
رییس مجلس نماینده گان خطاب به رهبران حکومت 
سر  بر  سلیقه یی  اختالفات  که  گفت  ملی  وحدت 
امید  این  از  بیشتر  و  بگذارید  کنار  را  کابینه  تشکیل 

مردم را به یاس مبدل نکنید.
مناسبت  به  که  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
تجلیل از روز تولد پیامبر گرامی اسالم صحبت می کرد 
گفت: »ما وقت زیادی را در اعالم نتایج انتخابات از 
دست دادیم و اکنون کشور یک بار دیگر در وضعیت 
حساسی قرار گرفته است؛  بنا بر این رهبران حکومت 
وحدت ملی اختالفات سلیقه یی و گروهی شان را کنار 

گذاشته و حکومت را تشکیل کنند«.
ملی  وحدت  رهبران حکومت  افزود:  ابراهیمی  آقای 
و  نسازند  مبدل  یاس  به  را  مردم  امید  این  از  بیشتر 
به انتظار طوالنی و رنج های طوالنی آنها نقطه پایان 

بگذارند.
او تاکید ورزید که حکومت باید هرچه زودتر کابینه 
موثر، کارا، خدمت گذار و مورد قبول مردم را اعالم 

خود  درست  مسیر  در  داری  امور حکومت  تا  نماید 
از  مردم  و  سرنوشتی  بی  از  وادارات  گرفته  قرار 

بالتکلیفی رهایی یابند.
عبدالمالک ضیایی رییس مساجد وزارت حج و اوقاف 
نیز که در این مراسم سخن می گفت بر معرفی کابینه 

تاکید ورزید.
اجرایی  افزود: »رییس جمهور و رییس  آقای ضیایی 
هرچه زودتر افراد متدین و متعهد را در کابینه معرفی 
کنند تا امنیت افغانستان را...                ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

يونيسف:

مقامات دولت افغانستان
 پـوِل يتيمان را سـرقت مـي کنـند

معاون اول رییس اجرایی دولت وحدت ملی می گوید 
رهبران شان سبب  بر  تیم  دو  هر  اعضای  فشارهای  که 

تاخیر در اعالم کابینه شده است.
عبداهلل گفت:  داکتر  معاون نخست  انجنیر محمد خان 
رهبر  دو  هر  طرفدارهای  که  است  این  ما  »برداشت 
خواسته های زیاد و قوی خود را می داشته باشند و هر 
دو رهبر زیر فشار است...                 ادامه صفحه 6

دولت پاکستان، در چارچوب طرحی جدید با عنوان برنامه اقدام 
ملی علیه تروریسم، به تازه گی دو الیحه برای اصالح بخش هایی 
اما  به مجلس تقدیم کرده است،  این کشور را  قانون اساسی  از 
این لوایح با مخالفت حزب جمعیت علمای اسالم - شاخه فضل 

روبرو شده است.
مجلس  در  دوشنبه  روز  پاکستان  مختلف  احزاب  نماینده گان 

حضور یافته اند تا رای گیری در مورد این دو الیحه انجام شود.
دولت  پاکستان،  مجلس  به  شده  ارایه  لوایح  از  یکی  براساس 
سال،  دو  مدت  برای  نظامی  ویژه  دادگاه های  تشکیل  خواستار 

برای محاکمه تروریست  ها است.
الیحه دوم نیز مربوط به اصالح قانون سال 1952 مربوط به ارتش 
است و در این الیحه دولت خواستار آن شده است تا با اصالح 
این قانون، امکان محاکمه افراد غیرنظامی که جرم های تروریستی 
مرتکب شده اند، در دادگاه های...                    ادامه صفحه 6

و  صلح  برقراری  به  کمک  بین المللی  نیروهای  ییس 
کنونی  اوضاع  درباره  )ایساف(  افغانستان  در  امنیت 
جدید  ماموریت  و  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
این نیروها ابراز امیدواری کرد که مردم امریکا مسالۀ 
امریکا را در جنگ  قربانی شدن زنان و مردان ارتش 

افغانستان درک کنند.
در  ایساف  نیروهای  رییس  کمپبل،  جان  جنرال 
افغانستان در مصاحبه یی با خبرنگار شبکه سی .بی .اس 
من  گفت:  بود،  افغانستان  به  سفر  در  وی  همراه  که 
و  بیاورم  افغانستان  به  را  خانواده ام   2016 می خواهم 

چون  دهم  نشان  آنها  به  را  کشور  این  از  مکان هایی 
نبرد گذشته،  فصل  دو  در  زیباست.  بسیار  کشور  این 
نیروهای امنیتی افغانستان به خوبی از عهده مبارزه و 

مقابله با دشمن برآمدند.
جنرال کمپبل آخرین فرمانده امریکایی است که پیش 
از واگذاری کنترل امنیتی به نیروهای بومی افغانستان 
به  افغانستان مانده، در پاسخ  پایان سال 2014 در  در 
سوالی درباره این که آیا نیروهای امریکایی می خواهند 
روندی را در افغانستان پیش ببرند که از آنچه در عراق 
رخ داد جلوگیری کنند، گفت: به عقیده من یک تفاوت 

آشکار میان عراق و افغانستان وجود دارد. یکی از آنها 
دولتی است که ما می خواهیم اینجا در افغانستان داشته 
باشیم. ما خواهان...                         ادامه صفحه 6

معاون اول رييس اجرايی:

به رهبران دو تيم اعتماد 
کنـــيم!

مخالفِت موالنا فضل الرحمان
 با طرح اسالم آباد در مبارزه با تروريسم

رييس مجلس خطاب به رهبران دولت وحدت ملی:

اختالفات گروهی و سليقه يی را کنار بگذاريد
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به عقیده من، تفاوت های آشكاری میان عراق و افغانستان وجود دارد و يكی از آن ها دولتی است كه ما می خواهیم در افغانستان داشته باشیم. ما خواهان يك 
ائتالف هستیم و به همین دلیل هم عبداهلل عبداهلل و هم اشرف غنی به عنوان مدير اجرايی و ريیس جمهوری افغانستان فعالیت دارند در حالیكه در عراق 

چنین مساله يی اصالً وجود ندارد



طالبان  چه گونه 
شکست ناپذیر شدند؟

امریکا  متحدة  ایاالت   2001 سال  در  وقتی 
به افغانستان لشکرکشی کرد، هیچ کسی در 
مأموریت  روزی  که  نمی گذشت  مخیله اش 
حالی  در  جغرافیا  این  در  ناتو  نظامی 
مصروف  هم چنان  طالبان  که  یابد  پایان 
مخالفت های  و  دهشت افگنی  فعالیت های 
مسلحانه باشند. آخر، ارتشی بر افغانستان و 
به منظور برچیدن بساط بنیادگرایی از منطقه 
لشکرکشی کرده بود که وارث سنِت 2500 
فرهنگ  و  قانون پذیری  و  عقالنیت  سالۀ 
نبردهایی  بود و در همۀ  مدنی سپاهی گری 
خود  از  داشت،  شرقی  ارتش های  با  که 
نشان  برتری  و  فداکاری  گروهی،  انضباط 

داده و پیروز میدان معرکه شده بود. 
با ارتش کارکشتۀ  رویاروی نیروهای غربی 
عراق در جنگ نخسِت خلیج فارس را همه 
درک  را  آن ها  توانایی های  و  داشتند  یاد  به 
می کردند. وقتی در جنگ اول خلیج فارس، 
ایاالت متحدة امریکا به مصاف عراق رفت، 
ارتش عراق شامل یک میلیون و دوصدهزار 
نیروی زمینی، 3850 توپ، 5800 تانک، و 
آن،  بر  افزون  بود.  زرهی  خودروی   5100
عراقی ها در خاک خودشان سنگر گرفته، از 
دریافت  تدارکات  به آسانی  بغداد  جاده های 
جنگی  برگ  و  ساز  بهترین  به  و  می کردند 
تانک و مین ـ که  تا  از گاز سمی گرفته  ـ 
وجود  نفتی  دالرهای  با  آن ها  خرید  امکان 
ایاالت  این همه،  با  بودند.  مجهز  داشت، 
ارتش  روز،  چهار  ظرف  در  امریکا  متحدة 
تن  هزار  ده ها  و  داد  شکست  را   عراق 
عسکر عراقی را به قتل رساند و خود 150 
آتش های  در  اکثراً  آن ها  که  داد  تلفات  نفر 

خودی از بین رفتند.
غربی  ارتش  شکست ناپذیری  به  باورمندی 
در  را  پیش بینی هایی  مسلحانه،  نبردهای  در 
این که  بر  مبنی  بود  زده  دامن  مردم  میان 
بساط  افغانستان  به  امریکا  لشکرکشی  با 
شد  خواهد  برچیده  کشور  از  افراطیت 
نابود  و  مضمحل  ابد  برای  طالبان  گروه  و 

خواهد گردید.
این  با  افغانستان  مردم  را  سیزده سال 

که  اکنون  اما  کردند،  سپری  خوش بینی 

مأموریت نظامی ناتو پایان یافته است، دیده 
فراراه  بزرگی  چالش  هنوز  طالب  می شود 
آیندة دموکراتیک و صلح و ثباِت کشور بوده 
و عماًل کنترول بخش های زیادی از قلمرو 

افغانستان را در اختیار دارد.
مبارزه  امر  در  غرب  ناکامی  علت  دربارة 
علیه طالبان در افغانستان، تا هنوز سخن های 
علت  برخی ها  است.  شده  گفته  بسیاری 
پاکستان  نظامی  و  مالی  را حمایت  امر  این 
برادرخوانده گی  دیگر  برخی  و  طالبان  از 
که  حالی  در  می دانند.  آن ها  با  ارگ نشینان 
پروسۀ  شکست  در  را  عامل  دو  این  نقش 
مبارزه علیه افراطیت در افغانستان نمی توان 
نادیده گرفت، اما عامل عمده و اصلی به باور 
امروزه  من، تفکر شرق شناسانه یی است که 
به ویژه  غرب،  اجتماعی  علوم  حوزة  در 
دانشگاه های  شرق شناسی  رشته های  در 
کشورهای انگلوساکسون، تدریس می گردد.

که  رشته یی ست  از  عبارت  شرق شناسی، 
می کند  گفت وگو  شرقی  کشورهای  دربارة 
این  برای  می گیرد.  بررسی  به  را  آن ها  و 
رشته در اکثر دانشگاه های غربی، کرسی های 
این  اساس  است.  شده  ایجاد  اختصاصی 
یک  مبنای  بر  سعید،  ادوارد  قول  به  رشته، 

تمایز معرفت شناختی و هستی شناختی شرق 
و غرب و غیریت سازی افراطی میان آن دو 
گذاشته شده است. در شرق شناسی، تعریفی 
که از شرق ارایه می گردد، نقطۀ مقابل غرب 
است. اگر غرب، جغرافیایی ست که از علم 
تا  گرفته  فردی  آزادی های  و  عقالنیت  و 
ظهور  آن  در  همه  دموکراسی  و  تکنالوژی 
مقابل،  در  است،  یافته  نمو  و  و رشد  کرده 
تاریخ،  بدون  و  ایستا  شرق، یک جغرافیای 
با مردمان وحشی و بربر می باشد که نه تنها 
نیستند،  مردم ساالری  و  دموکراسی  مستحق 
برای  نظام  نوع  مناسب ترین  و  بهترین  بل 
فرسودة  و  ابتدایی  سیستم های  همان  آن ها، 

قبیله یی و استبدادی می باشد. 
تاروپود  با  امروزه  شرق شناسانه  نگاه  این 
فاکس،  ویلیام  تا  هگل  از  و  آمیخته  غرب 
دارند.  باور  آن  به  انگلیس،  خارجۀ  وزیر 
اگر سال ها پییش، هگل گفته بود در شرق، 
ترس و استبداد استیال دارد و بشر در آن جا 
حکمرانی  ترس  طریق  از  یا  و  می ترسد  یا 
می کند، ویلیام فاکس وزیر خارجۀ انگلیس 
نیز امروزه افغانستان را یک کشور ورشکستۀ 
برخی  و  می کند  توصیف  نوزدهمی  قرن 
جنبش  یک  را  طالبان  دیگر،  پژوهش گران 
بومی می خوانند و خواهان سهیم سازی آن ها 
در حکومت می گردند. بنابراین، اگر ایاالت 
متحدة امریکا نتوانست طالبان را نابود سازد، 
دیدگاه های  همین  آن،  دلیل  عمده ترین 
از  مغرب زمین  در  که  شرق شناسانه یی ست 

طالبان حمایت می کند.
شگفت این که افغان هایی که در دانشگاه های 
غربی به ویژه در دانشگاه های ایاالت متحدة 
امریکا، مصروف پژوهش و تدریس می باشند 
بر  قوم گرایانه،  تمایالت  دلیل  به  اغلب  نیز 
امتناع  گذاشته اند.  تأیید  مهر  دیدگاه ها  این 
واشنگتن از تروریست خواندن طالبان، از این 
وضعیت  می خورد.  آب  شرق شناسانه  نگاه 
گونه یی ست  به  امریکا  در  اجتماعی  علوم 
که به جای تغییر، در خدمت تحکیم وضع 
موجود قرار گرفته و فتوای محافظه کاری را 

صادر می کند. 
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افغانستان،  رییس جمهوری  محمداشرف غنی  خوش بینی های 
در  غنی  آقای  شد.  خواهد  دردسرساز  کشور  برای  احتماالً 
خروج  که  است  گفته  امریکا  سی بی سِی  تلویزیون  با  گفت وگو 
به   ،2016 سال  پایان  در  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  کامِل 

بررسی مجدد نیـاز دارد. 
نیروهای  و  نیست  عراق  افغانستان  که  داده  توضیح  غنی  آقای 
امنیتی، قادر به تأمین امنیت سراسری کشور استند. رییس جمهوری 
احتمال شکل گیرِی گروه داعش در افغانستان را رد کرده و گفته 
است که به نظر او چنین اتفاقی نخواهد افتاد و نیروهای افغانستان 

