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معاون کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی:

نمایندۀ جامعۀ مدنی معرفی شده و حکومت بهانه جویی می کند

اما نماینده گان به طرفداری از آقای قدیر می گویند که 
و  بازی  مردم  نماینده گان  با  کارها  این گونه  با  حکومت 
جلو تالش های آن ها را می گیرد. به گفتۀ آن ها، بر بنیاد 
قانون اساسی، حکومت حق ندارد اعضای مجلس را به 
آن  دربارة  و  قرار دهد  پیگرد  زیر  اظهارات شان  خاطر 

هیأت تعیین کند



شورای  که  مضمون  این  به  خواندم  را  خبری 
عالی صلِح بغالن 13 میلیون دالر را به نامِ روند 
مصارف  این  آن که  بدون  کرده،  مصرف  صلح 
که  شد  سبب  خبر  این  باشد.  بوده  نتیجه بخش 
ذهنم به سوی شورای عالی صلح و نقِش آن در 

چند ساِل پسین کشیده شود. 
این روزها کمتر خبری از صلح و گفت وگوهای 
آن می شنویم، مثل این که دروازۀ دکاِن صلح در 
هرازگاهی  گذشته  در  است.  شدن  بسته  حال 
گفت وگوهایش  و  صلح  دربارۀ  مسأله یی  که 
سخنگویاِن  از  یکی  دست کم  می آمد،  میان  به 
ردِ  یا  و  تأیید  در  و  می کرد  سربلند  شورا  این 
آن چیزهایی به خورد رسانه ها می داد. اما حاال 
اثری  و  خبر  نیز  عادی  واکنش های  همین  از 
نیست. هرچند که در گذشته هم شورای عالی 
صلح، منشای اثِر چندانی در تحوالت مربوط به 
گفت وگوهای صلح نبوده و در وادی ُکنش کمتر 
حضور داشته، ولی در سایۀ واکنش ها به نفس 

کشیدن ادامه داده است. 
با  شکل گیری،  آغاز  از  صلح  عالی  شورای 
نمی توانست  و  بود  روبه رو  متعددی  مشکالِت 
در گفتماِن صلح که خارج از حیطه و نظارِت آن 
دستاوردِ  کِل  کند.  بازی  نقش  می شود،  پرورده 
مصارِف  صلح،  عالی  شورای  چندین سالۀ 
شماری  پیوستِن  و  بازدهی  بدون  و  کمرشکن 
به اصطالح صلح  به روند  افراد مشکوِک مسلح 
است. شورای عالی صلح از زمان به وجود آمدن، 
ابزاری در دسِت ریاست جمهورِی کشور بوده و 
تنها در محورِ سیاست ها و خواست های آن عمل 
کرده است. هرگز دیده نشده که با وجود داشتن 
منابع خوِب مالی و دسترسی به امکاناِت دولتی 
و غیردولتی، این شورا توانسته باشد ابتکار عمل 
را در عرصۀ مذاکره با گروه های مخالف به دست 
گرفته باشد. ابتکار عمل در این عرصه، همواره 
یا  و  صلح  شورای  از  خارج  گروه های  آِن  از 

نهادها و کشورهای خارجی بوده است. 
آمدنش،  وجود  به  زمان  از  عالی صلح  شورای 

ثابت  را  خویش  وجودِی  فلسفۀ  نتوانست  حتا 
کدام  از  و  می کند  چه  که  دهد  نشان  و  کند 
مکانیزم ها برای رسیدن به صلح استفاده می برد. 
عدم شناخِت دوست و دشمن و نداشتِن تعریفی 
مشخص از آن ها، از انتقادهای همه روزۀ رسانه ها 
و  این شورا  نشانی  به  سیاسِی کشور  محافل  و 
که  برهه یی  در  این همه،  با  است.  بوده  دولت 
استاد برهان الدین ربانی شهید در رأس این شورا 
قرار داشت، به دلیِل جاذبه های شخصیتی ایشان، 
شورای عالی صلح توانسته بود الاقل در وادی 
عرض وجود، چند گامِ کوتاه بردارد. ولی پس 
از ایشان، کارنامۀ صلح و شورای آن، در خدمت 
افرادی قرار گرفت که نه آن جاذبه را داشتند و 
نه هم حرف و حدیثی در عرصۀ گفت وگوهای 

صلح می توانستند ارایه کنند. 
مشکل اصلِی شورای عالی صلح، مشکل فکری 
آن بود که نمی توانست و تا هنوز هم نتوانسته 
اندیشه محور  برنامۀ  یک  به  را  صلح  برنامۀ 
از  وقتی  زیرا  کند.  تبدیل  گفت وگو  قابل  و 
گفت وگوهای صلح سخن می رود، در همان قدمِ 
اول مسالۀ »گفت وگو« اهمیت می یابد. گفت وگو 
یکدیگر  با  نفر  وراجِی چند  و  زدن  تنها حرف 
معرفتی   - فلسفی  کنشی  گفت وگو،  نیست. 
شکل  بین االذهانی  گفتماِن  حوزۀ  در  که  است 
مشخِص  فضاهای  و  مراتب  دارای  و  می گیرد 
حِل  برای  رابطه  نوعی  گفت وگو  است.  خود 
مشکالت می تواند باشد که به گونۀ دوسویه و 
یا چندین سویه شکل می گیرد. گفت وگو از یک 
محدودیت  های  به  آدمی  که  می  شود  باعث   سو 
اعتراف  خود  جهِل  به  و  برده  پی  خود  علمِی 
کند، چنان که سقراط می کرد. سقراط می  گفت که 
از  »تو  برایم گفت:  پیشگوی معبد دلفی  روزی 
همه داناتری، برای آن که می  دانی که نمی  دانی.« 
شناختن  رسمیت  به  موجب  دیگر،  سوی  از  و 
طرف مقابل می  شود. میخاییل باختین در این باره 
تک  گویانه  گفتمان  »در  می گوید:  جایی  در 
و  دارد؛  وجود  فاعل  یک  و  آگاهی  یک  فقط 

از همین   فاعل.«  آگاهی و دو  در گفت وگو دو 
آر.  دیوید  مانند  بزرگی  فیلسوِف  که  است  جا 
اندازه  یی روی گفت وگو تأکید می  کند  هیلی به 
که حتا تمامِ هدِف فلسفه را در حفظ گفت وگو 
خالصه می  کند: »اگر فلسفه نقش یکتا و منحصر 
نیست  این  دارد، آن نقش  به فرد در گفت وگو 
که بنیادهای تحقیق و تتبع را برای باقی فرهنگ 
مستحکم سازد یا به منزلۀ دادگاه خرد عمل کند 
که باقی کندوکاوها در پیشگاه آن مورد قضاوت 
که  است  این  فقط  فلسفه  نقش  گیرند.  قرار 
اندیشه  این  خودفریبِی  از  را  گفت وگو  طرفیِن 
تمامی  موقت،  و  لحظه یی  توافق  که  دارد  باز 
نیست  این  فلسفه  هدِف  است.  ابد  تا  حقیقت 
که به حقیقت دربارۀ خودمان دست یابد، بلکه 
این است که با به پرسش کشیدن دایمی توافق 
فعلی و انداختن جریان گفت وگو در مسیرهای 
آیا  اما  کند.«  حفظ  را  گفت وگو  استمرار  تازه، 
می توان ادعا کرد که شورای عالی صلح با همین 
گفت وگوهای  روند  آگاهی ها،  و  پیش فرض ها 

صلح را مدیریت  کرده است؟
کردِن  افغانیزه  از  افغانستان  رهبران  همواره   
تأکید  و  گفته اند  سخن  صلح  گفت وگوهای 
باید  افغان ها  مدیریِت  با  صلح  که  ورزیده اند 
که  نپرسیده اند  خود  از  هرگز  اما  شود،  انجام 
چه نقشه و برنامه یی برای صلح دارند و یا اگر 
روزی با مخالفاِن خود و یا حامیان شان روی میز 
و  گفت  از چه سخن خواهند  بنشینند،  مذکراه 
گفت وگو در چه محوری شکل خواهد گرفت. 
به همین دلیل است که می بینیم شورای صلح تا 
و  نیافته  ما  مناسباِت  در  اعراب  از  محلی  هنوز 
صلح همچنان از مجاری دیگر پی گیری می شود. 
این سوال می تواند مطرح شود  به ساده گی  پس 
می تواند  فقط  که  شورایی  چنین  کار  ادامۀ  که 
هزینه بر باشد، برای چیست؟ این سوال را باید 
این  بقای  برای  همچنان  که  دهند  پاسخ  آنانی 

شورا تالش می کنند.
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و  مجلس  دومِ  معاون  ـ  قدیر  ظاهر  اظهارات  از  پس 
نمایندۀ مردم ننگرهار ـ دربارۀ شورای امنیت، حکومت و 
به خصوص نهادهای امنیتی و ریاست جمهوری، اظهاراِت 
او را به شدت رد کرده اند و اتهام های او مبنی بر دست 
بی اساس  را  داعش  از  حمایت  در  اتمر  آقای  داشتِن 
خوانده اند. این اتهام ها درست بعد از آن مطرح شدند که 
کمیسیون حقیقت یاِب مجلس نیز ساختار شورای امنیت 
اما  بود.  از دالیل سقوط کندز عنوان کرده  ملی را یکی 
این بار قرار شد که کمیسیونی ادعای ظاهر قدیر را مورد 
بررسی و تحقیق قرار دهد، ولی ظاهراً مجلس نماینده گان 
با چنین حکمی مخالفت کرده و شماری از نماینده گان از 
جمله خودِ آقای قدیر خواستار به تعلیق درآمدِن وظیفۀ 
حنیف اتمر از سمت مشاوریِت امنیتی ریاست جمهوری 

شده اند.
این  که  می شود  پیش بینی  گذشته،  تجارب  اساس  بر 
کشمکش ها به  روشنی پایان نمی یابد و ریاست جمهوری 
تعلیق  به  را  تمر  آقای  وظیفۀ  که  شد  نخواهد  حاضر 
درآورد و به همین دلیل، دامِن اتهام ها و ادعاها بیشتر از 
پیش گسترده  خواهد شد ولی در نهایت، اظهاراِت آقای 
قدیر غیرواقعی خوانده می شود و داستان در همین جا با 

حفظ اختالف ها و گمانه ها بر سِر آن بر زمین می ماند. 
تا جایی که دیده می شود، آن چه به عنوان دستور کارِ آقای 
امنیت و  به شورای  اتهام های مربوط  بررسی  برای  غنی 
یک شخِص به خصوص قرار گرفته نیز چندان با روحیۀ 
مسأله موافق نیست. تعیین هیأتی برای بررسِی اظهاراِت 
مصوونیت های  برابِر  در  مجلس،  برجستۀ  عضو  یک 
حقوقی و قانونِی آن قرار دارد و از جانب دیگر، با توجه 
به ساختارِ قدرت در افغانستان و صالحیِت بی حدوحصِر 
کشور،  بر  حاکم  سیاسی  زدوبندهای  و  رییس جمهور 
مردم هرگز به چنین کمیسیون هایی باور ندارند. ادعاهای 
سخِت معاون دومِ مجلس نشان داد که دفاعیه های ُسسِت 
مقامات نمی تواند ادعاهای مطرح شده را دفع کند. قدرِت 
دفاعیاِت  تمامِ  بر  مجلس،  دومِ  معاون  ادعای  تخریِب 
مقامات برای اصالح ذهنیت های عامه می چربد و روش 
و  ادعاها سست  این  بررسِی  برای  نیز  ریاست جمهوری 
تنها راهی  این رو  از  اعتبار می  نماید.  اعتماد و  قابل  غیر 
این است که  باقی می ماند  که برای دولت وحدت ملی 
در ساحِت قوانین و مقرراِت حقوقی یی که برای چنین 
اتهام ها و ادعاها مطرح است، اجراآت کند و راه دیگر هم 
این است که مجلس با عزل موقتِی معاون دوم و مشاور 
شورای امنیت ملی، به دستور رییس جمهوری، در یک 
اعاهای مطرح شده و دالیل  بی طرف  کمیسیوِن ویژه و 
دفِع آن را بررسی کند و نتیجه را به مراجع قضایی صالح 

ارجاع دهد. 
اما اگر چنین نشود، این پرونده در کشمکش میان ارگ و 
مجلس، به جایی نمی رسد و سرانجام هیچ اندر هیچ باقی 
می ماند و صادق و خاین هر دو شناخته نمی شوند و مردم 
حال  می گیرند.  قرار  محض  بدگمانِی  و  سرگردانی  در 
آن که واضح است که یک طرِف این ادعاها و اتهام ها، به 
صورِت طبیعی، خاین و طرف دیگر، صادق است و یا 
بینابین دارد. متأسفانه در این چهارده  دست کم موقعیتی 
سال، به خصوص در چند سال  اخیر، چنین اتهام زنی هایی 
بارها رخ داده اما هیچ کدام مورد پیگرد قرار نگرفته و فقط 
در مواردی  مساله با آشتی دو طرِف ادعا در حد مسایل 
فردی پایان یافته است. با این وجود، از دولت وحدت 
و  دهد  خرج  به  جدیت  این بار  که  می رود  انتظار  ملی 
مالمت و سالمت را صادقانه و فارغ از زدوبندهای تیمی 

و جناحی مشخص کند.

