
افغانستان  ملی  و  جهادی  احزاب  عالی  شورای 
همزمان با اعالم موجودیتش خواستار سهیم شدن 

احزاب سیاسی در انتخابات شد.
حزب   11 ترکیب  با  دوشنبه  روز  که  شورا  این 
جهادی در کابل اعالم موجودیت کرد، هدفش را 
مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس و 
شوراهای ولسوالی را و سهیم شدن احزاب سیاسی 

در انتخابات عنوان کرد.
در  احزاب  نقش  بر  شورا  این  مسووالن  هم چنان 

اصالح نظام انتخاباتی تأکید می کنند.
سید حامد گیالنی، سخن گوی این شورا می گوید 
که شورای عالی احزاب جهادی و ملی تنها مربوط 
به  نفوذش  گسترش  پی  در  و  نیست  کابل  به 

والیت های افغانستان نیز می باشد.
گام  هر  از  شورا  این  که  می گوید  گیالنی  آقای 
حمایت  کشور  در  صلح  تأمین  برای  حکومت 

تقویت  را  قانونمندی  باید  حکومت  اما  می کند؛ 
نیز  برای جوانان  فساد،  با  مبارزه  کنار  کرده و در 

زمینۀ کار را فراهم کند.
احزاب  عالی  شورای  که  می گوید  گیالنی  آقای 
روند  برای  را  طرحی  افغانستان  جهادی  و  ملی 
طالبان  با  افغانستان  گفت وگوهای صلح حکومت 
به  را  طرح  این  زودی  به  و  دارد  دست  روی 

حکومت می سپارد.
این دومین شورای احزاب جهادی است که اعالم 
و  حراست  »شورای  پیشتر  می کنند.  موجودیت 
با  اپوزیسیون حکومت  به عنوان  افغانستان«  ثبات 
مقام های  فرماندهان جهادی و  از  حضور شماری 
حکومت  کرد.  موجودیت  اعالم  پیشین  حکومت 
با برخی از خواست های شورای حراست و ثبات 

مخالفت نشان داده است.
چهره های شناخته شدۀ شورای حراست، عبدرب 

رسول سیاف، محمداسماعیل خان، یونس قانونی، 
ارغندیوال، زلمی رسول، صادق مدبر،  عبدالهادی 
محمدعمر داوودزی، بسم اهلل محمدی، عبدالرحیم 

وردک و عبدالرؤوف ابراهیمی می باشند.
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در  فوتبال  ملی  تیم  كاپیتان  شایسته  فیصل 
صحبت با روزنامۀ ماندگار گفت كه برنامه طوری 

بود كه باید هند قهرمان می شد. 
 او گفت كه ساخت وبافتی میان شركت سوزكی 
)تمویل كنندة بازی های جنوب آسیا( داور جاپانی 
و فدراسیون فوتبال هند وجود داشت. او گفت 
كه  هم  سوزكی  شركت  و  بود  جاپانی  داور  كه 
قصد سرمایه گذاری كالن در هند دارد، جاپانی 
است؛ از همین رو تالش ورزیدند تا هندی ها را 

راضی نگه دارند. 
باور دارد كه داور یک پنالتی مشخص  شایسته 

را به افغانستان نگرفت. 
نداشتن  قربانی  بازی ها،  این  در  افغانستان 

تماشاچی و هوای به شدت گرم شد. 
به شدت   Trivandrum از یک سو، هوای شهر  
گرم  و با رطوبت بلند بود و از سوی دیگر، بیشتر 
از 50 هزار تماشاچی هندی در ورزشگاه حضور 
در  بسزایی  نقش  شک  بدون  آنان  و  داشتند 

پیروزی این كشور داشتند. 
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قهرمان  هند  آسیا،  جنوب  فوتبال  نهایی  بازی  در 
پس  درست  شد.  قهرمان  نایب  افغانستان  و 
كنسولگری  افغانستان،  فوتبال  تلخ  شکست  از 
هند در بلخ مورد حمله قرار گرفت. این حمله را 
نسبت  پاكستان  استخبارات  به  تحلیلگران  برخی 
با  جنگ  در  آباد  اسالم  آنان،  باور  به  می دهند. 
دهلی قرار دارد و هدف قراردادن دفاتر هند در 

افغانستان بخشی از اهداف پاكستان می باشد



در دیکتاتوری ها افرادی وجود دارند كه خود 
همه  جای  به  و  می كنند  فرض  ُكل«  »عقل  را 
تصمیم می گیرند. اگر انتخابات نیز به صورِت 
واقعی برگزار نشود، كشور به همان وضعیِت 
عقل ُكل برمی گردد. آیا ما حاضریم كه دوباره 
به  را  خود  سیاسِی  حیاِت  مسیر  و  سرنوشت 
دسِت یک گروِه خاص بسپاریم و خودمان به 
آن ها  كه  باشیم  منتظر  جنجال ها  از همۀ  دور 
تشخیص  بد  را  چه  و  خوب  را  چه  ما  برای 

می دهند؟ 
موضع گیری هایی كه در روزهای اخیر، از سوی 
مجلس نماینده گان در رابطه با انتخابات و اصالح نظام انتخاباتی به گوش می رسد، واقعاً نگران كننده است. عده یی از 
نماینده گان بدون آن كه به اصالحاِت انتخاباتی به عنوان یک اصِل تغییرناپذیر نگاه كنند، در پی آن اند كه روند اصالحات 
را متوقف سازند. استدالل این عده از نماینده گان در مورد اصالحاِت انتخاباتی این است كه اصالحات باید از طریق 
نهادهای انتخاباتِی فعلی پیشنهاد و عملی شود. آیا چنین امکانی وجود دارد كه این نهادها بتوانند خود را اصالح سازند؟ 

در  انتخاباتی  نهادهای  برای  گزینش  کمیتۀ 
نخستین نشسِت کارِی خود، بر اعادۀ اعتمادِ از 
دست رفتۀ شهروندان نسبت به انتخابات تأکید 
از  این کمیته گفته است که  کرده است. رییس 
رییس جمهوری و رییس اجرایی خواسته اند که 
در کارِ این کمیته دخالت نکنند، تا آن ها بتوانند 
کمیسیون های  برای  را  متعهد  و  شایسته  افراد 

انتخاباتی گزینش کنند.
 کارِ کمیتۀ گزینش هرچند با تأخیر آغاز شده، 
در  موفق شود  کمیته  این  که  می رود  انتظار  اما 
معیاد تعیین شده کارِ خود را پایان دهد. گزینش 
افراد شایسته و مسلکی برای نهادهای انتخاباتی، 
زمانی  و  است  برخوردار  اساسی  اهمیِت  از 
تبدیل  ملی  روندی  به  واقعًا  می تواند  انتخابات 
شود که از زیر نفوذ و سیطرۀ نهادها و اشخاص 
کمیسیون ها  این  هرچند  شود.  ساخته  بیرون 
ظاهراً مستقل خوانده می شوند، ولی در دوره های 
غیرجانب دارانۀ  اصِل  نتوانستند  مختلف  کارِی 
خود را رعایت کنند و به همین دلیل به حثیت 
به شدت  شهروندان  میان  در  انتخابات  اعتبارِ  و 
آسیب وارد شده است. اما سوال این جاست که 
بتواند  که  است  کافی  تنهایی  به  گزینش  کمیتۀ 
اعتمادِ از دست  رفتۀ مردم به انتخابات را دوباره 

اعاده کند؟
است؛  منفی  شک  بدون  سوال  این  به  پاسخ   
خود  کارِ  در  که  هرقدر  گزینش  کمیتۀ  زیرا 
دقیق باشد و بتواند افراد واقعًا شایسته را برای 
کمیسیون های انتخاباتی معرفی کند، اما به تنهایی 
نمی تواند آسیبی را که روند انتخابات در کشور 
متحمل شده، برطرف سازد. حکومِت پیشین از 
انتخابات چنان تصویِر باژگونه و غیرواقعی ارایه 
کرد که به ساده گی نمی توان مردم را قانع کرد که 

به پای صندوق های رای بروند. 
و  مردم  سرنوشِت  با  بازی  انتخابات،  با  بازی 
کشور است و هر آسیبی که به این روند وارد 
شود، کِل فضای سیاسی را به مخاطره می اندازد. 
گذشته،  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
شاهد بودیم که دخالت در انتخابات می تواند به 
چه نتایج خطرناکی بینجامد. اگر سال گذشته در 
دخالت صورت  انتخاباتی  بحبوحۀ جنجال های 

انتخابات  بحران  برای  راه حلی  و  نمی گرفت 
فضای  امروز  شک  بدون  نمی شد،  جست وجو 

کشور چیِز دیگری می بود. 
اگر  و  است  هویت شان  و  حیثیت  مردم،  رای 
کنند،  بازی  بی مباالتی  سِر  از  آن  با  افرادی 
منجر  خطرناکی  واقعًا  واکنش های  به  می تواند 
شود. سال گذشته افغانستان از بحراِن خطرناکی 
عبور کرد و حاال پس از گذشِت بیشتر از یک 
را  انتخابات  درس های  باید  زمان،  آن  از  سال 
دوباره مرور کرد و نگذاشت که آن چه که سال 
کشور  تاریخ  در  دیگر  بارِ  افتاد،  اتفاق  گذشته 
به  گذشته  سال  درس های  تکرار  شود.  تکرار 
معنای برگشت به نقطۀ صفر است و این چیزی 
نیست که در آن منافع کالِن جامعه تأمین شود. 

تازه یی  گامِ  باید  روز  هر  گذشِت  با  افغانستان 
دموکراسی  تجربۀ  و  مردم ساالری  وادی  در 
بردارد. جامعه زمانی از ثبات و امنیت برخوردار 
به  سیاسی  و  ملی  مشارکِت  واقعًا  که  می شود 
در  را  مردم خود  و  نحو شایسته ضمانت شود 
کنند.  احساس  شریک  کالن  تصمیم گیری های 
اگر قرار باشد که افرادی قیومیِت سیاسِی مردم 
را به دست گیرند و آن چه را که خودشان درست 
که  است  نیاز  چه  آن گاه  کنند،  عملی  می دانند 
و  انتخابات  صرِف  هزینه   و  امکانات  این همه 

مسایلی از این دست شود. 
در دیکتاتوری ها افرادی وجود دارند که خود را 
»عقل ُکل« فرض می کنند و به جای همه تصمیم 
واقعی  صورِت  به  نیز  انتخابات  اگر  می گیرند. 
برگزار نشود، کشور به همان وضعیِت عقل ُکل 
برمی گردد. آیا ما حاضریم که دوباره سرنوشت 
یک  دسِت  به  را  خود  سیاسِی  حیاِت  مسیر  و 
گروهِ خاص بسپاریم و خودمان به دور از همۀ 
برای ما چه را  باشیم که آن ها  جنجال ها منتظر 

خوب و چه را بد تشخیص می دهند؟ 
موضع گیری هایی که در روزهای اخیر، از سوی 
و  انتخابات  با  رابطه  در  نماینده گان  مجلس 
واقعًا  به گوش می رسد،  انتخاباتی  نظام  اصالح 
بدون  نماینده گان  از  عده یی  است.  نگران کننده 
آن که به اصالحاِت انتخاباتی به عنوان یک اصِل 
روند  که  آن اند  پی  در  کنند،  نگاه  تغییرناپذیر 

این عده  استدالل  متوقف سازند.  را  اصالحات 
انتخاباتی  اصالحاِت  مورد  در  نماینده گان  از 
این است که اصالحات باید از طریق نهادهای 
انتخاباتِی فعلی پیشنهاد و عملی شود. آیا چنین 
بتوانند خود  نهادها  این  که  دارد  امکانی وجود 
را اصالح سازند؟ کسانی که مدیریِت انتخابات 
را انجام داده نتوانستند، آن گاه چه گونه خواهند 
ساختارهای  در  را  اصالحات  که  توانست 

انتخاباتی اعمال کنند؟ 
بدون  نباشد،  محض  بالهِت  اگر  خواسته  این 
کارگزاراِن  است.  کالن  اشتباهِ  یک  تردید 
نشان  گذشته  سال  در  انتخاباتی  کمیسیون های 
که  نیستند  غیرجانب دار  افراد  تنها  نه  که  دادند 
و  می کنند  حمایت  گروه هایی  و  افراد  از  عماًل 
به صورت سازمان یافته در نتایج انتخابات دست 
می برند. این افراد چه گونه حاال خواهند توانست 
که روند انتخابات را بهبود ببخشند و اعتماد از 

دست رفتۀ مردم را دوباره اعاده کنند؟ 
تأمین  نیز در  قوۀ مجریه  از جانب دیگر، نقش 
اعتماد مردم به روند انتخابات بسیار مهم است. 
دخالت  بیشترین  گذشته،  انتخابات های  در 
صورت  مجریه  قوۀ  سوی  از  انتخابات  امر  در 
می گرفت و این مسأله سبب شده بود که مردم 
انتخابات  به  نسبت  قوه  این  بی طرفِی  به  نسبت 
دچار تردید شوند. در زماِن آقای کرزی، عماًل 
مدیریِت انتخابات در محالت و ولسوالی ها در 
اختیارِ نهادهای دولتی و امنیتی قرار داشت و این 
نهادها بودند که تصمیم می گرفتند مردم به کی 

