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هوايي چلند اداره: 

راتلونکی کال به سيمه ییز 

هوایي ډګرونه ترمیم يش

د افغانســـتان ملکـــي هوايـــي چلنـــد د مســـؤلینو د معلوماتـــو لـــه 

مخـــې اوس د هېـــواد ملکـــي هوايـــي حریـــم پـــه بشـــپړه توګـــه د 

ـــه  ـــاخوا ۸۳۰۰۰ پروازون ـــر کال ش ـــې دی او ه ـــه واک ک ـــت پ حکوم

پـــر همدغـــه فضايـــي حریـــم تـــررسه کېـــږي.

ـــو  ـــې د دې والیتون ـــږي چ ـــې کې ـــال ک ـــې ح ـــه داس ـــې پ دا څرګندون

ـــه  ـــټم ل ـــم سیس ـــو منظ ـــال د ی ـــر مه ـــو پ ـــه د پروازون ـــر ځل ـــافر ډې مس

ـــوي ـــکایت ک ـــتوايل ش نش

رییس اجرایی:

به بـی جا شـده گان 
داخـلی رسیـده گی شـود

هـــای  ولســـوالی  و  مناطـــق  از  امنیتـــی  پایگاه هـــای 
والیـــت بغـــان نـــه تنهـــا كـــه انتقـــال داده نمی شـــود 

بلکـــه تقویـــت می گـــردد.
كـــه  ایـــن گزارش هـــای وجـــود داشـــت  از  پیـــش 
برخـــی  در  را  پایگاه های شـــان  امنیتـــی  نیروهـــای 
ســـاحات والیـــت بغـــان ازجملـــه در دهنـــه غـــوری تخلیـــه 
ـــرده  ـــر را رد ك ـــن خب ـــی ای ـــس اجرای ـــا ریی ـــد، ام می كنن

اســـت

پاكســـتان بـــا روســـیه كـــه دشـــمن بشـــریت اســـت، همســـو شـــده 
اســـت و بایـــد حکومـــت افغانســـتان موقـــف و آمادگـــی هـــای الزم 

را روی دســـت گیـــرد".
ـــه  ـــد ك ـــی گوین ـــس م ـــده گان مجل ـــن حـــال، برخـــی از نماین در همی
رهبـــران حکومـــت ابتـــدا بایـــد مشـــکات و اختافـــات خـــود را 

ـــد ـــار بگذارن ـــور كن ـــی در كش ـــات سیاس ـــن ثب ـــرای تامی ب

هشدار مجلس به حکومت:

آمادة جنگ بهاری 
همسایه ها باشید

مسووالن در شورای عالی صلح:

باجوه امید تازه 
به روابط کابل 

و اسالم آباد 
می  دمد

فرصِت خاص 
برای امتیازگیری پاکستان

دوگانـۀ  سیاسـت های  از  افغانسـتان  كـه  سال هاسـت 
هیـچ  در  كشـور  ایـن  مقامـاِت  و  می بـرد  رنـج  پاكسـتان 
انـد.  نبـوده  صـادق  كرده انـد،  تعهـد  آن چـه  بـه  موقعیتـی 
امـا در عیـن حـال، همه سـاله در فرصت هـای خـاص مثـل 
زمسـتان ها، هیأتـی از آن كشـور بـه افغانسـتان می آیـد و 
گفت وگوهـای صلـح را مطـرح می كنـد و بعـد در بهـار، كشـور 

می شـود.  دچـار  شـدیدی  مشـکاِت  بـه 
همان گونـه كـه مـا بارها مطرح كـرده بودیم، پاكسـتان از هر 
فرصـت بـه عنـوان یـک شـکارچِی خـوب اسـتفاده می بـرد و 
همـۀ بازی هـا و اتفاقـات در افغانسـتان و منطقـه را بـه نفـع 
خویـش مصـادره می كنـد. سـفر واپسـیِن مقامات پاكسـتانی 
بـه كشـور كـه بـه زودی صـورت می گیـرد نیـز عیـِن حالت را 

در دارد و كابـل حکـِم شـکارگاِه آنـان را.
در كنـار آن، حـاال پاكسـتان با وارد شـدن به سـفرة روسـیه 
اتفاقـات و فرصت هـای پیش آمـده  از  و چیـن قصـد دارد 
اسـتفادة بهینـه ببـرد و بـازی را به نفـِع خـود اداره كند. اما 
بـر دولـِت افغانسـتان اسـت كـه از سیاسـت ها و مداخـاِت 
پاكسـتان بیامـوزد و شـکار هیـچ امتیـازی بـه نفـع پاكسـتان 
اسـتیاءگرا،  اسـتراتژی  یـک  كشـور،  ایـن  مسـلماً  نشـود. 
عمیـق و طوالنی مـدت دربـارة منطقـه دارد و از این رهگذر، 

بـه هیـچ صراطـی در افغانسـتان مسـتقیم نیسـت



در  روسیه  فدراسـیون  نمایندۀ  ضمیرکابلوف 
امور افغانستان، به تازه گی حرف های تکان دهنده 
و هشدارآمیزی در مورد افغانستان مطرح کرده 
رسانه ها  از  یکی  با  گفت وگو  در  او  است. 
پیش بینی کرده است که اگر ظرِف بیست سال 
آینده در افغانستان صلح برقرار نشود، این کشور 

نابود خواهد شد.
 این سخن هرچند از نظر زمانی محدودۀ وسیعی 
را در نظر گرفته، ولی در نوِع خود تکان دهنده 
است. گویا روسیه می خواهد با توجیه اقدام های 
نشست  در  افغانستان  مورد  در  خود  سیاسِی 

سه جانبه، روی دیگِر سکه را نیز برمال کنـد. 
و  پیش بینی ها  از  مملو  کابلوف،  آقای  سخنان 
است.  دهنده  هشدار  و  تناقض آمیز  تحلیل های 
او از یک طرف، وضعیِت افغانستان را در بیست 
سال آینده نگران کننده می داند و از طرف دیگر، 
با  صلح  به  افغانستان  دولت  که  است  مطمین 
همچنین  کابلوف  آقای  می شود.  نزدیک  طالبان 
برای  طرحی  هیچ  روسیه  که  است  مدعی 
برقراری صلح در افغانستان ندارد. او می گوید، 
کشورش مثل برخی کشورهای دیگر نیست که 
برای آن ها نسخه های از قبل طراحی شده برای 

برقراری صلح داشته باشد. 
ظاهراً منظورِ آقای کابلوف از کشورهای دیگر، 
در  که  است  غربی  کشورهای  برخی  و  امریکا 
کابلوف  آقای  دارند.  نظامی  حضور  افغانستان 
می گوید تا هنوز دولت مرداِن افغانستان از روسیه 
نخواسته  اند که در برقراری صـلح در این کشور 
که  نمی رسد  نظر  به  اما  دهد.  صورت  اقدامی 
مقام های  جانِب  از  روسیه  از  خواستی  چنین 
کشور مطرح نشده باشد. دولت مردان ما، بارها 
در سفر به روسیه و یا کشورهای هم پیمان با آن 
در منطقه، به آن ها گفته اند که اگر تمایل داشته 
دولت  با  صلح  برقراری  در  می توانند  باشـند، 
این همکاری ها  افغانستان همکاری کننـد. ولی 
باید در راسـتای منافع ملِی کشور و تحت نظِر 
دولت افغانستان صورت گیرد و نه آن گونه که 
مسکو  در  چین  و  پاکستان  روسیه،  کشور  سه 
دورِ هم جمع شوند و در مورد آینده و وضعیِت 

افغانستان با یکدیگر به گفت وگو بپردازند. 
 تا آن جایی که نگارندۀ این سطور به یاد دارد، 
روس ها در پانزده سال گذشته تمایل چندانی به 
میانجی گری در قضیۀ افغانستان، به دلیل حضور 

رقیب همیشه گی آن ها یعنی امریکا، نشـان نداده 
اند. از جانب دیگر، آقای کابلوف داعش را حاال 
خطری مهم تر و ویرانگرتر از القاعده و طالبان 
می داند و چنان در مورد آن سخن می گوید که 
گویا منشا و ریشه های آن را به خوبی می شناسد. 
پشت  در  کسی  "چه  سـواِل  به  به ساده گی  او 
پاسِخ کوتاه می دهد و  قرار دارد؟" یک  داعش 

آن این که "شــیطان"! 
شیطان ترمینالوژی شناخته شده در سیاست های 
مناسباِت  در  شیطان  از  وقتی  است.  جهانی 
بین المللی سخن گفته شود، مشخص است که 

چه کشوری از آن اراده  شده است. 
در این که روسیه نسبت به منشا و پیدایِی داعش 
شک و شبهه هایی دارد، جای شک نیست و حق 
دارد به عنوان کشوری مستقل و قدرتمند چنین 
پدیدۀ  کاستِن  فرو  ولی  باشد؛  داشته  دیدگاهی 
می تواند  خاص،  سـیاسی  عوامل  به  داعش 
کشورهای  و  منطقه  برای  خطرناکی  پیامدهای 

متحد در مبارزه با آن داشته باشد. 
می تواند  داعش  این که  مورد  در  کابلوف  آقای 
مثل  گروه هایی  از  قدرتمندتر  و  گسترده تر 
است.  محق  کاماًل  کند،  عمل  طالبان  و  القاعده 
رهبر  یک  به  آن که  از  پیش  داعش  او،  گفتۀ  به 
ایدیولوژِی خاصی  به  باشد،  متکی  کاریزماتیک 
پیوند دارد که آن را هدایت و رهبری می کنـد. 
مسلمانان  بر  غرب  فشارهای  واقعًا  که  این  اما 
باعث ایجاد گروهی مثل داعش شده باشد، جای 

بحث و گفت وگو دارد. 
افراطی   و  تندرو  گروه های  بازتولیدشدۀ  داعش 
است که در عصر جهانی شدن در برابر تحوالِت 

از  بخشی  شـاید  می دهد.  نشان  واکنش  جهانی 
هواداران داعش، جوانان سرخورده و احساساتِی 
تیوری  در  ولی  باشند؛  مسلمان  کشورهای 
درون  از  صورت  هیچ  به  گروه  این  عمل،  و 
نکرده  سربلنـد  جهان  در  غیرعادالنه  مناسباِت 
هیچ  به  که  می دهد  نشان  داعش  داعیۀ  است. 
صورت در پی نظم و عدالت جهانی نیست، بل 

بیشتر به دنبال ویرانگری و تنش می گردد. 
در  مخدر  مواد  تولید  مورد  در  کابلوف  آقای 
افغانستان که به شدت روسیه را نگران کرده نیز، 
دیدگاه واقع بینانه ارایه می کند. این درست است 
در دورۀ طالبان مواد مخدر به مقدار کمتری در 
افغانستان تولید می شد، ولی دلیل آن، تعزیراِت 
نبود؛  مخدر  مواد  تولید  و  کشت  بر  گروه  این 
سبب  افغانستان  در  پی هم  خشک سالی های  بل 
سال ها  آن  در  مخدر  مواد  کشت  که  بود  شده 
در  طالبان  برسد.  خود  سطِح  پایین ترین  به 
همان زمان نیز از تولید و کشت مواد مخدر در 
جنگ شان سود می بردند وحاال نیز به عنوان یکی 

از منابع اصلِی جنگ شان شناخته می شود. 
می کند،  اشتباه  که  جایی  در  کابلوف  آقای  اما 
تعییِن زمان برای نابودی افغانستان است و چنین 
بدبین تر  روس ها  که  می دهد  نشان  پیش بینی یی 
تحوالت  به  نسبت  منطقه  کشورهای  برخی  از 
سیاسی در این حوزه هستند. شاید دلیل چنین 
پیش بینی هایی، بیشتر ایجاد رعب و وحشت در 
تروریسم و  با  باشد که هنوز  منطقه  مردم  میان 
مبارزه  ویرانگر  پدیدۀ  دو  عنوان  به  بنیـادگرایی 

می کنند و قربانی می دهند. 
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احمـد عمران

تا 20 سال بعد 
افغانستان نابود می شـود؟

 

برخی منابع پاکستانی گزارش داده اند که داکتر غنی و داکتر 
عبداهلل، از رییس ستاد ارتش پاکستان دعوت کرده اند که به 
این  که  گفته اند  کابل  در  منابع  برخی  اما  کنند.  سفر  کابل 
پاکستان  ارتش  ستاد  ریاست  خود  جانِب  از  درخواست 

صورت گرفته است. 
اکنون این که کدام یک از این روایت ها درست اند، شاید زیاد 
که  می نماید  مهم تر  این  زیرا  نباشد؛  اهمیت  و  بحث  قابِل 
رابطه ها پس از بازی های جدیِد پاکستان در منطقه صورت 

گرفته است.
 به تازه گی نشسِت سه جانبه یی میان پاکستان، چین و روسیه 
یک  به  تقریبًا  که  شده  برگزار  مسکو  در  افغانستان  دربارۀ 
راهبردِ منطقه یِی حمایت از طالبان انجامیده است. این نشست 
و نتایجش سبب شده که دولت افغانستان از طریق نهادهای 
دیپلماتیک واکنش نشان بدهد و امریکایی ها و هندی ها نیز 

از چنین رویکردی ابراز نگرانی کنند. 
از  طالبان  مهِم  نفراِت  نام  کردِن  بیرون  بحِث  وقتی  مسلمًا 
مطرح  کشور  سه  این  توسط  ملل  سازمان  سیاهِ  فهرست 
راستای  در  خطرناک  و  مهم  گامی  را  آن  می توان  می شود، 
به  خواند.  صلح  تالش های  نامِ  زیر  طالبان  موقعیِت  تثبیت 
نظر می رسد که دولِت افغانستان از چنین اوضاع و مذاکراتی 
به تشویش است و متحِد این دولت نیز در تکاپوی واکنِش 
سیاسِی درخور. اکنون دولت افغانستان مایل شده که دیگر 
این  با  تازه  خواهاِن صحبتی  و  نگیرد  دست کم  را  پاکستان 
کشور شده است. پاکستانی ها نیز در این فرصِت خاص که 
گفت وگوهای سه جانبه صورت گرفته و طرف های افغانستان 
می خواهند  اند،  نگران  آن  به  نسبت  هندوستان  و  امریکا  و 
امتیازهای درخوری را از دولِت افغانستان بطلبند و به نحوی 
از انحا دولت وحدت ملی را زیر فشار قرار دهند و به تمکیِن 

دوباره وادارند. 
پاکستان  دوگانۀ  سیاست های  از  افغانستان  که  سال هاست 
رنج می برد و مقاماِت این کشور در هیچ موقعیتی به آن چه 
اما در عین حال، همه ساله  اند.  نبوده  تعهد کرده اند، صادق 
در فرصت های خاص مثل زمستان ها، هیأتی از آن کشور به 
افغانستان می آید و گفت وگوهای صلح را مطرح می کند و 

