
نمایندۀ پاکستان در سازمان ملل به سران افغانستان:

پیش از همه اختالفات درونی تان را حل کنید

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1671  چها ر   شنبه      11 قوس   /   آ  ذ  ر     y   1394  19 صفر ا  لمظفر    y 1437   2 د  سمبر     2015

هميشه كسي در بيرون هست كه اگر از وي چيزي بخواهيد، 
به نداي شما پاسخ مثبت بدهد. پس مي توان

 در هرجا نشاني از او يافت.

جانت كارسون

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کابل، اسالم آباد و دهلی:

اکنون وقت همکاری است
دبیرکل ناتو: 

تالش می کنیم پیروزی های مان 
در افغانستان هدر نرود
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دبیرکل ناتو می گوید که تالش می کنند دست آوردها و پیروزی های 
شان در افغانستان هدر نرود. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو بعد 
از نشست وزرای خارجۀ این ائتالف در یک کنفرانس مطبوعاتی 
گفت: باقی ماندن نظامیان ناتو و تعداد آن بعد از 2016 چگونگی 
کار برای توانمند کردن ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان و نیز 
مشارکت سیاسی با دولت این کشور برای حل مشکالت از جمله 
ناتو  که  آنچه  است.  افغانستان  در  ناتو  برنامه های  اساسی ترین 
است.  داعش  با  مبارزه  راستای  در  می دهد  انجام  افغانستان  در 
تا  افغانستان است و تالش می کنیم  بزرگترین جبهه ما همچنان 

نگذاریم پیروزی های ناتو در این کشور به هدر برود.
به  پاسخ  در  استولتنبرگ  عربی،  نیوز  اسکای  شبکه  گزارش  به 
نیز  داعش  با  مقابله  در  ناتو  برنامه های  درباره  خبرنگاران  سوال 
گفت: ناتو نقش زیادی در رویارویی با داعش دارد بیشتر اعضای 
ائتالف بین المللی به رهبری امریکا اکنون از اعضای ناتو هستند. 
ما تالش داریم تا به مقابله با ریشه های داعش و تقویت ارتش 
و دولت های محلی در سرکوب داعش و تروریسم تمرکز کنیم. 
اکنون برنامه هایی در عراق در دست داریم و به زودی نظامیان 

اردن و تونس نیز آموزش می بینند.
هیچ  ما  گفت:  نیز  لیبیا  در  داعش  تحرکات  درباره  ناتو  دبیرکل 
است  معتقد  ناتو  نداریم،  لیبی  در  نظامی  برای دخالت  برنامه ای 
آموزش  برای  ما  سپس  و  بگیرد  شکل  لیبی  در  باید صلح  ابتدا 

نیروهای این کشور و مقابله با تروریسم اقدام کنیم.

سفير هند در كابل: وقت آن رسيده تا 
از طريق همکاری به نيازهای همديگر 

رسيده گی كنيم. 
هند با درنظرداشت نيازهای افغانستان 
به كمک های خود با كابل متعهد است. 
اما تجهيز نيروهای امنيتی افغانستان 

وظيفۀ نيروهای خارجی و ماموريت 
حمايت قاطع می باشد.

روابط ميان افغانستان و هند از سوی 
هيچ كشوری متأثر نخواهد شد.

 چهار هليکوپتر هند كه به جانب 
افغانستان وعده شده است، به زودی به 

اين كشور سپرده خواهد شد



در  کشور  مقام های  دارایی های  ثبِت  برنامۀ 
رسمِی  برنامۀ  یک  به  گذشته  سال های  طول 
زمان  در  برنامه  این  است.  شده  تبدیل  دولتی 
تا هنوز  حکومت دارِی آقای کرزی آغاز شد و 
سیاسِت  راستای  در  برنامه  این  دارد.  ادامه 
شهروندان  به  دولت  پاسخ گویِی  و  شفافیت 
است  این  آن،  اصلی  و هدف  می گیرد  صورت 
حضورِ  سال های  طول  در  دولت مردان  که 
به  نتوانند  دولتی،  کالِن  سمت های  در  خود 

استفاده جویی های مالی دست بزنند. 
ثبت  مردم ساالر،  نظام های  همۀ  در  گویا 
معمول  رسِم  یک  دولتی،  مقام های  دارایی های 
پنداشته می شود که می تواند اعتماد شهروندان را 
به دولت افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر ثبت 
دارایی های مقاماِت دولتی به گونۀ دقیق صورت 
گیرد تا نتوانند چیزی را از چشم نهادهای ذیربط 
مکانیزم های  گونه یی،  به  یا  و  دارند  نگه  پنهان 
قانون مند در این عرصه را دور زنند، بدون شک 
اما  ارتقا می یابد.  نهادهای دولتی  بازدهِی کارِی 
این مسأله در افغانستان با چند ضعِف ساختاری 
این  بر  اشراف  وجود  با  گویا  که  روبه روست 

ضعف ها، کسی نمی خواهد قضیه زیاد عمق پیدا 
کند. 

به ویژه کشورهای  در دیگر کشورهای جهان و 
ساده یی  کارِ  نهادها  و  قانون  زدِن  دور  غربی، 
نیست، به خصوص وقتی که بحث مسایل مالی 
مقامِ  فالن  که  شده  شنیده  بسیار  است.  مطرح 
پرداخِت  دلیِل عدم  به  دولتِی یک کشور غربی 
دقیق مالیه، مجبور به کنار رفتن از سمِت خود 
کشورها  این  در  کسانی  وقتی  حتا  است.  شده 
به  غیرقانونی  راه های  از  که  کرده اند  تالش 
امکاناِت مالی دست پیدا کنند، از سوی مجریان 
یکی  است.  شده  پرونده سازی  برای شان  قانون 
افراد  دارایی های  بررسِی  کارِ  که  دالیلی  از 
است،  ساخته  آسان  غربی  کشورهای  در  را 
دارد  وجود  رابطه  این  در  که  مکانیزم هایی ست 

و دور زدِن آن ها کارِ آسانی نیست. 
در  همه  که  نیست  هم  این گونه  هرچند 
کنند  عمل  قانون مند  کاماًل  غربی  کشورهای 
دقیِق  ثبِت  عدم  و  مالیه  از  فرار  مورد  هیچ  و 
به  مسلمًا  ولی  باشد؛  نداشته  وجود  دارایی ها 
چنین  قانون مند،  مکانیزم های  موجودیت  دلیل 
کاری آسان صورت نمی گیرد و اگر زمانی این 
موضوع آشکار می شود، پیامدهای آن برای کسی 
دارایی های  ثبت  یا  و  مالیه  از  فرار  مرتکِب  که 

خود شده، بسیار سنگین خواهد بود. 
یکی از نخست وزیرهای  می گویند زمانی برادرِ 
بریتانیا که می خواست در رقابت های شهرداری 
بررسی  کمیسیون  سوی  از  کند،  شرکت  لندن 
نامزدان رد صالحیت شد. وقتی  صالحیت های 
این فرد دلیِل رد صالحیت شدن خود را پرسید، 
برایش گفتند که شما در فالن وقت بدون داشتِن 
و  بودید  کرده  استفاده  شهری  متروی  از  تکت 
به  باشد که خود  نمی تواند کسی  لندن  شهردار 
استدالل  فرد  این  است.  کرده  بی اعتنایی  قانون 
کرد که آن روز باید برای شرکت در یک برنامۀ 
مهم به جایی می رفت و متأسفانه در جیِب خود 
بررسی  نداشته است. کمیسیون  مترو  هم تکت 
را  استدالل  این  بریتانیا،  نامزدان  صالحیت های 
ناموجه خواند و از ورود این فرد در انتخاباِت 

شهرداری لندن جلوگیری کرد. 
از  بسیاری  در  که  این جاست  اصلی  بحث   
از  فرار  پیامدهای  از  ترس  غربی،  کشورهای 
قانون برای شهروندان می تواند آن ها را به اجرای 
قانون مجبور کند، کما این که از نظر اخالقی نیز 
از  فرار  کشورها  این  شهرونداِن  اکثریت  برای 
قانون و مالیه امری خوشایند تلقی نمی شود. اما 
توسعه یافته،  کمتر  و  سوم  جهان  کشورهای  در 

نوع نگاه به قانون نسبت به کشورهای پیشرفته 
کشورها  این  در  می دهد.  نشان  را  تفاوت هایی 
فرار  به شمار می رود،  آن ها  افغانستان جزِو  که 
از قانون به امری معمول و روزمره تبدیل شده 
باالی  رده  مقام های  از  کشورها  این  در  است. 
می کنند  تالش  عادی  افراد  تا  گرفته  کشور 
راه های دور زدِن قانون را بهتر از قانون بیاموزند. 
مالی  امکاناِت  به  یافتن  دست  کشورها  این  در 
رشوه،  و  اختالس  حتا  و  غیرقانونی  راه های  از 
برای  افراد  این  نمی شود.  شمرده  قبیح  چندان 
چنین دارایی هایی، ده ها نامِ قانونی و جامعه پسند 
سال  پانزده  همین  طول  در  مگر  می کنند.  پیدا 
رشوه های  و  اختالس ها  از  مورد  چندین  اخیر، 
دولتی  ارشد  مقام های  سوی  از  که  بزرگ 
این  از  تا  نشد؟ چند  برمال  بود،  صورت گرفته 
در  کشید؟...  قانون  و  دادگاه  به  کارشان  موارد 
به ساده گی  افراد  این  برخورد،  خوش بینانه ترین 
پس از این که دارایی های عامه را غارت کردند، 
با خیال راحت توانستند از کشور بیرون شوند. 
حاال باید شهرونداِن افغانستان خوشحال باشند 
افراد  این  چهره های  دیدن  از  دست کم  که 
و  قانون  واقعًا  این که  ولی  نمی شوند؛  ناراحت 
نهادهای اجرای قوانین آمده باشند و با این افراد 
برخورد قانونی کرده باشند، کمتر شنیده و دیده 

شده است. 
مثل  کشوری  در  که  است  این  دیگر  موضوع 
و  افراد  دارایی های  دقیِق  ثبت  افغانستان، 
به خصوص مقام های دولتی کارِ ساده یی نیست. 
دارایی های  می توان  به آسانی  کشور  این  در 
خود را کمتر و یا حتا به گونۀ اغراق آمیز خیلی 
وجود  واقعًا  که  داد  نشان  مقداری  از  ناچیزتر 
دارد. وقتی در یک کشور راه های به دست آمدِن 
از  نباشد و یا همه بدانند ولی  دارایی مشخص 
گفتن آن بهراسند، بدون شک در آن کشور ثبت 
دارایی هم کارِ چندان قدری به شمار نمی رود. 
به ثبت  آیا دارایی هایی که در سال های گذشته 
شده  مشخص  آیا  و  بوده  دقیق  واقعًا  رسیدند، 
که بر این دارایی ها چه قدر افزوده شده است؟... 
وقتی نتوان به سوال هایی از این دست در مورد 
چه گونه  آن گاه  گفت،  پاسخ  افراد  دارایی های 
دارایی های  ثبِت  نامِ  به  روندی  به  می توان 

مقام های دولتی اعتماد ورزید؟ 
اما این برنامه با همۀ کاستی ها و نمایشی بودِن 
فرهنِگ  این که  آن  و  دارد  نیز  ُحسن  یک  آن، 
پاسخ گویی را در آینده ارتقا می دهد و دست کم 
باید ثروت را از  نسل های بعدی می آموزند که 

راه های قانونی به دست آورد.   
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همان گونه که روزنامۀ ماندگار خبر داده بود، رییس جمهور 
اجالس  در  برای شرکت  که  پاکستان  نخست وزیر  و  غنی 
بین المللی تغییرات اقلیمی به پاریس سفر کرده بودند، عصِر 
روز دوشنبه در حاشیۀ این اجالس با هم دیدار کردند. البته 
به  اخیرشان  پاکستانی در سفِر  مقاماِت  را  این دیدار  زمینۀ 
کابل فراهم کرده بودند و در پاریس هم بریتانیا زمینۀ این 
مالقات را مساعد ساخته است. اما آن چه از دیدار سه جانبۀ 
می شود،  برداشت  پاریس  در  پاکستان  افغانستان ـ  بریتانیاـ 
و  اهمیت  و  نبوده  فرمایشی  دیدارِ  یک  از  بیشتر  چیزی 

اصالِت چندانی را هم برنمی تابد.
 آن گونه که رسانه ها گزارش داده اند، محمد اشرف غنی و 
»توافق« کرده اند  این دیدارِ سه جانبه  نوازشریف در  محمد 
که به طور مشترک روند مذاکراِت صلح افغانستان را به پیش 
ببرند و علیه کسانی که از حرکت در مسیِر صلح خودداری 

می کنند، اقدام مناسب اتخاذ کنند. 
مسلمًا چنین سخنانی در هر دیدارِ دوجانبه یا سه جانبه  ایراد 
انتظار می رفت  است.  نبرده  به جایی  راه  هیچ کدام  و  شده 
از عدمِ  این دیدار،  که رییس جمهور محمد اشرف غنی در 
میان  صلح آمیز  روابط  ایجاد  به هدِف  پاکستان  همکارِی 
به  نسبت  پاکستان  سیاست های  و  کند  شکایت  کشور  دو 
هم  دیدار  این  متأسفانه  اما  بکشد.  نقـد  به  را  افغانستان 
گرفت  صورت  پاکستان  خشنودی  و  رضا  به خاطِر  صرفًا 
امور  پاکستان در  ناواقع بینانه در آن همکاری های  بسیار  و 
صلح مثبت ارزیابی شد. و این کاماًل خالِف آن  چیزی  بود 
دربارۀ  همواره  بلندپایه  مقاماِت  سایر  و  رییس جمهور  که 

