 
برابِر حمله های فرهنگی دیگران ـ با هر انگیزه یی که 
معکوس  نتیجه اش  است،  شده  داده  امروز  تا  ـ  بوده 
بوده و انزوا و صدماِت جبران ناپذیری را در پی داشته 
است. اقدامی عجوالنه و حذف گرایانۀ چند تن در برابِر 
مجلۀ ظنر شارلی ابدو باعث شد تا این مجله شهرتی 
چند  تمام تر،  جسارتی  با  اخیراً  و  کند  کسب  جهانی 
پیامبر  از  کاریکاتوری  که  را  آن  دیگر  نسخۀ  میلیون 
گرامی اسالم در صفحۀ نخسِت آن جا دارد، چاپ و 
نشر نماید. انگار عمل کردِ چند مسلماِن تندرو تقاضاها 
داده  افزایش  باورنکردنی یی  حِد  به   را  مجله  آن  برای 
است، کما این که نشِر آن بعد از همان حادثۀ خونین، 
این  و  می دهد  نشان  را  افزایش  برابر  پنجاه  حدود  به 
خدمِت کمی نیست که واکنش های تندمزاجانۀ برخی ها 

به اهانت گراِن پیامبِر اسالم کرده است.
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بازداشت 200 قاچاقچی ...
را به تاجبکستان، روسیه و اروپا انتقال دهند.

و  علماء  از  بغالن  والیت  سرپرست  عبادی  محمد  سلطان 
امنیتی  نیروهای  مواد مخدر  با  مبارزه  تا در  مردم خواست 

را کمک کنند.
امام الدین مطمین مسوول قطعه خاص مبارزه با مواد مخدر 
مجازات  مخدر  مواد  قاچاق  عوامل  زمانی  که  تا  گوید  می 

نشوند مبارزه با مواد مخدر دستاوردی نخواهد داشت

هارون مجیدی
مجلس  در  دیروز  غنی،  جمهور  رییس 
این  از  پس  که  سپرد  وعده  نمانیده گان، 
به  نسبت  داخلی  تولیدات  به  دولت 
و  می دهد  ارجحیت  خارجی  تولیدات 
سیستم شهری را نیز جهت ارایۀ خدمات 

بهتر تنظیم می کند.
که  حالی  در  دیروز  غنی،  جمهور  رییس 
ملی  وحدت  دولت  کابینۀ  وزیران  نامزد 
مجلس  به  اعتماد  رأی  اخذ  به خاطر  را 
های  برنامه  از  کرد،  معرفی  نماینده گان 
سخن  نیر  فساد  با  مبارزه  برای  حکومت 

گفت.
رییس جمهور در سخنرانی خود، در مجلس نماینده گان 
خاطر نشان کرد که کابینه به مردم پاسخ گو است و 
نماینده گان مجلس صالحیت دارند تا این نامزدان را 

قبول و یا رد کنند.
به  خود  سخنرانی  ادامۀ  در  غنی،  جمهور  رییس 
تشریح برنامه های دولت وحدت ملی پرداخته و روی 
هم آهنگی میان قوه های دولت تأکید کرده، گفت که 
باز  دولت  و  پارلمان  میان  روابط  از  جدیدی  کتاب 

خواهد شد.
تائید  برای  مجلس  اعضای  از  ستایش  با  غنی  آقای 
»می خواهم  گفت:  امریکا  با  همکاری  موافقت نامۀ 
و  امریکا  با  موافقت نامه  تصویب  که  کنم  یادآوری 
ناتو از سوی مجلس، حکومت را در انجام تعهدات 
بین المللی کمک کرد؛  براساس این فیصلۀ شما بود که 
سیاست فعال بین المللی ما در سه ماه گذشته، موجب 
تجدید اطمینان با دنیا و موجب حاصل کردن تعهدات 
واضح شان به ویژه در قبال نیروهای امنیتی و دفاعی 

ما گردیده است.«
آقای غنی هم چنان گفت: به همگان روشن است که 
کشور از یک حالت سخت در حال گذار است، اما 
ما روشن  این هستیم که مسیر حرکت  به  خوشحال 

است.
این  در  احساساتش  دادن  نشان  و  بلند  باصدای  او 
»افغانستان پنج هزار سال بوده و پنج  مجلس گفت: 

هزار سال دیگر باقی خواهد بود.«
داشت:  اذعان  خود  سخنان  ادامۀ  در  رییس جمهور 
نماینده گان مجلس  با  من  ماه های گذشته  در جریان 
امنیتی،  وضعیت  و  داشته ام  زیادی  نشست های 
بوده  ما  بحث های  از محورهای  بیکاری  و  اقتصادی 