قصۀ شورای امنیت 
و مجلس نماینده گان به کجا 

می کشد؟
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این روزها کمتر خبری از صلح 
و گفت وگوهای آن می شنویم، 
مثل این که دروازة دکاِن صلح 
در حال بسته شدن است. در 
گذشته هرازگاهی که مسأله یی 
دربارة صلح و گفت وگوهایش 
به میان می آمد، دست کم 
یکی از سخنگویاِن این شورا 
سربلند می کرد و در تأیید و 
یا رِد آن چیزهایی به خورد 
رسانه ها می داد. اما حاال از 
همین واکنش های عادی نیز 
خبر و اثری نیست



سیدمحمدضیا موسوی
دولت مردان افغانستان، عادت کرده اند همین که ناامنی 
و دهشت افکنی در کشور اوج گرفت و فضای کشور 
بحرانی شد، فوراً سفر  کنند و رهسپار آن سوی مرز 
و  ناکارامدی  بر  نظام، همه  مسوولین   شوند. هرچند 
بی ثمرِی این گونه سفرها واقف هستند؛ اما با آن هم، 
از این که صفحۀ تکراری را از نو باز کنند، دل خوش 
این  بر  قرار  اگر  می آزمایند.  باز  را  آزموده  و  هستند 
شود،  تأمین  افغانستان  در  امنیت  و  صلح  که  است 
راهش این نیست که هربار دست پاچه شویم و دل به 
این و آن ببندیم و امیدوار باشیم که دیگران، گره از 

کارِ فروبستۀ ما می گشایند. 
سران حکومت، مسوولیت و مکلفیت دارند که امنیت 
تأمین  ممکن،  گونۀ  هر  به  را  شهروندان  و  کشور 
نمایند و بستر صلح و آرامش را در کشور بگسترانند. 
به نظر می رسد سران حکومت بیش از هر گزینه یی، 
پاکستان را در این امر، موثر و کارامد می دانند و روی 
آن حساب باز کرده اند؛ در حالی که دست کم، تجربۀ 
سیزده ساله نشان می دهد که این کشور، با مسالۀ صلح 
افغانستان، برخورد دوگانه و فریبنده  دارد و هرگز به 
را  گام های جدی  افغانستان  دولت  با  صادقانه  گونۀ 

برنداشته است.
افغانستان،  قبال  در  پاکستان  که  است  این  واقعیت 
همسایه یی ناخلف و کشوری شرارت پیشه است که 
هرگز راضی نیست مردم افغانستان، در گلستان صلح 
و آرامش، دمی بیاسایند و احساس امنیت کنند. این 
همچنان  خشونت،  و  جنگ  که  است  مصمم  کشور 
سایه بر سرنوشت مردم افغانستان بیفکند و در فرجام، 
از ورای دود و آتش، منافع جهانی و منطقه یی خویش 

را به دست بیاورد. 
بار سفِر  بیست ویک  نیست، پس چرا  این گونه  اگر 
و  بی اثر  همه  پیشین(  جمهور  )رییس  کرزی  حامد 
کشور  در  همچنان  جنگ،  غایلۀ  و  گشتند  بی ثمر 

پابرجاست؟ 
حکومت پیشین، همیشه صلح را در آن سوی مرز و 
در پاکستان دنبال می کرد و باور داشت که کلید صلح 
افغانستان، دست پاکستان است و از همین رهگذر، 
شاهد  و  دیدیم  اما  یافت؛  دست  صلح  به  می توان 
بودیم که این محاسبه، به غلط از آب درآمد و اکنون 

ماییم و جنگ و خشونت و وحشت!
مشکالت  اساسی  و  بزرگ  بخش  که  پذیرفت  باید 
در رابطه با مسالۀ صلح، به سیاست ها و تدابیر سران 

همین گونه  بی اثر  و  تلخ  نتیجۀ  از  و  برمی گردد  نظام 
بیش  افغانستان،  ملت  که  میان تهی ست  راهکارهای 
قرار  ترور  و  دهشت افکنی  تیررس  در  پیش،  از 
گرفته است. در صورتی که مسوولین نظام، پیرامون 
با روش  نگاه واقع بینانه و  با  افغانستان،  مسالۀ صلح 
وضعیت  اکنون  می شتافتند،  پیش  به  سنجیده شده، 
و  داشت  دیگری  شمایِل  و  شکل  کشور،  امنیتی 

حداقل گراف ناامنی ها، رو به کاهش می گذاشت.
گمان می رود که حکومت فعلی نیز چیز تازه یی در 

که  است  حرکت  در  راهی  همان  به  و  ندارد  چنته 
وحدت  حکومت  طرح  بود.  روان  پیشین  حکومت 
ملی این است که می خواهد با مخالفین نظام، آشتی 
و صلح نماید. در این میان، پاکستان را تنها کشوری 
تأمین  افغانستان  در  را  صلح  می تواند  که  می داند 
این  آوَرد.  بار  به  را  صلح  شرایط  و  زمینه  و  نماید 
یک روش نادرست و ناکاراست؛ زیرا طالبان و دیگر 
گروه های تروریستی، از یک سو به اشارۀ پاکستان و 
مخصوصًا سازمان استخباراتی این کشور)آی اس آی( 
عمل می کنند و از طرف آن ها حمایت می شوند و از 
نیز تأکید بر این  سوی دیگر، سیاست کلی پاکستان 
امر دارد که جنگ و کشتار در افغانستان، نباید از میان 
افغانستان در شرایط جنگ  بقای  برداشته شود؛ زیرا 
و خونریزی، سبب می شود که این کشور، تا رسیدن 
به قلۀ ترقی و پیشرفت، راه دور و درازی در پیش 
داشته باشد و همچنین پاکستان در همسایه گی خود، 
نام  به  قدرتمند  آمدِن کشوری  میان  به  این بار شاهد 

»افغانستان« نباشد.
صلح،  به  رسیدن  برای  راه  بهترین  می رسد  نظر  به 
طرح یک مکانیزم ملی است که به گونۀ واقعی، منافع 
ما را در بر داشته باشد و آتش جنگ  ملت و مردمِ 
را در کشور، خاموش سازد و فروکش دهد. روش 
فعلی حکومت که هر شام و صبح، مسوولین بلندپایۀ 
ره  می کنند،  را  اسالم آباد  به  رفتن  آهنگ  حکومتی، 
تامین  تضرع،  و  تکدی  با  صلح  نمی برد.  جایی  به 
نمی شود و اگر سران حکومت تمایل دارند صلح و 
امنیت را در کشور به میان آورند، باید به این قضیه 
واقع  کارا و عملی  بتواند  که  باشند  داشته  ملی  نگاه 
از  را  صلح  گفت وگوهای  زمینۀ  باید  دولت  گردد. 
ثمربخش  و  کارساز  که  کند  دنبال  دیگری  مجرای 
باشد. حکومت نباید بیش از این، آب در هاون بکوبد 
ناکامی  امنیت، قصۀ  به قضایای صلح و  پیوند  و در 

خویش را سر کند. 
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روسیۀ خشمگین
 در سـوریه به دنبـال چیست؟

توسط  روسیه  سوخوی  سقوط  از  پس 
هواپیمای ترکیه در سوریه، مسکو در دفاع 
تهاجمی  حالِت  اسد  بشار  حکومت  از 
موشک های  استقرار  نه تنها  است.  گرفته 
ترکیه و  کیلومتری مرز  پنجاه  400S  در 
نزدیکی  به  جنگی«موسکوا«  کشتی  اعزام 
آب های الذقیه، نشان از موضع تهاجمی و 
خشمگینانۀ روسیه دارد، بلکه حملۀ شدیِد 
جمهور  رییس  اردوغان  علیه  تبلیغاتی 
حامیاِن  عنوان  به  او  خانوادۀ  و  ترکیه 
از پاسخ به تلیفون  امتناع پوتین  داعش و 
پوتین  ترکیه، خشم شدیِد  رییس جمهور 
می سازد.  برمال  را  روسیه  زمام داراِن  و 
و  کشیدن  شانه  و  شاخ  این  از  روس ها 
بهانۀ سقوط هوپیمای  به  تهاجمی  موضع 
جنگی خود، به دنبال چه اهدافی هستند؟ 
نکتۀ روشن آن است که غربی ها مانع فشار 
او  حکومِت  و  اردوغان  بر  مسکو  جدی 
به خصوص در عرصۀ اقتصادی نمی شوند. 

انقره که هر دو  اقتصادی مسکو و  جنگ 
طرف روسیه و ترکیه را متضرر می سازد، 
برای غربی ها ناخوش آیند نیست. حمالت 
نظامی  تالفی کنندۀ  کوچِک  و  محدود 
به  حتا  مرزی  نواحی  در  مسکو  سوی  از 
بمب افگن  جنگنده  یک  سقوط  شمول 
ناتو  و  غرب  پای  روس ها،  توسط  ترکیه 
روسیه  با  جنگ  در  ترکیه  از  دفاع  به  را 
شدید  خشم  علی رغم  روسیه  نمی کشاند. 
با  جنگ  وارد  خود،  تهاجمی  حالت  و 
روس ها  که  آن چه  اما  نمی شود.  ترکیه 
سوریه  در  اخیر  بحراِن  از  بهره گیری  با 
رساندِن  پیروزی  به  هستند،  آن  دنبال  به 
بشار اسد در برابر مخالفین داعشی و غیر 

داعشی آن است.
جمهوری  متحدش  همچنان  و  مسکو   
اسالمی ایران در میدان های جنگ سوریه، 
سرنگونی  از  ناشی  شدۀ  ایجاد  بحران 
در  طالیی  فرصتی  را  روسی  سوخوی 

این  می کنند.  ارزیابی  و  تلقی  جهت  این 
پیشروی  از  اسد  بشار  که  حالی ست  در 
هوایی  حمالت  کمک  به  خود  نیروهای 
سخن  جنگ  جبهاِت  تمام  در  روسیه 
معلم  ولید  خارجه اش  وزیر  و  می  گوید 
روز گذشته )27 نومبر 2015( در مسکو، 
خیال  و  خواب  را  اسد  بشار  رفتن  کنار 
خواند. اما نکتۀ قابل پرسش این است که: 
چنین  متحدشان،  اعراب  و  غربی ها  »آیا 
شکسِت حقارت بار را در برابر بشار اسد 
و  کرد  خواهند  تحمل  مسکو-تهران،  و 
خواهند  نظاره گر  بی تفاوتی  و  سکوت  با 

بود؟« 
و  روزها  در  پرسش  این  پاسخ  هرچند 
اما  شد،  خواهد  روشن  آینده  هفته های 
به نظر نمی رسد که غربی ها و عرب های 
ایران و بشار اسد نظاره گِر چنین  مخالِف 

حقارتی باشند. 

روز  افغانستان،  ملی  امنیت  مشاور 
شنبه با آقای الکساندر ماتیتسکی سفیر 
جمهوری فدراتیف روسیه مقیم کابل 

دیدار کرد.
در این دیدار، پیرامون روابط دو کشور 
جمهوری  نظامی  همکاری های  و 
اسالمی  با جمهوری  فدراتیف روسیه 
نظر صورت  تبادل  و  بحث  افغانستان 

گرفت.
محمد حنیف اتمر ، مشاور امنیت ملی 
کشورش  که  گفت  ریاست جمهوری 
بین المللی  تروریزم  با  مبارزه  امر  در 
کشورهای  قاطعانه  همکاری  نیازمند 

همسایه و منطقه می باشد.
گفت  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 

بر  افغانستان  اسالمی  جمهوری  که 
تهدیدات  باور است که سرکوب  این 
نیازمند مساعی  افغانستان  تروریزم در 
منطقه  و  همسایه  کشورهای  مشترک 

می باشد. 
کابل  در  روسیه  سفیر  حال  همین  در 
را  کشورش  حمایت  دیگر  یکبار 
جمهوری  تروریزم  ضد  پالیسی  از 
از  و  داشت  اعالم  افغانستان  اسالمی 
امنیت  تامین  برای  کشورش  آمادگي 
و تحکیم صلح در افغانستان خبر داد.  
جزئیات  به  رابطه  در  دیدار  درین 
جمهوری  نظامي  همکاری های 
فدراتیف روسیه با افغانستان نیز بحث 

و تبادل نظر صورت گرفت.

در دیدار حنیف اتمر با سفیر روسیه مطرح شد: 

نیازمند همکاری قاطعانۀ 
منطقه هستیم

محمداکرام اندیشمند 

حکومت نباید قصۀ ناکامِی 
خویش را سر کند!



