
احمـد عمران
بحِث نامزدوزیران دارای دوشهروندی، جنجال های دیگری 
را در افغانستان دامن زده است. روز گذشته، بخش مهمی 
دارای  افراد  موضوع  به  نماینده گان،  مجلس  نشست  از 
علیِه  و  له  دیدگاه های  بود.  یافته  اختصاص  دوشهروندی 
فراوانی از سوی نماینده گان مطرح شد. مخالفان و موافقاِن 
این موضوع، همه نقطۀ عزیمت و پایگاه استداللِی خود را 
اما  می دهند.  قرار  داخلی  وظایِف  اصوِل  و  اساسی  قانون 
مشکل زمانی به یک بحِث بدون راه حل تبدیل می شود که 
موافقان و مخالفان، تفسیرهای متفاوتی از متن قانون اساسی 

ارایه می کنند.
 مادۀ هفتاد و دومِ قانون اساسی در این مورد چنین می گوید: 
شرایط  واجد  می شود،  تعیین  وزیر  به حیث  که  »شخصی 
هرگاه  باشدـ  افغانستان  تابعیت  عامل  تنها  باشد:1ـ  ذیل 
داشته  نیز  را  دیگری  کشور  تابعیِت  کاندید)نامزد(وزارت 
باشد، ولسی جرگه صالحیت تأیید و یا رد آن را دارد؛ 2ـ 
دارای تحصیالت عالی، تجربۀ کاری و شهرت نیک باشد؛ 
طرف  از  4ـ  نباشد؛  کمتر  سال  سی وپنج  از  وی  سن  3ـ 

محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از 
حقوق مدنی محکوم نشده باشد.« 

جنجال آفرین  حاضر  حال  در  که  اساسی  قانون  مادۀ  این 
ابهاماِت خاِص خود نیز  شده، با همۀ وضاحت آن، دارای 
هست. موافقان به رد نامزدوزیراِن دارای دو تابعیت بر پایۀ 
همین مادۀ قانون می گویند نص قانون در این مورد وضاحت 
از  دو شهروندی  دارای  نامزدوزیران  تأیید  یا  و  رد  و  دارد 
صالحیت های مجلس نماینده گان است. این افراد می گویند 
قانونی،  حق  همین  پایۀ  بر  نماینده گان  مجلس  گذشته  در 
مسالۀ نامزدوزیران دارای دو...                   ادامه صفحه 6
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وقتي چیزي به كسي مي دهي، شايد ارزش چنـداني نداشته باشد؛ اما همین 
هديه كردن و بخشیدن، بي نهايت رضايت بخش است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

آگاهان سیاسی:

حکومت مانع تعدیل قانون
 تشکیل کمیسیون های انتخاباتی می شود

این  امنیتی  اوضاع  بهبود  از  هرات،  در  محلی  مقامات 
والیت خبر داده و گفته اند که در حدود ۸۰ درصد از نا 

امنی های این والیت، کاهش یافته است.
بین  هماهنگی  ایجاد  را،  چشم گیر  کاهش  این  دلیل  آنان 

ارگان های دولتی و همکاری مردم عنوان کرده اند.
در  هرات،  والیت  مقام  سرپرست  جامی  الدین  اصیل 
گفت وگویی با خبرگزاری...                  ادامه صفحه 7 

وزارت تحصیالت عالی می گوید که امتحانات کانکور شهر کابل 
و ولسوالی های مربوط آن روز پنج شنبۀ هفتۀ جاری آغاز می شود 

و امتحانات کانکور در سایر حوزه ها امروز تکمیل شده است.
عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیالت عالی می گوید که 
ماه  نیمۀ  افغانستان در  امتحان کانکور  در 3۸ حوزه در سراسر 
عقرب آغاز شد و تا اکنون این پروسه در 3۷ حوزه تکمیل شده 

و تنها حوزه کابل باقی مانده است.
امتحان  این  اول  دور  در  نفر  هزار  که 11  نوربخش گفت  آقای 
از شهر  تنها  نفر  افزود که ۸۰  هزار  او  شرکت خواهند داشت. 
کابل در امتحانات کانکور امسال که در چهار مرحله اخذ خواهد 

شد، شرکت می کنند.
در  می کند  ارایه  عالی  تحصیالت  وزارت  ارقامی که   اساس  به 
کانکور   امتحانات  در  نفر  هزار   3۰۰ حدود  افغانستان  سراسر 
امسال  شرکت می کند که...                            ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
مجلس پس از شنیدن برنامه های کاری نزده نامزد وزیر 
پیشنهادی حکومت وحدت ملی، امروز برای تأیید و یا 

رد آنان صندوق می گذارد. 
برای  که  می گوید  نماینده گان  مجلس  اداری  هیأت 
هم  یا  و  داشت  مشکل  تحصیلی شان  سند  افرادی که 

تابعیت دوگانه داشتند، صندوق گذاشته نخواهد شد.
به  نماینده  گان  مجلس  نایب منشی  عرفان  عرفان اهلل 
روزنامۀ ماندگار گفت: تا حال 19 نامزد وزیر نهایی شده 
است و قرار است چهارشنبه)امروز( برای آن ها صندوق 

گذاشته شود.
آقای عرفان هم چنان گفت: »نامزدانی که اسناد تحصیلی و 

تابعیت شان مشکل دارد، حاال شامل پروسه نمی شوند.«
اسناد  نهایی شدِن  از  بعد  گفت:  همچنان  عرفان  آقای 
نامزدان باقی مانده مجلس برای آنان نیز صندوق خواهد 

گذاشت.
برنامه های هوایی

وزرای  و  مجلس  نماینده گان  از  شماری  حال،  عین  در 
پیشین برنامه های ارایه شده توسط نامزد وزرا را هوایی و 
فریبنده خوانده می گویند، بعضی از این برنامه ها بدون در 

نظرداشت شرایط افغانستان طرح ریزی شده است.
نماینده گان می گوید:  نقیب اهلل فایق عضو مجلس  داکتر 
برنامه های ارایه شده توسط نامزدان را در دو بُعد می شود 

مورد ارزیابی قرار داد:

از پروژه ها  نامزد وزرا همه  یکی بحث بودجه است که 
موارد  همه  در  که  زدند  حرف  کالن  برنامه های  و 
به دست  کجا  از  را  پول  این ها  این که  و  است  نیاز  پول 
حالی که  در  اند.  نساخته  واضح  را  آن  منابع  می آورند، 
رییس جمهور  و  است  مواجه  کسر  با  افغانستان  بودجۀ 
می گوید که پول نداریم و الزم نیست که از کشورهای 
کمک کننده پول قرض بگیریم و معادن هم به خاطر فساد 
و نبود ظرفیت استخراج نمی شود و در کنار همۀ این ها، 
کشورهای کمک کننده هم تنها به بخش های امنیتی وعدۀ 
دیگر  وزرای  که  نیست  معلوم  حاال  اند؛  داده  همکاری 
برای عملی ساخته برنامه های خود...       ادامه صفحه 6

سرپرست والیت هرات:
ناامنی در هرات 80 درصد 

کاهش یافته است

از هر شش داوطلب کانکور یکی 
به دانشگاه دولتی راه می یابد
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برخی اعضای مجلس: برنامۀ وزرا هوایی بود



چند  این  در  روزه  هر  خبرهای  اوِل  تیتر  وقتی 
ماه و چند سال در جای جای جهان را خبرهای 
تشکیل  هراس افکنی  رشد  جان گدازِ  و  ناگوار 
و  خلق  مدافِع  نیروهای  پیروزی  می دهد، 
پیشمرگ های ُکرد در کوبانی، همان خبری ست 

که جان و دل مان را تازه می کند.
بیرون  موفقیت زنان و مرداِن پیشمرگ ُکرد در 
کوبانی،  از  داعش  جنگجویاِن  سیاهِ  سایۀ  کردِن 
نه یک خبر معمولی در جغرافیای سوریه، بلکه 
حاال  که  مردمانی ست  همۀ  برای  امیدی  چراغ 
کابوس  برای شان  هراس افکنی  گسترش  دیگر 

شومِ قرن بیست ویکم شده است.
پس زدِن لشکریاِن شیطان از کوبانی توسط زنان 
و مرداِن محرومی که جهان پیش از این هیچ نام 
و نشانی از آن ها نشنیده بود، دستاورد بزرگی در 
عرصۀ مبارزه با ترور و تروریسم است که نه با 
مطالعات  با  نه  و  امریکایی  اف1۸  جنگنده های 
سازمان های  فعالیت  و  استراتژیک  مراکز 
جاسوسی به دست آمده است؛ بلکه این پیروزی 
تا  آن  مرداِن  زنان و  با لشکری رقم خورده که 
همین چندماه پیش مشغول امرار معیشِت خود 
اما  بودند،  معمولی  بی آالیش  زنده گی  یک  در 
وقتی پای اسب های داعش را که برای تصرف 
شهرشان آمده بودند را شنیدند، زن و مرد به پا 
آزاده گی شان  و  آزادی  از  دفاع  برای  و  خاستند 

سالح به دست گرفتند.
بسیار  می تواند  هرچند  بزرگ  پیروزی  این 
شکی  هیچ  اما  باشد،  برگشت پذیر  و  شکننده 
ترسی  دیگر  مردان حاال  و  زنان  این  که  نیست 
به جاِن داعشی ها انداخته اند که حتا از پرنده های 

جنگندۀ امریکایی هم انتظار آن را نداشتند.
شد  منکر  نمی توان  هم  را  این  دیگر،  سوی  از 
در  داعش  سیاه پوِش  سپاهِ  عقب نشینی  این  که 
کوبانی، به معنای نابودی و اضمحالل کامِل این 
هنوز  که  است  واضح  نیست.  تروریستی  گروه 
تا منزل خلیفۀ خودخواندۀ داعشی  راه بسیاری 
مانده و بیرون کشیدن این غدۀ سرطانی از سر 
جهان، اگر نگوییم ناممکن است، حداقل فرصِت 
که  نیست  هم  شکی  ولی  می طلبد.  را  بسیاری 
این  این، دیگر همهمۀ شکست ناپذیرِی  از  پس 
هراس افکناِن قرن، خیالی بیش نخواهد بود. این 
شکست نظامی در میدان نبرد، بیش از هر چیز، 
جنگ جویان داعش را با پرسش بقا روبه رو کرد 
و به آنان ثابت کرد که اگر با ایدیولوژی شیطانی 

عراق  در  مانور  توان  خون خوارشان  ارتش  و 
ُکردهای عیّار و  میان  پارچه پارچه را دارند، در 

جان به کف کوبانی، جایی ندارند.
پیـروزی یگان های مدافِع خلق در بازپس گیری 
به خوبی  دیگری،  وصف  هر  از  جدا  کوبانی، 
با  مقابله  برای  ارادۀ جمعی  وقتی  که  داد  نشان 
چون  شکست ناپذیری  به ظاهر  شیطانِی  لشکر 
داعش شکل بگیرد، پایان شِب سیه سپید خواهد 
بود. در نتیجه اگر بخواهیم تنها یک درس از این 
پیـروزی نمادین در کوبانی بگیریم، بدون تردید 
تاب  بود که هیچ سنگ و سنگری  این خواهد 
مقاومت در برابر ارادۀ راسخ و برانگیختۀ مردمی 

را نخواهد داشت.
مردم افغانستان با پس راندِن امپراتوری بریتانیای 
خاک شان،  از  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  کبیر 
دهه ها پیش از حماسۀ کوبانی، صدِق این نتیجه 
را ثابت کرده اند. جبهۀ مقاومتی که علیه طالبان 
ارادۀ  این  از  دیگری  نمونۀ  نیز  گرفت  شکل 
جمعی ست که به ثمر نشست و زمینه را برای 

شکل گیری نظام جدید کنونی فراهم کرد.
کمک  ما  به  تاریخی  نمونه های  این  زدِن  ورق 
چالش های  و  اوضاع  بتوانیم  بهتر  که  می کند 
کنیم.  آسیب شناسی  و  را حالجی  امنیتِی کشور 
بدانیم  که  می کند  کمک  ما  به  واکاوی ها  این 
وقتی ما امروز در خانه  های مان از هر پارچۀ سیاه 
نقطۀ  و  در چیست  علت  می ترسیم،  سفیدی  و 
که  نفرتی  تمام  با  ما  چرا  کجاست؛  در  ضعف 
و  گوشه  در  در  بازهم  داریم،  هراس افکنان  از 
کنارِ کشورمان »اشباح سفید« و »سایه های سیاه« 
حضور و فعالیت دارند؟ مگر ما از نسِل همان 
مردان و زنانی نیستیم که با دست خالی قشوِن 

سرخ را به زانو درآوردند؟
کوبانی برای ما می تواند الگوی خوبی از بسیج 
کردِن  بیرون  در  همه گانی  خیزش  و  اجتماعی 
از شهرها و روستاهای مان  زباله های هراس آور 
باشد. کوبانی می تواند تاریخ شهامت و شجاعت 
را در ذهِن نسل نو، و خاطره های جوان مردی را 
ما در  پیشین زنده کند. آن چه  در دِل نسل های 
افغانستان پس از 2۰14 برای تأمین امنیت و پس 
از آن دست یافتن به ثبات و توسعه نیاز داریم، 
دیگر  موفِق  تجارب  از  پندآموزی  و  الگوگیری 
جوامع است. کوبانی درس اول برای یک آغاز 
موفق خواهد بود. بسیج و به پاخیزی همه گانی 
اهریمنی  نیروهای  زدن  پس  برای  کوبانی  در 

باید  ما  که  الگویی ست  همان  درست  داعش، 
برابر شورشیان  در  تواِن خود  بر  تکیه  با  را  آن 
و  توپ  بر  تکیه  بندیم.  به کار  هراس افکنان  و 
اگر  طالبان،  زدن  پس  برای  خارجی  تانک های 
بود،  ناکارآمد  و  اساس خوش خیالی  از  نگوییم 
و  داشت  مقطعی  و  کوتاه مدت  تأثیری  حداقل 
بود که چند صباحی دردمان را  به ساِن مسکنی 