رای بدهند و به کی رای ندهند. 
انتخابات های  در  که  دارد  وجود  گزارش هایی 
افغانستان  از  بخش هایی  در  عماًل  گذشته 
در  صندوق ها  ولی  نمی شد،  برگزار  انتخابات 
خیالی  رای دهنده گاِن  آرای  از  کامل  سالمِت 
کنارِ  در  نیز  مجریه  قوۀ  موقِف  پس  بود.  مملو 
انتخابات،  به  اعتماد مردم  اعادۀ  قوۀ مقننه برای 
بسیار ضروری است و تا زمانی که این نهادها 
تصمیم نگیرند که در افغانستان انتخابات شفاف، 
به هیچ صورت  برگزار شود،  فراگیر  و  عادالنه 
را  انتخابات  کارِ  فرد  چند  گزینِش  با  نمی توان 

به سامان کرد.   
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انتخاباترا
ازدستُبردنجاتدهیم

 

مخالف  طالباِن  شاخۀ  رهبر  مالرسول،  دیگر  بارِ  یک 
مالمنصور، احتماِل مرِگ او را مطرح کرده و گفته است که 
با گروه مالمنصور در یک کشورِ دیگر دیدار داشته، اما او 
را ندیده و با معاونش صحبت کرده است. این رهبر شاخۀ 
طالبان گفته است که احتمال دارد که دیگر مالمنصور زنده 

نباشد. 
که  می گویند  افغانستان  در  آگاهان  برخی  دیگر،  طرف  از 
مشکل ساز  رونِد صلح  در  می تواند  مالمنصور  شدِن  کشته 
مال  شدِن  کشته  که  معتقدند  نیز  برخی ها  ولی  شود؛  تمام 
منصور می تواند سبب ایجادِ یک رهبرِی قابل اعتماد برای 
همۀ طالبان شود و این برای گفت وگوهای صلح پُراهمیت 

است. 
یا  زنده  ما،  باور  به  که  می شوند  بیان  حالی  در  این همه   
مرده بودِن مال منصور هیچ تأثیری در جنگ وصلِح افغانستان 
افغانستان  جنِگ  معادلۀ  در  مالعمر  مرگ  چنان که  ندارد. 
طالبان  مالعمر،  مرگ  اعالِن  از  بعد  نکرد.  وارد  تأثیری 
مشکل ساز  همچنان  شدن،  چندپارچه  علی رغم  توانستند 
باشند و حتا شهر کندز را برای مدتی ـ حاال به هر نیرنگ 
می دهد  نشان  این همه  کنند.  تصرف  ـ  ساخت وپاختی  و 
که ساختار طالبان از یک طرف بسیار مشخص و از جانب 
این  این که:  مسلم  قدرِ  اما  است.  شناخت  قابل  غیر  دیگر، 
گروه ساخِت پاکستان است و از سوی آن کشور حمایت 
در  بخواهد،  که  شکلی  هر  به  را  آن  کشور  آن  و  می شود 

راستای سیاسِت خارجی اش استفاده می کند. 
 از طرف دیگر، شواهد نشان می دهد که مرگ مالعمر هیچ 
با آن که  نداشته است و  تأثیری در کاهِش حمالِت طالبان 
این گروه به دو شاخه تقسیم شده، دولت همچنان با همان 
چالش های گذشته مواجه است. در عین حال، ارتباط چندین 
دست  برای  گروه  این  به کارگیرِی  و  طالبان  با  استخبارات 
یافتن به اهداِف خاص شان، اظهارات مقاماِت روسی و نیز 
ادعاهایی که مبنی بر رابطۀ برخی کشورهای دیگِر منطقه با 
طالبان وجود دارد، همه ثابت می کنند که »طالبان« از سطح 
تعریِف ساده، متحول شده است. استفادۀ قاچاق بران از نامِ 
این گروه و خالی کردِن مناطقی به نامِ طالبان و شکل  گیری 
»طالبان« یک  از  مناطق،  آن  در  فعالیت های عجیب وغریب 
حرف ها،  این  همۀ  با  اما  است.  ساخته  نامتعارف  مفهومِ 
بازهم واضح است که این گروه در چنگاِل پاکستان است و 

بدون حمایِت پاکستان ادامۀ آن امکان ندارد. 
این  آی اس آی،  اندازۀ  به  دیگری  سازماِن  و  کشور  هیچ 
توانایی را ندارد که طالبان را در سایۀ خویش حفظ کند. 
بارها ثابت شده که بقای طالبان در دسِت پاکستان است و 
نقش رهبری در چنین گروه هایی، فرمایشی و گمراه کننده 
است. بحِث گفت وگو با این گروه نیز همین پیچیده گی ها 
را دارد. مثاًل آقای غنی در دیدار با پاکستانی ها به خصوص 
طالبان  کشاندن  به خاطر  صحبت  بهانۀ  به  شریف،  راحیل 
عملیات های  انجام  برای  پاکستان  طرح  گفت وگو،  میز  به 
یک جانبه و حتا دوجانبه در خاک افغانستان در برابر طالباِن 
پاکستانی را می پسندد و با آن موافقت می کند. ایجاد خط 
نیز،  افغانستانی  و  پاکستانی  نظامیاِن  میان  ارتباطی  تلیفون 
و  می کند  تثبیت  را  کشور  نظامی  حوزۀ  به  پاکستان  ورود 

همۀ این کارها به بهانۀ صلح با »طالبان« صورت می گیرد. 
بنابرین، وقتی یک عنوان و یک گروه و یک لشکر، این همه 
کارآیی و راندمان داشته باشد، انتظارِ این را نمی توان داشت 
که پاکستان آنان را به میِز صلح بکشاند. نشست های سه جانبه 
و چندجانبۀ زیادی ممکن است به این بهانه صورت گیرند، 
اما همه اهدافی غیر از ایجاد صلح و ثبات در افغانستان را 
دنبال می کنند. مسلمًا، صلح در کشور باید با ادبیاِت قاطع و 
مشخص، از کاناِل فشارهای جهانی و منطقه یی بر پاکستان 
تعقیب شود؛ در غیر آن، همۀ این تالش ها مصداِق دست وپا 
زدن در باتالق است و خدای نکرده افغانستان را به »صوبۀ 
پنجم پاکستان« تبدیل می کند؛ همان چیزی که قهرمان ملی 
ما  به  آمدنش  از  همواره  مسعود،  احمدشاه  شهید  کشور، 

هشدار می داد!

ُمردهیازنده
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قلدریترهخیلدردروازۀپارلمان

شماری از نماینده گان مجلس، از لت و کوب 
محافظان  توسط  پارلمان  امنیتی  سرباز  یک 
مالتره خیل به شدت انتقاد کرده و این کار را 

زورگویی و بی عدالتی خواندند.
نماینده  روز یک شنبه محافظان مال تره خیل 
کوچی ها در مجلس یک سرباز امنیتی پارلمان 
به محوطه  اجازه ورود  در  معطلی  دلیل  به  را 

شورا، به شدت لت و کوب کردند.
سرباز  خیل  مالتره  محافظان  می شود،  گفته 
امنیتی پارلمان را ابتدا با موتر زده و سپس لت 

و کوب کرده اند.
غالم فاروق مجروح یک عضو مجلس در این 
مورد گفت: »غیرت و مردانگی در این نیست 
تا سربازی را که برای امنیت اعضای پارلمان 

سینه سپر کرده است، مورد لت و کوب قرار 
دهیم«.

یک  خیل  مالتره  افراد  افزود:  مجروح  آقای 
کوب  و  لت  را  ملی  شورای  رتبه دار  محافظ 
کرده و این کار حیثیت شورا را زیر سوال برده 

است.
داخل  در  »ظلم  شد:  آور  یاد  نیز  صافی  وژمه 
نمی کند؛  بلند  کسی صدا  و  است  روان  شورا 
جای مرگ است برای زورآزمایی یک وکیل که 

محافظ امنیتی شورا را با موتر می زند«.
ما  »وقتی  داشت:  بیان  هم  ذکریا  ذکریا 
می خواهیم عدالت را تامین کنیم؛ از این رویداد 

چشم پوشی کرده نمی توانیم«.
ستار درزابی گفت: »قدرت در عدالت و ادامه 

آن در صداقت است، شهدای سربازان ما بدون 
با  را  آنان  ما  باز  و  می شوند  خاک  دفن  کفن 

موتر بزنیم«.
این نماینده گان بر رعایت حقوق تعیین شده 
هر فرد جامعه به ویژه سربازان از سوی اعضای 
مجلس تاکید ورزیدند و هشدار دادند اگر این 
ظلم ادامه پیدا کند، روزی اتفاقی خواهد افتاد 

که چندین نفر در آن کشته شوند.
آنان از هیات اداری مجلس خواستند که برای 
بررسی این رویداد و جلوگیری از ادامه چنین 

حوادث هیاتی را موظف سازد.
مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالروف  سرانجام 
گفت: » محافظان پارلمان پس از حادثه عامالن 
آن را بازداشت کردند؛ اما موسفیدان از طرف 
آقای تره خیل با یک گوسفند به عذر آمدند، 
رضایت سرباز را جلب کرده و غایله را اینگونه 

خاتمه دادند«.
بر  حمله  مجلس،  اعضای  هم،  سویی  از 
مزارشریف  شهر  در  هندوستان  قونسولگری 
این کار  یادآور شدند که  را محکوم کردند و 
می خواهند  که  است  افغانستان  مردم  دشمنان 

روابط نیک افغانستان و هند را صدمه بزنند.
نماینده گان از حکومت وحدت ملی خواست 
که در امنیت نماینده گی های سیاسی در کشور 

توجه جدی داشته باشند.
بر  یکی  حمله،  دو  گذشته،  هفته  چند  در 
سفارت ایتالیا و دیگری بر هوتل فرانسویی ها 

در کابل صورت گرفته است.

عبدالرزاق  دیروز  نماینده گان  مجلس 
را  تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر  وحیدی، 
برای استیضاح به این مجلس فرا خواند، 
پاسخ های  شنیدن  از  پس  نماینده گان  اما 
او، آقای وحیدی را در سمتش ابقا کردند.
را  وحیدی  آقای  نماینده گان  مجلس 
تقرری ها،  مورد  در  پاسخ گویی  بهخاطر 
پاکستان، قراردادها  با  انترنتی  لغو قرارداد 
داعش  رادیو  فعالیت  وزارت،  این  در 
کریدت  از  پول  جمع آوری  سیستم  و 

مشتریان فرا خوانده بود.
عضو  رحمانی،  عبدالرحمان  مولوی 
وزارت  در  گفت:  نماینده گان  مجلس 
مخابرات ده ها نفر با معاش های گزاف به 
صورت بالمقطع )قراردادی( مقرر شده و 

در این مورد باید توضیح داده شود.
او در ادامه با نام بردن تعداد از این افراد 
 150 تا   75 بین  آنان  از  کدام  هر  گفت، 

هزار افغانی معاش دارند.
دیگر  اصولی، عضو  ناصر  همچنان کمال 
مجلس با انتقاد از وزیر مخابرات گفت، از 
او خواسته تا از امضای استیضاح وحیدی 
دالر  لگ  یک  بدیلش  و  شود  منصرف 

خواهد داد.
فاقد  نفر   37 مخابرات  وزیر  افزود،  او 
لیسانس را در شرکت افغان تیلکام و 42 
نفر دیگر را در بخش اداره اترا به صورت 
بلند مقرر کرده  با معاش های  غیر قانونی 

است.
پاسخ  در  تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر  اما 
در  گفت،  و  کرد  رد  را  موضوعات  این 
نفر   29 مجموع  در  گذشته  ماه  هشت 
از  برخی  شده  ارائه  ارقام  شده اند،  مقرر 

نماینده گان درست نیست.
او افزود، از این مجموع، هفت تن از آنان 

بین 50 تا 169 هزار افغانی معاش دارد و 
معاش متباقی شان، 15 تا 30 هزار افغانی 

است.
با معاش  مقرر شده  افراد  وحیدی گفت، 
169 هزار افغانی مدارک داکترا و ماستری 
شرکت های  در  افراد  درحالیکه  دارند،  را 
دیگر در همین پست ها، حدود هفت هزار 

دالر معاش دارند.
لغو  مورد  در  همچنان  مخابرات  وزیر 
در  گفت،  پاکستان  با  انترنت  قرارداد 
ضعیف  بسیار  پاکستان  انترنت  نخست 
بود و دوم اینکه، هزینه آن بسیار باال بوده 

است.
به گفته او، در گذشته ده جی بی انترنت از 
پاکستان به 200 هزار دالر خریداری شده، 
اما اکنون می تواینم آن را از ترکمنستان با 
سرعت باال، به 135 هزار دالر خریداری 

کنیم.
وزیر مخابرات همچنان گفت، 85 درصد 
کارمندان این وزارت مسلکی نیستند، اما 
تالش ها برای حل این مشکل جریان دارد.
مخابرات،  وزیر  پاسخ های  ختم  از  پس 
مجلس،  داخلی  وظایف  اصول  مطابق 
سه نماینده مخالف و سه نماینده موافق، 
آقای  پاسخ   به  نسبت  را  شان  اظهارات 

وحیدی بیان کردند.
اکثر  سری،  راگیری  یک  در  سپس 
آقای  به  مجلس  در  حاضر  نماینده گان 

وحیدی رای تأیید دادند.
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
نماینده گان در پایان نشست دیروز گفت 
مخابرات  وزیر  جناب  پاسخ های  که 
قناعت اکثر نماینده گان را گرفته و وی به 

کارش ادامه می  دهد.
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وزیرمخابرات
اززیرتیغمجلسسالمگذشت

عملیات  در  که  کرد  اعالم  داخله  وزارت 
والیات  از  شماری  در  امنیتی  نیروهای 
کشور، حدود 13 هراس افگن طالب کشته 

و یک تن دیگر آنان زخمی شده است.
در خبرنامۀ ارسالی این وزارت به رسانه ها 
جنگ  مقدار  عملیات  این  در  است:  آمده 
امنیتی  نیروهای  به دست  نیز  افزار طالبان 

کشور آمده است.
اما در این خبرنامه در مورد تلفات نیروهای 

امنیتی جزئیات داده نشده است.
ساعت   24 در  امنیتی  نیروهای  عملیات 
فاریاب،  والیات  مربوطات  در  گذشته 
غزنی،  ارزگان،  قندهار،  سرپل، جوزجان، 

اندازی  پکتیکا، پکتیا، هرات و هلمند راه 
شده است.

