
مقام های وزارت تحصیالت عالی می گویند افرادی که 
به دادستانی  را داشتند،  امتحان کانکور  تقلب در  قصد 

کل کشور معرفی شده اند.
بری صدیقی معاون وزارت تحصیالت عالی روز شنبه 
در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که 
بیش از پنج صدتن را در پیوند به تقلب و دادن رشوه 

دستگیر کرده اند.
افراد کی ها بودند و چه نوع  این  این که  بارۀ  او در  اما 

تقلب را انجام داده اند، جزیاتی ارایه نکرد.
معاون وزارت تحصیالت عالی افزود: »در هر جایی که 
امنیتی  ارگان های  کمک  به  خوردیم،  سر  تخطی ها  با 
آن ها  تعداد  یک  که  شدند  دستگیر  و  شده  رسیده گی 
امنیتی  ارگان های  و  سارنوالی  در  هم  حاضر  حال  در 
تحت تعقیب قرار دارند، در چندین والیت ما چندین 
این قسمت  در  ما  پالیسی  و  کردیم  را دستگیر  گروپ 

واضح است.«
وزارت تحصیالت عالی افغانستان نتایج کارنکور سال 

1391 را هفتۀ گذشته اعالم کرد.
که  شاگردی  هزار  هفتاد  میان  از  گفت:  صدیقی  آقای 
در  آن  هزار   18 اند  مانده  بی نیتجه  کانکور  امتحان  در 
دانشگاه های کشور جذب می شوند....    ادامه صفحه 6
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انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد، آزاد است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نقض حاکمیت ملی افغانستان 
در اظهارات رییس شورای علمای پاکستان

نیروهای بین المللی در افغانستان می گویند که وضعیت 
امنیتی این کشور به صورت چشمگیری بهبود یافته و 
حمالت دشمن رو به کاهش است. این در حالی است 

که نیروهای امنیتی افغانستان همچنان تلفات می دهند.
برای  میالدی  جاری  سال  در  امنیتی  وضعیت  بهبود 
زیرا  است،  بزرگی  موفقیت  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
تا یک سال دیگر آن ها همه مسوولیت های امنیتی کشور 
خود را بر عهده می گیرند. مقام  های...    ادامه صفحه 6

در  گذشته اش  »اشتباهات  از  این که  بر  تأکید  با  آباد  اسالم 
افغانستان« درس گرفته، از دیگر کشورها خواست با عملکردی 
برقراری  به  نسبت  و  نکنند  تکرار  را  پاکستان  اشتباه  شفاف، 

صلح و ثبات در افغانستان متعهد باشند.
در  پاکستان  سفیر  عبدالباسط،  نیوز،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
سوسیال  حزب  ویژه  گروه  شرکت کننده گان  جمع  در  آلمان 
دموکراتیک آلمان گفت: دولت اسالم آباد به اشتباهات گذشته 
خود پی برده و امیدوار است که سایر کشورها نیز از خطاهای 

خود در افغانستان درس بگیرند و آن ها را تکرار نکنند.
وی گفت: انجام اقداماتی برای تسریع روند آشتی و واگذاری 
مسووالنه قدرت در افغانستان پس از خروج نیروهای ایتالف 
افغانستان  در  ثباتی  بی  از  همچنان  پاکستان  است.  ضروری 
آسیب می بینند و بدون ثبات در افغانستان...     ادامه صفحه 6

معین فرزاد
با در نظرداشت حساسیت های کنونی، دولت باید در توزیع 
افغانستان را در نظر  شناس نامه های برقی، منافع ملی مردم 
گرفته، نام، هویت و ملیت شهروندان را در این شناس نامه ها 

درج کند، تا این که پروسۀ وحدت ملی در کشور از طریق 
این برنامه آسیب نبیند.

مطلب  این  بیان  با  اجتماعی،  و  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
می گویند که اگر روند توزیع شناس نامه های برقی - که از 
سوی برخی کشورهای منطقه و طالبان هم با چالش مواجه 
از  با موفقیت دنبال شود، می تواند در رفع بسیاری  است- 

مسایل کالن ملی یاری رساند.
امور  و  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت های 
داخله گفته اند که سر از ماه حمل سال 1392 روند توزیع 

شناس نامه های برقی را آغاز خواهند کرد.
مقام های وزارت داخله پیشتر گفته بودند که هویت )زبان و 

قوم( افراد در این شناس نامه  ها ذکر نشده است. 
این  در  باید  که  داد  دستور  اخیراً  کرزی  رییس جمهور  اما 

شناس نامه ها قومیت، زبان و ملیت شهروندان درج گردد.

به رغم این دستور رییس جمهور کرزی، شماری از مسووالن 
توزیع شناسنامه  ها به رسانه ها گفته اند که نام ملیت و زبان 

شهروندان در شناس نامه ها گنجانیده نخواهد شد.
شهروندان  زبان   و  اقوام  نام  این که  بر  تأکید  با  آگاهان  اما 
که  گفته اند  همچنان  شود،  درج  باید  شناس نامه ها  این  در 
جزییات شناس نامه ها پیش از توزیع در دسترس رسانه ها و 

مردم افغانستان قرار گیرد. 
  نقش شناس  نامه های برقی در پروسۀ انتخابات

افغانستان  اسالمی  جمعیت  ارشد  عضو  مراد  عبدالستار 
در  می تواند  الکترونیکی  شناس نامه های  توزیع  می گوید، 
این  نماید؛  ایفا  را  برجسته  و  مهم  نقش  پیش رو  انتخابات 
شناس نامه ها می تواند از تقلب در انتخابات جلوگیری کرده 
و حتا در بخش شناسایی مجرمان جنایی، نیروهای امنیتی را 
یاری رساند....             ادامه صفحه 6

آیساف:
وضعیت امنیتی به طور 

چشمگیری بهبود یافته است

پاکستان:
از اشتباهات گذشته در 
افغانستان درس گرفتیم

وزارت تحصیالت عالی:

بیش از 500 تن را به اتهام رشوه 
دستگیر کرده ایم
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صفحه 6

جزییات شناس نامه های برقی پیش 
از توزیع ارایه شود

اگر واقعاً دولت مردان کشور نسبت 
به وضعیت افغانستان نگران اند، باید 
در برابر مداخالت بیگانه گان و نقض 
حاکمیت ملِی کشور که همواره شعار 
حمایت از آن را سر می دهند، از خود 
واکنش نشان دهند و رسماً در این 
خصوص، به سازمان ها و نهادهای 

بین المللی شکایت کنند. زیرا خاموشی 
دستگاه دیپلماسی و به ویژه ارگ 

ریاست جمهوری در برابر مداخالت 
بیگانه، تنها می تواند نشان گِر یک 

مسأله باشد و آن این که: منافع آن ها 
با نهادها و کشورهای مداخله گر گره 
خورده و سیاست حمایت از یک  دیگر 

را در افغانستان دنبال می کنند



در طول تاریخ، از دین و گزاره های دینی، 
اخروی،  پاداش  و  عقاب  از  و  خدا  از 
شاید  است.  شده  کالنی  سوءاستفاده های 
دلیلی  غرب،  در  شده  نهادینه  دین گریزی 
بزرگ تر از خود کلیسا و ارباباِن آن نداشته 
باشد. شاید اگر افرادی چون جرج واشنگتن 
و دیگران ادعا کرده اند که »جای مذهب در 
کلیسا است نه در دولت« حق داشته باشند؛ 
صحبت  دینی  و  مذهب  از  آن ها  که  چرا 
را رقم  تلِخ قرون وسطا  تاریخ  می کنند که 
می گویند  سخن  دینی  از  آن ها  است.  زده 
با  ایمانی  و  کرده  قربانی  را  عقالنیت  که 
است.  نموده  تجویز  را  بسته  چشم های 
خاطرات تلخی که با شکنجه و آتش زدن 
و زور و اجبار و به زنجیر کشیدِن عقالنیت 
و تعطیل کردِن اندیشیدن و نوآوری همراه 
خلق  وارونه یی  تصویر  دین،  از  و  بوده 
که  انجامید  این  به  سرانجامش  که  کرده 
قرایتی  یا  و  دین  منهای  روشن گری  عصر 

دیگرگونه از آن، همراه گردد.
این  اما آن چه مایۀ تأسف و نگرانی است، 
حقیقت تلخ است که دین اسالم که از همان 
نخستین روزهای تولدش، تیوری یی جز در 
حیطۀ عقالنیت و در حیطۀ اخالق را توصیه 
و تجویز نکرد و مبنایی جز وحی و الهیاِت 
نداد،  قرار  خویش  کار  سرلوحۀ  را  ناب 
امروز باید از کانال ها و تریبون هایی معرفی 
شود که تحریف شده ترین نسخه از اسالم را 
گزیده اند! امروز در شرایطی که اجتهاد دینی 
ابزاری  دین  از  و  آغشته اند  سیاست  با  را 
نشاندِن  فالکت  به  و  کشیدن  بند  به  برای 
که  نیست  تعجب  جای  ساخته اند،  ملت ها 
در  را  انتحار  و  انفجار  پاکستانی  عالم  یک 
را  آن  پاکستان  در  و  دانسته  روا  افغانستان 
نخواهد  تعجب  جای  و  می کند،  تحریم 
بود که دین را مظهر خشونت و تروریسم 
خشونت  آیین  را  اسالم  و  کرده اند  معرفی 

برمی شمارند.
عملکردهای  بر  که  کسانی  تمام  از  باید   
طالبان و دیگر تروریستان صحه می گذارند 
و به جنایِت آن ها به نام جهاد و یا هر عنواِن 
پرسید  می بخشند،  دینی  مشروعیت  دیگر 
این  برای  مبنا  کدام  از  و  دین  کدام  از  که 
غیر  آیا  می کنند؟  استفاده  مشروعیت بخشی 
تمام  قربانیان  درصد   90 که  است  این  از 

مردم  افغانستان،  در  انتحارها  و  انفجارها 
مظلوم و بی گناهی بوده اند که نه دستی در 
نه سهمی در جنایت؟  سیاست داشته اند و 
کودکان  و  زنان  که  است  این  از  غیر  آیا 
بر  را  روزها  دیار، سخت ترین  این  بی گناه 
اثر همۀ این مشکالت و دشواری ها تحمل 
مردم  کشتار  جواز  صدور  آیا  نموده اند؟ 
بی گناه، چیزی جز به سخره گرفتِن دین و 

ابزاری نگاه کردن به آن است؟ 
استخوان  به  درد  افغانستاِن  ملت  امروز 
رسیده، در انتظار بهبودِ اوضاع و احوال اند و 
دل به دل خوشی های ناچیز و سراب گونه یی 
و  صلح  عالی  شورای  تالش های  مثل 
همکاری های جامعۀ جهانی و امید به اصالح 
دولت و نظام حاکم بسته اند. اما وقتی نتیجۀ 
این همه مشورت و هم اندیشی و نشست و 
وارونه  این گونه  کردن،  مصلحت  و  صالح 
تجلی می کند و افغانستان سرزمینی می شود 
به  و  بگیرد  صورت  جهاد  آن  در  باید  که 
این جهاد خون ریخته شود، و  نامِ  بهانه و 
که  شبیه  می شوند  گوسفندانی  به  ما  مردم 
نامرئی   ارباباِن  نزد  برای خوشامد  هر کس 
و پشت پرده، آنان را به قربان گاه می فرستد 

مسجد  که  نمی کند  فرق  قربان گاه  این  و 
 ،... باشد یا مکتب، مجلس عزا یا عروسی 
باید نسبت به تمام تالش های صلح خواهانۀ 
و  کرد  شک  جهانی  جامعۀ  و  حکومت 
تریبون دین یک  از  که  تمام کسانی  از  نیز 
ما  چنین فتواهای تکان دهنده یی علیه مردمِ 
می دهند، پرسید که جواز یک چنین بذل و 
بخشش و یک چنین فتوا صادر کردن علیه 
و  آورده اند  به دست  کجا  از  را  کشور  یک 

بر مسند کدام مشروع شرعی اسالمی تکیه 
زده اند؟

به  بار  هر  که  داده  نشان  افغانستان  تاریخ 
بهانه یی و به نامی و از آدرسی پیدا و پنهان، 
ضربه های کاری و اساسی به صلح و ثبات 
حال  و  است،  شده  زده  سرزمین  این  در 
رویکردهایی  یک چنین  و  فتواها  یک چنین 
جنایات  به  مشروعیت بخشی  برای  که 
از  را  آرامش  و  خواب  که  تکان دهنده یی 
ملت ما گرفته و جان و مال مردمِ ما را لیالم 
کرده نیز، برخاسته از نیت هایی کج اندیش و 
بدخواهانه نسبت به این ملت است. و باید 
دید که دولت افغانستان و علمای کشور ما 
در برابر یک چنین فتوا صادر کردن هایی که 
ثبات  علیه  را  سازمان دهی شده  حرکت های 
و صلح در این کشور به نمایش درمی آورد، 
گفتۀ  به  بنا  که  هرچند  کرد.  خواهند  چه 
حکومِت  الیِق  گوسفندی  »جامعۀ  راسل، 
ما  شهرونداِن  و  ملت  تا  و  است«  گرگان 
خویش  حقوِق  احقاق  تالش  در  خود 
نباشند، هر کسی چه از خود و چه بیگانه، 
خرمن  به  آتشی  بتواند،  که  آدرسی  هر  از 
آرزوهای این ملت خواهد افکند؛ همان طور 

هستیم  تلخ  حقیقِت  این  شاهد  اکنون  که 
و  افتاده  به راه  خطرناک  حرکتی  این بار  و 
داخل  در  سیاسی  مشروعیت بخشِی  آن هم 
مشروعیت بخشی  و  طالبان  برای  افغانستان 
جز  معنایی  این  و  جهانی،  سطح  در  دینی 
تالش برای به رسمیت شناختِن ایدیولوژی 
و متدولوژی طالبانی به نماینده گی از اسالم 

در جهان، ندارد.
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حلیمه حسینی

مشروعیت بخشی سیاسی و دینی
 برای طالبان!