فرشاد نوروزی 
بخش هایی  بر  اروپایی  تسلط جوامع  با 
برای  امکان  این  امپراتوری ها،  بازار  از 
که  آمد  پدید  اروپایی  سرمایه داراِن 
این  تولید  مستعمره ها  مانند  به تدریج 
جوامع را هم در جهتی هدایت کنند که 
به نیازهای اقتصادی آن ها پاسخ دهد و 
همان رابطه یی که با مستعمره ها در زمینۀ 

اقتصاد شکل گرفته بود، پدید آید. 
مشکالتی  و  اقتصادی  رابطۀ  تغییر  با 
آمد،  پیش  امپراتوری ها  برای  که 
هم  امپراتوری  حکومت های  به تدریج 
گاه  و  یافتند  تغییر  ملی  حکومت  های  به 
دولت  ده ها  امپراتوری  یک  قلمرو  در 
خاستگاه  داعیۀ  یک  هر  که  ملت  ـ 
متفاوتی را داشته سر برآوردند. بهترین 
نمونه، تبدیل امپراتوری عثمانی به ده ها 
و  ترکیه  خاورمیانه،  در  عربی  کشور 
بالکان  شبه جزیرۀ  در  متعدد  کشورهای 
رخ  اروپا  در  که  وقایعی  از  بعد  است. 
بین  از  فئودالی  واحدهای  آن  در  و  داد 
ملت  ـ  دولت  حکومت های  و  رفتند 
سربرآوردند، به تدریج از طریق استعمار 
نسبتًا  اقتصادهای  تعرفه یی،  تجارت  و 
مستقل از یک دیگر در سراسر جهان به 
بدین  وابسته شدند.  این جوامع  اقتصاد 
گرفت  شکل  واحدی  اقتصاد  ترتیب، 
و  صنعتی تر  جوامع  آن،  مرکز  در  که 
یا  آن، جوامع کمتر صنعتی  پیرامون  در 

غیرصنعتی قرار داشتند.
پیدایش علم گرایی در واکنش به کلیسا

سنت  با  همراه  که  فکری  متحجر  نظام 
از تضاد و عدم  ضد عقلی که حکایت 
سازش بین عقل و ایمان در آن می کرد، 
با نقابی بود که کلیسای کاتولیک روم در 
پشت آن سنگر گرفته بود. اما پاسخ اهل 

خرد در برابر این خفقان، سکوت نبود 
و سرانجام سبب جدایی علم و ایمان در 

فرهنگ غربی گشت.
نقش اسالم در فلسفۀ اسکوالستیک

دنیای  در  فرهنگی  رکود  با  هم زمان 
اوج  دورۀ  در  اسالمی  تمدن  مسیحیت، 
در  راسل  برتراند  داشت.  قرار  خود 

این باره چنین می گوید:
توحش  قعر  در  اروپا  که  »روزگاری 
شعر  فلسفه،  مختلفۀ  علوم  می زیست، 
کشورهای  و  چین  در  زیبا  هنرهای  و 
ولی  داشت،  کامل  رسوخ  اسالمی 
را  دوره  این  تمام  وقاحت  با  اروپاییان 
صورتی  در  می خوانند.  تاریک  عصر 
بود  منحصر  اروپا  به  فقط  تاریکی  که 
مسیحی؛  اروپای  به  بگویم  درست تر  و 
زیرا کشور هسپانیه که در تحت تسلط 
مسلمانان قرار داشت، دارای فرهنگ و 

تمدن درخشانی بود«.
را  مسلمانان  با  مسیحیان  آشنایی  آغاز 
که  دانست  صلیبی  جنگ های  می توان 
تاریخ  در  تحول  بزرگ ترین  به راستی 
بسیار  عطف  نقطۀ  و  می باشد؛  اروپا 
بزرگی در مسیر فرهنگ و دانش دنیای 
مسیحیت بود. در چنین آشنایی بود که 
آن ها  برای  عربی  زبان  آن که  با  غربیان 
فراگیری  بود،  دشوار  و  نامأنوس  زبانی 
از  و  ساخته  خود  همت  وجهۀ  را  آن 
طریق ترجمۀ آثار دانشمندان اسالمی به 
یافتند.  دست  منابع  این  به  التین،  زبان 
تا  بلکه   12 قرن  تمام  در  که  آن جا  تا 
نیمۀ اول قرن 13، کار اصلی دانشمندان 

مسیحی ترجمۀ کتب و آثار عربی بود.
آثار حکمای اسالمی و  ترجمۀ کتب و 
متون عربی، دنیای مسیحیت را نه تنها با 
آنان  از طریق  بلکه  دانشمندان اسالمی، 
با دانشمندان و فالسفۀ یونانی نیز آشنا 
کرد. از این میان، آشنایی با ارسطو سر 
سلسلۀ فالسفۀ مشایی بیش از همه موثر 

افتاد.
فارابی،  ارسطو،  استداللی  فلسفۀ  نفوذ 
ابن سینا و ابن رشد که عقل و استدالل 
را وسیلۀ شناخت حقایق معرفی کرده و 
آن را ارج می نهادند، اولین ضربه را بر 
پیکرۀ سنت ضد عقلی فرهنگ اروپایی 
وارد کرد و کسانی چون آبالر و آلبرت 
کبیر، پایه های چندصدسالۀ آن را به لرزه 

درآوردند.

کلیسا در آغاز به مخالفت با این جریان 
نوظهور پرداخت و بر سبیل کفر و الحاد، 
با  مبارزه  به  و  کرد  اعالم  مردود  را  آن 
تحوالت  موج  اما  برخاست؛  ارسطو 
اسالمی  جامعۀ  اعماق  از  که  فکری 
را  مسیحیت  دنیای  و  گرفته  نشأت 
سخت تحت تأثیر قرار می داد، آن چنان 
ایستاده گی  آن  مقابل  در  بتوان  که  نبود 

کرد و از نشر آن جلوگیری نمود.
سر  از  از  به ناچار  مسیحی  کلیسای  لذا 
تسلیم درآمده و به فکر تلفیق معتقدات 
خود با آرای فلسفۀ ارسطویی و تطبیق 
عقلی  موازین  با  مسیح  شریعت  احکام 
افتاد. بدین ترتیب، فلسفۀ اسکوالستیک 
به  پا  )مدرسی(  مدرسه  اهل  فلسفۀ  یا 

عرصۀ وجود نهاد.
یکی از بنیان گذاران فلسفۀ اسکوالستیک، 
اندیشۀ  ارایۀ  با  که  است  آنسلم  قدیس 
با  انجیل  مندرجات  و  مطالب  تطبیق 
اصول عقلی و تألیف کتاب هایی در این 
زمینه، اولین قدم را در راه توجیه عقلی 

موضوعات و معتقدات دینی برداشت.
از  دفاع  به  که  بود  کسی  اولین  آبالر 
تمام  و  پرداخت  تعقل  اصالت  مکتب 
رموز کتاب مقدس را قابل حل به کمک 
عقل دانست و معتقد بود که ایمان باید 
او،  از  پس  گردد.  استوار  عقل  پایۀ  بر 
توماس  و  کبیر  آلبرت  چون  افرادی 
دادند  ادامه  را  طریق  این  آکوئیناس 
با  همراه  را  عقل  سرانجام  که  جایی  تا 
با  و  کردند  ایمان  حریم  وارد  ارسطو 
عقل  بر  مشا  فلسفۀ  سایۀ  در  که  ارجی 
را رونق  منطق  استدالل و  بازار  نهادند، 

تازه یی بخشیدند.
با ورود ارسطو به صحنۀ قرون وسطایی، 
مکتب  قالب  در  افالطونی  فلسفۀ 
و  نهاد  افول  و  به ضعف  رو  اگوستینی 
آمد.  کار  سر  بر  ارسطو  قیاسی  روش 
عنوان  به  ارسطوگرایی  ترتیب،  بدین 
جنبشی نوظهور در مدارس قرون وسطا 
و در بین فالسفۀ اهل مدرسه برای خود 
جا باز کرد. بدین ترتیب اروپا به مدت 
چندین قرن در حصار منطق ارسطویی 
گرفتار شد. به عبارت دیگر، دنیای غرب 
سوی  به  مطلق  گرایش  با  نیز  این بار 
استدالل محض، بازار مباحثات جدلی را 
که کاماًل جنبۀ انتزاعی، خشک و جمود 

به خود گرفته بود، رونق بخشید.
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تفاوت های 
سرماخورده گی و آنفلوآنزا
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بخش چهــارم

بیماری آنفلوآنزا اغلب به طور ناگهانی و با سردرد و درد عضالنی آغاز می شود 
لرز، درد مفاصل، بی اشتهایی و کسالت عارض می شود.  به دنبال آن تب و  و 
آب ریزش از بینی و چشم و درد و ناراحتی گلو نیز وجود دارد. اما با توجه به 
عوارض حاد اولیه تحت الشعاع قرار می گیرند. موارد خفیف آنفلوآنزا بسیار شبیه 

سرماخورده گی بروز می کند اما این دو بیماری با یکدیگر متفاوت اند. 
تفاوت های سرماخورده گی و آنفلوآنزا

 بیش از 100 سویه ویروسی عامل ایجاد سرماخورده گی هستند اما در آنفلوآنزا 3 
نوع ویروس A، B و C دخالت دارند. محل عفونت در سرماخورده گی دستگاه 

تنفسی فوقانی است، اما در آنفلوآنزا کل دستگاه تنفسی درگیر می شود. 
می کند  بروز  روز   3 تا  یک  طی  و  بوده  تدریجی  سرماخوردگی  عالیم  شروع 
در  لرز  و  تب  بود.  خواهد  ساعت  چند  طی  و  ناگهانی  آنفلوآنزا  عالیم  اما 
سرماخورده گی گاه گاهی و خفیف است اما در آنفلوآنزا به صورت مشخص تب 
باالتر از 38 درجه سانتی گراد است که 2 تا 4 روز به طول می انجامد. سردرد 
در سرماخورده گی مداوم و معموالً خفیف است اما آنفلوآنزا سردردهای شدید 

به دنبال دارد. 
درد  اما  بود  خواهد  درد  بدون  یا  خفیف  بدن  عمومی  درد  با  سرماخورده گی 
عمومی بدن در آنفلوآنزا اغلب شدید و در کل بدن خواهد بود. سرفه و خلط در 
سرماخورده گی خفیف تا متوسط و به صورت سرفه های تک تک خواهد بود اما 

در آنفلوآنزا سرفه و خلط شایع بوده و ممکن است شدید شود.
 گلودرد در سرماخورده گی شایع بوده و معموالً خفیف است. در آنفلوآنزا نیز 
بینی در  گلودرد گاهی ممکن است وجود داشته باشد. آب ریزش و گرفته گی 
سرماخورده گی بسیار شایع بوده و با عطسه همراه است. اما در آنفلوآنزا گاهی 
ممکن است وجود داشته باشد. در سرماخورده گی خسته گی یا وجود ندارد و یا 
بسیار خفیف است، اما در آنفلوآنزا خسته گی معموالً ممکن است شدید باشد و 
2 تا 3 هفته به طول انجامد. در سرماخورده گی ضعِف شدید هرگز وجود ندارد 
اما آنفلوآنزا با خسته گی مداوم و معموالً در مراحل اولیۀ بیماری همراه خواهد 

بود.
اما  می کند  بروز  زمستان  در فصل  به ویژه  و  در سراسر سال    سرماخورده گی 
بود.  اردیبهشت/ثور خواهد  تا  مهر/میزان  ماه های  بین  آنفلوآنزا  موارد  بیشترین 
درمان های آنتی بیوتیکی در سرماخورده گی و آنفلوآنزا کمک کننده نخواهند بود. 
سرماخورده گی و آنفلوآنزا از طریق ترشحات تنفسی )حلق و بینی( در طی سرفه 

و عطسه انتقال می یابند. 
 توصیه های بهداشتی

به منظور جلوگیری از انتشار سرماخورده گی و آنفلوآنزا، رعایت بهداشت فردی 
و عمومی ضروری است. به این منظور، شست وشوی مرتب دست و صورت 
باید  بیمار الزم است. همچنین  با فرد  با آب و صابون به ویژه پس از برخورد 
دهان و صورت هنگام عطسه و سرفه پوشانده شده و از تماس با دیگران هنگام 
بیماری اجتناب کرد. استراحت و نوشیدن مایعات گرم به میزان کافی در بهبود 

عالیم این بیماری ها موثرند.
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است  خوب  محمدی!  آقای 
گفت وگو،  این  آغازِ  برای 

