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چون در امضاي كاري دو دل باشي، آن طرف اختيار كن كه بي آزارتر باشد.
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غنی و عبداهلل با جیب پر برگشتند
سازمان عفو بین الملل و شهروندان:

کندز با فاجعۀ انسانی روبه رو است

سيګار افغانستان کې د زرګونو 

خيايل پوځيانو په باب وضاحت 

وغوښت

وزارت حج و گارنیزیون کابل مراسم 

عزاداری را در خیابان ها ممنوع کرد

کنفرانس بروکسل
 و آزموِن تازه برای افغانستان

غنی این بار چه کسانی را 

مدال می دهد؟

عبـــداهلل رســـولی، فعـــال مدنـــی در کنـــدز در برگـــۀ 

فیســـبوکش بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت اســـفناک مهاجـــران 

واليـــت کنـــدز، نوشـــته اســـت: »از ديـــرو ز بدين ســـو 

ـــا هـــزار امیـــد و  ده هـــا فامیـــل  مهاجـــر و آوارة کنـــدزی ب

آرزو بـــه دروازة وزارت مهاجريـــن مراجعـــه کرده انـــد 

ـــوولین وزارت  ـــا مس ـــان را ب ـــان و درد جای ش ـــم ن ـــا غ ت

دروازة  امـــا  گذارنـــد؛  میـــان  در  مربوطه يی شـــان 

نـــاکارة  وزارت  مســـوولین  و  اســـت  بســـته  وزارت 

مهاجريـــن بـــه بهانـــۀ رخصتـــی حتـــا گوشـــی های خـــود 

را جـــواب نمی دهنـــد.«



"آیـا از کمـک به افغانسـتان خسـته نشـده اید؟" 
خبـری  نشسـت  در  کـه  بـود  پرسشـی  ایـن 
مشـترِک خود، مسـوول روابط خارجِی اتحادیۀ 
رییس جمهـوری  محمداشـرف غنی  بـا  اروپـا 
افغانسـتان بـه آن اشـاره کـرد و گفت کـه بارها 
او بـا چنین پرسشـی از سـوی اعضـای اتحادیۀ 
روابـط  مسـوول  اسـت.  شـده  روبـه رو  اروپـا 
خارجـِی اتحادیـۀ اروپـا در ادامـۀ سـخناِن خود 
گفـت که نشسـت بروکسـل نشـان داد که هنوز 
افغانسـتان در کانـون توجه جامعـۀ جهانی قرار 
دارد و جهـان از کمـک بـه ایـن کشـور خسـته 

است.  نشـده 
کنفرانـس بروکسـل کـه بـه روزهـای چهـارم 
برگـزار  بلجیـم  پایتخـت  در  اکتوبـر  پنجـِم  و 
شـد، پـس از کنفرانـس توکیـو در سـال 2012 
مـورد  در  جهانـی  کنفرانـس  بزرگ تریـن 
افغانسـتان بـود. در این نشسـت کـه نماینده گاِن 
سـازمان   25 و  جهـان  کشـور   70 از  بیـش 
بین المللـی شـرکت کـرده بودنـد، تعهـد شـد 
کـه بـرای چهـار سـاِل آینده مبلـغ بیـش از 15 
میلیـارد دالـر به افغانسـتان کمـِک مالی صورت 
گیرد. یعنی تا سـال 2020، افغانسـتان همه سـاله 
ملبـغ سـه ونیم میلیـارد دالـر به دسـت مـی آورد. 
از جانـب دیگـر، نشسـت بروکسـل بـا شـعار 
کـه  داد  نشـان  رفـاه"  و  در صلـح  "مشـارکت 
افغانسـتان می توانـد از ایـن فرصـِت طالیـی به 
نفـع بازسـازی و ایجـاد حکومـت دارِی خـوب 
اسـتفاده کنـد. کمک هـای جامعـۀ جهانـی بـه 
افغانسـتان البتـه مشـروط اعـالم شـده اسـت، 
همـان چیـزی کـه در کنفرانس هـای قبلـی نیـز 
بـر آن تأکیـد رفته بـود. کشـورهای کمک دهنده 
اعـالم  بروکسـل  کنفرانـس  در  افغانسـتان  بـه 
کردنـد کـه کمـک بـه افغانسـتان مشـروط بـه 
در  کشـور  ایـن  دولـِت  کـه  اقدام هایی سـت 
چنـد عرصـۀ مشـخص بایـد آن هـا را بـه انجام 
رسـاند. از مهم تریـن شـروط کمک هـای مالـی 
بـه افغانسـتان کـه در کنفرانـس بروکسـل اعالم 
اداری، حکومـت داری  بـا فسـاد  مبـارزه  شـد، 
خـوب، اصالحـات در همۀ عرصه هـا و به ویژه 
پناهجویـان  پذیـرش  انتخاباتـی،  اصالحـات 
در  بنیـادی  تغییـر  اروپایـی،  کشـورهای  از 
وضعیـِت زنـان و حمایـت از روند دموکراسـی 
و آزادی هـای مشـروع و پذیرفته شـدۀ جهانـی 

 . ست ا
البتـه افغانسـتان هر بـار کـه وارد کنفرانس های 
بین المللـی شـده، بـا انتقادهـای سـختی نیـز از 
روبـه رو  خـود  مالـِی  تمویل کننـده گان  سـوی 

بوده اسـت. در کنفرانس بروکسـل نیـز از روند 
انتقـاد  به شـدت  کشـور  ایـن  در  اداری  فسـاد 
صـورت گرفـت و دولـت وحدت ملـی متعهد 
شـد کـه رونـد مبـارزه بـا فسـاد را بـه گونـۀ 

دنبـال کند. جـدی 
گذشـته  سـال های  تجربـۀ  بـه  اگـر  مسـلمًا   
مراجعه شـود، هیـچ امیدی به تحقـِق تعهدهای 
دولـِت افغانسـتان وجـود نـدارد. دولِت پیشـین 
نیـز هر بار کـه وارد نشسـت های جهانـی برای 
دریافـت کمک هـای مالـی شـد، به کشـورهای 
کمک دهنـده بـه صـورِت قاطـع اطمینان سـپرد 
یـک  در چهارچـوب  تعهـداِت خـود  بـه  کـه 
برنامـۀ مـدون عمل خواهـد کرد؛ امـا به محِض 
عرصه هـای  در  نه تنهـا  کمک هـا  دریافـِت 
صـورت  قناعت بخشـی  کارِ  وعده سپرده شـده 
بی رویـۀ  مصـرف  در  آن  خـالِف  بـل  نـداد، 
کمک هـا و ایجـاد فضـای انارشـی بـرای خورد 

کـرد.  زمینه سـازی  بردهـای کالن  و 
تجربـۀ افغانسـتان در عرصـۀ مبـارزه بـا فسـاد، 
تجربه یـی نـاکام و حتـا شـرم آور اسـت. هرگـز 
در پانزده سـال گذشـته مـوردی پیـش نیامد که 
از موفقیـِت دولـت افغانسـتان در ایـن عرصـه 
سـخن بگویـد. هرگز افراد فاسـد و اختالسـگر 
بـه دادگاه سـپرده نشـدند. هرگـز کسـانی کـه 
متهـم بـه پرونده های بزرِگ فسـادِ مالـی بودند، 