 

اظهارات اخیر رییس شورای علمای پاکستان نشان داد که 
دیدگاه های سنتِی روحانیان پاکستان هیچ تغییری نکرده 
افغانستان و  بر همکاری های علمای  مبنی  و خوش بینی 

پاکستان، یک خیاِل خام بوده است.
پاکستان گفته است  اشرفی رییس شورای علمای  طاهر 
عملیات  و  است  شده  اشغال  کشور  یک  افغانستان  که 
در  اظهارات  این  می باشد.  این کشور جایز  در  انتحاری 
حالی بیان می  گردد که قرار بود شورای علمای افغانستان 
و پاکستان طی یک نشست مشترک، راه های جلوگیری از 
حمالت انتحاری را جست وجو کنند، که پاکستان در این 

راستا از خود تعلل نشان داد.
پاکستان  که  بود  آن  بر  دریافت ها  تعلل هم،  این  از  قبل 
راستا  این  در  افغانستان  جانب  با  همکاری یی  نوع  هیچ 
نخواهد کرد؛ زیرا علما و مولوی های آن کشور به نحوی 
در تعمیم اندیشۀ بنیادگرایی در منطقه و افغانستان دست 
داشته اند و این ناممکن است که شورای علمای پاکستان، 
نشست  بنابراین،  بخوانند؛  ناجایز  را  انتحاری  عملیات 

مشترکی در کار نخواهد بود.
پاکستان،  علمای  شورای  که  است  آن  جالب  اکنون  اما 
و  برنامه  نداشتِن  به  متهم  را  افغانستان  علمای  شورای 
اجندای دقیق کرده و گفته که دلیل عدم برگزاری نشست 

مشترک، همین موضوع می باشد.
روشن  کاماًل  مسأله  چند  اظهاراتی،  چنین  بیان  با  اکنون 
می  شود و در صورتی که از آن ها پند گرفته شود، بحث 

سیاست مصالحه با طالبان نیز واضح می  گردد:
منابع  تفکر،  این  تفکر است و  این که طالبانیسم یک  1ـ 
تغذیۀ معیِن خود را دارد. نه تنها شورای علمای پاکستان، 
بلکه بسا از شخصیت ها و روحانیون مستقل پاکستانی، از 
این طرزِ تفکر حمایت می کنند و همواره رفتارهای شنیِع 

آنان را توجیه می دارند.
2ـ تفاوتی میان جامعۀ مذهبی و حکومت نظامی  پاکستان 
فتواها،  صدور  با  پاکستان  مذهبی  جامعۀ  ندارد.  وجود 
دینی  رنگ  را  پاکستان  حکومت  استخباراتی  برنامه های 

داده و توجیهات مذهبِی آن ها را فراهم می آورد.
راستای  در  کمکی  نوع  هیچ  پاکستان  مذهبی  3ـ جامعۀ 
برگشت امنیت به منطقه نخواهد کرد و بنابرین، هرگونه 
خوش بینی حکومت افغانستان مبنی بر همکاری مالهای 

پاکستانی،  بیهوده و بی ثمر خواهد بود.
هرچند شورای علمای افغانستان با استداللی متین، موضع 
نظر  به  اما  است،  کرده  رد  را  پاکستان  علمای  شورای 
می رسد که مسأله پیچیده تر از آن است که با موضع گیری 
لفظی حل گردد. زیرا پاکستانی ها به رغم مخالفت مفتی 
از  هنوز  انتحاری،  عملیات  با  سعودی  عربستان  اعظم 
موضِع خود عقب ننشسته اند، چه رسد به این که اظهارات 

علمای افغانستان را بپذیرند.
به نظر می رسد که مبارزه با نوع افراطی گری پاکستان، کار 
ساده یی نیست و حتا تغییر نگرش دینی پاکستانی ها، یک 
امر ناممکن می  نماید. ولی آن چه عقالنی به نظر می رسد، 
رسیدن به یک موضِع ثابت است که جانب افغانستان باید 

آن را در برابر پاکستان اتخاذ کند. 
هرچند این بار نخست نیست که پاکستانی ها به صراحت 
افغانستان را یک کشور اشغال شده می خوانند و عملیات 
انتحاری را در این کشور جایز می دانند، اما سوگ مندی 
آن جاست که حکومت افغانستان هیچ درسی از این رفتار 

پاکستان نمی گیرد.
خارجِی  سیاست  حکومت،  که  است  رسیده  آن  وقِت 
خود نسبت به پاکستان را، متناسب با مواضِع این کشور 
تنظیم کند. هر نوع خوش بینی نسبت به رفتار پاکستانی ها 
زیان آور  و  ساده انگارانه  بسیار  کنون  تا  که  هم چنان 
تاوان بار و ویران گر  این پس  از  نیز  آن  ادامۀ  است،  بوده 
اگر حکومت  که  می توان گفت  قاطعیت  با  بود.  خواهد 
افغانستان دکترین سیاسی خود را در مواجهه با هژمونی 
و مداخالت پاکستان ترتیب نکند، این کشور در نهایت 

موفق به فروپاشی نظام کنونی خواهد شد.

از اظهارات رییس شورای علمای پاکستان 

پند باید گرفت

بنا به گفتۀ راسل، »جامعۀ گوسفندی الیِق حکومِت گرگان است« و تا ملت و 
شهرونداِن ما خود در تالش احقاق حقوِق خویش نباشند، هر کسی چه از خود 
و چه بیگانه، از هر آدرسی که بتواند، آتشی به خرمن آرزوهای این ملت خواهد 
افکند؛ همان طور که اکنون شاهد این حقیقِت تلخ هستیم و این بار حرکتی 
خطرناک به راه افتاده و آن هم مشروعیت بخشِی سیاسی در داخل افغانستان برای 
طالبان و مشروعیت بخشی دینی در سطح جهانی، و این معنایی جز تالش برای 
به رسمیت شناختِن ایدیولوژی و متدولوژی طالبانی به نماینده گی از اسالم در 
جهان، ندارد
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دفاعی  بودجه  شدید  کاهش  داد  هشدار  امریکا  جدید  دفاع  وزیر 
مأموریت های  انجام  امریکا در  ارتش  قابلیت  افتادن  به خطر  باعث 

خود خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اظهارنظرهای چاک هاگل، وزیر دفاع 
جدید امریکا چند ساعت پیش از آنکه باراک اوباما، دستور به اعمال 

کاهش های گسترده در هزینه های دفاعی و داخلی بدهد، ایراد شد.
جمهوری  با  توافق  در  شکست  دنبال  به  اوباما  باراک  اقدام  این 

خواهان بر سر کاهش کسری بودجه انجام شد.
میلیارد  تا 46  پنتاگون  یعنی  امرش  بودجه سازمان تحت  که  هاگل 
دالر قرار است کاهش یابد، گفت: بگذارید صراحتا بگویم که این بی 
اطمینانی توانایی ما در انجام موثر همه ماموریت هایمان را به خطر 
می اندازد. مقام های دفاعی امریکا می گویند مجبور خواهند شد هفته 
کاری 800 هزار کارمند غیرنظامی را کاهش دهند، از میزان ساعت  
تعویق  به  را  تجهیزات  برخی  نگهداری  و  بکاهند  پرواز جنگنده ها 
بیندازند. همچنین استقرار یک ناو هواپیمابر دوم نیز لغو شده است.

وزیر دفاع امریکا خاطرنشان ساخت: این اقدامات تاثیر بسزایی بر 
آموزش و آمادگی خواهند داشت. اواخر ماه جاری میالدی ما می 
خواهیم هشدارهای اولیه را به هزاران کارمند غیر نظامی که مرخص 

خواهند شد، بدهیم.
برای  ویژه  به  سختی  ایجاد  باعث  بودجه  کاهش  که  پذیرفت  وی 

نیروی کار غیر نظامی و خانواده هایشان خواهد شد.
کاهش  این  که  تاثیری  به  نسبت  دیگران  همانند  من  افزود:  هاگل 

هزینه ها بر آمادگی همه نیروها خواهند داشت، نگرانم.
در  خواهان  جمهوری  و  سفید  کاخ  که  کرد  امیدواری  ابراز  هاگل 

کنگره به توافق برسند.

اسراییل گره کور ریسمان دوستی 
واشنگتن - انقره

همزمان با اینکه مقام های امریکایی هشدار دادند در 
علیه  ترکیه  مسووالن  لفظی  حمالت  تداوم  صورت 
اسراییل، روابط واشنگتن با انقره خدشه دار می شود، 
به  امریکا رهبران ترکیه را  امور خارجه جدید  وزیر 

توقف این حمالت فراخواند.
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا تنها دو روز پس 
از سخنان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه 
در کنفرانس سازمان ملل در وین، که صهیونیسم را 
یک  را  یهود  ایدیولوژی  و  دانسته  برابر  فاشیسم  با 
با  انقره رفت و  جنایات علیه بشریت نامیده بود، به 

اردوغان دیدار کرد.
کری  جان  امریکایی،  مقام های  گزارش  براساس 
در  متحد  موقعیت  و  جایگاه  یک  دنبال  به  انقره  در 
بشار  سرنگونی  برای  بین المللی  اقدامات  خصوص 
فعالیت های  توقف  و  سوریه  جمهوری  رئیس  اسد، 

اتمی ایران است.
در  را  خود  نگرانی  امریکایی  مقام های  حال  این  با 
این مورد ابراز داشتند که افزایش شکاف میان ترکیه 

به شمار  هم  استراتژیک  متحد  زمانی  که  اسراییل  و 
همکاری  در  واشنگتن  ناکامی  به  می تواند  می رفتند، 
با اردوغان به منظور برکناری اسد از قدرت بینجامد.

سفر  این  در  که  امریکایی  ارشد  مقام های  از  یکی 
اخیر  اظهارات  در خصوص  است  کری  همراه جان 
ناخوشایندی در  بازتاب  این سخنان  اردوغان گفت: 
روابط انقره و واشنگتن دارد. این روند باعث پیچیده 
که می  اقداماتی می شود  انجام  در  ما  توانایی  شدن 

خواهیم در کنار یکدیگر انجام دهیم.
جان کری نیز به شخصه از اردوغان خواست حمالت 

لفظی علیه اسراییل را متوقف کند.
وزیر امور خارجه جدید امریکا همچنین گفت: ما نه 
قابل  بلکه آن را غیر  نیستیم  این روند موافق  با  تنها 
رو  راهی  که  معتقدم  دانیم.  می  ناخوشایند  و  قبول 
چنین  با  که  است  مشخص  اما  دارد  وجود  جلو  به 
سخنرانی هایی که در وین صورت گرفت، این روند 

بیش از پیش پیچیده می شود.
این در حالیست که رهبران ترکیه تاکنون هیچ نشانه یی 

برای توقف لفاظیها علیه اسراییل از خود بروز ندادند.
بنیامین  دولت  ترکیه  که  کرد  اعالم  اوغلو  داوود 
یک  را  صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو، 

مهاجم منطقه ای می داند.
آزادی  ناوگان  به   2010 حمله  ترکیه  دیپلمات  این 
 9 شدن  کشته  باعث  که  را  اسراییلیها  توسط  غزه 
شهروند ترکیه شد مطرح کرد و افزود: اگر بخواهیم 
درباره اقدامات خصمانه سخن بگوییم، پس اقدامات 
اسراییل در خصوص کشتن 9 غیرنظامی ترکیه ای در 

آبهای بین المللی نمونه بارز آن است.
به  دیرتر  ساعت  یک  امریکایی  هیات  که  زمانی 
نشست برگزار شده در محل اقامت اردوغان رسیدند، 

وی برخورد سردی با جان کری داشت.
دیدار جان کری به عنوان وزیر امور خارجه امریکا از 
ترکیه اولین سفر وی به یک کشور مسلمان در جریان 
می شود.  محسوب  خاورمیانه  کشور   9 به  سفرش 
مصر،  به  آتی  روزهای  در  است  قرار  همچنین  وی 

عربستان، امارات متحده عربی و قطر نیز سفر کند.
تل آویو  و  انقره  میان  موجود  تنشهای  نگران  امریکا 
است و آنها را برای بهبود روابط ترغیب می کند. در 
هفته های اخیر نیز گزارشهای رسانه های اسراییلی و 
نشست  یک  که  است  مساله  این  از  حاکی  ترکیه یی 
دیپلماتیک ویژه در ماه گذشته در رم میان دو طرف 
برگزار شد، گزارشهایی که هیچیک از دولت های دو 

طرف آن را تایید نکرده اند.
اظهارات روز چهارشنبه اردوغان در وین در کنفرانس 
ائتالف تمدنهای سازمان ملل درست زمانی صورت 
فشار  تحت  نیز  واشنگتن  با  انقره  روابط  که  گرفت 

فزاینده ای قرار دارد.
براساس گزارش کاخ سفید، باراک اوباما و اردوغان 
صحبت  یکدیگر  با  بار   18 میالدی   2011 سال  در 
کردند که در سال 2012 این تعداد به پنج بار کاهش 

یافت.
انعطاف  برای  را  امریکا خود  تحلیل گران می گویند 
به  کشور  این  تا  کرده  آماده  انقره  مقابل  در  پذیری 

مهمترین متحد واشنگتن در خاورمیانه تبدیل شود.

