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بشردوستانۀ جمعیت  هواپیمای حامل کمک های 
آسیب  به  ایران  اسالمی  جمهوری  احمر  هالل 
دیده گان حادثه برف کوچ در پنجشیر روز دوشنبه 

وارد فرودگاه بین المللی کابل در کابل شد. 
 بر بنیاد خربنامه یی که از سوی سفارت ایران به رسانه ها 
رسیده است، این هواپیما که ساعت 2 بعد از ظهر 

نشست،  زمین  به  کابل  فرودگاه  در  دوشنبه  روز 
آسیب  به  بشردوستانه  های  تن کمک   20 حامل 
دیده گان حوادث طبیعی افغانستان ازجمله سقوط 

بهمن در والیت پنجشیر می باشد. 
دو هفته قبل به دنبال بارند ه گی شدید برف که با 
برف کوچ همراه بود، در والیت پنجشیر بیش از 
ویران  نیز  منزل مسکونی  ده ها  و  تن کشته   200

شد.

الملل  بین  بخش  مدیران  از  خانی  شفیع  حسین 
ایران در  جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
کمک ها  این  گفت:  خبرنگاران  به  کابل  فرودگاه 
شامل پتو، موکت، چادر...          ادامه صفحه 6
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استحكام و پايداري و ثبات و جرأت بر همه چيز فايق مي شود.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

افغانستان  انتخاباتی  به شکایت  های  کمیسیون رسیده گی 
استخدامی  کارمند   20 و  قراردادی  کارمند  هزار   ۱0 به 
عدم  صورت  در  که  داد  هشدار  انتخابات  کمیسیون 
مراجعه برای پاسخگویی به اتهامات  تقلب در انتخابات، 

غیابی تصمیم گیری خواهد کرد.
انتخابات  شکایت های  به  رسیده گی  کمیسیون  مقامات 
کمیسیون  کارمندان  از  تعدادی  غیاب  در  که  کرد  اعالم 
مستقل انتخابات این کشور که برای دفاع از خود به این 

کمیسیون مراجعه نکنند، تصمیم گیری خواهند کرد.
این کمیسیون هفته گذشته...                 ادامه صفحه 6

شهادت فرزانه فرزند این سرزمین، جوان رشید، فرمانده شجاع، مرد سنگر، مجاهد 
پاکباز و صدیق ترین یاران و پیروان شهید مسعود، موالنا عبدالرحمن سیدخیلی را 
برای فامیل معزز شان، خانوادۀ جهاد و مقاومت و یاران و همسنگرانش تسلیت 

می گویم.
از وقتی میشناسمش تا از هر کسی و از هرگوشۀ میشنومش، این رادمرد مومن، 
هرگز از سبک و سیاق جهاد و مقاومت و مردانگی و رزمنده گی بیرون نشد و 
مردان خدا  فکر و ذکر  برای همیش در  مدافع عزتمند  این  نام  دنیاست  دنیا  تا 

باقیست.
ایمان  نیروی  و  عزت  و  غیرت  جوهرۀ  پرحرارت،  سیمای  با  سیدخیلی  شهید 
و ایثار، چنان جایگاهی در قلب مردمان باز نمود که با دیدنش هرکه بی درنگ 

مجذوبش می    شد.
سیدخیلی شهید، مردانه آمد، مردانه ایستاد و مردانه به حق پیوست و برای یک 

لحظه هم عزت خداداد را با هیچ متاعی برابر نکرد و جاویدانه شد.
با عرض احترام

احمد ولی مسعود
رئیس عمومی بنیاد شهید مسعود

دموکراسی  موسسۀ  سوی  از  که  نظرسنجی  یک 
انترنشنل یا »دی آی« انجام شده نشان می دهد که ۹2 
نظام  در  اصالحات  خواهان  افغانستان  مردم  درصد 

انتخاباتی هستند.
به  موسسه  این  تخنیکی  مشاور  بارکزی،  ذکریا 
خبرنگاران گفت: طبق این نظرسنجی هشتاد دو درصد 
حمایت  ملی  وحدت  حکومت  از  افغانستان  مردم 

می کنند.
در  کشور  والیت   ۳۴ در  نظرسنجی  این  افزود:  وی 
اوایل ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفته است.
پیشکشی،  ارایه  با  وفایی،  محمدحسن  همچنین، 
یافته های یک نظرسنجی  این گزارش جزییات  گفت: 
که موضوعات  می نماید  ارایه  را  در کشور  سرتاسری 

مربوط به انتخابات، سیاست، و آگاهی مدنی انتخاباتی 
در افغانستان را مورد پژوهش قرار داده بود.

موسسه  سوی  از  نامه هایی که  پرسش  افزود:  وی 
انترنشنل آماده شده بود؛ در قالب ۸2 سوال که باالی 
از  ولسوالی   ۱۱۳ در  والیت   ۳۴ سطح  در  نفر   ۴020

تاریخ ۹ عقرب تا تاریخ ۷ قوس تطبیق شده است.
این موسسه  با  که  از کسانی  به گفته وی، 2۸ درصد 
به  را  انتخابات  اند، فساد در کمیسیون  مصاحبه کرده 
سال  درانتخابات  توجه  قابل  مشکل  بزرگترین  عنوان 
جاری بیان کردند؛ ۱۶.۶ درصد نبود اوراق رای دهی، 
بزرگترین  عنوان  به  را  انتخاباتی  تقلب  درصد   ۱۵.۱

مشکل بیان داشتند.
نظرسنجی، ۸۱.۶  این  اظهار داشت: طبق  وفایی  آقای 

که  باوراند  این  به  شونده گان  مصاحبه  از  درصد 
افغانستان به سمت درست به پیش می رود که این رقم 
از نظرسنجی که...                          ادامه صفحه 6

احضار بیش از ۱۰ هزار کارمند
 به کمیسیون شکایت های انتخاباتی

پیام بنیاد شهید مسعود به مناسبت چهارمین 
سالروز شهادت موالنا عبدالرحمن سیدخیلی

کمک های جمعیت هالل احمر ایران
 به آسیب دیده گان برف کوچ ها به کابل رسید

درصد مردم 
خـواهان اصالحـات انتخاباتی هسـتند

مارهای
آستیِن
2نظام

4

7

5

رهنورد 
نامۀ 

قلندر زریاب

وظیفۀ رییس 
تربیت بدنی به 

حالت تعلیق 
در آمد

در برگ ها

اند یشه  های
 سیا سی
 در میان 
مسلمانان

صفحه 6

رییس اجرایی دولت وحدت ملی در نخستین سالروز وفات مارشال فهیم:

برای دست یافتن به صلح به کسی امتیاز داده نمی شود
استاد سیاف: مردم بايد بدانند كه كی ها حافظ شان اند



افغانستان  داخلۀ  امور  وزیر  علومی  نورالحق 
می گوید، اختالفات در درون نظام، خطرناک تر 
داخلۀ  وزیر  است.  تروریستی  گروه های  از 
مشروعی  گروه های  که  می کند  تأکید  افغانستان 
را  اختالفاتی  دارند،  فعالیت  نظام  چتر  زیر  که 
به وجود آورده اند که می تواند سالمت و امنیِت 
کشور را به مخاطره اندازد. او به گونۀ نمونه از 
موجودیت فساد در داخل نظام سخن می گوید 
که نقشی به گفتۀ او به مراتب مخرب تر از طالبان 

بازی می کند.
 شاید در طول سیزده سال گذشته، وزیر داخلۀ 
افغانستان یکی از نخستین مقام های ارشد کشور 
سخن  گروه هایی  از  صراحت  این  با  که  باشد 
زیر  قانونی،  مشروعیت  داشتن  با  که  می گوید 
هرچند  می زنند.  دامن  اختالفات  به  نظام  چتر 
با  اما  نمی برد،  نام  گروه ها  این  از  علومی  آقای 
این  پای  رد  به آسانی  می توان  تعمق  مقداری 

گروه ها را در داخل نظام تشخیص داد. 
نظامی  تشکیل،  بدو  از  افغانستان  سیاسی  نظام 
نظام  این  است.  نبوده  یک پارچه  و  یک دست 
به وجود  ملی  اجماع  اساس  بر  آن که  از  بیشتر 
و  سیاسی  زدوبندهای  محصول  باشد،  آمده 
گروهی است. دولت افغانستان طی سیزده سال 
موفق نشد که نظامی یک دست به وجود آورد که 
راستای  در  منسجم  و  هماهنگ  گونۀ  به  بتواند 
زمان  در  کرزی  آقای  کند.  حرکت  ملی  منافع 
زمام داری خود متوجه پراکنده گی نظام بود، ولی 
او این پراکنده گی و تشتت را بیشتر در راستای 
منافِع خود می دید و به همین دلیل از آن استفاده 
می کرد. آقای کرزی یاد گرفته بود که چه گونه 
و  کند  تعامل  مختلف  گروه های  و  دیدگاه ها  با 
اهداف سیاسِی خود هماهنگ سازد.  با  را  آنان 

جار و جنجال هایی هم که هر از گاهی در داخل 
نظام به وجود می آمد، عمدتًا در رده های پایینی 
قابل مشاهده بود، ولی وقتی این اختالفات در 
سطح کالن مطرح می شد، آقای کرزی به خوبی 
نظام  چتر  زیر  در  را  آن ها  که  بود  گرفته  یاد 
سال  سیزده  طی  دلیل،  همین  به  کند.  مخفی 
گذشته، حکومت افغانستان همان گونه که برخی 
منتقدان از آن تعبیر می کردند، به شرکت سهامی 
اندازۀ  به  هر کس  که  شرکتی  بود؛  شده  تبدیل 
آن  در  اقتصادِی خود  و  توان مندی های سیاسی 
شریک بود. چنین سیاستی ره به خشونت می بَرد 

و باعث تعطیل شدن امر سیاسی می شود. 
وقتی وزیر داخلۀ فعلی از اختالفاتی در زیر چتر 
نظام سخن می گوید که خطرناک تر از گروه های 
تروریستی است، مشخصًا به ناامنی ها توجه دارد. 
هر  و  می آفرینند  ناامنی  تروریستی  گروه های 
از گروه های تروریستی  گروهی که خطرناک تر 

دارد.  ناامنی ها دست  بدون شک در  کند،  عمل 
از جانب دیگر، موقعیت و وضعیت کارِی وزیر 
داخله ایجاب می کند که او نگران امنیت کشور 
باشد. پس به گونۀ منطقی می توان نتیجه گرفت 
که منظور آقای علومی از گروه های مشروعی که 
زیر چتر نظام باعث ایجاد اختالفات می شوند، 
و  می زنند  دامن  را  ناامنی ها  که  گروه هایی اند 

به نحوی با مسایل امنیتی کشور رابطه دارند. 
است  گسترده  و  فراگیر  بحثی  امنیت،  بحث 
می کند.  زمینه سازی  را  آن  متعددی  عوامل  که 
جامعه  فرهنِگ  و  اقتصاد  سیاست،  با  امنیت 
رابطۀ تنگاتنگ و نزدیک دارد و یکی بر دیگری 
اثرگذار است. تعبیر یک جانبه از امنیت و تقلیل 
معضل  حل  به  نمی تواند  جنگ  پدیدۀ  به  آن 
جدید  وزیر  که  می شود  دیده  رساند.  کمک 
این  متوجه  خود  اخالِف  خالف  کشور  داخلۀ 
مسأله شده و تشتت در درون نظام را حس کرده 
در  که  عنوان چهره یی  به  بدون شک  او  است. 
رأس وزارت داخلۀ کشور قرار دارد، در جریان 
گزارش هایی ست که تاییدکنندۀ وضعیِت بغرنج 
داشتن  با  که  کشوری  است؛  کشور  پیچیدۀ  و 
به  به اصطالح واحد و یک پارچه همچنان  نظام 

کانون های متعددِ قدرت تقسیم شده است. 
روزهای  نخستین  در  شک  بدون  علومی  آقای 
وضعیِت  مرور  به  داخله،  وزارت  در  حضور 
کلیدی،  وزارت  این  طریق  از  و  پرداخته  آن 
و  بااهمیت  بسیار  واقعیِت  یک  از  گوشه هایی 
را  نظام  موجودیت  و  سالمت  که  ـ  حساس 
تهدید می کند ـ برایش آشکار شده است. آقای 
علومی دریافته که نظام افغانستان بیشتر از آن که 
از بیرون در معرض خطر باشد، در معرض خطر 
گفتۀ  به  که  خطری  قراردارد؛  درونی  و  داخلی 
حضور  از  خطرناک تر  و  سنگین تر  به مراتب  او 
کشور  در  امنیت  مخل  و  تروریستی  گروه های 

است. 
فهم یک مشکل در یک معنا می تواند کلید حل 
به  که  آن چه  گذشته  در  رود.  شمار  به  نیز  آن 
مطرح  می توانست  نظام  اساسی  مشکل  عنوان 
باشد، چیزی به نام فهم وضعیت بود. زمام داران 
به  ولی  بودند،  کشور  وضعیت  شاهد  آن که  با 
گروه هایی  نمی رسیدند.  اتفاقات  و  مسایل  کنه 
که به صورت مشروع در زیر چتر نظام فعالیت 
واقع  در  می زنند،  دامن  اختالفات  به  و  دارند 
تشبیه  درون آستین  مارهای  همان  به  می توانند 
شوند که هرآن خطر نیش زدن شان وجود دارد. 
با  بارها  این مارها در طول سیزده سال گذشته 
نیش زدن و گزیدن های خود، هستی نظام را زیر 

