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صفحه 6

نعمتي ُپرارزش تر از اين براي يك جوان وجود ندارد كه مورد محبِت فردي شريف قرار گيرد
 و براي يك مرد نيز نعمتي باالتر از عشق به معشوق وجود ندارد.

افـــالطون 

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان کابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 3

صفحه 6

د افغانســتان اســامي جمهــوري دولــت پــه هیــواد کــې دپراختیــا ، اقتصــادي ، ټولنیــزې اوفرهنګــي ودې د داعیــې د تحقــق 

پــه خاطــر تــل هڅــې کړیــدي څــو پــدې الره کــې د ګټــورو اوعمــي پروګرامونــو پــه تطبیــق رسه زمونــږ هیــواد والــو تــه د ښــه 

ژونــد زمینــه برابــره کــړي . د هیــواد پــه کلیــو او بانــډو کــې د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د مــي پیوســتون پروګــرام  

پــه تطبیــق رسه لــه )۸۸۷۰۰( څخــه زیاتــې ټولګټــې پــروژې پــه بیابیلــو ســکتورونو کــې عمــي شــوي چــې زمونــږ د خلکــو 

پــه ژونــد اودهیــواد پــه بڼــه کــې يــې د لیــډو وړبدلونونــه را مینځتــه کړیــدي .

دا دی د مــي پیوســتون پروګــرام پــه پــای تــه رســیدو رسه، د پراختیــا بهیــر نــه دی ځنــډ یدلــی ، نــوی پروګــرام پــه ښــومعیارونو 

او ارزښــتونو رسه دوام لــري. دغــه مــي پروګــرام ، دولــي تــړوڼ پروګــرام دی چــې دهیــواد دښــارونو او کلیــو پــه یوځــای 

کولــو رسه د خلکــو اقتصــادي بنســټ غښــتلی کــوي او د خلکــو اســايس اړټیــاوې لکــه روغتیــا ، ښــوونه اوروزنــه ، کرنــه ، 

اوبــه ، انــرژي او نــورد هیــواد پــه کلیــو او ښــارونو کــې برابــروي .

د ولــي ټــړوڼ پروګــرام پــدې ورســتیو کــې د یــوې پرمتینــې غونــډې پــه تــرڅ کــې د افغانســتان د اســامي جمهــوري دولــت 

ولســمرش جالتــاب محمــد ارشف غنــي ، د افغانســتان د اســامي جمهــوري دولــت اجراییــه ريیــس داکرتعبداللــه عبداللــه 

ــي شــوراګانو)  ــي شــوراګانواو ښــاري پراختیای ــو دپراختیای ــې غــړو، د پارملــان غــړو، د برنامــی متویلونکــو، د کلی ، د کابین

ښــځینه اونارینــه( اســتازو،د مــدين ټولڼــې اســتازواو ژورنالســتانو پکــې ګــډون درلــود، رســًا پرانســتل شــو . 

د یادونــې وړده چــې د ولــي تــړون نــوی پروګــرام بــه د نــړۍ د هیوادونــو د پراختیایــي، اقتصــادي اوټولینــزو بریالیوپروګرامونو 

نــه پــه الهــام اخســتو رسه پــه یــوه افغــاين معیــاري بڼــه کــې تطبیــق يش چــې پــه تطبیــق رسه بــه يــې زمونــږ خلــک د هیــواد 

پــه کلیــواو ښــارونوکې وتوانیــږي پــه ښــو امکاناتــو رسه د ښــه ژوندانــه  لــه ګټــو نــه برخمــن يش اولــه پخــوا نــه ال ښــه ژونــد 

ولــري .

د ولــي ټــړوڼ پروګــرام او د 

مــي پیوســتون پروګــرام ترمینــځ 

نومــوړی  چــې  دی  توپیــردا 

پیوســتون  مــي  د  پروګــرام 

یــوازې  څیــر  پــه  پروګــرام 

ــی  ــدی تړل ــورې ن ــو پ ــه کلی پ

، بلکــې ښــارونه هــم پکــې 

شــامل دي . د ښــاري پراختيــا د 

شــورا ګانــو پــه جوړیــدو رسه  د 

ښــارونو د ودې پروګــرام پرمــخ 

بیــول کیــږي او پــه همــدې ډول 

د ولــي ټــړوڼ پروګــرام  بــه پــه 

پراخــه توګــه کي او ښــارونه 

رسه نــږدې کــړي . ضمنــآ هیلــه 

ــرام  ــدې پروګ ــې ل ــو چ ــن ی م

رسه بــه، ښــاري مدنیــت او آســانتیاوې د هیــواد کلیــو او بانــډو تــه وغځیــږي او نوربــه مــو، کي لــه ښــارونو نــه وروســته 

پاتــې نــه يش بلکــې یــا بــه د ښــارونو رسه یــو شــان او یــا هــم لــه ښــارونو نــه پورتــه د ژونــد نویــو آســانتیاوو تــه الرســی 

ومومــي .

د ولــي تــړوڼ مــي پروګــرام یــوه بلــه ممیــزه دا ده چــې د برنامــې د نــورو ګټه اخیســتونکو ترڅنــګ چــې د ښــارونو اوکلیوعام 

خلــک بــه وی ، بیرتــه راســتنیدونکو، معلولینــو، کوڼــدو ، کوڅیانــو ، بیځایــه شــویو کســانواو هیــواد تــه راســتنیدونکو تــه هــم 

لویــه ونــډه پــه نظــر کــې نیــول شــوې ده ، څــو هغــوی هــم د ولــي ټــړوڼ پروګــرام لــه هراړخیــزو خدمتونــو نــه برخمــن يش. 

ــرتیا  ــوه کلس ــه ی ــمیرزیات يش اوپ ــو ش ــورا ګان ــي ش ــې د پراختیای ــې ويش چ ــه هڅ ــق رسه ب ــه تطبی ــرام پ ــي پروګ د دې م

مجتمــع کــې شــاوخوا د اتــه کلیــو پراختیايــي شــوراګانې جــوړې يش .څــو پــه پراخــه توګــه د کلیــو او ښــارونو لومړیتوبونــه 

وټاکــي او پــه ضمــن کــې د خلکواوخلکــو ترمینــځ ، اود دولــت اوخلکــو ترمینــځ اړیکــې ټینګــې يش . 

ــه خپــل ځــای  ــه هرڅــوک پ ــه ب ــه جــدي توګــه عمــي يش او دلت ــه پ ــه ب ــر شــو، روڼتــوب او حســاب ورکون لــدې چــې تی

ــؤول وي . ــی اومس ــاب ورکونک حس

د ولــي تــړوڼ پروګــرام د خلکــو د اقتصــادي ودې، بیــکارۍ لــه مینځــه وړلــواو د بیوزلــۍ د کمــوايل لــه پــاره یــوه ډاډمنــه 

زمینــه وي .د ښــاري اوکلیــوايل ســیمو یوشــان پراختیــا ، پــه ټولڼــه کــې د ښــځو د وڼــدی غښــتلتیا، او ددې برنامــې د پراختیایي 

شــوراګانو پــه جوړښــت کــې ، ښــخو او نارینــه وو تــه یــو شــان ونــډه یعنــې ۵۰٪ ســلنه پــه نظــر کــې نیــول شــویده څــو 

زمونــږ د کلیــو او ښــارونو ښــځې وکولــی يش د هیــواد د پراختیــا پــه برخــه کــې پــه فعالــه توګــه نقــش ولوبــوي .

رسبیــره پــردې د ولــي تــړوڼ پروګــرام لــدې وروســته د کلیــود بیارغونــې او پراختیــا پــه وزارت پــورې منحــر نــدی ، بلکــې 

لــه زیاتــو وزارتونــو رسه اړیکــي ولــري چــې د نومــوړو وزارتونــو تــر مینــځ د ســمې همغــږۍ پــه رامینځتــه کولــو رسه پــه ټــول 

ــد د  ــو د ژون ــې د خلک ــواد ک هی

ښــه وايل پــه ځانګــړو برخــو 

ــرې  ــه ل ــواد پ ــې د هی ــې ، حت ک

ــې ،  ــیمو ک ــو س ــو زیامننونک پرت

خپــل خدمتونــه وړانــډې کــړي .

ددې برنامــې ښــاري اړخ، بــل 

ښــه والــی دی چــې دهیــواد 

ــې او  ــې دبیارغون ــارونو ک ــه ښ پ

ــل  ــه عم ــم پ ــې ه ــا تجرب پراختی

کــې پلــې کــوي نــو پــه دې 

صــورت کــې د ولــي تــړوڼ 

ــې د  ــا داده چ ــرام ځانګړټی پروګ

ــی افغانســتان  ــاره یعن ــه پ ــو ل ټول

هیــواد  ټــول  د  او  دی  شــمول 

وګــړو پکــې شــامل دي .

د ولســي تړون د ملــي پــروګرام پيــل

د هلمند کجکي برېښنا بند 

دویمې برخې جوړلو تړون 

السلیک شو

نشست بروکسل مجلس را به نشست فوق العاده کشاند

کرزی همچنان
 در خط دفاع از طالبان

صفحه 2

سخنگوی دادگاه عالی:
در هژده ماه 119 کارمند دادگاه

 به جرم رشوت و تخلف بازداشت 
شده اند



ــت  ــن سالگش ــم پنجمی ــه در مراس ــه ک آن چ
شــهادِت اســتاد ربانــی در خیمــۀ بــزرِگ 
منظــِر  از  افتــاد،  اتفــاق  لویه جرگــه 
بررســی  و  مکــث  قابــل  جامعه شناســانه 
اســت. شــاید برخی هــا همان گونــه کــه در 
ــان  ــش نش ــود واکن ــبوِک خ ــای فیس صفحه ه
داده انــد، بــه ایــن مســأله فقــط از منظــر 
عاطفــی نــگاه کــرده باشــند، ولــی بــدون شــک 
ایــن رویــداد جنبه هــای دیگــری نیــز دارد کــه 
ــده اســت.  ــی مان در حــال حاضــر مغفــول باق
حامــد کــرزی رییــس جمهــوری پیشــیِن 
بــا  خــود  ســخنرانِی  هنــگام  در  کشــور، 
ــه رو  ــادی روب ــز و انتق ــعارهای اعتراض آمی ش
ــم  ــای مراس ــی، ُکل فض ــرای لحظه ی ــد و ب ش
ــگاه  ــب ن ــه عق ــران ب ــه نگ ــم خــورد. هم بره
شــده  گــپ  چــه  ببیننــد  تــا  می کردنــد 
ــا  ــرکت کننده ب ــاِن ش ــی از جوان ــت. برخ اس
تحکــم مواضــع اخیــِر آقــای کــرزی را در 
ــد  ــش نق ــعارهای خوی ــا ش ــان، ب ــر طالب براب
ــود  ــوم ب ــه معل ــرزی ک ــای ک ــد. آق می کردن
سراســیمه شــده، تــاش کــرد کــه خــود را از 
مخمصــه برهانــد. بــه همیــن دلیــل، فــردی را 
کــه بیشــتر از همــه علیــه او شــعار ســر مــی داد، 
فراخوانــد و در آغــوش گرفــت. او در ســخناِن 
ــرادرش هســت  ــرد ب ــن ف ــه ای خــود گفــت ک
ــن  ــبِب چنی ــا س ــه بیگانه ه ــد ک ــی می دان ول
برادرانــش شــده اند.  و  او  میــاِن  تفرقه یــی 
از نظــر عاطفــی، آقــای کــرزی کاری را انجــام 
ــی  ــن برخوردهای ــت در چنی ــه می بایس داد ک
کــرزی،  آقــای  واکنــش  گیــرد.  صــورت 
ــا  ــود. او حت ــانه ب ــی و دوراندیش ــی آن واکنش
ــدار  ــه مق ــت ب ــود توانس ــِش خ ــن نمای ــا ای ب
ــه خــود  ــز علی ــادی ســنگینِی جــِو انتقادآمی زی
ــس  ــته پ ــد روز گذش ــه در چن ــد ک ــم کن را ک
از ســخنان اخیــِر او در مــورد طالبــان، در میــان 

ــود.  ــه ب ــکل گرفت ــتان ش ــردم افغانس م
آقــای کــرزی در یــک گفت وگــوی ویــژه 
هوایــِی  حمــات  بی بی ســی،  فارســی  بــا 
را  طالبــان  علیــه  بین المللــی  نیروهــای 
نکوهــش کــرده و گفتــه بــود کــه نبایــد 
بمبــاران  خارجی هــا  به وســیلۀ  "افغان هــا" 
جامعــه  میــان  در  ســخنان  ایــن  شــوند. 
تــا  برانگیخــت  را  زیــادی  واکنش هــای 
حــدی کــه تعــدادی خواهــاِن محاکمــۀ آقــای 
ــود  ــا، خ ــن واکنش ه ــدند. اوِج ای ــرزی ش ک
شــهادت  ســالگرد  پنجمیــن  مراســم  در  را 
ــرای  ــرزی ب ــای ک ــی نشــان داد. آق اســتاد ربان

ــان  ــه هم ــر ب ــارِ دیگ ــک ب ــود، ی ــاع از خ دف
اســتدالل های همیشــه گی متوســل شــد. او 
ــتان  ــی در افغانس ــای بین الملل ــاِت نیروه حم
را بــا تجــاوز شــوروی ســابق مقایســه کــرد و 
گفــت کــه میــاِن ایــن دو هیــچ تفاوتــی وجــود 
نــدارد. اگــر دیــروز در برابــر شــوروی ها قیــام 
ــام  ــد قی ــا بای ــر غربی ه ــروز در براب ــم، ام کردی
ــتان  ــا در افغانس ــاِت آن ه ــع حم ــم و مان کنی
شــویم. او ادامــه داد کــه تجــاوز، تجاوز اســت؛ 
چــه از جانــب شــوروی باشــد و چــه از 
ــی  ــرزی گفــت وقت ــای ک ــا. آق ــب غربی ه جان
ــه،  ــخن می گفت ــار س ــا حکمتی ــح ب ــه از صل ک
بــا همیــن نــوع واکنش هــا روبــه رو بــوده 
ــا  ــه ب ــد ک ــۀ او، روزی می رس ــه گفت ــت. ب اس
ــه نتیجــه  ــان نیــز گفت وگوهــای دولــت ب طالب
ــوند.  ــام می ش ــز وارد نظ ــا نی ــد و آن ه می رس
ــًا  ــه عمدت ــا ک ــاع کردن ه ــه دف ــلمًا این گون مس
خــود  شــکار  می کوشــد  را  عامــه  اذهــاِن 
ســازد، هیــچ تغییــری در وضعیــت بــه وجــود 
نمــی آورد. آقــای کــرزی یــک بــارِ دیگــر 
ــد  ــه نمی توان ــان داد ک ــود نش ــخناِن خ در س
تحلیــِل درســت و منطقــی از وضعیــِت کشــور 
داشــته باشــد. اگــر واقعــًا طالبــان برحق انــد و 
بایــد روزی بــا آن هــا صلــح شــود، پــس چــرا 
خــودش در پانــزده ســال زمــام دارِی خــود بــا 
ــد؟  ــا جنگی ــن خارجی ه ــیلۀ همی ــا به وس آن ه
ــان  ــا از طالب ــه خارجی ه ــی را ک ــرا حکومت چ
گرفتــه بودنــد، قبــول کــرد و در رأِس آن قــرار 
گرفــت؟ چــرا آن روز بــه امریکایی هــا نگفــت 
ــق  ــان برح ــیِن طالب ــر پیش ــر رهب ــه ماعم ک
اســت و حکومــت او، حکومــت مشــروِع 
سیاســی اســت؟ چــرا آن زمــان آقــای کــرزی 
از حمــات خارجی هــا در افغانســتان حمایــت 