اجازة شکل گیری گروه داعش را در این کشور نمی دهند.
امنیِت سراسری به وسیلۀ نیروهای  از تأمین  آقای غنی در حالی 
بومی سخن می گوید که چند روز پیش، انتقال کامِل مسوولیت های 
نظامی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی، انجام شد و عماًل 
مأموریت نظامِی ناتو در افغانستان پایان یافت. پس از این، ناتو 
در مأموریت تازة خود که به »حمایت قاطع« معروف است، به 

آموزش و مشوره دهِی نیروهای افغانستان می پردازد. 
در  اطمینان بخش  وضعیِت  یک  از  غنی  آقای  سخناِن  ظاهراً 
افغانستان حکایت می کنـد؛ وضعیتی که در آن نیروهای شورش گر 
دیگر به عنوان تهدید نمی توانند مطرح باشند. چنین برداشتی با 
توجه به واقعیت های موجود، بسیار خوش بینانه به نظر می رسد و 
می تواند این نگرانی را به وجود آورد که آقای غنی نیز به همان 
خیاِل خامی دچار شده که پیش از او حامد کرزی در سیزده سال 

حکومت داری خود به آن گرفتار شده بود. 
با  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  حضور  سِر  بر  کرزی  آقای 
شد  تنش آلود  گفت وگوهای  از  مخاطره آمیزی  دورِ  وارد  امریکا 
که می توانست برای دستاوردهای ده سالۀ کشور به شدت زیان بار 
باشد. نوع نگاهِ بزرگ منشانۀ آقای کرزی به قضایای افغانستان و 
خوش بینی های او نسبت به برنامۀ صلح، موجب شد که بخشی از 
مأموریت ناتو در برابر هراس افکنی و تروریسم به کندی مواجه 

شود.
 آقای کرزی در برنامۀ صلِح خود همان قدر با ناکامی روبه رو شد 
که در برنامۀ اکماِل نیروهای امنیتی به عنوان یگانه نیروی مطمین 

برای تأمین امنیت سراسری کشور. 
آقای کرزی نتوانست زمینه های تفاهم با جامعۀ جهانی را برای 
مدرن  جنگ افزارهای  عرصۀ  در  به ویژه  کشور  نیروهای  تجهیز 
فراهم کند؛ چیزی که حاال پس از پایان مأموریت رزمِی ناتو به 
عنوان مهم ترین چالش در برابر نیروهای امنیتی کشور قرار دارد. 
ریاست  جمهوری  به چوکی  رسیدن  از  پیش  که  نیز  غنی  آقای 
مسوولیت برنامۀ انتقال را به صورِت مرحله وار به عهده داشت، 
نیافته است. او نیز  افغانستان دست  به برداشتی واقعی از جنِگ 
مطمین است که گفت وگوهای صلح به نتیجه می رسد و کشور از 
وضعیِت تهدید نظامی بیرون خواهد شد. حال آن که واقعیت های 
گونۀ  به  تصوری  چنین  که  می دهد  نشان  افغانستان  جنِگ 

اجتناب ناپذیر می تواند برای آیندة کشور خطرساز تمام شود. 
برخی گزارش ها از مناطق مختلف در شمال و جنوِب افغانستان، 
از نوع داعش دارند. شاهدان  حکایت از شکل گیری گروه هایی 
این  ولسوالی های  از  برخی  در  که  می گویند  بدخشان  در  عینی 
والیت، عماًل گروه هایی از نام داعش در مبارزة خود با نیروهای 
به  نیز سروصداهایی  مرکز کشور  کابل  در  می برند.  دولتی سود 
حمایت از داعش به گوش رسید و این نگرانی را به وجود آورد 
که چه کسانی در عقب برنامۀ داعش سازی در کشور قرار دارند. 
دولت افغانستان با چنین گزارش هایی به شکل سطحی برخورد 
آن  با  کشور  که  را  فاجعه یی  عمق  نتوانسته  به درستی  و  کرده 
روبه روست، دریابد. آقای غنی پیش از طرِح مسالۀ خروج کامل 
نیروهای خارجی، باید تجهیز نیروهای امنیتِی کشور را به عنوان 

هدف راهبردی انتخاب می کرد. 
امن،  عمدتًا  والیات  به سوی  گروه های شورش گر  تهاجم  سیل 
ببندد.  نبرد  میـدان  را در  امنیتی  نیروهای  پای  می تواند دست و 
شاید برخی نشانه های کم رنگ از گفت وگوهای صلح به میزبانی 
نباید کرد که  چین در رسانه ها مطرح شده باشد؛ ولی فراموش 
کننده  مذاکره  هیأت های  اختیار  در  طالبان  جنِگ  اصلی  ماشین 

نیست.
به  است،  متوجه اش  که  تهدیدهایی  با  مقابله  برای  افغانستان   
ارتشی نیرومنـد نیاز دارد؛ ارتشی که افزون بر داشتن روحیه و 
انگیزة کافی برای مقابله با شورش گری، از تجهیزات کافی و قابل 

توجه نیز برخوردار باشد. 
کرد  باید  چه  اما  است،  امیدوارکننده  افغانستان  سربازان  روحیۀ 
وقتی این نیروها از چنان توان نظامی برخوردار نیستند که بتوانند 
عنوان  به  دیگر  تا  شوند  موفق  دهشت افکن  گروه های  مهار  به 
تهدید مطرح نباشند. دغدغۀ اصلی این جاست که مبادا وعده های 
را  ما  رسیدة  قدرت  به  تازه  دولت مرداِن  همسایه  کشورِ  چرِب 

اغفال سازد، به نحوی که تا به خود آیند، کار از کار بگذرد!

خوش بينی های دردسرساِز 
رييس جمهوری

دربارة علت ناكامی غرب در امر مبارزه 
علیه طالبان در افغانستان، تا هنوز 
سخن های بسیاری گفته شده است. 
برخی ها علت اين امر را حمايت مالی 
و نظامی پاكستان از طالبان و برخی 

ديگر برادرخوانده گی ارگ نشینان با 
آن ها می دانند. در حالی كه نقش اين 
دو عامل را در شكست پروسة مبارزه 
علیه افراطیت در افغانستان نمی توان 
ناديده گرفت، اما عامل عمده و اصلی 

به باور من، تفكر شرق شناسانه يی 
است كه امروزه در حوزة علوم 

اجتماعی غرب، به ويژه در رشته های 
شرق شناسی دانشگاه های كشورهای 

انگلوساكسون، تدريس می گردد
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در  تایوان  اقتصادی  و  فرهنگی  نمایندگی  دفتر  اینکه  از  بعد 
آمریکا در تاریخ اول ژانویه مراسم به اهتزاز درآوردن پرچم 
رویکرد  درباره  چین  خارجه  امور  وزارت  کرد،  برگزار  را 

واشنگتن در مسائل مربوط به تایوان هشدار داد.
هوا چونیینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست 
به  مراسم  با  قاطع  صورت  به  گفت:»ما  خود  روزانه  خبری 
در  تایوان  نمایندگی  دفتر  محل  در  پرچم  درآوردن  اهتزاز 
به طرف  را  اعتراض جدی خود  واشنگتن مخالف هستیم و 

آمریکایی منتقل کرده ایم.« 
از  خواهیم  می  آمریکایی  طرف  از  افزود:»ما  چینی  مقام  این 
سیاست چین واحد پیروی کند و به سه بیانیه مشترک خود با 
چین در این زمینه پایبند باشد. ما از واشنگتن می خواهیم برای 
جلوگیری از تکرار این قبیل مسائل، با موضوعات مربوط به 

تایوان با دقت و احتیاط برخورد کند.« 
روابط  در  موضوع  ترین  و حساس  مهمترین  تایوان  موضوع 
چین و آمریکا است. دو کشور اصول مربوط به نحوه برخورد 
با این مسئله را بر اساس بیانیه های مشترکی که در سال های 

1972، 1978 و 1982 امضا شده است تعیین کرده اند.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از پکن، امریکا قول داده است 
ضمن تبعیت از سیاست چین واحد با مسئله استقالل تایوان 
یا پیوستن آن به عضویت سازمان ملل متحد یا سایر نهادهای 

بین المللی مخالفت کند.

در  سال  سخت ترین  اوباما  باراک 
خود  جمهوری  ریاست  دوران 
سیاستمداران  می کند.  آغاز  را 
اکثریت  داشتن  با  جمهوری خواه 
آرا در دو مجلس سنا و نمایندگان 
اصالحات  کردن  باطل  به  تصمیم 
که  کرده  اعالم  اوباما  اما  دارند.  او 

مقاومت خواهد کرد.«
بحران ویران گر در اوکراین، جنگ 
علیه شبه نظامیان تروریست داعش 
اتمی  در عراق و سوریه و مناقشه 
بزرگ  کشمکش  سه  تنها  ایران  با 
عرصه سیاست خارجی هستند که 
باراک اوباما با آن ها در سال 2015 

مواجه خواهد بود.
مسائل داخلی امریکا نیز همچون بار 
بر دوش رییس جمهور این کشور 
 6( سه شنبه  روز  می کنند.  سنگینی 

تازه خود آغاز  با ترکیب  امریکا  جنوری( کنگره 
دموکرات  حزب  نمایندگان  کرد.  خواهد  کار  به 
گذشته  همچون  دیگر  جدید  کنگره  در  امریکا 
موضوعی  بتوان  زحمت  به  نیستند.  اکثریت  در 

ناراحت کننده تر از این برای اوباما متصور شد.
اما اوباما پیش از این هیچ گاه این گونه مبارزه جو 
حاضر  حال  در  اگرچه  است.  نرسیده  نظر  به 
و  سنا  مجلس  دو  هر  در  جمهوری خواهان 
حق  با  اوباما  اما  هستند،  اکثریت  در  نمایندگان 
اوباما  دارد.  در دست  را  برنده  برگ  وتوی خود 
احتیاط  با  تنها  امکان  این  از  تاکنون  که  می گوید 
تصور  اما  می افزاید:  او  است.  برده  بهره  بسیار 
می کنم این بار چند مورد پیش بیاید که باید »قلم 

وتوی« خود را به کار بگیرم.
و  کسانی  چه  به  اوباما  که  است  روشن  کاماًل 
که  گذاشت  نخواهد  او  می دهد:  اخطار  چرا 
او  ابتکارهای  و  اصالحات  بر  جمهوری خواهان 

خط بطالن بکشند.
دست کم پنج عرصه وجود دارد که ممکن است 
جمهوری خواهان بخواهند در سال 2015 در آن 

برای اوباما مشکل ایجاد کنند.
بودجه

الیحه  با  آن  اپوزیسیون  و  اوباما  دولت  اگرچه 
هزینه های  دالری  میلیارد  صد  و  یکهزار  بودجه 
درباره  اما  کرده اند،  موافقت   2015 سال  جاری 
بودجه مهم مربوط به وزارت امنیت داخلی هنوز 

تصمیمی گرفته نشده و این مسئله باید تا پایان ماه 
است  ممکن  جمهوری خواهان  شود.  حل  فوریه 
دست اندازهایی  قانونی  الیحه ای  با  کنند  تالش 

برای سیاست های مهاجرتی اوباما ایجاد کنند.
مهاجرت

به  موفق  جمهوری خواهان  آنکه  از  پس  اوباما 
کسب اکثریت در کنگره شدند، از اختیارات خود 
به عنوان رییس جمهور استفاده کرد و با صدور 
یک حکم مانع اخراج حدود پنج میلیون مهاجر 

شد.
کردن  »مسموم  از  برابر  در  جمهوری خواهان 
سخن  مردم(  عموم  علیه  جنایت  )نماد  چشمه« 
یاد  ابتکار  آنان می خواهند  از  برخی  گفتند. حال 

شده اوباما را باطل کنند.
نیز  این رابطه  استراتژی جمهوری خواهان در  اما 
از  که  مهاجرانی  آرا  دارد.  بر  در  را  ریسک هایی 
کشورهای امریکای التین آمده اند برای انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا در سال 2016 مهم است. 
اگر این مهاجران آرا خود را از جمهوری خواهان 
دریغ کنند، ممکن است نامزد این حزب نتواند به 

عنوان رییس جمهور وارد کاخ سفید شود.
سالمتی

می خواهند  که  سال هاست  جمهوی خواهان 
را  درمانی  خدمات  سیستم  در  اوباما  اصالحات 
باطل یا دست کم از محتوا خالی کنند. حال آن ها 
هستند.  امریکا  مجلس  دو  هر  در  اکثریت  دارای 

دهد  اجازه  وجه  هیچ  به  نمی خواهد  اوباما  اما 
سیاست  عرصه  در  وی  اصالحات  مهم ترین  که 

داخلی از بین برود.
محیط زیست

اوباما پس از تامل طوالنی سرانجام سال گذشته 
محیط  عرصه  در  را  وسیع  تحولی  انجام  دستور 
 2030 سال  تا  است  قرار  کرد.  صادر  زیست 
میزان تولید دی اکسید کربن توسط نیروگاه های 
اتمی در امریکا تا حدود 30 درصد کاهش یابد. 
جمهوری خواهان می خواهند مانع این امر شوند.

ایران
برنامه  درباره  ایران  با  مذاکرات  انجام  مهلت 
است.  تمدید شده  ژوئیه  ماه  تا  این کشور  اتمی 
که  بگوید  نمی تواند  کسی  هنوز  حاضر  حال  در 
نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد. این مذاکرات 
یکی  شود،  حاصل  توافق  و  برسد  نتیجه  به  اگر 
از بزرگ ترین موفقیت های سیاست خارجی اوباما 
خواهد بود. در غیر این صورت از این مذاکرات 
به عنوان »بزرگ ترین شکست« اوباما یاد خواهد 

شد.
که  است  این  می کند  پیچیده  را  قضیه  آنچه 
انجام  حین  می کنند  تهدید  جمهوری خواهان 
ایران  علیه  تحریم ها  تشدید  خواستار  مذاکرات 
کورکر  باب  سناتور جمهوری خواه  شد.  خواهند 
گفته است: کنگره می خواهد در موضوع توافق با 

ایران دخالت کند.