سوال برده اند. 
در  اختالفاتی  اگر  نظام  درون  در  اختالفات 
راستای منافع ملی باشد، می تواند باعث پیشرفت 
و تسریع فعالیت ها شود و چنین اختالفاتی در 
همۀ نظام های جهان وجود دارند. اما نوع دیگر 
اختالفات، اختالفات بر سِر نظام است که هستی 
نظام را می تواند نشانه بگیرد. از نشانه های روشِن 
این گونه اختالفات بسط و گسترش ناامنی ها در 
جامعه است. زیرا گروهایی که بر سر موجودیت 
براندازی آن اند و  نظام اختالف دارند، خواهان 
گزینۀ اصلی براندازی، دامن زدن و حمایت از 
می شود،  زده  حدس  که  آن گونه  است.  ناامنی 
آقای علومی به چنین گروه هایی در داخل نظام 
چه قدر  که  این جاست  سوال  حاال  دارد.  اشاره 
گروه هایی  چنین  با  مبارزه  و  مقابله  برای  اراده 
در  تروریستی اند،  گروه های  از  خطرناک تر  که 
نظام وجود دارد؟ و اما سوال دیگر می تواند این 
باشد که این گروه ها چه قدر در درون نظام ریشه 
پیش گیرانه  سازوکارهای  با  بتوان  که  دوانده اند 

جلو فعالیت های آن ها را سد شد؟

2سا  ل  ششم        y شما  رة     y 1493  سه     شنبه          19 حوت  /   ا سفند           y 1393  19 جما   د  ی ا ال و ل     y 1436   10ما  ر  چ        2015 www.mandegardaily.com

احمـد عمران

مارهای
آستیِن

نظام

 

دولت وحدت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  اظهارات 
نشان می دهد  فهیم،  مارشال  ملی، در نخستین سالروز وفات 
شک اختالف نظر عمیقی میان رهبران دولت وحدت ملی، در 
طرف  یک  حداقل  و  دارد  وجود  صلح  گفت وگوهای  زمینۀ 
حکومت وحدت ملی که داکتر عبداهلل است، اکنون معترض 

است.
 داکترعبداهلل گفت که  کسانی که به خون مردم و مبارزات مرم 
ارزش قایل نیستند، بدانند که کسی آنان را اجازه نمی دهد که 

بر سر خون مردم معامله کنند. 
یک  به  می تواند،  صلح  گفت وگوهای  که  می دهد  نشان  این 
دولت  در  حلقه هایی  جانب  از  مردم،  خون  سر  بر  معامله 

وحدت ملی تبدیل شود.
آغاز  از  اخیر،  ماه های  در  عبداهلل،  و  غنی  آقایان  دولت 
گفت وگوهای مستقیم با مخالفان مسلح دولت در آیندۀ نزدیک 
خبر داده و پیش تر داکترعبداهلل گفته بود که این گفت وگوها 
نشان  او  اظهارات  واپسین  اما  می شود؛  انداخته  راه  به زودی 

می دهد مشکالتی در این روند به وجود آمده است. 
بودن  نتیجه بخش  از  گونه یی  به  جدید،  دولت  اخیراً 
می کرد  صحبت  پاکستان  با  نزدیکی  و  صلح  گفت وگوهای 
تر  زود  هرچه  طالبان  و  رسیده  اتمام  به  چیز  همه  گویی  که 
معتبری،  منبع  هیچ  هنوز  تا  اما  می شوند؛  صلح  پروسۀ  وارد 
زمینۀ بحث در مورد گفت وهای صلح خبر  پیش رفت در  از 

نداده است.
داکتر عبداهلل دیروز ضمن تاکید بر اینکه صلح هیچ وقتی به 
معنی محروم شدن زنان از حق شان نخواهد بود و افغانستان به 
روزهای تاریک گذشته نخواهد رفت؛ اما در مورد گفت وگوی 
»اگر  گفت:  و  کرد  برخورد  »اگر«  کلمه  با  طالبان  با  دولت 
شدند،  گفت وگو  به  حاضر  افغانستان،  دولت  مسلح  مخالفان 

حکومت استقبال می کند.«
این نشان می هد که دولت افغانستان هنوز هیچ پیامی و چراغ 
سبزی از جانب پاکستان و طالبان برای گفت وگوهای صلح در 

نیافته است و همه چیز در نقطۀ اول قرار دارد.
 اشارۀ داکتر عبداهلل به این نکته که اگر طالبان صحبت کردند 
و اگر آمدند و به معقولیت تن دادند و از جنگ وخشونت و 
همۀ  مشترک  خانه  خانه،  شستند،  دست  تروریسم  با  ارتباط 
کشور  از  نمی خواهیم  را  کس  هیچ  و  است  افغانستان  مردم 
تبعید باشد و نمی خواهیم وسیله دست اجانب شود و کشور 
خود را به آتش بکشاند، اما اگر کسی آتش افروزی را وسیله 

گرفتن امتیاز می داند، امتیاز در خدمتش نیست.«
 اظهارات داکتر عبداهلل نشان می هد که خبرهایی که از آماده گی 
ارایه  آنان  که  شرط هایی  و  صلح  گفت وگوهای  برای  طالبان 
اساس  یا  سفارت  و  وزارت  چند  گرفتن  از جمله،  اند  کرده 
واقع  قبول  قابل  محض  امتیاز  یک  عنوان  به  یاهم  و  ندارد 

نمی شود.
با  ملی،  وحدت  دولت  رییس  سیاست های  شدن  نزدیک 
پاکستان اخیراً نگرانی هایی را در افغانستان به بار آورده است؛ 
مردم  روی  پیش  در  را  سیاهی  روزهای  حتا  که  نگرانی هایی 

می گذارد. 
دولت وحدت  رهبری  از  بخشی  باشد،  که  حاال قصه هرچه 
برای  تالش  زمینه  این  در  پنهان  تالش های  نوع  از  ملی، 

گفت وگوها نگران است. 
این نگرانی درست در حالی مطرح می شود که مردم افغانستان 
نیز در زمینۀ بحث ها در بارۀ گفت وگوهای صلح و این که چه 

چیزی قرار است اتفاق بیفتد نگران اند.
این  به  نکته روشن است که گفت وگوهای صلح   حاال یک 
ساده گی هایی که فکر می شود آغاز نخواهد شد و شفافیت این 
روند در همین مقدمه اش هم به شدت زیر سوال رفته است. 
مردم نیز از این نگران اند که کسانی بر سرنوشت و حیثیت 

آنان، به بهانه گفت و گوهای صلح، معامله نکند.
بنابراین پیشنهاد ما به آقای عبداهلل این است که هرچه زودتر 
در مورد این که زیر نام تالش برای گفت وگوهای صلح، چه 
چیزی از جانب کی ها در جریان است، معلومات دهند تا مردم 
او  از  مردم  زیرا  داده شوند  قرار  مساله  در روشنی  افغانستان 
انتظار دارند که مانع حرکت هایی شود که در نهایت افغانستان 

را به پاکستان تسلیم می کند.

داکترعبداهلل
 باید وضاحت دهد
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وی  که  لحظه ای  درباره  مستندی  در  روسیه  رییس جمهوری 
دستور محرمانه الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و نیز نحوه 
آماده باش نیروهای روسی برای نجات ویکتور یانوکوویچ را 

صادر کرد، سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 
علنًا  وطن«  مرزهای  سوی  »به  مستند  پی نمایش  در  روسیه 
درباره تصرف شبه جزیره کریمه در مارس گذشته سخن گفت.
وی خاطرات شبی را بازگو می کند که سراسر آن را با روسای 
سرویس های امنیتی گفت وگو کرده و راه های نجات ویکتور 
کرده  بررسی  را  اوکراین  مخلوع  رئیس جمهوری  یانوکوویچ، 

است.
پوتین گفت: کار ما هفت صبح تمام شد. زمانی که ما جلسه 
برای  را  کارمان  باید  ما  که  گفتم  همکارانم  به  من  گذاشتیم، 
از  پس  روز  چهار  کنیم.  آغاز  روسیه  به  کریمه  بازگرداندن 
را  کریمه  محلی  پارلمان  ناشناس،  سربازان   20۱۴ فبروری 
به تشکیل دولت جدید  به سرعت  نمایندگان  احاطه کرده و 
رای دادند. این استان اوکراین پس از آن رسمًا در ۱۸ مارس 
به  را  بین المللی  محکومیت  که  اقدامی  شد  الحاق  مسکو  به 

همراه داشت.
این عملیات نظامی در ابتدا به صورت محرمانه نگه داشته شد 
و این در حالی بود که نیروهای روسی بدون نشان وارد این 
منطقه شدند و پس از آن مسکو تاکید کرد که تنها محلی ها در 

این ناآرامی ها نقش داشتند.
که  می گوید  همچنین  پوتین  مذکور  مستند  پیش نمایش  در 
ارتش روسیه برای ادامه مبارزاتش در شهر دونتسک اوکراین 

آماده بود تا یانوکوویچ را نجات دهد.
پوتین افزود: ممکن بود وی کشته شود. ما آماده بودیم تا او را 

زمینی، هوایی و یا دریایی از دونتسک خارج کنیم.

مشهورترین آثار تاریخی
 و فرهنگی عراق که قربانی جهل داعش شدند

و  تاریخی  آثار  و  باستانی  شهرهای  کردن  ویران 
که  است  جنایاتی  داعش  دست  به  عراق  فرهنگی 
اقدامی  داد؛  انجام  بشریت  تمام  در حق  گروه  این 
وحشیانه که برخی آن را »بدترین جنایتی که داعش 
می توانست انجام دهد« خوانده اند و آن را شنیع تر از 

سر بریدن و حتی آتش زدن انسان ها می دانند.
به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، مشهورترین 
شهرهای باستانی و آثار تاریخی-فرهنگی عراق که 
تاکنون جهل داعش دامنگیرشان شده و آنها را نبود 

کرده است، به این شرح هستند:

شهر باستانی الحضر
پیش  سال   2000 از  بیش  به  شهر  این  بنای  تاریخ 
بازمی گردد و در صحرای استان نینوا در شمال عراق 
حفاظت  کامال  منطقه ای  در  شهر،  این  است.  واقع 
شده قرار داشت و یکی از چهار آثار باستانی عراق 
علمی،  سازمان  جهانی  میراث  لیست  در  که  بود 
فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد )یونسکو( ثبت 

شده است.

شهر باستانی نمرود
نمرود در جنوب شرق موصل است  باستانی  شهر 
که این شهر نیز در لیست میراث جهانی یونسکو به 
ثبت رسیده و متعلق به دوره آشوریان است. تاریخ 
این شهر به قرن سیزدهم قبل از میالد بازمی گردد و 

نام باستانی آن »کلحو« بوده است.
این شهر پنجم مارچ توسط اعضای داعش با خاک 
یکسان شد و یونسکو این اقدام را »جنایت جنگی« 

دانست.
شهر باستانی خورسباد

در شرق  باستانی  از شهرهای  یکی  شهر خورسباد 
آشوریان  دوره  به  آن  بنای  تاریخ  که  است  موصل 
در قرن هفتم پیش از میالد بازمی گردد. از مهم ترین 
پادشاه  سرجون،  کاخ  شهر  این  ساختمان های 

آشوریان است.
دربر  را  شهر  این  اطراف  متر   ۱2 طول  به  دیواری 
سر  با  بالدار  گاوهای  با  آن  ورودی های  و  گرفته 
شده  تزیین  است،  آشوریان  تمدن  نماد  که  انسان 

است.
موزیم موصل

موزیم موصل پس از موزیم ملی بغداد مهم ترین و 
بزرگترین موزیم  عراق محسوب می شد. داعش 2۶ 
فوریه گذشته فایل تصویری نابودی آثار باستانی و 

مجسمه های این موزیم را منتشر کرد.
و  نمرود  شهر  به  مربوط  موزیم  این  آثار  از  برخی 

برخی به شهر باستانی الحضر است که تاریخ بنای 
آن به دوره رم بازمی گردد. این موزیم نیز در لیست 
بخش  مسووالن  گفته  به  دارد.  قرار  جهانی  میراث 
آثار باستانی عراق، حدود ۹0 مجسمه و اثر باستانی 

در این موزیم نابوده شده است.

مرقد حضرت یونس)ع(
اعضای داعش 2۴ جوالی گذشته مرقد یونس )ع( 
را بمب گذاری کرده و در مقابل چشم مردم آن را با 

خاک یکسان کردند.
دینی  و  فرهنگی  نماد  یک  عنوان  به  مکان  این 
انفجار  از  پس  که  می شد  محسوب  عراق  در  مهم 

بولدوزرهای داعش آن را با خاک یکسان کردند.

