
لهجه یی که آقای وزیر فرهنگ خواِب آن را می بیند، امروزه وجود خارجی ندارد. این لهجه، همان گویش مردِم کابل بود که در اثر 
تعامالت و تحوالِت بسیار فاحش سیاسی، اجتماعی و فرهنگِی سه چهار دهۀ پسین، کاماًل از میان رفته و اکنون چسپیدن به آن ناممکن 
می باشد. در اثر دگرگونی ها و جابه جایی های چند دهۀ اخیر، سیلی از مردم از روستاهای مختلف به این شهر سرازیر شدند و سیلی هم 

از سکنۀ اصلِی کابل به بیرون پناهنده شدند و این امر سبب ترویِج دیگر لهجه ها و حتا آمیزش شان با هم دیگر شده است

مشاور امنیت ملی افغانستان از اظهارات رییس شورای 
علمای پاکستان انتقاد کرد. موالنا طاهر اشرفی، رییس 
شورای علمای پاکستان گفته است که انتحار و جهاد 

در افغانستان، کشمیر و فلسطین جایز است.
پاکستان  علمای  شورای  رییس  نظر  اظهار  این 

واکنش های مختلفی را در پی داشته است.
رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان شب 
یکشنبه در مراسم رونمایی کتاب »بازگشت شاه« که 
افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  سوی  از 
این موضع  »امیدوارم که  برگزار شد، گفت:  کابل  در 
هشداری باشد برای آنانی که در دولت ما، در ]بین[ 
مردم ما و در ارگان های به ظاهر مدنی ما فکر می کنند 

که به این ساده گی از شر این بلیه نجات پیدا کنیم«.
اسپنتا تاکید کرد که این فتوا نشان می دهد که تهدید 
کجا  از  افغانستان  مردم  آمیز  زنده گی صلح  به  اصلی 

سرچشمه می گیرد.
پاکستان  علمای  شورای  رییس  نظر  ابراز  این 
واکنش های جدی را در بین احزاب سیاسی، علما و 

فعاالن مدنی افغانستان بر انگیخته است.
مدنی  و  سیاسی  جریان های  تمام  از  اسپنتا  آقای 
خواست تا در برابر این فتوا...           ادامه صفحه 6
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انسان خوش بخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت 
به علت وقوع آن، تلقی و قبول نماید.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

فیصلۀ شورای وزیران غیرمنطقی 

و فیصلۀ وزارت فرهنگ غیرمنطقی تر!

یک مقام امنیتی پاکستان اعالم کرده است طالبانی که از 
زندان های پاکستان آزاد شده اند  دوباره به صفوف طالبان 
ملحق و به احتمال زیاد آزادی آنان نتیجه معکوسی در 

روند صلح افغانستان خواهد داشت.
حداقل  پاکستان،  استخباراتی  مقامات  از  یکی  گفتۀ  به 
نیمی از طالبان افغانستانی که در این اواخر از زندان های 
پاکستان آزاد شده اند، دوباره به...         ادامه صفحه 6

اعدام  حکم  اجرای  تأخیر  مورد  در  اعتراض کننده  هزاران 
آدم رباها که اخیراً در هرات محکوم به اعدام شدند، در مقابل 

ورزشگاه هرات گردهم آمدند.
این اعتراض کننده گان که شمارشان به هزارها نفر می رسید با 
تجمع در مقابل ورزشگاه هرات و شرکت در یک برنامۀ دینی 
خواهان سرعت بخشیدن به روند اعدام آدم رباها و عامالن قتل 
علی سینا کودک هشت ساله شدند که چندی پیش به دست 

آدم رباها کشته شد.
اعتراض کننده  گان می گویند که رییس جمهور کرزی به خاطر 
حفظ امنیت و آرامش خاطر مردم هرچه زود ترحکم اعدام آدم 

رباها را توشیح نماید.
تجمع کننده گان هشدار دادند، در صورتی که بی تفاوتی دولت 
در این زمینه ادامه یابد، آن ها دست به...           ادامه صفحه 6

خود  پیشین  اظهارات  پاکستان  علمای  شورای  رییس 
افغانستان،  در  انتحاری  انجام حمالت  این که  بر  مبنی 
دامن   که  است  گفته  و  بی بنیاد خوانده  را  است  جایز 
به  را  افغانستان  صلح  پروسۀ  مسایلی،  چنین  به  زدن 

چالش می کشد.
گزارش  پاکستان  علمای  شورای  رییس  اشرفی  طاهر 
در  انتحاری  حمالت  وی  آن  در  که  را  بی بی  سی 
افغانستان را جایز دانسته بود، به شدت رد کرده است.
این درحالی است که رییس شورای علمای پاکستان، 
افغانستان را یک  با بی بی سی،  در مصاحبه یی  اخیراً 

کشور اشغال شده خواند و انجام حمالت انتحاری را 
در این کشور جایز دانسته است.

از  پس  افغانستان  صلح  عالی  شورای  معاون  پیشتر 
که  بود  گفته  ماندگار  روزنامۀ  به  پاکستان  از  برگشت 
باهم  آن ها  نشست هایی  که  در  اشرفی  طاهر  اظهارات 

داشتند، پی هم دچار تغییر می شد.
مولوی عطااهلل لودین گفته بود که اظهارات طاهر اشرفی 
هر دقیقه دچار تغییر می شد و این مسأله نشان دهندۀ 

این مسأله است که اظهارات او از خودش نیست.
اما طاهر اشرفی روز گذشته به رادیوی آزادی گفت: 
مورد  در  دیگر  دینی  علمای  تمام  مانند  من  موقف 
حمالت  هرگز  و  می باشد  یک سان  انتحاری  حمالت 

مذکور را در افغانستان جایز نخوانده ام.
او گفته است: »شورای علمای پاکستان در سال 2002 
میالدی فتوا داده است که قتل هر بی گناه اگر مسلمان 
این را که می گویند من  یا کافر جایز نیست و  باشد، 
حمالت انتحاری را در افغانستان جایز و در پاکستان 
حرام خوانده ام، همین قدر می گویم که بی بنیاد است و 

جایگاه دروغگو در قهر دوزخ است.«
طاهر اشرفی افزود، من در مصاحبه یی که با بی بی سی 
از من سوال  اصول جهاد  و  فرضیت  مورد  در  داشتم 
گردید که در جواب من گفتم: اگر کشوری به زور از 
سوی کفار اشغال می گردد باالی باشنده گان آن کشور 
جهاد فرض است، ولی هدف من...    ادامه صفحه 7

پاکستان:
طالبان آزادشده به 

میدان جنگ بازگشته اند

اعتراض  کننده گان هراتی به رییس جمهور:

حکم اعدام آدم ربایان را 
توشیح کن!

مشاور امنیت ملی افغانستان:

فتوای اشرفی سرچشمۀ تهدید را نشان 
می دهد
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کابل بانک؛ 
بزرگ ترین 
فساد بانکی 
در افغانستان

رییس شورای علمای پاکستان:

هیچ گاه نگفته ام حمالت انتحاری در 
افغانستان جایز است
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در ماه های اخیر، شورای علمای افغانستان به عنوان 
یک نهاد دولتی، در صدد ایفای نقِش خود در حل 
جنگ  به  دادن  پایان  برآمده؛  افغانستان  بحران 
دولِت  و  افغانستان  طالباِن  اسالمی  تحریک  میان 

افغانستان و در نتیجه، تحقق صلح. 
مذاکره با شورای علمای پاکستان و تدویر کنفرانس 
و  طرح ها  مهم ترین  از  کابل  در  صلح  مشترک 
در  افغانستان  علمای  شورای  که  بود  گام هایی 
راستای تالش خود برمی داشت. اما مساعی و طرح 
شورای مذکور با این موضع گیری و انتشار دیدگاه 
رییس شورای علمای پاکستان که عملیات انتحاری 
برآب شد.  نقش  دارد،  افغانستان جواز شرعی  در 
توانایی  که  است  بحث  قابل  پرسش ها  این  اکنون 
و ناتوانی شورای علما در جنگ و صلح افغانستان 
سِر  بر  جنگ  افغانستان،  در  جنگ  آیا  چیست؟ 
است  اسالم  و  کفر  میان  و جنگ  مذهب،  و  دین 
دینِی دو کشور راه حل اسالمی  تا شورای علمای 
و شرعِی آن را پیدا کنند؟ مشکل شورای علمای 
دینی چه در افغانستان و چه در پاکستان و در هر 
کشور و جامعۀ اسالمی، بر سر داوری و حکم در 
مورد جنگ وصلح و مسایل دیگر از زاویۀ دینی و 
اسالمی چیست؟ شورای علمای افغانستان چه گونه 
می تواند موثریِت خود را برای صلح در افغانستان 

نشان دهد؟...  
عالمه طاهر اشرفی رییس نهاد دولتی شورای علمای 
پاکستان، انجام عملیات انتحاری را در افغانستان، 
است.  فلسطین، جایز و شرعی خوانده  و  کشمیر 
برخالف  و  بسیار خصمانه  افغانستان  در  فتوا  این 
چون  می گردد.  تلقی  کشور  مصالح  و  منافع  تمام 
ترویج عملیات انتحاری به عنوان یک مشروعیت 
در  را سال های طوالنی  افغانستان  دینی،  و وجیبۀ 
جنگ و بی  ثباتی فرو می برد و فرهنِگ نفرت و کینه 
را در درون جامعه، میان اقشار مختلف اجتماعی و 

فرهنگی، گسترش می بخشد. 
اسالمی  و  شرعی  دید  از  فتوا  این  است  ممکن 
نامشروع  نیز  دینی  قرائت  و  تفسیر  زاویۀ  از  یا  و 
شورای  رییس  و  شود  نگریسته  اسالم  مخالف  و 
مخالف  فتوایی،  چنین  صدور  با  پاکستان  علمای 
اسالم و شریعت اسالمی معرفی گرددـ هرچند که 
پاکستان  مورد  در  فتوایی  چنین  بیان  از  موصوف 
علیه جامعۀ  انتحاری  عملیات  و  می ورزد  اجتناب 

شیعۀ پاکستان را محکوم می کند.
طاهر  علیه  شرعی  فتوای  و  حکم  صدور  اما   
که  پاکستان،  دینی  علمای  شورای  رییس  اشرفی 
مخالف  انتحاری،  عملیات  جواز  فتوای  صدور  با 
و دشمن اسالم و شریعت اسالمی تلقی می گردد، 
از زاویه های برداشت دینی و شرعی چندان آسان 

نیست.
تفاوت فتواها؛ مشکل الینحل تاریخی:

اختالف میان علمای دینی مسلمانان بر سر فتواها 
به خصوص فتواهایی که با انگیزه های سیاسی و در 
یک  می شود،  ارایه  اجتماعی  حتا  و  سیاسی  امور 
اختالف الینحل تاریخی میان علمای دینی در تمام 

جوامع و کشورهای اسالمی است.
رییس شورای علمای پاکستان عملیات انتحاری را 
که  ـ  اعظم عربستان سعودی  مفتی  جایز می داند، 
پیغمبر اسالم )ص( در  برخاست،  از آن جا  اسالم 

آن جا ظهور کرد، وحی و قرآن همان جا و به زبان 
انتحاری را حرام تلقی  عربی نازل شد ـ عملیات 
می کند. شماری از علمای دینی طرف دار طالبان در 
افغانستان نیز عملیات انتحاری طالبان را مشروع و 
جایز می دانند و جمعی از علمای دینی به حرمت 
استاد  سیاف  الرسول  عبدرب  می کنند.  حکم  آن 
ازهر،  دانشگاه  دینی تحصیل یافتۀ  عالم  و  دانشگاه 
نود  دینی  تحصیل  مرجع  معتبرترین  و  بزرگترین 
درصد مسلمان سنی مذهب دنیای اسالم، عملیات 
انتحاری را حرام می داند و حتا توبۀ انتحاری را نزد 
خداوند با این استدالل دینی که انتحاری فرصت 
زیادی  شمار  می داند.  قبول  قابل  غیر  ندارد،  توبه 
عملیات  مشروعیت  عدم  به  نیز  دینی  علمای  از 
انتحاری فتوا می دهند. اما طالبان و شمار دیگری از 
علمای دینی هستند که از مشروعیت عمل انتحاری 

سخن می گویند.
نکتۀ بسیار مهم و قابل تأمل این است که هر دو 
دیدگاه های  و  فتواها  تعارض  و  تفاوت  در  طرف 
و  دینی  استدالل  به  و شرعی  دینی  منظر  از  خود 
شرعی متوسل می شوند. هر دو طرف می توانند در 
مشروعیت فتوای خود حتا به قرآن استدالل کنند 
قرآن  آیه های  تفسیر  و  تعبیر  از  را  خود  حکم  و 
استنباط نمایند. به گونۀ مثال: عملیات انتحاری در 
دیگر،  آیات  و  آیات  این  تعبیِر  و  تفسیر  به  توجه 

می  تواند حرام و نامشروع تلقی شود:
)سوره  َرحیما  بکم  َکاَن  اهلل  اٌِن  اَنُفَسُکم  تَقتُلو  َواَل 

النساء آیه 29(
التٌهُلکۀ  اِلَی  بااَیدکم  َوالتُلُقو  اهلل  سبیل  فی  َوانفقوا 

َواحِسنوا اٌِن اهلل یُِحٌب المحسنین )سوره البقره آیه 
)195

فیها  خالداً  َجهنٌَم  فجزاُءُه  ٌمتعٌمداً  مؤمنَا  یَقتُل  َومن 
َوَغَضَب اهلل علیه َولعنُه َوأعٌد لُه عذابًا عظیما )سوره 

النساء آیه 195(
شرعی  جواز  و  مشروعیت  پی  در  که  کسانی 
عملیات انتحاری هستند، می توانند آن را از تفسیر 
و تعبیِر این آیات و هم چنان آیات دیگر به دست 

بیاورند:
َفاٌقتلوالمشرکین حیث َوجدتٌُموُهم 

َوقاتلوا فی سبیل اهلل الذین یقاتلونکم . . .  واقتلوهم 
اخرجوکم  حیث  من  واخرجوهم  ثقتموهم  حیث 

)سوره بقره آیه های 190 و191(
َوقاتُِلوُهم حتٌی ال تکوَن فِتنۀ َویکوَن الٌدیُن ُکٌله هلل 

)سوره انفال آیه 39(
    علمای طرف دار انتحار و کشتار می توانند حتا 
تعمیم  مسلمان  فرقه های  از  بسیاری  به  را  مشرک 
دهند. و آن گاه نه تنها جواز قتل نامسلمان و کافر، 
عمل  برای  و  کنند.  صادر  هم  را  مسلمان  بلکه 

»َوقاتُِلوُهم حتٌی ال تکوَن فِتنۀ« که راه باز است. 