پاکستان می گفتند.
دیدار و گفت وگوی مقاماِت افغانستان و پاکستان به میزبانی 
تعارف های کودکانه و  باشد، فقط در حِد  هر کشوری که 
به  نشست ها  این  در  که  ادبیاتی  و  هپروتی ست  توافق های 
کار می رود نیز، خاِص رهبران کشورهایی می باشد که هیچ 
مشکلی با هم ندارند و وقتی برحسِب اتفاق در مناسبت های 
بین المللی یکدیگر را مالقات می کنند، جز لبخند و اظهارِ 

ادِب دیپلماتیک چیزی ندارند که نثارِ یکدیگر کنند. 
به سود  این نوع برخوردها فقط می تواند  واضح است که 
پاکستان و به زیاِن ما تمام شود و چنین به دنیا بنمایاند که 
افغانستان از همکارهای پاکستان خشنود است و این کشور، 
مهار  زمینۀ  در  جهان  سخاوت مندانۀ  کمک های  مستحِق 
تروریسم و خشونت است. در حالی که همه می دانیم قصه 
چنین نیست و پاکستان تا هنوز هیچ همکارِی صادقانه یی 
با ما نداشته و هنوز هم کمک های جهانی را مفت به جیب 

می زند و با طالبان سر و ِسرهای فراوان دارد. 
متأسفانه برای آقای غنی فقط خاطرخواهِی پاکستانی مهم 
است و مشکالِت افغانستان از ناحیۀ این کشور در تناسب با 
این خاطرخواهی، هیچ جلوه یی ندارد. البته واضح است که 
افغانستان و پاکستان با تهدیداِت مشترکی از ناحیۀ تروریسم 
پاکستان  که  است  این  هم  عمیق تر  حقیقِت  اما  مواجه اند، 
خود این تروریسم را به امیدها و آرزوهای فراوان آفریده و 
بالی جاِن خود و دیگران ساخته و هنوز هم تالش دارد که 
با این اژدهای دو سر، بازی و معرکه گیری و منفعت جویی 
با  مبارزه  در  کنون تالشی هم  تا  پاکستان  اگر  مسلمًا  کند. 
این  برای دفِع خطراِت  داده، فقط  از خود نشان  تروریسم 

اژدهای خودساخته از خود بوده است و بس. 
و  آید و سیاستی روشن  به خود  باید  ملی  دولت وحدِت 
موثر، همراه با ادبیاتی متفاوت و متناسب، در قباِل پاکستان 
روی دست گیرد. دولت مرداِن ما باید واقعیت های روابِط دو 
کشور را فراموش نکنند و در فرصت ها و نشست های آینده، 
مشکالِت فی مابین را بی تعارف به جانِب پاکستانی عرضه 
کنند و جهان را متوجه نارضایتِی افغانستانی ها از همسایۀ 
متبوعش  دولِت  و  غنی  آقای  اگر  اما  سازند.  خود  جنوبی 
ادامه  پاکستان  قباِل  در  کودکانه  و  هپروتی  تمکیِن  این  به 
دهند، صد ساِل سیاهِ دیگر نیز افغانستان قربانی تروریسم و 

زیاده خواهِی همسایۀ طماعش خواهد ماند! 

روابط هپــروتی
 با پـاکستان
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در كشوری مثل افغانستان، ثبت دقيِق دارايی های افراد و به خصوص مقام های دولتی 
كاِر ساده يی نيست. در اين كشور به آسانی می توان دارايی های خود را كمتر و يا حتا به 
گونۀ اغراق آميز خيلی ناچيزتر از مقداری نشان داد كه واقعاً وجود دارد. وقتی در يک 
كشور راه های به دست آمدِن دارايی مشخص نباشد و يا همه بدانند ولی از گفتن آن 
بهراسند، بدون شک در آن كشور ثبت دارايی هم كاِر چندان قدری به شمار نمی رود



روسیه  نظامی  بالگرد  فروند   12 واگذاری 
و  کابل  روابط  در  تحولی  افغانستان  به 
نظامی  حضور  سال   14 از  پس  مسکو 
امریکا و ناتو در افغانستان به حساب می 
باوجود  کابل،  که  دهد  می  نشان  و  آید 
روابط راهبردی با واشنگتن، نگاه خود را 
بار دیگر در عرصه نظامی به شرق معطوف 

کرده است.
افغانستان  تازه  نظامی  های  باب همکاری 
با روسیه در سفر حدود دو ماه قبل جنرال 
عبدالرشید دوستم به مسکو گشوده شد و 
مقام های روس در قبال درخواست دوستم 
برای کمک به افغانستان، از وی خواستند 
تا فهرست نیازمندی های »کابل« را برای 

مبارزه با تروریسم به روسیه ارایه دهد.
الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل 
صورت  به  افغانستان  دولت  که  می گوید 
ارایه  مسکو  به  را  فهرست  این  رسمی، 

کرده است. 
این کمک ها شامل بالگرد »MI 35«، تانک، 
راکت انداز و انواع تسلیحات سبک است. 
به گزارش ایرنا، منابع رسمی هر دو کشور 
نظامی  بالگرد  فروند   12 واگذاری  خبر 
روسیه به افغانستان را تایید کردند و گفتند 
که تا دو هفته آینده 10 هزار قبضه اسلحه 

کالشینکف به کابل اهدا می شود.
افغانستان و روسیه پیشتر در حوزه اقتصاد، 
هایی  توافق  به  مسکن  ساخت  ویژه  به 
دو کشور  های  مقام  و  بودند  یافته  دست 
هفته گذشته نیز قرارداد واردات 72 هزار 
افغانستان به امضا  تن گاز مایع روسیه به 
نظامی  های  همکاری  اما  بودند،  رسانده 
مسکو با کابل، بعد از خروج ارتش سرخ 
از این کشور، در این سطح سابقه نداشته 

است. 
موافقت با خرید بالگردهای نظامی روسیه 

در  افغانستان  پولیس  افسران  آموزش  و 
مسکو که از سال 2012 میالدی آغاز شده 
و در ماه های اخیر شتاب بیشتری به خود 

گرفته است .
مبارزه  برای  کشور  دو  توافق  همچنین 
دیدار  جریان  در  که  تروریسم  با  مشترک 
»حنیف اتمر«، مشاور امنیت ملی افغانستان 
گرفت،  صورت  کابل  در  روسیه  سفیر  و 
کشور  دو  روابط  شدن  نزدیک  از  نشان 

دارد.
ازای  در  بالگردها  این  که  می شود  گفته 
گرفت  خواهد  آن صورت  مبلغ  پرداخت 
و در قالب کمک ها به افغانستان تحویل 
نظامی  بودجه  اعظم  بخش  شود.  نمی 
خارجی  های  کمک  طریق  از  افغانستان 
تا  ندارد  تمایل  آ مریکا  تامین می شود و 

کابل، تجهیزات روسی را خریداری کند.
رییس  ویژه  نماینده  کابلوف،  ضمیر 
جمهوری روسیه در امور افغانستان اواخر 
مسکو  که  بود  کرده  اعالم  امسال  آذرماه 
های  بالگرد  عرضه  ازسرگیری  آماده 
نظامی به افغانستان است، اما اشرف غنی 
حاضر  امریکا  که  داده  اطالع  روسیه  به 
تجهیزات  خریداری  برای  مالی  کمک  به 

نظامی از روسیه نیست.
جاوید کوهستانی، یک تحلیل گر سیاسی 
در افغانستان نیز در این باره معتقد است: 
ارتش  دید من کشور روسیه می تواند  »از 
تقویت  و  کمک  سرعت  به  را  افغانستان 
کند تا بتواند در برابر تروریسم مبارزه کند، 
اما این مهم است که مقام های کشور باید 
متحده  ایالت  و  جهانی  کشورهای  توافق 

و کشورهای عضو ناتو را دریافت کنند.«
اینک فضل هادی مسلمیار رییس مجلس 
کار  خود،  اظهارات  در  افغانستان  سنای 
به  روسیه  نظامی  بالگرد   12 واگذاری 

اشاره یی  اما  دانسته،  قطعی  را  کشور  این 
به  این واگذاری نکرده است که  به نحوه 
صورت کمک در اختیار افغانستان قرار می 

گیرد و یا از روسیه خریداری می شود؟
اظهارات نماینده پوتین در امور افغانستان، 
ازای  در  بالگردها  این  که  دهد  می  نشان 
پرداخت مبالغ آن، به کابل تحویل خواهد 
شد. با توجه به اینکه اشرف غنی نیز گفته 
در  پول  پرداخت  به  حاضر  امریکا  است 
نظر  به  نیست،  روسی  تجهیزات  ازای 
این  دارد  نظر  در  غنی  اشرف  رسد  می 
مسلح  مخالفان  با  مبارزه  برای  بالگردهارا 
فعالیت  وی،  آمدن  کار  روی  زمان  از  که 
افغانستان  سوی  چهار  در  را  خود  های 
افزایش داده اند، به هر طریق ممکن تهیه 

کند.
غنی  اشرف  پافشاری  شرایطی،  چنین  در 
برای خرید تسلیحات روسی و همکاری 
به  تواند  تازه دو کشور، نمی  های نظامی 
واگذاری 12بالگرد نظامی، محدود شود و 
می توان چشم اندازهای دورتری را برای 
علیه  مبارزه  در  کشور  دو  های  همکاری 

تروریسم میان این کشور تصور کرد. 
روسیه نیز از گسترش همکاری با افغانستان، 
برای مبارزه با تروریسم استقبال می کند. 
البته نه تنها به دلیل آن که تروریست ها در 
مرزهای شمالی افغانستان النه می کنند و 
از کشورهای آسیای میانه خود را به مسکو 
مواد مخدر  از گسترش  بلکه  رسانند،  می 

در افغانستان هم نگران هستند. 
معتاد  میلیون   80 از  بیش  دارای  روسیه 
هزار   30 به  نزدیک  ساالنه  و  است  معتاد 
اعتیاد جان  اثر  بر  این کشور  مردم  از  تن 
مقام  از  یکی  دهند.  می  از دست  را  خود 
های روس خطر مواد مخدر در افغانستان 
را برای روسیه زیان بارتر از تلفات نظامیان 
روس در زمان حضور در افغانستان دانسته 
بود و آن را جنگی تعبیر کرده بود که از 
ناحیه امریکا و غرب بر ضد مسکو طرح 

ریزی شده است.
اندازهای  چشم  می تواند  بالگردها  این 
طرفین  های  همکاری  برای  را  روشنی 
بگشاید و راه های دیگر افغانستان را نیز 
کند.  هموار  شرق  به  شدن  نزدیک  برای 
عضویت  دنبال  به  که  هاست  مدت  کابل 
و  است  »شانگهای«  همکاری  سازمان  در 
عضو  یک  به  ناظر  عضو  از  دارد  تمایل 
به  شرق  جبهه  هنوز  ولی  درآید،  رسمی 
شاید  است.  نداده  پاسخ  درخواست  این 
وارد  بتواند  بالگردها  خرید  قرارداد  با 

شانگهای هم شود. 

حکومت  که  می گویند  سناتوران  از  شماری 
به  تعهدش  برای  پاکستان  از  باید  افغانستان 
همکاری با روند صلح، تضمینی جهانی بگیرد.

به گفتۀ این سناتوران، پاکستان پیش از این به 
هیچ یک از تعهداتش مبنی بر همکاری با روند 
نکرده  عمل  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

است.
روز  سناتوران  از  یکی  عظیمی،  گل محمد 
که  گفت  سنا  عمومی  نشست  در  سه شنبه 
حکومت افغانستان باید بر پاکستان فشار وارد 

با  همکاری اش  زمینۀ  در  کشور  این  از  و  کند 
روند صلح، یک ضمانت جهانی بگیرد. به گفتۀ 
او، تا زمانی که چنین ضمانتی میان دو کشور 
ادامۀ گفت وگوهای صلح  باشد،  نداشته  وجود 

سودی ندارد.
سناتوران  از  دیگر  یکی  آخندزاده،  شیرمحمد 
فریب  نباید  افغانستان  مقام های  که  می گوید 
وعده های تکراری پاکستان را بخورند. آخندزاده 
می گوید که پاکستان بارها گفت وگوهای صلح 
این  زمان ها  بیشتر  یا  کرده  مواجه  تأخیر  با  را 

گفت وگوها را نیمه رها کرده است.
می خواهد  پاکستان  سناتور،  این  باور  به 
به  افغانستان  مقام های  کردن  مصروف  با 
و  جنگ  به  هم چنان  صلح،  گفت وگوهای 
دست اندازی اش در امور افغانستان دوام بدهد.