مـورد پیگیـرد قانونـی قـرار نگرفتند.  
در حـال حاضـر، اعتمـاد مـردم افغانسـتان بـه 
انجـام تعهـداِت دولـت در کنفرانـس بروکسـل 
در  کـه  واکنش هایـی  اسـت.  ناچیـز  بسـیار 
فضـای مجـازی به تعهـداِت سپرده شـدۀ جامعۀ 
جهانـی در کنفرانس بروکسـل نشـان داده شـد، 
بـه صـورِت آشـکار از ایـن بی اعتمـادی پـرده 
شـبکه های  کاربـران  از  بسـیاری  برمـی دارد. 
حرف هـای  خـود،  صفحـات  در  اجتماعـی 
کشـور  دولت مـردان  نشـانی  بـه  انتقادآمیـز 
آن  از  مجمـوع  در  نوشـته ها  ایـن  نوشـته اند. 
فضـای بی اعتمـادی نشـأت می گیـرد کـه طـی 
سـال های پسـین دولـت افغانسـتان مسـبِب آن 
بـوده اسـت. اگـر دولت افغانسـتان، چـه دولِت 
پیشـین و چـه دولـِت فعلـی بـه تعهـداِت خود 
در برابـر مـردم و جامعـۀ جهانـی به درسـتی و 
بـدون شـک  امـروز  صداقـت عمـل می کـرد، 
افغانسـتان نیازمنـد این همـه تعهـِد جدیـد مالی 

نمی بـود.
 سـال 2020 نیـز فـرا می رسـد، همان گونـه کـه 
سـال 2016 فـرا رسـید، آیـا در آن سـال دولِت 
افغانسـتان نیـاز کمتـری بـه کمک هـای جامعـۀ 

جهانـی خواهد داشـت؟ 
در حـال حاضـر، هیـچ پاسـخ مثبتـی بـه چنین 
سـوالی وجـود نـدارد. امـا ایـن نگرانـی وجود 
دارد کـه کمک هـای فعلـی نیز چـون کمک های 
گذشـته بـدون آن کـه واقعًا بـه تغییر بنیـادی در 
کشـور منجر شـود، به پایان برسـد. دولت مردان 
افغانسـتان تـا بـه امـروز نشـان داده اند کـه فقط 
صادقـی  افـراد  دادن  شـعار  و  زدن  حـرف  در 
هسـتند، امـا در عمـل هرگـز صداقـِت آن ها به 
اثبـات نمی رسـد. همـه بـه یـاد دارنـد که سـاِل 
گذشـته وقتـی والیت کنـدز به دسـت مخالفاِن 
مسـلح سـقوط کـرد، رییـس جمهـور غنـی در 
ریاسـت  ارگ  در  پُرطمطـراق  سـخنرانی  یـک 
جمهـوری، از اقدام هـای موثر بـرای عدم تکرارِ 
چنیـن فاجعه یی سـخن گفت. سـخناِن او هنوز 
گفـت  او  اسـت.  طنین انـداز  گوش هایـم  در 
نبایـد بـه دورِ خبیثـۀ دو گام بـه پیـش و چهـار 
گام بـه عقـب ادامـه دهیـم. بایـد پـس از بیرون 
کـردِن طالبـان از شـهر کنـدز، با تمـام امکانات 
از بیـرون رانـدِن آن ها از تمـام مناطق اقدام کنیم 
و مطمیـن شـویم. امـا یک سـال پـس از آن، در 
آسـتانۀ کنفرانـس مهم بروکسـل، یک بـارِ دیگر 
شـهر کنـدز به دسـِت طالبان افتاد. چـه ضمانتی 
وجـود دارد کـه رییـس جمهـور در دیگر موارد 
کـه  کسـی  باشـد؟  نـداده  وعده هایـی  چنیـن 
می توانـد چنیـن وعده هـای کالن و فریب کارانه 
بدهـد، بـدون شـک در دیگر مـوارد و عرصه ها 

نیـز بـه حرف هایـش نمی تـوان اطمینـان کـرد.
 کنفرانـس بروکسـل از یـک جهـت کـه هنـوز 
افغانسـتان در کانـون توجـه جهانـی قـرار دارد، 
بزرگـی  دسـتاورد  افغانسـتان  دولـت  بـرای 
می توانـد تلقـی شـود، ولـی از جهـِت دیگر که 
ایـن دولـت چقـدر بـه تعهـدات و وعده هـای 
نگرانـی  جـای  کنـد،  عمـل  می توانـد  خـود 
بایـد  جهانـی  جامعـۀ  این بـار  حداقـل  دارد. 
مکانیزم هـای موثرتـری بـرای ارایـۀ کمک هـای 
خـود در نظـر بگیـرد. فرامـوش نبایـد کـرد که 
کمک هـای جهانـی برای افغانسـتان همیشـه گی 
و پایـدار نیسـتند. از هـر فرصتـی بایـد بـرای 
بهتـر شـدِن وضعیـت و رسـیدن به یـک مرحلۀ 
تـازه اسـتفاده کرد. دولت وحدت ملـی در برابر 
آزمـوِن کالن و سـختی قـرار دارد تـا بـه اعتماد 
ملـی و بین المللـی خیانـت نکنـد. اگـر چنیـن 
شـد، بدون شـک افغانسـتان پس از سال 2020 
روزهـای بـه مراتـب دشـوارتر و خطرناک تری 

را در برابـِر خـود خواهـد داشـت. 
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ــان  ــِت طالب ــه دس ــدز ب ــقوط کن ــد از س ــار، بع ــال پ در س
ــوزاندِن  ــان و س ــماری از زن ــر ش ــروه ب ــن گ ــاوزِ ای و تج
ــا  ــتِن ده ه ــه و کش ــای عام المنفع ــردم و نهاده ــای م خانه ه
ــۀ قومــی در  ــاِن کشــور و تصفی ــن از شــهروندان و نظامی ت
ــه از  ــی ک ــۀ آنان ــه هم ــی ب ــور غن ــت، رییس جمه آن والی
مقصــراِن اصلــِی رویــداد قنــدوز بودنــد، مــدال اعطــا کــرد. 
در واقــع، غنــی در آن زمــان بــا دادِن مــدال بــه آن منســوباِن 
ــِر مــردم انجــام داد  ــاکارۀ والیــت قنــدوز، عملــی در براب ن
ــرای او  ــان ب ــِت آن ــرف و برداش ــه ح ــد ک ــن فهمان و چنی
پشــیزی نمــی ارزد و تنهــا چیــزی کــه قابــل توجــه اســت، 
مســایل  قبــاِل  در  برنامه هــای خــودش  و  برداشــت ها 
هســت. او بــه تعقیــِب آن مــدال دادن هــا، کمیســیونی نیــز 
تشــکیل داد تــا دلیــِل ســقوط قنــدوز را بررســی کنـــد. این 
کمیســیون هــم مشــخصًا نمی توانســت آنانــی را کــه آقــای 
ــود، مالمــت  ــدال داده ب ــوان رییس جمهــور م ــه عن ــی ب غن
ــه کارِ آن  ــوم نشــد ک ــت معل ــد؛ اگرچــه در نهای اعــالم کن
کمیســیون بــه کجــا رســـید و چــه بــود و چــه شــد و چــه 
ــت  ــرا دول ــود، زی ــده ب ــیم ش ــزارِش آن ترس ــزی در گ چی