و هیچ گاه خواست های شخصی مطرح نشده است.
رییس جمهور از پارلمان به خاطر اصالحات وسیع در 
زمینۀ حکومت داری، وقت خواسته گفت که در این 
مدت، وظیفۀ هر وزارت و ریاست عمومی مشخص 
با  و  بوده  واضح  فرد  هر  مسوولیت  تا  شد  خواهد 

شفافیت بتواند حساب دهد.
رییس جمهور غنی، گفت: »ارادۀ ما این است که در 
هر ماه همراه زون ها و هم چنان در هر ربع با والی ها، 
وزرا و کارمندان والیتی، جلسات منظم داشته باشیم تا 

یک حس حساب دهی واضح بوجود آید.«
ادامۀ سخنرانی اش واضح کرد که در  آقای غنی در 
بردن  بین  از  زمینۀ  در  اداره  هر  در  آینده،  ماه  هفت 
مجازات،  و  مکافات  فرهنگ  تطبیق  و  اداری  فساد 
سپردن کار به اهل کار و مشارکت تمام اقشار در بدنۀ 

حکومت، گام های عملی برداشته خواهد شد.
مشخص  برنامه های  مدت  این  در  افزود:  غنی  آقای 
در زمینه های تامین امنیت و هم آهنگی میان نهادهای 
مصوونیت  امنیتی،  نیروهای  کردن  مسلکی  امنیتی، 

کدری و حساب دهی را روی دست داریم.
آقای غنی مشکالت اصلی امنیتی موجود را فراموشی 
 ۹۴  « افزود:  و  خواند  کشور  سرحدی  ولسوالی های 
ولسوالی سرحدی در محور اصلی پالسی و استراتیژی 
واقعی  دروازه های  زیرا  گرفت؛  خواهد  قرار  دولت 
کابل ولسوالی های سرحدی است و توجه به آن، کابل 

را مصون می سازد«.
بزرگ  تاسیسات  گذشته  سال  چند  در  او،  گفته  به 
استفاده  و  نگهداری  و  شده  ایجاد  کشور  در  نظامی 
ثقل  مرکز  به  را  افغانستان  تاسیسات می تواند  این  از 

اقتصادی و ترانزیتی منطقه و جهان تبدیل کند.
گفت  و  خواند  وارداتی  کشور  یک  را  افغانستان  او 
به  نسبت  داخلی  تولیدات  به  دولت  این  از  پس  که 

می دهد  ارجحیت  خارجی  تولیدات 
ارایه  جهت  نیز  را  شهری  سیستم  و 
خدمات بهتر تنظیم می کند. غنی در اخیر 
سخنانش خطاب به نماینده گان مجلس 
هستید  ملت  نماینده گان  شما  گفت: 
به  فیصله شما  که  مطمین هستم  من  و 
خیر ملت و به اساس خواست های مردم 

افغانستان خواهد بود. 
ساختن  در  مورد سهم جوانان  در  غنی 
اقتصاد،  کشور، وضعیت کودکان، زنان، 
ایجاد مسکن،  ایجاد زمینه کار، معادن و 
مشکل مواد مخدر در کشور نیز صحبت 

کرد.
نبی  غالم  توسط  وزرا  نامزد  زنده گی نامۀ  آن  از  بعد 
فراهی سرپرست وزارت دولت در امور پارلمانی به 

خوانش گرفته شد.
رحمت اهلل نبیل در پست ریاست عمومی امنیت ملی، 
خلیل اهلل صدیق، رییس بانک ملی افغانستان، شیرمحمد 
کریمی وزارت دفاع، نورالحق علومی وزارت داخله، 
حکیمی  اکلیل  خارجه،  وزارت  ربانی  الدین  صالح 
وزارت مالیه، سید سعادت منصور نادری وزارت کار 
وزارت  بلخی  عالمی  سید حسین  اجتماعی،  امور  و 
مهاجرین و عودت کننده گان، محمد گل زلمی یونسی 
وزارت معارف، سردار محمد رحیمی وزارت تجارت 
و  شهرسازی  وزارت  میوندی  شاه زمان  صنایع،  و 
مسکن، سردار محمد رحمان اوغلی وزارت اقتصاد، 
احمد سیر مهجور وزارت عدلیه، برنا کریمی وزارت 
درانی  احمد  نصیر  معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات 
وزارت انکشاف دهات، کمال الدین شینواری وزارت 
اقوام و قبایل، نجیبه ایوبی وزارت زنان، غالم عباس 
وزارت  ذکی  اهلل  فیض  عامه،  فواید  وزارت  بصیر 
وزارت  صباح  داودشاه  هوانوردی،  و  ترانسپورت 
معادن و پطرولیم، آی سلطان خیری وزارت اطالعات 
و فرهنگ، فیض اهلل کاکر وزارت مبارزه با مواد مخدر، 
خاطره  اوقاف،  و  حج  وزارت  عثمانی  محمد  فیض 
افغان وزارت تحصیالت عالی و عبدالرحمان صالحی 