چين از امريکا خواست از سياست 
چين واحد تبعيت کند

ديويد کامرون:

 اوباما مرا »برادر« صدا می زند

آلمان:

 تحريم بيشتر روسيه را بی ثبات می کند
برگزاری هرگونه تجمع در بنگالدش ممنوع شد

به  آلمان  صدراعظم  معاون 
و  تشدید  به  نسبت  غرب 
تحریم ها  کردن  سخت تر 
داد  هشدار  روسیه  علیه 
تحریم ها  این  گفت،  و 
اقتصادی  نظر  از  را  مسکو 

ضعیف تر می کند.
معاون  گابریل،  زیگمار 
صدراعظم  مرکل،  آنگال 

آلمان و وزیر امور اقتصادی و انرژی 
آم  »بیلد  روزنامه  با  مصاحبه ای  در 
افرادی  از  دسته  آن  »گفت:  سونتاگ 
علیه  تحریم ها  تشدید  دنبال  به  که 
روسیه هستند باعث بروز یک اوضاع 
اروپا  تمام  برای  خطرناک  بسیار 
به دنبال بی ثبات  آنهایی که  می شود. 
اعمال  طریق  از  روسیه  بیشتر  کردن 
تحریم های بیشتر اقتصادی و سیاسی 
اهداف  دنبال  به  حقیقت  در  هستند 

دیگری هستند.
وی افزود: نیروهایی در اروپا و آمریکا 
ابرقدرت های  می خواهند  که  هستند 
به  این  اما  به زانو درآورند  را  رقیب 
نفع اروپا و آلمان نیست. اگر روسیه 
راه حل  یافتن  در  اروپا  شریک  دیگر 

نباشد،  درگیری ها  برای  مناسب 
برای  خطرناکی  بسیار  پیامدهای 
هدف  می آید.  وجود  به  جهان  تمام 
مسکو  بازگرداندن  غرب  تحریم های 
سازش  یافتن  برای  مذاکرات  میز  به 

صلح آمیز در بحران اوکراین است.
غربی  ملت های  و  روسیه  مواضع 
اوکراین  تحوالت  درباره  کی یف  و 
است.  متفاوت  کامال  یکدیگر  با 
در  دخالت  هرگونه  مکرراً  روسیه 
امور داخلی اوکراین را رد می کند اما 
الحاق  به  را  مسکو  کی یف  و  غرب 
در  درگیری ها  در  حضور  و  کریمه 

شرق اوکراین متهم می کنند.
درگیر   2013 اواخر  از  اوکراین 
تنش و بحران شد و تاکنون نیز این 

درگیری ها ادامه یافته است.

رسانه های محلی بنگالدش 
گزارش دادند، پولیس داکا 
در آستانه تظاهرات سالگرد 
انتخابات برگزاری هرگونه 
اعالم  غیرقانونی  را  تجمع 
فعاالن  از  شماری  و 
سراسر  در  را  اپوزیسیون 
کرده  بازداشت  کشور 

است.
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
پایتخت  در  شدید  امنیتی  تدابیر 
انتخابات  سالگرد  آستانه  در  بنگالدش 
جریان  در  است؛  شده  اتخاذ  پارلمانی 
اصلی  ائتالف  گذشته  سال  انتخابات 
بایکوت  را  آن  بنگالدش  اپوزیسیون 

کرد.
وزیر  نخست  دفتر  بنگالدش  پولیس 
سابق و رئیس کنونی حزب ملی گرای 
محاصره  کرد.  محاصره  را  کشور  این 
اعتراضات  با  داکا  در  ضیا  خالد  دفتر 
گسترده ای رو به رو شد و پولیس اعالم 
افزایش  با هدف  را  اقدامات  این  کرد، 

تدابیر امنیتی انجام داده است.
خالده ضیا یکی از رقبای اصلی شیخه 
است  بنگالدش  وزیر  نخست  حسینه، 
به  بار  دومین  برای  گذشته  سال  که 

پولیس  یکشنبه  روز  رسید.  قدرت 
بخش های  در  اپوزیسیون  حامیان  با 
در  و  شد  درگیر  بنگالدش  مختلف 
زخمی  فعاالن  از  تن  ده ها  آن  جریان 
شدند. با این حال پولیس در این رابطه 

اظهارنظری نکرده است.
فعاالن اپوزیسیون روز یکشنبه در داکا 
و چندین  کرده  اتوبوس حمله  یک  به 

خودروی دیگر را تخریب کردند.
از  جلوگیری  برای  بنگالدش  مقام های 
هرگونه تجمع مردمی، نیروهای مرزبانی 
شبه دولتی را در داکا و شهرهای مهم 
موظف به گشت زنی کرده است. شیخه 
حسینه در پنجم ژانویه سال گذشته بار 
انتخاباتی که از  دیگر به قدرت رسید؛ 
شد  بایکوت  ضیا  خالده  حزب  سوی 
انتخابات  تقلب در  به  را  و وی دولت 

متهم کرد.

نخست وزیر انگلیس با تاکید بر اینکه روابط وی و 
باراک اوباما هیچگاه بهتر از این نبوده است، گفت: ما 
آنقدر به یکدیگر نزدیکیم که اوباما مرا »برادر« صدا 

می زند.
کامرون،  دیوید  تلگراف،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
دو  رهبران  اینکه  به  اشاره  با  انگلیس  وزیر  نخست 
رییس  افزود:  دارند  دوستانه ای  بسیار  روابط  کشور 
جمهوری )اوباما( می گوید که روابط ویژه ما هم در 
محفل خصوصی و هم عمومی، بسیار چشمگیر است 

و من با او موافقم.
 Urban( اربن  واژگان  فرهنگ  طبق 
مخفف   )Bro( »برو«  اصطالح   )Dictionary
به جوانان سفید  »برادر« است و  و غیر رسمی واژه 
گروه  یک  پیروان  به  اغلب  و  آمریکایی  پوست 
فرهنگ رپ  که  می شود  اطالق  دانشگاه  در  برادری 
با این حال منظور  اما  سیاهپوستان را تقلید می کنند. 
اوباما احتماال این بوده که به رابطه نزدیک دو طرف 

اشاره کند.
مخالف  جناح های  از  اوباما  و  کامرون  اگرچه 
سیستم های سیاسی متبوع خود آمده اند اما همیشه در 
محافل دیپلماتیک در کنار هم هستند؛ این در حالی 
است که روابط و دیدارهای گوردن براون و رییس 

جمهوری وقت امریکا همواره پرتنش بود.

                                                                                                                                      شبکه خبری دویچه وله
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دشـوارتـرين 
سـاِل اوبـامـا



عبدالحفیظ منصور
چکیـده

تشکیل دولت نبوی در مدینه، اسالم را با 
سِر  بر  اختالف  است.  داده  پیوند  سیاست 
تعیین جانشیِن سیاسِی پیامبر و شکل گیرِی 
دو فرقۀ اسالمی به نامِ سنی و شیعه، اهمیت 
امِر سیاسی در میاِن مسلمانان را می رساند.

به  دیگر  پِی  یکی  راشدین،  خلفای 
و  “استخالف”  و  عقد”  و  “حل  شیوه های 
رسم  معاویه  اما  گردیدند.  تعیین  “شورا” 
تغلب و وراثت را در میاِن مسلمانان اساس 
گذاشت، و از آن به بعد در عهد اموی ها، 
به  موارد  بیشتر  در  عثمانی ها،  و  عباسی ها 

شیوة معاویه عمل شد.
شماری  و  علی  میان  دشمنی  و  اختالف 
به  را  مسلمانان  پیامبر،  اصحاب  از  دیگر 
دسته ها و گروه های متعددی تقسیم کرد و 
گوناگونی  عقاید  و  آرا  دسته بندی،  این  از 
پدیدة  به  گونه یی  به  کالمی ها  آمد.  بیرون 
دیگری  شیوة  فقها  نگریستند،  سیاست 
اندیشۀ  میان  فارابی  ورزیدند،  اختیار 
حکمای یونان و آموزه های اسالمی تلفیق 
آن،  عکِس  نظام الملک  خواجه  و  کرد 
با تعالیم اسالمی در  تجارِب ساسانی ها را 
هم آمیخت و راه و رسِم سیاست نامه نویسی 
را تازه کرد. ابن خلدون، قدرت را با دیدی 
ابتکاری نگریست و به صورِت مجرد آن را 
به تحلیل گرفت و بدین گونه باِب تازه یی 
رازی،  مشکویه  اجتماعی گشود.  علوم  در 
سیاست را در ذیِل اخالق جا داد و باالخره 
دنیایی ست  هرچه  به  صوفیه،  از  شماری 
پشِت پا زدند و دست بردن به سیاست را 

ناروا پنداشتند.
در  بغداد  در  اسالمی  خالفت  اقتدارِ  زوال 
پیوسته گی  و  به آهسته گی  هفتم،  قرن  نیمۀ 
مسلمانان  همه جانبۀ  ناتوانِی  و  ضعف  به 
بدین سو  سده  دو  از  این که  تا  انجامید، 
ضعیف  به شدت  غرب  برابِر  در  مسلمانان 
و ناتوان شدند، سرزمین های وسیعی را از 
به صورِت  یا  امورشان  دادند و زمامِ  دست 
حیطۀ  در  غیرمستقیم  به طورِ  یا  و  مستقیم 
درمانده گِی  درآمد.  غربی ها  صالحیِت 
ناحیۀ  از  نه تنها  حاضر  حاِل  در  مسلمانان 
نبود ابزار و وسایِل جدید است، بل عمده تر 
اندیشه دست شان  میداِن فکر و  آن، در  از 

تهی تر از همه می باشد.
هم اکنون مسلمانان پنج نوع اندیشۀ سیاسِی 
به  اولی متعلق  مختلف در دسترس دارند. 
امام خمینی و دومی به قرضاوی و سومی 
به راشد غنوشی است که تحوالِت تونس 
حزِب  دیدگاه  می دهد.  سمت وسو  را 
چهارمِ  نوِع  ترکیه،  در  توسعه  و  عدالت 
اندیشۀ سیاسِی مسلمانان را شکل می دهد، 

و پنجمین نوع نیز تالش های القاعده است 
که خود صنِف مشخصی را در بر می گیرد.

کلیات
معنا و مفهوم

عمِر  با  بشر  ابنای  میاِن  در  سیاسی  کار 
همچون  کسانی  می کند.  همسری  بشر 
ارسطو سیاست را جزیی از سرشِت انسان 
سیاسی  کار  نیز  دیگر  شماری  می شمارند. 
آن  عامِ  معنی  به  شهرنشینی  پیدایِش  با  را 
به  قرن ها  مسلمًا  ولی  می دانند؛  هم زمان 
طول انجامید تا کار مستمِر سیاسی موجِب 
سیاسی  اندیشه های  پیدایِش  و  ظهور 
سیاسی  اندیشۀ  نبشته،  این  در  گردید. 
به صورِت گستردة آن در نظر گرفته شده و 
گونه های متعددِ تأمل در این باب را تحِت 

پوشش دارد.
میان عمِل سیاسی و اندیشۀ سیاسی پیوند 
که  گونه یی  به  دارد،  وجود  دیالکتیکی 
گفت وگو  به  تاریخ  درازنای  در  دو  این 
گذاشته اند.  تأثیر  یکدیگر  بر  و  پرداخته اند 
بردن  سخن  که  معناست  بدین  سخن  این 
تماس  و  اشاره  بدون  سیاسی  اندیشۀ  از 
از  دور  و  مبهم  حرفی  سیاسی،  عمل  به 
نیاز  که  جایی  تا  این رو  از  می باشد؛  فهم 
باشد، به زمینه های رشد و بالنده گِی افکار 
سیاسی اشاره می شود تا بستر اجتماعی و 
زمینۀ فرهنگِی ظهور و بالنده گِی خویش را 

دریابند.
از عبارِت  این عرصه،  بیشتر پژوهش گران 
“اندیشه های سیاسی در اسالم” کار گرفته اند؛ 
ولی به دلیِل تنوع و گوناگونِی دیدگاه ها در 
میان صاحب نظراِن مسلمان نسبت به پدیدة 
“اندیشه های  تا  شد  داده  ترجیح  سیاست، 
گرفته  به کار  مسلمانان”  میان  در  سیاسی 
آید. زیرا به باور نویسنده، عنوان اخیر بهتر 
اندیشه های  دامنۀ  و  گسترده گی  می تواند 
بپوشاند.  مسلمانان  فرهنِگ  در  را  سیاسی 
باب  این  در  که  عظیمی  غفلِت  وجود  با 
تنوِع  و  غنا  از  سیاسی  اندیشۀ  است،  شده 
چشم گیری برخوردار می باشد. کالمی ها از 
دیدی به این مسأله نگریسته اند، فقها راهی 
مسلمان  فالسفۀ  ورزیده اند،  اختیار  دیگر 
تحلیل  به  را  موضوع  متفاوت  زاویه یی  از 
به  مطابق  عرفان  اهل  گرفته اند،  ارزیابی  و 
جهان بینِی خود به امر سیاست نگریسته اند، 
نظام الملک  مانند خواجه  و سیاست مداری 
انسانی ابن خلدون، هر یک  نابغۀ علوم  و 
در خورِ  و  ارزشمند  مورد سخنان  این  در 
بحث و مداقه به یادگار نهاده اند. به همین 
گونه، شماری از دانشمندان متأخِر مسلمان 
با بهره گیری از تجارب مغرب زمین، طرح 
جدایی دین از سیاست را حمایت می دارند؛ 

جای  به  “مسلمانان”  به کارگیری  بنابراین 
“اسالم” رعایت حاِل سکوالرها را نیز در بر 
دارد. افزون بر آن، وقتی از اندیشۀ سیاسی 
در اروپا سخن می رود، بی دغدغه و هراس 
“اندیشۀ سیاسی در غرب” خوانده می شود، 
دلیِل  لذا  مسیحیت؛  سیاسی  اندیشۀ  نه 
سیاسی  اندیشۀ  به کارگیری  برای  استواری 
دلیِل  خود  این  نمی شود،  دیده  اسالم  در 
“مسلمانان”  کلمۀ  بودِن  ارجح  بر  دیگری 

نسبت به “اسالم” شده می تواند.

