
چرا مجلس 
به اصالحات 

پشت کرد؟

رییس اجرایی در نشست 
نوبتی شورای وزیران گفت 

که اصالحات در کمیسیون های 
انتخاباتی حتمی است و تمامی 

کارهای مربوط به انتخابات 
آیندۀ مجلس را کمیسیون 

جدید انتخابات به پیش خواهد 
برد. او به مردم اطمینان داد 

که با کمیسیون فعلی، انتخابات 
مجلس نماینده گان برگزار 

نخواهد شد
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اگر می خواهید توافِق نظر در خانۀ شما باقی بماند، از مالمت 
و ستیزه بپرهیزید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

به بخش  ملی سال 139۵  بودجه  حدود 40 درصد 
امنیت، 20 درصد به زیربنا، 13 درصد به معارف، 
7درصد به زراعت و انکشاف دهات و 6 درصد دیگر 

هم به بخش بهداشت اختصاص داده شده است.
همچنین بیشتر بودجه انکشافی امسال انتقالی است 
و از سال های گذشته مصرف ناشده باقی مانده است

بودجۀ سال مالی ۹۵
 تصویب شد

دومین نشست چهارجانبۀ صلح در کابل برگزار شد

خـطوط قرمـِز دولت افغانستان 
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دشـواری هاِی 
خط فارسی

»یاِی 
پسوندی«، 

»یاِی پایانی«

در برگ ها

ابتـذا ل 
شـرارت

نورستانی با اعالم تاریخ برگزاری انتخابات:

با درس از گذشته به گونۀ مستقل کار می کنیم
رییس اجرایی:     اصــالحات آمــدنی است
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درک  حکومت  که  گفت  افغانستان  خارجۀ  وزیر 
به  نیاز  پایدار  صلح  به  رسیدن  که  می کند 
حوصله مندی دارد، اما در عین زمان واضح ساخت: 
افغانستان  مردم  که  باشیم  داشته  نظر  در  »باید 
نتایج  بدون  و  نامعلوم  پایان اش  که  پروسه یی  به 

ملموس باشد، باور نخواهند کرد.«
برای  راه  نقشه  تعیین  در  که  کرد  تأکید  ربانی 
پیش شرط های  روی  »شاید  صلح  مذاکرات 
سخت گیرانه« زیاد تمرکز نشود، اما »خطوط سرخ« 
باید مشخص شوند تا از یک طرف از نتیجه بخش 
بودن آن اطمینان حاصل شود و از سوی دیگر به 

قربانیان مردم افغانستان احترام گذاشته شود

آن چـه پاکـستان
 از افغـانستان می خـواهـد



موسوم  چهارجانبه  گفت وگوهای  دورِ  دومین 
نماینده گاِن  حضور  با  کابل  در  راه«  »نقشۀ  به 
چین  و  امریکا  پاکستان،  افغانستان،  کشورهای 
نشست،  این  برگزاری  از  پیش  شد.  برگزار 
ابراز  آن  نتایِج  مورد  در  کشور  مقام های 
خوش بینی کردند و گفتند این بار گفت وگوهای 

صلح نتیجه بخش خواهد بود. 
برای  خوبی  زماِن  در  صلح  گفت وگوهای  اما 
افغانستان برگزار نمی شود که این همه  منطقه و 
متأسفانه  باشد.  داشته  پی  در  را  خوش بینی 
بخشی از خوش بینِی مقام های کشور، ریشه در 
گذشته  سال   15 در  که  دارد  خوش خیالی هایی 
دولت  سیاست های  در  متفاوت  گونه های  به 
به  ذیربط  طرف های  همۀ  است.  داشته  تبارز 
این  میانجی در  امریکا که نقش  شمول چین و 
گفت وگوها را بازی می کنند، به خوبی می دانند 
که موفقیت گفت وگوهای صلح، به همکاری های 
صادقانۀ پاکستان ارتباط گسست ناپذیر دارد و تا 
زمانی که این کشور نخواهد، صلح و امنیت در 
افغانستان تأمین نمی شود. زیرا گروه هایی که در 
به  تنها یک ورودی  افغانستان اند،  نبرد در  حاِل 
این کشور دارند و آن هم کشور پاکستان است؛ 
کشوری که نه تنها گروه های شورشی و تندرو 
آن ها  برای  بل  است،  داده  جای  خود  در  را 
فراهم  نیز  را  جنگ  الزمِ  تجهیزاِت  و  آموزش 
می سازد. در چنین وضعیتی دشوار خواهد بود 
نتایجی که دست کم  به  که گفت وگوهای صلح 

مردم افغانستان انتظار آن را می کشند، برسد. 
با  تفاوت هایی  صلح  گفت وگوهای  این بار  اما 
حامد  زمام داری  دوران  با  به خصوص  گذشته، 
آغازِ  برای  راه  نقشۀ  تدوین  آن  و  دارد  کرزی، 
گفت وگوهای عملی با گروه های مخالِف مسلح 
به  افغانستان  دولت  متأسفانه  گذشته  در  است. 

گونۀ اهلل بختکی در جهِت صلح تالش می کرد و 
هرگز به این نیندیشیده بود که برای رسیدن به 
صلح، به برنامه و استراتژی و یا همین چیزی که 
حاال به آن نقشۀ راه می گویند، ضرورت است. 

در همین حال، تفاوِت دیگِر نشست های فعلی با 
گذشته در این است که در گذشته عمدتًا دولِت 
مدیریِت  به تنهایی  که  داشت  تالش  افغانستان 
اگر  و  باشد  داشته  اختیار  در  را  گفت وگوها 
اقدامی از سوی کشورهای دیگر انجام می شد، 
تعبیرهایی در ریاست جمهوری کشور می یافت 
از  تعبیرهایی  آن ها خندید؛  به  می شـد  فقط  که 
حاکمیِت  حق  دیگر  کشورهای  که  این دست 
با دخالت در گفت وگوهای صلح  را  افغانستان 
منافع  با  تضاد  در  یا  و  می سازند  خدشه دار 
را  مخالف  مسلِح  گروه های  می خواهند  کشور 
چنین  سازند.  صلح  گفت وگوهای  روند  وارد 
تعبیر و تفسیرهاِی من درآوردی، برای پدیده یی 
منطقه یی  از  اعم  مختلف  زویای  و  جوانب  که 
داشته  پی  در  می تواند  دارد، چه  فرامنطقه یی  و 

باشد؟ 
کردِن  دور  آن،  پیامد  تنها  شک  بدون 
طرف هایی ست که بدون هیچ تردیدی می توانند 
در تأمین امنیت منطقه و به ویژه افغانستان نقش 

تعیین کننده داشته باشند. 
با این همه نباید به همین ساده گی ها مجاب شد و 
فکر کرد که نشست های چهارجانبه در اسالم آباد 
خواهند  نشان  را  خود  نتایج  زودی  به  کابل  و 
منسجم  گروهِ  آن  دیگر  که  هرچند  طالبان  داد. 
از  ولی  نیستند،  گذشته  واحد  رهبری  دارای  و 
برای گفت وگوهای  پیش شرط هایی  همین حاال 
احتمالی صلح وضع کرده اند. در این رابطه به دو 

مسأله باید اشاره کرد: 
این  واقعًا  نیست  مشخص  این که  نخست 

گروه های  از  یک  کدام  سوی  از  پیش شرط ها 
موجود طالبان اعالم شده است؛ چون آن چه که 
در رسانه ها به عنوان پیش شرط های طالبان برای 
اصلِی  منبع  یافته،  بازتاب  صلح  گفت وگوهای 

خود را فاش نمی سازد. 
در پیش شرط دیگِر گروه طالبان، بر اسالمی شدِن 
کشور تأکید رفته که می تواند جای سوال داشته 
افغانستان  فعاًل  طالبان،  گروه  نظر  به  آیا  باشد. 
با 99 درصد مسلمان، کشوری اسالمی نیست؟ 
این گروه چه تعبیر و برداشتی از اسالم دارد که 

می خواهد آن را جایگزیِن اسالمِ فعلی سازد؟ 
چنین  با  صلح  گفت وگوهای  باشد  قرار  اگر 
همین  از  باید  شود،  آغاز  پیش شرط هایی 
چون  داد؛  حکم  آن ها  بودِن  بی نتیجه  به  حاال 
پیش شرط هایی با این ویژه گی ها به هیچ صورت 
مشترکی  نتایِج  و  خروجی ها  که  نیستند  ممکن 

داشته باشند. 
با  کرده اند  تالش  عمدی  صورِت  به  یا  طالبان 
گذاشتن پیش شرط برای گفت وگوهای صلح، از 
این که  یا  اجتناب ورزند و  به میز مذاکره  رفتن 
یک  هیچ  جانِب  از  اعالمیه  و  پیش شرط ها  این 
از شاخه های موجود طالبان صادر نشده است. 

این ها همه نشان می دهند که گفت وگوهای صلح 
به یک موضوع پیچیده و دشوار بدل شده که به 
آسانی نمی توان برای آن زمانی را مشخص کرد. 
شاید گفت وگوهای صلح در یکی از کشورهایی 
با  باشد،  گفت وگوها  این  میزبانِی  به  مایل  که 
حضور نماینده گانی از دولت و مخالفاِن مسلح 
برگزار شود، ولی این که این گفت وگو به نتایجی 
نظر  به  بعید  فعلی  وضعیِت  در  برسند،  عملی 

می رسد.    
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صــــــلح  خوش خیالی های 
 

خبری  نشسِت  یک  در  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  دیروز 
زماِن برگزاری انتخابات را مشخص کرد. رییس این کمیسیون 

صحبت هایی از برگزاری شفاِف انتخابات هم کرد. 
این در حالی ست که داکتر عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت 
ملی، روز گذشته در نشست شورای وزیران وعده سپرد که 
برگزارشدنی  انتخابات  موجودشان،  رهبری  و  کمیسیون ها  با 

نیست. 
ظاهراً به نظر می رسد که رویارویی و زورآزمایِی تازه یی بر سِر 
برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای والیتی، میان ریاست 

اجرایی و ریاست جمهوری آغاز شده است. 
موجود،  انتخاباتی  نهادهای  از  حمایت  با  ریاست جمهوری 
ریاست  اما  کند؛  برگزار  را  پارلمانی  انتخابات  که  می خواهد 
اجرایی بر اصالحاِت بنیادی در نهادهای انتخاباتی و تعویِض 
کمیسیون  رییس  که  حاال  اما  دارد.  اصرار  موجود  چهره های 
سخن  تقویم  اعالم  و  انتخابات  برگزاری  زمان  از  انتخابات، 
به  اصاًل  ریاست جمهوری  که  می شود  معلوم  است،  گفته 
پروسۀ ایجاد اصالحات رضایت ندارد؛ چنان که تا کنون حرِف 
واضحی هم در مورد تعویِض مدیراِن نهادهای انتخاباتی نزده 

است. 
البته شکی نیست که ریاست جمهوری هم شعارِ اصالحات را 
سر می دهد، اما اصالحاتی که این ستون از قدرت در نظر دارد، 
مطالبه می کند، زمین  را  آن  اجرایی  ریاست  تا اصالحاتی که 
نهادهای  با هـم فرق دارند. فرستادن طرِح اصالح  تا آسمان 
انتخاباتی طی یک فرمان تقنینی به مجلس، خود نشان می دهد 
این  به  را  زیادی  وقِت  که  می خواهد  ریاست جمهوری  که 
بهانه ضایع سازد تا از اصالحاِت الزم در نهادهای انتخاباتی 

جلوگیری شود. 
اجرایی  ریاست  و  جمهوری  ریاست  صورت،  این  غیـر  در 
مشترکًا از بسیار قبل، باید جدا از رقابت های دوران انتخابات، 
اصالحات را به عنوان یک پروسۀ اساسی و الزامی برای کسب 
حتا  و  می گرفتند  دست  روی  بنیادی  گونۀ  به  مردم  اعتمادِ 
روزها و ماه ها قبل، معاشاِت رییسان و مدیراِن کمیسیون های 
دادگاه  به  را  اگر آن ها  را قطع می کردند و  انتخاباتی  خطاکارِ 

نمی فرستادند، دست کم خانه نشین شان می ساختند.
 یقینًا انتظار مردم این است که دیگر چهره های خطاکار را در 
رهبرِی نهادهای انتخاباتی نبینند، آنان نباید در مورد انتخابات 
صحبت کنند و تصمیم بگیرند. اما این که کمیسیوِن انتخابات 
آمده است زمان برگزاری انتخابات را 24 جوازی 1395 تعیین 
می کند، نشان از آن دارد که این کمیسیون با حمایِت سیاسِی 
احمدزی  اشرف غنی  و  پیشین  رییس جمهوری  کرزی  حامد 
رییس جمهوری برحال، می خواهد دوباره با سرنوشِت مردمِ 
کژمنشی  و  خودسری  این  اگر  مسلمًا  کند.  بازی  افغانستان 
پای  به  و  نمی گیرند  جدی  را  انتخابات  مردم  نگردد،  مهار 
است  این  انتظار  بنابراین  رفت.  نخواهند  رای  صندوق های 
اخیِر کمیسیون  اقدام های  برابِر  در  اجرایی کشور  ریاست  که 
مستقل انتخابات، واکنش نشان دهد و پروسۀ اصالحات را به 

گونۀ جدی تعقیب کنـد. 
به هر تقدیر، اکنون تعویِق کارِ کمیتۀ گزینش و سرانجام رفتِن 
رهبری کمیسیون انتخابات به مجلس نماینده گان و مشخص 
کردِن زماِن انتخابات، سه گامِ کالنی بوده که به نفع کمیسیوِن 
انتخابات و ریاست جمهوری برداشته شده است. اگر قضیه به 
همین منوال باشد و واکنِش قاطعی در برابِر این دست اقدامات 
صورت نگیرد، ما شاهد اعالم تقویِم انتخاباتی و ثبت نامِ افراد 
و در نهایِت امر، برگزاری انتخابات پارلمانی نیز خواهیم بود.

