
گروهی، زیر نام »ستاره های صلح« با هدف رساندن 
پیام صلح به رییس جمهور، با پای پیاده از والیت 

بلخ عازم کابل شدند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سمیع اهلل ایماق یکی 
که  است  بلخ  والیت  دوست  جوانان صلح  این  از 
همراه با ۴ تن از دوستانش قصد دارند مسیر ۴۲۵ 
کیلومتری مزار ــ کابل را با پای پیاده پیموده و پیام 
شان را که همانا گسترش صلح سراسری در کشور 
است، به همه اهالی شهرها و قریه های والیاتی که 

در این مسیر قرار دارند، برسانند.
را  مسیر  این  است  قرار  کاروان  این  وی؛  گفته  به 
به مدت ۲۰ روز طی نموده و خودشان را به کابل 

برسانند.
مدنی  این حرکت،  از  که هدف  افزود  ایماق  آقای 
درافغانستان  سرتاسری  صلح  یک  که  است  این 
ناامنی،  افغانستان دیگر شاهد  بیاید و مردم  بوجود 

بی عدالتی و دهشت افگنی نباشند.
سیداحمد و سیدنصیر...                ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

»بعضـی از نامزدوزرا برای هر کاری 
ساخته شده اند به غیر از وزیر شـدن«

امارات متحده عربي مي گوید: پروژه هاي آبگردان، 
احیاي جنگالت و بندهاي کوچک برق را در والیت 
صندوق  بودجه  از  عمال  شهر  این  نواحي  و  کابل 

انکشافي ابوظبي آغاز خواهد کرد. 
خبرنامه  نشر  با  جمهوري  ریاست  هاي  رسانه  دفتر 
محمد  میان  گذشته  روز  توافق  این  کرد:  اعالم  ای، 
اشرف غني، رئیس جمهور...             ادامه صفحه 6

ایران یکی از منابع تأمین مواد سوختِی افغانستان است و دولت 
افغانستان وارداِت فراورده های نفتی از جمله واردات پترول و 

دیزل از ایران را متوقف کرده است.
مسووالن گمرک والیت نیمروز، ۲1 روز قبل، با پایان یافتن 
سال مالی، مواد نفتی صادراتِی ایران را متوقف کرده و برای 
آغاز دوبارۀ واردات مواد نفتی از این کشور، شرایط جدیدی 

وضع کرده است.
ویس سلطانی رییس گمرک نیمروز به بی بی سی گفته است که 
استندردهای  ایران  که  زمانی  تا  طبق تصمیم شورای وزیران، 
دولت  نبرد،  باال  را  افغانستان  به  خود  صادراتی  سوخِت 

افغانستان اجازۀ ورود به آن را نمی دهد.
آقای سلطانی گفته که در گذشته،...              ادامه صفحه 6

وزیر خارجه امریکا از پاکستان خواسته است علیه 
گروه هایی که منافع افغانستان، هندوستان و ایاالت 
کند.او  مبارزه  می کنند  تهدید  را  امریکا  متحده 
بر  قربانیان حمله  خانواده های  با  را  همدردی خود 

یک مکتب در پشاور ابراز داشت.
وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا روز دو شنبه )۲۲ 
جدی/ 1۲ جنوری( بعد از دیدار از دهلی جدید به 
اسالم آباد سفر کرد و با مقام های این کشور دیدار 
نمود. او در این سفرش گفت که گروه های افراطی 

باید به صورت یکسان هدف قرار بگیرند.
جان کری گفت: »گروه هایی چون طالبان افغانی و 
پاکستانی، شبکه حقانی، لشکر طیبه و دیگر گروه ها 
تهدیدی را متوجه پاکستان، همسایه گان اش و ایاالت 

متحده امریکا می کنند، و همه ما مسئولیت داریم که 
تضمین کنیم این گروه ها جای پا باز نمی کنند بلکه 

عقب زده می شوند«.
به  این کار  تا  افزود که هنوز زود است  جان کری 
پایان برسد: »اشتباه نکنید، این کار دشواری است و 
هنوز به انجام نرسیده است«. او این سخنان را بعد 
از دیدار با نواز شریف نخست وزیر و راحل شریف 

لوی درستیز این کشور بیان کرد.
امروز  پاکستانی  »هیئت  گفت:  امریکایی  مقام  یک 
و  خوب«  »طالبان  میان  که  گفت  ما  به  بار  چندین 
»طالبان بد« فرق قایل نمی شوند«. به گفته این مقام، 
پاکستانی ها گفته اند که نه تنها گروه هایی را که برای 
پاکستان تهدید هستند، بلکه همه گروه های افراطی 

را مورد پیگرد قرار می دهند.
ستایش از عملیات در مناطق قبایلی

در عین زمان، جان کری در دیدار با سرتاج عزیز، 
مشاور امنیت ملی نخست...           ادامه صفحه 6

تعهد صندوق انکشافی ابوظبی

 برای تمویل برخی از پروژه های 

توسعه یی در کابل

مسووالن گمرک والیت نیمروز:

برای از سرگیرِی واردات مواد نفتی 
از ایران شرایط جدید گذاشته ایم

صلح آمدن  هدف  به 
پنج نفر پای پیاده به کابل می آیند

کابینه یی 
که هم باعث 

خشنودی
 و هم 

ناخشنودی شد
2

4

7

5

تمـدنی در 
آستـانۀ 
انتـحار 

کـوه حکومت 
وحدت ملی، 
مـوش زایید

در برگ ها

اند یشه  های
 سیا سی
 در میان 
مسلمانان

جان کری  به پاکستان: 

تـروریستان را بـه یـک چشـم ببینـید

صفحه 6



دقیقه  چند  ظرِف  انتظار،  ماه  سه  از  بیش  به 
نقطۀ پایان گذاشته شد. فهرست کابینۀ دولت 
و  رییس جمهوری  حضور  در  ملی  وحدت 
رییس اجراییۀ دولت وحدِت ملی اعالم شد. 
حاال  ریاست جمهوری،  دفتر  رییس  گفتۀ  به 
رییس جمهوری  فرمان  یک  طی  فهرست  این 
از راه وزارت پارلمانی به شورای ملی می رود؛ 
صالحیت های  می شود  برده  توقع  که  جایی 
رای  آن ها  به  و  شود  بررسی  نامزدوزیران 

اعتماد داده شود. 
از این آزمون سربلند بیرون  این که چه کسی 
به کرسی وزارت تکیه خواهد زد  می شود و 
و چه کسی رای نخواهد آورد، هنوز مشخص 
مجلس  در  تعامل  پیش،  سال های  در  نیست. 
نامزدوزیران  که  بود  گونه یی  به  نماینده گان 
خود  موقعیِت  بسته  درهای  پشت  در  عمدتًا 
کابینه  وقتی  همواره  می کردند.  مشخص  را 
یارگیری ها  بساط  می شد،  معرفی  مجلس  به 
وقت  وکال  می شد.  پهن  بستان ها  و  بده  و 
سر خاراندن نداشتند. مهمانی ها بود که به راه 
می افتاد. سفره های رنگین و چرب و نرم که 
بدون تحفه و هدیۀ پس از آن هم نبود. کمتر 
نامزدوزیری این تعامل را نمی پذیرفت. کمتر 
به مجلس  از رفتن  بود که پیش  نامزدوزیری 
با  و  باشد  ندیده  را  عده یی  قباًل  نماینده گان، 
اما  بار  این  باشد.  نرسیده  »نتیجه«  به  آن ها 

چه گونه خواهد بود؟
بازهم  این سو  به  چاشت  دیروز  از  می گویند 
فعال  رای اند. عده یی  عده یی سرگرم »خرید« 
مجلس  در  مختلف  راه های  از  که  شده اند 
پنداشته  مذموم  هم  زیاد  امر  این  کنند.  نفوذ 
به ساده گی  بپرسی،  آن ها  از  وقتی  نمی شود. 
می گویند روال رای گرفتن همین است. حاال 
اما منتظر باید بود و دید که تعامِل نمرۀ قبولی 
است.  کرده  تغییر  چه قدر  مجلس  در  گرفتن 
ولی فهرست کابینه در برابر ما قرار دارد و پس 
از گذشت یک روز می توان بدون آن لحظاِت 
اولیۀ شور و دلهره، به چهره ها بیشتر دقت کرد 
و در شناسایی آن ها تالش ورزید؛ چهره هایی 
که حاال از سوی ریاست جمهوری و ریاست 
معرفی  سیاسی  توافق نامۀ  اساس  بر  اجراییه 
ناشناسی  چهره های  همه گی  هرچند  شده اند. 
نیستند، ولی به جز یک تن باقی افراد قباًل در 

کابینه حضور نداشته اند. 
شاید تا این جای کار، رهبران دولت وحدت 
که  باشند  کرده  عمل  خود  قول  به  ملی 
پارلمان  اعضای  و  سابق  وزیران  می گفتند، 
فهرست  در  افرادی  باشند.  کابینه  جزِو  نباید 
بخشی  حداقل  برای  که  دارند  جدید حضور 
گذشته  در  عده یی  نیستند.  ناشناخته  مردم  از 
عده یی  داشتند،  قرار  دولتی  موقعیت های  در 
از چهره های مطرح و شناخته شدۀ سیاسی و 
در گذشته  هم  عده یی  و  استند  دانشگاهی  یا 
ترکیب  بودند.  نماینده گان  مجلس  عضو 
پشتون،   11 است:  چنین  ملیتی  نظر  از  کابینه 
6 تاجیک، 3 ازبیک، 3 هزاره، ۲ سادات و 1 
ترکمن. چنین ترکیبی شاید به دلیل وضعیت 
خاص اجتماعِی افغانستان به عنوان ضرورت 

در نظر گرفته شده باشد. 
را هم  در همین حال، البی گری ها و فشارها 
و  سهم  انتخاباتی  تک های  برد.  یاد  از  نباید 
کابینۀ  ترکیب  در  شک  بدون  را  خود  نقِش 
این  در  حداقل  محقق  آقای  داشته اند.  جدید 
عبداهلل  آقای  که  گفت  و  داد  صراحت  مورد 
پنج وزارت را به او وعده کرده بود و حاال که 
نیز  او  پنجاه تشکیل شده، سهم  پنجاه  دولت 
نصف می شود. آقای محقق که پیش از اعالم 
کابینه در شهر مزار شریف در میان هواداران 
عبداهلل  آقای  که  گفت  می کرد،  خود صحبت 
سه وزارت را به او داده و حتمًا هم دو وزارت 
سابق  معاون  خلیلی  استاد  دیگر  جناح  از  را 
ریاست جمهوری و آقای دانش معاون فعلی به 

دست خواهند آورد. 
حاال این که واقعًا چنین سهمی به معاون دوم 
ریاست جمهوری و یا آقای خلیلی داده شده 
باشد، مشخص نیست. اما این که سهم والیات 
در فهرسِت جدید چه گونه در نظر گرفته شده، 
چندان معلوم نیست؛ چون در زنده گی نامه های 
برخی  و  مجازی  فضای  در  که  نامزدوزیران 
را  نامزدوزیران خود  اکثر  رسانه ها نشر شده، 
این صورت،  به  خوانده اند.  کابل  شهر  متولد 
باید گفت که بیشترین سهم در میان والیات 

به کابل داده شده است.
این برآورد به گونۀ حیرت آوری یک غلط انداز 
بیش نیست. بسیاری از نامزدوزیران شاید به 
این دلیل سکونت اصلی خود را ننوشته باشند 

که کمتر در مظان اتهام قرار گیرند. کابل شهر 
همه است، خانۀ همه است و به همین دلیل 

می تواند کمتر سوءتفاهم برانگیزد.
موجب  هم  را  سروصداهایی  کابینه  اعالم   
شده است. حداقل آن چه که از ورای فضای 
و  مردم حوزۀ غرب  است،  مجازی مشخص 
به شدت  وضعیت  به  نسبت  هرات  ویژه  به 
همین  در  می رسند.  نظر  به  ناراحت  و  آزرده 
عدم  بر  مبنی  حدیث هایی  و  حرف  حال، 
اعالم فهرست  از  پنجشیر پس  رضایت مردم 
گفتۀ  به  می رسد.  گوش  به  نامزدوزیران 
برخی ها، اعتراض این والیت ها عمدتًا به این 
است که جایگاه الزم و مشخِص خود را در 