تخفیف می داد.
گوشه  از  بارها  و  بارها  ما  سال ها  این  در  البته 
علیه  مردمی  قیام های  خبر  کشور،  کنار  و 
شنیده ایم  را  تروریستان  و  طالب  شورشیان 
و  مبهم  هم  گاهی  و  تحسین برانگیز  گاهی  که 
هرچه  حرکت ها  این  ارزیابی  شدند.  خطرناک 
بودند، به صورت مقطعی توانستند پای دشمنان 
را از شهرها و قریه های ما کوتاه کنند. اما دیده 
مردمِ  مناطق،  این  از  بسیاری  در  که  می شود 
تجاوز  و  انتقام  خشِم  گرفتار  دوباره  قیام کننده 
شورشیان شده اند و باز هم مجبور به اطاعت و 

فرمانبرداری از آن ها.
این مشکل شاید ریشه در عدم هماهنگی میان 
باشد.  داشته  مردم  امنیتی و  نیروهای  حکومت، 
منسجم  شکل  به  امنیتی  نیروهای  و  مردم  اگر 
بتازند،  پایگاه های دشمن  بر مواضع و  و متحد 
تواِن  و  تاب  دهشت آفرینان  این  شک  بدون 
نباید  یا پس گشت را نخواهند داشت.  مقاومت 
آبرویی  نه  آن ها  دیگر  حاال  که  کرد  فراموش 
هم  نه  و  مردم  برای  جذابیتی  نه  ظهور،  برای 
توانی برای مقابله دارند. این بدین معناست که 
مأموریت آن ها حاال دیگر نه تالشی برای دست 
یافتن به اقتدار در کشور، بلکه گسترش ترس و 
نام  زیر  مأموریت حاال  این  است.  هراس افکنی 
طالب و شبکۀ حقانی و شورای کویته و داعش 
و  افغانستان  مردم  برای  که  انجام می شود   ... و 

سربازاِن غیورمان تازه گی ندارد. 
ارادۀ جمعی  نیاز داریم، عزم راسخ و  آن چه ما 
که  اراده یی  است؛  مزدوران  این  با  مقابله  برای 
دیروز در حماسۀ پیشمرگ های ُکرد در کوبانی 
تجلی کرد و پیش تر از آن هم بارها و بارها در 
ما ظهور کرده بود. با این ارادۀ جمعی، دشمنان 
مزدور خارجی دیگر در میاِن ما جایی نخواهند 
داشت و نیروهای امنیتِی غیورمان بی مهابا حکم 

شکسِت آن ها را ُمهر خواهند کرد.

2سال  ششم     y شما رة    y 1465  چها   ر     شنبه       8 د  لو/   بهمن        y 1393  7 ربیع الثا  نی    y 1436 28جنو ر ی      2015 www.mandegardaily.com

علی پارسـا

کـوبانـی؛ 
الگوی قرِن مبارزه با هراس افکنی

 

که  بود  گفته  دیروز  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  ریاست 
سرنوشت برگزاری انتخابات پارلمانی، پس از دیدار مقام های 
کمیسیون انتخابات با رییس جمهوری مشخص می شود. دیروز 
رسانه ها گزارش دادند که قرار است رییس کمیسیون انتخابات 
زمان  او،  با  گفت وگو  در  و  کند  دیدار  رییس جمهوری  با 
برگزاری  زمان  یعنی  نماید.  مشخص  را  انتخابات  برگزارِی 

انتخابات، در گفت وگو با رییس جمهوری مشخص می گردد.
و  انتخابات  کمیسیون  رییس  میان  حالی  در  دیدار  این 
رییس جمهور صورت می گیرد که رییس کمیسیون انتخابات و 
کمیشنران و مسووالن اجرایی این کمیسیون، به طرف داری از 
داکتر غنی در انتخابات گذشته متهم اند و نیز این ذهنیت وجود 
دارد که رییس جمهوری هیچ عزمی به ایجاد تغییراِت بنیادین 

در کمیسیون های انتخاباتی ندارد. 
این کمیسیون که خود به انجام تخلفات و تقلبات در انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی متهم است، در نظر دارد 
برگزار  را  از گذشته  بسیار دشوارتر  انتخاباِت  این بار یک  که 
انتخابات  کمیسیون  این بار  دیگر،  سال های  برخالف  کنـد. 
پُرجنجاِل شوراهای ولسوالی های کشور را در  انتخاباِت  باید 
زمانی  تا  زیرا  کند.  راه اندازی  کشور  پارلمانی  انتخابات  کنار 
که انتخابات شوراهای ولسوالی ها برگزار نشود و نمایندۀ این 
شوراها در سطِح هر والیت، یک نفر به مجلس فرستاده نشود، 
آن  یک ثلِث  و  داشت  خواهد  ناقص  ساختاری  سنا  مجلس 
پُرجنجال ترین  از  انتخابات،  این  بنابرین  بود.  نخواهد  تکمیل 
از  که  تجربه یی  به  توجه  با  و  است  کشور  انتخابات های 
داریم،  پارلمانی  و  ریاست جمهوری  گذشتۀ  انتخابات های 
تقلباِت  بود.  خواهد  به همراه  نیز  فراوانی  تلخی های  با 
انتخابات  در  انتخابات  کمیسیون  اعضای  توسط  که  انبوهی 
ریاست جمهوری صورت گرفت، بی چون وچرا به ما می گوید 
که این کمیسیون با همین ساختار و همین افراد، اصاًل توانایی 
و ظرفیِت برگزاری یک انتخاباِت سالم و قابل قبول را ندارند.
ما انتظار داشتیم که رهبراِن دولت وحدت ملی ـ به خصوص 
و  سپردند  مردم  به  که  تعهداتی  به  توجه  با  ـ  اجرایی  رییس 
امضا  آن ها  میان  که  سیاسی یی  توافق نامۀ  مفاد  به  توجه  با 
انتخاباتی  بنیادی را در کمیسیون های  شد، اصالحات الزم و 
از  خبری  نه تنها  که  می شود  و  شد  دیده  اما  آورند؛  میان  به 
متهم  افرادِ  همین  و  کمیسیون  همین  بلکه  نیست،  اصالحات 
می خواهند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی های کشور 
را نیز برگزار کنند. حال آن که مبرهن است برگزاری هر نوع 
انتخابات توسط همین ساختار و همین افراد در کمیسیون های 
نوع  هیچ  گذشته،  رسوایی   و  ناکامی  تکرار  به جز  انتخاباتی، 

مقبولیت و مشروعیتی به بار نخواهد آورد. 
این  اعتبار  گذشته،  انتخابات  ناگوارِ  حوادِث  جریان  در 
بین  از  ـ  مردم  جمله  از  ـ  طرف ها  همۀ  نزد  در  کمیسیون ها 
اعادۀ  و  دموکراسی  تمثیل  قابلیِت  دیگر  افراد  این  و  رفت 
حیثیت از خود را ندارند. طرِف اصلِی انتخابات که همانا مردم 
افغانستان اند، به هیچ عنوان به کسانی که یک بار به آرای آن ها 
خیانت کرده اند، اعتماد نمی کنند و در صورِت حضورداشِت 
آن ها در ساختار کمیسیون ها، از شرکت در انتخابات خودداری 

می ورزند. 
قابل  افغانستان  مردم  برای  صورتی  در  رو  پیش  انتخاباِت 
و  اصالحات الزم  سیاسی،  توافق نامۀ  بنیاد  بر  که  است  قبول 
شود.  ایجاد  انتخاباتی  کمیسیون های  ساختارهای  در  بنیادی 
اصالح قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
انتخاباتی، از بایدها و ضرورت هایی بود که باید قاطعانه به آن 
اقدام می شد. اما حاال همان گونه که ما روزها پیش در همین 
ستون گفته بودیم، حکومت به خصوص ریاست جمهوری همۀ 
تالش هایش را به خاطر ُکند ساختِن این روند به کار انداخته 
و اکنون این قانون بدون تعدیل در مجلس نماینده گان معطل 

مانده است.
آخِر  روزهای  به  کارها  همۀ  تعویق  و  کابینه  بحث  با  بازی   
مجلس، یکی از نیرنگ هایی بود که به خاطر جلوگیری از کار 
مجلس روی اصالح و تعدیل قانوِن تشکیل و صالحیت های 
کمیسیون های انتخاباتی به کار بسته شد. به هر صورت، این 
اجرایی،  سطح  در  به خصوص  متهم  افرادِ  این  و  کمیسیون ها 
صالحیت برگزارِی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها 
را ندارند و مورد اعتماد مردم نیستند و باید در این باره به هر 
بیشتر  ادامۀ رسوایی های  از  و  نظر شود  شکل ممکن تجدید 

جلوگیری به عمل آید.

متهمان به تقلب
حِق برگزارِی انتخابات را ندارند



اوباما در پایان سفرش به هند:

به خاطر رنگ پوستم به دفعات با تبعیض مواجه شدم
من مسلامن نه، مسیحی استم
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اظهارات  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان  دبیرکل 
والدیمیر پوتین را که ارتش اوکراین را لژیون ناتو علیه 

روسیه توصیف کرده بود، بی معنی دانست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ینس استولتنبرگ، دبیرکل 
نشست  پایان  در  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان 
به خبرنگاران گفت:  ناتو-اوکراین  العاده کمیسیون  فوق 
این سخنان که نیروهای خارجی در اوکراین حضور دارد، 
بی معنی است. آن ها نیروهای ناتو نیستند بلکه نیروهای 

خارجی در اوکراین روس هستند.
دبیر کل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی گفت: نیروهای 
با ارائه تجهیزات از  روس در اوکراین هستند و روسیه 
جدایی طلبان اوکراینی حمایت می کند. ما شاهد افزایش 
قابل توجه جریان تجهیزات ارسالی روسیه برای جدایی 
تجهیزات،  این  از  ما  منظور  هستیم.  اوکراین  طلبان 

تجهیزات سنگین و مختلف است.
را در  ما تشدید خشونت  نشان کرد:  استولتنبرگ خاطر 
اوکراین توسط جدایی  سراسر خط آتش بس در شرق 
چنین  کنیم.  می  محکوم  روسیه  حمایت  مورد  طلبان 
قابل  غیر  و  توجیه  غیرقابل  ای  کورکورانه  حمالت 
پذیرش هستند. روسیه با وجود وعده های تکراری برای 
یک راه حل صلح آمیز، همچنان به حمایت، آموزش و 

تجهیز نیروها می پردازد.
روسیه  اخیر  هفته های  طی  کرد:  تصریح  ناتو  دبیرکل 
تجهیزات پیشرفته، از جمله سامانه های موشکی، توپخانه 
های  سامانه  و  پوش  زره  خودروهای  تانک،  سنگین، 

الکترونیکی نظامی به آنها ارائه کرده است.
پیش از این، رییس جمهوری روسیه اعالم کرد:  نیروهای 
با  مطابق  که  ناتو هستند  لژیون  واقع  در  اوکراین  ارتش 

منافع ملی کشورشان عمل نمی کنند.
پوتین در مالقات با دانشجویان دانشگاه سن پترزبورگ 
اظهار کرد: این نیروها دیگر نیروهای یک ارتش نیستند 
که  لژیونی  هستند؛  خارجی  لژیون  یک  نیروهای  بلکه 
به  خدمت  هدفش  و  گرفته  دست  به  ناتو  را  آن  کنترل 

منافع ملی اوکراینی ها نیست.
پوتین تصریح کرد: آن ها اهداف دیگری را دنبال می کنند 
با  مقابله  برای  ژئوپولتیک  رویکردهای  آن  که محوریت 
اوکراین  مردم  منافع  با  که  رویکردهایی  است؛  روسیه 

سنخیت ندارد.
های  مقام  متاسفانه  کرد:  اعالم  روسیه  جمهوری  رییس 
و  آمیز  مسالمت  رویکردی  برگزیدن  از  کی یف  دولت 
راهکاری توام با صلح برای حل بحران اوکراین از طریق 

ابزارهای سیاسی می پرهیزند.
تا  کردند  اعالم  موقت  آتش بسی  آن ها  داد:  ادامه  وی 
نظامی  دیگر عملیات  بار  و  کنند  تقویت  را  نیروهایشان 

را از سر گیرند.
پوتین خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد در اوکراین متوجه 
این موضوع شده اند که کشورشان در واقع دچار جنگی 

داخلی شده که جان هزاران تن را می ستاند.

به  امریکا روز سه شنبه سفر خود  رییس  جمهوری 
هندوستان را با یک سخنرانی و تاکید بر »ارزش های 

مشترک دو کشور« پایان داد.
اوباما،  باراک  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس جمهوری امریکا در دهلی در جمع 15۰۰ تن 
از جوانان هندوستانی و در پایان دومین سفر خود به 
هندوستان سخنرانی و تاکید کرد به توافقات خوبی 
دست  هسته ای  تجارت  زمینه  در  خصوصًا  هند  با 

یافته است.
تعهدات  انجام  بر  سخنرانی  این  جریان  در  اوباما 
اشخاص  شرافت  از  حمایت  برای  اساسی  قانون 
تاکید کرد و تجربه خودش را به عنوان یک اقلیت 
در  گفت:  و  کرد  مطرح  امریکا  در  )سیاهپوست( 
زندگی  در  را  خارق العاده ای  فرصت های  حالیکه 
تبعیض  با  دفعات  به  پوستم  رنگ  خاطر  به  داشتم 

مواجه شدم.
اوباما در حالیکه به اهمیت تحمل مذهبی اشاره کرد، 
مسلمان  من  که  این  درباره  غلطی  شایعات  گفت: 
هستم و مسیحی نیستم وجود داشت. مدت هاست 
مرا  که  رفته  سوال  زیر  مردمی  توسط  من  عقاید 

نمی شناسند.
و  قوانین  برخی  که  کرده  اعالم  امریکا  دولت 
سیاست های محلی در هندوستان آزادی مذهب را 
اقلیت های  نیز علیه  محدود کرده است و حمالتی 
مذهبی در این کشور گزارش شده است. اما نارندرا 
مودی، نخست وزیر کنونی هندوستان این مساله را 

رد کرده است.
اوباما افزود: هر زنی باید بتواند خوب زندگی کند. 
به خیابان برود. سوار اتوبوس شود. امن زندگی کند 

و به وی احترام گذاشته شود.