وزارت انرژی و آب معرفی گردیدند.
مورد  در  افغانستان  نماینده گان  مجلس  است  قرار 
تصمیم  وزارت ها  رهبری  برای  پیشنهادشده  نامزدان 

گرفته و در مورد انتخاب آنان رای گیری کنند.
مجلس برای نامزد وزرا روز شنبه هفتۀ آینده صندوق 

می گذارد.
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عبداهلل به پاکستان...
با  مبارزه  موضوعات  روی  ملی،  وحدت  دولت 
تروریسم، گفتگوهای صلح با طالبان و اعتمادسازی 
عبداهلل خواهد  آقای  آجندای سفر  از  دو کشور  بین 

بود.
در  اسالم  ــ  کابل  مذاکرات  که  گفت  فیصل  آقای 
خصوص روابط دو کشور و مبارزه با هراس افگنی 

نتیجه  نزدیک  آینده  در  گفتگوها  این  و  دارد  جریان 
مثبت خواهد داد.

ریاست اجرایی تاکید کرد که اکنون زمان آن رسیده؛ 
تا پاکستان به گونه صادقانه با حکومت افغانستان در 
امر مبارزه با تروریسم همکاری کند تا هر دو کشور 

از آسیب های هراس افگنی، نجات یابد.
ملی،  وحدت  دولت  ایجاد  با  که  افزود  فیصل  آقای 
تغییر  طالبان  گروه  قبال  در  پاکستان  های  سیاست 

کرده است و این کشور می تواند که طالبان را در میز 
مذاکره با حکومت افغانستان بکشاند.

صادقانه  همکاری  از  افغانستان  در  سیاسی  احزاب 
پاکستان در تامین صلح، ابراز نارضایتی می کنند.

افغانستان  چند حکومت  هر  که  می کنند  انتقاد  آن ها 
اما  ندارد؛  طالبان  با  صلح  گفتگوهای  به  عالقه یی 

هرگونه مذاکره با طالبان باید بین االفغانی باشد.

نامـزد وزیـران و عـدالت...
از  یکی  حیدری  یعقوب  بریتانیا،  شهروندی 
وزیر  نامزد  صبا  شاه  داوود  اروپایی،  کشورهای- 
نامزد  نادری  سادات  سید  امریکا،  شهروندی  معادن 
وزیر کار و امور اجتماعی شهروند بریتانیا، فیض اهلل 
شهروندی  مخدر  مواد  با  وزیرمبارزه  نامزد  کاکر 
وزیراطالعات  نامزد  خیری  آی سلطان  و  امریکا 
وفرهنگ شهروندی ترکیه و شاه زمان میوندی نامزد 
را  آلمان  شهروندی  مسکن  و  وزیرامورشهرسازی 
سید  و  علومی  نورالحق  تنها  میان  این  از  که  دارند 
را  شهروندی شان  لغو  درخواست  نادری  سعادت 

داده اند .
کمیسیون  رییس  زازی  عبدالقادر  حال  همین  در 
روابط جهانی مجلس نماینده گان گفته است که اگر 
آنان  شود،  ثابت  نامزدوزیران  این  بودن  تابعیت  دو 
را در مکتوبی دوباره به ریاست جمهوری معرفی و 
داده  آنان  برای  رأی  گیری و سخنرانی  اجازه ی  حتا 
دانشگاه  استاد  سیحون  سیف الدین  اما  شد.  نخواهد 
کابل داشتن تابعیت دوگانه نامزد وزرا را مساله بسیار 

مهم ندانسته می گوید، مهم داشتن تجربه، توانایی و 
آنان.  دوگانه  تابعیت  نه  است  وزرا  نامزد  تخصص 
او، در حالی که پارلمان را نهادی میداند که کارهای 
روی  نمی توان  گفت:  است،  پیش بینی  قابل  غیر  آن 
است  ممکن  زیرا  کرد؛  حساب  نمایندگان  تصامیم 
برعکس آن چه مبنی بر تصمیم در مورد وزرایی دو 
تابعته گرفته اند، عمل کنند. اما حفیظ منصور عضو 
مجلس نمانیده گان به روزنامۀ ماندگار گفته است که 
نماینده گان مردم به این فیصله دست یافته اند که در 
برخورد  جدی  گونۀ  به  دوتابعته  نامزدوزیران  مورد 