طالبان  و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری 
افزایش  روان  سال  جریان  در  تروریست 

یافته است.
حال  در  شده،  ارایه  معلومات  اساس  بر 
حاضر در حدود 13 والیت میان نیروهای 

امنیتی و طالبان درگیری جریان دارد.
اما مسووالن نهادهای امنیتی اطمینان داده 
شان  های  تالش  امنیتی  نیروهای  که  اند 
را برای سرکوب و نابودی تروریستان در 

کشور افزایش داده اند.

هیأتدومبررسیوزارتمعارف
گزارشخویشرابهرییسجمهوریتسلیمکرد

ارتباطحملهبرکنسولگریهنددربلخوبازیتیمملیافغانستانوهند

با هیأت تخنیکی  رییس جمهور غنی دیروز 
بررسی وزارت معارف در ارگ دیدار کرد.

 این هیأت به تعقیب پایان کار هیأت قبلی 
و در پرتو یافته های گزارش آنان، یافته های 
رهبری  حضور  در  را  خویش  تخنیکی 
وزارت معارف و شرکای بین المللی آن، به 

رییس جمهور ارایه نمود.
 براساس خبرنامۀ ارگ،  ابتدا، هیأت تخنیکی 
یافته های خود را که در آن به مواردی چون 
کیفیت  ساختمانی،  پروژه های  از  نظارت 
و  معلمین  تعداد  معارف،  خدمات  عرضۀ 
معلمین  تقرر  پروسۀ  چگونگی  و  شاگردان 

پرداخته شده بود، ارایه کرد.
است  آمده  تخنیکی  هیأت  یافته های  در   
فساد  از  برای جلوگیری  فعلی  میکانیزم  که 
شفاف،  شکل  به  منابع  از  استفاده  و  اداری 
نشان  یافته ها  همچنان  نمی باشد.  پاسخگو 
می دهد که مردم و جامعه مدنی به معلومات 
کارکردهای  از  تا  ندارند  دسترسی  کافی 
صورت  در  تا  کنند  نظارت  وزارت  این 

موجودیت مشکالت آن را گزارش دهند.
که  می دهد  نشان  هیأت  بررسی  یافته های   

از  شماری  قراردادهای  عقد  صالحیت 
به  والیات  سطح  در  مکاتب  ساختمان های 
شوراهای معارف داده شده بود و در بعضی 
موارد ساختمان های مکاتب تکمیل نگردیده 
وجود  با  ساختمانی  پروژه های  کار  یا  و 

پرداخت پول آغاز نشده است. 
 رییس جمهور غنی پس از استماع گزارش 
مهم  نقش  نظرداشت  در  با  مذکور،  هیأت 
مردم و جامعه مدنی در جلوگیری از فساد 
یک  که  داد  هدایت  مسوولین  به  اداری، 
میکانیزم ارزیابی و گزارشدهی را در وزارت 
مدنی  فعاالن  و  مردم  تا  کنند  ایجاد  معارف 
ساختمان  معارف،  کیفیت  خدمات،  عرضه 
را  شاگردان  و  معلمین  تعداد  و  مکاتب 
نظارت کنند و در صورت موجودیت مشکل 

آنرا به مراجع مربوط گزارش دهند.  
تا  داد  هدایت  همچنان  جمهور  رییس   
و  گردد  ترتیب  مکاتب  تمام  فهرست 
قراردادهای که توسط شوراهای معارف عقد 
گردیده بود نیز مشخص شود، در صورتیکه 
و  آغاز  مکاتب  از  شماری  ساختمانی  کار 
یا هم قراردادها  باشد و  یا تکمیل نگردیده 

ها  شرکت  و  شوراها  باشند،  داشته  مشکل 
پاسخگو قرار گیرند.

موجودیت  مورد  در  رییس جمهور کشور   
گفت،  معارف  وزارت  در  خیالی  معلمین 
اندازی شود  راه  برنامه سرتاسری  باید یک 
و  واقعی  تعداد  و  شود  مقایسه  ارقام  تا 
حقیقی معلمین وزارت معارف تثبیت گردد. 
باید  نیز  او عالوه کرد که معاشات معلمین 
و  بانک  طریق  از  سراسری  و  کامل  بگونه 
یا خدمات مبایل پرداخت شود که این کار 
در جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کمک 

خواهد کرد.
 رییس جمهور محمد اشرف غنی با اشاره 
به افزایش حضور زنان در چوکات وزارت 
معارف، به مسوولین این وزارت هدایت داد 
که برنامه عملی را روی دست گیرند تا بر 
اساس آن افراد شایسته در سطح رهبری و 
از آن جذب شوند و در استخدام  پائین تر 
دانشگاه ها،  فارغان   به  اولویت  نیز  معلمین 
به ویژه برای طبقۀ اناث داده شود که از این 
و  تضمین  استخدام  پروسه  شفافیت  طریق 

عدالت نیز تأمین گردد.

همزمان با پایان یافتن بازی فوتبال افغانستان 
آسیا  جنوب  فوتبال  رقابت های  در  هند  و 
افراد مسلح وارد ساختمانی  یکشنبه شب، 
در نزدیکی کنسولگری هند در بلخ شدند 
به ساختمان  تیراندازی  به  اقدام  آنجا  از  و 

کنسولگری هند کردند.
بازی  با  را  حمله  این  همزمانی  برخی ها، 
و  استخباراتی  کاری  هند  و  افغانستان 
سازمان یافته به منظور برهم زدن روابط کابل  

دهلی عنوان کرده اند. 
آسیا،  جنوب  فوتبال  نهایی  بازی  در 
قهرمان  نایب  افغانستان  و  قهرمان  هند 
فوتبال  تلخ  شکست  از  پس  درست  شد. 
مورد  بلخ  در  هند  کنسولگری  افغانستان، 
برخی  را  حمله  این  گرفت.  قرار  حمله 
نسبت  پاکستان  استخبارات  به  تحلیلگران 
می دهند. به باور آنان، اسالم آباد در جنگ 
با دهلی قرار دارد و هدف قراردادن دفاتر 

هند در افغانستان بخشی از اهداف پاکستان 
می باشد.  

در این حمله که ساعت ها به طول انجامیده 
کنسولگری  کارکنان  به  آسیبی  هیچ  است، 

هند نرسیده است. 
نخست وزیر هند پس از این رویداد، جلسۀ 

اضطراری برگزار کرد. 
صبح دیروز برای مهار این حملۀ مهاجمان 
انتحاری که در ساختمان مقابل کنسولگری 
ویژه  نیروهای  گرفته اند،  پناه  هند 

کماندوهای ارتش وارد عمل شدند.
دیروز  شخصًا  بلخ،  والی  نور  محمد  عطا 
مسوولیت رهبری نیروهای امنیتی را برای 

از پا در آوردن مهاجمان بر عده گرفت. 
مسووالن امنیتی گفته اند که احتماالً شمار 

مهاجمان از 10 تا 15 تن بوده است. 
گفته می شود در این درگیری هفت تن از 

نظامیان و غیرنظامیان زخم برداشته اند. 

آرپی جی  به  مهاجمان  که  شده  گزارش 
مسلح بوده اند. 

دو حمله در کابل
همزمان با این حمله، کابل نیز دیروز آماج 

دو حملۀ انتحاری قرار گرفت. 
تیم  بازیکنان  ورود  از  پس  نخست  حملۀ 
ملی فوتبال به کابل، در جاده مسعود بزرگ  
پولیس  فرمانده  قول  به  گرفت.  صورت 
کابل، مهاجم انتحاری احتماالً قصد حمله 
از  را داشت که پس  ملی  تیم  به هواداران 
شناسایی خود را منفجر کرده است.  در این 

حمله به کسی آسیبی نرسیده است. 
شب  نیم  و  شش  ساعت  حال،  عین  در 
نزدیکی  در  نیرومند  انفجار  یک  گذشته 
صورت  جاده  همین  در  کابل  فرودگاه 

گرفته بود.



متناقض  ارزیابی های  این همه  میان  در   …
در  حقیقت  می دانیم  که  نمی کنیم  وانمود  ما 
کجاست؛ بلکه باز هم بر روی نکات حساس 
تأکید می کنیم. آن چه از صافی رسانه های غربی 
می گذرد و به خورد مردم امریکا داده می شود، 
و  شواهد  از  تحریف شده  شدیداً  نسخه یی 
جنایات  یک سو  از  که  است،  موجود  مدارک 
منسوب به خمرهای سرخ را برجسته می کند و 
از سوی دیگر، نقش قاطع مستقیم و غیرمستقیم 
را  کامبوج  مردم  مصایب  تشدید  در  امریکا 
می گیرد.  نادیده  یا  می دهد  جلوه  کم اهمیت 
شواهدی که بر نقش امریکا تأکید می کند نادیده 
انگاشته می شود، نه بر اساس موازین علمی و 
میزان انطباق شان با حقیقت، بلکه به این دلیل 

که پیغام شان ]برای غرب[ ناخوشایند است. 
فکر می کنم نقل قول فوق، مؤید پاسخ فی البداهه 
من در باب موضع چامسکی نسبت به جنایات 
تبلیغات  این  )“نه،  است  سرخ  خمرهای 
هم  این قدرها  سرخ  خمرهای  است،  غربی 
با  به هیچ وجه  البته  من  نیستند.”(.  وحشتناک 
کسانی که چامسکی را به همدلی با خمرهای 
به  هر چند  نیستم،  هم رأی  می کنند  متهم  سرخ 
قدرت  به  از  بعد  کامبوج  بین  تشابه  من  نظر 
در  آزاد شده  فرانسۀ  و  سرخ  خمرهای  رسیدن 
از  بعد  آیا دوگل  بسیار مسأله دار است.   1944
آزادی پاریس دستور تخلیۀ کامل شهر را داد؟ 
آیا دولت او کل زنده گی اجتماعی را بر مبنای 
فرماندهان  سردسته گی  به  گروهی  کمون های 
نظامی سازمان دهی کرد؟ آیا دولت او مدارس 
را تعطیل کرد؟ هرچه باشد، دولت اول دوگل 
اقدامات  جمله  از  و  بود،  روادار  حد  از  زیاده 
قوانین  برخی  تداوم  پذیرش  مسأله دارش، 
به  بود،  جدید  جمهوری  در  ویشی  سال های 
قسمی که همۀ قوانین مصوب رژیم ویشی )که 
کم هم نبودند!( اگر به صراحت لغو نمی شدند، 
این  سوای  اما  می ماندند.  باقی  خود  قوت  به 
با  هم  دیگری  مشکالتی  من  خاص،  مسألۀ 

نوشتۀ قدیمی چامسکی و هرمان دارم.
رسانه های  گزارش های  به  باید  که  موافقم  من 
یا  حقوق بشری  بحران های  دربارۀ  غربی 
تردید  دیدۀ  به  خشونت بار  نسل کشی های 
جانب  به شدت  علی القاعده  آن ها  نگریست: 
اقتصادی و سیاسی را می گیرند. هرچند  منافع 
چامسکی مدعی است که وانمود نمی کند همه 
اما  می داند،  کامبوج  وقایع  مورد  در  را  چیز 
جانب دارانه بودن توصیفاتش کاماًل روشن است: 
با کسانی همدلی دارد که سعی می کنند میزان 
جنایات خمرهای سرخ را در قیاس با جنایات 

همان  جانب داری  این  دهند.  جلوه  کم  امریکا 
ایدیولوژی است – یعنی مجموعه یی از دیگر 
گزینش های  و  انتخاب ها  تصمیمات،  مواضع، 
حتا  و  ضمنی  و  صریح  سیاسی   - اخالقی 
بیان نشده که ادراک ما از امور واقع را از پیش 
تعیین می کنند: این که ما چه چیزی را برجسته 
می گیریم،  نادیده  را  چیزی  چه  و  می کنیم 
یک  قالب  در  را  واقعیات  چه گونه  ما  این که 
می دهیم.  سامان  نظری،  یا  روایی  منسجم  کِل 
و همین جانب داری از ایدیولوژی چامسکی در 
این که  برمی دارد:  پرده  داده ها  تنظیم  گزینش و 
پُراهمیت  را  چیز  چه  و  کم اهمیت  را  چه چیز 
بلکه  کامبوج  قضیۀ  در  فقط  نه  می دهد،  جلوه 
)نادیده گرفتن  غیره  و  بالکان  جنگ  قضیۀ  در 
من  نشود،  اشتباه  سربرنیتسا(.  توسط  قتل عام 
که  ندارم  را  “پست مدرن”  دعوی  این  این جا 
که  هستند  داستان هایی  صرفًا  ما  تیوری های 
داستان هایی  می کنیم،  تعریف  یکدیگر  برای 
مدافع  ندارند؛ همچنین  واقعیت  در  پایه یی  که 
جانب داری  از  عاری  و  خنثا  کاماًل  دیدگاهی 
نیستم. حرف من این است که کثرت داستان ها 
و جانب داری ها، خود ریشه در مبارزات واقعی 
ما دارد. در باب چامسکی، ادعای من این است 
که جانب داری اش گاهی منجر به این می شود 
که نحوۀ انتخاب وقایع و نتیجه گیری های او به 
نادیده گرفتن پیچیده گِی واقعیتی بینجامد که او 