اهمیت موضوع
سیاسی  اندیشۀ  درس  بدین سو  مدت ها  از 
باستان  یونان  از  افغانستان  دانشگاه های  در 
و  می رسد،  اروپا  به  سپس  می یابد،  آغاز 
سرانجام به امریکای امروز پایان می  پذیرد. 
می کنند  حفظ  را  مطالبی  دانشجویان 
دریابند؛  را  آن  تطبیِق  زمینۀ  آن که  بدون 
علوم  دانشجویان  که  همین جاست  از 
را  مطلوب  بهرة  مضمون  این  از  سیاسی 
بیشتر  دانشجویان  از  دسته  این  نمی برند. 
حقوق  دانش آموخته های  به  افغانستان  در 
با  را  آن ها  مباحث حقوقی،  زیرا  شهره اند؛ 
مسایِل روزمره تا حدی آشنا می سازد و در 
فرجام، دانش آموخته های این رشته به دردِ 
دستگاه عدلی می خورند، نه به دردِ عرصۀ 
دستگاه  چنان که  کشور.  در  سیاست گزاری 
دسِت  در  هم چنان  افغانستان،  دیپلماسی 
کسانی ست که اندکی زباِن انگلیسی بلد اند 

و ُخرده شوقی در این زمینه به دل دارند.
اندیشۀ  تاریِخ  از  آگاهی  ضرورِت  هرچند 
سیاسی در یونان و روم، قابل تردید نیست 
باید  سیاسی  علوم  دانشجویاِن  هم چنان  و 
بیاموزند که فالسفه یی همچون هابز، الک، 
ارایه  را  نظریه هایی  چه  اروپا  در  روسو 
افغانستان  دانشجویان  برای  اما  داشته اند؛ 
مهم  این است که دریابند اندیشۀ سیاسی 
و  ریشه  چه  خودشان،  تمدنی  حوزة  در 
تمدنی  ادعای  که  کشوری  دارد.  پیشینه یی 
چه  بزرگ  تمدِن  این  خردمنداِن  دارد، 
پرورانده اند.  در سر  دیدگاه های سیاسی یی 
سیاسی  اندیشۀ  بر  تأکید  نویسنده،  دید  از 
دانشجویان  یک سو  از  مسلمانان،  میان  در 
می گرداند،  آشنا  کاربردی تر  مسایِل  با  را 
ایشان  به  را  مسلمان ها  تاریخِی  مشکالت 
سخن  دیگر  سوی  از  و  می کند،  گوشزد 
خواجه  غزالی،  سینا،  ابن  فارابی،  از  بردن 
را  فرصت  این  آن ها  امثاِل  و  نظام الملک 
مرز  این  دانشجوی  که  می سازد  فراهم 
و  گردد  آشنا  خود  تاریِخ  با  اندکی  بوم  و 
چیزهایی از مفاخِر علمِی مسلمانان بداند و 
از بیماری بی هویتی که آسیب بزرِگ نسل 

جواِن ماست، اندکی پیش گیری شود.

مترجم: شهال زمانی
بازار  به  را  گوش تان  باید  کنید،  برآورده  را  بازار  نیاز  دارید  قصد  شما  چنان چه 

بسپارید و چیزی را که مردم به آن نیاز دارند، برای شان فراهم کنید. 
این موضوع کاماًل روشن است، اما برای رسیدن به این هدف اگر مشتریان از شما 
بخواهند خود را تغییر دهید؛ باید این کار را بکنید هرچند که ممکن است مشکل 

به نظر برسد.
فرض کنیم شما زمان زیادی را صرف شناخِت نیازهای بازار X کرده اید. شما از 
این راه پول درآورده اید، طرح فروش و توزیع را پیاده کرده اید و دقیقًا کاری را 
که نیاز است انجام داده اید تا X را به یک واقعیت تبدیل کنید، اما ناگهان بازار به 
شما می گوید که طرح X ایدة چندان خوبی هم نیست، یا این که باید به جای آن 

طرح Y را اجرایی می کردید.
آیا می توانید در این گونه موقعیت ها تغییراتی ایجاد کنید؟

اگر نتوانید این کار را انجام دهید، محکوم به فنا هستید. وقتی دنیا خواستار دستگاه 
ضبط دیجیتال است، ساخت بهترین نوار ویدیوی دنیا چه فایده یی دارد؟ انجام این 
کار برای شما و سازمان تان چه معنایی دارد؟ شما نیازمند آن هستید که در میدان 

رقابت یک قدم جلوتر از بقیه باشید.
اجازه بدهید در مورد 5 ایده یی صحبت کنیم که شما را در تحقِق این امر کمک 

می کند.
پیدا  نیاز  آن  به  که  کنید  ایجاد  را  مهارت هایی  و  کنید  بررسی  را  آینده  1ـ 

خواهید کرد.
بد  بسیار  این  و  شده  کلیشه یی  عبارت  یک  به  تبدیل  مستمر«  »یادگیری  عبارت 
است. وقتی بازار از ترفندهای شما خسته شود، ادامۀ آن ترفند دیگر کمکی به شما 
نمی کند. همیشه باید در حال آموختن مهارت هایی باشید که نیازهای تازة مشتریان 

را برطرف کند.
2ـ آموزش همه گانی را پیاده کنید.

همۀ افراد در سازمان تان، مثل خود شما باید انعطاف پذیر باشند و خود را با شرایط 
وفق دهند.

3ـ هزینه های ثابت را تقلیل دهید.
همیشه قبل از تصمیم گیری برای برآورد هزینه های بزرگ این مسأله را مد نظر 
داشته باشید که هر چه قدر ریشه ها محکم تر باشند، حرکت دادن سخت تر خواهد 

بود.
۴ـ پیوسته نیروهای تازه استخدام کنید.

راه عملی  کنند. یک  تعیین  را  مسیر خود  می توانند  انسان ها  مانند  سازمان ها هم 

کردِن این موضوع این است که پیوسته نیروهای تازه استخدام کنید. این افراد هر 
چه قدر جوان تر از شما باشند، بهتر است. برای کسی که سن و سالی از او گذشته 
است، دیدن جوان های 30 ـ 20 ساله که برای ایجاد تغییر به طور کلی و تحوالت 
گسترده به طور خاص درگیر می شوند، آرامش خاطر فراهم می کند. به عنوان مثال، 
افرادی را می بینم که بعضًا کمتر از 25 سال دارند، اما از محدود شدن به برنامه های 
با استفاده از کمپیوترهای شخصی در محیط کار احساس  بهره وری دفاتر کاری 

کالفه گی می کنند.
5ـ حداقل دو زبانه شوید.

اکثریت و چه کسانی  آینده چه کسانی  در  که  کنید  پیش بینی  می توانید  چه گونه 
اقلیت خواهند بود؟ این روزها در کمال تعجب می بینیم که برخی وب سایت های 
کاالهای مصرفی فقط به زبان های انگلیسی و اسپانیایی نیستند. پس برای پیشرفت 

در آینده، حداقل باید دو زبان را بدانید.
این که  برای  اما  نیست،  آسان  ایده  پنج  این  از  انجام هیچ یک  به طور مشخص، 
پنج  این  تمامی  انجام  به  نیاز  باشید،  بقیه  از  بخواهید در رقابت یک قدم جلوتر 

ایده دارید.
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چه گونه در رقابت یک قدم 
جلوتـر بـاشیم؟ انديشه های سياسی در ميان مسلمانان

بخش نخست



مباركشاه شهرام

را  بازیچه هایش  که  مثِل کودکی  از همه چیز  بی خیال  آغاز می کنی،  را  کاری  وقتی 
عشق  با  و  آن  دنباِل  می شتابی  سرگرمی ست،  مصروِف  اشتیاق  با  و  دارد  دوست 
خودت  آن  مسبِب  که  می بینی  را  موانعی  بعد،  مدتی  اما  می کنی؛  کار  می خوانی، 

هستی، تنها خودت.
دست به دامِن دیگران می شوی و مثل "بی شعورهای بی چاره" می خواهی دیگران 

برایت کاری کنند؛ اما هیچ کس درکت نمی کند.
اصاًل نمی دانند آن موانعی که برای اجرای کار، خودت برای خودت ُدرست کردی 

و مسببش هم خودت بودی؛ دسِت تو نبود، بود!
به  یادِ پیرزنی می افتی که نمی تواند از جا برخیزد، اما دست گیری ندارد.

به  یادِ جوانی می افتی که پای راستش را در راه دفاع از وطن قربان کرده و آرزو دارد 
در میدان فوتبال، بدود و حریف را ُگل بزند، اما نمی تواند.

تلخ،  یادهای  وحشتناک،  یادهای  نحس،  یادهای  می افتی؛  یادها  این چنین  به  یادِ 
یادهای لعنتی...؛

موانعی  که هر کسی برای خودش، و خودش ساخته که مسببش هم خودشان بودند.
پیرزن می خواست قدرِت  نه آن  این همه مردم چیست؟...  با خود می گویی »گناه 
حرکت نداشته باشد، نه آن جوان می خواست که پا نداشته  باشد و نه تو می خواستی 

که این چنین باشی!«
موهایت  الی  را  دستانت  می َکفد.  درد  از  سرت  انگار  می نشینی؛  گوشه یی  لختی 

می بری و به چرت اندر می شوی.
به  کسانی می اندیشی که هیچ مانعی خودشان ناخوسته برای خود نساخته اند. بعد به 
بی چاره گی خودت می اندیشی و به دنبال چاره جویی، بیست دقیقه فکر می کنی و 

پی می بری که چارة کارت دسِت دیگران است نه خودت!
می دانی که به  هر دری سر بزنی، راهت نمی دهند؛ این جاست که به  یادِ خدا می افتی، 

دسِت تضرع بلند می کنی و از او راه چاره می جویی.
خدا هم بی زحمت، اشک هایت را جاری می سازد. پنهانی از دیگران به  بی چاره گی 
خودت گریه می کنی، اشک گونه هایت را در می نوردد و سینه ات را تسخیر می کند.

به  خود می گویی »دیوانه! مگر این جا خانۀ پدرت است؟ مگر سرت را در آغوش 
مادرت مانده ای که چنین گریه می کنی؟

مگر سرت روی زانوهای زنت است که این چنین اشک می ریزی و با او رازِ دل، 
می کنی؟«

سایه ات برایت می گوید: »برخیز بی شعور! برو آبی به صورِت کثیفت بزن؛ من چه 
بدبختی بودم که سایۀ بی چاره یی چون تو شدم!«

دیگر از کوره در می روی و خطاب به  سایه ات فریاد می زنی: »برو گمشو!... هرجا 
می روم، خودت دنبالم می آیی و اصال رهایم نمی کنی؛ وقتی کمکی برایم نمی کنی؛ 

حِد اقل نیشتر به قلبم نزن!«
به  خود می آیی و به حالتی که چند لحظه پیش داشتی، می خندی و به فرمودة جناب 

سایه ات، آبی به صورتت می زنی
مرد  برای  است،  ُجرم  بزنند؛ گریستن  نباید چشمانت سرخ  می کنی،  نگاه  آیینه  به 
مردانه گی ات  تا  باش  سنگ دل  می توانی  تا  کنی؛  گریه  نباید  است.  ننگ  گریستن 

ثابت شود!
امیدت از همه جا قطع شده است، باور داری که اگر این مانع را یکی بردارد، بارِ 
دیگر بازهم خودت برای خودت ناخواسته موانعی می سازی که برداشتنش نهایت 

سنگین است.
سنگین که نه، خوب دیگران سنگینش فکر می کنند و تو راهی جز پذیرفتن نداری!

داری به آخر کار نزدیک می شوی، یک حِس شیطانی برایت می گوید: آن چه تا کنون 
کاشته ای را پامال کن؛ حتا نامت را از تاریخ حذف کن و بعد هم در همین جایی که 

چند لحظه  پیش گریه  می کردی، خودتت را حلق آویز کن!
نباید وقت از دست  »اقدام کن دیوانه! سریع تر!...  حس شیطانی، فشارت می دهد: 
برود؛ اگر دیگران خبر شوند، برای شهرِت خودشان نجاتت می دهند و تو بازهم در 

این دنیای لعنتی، با تحمل بی چاره گی هایت باید بمانی و بسوزی!«
تصمیم داری پنج دقیقه بعد، همان گونه که خودت برای خودت موانعی ساختی، 
همان گونه همه را برداری و یکی و یک بار پایاِن زنده گی ات را اعالم کنی؛ اما به 
 یادت می آید که در پی اشک هایت که از سوی خدا جاری شد، حکمتی نهفته است.

پس، تحمل کن جوان!... تحمل کن!