از  پیش  اوباما  مشاور  رودز،  بن  حال  همین  در 
سخنرانی رییس جمهوری امریکا در تاالر اجتماعات 
روابط  شاهد  که  مدت هاست  مردم  گفت:  دهلی نو 
بنیادی  اقدامات  و  هستند  کشور  دو  این  میان 
خوبی را در این باره شاهد بوده اند. به نظرم، اوباما 
می خواهد درباره این مساله صحبت کند که چگونه 
با هندوستان تقویت و  ما می توانیم روابط خود را 
نزدیک تر کنیم و درباره زندگی مردمان هر دو کشور 

به پیشرفت مثبت برسیم.
در جریان سفر اوباما به هند دو کشور یک موافقتنامه 
امریکایی  شرکت های  به  که  کردند  امضا  هسته یی 

اجازه می دهد فناوری غیرنظامی اتمی را در اختیار 
هند بگذارند.

نگرانی ها در مورد  به خاطر  این موافقتنامه  امضای 
ایمنی و بروز حادثه در نیروگاه های هند برای شش 

سال مسکوت مانده بود.
قرار بود سفر اوباما به هند سه شنبه به طور کامل 
محل  تاج  به  امریکا  جمهوری  رییس  و  یابد  ادامه 
برود اما مرگ پادشاه عربستان باعث شد تا وی سفر 
پادشاه  با  دیدار  برای  دیروز  را کوتاه کرده و  خود 

جدید عربستان به ریاض برود.

ناتو اظهارات اخیر پوتین را
 بی معنی خواند

فیدل کاسترو: حمایت فرانسه، امریکا و چین از نخست وزیر جدید یونان

به آمریکایی ها اعتماد ندارم چپ گرای  حزب  پیروزی  از  پس  روز  یک 
یونان،  پارلمانی  انتخابات  در  سیریزا 
رییس جمهوری فرانسه تأکید کرد، پاریس به 
یونانی ها کمک خواهد کرد کشورشان را بار 

دیگر در مسیر رشد و ثبات قرار دهند.
فرانسوا اوالند، رییس جمهوری فرانسه خاطر 
دارد،  قرار  یورو  منطقه  در  یونان  کرد:  نشان 
این  در  و  بماند  یورو  منطقه  در  می خواهد 

منطقه خواهد ماند.
سوالی  به  پاسخ  در  فرانسه  رییس  جمهوری 

درباره ایده قسط بندی مجدد بدهی های دولتی یونان 
که نخست وزیر جدید این کشور مطرح کرده است، 
برای  اقتصادی  ریاضت  تدابیر  اجرای  کرد:  اذعان 
مردم یونان مشکل و دردناک است اما آن ها باید دو 

اصل همبستگی و مسئولیت را مد نظر قرار دهند.
قبال  در  یونان  تعهدات  کرد،  نشان  خاطر  اوالند 
این  از  تا این جای کار رعایت شده و  طلبکارانش 

پس نیز باید مراعات شود.
در  تاکنون  فرانسه  دولت  که  کرد  یادآوری  وی 
اقتصادی  اوضاع  بهبود  برای  یونان  که  تالش هایی 

خود انجام داده، مشارکت مالی داشته است.
اوالند در تماسی تلفنی از نخست وزیر جدید یونان 
این  در  اوالند  برود.  فرانسه  به  که  کرده  دعوت 
گفت وگو به سیپراس اطمینان داد، دولت فرانسه در 
دوره حساسی که یونان سپری می کند، در کنار این 
کشور خواهد ماند و به یونانی ها کمک خواهد کرد 
قرار  ثبات  بار دیگر در مسیر رشد و  را  کشورشان 

دهند.
نیز  فرانسه  ملی  جبهه  حزب  رییس  لوپن،  مارین 
ضمن استقبال از پیروزی حزب سیریزا در انتخابات 
هولناکی«  »سیلی  را  پیروزی  این  یونان،  پارلمانی 
دانست که مردم یونان به صورت اتحادیه اروپا زدند.
کاخ سفید هم ابراز امیدواری کرد، همکاری نزدیکی 

با دولت آینده یونان داشته باشد.
امریکا  ملی  امنیت  استرو، سخنگوی شورای  مارک 
انتخابات  خوب  روند  خاطر  به  یونان  به  گفت: 
همکاری  امیدواریم  و  گوییم  می  تبریک  پارلمانی 

نزدیکی با دولت آینده آتن داشته باشیم.
جنیفر ساکی، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه 
امریکا نیز گفت: واشنگتن به حمایت از اصالحات 
از  حمایت  برای  المللی  بین  تالش های  و  داخلی 

ایستادگی اقتصادی یونان ادامه خواهد داد.
ساکی افزود: به نفع امریکا است که یونان به شکلی 
قوی و با ثبات بیشتر برای پشت سر گذاشتن بحران 
اقتصادی طوالنی خود پیش برود. واشنگتن در این 
خصوص با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول 

رایزنی می کند.
کریستین الگارد، رییس صندوق بین المللی پول هم 
پشتیبانی  ادامه  برای  ما  کرد:  اعالم  کوتاهی  سخنان 
از یونان آماده هستیم و به مذاکرات با دولت آینده 

یونان چشم دوخته ایم.
از سوی دیگر، دولت چین پیروزی حزب سیریزای 
تبریک  کشور  این  پارلمانی  انتخابات  در  را  یونان 
دو  روابط  پیشبرد  مورد  در  را  تمایل خود  و  گفت 

جانبه با دولت جدید آتن ابراز داشت.
چونینگ،  هوا  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
کنفرانس  در  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
از  آتن  و  پکن  کرد،  اعالم  خود  روزانه  مطبوعاتی 
چین  و  هستند  برخوردار  دیرینه  دوستانه  روابط 
اهمیت زیادی برای روابط دو جانبه میان دو کشور 

قائل است.
وی با اعالم حمایت کشورش از دولت جدید آتن، 
همه  در  را  خود  همکاری  است  مایل  چین  گفت: 
با یونان گسترش داده و در جهت روابط  زمینه ها 

راهبردی جامع میان دو کشور گام بردارد.

فیدل کاسترو در نامه ای اعالم کرد: من نه به امریکایی ها اعتماد 
دارم و نه با آنها صحبت کرده ام.

نامه یی  کوبا  دولتی  تلویزیون  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشور  این  ساله   ۸۸ سابق  رهبر  کاسترو،  فیدل  از  نقل  به  را 

منتشر کرد.
و  کوبا  تاریخی  مذاکرات  از  پس  هفته  یک  که  نامه  این  در 
امریکا برای عادی سازی روابط نوشته شده، آمده است: من به 
آمریکایی ها اعتماد ندارم و با آنها نیز گفت وگو نکردم با این 

حال حل صلح آمیز درگیری ها را رد نمی کنم.
باراک اوباما،  رئیس جمهوری امریکا و فیدل کاسترو همتای 
کوبایی وی در هفدهم دسامبر 2۰14 اعالم کردند که این دو 
رقیب جنگ سرد برای عادی سازی روابط که از 1961 تیره 

شده بود، تالش خواهند کرد.
جمهوری  رییس  است:  آمده  کاسترو  فیدل  نامه  ادامه  در 
این  کوبا گام هایی را در راستای اختیاراتش برداشته است و 
اختیارات از سوی مجلس ملی و حزب کمونیست کوبا به وی 
اعطا شده است. ما همواره از همکاری و دوستی با تمام مردم 

جهان و خصوصا دشمنان سیاسی مان حمایت می کنیم.
بسیاری از تحلیل گران مستقل انتظار داشتند که رائول کاسترو، 
رییس جمهوری کوبا بدون تایید برادرش اقدامی انجام ندهد. 
سکوت فیدل کاسترو این گمانه زنی را مطرح کرد که احتماال 
با از سرگیری روابط دیپلماتیک میان هاوانا و واشنگتن  وی 

مخالف است.
در خصوص سالمت جسمانی  کاسترو  فیدل  نامه جدید  در 
وی صحبتی به میان نیامده است. اخیرا شایعاتی مبنی بر مرگ 
 2۰۰6 سال  در  وی  شد.  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در  وی 
به دلیل بیماری جدی از قدرت کناره گیری کرد و آن را به 

برادرش واگذار کرد.
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سیاسی  اندیشۀ  منظر  از  مسلمان  عارفان 
به سه گروه تقسیم می گردند: 1( گروهی 
نمی دانند  بیش  کاروان سرایی  را  دنیا  که 
می کنند؛  پرهیز  آن  به  مشغول شدن  از  و 
در  را  عالم  امور  همۀ  که  آن هایی   )2
دست عارفانی موسوم به اقطاب، اوتاد و 
را  عارفان  که  معنی  بدین  می دانند،  ابدال 
همه کارۀ جهان می دانند؛ 3( اندکی از میان 
عارفان اند که میان شریعت و طریقت تلفیق 
ادای مسوولیت های  کرده، خود را مأمور 
و  خیر  به  دعوت  جهاد،  همچون  شرعی 

صالِح مسلمانان می شمارند.
“درآمدی  کتاب  در  طباطبایی  جواد  سید 
فلسفی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران” 
میان عارفان دسته نخست، عزیز الدین  از 
نسفی را برگزیده و از کتاب معروف او، 
به دست  جالبی  نمونه های  کامل”،  “انسان 
و  عارفان  اندیشۀ  تقابل  که  است  داده 

اندیشه ورزاِن سیاسی در آن سخت نمایان 
است. به گونه یی که فیلسوفان و متکلمان، 
زنده گی اجتماعی را برای انسان زمینه ساز 
تکامل و تعالِی او می شمارند، اما نسفی به 
میان مردم برای آن می رود که آن ها را به 

درویشی و ترک دنیا دعوت بدارد:
طاعتی  هیچ  کامل  انسان  درویش!  “ای 
بهتر از آن ندید که عالم را راست کند و 
راستی در میان خلق پیدا کند. و عادات و 
رسوم بد از میان خلق بردارد و قاعده و 
قانوِن نیک در میاِن مردم بنهد و مردم را 

به خدای خواند و از عظمت و بزرگواری 
و  دهد  خبر  را  مردم  خدای  یگانه گی  و 
مدِح آخرت بسیار گوید و از بقا و ثباِت 
آخرت خبر دهد و مذمِت دنیا بسیار کند 
و از تغییر و بی ثباتی دنیا حکایت کند و 
منفعت درویشی و خمول با مردم بگوید، 
تا درویشی و خمول در دل مردم شیرین 
شود و مضراِت توان گری و شهوت بگوید 
نفرت  و شهوت  توان گری  از  را  مردم  تا 
پدید آید و نیکان را در آخرت به بهشت 
وعده دهد و بدان را در آخرت از دوزخ 
وعید کند و از خوشِی بهشت و ناخوشِی 
دوزخ و دشواری حساب، حکایت کند و 
به مبالغت حکایت کند و مردم را محب و 
مشفِق یکدیگر گرداند تا آزار بر یکدیگر 
نرسانند و راحت از یکدیگر دریغ ندارند 
و معاوِن یکدیگر شوند”. )نسفی، 1362: 

)6

اندیشۀ سیاسی بر ثبات و بقا استوار است 
طول  به  می پردازد،  سیاست  به  آن که  و 
دست کم  و  می اندیشد  خود  دولِت  عمر 
نسل های  وضعیِت  بهبود  سودای  در 
به صورت،  هر  که  می ورزد  تالش  آینده 
گونه یی از میل به زنده گِی دنیا در آن دیده 
می شود، ولی عزیزالدین نسفی از بی ثباتِی 

دنیا به شدت سخن می گوید:
نعمِت  و  دنیا  به  که  باید  درویش!  “ای 
دنیا دل ننهی و بر حیات و صحت و مال 
در  که  چیز  هر  که  نکنی،  اعتماد  جاه  و 

زیر فلک و قمر است و افالک بر ایشان 
البته از  می گردد، بر یک حال نمی ماند و 
عالم  این  حال  یعنی  می گردد.  خود  حال 
سفلی بر یک صورت نمی ماند، همیشه در 
گردش است، هر زمانی صورتی می گیرد 
می آید. صورت  پیدا  نقشی  ساعت  هر  و 
نیافته  استقامت  و  نشده  تمام  هنوز  اول 
است که صورِت دیگر آمد و آن صورت 
اول را محو گردانید. به عینه، کار عالم به 
موج دریا می ماند یا خود موج دریاست و 
نسازد  عمارت  دریا  موج  به  هرگز  عاقل 

و نیت اقامت نکند”. )نسفی، 1362: 34(
نسفی شهوِت بطن، شهوِت فرج و شهوِت 
ابتدایی اند،  که  می نامد  بت  سه  را  فرزند 
به نام های  بِت دیگر  بزرگ تر سه  آن  از  و 
و  مال  دوستی  ظاهر،  آرایش  دوستی 
 1۸1  :1362 است”)نسفی،  جاه  دوستی 
اندیشۀ  تضاد  سخنان،  این  از   .)229 و 
عرفانی و اندیشۀ سیاسی به ساده گی عیان 

شده می تواند.
مناصِب اجتماعی  عزیزالدین نسفی، تمامِ 
به سوی  راهی  را  دینی  قلمرو  در  به ویژه 