ولی مبرهن است که مردم برگزارِی هر نوع انتخابات به رهبرِی 
مردود  را  و وطن  ملت  به  بی احترام  و  تقلب کار  افراد  همین 
ریاست  که  است  خوب  چه  می کنند.  تحریم  و  می شمارند 
اجرایی نیز قاطعانه در سنگر مردم قرار گیرد و فشارهای الزم 
را بر رییس جمهوری وارد  کند تا دست از حمایت های پیـدا و 
پنهاِن خود از چهره های متقلب و خطاکار بردارد و به پروسۀ 

ملِی اصالحاِت انتخاباتی تن دهد. 
گذرِ زمان ثابت خواهد کرد که در معرکۀ جدید میاِن این دو 
ستوِن قدرت کدام یک برنده و کدام بازنده خواهد شد. اما در 
هر صورت، آن ستونی که در سنگِر مردم قرار گیرد، در پیشگاهِ 

تاریخ روسفید خواهد ماند! 

رویارویِی ریاست اجرایی
 و ریاست  جمهوری
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عنوان  این است که پیش شرط های  اما  دومین مسأله 
شده از سوی گروه های مخالف، به شدت در تضاد با یک دیگر 
وارد  پیش شرط هایی،  چنین  با  نمی توان  و  دارند  قرار 
پیش شرط ها  این  در  طالبان  مثالً  شد.  صلح  گفت وگوهای 
خواهان خروِج کامِل نیروهای خارجی از کشور شده اند، ولی 
در مورد آتش بس و پایاِن درگیری ها هیچ چیزی نگفته اند. 
نیروهای  بیرون شدِن  به محِض  چه ضمانتی وجود دارد که 
خارجی، صدها جنگ جوی مستقر در آن سوی مرزهای جنوبی 
افغانستان  وارد  همسایه  کشور  نیروهای  حمایت  با  کشور، 

نشوند؟ 

شدِن  اسالمی  بر  طالبان،  گروه  دیگِر  پیش شرط  در 
کشور تأکید رفته که می تواند جای سوال داشته باشد. آیا 
به نظر گروه طالبان، فعالً افغانستان با 99 درصد مسلمان، 
برداشتی  و  تعبیر  چه  گروه  این  نیست؟  اسالمی  کشوری 
از اسالم دارد که می خواهد آن را جایگزیِن اسالِم فعلی 

سازد؟ 
اگر قرار باشد گفت وگوهای صلح با چنین پیش شرط هایی 
آغاز شود، باید از همین حاال به بی نتیجه بودِن آن ها حکم 
داد؛ چون پیش شرط هایی با این ویژه گی ها به هیچ صورت 
ممکن نیستند که خروجی ها و نتایِج مشترکی داشته باشند



چرا مجلس به اصالحات 
پشت کرد؟
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شماری از اعضای مجلس نماینده گان 
می گویند که رهبران حکومت وحدت 
پارلمانی  انتخابات  ازآنکه  پیش  ملی 
دوره  پارلمان  اعضای  شود،  برگزار 

هفدهم را برگزیده اند.
از  شماری  که  می گویند  آنان 
فهرست  این  در  که  نماینده گان 
دامن  به  دست  ندارد،  وجود  نام شان 
و  شدند  انتخاباتی  کمیسیون های 
نظام  در  اصالحات  پروسه  برخالف 
فعلی کمیسیون  از رهبری  انتخاباتی، 
انتخابات خواستند که تاریخ برگزاری 

انتخاباتی پارلمانی را مشخص کند.
ریاست  مقامات  را  گفته ها  این  اما 
کرده  تعبیر  شوخی  یک  اجرایی 
به هیچ عنوان  این سخنان  می گویند: 
هر  و  باشد  داشته  واقعیت  نمی تواند 
گفته،  را  سخنان  این  که  نماینده ی 

شاید با شما شوخی کرده باشد
ریاست اجرایی:  در  مقامات  گفته  به 
در  و  ندارد  حقیقت  سخنان  این 
انتخاباتی که برگزار خواهد شد مردم 
افغانستان تصمیم می گیرند که کی ها 
انتخاب  خود  نماینده  عنوان  به  را 

کنند. 
از  دیگر  شماری  حال  این  با 
فراخواندن  علت  نماینده گان 
نارضایتی  را  مجلس  به  نورستانی 
عنوان  رییس اجرایی  از  نماینده گان 

می کنند.
این نظریات پس از آن ابراز می شود 
که روز شنبه هفته جاری نماینده گان 
رییس  نورستانی  یوسف  مجلس، 
را  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
خصوص  در  پاسخگویی  جهت 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  تاریخ 

فراخوانده بودند.
یک نماینده گان مجلس که نمی خواهد 
می گوید:  شود  گرفته  او  از  نامی 
رییس جمهور در توافق با داکترعبداهلل 
نماینده گان مجلس آینده را انتخاب و 
یک لیست نیز ترتیب کردند و چون 
درآن  نماینده گان  از  شماری  نامی 
لیست که در ریاست جمهوری ترتیب 
نماینده گان  نداشت،  وجود  شده، 
ناراضی اقدام به فراخواندن نورستانی 

به مجلس کردند.
نماینده گان مجلس  او: چون  به گفته 
و  رییس جمهورغنی  سوی  از  آینده 

بنابراین  شده،  مشخص  داکترعبداهلل 
دامن  به  دست  ناراضی  نماینده گان 

نورستانی شدند.
این نماینده مجلس همچنان می گوید: 
نورستانی  از  ناراضی  نماینده گان 
خواستند که تقویم برگزاری انتخابات 
را اعالم و آنان را در انتخابات پارلمانی 
حمایت کند و این نماینده گان هم از 
ماندن نورستانی در مقام اش حمایت 

همه جانبه خواهند کرد.
اجرایی،  ریاست  فرهنگی  مشاور  اما 
کرده  تعبیر  شوخی  را  سخنان  این 
عنوان  هیچ  به  سخنان  این  گفت: 
هر  و  باشد  داشته  واقعیت  نمی تواند 
گفته،  را  حرف ها  این  که  نماینده ی 

شاید با شما شوخی کرده باشد.
مشاور  سانچارکی  فاضل  سیدآقا 
فرهنگی ریاست اجرایی می گوید: این 
سخنان حقیقت ندارد و در انتخاباتی 
که برگزار خواهد شد مردم افغانستان 
به  را  کی ها  که  می گیرند  تصمیم 
نه  کنند  انتخاب  خود  نماینده  عنوان 
ریاست اجرایی و یا ریاست  جمهوری. 
قاضی نذیر احمد حنفی عضو مجلس 
اعالم  ما  هدف  می گوید:  نماینده گان 
توسط  انتخابات  برگزاری  تاریخ 
کمیسیون  رییس  نه  بود  حکومت 

انتخابات.
قاضی حنفی گفت: شبی که ما مهمان 
رییس جمهور بودیم، من متنی را آماده 
کرده بودم مبنی براینکه حکومت باید 
را مشخص  انتخابات  برگزاری  زمان 
خواستیم  رییس جمهور  از  ما  کند. 
و  کند  تعدیل  را  انتخابات  قانون  که 
خواست ما برگزاری انتخابات توسط 
قانونی که رییس جمهور آن را تعدیل 

می کند، است.
عضو  مهدی  داکترمحیی الدین  اما 
فراخواندن  دلیل  نماینده گان  مجلس 
دلسرد شدن  را  مجلس  به  نورستانی 
نماینده گان از عدم اقدام حکومت در 
خصوص اصالح کمیسیون انتخابات 

عنوان می کند.
داکتر مهدی می گوید: تعداد زیادی از 
نماینده گان از فراخواندن نورستانی به 
اقدام  این  اما  نبودند،  راضی  مجلس 
ریاست  اجرایی  کم کاری  از  ناشی 

است.
ریاست  کم کاری های  او:  گفته  به 

نورستانی  به  تا  شده  سبب   اجرایی 
به  را  ریاست جمهوری  انتخابات  که 
تا  را  افغانستان  و  بود  کشیده  بحران 
داده  مجال  برد،  پیش  به  تجزیه  مرز 
مورد  در  و  آمده  مجلس  به  تا  شود 

برگزاری انتخابات نظر دهد.
اجرایی،   ریاست  مشاروفرهنگی  اما 
نماینده گان  مجلس  از  انتقاد  با 
که  بهانه   این  به  نباید  می گوید: وکال 
کرده،  کم کاری  ریاست اجراییه  گویا 
یکی  انتخابات  کمیسیون  اعضای  با 

شوند.
یک  مردم  وکالی  افزود:  سانچارکی 
که  دارند  تاریخی  و  ملی  مسوولیت 
قانون  تطبیق  از  آن  به  مطابق  باید 
نظارت کنند و برای شان مهم نباشد 
کم کاری  حکومت  بخش  کدام  که 

کرده.
به گفته او: به زودی مردم افغانستان 
شاهد مسایل خواهند بود که ما هیچ 
استفاده  سوی  برای  را  فرصتی  گونه 
انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای 

نخواهیم داد.
هفته  شنبه  روز  نماینده گان  مجلس 
نورستانی رییس  جاری احمدیوسف 
برای  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
برگزاری  مورد  در  معلومات  ارائه 
و  نماینده گان  مجلس  انتخابات 
مجلس  این  به  ولسوالی  شوراهای 

فراخوانده بود.
نورستانی هم به اعضای مجلس وعده 
یعنی  هفته  همین  دوشنبه  که  سپرد 
را  انتخابات  برگزاری  تقویم  دیروز 

اعالم خواهد کرد.
رییس کمیسیون انتخابات روز گذشته 
و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمان 
میزان/  ماه  را  ولسوالی ها  شوراهای 
مهر سال 1395 اعالم کرد و به مردم 
را  شفافی  انتخابات  که  سپرد  وعده 

برگزار خواهند کرد.
زمان  اعالم  ریاست اجرایی  اما 
نورستانی  توسط  انتخابات  برگزاری 
کرد  اعالم  و  ندانسته  اعتبار  مدار  را 
انتخابات  که اعضای فعلی کمیسیون 
برگزاری  تقویم  اعالم  صالحیت 
اعالم  تاریخ  و  ندارند  را  انتخابات 
شده توسط رییس کمیسیون انتخابات 

مدار اعتبار نیست.