کابینه به دست نیاروده اند. 
می کردم،  مرور  را  مجازی  فضای  وقتی 
به  کنایه آمیزی  جمالت  و  یادداشت ها  به 
نشانی های ریاست جمهوری و ریاست اجراییه 
شایسته ساالری  از  هم  عده یی  برخوردم. 
خود  صفحه های  در  و  بودند  کرده  حمایت 
کجای  هر  از  وزیر  بگذارید  که  بودند  گفته 
افغانستان که هست باشد اما فردی متخصص، 
به  باشد.  کشور  و  مردم  به  متعهد  و  شایسته 
گفتۀ یکی از کاربران شبکه های اجتماعی، »ما 
خود  تباری  و  قومی  از الک های  روزی  باید 
بیرون شویم و به وسعت جغرافیای افغانستان 

بیندیشیم«. 
بدون تردید رهبران دولت وحدت ملی تالش 
کرده اند که در تشکیل کابینه اصل های زیادی 
تعامالت  باشند. وضعیت و  داشته  نظر  را در 
پوشیده  امری  افغانستان  اجتماعی  و  سیاسی 
از  بیش  تبار  و  قوم  که  می دانند  همه  نیست. 
بخش  برای  می تواند  شایسته گی  و  تخصص 
چرا  باشد.  معیار  مردم  از  مالحظه یی  قابل 
از  و  می کند  هزاره ها صحبت  با  محقق  آقای 
گرفتن حق آن ها اطمینان می دهد؟ شاید او از 
نادر رهبران افغانستان باشد که به عریان گری 
که  را  واقعیتی  نمی خواهد  دارد.  شهرت 
برخی ها به عمد از دیگران می پوشانند، پنهان 
کند. او نشان می دهد که مناسبات در افغانستان 
چنین است و اگر در پی تغییر مناسبات هستید، 
باید از جای مناسب و درسِت آن آغاز کنید که 

مورد حمایِت همه قرار گیرد.
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احمـد عمران

کابینه یی که هم باعث خشنودی
 و هم ناخشنودی شد

 

جان کری در سفری که به پاکستان داشت، خواستار مبارزۀ 
پاکستان با همۀ گروه های افراطی شد و گفت که گروه هایی 
که منافع افغانستان، پاکستان و هندوستان را تهدید می کنند، 
خواست  پاکستان  از  و  می کنند  تهدید  نیز  را  امریکا  منافع 
که با این گروه ها مبارزه کند و نفش بارزی در مبارزه علیه 

تروریسم داشته باشد.
صورت  هند  به  او  سفر  از  پس  کری  آقای  اظهاراِت  این 
از  سفید  کاخ  که  می شود  مطرح  آن  از  بعد  نیز  و  می گیرد 
جمله باراک اوباما چندی پیش گفته بود پس از سال ۲۰1۵  
این کشور  نظر  از  نگیرند،  قرار  امریکا  منافع  آنانی که علیه 
تروریست نیستند و امریکا بعد از سال ۲۰1۵ طالبان را هدف 
قرار نمی دهد. این مسأله سبب بحث هایی در افغانستان شد و 
این پالیسی امریکا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت آن هم بعد 

از امضای سند امنیتی میان افغانستان و امریکا.
حاال آقای کری وزیر خارجۀ امریکا در سفری که به پاکستان 
که  پیشاور  در  مکتب  یک  قربانیاِن  خانواده های  با  داشته، 
یک ماه پیش مورد حملۀ طالبان پاکستانی قرار گرفت، ابراز 
همدردی کرده است. او در این سفرش گفته که گروه های 
افراطی باید به صورت یک سان مورد هدف قرار گیرند. او 
پاکستانی،  و  افغان  طالبان  چون  گروه هایی  که  کرده  تأکید 
شبکۀ حقانی و لشکر طیبه، منطقه و جهان را تهدید می کنند، 
از این رو همه مسوولیت داریم که تضمین کنیم این گروه ها 

جای پا باز نمی کنند، بلکه عقب زده می شوند. 
است.  تأمل  قابل  از دو جهت  امریکایی  مقام  اظهارات  این 
نخست این که آیا آن چه جان کری می گوید، استراتژی امریکا 
را در مبارزه با تروریسم تشکیل می دهد یا آن چه باراک اوباما 
قباًل بیان داشته است؟ اگر استراتژی امریکا سخنان جان کری 

است، پس صحبت های اوباما را چه باید تعبیر کرد؟ 
امنیتی  سند  امضای  از  بعد  که  دارند  توقع  افغانستان  مردم 
با  مبارزه  زمینه های  در  را  افغانستان  کشور  این  امریکا،  با 
تروریسم به شدت یاری رساند و اجازه ندهد یک بار دیگر 

افغانستان محل تجمع و تمرکِز نیروهای تروریست شود.
اگر صحبت های آقای جان کری ناشی از احساسات او نسبت 
افتاد،  به رویداد مدهشی که چندی پیش در پاکستان اتفاق 
پاکستان  از خط سیاسی  ناشی  او  نباشد و اگر صحبت های 
در برابر طالبان پاکستانی بعد از آن رویداد نباشد، بدون شک 
می شود آن را سیاسِت امریکا در مبارزه با تروریسم خواند. اما 
اگر برعکس، این اظهارات عاطفی و سیاسی باشد، استراتژی 

مبارزه با تروریسم نیز در سخنان اوباما نهفته خواهد بود.
اکنون که پاکستان عزمِ مبارزه با طالبان را اعالن کرده است، 
بدون شک افغانستان به عنوان مرکز اصلِی این طالبان مورد 
توجه قرار خواهد گرفت و حضور بیش از حِد این گروه ها 
سبب خواهد شد که حتا کشورهای همسایه و آسیای میانه 
اطمینان  باید  افغانستان  شرایطی،  چنین  در  گردد.  ناامن  نیز 
سنگ  که  قدرت هایی  به خصوص  و  جهان  که  کند  حاصل 
مبارزه با تروریسم را به سینه می کوبند، تا آخِر این داستان در 

کنار افغانستان قرار می داشته باشند. 
بحث صلح در افغانستان هم زمانی عملی ست که امریکا و 
پاکستان به یک تفاهِم مشترک به منظور ایجاد ثبات و امنیت 

در این کشور برسند. 
پیشنهاد ما این است که دولت باراک اوباما سیاستش را در 
برابر تروریسم و گروه های دهشت افکن شفاف سازد؛ در غیر 
آن، تروریسم در آستین هر کسی که پروریده شود، سرانجام 
دیگر  بار  یک  نباید  تجربه  این  و  می زند  نیش  را  او  خود 

تکرار شود.
به  یکی  جهان،  سراسر  در  تروریستی  رویدادهای  مسلمًا 
از  نقطه  یک  در  تروریسم  تقویت  و  دارند  ارتباط  دیگری 
جهان می تواند همۀ دنیـا را متأثر سازد. پاکستان باید درک 
سیاست  تطبیق  جهت  در  تروریسم  از  استفاده  که  کند 
خارجی ، کارِ ناصوابی ست و این ابزار هر لحظه می تواند در 

مقابِل خودش قرار گیرد و نتایج برعکس به بار آورد.

اسـتراتـژی
 امـریکـا کـدام است؟
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پس از آنکه یک گروه از هکرهای نزدیک به گروه حکومت اسالمی، 
حساب های شبکه های اجتماعی نیروهای مسلح آمریکا را هک کرد، 
حال  به  را  خود  توییتر  حساب  متحده،  ایاالت  مرکزی  فرماندهی 

تعلیق در آورد.
نقاب پوش را روی  با تصویر یک فرد  نوار سیاه و سفیدی  هکرها 
آن  و روی  کرده اند  آمریکا نصب  مرکزی  فرماندهی  توییتر  صفحه 

نوشته اند: »خالفت سایبری« و »عاشق تو هستم داعش«.
و  توییتر  حساب های  شدن  هک  تایید  با  آمریکا  دفاعی  مقام  یک 
یوتیوب فرماندهی مرکزی این کشور، به خبرگزاری فرانسه گفته که 

»اقدامات مناسب« برای حل مشکل در جریان است.
هکرها پیش از تعطیل شدن حساب توییتر فرماندهی مرکزی، در آن 
نوشتند: »خالفت اسالمی اینجاست. ما در کامپیوترهای شخصی شما 

هستیم، در هر پایگاه نظامی«.
»سربازان آمریکایی؛ ما داریم می آییم. مراقب پشت سر خود باشید.«، 

یکی دیگر از توییت های این حساب پیش از بسته شدن بود.
نیروهای  و  سربازان  شخصی  عکس های  داخلی،  اسناد  از  برخی 
نظامی آمریکا و اسالیدهای پاورپوینت مرتبط با کره شمالی و چین 

نیز در توییتر منتشر شده بود.
به نظر نمی آید هیچ کدام از اسناد منتشر شده، محرمانه یا طبقه بندی 

شده باشند.
به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، جاش ارنست، سخنگوی 
کاخ سفید گفته که هک کردن یک حساب توییتری با نفوذ جدی 

اطالعاتی، تفاوت زیادی دارد.
سخنگوی کاخ سفید تاکید کرده که ایاالت متحده این مسئله را »با 

جدیت« دنبال خواهد کرد. 

پاکستان هفت  طالب را به دار آویخت
دولت پاکستان اجرای احکام اعدام را عاملی موثر 
بامداد  می داند.  جامعه  در  ارتکاب جرم  کاهش  در 
تروریست  هفت  ۲3جدی(  )13جنوری/  سه شنبه 
محکوم به مرگ در چهار زندان مختلف این کشور 

اعدام شدند.
بر اساس آمار رسمی با احتساب این تعداد، شمار 
افرادی که از ماه دسامبر تا کنون در پاکستان به دار 

آویخته شده اند، به 16 نفر رسید.
اجرای  توقف  سال  شش  از  پس  پاکستان  دولت 
احکام اعدام از ماه دسامبر، پس از حمله شبه نظامیان 
دیگر  بار  پیشاور  شهر  در  مدرسه  یک  به  طالبان 

اجرای احکام اعدام را از سر گرفته است.
این اقدام دولت پاکستان انتقاد سازمان ملل متحد و 
اتحادیه اروپا را برانگیخته است. علی رغم انتقادهای 
که  است  کرده  اعالم  پاکستان  دولت  بین المللی، 
محکوم  شبه نظامی   ۵۰۰ اعدام  احکام  دارد  تصمیم 

به مرگ را اجرا کند.
این تصمیم در واکنش به حمله خونین شبه نظامیان 
اتخاذ شده که  طالبان به مدرسه ی در شهر پیشاور 
قربانیان  اغلب  شدند.  کشته  نفر   1۵۰ آن  پی  در 
حمله  این  بودند.  دانش آموز  تروریستی  حمله  این 
خونبار خشم و انزجار جامعه جهانی را برانگیخت.

در  نقشی  که  کرد  اعالم  نیز  افغانستان  طالبان  حتی 
این  دانش آموزان  کشتار  و  است  نداشته  این حمله 

مدرسه  این  دانش آموزان  کرد.  محکوم  را  مدرسه 
وابسته به ارتش پس از هفته ها تعطیلی روز دوشنبه 
)1۲ ژانویه/ ۲۲ دی( بار دیگر به مدرسه بازگشتند.

امنیتی  تمهیدات  افزایش  برای  پاکستانی  مقامات 
مدارس این کشور تعطیالت زمستانی دانش آموزان 

را یک هفته تمدید کرده بودند.

تحت  اکنون  پاکستان  در  آموزشی  ساختمان های 
غیرنظامیان  یا  پلیس  نیروهای  سربازان،  حفاظت 

داوطلب هستند.
موانع  به  نیز  مدارس  از  برخی  ساختمان  ورودی 

امنیتی مجهز شده اند.

»خالفت سایبری«
 توییتر و یوتیوب فرماندهی مرکزی امریکا را هک کرد

»شارلی« بار دیگر افراط گرایی را

 تحریک می کند

اوباما:

 پیوستن فلسطینی ها به دیوان کیفری 
سازنده  نیست 

جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده 
»ایرایشیا« پیدا شد

آمریکا،  رییس جمهوری  اوباما،  باراک 
تماسی  در  دی،   ۲۲ دوشنبه،  روز 
نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  با  تلفنی 
اسرائیل، با وی در مورد مسئله فلسطین 

به بحث و تبادل نظر پرداخت.
آسوشیتدپرس،  گزارش خبرگزاری  به 
در  تلفنی  تماس  این  در  اوباما  آقای 
فلسطینیبرای  مقامات  قصد  مورد 
بین المللی  کیفری  دیوان  به  پیوستن 

گفت که
»تشکیالت فلسطینی هنوز یک کشور 
به  پیوستن  شرایط  واجد  و  نیست 

دیوان نیست«.
رییس  جمهوری آمریکا همچنین افزود 
که درخواست فلسطینی ها برای ملحق 
شدن به دیوان کیفری »اقدامی سازنده 
اسرائیل  با  اعتمادسازی  به  و  نیست 

ضربه می زند«.
رسمی  اسناد  تازگی  به  فلسطینی ها 
عباس  محمود  سوی  از  شده  امضاء 
به  فلسطین«  »دولت  پیوستن  برای  را 
به  بین المللی  معاهده های  از  شماری 
نماینده سازمان ملل در کرانه باختری 

ارائه کرده اند.
پس  گفته اند،  فلسطینی  مقامات 
دولت  عضویت  یافتن  رسمیت  از 
با  فلسطین در دیوان الهه، اسرائیل را 
اتهام ارتکاب »جنایت جنگی«، به ویژه 
تابستان  ۵1روزه  جنگ  با  ارتباط  در 
محاکمه  میز  پای  به  غزه،  در  گذشته 

خواهند کشاند.
فلسطین در ماه دسامبر به عنوان عضو 

دیوان  عضو  کشور   1۲۲ توسط  ناظر 
بین المللی کیفری پذیرفته شد.