دوزخ می خواند:
پادشاهی و وزیری  “ای درویش! دوستی 
و  پیشوایی  و  رییسی  و  خواجه گی  و 
مدرسی  و  قاضی یی  و  واعظی  و  شیخی 
و  دوزخ اند.  درهای  جمله  این  مانند  و 
نادان همه روز در سعی آن باشد که درهای 
و  کند  فراخ تر  و  بزرگ تر  بر خود  دوزخ 
دانا آن کس است که درهای دوزخ برخود 
بستن  و  می بندد  خود  بر  می کند  تنگ تر 
است”. ترک جاه  بر خود،  درهای دوزخ 

)نسفی، 1362: 454( 
موج  تسلیم  و  رضا  عرفانی،  اندیشۀ  در 
تحمل  دادن،  قضا  به  تن  یعنی  می زند، 
کردن هر نوع رنج و تعب؛ در حالی که در 
بهبود  برای  مسأله تالش  اندیشۀ سیاسی، 
زنده گی و متوقف نشدن است. نسفی در 

این باره می گوید:
آدمی  کار  دانستی که  “ای درویش! چون 
دادۀ  به  ساخته اند،  وی  آمدن  از  پیش 
خدای قناعت کن و راضی و تسلیم شو! 
می باید ساخت و  با درویشی  را  درویش 
توان گر را با توان گری می باید ساخت. از 
جهِت آن که درویشی و توان گری هر دو 
سبب عذاِب آدمی است. آن را که سخی 
را  آن  و  کند  تا خرج  آفریده اند، می طلبد 
که بخیل آفریده اند، می طلبد تا نگاه دارد؛ 
و هر دو در عذاب اند. درویش می پندارد 
و  است  آسایش  و  راحت  در  توان گر  که 
توان گر می پندارد که درویش در راحت و 

آسایش است”)نسفی، 1362: ۷5(. 
همین  حافظ  محمد  شمس الدین  خواجه 

مضمون را چنین بیان می دارد:
چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند 

گر اندکی نه بر وفق رضاست ُخرده مگیر

ابراهیم اخوی
با نگاه دینی، مراحل تکامِل انسان تقسیم بندی شده است؛ یعنی از دوران 
جنینی شروع می شود، به زنده گی دنیایی می رسد و بعد دورۀ برزخی و یا 

بهشت یا جهنم.
در هر مرحله، افراد مقاومت هایی برای رفتن به مرحلۀ بعد انجام می دهند 
و تصور می کنند وضعیتی که دارند، بهترین وضعیت است و اصاًل تمایلی 

ندارند وضعیت شان به وضعیِت دیگری تبدیل شود. 
برای  و  دارند  ناراحتی هایی  دنیا  به  جنینی  دورۀ  از  انتقال  هنگام  انسان ها 
نمی خواهند  آن ها  می کنند.  مقاومت  هم  برزخی  به  دنیایی  دورۀ  از  انتقال 
باالتر  لذتی  و  باشد  داشته  می تواند وجود  هم  دنیا  از  بهتر  جایی  بپذیرند 
از آن چه حس می کنند، قابل تصور است. علت این رفتار، محدوداندیشی 
دیِد  دامنۀ  که  دینی سعی شده  آموزه های  در  دلیل  به همین  انسان هاست. 
انسان توسعه یابد؛ بنابراین مدام از آن چه پس از مرگ اتفاق می افتد، تعریف 
و تمجید صورت گرفته است. مثاًل این که: انسان ها با مردن تمام نمی شوند 
نمی روید،  بین  از  انتقال صورت می گیرد و  با مردن  بلکه کامل می شوند؛ 
وضعیت  یک  از  می شوید؛  منتقل  دیگر  دنیایی  به  کوچک  دنیایی  از  فقط 
محدود که محدودیت زمانی دارد، به وضعیتی که هیچ محدودیتی ندارد، 

می روید؛ و... .
این نگاه دینی باعث می شود خودمان را محصور در چارچوب زمان نبینیم. 

اتفاقًا وقتی افق دیدمان گسترده باشد، کارایی مان بیشتر می شود.
در مکاتب روان شناسی، یکی از مکتب های کامل را انسان گرایی می دانند. 
نهایت برنامه یی که این مکتب به انسان می دهد این است که در این دنیا 
و تا آخرین روز زنده گی ات به نقطه یی برسی که خودشکوفایی نام دارد و 
بتوانی از همۀ توان مندی هایت استفاده کنی، ولی برای بعد از آن برنامه یی 
ندارد. اما دین، مفهومی کامل در ذهن آدم ها می نشاند؛ »قرار است همیشه 

باشی، حاال برنامه ریزی کن چطور باشی.«
شیوۀ  و  می کنیم  انتخاب  که  رفتارهایی  ازای  به  مفهوم،  این  اساس  بر 
بد  یا  خوب  خیلی  خیلی  می توانیم  می گیریم،  پیش  در  که  زنده گی یی 
باشیم. معیار هم چارچوب هایی است که خداوند تعریف کرده؛ اگر به این 
کرد.  تجربه خواهیم  را  قطعًا وضعیت خوبی  بمانیم،  پای بند  چارچوب ها 
معتبر  و  محکم  را  خداوند  موازین  کس  »هر  است:  قرآن  آیۀ  عین  این ها 
بداند، زنده گی خوشی را تجربه خواهد کرد و هر کس آن را سبک بشمارد، 

وضعیت بدی خواهدداشت.«
این نگاه کالِن دین از نظر شناختی است، ولی با وجود این، در مورد مرگ 

خیلی از انسان ها مقاومت دارند.
بر اساس روایات، علت این مقاومت ها گاهی ناآگاهی ماست؛ چون تصور 
می کنیم مرگ تلخ و به معنای تمام شدن است، مرگ یعنی منتقل شدن به 
وضعیتی دشوار. محدودنگری انسان ها باعث می شود رابطۀشان با مرگ بد 
شود. بعضی اوقات غفلِت آدم ها باعث می شود توجه شان به مرگ هم کم 
شود و هم تغییر کند. وقتی به انتهای مسیر زنده گی توجهی نداشته باشیم، 

تمام انرژی مان صرِف ماندن در همین مسیر می شود. 
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بخش نخسـت

خداوند آغوش  در 
چه گونه شناخت مان از مرگ را 

افزایش داده  و از آن نترسیم

بخش هفدهـم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



فاطمه سیارپور 

نوشتن عملی است که میان فرد و خودش یک 
فاصله ایجاد می کند، اما این فاصله به معنی دور 
شدن از خود نیست، بلکه به معنی ایجاد مرزی 
که  است  چنین  بگیرد.  شکل  آفرینش  تا  است 
نوشتن گاهی دست کاری نیز هست؛ همان چیزی 
تعبیر  به  می دهند.  انجامش  به خوبی  رسانه ها  که 
بوردیویی یعنی با دیدِن یک برنامۀ تلویزیونی یا 
شنیدِن اخبار دربارۀ یک رویداد، مخاطب همان 
برداشتی را می کند که رسانه دوست دارد برداشت 
برای  نمی اندیشد.  دیگری  چیز  به  اساسًا  و  کند 
افراد صحنه هایی  از  نیز  نوشتن  که  است  همین 
معنای  به  چیز  هر  از  پیش  که  می کند  بازنمایی 
خواننده  ذهِن  در  نویسنده  از  فاصله  یک  درِک 
است و خواننده را از خود واقعِی نویسنده دور 

می کند.
شدن  نزدیک  راه های  بهترین  از  یکی  شاید 
و  یادداشت ها  خواندن  نویسنده،  یک  ذهِن  به 
معموالً  که  باشد  شخصی اش  دست نوشته های 
چیزی نیست که به راحتی به دست بیاید. واقعیت 
یادداشت های شخصِی  خواندِن  با  که  است  این 
به دست  بیشتر  او  واقعِی  فضای  نویسنده،  یک 
از خود واقعی نویسنده  می آید و درِک خواننده 
عمیق تر شده و به واقعیت نزدیک تر می شود. به 
همین دلیل، انگیزۀ من از خواندن یادداشت های 
بود،  او  ذهنی  فضای  به  شدن  نزدیک  آلبرکامو، 
مانند  که  است  نویسنده یی  کامو  این که  از  فارغ 
متن  یک  می تواند  جهان  نویسنده گاِن  همۀ 
دست کاری شده را به خواننده گانش تقدیم کند، 
درحالی که در یادداشت هایش خود واقعی اش را 

بیشتر نشان می دهد.
این مجموعه کتاب را نشر گالیمار در چهار جلد 
منتشر کرده است که سه جلد به نامِ یادداشت ها 
و جلد چهارم را یادداشت های سفر نامیده است. 
پکیج  یک  در  را  جلد  چهار  هر  این  ماهی  نشر 
شهال  و  جلد(  )سه  دیهیمی  خشایار  ترجمۀ  با 
در  یادداشت ها  نامِ  به  جلد(  )یک  خسروشاهی 

سال  1391به چاپ رسانده است.
این یادداشت ها برای انتشار نوشته نشده اند؛ زیرا 
در یک فضای درهم و برهم و تا اندازه یی مبهم، 
بدون ویراستاری و بدون موضوع بندی پشت سِر 
گاهی  و  دارند  تاریخ  گاهی  شده اند.  نوشته  هم 
قول هایی  نقل  نیستند.  بیشتر  واژه  دو  یکی  تنها 
کوتاه و بلند از افراد و نویسنده گاِن مختلف نیز 
در سراسر یادداشت ها به چشم می خورد و البته 
زیادی  مهارِت  مختصرنویسی  در  نیز  کامو خود 
است؛  نوشتن  انواع  از  سرشار  کتاب ها  و  دارد 
جمالت کوتاه، پاراگراف های توضیحی، جمالت 
بلند و غیره. برای خواننده یی که دوست دارد یک 
متن کامل از اول تا آخر را بخواند، این مجموعه 
کتاب توصیه نمی شود؛ زیرا در نگاه اول و البته 
برداشتی سطحی چیزی به خواننده یاد نمی دهد و 
حتا ممکن است ذهِن او را نیز آشفته کند. اما در 
البه الی این جمله ها و واژه ها حرف های عمیقی 
وجود دارد که بیش از هر چیز نگاه متفاوِت کامو 
و  می دهد  نشان  انسانی  حیاِت  و  زنده گی  به  را 
فهم  در  پیشتاز  قدم  که  می شود  توصیه  البته 

یادداشت ها، آشنایی با دیگر آثارِ اوست.
یادداشت ها گاهی شاعرانه اند و گاهی سرشار از 
توصیِف شن های ساحلی و علف های روییده در 
دشت و دمن. گاهی از نقاشی های ایتالیا می گوید، 
گاهی کلیساها را توصیف می کند، گاهی طرحی 
از نوشته یی نوشته نشده است و گاهی عباراتی 
در  سر  چیزی  خواننده  آن  خواندِن  از  که  است 
نمی آورد. با این حال، سرشار از جمالتی است 
فهمیدن  نفس گیر  و  بازی سخت  به  ذهن  با  که 
آن  جذابیِت  به  نکته  همین  و  می شود  وارد 

می افزاید.
صرف نظر از عمق نوشته های کامو و نیاز ما به 
معنابخشی به زنده گی و این امر که وی می تواند 
نکته یی  کند،  کمک  ما  به  فرایند سخت  این  در 
وجود دارد که باید برای نسل جدید نویسنده گان 

الگو باشد؛ عشق به نوشتن مداوم!
یادداشت های کامو به ویژه آن جاهایی که بسیار 
به  او  عجیِب  عشق  می آیند،  نظر  به  بی ربط 
چیز  هیچ  از  او  زیرا  می دهند؛  نشان  را  نوشتن 
نمی گذرد و بی معناترین واژه گان را هم به تحریر 
می کشد تا شاید طرحی نوشتاری برای آینده یی 
نه چندان دور باشد؛ چیزی که فرهنگ مبتنی بر 
از آن گریزان است و  ما  نه کتبی  امر شفاهی و 

ما  آینده  دهۀ  چند  در  که  کافی ست  نکته  همین 
باشیم  مواجه  فارسی زبان  نویسنده گان  سیل  با 
فرهنگ  این  پایایی  و  پویایی  به  قلم خود  با  که 
از  را  آینده گان  دیگر  از سوی  و  کرده اند  کمک 
غرق شدن در پوچی و بی معنایی زنده گی نجات 

خواهند داد.
ویژه  به  می شوند،  خصوصی  یادداشت ها  گاهی 
در جلد آخر، اما خصوصی بودن شان ما را خیلی 
شاید  نمی کند.  وارد  خصوصی اش  زنده گی  به 
امر  و  نوشته  میان  که  فاصله یی  که  دلیل  این  به 
مورد  در  دارد،  وجود  نویسنده  یک  خصوصی 

کامو به حداقل رسیده است.
را  ما  گام  یک  آلبرکامو  یادداشت های  خواندن 
که  می کند  نزدیک  نویسنده یی  ذهنِی  فضای  به 
سراسر زنده گی اش سرشار از مبارزه و آزمون و 
خطاست. نویسنده یی که دور از گود ننشست و 
توانست  که  هرجا  داشت.  آتش  بر  دستی  خود 
کرده  اشتباه  فهمید  که  هرجا  و  مبارزه شد  وارد 
است، کنار کشید و به اشتباهش اعتراف کرد و 
راه دیگری را برگزید. اما هیچ گاه از نوشتن باز 

ننشست.
گذشِت  از  پس  بگویم  تا  گفتم  را  این ها  همۀ 
صدسال از تولد این نویسنده و فیلسوف بزرِگ 
سال  پنجاه وچند  گذشِت  وجود  با  و  فرانسوی 
هنوز  او،  ناگهانی  مرگ  و  نابهنگام  تصادف  از 
اندیشه هایش  و  کرد  قرائت  را  او  می توان  هم 
بودن  عین  در  و  است  عمیق  زیرا  خواند.  را 
و  می زند  موج  پُرمعنایی  از  پوچی  مرکز  در 

را  آن  تداوم  و  زنده گی  به  عشق 
می تواند  که  چیزی  می کند.  تضمین 
ما  نویسندۀ  و  فرهیخته  نسل  فقط  نه 
برای  مرهمی  بلکه  وادارد،  تأمل  به  را 

افسرده گی های روزمرۀ مان هم باشد.
از  را  وی  از  جمالتی  پایان  در 
یادداشت هایش می آوریم تا بیش از هر 

چیز او را معرفی کنند:
بعضی ها  در  آسان  چه  این که  دیدن  ـ 
می شکند،  انسانی  غرور  و  شأن  همۀ 
وحشت ناک است، با این حال وقتی به 
آن فکر می کنی، می بینی طبیعی است؛ 
با  تنها  این شأن و غرور را  آنان  چون 
مبارزۀ دایم با نفس شان حفظ می کنند. 