ــی نکــرد.  ــِن گــزارش را علن ــچ گاه مت هی
ــده  ــقوط داده ش ــدوز س ــِت قن ــر والی ــارِ دیگ ــه ب ــاال ک ح
اســت، واضــح اســت کــه عیــِن عوامــل و علت هــا ســبِب 
ــی شــهر، آتــش زدن و تباهــی  ــن ســقوط، ویران ــِی ای اصل
ــِی  ــا در این هــم شــکی نیســت کــه عوامــِل اصل اســت. ام
ســقوط قنــدوز برمــال نخواهنــد شــد و فقــط همیــن حــرِف 
ــِی قنــدوز مهــم پنداشــته خواهــد شــد کــه اهلل  والــی کنون
ــن  ــه ای ــم ب ــی ه ــت و کس ــته اس ــدز را کش ــاِن کن مردم

ــود!    ــناخته نمی ش ــر ش ــاب مقص حس
ــِث  ــه از بح ــای نابخردان ــت ها و فهم ه ــوع برداش ــن ن ای
ــت در ایجــاد  ــی دم کلف ــه حلقات ــد ک ــدوز نشــان می ده قن
ــش های  ــِر پرس ــم در براب ــد ه ــد و بع ــش دارن ــران نق بح
برخــورد  ســربه هوا  و  بی باکانــه  این گونــه  مــردم 
ناکامی های شــان  و  می کننــد و جنایت هــا و خیانت هــا 
را بــه گــردِن خــدا می اندازنــد. بنابرایــن بــا چنیــن 
ــق  ــود ح ــه می ش ــتی، چگون ــت و سیاس ــق و برداش منط
ــِی  ــه زنده گ ــود ب ــه می ش ــاند و چگون ــق دار رس ــه ح را ب
ــی  ــه وال ــت ک ــن در حالی س ــود. ای ــدوار ب ــز امی صلح  آمی
ــِل مالحظــه اســت  ــی قاب ــارِ آن حلقات ــدوز خــود در کن قن
ــی  ــه وال ــی ک ــد، چنان ــل می کنن ــمن عم ــِع دش ــه نف ــه ب ک
ــروز داده  ــری از خــود ب ــن تصوی ــز چنی ــدوز نی پیشــیِن قن
ــاور داریــم کــه کســی نیســت ایــن والــی را  بــود. حــاال ب
ــِگ  ــِت جن ــد و کســی هــم نیســت کــه حقیق محاکمــه کن
ــه اگــر  ــردم هســتند ک ــن م ــا ای ــال ســازد؛ ام ــدز را برم کن
اراده کننــد، می تواننــد همــه چیــز را بــر ســِر جایــش قــرار 
دهنــد. ولــی یقینــًا در ایــن میانــه یــک ســوال نیــز مطــرح 
ــتاِن  ــار از دس ــانی این ب ــه کس ــه: »چ ــم این ک اســت و آن ه
آقــای غنــی در قنــدوز مــدال دریافــت خواهنــد کــرد؛ آیــا 
بازهــم والــی و رییــس امنیــت و آنانــی کــه )اگــر احتمــاِل 
ــت کم  ــم( دس ــرح نکنی ــمن را مط ــا دش ــان ب همکاری ش
ناتوانــی و ضعف شــان ســبب تکــرارِ فاجعــۀ گذشــته شــد، 

ــرد؟«  ــد ک ــت خواهن ــدال دریاف م
بــه یــاد داریــم ســاِل پــار بعــد از ســقوط قنــدوز 
گرفــت،  صــورت  آن جــا  در  کــه  جنایت هایــی  و 
ــا حفظــش  ــان را خانه نشــین ام ــِی آن زم ــور وال رییس جمه
ــان  ــِت آن والیــت درحالی کــه طالب ــِس امنی ــه ریی کــرد و ب
ــود  ــا خ ــش را ب ــنادِ محرم ــۀ اس ــرف و هم آن اداره را تص
ــی کاره و مالمــت و متهــِم  ــد و چندیــن مقــامِ ب ــرده بودن ب
ــت  ــه مقاوم ــی ک ــوض از آنان ــا در ع ــدال داد، ام ــر م دیگ
کــرده و دوبــاره کنتــرِل شــهر را به دســت گرفتنــد و 
قربانــی دادنــد و افتخــار آفریدنــد، هیــچ یــاد نکــرد. 
ــه  ــت ک ــرح اس ــان مط ــن گم ــل، ای ــن دلی ــه همی ــاال ب ح
ــر  ــی کاره را تقدی ــووالِن ب ــی و مس ــاز وال ــور ب رییس جمه
ــر در  ــارِ دیگ ــک ب ــدوز ی ــقوط قن ــاِی س ــد و رازه می کن
ــک  ــورت ی ــن ص ــه در ای ــد ک ــی می مان ــام باق ــردۀ ابه پ
ــارِ دیگــر ســوال های بی شــماری در ذهــِن مــردم مطــرح  ب

ــد.   ــد ش خواه

غنی این بار چه کسانی را 
مدال می دهد؟
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سازمان عفو بین الملل و شهروندان:

کندز با فاجعۀ انسانی روبه رو است
جنگ  از  که  کندز  شهروندان  از  شماری 
می گویند  آمده اند،  کابل  به  و  کرده  فرار 
به وحشت کده شده  تبدیل  که شهر کندز 
از  نشوند،  کشته  جنگ  در  مردم  اگر  و 

گرسنه گی می میرند.
آب،  به  مردم  هم اکنون  که  می گویند  آنان 
غذا و برق دست رسی ندارند و جنگ در 

تمام مناطق کندز ادامه دارد.
نیروهای  که  است  هفته  یک  به  نزدیک 
و  اند  درگیر  طالبان  با  افغانستان  امنیتی 
نیروها  این  میان  کندز  زیاد  بخش های 
از  برخی  طالبان  و  شده  دست به دست 
مارکیت ها و فروشگاه ها را آتش زده و اما 
این درگیرها  مالی و جانی  تلفات  تاهنوز 

روشن نشده است.
شهروندان کندز می گویند، ناامنی در شهر 

کندز سبب شده تا بهای یک لیتر نفت به 
100 افغانی، یک کیلو گاز به 120 افغانی و 
یک قرص نان به 50 افغانی افزایش یابد.