برای  فلسطینی  مقامات  درخواست 
ماه  اواخر  نیز  دیوان  این  به  پیوستن 
پذیرفته  ملل  سازمان  از سوی  دسامبر 
از  است  قرار  فلسطین«  »کشور  و  شد 
و  بیست  و  عنوان صد  به  آوریل  اول 
سومین عضو دادگاه بین المللی جرایم 

جنگی به عضویت این دادگاه درآید.
درخواست  به  آمریکا  و  اسرائیل 
دیوان  در  عضویت  برای  فلسطینی ها 
زیادی  حساسیت  بین المللی  کیفری 

نشان داده اند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، 
روز پنج شنبه، 11 دی، گفته بود، قبل از 
محاکمه اسرائیل، خود سران فلسطینی 
هستند که باید به دلیل دهه ها »حمایت 
از تروریسم« از محاکمه شدن در چنین 

دادگاهی نگران باشند.
کنگره  برجسته  اعضای  میان،  این  در 
واشینگتن  دولت  نیز  و  آمریکا 
فلسطینی ها را تهدید کرده اند که ممکن 
به  پیوستن  به خاطر درخواست  است 
دیوان کیفری بین المللی، با »مجازات« 

روبه رو شوند.
اوباما  باراک  آسوشیتدپرس،  نوشته  به 
با  خود  دوشنبه  روز  گفت وگوی  در 
دیگر  بار  همچنین  نتانیاهو  بنیامین 
در جهت  متحده  ایاالت  کردکه  تأکید 
دست یافتن به نوعی از توافق هسته ای 
از  مانع  که  می کند  حرکت  ایران  با 
ساخت سالح هسته ای در ایران شود.

افراد  ابدو، نشریه یی که هفته گذ شته مورد حمله  ماندگار- شارلی 
مسلح قرار گرفته است بار دیگر دست به اقدامی میزند که می تواند 
سبب خشم بیشتر نسبت به این نشریه و حتا دولت فرانسه شود و 

افراط گرایی را در سراسر جهان تقویت کند.
ابدو در نظر دارد که در شماره  بنیاد گزارش ها، هفته نامه شارلی  بر 
حضرت  کاریکاتور  »با  شد،  خواهد  نشر  زودی  به  که  واپسین اش 
محمدص به همراه پالکارد«من هم شارلی هستم« صفحه اول را شکل 
دهد. این اقدام مسووالن این نشریه که در واکنش به حمله به دفتر 
آن هماهنگ می شود، تبعاتی دارد که می تواند برای فرانسه مضر باشد 
و خشم مسلمانان را برانگیزد. آنچه در مجله شارلی اتفاق افتاد)نشر 
کاریکاتور پیامبر اسالم( ناشی از فکر عده یی افراطی یی بود که سر 
سازش با اسالم نداشتند و سرانجام بهانه یی داد به چند افراطی دیگر 
که به گروه های ناشناخته یا شناخته شده تروریستی پیوند داشته اند. 
اما تکرار این عمل می تواند این بار خشونت های سازمان یافته را در 
احساسات  تحریک  و سبب  بخشد  و کل جهان شدت  اروپا  داخل 
گردد و این می تواند شروعی باشد بر رویاروی هدفمند مسلمانان و 

غیر مسالمانان در اروپا و دیگر نقاط جهان. 
دولت فرانسه باید در این زمینه دستور عملی را روی دست گیرد و 

مانع اقدام کار کنان این نشریه تندورهای ضد مسلمان شود.
با لباس  گزارش داده می شود که حضرت محمد در این کاریکاتور 
سفید، اندوهگین و اشک ریزان است. در باالی این کاریکاتور نوشته 

شده است« همه چیز بخشیده شده است«.
ژانویه   1۴ چهارشنبه  روز  ابدو«  »شارلی  فکاهی  مجله  جدید  شماۀ 
به معرض فروش گذاشته می شود و شمارگان آن به جای 6۰ هزار 

نسخه سابق، یک میلیون خواهد بود.
مجله  دفتر  به  مسلحانه  حمله  نتیجه  در  جنوری،   7 چهارشنبه  روز 
فکاهی »شارلی ابدو« در پاریس 1۲ نفر از جمله سردبیر این مجله 
و دو مامور پلیس کشته شدند. مهاجمان دو برادر 3۲ و 3۴ ساله به 
نام های سعید و شریف کواشی بودند که در نتیجه عملیات نیروهای 

انتظامی فرانسه در شهر دامارتن آن گوئل شناسایی و کشته شدند . 

پیدا  را  »ایرایشیا«  کرده  سقوط  هواپیمای  سیاه  جعبه  اندونیزیایی  غواصان 
کردند. این جعبه در نزدیکی مکانی یافت شده است که قباًل دستگاه ثبت 

اطالعات پرواز از زیر آب بیرون کشیده شد. 
اطالعات  ثبت  دستگاه  کشیدن  بیرون  از  مقام ها  که  این  از  بعد  لحظاتی 
هواپیمای »ایرایشیا« از آب خبر دادند، گزارش شد که جعبه سیاه یا دستگاه 

ثبت صداها در کابین پیلوت نیز پیدا شده است. 
این هواپیما به تاریخ ۲8 دسمبر زمانی که از اندونیزیا عازم سنگاپور بود با 
16۲ سرنشین در آب های جاوه سقوط کرد. دستگاه ثبت اطالعات و جعبه 
سیاه حاوی معلومات اساسی است که می تواند دالیل سقوط این هواپیما را 

روشن سازد. 
بامبانگ سویلستیو، رئیس تیم ملی جستجو و نجات اندونیزیا گفت: »ما موفق 
شدیم که بخشی از جعبه سیاه را که ما دستگاه ثبت اطالعات می نامیم، به 
دست بیاوریم.« او افزود که این دستگاه در زیر الشه بال هواپیما پیدا شده 
است و غواصان در جستجوی جعبه دوم سیاه یا دستگاه ثبت کننده صداهای 

این پرواز است.

عملیات جستجو برای بیرون کشیدن اجساد و قطعات باقی مانده این هواپیما 
جریان دارد. 

مقام ها روز یک شنبه گفتند سیگنال های قوی جعبه سیاه را در نزدیکی آنچه 
احتماالً بدنه اصلی این هواپیما است کشف کرده اند. وضعیت خوب آب و 
هوا در روز دو شنبه کمک کرد که غواصان بتوانند این دستگاه را به دست 

بیاورند.
دستگاه کشف شده معلوماتی راجع به سرعت هوایی و جهت هواپیما را ثبت 
می کند در حالی که دستگاه ثبت صدا در کابین پیلوت همه مخابرات رادیویی 
در کابین را ثبت می کند. هر دو دستگاه به شکلی ساخته شده اند که در زیر 

آب هم آسیب نمی بینند.
برای  جعبه  این  که  است  گفته  اندونیزیا  ترانسپورتی  مصونیت  ملی  کمیته 
کارشناسان  می شود.  فرستاده  کشور  پایتخت  جاکارتا  به  تحلیل  و  تجزیه 

فرانسوی و شرکت ایربوس روی این جعبه تحقیق می کنند.
دیگر  و  چینایی  امریکایی،  کشتی های  هواپیما  این  جستجوی  عملیات  در 
بیشتر در داخل  اجساد  احتماالً  دارند. گفته شده است که  کشورها شرکت 

کابین وجود دارد و تالش ها برای یافتن آنها جریان دارد.
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خوارج
پس از قبول حکمیت و داوری از سوی علی 
در جنگ صفین، شماری از سپاهیاِن آن حضرت 
از اطاعِت او سر باز زدند، و از صِف او بیرون 
داوری  پذیرِش  با  علی  که  گفتند  آن ها  شدند. 
انسان به جای داوری خدا، کافر شده است. این 
دسته به نام های گوناگون یاد می شدند، ولی به 
گونۀ طعنه آمیز از سوی سایر فرقه های اسالمی 
به “خارجی” و “خوارج” شهرت یافتند که در 
زباِن امروز برابر با انشعابی و تجزیه طلب بوده 
اقشار  از  برخاسته  گروه  این  افرادِ  می تواند. 
اشخاصی  بودند؛  جامعه  تهی دسِت  و  محروم 
بااخالص و سرسخت، اما دارای عقاید انحرافی. 
خوارج که از سابقه دارترین گروه های اسالمی 
است، در افراطی گری شهرِت تمام دارند. آن ها 
در ابتدا ماهیِت سیاسی داشتند، ولی سپس شاخ 

و پنجۀ فکری پیدا کردند. 
خوارج در جنگ نهروان به شدت سرکوب شدند 
و از آن به بعد به نقاط دوردست پراکنده شدند 
و تا عهد امویان و سپس عباسیان در گوشه و 
کنارِ قلمرو اسالمی به فعالیت پرداختند. مشاهیر 
این گروه که از زمرۀ اصحاب اند، عبارت استند 

زهیر،  بن  حرقوص  طائی،  حصن  زیدین  از: 
سعدی تمیمی، عبداهلل بن وهب راسبی، شجره 
سلمی،  شجره  بن  عبیداهلل  سلمی،  اوفی  بن 
شریح بن اوفی بن ضبعه عسی، و امثال آن ها. 

)صابری، 1391:ج ا، 3۴3(

اندیشة سیاسی
اقتضای  به  که  سنت  اهل  نظریۀ  با  خوارج 
برخی شرایط در ارتباط با مصلحِت مسلمانان 
بودند  مخالف  می پذیرفتند،  را  مفضول  امامِت 
پا  جدیت  با  مسلمانان  امامِ  بودِن  فاضل  بر  و 
دنیوِی  و  دینی  امور  میاِن  آن ها  می فشردند. 
باور  بدین  و  گردیدند  قایل  تمایز  مسلمانان 

به  باشد.  انتخابی  باید  مسلمانان  امامِ  بودند که 
یک  امام  وجود  خوارج  دید  از  دیگر،  سخن 
وظیفۀ خالِص دینی شمرده نمی شد. آن ها بدین 
فاقد  و  بوده  کافر  “جائر”  امام  که  بودند  باور 
ایجاب  که  در صورتی  و  می باشد،  مشروعیت 
کند، باید به زور برکنار گردد و حتا قیام در برابِر 
او را واجب می شمردند)صابری، 1391: ج 1، 
3۴۲(. هم چنان از نظر خوارج، پای بندی امام به 
آن گاه  می بخشد،  مشروعیت  او  به  الهی  قانون 
مشروعیِت  ندارد،  پاس  را  الهی  قانون  امام  که 
گناه  مرتکِب  زیرا  می دهد؛  دست  از  را  خود 
خوارج  می باشد.  کافر  خوارج،  دید  از  کبیره 
در  که  می دانستند  خلفایی  را  علی  و  عثمان 
آغازِ کار مشروع بودند ولی بعدها کافر شدند 
دید  از  دادند.  دست  از  را  خود  مشروعیِت  و 
خوارج، همۀ کسانی که حکمیت را پذیرفتند، 
گناه کار بودند و همۀ آن هایی که در جنگ جمل 
شرکت داشتند، از جمله طلحه، زبیر و عایشه 
مرتکب گناه کبیره و کافر شدند)شریف، 136۵: 
ج۲، 113(. خوارج شرِط قریشی بودِن امام یا 
موالی  و  عرب  میان  و  نمی پذیرفتند  را  خلیفه 
نبودند. قایل  تمایزی  هیچ  حقوقی  لحاظ  از 