اندکی دربارۀ سینما بگویید.
سینما یکی از هفت هنِر موجود 
ترکیبی  که  می باشد  جهان  در 
برای  است.  تصویر  و  صدا  از 
اولین بار در سال 1895 برادران 
دستگاهی  فرانسه،  در  لومیر 
اختراع  سینماتوگراف  به نامِ  را 
کردند و هم زمان با اختراع آن ها، توماس ادیسون در امریکا 
دستگاهی را به نام کینتوسکوب اختراع کرد. هر دو دستگاه، 
قابلیت نمایش فیلم را دارا بودند؛ ولی دستگاه کینتوسکوب 
به علت وزن زیاد، به اکثر جاها قابل انتقال نبود، اما دستگاه 
سینماتوگراف این قابلیت را داشت. بنابراین، اختراع سینما 

در تاریخ بشر به نام برادران لومیر ثبت گردید. 
از  کارگران  خروج  جهان،  سینمای  تاریخ  فیلم های  اولین 
لنگرگاه  از  قایق  خروج  و  کودک  خوردن  غذا  کارخانه، 

می باشد.
بودند؛  صدا  بدون  تاریخ  فیلم های  اولین  که  نشود  مغالطه 
زیرا صدا، سال ها پس از اختراع سینما و ساختن فیلم های 
زیادی، وارد سینما شد که در اوایل واکنش های تنِد برخی از 
سینماگران را با خود داشت، مخصوصًا چارلی چاپلین که در 
اوایل مخالف ورود صدا به سینما بود، ولی او هم در آخر 

کار، به ساختن فیلم های صدادار دست یازید. 
سینما در چه زمانی وارد افغانستان شد؟ 

افغانستان  به  بیستم  قرن  اوایل  در  اولین بار  برای  سینما 
روحانیون  و  سیاسی  حاکماِن  مخالفت های  با  اما  شد  وارد 
مذهبی، زمینۀ خوبی برای رشد آن فراهم نشد. فیلم سازی 
تا ۶0  افغانستان نوساناِت زیادی داشت و دهه های 40  در 
افول  بعدی  حکومت های  در  اما  گرفت؛  اوج  خورشیدی 
کرد. فیلم های بسیار کمی با کیفت باال در این کشور ساخته 

شد. بعد از سقوط طالبان و آزاد شدن رسانه ها در 
افغانستان، سینمای افغانستان دوباره شروع به کار 
کرد. اولین سینمای افغانستان، در قرن بیستم، یعنی 
در زمان امان اهلل خان، در شهر کهنۀ کابل ایجاد شد 
که به نامِ سینمای بهزاد یاد می شود. برای اولین بار، 
شاه امان اهلل بود که یک پروژکتور سینمایی را وارد 
افغانستان کرد. اولین فیلم، در پغمان در میان عموم 
امان اهلل دستور  اکران رفت. سپس شاه  مردم روی 
اسرع  به  که  می کند  صادر  را  سینما  یک  ساخت 
بهزاد  سینما همان سینمای  این  وقت ساخته شد. 
دارد.  موقعیت  کابل  کهنۀ  شهر  در  که  می باشد 
نخستین فیلم سینمایی افغانستان »عشق و دوستی« 
نام داشت که دروالیت لغمان تصویربرداری شده 
و اثر لطیف رشید می باشد. این فیلم در سال 194۶ 

ساخته شد. 
افغانستان در زمان حکومت های مختلف  سینمای 
فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده که در زمان 
ظاهرشاه، داوودخان، ببرک کارمل و غیره سینماهای 
زیادی در شهر کابل و والیات کشور فعال بوده و 
مردم غرض تفریح و دیدن فیلم به آن جا مراجعه 
برخی  مجاهدین،  حکومت  آمدن  با  می کردند. 
از جمله سینما  و  در عرصه های مختلف  قیودات 
به وجود آمد. بعد از آن ها در زمان حکومت طالبان، 
تمام رسانه ها به شمول سینما به صورت کامل بسته 
با شکل گیری دورۀ  اما  باز ماند.  از فعالیت  شد و 
به  دوباره  نیز  سینما  گوناگون،  تحوالت  و  جدید 

ما نیز به  فعالیت آغاز نمود و شماری از سینماگران کشورِ 
وطن بازگشت کردند و آثاری از خود برجا گذاشتند. 

تا به  حال چند فیلم ساخته اید؟
تا کنون شانزده فیلم کوتاه و نسبتًا بلنِد مستند ساخته ام که 
پرداختن به همۀ آن ها زماِن زیادی را خواهد گرفت، فقط در 

مورد چند فیلم خود صحبت می کنم.
در سال 1380 فیلمی ساختم به نام »آیینه های رو بر رو« 
در  و  شد  داده  نمایش  بین المللی  فستیوال  درچندین  که 
چند فستیوال، جایزه هایی هم گرفت. بعد از آن در سال 
1385 فیلم دیگری ساختم به نام »آخرین مشق معلم« این 
آوینی  شهید  به نام  ایران،  ازفستیوال های  یکی  در  فیلم 
)مخصوص برترین مستندهای سال ایران( کاندید شد. 
درسال 138۶ یک فیلم ساختم برای بی بی سی به نام 
»وطن کوچک من« که این فلم هم توانست جوایزی 
ماستری،  دورۀ  در  آن  از  بعد  کند.  خود  آِن  از  را 
فلمی ساختم به نام »اجبار«، و آخرین کارتولیدی ام 
فلم کوتاهی است به نام »بازی دولبه« که در کابل 
فیلم برداری شد، اما کار روی جلوه های ویژه اش 
ادامه دارد. این فیلم را به سبک فیلم های هالیوود 
که از چند الیه تصویر تشکیل می شود، ساختم 
و برای تکمیل کارِ آن، زمان زیادی الزم است. 

چرا به سینما »هنر هفتم« می گویند؟
شکل  زمان  مرور  به  هنرها  انسان،  خلقت  پیدایش  بدو  از 
گرفت، اولین هنری که در جهان شکل گرفت، نقاشی های 
روی دیوار می باشد که از زمان زنده گی انسان ها در غارها 
مانند  دیگری  هنرهای  زمان،  مرور  به  بعداً  و  آمد  به وجود 
رقص، موسیقی، آواز، هنر سفال سازی و غیره به وجود آمدند 
تا زمانی که صد سال پیش، سینما به وسیلۀ برادران لومیر 
»سینما  گفت:  می توان  بنابراین،  گردید.  اختراع  فرانسه  در 
به مخاطب  قالب تصویر،  در  از هنرهاست که  مجموعه یی 

ارایه می گردد.«

دربارۀ  را  خود  صحبت های  اگر  محمدی!  جناب  ُخب 
ادامه  اخیر  دهۀ  یک  خاص  به طور  و  افغانستان  سینمای 
چهارده  طول  در  افغانستان  سینمای  آیا  دهیم؛ 
جلو  به  رو  حرکتی  گذشته،  سال 

داشته یا خیر؟
کِت  حر

به  رو 
صددرصد  که  جلو 

در  انقالب  از  پیش  چون  داشته؛ 
افغانستان یک تعداد فیلم ها ساخته شد، بعد از 

انقالب و جنگ هایی که به میان آمد؛ اصاًل چیزی به نام سینما 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  شکل گیری  با  نداشت.  وجود 
و تحوالت در عرصه های گوناگون، سینما نیز یک تکان به 
خود داد؛ چون در گذشته، سیستم دیجیتال وجود نداشت 

بسیار  نگاتیو  می شد.  ساخته  نگاتیو  به صورت  فیلم ها  و 
نگاتیو  فیلم  ساخت  توانمندی  هرکس  و  است  گران قیمت 
را ندارد. بعد از سال 2000، سیستم دیجیتال شد و قیمت 
بنابراین  است؛  ارزان  نگاتیو،  به  نسبت  دیجیتال  کست های 
خوب  فیلم های  تعدادی  گردید.  ارزان تر  نیز  فیلم  ساخت 
افعانستان؛  سینمای  برای  بود  خوبی  حرکت  و  شد  ساخته 
اما متأسفانه که این حرکت دوام پیدا نکرد و تقریبًا می شود 

گفت کاماًل قطع گردید. 
گذشته  سال  چهارده  در  افغانستان  تولیدی  آثار  بهترین 

کدام ها بوده اند؟ 
افغانستان  سینمایی  مکان های  از  یکی  از  که  آماری  طبق 
گرفته ام، چیزی در حدود صدوهفتاد پرودکشن فیلم، تنها در 
شهر کابل وجود دارد که فکر نکنم این تعداد پرودکشن حتا 
در واشنگتِن امریکا هم وجود داشته باشد. تمام این نهادها 
را جمع  آن ها  تولیدات  تمام  وقتی  اما  می کنند؛  تولید  فیلم 
کنیم، حتا یک فیلم خوب هم در میان آن ها دیده نمی شود. 
اما در افغانستان، شماری اندک کارگردان هم وجود داشتند 
فیلم های  و  بود  سینما  در حوزۀ  تحصیالت شان خاص  که 
قابل تحسین هم ساختند، مانند آقای صدیق برمک که فیلم 
که  بود  فیلم خوبی  از سال 2000 ساخت.  بعد  را  »اسامه« 
تقریبًا می شود گفت نام سینمای افغانستان را در جهان مطرح 
کرد. آقای برمک فیلم دیگری ساخت به نام »جنگ تریاک« 
که فیلمی نسبتًا خوب و قابل تقدیر بود ولی نه به حد فیلم 

اسامه. 
فرد دیگری به نام عتیق رحیمی هم فیلم سازخوبی است که 
ساخت.  را  صبور«  »سنگ  و  خاکستر«  و  »خاک  فیلم های 
یا نه؛ ولی  کاری نداریم به ماهیت داستان که خوب است 
فیلم ساز  بود.  دارا  را  سینمایی  ساختار  و  معیار  فیلم هایش 
دیگری به نام برمک اکرم فیلم »بچه کابلی« را ساخت. فیلم  

تقریبًا خوبی بود. این ها از جمله آثاری هستند که به سینمای 
این  بر دالیل مختلف،  بنا  بود؛ ولی  افغانستان یک حرکت 

روند دوام نیاورد و متوقف گردید.
در حال حاضر، چه تعداد سینما در کشور فعال است و 

کدام فیلم ها در آن ها به  نمایش گذاشته می شود؟
در  سینما  شش  یا  پنج  ندارد.  زیادی  سینماهای  افغانستان 
هرات فعال است، یک سینما در مزارشریف، یک سینما در 
والیت کندز، و تعدادی هم در کابل فعالیت 
آریانا،  سینما  پارک،  سینما  مانند  دارند 
سینما پامیر و غیره. تمام این ها سینماهای 
ادامه  فیلم  اکران  به  که  هستند  دولتی 
به   سینماها  دراین  که  فیلم هایی  و  می دهند 
نمایش گذاشته می شوند، فیلم های پاکستانی، 
امریکایی  فیلم های  انگشت شمار  و  هندی 

هستند. 
به  بیشتر  افغانستان  مردم  چرا  شما  نظر  به 
تا  هستند  عالقه مند  بالیوود  سینمای  فیلم های 

سینمای هالیوود؟
دالیل مختلف می تواند داشته باشد. یکی به  دلیِل 
بالیوود، یک سینمای سرگرم کننده  این که سینمای 
مفهوم  و  معنا  هالیوود سینمای  ولی سینمای  است 
فیلم های  است.  ساختار  و  معیار  سینمای  است؛ 
هالیوود را نمی شود با یک بار دیدن معنا و مفهومش 
را  فیلم  بطِن  و  اصل  واقعًا  بخواهی  اگر  فهمید،  را 
بفهمی، باید دو ـ سه مرتبه فیلم را ببینی؛ درحالی که 
کجا  که  می فهمی  اولش  دقیقۀ  ده  در  هندی  فیلم های 
اما دلیل اصلی عالقه مندی  اتفاق می افتد.  می رود و چه 
از حد  فیلم های هندی، نزدیکی بیش  به  افغانستان  مردم 
فرهنگ مردم هر دو مملکت می باشد. تقریبًا همان معیارها، 
دارند،  افغانستان  مردم  که  رواج ها  و  رسم  و  ساختارها 
هندی ها  به  افغانستان  مردم  پوشش  دارند.  هم  هندی ها 

بسیار نزدیک است. پوشش مردهای شان دقیقًا همان پوشش 
]مخصوصًا  زن های شان  پوشش  و  است  افغانستان  مردهای 

در روستاها[ نیز بسیار به هم شباهت دارد. 
شخصی  یا  دولتی  حمایت  سینما  از  افغانستان  در  آیا 

صورت می گیرد؟
نخیر، در افغانستان اصاًل از سینما حمایت صورت نمی گیرد. 
و  است  صنعت  یک  باشد،  هنر  یک  این که  از  قبل  سینما 
برای صنعت باید پول خرج کرد. سینما یکی از پُرخرج ترین 
شغل های جهان می باشد. برای ساختن یک فیلم، باید بسیار 
حتمًا  شود.  ساخته  خوب  به صورِت  تا  کرد  مصرف  پول 
در  بزرگ  سرمایه گذارِ  یک  یا  و  شود  دولتی  حمایِت  باید 
کار  این  تجارها  معموالً  که  کند  سرمایه گذاری  بخش  این 
افغانستان  اما در  را نمی کنند و سینما می افتد گردن دولت. 
از سینماگران حمایت نمی شود که هیچ؛ بلکه سِد راه آن ها 