سعی در تحلیلش دارد. 
به  منتسب  اتهامات  که  می دانیم  ما  امروزه 
پاسخ  بود.  درست  عمدتًا  سرخ  خمرهای 
این  که  بود  خواهد  این  احتماالً  چامسکی 
تجربی  شواهد  مبنای  بر  می بایست  اتهامات 
دقیق بنا می شد، و در قضیۀ کامبوج در اواخر 
دهۀ هفتاد این شواهد به شدت نادر بود. اگر چه 
)مخصوصًا  است  نهفته  مدعا  این  در  حقیقتی 
در باب ویرانی هایی که در کامبوج پیش از آن 
من  بود(،  گرفته  صورت  امریکا  ارتش  توسط 
بازهم ایرادهایی به آن دارم. خط باریکی هست 
که شک موجه در باب گزارش های رسانه ها را 
از شکاکیِت ساده و راحت طلبانه یی جدا می کند 
که موجب بی توجهی یا کم توجهی به جنایات 
همین  می توان  راحتی  به  می شود.  فجایع  و 
نازی های  جنایات  باب  در  را  استدالل  نحوۀ 
 1930 دهۀ  اواخر  در  استالینی  تصفیه های  یا 
اختیار  در  کافی  موثق  شواهد  ما  شد:  متصور 
نداریم، ما نباید وانمود کنیم که می دانیم در این 
کشورها واقعًا چه می گذرد، پس می توان توصیه 
گزارش های خبرگزاری های  به  نسبت  که  کرد 

موارد، و  این  دو  )و در هر  کنیم-  غربی شک 
در قضیۀ خمرهای سرخ، دانسته های بعدی ما 
منوال  همین  به  بود(.  بدتر  حتا  اوضاعی  مؤید 
توسط  مشابهی  تاکتیک  که  مدعی شد  می توان 
کمپانی ها و نهادهایی که می خواهند مخاطرات 
جلوه  کم اهمیت  را  سالمت  و  محیط زیستی 
دهند، به کار گرفته می شود )دانش ما در باب 
باب  در  ندارد،  قطعیت  زمین  کرۀ  گرم شدن 
خطرات سگرت برای سالمت و …(. در نتیجه 
در این گونه موارد چه گونه باید تصمیم بگیریم؟ 
کار  به  ایدیولوژی  تحلیل  که  این جاست  در 
می آیدـ نکته یی که من در پاسخ فی البداهه ام به 

چامسکی اشاره کردم: 
نیست  این  نکته  استالینیسم.  باب  در  مثاًل 
به  عکس  هایی  تو  بدانی،  باید  خودت  تو  که 
دیگری  چیز  هر  یا  گوالک  از  شاهد  عنوان 
بفهمی  این که  برای  فقط  تو  من،  داری. خدای 
دارد،  جریان  آن جا  در  مخوفی  نامعقول  واقعۀ 
رژیم  باب  در  مردم  حرف های  به  است  کافی 
استالین یا خمرهای سرخ گوش بدهی. به طور 
مثال، در باب خمرهای سرخ: حتا اگر ما هیچ 
نداشته  غیره  و  زندان های شان  باب  در  داده یی 
باشیم، آیا به نحو بیمارگونه یی جالب نیست که 
با رژیمی مواجهیم که در دو سال اول )از 75 
غیر قانونی  رژیمی  همچون  خودش  با   )77 تا 
نامی  رژیم  این  که  می دانید  می کرد؟  برخورد 
نه  ـ  بود  “آنگکا”  سازمان  اسمش  نداشت. 
بلکه یک سازمان.  ـ  کامبوج  حزب کمونیست 

رهبرانش بی نام بودند. 
هیچ  که  است  این  این جا  در  من  اساسی  تز 
نمی گوید:  دروغ  صرفًا  م ؤثری  ایدیولوژِی 
ساده یی  مرموزسازی  در  هیچ گاه  ایدیولوژی 
سلطه  پنهاِن  واقعیت  که  نمی شود  خالصه 
می پیچد؛  ابهام  از  هاله یی  در  را  استثمار  و 
را  آن  ایدیولوژی  که  فجیعی  و  پلید  واقعیت 
پاهای  رد  می پیچد، الجرم  ابهام  از  هاله یی  در 
در  ـ  ایدیولوژی  متن صریح  خود  در  را  خود 
ـ  آن  تضادهای  و  تناقض ها  شکاف ها،  قالب 
و  نمایشی  دادگاه های  بی گمان  ثبت  می کند. 
از  قساوت آمیزی  مضحکۀ  استالینی  فرمایشی 
عدالت بودند که قساوت و سبعیت حیرت انگیز 
این  دیدن  برای  اما  می کردند  پنهان  را  رژیم 
قساوِت پنهان لزومی ندارد واقعیت پشت پرده 
و  نمایشی  محاکمه ها،  علنی  ظاهر  ـ  بدانیم  را 
در  متهمان  اعترافات  هولناک  ساخته گی بودن 
برمال  را  قساوت  این  غیره،  و  عمومی،  انظار 

می کرد. 
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بخش دوم و پایانی

نشانۀاینکهباید
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بخش سوم 

۴ـ مایۀ آبروریزی شماست
یک دوست باید مایۀ مسرت دوستش باشد، یا فردی مورد اعتماد برای او. نباید این رابطه 
به نحوی باشد که شما دوست تان را از خانواده یا دیگر دوستان تان پنهان کنید. گرچه همه 
دایمًا رفتارهای غلط و  از فردی  اگر  اما  گاهی لحظات خجالت آوری را تجربه می کنند، 
اشتباه که مایۀ آبروریزی هستند، سر زد، قطعًا او را در لیست افرادی که قصد قطع رابطه با 
آن ها را دارید، جای دهید. اما اگر رفتارهای شرم آورِ او بخشی از رفتارهایش باشد و دیگر 
رفتارهای او را دوست داشته باشید، تکلیف چیست؟ تکلیف این است  که اگر احساس 

بدی ندارید، به دوستی با او ادامه  دهید! 
۵ـ کسل کننده است

دربارۀ آب وهوا  واقعی،  از حرف های  بیش  اگر  استوارند.  احساس  پایه های  بر  دوستی ها 
صحبت می کنید، او را رها کنید. لوین می  گوید، اگر در حال صرف ناهار با دوستی هستید 
اما در دل آرزو می کردید که جای دیگری یا با دیگری بودید، از خودتان علتش را جویا 
شوید. اگر هنگامی که با او هستید، حواس تان جای دیگری ست، پس دربارۀ قطع رابطه 

با او بیندیشید.
۶ـ او دیگر آدم سابق نیست

اگر رابطۀ خود را با یک دوست از زماِن مکتب حفظ نموده اید، بدانید که شما در اقلیت 
قرار دارید. نلسون بر این باور است که اغلب مردم نیمی از دوستاِن خود را هر 7 سال 
یک بار با دوستاِن جدید جایگزین می کنند. زیرا اغلب مسیر زنده گی شان ناشی از اتفاقات 
پیش  روی تغییر می کند. شاید یکی از آن ها باردار شود اما دیگری به دنبال افراد جدید 
در زنده گی اش باشد. اما فارغ از شرایط پیش آمده، شاید دیگر حرفی برای بازگو کردن با 

یکدیگر نداشته باشید. 
این گونه دوستی ها اغلب بدون قطع رابطۀ حقیقی، به صورِت تدریجی خاتمه می یابد که به 

اعتقاد نلسون چندان هم بد نیست.
پیش از هرگونه قطع رابطه، برای حل مشکالت آن رابطه تمام تالش خود را انجام دهید؛ 
زیرا بازگرداندن رابطه یی که به طور رسمی خاتمه یافته، آسان نیست. لوین می گوید، گاهی 
لزومی ندارد رسمًا اعالم کنید که قصد قطع ارتباط با دوستی را دارید، فقط فاصله گرفتن 
از او کفایت می کند. در این گونه موارد، کمی از او فاصله بگیرید، وقِت خود را با دوستان 

دیگر سپری کنید یا هر از گاهی با او مالقات کنید تا ُمرچ و نمِک رابطه  بیشتر شود.
چه گونه گی قطع رابطه

از تصمیم دربارۀ قطع رابطه بسیار دشوارتر است. در واقع ساده ترین   نحوۀ قطع رابطه 
بخش همان تصمیم  بر قطع رابطه است. چنان چه مصصم هستید، وارد عمل شوید، گرچه 
قطعًا تعارضات ناخوشایندی پیش روی شما قرار خواهد گرفت. نباید انتظار داشته باشید 
که همه چیز در کمال آرامش پیش رود، نکات پیشنهادی لوین برای پشت سر گذاشتِن 

آن به قرار زیر است:
مسیر  این  در  پای  که  هنگامی  شوید.  مطمین  رابطه  قطع  بر  مبنی  خود  تصمیم  از  ابتدا، 

گذاشتید، برگشتن و ارتباط دوباره بسیار دشوار است.
مادامی که از دوست خود عصبانی هستید، تصمیمی دال بر قطع ارتباط نگیرید. تصمیم گیری 
را به بعد از آرام شدِن هر دو نفر موکول نمایید. قطعًا نمی خواهید از رفتار و کردار خود 

پشیمان شوید. 
آن چه قرار است بر زبان آورید را یادداشت کنید. دوست تان هرگز گفته های آخِر شما را 

فراموش نخواهد کرد.
بر حسب نوع رابطه یی که دارید، بهترین زمان و مکان را برای انتقال پیام انتخاب کنید. 
چنان چه این شخص همکار یا هم صنفی شماست و هر روز قرار است با او مواجه شوید، 
به شخصه و رودر رو اقدام کنید. اما اگر هر از گاهی مجبور به مالقات او هستید، به او 
تلیفون بزنید یا یادداشتی برایش بفرستید. بهتر است پیام خود را ایمیل نزنید، زیرا ممکن 

است افراد دیگر نیز آن را مشاهد کنند.
موقعیت های  در  کنید.  اجتناب  او  با  رابطه  قطع  بر  مبنی  مشترک تان  دوستان  وسوسۀ  از 

اجتماعی، رفتار محترمانه یی با دوست سابِق خود داشته باشید.
رابطه را دوستانه خاتمه دهید، حتا اگر مجبور به گفتن دروغی مصلحتی شوید. هر چه 

نباشید، وی روزی دوسِت شما بوده است. 
به یاد داشته باشید قطع هر رابطه یی کمبودهایی را برای هر دو طرف در بر خواهد داشت. 
پس پیش از تحمِل هر گونه کمبود، درست بیـندیشید، جوانب را در نظر بگیرید، مسایل را 

سبک و سنگین نمایید و بدانید که همۀ دوستی ها تا ابد دوام نخواهند داشت.
منبع:

 www.prevention.com

اسالوی ژیژک
6 ترجمه: امیررضا گالبی، صالح نجفی
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 عبدالحسین زرین کوب در کتاب »با کاروان حله« دربارۀ 
عطار نیشابوری به بیان افسانه هایی می پردازد که به آغاز و 
پایان زنده گِی این شاعِر عارف مربوط است: »به موجب 
عطار  فریدالدین  شیخ  نیشابور  عام  کشتار  در  افسانه ها، 
افتاد. مغول  اسیر  به دست مغولی  بود،  پیری ضعیف  که 
وی را پیش انداخت و همراه برد. در راه مریدی شیخ را 
شناخت، پیش آمد و از مغول درخواست تا چندین سیم 
از وی بستاند و شیخ را به وی بخشد. اما شیخ روی به 

مغول کرد و گفت که بهای من نه این است.
را  شیخ  و  نپذیرفت  را  نیشابوری  مرید  پیشنهاد  مغول 
از  یک تن  بعد،  اندکی  راند.  پیش  اسیر  چون  همچنان 
آشنایان شیخ را شناخت، پیش آمد و از مغول درخواست 
تا چندین زر از وی بستاند و شیخ را به وی بخشد. شیخ 
نیست.  این  من  بهای  که  گفت  و  کرد  مغول  به  رو  باز 
از وی  بهای گزاف  به  نیز که می پنداشت شیخ را  مغول 
راه  به  شیخ  با  همچنان  و  نپذیرفت  خرید،  بازخواهند 
افتاد. در نیمه راه روستایی یی پیش آمد که خر خویش را 
می راند، شیخ را بشناخت و از مغول درخواست تا وی را 
رها کند. مغول از وی پرسید که در ازای آن چه خواهد 
داد و روستایی گفت یک توبره کاه. این جا شیخ روی به 
مغول کرد و گفت بفروش که بهای من این است. مغول 
برآشفت و شمشیر کشید و در دم شیخ را هالک کرد. اما 
شیخ که تیغ مغول سرش را به خاک افکنده بود خم شد، 
سر خویش برگرفت و بر گردن نهاد، پس از آن در حالی 
که یک منظومۀ کوتاه خویش ـ بی سرنامه ـ را می سرود، 
در برابر چشم حیراِن مغول راه خویش در پیش گرفت 
و وقتی منظومه را به پایان آورد، ایستاد و همان جا افتاد 