)صابری، 1391: ج 1، 3۴۲(
النجدیه  را  خود  که  خوارج  از  بزرگی  گروه 
می خواندند، به لزومِ یک دولت اعتقاد نداشتند. 
می گفتند که بر مسلمانان واجب است که حق 
نیاز یافتند که خلیفه بر  اما اگر  را گردن نهند، 
مسایل شان نظارت کند، زیانی ندارد که خلیفه 
نام دارد.  اَزارقه  برگزینند. گروه دیگر خوارج، 
وظیفۀ  یک  را  دیگر  مسلماناِن  با  جنگ  ازارقه 
مذهبی می دانستند و کشتن زنان، کودکان و به 
غنیمت گرفتِن امواِل آنان را جایز می شمردند. 
چنان کینه توز بودند که یک نامسلمان  از آن ها 
می کرد.  امنیت  احساس  مسلمان  از  بیشتر 

)شریف، 136۵: ج۲، 113-11۴(

معتزله
فرقه  این  بن عطا )131-81ق( مؤسِس  واصل 
و  بود  بصری  حسن  شاگرد  واصل  می باشد. 
کافر  کبیره  گناه  مرتکِب  که  موضوع  این  روی 
است یا مسلمان، با استادش اختالف کرد و از 
او کناره گرفت. حسن بصری در مورد واصل 
کناره  ما  از  )واصل  مناواصل”  “اعتزل  گفت: 
گرفت(. از آن به بعد هم فکراِن واصل به معتزله 

شهرت پیدا کردند.
مذهبی  سیاسی  گروهی  آن که  از  بیش  معتزله 
عهد  از  بود.  فلسفی  فکری  جریانی  باشد، 
امویان تا عباسیان به مدِت یک قرن سیر ترقی 
زمان  از  به ویژه  پیمودند،  را  خود  شکوفایی  و 
مأمون تا واثق )198 هـ ق تا ۲3۲ هـ ق( عصر 
به  گروه  این  می رود.  شمار  به  معتزله  طالیِی 
خردگرایی معروف اند، با رسیدن متوکل ستارۀ 
معتزله رو به زوال نهاد و جای خود را به فرقۀ 

اشعری داد.
مذهِب اعتزال روی پنج اصل بنا شده است: 1. 
توحید ۲. عدل 3. منزلۀ بین المنزلتین ۴. وعد و 
وعید ۵. امر به معروف و نهی از منکر. )صابری، 

1391: ج 1، 119-16۰(
عبارت اند  گروه  این  شخصیت های  نامورترین 
ابوالهذیل  عطا،  بن  واصل  عبید،  بن  عمرو  از: 
عالف، ابوهاشم، غیالن دمشقی، جاحظ بصری، 

علی جبائی و قاضی عبدالجبار همدانی.
اندیشة سیاسی

واجب  مسلمانان  بر  را  امام  تعیین  معتزله 
ابوبکر اصم  مانند  از آن ها  پاره یی  اما  می دانند، 
نیست؛  ضروری  مقامِ  یک  امامت  که  معتقدند 
ناحقی  اگر امت راه عدالت در پیش گرفت و 

وجود نداشت، به امام نیازی نیست.
انتخاِب امام به عقیدۀ آنان به عهدۀ امت است و 
تنها انتخاِب امت است که در این مورد اعتبار 
ـ  کفایتی  با  شخص  هر  می تواند  امت  و  دارد 
را  ـ  عرب  غیر  یا  عرب  غیرقریشِی  یا  قریشی 
طرف دار  معتزله  از  پاره یی  برگزیند.  امامت  به 
امامِت  این رو  از  بودند،  ضعیف  حکومت  یک 
معروف  به  امر  می دادند.  ترجیح  را  غیرعرب 
بنیادی معتزله است؛  و نهی از منکر، از اصول 
بنابراین قیام علیه امام جائر را واجب می دانند، 
کار  این  رسانیدِن  به سر  برای  آن که  شرط  به 
معتزله  از  بسیاری  باشند.  داشته  کافی  قدرت 
حجت  شرعی  احکام  در  را  اجماع  و  حدیث 

نمی دانستند.)شریف، 136: ج۲، 11۵-116(

اندیشة سیاسی
واجب  مسلمانان  بر  را  امام  تعیین  معتزله 
ابوبکر اصم  مانند  از آن ها  پاره یی  اما  می دانند، 
نیست؛  ضروری  مقامِ  یک  امامت  که  معتقدند 
ناحقی  اگر امت راه عدالت در پیش گرفت و 

وجود نداشت، به امام نیازی نیست.
انتخاِب امام به عقیدۀ آنان به عهدۀ امت است و 
تنها انتخاِب امت است که در این مورد اعتبار 
ـ  کفایتی  با  شخص  هر  می تواند  امت  و  دارد 
را  ـ  عرب  غیر  یا  عرب  غیرقریشِی  یا  قریشی 
طرف دار  معتزله  از  پاره یی  برگزیند.  امامت  به 
امامِت  این رو  از  بودند،  ضعیف  حکومت  یک 
معروف  به  امر  می دادند.  ترجیح  را  غیرعرب 
بنیادی معتزله است؛  و نهی از منکر، از اصول 
بنابراین قیام علیه امام جائر را واجب می دانند، 
کار  این  رسانیدِن  به سر  برای  آن که  شرط  به 
معتزله  از  بسیاری  باشند.  داشته  کافی  قدرت 
حجت  شرعی  احکام  در  را  اجماع  و  حدیث 

نمی دانستند.)شریف، 136: ج۲، 11۵-116(

می باشند.  خوب  شنونده گانی  که  هستند  مادرهایی  و  پدر  عاشق  کودکان 
آن ها دوست دارند که والدین شان به حرف های آن ها خوب گوش دهند 
به  کردن  عمل  به  بیشتری  تمایل  آن ها  تا  می کند  کمک  نیز  امر  همین  و 

حرف های والدین خود داشته باشند.
به فرزندت نگاه کن!

در هنگام حرف زدن با فرزندتان به او نگاه کنید. بسیاری از والدین به ظاهر 
که حواس شان جای  حالی  در  می دهند،  فرزند خود گوش  به حرف های 
دیگری است. این کار کودک را عصبی می کند و پیام بی اهمیت بودن را به 
او منتقل می کند. بهترین کار در این زمینه این است که در طول صحبت، 
تماس چشمی خود را با او حفظ کنید. روان شناسان حتا توصیه می کنند که 
در صورت تمایل کودک، دستان او را نیز در دست خود بگیرید تا حس 

نزدیکی و توجه به فرزند بیشتر منتقل گردد.
طعنه زدن ممنوع!

در پاسخ به سواالت فرزندتان جواب هایی را به او دهید که فضای ادامۀ 
صحبت را نیز حفظ کند. شما با پاسخ های طعنه آمیز یا نصیحت گونه، فقط 
او را عصبی می کنیـد و این گونه جواب ها، کودک را وادار به مقاومت بیشتر 

و گاهی نیز لج بازی های شدید می کند.
اگر خواهان تغییر مثبت در فرزندتان هستید، مراقب انتخاِب کلمات و نحوۀ 
بیان آن ها باشید. یادتان باشد شما در باطن، از صمیم قلب به دنبال بهبود 
رابطه یا کمک به فرزندتان هستید، ولی انتخاب و به کارگیری اشتباه کلمات، 

شما را از مسیر اصلی تان دور می کند.
به تمام حرف هایش گوش بده!

به حرف های هرچند بی اهمیت فرزندتان نیز گوش دهید. متأسفانه بسیاری 
از والدین فکر می کنند که اگر زمانی را به گفت وگو با فرزند خود اختصاص 
آن ها  خود  نظر  از  البته  مهم  بسیار  مسایل  مورد  در  باید  حتمًا  می دهند، 

صحبت کنند و حرف زدن در مورد مسایل دیگر را بی ثمر می دانند.
اما بد نیست بدانیم که فرزندان ما، حداقل دو یا سه دهه از ما کوچک تر 
هستند و دغدغه های ذهنی آن ها با ما بسیار متفاوت است و شاید حرف های 
به  باشد  کرده  درگیر  را  ذهن شان  از  بخشی  می زنند،  آن ها  که  بی اهمیتی 
گونه یی که فرصت اندیشیدن به مسایل مهمی که ما فکر می کنیم را نداشته 

باشند.
به طور کلی، برای تبدیل شدن به یک والد خوب، شرط اول داشتن گوِش 
باشد.  مطلق  شنوندۀ  که  باشید  نداشته  توقع  فرزندتان  از  هرگز  شنواست. 
گاهی به او نیز فرصت حرف زدن دهید و صبورانه به آن چه در درونش 
می گذرد، گوش داده و به او این اطمینان را دهید که همیشه دوستش دارید، 
حتا اگر حرف هایش مورد قبول شما نباشد. البته تمام سعی خود را کنید تا 
عمل کرد شما نیز همانند حرف های تان باشد و به گونه یی برخورد نکنید که 

کودک از درد دل کردن با شما پشیمان شود.

منبع: تبیان
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بخش دوم و پایانی

موفق؛ والدین 
 شنونده گانی خوب

بخش هفـتم

اند یشه  های
 سیا سی
عبدالحفیظ منصور در میان مسلمانان



خواجه بشیراحمد انصاری
بخش دوم و پايانی

در این چند سالی که گذشت، 
در  که  فیزیکی یی  واکنش  هر 
دین  فرهنگی  دشمنان  برابر 
و  آنان  نفع  به  گرفته،  انجام 
امت  این  و  دین  این  ضرر  به 
این  که  را  اهانتی  است.  بوده 

»مدافعان سر به کف پیامبر!« به پیامبر ما می کنند، باالتر 
کاریکاتور  و  فلم  نوع  هر  از  گسترده تر  و  عمیق تر  و 
تا هنوز  او  است که دشمنان  بوده  داستانی  و  مقاله  و 
مرتکب شده اند. پیامبر اسالم و قرآِن او هرگونه نقد را 
به فرصتی تبدیل نموده و از خالل آن به پرسش های 
این  بدانیم  باید  ما  آن چه  می دهند.  پاسخ  نیز  دیگری 
است که خدا و پیامبِر او مال شخصِی هیچ کسی نبوده، 
تمامی  شریان  در  خویش  جلوۀ  هزاران  با  خدا  بلکه 
دستگاه هستی جریان داشته و یکی از معجزات پیامبر 
او همین بوده که نامش بیشتر از هر نامی در دنیا شهرت 
داشته است تا جایی که دایرۀالمعارف های غربی، نام او 
را رایج ترین نام در دنیا به شمار آورده اند. او با قامتی 
بلند در میان بزرگان تاریخ ایستاده و نامش نامی تر از 
هر شخصیت دیگِر تاریخ بشر بوده است که هیچ قلمی 

و هنری توان تشویه آن را نخواهد داشت. 
کاری را که خشونت گرایان در حق پیامبر انجام داده اند، 
در هیچ مقیاسی قابل سنجش نیست. در تصویری که 
هفته نامۀ چارلی ابدو پس از مرگ کارکنانش نشر نمود، 
پیامبر روی خود را پوشیده و می گوید: »محمد هم از 
دست افراط گرایان به ستوه آمده و چه قدر دشوار است 
که احمقانی به انسان دل بندند«. امروز تمامی دنیا به 
به خیابان ها  انسان  آورده و صدها هزار  پاریس روی 
ریخته و صدها هزار نسخۀ مجله به فروش رسیده و 
صدهزار کاریکاتور پیامبر در میان مردم دست به دست 
عالقه یی  گذشته  در  که  کسانی  حتا  امروز  می شود. 
نداشتند،  هفته نامه  آن  بی کیفیت  و  تصاویر مسخره  به 
هستیم«.  ابدو  چارلی  همه  »ما  که  داده اند  سر  شعار 
امروز بنیامین نتنیاهو رییس جمهور جنایتکار اسراییل 
که دستانش به خون ژورنالیستان و بی گناهان فراوانی 
رنگ است، در صف نخسِت راه پیمایی پاریس ایستاده 
مایه  »مسلمان«  کودِن  خشونت گرایان  حماقت  از  و 

می اندوزد. 
رفتن  باال  فرانسه،  در  مسلمانان  مساجد  باالی  هجوم 
سطح حساسیت در برابر مسلمانانی که راه خویش را 
به آن قاره باز نموده اند، قرار دادن مسلمانان مظلوم در 
موقعیت دفاعی و بستن دروازه های رواِن انسان غربی 
در برابر این دین، از پیـامدهای ترور در دفتر چارلی 
ابدو خواهد بود. آیا حاال ارواح آن دو قاتل خوشحال 