جمع مکسر در زبان عربی حداقل هفتاد صورت دارد 
که با قالب های فرضی نشان داده می شود و بسیاری 

از آن ها در زبان فارسی متداول است.
در زبان عربی دو نوع جمع هست. یکی »سالم« که 
یعنی کلمۀ »مفـرد« سـالم می  مـاند، نمی شـکند و به 
آخـر آن برای مذکر عالمت یا پسوند »ین« یا »ون« 
و برای مؤنث عالمت یا پسوند »ات« اضافه می شود، 
مثل مخاطب، مخاطبین، مخاطبون، مخاطبات؛ معلم، 
معلمین، معلمون، معلمات؛ مؤمن، مؤمنین، مؤمنون، 

مؤمنات. 
دیگری جمع »مکسر« است که قاعدة معینی ندارد، 
یعنی »قیاسی« نیست، »سماعی« است و در مورد هر 
اسم مفردی باید دید یا در واقع شنید که اهل زبان 
به  چه گونه  و  می شکند  چه صورت  به  را  آن  مفرد 

صورت جمع مکسر یا شکسته درمی آورد. 
معین  و  مختلف  صورت های  دادن  نشان  برای 
سه  )ریشه  ثالثی  ریشۀ  که  اسم هایی  مکسر  جمع 
برای  و  می کنیم  استفاده  »فعل«  از  دارند،  حرفی( 
این سه حرف ریشه یی  با  قالب هایی  این صورت ها 
آن ها  سپردِن  به حافظه  تا  می گیریم  نظر  در  کلمه ها 
آسان تر شود. وقتی که به این قالب های فرضی نگاه 
از حرف های آن  بدانیم که سه حرف  باید  می کنیم، 
بقیه،  و  می دهد  نشان  را  اسم  ریشۀ  و  است  اصلی 

حرف های زاید است.
»شجر«  آن  مفرد  که  »اشجار«  مکسر  جمع  در  مثاًل 
است، »ش« جای »ف«، »ج« جای »ع« و »ر« جای 
»ل« قرار می گیرد؛ بنابراین دو »الف« زاید است و از 
واسطه های ساختن این صورت از جمع مکسر برای 
البته صورت های جمع مکسر  اسم های معین است. 
زیاد است، ولی نامحدود نیست. صاحب نظراِن زبان 
عربی می گویند که به طور قطعی نمی توان گفت که 
هفتاد  از  دارد، ولی کمتر  جمع مکسر چند صورت 
نیست. مهم ترین قالب های جمع مکسر عربی که در 

زبان فارسی هم متداول است، این هاست:

- اَفعال: افکار )فکر(، اعمال )عمل(، اضداد )ضد(، 
اقالم  )صنف(،  اصناف  )شریر(،  اشرار  )سر(،  اسرار 
اسماء  )وبش(،  اوباش  )حبیب(،  احباب  )قلم(، 
)اسم(، اشجار )شجر(، ارقام )رقم(، اناجیل )انجیل(، 
اساتید - اساتیذ )استاد - استاذ(، اغالط )غلط(، اطوار 

)طور(، ارباب )رب(، اوراق )ورق(...
- فعول: فصول )فصل(، علوم )علم(، عقود )عقد(، 
)عقل(،  )امر(، عقول  امور  )قبر(،  قبور  )ذکر(،  ذکور 

نفوس )نفس(، قبوض )قبض(، فنون )فن(...
)کبیر(،  کبار  )جمل(،  جمال  )جبل(،  جبال  فِعال:   -

قصار )قصیر(...
- فعله: عمله )عامل(، َمَرده )مرید(، کسبه )کاسب(...
)غذاء-  اغذیه  )شراب(،  اشربه  )بناء(،  ابنیه  افعله:   -
ادعیه  )طعام(،  اطعمه  دوا(،  )دواء-  ادویه  غذا(، 
توجه  ]باید  اجنّه )جن(  )متاع(،  امتعه  دعا(،  )دعاء- 
داشته باشیم که اسم هایی مثل جن که حرف دوم و 
سوم )ع ل( حرف های یکسان باشد، این دو حرف 
به صورت یک حرف مشّدد در می آید[، ادله )دلیل(، 

اجوبه )جواب(، امثله )مثال(...
اسالیب  اساطیر)اسطوره(،  )باطل(،  اباطیل  افاعیل:   -

)اسلوب(، احادیث )حدیث(، اکاذیب )کذب(...
)آخر  اواخر  )اول(،  اوایل  )عقیده(،  عقاید  فعایل:   -

- آخرت(...
اقارب  )مکان(،  اماکن  )وسط(،  اواسط  افاعل:   -

)اقرب(... 
مقابر  )مطلب(،  مطالب  )مسجد(،  مساجد  مفاعل:   -
)مقبره(، مراحل )مرحله(، مصائب )مصیبت(، مراجع 
مناصب  )منفذ(،  منافذ  )مجرا(،  مجاری  )مرجع(، 

)منصب(، مبادی )مبدأ(، مسائل )مسأله(... 
اشقیا   - اشقیاء  )قریب(،  اقربا   - اقرباء  افعالء:   -
)شقی(، اتقیاء - اتقیا )تقی(، اصفیاء - اصفیا )صفی(... 
- عافال: آثار )اثر(، آمال )امل(، آداب )ادب(، آحاد 
)احد(، آباء )اب(، آفاق )افق(، آجال )اجل(، آراء - 

آرا )رأی(، آفات )آفت(، آالم )الم(...
- افاعله: اساتذه )استاذ(، اکاسره )کسری = خسرو(، 
در  )افغان،  افاغنه  )جبار(،  جبابره  )قیصر(،  قیاصره 
عربی استعمال ندارد و حتمًا فارسی زبانان عربی گرا 
)ارمنی، در  ارامنه  قیاسی ساخته اند(،  به شیوة  را  آن 

عربی به کار نمی رود(، فراعنه )فرعون(...
وعاظ  )عامل(،  عمال  )کاتب(،  کتـاب  ُفـّعال:   -

)واعظ(، قضات )قاضی(... 
معائیر  )مقدار(،  مقادیر  )مفتاح(،  مفاتیح  مفاعیل:   -
مکاتیب  )مصداق(،  مصادیق  )مبناء(،  مبانی  )معیار(، 

)مکتوب(...
اراضی  )اسم(،  اسامی  اجانب)اجنبی(،  افاعـِل:   -

)ارض(، کواکب )کوکب(...
به  اسم  جمع  برای  امروز  گفتاری  فارسی  زبان  در 
طور کلی از پسوند »ها« استفاده می شود، اما در زبان 
نوشتاری فارسی پسوند »ان« هم زیاد به کار می رود، 
مخصوصًا در مورد شخص. برای این منظور جمله یی 
می آوریم که مانند آن در گفت وگوی روزمره شنیده 

می شود:
کارشان  زمینۀ  در  شرکت ها  این  »مهندس های 
اطالعات و تجربه های زیادی دارند و با رییس های 
تا  می دهند  تشکیل  مشورتی  جلسه های  خودشان 

کارهای شرکت با هماهنگی اجرا بشود.«
البـته در مکالمه خیلی از کلمه ها می شکند و همین 

جمله به این صورت تلفظ می شود:
اطالعات  کارشان  زمینه  َد  شرکتا  ای  »مهندسای 
خودشان  رییسای  با  و  دارن  زیادی  تجربه های  و 
جلسه های مشورتی تشکیل می دن تا کارای شرکت 

با هماهنگی اجرا شوه.«
پسوند  از  »ه«  موردها صوت  بعضی  در  که  می بینیم 

»ها« می افتد و فقط »ا« به جا می ماند.
همین  که  کسانی  بسیارند  امروز  نوشتاری  زبان  در 
این  »مهندسین  می نویسند:  طور  این  را  جمله 

شرکت ها در زمینۀ کار خویش اطالعات و تجارب 
مشورتی  جلسات  خود  رؤسای  با  و  دارند  زیادی 
تشکیل می دهند تا امور شرکت با هماهنگی به اجرا 
در آید.« و بسیارند کسانی که این جمله را به همین 
صورت برای خوانده شدن در رادیو می نویسند. در 
این جمله کار به این نداریم که نویسنده تصور کرده 
است که کاربرد »خویش« به جای »خود« یا کاربرد 
یا  فاضالنه تر  شود«  »اجرا  جای  به  دراید«  اجرا  »به 
ادیبانه تر است. می خواهیم به جمع های عربی که در 
ببینیم در  نگاه کنیم و  به کار رفته است،  این جمله 
از یک »جمع  ناگزیر هستیم  یا موردهایی  چه مورد 

عربی« استفاده کنیم.
صورت محاوره یی این جمله را به یک همکار دادم 
برای  معموالً  که  بنویسد  صورتی  به  را  آن  گفتم  و 
یا خوانده شدن در رادیو  انترنتی  استفاده در سایت 
صورت  این  به  را  جمله  همکار  این  و  می نویسد 
نوشت: »مهندسان این شرکت بسیار مجرب هستند 
و به منظور هماهنگ ساختن فعالیت های شرکت با 

رؤسای خود مشورت می کنند«.
صورت نوشتاری جمله را به همکاری دیگر دادم و از 

خواستم  که آن را به صورتی که خود فکر می کند او 
او جملۀ  بنویسد، و  رادیو است،  مناسب  گفتاری و 
این  »مهندسان  درآورد:  این صورت  به  را  نوشتاری 
شرکت ها دارای اطالعات و تجربه های زیادی هستند 
و با رؤسای خود جلسات مشورتی برگزار می کنند تا 

کارهای شرکت با هماهنگی انجام شود.«
در این جا به این نکتۀ مهم توجه دارم که جمع های 
سالم مذکر و مؤنث و جمع مکسر عربی از قاعده های 
دستوری زبان عربی است، و ما در زبان فارسی برای 
جمع پسوندهای »ها« و »ان« را داشته ایم و داریم و 
تسلیم  مورد  این  در  که  نیستیم  و  نبوده ایم  درمانده 
دستور زبان عربی بشویم. در گفت وگوی روزمره هم 
موردهای چنین تسلیمی بسیار کم است. اما در همین 
جملۀ نمونه، چه در صورت گفتاری رسمی، چه در 
صورت گفتاری شکسته و چه در صورت نوشتاری، 
موردی هست که از جمع مؤنث سالم عربی، یعنی 
پسوند »ات« در کلمۀ »اطالعات« استفاده شده است.

می توانیم  »جلسات«  جای  به  که  همان طور  چرا 
نمی توانیم  »اطالعات«  جای  به  »جلسه ها«،  بگوییم 
بگوییم »اطالع ها«؟!... برای این که ما این جمع مؤنث 
سالم عربی را در معنایی خاص به کار می بریم که با 
جمع فارسی »اطالع«، یعنی »اطالع ها« فرق می کند، 
همان طور که برای این معنای خاص حتـی از پسوند 
استفاده  فارسی  کلمه های  از  بعضی  مورد  در  »ات« 
می کنیم، مثل »باغ« که می شود »باغات« و با »باغ ها« 
تفاوت معنی دارد. پسوند »ات« عربی در زبان فارسی 
انواع« یک  برای »جمع  پیدا کرده است و  وظیفه یی 
از  استفاده  موردهایی  در چنین  می رود.  کار  به  چیز 
بعضی قاعده های عربی در واقع برای بیان مفهوم هایی 
است که قباًل در زبان فارسی وجود نداشته است و 
با وظیفه یی جدید،  را  عربی  قاعدة  واقع یک  در  ما 
از  که صحبت  موردهاست  این  در  کرده ایم.  فارسی 
عربی زدایی ناآگاهانه و ناسنجیده است، و با فارسی 
کردن کلمه ها و قاعده های عربی یی که عین آن ها را 
آن  می توان  و  داریم  امروز  رایج  و  زنده  فارسی  در 
را عربی زدایی آگاهانه وسنجیده دانست، فـرق دارد.

مـثاًل در جملۀ نمونه اگر به جای »مهندسین« بگوییم 
»مهندس ها« یا »مهندسان« و به جای »رؤسا« بگوییم 
»رییس ها« یا »رییسان«، و به جای »تجارب« بگوییم 
»تجربه ها« و به جای »جلسات« بگوییم »جلسـه هـا«، 
اگر  اما  کرده ایم.  سـنجیده  و  آگاهـانه  عربی زدایی 
»عملیه ها«  را  عملیات  و  »اطالع ها«  را  اطالعات 

بگوییم، راه ناصواب پیموده ایم.

گرفته شده از: اکادمی بی بی سی

سال ششم   y شمارة   y  1449  سه   شنبه    16 جدی/   د  ی   y 1393  15 ربیع االول  y 1436  6 جنوری   2015

جمع 

وسامل 
مکرس   

عربی

5 www.mandegardaily.com

چاره گی های           
بی

یک
انسان



سال ششم   y شمارة   y  1449  سه   شنبه    16 جدی/   د  ی   y 1393  15 ربیع االول  y 1436  6 جنوری   62015

به رهبران دو تيم اعتماد...
و این واقعیت است«.

تاخیر  از  تاسف  ابراز  ضمن  اجرایی  رییس  معاون 
اعضای  زمانی  چه  این که  گفت،  کابینه  اعالم  در 
کابینه تکمیل می شود، به هر دو رهبر حکومت ربط 
می گیرد. او افزود که پیش بینی ها در مورد اعالم کابینه 
درست ثابت نشد و به همین دلیل وی نمی تواند در 

مورد آن ابراز نظر کند.
محمد در مصاحبه با صدای امریکا گفت که هر دو 
به  کابینه  در  افغانستان  اقوام  حضور  مورد  در  رهبر 
اساس یک تناسب منطقی به توافق رسیده اند، اما از 
ارایۀ جزئیات در مورد ترکیب قومی کابینه پرهیز کرد.
اما یکی از نزدیکان تیم رییس اجرایی که نخواست 
دو  هر  فیصلۀ  اساس  بر  که  گفت  شود  فاش  نامش 
تیم، نُه وزیر پشتون، هشت تاجک، چهار هزاره، سه 
ترک تبار، یک سادات )اهل تشیع( و سه وزیر از اقوام 

دیگر در کابینه وجود خواهد داشت.
آقای محمد خان تایید کرد که بحث ها در مورد نامزد 

وزرای حدود شش وزارت از سوی عبداهلل عبداهلل، 
رییس  با  گفت وگو  و  شده  نهایی  اجرایی  رییس 
گردیده  نهایی  نیز  آنان  از  شماری  مورد  در  جمهور 

است.
خارجه،  وزارت های  وزیران  نامزد  که  افزود  او 
انکشاف دهات، تجارت، عدلیه و داخله از سوی تیم 
آقای عبداهلل آماده است تا برای رأی اعتماد به شورای 

ملی معرفی شوند.
وزارتخانه ها  سایر  مورد  در  که  گفت  خان  محمد 
نشده  نهایی  نیز  اجراییه  رییس  تیم  میان  در  بحث ها 
معرفی  برای  رییس جمهور  اگر  که  افزود  اما  است، 
عبداهلل  آقای  تیم  باشد،  داشته  آماده گی  وزرای خود 
نیز معرفی  را  متباقی وزار  یا سه روز  در جریان دو 

خواهد کرد.
غنی،  اشرف  محمد  که  گفت  جمهور  رییس  معاون 
تنها گفت وگو ها در مورد  افغانستان  رییس جمهور 
نامزد وزیران دفاع و مالیه را نهایی کرده است. او از 
که  کرد و گفت  نگرانی  ابراز  کابینه  اعالم  در  تاخیر 

برای بیرون رفت از این مشکل طرحی را برای رییس 
جمهور و رییس اجرایی پیشنهاد کرده است.