بین الملل  عفو  سازمان  دیگر،  سوی  از 
روز گذشته اعالم کرده بود که امکان یک 

فاجعۀ انسانی در این والیت وجود دارد.
پارلمان  در  کندز  نماینده گان  هم چنان، 
در  و  شهر  داخل  در  جنگ  که  می گویند 
باغ  کابل،  بندر  خان آباد،  بندر  ساحات 
دارد  جریان  امام صاحب  بندر  و  شرکت 
کابل،  به  را  کندز  شهر  که  مسیرهایی  و 
شیرخان بندر و خان آباد وصل می کنند، به 

دلیل جنگ مسدود هستند.
عبداهلل قرلق، سناتور کندز که سمت منشی 
مجلس سنا را نیز به دوش دارد، در یک 
کندز  مردم  امروز  گفت:  خبری  نشست 
می بینند،  را  اقتصادی  ضربۀ  بزرگ ترین 
تیل،  تانک  شده،  حریق  مردم  خانه های 
کشیده  آتش  به  سرای ها  و  مارکیت ها 

شده اند.
 12 وجود حضور  با  قرلق:  آقای  گفتۀ  به 
هزار نیروی امنیتی در کندز، هنوز در این 
می گوید  او  دارد.  جریان  جنگ  والیت 

بندر  آزادی،  چهارراهِ  خواجه مشهد،  که 
کنترل  در  تاکنون  نوآباد  و  امام صاحب 

طالبان است.
غالم محیی الدین، شهروند کندز می گوید: 
»طالبان بیشتر از 1000 جنگ جو ندارد، اما 
نیرو در کندز مستقر  از 12 هزار  ما بیش 
داریم. ولی چرا ما در برابر طالبان جنگیده 
نمی توانیم. این نشان می دهد که حکومت 

مرکزی معامله کرده  و معامله می کند.«
او خطاب به مسووالن حکومت می گوید: 
»ما مردم کندز و جوانان کندز از حکومت 
سرنوشت  با  لطفًا  که  می خواهیم  مرکزی 
مردم بازی نکنید، لطفًا با سرنوشت مردم 

معامله نکنید.«
آزدا یحیایی شهروند دیگر کندز می گوید 
آتش  در  دهه   4 حدود  کندز  والیت  که 

جنگ سوخته، اما اکنون مردم آن امنیت و 
آرامی می خواهند.

کندز  این که سقوط مجدد  بیان  با  یحیایی 
مردم  به  زیادی  جانی  و  مالی  خسارات 
تمام  در  هم اکنون  افزود:  کرده،  تحمیل 
مناطق و کوچه به کوچه جنگ ادامه دارد.

که  اکنون  کندز:  شهروند  این  گفتۀ  به 
شهروندان کندز در وضعیت وخیم امنیتی 
و اقتصادی قرار دارند، اگر جنگ آن ها را 
را  آن ها  فقر  و  گرسنه گی  درنیاورد،  پا  از 

نابود خواهد کرد.
کندز  در  مدنی  فعال  رسولی،  عبداهلل 
وضعیت  به  اشاره  با  فیسبوکش  برگۀ  در 
نوشته  کندز،  والیت  مهاجران  اسفناک 
فامیل   ده ها  بدین سو  دیرو ز  »از  است: 
و  امید  هزار  با  کندزی  آوارۀ  و  مهاجر 
آرزو به دروازۀ وزارت مهاجرین مراجعه 
با  را  جای شان  درد  و  نان  غم  تا  کرده اند 
میان  در  مربوطه یی شان  وزارت  مسوولین 
و  است  بسته  وزارت  دروازۀ  اما  گذارند؛ 
مسوولین وزارت ناکارۀ مهاجرین به بهانۀ 
جواب  را  خود  گوشی های  حتا  رخصتی 

نمی دهند.« 

کندز  دیگر  شهروند  پردیس،  عرفات 
شهروندان  از  زیادی  شمار  که  می گوید 
کندز در منازل خود گیر مانده و قادر به 

فرار نیستند.
در این حال، فرماندهی فرقه 20 پامیر در 
والیت کندز با نشر خبرنامه یی گفته است 
که ۳۸ تن از طالبان، در نتیجۀ درگیری ها 

در والیت قندوز کشته و زخمی شده اند.
ادامۀ  در  که  است  آمده  خبرنامه  این  در 
حمایت  با  تصفیه یی  مشترک  عملیات 
هوایی و توپچی نیروهای امنیتی و دفاعی 
امنیت  تأمین  برای  شمال شرق،  زون 
و  افغانستان  مردم  دشمنان  سرکوب  و 
بازپس گیری ساحات از دست رفتۀ حومۀ 
 22 گذشته،  ساعت   24 در  کندز  شهر 
هراس افگن کشته شده و 1۸ تن دیگر آنان 

در این عملیات زخمی شده اند.
کرده  اعالم  نیز  کشور  ملی  دفاع  وزارت 
نظامی  عملیات  در  طالب   10٩ که  است 
در شهر کندز کشته و شانزده تن دیگر این 

شورشیان زخمی شده اند.
این وزارت گفته که در میان کشته شده گان، 
چند تن از افراد کلیدی گروه طالبان شامل 

هستند، اما از آن ها نام نبرده است.
فرمانده  جنگل باغ،  قسیم  محمد  جنرال 
اثر  به  که  می گوید  کندز  پولیس 
و  پولیس  ویژۀ  نیروهای  عملیات های 
گذشته،  روز  چند  درطی  که  ملی  ارتش 
انجام  کندز  شهر  مختلف  ساحات  در 
داده اند، بیش از )100( طالب مسلح کشته 

و زخمی شده اند. 
کشته  میان  در  جنگل باغ:  آقای  گفتۀ  به 
آنان  برجستۀ  فرمانده  نُه  طالب،  شده گان 
والیت  برای  نهادشان  نام  والی  به شمول 
استخبارات،  مسوول  حلیم  مولوی  تخار، 
قاری مالک مسوول نظامی، قاری شریف، 
قاری  کاروان،  قاری  قریشی،  قاری صبور 
از  که  شیر  معلم  و  بالل  قاری  محراب، 
کشته  بودند،  طالبان  کلیدی  چهره های 

شده اند. 
فرمانده پولیسن کندز هم چنان گفته است: 
مدیریت  مشهد،  خواجه  ساحات  تاکنون 
سرک  سه راهی  مخدر،  مواد  علیه  مبارزه 
زر  سپین  شرکت  شرشره،  آباد،  بندرخان 
و چندین ساحه دیگر مرکز شهر کندز از 

وجود طالبان پاک سازی شده است.
هفتۀ  دوشنبۀ  روز  بامداد  مهاجم  طالبان 
قندوز  شهر  بر  جهت  چند  از  گذشته، 
این والیت  تا میدان اصلی  حمله کرده و 

پیش روی کردند.
از  را  نیروهای کماندو، طالبان  از آن  پس 
داخل شهر قندوز بیرون کردند، اما جنگ 

هنوز هم در حومه شهر جریان دارد.

ــد  ــور خارجــی هن ــر مشــترک در ام وزی
تصریــح کــرد دهلــی نــو تســهیالتی 
بــرای واردات کاال از افغانســتان و کمــک 
ــته  ــال های گذش ــور در س ــن کش ــه ای ب
ــاب در  ــت پنج ــاری' در ایال ــرز 'ات در م
نظــر گرفتــه بــود کــه در هفته هــای 
اخیــر بــا کارشــکنی پاکســتان ایــن مســیر 

ــده اســت . مســدود ش
بــه دنبــال مسدودشــدن مــرز اتــاری 
در ایالــت پنجــاب توســط پاکســتان، 
ــد اســتفاده از مســیرهای  ــات در هن مقام
دیگــر زمینــی ، هوایــی و دریایــی را 
ــد. ــه ان ــرای واردات کاال در نظــر گرفت ب
ــور  ــترک در ام ــر مش ــر وزی ــی اکب ام ج
خارجــی هنــد روز پنجشــنبه در نشســتی 
ــی  ــاد منطقه ی ــعه و اتح ــوان توس ــا عن ب
افغانســتان تصریــح کــرد دهلــی نــو 
از  کاال  واردات  بــرای  تســهیالتی 
افغانســتان و کمــک بــه ایــن کشــور 
ــاری'  ــرز 'ات ــته در م ــال های گذش در س
ــود  ــه ب ــت پنجــاب در نظــر گرفت در ایال
ــکنی  ــا کارش ــر ب ــای اخی ــه در هفته ه ک
پاکســتان ایــن مســیر مســدود شــده 