می کــرد؟ 
ــه  ــرزی مغالط ــای ک ــه آق ــت ک ــخص اس مش
می کنــد و چیزهــای ناهمگــن و ناهمخــوان 
را می خواهــد در کنــار هــم ردیــف کنــد 
و از آن هــا بــرای خــود پایــگاه اســتداللی 
ــدان  ــرد، فرزن ــای نب ــروز در جبهه ه بســازد. ام
آن  ثبــاِت  و  امنیــت  بــرای  کشــور  ایــن 
ــچ  ــا هی ــن قربانی ه ــا ای ــد. آی ــی می دهن قربان
ــرزی  ــای ک ــرا آق ــدارد؟ چ ــی ن ــای منطق معن
نمی بینــد؟  را  نظامیــان کشــور  قربانی هــای 
ــیار  ــورِت بس ــد به ص ــرزی بای ــای ک ــرای آق ب
ــه  ــه مســأله آن گون واضــح و روشــن گفــت ک
کــه شــما می نماییــد، نیســت. اگــر گروه هایــی 
در افغانســتان علیــه نظــام قــرار بگیرنــد و 

بخواهنــد کــه آن را ســاقط کننــد، بــدون شــک 
ــد  ــی و باغی ان ــای یاغ ــا، گروه ه ــن گروه ه ای
و بایــد بــا آن هــا جنگیــد. از طــرف دیگــر، اگــر 
ــای  ــی و ارزش ه ــون اساس ــه قان ــانی علی کس
ــود را  ــکاِت خ ــد مش ــند و بخواهن ــام باش نظ
ــه  ــان چ ــد، در برابرش ــل کنن ــگ ح از راه تفن
ــه  ــت ک ــا گف ــه آن ه ــد ب ــا بای ــرد؟ آی ــد ک بای
ــت  ــد دول ــتید و بیایی ــب هس ــما حق به جان ش
را تســلیم شــوید؟... آیــا ایــن اســتدالل درســت 

ــت؟!  ــی اس و منطق
ــه  ــًا ب ــود عم ــخناِن خ ــا س ــرزی ب ــای ک  آق
او  می بخشــد.  مشــروعیت  طالبــان  جنــِگ 
می خواهــد بگویــد کــه مــا هســتیم کــه اشــتباه 
تجــاوز  برابــر  در  طالبــان  زیــرا  می کنیــم، 
دشــمنی های  کرده انــد.  قیــام  خارجی هــا 
از  را  او  کــرزی،  آقــای  پســیِن  ســال های 
ــت.  ــاخته اس ــور س ــًا ک ــی کام ــگاهِ سیاس ن
خارجی هــا  کــه  نمی دانــد  کــرزی  آقــای 
افغانســتان شــده اند.  وارد  و چــرا  چگونــه 
آیــا افغانســتان در پانــزده ســال گذشــته بــدون 
می توانســت  خارجــی  نیروهــای  حضــور 
کــه از اســتقال و تمامیــت ارضــی خــود 
ــی  ــای خارج ــد؟ حضــور نیروه ــداری کن پاس
در افغانســتان بــه هیــچ صــورت قابــل مقایســه 
بــا تجــاوز شــوروی ســابق نیســت. اگــر کســی 
و یــا کســانی چنیــن مقایســه یی را انجــام 
را  تاریخــی  و  بــزرگ  اشــتباهی  می دهنــد، 
ــراِض  ــک اغ ــدون ش ــوند و ب ــب می ش مرتک

ــد.  ــری دارن دیگ
از  دیگــری  نارضایتی هــای  کــرزی  آقــای 
غربی هــا دارد. مشــکِل او بــا امریکایی هــا و 
ــا  ــخصِی او ب ــات ش ــی از تعام ــا ناش غربی ه
ــع ملــی کشــور.  ــه مناف ــن کشورهاســت و ن ای
ــًا  ــن ســخنان خــود، عم ــا ای ــرزی ب ــای ک آق
دفــاع مشــروع مــردم افغانســتان از کشورشــان 
را زیــر ســوال می بــرد و ایــن بســیار خطرنــاک 
اســت. نبایــد فریــب حرکت هــای احساســی و 
ــر، او  ــب دیگ پوپولیســتِی او را خــورد. از جان
ــردی  ــه آغــوش کشــیدِن ف ــر از ب ــی غی چاره ی
ــی داد را نداشــت.  ــه اش شــعار ســر م ــه علی ک
ــن  ــر از ای ــی بدت ــخ شــاهد رفتارهای مگــر تاری
ــای  ــت؟ آق ــوده اس ــا نب ــراِن دولت ه ــا رهب ب
کــرزی ســاده ترین و بی خطرتریــن راه حــِل 
ممکــن بــرای بیــرون کــردِن خــود از مخمصــه 
را انتخــاب کــرد. هــر کــِس دیگــری هــم اگــر 
ــرد.  ــن کار را می  ک ــود، همی ــای او می ب ــه ج ب
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افزایـــش جرایـــم جنایـــی کـــه بـــه گفتـــه برخـــی از 
آگاهـــان، بیشـــتر  شـــان جرایـــم تنظیـــم شـــده انـــد، 
باشـــنده های شـــهر کابـــل را نگـــران ســـاخته اســـت. 
ـــاهد  ـــز ش ـــور نی ـــای کش ـــر بخش ه ـــل دیگ ـــدا از کاب ج
افزایـــش ســـرقت های منظـــم و تنیـــده شـــده بـــوده 
ـــه  ـــی ب ـــم جنای اســـت. شـــکی نیســـت کـــه افزایـــش جرای
ـــی  ـــدرت مافیای ـــد ق ـــی و رش ـــادی سیاس ـــل اقتص عوام
ـــی از  ـــرم، یک ـــدۀ ج ـــت و در کل پدی ـــته اس ـــم وابس ه
مشـــکات اجتماعـــی تمـــام جوامـــع بشـــری اســـت، 
دلخراش تریـــن  و  شـــنیع ترین  افغانســـتان  در  امـــا 
ـــوادث  ـــم ح ـــز رق ـــدد و نی ـــوع می پیون ـــه وق ـــواع آن ب ان
ــه روز در  ــور، روز بـ ــنیع در کشـ ــی شـ ــم جنایـ جرایـ
ـــردم  ـــدی م ـــی ج ـــث نگران ـــت و باع ـــش اس ـــال افزای ح
گردیـــده اســـت. امـــا در ماه هـــا و روزهـــای پســـین، 
ـــا  ـــر دزدی ه ـــراض ب ـــدای اعت ـــل ص ـــۀ کاب ـــر گوش از ه
ــی  ــام بازرسـ ــر نـ ــای زیـ ــز دزدی هـ ــلحانه و نیـ مسـ
ــره بلنـــد شـــده  ــا و برنامه هـــای پولیـــو و غیـ خانه هـ
ـــل  ـــای کاب ـــه ه ـــبانه در کوچ ـــای ش ـــت. راه گیری ه اس
ــای  ــان هـ ــه در خیابـ ــلحانه روزانـ ــای مسـ و زدی هـ
ــل،  ــه کابـ ــی امنیـ ــی فرماندهـ ــا در نزدیکـ ــل حتـ کابـ
ــان  ــد. همچنـ ــان می دهـ ــا را نشـ ــن فعالیت هـ اوج ایـ
ـــه  ـــتر گفت ـــل بیش ـــهر کاب ـــز در ش ـــی نی ـــش آدم ربای افزای
ــۀ و  ــای بی رحمانـ ــاف و قتل هـ ــت. اختطـ ــده اسـ شـ
ـــورد  ـــدم برخ ـــد و ع ـــای جدی ـــا روش ه ـــرقت هایی ب س
جـــدی بـــا ایـــن قضیه هـــا از طـــرف مســـووالن 
ــی در  ــار جنـــگ و ناامنـ ــری را در کنـ وحشـــت دیگـ
ـــن اســـت  ـــا برای ـــه وجـــود آورده اســـت. باوره کشـــور ب
کـــه اگـــر وضعیـــت از لحـــاظ اقتصـــادی و سیاســـی 
بدتـــر شـــود و ناامنـــی افزایـــش یابـــد، فعالیت هـــای 
ـــه  ـــد و این گون ـــتر میاب ـــش بیش ـــز افزای ـــه نی جنایتکاران
زنده گـــی مـــردم بیشـــتر تهدیـــد می شـــود و امنیـــت 
ـــن  ـــد. ای ـــش میاب ـــدت کاه ـــه ش ـــا ب ـــی خانواده ه روان
ـــی  ـــفی و امنیت ـــای کش ـــد نهاده ـــه بای ـــد ک ـــه می طلب هم
ـــر  ـــد در براب ـــی بای ـــس مل ـــوص پولی ـــه خص ـــور ب کش
ـــد  ـــور بای ـــی کش ـــای قضای ـــال و نهاده ـــم فع ـــن جرای ای
ـــه  ـــد. البت ـــدام کنن ـــه اق ـــی در زمین ـــدی و قانون ـــیار ج بس
ـــوان پدیده  هـــای منفـــی در  ـــه عن ـــت ب ـــا جنای جـــرم و حت
ـــی  ـــۀ قطع ـــه گون ـــد و ب ـــته باش ـــود می داش ـــه وج جامع
ــک  ــی از یـ ــه کلـ ــرد و بـ ــن بـ ــوان آن را از بیـ نمی تـ
جامعـــه محـــو کـــرد، ولـــی می تـــوان اقداماتـــی را در 
ـــاند.  ـــل رس ـــد اق ـــه ح ـــرا ب ـــوع آن ـــه وق ـــت ک ـــر گرف نظ
ـــت  ـــت امنی ـــور و ریاس ـــه کش ـــه وزارت داخل ـــن ک همی
ــا توجـــه کننـــد و برنامه یـــی  ملـــی در ایـــن بخش هـ
بـــرای مبـــارزه بـــا آن داشـــته باشـــند، بـــدون شـــک 
ـــگاری  ـــاده ان ـــفانه س ـــا متاس ـــت. ام ـــر نیس ـــی تاثی ـــه ب ک
ــبب افزایـــش  ــه آن سـ ــی بـ ــه و بی توجهـ ــن قضیـ ایـ
ـــرقت  ـــی از س ـــی کس ـــت. وقت ـــده اس ـــم ش ـــن جرای ای
ـــد،  ـــکایت کن ـــس ش ـــوزه پولی ـــه ح ـــرش ب ـــا موت ـــه ی خان
پولیـــس می گویـــد کـــه بایـــد دزد تـــان را بشناســـید. 
ایـــن بدتریـــن پاســـخی اســـت کـــه یـــک متضـــرر 
می توانـــد از دســـتگاه تطبیـــق کننـــده قانـــون دریابـــد 
ــن  ــی ایـ ــه راحتـ ــد بـ ــی نمی توانـ ــت کسـ و در نهایـ
ـــل  ـــهل انگاری عام ـــن س ـــد. هی ـــال کن ـــا را دنب رویداده
ـــت و  ـــور اس ـــی در کش ـــم جنای ـــش جرای ـــی افزای اصل
در کنـــار آن کســـانی در نهادهـــای پولیـــس و امنیـــت 
کشـــور نیـــز هســـتند کـــه بـــا گروه هـــای دزد و آدم 
ـــیایی  ـــد. شناس ـــکاری می کنن ـــه هم ـــت پیش ـــا و جناب رب
ایـــن گروه هـــا و حلقه هـــا نیـــز می توانـــد بـــه 
زودی در کاهـــش جرایـــم جنایـــی نقـــش تاثیرگـــذار 
داشـــته باشـــد. انتظـــار داریـــم کـــه نهادهـــای امنیتـــی 
ـــد و  ـــدی بگیرن ـــی را ج ـــم جنای ـــوع جرای ـــش وق افزای
ـــاله در کل  ـــن مس ـــرا ای ـــد. زی ـــارزه کنن ـــر آن مب در براب
ـــب و  ـــگ و طال ـــتر از جن ـــردم را بیش ـــی م ـــت روان امنی

تروریســـت، صدمـــه میزنـــد.

افزایش جرایم جنایی 
و سهل انگاری مسووالن
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مبـارزه با فسـاد اداری، ایجـاد اصاحـات و بلند بردن 
و  عدلـی  نهادهـای  اولویت هـای  از  کاری  ظرفیـت 

اسـت. قضایی کشـور 
سـخنگویان اداره هـای دادگاه عالـی و دادسـتانی ُکل 
دیـروز شـنبه ) 10 میـزان( در یـک نشسـت خبـری 
بـا بیـان ایـن  مطلـب، ابـراز کردنـد کـه در هـژده مـاه 
گذشـته 119 تـن را به جـرم گرفتن رشـوت و تخلف 

از قانـون بازداشـت کرده انـد.
جمشـید رسـولی، سـخنگوی دادسـتانی ُکل در ایـن 
نشسـت گفـت: اداره دادسـتانی ُکل در تـاش آوردن 
اصاحـات، بلنـد بـردن ظرفیت و مبـارزه با فسـاد در 

ایـن نهاداسـت . 
از  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  افـزود:  رسـولی  آقـای 
اولویت های اداره دادسـتانی ُکل اسـت، اداره دادستانی 
ُکل بـه اسـاس فرمـان رییـس جمهـور مرکـز عدلی و 
قضایـی را ایجـاد کـرده کـه تا هنـوز پرونده هـای زیاد 

فسـاد اداری را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.
بـه گفتـه آقـای رسـولی، اداره دادسـتانی ُکل تـاش 
می کنـد تـا دادسـتان هایی کـه بـه فسـاد آلوده هسـتند 
را از ایـن اداره دور سـازد کـه گام هـای عملـی در این 

مورد برداشـته شـده اسـت.
سـخنگوی دادسـتانی ُکل بیـان کرد کـه در حال حاضر 
ایـن اداره معاونیتـی را به نـام منـع خشـونت علیه زن، 
حقـوق کـودک و حقـوق بشـر ایجـاد شـده تـا بـه 
پرونده هـای خشـونت و تخلفـات از حقـوق کـودکان 

رسـیده گی کامـل و همـه جانبـه صـورت گیـرد.
آقـای رسـولی تصریح کرد کـه دادسـتانی ُکل به  خاطر 
ظرفیـت سـازی در ایـن اداره تغییـران گسـترده را در 

ایـن نهـاد ایجاد کرده و اسـتخدام دادسـتان های جدید 
را نیـز روی دسـت گرفتـه اسـت. این اداره انسـتیتوت 
را در چارچـوب دادسـتانی ُکل ایجـاد کـرده کـه برای 
تمـام  موثـر  جدیـد  دادسـتان های  سـازی  ظرفیـت 

می  شـود. 
آقـای رسـولی بـا بیـان این کـه دادسـتان ُکل  کشـور 
هفتـه یـک روز بـا مراجعیـن ماقـات می کنـد، گفت: 

در حـال حاضر در هجده والیت کشـور دادسـتان های 
زن اسـتخدام شـده اند و آمریـت جنـدر دادسـتانی ُکل 
بـه سـه آمریـت ارتقـا یافته اسـت کـه بـه پرونده های 

بانـوان رسـیده گی می کنـد.
عالـی  داد گاه  سـخنگوی  عطایـی  عبـداهلل  هم چنـان، 
اصاحـات  افغانسـتان  عالـی  دادگاه  اداره  گفـت: 
را در طـول یـک سـال  اداری و قضایـی  در بخـش 

کـه  اسـت  کـرده  آغـاز  جـدی  بسـیار  صـورت  بـه 
اسـت. داشـته  چشـم گیری  دسـت آوردهای 

آقـای عطایـی افزود: داد گاه عالی افغانسـتان به اسـاس 
ضـرورت، دیـوان قضایـی را از پنـج دیـوان به هشـت 
دیـوان افزایش داده و در هر والیت آمریت ثبت اسـناد 
و وثایـق ایجـاد کـرده و در دادگاه ابتدایـی هـر والیت 
دیـوان جرایـم نظامـی ایجـاد گردیـده تـا پرونده هـای 

نظامـی را مورد بررسـی قـرار دهد.
بـه گفتـه او، در تشـکیل جدیـد دادگاه عالـی محکمـه 
ابتدایـی خشـونت علیـه زن ایجـاد گردیـده و دیـوان 
جـزا خشـوت علیه بانـوان و تخلفـات کـودکان ایجاد 

است. شـده 
سـخنگوی دادگاه عالـی افغانسـتان بیـان کـرد کـه این 
اداره 659 تـن از مسـووالن ایـن اداره را در مرکـز و 
والیـات تبدیـل و تغییـر کـرده و تغییـرات  381 تن از 
محرریـن و منسـوبان داده گاه عالـی در شـانزده والیت 

دیگـر تکمیـل گردیده اسـت.
تمـام  بـه  افغانسـتان  بیـان کـرد کـه دادگاه عالـی  او 
پرونده هایـی کـه در دادگاه ابتدایـی، اسـتناف و تمیـز 
مربـوط  کـه  پرونده هایـی  تنهـا  کـرده؛  بـوده رسـیده 

دیـوان  جـزا می شـود در ایـن امـر دخیـل نسـیتند. 
 آقـای عطایـی تأکیـد کـرد کـه رییـس دادگاه عالـی 
بررسـی   در  بیشـتر  شـفافیت  به خاطـر  داده،  دسـتور 
پرونده هـا جلسـات محاکـم علنی برگزار شـود و برای 
کشـف و بازداشـت افراد فاسد و کمیشـن کاران مبارزه 

جـدی را آغـاز کرده اسـت.
آقای عطایی اذعان داشـت که ریاسـت کنتـرول دادگاه 
عالـی افغانسـتان در هجـده مـاه گذشـته 119 تـن را 
بـه جـرم گرفتـن رشـوه و تخلـف از قانون بازداشـت 
کـرده اسـت که شـامل 9 تن از قضـات، 27 تن محرر، 
1 دادسـتان، سـه تـن وکیـان مدافـع و کمیشـن کاران 
بودنـد. همچنـان، بـرای 111 تـن از قضـات مرکـز و 

والیـات معیـدات تدیبـی صـادر گردیده اسـت.
آقـای عطایـی خاطـر نشـان کـرد: بانـوان می توانند در 
تمـام دیوان هـای قضایـی سـهم داشـته باشـند و در 
امتحـان کانکـور قضـات پسـران و دختـران به شـکل 

یکسـان اشـتراک می کننـد.