بعد در بهار، کشور به مشکالِت شدیدی دچار می شود. 
هر  از  پاکستان  بودیم،  کرده  مطرح  بارها  ما  که  همان گونه 
فرصت به عنوان یک شکارچِی خوب استفاده می برد و همۀ 
به نفع خویش  افغانستان و منطقه را  اتفاقات در  بازی ها و 
مصادره می کند. سفر واپسیِن مقامات پاکستانی به کشور که 
به زودی صورت می گیرد نیز عیِن حالت را در دارد و کابل 

حکِم شکارگاهِ آنان را.
به سفرۀ روسیه و  وارد شدن  با  پاکستان  آن، حاال  کنار  در 
چین قصد دارد از اتفاقات و فرصت های پیش آمده استفادۀ 
دولِت  بر  اما  کند.  اداره  خود  نفِع  به  را  بازی  و  ببرد  بهینه 
افغانستان است که از سیاست ها و مداخالِت پاکستان بیاموزد 
و شکار هیچ امتیازی به نفع پاکستان نشود. مسلمًا این کشور، 
یک استراتژی استیالءگرا، عمیق و طوالنی مدت دربارۀ منطقه 
دارد و از این رهگذر، به هیچ صراطی در افغانستان مستقیم 

نیست. 
اگرچه حاال همۀ مقام ها در دولت وحدت ملی، از نشسِت 
پاکستان  با  روابط شان  در  و می خواهند  اند  نگران  سه جانبه 
این  افغانستان  دولت  که  می طلبد  اما  کنند؛  عمل  محتاط تر 
سیاست های  و  استراتژی ها  بستِر  در  را  ویرانگر  همسایۀ 
و  سیاست  به  سپس  و  کند  بازشناسی  استیالءگرایانه اش 

رویکردِ عملی و درخور با آن دست یابد. 
دالیِل  به  ما  حکومِت  ساختار  در  پاکستان  هنوز  متأسفانه 
تطبیق  برابِر  در  مانعی  هیچ  و  دارد  بلند  دسِت  مختلف 
سیاست های نرمِ آن کشور وجود ندارد. دولِت افغانستان باید 
این ضعف ها و خألها را در موازاِت قوت ها و نیرنگ های 
همسایۀ جنوبِی خویش به مطالعه بگیرد و از درون آن، به 
یک سیاسِت متوازن در تعامل با قدرت های رقیب در منطقه 
و به یک دیپلماسِی کارا در رابطه با پاکستان دست یابد. یقینًا 
شرایط کنونی برای افغانستان، فوق العاده حساس و نیازمنِد 

درک و دریافِت ظریف است.  

فرصِت خاص 
برای امتیازگیری پاکستان

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1935  سه    شنبه      14جد  ی /  د  ی        y    1395   4 ربیع الثانی    y 1438    3جنو ر ی   2017

ــر #آقــای كابلــوف می گویــد تــا هنــوز دولت مــرداِن افغانســتان از روســیه نخواســته  ــه نظ ــا ب ــد. ام ــورت ده ــی ص ــور اقدام ــن كش ــلح در ای ــراری صـ ــه در برق ــد ك  ان
ــده  ــرح نش ــور مط ــای كش ــِب مقام ه ــیه از جان ــتی از روس ــن خواس ــه چنی ــد ك نمی رس
ــا  ــان ب ــورهای هم پیم ــا كش ــیه و ی ــه روس ــفر ب ــا در س ــا، باره ــردان م ــد. دولت م باش
ــد در  ــند، می توانن ــد كــه اگــر تمایــل داشــته باشـ ــه ان ــه آن هــا گفت آن در منطقــه، ب
ــد  ــا بای ــن همکاری ه ــی ای ــد. ول ــکاری كننـ ــتان هم ــت افغانس ــا دول ــح ب ــراری صل برق
در راســـتای منافــع ملــِی كشــور و تحــت نظــِر دولــت افغانســتان صــورت گیــرد و نــه 
آن گونــه كــه ســه كشــور روســیه، پاكســتان و چیــن در مســکو دوِر هــم جمــع شــوند 

ــد# ــه گفت وگــو بپردازن ــا یکدیگــر ب ــِت افغانســتان ب ــده و وضعی و در مــورد آین
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صحبت های تیلفونی اخیر رییس ستاد ارتش پاکستان با 
سران حکومت وحدت ملی باالی روابط کابل – اسالم 

آباد تاثیر مثبت دارد.
ریاست  و  صلح  عالی  شورای  مسووالن  از  برخی 
اجرایی با بیان این مطلب می گویند که در صحبت های 
تیلفونی که از طرف رییس ستاد ارتش پاکستان و سران 
حکوت وحدت ملی صورت گرفته است، روی مبارزه 
با دهشت افگنی و تالش برای بر قراری صلح در منطقه 

بحث صورت گرفته است.
از  بینی  خوش  با  صلح  عالی  شورای  در  مسووالن 
صحبت های اخیر رییس ستاد ارتش پاکستان می گویند 
که این صحبت ها برای برقراری صلح در منطقه امیدوار 

کننده است.
اسماعیل قاسمیار عضو بین المللی شورای عالی صلح در 
مصاحبه با روزنامٔه ماندگار می گوید: رهبران پاکستانی 
افغانستان  دولت  برای  که  خوبی  سخن  تنها  دهه  دو 
افغانستان،  در  ثبات  و  "صلح  که  بوده  این  داشته اند، 

باعث بر قراری صلح و ثبات در پاکستان می شود".
تیره گی روابط  به  توجه  با  که  بیان کرد  قاسمیار  آقای 
کابل – اسالم آباد در ماه های اخیر ، سخنان رییس ستاد 
دولت  افزود:  او  است.  کننده  امیدوار  پاکستان  ارتش 
پیاده  نیز  این گفته ها در عمل  امیدوار است  افغانستان 

شود.
افغانستان در  بین المللی شورای عالی صلح  این عضو 
در  روسیه  سفیر  اخیر  بیانات  و  مسکو  نشست  مورد 
کابل گفته که نشست و حمایت آنان از طالبان به خاطر 
امنیت دیپلومات های این کشور در افغانستان است. او 
تصریح کرد: روسیه با این کار به گروه تروریستی طالبان 
می خواهد "باج دهد" که از نگاه عرف دیپلوماتیک غیر 

عاقالنه است.
به گفتۀ او، نگرانی مقامات افغانستان از نشست مسکو 
برگزار  افغانستان  باره  در  نشستی  وقتی  که  بود  این 
است.  نشده  آن دعوت  در  افغانستان  از  می شود، چرا 

کاری که عرف دپیلوماتیک را پشت پا می زند.
آقای قاسمیار تصریح کرد که آنچه پاکستان در گذشته 
اما  است؛  گذشته  نکردند،  عمل  خویش  گفته های  به 
سفر احتمالی و صحبت های رییس ستاد این کشور امید 

تازه یی را در روابط کابل – اسالم آباد ایجاد می کند.
اجرایی می گویند  ریاست  در  از سویی هم، مسووالن 
رییس ستاد  با  اجرایی  رییس  تیلفونی  که گفت وگوی 
دهشت افگنی،  با  مبارزه  محور  روی  پاکستان  ارتش 

افراط گرایی و بر قراری صلح در منطقه بوده است.

جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید 
که در این تماس تیلفون رییس اجرایی از رییس ستاد 
ارتش پاکستان دعوت نکرده تا به افغانستان بیاید؛ اما 
اگر رییس ستاد ارتش پاکستان به افغانستان بیاید  مورد 

استقبال مردم و دولت افغانستان قرار خواهد گرفت.

این درحالی است که  رییس ستاد ارتش جدید پاکستان 
روز شنبه ضمن صحبت با سران حکومت افغانستان، 
تعهد کرده است که برای صلح منطقه کار کند تا عاملی 
منفی گذاشته است؛  تأثیرات  که روی روابط دوجانبه 

برطرف گردد.
بر اساس اعالمیۀ دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان، جنرال 
به  کشور،  این  ارتش  ستاد  رییس  باجوه،  جاوید  قمر 
محمداشرف غنی، رییس جمهور، عبداهلل عبداهلل رییس 
اجرایی و جنرال قدم شاه شهیم، همتای افغانستانی اش 

روز شنبه تماس تیلفونی بر قرار کرده است.
رییس ستاد ارتش پاکستان در این تماس ها، تعهد کرده 
به  زیر  کرد.   کار خواهد  منطقه  برای صلح  که  است 
گفتۀ او، "صلح در دو کشور، بزرگترین عالقۀ منطقه 

است".
حکومت  سران  پاکستان،  اردوی  اعالمیۀ  اساس  بر 
از  تا  اند  کرده  دعوت  باجوه  جنرال  از  افغانستان 
و  تاریخ  هدف،  مورد  در  اما  کند،  دیدن  افغانستان 

جزئیات این سفر معلوماتی ارایه نشده است.
جمهور  رییس  سخنگوی  چخانسوری،  هارون 
گذشته  روز  خود  تویتر  حساب  در  نیز  افغانستان، 
نگاشته بود که رییس جمهور غنی تماسی را از جنرال 

باجوه دریافت کرده است.
از عالقمندی رییس  اما گفته است که رییس جمهور 
ستاد ارتش پاکستان برای بازدید از افغانستان استقبال 

کرده است.
جنرال باجوه در حالی به صورت جداگانه با مقامات 
افغانستان تیلفونی صحبت کرده است که در سال 2016 
میالدی روابط کابل – اسالم آباد پرتنش بود و دو کشور 

روابط حسنه نداشتد.
حمایت های  طالبان  که  دارد  ادعا  افغانستان  دولت 
پنهانی را از اردوی پاکستان دریافت می کند و سازمان 
توانمند  را  شورشی  گروه های  کشور  این  استخبارات 
و  گسترش  افغانستان  در  را  خود  فعالیت  تا  ساخته 
رد  همواره  را  اتهامات  این  پاکستان  اما  دهند؛  تداوم 
کرده است. جنرال جاوید باجوه در اواخر ماه نوامبر، 
گرفته  دوش  به  را  پاکستان  اردوی  رهبری  مسوولیت 

است.

هارون مجیدی
بــه  رســیدهگی  بــرای  عبــداهلل  عبــداهلل  داکتــر 
والیــت  در  داخلــی  بی جاشــدهگان  چالش هــای 
ــه  ــد ک ــرد و می گوی ــد ک ــز تأکی ــد و ارزگان نی هلمن
ــه  ــوادث ب ــا ح ــارزه ب ــرار و مب ــت اضط ــۀ حال کمیت
مشــکالت بیجاشــده گان داخلــی توجــه جــدی کننــد.
ــروز )دوشــنبه، 13 جــدی( در  ــه دی ــداهلل ک ــای عب آق
ــران صحبــت می کــرد، گفــت:  نشســت شــورای وزی
ــه  ــی ب ــدهگان داخل ــا ش ــت بی ج ــه وضعی ــد ب بای
ــای  ــدهگان والیت ه ــا ش ــت بی ج ــه وضعی ــژه ب وی

ــرد. ــه جــدی صــورت گی ــد و ارزگان توج هلمن
آقــای عبــداهلل افــزود: "کمیســیون عالی دولتــی مبارزه 
بــا حــوادث و کمیتــه اضطــرار بــرای حــل مشــکالت 
بی جاشــده گان داخلــی در والیت هــای هلمنــد و 
ارزگان یــک جلســه فــوری بگیرنــد و اقدامــات الزم 
ــن دو  ــده گان ای ــه بی جاش ــانی ب ــرای کمک رس را ب

والیــت انجــام دهنــد."
ــی  ــرکت هوای ــا ش ــپورت ب ــت: وزارت ترانس او گف
کام ایــر صحبــت کنــد و مشــکل رفــت و آمــد 
ــپورت  ــق ترانس ــت را از طری ــن والی ــنده گان ای باش

ــد. ــل کن ــی ح هوای
ایــن اظهــارات درحالــی صــورت می گیــرد کــه 
برگشــت  و  مهاجــران  وزارت  معلومــات  بربنیــاد 
کنندهــگان شــمار بی جــا شــدهگان داخلــی بــه یــک 
میلیــون و ســه صــد هــزار تــن افزایــش یافته اســت.
ــد و  ــال 2016 پنج ص ــا در س ــه تنه ــده ک ــه ش گفت
پنجــاه و یــک هــزار تــن در نتیجــه جنــگ و نــا امنــی 

ــده اند. ــا ش ــان بی ج ــق ش از مناط
شــماری از شــهروندانی کــه بــه دلیــل جنــگ و 
ــا  ــد ب ــی از محــالت اصلی شــان بی جــا شــده ان ناامن
ــه رو  ــوا روب ــردی ه ــه س ــون از جمل چالش هایگوناگ

ــد. ان
کــه  ادامــۀ ســخنانش گفــت  در  عبــداهلل  آقــای 
پایگاه هــای امنیتــی از مناطــق و ولســوالی هــای 

ــود  ــال داده نمی ش ــه انتق ــا ک ــه تنه ــالن ن ــت بغ والی
می گــردد. تقویــت  بلکــه 

پیــش از ایــن گزارش هــای وجــود داشــت کــه 
برخــی  در  را  پایگاه های شــان  امنیتــی  نیروهــای 
ــوری  ــه غ ــه در دهن ــالن ازجمل ــت بغ ــاحات والی س
ــر را  ــن خب ــی ای ــس اجرای ــا ریی ــد، ام ــه می کنن تخلی

ــت. ــرده اس رد ک
آقــای عبــداهلل در ایــن بــاره  گفت:"بــرای مــردم 
ــود  ــده ب ــاد ش ــویش ایج ــک تش ــالن ی ــت بغ والی
ــوری  ــه غ ــق دهن ــی از مناط ــای امنیت ــا بیزه ــه گوی ک
واطــراف شــهر پلخمــری انتقــال داده مــی شــود کــه 
تصمیــم درمــورد آن گرفتــه نشــده، اطمینــان میدهیــم 
ــه  ــود بلک ــی ش ــال داده نم ــا انتق ــا بیزه ــه تنه ــه ن ک

ــد ." ــد ش ــت خواه تقوی
ــی در بخــش  ــی حکومــت وحــدت مل رییــس اجرای
ــی خواســت  ــای امنیت دیگــری از ســخنانش از نیروه
کــه بــرای تأمیــن امنیــت در والیــت نورســتان توجــه 

جــدی کننــد.
آقــای عبــداهلل تأکیــد کــرد بــا آن کــه مــردم والیــت 
نورســتان بــا نیروهــای امنیتــی در برابــر گــروه طالبــان 
ــر انکشــاف  ــت کمت ــن والی ــی ای همــکار هســتند ول