حاال این قرائت های متفاوت و این توجیه و تفسیر 
مختلف و متعارض را از دین و منابع دینی چه گونه 
می توان حل کرد؟ به این پرسش در طول سده های 
متوالی تاریخ، پاسخ یک سان ارایه نشده که امروز 
را  آن  پاکستان  افغانستان و  شورای علمای دولتی 

حل کنند. 
فتوای  و  اسالم  به  افغانستان  جنگ  ارتباط  عدم 

شرعی:
نکتۀ بسیار مهم این است که جنگ افغانستان هیچ 
ارتباطی به دین و شریعت اسالمی ندارد که برای 
پایان دادن آن، عالمان دینی با فتواهای شرعی شان 
جنگ  یک  افغانستان،  جنگ  شوند.  میدان  وارد 
این  اصلِی  مجری  است.  امنیتی  و  استخباراتی 
آن  نظامی  استخبارات  و  پاکستان  ارتش  جنگ، 
آی.اس.آی شمرده می شود که بسیاری از حلقه های 
اطالعاتی و مذهبی عربستان سعودی و عرب  های 
دیگر را در رقابت و خصومت با دولت شیعۀ ایران 

با خود دارد. 
میان  قدرت  و  منافع  سر  بر  جنگ  جنگ،  این 
گروه های مختلف داخلی و خارجی است. جنگ 
خصومت  و  رقابت  خارجی،  بُعد  در  افغانستان 
بازتاب  مختلف  کشورهای  میان  را  منطقه یی 
می دهد. رقابت و خصومت هند و پاکستان، رقابت 
و خصومت ایران و عربستان، رقابت و خصومت 
میان امریکا و متحدان غربی اش با روسیه، چین و 

طرف های مختلف دیگر در منطقه و جهان. 
جنگ  دلیل  و  انگیزه  خارجی  قوای  حضور  اگر 
طالبان باشد، طالبان در دهۀ نود بدون حضور یک 

ادامه دادند، و فردا  این جنگ را  نفر خارجی هم 
نیز چنین است.

تأثیرگذاری شورای علمای افغانستان بر صلح:
اگر شورای علمای افغانستان می خواهد با نقش و 
تأثیری بیشتر به میدان صلح وارد شود، به دولت 
افغانستان  سیاست  تصمیم گیرنده های  و  افغانستان 
فشار بیارود که مشکل خود را با پاکستان از طریق 
سیاسی با شفافیت و صداقت حل کنند. نباید دین، 
علمای دینی و شریعت اسالمی در اختالفات سیاسی 
ابزار طرف های  و جنگ منافع داخلی و خارجی، 
تأثیر  گیرند.  قرار  منافع شان  توجیه  عامل  و  جنگ 
دیگِر شورای علمای افغانستان در کمک به صلح، 
به عنایت این شورا به اصالح دولت افغانستان در 
عرصۀ اداره و سیاست داخلی برمی گردد. شورای 
علمای افغانستان می تواند با فشار بر رهبری دولت 
و سیاست گذاران آن، مدیریت و اداره را از فساد، 
تبعیض، بی عدالتی و تزویر، به سوی اصالح ببرد و 
نقش مؤثری در شکل دهی یک دولِت سالم، عادل، 

پاسخ گو و صادق به جامعه و کشور ایفا کند. 
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محمداكرام اندیشمند

توانایی و ناتوانیِ شورای علمای 
افغانستان و پاکستان در جنگ وصلح

 

مورد  در  کشور  وزیران  شورای  اعالمیۀ  در  که  آن چه 
عنوان  بیگانه«  لهجه های  و  واژه ها  از  زبان ها  »پاک سازی 
شده، پیش از آن که یک دغدغۀ فرهنگی در جهت تحکیم 
مناسبات ملی در افغانستان باشد، خاستگاه های غیرعقالنی 
دارد که با مولفه های جهان مدرن و تکثر فرهنگی به عنوان 

یک اصل ارزشی، نمی تواند سازگار باشد. 
سیاست  فرهنگی  در کشورهای  مختلف  جهان،  تالش  برای  
جهانی است   روند  یک   دموکراتیِک   فرهنگی   توسعۀ   ایجاد 
هر  در  محلی   سیاسی   و  اجتماعی   شرایط  بر  بنا  البته   که  
کشور شکل  متفاوتی  به  خود می گیرد. برای  کشورهای  در 
این  است  که   حال  توسعه ، پرسش  اساسی  دربارۀ  فرهنگ  
چه گونه  سنت های  بومی  یی که  آن ها را به  گذشتۀ شان  وصل 
 می کند و منبع  امید و آرمان های  آیندۀ آن هاست ، حفظ کنند 

و گسترش  دهند. 
دارد که  تعلق  از کشورهای جهان  آن بخش  به  افغانستان 
هنوز گام های کوچکی در عرصۀ توسعۀ سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی برداشته است. افغانستان راه درازی تا رسیدن 
مدیریت و سیاست گذاری  با  که  دارد  فرهنگی  اعتالی  به 
این صورت،  غیر  در  یافت.  آن دست  به  می توان  درست 
به  آن که  از  بیش  می شود،  انجام  و  شده  انجام  که  آن چه 
و  افتراق  سبب  کند،  کمک  کشور  در  فرهنگی  اعتالی 

بیگانه گی بیشتِر فرهنگی در جامعه خواهد شد. 
واکنش  ارگ نسبت به کاربرد به برخی واژه گان در رسانه ها 
سبب شده است که جامعه در برابر این گونه تصمیم گیری ها 
به شک و تردید دچار شود. بسیاری ها از خود می پرسند که 
چرا نمی توانند از واژه گانی که در زبان شان متداول است، 
استفاده کنند؟ آیا این واکنش تمام زبان ها را در بر می گیرد 
اعمال می گردد؟  فارسی  زبان  برابر  در  این که صرف  یا  و 
مرکب،  واژۀ  این  کنید.  توجه  دانشگاه  واژۀ  به همین  مثاًل 
دو جزء دارد؛ »دانش« و »گاه« که هر دو در زبان و گویِش 
فارسی زباناِن کشور به صورت گسترده استفاده می شود. اگر 
نوشتارِ  و  گفتار  در  واژه  این  از  ندارند  حق  فارسی زبانان 
خود استفاده کنند، به طریق اولی باید ریشه ها و اصل آن ها 
را نیز نادیده گرفت. یعنی از کار برد واژۀ دانش و پسوند 
گاه در زبان فارسی افغانستان نیز باید جلوگیری کرد. اما 
بدون شک چنین برخوردی با زبان، نه عقالنی است و نه 

هم آبشخورهای فرهنگی می تواند داشته باشد. 
تا  دارند  نوآوری  و  تحول  به  نیاز  کشور  رایج  زبان های 
بتوانند با ذهنیت و اندیشۀ مدرن نزدیکی بیابند. جلوگیری 
در  را  زبانی  و  فرهنگی  مشکل  هیچ  واژه گان  کاربرد  از 
جهان  دیگر  زبان های  در  نمی تواند.  کرده  حل  افغانستان 
انجام  وسیعی  پیمانۀ  به  واژه گانی  و  زبانی  دادوستدهای 
واژه گان  ورود  هرگز  زبان ها  این  گویش وراِن  و  می شود 
جدید و یا حتا کاربرد لهجه های مختلف را نقص به شمار 
می دانند.  خود  زبان  غنامندی  نوعی  را  آن  بل  نمی آورند، 
که  اروپایی می شوند  زبان های  واردِ  واژه  همه روزه صدها 
فرهنگِی  و  اجتماعی  خاستگاه های  از  غیر  ریشه هایی  حتا 
از روی تعصب  این واژه گان  با  خود دارند، ولی برخورد 
زنده  اندام های  هم چون  زبان ها  زیرا  نمی گیرد.  صورت 
قابلیت جذب واژه گان را بر اساس معیارهای خود دارند. 

دارد؛  خود  فرهنگِی  جایگاه  تعریف  به  نیاز  افغانستان 
چیزی که ظرف ده سال گذشته انجام نشده است. متولیان 
فرهنگی کشور به جای این که بر سِر سیاست های فرهنگی 
فکر کنند، تمام هم وغم شان تالش برای زدودِن چند واژه 
است که هیچ مشکلی را هم حل نمی کند. اگر قرار باشد 
ساخته  ایران  در  که  واژه گانی  از  افغانستان  فارسی زبانان 
شده از این پس استفاده نکنند، شاید حتا سخن گفتن برای 

فارسی زبانان کشور دشوار گردد. 
افغانستان پیش از این مسایل، به سیاست فرهنگی یی نیاز 
دارد که بتواند به وحدت و وفاق ملی کمک کند و نه آن که 
تخم تفرقه و پراکنده گی بپراکند. ولی متأسفانه در اطراف 
رییس جمهوری کسانی قرار گرفته اند که به سوءاستفاده از 
وضعیت فعلی مشغول اند و تالش می کنند که با ایجاد تفرقه 
سیاست ها  این گونه  بیابند.  دست  خود  اهداِف  به  نفاق  و 
بدون شک برای افغانستان خطرات بزرگی را در پی دارد 
و زمینه را برای درگیری و تنش در کشور مساعد می سازد. 

سیاست بیمار 
فـرهـنگِی ارگ

جنگ افغانستان هیچ ارتباطی به دین و شریعت اسالمی ندارد که برای پایان 
دادن آن، عالمان دینی با فتواهای شرعی شان وارد میدان شوند. جنگ افغانستان، 
یک جنگ استخباراتی و امنیتی است. و مجری اصلِی این جنگ، ارتش پاکستان و 
استخبارات نظامی آن آی.اس.آی شمرده می شود
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سوریه  مسلح  مخالفان 
نبرد  در  کردند  اعالم 
نیروهای  با  روزه  هشت 
موفق  اسد  به  وفادار 
شده اند آموزشگاه پولیس 
را  العسل«  »خان  منطقه 
زیر کنترل خود درآورند. 

آنها همچنین صدها زندانی یک زندان در والیت رقه را آزاد کردند.
مخالفان مسلح رژیم سوریه اعالم کردند، آموزشگاه پولیس منطقه »خان 
العسل« در شهر حلب در شمال سوریه را زیر کنترل خود در آورده اند.
گفته می شود که درگیری برای تسخیر این آموزشگاه هشت روز پیش 
میان مخالفان مسلح سوریه و هواداران رژیم این کشور آغاز شده و در 

مجموع 200 تن در این درگیری هشت روزه کشته شده اند.
سازمان ناظران حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در لندن است در 
این باره اعالم کرد که تنها در درگیری روز یکشنبه 3۴ سرباز ارتش 
سوریه کشته شده اند. این اطالعات هنوز از طرف منابع بی طرف تایید 

نشده است.
حمله مخالفان اسد به زندان

مخالفان مسلح رژیم بشار اسد روز یکشنبه همچنین به زندان مرکزی 
منتشر  اینترنت  والیت رقه حمله کردند. ویدئوهایی که مخالفان در 

کرده اند، آنها را در محوطه درونی زندان نشان می دهد.
باره اعالم کرد که صدها  سازمان ناظران حقوق بشر سوریه در این 

زندانی، از جمله 1۸ زندانی سیاسی، در پی این حمله آزاد شده اند.
مخالفان مسلح اعالم کرده اند که تمامی مرز سوریه با ترکیه را زیر کنترل 

خود در آورده اند.
بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، در جریان ناآرامی های سوریه از دو 

سال پیش تاکنون حدود ۷0 هزار نفر کشته شده اند.

کری به دنبال چیست؟

جان کری وزیر خارجه تازۀ امریکا طی سفر جاری 
و  سعودی  عربستان  مصر،  ترکیه،  کشور  چهار  به 
قطر، عالوه بر جست وجوی راه حل بحران سوریه  
اهمیت مناسبات واشنگتن با کشورهای خاورمیانه را 

مورد تاکید قرار خواهد داد.
سفر وزیر خارجه امریکا که بخش اروپایی آن در 2۴ 
ماه فبروری از لندن آغاز شد تا شش ماه مارچ ادامه 
داخلی  سیاست  داشتن  قرار  دلیل  به  یافت.  خواهد 
دیدار  طی  کری  جان  انتقالی،  وضعیت  در  اسراییل 
خاورمیانه یی جاری خود به آن کشور سفر نخواهد 
سرزمین  به  سفر  کری  تعادل،  منظور حفظ  به  کرد. 
فلسطین نیز از دیدار خاورمیانه یی جان کری حذف 

شده است.  
یک  تشکیل  در  نتانیاهو  موفقیت  عدم   در صورت 
دولت ائتالفی با ثبات، انتظار میرود که سفر پیشبینی 
تا  نیز  اسرائیل  به  امریکا  جمهور  رییس  اوباما  شده 

آینده یی نا معلوم به عهده تعویق نهاده شود.
که  اند  نگران  فارس  خلیج  منطقه  عرب  کشورهای 
بعد از خروج نظامی از عراق و در پایان سال 201۴ 
ترک مي کنند،  را  افغانستان  ناتو  نظامی  نیروهای  که 
ادامه حضور فعال در خاورمیانه  عالقه امریکا برای 

کاهش یابد.
بر اساس یک ارزیابی از مصالح و منافع ملی امریکا، 
قرار است حضور نظامی آن کشور در اسیا تدریجا 

افزایش یابد.
متحده  ایاالت  دریایی  پنجم  ناوگان  در حال حاضر 
در بحرین مستقر شده و پیشرفته ترین هواپیماهای 
نظامی امریکا در قطر، کویت و امارات عربی متمرکز 
 15 نیروی  یک  دارای   عالوه  به  امریکا  اند.  شده 

نظامی  هزار نفری در کویت است.
طرح استراتژیک کاهش حضور نظامی ایاالت متحده 

در منطقه خلیج فارس و افزایش حضور نظامی در 
شرق آسیا و دریای چین قرار است طی 5 سال آینده 

به موقع اجرا گذاشته شود.

مناسبات با ریاض
طی اقامت دو روزه وزیر خارجه امریکا در عربستان 
مابین  جانبه  دو  روابط   توسعه  بر  عالوه  سعودی  
و  فارس  خلیج  منطقه  امنیت  ریاض،  و  واشنگتن 
این زمینه  آینده دو کشور در  کلیات همکاری های 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حجم مبادالت تجاری عربستان سعودی و امریکا در 
سال به  ۶0 میلیارد دالر میرسد. عربستان دوازدهمین  
سعودی  عربستان  امریکا.  بزرگ  تجاری  شریک 
محسوب  امریکا  صادراتی  بازار  پنجمین  و  بیست 
مي شود. در سال 2011 ارزش صادرات غیر نظامی 
االت،  ماشین  اتومبیل،  شامل،  عربستان،  به  امریکا 
تجهیزات پزشکی و هواپیما تنها 13 میلیارد دالر بوده 
است. امریکا عالقمند به توسعه بازار صادراتی خود 

به عربستان است.
در  نظامی  نیروهای  کاهش  با  همزمان  میرود  انتظار 
امریکا میزان فروش تسلیحات  منطقه خلیج فارس، 
و آموزش نیروهای مسلح کشور های منطقه را برای 

جانشینی نیروهای تقلیل یافته، افزایش دهد.