کتابخانه موصل
داعش فبروری گذشته هزاران کتاب و نسخه خطی 
را در این کتابخانه سوزاند. حجم ویرانی و خسارتی 
که به ساختمان این کتابخانه وارد شد مشخص نشده 
است. یونسکو این اقدام داعش را مرحله جدیدی از 

عملیات »پاکسازی فرهنگی« دانسته است.
قدیمی  بسیار  و  نسخه خطی  هزاران  اقدام  این  در 
این  با  موصل  کتابخانه  در  موجود  کتاب های  از 
در  یا  و  ندارند  مطابقت  دینی  متون  با  که  استدالل 
مورد مسائل«بیهوده« نوشته شده اند، در آتش جهل 

داعش سوختند.
قلعه تلعفر

شبکه های اجتماعی جنوری گذشته تصاویری را از 
خسارت های وارده به دیوارهای قلعه تلعفر در غرب 

به  تلعفر  قلعه  تاریخ تخریب  منتشر کردند.  موصل 
اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه گذشته بازمی گردد.

مجسمه ابوتمام
داعش  کنترل  از  روز  چند  گذشت  از  پس  تنها 
مجسمه  داعش  تروریست های  موصل،  شهر  بر 
ابوتمام، شاعر مشهور دوره عباسی و صاحب دیوان 
»الحماسه« را در منطقه »الطوب« در موصل منهدم 

کردند.

کلیسای الخضراء
استان  در  واقع  تکریت  شهر  در  بزرگی  کلیسای 
حدود  به  آن  ساخت  تاریخ  که  است  صالح الدین 
کلیسا،  این  اسم  بازمی گردد.  پیش  سال   ۱۳00
الخضراء  کلیسای  به  که  است  »احوداما«  کلیسای 

شناخته می شد.
مغول  دست  به  مسیحیان  کشتار  کلیسا صحنه  این 
در سال ۱2۵۸ بوده و اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر 
گذشته شاهد فاجعه دوم خود بود و به دست داعش 

تخریب شد.

مرقد االربعین
اعضای داعش اواخر سپتامبر گذشته مرقد »االربعین« 

را در شهر تکریت منفجر کردند.
این مرقد بر روی قبر ۴0 سرباز از سربازان ارتش 
اسالم در زمان عمر بن الخطاب، خلیفه دوم که برای 
این  به  میالد  از  بعد   ۶۳۸ سال  در  بین النهرین  فتح 

منطقه آمده بودند، بنا شد.

 عملیات کریمه از زبان پوتین

امیدواری اسالم آباد
 به سفر نخست وزیر هند به پاکستان

کوریای جنوبی:

 فرد حمله کننده قصد کشتن سفیر امریکا را داشت
دوشنبه  امروز  جنوبی  کوریای  پولیس 
تاکید کرد که مردی که با چاقو به سفیر 
امریکا در سئول حمله کرده، قصد به قتل 

رساندن وی را داشته است.
مارک  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
لیپرت ۴2 ساله سفیر امریکا در کوریای 
جنوبی، روز پنج شنبه بر اثر حمله یک 
ناحیه صورت  از  به شدت  با چاقو  فرد 
کوریای  پولیس  اکنون  و  شد  زخمی 
جنوبی این فرد مهاجم را به تالش برای 

کشتن لیپرت متهم کرده است.
ارشد  مقام های  از  میونگ سئونگ  یون 
پولیس کوریای جنوبی تاکید کرد که کیم 

۵۵ ساله تحت بازجویی قرار گرفته و مشخص شده 
است که وی در این حمله دو نوع سالح در اختیار 
تیغ  از  البته  وی  که  تیغ  یک  و  چاقو  یک  داشته، 

استفاده نکرده است.
فرد  این  گفت:  جنوبی  کوریای  پولیس  مقام  این 
سفیر  کشتن  برای  قصدی  که  است  گفته  مهاجم 
زخم  گرفتن  نظر  در  با  ولی  است.  نداشته  امریکا 

های عمیقی که به صورت سفیر امریکا وارد شده و 
سالح های موجود و اینکه وی از چاقوی آشپزخانه 
به جای تیغ استفاده کرده، ما بر این باوریم که وی 

قصد به قتل رساندن سفیر را داشته است.
با بررسی کتاب ها و سایر وسائلی که  افزود:  وی 
نتیجه رسیده ایم که  در خانه کیم پیدا شده، به این 
وی احتماال با کوریای شمالی در ارتباط بوده است.
پنج  روز  کوریای جنوبی  کیم کی جونگ شهروند 

سئول  در  امریکا  سفیر  به  چاقو  با  شنبه 
دچار  لیپرت  مارک  کرد. صورت  حمله 
بخیه   ۸0 به  نیاز  که  شد  عمیقی  زخم 

داشته است.
اقدام  این  که  است  گفته  پولیس  به  کیم 
را به تنهایی انجام داده و هرگونه ارتباط 
با کوریای شمالی را رد کرده است. کیم 
مانع  را  امریکا  که  بوده  گرا  ملی  یک 
بزرگی برای اتحاد دو کوریای می دانسته 
میالدی   ۱۹۹۹ سال  از  وی  ولی  است. 
سفر  شمالی  کوریای  به  بار   ۷ تاکنون، 
کرده و یک بار نیز سعی کرده تا در شهر 
جونگ  کیم  برای  یادبودی  بنای  سئول 
ایل رهبر سابق کوریای شمالی که در سال 20۱۱ 

میالدی از دنیا رفت، احداث کند.
به  اعتراض  در  که  است  گفته  پولیس  به  کیم 
مانورهای مشترک نظامی امریکا و کوریای جنوبی 
حمله  لیپرت  به  چاقو  با  کوریای،  جزیره  شبه  در 

کرده است.

کرد،  اعالم  خارجی  امور  در  پاکستان  دولت  عالی  مشاور 
نخست وزیر هند سال آینده قطعا به پاکستان سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری آسیا، پاکستان سال آینده میزبان نشست 
سران سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیاست که خود 
نپال و سریالنکا  افغانستان، بنگالدش، بوتان، مالدیو،  در کنار 

در آن عضو است.
سرتاج عزیز، مشاور عالی دولت پاکستان در امور خارجی طی 
مصاحبه ای در اسالم آباد در این باره گفت: ما بسیار امیدواریم 
که نخست وزیر هند برای شرکت در نشست سران سازمان های 

همکاری های منطقه ای جنوب آسیا به پاکستان سفر کند.
این در حالی است که هند سال گذشته گفت وگوهای بین دو 
کشور را به دلیل دیدار نماینده پاکستان با جدایی طلبان کشمیر 

به حالت تعلیق درآورد.
در همین حال هفته گذشته وزیر خارجه هند طی سفرش به 
به  آسیا  منطقه جنوب  همکاری های  سازمان  کشورهای عضو 
از  امکان  درباره  امیدواری  باعث  او  سفر  کرد.  سفر  پاکستان 

سرگیری مذاکرات بین دو کشور شد.
پاکستان  به  هند  خارجه  وزیر  سفر  به  اشاره  با  عزیز  سارتاج 
توضیح داد: با وجود اینکه این سفر به عنوان بخشی از دیدارها 
با سران کشورهای عضو سازمان منطقه ای بود اما در آن درباره 

مسائل دو جانبه نیز گفت وگو شد.
صورت  در  پاکستان  خارجه  وزیر  کرد،  اظهار  همچنین  وی 

دعوت دولت هند از وی به این کشور سفر خواهد کرد.
پاکستان و هند  بین  اعتماد  به عدم  ادامه سخنانش  سرتاج در 
به عنوان مساله ای مهم اشاره کرد و گفت: در صورت بازیابی 

اعتماد روابط بین دو کشور شاهد پیشرفت خواهد بود.
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القاعده دایرۀ “دوستان خدا” را بسیار تنگ 
گرده است. از نظر این گروه، دوستان خدا 
اهداف  با  که  می گردد  محدود  کسانی  به 
و  باشند  موافق  گروه  آن  برنامه های  و 
شامل  گروه،  آن  نظر  از  القاعده  مخالفاِن 
از  اسالمی  امت  می باشند.  خدا  دشمناِن 
دید القاعده به چند گروه تقسیم می شود: 
عمل  در  که  سنی مذهب هایی  عامۀ   )۱
چشم به آیندۀ پُرآسایش و زنده گِی مرفه 
امریکا  برای  مناسب  طعمه هایی  و  دارند 
اسیر دسِت  نخبه گانی که  اند. 2( علما و 
این  اخوان؛   )۳ اند.  یهودی ها  و  امریکا 
با خوِن  و  برداشته  از سالح دست  گروه 
آن  مجاهدین؛   )۴ کرده اند.  معامله  شهدا 
عیِن  در  اما  اند،  امریکا  دشمن  که  دسته 
حال می خواهند هم به دشمن ضربه وارد 
باشند و هم  قهرماِن معرکه ها  کنند و هم 
 )۵ نرسد.  خودشان  به  آسیبی  و  زیان 
مجاهدان مهاجر؛ آن ها مسلماناِن واقعی اند 

که تعدادشان اندک می باشد.
 از نگاه القاعده، موارد آتی موجِب “کفر” 
به  ناسزاگویی  کافر،  به  کمک  می شود: 
از  قانون، گونه هایی  پیامبر، وضع  صحابۀ 
احترام به علما، مرده گان و شخصیت های 
و  یقین  ضعف  جامعه،  احترام  مورد 
بدگمانی نسبت به خدا، ترس و بی غیرتی 
دربارۀ دین و تن دادن به حکومِت کافران. 
القاعده عامۀ مسلمانان را به سپری تشبیه 
و  می برند  سود  آن  از  “کفار”  که  می کند 
در ضرورِت نابودسازی سپر، به قول ابن 
تیمیه استناد می جویند که گفته است: “قتل 
سپر، ضررش از شیوع کفر، کمتر است”. 
این گونه اعتقاد، باعِث آن شده که القاعده 
اعم  ملکی  افراد  کشتارِ  و  قتل  به  نسبت 
و  بی اعتنا  پیرمردان  و  کودکان  زنان،  از 
حمالت  راه اندازی  باشد:  آن  مشوِق  حتا 
اشخاِص  گروگان گیرِی  و  انتحاری 
بارزترین  گروه،  آن  به وسیلۀ  غیرنظامی 

گروه،  آن  به  و  می باشد  القاعده  ممیزۀ 
سیمای هراس انگیزی بخشیده است.

زیر  نکاِت  در  را  القاعده  سیاسِی  اندیشۀ 
می توان فشرده ساخت:

هیچ مرجعی جز فقهای سلفی   .۱
و وهابی، حق افتا و استخراِج قوانین برای 

ادارۀ جامعه را ندارد.
که  آن جا  از  عقیده  آزادی   .2
می تواند به ارتداد منجر شود، باطل است.

جانِب  از  حاکمان  مشروعیت   .۳
خداست و رهبراِن جوامع باید مشروعیِت 

دینی داشته باشند.
آزادی بیان چون به ناسزاگویی   .۴
مورد  می انجامد،  الهی  قوانین  و  خدا  به 

تأیید نیست.
حکومت  و  سیاست  از  دین   .۵

جدا نیست.
سیاسی  احزاب  و  تشکیالت   .۶
چون به گسترش فعالیِت عناصِر غیر دینی 
یاری می رسانند، مورد تأیید اسالم نیست. 

)اسماعیلی، ۱۳۸۶: ۱۹(
رهبران  برخی  از  نقل  به  اشپیگل،  نشریۀ 
آرمان های  به  رسیدن  مراحل  القاعده، 

القاعده را چنین مشخص کرده است:
مرحلۀ بیداری اسالمی که از سال 200۱ 
تا 200۳ )از ۱۱ سپتمبر تا سقوط صدام( 
این مرحله را “ضربه  به طول می انجامد. 
زدن به سِر مار” نامیده اند. در این مرحله، 
امریکا با خشم به کشورهای اسالمی وارد 
می شود و مسلمانان از خود واکنش نشان 

می دهند. 
آغاز   200۳ از  که  چشم  گشودن  مرحلۀ 
این مرحله،  ادامه می یابد. در  تا 200۶  و 
القاعده سربازگیری می کند، سازمان خود 
تبدیل  مردمی  و  فراگیر  جنبشی  به  را 

می دارد. 
تا   200۷ سال های  بیِن  سوم،  مرحلۀ 
عراق  بر  القاعده  و  می دهد  رخ   20۱0

به محبوبیِت خویش در  تمرکز می کند و 
کشورهای عربی می افزاید.