هم می شوند!
از دید شما دلیل عدم پیشرفت سینمای افغانستان ضعِف 

مدیریت است یا ضعِف امکانات؟
به نظر من هم ضعف امکانات است و هم ضعف مدیریت. 
اگر واضح تر صحبت کنم، در رأس سینمای افغانستان کسانی 
انگشت شمار  باشند،  حوزه  این  متخصِص  که  ندارند  قرار 
آقای صدیق  بزرگ ترین شان  رفتند؛  بودند  که  هم  آدم هایی 
دولت  اگر  می کند.  زنده گی  اروپا  در  فعاًل  که  بود  برمک 
دیگر  سینماگران  به  و  می ماندند  می کرد،  حمایت  آن ها  از 
اطالعات می دادند، همکاری می کردند و بعد هم سینما رشد 

می کرد.
اگر مدعی شویم که اصاًل وجود  امکانات  نبود  در قسمت 
مثاًل  است؛  حدی  تا  امکانات  چون  نیست.  درست  ندارد، 
همین حاال در ریاست افغان فیلم، کمره های روز دنیا وجود 
دارد که خود هالیوود توسط آن فیلم می گیرد و یک نمونۀ 
آن را به سینمای افغانستان تحفه داده است، اما کسی که کار 
با این کمره را یاد داشته باشد و بتواند با آن به سبک هالیوود 
مثاًل  یا  ندارد.  وجود  افغانستان  در  بگیرد،  تصویر 
افغانستان  بازار  در  حاال  همین  خوبی  کمره هایی 
است، ولی فردی که واقعًا طرز استفاده از آن ها را 

یاد داشته باشد، نداریم. 
هر رشته نیاز به تخصص دارد و سینما نیز از این 
قاعده مستثنا نمی باشد، در حال حاضر چه تعداد 
از سینماگراِن افغانستان واقعًا تخصص سینما را 

به صورت اکادمیک دارا هستند؟
ما در افغانستان اصاًل نیروی متخصص نداریم که 
تعداد  یک  گرفت.  درصدی  آمار  آن ها  از  بشود 
برمک  صدیق  آقای  مثل  بودند  که  هم  اشخاص 
حاال این جا نیستند. دانشجویانی هم که از هنرهای 
زیبای کابل فارغ می شوند، چندان چیزی از سینما 
و  نمی دانند، چهار سال وقت  اکادمیک  به صورت 
پول دانشجو صرف می شود ولی در نهایت بی سواد 
لیسانس  خودش  استاد  که  زمانی  می شوند.  فارغ 
درس  لیسانس  دورۀ  در  که  شاگردی  به  و  است 
برای  چه  دارید  انتظار  می کند،  تدریس  می خواند 
دانشجو یاد بدهد؛ او دانشی ندارد که بخواهد آن 
را در اختیار دانشجو بگذارد! اما وقتی هندوستان 
امریکا  به  را  افرادی  و  می کند  سرمایه گذاری 
می فرستد که علم سینما یاد بگیرند و بعد آن ها را 
دوباره به کشورشان می آورد و به آن ها می گوید که 
شما باید سینماگر تربیه کنید، نتیجه اش این می شود 
که: سینمای هند در جهان بعد از سینمای امریکا 

قرار می گیرد. 
پاکستان،  ایران،  مانند  منطقه  کشورهای  میان  در 
سطح  در  کشور  کدام  سینمای  غیره  و  هند  تاجیکستان، 

باالتر قرار دارد؟
در سطح کشورهای منطقه اگر بررسی کنیم، از نظر مفهومی 
سینمای  تکنیکی  نظر  از  ولی  است،  بهتر  ایران  سینمای 
همان  می برد،  کار  به  که  تکنیک هایی  باالست؛  واقعًا  هند 

تکنیک های سینمای هالیوود است
فیلم های  کیفیت  رفتن  باال  برای  پرسش،  آخرین  عنوان  به 
چه  افغانستان  سینمای  وضعیت  شدن  بهتر  و  افغانی 

پیشنهادهایی دارید؟
پیشنهادها که زیاد استند ولی من در دو نکتۀ عمده همه را 

خالصه می کنم:
و یک  کنند  سینما حمایت  از  باید  دولت  این که  نخست  ـ 
یکی  سینما  شود.  داده  اختصاص  سینما  به  خاص  بودجۀ 
تعداد  می باشد،  جهان  در  کشورها  شدِن  معرفی  راه های  از 
زیادی از کشورها هویِت خود را به وسیلۀ سینما به  جهان 
معرفی کرده اند، مثاًل ُکرۀ جنوبی ]کوریای جنوبی[ با سینما 
خودش را به جهان معرفی کرد. ایران همین حاال به واسطۀ 
ماهیِت  امریکا  می کند.  معرفی  جهان  به  را  خود  سینمایش 
خود را به وسیلۀ سینمایش به جهان معرفی می کند که من 
شدن  معرفی  راه های  از  یکی  پس  هستم.  جهان  ابرقدرِت 

افغانستان به  جهان، می تواند سینما باشد. 
ـ دوم این که سینماگران باید تخصصی و اکادمیک کار کنند؛ 
یعنی یک فرد باید یک بخشی از سینما را فرا بگیرد و تنها 
در همان بخش کار کند و بس. مثاًل طراح صحنه فقط باید 
صحنه را طراحی کند، یا مثاًل کارگردان تنها کارگردان است 
و نباید در نقش بازیگر ظاهر گردد، و همچنین بخش های 

دیگر سینما.
شوند  نظرگرفته  در  دیگر  نکاِت  از  بسیاری  و  این ها  اگر 
که  دارد  وجود  امید  این  گردند،  عملی  به صورت جدی  و 

وضعیت سینمای افغانستان بهبود یابد. 

ی  سینما
 و افغانستان

چالش های 
موجود
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انگال مرکل، صدراعظم آلمان بار دیگر به دلیل سیاست پناهجویی خود، زیر فشار 
همکاران محافظه کارش قرار گرفت. این در حالی است که طی دو روز آینده، او 

با رهبران اروپا و نخست وزیر ترکیه دیدار می کند.
در  محرومیت  و  جنگ  از  که  )اقتصادی(  مهاجر  و  پناهجو  میلیون  یک  تقریبًا 
آلمان  به  روان  سال  اند، طی  گریخته  آسیا  و  افریقا  خاورمیانه، شمال  کشورهای 

رسیده اند. این مسئله باعث نگرانی مقامات کشورهای اروپایی شده است.
در همین حال، انگال مرکل روز جمعه بار دیگر از اعضای حزبش، »اتحاد دموکرات 
تا  قرار گرفت  »اتحاد سوسیال مسیحی« زیر فشار  آن،  مسیحی« و حزب همکار 

سیاست »درهای باز« خود را تغییر دهد.
ای  بیانیه  در  کار  محافظه  احزاب  از  ایالتی  و  فدرال  داخلی  امورسیاست  مقامات 
گفته اند: »مهاجرت باید در سطحی محدود گردد که از حد جامعه نگذرد و بتواند 
ظرفیت همرنگی درازمدت در کشور را تضمین نماید«. این افراد همچنان گفته اند 

که آلمان نمی تواند تمام پناهجویان و مردم بیجا شده را بپذیرند.
پارلمان آلمان گفت که او  در همین حال، انگال مرکل روز چهارشنبه خطاب به 
همچنان سیاست »درهای باز« خود را در قبال پناهجویان پی می گیرد؛ سیاستی 
که با انتقاد شدید هم در آلمان و هم در سطح اروپا روبرو بوده است. انتقادها به 
دلیل ترس از احتمال حمالتی مشابه به حمالت مرگبار پاریس توسط اسالمگرایان 

افزایش یافته است.
صدراعظم آلمان خواهان راه حل چند جانبه بحران در همکاری با کشورهای دیگر 
اروپایی و ترکیه است؛ اما با آن هم، رهبران حکومت ائتالفی اش خواهان مرز و 

حد گذاشتن در شمار پناهجویان هستند.

مقامات اتحادیه اروپا و ترکیه در حال کار بر سر برخی اختالفات در یک توافقنامه 
هستند؛ توافقنامه ای که می تواند از موج بزرگ مهاجرت به اروپا جلوگیری نماید. 

مقامات امیدوارند که این توافقنامه روز یکشنبه این هفته به امضا برسد.
موج  دلیل  به  گذشته  ماه  سه  در  او  کار  محافظه  و حزب  مرکل  خانم  محبوبیت 
پناهجویان با دشواری هایی روبرو بوده است اما نظرسنجی اخیر یک مرکز تحقیقاتی 
نشان می دهد که محبوبیت حزب محافظه کار مرکل با سه درجه افزایش به 39 
افزایش حمالت  این  دلیل  این موسسه می گوید که  درصد رسیده است. رییس 

پاریس است که رای دهندگان را دوباره به سوی حزب حاکم کشانده است.
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هارون مجیدی
ریاست جمهوری می گوید، مشکل در انتخاب نمایندۀ 
پا  گزینش  کمیتۀ  در  عضویت  برای  مدنی  جامعۀ 
برجاست و آنان تالش می کنند برای حل این موضوع 

میان نهادهای مدنی زمینه سازی کنند.
اما، معاون کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی با رد 
تأخیر  برای  مشکلی  هیچ  که  می گوید  گفته ها  این 
حکومت  و  نمانده  باقی  گزینش  کمیتۀ  به کار  آغاز 

بهانه جویی می کند.
کمیشنران  انتخاب  برای  گزینش  کمیتۀ  بود  قرار 
کمیسیون های انتخاباتی هفتۀ گذشته به کار آغاز کند، 

اما تا هنوز از آغاز کار این کمیتۀ خبری نیست.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
به ماندگار می گوید: هر هفت عضو کمیتۀ گزینش برای 
مدنی،  نمایندۀ جامعۀ  قسمت  در  که  معرفی شده  ما 
شماری از نهادها برای ما شکایت کردند و گفتند: در 

انتخاب نمایندۀ جامعۀ مدنی ما دخیل نیستیم.
به گفتۀ آقای هاشمی، ارگ ریاست جمهوری به خاطر 
حل این مشکل، تالش می کند تا میان نهادهای مدنی 

زمینه سازی کند تا این مشکل برطرف شود.
سخنگوی محمداشرف غنی با تأکید به این که ریاست 
جمهوری حق دارد تا در گزینش اعضای این کمیته 
کار  آغاز  که  به خاطری  می گوید:  باشد،  داشته  نفوذ 
کمیتۀ گزینش به درازا کشیده و مشکل میان نهادهای 
مدنی حل نشده است، ما تصمیم گرفتیم تا زمینۀ رابطه 

و نشست میان نهادهای مدنی را فراهم سازیم.
اینکه  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  هاشمی  آقای 

صورت  زمانی  چه  ریاست جمهوری  زمینه سازی 
با  هم  گذشته  هفتۀ  در  داشت:  بیان  گرفت،  خواهد 
امروز  بودیم و  نهادهای مدنی در تماس  نماینده گان 
)دیروز( نیز تماس داشتیم تا میان خود جور بیایند و 

این مشکل حل شود.
ویژۀ  کمیسیون  معاون  توحیدی  صدیق اهلل  اما، 
»هفتۀ  می گوید:  ماندگار  به  انتخاباتی  اصالحات 
این  بر  قرار  داشتیم  تماس هایی که  ضمن  گذشته 
از طرف  کمیتۀ گزینش  کار  شنبه  که روز چهار  بود 
محمداشرف غنی آغاز شود؛ اما به خاطر سفر رییس 

جمهور به کندز این کار به تعویق افتاد«.
تأکید  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  معاون 
می کند: هیچ بهانه یی به خاطر تأخیر کار کمیتۀ گزینش 

وجود ندارد.
به گفتۀ آقای توحیدی: اگر در این هفته نیز تعلل شود، 
این کار به این معنی است که حکومت تعهدی نسبت 
به اجرای اصالح در پروسۀ انتخابات افغانستان ندارد.
اشاره  با  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  معاون 
به این گفته های معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
که گویا در زمینه انتخاب نمایندۀ جامعۀ مدنی برای 
عضویت در این کمیته مشکلی وجود دارد، می گوید: 
هیچ مشکلی باقی نمانده؛ آنچه که گفته می شود بیشتر 
بهانه جویی است تا این که واقعاً مشکلی وجود داشته 

باشد.
آقای توحیدی خاطر نشان می کند: »برای ما دوبار نامه 
فرستاده شد که در هر دوبار افراد معرفی شد، یک بار 
تحکیم  برای  مدنی  جامعۀ  نهادهای  شبکۀ  جانب  از 