هشدار از کاهش بودجۀ 
دفاعی امریکا

واکنش های تند به اظهارات 
ضد صهیونیستی اردوغان

رییس جمهوری کوریای  جنوبی: 
جاپان نگرش »مسووالنه« پیدا کند

ابراز نگرانی مجدد واشنگتن از 
پروژه خط لولۀ صلح

جنوبی  کوریای  جمهوری  رییس 
جاپان  »مسووالنه«  نگرش  خواستار 
دو  بین  تاریخی  مسایل  درخصوص 
کشور شد؛ این نخستین درخواست این 
چنینی از زمانی است که وی قدرت را به 

دست گرفته است.
خانم  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
جمهوری  رییس  گئون -های،  پارک 
کوریای جنوبی در نطقی تلویزیونی در 
یادبود جنبش استقالل طلبانه اول مارچ 
1919 میالدی علیه استعمار گری جاپان 
در سالهای 1910 تا 1945 گفت: تالطم 
مرتکب  عنوان  به  طرف  یک  تاریخی 

جنایت و طرف دیگر به عنوان قربانی حتی اگر هزار سال نیز بگذرد، تغییر نمی کند.
وی گفت: الزم است جاپان فهم درستی از تاریخ داشته باشد و نگرش مسووالنه پیدا کند تا بتواند 

با ما در ایفای نقشی برجسته در شرق آسیا در قرن 21 همکاری کند.
وی افزود: چنین شناختی »اعتماد مستحکم« و آشتی »حقیقی« بین دو کشور را برقرار خواهد کرد.
این اظهارات زمانی ابراز شد که سیول و توکیو بر سر چند مساله تاریخی با هم در اختالف باقی 
مانده اند، از جمله این مسائل مناقشات نیمه کاره ارضی بر سر مجموعه ای از جزایر کوچک بین 

این دو کشور آسیایی است.
دقیقاً یک روز پیش فومیو کیشیدا، وزیر امور خارجه جاپان در مورد این جزایر که با عنوان 
»دوکدو« در کوریای و »تاکشیما« در جاپان شناخته می شوند، ادعای جدیدی را مطرح کرد و 

کنترل این جزایر توسط کوریای جنوبی را »غیر قابل پذیرش« خواند.
وزیر امور خارجه کوریای جنوبی نیز بالفاصله پس از این بیانیه ای صادر و »تاسف عمیق« خود 

را در خصوص این ادعا بیان کرد.
دو کشور مکررا بر سر این مساله که ارتش جاپان زنان کوریای ای را مجبور به بردگی جنسی طی 

جنگ جهانی دوم می کرد، با هم درگیر هستند.
این در حالی است که سیول »جبرانی شایسته« را درخصوص این موضوع خواستار است و جاپان 
این مسایل را کنار گذاشته و آن ها را تحت معاهده جنجالی 1965 که روابط دو کشور را به حالت 

عادی درآورد، رفع شده می داند.

رجب  سخنان 
طیب، اردوغان 
وزیر  نخست 
که  ترکیه، 
 » نیسم صهیو «
»جنایت  را 
بشریت«  علیه 
کرده  توصیف 
خشم  بود، 

مقام های اسراییلی و انتقاد مقام های امریکایی را برانگیخته است.
کنفرانس  در  سخنانی  در  اردوغان  ترکیه،  رسانه های  گزارش  برپایه 
»همچون  است:  گفته  متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  تمدن ها  اتحاد 
صهیونیسم، یهودستیزی و فاشیسم غیرممکن است که اسالم هراسی 

را جنایت علیه بشریت ندانیم.«
وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین  دفتر  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
اسرائیل با صدور بیانیه یی، سخنان اردوغان را به شدت محکوم کرده 

و آن را شبیه سخنان نازی ها دانسته است.
در این بیانیه آمده است که »گمان می کردیم این گونه سخنان سیاه و  

نادرست« به مساله یی در تاریخ تبدیل شده باشد.
بنحاس گلدشمیت رهبر خاخام های مسکو و رییس کنگره خاخام های 
اروپا نیز گفته است که انتقاد اردوغان از صهیونیسم به حد دشمنی 

با یهودیت می رسد.
در بیانیه گلدشمیت آمده است: »این سخنان جاهالنه است و آکنده 
از دشمنی با ملت یهود و جنبشی است که جوهره آنها صلح است. 
با این سخنان اردوغان هم شان محمود احمدی نژاد می شود؛ همچون 
رهبران شوروی می شود که از دشمنی با صهیونیسم به عنوان ابزاری 

برای دشمنی با یهودیت استفاده کردند.«
از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه امریکا، سخنان اردوغان 

را »قابل سرزنش« توصیف کرد.
 جان کری در کنفرانس خبری مشترکی با احمد داوود اغلو در انقره 
گفت: »ما نه تنها این سخنان را نمی پذیریم و به آن اعتراض داریم، 

بلکه آن را قابل سرزنش می دانیم.«
ضمن  بیانیه یی  در  هم  امریکا  سفید  کاخ  سخنگوی  ویتور  تامی 
به  صهیونیسم  »توصیف  داشت:  اظهار  اردوغان  سخنان  محکومیت 
جنایت علیه بشریت توسط اردوغان را نمی پذیریم. این سخنان اشتباه 

است.«
بر  می خواهیم  فرهنگی  و  دین  هر  با  مردم  »از  است:  افزوده  او 

اختالفات خود فائق آیند.«
روابط ترکیه و اسرائیل بیش از دو سال است که پر تنش شده است. 
در آن هنگام کوماندوهای اسراییلی با حمله به یک کشتی ترکیه یی که 

راهی نوار غزه بود، 9 فعال ترک را به قتل رساندند.

امریکا در واکنش به 
پروژه  پیشرفت های 
خط لوله گاز ایران و 
کرد:  اعالم  پاکستان 
 7.5 لوله  خط  اگر 
ایران  دالری  میلیارد 
نهایی  پاکستان  و 
نگرانی های  شود، 
وجود  به  را  جدی 

خواهد آورد.
پاتریک ونتلر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت: اگر قرار داد این خط لوله 
نهایی شود نگرانی های جدی را ایجاد خواهد کرد. ما در این زمینه به طور شفاف 

موضع خود را اعالم کرده ایم.
آصف علی زرداری رییس جمهور پاکستان هفته گذشته برای نهایی کردن قرار داد خط 

لوله و بررسی مشکالت فنی و مالی پروژه یک سفر دو روزه به تهران داشت.
رغم  به  پروژه  این  پیشبرد  به  پاکستان  تصمیم  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ونتلر 

مخالفت های امریکا گفت: البته واشنگتن این مساله را بررسی خواهد کرد.
وی افزود: پاکستان به عنوان عضوی از جامعه بین المللی و عضو آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و همچنین شورای امنیت باید به وظایف خود برای پیوستن به تالش های 

چندجانبه برای متقاعد کردن ایران به وظایف بین المللی خود کمک کند.
وی افزود: ما هنوز از مساله یی صحبت  می کنیم که در حد یک فرضیه است. ما باید 
مساله را بررسی کنیم و ببینیم که دقیقا چه نوع تخلفی انجام خواهد شد، اما من در 
حال بررسی این موضوع هستم که آیا می توانیم اطالعات فنی در این زمینه به شما 

بدهیم یا خیر.
وی افزود: امریکا به مذاکره درباره  نیاز های انرژی پاکستان ادامه می دهد و به ویژه از 
طریق هیات دوجانبه اسالم آباد به کاهش بحران انرژی در این کشور کمک خواهد 

کرد.
ونتلر گفت: بنابراین این موضوعی است که ما با همکاران پاکستانی خود در حال 
بررسی آن هستیم. آنها موضع ما را می دانند و ما به مذاکره در این زمینه با شرکای 

پاکستانی خود ادامه خواهیم داد.

                            وال استریت ژورنال
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بخش دوم و پاياني

  عادل باشید
یکی از مهم ترین نگرانی های مدیران این است که وقتی قدردانی انجام می شود، 
عادالنه به نظر نرسد. خیلی وقت ها وقتی از کارمندی که کارمند نمونه مشخص 
شده است، می پرسیم که کدام کار او باعث این تشویق شده است، می گوید که 

نمی داند. 
باید بتوانید به طور مشخص و دقیق، قوانین تشویق و قدردانی را مشخص کنید تا 

همه بفهمند چه طور می توانند از آن برخوردار شوند. 
در نشان دادِن قدردانِی خود ثابت قدم باشید. اگر به خاطر کار مطلوب کارمندی از 
او قدردانی کنید و وقتی کارمندی دیگر همان کار را انجام دهد و قدردانی نشان 

ندهید، بذر جانب گیری و استثنا قایل شدن را پاشیده اید.
فکری  رویکرد  چنین  وقتی  باشید.  کارمندان تان  کارهای خوب  دنبال  به  همیشه 
داشته باشید، خوبی ها را خواهید دید و بازده کاری و خالقیت در میان اعضای 

تیم تان تقویت خواهد شد.
قدردانی تان را خالصانه بیان کنید. وقتی می خواهید قدردانی انجام دهید، آن را با 
بحث های دیگر ادغام نکنید. به عبارت دیگر، بعد از بیان قدردانی تان برای یک 
عمل، عمل اصالحی ممکن برای کاری دیگر را به میان نیاورید. این باعث می  شود 
کارمندتان با خود فکر کند: »اصاًل نمی خواهم از من قدردانی کند، چون همیشه آن 

را به یک چیز بد می چسباند.« پس قدردانی تان را خالص نگه دارید.
در صورت امکان در حضور همه قدردانی کنید

انجام  پنهانش کنید. این کار اگر در مالءعام  قدردانی چیزی نیست که بخواهید 
شود، تاثیر بیشتری خواهد داشت. قدردانی تان را در جلسات، در مقابل اعضای 
تیم و مخصوصًا مدیریت انجام دهید. نکتۀ جالب این است که وقتی به این کار 
عادت کردید، خیلی از اعضای تیم تان فعالیت خود را بیشتر می کنند تا آن ها هم از 

این قدردانی ها برخوردار شوند.
  منطقی باشید

معموالً وقتی از همه سوال می کنیم که چرا هر روز سر کار می روند، اولین پاسخي 
را  زنده گی شان  آن  با  و  کنند  دریافت  حقوقی  »چون  که  است  این  می دهند  که 
بچرخانند.« بعد که بیشتر درمورد آن حرف بزنیم، می گویند که فکر می کنند با کار 
کردن می توانند تفاوت ایجاد کنند. در اکثر موارد، دلیل این که همۀ کارمندان صبح 
زود از خواب بیدار می شوند و تصمیم می گیرند که سر کار بروند، این است که 

احساس می کنند می توانند در محل کارشان تغییری ایجاد کنند.
اجازه بدهید به مثال قبل برگردیم تا فرایند قدردانی را کامل کنیم:

مدیر: »جمشید، گزارش امروزت در مورد سیستم کمپیوترها عالی بود. فکر می کنم 
وقت زیادی برای تحقیق در مورد آن گذاشته بودی تا ما همۀ اطالعات الزم برای 
سفارش آن سیستم کمپیوتر را داشته باشیم. واقعًا از تالشت متشکرم، چون این 
سیستم کمپیوتری جدید بازده کار تیم ما را خیلی باال می برد و باعث می شود به 
کارهای  منتظر  من  باشد.  داشته  بیشتری  سود  امسال  شرکْت  و  برسیم  هدف مان 

فوق العاده تر تو در آینده هستم. بازهم تشکر.«
بازهم  اگر  خوشحالم.  کنم  ایجاد  تغییری  می توانم  این که  از  »متشکرم.  جمشید: 

کمکی از دستم برمی آمد، خبرم کنید.«
با این روش جمشید متوجه می شود که چه طور می تواند در محل کارِ خود تغییر 
ایجاد کند و مدیر هم با جملۀ آخِر خود او را برای انجام دوبارۀ آن کار تشویق 

می کند.
برای  کارمندان  به  دادن  انگیزه  و  قدردانی  ابراز  نحوۀ  مورد  در  نکته  پنج  این ها 
بیش ترین نتیجه با کم ترین تالش بود. از همین امروز شروع کرده و این تکنیک ها 
را در رفتار با کارمنداِن خود به کار برید تا ببینید چه طور تیم کارِی شما تغییر کرده 
و بهتر می شود. از کارمندان تان قدردانی کنید! به آن ها انگیزه دهید! و موفق شوید!

         عقیل ملکی فر
نگاه شما به جهان، زنده گی، کار، و آن چه در 
پیرامون تان می گذرد، چه گونه  است؟ در نظریۀ 
بحث  پروانه یی  اثر  نام  به  مفهومی  از  آشوب، 
در  پروانه  یک  زدن  بال  می گوید:  که  می شود 
در  بزرگ  توفانی  برانگیزانندۀ  می تواند  چین 

امریکا باشد. 
برای  من  که  گفت  می توان  چه گونه  بنابراین 

خود یا سازماِن خود و یا در نهایت برای بخش 
مربوط به خود تصمیم می گیرم و مسوول بقیۀ 
مسایل نیستم؟ این گونه پندار، که کارایی جامعه 
اغلب  می کند،  تهدید  کل  یک  به  عنوان  را 
محاوره  زبان  در  که  است  رویکردی  از  ناشی 
به جزءگرایی موسوم است و به زبان فلسفی، 
رویکرد  این  می شود.  نامیده   تقلیل گرای)1( 
مسایل  که  می گیرد  قرار  کل گرای)2(  برابر  در 
در هم  و  بافته  هم  به  کلیت،  قالب یک  در  را 
تنیده می بیند. نگرش کل گرا، به ویژه از دیدگاه 
مدیریت تغییر، حایز اهمیت است. هر تغییری 
یک  از  گوشه یی  در  بزرگ،  و  کوچک  خواه 
سازمان یا جامعه، گاه به آرامی و گاه به سرعت، 
بر همه شؤون سازمان یا جامعه تأثیر می گذارد. 
گلشن  کوچک  دیوان  در  شبستر  شیخ  قول  به 

راز: 
اگر یک ذره را بر گیری از جای 

همه عالم خلل یابد سراپای 
نو،  مهارت   10 از  یکی  عنوان  به   کل گرایی 
چارچوب های  در  باز نگری  به  را  ما  همۀ 
بخش محور  و  سازمان محور  فردمحور،  ذهنی 
این  از  مسایل  به  کردن  نگاه  با  می خواند.  فرا 
امتحان  می آید،  دست  به  متفاوتی  نتایج  منظر، 

آن مشکل نیست.
وحش  حیات  زیست شناس  ساوری،  آلن 
را  فرضیه یی   1992 سال  در  زیمبابوه یی، 
از  اصلی  عامل  آن،  پایۀ  بر  که  کرد  مطرح 
تخریب  و  بیابان زایی  زیستی،  تنوع  رفتن  بین 
به  عاطفی،  و  اقتصادی  اجتماعی،  مناسبات 
پارادایم های(  )یا  چهارچوب های تصمیم گیری 
مردم برمی گردد که متأسفانه خطی و جزء نگر 
است )نگاه کنید به کتاب مدیریت: چارچوبی 
با  نو برای تصمیم گیری؛ آلن ساوری وجودی 

ترفیلد، آیلندپرس، 1999(. 
و  اکولوژی  کتاب  در  نیز  هاوکن  پول  سخن 

بازرگانی جالب توجه است: 
بپرسند  زمین  نقطۀ  هر  در  گروهی  هر  از  اگر 
که چند نفر از شما امروز صبح با نیت تخریب 
طبیعت از خواب برخاسته  است؟ کسی دستش 
را  کار  این  اگر  بنابراین  کرد.  نخواهد  بلند  را 
بدون قصد قبلی انجام می دهیم و هنوز هم به 
معنایش  می کنیم،  تخریب  را  طبیعت  حال  هر 
این است که چنین قصدی ـ  درست بر خالف 
آن چه که می خواهیم  ـ در رفتار ما نهادینه شده 

است. 
تخریب گر  بخواهیم  آن که  بدون  چرا  راستی، 
و  اقتصادی  مناسبات  و  را،  طبیعت  باشیم، 

می کنیم؟  تخریب  را  عاطفی  و  اجتماعی 
آلن ساوری  این پرسش همان است که  پاسخ 

می گوید؛ ما کل نگر نیستیم. 
به  عنوان مثال صنعت  گران فقط صنعت صنعت 
توسعه  که  ندارند  این  به  کاری  و  می بینند  را 
یک صنعت و به طور کلی توسعۀ صنعتی چه 
ترافیک،  فرهنگ،  زیست،  محیط  بر  تأثیراتی 

عواطف و احساسات مردم دارد. 