)جلد اول ـ ص 13۸(
وجود  محتوم  سرنوشت  یک  تنها  ـ 
جبر  این  جز  است.  مرگ  آن  و  دارد 
میان  زمانی  فاصلۀ  در  نیست.  دیگری 
تولد و مرگ، هیچ چیز از پیش تعیین 
شده نیست. همه چیز را می توان تغییر 
و  کرد  متوقف  را  جنگ  می توان  داد؛ 
حتا صلح را حفظ کرد، فقط به شرط 

ـ  اول  بخواهی. )جلد  بخواهی و همیشه  این که 
ص 13۸(

ـ قلِب ما چه چیز را باید هادی خود قرار دهد؟ 
عشق؟ هیچ چیز از عشق نامطمین تر نیست. درد 
نه.  را  اما خود عشق  را می توان شناخت،  عشق 
است. من  دستان خالی  و  درد عشق محرومیت 
هرگز شهامتش را نخواهم داشت؛ مرا در عذاب 
از  خبر  همه چیز  آن  در  که  جهنمی  می افکند. 
بهشت دارد. با این حال جهنم است. آن چه من 
عشق و زنده گی می نامم، چیزهایی هستند که مرا 
خالی و تهی باقی می گذارند. عزیمت، اضطرار، 
پیمان شکنی، دل تاریِک من که در درونم پاره پاره 
)جلد  عشق.  و  اشک ها  شور  مزه  این  می شود، 
اول - ص 1۸6 و 1۸۷( ـ چرا من هنرمندم و نه 
فیلسوف؟ چون برحسب کلمات می اندیشم نه بر 

حسب ایده ها. )جلد دوم - ص 129(
ـ هنر برترین شهادتی است که توانسته ایم راجع 
ص   - دوم  )جلد  بدهیم.  منزلت مان  و  قدر  به 

)13۰
ـ اگر نتوان عدالت را از قلب انسان زدود، پس 
عدالِت حقیقی در این دنیا جایی دارد. پس این 

علم است که بر خطاست. )جلد دوم(
*** 

یادداشت ها، آلبر کامو 
)جلدهای  دیهیمی  خشایار  ترجمۀ  چهارجلد، 

1-2-4( و شهال خسروشاهی )جلد 3(
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به کامو 
نیـاز 

داریم

دو شـعر 
    از سهراب 

            سپهری
چترها را باید بست 

زیر باران باید رفت 

فکر را خاطره را زیر باران باید برد

با همه مردم شهر زیر باران باید رفت 

دوست را زیر باران باید برد 

عشق را زیر باران باید جست 

زیر باران باید با زن خوابید 

زیر باران باید بازی کرد 

زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت

زنده گی تر شدِن پی در پی 

زنده گی آب تنی کردن در حوضچۀ »اکنون« است 

رخت ها را بکنیم 

آب در یک قدمی است... 

***

من از بازترین پنجره با مردمِ این ناحیه صحبت کردم

حرفی از جنس زمان نشنیدم!

هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود.

کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد.

هیچ کس زاغچه یی را سر یک مزرعه جدی نگرفت.

من به اندازۀ یک ابر دلم می گیرد

.....

و شبی از شب ها
مردی از من پرسید

تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟

باید امشب بروم

باید امشب چمدانی را

که به اندازۀ پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم

و به سمتی بروم

که درختان حماسی پیداست

رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند

یک نفر باز صدا زد سهراب!

کفش هایم کو؟
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ناجیه نوری
حکومت وحدت ملی سخت در تالش است تا انتخابات 
پارلمانی را براساس فرمان تقنینی رییس جمهور برگزار 

کند.
با  حکومت  می گویند،  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
نامزد وزیران، در صدد  راه اندازی جنجال های معرفی 
عدم تصویب قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های 

کمیسیون های انتخاباتی است.
انتخاباتی عمداً جهت عدم  آنان، جنجال های  به گفتۀ 
تصویب این قانون راه اندازی شده تا پس از آغاز سال 
ندارد،  را  قانون  این  اصالح  پارلمان صالحیت  که  نو 
برگزار  تقنینی رییس جمهور  فرمان  انتخابات طی یک 

شود.
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده گان در ده مادۀ 
قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
انتخاباتی تعدیالتی را پیشنهاد کرد و قرار بود تا این 
به  نماینده گان  مجلس  عمومی  جلسۀ  در  پشنهادات 
رای گیری گذاشته شود؛ اما به دلیل جنجال های معرفی 
از  پس  به  تعدیالت  این  روی  بحث  وزیران،  نامزد 

رخصتی های زمستانی مجلس گذاشته شد.
گفته می شود که اگر جنجال های معرفی نامزد وزیران 
روان  سال  پایان  تا  و  زمستانی  رخصتی های  از  پس 
ادامه یابد و این قانون از تصویب باز بماند، انتخابات 
براساس فرمان تقنینی رییس جمهور برگزار خواهد شد.
که  شده  ذکر  قانون  در  و  نیست  قانون  تقنینی  فرمان 
فرمان تقنینی در خالء قانون و یا در رخصتی های دو 
مجلس به عنوان قانون اعمال می شود؛ اما اگر پارلمان 
زمستانی  رخصتی های  از  پس  را  قانون  این  نتواند 
تصویب کند، پس از آغاز سال نو صالحیت تصویب 
باید  ندارد و  را  قانون  این  پیشنهاد شده در  تعدیالت 

پارلمان جدید این قانون را اصالح کند.
جعفر کوهستانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل 
می گوید که نامزدان غیرمسلکی که اسناد تحصیلی شان 
هم مشکل دارد، به خاطری به مجلس معرفی شده اند که 
فرصت تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های 

کمیسیون های انتخاباتی گرفته شود.

کوهستانی تاکید کرد، حکومت با راه اندازی جنجال های 
و  شده  قانون  این  تصویب  مانع  می خواهد  انتخابات 
خود  که  طور  آن  تقنینی  فرمان  یک  طی  را  انتخابات 

می خواهد، برگزار کند.
تصویب  عدم  برای  برنامه ها  این  تمامی  می گوید،  او 
قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
که  نو  سال  آغاز  از  پس  تا  شده  راه اندازی  انتخاباتی 
پارلمان صالحیت اصالح این قانون را ندارد، انتخابات 
برگزار  حکومت  میل  باب  و  تقنینی  فرمان  براساس 

شود.
به گفتۀ استاد کوهستانی، فرمان تقنینی قانون نیست و 
در قانون ذکر شده که فرمان تقنینی در خالء قانون و 
اعمال  قانون  عنوان  به  دو مجلس  در رخصتی های  یا 
می شود؛ اما اگر پارلمان نتواند تعدیالت پیشنهاد شده 
در این قانون را پس از رخصتی های زمستانی تصویب 
کند، پس از آغاز سال نو صالحیت تصویب این قانون 
را ندارد و باید پارلمان جدید این قانون را اصالح کند.
مناسب  فرصت  را  روان  سال  ماندۀ  باقی  ماه  دو  او، 
قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های  برای اصالح 
انتخاباتی که زمینه ساز برگزاری یک انتخابات سالم و 

شفاف است، می داند.
دالیل  به  فرصت  این  اگر  می کند،  تاکید  کوهستانی 
قانون را  این  نتواند  پارلمان  برود و  از دست  مختلف 
اصالح کند، بدون شک انتخابات پیش روی که براساس 
فرمان تقنینی برگزار خواهد شد، یک انتخابات بدتر از 

انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
پیش از این، مشاور فرهنگی ریاست  اجرایی به روزنامه 
حمل  ماه  از  قبل  پارلمان  اگر  که  بود  گفته  ماندگار 
1394 نتواند تعدیالت پیشنهاده شده از سوی مجلس 
جهت اصالح قانون تشکیل وظایف و صالحیت های 
فرمان  پیشنهادات طی  این  کند،  را تصویب  انتخاباتی 
به  و  اضافه  انتخابات  قانون  به  رییس  جمهور  تقنینی 

مرحله اجرا گذاشته می شود.
او گفته بود که اگر مجلس نمایندگان صالحیت تعدیل 
انجام  را  اقدام  این  پارلمان  را داشت،  انتخابات  قانون 
قانونی  صالحیت  پارلمان  صورتی که  در  اما  می دهد؛ 

انجام این کار را نداشته باشد، در این صورت براساس 
شده  پیشنهاد  اصالحات  رییس جمهور   تقنینی  فرمان 

عملی می شود.
از  نماینده  گان،  مجلس  عضو  عزیز  فاطمه  داکتر  اما  
تشکیل  قانون  تصویب  عدم  در  حکومت  مداخله 
وظایف و صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی ابراز 

نگرانی می کند.
او می گوید، اگر حکومت برنامه ریزی شده و دقیق در 
شک  بدون  باشد،  انتخابات  قانون  اصالح  عدم  صدد 
از  بدتر  انتخابات  یک  پیش روی  پارلمانی  انتخابات 

انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. 
با  را  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  مجلس،  عضو  این 
ترکیب فعلی کمیسیون های انتخاباتی یک اشتباه بسیار 

بزرگ و جبران ناپذیر می داند.
و  وظایف  تشکیل،  قانون  در  اگر  می گوید،  او 
الزم  تغییرات  انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های 
در  انتخابات  کمیسیون های  اعضای  و  نشود  وارد 
پُست های خود باقی بمانند، بدون شک حضور مردم 

در انتخابات بسیار کمرنگ خواهد بود.
این عضو مجلس تاکید کرد، اما با آن هم اگر این قانون 
پاس نشود، و انتخابات با قانون قبلی برگزار شود، در 
مردم هوشیارانه عمل  که  امیدوار هستیم  این صورت 
کرده و اجازه ندهند تا تقلب و تخلف جای واقعیت ها 

را پُرکند.
و  عدلی  کمیسیون  شدۀ  پیشنهاد  تعدیالت  بنیاد  بر 
کمیسیون های  اعضای  نماینده گان،  مجلس  قضایی 
انتخاباتی پس از مشوره با روسای شورای ملی از سوی 
رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
کمیسیون های  اعضای  کار  مدت  و  می شوند  برگزیده 
انتخاباتی از شش سال به دو و نیم سال کاهش می یابد 
در  ناظر  عضو  حیث  به  جهانی  ناظران  از  تن  دو  و 
کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی عضویت 
انتخاباتی  اعضای کمیسیون های  نیز  خواهند داشت و 
پاسخگو  باید  ملی  شورای  و  رییس جمهور  برابر  در 

خواهند بود.
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مشکل در مجلس یا مشکل...
چنین  اما حاال  داد،  رای  آن ها  به  و  نگرفت  را جدی  تابعیت   
در  گذشته  تجربۀ  به  توجه  با  نماینده گان  مجلس  و  نیست 
مصوبه یی که به تأیید دوسومِ اعضا رسیده، فیصله کرده است که 

به نامزدوزیران دارای دوتابعیت رای نخواهد داد. 
بازهم  تابعیت،  دو  دارای  نامزدوزیراِن  حضور  به  موافقان  اما 
پیشین  فیصلۀ  می گویند  اساسی  قانون  مادۀ  همین  به  توسل  با 
مجلس نماینده گان در مغایریت با نص قانون اساسی گرفته شده 
و نماینده گان مجلس در مورد هر نامزدوزیر می توانند از این حق 
قانونِی خود استفاده کنند که به چنین نامزدوزیری رای دهند و 

یا خیر. 
وقتی پایگاه استداللِی دو جناح را می بینیم، باید هر دو طرف را 
محق دانست. اما بر اساس منطقی که جمِع نقیضین محال است، 
یک  وقتی  باشند.  محق  قضیه  طرف  دو  است  ممکن  چه گونه 
طرف محق است، به گونۀ منطقی طرِف مقابل باید باطل خوانده 
دیگری  جای  در  را  مشکل  اصل  باید  که  همین جاست  شود. 