هارون مجیدی
برنامـۀ  معلوماتـی  تکنالـوژی  و  مخابـرات  وزارت 
دسترسـی بـاز و قانون گـذاری رقابتـی را تدوین کرده 

و بـه اجـرا گذاشـته اسـت.
مسـووالن در وزارت مخابـرات و تکنالوژی معلوماتی 
تاریـخ 28 سـپتمبر  بـه  برنامـه  ایـن  کـه    می گوینـد 
در شـورای عالـی اقتصـادی بررسـی شـد و از سـوی 

رییس جمهـور تصویـب شـده اسـت.
ایـن مسـووالن می گوینـد، بـا تدویـن و تصویـب این 
برنامـه  افغانسـتان گام مهمـی را در راسـتای ارتقـای 
جایـگاه ایـن کشـور بـه حیـث گـذرگاه اطاعـات و 
تکنالـوژی بیـن کشـورهای آسـیای مرکـزی و جنوب 

آسـیا داشـته است.
وزارت هـای مخابـرات و اقتصـاد، اتاق هـای تجـارت 
و صنایـع و ادارۀ اتـرا دیـروز در یـک نشسـت خبری 
قانون گـذاری  و  بـاز  دست رسـی  برنامـۀ  مشـترک،  
دست رسـی  راسـتای  در  مثبتـی  گام  را  رقابتـی 

کردنـد. عنـوان  مخابراتـی  بـه خدمـات  شـهروندان 
تکنالـوژی  و  مخابـرات  وحیـدی،  وزیـر  عبدالـرزاق 
معلوماتـی در ایـن نشسـت گفـت: وزارت مخابـرات 
در هم آهنگـی بـا نهادهـای ملـی و بینالمللـی برنامـۀ 
زیربناهـای  و  نـوری  فایبـر  ارتبـاط  در  را  جدیـدی 
و  بـاز  دست رسـی  »پالیسـی  مخابراتـی  اساسـی 

اسـت. کـرده  ترتیـب  را  رقابتـی«  قانون گـذاری 
بـه گفتـۀ آقـای وحیـدی: بـا اسـتفاده از ایـن برنامـه، 
در  بیشـتر  سـرمایه گذاری های  جـذب  بـرای  زمینـه 
سـکتور خصوصـی فراهـم می شـود و محیـط سـالم و 
سـودمندی بـرای مارکیـت ارتباطات به وجـود می آید.
برنامـه،  ایـن  تطبیـق  کـه  می افزایـد  وحیـدی  آقـای 

انحصـار را شکسـته و سـکتور خصوصـی می توانـد 
خدمـات مخابراتـی وانترنتـی بـا کیفیت به شـهروندان 
ارایه کرده و در راسـتای رشـد وسـکتورهای اقتصادی 

بـا دولـت همکار باشـد.
ادامـۀ  در  معلوماتـی  تکنالـوژی  و  مخابـرات  وزیـر 
سـخنانش گفـت:  بـا تدویـن و تصویب این پالیسـی،  
افغانسـتان گام مهمـی را در راسـتای ارتقـای جایـگاه 
این کشـور بـه حیـث گـذرگاه اطاعـات و تکنالوژی 
بین کشـورهای آسـیای مرکزی و جنوبی داشـته است 

.

عبدالسـتار مـراد، وزیر اقتصـاد در این نشسـت خبری 
گفـت کـه با تطبیـق ایـن برنامـه فرصت هـای کاریابی 
افزایـش یافتـه،  حکومـت داری برقـی تقویـت شـده و 
زمینـۀ ارایـه خدمـات انترنتی بـا کیفیـت و ارزان برای 

شـهروندان فراهم می شـود.
قیمـت  بلندتریـن  افغانسـتان  مـراد:  آقـای  گفتـۀ  بـه 
انترنتـی را دارد کـه در مقایسـه بـا امریـکا 130مرتبـه 

قیمـت انترنـت در کشـور بلنـد اسـت.
عتیـق اهلل نصـرت، رییـس اتاق های تجـارت و صنایع 
نیـز ایـن برنامـه را برای همـکاری سـکتور خصوصی 

بـا دولـت مهـم خوانـده، گفـت: تمـام داد و سـتد مـا 
صـورت  تکنالـوژی  و  مخابـرات  طریـق  از  امـروزه 

می گیـرد.
بـه گفتـۀ آقـای نصـرت: تمـام پیشـرفت های مخابرت 
کشـور به دلیل سـهم گرفتـن بخش خصوصی اسـت، 
امـا بازهـم در افغانسـتان نسـبت بـه کشـورهای منتطه 

مشـکاتی در ایـن زمینه وجـود دارد.
آقـای نصـرت می افزایـد: بزرگترین چالـش انحصاری 
کـردن در سـرمایه گذاری اسـت و ایـن کار باعث بلند 
بـودن قیمت هـا و پاییـن کیفیـت شـده کـه بـا عملـی 

شـدن ایـن برنامـه، ایـن مشـکل حل خواهد شـد.
کـه  می گویـد  صنایـع  و  تجـارت  اتاق هـای  رییـس 
بـا رقابـت سـالم ارایـه خدمـات انترنتـی بـا کیفیـت 

صـورت گرفتـه و نـرخ آن پاییـن خواهـد آمـد.
نجیـب اهلل عزیـزی، مسـوول ادارۀ اترا می گویـد که در 
چهـارده سـال بخش مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتی 
در کشـور رشـد خوبی داشـته اما در اواخر این رشـد 

یافته اسـت. کاهش 
مسـوول ادارۀ اتـرا تصریـح کـرد: »بـه ادامـۀ تصویـب 
ایـن پالیسـی، اداره اتـرا قوانین و مقرراتـی را تصویب 
خواهـد نمـود کـه براسـاس آن فعالیـت های سـکتور 
تکنالوژی، معلوماتـی بـه طـور درسـت وشـفاف تنظیم 

می گـردد. 
وزارت مخابـرات و تکنالـوژی می گویـد کـه بـا وضع 
و تصویـب برنامه هـا، قوانیـن و مقـررات ضـروری، 
زمینه هـا بـرای ترغیـب و گسـترش نـوآوری، افزایش 
سـرمایه گذاری خصوصـی و رقابـت سـالم در صنعت 

زیربناهـای مخابراتـی فراهـم می شـود.
مسـووالن در حکومـت افغانسـتان می گوینـد کـه آنان 
در نظـر دارنـد تا سـال 2020 میادی بـرای 15میلیون 
شـهروند در کشـور امـکان دست رسـی بـه خدمـات 

انترنتـی بـا کیفیـت و مصـوون را فراهم سـازند.
گفتـه شـده اسـت کـه سـرمایه گذاری روی زیربناهای 
اساسـی از جملـه شـبکه ملـی فایبـر نـوری، توسـط 
سـکتورخصوصی یـک ضرورت جدی واساسـی برای 

رسـیدن بـه ایـن وعده می باشـد.

ابوبکر صدیق

سخنگوی دادگاه عالی:

در هژده ماه 119 کارمند دادگاه
 به جرم رشوت و تخلف بازداشت شده اند

برنـامۀ دست رسـی باز 
و قانـون گـذاری رقابتـی اجـرایی شد



کاوه احمدی علی آبادی 

عیســی بــا درک پنــدارۀ آفرینــش خویــش طــی زنده گــی، یعنــی مســیح شــدن، 

دینــش را عرضــه کــرد. روح آن حقیقــت، روش وی نیکــی و خدمــت و منش او، 

محبــت و رحمــت بــود. نخســتین پیامــش پــس از خدمــت، محبــت و رحمــت، 

مبــارزه بــا کســانی بــود کــه بــا ظاهــری دینــی، خــود را بــه شــعایر و شــریعِت 

دینــی مزیــن کــرده بودنــد و تصــور می کردنــد بدیــن ســبب متدین ترنــد و بــر 

ــم داد. او  ــان بی ــدت از آن ــش را به ش ــروان خوی ــد. او پی ــری دارن ــران برت دیگ

حتــا زنــی بــدکاره را بخشــید و بــه او بشــارت نجــات داد، ولــی ایــن متظاهــران 

دینــی را هرگــز.  

ــرعینی  ــی و متش ــای دین ــدند، از علم ــده می ش ــی خوان ــه فریس ــروه ک ــن گ ای

بودنــد کــه تصــور می کردنــد بــه ســبب رعایــت شــریعت و احــکام و دوری از 

ــان  ــد. او پیــروان خویــش را به شــدت از آن ــر دیگــران برتــری دارن محرمــات ب

ــم داد. پیوســته  ــان بی ــن آن ــه دور از نفــس دی برحــذر داشــت و از رفتارهــای ب

ــا  ــی ها و صدوقی ه ــۀ فریس ــت، از خمیرمای ــش می گف ــاگردان و پیروان ــه ش ب

ــه  ــد ک ــه فهمیدن ــاگردان خاص ــد. ش ــود( دور بمانی ــوم یه ــی ق ــران سیاس )س

ــۀ  ــن جمل ــان اســت. عیســی ای ــات دینی ش ــان تعلیم ــه، هم منظــور از خمیرمای

ــا  ــردم ب ــن م ــود: »ای ــه فرم ــی ایشــان دانســت ک ــی را مصــداق عین اشــعیای نب

ــن دور اســت«.  ــان از م ــای ش ــد، و قلب ه ــق می کنن ــرا تصدی ــش م ــان خوی زب

ــد.  ــی ها بخوانی ــارۀ فریس ــل را درب ــی در انجی ــای عیس ــت گفته ه ــوب اس خ

نگارنــده بخش هایــی از آن را در این جــا مــی آورد: »این طــور کــه علمــای 

ــال  ــان خی ــد، انس ــع می کنن ــون وض ــم قان ــر ه ــت س ــی ها پش ــی و فریس مذهب

می کنــد جــای موســی را گرفته انــد!... هــر کاری می  کننــد بــرای تظاهــر اســت. 

ــد.  ــان می بندن ــه بازوی ش ــند و ب ــمانی را می نویس ــاب آس ــای کت ــا و آیه ه دعاه

دامــن رداهای شــان را عمــداً درازتــر می دوزنــد تــا جلــب توجــه کننــد و مــردم 

آن هــا را دیــن دار بداننــد... نمــاز خــود را مخصوصــًا طوالنــی می کنیــد تــا مــردم 

شــما را دیــن دار بداننــد، ولــی دور از چشــم دیگــران مــال بیوه زنــان بیچــاره را 

ــا  ــد ت ــا می گذاری ــر پ ــا را زی ــما. همه ج ــر ش ــا! وای ب ــد. ای دوروه می خوری

کســی را پیــدا کنیــد کــه مریــد شــما بشــود. و وقتــی موفــق شــدید، او را دو برابر 

بدتــر از خودتــان ســزاوار جهنــم می کنیــد...«. انجیــل متــی، بــاب بیست وســوم. 

ــت  ــران خدم ــه دیگ ــتر ب ــه بیش ــد، هرچ ــاگردان می گوی ــه ش ــاب ب ســپس خط

کنیــد، شــخص بزرگتــری می شــوید. چــون بزرگــی در خدمــت کــردن اســت. 

ــود و  ــک می ش ــت و کوچ ــد، پس ــی بدان ــود را آدم بزرگ ــه خ ــی ک ــا کس ام

ــی دیگــر  ــاز در جای ــردد. ب ــزرگ و ســربلند می گ ــن اســت، ب ــه فروت کســی ک

ــویید،  ــان را می ش ــی ها ظاهرت ــما فریس ــد: »ش ــرعین می گوی ــه متش ــاب ب خط

ــر  ــع و شــرارت اســت... وای ب ــر از حــرص و طم ــف و پ ــان کثی ــی باطن ت ول

ــان را در راه  ــا دقــت یک دهــم تمــام درآمدت ــد ب شــما ای فریســی ها کــه هرچن

خــدا می دهیــد، ولــی عدالــت و محبــت خــدا را بــه کلــی فرامــوش کرده ایــد... 

ــا و  ــتن را در عبادت گاه ه ــس نشس ــاالی مجل ــه ب ــی ها ک ــما فریس ــر ش وای ب

ســام و احتــرام مــردم را در کوچــه و بــازار دوســت داریــد! بدانیــد کــه داوری 

ــی  ــف دین ــار تکالی ــر ب ــردم را در زی ــما م ــت... ش ــار شماس ــی در انتظ هول ناک

ــود  ــزاران خ ــام خدمت گ ــون تم ــوول خ ــما را مس ــدا ش ــد... خ ــرد می کنی ُخ

ــر  ــت... وای ب ــده اس ــه ش ــاال ریخت ــا ح ــا ت ــش دنی ــه از اول پیدای ــد ک می دان

ــد...«؛  ــان می کنی ــردم پنه ــت را از م ــما حقیق ــی چــون ش ــای دین ــما ای علم ش

اتفاقــًا یکــی از علمــای دینــی کــه در آن جــا حضــور داشــت، بــه عیســی گفــت: 

ــا ایــن حرف هایــی کــه زدیــد، بــه مقــام مــن هــم توهیــن کردیــد.  آقــا شــما ب

ــاک در انتظــار شــما هــم  کــه عیســی پاســخ داد: »بلــی همیــن چیزهــای هول ن

هســت«. انجیــل لوقــا، بــاب یازدهــم.
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بخش سـوم
 آیـا تنـوع نظـام مالی امریـکا مشـوِق رقابت و 
رشـد بیشـتر اسـت یا کـه سـفته بازی را تغذیه 
کـرده و بحران هـا را پـرورش می دهد؟ پاسـخ 
ایـن اسـت کـه در واقـع هـر دو کار را می کند. 
بـه دو بخـش مجـزا تقسـیم  مالـِی مـا  نظـام 

 : د می شـو
بانک هـای  شـامل  بخـش  ایـن  نهادهـا.  1ـ 
سـرمایه گذاری  بانک هـای  تجـاری،  معمولـی 
و بانک هـای سـایه یی )یعنـی شـرکت هایی که 
مثـل بانـک عمـل می کنند، امـا به همان شـیوه 

نظـارت نمی شـوند( اسـت. 
2ـ بازارهـای سـرمایه. این بخش شـامل اوراق 
بهـادار و مشـتقه اسـت کـه سـرمایه گذاران بـا 

