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متحد  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  جدید  گزارش 
نشان می دهد که 60 درصد نفوس افغانستان کمتر از 
25 سال سن دارند. در این گزارش تاکید شده است 
که سرمایه گذاری روی جوانان می تواند زمینه توسعه 

اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند.
براساس تخمین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 
قرار  کار  آینده در سن  پنج سال  تا  که  افرادی  تعداد 
خواهند داشت، به پنج میلیون نفر می رسد و این روند 

تا چهل سال آینده ادامه خواهد داشت.
در این گزارش که روز سه شنبه 18 قوس 1393 نشر 
که  توسعه یی  حال  در  »کشورهای  است:  آمده  شد، 
تعداد جوانان شان زیاد است می توانند اقتصاد شکوفا 
و پیشتاز داشته باشند، به شرط این که در تحصیالت و 
سالمت جوانان خویش سرمایه گذاری سنگینی کرده 

و از حقوق آنان محافظت کنند.« 
در این گزارش که »افغانستان کشور جوانان« نام دارد، 
تاکید شده است، در صورتی که به اشتغال و مشارکت 

این  است  ممکن  نشود،  توجه  افغانستان  در  جوانان 
کشور  این  ناامنی  و  ثباتی  بی  به  توسعه،  بجای  نیرو 
به  تن  میلیون  چهار  آینده  سال  پنج  تا  کند.  کمک 

متقاضیان کار در افغانستان افزوده خواهد شد.
از  استفاده  اساسی  شرط  تربیه  و  تعلیم  به  دسترسی 
جمعیت جوان افغانستان گفته شده است. ولی براساس 
نیم میلیون کودک که در  آمار وزارت معارف، سه و 
سن مکتب هستند، از...                   ادامه صفحه 6
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زنده گي ساده به دليِل ثباتي كه دارد، سزاوار است. نيروي شما را تقويت مي كند و اين 
تصور نادرست را كه در هر كاري بايد بي نقص و كامل باشيد، از بين مي برد.
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کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که 
فرهنگ معافیت هنوز هم یکی از چالش های عمده 

فرا راه تأمین حقوق بشر در کشور می باشد.
افغانستان  سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر 
که روز سه شنبه در مراسم تجلیل از 66 سالروز 
جهانی حقوق بشر...                   ادامه صفحه 6

نشست  در  شنبه  سه  روز  افغانستان  کشور  وزارت  سخنگوی 
گفت  کابل  در  خارجی  و  داخلی  خبرنگاران  حضور  با  خبری 
ماموریت جنگی ناتو در افغانستان به پایان رسید و از ابتدای سال 
2015 ناتو ماموریت جدید خود را برای آموزش و مشورت دهی 

به نیروهای امنیتی افغان آغاز می کند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت: با پایان ماموریت 
طالبان  حمالت  تداوم  برای  بهانه یی  افغانستان  در  ناتو  جنگی 

وجود ندارد.
آتی،  سال  در  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  استراتژی  صدیقی 
نیروهای  جدید  برنامه  آغاز  با  گفت:  و  کرد  توصیف  تهاجمی 
طالبان و گروه های افراطی...                          ادامه صفحه 6

ناجيه نوری
بودجۀ مالی سال 94 با نگاه قومی و منطقه یی تنظیم شده 
کمی  پول  جمعیت  پر  والیت های  به  دلیل  همین  به  و 
امن  نا  عماًل  والیت هایی که  به  و  شده  داده  اختصاص 
زیادی  پول  ندارد،  وجود  پول  مصرف  زمینۀ  و  هستند 

اختصاص داده شده است. 
شماری از نماینده گان شورای ملی و اقتصاددانان با بیان 
این مطلب همچنان می گویند، درحالی که مسوولیت های 
امنیتی  نیروهای  دوش  به  کاماًل  آینده  سال  در  امنیتی 
ارگان های  بودجۀ  مالیه،  وزارت  بود،  خواهد  افغانستان 
برای   94 بودجه  در  ضمن  در  و  داده  کاهش  را  امنیتی 
والیات صعب العبور و درجه دو و سه، هیچ امتیازی در 

نظر نگرفته است. 
از  انتقاد  با  حقوق دانان  از  شماری  حال،  همین  در 

وزارت مالیه می گویند، بودجه ملی افغانستان نا متوازن، 
دارد  قرار  چپاول گران  از  عدۀ  خدمت  در  و  غیرعادالنه 
به نفع خود سود  این راه  از  که در طول سالیان گذشته 

برده اند.
سید جمال الدین فکوری بهشتی عضو مجلس نماینده گان 
به  رسمی  طور  به  آینده  سال  بودجه  هرچند  می گوید، 
وزارت   94 بودجه  رهنمود  در  اما  است؛  نیامده  مجلس 
مالیه بسیاری از صالحیت ها را برای خودشان اختصاص 

داده است.
توازن   94 بودجه  در  گذشته  سال های  مانند  گفت،  او 
وجود ندارد و بودجۀ مناطق امن صفر است؛ اما برعکس 
نظر  در  و خوب  مناسب  بودجه های  ناامن  مناطق  برای 

گرفته شده است.
این عضو مجلس تصریح کرد، مشکل دیگر این بودجه 

و  فقر  از  می تواند  که  است  کاریابی  نگرفتن  نظر  در 
مهاجرت های داخلی جلوگیری کند.

از  یکی  بیکاری  و  فقر  حالی که  در  کرد،  تأکید  وی 
مالیه  وزات  است،  افغانستان  مردم  اساسی  چالش های 
پروژه ها را طوری تنظیم...                    ادامه صفحه 6
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دکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی دولت 
محسود  لطیف اهلل  سپردن  از  مقاله یی  در  پیشین، 
اسالم آباد  به  پاکستانی  طالبان  رهبران  از  یکی 

به شدت انتقاد کرده است.
را  پاکستان  برابر  در  جدید  دولِت  سیاست  او   

»تسلیم طلبانه و ذلت دیپلوماتیک« خوانده است.
به  طالبان  مقام  این  سپردِن  که  گفته  سپنتا  آقای 
افغانستان  ملی  حاکمیت  صریح  »نقض  پاکستان، 
است.« او در پایان مقاله اش می گوید: من می دانم 
طالبان  پُرشور  مدافعان  از  در گذشته  برخی ها  که 
بوده اند و امروز نیز می خواهند از راه دیگری وارد 
درک  به خوبی  نیز  را  این  باید  اما  شوند؛  معرکه 
کرد که افغانستان هرگز تن به مستعمره شدن و یا 
تقلیل به باغچۀ پشِت خانۀ کسی  که در آن راکت 
به  سپنتا  آقای  اشارۀ  ظاهراً  شد.«  نخواهد  بکارد، 

رییس جمهور غنی است. 
در  این که  کنار  در  پسین  سال  ده  در  سپنتا  دکتر 
سیاست های  کرده،  کار  دولتی  مختلِف  پست های 
به  همواره  را  و...  پاکستان  برابر  در  دولت  غلِط 
باد انتقاد گرفته است. اما او به رغم این که می داند 
و  بوده  پُراشتباه  و  ناکام  سیاست مداری  کرزی 
فرصت های طالیی افغانستان را بر باد داده است؛ 
هرگز از همدستی و همسویی با او و سیاست های 

ناکامِ او دست برنمی دارد.
من در این جا نمی خواهم روی اشتباهات سیاسِی 
آقای سپنتا در سال های پسین انگشت بگذارم. اما 
می خواهم دفاع نابه جای او از سیاست های ناکام و 

ویرانگِر کرزی را به نقد بکشم.
و  بسازم  روشن  می خواهم  را  نکته  یک  آغاز  در 
آن  این که هرگز موافق سپردِن محسود به پاکستان 
نیستم و باور دارم که یکی از راه هایی که می تواند 
تا  را  افغانستان  برابر  در  پاکستان  موضع خصمانۀ 
گروه هایی ست  از  حمایت  دهد،  تغییر  اندازه یی 
تهدید  را  اسالم آباد  استراتژیک  و  ملی  منافع  که 
می کنند. واکنش باالمثل در برابر کشوری که به هیچ 
ارزش اخالقی و انسانی باور ندارد و تنها ابزار و 
وسیلۀ دست داشته اش، تروریسم، دهشت افگنی و 

خشونت است، تنها گزینه می تواند باشد. 
طالباِن  مالی  مسوول  تسلیم کردن  با  من  مخالفت 
مردم  منافع  به خاطر  اسالم آباد  به  پاکستانی 

افغانستان است. 
استراتژیِک هند در منطقه  منافع  قربانی  نباید  ما   .
درک  به دلیل  اخیر  دهۀ  یک  از  بیشتر  در  شویم. 

ما  اسالم آباد،  و  دهلی  روابط  حساسیِت  نکردن 
به  را  افغانستان  کشور  دو  این  می دهیم.  قربانی 
درست  کرده اند.  تبدیل  خود  نیابتِی  جنگ  میدان 
است که هند متحد استراتژیک و دوست تاریخی 
نباید  تاریخی،  اتحاد  و  دوستی  این  اما  ماست؛ 
و  پیشرفت  توسعه،  به  ما  نیافتِن  دست  قیمت  به 
این  انساِن  هزاران هزار  مرگ  قیمت  به  سرانجام 

سرزمین تمام شود. 
که  هستیم  نیازمند  ما  صلح،  به  دست یافتن  برای 
نگرانی های مّوجه پاکستان را درک کنیم و به آن 
پاسخ بدهیم. درست است که ما کشوری مستقل 
و  برخی  کشورها دوست  با  داریم  هستیم و حق 
و  دوستی  این  اما  باشیم،  دشمن  دیگر  برخی  با 
فعالیت های  باشد.  منطقی  و  عاقالنه  باید  دشمنی 
وزارت سرحدات در آن سوی سرحد، حساسیت 

مردم  پول  دالر  میلیون ها  هم اکنون  است.   آفرین 
و... در آن سوی  دلیل مسایل قومی  به  افغانستان 
سپنتا  آقای  می رود.  پاکستانی ها  جیب  به  سرحد 
چنین  می داند-  که  مطمین هستم  و   - بداند  باید 
سیاست های قبیله گرایانه را حامد کرزی آغاز کرد 

و تا اکنون ادامه دارد. 
سپنتا، در مقالۀ »تسلیمی محسود به پاکستان؛ تداوم 
ابهام استراتژیک و نقض حاکمیت ملی افغانستان« 
و  کرزی  حامد  سیاست های  از  دفاع  به  تلویحًا 
انتقاد تند از سیاست اشرف غنی در برابر پاکستان 

می پردازد. 
این باره موافق هستم که مواضع  با آقای سپنتا در 
قابل  طالبان  برابر  در  غنی  رییس جمهور  اخیر 
»مخالفان  را  طالبان  غنی،  دکتر  است.  نکوهش 
بزرِگ  اشتباهِ  یک  این  که  خوانده  سیاسی« 
او برای  دیپلوماتیک و سیاسی محسوب می شود. 
باج دهی به طالبان آماده است. چنانی که بر اساس 
کابینۀ  مسأله،  همین  خاطر  به  گزارش ها،  برخی 
جدید به معرفی گرفته نمی شود. او می خواهد در 
نهادهای  از  شماری  صلح،  پروسۀ  موفقیت  بدل 
مردم  چیزی که  کند؛  واگذار  طالبان  به  را  دولتی 
اما  داد.  نخواهند  اجازه  آن  به  هرگز  افغانستان 
سیزده  کرزی  که  می پیماید  را  راهی  اشرف غنی 
سال پی هم پیمود و سرانجام فهمید که اشتباه کرده 

است. 
راه ذلت در برابر پاکستان را برای نخستین بار حامد 
کرزی هموار کرد. مگر ذلت شاخ وُدم دارد وقتی 
 مشرف را برادر خطاب کنی و او به دهنت بکوبد 

نیست  ذلت  این  مگر  نیستی؟...  من  برادر  تو  که 
که قاتل هزاران کودک، زن و مرد این سرزمین را 
»برادر ناراضی« بخوانی و تا پایان دورۀ مأموریت 
سیزده ساله ات، بر طبل صلح، آشتی و گفت وگو با 

قاتالن و جانیان بکوبی؟
بسیاری ها باور دارند که  سیاست های طالب پرورانۀ 
حامد کرزی، طالبان را دوباره زنده ساخت. او حتا 
طالب  هم  او  که  کرد  اعالم  تمام  جرأِت  با  باری 

بوده است! 
»برادر  را  پاکستان  که  بود  کرزی  حامد  این 
دوگانه«ی افغانستان خواند؛ کشوری را که دستش 
به خون دو میلیون شهید و یک میلیون معلول این 

سرزمین آغشته است.  
به  دولتی  مقام های  از  برخی  که  نبرده ایم  یاد  از 
فرمایش پاکستان در سطوح مختلِف نظام گماشته 
نصب های  و  عزل  در  کرزی  آقای  و  می شدند 

حکومتی چشم به اشاراِت پاکستان می دوخت.
آقای سپنتا نوشته که کرزی طالبان را با واژه های 
اخالقی برادر خطاب می کرد ولی اشرف غنی آن ها 
را با واژه  های پرمفهوم سیاسی، تا سطح »مخالفان 

سیاسی« ارتقا بخشیده است. 
اما من باور دارم که رویکرد »اخالقی« حامد کرزی 
مخالف  را  آن ها  که  است  این  از  بدتر  طالبان  به 
واژه های  با  می توان  چه گونه  بخوانی.  سیاسی 
اخالقی قاتل، جانی و دهشت افکن را برادر خطاب 
کرد؟!... قاتل و جانی را برادر خطاب کردن، خود 

بدترین نوع اخالق است.