سوریه و افغانستان
اروپا  در  کری  جان  مقدماتی  های  رایزنی  قطر،  در 
عربستان  و  ترکیه،  مصر،  کشور  سه  در  همچنین  و 
سعودی به ترسیم روشنتر سیاست خارجی امریکا در 

قبال سوریه منجر شود.
به  اسلحه  مستقیم  تحویل  از  تاکنون  امریکا  دولت 
کمکهای  و  است  ورزیده  خودداری  اسد  مخالفان 

و  دوستانه  بشر  های  یاری  محدوده  از  شده  ارائه 
نرفته  فراتر  یابی در شب  راه  تجهیزات مخابراتی و 

است.
منظور  به  دارند  انتظار  سوریه  همسایه  کشورهای 
به  اسد  از  دولت  انتقال  جریان  به  بخشیده  سرعت 
مخالفان و پیشگیری از خونریزی های بیشتر، امریکا 

نقش نظامی فعال تری بر عهده بگیرد.
بخشی  فراز  بر  پرواز  ممنوع  منطقه  اعمال  و  اعالم 
تنها  که  است  اقداماتی  محدوده  سوریه،  آسمان  از 
با مداخله مستقیم امریکا مبادرت به آن امکان پذیر 
است. روسیه تاکنون مخالفت شدید خود را در قبال 
این اقدام احتمالی بروز داده است. از این لحاظ تغییر 
هماهنگی  مستلزم  سوریه  قبال  در  امریکا  سیاست 

های مقدماتی با مسکو نیز خواهد بود.
افغانستان  امنیت  سوریه،  موضوع  بر  عالوه  قطر  در 
بعد از سال 201۴ و تالش برای دست یافتن به نوعی 
مصالحه مابین دولت کابل و طالبان نیز مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
دفتر  یک  تأسیس  به  است  قرار  افغانستان  طالبان 
سیاسی در قطر مبادرت نمایند. دولت حامد کرزی 
سفر  طی  طرح،  این  با  ابتدایی  مخالفتهای  وجود  با 
ماه جنوری به واشنگتن موافقت خود را با این اقدام 
نماینده گی  دفتر  شدن  گشوده  از  بعد  داشت.  اعالم 
با  مذاکره  انجام  و  ارتباط  ایجاد  قطر  در  طالبان 
خواهد  تری  منظم  شکل  طالبان  رسمی  نماینده گان 

گرفت.   
کری  جان  سفر  که  میکنند  تاکید  امریکایی  مقامات 
العاده حساسی  فوق  منطقه خاورمیانه در شرایط  به 
مسووالن  نگاه  در  سفر  این  انجام  میگیرد.  صورت 
در  خاورمیانه  که  است  اهمیتی  نشانه  امریکا  دولت 

روابط خارجی امریکا حفظ کرده است.
مناسبات  امریکا  خارجی  روابط  اهمیت  با  بخش 
استراتژیکی واشنگتن با اسراییل است. اشتباه محاسبه 
نتان یاهو نخست وزیر اسراییل و برگزاری انتخاباتی 
موقعیت  تقویت  بجای  وی  دولت  آن  نتیجه  در  که 
اسراییلی سیاست  داخلی تضعیف شد، موقتا بخش 
های خاورمیانه ای اسراییل را تا تعیین تکلیف دولت 
بعدی در آن کشور در حالت انتظار قرار داده است.

نزدیک ساختن معترضین  برای  این وجود تالش  با 
گرم  مصر،  در  مرسی  محمد  گرای  اسالم  دولت  با 
روابط  توسعه  انقره،  با  واشنگتن  مناسبات  کردن  تر 
دوجانبه با ریاض، فراهم  ساختن مسیر مذاکره مابین 
دولت کابل و طالبان در قطر، و البته هماهنگ ساختن 
سیاستها و اقدامات کشورهای عربی و ترکیه بمنظور 
به  بخشیدن  پایان  برای  قبول  قابل  حل  راه  یافتن 
بحران سوریه هدفهایی است که وزیر خارجه امریکا 
انتظار دارد در پایان سفر جاری به آنها نزدیکتر شود.

در حمله به آموزشگاه پولیس در سوریه

 ۲۰۰ نفر کشته شدند

کنفرانس مشورت سیاسی 
خلق چین تشکیل جلسه داد

بشار اسد با تکرار پیشنهاد مذاکره صلح با شورشیان، 
از  را  خود  که  داد  هشدار  انگلیس  دولت  به 
درگیری های سوریه کنار بکشد و لندن را به داشتن 
مورد  در  ساده بینی  و  پیچیده  غیرواقعی،  رفتاری 

اوضاع سوریه متهم کرد.
بشار اسد، رییس جمهوری سوریه در مصاحبه خود 
با روزنامه ساندی تایمز گفت که برای چندین دهه 
خاورمیانه  در  رسانی  آسیب  و  مضر  نقش  بریتانیا 
داشته و حاال دولت لندن تصمیم گرفته تا مخالفان 

دولت دمشق را مسلح کند.
ما  گفت:  تایمز  ساندی  با  خود  مصاحبه  در  اسد 
چگونه می توانیم از انگلیس انتظار داشته باشیم که به 
ایفای نقش در سوریه بپردازد، در حالیکه تشخیص 

داده این مشکل را نظامی کند؟
وی افزود: شما چگونه می توانید از انگلیس بخواهید 
شرایط  و  ایفا  اوضاع  شدن  بهتر  برای  را  نقشی  تا 
لندن  دولت  از  می توانیم  چگونه  ما  کند؟  ثابت  را 
انتظارداشته باشیم که به کاهش تنش ها دست بزند، 
به  نظامی  ارسال تجهیزات  آنها خواهان  در حالیکه 
میان  مذاکرات  تسهیل  برای  و  هستند  تروریست ها 
سوری ها تالشی نمی کنند. برای مدت بسیار طوالنی 
نداشته  انگلیس وجود  میان سوریه و  ارتباطی  هیچ 
است. انگلیس برای چندین دهه در مسایل مختلف 

در منطقه ما نقش مضر و زیان باری داشته است.
بشار اسد گفت: گمان می کنم که آنها علیه ما و علیه 
انگلیس فعالیت می کنند. دولت لندن رفتاری  منافع 
آنها  اگر  دارد.  لوحانه  ساده  و  پیچیده  واقعی،   غیر 

خواهان ایفای نقشی هستند باید آن را تغییر دهند. 
رفتار  تر  واقعی  و  تر  مسووالنه  راهی  در  باید  آنها 

کنند.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه انگلیس در 
روزهای گذشته گفته بود: ما خواهان انجام اقدامات 
بیشتر و ارایه حمایت های متنوع به مخالفان دولت 

سوریه هستیم و برای این کار اقدام می کنیم.
بازبینی در  برای  را  اروپا  اتحادیه  انگلیس هم چنین 
تحت  سوری  مخالفان  تسلیحاتی  تحریم  موضوع 

فشار قرار داده است.
مصاحبه اسد با روزنامه ساندی تایمز پس از آنکه 
اعالم  امریکا  جدید  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
کرد واشنگتن به دنبال راه هایی برای تسریع انتقال و 

گذار سیاسی در سوریه است، صورت گرفت.

جان کری در اولین سفر خود به خارج از امریکا به 
عنوان وزیر امور خارجه این کشور گفت: مخالفان 
گمان  هستند.  بیشتری  نیازمند کمک  دولت سوریه 
می کنیم که این امر بسیار مهم است که کمک های ما 
به مناطقی ارسال شود که از رژیم اسد آزاد شده اند.

بشار اسد هم چنین در گفت وگو با ساندی تایمز بار 
دیگر به امکان مذاکره مشروط با مخالفان اشاره و هر 

گونه شبهه را در زمینه برکناری خود رد کرد.
انگلیس می گوید از مخالفان دولت سوریه حمایت 
به  حال  این  با  نمی کند.  مسلح  را  آنها  اما  می کند، 
تازگی در نشست »دوستان سوریه« در رم، پایتخت 
ایتالیا، ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس گفت گزینه 
آینده  در  سوریه  دولت  مخالفان  به  نظامی  کمک 

امکانپذیر است.

آستانه  در 
دو  در  تغییر 
کلیدی  پست 
ست  یا ر
ی  ر جمهو
نخست  و 
وزیری چین، کنفرانس مشورت سیاسی خلق عصر یکشنبه درپایتخت 

این کشور تشکیل جلسه داد.
در دوازدهمین دور کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین هو جین تائو 
رییس جمهوری و شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست در میان 

بیش از 2200 تن اعضای این نهاد حضور یافتند.
کنفرانس مشورت سیاسی خلق درحالی شکل گرفته که قرار است 
از روز سه شنبه این هفته کنگره ملی خلق این کشور )مجلس( نیز 
برای تصمیم گیری های مهم از جمله تفویض ریاست جمهوری از 

هو جین تائو به شی جین پینگ تشکیل شود.
همچنین از لی که چیان معاون نخست وزیر فعلی به عنوان جانشین 
ون جیا بائو نخست وزیر چین که دوره خدمتش رو به پایان است، 

یاد می شود.
کنفرانس مشورت سیاسی خلق، ارگانی است که با نظارت بر اوضاع 
جاری و نگاه به آینده، پیشنهادهایی را درباره حل مشکالت و مسایل 

سیاسی و اجتماعی به دولت چین ارایه می دهد.
این سازمان درابتدای تشکیل خود، نقش ارگان قانونگذار کشور را به 

عهده داشت و به جای کنگره ملی خلق عمل می کرد.
به  وظایف  از  بخشی  تفویض  و  خلق  ملی  کنگره  تشکیل  از  پس 
آن،کارکرد کنفرانس مشورت سیاسی تغییر ماهوی یافت و در حال 
ارایه مشورت درباره سیاست ها  نظارت و  آن  حاضر وظیفه اصلی 
و برنامه های حزب کمونیست، برقراری تماس و وحدت بین گروه 

های اجتماعی و چینی های مقیم خارج است.
در واقع بارزترین جلوه دمکراسی اجتماعی در چین کنگره ملی خلق 

و کنفرانس مشورت سیاسی خلق هستند.
نحوه ارتباط بین این دو نهاد و دولت در چین به این شکل تنظیم شده 
که کنفرانس مشورت سیاسی پیش از اینکه تصمیم های سیاسی اخذ 

شود درباره آن بحث و تبادل نظر می کند.
درمرحله بعد کنگره ملی خلق آن تصمیم ها را به رای می گذارد و 
درنهایت دولت آن را اجرا می کند. این سه مرحله قانونگذاری در 

چین تحت رهبری حزب کمونیست صورت می گیرد.
به اعتقاد مقام های چینی، کنفرانس مشورت سیاسی خلق کانال اصلی 

ترویج دمکراسی اجتماعی دراین کشور پهناور محسوب می شود.
لین  پین  جیائو  توسط  امروز  عصر  که  درگزارشی  اساس  همین  بر 
شد  ارائه  خلق  سیاسی  مشورت  کنفرانس  دوره  یازدهمین  رییس 
مسایلی با محوریت سازندگی و پیشنهادهایی درارتباط با مسایلی که 
بیشتر با منافع مردم ارتباط مستقیم دارند مانند توسعه آموزش، کمک 
بیمارستان  در  اصالحات  و  روستایی  اجتماعی  بیمه  نظام  اجرای  به 

های دولتی مطرح شد.
کنفرانس مشورت سیاسی خلق مرکب از نمایندگان حزب کمونیست 
 ، غیر حزبی  مهم  های  و شخصیت  کمونیست  غیر  احزاب  سایر  و 

سازمان های مردمی و نمایندگان اقلیت های قومی و نژادی است.
عالوه براین، نماینده گانی از منطقه ویژه اداری هنگ کنگ، ماکائو و 

تایوان نیز در این نهاد حضور دارند.

                   رادیو فردا

بشار اسد:
چندین دهه است بریتانیا نقش مضر در خاورمیانه دارد
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فواید لبخند زدن 
در محل  کار

این که محل کارتان را مثل یک میداِن جنگ تصور کنید، خیلی آسان است؛ محلی که 
فقط افراد خیلی قوی در آن دوام می آورند!... اما اگر همه چیز برعکس باشد چه؟ 

اگر افراد خشن و بی رحم، افراد مهربان و موفق  در میاِن ما باشند، چه؟
همۀ ما در زنده گی کلمات پنج حرفِی زیادی شنیده ایم، اما مطمینًا هیچ کدام به قدرت 
کار و تجارت شان ممکن است  نمی دانند که رونق در  نبوده است. خیلی ها  لبخند 
ناشی از رفتارها و اعمال مثبِت آن ها باشد. واقعیت این است که هیچ کس دوست 
و  ببرند  لذت  محل  کارشان  از  آدم ها  وقتی  کند.  کار  خصمانه  محیطی  در  ندارد 
قدردانی  آن ها  از  و  اعتماد شده  آن ها  به  تالش های شان  به خاطر  که  کنند  احساس 
می شود، در کارشان تالش بیشتری کرده و بازده بهتری نیز خواهند داشت. مطمینًا 
این نتیجۀ بهتری در بر دارد و روابط با دیگران، از همکاران گرفته تا مشتریان بهتر 

خواهد شد. 
پاول اشپیگل من اعتقاد دارد که: »کار و تجارت فقط ایجاد رابطه است«. 

مغز ما طوری برنامه ریزی شده است که به مهربانی و اعتماد واکنش نشان می دهد و 
این مسأله توضیح دهندۀ روابط ما در محل  کار است. وقتی کسی با ما با مهربانی و 
احترام برخورد می کند، مغز ما اکسی توسین و دوپامین بیشتری تولید می کند که باعث 

می شود آرامش فکري داشته و با بقیه همکارِی بهتری داشته باشیم. 
اما وقتی احساس تهدید کنیم یا با ما غیرمحترمانه رفتار شود، خالف آن اتفاق می افتد 
و هیچ تمایلی برای کار گروهی نخواهیم داشت و بازده کارمان نیز ضعیف خواهد 

بود. 
تاثیرات منفی مثل میکروب هستند، وقتی حرف زشت و زننده یي می شنوید، برگشتن 
به روند کاری سابق تان سخت خواهد شد. برای فراموش کردن یک توهین به پنج 
تحسین نیاز است. هم چنین نمی توانید تظاهر به مهربانی کنید، چون همه ما آدم ها 

خیلی راحت مهربانی تظاهری را از مهربانی واقعی تشخیص می دهیم. 
لبخند زدن در محیط کار نقش بسیار مهمی در ایجاد ارتباط مؤثر بین کارمندان و 
مشتریان دارد. کسی که همواره در برابر مشتری لبخند می زند، میتواند حس اعتماد 
و رضایت را در وی القا کند. مطمینًا چهرۀ اخم آلود، منفی گرایی و احساس ناامنی را 

برای مخاطبین به دنبال خواهد داشت.
  ۵ راه برای مهربانی کردن

همۀ آدم ها می توانند از تاثیرات خوب مهربانی در محل  کارِ خود بهره ببرند. در زیر 
به 5 راه برای ایجاد محیطی بهتر در محل  کار اشاره می شود:

1. اعتبارتان را تقسیم کنید. اگر برای تان مهم نباشد که پاداش به چه کسی می رسد، 
کارهای قوی العاده تری می توانید انجام دهید. وقتی اعتبار و دستاوردهای تان را تقسیم 
می کنید، همکاران و مشتریان تان هم احساس خواهند کرد که در موفقیت تان شریک 

هستند.
2. با هیچ کس با تحقیر حرف نزنید. یکی از سریع ترین راه ها برای تخریب وجهۀ 
شغلی این است که با کسی با تحقیر صحبت شو، مخصوصًا با یک زیردست مثل 
دست یار یا پیام رسان. در محل کار هر فرد یک ایده است و هر ایده با پول و سود 
همراه است. هر بار که با کسی بد و توهین آمیز حرف می زنید، یک در سوددهی را 

به روی خود می بندید.
3. روی مثبت ها تمرکز کنید. حتا در بدترین موقعیت ها هم پیدا کردن یک نکتۀ مثبت 
برای فکر کردن و تمرکز بر  آن خیلی مهم است. ما دیگران را تشویق می کنیم که 
صادق باشند و  احساس شان را به زبان بیاورند. اما ممکن است خیلی اوقات با آن ها 
موافق نباشیم. در این موقعیت ها می توانیم به طریقی که مثبت و تشویق آمیز باشد، به 
آنها »نه« بگوییم. مثاًل اگر یکی از باهوش ترین کارمندهای تان همیشه دیر کار خود را 
تحویل می دهد، می توانید با تحسین ایده ها و کارهایش حرف تان را شروع کنید. بعد 
مشکل تأخیر در تحویل کارهایش را مطرح کنید و با این روش در کنار اخطار دادن 

به او، نشانش دهید که کارهایش را قبول دارید و تحسین می کنید.
۴. باادب باشید. مارک تواین گفته است که می تواند دو ماه با یک تحسیِن خوب 
زنده گی کند. تحسین کردِن دیگران یا تشکر کردن هیچ هزینه یی برای تان ندارد. شما 
می توانید با یک اظهارنظر مثبت و تحسین به جا، دستاوردهای شرکت را چند برابر 

کنید.
5. لبخند بزنید.