کنند.
افغانستان  پارلمان  که  می گوید  سیحون  استاد  اما 
بل  اندیشه شکل نگرفته،  تفکر و  برمبنای احزاب و 
تجربه  و  استواراست  قومی  و  فردی  منافع  براساس 
نشان داده که یک روز پارلمان یک وزیر را با قاطعیت 
رد و روز دیگر تایید کرده است. بنابراین ممکن است 
تابعیته  دو  وزرایی  نامزد  مورد  در  نماینده گان  نظر 

تغییرکند.
نهادهای  در  قومی  توازن  رعایت  عدم  سیحون، 
انتقاد قرار داد گفت، که  اقتصادی را مورد  امنیتی و 

نهادهای امنیتی به یک قوم خاص تعلق گرفته و دادن 
صالحیت های امنیتی به یک قوم خاص غیرعادالنه و 

نادرست است. 
او با انتقاد از رییس اجراییه و رییس جمهور گفت، همه 
این دو بزرگوار پس از سه ماه  در تعجب است که 
افراد تخصصی  نتوانستند  افغانستان  چانه زنی در کل 

و مسلکی را پیدا کرده و کار را به اهل کار بسپارند.
کابینه  کابینه معرفی شده را یک  استاد دانشگاه،  این 
کرده  عنوان  سهامی  شرکت  از  نمونۀ  و  مصلحتی 
می گوید، هرچند این کابینه شبیه یک شرکت سهامی 
افراد  نتوانسته  حتا  سهامی  شرکت  این  اما  است؛ 
متخصص را در رشته یی که کار و تحصیل کرده اند، 

بگمارد.
احمدزی  با حضوراشرف غنی  وزیران  نامزد  دیروز   
در مجلس معرفی شدند و در میان آنان خاطره افغان 
نامزد وزیر وزارت تحصیالت عالی که گفته می شود 
با گرفتن شناسنامه ی تازه سن اش را از 33سال به 3۷ 
سال تغییر داده درمیان نامزد وزرا به مجلس معرفی 

گردیده است.

»کتاب جدید«
غنی: »مصوونیت كدری و حساب دهی را روی دست داريم«

انفجار مین کنار جاده... 
طالبان  گروه  نیروهای  کنترل  در  می کند  وصل  والیت 

است.
قباًل نیز مقامات محلی در غزنی گفته بودند که مسافران 
گروه  که  شاکی اند  والیت  این  ولسوالی های  شماریاز 

طالبان مسیر رفت و آمد آنها را مسدود کرده است.
به گفته مقامات بر اساس معلوماتی که آنها از مسافرین 
ولسوالی های ناهور، جغتوی، قره باغ، مالستان، اجرستان 
و جاغوری به دست آورده اند، در اکثر راه های ارتباطی، 
را  خودروها  می خوانند،  طالبان  را  خود  که  گروه هایی 

متوقف می کنند.
به گفته آنان گروه طالبان به رانندگان اخطار داده است 
که در این مسیر رفت و آمد نکنند اگرنه خودروهای شان 

آتش زده می شود و خودشان ممکن است کشته شوند.

برکناری 
شش مقام محلی فراه

شش تن از مقامات محلی به شمول سرپرست والیت 
و فرمانده امنیه فراه از کار برکنار شده اند.

یکی از نمایندگان مردم در شورای والیتی فراه میگوید 
که به تازگی والی، فرمانده امنیه، رییس امنیت و کمیسار 
گمرگ و دو مقام دیگر والیت فراه به اتهام اختالس 
و دست داشتن در فساد از سوی رییس جمهور غنی 
قضایی  و  عدلی  ادارات  به  و  برکنار  شان  وظایف  از 

معرفی شدند.
داداهلل قانع می گوید: چندی پیش رییس شورای والیتی 
سرپرست  شیرزاد؛  عمر  محمد  اسنادی  ارائه  با  فراه 
والیت فراه را در دست داشتن در فساد مالی و اداری 
متهم نموده و گفته بود که او به دلیل اجازه ورود تانکر 
های تیل بی کیفیت به این والیت چند صد میلیون دالر 

پول را اختالس و از تاجران تیل رشوه گرفته است
وی عالوه کرد که علت اصلی برکناری این افراد دست 
داشتن آنان در اختالس و فساد اداری می باشد که به 
به  رسیدگی  زمان  تا  کشور  ریاست جمهوری  دستور 

پرونده های شان ممنوع الخروج اعالم شده اند
والی  زودی  به  که  میرود  احتمال  که  کرد  قانع عالوه 
جدید فراه از سوی ریاست جمهوری کشور معرفی و 

در این سمت آغاز به کار بکند
گفتنی است که حکومت وحدت ملی به پیشنهاد اداره 
مستقل ارگان های محل کشور اکرم خپلواک به حیث 
والی فراه، طاهر خان صبری به حیث والی لوگر، امیر 
محمد آخوند زاده به حیث والی ارزگان و عبدالجبار 
حقبین به حیث والی سرپل تعیین شده اند که به زودی 

به آغاز به کار خواهند کرد . 