تالش برای تضعیف دولت وحدت ملی
از  پستر  روز  چند  درست  سپنتا  آقای  اظهارات 
سخنرانی آتشیِن عمر داوودزی وزیر پیشین داخله 
دکتر  مثل  هم   داوودزی  آقای  می گیرد.  صورت 
پیشین  رییس جمهور  به  نزدیک  حلقۀ  جزِو  سپنتا 
است. او نیز به شدت از سیاست های دولت جدید 
افغانستان در برابر پاکستان انتقاد کرد و گفت که 
عوض  باید  اسالم آباد  دربارۀ  آزموده شده  نسخۀ 
رییس جمهور  بر  اپوزیسیونی  ادبیات  با  او  شود. 

غنی تاخت. 
اظهارات آقایان سپنتا و داوودزی، شایعات مبنی بر 
تالِش حامد کرزی برای تضعیف نظام تازه تشکیل 
از  کرزی  حامد  می شود  گفته  می کند.  تقویت  را 
اشرف غنی  است.  شده  ناامید  غنی  رییس جمهور 
جمله  از  بود،  کرده  وعده هایی  کرزی  حامد  به 
در  را  کرزی  آقای  و  می سازد  را  شورایی  این که 
به  شبیه  چیزی  شورا  این  می دهد.  قرار  آن  رأس 
شورای تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسالمی 
ایران پیش بینی شده بود؛ اما امروز هیچ یک از این 

وعده ها عملی نشده است. 
دنبال  به  او  که  بود  گفته  پیوسته  کرزی  حامد 
می رسد  نظر  به  ولی  نیست؛  ساختن  اپوزیسیون 
تازه یی  او، می خواهد جریان  رهبری  حلقۀ تحت 
و  دموکراسی  به  باوری  کرزی  دهد.  شکل  را 
و  بدوی  کاماًل  نگاهی  او  ندارد.   ... و  اپوزیسیون 
قبیله یی به سیاست دارد و در سیزده سال گذشته 

این امر را ثابت کرده است. 
قدرت  به  برگشتن  برای  شانسی  دیگر  کرزی، 
ندارد؛ او یک مهرۀ سوخته و آزموده شده است. اما 
او می تواند دولت تازه تشکیل و شکننِد افغانستان 
را ضعیف تر و شکننده تر بسازد. چنانی که مهره های 
جدیِد  دولت  تضعیف  برای  تالش  او  به  نزدیک 
را  عبداهلل  دکتر  و  اشرف غنی  دکتر  رهبری  تحت 

آغاز کرده اند. 
کرزی روابط نزدیکی با کشورهای منطقه از جمله  
پسین،  هفتۀ  دو  طی  او  دارد.  ایران  و  هند  چین، 
کرزی  می باشد.  کشور  سه  این  از  دیدار  سرگرم 
به باور بسیاری ها در این سه کشور تالش خواهد 

ورزید که پل های عقبِی اشرف غنی را ویران کند.
چرا  که  می ماند  بی پاسخ  هم چنان  سوال  این  اما 
دکتر رنگین دادفر سپنتا که شخصیتی دانشگاهی و 
اکادمیک محسوب می شود و از فهم الزمِ سیاسی 
به  پا  نیز برخوردار است، همچنان  دیپلوماتیک  و 
 پای سیاست های ناکام و بدوی کرزی، او را دنبال 

کرده و مشایعت می کند!
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جمشيد يما

سپنتا از کرزی دست بردار نیست!
سپنتا دادفر  رنگین  دکتر  اخیر  مقالة  به  واکنش  در 

 

سال  پیشنهادی  بودجۀ  سنا  مجلس  جاری،  هفتۀ  یک شنبۀ 
این کار، عدم رعایت  مالیه را رد کرد. دلیل  1394 وزارِت 
گفتۀ  طبق  است.  شده  خوانده  بودجه  تقسیِم  در  توازن 
محمدعلم ایزدیار معاون این مجلس، »مشکالت در بودجۀ 
ملی 94 وجود دارد؛ از جمله در کد احتیاطی 24، مبلغ 100 
دالر در نظر گرفته شده؛ در حالی که در بسیاری موارد، حتا 
برای معاشاِت کارمندان نیز پولی در نظر گرفته نشده است«.
هم چنان گفته می شود که در ریاست جمهوری نظیر کد 24، 
کدهایی وجود دارند که ساالنه هزارها دالر هزینه طلب اند و 
یا برخی از وزارت خانه ها بودجۀ کمتری به نسبت به دیگر 
وزارت ها دریافت می کنند و یا برخی از والیت ها نیز بدون 
برخی  و  باالتر  بودجۀ  از  نیازمندی های شان،  درنظرداشِت 

دیگر از کمترین بودجه برخوردار اند.
به  امسال  که  نیست  جدیدی  ایراد  بودجه،  تنظیم  مشکل 
بودجۀ  ترتیب  وقتی  هرساله  می شود،  گرفته  مالیه  وزارت 
ساالنه به نهادهای تقنینی فرستاده می شود، از سوی آن نهادها 
رد می گردد. اکثراً چند مسأله در تنظیم نادرست و نامتوازِن 

بودجۀ ملی و توسعه یی نهادهای دولتی دخیل است.
مسالۀ نخست، نگاه های قومی و سمتی در تنظیِم بودجه های 
سال  سیزده  در  که  گونه یی  به  می باشد.  توسعه یی  و  ملی 
گذشته، متصدیان امور در وزارت مالیه اکثراً کسانی بوده اند 
جدول  وقتی  متصدیان  این  داشته اند.  نگاه هایی  چنین  که 
و  قومی  ارزش های  بیشتر  می کنند،  تنظیم  را  بودجه  تقسیم 
سمتی را در نظر می گیرند. یعنی به هم زبانان و هم والیتی های 
خودشان برخالف قانون، میزان باالتری از بودجه را تخصیص 

می دهند و آن را با استدالل های به ظاهر قانونی می پوشانند.
از  افغانستان  که  نیست  پوشیده  هیچ کس  بر  نکته  این   
سیاست های قومی رنج می برد و بی  تردید که چنین سیاستی 
در همۀ نهادهای حکومتی جریان دارد و وزارت مالیه نیز از 

این قاعده مستثنا نیست.
میان  که  است  گروهی  و  سیاسی  زدوبندهای  دیگر،  نکتۀ 
سیاست گذاراِن مالی و سیاسِی کشور وجود دارد. در دورۀ 
که  آشکاری  و  پنهان  نهادهای  کرزی،  ریاست جمهوری 
انجام  نهادهای رسمی دولت  وظایف گوناگونی را در کنار 
می دادند، ایجاد شده بودند. برخی از این نهادها به کدهای 
هم  خیلی ها  که  معروف اند  ریاست جمهوری  مخصوص 
از  نیست. گفته می شود شماری  برای مردم روشن  کارشان 
این کدها فقط برای حلقات خاصی در ریاست جمهوری کار 
می کردند. اکنون و در حکومت وحدت ملی نیز شماری از 

این کدها فعال اند.
توسعه یی سال  و  ملی  بودجۀ  که  زد  می توان حدس  اکنون 
به  است؛  شده  تنظیم  مسایل  همین  بنیاد  بر  کشور   1394
ویژه این که وزیر پیشین مالیه، آقای حضرت عمر زاخیلوال 
به  نسبت  کسی  کمتر  و  است  معلوم الحال  چهرۀ  یک  خود 
دیدگاه های قومِی وی تردید دارد. به نظر می رسد که بودجۀ 
سال آینده در ایام تصدی آقای زاخیلوال ترتیب گردیده و 
البته جای خوشبختی  اکنون به مجلس فرستاده شده است. 
است که مجلس سنا این نکتۀ باریک را متوجه شده و آن 
دخالت  اگر  که  کرد  خاطرنشان  باید  اما  کرده،  مسترد  را 
توجیه  قابل  در هر عرصه یی  قومی و گروهی  سیاست های 
باشد و یا دست کم، کم تر مخرب تصور شود، به طور حتم 
در عرصۀ تقسیم نامتوازِن بودجۀ ملی، ویران بار تمام خواهد 

شد. 
مسلمًا فقر بزرگ ترین مشکل افغانستان است. تنها مردمِ فالن 
والیت و یا بهمان والیت نیستند که با محرومیت و مشکالت 
مالی دست و پنجه نرم می کنند. سراسِر افغانستان در چنبرۀ 
فقر و نیازمندی اسیر است. با این حساب، سیاسی و قومی 
ساختِن بودجۀ ملی، شاید در کوتاه مدت به سودِ یک گروه 
دامِن  درازمدت  در  اما  شود،  تمام  مشخص  قومِ  یک  یا  و 
اعتراضاِت تجزیه طلبانه در کشور را توسعه می دهد و خانۀ 

تمامِ افغانستانی ها را ویران خواهد کرد!

لزوم توزیع بودجه
 بر بنیـاد عدالت و قانون
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انتخاب شخصیت سال دو  برای  تایم  امسال مجله  نامزدهای 
گروه  و شش چهره سرشناس هستند.

به گزارش شبکه خبری بی.بی.سی، معترضان به کشته شدن 
ایالت میسوری توسط  جوانی 18 ساله در شهر فرگوسن در 
افسر پولیس، همچنین پزشکان و بهیارانی که در حال مبارزه با 

بیماری مرگبار ابوال هستند، در این فهرست قرار دارند.
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه ، تیلور سویفت، خواننده 
امریکایی موسیقی پاپ، مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان 
عراق، جک ما، بنیانگذار وب سایت علی بابا، تیم کوک، مدیر 
فوتبال -  ملی  لیگ  رییس  راجر گودل،  و  اپل  عامل شرکت 

فوتبال امریکایی نامزدهای دیگر امسال هستند.
تایم،امروز  مجله   2014 سال  شخصیت  نام  است  قرار 

)چهارشنبه( اعالم شود.
وزیر  نخست  مودی،  نارندرا  مجله  این  خوانندگان  همچنین 
هند را به عنوان شخصیت سال انتخاب کردند. مودی در رای 
گیری آنالین 16 درصد از 5 میلیون رای را به خود اختصاص 

داد.
مجله تایم از سال 192۷ انتخاب »مرد سال« را آغاز کرد و از 
به عنوان  یا گروه را  یا زن  به طور ساالنه یک مرد  آن زمان 

برنده این عنوان برگزیده است.
در سال 1999 عنوان انتخاب مجله تایم به »شخصیت سال« 

تغییر کرد تا به گفته ناشران این مجله فراگیرتر باشد.
عنوان »شخصیت سال« از سوی سردبیران مجله تایم به فردی 
داده می شود که بیشترین تاثیر را بر رویدادهای جهان داشته 
است و به گفته ناشران این مجله این تاثیر لزوما نباید مثبت 

باشد.
سال گذشته پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان به عنوان 

شخصیت سال مجله تایم برگزیده شد.
در سال 1951 تایم عنوان »مرد سال« خود را به محمد مصدق، 
نخست وزیر وقت ایران اعطا کرد. مصدق اولین نفر از خاور 

میانه بود که این عنوان را کسب می کرد.
این هفته نامه در سال 1999 آلبرت اینشتاین، دانشمند آلمانی 

تبار را به عنوان »شخصیت قرن« برگزید.
مارک زوکربرگ، پایه گذار شبکه اجتماعی فیسبوک، معترضان 
جهان، باراک اوباما، والدیمیر پوتین )دو بار( و جورج بوش 
)دو بار( از شخصیت های سال مجله تایم در سال های اخیر 

بوده اند.