هم چنان شمار دیگری از سناتواران پاکستان را 
متهم می کنند که در طول تاریخ خواهان روابط 
ثابت  برای  همیشه  و  نبوده  افغانستان  با  نیک 
کردن دشمنی اش، امنیت افغانستان را با تهدید 

مواجه کرده است.
به نظر می رسد هر باری که برای نزدیکی روابط 
در  ناامنی ها  شده،  تالش  پاکستان  و  افغانستان 
اند.  یافته  افزایش  کابل،  ویژه  به  افغانستان، 
نخست  دور  از  پس  کابل  شاه شهید  حملۀ 
افزایش  و  اسالم آباد  در  صلح  گفت وگوهای 
نشست  با  همزمان  کابل  در  امنیتی  تهدیدهای 
نگرانی  این  از  مثال هایی  می توانند  پاریس، 

باشند.
نواز  با  دوشنبه  روز  شام  غنی  جمهور  رییس 
شریف، نخست وزیر پاکستان در پاریس دیدار 
نشست  در  اشتراک  برای  که  غنی  آقای  کرد. 
به  روزه  سفری شش  در  آب وهوایی  تغییرات 
اروپا رفته است، پس از پاریس به ایتالیا، آلمان 

و سویدن هم سفر خواهد کرد.
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کابل به مسکو نزدیک می شود

می گوید  صحت  وزیر  فیروز  فیروزالدین 
که در سراسر کشور 1800 مورد بیماری 
آن  از  مورد   1400 که  شده  ثبت  ایدز 
مردان، 327 مورد زنان و 66 مورد دیگر 

مربوط به کودکان می باشد.
جهانی  روز  نشست  در  که  فیروز  آقای 
دربارۀ  می کرد،  سخنرانی  ایدز  با  مبارزه 
که  گفت  وزارت صحت  شدۀ  ارایه  آمار 
بیماران  به کشورهای دیگر، شمار  نسبت 
کمتر  بسیار  افغانستان  در  ایدز  به  مبتال 
 36 جهان  در  که  می شود  گفته  است. 
اچ آی وی  و  ایدز  بیماری  به  نفر  میلیون 

دچار هستند.
وزیر صحت می گوید که هر لحظه خطر 
افزایش شمار مبتالیان به ایدز وجود دارد. 
وی همجنس بازی و استفاده از مواد مخدر 
عوامل  از  را  تزریقی  ابزارهای  وسیلۀ  به 
مهم افزایش آمار این بیماران دانست. اما 
جلوگیری  برای  که  می گوید  فیروز  آقای 
از بیماری ایدز وزارت صحت برنامه های 

مشخصی را روی دست گرفته است.
بیماران  از  یکی  ادریس  نشست،  این  در 
مبتال به ایدز، طی سخنانی از مردم خواست 
تا به بیمارانی همچون او به چشم حقارت 

و تبعیض نگاه نکنند؛ ادریس می گوید که 
او صرفًا یک مریض است نه جرمی انجام 

داده و نه گناهی مرتکب شده است.
همچنین در نشست تجلیل از روز جهانی 
هرات،  والیت  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
پزشکان این والیت آمار به ثبت رسیده از 
بیماران مبتال به ایدز را 195 نفر می دانند 
که از این میان 175 مورد مرد، 16 مورد 

زن و 6 مورد دیگر کودک هستند.
سازمان  نمایندۀ  چانکای  ایمان  داکتر 
که  این نشست گفت  در  صحت جهانی، 
اثر  بر  نفر  میلیون   1.5 به  نزدیک  ساالنه 
ابتال به بیماری ایدز جان شان را از دست 
به  نظر  می گوید  چانکای  بانو  می دهند. 
ایدز  به  مصاب  افراد  آمار  جهانی،  آمار 
هر  در  اما  است؛  کم  بسیار  افغانستان  در 
صورت باید سطح کیفی خدمات صحتی 

برای بیماران مبتال به ایدز باال برده شود.
بیماری ایدز توسط خون ناپاک، زرق مواد 
غیرصحتی  ابزار  همجنس گرایی،  مخدر، 
به  شخصی  از  شفاخانه ها  و  آرایشگاه ها 
شخص دیگر سرایت می کند. عالیم اولیۀ 
و  اسهال  وزن،  کاهش  نیز  بیماری  این 

سرفه های دوامدار می باشند.

نمایندۀ دایم افغانستان در سازمان ملل:

صلح زمانی نتیجه می دهد که تغییری 
در موضع پاکستان به وجود بیاید

وزیر صحت  عامه:

 1800 رویداد ایدز 
در افغانستان به ثبت رسیده است

ملل  سازمان  در  افغانستان  دایم  نماینده 
کابل  دولت  جدید  برنامه  از  گزارشي  در 
براي پیشبرد روند صلح و تقویت نیروهاي 
با مخالفان مسلح خبر  مقابله  براي  امنیتي 

داد.
محمود صیقل با ارایه گزارشي به سازمان 
افغانستان«  اوضاع  »ارزیابي  عنوان  با  ملل 
تالش هاي  طریق  از  صلح  روند  پیشبرد 
ظرفیت  افزایش  و  بین المللي  و  منطقه یي 
در  دفاع  براي  افغانستان  امنیتي  نیروهاي 
محوري  سیاست  دو  را  مخالفان  مقابل 
این  به  ثبات  بازگشت  براي  کابل  دولت 

کشور عنوان کرد.
افزایش  گزارش،  این  در  صیقل  محمود 
نظام  نابودي  براي  تروریستي  حمالت 
هاي  گروه  ورود  و  کابل  دولت  سیاسي 
افغانستان  به  پاکستان  از  مسلح  مخالف 
این  در  ناامني  افزایش  دالئل  جمله  از  را 

کشور دانست.
نماینده افغانستان در سازمان ملل در ادامه 
و  نظامي  تلفات  افزایش  به  اشاره  ضمن 

غیرنظامي مردم این کشور در سال 2015 
در مبارزه با مخالفان مسلح گفت، حضور 
و  داعش  جمله  از  تروریستي  گروه هاي 
اخیر  سال هاي  در  افغانستان  در  القاعده 

افزایش چشمگیري داشته است.
خواست  بر  تاکید  با  همچنین  صیقل 
افغانستان براي گسترش روابط با پاکستان 
نماینده گان  میان  وگو  گفت  انجام  و 
فضاي  به  دادن  پایان  براي  کشور  دو 
بي اعتمادي بین کابل و اسالم اباد، افزود، 
تنها در صورتي  افغانستان  روند صلح در 
در  تغییري  که  باشد  ثمربخش  مي تواند 

سیاست پاکستان بروز کند.
متهم شدن پاکستان به دخالت در خشونت 
گروه هاي تروریستي در افغانستان، تنش 
داده  افزایش  را  همسایه  کشور  دو  میان 

است.
دلیل  به  آباد  اسالم  است،  معتقد  کابل 
تواند نقش مهمي در  بر طالبان، مي  نفوذ 

مذاکرات صلح داشته باشد. 

اعضای مجلس سنای افغانستان:

 پاکسـتان ضـمانت دهـد



فرهاد پرند
سوسیالیستي،  شوروي  جماهیر  اتحاد 
از  متشکل  بود  سوسیالیستي  کشوري 
روسیه و چندین جمهوري متحد که بخش 
را در  آسیا  اروپا و شمال  از شرق  بزرگي 
جهان  کشور  پهناورترین  و  برمي گرفت 
در  روسیه  شکست هاي  مي شد.  شناخته 
حامیان   )1914 اول)اوت  جهاني  جنگ 
و  حداقل  رساند  به  را  تزار  سلطنِت 

زمینه ساز انقالب بعدي شد.
در سال 1917 پس از دو انقالب فبروری و 
اکتوبر در روسیه، حزب بلشویک به رهبري 
لنین قدرت را در این کشور به دست گرفت 
و در سال 1922 و پس از سرکوب مخالفان 
نام خود را  بلشویک که  و دشمناِن حزب 
تغییر  شوروي  اتحاد  کمونیست  حزب  به 
جماهیر  »اتحاد  کشور  تأسیس  بود،  داده 
در  کرد.  اعالم  را  سوسیالیستي«  شوروي 
حزب  آن  از  بعد  و  داخلي  جنگ  جریان 
کمونیست که تنها حزب مجاز در شوروي 
سخت گیرانه یي  اقتصادي  سیاست  بود، 
جنگي  کمونیسم  به  که  مي کرد  تعقیب  را 
معروف شد. با پایان گرفتن جنگ داخلي و 
استقرار حاکمیت حزب بر سراسر کشور، 
برنامۀ  نام  به  جدیدي  اقتصادي  سیاست 
نوین اقتصادي معروف به »ان.پ.« در پیش 

گرفته شد.
در سال 1924 و پس از مرگ لنین، کشمکش 
بر سر جانشیني او شدیدتر شد و باالخره 
ویژه  به  خود  مخالفان  توانست  استالین 
تروتسکي را سرکوب کند و بر جاي لنین 
بنشیند. او در چند مرحله دست به تصفیۀ 

تصفیه هاي  زد.  خود  مخالفاِن  از  حزب 
اقدامات  این  بر  که  است  نامي  بزرگ، 
کشاورزي  عرصۀ  در  گذاشته اند.  استالین 
»کالخوز«ها  یا  اشتراکي  مزارع  ایجاد  با 
شد.  دگرگون  روسیه  کشاورزي  چهرۀ 
کمونیست  حزب  کشاورزي  سیاست هاي 
ُخرده پا  مالکان  مخالفت  با  شوروي  اتحاد 
)کوالک ها( روبه رو شد و دولت بي رحمانه 
آنان را سرکوب کرد. در عین حال، استالین 
سیاست صنعتي کردن شوروي را پي گیري 
کرد و در دوران زمامداري او شوروي به 
قدرت صنعتي بزرگي تبدیل شد. در سال 
1939 در آستانۀ شروع جنگ جهاني دوم، 
شوروي پیمان عدم تجاوز را با آلمان نازي 
حملۀ  با   1941 سال  در  ولي  کرد.  منعقد 
جنگ  وارد  نیز  شوروي  آلمان،  گسترده 
بار  شد. شکست آلمان در سال 1945 که 
اصلي آن بر دوش شوروي بود، این کشور 
ابرقدرت ها تبدیل کرد. پس  را به یکي از 
دوران  آغاز  و  دوم  جهاني  جنگ  پایان  از 
جنگ سرد، کشمکش و تقابل دو ابرقدرت 
تمام  سیاست  شوروي  و  امریکا  یعني 
تأثیر خود  تحت  دهه  چهار  را طي  جهان 
میان  تقابل  را،  تقابل  این  داشت. همچنین 

سرمایه داري و سوسیالیزم نیز دانسته اند.
داراي  توانست   1949 سال  در  شوروي 
قدرت اتومي  شود و به انحصار امریکا در 
این زمینه پایان داد. در سال 1953 بعد از 
خروشچف«  »نیکیتا  نهایتًا  استالین،  مرگ 
در  آورد.  دست  به  را  قدرت  توانست 
از  بسیاري  خروشچف  زمام داري  دوران 
تعدیل  استالین  دورۀ  سخت گیري هاي 
شد. بسیاري از زندانیان سیاسي و عقیدتي 
آزاد شدند و از بسیاري افراد که در دورۀ 
استالین به عنوان جاسوس و مخالف اعدام 
شده بودند، اعادۀ حیثیت شد. همچنین در 
حدي  تا  آزاد  تجارت  قانون  دوران،  این 
پذیرفته شد که آثار عمیقی را بر بدنۀ نظام 
هدایت  اقتصاد  پشتیبان  که  سوسیالیستي 
شده بود، وارد آورد. این بعدها به سلسله 
حوادث و رخدادهایي تا فروپاشي شوروي 

انجامید.
در سال 1957 شوروي با فرستادن ماهواره 
فضا  عصر  زمین،  مدار  به  »اسپوتنیک1« 
اوایل دهه 1960 رهبران  در  آغاز کرد.  را 
حزب، خروشچف را برکنار کردند و پس 
لئونید  دسته جمعي،  رهبري  دوره یي  از 
برژنف قدرت را به دست گرفت. در دورۀ 
در  که  اجتماعي  و  سیاسي  اصالحات  او، 
دورۀ خروشچف آغاز شده بود، به کندي 
تمام  بر  دولت  و  حزب  تسلط  و  گرایید 
عرصه هاي سیاسي و اجتماعي تقویت شد.

در دهۀ 1980 آثار فروپاشي شوروي ظاهر 
کشور  این   1991 سال  در  باالخره  و  شد 
رسمًا منحل شده و به 15 کشور تجزیه شد.
به تدریج  او  جانشیناِن  لنین،  مرگ  از  پس 
تجمل گرایي،  به  و  شدند  جدا  مردم  از 
آشکار  مبارزۀ  و  خودخواهي  قدرت طلبي، 
و پنهان با یکدیگر روي آوردند. به عنوان 
زنده گي  به  وافري  عالقۀ  برژنف  مثال، 
در  او  دروني  اعتقادات  و  داشت  مجلل 
تضاد آشکار با شعاعر و فلسفۀ کمونیست 
که همان تأکید بر برابري، آزادي و عدالت 
امتیازات  و  سمت ها  برژنف،  داشت.  بود، 
کرد.  واگذار  خود  خویشاونداِن  به  زیادي 
و  صنعتي  تولیدات  تبلیغ  به  طرفي،  از 
کشاورزي شوروي مي پرداخت و از طرف 
دیگر »مرسدس بنز« را به »ژیگولي« ترجیح 
و به جمع آوري مجموعه یي از ماشین هاي 

غربي مي پرداخت.
رهبران  متفاوت  کاماًل  زنده گي  و  رفتار 
تریبون  پشت  سخنراني هاي  با  شوروي 
شدن  فاسد  و  سوءاستفاده  امکان  آن ها، 
مقامات و کارکنان شاغل در سیستم دولتي 
که  به طوري  کرد،  فراهم  کشور  کل  در  را 
تولیدات  از  مقداري  برداشتن)دزدیدن( 
اداره ها  در  موجود  امکانات  یا  کارخانه 
براي کارکنان جهت استفادۀ شخصي، امري 
مقامات  چاپلوسي  مي شد.  قلمداد  عادي 
جامعه  در  را  ریاکاري  و  دروغ  پایین تر، 
اتفاقي  به صورت  مسایل  این  کرد.  ترویج 
رخ نداده بود؛ بلکه ریشه در فساد رهبري 