هـم معاملـه می کنند. 
ابتـدا نگاهـی دقیق تر بـه نهادهای مالـی بکنیم. 
بانـک اساسـی ترین بخـش از نظام مالی اسـت 
و اساسـی ترین نـوع بانـک شـبیه انجمـن وام 
و سـاختمان بیلـی اسـت کـه جـورج بیلـی در 
فیلـم »ایـن زنده گی هیجان انگیزی اسـت« اداره 
می کـرد. این بانک با سـرمایه سـهامدار شـروع 
بـه کار کـرده، سـپرده جمـع آوری می کنـد و 
سـپس وام می دهـد. بانک هـا نسـبت بـه زمانی 
کـه جیمـی اسـتوارت در نقـش جـورج بیلـی 
پیچیده تـر  بسـیار  می کـرد،  بـازی   19۴6 در 
درصـد   60 فقـط  اکنـون  سـپرده ها  شـده اند. 
بانک هـا را تشـکیل می دهـد،  منابـع مالـی  از 
بقیـۀ منابع از محـل اوراق قرضه، اسـناد بدهی 
وام هـای  تجـاری،  اوراق  مثـل  کوتاه مـدت 
سـرمایه گذاران  و  بانک هـا  سـایر  از  عمـده 
به دسـت  چیزهـا  سـایر  و  مشـتقات  بـزرگ، 
و  شـرکت ها  کشـورها،  بـه  آن هـا  می آیـد. 
افـراد از طریـق وام، اوراق بهـادار، کارت هـای 
اعتبـاری، خطوط اعتباری و بی حسـاب مسـیر 

دیگـر قـرض می دهنـد. 
باقـی  بنیـان نظـام مالـی مـا  اگرچـه بانک هـا 
می ماننـد، اهمیـت آن ها با گذشـت سـال ها رو 
بـه کاهـش گذاشـته اسـت. در 1980 بانک هـا 
تامیـن  را  اقتصـاد  اعتبـارات  از  درصـد   50
می کردنـد، در سـال 2007 ایـن سـهم بـه 23 
درصـد کاهـش یافـت. بازارهـای سـرمایه کـه 
مـن در زیـر توضیـح خواهـم داد و نهادهایـی 
کـه مثـل بانک هـا بـه نظر رسـیده، عمـل کرده 
بانک هـا  مشـابه  امـا  دارنـد،  تیـزی  شـامۀ  و 
تحـت نظـارت و قانون منـدی نیسـتند و نقـش 
در  می گیرنـد.  برعهـده  بزرگ تـری  وام دهـی 
مـورد ایـن بانک هـای سـایه یی، مثـل شـرکت 
 ،)PIMCO( مدیریت سـرمایه گذاری پاسـیفیک
مدیـر صنـدوق اوراق قرضـۀ آن هـا را احضـار 
می کننـد، پس اندازکننـده گان و وام گیرنـده گان 
را بـه هم دیگـر می رسـانند، امـا سـپرده قبـول 
جـای  بـه  سـایه یی  بانک هـای  نمی کننـد. 
دریافـت سـپرده ها، بـا انتشـار اوراق قرضـه و 

اسـناد بدهـی کوتاه مـدت یـا با خاص شـدن 
از وام های شـان از طریـق تولیـد اوراق بهـادار، 
منابـع الزم بـرای وام هـای پرداختـی خـود را 

می کننـد.  تامیـن 
شـما احتمـاالً بـا یـک بانـک سـایه یی معاملـه 
محله یـی  ترکیـب  آن هـا  از  برخـی  کرده ایـد. 
دارنـد مثـل دالالن وام رهنـی، وام دهنـده گان 
لیزینـگ.  شـرکت های  و  پیش پرداخـت 
در  مـک  فـردی  و  مـی  فانـی  مثـل  سـایرین 
سـطح ملی شـناخته شـده هسـتند کـه وام های 
رهنـی را تضمیـن کـرده و یـا نگـه می دارنـد. 
پذیـرش  سـابق  کـه شـرکت  فایننشـیال  آلـی 
مشـتری جنـرال موتـورز اسـت، وام خـودرو 
جنـرال  سـرمایۀ  شـرکت  و  می دهـد  )موتـر( 
خدمـت  و  وام  کسـب وکارها  بـه  الکتریـک 
لیزینـگ می دهـد. وام هـای بی اعتبـار رهنـی را 
عمدتـًا بانک هـای سـایه یی مثل نیو سـنچوری 
فایننشـیال اینـک ورشکسـته و کانتـری وایـد 
آو  بانـک  از  بخشـی  اکنـون  کـه  فایننشـیال 
سـرانجام  بودنـد.  پرداختـه  اسـت،  امریـکا 
برخـی از آن هـا هسـتند کـه هرگـز نام شـان را 
نشـنیده اید مثـل سـیگما فاینانـس یـک بنـگاه 
سـرمایه گذاری بـه اصطـاح سـاختارمند کـه 
دالـر در  میلیـارد  اوج خـود 57  در روزهـای 
دارایی هایـی مثـل اوراق بهادار به پشـتوانۀ وام 
رهنـی سـرمایه گذاری کرد کـه بیش تـر از اکثر 

بـود.  امریکایـی  بانک هـای 
بانک هـای سـرمایه گذاری کـه دالل معامله گـر 
بانـک  دیگـر  نـوع  می شـوند،  نامیـده  نیـز 
این کـه  جـای  بـه  آن هـا  هسـتند.  سـایه یی 
مسـتقیمًا وام بدهنـد بـا پذیره نویسـی و خریـد 
و فـروش سـهام، اوراق قرضـه و سـایر اوراق 
بهـادار پس اندازکننـده گان و وام گیرنـده گان را 
در بازارهـا به هـم می رسـانند؛ عوایـد به دسـت 
یـا شـرکت تحویـل  بـه وام دهنـده  را  آمـده 
حق الزحمه یـی  فرآینـد  ایـن  در  و  می دهنـد 

برمی دارنـد. 
طـی سـال ها مـرز بیـن بانک هـا و بانک هـای 
بانک هـای  اسـت.  خـورده  به هـم  سـایه یی 
تجـاری اکنون سـهام و اوراق قرضـه را معامله 
وام  سـرمایه گذاری  بانک هـای  و  می کننـد 
می دهنـد. خـود وام هـا نیز اغلب تکه تکه شـده 
و بـه اوراق بهـادار تبدیل می شـوند. بانک های 
تجـاری اعتبار پشـتیبان بـه بانک های سـایه یی 
ارایـه می دهنـد، در واقـع بـه عنـوان آخریـن 
ایـن  حتـا  می کننـد.  عمـل  وام دهـی  مرجـع 
احتمـال اسـت کـه هـر دو بانک هـای تجـاری 
و بانک هـای سـایه یی بخشـی از یـک شـرکت 
مـادر باشـند. برخـی بانک هـای سـایه یی مثـل 
کاپیتـال  الکتریـک  جنـرال  و  فایننشـیال  آلـی 

بانک هـای مخصـوص خـود دارنـد. 
بـا همۀ انـواع نام هـا و اسـاس نامه های حقوقی 

دارنـد،  سـایه یی  بانک هـای  و  بانک هـا  کـه 
مـرگ و زنده گـی آن هـا بـه دو چیـز بسـته گی 

دارد: سـرمایه و نقدینه گـی. 
سـرمایه مثـل مهمـات بـرای یـک نـاو جنگـی 
تـا  می شـود  باعـث  بیش تـر  مهمـات  اسـت. 
نـاو جنگـی در برابـر آتـش دشـمن مقاومـت 
بیش تـر، امـا کندتـری بکنـد. یـک بانـک هـم 
دوام  می توانـد  بیش تـر  سـرمایۀ  داشـتن  بـا 
وام هـا  دادن  دسـت  از  برابـر  در  بیش تـری 
بیـاورد، اما سـودآوری کم تری خواهد داشـت، 
چـون که سـودهایش بایـد در بین سـهامداران 

شـود.  تقسـیم  بیش تـری 
نسـبت دارایـی بـه سـرمایه را اهـرم عملیاتـی 
می نامنـد و نشـانه یی اسـت کـه یـک شـرکت 
چه قـدر بـه بدهـی متکـی اسـت. بانـک الـف 
را در نظـر بگیریـد: ایـن بانـک 1 دالر سـرمایه 
جمـع آوری  سـپرده  دالـر   9 دارد،  سـهامدار 
می کنـد و 10 دالـر وام می دهـد. اهـرم عملیاتی 
ایـن بانـک 10 اسـت. اگـر یـک دالـر سـرمایۀ 
وام  دالـر   10 می توانـد  آورد،  به دسـت  دیگـر 
بیش تـر بدهـد. امـا بانـک ب اهـرم عملیاتـی 
20 دارد. بـا هـر دالـر سـرمایۀ اضافـی می تواند 
20 دالـر وام بدهـد. پـس می تـوان دیـد چـرا 
بانک هـا و سهامداران شـان اهـرم عملیاتـی را 
دوسـت دارنـد. امـا اهـرم عملیاتی بـه صورت 
برعکـس نیـز کار می کنـد. دقیقـًا مثل یـک ناو 
جنگـی کـه زره پـوش نازکی داشـته و آسـان تر 
غـرق می شـود، یـک بانک کـه سـرمایۀ اندکی 
دارد احتمـال بیش تـری اسـت کـه ورشکسـت 
الـف ورشکسـت  بانـک  این کـه  بـرای  شـود. 
شـود و سـرمایه اش از بیـن بـرود، فقـط کافـی 
اسـت کـه 10 درصـد وام هایـش مشـکوک و 
الوصـول شـود. بـرای بانک ب فقـط 5 درصد 

اسـت.  نیاز 
بانک هـا  فـدرال  دولـت  تنظیمـی  مقـررات 
میـزان  بـه  سـرمایه یی  تـا  می سـازد  ملـزم  را 
نگـه  خـود  دارایی هـای  درصـد   8 دسـت کم 
دارنـد، در حالـی کـه بانک هـای سـایه یی بـا 
درصـد کم تـری می تواننـد فعالیـت کننـد. ایـن 
اسـت دلیـل این کـه چـرا بیش تـر آن هـا طـی 
بحـران مالـی ورشکسـت شـدند. بـرای مثـال، 
فانـی مـی و فـردی مک با سـرمایۀ کم تـر از ۴ 
درصـد رونـق یافتند و سـود خوبـی می کردند. 
الوصـول  رهنـی  وام هـای  کـه  هنگامـی  امـا 
شـد، سـرمایۀ آن هـا ناپدیـد شـده و بـا پـول 

دادنـد.  نجـات  را  آن هـا  مالیات دهنـده گان 
نقدینه گـی بـه پـول نقـد و بـه چیزهایـی کـه 
تقریبـًا مثـل پـول نقد هسـتند و می تـوان برای 
تامیـن نیازهـای فـوری اسـتفاده شـوند، گفتـه 
می شـود. خانۀ شـما شـاید کـه 300 هـزار دالر 
ارزش داشـته باشـد، امـا ایـن هیـچ کمکـی به 
شـما نمی کنـد اگـر امـروز بـه 5000 دالـر پول 
نقـد نیـاز داریـد تـا شـومینۀ شکسـتۀ خـود را 
تعویـض کنیـد. بنابرایـن بـرای مـوارد نامنتظرۀ 
پـول نقـد دم دسـتی یا خـط اعتبار سـرمایه نگه 

می داریـم. 

نفـس ادیـان؛

شـریعت یا حقیـقت؟

نویسنده: گرگ آی پی

مترجم: جعفر خیرخواهان

بخش دوم



به صـورِت عـام، دو دیـدگاه در نحـوۀ داللـِت لفـظ بر 
معنـا شـهرِت بیشـتری دارد: -1 دیدگاهـی کـه داللِت 
لفـظ را بـر معنـا توقیفـی می دانـد؛ -2 و نظریّه یـی که 
بـر توفیقـی بـودِن داللت لفـظ بر معنا اسـتوار اسـت. 
نظریّۀ سـومی نیز وجود دارد کـه ترکیبی از دو دیدگاه 
مزبـور به شـمار می رود و داللت لفظ را بـر معنا الهی- 
بشـری می پنـدارد. در نظریّـۀ اول، داللت لفـظ بر معنا 
از جانـِب خداونـد وضع شـده اسـت و بشـر دخالتی 
در آن نـدارد. ایـن دیـدگاه، نحـوۀ داللـت لفـظ را بـر 
معنـا غیراختیـاری می انـگارد و سـهمی برای بشـر در 
ایـن بـاب قایـل نیسـت. نظریّـۀ دوم داللت لفـظ را بر 
معنـا اختیـاری و قـراردادی می بینـد. در ایـن نگـرش، 
بشـر سـهم تـام و تمامـی در وضـع الفـاظ بـر معانـی 
مختلـف قایـل اسـت. دیدگاه سـومی در خـّط اعتدال 
سـیر می کنـد و هـم بـرای خداونـد و هم برای انسـان 
در وضـع لفـظ سـهم غیرمشـاع قایل می شـود. در این 
نگـرش، وضـع برخی الفـاظ بـر معانی الهی سـت، در 
حالی کـه دسـتۀ دیگـری از الفاظ را بشـر بـر معناهای 
الفـاظ  وضـع  مثـاً   کـرده  اسـت.  وضـع  مشـخصی 
مرتجـل مثـِل اسـم های خـاص کار انسـان اسـت. در 
یک چنیـن الفاظـی، علی رغـم وضـع اولـی، وضع های 
بعـدی توسـط بشـر صـورت می گیـرد. افزون بـر آن، 
وضـع در الفـاظ منقـول نیـز کـه در آن کلمه یـی از 
معنـای اصلـی خـود عـدول می کنـد و معنـای تازه یی 
به خـود می گیـرد، کار انسـان اسـت. الفـاظ مختـص، 
مشـترک و عـام تابـِع همـان اختافی انـد کـه در بـاب 
نحـوۀ داللـت لفظ بـر معنا یادآور شـدیم. بـا توجه به 
آیـۀ 31 سـورۀ بقـره و آیۀ 23 سـورۀ  نجم، 71 سـورۀ 
اعـراف، و۴0 سـورۀ یوسـف: می تـوان دیدگاه سـومی 
را می تـوان جامع تـر و مـورد تأیید قـرآن تعریف کرد. 
بـا این همـه، این کـه وضـع اولـی از جانـب خداونـد 
صـورت گرفته اسـت و یا بشـر، مـورد اتفاق نیسـت. 
فرامـوش نکنیـم کـه داللـت لفظ بـر معنا بـا عمومیّتی 
کـه عمدتـًا اهل منطـق و فلسـفه بـه کار می برند، جای 
تأمـل دارد. کمـا این کـه، »حـرف« نیـز لفـظ اسـت، 
درحالی کـه معنـای مسـتقلی نـدارد. بنابرایـن، هـرگاه 
»اسـم« و  میـان می آیـد، عمدتـًا  بـه  لفـظ  از  سـخن 

»فعـل« بـه عنـوان اجـزای مهم زبـان مـوردِ نظرند. 
هویت های زبانی یا بازی ها

مسـألۀ هویت یکـی از مقوله های عمدۀ جامعه شناسـی 
به شـمار می آیـد کـه از افـراد تـا گروه  هـا را تحـِت 
هویت هـای  دارای  گروه هـا  و  افـراد  دارد.  پوشـش 
فـردی وگروهی  یی انـد کـه گریزپذیـر و گزیرناپذیـر 
دارای  اشـخاص  و  افـراد  این کـه،  توضیـح  اسـت. 
ویژه  گی هـا و امتیـازاِت منحصـر بـه فردی انـد کـه در 
دیگـری نیسـت، وهر فـردی هویـِت به خصوصی دارد 
کـه او را از سـاز هم نوعـاِن او متمایـز و متشـّخص 
در  کـه  اسـت  امتیـازات  و  تفکیـک  می کنـد. همیـن 
مباحـِث مابعدالطبیعـه از مقولـۀ »هویـِت شـخصی« و 
این کـه مـاک چنیـن هویتی چیسـت، سـخن گفته اند. 
مثـًا؛ احمـد هـم بـه لحـاِظ فزیکـی و هـم بـه لحاِظ 
ذهنـی- اخاقـی از محمـود متمایـز اسـت و علی رغم 
اشـتراک هـر دو در نوعیّـِت انسـانی، هریـک دارای 
همیـن  و  نیسـت  دیگـری  در  کـه  ویژه گی هایی انـد 
و  متمایـز  محمـود  از  را  احمـد  کـه  ویژه گی هاسـت 
نهایتـًا شـناختنی می سـازد. هـرگاه تفاوتی میـانِ احمد 
و محمـود در میـان نباشـد و ایـن دو بـه لحـاِظ مادی 
و معنـوی یکـی باشـند، هویِت فـردی هـر دوی آن  ها 
زیـِر پرسـش خواهـد رفـت. زیـرا در ایـن صـورت، 
واژه،  دو  ایـن  و  بـود  نخواهـد  محمـودی  و  احمـد 
چیـزی جـز واژه گان متـرادف کـه به مصـداق واحدی 