ــت . اس
ــا  ــش ب ــش تن ــال افزای ــه دنب ــتان ب پاکس
ــاب  ــت پنج ــاری' در ایال ــرز 'ات ــد، م هن
کــه از طریــق آن کاالهــای افغانســتان بــه 
ــرده  ــل می شــود را مســدود ک ــد منتق هن

اســت .
ــن  ــاری 'بی ــرز 'ات ــالیانه از م ــارت س تج
ــه  ــارد روپی ــتان از 6.5 میلی ــد و پاکس هن
درســال 2007 بــه 15 میلیــارد روپیــه در 

ــت. ــش یاف ــال 2011 افزای س
براســاس گــزارش وزارت تجــارت هند، 
ــرز اوری  ــدن م ــش از مســدود ش ــا پی ت
ــای  ــل کااله ــون حام ــه 500 کامی ،روزان
پاکســتانی و افغــان از طریــق طریــق وارد 

هنــد مــی شــد.

از  اســتفاده  هنــد  کــرد  تصریــح  وی 
،هوایــی و  مســیرهای دیگــر زمینــی 
ــر  ــرای واردات کاال را در نظ ــی ب دریای

ــرد. ــی گی م
خارجــی  امــور  در  مشــترک  وزیــر 
ــه  ــه ادام ــن کشــور ب ــد گفــت کــه ای هن
همــکاری خــود بــرای گســترش روابــط 
ــه  ــات در منطق ــح و ثب ــراری صل و برق

ــد. ــی ده ــه م ادام
ــرای  ــد ب ــه هن ــه برنام ــاره ب ــا اش وی ب
بــه مدیریــت علمــی آب در  کمــک 
ــارد  ــد 2 میلی ــرد هن ــار ک افغانســتان اظه
دالر در زمینــه ســاخت ســد و طرحهــای 
آبــی در افغانســتان ســرمایه گــذاری 

ــت . ــرده اس ک
'ام جــی اکبــر' تصریــح کــرد هنــد یــک 
میلیــارد دالر دیگــر نیــز در بخــش هــای 
داده  اختصــاص  افغانســتان  در  دیگــر 

اســت.
وی تروریســم را یکــی از موانــع اصلــی 
کــرد  تصریــح  و  دانســت  توســعه 
برقــراری صلــح و آرامــش و مبــارزه بــا 
ــوع  ــرای هــر ن تروریســم گام نخســت ب

ــت . ــعه اس توس
ــد  ــور خارجــی هن ــر مشــترک در ام وزی
گســترش  و  تروریســم  کــرد  اظهــار 
اجــرای  افغانســتان  در  خشــونت 
طرحهــای توســعه در ایــن کشــور را بــا 

مشــکل مواجــه کــرده اســت .
جامعــه  اگــر  کــرد  خاطرنشــان  وی 
ــال پیشــرفت افغانســتان  ــه دنب ــی ب جهان
اســت بایــد زمینــه برقــراری امنیــت 

درایــن کشــور را فراهــم کنــد.
گفتنــی اســت هنــد در نشســت بروکســل 
ــال  ــار س ــا در چه ــود ت ــرده ب ــد ک تعه
ــتان  ــه افغانس ــر ب ــارد دال ــده 1 میلی آین

ــد. ــک کن کم

دهلی جدید:

پاکستان نمی تواند مانع تجارت 
بین هند و افغانستان شود

هارون مجیدی

پــه افغانســتان کــې د امريــکا پــر مرســتو د څــار ادارې 

ــا پنټاګــون څخــه د  ــاع وزارت ي ــه دف ــکا ل ــا ســيګار د امري ي

افغــان امنيتــي ځواکونــو پــه ليکــو کــې د لســګونو زره خيايل 

ــه اړه د وضاحــت غوښــتنه  ــو پ رستېــرو او پوليســو د راپورون

ــړې ده. ک

ويــل شــوي چــې د امريــکا حکومــت لــه ٢٠٠٢میــادي کال 

ــارزه  ــه مب ــو پرضــد پ راهيســې د ســخت دريځــو وســله وال

ــدې ٦٨  ــه بان ــو رسه د څ ــي ځواکون ــان امنيت ــه افغ ــې ل ک

ــدازه مــايل مرســته کــړې ده. ــه ان ــرو پ ــاردو ډال ملي

د روان  متحدانــو  ناټــو  د  او  ايالتونــو  متحــدو  امريــکا  د 

ميــادي کال پــه لومړيــو کــې ژمنــه وکــړه چــې لــږ تــر لــږه تر 

٢٠٢٠میــادي کالــه پــورې بــه د افغانســتان پــوځ او پوليســو 

ــره برابــروي. ــارده ډال ــه کال کــې شــا و خــوا ۵ ملي ــه پ ت

ــر  ــيګار م ــا س ــار ادارې ي ــتو د څ ــر مرس ــکا پ ــو د امري خ

ــاع  ــکا دف ــې د امري ــې چ ــک ک ــه لي ــه هغ ــوپکو پ ــان س ج

ــدازه  ــوه ان ــو ي ــو پيس ــي، د دغ ــږىل وي ــې لې ــه ي وزارت ت

ښــايي پــه درغلــۍ رسه پــر هغــو پوځيانــو لګــول شــوي وي 

چــې اصــًا د افغــان قــواوو پــه ليکــو کــې موجــود نــه وو.

ويــل شــوي چــې دغــه ليــک پــه اګســت مياشــت کــې لېــږل 

ــه رســنيو  ــات پ ــې جزئي ــه ورځ ي شــوى و، خــو د جمعــې پ

کــې خپــاره شــول.

پــه ليــک کــې ويــل شــوي، پــه ورکــړل شــويو ارقامــو کــې د 

افغــان امنيتــي ځواکونــو شــمېر زيــات ښــوول شــوى، حــال 

دا چــې د هغــوى اوســنى شــمېر تــر دې کــم دى.

ــې  ــه دي، چ ــري هغ ــايل رستې ــې خي ــو ک ــوځ او پوليس ــه پ پ

پــه حقيقــت کــې موجــود نــه وي، خــو پــه نامــه يــې معــاش 

اخيســتل کېــږي.

ــه  ــې ن ــاع وزارت ي ــتان دف ــې د افغانس ــه دي چ ــه څ دا هغ

ــد جــرال محمــد  ــد بري ــي، د دغــه وزارت مرســتيال ويان من

رادمنــش ازادي راډيــو تــه وويــل، دوى هڅــه کــوي د دغســې 

مــواردو مخــه ونيــي:

ــوده  ــئله موج ــوم، دا مس ــه ک ــر ن ــې فک ــاع وزارت ک ــه دف "پ

وي، کــه وي هــم مــوږ پــه دې برخــه کــې ډېــر حســاس يــو، 

ــتيز  ــوى درس ــر او ل ــاع وزي ــدا يش دف ــوارد پي ــې م ــه داس ک

ــوو د  ــښ ک ــوي، کوښ ــارزه ک ــدي مب ــې ج ــه ک ــه دې برخ پ

ــو." ــه ونيس ــو مخ ــې پېښ دغس

د افغــان امنيتــي ځواکونــو شــمېر دا مهــال درې لکــه او شــل 

زره ښــوول شــوى، خــو ويــل کېــږي، امريکايــي چارواکــي 

فکــر کــوي د دوى اصــي رقــم ښــايي تــر دې ال کــم وي.