حزب و اطرافیاِن آن داشت.
از آن جا که مقامات حزب و دولت، مردماني 
بي تجربه و برخاسته از میان قشر کم سواد و 
بي اطالع بودند، به جاي ترویج سوسیالیسم 
و  مطبوعات(  و  )مدارس  آموزش  راه  از 
ساخت افراد وفادار به این مسلک و تفهیم 
منافع انساني آن از طریق انعکاس بدي ها و 
نارسایي نظام هاي ملل دیگر، به روش هاي 
دیگري از جمله خشونت و استبداد متوسل 
و  مارکس  عقاید  پایۀ  بر  روسیه  شدند. 
که  مي ساخت  نسل هایي  باید  و  بود  لنین 
به مباني آن با تمام وجود وفادار بمانند یا 
دست کم به آساني از آن عقب نشیني نکنند. 
نخست  انقالب شوروي  مورخان،  باور  به 
اقتصادي  و سپس  فرهنگي  دچار شکست 
آمدن  به وجود  باعث  که  شد  سیاسي  ـ 
رویداد  شگفت انگیزترین  و  بزرگ ترین 
شوروي  فروپاشي  عوامل  شد.  بشر  تاریخ 
خارجي  و  داخلي  عوامل  دستۀ  دو  به  را 
تقسیم و به شرح مختصري از این عوامل 

مي پردازیم.
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بخش نخست

افزایش فعالیت ذهنی
 با داشتن روحیۀ شاد
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بخش نخسـت

مرجان رودبار محمدی
دیدن دنیا با عینک خوش بینی، صرفًا یک شعار نیست و محققان نتایج فوق العادۀ 
آن را اثبات کرده اند. شواهد زیادی به این نکته اشاره می کند که وضعیت روحِی 
تأثیر مستقیم بر روند پردازش اطالعاتی که از طریق چشم کسب می کنیم،  ما 

دارد.
طبق مطالعات جدید، محققان به این نتیجه رسیده اند که افرادی که از روحیۀ 
شادی برخوردار هستند، ذهن آرامی دارند و قادرند توانایی های ذهنی خود را 
افزایش دهند. البته آن ها اذعان کرده اند که داشتن این چنین روحیۀ شادی ممکن 

است منجر به اختالل حواس شود.
داکتر آدام آندرسون استاد روان شناسی دانشگاه تورنتو و نویسندۀ برجستۀ علوم 
و تحقیقات می گوید: داشتن روحیۀ شاد و رفتارهای مثبت، دقت و توجه فرد را 

تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند میدان دید را وسیع تر کند.
در یک تحقیق که توسط استادان روان شناسی انجام شد، از داوطلبان خواسته 
مختلف،  وضعیت های  کردن  تجربه  برای  کنند.  بررسی  را  مسأله  نوع  دو  شد 
داوطلبان به موزیک شاد و غمگین گوش کردند و از آن ها خواسته شد در مورد 
موضوعات شاد و غمگین فکر کنند. داوطلبان هنگامی که در یک موقعیت شاد 
قرار گرفتند، به خوبی قادر به حل کردن مسایل فکری بودند، اما به دلیل عدم 
تمرکز و اختالل حواس به خوبی قادر به انجام دادن وظایفی که در آن به دقت 

چشم نیاز داشت، نبودند.
و  مستلزم خالقیت  می دهید  انجام  که  را  شغلی  اگر  می گوید:  آندرسون  داکتر 
اگر در صدد  مثال  برای  دارید.  احتیاج  به یک مکان شاد  است،  تمرکز فکری 
حل کردن مشکلی هستید که موجب عصبانی شدن شما می شود، برای این که 
آرامش پیدا کنید، به تفریح و گردش کردن بپردازید و سپس برای حل کردن 

مشکل اقدام کنید.
کارشناسان می گویند یک قسمت از مغز که آمیگدال نامیده می شود، تأثیر زیادی 
در فعالیت ذهن دارد. آمیگدال در مقابل ترس واکنش نشان می دهد و ترس سبب 

می شود که فعالیت ذهنی فرد را مختل سازد. 
که شما  هنگامی  می گوید  مونیکا  پزشکی  مرکز  روان شناس  مارر  رابرت  داکتر 
شاد هستید، آمیگدال کاماًل آرام است و این امر سبب می شود که فعالیت ذهنی 

شما بیشتر شود.

اختالل حواس به دلیل داشتن روحیۀ شاد
پرداخت  روی  بر  و  بنشینید  نتوانید  که  آمده اید  به وجد  آن قدر  به حال  تا  آیا 
صورت حساب های خود و یا تصحیح کردن تکالیف فرزندان تان تمرکز کنید؟ 

این چنین شور و هیجانی باعث آشفته گی ذهن شما می شود.
و  می سازد  مختل  را  فرد  چشم  دید  شاد،  روحیۀ  داشتن  می گویند:  محققان 
نیاز به دقت چشم دارند، نیست؛  انجام دادن وظایفی که  به  فرد به خوبی قادر 
به خصوص اگر شغل فرد تصحیح اوراق و یا شمارش اعداد و ارقام باشد. داشتن 
روحیۀ شاد ممکن است در برخی موارد نتیجه مثبتی ندهد. برای مثال هنگامی که 
در یک بزرگراه راننده گی می کنید، فرض می کنیم شما به هر چیزی که در جاده 
می بینید توجه می کنید، اگر در آن زمان شما روحیۀ شادی داشته باشید، ممکن 
است به تمام تابلوها و سایر چیزهای دیگر که در بزرگراه است، نگاه کنید. این 

وضعیت گاهی مثمر ثمر نیست.
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احمدبهار چوپان 
از  یکی  آن،  در  فرهاد  نقش  و  شیرین  و  خسرو  داستان 
زیباترین و در عین حال غمناک ترین داستان های ادبِی زبان 

فارسی ست. 
»شیرین« دختر پادشاه ارمنستان و »خسرو« شهزادۀ ایرانی، 
و  خسرو  عشقی  مثلث  در  بود.  انوشیروان  نواده گان  از 
کوهکن  فرهاد  همان  یا  »سنگ تراش«  فرهاد  شیرین، 
بر  که   را  از صخره  پُر  و  بزرگ  کوهی  تا  می شود  مأمور 
سِر راه قصر شهزاده خانم »شیرین« و شکارگاه، چون سدی 
افتاده، از میان بردارد و از دل کوه جاده یی هموار به سوی 

شکارگاه باز کند. 
فرهاد که »سنگ تراش« ماهری بوده است، در آغاز کار به 
می کند،  آغاز  کوه  کندن  کار  به  دارد،  که  پیشه یی  اقتضای 
اما پس از دیدن شیرین و دل بستن به او »عاشقانه« سنگ 

می شکند تا صخره ها را از سر راه دلدار بردارد.  
پیشه ور،  بود  با شیرین »کوهکن«ی  از مالقات  قبل  فرهاد 
به  می تراشید،  را  ناصاف  و  سنگ های سخت  تیشه  با  که 
»عاشقی ست«  او  شیرین،  مالقات  از  پس  ولی  مزد.  امید 
»کوهکن«  که با صخره ها در می افتد، سنگ ها را می شکند، 
تا شاید از دِل ستیغ ها به سوی دلخانۀ معشوق روزنی باز 
قلبش  بکِر  سرزمین  در  تا  می شکند  سنگ  او  اینک  کند. 
اینک  کند.  بنا  سنگی  شکوهمنِد  پرستشگاهِ  محبوب  برای 
او به امید مزد نه، که برای دلش سنگ می شکند و با کوه 
بیخ  از  را  بازوی عشق، کوه  به زور  درمی افتد. می خواهد 
برکند و از سر راه معشوق بردارد، تا پای مشعوق در عبور 
او  دِل  آرام  که  دالرامی  و  نشود،  رنجه  سنگستان  آن  از 
ربوده است، سوار بر رهوار مراد بی هراس از سایۀ هولناک 
از همین روی  بتازد.  به شکارگاه  صخره های سترِگ سیاه 

گفته اند: »بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد!«
»رقیب«ی چون  را حضور  بی قراری خسرو  آن سوی،   از 
فرهاد، شدت بخشیده و او را به فکر چاره انداخته است. 
راحت  رقیب  شر  از  یک باره  به  که  کند  کاری  می خواهد 
شیرین  عشق  از  را  فرهاد  تا  می کند  سعی  نخست  شود. 
برحذر دارد. لیک سخن خسرو قطرۀ باران است و گوش 
اثری  بر سنِگ خاره  را  باران  فرهاد، سنگ خاره، و قطرۀ 

نیست. 
برنمی دارد؛  »طلب«  از  دست  رقیب  می بیند  که  خسرو 
حیله یی دیگر ساز می کند و آوازۀ مرگ »شیرین« را در میان 
کوی و برزن شایع می سازد. خبر مرگ ناگهانِی شیرین در 
حالی به گوش فرهاد می رسد که او در »بیستون« است  و با 
تیشه به ریشۀ سخت و استوار صخره ها می زند تا از هم وا 

شوند و راه وی به سوی شیرین را باز کنند. این بار حیلۀ 
خسرو می گیرد؛ او به هدف میرسد. فرهاد 

که جانش بستۀ جان شیرین است؛ وقتی  
خبر مرگ دلدار را می شنود، رخ تیشه 
به  و  برمی گرداند  به سوی سر خویش 
جای سنگ کوه، تیشه بر سر می زند و 

در آغوش بیستون جان می بازد. 
حکایت شیرین و فرهاد، به آن شیرینی و 
اندوهباری، زادۀ کلک خیاِل کمال الدین 
در  بی جانی  کوه  است.  بافقی  وحشی 
نام  بیستون  شاعر،  خالق  ذهن  دستگاه 
می گیرد و بیستون به نماد و نشاِن عشق 
جاودانی مبدل می شود. در مورد اشعار 
که  می گویند  بافقی  وحشی  کمال الدین 
عشق  یک  تجربه های  او،  سروده های  

واقعی را در خود منعکس می کند. 
را  فرهاد  و  شیرین  شورانگیِز  داستان 
بافقی، کم وبیش 450 سال پیش از امروز 
خلق کرد. اما وحشی بافقی نمی دانست 
روح  او،  مرگ  از  پس  سال   400 که 
پرتالطم  فرهاد کوهکن به بدن نحیِف 
یک مرد هندی حلول می کند، و آن گاه 
دشرت مانجهی، می شود »فرهاد«ِ هندی 
خاطر  برای  حقیقت  عالم  در  این بار  و 
بی جا  جایش  سر  از  را  کوه  معشوق، 
به خاک می افکند. آن  از بن  می کند، و 
فرهاد  که با جان باختن در پای بیستون 
میان  به  اساطیر  عالم  از  شد،  پُرآوازه 

ظاهر  الغراندام  و  نادار  مردی  درهیأت  و  می آید،  آدمیان 
آری،  رساند.  پایان  به  را  »بیستون«  کندِن  کار  تا  می شود، 
هم  به  چنان  مانجهی  دشرت  و  کوهکن  فرهاد  سرنوشت 
شبیه است که گویی دشرت همان فرهاد کوهکن است و 
اینک در »معاد« دیگری به دنیا آمده است تا ستیغ »بیستون« 

را پیش پای معشوق به خاک افکند. 
دشرت مانجهی، مردی ایستاده بر مرز افسانه و حقیقت

دشرت به سال 1934 در شهرستان »گیهلور« ایالت »بیهار« 
هند، در یک خانوادۀ نادار به دنیا آمد. پدرش دهقانی بود 
اربابان و  که زمینی از خود نداشت و همیشه روی زمیِن 

زمین داران بزرگ در بدل مزد ناچیز عرق می ریخت. 
دشرت در نوجوانی از سوی پدرش در برابر پول قرض، به 
زمین دار بزرِگ محل فروخته می شود. اما نوجوان عصیانگر 
معاملۀ به دور از عقل و انصاِف پدرش با ارباب را نپذیرفت 
و از خانه و شهرستان محل زنده گی خویش فرار کرد و در 

معدن زغال سنگ »دهنباد« مشغول به کار شد. 