خواهند بود؟!
 اگر در دهۀ هشتاد شخصیت هایی چون روجیه گارودی 
عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست فرانسه، نمایندۀ 
فرانسه،  سنای  مجلس  عضو  کشور،  آن  ملی  مجلس 
بنیان گذار مرکز مطالعات مارکسیستی و نویسنده یی از 
نوع ثقیل به اسالم رو می آورد، دیگر صدای گلوله و 
به  اندیشمندی  راه هر  ادبیات حماقت  منظرۀ خون و 

سوی این دین را خواهد بست.
هنرمندان  علیه  واکنش  در  هنوز  تا  که  را  کارهایی 
اسالم ستیز غربی انجام داده ایم، برای خدمت به پیام و 
مرامِ آن ها مهم تر از کارهای خود آن ها به شمار می روند. 
و  تلویزیون ها  صفحات  در  مطلبی  کردن  نشر  امروز 
بردارد  هزینه  دالر  ملیون  صدها  شاید  چاپی  نشرات 
این  نام  خویش،  احمقانۀ  واکنش های  این  با  ما  ولی 
هنرمنداِن گمنام را در صدر صفحات جراید و مجالت 
و در رأس اخبار رادیوها و تلویزیون های جهان قرار 

می دهیم. 
فلمی  الس آنجلس  در  گمنام  فردی  پیش،  سال  چند 
در رابطه با پیامبر اکرم ساخت که هیچ شرکت معتبر 

فلم سازی حاضر نشد تولید آن فلِم بی کیفیت و بی معنی 
برانگیختن  با  شخص  همان  ولی  گیرد،  دوش  به  را 
نام  توانست  جهان  در  مسلمان  میلیون ها  احساسات 
خود و فلمش را در تمامی رسانه های دنیا به صورت 

رایگان تبلیغ نماید. 
میدان  قهرمانان  این  چرا  می شود،  مطرح  که  پرسشی 
الهی  دیگِر  پیامبران  به  اهانت  برابر  در  خشونت 
با  را  خاتم  پیامبر  به  اهانت  ولی  می گزینند  خاموشی 
گلوله پاسخ می دهند؟ آیا نام و حکایت حضرت موسی 
در قرآن کریم به مراتب بیشتر از نام پیامبر اسالم نیامده 
است؟ امروز هم حضرت مسیح و هم حضرت موسی 
در غرب مایۀ سخریۀ هنرمندان و نویسنده گان فراوانی 
قرار گرفته ولی کسی را نمی بینیم که قلمی را با گلوله 
وا  را  برخی  روابط  و  انگیزه  کدام  باشد.  داده  پاسخ 
می دارد تا اهانت به عیسی و موسی )ع( را بپذیرند و یا 
در برابر آن خاموشی گزینند ولی اهانت به محمد )ع( 
را نه؟... فکر می کنم این پرسش را از جامعه شناسان و 

روان شناسان باید پرسید.
سن  زیر  مسلمانان  جمعیت   %6۲ که  می شود  گفته 
3۰ اند، مرحله یی که احساسات بر عقل غلبه دارد؛ از 
همین رو ما بیشتر از هر گروهی نیازمند لجام گذاشتن 
بر اسپ سرکِش احساسات خویش می باشیم. امروز با 
بیشتر کسانی که در تماس بوده ام و از تراژیدی چارلی 
شد«،  شان  »خوب  گفته اند  همه  است،  شده  یاد  ابدو 
»دلم یخ شد«، »بگذار بدانند که پیامبر هم پیروانی دارد« 
به  که کسی  ام  دیده  کمتر  میان  این  در  و  آن  امثال  و 

عواقِب این پروژۀ خطرناک اندیشیده باشد. 
عالج این اهانت و هزاران نوع اهانِت دیگر را نمی توان 
در واکنش و انفعال جست وجو نمود. چند سال پیش 
آتش  را  قرآن  فلوریدا  در  عقده مند  و  گمنام  کشیشی 
زد و با این عمل کرد خویش جهان مسیحیت را غرق 
عرق خجالت نمود. در پاسخ به عمل کرد قرآن سوزی 
آن کشیش، شورای روابط اسالمی در امریکا به توزیع 
یک میلیون نسخه از ترجمۀ انگلیسی قرآن کریم اقدام 
این اهانت به قرآن را تبدیل به فرصتی برای  نمود و 
این  از  می توانند  مسلمانان  آیا  نمود.  اسالمی  دعوت 

تجربه بیاموزند؟
طوری که معلوم می شود، مسلمانان نه در جهان اسالم 
و نه هم در غرب در سطحی اند که به چالش های عصر 
ارادۀ ساختن مسجدی را  پاسخ گویند. اگر در این جا 
داشته باشید، هزاران تن حاضر خواهند شد تا در اعمار 
آن سهمی گیرند، ولی اگر خواسته باشید رسانه یی و یا 

مرکز پژوهشی یی را اساس گذارید، کسی را نخواهید 
یافت که در کنارتان بایستد. 

در این جا فراموش نکنیم که آن چه را چارلی ابدو نشر 
مبادی  و  بزرگ  قضایای  به  رابطه یی  هیچ  می نمود، 
که  نشاید  را  وارسته  انسان های  نداشت.  انسانی  برین 
اقلیتی مسلمان و سایر  بر  تبلیغاتی یورش  از سیاست 
نمایند.  دفاع  مبتذل  خیلی  زبانی  با  آن هم  و  اقلیت ها 
طنز  که  می گفت  موآلیوینز  خانم  تکساسی،  اندیشمند 
او  است.  نیرومندان  برابر  در  مظلوم  انسان های  سالح 
نشانه  خویش  خامۀ  با  را  قلدران  سینۀ  من  می گفت 
قرار  هدف  را  ضعیف  گروه های  طنز،  اگر  می گیرم. 
پیش  ابتذال در  راه  بلکه  داشته  تنها ستم روا  نه  دهد، 
با  بزرگ شان  پیامبر  و  مسلمانان  امروز  است.  گرفته 
که  پرسشی  ولی  اند  روبه رو  سنگینی  فرهنگی  تهاجم 
مطرح می شود این که: »چه گونه می توان این تهاجم را 

پاسخ داد؟« 
تصفیۀ جسدی هنرمندانی که با اسالم خصومت دارند، 

تأییدی خواهد بود بر ادعاهای این هنرمندان!
جهان  آفاق  خشونت،  سیاه  دود  که  است  زمانی  دیر 
دوش  بار  خود  که  گروه هایی  و  پوشانیده  را  اسالم 
مسلمانان اند.  رهبری  مدعی  اند،  تمدن  و  دین  این 
نسل کشی  برده گی،  زشت  سنت  احیای  انسان،  ذبح 
گرفته  افغانستان  از  قومی  و  مذهبی  دینی،  اقلیت های 
تا عراق، اسارت زنان از کمپ های جالل آباد گرفته تا 
بیابان های نایجریا، مسابقه در زن ستیزی، دامن زدن به 
اختالف های مذهبی و سرمایه گذاری بر سر جهل مردم 
این  سوغات های  از  قبیلوی شان،  ناپسند  سنت های  و 
گروه ها به شمار می رود. اگر چنگیز خان و فرزنداِن او 
آمدند و دستاوردهای مادی تمدن اسالمی را از آسیای 
گروه ها  این  روفتند،  و  کوبیدند  هم  در  عراق  تا  میانه 
سر برآورده اند تا همۀ دستاوردهای معنوی و اخالقی 
روزگار  صفحۀ  از  را  انسانی  و  شکوهمند  تمدن  این 
مظلوم  ملت  استثنای  به  نمایند.  محو  تاریخ  خاطرۀ  و 
این همه گروه های مسلحی که  بگویید  برایم  فلسطین، 
در نقاط مختلف جهان اسالم ظهور نموده و هر روز با 
خبر انتحار و انفجار گوش جهانیان را نوازش می دهند، 
کسانی  این همه  داشته اند؟  اسالم  برای  دستاوردی  چه 
که در تاریکی شمشیر می زنند و در خواب می جنگند، 
آیا گاهی از خود پرسیده اند که این همه خون در کدام 

آسیاب می ریزد؟
افگندن تمامی مسوولیت ها به  ترویج تیوری توطیه و 
استعماری،  کشورهای  جمله  آن  از  و  دیگران  دوش 

که  آن هایی  این گروه هاست.  از خصوصیت های  یکی 
را  غربی  دختران  ساختِن  کنیز  خواب  حاال  همین  از 
را  کشورها  آن  باز  چرا  نمی دانم  می پرورانند،  سر  در 

مالمت می کنند؟
تا  و  می شود  شروع  ما  خود  از  مشکل  من،  باور  به   
زمانی که به آن اعتراف نکنیم و سپس در صدد تصحیح 
را  بهتری  انتظار حالت  نمی توان  نیفتیم،  مسیر خویش 

داشت. 
می نماید،  یاد  نخستین  آدم  از  که  زمانی  کریم  قرآن 
حکایت می کنـد که او گناه خودش را پذیرفت و گفت: 
روا  ستم  خویشتن  بر  »ما  یعنی:  أنفسنا«  ظلمنا  »ربنا 
داشتیم«، در حالی که ابلیس به روایت قرآن کریم این 
گناه را به دوش دیگری یعنی خدا انداخته و می گوید 
»بما اغویتنی« یعنی »به سبب آن که مرا گمراه ساختی«. 
دیروز احزابی در جهان عرب، شعار وحدت عربی را 
سر دادند ولی در عرصۀ عمل چنان به جان هم افتیدند 
که در پاسپورت های رژیم های بعثی، تنها سفر به کشور 
گروه هایی  حاال  و  بود  شده  اعالم  ممنوع  دیگر  بعثی 
برای برگشت به شکوه و اقتدار پیشیِن مسلمانان شعار 
می دهند ولی در عمل خود بار دوشی برای این تمدن 

شده اند.
 گروه هایی سنگ وحدت اسالمی را به سینه می کوبند 
ولی خود عامل تجزیۀ مسلمانان به جماعت های خیلی 
کوچک و متخاصم شده اند. تمدن های شکوهمندی که 
در بغداد و بخارا و اندلس و استانبول و بلخ و قاهره 
را  ثبات خویش  و  اقتدار  و  بودند، شکوه  ایجاد شده 
»امارت« و »خالفت« و  نمودن ساجق  راه نشخوار  از 
این شکوه و عزت  بلکه  نیاوردند،  به دست  آن  امثال 
اندیشمند،  هزاران  عرق ریزی  و  تالش  کار،  محصول 
هنرمند، سپاهی، سخنور، دولت مرد و مخترع به شمار 
از دعواها و  با وجود آن که گوش های ما را  می رفت. 
ادعاهای پُرطمطراق پُر می کنند، ولی من شاهد انتحار 
یک تمدن و مسخ یک فرهنگ هستم که نشانه های آن 
از دوردست ترین نقاط جهان اسالم تا قلب جهان غرب 

مشهود است. 
عرف  در  تنها  نه  پیوست،  وقوع  به  پاریس  در  آن چه 
عقل،  بلکه  است  محکوم  سوم  هزارۀ  بین المللی 
پیامبر  عملی  زنده گی  و  کریم  قرآن  شرعی،  مصلحت 
اسالم هم آن را قابل نکوهش می داند. موالنا چه زیبا 

فرموده بود که:
حیف می آید مرا کاین دین پاک
در میان جاهــالن گردد هالک
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تمـدنی در آستـانۀ انتـحار 
پیـرامون حمله بر هفته نامۀ طنزی »چارلی ابدو« در پاریس
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تعهد صندوق انکشافی ابوظبی...
کشور و رئیس و اعضاي این صندوق در ابوظبي به امضا 

رسید. 
خبرنامه نگاشته،  قرار بر آن شد تا هزینه مطالعات این 
و  گیرد  عهده  به  ابوظبی  انکشافی  را صندوق  ها  پروژه 
اشتراک  به  را  این صندوق نشست منطقوی  از آن،  پس 
تمویل   جهت  عربی  کشورهای  انکشافی  های  صندوق 

این پروژه ها میزباني کند. 
گفتنیست که رئیس جمهور غني  عصر روز گذشته در 
امارات  مرکز  ابوظبي  عازم  رتبه  عالي  هیئت  یک  راس 

متحده عربي شد.