یافتــه اســت.
آقــای عبــداهلل گفــت کــه والیــت نورســتان از محــروم 
ــدا  ــی پی ــکل امنیت ــی مش ــت وقت ــات اس ــن والی تری
می شــود ده چالــش دیگــر عــالوه می شــود کــه 
توجــه خــاص مســووالن امنیتــی را در قســمت رفــع 
ــم. ــتان می خواه ــت نورس ــی در والی مشــکالت امنیت
بــه گفتــۀ آقــای عبــداهلل: یکــی از والیاتی کــه کمترین 
کار بــه آن صــورت گرفتــه والیــت نورســتان اســت، 
ــت نورســتان خودشــان در  ــردم والی ــه م ــی ک درحال
ــا  ــی م ــای امنیت ــکار نیروه ــروز هم ــان ام ــر طالب براب

هســتند.
پروژه های ناتمام

ــا اشــاره  ــی ب ــی حکومــت وحــدت مل رییــس اجرای

ــای  ــا و نهاده ــام وزارت خانه ه ــای ناتم ــه پروژ ه ه ب
جلســه  در  ســکتوری  گفت:وزارت هــای  دولتــی 
ــر  ــل تأخی ــارۀ عوام ــران در ب ــورای وزی ــدی ش بع
پروژه هــای انکشــافی مهــم کــه مــردم توقــع داشــت 
ــه  ــد ک ــزارش دهن ــت، گ ــا نشده اس ــود ام ــی ش عمل
ــال  ــردم در س ــا م ــرد ت ــورت گی ــات الزم ص اقدام
ــند. ــا باش ــن پروژه ه ــدن ای ــی ش ــاهد عمل ــده ش آین

ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــود کــه از 
ــماری  ــافی ش ــۀ انکش ــدن بودیج ــرف نش ــر مص به
ملــی،  وحــدت  حکومــت  وزارت خانه هــای  از 
مجلــس نماینــده گان برخــی از وزریــران را اســتیضاح 
ــد  ــن کار رون ــه ای ــاد داد ک ــدم اعتم ــان رأی ع ــه آن ب
ــدی  ــه ُکن ــو ب ــدی بدین س ــت داری را از چن حکوم
ــت گاه  ــان دس ــاروی می ــبب روی ــرده و س ــه ک مواج

اجرایــی و قانون گــذار شــده اســت.
چهره هــای  معرفــی  خواهــان  مجلــس  اعضــای 
جدیــد بــه وزارت خانه هایــی شــده انــد کــه بــه آنــان 
ــه حکومــت ُهشــدار داده  رأی عــدم اعتمــاد داده و ب
ــران  ــد کــه در صــورت معرفــی نشــدن نامــزد وزی ان
ــد  ــب نخواهن ــال 1396 را تصوی ــی س ــۀ مال بودیج

کــرد.

ابوبکر صدیق

مسووالن در شورای عالی صلح:

باجوه امید تازه 
به روابط کابل و اسالم آباد می  دمد

رییس اجرایی:

به بی جا شده گان داخلی رسیده گی شود



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1935  سه    شنبه      14جد  ی /  د  ی        y    1395   4 ربیع الثانی    y 1438    3جنو ر ی   42017 www.mandegardaily.com

انیسه احمدیاربخش دوم
ــد  ــه می توان ــان اســت ک ــاط جهـ ــۀ نق ــادی در هم ــارِی ع ــک بیم ــینه بغل، ی س
اطفــال، نوجوانــان و کهن ســاالن را مصــاب نمایــد. فصــل ســرما، فصــِل شــب 
ــه  ــن مــرض ک ــه مــرض ســینه بغل اســت. ای ــردم ب و روزهــاِی مصاب شــدِن م
ناشــی از باکتری هــا، ویروس هــا، فنجی هــا و پرازیت هــا می باشــد، باعــث 

التهابی شـــدِن ریه هــا می گــردد. 
ســینه بغل در ابتــدا بــا ســرفه های ُخشــک خــود را نشــان می دهــد، امــا 
به ســرعت شــخِص بیمــار ســرفه کــردن بــا بلغــم را شــروع می کنــد. در چنیــن 
ــد.  ــا درد می باش ــراه ب ــق و هم ــریع و عمی ــار، س ــخص بیم ــس ش ــی، تنف حالت
ــر،  ــب، جگ ــراض قل ــه ام ــه ب ــی ک ــن و آنان ــاراِن مزم ــاالن، بیم ــال، کهن س اطف
ُگــرده، نفس تنگــی و شــکر مبتــال انــد، بیشــر در معــرِض ابتــال بــه ایــن بیمــاری 

قــرار دارنــد.  
اعراضوعالیِمسینهبغل

ـ تب و لرزِ شدید
ـ درد در ناحیۀ سینه
ـ مشکل در تنفس 

ـ ریزش
ـ عطسه و   سرفه

ـ ضعف عمومی بدن. 
ــه   ــوند ک ــال می ش ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــخاصی ب اش

در هــوای آلــوده قــرار دارنــد. از اثــر ایــن بیمــاری، 
شــش ها پُــر از چــرک شــده و رســیدِن هــوای پــاک 
بــه خــون بــا مشــکل مواجــه می شــود. ایــن بیمــاری 
بیشــتر اطفــال را مصــاب می ســازد و مقاومــِت 
وجــود آن هــا را پاییــن مــی آورد. بایــد متوجــه بــود 
ــاک اســت؛ از  کــه تکــرار حمــالِت ســینه بغل خطرن
ایــن رو، والدیــن بــا دیــدِن عالیمــی ماننــد کبــودِی 
ــر  ــد هرچــه زودت ــا می بای ــن و ناخون ه ــراف ده اط
ببرنــد.  داکتــر  نــزد  را  اطفال شــان 

از ســال 2000م  بــه این ســو، بیمــاری ســینه بغل بــه  
عنــوان هفتمیــن علــِت مرگ ومیــر در جهــان شــناخته 
شــده اســت. بــر اثــر ایــن بیمــاری، بــدن بــه کاهــِش 
ــگ  ــو از آِب زردرن آکســیجن دچــار و شــش ها ممل
می شــود. از اثــر ایــن بیمــاری فعالیــِت قلــب، 
ــه  ــت ب ــردد و در نهای ــل می گ ــز مخت ــا و مغ گرده ه
می شــود.   منجــر  بیمــار  مــرگ 

درمان
ــر  ــد تأخی ــر نبای ــاری ســینه بغل، هرگ ــان بیم در درم
ــر و  ــه داکت ــه ب ــن مراجع ــار ضم ــرد. بیم ــل ک و تعل
از ســبزیجات و  بایــد  داروهــای الزم،  دریافــت 
میوه هــای مختلــف اســتفاده کنــد تــا مقاومــِت 
وجــودش بلنــد بــرود. همچنیــن ورزش ِ منظــم 
باعــث بلنــد رفتــِن مقاومــِت وجــود در برابــر 

می شــود.  تنفســی  بیماری هــای  از  بســیاری 
عامــل ایــن بیمــاری، در هــوای آلــوده و سردوبســته 
بایــد  آن  از  پیش گیــری  بــرای  دارد؛  وجــود 
ــرم  ــای گ ــود، لباس ه ــات نم ــه را مراع حفظ الصح
پوشــید و از اشــخاصی کــه بــه آن مبتــال هســتند، تــا 

ــود. ــز نم ــکان پرهی ــِد ام ح
شــیوۀ درمــان ســینه بغل، بــه علــت و ســبِب آن نیــز 
بســته گی دارد. اگــر از نــوع ویروســی یــا باکتریایــی 

ــداوی می شــود. ــک ت ــا آنتی بیوتی باشــد، ب
خوراکیهایمفید

ــاز،  ــل، پی ــا، عس ــت، لوبی ــی، ماس ــدون کاف ــای ب چ
ــیر  ــرغ، س ــبز، ســوپ م ــرِچ ســرخ و س ــل، م زنجبی

ــج.   و آب نارن یم
دان

ر ب
شت

 بی
غل
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کـه  مشـتاقی  و  عالقه منـد  خواننـدۀ 
خواهـان مطالعـۀ متـن اصیـِل فلسـفی از 
می کوشـد  بـوده،  اصیـل  فیلسـوف  یـک 
فیلسـوف  تفکـر  نسـیم  وزش  مسـیر  در 
قـرار گیـرد و نیـز می کوشـد گام بـه گامِ 
مسـیر  نظـر،  مـورد  متفکـر  یـا  فیلسـوف 
تفکـر او را طـی طریـق کـرده، تنـد شـدن 
ضربـان قلـب، حبس شـدن نفس در سـینه 
و شـتاب گرفتـن جریان گـردش خون در 
رگ هایـش را احسـاس  کنـد. اما متأسـفانه 
از  فارسـی  ترجمه هـای  از  بسـیاری  در 
متـون اصیل فلسـفی، ایـن شـورانگیزی و 
تکان دهنده گـی متـن بـه خواننـده منتقـل 
کانـت  زبـان  کـه  می پذیریـم  نمی شـود. 
و هـگل دشـوار اسـت، امـا ایـن امـر بـه 
هیچ وجـه از تأمـل برانگیزی، شـورانگیزی 
و تکان دهنده گـی متـون حاصل از اندیشـۀ 
آنـان نمی کاهـد. دشـواری زبـان برخـی از 
فیلسـوفان بـه هیچ وجـه نمی توانـد توجیه 
مناسـبی بـرای ناتوانـی مترجـم در انتقـال 
بـه  اصلـی  متـن  از  فلسـفی  شـور  ایـن 
متـن ترجمـه باشـد. هـر کـس کـه تجربۀ 
ترجمـۀ متنـی فلسـفی را آزموده اسـت، به 
خوبـی »فشـار و تحکـم زبـان« را بـه جان 
آزمـوده و کامـاًل از دشـواری و صعوبـت 
امـر ترجمـۀ متـون فلسـفی آگاه اسـت. اما 
آثـار  به خصـوص  فلسـفی،  آثـار  ترجمـۀ 
متفکـر نامتداولـی چـون هایدگـر و متـن 
دوران سـازی چـون وجـود و زمـان، امری 
مترجـم  نبـوده،  تکنیکـی  و  فنـی  صرفـًا 
نبایـد در امـر  بـه هیچ وجـه نمی توانـد و 
ترجمـه عاملـی خنثـا و بی طـرف باشـد و 
ایـن دقیقـًا همـان امـری اسـت کـه در هر 
سـه مترجم فارسـی کتـاب وجـود و زمان 

می شـود.  دیـده 
بی تردیـد، تکیـه و دفـاع از ایـن خنثـا و 
در  فارسـی  مترجمـان  بـودن  بی طـرف 
زمـان  و  وجـود  چـون  کتابـی  ترجمـۀ 
نسـبت  عکس العملـی  موضعـی  حاصـل 
بـه تفسـیرهای دینـی و معنـوی متفکـری 
چـون فردیـد از تفکـر هایدگـر اسـت کـه 
آقـای جمـادی در مقدمـۀ ترجمـۀ خویش 
این گونـه  از  زمـان  و  وجـود  کتـاب  از 
تفسـیرها بـه »قیل و قال هایدگرشناسـان و 
از آن مصیبت بارتـر، کنـش ایدیولوژیـک و 
وحشـیانۀ فرقه سـازانی کـه بویـی از تفکـر 

و فلسـفه نبرده انـد« تعبیـر کـرده و دکتـر 
رشـیدیان نیـز بـر همیـن سـیاق این گونـه 
متـون  از  معنـوی  و  دینـی  خوانش هـای 
و  ناجـور  ادبیاتـی  تحمیـل  را  هایدگـر 
ناهماهنـگ با متـن بر متن دانسـته و از آن 
بـه »ماله یـی ادبـی« بـر »اتصاالت خشـک 
اثـر« تعبیـر می کند. )نـک: مقدمـۀ مترجم، 

 )12 ص 
اینجانـب، بی آن کـه خواهـان دفاعی مطلق 
و همه جانبـه از خوانـش متفکـری چـون 
تیولوژیـک  ادبیاتـی  تحمیـل  و  فردیـد 
بـه زبـان پدیدارشناسـانۀ هایدگـر باشـم، 
خـودداری  امـر  ایـن  بیـان  از  نمی توانـم 
ورزم کـه مترجـم خنثـا و بی طـرف نیـز به 
هیـچ وجـه نمی توانـد انتقال دهنـدۀ تفکـر 
متفکـری چـون هایدگـر بـه خواننـده گان 
متـن ترجمه باشـد. مترجم هـر متن اصیل 
بایـد  هایدگـر،  آثـار  جملـۀ  از  فلسـفی، 
خـود بـا متفکـر طـی طریـق کـرده، خـود 
در مسـیر تفکـر متـن قـرار گیـرد و آن گاه 
بـا تمـام وجـود و بـه نحـوی شـورمندانه 
بکوشـد تا بـا برطرف کـردن هرگونه مانع، 
خواننـده را در مسـیر تفکـر متفکـر قـرار 
دهـد. لـذا ترجمـۀ یک اثـر اصیل فلسـفی 
تکنیکـی،  و  فنـی  تـالش  یـک  از  بیـش 
نوعـی تـالش و صیرورت فلسـفی اسـت 
و بـدون ایـن تـالش و صیـرورت درونـی 
بـه  نمی تـوان  هیچ وجـه  بـه  فلسـفی  و 
یافتـن زبـان شایسـته یی بـرای ترجمۀ یک 
متـن اصیـل فلسـفی و انتقـال شـورمندی 
ایـن  و  آمـد؛  نایـل  آن  تکان دهنده گـی  و 
قصـور اساسـی دقیقـًا همـان امـری اسـت 
کـه در ترجمـۀ فارسـی دکتـر رشـیدیان از 

کتـاب وجـود و زمـان دیـده می شـود. 
بـه اعتقـاد این جانب، وقتـی مترجم محترم 
کالمـی  »کوالژهـای  از  خـود  مقدمـۀ  در 
بی پایـان هایدگـر« و »سرسـام آور« بـودن 
این کوالژهـای کالمی، »سـاخت مکانیکی 
زبـان« هایدگـر، »اتصـاالت خشـک اثر« و 
»طنیـن خشـک تصـادم قطعـات مذکـور« 
سـخن می گویـد و معتقد اسـت که مترجم 
بـه هیـچ وجـه نبایـد »ماله یـی ادبـی« بـر 
)نـک:  بکشـد  اثـر«  خشـک  »اتصـاالت 
مقدمـۀ مترجـم، ص 12( و بـه این ترتیب، 
بی لطافتـی،  »واقعیت هـای  بایـد  مترجـم 
هایدگـر  کـه  را  ناسـفته گی  و  نازیبایـی 

خـود بـر آن هـا تصریـح می کند، بـه عنوان 
یکـی از عناصـر حفـظ سـبک در ترجمـه 
در نظـر داشـته باشـد«، در واقـع خود وی، 
بـه نحـوی غیرمسـتقیم و با زبـان بی زبانی 
بـه عـدم موفقیـت خویش در انتقـال »حال 
تفکـر هایدگـر« و متوقف شـدن در سـطح 
قیل وقـال اصطالحـات و واژه گان متن اثر 