اینترنشنال نیوز پاکستان 
پس از ماه ها تالش دیپلماتیک هماهنگ قدرت های 
مدت هاست  که  افغانستان  صلح  روند  منطقه یی، 
و  شده  گرفته  سر  از  اخیراً  بود،  شده  متوقف 
نمایندگان افغانستان، چین، پاکستان و ایاالت متحده 

در اسالم  آباد )و دیروز در کابل( گردهم آمدند.
هرگونه روند صلح افغانستان بدون دخالت روشن 
زمان  از  پاکستان  است.  ناقص  پاکستان  کامل  و 
تأسیسش، در افغانستان منافع عمیقی داشته و عکس 
به  حاشیه   یا  نادیده  گرفتن  نیز صادق است.  قضیه 
راندن این منافع، نه  تنها افغانستان را بی ثبات خواهد 

کرد که منطقه را نیز به خطر خواهد انداخت.
در  هند  چشمگیر  قدرت گرفتن  از  جلوگیری 
افغانستان در صدر اولویت های پاکستان قرار دارد، 
افغانستان  در  هند  نفوذ  به  نسبت  همواره  پاکستان 

بدبین بوده است.
افزایش نفوذ هند در افغانستان و نگرانی پاکستان
افزایش حضور  هند در  اسالم آباد فکر می کند که 
پاکستان  ملی  امینت  به  مستقیم  تهدید   افغانستان، 
است. در حالی  که پیش بینی پاکستان از تهدید هند 
هراس  ولی  باشد،  اغراق آمیز  شاید  افغانستان  در 

اسالم آباد نباید نادیده گرفته شود.
پاکستان  و  هند  به  می تواند  افغانستان  واقع  در 
که  بدهد  افغانستان  باثبات سازی  جهت  فرصتی 
در  بهبود  یابد.  نیز  آن ها  جانبه   2 روابط  آن  اثر  بر 
بسیاری از اوقات اهداف هند و پاکستان باهم روبرو 
می شوند، ولی میزان بزرگی از توافقات 2 طرفه نیز 
وجود دارند که اگر روی آن ها کار مثبت صورت 

بگیرد، شاید صلح و ثبات بیشتر ترویج شود.
منافع اقتصادی پاکستان در افغانستان

منافع اقتصادی پاکستان در افغانستان به  خوبی قابل 
استدالل است. در سال های اخیر منابع انرژی فراوان 
را  رقابتی  میانه،  آسیای  در  دست نخورده  عمدتًا  و 
میان قدرت های بزرگ برای خطوط  لوله گاز و نفت 

در داخل و بیرون منطقه به میان آورده است.
از لحاظ جغرافیایی در یک  پاکستان  افغانستان و   
میانه  آسیای  و  خاورمیانه  انرژی  از  سرشار  منطقه 
واقع  شده اند و کشورهای نیازمند به انرژی همانند 
هند و چین دارای ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی در 

افغانستان و پاکستان هستند.
در کنار آن ها، پاکستان برای احیای اوضاع اقتصادی  
خود به انرژی نیاز دارد و خط  لوله گاز تاپی،  با همه 
مشکالت خود منبع انرژی را فراهم می کند که برای 
انتظار  بود.  خواهد  کافی  پاکستان  آینده  سال   50

می رود که این خط لوله در 2019 تکمیل شود.
 یک جاده، یک کمربند

از  بخشی  چین  و  پاکستان  اقتصادی  کریدور 
کمربند« چین  »یک  جاده، یک   توسعه  چهارچوب 
است که فراتر از پاکستان و افغانستان، وعده اتصال 
آسیای میانه با جنوب آسیا را می دهد. بنابراین چه  
یابد،  ثبات  یا  بدتر شود  افغانستان  امنیتی  وضعیت 

تأثیرات مستقیمی بر منافع اقتصادی پاکستان دارد.
کابل  که  است  افغانستان  جنوبی  مرز  دیورند  خط 
پاکستان  حالی  که  در  می کند.  جدا  را  اسالم آباد  و 
خط دیورند را به عنوان مرز مشروع غربی  خود به 
رسمیت می شناسد، افغانستان هرگز آن را به عنوان 

مرز بین المللی به  رسمیت نشناخته  است.
در  بسیاری  دشواری های  عامل  اغلب  مسأله  این 
مدیریت مرزی شده و شبه نظامیان به دلیل همکاری 

این 2 کشور، آزادانه از خط دیورند عبور می کنند.
برای  که  تالش هایی  است  آن  وقت  حاال  بنابراین 
پاکستان  راه اندازی شود.  قدیمی  اختالف  این  حل 
و افغانستان 2 کشور مستقل  هستند و نیاز است که 
به  به  رسمیت شناخته شو د و  آنها   مرزی از سوی 

همین دلیل آن ها باید به این مرز رسمیت بخشند.
در حالی  که شاید ترسیم مجدد تمام مرز امکان پذیر 
نباشد و مبادله مناطق کوچک تر همانند آنچه میان 
مرز هند و بنگالدش اتفاق افتاد، راهی را به سوی 

آینده فراهم کند.
پاکستان و جنبش بلوچ

شورشی  گروههای  با  استقاللش  زمان  از  پاکستان 
چند  طی  بلوچ ها  جنبش  است.  بوده  مواجه  بلوچ 
مقاومت  از  را  خود  قدرت  و  یافته  تکامل  دهه 
با  ارائه کرده که  پاکستان  با  ادغام  پیشنهاد  به  اولیه 

شورش هایی در برابر حکومت دنبال شده است.
طوالنی ترین ناآرامی میان 1973 و 1977 اتفاق افتاد 
که در این دوران 80 هزار سرباز پاکستانی به این 
ایالت اعزام شده بودند. در حال حاضر، نسل پنجم 
شورشگری در بلوچستان ادامه دارد و پاکستان ادعا 
می کند که هند و افغانستان در شعله ور ساختن این 

شورشگری دست دارند.
جنرال پرویز مشرف رییس جمهور پیشین پاکستان 
در رویدادهای مختلف درباره طرحی صحبت کرد 
فراهم کردن  در  پاکستان  همسایگان  از  برخی  که 
هم دست   بلوچ  شورشیان  برای  اسلحه  و  بودجه 

هستند.
در حالی  که پاکستان نتوانسته مدرک موثقی درباره 
دخالت هند ارایه کند، دهلی نو همواره دست داشتن 

در این مسأله را رد می کند.
هند  دخالت  پاکستان،  چشم انداز  از  این حال  با 
نمی توان  شود.  گرفته  نادیده  کاماًل  نمی تواند 
کاماًل  افغانستان  در  هند  منافع  که  کرد  استدالل 
به   افغانستان،  در  هند  فعال  حضور  است.  انسانی 
ویژه در نزدیکی مرز با پاکستان، مشخصًا اسالم آباد 
تاریخی  توجیه  بدون  ادعا  این  می کند.  را حساس 
نیست، چنانچه پاکستان پیش از جدایی از هند و با 

کمک مداخله هند تجزیه شده است.
وقتی انگلیس در سال 1948 امپراتوری هند را ترک 
کرد، افغانستان برای بازنگری مرزش زیر فشار قرار 
داده شد و وقتی این درخواست رد شد، افغانستان 
پاکستان  از  جدا  و  مستقل  »پشتونستان«  خواستار 

شد.
پاکستان همواره حمایت افغانستان برای بلوچستان 
نظر  در  ملی اش  امنیت  علیه  تهدیدی  به عنوان  را 
 1960 و   1950 دهه های  جریان  در  است.  گرفته 
در  را  پشتون  جدایی طلب  جنبش  یک  افغانستان 
پاکستان به نام »والیت مرزی شمال  غرب که حاال 
به »خیبرپشتون خواه« تغییر نام یافته، حمایت مالی 

کرد.
آرزوی افغانستان بزرگتر

گذشته از این، حفیظ اهلل امین نخست وزیر افغانستان 
در 1979 به صراحت آرزوی کابل برای »افغانستان 
در  به ویژه  نگرانی ها  این  کرد.  اعالم  را  بزرگ تر« 
پاکستان  سوی  از  افغانستان  رویدادهای  ارزیابی 
ادامه یافت و بنابراین حکومت افغانستان نیاز دارد 
تا به پاکستان اطمینان دهد که دیگر چنین تاکتیکی 

هرگز علیه پاکستان استفاده نخواهد شد.
از سوی  اعتمادسازی  تا  نیاز احساس می شود  این 
چراکه  شود  ایجاد  پاکستانی ها  برای  افغانستانی ها 
پشتونستان مسأله یی است که در گذشته باقی مانده 

است.
بی ثباتی  و  خاورمیانه  در  داعش  گروه  ظهور  با 
فزاینده در آنجا، هرگونه بی ثباتی بیشتر در آسیای 
جنوبی، آتشی را شعله ور خواهد کرد که مقابله با 
آن دشوار خواهد شد.  بنابراین، اکنون زمانی برای 
تمامی کشورهای آسیای جنوبی است که بر ترویج 

صلح، ثبات و توسعه در منطقه تمرکز کنند.

آن چـه پاکـستان
 از افغـانستان می خـواهـد

ناجیه نوری  



ناصر فکوهی 
»شر«،  موضوع  به  نسبت  متعارف  رویکرد 
مفهوم  با  گسترده  و  ژرف  به صورتی 
است.  خورده  پیوند  »گناه«  و  »ممنوعیت« 
ـ  مسیحایی  سنت  در  اولیه«  »گناه  هرچند 
در  فرمان خداوند  از  سرپیچی  به  یهودی، 
خروج  و  ممنوعه  میوۀ  خوردن  ممنوعیت 
سقوط  و  بهشتی  معصومیت  موقعیت  از 
درد  تحمل  برای  زمین  روی  بر  )هبوط( 
آن  از  شدن  پاک  و  مادی  زنده گی  رنِج  و 
روانه  یا  بهشت  به  بازگشت  برای  گناه 
اما سایر  است؛  تعبیر شده  به دوزخ  شدن 
و  ممنوعیت ها  از  مجموعه یی  با  گناهان 
آن ها  باید  که  است  خورده  پیوند  اجبارها 
را در مرکز اخالق باستانی از ُرم مسیحی تا 
امروز به شمار آورد که در بخش مرکزی 
جهان در پروژۀ استعماری قرار می گیرند و 

این رو  از  می یابند.  تعمیم  گیتی  سراسر  به 
آن چه امروز دربارۀ خیر و شر گفته می شود 
تا حد زیادی، بسیاری دیگر از پروژه های 
شناختی از جمله جهان موسوم به »ابتدایی« 
و روایت های اسطوره یی کیهان شناسی آنان، 
)کنفوسیوسی،  شرقی  نظام های  همچون 

بودایی( را نادیده می گیرد. 
اندیشۀ مرکزی و امروز جهانی، مجموعه یی 
از »بایدها و نبایدها« است که پایۀ اخالق 
را در نظام های مدنی نیز ساخته اند و عمدتًا 
در  که  اساسی ریشه گرفته اند  متن  از یک 
تورات )قانون( یهودایی، و سپس مسیحی 
به مبنای هرگونه تمایزی میان خوب و بد 
تبدیل می شود. متن مورد بحث، »ده فرمان« 
 )δεκάλογος در یونانی دکالوگوس(
است که بنا بر سنت، خداوند بر کوه سینا 
این  کرد.  وحی  )ع(  موسی  حضرت  به 
فرمان ها عمدتًا پس از تأکید بر وحدانیت 

و ضرورت پرهیز از هرگونه شرک و همتا 
ساختن  حتا  یا  خداوند  برای  شدن  قایل 
و  زمین  موجوداِت  از  تجسمی  تصویر 
آسمان و دریا، مواردی دیگری یعنی پرهیز 
از سوگند خوردن به نام خدا، تقدس یک 
در  جمعه  یکشنبه/  )شنبه/  کار  بدون  روز 
روز  شش  برابر  در  ابراهیمی(  سنت های 
دزدی  زنا،  نفس،  کشتن  ممنوعیت  کاری، 
و شهادت دروغ و حسادت را مورد تأکید 
قرار داده اند. این قوانین چارچوب هایی را 
ساخته اند که تا امروز و حتا در جوامع کاماًل 
غیرمستقیم،  و  مستقیم  به صورت  سکوالر 
تعریف کرده و  را در هنجارهایش  جامعه 
با  و  »خیر«  اساس  بر  را  روزمره  زنده گی 
مورد  قواعد  در  »شر«، دست کم،  از  پرهیز 
ادعایش، قوانین اداره کنندۀ نظام های قانونی 
مجازات هایش  و  قضایی  و  اجرایی  و 

تعریف و تبیین کرده اند. 
البته باید گفت که مسأله در سطح الهیاتی 
موضوعی یی است که امروز جز در همان 
و  اجتماعی  علوم  نظِر  مد  چندان  حوزه 
انسانی و فلسفه نیست و تفسیرهای خود را 
دارد: از یک سو در برخی از ادیان باستانی 
ویژه  به  زرتشت(  دین  )یا  مزدیسنا  نظیر 
دوم(  دورۀ  )ساسانی  متأخر  زرتشت  دین 
موضوع به ساده گی در جدایی مطلق خیر 
زروانیسم  تک خداگرایی  )برخالف  شر  و 
رو،   در  رو  خدای  دو  قالب  در  باستانی( 
به  را  »شر«  می توانند  که  است  شده  تعبیر 
مبارزۀ خیر مطرح کنند؛  برای  مثابۀ هدفی 
مثل  باستانی،  ادیان  از  دیگر  برخی  در  یا 
میان  روابط  یونانی،  چندخدایی  نظام های 
از این دو  خیر و شر و تعبیری که اصوالً 
در  پیچیده تری  صورِت  به  دارد،  وجود 
در  و  است  شده  پراکنده  خدایان  سطح 

از رفتارهای خدایی  تفسیرهای اسطوره یی 
ادیان  در  نهایت،  در  و  درمی آید؛  بیان  به 
مثابۀ عاملی  به  ابراهیمی ما »شر« را اغلب 
داریم  انسان  بر  ارزیابی  و  سنجش  برای 
و  است  »خیر«  کنترل  زیر  گونه یی  به  که 
بنابراین بحث بی پایان منشأ و معنای »شر« 
در این ادیان به گونه یی به بحثی درونی در 
آن ها تبدیل شده است و یا ابزاری در دست 
زیر  به  برای  )آتئیست(  ناخداباور  مخالفان 
)تئیست(.  خداباور  نظام های  بردن   سوال 
این در حالی است که می توان اندیشۀ خود 
را بر تضادی متمرکز کرد  که در برخورد با 
مدرنیته از یک سو و با مدرنیتۀ متأخر )که 
گاه پسامدرنیته نیز با آن انطباق یافته است( 
با مفهوم  به روابطی پیچیده و تأمل برانگیز 
»خیر وشر« و دیالکتیک میان آن دو منجر 