ناجیه نوری   

وحد  حکومت  سوی  از  شده  معرفی  کابینه  ترکیب 
تعریف  نمایان گر  و  است  امتیازی  کابینۀ  یک  ملی، 

حکومت وحدت ملی نمی باشد.
شماری از نماینده گان مجلس با انتفا از رهبران دولت 
وحدت ملی می گویند که در این کابینه ترکیب قومی 
و تعریف حکومت وحدت ملی رعایت نشده است و 
»بعضی از نامزد وزرا برای هر کاری ساخته شده اند، 

به غیر از وزیر شدن«
ماه ها  از هفته ها و  کابینه حکومت وحدت ملی پس 
پیشنهادی  وزیران  نامزد  جاری  هفته  دوشنبه  انتظار، 

حکومت وحدت ملی را رسماً اعالم کرد. 
کابینه  این  ترکیب  به  نسبت  انتقادهایی  اکنون  اما 
وجود دارد. باتوجه به فهرست نامزد وزیران از برخی 
والیت ها سه تا چهار نفر حضور دارند؛ اما از برخی  
نامزد  عنوان  به  کسی  هیچ  کشور  کالن  والیت های 
وزیر دیده نمی شود. شماری از تحلیلگران می گویند 
که عدم تخصص و شایسته گی، عدم رعایت ترکیب 
قومی و حکومت وحدت ملی، سبب خواهد شد تا 
تعداد زیادی از این وزرا نتوانند از پارلمان رای اعتماد 

بگیرند.
می گوید:  نماینده گان  مجلس  عضو  رحمانی  عارف 
شماری از کسانیکه در کابینه جدید حضور دارند، به 
به  کاری  هر  برای  و  هستند  عام«فراشوتی«  اصطالح 
درد می خورند، به غیر وزارت. او در ادامه گفت بدون 
شک برخی شان افراد توانمند و با بارعلمی قابل قبول 
نیز دراین کابینه حضور دارند؛ اما یک تعداد چهره ها 

ناشناخته اند و نمی دانیم که کی هستند و چه کاره اند.
رحمانی در تقسیم بندی نامزدوزرا گفت: بخش اول 
کسانی اند که دارای ظرفیت های علمی و توانای های 
اند  اند. بخش دوم کسانی  هستند و شایستۀ وزارت 
که هیچ شناختی نسبت به آنان وجود ندارد و بخش 
سوم کسانی اند که برای هرکاری ساخته شده اند به 

غیر از وزیر شدن.
این عضو مجلس درمورد برخورد نماینده گان نسبت به 
این وزرا گفت: نماینده گان مجلس  فرشته گان نیستند؛ 
بل آنها هم مانند وزرا هستند و مسایل قومی، حزبی 
بنابراین  است.  مطرح  آنان  از  شماری  نزد  سمتی  و 

بود  خواهد  مسایل  همین  براساس  هم  شان  تصمیم 
و من زیاد مطمین نیستم که مجلس در این خصوص 

یک برخورد جدی داشته باشد.
مفهوم  به  سیاسی  برخورد  اگر  کرد  اضافه  او   
باشد که خیلی خوب است؛  شایسته گی و تخصص 
اما اگر برخورد به مفهوم معامله گری، حزبی و مسایل 
راه  وزارت ها  به  شایسته  افراد  که  یقیناً  باشد،  قومی 

نخواهند یافت.
می گوید:  مدنی  جامعه  رییس  رفیعی  عزیز  همچنان 
قبلی  کابینه  به  نسبت  شده،  معرفی  کابینه  هرچند 
تخصصی تر است؛ اما ترکیب آن یک ترکیب امتیازی 
نیست  ملی  وحدت  حکومت  تعریف  نمایان گر  و 
قوم  یک  به  نیز  جدید  درکابینه  کلیدی  پست های  و 

خاص تعلق گرفته است.
او کلید حل این معضل را پارلمان افغانستان دانسته 
افزود: یقیناً تعداد از این وزرا در پارلمان رای نخواهند 
پُست  در  ملی  وحدت  حکومت  بنابراین  گرفت. 
افرادی  اعتماد نمی گیرند،  پارلمان رای  از  کسانی که 
را بگمارند تا هم ترکیب حکومت وحدت ملی و هم 

توازن قومی رعایت شده باشد.
افغانستان  پارلمان  در  مدنی،  جامعه  رییس  گفتۀ  به 

اول  دارند،  حضور  کتگوری  چهار  به  نماینده گان 
اند که مطابق فرمان رییس جمهور نمی توانند  کسانی 
در پُست وزرا کاندید شوند، و این افراد نسبت به این 
کسانی  دوم  کرد.  برخورد خواهند  عقده مندانه  قضیه 
اند که برای نامزدان کمپاین راکردند و توقع داشتند که 
افراد خودشان به پُست وزرا کاندید می شد و کتگوری 
اند که نسبت اهانت هایی که نسبت  سوم کسانی که 
به پارلمان صورت گرفته و عقده مند اند و کتکوری 
چهارم نسبت به قضیه توقعات مالی دارند و تفاوتی 
در  تصمیم  بنابراین  باشد.  میدان  برنده  کی  که  ندارد 
است  چهاربخش  این  دست  در  جدید  کابینۀ  مورد 
با این  باید منتظر شد و دید که کی ها از مجلسی  و 

ترکیب رای اعتماد می گیرند. 
هم چنان امروز در مجلس سنا نیز از نحوه ترکیب و 
حضور افراد در فهرست نامزد وزیران به شدت انتقاد 
خالف  را  جدید  کابینه  ترکیب  نیز  آنان  است.  شده 
مفهوم حکومت وحدت ملی خواندند و نسبت به قرار 
گرفتن نهادهای امنیتی در اختیار یک قوم انتقاد کردند. 
از  پس  دیگر  روز  چند  تا  وزیران  نامزد  است  قرار 
گرفتن  از سفر، جهت  غنی  رییس جمهور  بازگشت 
رای اعتماد رسماً به مجلس نمایندگان معرفی شوند. 
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پنج نفر پای پیاده به... 
دو تن دیگر از جوانان صلح خواه والیت بلخ هستند که 
با هدف صلح طلبی و رساندن این پیام به سران دولت و 

سایر بزرگان این مملکت، با این کاروان یکجا شده اند.
شورای  رییس  خیراندیش  محمدابراهیم  حال؛  عین  در 
کاروان  این  حرکت  هنگام  در  که  بلخ  والیت  والیتی 
حضور داشت این حرکت جوانان را یک حرکت مدنی 
دانسته و می گوید که این جوانان برای اولین بار با این 
حرکت مدنی به رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت 
وحدت ملی نشان می دهند که ما مردم افغانستان خواهان 

صلح هستیم و از جنگ و آدم کشی نفرت داریم.
می  صورت  گروه  این  سوی  از  حالی  در  حرکت  این 
گیرد که مخالفان مسلح دولت و حامیان خارجی آنان در 
ماه های اخیر قصد دارند که دامنه جنگ و ناامنی را به 
سراسر کشور گسترش داده و در صورت توان، حکومت 

فعلی را سرنگون سازند. 

برای از سرگیرِی واردات...
و   )A8۰( اکتان هشتاد با  پترول  ایران  از  افغانستان 
دیزل L6۲ وارد می کرد؛ اما با آغاز سال مالی جدید، 
مطابق  افغانستان  به  ایران  صادراتی  نفتی  مواد  اگر 
دیزل  و   9۲ ای  )پترول  یورو  حوزۀ  استندردهای 
باالی پنج( نباشد، افغانستان دیگر از ایران مواد نفتی 

وارد نخواهد کرد.
هم اکنون واردات پترول و دیزل از ایران در هرات 

که  ندارند  اجازه  گمرکات  و  است  متوقف  فراه  و 
را  دیزل  و  پترول  حامل  نفتکش های  و  کامیون ها 

اجازۀ ورود دهند.
خراسان  استان  گمرکات  کل  مدیر  حال،  همین  در 
جنوبِی ایران نیز در گزارشی اذعان کرده است که از 
ابتدای ماه دی/ جدی »دولت افغانستان جلِو واردات 
این کشور را گرفته  به  ایران  از  نفتی  تمام مشتقات 

است.«
به  قادر  ایران کمتر  تولیدی  او گفته که شرکت های 

جدیِد  استندردهای  اساس  بر  نفتی  مشتقات  تولید 
افغانستان هستند و در حال حاضر، 16۰ کامیون در 
استان خراسان جنوبی ایران متوقف شده و این کشور 
گمرکِی  مشکالت  افغانستان،  دولت  که  می خواهد 
این کامیون ها را که قبل از وضع استندردهای جدید 

بارگیری کرده بودند، حل کند.
اما در عین حال، عبدالقادر جیالنی سخنگوی وزارت 
تنها  جدید  استندردهای  که  می گوید  کشور  مالیۀ 
مربوط به کاالهای صادراتی ایران نیست، بلکه همۀ 

کاالهای وارداتی از همۀ کشورها را در بر می گیرد.
سخنگوی وزارت مالیۀ کشور می افزاید که واردات 
مشکالت،  سایر  کنار  در  بی کیفیت،  نفتی  مواد 
آلوده گی هوا و محیط زیست شده و جان  به  منتج 

افغانستانی ها را به خطر انداخته است.
مرز   ایران  با  افغانستان  غرب  در  نیمروز  و  هرات 
مشترِک طوالنی دارند و بیشتر مبادالت تجاری بین 

دو کشور از طریق همین مرزها انجام می شود.

تـروریستان را بـه یـک...
علیه  کشور  این  ارتش  عملیات  از  پاکستان،  وزیر 
شورشیان در شمال غرب کشور ستایش کرد و گفت که 

این عملیات نتایج چشم گیری در پی داشته است.
گسترده یی  عملیات  گذشته  سال  جون  ماه  در  پاکستان 
اندازی  راه  شمالی  وزیرستان  در  شورشیان  علیه  را 
به  طوالنی  مدت های  برای  امریکا  متحده  ایاالت  کرد. 
منطقه  این  زیرا  می کرد،  تاکید  عملیات  این  اندازی  راه 
افغانستان  در  که  بود  شده  تبدیل  شورشیانی  پایگاه  به 

نیروهای بین المللی را هدف قرار می دهند.
غرب  شمال  در  جاری  عملیات  که  گفت  جان کری 
پاکستان »فعالیت های شورشیان را در مناطق قبایلی مختل 
کرده و منتج به ضبط مقدار مهم اسلحه شده است. این 
عملیات هنوز به پایان نرسیده است، اما نتایج آن تا حاال 

چشم گیر است«.
کمک  دالر  میلیون   ۲۵۰ که  کرد  اعالم  همچنان  کری 
اضطراری برای مناطق قبایلی به شمول وزیرستان شمالی 
اختصاص داده شده است. از شروع جنگ در این مناطق 

صدها هزار تن خانه های شان را ترک کرده اند.
مکتبی  بازگشایی  از  امریکا  متحده  ایاالت  وزیر خارجه 
در پشاور که هدف حمله طالبان قرار گرفته بود ستایش 
مکتبی  بر  طالب  جنگ جویان  دسمبر  شانزدهم  در  کرد. 
حمله کرده و حدود 1۵۰ دانش آموز و معلم آن را قتل 

عام کردند.
نواز  ملی  امنیت  مشاور  عزیز،  سرتاج  حال،  همین  در 
شریف گفت:»ایاالت متحده و پاکستان در یک افغانستان 
ابراز  با  او  دارند«.  مشترک  منافع  مرفه  و  باثبات  متحد، 
این که پاکستان در پروسه صلح افغانستان کمک می کند، 
که  اطمینان حاصل شود  تا  است  »حیاتی  که  تاکید کرد 
تروریسم  علیه  جنگ  تضعیف  برای  افغانستان  خاک  از 

استفاده نمی شود«. 

»بعضی از نامزد وزرا برای هر کاری 
ساخته شده اند، به غیر از وزیر شدن«

پایتخت و محرومیِت بی امان...
در  مکروریان  منطقۀ  در  پارکینک  سه  دارای  مرکز 
شرق، خوشحال خان در غرب و سه راهی خواجه 

بغرا در شمال کابل بوده است.