معتـرف بوده اسـت. 
به گمـان بنده، متن ترجمۀ فارسـی ایشـان 
تنهـا بـرای کسـانی قابـل اسـتفاده اسـت 
کـه پیشـاپیش بـا تفکـر هایدگـر آشـنایند 
و بـرای خواننده یـی کـه خواهان اسـت از 
طریـق ایـن ترجمه بـرای نخسـتین بـار با 
هایدگر آشـنا شـود، این ترجمـه نیز کمک 
شـایانی بـه وی نمی کنـد. امـا بـا همـۀ این 
اوصـاف، تالش هـای دکتر رشـیدیان مبنی 
بـر وفـاداری بـه خطوط سـیاه متـن وجود 
و زمـان را بـه هیچ وجـه نمی تـوان نادیده 
گرفـت، هـر چنـد که خطـوط سـفید متن، 
یعنـی همـان اروس و شـور و هیجـان و 
کمـاکان  اثـر،  در  مسـتتر  تکان دهنده گـی 

ترجمه ناشـده باقـی مانـده اسـت. 
تفکـر  اصلـی  شـاخصه های  از  پاره یـی 
زمـان/ و وجـود کتـاب در هایدگـر
دالیـلموفقیتآمیـزنبـودنترجمههای

فارسـیکتـابوجـودوزمـان:
شـاخصۀ اصلی تفکر هایدگـر در این نکته 
نهفتـه اسـت کـه وی به مـا نشـان می دهد 
تفکـر متافیزیکـی و بـه تعبیر دیگـر عالم و 
تمـدن غربی، صرفـًا به منزلۀ »یـک امکان« 
اسـت و نـه »یگانه امـکان« و بـه هیچ وجه 
نبایـد آن را بـه منزلـۀ تنهـا راه و امکانی که 

در برابـر بشـر قـرار دارد، تلقی کرد. 
هایدگـر همچنیـن، بزرگ ترین خطر دوران 
مـا را، خطـری کـه از نظـر وی زیان بارتـر 
اسـت،  هسـته یی  سـالح های  انفجـار  از 
در ایـن می دانـد کـه بشـر سـایر امکانات، 
سـایر راه هـا، سـایر شـیوه های زیسـت و 
نحوه هـای بـودن گوناگـون خویـش را از 
یـاد بـرده اسـت. تفکـر هایدگـر رسـالت 
عظیمـی را بـر عهـده گرفتـه اسـت. ایـن 
تفکـر خواهان اسـت کـه نحوه هـای دیگر 
بـودن و شـیوۀ دیگـری از تفکـر را کـه از 
یـاد و خاطـرۀ بشـر زدوده شـده اسـت، به 

یـاد آورد. 
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بیژن عبدالکریمی، نویسندة ایرانی
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برگردان: مهــران موحد

بخش پنجم و پایانی
...گاهـی خطیـب بغـدادی در مقـام نقـل ایـن روایت هـا از 
حالـِت بی طرفی یـی که سـعی می کند خـود را در آن حالت 
نشـان دهـد، بیرون می آیـد و در مورد ابوحنیفـه و رابطه اش 
بـا ارجـاء نظـر شـخصی اش را اعـالم می کند و بـا قاطعیت 
اعـالم مـی دارد کـه ابوحنیفـه وفادار بـه مذهب ارجـاء بوده 
اسـت. وی می نویسـد: »بـرای ما بـه قطعیت ثابت شـده که 
ابوحنیفـه بـا معتزله در مسـألۀ "وعیـد" مخالفـت دارد چرا 

کـه طـرف دار عقیدۀ ارجاء اسـت.«   
نویســنده گاِن مِلــل و نَحــل هــم هماننــِد خطیــب بغــدادی 
ــد  ــد، هرچن ــد می ورزن ــه تأکی ــودِن ابوحنیف ــی ب ــر مرجئ ب
برخــی از آن هــا تــالش ورزیده انــد ابوحنیفــه را از جنــس 
مرجئانــی بشــمارند کــه عقاید و افکارشــان چنــدان تفاوتی 
بــا عقایــد و افــکار اهــل ســنت و جماعــت ندارد. یوســف 
جعقونــی، پژوهش گــر تاریــخ اســالم، بــا ژرف نگــری بــه 
ایــن نکتــه پرداختــه و موضع گیری هــای هــر یــک از 
ــی و  ــورد بررس ــل را م ــل و نَِح ــۀ مِل ــراِن عرص پژوهش گ
ــارۀ ترســیم  واکاوی قــرار داده و گزافه گویــِی آن هــا را درب
ــت.  ــرده اس ــال ک ــه برم ــخصیت ابوحنیف ــای ش ویژه گی ه
ــودن«  ــنّی ب ــا »س ــوده ت ــغ نم ــِد بلی ــتانی جه ــاًل شهرس مث
ــر رابطــۀ  ابوحنیفــه را مــورد تأکیــد قــرار دهــد، امــا بعدت
ــرده اســت. بشــر  ــت ک ــا بشــر مریســی را ثاب ــه ب ابوحنیف
ــزد  ــخ در ن ــه نامــش در تاری مریســی شــخصیتی اســت ک

پیشــینیان بــا کفــر و زندیقــی گــره خــورده اســت. 
این گونــه  تحلیلــش  پایــان  در  جعقونــی  یوســف 
می نویســد: »مــرور کتاب هایــی کــه راجــع بــه مَِلــل 
ــت  ــه را ثاب ــن نکت ــنی ای ــده، به روش ــته ش ــل نوش و نَِح
می کنــد کــه همــۀ نویســندگان ایــن کتاب هــا - بــه 
ــرف  ــی ح ــه گونه ی ــه ب ــورد ابوحنیف ــی - در م ــز ملط ج
ــذاری منســوب  ــی و بدعت گ ــه زندیق ــه او را ب ــد ک زده ان
ابــن  ابوالحســن اشــعری و  ایــن را در کار  کرده انــد. 
حــزم می تــوان دیــد. خطیــب بغــدادی و شهرســتانی نیــز 
ــه را  ــده اند و ابوحنیف ــب ش ــتباه را مرتک ــن اش ــِن همی عی
ــا مذهــب ارجــاء  ــد، ام ــه مذهــب ارجــاء نســبت داده ان ب
و  بی دینــی  آن  از  کــه  کرده انــد  تعریــف  طــوری  را 
ــت  ــن فهرس ــد.«   در ای ــت می آی ــه دس ــری ب زندیقی گ
ــی  ــن موس ــن ب ــفرائینی و حس ــر اس ــوان از ابوالمظف می ت
نوبختــی و ســعد بــن عبــداهلل األشــعری قمــی نــام بــرد)دو 

تــِن اخیرالذکــر شــیعه مذهب اســتند(.
بــودن  مرجئــی  مــورد  در  شــیعه  و  اشــاعره  اجمــاع 
ابوحنیفــه، وی را رهبــری از رهبــراِن مرجئــه بــه حســاب 
آورده کــه بیــرون از چارچــوب »فرقــۀ ناجیــه« قــرار 
از  تعــدادی  نیــز  و  متأخــر  حنفی مذهبــاِن  می گیــرد. 
نویســنده گان معاصــر ســعی ورزیده انــد وی را از مرجئــی 

ــد.  ــان دهن ــّرا نش ــودن مب ب
علــی قــاری بــه ایــن بــاور اســت کــه مرجئــه بــرای این کــه 
در عرصه هــای سیاســی و معرفتــی مشــروعیتی بــرای 
ــه را  ــه ابوحنیف ــیدند ک ــه کش ــد، نقش ــت وپا کنن ــود دس خ
ــام  ــد: »ام ــاری می نویس ــد. ق ــان دهن ــود نش ــراِن خ از رهب
ابوحنیفــه در کتــاب "العالــم والمتعلــم" بــه بیشــترینۀ قواعد 
اهــل ســنّت تصریــح کــرده. از ایــن  رو، اتهــام معتزلــی یــا 
مرجئــی یــا جبرگــرا بــودن بــه ایشــان نمی چســبد. برخــی 
ــروه  ــم از گ ــه را ه ــیده اند ابوحنیف ــا کوش ــن گروه ه از ای
ــه جایگاهــی  ــه ک ــه واســطۀ ابوحنیف ــا ب خــود بشــمارند ت
ــروعیت  ــود مش ــرای خ ــردم دارد، ب ــزد م ــته در ن برجس

ــد.«    ــت بیاورن به دس
ــری را  ــرد دیگ ــه رویک ــن زمین ــفی در ای ــن نس ابوالمعی

ــای واگــذار  ــه معن ــه نظــر او، ارجــاء ب ــده اســت. ب برگزی
کــردن کار مرتکــِب کبیــره بــه خداونــد اســت. نســفی ایــن 
مســأله را بدیهــی می دانــد و روایتــی را نقــل می کنــد 
ــته گان  ــاء« را از فرش ــه »ارج ــد ابوحنیف ــان می ده ــه نش ک
برگرفتــه اســت کــه در پاســخ بــه پــرودگار گفتــه بودنــد: 

ــۀ 32(.    ــرۀ، آی ــا«. )ســورۀ بق ــا علمتن ــا اال م ــم لن »ال عل
انتســاب  دربــارۀ  دو  دســته گی  و  اختــالف  گوهــر 
ابوحنیفــه بــه یکــی از فرقه هــای کالمــی، ریشــه در 
نام گــذاری دارد. از یک ســو، بهتریــن راه بــرای ضربــه 
ــه  ــن  اســت ک ــرد ای ــک م ــکارِ ی ــه شــخصیت و اف زدن ب
ــا فکری یــی نســبت دهنــد کــه  ــه گــروه سیاســی ی او را ب
ــًا  ــت. دقیق ــی اس ــر و زندیق ــه کف ــم ب ــت و مته بدنام اس
همــان کاری کــه در مــورد ابوحنیفــه صــورت گرفــت کــه 

ــن  ــود از ای ــه خ ــد. ابوحنیف ــودن ش ــی ب ــه مرجئ ــم ب مته
ــه  ــه اش ب ــه در نام ــوری ک ــود، ط ــی آگاه ب ــه به خوب توطی
عثمــان البتّــی چنیــن می نویســد: »دربــارۀ نام گــذاری 
گروهــی از مســلمانان بــه نــام "مرجئــه" بایــد گفــت، گنــاه 
ــل  ــد و اه ــخن زده ان ــتی س ــدل و راس ــه ع ــه ب ــی ک مردم
ــت،  ــد چیس ــب داده ان ــه" لق ــه "مرجئ ــا را ب ــت آن ه بدع
حــال آن کــه آن هــا به راســتی اهــل عــدل و اهــل ســنت اند 
امــا دشــمنان، آن هــا را "مرجئــه" نامیده انــد.«    ایــن نــوع 
اختالف هــا کــه بــه نام گــذاری و لقب دهــی منحصــر 
اســت و از تمرکــز بــر عقایــد و افــکار گــروه مــورد نظــر 
ــی روی  ــری منف ــک تأثی ــدون ش ــی ورزد، ب ــود داری م خ
ژرف نگری هــای کالمــی در روزهــای آغازیــن حیــاِت 

ــت. ــته اس ــم کالم گذاش عل
از طرفــی دیگــر، بعضی هــا تحریــف و تأویــل گفتارهــای 
فرقه یــی کالمــی یــا گذاشــتن نامــی تــازه بــر آن را 
ــخصیت  ــه آن، ش ــل ب ــا توس ــا ب ــمارند ت ــیله یی می ش وس
ــر او  ــه ب ــنگینی ک ــای س ــود را از اتهام ه ــِر خ ــورد نظ م
متوجــه شــده، تبرئــه کننــد. در همیــن راســتا مثــاًل کوثــری 
کوشــیده »مرجئــه« را فرقه یــی بشــمارد کــه قایــل بــه ایــن 
ــن در  ــت. ای ــدی نیس ــه وعی ــل قبل ــرای اه ــه ب ــتند ک هس
ــع کالســیک، خــالف آن چــه را  حالی ســت کــه همــۀ مناب
کوثــری ادعــا کــرده، ثابــت می کننــد. از آن باالتــر، کوثــری 
ــد و  ــف کن ــوص را تحری ــد نص ــازه می ده ــود اج ــه خ ب
ــرای  ــردازد. ب ــا بپ ــه تفســیر آن ه ــی ب به صــورِت دل بخواه
نمونــه، کوثــری نامــۀ ابوحنیفــه بــه عثمــان البتـّـی را ســندی 
ــه  ــه دروغ متهــم ب می دانــد کــه ثابــت می کنــد ابوحنیفــه ب

مرجئــی بــودن شــده اســت. 
بــا این همــه، مــا می کوشــیم بــرای داوری نشســتن دربــارۀ 
شــخصیت و افــکار ابوحنیفــه، خــود را از چارچوب هــای 
و  حــب  پیش فرض هــای  و  کنیــم  بیــرون  تنــگ 
بغض آلــود نداشــته باشــیم. می توانیــم بــا قاطعیــت و 
بــه دور از حب وبغض هــای شــخصی یــا فرقه یــی بــه 
ایــن نکتــه تصریــح کنیــم کــه باورهــای کالمــی ابوحنیفــه 
دربــارۀ تعریــف ایمــان و دربــارۀ مرتکــب گنــاه کبیــره، مــا 
ــه  ــان مرجئ ــه جری ــان را ب ــا ایش ــه نه تنه ــی دارد ک را وام
ــم  ــه بگویی ــد ک ــان می کن ــه متقاعدم ــم، بلک ــبت دهی نس
ابوحنیفــه بهتریــن شــخصیتی اســت کــه می توانــد نماینــدۀ 
ــاِن ارجــاء باشــد و عقایــد و اهــداِف ایدیولوژیــک و  جری

ــد. ــاز بتابان سیاســی آن را ب
ــن  ــخ یافت ــا را در پاس ــد م ــه می توان ــن نکت ــه ای ــه ب توج
بــه ایــن پرســش های مهــم کــه در بــاب باورهــای کالمــی 
ــا را  ــز ایــن معّم ــاری برســاند. نی ابوحنیفــه وجــود دارد، ی
ــه  ــی ابوحنیف ــا بگشــاید کــه چــرا باورهــای کالم ــرای م ب
ــب  ــوض، مذه ــده و در ع ــه ش ــده گرفت ــخ نادی در تاری

ــت.  ــه اس ــترده یافت ــِق گس ــی اش رواج و رون فقه

محمود كویر 
فلــک، تقدیــر، حکــم ازلــی، قضــا و قــدر در شــعر حافــظ 
بســامد باالیــی دارد. همیــن امــر بســیاری را بــر آن داشــته 
اســت تــا بــه ایــن نتیجــه برســند کــه حافــظ بــرای انســان، 
قــدرت و اختیــار را بــاور نداشــته و ســر تســلیم در برابــر 
تقدیــر فــرود آورده و تدبیــر بــه شمشــیر و تقدیــر ســپرده 