الوروف:

روابط ناتو - روسیه در عمیق ترین بحران است
وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر اینکه راه طوالنی 
جدایی طلبان  و  کی یف  میان  تنش ها  کاهش  زمان  تا 
روس گرا باقی مانده، گفت: کامال مشخص است که ما 

با آن هدف بسیار فاصله داریم.
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با 
ریا نووستی گفت: حل تنش ها در شرق اوکراین میان 
زمان بر است و  کی یف و جدایی طلبان حامی روسیه 

تاکنون با این هدف فاصله زیادی داریم.
الوروف همچنین درباره سیستم دفاع موشکی امریکا 
گفت: مسکو به توسعه سیستم ضدموشکی امریکا در 
اروپا پاسخ مقتضی را می دهد. ما هشدار می دهیم که 
در برخی مراحل توسعه سیستم دفاع موشکی امریکا، 
ما باید تدابیر الزم را انجام دهیم تا از امنیت خودمان 
رقابت  وارد  نمی خواهیم  ما  کنیم.  حاصل  اطمینان 
تسلیحاتی گران قیمت شویم اما ما ظرفیت های دفاعی 

کشورمان را تقویت می کنیم.
با  روسیه  روابط  اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  الوروف 
ناتو از زمان جنگ سرد در عمیق ترین بحران فرو رفته 
است، گفت: با این وجود ما قصد نداریم که تغییری 
در عضویت در ناتو ایجاد کنیم و یا دفتر اطالع رسانی 
راه های  حال  این  با  کنیم.  تعطیل  مسکو  در  را  ناتو 
دائم  هیات  بماند.  باز  باید  دوجانبه  سیاسی  مذاکره 
روسیه در ناتو و دفتر اطالع رسانی ناتو در مسکو به 
وظایفشان عمل می کنند که طبق قانون روابط دوجانبه 

روسیه - ناتو به سال 199۷ است.
رییس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین درخصوص 
برنامه هسته یی ایران گفت که مسکو از هر گامی که 
منجر به توافق هسته ای جامع بشود، استقبال می کند. 
وی همچنین از عادی سازی روابط میان ایاالت متحده 
و ایران حمایت کرد و گفت: به عقیده ما مذاکره سیاسی 
تمام عیار میان تهران و واشنگتن که شامل مسائل امنیت 
ما  است.  افتاده  تاخیر  به  مدت هاست  منطقه ای شود، 
معتقدیم که ارتقای روابط میان این دو کشور موجب 
و  می شود  منطقه  این  از  فراتر  و  خاورمیانه  در  ثبات 
در همین حال موجب حل شدن برنامه هسته ای ایران 
می شود و عالوه بر آن اثرگذاری جنگ علیه تروریسم 

جهانی و تهدید مواد مخدر را افزایش می دهد.
وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از مصاحبه 
خود با نووستی گفت که واشنگتن و دمشق باید برای 
مقابله با داعش در سوریه همکاری کنند. وی گفت: 
موفقیت آمیز  به صورت  بخواهیم  که  است  غیرممکن 
بدون  مستقل  کشور  یک  اراضی  در  تروریسم  با 
کشور  همان  مشروع  مقام های  با  مناسب  هماهنگی 

در  داعش  با  مقابله  برای  باید  واشنگتن  کنیم.  مقابله 
اسد )رییس جمهوری  بشار  مقام های دولت  با  سوریه 
بدون  باید  این  و  باشد  داشته  مستقیم  تماس  سوریه( 

واسطه گری روسیه باشد.
الوروف تاکید کرد: گمان نمی کنیم که برای تماس ها 
واسطه گری  به  نیازی  امریکایی ها  و  دمشق  میان 
مستقیم  تماس  برای  بسیاری  فرصت های  باشد.  ما 
امریکایی ها  از  بارها  ما  و  دارد  دو طرف وجود  میان 
خواسته ایم که مقام های سوریه را در مقابله با داعش 
نادیده نگیرند. با این حال واشنگتن می گوید که »طبق 
رسمیت  به  را  اسد  بشار  نظام  مشروعیت  اصول«، 

نمی شناسد.
برای  امریکا  درخواست های  روسیه  ارشد  مقام  این 
مقابله مشترک علیه داعش را زیر سوال برد و گفت: 
امریکا خواستار تالش های مشترک علیه داعش است 
هیچ  واشنگتن  چراکه  نیست  قانع کننده  ما  نظر  از  که 
»ائتالف  از  بخشی  را  مسکو  که  نداشته  قصد  وقت 
جهانی« بداند و روسیه را در همان لیست تهدیدهای 
تروریستی قرار داد که شبه نظامیان داعش در آن قرار 

دارند.
چشم  به  روسیه  به  هرگز  واشنگتن  افزود:  وی 
ائتالف ضدداعش که طبق  مشارکت کننده مستقیم در 
قوانین خودش ایجاد کرده، نگاه نکرده است و قوانین 
بین المللی را زیر پا گذاشته است. عالوه بر این باراک 
ابوال و داعش  مانند ویروس  اوباما همواره روسیه را 

جزو تهدیدات تروریستی می داند. در چنین شرایطی 
ائتالف  به  ما  پیوستن  برای  امریکایی ها  درخواست 

قانع کننده نیست.
علیه  غرب  تحریم های  درباره  الوروف  سرگئی 
کشورش و اثرات آن نیز گفت: متاسفانه شرایط فعلی 
اوکراین  قبال  در  بروکسل  سیاست  و  رویکرد  نتیجه 
است و آنها از کودتای ملی گرایان افراطی در کی یف 
حمایت کردند. این اقدام اوکراین را تا آستانه تجزیه 
جنگ  وارد  اوکراین  تاکنون  زمان  آن  از  و  برد  پیش 
برادرکشی شده است. پس از آن اتحادیه اروپا تالش 
بیندازد و  تا تراژدی اوکراین را به گردن روسیه  کرد 
مسکو را به صورت یک جانبه تحریم کرد. این عمل 
نیز  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  که  است  غیرقانونی 
سازمان  استانداردهای  مغایر  و  کرده  محکوم  را  آن 
تجارت جهانی است. اما با وجود این تحریم ها، بحران 

اوکراین حل نشد.
الوروف خاطرنشان کرد: ما هرگز درباره لغو تحریم ها 
وظیفه  تحریم ها  لغو  نمی کنیم.  گفت وگو  غرب  با 
کسانی است که آن را اعمال کرده اند. قطعا اگر اتحادیه 
سازنده  مذاکره  آماده  روسیه  باشد،  داشته  درک  اروپا 
درباره این مساله است. عالوه بر این همبستگی اروپا 
- آسیا در ارتقای کارآمدی اقتصاد ملی روسیه نقشی 
اساسی داشته است که سود آن شامل حال بالروس 
ثبات  با  منطقه  کل  این  بر  عالوه  و  قزاقستان شده  و 

روبه رو شده است.

نامزدهای«شخصیت سال«
 مجله تایم معرفی شدند

فلسطین عضو »ناظر«
 در دادگاه کیفری بین المللی شد

وعده جدید اردوغان:

 بازگشت زبان عثمانی و رسم الخط عربی به مدارس ترکیه
زمینه  دارد  قصد  ترکیه  رییس  جمهور 
عربی  رسم الخط  و  عثمانی  زبان  بازگشت 
به مدارس ترکیه را فراهم کند. او می گوید 
گردن  رگ  عثمانی  زبان  با حذف  آتاتورک 
سکوالر  مخالفان  اما  کرد.  قطع  را  ترکیه 

نگران »دستور کار« اردوغان اند.
رییس جمهور  اردوغان،  طیب  رجب 
با  عثمانی  زبان  درس  که  کرد  اعالم  ترکیه 
ترکیه  دبیرستان های  به  را  عربی  رسم الخط 
دروس  این  گذراندن  و  گرداند  بازخواهد 
بود؛  خواهد  اجباری  دانش آموزان  برای 
که  جنجال برانگیز  البته  و  نمادین  اقدامی 

مخالفان سکوالر اردوغان را برآشفته است.
اردوغان  مخالفان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کار  دستور  از  دیگری  نشانه  این  می گویند 

اسالم گرایانه او برای ترکیه است.
مصطفی کمال آتاتورک، بنیان گذار ترکیه نوین زبان 
عثمانی را در سال 1928 میالدی منسوخ اعالم کرد 
و رسم الخط التین را جای گزین رسم الخط عربی آن 
کرد. آتاتورک همچنین برای باال بردن خلوص زبان 
رسمی ترکیه، دستور حذف واژه های عربی، فارسی 

و یونانی از این زبان را صادر کرد.
مخالفان اردوغان می گویند طرح او برای بازگرداندن 
گامی  مدارس  به  عربی  رسم الخط  و  عثمانی  زبان 
دیگر در جهت نابودی اصالحات سکوالری است 

که آتاتورک در ترکیه ایجاد کرده بود و جدایی دین 
و دولت از مهم ترین پایه های آن بود.

ترکیه  ملی  آموزش  شورای  دویچه وله،  گزارش  به 
زبان  کالس های  شدن  اجباری  به  جاری  هفته  در 
شدن  اختیاری  و  مذهبی  دبیرستان های  در  عثمانی 
اکثر  است.  داده  رای  معمولی  دبیرستان های  در  آن 

اعضای این شورا از حامیان دولت اردوغان اند.
عثمانی  زبان  بازگرداندن  برای  اردوغان  استدالل 
با  را  روابطمان  »باید  که  است  این  مدارس  به 

ریشه هایمان تقویت کنیم.«
مردم  اکثر  این که  از  همچنین  ترکیه  رییس جمهور 
قبر  سنگ  روی  نوشته های  حتی  نمی توانند  کشور 

نیاکان خود را بخوانند، ابراز تاسف کرد.
نشست  در  هم چنین  اردوغان  رییس جمهور 
یک شورای مذهبی در آنکارا گفت: »کسانی 
در این کشور هستند که نمی خواهند این زبان 
است و چه  بزرگی  این خطر  تدریس شود. 
آنها بخواهند و چه نخواهند زبان عثمانی در 

این کشور تدریس و آموخته خواهد شد.«
به گفته رجب اردوغان، اقدام آتاتورک برای 
حذف زبان عثمانی شبیه به »بریدن رگ گردن 
ترکیه« بود و »فاجعه ای است که این ملت که 
نبوغ  حاال  بود،  دانش  و  علم  سرآمد  روزی 

خود را از دست داده است.«
اردوغان  می گویند  ترکیه  اپوزیسیون  رهبران 
درباره  کردن  از سوال  را  ترکیه  کودکان  می خواهد 
ترکیه  از  »او می خواهد  بازدارد:  پیرامون شان  جهان 
موفق  هرگز  اما  بسازد،  وسطایی  قرون  کشور  یک 

نخواهد شد.«
تصمیمات شورای آموزش ملی ترکیه برای تبدیل 
شدن به قانون نیاز به تصویب وزارت آموزش این 
این  اکثر طرح های  تا کنون  نهادی که  دارد؛  کشور 

شورا را تایید و تبدیل به قانون کرده است.
به نظر می رسد با اتخاذ این تصمیم، دولت و مخالفان 
سرنوشت ساز  و  حساس  تقاطعی  به  ترکیه  در 
مخالفان  و  ترکیه  دولت  تقابل  حاال  رسیده اند؛ 

سکوالرش جدی تر از گذشته خواهد شد.

کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی با عضویت فلسطین 
به عنوان »عضو ناظر« در شورای کشورهای امضا کننده »معاهده 

رم« موافقت کردند.
به گزارش سایت شبکه العربیه، کشورهای عضو دادگاه کیفری 
بین المللی طی نشست خود در مقر مجمع عمومی سازمان ملل 
در خصوص اعطای صفت »ناظر« به فلسطین که به معنای به 
رسمیت شناخته شدن ضمنی کشور فلسطین از سوی دادگاه 
کیفری بین المللی است، رای گیری و با عضویت فلسطین به 
عنوان عضو ناظر در شورای کشورهای امضا کننده معاهده رم 

موافقت کردند.
رئیس  عباس،   محمود  برای  انگیزه ای  می تواند  اقدام  این 
تشکیالت خودگردان فلسطین برای عضویت کامل در دادگاه 
کیفری بین المللی باشد و این اقدام به فلسطین اجازه می دهد 
تا اسرائیل را به دلیل جنایت هایش علیه فلسطین مورد پیگیرد 

قانونی قرار دهد.
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زهره روحی 
عصر  اجتماعِی  هستی  با  رابطه  در 
جنبش های  و  زنان  مسایل  و  حاضر 
و  انضمامی  تفاسیر  معموالً  فمینیستی، 
دیالکتیکی این است که با هر جنسیتی 
که باشیم، به دلیل شیوۀ زنده گی مدرن، 
فمینیستی  مسایل  نمی توانیم  هرگز 
بدین  این  و  سازیم.  جدا  خود  از  را 
عمومی  قلمرِو  ماهیت  که  است  معنی 
درگیر  ناخواه  خواه  جهانی،  سطح  در 
معضالِت جنسیتی است ـ همان گونه که 
درگیر معضالت قومی، زیست محیطی، 
فقر، فساد، بی کاری و... است. امروزه 
جا  هیچ  از  بیرون  فمینیسم  پدیدۀ 
برعکس  بلکه  نیست،  چیز  هیچ  و 
یا  و  جامعه  افراد  تِک  تک  هستِی  در 
نحوۀ ادراک فردِی آن ها حضور دارد؛ 
آگاه  همراهی  و  حضور  این  از  خواه 
اصالح گِر  و  حامی  بی خبر؛  یا  باشیم 
مباحثش باشیم و یا مخالف سرسخت 
خاستگاه  دلیل  به  که  مسایلی  آن. 
در  آن  بازتاِب  هم چنین  و  اجتماعی 
از  بیرون  هیچ گاه  خصوصی ،  زنده گِی 
سبک زنده گی و تلقی یی نیست که از 
رابطۀ  خود، با دیگری و چیزها داریم. 
بنابراین به شکل طنزآمیزی، هر نفی و 
انکاری که دربارۀ فمینیسم و مسایلش 
صورت گیرد، به جای بریدن این رابطۀ 
بیشتِر  پیوند  باعث  هستی شناسانه، 
مدرنی  انسان  با  که  چرا  می شود.  آن 
این  از  جریاناتی  که  داریم  کار  و  سر 
هستی شناسِی  وجوه  سازندۀ  دست، 
آن  در  ناخواسته  یا  خواسته  اوست: 
به  بنا  امروز  اگر هم  و  نفس می کشد، 
کرده  سکوت  درباره اش  دالیل  برخی 