کودکی  در  دشرت  قبیله،  میان  در  معمول  سنت  بنیاد  بر 
به سر  خود  پدرِ  خانۀ  در  خانمش  اما  بود.  کرده  ازدواج 
می برد، و منتظر بود تا دشرت جوان از راه برسد، دست او 
را بگیرد و پس از ازدواج با خود ببرد. این انتظار به درازا 
از زادگاه و خانوادۀ  از سال ها دوری  تا آن که پس  کشید. 
باز هوای دیدار خانه و خانواده  خویش، نوجوان فراری  
امید به  از آروز و  پُر  با پشتوارۀ  کرد. دشرت شوریده سر، 
گذاشتن  قدم  از  پس  ولی  برگشت  زادگاهش  شهرستان 
یافت. هیچ  برابر  با خاک  را  آرزوهایش  به خاک گیهلور، 
فقر  و  بدبختی  از  نه  بود؛  نکرده  تغییر  گیهلور  در  چیزی 
باشنده گان آن سامان کاسته شده بود، و نه هم از بیداد و 
اربابان و زمین داران. او ناچار شد بار دیگر به جمع  جورِ 
طاقت فرسا،  کار  ساعت ها  ازای  در  که  بپیوندد  کارگرانی 
حتا یک وعدۀ غذای کافی هم به دست نمی آوردند. در این 
در  که  رفت  دختری  پدر  نزد  پدرش،  اصرار  به  او  میان، 
کودکی به عقد نکاِح او درآمده بود. اما پدر دختر، پیمان و 
پیوندی را که سال ها پیش میان دشرت و دختر او بسته شده 
بود، نامعتبر خواند، و به دلیل بی چیزی و تهی دستی داماد، 

ازدواج آن ها را ناممکن دانست. 
دخترخانِم نامزدِ او پیشۀ کاللی داشت. اما به جای ساختن 
از  پس  و  می ساخت  سفالین  اسباب بازی های  ظرف، 
رنگ آمیزی، سبد پر از عروسک را روی سر می گذاشت و 
از گیهلور به »وزیر گنج« برای فروش می برد. برای رفتن به 
وزیر گنج، که شهر پُرجمعیت و معموری بود، دو راه وجود 
داشت؛ یکی با رد شدن از روی کوهی بلند با صخره های 
بسیار که همیشه با خطر سقوط و افتادن به ته دره همراه 
بود، و دیگری دور زدن آن کوه که وقت و هزینۀ فراوان 

الزم داشت. 
و  بازار  وسط  ناشناسی،  عالم  در  را  نامزدش  بار  چند  او 
بسته  دل  او  به  و  دیده  گیهلور  به  گنج  وزیر  میان  راه  در 
بود، بدون این که بداند آن دختر زیباروی دوره گرد، نامزد 
دشرت،  جاِن  کورۀ  در  چنان  عشق«  »آتش  اینک  اوست. 
شرار انداخت که هرچه اندوه و ترس و ناامیدی بود، در 
آن سوخت و در عوض، دل عاشقش از شادمانی و امید و 

شجاعت  لبریز شد. 
پدر  داماِن  به  بارها دست  جانان،  به  رسیدن  برای  دشرت 

انکار بود.  از پدر دختر  از داماد اصرار و  اما  او شد، 
دنیا در سرای  از  این که روزی بی خبر  تا 

بود  کار  مشغول  محقرش 
از  یکی  و 

دوستانش به او خبر 
امروز  نشسته ای،  چرا  که  داد 
مجلس عروسی )عقد( نامزد تو با مرد دیگری 
برپاست. داماد خشمگین به خانۀ نامزدش می رود، و پس 
از دعوا و درگیری مختصر، دسِت دختر را می گیرد و پیش 

چشم همه او را که رخت عروسی بر تن دارد، می رباید. 
پس از آن روز در کنار همسرش که او را بی حد دوست 
می داشت، در اوج تنگدستی و ناداری، زنده گی سرشار از 
به قول موالنای بزرگ  عشق و صمیمیت را آغاز می کند. 
که »عشق« آن ها را »سیر« کرده بود؛ با آن که کیسۀشان از 
زر تهی ولی دل شان از شادی ها توانگر بود. پس از دو سال 
شادمانی  مایۀ  که  شدند  دختری  صاحب  زیستن،  شادمانه 
بیشتر آن ها بود. محبت بی شایبۀ همسرش به دشرت، نیرو و 
انگیزۀ بیشتر می بخشید تا برای فراهم کردن اسباب زنده گی 

راحت تِر خانواده اش بی دریغ سعی کند. 
نیست؛  پایدار  بزرگان گفته اند، هیچ شادمانی  اما چنان  که 
شادمانی و شادکامی دشرت و خانواده اش نیز عمری بس 
به  کار  برای  دشرت  که  روزها  از  یکی  در  داشت.  کوتاه 
شهرستان مجاور »گیهلور« رفته بود، همسر باردارش برای 
او غذای مختصری تهیه کرد و راه رفتن به سوی محل کار 
شوهر را پیش گرفت، اما هنگام عبور از همان کوهی که 

پایین  به  و  لغزید  باالی صخره یی  از  پیشتر ذکرش رفت؛ 
افتاد و زخم کاری خورد. از آن سوی دشرت، که درانتظار 
همسرنشسته بود، خبر یافت که جانانه اش در پای صخرۀ 
سنگدل با صورتی پُر از خون و خاره و تن بی جان افتاده 
به  از تنش رفت و بی اختیار  از سر و توش  است. هوش 
سرپا  دوباره  تا  کردند  کمک  را  او  اطرافیانش  افتاد.  زمین 
بایستد و گریان و ناالن بر سر تِن نیم جان خانمش برسد، و 
به یاری یکی از دوستانش با پای پیاده، او را به بیمارستان 
شهر »وزیر گنج« ببرد. در بیمارستان دکتران به او می گویند، 
خانم شما تا رسیدن به بیمارستان خون زیادی ضایع کرده، 
را  کودک  تنها  و  نشدیم  او  نجاِت  به  موفق  ما  این رو  از 
به  دادیم. شنیدن خبر مرگ همسر، ضربۀ سنگینی  نجات 

او وارد می کند. 
با  و  می زند  حرف  خود  با  که  درحالی  ساعت ها  برای 
می نشیند.  بیمارستان  دیوار  پای  می زند،  حرف  همسرش 
پیش  در  را  گیهلور  راه  آرامی  به  برمی خزد،  جا  از  وقتی 
می گیرد و پس از رد شدن از »کوه قاتل« و رسیدن به پای 
آن سر می بردارد و خطاب به کوه می گوید: »بسیار بزرگی 
تو آه؟ بسیار مغروری آری؟ ببین! شاهد باش که چه گونه 
غرورت را خواهم شکست.« و از همان لحظه در برابر »کوه 

قاتل« اعالن جنگ می کند. 
سه  ترکیِب  یا  عبارت  این  باد!«  زنده  زبردست،  »شاندار، 
واژه یی ورد زبان یا همان »تکیه کالم« دشرت است. او در 
زبردست،  »شاندار،  لب  بر  لبخندی  با  حالت  دشوارترین 
گویی  می طلبد.  مبارزه  به  را  سختی ها  گویان،  باد!«  زنده 
ادای  و  می رساند  سالم  زنده گی  به  واژه ها  آن  ورود  با 
احترام می کند. گویا به مخاطبش می گوید زنده گی با همۀ 
سختی ها و دشواری ها »شاندار و زبردست است، پس زنده 
باد زنده گی!«. این فلسفۀ ساده اما عمیقی ست، و دشرت آن 

را زیسته، تجربه کرده و پذیرفته است. 
عشقی که به نیرو مبدل می شود 

دو ـ سه روز پس از مرگ همسر، دشرت با پولی 
که از فروختن یگانه بز خانواده به دست 

عدد  دو  و  پٌتک  آورده، 
پوالدین  قلم 

 ، سکنه ا (
فانه/میخ( می خرد، و با 
کندن و هموار کردِن  به  عزم جزم 
»کوه قاتل« آماده می شود. نخستین کسی که پس 
از شنیدن »اعالن جنگ«ِ او با آن کوه بزرگ، بر او می خندد 
و سعی می کند او را از عزمش باز دارد، پدرش است. اما 
استوار  ارادۀ  در  خللی  پدر،  استهزای  به  آلوده  خنده های 
دشرت وارد نمی کند و او سرراست به پای کوه می آید. تا 
می رسد، رو به سوی کوه فریاد می زند: »شاندار، زبردست، 
زنده باد!  جنگ طوالنی یی در پیش داریم؛ آیا تیاری؟« و 
اولین ضربه را به اندام های سخت و سردِ »قاتل کوه« وارد 

می کند.
که  زمانی    )1962 سال  روزهای  از  )یکی  روز   آن  از   
سرسختی  با  آینده  سال   22 تا  داشت  عمر  سال   25 تنها 
باور نکردنی به کارِ خود ادامه داد و ذره ذره، صخره ها و 
سنگ ها را شگافت و جابجا کرد تا سرانجام از دل »قاتل 
کوه« معبری به درازای 110 متر، 7.6 متر بلندا و 9.1 متر 
پهنا، باز کرد و فاصلۀ هشتاد کیلومتری روستای شان از شهر 

مجاور را به 13 کیلومتر کاهش داد. 
»فرهاد  کارکرد  میان  همسنجی  از  من،  پنداشت  به  آری؛ 
تفاوت  به  می توان  به خوبی  مانجهی«  »دشرت  و  کوهکن« 
تا خبر  فرهاد  برد.  پی  ویرانگر«  »عشق  و  سازنده«  »عشق 
تلخ مرگ شیرین را شنید، تیشه بر فرِق خود زد و کتاب 
زنده گی اش را بست. اما مرگ همسر نقطۀ عطف زنده گی 
عشق  اما  داد؛  کشتن  به  را  او  فرهاد  عشق  شد.  دشرت 
دشرت به او نیرو بخشید و توانایی زیستن و به سرانجام 
رساندن کاری بس سترگ و شگفت را به وی ارزانی کرد. 

 باری روزنامه نگاری پس از شنیدن آوازۀ دیوانه گی دشرت، 
به دیدار او در دامان »قاتل کوه« می رود، و از او می پرسد 
ادامه  چه گونه  مدت  این همه  در  را  سختی  این  به  کاری 
که  تویی  شد،  پیدا  تو  در  کجا  از  نیرو  این همه  و  داده ای 
تمام روز گرسنه ای. پاسخی که دشرت به او می دهد، درس 
می گوید:  روزنامه نگار  به  دشرت  دارد.  خود  در  بزرگی 
و عشق خود  می بخشد؛  نیرو  من  به  که  است  »این عشق 
نیروی عجیبی ست. آیا این کوه در برابر نیروی عشق تاب 
ایستاده گی دارد؟« پاسخ نغز و پرمغز کوهکِن هندی، بیان 
دگرگونۀ تعبیر حضرت موالنای بلخ از عشق است. عشق 
است که به مردی بی چیز و گرسنه »شکل دگر خندیدن« و 

طور دیگر به دنیا نظر کردن آموخته است.
او  اما  کرد.  رو  و  زیر  را  دشرت  زنده گی  همسر،  مرگ 
تصمیم گرفت تا با دستان خالی و با ابتدایی ترین وسایل، 
معبری در دل »قاتل کوه« باز کند: تا دیگر مسافر تهی دستی 
دیگر  تا   نرود،  مرگ  کام  به  باالی صخره ها  از  سقوط  با 
بیماری به نزد طبیب دیر نرسد و جان نبازد، تا دیگر کودکی 
که  نماند. دشرت  باز  مکتب  به  رفتن  از  راه  نبود  به خاطر 
و  بی حد  عشق  بود،  همسرش  به  نسبت  عشق  از  سرشار 
حصرش را با برداشتِن آن کوه از سر راه رهگذران محتاج، 
با انسان های بسیاری قسمت کرد و ثابت ساخت  که عشق 
تعبیر حضرت  به  باز  نیست.  »ریایی«  »ویرانگر« و  همیشه 
دگر  شکل  دشرت،  چون  صادقی  عاشق  به  عشق  موالنا، 

خندیدن می آموزاند.
عشقی که جالل الدین اکبر، آن سلطان توانگر و بزرگ را به 
ساختن »تاج محل« وا داشت، دشرت فقیر و گرسنه را نیرو 
بخشید تا کوه را جابه جا کند. اما آن چه دشرت کرده است، 
است؛  توانگر  سلطان  کار  از  ارزشمندتر  و  بزرگ تر  بس 
سلطان خزانه یی سرشار از زر داشت و صدها و ده ها هزار 

ساختن آن بنای باشکوه به کار گماشت، مرد را برای 
بدون این که خود دست به سیاه و سفید 
زده باشد. دشرت اما جز ارادۀ آهنین که 
آه  می گرفت،  مایه  او  حقیقی  عشق  از 
نداشت به ناله سودا کند، و به تنهایی و 
با دست خالی دل کوهی بس بزرگ تر از 
»تاج محل«  را شکافت. سلطان توانگر، 
شکوه  و  زیبایی  در  قصری  و  داد  زر 
و  کرد،  بنا  معشوقه اش  خاص  بی مانند، 
انگشت استادکاران را برید تا جای دیگر 
و برای کِس دیگری چنان بنایی نسازند. 
ذره  ذره  سال   22 به تنهایی  دشرت،  اما 
دل کوه را شگافت تا »انسان« همنوع او 
از دشواری نجات یابد. از این رو ارزش 
از  بیشتر  بسا  دشرت،  ایثارگری  معنوی 
خودخواهی سلطان توانگر است. دشرت 
و  ساخت  راه  مردم  برای  ایثارگری  با 
راحت رساند؛ ولی سلطان بزرگ از سِر 
خودخواهی دست استادان معمار هنرمند 
قصری  چنان  دیگری  کِس  تا  برید  را 

نداشته باشد. 
دشرت  و  فرهاد  عشق  دیگر،  بیان  به   
و  عاطفه  سر  از  همواره  امثال شان  و 
و  اما عشق شاهان  است؛  بوده  انسانیت 
وارثاِن آن ها غالبًا از سر غریزۀ تصاحب. 
در عشق کسانی چون فرهاد و دشرت، 
کسانی  در عشق  و  می شود  ایثار عرضه 
چون »شاه جهان« تقاضا. به سخن دیگر، در عشق 
از  ایثار«.  »طلب  آنان  عشق  در  و  است  ایثار  عرضۀ  اینان 
خودشان؛  جز  به  نمی رسد،  کسی  به  آسیبی  اینان  عشق 
استثنای  به  می رسد،  آسیب  همه  به  آنان  عشق  از  مگر 
خودشان. عشق اینان مثل آفتاب روشن است، گرمابخش و 
زنده گی افشان؛ اما عشق آنان چون شب های سردِ زمستان، 
رهایی  و  صفا  اینان  عشق  از  زنده گی ِستان.  و  زمهریری 
و  تصاحب  و  فساد  آنان  عشق  از  و  می روید  آزاده گی  و 

آلوده گی. 
»لطافت«ِ طبع انسان آفرینشگر، از سنگ خاره بنایی چنان 
را  آن  مرگ  از  پیش  اگر  »ممتاز«  که  می سازد  خیال انگیز 
»شاه  عشق  حکایت  آن،  مرمرین  دیوارهای  در  می دید، 
هرمان  می خواند.  به خوبی  را  خودش  به  نسبت  جهان« 
از سختی، آب قوی تر  نیرومندتر  »لطافت  هرسه می گوید: 
از صخره و عشق تواناتر از بیرحمی است.« درستی حرف 
شاه جهان   و  دشرت  سرگذشت  داستان  در  هرسه،  هرمان 

به خوبی ثابت می شود.
دشرت عاشق که متولد سال 1934 بود، در 17 اگست سال 
2007  جان باخت. مردی که کوهی به آن بزرگی را از پا 
درآورد، در برابر بیماری سرطان از پا افتاد. به پاسداشت آن 
بیهار، به دشرت  ایالت  نیکوکاری بزرگ و بی بدیل، مردم 
اند،  داده  درآورد«  پا  از  را  کوه  که  »مردی  و  »بابا«  لقب 
او  نامِ  به  هم  را  کیلومتری  سه  شدۀ  احداث  تازه  جادۀ  و 
مسما کرده اند. ای کاش ما نیز در عوض این همه »بابا«های 
سیرشمار، بابایی می داشتیم به ساِن دشرت بااراده، ایثارگر، 

ثابت قدم و دل سوز! 