جست وجو کرد. 
نهفته  افغانستان  اساسی  قانون  به دیدگاه من، در  مشکل اصلی 
شاید  می زند.  دامن  متعددی  تفسیرهای  و  تعبیرها  به  که  است 
برای یک متن ادبی و فلسفی چنین تکثِر تفاسیر از امتیازاِت آن 
متن شناخته شود، ولی در قانون و آن هم قانون اساسی، چنین 
میدان فراِخ تأویل می تواند به ضعِف آن اشاره داشته باشد. تالش 
اکثر قانون نویسان بر این امر تکیه دارد که قانون را به گونه یی 
فهِم  زمینۀ  و  ببندد  را  مختلف  تأویل های  راه  که  کنند  تدوین 
فراراه  همواره  راستا  این  در  که  مشکلی  اما  سازد.  آسان  را  آن 

قانون گذاران و قانون نویسان وجود دارد، زبان است. 
گوناگون  تفسیرهای  و  تأویل ها  به  راه  که  است  پدیده یی  زبان 
کارکردهای  به  توجه  با  زبان  نظریه پردازاِن  از  بسیاری  می برد. 
منوط  زبان  فهم  که  کرده اند  تأکید  آن  متضاد  گاه  و  چندگانه 
متأثر  مخاطب  که  میزانی  به  و  است  مخاطب  برداشِت  نوع  به 
میزان  همان  به  است،  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  فضای  از 
می تواند تعبیرهای متفاوتی از یک متن را ارایه کند. چرا تا به 
امروز منتقدان و مفسران در پی یافتِن معانی پنهان در شعرهای 
برخی شاعران اند؟ چرا متن های ادبی و دینی همواره مورد تفسیر 
و تأویل واقع می شوند و همیشه هم تفسیرهای مختلفی از آن ها 
ارایه می گردد؟... دلیل آن در عنصری است که این متن ها از آن 

استفاده می کنند، یعنی عنصر زبان. 
زبان، پدیده یی سیال، پویا و چندوجهی است و متناسب به زمان 
پدیدۀ  بر  معرفتی  یا  و  اپستمه  میزاِن  و  سطح  می کند.  حرکت 
زبان اثر می گذارد و همین طور زبان نیز اثراِت خود را در حوزۀ 
معرفتی دارد. برداشت های ما از یک متِن واحد به دلیل رابطه های 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و فضا و محلی که در آن ساکن 
هستیم، همواره متفاوت است. یک نفر امریکایی وقتی شعری از 
حافظ را می خواند، برداشت هایی از آن ارایه خواهد داد که با 
برداشت های »مِن فارسی زبان« می تواند کاًل متفاوت باشد. این 

سیالیت در هر متنی خود را نشان می دهد. 
زمانی ژاک دریدا متفکر پست مدرِن فرانسوی با اشاره به کارهای 
خود در عرصۀ فلسفه ورزی گفت که تالش دارد انتقامِ ادبیات را 
از فلسفه بگیرد. به نظر دریدا، هیچ متنی در جهان وجود ندارد 
که از آن بتوان تفسیر واحدی ارایه کرد. او حتا به علوم تجربی 
نیز چنین استثنایی را قایل نمی شد و تأکید می ورزید که ریاضی 

نیز پُر از استعاره و مجاز یعنی عناصر ادبی است. 
و اما در قانون اساسی افغانستان، افزون بر این که مشکالت زبانی 
می تواند دست وپا گیر باشد، تناقضات و تضادهایی نیز در متن 
آن وجود دارد که به تعابیر و تفسیرهای گوناگون دامن می زند. 
این مشکل در حدی حاد است که حتا می توان در این قانون به 
می شوند.  واقع  تضاد  در  عماًل  یکدیگر  با  که  برخورد  مواردی 
قانون  روح  با  متأسفانه  که  کشور  قانون نویساِن  و  قانون گذاران 
اساسی آشنایی چندانی نداشته اند، ماده هایی را وارد قانون اساسی 
به  یا  سازد،  قانع  را  همه  بتواند  خودشان  زعم  به  که  کرده اند 

اصطالح عام، »هم لعل به دست آید و هم دِل یار نرنجد«.
 قانون نویسان کشور که برای نخستین بار پس از دهه ها بی قانونی 
در افغانستان، موظف به تدوین قانون اساسی شده بودند، همواره 
مالِک فهم را ذهنیِت خود  دانستند و به همین دلیل برای شان در 

قانون اساسی نقطۀ ابهام وجود نداشت. 
مشکل دیگر در تدوین قانون اساسی، زباِن آن است که متأسفانه 
از هنجارهای درست و دقیِق زبانی در بسا موارد پیروی نمی کند 
نیاز  به همین دلیل  و سبب بدفهمی و گاه غلط فهمی می شود. 
حقوقی  جدِی  بازنگرِی  مورد  کشور  اساسِی  قانون  که  است 
آن در حدی که  و زبانی قرار گیرد و موارد متناقض و متضادِ 

پاسخ گوی شرایط باشد، حل شوند.

از هر شش داوطلب کانکور یکی...
 از این میان حدود 55 هزار تن به  مؤسسات تحصیالت 

عالی دولتی جذب خواهند شد.
با این حال، امسال نیز حدود 245 هزار داوطلب کانکور 
یافت.  نخواهند  راه  دولتی  عالی  تحصیالت  مراکز  به 
پایین بودن ظرفیت پذیرش موسسات تحصیالت عالی 
کانکور  داوطلبان  عمدۀ  نگرانی های  از  یکی  دولتی 

است.
میرویس میدان وال یکی از داوطلبان کانکور امسال با 
ابراز نگرانی از موجودیت فساد و رشوه ستانی در پروسۀ 
امتحانات کانکور گفت: »دوازده سال در مکتب درس 
خواندم ... شمار زیاد جوانان 12 سال درس خواندند و 
بی نتیجه ماندند؛ کسی که خوب درس خوان باشد هم 

نمی شود، زیاد کسان است که پول می دهند.«
که  می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت  سخنگوی  اما 

استفاده ها  سوء  از  جلوگیری  خاطر  به  خاص  تدابیر 
اطمینان  با  او  است.  شده  اتخاذ  کانکور  امتحانات  در 
گفت که در تمام حوزه ها شفافیت در نظر گرفته شده 
و تالش می شود که از سوء استفاده ها جلوگیری شود.

همچنان مقامات وزارت تحصیالت عالی انتظار می برند 
از  بخشی  خصوصی   عالی  تحصیالت  مؤسسات  که 
داوطلبان امتحانات کانکور را که به مراکز تحصیالت 

عالی دولتی راه پیدا نمی کنند جذب کنند.

به اساس معلومات وزارت تحصیالت عالی، در سراسر 
افغانستان 34 دانشگاه و موسسۀ تحصیالت عالی دولتی 
و 1۰۰ مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی فعالیت دارد.
از  تن  هزار   6۰ حدود  همچنان  گزارش ها  اساس  به 
مؤسسات  به  که  را   جاری  سال  کانکور  داوطلبان 
است  قرار  نمی یابند،  راه  دولتی  عالی  تحصیالت 

مؤسسات نیمه عالی دولتی جذب جذب کنند.

امروز صندوق می...
بودجه از کجا می کنند.

برنامه های  دیگر  بخش  می کند:  تصریح  فایق  آقای 
کاری نامزد وزرا مبارزه با فساد و اصل در نظر داشتن 

شایسته ساالری است، چون 
این نامزد وزرا از سهمیه ها آمده اند و هر نامزد مربوط 
به تیم خاص است و می خواهند همان افراد را ُخرسند 
به  تشکیالت  تعیین  در  زیاد  شان  توجه  و  بدارند  نگه 
خواهد  شان  خانوادۀ  و  اندیشه ها  هم  و  حزب  و  قوم 
بود و آرزو برده نمی شود که بتوانند مشارکت همگانی 

را تأمین کنند.
آدرس های  از  نامزدان  این  می کند:  تأکید  فایق  آقای 
مشخص آمده اند احتمال می رود شاید به خاطر پیداکردن 
پول در پروژه ها و قراردادی ها کسانی را سهم دهند که 
از طرف آنان معرفی شده اند و هیچ گاه نتوانند با فساد 

مبارزه کنند.
آقای فایق تصریح می کند که وضعیت عمومی افغانستان 
و  نمی شود  عملی  برنامه ها  این  که  می دهد  نشان 
و  وکال  مردم،  فریب دادن  به خاطر  هوایی  برنامه های 

به خاطر رسیدن به قدرت است.
مجلس  درون  در  مشکالت  به  اشاره  با  فایق  آقای 
موارد  بعضی  در  نیز  مجلس  می گوید:  نماینده گان 
شاهد  ما  و  می کند  برخورد  معامله گونه  و  احساساتی 
بودیم که یک روز روی موردی تصمیم گرفتند و روز 
دیگر از آن گذشتند که در یک چنین مواردی نمی شود 

پیشبینی هایی داشت.
این عضو مجلس تأکید: در میان نامزدان افراد خوب و 
شایسته یی هستند که نباید از دست بروند و رد شوند، 
چون شاید در آینده به تناسب آن ها نتوانیم چهره های 
بیابیم و کسانی که موثر نیستند و نمی  توانند  شایسته را 

به مردم کار کنند به خانه های شان فرستاده خواهند شد.
در عین حال، محمد امین فرهنگ وزیر پیشین وزارت 
برنامه های  میان  زیادی  تفاوت های  می گوید:  اقتصاد 
وزرای پیشین و نامزدان معرفی شده وجود ندارد، چون 
برنامه  محتوای  در  می رسد  قدرت  به  که  هر حکومتی 

یک مقدار اندک تغییرات به وجود خواهند آورد.
آقای فرهنگ می افزاید: نامزد وزرای معرفی شده برای 
مردم وعده های فراوان می دهند که مهتر از همه قاطعیت 

در عملی شدن این برنامه ها نیاز است.
آقای فرهنگ تأکید می کند: از تجربه های گذشته معلوم 
می شود که در بسیاری موارد اگر مقایسه یی داشته باشیم 
افغانستان  در  پروژه ها  تطبیق  برای  که  مصرفی  میان 
صورت گرفته، برای بهبود وضع زنده گی مردم افغانستان 
و حاصلی که از آن به دست آمده، منفی بوده است چون 

وعده ها فراموش شدند.
این وزیر پیشین از نماینده گان در مجلس می خواهد تا 

به نامزدانی که شایسته اند، رأی اعتماد دهند.

نامزدان وزارت های داخله و خارجه برنامه های خود 
را ارایه کردند

امور  وزرای  نامزد  گذشته  روز  که  است  درحالی  این 
خارجه و داخله در ششمین روز ارایه برنامه های کاری 
نامزد وزرا، برنامه های کاری شان را به نماینده گان ارایه 

کردند.
گفت:   خارجه  امور  وزارت  نامزد  ربانی  الدین  صالح 
منظور  به  را  کشور  خارجی  روابط  اساسی  »اصول 
به مجلس  تدوین و جهت تصویب  انسجام دیدگاه ها، 

ارایه خواهم کرد«.
آقای ربانی افزود: این اصول بر مبنای سه هدف اساسی 
و  اقتصادی  منافع  پی گیری  کشور،  منافع  گیری  »پی 

تثبیت جایگاه شایسته افغانستان« تدوین خواهد کرد.

اعتماد مجلس، همان  او تصریح کرد: در صورت رای 
طوری که رییس جمهور سیاست خارجی کشور را در 5 

حلقه تنظیم کرده است به آن عمل خواهد شد.
روابط با کشورهای همسایه، منطقه به ویژه کشورهای 
اسالمی و اروپا و امریکا در روشنایی با موافقتنامه امنیتی 
و احترام به حاکمیت ملی افغانستان در اولویت کاری 

آقای ربانی قرار دارد.
تقویت  منظور  به  عامه  دیپلماسی  تقویت  ربانی،  آقای 
مدیریت  عرصه  در  اصالحات  و  خارجی  سیاست 
برنامه های  از  را  رعایت جندرــ  با  ــ  وزارت خارجه 

دیگرش یاد کرد.
همچنان، نورالحق علومی نامزد وزارت داخله نیز تاکید 
کرد که پولیس از وظیفه اصلی خود دور شده و تالش 
می کند که پولیس را به وظیفه اصلی اش که تطبیق قانون 

و مبارزه با جرایم است، برگرداند.
مداخله  جمله  از  چالش ها  برخی  ذکر  با  علومی  آقای 
تبدیل  نیابتی  جنگ  میدان  به  را  افغانستان  که  پاکستان 
کرده است، یادآور شد: راه حل این چالش ها، وحدت 
و هماهنگی همه مردم افغانستان و پرهیز از تفرقه است.
علومی در صورت کسب رای اعتماد مجلس وعده سپرد: 
» در انصاف، صداقت و قبول خطر برای تطبیق قانون 
فساد  با  مبارزه  دسایس،  خنثا سازی  بود،  الگو خواهم 
در سطح دولت و جامعه، دفاع از حقوق فردی به ویژه 
ذیربط  نهادهای  میان  هماهنگی  ایجاد  کودکان،  و  زنان 
و مواظبت از حقوق و معاشات پولیس و خانواده های 

شهدای پولیس از اولویت های کاری ام خواهد بود«.
تکمیل استراتیژی سرحدات و محافظت از جاده ها، آغاز 
الکترونیکی، کسب حمایت  توزیع شناسنامه های  روند 
برنامه های  از  شایسته ساالری  و  ظرفیت  ارتقای  مردم، 

دیگر آقای علومی در وزارت داخله عنوان شد.

آگاهان سیاسی:

حکومت مانع تعدیل قانون تشکیل کمیسیون های انتخاباتی می شود
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با  ندارد  اعالم کرد دوست  مادرید  رئال  کاپیتان 
پیراهن تیم دیگری مقابل رئال به میدان برود.