به  ناگزیر  زود،  یا  دیر  باالخره  است، 
آن رو  از  نه  شد.  خواهد  گفتن  سخن 
هستی شناسی ِ  وجوه  آن  یا  این  که 
فمینیسم موضوعی است »جالب« و یا 
سادۀ  دلیل  این  به  بل  »سرگرم کننده«، 
زنده گی  نحوۀ  تنظیم کنندۀ  که  تاریخی 
او و سایر انسان هایی است که در جهان 
حاضر زنده گی می کنند. همان گونه که 
طبقاتِی  جوامع  از  برآمده  معضالت 
عصر حاضر، تنظیم کنندۀ چنین روابطی 
به  ـ  تنظیم  رویۀ  هرحال  در  است؛ 
دلیل شرایط اجتماعی ـ، چه در سایه 
باشد و یا قابل رؤیت، وجهی مهم از 
هستی  در  مدرن  انسان  حضور  نحوۀ 
می توان  این رو  از  است.  اجتماعی اش 
چون  هست،  جا  همه  فمینیسم  گفت 
انسان مدرن و مسایلش همه جا هست. 
جغرافیای  برخی،  تصور  خالف  بر  و 
منزله  خاستگاه  )به  به غرب  فمینیسم، 
حتا  و  نمی شود.  محدود  آن(  نخستیِن 
بیای  و  برو  از  بودن  دور  فرض  به 
گفتمان های فمینیستی، کمترین حرکت 
فاصلۀ  به  )بسته  زود  یا  دیر  کنشی،  و 
را  ما  موقعیِت  تاریخی(  ـ  اجتماعی 

تحت شعاِع خود قرار خواهد داد.
ارتباطات  به  توجه  با  امروز،  انسان 
جهانی،  اجتماعی  شبکه های  و  نوین 
گذشته،  روند های  از  سریع تر  خیلی 
جهان شمول  به اصطالح  مسایِل  درگیر 
لحاظ  به  این رو  از  می شود. 
کشوری  در  اگر  حتا  جامعه شناسی، 
و سنتی  بسته  فرهنِگ  با  و  ضد غربی 
وجود  ِصرف  کنیم،  زنده گی  هم 
شبکه های  و  ارتباطی  ابزارهای  همان 
اطالعاِت  نشر  حتا  یا  و  ماهواره یی، 

کتاب ها،  و  مطبوعات  در  سانسورشده 
به خودی خود کافی است تا خواسته 
یا ناخواسته به پدیده هایی متصل  شویم 
که در گسترۀ اجتماعِی جهان مان اتفاق 
امر  که همین  نماند  ناگفته  و  می افتند؛ 
به علت تأثیرگذاری در موقعیت، بسته 
به فاصلۀ تاریخی ـ زمانی یا به عبارتی 
ساختار  حیث  )از  نزدیکی  و  دوری 
فرهنگی(  سیاسی،  ساختار  اجتماعی، 
خواهند  مشغول مان  خود  به  باالخره 
داشت؛ لُب کالم این که در جهان امروز 
با  ماهواره یی  و  الکترونیکی  )جهان 
با  آدمی  آن(  شبکه یی  امکانات  تمامی 
هر جنسیت و یا هر نظر و عقیده یی که 
باشد، خواسته یا ناخواسته، همان گونه 
اقتصادی  مسایل  درگیر  پیشاپیش  که 
به  فمینیستی،  مسایل  درگیر  است، 
اجتماعی جهاِن  مسایل  از  یکی  عنوان 
معاصر نیز هست: در معرض آسیب ها 

و یا بهره مند از دستاوردهایش.
به واقع، آن چه همه گان را درگیر پدیدۀ 
نهفته  سیاسِی  عناصر  می کند،  فمینیسم 
در آن است که چنان چه عمومًا می دانیم، 
در  و  قدرت  توزیِع  عدم  از  برآمده 
نتیجۀ ایجاد موقعیت های سلسله  مراتبی 
افراد  از  گروهی  برای  حاشیه یی  و 
جامعه در قالب زنان است. چیزی که 
و  می شود  گفته  جنسی  تبعیض  آن  به 
در  که  قرن هاست  فمینیست ها  نظر  از 
فرهنگ های مختلف از طریق الگوهای 
مردساالر به این قشر تحمیل  شده است 
و یا به قولی هنوز هم تحمیل می شود...؛ 
اما احتماالً از نظر این دیدگاه، بدترین 
بخش چنین فرهنگی، تولید ارزش ها  و 
معیارهای مردساالر توسط همان زنانی 
الگوهای  ستم  مورد  خود  که  است 

ارزشی مردساالر قرار گرفته اند.
در هر حال، فمینیسم معتقد است چه 
به دلیل عملی که  آن زمان که زنی را 
قبیح  مردساالر  جامعۀ  عرِف  نظر  از 
زمانی  یا  و  می کنیم،  سرزنش  است 
صبوری  دلیل  به  فی المثل  را  وی  که  
و  بی وفایی  به  نسبت  وفاداری  اش  و 
تحسین  مورد  همسرش  بی اعتنایی 
در  اعمال  این  همۀ  می دهیم،  قرار 
فرهنگی  دوکسای  به  نسبت  ناآگاهی 
آن جا  از  بنابراین  می گیرد.  صورت 
فمینیستی  مسایل  درگیر  پیشاپیش  که 
از  افشاگری هایی  محض  به  هستیم، 
مشارکت کننده(  عنوان  )به  این دست 
عمل  قدرتی  با  همراهی  و  افزایش  به 
کرده ایم که در قلمرو عمومی از چهره 
و صدای خاِص خود برخوردار است 
سیاسی،  کنش گران  تمامی  هم چون  و 
سر  به  قدرت  از  سهِم خود  انتظار  در 
تنها  نماند،  ناگفته  که  هرچند  می برد. 
خود می تواند این سهم را کسب کند، 
آن هم فقط از راه حضور فعال و تولید 
کدهایی نوین از سبک زنده گی، تفکر 
و  از جهان  ادراکی جدید  نتیجه  در  و 
از  را  فرهنگ  اصطالح،  به  تا  چیزها، 

وجوه مردساالری اش بزداید.

تناسب  اندام، یکی از مولفه های زیبایی است و برای افرادی که اضافه وزن دارند، 
کاهش وزن گامی بلند به سوی تناسب  اندام و زیبایی محسوب می شود. داکتر اوز، 
نویسندۀ این متن، در شهر کلیولند اوهایو در امریکا به دنیا آمده و مدارک تحصیلی 
خود را از دانشگاه های »هاروارد«، »پنسیلوانیا« و »مدرسۀ تجارت وارتون« گرفته 
استاد  و  رییس  نایب  امی«،  روزانۀ  تلویزیونی  »برنامۀ  جایزۀ   5 برندۀ  او  است. 
جراحی در دانشگاه کلمبیاست. هم چنین مدیریت موسسۀ قلب و عروق و برنامۀ 

طِب مکمل در بیمارستان پروتستان نیویارک را به عهده دارد.
 عالیق پژوهشی او عبارت اند از: جراحی قلب، طب مکمل و سیاست های مرتبط 
از 400 کتاب، مقاله و کتاب پزشکی نوشته و  او بیش  بهداشتی.  با مراقبت های 
چند اختراع به ثبت رسانده است و معموالً ساالنه بیش از 100 عمل جراحی قلب 
انجام می دهد. پیش از این، داکتر اوز به عنوان یک متخصص برجستۀ سالمت در 
بیش از 5 فصل از برنامه های بسیار پُرطرفدار »اپرا وینفری« در سراسر دنیا، حضور 
مداوم داشته است. داکتر اوز می گوید: »اگر برای کاهش وزن تصمیم به انجام عمل 
جراحی یا مصرف مکمل های غذایی گرفته اید، حتمًا همین حاال فراموشش کنید. 
فقط و فقط چند تغییر کوچک و ساده در عادت های غذایی روزانه، شما را به 

اندامی ایده آل می رساند، البته اگر به این توصیه ها عمل کنید.«
 1ـ وعده های غذایی تان را زمان بندی کنید: غذای روزانه را در زمان های مشخص 
بخورید. در این صورت مطمینًا قبل از وعدۀ غذایی برنامه ریزی شده، سراغ غذایی 

ناسالم نمی روید.
 2ـ با آجیل ]میوۀ خشک[ ته بندی کنید: خوردن یک مشت آجیل سیرتان می کند. 
برای تغییر ذایقه بد نیست مغزهای خیسانده در آب را هم امتحان کنید که طعم 

تازه گی می دهند و خوش خوراک تر هستند.
3ـ در پارک با دوستان تان قرار بگذارید: بهتر نیست محل دیدار دوستان به جای 

رستورانت، پارک یا باشگاه ورزشی یا هر فعالیت تفریحی دیگری باشد؟
 4ـ آرام تر غذا بخورید: شک ندارم تند غذا می خورید. حین خوردن به گفت وگو 

ادامه دهید تا مجبور نشوید لقمه های بزرگ بزرگ ببلعید!

جعبه،  از  را  میان وعده  ها  هرگز  کنید:  دوری  بسته بندی شده  میان وعده های  از  5ـ 
پاکت یا کیسه نخورید. برای به اندازه خوردن، چند میان وعدۀ متفاوت با مشت تان 

پیمانه کنید.
کم چرب  شیر  صبحانه  وعدۀ  در  آب میوه،  جای  به  بخورید:  کم چرب  شیر  6ـ   

بنوشید. افراد بسیار چاق با این کار کالری کمتری دریافت کرده اند.
فهرست  وارد  را  آن  است،  کم کالری  اسنک  یک  سویا  دانۀ  بخورید:  سویا  ۷ـ   

غذاهای تان کنید.
خالص  پروتیین  غذایی  وعدۀ  هر  در  کنید  سعی  نکنید:  فراموش  را  پروتیین  8ـ 
)بدون چربی( بگنجانید، چون بیشتر از موادغذایی دارای چربی و نشاسته سیرتان 

می کند.
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نويسـنده: ماريو بارگاس يوسا

برگردان: سعيد كمالی دهقان
»پیرمرد و دریا« داستان ساده یی دارد: پس از گذشت 
ماهی گیر  بی حاصل،  کندن  جان  روز  چهار  و  هشتاد 
پیر موفق می شود بعد از دو روز و نیم تالِش بی وقفه 
کرجی اش  به  را  ماهی  کند.  صید  بزرگی  ماهِی 
از یک  نبردی که چیزی کم  بعد در  اما روز  می بندد، 
می دهد  دست  از  را  آن  ندارد،  درست وحسابی  جنِگ 
حریِص  و  گرسنه  آرواره های  طعمۀ  خود  ماهی  و 
با  مردی  می شود.  کاراییب  دریای  کوسه ماهی های 
حریِف کینه توزی درگیر شده و در پایان چه برنده باشد 
و چه بازنده، احساس منزلت و بزرگِی بیشتری می کند 

و به آدم بهتری تبدیل می شود. 
این یکی از موتیف های کالسیِک داستان های همینگوی 
و  رمان ها  از  هیچ یک  در  موتیف  این  اما  است. 
داستان های او که قبل از این نوشته شده، به کاملی این 
داستان که در سال 1951 در کوبا نوشته شده نیست؛ 
داستانی که طرحی ساده و ساختاری بی عیب و نقص 
با  که  دارد  را  آن  قدرِت  مضمونش  و  مفهوم  و  دارد 
بهترین رمان های او رقابت کند. همینگوی برای نوشتِن 
این داستان، جایزه ی پولیتزر ساِل 1953 و نوبل سال 

1954 را از آِن خود کرده است.
مثل  دارد،  فریبنده یی  و  ساده  ظاهر  دریا«  و  »پیرمرد 
تمثیل هایی از انجیل یا افسانه های آرتور که در ورای 
ساده گی شان می توان مفاهیم پیچیده و عمیِق اخالقی یا 
پیدا  روان شناختی  و ظرافت های  تاریخی  واقعیت های 
کرد. این رمان با توجه به دید همینگوی، نه تنها داستانی 
زیبا و جذاب دارد، بلکه شرح حالی از وضعیت انسان 

و تا حدی راه نجاتی است برای نویسندۀ داستان.
ادبی  شکست های  بزرگ ترین  از  یکی  بعد  کتاب 
»سرتاسر  کتاب  از  پس  یعنی  شده،  نوشته  همینگوی 
رودخانه و در میان درختان« که رمانی ست سرشار از 
کلیشه ها و بازی های زبانی و به نظر می رسد انگار یک 
نویسندۀ متوسط آن را از روی رمان »خورشید هم چنان 
امریکایی،  منتقدان  تنها  نه  باشد.  کرده  کپی  می دمد« 
کتاب  این  هم  جهان  کشورهای  سایر  منتقدان  بلکه 
مثل  آن ها  از  تعدادی  حتا  و  کرده اند  نقد  به شدت  را 
ادبی  نقطۀ چاره ناپذیر سقوط  »ادموند ویلسون« آن را 
چون  بود،  جدی  اخطار  البته  می دانستند.  همینگوی 
که  بود  زنده گی اش شده  از  مرحله یی  وارد  همینگوی 