ترافیکی  فرهنگی،  زیست محیطی،  محافل  در 
و  نیست  نگران صنعت  کسی  هم  اجتماعی  و 
نمی کوشد تا ببیند که سیاست ها و عملکردهای 
توسعۀ  بر  می تواند  تأثیراتی  چه  محافل  این 
این  فراوان  که  همان گونه  بگذارد.  صنعتی 
جملۀ تکراری را از زبان بعضی مأموران دولتی 
متصدیان  معذور،  و  مأموریم  ما  که  می شنویم 
در  هرگاه  نیز  مختلف  سازمان های  و  بخش ها 
برابر تصمیم گیری های مهم قرار می گیرند، خود 
خاص  سازمان  یا  بخش  یک  مدافع  صرفًا  را 
می بینند و قاطعانه اظهار می دارند که ما مسوول 
همه چیز نیستیم! در واقع با این گونه اظهارات، 
تربیت   آن ها  که  می کنند  گوش زد  ما  به  افراد 
شده اند و مأمورند که تنها به یک جزء از کلیتی 
به نام جامعه نگاه کنند. این رفتار حاکی از آن 
است که تصویر بزرگ در جامعه ما ناپدید شده  
است و هر یک از ما به منزلۀ نقاشانی هستیم که 
جزء کوچکی از این تصویر را، بدون شناخت 
و درک کلیت آن، نقاشی می کنیم. به ناپایداری 
و آشفته گی جوامع انسانی بنگرید و پیامد های 
نامبارِک این نوع نگاه را، تقریبًا در همه جای 

جهان ببینند. 
  کل نگری چیست؟ 

از  نیمی  کنید که  از مردم را جمع  اگر عده یی 
آن ها تنها هایدروجن را بشناسند و نیمی دیگر 
صرفًا آکسیجن شناس باشند و به این دو گروه 
آب را نشان دهید، بدون شک از تشخیِص آن 
عاجز خواهند بود. زیرا آب نه آکسیجن است 
و نه هایدروجن؛ بلکه چیزی متفاوت است. به 
اجزا  دارند که  زبان دیگر، کل ها ویژه گی هایی 

فاقد آن ها هستند. 
غلبۀ جزء نگری بر جامعۀ علمی و کارشناسی، 
تقلیل گرایی  فلسفی تر،  زبان  به  که  آن چه  یا 
نامیده می شود، ریشه در جهان بینی علمِی غرب 
مثابه جمع  به  را  کل  هر  این جهان بینی،  دارد. 
جبری اجزای آن تعریف می کند و بر این باور 
است که راه شناخت کل از شناخت اجزای آن 
می گذرد. به همین دلیل مثاًل پزشکانی که با این 
جهان بینی تربیت می شوند، وجود کلی انسان را 
تقسیم می کنند؛  فیزیکی  به دو بخش روانی و 
گروهی روان  پزشک می شوند و گروهی دیگر 
جسم پزشکی می خوانند )با چشم پزشکی اشتباه 
انسان را تکه تکه  امروز،  نشود(. علوم پزشکی 
بین  نیز  علوم  سایر  که  همان طور  است؛  کرده 
اقتصاد  فناوری،  و  علوم  فراطبیعت،  و  طبیعت 
دفاع، صنعت و محیط زیست، واقعیت های  و 
مادی و ارزش ها، زن و مرد، کار و تفریح، آینده 

و گذشته، و در یک کالم همه چیز را پاره  پاره 
کرده اند. 

کریستین  جان  معاصر،  روشن فکران  میان  در 
جنوبی،  افریقای  اسبق  نخست وزیر  اسماتس، 
ظاهراً نخستین کسی است که با نگارش کتاب 
کل نگری و تکامل، به نقد تقلیل گرایی پرداخت 
و نشان داد که این رویکرد چه آثار مخربی بر 

تعالی جوامع و بشریت می  تواند داشته باشد. 
وی در سال 1927 در یک سخنرانی دانشگاهی 

اظهار داشت: 
تزاید  به  رو  کل های  زنجیره  یک  از  ما  جهان 
شروع  ماده  با  نخست  است.  شده  تشکیل 
می کنیم که ساده ترین کل است. سپس به سمت 
بشر،  نوع  انسان،  ذهن  حیوانات،  و  گیاهان 
می  کنیم.  حرکت  روحانی  دنیای  و  شخصیت، 
از به هم پیوستن و ترکیب این  ساختار جهان 

کل ها تشکیل می شود. 
در  که  آن چه  خالف  بر  کنید؛  نگاه  خوب 
زنده گی روزمرۀ خود تجربه می کنیم، این جهان 
محبت آمیز و به دور از تخاصم است. همۀ ما، 
چون اجزای یک ارگانیزم زنده، با یک دیگر در 
اجزا می توانند  ارتباط،  این  در  ارتباط هسـتیم. 
مکمل و یاری دهندۀ یکدیگر باشند. این ایده یی 
است که قدرت، صلح، و سالمتی را به ارمغان 
از  را  چیز  همه  که  می آموزد  ما  به  و  می آورد 
کل نگری،  ببینیم.  کلی تری  و  کالن تر  دیدگاه 
کلید گم شدۀ تفکر است. زمانی که از این منظر 
نگاه کنیم، رازهای بسیار بیشتری از جهان بر ما 

آشکار خواهد شد. 
تغییر  برابر  در  مردم  که  می دانست  اسماتس 
با  او  اما  می کنند،  مقاومت  خود  نگرش های 
چنین  بعدها  خود،  دیدگاه  درستی  به  اعتقاد 

نوشت: 
واقعی  نتایج  ظهور  منتظر  و  بوده  صبور  من 
هستم. راه یافتِن نگرش های نو به اذهان مردم، 
زمانی طوالنی می طلبد و شاید کل نگری به این 
زودی ها همه گانی نشود، اما در بلندمدت و در 
پایان، بی  شک جایگاه خود را در توسعۀ تفکر 
بشری پیدا خواهد کرد و افکار عمومی را از جو 
به سمت  را  آن ها  مخرب گذشته جدا کرده و 
دیدگاهی عاقالنه تر و بزرگ تر سوق خواهد داد. 
این  نگارش  از  دهه  چندین  گذشت  با  امروز 
سخنان، هنوز شمار کسانی که کل نگری را در 
عمل به کار می گیرند، بسیار ناچیز است. این، 
در  است.  انسان ها  ما  در  تغییر  شیوۀ  نشان گر 
حالی که عقل سلیم، ما را به رویکرد کل نگری 
عادات  اساس  بر  ما  عملکرد  می کند،  تشویق 
تقلیل گرایی  به  هم  چنان  شده،  نهادینه  فکری 

تمایل دارد. 
  بیایید امتحان کنیم ! 

واضح است که کل نگری تا زمانی که به دیدگاه 
اکثریت مردم تبدیل  شود، راهی دراز در پیش 
دارد؛ اما این مقاله شما را تشویق می کند که اگر 
تا به حال این دیدگاه را به کار نبسته اید، آن را 
امتحان کنید، درست از همین امروز. اگر مدیر 
خود  بعد  به  این  از  هستید،  شرکت  یک  مالی 
را مدیر عامل شرکت ببینید تا خود را مسوول 
بدانید که از موضع مصالح کل شرکت به مسایل 
مالی نگاه کنید. اگر مدیر یک پروژۀ تحقیقاتی 
در  را  پروژه  این  مسوولیت  و  جایگاه  هستید، 
واقعی  تجربۀ  یک  ببینید.  شرکت  کل  موفقیت 
هر  در  شما  که  است  این  کل گرایی  برای 
منزلۀ  به  را  خود  هستید،  که  مقامی  و  جایگاه 
رییس جمهور ببینید که بنابر جایگاه و مسوولیت 
خطیر خود، در همۀ تصمیم گیری ها باید مصالح 
جامعه را به  عنوان یک کل در نظر بگیرید. به 
جهانی  )اگر  ببینید  ملی  همواره  دیگر،  عبارت 
این  در  تصمیم  بگیرید.  محلی  و  نمی بینید( 
صورت، کیفیت تصمیم های شما بسیار متفاوت 
خواهد بود. این یک روش عملی برای تحقق 
و  راع  ُکلُُّکم  که:  است  نبوی )ص(  آموزۀ  این 

ُکلُُّکم مسوول. 
 Reductonism .1

 holism .2

کلگراییدربرابرتقلیلگرایی

5 روش برای 
تحسین و تقدیر از کارمندان



کافکا  فرانتس  نوشتۀ  1.»محاکمه« 
)1925(

هر سه رمان بزرِگ این نویسندۀ اهل 
منتشر شدند.  او  مرِگ  از  چک پس 
بهترین این سه اثر »محاکمه« بود که 
بر  نویسنده  مرگ  از  پس  سال  یک 
اثر سل چاپ شد. البته دست نویس 
برود،  مکس  و  نبود  کامل  کافکا 
زنده گی نامۀ  نویسندۀ  و  دوست 
و  کشید  آن  روی  دستی  کافکا، 

منتشرش کرد.
در  کافکا  کتاب های  دیگر  مثل 
این  عالقۀ  شاهد  نیز  »محاکمه« 
دید  از  بشر  شرایط  به  نویسنده 
منشی  یک  هستیم،  ک.  جوزف 
جرمی  اتهام  به  که  بلندپرواز  بانک 
نامشخص )برای خودش و خواننده( 
بازداشت و در نهایت کشته می شود.

یک  صورت  به  را  اثر  این  کافکا 
اما  بود،  نوشته  پندآموز  حکایت 

تاریخی  پیش بینی  چه  نبود  متوجه 
که  توتالیتری  دولت  می کند؛  تلخی 
دارد  دست  در  را  قدرت  کتاب  در 
می کند،  دستگیر  را  ک.  جوزف  و 
حاکم  رژیم های  با  بسیاری  شباهت 

اروپا در قرن بیستم دارد.
جیمز  هنری  نوشتۀ  عاج«  »برج   .2

)1917(
میلیونر  تجاری  زوج  یک  اثر،  این 
و البته در حال مرگ به نام های ابل 
عنوان  به  را  بترمن  فرانک  و  گاو 
شخصیت محوری دارد. اولین رمان 
از دو اثر ناتمام جیمز، نقد تندوتیزی 

به حرص و فساد امریکا است.
این اثر ریتم آرامی دارد و نثری فاخر. 
معتقد  جیمز  هنری  هم دوره یی های 
به  کار  این  با  نویسنده  این  بودند 
مخالفت و تنفر از تنبلِی سرمایه داری 
دامن زده است. انتشارات »اسکریبنر« 

به  زیادی  پول  اثر  این  نوشتن  برای 
داد؛  جیمز  به  پیش پرداخت  عنوان 
از  یکی  طرف  از  واقع  در  که  پولی 
دوستان نویسنده پرداخت شده بود.

Sanditon« .3« نوشته جین آستین 
)1817(

اثرش  آخرین  نوشتِن  آستین  جین 
در  دیگر  که  کرد  شروع  زمانی  را 
شده  تسلیم  مرموزش  بیماری  برابر 
بود؛ بیماری یی که در نهایت موجب 
مرِگ او شد. در نتیجه، تنها 11 فصل 

اول کتاب تکمیل شده اند.
اما در کمال شگفتی، بیماری اصاًل بر 
نداشته  تاثیری  او  گزندۀ  شوخ طبعِی 
تمسخر وسواس  کتاب شاهد  در  و 
سالمتی  به  نسبت  پارکر  خواهران 

خود هستیم.
عالقۀ  مورد  همیشه  اثر  این 
است،  بوده  »پایان بخش ها« 
هستند  نویسنده گانی  پایان بخش ها 

نویسنده گان  دیگر  ناتمام  آثار  که 
 12 حداقل  می کنند.  تکمیل  را 
قلم  به   »Sanditon« از  نسخه 
است.  موجود  نویسنده هایی  چنین 
»ترغیب«، آخرین رمان کامل آستین 

نیز پس از مرگ او به چاپ رسید.
نوشتۀ  عقب مانده ها«  »ایتالف   .4  

جان کندی تول )1980(
به  ادبیات  دنیای  که  نویسنده یی 
آن  دلیل  )یک  کرد  بی مهری  او 
بود(.   1969 سال  در  او  خودکشِی 
»ایتالف عقب مانده ها« 11 سال پس 
از مرگ نویسنده منتشر شد و جایزۀ 
پولیتزر داستان نویسی را نیز دریافت 

کرد.
ماجرای این اثر که کمدی پیکارسک 
نیواورلئان  در  می شود،  محسوب 
و  می گذرد  میالدی   1960 دهۀ 
است  ریلی  جی.  ایگناتوس  داستان 

چاق«  کیشوت  »دن  عنوان  با  که 
تول  غنی  توصیفات  دارد.  شهرت 
القای  او در  توانایی  نیواورلئان و  از 
بهترین  منطقه،  این  مردم  گویش 

نمونۀ چنین کاری در ادبیات است.
استیگ  نوشتۀ  »هزاره«  سه گانۀ   .5

الرسون )2007-2005(
دنیای  در  حیات  زمان  در  الرسون 
شهرت  سویدن  روزنامه نگاری 
امر،  این  دلیل  و  داشت  بسیاری 
فساد  برمالکردِن  در  او  تالش 
بود.  افراطی  راست گرای  گروه های 
او سه گانۀ »هزاره« را که اولین کتاب 
نام  اژدها«  خالکوبی  با  »دختری  آن 
دارد، برای تفنن می نوشت و تالش 

چندانی برای چاپ آن ها نکرد.
قلبی  سکته  اثر  بر  او  مرگ  از  پس 
به  و  چاپ  کتاب ها   2004 سال  در 
پرفروش ترین کتاب های دهه تبدیل 
شدند. در مجموع 27 میلیون نسخه 

از این سه اثر تا سال 2010 به فروش 
آن ها  سینمایی  نسخۀ  و  است  رفته 
استقبال  با  و  تولید  سویدن  در  نیز 
سینمایی  نسخۀ  روبه رو شد.  فراوان 
امریکایی این آثار نیز در دست تولید 

هستند.
دو اثر دیگر »دختری که با آتش بازی 
زنبورهای  النۀ  که  »دختری  و  کرد« 
دارد. هر سه  نام  کرد«  لگد  را  قرمز 
روزنامه نگاری  داستان  جنایی،  رمان 
است که با کمک دختری متخصص 
هک رایانه، پرونده های جنایی را حل 
می کند. الرسون سال گذشتۀ میالدی 
از سوی نشریۀ »یواس ای تودی« به 

عنوان نویسندۀ سال معرفی شد.
 