 20۱0 سال های  طی  که  چهارم،  مرحلۀ 
فروپاشِی  می شود،  دنبال   20۱۳ تا 
حکومت های حاکم بر جهاِن عرب است. 
القاعده به لوله های نفت و  در این دوره، 
منافِع اقتصادِی غرب حمله می کند. در این 
مدت، در تونس و مصر به وسیلۀ قیام های 
مردمی تحوالتی به وقوع پیوست، نه بر اثر 

مبارزات القاعده.
 20۱۳ سال های  میان  که  پنجم  مرحلۀ   
خالفت  اعالمِ  دورۀ  دارد،  قرار   20۱۶ تا 
اسالمی است. در این دوره، اسراییل بسیار 

ضعیف می شود.
مرحلۀ ششم، زماِن رویارویی مطلِق سپاهِ 
اسالم با غیر آن است، زماِن آن از 20۱۶ تا 

2020 می باشد.
پیروزی  با   2020 ساِل  در  هفتم،  مرحلۀ 
مسلمانان و تأسیس خالفت جهانِی اسالم 

آغاز می شود. )زرقاوی، ۱۴2۷: 22۹( 

جمـع بندی
تعالیم اسالمی، ترکیبی از احکامِ عبادی و 
دستورهای سیاسی است؛ از همین روست 
که پیامبر اسالم، هم رسالِت دعوت و هم 
زعامِت سیاسِی مسلمانان را عهده دار بود. 
از  پس  مسلمانان،  میاِن  اختالف  نخستین 
رحلِت پیامبر بر سِر موضوِع جانشینِی او 
هویدا شد. در زمان خلیفۀ سوم و چهارم، 
دسته ها و فرقه های متعددی بر اثِر مسایل 
درگیری های  و  برآوردند  سر  سیاسی 
که  پیوست  به وقوع  آن ها  میاِن  خونینی 
یک پارچۀ  و  متحد  صفوِف  آن،  اثر  بر 
از  اگر  این همه  گردید.  متفرق  مسلمانان 
میاِن  نابه سامانی  و  آشفته گی ها  از  یک سو 
مسلمانان در صدرِ اسالم حکایت  دارد، از 
سوی دیگر آمیخته گِی دین و سیاست را 

نزد مسلمانان بازگو می کند. 

تله پاتی را می توان پدیده یی ذهنی تعریف کرد که از ارتباط مستقیم میان 
ذهن با ذهن رخ می دهد. ریشۀ کلمه »تله پاتی« از کلمۀ یونانی تله به معنای دور 
محقق  توسط  اولین بار  برای  تله پاتی  است.  شده  گرفته  وقوع  معنای  به  پاتی  و 
فرانسوی »فردریک« در سال ۱۸۸2 بیان شد، وی همچنین از بنیان گذاران انجمن 

تحقیقات روانی در دنیا بوده است.
توصیف تله پاتی یا همان »دو هم اندیشی« به صورت جهانی در نوشته ها، افسانه ها 
و روایات قومی دیده می شود، حتا در جوامع قبیله یی استرالیا، تله پاتی به عنوان 
قوۀ ذهنی و استعداد فکری پذیرفته شده است. اما در جوامع پیشرفته اعتقاد بر این 
است که توانایی ویژه یی است که متعلق به عارفان و فیزیک دان ها می باشد که در 
عصر معاصر تحقیقات زیادی توسط فیزیک دانان انجام گرفته که گواه این موضوع 
است که عالقه به تله پاتی شروع دورۀ هیپتوزیم بود. همچنین دانشمندان با انجام 
آزمایش های بسیاری روی افراد انگلیسی و امریکایی کشف کردند که تله پاتی جزو 

پدیده هایی ست که در حوزۀ مقناطیسی قرار می گیرد.
 بسیاری از مردم که در حال یادگیری هنر »دو هم اندیشی یا تله پاتی« هستند، به 
منظور دست یابی به آن ابتدا باید یاد بگیرند که چه گونه احساسات خود را کنترل 

کنند تا گردش انرژی در بین چاکراها، آزادانه هدایت شود.
برای رسیدن به آن سطح از وضوح ذهنی که بتوانید تله پاتی کنید، باید ذهن آرام 
و خالی داشته باشید. چنان چه ذهن تان آشفته و مملو از احساسات، غم، کینه و یا 

هیجان باشد، احتمال توانایی تله پاتی با یک ذهِن دیگر به صفر می رسد. 
اگر بتوانید خوب این کار را انجام دهید، از افکار دیگران نسبت به خودتان آگاه 

می شوید. 
عالقه به تله پاتی بعد از جنگ جهانی دوم زیاد شد، هزاران نفر از سوگواران که 
عزیزان خود را از دست داده بودند، به سمت روح گرایی برای ارتباط معنوی با 

عزیزان شان کشیده شده بودند.
موارد بسیاری از تله پاتی می توان یاد کرد، برای مثال شاید اتفاق افتاده که یکی 
از بسته گان یا دوستان شما در حادثه یی زخمی و یا کشته شده و شما بی خبر از 
اتفاق افتاده، ناگهان نگران شده و احساس بدی وجودتان را فرا گرفته تا جایی که 

بی هدف سعی کرده اید با آن فرد تماس و خبری از وی بگیرید.
که  زمانی  کرده  ثابت  علم  است.  مرتبط  نیز  بیزولوژیکی  عوامل  با  تله پاتی  البته 
می کند.  تغییر  سیگنال  ارسال کنندۀ  فرد  میزان حجم خون  می افتد،  اتفاق  تله پاتی 

همچنین امواج مغز گیرنده برای مطابقت با فرستنده نیز تغییر می کند.
یک واقعیت جالب دربارۀ تله پاتی در طی مأموریت آپولو ۱۴ در سال ۱۹۷۱ اتفاق 
افتاده است. طی یک آزمایش به اثبات رسید که »فاصله« یک مانع برای ارتباط 
این آزمایش توسط سازمان ملی هوانوردی  با یکدیگر نیست ـ هرچند که  افکار 
تا زمانی که  آزمایش  این  به  نیست و حتا اطالعات مربوط  معتبر  )ناسا(  و فضا 

مأموریت آن به پایان رسید نیز اعالم نشد.
این آزمایش توسط فضانورد میچل ادگار با چهار دریافت کننده بر روی زمین در 
با تمرکز در  با گیرنده اش در زمین  انجام شد. میچل  فاصله 2۴0000 کیلومتری 
توالی بیست عدد تصادفی در بین 200 توالی، هر دو به درستی حدس زده بودند 
که عدد ۵۱ مورد نظر بوده است. خالصه، ارتباط افکار با یکدیگر یا همان تله پاتی 
نیز درست مانند سایر پدیده های ذهنی و روانی برای آزمایش کردن بسیار مشکل 
و  فرستنده  دو  از هر  هیجانی  اساس حاالت  بر  به طور عمده  پدیده  این  است، 

گیرنده می باشد.

منبع: مجلۀ موفقیت
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تلــــه پاتــــــــی یا 
»دو هم اندیشی« چیست؟



ی  ی ها ر ه نگا یز ر
رهنورد در »قلندرنامه« کم 

گذاشتِن  سفید  با  ناشر  استند. 
است  خواسته  زیادی  صفحات 
کتابی را که چهل صفحه بیشتر 
نیست، در صدوپنجاه صفحه چاپ کند که ربطی به رهنورد ندارد. اما اگر 
بعد  سال  یک  چاپگر  همین  بدهد،  ادامه  را  خود  ریزه نگاری های  رهنورد 

کتاب چندصدصفحه یِی ریزه نگاری های او را چاپ خواهد کرد. 
سطر  شش  تا  پنج  قلندرنامه،  کتاب  در  رهنورد  ریزه نگاری های  از  بعضی 

استند، و بعضی دو و نیم صفحه. 
صفحۀ نود و هفت را باز می کنیم که چنین آغاز می شود: 

»قلندر گفت: دیشب رویایی دیدم بس شگفت«. 
این قصۀ رهنورد شاید درازترین گپ های رهنورد در این کتاب باشد. در 
این قصه رهنورد رفته است به همان ریالیسم جادویی و خیال پردازی های 
خود. رهنورد درین قصه یاراِن هم عصرش را به خاطر می آورد. ظاهر هویدا، 
نیستند.  ما  میان  در  دیگر  شان  سه  هر  که  باختری ـ  روستا  و  احمدظاهر 
رهنورد با هر کدام ازین ها گپ ها می زند و با گرگ پیر و بی آزاری که مانند 

دوستانش ناپدید می شود. 
روستا  ظاهرهویدا،  )احمدظاهر(،  بچۀ صدراعظم  با  رهنورد  یا خود  قلندر 

باختری و گرگ پیر گپ می زند. 
در آخرین سطرها قلندر می گوید: »این سه دوستی که دیدم، اکنون هر سه 

شان مرده اند.« 
با  اویم،  نسل  از  که  مانند من،  که رهنورد  نشان می دهد  رویایی  این قصۀ 
هم عصران خودش نبریده است، آنانی  که مرده اند و از نسل من و رهنورد 

هستند، هنوز در ذهن و یادهای رهنورد نفس می کشند. 
مادری داشتم تولد شده در البانیا، که تُرک نژاد بود و با پدر صافی و لغمانی ام 
در افغانستان زیست و در آسترالیا به زیر خاک رفت. این مادر از باالپوش 
برادر کالنم که دو سال آن را پوشیده بود، برای من یک کرتی می دوخت،  
به صد  را که  پنج جاکتی  را وا می کرد و می شست،  پنج جاکت  مادر  این 
افغانی خریده بود، برای هفت فرزند خود جاکت می بافت،  مادر رهنورد نیز 
شاید مانند مادر من زنی بوده است صرفه جو و بدبین به جامعۀ مصرف و 
نمی گذاشته هیچ چیزی از متاع خانواده بیهوده دور انداخته شده و از ظرف و 
فرش و لباس تا حد به کلی مندرس شدن کار می گرفته و بدین وسیله اقتصادِ 

فامیل را استوار می داشته است. 
     در طنز »جامعۀ مصرف« رهنورد خانواده یی را نشان می دهد که چه گونه 
از یک  پینه دوز  به  سیاه  پول  دادن چند  با  را، خانواده  مکتب  کیف چرمی 
در  اِسراف  نمیگذاشتند  و  می کردند  دست  به  دست  دیگر  فرزند  تا  فرزند 

خانه راه یابد. 
پُرَمغز  بسیار  واقعًا  جهان  مردمان  و  ما  مردمی  ریزه نگاری های  از  برخی 
هستند. این که گفته اند: »قطره قطره دریا می شود«، شاید یکی از اساسی ترین 
تیوری های علم اقتصاد را در خود نهفته داشته باشد. باران به شکل قطراِت 
آب فرود می آید. اما می بینیم که همین قطرات در روی زمین، چه نعمت ها و 
زیبایی هایی که به وجود نمی آورند. از همین قطره ها زمین نعمت های خود 
را به ما عرضه می دارد. دریاهای زیبا، آبگیرها و جهیل ها از برکِت سخاوِت 
همین قطره ها هستند. سیل های مهیب و خانمان برانداز نیز از همین قطره ها 

به وجود می آیند. 
خرمن چیست؟ دانه های ریزه و کوچک گندم که با هم جمع می شوند و 

کوهی را به نام خرمن به وجود می آورند. 
در کودکی از پدرم که تحصیل یافتۀ عصِر مصطفی کمال اتاتورک در کشور 
ترکیه بود،  این قصه را شنیده بودم: »یک روز مصطفی کمال به طعام خانۀ 
یک مکتب نظامی رفت. در این طعام خانه در حدود پنجاه میز وجود داشت 
که دور هر میز پنج تا هشت دانشجوی نظامی نشسته بودند و نان می خورند. 
به  رأسًا  بود. مصطفی کمال  برنج  مطابق جدوِل مکتب،  آن روز  ناِن  اتفاقًا 
طرف میزی رفت که پنج دانشجو دور آن نشسته بودند و یک چوکی خالی 
بود. او در آن چوکی نشست. به بچه ها گفت: به نان خوردن ادامه بدهید. 
مصطفی کمال از روی میز دانه های برنج را که ریخته بود، دانه دانه جمع 
می کرد و در کف دست دیگرش می گذاشت. کف دست چپ او از برنج 
پُر شد. او به بچه ها گفت: در این کف دست من حد اقل دو صد دانۀ برنج 
است. اگر دانه های برنج را از میزهای دیگر هم جمع کنم می شود یک غوری 
انجام دهم، می شود هزار  این کار را  اگر هر هفته در دوصد مکتب  برنج. 
غوری برنج در یک هفته، و هر ماه می شود چهار هزار غوری برنج. در یک 
سال، این چهار هزار غوری برنج را کی برایم حساب می کند؟ بچۀ الیقی که 

در حساب ماهر بود، گفت: چهل و هشت هزار غوری برنج. 
این چنین ضایع  ما  را  برنج  یعنی چند خرمن  ترک گفت:  پدرِ  »اتاتورک« 
قابل بوسیدن  تُرک است که دست شان  به آن دهقانان  اهانت  این  می کنیم. 
است و در مزارع برای ما و شما جان می َکنَند و جفای بزرگ به خزینۀ وطن 
ماست که از آبلۀ کف دسِت بیوه زن و یتیم و کارگر و دهقان، پولی برای 

درس خواندن شما در آن می افتد. 
اشک های محصالن جوان جاری شد و به پدر خود »اتاتورک« وعده سپردند 
که دیگر تا آخر عمر صرفه جو می باشند و نعمت های خداوند و مادر وطن 

خود را ضایع نمی گردانند.)۵(
طنِز جامعۀ مصرِف رهنورد زریاب، سیمای یک خانوادۀ فقیر افغانستانی را 
در گذشتۀ نه چندان دور ترسیم می کند که نه فقط به علت فقر، بل به خاطِر 