پولیس هرات می گوید که در یک ماه گذشته، مردم 
این  در  ناامنی ها  درصد   ۵۰ مهار  در  والیت  این 

والیت نقش داشته اند.
پولیس ۱۱۹ هرات  ارگان؛  این  به گفتۀ مسووالن 
در یک ماه اخیر به صورت مستقیم خدمات فوری 
امنیتی را برای مردم انجام داده که این عملکرد با 

همکاری مردم همراه بوده است.
به  هرات  پولیس  سخنگوی  احمدی،  عبدالروف 

با  مردم  همکاری های  گفت:  جمهور  خبرگزاری 
پولیس ۱۱۹ نشان داده که ۵۰ درصد تأمین امنیت 

هرات از سوی مردم بوده است.
به گفتۀ او: مردم با تماس های به موقع خود به این 
گذشته  ماه  یک  در  تا  اند  توانسته  امنیتی،  مرجع 
چندین مورد جرم بزرگ از جمله اختطاف، فروش 

موادمخدر و سرقت های مسلحانه را مانع شوند.
آقای احمدی افزود که این بخش پولیس، به طور 

شبانه روزی، فعالیت دارد و می تواند زودتر از هر 
ارگان دیگری، در محل حادثه حضور یابد.

این گفته ها در حالی است که مردم والیت هرات 
برار جرم ها  در  پولیس  عملکرد  نحوۀ  از  ناراضی 

می باشند.
به گفتۀ آنان، دیررسی و یا نارسی پولیس، مهم ترین 

دلیل افزایش واقعات بدامنی می باشد.

مردم به اعضای کمیسیون انتخابات باور ندارند

پولیس هرات:

مـردم 50 درصد ناامنـی های اخیر هـرات را مهار کـردند
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مربی نرازوری ها می گوید بازیکن آرژانتینی 
استعداد تبدیل شدن به بهترین بازیکن جهان 
می  که  است  مطمئن  او  همچنین  دارد.  را 
توانند در فوتبال لیگ قهرمانان شرکت کنند.
طرفداری- به نقل از سایت گل، مربی اینتر 
نگرشی  با  ایکاردی  مائورو  که  است  معتقد 
شدن  تبدیل  برای  الزم  شرایط  درست، 
مهاجم  دارد.  را  جهان  مهاجم  بهترین  به 
آرژانتینی در این فصل در شکلی عالی ظاهر 
شده و در ۱۹ بار حضور در سری آ ۱۰ گل 
از  هم  بار  او چند  اما  است  رسانده  ثمر  به 

تمرینات فرار کرده است.
مانچینی به Italia ۱ گفت:« مائورو، جوان 
خیلی با استعدادی است و جای زیادی برای 

تبدیل شدن به یک  برای  او  پیشرفت دارد. 
اگر می خواهد  دارد.  را  ستاره شرایط الزم 
باید  تبدیل شود  بازیکن درجه یک  به یک 
از  فرار  بحث  دهد.  ادامه  هایش  تالش  به 
تمرینات؟ مهم ترین چیز این است که او در 

زمین بازی یک ستاره است.«
که  این  درباره  صحبت  به  سپس  مانچینی 
عناوین  به  دستیابی  خواستار  همیشه  اینتر 
اینتر،  گفت:«  او  پرداخت.  است  بوده  برتر 
برای  باید  همیشه  ها  اینتری  و  است  اینتر 
چالش  مورد  بزرگ  افتخارات  به  دستیابی 
قرار بگیرند. ما برای رسیدن به لیگ قهرمانان 

امسال هرکاری خواهیم کرد.«

روح اهلل بهزاد

مسووالن در کمیسیون انتخابات اعالم کرده اند که 
پارلمانی و  انتخابات  زمانی  تقویم  در هفتۀ جاری 

شوراهای ولسوالی را اعالم خواهند کرد.
مسووالن کمیسیون های انتخاباتی، سومین انتخابات 
در  را  والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری 
از  یکی  انتخابات  این  که  کردند  برگزار  افغانستان 