و جان داد.
این افسانۀ جالب، شیخ عطار را نیز مثل بعضی دیگر از 
اولیا، حالج، حبیب نجار و دیگران نشان می دهد که گویی 
تیغ و شمشیر و  ندارد و  برای آن ها وجود  مرگ واقعی 
آتش نمی تواند زنده گی آن ها را قطع کند؛ زیرا که فنای 
در حق آن ها را به مقامی رسانیده است که مرگ خویش 
افسانۀ دیگر  دارند. یک  را در دست  و زنده گی خویش 
می گوید که این عطار پیش از آن که به ترک مال و هستی 
گوید و قدم در وادی سلوک نهد، در دکان خویش نشسته 
بود، گدایی ژنده پوش بر وی گذر کرد و چیزی خواست، 
جان  چه گونه  »خواجه  پرسید:  گدا  و  نداد  چیزی  عطار 
به عزراییل خواهد داد؟« عطار پرسید: »تو جان خویش 

چه گونه خواهی داد؟«
مرد کاسه یی در دست داشت، آن را زیر سر نهاد، پاهایش 
گفت  و  نهاد  هم  بر  چشم  کرد،  دراز  قبله  سوی  به  را 
این طور و در دم جان داد. این واقعه بود که عطار شادیاخ 
به  داشت،  هر چه  که  واداشت  را  آورد. وی  به خود  را 
رکن الدین  خانقاه   - خانقاه  یک  به  خود  و  دهد  فقیران 

اکاف - برود و گوشه یی گزیند...«
که  دانسته  پایانی  و  آغاز  را  روایات  این  زرین کوب 
مثل  را  آن ها  کرده اند،  درست  عطار  برای  افسانه سازان 
اما مثل خواب خالی از حقیقت  افسانۀ جالب و شیرین 
سرگذشت  واقع  »در  است:  داده  ادامه  و  کرده  توصیف 
اولیا  و  مشایخ  از  بسیاری  زنده گی  مثل  عطار  زنده گی 
و  اغراق  از  آکنده  روایاِت  و  قصه ها  از  است  مشحون 
مسامحه. می توان گفت تار و پود بسیاری از قصه هایی که 
پرداخته اند  آن  از  را  تذکره نویسان نسج سرگذشت شیخ 
هم از داستان های مذکور در تذکرۀاالولیای او گرفته شده 
بدایت  باب  در  تذکره نویسان  حکایت  چنان که  است. 
حال او، که ذکر آن گذشت و به موجب آن مرگ ارادی 
یک سایل او را به ترک دنیا و گرایش به زهد و تصوف 
اقتباس است از آن چه خود او در  کشانیده است، ظاهرا 
که گویند  است  آورده  منازل، شیخ مالمتیه،  عبداهلل  باب 
ارادۀ خویش »دست  اختیار و  به  ثقفی  ابوعلی  در مقابل 
را بالین کرد و سر بر او نهاد و گفت من مردم و در حال 

بمرد.«
مجعول  مثنوی  نظم  به  که  هم  او  شهادت  حکایت  و 
»بی سرنامه« منتهی می شود نیز یادآور داستان هایی ست که 
از مرگ  بعد  از حالج می آورد و می گوید که  وی خود 
پس  اناالحق...  که  می آمد  آواز  او  اندام  یک یِک  »از  نیز 
اعضای او بسوختند، از خاکستر او آواز اناالحق می آمد... 
می گفت.«  اناالحق  همان  آب  سر  بر  انداختند،  دجله  به 
شک نیست که قصۀ شعر گفتن عطار بعد از کشته شدنش 
از همین گونه روایات تقلید و اقتباس شده است و داستان 
قهرمانان  مثل سرگذشت  مرگ شیخ،  و  درویشی  غریب 
از  حال،  هر  به  شگفت.  افسانه های  از  است  پُر  کتابش، 
روی آثار عطار نمی توان تاریخ زنده گی او را با دقت و 
اطمینان بیان کرد، خاصه که بعضی از این آثار، فی المثل 
یافته  عطار  نام  به  که  شهرتی  وجود  با  مظهرالعجایب، 
است، از او نیست و از همین جاست که بعضی محققان 

در بیان احوال او به خطا افتاده اند.«
این مورخ و منتقد ادبی سپس خود واقعیت زنده گی عطار 
را شرح داده و در بخشی از این شرح حال نوشته است: 
»فریدالدین عطار در حدود سال 540 در نیشابور والدت 

هنوز  وی  جوانی  پایان  در  مادرش  و  پدر  است.  یافته 
پارسایی  اهل زهد و  تا حدی  داشته اند و هر دو  حیات 
داشته  عطاری  پیشۀ  پدر،  مثل  ظاهراً  وی،  بوده اند. خود 
از  چون  می کرده،  طبابت  خویش  داروخانۀ  در  و  است 
ثروت بهره یی داشته است مثل دیگر شاعران هرگز ناچار 
نشده است که شعر را وسیله یی برای کسب روزی کند. با 
آسوده گی تمام در کودکی و جوانی با علم و ادب آشنایی 
و  فقه  و  قرآن و حدیث  به  معرفت  نشانۀ  و  است  یافته 

تفسیر و طب و نجوم و کالم ادب در آثار وی هست.
اما  ندارد،  عالقه یی  بدان  و  می جوید  بیزاری  فلسفه  از 
فکرش از نفوذ آن خالی نیست. به درویشان هم از عهد 
و  اقوال  با  ظاهراً  و  می ورزیده  محبت  خویش  کودکی 

سخنان آن ها آشنایی داشته است.
اختیاری  مرگ  می گوید  که  جامی  روایت  حال  این  با 
یک درویش او را از دکان برآورده است و به درویشی 
کشانیده است، اساس درست ندارد، چنان که انتساب او به 
طریقه کبرویه نیز خالی از اشکالی نیست. با وجود ذکر نام 
مجدالدین بغدادی در مقدمۀ تذکرۀاالولیای او بعید است 

که با وی از جهت خرقه یا ارادت انتسابی یافته باشد. نام 
ابوسعید ابوالخیر در آثار او با تکریم و تجلیل خاص یاد 
می شود و مؤلف مجمل فصیحی او را از سلسلۀ این پیر 
میهنه شمرده است. به هر حال آن چه از مجموع آثار موثق 
او برمی آید این است که او خود یک سالک و صوفی اهل 
و  اولیا  به  که  عالقه یی  به سبب  اما  است  نبوده  طریقت 
مشایخ داشته است، در حکایات و قصص و احوال و آثار 
آن ها به سایقۀ ذوق و سلیقۀ شخصی غور می کرده است 
و سخنان آن ها را در اشعار خویش می آورده است، ظاهراً 
دانسته اند.  اویسی  را  نیز وی  بعضی  که  همین روست  از 
داستان  مالقات او با بهاءالدین ولد بلخی، که گفته اند در 
طی آن نسخه یی از اسرارنامه را به پسر وی جالل الدین 

محمد داد هم ظاهراً ناممکن نیست.
البته از 618 دیرتر  در باب وفات او نیز خالف است و 
درست نیست. اما به هر حال داستان قتل او به دست یک 
با کراماتی که در داستان نظم »بی سرنامه«  مغول، خاصه 
نکات  این  تمام  در  و  است  داده اند، مجعول  نسبت  بدو 

جای بحث و گفت وگو بسیار.« 
 شعر زیر یکی از سروده های وی است:

مجمعی کردند مرغان جهان
آن چه بودند آشکارا و نهان

جمله گفتند: »این زمان در روزگار
نیست خالی هیچ شهر از شهریار

یکدیگر را شاید ار یاری کنیم
پادشاهی را طلب کاری کنیم«

پس همه با جایگاهی می آمدند
سر به سر جویای شاهی آمدند

هدهد آشفته دل پرانتظار
در میان جمع آمد بی قرار

گفت: »ای مرغان منم بی هیچ ریب
هم برید1 حضرت2 و هم پیک غیب

پادشاه خویش را دانسته ام
چون روم تنها چو نتوانسته ام

لیک با من گر شما همره شوید
محرم آن شاه و آن درگه شوید

هست ما را پادشاهی بی خالف
در پس کوهی که هست آن کوه قاف3

نام او سیمرغ4 سلطان طیور
او به ما نزدیک و ما زو دور دور

در حریم5 عزت است آرام او
نیست حد هر زبانی نام او

صد هزاران پرده دارد بیشتر
هم ز نور و هم ز ظلمت پیشتر

هیچ دانایی کمال او ندید
هیچ بینایی جمال او ندید

بس که خشکی بس که دریا بر ره است
تا نپنداری که راهی کوته است

شیرمردی باید این ره را شگرف
زآن که ره دور است و دریا ژرف ژرف،

جملۀ مرغان شدند آن جایگاه
بی قراری از عزت آن پادشاه

شوق او در جان ایشان کار کرد

هر یکی بی صبری بسیار کرد

عزم ره کردند و در پیش آمدند
عاشق او، دشمن خویش آمدند

لیک چون بس ره دراز و دور بود
هر کسی از رفتنش رنجور بود

گرچه ره را بود هر یک کارساز
هر یکی عذری دگر گفتند باز

جملۀ مرغان چو بشنیدند حال
سر به سر کردند از هدهد سوال

که: »ای سبق برده6 زما در رهبری
ختم کرده بهتری و مهتری

ما همه مشتی ضعیف و ناتوان
بی پر و بال و نه تن نه توان

کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع
گر رسد از ما کسی باشد بدیع«

هدهد آن گه گفت: »ای بی حاصالن
عشق کی نیکو بود از بددالن

ای گدایان چند از این بی حاصلی
راست ناید عاشقی و بددلی

تو بدان کان گه که سیمرغ از نقاب
آشکارا کرد رخ چون آفتاب

سایۀ خود کرد بر عالم نثار
گشت چندین مرغ هر دم آشکار

صورت مرغان عالم سر به سر
سایۀ اوست این بدان ای بی خبر

دیدۀ سیمرغ بین، گر نیستت
دل چو آیینه منور نیستت

چون همه مرغان شنودند این سخن
نیک پی بردند اسرار کهن

جمله با سیمرغ نسبت یافتند
الجرم در سیر رغبت یافتند

زین سخن یکسر به ره باز آمدند
جمله هم درد و هم آواز آمدند

زو بپرسیدند: »ای استاد کار
چون دهیم آخر در این ره دادکار؟

زان که نبود در چنین علمی مقام
از ضعیفان این روش هرگز تمام«

هدهد رهبر چنین گفت آن زمان
که: »آن که عاشق شد نیندیشد ز جان

چون دل تو دشمن جان آمده ست
جان برافشان ره به پایان آمده ست

عشق را با کفر و با ایمان چه کار
عاشقان را لحظه یی با جان چه کار

عاشق آتش بر همه خرمن زند
اره بر فرقش نهند او تن زند7

درد و خون دل بباید عشق را
قصه یی مشکل باید عشق را«

چون شنودند این سخن مرغان همه
آن زمان گفتند ترک جان همه

برد سیمرغ از دل ایشان قرار
عشق در جانان یکی شد صدهزار

عزم ره کردند عزمی بس درست
ره سپردن را باستادند چست

tasnimnews.com :منبع

ناشنیدۀ  افسانه های 

نیشابوری عطار 



تیم ملی فوتبال افغانستان پس از کسب نایب قهرمانی 
در مسابقات جام جنوب آسیا در هند، پیش از چاشت 
دیروز در میان هیاهو و تشویق شهروندان به کشور 

بازگشت.
قهرمانی  نتوانستند  ملی کشور  تیم  بازی کنان  هرچند 
این مسابقات را از آن خود سازند؛ اما صدها تن از 
شهروندان هم چنان با شور و شوق از فرودگاه کابل 
را  ملی پوشان  فوتبال  فدراسیون  ورزشی  استدیوم  تا 
کردند. شادمانی  و  زدند  کف  برای شان  کرده  بدرقه 
فوتبال  فدراسیون  رییس  کریم،  الدین  کرام  جنرال 
افغانستان، به روزنامه ماندگار گفت که این استقبال 
و  است  گرفته  صورت  خودجوش  شکل  به  مردم 
جاده  از  کننده گان  استقبال  با  پا  هم  شدیم  مجبور 
او  برویم.  ورزشی  استدیوم  به سمت  بزرگ  مسعود 
گفت که این استقبال خود جوش غافل گیر کننده بوده 
ورزشی  استدیوم  در  تن  صدها  که  گفت  او  است. 
کابل به حمایت و استقبال از ورزشکاران ملی کشور 

گرد هم آمده بودند و با نشان دادن احساسات شان 
موفقیت اخیر تیم ملی را گرامی داشتند.