نتیجه و خالقیتش کمرنگ تر شده و بیماری و الکول او 
را فلج کرده بود و انرژی کمتری برای زنده گی داشت. 
در  بزرگ  نویسنده یی  بانِگ  واپسین  دریا«  و  »پیرمرد 
سراشیبِی ادبی بود و همینگوی به واسطۀ نوشتن این 
نویسندۀ  به  زمان  مرور  با  آن که  به جای  خوب  رماِن 
بزرگی تبدیل شود، همان طور که فاکنر این را پیش بینی 
»پیرمرد و  بود، یک مرتبه نویسندۀ بزرگی شد و  کرده 
دریا« برخالف کوتاهی و اختصارش، به بهترین کتاِب 
زمان  در  که  همینگوی  آثار  از  بسیاری  شد.  تبدیل  او 
با  باشند،  جاویدان  کتابی  می رفت  گمان  انتشارشان 
داده اند  از دست  را  گیرایی شان  و  تازه گی  زمان  مرور 
و به آثاری تبدیل شده اند که تاریخ مصرف دارند؛ یا 
داستان با فلسفۀ اصلی خود نمی خواند یا حتا داستان 
گاهی ماهیت مصنوعی پیدا کرده است، مثل »زنگ ها 
فوق العادۀ  رمان  حتا  و  می آیند«  در  صدا  به  که  برای 
و  »پیرمرد  داستان  ولی  می دمد«.  هم چنان  »خورشید 
دریا« مانند چندی از داستان های دیگر همینگوی از بند 
یافته و زخمی هم بر نداشته و هنوز که  زمان رهایی 
هنوز است، جذابیتی تازه دارد و نمادگرایی نیرومند آن 

به عنوان اسطوره یی مدرن به حساب می آید.
و  داستان  تنهای  پیرمرد  سانتیگو،  اودیسۀ  نمی توان 
نبردش را با ماهی غول پیکر و کوسه ماهی های بی رحم 
نیفتاد  نبردی  تصویر  یاد  و  خواند  کوبا  ساحل  خلیج 
که خود همینگوی با دشمنانی دارد که دروِن خود او 
می زیند و با آن ها دست و پنجه نرم می کند؛ دشمنانی که 
ابتدا به ذهن و بعد به بدنش حمله می کنند، همان هایی 
و  حافظه  که  ناتوانی  همینگوی   1961 سال  در  که 
روحش را از دست داده را مجبور می کنند با اسلحه یی 
که بسیار دوست دارد و با آن جان حیوانات بسیاری را 
گرفته، این بار به سراِغ خودش برود و خودکشی کند.

آن چیزی که داستان ماهی گیر کوبایی را در آن ناحیۀ 
گرمسیر عجیب و شگفت انگیز جلوه می دهد و باعث 
می شود خواننده تالش سانتیگو را برای نبرد با دشمنی 
که می خواهد شکستنش بدهد، چیزی جهانی و ماندنی 
همیشه گی  است  پیکاری  زنده گی  که  است  این  بداند 
نبرد و شکوهی که ماهی گیر در  بودن در  با شجاع  و 
روحی  نظر  از  می کند  احساس  خواننده  دارد،  داستان 
هر  کرده،  پیدا  دنیا  در  بودن  برای  دلیلی  و  یافته  ارتقا 
چند که ممکن است در نبرد شکست بخورد. این همان 
با دستاِن  دلیلی ست که وقتی سانتیگو خسته و کوفته 
به دهکدۀ کوچکی که آن جا زنده گی می کند  خونین 

برمی گردد، استخوان های بی خاصیِت ماهی بزرگ را که 
کوسه ماهی ها آن را خورده اند با خود حمل کند و به 
نظرمان می رسد که این فرد بر خالف تجربۀ بی حاصل 
اخیرش، از نظر روحی وضع بهتری پیدا کرده و نسبت 
به قبل جلو افتاده و هم از نظر روحی و هم جسمی 
توانایی های محدود یک انسان فانی را ارتقا داده است. 
نیست.  بدبینانه  اما  است  غم انگیز  همینگوی  داستان 
برعکس، همینگوی نشان می دهد که همیشه و در همه 
حال حتا در رنج و محنت هم امیدی وجود دارد؛ رفتار 
انسان می تواند شکست را به پیروزی تبدیل کند و به 
زنده گی اش معنا ببخشد. سانتیگو وقتی از ماهی گیری 
برمی گردد، بیشتر از گذشته الیق احترام و ارزش است 
به گریه  را  مانولین کودک  که  است  و همین موضوع 
قایل  مصمم  پیرمرد  این  برای  که  ستایشی  می اندازد: 
معلم  برای  که  ستایشی است  از  بیشتر  حتی  است، 
ماهی گری اش قایل است. »آدمی نابود می شود اما هیچ 
گاه شکست نمی خورد« این همان جملۀ معروفی ست 
این  برمی آید؛  اقیانوس  میان  در  سانتیگو  زبان  از  که 
است.  همینگوی  ارنست  زنده گی  رمز  و  شعار  جمله 
تمام شخصیت های داستان های همینگوی؛ از گاوباز و 
دیگرش  ماجراجویاِن  تا  گرفته  قاچاقچی  و  شکارچی 
دارای مهم ترین مشخصۀ قهرمان های همینگوی هستند: 

شجاعت.
سانتگوی کتاب »پیرمرد و دریا« هم از همین آدم های 
و  درب  کلبۀ  در  فروتنی ست؛  مرد  است.  شجاع 
روزنامه ها  را  تخت خوابش  و  می کند  زنده گی  داغانی 
تشکیل می دهند و در دهکده اسم و رسمی دارد. آدم 
تنهایی ست؛ سال ها پیش همسرش را از دست داده و 
تنها خاطره یی که برایش باقی مانده؛ یاد شیرهایی ست 
که هنگام پیاده روی های شبانه روزی عرشۀ کشتی بخار 
در سواحل آفریقا؛ وقتی هنوز آن جا کار می کرده؛ دیده 
است و یاد بازیکنان بیسبال امریکایی مثل جو دایمگیو 
می رفته  او  با  زمانی  که  پسربچه یی  مانولین،  یاد  و 
مجبور  مادرش  و  پدر  اصرار  به  حاال  و  ماهی گیری 
است پیش ماهی گیر دیگری کار کند. ماهی گیری برای 
و  همینگوی  برای  که  ندارد  را  مفهومی  آن  سانتیگو 
خیلی از شخصیت های دیگرش دارد، یعنی فقط یک 
مقابله  و  جایزه  بردن  برای  راهی  یا  تفریح  یا  ورزش 
با یک نبرد درست و حسابی نیست؛ بلکه نیازی ست 
این  برای  بسیار  مشقت  و  تالش  با  که  کاری  حیاتی، 
با  انجام می دهد که شکمش را سیرکند. نبرد سانتیگو 

نیزه ماهی او را تبدیل می کند به آدمی شگفت انگیز که 
به ساده گی و با فروتنی تمام مثل قهرمان ها رفتار می کند 
و بی آن که الف بزند یا که مغرور شود؛ تنها به ساده گی 

مسوولیتش را انجام می دهد. 
تجربیات  از  داستان  این  نوشتِن  برای  همینگوی 
به  وصف ناپذیرش  عالقۀ  کرده:  استفاده  شخصی اش 
ماهی گیری و آشنایی با دهکده و ماهی گیران کوجیمار، 
کارخانه، بار پریکوو، الترزا، که پاتقی ست برای نوشیدن 
و گپ زدن. کتاب تحت نفوذ عالقه و آشنایی نویسنده 
و  کوباست  جزیزۀ  زنان  و  مردان  و  ساحلی  منطقۀ  با 

»پیرمرد و دریا« وامدار آن هاست.
رمان دو نقطۀ مهم و اساسی دارد که ماجرای سانتیگو 
دیگری  و  ماهی  با  رویارویی  یکی  می دهد؛  تغییر  را 
به سمت  را  داستان  که  کوسه ماهی ها،  با  مواجه  شدن 
برای  انسانی  یعنی  می برد،  پیش  داروینی  اندیشه های 
بقایش مجبور است موجودی را بکشد و وقتی منزلتش 
تا  می گیرد  بهره  شجاعتش  تمام  از  است،  خطر  در 
مقاومت کند. همین شجاعت است که باعث می شود 
سانتیگو در نبردی با ماهی نه فقط برای امرار و معاشش 
میزان  تا  بگیرد  قرار  آزمایشی  در  بلکه  کند  تالش 
به  هم  ماهی گیر  خود  شود.  آشکار  مقامش  و  منزلت 
جنیۀ متافیزیکی و اخالقی کاری که می کند آگاه است 
که  کارها  چه  انسان  که  می دهم  »نشانش  می گوید:  و 
نمی تواند بکند و چه چیزها که نمی تواند تحمل کند.« 
با این دید، داستان تنها ماجرای ماهی گیری نیست که 
به دنبال صیدش است؛ بلکه ماجرای بشریت است و 
در اودیسه یی قرار می گیرد که نه کسی ناظر آن است 
و نه قرار است آخرش به او جایزه یی بدهند، جایی که 

ایمان هر فرد نقش تعیین کننده یی دارد.
سری  یک  با  کلی  برداشت  این  به  رسیدن  برای 
احساسات و هیجان ها مواجهیم؛ نکاتی که کم کم افق 
به داستان روشن و روشن تر می کند  دید ما را نسبت 
و دید کاملی به ما ارایه می دهد. نویسنده برای انتقال 
آن  و  می کند  استفاده  خاصی  مهارِت  از  برداشت  این 
کلی  دانای  است.  کرده  پیاده  داستانش  نوشتن  در  را 
که داستان را روایت می کند و کم کم ما را در جریان 
پشت  که خود  آن  با  و  می دهد  قرار  داستان  جزییات 
تک تِک جمالت داستان پنهان شده؛ داستان پیرمردی 
قایقش  به  را  غول پیکری  ماهی  که  می کند  روایت  را 
کند.  شکار  را  آن  تا  است  منتظر  مضطرب  و  بسته 
راوی در نهایت شما را به زیرکی به جزئیات داستان 
این را مدیون زبان ساده ای است که  واقف می کند و 
به نظر می رسد همان زبان ماهیگیر پیر و ساده باشد و 
جزییات را از سانتیگو گرفته تا موجودات زیر اقیانوس 
تعریف می کند. نویسنده با مهارت کامل تالش و نبرد 
سانتیگو و رویارویی او را با نیروی بی رحمی که پیرمرد 

دریانورد و ماهر را شکست می دهد، توصیف می کند.
می دهد  را  امکان  این  ما  به  داستان  تکنیکی  جزییات 
نکاتی  به  و  بشناسیم  بهتر  را  داستان  واقعیت های  تا 
هستند  اسطوره یی  و  سمبولیک  بیشتر  که  داستان  از 
ما  به  را  سانتیگو  زنده گی  که  نکاتی  همان  پی ببریم؛ 
نشان می دهد؛ آن شیرها؛ آن بازی های بیسبال و کرانۀ 
زنده گی  پیرمرد  که  وجودی  با  دیمگیو.  شگفت انگیز 
به دست  بزرگی  چیزهای  دارد؛  معمولی یی  و  ساده 
است،  بی سواد  و  شده  ویران  که  سانتیگو  می آورد. 
دارد؛  قرار  بهترین وضعی که  انسان در  از  نمادی ست 
تصمیم می گیرد که بر خودش مسلط شود و با خدایان 

و اسطوره های مختلف نبرد کند.
مدت زماِن کمی پس از آن که این کتاب به چاپ رسید، 
این  کرده.«  کشف  را  »خدا  همینگوی  که  گفت  فاکنر 
عبارت درست است، هر چند که نمی شود آن را اثبات 
اما فاکنر هم چنین گفت که محور اصلی داستان  کرد. 
همینگوی »احساسات« است، و این همان نکتۀ اصلی یی 
داستان شگفت انگیز،  این  اشاره کرده. در  او  است که 
می کند.  خودنمایی  خود،  نبودن  با  احساسات گرایی 
سانتیگو مثل اسپارتان ها در قایِق خود در میان اقیانوس 
تک  تک  در  که  داستان  اصلی  نکتۀ  و  است؛  نشسته 
عباراِت آن نهفته است و در آن ها نفوذ کرده این است 
که وقتی سانتیگو خسته و کوفته است و غم و غصه 
دارد و در سراشیبی قرار دارد، دیرِک قایقش را به دست 
می گیرد و در دهکده خوابیده پیش می رود. آن چیزی 
که خواننده در این لحظه حس می کند را نمی توان به 
این ساده گی ها تشریح کرد، و این همان رازی ست که 
کتاب های بزرگ و به یادماندنی همراه خود دارند. شاید 
این راز »شفقت«، »دلسوزی« یا »انسانیت« باشد، اما هر 

چه که هست به احساساِت بشر مربوط می شود.
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و  دریا؛ پیـرمرد     
 واپسین بانِگ نویسنده یی بزرگ در سراشیبِی ادبی
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احمــد عمران
از  شماری  پیوستن  از  خبر  غربی،  رسانه های  برخی 
می دهند.  داعش  گروه  به  کابل  دانشگاه  دانشجویاِن 
دانشگاهیان  این  از  با شماری  خبرگزاری رویترز  اخیراً 
گفت وگو کرده و انگیزۀ آن ها را برای پیوستن به گروه 
داعش در سوریه جویا شده است. دانشجویاِن عالقه مند 
به گروه داعش گفته اند که آن ها با پیوستن به این گروه 
»کار مقدسی« را انجام می دهند. مقام های امنیتِی کشور 
نیز تأیید کرده اند که تعدادی از دانشجویان به این گروه 
شنیدِن  از  که پس  مهمی  پرسِش  پیوسته اند.  در سوریه 
این خبر به ذهن متبادر می شود این است که فعالیت های 
چرا  و  می شود  مدیریت  افغانستان  در  چه گونه  داعش 

دانشگاهیان فریِب این گروه را می خورند؟
از چند ماه به این سو هرازگاهی شایعات و خبرهای تأیید 
ناشده یی از هواداراِن گروه داعش در مراکز دانشگاهِی 
از  شماری  که  می شود  گفته  می شود.  منتشر  کشور 
در  دارند.  را  گروه  این  به  پیوستن  به  تمایل  جوانان 
و  گوشه  در  دیوارنوشته هایی  پیش  همین حال، چندی 
کنارِ دانشگاه کابل توجه همه گان را به خود جلب کرد. 
سیاست های  از  آشکار  صورِت  به  که  دیوارنوشته هایی 
داعش حمایت می کرد. این ها همه نشانه های روشِن یک 
حرکت تازۀ ایدیولوژیک در افغانستان می توانند باشند. 