پروسۀ انتخابات و بار دیگر از جانب سکرتیت جامعۀ 
مدنی یا گروه جامعۀ مدنی افغانستان.«

معاون کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی تأکید کرده 
می گوید که این مشکل تراشی ها بهانه یی است برای 
تأخیِر کار کمیتۀ گزینش و بدون تأخیر این کمیته باید 

به کار خود آغاز کند. 
شروع به کارِ هرچه عاجِل کمیتۀ گزینش، یکی از موارد 
ویژۀ  کمیسیون  پیشنهادی  نخسِت  بستۀ  در  درشت 
این بسته  انتخاباتی بود که در مادۀ ششم  اصالحات 
که مربوط به کمیتۀ گزینش می شود، آمده است: »یک 
عضو ستره محکمه، یک عضو بورد مستقل تعیینات 
خدمات ملکی، یک عضو کمیسیون مستقل نظارت بر 
تطبیق قانون اساسی، نمایندۀ منتخب نهاد های جامعۀ 
مدنی، نمایندۀ زنان، نمایندۀ منتخب نهادهای رسانه یی 
به حیث  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  و یک عضو 

عضو این کمیته انتخاب شوند.«
مطابق با روند کاری این کمیته در گذشته، اعضای آن 
27 تن را به عنوان عضو کمیسیون انتخابات و 15 تن 
به  انتخاباتی  کمیسیون شکایات  اعضای  عنوان  به  را 
رییس جمهور معرفی می کند و رییس جمهور از بین 
این افراد 9 تن را برای کمیسیون انتخابات و پنج تن 

را برای کمیسیون شکایات بر می گزیند.
کمیتۀ گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی های الزم، 
کمیسیون های  برحاِل  کمیشنران  به جای  را  تازه  افراد 

انتخاباتی به رییس جمهور پیشنهاد کند.

www.mandegardaily.com

بازداشت  از  مقام های فرماندهی پولیس والیت هرات 
17 تن، به ظن ربایش چهار کودک در این والیت خبر 
داده و گفته اند این افراد در جریان هفتۀ گذشته دستگیر 

شدند.
آنان می گویند که این افراد در نتیجه عملیات  مشترک 
توسط نیروهای امنیتی هرات دستگیر شده و اکنون زیر 

بازپرسی های پولیس قرار دارند.
و  زیاد  وصداهای  سر  از  پس  هرات  پولیس  فرمانده 
شایعات، مبنی بر برکنارشدن او یکبار دیگر وارد این 

والیت شد.

او در بدو ورود به هرات 17 تن از افرادی که در رویداد 
اختطاف چهار کودک در این والیت مشکوک بودند را 

بازداشت کرد.
مجید روزی فرمانده پولیس هرات گفت که این افراد 
در روزهای گذشته هنگام عملیات پاکسازی نیروهایش 

دستگیر شدند.
او گفت که چهار کودک ربوده شده از 18 روز پیش به 
این طرف ناپدید بوده و خبری از آنان در دست نیست.
مشکوک  افراد  از  تن  شش  که  می گوید  روزی  آقای 
اطراف  از  دیگر  تن  هفت  و  هرات  کرخ  ولسوالی  از 

منطقه ی شیدایی بازداشت شدند.
اطمینان  آنکه  با  افزود  هرات  امنیه  فرمانده 
به مرکز  از دالیلی که  اما شاید یکی  ندارد، 
کشور )کابل( خواسته شده ربایش این چهار 

کودک و بروز دو رویداد ترور باشد.
او همچنین از عزم جدی نیروهایش در پیوند 
به بازداشت عامالن این رویداد خبر داده و 

می گوید عملیات آنها جریان دارد.
چهار کودک حدود سه هفته پیش و در یک 
رویداد بی سابقه از مرکز شهر هرات واقع در 
انتقال  از یک موتر تونس که موتر  بکرآباد، 

آنان به مکتب بود اختطاف شده بودند.

ارگ در پیوند به تأخیر کار کمیتۀ گزینش:

مشکل نمایندۀ جامعۀ مدنی است
معاون کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی:

نمایندۀ جامعۀ مدنی معرفی شده و حکومت بهانه جویی می کند

هیأت  تعیین  به  واکنش  در  نماینده گان  از  شماری 
نخست  معاون  اخیر  اظهارات  دربارۀ  حقیقت یاب 
اعضای  ندارد  حق  حکومت  که  می گویند  مجلس 

مجلس را زیر پیگرد قرار دهد.
ظاهر قدیر، معاون نخست مجلس دوشنبه هفتۀ گذشته 
گفت که شورای امنیت کشور و تمامی مسووالن امنیتی 
از گروه داعش پشتیبانی می کنند. آقای قدیر هم چنان 
سر  به  پایتخت  در  داعش  گروه  مهم  سران  که  گفت 
دیدار و  دولتی  مقام های  و  بزرگان  با  مدام  و  می برند 

گفت وگو می کنند.
جمهوری  ریاست  قدیر،  آقای  اظهارات  این  دنبال  به 
تشکیل  اجازۀ  هیچ کس  به  حکومت  که  کرد  اعالم 
نهادهای  مسووالن  و  نمی دهد  را  مسلح  گروه های 

امنیتی نیز اظهارات او را »غیرمسووالنه« خواندند.
هم چنان ریاست جمهوری روز پنج شنبه هفتۀ گذشته 
اعالم کرد که هیأتی را برای » بررسی ادعاهای معاون 
نخست مجلس نماینده گان مبنی بر حمایت حکومت 

از گروه تروریستی داعش« تعیین کرده است.
اما این نماینده گان به طرفداری از آقای قدیر می گویند 
که حکومت با این گونه کارها با نماینده گان مردم بازی 
به گفتۀ آن ها، بر  و جلو تالش های آن ها را می گیرد. 
بنیاد قانون اساسی، حکومت حق ندارد اعضای مجلس 
را به خاطر اظهارات شان زیر پیگرد قرار دهد و دربارۀ 

آن هیأت تعیین کند.
مجلس  شنبۀ  روز  نشست  در  قدیر  آقای  هم چنان 
اما  ندارد؛  را  کار  این  قانونی  که حکومت حق  گفت 
اگر واقعًا در پی یافتن حقیقت است، ابتدا باید وظیفۀ 
حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت را به تعلیق درآورده 
قوای دولت  از سه  را  تحقیق  اعضای هیأت  و سپس 

انتخاب کند.
قدیر می گوید که بر بنیاد ماده های 49ام و 101ام قانون 
اساسی، هیچ کس حق ندارد اعضای مجلس را به خاطر 

اظهارات آن ها تحت پیگرد قرار دهد.
در مادۀ 49ام قانون اساسی آمده است که سهم گیري 
که  حاالتي  »سایر  و  آفت ها  جنگ،  حالت  در  فعال 
هر  وظیفۀ  کند«،  تهدید  را  عامه  آسایش  و  حیات 

شهروند است.
است  شده  تصریح  نیز  اساسی  قانون  101ام  مادۀ  در 
که هیچ عضو مجلس به علت رأي یا نظریه یي که در 
عدلي  پیگرد  زیر  مي دارد،  ابراز  وظیفه  اجراي  هنگام 

قرار نمي گیرد.
در همین حال سمیع اهلل صمیم، یکی از اعضای مجلس 
می گوید که رییس جمهور غنی و مشاور امنیت ملی اش 
»خاین« هستند و نمی توانند در این باره تحقیق کنند. 
آقای صمیم ادعا می کند که حنیف اتمر در دورانی که 
مناطق سالح  از  بسیاری  طالبان  به  بوده،  داخله  وزیر 

توزیع کرده و به این دلیل، باید خاین خطاب شود.
با  مبارزه  برای  ماه پیش  به دو  نزدیک  ظاهر قدیر که 
گروه داعش به شینوار ننگرهار رفته بود، هفتۀ گذشته 

به کابل بازگشت.

محافظه کاران به مرکل:

سیـاست درهـای باز را دور کـن!

هفده فرد مظنون به ربودن چهار کودک در هرات بازداشت شدند

ظاهر قدیر: 

وظیـفۀ حنیف اتـمر
 به تعلیق درآید
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ورزش

رییس جمهوری ترکیه با ابراز ناراحتی از ساقط شدن هواپیمای روسی 
در مرز سوریه - ترکیه گفت که ای کاش این اتفادق رخ نمی داد. وی 
بار دیگر با تکرار اتهامات گذشته خود علیه دولت بشار اسد، مدعی 

شد که هیچ کشوری همانند ترکیه در مبارزه با داعش جدی نیست!
رییس  اردوغان،  طیب  رجب  عربی،  نیوز  اسکای  شبکه  گزارش  به 
جمهوری ترکیه در جمع مردم شهر بورسا گفت: برخی جنگ با داعش 
جمهوری  )رییس  اسد  بشار  دولت  از  حمایت  برای  دستاویزی  را 
داعش،  نظام سوریه،  بین  فرقی  هیچ  ما  نظر  از  داده اند.  قرار  سوریه( 

حزب اتحاد دموکراتیک سوریه و جبهه النصره وجود ندارد.
وی ادامه داد: آنها با مشارکت ارتش سوریه برسر مردم ترکمان سوریه 
ملت  از  بخشی  نیز  ترکمان ها  که  حالی  در  می ریزند  موشک  و  بمب 
سوریه هستند. ما اعالم می کنیم که از ملت سوریه ازجمله ترکمان ها 
حمایت خواهیم کرد و در ترکیه پذیرای آوارگانی هستیم که از ظلم 

دولت اسد فرار کرده اند.
اردوغان با اشاره به انتقادهای داخلی در کشورش در رابطه با سرنگونی 
در  دولت  علیه  داخل  در  برخی  گفت:  روسیه   24 سوخوی  جنگنده 
رخدادهای اخیر صحبت می کنند به آنها میگویم آیا در چنین شرایط 
سختی هم نمی خواهید در کنار کشور خود بایستید پس چه موقع قصد 
دارید این کار را انجام دهید. ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم حاکمیت 

ملی ترکیه را مورد تهدید قرار دهد.
برابر هرگونه  در  متحد  ترکیه  مردم  داد:  ادامه  ترکیه  رییس جمهوری 
تهاجمی می ایستند. ترکیه کشوری نیست که یک قومیت یا گروهی بر 
آن حکم براند. ما کشورش متحد هستیم که در صورت بروز خطر از 

تمامی مناطق، ملت برای دفاع از کشورشان به پا می خیزند.

به  پنتاگون  دالری  میلیون   800 مالی  کمک  آمریکا  جمهوری  رییس 
مخالفان میانه روی سوری و دولت کی یف را امضا کرده و قول داد تا 

درباره تعطیلی زندان گوآنتانامو در کوبا نیز به بررسی بپردازد.
به گزارش خبرگزاری راشاتودی، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا 
قانون دفاع ملی را برای 2015 و پیش از مراسم عید شکرگذاری امضا 
کرده است. وی پیشتر اختصاص مبلغ ۶12 میلیارد دالر برای بودجه 

پنتاگون را در اکتبر 2015 وتو کرده بود.
داد  کاهش  دالر  میلیارد  به ۶07  را  مذکور  مبلغ  آمریکا  کنگره  اگرچه 
اما این اقدام تاثیری بر مبلغ 300 میلیون دالر کمک به دولت اوکراین 
یا برنامه جاسوسی سه میلیارد دالری نگذاشته است. هم چنین دولت 
آمریکا مبلغ 500 میلیون دالر هم برای آموزش و تجهیز مخالفان میانه 
روی سوری در نظر گرفته است؛ برنامه ای که پنتاگون آن را قبال کنار 

گذاشته است.
سپتامبر   1۶ در  آمریکا  مرکزی  نیروهای  فرمانده  آستین،  لوید  جنرال 
2015 به قانونگذاران آمریکایی گفت، در اصل این برنامه برای آموزش 
و تجهیز 15 هزار نیرو تا 201۶ بود که به 200 نیرو کاهش یافت و 
هرگز این افراد برای مقابله با داعش به کار گرفته نشدند. نخستین گروه 
وارد  دیدند،  آموزش  ترکیه  در  که  آمریکا  آموزش  نیروهای تحت  از 
سوریه شدند اما در اوت 2015 به دست جبهه النصره گرفتار شدند. 
گروه دوم در سپتامبر همین سال گرفتار این گروه شبه نظامی شده و 
تجهیزات و تسلیحات خود را به جبهه النصره دادند. تنها چهار یا پنج 

نیروی آموزش دیده هم اکنون در سوریه هستند.
براساس قانون دفاع ملی از ارسال کمکهای آمریکا به داعش در عراق 
و سوریه، جبهه النصره، گروه خراسان، یا هر گروه دیگری که سازمانی 
هر  یا  سوریه  عرب  ارتش  همچنین  و  گراست  افراط  و  تروریستی 
سازمان دیگری که از دولت دمشق حمایت می کند، جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.
دارد  اجازه  اکنون  پنتاگون  قانون،  این   1250 بند  براساس  هم چنین 
اوکراین اختصاص  به دولت  برای کمک  دالر را  میلیون  مبلغ 300  تا 
دهد که شامل تامین پشتیبانی لجستیکی، تجهیزات، آموزش نیروها و 
می تواند  آمریکا  دفاع  وزارت  که  تجهیزاتی  است. همچنین  اطالعات 
به ارتش کی یف بدهد شامل سیستم های تسلیحاتی ضد زره، خمپاره، 
سالح و مهمات، پرتابه نارنجک و مهمات، و سایر تسلیحات کوچک 
نیز شامل  قابلیتهای سایبری  پهپادها و  توپخانه،  رادارهای ضد  است. 