گفتنی است که افغانستان در این مسابقات تا مرحلۀ 
نهایی با قدرت تمام پیش آمد اما در این مرحله نهایی 

مغلوب تیم ملی هند گردید.
اما شماری از مسووالن فدراسیون فوتبال و شهروندان 
یکی از دالیل باخت افغانستان در برابر هند را عدم 
مسابقه  آخر  دقایق  در  بازی  داور  عادالنۀ  قضاوت 

می دانند.
فیصل شایسته کاپیتان تیم ملی فوتبال در  صحبت با 
روزنامۀ ماندگار گفت که برنامه طوری بود که باید 

هند قهرمان می شد. 
سوزکی  شرکت  میان  بافتی  ساخت و  که  گفت  او   
جاپانی  داور  آسیا(،  بازی های جنوب  کنندۀ  )تمویل 
که  او گفت  داشت.  هند وجود  فوتبال  فدراسیون  و 
قصد  که  هم  سوزکی  شرکت  و  بود  جاپانی  داور 
از  است؛  جاپانی  دارد،  هند  در  کالن  سرمایه گذاری 

نگه  راضی  را  تا هندی ها  همین رو تالش ورزیدند 
دارند. شایسته باور دارد که داور یک پنالتی مشخص 

را به نفع افغانستان نگرفت. 
با این حال برخی ها باور دارند که افغانستان در این 
بازی ها، قربانی نداشتن تماشاچی و هوای به شدت 

گرم شد. 
از یک سو، هوای شهر  Trivandrum به شدت گرم  
و با رطوبت بلند بود و از سوی دیگر، بیشتر از 50 
هزار تماشاچی هندی در ورزشگاه حضور داشتند و 
آنان بدون شک نقش بسزایی در پیروزی این کشور 

داشتند. 
این درحالی است که کل هواداران تیم ملی افغانستان 

در این بازی به دو صدتن هم نمی رسید.
نتایج  با  را  رقیبش  تیم های  آن  از  پیش  افغانستان 
بازی  در  اما  بود  برداشته  رو  پیش  از  خیره کننده یی 
نهایی در برابر هند با نتیجۀ 2-1 شکست را پذیرفت.
بازتاب  مسابقات  این  در  کشور  ملی  تیم  بازی 
گسترده یی در کشور داشت و بازی نهایی شهروندان 
در بخش های مختلف کشور به خاطر مشاهدۀ بازی 
تیم ملی به گونۀ گروهی جمع شده و بازی را تماشا 

کردند.
هم چنان محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، 
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت، رییس جمهور 
و حامد کرزی رییس جمهور پیشین کسانی بودند که 

این بازی را از طریق تلویزیون تماشا کردند.
مجلس نماینده گان افغانستان نیز کسب نایب قهرمانی 
تیم ملی فوتبال کشور در مسابقات جام جنوب آسیا 

را را به مردم تبریک گفت و از آن ستایش کرد.
ملی  تیم  پیروزی های  از  نیز  والیت ها  برخی  در 

استقبال گسترده صورت گرفت.
جام  مسابقات  در  افغانستان  بازی  آخرین  این  البته 
ملی  تیم  این  از  پس  است  قرار  و  بود  آسیا  جنوب 

کشور در زون مرکز آسیا به رقابت بپردازد.
دو  و  قهرمانی  یک  مسابقات  این  در  افغانستان 
 2013 سال  و  دارد  کارنامه  در  را  نایب قهرمانی 
باالی  را  قهرمانی  کپ  کشور  فوتبال  ملی پوشان 

سرشان بردند.
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ناجیه نوری
دیدگاه قبیله گرایانۀ حکومت سبب شده تا نهادهای 
امنیتی توسط سرپرستان و آن هم سرپرستان بسیار 

ناتوان جسمانی و تخصصی، اداره  شود. 
شماری از آگاهان و نماینده گان مجلس با ابراز این 
ناتوانان  و  اهالن  نا  به  کار  عمداً  می گویند:  مطلب 
به  وضعیت  و  شود  ایجاد  بحران  تا  شده  سپرده 
همین گونه بحرانی ادامه یابد. این اظهارات درحالی 
مطرح می شود که از زمان تشکیل حکومت وحدت 
ملی تاکنون، وزارت دفاع به عنوان یکی از نهادهای 
هنوز  و  اداره می شود  توسط سرپرست  امنیتی  مهم 
هم معلوم نیست که چه زمانی به سرپرستی در این 
وزارت خاتمه داده می شود. در همین حال به تازه گی 
ریاست عمومی امنیت ملی پس از استعفای رییس 

آن، توسط سرپرست اداره می شود.
آگاهان می گویند: افرادی در حکومت وجود دارند 
و  دارند  تبانی  بیرونی  برانداز  سازمان های  با  که 
کاردان  و  شایسته  افراد  ورود  مانع  آنان  با  درتوافق 
ناکارایی  تالش  در  و  می شوند  امنیتی  نهادهای  به 

نهادهای امنیتی هستند. 
فرمان  که  می شود  ابراز  آن  از  پس  نظریات  این 
نهادهای  دادن  قرار  استنثنا  مورد  در  رییس جمهور 
سوی  از  آرا  اکثریت  با  سرپرستی،  قانون  از  امنیتی 
از  بیش  که  تاکنون  اما  شد؛  رد  نماینده گان  مجلس 
هیچ  حکومت  می گذرد،  فرمان  این  رد  از  ماه  یک 
فردی را به عنوان وزیر دفاع به مجلس معرفی نکرده 
و ریاست عمومی امنیت ملی نیز توسط سرپرست 

اداره می شود.
می گوید:  کابل  دانشگاه  استاد  سیحون  سیف الدین 
عمداً کار به نا اهالن و ناتوانان سپرده شده تا بحران 

ایجاد شود.
یعنی  باشد،  باید موزائیک  امنیتی  »ادارات  او گفت: 
دانش  و  جسمی  توانایی  از  امنیتی  ادارات  رهبران 
درحکومت  متاسفانه  اما  برخوردارباشند؛  تخصصی 

ناتوان  بسیار  سرپرستان  توسط  نهادها  این  فعلی 
جسمانی و تخصصی اداره می شود.«

سیحون می گوید: افرادی در حکومت وجود دارد که 
با سازمان  های برانداز بیرونی تبانی دارند و درتوافق 
با آنان مانع ورود افراد شایسته و کاردان به نهادهای 
امنیتی می شوند و در تالش ناکارایی نهادهای امنیتی 

هستند. 
به  نسبت  قبیله یی  و  قومی  دید  دلیل  به  باوراو:  به 
قدرت، نه تنها نهادهای امنیتی به افراد ناکارا سپرده 
شده، بل نهادهاّی تخصصی نیز از این قاعده مستثنا 

نیست.
به  نسبت  قومی  دیده گاه  کرد:  تصریح  سیحون 
نهادهای مهم دولتی و به خصوص نهادهای امنیتی 
افغانستان در سطح  سبب ناکام شدن و بدنام شدن 

دنیا شده است.
افغانستان  سیاسی  دستگاه  در  کسانیکه  او:  گفته  به 
در طول تاریخ 30 سال اخیر حضور داشتند، نگاهی 
قومی و سنتی نسبت به حکومت داری داشتند وهمین 

مساله سبب شده تا کار به اهل کار سپرده نشود.
دیده گان  هنوزهم  کرد:  تاکید  سیحون  استاد 
حکومت  سیاسی  دستگاه  به  نسبت  ما  دولت مردان 
به  رسیدن  و  است  قومی  و  قبیله گرایانه  دیده گاه 
و  نبوده  شایسته ساالری  براساس  هیچگاه  قدرت 

نیست. 
مجلس  عضو  محسنی  عظیم  محمد  حال،  این  با 
نماینده گان می گوید: بی عالقه گی سرپرست وزیران 
از  زیرا دشمن  درکشور شده،  ناامنی  افزایش  سبب 
بی عالقه گی آنان استفاده کرده و هر روز چالش های 

امنیتی بیشتری را ایجاد می کنند. 
مقام  که  به گفته محسنی، سرپرستی سبب می شود 
سرپرست باعالقمندی کار نکند و چون می داند که 
پاسخ گو نیست، درانجام وظایف دقت نمی کند و این 

مساله سبب کندکاری و ضعف اداره می شود.
وی تاکید کرد: زمانی مدیر یک اداره وظایف خود را 

به درستی انجام می دهد که بداند امضاء و اجراآت او 
قانونی است، اما اگر اجراآت او قانونی نباشد، خود 
به خود بی عالقه شده و این بی عالقه گی سبب بروز 

مشکالت زیادی می شود.
نهاد  قانونی یک  لحاظ  از  این عضو مجلس گفت: 
حداکثر دو ماه می تواند توسط سرپرست اداره شود، 
باقی  مرموز  شکل  به  که  فعلی  سرپرستی های  اما 
پرسش  و  آورده  بار  به  را  زیادی  مشکالت  مانده، 

برانگیز شده است.
رییس جمهور  تقینی  فرمان  می گوید:  محسنی 
نهادهای  سرپرستی  دادن  قرار  مستنثاء  درخصوص 
امنیتی از سوی مجلس رد شد، اما مجلس سنا آن را 
تایید کرد و سپس مجلس نماینده گان با دو ثلث آرا 

آن را رد کرد.
او تصریح کرد: حاال که این فرمان رد شده، حکومت 
باید هرچه زودتر اشخاص مناسب را برای نهادهای 
امنیتی، جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی 

کند.
مجلس  اعضای  زمانی که  در  اشرف غنی  محمد 
با  تابستانی به سرمی بردند،  نمایندگان در تعطیالت 
صدور فرمانی نهادهای امنیتی را از قانون سرپرستی 

استثنا قرار داد.
رییس  فرمان  این  نمایندگان  مجلس  اعضای  اما 

جمهور را با اکثریت آرا رد کردند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان پس 
درمورد  جمهور  رییس  تقنینی  فرمان  شدن  رد  از 
استثنا قراردادن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی، 
به سرپرستی ها درادارات  تا  از اشرف غنی خواست 
دولتی به ویژه وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت 
ملی خاتمه دهند و نامزدان این ادارات را به زودترین 
فرصت جهت اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان 

معرفی کند.
براساس قانون سرپرستی هیچ فردی نمی تواند بیشتر 

از دو ماه در راس یک اداره حضور داشته باشد.
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شارلیابدوسرپرستیمرموزوپرسشبرانگیز
مجددًاکاریکاتور

تحریکآمیزمنتشرکرد

رییس جمهور غنی:
مبارزهباتروریسمنیازمند
تالشهایجهانیاست

مجله شارلی ابدو در سالگرد حمله به دفتر این مجله در شهر 
پاریس بار دیگر اقدام به چاپ یک کاریکاتور تحریک آمیز 

دینی کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مجله فکاهی شارلی 
جنوری  هفتم  با  مصادف  پیش  سال  یک  به  نزدیک  ابدو 
قرار  القاعده  به  منسوب  2015 هدف حمله دو شبه نظامی 
دیگر  حمله  یک  نیز  حمله  این  از  بعد  روز  دو  گرفت. 
علیه سوپرمارکتی در شهر پاریس رخ داد و این دو حمله 

مجموعا 17 کشته بر جای گذاشت.
این  به مناسبت سالگرد  ابدو در شماره ویژه ای که  شارلی 
حمله منتشر کرده بار دیگر مقدسات دینی را دست مایه یک 
کاریکاتور توهین آمیز قرار داده است. در طرح روی جلد 
این شماره شارلی ابدو این بار تصویر توهین آمیزی که در 
آن خدا به صورت یک انسان به تصویر کشیده شده، چاپ 

شده است.
لوران سوریسو، مدیر این نشریه در مصاحبه ای مدعی شد: 
ما به در هم شکستن چهره کسانی که رویای مردن ما را در 

سر دارند ادامه خواهیم داد.

کانگرس  هیات  کشوربا  رییس جمهور  اشرف غنی،  محمد 
موضوعات  روی  رید،  جک  سناتور  ریاست  به  امریکا 

مختلف به ویژه مبارزه با تروریسم بحث کرده است.
این  در  کرد،  اعالم  خبرنامه یی  نشر  با  جمهوری  ریاست 
دیدار در ارگ هر دو جانب در مورد گسترش همکاری های 
افغانستان و امریکا در عرصه های مختلف، چگونگی مبارزه 
با این  افغانستان در مبارزه  با خطر تروریسم و تالش های 

پدیده، بحث کردند.
اشرف غنی در این دیدار، تروریسم را برای کشورهای منطقه 
خطر بزرگ خوانده و گفته است، برای مبارزه با این گروه 
نیاز به همکاری و تالش های مشترک کشورهای منطقه و 

جهان است.
رییس جمهور در ادامه افزوده که در کوتاه مدت کمک های 

انکشافی بین المللی برای رشد افغانستان موثر است.
افغانستان  حکومت  کمک ها،  این  با  همزمان  او،  گفته  به 
داخلی  خصوصی  سرمایه گذاری های  تا  می کند  کوشش 
مشکالت  حل  کلید  یگانه  زیرا  کند،  جلب  را  خارجی  و 
سرمایه گذاری ها  همین  مدت  دراز  در  افغانستان  اقتصادی 

است.
برای  اطمینان  فضای  ایجاد  بهخاطر  همچنان  اشرف غنی 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در 

افغانستان، خواستار همکاری کانگرس امریکا شده است.
سپس هیأت کانگرس امریکا اطمینان داده که از اقدامات و 
برنامه های حکومت افغانستان به ویژه کارکردهای نیروهای 

امنیتی و دفاعی این کشور حمایت می کند.