وضعیت کارمندان شرکت ملی بس
ملی بس  شرکت  در  نفر  یک هزار  حدود  گذشته  در 
کار می کردند. یکی از کارمندان این شرکت، وضعیت 
که  می داند،  شبیه  اولیه  کموِن  شرایط  به  را  خود 
به  غذایش،  و  دفتر  کردن  گرم  برای  است  مجبور 
استفاده کند. خانم حنیفه،  از هیزم  برق  جای گاز و 
یکی دیگر از کارمندان شرکت ملی بس است. وقتی 
گلویش  می گوید،  سخن  شرکت  این  گذشتۀ  دربارۀ 
را بغض می گیرد. می گوید در گذشته هر چند مدت 
یک بار شخص رییس جمهور وقت افغانستان، داکتر 
نجیب اهلل، به این مرکز سر می زد و از وضعیت خبر 
می گرفت و »جشن ملی بس«، یکی از جشن هایی بود 
که با حضور رییس جمهور در باغ بابر برگزار می شد.
حنیفه اکنون از وضعیت شکایت دارد و می گوید که 
»شرکت ملی بس به روزی افتاده که حتا وزیر حمل 
و نقل به آن سر نمی زند. به گفتۀ او، داکتر نجیب اهلل 
ملی بس  ریاست  به  زده  سر   1۲ ساعت  خودش 

غذا  کارمندان  با  و  غذاخوری  به  می رفت  می آمد، 
می خورد. اما امروز وضعیت طوری است که قطعات 
در  می خرند،  راننده ها  خود  را  اتوبوس ها  نیاز  مورد 
شهر که می روند، پولیس ترافیک و مأموران شهرداری 
به  مربوط  ایستگاه های  می کنند.  اذیت  را  راننده ها 

ملی بس ها فروخته شده.«

وعده های میان تهی
در ماه مارچ سال ۲۰1۲ که برای تهیۀ گزارش مشابه 
رفته  کابل  شهرداری  و  ترانسپورت  وزارت  سراغ 
جدید  خطوط  که  دادند  اطمینان  نهاد  دو  هر  بودم؛ 
و  می کنند  راه اندازی  کابل  شهر  در  اتوبوس رانی 

اتوبوس های برقی نیز دوباره به کار خواهند افتاد.
در آن روزها خوژمن علومی، معاون خدمات شهری، 
شهرداری کابل از راه اندازی خطوط مترو بس )اتوبوس 
دوکابین( در کابل حرف زد. اکنون با گذشته سه سال 
با گرم شدن هوا  بود همان سال  قرار  از طرحی که 

آغاز شود، خبری نیست.
آقای رضایی، رییس کنونی شرکت ملی بس می گوید 
که نه تنها کاری انجام نشده، بلکه او فقط قادر شده 
که جلو ورشکسته گی کامل شرکت ملی بس را بگیرد.

حمل ونقل بخش خصوصی
کابل حدود ۵ میلیون جمعیت و شبکۀ حمل ونقل این 
شهر عمدتًا به وسیلۀ موترهای شخصی، اتوبوس های 

خصوصی، تکسی، ریکشا می چرخد.
در این اواخر شماری از شرکت های خصوصی وارد 
این  از  یکی  شده اند.  شهر  این  نقل  و  حمل  شبکۀ 
شرکت ها توانسته که بیش از ۲۰۰ اتوبوس بزرگ و 
کوچک را وارد شبکۀ حمل و نقل شهری کابل کند.

مشکالت شهروندان
را  حمل ونقل  سیستم های  بدترین  یکی  کابل  شهر   

دارد. 
ظرفیت  کابل  که  اند  کرده  اعالم  بارها  مسووالن 
جمعیت کنونی اش را ندارد، این شهر برای جمعیت 
بنا  نقل  با سهولت محدود حمل و  نفری  ۵۰۰ هزار 
گذاشته شده بود. اما در حال حاضر حدود ۵۰۰هزار 
وسیلۀ نقلیه در این شهر تردد دارند. بسیاری ها به این 
باورند که احیای ناوگان حمل و نقل شهری نیاز به 
پارکینگی  به  کابل  اکنون  دارد.  جدی  بازنگری  یک 
بزرگ شباهت دارد تا به یک شهر که صاحب شبکۀ 

حمل ونقل مدرن باشد.
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لیونل مسی در نشست خبری پیش از مراسم توپ طال 
سر  پشت  رونالدو  که  فوق العاده ای  سال  از  تمجید  به 
پرداخت و گفت: »من فکر می کنم کاری که  گذاشت 
او  است.  فوق العاده  داده،  انجام  فصل  این  در  رونالدو 
با  دارم  دوست  من  مطمئنا  داشت.  خارق العاده  سالی 
رونالدو بازی کنم. دوست دارم با بهترین ها بازی کنم. 
فکر می کنم فوتبال خوبی را در جام جهانی شاهد بودیم 
نتیجه  از  بود. جدا  یافته  به خوبی سازمان  و مسابقات 
همه چیز  ببینند،  را  عملکردشان  نتیجه  همه  که  جایی 

مثبت بود.
وی ادامه داد: »من فکر می کنم استفاده از تکنولوژی در 
واقعا سخت  مسابقات  زمان بندی  است.  فوتبال خوب 
است و بازی برای کشورتان همه چیز را تغییر می دهد 
با این موضوع هماهنگ شویم و  اما تالش می کنیم تا 
بهترین کاری را که می توانیم برای باشگاه و کشورمان 

انجام دهیم.«
مسی در پاسخ به این سوال که دوست داشتی با کدام 

با  داشتم  »دوست  گفت:  می کردی،  بازی  بازیکنان 
 ۲۰1۵ سال  در  می کردم.  بازی  زیادی  بسیار  بازیکنان 
برایش  که  افتخاری  هر  برنده  که  است  این  ما  هدف 
قهرمانی  به  رسیدن  برای  و  شویم  می کنیم  رقابت 
می جنگیم. کوپا آمریکا را در تابستان در پیش داریم و 

آرژانتین برای قهرمانی در آن هیجان زده است.«
که  »کاری  کرد:  خاطرنشان  بارسلونا  آرژانتینی  ستاره 
لیگ  قهرمان  او  بود.  فوق العاده  داد،  انجام  کریستیانو 
قهرمانان و جام حذفی شد و رکورد گلزنی را شکست. 
و  )من  ما  برای  می کنم  فکر  من  بود.  خارق العاده  او 
رونالدو( مشکل است که در کنار هم بازی کنیم اما من 
دوست دارم کنار رونالدو بازی کنم. خوشحالم که اینجا 
هستم. این هشتمین سال حضور من در میان سه نامزد 

نهایی توپ طال است و رقابت آسانی نیست.«
وی اضافه کرد: »نمی دانم که آیا در آینده برای نیوولز 
کجا خواهم  آینده  سال  نمی دانم  و  نه  یا  می کنم  بازی 
بود. همان طور که کریستیانو گفت، مسائل زیادی در 
است  ممکن  اتفاقی  هر  و  است  تغییر  در حال  فوتبال 

رخ بدهد.«
مسی بعد از این مراسم نیز با رسانه ها صحبت کرد و 
در خصوص مسائلی که درباره اظهاراتش در باره تیم 
چه  من  که  نیست  »مهم  گفت:  شده،  مطرح  آینده اش 
گفتم. حرف های من را بد تعبیر کردند. به همین دلیل 
به  هیچ وجه  به  نمی زنم.  اصال حرف  اغلب  که  است 

جدایی فکر نمی کنم.«

عبدالصبور رحیل

بررسی خوش بینانه و بیطرفانه کرسی های کابینه:

۱- ازلحاظ ترکیب قومی:
- پشتون: 11 وزیر یعنی ۴۰ فیصد تمام کابینه

- تاجیک: 7 وزیر یعنی ۲۵ فیصد کابینه
- هزاره : 3 وزیر- یازده فیصد
- ازبیک: 3 وزیر- یازده فیصد
- ترکمن: 1 وزیر- سه فیصد

- سادات: ۲ وزیر- هفت فیصد
بلوچ، هندو وسیکهـ هیچ وزیری  اقلیتهای پشه یی،   -

ندارند.
۲- ترکیب جنسیتی:

زنان: سه زن- 11 فیصد
مردان: ۲۴ مرد- 89 فیصد

۳- انحصار قدرت:
- وزارتهای امنیتی )دفاع، داخله و امنیت ملی( همه در 

دست یک قوم...
-  وزارت های محوری اصلی اقتصادی )مالیه و بانک 
درحالیست  این  قوم...  همان  دست  به  بازهم  مرکزی( 
که از 13  سال بدینسو وزارت مالیه به دست یک قوم 
است. این انحصار باید برداشته می شد و سایر اقوام نیز 
فرصت داده می شد. نگاه شعاری اشرف غنی »هیچ افغان 
از افغان دیگر کمتر نیست و هیچ افغان از افغان دیگه 
کده بیشتر نیست« شاید در همین انتصابات تفسیر شود!
اگر وزارت مالیه یا بانک مرکزی به دست قوم دیگری 
قومی  اقتصادی  انحصار  از  می شود  بازهم  شود،  داده 
کاسته شود. بخصوص در این کابینه که مسالۀ تخصص 

مطرح نیست. بلکه وابستگی قومی مهم است.
۴- درجة تحصیل:

- پنج داکتر
- یازده ماستر

- هشت لیسانس
۵- بهترین گزینش ها از نگاه مسلک:

داوودشاه صبا- داکتر زمین شناسی- وزیر معدن
آی سلطان داکتر ادبیات- وزیر فرهنگ

6- مسخره ترین گزینشها از نگاه مسلک:
انکشاف  ماستر  دهات-  انکشاف  وزیر  درانی-  نصیر 

شهری
یعقوب حیدری- وزیر زراعت- ماستر پیداگوژی

علوم  و  لیسانسۀ حقوق  معارف-  وزیر  یونسی-  زلمی 
سیاسی

بین  توسعۀ  ماستر  برق-  و  آب  وزیر  صیقل-  محمود 
المللی

رحمت اهلل نبیل- رییس امنیت ملی- انجنیر از دانشگاه 
کابل

لیسانسۀ حقوق و علوم سیاسی- وزیر  پوپل-  جیالنی 
مالیه

احمدسیر مهجور- وزیر عدلیه- داکتر جامعه شناسی
خاطره افغان- وزیر تحصیالت عالی- ماستر ادارۀ عامه 

و حکومتداری خوب
فیض اهلل ذکی- وزیر هوانوردی و ترانسپورت- لیسانسۀ 

زمین شناسی

۸- از نگاه سهم والیات:
نیمروز  فراه و  بادغیس، هرات، غور،  پنج والیت  از   -
تیم  از  و  پشتون  آنهم  و  وزیر  یک  تنها  غرب(  )حوزۀ 
نه  دانند،  می  مهاجر  را  او  ها  هراتی  جمهور.  رییس 
هراتی. این در حالیست که اکثریت رأی والیات هرات، 
بادغیس و غور به داکتر عبداهلل بود. عبداهلل هیچ هراتی 

یی را معرفی نکرده است.
نورستان،  بامیان،  تخار، سمنگان، سرپل،  - والیت های 
فراه،  نیمروز،  هلمند،  زابل،  پکتیا،  پکتیکا،  لغمان،  کنر، 

بادغیس، غور و کاپیسا هیچ وزیری ندارند.
- والیتهای پروان، پنجشیر، ارزگان، دایکندی، جوزجان، 
یک  یک  غزنی-  و  ننگرهار  خوست،  بدخشان،  کندز، 

وزیر دارند

- کندهار چهار وزیر، به شمول جیالنی پوپل
- لوگر )والیت رییس جمهور(- دو وزیر

- فاریاب سه وزیر
- کابل سه وزیر
- بغالن دو وزیر

- بلخ دو وزیر
۹- از نگاه تخصص:

. این کوه زور زد و زور زد و سرانجام موش زایید:
- وزیر مالیه یک لیسانسۀ علوم سیاسی است. اول که 
درجۀ تحصیلی لیسانس درجۀ تخصص نیست. دوم این 

که علوم سیاسی را چه ربطی به مالیه و اقتصاد؟
- وزیر زر اعت، ماستر پیداگوژی )آموزش و پرورش( 

- وزیر معارف، لیسانسۀ حقوق و علوم سیاسی است
- وزیر صحت عامه ماستر مدیریت و رهبری است

- رییس امنیت، لیسانسۀ انجنیری است. 
-  وزیر انکشاف شهری، ماستر شهرسازی است- طنز 

روزگار
وزیر  و  شناسی  زمین  داکتر  که  معدن  وزیر  جز   -
اطالعات و فرهنگ که داکتر ادبیات )ترکی( است، باقی 
مربوط  احراز وزارت  برای  هیچکسی درجۀ تخصصی 

خود را ندارد.
این بود که کابینه اش شرکت  الف رییی جمهور غنی 
سهامی نیست. در حالی که هر یک از وزیران سهم یکی 
عبداهلل  تیم  یا  غنی  تیم  در  ایتالف  شامل  گروههای  از 

می باشند.
است،  داده  انجام  که  کاری  خطرناکترین  و  بدترین 
وزارت  و  )بانک  اقتصادی  امنیتی  وزارت های  انحصار 
مالیه( به دست یک قوم است. اگر این انحصار نشکند، 
و هم  آید  می  میان  به  مالی  فساد  که هم  است  روشن 

وضع امنیتی روشن نخواهد بود.
توصیه به شورای ملی:

باید به صورت مجموعی  1- در حال حاضر کابینه را 
و  قومی  ترکیب  یعنی  بدهند.  قرار  گیری  رای  مورد 
تخصصی کابینه را مورد رأی گیری قرار بدهند و آنرا 

به کلی رد کنند.
تخصصی  و  منطقوی  قومی،  نگاه  از  کابینه  وقتی   -۲
متعادل شد، در آن وقت هر وزیر را مورد مطالعه قرار 

داده برایش رای گیری کنند.
منبع - جمهور

مرد  عنوان  به  مادرید  رئال  فوتبال  تیم  ستاره  رونالدو،  کریستیانو 
سال فوتبال دنیا در سال ۲۰1۴ میالدی انتخاب شد و توپ طال 

را دریافت کرد. 
این  هم   ۲۰13 و   ۲۰۰8 های  سال  در  این  از  پیش  که  رونالدو 
با پشت سر  جایزه را به دست آورده بود، شب گذشته توانست 
گذاشتن مانوئل نویر ولیونل مسی، برای سومین بار توپ طال را 

از آن خود کند. 
مراسم اهدای بهترین جوایز فوتبال شب گذشته در مقر فدراسیون 
بین المللی فوتبال »فیفا« در شهر زوریخ سویس برگزار شده بود.