اعتقاد به صرفه جویی عملکردهای معین خود را داشتند. 
در صفحۀ یازده و دوازدۀ کتاب قلندرنامه فقط یک طنز در یک ونیم سطر به 

چاپ 
ه  سید ر

این  آن  و  است 
است: 

می گفت:  »قلندر 
کودک  همواره  آدمیان 
درازای  در  ـ  تنها  استند. 
بازیچه های شان  ـ  زمان 

تغییر می کنند.«
»و  کتاب  در  هم  متأسفانه 
کتاب  در  هم  و  گفت«  شیخ 
روایت های  »قلندرنامه« 
»شیخ«  زبان  از  رهنورد 
آدم  و  است  »قلندر«  و 
کند  حکم  قاطع  نمی تواند 

و  ناب  »فرموده های  آن  که 
ساختۀ  قلندر«  و  »شیخ  پرمغِز 

است  رهنورد  خودِ  تفکر  و  ذهن 
شنیده گی ها  گاهی  رهنورد  این که  یا  و 

دو  این  زبان  بر  هم  را  خوانده گی هایش  و 
ناب  »ریزه طنز«  همین  می سازد.  جاری  »بزرگ« 

دربارۀ آدمیان و بازیچه های شان آن قدر عمق و زیبایی 
دست  باشد،  رهنورد  خودِ  ذهن  تراوش  اگر  که  دارد 

قابل بوسیدن است. در آن یک ونیم سطر، آن  رهنورد 
زنده گی  که  و خسته کِن  تکراری  قراردادی،  بیاِن 

انسان شامل سه دوره است: کودکی، جوانی 
انداخته  َدور  به  زیبا  و کهن سالی چنان 

می شود که خوِش آدم می آید. 
شاید واقعی ترین 

انسان  عمر  تعریِف 
به دنیا  باشد که  همین 
کنیم.  بازی  تا  آمده ایم 
فقط بازیچه ها را تغییر 

می دهیم. 
واقعی،  زنده گی  در 
و  همیشه  نه  اگر 
به  جا،  همه  در 
اندیشمندی  کودکاِن 
جوان  که  برمی خوریم 
که حتا  می کنی  را چه 
پیران را درس می دهند 

و جواناِن کودک و پیراِن کودک را هم کم ندیده ایم. 
اداری،  فساد  هستند:  بسیار  اجتماعی  پلشتی های  در  طنز  آماج های 
و  شهر  نظافت  به  توجه  عدم  احتکار،  مقام،  از  سوءاستفاده  رشوه خوری، 
زبان های  گوینده گاِن  میاِن  بدبینی  ایجاد  و  اختالفات  به  زدن  دامن  بازار، 
مختلف و ده ها ناهنجاری اجتماعی دیگر. اما طنزنویس خصلت های ناپسند 
تا  قرار می دهد  آماج  و  نیز شکار می کند  را  فردی و تک فردها  ناهنجارِ  و 
بدین وسیله آدم ها را بهتر و نیکوتر بسازد و از عادات زشت و ناپسند دور 
بودن،  چاپلوس  بودن،  دروغگو  بودن،  ترسو  چون  بدی  عادات  گرداند. 
بودن،  بدبین  بودن،  حسود  بودن،  تنبل  بودن،  سهل انگار  بودن،  وسواسی 
بی نظافت  بودن،  بی وفا  بودن،  چشم چران  بودن،  الفوک  بودن،  خوش باور 
بودن، بهانه جو بودن، همه و همه عادات زشتی استند که شخصیت افراد را 
یا  به دیگران برسد و  امکان دارد ضرری  از هرکدام  مشخص می سازند و 
حداقل بسته گان شان را شرمسار کنند و یا خودشان مسخرۀ دیگران شوند. 
هر کدام از این معایب فردی در هزاران طنز آماج طنزپرداز بوده اند. اما دو 
خصلِت فردی در ناب ترین طنزها به سختی نکوهش شده اند و طنزپردازان 
دو  این  اند.  داده  تشخیص  ناک تر  را خطر  آن  طنز  پژوهش گران عرصۀ  و 

خصلت عبارت اند از: ریاکاری و خباثت. 
خبیث و ریاکار بیشتر به جامعه و اطرافیاِن خود ضرر می رسانند. تصادفی 
به  هزاران بار  جهان  تیاتر  هزاران  در  مولیر  »تارتوف«  نمایشنامۀ  که  نیست 

نمایش گذاشته شده و بعد از این نیز به نمایش خواهد آمد. 
خبیث بدخوارۀ دیگران است. او از غم رسیدن به دیگران لذت می برد، از هر 
کسی به دیگران سعایت می کند، با خدعه و دروغ و ترفندها میان دو دوست، 
و  سوءتفاهم  نفاق،  جدایی،  می خواهد  همکار  دو  برادر،  دو  شوهر،  و  زن 
بدبینی ایجاد کند و خود تماشاگر باشد و کیف کند. خبیث؛ دروغ، جنایت، 
سعایت، حسادت و شراندازی را در وجودِ خود جمع دارد. خبیث می کوشد 
کند.  تبدیل  غم  به  را  و خوشی های شان  کند  تباه  را  مردمان  نیِک  کارهای 
خبیث اگر دستش برسد، به مال و ناموِس حتا دوستاِن خود تعدی می کند. 

و اما ریاکار: 
ریا کار نیز چندین خصلت مذموم را در خود جمع دارد. او مردمان را شکار 
می کند. او خود را خالِف آن چه است جا می زند. در دروِن خود فاسق و 

فاجر است، اما با تَرَدستی و ترفندها خود را ُمصلح، خیرخواه و خیراندیش 
جا می زند. بی کاره، کارگریز و استفاده جو است. اما در چشِم آمر خود را 
پُرکار، دل سوز و زحمت کش وانمود می کند. بی دین، خدا ناترس و منافق 
است، اما خود را با مهارت، مومن و دین دار و معتقِد راسخ به دین نشان 

می دهد. ریاکار همان است که سعدی در موردش گفته: 
کلیِد درِ دوزخ است آن نمـــاز
که در چشِم مردم گذاری دراز

ریاکار یک متظاهر بی آزرم است که درونش و بیرونش در تضادِ ُمطلق قرار 
دارد. ریاکار کسی است که خالیق باید به رویش تف اندازند، اما او خالیق 

را چنان می فریبد که دستانش را می بوسند. 
ریا کار در تنهایی به فکِر گناه کردن و لذت بردن از گناهان کبیره است، اما 

در میان جمع نماز را دراز می گذارد. 
حضورِ قلب بود شرط در ادای نماز
حضورِ خلق، تـــرا در نماز می آورد

ریاکار برای تجارت و گردش گری به حج می رود اما در بازگشت، از حج 
رفتن و ادای مناسک از صدِق دل، چنان داستان ها می بافد که همه گان شیفته 

و معتقد او می شوند. 
بدترین نوع تظاهر و ریاکاری، ریاکاری در عرصۀ دین و معتقدات است. 
احترام هستند،  قابل  مردمان  مولوی صادق،  فقیه و  و  عالم، مال  روحانیوِن 
اما در میان آنان اگر کسی ریاکار است، بهتر و آسان تر می تواند مردمان را 

شکار کند. 
از همین روست که اکثریت مطلِق سخنوران، از ریاکاراِن دین فروش صدها 
گفته های پرمغز دارند و خواسته اند چنین ریا کاری را افشا کنند. در رابطه 
با ریاکاران در عرصۀ دین و اعتقاد، هزاران بیت و نثرها وجود دارند. طنزها 
بیشتر طنزهای  بسیار هستند،  که  دین و مذهب  مدعی  ریاکارِ  با  رابطه  در 
تلخ هستند و دارای حداقِل عنصر ظرافت. اما طنزهای ضِد ریاکاران دینی 
با مایۀ ظرافت پُر هستند از ریشخند، طعنه، حتا دشنام و دیگر شگردهای 
در  قحبه  زن   Sarcasm و   Invective دشنام  و  طعنه  طنزپردازی. 
نظیر  این طایفه شده است که  نثارِ  باد شده و  ُجندقی چنان  یغمای  اشعارِ 
ندارد. در بسیاری از اشعارِ یغما این کلمۀ دشنام گونه حتا قافیه قرار گرفته 

است. 
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گزارش گران: ناجيه نوری و هارون مجيدی

داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرائیۀ دولت وحدت ملی 
می گوید به کسانی که به خون مردم ارزش قایل نیستند، 

اجازه داده نمی شود که بر سر آن معامله کنند.
هیچ  صلح  گفت وگوهای  بحث  در  که  داد  هشدار  او 

امیازی به کسی )طالبان( داده نمی شود.
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس  اجراییه روز گذشته در مراسم 
مارشال  درگذشت  سالروز  نخستین  از  گرامی داشت 
معنای  صورت  هیچ  به  کرد:  تأکید  فهیم  قسیم  محمد 
صلح این نیست که زنان سرزمین ما از حق خود محروم 

ساخته شوند.
امنیت آرزوی تمام  داکتر عبداهلل گفت: آوردن صلح و 
مردم افغانستان بوده و است؛ اما نه به قیمت این که مردم 

شالق زده شوند.
رییس  اجراییه افزود: اگر مخالفین حاضر به مذاکره شدند 
که خوب؛ اما اگر جنگ و آتش افروزی را وسیلۀ امتیاز 
طلبی  تلقی کردند، باید بدانند که هیچ چیزی به دست 

نخواهند آورد.
افغانستان  مردم  گفت  محفل  این  در  عبداهلل  داکتر 
صلحی را که در آن ارزش های دموکراتیک قربانی شود، 

نمی پذیرند. 
که صلح  کرد  تاکید  افغانستان  اجرایی حکومت  رییس 
نباید به معنای تکرار فاجعه در افغانستان باشد. او تأکید 
کرد: »صلح به هیچ صورت به معنای رفتن به روزهای 
ملتی  بود؛  شده  تقسیم  ملت  که  نیست  گذشته  تاریک 
مغضوب، ملتی که سرزمین و باغش باید آتش زده شود، 
ملتی که باید دره زده شود، ملتی که باید زن و مردش 
جدا شود، زنش به جالل آباد فرستاده شود و مردش به 

منطقه دیگر. صلح به هیچ صورت به این معنا نیست.«
اخیًرا گفته می شود که قرار است مذاکرات بین نماینده گان 

حکومت و طالبان در روزهای آینده آغاز شود.
در این مراسم که در تاالر لویه جرگه برگزار شده بود، 
این گمانه زنی تقویب یافت که حامد کرزی در همکاری 
با شماری از سران جهادی و مقام های پیشین دولتی، در 

تالش تشکیل یک حزب سیاسی است. 
آقای کرزی هرچند پیش از این بارها گفته است که او 
نمی خواهد اپوزیسیون باشد؛ اما اظهارات داکتر عبداهلل 
که  می دهد  نشان  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
کرزی در تالش تضعیف دولت وحدت ملی و تشکیل 

اپوزیسیون است. 
کرزی در مراسم گرامی داشت از نخستین سالروز مرگ 
تالش  در  شماری ها  که  هنگامی  گفت:  فهیم  مارشال 
ساختن حزب بودند، از مارشال صاحب پرسیدم که شما 
مارشال صاحب گفت که من  نمی روید؛  این حزب  به 
مارشال افغانستان هستم و نمی خواهم عضو این احزاب 

باشم. 
اشارۀ آقای کرزی به جریان هایی است که عبداهلل عبداهلل 
)جبهۀ  دوستم  جنرال  محقق،  محمد  و  ملی(  )ایتالف 
ملی( پیش از انتخابات ریاست جمهوری ساخته بودند. 
اما داکتر عبداهلل در پاسخ به این اظهارات کرزی، با خنده 
خطاب به او گفت که شما از حرف مارشال پیروی کنید 
حزب سازی  دنبال  به  و  بگذارید  کارکردن  به  را  ما  و 

نباشید.
زنده گی  ریاست جمهوری  ارگ  جوار  در  کرزی  آقای 
می کند و بر بیناد گزارش ها، پیوسته به دکتر غنی مشورت 

می دهد.
براینکه  تأکید  با  مراسم  این  در  پیشین  رییس جمهور 
مارشال  گفت:  بود  وطن دوست  شخص  فهیم  مارشال 
صاحب از قضایای بزرگ ملی حمایت می کرد و عاقبت 

اندیش بود.
یکی  سیاف  الرسول  عبدرب  استاد  مراسم،  این  در 
سخنان  به  اشاره  با  مراسم  این  در  جهادی  رهبران  از 
این حق  گفت:  ملی  شورای  در  غنی  رییس جمهوری 
به  کی ها  بدانند  تا  است  مجاهدین  و  افغانستان  مردم 
امنیتی  امنیتی محافظ آنان است و چتر  عنوان نیروهای 

شب هنگام افغانستان در دست  کی ها می باشد.
آقای غنی در شورای ملی گفته بود که نیروهای امنیتی را 