محمد خان تاکید کرد که برای مصالح ملت افغانستان 
نامزد  مورد  در  را  کامل  اختیارات  تیم  دو  هر  باید 
هردو  اعضای  و  بدهند  شان  تیم  رهبران  به  وزیران 
تیم به رهبران شان اعتماد کنند تا کابینه را بسازند. او 
افزود که راه دیگر بیرون رفت از این مشکل شریک 
ساختن مشکالت دو رهبر با پارلمان و یا رسانه ها 

می باشد.
اما نظیف اهلل ساالرزی سخنگوی رییس جمهور روز 
یک شنبه گفت که رییس جمهور به اساس وعده یی 
تا اخیر  نماینده گان مردم داده است، کابینه را  به  که 

هفته جاری به پارلمان معرفی خواهد نمود.
ماه  سه  از  بیشتر  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  از 
مورد  در  این حکومت  رهبران  هنوز  تا  اما  می گذرد 
دیگر،  از سوی  اند.  نرسیده  توافق  به  کابینه  تشکیل 
ادارة  دوام  و  کابینه  نبود  افغانستان  ملی  شورای 
وزارتخانه ها توسط سرپرستان را غیرقانونی می داند.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( اقدام 
مقامات افغانستان در سرقت کمک  ها به کودکان یتیم 

در این کشور را محکوم کرد.
تأکید  یونیسف  العربیه،  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به 

کرد بعضی از مقامات دولت افغانستان بخش زیادی از 
اعتبارات برای کمک به کودکان یتیم را در این کشور 

اختالس می کنند.
فقط دوازده درصد از کودکان یتیم افغانستان در مراکز 

نزد  یتیم،  کودکان  بقیه  و  می شوند  نگهداری  رسمی 
اطرافیان خود زنده گی می کنند.

فساد در نهادهای دولتی افغانستان سبب شده است که 
جامعۀ جهانی در کمک هایش به این کشور یک سلسله 

شروطی را بگذارد. 
اخیراً  که  لندن  کنفرانس  در  افغانستان  جدید  دولت 
تعهد  برابر کمک های جامعۀ جهانی  در  برگزار شد، 

سپرد که پاسخگو خواهد بود. 
در سیزده سال گذشته بخش کالن پوِل کمکی جامعۀ 
خارجی ها  خود  و  دولتی  مقامات  سوی  از  جهانی 
افغانستان صورت  مردم  به  موثری  کار  غارت شد و 

نگرفت. 
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اختالفات گروهی و سليقه يی...
در  جهانی  ایتالف  به حضور  و  کنیم  تامین  ما  خود 

کشور نه بگوییم«.
رییس مجلس در حالی بر معرفی هرچه زودتر کابینه 
در  گذشته  هفته  جمهور  رییس  که  می ورزد  تاکید 

دیدار با هیات مجلس وعده سپرد که در مدت یک 
هفته دیگر کابینه را معرفی می کند.

رییس جمهور در اولین اظهارات اش پس از به قدرت 
رسیدن گفته بود که در مدت دو ماه کابینه را معرفی 
می کند؛ اما قبل از نشست لندن وعده داد که در خالل 

چهارهفته کابینه را معرفی خواهد کرد.

هم اکنون از آغاز دوره ریاست جمهوری آقای غنی 
این مدت کابینه  نتوانسته در  او  99 روز می گذرد و 

اش را تشکیل دهد.
معرف کابینه از نظر مردم به یک معما تبدیل شده و 
حال، دیده شود که این معما چه زمانی حل خواهد 

شد.

مخالفِت موالنا فضل الرحمان...
نظامی فراهم شود. هدف دولت از ارایه این الیحه، 
مجرمین  محاکمه  روند  در  قاطعیت  و  تسریع 

تروریستی اعالم شده است.
علمای  جمعیت  حزب  رهبر  الرحمان  فضل  موالنا 
اسالم-شاخه فضل- روز دوشنبه پیش از جلسه رای 
پیش  از  بخش هایی  به  شده،  یاد  لوایح  برای  گیری 
نویس این لوایح اعتراض کرد و گفت که باید برای 
با  الزم  هماهنگی های  لوایح،  این  پیش نویس  تهیه 

احزاب و نماینده گان صورت می گرفت.
وی گفت: با وجود اینکه باتشکیل دادگاه های نظامی 
کرد  اعالم  دولت  اینکه  به خاطر  اما  بودیم،  مخالف 
و  دارد  قرار  العاده  فوق  و  شرایط سخت  در  کشور 
برای برون رفت از این شرایط سخت، نیازمند انجام 
دادگاه ها  این  تشکیل  با  است،  العاده  فوق  اقدامات 
موافقت کردیم اما اکنون با تصویب لوایحی که دولت 
کرده  تهیه  نماینده گان  و  احزاب  با  هماهنگی  بدون 

است، به شکل کنونی آن، مخالفیم.
موالنا فضل الرحمان گفت: ما هم معتقدیم که برای 
و  محکم  اقدامات  باید  تروریسم،  ساختن  ریشه کن 

موثر صورت گیرد اما اگر قرار باشد این اقدامات فقط 
جنجال  شود،  محدود  دینی  موسسات  و  مدارس  به 

برانگیز خواهد بود.
چند روز پیش دولت پاکستان خواستار اصالح مفاد و 
کتاب های مدارس دینی در پاکستان شد. در پاکستان 
این تصور وجود دارد که مفاد و کتاب های درسی و 
افکار و عقایدی که به دانش آموزان در مدارس دینی 
باعث  می تواند  می شود،  تدریس  این کشور  پرتعداد 
نهایت  در  و  این کشور شده  در  افراط گرایی  ترویج 
گونه  این  آموختگان  دانش  از  برخی  شود  موجب 
سمت  به  گرایانه،  افراط  افکار  و  عقاید  با  مدارس، 

تروریسم گرایش پیدا کنند.
شاخه  پاکستان  اسالم  علمای  جمعیت  حزب  رهبر 
مورد  در  بیشتری  بررسی ها  انجام  خواستار  فضل، 
این لوایح شد و از مجلس خواست تا رای دادن به 
این لوایح را از دستور کار خود خارج کند تا زمان 

بیشتری برای بررسی این لوایح وجود داشته باشد.
این  طرح  با  پاکستان  سیاسی  دینی-  شخصیت  این 
دینی  مدارس  از  فقط  تروریست ها  آیا  که  سوال 
امکان که برخی فارغ  این  آیا  بیرون می آیند؟ گفت: 

التحصیالن دانشگاه ها هم به سمت تروریسم گرایش 
پیدا کنند، وجود ندارد؟ آیا کسانی که اخیراً به جرم 
و  مشرف  پرویز  علیه  تروریستی  اقدامات  انجام 
پایگاه های ارتش اعدام شدند، از مدارس دینی فارغ 

التحصیل شده بودند؟ 
وی تالش کرد تا با طرح این سوالها، دالیل مخالفت 

خود را با لوایح ارائه شده از سوی دولت بیان کند.
دولت اصرار دارد که مجلس پاکستان هر چه زودتر به 
این لوایح رای مثبت بدهد تا زمینه اجرای برنامه های 
علیه  ملی  اقدام  برنامه  چارچوب  در  که  جدیدی 
دست  و  شود  فراهم  است،  شده  تعریف  تروریسم 
دولت برای انجام اقدامات جدید علیه تروریست ها، 
در  داشتن  دست  به  متهم  افراد  تمام  انتقال  ویژه  به 
محاکمه  و  نظامی  دادگاه های  به  تروریستی  حمالت 

سریع آنها، فراهم شود.
علمای  جمعیت  حزب  مخالفت  به  توجه  با  اکنون، 
اسالم - شاخه فضل- به عنوان یکی از احزاب مهم 
که  نیست  مشخص  هنوز  پارلمان،  در  کرسی  دارای 
آیا دو الیحه یاد شده در مجلس پاکستان به تصویب 

خواهد رسید یا نه؟

2016 خانواده ام را به...
 یک ائتالف هستیم و به همین دلیل هم عبداهلل عبداهلل 
و اشرف غنی به عنوان مدیر اجرایی و رییس جمهوری 
چنین  عراق  در  حالیکه  در  دارند  فعالیت  افغانستان 
مساله یی اصاًل وجود ندارد. این دو توافقنامه هایی را 
با موضوع »توافق امنیتی دوجانبه« و »توافق موقعیت 
نیروها« امضا کردند که به امریکا و ناتو اجازه می دهد 

تا به حمایت و پشتیبانی از سربازان افغان به واسطه 
آموزش و مشاوره ادامه دهند. در یک سال آینده و 
بعد از آن، اشرف غنی و عبداهلل این فرصت را دارند 
به گسترش  امریکایی  نیروهای آموزشی  به کمک  تا 
دو همچنان  این  البته  بپردازند.  در کشورشان  امنیت 

نگران مساله امنیتی در افغانستان هستند.
جنرال کمپبل ادامه داد:  نگرانی من این است که پس 

نیروهای  حضور  و  افغانستان  در  جنگ  سال   13 از 
امریکایی در این کشور سربازان ما در امریکا به دست 
فراموشی سپرده شوند. ما هم اکنون 9800 نیروی زن 
جنوری  اول  از  پس  افغانستان  در  امریکایی  مرد  و 
سال 2015 خواهیم داشت. مردم امریکا باید نسبت به 
فداکاری نیروهای امریکایی در افغانستان درک بهتری 

داشته باشند.

يونيسف:

مقامات دولت افغانستان
 پـوِل يتيمان را سـرقت مـي کنـند

حملۀ انتحاری بر پوليس 
اتحاديۀ اروپا در کابل

پولیس  موتر  طالبان  انتحاری  بمب گذار  یک 
این  داد. در  قرار  کابل هدف  را در  اروپا  اتحادیه 
حمله دست کم یک عابر کشته شده و 16 تن دیگر 
زخمی شده اند. به سرنشینان موتر پولیس اتحادیه 

اروپا آسیبی نرسیده است.
ماموریت پولیس اتحادیه اروپا روز دو شنبه )15 
حامل  موتر  یک  که  گفت  جنوری(   5 جدی/ 
کابل  شرق  در  آباد  جالل  جاده  در  کارمندان اش 

هدف حمله با بمب موتری قرار گرفت.
خبرنامه  یک  در  اروپا  اتحادیه  پولیس  ماموریت 
گفته است: »سرنشینان این موتر زخمی نشده اند.«
استانکزی، سخنگوی پولیس کابل گفت  حشمت 
که شش فرد ملکی در این حادثه زخمی شدند و 

یکی از زخمیان بعداً جان سپرد.
سخنگوی  ترکستانی،  کنشکا  بعدتر  لحظاتی  اما 
وزارت صحت عامه افغانستان گفت که 16 تن به 
شمول سه افسر پولیس در این بمبگذاری زخمی 

شده اند.
گروه طالبان با پیامی در صفحه تویتر مسئولیت این 

حمله را به عهده گرفته است.
قسمت های  بسیاری  در  آن  که صدای  حمله  این 
شروع  از  بزرگ  حمله  نخستین  شد،  شنیده  کابل 
سال جدید میالدی است که در آن، نیروهای بین 
المللی ماموریت جنگی خود را خاتمه بخشیده و 
نیروهای  به  آموزشی و مشوره دهی  ماموریت  به 

امنیتی افغانستان آغاز کرده اند.
ماموریت پولیس اتحادیه اروپا برای تقویت نیروی 
پولیس ملکی افغانستان فعالیت می کند که بخشی 
از تالش ها برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان 

است.
در  انفجاری  از  شنبه  دو  روز  همچنین  پولیس 
داده  خبر  کابل  المللی  بین  هوایی  میدان  نزدیکی 

است که تلفاتی در پی نداشته است.
جنوب  در  زابل  والیت  در  دیگر  حادثه  یک  در 
افغانستان، دو فرد ملکی کشته شدند. غالم سخی 
مواد  که  گفت  زابل  پولیس  فرمانده  لیونی،  روغ 
جاسازی  قالت  شهر  در  دکان  یک  در  انفجاری 
محل  از  پولیس  مقام  یک  که  زمانی  و  بود  شده 
مقام  که  افزود  او  شد.  داده  انفجار  می کرد،  عبور 
فرد   9 اما  برد،  به سالمت  جان  حادثه  از  پولیس 

ملکی زخمی شدند.