تیم  ترکیب  در  حضور  احتمال  کاسیاس  ایکر 
دیگری به غیر از رئال مادرید را رد نکرد. تاکنون 
پیش  دوران  دنیا  فوتبال  های  ستاره  از  بسیاری 
از بازنشستگی خود را در لیگ حرفه ای امریکا 
گذرانده اند و این نشان می دهد این لیگ، ساالنه 
بازیکنان بسیاری را برای پیگیری دوران فوتبال 

به خود جذب می کند.
لیگ  راهی  معتبر  لیگی  از  که  بازیکنی  نخستین 
امریکا شد، دیوید بکام بود. او در سال 2۰۰۷ از 
گلکسی  آنجلس  لس  راهی  اسپانیا  مادرید  رئال 
شد. از آن پس بازیکنانی مانند تیری آنری، رافائل 
مارکس و تعدادی دیگر از بازیکنان بزرگ فوتبال 
به لیگ امریکا رفتند اما در سال جاری، بازیکنانی 

مانند رائول گونسالس، داوید ویا، فرانک لمپارد، 
استیون جرارد، کاکا و سباستین جووینکو با تیم 

هایی از لیگ امریکا قرارداد بستند.
از  کرد  اعالم  هم  کاسیاس  ایکر  اکنون 
فرستاده  برایش  امریکا  لیگ  از  که  پیشنهادهایی 
ندارد روزی  استقبال می کند زیرا دوست  شود 
را  فوتبالش  دوران  تمام  که  مادرید  رئال  مقابل 
این  در  وی  برود.  میدان  به  کرده  سپری  آن  در 
باره به وال استریت ژورنال گفت: نمی توانم از 
رئال مادرید بروم و با باشگاهی قرارداد ببندم که 
روزی بخواهد در یک مسابقه مقابل آنها بایستد. 
ممکن است بخواهم به دنبال چالش دیگری در 
زندگی ام بروم و در لیگ حرفه ای امریکا بازی 

کنم.
اگر در  باور است که  این  بر  کاسیاس همچنین 
موجب  تواند  می  کند  بازی  دیگر  های  لیگ 
رئال  در  که  باشد  دورانی  از  او  بیشتر  قدردانی 
مورد هم  این  در  است. وی  بازی کرده  مادرید 
عنوان کرد: دوست دارم تجربه فوتبالی مختلفی 
داشته باشم. اگر این اتفاق بیفتد، می توانم ارزش 
دورانی که در رئال گذراندم را بیشتر درک کنم.

کاپیتان کنونی رئال مادرید، دوران حضور خود 
در آکادمی این تیم را از 1۰ سالگی آغاز کرد و 
در 16 سالگی برای نخستین بار با پیراهن رئال 
مادرید در تیم بزرگساالن مقابل بیلبائو به میدان 
رفت. او تاکنون بیش از ۷۰۰ بار با پیراهن تیمش 
به میدان رفته و قراردادش هم تا سال 2۰1۷ با 

قوهای سپید معتبر است.

کابل  شهر  سینمای  ترین  پرآوازه  از  یکی  بهارستان ،  سینما 
اکنون ویران شده است. هیچ کسی دقیق نمی داند که جای 
این سینمای مشهور پایتخت افغانستان را چه چیزی خواهد 
گرفت. در منطقه بهارستان در ناحیه دوم شهر کابل سینمای 

دیگر وجود ندارد. 
به گزارش بی بی سی، امروز با ساکنان این منطقه هم کالم 
شدم. از سینما گفتند و از رونق آن در زمان های گذشته، که 
هم کسب و کاسبی را در منطقه رونق داده بود و هم پاتوق 
برای افراد تحصیل کرده و اقشار طبقه باالی جامعه شده بود. 
کاکا عاصف، یکی از ساکنان این محله است که سرنوشت 
گره  بهارستان  سینما  رونق  به  گذشته  در  زندگی اش  و  کار 
خورده بوده است. از وقتی که سینما از رونق افتاده کار او نیز 
دیگر رونق ندارد. او مجبور است که صبح تا شب در کنار 
جاده بنشیند و چشم هایش به دوچرخه سوارانی باشد که از 
جاده مقابل سینما عبور می کنند، که کدام یک نیاز به تعمییر 

دارد، تا از تعمیرش چند پولی به جیب او برود. 
 

بلیط بازار سیاه فروخته می شد 
از  کارگر سینما،  زمان شروع سینما خودش  از  او می گوید 
صبح تا شب مصروف رسیدگی به کار و پاک کاری سینما 
بیننده  از  پر  یاد می آورد که سالن های سینما  به  بوده است. 
می شدند، خیلی وقت  ها بلیط در بازار سیاه فروخته می شده، 
بلیط 12 و 15 افغانی به 2۰۰ افغانی)4 دالر( افزایش می یافته. 
کاکا عاصف حسرت گذشته را به دل دارد و می گوید شبها 
رونق  چیز  همه  و  بود  امنیت  سینما.  می آمدند،  خانواده ها 

داشت. مردم شاد بودند و تا دیر وقت شب سینما باز بود و 
مردم در شهر در تردد بودند. 

او تاریخچه فعالیت این سینما را لحظه به لحظه در سینه دارد. 
در دوران محمد داوود، اولین رییس جمهوری افغانستان که 
در سال 135۷ با کودتا حکومت شاهی افغانستان را سرنگون 
کرد، به قول او سینما فیلم های هندی پخش می کرد و مردم 

بعضی فیلم ها را سه بار هم می دیدند. 
 

پای خانواده ها از سینما گرفته شد 
هندی؛  فیلم  بر  عالوه  کمونیست ها  زمان  در  او  گفته  به 
این  در  نیز  روسی  فیلم های  که  می دادند  سفارش  مقامات 

سینما نمایش داده شود. 
او می گوید که مقامات می خواست مردم پیشرفت ها را ببینند. 
به گفته او سینما در دوران حاکمیت گروه مجاهدین که در 
سال 13۷1 با سقوط حکومت کمونیستی بر کابل مسلط شد، 
افتاد و ساختمان آن را کسی دیگری غصب کرد.  از رونق 
در زمان حاکمیت گروه طالبان نیز سینما فراموش شده بود. 
کاکا عاصف به یاد می آورد که بعد از سقوط گروه طالبان در 
سال 2۰۰1 دوباره سینما باز شد ولی هرگز رونق گذشته را 
بدست نیاورد. ولی دیگر آدم های با کالس باال به قول او به 
سینما نمی آیند. پای خانواده ها نیز از سینما گرفته می شود. 

 او می گوید که بیشتر نوجوانان به سینما می آمدند. اما آمدن 
آنها هیچگاه نتوانست به قول او ۸۰۰ صندلی سینما را همانند 
قبل پُر کند و حسرت بازار سیاه شدن بلیط ها بر دل او ماند. 
دیگر نه سینما درآمد داشت و نه برای کاکا عاصف کار در 

سینما درآمدزا بود. 
سینما شبانگاه تخریب شد 

به  کامیون ها  آنرا  خاک های  و  تخریب  قبل  ماه  سه  سینما 
که  افغان  احمد جوان  عزیز  بردند.  کابل  اطراف  دشت های 
خود بعد از استقرار دولت حامدکرزی عاشق سینما و فیلم ها 

بود، می گوید که هیچگاه سالن سینما را پر ندید. 
به گفته عزیز احمد در روزها و شب های ماه مبارک رمضان 
سینما رونق بیشتری داشت. اول فیلم های هندی نمایش داده 
می شد، بعد که فیلم های هندی به دلیل افزایش سی دی ها در 
دسترس همه بود و در بازار از رونق افتاد، در سینما فیلم های 

به زبان پشتو نمایش داده می شد.  
او می گوید که چندین سال سینما باز بود. ولی حمله انتحاری 
او  کرد.  بسته  را  دیگر دروازه سینما  مهرماه سال 13۸6  در 
ارتش ملی  افسران  اتوبوس  انتحاری که  می گوید در حمله 
افغانستان را هدف قرار داد، ساختمان سینما هم آسیب دید 
و دروازه سینما با انفجاری انتحاری برای همیشه بسته شد. 

 در این انفجار انتحاری 2۷ نفر که بیشتر افسران ارتش ملی 
برجا  زخمی  تعداد  این  از  بیش  و  کشته  بودند،   افغانستان 

گذاشت. ده ها مغازه نیز آسیب دید. 
و  شکست  اطراف  دکانهای  شیشه های  که  می گوید  عزیز 
پخش  خیابان  این  سراسر  در  پاره  آهن  و  چوب  تکه های 

شده بود. 
فروشگاه  یک  به  سینما  حادثه  این  از  بعد  که  می گوید  او 
تبدیل شد و محل فروش اجناس شد. حدود سه ماه پیش 

نیز تخریب شد.
سینما شب هنگام تخریب شد. اکنون شهرداری ناحیه دوم 
کابل اجازه ساخت مجدد ساختمان را نمی دهد. غالم محمد 
سینما  که  می گوید  ناحیه  این  مسوول شهرداری  نورستانی، 
به  نهاد  این  اکنون  و  شده  تخریب  شهرداری  اطالع  بدون 
و  داده  اطالع  فیلم  افغان  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
وزارت  از  رسمی  مجوز  ساختمان  صاحب  که  زمانی  تا 
اطالعات و فرهنگ نگرفته، اجازه ساخت مجدد ساختمان 

نخواهد داشت. 
در  سینما  این  ساخت  زمان  و  تاریخچه  از  سندی  هیج 
شهرداری منطقه وجود ندارد و آقای نورستانی می گوید که 
چه  سینما  این  بجای  این  از  بعد  که  نمی داند  هم  او  خود 
ساخته خواهد شد؟ مردم محل نیز هیچ اعتراضی نسبت به 

تخریب این سینما تاکنون نکرده اند. 
را  سینما  این  بهارستان،  سینما  اطراف  ساکنان  از  شماری 
هویت این منطقه می دانند و می گویند که باید سینما بهارستان 

دوباره در این محل ساخته شود.

هافبک اسپانیایی چلسی بر این باور 
ژوزه  و  گوآردیوال  پپ  که  است 
مورینیو شباهت های زیادی با هم 

دارند.
سسک فابرگاس تابستان گذشته از 
بارسلونا راهی چلسی شد و اکنون 
زیر نظر ژوزه مورینیو کار می کند. 

او که در زمان حضور در بارسلونا برای 
است،  کرده  کار  گوآردیوال  جوزپه  تیم 
از آن چه  این دو مربی، بیش  تاکید کرد 

مردم فکر می کنند به هم شبیه هستند.
فابرگاس در این باره به نشریه ال پائیس 
تفاوت  باهم  آنها  کنم  نمی  فکر  گفت: 
شباهت  کنم  می  فکر  بلکه  باشند  داشته 
ترین  مهم  و  دارند  هم  به  زیادی  های 
شباهت آنها این است که هر دو دوست 
از  دو  هر  باشند.  پیروز  همیشه  دارند 
شکست متنفر هستند. شباهت آنها فراتر 
می  ما  از  مورینیو  است.  مردم  تصور  از 
نمایش  به  را  جذابی  های  بازی  خواهد 
تیمی  فصل  این  در  چلسی  بگذاریم. 
برنامه  بنشیند.  عقب  بخواهد  که  نیست 
ما در این فصل این بود که روی دروازه 
حریفان حمله کنیم و توپ را در اختیار 
داشته باشیم. هم مورینیو و هم گوآردیوال 
تیم  باشند و  پیروز  دوست دارند همیشه 
هایشان فوتبال جذابی را ارائه کنند. البته 
متدی که آنها در تیم هایشان به کار می 
راه  آنها  نیست.  هم  به  شبیه  دقیقا  گیرند 

اهدافشان  به  رسیدن  برای  متفاوتی  های 
دارند.

فابرگاس در دورانی بازیکن بارسلونا بود 
که این تیم رقابت سختی با رئال مادرید 
داشت که هدایتش به عهده مورینیو بود. 
هیچ  بود  کرده  اعالم   2۰12 سال  در  او 
زیر  روزی  کند  تصور  تواند  نمی  گاه 
نظر مورینیو بازی کند. ملی پوش اسپانیا 
گفت:  هم  نظرش  اظهار  آن  مورد  در 
آن  است.  پیش  سال  سه  به  مربوط  این 
کنم  کار  مورینیو  با  نداشتم  انتظار  موقع 
اما حضور من در چلسی نشان می دهد 
که شما در زندگی نمی توانید هیچ چیز 
فوتبال  آن،  از  بیش  کنید و  بینی  پیش  را 
غیر قابل پیش بینی است. ما در بارسلونا 
هیچ  داشتیم.  مورینیو  با  زیادی  دشمنی 
با هیچ کسی به آن سطح از دشمنی  گاه 
نرسیده بودم اما اگر به قبل نگاه کنید می 
بینید که او اختالف نظرهایی هم با جان 
تیمی  همیشه  چلسی  است.  داشته  تری 
شکست  را  آن  داشتم  دوست  که  بوده 

دهم.

استرالیا به فینال جام ملت های آسیا در سال 2۰15 رسید.
تیم ملی فوتبال استرالیا با نتیجه 2 بر صفر برابر امارات به پیروزی رسید 

تا راهی فینال جام ملت های آسیا در سال 2۰15 شود.
در این دیدار که در ورزشگاه شهر نیوکاسل برگزار شد، استرالیای میزبان 
بازیکنان  البته  و  تماشاگرانش  حمایت  لطف  به  بازی  ابتدای  همان  از  
خالقش در دقیقه 3 با گل ترنت سینس بوری پیش افتاد و بعد از زدن 
این گل نیز فشار زیادی را به روی دروازه امارات آورد. حمالت ادامه 
جیسون  توسط  این  گل  دومین   14 دقیقه  در  تا  شد  سبب  استرالیا  دار 

دیویدسون وارد دروازه امارات شود.
نخست  نیمه  در  نیز  را  دیگری  گلزنی  موقعیت های  البته  استرالیایی ها 
به  صفر  بر   2 نتیجه  با  دیدار  این  نخست  نیمه  در  نهایت  ولی  داشتند 

پایان رسید.
در نیمه دوم اما بازی دو تیم متعادل دنبال شد و هر دو تیم حمالتی را 

روی دروازه یکدیگر تدارک دیدند.
بازی در نیمه دوم تفاوت چشم گیری با نیمه نخست داشت و استرالیا 
به  گلزنی  برای  را  بود، چندان خود  افتاده  پیش  دو گل  اختالف  با  که 

تکاپو نینداخت.
این دیدار در  نهایت با نتیجه دو بر صفر به نفع استرالیا به پایان رسید تا 

میزبان در دیدار نهایی به مصاف کره جنوبی برود.
فینال جام ملت های آسیا در سال 2۰15 شنبه، یازدهم بهمن در  دیدار 

ورزشگاه المپیک سیدنی برگزار می شود.