استقبالگرم
وخودجوشازتیمملیدرکشور
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ورزش

سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا در واکنش به تصمیم عربستان 
ایران اعالم کرد که واشنگتن از  با  برای قطع روابط دیپلماتیک 
تنش  کاهش  برای  مثبتی  گام های  که  می خواهد  منطقه  رهبران 

بردارند.
در  سخنانی  در  امریکا  خارجۀ  وزارت  سخنگوی  کربی،  جان 
خصوص رخدادهای اخیر بین ایران و عربستان اعالم کرد: »ما 
برای حل  دیپلماتیک و گفت و گوی مستقیم  تعامل  که  معتقدیم 
منطقه  رهبران  از  همچنان  ما  و  است  اساسی  بسیار  اختالفات 

می خواهیم که گام های مثبتی برای کاهش تنش بردارند«.
شب گذشته بود که عادل الجبیر، وزیر خارجۀ عربستان سعودی 
در یک نشست خبری از قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران 

خبر دارد.
در  گذشته  روز  ایران  خارجۀ  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
تماس های جداگانۀ تلفنی با تعدادی از وزرای خارجۀ کشورهای 
منطقه، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و خانم موگرینی 
مسوول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپایی ضمن اعالم محکومیت 
اقدام غیر انسانی و مخالف موازین بین المللی حقوق بشر در اعدام 
شیخ نمر، عالم سعودی، آن را گام دیگری در ادامۀ سیاست های 
که  دانست  افراطی  تروریست های  از  حمایت  و  افکنانه  تفرقه 

منطقه و جهان را به خاک و خون کشیده است.

نخست وزیر پاکستان برای امضای توافقنامه های تجاری و اقتصادی 
با سریالنکا، اسالم آباد را به مقصد کلمبو ترک کرده است.

نواز شریف، نخست وزیر پاکستان به دعوت »مایتهریپاال سری سینا« 
کرده  ترک  کلمبو  مقصد  به  را  اسالم آباد  سریالنکا،  رییس جمهور 

است.
نخست وزیر پاکستان برای امضای توافقنامه های تجاری و اقتصادی 

با مقامات سریالنکا برای سه روز به این کشور سفر کرده است.
نواز شریف در دیدار با رییس جمهور سریالنکا عالوه بر گفت وگو 
و  تفاهمنامه ها  کشور،  دو  اقتصادی  و  تجاری  روابط  مورد  در 

توافقنامه ها در بخش های مختلف را نیز به امضا خواهد رساند.
نخست وزیر پاکستان قرار است در این دیدار با همتای سریالنکایی 

خود در مورد منافع متقابل به بحث و گفت وگو بپردازد.
روابط  و  دارد  یک دیگر  با  حسنه یی  روابط  سریالنکا  و  پاکستان 

دیپلماتیک خود را از سال 1948 میالدی آغاز کرده اند.
رییس جمهور سریالنکا، که چندی پیش در رأس یک هیأت عالی رتبه 
برای یک سفر سه روزه به دعوت همتای پاکستانی خود به پاکستان 
با  مبارزه  انرژی هسته یی،  مورد  در  را  توافقنامه   6 بود،  کرده  سفر 
مواد مخدر و قاچاق، همکاری در تجارت دریایی، مدیریت بالیای 

طبیعی، ورزش و سایر بخش های مختلف را به امضا رساندند.
رییس جمهور سریالنکا در ماه فبروری سال گذشته میالدی نیز در 
سفر خود به هند و در مالقات با »نارندرا مودی« نخست وزیر این 
کشور، توافقنامه همکاری هسته یی غیرنظامی را به امضا رسانده بود.

کمیسیون مرکزی برای بازرسی از حزب کمونیست چین اعالم کرد: 
بیش از 29 هزار مقام رسمی به اتهام نقض قوانین حزب در زمینۀ نظم 

و انضباط مالی، مجازات شده اند.
کمیسیون مرکزی حزب کمونیست چین با انتشار بیانیه یی اعالم کرد: 
پکن بیش از 29 هزار نفر از مقام های رسمی را در سال 2015 میالدی 
به علت نقض قوانین مربوط به نظم و انضباط مالی و مقررات حزب، 

مجازات کرده است.
در این بیانیه که روز یکشنبه منتشر شده، آمده است: تا 30 نوامبر 2015 
میالدی، بیش از 29011 مقام رسمی حزب و دولت چین به اتهام نقض 

انضباط حزب، مجازات شده اند.
این رقم نسبت به سال 2014 میالدی با کاهش چشم گیری رو به رو 
شده است. در سال 2014 بیش از 71 هزار نفر از مقام های رسمی چین 
به اتهام فساد مالی و نقض قوانین مربوط به انضباط دولتی و حزبی، 

مجازات شده بودند.
ژی جین پینگ رییس جمهور چین پس از رسیدن به قدرت در سال 
2012 میالدی، مقابله وسیع و گسترده یی را علیه فساد مالی آغاز کرده 
است. در این مدت تعداد زیادی از مقام های ارشد حزب کمونیست و 

دولت چین، بازداشت و محاکمه شده اند.

مدیر برنامه های مهاجم پیشین بارسلونا خبر داد که مقصد بعدی این 
بازیکن به احتمال زیاد یک تیم آسیایی یا امریکایی خواهد بود.

رونالدینیو 35 ساله که با تیم ملی برزیل فاتح جام جهانی شده و به 
برای  از ترک میالن در سال 2011  توپ طال هم رسیده است، پس 
تیم های فالمنگو برزیل، اتلتیکو مینیرو برزیل و کوئرتارو مکزیک بازی 
کرده است. او که پس از انجام 9 بازی با پیراهن فلومینزه در روزهای 
پایانی سال 2015 با توافقی دو جانبه از این تیم برزیلی جدا شد، حاال 

به عنوان بازیکن آزاد شناخته می شود به دنبال باشگاهی جدید است.
رونالدینیو  احتمال حضور  رونالدینیو گفت:  برنامه های  مدیر  روبرتو، 
امریکا بیشتر است. برادر من اهل رقابت و عاشق  یا  در فوتبال آسیا 
رسیدن به پیروزی است. او هنوز می خواهد بازی کند. رونالدینیو هرگز 
دچار مصدومیت جدی نشده و شرایط بدنی اش عالی است. من فکر 
برادرم  بازیگری  پایان دوران  تا  دیگر  یا چهار سال  می کنم هنوز سه 

باقی مانده است.
رونالدینیو پیش از پیوستن به بارسلونا و پس از جدایی از پاری سن ژرمن 
در سال 2011  او  کرد.  رد  را  منچستریونایتد  پیشنهاد  در سال 2003 
رونالدینیو  بردار  گفتۀ  به  نپذیرفت.  را  روورز  بلکبرن  پیشنهاد  هم 
برتر  لیگ  در  می تواند  هم  هنوز  او  هست،  هم  مدیربرنامه هایش  که 

انگولیس بازی کند.
مدیر برنامه های مهاجم پیشین میالن با اشاره به این که این بازیکن به 
دنبال بازگشت به میادین در ماه فوریه )ماه آینده میالدی( است، اظهار 
داشت: انتخاب بعدی رونالدینیو به خاطر پول نخواهد بود. او تنها به 

دنبال بازی کردن است و از بازی کردن خوشحال می شود.

ستارۀ پیشین بارسلونا در دوحه صاحب نخستین فرزند خود شد و در 
حرکتی جالب، نام آسیا را برای او انتخاب کرد.

ژاوی هرناندس فصل جاری را در لیگ ستاره گان قطر و برای السد 
بازی می کند.

ژاوی  فرزند  آمد.  دنیا  به  قطر  در  اسپانیایی  ستارۀ  این  نخست  فرزند 
دختر است و جالب این که او اسم آسیا را برای دخترش انتخاب کرد 

تا نشان دهد عالقۀ زیادی به قارۀ آسیا دارد.
که  است  نخستین بار  برای  این  و  کرد  ازدواج   2013 سال  در  ژاوی 
صاحب فرزند می شود. او در دیدار اخیر تیمش برابر ام صالل نتوانست 
به میدان برود. این دیدار تقابل بین ژاوی و آندرانیک تیموریان، کاپیتان 
تیم ملی فوتبال ایران بود و در نهایت هم با تساوی یک بر یک به پایان 

رسید تا مثل دیدار رفت، برنده نداشته باشد.
السد با جذب بازیکنی مانند ژاوی قصد داشت در فصل جاری لیگ 
ستاره گان قطر، جام قهرمانی را به راحتی باالی سر ببرد، اما این تیم 
بتواند  بعید به نظر می رسد  الریان صدرنشین دارد و  با  فاصلۀ زیادی 
لیگ  سهمیۀ  کسب  برای  زیادی  شانس  تیم  این  البته  شود.  قهرمان 

قهرمانان آسیا دارد.

واشنگتن در پیوند به تنش ها در کشورهای خاورمیانه:

درراستایکاهشتنشهاگامبردارید

سفرنخستوزیرپاکستانبهسریالنکا؛
تالشبرایگسترشروابطباجنوبآسیا

چین2۹هزارمقامرسمیرا
بهجرمفسادمالیمجازاتکرد

فوتبال  در  رونالدینیو  حضور  احتمال 
است بیشتر  امریکا  یا  آسیا 

ژاوی فرزند  نام نخستین  »آسیا«، 

برنا صالحی

حاشیه های جذاب تر از متن
بازی  پایان  و  العمل های جریان  حرف ها، تصویرها و عکس 
در  را  خاطره انگیزی  و  رمانتیک  جلوه های  امشب)دیشب(، 

بینایی و ذهن هرکسی شاید مانند من مجسم کرده باشد.
شادی  از  مملو  صدای  آن  و  افغانستان  ملی  تیم  بازیکنان  گول،  اولین  با 
گزارش گر تلویزیون، بی خود اشک ام جاری شد. اندکی بعد و با تساوی یک 
بریک، به حالت اولی بر گشتم. یعنی حالت بیم و امید. هراسان بودم که نشود 
در دقایق پایان بازی که زمانی برای جبران کردن نداشته باشیم، گول دوم را 

دریافت کنیم.
در شروع وقت های اضافی می دیدم که بچه های ما کم شیمه تر شده اند و خدا 
دیگر  گول  باوری  نا  در  که  برود،  پنالتی  ضربات  به  بازی  که  می کردم  خدا 
فرصت های  و  داشتیم  اختیار  در  هنوز  زیادی  وقت  شد.  وارد  ما  دروازۀ  به 
خوبی را از دست دادیم که چی، داور لعنتی دو حق قانونی ما را به قول عام، 
مأیوس  نگران و  تمام شد و چشم های  بازی  بی شرمانه قروت واری خورد. 
اندک افغانستانی های حاضر در ورزشگاه، حس ملی گرایی ام را جریحه دار کرد 

و تلویزیون را خاموش کردم.
اِیر تعدادی را بی کرایه به  وقتی به فسبوک سرزدم، یکی نوشته بود که »کام 
تماشای بازی برده بود، حالی که باختیم می گه که پیسه ره پرتین.!!!« در حین 
اطرافیانم عجیب معلوم شد.  برای  از شکست، قهقه خندیدم که  ناشی  غصۀ 

وقتی بلند خواندم همه خندیدند.
که  امروز  می دهد.  پاش  نمک  ما  زخم  روی  »طلوع  که  بود  نوشته  دیگری 
کده  تیر  ره  هندوستان  ساخت  ریکشای  اعالن  درگرد  باختیم،  هندوستان  به 

رایی ست »
تصاویر آدم های سرشناس و رده باال نیز جالب توجه بود. به خصوص تصویر 
حامد کرزی را چند بار دیدم. در حالی که بارها به آدرس او از همین طریق 
بد و رد نوشته ام، نشستن روی دوشک و قالین با پتویی به دور و برش، مرا 
خیلی  عکس  این  دیدن  از  و  خواند  فرا  افغانستانی  بومی  فرهنگ  محبت  به 

لذت بردم.
ایجاد کند، خوشی مشترک و  نتیجه: مسالۀ که احساس مشترک و همه گانی 
درد مشترک ببخشد، از هر زاویۀ که نگاهش کنید، رویایی و زیباست. کسانی 
که به فکر در یافت معنای درست از منافع ملی هستند، کافیست تا بدانند که 
منافع ملی به ضرورت ها و نیاز های اولیۀ گفته می شود که احساس، درک و 
درد مشترک میان اتباع یک کشور ایجاد کند. )می شود این معنا را در بخش های 

کالن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعمیم داد(.
به نظر من، قطع نظر از پیروزی و شکست، امشب ورزش کار خودش را کرد.

حامد علمی

رادیو  با  زنده  طور  به  فوتبال  مسابقۀ  ختم  در  دیشب 
صدای امریکا مصاحبه داشته و مسابقه با هند را تحلیل 
کردم. در پاسخ سوالی در بارۀ آیندۀ فوتبال، نکات ذیل 

را بیان کردم:
ورزشی  رشته های  تمام  برابر  در  ما  دولت مردان  و  ورزش  مسوولین 

خصوصًا فوتبال باید یک برخورد اکادیمیک داشته باشند. 
باید در بخش های مختلف فوتبال به تربیه کادرها، در خارج از کشور 

اقدام کنیم.
در بخش های مختلف مدیریت فوتبال از متخصصین خارجی تا زمانی 

که کادرهای ما تربیه شوند، کار گیریم.
طرح  به  جهانی  و  قاره یی  منطقه یی،  تورنامنت های  به  رسیدن  برای 

استراتیژی های جامع مبادرت ورزیم. 
باید در مدیریت فوتبال ما تغیرات بنیادی بیاید.