دشواری های کاِر خبرنگاری...نبـود کابينه افغانستان را زميـن گـير سـاخت
محافظان  از سوی  کوهستانی،  فردوس  فردین 
که  زمانی  بلخ،  والیتی  شورای  معاون  امنیتی 
راه  آرزو می رفته در چهار  تلویزیون  به طرف 

کامگار مورد لت و کوب قرار گرفت.
جامعۀ  دست آورد  بزرگ ترین  و  تنها  اما، 
قانون  توشیح  سال،  این  در  خبرنگاری 
دسترسی به اطالعات است که گفته شده این 
و  مشکالت  از  بزرگی  بخش  می تواند  قانون 

چالش های خبرنگاران را پایین آورد.
قانون دسترسی به اطالعات پس از چهار سال 
زحمات پی گیرانۀ خبرنگاران و نهادهای مدنی 
و  تصویب  ملی  شورای  سوی  از  سرانجام 

توسط رییس جمهور توشیح شد.
قانون می تواند زمینۀ دسترسی خبرنگاران  این 
را  به اطالعات  افراد جامعه  تمام  نهایت  و در 

فراهم نماید.
خواسِت خبرنگاران از رهبران دولت

رهبران  از  افغانستان  خبرنگاران  این حال،  با 
منظور  به  که  می خواهند  ملی  وحدت  دولت 
کاهش خشونت ها در برابر خبرنگاران، بر بنیاد 
تعهد نامه یی که پیش از رسیدن به قدرت امضا 
برای  کرده،  عمل  خود  وعده های  به  کرده اند، 
تالش  خبرنگاران  برابر  در  خشونت  کاهش 

کنند.
یا  نی  اجرایی  رییس  خلوتگر  عبدالمجیب 
روزنامۀ  به  آزاد  رسانه های  کنندة  حمایت 
ماندگار می گوید: خواست جامعۀ خبرنگاری از 
دولت وحدت ملی این است که باید پرونده های 
به  خبرنگاران  برابر  در  خشونت  مسکوت 
هرچه  خبرنگاران،  قتل  پرونده های  خصوص 

زودتر بررسی شان آغاز گردد.
باید  حکومت  گفت:  هم چنان  خلوتگر  آقای 
جان  امنیت  حفظ  برای  مناسب  راهکار  یک 
جامعۀ  با  مشوره  از  پس  و  ترتیب  خبرنگاران 

خبرنگاری آن را عملی کند.
حکومت  کرد:  تأکید  نی  اجرایی  رییس 
به  افغانستان،  رسانه های  قانون  باید  افغانستان 
را،  است  نشده  عملی  هنوز  ماده هایی که  ویژه 
شدن  عملی  به خاطر  زودتر  هرچه  و  عملی 
مورد  کارهای  اطالعات  به  دست رسی  قانون 

نیاز را روی دست گیرد.

حامی  باید  حکومت  افزود:  خلوتگر  آقای 
وزیر  عنوان  به  را  کسی  و  بوده  خبرنگاران 
اطالعات و فرهنگ به شورای ملی پیشنهاد کند 
که هم از کار رسانه ها آگاهی داشته و هم خود 

باورمند به آزادی بیان باشد.
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سرمربی رئال مادرید با وجود شکست برابر والنسیا از عملکرد 
رامستحق  تیمش  او  است.  راضی  دیدار  این  در  شاگردانش 

شکست در این دیدار ندانست.
میدان  به  والنسیا  خانه  در  لیگا  هفدهم  هفته  در  مادرید  رئال 
رفت. این دیدار در نهایت با شکست دو بر یک شاگردان کارلو 
با گل  ابتدا رئال مادرید  این دیدار  پایان رسید. در  به  آنچلوتی 
کریستیانو رونالدو از روی نقطه پنالتی پیش افتاد اما در ادامه دو 
گل در نیمه دوم دریافت کرد تا پس از 22 پیروزی پیاپی سرانجام 

طعم شکست را بچشد.
آنچلوتی با وجود شکست در این دیدار از عملکرد شاگردانش 
راضی است. او در نشست خبری بعد از بازی گفت: رئال مادرید 
بازی خوبی را در این دیدار به نمایش گذاشت و من از عملکرد 
دروازه  روی  را  زیادی  های  فرصت  هستم.  راضی  بازیکنانم 
حریف خلق کردیم اما متاسفانه نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. 
طبیعی است که تیمی نمی تواند از فرصت های خود استفاده کند 

پیش  دیدار  این  در  گل  یک  با  شد.  نخواهد  پیروز 
افتادیم اما والنسیا بازگشت خوبی داشت و با دو گل 
پیش افتاد. ما نتوانستیم وقتی از حریف عقب افتادیم 

به بازی برگردیم.
او ادامه داد: والنسیا ثابت کرد که چه تیم خوبی است. 
نمایش  به  را  خوبی  بسیار  بازی  خود  هواداران  برابر  تیم  این 
گذاشت. آنها به خوبی آماده چنین دیدار بزرگی شده بودند. می 
خواهم به والنسیا و هواداران این تیم به خاطر چنین بازی خوب 
و پیروزی تبریک بگویم. با این حال باید تاکید کنم که رئال بازی 
شایسته شکست  و  گذاشت  نمایش  به  دیدار  این  در  را  خوبی 
نبود. آن چه در دیدار امشب اهمیت داشت این بود که رئال بازی 
خوبی را به نمایش گذاشت. بازیکنان والنسیا با جنگندگی زیادی 
بازی کردند. آنها در تمام خطوط خوب ظاهر شدند ولی ما هم 

بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم.
رئال مادرید با وجود شکست در این دیدار با 39 امتیاز در صدر 
بارسلونا اگر می توانست در دیدار  باقی ماند.  بندی  جدول رده 
برابر سوسیداد به پیروزی رسد با یک بازی بیشتر موقتا در صدر 
قرار می گرفت اما شاگردان انریکه نتوانستد برابر سوسیداد هم 
به پیروزی برسند تا رئال همچنان با وجود یک بازی بیشتر در 
افتاده  عقب  بازی  یک  االن  ما  داد:  ادامه  آنچلوتی  بماند.  صدر 
دیگر داریم و نهایت تالش خود را می کنیم تا در این دیدار به 

پیروزی برسیم.
این دومین شکست پیاپی رئال مادرید است. این تیم در دیدار 
دوستانه برابر میالن هم بازی را واگذار کرده بود. آنچلوتی در 
ما  تیم  کیفی  ندارم که سطح  قبول  را  این  باره گفت: اصال  این 
برابر  دیدار  هستیم.  قبل  آماده  رئال  همان  ما  است.  آمده  پایین 
میالن دوستانه بود. شکست برابر والنسیا هم بعد از 22 پیروزی 

پیاپی به دست آمد.

ناجیه نوری

صد روز از ایجاد دولت وحدت ملی گذشت و با وجود این که 
سخنگویان هردو طرف به مردم وعده دادند که کابینه بسیار به 
زودی معرفی خواهد شد؛ اما از معرفی کابینه هنوز خبری نیست.
رهبری مجلس نماینده گان پس از آن که با اعتنایی رهبران دولت 
وحدت ملی در خصوص ضرب االجل خویش مواجه شدند، به 
دیدار  عبداهلل عبداهلل و محمد اشرف غنی رفتند. این دو رهبر، 
وعده سپردند که به زودی کابینه به مجلس معرفی می شود؛ اما 
به نظر می رسد تالش های مجلس تأثیرچندانی بر تصمیم رهبران 

نداشته است. 
مجلس سنا معرفی نشدن کابینه را یک فاجعه خوانده و دلیل آن 

را زد و بندهای داخلی تیم ها عنوان کرد.
اعضای این مجلس ادامه کار سرپرستان را نیز یک فاجعه خوانده 
و ضرب االجل تعیین شده از سوی مجلس را برای معرفی کابینه 

غیرموثر دانستند.
اعضای این مجلس، رییس جمهور را به خالف وعده های داده 
شده به مردم متهم کرده و هشدار داد که در صورت ادامه چنین 
وضعیتی، توان مردم به سر آمده و به جاده ها بیرون خواهند شد. 
در همین حال اعضای مجلس نماینده گان نیز با انتفاد از تأخیر در 
اعالم کابینه گفتند که اداره وزارت خانه توسط سرپرستان، کشور 

را از رهگذر امنیتی، اقتصادی و سیاسی زمین گیر کرده است.
مجلس نماینده گان تأخیر در معرفی کابینه را نقض قانون اساسی 
دانسته و برای دولت یک هفته مهلت تعیین کرد تا کابینه را به 
مجلس معرفی کند؛ اما یک هفته گذشته و از کابینه خبری نشد. 
حکومت،  سران  از  تند  انتقاد  با  هم  نمایندگان  مجلس  رییس 
مشروعیت آن را از بنیاد زیر سؤال برد و گفت که این حکومت 
در سفارت امریکا تشکیل شده و آنها در یک ناگزیری، ناچار به 
قبول آن شده اند؛ اما اکنون سران این حکومت قادر به تشکیل 

کابینه نیستند. 
و اما پس از یک هفته ضرب االجل تعیین شده از سوی مجلس، 

هیات  اعضای  از  متشکل  را  هیاتی  اقدام،  تازه ترین  در  مجلس 
با سران  تا  اداری و رؤسای کمیسیون های 18 گانه تشکیل داد 

حکومت در این زمینه صحبت کند. 
این هیات در اولین اقدام در قصر سپیدار، مهمان رییس اجراییه 

شد.
در  ملی  وحدت  دولت  اجراییه  رییس  عبداهلل؛  عبداهلل  داکتر 
رییس  به  مربوط  که  نامزدوزرایی  لیست  که  گفت  دیدار  این 

جمهورغنی می شود، هنوز نهایی نشده است. 
برای گرفتن  را  نامزدوزرای خود  تمامی  داکتر عبداهلل گفت که 
رییس  اما  است؛  کرده  نهایی  نمایندگان  مجلس  به  اعتماد  رأی 
سایر  و  کرده  نهایی  را  نامزدوزیر  دو  فقط  حال،  به  تا  جمهور 

نامزدوزرا باقی مانده اند. 
داکتر عبداهلل با ابراز نگرانی گفته بود که حضور سرپرست ها در 
رأس وزارت خانه ها و والیات، وضعیت افغانستان را در حالت 
نامزدوزرای  برای معرفی زودهنگام  داده و تالش ها  قرار  بدی 

کابینه جریان دارد. 
این اظهارات او از دید ناظران، نشان می دهد که خود داکتر عبداهلل 
نیز یکی از ناراضیان از وضعیت موجود است؛ اما کلید حل این 
معضل را در دستان اشرف غنی و ارگ ریاست جمهوری می داند.
پیش از این گزارش هایی منتشر شده بود مبنی بر این که جنرال 
نظامی  یک  خود  که  غنی  داکتر  اول  معاون  دوستم؛  عبدالرشید 
است، با گماشتن جنرال شیرمحمد کریمی به عنوان وزیر دفاع، 

مخالفت کرده بود. 
گزارشی نیز وجود دارد که آقای دوستم گفته که عامل بن بست 
در معرفی کابینه پیشنهاد او مبنی بر معرفی افراد مستقل خارج از 
چارچوب وابستگی به یکی از دو جناح سیاسی تشکیل دهنده 
حکومت در سمت های امنیتی است تا به گفته او، این امر مانع از 

سیاسی شدن اردو و پولیس ملی شود. 
بر  مبنی  اعتراضات  برای  مدنی  جامعه  نهادهای  حل،  درهمین 
معرفی نشدن کابینه، روز گذشته کابینه نمادین اعالم کردند و از 

کابینه را اعالم و  تا هرچه زودتر  دولت وحدت ملی خواستند 
مردم از سردرگمی نجات دهند.

فعاالن مدنی با انتفاد از معرفی نشدن کابینه گفتند که نبود کابینه 
و بی سرنوشتی وزارت خانه ها و ادارات مهم منتج به بی ثباتی 

اقتصادی و مشکالت امنیتی شده است.
آمده حکومتی  میان  به  که  نظامی  از یک سو  که  اند  گفته  آنان 
توافقی است و مشکالتی از جمله تصویب نشدن بودجه و بی 
ثباتی سیاسی را به همراه داشته و از سوی دیگر اداره وزارت خانه 
توسط سرپرستان سبب شده تا تمامی وزارت خانه به حالت نیمه 

تعطیل درآید.
سایر  و  خانه ها  وزارت  در  مسوول  وزیران  نبود  آنان،  گفته  به 
دچار  را  مردم  امنیتی،  نهادهای  جمله  از  دولتی  مهم  ادارات 
سردرگمی کرده و اگر دولت سریعا به خواست مردم پاسخ ندهد 
کشور در آستانه یک بحران قرار خواهند گرفت؛ اما اعتراضات 

این نهادهای هم جای را نگرفت.
و اما خبرهای هم مبنی بر دخالت حامد کرزی در معرفی کابینه 
منشتر شد که حامد کرزی در معرفی اعضای کابینه دخالت کرده 

و باعث تاخیر دراعالم معرفی کابینه شده است.
خبرگزاری  با  که  مصاحبه  یک  در  کرزی  حامد  می شود  گفته 
است  ماه  تقریبًا چهار  اینکه  با وجود  گفته  است  داشته  رویترز 
که سَمت اجرایی ندارم؛ ولی هنوز خود را پاسخگو سیاست های 

افغانستان می دانم.
وحدت  دولت  سران  بر  فشارها  که  می گویند  کارشناسان  ولی 
ملی به نحو بی سابقه یی افزایش یافته است و پیش بینی نمی شود 
حکومت، بیش از این بتواند در برابر این حجم سنگین فشارها، 
مقاومت کند و همچنان با سکوت و بی تفاوتی و سهل انگاری، 
از مسوولیتی که در برابر مردم افغانستان بر عهده گرفته است، 

شانه خالی کند. 
به باور این کارشناسان، مواضع تند شورای ملی، با وجود آنکه 
برخوردار  حکومت  برابر  در  چندانی  صالحیت  از  نهادها  این 
نیستند، سران حکومت وحدت ملی را ناگزیر خواهد ساخت؛ تا 
در نهایت، از برخی خواسته های امتیازطلبانه خود عدول کنند و 
در برابر این سیل فشارهای افکار عمومی، دست های شان را به 

عالمت تسلیم باال ببرند.
اما اکنون دولت به مردم وعده سپرده که کابینه را تا پایان همین 
هفته اعالم خواهد کرد، پس باید منتظر شد و دید که آیا در پایان 
این هفته کابینه و یا بخشی از کابینه جهت گرفتن رای اعتماد به 
مجلس  معرفی خواهد شد یا اینکه این بار هم دولت وحدت 

ملی مردم را با وعده امروز و فردا می فریبد.
چون  چالش های  و  مشکالت  سبب  کابینه  نشدن  معرفی  ولی 
وزارت خانه ها  اداره  دلیل  به  دولتی  نهادهای  در  فساد  افزایش 
توسط  خدمات  نکردن  ارایه  و  کم کاری  سرپرستان،  توسط 
درمیان جوانان  بیکاری  افزایش  مردم،  به  مسووالن وزارت خانه 
به خصوص شهر  اکثریت شهرهای کشور  ناامنی در  افزایش  و 

کابل گردیده است. 