غیر سیاسی می سازد.
معنای  مبادا  که  گفت  نگرانی  ابراز  با  سیاف  استاد   
نیروهای  از  مجاهدین  اخراج  نظام،  سازی  غیرسیاسی 

امنیتی باشد. 
مقررات  در  نمی خواهیم  هیچگاه  ما  کرد:  اضافه  وی 
حکومت دخالت داشته باشیم؛ اما این حق ما است که 
شب هنگام  امنیت  و  است  ما  امنیت  حافظ  کی  بدانیم 

توسط کی ها تامین می شود.
نیروهای  که  باشد  این  منظور  اگر  گفت:  سیاف  استاد 

امنیتی که وابسته به مجاهدین  و احزاب سیاسی هستند 
باید از سطوح نیروهای امنیتی خارج شوند، باید بدانید 
که همین اکنون به غیر از فرزندان مجاهدین هیچ کسی 

در سنگر نمی جنگد.
او تاکید کرد: تمامی کسانی که همین حاال در میدان جنگ 
فرزندان  هستند،  افغانستان  دشمنان  با  مبارزه  سرگرم 
غیرسیاسی شدن  امکان  بنابراین  هستند؛  مجاهدین 

نیروهای امنیتی وجود ندارد.
افزود: مسووالن حکومتی که خواهان غیرسیاسی   وی 
کردن نیروهای امنیتی هستند، آیا سرباز آماده دارند که 
آن را جایگزین این سربازان کنند؛ بنابراین رییس جمهور 

باید در این مورد به مردم افغانستان وضاحت دهد. 
استاد سیاف در خصوص مذاکره با طالبان گفت: روند 
شریک  مردم  با  باید  صلح  گفت وگو های  و  مصالحه 
ساخته شود و ملت در جریان گذاشته شده و با مردم در 

این رابطه هم آهنگی صورت گیرد.
وی افزود: ما طرفدار صلح هستیم و نظام فعلی حاصل 
تالش و خون های ریخته شدۀ مجاهدین است؛ بنابراین 
این گفت وگوها  اما  خواهان صلح و گفت وگو هستیم؛ 

باید روشن بوده و با مردم شریک ساخته شود.
این  در  رییس جمهور  غنی  اشرف  محمد  حال،  این  با 
مراسم از مارشال فهیم به عنوان یک شخصیت طرفدار 
انتخابات یاد کرده گفت: مارشال فهیم طرفدار نظامی بود 

که از طریق انتخابات به وجود آمده باشد.
شاید  می بود  زنده  فهیم  مارشال  اگر  کرد:  تاکید  وی 
افغانستان در سال گذشته تجربه  مشکالت را که مردم 

کردند، کمتر می بود.
رییس جمهورغنی همچنان گفت: مارشال صاحب فهیم 
را  گفتگو  طریق  از  صلح  آرزوی  و  بود  صلح  طرفدار 

داشت و همواره به آن تاکید می کرد.
ادیب فهیم پسرمارشال فهیم دراین مراسم گفت: آنچه 
را مردم افغانستان درانتخابات سال گذشته شاهد بودند، 

حقانیت نگرانی های مارشال کشور را تایید می کند.
بحث های  مهم ترین  از  یکی  مصالحه  پروسۀ  گفت:  او 
مارشال  و  می شود  پنداشته  نظام  حاکمیت  به  مرتبط 
فهیم صلح را یک نیاز جدی امروز و فردای افغانستان 

می دانست.
آقای فهیم، تاکید کرد: مارشال فهیم صلح را مشروط به 
پذیرفتن قانون اساسی و دست آوردهای ۱۳ ساله دانسته 
و باور داشت که صلح نیاز به تحمل و حوصلۀ بیشتر 

است.
دوم  معاون  خلیلی  کریم  محمد  مراسم  پایان  در 
رییس  جمهور پیشین با توجه به تحوالت امنیتی گفت: 
این که پرچم سفید به سیاه تبدیل می شود و اینکه نام را 
مردم  زیرا  نمی کند،  تغییر  چیزی  هیچ  می کنند،  عوض 

افغانستان آگاه و بیدار اند.
او می گوید: ما از پروسۀ صلح حمایت می کنیم؛ اما حتا 
یک انچ از اهداف ملت تخطی نمی کنم و از آن به هیچ 

قیمتی گذشت نخواهیم کرد.
سنگر دار مقاوم

جاری  سیاسی  مسایل  کنار  در  برنامه،  این  سخنرانان 
نیز  فهیم  قسیم  محمد  مارشال  شخصیت  به  پیوند  در 

صحبت کردند.
این محفل گفت:  در  رییس جمهور  غنی  محمداشرف 
شهید  کشور،  ملی  قهرمان  کنار  در  فهیم،  مارشال 
مردم  به  را  ویژه یی  کارکردهای  مسعود  احمدشاه 

افغانستان انجام داد.
در  ملی  قهرمان  شهادت  از  بعد  او  افزود:  غنی  آقای 
شرایط دشوار رهبری جبهۀ مقاومت را به دوش گرفت 
سهم  دموکراسی  بر  مبنی  نوین  نظام  پایه ریزی  در  و 

ارزنده ایفا کرد.
آقای غنی همچنان گفت: او در درون و بیرون نظام از 
دولت حمایت کرد و هم از لحاظ پایگاه مردمی و هم از 

لحاظ سیاسی در باالترین درجه قرار گرفت.
رییس جمهور تأکید کرد: مرحوم مارشال فهیم در سیزده 
سال گذشته به افغانستان و منافع علیای مملکت پایبند 
بود و موضوعات صلح و جنگ، حکومت داری، اداره 
نظر  در  کشور  کالن  مصالح  محور  بر  را  مدیریت  و 

می گرفت.
شرایط  در  سیاست  مرد  را  فهیم  مارشال  غنی،  آقای 
زنده  افغانستان  مارشال  »اگر  گفت:  و  خوانده  حساس 
بود؛ مشکالتی را که ما در سال گذشته و حال تجربه 

کردیم، کم تر بود«.
رییس جمهور، مارشال فهیم را سیاست مدار واقع بین، 
و  تبعیض  مخالف  و  ملی  وحدت  و  صلح  طرف دار 
تفرقه خوانده و بیان داشت که مارشال فهیم با درایت و 

شجاعت خود ــ هم در عرصه سیاست و هم در میدان 
افغانستان  معاصر  تاریخ  در  ویژه یی  جایگاه  ــ  نظامی 

کسب کرده است.
حکایه  فهیم  مارشال  با  دیدارش  آخرین  از  غنی  آقای 
کرده گفت که او باالی حفظ دستآوردهای سیزده سال 
میان  به  می خواست  و حکومتی  می کرد  تأکید  گذشته، 

آید تا در آن وحدت ملی رعایت گردد.
معتدل  شخصیت  یک  را  فهیم  مارشال  جمهور  رییس 
طریق  از  که  بود  نظامی  طرف دار  او  گفت:  خوانده، 

انتخابات و رأی مردم به میان آید.
از  گرامی داشت  کمیسیون  رییس  نظری  اهلل  عنایت 
نخستین سالروز درگذشت مارشال فهیم، در این محفل 

گفت: مارشال فهیم الگوی مقاومت و استواری بود.
روزی  واقع  در  مارشال،  از  یادبود  افزود:  نظری  آقای 
ست که در آن از مقاومت و مجاهدت مردم افغانستان 

پاس داری و ارج گذاری می شود.
این که  بیان  با  فهیم  مارشال  ارشد  فرزند  فهیم  ادیب   
حساس  مقطع  در  را  افغانستان  مردم  فهیم  مارشال 
تاریخی تنها گذاشت، گفت که او در میان همه اقشار و 

طیف های مردم افغانستان جایگاه خاصی داشت.
اعتماد  افغانستان، مورد  تأکید کرد: مارشال  ادیب فهیم 
میان  در  او  اندیشۀ  امروزه  و  بود  افغانستان  مردم  همه 

مردم زنده است.
نخستین  محفل  در  پیشین  جمهور  رییس  حامدکرزی 
نخستین  از  را  مارشال  گفت:  فهیم  مارشال  سالیاد 
روزهای حکومت مجاهدین می شناختم و بعدها با هم 

همکاری شدیم و من او را بهتر شناختم.
وطندوست  شخصیت  را  فهیم  مارشال  کرزی  آقای 
خوانده، افزود: »در قضایای بزرگ و مهم ملی یک ثانیه 
هم غفلت نمی کرد و مطلق به فکر مسایل حیاتی کشور 
بود و مردی بود که دنبال کارهای کوچک نبود و فقط 

به مسایل ملی می اندیشید«.
رییس جمهور پیشین تأکید کرد که او در زمان ریاست 
جمهوری با مارشال فهیم خوش و آرام بوده است، چون 
اندیشی  عاقبت  با  کشور  ملی  و  بزرگ  قضایای  در  او 

تصمیم می گرفت.
در این حال، داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت 
وحدت ملی گفت که مارشال فهیم یک مجاهد به تمام 
افتخار می کرد و یک  معنا بود و به مجاهد بودن خود 

رفیق خوب بود.
افزود: مارشال فهیم، مدافع حق،  رییس اجرایی دولت 

آزادی، عدالت، سنگردار مقاوم و تکیه گاه مردم بود.
کسانی  گفت:  سخنانش  ادامۀ  در  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
که فکر می کنند در نبود مارشال فهیم، با اتهام بستن به 
مجاهدین به اهداف شوم شان می رسند کور خوانده اند 
و ملت افغانستان پاس دار خون شهدای خود هستند و 

خون آنان را پایمال نمی کنند.
فهیم  مارشال محمدقسیم  تأکید کرد که  اجرایی  رییس 
با  و  بود  مشوره پذیر  و  حلیم  معنا  تمام  به  مجاهدی 
مردم با حوصله برخورد می کرد و به نیازمندی های آنان 

رسیده گی می کرد.
محمد کریم خلیلی معاون دوم پیشین ریاست جمهوری 
را  فهیم  مارشال  که  بود  محفل  این  دیگر  از سخنرانان 
مقاومت  و  آسمان جهاد  گان درخشندۀ  از ستاره  یکی 
مردم افغانستان خوانده گفت: مارشال فهیم یکی از بنیان 
گذاران فصل جدید در افغانستان بود و در ثبات و قوام 
بخشیدن فصل جدید تا آخرین لحظات زنده گی اش 

تالش کرد و سهم بزرگ گرفت.
آقای خلیلی گفت: مارشال فهیم، همیشه طرفدار آرامی 
حفظ  با  صلح  که  می خواست  و  بود  جنگ  ختم  و 

آرزش ها و عزت مردم افغانستان، تأمین شود.
آقای خلیلی تأکید کرد که عشق مارشال فهیم اسقالل 
خارجی ها  دخالت  برابر  در  همواره  و  بود  افغانستان 

ایستاد.
کرد:  تصریح  جمهوری  ریاست  پیشین  دوم  معاون 
بیگانگان  دست اندازی  و  افراطیت  برابر  در  مجاهدین 
ایستاده اند و در این راستا از دولت و نیروهای امنیتی 

کشور دفاع می کنند.
اشتراک  با  گل گزاری  مراسم  دیروز  بامداد  هم چنان، 
اعضای  و  خانواده  ملی،  دولت وحدت  اجرایی  رییس 

کابینه در مرقد مارشال برگزار گردید.
ریاست  پیشین  معاون  فهیم،  قسیم  محمد  مارشال 
اثر ایست قلبی در  جمهوری یکسال پیش از امروز به 

کابل درگذشت.
مارشال محمد قسیم فهیم تنها مارشال افغانستان درست 
یک سال پیش در همین روز ۱۸ حوت وفات کرد و در 
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کمک های جمعیت هالل...
و  مواد غذایی کنسرو شده است.

احمر  هالل  جمعیت  رییس  گیالنی  فاطمه  خانم 
افغانستان نیز با حضور در فرودگاه کابل ضمن قدردانی 
کمک  اولین  این  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  از 

کشورهای خارجی است که به کابل رسیده است.
وی گفت: این اولین بار نیست که جمهوری اسالمی 
می کند  کمک  طبیعی  حوادث  در  افغانستان  به  ایران 
بلکه تهران در حادثه ریزش کوه در والیت بدخشان 

که سال گذشته رخ داد نیز به کابل کمک کرده است.
نامه  که  باوجودی  کرد:  نشان  خاطر  گیالنی  خانم 
درخواست کمک هالل احمر افغانستان پنج روز قبل 
ایران  اسالمی  جمهوری  احمر  هالل  جمعیت  برای 
فرستاده شده بود اما این کمک ها به سرعت انجام شد.
نیازمندی  آیا  که  خبرنگاران  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
دیگری نیز وجود دارد گفت: با گرم شدن هوا امکان 
سرازیر شدن سیالب ها وجود دارد و ما مطمین هستیم 
جمهوری  احمر  درهالل  ما  برادران  و  خواهران  که 

اسالمی ایران به کمک ما خواهند شتافت.