پُرتقلب ترین انتخابات در تاریخ بوده است.
به  دادن  پایان  برای  و  زیاد  امیدواری  با  مردم 
رفتند  رأی  صندوق های  پای  کشوری،  مشکالت 
شوراهای  و  جمهوری  ریاست  نامزدان  برای  و 
از  مردم  همین  امروزه  اما،  دادند.  رأی  والیتی 
می گویند  و  ناراض اند  انتخابات  کمیسیون  کارکرد 

که اعضای کمیسیون با رأی آن ها بازی کرده اند.
دور نخسِت انتخابات همزمان با انتخابات شوراهای 
افغانستان  سراسر  در  حمل   ۱۶ تاریخ  در  والیتی 
با  عبداهلل  داکتر  نامزد،   ۸ میان  از  که  شد  برگزار 
به  آرا  3۲درصِد  با  اشرف غنی  داکتر  و  ۴۵درصد 
عبد  و  رسول  زلمی  دور  این  در  رفتند؛  دوم  دور 
میان  از  شدند.  چهارم  و  سوم  سیاف  رب الرسول 
۱۱ نامزد، سه تن کناره گیری کرده بود. از ۷ میلیون 
رأی دهندگان،  درصد   ۶۴ حدود  نیز  شرکت کننده 

مرد و 3۶ درصد زن گفته شد.
این  اعضای  از  شماری  به  پیوند  در  آن که  با 

کمیسیون ها اتهاماتی وجود داشت، انتخابات به دور 
دوم کشانده شد؛ اما نتیجۀ تقلب بارِ این انتخابات، با 
مخالفت گستردۀ مردم و داکتر عبداهلل روبه رو شد و 

او نتیجۀ انتخابات را نپذیرفت. 
توافق های  و  کش مکش  چندماه  طی  و  نهایت  در 
گوناگون، با بازشماری رای ها و با پادرمیانی جان 
دولت  تا  کردند  توافق  غنی  و  عبداهلل  آقای   کری، 

وحدت ملی به رهبری هر دو نامزد تشکیل شود.
به  تنها  کمیسیون  این  اعضای  دیگر،  سوی  از  اما 
نکرده  بسنده  انتخابات  با رأی مردم و روند  بازی 

در  آن چه  دادند.  آب  به  نیز  را  دیگری  گل های  و 
اعضای  که  می دهد  نشان  شد،  پخش  جریان  این 
امتیازاِت  و  معاشات  گرفتن  با  انتخابات  کمیسیون 
بلند برای مصارف  عید خود ۷۰ کیلو میوۀ خشک، 
3۰ کیلو چاکلیت و بیش از ۴۰ کیلو کیک و کلچه 

خریداری کرده بودند.
با  انتخابات  کمیسیون  اعضای  این ها،  کنار  در 
خانوادۀ  اعضای  داشته،  دست  امکانات  از  استفاده 
خود را برای تداوی به بیرون فرستاده و از امکانات 
دیگر نیز برای کارهای شخصی خود استفاده برده و 

مصروف خرید آیفون های جدید بوده اند.
انتخابات  کمیسیون  اعضای  رسوایی  این  پخش 
نشان داد که آنان تنها به منفعت خود فکر کرده و 

یک پروسۀ ملی را به مسخره گرفته اند.
این  رهبران  ملی،  وحدت  دولت  آمدن  میان  به  با 
دولت وعدۀ اصالحات در این کمیسیون را دادند. 
نکردند،  عمل  خود  وعده های  به  رهبران  این  اما 
این  اعضای  باالی  را  خود  اعتماد  که  نیز  مردم  و 
این  تا  ندارند  انتظار  داده اند،  دست  از  کمیسیون 
اعضا انتخابات دیگری را برگزار کنند و بار دیگر با 

سرنوشت شان بازی صورت گیرد.
چندی پیش از این، روزنامۀ ماندگار با مطرح کردن 
در  را  آن ها  نظر  دانشگاهیان  میان  در  پرسش  چند 
پیوند به کارکرد اعضای کمیسیون انتخابات پرسیده 
اعضای  کارکرد  از  همه  کننده گان  شرکت  بود، 
کمیسیون شاکی بودند و می گفتند که اگر انتخابات 
راه  کشور  در  چهره ها  همین  حضور  با  دیگری 
نیز مواجه  این  از  با سرنوشتی بدتر  اندازی گردد، 

خواهیم شد.
مسایل  این  روی  شهروندان  با  وقتی  کجا  هر  در 
دولت  رهبران  از  آن ها  همۀ  می شود،  گفت وگو 
به اصالحات گسترده  ملی می خواهند که  وحدت 
انتخابات  انتخاباتی دست زده و  در کمیسیون های 
پارلمانی و شورا های ولسوالی را در چهرۀ جدیدی 

از کمیسیون انتخابات برگزار کنند.