افغانستان یکی از کشورهای عقب مانده است که عمدتًا 
ویژه گِی  دارد.  شهرت  وام گیری  به  عرصه ها  بیشتر  در 
آن هاست.  فکرِی  انجماد  در  توسعه نیافته  کشورهای 
وارداتی،  اندیشه های  که  می شود  سبب  تفکر  از  امتناع 
کنند.  پیدا  کشورهایی  چنین  در  نمو  و  رشد  زمینۀ 
گذشتۀ نزدیِک تاریخِی افغانستان نشان می دهد که انواع 
قرائت های ایدیولوژیک از آموزه های اسالمی، به ساده گی 

در الیه های مختلِف جامعه راه باز کرده اند. 
می گویند فناوری بدون تفکر وارد هیچ سرزمینی نشده 
مختلف،  سرزمین های  به  فناوری  شدِن  وارد  اما  است. 
پیامدهای یک سان نداشته و ندارد. بسیاری از کشورها 
خود  زنده گِی  وارد  گونه یی  به  را  فناوری  توانسته اند 
کنند که چالش زا برای شان نباشد. ما چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، در جهانی زنده گی می کنیم که در حال تعامل و 
بده و بستان قرار دارد. نمی توان در چنین جهانی که حاال 

به دهکده یی کوچک تبدیل شده، خود را مخفی کرد و یا 
رابطۀ خود را با دیگران قطع کرد. 

قطع رابطه، به قطِع ریشه ها می انجامد. قطع رابطه سبب 
آن،  روشن  نمونۀ  شوند.  منزوی  کشورها  که  می شود 
افغانستان است. طالبان تالش داشتند  دوران طالبان در 
تصورات شان  در  که  بسازند  گونه یی  به  را  افغانستان 
افغانستاِن  و  نشد  چنین  که  دیدیم  ولی  داشت.  وجود 
رویایِی طالبان، با قطع رابطه با دیگران شکل نگرفت. اما 
بحِث فناوری با تفکر فرق می کند. کشورها از فناوری 
بومی  را  آن  که  گونه یی  به  ولی  می برند،  سود  تفکر  و 
می سازند. زیست بومِ هر سرزمینی ویژه گی های خود را 
اندیشیدن  برای  را  قالب هایی  نخواهی  دارد که خواهی 
از  وام گیری  وجود  با  که  زبان  مثل  می کنند.  ایجاد 
می گذارد.  آن  بر  را  مهِر خود  و  نشانه  دیگر،  زبان های 
واژه گان زیادی امروزه در زبان فارسی مورد استفاده قرار 
به ساده گی  اما  از زبان های دیگر وارد شده اند  دارند که 
این وام گیری در زبان فارسی جا افتاده و گویشوران، نوع 

ویژه گِی زبانِی خود را با آن ها همسو کرده اند. 
افکار و اندیشه ها نیز با چنین ویژه گی هایی وارد دنیای 
در گذشته های  فارسی  تمدن  و  زبان  می شوند.  دیگران 
موثِر  زمینه های  جهان  ملل  از  بسیاری  برای  دور، 
از  وام گیری  با  نیز  غربی ها  کرد.  فراهم  را  اندیشیدن 
اما  یافته اند؛  دست  خود  کنونِی  جایگاه  به  دیگر،  ملل 
است.  بوده  و حساب شده  منطقی  رابطه یی  آن ها  رابطۀ 
کشورهایی که در تنگنای توسعه نیافته گی می افتند، دچار 
جزِو  تردید  بدون  افغانستان  می شوند.  زیادی  بالهای 
چنین کشورهایی است. اگر به چهار دهه بحران و جنگ 
دیده می شود  نگاه شود،  دیگر  منظری  از  افغانستان  در 
که این بحران و جنگ عمدتاً محصوِل ایدیولوژی های 

وارداتی بوده است. 
بیرونی  آبشخورهای  ما،  فکری  گرایش های  از  بسیاری 
دارند. در همین دانشگاه کابل، چپ و راست موازی با 
هم رشد کردند. بحث اعتقاداِت اسالمی و دینی یک چیز 
است و نوع قرائت و برداشتی که از آن ها وجود دارد، 
سروش،  عبدالکریم  داکتر  گفتۀ  به  است.  دیگری  چیز 
تفاوت  آن  اصِل  با  دین  فهم  میان  اسالمی،  نظریه پرداز 
باید گذاشت. فهم دین، موضوع بشری و زمینی است اما 

اصل دین، آسمانی و غیر بشری. به همین دلیل می توان 
ارایه  را  متفاوتی  برداشت های  آن،  آموزه های  از دین و 
کرد؛ برداشت هایی که وقتی رنگ و لعاِب ایدیولوژیک 
می خورند، به حربه هایی برای کوبیدن و متالشی کردن 

مبدل می شوند. 
در  نخست  شد،  افغانستان  وارد  وقتی  نیز  جریان چپ 
دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی به سربازگیری آغاز 
کرد. یک نویسندۀ شوروی سابق وقتی به افغانستان آمده 
بود، از آن چه که می دید و می شنید، به حیرت افتاده بود. 
او در خاطراتش می نویسد که اعضای حزب دموکراتیک 
لنینیستی،  مارکسیستی  متن های  از  وام گیری  با  خلق 
اما خود  می کردند  تعریف  تاریخ  لوکوموتیو  را  انقالب 
در کشورشان چیزی به نام لوکوموتیو نداشتند و آن را 

نمی شناختند.
نهادهای  وارد  همین گونه  به  نیز  داعش  ایدیولوژی 
بالفعل تبدیل  دانشگاهی کشور شده و حاال به خطری 
نمی بود  تفکری حذفی  داعش،  تفکر  است. کاش  شده 
می شد  آن گاه  نمی کرد،  ترویج  را  و خشونت  کشتار  و 
به گونه یی آن را تحمل کرد، همان گونه که بسیاری از 

اندیشه های دیگر را می توان تحمل کرد. 
مسلماً جوامع عرصۀ تضارب و تعارِض اندیشه هاست، 
اما به این شرط که به کشتن و قتل انسان های دیگر فتوا 
ندهند. جوانان دانشگاهِی ما چه قدر با تفکر داعش آشنا 

استند که چنین حاضرند در پای آن قربانی شوند؟ 
پدیده های  به  را  جامعه  از  بحشی  رغبت ِ  دلیِل  گاهی 
دانش  کرد.  نگاه  باید  دیگر  منظری  و  بُعد  از  نوظهور، 
تمایالتی  چنین  پاِی  رد  که  دارد  تالش  جامعه شناسی 
به  کند.  جست وجو  انسان ها  اجتماعِی  زنده گِی  در  را 
گروه های  به  گرایش  جامعه شناسان،  از  بسیاری  نظر 
خشونت طلب، ریشه هایی در زنده گِی اجتماعِی انسان ها 
دارد. وقتی انسان ها در زنده گی اجتماعی خود به بن بست 
به  پاسخ گویی  توانایی  موجود  نهادهای  یا  و  می رسند 
نیازهای شان را ندارند، آن گاه زمینه برای رشد و ترویِج 
که  اندیشه هایی  و  افکار  می شود؛  فراهم  بیرونی  افکار 

وعدۀ بهشت می دهند و یا چنین تظاهر می کنند.
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افغانستان از نیروی جوان...
دسترسی به تعلیم محرومند.

سرمایه گذاری بر دختران
در این گزارش تاکید شده است که بر نسل جوان و رو به 
تیمورشاه  توجه شود.  باید  نیز  افغانستان  در  دختران  رشد 
اسحاق زی، معین امور جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ 
در نشستی که به مناسبت نشر این گزارش در کابل برگزار 
شده بود، گفت: »چرخه فقر که نسل به نسل تکرار شده را 
می توان بر سرمایه گذاری بر استعدادهای اقتصادی دختران 
ممکن  آنان  زودهنگام  بارداری  از  جلوگیری  نتیجه  در  و 

ساخت.«
زودهنگام  های  ازدواج  که  است  آمده  گزارش  این  در 
دخترانی که از تحصیل و آموزش محرومند می تواند فقر 
انتقال دهد در  و بی سوادی را از یک نسل به نسل دیگر 
می  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  در  ریزی  برنامه  که  حالی 
تواند باعث رشد درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده 

ها شود.
براساس این گزارش جوانان نوآوران، آفرینندگان، سازندگان 
و رهبران آینده اند و سرمایه گذاری انسانی بر جوانان می 

تواند تغییر مثبت ایجاد کند.
فرزند کمتر

گزارش مثال هایی از کشورهای شرق آسیا را ارایه کرده که 
را متحول  این کشورها  توانسته  بر جوانان  سرمایه گذاری 
کند. چنانچه کوریا با تطبیق داوطلبانه تنظیم خانواده، زمینه 
را طوری مساعد کرد که افراد بتوانند دیرتر تشکیل خانواده 
بدهند و فرزندان کمتری داشته باشند که به باور مسووالن 
»رشد  برنامه  این  اجرای  متحد  ملل  جمعیت  صندوق 

اقتصادی عظیمی درپی داشت.«
براساس این گزارش در حال حاضر از هر ده جوان، نه نفر 
به  کنند. ولی  یافته زندگی می  در کشورهای کمتر توسعه 
دلیل نبود برنامه های تحصیلی و شغلی، از نیروهای آن ها 

استفاده ناچیزی صورت می گیرد.
از  یکی  خردسال  دختران  ازدواج  و  زودهنگام  ازدواج 
تربیه دختران خوانده  تعلیم و  برابر  چالش های اصلی در 
است  کرده  تاکید  متحد  ملل  است. صندوق جمعیت  شده 
که جلوگیری از ازدواج کودکان باید بخشی از برنامه توسعه 

در افغانستان باشد.

بودجۀ سال 94 قومی و...
کرده که مسالۀ کاریابی در نظر گرفته نشده است.

مالیه  وزارت  نیز  گذشته  سال  هرچند  بهشتی،  گفتۀ  به 
بودجه را در آستانۀ رخصتی های پارلمان جهت تصویب 
فرستاد؛ اما پارلمان آن را سه بار رد کرد و بار چهارم 

با فراهم سازی قناعت نماینده گان بودجه تصویب شد.
او تصریح کرد، اما اصالحاتی و مالحظاتی را که مجلس 
مالیه  وزارت  سوی  از  بود،  آورده  میان  به  بودجه  در 
عملی نشد، ولی این بار مانند سال گذشته نخواهد بود.

گاللی اکبری عضو مجلس سنا نیز می گوید، در بودجه 
هیچ  و سه  دو  درجه  و  برای والیات صعب العبور   94

امتیازی در نظر گرفته نشده است.
عامل المنفعه  برنامه های  و  پروژه ها  برای  گفت،  او 
والیات درجه دو و سه از جمله بدخشان هیچ بودجه 

در نظر گرفته نشده است.
به باور او، باید درجه بندی والیات از بین برود و برای 
داده  تخصیص  بودجه  نیازشان  اندازۀ  به  والیات  تمام 
شود، نه اینکه برای والیات جنوبی بودجه بیشتر و برای 

والیات شمالی بودجۀ اختصاص داده شود.
بانو اکبری تأکید می کند، باید برای هر والیت به اندازه 
نیاز، مشکالت و نفوسی که دارد، بودجه تخصیص داده 
شود، نه اینکه بر مبنای قوم، زبان و سایر موارد بودجه 

تنظیم شود. 
انتخاباتی  چالش های  دلیل  به   93 سال  در  افزود،  او 
بودجه درست به مصرف نرسید؛ بنابراین وزارت مالیه 
بودجه سال 94 را با بودجه 93 سنجش کرده و در نظر 
گرفتند که این اقدام آنان اشتباه است، زیرا سال آینده 

یک سال پرکار و نیاز به بودجه بیشتر خواهد بود.
برای   94 بودجه  در  سنا،  مجلس  عضو  این  گفتۀ  به 
و  شهدا  ملی،  امنیت  ریاست  ملی،  اردوی  پولیس، 
داده  امتیازی  تنها  نه  دیگر  وزارت خانه های  از  شماری 

نشده، بل بودجه این ارگان ها کاهش نیز یافته است.
امنیتی  مسوولیت های  حالی که  در  کرد،  تصریح  وی 
کاماًل به دوش نیروهای امنیتی خواهد بود؛ وزارت مالیه 

بودجۀ ارگان های امنیتی را کاهش داده؛ بنابراین وزارت 
به  کرده  اصالح  نو  از  دوباره  را  بودجه  این  باید  مالیه 