شده است. 
در اندیشۀ ایرانی که در این یادداشت کوتاه 
قصد توقف بر آن را نداریم، نظام های خیر 
و شر به صورتی مبالغه آمیز در یک دوگانه 
زبانی،  سطح  به  امر  این  که  گرفته اند  قرار 
اجتماعی  نظام  حتا  و  فکری  ساختارهای 
موانع  از  یکی  به  بدل  و  است  کشیده  نیز 
اندیشه در همۀ عرصه ها و  مطلق دیدن و 
مطلق اندیشی شده است. امروز مشکلی که 
برای ما وجود دارد، همین عدم توانایی به 
اندیشیدن حد فاصلی میان خیر و شر و یک 
درون  را  دو  این  که  است  فکری  پیوستار 
نوعی دیالکتیک با یکدیگر قرار دهد و در 
در  پرداختن  ما  هدِف  دقیقًا  یادداشت  این 

حد اشاره به همین دیالکتیک است.  
با تکیه بر آرای  در این راستا ما می توانیم 
اخالق  برجستۀ  بسیار  فیلسوفان  از  یکی 
روو  میریام  خانم  یعنی  معاصر  دورۀ  در 
  )Myriam Revault d’Allones( دالون
از  که  کنیم  تأکید  رویکرد  دو  بر  به ویژه 
یک سو مفهوم »شر رادیکال« کانت را قرار 
و  پیوستار  یک  دیگر،  در سوی  و  می دهد 
نه یک گسست، بر مفهوم »ابتذال شر« در 
یک سو  در  می کند.  تأکید  آرنت  هانا  نزد 
در  جمله  از  که  روبه روییم  کانت  با  ما 
صرف  چارچوب  در  »دین  عنوان  با  متنی 
Die Religion inner� ()1793 )منطق« 
 halb der Grenzen der bloßen
می پردازد،  شر  موضوع  به   )Vernunft
خود:  معروف  متن  در  آرنت  درحالی که 
شر«  ابتدال  دربارۀ  اورشلیم:  در  »آیشمن 
 Eichmann in Jerusalem. ()1963(
 Ein Bericht von der Banalität
des Bösen(  اندیشۀ کانتی را پی گرفته 
پُراهمیت  بسیار  مصداِق  یک  به  را  آن  و 
و  نازی  قتل عام های  یعنی  انسانیت  برای 

شرارِت نهفته در آن باز می گرداند.
کنیم،  تأکید  کانت  نظریۀ  بر  ابتدا  اگر 
»منشای  مسالۀ  او،  باور  به  که  می بینیم 
شر« دست نیافتنی است و مسالۀ اصلی، نه 
و  رسیدن  انجام  به  دلیل  بلکه  منشای شر، 
و  است  کنش  نظام  در  »شر«  یافتِن  تحقق 
این که چه گونه باید بتوان در برابر وسوسۀ 
مبارزه  آن  با  و  کرد  مقاومت  »شر«  انجام 

کرد... 
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بخش نخســت

راز و رمِز
     محبوبیت

           نزد مردم

ابتــــــذا ل 
شــرارت

بخش نخسـت

انسان ها نیاز دارند تا دیگران را دوست بدارند و در برابر، دیگران هم آن ها را 
دوست داشته باشند و مورد تأیید قرار دهند. محبوب بودن، یک نیاز ذاتی است. 
در هرم نیازهای روانی فرد، نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن، یکی از 

اصلی ترین نیازهای روانِی هر انسانی است.
در مواجهه با موضوع محبوبیت میان مردم، نکته یی که بیش از هر چیز اهمیت 
دارد، رفتار صادقانه و نیِت خیر در برابر فریب کاری و ریاکاری است. منظور ما 
از محبوب بودن در میان مردم، محبوب بودِن حقیقی و واقعی است؛ یعنی فرد با 
نیت خیر و رفتارِ صادقانه به گونه یی با مردم برخورد کند که به دِل آن ها بنشیند 
و دوستش بدارند. در محبوبیت حقیقی مورد نظر ما، فرد از صمیم قلب در تالش 

است تا با دیگران مهربان بوده و خواسته های احتمالی آن ها را انجام دهد. 
چه طور حرف بزنیم؟

ـ اگر قرار است شما فردی محبوب و دوست داشتنی باشید، الزمۀ آن این است 
که به نحوۀ صحبت و برخوردتان دقت کنید.

دیگران را فراموش کنید، غیر از یک تذکِر دوستانه و  ـ سرزنش کردن مداومِ 
مقطعی، بقیۀ حرف هایی که لحِن شماتت آمیز داشته باشد، منجر به ایجاد فاصله 

بین شما و دیگران خواهد شد.
ـ دیگران را در جمع ُخرد و کوچک نکنید. نمی توانید کسی را در جمع ُخرد 

کنید و آنگاه انتظار داشته باشید که آن فرد شما را دوست داشته باشد.
ـ آداب مخالفت کردن را بیاموزید. بلند کردن صدا، استفاده از ادبیاِت تحقیرآمیز 
با ایده های دیگران نیست.  و صحبت کردن با تحّکم، راه مناسبی برای مبارزه 

»دوست خوبم، من طوری دیگر فکر می کنم« راه بهتری به نظر می رسد.
ـ تلخ زبانی ممنوع! واقعًا اگر حدس می زنید حرف تان دیگران را می آزارد، یا آن 

را مطرح نکنید یا لحن و زبانش را تغییر دهید. 
بگیرید.  یاد  را  کار  این  اصولی  راه  کنید،  راهنمایی  را  کسی  می خواهید  اگر  ـ 
وقتی دیگری را نصیحت می کنید، او احساس می کند خود را داناتر از وی فرض 

کرده اید. سعی کنید طوری نظرتان را بگویید که چنین حسی پیدا نکند.
ـ اگر فکر می کنید مطلب مهمی را باید به کسی بگویید، از واژه های »من پیشنهاد 

می کنم« یا »به نظر من...« استفاده کنید.
شرایطی  هر  تحت  گذاشته،  میان  در  شما  با  کسی  که  را  رازی  هیچ وجه  به  ـ 
این که  نکنید.  فاش  کردید،  پیدا  اختالفی  او  با  اگر  حتا  دلیل خاصی،  هر  به  و 
افراد مطمین باشند رازشان در سینۀ شما حبس خواهد شد، اهمیِت باالیی در 

محبوبیِت شما میان دیگران دارد.

خوش برخورد باشید
برای آن که فردی محبوب و دوست داشتنی باشید، باید ظاهری آراسته و مرتب 
داشته باشید. البته این آراسته گی و مرتبی، هیچ ارتباطی به لباس های گران قیمت 
و ظاهرهای متکبرانه ندارد. پیامبر گرامی اسالم )ص( در این زمینه می فرمایند: 
خداوند دوست دارد که وقتی بنده یی نزد دیگر برادراِن خود می رود، با ظاهری 

آراسته و زیبا برود.  
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داکتر محیی الدین مهـدی
بخش دوم و پایانی

یادداشت 5: موارد استعمال و انواع یاِی نسبت: 1. نسبت 
به مکان: کابلی. 2. نسبت به خانواده: سامانی. 3. نسبِت 
فاعلی: جنگی. 4. نسبت مفعولی: زندانی. 5. نسبت شغلی: 
برقی. 6. نسبت و تشابه: شیری. 7. نسبت و ساختن اسم 
نسبت   .9 پایی.  دم  آلت:  اسم  و  نسبت   .8 مکان:.بقالی. 
را جداگانه  مورد  پوشیدنی)این  لیاقت:  و ساختن صفت 
بررسی خواهیم کرد(. 10. تحبیب و تفخیم: نور چشمی. 
11. نسبت و تحقیر:  هی! کوری. 12. نسبت و آلودگی به 
چیزي: چربی. 13. نسبت و به معناِی مناسب برای چیزي 
: بکِس سفری.14. نسبت و به معناِی طرفدار چیزي: او 
فوتبالی است. 15. نسبت و مفهوم ساخته شده از چیزي 
یا از جنس چیزي: کفش چرمی. 16. به اسم اضافه می 
به صفت   .17 انتخاباتی.  سازد:  می  وقید  و صفت  شود 
اضافه می شود و اسم می سازد: سبزی. 18. به قید اضافه 

می شود و صفت می سازد: ناگهانی. 19. به اسم، صفت 
همان جنس  از  جدید  واژه اي  شود،  می  اضافه  قید  یا 
و  نسبت  بیان   .20 انباری.  چندمی،  زودی،  سازد:  می 
و  انصاف  نسبت،  بیان   .21 قدمی.  چند  فاصله:  مفهوم 
دارندگی: دانشی.22. بیان خویشاوندیی ناتنی همراه با 
حرف نافیه ِی »نا«: نا پدری.23. به آخر کلمه هاِی مکرر 

اضافه می شود؛ صفت یا قید می سازد؛ سرسری.
یاِی اسم ساز، یا یاِی مصدری: برای فهم   .1
حاصل  یا  مصدر  اسم  که  دانست  باید  ابتدا  معنا  این 
مصدر، کلمه ای است بجز مصدر ) مثل خواندن، دیدن 
معناِی  اما  شوند(،  می  خوانده  فعل  ریشه ِی  که  وغیره 
کودکی،  نیکی،  خنده،  گفتار،  دانش،  دهد:  می  مصدر 
بردگی و غیره. »یاِی« کلمات اخیر را »یاِی« مصدری، یا 
»یاِی« اسم ساز می گویند. این »ی«، یاِی معروف است.
یادداشت1: حاصل مصدر، غیر از »ی«، عالمت دیگری 
نیز دارد: »ئِیَت«. »ئیت« عالمِت مصدر جعلی زبان عربی 
پیوندد:  می  عربی  و  فارسی  کلمات  آخر  به  که  است 

ضدیت، دوئیت، افغانیت، استقاللیت... .
یادداشت2: بعضی از دستورنویسان »گی« را نیز عالمت 
دلسوزگی  چون  کلماتی  و  اند  گفته  مصدر  حاصل 
مورد  در  اما  اند.  آورده  مثال  را  بردگی  و  پنهانگی  و 
»بردهگی= برده+ گی« باید گفت که اصل آن »برَدیی« 
التقاِی  تلفِظ  در  تنافر  رفع  برای  که  بوده،   )bardaei(
همین  شده.  آورده  »گ«  میانجِی   ،iو  a مصوت هاِی 
که  تفاوت  این  با  دیگر  کلمه ی  دو  مورد  در  قاعده 
دلسوزگی از »دلسوزی یی«)delsuziei( و پنهانگی از 
باید  آنها  ازینرو  »پنهانی یی«)penhāniei( آمده است. 

با کسِر »ز« و »ن« تلفظ شوند.
به  فارسی،  کهن  متون  در  استمراری:  یاِی   .2
مي  فعل  آخر  به  را  »ی«  »همي«، حرف  و  »مي«  جای 
افزودند، و از آن فعل ماضِی استمراری ساخته می شد. 
)اول  رفتیمی  رفتمی )اول شخص مفرد(   

شخص جمع(
)دوم  رفتیدی  رفتیی )دوم شخص مفرد(   
شخص جمع( ) این دو مورد کمتر مورد استعمال بوده 

اند(
)سوم  رفتندی  رفتی )سوم شخص مفرد(   

شخص جمع(
)گاهی، با وجود این دو، »ی« به آخر فعل افزوده مي شد: 

مي رفتمی، همي رفتمی(.
معروف  یاِی  پسوند  ی،  ِی  »یا«  فوق،  مورد  هر شش  در 

است.
یاِی شرط و جزا: این »ی« در آخر افعال در   .3
جمله هاِی شرط و جزا آورده مي شده است: اگر مملکت 
را زبان باشدی/ ثناگوِی شاه جهان باشدی؛ اگر تیغ بودی 
کنون پیش من/سرش کندمی چون ترنجي ز تن. این »ی« 

نیز گاهی با »مي« و »همي« یکجا می آید: 
گر آنها که مي گفتمی کردمی

نیکو سیرت و پارسا بودمی
یادداشت: یاِی شرط و جزاء یاِی معروف )ی( است.

یاِی شک و تردید: در افعالي می آید که در   .4
معناِی آنها شک و تردید موجود باشد، و معموالً قبل از 
آن کلماتي چون گویا، گویی، مگر، پنداری، شاید و امثال 

آنها بکار می رود: 
چیست این خیمه که گویی پر گهر دریاستی

یا هزاران شمع در پنگانی از میناستی
یادداشت: یاِی شک و تردید، یاِی معروف )ی( است.

که  آنان  کاش  ذیل:  مثالهاِی  با  تمنی:  یاِی   .5
عیب می گفتند/ رویت ای دلستان بدیدندی

نزادی مرا کاشکی مادرم/ نگشتی سپهر بال بر سرم
لب  آن  هجران  مرا  تا  نیستی/  شب  جهان  اندر  کاشکی 

نیستی
یادداشت: یاِی تمنی، یاِی معروف )ی( است .

فارسی،  متون کهن  یاِی گزارش خواب: در   .6
می  اضافه  افعال  آخر  به  یایي  گزارش خواب،  مورد  در 

کردند:
َمی  چنین دید گوینده یک شب به خواب/ که یک جامِ 

داشتی چون گالب
دقیقی زجایي پدید آمدی/ بر آن جام می داستانها زدی
یادداشت: یاِی گزارش خواب، یاِی معروف)ی( است.