اســت. 
و  واژه  گان  از  اســت  پُــر  فارســی  ادبیــات  و  زبــان 
ترکیب هــا و شــعرها و داســتان ها در زمینــۀ وانهــادن 
کار و انداختــن بــار مســوولیت بــر دوش روزگار. امــا 
اســت.  نبــوده  چنیــن  حافــظ  اندیشــه های  گســترۀ 
ــردۀ  ــده و دل م ــده و سنگ ش ــگ پس مان ــر فرهن ــظ ب حاف
ــی و  ــر دانای ــان او ب ــت. فرم ــوریده اس ــش ش ــان خوی زم
دل آوری ســت. او بــر فلــک و ســتاره می تــازد و انســان را 

فرمــان روای سرنوشــت خویــش می دانــد:
ــاز بــر  گــدای می کــده ام لیــک وقــت مســتی بیــن / کــه ن

فلــک و حکــم بــر ســتاره کنــم
ــرخ و  ــش، چ ــراد خوی ــه آرزو و م ــیدن ب ــظ در رس حاف
ــر  ــی س ــم ازل ــچ حک ــر هی ــد و ب ــم می زن ــک را بره فل

ــی آورد: ــرود نم ف
چــرخ بــر هــم زنــم ار غیــر مــرادم گــردد / مــن نــه آنــم 

کــه زبونــی کشــم از چــرخ فلــک
وی بــر آن اســت تــا دنیــای دل مــرده و کهنــه و وامانــده را 
در هــم ریــزد و طرحــی نــو بریــزد و مــا را و جهــان را فــرا 

می خوانــد تــا بــا شــادی و شــور و شــیدایی:
... گل برافشــانیم و مــی در ســاغر اندازیــم / فلــک را 

ــم ــو دراندازی ــی ن ــکافیم و طرح ــقف بش س
رنــد گســتاخ، بهشــت عــدن و حــوض کوثــر را در 
می خانه هــای شــیراز می جویــد و بــر خــاک مصــال 
ــر  ــازد. ب ــن می س ــر زمی ــتی ب ــاد بهش ــار آب رکن آب و کن
ــر  ــت ب ــدۀ بهش ــی آفرینن ــه توی ــد ک ــگ می زن ــان بان انس

ــاک! خ
اگــر شــب تاریــک و بیــم مــوج و گردابــی هایــل اســت، 
ساحل نشــین بی پــروا مبــاش! اگــر زمانــه و حاکمــان 
ــز و برخــروش  ــد، برخی ــان اندیشــه و هنرن روزگار، رهزن
ــپیدی رخ  ــا س ــز ت ــیاهی در آوی ــا س ــر زن و ب ــگ ب و بان

ــد: نمای
ارغنــون ســاز فلــک ره زن اهــل هنــر اســت / چــون از ایــن 

غصــه نتابیــم و چــرا نخروشــیم

مــدار  بــر  پــا،  و  بی ســر  روزگار  ایــن  چــرخ  اگــر 
خودکامــه گان می گــردد، مبــاد کــه ســر بــر آســتان 
نومیــدی و دل مردگــی و شکســت و تســلیم فــرود آریــد، 

ــه: بلک
ــت / در  ــن دس ــک زی ــاع فل ــد اوض ــا باش ــر و پ ــا بی س ت

ــی ســر هــوس ســاقی در دســت شــراب اول
ــی حاکــم،  ــا، نادان ــد کوتاهــی م ــد کــه نبای حافــظ می گوی
ــر دوش فلــک و روزگار و  ــه را ب ــا و رنج هــای زمان درده

سرنوشــت انداخــت:
راز درون پرده چه داند فلک، خموش

و دســت از طلــب نــدارم تــا کام مــن بــر آیــد / یــا جــان 
رســد بــه جانــان یــا جــان ز تــن بــر آیــد

ــۀ خــود اســت. در بیت هــای  ــۀ زمان ــر زبان ــان پ شــاعر زب
و  عاشــقان  دشــمن  را  زمانــه  و  روزگار  زیــر حافــظ 
ــک  ــر روزگار و فل ــد و ب ــدان می دان ــش ورزان و هنرمن دان
ــه جبــری  ــرور اســت و ایــن ب ــازد کــه چنیــن خوارپ می ت
بــودن او، ربطــی نــدارد. شــعر او اعتراضــی رندانــه در برابر 
ــان  ــا هم ــک در این ج ــت و فل ــای روزگار اس کژپروری ه
ــه  ــه دالوران ــظ ک ــت. حاف ــاِن اوس ــه کارِ زم ــت تب حکوم
ــر  ــازد، مگ ــه می ت ــد و فقی ــی و زاه ــب و مفت ــر محتس ب
نمی دانــد کــه هم اینــان دشــمان آزادی و آزاد ه گی انــد. 

می دانــد و نیــک می دانــد و می ســراید کــه:
ــل  ــو اه ــراد / ت ــام م ــد زم ــادان ده ــردم ن ــه م ــک ب ـ فل

ــس ــت ب ــن گناه ــش همی ــی و دان فضل
ــون از  ــت / چ ــر اس ــل هن ــک ره زن اه ــاز فل ـ ارغنون س

ــیم ــرا نخروش ــم و چ ــن غصــه نتابی ای
ــر  ــه ب ــه ک ــه آن ب ــکند / تکی ــر می ش ــاب هن ــتی ارب ـ کش

ــم ــق نکنی ــن بحــر معل ای
ـ هنــر نمی خــرد ایــام و غیــر از اینــم نیســت / کجــا روم 

بــه تجــارت چنیــن کســاد متــاع
ـ ز جــور چــرخ چــو حافــظ بــه جــان رســید دلــت / بــه 

ــاوک شــهاب انداز ــو محــن ن ســوی دی
ـ چــرخ برهــم زنــم ار غیــر مــرادم گــردد / مــن نــه آنــم 

کــه زبونــی کشــم از چــرخ فلــک
ــی و سرنوشــت در شــعر حافــظ  قضــا و قــدر، حکــم ازل
ــازی  ــه نی ــه اســت. هرکجــا ک ــز درآمیخت ــدی و طن ــا رن ب
ــدی  ــتی و رن ــش می پرس ــه در پرس ــخی طنزگون ــه پاس ب
ــم  ــر و حک ــه تقدی ــه ب ــظ حوال ــد، حاف ــق بازی باش و عش
ــظ  ــدازد. حاف ــردن می ان ــن طــوق از گ ــد و ای ــی می کن ازل

ــختی ها  ــر س ــرار از براب ــوولیت و ف ــز از مس ــرای گری ب
ــد، بلکــه در  ــه ســخن از قضــای آســمان می کن نیســت ک
پــس پــردۀ ســخن جادویــی خویــش، بــر ایــن قصه هــا و 

ــازد: ــات می ت خراف
مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد
رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت

مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد
مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند

ــزون نخواهــد  ــت از آن اف ــه آن جــا رف هــر آن قســمت ک

شــد
ــادم / اینــم از  ــه خــود افت ــاد ن ــه خورآب و مــن ز مســجد ب

ــاد عهــد ازل حاصــل فرجــام افت
و در کــوی نیک نامــی مــا را گــذر ندادنــد / گــر تــو 

نمی پســندی تغییــر کــن قضــا را
و

ــن  ــزل شــویم / کای ــم من ــه ه ــا ب ــت م ــاد طریق در خورآب
ــا ــر م ــد ازل تقدی ــت در عه ــن رفته س چنی
تهیهوتنظیم:زهرهسمیعی
بخشادبیاتتبیان

امام ابوحنیفه 
در هالۀ دشمنان و هواداراِن متعصب 

ناز 
برفلک 

در 
غزلیات 

حافظ
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کشورهای  که  می دهند  هشدار  مجلس  نماینده گان 
افغانستان  در  بهاری  جنگ  تشدید  برای  همسایه 

آماده گی می گیرند و حکومت نباید خاموش بنشیند.
در  نماینده گان  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالروف 
گفت:  مجلس  این  )13جدی(  دوشنبه  روز  نشست 
بهار  در  جنگ  تشدید  برای  همسایه  "کشورهای 
و  می گیرند  آمادگی  طالبان  حمایت  طریق  از  آینده 
نشست هایی را در این خصوص برگزار می کنند؛ اما 
موضوع  این  کنار  از  ساده گی  به  افغانستان  حکومت 

عبور می کند که برای مردم سوال بر انگیز است".
آقای ابراهیمی خاطرنشان کرد، حکومت نباید خاموش 

بنشیند که کشورهای همسایه چگونه طالبان را برای 
تشدید جنگ بهاری رهبری می کند.

های  جنگ  آینده  سال  که  این  به  اشاره  با  ابراهیمی 
خونینی از سوی همسایگان در کشور به راه خواهند 
افتاد، از نهادهای امنیتی خواست که با استفاده از فصل 
در سراسر کشور  نظامی  عملیات های وسیع  زمستان 
راه اندازی کند تا مردم در سال آینده شاهد نا امنی های 

بیشتر نباشند.
این  در  نیز  مجلس  عضو  دیگر  شهیدزاده  اهلل  خلیل 
خصوص گفت که وضعیت کشور به سمت بی ثباتی 
به پیش می رود و سران حکومت باید این وضعیت 

را کنترل کنند و نگذارند که افغانستان به سوریه دوم 
تبدیل گردد.

که  روسیه  با  "پاکستان  گفت:  نیز  حنفی  احمد  نذیر 
باید  و  است  شده  همسو  است،  بشریت  دشمن 
را  الزم  های  آمادگی  و  موقف  افغانستان  حکومت 

روی دست گیرد".
در همین حال، برخی از نماینده گان مجلس می گویند 
که رهبران حکومت ابتدا باید مشکالت و اختالفات 
کنار  کشور  در  سیاسی  ثبات  تامین  برای  را  خود 

بگذارند.
رمضان بشردوست در این خصوص گفت: "رهبران 
سیاسی افغانستان از قدرت و پول اندوزی سیر نمی 
از  بیشتر  ما  رهبران  بانکی  های  حساب  در  شوند؛ 
شیوخ عرب پول اندوخته شده است؛ ولی هیچ گاه به 
فکر کشور و مردم گرسنه نیستند و فکر می کنند که 
ایران، فرانسه و امریکا افغانستان را حمایت می کنند".

صالح محمد صالح در این خصوص گفت که رهبران 
سیاسی باید بر مشکالت خود نقطه پایان بگذارند و 
کاری کنند که به منافع ملی باشد و صلح و ثبات در 

کشور تامین گردد.
این نگرانی ها در حالی از سوی مجلس مطرح می شود 
که اخیراً روسیه، چین و پاکستان نشستی را در مورد 
صلح افغانستان اما در غیاب دولت افغانستان برگزار 
کردند و در آن تصمیم گرفتند که نام برخی از چهره 
بیرون  ملل  سازمان  سیاه  لیست  از  را  طالبان  های 

بکشند.
نماینده گان مجلس بر این باور اند که نتایج این نشست 
برای آینده افغانستان خطرناک است و این کشورها با 
حمایت طالبان در پی آن اند که جنگ بهاری را در 

سال آینده تقویت بخشند.

 رییس جمهور غنی وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر وزارت 
مخابرات و تکنالوژی را به حالت تعلیق در آورده است.

افغانستان  سخنگوی ریاست  جمهوری گفته که حکومت 
مخابرات  وزارت  در  فساد  اتهامات  بررسی  منظور  به 
این  سرپرست  وحیدی،  عبدالرزاق  وظیفه  تکنالوژی،  و 

وزارت را به حالت تعلیق در آورده است.
هارون چخانسوری گفت: به خاطر تأمین فضای شفافیت 
و بی طرفی در کار هیأت تحقیق در وزارت مخابرات، تا 
تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر  وظیفه  تحقیقات  تکمیل شدن 

معلوماتی به تعلیق در آمد.
مخابرات  وزارت  به  رییس جمهور  از سوی  هیأتی  دیروز 
افغانستان اعزام شده تا روند کاری و اقدامات انجام شده 

توسط عبدالرزاق وحیدی را بررسی کند.
تاکنون وزارت مخابرات و تکنالوژی در این خصوص ابراز 

نظر نکرده است.
گفتنی است که قبل ازاین نیز گفته هایی وجود داشت که 
وزیر مخابرات وتکنالوژی در بخش استخدام کارمندان این 
وزارت مداخله می کند اما براساس گزارش ها از یک سال 
رییس  از سوی  اداره  این  در  استخدام  پروسه  این سو  به 

جمهور متوقف شده است.
آقای وحیدی پیشتر به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی 

وزارت مخابرات از سوی مجلس سلب اعتماد شد. 
خواصی  عتیق اهلل  وظیفۀ  رییس جمهوری  پیش  روز  چند 
حالت  به  را  دهات  انکشاف  وزارت  مالی  و  اداری  معین 

تعلیق در آورد. 

یک  روی  پیش  در  افغانی  ساله   19 جوان 
سوپرمارکیت در محله گایمرسهایم شهر آیششتت 
به  آتش  هرچند  زد.  آتش  را  پترول خود  با  آلمان 
زودی خاموش ساخته شد، اما به دلیل سوخته گی 

بیشتر به شفاخانه انتقال داده شده است.
برابر یک  در  افغانی  پناهجوی  صبح دو شنبه یک 
به  دست  گایمرسهایم  منطقه  در  سوپرمارکیت 
که  است  گفته  محل  این  پولیس  زد.  خودسوزی 
پناهجو خاموش  این  بدن  به گونه فوری آتش در 
آنهم جراحات سوختگی عمیق  با  اما  ساخته شده 
برداشته است. در حال حاضر این نوجوان به یکی 

از شفاخانه همان منطقه انتقال داده شده است. 
پولیس بیان داشته است که هنوز دلیل اساسی اقدام 
این جوان به خودسوزی معلوم نشده است. از سوی 
دیگر، این نکته هم معلوم نیست که این جوان چرا 
در برابر سوپرمارکیت دست به این اقدام زده است. 
بر بنیاد یافته های پولیس، این نوجوان یک چاقو نیز 

با خود داشته اما از آن استفاده نشده است.

این پناهجوی افغانی پترول را از یکی از تانک های 
تیل خریداری کرده است.

به  تالش  از  مورد  چندین  از  نیز  این  از  پیش 
خودکشی در میان پناهجویان گزارش شده است که 
دلیل عمده آن، نگرانی از اخراج و مشکالت روانی 

عنوان شده است.