مجلس بفرستد. 
در  مالیه  وزارت  از سوی  را  بودجه  ارسال  اکبری  بانو 
یک  تصویب،  برای  ملی  شورای  رخصتی های  آستانه 
نوع  مالیه یک  وزارت  اقدام  این  دانسته گفت،  دسیسه 
چون  زیرا  است،  نامتوازن  بودجۀ  تصویب  برای  فشار 
می داشته  عجله  رخصتی  به  رفتن  برای  ملی  شورای 
باشد، بنابراین بدون مطالعه دقیق آن را تصویب می کنند.
او همچنان گفت، ما تصمیم داریم و امیدوار هستیم که 
سال آینده زمان فرستادن بودجه به شورای ملی جهت 
تا شورای  فرستاده شود،  زمانی  تغییر کرده و  تصویب 
قابل  متوازن و  بتوانند یک بودجه  با مطالعه دقیق  ملی 

قبول را برای مردم افغانستان به تصویب برساند.
اقتصاد  استاد  سیحون  سیف الدین  حال،  همین  در 
کمک های  درصد   80 از  بیش  می گوید،  کابل  دانشگاه 
منطق و  بدون هیچ  جامعه جهانی در 13 سال گذشته 

هیچ نظارتی در مناطق ناامن به مصرف رسید.
او تاکید کرد، بودجه ملی افغانستان نامتوازن، غیرعادالنه 
در  که  دارد  قرار  چپاول گران  از  عده یی  خدمت  در  و 
طول سالیان گذشته از این راه به نفع خود سود برده اند.
بی عدالتی ها  این گونه  اگر  دانشگاه،  استاد  این  گفتۀ  به 
هیچ  پرجمعیت  و  امن  مناطق  به  و  کند  پیدا  ادامه 
اقداماتی  چنین  که  یقینًا  نشود،  گرفته  نظر  در  بودجه 

خصومت های ملی را دامن خواهد زد.
در  کسانی که  عملکردهای  چنین  این  افزود،  وی 
را طرح  بودجه یی  چنین  قومی  دید  با  مالی  ارگان های 
ریزی می کنند و سبب بی عدالتی ملی می گردنند، خود 

به خود به مسایل قومی و منطقه یی دامن زده می شود.
می دهد  نشان  بررسی ها  کرد،  تصریح  سیحون  استاد 
درصد   ۷0 از  بیش  افغانستان  مالی  دستگاه های  در  که 
گذشته  در  وزارت  این  و  اند  والیت  یک  از  کارمندان 
در  اگر  بنابراین  بود؛  سیاسی  و  قومی  وزارت  یک  نیز 
این وزارت اصالحات به میان نیاید و بودجه نامتوازن 
که به پارلمان فرستاده شده، اصالح نگردد، بدون شک 

اعتراضات شدیدی در پی خواهد داشت.
دولت مردان  دید  دراز  سالیان  در  کرد،  اضافه  وی 
افغانستان دید قومی بود نه ملی و مردمی؛ بنابراین اگر 
این دید تغییر نکند بدون شک در سال های آینده نیز ما 

شاهد چنین بودجۀ نامتوازن خواهیم بود.
مجلس سنا در نشست دو روزگذشته خود، با انتقاد از 
وزارت مالیه بودجه ملی سال مالی 1394 را پر از اشتباه 
و غیرعادالنه خوانده و تاکید کردند که در بودجه های 

والیتی هیچ توازن در نظر گرفته نشده است.
به گفتۀ آنان، در کد احتیاطی 24 مبلغ 100 دالر در نظر 
برای  موارد، حتا  بسیاری  در  گرفته شده؛ در حالی که 

معاشات کارمندان نیز پولی درنظر گرفته نشده است
به باور آنان، عدم توازن به صراحت در بودجه 94 دیده 
نیمروز  های  برای والیت  انکشافی  بودجه  و  می شود 

جوزجان و پنجشیر صفر است.
خاطر  بودجه  طرح  براصالح  تاکید  با  سناتوران  این 
از  نشان کردند که این طرح طوری معلوم می شود که 
سوی افراد مسلکی و متخصص ترتیب و تنظیم نشده و 

خواست های شخصی و قومی در آن دخیل است.
اما مسووالن وزارت مالیه می گویند، در بودجه انکشافی 
اختیاری، پروژه یی جدیدی برای هیچ والیت در نظر 
ندارد؛  دولت وجود  در خزانه  پولی  زیرا  نشده؛  گرفته 
و  بوده  تدارک  تحت  که  پروژه هایی  تعداد  یک  بلکه 
کارش شروع نشده، نیز از بودجه 94 بیرون کشیده شده 

است.
به گفته آنان، برای پروژه هایی که کارش نیمه مانده اند، 

8۷ میلیون دالر اختصاص یافته است.
مجموع بودجه ملی سال مالی 1394 _ 45۷.۷ میلیارد 
امریکا تخمین شده است  دالر  میلیارد  معادل 8  افغانی 
که 2۷5 میلیارد آن بودجه عادی و 183 میلیارد آن برای 

بخش انکشافی اختصاص یافته است.
این بودجه، برای 6 ماه نخست سال مالی 1394 درنظر 
مجلسین  به  ساله   3 بودجه  آن  از  پس  و  شده  گرفته 

شورای ملی معرفی خواهد شد.

چـه گـونه داعـش
واردافغانستانمیشود؟

دیگر بهانه یــی برای تداوم...
حامی آنها با تهدید جدی روبرو خواهند بود.

از  را  مردم  پشتیبانی  و  اعتماد  داخله،  وزارت   سخنگوی 
گفت:  و  دانست  ارزشمندی  سرمایه  امنیتی  نیروهای 
گونه  هر  مضاعف  روحیه  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
تحرک مسلحانه و اقدام تروریستی را در سراسر افغانستان 

به شدت سرکوب می کنند.
کریستوفر چمبر سخنگوی نیروهای ناتو نیز در این نشست 
با  مبارزه  برای  افغانستان  نیروهای  از  ناتو  گفت:  خبری 
دهشت افگنی حمایت می کند و به همین منظور این نهاد 
در نظر دارد در سال آینده میالدی ماموریت مهم حمایتی و 

مشورتی نیروهای افغان را آغاز نماید.
در  خارجی  سربازان  از  تن   400 و  هزار   3 گفت:  وی 

افغانستان در مبارزه با تروریسم کشته شده اند.

فرهنگ معافیت خشونت ها...
در کابل صحبت می کرد گفت که موجودیت فرهنگ 
معافیت از مجازات سبب افزایش خشونت ها و نقض 

حقوق بشر در کشور شده است .
خانم سمر از حکومت افغانستان خواست تا به خاطر 
در  ساله  چند  دست آوردهای  حفظ  و  امنیت  تامین 

کشور تالش های جدی را انجام دهد.
او افزود: تأمین امنیت وظیفه دولت و حکومت است، 
یعنی زمانی ارزش های حقوق بشری و کرامت انسانی 
موجود  انسانی  و  بشری  امنیت  که  می شود  احترام 
باشد؛ یعنی من به عنوان یک شهروند که در افغانستان 
زنده گی می کنم باید مطمین باشد که اطفال من مکتب 
انفجاری کشته و زخمی  این که در  می روند و بدون 

شوند و یا اختطاف شوند به خانه بر می گردند.«
مواد  تا  خواست  حکومت  از  همچنان  سمر  خانم 
اعالمیه جهانی حقوق بشر را در قوانین افغانستان جا 

داده و آن را تطبیق کند.
افغانستان  در  بشر  حقوق  رعایت  برای  که  افزود  او 
دسترسی مردم به خدمات اجتماعی و مبارزه با تبعیض 

و فساد اداری یک امر حتمی است.



یورنته: 
گلزنی مسی و رونالدو در سری A دشوارتر خواهد بود

عصبانیت مسی از آزمایش های پی درپی دوپینگ

الم:
 لوو بهترین مربی جهان است
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ستاره  دو  است  معتقد  یوونتوس  اسپانیایی  مهاجم 
در  بازی  در صورت  مادرید  رئال  و  بارسلونا  نامدار 

سری A کار دشوارتری برای گلزنی 
خواهد داشت.

نیوز؛فرناندو  عرش  گزارش  به 
یورنته که در سال 2013 از اتلتیک 
بیلبائو به جمع بیانکونری ملحق شد، در 
 »Cope« رادیویی  شبکه  با  گفت و گو 
اسپانیا گفت: مسی و رونالدو بازیکنانی 
ولی  هستند  دیگر  سیاره  ای  به  متعلق 
در  را  آنها  عملکرد  دارم  دوست  خیلی 
فوتبال ایتالیا ببینم. در سری A مدافعان 
تعداد  با  تیم ها  و  هستند  مستحکم تر 
دفاع  خود  دروازه  از  زیادتری  بازیکن 
می کنند برای همین گلزنی برای آنها در 

این لیگ خیلی دشوارتر خواهد بود.

ستاره آرژانتینی بارسلونا از این که در اکثر بازی های 
باید آزمایش دوپینگ بدهد، ابراز ناراحتی کرد.

دوران  به  دوباره  که  است  هفته ای  چند  مسی  لیونل 
اوج خود بازگشته و توانسته عملکرد خوبی در تیمش 
و  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  رکوردشکنی  باشد.  داشته 
به  بار دیگر  بازیکن آرژانتینی  این  لیگا نشان می دهد 

دوران اوج برگشته است.
مسی پس از هت تریک برابر اسپانیول آزمایش خون و 
ادرار داد. این اتفاق برای چندین بار در فصل جاری 
آرژانتینی  بازیکن  این  همین خاطر  به  و  می دهد  رخ 
آمایش  هم  »باز  نوشت:  خود  اجتماعی  صفحه  در 

دوپینگ... چرا فقط من باید این کار را انجام دهم؟«
تمرینات دیروز بارسلونا نیز در حالی آغاز شد که قبل 
از آن که مسی، اینیستا، راکیتیچ، براوو و جوردی آلبا از 
 )AETSAD( طرف افسران کنترل مبارزه با دوپینگ
قرار  آزمایش  مورد  بودند،  آمده  یوفا  سوی  از  که 

گرفتند.
بازیکن آرژانتینی در 14 مسابقه 13 گل به ثمر رسانده 
به  اروپا در 5 دیدار موفق  است و در لیگ قهرمانان 

زدن ۷ گل شده است.

کاپیتان تیم ملی آلمان معتقد است از بین مانوئل نویر 
و کریستیانو رونالدو یک نفر به عنوان برترین بازیکن 
فوتبال جهان دست خواهد یافت. او همچنین یوآخیم 

لوو را برترین مربی جهان توصیف کرد.
فیلیپ الم کاپیتان بایرن مونیخ در پاسخ به این سوال 
که کدام تیم شانس نخست قهرمانی در لیگ قهرمانان 
است، گفت: به نظرم رئال مادرید در این فصل شانس 
دارد.  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  برای  زیادی 
رئال مادرید در این فصل بازیکنان خوب زیادی دارد و 
توانسته به خوبی خودش را تقویت کند. به همین دلیل 
شانس رئال را در این فصل بیش از هر تیم دیگری 

می دانم.
هم  فصل  این  رئال مادرید  گفت:  ادامه  در  الم 
نخست  شانس  قطعا  و  اروپاست  تیم  قدرتمندترین 
که  دارم  دوست  خیلی  می شود.  محسوب  قهرمانی 

بتوانم بار دیگر همراه بایرن مونیخ به قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا برسم. من دو سال دیگر با بایرن قرارداد 
زمان  این  در  بار  بتوانم حداقل یک  امیدوارم  و  دارم 
قهرمانی در لیگ قهرمانان را تجربه کنم. بایرن در ادامه 
بازیکنان  بایرن  فهرست  در  شد.  خواهد  بهتر  فصل 
بزرگ زیادی حضور دارند. اگر چند دیدار انجام دهیم 
به هماهنگی کامل می رسیم و می توانیم برابر هر تیمی 
را  خوبی  فصل  که  دارم  اطمینان  برسیم.  پیروزی  به 
پشت سر خواهیم گذاشت و می توانیم نتایج رضایت 

بخشی را به دست آوریم.
کاپیتان سابق تیم ملی آلمان با تمجید از یوآخیم لوو 
گفت: لوو مربی بسیار خوب و با احساسی است. در 
بازی ها تسلط خوبی را از خود نشان داده ایم و این 
به خاطر لوو است. با لوو خیلی کم بازی بد داشته ایم. 
می  بازی  مختلفی  های  سیستم  با  آلمان  ملی  تیم  در 
کنیم و این در توانایی هر مربی ای نیست. تنها کسی که 
شایسته عنوان برترین مربی است، یوآخیم لوو است. 
بهترین  باید  قهرمان جهان می شود  که  مطمئنا کسی 
مربی سال شود و از نظر من کسی دیگری برای این 

جایزه شانسی ندارد.
الم در پاسخ به این سوال که کدام بازیکن را شایسته 
خیلی خوبی  شانس  نویر  گفت:  داند،  می  طال  توپ 
سال  این  در  او  اگر  دارد.  طال  توپ  دریافت  برای 
که  است  سخت  دیگر  نشود،  جهان  بازیکن  بهترین 
بازیکن جهان را  بتواند عنوان برترین  یک دروازه بان 
کسب کند. از طرفی رونالدو هم عملکرد خیلی خوبی 
داشته است و از بین رونالدو و نویر یک بازیکن باید 
به عنوان برترین بازیکن جهان انتخاب شود. من نمی 
توانم یکی از این دو بازیکن را انتخاب کنم؛ چرا که 

هر دو بازیکنان شایسته ای بودند.