منبع: khabaronline.ir /  حسین 
عیدی زاده

در  یونان  خدایان  موقعیِت  و  شخصیت  اهمیِت 
این است که جامعۀ یونان ـ که این خدایاِن مورد 
پرستِش آن بوده اند ـ جامعه یی است که به عنوان 
بشر  شناخته شدۀ  تاریِخ  در  دموکراسی  اولین  مهد 
از روابط  به شمار می رود. و چون تصویر بخشی 
اجتماعی آن روز یونان در وجود افسانه وارِ خدایان 
به  افسانه ها  این  شناختِن  است،  منعکس  یونان 
شناخت از درجۀ تکامل دموکراسی در جامعۀ یوناِن 

قدیم کمک می کند.
با طرز زنده گی  افسانه های یونان در رابطۀ متقابل 
و فکر مردمِ آن زمان یونان شکل گرفته اند. از یک 
اجتماعِی  نیازهای  و  زنده گی  فکر،  طرز  از  طرف 
مردم نشأت گرفته اند و از جانب دیگر، این افسانه ها 
)مانند هر آیین دیگری( خود بر زنده گی اجتماعی، 

فردی و تنظیم روابط مردم تأثیر داشته اند.

  چندخدایی
مردم در یونان قدیم به توحید )یک خدایی( اعتقاد 
نداشتند و خدایان متفاوتی را می پرستیدند. منشای 
اصلِی این تصورات در یونان قدیم و چه گونه گی 
امروزی  است. شناخت  ناروشن  آن  پیدایِش  دقیق 
بعد  دوران های  به  متعلق  بیشتر  تصورات  این  از 
 900 حدود  که   )Homer( هومر  اشعار  هستند: 
هزوید  و  می زیست  مسیح  میالد  از  قبل  سال 
میالد  از  قبل  سال   700 حدود  که   )Hesoid(
نوشته هایی  قدیمی ترین  از  است،  می زیسته  مسیح 
هستند که البته تصورات دوران جدیدتر را منعکس 
نه  افسانه های مزبور  در سراییدن  می سازند. ظاهراً 
نویسنده گان،  بلکه  نویسنده،  و  دو شاعر  این  فقط 
که  داشته اند  شرکت  متعددی  شاعران  و  متفکرین 
هر کدام به فراخور حال و زمان این حق را برای 
خود قایل می شدند که )به جای کاری که امروز آن 
با  از موارد  بسیاری  تاریخ نویسی می گوییم( در  را 
حرکت از شخصیت های تاریخی واقعی افسانه های 
مزبور را بال و پر داده و خوددانسته هایی به آن ها 
واقعیت های  بین  مرز  خاطر  این  به  کنند.  اضافه 
تاریخی و افسانه ها در این نوشته ها روشن نیست. 

Zeus 1ـ زئوس
زئوس رییس خدایان یونان، خدای آسمان و رعد 
بودند.  او  نسل  از  دیگر خدایان  که  برق، کسی  و 
همسراِن  و  فرزندان  با  که  رفتارهایی  به خاطر  وی 
آثار  در  است.  بدنام  زنان  نزد  است،  داشته  خود 
هنری، زئوس را به عنوان یک مرد ریش دار و پیر 

به تصویر کشیده اند.
Hera ۲ـ هرا

الهۀ ازدواج، همسر و خواهر  هرا ملکۀ خدایان و 

خدایان  زیباترین  را  وی  اساطیر  در  بود!  زئوس 
نامیده اند حتا زیباتر از افرودیت.

Aphrodite ۳ـ افرودیت
زنبور  سیب،  پرنده،  کبوتر،  زیبایی،  و  عشق  الهۀ   
عسل و قو نمادهای وی هستند. افرودیت به خاطر 
برادرش  به  به خصوص  زیاد  شهوانی  تمایالت 
کما  است.  شده  شناخته  یونان  اساطیر  در  آرس، 
این که نام یکی از داروهای مقوی جنسی از نام وی 

.)aphrodisiac( گرفته شده است
 

Poseidon 4ـ پوسایدون
نیزۀ  است.  اسب  و  زلزله  دریا،  خدای  پوسایدون 

سه شاخه و گاو نر نمادهای وی می باشند.
Hermes ۵ـ هرمس

هرمس خدای بازرگانی و تجارت، دزدی، سخنوری 
است. سمبل وی نیز عصای چاووش )عصایی با دو 
با صندل های  را  است. همه گان وی  آن(  دور  مار 

بالدار که به وی قدرت پرواز می داد، می شناسند.
Apollo 6ـ آپولو

آپولو، جوان ترین فرزند زئوس و برادر دوگانه گِی 
و  شعر  زیبایی،  و  آفتاب  خدای  او  بود.  آرتمیس 

موسیقی، نور است.
Dionysus ۷ـ دیونیسوس 

دیونیسوس به عنوان رب النوع شراب و باده شناخته 
می شود.

Artemis ۸ـ آرتمیس
بکارت  و  )تیراندازی(  شکار  و  ماه  الهۀ  آرتمیس 
ابد جوان و زیبا  تا  به عنوان یک زن  او را  است. 

که حافظ محیط وحش و زنده گی طبیعی در مقابل 
زنده گی شهری است، می شناسند.

 
Hephaestus ۹ـ هفائیستوس

می دانند.  فلزکاری  و  آتش  خدای  را  وی 
Hephaestus فرزند زدوس و هرا )Hera( بود 
او را طرد کردند  به دنیا آمد. پدر و مادر  که فلج 
بیرون  خدایان(  زنده گی  )محل  المپ  کوه  از  و 
و  رسید  اقتداری  به  وی  که  زمانی  بعدها  راندند. 
کوه  به  ستاند،  باز  را  خود  خدایی  مرتبۀ  توانست 

المپ برگشت.
Demeter 1۰ـ دیمیتر

باروری  و  حاصل خیزی  کشاورزی،  الهۀ  دیمیتر 
زمین هم چنین زنده گی پس از مرگ است. یونیان 
باستان، عطسه را به دیمیتر نسبت می دهند. همانند 
ایرانیان آن ها نیز این باور خرافی را دارند که اگر در 

بهتر است دست  انجام کاری عطسه کردید،  حین 
از آن کار بکشید یا به عبارتی “صبر آمد”، با این 
طرف  از  جمله  این  دارند  اعتقاد  آن ها  که  تفاوت 

خداوند دیمیتر وحی می شود.
Ares 11ـ آرس

شهرت  دیوانه  خدای  به  خدایان  میان  در  آرس   
دارد. وی را خدای وحشی گری در جنگ می نامند. 
او اغلب با نیزه و زره و عقاب و یا جغد به تصویر 

کشیده می شود.
Athena 1۲ـ آتنا

آتنا یکی از محبوب ترین خدایان یونان بود. او را 
فرزند  وی  می نامند.  زیبایی  و  عدالت  عقل،  الهۀ 

همسر اول زئوس بود.

گرفته شده از: روزنه
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5 نویسنده که پس از مرگ 
دنیای ادبیات را تکان دادند!

خدای 
یونان را 
بشناسید
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نقض حاکمیت ملی افغانستان
 در اظهارات رییس شورای علمای پاکستان

وضعیت امنیتی به طور...
دادن  در تالش ضعیف جلوه  اند شورشیان  گفته  امنیتی   

نیروهای امنیتی افغانستان هستند.
آیساف در مورد  نیروهای  جنرال گونتر کتس، سخنگوی 
دویچه  به  او  است.  خوشبین  افغانستان  امنیتی  وضعیت 
وله گفت: »فکر کنم مثال خوبی است اگر فقط نگاهی به 
دستاوردهای سال گذشته در مقایسه با سال 2011 داشته 
باشیم. در شمار حمالت دشمن یک کاهش جزیی در سال 

2012 نسبت به سال قبل از آن دیده می شود.«
اما  است،  یافته  کاهش  شورشیان  حمالت  شمار  هرچند 
هنوز آن ها قادر به انجام حمالت انتحاری و بمب گذاری 
امنیتی  نیروهای  بیشتر  اواخر،  این  در  و  هستند  انتحاری 
افغانستان را هدف قرار می دهند. در سه روز گذشته حدود 
30 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در حمالت جداگانه 
در والیت های غزنی، هلمند و کنر جان خود را از دست 

داده اند.
نیروهای آیساف در زمانی از بهبود وضعیت امنیتی گزارش 
می دهند که بیشتر عملیات علیه شورشیان توسط نیروهای 
افغان رهبری می شود. حاال حدود 80 درصد عملیات ها 
نیروهای  و  افغانستان رهبری می شوند  نیروهای  از سوی 

بین المللی در بسیاری موارد نقش حمایتی دارند.
با  افغانستان  امنیتی  »نیروهای  افزاید:  می  کتس  جنرال 
از شهرها  را  که شورشیان  اند  بوده  قادر  آیساف  حمایت 
مبارزه  آن ها  با  دورافتاده  مناطق  در  بیشتر  ما  کنند.  بیرون 
می کنیم. در مناطقی با آنها می جنگیم که برای آن ها پناهگاه 
امن است. با این واقعیت ها، می بینیم که شورشیان پیوسته 
با ما رو در رو  تا  نیستند  قادر  تضعیف می شوند و دیگر 

بجنگند«.
کاهش  است  ممکن  که  می دهند  هشدار  تحلیلگران  اما 
از  بعد  تا  باشد،  آنها  جدید  تاکتیک  شورشیان  حمالت 
پایان سال 2014 حمالت  در  بین المللی  نیروهای  خروج 

خود را دوباره تشدید ببخشند.
در والیت های  بیشتر  با شورشیان  در حال حاضر، جنگ 
جنوب و جنوب شرق افغانستان متمرکز است و درگیری 
صورت  پراگنده  صورت  به  کشور  این  نقاط  دیگر  در 

می گیرد.
سخنگوی آیساف در مورد می گوید: »80 درصد جنگ ها 
مناطقی صورت می گیرد که 19 درصد مردم زنده گی  در 
می کنند. به این مفهوم، که 81 درصد جمعیت تقریبًا چیزی 
که  می کند  تأیید  این  نمی کنند.  احساس  جنگ  مورد  در 
وضعیت امنیتی به صورت چشم گیری رو به بهبود است«.

          احمد عمران

شاید برای ارگ نشینان اظهارات طاهر اشرفی رییس 
شورای علمای پاکستان که به نحوی مهر تأیید بر 
حمالت انتحاری در افغانستان گذاشت تکان دهنده 
این  کشور،  شهروندان  عموم  برای  ولی  باشد؛ 
از  پیش  نمی نماید.  انتظار  از  دور  اظهارات چندان 
این، بارها نسبت به نیات پاکستانی ها در قبال مسایل 
کشور هشدارهایی داده شده بود و مردم می دانستند 
که نهادهای مختلف پاکستان نمی خواهند به گونۀ 
افغانستان همکاری  امنیت در  تأمین  برای  صادقانه 
تأیید  را  انتحاری  تنها حمالت  اشرفی  آقای  کنند. 
نکرده، بل او به گونۀ شرم آور، افغانستان را کشوری 

اشغال شده خوانده است. 
در  ناتو  نیروهای  حضور  مورد  در  که  ارگ نشینان 
مطرح  نقیض  و  همواره حرف های ضد  افغانستان 
به  و  دیگر  کشورهای  به  را  فرصت  این  کرده اند، 
ویژه همسایه های مغرض داده اند که چنین بی مهابا 
و  مسایل حسن همجواری  نظرداشت  در  بدون  و 
همسایه گی نیک، به نقض حاکمیت ملی افغانستان 
سخنان  ارگ نشینان  نظر  از  شاید  بزنند.  دست 
اگر  ولی  نباشد،  ملی  نقض حاکمیت  اشرفی  آقای 
کشورهای حمایت کنندۀ افغانستان از فساد مالی و 
نبود حکومت پاسخ گو در کشور انتقاد کنند، آن گاه 

نقض حاکمیت ملی آشکار می شود. 
در حالی  پاکستان  علمای  رییس شورای  اظهارات 
مطرح می شود که برخی دولت مردان کشور نسبت 
مورد  در  پاکستان  سیاست مداران  مواضع  تغییر  به 
مسایل کشور اظهار خوش بینی کرده و حتا این تغییر 
سیاست ها را بی سابقه خوانده اند. دپیلماسی ضعیِف 
افغانستان این زمینه را مساعد کرده که مسایل ملی 
افراطی  و  تندرو  گروه های  دست  بازیچۀ  کشور 
گونه  هر  ما  کشور  وضعیت  قبال  در  آنان  و  شود 
ارگ نشینان  اگر  کنند.  موضع گیری  خواستند،  که 
شمه یی از روابط بین الملل می دانستند، بدون شک 
به  این گونه  افغانستان  مسایل  حیاتی ترین  امروز 
به  پاکستانی  افراط گرایان  و  نمی شد  گرفته  سخره 
انسان های  کشتار  و  قتل  که  نمی دادند  اجازه  خود 

بی گناه میهِن ما را مباح اعالم کنند. 