         محمدیوسف ایرج / دانشجوی 
رشتۀ اقتصاد

بدون شک بانک داری یکی از شاخص های 
کشور  یک  در  رفاهی  و  اقتصادی  عمدۀ 
بازیگران  اقتصاد، عمده ترین  آگاهان  است. 
خانواده  دولت،  را  کشور  یک  در  اقتصاد 
شاخص ترین  می کنند.  تلقی  فعالیت گاه  و 
فعالیت گاه، بانک داری است که حیثیِت خون 
متحول های  دادن  بسط  با  دارد.  را  بدن  در 
را  اقتصاد  نبض  پس انداز  و  سرمایه گذاری 
مودل  یک  در  همین رو  از  می کند؛  کنترول 
تأمین کنندۀ  فعالیت گاه  اقتصادی،  مطلوب 
محصول و درآمد برای خانواده است. برای 
همین منظور، دولت های خوب و قانون مدار 
را  فعالیت گاه  نقش  و  خانواده  مصرف 

مدیریت می کنند.

سال  ده  در  افغانستان  بانک داری  تحوالت 
تازه  پیرامونی و  به عنوان یک کشور  اخیر 
فارغ  طوالنی  و  فرسایشی  جنگ  یک  از 
نابه سامانی های  است.  مکث  قابل  شده، 
دوران جنگ و تجاوز، همان طوری که همۀ 
و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  ساختارهای 
اقتصادی را صدمه زده بود، نظام بانک داری 
ساخته  بود.  خفقان  و  خرابی  دچار  هم  را 
در سال های اول مردم به بانک و خدمات 
بانکی اعتماد و عالقۀ الزم را نداشتند، نظام 
بانکی افغانستان در قلت نیروی متخصص 
پولی  و  بانکی  مسایل  به  آگاه  که  بشری 
میان  الزم  هماهنگی  می برد،  به سر  باشد، 
پولی  و  مالی  سکتورهای  و  دولتی  ادارات 
مخوصاً بانک مرکزی و سایر بانک ها وجود 
پرنسیب های  و  لحاظ علمی  از  و  نداشت، 
بود.  ناقص  بانک ها  منجمنت  بانک داری، 
این ها همه موانع و مشکالتی بودند بر سر 
راه بانک داری در افغانستان بعد از رژیم سیاه 

طالبان.
با وجود این همه چالش های بزرگ، صنعت 
بعد  نظام  دستاوردهای  از  یکی  بانک داری 
از طالبان تلقی می گردد. ۶ بانک خصوصی 
را  دالر  میلیون  توانسته 300  تا سال 200۴ 
از یک حالت راکد و بدون گردش، داخل 
سیستم رسمی اقتصاد بکند. از همین لحاظ 
حال  در  بخش های  از  بانک داری  سکتور 
کمتر  ولی  است،  افغانستان  اقتصاد  رشد 
بانک داری  موازین  و  مقررات  با  توانسته 
عمل کند که این خود در کشوری که تازه 

مردم به بانک رجوع کرده اند، دوباره دلیلی 
به  نسبت  مضاعف  بی اعتمادی  به  می شود 
عملکرد بانک و مصونیت بانک ها. تحقیقی 
خصوص  در  پول  بین المللی  صندوق  که 
داده،  انجام  افغانستان  بانک های خصوصی 
درجه  بانک های  به  را  انفرادی  بانک های 
است.  نموده  تقسیم  دو  درجه  و  یک 
بانک های درجه یک یا بانک هایی که رشد 
باالتر داشتند، بانک هایی بودند که خدمات 
قرضۀشان منحصر به مشتریان خارجی بوده 
قرضه  خدمات  داخلی،  مشتریان  برای  و 
بانک هایی  یا  دو  درجه  بانک های  نداشتند. 
بانک هایی  عده  آن  داشتند،  کمتر  رشد  که 
بودند که خدمات قرضه به مشتریان داخلی 
قدرت  داخلی  مشتریان  می کردند،  ارایه 
آن  معیِن  موعد  در  را  قرضه  بازپرداخت 

ندارند و این بانک ها بیشتر در جنجال های 
واپس گیری  برای  محاکم  و  عدلی 

قرضه های شان سرگردان هستند.
آن چه که بانک های خصوصی را بی پایه و 
نکردن  سرمایه گذاری  داده،  جلوه  بی ثبات 
افغانستان  داخل  در  تولیدی  بخش های  در 
اوضاع  به  برمی گردد  بیشتر  این  که  است، 
نبود  و  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  آشفتۀ 
هماهنگی الزم میان بانک ها و بانک مرکزی.
سقوط اولین و مقتدرترین بانک خصوصی 
فساد  بزرگ ترین  )کابل بانک(،  افغانستان 
مالی در تاریخ بانک داری افغانستان و ضربۀ 
محکمی بر نظام بانک  داری نیم بند و اقتصاد 
پرسش  می شود.  شمرده  افغانستان  ناپایدار 
چه  کابل بانک  سقوط  دلیل  که  این است 
کابل بانک،  مالی  رسوایی  و  سقوط  بود؟ 
جمله:  از  سیاسی  متعددِ  عوامل  معلوِل 
سیاست زده گِی سهم داران و پیوند داشتن شان 

با اشخاص بلندرتبۀ حکومت بود. 
 از عوامل اقتصادی فروپاشی کابل بانک نیز 
عوامل  برخی  کرد.  چشم پوشی  نمی توان 

عمدۀ سقوط این بانک قرار ذیل است:
بر  مرکزی  بانک  جدی  نظارت  عدم  ـ 

عملکرد بانک های انفرادی
ـ ارایۀ قرضه های بزرگ

ـ عدم معلومات در مورد دارایی، نقدینه گی 
و سرمایۀ بانک، از جانب بانک مرکزی

ـ نبود نیروی بشری متخصص و باظرفیت 
که مسلط به هنر بانک داری باشند

و  مالی  میان سکتورهای  هماهنگی  عدم  ـ 

پولی
ـ فساد گسترده در ادارات دولتی

ـ وجود فساد در ادارات عدلی و قضایی
شدۀ  قبول  پرنسیب های  به  نبودن  مقید  ـ 

بانک داری جهانی.
به   2000 سال  تا  اقتصاد  علم  آگاهان 
و  نداشتند  چندانی  توجه  بانکی  بحران 
آشفته گی های بانکی را دست کم می گرفتند. 
مهم  امر  این  به   2000 سال  از  پس  اما 
بانکی سرآغاز  یافتند که آشوب های  دست 
یک  و  باشد  می تواند  بحران ها  بزرگ ترین 
صنعت بانک دارِی ضعیف نه تنها که ثبات 
یک کشور را صدمه می زند، بلکه جرقه و 
بحران  مالی.  بحران  یک  برای  آغازی ست 
مالی به زودی تمام سطوح اقتصاد را در بر 
می گیرد و می تواند رفاه سیاسی و اجتماعی 
را به مخاطره انداخته و مقدمات فروپاشی 
جهان  متعدد  کشورهای  سازد.  فراهم  را 
به  مالی  و  بانکی  آشوب های  از  سومی، 
سردچار  اقتصادی  سیستماتیک  بحران های 
شدند، و ناگفته نباید گذاشت که کشورهای 
آشوب های  نوع  این  شکارِ  نیز  توسعه یافته 

اقتصادی شده اند.
یک  در  را  بانک داری  می تواند  که  مواردی 
برای  بستِر خوب  یک  و  دهد  رشد  کشور 

فعالیت های بانکی فراهم نماید:
1ـ زیربنای اقتصادی

2ـ نیروی باظرفیت و فعال اقتصادی
3ـ انستیتیوت ها

۴ـ عدالت و قانون مداری
5ـ خالقیت و نوآوری

۶ـ هماهنگی میان سکتورها.
فوق،  مورد  شش  این  از  یک  هر  نبود  در 
فرایند بانک داری به چالش مواجه می شود؛ 
ازین رو برای جلوگیری از تکرار بحران های 
است  الزم  افغانستان،  در  پولی  و  مالی 
تجربیات ناکامی های قبلی را مورد استفاده 
ُخرد و  اقتصادِ  قرار داد، میان متحول ها در 
اقتصاد کالن فرق قایل شد و درست تجزیه 
با  را  اقتصادی  امراض  کرد،  تحلیل شان  و 
نظارت متداوم و دخالت معقول رفع نمود، 
نقش فرایندهای اقتصاد کالن را در بی ثباتی 

صنعت بانک داری فراموش نکرد.
به  نمی تواند  امروز  دنیای  در  کشور  یک 
ساختارهای  که  زمانی  تا  برسد  نسبی  رفاه 
و علمی  منطقی  به گونۀ  را  اقتصادِی خود 
با روی دست گرفتِن  افغانستان  احیا نکند. 
علمی  و  دقیق  پالیسی های  و  استراتژی 
اقتصادی و با گردن نهادن به اصول پذیرفته 
و  مالی  وضعیت  می تواند  بانک داری،  شدۀ 
پولی کشور را بهبود بخشد. یکی از عواملی 
که می تواند مردم را قناعت دهد تا به بانک ها 
اعتماد کنند و عماًل در جریان کار بانک ها 
دسترسی  کنند،  نظارت  آن  ها  بر  و  باشند 
وزارت  باید  است.  معلوماتی  تکنالوژی  به 
را  خدمات  نوع  این  افغانستان  مخابرات 

فراهم بسازد.
باید دولت و بانک ها با دایر کردن برنامه های 
آموزشی و اطالعاتی، مردم را تشویق کنند 
نگاه  مانند حواله و  از روش های سنتی  که 
کردن پول نقد، به بانک ها روی آورند و در 

سیستم منظم و مدرِن اقتصاد سهیم گردند.
دولت باید ادارات عدلی و قضایی را مدرن 
صنعت  نیازهای  به  تا  بسازد  پیشرفته  و 
داری  بانک  باشد.  پاسخ گو  بانک داری 
الکترونیک به عنوان یک شیوۀ مدرن و موثر 

بانک داری باید ایجاد گردد و توسع یابد.
و  مجهز  تحصیلِی  مراکز  باید  دولت 
مخصوص در راستای بانک داری ایجاد کند 
و کادر الزم را برای موسسات پولی و مالی 

و حساب داری تربیه نماید.

کابل بانک؛ بزرگ ترین فساد بانکی در افغانستان
)نگاهی کوتاه به وضعیت بانک داری در افغانستان(



نویسنده: اومبرتو اکو 
برگردان: مجتبي ویسي

نویسنده گاني هستند که براي چه گونه گي ترجمۀ آثارشان، 
زحمتي به خود نمی دهند. دلیل آن، گاهي آشنایي نداشتن 
با زباِن مقصد و در پاره یي موارد، اعتقاد نداشتن به ارزش 
ادبِي اثِر خود است. آنان فقط فکر و ذکرشان این است 
به  کشورها  بیشترین  در  ممکن  حد  تا  را  کتاب شان  که 

فروش برسانند. 
عقیدۀ  نوع  دو  بر  است  حجابي  اغلب  بي تفاوتي  این 
تعصب آمیز، که هر دو به یک اندازه قابل نکوهش هستند: 
صرفًا  را  ترجمه  و  بي بدیل  نابغه یي  را  خود  نویسنده  یا 
یک فرایند سیاسي زجرآور می داند که باید آن را تا وقتي 
که همۀ مردم جهان زبان او را یاد نگرفته اند، تحمل کند؛ 
به  توجه  دارد و  نژادي  و  قومی   این که گرایش هاي  یا  و 
با  کشورهایي  در  را  آثارش  خواننده گاِن  احساس  نوع 

فرهنگ هاي متفاوت، کاري عبث می داند.
مردم بر این باورند که نویسنده گان فقط وقتي می توانند 
ترجمۀ آثار خود را به دقت زیر نظر بگیرند که زبان مقصد 
اشراف داشته باشند. تردیدي نیست که در آن حالت، روند 
فراموشي  نباید  اما  شد،  راحت تر خواهند  و  ساده تر  کار 
کرد که در این مورد به خصوص همه چیز به هوش مترجم 
بسته گي دارد. براي مثال، خود من با زبان هاي سویدني، 
روسي و یا مجاري آشنا نیستم و با این همه با مترجمان 
چنین زبان هایي به راحتي کنار آمده ام و با آنان همکاري 
تا مشکالتي  داشتند  را  امکان  این  آنان  داشته ام و  خوبي 
در  من  با  می گرفت  قرار  راه شان  سر  ترجمه  در  که  را 
میان بگذارند و سرچشمۀ هر گونه مانع را در راه ترجمۀ 
نوشتۀ من، مشخص و روشن کنند. من هم در بیشتر موارد 

پیشنهادهایي به آنان ارایه می دادم.
تیوري  کتاب هاي  از  بسیاري  در  امروزه  که  همان طور 
مشکالت،  این  از  بسیاري  منشاي  می شود،  گفته  ترجمه 
تمامی   هستند.  مقصدمحور  یا  و  مبدأمحور  ترجمه هاي 
کوشش مترجم، مبدأمحور آن است که جوهر اندیشه و 
 B زبان  خوانندۀ  نظر  در  را   A زبان  نویسندۀ  نوشتار  یا 
مثال  می توان  باستان  یونان  از  کند.  فهم پذیر  و  ملموس 
دوره،  آن  آثارِ  فهم  براي  حاضر  عصر  خوانندۀ  که  آورد 
ناگزیر از آشنایي با طرز فکر مؤلفان آن زمان و هم چنین 
به  هومر  که  می بیند  مترجم  اگر  است.  آنان  بیان  نحوۀ 
استفاده  گل رنگ«  انگشتاني  با  »سپیده  ترکیب  از  دفعات 
می کند، نباید صرفًا به این دلیل که در نوشتار امروز تکرار 
صفت جایز نیست، آن را تغییر دهد. خواننده امروز باید 
که  روزها، هرجا  آن  در  سپیده  که  گیرد  قرار  در جریان 

مؤلف به آن اشاره کرده، انگشتاني گل رنگ داشته است.
باید ـ  یا  از این، ترجمه بهتر است ـ و  در مواردي غیر 
مقصدمحور باشد. اجازه دهید نمونه یي از ترجمۀ یکي از 
کتاب هاي خودم را به نام آونگ فوکو ذکر کنم که در آن 
ادیبانه  گفتاري  اوقات  از  بسیاري  اصلي،  شخصیت هاي 
یک  به  باید  کتاب  این  ترجمۀ  در  می گیرند.  کار  به  را 
هدف توجه می شد و آن این که، شخصیت هاي یاد شده 
جز  را  جهان  و  بودند  ادبي  ارجاعات  به  وابسته  سخت 
آن جا که  کتاب،  نمی دیدند. در فصل 5۷  آن ها  از طریق 
سفري با اتومبیل ]موتر[ درمیان تپه ها تصویر می شود، در 
ترجمه چنین آمده بود: »چشم انداز مقابل گسترش یافت. 
از هر پیچ که می گذشتي، تعداد تپه ها بیشتر می شد و روي 
بعضي از آن ها، روستایي کوچک، چون کاکلي قرار گرفته 
در  ترجمه  انداختیم.«  نظري  بي انتها  چشم انداز  بر  بود. 
همین جا قطع می شد، حال آن که در متن اصلي )ایتالیایي( 