اطالعيه مديريت تصفيه كابل بانک! ورزش

ورزش

ورزش
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پخوانی ولسمرش حامد کرزی له پېکینګ نه تهران ته ځي.

د افغانستان د پخواين ولسمرش حامد کرزي له دفرته په یوه خپور 

شوي مطلب کې راغيل چې کرزی په غېرې رسمي سفر د دوه 

ورځو لپاره چین ته تللی او هلته یې له چینایي لوړ پوړو چارواکو 

رسه لیديل دي.

رسچینه زیاتوي چې چین ته د کرزي سفر شخيص بڼه لري؛ ځکه 

یې په اړه رسینو ته جزیات نه دي ورکړي.

رسېدو  ته  پای  له  دورې  ولسمرشۍ  خپلې  د  کرزي  ښاغيل 

وروسته د سیمې یو شمېر هېوادونو ته سفرونه پیل کړي چې له 

دې وړاندې یې هندوستان ته هم یو رسمي سفر کړی و.

وینا وې کړې وې  ته  کنفرانسونو  یو شمېر  کې  هند  په  نوموړي 

په الس  ترهګرو رسه د همکارۍ  له  پاکستان  یې  لړ کې  په  چې 

لرلو کې ښکیل وګاڼه.

همدا راز یې په خپله دوره کې د امریکا هغه سیاست چې په سیمه 

کې یې غوره کړی وو ناسم و باله او زیاته یې کړه چې پاکستان 

او امریکا یو نظر لري او له کبله یې د سیمې لپاره ګواښ رامنځته 

کړی دی.

که څه هم چې چین ته د ښاغيل کرزي د سفر په اړه جزیات نه 

دي ورکړل شوي؛ خو ګارپوهان یې دغه سفر د هېواد او سیمې 

په ګټه بويل.

چارو  سیايس  د  او  استاد  پالسۍ  او  ادارې  د  پوهنتون  کابل  د 

شنونکی فیض محمد ځالند د حامد کرزي وروستي سفرونه د 

یو رشقي بالک تر نامه الندې د لویدیزو ګټو پر وړاندې د یو نوي 

سیستم رامنځته کېدلو لپاره د الرې جوړولو هڅه بويل.

نه  تړون  امنیتي  د  رسه  امریکا  له  هڅې  دغه  خربه  په  نوموړي  د 

وروسته په سیمه کې د امریکا د سیمه ییز سیاست د موجودیت په 

خاطر چې یوه مهمه موضوع ده تر رسه کېږي.

ځالند  ښاغيل  اړه  په  اغیزو  د  سیستم  یاد  د  سیاست  کورين  پر 

د  کې  سیمه  په  چې  غواړي  کرزی  حامد   (( وویل:  ته  ماندګار 

نوی  یو  وړاندې  پر  ګټو  لویدیزو  د  الندې  نامه  تر  بالک  رشقي 

اغېزې  کومې  به چې  سیاست  کورين  په  کړي،  رامنځته  سیستم 

دی  دا  یې  اړخ  مثبت  خو  يش،  څرګندې  وروسته  به  هغه  کوي 

چې امریکا او ناټو به مجبوره يش؛ څو خپلې ژمنې عميل کړي؛ 

کنه نو د چین، روسیې او ایران السوهنو ته به زمینه برابره يش.((

خو ښاغلی ځالند یې منفي اړخ په کورين سیاست کې د ګوندي 

دې  له  چې  زیاتوي  او  کوي  ګوته  په  موجودیت  نه  فعالیتونو 

وروسته د ځینو ابعادو او افرادو لپاره به د الس وهنو زمینه برابره 

يش.

ګټور  دې  په  سفرونه  کرزي  د  لپاره  هېوادونو  سیمې  د  نوموړی 

بويل چې خپل مالومات به له هغوی رسه رشیک کړي. 

)) له کرزی رسه د امریکا د دیارلسو کلونو 

مالومات  زیات  ډېر  کړنو  او  فعالیتونو  د 

موجود دي که دغه مالومات د سیمې له 

هېوادنو چې له امریکې څخه په وېره کې 

دي لکه چین، روسیه، ایران او نورو رسه 

په تضادو  رشیکېږي هغوی کوالی يش 

سیاستونو رسه د امریکا ګټې وونګوي.((

غالم  شنونکی  بل  چارو  سیايس  د 

د  چې  دی  باور  دې  په  ځواک  جیالين 

کوالی  سفرونه  وروستي  کرزي  حامد 

يش په افغانستان کې د سولې د رامنځته 

پراخې  او  يش  متام  ګټور  لپاره  کېدو 

سیمه ییزې همکارۍ را جلب کړي.

له  هېوادونه  دغه  چې  خربه  په  هغه  د 

په  وسلې  د  نه  پالنې  بنسټ  او  ترورزم 

توګه کار اخيل او خپل شخيص ثروت یې ګڼي.

یوه  په  دواړه  پاکستان  او  امریکا   (( زیاتوي:  راز  همدا  نوموړی 

یوه  د دوی دواړو  یو شان دي،  یې  فعالیتونه  او  ګرښه والړ دي 

ګډه پروژه ده چې دواړه هېوادونه یې د عميل کېدو هڅې کوي؛ 

یو شمېر هېوادونه دي چې له دې نه رضر ویني.((

هغه  شمېر  یو  او  افغانستان  د  سفرونه  کرزي  د  چې  وایي  هغه 

هېوادونو لپاره چې امریکا او پاکستان ورته ګواښ جوړوي خورا 

ګټور متامېږي، دا چې افغانستان اوس د ترورزم د جګړې مرکز 

ورته  نو  ویني؛  رضر  ترې  هم  ایران  او  هند  چین،  روسیه،  دی، 

پکار ده چې د سولې لپاره په ګډه رسه کار وکړي، د ترورزم پر 

وړاندې په ګډه مبارزه وکړي او په سیمه کې د امینت د خوندي 

فضا رامنځته کړي.

افغانستان د ګټو  د  او  افغانستان سړی دی  د  )) ولسمرش کرزی 

سیمې  د  یعنې  دغه  چې  باور  هغه  کرزي  پر  کوي،  کار  لپاره 

سولې  د  کې  هېواد  په  چې  يش  کوالی  لري  پرې  یې  هېوادونه 

ییزې  اړه سیمه  په  او همدا راز د نورو مرستو  امنیت  ټینګښت  د 

همکارۍ را جلب کړي.((

د  کرزی  امرخیل  الله  عتیق  جرنال  شنونکی  چارو  پوځي  د 

افغانستان په سیايس چارو کې داخل ګڼي او زیاتوي چې رول 

یې د هېواد په سیايس نظام کې ډېر مهم او ګټور دی چې کوالی 

لپاره ګټورې السته  او سیمې  نه د هېواد  له دغسې سفرونو  يش 

راوړنې ولري.

ته  پای  دوره  دواک  کرزي  د  چې  خربه  په  امرخیل  ښاغيل  د 

له سیايس الرې  باید  لري چې  بیا هم مسوولیت  رسېدلی؛ خو 

یې تر رسه کړي. 

)) کرزی که څه هم چې واک یې پای ته رسېدل ولسمرش وو او 

ولسمرش هر کله د هېواد لپاره سیايس سړی وي، نو کرزی هم 

سیايس سړی دی او مسوول دی چې بایت خپل مسولیت تر رسه 

کړي، هغه خربې چې کرزي په هند کې کړې وې زړې خربې وې 

یعنې په خپله دوره کې یې کړې وې او هلته یې هم وکړې چې په 

چین کې به یې هم همدا خربې کړې وي.((

ښاغيل امرخېل د پخواين ولسمرش حامد کرزي وروستي سفرونه 

تاریخي او مهم وګڼل او زیاته یې کړه چې د نوي حکومت لپاره 

به یې دغه هڅې د همکارۍ او السته راوړنو څخه ډکې وي.

ښاغيل کرزي د خپلې واکمنۍ په دوره کې له هڅه کوله؛ څو د 

سیمې له هېوادونو رسه یې اړیکې ښې يش او د هېواد لپاره یې 

سیمه ییزۍ همکارۍ را جلب يش. 

په  افغانستان  د  ایران  په دوره کې  د واک  که څه هم چې کرزي 

ځینو چارو کې په الس وهنو تورن کړی وو، اوس په چین کې 

دی؛ خو بیا هم نیت لري له چین نه ایران ته سفر وکړي.

فساد مانع توسعه افغانستان کرزی غواړي په سیمه کې رشقي بالک جوړ کړي
شــده است

موسسۀ همکاری برای صلح و ترقی که با شعار 
روز  از  گذشته  روز  فساد«  از  خالی  »افغانستان 
با فساد تجلیل کرد، می گوید که  مبارزه  جهانی 
کاهش  و  اقتصادی  پیشرفت  مانع  اداری  فساد 

سرمایه گذاری در این کشور شده است.
در  اداری  فساد  با  مبارزه  که  افزوده  نهاد  این 
داده  قرار  کار خود  را در دستور  معارف  بخش 
و دلیل آن گزارش سال گذشته دیدبان شفافیت 
افغانستان است که فساد در وزارت معارف را در 

حال افزایش گزارش کرده بود.
نهاد  این  توسط  گذشته  روز  که  قطعنامه یی  در 
از  بعد  معارف  وزارت  که  آمده  شد،  صادر 
دولت  بودجه  بیشترین  داخله  و  دفاع  وزارت 
افغانستان را به خود اختصاص داده و مبارزه با 
فساد در این نهاد کمک خواهد کرد که بودجه 
روند  به  و  نرفته  هدر  افغانستان  دولت  هنگفت 

آموزش به مصرف رسد.
نظارت  نبود  گسترده،  بوروکراسی  موسسه  این 
این  در  خیالی   معلمان  فهرست  تهیه  الزم، 
فهرست جعلی، معلمانی حقوق بگیر هستند که 
الزم  دسترسی  عدم  و  ندارند-  خارجی  وجود 
از  را  این وزارت  در  معلومات حقیقی  به  مردم 

ریشه های فساد در این نهاد اعالم کرده است.
این نهاد به منظور جلوگیری از فساد در وزارت 
معارف، خواهان اصالحات در این وزارت شده 
و گفته است که ایجاد حکومت الکترونیکی یکی 
از راهکارها به منظور جلوگیری از فساد دانسته 

شده است.
توزیع  کنکور،  امتحان  برگزاری  در  شفافیت 
عادالنه بورس های تحصیلی، شفافیت در نحوه 
مصرف بودجه وزارت معارف و حق دسترسی 
نهاد  این  پیشنهادات  از دیگر  اطالعات  به  مردم 
آموزش  بخش  در  اداری  فساد  با  مبارزه  برای 

است.
به  عضو  کشورهای  تشویق  با  نیز  سازمان ملل 

مبارزه با فساد اداری افزوده است که فساد یک 
که  است  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  پدیده 

همه کشورها ازآن متاثر می شوند.
ضعف  باعث  اداری  فساد  نهاد  این  نوشته  به 
توسعه  رشد  کاهش  دموکراتیک،  نهادهای 
فساد  می شود.  دولتها  در  بی ثباتی  باعث  و 
برساختارهای نهادهای دموکراتیک تاثیر گذاشته 
از  جلوگیری  انتخابی،  روند  تخریب  باعث  و 
دموکراتیک  باتالق  یک  ایجاد  و  قانون  تطبیق 
می شود که نتیجه آن دوام و ترویج رشوه است.

سازمان ملل افزوه که در این حالت سرمایه گذاران 
خارجی نا امید و تجارتهای کوچک داخلی نیز 
پرداخت  به  قادر  آنان  زیرا  ممکن می شود،  غیر 
موجود  فساد  دلیل  به  فعالیت ها  شروع  هزینه 

نیستند.
در 31 اکتبر سال 2003 مجمع عمومی سازمان 
ملل کنوانسیون مبارزه با فساد را تصویب کرد. 
روز  عنوان  به  را  دسامبر   9 نهاد  این  همچنین 

مبارزه با فساد نامگذاری کرده است.
بین الملل«  »شفافیت  موسسه  ساالنه  گزارش  در 
که روز چهارشنبه، 3 دسامبر منتشر شد، آمده که 
در مقایسه با سال های قبل، فساد دولتی در ایران 
و تاجیکستان اندکی و در افغانستان به میزان به 
کاهش  میالدی  گذشته  سال  از  بیشتری  مراتب 
یافته است. هر چند هر سه کشور از نظر فساد 
داخلی همچنان در ردیف فاسد ترین کشورهای 

جهان جای دارند.
از جمله کشورهایی  افغانستان  این گزارش،  در 
است که طی سال گذشته توانسته است موقعیتش 
را بهبود قابل توجهی بدهد و با کسب 12 امتیاز، 
قبل  سال  و   2013 سال  در  برسد.   1۷2 رده  به 
از آن، امتیاز افغانستان 8 بوده است. البته میزان 
افغانستان هنوز بسیار گسترده است و  فساد در 
تنها کشورهای سودان، کره شمالی و سومالی در 

رده های بعد از این کشور قرار دارند.