92 درصد مردم خـواهان...
سال ۱۳۹۱ از سوی این نهاد صورت گرفته بود، ۳۳ 

درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، ۶2.۱ درصد از مصاحبه شونده گان تایید 
نمودند که نتایج انتخابات بازتاب دهنده خواست مردم 
بود؛ ۵۷.۶ درصد از آنان به این باور هستند که روند 
انتخابات سال ۱۳۹۳  در  قومیت  اساس  بر  دهی  رای 

نسبت به انتخابات گذشته کمتر نمایان بوده است.
آقای وفایی افزود: طبق این نظرسنجی، فساداداری از 
مشکالت عمده دولت افغانستان به شمار می رود که در 

رده اول قرار دارد.
مردم  از  درصد   ۹۴ که  می دهد  نشان  نظرسنجی  این 

افغانستان باالی رییس جمهور غنی اعتماد دارند.
بر اساس این نظرسنجی، بیشتر از ۹0 درصد از مصاحبه 
شونده گان خواهان مشارکت زنان در انتخابات هستند 
که و۷۵ درصد نیز می خواهند که زنان باید بیشتر در 

امور سیاسی سهیم باشند.
اعتماد  مورد  در  انترنشنل  موسسه  مسووالن  همچنین 
شونده گان  مصاحبه  از  نیز  طالبان  گروه  باالی  مردم 
مصاحبه  از  درصد   ۸۶ آن،  اساس  بر  که  اند  پرسیده 

شونده گان گفتند که باالی این گروه اطمینان ندارند.
نهادهای  نظرسنجی،  این  از  قبل  که  است  گفتنی 
انتخاباتی نیز از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند 
نظام  در  اصالحات  آوردن  به  اقدام  زودتر  هرچه  که 

انتخاباتی نمایند.
بهار  در  کشور  پارلمانی  انتخابات  که  است  ذکر  قابل 

سال آینده برگزار خواهد شد.

رییس اجرایی دولت وحدت ملی در نخستین سالروز وفات مارشال فهیم:

برای دست یافتن به صلح به کسی امتیاز داده نمی شود
استاد سیاف: مردم بايد بدانند كه كی ها حافظ شان اند

احضار بیش از ۱۰ هزار کارمند...
اعالم کرده بود که  بیش از ۱0 هزار کارمند قراردادی و 20 
تقلب ها  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  استخدامی  کارمند 
و تخطی های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ دست 

دارند.
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون رسیده گی به شکایت های 
به  با مراجعه  اتهام  افراد مورد  از  انتخابات، گفت: تعدادی 
دفاتر والیتی و دفتر مرکزی این کمیسیون دفاعیه های خود 

را ارایه کردند.
وی افزود: کارمندان استخدامی کمیسیون مستقل انتخابات 
به  مراجعه  با  نیز  آن ها وجود داشت  ابهاماتی در مورد  که 
این کمیسیون، از خود دفاع کردند و کسانی که برای دفاع 
از خودشان حاضر نشوند بطور غیابی تصمیم گیری خواهد 

شد.
این در حالی است که محسنی به تعداد دقیق افرادی که با 
اتهامات  برابر  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  در  حضور 

وارد شده از خودشان دفاع کردند، اشاره یی نکرده است.
گفتنی است که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی 
انتخابات  تقلب های  در  داشتن  دست  به  متهم  افراد  به 
ریاست جمهوری این کشور تا پایان هفته گذشته برای دفاع 

مهلت داده بود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال جاری شمسی 
با تقلب های گسترده یی همراه بود تاجایی که انتخابات ملغا 
تشکیل  سیاسی  نامۀ  توافق  یک  براساس  حکومت  و  شد 

گردید. 



از  پس  غنی  جمهوری  رییس 
ملی  کمیتۀ  میان  زیاد  کشمکش های 
المپیک و ریاست تربیت بدنی، هیأتی را 
کرده  اختالف ها  این  بررسی  به  موظف 

است. 
کرام الدین  فرمانی، وظیفۀ  در  غنی  آقای 
فدراسیون  و  بدنی  تربیت  رییس  کریم 

در  تعلیق  حالت  به  را  افغانستان  فوتبال 
آورد. 

آقای کریم، با فهیم هاشمی رییس کمیتۀ 
ملی المپیک اختالفات جدی داشتند. 

این دو در روزهای اخیر، علیه یک دیگر 
و  می پرداختند  به سخنرانی  رسانه ها  در 
بطالن  خط  یکدیگر  عکس های  روی 

کشیده و در جاده ها نصب می کردند. 
اهلل  روح  دو،  این  اختالفات  نتیجۀ  در 
ترک  همیش  برای  را  افغانستان  نیکپا 
فدراسیون  مسووالن  از  شماری  و  کرد 
تکواندو برای چند روز دست به تحصن 

زدند.
گفته می شود فساد و بروکراسی در این 

دو نهاد مهم ورزشی بیداد می کند.

سیمئونه:

 تساوی با والنسيا منصفانه بود
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وظیفۀ رییس تربیت بدنی به حالت تعلیق در آمد

 ۳ پیشنهاد  از  پوگبا  پل  های  برنامه  مدیر 
عنوان  و  داد  خبر  موکلش  به  انگلیسی  تیم 
کرد احتمال جدایی این بازیکن در تابستان 

وجود دارد.
پل پوگبا برترین بازیکن جوان جام جهانی 
برزیل این فصل در ترکیب یوونتوس نمایش 
بسیار خوبی را از خود نشان داد و یکی از 

بهترین بازیکنان سری A بوده است.
درباره  پوگبا  پل  های  مدیربرنامه  رانیوال، 
ورزشی  حقوق  گفت:  بازیکن  این  شرایط 
پوگبا توسط یوونتوس تصمیم گیری خواهد 
بنابراین یووه تصمیم قطعی را خواهد  شد. 
پوگبا هم  گرفت. هر چند که تصمیم خود 
در این میان تاثیرگذار خواهد بود ولی جدا 
از اینها، یک پسربچه 2۱ ساله خیلی جوان 
است. فکر می کنم او بازی به بازی می تواند 
پیشرفت کند. اینجا بهترین تیم برای پیشرفت 
تمدید  را  قراردادش  تازگی  به  ما  اوست. 
کردیم و دلیل این کار این بود که روی او 
برای ساخت تیمی قدرتمند و رقابت طلب 
حساب کرده ایم. او از ۳ تیم بزرگ انگلیسی 
پیشنهاد دارد. ما به سران یووه نیز گفته ایم 
که پوگبا از منچستر یونایتد، سیتی و چلسی 
در  که  هست  احتمال  این  و  دارد  پیشنهاد 
تابستان موکلم به یکی از این  تیم ها بپیوندد. 
تمدید  احتمال  که  بگویم  باید  نیز  را  این 

قرارداد با یووه وجود دارد.
رانیوال ادامه داد: من به پوگبا گفته ام که تنها 
به  و  بگذارد  فوتبال  روی  را  خود  تمرکز 
انتقال به تیم دیگری فکر نکند و تا تابستان 
تمرکزش را روی مسائل فوتبالی بگذارد. ما 
صحبت  آینده  در  او  ورزشی  آینده  درباره 

خواهیم کرد.
یوونتوس  باشگاه  اجرایی  مدیر  استونیاری، 

نیز درباره وضعیت هافبک فرانسوی تیمش 
گفت: شایعات و اخبار حول محور پوگبا را 
درک نمی کنم. او تا 20۱۹ با یووه قرارداد 
قراردادش  تمدید  از  ماه   ۸ هنوز  و  دارد 
نمی گذرد. پوگبا حقوق خوبی نیز دریافت 
از  داشتم،  او  با  که  صحبتی  در  و  کند  می 

حضورش در یوونتوس راضی بود.
حال  در  و  دارد  ارامش  باشگاه  این  در  او 
دیگر  تیمی  به  رفتن  برای  قصدی  حاضر 
ندارد. ما با یوونتوس توافق کرده ایم که در 
صورت رسیدن پیشنهادهای بهتر این باشگاه 
تصمیم گیرنده اصلی باشد. ما برای جدایی 
پوگبا با یوونتوس وارد جنگ نخواهیم شد.

دنیای  جدید  استعدادهای  از  یکی  پوگبا 
های  نمایش  که  رود  می  شمار  به  فوتبال 
آلکس  سر  تا  شد  باعث  اش  کننده  خیره 
فرگوسن او را به خدمت بگیرد اما سن کم 
تا همراه  نداد  اجازه  او  به  اندکش  و تجربه 
دست  زیادی  افتخارات  به  منچستریونایتد 
حرفه  فوتبال  سالگی   ۱۴ سن  از  وی  یابد. 
و  کرد  آغاز  لوهاور  تیم  همراه  را  اش  ای 
بعد  و  زد  توپ  تیم  این  در  دو فصل  برای 
پیوست؛ هر چند که  تیم منچستریونایتد  به 
دیدارهای  در  تیم  این  پیراهن  با  نتوانست 
زیادی شرکت کند اما تجربه حضور در این 
تا  او کمک کرد  به  با رهبری فرگوسن  تیم 
از استعداد خود بهره زیاد ببرد و در نهایت 
در  و  گرفت  قرار  یووه  سران  توجه  مورد 
منتقل  ایتالیایی  تیم  این  به   20۱2 تابستان 
شود. این بازیکن خالق کاپیتانی تیم زیر ۱۹ 
ساله های کشورش، فرانسه را نیز به عهده 
داشت و در جام جهانی بازی های خوبی از 

خود به نمایش گذاشت.

مقابل  تیمش  خانگی  تساوی  کرد  تاکید  مادرید  آتلتیکو  سرمربی 
والنسیا منصفانه بوده است.

هفته بیست و ششم لیگ فوتبال اسپانیا با تساوی تیم های آتلتیکو 
مادرید و والنسیا همراه بود.

کوکه در دقیقه ۳۳ آتلتیکو را پیش انداخت و شوکودران مصطفی 
در دقیقه ۷۸ گل تساوی را وارد دروازه تیم میزبان کرد. این نتیجه 
تا پایان پابرجا ماند تا سهم هر تیم از این دیدار یک امتیاز باشد. 
آتلتیکو با این نتیجه، ۵۵ امتیازی شد تا همچنان در رده سوم جدول 
رتبه  امتیاز در  با ۵۴  والنسیا هم  باشد.  داشته  قرار  لیگا  بندی  رده 

چهارم است.
لیگا رسیده  قهرمانی در  به عنوان  مادرید که سال گذشته  آتلتیکو 
بود، اگر مقابل والنسیا به برتری می رسید، می توانست اختالف 

امتیازی اش با بارسلونا صدرنشین را به عدد پنج برساند اما تساوی 
یک بر یک موجب شد تا فاصله این دو تیم به هفت برسد.

دیگو سیمئونه بر این باور است که تیمش در این فصل از رقابت 
های لیگ فوتبال اسپانیا برای رسیدن به قهرمانی نمی جنگد و تنها 
با تیم های سویا و والنسیا برای کسب رتبه سوم رقابت می کند. 
ها«  با »خفاش  پایان رویارویی  از  »آتلتی« پس  آرژانتینی  سرمربی 
برای  بگویم  خواهم  نمی  گفت:  و  شد  حاضر  خبری  نشست  در 
قهرمانی در لیگا می جنگیم تا شما خبرنگاران آن را به تیتر نخست 
نشریه هایتان بدل کنید. بازی های زیادی در این فصل باقی مانده 
و ما هم به همراه تیم های والنسیا و سویا برای رسیدن به رده سوم 
لیگ تالش می کنیم. البته باید بگویم که هیچ یک از این دو تیم در 

هفته های اخیر نتوانستند ما را شکست دهند.
سیمئونه در ادامه اعتراف کرد تیمش تالش کافی برای حفظ برتری 
در نیمه نخست نداشت تا این که در دقیقه های پایانی گل تساوی 
را دریافت کرده است. وی در این باره گفت: نمایش خوبی در نیمه 
نخست داشتیم. آنها را تحت فشار قرار دادیم و بیشتر در زمین آنها 
به توپ ضربه زدیم. در جنگ های تن به تن هم برتری از آن ما بود 
اما در هر حال، در نیمه دوم نتوانستیم همانند نیمه نخست باشیم. 
در نمایشی که ارائه می کردیم، تالشی برای احاطه بر میانه میدان 
نکردیم و والنسیا کنترل بازی را در دست گرفت و در نهایت هم 
گل زد. کمی عقب کشیدیم و نتوانستیم همانند نیمه نخست حریف 

را پرس کنیم. فکر می کنم تساوی نتیجه عادالنه ای بود.

که  کرد  عنوان  بارسلونا  المللي  بین  ورزشي  مدیر  برایدا،  آریدو 
احتمال جدایي مسي از بارسلونا وجود دارد.