تیمش  است  امیدوار  بایرن مونیخ  هلندی  ستاره 
بتواند برابر شاختار به پیروزی برسد. او شایستگی 
از  بیشتر  را  برای کسب توپ طالی 2014  نویر 

رونالدو و مسی می داند.
آرین روبن فصل بسیار خوبی را با این تیم پشت 
بازیکنان  دیگر  مثل  حاال  روبن  می گذارد.  سر 
او  می برد.  سر  به  زمستانی  تعطیالت  در  تیمش 
زیادی  محبوبیت  از  بایرن  در  که  است  بازیکنی 
برخوردار است و حتی هواداران این تیم آلمانی 
برای او ترانه سروده و در ورزشگاه ها می خوانند. 
گفت:  بایرن  در  خود  شرایط  درباره  روبن 
محبوبی  بازیکن  مونیخ  بایرن  در  که  خوشحالم 
ورزشگاه  در  ترانه  این  شنیدن  از  همواره  هستم. 
این  هم  ومبلی  تاریخی  شب  در  می برم.  لذت 
سروده را شنیدم و گل پیروزی بایرن مونیخ را در 

دیدار برابر دورتموند به ثمر رساندم.
نیمه  در  آرژانتین  برابر  تلخ  هنوز شکست  روبن 
نهایی جام جهانی 2014 برزیل را فراموش نکرده 
رقم خورد.  ما  برای  تلخی  او گفت: شب  است. 
را  بازی  شماست  از  بهتر  که  تیمی  مقابل  وقتی 
قبول می  را  نهایت شکست  کنید در  واگذار می 
ما  از  بهتر  آنها  آرژانتین  برابر  دیدار  در  اما  کنید 
دیدار  این  در  پیروزی  هلند شایسته  بلکه  نبودند 
بازی را به سود  پنالتی  بود. آرژانتین در ضربات 
خود به پایان برد، این در حالی بود که ما شایسته 

پیروزی بودیم.
بایرن مونیخ در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 

باید با شاختار دونتسک اوکراین بازی کند. روبن 
درباره این دیدار گفت: شاختار حریف خطرناکی 
هم  پاری سن ژرمن  و  آرسنال  یوونتوس،  است. 
آنها  به  داشت  احتمال  که  بودند  سختی  حریفان 
خطرناک تری  حریف  شاختار  اما  کنیم  برخورد 
به  نمی شناسیم.  را  تیم  این  اصال  که  چرا  است؛ 
خوبی می دانم که کار سختی برابر این تیم داریم. 
حتی اگر پیروز شویم این پیروزی راحت نخواهد 
بود. دو فینال سخت پیش رو داریم و برای صعود 

باید نهایت تالش خود را بکنیم.
ستاره هلندی بایرن مونیخ در پایان سخنان خود 
به ستایش از مانوئل نویر، سنگربان آلمانی تیمش 
پرداخت و گفت: نویر نشان داد که چه دروازه بان 
بزرگی است. از نظر من شایستگی او برای کسب 
او  است.  مسی  و  رونالدو  از  بیشتر  طال  توپ 
وقتی  گذاشت.  سر  پشت  را  خوبی  بسیار  سال 
از مهارت های  قرار می گیرد،  نویر  برابر  مهاجمی 
امیدوارم که توپ طال به  او شگفت زده می شود. 

او برسد.

روبن:

 شایسته گی نویر بیشتر از رونالدو و مسی است

ورزش
آنچلوتی:

 مستحـق شکـست نبـوديـم
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هارون مجیدی

کارِ  و  است  خبرنگاران  برای  خطرناک  کشورهای  از  یکی  افغانستان 
خبرنگاری در این کشور دشواری های فراوانی دارد.  

مورد  افغانستان  در  خبرنگاران  از  شماری  گذشته،  سال های  جریان  در 
تهدید قرار گرفته و شماری دیگر به قتل رسیده اند.

در  خبرنگاران  حقوق  از  دفاع  برای  نهادهایی که  سال،  هر  پایان  در   
افغانستان کار می کنند، گزارش خود را از وضعیت اطالع رسانی در کشور 
به نشر می رسانند، تنها موردی که از این گزارش ها نتیجه گرفته می شود 
این که، همه ساله قتل و تهدید خبرنگاران بیشتر و کار خبرنگاری در 

افغانستان خطرناک تر می شود.
دغدغه های  از  یکی  شغلی  مصونیت  عدم  امنیتی،  چالش های  برعالوه 
اصلی خبرنگاران به شمار می رود. خبرنگار بی کس ترین شهروند جامعۀ 
مصونیت  هیچ گونه  می کند  کار  رسانه یی  در  زمانی که  است،  افغانستان 

شغلی و رفاهی ندارند.
روز به روز شرایِط کار برای خبرنگاران در افغانستان خطرناک شد. تنها 
در سال 2014، سه خبرنگار کشته، هفت خبرنگار زخمی، شش خبرنگار 
بازداشت، 34 خبرنگار لت و کوب شده و 26 خبرنگار هدف تهدید و 

توهین قرار گرفته اند.
انتخابات ریاست جمهوری و پروسۀ انتقال مسوولیت های امنیتی در سال 

2014 خبرنگاران را آسیب پذیر ساخت.
اعالم  گزارش ساالنۀ خود  در  اند،  کرده  کار  زمینه  این  در  نهادهایی که 
بازداشت،  کوب،  و  لت  شمول  به  125  خشونت  سال  این  که  کردند 
ثبت رسیده  به  برابر خبرنگاران  در  تحقیر  و  توهین  و  بازداشت موقت 

است.
در  آزاد  رسانه های  کنندة  حمایت  نهاد  )نی(  ساالنۀ  گزارش  بربنیاد 
افغانستان، برگزاری دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و پروسه انتقال 
دیگری  زمان  هر  از  را  خبرنگاران  افغانستان،  در  امنیتی  مسوولیت های 
آسیب پذیرتر ساخت و خبرنگاران و کارمندان رسانه ها با مشکالت زیاد 

امنیتی مواجه شدند.
کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، هواداران نامزدان ریاست جمهوری 
و نامزدان شوراهای والیتی هر یک به نوبه خود خبرنگاران را مورد لت 

وکوب قرار دادند.
مراکز  از  برخی  امنیتی  محافظان  موارد  برخی  در 
رأی دهی خبرنگاران را به بهانه گرفتن عکس و تهیه 

گزارش مورد لت و کوب و شکنجه قرار دادند.
اگرچه تأثیرگذاری رسانه ها در ایجاد اصالحات بسیار 
ناچیز بوده. اما، تهیه گزارشات انتقادی و تحقیقی در 
زمینه مبارزه با فساد اداری دردسرهای زیادی را برای 

خبرنگاران ایجاد کرد.
آزاد  رسانه های  دیده بان  ساالنه  گزارش  بنیاد  بر 
برابر خبرنگاران  به خشونت در  پیوند  افغانستان در 
در سال 2014 میالدی 4 تلویزیون، 7 روزنامه، 15 
هفته نامه، 2 ماهنامه، 1 گاهنامه، 2 نشریه و 5 مجله 

در کشور آغاز به کار کرد.
با این وجود اما برخی رسانه های چاپی و رادیوها به 

دلیل مشکالت مالی از فعالیت بازماندند.
به دست  کمتری  بازرگانی  اعالنات  که  دلیل  این  به  چاپی  رسانه های 
بقای  برای  دولت  و  شوند  کفا  خود  راحتی  به  نمی توانند  می آورند، 
رسانه های کشور در ُکل و رسانه های چاپی به طور خاص باید راه کارهای 

مناسب را روی دست گیرد.
در سال 2014 متهمان به اعمال خشونت در برابر خبرنگاران و تهدید 
بخش  مسووالن  عادی،  شهروندان  دولتی،  ماموران  طالبان،  شامل  آن ها 
شفاخانه های  محافظین  و  مسووالن  موارد  برخی  در  و  خصوصی 

خصوصی بوده است.
خشونت رسانه بر رسانه گران

به  سازمانی  درون  مشکالت  گذشته  سال های  مانند  نیز   2014 سال  در 
شدت ادامه داشت؛ برخی از رسانه های خصوصی قرار دادها را ظالمانه 

خواندند و از آن ها انتقاد کردند.
مانند  خبرنگاران  با  برخورد  در  خصوصی  رسانه های  برخی  مالکان 
کارفرمایان ظالم و مطلق عمل کرده و هرگاه که خواستند خبرنگاران را 
از کار برکنار کردند و متآسفانه وزارت اطالعات و فرهنگ نیز در این 

زمینه کاری نکرد.
و  شدند  برکنار  شان  حقوق  نظرداشت  در  بدون  ازخبرنگاران  شماری 
برخی از رسانه ها در برابر خبرنگارانی که کارشان را ترک نموده بودند، 

شکایت نمودند و قراردادهای غیر قانونی خویش را سند قرار دادند.
اعمال نفوذ صاحبان رسانه به انجام کار معیاری به شدت آسیب زد و 
از برخی رسانه ها در زمینۀ دامن زدن به حساسیت های سیاسی و قومی 

استفادة ابزاری شد که مشکالت و تنازعات قومی را در برداشت.
نشان  و  دولتی و خط  نهادهای  از  برخی  مداخله  این گزارش،  بنیاد  بر 
وزارت  که  زد  رقم  را  بزرگی  نگرانی های  رسانه ها  برای  آنها  کشیدن 

اطالعات و فرهنگ مانند همیشه خاموشی اختیار کرد.
در تازه ترین مورد خشونت در برابر خبرنگاران،دیروز احمد ضیا خبرنگار 
در یکی از تلویزیون های خصوصی از  سوی افراد ناشناس در مربوطات 

حوزة هفتم پولیس شهر کابل مورد لت و کوب قرار گرفت.
ملی  اتحادیۀ  والیتی  مسوول  جاری  هفتۀ  جریان  در  این،  از  پیش 
ژورنالیستان افغانستان در بلخ لت و کوب شد....          ادامه صفحه 7

سخنگوی وزارت ماليه:دشواری های کاِر خبرنگاری در افغانستان

سرمايه گذاری در کشور 70 درصد کاهش يافته است
بهر اساس ارقامی که وزارت مالیه ارایه 
کرده است، مجموع عواید امسال به 
که  می رسد  افغانی  میلیارد  یکصد 
حدود  تعیین شده   هدف  به  نسبت 

سی درصد کاهش را نشان می دهد.
وزارت  جیالنی سخنگوی  عبدالقادر 
مالیه گفته است: سال 1393 یک سال  
پر از چالش بود و از نگاه اقتصاد یک 
هم  مالی  نگاه  از  بود،  استثنایی  سال 
این سال  بود، در  استثنایی  یک سال 
صد  در   30 الی   25 ما  ملی  عواید 
کاهش  سرمایه گذاری  یافت،  کاهش 
بسیار  تجارتی  فعالیت های  و  یافت 
تاثیرات  که  می رفت  پیش  کندی  به 
خود را باالی اوضاع اقتصادی کشور 

دارد«.
همچنان  مالیه  وزارت  سخنگوی   
واردات  میزان   1393 سال  در  گفت 
افغانستان به 95 در صد میرسد و در 
بوده  میزان صادارت 5 درصد  مقابل 

است.
انتخابات،  پروسه  شدن  طوالنی 
منفی  تبلغیات  و   سیاسی  تحوالت 
گفته  به  که  است  عواملی  جمله  از 
فرار  سبب  مالیه  وزارت  سخنگوی 
و  سرمایه گذاری  کاهش  سرمایه، 
نهایت  در  و   تجاری  فعایت های 
باعث کم شدن عواید ملی شده است.
 سخنگوی وزارت مالیه می گوید که 
سال  در  افغانستان  در  سرمایه گذاری 
1393 الی هفتاد در صد کاهش یافته 

است.
الی 30 در  او گفت: » همین که 25 
صد ما عقب ماندیم و به هدف خود 
است،  هویدا  هم  عاملش  نرسیدیم، 
در  کاهش  همین  اساسی اش  عوامل 
فرار  تجاری،  فعالیت  سرمایه گذاری، 
است،  کننده  نگران  وقعا  که  سرمایه 
فیصد   70 الی   60 سرمایه گذاری 
کاهش یافته که این تاثیرات خود را 

باالی در آمدهای حکومت دارد.«
گفت  مالیه  وزارت  سخنگوی 
الملی  بین  بعضی شرکت های  حتی  
داشتند،  فعالیت  افغانستان  در  که 
که  چالش هایی  و  نگرانی ها  بنابر 
انتخابات  دوران  در  داشت،  وجود 
ساخته  متوقف  را  خود  فعالیت های 

بودند.
سال  مالیه  وزارت  سخنگوی   اما 
2014 را یک سال استثنایی می خواند 
چالش هایی  وجود  با  می گوید  و 
این  داشت،  وجود  سال  این  در  که 
را  خود  مالی  امور  توانسته  وزارت 
و  کرده  مدیریت  درست  به صورت 

توازن را نگهدارد. 
اقای جیالنی می گوید در سال 2014  
با این که امکانات مالی وزارت مالیه 
محدود بود، اما در مقابل مصارف این 

سال بسیار گزاف بوده است.
همچنان  مالیه  وزارت  سخنگوی   
گفت معاشات تمام مامورین  دولت 
و  شده  پرداخته    1393 سال  در 
مشکالت مالی حکومت نیز در سال 
قابل  جیالنی  آقای  گفته  به   1394

مدیریت خواهد بود.

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

را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.
روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد
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