ارجـاع می یابنـد، به حسـاب نخواهنـد آمـد. 
بزرگ تـِر  کتله هـای  و  گروه هـا  همین سـان،  بـه 
انسـانی نیـز دارای هویت انـد و گروهـی را نمی تـوان 
سـراغ یافـت کـه فاقـِد هویـِت جمعـی باشـد. در این 
میـان، هویت هـای جمعـی خـود برسـاختۀ افرادنـد و 
یـا  نمی تـوان جمعیتـی را در نظـر آورد کـه فـرد و 
افـرادی آن را نسـاخته باشـند. از ایـن منظـر، فـرد بـا 
هویت هـای جمعـی پیوند می خورد و بـا حفِظ هویت 
ِفـردی خویـش، خـودش را تحـِت چتِر کان تـِر قوم، 
دیـن، نـژاد، ملیـت، زبان، رنـگ، فرهنـگ، مذهب و... 
می بینـد. ایـن مسـأله کامـًا طبیعی اسـت، کمـا این که  
هـر فـردی لزومـًا بـه جایـی، بـه نـژادی، به دینـی، به 
فرهنگـی، بـه زبانـی، به تبـاری و بـه تاریخی وابسـته 
اسـت و ایـن وابسـته گی ها را بایـد ضـرورِت منطقـی 
پیونـِد فـرد بـا جامعـه دانسـت که انتخـابِ مـا در آن 
نقشـی نداشـته اسـت. هرچنـد در مـوارد و حاالتـی 
ممکـن اسـت فـرد در جامعه مضمحل شـود و روحیۀ 

 گروه گرایـی )جمع گرایـی(، ویژه گی هـای فـردی وی 
را نیـز در خـود هضـم کنـد و فـرد درخـمِّ هویت های 
جمعـی حل گـردد. ایـن قاعـده امـا، عمومیّـت ندارد 
و فردیّـت حتـا در گروه گراتریـن تفکـرات و جوامـع 
انسـانی نیـزـ  شـاید به درجات متفـاوت و گاه کمتری 

ـ حضـور دارد و نابودشـدنی نیسـت. 
برقـرار  رابطه یـی  چنیـن  نیـز  متـن  و  واژه گان  میـان 
اسـت. واژه هـا همـان هویت هـای فردی انـد کـه متـن 
را بـه عنـواِن هویتـی جمعـی شـکل می دهنـد. متـن 
نیـز بـه نوبـۀ خـود بـه متـِن ادبـی، تاریخـی، حقوقی، 
فنـی و ... تقسـیم می شـود؛ البتـه این در صورتی سـت 
محـدود  نوشـتار  بـه  را   متـن  شـمول  دایـرۀ  کـه 
بدانیـم، و اال ـ چنان کـه دیلتـای توجـه داده اسـت ـ 
و  رویاهـا  خواب هـا،  چـون  انسـانی یی  پدیدارهایـی 
...، را نیـز می تـوان متـن در نظـر آورد کـه تأویل هـای 
مختلفـی برمی دارنـد. نسـبت میـان واژه هـا بـا متن در 
بـا  زبـان، شـبیه نسبتی سـت کـه هویت هـای فـردی 
هویت هـای جمعـی در جامعه شناسـی دارد. چنان کـه 
تراکـم هویت هـای فـردی بـه شـکل گیری هویت های 
یـا  و  خصلـت،  دارای  کـه  می انجامـد  کان تـری 
خصلت هـای مشـترک و همانندی سـت؛ یکجاسـازی 
واژه گان نیـز نهایتـًا بـه تولیـد متـن می انجامـد و متـن 
نیـز دارای خصوصیّـِت عامی سـت کـه آن را بـه انواع 
گوناگوِن حقوقی، فلسـفی، علمـی، دینی و فنی و غیره 
تقسـیم می کنـد و مـا از آن به عنـواِن هویـِت حقوقی، 

فلسـفی، علمـی، دینـی و فنـی متـن یـاد می کنیـم. 
بـا این توضیـح، هویـت را که بـارِ جامعه شـناختی آن 
همـواره مطمـِح نظربوده اسـت، می توان بـه حوزه های 
کلـودوی  این کـه،  کمـا  بخشـید.  تسـّری  نیـز  زبـان 
معکـوِس  کاری  بلژیکـی،  مردم شـناس  اسـتروس، 
آن چـه گفتیـم انجـام داد و بحـِث سـاختارگرایی را از 
ادبیـات بـه حوزه هـای علـومِ اجتماعـی، از آن جملـه 
بـه جامعه شناسـی وارد کـرد. در ایـن نگـرش چنان که 
افـراد با بیـان جمات زبانـی در بازآفرینی زبان سـهم 
می گیرنـد و از قواعـد خاصـی در جهـت بیـان  آن هـا 
تابـع قواعـد خاصی انـد  نیـز  کار می گیرنـد؛ جوامـع 
و افـراد بـا بـا پیـروی از آن در بازآفرینـِی سـاختارها 
سـهیم می شـوند. اسـتروس بـا ایـن بیـان نشـان داد 
کـه می تـوان قاعده مندی هـای حاکـم بـر زبـان را بـه 

جامعـه نیـز تعمیـم داد و افـق تازه یـی گشـود. 
ادبیـات  از  ِسـاختارگرایی  ِگفتمـان  کـردن  وارد 
اسـتروس  توسـط  جامعه شناسـی  حوزه  هـای  بـه 
نشـان داد کـه نبایـد از وجـه عـامِ حاکـم بـر ادبیـات 

وجامعه شناسـی چشم پوشـی کـرد، بلکـه بایسـت از 
هماننـدی ِ حوزه هـای مختلـِف معرفـِت بشـری پـرده 
 برداشـت و این کـه روابـط و مناسـباِت حاکـم بـر هر 
یـک از رشـته های معرفـِت بشـری بر دیگری تسـّری 
مختلـِف  ِمعـارف  میـان  گفت وگـو  فرصـِت  و  یابـد 
بشـری بیـش از پیـش فراهم آیـد. این رویکـرد هم به 
سـودِ رشـته های مختلـِف معرفتـی بشـر اسـت و هـم 
زمینه هـای گفتمانـی و همگرایـی این معـارف را، و به 
تبَـع آن اصحـاب ایـن رشـته ها را کـه گاه شـدیداً بـر 

می سـازد.  مسـاعدتر  می ریزنـد،  همدیگـر  روی 
بـا ایـن بیـان، واژه گان و گزاره هـاِی سـاختمند زبانـی 
کـه  پوششی سـت  هّویـت  و  هویت انـد،  دارای  نیـز 
دسـته بندی  را  گزاره هـا  آن  قبـاب  زیـِر  در  می تـوان 
کـرد. سـخن مـا در ایـن مقـام متوجـه هـر یـک از 
را  کـدام  گزاره هـای هـر  کـه  طبیعی سـت  زبان هـای 
می تـوان بـر مبنـای محِک کاربـردِ آن  دسـته بندی کرد. 
هـر یـک از زبان هـای طبیعی در دروِن خـود زبان های 
دیگـری را می پرورنـد کـه بـه نحـوۀ کاربربسـِت زبان 
وابسـته اسـت. بـه تعبیـِر دیگـر، زبان ها در بطـِن خود 
زبان هـای دیگـری چـون زبـاِن حقوقـی، زبـاِن ادبـی، 
زبـاِن تکنیـک و فنی، زبـاِن علـم، زباِن فلسـفه و زباِن 
دیـن و... دارنـد کـه نـوِع خاصـی از زبـان و قسـیمی 
بـرای زبـاِن طبیعـی بـه شـمار نمی آینـد؛ بلکـه ایـن 
دسـته بندی ـ چنان کـه ویتگنشـتاین توجـه داده اسـت 
ـ ناظـر بـر نحـوۀ  کاربسـِت زبان اسـت کـه در امتداد 

زمـان جـا افتاده اسـت.
مشـخصی  گزاره هـای  و  واژه هـا  را  حقوقـی  زبـاِن 
شـکل می دهنـد کـه بـا زبـاِن ادبـی و تکنیکـی و ... 
تفـاوِت بسـیاری دارد. همیـن اسـت کـه ویتگنشـتاین 
از انـواع بازی هـای زبانـی سـخن می گویـد و هر یک 
از زبان هـای ادبـی، حقوقـی، فلسـفی و دینـی و ...، 
را نـوع خاصـی از بـازی تلقـی می کنـد کـه قواعـد و 
نظـِم خاصـی بـر هر کـدام حاکـم اسـت. ایـن امر در 
کلیـۀ زبان هـای طبیعـی دنیـا وجـود دارد و می توان از 
بازی هـای گوناگـوِن زبانـی سـخن رانـد که نویسـنده 
حـاوی  کـه  را  زبانـی  بازی هـای  این گونـه  جسـارتًا 
هویت هـای  هسـت،  نیـز  دیگـری  ُخرده بازی هـای 

اسـت.  نامیده  زبانـی 
هویت هـای زبانـی را می تـوان مرزهایـی بـه حسـاب 
آورد کـه قلمـرو گزاره هـای هـر زبـان را به صـورِت 
کلـی از هم جـدا می سـازد و پای انواع کاربسـت های 
زبانـی را به میان می کشـد. به تعبیر دیگـر، هویت های 
زبانـی علی رغـم آن کـه از یک سـو بـر ماهیـِت درونی 

آن ها ناظر اسـت، از 
جانـب دیگـر مرزهـای کلـی گزاره هایی را کـه دارای 
هویّـت زبانـی واحدی اند، تشـّخص می بخشـد و مرز 
هـر هویّـت را از هویّـِت زبانی دیگری به روشـنی جدا 
مـی دارد. بـا ایـن بیـان، هویت هـای زبانـی را می توان 
همـان تقسـیم بندی درونـی زبان، و به تبـع آن واقعیّت 
نامیـد. تقسـیم واقعیّت هـا و تمایـز میـان آن هـا جز در 
این کـه  همـه  از  مهم تـر  نیسـت.  میسـر  زبـان  سـایۀ 
قابـِل شـناخت  بـا تقسـیم و تمایـز  واقعیّت هـا جـز 
نیسـتند. زبـان با جهـان پیونـِد محکمـی دارد و اصوالً 
مواجهـۀ مـا بـا جهـان جـز بـا واسـطۀ زبـان صـورت 

نمی پذیـرد. سـرل می گویـد:
و  اسـت  گرفتـه  قـرار  فلسـفه  محـورِ  امـروزه  زبـان 
فلسـفه نیـز به معنایی بسـیار مهـم، پژوهشـی مفهومی 
اسـت، اما زبان گذشـته از فلسـفه، برای فهم انسـان و 
زنده گـی انسـان دارای اهمیـِت حیاتـی اسـت ]...[ اما 
در واقـع، همیـن  که شـروع بـه تحقیق در رابطـۀ زبان 
بـا جهـان کنیـم، می بینیـم کـه آن نـوع تجربه هـا و آن 
نـوع مناسـبات اجتماعی که بـه نظر ما خصلتًا انسـانی 
اسـت، بـدون زبـان محـال اسـت، و آن چـه به راسـتی 
بیـش از هـر چیِز دیگری ما را از سـایر انـواع جانوران 

ممتـاز می کنـد، زبان اسـت .
بیان گـری کـه پس از آفرینـش انسـان ]الرحمن: 3-۴[ 
دومیـن موهبِت الهی تعریف شـده اسـت، جـز با زبان 
صـورت نمی پذیـرد و امـروزه در فلسـفۀ زبـان نیـز 
»زبـان« شـاخص ترین ممیـزۀ انسـان از حیوان دانسـته 
مقـوالِت  بـاِب  در  را  کانـت  دیـدگاه  اگـر  می شـود. 
فاهمـه بپذیریـم کـه ایـن مقـوالت را بـه چهـار گروه 
تقسـیم  نسـبت  و  کیفیّـت، جهـت  کمیّـت،  سـه تایی 
می کنـد، بازهـم زبـان در فهـِم جهـان دخالـت دارد و 
اصـوالً فهمـی فـارغ از زبـان وجـود نخواهد داشـت. 
به همین سـان، شـیخ الرئیس ابوعلی سـینا نیـز ادراکاِت 
عقلـی را فـارغ از مقوالِت زمان، مـکان، وضع و علیّت 
میسـر نمی بینـد و معتقـد اسـت کـه معرفـِت عقلی در 
ظـرِف همیـن مقـوالت ذهنی یـی ریختـه می شـود که 
هسـتیِ  زبانـی دارد و علی االصـول شـناخِت عقلی یـی 
فـارغ از ایـن مقـوالت وجـود نـدارد. با این حسـاب، 
ابـِن سـینا بـرای عقـل نیـز همچـون حـس محـدوده 
قایـل اسـت  و کاری را انجام داده اسـت کـه ایمانوئل 
کانـت در قـرِن هجدهـم آن را به انجام رسـاند و برای 

فاهمـۀ بشـری حـدود قایل شـد. 
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تأملی در نسبِت زبان، اندیشه و هستی

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل
بخش دوم
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و  مدنــی  فعــاالن  بادغیــس،  باشــندۀ  صدهــا 
ــت در  ــن والی ــی ای ــورای والیت ــای ش نماینده ه
ــه  ــزی ب ــت مرک ــی حکوم ــه بی توجه ــراض ب اعت
بادغیــس شــاهراه شــمال ـ غــرب را از ســه روز به 
ــن  ــد. ای ــک مســدود کردن ــه روی ترافی ــو ب این س

معترضــان دروازۀ ســاختمان والیــت را نیــز بســتند.
ــن  ــال لی ــس، انتق ــوی بادغی ــادۀ حلق ــاز کار ج آغ
بــرق وارداتــی از ترکمنســتان بــه شــهر قلعۀ نــو و 
ــت های  ــانی از خواس ــبکه های  آبرس ــاخت ش س
ایــن معترضــان اســت. آنــان هشــدار می دهنــد، تــا 

ــه  ــان توج ــه خواست های ش ــت ب ــه حکوم زمانیک
ــور و  ــرب کش ــمال ـ غ ــاهراه ش ــان ش ــد، آن نکن

ــد کــرد. دروازۀ مقــام والیــت را بازنخواهن
ــاهراه  ــده گان ش ــماری از رانن ــال ش ــن ح در همی
ــراض  ــۀ اعت ــران ادام ــور نگ ــرب کش ــمال ـ غ ش
آنــان می گوینــد کــه بیشــتر  انــد.  معترضــان 
مسافران شــان کــه بیمــار هســتند، می خواهنــد 
ــاز  ــر راه ب ــد و اگ ــرات برون ــه ه ــان ب ــرای درم ب
ــد  ــت خواهن ــان را از دس ــاال جان ش ــود، احتم نش

داد.
والــی  ســخنگوی  مجیــدی،  شــرافت الدین 
بادغیــس بــه ســام وطندار می گویــد، قــرار اســت 
ــرای  ــت ب ــن والی ــی ای ــروز( وال ــروز) دی ــه ام ک
ــان  ــای آن ــا نماینده ه حــل مشــکات معترضــان ب
ــکات  ــان مش ــۀ او، آن ــه گفت ــد. ب ــو کن گفت وگ
ــه  ــد عام ــه وزارت فوای ــس را ب ــنده گان بادغی باش
ــه کار  ــپرده ک ــده س ــن وزارت وع ــاندند و ای رس
آســفالت جــادۀ حلقــوی بادغیــس بــه زودی آغــاز 

ــد. ــد ش خواه

امروز  حکومت  درخواست  به  نماینده گان  مجلس 
نشست فوق العاده برگزار می کند.