این موارد است.

سایر  برای  بارسلونا  قبال  در  سنگین  محرومیت های  اِعمال  می رسد  نظر  به 
باشگاه های اروپایی درس عبرت نشده است.

بعد از این  که ثابت شد بارسلونا با بازیکنانی که زیر سن قانونی بودند، قرارداد 
بسته است، اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( با اعمال جریمه های سنگین این تیم 
را از خرید و استفاده از بازیکن جدید محروم کرد. محرومیتی که تا ژانویه 
ادامه دارد و هنوز مشخص نیست با بخشش مسووالن یوفا مواجه شود یا خیر. 
مادرید روی سایت ها  رئال  احتمالی  از محرومیت  روز جمعه هم خبرهایی 
اینفانتینو  است  قرار  که  طوفانی  در  می رسد  نظر  به  اما  می کرد؛  خودنمایی 
زیادی متضرر خواهند  تیم های  بیندازند،  راه  یارانش  یوفا( و  )رییس موقت 

شد.
عالوه بر رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، چلسی، آرسنال، اتلتیک بیلبایو، بورسیا 
دورتموند، المپیک مارسی و چند باشگاه دیگر آلمانی و فرانسوی هم روی 

لبه تیغ هستند.
بوده  قانونی  سن  زیر  آن ها  سن  که  بازیکنانی  با  که  متهم اند  تیم ها  این 
حق  از  تیم ها،  این  به  پیوستن  از  بعد  که  بازیکنانی  بسته اند.  قرارداد  است 
حتا  و  اروپا(  در  شهروند  بندی  )درجه  شهروندی  نوع  انتخاب  تحصیل، 
کارهای  این  که  این جاست  جالب  می شوند.  محروم  خانواده های شان  دیدار 
غیرقانونی را بعضًا باشگاه هایی انجام می دهند که ادعای کمک به یونیسف و 

دیگر سازمان های بشردوستانۀ جهان را دارند!
پایین  سال  و  سن  در  را  فردی  باشگاهی  اگر  یوفا،  رسمی  نامۀ  آیین  طبق 
استخدام کند، باید از والدین او رضایت نامۀ کتبی داشته باشد و تعهد دهد، 
تمام مخارج تحصیل او را بر عهده خواهد گرفت و البته برای هر 5 نفر هم 

یک روان شناس کودکان و نوجوانان استخدام کند.

مهاجم بارسلونا هدف تیمش را تکرار قهرمانی های فصل پیش عنوان کرد.
لیونل مسی دیروز یک جایزه دیگر به عناوین انفرادی اش اضافه کرد. مهاجم 
به  را  می شود  داده  سال  بازیکن  بهترین  به  که  را   50 گل  جایزه  بارسلونا 

افتخاراتش افزود.
مسی درباره بهترین لحظه اش در فصل پیش که به همراه بارسلونا سه جام 
)اللیگا، کوپا دل ری و لیگ قهرمانان( را باالی سر برد، گفت: انتخاب سختی 
است. فصل خیلی خوبی را پشت سر گذاشتیم. می دانیم که تکرار دوباره آن 

سخت است، اما برای کسب آن خواهیم جنگید.
بازیکن آرژانتینی در ادامه افزود: سال پیش فصل کاملی را پشت سر گذاشتیم 

و توانستیم تمام جام های ممکن را به دست آوریم.
مسی برای چهارمین بار جایزه گل 50 را برد. او در سال های 2009، 2011 
و 2013 نیز صاحب این جایزه شده بود. در رتبه دوم کریستیانو رونالدو قرار 
گرفت و لوییس سوارس و نیمار هم تیمی های مسی، رتبه های سوم و چهارم 

را به خود اختصاص دادند.

اردوغان:

 کاش این اتفاق رخ نمی داد!

اوباما قـانون دفـاع ملی 
امریکا را امضا کرد

طوفان یوفا در راه است

مسی:
برای   مثل همیشه 

می کنم تالش  جام ها  تمامی  کسب 

بکن بائر: 

پپ! در بایرن بمان

جاوید کوهستانی

حفظ  با  که  کرد  توصیه  برایم  تیلفونی  تماس  با  دوستی 
نام شان، کابل را ترک کنم، پرسیدم چرا؟ جواب داد که در 
لستی که از طرِف طالبان و داعشیان داخلی باید مورد اجرا 

قرار گیرد، نام من نیز است که قرار آتی است:
امیر  شیرزی،  آقا  گل  گذر،  امان اهلل  کوهستانی،  جاوید  احمدسعیدی، 
ظاهر  امید،  ذوالفقار  رویش،  عزیز  احمد،  جان  قوماندان  خان،  اسماعیل 
قاسمی، قوماندان  اکبر  تاج محمد مجاهد، جنرال  بهزاد، مال  قدیر، احمد 

حضرت علی، وکیل صالح محمد صافی و چند تن دیگر.
تعدادی از خبرنگاران شبکه های تلویزیونی و فعالین جامعۀ مدنی نیز در 

این لست سیاه اند .
کرده  سیاه  را  روی شان  و  افشا  همواره  را  دشمنان  برنامۀ  خداوند  این که 

است، به توکل خداوند بیشتر از گذشته رسوا خواهند شد .

حارث جبران

نکته:
اِشراف داشتن باالی اوضاِع پیرامون و داشتن دانش نسبت 
به اطراف و منطقه، از الزامات و ضرورت ها در باب روابط 
مطالعۀ  مستلزم  همسایه،  کشور های  از  خوب  شناخت  می شود.  پنداشته 

دقیق است.
کاری  نیابتی،  تبلیغات  و  برد »جنگ روانی«  پیش  برای  ولی وسیله شدن 

محض بی جا و بی  مورد است.
اکثریت یادداشت های امروزی شبکه های اجتماعی در افغانستان را بحِث 
جدال نو ترکیه_روسیه پوشانیده و در بعضی موارد، هواداراِن دو کشور، 
این  بنّا  )ترکیه و روسیه(،  از  مراتب گرم تر  به  به جداِل  متوسل می شوند 

موارد تبعات خوبی در پی ندارد:
اکادمیک شکل  1:چون مطرح شدن چنین بحث ها در حلقه یک گفتمان 

نمی گیرد بنًا وقت را ضایع می سازد.
2: ما خواسته و نخواسته جنگ تبلیغاتی دیگران را پیش می بریم. 

3: کشانیده شدِن چنین مباحث در یک دایرۀ تاریک فکر و سمت وسو دادن 
ایدیولوژیک، فضای مجازی را شدیداً آسیب می رساند.

4: نمی شود نسبت به تحوالت منطقه بی پروا بود، ولی سنجش میزان سود و 
زیان از دگرگونی های منطقه را نهاد های رسمی دیپلوماتیک دارد.

4: در آخر این که بیاید انرژی خود را به ناهنجاری هایکه خودمان را درد 
می دهد مصرف کنیم.

عبداالحد هادف

کفر سیاسی
چه نیک گفته اند: مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان!

حاال به افغانستان منحیث دولت و ملت می زیبد تا این بیت 
را در خطاب به حامد کرزی بگوید. کرزی صاحب در دورۀ حکومت طوالنی 
مدت خود کدام ُگل را چید که امروز در بیکاری اش آنرا دسته کند. متأسفانه 
امروز به کارهای سمبولیکی دست می زند که تباهی افغانستان را به دنبال دارد. 
بلندکردن مسألۀ دیورند و پشتونستان، این ها در چنین شرایط حساس به مراتب 
پاکستان  به  پاکستان است. در چنین وضعی من  با  از اعالن جنگ  زیان بارتر 
حق می دهم که از خود دفاع کند و نگذارد کشوری که در صدد نقض تمامیت 

ارضی و حاکمیت ملی آن کشور است، به پا ایستاد شود.
از دید پاکستان خط دیورند هرگز خط فرضی نیست، خط مرزی است. تا ما 
پُل اتک بگوییم، آنها پل متک می گویند. آن ها قدرت و توان کافی هم دارند 
و افغانستان را از لحاظ استخباراتی تسخیر کرده اند. نیروهای ریزرفی و فعال 
نفع  به  کشور  دو  میان  تنش  در  قوا  توازن  دارد.  قرار  در خدمت شان  افغانی 
پاکستان است. ترتیبات حقوقی در مورد اختالفات مرزی تا جایی که ما اطالع 
داریم، به نفع پاکستان گردآوری شده است. از لحاظ روانی هم ما از نزدیک با 
مردم آن طرف خط در تماس و مراوده نزدیک قرار داشتیم. روحیۀ آنها طوری 
شکل گرفته است که دشنام مادری را تحمل می کنند، اما احتمال الحاق و ادغام 
افغانستان در میان  افغانستان را برنمی تابند. بدترین دشمنان  به خاک و ملت 
اراکین سیاسی و استخباراتی پاکستان هم از پشتون های آن طرف خط بوده اند، 

مثل نصیراهلل بابر و موالنا فضل الرحمن و جنرال حمیدگل و امثال شان.
خالصه افغانستان نمی تواند از باالکردن قضیه یی به این حساسیت بزرگ هرگز 
آقای کرزی  متأسفانه توسط  بلکه مرتکب کفر سیاسی می شود که  ببرد،  نفع 
صورت می گیرد. نمی دانم چرا جناب شان تا این حد به خرابی افغانستان متعهد 
لطفًا شر  ناتوان است  اگر  انجام دهد،  از دستش می آید  اگر کار خوبی  اند؟! 
از  پاکستانی تر  و ضِد  ملی تر  و  سیاسی تر  و  داناتر  وقت  هیچ  کرزی  نرساند. 
داودخان شده نمی تواند. داودخان طرح های خوبی برای حل این قضیه داشت 
از طریق  بحری  بندرِ  به یک  افغانستان  به گمان من، دستیابی  آن  بهترین  که 
پاکستان بود. همچنان حل و فصل مسأله از طریق راه اندازی ریفراندوم آزاد 
میان پشتون های آن طرف خط در مورد الحاق به افغانستان یک طرح ممکن به 
نظر می رسد. گزینۀ مراجعه به محاکم بین المللی نیز یک گزینۀ احتمالی است. 
باید  همۀ این گزینه ها فقط از طریق گفت وگوهای صلح آمیز میان دو کشور 
تجربه شود که بازهم در شرایط کنونی هرگز وقت مناسب آن نیست. غیر از 
گزینه های صلح آمیز باال، فقط گزینۀ جنگ باقی می ماند که تباهی دو ملت را 

به دنبال داشته و احمقانه ترین گزینه به شمار می رود.
که  دهیم  اطمینان  برای شان  تا  داریم  پاکستان  با  اعتمادسازی  به  ما ضرورت 
افغانستان حربه و یا ساطوری نیست که توسط آن بخشی از جسم شما بریده 
خواهد شد. اگر این اطمینان به پاکستان داده نشود که متأسفانه از گذشته ها داده 
نشده و امروز بدتر از دیروز به پاکستان انطباع معکوس داده می شود، در آن 
صورت پاکستان حق دارد از بدن خود محافظت کند و هر دستی را که به طرف 
ساطور دراز می شود، با دشنه تهدید و زنهار و هشدار و خبردار، نوازش کند.

فیـسبـوک نـــامــه

بازیکن پیشین تیم ملی آلمان معتقد است بایرن مونیخ نباید گواردیوال را از 
دست بدهد.

به گزارش آس، فرانتس بکن بائر درخواست کرد تا پپ گواردیوال به مربی 
گری اش در بایرن مونیخ ادامه دهد.