فصل  در  او  مصدومیت  بسیاری، 
گرفتن  فاصله  دلیل  را  گذشته 
می  اوجش  روزهای  از  فالکائو 
در  نشینی  چوکی  از  دانند.پس 
به  خال  فان  ابتدایی،  های  بازی 
ترکیب  وارد  را  فالکائو  تدریج 
تیگره  ال  کار  کرد. حاصل  اصلی 
تاکنون سه گل در لیگ برتر بوده 

است. 
از  پس  که  کلمبیایی  ستاره  این 
ساوتهمپتون،  مقابل  سکونشینی 
دقیقه   ۹۰ رنجرز  مقابل  بازی  در 
به میدان رفت و دو فرصت عالی 
به  داد،  دست  از  هم  را  گلزنی 
دیلی میرور گفت:«۹۰ دقیقه بسیار 

نیاز  که  چرا  بود  من  برای  مهمی 
مربی  اینکه  کنم.از  بازی  داشتم 
بازهم به من اعتماد کرد و مرا در 
ترکیب ثابت قرار داد، خوشحالم.
هم  باز  زودتر  چه  هر  امیدوارم 

برای یونایتد گلزنی کنم. 
اگر باز هم فرصت گلزنی نصیبم 
شود آن را از دست نخواهم داد. 
منچستر  مطمئنم.در  مساله  این  از 
تا  عملکردم  از  و  خوشحالم 
هستم.خوشبختانه  راضی  بدینجا 
و  ندارم  فیزیکی  مشکل  هیچ 
برطرف  کامل  بطور  مصدومیتم 

شده است.«

مثل  بزرگی  بازیکنان  با  اش  بازی  سبک  خاطر  به  ایسکو 
زیدان مقایسه می شود. او این روزها ستاره ی رئال مادرید 
و  گذشته  به جای  از خود  خیلی خوبی  عملکرد  و  است 
زیدان نیز تایید کرد که شباهت هایی بین این دو وجود دارد.
او گفت:« او خیلی شبیه من است. هواداران از عملکردش 
می گذارد.  سر  پشت  را  خوبی  روزهای  و  هستند  راضی 
همیشه بازی می کند و در حال پیشرفت است و خالقیت 

خیلی باالیی دارد.«
زیدان درباره احتمال مربی گری اش در رئال گفت:« باید 
ببینم چه خواهد شد. در حال حاضر، در کاستیا خوشحال 
هستم. باید ببینیم اتفاقات آینده چطور رقم خواهد خورد.«

زیزو درباره اینکه آیا نقشی در انتقال پوگبا به رئال خواهد 
ولی  ندارم  او  از  شناختی  شخصا  زیرا  نه  گفت:«  داشت 

بهترین ها همیشه به رئال می آیند.«

فالکائو:
فرصت گل زدن نصیبم شود آن را از دست نخواهم داد 

زیدان:

ایسـکو شـبیه مـن است

ورزش
مانچینی:

 ایکاردی می تواند به یک ستاره تبدیل شود
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مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

افغانستان  و شمال شرق  مرز  شمال  نظامی  نیروهای  فرمانده  میرنعیم حیدری 
اعالم کرد که در مرزهای این کشور مراکز آموزشی تروریستی وجود ندارد.

این در حالیست که چندی قبل  کمیته امنیت دولتی تاجیکستان و مقامات روسیه  
به ویژه جنگجویان آسیای  ملیتی مسلح  از موجودیت هزاران  جنگجوی چند 

مرکزی در  مناطق مرزی شمال افغانستان خبر داده و ابراز نگرده کرده اند. 
ضمیرکابلوف نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته بود که 
با تاجکستان و ترکمنستان(  افغانستان  افغانستان ) مرز  پایگاه در شمال  در سه 

تروریستان فعال هستند و برای جنگ آماده می شوند.
اما حیدری که به تازگی به تاجیکستان سفر کرده گفته است هیچ مراکز آموزشی 

در مرزهای شمالی افغانستان نیست.
توانایی حفظ  و  مرزی شمال مجهز هستند   نیروهای  کرد:    تاکید  , همچنین 

سرحدات شمال را دارند. 
به گفته او نیروهای مرزی شمال با کشورهای همسایه شمالی نشست های منظم  
دارد و  این روابط برای مبارزه با عبور و مرور جنگجویان و قاچاقچیان مواد 