حکومت وحدت ملی در آستانۀ نشست بروکسل با 
فوق العاده  نشست  برگزاری  مکتوبی خواستار  ارسال 
سوی  از  درخواست  این  که  است  شده  مجلس 

نماینده گان مجلس پذیرفته شد.
بر اساس این درخواست قرار است امروز یک شنبه 
وزرای مالیه و خارجه با حضور در نشست فوق العاده 

مجلس، آخرین پیشرفت ها در مورد آماده گی نشست 
بروکسل را با نماینده گان شریک سازند.

در  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالروف 
که  این مجلس گفت  میزان(   10( شنبه  روز  نشست 
حکومت با استفاده از صاحیت خود که قانون اساسی 
فوق العادۀ  نشست  برگزاری  درخواست  است  داده 
در  خارجه  و  مالیه  وزرای  تا  است  کرده  را  مجلس 
آن آخرین پیشرفت ها در مورد نشست بروکسل را با 

نماینده گان شریک سازند.
رای  به  را  حکومت  درخواست  این  ابراهیمی  آقای 
درخواست  با  نماینده گان  اکثر  که  گذاشت  گیری 
حکومت مبنی بر برگزاری نشست فوق العاده موافقت 

کردند.
از  مواردی  نیز  این  از  پیش  افغانستان  حکومت 
آماده گی ها برای نشست بروکسل را با مجلس شریک 
کرده است؛ اما تا هنوز مشخص نیست که در نشست 
شریک  نماینده گان  با  مانده  باقی  مواردی  چه  امروز 

خواهند شد.
میزان در مورد  تاریخ 13 و 1۴  به  بروکسل  نشست 
ادامه کمک های 70 کشور و 30 نهاد کمک کننده به 

افغانستان برگزار خواهد شد.
قرار است این کشورها تا سال 2020 ادامه کمک های 

شان را به افغانستان اعام کنند.
در این نشست دولت افغانستان سند انکشاف ملی 5 
ساله را ارایه می کند که براساس آن کمک های جامعه 

جهانی به مصرف خواهد رسید.
جهانی  مالی  کمک  ادامه  بدل  در  افغانستان  دولت 
در  اصاحات  اجرای  به  متعهد  نیز  خود  کشور  به 
حکومت داری، زمینه سازی برای برگزاری انتخابات، 
مبارزه با فساد و تامین حقوق بشری در کشور خواهد 

شد.
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ســفیر افغانســتان در دهلی نــو بــا موجــه دانســتن عملیــات 
هنــد در خــاک پاکســتان گفــت کــه تروریســم غیردولتــی 
ــن  ــی از ای ــت دولت ــان حمای ــد از پای ــدارد و بای وجــود ن

پدیــده اطمینــان حاصــل شــود.
بــه گــزارش ایندیــا تــودی، شــیدا ابدالــی ســفیر افغانســتان 
در دهلی نــو بــا موجــه دانســتن عملیــات ارتــش هنــد در 
ــد  ــدام هن ــن اق ــه ای ــرد ک ــام ک ــتان اع ــی از پاکس مناطق

دفــاع از خــود بــوده اســت.
ــپ  ــه 7 کم ــور ب ــن کش ــژه ای ــدوی وی ــد کمان دو واح
آموزشــی تروریســت ها حملــه کردنــد کــه 50 تروریســت 

ــدند. ــته ش ــا کش ــن عملیات ه در ای
ابدالــی اظهارداشــت کــه اگــر گروه هــای تروریســتی 
اجــازه دارنــد کــه بــه فعالیت هایشــان ادامــه دهنــد بــدون 
اینکــه بــا واکنشــی روبــرو شــوند، شــاهد تــداوم اقدامــات 

دفــاع از خــود بــه ایــن شــکل خواهیــم بــود.
ــت ها در  ــای تروریس ــه کمپ ه ــرد ک ــان ک وی خاطرنش
ــن  ــتیم ای ــا نتوانس ــه م ــت ک ــود داش ــز وج ــتان نی افغانس

ــم. ــن ببری ــا را از بی کمپ ه
ســفیر افغانســتان در هنــد تأکیــد کــرد: افغانســتان تفاوتــی 
بیــن تروریســت ها قائــل نیســت و هیــچ فرقــی در مبــارزه 

ــا تروریســم نمی گــذارد. ب
ــاک  ــارج از خ ــت ها در خ ــع تروریس ــتان از مواض پاکس
خــود بــه منظــور هــدف قــرار دادن هنــد حمایــت 

. می کنــد
ابدالــی بــا حمایــت اقــدام دهلی نــو بــرای عــدم شــرکت 
در نشســت ســارک در پاکســتان، اذعــان کــرد: اگــر 
افغانســتان و هنــد اقــدام نمی کردنــد، اوضــاع بســیار 

ــود. ــر ب بدت
ــده  ــه پدی ــبت ب ــودن نس ــاس ب ــت: حس ــار داش وی اظه
ــه  ــورد ادام ــا در م ــه م ــود ک ــب می ش ــم موج تروریس
ــم. نشســت ســارک  ــان در ســارک بازنگــری کنی حضورم
بایــد پایه گــذار صلــح باشــد و اگــر اوضــاع بهتــر نشــود، 

ــدارد. ــی ن ــن ســازمان معنای ــده ای ــاه آین نشســت دو م
ابدالــی هشــدار داد: حمایــت دولتــی از تروریســم وجــود 
دارد؛ در واقــع هیــچ بازیگــر غیردولتــی نیســت و مــا بایــد 
ــده  ــی از پدی ــت دولت ــه حمای ــم ک ــل کنی ــان حاص اطمین

تروریســم پایــان یابــد.
ــم  ــه تروریس ــاری علی ــگ ج ــوم جن ــه داد: مفه وی ادام
دیگــر پذیرفتنــی نیســت و اقــدام علیــه ایــن پدیــده بایــد 

ــه شــده باشــد. براســاس اســناد و شــواهد ارائ
ســفیر افغانســتان در هنــد در گذشــته گفتــه بــود کــه زمــان 
ــه  ــت ب ــه قیم ــی ب ــتان حت ــه پاکس ــع ب ــام قاط ــال پی ارس
انــزوا کشــیدن پاکســتان فرارســیده و کشــورهای جنــوب 
آســیا بــرای برقــراری صلــح و ثبــات در منطقــه بایــد بــه 

اتفــاق پیــام مشــترکی بــه پاکســتان ارســال کننــد.

نشست بروکسل مجلس را به نشست فوق العاده کشاند

معترضان شاهراه شمال ـ غرب را بستند

سفیر افغانستان در هند:

تروریسم غیردولتی 
وجود ندارد

د افغانسـتان د اوبـو او برېښـنا وزارت او یـوه ترکـي رشکت 

یـو ترکـی رشکـت د  پـه السـلیکېدو  ترمنـځ د یـوه تـړون 

هلمنـد د کجکـي اوبـو برېښـنا بنـد دویمه برخـه جوړوي.

احمـد عثـاين  وزیـر عـي  برېښـنا  اوبـو  د  افغانسـتان  د 

ددې سـند د السـلیک پـه مراسـمو کـې وویـل، د کجکـي 

بنـد دویمـې برخـې جوړېدو رسه بـه ۱۰۰ میګاواټه برېښـنا 

تولیـد يش.

هغـه وویـل، د برېښـنا د تولیـد ترڅنګ بـه ددې بنـد د اوبو 

ذخیـرې وړتیـا لـه نـژدې یـو میلیـارد مـرت مکعـب اوبـو نـه 

۲،۳۴ میلیـارد مـرت مکعبـو تـه لـوړه يش.

د ښـاغي عثـاين پـه خـره، دا انـدازه اوبه به پـه راتلونکي 

کـې د ۱۰۰ زره هکتـاره ځمکې د خړوبولـو ظرفیت ولري.

ښـاغي عثـاين زیاتـه کـړه، د یـوه توربیـن نصبولـو پرته د 

کجکـي بنـد توربیـن نصبولـو چارې بشـپړې شـوې دي.

هغـه وویل، د افغانسـتان دولت اسـايس هـدف دا دی چې 

د انـرژۍ او زېربنا سـکتور تـه وده ورکړي.

د هغـه پـه وینـا، د افغانسـتان په ټولـو برخو کـې اړو خلکو 

تـه د برېښـنا رسـولو لپـاره له ۴ تـر ۵ میلیـارد ډالرو تـه اړتیا 

ده.

هغـه لـه خصـويص رشکتونـو وغوښـتل چـې اوسـمهال د 

انـرژۍ پـه برخـه کـې پانګونې تـه الزم فرصت برابر شـوی 

او لـه بلـې خـوا پـه دې برخه کـې پانګونـې ګټه ډېـره ده.

د اوبـو انـرژۍ وزیـر د کجکـي برېښـنا بنـد د پراختیـا د 

لګښـت پـه اړه معلومـات ورنکړل، خـو د دې وزارت ویاند 

عبدالبصیـر عظیمـي وړاندې يب يب يس تـه ویي و، د "۷۷ 

سـاختاين" رشکـت چمتـو دی چې پـه دې برخه کې ۱۷۰ 

میلیـون ډالـره پانګونـه وکړي.

د ترکیـې "۷۷ سـاختاين" رشکـت رییس چـې وړاندې یې 

لـه اوبـو برېښـنا وزارت رسه هوکـړه لیک السـلیک کړی و، 

پـه دغـو مراسـمو کـې وویـل؛ نـن دغـه رشکـت د کجکـي 

برېښـنا بنـد دویـم توربین لګولـو کار پیلوي چـې وررسه به 

د برېښـنا تولیـد ظرفیـت لـه ۳۲ میګاواټـو ۵۱ تـه لوړ يش.

د کجکـي برېښـنا بنـد جوړول پـه ۱۳۳۲ کال کې پیل شـو 

او لومړنـی توربیـن یـې پـه ۱۳۵۱ کال کـې او بـل یـې پـه 

۱۳۵۳ کال کـې نصـب شـو، خـو درېیـم توربیـن یـې څو 

کالـه وړانـدې ولګول شـو.

اتـه کالـه مخکـې کلـه چې دې بنـد ته یـو توربیـن ولېږدول 

شـو، د لېـږد امنیت سـاتلو لپاره یـې پنځـه زره امریکایي او 

بریتانـوي رستېـرو ونـډه واخسـته او پـه پنځو ورځـو کې د 

لېـږد پـه اوږدو کې یـې د طالبانـو ۲۰۰ غړي ووژل شـول.

د هلمند کجکي برېښنا بند 

دویمې برخې جوړلو تړون السلیک شو
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ــی کــه ایــن کشــور  ــۀ آلمــان طــی اظهاراتــی تعــداد پناهجویان ــر داخل وزی
ــن  ــزار ت ــه 890 ه ــن ب ــون ت ــه  از 1.1 میلی ــادی پذیرفت ــته می ــال گذش س

ــش داد. کاه
تومــاس دومیزیــر، وزیــر داخلــۀ آلمــان بــا اشــاره بــه آمارهــای منظــم شــده 
ــورش  ــه کش ــت ک ــد، گف ــر بوده ان ــی دقیق ت ــای قبل ــه از آماره ــد ک جدی
طــی ســال گذشــته حــدود 890 هــزار پناهجــو را راه داده اســت؛ رقمــی کــه 
برابــر یــک درصــد جمعیــت ملــی ایــن کشــور و هم چنــان هــم باالســت.

ــگ زدۀ   ــی از کشــورهای جن ــوج پناهجویان ــه گســترده گی م ــا اشــاره ب او ب
ــم کار  ــا کردی ــه م ــه داد: کاری ک ــتان، ادام ــراق و افغانس ــوریه، ع ــون س چ
ــت  ــی مدیری ــه خوب ــش را ب ــن چال ــم ای ــه بتوانی ــود ک ــی" ب ــیار بزرگ "بس

ــم. کنی
وزیــر داخلــۀ آلمــان افــزود: همزمــان هــم مــا معتقدیــم کــه شــرایط تابســتان 

گذشــته بــه هیچ وجــه نبایــد تکــرار شــود.
ــون  ــه آلمــان از 1.1 میلی ــد ک پیشــتر برخــی گزارش هــا مدعــی شــده بودن

آواره اســتقبال کــرده اســت.

دبیــرُکل ســازمان ملــل ضمــن درخواســت از هنــد و پاکســتان جهــت انجــام 
ــا  ــه، پیشــنهاد داد ت ــا در منطق ــوری در راســتای کاهــش تنش ه ــات ف اقدام
ــل  ــا در ح ــه آن ه ــا و ب ــری را ایف ــش میان جیگ ــور نق ــن دو کش ــان ای می

ــد. ــک کن ــان کم مناقشات ش
ــان  ــان کی مــون، دبیــرُکل ســازمان ملــل در بیانیه یــی گفــت: ب ســخنگوی ب
ــتان  ــد و پاکس ــان هن ــا می ــم گیر تنش ه ــش چش ــه افزای ــبت ب ــون نس کی م
ــه  در پــی تحــوالت اخیــر، به ویــژه نقض هــای گــزارش شــده آتش بــس، ب

دنبــال حملــه بــه پایــگاه ارتــش هنــد بــه شــدت نگــران اســت.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: بــان کی مــون از هــر دو طــرف درگیــر 
ــا نهایــت خویشــتن داری را درپیــش بگیرنــد و اقدامــات الزم  می خواهــد ت

ــد. ــام دهن ــا انج ــش تنش ه ــرای کاه را ب
ــد،  ــول کنن ــان گفــت: اگــر هــر دو طــرف قب ــرُکل ســازمان ملــل همزم دبی

ــرد. ــم ک ــری خواه ــایل میان جیگ ــن مس ــن در ای م
هنــد در شــب 28 و 29 ســپتامبر دســت بــه حمــات ســریع و تنــدی زد و 
گروه هــای تروریســتی در خــط کنتــرل را هــدف گرفــت. ایــن حملــه چنــد 
روز پــس از آن صــورت گرفــت کــه تعــدادی از افــرد مســلح کــه بــه گفتــۀ 
دهلی نــو، جــزء گــروه تروریســتی "جماعــت اســامی" مســتقر در پاکســتان 
ــد در شــهر  "اوری" در منطقــۀ  ــه یکــی از پایگاه هــای ارتــش هن ــد، ب بودن

کشــمیر حملــه کــرده و جــان 18 ســرباز را گرفتنــد.
بــه گفتــۀ شــورای امنیــت ســازمان ملــل، گــروه ناظــر نظامــی ســازمان ملــل 
ــان  ــرز می ــرل و م ــط کنت ــس در خ ــای آتش ب ــتان نقض ه ــد و پاکس در هن
ــزارش  ــا را گ ــرده و آن ه ــاره ک ــو و کشــمیر را نظ ــن دو کشــور در جام ای
می دهنــد و تحوالتــی را کــه ممکــن اســت باعــث نقــض آتش بــس شــوند 

ــد. ــاع می دهن ــز اط نی

ــکا  ــوری امری ــرای ریاســت جمه ــا ب ــزد دموکرات ه ــون، نام ــاری کلینت هی
ــت  ــه دس ــتان ب ــته یی پاکس ــاح های هس ــادن س ــکان افت ــه ام ــبت ب نس
جهادی هــای اســام گرا ابــراز نگرانــی کــرده و آن را »یــک صحنه یــی 

ــه اســت. ــز« گفت تهدیدآمی
ــای  ــده از کمپیوتر ه ــک ش ــی ه ــی 50 دقیقه ی ــل صوت ــک فای ــاس ی براس
حــزب دموکــرات امریــکا کــه نیویــارک تایمــز بــه آن دســت یافتــه اســت، 
ــۀ  ــتان در ادام ــت: »پاکس ــه اس ــروری گفت ــاه فب ــون در م ــاری کلینت هی
دشــمنی اش بــا هنــد، بــرای ســاختن بمب هــای تاکتیکــی هســته یی بســیار 

ســریع پیــش مــی رود«.
نیویــارک تایمــز هم چنــان بــه نقــل از صحبت هــای کلینتــون در ایــن فایــل 
صوتــی، نوشــته: »امــا مــا از ایــن نگرانیــم کــه آن هــا کودتــا خواهنــد کــرد و 
ــه ســاح های هســته یی  ــا ب ــت. آن ه ــد گرف جهادی هــا حکومــت را خواهن
دســت خواهنــد یافــت و پــس از آن، انتحاری هــای اتمــی خواهیــد داشــت.«
ــه  ــبت ب ــان نس ــکا هم چن ــوری امری ــت جمه ــتاز ریاس ــزد پیش ــن نام ای
پیشــرفت های اخیــر هســته یی پاکســتان ابــراز نگرانــی کــرده و آن را 
»یکــی از خطرناک تریــن پیشــرفت های قابــل تصــور« خوانــده اســت.
ــتان،  ــد و پاکس ــان هن ــا می ــن تنش ه ــاال گرفت ــس از ب ــال و پ ــن ح در همی
ــک  ــا ی ــی ب ــتان در مصاحبه ی ــاع پاکس ــر دف ــف، وزی ــد آص ــه محم خواج
شــبکۀ تلویزیونــی محلــی ایــن کشــور ظاهــراً هنــد را بــه حملــۀ هســته یی 

تهدیــد کــرده اســت.
ــا  ــود، آن ه ــد ش ــا تهدی ــت م ــر امنی ــت: »اگ ــه اس ــه اش گفت او در مصاحب

ــرد«. ــم ک ــود خواهی ــد( را ناب )هن
یــک مقــام وزارت خارجــه امریــکا نســبت بــه ایــن اظهــارات وزیــر دفــاع 
پاکســتان گفتــه اســت: »قدرت هــای هســته یی مســوول هســتند تــا نســبت 
ســاح ها و موشــک های هســته یی از خودگــذری نشــان داده و تــوان 

هسته یی شــان را محــدود کننــد«.