آخر  در  »ی«  انشایی: حرف  یا  ُمطیعی  یاِی   .7
فعل ماضی می آید، و در این حال فعل ماضی معناِی زمان 
حال می دهد: فراغت نیافت که بخوردی )یعنی بخوَرد(.

یاِی انشایی، یاِی معروف )ی( است.

یاِی ضمیرِ متصِل دوم شخص مفرد: ضمایر   .8
برای  که  شود  می  گفته  ضمایر  از  دسته  آن  به  شخصی 
تعیین شخص یا اشخاص غایب و حاضر و متکلم به کار 

می روند.
 ضمایر شخصی را به دو دسته ِی متصل و منفصل )پیوسته 
و گسسته( تقسیم می کنند؛ ضمایر منفصل: من، تو، او، 
تان،  مان،  اش،  ات،  ام،  متصل:  ضمایر  ایشان.  شما،  ما، 
شان. ضمایر متصل وقتی، فاعل یا مسند الیه جمله واقع 

گردند، »شناسه ِی فعل« 
نیز خوانده می شوند که به آخِر بُن یا ریشه ی فعل افزوده 
ی←کردی  مفرد(،  شخص  )اول  م←کردم  شوند:  می 
مفرد(؛  شخص  )سوم  د←کرد  مفرد(،  شخص  )دوم 
)دوم  ید←کردید  جمع(،  شخص  )اول  یم←کردیم 

شخص جمع(، ند←کردند )سوم شخص جمع(.
هدِف ما آن »ی« است که شناسه ی فعل دوم شخص مفرد 

می باشد: کردی، زدی، خوردی، بردی...   .
یادداشت 1: بعضي از دستورنویسان، تقسیم بندیي ضمایر 
به دو دسته ِی »متصل« و »منفصل« را، ناشی از »درآمیختن 
دستوری«  هاِی  ویژگی  با  )خط(  نگارشی  هاِی  رسم 
خود  از  پیش  کلمه ِی  جزء  متصل  ضمیرهای  دانند.  می 
شان،  قبل  ما  کلمات  با  آنها  نوشتِن  یکجا  الزامِ  نیستند. 
هم  سِر  امکان  که  است  موجود  نگارشِی  رسم  از  ناشی 
نوشتن واژه هاِی جداگانه را می دهد، نه از ساختارِ زبانی 
و جایگاه نحوی آن ها. ضمایر متصل تکواژ مستقل اند؛ و 
به عقیده ی آنان باید جدا نوشته شوند: کتاب ام، کتاب ات، 

کتاب اش، کتاب مان، کتاب تان، کتاب شان.
مضاِف  منفصْل  ضمیر  ترکیبی،  در  هرگاه  یادداشت2: 
»کلمه ِی مختوم به واکه ِی بلند« واقع گردد )کاکاِی من(، و 
جای ضمیر منفصل را در چنین ترکیبي- به ضمیر متصل 
وقایه  یا  میانجی  یاِی  اضافه ،  نشانه ِی  )کاکایم(،  بدهیم 

خواهد بود: کاکاِی من← کاکایم )به جای کاکا ام(.

فارسی  زبان  هاِی  گویش  از  برخي  در   :3 یادداشت 
اول شخص  یعنی  دری مثل گویش هزاره گی، گوینده، 
مفرد،»ضمیِر شخصِی« دوم شخص مفرد)یعنی»ی«( را به 
کار می برد، مثاًل: ُخود َمه اِی قِس کارکدی ) کردی(، به 

جاِی َکُدم )کردم(.
یا مخّفف:  مرّخم  فاعلی  پایانی صفت  یاِی   .9
هرگاه از آخر صفت فاعلی مختوم به »نده«، پسونِد »نده« 
حذف گردد، مثاًل: از گوینده←گوی؛ و از جوینده←جوی 
باقی بماند، و اینان)یعنی»گوی«و»جوی«( به جای فعل امر 
از  قبل  )یعنی  آنان  مضارِع  بُن  از  قبل  بلکه  نروند،  بکار 
»گو« و »جو«( کلمه اي بیاید که رویهم یک صفت واحد 
را بسازند. به این صفت، صفِت فاعلی مرخم یا مخفف 
دانش+جوی=  سخنگوی؛  سخن+گوی=  گویند:  می 

دانشجوی.
یادداشت1: یاِی صفت فاعلی، یاِی صامت)ْی=y( است

قاعده ِی  همان  بر  دانشجوی،  و  سخنگوی  یادداشت2: 
به  سنخنگوآن(  و  دانشجوآن  جای  )به  میانجی،  صامت 

دانشجویان و سخنگویان جمع بسته می شوند. 
صورت  دو  فاعلی-برخالف  صفت  هرگاه  یادداشت3: 
فوق که مشتق اند- جامد باشد، با وجود افزودن این »ی« 
به  را می دهد: »جنگی« که  فاعلی  معناِی صفت  باز هم 

معناِی جنگجو یا جنگنده است.
»یاِی توانشی یا ترجیحی )لیاقت(: می توان   .10
اسم+»- نوشت:  اینگونه  را  »ی«  این  کاربرد  قاعده ِی 
ِ«+مصدر+ی: علِم آموختنی، پارچه ِی دوختنی، کارِ کردنی 

یا شدنی، مردِ زدنی.

یک  خود  ترجیحی«،  »مصدر+یاِی  ترکیب   :1 یادداشت 
اسم است و عالمِت جمع می گیرد: خوردنی ها، نوشیدنی 

ها، پوشیدنی ها... .
نسبت  بیان  برای  هم  »مصدر+ی«،  ترکیب  یادداشت2: 
پوشیدنی،  لیاقت:  صفت  ساختن  برای  هم  و  است، 

خوردنی،... . یاِی توانشی یاِی معروف است.
یاِی عالمت زمان حال فعل بودن: برای درک   .11
فرق این »ی« با یاِی ضمیِر متصِل دوم شخص مفرد، باید 
در نظر داشت که این عالمت یک پسوند مرکب به شکل 
»- ای« است، درحالیکه عالمِت ضمیر متصل یک پایانه ِی 
ساده به شکل »- ی« است: ای قصر دل افروز که منزلگِه 

انس ای)نه انسی(.
امروزه  که  است  تفریق  و  تمایز  همین  درک  برای 
صورت  شش  هر  نویسی  جدا  بر  تاکید  دستورنویسان 
صرفِی »زمان حال فعل بودن« )ام، ای، ات، ایم، اید، اند( 
از کلمه  ِی قبلی آنها دارند. دلیل اینکه تا حال این صورت 
چسپانده  می  ها  آن  از  پیش  کلمه ِی  به  را  صرفی  هاِی 
و  هجایی اند،  یک  هاِی  تکواژ  ها  این  که  بوده  این  اند، 
مستقل  واژه ی  را  هجایی  یک  واژهاِی  تک  این  اغلب 
جمله  جداِی  هاِی  سازه  اینها  درحالیکه  پنداشتند.  نمی 
و  خود،  از  پیش  واژه ی  از  جزئی  نه  آن،  تمامگِر  و  اند 
نوشتند:  می  اند«  »حساس  بجای  قدیم  از  عادت  حسب 

»حساسند«. به این نمونه ها توجه کنید:

مرا تو جان عزیز  ای و یار محترم ای/ به هرچه حکم کنی 
بر وجودِ من َحَکم ای

غم ات مباد و گزندت مباد و درد مباد/ که مونِس دل و 
آرامِ جان و دفع غم ای

اگر هزار الم دارم از تو بر دِل ریش/ هنوز مرهم ریش ای 
و داروِی الم ای

صامت میانجی، یاِی پیوندی
ترکیباتي که در پایان جزء اول و آغاز جزء دوم آنها واکه اي 
قرار دارد، بر حسب طبیعت واکه به دو دسته تقسیم می 
مواردِ  جمله ِی  از  واکه  دو  ارتباط  دسته  یک  در  شوند: 
ایم...  رفته  بینایی،  امید،  نا  ارج،  بی  هاست:  واکه  توالی 
. توالی دو واکه میان یک کلمه یا در ترکیب واژگان، از 
جمله ِی ممیزات زبان فارسی است،  چنان که در مثال های 
فوق دیده می شود. در دسته ِی دوم،در عین حال مواردی 
هست که وقوع دو واکه ِی خاص-در ترکیب- بدنبال هم 
در تلفظ ناخوشاهنگ است. این موارد زیر عنوان »تالقی 
ناخوشاهنگِی  این  رفع  برای  شود.  می  منظور  ها«  واکه 
تلفظ در تالقی واکه ها، در بعضی از حاالت یکي از واکه 
ها ساقط می گردد، مثاًل: به جای ما است و تو است، می 
واکه  دو  میان  دیگر  در حاالتي  توست.  ماست،  نویسند: 
»وقایه«  یا  میانجی  آنرا صامت  قرار می گیرد که  صامتي 
ی،ک،  ج،   : از  عبارتند  میانجی  های  صامت  نامند.  می 
گ،ن،و. یاِی پیوندی همان صامت میانجی »ی« است که 
برای رفع تنافردر تلفِظ التقاِی دو واکه، حیِن ترکیِب دو 
واکه ِی  که  ترکیباتي  در  عموم  بطور  رود.  می  بکار  واژه 
اوِل واژه ِی دوم ā)آ( است، در تالقِیaā،  āe،āā )مانند 
صامت   ،)bināyān=بینایان،  māyel=مایل  ،āyamآیم
کلمات  در  است  همینگونه  »ْی«/y/است.  میانجی حرِف 
با  دانایان، خدایان، آدمیان)آدمی+ی)وقایه(+ان(. ماهیت) 
mā.hi.y[y](+ماهیه=ما+هی+ی+ات :)یاِی بدون تشدید

.hoviyyat ؛ هویت)at
یادداشت 1: حرف »ی« در کلماتی چون موسی، عیسی، 
الفی  . صداِی  حتی..  مسمی،  مجتبی،  مرتضی،  مصطفی، 
ممدوده )آ( را میدهد. اما از آنجایی که فقط یک صورت 
کدام  فارسی  در  و  است،  عربی  کلمات  برای  نوشتاری 
معنایی را افاده نمی کنند، شامل قواعدی مورد بحث ما 

نمی گردد.
برای  فارسی،  کنونِی  الخط   رسم  در   .2 یادداشت 
و   ،)xaraid(خرید خریدن:  فعل  امر  صیغه ِی  تفکیک 
در   )xareid(خرید مفرد:  شخِص  دوم  ماضِی  صیغه ِی 
جمله ی»خرید که ارزان است«، هیچ نشانه اي وجود ندارد. 
در حالی که مي دانیم، یاِی صیغه ِی امری »مجهول«، و یاِی 

صیغه ِی ماضی »معلوم«است.
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بودجۀ ملی سال مالی 1395 با اکثریت آرای نماینده گان 
حاضر در مجلس به تصویب رسید.

سند بودجه بیش از یک ماه پیش به دلیل عدم توازن 
روز  نشست  در  اما  بود؛  شده  رد  مجلس  سوی  از 
دوشنبه 28 جدی با اندکی تغییرات و افزایش از سوی 

نماینده گان تصویب شد.
 444.6 حدود   1395 مالی  سال  ملی  بودجه  مجموع 
میلیارد افغانی معادل 6.6 میلیاردالر امریکایی می باشد 
که 286 میلیارد افغانی معادل 4.2 میلیارد دالر در بخش 
عادی و 168 میلیارد افغانی معادن 2.1 میلیارد دالر آن 

در بخش انکشافی به مصرف خواهد رسید.
بودجه مجلس  و  مالی  کمیسیون  رییس  یار  امیرخان 
زیاد  بحث های  از  پس  بودجه،  مجموع  در   « گفت: 
کننده های  کمک  جدید  تعهدات  و  مالیه  وزارت  با 
خارجی حدود 10 میلیارد افغانی افزایش آمده است 

و نظریات نماینده گان نیز در نظر گرفته شده است«.
در  دالر  میلیون   50 اختصاص  افزود:  یار  آقای 
برنامه های انکشاف راه های روستایی، 7 میلیون دالر در 
اعمار مکاتب، 1.6 میلیون دالر در برنامه همبسته گی 
ملی، یک میلیون دالر در بخش تهیه آب در روستاها، 
اختصاص یک میلیون دالر برای 34 والیت و برخی 
موارد خود و کوچک از تغییراتی است که برای ایجاد 

توازن در سند بودجه ملی وارد شده است.
پیش از این، نماینده گان مجلس تمامی قطعیۀ سال های 
گذشته را از حدود 5 سال به این طرف رد کرده است 
و اکثر وزرای سابق در این رابطه پاسخگو نیز نیستند.
بودجه  و  مالی  کمیسیون  معاون  محسنی  عظیم  اما 
بودجه  نامۀ  اصول  در   « مورد گفت:  این  در  مجلس 
امسال تغییراتی وارد شده است که پس از این عالوه 
مصرف  مورد  در  باید  نیز  رؤسا  و  معینان  وزیر،  بر 

بودجه پاسخ گو باشند«.
بودجه  سند  در  الزم  تغییرات  افزود:  محسنی  آقای 
و  نیز حاصل شده  نماینده گان  قناعت  و  آورده شده 
اگر این بودجه از سوی مجلس رد می شد هم تغییرات 

بیشتر از این وارد نمی شد.
بودجه ملی درحالی تصویب شد که مردم افغانستان 
انتظار بهبود در وضعیت زندگی خود  در سال آینده 

را دارند.
بودجه  این  که  کرد  نشان  خاطر  محسنی  عظیم  اما 
نمی تواند در وضعیت زنده گی مردم تغییراتی چندانی 

وارد کند.