جمله ادامه می یافت؛ به این صورت:
 al di la della siepe, come osservava ً

ً .Ditallevi
اگر این جمله صرفًا به صورت »وراي پرچین، چنان که 
انگلیسي  خوانندۀ  می شد،  ترجمه  می دید«  وي  دیوتاله 
زبان چیزي را از دست می داد، چون بخش اول آن جمله 
یعنيً al di la della siepeً، ارجاع به یکي از زیباترین 
نام »بي کران« است که هر  به  شعرهاي جاکومولئوپاردي 
فرد کتاب خوان ایتالیایي آن را می داند و از بر است. دلیل 
که  نبود  آن  کتاب  از  بخش  این  در  ارجاعي  چنین  ذکر 
خواننده را از وجود پرچیني در آن حوالي مطلع کنم، بلکه 
دیوتاله  براي  نشان دهم که درک چشم انداز  می خواستم 
وي میسر نمی شود مگر آن که درک و دریافتش از شعر 
مترجمان  به  همین  براي  بخورد.  پیوند  آن  به  لئوپاردي 
شد  چنین  نه صورتي.  و  است  مهم  پرچین  نه  که  گفتم 
که حاال در ترجمۀ ویلیام ویور آن قطعه به این صورت 
انداختیم،  نظري  بي انتها  چشم انداز  »بر  است:  درآمده 
هم چون دارین. دیوتاله وي چنین اندیشید ...« این اشارۀ 
موجز و مختصر به یکي از سانت هاي جان کیتس )شاعر 
انگلیسي( را می توان نمونۀ خوبي از ترجمۀ مقصدمحور 

به شمار آورد.
یک مترجم مبدأمحور در زباني که من با آن آشنایي ندارم، 
ممکن است از من علت به کار گرفتن عبارتي خاص را 
پي  ابتدا  از  هم  )اگر  یا  و  شود  جویا  رمان  از  جایي  در 
به مقصود برده باشد( توضیح دهد که چرا نمی تواند آن 
عبارت را به زبان خودش برگرداند. در آن وضعیت هم، 

بیگانه  فردي  نقش  در  اگر  )حتا  کرد  خواهم  تالش  من 
داشته  مشارکت  آن  ترجمۀ  در  شده(  هم  مقصد  زبان  با 
باشم؛ که در این حالت ترجمه در آِن واحد هم مبدأمحور 

می شود و هم مقصدمحور.
نیستند.  ساده  می نماید،  که  هم  چندان  مشکالت  این 
رمان،  این  بگیرید.  نظر  در  را  تولستوي  اثر  جنگ وصلح 
شده،  نوشته  روسي  زبان  به  می دانند  حتمًا  خیلي ها  که 
می شود.  آغاز  فرانسوي  زبان  به  طوالني  دیالوگي  با 
از  تعداد  چه  تولستوي  زمان  در  که  ندارم  اطالعي  من 
با این زبان آشنا بوده اند ولي می دانم  خواننده گان روس 
اعیان در محاورات خود آن  اشراف و  به طور قطع،  که 
را به کار می گرفته اند و در واقع منظور از این قطعه در 
اشرافي روسیه  آداب و رسوم محافل  دادن  نشان  کتاب، 
در آن مقطع بوده است. شاید تولستوي بر این باور بوده 
خواندِن  به  قادر  حتا  نمی دانسته،  فرانسوي  کس  هر  که 
به  می خواسته  هم  شاید  و  است  نبوده  هم  روسي  زبان 
اشراف  که  بفهماند  فرانسوي  زبان  با  ناآشنا  خواننده گان 
در  زنده گي  جریانات  از  چنان  ناپلیون،  دورۀ  در  روسي 
صحبت  براي  حتا  که  بودند  گرفته  فاصله  خود  منشور 
آن  اگر  امروز  می کردند.  استفاده  بیگانه  زباني  از  کردن، 
سطرهاي رمان را دوباره بخوانید، متوجه خواهید شد که 
بلکه  ندارد،  اهمیتي  کم ترین  واقع  در  گفتار شخصیت ها 
نکتۀ مهم صرفًا درک این موضوع است که چنین افرادي 
تالش می کنند تمامی  حرف هاي خود را با زبان فرانسوي 
بیان کنند. در این میان، سوالي مطرح می شود که همواره 
حین  در  است:  کرده  مشغول  خود  به  سخت  مرا  ذهن 
ترجمۀ جنگ وصلح به زبان فرانسه، با این قطعه چه کار 
قرار  زبان  فرانسوي  خوانندۀ  مقابل  در  کتابي  کرد؟  باید 
سرزمیني  ]از  شخصیت ها  از  برخي  آن  در  که  می گیرد 
دیگر[ به زبان خود او تکلم می کنند. این که تعجبي ندارد. 
اما قضیه پیچیده تر از این حرف ها است. حال اگر مترجم 
 en francais dans keً بنویسد:  پانویس  در  و  بیایید 
مشکل  و  نمی کند  دوا  را  دردي  هم  باز  کار  این   ،textً
هم چنان به قوت خود باقي است. شاید براي آن که این 
قطعه در رمان، کارکرد اصلِي خود را در ترجمۀ فرانسوي 
در  نظر  مورد  اشراف  گفته هاي  که  باشد  بهتر  کند،  پیدا 
رمان به زبان انگلیسي برگردانده شود. من خود به شخصه 
خوشحال هستم که جنگ وصلح را من ننوشته ام و مجبور 
کتاب  فرانسوِي  مترجم  با  قطعه  این  سر  بر  که  نیستم 

سروکله بزنم.
با  مشورت  و  هم فکري  از  مؤلف  یک  عنوان  به  من 
چه  امر،  این  آموخته ام.  بسیاري  نکات  آثارم  مترجمان 
در مورد آثار علمی )آکادمیک( و چه در مورد رمان هایم 
آثار  مترجمان  وقت  هر  که  شده ام  متوجه  دارد.  مصداق 
فلسفي و یا زبان شناسي ام، در جایي از کتاب به نکته یي 
ترجمه  را  آن  نمی توانند  طبع  به  )و  برمی خورند  گنگ 
کنند(، به معناي آن است که اندیشۀ من در آن بخش از 
کتاب چندان مشخص و روشن نبوده است. بسیار پیش 
آمده است که من با مشاهدۀ ترجمه یي از کتابم، در چاپ 
در  اصالحاتي  و  برده ام  دست  ایتالیایي  زبان  به  آن  دوم 
آن انجام داده ام. این اصالحات نه فقط در حوزۀ سبک، 
بلکه در حیطۀ آرا و مفاهیم نیز بوده است. انسان گاهي 
قطعه یي را به زبان A می نویسد و مترجم می گوید، »اگر 
من این قسمت را به زبان B ترجمه کنم، چندان با معنا 
از کار در نخواهد آمد.« شاید مترجم اشتباه کند ولي اگر 
پس از مباحثه یي طوالني به این نتجه برسید که حرف او 
از نوشتۀ شما در زبان مقصد  درست است و آن بخش 
بي معنا می شود، خواه ناخواه این فکر به ذهن شما خطور 
قابل  نیز چندان شفاف و  مبدأ  زبان  می کند که شاید در 

فهم نبوده باشد.
اسرارآمیز  و  هاله یي  جوهر  نوعي  که  نیست  آن  منظور 
در  نوشته شده  متِن  فراز  بر  معناي خاص،  عنوان  تحت 
شبیه  دارد؛ چیزي  دیگري وجود  زبان  هر  یا  و   A زبان 
به یک متن ایده آل که به قول والتربنیامین به زباني ناب 
)Reine Sprache( نوشته شده باشد. این ایده به قدري 
آن  در  کرد.  باورش  نمی توان  که  است  باشکوه  و  عالي 
صورت فقط کافي است که این زبان ناب را جدا کرد تا 
یک کمپیوتر کار ترجمه )حتا آثار شکسپیر( را انجام دهد.
به  بیشتر  است.  خطا  و  آزمون  از  فرایندي  ترجمه، 
در  فرش  یک  خرید  هنگام  که  دارد  شباهت  جریاني 
می دهد.  روي  بیگانه  آدم  براي  شرقي  کشوري  بازار 
می کند،  اعالم   100 را  خود  محصول  بهاي  فرش  تاجر 
زدن،  چانه  ساعت  یک  از  بعد  و   ،10 می گویید  شما 

سرانجام بر سر قیمت 50 به توافق می رسید.
شکي نیست که مؤلف جهت اعتقاد به نتیجۀ موفقیت آمیز 
دربارۀ  دقیق  کمابیش  افکاري  باید  مترجم،  با  نظر  تبادل 
نظریه،  در  باشد.  داشته  نادقیق  ذاتًا  پدیدۀ  این  ترجمه، 
غیرممکن است که زبان هاي مختلف از الگویي یک سان 
پیروي کنند و نمی توان گفت که براي مثال واژۀ انگلیسي 
 maison واژۀ  مترادف  دقیقًا  خانه[  معناي  ]به   house
در زبان فرانسوي است. اما واقعیت کتمان ناپذیر آن است 
که در نظریه هیچ شکلي از ارتباط کامل وجود ندارد، در 
حالي که ما نسل بشر از ابتداي ظهور انسان هموساپینس 
ارتباط  به برقراري نوعي  یا بد، موفق  تا به حال، خوب 
با یکدیگر بوده ایم. نود درصد خواننده گان جنگ وصلح، 
این اثر را از راه ترجمه خوانده اند )به باور من(، با این همه 
اگر یک چیني، یکي از شهروندان انگلیسي و یک ایتالیایي 
بر  تنها  نه  کنید، همه گي  رمان  این  دربارۀ  وارد بحث  را 
سر برخي اتفاقات، از جمله مرگ شاهزادۀ آندري، نظري 
ابهامات  از  بسیاري  وجود  با  بلکه  می کنند،  ابراز  واحد 
سر  بر  توافق  از  نشانه هایي  معناي،  متفاوت  و  جالب 
بروز  خود  از  تولستوي  اخالقي  اصول  برخي  شناخت 
متنوع  تأویل هاي  که  دارم  حتم  حال،  عین  در  می دهند. 
آنان کاماًل شبیه یکدیگر نخواهد بود؛ درست همان گونه 

که سه فرد انگلیسي زبان نیز در مورد شعري از ]ویلیام[ 
وردزورث تأویل یک ساني نخواهند داشت. 

بازخواني  را  خود  نوشتۀ  مترجمان،  با  کار  حین  مؤلف 
می شود  آن  مورد  در  ممکن  تأویل هاي  متوجه  و  می کند 
و همان طور که اشاره کردم، در مواردي به ذهنش خطور 
می کند که بخشي از اثر را باید بازنویسي کند. من به دو 
جایي  فوکو،  آونگ  در  اما  نزده ام،  دست  ابتدایي ام  رمان 
آن  می شوم  خوشحال  بسیار  ترجمه  از  بعد  که  هست 
آن  در  که  است  دیالوگي  بخش،  این  کنم.  بازنویسي  را 
با  را  جهان  »خداوند  می گوید:  وي«  »دیوتاله  شخصیت 
»بلبو«،  و  تلگرام.«  یک  ارسال  با  نه  کرد،  خلق  کالمش 
شخصیت دیگر، در جواب او می گوید: »فرمان روشنایي. 

نقطه.«
 Fiatً :در متن اصلي جملۀ مذکور به این صورت است
نقطه.  lux. Stop. Segue Lettera )فرمان روشنایي.  ً
مرسوله ارسال می شود(. عبارت آخر، یک ترکیب معمول 
به کار گرفته می شود  استاندارد است که در تلگرام ها  و 
)یا دست کم قباًل چنین بود، وقتي هنوز فکس ابداع نشده 
 Aiً:بود(. در آن بخش از متن ایتالیایي، کازابون می گوید
براي  گمانم،  )به   Tessalomicesi, immaginoً
تا  و  زیرکانه  اشارات  رشته  یک  این ها  تسالونیکیان(. 
حدودي گمراه کننده است و طنز قضیه در گفتۀ کازابون 
جهان  خلق  از  پس  خداوند  آن که  بر  مبني  است،  نهفته 
یکي از رساله هاي پولس رسول را به کمک تلگرام ارسال 
معنا  ایتالیایي  زبان  این طنز کالمی  فقط در  البته  می کند. 
پیدا می کند چون در این زبان، هم به نامه و هم به رسالۀ 
قدیسان، Lettera می گویند. این بخش از متن در زبان 
انگلیسي باید تغییر کند، چون بلبو فقط می گوید، »فرمان 
روشنایي. نقطه«، و کازابون چنین پاسخ می دهد، »مرسوله 
ارسال می شود.« شاید در ترجمه، طنز موجود قدري پنهان 
است و خواننده براي سر در آوردن از افکار شخصیت ها 
بیشتري به خرج دهد. به هر جال، اگر قرار  باید تالش 
بازنویسي کنم در این دیالوگ دست  بود رمان اصلي را 

می بردم. 
فقط  و  برنمی آید  دستش  از  کاري  هیچ  مؤلف  گاهي 
به  کند.  تکیه  طبیعي  ماوراي  قدرت  نوعي  بر  می تواند 
مترجم  با  کامل  مشارکت  امکان  من  براي  نمونه،  عنوان 
هم  کار  این  به  که  )هرچند  ندارد  وجود  آثارم  جاپانِي 
مبادرت ورزیده ام(. فهم فرایندهاي اندیشۀ این مخاطبان 
]جاپاني ها[ براي من دشوار است. به همین دلیل، هر گاه 
به ترجمۀ یک شعر جاپاني نگاه می کنم، واقعًا نمی دانم چه 
می خوانم و به گمانم خواننده گان جاپاني هم با نوشته هاي 
من همین دردسر را دارند. با این همه، آگاه هستم که هر 
وقت ترجمۀ یک شعر جاپاني را می خوانم نوعي فرایند 
با فرایند اندیشۀ خود من  اندیشه را احساس می کنم که 
تفاوت دارد. اگر بعد از خواندن چند آموزۀ ذن بودیسم، 
یک شعر  هایکو را بخوانم، شاید بفهمم که تصویر سادۀ 
ماه بر فراز دریاچه به چه صورت می تواند در آِن واحد، 
احساسي همانند و در عین حال متفاوت با حسي که از 
دست  من  به  انگلیسي  رمانتیک  شاعر  یک  شعر  قرائت 
ایجاد کند. در چنین مواردي کم ترین همکاري  می دهد، 
میان مؤلف و مترجم هم مثمر ثمر واقع می شود. به یاد 
زبان هاي  از  یکي  به  را  سرخ  گل  نام  رمان  که  می آورم 
ترجمه  ـ  یک  کدام  نیست  خاطرم  درست  ـ  اسالو 
آن  خواننده گان  که  بودیم  دلواپس  مدام  ما  و  می کردند 
زبان تا چه حد از آن همه عبارت التیني سر در می آورند. 
نخوانده  هم  التین  اگر  حتا  انگلیسي زبان،  خوانندۀ  یک 
باشد، با زبان کلیسایي قرون وسطا آشنا است و بنابراین 
 De ًآثار و نشانه هاي آن را درک می کند و حتا با خواندن
Pentagono Salomonisً پي می برد که سر و کارش 
با عالمت پنچ پر و سلیمان است، در حالي که این عبارات 
و اسامی  التین براي یک خوانندۀ اسالو، چنان که حرف 
باشد، متضمن  نوشده شده  الفباي سیریلیک  با  به حرف 

هیچ معنایي نیست.
رمان  ابتدایي  بخش  مشاهدۀ  با  انگلیسي زبان  خوانندۀ 
 ،Eh bien, mon Prince... وکلمات  جنگ وصلح 
)پرنس(  شاهزاده  یک  مخاطب  که  بزند  می تواند حدس 
ترجمۀ  یک  ابتداي  در  دیالوگ  همین  اگر  ولي  است، 
انگلیسي بیاید )با حروف و الفباي غیرقابل فهم التین و 
یا بدتر، خط تصویري چیني ها(، یک خوانندۀ چیني در 
شهر پکن چه از آن خواهد فهمید؟ من و مترجم آن زبان 
اسالو به این نتیجه رسیدیم که به جاي عبارات التین در 
از زبان کهن اسالو و عبارات کلیساي ارتدوکس  کتابم، 
در قرون وسطا استفاده کنیم چون در آن صورت، خواننده 
همان حال وهواي مذهبي را با رعایت فاصلۀ زماني حس 
می کرد؛ هرچند باید یادآور شد که فقط به درکي مبهم از 

آن کلمات می رسید.
 Giacomo Leopardi . 