ــمېر  ــو د ش ــې اردو او پوليس ــو يعن ــي ځواکون ــان امنيت د افغ

ــه داســې  ــات پ ــک جزئي ــه اړه د ســيګار ادارې د مــر د لي پ

حــال کــې خپرېــږي چــې افغــان ځواکونــه د افغانســتان پــه 

شــال او جنــوب کــې لــه دولــت ضــد وســله والــو رسه پــه 

جګــړه بوخــت دي.

دوى، لــه دوشــنبې راهيســې پــه کنــدوز کــې لــه وســله والــو 

ــد او  ــه هلمن ــارزه بوخــت دي، پ ــي مب ــه پوځ ــو رسه پ طالبان

فــراه کــې هــم افغــان ځواکونــه پــه ورتــه مبــارزه اختــه دي.

پــه وروســتaيو کــې د هلمنــد امنيــه قومانــدان مــل پاســوال 

ــد د  ــي وو د هلمن ــې وي ــتيو ک ــه وروس ــور پ ــور کينت ــا ن اق

پوليســو پــه لــس زره کســيزو تشــکياتو کــې ۵٠٠٠ تنــه يــې 

ــو  ــر کورني ــا ت ــه وين ــې د ده پ ــونه ي ــې معاش ــايل وو، چ خي

ــه تلــل. ــو ت ــو کســانو جېبون ــورې د ځين چــارو وزارت پ

د رويټــرز اژانــس پــه حوالــه د امريــکا دفــاع وزارت پــه افغــان 

امنيتــي ځواکونــو کــې د درغلــۍ او اداري فســاد د مخنيــوي 

لپــاره ځينــې اقدامــات کــړي چــې د پوليســو او رستېــرو لپــاره 

يــې بايوموټريــک سيســټم ايجــاد کــړى دى.

خــو پــه افغانســتان کــې د امريــکا پــر مرســتو د څــار ادارې 

ــت  ــه وخ ــټم هغ ــې سيس ــي، دغس ــوپکو وي ــان س ــر ج م

ــق  ــمېر دقي ــو ش ــان پوځيان ــې د افغ ــږي چ ــاک متامې اغېزن

ــوى وي. ــت ش تثبي

سيګار افغانستان کې د زرګونو 

خيايل پوځيانو په باب وضاحت وغوښت



تقصیر را گردن دیگری انداختن 
بعضــی افــراد هیچ وقــت ضعف هــا و اشــتباهاِت خــود را قبــول نمی کننــد و در 
ــان از  ــول ضعف های ش ــا قب ــد ب ــان می کنن ــد و گم ــت می ورزن ــر آن مقاوم براب
اعتبارشــان کــم می شــود. بــه جــای ایــن رفتارهــا ســعی کنیــد بــا مشــکِل خــود 
ــا از طــرف مقابل تــان بخواهیــد شــما را در حــل  منطقــی برخــورد کــرده و حت

مســأله کمــک کنــد.  
سعی در برنده شدن در دعوا 

هــدف از بحــث بیــن دو نفــر، بایــد درک متقابــل و رســیدن بــه توافــق نظــر یــا 
ــه رِخ او نکشــید. احساســات  ــان را ب ــتباهات طــرف مقابل ت راه حــل باشــد. اش
او را دســت کم نگیریــد و روی نظــر و عقیــدۀ خودتــان، پافشــاری نکنیــد. ایــن 

بدتریــن روش ممکــن اســت. 
تعمیم افراطی 

هیــچ وقــت از جمــالت »تــو همیشــه...« یــا »تــو هیچ وقــت...« اســتفاده نکنیــد. 
ــن توجــه  ــه م ــت ب ــو هیچ وق ــا »ت ــو همیشــه ســرت شــلوغ اســت« ی ــاًل »ت مث
ــت  ــا واقعی ــن جمله ه ــا ای ــد آی ــر کنی ــی فک ــد. کم ــروع نکنی ــی« ش نمی کن
ــان مشــاجرات فعلــی  ــان را می ــد؟ هم چنیــن هیچ وقــت مشــکالت قدیمی ت دارن

ــد.  ــر می کنی ــه مشــاجره را بدت ــد ک ــان نکنی بی
حمله های شخصیتی 

گاهــی اوقــات برخــی افــراد هــر عمــل منفــی از طــرف مقابــل را جــدی گرفتــه 
ــوهر  ــودِن ش ــم ب ــاًل نامنظ ــد. مث ــی می کنن ــخصیتِی او تلق ــکل ش و آن را مش
ــی و  ــب تنبل ــرده و برچس ــداد ک ــخصیتی قلم ــکال ش ــک اش ــرش ی را همس
ــید  ــته باش ــر داش ــباند. به خاط ــه او می چس ــواده ب ــه و خان ــه خان ــی ب بی اهمیت
ــا اگــر  ــرام قایــل باشــید حت ــان احت ــرای طــرف مقابل ت کــه در هــر شــرایطی، ب

ــد.  ــت نداری ــای او را دوس ــی از رفتاره بعض
بلند کردن صدا 

مراقــب لحــن و تُــِن صدای تــان باشــید. تــالش کنیــد یــاد بگیریــد تحــت هــر 
شــرایطی بــا اطرافیان تــان بــه نرمــی و آهســته صحبــت کنیــد. کمــی بــا خودتــان 
ــک  ــدون ش ــد؟ ب ــل می کن ــکلی را ح ــه مش ــاد زدن چ ــًا فری ــد. واقع ــر کنی فک
ــد،  ــت کنی ــی صحب ــه آرام ــر ب ــد. اگ ــر می کن ــرایط را بدت ــط ش ــاد زدن فق فری
ــه  ــزی ب ــل از هــر چی ــت قب ــد کــرد. عصبانی واکنــش مشــابهی دریافــت خواهی

ــد.  ــه می زن ــان صدم خودت
سعی کنید این کارها را انجام دهید: 

ــمکش های  ــه در کش ــن جمل ــم«. ای ــد: »می فهم ــتفاده کنی ــه اس ــن جمل 1ـ از ای
شــدید و بــرای آرام کــردن شــرایط یــا آشــتی بــا طــرف مقابــل، بســیار کارســاز 

اســت. 
2ـ وقتــی اوضــاع وخیــم اســت، چنــد روز صبــر کنیــد تــا کمــی آرام شــوید. بــا 
گذشــت زمــان بهتــر می توانیــد بــه مســایل نــگاه کنیــد و بــدون شــک راه حــل 

بهتــری بــرای مشــکل پیــدا خواهیــد کــرد. 
۳ـ تصمیــم بگیریــد کــه در مواقــع عصبانیــت، رســمی و مــودب حــرف بزنیــد. 
ــد  ــان پشــیمان نخواهی ــار خودت ــس از حــل مســاله، از رفت ــب، پ ــن ترتی ــه ای ب

شــد. 
و در نهایت: 

ــا در میــان بحــث و کشــمکش، محبــت بهتریــن راه حــل مشــکالت اســت.  حت
اگــر بیــن شــما و همســرتان بحثــی درگرفــت، بــد نیســت بــه او یــادآور شــوید 
کــه دوســتش داریــد. بــدون شــک بــا ایــن کالم، اوضــاع بســیار بهتــر می شــود.