سهم منابع تمویل خارجی برای تامین بودجه 1395 
حدود 68 درصد است و متباقی آن از منابع داخلی 

تامین خواهد شد.
بخش  به   1395 سال  ملی  بودجه  درصد   40 حدود 
معارف،  به  درصد   13 زیربنا،  به  درصد   20 امنیت، 
7درصد به زراعت و انکشاف دهات و 6 درصد دیگر 

هم به بخش بهداشت اختصاص داده شده است.
همچنین بیشتر بودجه انکشافی امسال انتقالی است و 

از سال های گذشته مصرف ناشده باقی مانده است.
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برگزاری  تاریخ  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را اعالم 
نیز  گزینش  کمیتۀ  که  است  درحالی  این  کرد. 
جدید  کمیشنران  تعیین  برای  فعالیت هایش  به 

کمیسیون های انتخاباتی ادامه می دهد.
کمیسیون انتخابات افغانستان روز دو شنبه )28 
انتخابات  که  کرد  اعالم  جنوری(   18 جدی/ 
پارلمانی و شوراهای ولسوالی به تاریخ 4 میزان 

سال 1395 برگزار خواهد شد.
مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی،  یوسف 
انتخابات در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: 
ولسی  انتخابات  انتخابات،  مستقل  »کمیسیون 
روشنایی  در  را  ولسوالی ها  شورای  و  جرگه 
قوانین انتخاباتی برگزار می کند. بنابراین از همه 
نهادهای ذیدخل به شمول کسانی که می خواهند 
خود را برای انتخابات ولسی جرگه و یا شوراهای 
ولسوالی نامزد کنند، تقاضا می نمایم تا آماده گی 

کامل خود را در این زمینه داشته باشند.«
اصالحات انتخاباتی

شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  تاریخ 
که  می شود  اعالم  حالی  در  افغانستان  ولسوالی 
تالش برای اصالحات انتخاباتی نیز جریان دارد. 
تهیه  مصروف  گزینش  کمیته  حاضر  حال  در 
کمیسیون های  کمیشنران  برای  افراد  از  لیستی 

انتخاباتی است.
رییس  به  را  لیستی  است  قرار  گزینش  کمیتۀ 
از میان  جمهوری غنی بسپارد و رییس جمهور 
جدید  کمیشنران  عنوان  به  را  تن  هفت  آن ها 
عنوان  به  را  تن  پنج  و  انتخابات  کمیسیون 
تعیین  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  کمیشنران 

کند.

که  مسایلی  از  فهرستی  گفت  نورستانی  آقای 
شود  انتخابات  در  اصالحات  به  منجر  می تواند 
آن،  شدن  عملی  با  و  شده  سپرده  حکومت  به 
انتخابات پارلمانی به وجه بهتری برگزار خواهد 
شد. نورستانی گفت: »ما یک اصالحات تخنیکی 
ساخته ایم  شریک  پارلمان  و  حکومت  همراه  را 
که در آن تمام کمی و کاستی هایی که در گذشته 
داشتیم و درس هایی که ما از گذشته آموختیم در 

آن شامل است.«
از  انتخابات  کمیسیون  که  می افزاید  نورستانی 
به  و  گرفته  درس  گذشته  انتخابات  چالش های 
مردم اطمینان داد که انتخابات آینده را با ایجاد 
اصالحات در این کمیسیون برگزار خواهد کرد. 
به گونۀ مستقل  این  از  تأکید می کند که پس  او 
در  دخالت  اجازۀ  هیچ کس  به  و  می کنند  کار 

کارشان را نمی دهند.
با   2014 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اما میزان  مدیریت یوسف نورستانی برگزار شد 
بود  حدی  به  آن  در  انتخاباتی  تخطی  و  تقلب 
که صد فی  صد آرای ریخته شده در صندوق ها 
ویژه  به  بین المللی  نهادهای  و  شدند  بازشماری 
نیز  آرا  بازشماری  کردند.  نظارت  را  آن  یوناما 
باالخره  نکرد،  باز  را  انتخاباتی  تقلب  کور  گره 
حکومت وحدت ملی با میانجی گری جان کری 

وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا تشکیل شد.
بودجه یی که وجود ندارد

افغانستان  حکومت  از  انتخابات  کمیسیون 
برگزاری  برای  را  الزم  بودجه  تا  خواست 
حالی  در  این  کند.  فراهم  پارلمانی  انتخابات 
است که افغانستان خود توانایی پرداخت هزینه 
هزینه  اخیر  سال  سیزده  در  ندارد.  را  انتخابات 

بین المللی  کنندگان  کمک  سوی  از  انتخابات ها 
پرداخته شده است.

افغانستان را  انتخابات  بین المللی ای که  نهادهای 
تمویل می کنند برای ادامه کمک های شان شرط 
اصلی  شرط  انتخاباتی  اصالحات  گذاشته اند. 
که  حاال  ولی  است  انتخابات  هزینه  پرداخت 
تقویم انتخاباتی بدون هیچ گونه اصالحات اعالم 
شده معلوم نیست که جامعه جهانی در این راستا 

با افغانستان همکاری خواهد کرد یا خیر.
انتخابات  برگزاری  دیگر  چالش  امنیت  تامین 
تا  خواست  حکومت  از  نورستانی  آقای  است. 
در تامین امنیت مراکز و محالت رای دهی، این 

کمیسیون را یاری کند.
انتخابات  افغانستان  اساسی  قانون  براساس 
پارلمانی باید در بهار سال 1394 برگزار می شد 
برگزاری  برای  نتوانست  افغانستان  حکومت  اما 
انتخابات مطابق به وقت قانونی آن آمادگی بگیرد. 
نورستانی در کنفرانس روز دوشنبه گفت تاخیر 

در برگزاری انتخابات »قصور من نبوده است.«
اما داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت 
روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت که 
حکومت  و  است  »آمدنی«  انتخاباتی  اصالحات 
وحدت ملی بر تعهد خود برای آوردن اصالحات 

در نظام انتخاباتی جدی است.
رییس اجرایی در نشست نوبتی شورای وزیران 
انتخاباتی  کمیسیون های  در  که اصالحات  گفت 
حتمی است و تمامی کارهای مربوط به انتخابات 
به  انتخابات  جدید  کمیسیون  را  مجلس  آیندۀ 
با  که  داد  اطمینان  مردم  به  او  برد.  پیش خواهد 
نماینده گان  مجلس  انتخابات  فعلی،  کمیسیون 

برگزار نخواهد شد.

نورستانی با اعالم تاریخ برگزاری انتخابات:

با درس از گذشته به گونۀ مستقل کار می کنیم
رییس اجرایی:     اصــالحات آمــدنی است

دومین نشست چهارجانبۀ صلح

 در کابل برگزار شد

خطوط قرمز دولت افغانستان 
هارون مجیدی

گذشته  روز  افغانستان  صلح  چهارجانبۀ  نشست  دوم  دور 
)دوشنبه 28 دی در کابل) برگزار شد.

این  افتتاح  با  افغانستان  خارجه  وزیر  ربانی  صالح الدین   
نشست از طالبان خواست که به میز گفت وگو برگردند.

آقای ربانی گفت که دولت افغانستان با خلوص نیت، آمادۀ 
افزود که در  با گروه طالبان است. وزیر خارجه  گفت وگو 
اساسی و دست آوردهای چهارده  قانون  باید  مذاکرات  این 
سال اخیر مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان مورد احترام 

قرار گیرد.
دور نخست این نشست هفتۀ گذشته در اسالم آباد برگزار 
شده بود. هدف این نشست، تعیین نقشۀ راه برای مذاکرات 
صلح با طالبان و کشاندن این گروه به میز مذاکره گفته شده 

است.
افغانستان در سخنان  امور خارجۀ  ربانی وزیر  صالح الدین 
و  مردم  از  نماینده گی  به  »می خواهم  گفت:  خود  افتتاحیۀ 
حکومت افغانستان از همۀ گروه های طالبان دعوت کنیم که 
پیام ما برای صلح را پذیرفته به میز گفت وگو حضور یابند تا 

بتوانیم همه اختالفات را به گونۀ سیاسی حل کنیم.«
وزیر امور خارجۀ افغانستان برگزاری این نشست ها را نتیجۀ 
تالش رییس جمهور در نشست های دوجانبه و چندجانبه در 
پاریس، اسالم آباد و سفر راحیل شریف رییس ستاد ارتش 
موضوعات  و  تصمیم گیری   دانسته گفت:  کابل  به  پاکستان 
بسیاری  اهمیت  از  ما  برای  نماینده گان  این  بحث  مورد 

برخوردار است.
افغانستان  در  ثبات  و  برقراری صلح  این که  به  اشاره  با  او 
که  کرد  تأکید  می باشد،  کشور  این  مردم  تمام  خواست 
هرگونه تأخیر در حضور نماینده گان گروه های مخالف در 

این نشست ها، آن ها را منزوی تر خواهد کرد.
وزیر امور خارجه بیان کرد: خطوط قرمزی برای مذاکرات 

صلح در نظر گرفته شده است.
آقای ربانی افزود: مردم و حکومت افغانستان اطمینان دارند 
که با حمایت امریکا و چین دو عضو مهم این نشست، قادر 
خواهند بود تا روند صلح موثری را آغاز کنند که نتایج به 

موقع و مورد انتظار ما را در پی داشته باشد.
گفت وگوهای  نتایج  از  آروزمندی  ابراز  با  ربانی  آقای 
آغاز  زمنیۀ  بحث ها  این  امیدواریم  گفت:  نشست  دومین 
آیندۀ نزدیک مساعد و گام های  گفت وگوهای صلح را در 

بعدی را مشخص سازد.
متعهدانه  و تالش های  مقصد  بودن  روشن  بدون  گفت:  او 
و برخوردار از ارادۀ سیاسی الزم رسیدن ما به صلح مشکل 

خواهد بود. 
وزیر خارجۀ افغانستان ابراز امیدواری کرد که این نشست 
فراهم کرده و  را  با طالبان  آغاز گفت وگوهای صلح  زمینۀ 

گام های بعدی این روند را مشخص سازد.
ربانی گفت: »بدون روشن بودن مقصد و بدون تالش های 
متعهدانه و برخوردار از ارادۀ سیاسی الزم و تعهد و مسوولیت 
مشترک، رسیدن ما به موفقیت مورد نظر مشکل خواهد بود.«
وزیر خارجۀ افغانستان گفت که حکومت درک می کند که 
رسیدن به صلح پایدار نیاز به حوصله مندی دارد، اما در عین 
مردم  که  باشیم  داشته  نظر  در  »باید  ساخت:  واضح  زمان 
نتایج  بدون  و  نامعلوم  پایان اش  که  پروسه یی  به  افغانستان 

ملموس باشد، باور نخواهند کرد.«
ربانی تأکید کرد که در تعیین نقشه راه برای مذاکرات صلح 
»شاید روی پیش شرط های سخت گیرانه« زیاد تمرکز نشود، 
تا از یک طرف از  باید مشخص شوند  اما »خطوط سرخ« 
نتیجه بخش بودن آن اطمینان حاصل شود و از سوی دیگر 

به قربانیان مردم افغانستان احترام گذاشته شود.
به حمایت  این گروه چهارگانه  »ارادۀ جمعی  ربانی گفت: 
قوی از یک پروسۀ صلح نتیجه محور و تمایل همکاران ما 
به ویژه پاکستان برای بحث روی استفاده از همه ابزارهای 
الزم علیه آن عده گروه هایی که از به زمین گذاشتن سالح 
و پیوستن به زنده گی مسالمت آمیز خودداری می کنند، برای 

حکومت افغانستان امیدوارکننده بوده است.«
تأمین  که  ادامۀ سخنانش گفت  در  افغانستان  وزیر خارجۀ 
صلح زود هنگام در افغانستان، خواست و نیاز منطقه است و 
برگزاری نشست های چهار جانبه یک فرصت تاریخی برای 

رسیدن به صلح می باشد.