و  نیست  ریشه  و  بی بنیاد  اشرفی  آقای  سخنان 
در  را  موضع گیری ها  این گونه  سرنخ های  می توان 
پاکستانی  بلندپایۀ  مقام های  و  ارگ  سیاست های 
افغانستان  جست وجو کرد. مگر آقای کرزی بارها 
آقای  مگر  است؟  نخوانده  شده  اشغال  کشور  را 
دست نشانده  رییس جمهوری  را  خود  بارها  کرزی 
معرفی نکرده است؟ مگر آقای کرزی بارها پاکستان 
است؟  نکرده  خطاب  برادر  و  دوست  کشور  را 
ناراضی  برادران  را  طالبان  بارها  کرزی  آقای  مگر 
به وسیلۀ  که  را  نخوانده و حمالت و کشتارهایی 
توجیه  می گیرد،  صورت  افغانستان  در  گروه  این 
نکرده است؟ آیا مقام های پاکستانی بارها در پشت 
با ارگ نشینان  درهای بسته، خواهان روابط خاص 
نشده اند و تالش نکرده اند که با معامله کردن منافع 
دیگر  بار  یک  قدرت،  سر  بر  گروه  با  کشور  ملی 
مسایل  این  اگر  شوند؟  تبدیل  بزرگ تر«  »برادر  به 
شورای  رییس  از  می توان  آن گاه  است،  نادرست 

علمای پاکستان انتظار دیگری داشت. 
ارگ  سیاست های  به  توجه  با  اشرفی  آقای  از 
آن چه  خالف  انتظاری  هیچ  ریاست جمهوری، 
گفت،  خواهد  هم  این  از  بعد  و  است  گفته  که 
نمی توان داشت. آقای اشرفی دقیقاً مواضع ارگ و 
اسالم آباد را در قبال مسایل افغانستان بازتاب داده 
است. این سیاست ها عماًل در پشتیبانی و هماهنگِی 
این گونه  اصلِی  و هدف  می شوند  مطرح  یک دیگر 
سیاست ها، تبدیل کردن افغانستان به النۀ خشونت 
گذشته  دهۀ  دو  در  که  گروه هایی ست  و  طالبان 
اگر  شده اند.  جنگی  جنایات  بزرگ ترین  مرتکب 
ارگ ریاست جمهوری و برخی از مقام های بلندپایۀ 
کشور بر اساس منافع ملی افغانستان عمل می کردند، 
امروز گسترۀ نفوذ و سیطرۀ مخالفان، این همه فراگیر 
به خود  پاکستان  رییس شورای علمای  نمی شد و 
جرأت نمی داد، که در امور داخلی کشورِ ما به گونۀ 

مستقیم دخالت کند. 
مذهبی  به اصطالح  نهادهای  که  این جاست  جالب 
پاکستان، نزدیک به چهار دهه است که فتوای جنگ 
در افغانستان را صادر می کنند، ولی همواره در امور 
و مسایل داخلی کشورِ خود خاموشی برمی گزینند.

بازوی  عنوان  به  پاکستان  همواره  که  حالی  در   

راسِت برخی کشورهای بزرِگ دنیا در منطقه عمل 
است،  بوده  ناامنی  و  بی ثباتی  اصلی  عامل  و  کرده 
به  را  افغانستان  مسایل  که  دارند  تالش  برخی ها 
همواره  کنند.  حل  کشور  این  همکارِی  و  کمک 
وقتی دولت مردان کشور تالش کرده اند که به سمت 
به  این کشور  نزدیک شوند،  پاکستان  سیاست های 
استراتژی های کالِن خود در منطقه فکر کرده و از 
به  منظور رسیدن  به  افغانستان  ضعف دولت مردان 

هدف های کالن خود سود جسته است. 
نفی  کشور خود  در  را  و جهاد  پاکستانی ها جنگ 
در  را  افغانستان  که  دارند  دوست  ولی  می کنند، 
دو  علمای  نشست  تحریم  ببینند.  باروت  و  آتش 
معنایی  پاکستان،  علمای  شورای  سوی  از  کشور 
خشونت طلب  گروه های  به  بخشیدن  هویت  جز 
ندارد. پاکستانی ها در حمایت از سیاست های برخی 
و حزب  طالبان  از  می خواهند  دولت مردان کشور، 
آن ها  جنِگ  و  کنند  اتهام  رفع  حکمتیار  اسالمی 
این  دهند.  نشان  مقدس  افغانستان،  مردم  علیه  را 
حلقات از مدت ها به این سو چنین سیاست هایی را 
دنبال می کنند و کل هدِف آن ها بر محور انحصار و 

بودن در قدرت سیاسی می چرخد. 
وقتی دولت مردان کشور می گویند که طالبان مکاتب 
را آتش نمی زنند و یا رییس جمهوری فریاد می زند 
که گروه های دیگری از نام طالبان استفاده می کنند 
شک  بدون  می دهند،  انجام  انتحاری  حمالت  و 
این گونه اظهارنظرها و موضع گیری ها، تأثیرات بدی 
بر جامعه می گذارد و می تواند روان مردم را نسبت 

به حاکمیت و نظام صدمه بزند.
وضعیت  به  نسبت  کشور  دولت مردان  واقعاً  اگر 
مداخالت  برابر  در  باید  نگران اند،  افغانستان 
بیگانه گان و نقض حاکمیت ملِی کشور که همواره 
شعار حمایت از آن را سر می دهند، از خود واکنش 
نشان دهند و رسماً در این خصوص، به سازمان ها 
و نهادهای بین المللی شکایت کنند. زیرا خاموشی 
دستگاه دیپلماسی و به ویژه ارگ ریاست جمهوری 
نشان گِر  می تواند  تنها  بیگانه،  مداخالت  برابر  در 
یک مسأله باشد و آن این که: منافع آن ها با نهادها 
سیاست  و  خورده  گره  مداخله گر  کشورهای  و 
حمایت از یک  دیگر را در افغانستان دنبال می کنند. 
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از اشتباهات گذشته در...
 مقابله با چالش های داخلی در جبهه های مختلف برای 

اسالم آباد بسیار مشکل خواهد بود.
سفیرپاکستان در آلمان افزود: به همین دلیل اسالم آباد 
دولت  رهبری  تحت  صلح  روند  به  دستیابی  دنبال  به 
کابل است؛ ضرورت دارد که سایر کشورها و احزاب 
این  نیز در تحقق صلح وثبات در  افغانستان  در داخل 
ندهند شرایط سال 1989  اجازه  باشند و  کشور سهیم 

میالدی تکرار شود.
این دیپلمات پاکستانی همچنین به صرف 330 میلیون 
توسعه  و  ساخت  برای  آباد  اسالم  دولت  توسط  دالر 
زیرساخت ها چون راه ها،  مدارس و واحدهای بهداشتی 
در افغانستان اشاره کرد و افزود: عالوه بر این، پاکستان 
2000 بورسیه تحصیلی به صورت ساالنه به دانشجویان 

افغان برای تحصیل در پاکستان ارایه می کند.

جزییات شناس نامه های...
توزیع  به  قادر  افغانستان  دولت  که  می گوید  مراد  آقای 
شناس نامه های الکترونیک است، اما تردید وجود دارد که 

دولت طرف دار توزیع این شناس نامه ها باشد.
به  توجه  »با  گفت:  اسالمی  جمعیت  ارشد  عضو  این 
توزیع  مسیر  در  چالش  عمده ترین  موجود،  وضعیت 
است؛  سیاسی  ارادۀ  فقدان  الکترونیکی،  شناس نامه های 
اقتصادی،  مسایل  همانند  دیگری  چالش های  ضمن  در 
امنیتی و نیروی انسانی می تواند به  نحوی در این برنامه 

تاثرگذار باشد. »
شناس نامه های  توزیع  با  که  دارد  باور  مراد  آقای 
الکترونیک، زمینه های تقلب در انتخابات محدود می شود.

برقی،  شناس نامه های  توزیع  پروسۀ  در  می گوید:  او 
همانندی که  دارد؛  وجود  مدیریتی  ضعف  و  کم کاری ها 
پیش از این، دولت در هیچ  برنامۀ خود قاطعیت و سرعت 
نیز ضعف های جدی  برنامه  این  عمل نداشته است، در 
توزیع  روند  در  هم  سیاسی  مسایل  برخی  دارد.  وجود 
شناس نامه های الکترونیکی تأثر منفی گذاشته است، یکی 
از دالیل عمده یی که تا اکنون این پروسه تسریع بخشیده 
توزیع  مانع  بازی ها  این  بود،  سیاسی  بازی های  نشد، 

شناسنامه ها شده است.
مخالفان  برای  که  است  گفته  افغانستان  حکومت 
تذکره های  نیز  اسالمی(  حزب  و  )طالبان  دولت  مسلح 

الکترونیکی توزیع می گردد.
تذکرۀ  که  اند  ناگزیر  »طالبان  می گوید:  مراد  عبدالستار 
آمادۀ همکاری  راستا  این  در  آن ها  بگیرند. ممکن  برقی 
باشند، به  خاطر این که اگر آنان این برگه ها را به دست 
نیاورند، هویِت افغانی شان زیر سوال می رود و در هیچ 

نقطه یی نمی توانند پنهان شوند.«
در این حال، فیصل امین جامعه شناس و استاد دانشگاه 
کابل می گوید، توزیع و تکثیر شناس نامه های الکترونیکی 

بی رویۀ  ازدیاد  از  جلوگیری  برای  خوبی  بسیار  گزینۀ 
نفوس و کنترل جمعیت می باشد؛ توزیع شناس نامه های 
برقی همچنان آمار دقیق شهروندان کشور را در اختیار 

همه می گذارد.
این  توزیع  در  نگرانی ها  برخی   افزود،  امین  آقای 
مسووالن  آیا  این که  آن  و  دارد  وجود  شناسنامه ها 
نظر  در  را  شناس نامه ها  این  توزیع  پیش شرط های 

می گیرند و یا خیر؟ 
امور  مسووالن  جامعه شناسی،  استاد  این  گفتۀ  به 
و  معیارها  با  که  گیرند  نظر  در  را  میکانیزم هایی  باید 
به  با  تا  باشد،  برابر  منطقه  کشورهای  استانداردهای 
کارگیری آن میکانیزم ها در توزیع شناسنامه ها، از جعل و 

تزویر جلوگیری صورت گیرد.
روند  در  اساسی  مسالۀ  می افزاید،  دانشگاه  استاد  این 
توزیع شناس نامه های الکترونیکی این  است که باید تمام 
شهروندان کشور بدون قید و شرط، به طور یک سان از 

آن بهره مند شوند.
الکترونیکی شدن  به سمت  »جهان  می گوید:  هم چنان  او 
ابزارها  انقالب  بیست و یکم، قرن  به پیش می رود، قرن 
و تکنالوژی مدرن است، از این رو وقتی مشخصات یک 
فرد داخل یک ِچپ می گردد، به  صورت آسان تشخص 

داده می شود و هویِت فرد قابل شناسایی می گردد.«
این استاد دانشگاه از برخی خوبی های اجتماعی- سیاسی 
توزیع شناسنامه های الکترونیک یاد کرده گفت که توزیع 
جرایم  میزان  از  جلوگیری  برای  تضمینی  برقی،  تذکرۀ 
جنایی است، هنگامی که یک فرد مرتکِب جرم می شود، 
دولت می تواند به رویت شناس نامه های الکترونیکی او را 

در فرصِت کوتاه، دستگیر و به پنجۀ قانون بسپارد.
توزیع  سیاسی  لحاظ  از  می گوید،  هم چنان  فیصل  استاد 
شفافیت  برای  تضمینی  شناس نامه ها،  این  تکثیر  و 
به  باتوجه  اما  باشد؛  می تواند  انتخابات  برگزاری  در 
میکانیزم هایی که در نظر گرفته شده، باور ندارم که دولت 

به توزیع یک سان تذکرۀ  آینده موفق  تا سه، چهار سال 
الکترونیکی در تمام والیات شود.

او گفت، باید میکانیزمی در توزیع تذکرۀ برقی در نظر 
 گرفته شود که مثل بانک نوت های جعلی زمینۀ جعل و 

تزویر در توزیع این شناسنامه ها مساعد نگردد.
او هم چنان گفت: »محدودیت های تخنیکی و مشکالِت 
امنیتی برسر راه این برنامه وجود دارد که طالبان و برخی 
از کشورهای منطقه نمی خواهند این پروسه در افغانستان 
مدیریت  و  مهارت   به  بسته گی  این  ولی  شود؛  تطبیق 
برابر  در  چه قدر  آن ها  که  دارد  حکومتی  مسووالن 
چالش های موجود می توانند از خود درایت و پشت کار 

نشان بدهند و از این پروسه موفق به در می آیند.«
باید  دولت  موجود  حساسیت های  به  باتوجه  اوگفت، 
این  توزیع  چه گونگی  در  را  افغانستان  مردم  ملی  منافع 
شناسنامه ها در نظر گیرد و  در زمینۀ هویِت اقوام جعل 
صورت نگیرد و این شناس نامه های الکترونیکی تضمینی 
باشد برای تحکیم وحدت ملی، نه این که پروسۀ وحدت 

ملی را آسیب برساند. 
این استاد جامعه شناسی دانشگاه کابل همچنان می گوید: 
می زنیم  حرف  مدارا  و  تساهل  فرهنگ  از  ما  »وقتی 
این  درج  باید  اقوام  هویت  که  است  این   معنای  به 
شناس نامه ها شود، در صورتی که این مسأله در آن لحاظ 
شود، به برخی از چالش ها از جمله به موضوع اکثریت و 

اقلیت در کشور نقطۀ پایان گذاشته می شود.«
در  کرده اند،  اعالم  کشور  داخلۀ  امور  وزارت  مقام های 
افغانستان  در  نفر  میلیون   14 به  1392 خورشیدی  سال 

شناس نامه های الکترونیکی توزیع می گردد.
به اساس  مسووالن  وزارت داخله هم چنان گفته اند که 
هدایت رییس جمهور، زبان مادری و قومیت شهروندان 
و  شک  هنوز  ولی  می شود.  درج  شناس نامه ها  این  در 
به  نسبت  مسووالن  که  دارد  وجود  زیادی  تردیدهای 

گفته های خود صادق باقی بمانند.