رییس افتخاری باشگاه بایرن مونیخ گفت: واقعا باعث تاسف است که پپ 
پس از سه سال بایرن را ترک کند. او در حال حاضر شناخت خوبی از بوندس 
لیگا پیدا کرده است، زبان آلمانی را بهتر صحبت می کند و بازیکنان بیشتری 

نسبت به شروع کارش در این تیم در کنارش هستند.
ادامه  هنوز  و  می پذیرد  پایان  فصل  این  پایان  در  گواردیوال  قرارداد  مهلت 
از  اسپانیایی  رسانه های  برخی  نیست.  مشخص  آلمانی  تیم  در  حضورش 

حضور این مربی بر نیمکت منچسترسیتی در فصل آینده خبر داده اند.
بازیکن پیشین تیم ملی آلمان معتقد است: پپ می تواند قراردادش را تمدید 

کند و به روند موفقیتش در این باشگاه ادامه دهد.
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روح اهلل بهزاد
حد  از  بیش  آلوده گی  از  کابل  شهروندان  از  شماری 
پایتخت در فصل سرما به ستوه آمده اند و می گویند که 
امکان  و  است  بی توجه  زیست  محیط  به  نسبت  دولت 

دارد این معضل، فاجعۀ انسانی به بار بیاورد.
آنان می گویند: بسیاری ها از زغال سنگ استفاده می کنند؛ 
اما نمی دانند که دود برخاسته از این موادف چه تأثیرات 

سوء برای خود و مردم شان می تواند به بار آورد.
احمد رشاد عزیزی کارمند یکی از شرکت های خصوصی 
در فصل سرما  ویژه  به  آلوده گی شهر  از  کابل  در شهر 
شکایت کرده می گوید: دولت باید در زمینۀ زدودن این 
آلوده گی کاری کند؛ در غیر آن فاجعه یی به بار خواهد 

آمد که دامن گیر خود دولت هم خواهد شد.
سمندر فارغ صنف دوازدهم یکی از مکاتب شهر کابل 
می گوید: قیمت مواد سوختی مانند گاز مایع و تیل بسیار 
بلند است و این کار مردم را مجبور می سازد تا از زغال 
سنگ، چرم و چوب برای گرم نگهداشتن خود استفاده 

کنند.
در عین حال، شماری از کارشناسان و نماینده گان مردم 
به  سنگ  زغال  از  استفاده  می گویند،  مجلس   در  کابل 
شیوه یی که در افغانستان رایج است، چند صد سال قبل 

مردود شده است!
محمد کاظم همایون کارشناس محیط زیست به روزنامۀ 
به چند مشخصه یی که شهر  با توجه  ماندگار می گوید: 
کابل دارد، یکی از آلوده ترین شهرهای افغانستان است و 

به مدیریت ویژه یی نیاز دارد.
آقای همایون باور دارد: فقر گسترده نسبت به سال های 
گذشته، تراکم جمعیِت بیش از ۶ میلیونی در شهر کابل، 
از زور  که عدۀ  را  نشینی، مشکالتی  فرهنگ شهر  نبود 
مندان در کوچه ها با ساخت و ساز های غیر معیاری به 
وجود آورده اند، همه دسته به دست هم داده و شهر را 

آلوده ساخته است.
این کارشناس محیط زیست، از استفادۀ بیش از حِد زغال 
سنگ در فصل َسرما ابراز نگرانی کرده می گوید: یکی از 
مشکالت عمده یی که در دو سه سال گذشته در کشور 
ما رایج شده است، استفاده  از مواد سوخت فوصلی، به 

ویژه انرژی زغال سنگ است که این یک فاجعه است.
او بیان داشت: در کشور های پیش رفته با این روشی که 
ما از این مواد در کشور خوداستفاده می کنیم، حدوداً چند 
صد سال قبل مردود ساخته شده بود و برای آن قانونی 

زغال  از  استفاده  قانون،  آن  طبق  که  بودند  کرده  وضع 
سنگ جرم پنداشته می شد و حتا کسانی که از این قانون 

سرپیچی می کردند به دار آویخته می شدند.
این کارشناس محیط زیست می گوید: چون زغال سنگ 
در ترکیب خود مواد کیمیایی مضر و آالینده را افراض 
می کند، می تواند چالش های جدیی را برای شهروندان از 

مجرای تفنسی و تکالیف قلبی به وجود آورد.
آقای همایون تأکید می کند: استفاده از ذغال سنگ نه تنها 
نیز خطرات  نباتات  و  برای حیوانات  که  انسان ها  برای 
جدیی را می تواند داشته باشد، آسیب هایی که از طریق 
زنجیرۀ غذایی که حیوان گیاه آلوده را می خورد و ما از 
برما  سوی  تأثیرات  می تواند  می کنیم،  استفاده  گوشتش 

وارد کند.
آقای همایون می افزاید: »زبالۀ زغال سنگ می تواند تأثیر 
این  بقایای  در  این که  آن  و  باشد  داشته  دیگری  سوء 
مواد مقدارِ فلزات سنگینی باقی می ماندکه تروریست ها 
آن  از  مردم  علیه  و  بسازند  َسمی  مواد  آن  از  می توانند 

استفاده کنند«.
آقای همایون از دولت می خواهد تا از بخاری های ترکی 
شده  رایج  کشور  در  بیشتر  گذشته  دوسال  در  در  که 
است، مالیات سبز بگیرند تا این پول را در یک بودجۀ 
سبز بیندازند و از آن برای سرسبزی شهر و چالش های 

ترافیک استفاده شود.
در  را  شهروندان  رسالت  و  مسوولیت  همایون  کاظم 
کنترول این وضعیت مهم دانسته، از دولت می خواهد:از 
تبلیغ  به  موضوع  این  دینی  جنبه های  و  رسانه ها  طریق 
عوارض و خطرات ناشی از این مواد بپردازند و یا مالیات 
تشویقی و سبزی که سایر کشورها برای شهروندان وضع 

کرده اند و مثبت نیز بوده است وضع کند.
راه حل

از سوی دیگر،ذکریا ذکریا نمایندۀ مردم کابل در مجلس 
نماینده گان می گوید: وضعیت محیط زیست در افغانستان 
به ویژه در شهرهای بزرگ مانند کابل که در آن حدوداً  

۶میلیون نفو زنده گی می کند، قابل نگرانی است.
آقای می افزاید: دولت باید در قسمت کنترول موترهایی 
نیست  فعال  درست  به شکل  »سلنسرشان«  سیستِم  که  
تا  باشد   و گازات اضافی را رها می کنند، توجه داشته 
و  باشند  نداشته  گذار  و  گشت  شهرها  در  موترها  این 
موترهای فرسوده نیز هر دوسال بعد، زیر مراقبت قرار 

گیرند.

آب های  از  باید  می افزاید:  همچنان  مجلس  عضو  این 
تولید  بیشتر  برق  بتوانیم  ما  تا  گردد  استفاده  افغانستان 

کنیم و استفاده از زغال سنگ را به صفر برسانیم.
این آب ها  می افزاید:  از  استفاده  مورد چگونه گی  در  او 
از این منابع می توانیم بندهای متوسط و بزرگ را ایجاد 
کنیم و امکان این را به وجود آوریم تا ازآلوده گی هوا 

بکاهیم و اقتصاد و بودجۀ کشور را توسعه بدهیم.
او بیان می کند: اگر دولت توجه بیشتر برای تولید برق 
بدهد،  ساعته   24 برق  مردم  برای  زمستان  در  و  کند 
مردم از ذغال سنگ که دود و آلوده گی را بار می آورد، 

می کاهند.
ذکریا می گوید: آبی که از دریای پنچشیر به گلبهار و از 
به  از چمتله  باید  این آب  باغ می آید  قره  به  این طریق 
پغمان و از این طریق به دریای کابل وصل شود تا از آن 
برای سرسبزی کابل استفاده شود و این کار خود محیط 

زیست را تغییر می دهد.
او گفت: در بعضی کشور ها درخت هایی وجود دارد که 
هر یکی از این درخت ها به تنهایی توانایی جذب مقدار 
زیادی از گازات و خاک اضافی را در خود دارد، دولت 
در  و  خریداری  کشور  بیرون  از  را  درخت ها  این  باید 

شهرهای بزرگی که آلوده هستند، غرس کنند.
و  والیات  و  ناامن  والیت های  از  مردم  هجوم  او 
کابل  به  اند  نداشته  اقتصادی  انکشاف  ولسوالی هایی که 
کرده  عنوان  زیست  محیط  شدن  آلوده  دیگِر  علت  را 
می گوید: مردم به خاطر نبود کار و نا امنی از والیت ها 
به مرگز می آیند و وقتی نفوذ بیشتر می شود ضایعات هم 

بیشتر می شود.
آشامیدنی  آب  رسیدن  کابل،  دریای  احیای  ذکریا  آقای 
عروس(،  و  شاه  )بنِد  للندر  بند  شهروندان،  برای  پاک 
مهم  موارد  از  را  اشتغال زایی  برای  روستا ها  انکشاف 
برای رفع آلوده گی هوادر شهرها را دانسته از حکومت 
به مرگ تدریجی نکشید و هر چه  می خواهد: مردم را 

زودتر دریای کابل را احیا و موترها را کنترول کنید.
تیل  و  مایع  گاز  مانند  مواد سوختی  قیمت  می گوید  او 
بسیار بلند است و این کار مردم را مجبود ساخته است 
تا از زغال سنگ و چرم و چوب برای گرم نگهداشتن 

خود استفاده کنند.
راه کار  دیدگاه  و  نتوانستیم  اما  با تالش های چند روزه، 
محیط  از  »حفاظت  ادارۀ  ویژه  به  مسوول  اداره های 

زیست« را در این زمینه داشته باشیم.

دولت نسبت به محیط زیست
 بی توجه است

»دار و ندار«
 داکتر عبداهلل اعالم شد

اداره عالی مبارزه با فساد اداری فهرستی از دارایی های عبداهلل 
از  و  کرده  نشر  را  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل، 
مردم خواسته که اگر او دارایی دارد که ثبت نشده، به این نهاد 

اطالع دهند.
براساس  و  شده  منتشر  انیس  دولتی  روزنامه  در  اطالعات  این 
اعالم این روزنامه قرار است که دارایی های تمام مقامات ارشد 

دولت وحدت ملی نشر شود.
این اطالعات، آقای عبداهلل متولد سال 19۶0 میالدی  براساس 

است و مدرک کارشناسی پزشکی دارد.
او از سال 1381 تاکنون به عنوان وزیر خارجه، سکرتر جنرال 
اجرائی  رییس  و  دولت  اپوزیسیون  رییس  مسعود،  احمدشاه 

دولت وحدت ملی کار کرده  است.
همسر و چهار فرزند آقای عبداهلل در هند زندگی می کنند. هزینه 
از فرزندان او در هند 30 هزار روپیه  آموزش ساالنه هر کدام 
دالر(  تا 35 هزار روپیه هندی )حدود 530  دالر(  )حدود 4۶0 

است.
افغانستان،  اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  ادارۀ  فهرست  اساس  بر 
اعضای خانواده عبداهلل عبداهلل ماهیانه 100 هزار روپیه هندی ) 
حدود 1500 دالر( کرایه خانه می دهند. مصرف خانواده اش نیز 
ماهانه ۶0 هزار روپیه ) حدود 930 دالر( است و 8 هزار روپیه 

نیز ماهانه بابت آب و برق می پردازد.
آقای عبداهلل میزان دارایی های منقول خود را 10 میلیون افغانی ) 

بیشتر از 153 هزار دالر( ذکر کرده  است.
الفالح  بانک  بانکی اش در  او گفته است که در شماره حساب 

شعبه کابل هفت هزار دالر دیگر دارد.
اینکه چه مقدار زیورآالت دارد، نوشته که  آقای عبداهلل درباره 
یکی از قاب های ساعتش 450 هزار افغانی ) حدود ۶700 دالر( 
قیمت دارد و قاب دیگرش نیز 430 هزار افغانی ) حدود ۶400 

دالر( ارزش دارد که هر دو را تحفه گرفته است.
او گفته که خانمش نیز یک ست طال دارد که ارزش آن 500 

هزار افغانی )حدود 7400 دالر( است.
آقای عبداهلل گفته که دارای سه عراده موتر است که یکی را به 
100 هزار دالر خریده، دومی را به 20 هزار دالر که قیمت این دو 
تا به ترتیب اکنون به ۶0 هزار و 8 هزار دالر کاهش یافته است.

او نوشته است که همسرش در هند نیز یک  موتر دارد که به 
ارزش 1.3 میلیون روپیه هندی خریده شده و اکنون قیمت آن به 

800 هزار روپیه کاهش یافته است.
یک  و  کابل  پروان  کارته  در  خانه  یک  که  نوشته  عبداهلل  آقای 
جریب زمین در ولسوالی پغمان در غرب کابل دارد که هر دو 
به نام خانمش فخریه است. او خود نیز یک قطعه باغ در پغمان 
کابل دارد و صاحب یک مهمانخانه در والیت پنجشیر در شمال 

کابل است.
موروثی  غیر  و  موروثی  امالک  که  است  گفته  عبداهلل  عبداهلل 

مشترک و همچنین دام ندارد.
به گفته آقای عبداهلل او درآمد دیگری به جز 298 هزار افغانی 
دولت  از  که  ماهانه  افغانی مصرف  هزار  و 100  ماهانه  حقوق 

می گیرد، ندارد.
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