ــی در  ــام آدم ربایـ ــه اتهـ ــن را بـ ــان دو تـ طالبـ
ـــدام  ـــن اع ـــا ت ـــور ده ه ـــراه و در حض ـــت ف والی
ـــی  ـــس شـــورای والیت ـــی، ریی ـــه امین ـــد. جمیل کردن
ـــن دو  ـــه ای ـــد ک ـــالم وطندار می گوی ـــه س ـــراه ب ف
ـــوالی  ـــازار ولس ـــروز در جمعه ب ـــت دی ـــرد چاش ف

ــه دار  ــفید در یـــک دادگاه صحرایـــی بـ خاک سـ
ـــدند. ـــه ش آویخت

بـــه گفتـــۀ بانـــو امینـــی، ولســـوالی خاک ســـفید 
ـــه  ـــر گون ـــت و ه ـــان اس ـــرف طالب ـــه تص ـــاًل ب کام
ــر  ــوالی اجراپذیـ ــن ولسـ ــان در ایـ ــم طالبـ حکـ
بـــوده و حکومـــت در قســـمتی از فـــراه هیـــچ 

حاکمیـــت نـــدارد.
ــن  ــس ایـ ــده پولیـ ــی، فرمانـ ــی عبدیانـ توریالـ
ـــد  ـــراد می گوی ـــن اف ـــدام ای ـــد اع ـــا تأیی ـــت ب والی
ـــان اعـــدام  ـــه از ســـوی طالب ـــرادی ک ـــه بیشـــتر اف ک
می شـــوند، بی گنـــاه انـــد. بـــه گفتـــۀ او، خـــود 
طالبـــان در بیشـــتر آدم ربایی هـــا دســـت دارنـــد.
آقـــای عبدیانـــی می گویـــد کـــه تالش هـــا 
بـــرای بازداشـــت عامـــالن ایـــن قضیـــه آغـــاز 

شـــده اســـت.
قـــاری یوســـف احمـــدی، ســـخنگوی طالبـــان 
ـــد  ـــرد و می گوی ـــد ک ـــن را تأیی ـــن دو ت ـــدام ای اع
کـــه آن هـــا بـــه جـــرم اختطـــاف محکـــوم بـــه 

ـــدند. ـــرگ ش م
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ـــزو  ـــیمه یی ـــې د س ـــو ک ـــمېر والیتون ـــو ش ـــه ی ـــتان پ د افغانس

ـــول،  ـــول او پراخ ـــول، د رن وې پخ ـــو ترمیم ـــي ډګرون هواي

پـــه ځینـــو والیتونـــو کـــې د نویـــو ســـیمه ییـــزو هوايـــي 

ــایلو  ــي وسـ ــو تخنیکـ ــه پرمختللـ ــوړول، پـ ــو جـ ډګرونـ

ــي  ــو هوايـ ــزول، د ځینـ ــو تجهیـ ــي ډګرونـ ــته هوايـ د شـ

ډګرونـــو د ترمینلونـــو ودانـــول، د زیربنـــاوو جـــوړول 

ــه پراختیايـــي پـــروژې دي چـــې د  ــور، هغـ او داســـې نـ

ـــو  ـــه خپل ـــې پ ـــد اداره ی ـــي چلن ـــي هواي ـــتان د ملک افغانس

راتلونکـــو پراختیايـــي پـــروژو کـــې شـــاملې ګڼـــي.

د افغانســـتان د ملکـــي هوايـــي چلنـــد د ادارې مرســـتیال 

ـــې د دې  ـــل ک ـــه ورځ کاب ـــنبې پ ـــي زاده د دوش ـــم وفاي قاس

ـــډه  ـــوې غون ـــه ی ـــو پ ـــو د بیانول ـــرکال د فعالیتون ادارې د تې

کـــې خربیاالنـــو تـــه ډاډ ورکـــړ چـــې د هېـــواد د ملکـــي 

هوايـــي چلنـــد فعالیتونـــه بـــه پـــه راتلونکـــي کال کـــې د 

مســـافرو او ســـوداګرو ســـتونزې کمـــې کـــړي.

ـــزو  ـــیمه یی ـــې د س ـــو ک ـــو والیتون ـــي زاده ځین ـــاغيل وفاي ښ

ـــل: ـــه ووی ـــه هکل ـــو پ ـــو د جوړول ـــي ډګرون ـــاري هواي او معی

ــې  ــارول چـ ــو عیـ ــي ډګرونـ ــزو هوايـ ــیمه ییـ "د اوو سـ

د فـــراه، کنـــدز، میمنـــې، زابـــل، نیمروز،خوســـت او 

ـــامل دي  ـــې ش ـــه ک ـــه پ ـــي ډګرون ـــو هواي ـــار د والیتون تخ

ــي  ــراه د هوايـ ــروز او فـ ــت، نیمـ ــه د خوسـ او همدارنګـ

ډګرونـــو د ترمینلونـــو جـــوړول او د جالل ابـــاد د هوايـــي 

ــول دي." ــې رسوې کـ ــاحې د تخنیکـ ــوې سـ ــر د نـ ډګـ

ـــت  ـــدي والی ـــې د دایکن ـــي کال ک ـــه راتلونک ـــل، پ ده ووی

د نـــوي هوايـــي ډګـــر جـــوړول او د جاغـــوري د هوايـــي 

ډګـــر رن وې لـــه ۷۰۰ مـــرو څخـــه ۱۱۵۰ تـــه اوږدول، 

د افغانســـتان د هوايـــي چلنـــد د ادارې نـــوي پراختیايـــي 

پـــروژې دي.

د  د مســـؤلینو  ملکـــي هوايـــي چلنـــد  افغانســـتان  د 

ــي  ــي هوايـ ــواد ملکـ ــې اوس د هېـ ــه مخـ ــو لـ معلوماتـ

ـــې دی او  ـــه واک ک ـــت پ ـــه د حکوم ـــپړه توګ ـــه بش ـــم پ حری

ـــي  ـــه فضاي ـــر همدغ ـــه پ ـــاخوا ۸۳۰۰۰ پروازون ـــر کال ش ه

حریـــم تـــررسه کېـــږي.

ـــې د دې  ـــږي چ ـــې کې ـــال ک ـــې ح ـــه داس ـــې پ دا څرګندون

ـــو  ـــال د ی ـــر مه ـــو پ ـــه د پروازون ـــر ځل ـــافر ډې ـــو مس والیتون

ـــوي. ـــکایت ک ـــتوايل ش ـــه نش ـــټم ل ـــم سیس منظ

ـــیون  ـــو د کمېس ـــو او مواصالت ـــې د مخابرات ـــي جرګ د ول

ــي  ــتان د ملکـ ــرت د افغانسـ ــان نـ ــی خـ ــړی موسـ غـ

ــې  ــي چـ ــو وايـ ــتايي خـ ــه سـ ــد فعالیتونـ ــي چلنـ هوايـ

پـــه اوســـنیو رشایطـــو کـــې پـــه لویـــو الرو کـــې امنیتـــي 

ـــي  ـــي هواي ـــې ملک ـــه کار ده چ ـــو رسه پ ـــه کت ـــه پ ـــتونزو ت س

چلنـــد خپلـــې الوتکـــې زیاتـــې کـــړي.

ښاغيل نرت زیاته کړه:

ـــوي  ـــه ش ـــه پرمختګون ـــې یوڅ ـــه ک ـــد برخ ـــي چلن "د هواي

دي، خـــو نیمګړتیـــاوې بیاهـــم شـــته، د پروازونـــو بیـــې 

ـــې  ـــه ک ـــه دې برخ ـــو پ ـــه دي، ن ـــم ن ـــه منظ ـــوړې او پروازون ل

ـــو ســـفرونو  ـــه ځمکنی ـــات کار ويش. ځکـــه چـــې پ ـــد زی بای

ـــې دي." ـــي زیات ـــه امنیت ـــتونزو څخ ـــې س ـــه ترافیک ـــې ل ک

ــه  ــو لـ ــد د معلوماتـ ــي چلنـ ــي هوايـ ــتان ملکـ د افغانسـ

ـــورين "کام  ـــې درې ک ـــتان ک ـــه افغانس ـــال پ ـــې اوس مه مخ

ـــه  ـــي رشکتون ـــرين هواي ـــا" او ۱۰ به ـــايف او اریان ـــر، ص ایی

فعالیـــت لـــري.

لـــه یـــوه والیتـــه بـــل تـــه تلونکـــو مســـافرو ډېـــر ځلـــه 

انتقادونـــه کـــړي چـــې د پروازونـــو وختونـــه، د مســـافرو 

د مالونـــو ســـاتنه او هوايـــي سیســـټمونه تـــر اوســـه هـــم 

ـــه دي. ـــم ن منظ

ـــو  ـــو ټول ـــي، د دغ ـــد اداره واي ـــي چلن ـــي هواي ـــان ملک د افغ

ـــوي دي. ـــول ش ـــر نی ـــه تدابی ـــتونزو اواري ت س

هشدار مجلس به حکومت:

آمادة جنگ بهاری همسایه ها باشید

وظیـفة وحیدی 
تعلیـق شد

پناهجوی افغانی در آلمان دست به خودسوزی زد

طالبان دو تن را در فراه به اتهام اختطاف اعدام کردند

هوايي چلند اداره: 

راتلونکی کال به سيمه ییز 

هوایي ډګرونه ترمیم يش
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ورزش

پاکسـتان اعـالم کرد کـه امریکا هیچ شـواهدی مبنی بر خرابکاری موسسـات 
دفاعـی پاکسـتانی ارایـه نکـرده اسـت، امـا اسـالم آباد حاضـر اسـت بـه رفع 

تمـام نگرانی هـای واشـنگتن بپردازد.
چنـدی قبـل، وزارت تجارت امریکا برخی موسسـات پاکسـتان را به لیسـت 
تحریم هـای امریـکا اضافـه و اعـالم کـرد کـه ایـن موسسـات، فعالیت هـای 

مغایـر بـا منافع ملـی و یا سیاسـت خارجـی امریـکا دارند.
موشـکی  توسـعۀ  برنامـه  در  تحریم شـده  ایـن موسسـات  تصـور می شـود 
پاکسـتان دخیـل بوده انـد، امـا مقامـات اسـالم آباد در ایـن بـاره اظهارنظـر 
نکرده انـد. دولـت امریـکا هـم جزئیـات مـوارد نقـض شـده از سـوی ایـن 

نکرده انـد. منتشـر  را  مذکـور  موسسـات 
در همیـن راسـتا نفیـس زکریـا، سـخنگوی وزارت خارجـۀ پاکسـتان اعـالم 
کـرد: دولـت پاکسـتان از ایـن تحریم ها اطـالع دارد. این تدابیـر اعمالی بدین 
معنـی اسـت کـه هرگونـه انتقـال تکنولـوژی بـه ایـن موسسـات، از سـوی 

صادرکننـده گان امریکایـی نیـاز بـه مجـوز دارد.
زکریـا اعـالم کـرد: زمـان اعمـال ایـن تحریم هـا بسـیار قابـل توجـه اسـت. 
مقامـات پاکسـتان اصـرار می کنند کـه برنامۀ موشـکی و هسـته یی آن ها کاماًل 
بومـی اسـت و تحریم هـای امریـکا تنهـا تأثیـر جزیی بر ایـن برنامـه خواهد 

داشت.
در همیـن راسـتا یـک مقـام ارشـد پاکسـتانی کـه در پروژه های موشـکی این 

کشـور حضـور دارد، گفـت: ایـن تحریم هـا برای مـا هیچ معنـی ندارد.
نفیـس زکریـا نیـز اضافـه کـرد، هنـد تـالش می کنـد کـه بـا اتهام زنـی بـه 
پاکسـتان مبنـی بـر حمایـت از تروریسـم، شـبکۀ تروریسـتی خـود را پنهـان 

. کند
او ادامـه داد: سـازمان ملل پیشـنهاد هند مبنـی بر اعمال تحریم  علیه پاکسـتان 
را رد کـرده اسـت. زکریـا بـا اشـاره بـه "تالش هنـد بـرای تحریم پاکسـتان 
در شـورای امنیـت سـازمان ملـل" گفـت: اتهامات هنـد فاقد سـند و مدرک 

است.
زکریـا در ادامـه بـر تعهـدات پاکسـتان بـرای همـکاری نزدیـک بـا جامعـه 

بین المللـی "در راسـتای حـذف تروریسـم" تأکیـد کـرد.

ــه شــدت برنامــۀ موشــکی کوریــای شــمالی را محکــوم کــرده و  امریــکا ب
ُهشــدار داد کــه پیونــگ یانــگ دســت بــه اقدامــات تحریک آمیــز می زنــد.

ــاب موشــک بالســتیک را  ــرای پرت ــگ ب ــگ یان ــۀ پیون ــکا برنام ــت امری دول
مــورد انتقــاد قــرار داد و در بیانیه یــی از تمامــی کشــورها خواســت تــا "بــه 
ــی  ــی اســت و پیامدهای ــش غیرقانون ــه اقدامات ــد ک ــن کشــور نشــان دهن ای

خواهــد داشــت."
ــی مطــرح شــده کــه ایــن  ــکا زمان ــت امری ایــن اظهارنظرهــا از ســوی دول
ــد  ــوگند دونال ــراد س ــت و ای ــر دول ــرای تغیی ــه ب ــد هفت ــا چن ــور تنه کش
ترامــپ، رییس جمهــوری منتخــب امریــکا فاصلــه دارد. اخیــراً و در 
ــمالی  ــای ش ــر کوری ــگ اون، رهب ــم جون ــالدی کی ــو می ــال ن ــخنرانی س س
گفتــه کــه کشــورش بــرای پرتــاب یــک موشــک قاره پیمــا آمــاده می شــود.
ــا در  ــه آزمایشــات اتمــی و موشــکی ســال 2016 گفــت: م ــا اشــاره ب او ب

ــتیم. ــا هس ــتیک قاره پیم ــک بالس ــی موش ــاب آزمایش ــی پرت ــۀ نهای مرحل
رهبــر کوریــای شــمالی هم چنیــن گفــت کــه پیونــگ یانــگ قــدرت نظامــی 
ــد آن را شکســت  ــم نمی توان ــن دشــمن ه ــه قدرت مندتری شــرق اســت ک

. هد د
ــه  ــه برنام ــل هرگون ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــۀ ش ــای چندگان قطع نامه ه

ــرده اســت. ــوع ک ــای شــمالی را ممن اتمــی و موشــکی کوری
پنتاگــون نیــز بــه دولــت پیونــگ یانــگ تاکیــد کــرده تــا دســت از اقدامــات 
تحریک آمیــز بــردارد "چــون تنهــا ســبب بــر هــم خــوردن صلــح و ثبــات 

بین المللــی" می شــود.
ــاع از  ــه دف ــنگتن ب ــه واش ــرده ک ــالم ک ــن اع ــکا همچنی ــاع امری وزارت دف
ــرای  ــود ب ــی خ ــای بازدارنده گ ــام ظرفیت ه ــردازد و از تم ــش می پ متحدان

ــد. ــتفاده می کن ــأله اس ــن مس ای

ــا  ــه اعضــای ایــن گــروه دســتور داده ت ــر گــروه تروریســتی داعــش ب رهب
ــد. ــدید کنن ــی را تش ــی و عرب ــورهای غرب ــه کش ــان علی حمالت ش