سمت  این  به  بارسا  در  تازگی  به  که  میالن  سابق  ورزشی  مدیر 
رسیده، در مصاحبه با کانال Esporte ۳ عنوان کرد که همچنان 

احتمال جدایی مسی از این تیم وجود دارد.
او در این باره گفت:« در مورد مسی، تقریبا جدایی او غیرممکن 
ژرمن،  سنت  پاریس  و  منچسترسیتی  مثل  باشگاه هایی  ولی  است 
که سرمایه بسیاری در اختیار دارند، شاید بتوانند او را به خدمت 
بگیرند. گاهی اتفاقات عجیبی می افتد. ولی او یک پدیده است که 

با مارادونا و پله قابل قیاس است.«
برایدا درباره حضورش در بارسا گفت:« ۳0 سال تجربه حضور در 
سراسر جهان را داشته ام. در برزیل، آرژانتین، اروپا و ... دوستانی 
دارم. فکر می کنم می توانم در آینده باشگاه مفید باشم. برای خرید 
بازیکنان برای دو یا سه سال بعد، باید از حاال به فکر باشیم. من 
در باشگاه بزرگی مثل میالن کار کرده ام و با چنین چیزهایی آشنا 

هستم.«

رایو  مقابل  گل  پر  پیروزی  با  بارسلونا 
وایکانو بار دیگر به صدر جدول رده بندی 
از  دور  را  طوالنی  زمانی  اما  بازگشت  لیگا 

صدر جدول گذراند.
هفته بیست و ششم لیگ فوتبال اسپانیا برای 
با  توانست  زیرا  بود  یمن  خوش  بارسلونا 
بار  وایکانو  رایو  مقابل  یک  بر   ۶ پیروزی 
دیرینه  رقیب  مادرید،  رئال  از  باالتر  دیگر 

اش در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد.
کشید  طول  دیدار   ۱۶ و  روز   ۱2۷ درست 
تا آبی و اناری ها بتوانند صدر جدول را از 
آنها صدر جدول  رئال مادرید پس بگیرند. 
را در روز اول نوامبر 20۱۴ و پس از باخت 
خانگی مقابل سلتاویگو از دست دادند. پیش 

از آن نیز فاصله شان در صدر جدول پس از شکست سه بر یک 
در سانتیاگو برنابئو مقابل رئال کاهش یافته بود. در هفته جاری که 
رئال مادرید مقابل بیلبائو شکست خورد و آنها موفق به شکست 

رایو شدند، بار دیگر صدر جدول لیگا را از آن خود کرده اند.
می  برگزار  دیگر  هفته  دو  برگشت  کالسیکوی  ال  که  حالی  در 
شود، بارسلونا می تواند با کسب یک پیروزی در نوکمپ، فاصله 

هفته  دیدار  برساند.  عدد چهار  به  را  مادرید  رئال  با  اش  امتیازی 
در  را  پیاپی  شکست  هفت  که  است  ایبار  مقابل  بارسلونا  آینده 
کارنامه اش ثبت کرده است. رئال نیز باید مقابل لوانته قرار بگیرد و 
به نظر نمی رسد در هفته آینده امتیاز از دست بدهد. بدین ترتیب، 
برگزاری ال کالسیکو می تواند تا حدود زیادی تکلیف این فصل 

را مشخص کند.

بارسا مسی را از دست میدهد؟

چقدر طول کشید تا بارسلونا صدرنشین شود؟

ورزش

ورزش

ورزش

ورزش
منچستر یونایتد،

 سیتی و چلسی مقصد آینده پوگبا
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          علی پارسا
استفاده  با  ناامنی ها  از  تازه یی  موج  روزها صدای  این 
ظرف  در  رسد.  می  گوش  به  جدید  های  تاکتیک  از 
روزهای گذشته عالوه بر اواع حمالت هراس افکنانه، 
حماالتی به اماکن مقدس دینی و مذهبی صورت گرفته 
ترین  تازه  در  دارد.  تامل  نوبه خود جای  به  که  است 
مورد ازاین حمالت، افراد ناشناسی با استفاده از سالح 
به یک خانقاه حمله کردند و  به خفه کن  های مجهز 
جمعی از نمازگزاران را به شهادت رسانیدند. تا هنوز 
هویت این مهاجمان مشخص نشده است. با وجود این 
اند که تعدادی را  مسئوالن وزارت داخله اعالن کرده 

به ظنِّ دست داشتن در این حمله بازداشت کرده اند. 
حمله مسلحانه با استفاده از سالح های مجهز به خفه 
در  تاملی  قابل  بدعت  مردمی،  عبادتگاه  یک  به  کن 
در  این  است.  افکنانه  هراس  حمالت  به  سازماندهی 
حالی است که در هفته گذشته حمله دیگری در یک 
مسجد در والیت غزنی صورت گرفت که گفته می شود 
تلفات چندی هم در پی داشته است. این حمله هرچند 
از سوی رسانه ها به صورت گسترده مورد بازتاب قرار 
نگرفت، اما بدون شک با توجه به مکانی که مورد حمله 

قرار گرفته بوده، از اهمیت خاصی برخوردار است.
این حمالت هرچند ممکن است از آدرس های مختلف 
و با رویکردهای مختلف صورت گرفته باشد، اما برایند 
آن همه یک چیز است: بلند بردن حساسیت های مذهبی 

و فرقه ای میان مردم متدین افغانستان!
این گونه حمالت  متکثر  به خاستگاه احتماالً  با توجه 
دشمنان  یا  و  دشمن  که  می رود  گمان  هراس افکنانه، 
مذهبی،  اماکن  دادن  قرار  هدف  با  بار  این  افغانستان 

متدین  مردم  میان  نفاق افکنی  و  تفرقه اندازی  قصد 
کشور را دارند. این گروه ها ممکن است با درک تنوع 
و تکثر مذهبی و فرقه ای در افغانستان، در پی استراتژی 
جدیدی برای شعله ور کردن احساسات مذهبی جامعه 

باشند.
پیش از این هم حمالت مشابهی در میان پیروان مذاهب 
تلفات  متاسفانه  که  بود  گرفته  کشور صورت  مختلف 
امام  عزاداران  به  است. حمله  داشته  به همراه  بسیاری 
حسین )رض( در روز عاشورا در منطقه مرادخانی کابل 
که تلفات جانی بسیاری به همراه داشت، از عمده ترین 
نمونه های این گونه حمالت است. هرچند این حمله 
بیش از صد شهید و مجروح بر جای گذاشت، اما مردم 
افغانستان به زودی دریافتند که پشت این حمله دستان 
لشگر جنگوی پاکستان بوده است. با درک این مساله 
مردم ما به خوبی به نیات پلید دشمنان مردم افغانستان 
پی برده، و در جهت عکس اراده آنها مبنی بر تنش آلود 
کردن روابط و مناسبات مردم افغانستان گام برداشتند. 
همه مردم افغانستان با ابراز همدردی و غم شریکی به 
تنها این گونه حمالت  این دشمنان نشان دادند که نه 
می گسالند،  هم  از  را  کشور  متدین  مردم  حلقه وصل 

بلکه این حلقه را تنگ تر و محکم تر از پیش می کنند.
افغانستان و به خصوص حمله  حمالت اخیر دشمنان 
منطقه  در  واقع  خانقاهی  به  ناشناس  افراد  شنبه  روز 
تفرقه پراکنی  با هدف  به صورت حتم  کابل که  کمپنی 
و  آگاهی  به  توجه  با  است،  گرفته  صورت  مذهبی 
اتحاد مردم افغانستان، اقدام ناکامی به شمار می رود که 
مردم  پیش  از  بیش  وحدت  و  همگرایی  جز  نتیجه ای 

افغانستان در پی نخواهد داشت.

با این وجود، آنچه نباید از آن غافل شد، تالش برای 
این گونه حمالت و معرفی دشمنان  شناسایی عامالن 
جای  به  امنیتی  مقامات  است.  افغانستان  مردم  واقعی 
هراس افکنانه  این حمالت  کتمان  و  گذاشتن  سرپوش 
باید عماالن آنها و دست های پشت پرده را برای مردم 
افغانستان فاش کنند تا عالوه بر روسیاهی عامالن آن، 
زمینه هرگونه سو،تفاهم میان مردم افغانستان را پیش ار 

پیش از بین برند. 
معرفی  به  شایانی  کمک  رویدادها  این  عامالن  معرفی 
به  کرد.  خواهد  افغانستان  مردم  به  دشمن  و  دوست 
خصوص در شرایطی که گفته می شود، ما بیش از هر 
به  که  فضایی  در  نزدیک تریم.  صلح  به  دیگری  زمان 
نظر می رسد طالبان حاضر به نشستن پشت میز مذاکره 
راسخ  عزم  از  همه روزه  هم  پاکستان  دولت  و  هستند 
خود در راستای روند صلح دم می زند، کشف دستان 
سیاه پیکارجو علیه مردم افغانستان، آینده شفافی برای 
صلح  به  یافتن  دست  ورنه  کرد.  خواهد  ترسیم  صلح 
در حد سخن و نظر و سهم کالن دادن به کسانی که 
هیچ نقشی در ایجاد صلح پایدار در افغانستان نخواهند 

داشت، امری بیهوده و به دور از عقل و منطق است.
در گذشته هم امتیازات بسیاری در راه رویای صلح به 
نه  این  با وجود  بود.  داده شده  انتحاریان  و  دکانداران 
تنها کمترین پیشرفتی در عرصه صلح حاصل شد، که 
حمالت دشمنان افغانستان هر ساله بیشتر و بیشتر شد. 
حاال هم هراس بنیادین از این است که حتا با سپردن 
همچنان  طالبان،  رهبران  از  برخی  به  کالن  امتیازات 

افغانستان شاهد حمالت گسترده دشمنان خود باشد.
حمالت اخیری که در این روزها تحت عنوان داعش و 
افراد ناشناس صورت گرفته و به خصوص در مساجد 
و اماکن مذهبی سازماندهی شده، می تواند نفیر شومی 
از یک روند جدید هراس افکنی از آدرس های ناشناخته 
پروژه  را  آن  بتوان  شاید  که  چیزی  باشد.  پراکنده  و 

آلترناتیو پروژه طالبان دانست.
هوشیار  باید  افغانستان  حکومت  و  مردم  رو  این  از 
باشند تا در قبال این چهره جدید هراس افکنی با دقت 
صادقانه  مردم  با  باید  مسئوالن  کنند.  عمل  جدیت  و 
برخورد کنند و دست های پنهان پشت پرده را به مردم 
شوم  بازی های  که  موظف اند  مسئوالن  کنند.  معرفی 
جدید را برای مردم باز کنند و عرصه را برای آگاهی 
عمومی فراهم کنند. مردم هم در قبال این رویدادها باید 
با تفکیک دوست از دشمن، متحدانه و یکپارچه هویت 
ملی و روحیه همگرایانه خود را به نمایش گذارند تا 

دودی بر چشم تنگ دشمنان این مرز و بوم شود.

دیدار وزیر مهاجرین با نماینده گان دست های سیاه؛ پشت حمله به مسجد و خانقاه

مهاجران افغانی در پاکستان
سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین کشور که 
در رأس یک هیأت بلندپایه دولتی در یک سفر رسمی 
در اسالم آباد به سر می برد؛ با جمعی از نماینده گان 

مهاجرین افغانی در این کشور دیدار نمود.
افغانستان در پاکستان و  در این دیدار که سفیر کبیر 
جمعی  و  پاکستان  مقیم  افغان  مهاجرین  امور  رییس 
نماینده گان  داشتند،  حضور  نیز  افغانی  دیپلوماتان  از 
چالش های  و  مشکالت  زنده گی،  وضع  مهاجرین 
و  مهاجرین  امور  وزیر  با  را  مهاجرت  در  زنده گی 
و  پیشنهادات  و  ساختند  شریک  همراه شان  هیات 
نظریات خود را جهت بهبود وضع و آماده گی خویش 
برای بازگشت داوطلبانه، عزتمند و دایمی به وطن را 

بیان داشتند.
وزیر امور مهاجرین در مورد تعهد حکومت وحدت 
به  افغانستان  اتباع  همه  از حقوق  دفاع  قبال  در  ملی 
ویژه مهاجرین افغان و رسیدگی به مشکالت شان و 
ایجاد زمینه بازگشت داوطلبانه و دایمی شان به وطن 

تاکید کرد.
وی همچنین گفت که برنامه های وسیع اصالحات در 
سیستم مدیریت عودت پناهنده گان عملی خواهد شد.
سفیر افغانستان نیز که در محفل صحبت می کرد؛ یکبار 
قونسلگری های  جنرال  و  سفارت  تعهد  روی  دیگر 
سه گانه افغانستان در پاکستان در قبال رسیده گی به 

مسایل مهاجرین تاکید نمود. 
سفیر افغانستان گفت: » ما همواره با سطوح مختلف 
در  مهاجرین  موضوع  با  رابطه  در  پاکستان  حکومت 
تماس بوده ایم و به تالش های خود برای رسیدگی به 

مشکالت مهاجرین ادامه خواهیم داد«.
همچنین مولوی شهزاده شاهد و محمدیوسف صابر 
وکالی مجلس شورای ملی کشور نیز که در ترکیب 
بودند؛  کرده  سفر  آباد  اسالم  به  کابل  از  هیات،  این 
تعهد محکم  به  نموده و  در جمع مهاجرین صحبت 
مشکالت  به  رسیده گی  در  افغانستان  ملی  شورای 
دایمی  و  داوطلبانه  تدریجی،  بازگشت  و  مهاجرین 

مهاجرین اطمینان دادند.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
شماره موقعیت اعالن در روزنامه
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