منبع: مجله موفقیت
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بخش دوم و پایانی
بخش دوم

نويسنده: گِرگ آی پی
مترجم: جعفر خیرخواهان 

مهارت های فدرال رزرو در مدیریت بحران 
کردن  مهار  در  آن  ظاهری  موفقیت  مثل 
این  دچار  را  ما  کار،  و  کسب  چرخه های 
مکانی  اقتصاد،  که  بود  کرده  آسوده خیالی 
است.  شده  کمتر  خشونِت  با  و  ایمن تر 
بزرگ ترین  از  کسی  هر  این که:  نتیجه 
بانک ها تا کوچک ترین صندوق های تأمینی 
فرض را بر این گرفت که وام گرفتِن پول 
همیشه آسان خواهد بود. چارلز کیندلبرگر 
»شیدایی،  کتاب  در  بازار  تاریخ نگاران  از 
نظر  به  همیشه  نوشت:  سقوط«  و  هراس 
می رسد که پول مصون از جنون و شیدایی 
 2007 آگوست  نهم  در  فرض  این  باشد. 
فرانسوی  بانک  که  زمانی  شکست؛  درهم 
از  یکی  کرد  اعالم   BNP Paribas
زیان  که  سرمایه گذاری اش  صندوق های 
سنگینی در وام های رهنی بی اعتبار متحمل 
شده است، بازپرداخت پول سرمایه گذاری 
یک  رویداد  این  است.  گذاشته  معلق  را 

دنبال  به  را  نقدینه گی  برای  تقالی جهانی 
از  نامطمین  سرمایه گذاران،  چون  داشت؛ 
این که چه کسی اوراق قرضۀ سمی صنعت 
وام های رهنی را در اختیار دارد، پول های 
خود را احتکار کردند. نرخ بهرۀ کوتاه مدت 

سر به فلک زد. 
به  را  پول  تا  کرد  پیدا  راهی  رزرو  فدرال 
درون نظام مالی تزریق کند. به این منظور از 
عملیات بازار باز استفاده کرد. نرخ تنزیل را 
پایین آورد. وام ها را از طریق پنجرۀ تنزیل 
)که در ادامه توضیح خواهم داد( به فروش 
بانک های  با  اعتباری  خطوط  گذاشت. 
آن ها  که  کرد،  بدل  و  رد  خارجی  مرکزی 
را قادر به وام دادن دالرهای به شدت مورد 
نیاز به بانک های خودشان کرد. پل کروگمن 
در نیویارک تایمز برنانکه را با مک گیور در 
تلویزیون مقایسه کرد که »همیشه با سرهم 
اشیای  بین  از  ابزارهای هوش مندانه  کردن 
خانه و نوارچسب، از شرایط سخت بیرون 

می آید.« 
از  استرنز  بیر   200۸ مارچ   1۳ شامگاه  در 
طریق تیم گایتنر که در آن زمان 
نیویارک  رزرو  فدرال  رییس 
بود، به آگاهی کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار رساند، که به تمام 
نزدیک  خیلی  نقدینه گی  شدن 
بود  خواهد  مجبور  و  شده ایم، 
درخواست  بعد  روز  صبح 
از  ورشکسته گی  از  حمایت 
که  رزرو  فدرال  بکند.  دادگاه 
گریزان از ریسک هرج و مرِج 
متعاقِب آن بود، صبح روز بعد 
بیر  به  کافی  پول  کرد  توافق 
زمان  مدت  به  تا  بدهد  استرنز 
خریدار  یک  یافتن  برای  کافی 
قانون،  حسب  بر  بماند.  سرپا 
معمول  طور  به  رزرو  فدرال 
وام  تجاری  بانک های  به  فقط 
از  باید  که  طوری  به  می دهد، 
یک راه گریز در قانون برای وام 
دادن به بیر استرنز که یک بانک 
استفاده  بود،  سرمایه گذاری 
می کرد. از همین راه گریز برای 
انترنشنال  امریکن  به  دادن  وام 
گروپ )AIG( که یک شرکت 
بیمه بود، استفاده کرد تا جلوی 
ورشکست شدنش را بگیرد و از 
اوراق تجاری  برای خریدن  آن 
به  دادن  دارایی، وام  پشتوانۀ  به 
پول  بازار  تعاون  صندوق های 
و خریدن اسناد تجاری منتشره 
مثل جنرال  توسط شرکت هایی 

الکتریک استفاده کرد. 
فدرال رزرو می تواند هرچه قدر 
 1 بدهد.  وام  دارد،  میل  که 
میلیارد دالر نیاز است؟ 1 میلیارد 
دالر پول چاپ کنید. در ابتدای 
تریلیون   5/1 بانک  این   ،200٩

دالر وام داده بود. این قدرت سهمگینی که 
داشت، در عین حال یک نقص بزرگ بود. 
وام دریافتی از فدرال رزرو می تواند به یک 
مواجه  نقدینه گی  کمبود  با  موقتًا  که  بانک 
ورشکست  که  مادامی  کند  کمک  است، 
بیش  آن  دارایی های  )ارزش  باشد  نشده 
فدرال  وام دهی  اما  باشد(.  بدهی هایش  از 
رزرو نمی تواند بانکی را که ورشکسته شده 
است، نجات دهد. بانک های ورشکسته باید 
تعطیل شوند یا که سرمایۀ جدیدی بگیرند. 
وام های جدید تنها آن چه را انتظار می رود 
رخ دهد، به تأخیر می اندازد. در سال 200۸ 
وام های رهنی که به سرعت زیاد می شد، به 
این معنا بود که بیشتر نهادهای مالی امریکا 
تقریبًا ورشکسته بودند یا نسبت به سالمت 
به همین  و  داشت،  تردید وجود  مالی شان 
دلیل بود که 5/1 تریلیون دالر جلوی هراس 
می کند  ادعا  رزرو  فدرال  نگرفت.  را  مالی 
چون  بدهد،  وام  برادرز  لمان  به  نتوانست 
ادعا  آن  اگرچه  بود،  ورشکسته یی  شرکت 

مورد تردید است. 
 700 کرد  موافقت  کنگره  وقتی  فقط 
بانک ها  تا  کند  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد 
بدهی های  کل  و  کنند  سرمایه  تجدید 
از  کند،  خریداری  را  مشکوک الوصول 
یک  رزرو  فدرال  شد.  کاسته  مالی  هراس 
غیربانکی  به شرکت های  تا  دارد  گریز  راه 
آن  از   200۸ سال  تا  اما  بدهد  وام  موقتًا 