Willian Weaver .
3. این بخش در متن اصلي به زبان فرانسوي نوشته شده 

است.
۴.  خوب، شاهزاده من ...

 Anna Livia Plurabelle .
گل سرخ با هر نام دیگر - نشر اختران چاپ اول13۸۶ 
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         نویسنده 
و ترجمۀ اثرش

5 www.mandegardaily.com

خوانندة انگليسي زبان با مشاهدة بخش 
 Eh ابتدايي رمان جنگ وصلح وكلمات
bien, mon Prince، می تواند حدس 
بزند كه مخاطب يك شاهزاده )پرنس( 
است، ولي اگر همين ديالوگ در ابتداي 
يك ترجمة انگليسي بيايد )با حروف و 
الفباي غيرقابل فهم التين و يا بدتر، خط 
تصويري چيني ها(، يك خوانندة چيني در 
شهر پكن چه از آن خواهد فهميد؟ من 
و مترجم آن زبان اسالو به اين نتيجه 
رسيديم كه به جاي عبارات التين در 
كتابم، از زبان كهن اسالو و عبارات 
كليساي ارتدوكس در قرون وسطا 
استفاده كنيم چون در آن صورت، خواننده 
همان حال وهواي مذهبي را با رعايت 
فاصلة زماني حس می كرد؛ هرچند بايد 
يادآور شد كه فقط به دركي مبهم از آن 
كلمات می رسيد
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فیصلۀ شورای وزیران 
غیرمنطقی و فیصلۀ وزارت فرهنگ غیرمنطقی تر!

عذرخواهی آیساف از قتل...
 کامل این تراژیدی را به عهده می  گیریم«.

امیر محمد آخوندزاده، والی ارزگان گفت که دلیل هدف 
قرار گرفتن این کودکان مشخص نیست و آن ها در زمان 
حادثه، به رادیو گوش می دادند. او افزود: »این کودکان 
توسط سربازان آسترالیایی کشته شدند. این یک حادثه 

اشتباهی بود نه عمدی«.
به هر صورت، مرگ این کودکان ممکن است منجر به 
افزایش تشنج میان حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان 
و نیروهای آیساف شود. در گذشته هر حادثه یی منجر 
به تلفات ملکی، خشم حامد کرزی را برانگیخته است.

ملکی،  فرد  ده  شدن  کشته  پی  در  قبل  چندی  کرزی 
دستور داد که نیروهای افغان نمی توانند خواستار انجام 
روستاهای  در  المللی  بین  نیروهای  هوایی  حمالت 

کشور شوند.
مستقر  ارزگان  در والیت  آسترالیایی  اکثر 1150 سرباز 
امنیتی  نیروهای  آموزش  مصروف  بیشتر  آنها  هستند. 
شده  ریزی  برنامه  خروج  از  پیش  تا  هستند  افغانستان 
برای سال آینده، نیروهای افغانستان بتوانند آماده عهده 

گیری مسوولیت ها شوند.

فتوای اشرفی سرچشمۀ...
 همصدا شوند. او گفت: »اپوزیسیون ما، جامعه مدنی 
مملکت  از  دفاع  در  متحد  همه  ما  روشنفکران  ما، 
خود و از خاک خود بگویید که این سرزمین بزرگ 
این جا  به  که  انتحاریانی  برابر  در  به هیچ صورت 

فرستاده می شوند، به زانو در نخواهند آمد«.
اصلی  جریان های  از  ملی  جبهه  و  ملی  ایتالف 
گفته  و  کرده  محکوم  را  فتوا  این  نیز  اپوزیسیون 

جنگ  گرفتن  شدت  سبب  فتواهایی  چنین  که  اند 
می شوند.

امنیت  اداره  به خصوص  افغانستان  امنیتی  نهادهای 
به  انتحاری هایی که  اند  بارها گفته  این کشور  ملی 
ابتدا در مدارس دینی  افغانستان فرستاده می شوند، 

پاکستان مغزشویی می شوند.
رییس شورای علمای پاکستان در حالی این فتوا را 
از شرکت  این کشور  که علمای  صادر کرده است 
در یک نشست مشترک با علمای افغانستان در کابل 

خودداری کردند.
در  کشور  دو  هر  علمای  نشست  این  در  بود  قرار 
رابطه با حمالت انتحاری و جهاد، نظرات خود را به 
طور واضح بیان کنند. باورها بر این است که فتوای 
اخیر می تواند خشونت در افغانستان را گسترده تر 

کند.
شورای  رییس  اظهارات  افغانستان  علمای  شورای 
و  دانسته  سنت  و  قرآن  را خالف  پاکستان  علمای 

انتحار را در اسالم حرام اعالم کرده است.

          منوچهر

نماینده گان  همکاری  به  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
اکادمی  علوم، وزارت معارف، وزارت تحصیالت عالی 
و دانشگاه کابل جلسه یی برگزار کرده است تا در آن 
عدم  بر  مبنی  وزیران  شورای  فیصلۀ  تحقِق  راه های 
را  غیرمعیاری  لهجه های  و  نامأنوس  واژه های  کاربرد 

جست وجو کنند.
کمیسیون  دو  تا  است  رسیده  نتیجه  به  نشست  این 
جداگانه به ریاست آقایان مبارز راشدی و نبی فراهی 
تشکیل گردد و این کمیسیون ها هر کدام خط و نشان 
لهجه های معیاری و واژه های بیگانه در زبان های فارسی 

و پشتو را تشخیص داده و به رسانه ها دیکته کنند.
تا کنون اعتراض های زیادی بر فیصلۀ شورای وزیران 
به راه انداخته شده است و صاحب نظران با استدالل های 
بسیار منطقی و علمی، بحث لهجۀ معیار را منتفی دانسته 
و آن را یک امر خیالی توصیف کرده اند. هم چنان مسالۀ 
کاربرد واژه های نامأنوس هم بنا بر تجربه ثابت شده که 
هیچ چیزی نیست جز وضع محدودیت فراراهِ کاربرد 

واژه های فارسی، که به کرات ثابت شده است.
وزارت  در  امور  متولیان  که  است  این  پرسش  اکنون 
برسانند.  اثبات  به  می خواهند  را  چیزی  چه  فرهنگ 
مصاحبه یی  در  وزارت  این  معین  راشدی  مبارز  آقای 
که  کنیم  استفاده  واژه هایی  از  ما  »اگر  که:  است  گفته 
در کشورهای فارسی زبان مفهوم است، ولی برای مردم 
کار حق  این  نیست.  نیست، درست  مفهوم  افغانستان 
مردم افغانستان است که از واژه هایی استفاده کنیم که 

در زبان مردم افغانستان موجود است.«
چه  با  است،  گونه  این  معین  جناب  استدالل  وقتی 
داد؟ در حالی که جناب  را  آن  پاسِخ  منطقی می توان 
افغانستان  مردم  بیشتِر  درصد  می دانند  خوب  راشدی 

اطالع رسانی  رسانه ها  وقتی  اند.  کم سواد  یا  بی سواد 
منطق  این  آیا  است.  وظیفۀ شان  نیز  آموزش  می کنند، 
که مردم ناآگاه اند و همه باید مثِل مردم شوند، درست 

است؟
تردیدی نیست که باید واژه های درست و جاافتادۀ زبان 
را رواج داد تا باعث غنامندِی زبان گردد؛ اما خود آقای 
راشدی بهتر می دانند که همین وزارتی که او یکی از 
مسووالنش است، بارها با همین ترفند با چماق به جان 
زبان فارسی افتاده است. بحث استفاده از واژۀ گالری 
به جای نگارستان، هنوز از یاد کسی نرفته است که با 

همین روش مطرح شد.
راشدی  آقای  فرهنگ،  وزارت  که  این جاست  جالب 
را مسوول کمیسیونی تعیین کرده است که برای زبان 
معلوم  اکنون  همین  از  می کشد.  نشان  و  فارسی خط 
است که آقای راشدی با این منطقی که دارد، چه خوابی 

برای زبان فارسی دیده است.
از این جالب تر استدالل آقای وزیر فرهنگ است که 
است:  گفته  او  است.  کرده  ابراز  معیار،  لهجۀ  پیرامون 
و  آشفته گي  دچار  کشور،  رسمي  زبان هاي  »کاربرد 
ناهنجاري هاي خاص شده است. رسانه هاي ما نیازمند 
مدد  را  آنان  عرصه  این  در  صاحب نظران  که  آن اند 
برسانند. دو زبان رسمي ما، لهجه هاي رسمي پذیرفته 
شده دارند که در هفتاد سال گذشته تثبیت شده اند، باید 

به لهجه هاي رسمِي خود اعتناي خاص داشته باشیم.«
اکنون پرسش هایی مطرح است که آقای وزیر فرهنگ 
به دلیل این که خودشان خبرۀ زبان و ادبیات فارسی اند، 

پاسخ آن را بهتر می دانند:
1ـ بنا بر کدام منطق، یک لهجه می تواند به عنوان لهجۀ 
مسالۀ سیاسی  از یک  غیر  این  آیا  تعیین گردد،  معیار 

است؟
2- لهجه یی را که آقای رهین گمان می کنند هفتاد سال 

را  آن  بود،  لهجۀ رسمی  شناخته شده  عنوان  به  پیش 
اکنون سراغ دارند؟

بی تردید که پاسخ هر دو پرسش منفی است. نخست 
این که همۀ لهجه ها از منظر زبان شناسی، منطق علمی ِ 
خودشان را دارند و هیچ یک از لهجه های یک زبان، 
به  کشورها  اکثر  در  که  لهجه هایی  نیست.  نادرست 
و  آگاهانه  امر  انتخاب  شده اند،  رسمی   لهجۀ  عنوان 
پایتخت هر کشور  موقعیت  بر  بنا  و  علمی یی  نیستند 
تعیین می شوند و بیشتر یک موضوع سیاسی می باشد. 
قرار  که  والیتی  هر  در  کشور  هر  پایتخت  چنان که 
گرفت، لهجۀ مردمِ همان والیت به عنوان لهجۀ رسمی 

 پذیرفته شده است.
را  آن  خواِب  فرهنگ  وزیر  آقای  که  لهجه یی  دوم، 
می بینند، امروزه وجود خارجی ندارد. این لهجه، همان 
گویش مردمِ کابل بود که در اثر تعامالت و تحوالِت 
اجتماعی و فرهنگی سه چهار  بسیار فاحش سیاسی، 
دهۀ پسین، کاماًل از میان رفته و اکنون چسپیدن به آن 
ناممکن می باشد. در اثر دگرگونی ها و جابه جایی های 
چند دهۀ اخیر، سیلی از مردم از روستاهای مختلف به 
این شهر سرازیر شدند و سیلی هم از سکنۀ اصلِی کابل 
امر سبب ترویِج دیگر  این  پناهنده شدند و  بیرون  به 
هم چنین  هم دیگر شده.  با  آمیزش شان  حتا  و  لهجه ها 
مهاجرت ها به خارج از کشور و بازگشت مهاجرین به 

افغانستان نیز لهجه های جدیدی را خلق کرده است.
فیصلۀ  که  می رسد  نظر  به  ناممکن  بسیار  بنابراین 
شورای وزیران بر مردم این سرزمین تطبیق گردد. چه 
این فیصله یک فیصلۀ غیر علمی  و غیر منطقی است و 
از همه غیر منطقی تر، حرکت وزارت فرهنگ که گمان 
برای  می توان  کمیسیون،  چند  یا  یک  ایجاد  با  می برد 

زبان های رایج کشور، خط و نشان کشید. 
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طالبان آزادشده به...
 گروه های طلبان پیوسته اند.

یکی از مقامات ارشد غربی که نخواست نامش فاش 
شود نیز تأکید کرد که »بعضی« اعضای تازه آزاد شده 

طالبان به میدان جنگ بازگشته اند.
این موضوع دشواری رسیدن به یک معاملۀ سیاسی با 
طالبان پیش از پایان سال 201۴ را  به رخ می کشد، 
خروج  امریکا  و  ناتو  نیروهای  است  قرار  که  سالی 

خود را از خاک افغانستان کامل کنند.
»گوانتانامو«  زندان  از  که  طالبان  اعضای  از  بسیاری 
امریکا آزاد شده اند نیز به صورت زیرزمینی فعالیت 

می کنند.
تقسیم  برای  طالبان  تمایل  از  که  نشانه هایی  رغم  به 
قدرت و پرهیز از جنگ وجود دارد، آنان به احتمال 
پایان سال 201۴  تا  می کنند  بازی سعی  این  با  زیاد 
 201۴ سال  زیرا  کرده،  سازی  فرصت  خود  برای 
سال انتخابات در افغانستان و تعیین جایگزین حامد 

کرزی، رییس جمهور فعلی، نیز خواهد بود.

به  گزارش واشنگتن پست، طالبان مدت ها است که 
او  دولت  یا  با کرزی  مستقیم  به گفت وگوی  حاضر 

نشده است.
و  می کنند  مذاکره  امریکا  با  فقط  که  گفته اند  طالبان 
در قطر نیز مذاکرات محرمانه یی با امریکا انجام داده 
بودند، اما با اصرار کرزی، امریکا از آن زمان تالش 
می کند طالبان را وادار به گفت وگوی مستقیم با دولت 
هنوز  می گویند  غربی  مقامات  اما  کند،  افغانستان 
پیشرفتی در انجام این مذاکرات حاصل نشده است. 

عالی  شورای  مقامات  از  قاسمیار  اسماعیل  محمد 
سال  اواخر  که  است  داشته  اظهار  افغانستان  صلح 
پاکستان  صلح،  عالی  شورای  درخواست  به  گذشته 
2۴ زندانی را آزاد کرد تا رهبران ناراضی طالبان، به 

انجام مذاکرات صلح با دولت کرزی راضی شوند.
زندانیان آزاد شده همه از اعضای طالبان افغان بوده 
و افرادی هستند که علیه نیروهای ناتو و امریکا در 

افغانستان جنگ می کنند.
از  افراد، به ویژه در ماه های زمستان  از این  بسیاری 

پاکستان به عنوان مقر و پایگاه خود استفاده می کنند.
درباره  پاکستان  استخباراتی  مقام  گفته  به  توجه  با 
میدان های  به  شده  آزاد  زندانیان  از  نیمی  بازگشت 
نتیجه  زندانیان  کردن  آزاد  می رسد  نظر  به  نبرد، 

معکوس داشته است.
این نتیجه عکس موجب شکایت امریکا از پاکستان 
نیز شده است، که چرا اقدامات الزم را برای پیگیری 
فعالیت های آنها انجام نداده و رابطه پر فراز و نشیب 
کشیده  چالش  به  دیگر  بار  را  افغانستان  با  پاکستان 

است.  
مأیوس شده است،  امریکا  انتقادات  از  اسالم آباد که 
می گوید منابع الزم برای پیگیری فعالیت های زندانیان 
آزاد شده را ندارد و همچنین هیچ درخواستی مبنی 
بر تعقیب زندانیان آزاد شده یا تحویل آن ها به دولت 

افغانستان مطرح نشده بود.
آنان افزوده اند: خود مقامات افغان نیز زندانیان طالبان 
را از زندان های افغانستان آزاد کرده و از آن پس رد 

آنها را گم کرده اند.