ــتان  ــی در اس ــع محل ــک منب ــوز، ی ــومریه نی ــری س ــبکه خب ــل از ش ــه نق ب
نینــوا اعــالم کــرد: ابوبکــر البغــدادی، ســرکردۀ داعــش از رهبــران خارجــی 
ایــن گــروه خواســته تــا باندهــای زیرزمینــی داعــش در کشــورهای عربــی 
ــع  ــی و مناف ــات نفت ــه تأسیس ــالت علی ــدید حم ــه تش ــد و ب ــا کنن را احی

ــد. ــی بپردازن ــالف بین الملل ــو ائت ــی عض ــورهای خارج کش
ــه اعضــای "مجلــس شــورای" ایــن گــروه  ــه گفتــۀ ایــن منبــع داعــش ب ب
ــی  ــه کشــورهای اروپای ــژه علی ــه وی ــه حمــالت چشــم گیر ب دســتور داده ب
و منافــع کشــورهای خارجــی در جهــان عــرب بپردازنــد و کشــتار بیشــتری 

را بــه راه بیندازنــد.
ــوا روز یکشــنبه اعــالم کــرد کــه داعــش  ــع محلــی در اســتان نین یــک منب
ــد  ــه کشورهای شــان بازگردن ــا ب ــه اعضــای مهاجــر خــود دســتور داده ت ب
ــای  ــکیل "والیت ه ــی تش ــای دولت ــه مقره ــالت علی ــام حم ــرای انج و ب

ــد. ــی" را اعــالم کنن عرب

ننگیالی عثمانی
ـــوادۀ تحصیـــل کـــرده  اشـــاره: بکتـــاش نصـــرت در ســـال 13۵9 در یـــک خان
و روشـــن فکر و ورزش دوســـت در کشـــور بلغاریـــا چشـــم بـــه جهـــان 
گشـــوده اســـت. آقـــای نصـــرت از والیـــت پنجشـــیر اســـت و عـــالوه 
بـــه زبان هـــای فارســـی و پشـــتو، بـــه  و همچنـــان ریـــس فدراســـیون 
ـــدو،  ـــای تکوان ـــه ورزش ه ـــرت ب ـــت نص ـــتان اس ـــنوایان افغانس ـــی ناش مل
ــه  ــگار روزنامـ ــر نـ ــل دارد. خبـ ــی کامـ ــطرنج دســـت رسـ ــال، سـ فوتبـ
ـــدان  ـــه من ـــم عالق ـــه تقدی ـــت ک ـــام داده اس ـــا او انج ـــه را ب ـــدگار مصاحب مان

ــردد. ــز می گـ عزیـ
ــه ــهچـ ــنزمینـ ــدودرایـ ــهورزشآوردیـ ــانروبـ ــهزمـ چـ

دســـتاوردهایداریـــد؟
وفتـــی نوجـــوان بـــودم، نخســـتین بار ورزش تکوانـــدو و فوتبـــال را 
ـــش  ـــدت ش ـــردم و م ـــاز ک ـــتان آغ ـــوری تاجکس ـــور جمه ـــان در کش همزم
ــی و  ــی، چینایـ ــتادان تاجکـ ــکاری اسـ ــا همـ ــور بـ ــن کشـ ــال در ایـ سـ
ـــور  ـــکاری کش ـــه هم ـــداً ب ـــردم. بع ـــش ب ـــود را پی ـــات خ ـــی، تمرین کوریای
ــیه  ــور روسـ ــابقات کشـ ــتان، در مسـ ــا از آدرس افغانسـ ــتان، امـ تاجکسـ
اشـــتراک ورزیـــدم. در ایـــن مســـابقات در وزن 6۵ کیلوگـــرام مقـــام اول 
ـــرکت در  ـــار ش ـــردم. در کن ـــپ ک ـــال کس ـــدال ط ـــت آوردم و م ـــه دس را ب
ـــوان  ـــه عن ـــتان را ب ـــدوی تاجکس ـــی تکوان ـــم مل ـــال تی ـــت س ـــابقات، هف مس
مربـــی نیـــز تمریـــن دادم. در ُکل از کشـــور تاجکســـتان دســـتاوردهایی 
خوبـــی بـــه کشـــور کســـپ کـــردم کـــه شـــامل مدال هـــای ورزشـــی و 

می شـــود. فراوانـــی  ســـتایش نامه های 
ـــود  ـــات خ ـــه تمرین ـــتم و ب ـــود برگش ـــز خ ـــور عزی ـــه کش ـــال 13۸۵ ب در س
ادامـــه دادم. در ســـال 13۸۷ فدراســـیون ملـــی ناشـــنوایان را در کشـــور 
بنیـــاد گذاشـــتم و تاکنـــون بـــه صفـــت ریـــس فدراســـیون ناشـــنوایان 
ــۀ  ــال 2013 میـــالدی عضویـــت جامعـ ــم. در سـ ــه می کنـ ــای وظیفـ ایفـ
جهانـــی ناشـــنوایان را بـــه دســـت آوردم. در ســـال 1393 بـــا ســـعی و 
تـــالش فـــراوان، در مســـابقات جـــام زهـــرا مقـــام اول و مـــدال طـــال 
ــال  ــابقات فوتبـ ــال 139۵ در مسـ ــان در سـ ــت  آوردم. هم چنـ ــه دسـ را بـ
ـــره  ـــال، دو نق ـــدال ط ـــه م ـــردم. در کل س ـــب ک ـــام اول را کس ـــتان مق پاکس
ـــابقات  ـــز از مس ـــه برن ـــدو دارم و س ـــتۀ تکوان ـــی در رش ـــابقات خارج از مس

ـــور. ـــل کش داخ
ــه ــتانچـ ــنوایاندرافغانسـ ــیونناشـ ــادفدراسـ ــانازایجـ هدفتـ

میبـــود؟
ـــه ورزش  ـــور ب ـــنوایان کش ـــویق ناش ـــتای تش ـــتن در راس ـــم، گام برداش هدف
ــود و اســـت.  ــه بـ ــر جامعـ ــدۀ ایـــن قشـ ــه صحـــت و آینـ ــه بـ و توجـ
ــتان،  ــر افغانسـ ــهروند دیگـ ــد هرشـ ــد ماننـ ــور می تواننـ ــنوایان کشـ ناشـ
ورزش کنـــد، در مســـابقات خارجـــی اشـــتراک کنـــد و بـــرای کشـــور و 
ـــالش  ـــون در ت ـــن فدرایس ـــن در ای ـــد. م ـــن باش ـــود افتخارآفری ـــردم خ م
ارتقـــای ســـطح ورزش ناشـــنوایان کشـــور هســـتم. گفتنـــی اســـت کـــه 
ــت زنی،  ــدو، مشـ ــال، تکوانـ ــته های فوتبـ ــنوایان رشـ ــیون ناشـ در فدراسـ
ـــکار  ـــن ورزش ـــه در آن، 1۵0 ت ـــود ک ـــامل می ش ـــطرنج را ش ـــی و ش پهلوان

از طبقـــه بانـــوان و پســـراِن ناشـــنوا مصـــروف تمریـــن می باشـــند.
دوســـتداریـــمدرپیونـــدبـــهآمـــوزشوتحصیالتتـــاننیـــز
ـــا ـــدهگانم ـــاوخوانن ـــرایم ـــزب ـــهنی ـــنزمین ـــًادرای ـــم.لطف بدانی

ـــد؟ ـــهکنی ـــتارای معلوم
ـــاندم.  ـــان رس ـــه پای ـــیه ب ـــور روس ـــاری را در کش ـــان اش ـــوزِش زب دورۀ آم
ــتان فـــرا گرفتـــم کـــه در ایـــن زمینـــه  آمـــوزش نقاشـــی را در افغانسـ
ــی، اردو،  ــارِی روسـ ــای اشـ ــه زبان هـ ــای الزم را دارم. بـ ــز مهارت هـ نیـ
فارســـی، پشـــتو، ترکـــی و چنایـــی نیـــز آشـــنایی دارم و فعـــاًل نیـــز در 
ـــلکی  ـــۀ مس ـــان در لیس ـــتادِ زب ـــوان اس ـــه عن ـــیون، ب ـــای فدراس ـــار کاره کن

ناشـــنوایان مصـــروف خدمـــت هســـتم.
پیامتانبرایجوانانچیست؟

ـــورم از  ـــت، منظ ـــی اس ـــت، خودشناس ـــه موفقی ـــیدن ب ـــای رس ـــی از راه یک
خودشناســـی، شناســـایی ذوق و اســـتعداد های ذاتـــی اســـت. بـــه بـــاور 
ـــد  ـــد، می توان ـــف کنن ـــود را کش ـــتعداد خ ـــان ذوق و اس ـــر جوان ـــن، اگ م
ــم  ــنهاد می کنـ ــد. پیشـ ــدا کنـ ــد زنده گـــی دســـت پیـ ــای بلنـ ــه قله هـ بـ
جوانـــان مـــا در کنـــار درس و تحصیـــل، بـــه ورزش نیـــز بپردازنـــد و 

هیـــچ گاه احســـاس ضعـــف و ناتوانـــی نکننـــد.
 

پاکستان:

تحریم های امریکا 
نه مستند است و نه کارساز

ُهشدار امریکا به کوریای شمالی

دستور البغدادی برای تشدید حمالت 
داعش به کشورهای عربی و غربی

رییس فدراسیون ناشنوایان:
اعتماد نداشتن به توانایی خود، 

علت اصلی ناکامی است

محمد كاظم همایون

ــرات ــشاث ــرکاه ــودمندبهخاط ــورههایس مش
ــوا: ــیه ــؤآلودهگ س

ــه  ــد ب ــف، بای ــنین مختل ــا در س ــان م ــه هموطن 1-هم
ــا آب  ــی و چشــم خــود را ب ــو و بین ــزل،  گل ــه من مجــرد رســیدن ب

ــد. ــو کنن ــیرگرم شستش ش
2-اســتفادۀ کمتــر از غذاهــای پروتیــن دار و چــرب بــه شــما کمــک 
ــا  ــزات ســنگین ت ــژه فل ــا به وی ــواع آالینده ه ــر ســؤ  ان ــا اث ــد ت می کن

حــدی کاهــش یابــد.
3-اســتفادۀ بیشــتر از انــواع مایعــات، تــرکاری و میوه جــات می توانــد 

مقاومــت بــدن شــما را در برابــر آلوده گی هــا بلنــد ببــرد.
ــف  ــی، تکلی ــی نفس تنگ ــه مریض ــانی ک ــاس )کس ــخاص اس 4-اش
قلبــی، مــادران بــاردار و کــودکان( کوشــش کننــد تــا پیــش از ســاعت 
ــرون  ــه بی ــت از خان ــد از چاش ــاعت 04 بع ــد از س ــح و بع 09 صب

نشــوند.
۵-ذرات معلــق و ریزگردهــا در منــازل کشــنده تر از آالینده هــای 
ــان  ــاالی بخاری های ت ــا ب ــود ت ــش ش ــت، کوش ــزل اس ــرون از من بی
به طــور دایمــی آب را بجوشــانید تــا رطوبــت آن بتوانــد ذرات معلــق 

را بــه دام گیــر کــرده و بــه زمیــن بنشــاند.
6-به مجرد بیرون شدن از منزل، ماسک را فراموش نکنید .

مهدی ثاقب

ـــی ـــیازاداراتحکومت ـــولکاریدربرخ اص
ـــیک: ـــورتکالس ـــهص ب

ـــکاران  ـــا هم ـــردن ب ـــانی ک ـــح پرس ـــاعت ۸۸ صب س
از جملـــه خان علـــی، بابـــه قـــدوس، مدیـــر آرشـــیف، ننـــۀ 
قریـــش، نازکوکوجـــان، میـــرزا قلـــم و خالـــه گـــم بیگـــم؛ و 
ـــو،  ـــه کچال ـــه قورم ـــت از جمل ـــان چاش ـــرای ن ـــول ب ـــداز پ ان

ـــل. ـــج پرم ـــم برن ـــا ه ـــدو و ی ک
ســـاعت ۸ و نیـــم صبـــح الـــی 99 و نیـــم صبـــح بحـــث در 
مـــورد مـــرور ســـریال های شـــب گذشـــت و نظریـــات 
کارشناســـانۀ کارمنـــدان شـــعبه و پیـــش بینـــی آنهـــا تـــا ده 
ســـریال آینـــده؛ همچنیـــن شـــنیدن مشـــکالت ننـــۀ قریـــش 
بـــا عروســـش؛ اســـتماع معاملـــۀ آفتابـــه و خاک انـــداز بابـــه 
قـــدوس بـــا دامـــادش و روابـــط خانواده گـــی نازکوکوجـــان 
ـــی  ـــه تیرگ ـــی ب ـــدت مل ـــت وح ـــه در حکوم ـــوهرش ک ـــا ش ب

گراییـــده بـــود.
ـــاز نوشـــیدن  ـــح؛ ب ـــم صب ـــی ده و نی ـــح ال ـــم صب ســـاعت 99 و نی
ـــج  ـــر و قولن ـــای کم ـــایی درده ـــبز و شناس ـــای س ـــه چ ـــک پیال ی
میـــرزا قلـــم و حـــل مشـــکل بـــرای مـــرض بواســـیر مدیـــر 

ـــیف. آرش
ـــاالت  ـــن، انتق ـــن مراجعی ـــازده، پذیرفت ـــا ی ـــم ت ـــاعت ده و نی س
ــه آن  ــر بـ ــن دفتـ ــورده از ایـ ــاک خـ ــیه ها و واوراق خـ دوسـ
ــای  ــای مکتوب هـ ــوردن، امضـ ــای خـ ــان چـ ــر، همزمـ دفتـ
ـــای  ـــر از قواره ه ـــد و اگ ـــه روز بع ـــا س ـــرای دو ی ـــن ب مراجعی
ـــه  ـــک هفت ـــه ی ـــان را ب ـــد کارش ـــد می توانن ـــان نیام ـــان خوشش آن
ـــا  ـــازده ت ـــاعت ی ـــدازد. س ـــق بین ـــه تعوی ـــد ب ـــاه بع ـــک م ـــا ی ت
دوازه چاشـــت دیـــدن دیگـــر ماموریـــن دفتـــر در شـــعبه های 
دیگـــر، قصـــه کـــردن، ســـگرت کشـــیدن، نصـــوار انداختـــن 
و مشـــوره های همـــه جانبـــه بـــرای درســـت پختـــه شـــدن 

ـــم. ـــه گل بیگ ـــرای خال ـــت ب ـــگ چاش دی
ســـاعت دوازده چاشـــت الـــی ســـاعت یـــک؛ خـــوردن نـــان 
ـــان  ـــن و همزم ـــه چـــورت رفت ـــاز چـــای خـــوردن، ب چاشـــت، ب
ــار  ــرای دهمین بـ ــرف بـ ــه طـ ــی کـ ــم در حالتـ ــدن قلـ جویـ
ـــی و  ـــاع سیاس ـــورد اوض ـــره در م ـــد و تبص ـــده باش ـــق ش عاش
ـــده. ـــورده ش ـــان خ ـــی ن ـــل و ارزیاب ـــور و تحلی ـــی کش اجتماع
خـــوردن،  چـــای  بعدازظهـــر  دو  الـــی  یـــک  ســـاعت 
ــکی و در  ــواب گنگسـ ــورت خـ ــک چـ ــردن، یـ گیم بازی کـ
صـــورت نیـــاز پاســـخ بـــه یـــک یـــا دو مراجعـــه کننـــده در 

عـــرض چنـــد ثانیـــه.
ـــدوی  ـــه من ـــن ب ـــر رفت ـــد از ظه ـــم بع ـــی ســـه و نی ســـاعت دو ال
ـــه و  ـــودای خان ـــد س ـــرای خری ـــهر ب ـــی ش ـــاغ عموم ـــل ب و پ
ـــا  ـــه و ب ـــک خریط ـــرکاری در ی ـــاز و ت ـــو و پی ـــن کچال انداخت
خبـــر شـــدن از اوضـــاع و احـــوال شـــهر. در ایـــن مـــدت 
ـــور  ـــر و مأم ـــود مدی ـــد در نب ـــر می آین ـــه دفت ـــه ب ـــی ک مراجعین
ـــردا  ـــه ف ـــان ب ـــپس کارش ـــار و س ـــد انتظ ـــی چن ـــرم دقایق محت

ــود. ــذار می شـ واگـ
ـــه  ـــاره ب ـــار دوب ـــی چه ـــر ال ـــد از ظه ـــم بع ـــه و نی ـــاعت س س
ــم  ــورده و مراسـ ــای خـ ــه چـ ــک پیالـ ــد و یـ ــر می آینـ دفتـ
ـــه  ـــان ب ـــر گوی ـــپس اهلل اکب ـــرده و س ـــزار ک ـــی را برگ خداحافظ
موترهـــای عملـــه نشســـته و راهـــی منازل شـــان می گردنـــد!