ویرانگر«  ق 
از »عش

سازنده«
ق 

تا»عش
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رییس جمهور افغانستان در کنفرانس جهانی تغییر اقلیم 
در پاریس گفت که مردم و دولت افغانستان ارادۀ قاطع 
تبدیل  تروریسم  گورستان  به  را  کشور  این  تا  دارند 
کنند. او در محل حمالت تروریستی مرگبار »دولت 

اسالمی« در پاریس گل گذاشت.
به  اقلیم  تغییر  بین المللی  کنفرانس  یکمین  و  بیست 
پاریس  شهر  در  دوشنبه  متحد  ملل  سازمان  ابتکار 

پایتخت فرانسه آغاز شد.
رییس جمهور افغانستان در اولین روز برگزاری این 
ریاست  ارگ  خبرنامه  در  کرد.  سخنرانی  کنفرانس 
آمده  جمهور  رییس  از  نقل  به  افغانستان  جمهوری 
است: »پاریس در حالیکه عزادار است، از ما در این 
تر  مصون  آیندۀ  ساختن  خاطر  به  بزرگ  کنفرانس 

جهان، میزبانی می کند«.
او در این نشست با اشاره به حمالت مرگبار سیزدهم 
نومبر در پاریس که 130 کشته و 300 زخمی برجای 
با  افغانستان  دولت  و  مردم  که  است  گفته  گذاشت، 
اعالم همبستگی می کنند. رییس جمهور  فرانسوی ها 
غنی گفت: »مردم افغانستان، اعمال وحشیانه گروه های 
تروریستی را همه روزه تجربه می کنند، بدین لحاظ 
قاطع  اراده  و  می کنیم  احساس  را  شما  رنج  و  درد 

داریم تا کشور خویش را به گورستان تروریسم مبدل 
سازیم«.

او گفت که کشورش آماده است تا »در مقابل مسیر 
تاریک شبکه های تروریستی، راه امید را بپیماید«.

گفت وگوهای صلح
در نشست پاریس سران 147 کشور از جمله پاکستان 
شرکت کرده بودند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان 
خبر داده است که اشرف غنی رییس جمهور افغانستان 
در حاشیه این کنفرانس با سران کشورهای پاکستان 
و بریتانیا در زمینه »تامین صلح پایدار« در افغانستان 

گفت وگو کرده است.
نواز شریف نخست وزیران  با دیوید کامرون و  وی 
این  از  هدف  کرد.  گفت وگو  پاکستان  و  بریتانیا 
گفتگوها از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان بود که 

پس از نشر خبر مرگ مالعمر متوقف گردید.
رییس  که  است  کرده  اعالم  جمهوی  ریاست  ارگ 
که  است  گفته  مقام  دو  این  با  دیدارش  در  جمهور 
تروریسم تهدید مشترک برای همه به شمول پاکستان 

است.
به نقل از بخش مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، 
این مالقات گفته است که »پاکستان  اشرف غنی در 

در جنگی از قبل اعالم نشده با افغانستان قرار دارد« 
و دربارۀ حل این مشکل با نخست وزیر این کشور 
وزیر  نخست  که  می شود  گفته  است.  کرده  صحبت 
به  به کمک  متعهد  که کشورش  است  گفته  پاکستان 

روند تامین صلح در افغانستان است.
جلوگیری از گرمایش زمین

پاریس  نشست  که  گفت  افغانستان  جمهور  رییس 
جلوگیری  چهارچوب  تا  است  خوبی  فرصت 
مقاومت  و  شود  ترتیب  زمین  بیشتر  گرم شدن  از 
کشورهایی که با تهدید مواجه هستند باال برده شود. 
غنی در این کنفرانس گفت: »اهمیت و تمرکز پالیسی 
انرژی در رابطه به محیط زیست روشن است، اما تا 
اکنون تأثیر مصارف گزاف ساختن زیربناها تشخیص 
نگردیده است. توجه بیشتر به خاطر تشویق خالقیت 
در ساختار زیربناها می تواند منجر به صرفه جویی و 

کاهش گاز های گلخانه ای گردد«.
او با اشاره به نقش افغانستان در گرمایش زمین گفته 
افزایش  باعث  کشور  این  انکشافی  مسیر  که  است 
روند  بلکه  نشده،  کاربنی  های  سوخت  از  استفاده 
کاهش گازهای گلخانه ای را در کشورهای همسایه از 

جمله هند و پاکستان نیز پیش می برد.
در خبرنامه ریاست جمهوری افزوده شده که رییس 
جمهور در زمینه تولید انرژی در افغانستان گفته است: 
برق  میگاوات  هزار   316 تولید  توانایی  »افغانستان 
در ضمن  و  دارد  باد  و  آفتاب  آب،  از  استفاده  با  را 
می خواهد گاز طبیعی و برق را از آسیای مرکزی به 

آسیای جنوبی انتقال دهد«.
افغانستان در پی اشتراک  اشرف غنی رییس جمهور 
در کمراسم افتتاحیه کنفرانس دو هفته تغییر اقلیم در 
پاریس به روم پایتخت ایتالیا رفت و با مقامات این 
کشورهای  به  وی  است  قرار  نمود.  مالقات  کشور 
مهم  موضوعات  از  یکی  برود.  هم  سویدن  و  آلمان 
گفت وگوهای رییس جمهور افغانستان با مقامات این 
کشورهای اروپایی، وضعیت پناهجویان افغان در این 

کشورها می باشد.
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غنی در نشست مشترک با کامرون و نوازشریف:

پاکستان در جنگ اعالم ناشده با افغانستان قرار دارد

حکومت افغانستان، با برگزاری سیمناری در کابل، در 
تالش جلب همکاری های هند و پاکستان در تأمین 

صلح و ثبات در کشور است. 
مسووالن وزارت اطالعات و فرهنگ، در این سیمنار 
در  آباد  اسالم  و  دهلی  سفرای  با حضور  دیروز  که 
با  کشور  دو  این  که  گفتند  بود،  شده  برگزار  کابل 
درنظرداشت قربانی های ما در گذشته در زمینۀ تأمین 

صلح و ثبات همکاری کنند.  
در  کابل  در  هند  سفیر  سینها  امر  حال،  این  در 
این سیمینار گفت که وقت آن رسیده تا از طریق 

همکاری به نیازهای همدیگر رسیده گی کنیم. 
آقای سینها گفت که هند با درنظرداشت نیازهای 
افغانستان به کمک های خود با کابل متعهد است.
افغانستان  امنیتی  نیروهای  تجهیز  که  افزود  اما 
حمایت  ماموریت  و  خارجی  نیروهای  وظیفۀ 

قاطع می باشد.
روابط  این  از  من  که  را  »درسی  گفت:   وی 
همسایگان  ما  این که  جز  است:  این  می  آموزم 

کنیم،  رسیده گی  دیگر  هم  مشکالت  به  نیاز  هنگام 
دیگر راهی نداریم. ما باید تاریخ را از سر بسازیم و 
آینده را نیز؛ هند در هر بخِش اقتصادی، بازسازی و 

امنیت، در کنار افغانستان ایستاده است.«
آقای سینها گفت که روابط میان افغانستان و هند از 
کرد  تأکید  و  نخواهد شد  متأثر  هیچ کشوری  سوی 
که چهار هلیکوپتر هند که به جانب افغانستان وعده 
شده است، به زودی به این کشور سپرده خواهد شد.
کابل  در  پاکستان  سفیر  حسین  ابرار  هم،  سویی  از 

تأکید می کند که تنها سرحد میان افغانستان و پاکستان 
نیز  کشورها  این  زیان  و  سود  بل که  نبوده،  مشترک 

مشترک است.
مشترکات  از  هم  باز  امروز  که  »بیاید  گفت:  وی 
تنها  ببریم.  سود  خود  مذهبی  و  فرهنگی  تاریخی، 
بل که مشکالت، خطرات  نیست،  مشترک  ما  سرحد 

و فرصت های ما نیز مشترک است.«

با آن که مقامات هند و پاکستان در افغانستان همواره 
عملکردهای هم دیگر را تحت نظر دارند، اما سفرای 
این دو کشور روز سه شنبه در کنفرانس ملی صدمین 
سالگرد حکومت موقت هند در کابل گردهم آمده و 

در رابطه به روابط میان سه کشور بحث کردند.
هندوستان  در  انگلیس  که  هنگامی  پیش،  سال  صد 
مولوی  و  سنگ  پرتاب  را  مهمند  داشت،  حکومت 
افغانستان  در  کشور  آن  خواهان  آزادی  برکت اهلل، 
برای  اقدام  همان  که  کردند  موقت  حکومت  اعالم 

استقالل هند زمینه را فراهم ساخت.
آن  در  افغانستان  حکومت  که  می گویند  مورخین 
زمان به دلیل ایجاد روابط خود میان افغانستان و هند 

حاضر به این اقدام شد.
افغانستان  فرهنگ  اطالعات و  این حال، وزارت  در 
که این سیمینار دو روزه را راه اندازی کرده می گوید، 
تالش دارد تا از این طریق پاکستان و هندوستان را 
دعوت  کشور  این  با  خوب  روابط  داشتن  برای 

کند.
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  جهانی  عبدالباری 
و  بزرگان  طوری که  همان  گفت:  افغانستان 
مقامات اسبق افغانستان برای این کشورها قربانی 
داده اند، اکنون نیاز است تا کشورهای همسایه نیز 

به پاس آن قربانی ها با افغانستان همکار باشند.
دوست های  و  همسایه ها  از  »اکنون  گفت:  وی 
و  امنیت  تأمین  در  که  داریم  توقع  خود  نزدیک 
باشند و  ما همکار  با  افغانستان  در  آوردن صلح 
از  باشد،  هم  زیان بار  برای شان  صلح  اگر  حتی 

خاطر ما زیان را نیز قبول کنند!.«
سراسری  صلح  انتظار  در  حاضر  حال  در  افغانستان 
است و گفته شده که تعهدات کشور های همسایه در 
این خصوص با این کشور تنها در حد یک تعهد باقی 

مانده و هیچ پیشرفتی نداشته است.
مؤرخین می گویند، از طریق این گونه سیمینارها باید 
پاکستانی متیقن ساخته شوند که  مسووالن هندی و 

افغانستان با ثبات به نفع کشورهای منطقه می باشد.