بودجۀ سال مالی ۹۵ تصویب شد
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براساس طرحی که در مجلس تاجیکستان در دست بررسی است، سن نامزدی 
ریاست جمهوری در این کشور به 30 سال کاهش می یابد و شخص دارندۀ 
عنوان »پیشوای ملت« هم بدون محدودیت می تواند در انتخابات شرکت کند.
رحمان  امام عالی  هم  تصویب  صورت  در  اساسی  قانون  در  اصالحیه  این 
رییس جمهوری تاجیکستان و هم به پسرش »رستم امام علی« اجازه می دهد 

که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 نامزد شوند.
رستم امام عالی که در سال 2020 به سن 33 می رسد، براساس قانون اساسی 
فعلی تاجیکستان حق نامزدی را ندارد، چون که در آن قانون حداقل سن نامزد 

ریاست جمهوری 35 سال تعیین شده بود.
رییس جمهوری  سمت  در  شخص  یک  تاجیکستان،  اساسی  قانون  براساس 
بیشتر از دو دوره پی در پی نمی تواند انتخاب شود، اما در طرح جدید اصالح 
قانون اساسی این محدودیت، »پیشوای ملت« که هم اکنون به امام عالی رحمان 

اعطا شده است، را شامل نمی شود.
براساس  می کند،  ریاست  تاجیکستان  بر   1992 سال  از  که  رحمان  امام علی 
قانون اساسی حق شرکت در انتخابات سال 2020 را ندارد، ولی در صورت 
تصویب اصالحات جدید، او هم می تواند بدون محدودیت خود را نامزد کند.
قانون اساسی تاجیکستان سال 1994 وقتی در این کشور جنگ های داخلی 
ادامه داشت، مورد تصویب قرار گرفت و روز شش نوامبر در تاجیکستان روز 

قانون اساسی اعالم شده است.
پرسی  از طریق همه  تاجیکستان در سال های 1999 و 2003  اساسی  قانون 
به   2003 سال  در  تاجیکستان  اساسی  قانون  به  وارده  تغییرات  شد.  بازبینی 
را  کشور  ریاست  سالۀ  هفت  دوره  دو  حق  که  داد،  امکان  رحمان  امام علی 

باردیگر به دست بیارد و زمان ریاستش را تا سال 2020 تمدید کند .
 30 تا  ریاست جمهوری  انتخابات  در  شرکت  نامزدی  سن  مسألۀ  که  اکنون 
سال پایین آورده شده است، بسیاری حدس می زنند که شاید هدف از وارد 
کردن اصالحات جدید، هموار کردن راه »رستم امام علی« پسر بزرگ امام علی 

رحمان برای نشستن بر این کرسی باشد.
آیندۀ  انتخابات  تا  و  است  رسیده   28 سن  به  اکنون  هم  امام علی  رستم 

ریاست جمهوری 33 ساله خواهد شد.
پیشنهاد لغو محدودیت شرکت »پیشوای ملت« در انتخابات ریاست جمهوری 
به امام علی رحمان این امکان را نیز می دهد که در انتخابات سال 2020 باز 

هم خودش برنده شود.

تمدید  دلیل  به  اروپا  و  روسیه  میان  موجود  تنش های  تشدید  شرایط  در 
تحریم های ضد روسی، مسکو نشست زمستانی مجمع پارلمانی شورای اروپا 

را تحریم کرد.
روسیه  دومای  همسود  کشورهای  امور  کمیسیون  رییس  سلوتسکی،  لیونید 
فصل  نخست  نشست  در  روسیه  پارلمانی  هیأت  گفت:  )دوشنبه(  دیروز 
زمستانی مجمع پارلمانی شورای اروپا که 25 تا 29 ماه جون )پنجم تا نهم 

بهمن ماه( برگزار می شود، شرکت نخواهد کرد.
براساس اطالعات شبکۀ تلویزیونی روسی »اِن.تی.وی«، سلوتسکی گفت: این 
مجمع  در  روسی  هیأت  علیه  شده  اعمال  تحریم های  به  پاسخ  در  تصمیم 

پارلمانی شورای اروپا گرفته شده است.
هیات  کرد،  تاکید  روسیه  دومای  همسود  کشورهای  امور  کمیسیون  رییس 
از  اختیارات  مجدد  کسب  تضمین  و  برابر  شرایط  در  فقط  روسیه  پارلمانی 

دست رفته در شورای اروپا، به بروکسل باز می گردد.
سلوتسکی یادآوری کرد: روسای مجالس دومای روسیه و شورای فدراسیون 
در نامه یی به خانم »آن براسر« رییس مجمع پارلمانی شورای اروپا اعالم کردند 
که هیأت روسی در نشست کنونی این مجمع شرکت نمی کند و درخواست 

کسب مجدد اختیارات این هیأت را در مجمع پارلمانی ارایه خواهد کرد.
او به نقل از »سرگیی ناریشکین« رییس دومای روسیه گفت: هیچ گونه تبعیض 

را نمی پذیریم و تحریم ها علیه روسیه را غیرقابل قبول می دانیم.
مجمع پارلمانی شورای اروپا، فروردین ماه سال 1393 در واکنش به اقدام های 
رأی  حق  روسیه،  به  کریمه  جزیرۀ  شبه  الحاق  و  اوکراین  قبال  در  مسکو 

نماینده گان این کشور را تعلیق کرد.
با این حال، مجمع پارلمانی به منظور حفظ امکان گفت وگوی سیاسی، همه 
اختیارات اعضای روس خود را از جمله حق شرکت آن ها در نشست های 

کمیسیون های این نهاد، سلب نکرد.
اقدام های  این رابطه صادر و اعالم کرده است:  اروپا قطعنامه یی در  شورای 
فدراسیون روسیه که منجر به الحاق شبه جزیرۀ کریمه به این کشور شد، نقض 
نهایی  توافق  و  متحد  ملل  سازمان  منشور  ویژه  به  بین الملل،  حقوق  آشکار 

کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در هلسینکی است.
روسیه در پاسخ به این اقدام اروپا بیش از 18 ماه است که در نشست های 

مجمع پارلمانی شورای اروپا شرکت نمی کند.
مسألۀ اوکراین همچنین باعث سردی روابط روسیه و اتحادیه اروپا شده و 
بروکسل در پیروی از سیاست های امریکا در قبال روسیه چند بستۀ تحریم های 

مالی و اقتصادی در مورد این کشور وضع کرده است.
مشمول  کشور  این  کارشناسان  و  روس  مقام های  از  شماری  آن،  بر  افزون 

تحریم های اتحادیه اروپا شده اند.
روسیه در پاسخ به این اقدام های ضِد روسی از یک و نیم سال پیش واردات 
محصوالت کشاورزی را از کشورهای اتحادیه اروپا منع و شماری از مقام های 

اروپایی را تحریم کرده است.
اتحادیۀ اروپا ماه دسامبر سال گذشته تحریم های روسیه را تا ماه جون 2016 

)تیر ماه سال آینده( تمدید کرد.

پامیر  و  اتحاد  تیم های  دیدار  با  دیروز  کابل  در  الف  تیم  فوتبال  رقابت های 
دنبال شد.

فوتبال  رقابت های  گفت:  کابل  فوتبال  فدراسیون  معاون  قیومی  عبدالبصیر 
تیم های الف در کابل با اشتراک چهارده تیم در ورزشگاه غازی راه اندازی شده 
که دربازی روز یکشنبه تیم شیوا دو در برابر صفر تیم سنایی را شکست داد .

بر بنیاد یک خبر دیگر از کابل، 
تیم گذرگاه با رفاه می  رزمد.

رقابت های فوتبال گروه های B دیروز با یک دیدار پی گیری گردید.
آقای قیومی گفت: در این بازی تیم گذرگاه در برابر تیم رفاه به میدان می  رود.
در  تیم  دو  و  سی  شرکت  با   B گروه های  فوتبال  رقابت های  او،  گفته  به 
ورزشگاه غازی راه اندازی شده که در بازی روز یکشنبه تیم های افغان کلپ و 

مخابرات مسابقه را با تساوی بدون گول پایان دادند .
همچنان بر بنیاد یک خبر دیگر از شهر کابل، برای داوران ورزش رگبی دیروز 

سیمینار آموزشی دایر گردید.
این سیمینار سه روز  المپیک،  ملی  نشرات کمیتۀ  آمریت  معلومات  براساس 
ادامه می  یابد و در آن، شصت داور از مرکز و والیت های کشور اشتراک دارند،  
در این سمینار روی قوانین و قاعده های عمومی ورزش رگبی و داوری آن 

بحث می  گردد. 

از  پس  تیمش  رختکن  جو  که  کرد  اعتراف  رئال مادرید  پُرتغالی  ستارۀ 
ورود زین الدین زیدان به مراتب بهتر از زمانی است که رافا بنیتس هدایت 

کهکشانی ها را برعهده داشت.
برابر اسپورتینگ  پنج بر یک رئال مادرید  پیروزی  از  کریستیانو رونالدو پس 
خیخون در ورزشگاه سانتیاگو که در آن دو گول زد، در گفت و گو با خبرنگاران 
به یک واقعیت دربارۀ تفاوت جو رختکن کهکشانی ها در دوران مربی گری 

بنیتس و زیدان اعتراف کرد.
او گفت: از من نپرسید چرا، اما بازیکنان رئال با سرمربی جدید بیشتر یک دل 
هستیم. زیدان مرا به یاد آنچلوتی می اندازد و من دربارۀ آینده تیم با هدایت 
واقعًا  من  می راند.  جلو  به  درست  مسیر  در  را  تیم  زیدان  زده ام.  هیجان  او 
احساس می کنم که بازیکنان تیم با برخی مربیان راحت تر هستند و با برخی 
دیگر کم تر احساس راحتی می کنند. این موضوع نه فقط درباره رابطه میان 
با این حال، من  بازیکنان و مربیان، بلکه در مورد همه مردم صدق می کند. 
زیر نظر بنیتس هم سخت کار می کردم، همیشه به فکر منافع باشگاه بودم و 
برایم فرقی نمی کرد که چه کسی روی نیمکت رئال نشسته است. من هرگز 
نظر بدی نسبت به رافایل بنیتس نداشتم، چون او هم همیشه بهترین کار را 
برای رئال انجام می داد، البته او نسبت به زیرو نگاه متفاوتی به اوضاع داشت.
رونالدو در پاسخ به این سوال که کدام ویژه گی زیدان او را شبیه آنچلوتی 
می کند، تأکید کرد: شیوه تمرینات آن ها شبیه هم است. زیدان آدمی آرام و 
بسیار سخت کوش است که وقت گذراندن با او لذتبخش است. رفتار زیدان با 
بازیکنان خوب است و من هم راضی ام و بسیار خوشبین. ورود زیدان به رئال 
برای من و دیگر بازیکنان تیم اوقات خوبی را ساخته است. ما در وضعیت 

خوبی قرار داریم و همه گی داریم تالش می کنیم.

قانون اساسی تاجیکستان مطابق 
قد و اندام رحمان تنظیم می شود

روسیه نشست مجمع پارلمانی 
شورای اروپا را تحریم کرد

تیم پامیر 
به مصاف اتحاد می  رود

رونالدو:

با زیــدان
 بیشتر از بنیتس همدل هستیم

پرتو نادری

که  ماکیانی  دارند:  باور  مردم  افغانستان  دهکده های  در 
چنان خروسان بانگ زند، باید سرش بریده شود که بانک 
ماکیان شگون نیک ندارد. به همین گونه باور دارند که اگر 
خروسی پیش از چاشت یعنی بی محل بانگ زند، باید سرش بریده شود 

که بانگ بی محل ُخروسان هم شگون نیک ندارد.
بی محل  انتخابات  کمیسیون  خروس  یا  ماکیان  نورستانی  که  حال 
برخالف میل اربابان بزرگ بانگ زده است؛ معلوم نیست که این بانگ 
زدن بی محل چه شگونی دارد، نیک یا بد، به هر ضورت باز هم معلوم 

نیست که اربابان بزرگ با چگونه تیغی او را سر خواهند زد.
دیده شود چه می شود!

عبدالقهار فرخ سیر

برای دستگاه سیاسی و دیپلماسی کشور ضرور است تا 
از عقالنیت و خرد سیاسی خود برای منافع همه گانی در 
از فرصت  منطقه،  در  افغانستان  تثبیت جایگاه  و  کشور 
ثابت سازند که در سیاست گذاری ها  باید  پیش آمده کار گیرند. آن ها 
راه  میدان گذاشته اند.  به  پا  قاطع  آزاد، مستقل و  به عنوان یک کشور 
برون رفت از چالش های موجود، حفظ تعادل سیاست و روابط میان 
کشورهاست و افغانستان باید تعریفی از ارزش های خود داشته باشد تا 

با کشورها براساس آن روی میز تصمیم گیری ها قرار گیرد.

نسرین گروس

و امروز دل من سخت رنج می برد از یک واقعه یی که دو 
روز پیش در نزدیکی های گلباغ به وقوع پیوسته: دختری 
را به اجبار به یک نفر متمول دادند، هر چند که دخترِک 
از  بعد  نیست. یک هفته  بود که راضی  آورده  را هم  قرآن  دانشگاهی 
عروسی، دختر از خانۀ شوهر می گریزد که یک ماه پیش باشد. دو روز 
بسیار  برادر  پیدا نکرده،  را  داماد که هنوز عروس  برادر کوچک  پیش 
فاتحۀ  دیروز  می کشد.  باغی  در  داشت  نام  قیس  که  را  جوان عروس 
این جوان بی گناه بود! دل من خون می خورد که به خاطر یک ازدواج 
اجباری، زنده گی چند نفر و چند خانواده ویران شده! و منحیث مبارز 

حقوق زن خود را کاماًل ناکام می دانم... چه باید بکنیم؟

فاروق جان منگل

د کانتيرني )بې اسناده( موټرو د بنديدو ګټې او زيانونه

ګټې:

1.په ښار کې به د موټرو د ازدحام مخنيوی شوی وي.