مســابقات فوتبــال جــام همبســته گی یــادوارۀ شــهدای افغانســتان بــا برگــزاری یــک 
بــازی میــان تیم هــای »باختــر« و »آزادی« در ورزشــگاه »محمــد تقــی جعفریــان« در 

شــهر مشــهد کشــور ایــران آغــاز شــد.
ــد از  ــود و بع ــزار می ش ــروه برگ ــم در 6 گ ــرکت 2۴ تی ــا ش ــازی ب ــن دوره از ب ای

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــه پی ــی ادام ــورت تک حذف ــه ص ــا ب ــۀ اول، بازی ه مرحل
طاهــر محمــدی، سرپرســت شــورای ورزشــی فوتبــال و فوتســال مهاجریــن 
خراســان رضــوی، جزئیــات بیشــتری دربــارۀ ایــن دوره از بازی هــا را تشــریح کــرد.

ــابقات  ــال مس ــت: امس ــا گف ــن بازی ه ــده در ای ــرکت کنن ــای ش ــورد تیم ه او در م
ــزار  ــروه برگ ــم و در 6 گ ــرکت 2۴ تی ــا ش ــن ب ــته گی مهاجری ــام همبس ــال ج فوتب

ــود. ــد ب ــی خواه ــابقات حذف ــۀ اول مس ــد از مرحل ــه بع ــود ک می ش
ــیون  ــارت فدراس ــا نظ ــازی ب ــزود: ب ــابقات اف ــن دوره از مس ــورد داوری ای او در م
جمهــوری اســامی ایــران برگــزار می شــود و داوران ایرانــی و مهاجریــن ایــن دوره 

از بــازی را قضــاوت خواهنــد کــرد.
محمــدی در مــورد حمایــت کننــده گان مالــی مســابقات فوتبــال جــام همبســته گی 
اظهــار داشــت: مــا حمایــت کننــدۀ مالی خاصــی نداریــم و جامعــۀ فوتبــال مهاجرین 

مظلــوم واقــع شــده و مــورد حمایــت قــرار نمی گیرنــد.
او ادامــه داد: مــا بــرای برگــزاری ایــن دوره از بازی هــا از هــر تیــم مبلــغ ۴00 هــزار 
تومــان دریافــت کردیــم کــه حتــا همیــن مبلــغ کفــاف نمی دهــد، چــرا کــه هزینــۀ 

مســابقات بســیار بــاال اســت.
ــی از  ــن قدردان ــن ضم ــال مهاجری ــال و فوتس ــی فوتب ــورای ورزش ــت ش سرپرس
»شــورای فرهنگــی افغانســتانی های مقیــم ایــران« کــه ســال گذشــته در جوایــز فینــال 
ــا  ــه امســال هــم م ــدوارم ک ــزود: امی ــردن، اف ــت ک مســابقات ورزشــکاران را حمای
ــن  ــو احس ــه نح ــازی را ب ــال ب ــم فین ــا بتوانی ــم ت ــدا کنی ــی پی ــدۀ مال ــت کنن حمای

ــم. برگــزار کنی
او در مــورد مــدت زمــان ایــن دوره از بازی هــا یــادآور شــد: طبــق زمان بنــدی مــا، 
ایــن بازی هــا 3 مــاه طــول می کشــد و اگــر مشــکل خاصــی به وجــود نیایــد، طبــق 

همــان جــدول زمان بنــدی بازی هــا ادامــه پیــدا خواهنــد کــرد.
ــت های  ــکاران و فوتبالیس ــر از ورزش ــرد: اگ ــان ک ــر نش ــان خاط ــدی در پای محم
ــد  ــه دارن ــن زمین ــن اســتعدادها را در ای ــرد، بهتری ــن حمایــت صــورت بگی مهاجری
ــند، چــون کســی  ــود باش ــی کشــور خ ــم مل ــرای تی ــی ب ــد کمــک خوب و می توانن
ایــن ورزشــکاران را تشــویق نمی کنــد، در یکــی دو ســال گذشــته بســیاری از ایــن 

ــد. ــی مهاجــرت کردن ــه کشــورهای اروپای ــان ب جوان

ــتار  ــا خواس ــد، آن ه ــال رئال  مادری ــم فوتب ــواداران تی ــنجی از ه ــک نظرس در ی
ــار  ــر ایب ــازی براب ــرای ب اعمــال برخــی تغییــرات در ترکیــب اصلــی ایــن تیــم ب

شــده اند.
نشــریۀ آس بــرای ترکیــب اصلــی بــازی یکشــنبه شــب تیــم فوتبــال رئال مادریــد 
برابــر ایبــار در ورزشــگاه ســانتیاگوبرنابئو از هــواداران ایــن تیــم نظرســنجی کــرده 
ــانی ها  ــداران کهکش ــر طرف ــد، اکث ــخص ش ــنجی مش ــن نظرس ــه در ای ــت ک اس
دوســت دارنــد در ایــن بــازی خانه گــی، په پــه زوج واران در مرکــز خــط 
دفاعــی باشــد و در خــط حملــه نیــز مثلــث BBC از هــم بپاشــد و به جــای کریــم 

ــوارو موراتــا باشــد کــه در نــوک خــط حملــه قــرار می  گیــرد. بنزمــا، ایــن آل
ــوان شایســته ترین  ــل واران فرانســوی را به عن ــران ســایت نشــریه آس، رافای کارب
ــه او  ــته اند و ب ــال  دانس ــی رئ ــط دفاع ــز خ ــن در مرک ــرار گرفت ــرای ق ــع ب مداف
چهــار هــزار و چهــار رأی داده انــد. په پــه نفــر دوم اســت کــه ســه هــزار و 513 
رأی کســب کــرده اســت. در ایــن نظرســنجی کاپیتــان تیــم، ســرخیو رامــوس کــه 
ــزار 529  ــا دو ه ــرازو نشــیبی داشــته اســت، تنه ــر ف ــن فصــل عملکــرد پُ در ای
رأی کســب کــرده و ایــن درحالــی اســت کــه ناچــو، دفــاع راســت رئال مادریــد 
هــم حتــا نســبت بــه رامــوس، رأی اعتمــاد بیشــتری جهــت حضــور در ترکیــب 

ــه اســت. ــی کهکشــانی ها گرفت اصل
ــور  ــرای حض ــا ب ــدت از آن ه ــه ش ــد ب ــواداران رئال مادری ــه ه ــی ک دو بازیکن
ــچ و  ــوکا مودری ــد، ل ــت کرده ان ــار حمای ــر ایب ــم براب ــن تی ــی ای ــب اصل در ترکی
تونــی کــروس هســتند کــه البتــه ایــن موضــوع غیرمنتظــره نبــوده اســت. مودریــچ 
بــرای بــازی در ترکیــب اصلــی رئــال چهــار هــزار و 5۴8 رأی و کــروس چهــار 
هــزار و 27۴ رأی کســب کــرده اســت. خامــس رودریگــس، هافبــک کلمبیایــی 
ــتری  ــم آرای بیش ــکو ه ــپانیایی اش ایس ــای اس ــا همت ــت ب ــد در رقاب رئال مادری
کســب کــرده اســت. دو هــزار و 32۴ نفــر از هــواداران رئــال بــه حضــور او در 
ترکیــب اصلــی کهکشــانی ها رأی اعتمــاد داده انــد درحالــی کــه ایســکو دو هــزار 

ــت. و 12 رأی آورده اس
ــی  ــر گاف بزرگ ــا به خاط ــم بنزم ــه کری ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه، ب ــط حمل در خ
ــان داد، از چشــم  ــگ قهرمان ــد در لی ــر دورتمون ــر تیمــش براب ــازی اخی ــه در ب ک
ــر  ــا حاض ــر از آن ه ــزار و ۴29 نف ــک ه ــا ی ــرا تنه ــت، چ ــاده اس ــواداران افت ه
ــه ایــن مهاجــم فرانســوی اعتمــاد کننــد و ســه هــزار  ــار دیگــر ب شــده اند، یک ب
و 271 نفــر دیگــر ترجیــح داده انــد آلــوارو موراتــا مهاجــم نــوک رئــال مادریــد 

ــار باشــد. ــر ایب ــازی براب در ب
 

تعداد پناهجویان در آلمان بسیار 

کمتر از رقم اعالم شده است

آماده گی بان کی مون برای 

میان جیگری بین هند و پاکستان

کلینتون از ظهور انتحاری های 

اتمی پاکستانی نگران است

در مشهدمسابقات فوتبال جام 
همبستگی مهاجرین یادواره 
شهدای افغانستان آغاز شد

هواداران رئال، په په را به راموس، 
و موراتا را به بنزما ترجیح دادند

حسیب معترف

ــه اگــر در  ــد گفــت ک ــدر بای ــورد کــرزی همین ق در م
ــنگ  ــه س ــک توت ــای او ی ــته، به ج ــال گذش ــیزده س س
ــت زده  ــه فاک ــت این هم ــون مملک ــود، اکن در ارگ ب
ــت؛  ــداری« اس ــک »م ــه ی ــی کلم ــای واقع ــرزی به معن ــود. ک نمی ب
ــدازۀ  ــر ان ــه ه ــت. ب ــت و نجاب ــه متان ــی از هرگون ــبک و خال آدمِ س
ــر  ــز خالی ت ــد، اطــراف او نی کــه نقــاب از چهــرۀ ایــن آدمــک می افت
مواضــع  به خاطــر  همراهانــش  نزدیک تریــن  اکنــون  می شــود. 
خصمانــه اش در حمایــت از طالبــان، از او دور شــده اند. او ایــن 
روزهــا مثــل یــک دیوانــه، گاه به طالــب پنــاه می بــرد و گاه بــا 
ــب  ــن طال ــام همی ــال تم ــیزده س ــی. س ــان ضدطالبان ــکاری به جری م
زیــر چپــن و قره قــل ســرقومندانی اعلــی ارتشــی را به عهــده داشــت 
کــه عمــًا بــا طلــب می جنگیــد و در ایــن راه، ده هــا هــزار شــهید و 
زحمــی داد. خــاک بــر ســر مــا کــه هنــوز هــم ایــن طالــب در صــف 
ــاز  ــن ب ــش ده ــت از برادران ــرمانه در حمای ــیند و بی ش اول می نش
ــذارد و  ــت نمی گ ــهدای مان حرم ــون ش ــه به خ ــانی ک ــد. کس می کن
ــور  ــی کش ــای امنیت ــای نیروه ــای و ایثارگری ه ــادت، فداکاری ه رش
ــا  ــِت م ــان مل ــت. می ــرام نیس ــزاوار احت ــرد، س ــخر می گی را به تمس
ــه  ــه ک ــان ب ــدارد. او هم ــود ن ــرزی وج ــرای ک ــی ب ــر پناه گاه دیگ

ــود. ــن ش ــت روش ــف مل ــا تکلی ــدد ت ــب بپیون ــمًا به صــف طال رس

حشمت رادفر

کردۀ خویش، آید به پیش
ــر مجــددی  ــاری در براب ــوع آنچــه ب ــی از ن واکنش های
ــه  ــه جرگ ــۀ لوی ــرزی در خیم ــر ک ــال در براب و امس
ــن  ــه از ای ــح دارد و آن این ک ــام واض ــک پی ــل ی ــاد، الاق ــاق افت اتف
در  واکنش های شــان  بایــد کنش هــا و  مــا  پــس سیاســت مدران 
پیونــد بــا قضایــای جــاری در کشــور را مطابــق مقتضیــات زمانــۀ مــا 
عیــار ســازند، در موج سواری های شــان محتاط تــر باشــند و بــه 
ــی  ــان آنان ــوش به فرم ــت و گ ــای بی خاصی ــوان رعای ــه عن ــردم ب م
کــه به هرحــال خــود را در جایــگاه رهبــری سیاســی یــا کاریزماتیــک 

ــد. ــگاه نکنن ــد، ن ــرار داده ان ــه ق جامع
بــا توجــه بــه شــواهد فروانــی کــه آقــای کــرزی در زمــان 
ــا  ــی ب ــرادر خوانده گ ــت و ب ــس از آن در حمای ــان و پ زمامداری ش
ــانۀ  ــب منش ــات طال ــژه بیان ــد، به وی ــه کرده ان ــود ارائ ــان از خ طالب
ــی  ــم در پیشــگاه مردم ــی آن ه ــن محفل ــش اش، در چنی ــد روز پی چن
کــه دســتکم دو دهــه در مقابلــه بــا ایــن گــروه جنایــت کار و 
ــا  ــد ب ــد؛ نبای ــی داده ان ــان قربان ــۀ آن ــه و برتری طلبان تفکــرات تندروان
ــت. ــه گی اش می پرداخ ــۀ همیش ــی عوام فریبان ــه لفاظ ــی ب دیده درای
ــر  ــروز در براب ــراض ام ــس از اعت ــه پ ــتانی ک ــش از دوس ــک پرس ی
ــا  ــت در آن ه ــن شــاهکار خلق ــا ای ــداری ب ــرزی، حــس همذات پن ک
بیــدار شــده و در نقــش معلمــان اخــاق جامعــه، عقده هــای 
فروکوفتۀ شــان را در راســتای نفرت انگیــزی در برابــر "دیگــران" 
ــی  ــه اهانت ــر این هم ــرا در براب ــته چ ــال گذش ــد؛ در 1۴ س می ترکانن
ــان و  ــا طالب ــی ب ــرادر خوانده گ ــداری و ب ــرزی در همذات پن ــه ک ک
ــه  ــردم، ب ــعور م ــه ش ــن، ب ــدرو و هراس افگ ــای تن ــر گروهک ه دیگ
خــون پــاک ســربازان قــوای مســلح مــا و قربانیــان جنایت هــای ایــن 

ــد؟ ــرده بودن ــه ک ــکوت پیش ــت، س ــته اس ــا روا داش گروه ه
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برخــی مدعیــان آزادی بیــان و ارزش هــای دمکراتیــک، 
گاهــی آن هــا را مطابــق ســلیقۀ فــردی خودشــان تعریف 
اعتــراض  می کنند-تعریــف مــن درآوردی. کجــای 
ــه  ــه او اســت؟ ن ــن ب ــرزی توهی ــی ک ــای طالبان ــه موضع گیری ه علی
ــح  ــری صری ــوان موضع گی ــا ت ــی اراده ی ــتگاه های ذیصــاح دولت دس
ــد  ــردم را می گذاری ــه م ــد و ن ــی اش را دارن ــارات طالبان ــد اظه برض
ــرزی  ــه ک ــراض علی ــن اعت ــوند. م ــه کار ش ــت ب ــان دس ــه خودش ک
ــگ  ــت فرهن ــهروندی و تقوی ــر ش ــد تفک ــی، رش ــانۀ خودآگاه را نش
ــًا  ــرزی، صراحت ــم. ک ــه، می دان ــخ دهی در جامع ــش گری و پاس پرس
ــت  ــد، حمای ــا می آفرینن ــردم م ــرای م ــه ب ــان ک ــای طالب از جنایت ه
ــد اندکــی  ــراض )هرچن ــا اعت ــه، ام ــا ن ــردم م ــه م ــن ب ــد، توهی می کن
ــه کــرزی  ــن ب ــن شــیاد، قــرص ضــد اخــاق و توهی ــه ای ــد( علی تن
ــوده  ــوری ب ــی رییس جمه ــرزی زمان ــه ک ــود. این ک ــده می ش خوان
ــدی )از  ــرام اب ــب االحت ــه واج ــردد ک ــن نمی گ ــر ای ــل ب ــت، دلی اس
کنــار هــر نــوع اشــتباهش خاموشــانه گذشــته شــود(، پنداشــته شــود. 
ــد و  ــاخته بودن ــوری س ــردم رییس جمه ــن م ــراً همی ــرزی را ظاه ک
ــرد، شــعار  ــرار بگی ــا ق ــع آن ه ــه مناف ــه علی ــی ک حــاال هــم درصورت
مــرگ چــه، کــه حــق دارنــد او را زندانــی کننــد. حــق انتخاب کــردن 
ــردم  ــرای م ــی ب ــه دمکراس ــت ک ــی اس ــردن، صاحیت ــق عزل ک و ح
ــروزی  ــراض ام ــش اعت ــرای نکوه ــان ب ــه دلیل ت ــت. چنان چ داده اس

ــی از ریاســت جمهــوری او باشــد. ــه کــرزی دوره ی علی
بشرمید!