نمایندۀ پاکستان در سازمان ملل به سران افغانستان:

پیش از همه اختالفات درونی تان 
را حـل کنیـد

کابل، دهلی و اسالم آباد:

اکنون وقت همکاری است

دولت افغانستان پيش از هرچيز، نياز به حل 
اختالف های درونی خود، تقويت وحدت و اتخاذ 
سياست واحد درخصوص روند مذاكرات صلح 

در آن كشور دارد
اینکه  بر  تاکید  با  ملل  سازمان  در  پاکستان  دایم  نمایندۀ 
دولت اسالم آباد از روند صلح افغانستان حمایت می کند، 
از مقامات کابل خواست تا ضمن اتخاذ سیاست مشخص و 
واحد در زمینۀ روند مذاکرات صلح این کشور، از بکاربردن 
دست  خود  مواضع  و  اظهارنظرها  در  ضدپاکستان  ادبیات 

بردارند.
عمومی  مجمع  دوشنبه  روز  جلسه  در  لودی  ملیحه  خانم 
دولت  گفت:  افغانستان  مسایل  درخصوص  ملل  سازمان 
به  و  کردن  محقق  برای  منسجمی  و  واحد  سیاست  کابل 

نتیجه رساندن روند صلح در این کشور ندارد.
حل  به  نیاز  هرچیز،  از  پیش  افغانستان  دولت  افزود:  وی 
اختالف های درونی خود، تقویت وحدت و اتخاذ سیاست 

واحد درخصوص روند مذاکرات صلح در آن کشور دارد.
ضدتروریستی  عملیات  به  اشاره  با  همچنین  لودی  ملیحه 
ارتش پاکستان در مناطق قبایلی این کشور در نزدیک مرز 
پیش  نیم  و  سال  یک  از  بیش  پاکستان  گفت:  افغانستان 
با  تا  خواست  افغانستان  از  کرد،  آغاز  را  این حمالت  که 
از گریختن  مانع  مرزهایش،  کنترل  و  انجام همکاری الزم 
اما  افغانستان شود؛  به داخل  پاکستان  ازخاک  تروریست ها 
تا کنون همکاری مطلوبی در این زمینه از سوی افغانستان 
انجام نشده است. ما بار دیگر از افغانستان می خواهیم تا در 

این زمینه همکاری جدی داشته باشد.
اظهارات ملیحه لودی در سازمان ملل، ساعاتی بعد از دیدار 
در  افغانستان  جمهوری  رییس  و  پاکستان  وزیر  نخست 

حاشیه اجالس تغییرات آب و هوا در پاریس مطرح شد.
این دیدار روز دوشنبه و باحضور و به عبارتی با میانجیگری 

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس انجام شد.
براساس بیانیه صادره از سوی دفتر نخست وزیری پاکستان، 
محمد نواز شریف و اشرف غنی در این دیدار توافق کردند 
که بطور مشترک روند مذاکرات صلح افغانستان را به پیش 
ببرند و علیه کسانی که از حرکت در مسیر صلح خودداری 

می کنند، اقدام مناسب اتخاذ کنند.
براساس بیانیه یاد شده، نخست وزیر پاکستان در این دیدار 
بر موضع دولت اسالم آباد مبنی بر حمایت از روند صلح 
مذاکرات افغانستان، تحت هدایت و رهبری خود افغان ها، 

تاکید کرد.
است  متعهد  پاکستان  که  گفت  دیدار  این  در  شریف  نواز 
برای ایجاد افغانستانی باثبات که می تواند به نفع تمام منطقه 

باشد، از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.
هم  است:  آمده  پاکستان  وزیری  نخست  دفتر  بیانیه  در 
تروریسم  نام  به  مشترک  تهدیدی  با  افغانستان  و  پاکستان 
بین  از  پاکستان تمام تالش خود را برای  مواجه هستند و 
انجام  آزار داده است،  بردن تروریسم که هر دو کشور را 

خواهد داد.
اشرف غنی نیز در این دیدار برای همکاری با پاکستان با 
تمایل  ابراز  دو کشور  میان  آمیز  روابط صلح  ایجاد  هدف 

کرد.
پاکستان قرار است هشت روز دیگر میزبان کنفرانس مهمی 
'روند  کنفرانس  عنوان  با  خارجه  امور  وزیران  سطح  در 
منطقه یی عضو  کشورهای  با حضور  آسیا'  قلب  استانبول، 
این روند با محوریت کمک به حل مسایل افغانستان باشد. 
این کنفرانس  برای شرکت در  از اشرف غنی  نواز شریف 
دعوت کرد و به احتمال زیاد رییس جمهوری افغانستان در 

این نشست حضور خواهد یافت.
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ریاست جمهوری  انتخابات  دموکرات  نامزد 
امریکا مخالفت خود را با استقرار نیروی زمینی 
با  مقابله  هدف  با  سوریه  و  عراق  در  امریکا 

تروریست های داعش اعالم کرد.
انتخابات  دموکرات  نامزد  کلینتون،  هیالری 
در  امریکا  میالدی   2016 ریاست جمهوری 
در  کرد:  تصریح  نیوز،  اس  بی  سی  با  مصاحبه 
زمینی  نیروی  اعزام  برای  هنوز  من  این شرایط، 
متقاعد نشده ام و شرایطی وجود ندارد که بتوانم با این مسأله موافقت کنم. من 
با دیدگاه رییس جمهور امریکا موافق هستم که ما نباید نیروی زمینی خود را 

به عراق و سوریه بازگردانیم.
وزیر خارجۀ سابق امریکا تأکید کرد: حمالت هوایی و همین طور ارسال کمک 
و آموزش نیروی های داخلی، موثرترین راهکار برای شکست تروریست های 

داعش است.
برای  بهانه یی  می تواند  خاورمیانه  در  زمینی  نیروی  استقرار  گفت:  کلینتون 

تروریست ها باشد تا ابزار جدیدی برای اجیر کردن نیرو داشته باشند.
کاخ سفید 30 اکتبر اعالم کرد قصد دارد 50 نیروی ویژه را برای عملیات به 
سوریه اعزام کند، تا به نیروهای موسوم به مخالفان میانه روی سوری کمک 

کند.
ماه گذشته باراک اوباما رییس جمهور امریکا بار دیگر تأکید کرد که واشنگتن 
هیچ نیروی نظامی بیشتری را به سوریه اعزام نخواهد کرد تا به عملیات علیه 

داعش ملحق شوند.

داعش  که  این خبر  اعالم  با  امریکا  روزنامه های 
جدید  پایتخت  عنوان  به  را  لیبی  »سرت«  شهر 
شهر  این  که  دادند  گزارش  کرده،  انتخاب  خود 
فراری  تروریست های  و  سرکرده ها  مقر  اکنون 

داعش از سوریه و عراق است.
دو سال پیش، زمانی که عبدالفتاح السیسی وزیر 
لیبی  خطرناک  وضعیت  دربارۀ  بود،  مصر  دفاع 
به  محوله  مأموریت  که  کرد  اعالم  و  داد  هشدار 

ناتو کامل نشده است و این مسأله نیز عواقب وخیمی خواهد داشت.
لیبی  بار دیگر هشدار داد که  انگلستان، او  السیسی به  در جریان سفر  اخیراً 
به منزلۀ بمب ساعتی است و تروریسم از آن صادر می شود؛ البته نه فقط به 
کشورهای عربی مصر و تونس، بلکه به همه دنیا؛ مسأله یی که اخیراً در پاریس 

شاهد آن بودیم.
تحول جدیدی که گزارش های مطبوعاتی غرب از آن پرده بر می دارند، نشان 
و  است  لیبی  در  دواندن  ریشه   در حال  داعش  تروریستی  گروه  که  می دهد 
بین  که  شهری  است؛  کرده  معرفی  خود  جدید  پایتخت  عنوان  به  سرت  را 

بنغازی در شرق و طرابلس در غرب واقع شده است.

رییس جمهوری ترکیه، اتهام همتای روسی خود در مورد خرید نفت از گروه 
داعش را رد کرده و متقاباًل روسیه را به تجارت نفتی با این گروه متهم ساخته 

است.
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه که برای شرکت در اجالس جهانی 
مقابله با تغییرات آب و هوایی زمین در پاریس به سر می برد، مدعی شد که 
انگیزۀ ترکیه در سرنگونی هواپیمای نظامی روسی، حفاظت از تجارت نفتی 

با داعش بوده است.
سه  دیروز  در  که  بیانیه یی  در  ترکیه،  رییس جمهوری  اردوغان،  طیب  رجب 
شنبه 10 آذر، صادر کرد، سخنان رییس جمهوری روسیه را »افترا آمیز« خواند 
و گفت: »هرگاه چنین اتهامی ثابت شود، شرافت ملت ما مرا وادار می کند از 

سمت خود استعفا دهم.«
رییس جمهوری ترکیه متقاباًل روسیه را متهم کرد که به تجارت نفت با داعش 
مشغول است و گفت: »در صورت اثبات تجارت ترکیه با داعش، من در مقام 
خود باقی نخواهم ماند، اما از آقای پوتین می پرسم آیا او هم چنین خواهد 

کرد؟« 
او از روسیه خواست تا مبادالت تجاری خود با داعش را شرح دهد.

به ادعای رجب طیب اردوغان، یک شهروند سوری تبار روسیه از داعش نفت 
می خرد و آن را به حکومت بشار اسد می فروشد. او مدعی شد که این موضوع 
توسط منابع امریکایی هم تأیید شده و الزم است روسیه نحوه برخورد خود 

با این موضوع را روشن کند.
رییس جمهوری ترکیه همچنین اتهام پوتین علیه ترکیه را غیراخالقی دانست 

و گفت که این گونه ادعاها باید اثبات شود.
او افزود: ترکیه نفت مورد نیاز خود را از منابع شناخته شده خریداری می کند 
و روسیه، ایران، آذربایجان، قطر و نیجریه را به عنوان تأمین کننده گان نفت 
مورد نیاز کشورش معرفی کرد. اردوغان گفت: »ما هرگونه افترای دیگری را 

به شدت رد می کنیم.«
 داعش برخی مناطق نفت خیز عراق را در تصرف دارد و گفته می شود درآمد 
برخی  که  نحوی  به  می کند  کسب  نفت  غیرقانونی  فروش  از  توجهی  قابل 

ناظران آن را ثروت مندترین سازمان تروریستی جهان نام داده اند.

فدراسیون فوتبال افغانستان برای 24 مربی از ولسوالی های دامان، اندر و سپین 
بولدک والیت قندهار، صنف مربی گری درجه D را راه اندازی کرده است، 
این مربیان زیر نظر بشیر احمد سادات، مدرس فدراسیون فوتبال افغانستان 

آموزش می بینند. 
هدف از برگزاری این کورس، آشنایی این مربیان به قوانین ابتدایی مربی گری 

فوتبال می باشد که در دو بخش عملی و تیوری آموزش تدریس می گردد.
بعد از دریاف مدرک مربی گری درجهD، می توانند تیم های رده های سنی را 

مربی گری کنند.

لیونل مسی، فوق ستارۀ آرژانتینی بارسلونا بدون هیچ گونه حرف و حدیثی به 
عنوان بهترین بازیکن فصل قبل شناخته شد.

جایزۀ بازیکن پنج ستاره یا همان محبوب فصل به کریس رونالدوی پُرتغالی 
رسید.

برترین  راموس،  سرخیو  دروازه بان،  بهترین  بارسا،  سنگربان  براوو،  کلودیو 
مدافع، خامس رودریگس، بهترین هافبک و لیونل مسی برترین مهاجم فصل 

قبل برگزیده شدند.
برترین بازیکن منطقۀ آمریکای جنوبی نیمار و بهترین بازیکن آفریقایی فقولی 

الجزایری از والنسیا نام گرفتند.
لوییس اِنریکه، سرمربی بارسلونا، جایزۀ بهترین مربی فصل را ربود.

اسپانیایی  مدافع  و  دروازه بان  بهترین  جایزۀ  خیخون،  از  برناردو  و  کویالر   
فصل گذشته را به دست آوردند. در بخش هافبک  ها این عنوان به  اسکار از 
وایادولید رسید. روبن کاسترو از بتیس، بهترین مهاجم و پل ماچین، سرمربی 

تیم دسته دومی ژیرونا هم  بهترین مربی بومی فصل گذشته شناخته شدند

باشگاه بارسلونا علیه دو ستارۀ پیشین تیم فوتبال رئال مادرید به خاطر 
توهین به نیمار نزد فدراسیون فوتبال اسپانیا شکایت کرد.

مانولو سانچیس و پولی رینکون دو ستارۀ پیشین تیم فوتبال رئال مادرید 
شبکۀ  به  کارشناس  عنوان  به  دربی  اِل کالسیکو،  پخش  جریان  در 
خطای  لحظۀ  در  بازیکن  دو  این  بودند،  شده  دعوت  کوپا  تصویری 
راموس روی پای نیمار، از بازی خشن راموس حمایت و کار او را 

تصدیق کردند.
نیمار به خاطر تحقیر  ادامه گفته اند که  این دو کارشناس میهمان، در 

حریف مقابل خود، شایستۀ این خطا های خشن نیز است.
باشگاه بارسلونا از هر دو ستارۀ سابق مادریدی شکایت و وکیل رسمی 

خود را مسوول پیگیری این موضوع کرده است.
ستارۀ  دو  هر  آینده  هفتۀ  قوی  احتمال  به  اسپانیا  فوتبال  فدراسیون 
پیشین رئال مادرید را برای توضیحات تکمیلی و دفاع از خود، به کمیتۀ 

انضباطی فوتبال اسپانیا دعوت خواهد کرد.

مخالفت کلینتون با اعزام نیروی 
زمینی برای مقابله با داعش

 پایتخت جدید داعش اعالم شد

اردوغان:

در صورت اثبات ادعای روسیه 
استعفا می دهم

مربیان ولسوال های والیت قندهار تحت 
D آموزش صنف مربی گری درجه

رونالدو محبوب ترین 
و مسی بهترین بازیکن اللیگا شدند

اظهارات دو ستاره سابق رئال 
برعلیه نیمار

بشير احمد قاسانی

استخباراتی«  نبرد  در  »مسعود  کتاب  در  روزی 
با  کم تر  را  اطالعات اش  مسعود  بودم،  خوانده 

فرمانده هان و مردم شریک می کرد.
قهرمان ملی گفته بود، مردم ما با شنیدن یک خبر خوش زود 

ذوق زده و با شنیدن یک خبر بد، دست و پاچه می شوند.
تجربه  در جاهای مختلف  بارها  را  ملی  قهرمان  این سخن 

کرده ام و نتیجه همان بوده که مسعود بزرگ گفته بود.

مهدی ثاقب

وقتی ُخردسال بودیم، تمام ترس ما از جن و غول و 
پری بود، کمی که بزرگ تر شدیم، دیگر از جن و غول 
و پری نمی ترسیدیم بلکه از غول هایی به نام انتحاری 
و انفجاری و تروریست می ترسیدیم؛ زمان گذشت و ما به تدریج از 
انتحاری و انفجاری و تروریست هم هراسی نداشتیم. اما این بار از 
نداشتن نان شب و فقر و بیکاری می ترسیدیم و ترس این که چطور 
کودک مان با شکمی گرسنه بخوابد و در آرزوی یک لقمه نان لذیذ، 

خواب های طالیی ببیند.
اما حاال که ببینیم، کودکان امروزه نه از جن و غول پری می ترسند و 
نه از انتحاری و انفجاری و تروریست...، یعنی اصاًل نمی ترسند؛ فقط 
می شمارند؛  را  معکوس  شمارۀ  لبخندهای شان،  برای  و  می خندند 
بترسند،  این کودکان نمی ترسند، چون یاد گرفتند که اگر بخواهند 
زودتر کشته می شوند؛ آنها هراسی از هیچ چیزی ندارند؛ موترشویی 
شهر  ازدحام  در  کنند،  هدیه  فامیل شان  برای  نانی  لقمه  تا  می کنند 
بوت های  و  نشوند  کشورشان چشم  دولت مردان  تا  می کنند  اسپند 

مردم شهر را رنگ می کنند تا شهر و مردمش زیباتر دیده شوند.
اینجا افغانستان است کشوری که کودکانش از هیچ جن و غول و 

پری نمی ترسند و فقط به آیندۀ پُر از امید، لبخند می زنند.