فیـسبـوک نـــامــه
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دویچه وله
عوامگرایان،  فعالیت های  افزایش  تروریسم، 
ارزش های  فروپاشیدن  نیز  و  اوتوکرات ها 
دموکراتیک در سال 2016 اروپا را به لبه تردیدهای 
عمیق کشاند. سال جدید اما کشورهای غربی را در 

برابر آزمون های جدی قرار می دهد.
جنوری

تصمیم  لندن  عالی  محکمه  جنوری  ماه  آغاز  در 
حدی  چه  تا  بریتانیا  پارلمان  که  گرفت  خواهد 
خروج  یا  بریگزید  قبال  در  حکومت  تصامیم  در 
تصمیم  این  با  باشد.  سهیم  اروپا  اتحادیه  از 
صالحیت های ترزا می نخست وزیر این کشور در 
مورد خروج بریتانیا از این اتحادیه روشن می شود.
به  رسمًا  ترامپ  دونالد  جنوری  ماه   20 تاریخ  به 
عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده به کارش آغاز 
می کند، رئیس جمهوری که با یک کابینه متشکل 
جهانی  های  سیاست  استمرار  داران،  سرمایه  ار 
ترامپ  منتقدان  داد.  خواهد  قرار  سوال   مورد  را 
هشدار می دهند که احتماالً فقدان تجارب سیاسی 
ترامپ و نیز گرایش وی به "اختالط موارد مختلف" 
شد.  خواهد  جهانی  امنیت  جدید  معضالت  سبب 
غیرمنتظره  های  رویداد  به  او  هواداران  برخالف، 

مثبت باور دارند.
بیستم جنوری  از  ترامپ سر  اعتراض ها،  با وجود 

رئیس جمهور امریکاست.
فبروری

یک  ضمن  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   2۷ سران 
اجالس ویژه در مالتا، بر سر آینده اروپا و آمادگی 
می  گفتگو  اتحادیه  این  از  بریتانیا  برای خروج  ها 
تحرکی  کمتر  اکنون  تا  که  حالیست  در  این  کنند. 
محسوس  مذکور  مسایل  قبال  در  اتحادیه  این  از 
است و قراین نشان می دهند که همه مصمم اند که 

مسایل »به منوال کنونی« ادامه یابند.
مارچ

در اواسط ماه مارچ انتخابات پارلمانی هالند برگزار 
رود  می  احتمال  ها،  نظرپرسی  براساس  شود.  می 
که حزب عوامگرای دست راستی به رهبری گیرد 
یکی  ویلدرز  کند.  را کسب  بیشتری  آرای  ویلدرز 
از مخالفان شدید اسالم، مهاجرت و اتحادیه اروپا 
بوده و به شدت در برابر موارد یاد شده مبارزه می 
رئیس  پوتین  والدیمیر  نیز  او  قهرمان  الگوی  کند. 

جمهور روسیه می باشد.
سیاستمدار ضد اسالم و ضد مهاجرین به پیروزی 

در انتخابات هالند چشم دوخته است.
نیز  آراء  درصد   2۵ در صورت کسب  آنهم،  با  اما 
تقریبًا  پارلمان  در  دیگر  حزب  دو  به  نیاز  ویلدرز 
تشکیل  بتواند حکومت  تا  دارد  این کشور  متزلزل 
تشکیل  بنابراین  بود.  خواهد  بعید  که  آنچه  دهد؛ 
حکومت پس از این انتخبات با چالش هایی مواجه 

خواهد شد.
به تاریخ 2۵ ماه مارچ، سالگرد 60 سالگی قرارداد 

از  اکنون  تا  شود.  می  تجلیل  اروپا  اتحادیه  ایجاد 
اینکه  اما  رود،  می  سخن  اعتماد  و  ها  امیدواری 
اینهمه خوشبینی از کجا سرچشمه می گیرد، روشن 

نیست.
تقریبًا همزمان با این تاریخ، تریزا می نخست وزیر 
بریتانیا مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه اروپا 
را براساس ماده ۵0 قانون این اتحادیه آغاز خواهد 
کرد. بریگزید، یا خروج بریتانیا دشوارترین آزمون 
اکنون  تا  آن  ایجاد  زمان  از  اتحادیه  این  برابر  در 

است.
این درحالیست که روز تا روز روشن تر می شود که 
هواداران بریگزید، پیامدها و مشکالت ناشی از این 

تصمیم را به شدت دست کم گرفته بودند.
در همین حال 2۷ کشور عضو این اتحادیه موازین 
ادامه  اینکه در  اند. اکنون  مشخصی را تعیین کرده 
یک و نیم سال آینده روند خروج بریتانیا از اتحادیه 
روشن  کرد،هنوز  خواهد  طی  را  مسیر  کدام  اروپا 
نیست. براساس گمانه زنی ها، احتمال می رود که 
خروج بریتانیا در باتالق قوانین و کاغذ پرانی های 

اتحادیه اروپا گیر کند.
اپریل

می  برگزار  فرانسه  انتخابات  اپریل  ماه  پایان  در 
شود. تا اکنون قراین بر این است که احتماالً حزب 
محافظه کار جمهوریخواه به رهبری فرانسوا فیلون 
ماری  رهبری  به  ملی  جبهه  راستگرای  حزب  و 
اینکه  گردند.  پیشتاز  بیشتر  آرای  کسب  با  لوپین، 
جناح حزب سوسیالیست و نامزد مستقل این حزب 
آرای  ملی  جبهه  برابر  در  بتواند  مارکان  ایمانوئیل 
بیشتری کسب کند، بعید به نظر می رسد. بناًء هر دو 
حزب پیشتاز، دو هفته بعد از دور اول انتخابات، در 

دور دوم در برابر هم رقابت خواهند کرد.
می

دور دوم و سرنوشت ساز انتخابات فرانسه به تاریخ 
هفتم ماه می برگزار می شود. انتظار می رود که نامزد 
جمهوریخواهان با آرای چشمگیری در برابر ماری 
های  ارزش  به  فیلون  فرانسوا  گردد.  پیروز  لوپین 
محافظه کارانه اجتماعی معتقد بوده، وطنپرستی را 
اما  اهمیت می دهد.  به خانواده  تمجید می کند و 
گرایش های او به والدیمیر پوتین سبب نگرانی ها 
در اتحادیه اروپا گردیده است. افزون براین اعتقاد 
از مارگریت  پیروی  با  اقتصادی  به اصالحات  وی 

تاچر احتماالً به انتخابات نیز زیان خواهد رسانید. 
را  ها  فرانسوی  آرای  اکثریت  لوپین  ماری  اگر  اما 
نیز خواهد  را  اروپا  اتحادیه  پایان  این  کند،  کسب 
حجم  تا  بود  نخواهد  قادر  اتحادیه  این  زیرا  بود. 
شریک  و  مقتدر  کشور  دومین  خروج  سنگین 

تاریخی آلمان از این اتحادیه را تحمل کند.
جون

از  ایتالیا  وزیر  نخست  رنزی  ماتیو  ناکامی  از  پس 
ماه  پرسی  همه  در  کشور  این  حزب سوسیالیست 
در  انتقالی  حکومت  یک  تشکیل  و   2016 دسمبر 
روان  سال  جون  ماه  قراراست  اکنون  کشور،  این 

انتخابات جدید در ایتالیا برگزار گردد.
پایان سال 2016 نهضت  براساس نظرسنجی های 
حمایت  از  گوریلو  بیپیه  رهبری  به  ستاره  پنج 
بیشتر برخوردار است. نهضت مذکور فاقد تجارب 
بنیاد  بر  اروپاست و  اتحادیه  سیاسی بوده، مخالف 

دموکراسی استوار می باشد.
این درحالیست که جناح مذکور اکنون درگیر یک 
تا  که  دارد  احتمال  آنهم  با  است.  فساد  رسوایی 
تابستان سال روان دیدگاه مردم ایتالیا عوض گردد.

از  یکی  ایتالیا  شدید  قرضداری  حال  همین  در 
بی  و  بوده  کشور  این  برابر  در  جدی  تهدیدهای 
ثباتی داخلی در ایتالیا همچنان به اتحادیه اروپا نیز 

صدمه خواهد زد.
تعطیالتتابستانی

در این ماه انتخابات پارلمانی آلمان برگزار می شود. 
دیگر  بار  احتمال می رود  قراین موجود،  براساس 
یک حکومت ائتالفی به رهبری انگال مرکل تشکیل 
گردد. اما اینکه حزب راستگرای »بدیل برای آلمان« 
در این انتخابات آرای زیادی بگیرد، بعید به نظر می 
رسد. تا اکنون صدراعظم آلمان به عنوان ناجی اروپا 
و حتی نجات دهنده غرب تلقی می شود. در این 
راستا اکثر موارد منوط به ثبات دموکراسی و قدرت 

اقتصادی آلمان می باشد.
مرکل به عنوان لنگری در این جهان بی ثبات دیده 

می شود، و انتظارات از وی به شدت زیاد است.
و مسایل دیگر سال 201۷

تا  باید  پایان نرسیده است و  به  پناهجویان  معضل 
پایان سال جاری دست کم راه حل های محدودی 

ارائه گردند.

رییس مبارزه با تروریزم وزارت داخله:
بمب گذاری اخیر بر مسجدی 

در هرات کار داعش بوده است

افغانسـتان  داخلـه  وزارت  تروریـزم  بـا  مبـارزه  رییـس 
امـام  مسـجد  در  اخیـر  بمب گـذاری  کـه  می گویـد 
محمدباقـر)ع( در والیـت هـرات، کار گـروه تروریسـتی 

اسـت. بـوده  داعـش 
بـه گـزارش جمهورنیـوز، نجیـب امانی در سـفرش به این 
والیـت گفتـه که حلقه داعـش هم اکنون در یـازده والیت 
افغانسـتان حضـور دارد و احتمـال این وجـود دارد که در 

هـر نقطه افغانسـتان حضور پیـدا کند.
شـب گذشـته در وقت نماز مغـرب، انفجار یـک بمب در 
مسـجد امـام محمدباقـر)ع( در هـرات، یـک کشـته و پنج 

زخمـی برجای گذاشـت.
نجیـب امانـی، رییـس مبـارزه بـا تروریـزم وزارت داخلـه 
افغانسـتان در یـک کنفرانـس خبـری در هـرات گفـت: 
کـه حملـه  می دهـد  نشـان  دسـت  در  اسـناد  و  شـواهد 
انفجاری شـب گذشـته بر مسـجد امـام محمدباقـر)ع( در 

هـرات، کار گـروه تروریسـتی داعـش بـوده اسـت.
بـه بیـان وی، تحقیقـات و یافته هـای وزارت داخله نشـان 
می دهـد که داعـش هم اکنـون در یازده والیت افغانسـتان 

دارد. حضور 
آقـای امانـی تاکیـد کـرد کـه فعالیـت داعـش از دو بُعـد 
قابـل  افغانسـتان  از  نقطـه  اقتصـادی در هـر  اعتقـادی و 

اسـت. پیشـبینی 
ایـن مقـام وزارت داخلـه در کنـار ایـن یـادآور شـد کـه 
دولـت وظیفـه دارد تـا بـرای مقابلـه بـا ایـن پدیـده بـه 
صـورت ریشـه یابـی وارد عمل شـود و پس از شناسـایی 

کامـل، دسـت بـه مبـارزه جـدی بزنـد.
او می گویـد کـه ایـن گـروه عمـال ماموریـت دارد تـا بـر 
علیـه یـک قشـر و مـردم خـاص در افغانسـتان فعالیـت 
داشـته باشـد و از همیـن رو دولـت بـه صـورت درسـت 

پیگیـر ایـن قضایـا اسـت.
زمزمه هـای حضـور داعـش در والیـت هرات از دو سـال 

پیـش بـه ایـن طرف وجود داشـته اسـت.
در  کـه  می دهـد  نشـان  آمـده  دسـت  بـه  اطالعـات 
ولسـوالی های شـیندند، کشـک کهنه و گلـران، هیئت هایی 
از ایـن گـروه تروریسـتی بـه منظـور جـذب نیـرو و پایـه 

ریـزی حلقـات تبلیغـی سـفر کـرده بودنـد.
در دو مـاه گذشـته، داعـش پـا را فراتـر از امـور تبلیغـی 
گذاشـته و عمـال وارد حملـه بر مسـاجد مسـلمانان شـده 

. ست ا
مهـر تائیـد رییس مبـارزه بـا تروریـزم وزارت داخله مبنی 
بـر موجودیـت داعش در هرات، نشـان از گسـترش دامنه 

فعالیـت این گـروه در غـرب افغانسـتان می دهد.
بـا ایـن گفته ها حـاال داعش در غـور و هرات بـه صورت 
مسـتند حضـور داشـته و در حـال جـا به جا شـدن مجدد 

در والیت فراه اسـت.

تـرس اروپـا 
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