ننوتلو  له  افردو  او  اشخاصو  ورانکاره  ډيرو  د  به  ته  2.ښار 

جلوګريي شوې وي.

3.په ښار کې به د جينايي پيښو کچه راټيټه شوې وي.

4.هغوئ ، چې بې اسناده موټر د تروريستي موخو لپاره کاروي د هغوئ پالنونه 

به شنډ شوي وي.

5.دترافيکي پيښو ګراف به راټيټ يش.

نه وي مرصوف شوي  بې ځايه  به  ترافيک  په ځانګړي ډول  6.امنيتي ځواکونه 

بلکې د ښاري نظم او فرهنګ په ټينګلو به بريايل شوي وي.

7.قانون ته به احرتام شوی وي او خوست ښار به د ياغيستان له حالته راوتلی 

وي.

زيانونه:

حل  يې  ستونزو  خوستوالو  ډيرو  د  چې  دي،  نوي  او  ارزانه  موټر  1.کانتيرني 

کړې دي.

2.يو زيات شمیر ځوانان به بې کاره يش.

3.ډير زاړه او پليټ لرونکي موټرونه لوګي کوي، چې چاپرييال ته خورا زيامنن 

متاميږي.

4.دکانتيرني موټرو مخنيوی بايد په ويش )رسحد( کې ويش نه داچې په واليتونو 

کې يې مخنيوی کيږي.

په  ترڅو دغه موټر  پاکستان رسه خربې وکړي  له ګاونډي هیواد  بايد  5.دولت 

قانوين ډول پاکستان ته د سوداګرو له لوري وليږدول يش.

صدیق قیام

توجه:
بین  تأسف  کمال  با  کابل،  شهریان  و  گران قدر  1-هموطنان 
همشهریان یک پروپاگند نا جوان مردانه زمزمه می شود و حتا 

دوستان تیلفونی تماس می گرند که گویا یک زمین لرزۀ شدید می شود.
هیچ دلیلی علمی و جود ندارد که انسان با همۀ تکنالوجی پیشرفتۀ امروز، موفق 

به پیش گویی زمین لرزه شده بتواند.
2-اگر پیش گویی زلزله امکان می داشت، شما بدون شک از سایت های معتبر 
زمین لرزه شناسی دنیا و از طریق رادیو های بین المللی می شندید. مردم مظلوم ما 
همیشه در ترس و هراس انتحار و انفجار و جنگ و صدها مصیبت زنده گی 

می کنند، حاال یک مصیبت دروغ پراگنی زمین لرزه هم به آن افزوده شود.
داکتر چارلز ریشتر که به نام پدر زمین لرزه یاد می شود، در اثری چنین نوشته 
لرزه را پیش گویی کنند، شهرت طلبان اند«.  »آنان که می خواهند زمین  است: 
فقط یک آلۀ ساخته شده که به چشم هم دیده ام و قیمتش در حدود 6000 
یورو است تنها 8 تا 12 ثانیه قبل خبر می دهد که زمین لرزه اتفاق می افتد، 
یعنی موج اولی یا P به این آله می رسد که آن هم ضرورتش برای استیشن های 

برق، گاز و میدان های هوایی و غیره شاید مفید باشد و بس.
به  ارتباطی  هیچ  هم  شود  اگر  است،  زمین  طبعی  پدیدۀ  یک  که  لرزه  زمین 

پیش گویی و پروپاگند ها ندارد همه دروغ است لطفا باور نکنید .

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

ساکنان  بقیه  و  جهان  ثروتمندان  بزرگترین  فاصله 
کره زمین به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

با نزدیک شدن زمان برگزاری همایش اقتصاد جهانی 
انگلیسی  غیردولتی  موسسه  سویس،  داووس  در 
ثروت یک درصد  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  آکسفام 
ثروتمندان جهان در سال گذشته بیش از ثروت 99 

درصد بقیه جمعیت جهان است.
موسسه  پاریس،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
خدمت  در  »اقتصاد  عنوان  با  گزارشی  در  آکسفام 
یک درصد« نوشت فاصله بین بزرگترین ثروتمندان 
جهان و بقیه ساکنان کره زمین در دوازده ماه گذشته 
به میزان چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس 
این گزارش، آکسفام پیش بینی کرده بود دارایی یک 
درصد جمعیت جهان در سال 2016 بیش از دارایی 
99 درصد بقیه باشد و این واقعیت در سال 2015 
می شد  بینی  پیش  آنچه  از  زودتر  سال  یک  یعنی 

تحقق پیدا کرد.
بین  فاصله  افزایش  از  نمونه یی  عنوان  به  آکسفام 
ثروتمندان و فقرا در جهان اعالم کرد، دارایی 62 
نفر از ثروتمندترین افراد جهان معادل دارایی پنجاه 
در  این  است.  زمین  کرۀ  ساکنان  فقیرترین  درصد 
حالی است که پنج سال پیش، دارایی 388 نفر از 

از  نیمی  دارایی  معادل  جهان  افراد  ثروتمندترین 
جمعیت جهان بود.

اقتصادی  همایش  در  کننده گان  شرکت  از  آکسفام 
تالش  وضع  این  با  مقابله  برای  خواست  داووس 
آکسفام  موسسۀ  مسووالن  از  اوبری  مانون  کنند. 
گفت نمی توان اجازه داد میلیون ها نفر گرسنه باشند 
ولی منابع مالی که می تواند به آن ها کمک کند در 

باشد.  افراد جهان  ثروتمندترین  از  نفر  دست چند 
بر اساس گزارش آکسفام، از ابتدای قرن 21 نیمی 
از فقیرترین افراد جهان، کمتر از یک درصد میزان 
و  اند  آورده  به دست  را  در جهان  ثروت  افزایش 
پنجاه درصد میزان افزایش ثروت در جهان طی این 
جهان  ثروتمند  جمعیت  درصد  یک  نصیب  مدت 

شده است.

را  طالبان  و  داعش  حزب التحریر،  چون  گروه هایی  فعالیت  دین  عالمان 
محکوم و از دولت خواستند تا در برابر این گروه ها به گونۀ جدی مبارزه 

کند.
این عالمان که شمارشان به 500 تن می رسید، از سراسر کشور در همایشی 
علمی ـ تحقیقی در کابل گردهم آمده بودند تا دالیل و انگیزه های دینی، 
سیاسی و اقتصادی افراط گرایی را بررسی و راه حل هایی را برای مبارزه با 

این پدیده جست وجو کنند.
این همایش از سوی وزارت ارشاد، حج و اوقاف برای سه روز در کابل 

برگزار شد.
را  همایش  این  پایانی  قطع نامۀ  که  عالمان  این  از  یکی  عبداهلل،  مولوی 
می خواند، گفت که آن ها از روند گفت وگوهای صلح حمایت می کنند و از 
دولت افغانستان، جامعۀ جهانی و کشورهای منطقه می خواهند تا برای پایان 

دادن به جنگ افغانستان بیشتر تالش کنند.

نقش  اهمیت  بر  تأکید  با  اوقاف  و  ارشاد، حج  وزیر  عثمانی،  فیض محمد 
عالمان در امر مبارزه با افراط گرایی می گوید که آن ها باید اطالعات شان را 
افزایش دهند و اطالعات مثبت را به خورد  در زمینه های علوم گوناگون 

مردم دهند.
شمار دیگری از سخنرانان این همایش نیز با ابراز نگرانی از عدم آگاهی 
عالمان می گویند که بیشتر آن ها ذهنیت علمی پایینی دارند و نمی توانند در 

مرکزهای آموزشی به آموزش و پرورش دانش آموزان بپردازند.
برای محو  تاکنون  این همایش گفت که  آغاز  آقای عثمانی روز شنبه در 

افراطیت در افغانستان هیچ کاری صورت نگرفته است.
عثمانی افزود که برخوردهای سیاسی، ایدیولوژیک و خبرنگاری با پدیدۀ 
افراط گرایی، به گسترش آن در کشور کمک کرده اند. به گفتۀ او، راهکاری 
که بر مبنای علم و معرفت ایجاد گردد، می تواند مانع گسترش افراط گرایی 

در جامعه شود.

ثروت جهان در چنگ 62 تن

عالمان دینی فعالیت گروه های 
افراطی را محکوم کردند

برنامۀ ملی ایجاد کار 
برای صلح یک گام استوار 

دیگر برای رفاه همگانی
تالش روز افزون برای بهبود معیشت هموطنان ما که همانا 
از طریق ایجاد زمینه های کاری واشتغال زایی، بهتر میتواند 
کاری  اهداف  ترین  عمده  درزمرۀ  اکنون  برسد،  تحقق  به 

حکومت وحدت ملی قراردارد. 
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان، چند 
روز قبل برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح را که به هدف 
میباشد  ما  هموطنان  کاربرای  های  وزمینه  اشتغال  ایجاد 
به  پرداختن  با  بتوانند  ما  مردم  ازیکطرف  تا  کرد  اعالم   ،
واز  نمایند  حالل  امرارمعاش   ، وسازنده  مثبت  کارهای 
جانبی هم  از فرار جوانان ما به خارج از کشور که یگانه 
ومهمتریی شاخص آن بیکاری میباشد ، جلوگیری گردد. 
با تطبیق این برنامۀ ملی ، صدها هزار هموطن ما میتوانند 
صاحب کارشوند واز اینطریق عالوه بر اعاشۀ فامیل های 
و  برازنده  نیز سهم  کشور  وانکشاف  پیشرفت  درامر  شان 

ارزشمندی داشته باشند. 
رییس جمهور کشور حین اعالم برنامۀ ملی ایجاد کار برای 

صلح گفتند:
»....تشدید جنگ وگاهش کمک های خارجی روی اقتصاد 
افغانستان و زمینۀ کار تاثیر منفی گذاشته است. وعمدتًا این 
تاثیر برآن عده هموطنان  ما بیشتراست که کار وا شتغال 
ندارند وروزانه درچاراهی ها منتظر می مانند که کسی پیدا 
شود و آنها را برای کار ببرند تالقمه نانی را برای خانواده 

هایشان پیدا کنند .«
 ، ترین  محروم  به  ملی  وحدت  حکومت  جدی  توجه 
 ، کشور  اجتماعی  قشر  ترین  پذیر  وآسیب  بینواترین 
خودنمایانگر تعهد دولت به تغییر مثبت زنده گی مردم از 
فقر به سوی غنا و معیشت خوب است . از همین رو اعالم 
برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح درچارچوب یک میکانیزم 
دقیق وحساب شده ، به منظور تقویت اقتصاد مرد کشور ، 
قدم بزرگی است که هم مردم رااز بیکاری نجات  میدهدد 
وهم با کارهای سازنده و مثمر شان زمینه  های انکشاف ، 

رشد و ترقی را نیزدرکشور گسترش میبخشد. 
یکی از بخش های مهم وعمدۀ برنامۀ ملی ایجاد کار برای 
برای  کار  وایجاد  ها  پروژه  مراقبت  حفظ  برنامۀ  صلح، 
برنامۀ  را  این مسؤولیت خطیر  روستاییان کشور است که 
همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات بدوش دارد. 
دربرنامۀ حفظ ومراقبت تالش صورت میگیرد تا نهاد هاو 
کشور  های  روستا  انکشاف  درراستای  قباًل  هاییکه  پروژه 
عملی گردیده و با گذشت بیشتر از یک دهه ، به ترمییم 
، دوباره ترمیم شده و فعال نگهداشته  نیازدارند  ومراقبت 
وسایر  سازی  راه  زراعت،  رشد  درزمینۀ  همچنان   . شوند 
برنامه  این  ازطریق  نیز  روستاییان  بنیادی  های  نیازمندی 
تالش هایی صورت خواهد گرفت. برنامۀ ملی ایجاد کار 
برای صلح درسه مرحله با درنظر داشت وضعیت آب وهوا 
، مورد  امنیتی دروالیات کشور  اوضاع  بیکاری و  ، سطح 

تطبیق قرارمیگیرد. 
به  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  طی  درانی  نصیراحمد  انجنیر 
انکشاف دهات  احیا و  :«وزارت  رسانه های کشور گفت 
درمرحلۀ اول این برنامه با تطبیق پروژۀ حفظ و مراقبت و 
اشتغال زایی زیر چتر )برنامه ملی ایجاد کار برای صلح( 
برای بیشتر از 210 هزار تن ، در12 والیت کشور ، زمینۀ 

کاریابی کوتاه مدت را فراهم مینماید.«
درواقع تطبیق برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح ، یک گام 
گذاشته  کشور  مردم  رفاه  درمسیر  که  است  دیگر  استوار 

میشود ونوید معیشت مطلوب را به مردم ما میدهد. 
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