فابرگاس از شباهت گوآردیوال و مورینیو گفت کوریای جنوبی و آسترالیا 
فینالیست جـــام ملت های آسیا

ورزش
کاسیاس:

 به لیگ امریکا می روم

ناامنی در هرات 80 درصد...
گذشته  هفتۀ  چند  در  امنیتی  اوضاع  که  گفت  جمهور 

بهبود یافته است.
او تاکید کرد که از 25 روز قبل به این سو، برنامه های 
درازمدتی را برای کاهش هر چه بیشتر نا امنی ها روی 

دست داشته که همچنان ادامه دارد.
آقای جامی تأکید کرد که هم اکنون در حدود ۸۰ درصد 
اوضاع امنیتی این والیت، نسبت به گذشته بهبود یافته 
که این بر اثر تالش مقامات و همچنین ایجاد هماهنگی 

بین نیروهای امنیتی هرات بوده است.
هم  که  افزود  ادامه  در  هرات،  والیت  مقام  سرپرست 
چشم گیری  صورت  به  ترورها  والیت  این  در  اکنون 

کاهش یافته است.
از  درصد   95 از  بیش  در حال حاضر،  او،  گفته ی  به 
ترورهایی که در هرات انجام می شد را کاهش داده اند.

او تصریح کرد که اکثریت کسانی که در ترورها دست 
داشتند، بازداشت و راهی دادگاه هرات شده اند.

آقای جامی همچنین از ایجاد یک برنامۀ مشخص برای 
بهبود اوضاع امنیتی، تا سه ماه آینده خبر داده است.

ناامنی های  شاهد  هرات  والیت  گذشته  ماه  چند  در 
افراد سرشناس و مردم  ترور  آن  بود که در  گوناگونی 

عوام جامعه، زیادتر به چشم می خورد.
مردم  های  نماینده  نظامیان،  به  ترورها  این  جایی که  تا 
در شورای والیتی، و حتا روحانیون این والیت سرایت 

کرد.

نجیب آقـا فهیم و باری...
در والیت شمالی کاپیسا، کارشناس ارشد حقوق روابط 
بین الملل، سالها به عنوان استاد در دانشگاه کابل تدریس 
و  داخله  وزارت  در  مشاور  عنوان  به  کار  سابقه  و  کرده 
وزارت  در  دیپلمات  همچنین  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 

خارجه دارد.
جهانی  عبدالباری  پارلمانی،  امور  وزیر  فراهی  غالم نبی 
اهل والیت قندهار را به عنوان شاعر، نویسنده و تاریخ دان 
رادیو صدای  در  کار  پیشینه  او  که  افزود  و  کرد  معرفی 

امریکا دارد و از سراینده گان سرود ملی افغانستان است.
دولت  رهبری  که  گفت  خود  سخنرانی  در  دانش  آقای 
وحدت ملی به آیین نامه داخلی الیحه های مصوب مجلس 
عدم  الیحه  تصویب  به  او  اشاره  که  می گذارد  احترام 
بررسی صالحیت وزیران دوتابعیته از سوی مجلس است.
قانون  دوم  و  هفتاد  ماده  و  الیحه  این  براساس  مجلس 
اساسی، صالحیت هفت وزیر پیشنهادی آقای غنی را رد 

کرد.
بر  خود  احترام  بر  هم  خود  جمهوری  رییس  پیشتر 
رد  وزیران  بجای  که  بود  گفته  و  کرده  تاکید  این الیحه 

صالحیت شده، افراد دیگری را معرفی خواهد کرد.
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حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهور اشرف 
و  کرد  شروع  را  کارش  وعده ها  از  سلسله یی  با  غنی 
انتظارات زیادی را برای افغان ها خلق کرد. چهار ماه بعد 
از شروع کار این حکومت، هنوز کابینه تشکیل نشده و 

مشکالت رو به فزونی است.
نیکوالس هایسم، نماینده ویژه ملل متحد و رییس هیات 
با  مصاحبه یی  در  )یوناما(  کابل  در  متحد  ملل  معاونت 
دویچه وله از چالش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در 

افغانستان صحبت می کند.
وضعیت کنونی سیاسی و امنیتی افغانستان را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
افغانستان در حال سپری کردن دوره حیاتی گذار است. 
رییس جمهور غنی و رییس اجرایی عبداهلل یک دیدگاه 
مورد  بسیار  و  متهورانه  خردمندانه،  آجندای  و  مشترک 
اهداف  به  راجع  آن ها  حس  اند.  کرده  طرح  را  نیاز 
مشترک و تعهد واضح به تقویت حکومت داری، مبارزه 
ایجاد  تازه  امیدواری  اقتصادی  متداوم  رشد  و  فساد  با 

کرده و انتظارات را در میان افغان ها باال برده است.
با وجود این، ضرورت مبرم به کابینه یی وجود دارد که 
کارش را شروع کند و در تحقق این برنامه ها و رسیدگی 
آن ها مواجه است،  با  متعددی که کشور  به چالش های 
به آن ها بپیوندد. چالش های سهمگینی در سکتور امنیتی 

وجود دارد.
حکومت حاال مسوولیت کامل امنیتی را در کشور به عهده 
پرداخت  با  و  شجاعت  با  افغان  نیروهای  است.  گرفته 
از جانب شورشیان رسیدگی  به چالش ها  بهای سنگین 
می کنند. حمایت امنیتی دوامدار و قابل پیش بینی جامعه 

بین المللی هنوز هم حیاتی است.
افزایش حوادث امنیتی در این اواخر مایه نگرانی است. 
این حوادث با کاهش نیروهای بین المللی همزمان شده 
است و نشان می دهد که دست کم برخی عناصر طالبان 
هنوز هم اشتباهًا به پیروزی در میدان جنگ باور دارند. 
همه  از  پیش  ملکی،  مردم  بر  جنگ  تاثیرات  افزایش 

پیشرفت پروسه صلح را حیاتی می سازد.
در  دست آوردها  آیا  خشونت ها،  افزایش  به  توجه  با 
بخش های تعلیم و تربیه، حقوق زنان و آزادی بیان در 

مخاطره قرار دارند؟
حکومت جدید در اراده اش برای حفاظت از دست آوردها 
در این بخش ها موضع روشن داشته است. من در جریان 
سه سال کار خود در افغانستان با تعداد زیادی از زنان 
شجاع و ماهری که از فرصت های تعلیمی بهره برده اند، 
اند،  اشتراک کرده  انتخابات ها  ام. آن ها در  دیدار داشته 
به عنوان  یا  انتخابات  به عنوان رای دهنده، کارمند  چه 
نامزد. و آن ها حضور قوی در شورای ملی و دیگر نهادها 

را ثابت کرده اند.
ملل متحد به کار خود با زنان، حکومت و جامعه مدنی 
ادامه  آن ها  حقوق  افزایش  و  دست آوردها  حفظ  برای 

می دهد.
از دیدگاه شما، چه چیزی در موفقیت حکومت افغانستان 

تعیین کننده است؟
این حکومت نیاز دارد که اعتماد مردم را به دست آورد 
و نشان دهد که برای منافع همه افغان ها کار می کند تا 
آن ها این احساس را داشته باشند که حکومت از آن ها 
صراحت  با  که  دارد  نیاز  حکومت  می کند.  نمایندگی 
فعالیت کند و به بخش های کلیدی آجندای اصالحات 
که  بدهد  نشان  شهروندان  به  باید  حکومت  بپردازد. 
امیدواری بهتری برای فردا وجود دارد. این یک آزمون 
زیرا  است  حیاتی  )مردمی(  حمایت  این  است.  بنیادی 
به  اصالحی  قاطع  و  جدی  اقدام های  باید  حکومت 

شمول محو فساد و خویشاوند ساالری انجام دهد.
چه  است،  شده  معرفی  جدید  کابینه  یک  که  حاال 
های  ماه  در  افغانستان  حکومت  متوجه  چالش هایی 

پیش رو است؟
که  اند  مواجه  جدی  چالش های  با  افغانستان  مقام های 
می توان آنها را در سه بخش جمع بندی کرد: سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی. کشور نیاز دارد که یک حکومت کارا 
و موثر ایجاد شود، حکومتی که حضورش در همه نقاط 

کشور محسوس باشد.
این حکومت باید به مشکل فساد رسیدگی کند و مردم 
آن را در خدمت خود ببینند. یک ضرورت ویژه این است 
که استراتژی و زمان بندی واضح برای اصالح انتخاباتی 

و  ولسوالی  شوراهای  انتخابات های  ساختن  عملی  و 
بنیادهای دموکراتیک در  تا  باشد  پارلمانی وجود داشته 

افغانستان تعمیق گردند.
نیروهای  اند.  سهمگین  چالش ها  امنیتی  بخش  در 
از  محافظت  در  امنیتی  نیروهای  توانایی  ضدحکومتی 
مردم را به آزمون می گیرند. سرمایه گذاری روی پرسونل 
پایدار امنیتی و تجهیزات مورد ضرورت، اساسی است. 
مصرف نیروهای امنیتی فعال بر مخارج بودجه افغانستان 
سنگینی می کند و به ادامه حمایت بین المللی نیاز است.

مالی  وضعیت  دارد.  ادامه  مالیات  آوری  جمع  کاهش 
وخیم است و این کشور همچنان دریافت کننده میزان 
بین  جامعه  است.  المللی  بین  کمک های  توجه  قابل 
المللی باید با حکومت افغانستان در اقدام های مشخص 

برای اجرای برنامه اصالحات کار کند.
ضرورت به صلح باالتر از همه قرار دارد. این صلح است 
که می تواند متضمن شرایطی برای پیشرفت بهتر در همه 
عرصه های زندگی شهروندان افغانستان باشد، به ویژه در 

عرصه مصونیت فردی، رشد اقتصادی و ارائه خدمات.
است.  اساسی  همسایگان اش  با  افغانستان  مناسبات 
سفر رییس جمهور غنی به پاکستان و در پی آن، دیدار 
از یک دیگر، راه گفتگوی  آباد  مقام های کابل و اسالم 
موثر را هموار کرده است و چهارچوب همکاری نزدیک  

تر میان دو کشور را ایجاد خواهد کرد.
چه چیزی می تواند به دستیابی به آشتی در افغانستان 

به ویژه با طالبان کمک کند؟
افغانستان درک  رییس جمهور غنی و اکثریت جمعیت 
می کنند که صلح نیازمندی قطعی برای ثبات و پیشرفت 
از  به عنوان یکی  افغانستان  بیان ساده،  به  کشور است. 
از  نمی تواند  درازمدت  در  جهان،  کشورهای  فقیرترین 

عهده مصارف کنونی در بخش امنیتی برآید.
نه  افغانستان سیاسی است  منازعه در  راه حل  سرانجام 
نظامی. رییس جمهور غنی خودش این را واضح ساخته 
است و از گروه های مخالف دولت خواسته است که به 

گفتگوی بین االفغانی بپیوندند.
تنها راه دوامدار به جلو این است که گفتگوی مستقیم 
پروسه صلح  از طریق  میان حکومت و مخالفان مسلح 
زیر رهبری افغان ها صورت بگیرد. و من از همه جوانب 
تقاضا می کنم که از این فرصت استفاده کنند. یوناما آماده 
افغانستان  دولت  رهبری  به  صلح  پروسه  از  که  است 
حمایت کند و همه طرف ها را به حمایت از این پروسه 
حکومت  با  کامل  مشوره  با  البته  کرد،  خواهد  تشویق 

افغانستان.
اعالمیه پیکنگ در ماه دسمبر 2۰14 حمایت منطقه ای از 
پروسه به موقع صلح در افغانستان را ایجاد کرد. حمایت 
منطقه برای موفقیت افغانستان در هر دو بخش اقتصادی 
رییس  که  است  دلیل  این  به  است.  ضروری  امنیتی  و 
جمهور غنی روی جلب همکاری همسایه ها کار کرده 

است.

نمایندۀ ویژۀ ملل متحد در امور افغانستان:

وضعیت مالی افغانستان وخیم است
خودکشی یک زن 
در والیت بادغیس

نجیب آقـا فهیم و باری جـهانی
 به مجلس معرفی شدند

یک زن در والیت بادغیس، شب گذشته خودش را 
حلق آویز کرد.

دلیل  به  داشت،  سن  سال   32 حدود  که  زن  این 
مشکالت خانواده گی دست به این کار زده است.

تحصیل حیدری، سخنگوی پولیس بادغیس گفته که 
این زن، به دلیل مشکالتی که با شوهرش داشته، پس 
از یک مشاجرۀ شدید لفظی، اقدام به خودکشی کرده 

است.
پولیس  سوی  از  زن  این  شوهر  که  افزود  مقام  این 
والیت بادغیس بازداشت شده و تحقیقات پولیس این 
والیت، برای روشن شدن این قضیه آغاز شده است.

والیت  در  زنان  خودکشی  از  گزارشی  کمتر  تاکنون 
بادغیس به گوش رسیده است.

دولت وحدت ملی پس از رد صالحیت دو وزیر دوتابعیته، 
وزیران  عنوان  به  را  جهانی  عبدالباری  و  فهیم  نجیب آقا 
پیشنهادی وزارت های عدلیه و اطالعات و فرهنگ معرفی 

کرده است. 
هفته گذشته دو وزیر پیشنهادی  دولت وحدت ملی از سوی 
مجلس به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، رد صالحیت شدند.
سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری، نجیب آقا فهیم را 
به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت عدلیه و عبدالباری جهانی 
را به عنوان وزیر پیشنهادی اطالعات و فرهنگ معرفی کرد.
و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  پست های  در  این  از  پیش 
معرفی شده  مهجور  احمدسیر  و  عدلیه، آی سلطان خیری 
بررسی  از  مجلس  دوگانه  تابعیت  داشتن  دلیل  به  که  بود 

صالحیت آنها خودداری کرد.

ادامه صفحه 7
نجیب آقا فهیم متولد 1343...                   
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