مخدر موثر است. 
او درباره سربازان مرزی تاجیکستان که توسط طالبان اسیر شده اند هم گفت: 

تالش  همچنان  ادامه دارد و بزودی  چهار مرزبان تاجیک آزاد خواهند شد.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجۀ ایران 
به خاطر گفت گو با مقام های افغانستان 
به کابل آمده است و قرار است امروز هم 

در کابل بماند.
محمد  با  ظریف  اقای  می شود  گفته 
عبداهلل  و  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل، 

افغانستان دیدار خواهد کرد.
در این دیدار دوطرف در مورد افزایش 
روابط، منافع مشترک، مبارزه با تروریزم 
گفت گو  دیگر  مسایل  از  برخی  و 

خواهند کرد.
ایرانی  ارشد  مقام های  سفر  دومین  این 
و  ملی  ایجاد حکومت وحدت  آغاز  از 
نخستین سفر وزیر خارجۀ این کشور به 

افغانستان است.
دوم  معاون  محقق،  محمد  این  از  پیش 
مشاور  اتمر  حنیف  و  اجرایی  رییس 
امنیت ملی افغانستان به ایران رفته بودند 
و در مورد مختلف، از جمله پناهنده گان 
کرده  گفت گو  کشور  این  در  افغانستان 

افغانستان بود. ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
جعلی  کارت های  که  فردی  گوید:  می 
برای حمل و نقل سالح را طبع و توزیع 

می کرد بازداشت شده است.
می گوید  خبرنامه یی  نشر  با  ریاست  این 
که این فرد که ایمل نام دارد و دستگاهی 
که وی با آن کار می کرده نیز ضبط شده 

است.
کارت  ایمل  که  است  آمده  خبرنامه  در 
جواز  ها،  سالح  نقل  و  حمل  جعلی 
تابعیت  شناسنامه  و  شرکت ها  فعالیت 

داخلی  اتباع  برای  پول  اخذ  بدل  در  را 
و خارجی و افراد غیر مسوول توزیع می 

کرد.
بر اساس معلومات این خبرنامه، از یک 
فعالیت  آن  در  مرد  این  که  مخفی گاه 
به  کابل  شهر  چهارم  ناحیه  در  می کرد 
حمل  غیرقانونی  کارت  قطعه   ۹۵ تعداد 
جواز  و  جعلی  شناسنامه های  سالح، 
آمده  بدست  شرکت ها  فعالیت  جعلی 

است.

در مرزهای شمال افغانستان مراکز آموزشی تروریستی نیست

یک تن به اتهام جعل اسناد در کابل دستگیر شدظریف در کابل

انفجار مین کنار جاده 

جان هشت نفر را در غزنی گرفت

کرد  تایید  غزنی  والی  معاون  احمدی،  علی  محمد 
جاده  کنار  مین  با  خودرو  یک  برخورد  دلیل  به  که 
و  گیالن  ولسوالی  فاصل  حد  ْولته  تنگی  منطقه  در 
هشت  افغانستان  جنوب  در  غزنی  والیت  جاغوری 

غیر نظامی کشته شده اند.
و  افتاده  اتفاق  دیروز  صبح  حادثه  این  که  گفت  او 
بس(  مینی  فالنکوج)  نوع  خودرو  سرنشین  هشت 
مرد   3 و  که شامل ۴ زن، یک کودک  کشته شده اند 

بوده اند.
اعضای یک  افراد همگی  این  احمدی  آقای  گفته  به 

خانواده هستند که از کابل عازم جاغوری بودند.
محل  در  اکنون  که  جاغوری  ولسوالی  شریف،  ظفر 
تمام  که  گفت  بی بی سی  به  دارد  حضور  حادثه 
هویت  تاکنون  و  شده  کشته  خودرو  این  سرنشینان 

هشت نفر تثبیت شده است.
باعث  انفجار  شریف شدت  آقای  اظهارات  براساس 
شده که فقط یک جسد سالم باقی بماند و بقیه قابل 

تشخیص نیست.
او با اشاره به اینکه تمام سرنشینان خودرو از ولسوالی 
جاغوری هستند، گفت که حکومت مرکزی افغانستان 
مرکز والیت  به  راه های جاغوری  امنیت  تامین  برای 
غزنی توجه الزم را نکرده و هرچند مدتی از این نوع 

حوادث مرگبار اتفاق می افتد.
شهر  به  را  جاغوری  ولسوالی  که  مسیرهای  اغلب 

غزنی مرکز این...                         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