کشتن مسلمانان زیر هر...
2- در احادیث نبی کریم)ص( به صراحت در مورد حرمت 
خودکشی و دیگرکشی آمده است که این اعمال حرام مطلق 
بوده و هیچ کس حق ندارد کسی را بدون جواز شرعی از 

بین ببرد.
3-   مجمع روشنفکران دینی افغانستان از شورای علمای 
کشور می خواهد که با استناد به این اظهارات موالنا اشرفی 
و براساس احکام و نصوص دینی وی را تکفیر نموده از 
دیگر  در  دینی  عالمان  و  االزهر  مانند  دینی  مراجع  سایر 

کشورها بخواهد که این تکفیر را تصدیق نمایند.
اعظم عربستان سعودی  ۴- شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی 
اعالم  به صراحت  روان  سال  در  عرفه  روز  در خطبه های 
شرعی  مبنی  کدام  دین  نام  به  انتحاری  حمالت  که  کرد 
تماس  ایشان  با  افغانستان  علمای  شورای  باید  لذا  ندارد؛ 
گرفته و اعالمیۀ مشترکی برضد این گونه فتاوی غیر شرعی 

و اظهارات تلبیس کننده صادر نمایند.
به  را  اشرفی  موالنا  اظهارات  دینی  روشنفکران  مجمع   -5
دستور آی اس آی دانسته معتقد است که حلقات دینی در 
پاکستان در گروسازمان  های استخباراتی قرار داشته و آن ها 
با انجام این گونه اعمال ضد دینی به نام دین می خواهند به 

امیال شیطانی شان برسند.
۶- عالمان دین در کشور مکلف اند تا در برابر این گونه 
انسان های  و  مسلمانان  خون  نگذارند  و  گرفته  قرار  فتوا 

بی گناه به نام دین رحمت  به زمین بریزد.
ما مطمین هستیم کید این مکاران روزی برمال شده و طشت 

رسوایی شان واژگون خواهد شد.
همانند  که  سوء  عالمان  آن  روی  از  را  پرده  منان  خداوند 
علمای بنی اسرائیل آیات را تحریف و تأویل می کنند و برای 
منافع ناچیز دنیا دین را به حراج می گذارند خواهد برداشت 
اینگونه مفتیان و قراردادیان دین  و دین خودش را از شر 
نجات خواهد بخشید؛ اما مکلفیت عالمان جید دین ایجاب 
می  کند که در این پرده دری وجیبه دینی شانرا اداء نمایند 
به دست سیاست مداران خمار  نگذارند که دین وسیله  و 

گردیده  و تجارت دینی ادامه یابد.
وما علینا االلبالغ
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دسترسي به عدالت...
 سال گذشته ۴۷ محکمۀ ابتدایه غیر فعال بوده، اما امروز 

متاسفانه در 22 والیت ۸۶ دفتر محاکم غیر فعال است.
به گفتۀ حکیم، میزان دسترسي مردم به عدالت مشروعیت 
فعال  محاکم  دفاتر  اگر  بنابراین  مي دهد،  نشان  را  نظام 
نباشد، مردم مجبور هستند به محاکم سنتي روي بیاورند 
که این اقدام در کنار این که حاکمیت نظام را زیر سوال 
قرار مي دهد، اعتماد مردم را نیز نسبت به حکومت صدمه 

مي زند.

وي همچنان گفت، متأسفانه بیش از دو سال مي شود که 
دادگاه عالي توسط سرپرست اداره مي شود و این مساله 

مي تواند روي مواردي که گفته شد، تاثیر گذار باشد.
به  مردم  دسترسي  را  نظارت  این  از  کلي  هدف  حکیم، 
عدالت و تطبیق این فرمان عنوان کرده گفت، ما از این 
نظارت دو هدف داشتیم: یکي دسترسي مردم به عدالت 
و دوم بررسی این که این فرمان با چه کاستي هایی مواجه 

بوده است.
در همین حال موسي محمودي رییس اجرایه یي کمیسیون 
حقوق بشر در این نشست گفت، در 1۷۶ ولسوالي کشور 

توقیف خانه وجود ندارد و یا هم غیر فعال است.
او تاکید کرد، در شماري از والیات توقیف خانه هاي زنان 
نگهداري  نظامي  مراکز  در  یا  متهم  زنان  و  ندارد  وجود 
مي شوند، یا در خانه هاي بزرگان قومي و یا هم با گذاشتن 

ضمانت آزاد مي شوند که هر سه مورد خطرناک است.
محمودي افزود، در یازده والیت کشور وکیل مدافع زن 
وجود ندارد و زماني که یک زن به یک وکیل زن دسترسي 
نداشته باشد، ممکن است سبب نقض حقوق بشري شود.
را  مشخصي  پیشنهادات  کمیسیون  این  حال،  همین  در   
متحد  ملل  و جامعه  مدني  دولتي، جامعه  نهادهاي  براي 

جهت عملي شدن این فرمان ارایه کرده است.
این پیشنهادات براي وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت 
ملي، نهادهاي عدلي و قضایي، نهادهاي جامعه مدني و 

ملل متحد ارایه شده است.
نحوۀ مصرف بودجه های وزارت خانه ها، ساده سازی  روند 
قضایی، تسریع روند تصویب قوانین در پارلمان، بازدید 
و  موازی«  »نهادهای  برچیدن  والیات،  از  کابینه  اعضای 
فساد  علیه  مبارزه  شاخص های  شدن  عملی  از  نظارت 
اداری برای دو ماه، بخشی از نکات مهم  فرمان ۴5 ریاست 

جمهوري به شمار می روند. 

حکم اعدام آدم ربایان...
 تجمع گسترده تری خواهند زد.

و  تجارت  اتاق های  عضو  عالف  سیروس  حال،  درهمین 
صنایع  که خود نیز در این اعتراض شرکت داشت می گوید: 
این  نگردد،  عملی  ربایان  آدم  اعدام  حکم  که  »تازمانی 

اعتراضات ادامه خواهد داشت.«
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رونمایی اشعار استاد خلیلی به 
زبان اسپانیایی در مادرید

وزارت خارجه:
اظهارات رییس شورای علمای پاکستان 

خنده  آور است

د درونټې برېښنا کوټ د جوړولو 
قرارداد فسخ شو

ابوجمال علوی/ بی بی سی
القاسم، جوانی که در امتحانات کانکور  عبد 
در  گرفته  را  اول  مقام  افغانستان  سراسری 
روستایی دور افتاده آهنگران در 35 کیلومتری 
مرکز  در  غور  والیت  مرکز  چغچران  شهر 

افغانستان زنده گی می کند.
زادگاهش  در  نتایج  اعالم  از  بعد  روز  را  او 
سال  در  که  مودب  و  خونگرم  جوان  یافتم. 
1390 طعم تلخ ناکامی در امتحانات کانکور 

سراسری را چشیده بود.
از   1390 سال  در  نمره   2۶3 با کسب  قاسم 
به  راهیابی  به  قادر  که  بود  شاگردانی  جمله 
دانشگاه و قبولی در رشته دلخواه خود نشد.

این شکست هرچند که سخت و تلخ بود اما 
قاسم را برای ادامه زنده گی مصمم تر کرد.

او می گوید برای موفقیت بیشترش با جدیت 
درغرب  هرات  شهر  به  و  خوانده  درس 
در  را  کانکور  کالس های  تا  رفته  افغانستان 

کالن شهرها نیز تجربه کند.

برای  امسال  امتحانات  »در  می گوید:  قاسم 
سراسری  کانکور  اول  مقام  به  دستیابی 
به  می خواسته  بلکه  نکرده،  رقابت  افغانستان 
رشته دلخواه خود که اقتصاد دانشگاه والیت 

هرات است راه یابد.«
روزی  حوت،   10 پنجشنبه  که  می گوید  او 
شهر  در  شد  اعالم  کانکور  امتحان  نتایج  که 
چغچران مرکز والیت غور بوده، تا به موقع 

از نتایج امتحانات با خبر شود.
همان  ظهر  از  بعد  که  می دهد  توضیح  قاسم 
روز تا دیروقت در شهر مانده ولی با اصرار 
برای  داشته  تصمیم  خود  آنکه  با  پدرش 
خانه  به  اما  بماند،  شهر  در  نتایج  شنیدن 

بازگشته است.
قاسم از بی تابی اش می گوید و اینکه روزها 
35 کیلومتر جاده خاکی را طی کرده به مرکز 
نتایج  شنیدن  منتظر  و  می آمده  غور  والیت 
باز  روستایش  به  بعد  و  می شده  کانکور 

می گشته.

او وقتی که شامگاه همان روز به خانه می رسد 
تلویزیون خانه اش می بیند که  در زیر نویس 
تا  قراراست  و  شده  اعالم  کانکور  نتایج 
انترنتی  سایت های  در  نمرات  دیگر  ساعاتی 

قابل دسترسی باشد.
نمی  کار  تلفن  روستایم  در  می گوید:«  قاسم 
کند مجبور شدم روی تپه ها و بروم به برادرم 
قبول  تو  گفت  برادرم  بزنم.  زنگ  هرات  در 
شدی، در هوای سرد و زوزه باد دیگر صدای 

برادرم را نشنیدم.«
دوباره  سرما  از  فرار  برای  افزود:«  قاسم 
کردم  دنبال  را  رسانه ها  و  بازگشتم  خانه  به 
که  راشنیدم  نام خود  آن ها  از  یکی  از  وقتی 
شده ام،  افغانستان  سراسری  کانکور  اول  نفر 
بهت زده شدم و تمام شب را از خوشحالی 

بیدار ماندم.«
توضیح  شخصی اش  زنده گی  درباره  قاسم 
می دهد که تنهایی مادرش او را مجبور کرده 

که تن به ازدواج بدهد.
او فقط 22 سال دارد و پدر دو فرزند است. 
ولی به جوانان توصیه می کند که اول به فکر 
درس باشند و بعد ازدواج کنند. زیرا به نظر 
او ازدواج مشکالت خاص خود را دارد که 
با درس خواندن جمع کردنش سخت است.

که  می گوید  افغانستان  کانکور  اول  نفر 
از  تر  کوچک  که  برادرش  چهار  می خواهد 
خود او هستند نیز درس بخوانند، تا بتوانند به 

موسسات آموزش عالی راه یابند.
خواهر قاسم فقط در سطح خواندن و نوشتن 

سواد دارد و پدر ومادرش بی سواد هستند.

الدین غوری  او شاگرد مدرسه سلطان عالء 
است که از خانه اش 35 کیلومتر فاصله دارد.

عبد الجبار پدرقاسم که یک تاجر محلی است، 
می گوید که پیروزی پسر او به عنوان نفر اول 
افتخار  افغانستان  مردم  برای غور و  کانکور، 
است و از تمام پدر و مادران می خواهد که 
به فرزندان خود اجازه درس خواندن بدهند.

مادر قاسم که به سختی گپ می زند می گوید:« 
خیلی خوشم که قاسم نفر اول شده است.«

نفر اول کانکور افغانستان: 

سال گذشته به دانشگاه راه نیافتم
قصرهای  از  یکی  در  که  شکوه  با  مراسمی  در 
از  بود،  شده  برگزار  اسپانیا  پایتخت  مادرید 
برگزیده اشعار استاد خلیل اهلل خلیلی که به زبان 
اسپانیایی ترجمه شده است، رونمایی شد، اشعار 
این شاعر پرآوازه تاکنون به چند زبان دنیا ترجمه 

شده است.
استاد  برگزیدۀ  اشعار  پروانگان  به  موسوم  نهاد 
به  را  افغانستان  برجسته  شاعر  خلیلی  اهلل  خلیل 

زبان اسپانیایی برگردان کرده است.
مجموعه برگزیده از اشعار استاد خلیل اهلل خلیلی 
روز گذشته در یکی از قصرهای قدیمی در مادرید 

پایتخت اسپانیایی رونمایی شد.
فرزند  خلیلی  مسعود  اشعار،  این  برگرداندن  در 
در  افغانستان  سفیر  و  خلیلی  اهلل  خلیل  استاد 

اسپانیا، مترجم را یاری کرده است.
پیشتر نیز اشعار استاد خلیلی به زبان های انگلیسی، 
اما  آلمانی ترجمه شده است،  ترکی، فرانسوی و 
زبان  به  اشعار  این  که  است  باری  نخستین  این 

اسپانیایی ترجمه می شود.
استاد خلیل اهلل خلیلی در سال 12۸۶خورشیدی در 

باغ جهان آرای کابل متولد شد.
از  مستوفی الممالک  محمدحسین  خان  پدرش 
وزیر  و  کابل  شمال  در  کوهستان  منطقه  بزرگان 

مالیه عهد امیر حبیب اهلل خان بود.
خلیلی، درپست  های بلند در سازمان های دولتی و 
خارج افغانستان کار کرد و در اوایل دهه بیست 
به  کابل  دانشگاه  معاون  سمت  به  خورشیدی 
مستقل  ریاست  سال 1330  در  گماشته شد،  کار 
مطبوعات را به  عهده گرفت و در سال 1332 به 
 عنوان مشاور عالی سلطنتی در دربار محمد ظاهر 
شاه خدمت کرد و مدتی نیز نماینده مجلس بود 
سفیر  به  عنوان   50 دهه  نخست  سال های  در  و 
در کشورهای عربستان سعودی و عراق مشغول 

به کار شد.
استاد خلیلی پس از کودتای هفت ثور سفارت را 

ترک کرد و مدتی در اروپا و امریکا به سر برد.
مهاجران  کنار  در  و  رفت  پاکستان  به  سپس  او 
افغان در این کشور مسکن گزید و در این دوره 

آثار بسیاری از خود به جای گذاشت.
در  منثور  و  منظوم  اثر   ۶2 مجموع  در  خلیلی 
عرصه های مختلف هنر، ادب، سیاست، فلسفه و 
از  خارج  و  داخل  در  بیشترشان  که  دارد  عرفان 

افغانستان به چاپ رسیده  است.
در  خورشیدی   13۶۶ بهار  در  خلیلی  اهلل  خلیل 
او  جسد  و  درگذشت  پاکستان  کشور  اسالم آباد 
پس از 25 سال از درگذشتش، از پاکستان به کابل 
منتقل و در مراسم رسمی در محوطه دانشگاه کابل 
و در کنار آرامگاه سید جمال الدین افغان به خاک 

سپرده شد.
زبان  به  خلیلی  استاد  از  که  شعری  مجموعه 
خانم  سوی  از  است،  شده  برگردانده  اسپانیایی 

اسپانیا  بشری  کمک های  بنیاد  رییس  فوینسیسال 
ترجمه و توسط سهیال خلیلی نقاشی و میناتوری 

شده است.
بر  عالوه  مجموعه،  این  رونمایی  محفل  در 
افغانستان در مادرید، برخی  مسعود خلیلی سفیر 
های  دیپلمات  و  سفرا  اسپانیا  دولت  مقامات  از 
هنرمندان،  نقاشان،  نویسنده گان،  شعرا،  خارجی، 
حضور  مادرید  در  مقیم  افغان های  و  خبرنگاران 

داشتند.
»اگر  گفت:  مراسم  این  در  خلیلی  مسعود  آقای   
خدا و مردم افغانستان با استاد خلیلی نمی بودند، 
این همه اشعار وی با همه زیبایی و کیفیت در دل 

های مردم اش جا نمی گرفت.«
اهلل  خلیل  استاد  از  رباعی  چند  محفل،  این  در   
خلیلی که به زبان اسپانیایی برگردانده شده است 

به خوانش گرفته شد.
اتکاء  مردم  به خدا و  که  آنکس  به گفته خلیلی، 
کرد، همیشه زنده است، همیشه جاویدان است و 
آنکس که واقعیت خدا را با عشق آمیخته ساخت، 
تابان خواهد  مردم چون شمع  قلوب  در  همواره 

ماند.
معین وزارت خارجه اسپانیا در این مراسم تصریح 
کرد: دیپلماسی بدون فرهنگ و هنر پایه یی استوار 

ندارد.
به گزارش بخدی، خانم فوینسیسال مترجم اشعار 
محفل  این  در  خلیلی  اهلل  خلیل  استاد  برگزیده 
گفت که ترجمه این اثر ارزشمند بر مبنای دوستی 
و احترام او به  مسعود خلیلی و اشعار پدر شان 

بوده است.
فوینسیسال می گوید که ترجمه اثر به شخصیت او 
تاثیر گذار بوده و او اظهار امید واری کرد این اثر 

بتواند برای اسپانیولی زبان ها نیز مفید واقع شود.