فیـسبـوک نـــامــه
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ــن  ــان؟  ای ــا طالب ــر اســت داعــش ی ــک بدت ــدام ی ک
پرسشــی بــود کــه موجــی از خنــده را در پــی داشــت. 
مــن در اتاقــی صحبــت می کــردم کــه تعــداد زیــادی 
از زنــان افغانــی کــه بــه تازه گــی از  والیــت ننگرهــار 
در شــرق افغانســتان فــرار کــرده انــد حضور داشــتند. 
منطقه یــی کــه تحــت کنتــرل گروه هــای داعــش 
اســت. البتــه خنــده ایــن زنــان چنــدان طوالنــی نبــود.

یکــی از زنــان پاســخ می دهــد: »داعــش بدتــر اســت. 
ــا  ــه ت ــر گرفت آنهــا همــه را می کشــند از پســر و دخت

ــه را می کشــند.« ــرد. هم زن و م
زنده گــی ایــن زنــان تحــت کنتــرل داعــش بــه 
قــدری اســفناک بــوده کــه اغلــب آنــان از ســال هــای 
ــان ســپری  ــر ضــرب حکومــت طالب نخســتی کــه زی
ــی کــه  ــد. در حال ــاد می کنن ــی ی ــه خوب ــد، ب کــرده ان
رفتــار طالبــان بــا غیرنظامیــان )بــه ویــژه زنــان( بســیار 
ــونت  ــطحی از خش ــش س ــود، داع ــز ب ــد و تنفرآمی ب
ــرل خــود در  ــه روســتاییان مناطــق تحــت کنت را علی
ــول 38  ــران در ط ــاد ناظ ــه اعتق ــه ب ــه ک ــش گرفت پی
ــوده  ــابقه ب ــی س ــتان ب ــای افغانس ــری ه ــال درگی س

اســت.
ــار  شــایعه حضــور داعــش در افغانســتان نخســتین ب
ســال 201۴ مطــرح شــد و در ابتــدا بــا شــاخ و بــرگ 
ــل  ــال، اوای ــن ح ــا ای ــود. ب ــراه ب ــادی هم ــای زی ه
ــرای توســعه  ــود کــه داعــش برنامــه اش را ب 2015 ب
ــد،  ــان" خوان ــه "خراس ــی ک ــش در جای ــت های فعالی
اعــام کــرد. خراســان محــدوده ای اســت کــه بخــش 
هایــی از پاکســتان و افغانســتان را شــامل مــی شــود. 
در اواســط 2016 تــاش هــای داعــش بــرای افزایــش 
حضــور در بخــش هــای دیگــر افغانســتان در اغلــب 
ــروه  ــن گ ــا ای ــد. ام ــراه ش ــت هم ــا شکس ــوارد ب م
ــه  ــادی از چهــار منطق ــرل بخــش هــای زی حــاال کنت
ننگرهــار را در اختیــار دارد کــه تقریبــا هــم مــرز بــا 

پاکســتان اســت.
زمانــی کــه داعــش بــرای نخســتین بــار در افغانســتان 
ــه طــور  ــان ب ــا طالب ــان آن ب ظهــور کــرد، شــبه نظامی
کــج دار و مریــز ائتــاف کردنــد. اســاس ایــن ائتــاف 
مخالفــت آنــان بــا دولــت اشــرف غنــی در افغانســتان 
ــی  ــت م ــده حمای ــاالت متح ــرف ای ــه از ط ــود ک ب

ــین  ــای پیش ــش اعض ــای داع ــی از اعض ــود. برخ ش
طالبــان هســتند کــه هنــوز ارتباطاتــی بــا ایــن گــروه 
دارنــد. امــا آن چــه شــرایط را پیچیــده تــر مــی کنــد 
ایــن اســت کــه بســیاری از خانــواده هــا در افغانســتان 
افــرادی را در حکومــت و اعضایــی را در گــروه هــای 
شورشــی دارنــد. رابطــه طالبــان و داعــش زمانــی بــه 
ســردی گراییــد کــه گــروه نخســت، تروریســت هــای 
ــرد.  ــی ک ــدی جــدی تلق ــوان تهدی ــه عن داعــش را ب
ــاال  ــان دو گــروه ب ــا می ــری ه ــب درگی ــن ترتی ــه ای ب

گرفــت.
ــی  ــًا متفاوت ــداف کام ــًا اه ــش اساس ــان و داع طالب
دارنــد. همــان طــور کــه رهبــر طالبــان نهــم ســپتمبر 
2016 گفتــه اســت، هــدف ایــن گــروه تــاش بــرای 
ــه دســت گرفتــن کنتــرل مجــدد افغانســتان اســت.  ب
ایــن هــدف امــا کامــًا در تضــاد بــا جــاه طلبــی هــای 
جهانــی داعــش اســت کــه خافــت جهانــی خــود را 
رســما اعــام کــرده و همــه مســلمانان جهــان را بــه 
بیعــت بــا رهبــری آن فــرا مــی خوانــد. برهان اســامه، 
تحلیلگــر افغــان، مــی گویــد: "طالبــان زمانــی از شــبه 
ــان خارجــی اســتقبال مــی کــرد کــه در خــاک  نظامی
افغانســتان از ایــن گــروه )طالبــان( تبعیــت کننــد، امــا 
داعــش ســازمانی اســت کــه ادعــای برتــری بــر همــه 
گــروه هــای شــبه نظامــی و جهــادی در جهــان را دارد 
و تقریبــا بعیــد اســت کــه از طالبــان تبعیــت کنــد."

ــار در  ــت ننگره ــه والی ــت ک ــخص نیس ــوز مش هن
اهــداف جهانــی داعــش چطــور تعریــف شــده اســت. 
ــه  ــش مقابل ــان داع ــبه نظامی ــا ش ــه ب ــتاییانی ک روس
ــت  ــش قصــد دارد دول ــد داع ــی گوین ــد، م ــرده ان ک
ــور  ــن کش ــام ای ــرده و ن ــرنگون ک ــتان را س افغانس
را بــه "خراســان" تغییــر دهــد. برخــی دیگــر از 
ــه  ــتان را ب ــش افغانس ــد داع ــی گوین ــتاییان م روس
ــود در  ــات خ ــرای عملی ــرای اج ــی ب ــوان پایگاه عن
ــه در  ــد ک ــی گوین ــد و م ــی بین ــزی م ــیای مرک آس
ــرادی  ــار اف ــت ننگره ــان اعضــای داعــش در والی می

ــد. ــود دارن ــز وج ــزی نی ــیای مرک از آس
زنانــی کــه از مناطــق تحــت کنتــرل داعــش گریختــه 
ــده  ــر نش ــان حاض ــواده هایش ــد خان ــی گوین ــد، م ان
انــد کــه محــل ســکونت خــود را تــرک کننــد، جایــی 
کــه ســال هاســت میــدان جنــگ طالبــان و نیروهــای 
دولتــی بــوده اســت و در نهایــت ایــن تهدیــد داعــش 

بــوده کــه باعــث خــروج طالبــان از ایــن مناطــق شــده 
اســت. مریــم، ۴5 ســاله، مــی گویــد: »دو مــاه پیــش 
ــد  ــل بودن ــم محص ــم. کودکان ــاد آمدی ــال آب ــه ج ب
امــا داعــش اجــازه نمــی داد کــه بــه مدرســه برونــد. 
ــا  ــود. آنه ــده ب ــل ش ــش تعطی ــاه پی ــه م ــه س مدرس
تهدیــد کــرده بودنــد کــه مــدارس را منفجــر خواهنــد 
کــرد. داعــش بــا پخــش شــبنامه از والدیــن خواســته 
بــود کــه از فرســتادن کودکانشــان بــه مدرســه 
ــم  ــه ه ــاکنان منطق ــه س ــا ب ــد. آنه ــودداری کنن خ
ــجد  ــه مس ــادت ب ــرای عب ــه ب ــد ک ــتور داده بودن دس
ــر  ــجد را منفج ــورت مس ــن ص ــر ای ــد در غی نرون
ــک روز مســجدی را  ــه ی ــن ک ــا ای ــرد. ت ــد ک خواهن

ــد.«  منفجــر کردن
افــرادی کــه در مناطــق تحــت کنتــرل داعــش زندگــی 
ــروه  ــن گ ــداوم ای ــای م ــونت ه ــد از خش ــی کنن م
ــا  ــدن ه ــا، ســر بری ــاران ه ــد: تیرب ــی کنن ــت م صحب
ــرادی را  ــن اف ــروه همچنی ــن گ ــا. ای ــذاری ه و بمبگ
ــی  ــرار م ــدف ق ــد ه ــکاری دارن ــت هم ــا دول ــه ب ک
دهنــد. یــک مــرد میانســال مــی گویــد: »خواهــرزاده 
18 ســاله مــرا ســر بریدنــد. مــردم مــی گفتنــد کــه او 
ــک کشــاورز ســاده  ــط ی ــا او فق جاســوس اســت ام

ــود.« ب
ــا  ــک ی ــه ی ــا روزان ــد: »آنه ــی گوی ــک زن دیگــر م ی
دو نفــر را در روســتا مــی کشــتند. بیشــتر ایــن افــراد 
ــد.  ــی کردن ــت کار م ــرای دول ــه ب ــد ک ــانی بودن کس
ــد  ــودک بودن ــرد و ک ــادی زن، م ــداد زی ــن تع همچنی
کــه ربــوده مــی شــدند و دیگــر خبــری از آنــان نمــی 

شــد.«
ــود،  ــف شــده ب ــان متوق ــن می ــه در ای ــزی ک ــا چی ام
ــان  ــش زن ــد: »داع ــی گوی ــک زن م ــود. ی ــی ب زندگ
را مجبــور کــرده بــود کــه خانــه نشــین شــوند. اگــر 
بیــرون مــی رفتیــد شــما را مــی ربودنــد. هیــچ کــس 
ــن  ــا نزدیکتری ــی ت ــرود، حت ــرون ب نمــی توانســت بی

ــازه.« مغ
داعــش همچنیــن روســتاییان را مجبــور مــی کــرد کــه 
بــرای ایــن گــروه کار کننــد. یــک زن مــی گویــد: »مــا 
بــرای آنهــا آشــپزی مــی کردیــم. مــا مجبــور بودیــم 
ــا  ــا م ــا ب ــب آنه ــن ترتی ــه ای ــم چــون ب ــپزی کنی آش

کاری نداشــتند.

کدامیک بدترند:

 طالبــان یا داعــش؟

کرزی:

 مداری و یا زعیم ملی؟
امیــــری

لویه  خیمۀ  در  پنجشنبه،  روز  رخدادهای  به  پیوند  در  واکنش ها 
جرگه ادامه دارد.

عده یی زیر تأثیر خویشتن داری و گذشت کرزی قرار گرفتند و 
او را "زعیم ملی"، و "نلسون ماندیا"ی افغانستان معرفی کردند.
هتک   و  توهین  خاطر  به  که  گفتند  دیروز  مجلس  نمایندگان 
و  دلجویی  او  از  باید  شده،  داشته  روا  کرزی  بر  که  حرمتی 
معذرت خواهی صورت گیرد. اما برخی دیگر از اعضای مجلس 
مدعی شدند که رویداد جمعه ساختگی بود و فردی که به کرزی 

توهین کرد، دستوری بود!
فریب  نباید  که  گفتند  شهروندان  از  شماری  میان،  این  در 
"مداری گری" و "عوام فریبی " کرزی را خورد و او را تبدیل به 

قهرمان ساخت.
و  فیسبوکی  اعتراضات  راه اندازی  با  دیگر،  شماری  اما 
راه پیمایی  هایی حمایت شان را از کرزی ابراز داشتند. آنها کرزی 

را رهبر خردمند و بردبار خواندند.
در خصوص این مبحث به چند موضوع باید پرداخته شود.

توهین  را  سیاسی  شخصیت  یک  به  توهین  نبایست  نخست. 
اخیر چنین  روز  اعتراضات یک  کنیم.  تلقی  او  قبیلۀ  و  قوم  به 

می نمود که گویا به قوم کرزی توهین شده باشد.
است  معمول  امر  چنینی  این  نشست های  در  اعتراضات  دوم. 
این دست  از  دنیا  تمام  بزرگ ساخت. در  بسیار  را  آن  نباید  و 

رویدادها اتفاق می افتد.
صورت  کرزی  طالبانی  اظهارات  پی  در  اعتراضات  این  سوم. 
و  انزجار  کرزی،  به  حمله  با  مردم  واقع،  در  است.  گرفته 
قومی  هیچ  نماینده  طالبان  کردند.  بیان  طالبان  از  را  نفرت شان 
نیستند. آنها مأموران استخبارات بیگانه هستند که وظیفه یی جز 
تبه کاری، ویرانی و کشت وخون ندارند. دفاِع کرزی از آنها، به 

هیچ صورت توجیه پذیر و پذیرفتنی نیست.
اظهارات  نشد،  پرداخته  هیچ  آنچه  به  میان،  این  در  چهارم. 
و  تجاوز شوروی  کرزی  حامد  بود.  کرزی  حامد  جهادستیزانۀ 
افغانستان را یک سان دانست و مجاهدین و  امریکا در  حضور 
طالبان  نبرد  به  دیگر  بار  او  داد.  قرار  صف  یک  در  را  طالبان 
مشروعیت بخشید و آن ها را مجاهد دانست. این بدترین قیاس 
نبرد  با  شوروی  برابر  در  جهاد  همسان پنداری  است.  ممکن 
طالبان، به معنای تحریف تاریخ و زیرپا کردن خون دو میلیون 

قربانی است.
پنجم. متأسفانه زیر چتر قومیت، خیانت ها و جنایت های شماری 
ورنه  است.  شده  داشته  نگه  پنهان  افغانستان  سیاست مداران  از 
طایی  فرصت های  هدردادن  خاطر  به  دستانش  هم  و  کرزی 

افغانستان و غارت میلیاردها دالر باید راهی دادگاه شوند.
و سخن پایانی این که کرزی سیاست مدار هنرمندی است. مهارت 
حوصله مندی،  و  مدیریت  با  دارد.  بحران  مدیریت  در  ویژه یی 
دوباره  را  فضا  و  شکست  درهم  را  اخیر  همگانی  اعتراضات 
قرار  دیگر  کس  هر  او  جای  اگر  برگشتاند.  خویش  سود  به 
می داشت، تا آخر در مجلس باقی نمی ماند و تشت رسوایی اش 

هم از بام می افتاد!
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