بیش از 500 تن را به...
وی می گوید: این امکان هم وجود دارد کسانی که بیشترین 
به بورسیه های تحصیلی معرفی  اند  نمرات را کسب کرده 

شوند:
وزارت  اند،  شده  بی نتیجه  بلند  نمرات  با  که  »داوطلبانی 
به  را  آن ها  تعداد  یک  که  دارد  نظر  در  عالی  تحصیالت 
در  که  ظرفیت های  در  و  تحصیالت خصوصی  موسسات 
وزارت تحصیالت عالی و معارف موجود است، در آن جا 
تقسیمات شوند و اگر نمرات بلند داشته باشند ما در سال 
آینده در حدود پانزده صد تا دو هزار تن را به بورسیه ها 

معرفی می کنیم.« 
به گفته مقام های وزارت تحصیالت عالی، برای بورسیه های 
سال 1392 به استثنای کابل که 60 تن است، دیگر از همه 
والیات 30- 30 تن انتخاب می شوند که مجموعًا بیش از 

1000 تن می شود.
امتحانات کانکور سال  تعداد مجموعی اشتراک کننده گان 
میان،  این  از  که  می رسد  تن  هزار   175 از  بیش   ،1391
42168 تن در موسسات تحصیالت عالی و 13617 تن در 

موسسات تحصیالت نیمه عالی جذب گردیده اند.



د پاکستان د عالمانو د...
د  امنیت  کورني  د  جرګې  ولسي  د  همدارنګه 
ورځپاڼې  ماندګار  بارکزي  عبیداهلل  مشر  کمېسیون 
او  دی  مخ  سره  ستونزو  ډېرو  له  پاکستان  وویل،  ته 
دغه ستونزې د دې باعث ګرځي، چې پاکستان ټوټه 
بلوڅان،  ځکه  شي،  ورک  حتی  نقشې  له  نړۍ  د  او 
حکومت  جال  د  یو  هر  پنجابیان  او  پښتان  سندیان، 
هڅې  اخیستو  خپلواکۍ  د  یو  هر  او  کوي  غوښتنه 
کوي؛ نو دا چې پاکستان له خپلو ستونزو او د ننګونو 
څرګندونې  ډول  دغه  واړوي  خوا  بله  په  پام  نړۍ  د 

کوي، څو د نړیوالو پام افغانستان ته واوړي.
هغه وایي، دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان انګرېز 
له  بلکې  کوي،  څرګندونې  ډول  دغه  مشران  صفته 
دې وړاندې عمران خان هم ورته څرګندونې کړې 
لپاره  افغانستان  د  وګړی  هر  پاکستان  د  ځکه  وې؛ 

ځان مفتي او عالمه بولي او د جهاد فتوا ورکوي.
د نوموړي په وینا، خو په افغانستان کې روانه جګړه 
ګاونډیو  د  شوې  تحمیل  افغانانو  پر  بلکې  نه  جهاد 

هېوادونو د استخباراتو یوه استخباراتي جګړه ده.
کې  حقارت  په  ځان  دې  په  پاکستان  زیاتوي،  دی 
پنځه  افغانستان  چې  کوي،  احساس  کمۍ  او  ویني 
پاک  ارزښتونه،  سیمې،  تاریخي  تاریخ،  کلن  زره 
اسالمي اساسي قانون او هر څه لري، چې پاکستان 

اسالمي  کې  افغانستان  په  چې  دا  بله  او  لري  نه  یې 
نور  او  ارزښتونه  اسالمي  قوانین،  اسالمي  محاکمې، 
د  خو  لري؛  درنښت  ورته  خلک  او  لري  شیان  ډېر 
انګرېزي  پر  دا کېږي چې  نیوکه  قانون  په  پاکستان 
اصولو والړ دی، دوی له اسالمي احکامو لرې پاتې او 
پر ځای یې تر دا اوسه له انګریزي ایین نه ګټه اخلي.
اشرفي  چېرې  که  وایي،  غړی  دغه  جرګې  ولسي  د 
احکامو  اسالمي  په  او  وي  عالم  دیني  هم  رښتیا 
پوهېږي او د هغو عملي کېدل غواړي؛ نو لومړی دې 
له خپل هېواده پیل کړي او انګریزي قانون دې لرې 

او پر ځای یې باید اسالمي قانون حاکم کړي.
ښاغلي بارکزي وویل، طاهر اشرفي پر خپل ځان ولې 
په  انګلیس دواړه یې  او  امریکا  نه ورکوي، چې  فتوا 
یو  فتوا  ده  د  اړه  په  افغانستان  د  بدن کې شته؟ خو 
احمقانه خبره ده او د دوی دا احمقانه څرګندونې به 

یو وخت بېرته د دوی غاړې ته ورګرځي.
د هغه په خبره، نوموړي ته دیني عالم نشي ویالی، 
هم  پاکستان  او  دی  دوست  خدای  د  عالم  ځکه 
یو  نوموړی  خو  لري؛  عالمان  دیني  جید  او  ښه  ډېر 
جاسوس او په استخباراتي شبکو پسې تړلی شخص 
دی او د پاکستان د استخباراتو په اشاره خبره کوي.

د  اداره  څارګره  پاکستان  د  چې  زیاتوي،  نوموړی 
ګاونډیان  خپل  چې  غواړي  نه  څرګندونو  دغسې 

کمزوري او نا امنه وویني.
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تحلیلگران ارشد امریکایی به کاخ سفید: 

از به قدرت رسیدن طالبان پس 
از 2014 جلوگیری کنید

پاسخ ستره محکمه
به اظهارات نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان 

بازی  نخستین  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
مقابل سریالنکا به پیروزی رسید.

 12 شنبه  روز  از  آسیا  کاپ  چلنج  مسابقات 
با  الئوس  وینتیان  ملی  ورزشگاه  در  حوت 
بازی دو تیم افغانستان و سریالنکا آغاز شد.

گل  تنها  با  توانست  افغانستان  بازی  این  در 
بالل آرزو مقابل سریالنکا به برتری یک بر 

صفر برسد.
بار در  کنون 6  تا  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
برابر سریالنکا بازی کرده است که 4 بار به 
پیروز رسیده است، 1 بار مساوی کرده و 1 

بار شکست خورده است.
با  خود  بازی  آخرین  در  افغانستان  ملی  تیم 
به   1-3 آسیا  جنوب  مسابقات  در  سریالنکا 

پیروزی رسیده بود.
در ابتدای بازی تیم سریالنکا بازی را بهتر و 
هجومی تر آغاز کرد و در پنج دقیقه نخست 
توانست دو موقعیت خطرناک را روی دروازه 

افغانستان به وجود آورد.
در دقیقه دوم بازی اشتباه مدافعین افغانستان 
فرصت شوت زنی را به مهاجمین سریالنکا 
داد که شوت این مهاجم با اختالف اندکی از 

کنار دروازه به بیرون رفت.
در دقیقه چهارم نیز شوت سنگین مهاجمین 

بان  دروازه  فقیریار  منصور  را  سریالنکا  تیم 
افغانستان مهار کرد.

بعد از این موقعیت ها تیم افغانستان توانست 
نیمه  دقایق  اکثر  و  بگیرد  دست  در  را  بازی 
افغانستان  تیم  اختیار  در  میدان  و  توپ  اول 

بود.
افغانستان بیشتر حمالت خود را در جناحین 
طرح ریزی کرده بود و بارها سلیم کوهستانی 
راست  از  آزادزوی  مصطفی  و  چپ  از 
سریالنکا  دروازه  روی  ارسال هایی  توانستند 
به  نتوانست  ها  تالش  این  اما  باشند  داشته 

نتیجه یی برسد.
در دقایق آخر نیمه اول رویکرد تیم افغانستان 
کرد  تغییر  سریالنکا  دروازه  کردن  باز  برای 
و این تیم تاکتیک پاس پشت مدافعین برای 
بالل آرزو و امرالدین شریفی را روی دست 

گرفت.
برای  بازیکنان سریالنکا چیزی  نیمه  این  در 
گفتن نداشتند و دست به ضدحمله می زدند 
که در چندین موقعیت می توانست خطرناک 
مانع  تیم،  این  بازیکنان  کم  تجربه  اما  باشد 

گلزنی آنها شد.
بازی در نیمه اول رو به اتمام بود که فیصل 
سخیزاده پاس زیبایی پشت مدافعین به بالل 

آرزو ارسال کرد و او از زاویه بسته تنها گل 
این دیدار را در دقیقه 45 به ثمر رساند.

اکثر  اول  نیمه  مانند  هم  باز  دوم  نیمه  در 
بود  افغانستان  تیم  اختیار  در  میدان  و  توپ 
و در چندین موقعیت می توانستند گل های 
بیشتری را نیز به ثمر برسانند اما از موقعیت 

های به دست آمده نتوانستند استفاده کنند.
نیمه دوم سریالنکا فشار  بازی در  در اواخر 
روی دروازه افغانستان را زیاد کرد اما واکنش 
افغانستان  بان  دروازه  فقیریار  منصور  های 

مانع گلزنی سریالنکا شد.
بار در  چلنج کاپ آسیا در هر دو سال یک 

کشورهای مختلف برگزار می شود
ملی  تیم  سرمربی  کارگر،  یوسف  محمد 
دو  با  دوم  نیمه  اواسط  در  افغانستان  فوتبال 
به   2-4-4 از  را  خود  بازی  سیستم  تغییر 
کنترل  را  بازی  توانست  داد و  تغییر   1-5-4

کند.
در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به 
سود افغانستان به پایان رسید. در دیگر بازی 
دیروز دو تیم الئوس و مغولستان به مصاف 

یکدیگر رفتند
افغانستان روز دوشنبه )14 حوت( در دومین 

بازی خود به مصاف تیم مغولستان می رود.
بار در  چلنج کاپ آسیا در هر دو سال یک 
کشورهای مختلف با نظر کنفدراسیون فوتبال 

آسیا برگزار می شود.
بین  انگیزه  افزایش  برای  اخیر  سال های  در 
فوتبال  بسیار ضعیف  و  قوی  بسیار  تیم های 
به  توجه  با  منطقه  این  آسیا، کشورهای  قاره 
درجه  سه  به  فوتبال  سابقه  و  مهارت  سطح 
پیشرفته، در حال پیشرفت و نوظهور تقسیم 

شده اند.
گروه  در  کاپ  چلنچ  در  حاضر  تیم های 
مسابقات  در  و  هستند  نوظهور  کشورهای 
مقدماتی جام ملت های آسیا شرکت نمی کنند.
 1922 سال  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 

تاسیس شد.

تیم ملی فوتبال افغانستان 
سریالنکا را برد

اخیر  در  امریکا  متحدۀ  ایاالت  نظامی  نیروهای 
سال 2014 میالدی عملیات های جنگی خویش را 
اظهارات  اساس  بر  و  بخشیده  پایان  افغانستان  در 
باراک اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده در مرحلۀ 
واپسین این نیروها نقش حمایه یی را بازی خواهند 

کرد.
ایاالت متحده در  اما سوال عمده حضور دوامدار 
افغانستان برای سالیان متمادی است. این نکته در 
بین حلقات سیاسی و نظامیان امریکایی وجود دارد 
کامل  خروج  خواستار  خاص  دالیل  با  برخی  و 
نیروهای نظامی ایاالت متحده از افغانستان شده اند.
امریکن  انستیتوت  در  پژوهشگر  کیگین،  فردریک 
انترپرایز و یکی از طرفداران حضور نظامی ایاالت 
متحده در افغانستان استدالل می کند که القاعده و 
طالبان در پی فرصت اند تا دوباره بر اریکۀ قدرت 

در افغانستان تکیه بزندند.
کیگین می گوید که هنوز هم تهدید دهشت افگنی 
از جانب افغانستان متوجه ایاالت متحده می باشد. 
او ادامه می دهد که تا زمان بر آورده نشدن اهداف 
ایاالت متحده برای نابودی کامل القاعده، نباید از 

افغانستان خارج شد.
این تحلیلگر با اشاره به اختالفات موجود سیاسی 
اگر  که  می دهد  هشدار  افغانستان  در  اجتماعی  و 
فصل  شوند،  رها  خود  حال  به  دیگر  بار  افغان ها 
گشوده  کشور  آن  در  داخلی  جنگ های  جدید 

خواهد شد.
  کاهش پشتیبانی عامه از جنگ

رند  موسسه  در  ارشد  تحلیلگر  جونز،  ست  اما 
می گوید که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان، 
محبوبیت خود را در میان اذهان عامۀ امریکایی و 
است  باور  این  به  او  است.   داده  دست  از  افغان 
که تنها تقویت استخبارات و حضور نیروهای ویژۀ 
نبرد  در  افغان  نیروهای  به  کمک  برای  امریکایی 

برضد شورشگری کافی است.
می کند  تاکید  امریکایی  پژوهشگر  این  آن هم  با 
کنونی  از سقوط حکومت  باید  متحده  ایاالت  که 

به  از سال 2014 و  یا جانشین آن پس  افغانستان 
او  کند.  جلوگیری  طالبان  دوباره  رسیدن  قدرت 
می گوید که با موجودیت رهبری طالبان در پاکستان، 

پیروزی در این جنگ مشکل به نظر می رسد.
ستیف کلمونز، سردبیر روزنامۀ اتالنتیک می گوید 
که حضور گسترده در افغانستان از نظر اکماالت و 
تدارکات، ایاالت متحده را مقید ساخته و اتکای آن 

را بر پاکستان بیشتر می سازد.
از  یکی  »پاکستان  که  می کند  عقیده  ابراز  کلمونز 
خطرناکترین کشورهای جهان تهدید بزرگتری برای 
ادامه می دهد که حضور  او  است.  متحده«  ایاالت 
هرچه عمیق و گستردۀ ایاالت متحده در افغانستان، 
آن کشور را بیشتر درگیر بازی میان هند و پاکستان 

خواهد ساخت.
  نگرانی از وضعیت حقوق بشر

کن روت رییس دیدبان حقوق بشر پیشرفت های به 
دست آمده در راستای حقوق زنان، شگوفایی جامعۀ 
توصیف  شکننده  را  افغانستان  مطبوعات  و  مدنی 
سیاستگذاری های  و  سیاسی  حضور  او  می کند. 
روشن امریکا را تضمین کنندۀ بقای این دستآورد ها 

عنوان کرد.
رییس دیدبان حقوق بشر به این باور است که حتا 
عملیه صلح و این که طالبان برای قطع روابط شان با 
القاعده و احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان 

راضی خواهند شد، واقع بینانه نیست.
اشتراک کننده گان این بحث در نهایت تایید کردند 
ناکام  روش  یک  نظامی  طریق  از  ملت سازی  که 
خواهد بود و ایاالت متحده برای نیل به اهداف خود 
که عمده ترین آن ریشه کن ساختن القاعده و ایجاد 
یک افغانستان مرفه، با ثبات و صلح آمیز است، باید 

سیاستگذاری های روشن و جدی را اتخاذ کند.
گستردۀ  عدم حضور  و  با حضور  که  نکته یی  اما 
خورده  گره  افغانستان  در  متحده  ایاالت  نظامی 
افغان  ملی  امنیتی  نیروهای  آموزش  روند  است، 
است، روندی که با حضور کم رنگ قوای امریکایی 

در افغانستان بسیار زیاد متاثر خواهد شد.