فرهنگ تقویت ورزش را رایج و نیرومند سازیم.
در دور آینده، ما در میان کشور های مقتدر فوتبال آسیا مانند ایران و 
ازبکستان مسابقه خواهیم داد، برای رفتن به آن مسابقات، بار خویش را 

باید با تجربه بسته کنیم.
بخش های  در  باید  نیست؛  مربی گری  و  مسابقه  تنها  فوتبال  مدیریت 
ورزش،  غذایی  مدیریت  ورزشی،  طبابت  لوژستیک،  مانند  مختلف 
آماده سازی روحی و روانی، بازاریابی، استخدام و... توجه صورت گیرد 

و به تربیه کادرها در این بخش ها بپردازیم.

نجیب سالم

زده گی های  ذوق  و  خوشی ها  روزها،  این  در  بعضی ها 
فوتبال  با  تا  دارند  کوشش  و  گرفته اند  بهانه  را  فوتبال 
ملت بسازند. اما ملت شدن چیزي ست و ورزش چیزی. 
با ورزش نمی شود ملت ساخت، شاید ورزش های جهان شمول چون 
تا دمی و  باشند  برای مردمان جنگ زده  بتوانند سرگرمی سالم  فوتبال 
نمایش ها  این  اما  کنند،  فراموش  را  روزانۀ شان  دشواری های  لحظه یی 
بزند. ملت شدن و  را رقم  آینده و سر نوشت سیاسی شان  نمی توانند 
ملت ماندن مؤلفه های جامعه شناختی خود را دارند و یک پروسۀ ناتمام 
است. همان گونه که جان کیری نتوانست با بازی های سیاسی ملت و 
دولت بسازد، مربی آلمانی هم قادر نخواهد شد به ملت سازی کمک 

کند.
مردم ما به ورزش های دماغی بیشتر ضرورت دارند تا به رشد و آگاهی 
سیاسی شان کمک کند، تا به مصروفیت های دیگر. ما به شیران خراسان 
در میدان های مبارزه ضرورت داریم تا شیران و پلنگان در میدان های 

توپ بازی.
فوتبال ورزش خوبی است، می شود با آن تجارت کرد و پول در آورد، 
اما با آن نمی توان داعش و طالب و فاشیزم را شکست داد. کوشش کنید 
فوتبال را در میدان خودش و سیاست را در میدان خودش بازی کنید .

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

والیت های  ساکنان  زمستان،  فصل  رسیدن  فرا  با 
ناآرام افغانستان به خصوص در »هلمند«، »قندوز« و 
برخی مناطق دیگر که در نتیجه جنگ ها از خانه ها و 
روستاهای خود آواره شده اند، به کمک های فوری 

نیاز دارند.
دولت افغانستان 2 ماه پیش، اداره مبارزه با حوادث 
را به وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث 
بهتری  و  بیشتر  هماهنگی های  تا  داد  ارتقا  طبیعی 
فصل  در  به خصوص  به حوادث  رسیده گی  برای 

زمستان صورت گیرد.
براساس اظهارات مسووالن این وزارت، 11 والیت 
با خطرهای احتمالی حوادث طبیعی به خصوص در 

زمستان مواجه هستند.
2 میلیون نفر در معرض خطر قرار دارند

مسووالن این وزارت می گویند پیش بینی شده که 2 
میلیون نفر دیگر نیز از سرما و حوادث طبیعی در 

فصل زمستان متاثر شوند.
در چارچوب  ادارۀ حکومتی   19 در حال حاضر   
کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در افغانستان 
اداره براساس مسوولیتی که  فعالیت می کنند و هر 

دارد، باید به نیازمندی های مردم پاسخ دهد.
در  دولت  وزارت  سخنگوی  محمدی  عمر  محمد 
آماه گی هایی  است:  حوادثگفته  به  رسیده گی  امور 

برای رسیده گی به حوادث گرفته شده است.
فروند   49 دفاع  و  داخله  وزارت های  افزود:  وی 
تا  داده اند  قرار  اداره  این  اختیار  در  را  هلیکوپتر 
این  از طریق  بتوانیم  ما  بروز حوادث،  در صورت 
اختیار  در  است،  نیاز  که  را  هرآنچه  هلیکوپترها 

آسیب دیده گان قرار دهیم.
تمام  تا  است  شده  متعهد  نیز  ترانسپورت  وزارت 
موقع  در  و  نگهدارد  فعال  را  هوایی  میدان های 
ضرورت از این میدان ها برای کمک رسانی استفاده 

شود.
انتقال 17 هزار تن گندم به مناطق آسیب پذیر

براساس اظهارات سخنگوی وزارت دولت در امور 
رسیده گی به حوادث، وزارت وزراعت 17 هزار تن 
گندم را به مناطق آسیب پذیر انتقال داده تا در موقع 

نیاز از آن استفاده شود.
بسته  هزار   22 نیز  غذا  جهانی  سازمان  همچنین 
غذایی را به مراکز مناطق انتقال داده که در حاالت 

اضطراری از آن استفاده می شود.

میلیون   100 افغانستان  حکومت  حاضر  حال  در 
در  طبیعی  حوادث  به  رسیده گی  برای  را  افغانی 
زمستان اختصاص داده است. اما محمدی می گوید 
وزارت خانه های  بودجه،  این  کمبود  صورت  در 
مختلف در عرصه کار خودشان فعالیت های بیشتری 

انجام خواهند داد.
همه  سالنگ  شاهراه  مسدودشدن  دیگر،  سوی  از 
اما  می شود،  دردسر  افغانستان  دولت  برای  ساله 
به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی 
باز  برای  بهتری  آماده گی   امسال  حوادث، می گوید 

نگهداشتن این مسیر در نظر گرفته شده است.
تا ظرف چند ساعت  متعهد شده  این وزارت خانه 
گذشته  در  کند.  باز  ترافیک  روی  به  را  شاهراه 
این شاهراه چندین روز مسدود می ماند اما امسال 
برف   وسایل  شهری  امور  به  رسیدگی  وزارت 
پاک کنی جدید را به سالنگ انتقال داده که توانایی 

پاک کاری را در چند ساعت دارد.
عالوه بر گذرگاه سالنگ، 318 نقطه آسیب پذیر در 
شاهراه های افغانستان شناسایی شده که در صورت 
حکومت  گاهی  و  می شوند  مسدود  برف  بارش 

هفته ها نمی تواند راه های مواصالتی را باز کند.
سیستم ُهشدار قبلی

مناطق کوهستانی  برف سنگین،  بارش  در صورت 
هستند.  روبرو  برف  سقوط  خطر  با  افغانستان 
حکومت افغانستان در نظر دارد در مناطق پر خطر 
وجود  طبیعی  دیگر  حوادث  و  بهمن  احتمال  که 

دارد، با استفاده از سیستم هشدار قبلی برنامه هایی 
دست  روی  مناطق  این  ساکنان  جابجایی  برای  را 

گیرد.
این در حالی است که سال گذشته در نتیجه ریزش 
بهمن در والیت پنجشیر، صدها تن جان دادند و 

خانه های زیادی تخریب شد.
ریزش  به  رابطه  در  گفت:  مورد  این  در  محمدی 
هشداردهی  سیستم  توفان ها  و  سیالب ها  بهمن، 
قبلی در نظر گرفته شده تا در صورت بروز حوادث 
طبیعی احتمالی، ما از قبل آگاهی پیدا کنیم و برای 

انتقال و جابجایی آن ها اقدام کنیم.
رانش زمین، برف کوچ و سیالب ها در گذشته منجر 
به قربانی شدن مردم شده است اما حکومت پس از 

وقوع حوادث دست به کار شده است.
سرما و آوارگان

ساکنان والیت های ناآرام افغانستان به خصوص در 
نتیجه  در  که  دیگر  مناطق  برخی  و  قندوز  هلمند، 
جنگ ها از خانه ها و روستاهای خود آوارهشده اندب

هکمک هایفورینیازدارند.
حوادث  به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت 
نتیجه  در  خانواده  دویست  و  هزار   19 می گوید 
جنگ ها از خانه های خود آواره شده اند که در فصل 

زمستان با مشکالت جدی مواجه می شوند.
مواد  و  سرپناه  رساندن  برای  آماده گی هایی  ولی 

غذایی برای آن ها گرفته شده است.
 

جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ایدریسوف  ایرلن 
قزاقستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد، 
جمهوری قزاقستان و کشورهای آسیای مرکزی در 

بازی های بزرگ جهانی، سرباز پیاده نیستند.
کشور  که  کرد  خاطرنشان  قزاقستان  خارجه  وزیر 
المنافع  مشترک  مستقل  کشورهای  و  قزاقستان 
آسیای مرکزی، خود بازیگران سیاسی بالغی هستند 
و در این میان، قزاقستان کشوری است که به قلمرو 
بزرگ آسیای مرکزی به عنوان یک عضو همکار و 

جدایی ناپذیر نگاه می کند.
وی اضافه کرد که جمهوری قزاقستان نقش خودش 
با توجه و  بالغ و  بازیگر سیاسی  را به عنوان یک 
ای  منطقه  و  اقتصادی  سیاسی،  منافع  درنظرداشت 

در آسیای میانه بازی می کند.
آقای ایدریسوف همچنین اشاره کرد که »می خواهم 

بگویم که با توجه به سفرهای متعدد هیات بلند پایه 
کشورهای چین، روسیه، ترکیه، هند، جاپان، ایاالت 
تعداد  یک  اروپایی،  کشورهای  و  امریکا  متحده 
»بازی  تجدید  و  احیا  مورد  در  جهانی  تحلیلگران 

بزرگ« سخن گفته اند.«
وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان طی سخنانش 
بطور قاطعانه نظریه »بازی بزرگ« را رد کرد. وی 
تأکید کرد که قزاقستان و کشورهای آسیای مرکزی 
ای،  منطقه  کار سیاسی  و  در ساز  توانند  خود می 
بنابراین،  و  باشند  داشته  را  شان  مستقل  نقش 
اصطالح پیاده »بازی بزرگ« برای کشورهای آسیای 
مرکزی و از جمله قزاقستان، کاماًل نادرست است.

در  که  بزرگ  بازیگران  گفت،  ایدریسوف  آقای 
قلمرو اوراسیا و آسیای مرکزی منافع مشروع دارند، 
می توانند باهم همکار باشند و فعالیت های سیاسی 

شان را بر مبنای سیاست صلح طلبانه دنبال کنند.
کرد  قزاقستان عالوه  امور خارجه جمهوری  وزیر 
که »تفاوت ماهیت نظریه اوراسیا که به ابتکار نور 
مطرح  قزاقستان  جمهور  رئیس  نظربایف  سلطان 

انگلیسی  زبان  در  است.  همین  در  است،  شده 
اصطالح win-winرا مد نظر قرار می دهیم؛ یعنی 
همه کامیاب می شوند. ما این خط را بطور دوامدار 
دنبال خواهیم کرد. این خط ماهیت اصلی سیاست 

چند بعدی ما است.«
از  حالی  در  قزاقستان  جمهوری  خارجه  وزارت 
کشورهای  طور  همین  و  کشورش  مستقل  نقش 
می  یادآوری  بزرگ«  »بازی  در  مرکزی  آسیای 
تروریسم  و  ناامنی  انتقال  سناریوی  اخیراً  که  کند 
مرزهای  و  مرکزی  آسیای  کشورهای  قلمرو  به 
به نظر می رسد  روسیه، قوت گرفته است. چنین 
که جمهوری های مستقل آسیای مرکزی به شمول 
که  اند  افتاده  فکر  این  به  پیش  از  بیش  قزاقستان 
اجازه ندهند تروریسم و افراطیت در قلمرو آسیای 
جمهوری  مشترک  مساعی  بگیرد.  قوت  مرکزی 
نوع  هر  مهار  و  کنترل  برای  مرکزی  آسیای  های 
افراط گرایی و تروریسم، این کشورها را بیش از 

پیش باهم نزدیک کرده است.
 

زمسـتانوضـرورتکـمکهـایفـوری
بـهآوارهگـانداخـلی

وزیر امور خارجه قزاقستان:

قزاقستانوکشورهایآسیایمرکزیسربازپیادهنیستند

عبـداهللعبـداهلل
بهتهرانرفت

پایه  بلند  رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در رأس هیاتی 
مشکالت  برخی  خصوص  در  ایرانی  مقامات  با  رایزنی  برای 
تهران  به  اقتصادی 2 کشور دیروز  پیرامون مهاجرین و مسایل 

رفت. 
وی در بدو ورود مورد استقبال ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و 

اقیانوسیه وزیر خارجه ایران قرار گرفت.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی اعالم کرده بود 
که عبداهلل عبداهلل در جریان این سفر با مقام های ایرانی درباره 

مسایل مختلفی صحبت خواهند کرد.
رییس  ایران،  رهبر  با  است  قرار  وی  قبلی  برنامه ریزی  طبق 

جمهور و معاون اول وی دیدار کند.
را  عبداهلل  اقتصاد  و  داخله  وزرای  سفر  این  در  می شود  گفته 

همراهی خواهند کرد.
برخی منابع آگاه از رایزنی عبداهلل با مقامات ایرانی در خصوص 
آموزش و پرورش کودکان افغانستانی و نیز مشکالت پیرامونی 

اقامت مهاجرین افغانستانی در ایران خبر دادند.
همچنین این منابع خبر دادند که رییس اجرایی در این سفر از 
پاکستان و  افغانستان،  ایران،  بندر چابهار که  از طرح های  یکی 
احداث می شود دیدن خواهد  به صورت مشترک  آن  هند در 

کرد.
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