رییس  تازۀ  اظهارات  افغانستان  خارجۀ  وزارت 
غیرمسووالنه  را سیاسی،  پاکستان  علمای  شورای 

و خنده آور می خواند.
علمای  شورای  رییس  اشرفی  طاهر  تازه گی  به 
افغانستان حالل  انتحاری را در  پاکستان حمالت 

و در پاکستان حرام خوانده است.
سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان روز یکشنبه در 
کابل به خبرنگاران گفت که به شمول مفتی اعظم 
کشورهای  تمام  دینی  علمای  سعودی  عربستان 

اسالمی حمالت انتحاری را حرام پنداشته اند.
چنین  که  نمود  تأکید  همچنان  موسی زی  جانان 
منطقه  در  ثبات  نفع  به  غیرمسووالنه  اظهارات 

نیست.
او گفت: اظهاراتی را که شخصی تحت عنوان عالم 
افغانستان آن  ابراز داشته، دولت  دین در پاکستان 
که  مسووالنه یی  غیر  اظهارات  این  می کند.  رد  را 
صورت گرفته، یک عمل کاماًل سیاسی، مضحک 
تأمین  نفع  به  به هیچ صورت  و خنده آور بوده و 
صلح، ثبات و تحکیم روابط بین دو کشور نیست.«
انتشار اعالمیه یی  با  افغانستان هم  شورای علمای 
اظهارات رییس شورای علمای پاکستان را به شدت 
محکوم کرده و آن را در مغایرت با احکام دینی 
خوانده است. در این اعالمیه همچنان آمده است که 
گفته های طاهر اشرفی تبلیغ سیاسی و استخباراتی 

بوده و تالش برای بیشتر ساختن مشکالت و فتنه 
در میان مسلمانان است.

رییس شورای علمای پاکستان در عین حال گفته 
است که افغانستان از سوی ایاالت متحدۀ امریکا 

اشغال شده است.
اما سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان با رد این 
افغانستان  که  می کند  تاکید  اشرفی  طاهر  ادعای 

دارای حاکمیت و استقاللیت کامل است.
او گفت: افغانستان کشور مستقل دارای حاکمیت 
ملی بوده، علی رغم حضور نیروهای امنیتی از بیشتر 
یازده سال گذشته،  از 50  کشور جهان در ده - 
دولت افغانستان استقاللیت و حاکمیت خود را در 
و  سیاست خارجی  در خصوص  هم  موارد  تمام 
هم داخلی خود دارای استقالل کامل بوده است. 
البته شانه به شانه با متحدین بین المللی خود علیه 
کشور  این  سرحدات  خارج  از  که  تروریسمی 

سرچشمه می گیرد، مبارزه نمودیم.«
این اظهارات در حالی ابراز می گردند که قرار بود 
و  افغانستان  دینی  علمای  مشترک  نشست  یک 
افغانستان  پاکستان در خصوص تالش های صلح 

در کابل راه اندازی گردد.
اما به اساس گزارش ها علمای پاکستان به بهانه های 
داری  خود  نشست  این  در  حضور  از  گونه گون 

کرده اند.

په ننګرهار کې د USAID ادارې مسول ميک 
ډمسي وايي، د درونټې د برښنا کوټ د توربينونو 

د بيا ځلي جوړولو قراداد يې فسخه کړی دی.
وايي،  مشر  ادارې   USAID د  کې  ننګرهار  په 
چې د ننګرهار د ځايي ادارې له لوري ورسره د 
شويو ژمنو نه تر سراوي اړ کړي، چې د درونټې 

د برېښنا کوټ د بيارغونې قرارداد فسخ کړي.
نوموړې يې المل د افغان دولت له لورې د لس 
کوټلي  د  کې  برخه  په  اخستلو  د  ونډې  سلنه 
ګل  والي  د  واليت  دغه  د  او  اخستل  نه  ګامونه 
اغا شيرزې له لورې ورسره د شيرزې پاونډيشن 
له خوا د کړې مرستي د ژمنې نه عملي کول په 

ګوته کوي.
اغا  والي ګل  ننګرهار  زياتوي، چې خپله د  هغه 
شېرزي د دولت د نورې  مرستې ترڅنګ ژمنه 
پنځه  لورې  له  پاونډيشن  شيرزي  د  چې  وکړه 
لکه ډالر مرسته کوي ، همغه وه چې د مقدماتې 
USAID يو څه  کارونو لپاره افغان دولت او يو 
مياشتو  شپږو  تېرو  د  خو   ، وې  ورکړې  پيسې 
USAID په دې تمه وه چې د افغان  راهيسي 
عملي  به  ژمنه  کړې  مرستې  د  لورې   له  دولت 
چې  شول  اړ  دوی  او  شوه  نه  عملي  چې  کړې، 

دغه پروژه ختمه کړي.
ډمسي وايي، د د دې قرارداد د پلي کېدو چارې 
هم ډېرې ټکنۍ وې چې په څلورو مياشتو کې 

يې يوازې يو توربين فعاله کړی و.
نور  بيا  په خبره هغه مهال يې  د ښاغلي ډمسي 
قراداد چيان رابللي وه خو پر وينا يې چې افغان 
دولت ته  يې ويلي ول چې دوی به دغه چاره په 
افغان  به  سلنه  لس  چي  کوي  ترسره  شرط  يو 

دولت هم ورسره په کې ونډه اخلي.
ننګرهار واليت چارواکي  د  په همدې حال کې 

چې  وايې  او  بولې  نه  ځای  پر  څرګندونې  دغه 
اړه  دې  په  يې  ته  وزارتونو  برېښنا  او  ماليې 
هم  ته  ژمنې  کړي  خپلې  او  استولي  مکتوبونه 

ژمن دې .
د ننګرهار د والي وياند احمد ضيا عبدالزي وايي، 
دغه موضوع والي د ماليې او برېښنا وزارتونو سره 
شريکه کړي او په په دغه برخه کې خپلې کړې 

ژمنې ته ژمن دي.
د  درونټې  د  چې  قراداد  لومړې  ده  وړ  يادونې  د 
دروبينونو د جوړيدو په منظور شوي وه ، يولس 
د  مخې  له  قراداد  هغه  د  چې   ، وه  ډالره  ميلونه 
دري  په  يواځې  وينا  پر  مسولينو  د   USAID
څلورو مياشتو کې يواځې يو توربين فعاله شو ، او 
همدا د دي المل شو چې قراداد د  دوي له لورې 

ورسره فسخه شو .
دا په داسې حال کې ده، چې له تېرو څو کلونو 
له  برېښنا  د  کې  ګرمۍ  سختې  په  ننګرهاريان 
نشتونه سوځېدل او سږکال ورته له کابله د نغلو 

برېښنا مزي وغځېدل.

هیچ گاه نگفته ام...
 هیچگاه از افغانستان نبوده است.

گذشته  میالدی  ماه  در  اشرفی  طاهر 
با هیأت شورای علمای  طی نشستی که 
نخست  داشت،  پاکستان  در  افغانستان 
حمایت اش را از کنفرانس علمای هر دو 
بعد  روز  اما  کرد،  اعالن  کابل  در  کشور 
اجندای  مذکور  کنفرانس  این که  بهانۀ  به 
خود  آن  در  اشتراک  از  ندارد،  روشن 

داری کرد.
بلکه  نه  بار  یک  ما  گفت:  باره  در  او 
برویم،  کابل  به  تا  هستیم  صدبار حاضر 
اما در صورتی که روی اجندای کنفرانس 
یک بار دیگر تجدید نظر شود. اگر هدف 
تدویر این کنفرانس تنها جاری شدن فتوا 
برضد طالبان است، در این صورت ما )از 

حضور در آن( معذرت می خواهیم.«
شورای علمای افغانستان اظهارات طاهر 
اشرفی را خالف قرآن و سنت خوانده و 

آن را به شدت محکوم کرده است.
افغانستان  طاهر اشرفی می گوید: علمای 
بعداً  می نمودند،  تحقیق  نخست  در  باید 
در مورد وی ابراز نظر می کردند. به باور 
او، چنین ادعاهای بی بنیاد می تواند پروسۀ 
صلح افغانستان را به مشکل مواجه سازد.
او در ادامه گفت: » افغانستان یک کشور 
پنجمین  را  افغانستان  ما  و  است  مستقل 
ایالت پاکستان فکر نمی کنیم، بلکه مداخلۀ 
پاکستان را نیز در آن محکوم می کنیم، ما 
باید روی همکاری های مشترک در پیاده 

نمودن صلح در افغانستان کار کنیم.«
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           ناجیه نوری
پس از صدور فرمان شماره ۴5 ریاست جمهوري افغانستان 
درصد   ۴5 دادگاه ها،  و  عدالت  به  شهروندان  دسترسي 

کاهش یافته است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان با بیان این مطلب مي گوید، 
نظارت شش ماهۀ ما نشان مي دهد که در ۸۶ ولسوالي محاکم 
وجود ندارد و در 92 ولسوالي دفاتر دادستاني فعال نیست.

تاریخ پنج اسد سال  به  حامد کرزی رییس جمهور کشور 
به  خود  پنج  و  شماره چهل  فرمان  در  1391 خورشیدي 
تمامی ادارات دولتی وظایف مشخصی را براي مدت شش 

ماه سپرده بود.
مشخصی  وظایف  دولتی  مختلف  ادارات  به  فرمان،  این 
عملی ساختن  برای  معینی  زمانی  چارچوب های  و  سپرده 

این وظایف، تعیین کرده بود.
اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان، طي نظارت شش ماهه 

از این فرمان، وضعیت را تکان دهنده 
دانسته مي گوید، پس از نشر این فرمان 
جاي  به  عدالت  به  مردم  دسترسي 
شده  کم  متأسفانه  شود  زیاد  این که 

است. 
به گفتۀ این کمیسیون، بیش از ۶1۶ گروه مسلح غیرمسوول 
مختلف  انواع  و  بوده   فعال  کشور  مختلف  مناطق  در 
سالح هاي ممنوعه، ثقیله و خفیفه را در اختیار دارند و هر 
کدام این گروه ها متشکل از 10 الي 100 نفر مسلح هستند، 
بنابراین تعداد افراد مسلح غیر مسوول به صدها و هزارها 

نفر مي رسد.
فهیم حکیم کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان د روز 
گذشته ر یک نشست خبري در کابل به خبرنگاران گفت، 
دسترسي مردم به عدالت نسبت به سال 1390، ۴5 درصد 

کاهش یافته است.

از نشر این فرمان، 1۴00 پرونده یی که در  او گفت، پس 
خصوص غصب زمین و فساد وجود داشت، تا اکنون مورد 

بررسي قرار نگرفته است.
حکیم افزود، تنها 1۸ درصد قضایای خشونت علیه زنان 
مورد بررسي قرار گرفته و متباقي به حال خود باقي مانده 

است.
این عضو کمیسیون حقوق بشر به خبرنگاران گفت، هنوز 
در ۸۶ ولسوالي محاکم وجود ندارد و در 92 ولسوالي دفاتر 

دادستاني فعال نیست.
  او تاکید کرد، نظارت ما نشان مي  دهد که تعداد محاکم 
نسبت به سال 1390 کم شده یعني در...      ادامه صفحه 6

اعالمیة مطبوعاتی جامعة روشن فکران 
دینی افغانستان

کشتن مسلمانان زیر هر 
عنوانی حرام است!

بسم اهلل تعالی و به نستعین
در  را  انتحاری  حمالت  پاکستان  علمای  شورای  رییس 
افغانستان حالل و جایز دانسته، اما انجام این عمل را در 

پاکستان حرام می داند.
این  تقبیح  ضمن  افغانستان   دینی  روشنفکران  مجمع 

اظهارات و یا فتوا مراتب آتی را اعالم می دارد:
و  با صدور حکم جواز حمالت  اشرفی  طاهر  موالنا   -1
دیگر  و  است  شده  خارج  دین  دایرۀ  از  خود  خودکشی، 
زیرا  گردد،  محسوب  دینی  مرجع  یک  عنوان  به  نباید 
 « که  می فرماید  قرآنکریم  در  صراحت  به  خداوند)ج( 
بدون موجب  به عمد و قصد و  را  هرکسی که مسلمانی 
به قتل می رساند پس جزای او جهنم است برای همیش«. 
خالف هدایت قرآن کریم حکم کردن موجب بیرون شدن 
از دایره دین اسالم می باشد....                 ادامه صفحه 6

کمیسیون حقوق بشر افغانستان:

دسترسي به عدالت کاهش 
یافته است
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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 / 201۴ 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

ايمیل و شماره های تماس:
  07000۵0000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
07۵2044210 - mandegar.daily@gmail.com

07002631۵2

عذرخواهی آیساف از قتل دو کودک در ارزگان

رهبری  تحت  بین المللی  ایتالف 
که  است  پذیرفته  افغانستان  در  ناتو 
نیروهای آن تصادفی دو کودک افغان 
را کشته اند. این مورد از تلفات ملکی 
ممکن است به تشنج در روابط حامد 

کرزی و ایتالف بین المللی بیفزاید. 
نیروهای بین  المللی کمک به امنیت در 

)آیساف(  افغانستان 
روز شنبه، تأیید کردند 
کودک  دو  این  که 
هفت و هشت ساله در 
عملیات  یک  جریان 
آسترالیایی  سربازان 
ارزگان  والیت  در 
افغانستان  جنوب  در 
این  شدند.  کشته 
شنبه  پنج  روز  حادثه 

اتفاق افتاده است.
مقام های دولت افغانستان گفته اند که 
تیراندازی  هدف  هنگامی  کودک  دو 
که  گرفتند  قرار  آسترالیایی  نیروهای 
بودند.  گاو  گله  از  مواظبت  مصروف 
به  دست  زمانی  آسترالیایی  سربازان 
هدف  آنها  هلیکوپتر  که  بردند  حمله 

شلیک شورشیان قرار گرفت.
فرمانده  دانفورد،  جوزف  جنرال 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای 
معذرت  »من  گفت:  اعالمیه  یک  در 
با  خود  شخصی  همدردی  و  خواهی 
خانواده کودکان کشته شده را ابراز می 
ایتالف  نیروهای  که  افزود  او  دارم«. 
اشتباه  شورشیان  با  را  کودکان  این 

گرفته بودند و بر آنها شلیک کردند.
نیروهای  و  افغان ها  از  مشترک  هیاتی 
و  حادثه  محل  از  شنبه  روز  آیساف 
مردم محل دیدار کرد. دانفورد گفت: 
که  هستم  متعهد  خود  قول  این  »به 
آسیب  خانواده  برای  درستی  کار 
دیده ها انجام می دهیم و همچنان برای 
می  زندگی  آن  در  آنها  که  اجتماعی 
کردند. ما مسوولیت...   ادامه صفحه 6

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