طلب الدين غياثی

دروغ گویی وزارت تحصیالت عالی...
دروغ گویی زیبندۀ نهادهای تحصیلی نیست!  معموالً 
اما، در این روزها  نهادهایی سیاسی دروغ می گویند. 
است.  کرده  شروع  را  دروغ گویی  رقم  بد  تحصیالت عالی  وزارت 
رسانه ها  پرسش  برابر  در  تحصیالت عالی  وزارت  مسوولین  وقتی 
نسبت به تأخیر مددمعاش محصلین بی پاسخ می مانند، از مسوولیت 
خویش فرار می کنند و محصلینی را که از طریق دولت به بورسیه ها 
ارتباط می دهند و واجد شرایط  به وکال و سفارت خانه ها  رفته اند، 
به  دولت  طریق  از  که  محصلینی  دارند،  ادعا  همچنان  نمی دانند. 
بورسیه رفته اند در وقت مناسب مددمعاش دریافت می کنند؛ مگر ما 

محصلیِن بورسیه های دولتی نیستیم.
تذکر:

بورسیه ها می روند،  به  از طریق سفارت خانه و وکأل  محصلینی که 
نظر به قانون وزارت تحصیالت عالی، مستحق مددمعاش نمی شوند؛ 
به  رقم جنجال و »حق طلبی«  به صد  که  بدبخت ها  ما  به  اما چرا 
بورسیه آمده ایم، مدت معاش پرداخت نمی گردد. این خالۀ که چوکی 
اختیار  را  بد رقم سکوت و خواب غفلت  انداخته،  بند  را  وزارت 

کرده است.
پی نوشت: از عدم تادیه مددمعاش محصلین افغانستان در ترکمنستان 
بیش از یک سال می گذرد، اما گوش های ناپاک مسوولین توان شنیدن 

صدای محصلین را ندارد.

حسيب معترف

الیناسیون
برایم  یک زمانی  که  دارم  به خاطر  را  زیادی  آدم هایی 
الگوی از مبارزه بودند، انقالبی هایی دوآتشه که باری 
همین ها  باشند،  برگشته  ماندیالی  یا  گاندی  اگر  می کرد،  فکر  آدم 
و  گذاشته اند  کنار  را  آرمان ها  آن  همه یی  انگار  امروز  ولی  هستند. 
فرنگ،  دیار  در  محقر  هم  شاید  و  نمیر  و  بخور  زنده گی  یک  به 
دلخوش کرده اند. برای شان حق باید داد، این یک انتخاب است. اما 
وقتی بعضًا به دیدگاه های تعدادی شان در فیس بوک بر می خوردم، 
نه جذب  آدم هایی که  »الیناسیون« دکتر شریعتی می افتم.  یاد بحث 
فرهنگ جدید شدند و نه هم توانستند از این جا ببرند، معلق در میان 
آدم ها،  این  اکثر  این که  دو فرهنگ و درگیر بحران هویت. دردآور 
با  و  این جا می ماندند  اگر  دارم،  باور  و  به تن شان می ارزد  سرشان 
همان توان، انرژی و انگیزه ادامه می دادند، هم گوشۀ از مشکل را 

می گرفتند و هم دچار این بحران رنج آور نمی بودند.

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

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماره گان: 5000

یک روز پس از آن که ترکیه و اروپا یک معاهده 
شهر  در  مهاجر   1300 کردند،  امضا  را  مشترک 
بازداشت  ترکیه  پولیس  توسط  آیواجیک،  ساحلی 
شدند. معلوم نیست که این اقدامی استثنایی است 
مهاجران  می خواهد جدی جلوی سفر  ترکیه  یا  و 

را بگیرد.
با  گفت وگو  در  ترکیه  ساحلی  گارد  نماینده  یک 
صدها  پولیس  که  کرد  تایید  رویترز  خبرگزاری 
مهاجر سوریایی، عراقی، ایرانی و افغان و همچنین 
سه قاچاقبر را در ساحل بحیره اژه به طور موقت 

بازداشت کرده است.
در چند ماه گذشته این بزرگترین ماموریت نیروهای 
سخنگوی  یک  آید.  می  شمار  به  ترکیه  امنیتی 
مرکز  یک  به  مهاجران  که  گفت  امنیتی  نیروهای 
اخراج از کشور انتقال داده شده اند و برخی از آن 

ها به کشورهای شان پس فرستاده می شوند.
حکومت انقره در نشست مشترک با سران اتحادیه 
اروپا که روز یکشنبه )08 قوس/29 نومبر( برگزار 
به سوی  آوارگان  موج  که جلوی  متعهد شد  شد، 

اروپای غربی را بگیرد.
آن  خروج  از  که  کرد  قبول  نشست  دراین  ترکیه 
نمی آیند،  شمار  به  پناهنده  که  آوارگانی  از  دسته 
جلوگیری کند و پناهجویانی را که درخواست شان 
رد شده است، پس بگیرد. افزون براین احمد داوود 
اوغلو، نخست وزیر ترکیه وعده داد که کشورش با 

قاچاقبران جدی تر برخورد کند.
در مقابل اتحادیه اروپا به ترکیه وعده داده که برای 
این  در  مقیم  آواره  میلیون   2.2 به  بهتر  رسیدگی 

کشور، سه میلیارد یورو پرداخت کند. افزون براین 
قرار است که شهروندان ترکیه از اکتبر سال 2016 
ویزه  به  نیازی  دیگر  اروپا  اتحادیه  به  سفر  برای 
نداشته باشند. همچنین به روند مذاکرات در مورد 
بخشیده  سرعت  اروپا  اتحادیه  در  ترکیه  عضویت 

می شود.
یونان  به  مدیترانه  بحیره  طریق  از  تن  هزار    800

آمده اند
طبق ارزیابی سازمان ملل در سال روان بیش از 800 
هزار تن از طریق ترکیه و بحیره مدیترانه به یونان 
داخلی  های  جنگ  از  ها  آن  از  بسیاری  اند.  آمده 

اند.  فرار کرده  لیبیا  یا  مانند سوریه  در کشورهایی 
بیشتر آن ها از راه موسوم به مسیر بالقان به آلمان 
اند. صدها آواره در تالش برای  و سویدن رسیده 

عبور از بحیره مدیترانه غرق شده اند.
یک  پرسنل  لِسبوس،  یونانی  جزیره  نزدیکی  در 
کشتی متعلق به آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه 
از  را  بزرگسال   27 و  طفل   25 »فرونتِکس«  اروپا 
رییس  لِِجری،  فابریس  دادند.  نجات  شدن  غرق 
»فرونتِکس« گفت: »قاچاقبران به این ترتیب یک بار 
دیگر نشان دادند که منفعت برای آن ها مهم تر از 

زندگی انسان ها است«.

عبدالحفيظ منصور
شماری از اعضای جمعیت فکر از من خواستند تا در مورد نحوۀ مطالعۀ کتاب 
چیزی به آن ها بگویم و راه های بهره گیری بهتر از کتاب را به ایشان بنمایانم. 
شاید در گوشه هایی از جهان، دوره های آموزشی منظم در این باب وجود داشته 
باشد، لیکن من جز برداشت های شخصی خود، اندوختۀ دیگری در این زمینه 
ندارم، این برداشت ها ممکن است برای عدۀ مفید افتد و در نظر جمعی دیگر 

پُرکاهی بیش نیاید. به هر صورت، تجربه های من از این قرار اند:
یک:

زگهواره تا گور دانش بجوی. دانش و فراگیری علم، سن و سال نمی خواهد، 
زمان و مکان معینی نمی طلبد، در هر جایی که هستید و در هر موقعیتی که قرار 
دارید، بخوانید و در پی مطالعه و تحقیق بوده باشید. آن چه در دانشگاه ها یاد 
می دهند، سر فصل ها و نشان دادن عناوین کالن است، آن هایی که می خواهند، 
به جایی برسند و به عمق مسأله پی ببرند، به دروس رسمی بسنده نمی کنند، 
شب و روز را نمی شناسند، پیوسته برای فراگیری بیشتر  می کوشند. از آغاز باید 
آگاه بود، که اهل مطالعه و تحقیق در افغانستان روزگار خوبی ندارند، اکثریت 

خانه های  در  قرض داراند،  کوچه  سر  دکاندار  از  آن ها 
کرایی زنده گی می کنند و همسرشان بر آن ها نق می زند.

دو:
هر  است،  معروفی  سخن  ندارد.  سودی  پراگنده خوانی 
می گویم،  من  ولی  می ارزد،  خواندن  یک بار  به  کتاب 
این سخن مربوط به زمانه یی بود که چاپ کتاب رونق 
یک بار  به  کتاب  هر  ما،  زمانۀ  در  نداشت.  را  امرروزی 
چه گونه  و  داری؟  عمر  چقدر  مگر  نمی ارزد؛  خواندن 
چاره  این،  بنابر  کرد؟  مرور  می توان  را  کتاب  همه  این 
مطالعه  برای  را  موضوعی  نخست  این که  جز  نیست، 
مشخص باید کرد. در علوم انسانی، دو شیوه رایج است، 
اول این که احوال و افکار یکی از بزرگان علم و عرفان 
عنوان  به  پایان شخص  در  که  می آید،  گرفته  تحقیق  به 
دکارت  شناس،  رشد  ابن  شناس،  عطار  شناس،  مولوی 
شناس،... در می آید. شیوۀ دوم آن است، که یک موضوع 
مانند؛ چیستی  می گیرد،  قرار  پژوهش  تحت  مسأله  یا  و 
عدالت، آزادی از دیدگاه حکمای مسلمان و امثال آن ها، 
هر یکی از این دو راه، معایب و محاسن خود را دارند. پژوهش گر ناگزیر است 
تا چهارچوب تحقیق خود را معین سازد، در غیر آن، گام زدن در بیابان است. 
بدون تعیین و جهت، از پراگنده خوانی چیزی بدست نمی آید، تنها می توان در 
گفت وگوهای خصوصی با سخن راندن از این سو و آن سو مجلس را گرم کرد 

و اظهار فصل داشت. در حالی که عصر حاضر، عصر تخصص است.
سه:

کتاب ها سه دسته اند. دسته نخست، قاموس ها اند که باید در الماری کتاب خانه 
جابه جا شوند و در مواقع ضرورت به آن ها مراجعه صورت گیرد. دسته دوم، 
و  آمده  گرد  آن  در  که  مطالبی  به خـاطر  یا  مـرجع اند؛  و  اصـلی  کتـاب های 
حفظ  می شوند،  نگه داری  و  حفظ  نویسنده اش  اعتبار  و  شهرت  به خاطر  یا 
سومی،  دستۀ  ولی  است،  مطالعه ضروری  و  تحقیق  اهل  برای  آثار،  این گونه 
شامل کتاب هایی می گردند، که یک بار خوانده می شوند و نکته هایی از آن ها یاد 
داشت می گردد، پس از مطالعه، دادن آن کتاب ها به دوستان هدیۀ خوبی است.

ترکیه جلو ورود مهاجران به اروپا را می گیرد

همنشینی بـه از کتـاب مخـواه

برکناری مسووالن فرودگاه هرات 

پس از فرود هواپیمای اماراتی

مقام  های محلی هرات از برکنار شدن رییس فرودگاه این والیت 
پس از فرود هواپیمای اماراتی خبر دادند.

عالوه بر برکناری رییس فرودگاه، وظیفه مسوول بخش کنترل 
فرودگاه هم به دلیل توجه نداشتن به این واقعه، به حالت تعلیق 

درآمده است.
هواپیمای اماراتی هفته قبل در فرودگاه هرات به زمین نشسته و 

واکنش مقام های کشور را نیز به دنبال داشته است.
آصف رحیمی،  والی هرات گفته که محمد اشرف غنی رییس 
فرودگاه  در  اماراتی  هواپیمای  فرود  از  کشور  این  جمهوری 

هرات بشدت ناراحت است و پیگیر این موضوع خواهد بود.
صورت  به  اماراتی،  هواپیمای  این  که  نیست  مشخص  تاهنوز 

عادی و یا غیرعادی در فرودگاه هرات به زمین نشسته است.
والی هرات گفت که در ارتباط با این رویداد، رییس فرودگاه این 
شهر برکنار شده و وظیفه مسئول بخش کنترل آن نیز به حالت 

تعلیق درآمده است.
کاالهای  انتقال  قصد  که  افرادی  از  شماری  افزود:  رحیمی 
بازداشت شدند و تحت  اند،  داشته  فرودگاه  از  را  این هواپیما 

بازجویی پلیس قرار گرفته اند.
والی هرات گفت که قرار است هیاتی از کابل برای بررسی این 
این هیات،  بررسی های  از  به هرات سفر کند و پس  موضوع 
موضع رسمی دولت افغانستان، در قبال این مساله، اعالم خواهد 

شد.
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