رونالدو پس از دریافت توپ طال گفت: »می خواهم به یکی از 
بازیکن  عنوان  به  سال  هر  و  تبدیل شوم  تاریخ  بازیکنان  بهترین 

پیشرفت کنم.«
رونالدو با به دست آورد 37.66 درصد آرا اول شد، لیونل مسی با 
1۵.76درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفت و مانوئل نویر با اختالفی 

بسیار کم 1۵،7۲ درصد آرا سوم شد.
هاینس  کارل  کیگان،  کوین  کرویف،  یوهان  از  بعد  رونالدو 
رومنیگه، میشل پالتینی، مارکو فان باستن و لیونل مسی، هفتمین 
بازیکن تاریخ است که می تواند از عنوانش در جوایز توپ طال 

دفاع کند.
این  بار  سه  که  باستن  فان  و  پالتینی  کرویف،  کنار  در  اکنون  او 
جایزه را دریافت کرده بودند، قرار دارد و البته یک توپ طال کمتر 

از لیونل مسی به دست آورده است.
جایزه فرانس پوشکاش

جیمز  به  پوشکاش«  »فرانس  به  موسوم  سال  گل  بهترین  جایزه 
رودریگز ستاره تیم ملي کلمبیا و باشگاه رئال مادرید رسید.

رودریگرز به دلیل گلی که در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 
۲۰1۴ وارد دروازه اروگوئه کرد، به این عنوان رسید.

جهانی  جام  نهایی  هشتم  یک  مرحله  در  که  گلی  دلیل  به  جیمز 

۲۰1۴ وارد دروازه اروگوئه کرد، به این عنوان رسید. 
او در رای گیری که از کاربران سایت فیفا انجام شد، ۴۲ درصد آرا 

را از آن خود کرده بود.
رقبای او رابین فن پرسی، مهاجم تیم ملی هلند و استفانی روشه، 

بازیکن زن ایرلندی بودند.
از  پیش  و  می شود  اهدا  از سال ۲۰۰9  پوشکاش  فرانس  جایزه 
ستارگانی مانند کریس رونالدو، نیمار، زالتان، حمیت آلتینتوپ و 

میروسالو استوک این جایزه را از آن خود کرده بودند.
به  آلمان،  ملی  تیم  لوو، سرمربی  یواخیم  مراسم شب گذشته  در 

عنوان بهترین مربی سال ۲۰1۴ انتخاب شد.
تیم منتخب سال فیفا

در این مراسم تیم منتخب سال فیفا نیز اعالم شد که در آن مانویل 
نویر دروازه بان بایرین مونیخ و تیم ملی آلمان حضور داشتند.

عنوان  به  سیلوا  تیاگو  و  الم  فلیپ  لویز،  داوید  راموس،  سرجیو 
بهترین مدافعان سال انتخاب شده اند.

بهترین  اینیستا  آندرس  و  دیماریا  آنخیل  کروس،  تونی  همچنان 
مثلث خط  هم  مسی  و  روبن  رونالدو،  سال شدند،  های  هافبک 

حمله تیم منتخب سال را تشکیل دادند.

توپ طالی سال ۲۰۱۴ به کریستیانو رونالدو رسید

ورزش
برای من و رونالدو مشکل است که در کنار هم بازی کنیم
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اسماعیل شهامت 
در سیزده سال گذشته، دولت افغانستان هیچ برنامه یی برای 

توسعۀ حمل ونقل شهری کابل نداشته است.
شبکۀ  بازسازی  که  می گویند  ترانسپورت  وزارت  مقامات 
حمل ونقل شهری کابل برای کشورهای کمک کننده در یک 
کشوری  هیچ  دلیل  همین  به  و  نبوده  اولویت  گذشته  دهۀ 

حاضر به کمک به بازسازی آن نشد.
بدترین  از  یکی  جمعیت،  نفر  میلیون   چند  داشتن  با  کابل 
از  سیستم های حمل ونقل را دارد. سیستم حمل ونقِل دولتی 
کار افتاده و این تنها بخش خصوصی است که به داد مردم 

کابل می رسد.
نقل  و  حمل  وزارت  در  برنامه  معاون  منصوری،  جاراهلل 
تغییر  خواهان  غنی  رییس جمهور  می گوید:  افغانستان 
بخش خصوصی  مشارکت  و  بس«  »ملی  ریاست  ساختاری 

در آن شده است.
به گفتۀ آقای منصوری »تنظیم حمل ونقل شهری در سال های 
در  ترانسپورت حتا  نداشته؛  قرار  کاری  اولویت  در  گذشته، 

اولویت پنجم و ششم هم نیامده است«.

ریاست ملی بس یا ایستگاه اتوبوس های از کار افتاده
شبکه خدمات حمل ونقل شهری کابل در سال 13۵۴ در زمان 
شروع  از  پیش  شد.  ایجاد  داوود  محمد  جمهوری  ریاست 
جنگ های داخلی، شبکۀ »ملی بس« تنها در کابل حدود هزار 
و 6۰۰ اتوبوس داشت. بعداً حدود 1۵۰ اتوبوس برقی هم به 

شبکۀ حمل و نقل شهری افزوده شد.
از  زیادی  شمار  افغانستان،  داخلی  جنگ های  دوران  در 

اتوبوس های مربوط به شرکت دولتی ملی بس خراب شدند و 
این شبکه تقریبًا از کار افتاد.

بعد از سقوط گروه طالبان و در طول ده سال گذشته بیش از 
از کشور های هند، جاپان،  اتوبوس شهری  یک هزار دستگاه 
کمک  این  اما  شد.  کمک  بخش  این  به  پاکستان  و  ایران 

نتوانست که ناوگان شهر کابل را دوباره به حرکت درآورد.
در حال حاضر، تعداد زیادی این اتوبوس ها به عنوان آهن پاره 
فروخته شده و حدود 8۰۰ اتوبوس دیگر نیز در پارکینگ های 
شرکت ملی بس زمین گیر شده اند. به گفتۀ احمد نذیر رضایی، 
رییس شرکت ملی بس، بیشتر این اتوبوس ها به دلیل آن که 

نیاز به تعمیر دارند، از حرکت بازمانده اند.
را  کابل  نقل شهری  و  آقای رضایی وضعیت سیستم حمل 
بخش  روی  تمرکز  دولت  »برنامۀ  می کند:  توصیف  چنین 
خصوصی بود. ریاست ملی بس زمانی از ریاست های طراز 
ما  به  دیگر  ارگان  کدام  یا  و  دولت  این که  بود.  کشور  اول 
کمک نکرد، برمی گردد به همان برنامۀ دولت. اگر به شرکت 
ملی بس توجه شود، وعده می دهم که ظرف چهار الی پنج ماه 

سرپا خواهد ایستاد.«

امکانات بی نظیر و بدون استفاده
در گذشته این ریاست تعمیرگاه مجهزی را در اختیار داشت. 
در حال حاضر، از این تعمیرگاه ها تنها دیوارهای فرو ریخته 

و یک مشت آهن پاره باقی مانده است.
اداری،  ساختمان های  بر  عالوه  گذشته  در  ملی بس  ریاست 
مجهز به کلینیک، خیاطی، غذاخوری و آرایشگاه مخصوص 
کارمندانش بوده است. این...                    ادامه صفحه 6

برف کوچ در ولسوالی مایمی بدخشان 3کشته و زخمی برجا گذاشتپایتخت و محرومیِت بی امان در شبکۀ حمل ونقل

سازمان ملل از اعالم نامزدان کابینه استقبال کرد

گزارش ها از والیت بدخشان در شمال کشور 
می رسانند که ریزش برف کوچ در ولسوالی 
مایمی درواز این والیت جان دوتن را گرفته 

و یک تن را زخمی ساخته است.
مایمی  ولسوالی  قیومی،  اسماعیل  محمد 
گذشته  روز  روی داد  این  که  می گوید 
روستای سلطان بختی این ولسوالی ُرخ داده 
که یک مرد ۲8ساله و یک بانوی ۴۵ساله در 

پی آن جان باخته اند.
آقای قیومی می افزاید که یک مرد دیگر در 
پی ریزش این برف کوچ زخمی گردیده است.
با  که  است  والیت هایی  از  یکی  بدخشان 
داشتن سلسله کوه های بلند، ساالنه بیش ترین 
روی دادهای طبیعی جاری شدن برف کوچ ها 
تابستان را  بهار و  در زمستان و سیالب در 

دارد.
این  در  برف کوچ  رویداد  نخستین  این  اما 
والیت است که تلفاتی در بر می گیرد و سال 

در  برف کوچ  ریزش  پی  در  ده هاتن  گذشته 
بدخشان جان باختند.

پنج ولسوالی)کوف،  بدخشان  درواز  منطقۀ 
بر  در  را  مایمی(  و  نسی  شکی،  خواهان، 
می گیرد که ساالنه بیش ترین برف کوچ ها را 
به  هم چنان  و  خوددارند  با  والیت  این  در 
با  رفت وآمد  مناسب  راه های  نداشتن  دلیل 
از  پس  زمستان  در  والیت  این  مردم  مرکز، 
ریزش برف به مشکالت زیادی سردچار اند.

فهرست  اعالم  از  متحد  ملل  سازمان 
ملی  وحدت  دولت  کابینۀ  نامزدوزیران 

استقبال می کند.
دفتر نماینده گای سازمان ملل متحد در کابل 
نیکوالس هیسم،  قول  از  نشر خبرنامه یی  با 
افغانستان  برای  این  سرمنشی  ویژۀ  فرستادۀ 
رییس  میان  هم کاری  روحیۀ  که  می گوید 

نامزدان  توافق  در  اجرایی  رییس  و  جمهور 
و  مشارکت  برای  خوش بینی  نقطۀ  یک 

همکاری آنان است.
آقای هیسم اظهار امیدواری کرده است که در 
مواجه  آن  به  افغانستان  که  کنونی  وضعیت 
است این روند به موقع و به شیوۀ عادی به 

پایان برسد.
فرستادۀ سرمنشی ملل متحد به ادامۀ همکاری 
که  می افزاید  و  می کند  تاکید  افغانستان  با 
مقام های جدید  تمام وزیران و  با  کار  برای 
به  از فعالیت های دولت،  در زمینۀ پشتیبانی 

سوی آینده نگاه می کند.
ملی  وحدت  دولت  کابینۀ  نامزدان  فهرست 
نیم ماه تاخیر، سرانجام  پس از حدود سه و 
دولت  این  رهبران  سوی  از  دوشنبه  روز 

اعالم گردید.

به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامة ماندگار رسانیده می شود که تا پایان ماه اول سال  نو میالدی، 
توزیع رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیة اشخاص، نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانة 
نوشتاری هستند، درخواست می شود که به ادارۀ روزنامة ماندگار مراجعه و ُفرم اشتراک دریافت کنند تا از این پس 

این روزنامه را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.
روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

دفـاتر خارجـی
یک ساله - ۴00 دالر

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

روزنامهماندگاراعالناتوپيامهایبازرگانیوتبليغاتیشمارامیپذيرد
صفحه داخلی مکمل نصف صفحه داخلینصف صفحه اول صفحه آخر مکمل

500$ 350$

برای نشر اعالنات تان به این شماره ها تماس بگیرید: 0784301640 - 0776930565

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$

برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بــرای دفاتر
یک ساله - ۳000 افغانی  یک ساله - ۵000 افغانی