آقاي  از  قول  از  نقل  به  رسانه هایی  اخیراً 
ویگائوداس پوشاکاس فرستادۀ ویژۀ اتحادیه 
مردم  بیشتر  که  نوشته اند  افغانستان  در  اروپا 
افغانستان به دلیل فساد در دستگاه قضایي و 
مجبور  قضایي  و  عدلي  مسووالن  کم کاري 
ادارات  این  به  مراجعه  از  که  مي شوند 
خودداري کنند. وي هم چنان گفته است که 
جانب  از  رسمي  یکي  شکل:  دو  به  قانون 
رسمي  غیر  و  قضایي،  و  عدلي  نهادهاي 
و  قومي  بزرگان  جانب  از  سنتي  گونۀ  به 
افغانستان  قریه هاي  و  والیات  در  موسفیدان 

تطبیق مي شود.
این  به  پاسخ  در  مي داند  الزم  محکمه  ستره 
گفته ها خاطرنشان نماید که بدبختانه موضوع 
فساد اداري که از جانب آقاي یوشاکاس تنها 
به نهادهاي عدلي و قضایي نسبت داده شده، 
در همه ساحات و حتا در تعامل و معامالت 
ولي  دارد.  وجود  هم  افغانستان  با  خارجیان 
خوش بختانه ستره محکمه در مبارزۀ جدي با 
این پدیدۀ پیشگام بوده، نه تنها به دستگیري 
و  نزاهت  بلکه  نموده،  اقدام  فساد  عوامل 
نظر  زیر  همشه  را  قضایي  اجرات  شفافیت 
نگذاشته است  توان  نیرو و  تمام  با  داشته و 

فساد بر سالمت اجراآت قضایي غلبه نماید.
اظهار  مي تواند  یقین  به  محکمه  ستره  بناً 

امکاناتي  تمام  با  قضایي  دستگاه  که  نماید 
خدمات  ارایۀ  خاطر  به  دارد،  اختیار  در  که 
آن  پهلوي  در  و  بوده  آماده  مردم  به  بهتر 
فساد  اشاعۀ  به  که  را  انگشت شماري  افراد 
و  ساخته  خارج  سیستم  از  مي پردازند، 

مي سازد.
باور در حل  قابل  یگانه مرجع معتمد و  لذا 
که  محاکم اند  فقط  و  فقط  قضایا  فصل  و 
فیصله هاي آن ها براي دایم حل کنندۀ منازعات 
بوده و وثایق مرتبۀ محاکم، اسناد شرعي حفظ 
دارایي و هستي پربهاي مردم شمرده مي شود، 
امر  این  جاگزین  نمي تواند  بدیلي  هیچ  که 

گردد.
که  مي دانند  خوبي  به  جهانیان  همۀ  امروز 
اجراي  مانع  افغانستان  در  امنیتي  چالش هاي 
ساحات  در  دولت  برنامه  هاي  از  بسیاري 
بازسازي  اجتماعي،  اقتصادي،  سیاسي، 
روند  بر  آن  اثرات  و  گردیده  نوسازي  و 
حکومت داري و فعالیت هاي عدلي و قضایي 
ستره  هم  آن  با  اما  باشد،  کم اثر  نمي تواند 
محاکم  فعالیت هاي  ابقای  خاطر  به  محکمه 
تامین  و  ولسوالي ها  و  والیات  سطح  در 
فعالیت محاکم ابتداییه در ولسوالي هاي ناامن 
چند  و  نموده  تطبیق  را  موثري  برنامه هاي 
گروپ از قضات را به گونۀ اختصاصي فقط 

ابتداییۀ  محاکم  در  وظیفه  اجراي  خاطر  به 
است.  کرده  توظیف  ناامن  ولسوالي هاي 
و  کار  از  اخیر  گزارش گري  نتایج  چنان چه 
فعالیت محاکم استیناف مرکز و والیات که در 
جلسات فوق العادۀ شوراي عالي ستره محکمه 
به هدف نظارت از اجراآت محاکم در قبال 
چه گونه گی تحقق فرمان شماره 45 مقام عالي 
انجام  ماه  یک  مدت  در  جمهوري  ریاست 
پذیرفت، نشان داد که کار و فعالیت محاکم 
از نظم  و انسجام بهتري بهره مند گردیده و 
سال  گذشتۀ  ماه  نه  طي  توانسته اند  محاکم 
جاري 64هزار دوسیه را مورد رسیده گي قرار 
دهند. هم چنان ازدیاد عواید محاکم به بیش از 
یک میلیارد افغاني طي نه ماه گذشته بیان گر 
دسترسي بهتر مردم به عدالت و مراجعۀ آنان 
قضایاي شان  حل وفصل  به خاطر  محاکم  به 

است. که دستاورد خوبي محسوب مي شود.
نهادهاي  و  افغانستان  این که  به  توجه  با  بناً 
وضعیتي  و  موقعیت  چه  در  حکومت داري 
قضایي  نظام  فعالیت  و  کار  دارند،  قرار 
کشور متکي به احکام قوانین نافذه در مسیر 

قانون مند و اصوال قرار دارد.
کنندۀ  تطبیق  محاکم  که  کرد  فراموش  نباید 
قانون و تامین کنندۀ عدالت اند و ارگان هاي 
اجراییوي دولت طبق قانون اساسي مکلفیت 
دارند تا احکام قطعي و نهایي محاکم را در 
عمل تطبیق نمایند، لذا قانون و تطبیق قانون 
به دولت رابطه دارد. در حالي که تمامي اتباع 
افغانستان مکلف به رعایت احکام قوانین اند، 
نمي تواند  سنتي  و  رسمي  غیر  مرجع  هیچ 
بر دیگران  را طبق دل   خواهش  قانون  احکام 
هر  باید  که  چیزي ست  این  و  نماید  اعمال 
فرد حایز حداقل دانش حقوقي معاصر، بدان 

اعتقاد داشته باشد.

300 میلیون دالر از...
 می داند.

وی افزود که سیاسی سازی، از دالیل بوجود 
آمدن بحران کابل بانک بود.

افغانستان  کابل بانک حکومت  بحران  از  بعد 
این  و  گرفت  عهده  به  را  بانک  این  کنترل 

بانک زیر نام »نوی کابل بانک« به فعالیت اش 
ادامه داد.

وزارت مالیه افغانستان حاال در نظر دارد که 
از  و  برساند  فروش  به  را  بانک  کابل  نوی 
فروش  داوطلبی  مراسم  طرف  این  به  مدتی 

این بانک آغاز شده است.
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د افغانستان د عالمانو شورا وایي، چې په افغانستان کې د جهاد 
اشرفي  طاهر  عالمه  عالم  دیني  پاکستاني  د  اړه  په  ګڼلو  روا 
او هڅونه ده چې  تبلیغ  او سیاسي  استخباراتي  فتوا  وروستۍ 

فتنې رامنځته کوي.
په خپراوي سره ویلي، چې دغه  پاڼې  یادې شورا د یوې خبر 
فتوا کومه شرعي فتوا نه او نه په قران کریم او سنتو کې کوم 
د  منځ  تر  مسلمانانو  د  یې  هدف  بلکې  لري؛  بنسټ  او  اصل 

ستونزو او فتنو ډېرول دي.

د  افغانستان  د  ته  پاکستان  چې  شوي،  ویل  کې  پاڼه  خبر  په 
دیني  پاکستانیو  له  مهال  پر  سفر  د  پالوي  د  شورا  د  علماوو 
عالمانو سره توافق شوی و، چې د پاکستان د علماوو هیئت به 
د فبروري په یوویشتمه کابل ته سفر کوي څو د کنفرانس د 

تیاریو په اړه بحثونه وکړي.
دیني  تنو  سوو  پنځو  د  کې  میاشت  مارچ  په  به  همدارنګه 
عالمانو په ګډون د عالمانو کنفرانس تر سره شي، چې د چا په 
مالتړ او غندنې په اړه به نه؛ بلکې د موجوده ستونزو د حل او په 

دواړو هېوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت له پاره د قران 
او سنتو په رڼا کې پرېکړه وکړي.

خبر پاڼه وایي، د دواړو لوریو تر منځ پرېکړه شوې وه چې په 
دې کنفرانس کې به طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول کېږي 
او دغه توافق نامه د پاکستاني علماوو د هیئت د یو غړي مفتي 

ابو هریره محی الدین له خوا رسنیو ته اعالن شوه.
چې  سره  تاسف  په  خو  وایي،  شورا  عالمانو  د  افغانستان  د 
قرآن  د  ځای  پر  کولو  عمل  د  ژمنه  خپله  پر  لوري  پاکستاني 
کریم او نبوي احادیثو د قطعي نصوصو په خالف په افغانستان 

کې ځانمرګي روا او په پاکستان کې ناروا بللي دي.
او  برپا  افغانستان کې دیني شعایر  په  په داسې حال کې چې 
ترسره  اساس  په  شریعت  اسالمي  د  فیصلې  کې  محاکمو  په 
ماده  درېیمه  په  د هغه  او  اسالمي  قانون هم  اساسي  او  کیږي 
قانون  هیڅ  کې  افغانستان  په  چې  شوی  صراحت  دې  په  کې 
نشي کوالی چې د اسالم د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو 

مخالف وي .
خبر پاڼه زیاتوي، هاخوا په پاکستان کې د نفاذ شریعت له پاره 
ناکامه چیغې پورته کیږي خو تر اوسه یې دا ارمان نه دی پوره 
شوی....                 ادامه صفحه ۷

رییس بانک مرکزی:
300 میلیون دالر از قرضه های کابل بانک 

به دست نیامده است
مرکزی  بانک 
هنوز  که  می گوید 
میلیون   300 هم 
قرضه های  از  دالر 
کابل بانک بدست 

نیامده است.
دالوری  نوراهلل 
بانک  رییس 

مرکزی به بست باستان گفته که 175 میلیون دالر به صورت 
قرضه های  از  جایداد  طور  به  دالر  میلیون  پنجاه  و  نقد 
کابل بانک به دست آمده، ولی هنوز هم حدود 300 میلیون 

دالر از این پول ها بدست نیامده است.
صنایع  و  تجارت  اتاق   عامل  هیات  رییس  حقجو  قربان 
بحران کابل بانک را ناشی از ادغام سیستم سنتی و صرافی 
و سیستم مدرن بانک داری در کشور...      ادامه صفحه ۷

د افغانستان د عالمانو شورا:
د پاکستان د عالمانو د شورا د مشر فتوا، د قران او سنتو خالف ده
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کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
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امریکا نیروهای تازه نفس اعزام می کند
که  کرد  اعالم  امریکا  دفاع  وزارت 
واحدهای جدید نظامی و لجستیکی از 

این کشور به افغانستان اعزام می شوند.
دفاع  وزارت  سخنگوی  لیتل  جرج 
اعالم کرد که چاک  بیانیه یی  امریکا در 
دستور  کشور  این  دفاع  وزیر  هیگل، 
این  جدید  نظامی های  واحد  استقرار 
کشور در افغانستان را تأیید کرده است.

نخستین  امریکا،  دفاع  وزیر  گفت:  وی 
نیروهای  استقرار  بر  مبنی  خود  فرمان 
را  افغانستان  در  لجستیکی  و  نظامی 
صادر کرده است تا جایگزین واحدهای 

کنونی مستقر در افغانستان شوند.
حزب  اعضای  از  هیگل  چاک 
»جمهوری خواه« ایاالت متحده است و 
عنوان  به  را  خود  کار  حوت  هشتم  از 
کرده  آغاز  امریکا  جدید  دفاع  وزیر 

است.

وی  پژواک،  گزارش  به 
هفته   2 از  پس  توانست 
سناتوران  موافقت  جنجال، 
و  کرده  جلب  را  امریکایی 
موافق  رأی   58 با  سرانجام 
مخالف،  رأی   41 مقابل  در 
نیروی  پرهزینه ترین  رهبری 
نظامی جهان را برعهده گیرد.

امریکا در حال حاضر، حدود 66 هزار 
نظامی در افغانستان دارد و اعالم کرده 
از  را  آنان  بیشتر  دیگر  ماه   10 تا  که 

افغانستان خارج خواهد کرد.
وزیر  پانتا  لیون  گذشته،  هفته  پنجشنبه 
نشست  پایان  در  امریکا،  سابق  دفاع 
ناتو  عضو  کشورهای  دفاع  وزرای 
از  بخشی  که  بود  گفته  »بروکسل«  در 
باقی  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 

خواهند ماند.

قرار است با امضای موافقتنامه یی به نام 
نحوه  و  تعداد  نوع،  امنیتی«  »موافقتنامه 
حضور نیروهای امریکایی در افغانستان 

مشخص شود.
کابل- بین  موجود  اختالفات  دلیل  به 
واشنگتن درخصوص امضای موافقتنامه 
امنیتی و بحث اعطای مصونیت قضایی 
به نیروهای امریکایی، تا کنون مذاکرات 
دو کشور در این زمینه به نتیجه نرسیده 

است.

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000