استفاده نکرد. 
آیا امکان فروپاشی فدرال رزرو هست؟ 

فدرال رزرو را به عنوان یک بانک معمولی 
به  دارایی هایی  بانک  این  کنید.  تصور 
اوراق  و  تجاری  بانک های  به  وام ها  شکل 
شکل  به  بدهی هایی  و  دارد  خزانه  قرضۀ 
پول  و  تجاری  بانک های  ذخایر  سپردۀ 
از  در جیب من و شما دارد. فدرال رزرو 
به  و  کرده  دریافت  بهره  خود  دارایی های 
ذخایر بهره می پردازد؛ اما اسکناس هایی که 
بهره  بدون  وام  یک  است،  مردم  در جیب 
سودی  بدهی  این  است.  رزرو  فدرال  به 
که  می کند  ایجاد  رزرو  فدرال  برای  عظیم 
درآمد حق الضرب نامیده می شود و نصیب 
کمی  اصاًل  پول  این  می شود.  خزانه داری 
 47 معادل  سودی   200٩ سال  در  نیست. 
یعنی  کرد.  خزانه داری  نصیب  دالر  میلیارد 
که  دارد  این  در  منافعی  مالیات دهنده  هر 
چه گونه  را  خود  ترازنامۀ  رزرو  فدرال 

مدیریت می کند. 
داشتن  از  رزرو  فدرال  مالی،  بحران  طی 
وجوه امن به سمت اقالم پرریسک تر مثل 
وام ها  رهنی،  وام  پشتوانۀ  به  بهادار  اوراق 
به بانک ها و AIG، دارایی های بیر استرنز 
قدیم، اسناد تجاری و غیر آن جابه جا شد. 
آیا این راهبرد می توانست باعث فروپاشی 
فدرال رزرو شود؟ قطعًا خیر. فدرال رزرو 
بازاری  قیمت  به  را  خود  قرضۀ  اوراق 
در  نوسانات  که  به طوری  نمی کند،  تعیین 
قیمت شان بر سود آن ها تأثیر نمی گذارد... 

وقتی 
جهان 
نیاز به 

آتش نشان 
دارد

مـهاِر آتش فشـان

خـشم
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ابـن عربـی از سـه نـوع تعلـِق انسـان بـا اسـماء به صـورِت 
زیـر یـاد کرده اسـت:

 بـرای انسـان بـه عنـواِن مظهـر ویژۀ اسـمای الهی سـه نوع 
ارتبـاِط خـاص بـا هـر اسـمی تعریـف شـده اسـت کـه به 
ترتیـب عبـارت اسـت از: تعّلـق، تحقـق، تخّلق. ابـن عربی 
در مقدمۀ کتاب کشـف المعنی عن سـّر اسـماء اهلل الحسـنی 
دربـارۀ نسـبتی که عبد با اسـماءِ حـق دارد، می گویـد: تعّلق 
عبـارت اسـت از افتقـارِ عـام و احتیـاِج مطلـق تـو بـه آن 
اسـماء از آن حیـث کـه آن اسـماء بـر تـو داللـت دارنـد و 
تحقـق، شـناخِت معانـی آن اسـماء اسـت در مـوردِ حـق و 
در مـورد خـودِ تـو و تخّلـق آن اسـت کـه آن چه متناسـب 
بـا توسـت، بـه خـودت نسـبت دهـی و آن چـه الیق شـأِن 

خدای سـبحان اسـت بـه او . 
بـا  را  الهـی  اسـمای  میـان  رابطـه  بیـان می تـوان  ایـن  بـا 
جهـان و انسـان پـی برد. اسـمای الهی نـه فقط بـه آفرینِش 
موجـوداِت بالفعـل، بلکه بـا آفرینش هـای بعدی نیـز پیوند 
دارد و هـرگاه خـدای آفریننـده وجـود چیـزی را اراده کند، 
بـه آن  می گویـد )موجود( شـو و آن چیز )موجود( می شـود 
]یـس: ۸2[. توجـه ژرف تـر بـه عبـارت »ُکـن فیکـون« نیـز 
نشـان می دهـد که اسـم هر دو فعـِل محذوف اسـت و غالبًا 
می تـوان اسـم مفعـوِل »موجـود« را پـس از هـر دو فعـل، 
محـذوف در نظـر گرفـت کـه تقدیـر آن چنیـن می شـود: 
»کـن موجوداً، فیکون موجوداً«. سـخنان مکارم شـیرازی در 

بـاب تعلیـم نام هـا بـه حضـرِت آدم خواندنی سـت:
فوق العاده یـی  اسـتعداد  دارای  پـروردگار  لطـف  بـه  آدم 
بـرای درک حقایـق هسـتی بـود. خداونـد ایـن اسـتعداد او 
را بـه فعلیّـت رسـانید و بـه گفتۀ قـرآن »به آدم همۀ اسـماء 
)حقایـق و اسـرار عالـم هسـتی( را تعلیـم داد« )َو َعلَّـَم آَدَم 
الْْسـماَء ُکلَّهـا( گرچـه مفسـران در تفسـیر »علـم اسـماء« 
بیانـات گوناگونـی دارنـد، ولـی مسـّلم اسـت کـه منظـور 
تعلیـم کلمـات و نام هـای بدون معنـا به آدم نبـوده، چرا که 
این افتخاری محسـوب نمي شـده اسـت، بلکـه منظور دادن 
معانـی این اسـماء و مفاهیم و مسـّماهای آن ها بوده اسـت.
البتـه ایـن آگاهـی از علـوم مربـوط بـه جهـان آفرینـش و 
اسـرار و خـواص مختلـف موجـودات عالم هسـتی، افتخار 
بزرگـی بـرای آدم بـود ]...[ بنابرایـن، علـم اسـماء چیـزی 
شـبیه »علـم لغـات« نبـوده اسـت، بلکـه مربـوط به فلسـفه 
و اسـرار و کیفیـات و خـواص آن هـا بـوده اسـت. خداوند 
ایـن علـم را بـه آدم تعلیـم کـرد تا بتوانـد از مواهـب ماّدی 
و معنـوی ایـن جهـان در مسـیر تکامل خویش بهـره گیرد .
همچنیـن اسـتعداد نام گـذاری اشـیاء را به او ارزانی داشـت 
تـا بتوانـد اشـیاء را نام گـذاری کنـد و در مـورد احتیـاج بـا 
ذکـر نـام آن هـا را بخوانـد تـا الزم نباشـد عیـِن آن چیـز را 
نشـان دهـد، و ایـن خود نعمتی اسـت بـزرگ، مـا هنگامی 
بـه اهمیـت ایـن موضـوع پـی می بریـم کـه می بینیـم بشـر 
امروز هرچه دارد، به وسـیلۀ کتاب و نوشـتن اسـت و همۀ 
ذخایـر علمـی گذشـته گان در نوشـته های او جمـع اسـت، 
و ایـن خـود به خاطـر نام گـذاری اشـیاء و خـواص آن هـا 
اسـت، وگرنـه هیچـگاه ممکـن نبـود علـوم گذشـته گان به 

آینـده گان منتقل شـود .
بهتـر،  تعبیـِر  بـه  یـا  نام هـا،  آدم  بـرای  نه تنهـا  خداونـد 
توانایـی  آن،  بـر  افـزون  بلکـه  آموختانـد،  را  نامیده هایـی 
نامیـدِن اشـیاء را نیـز برای او ارزانی داشـت کـه در پرتِو آن 
هزارهـا نـامِ تازه یـی کـه در جهان مـا به وجود آمده اسـت، 
گذشـته ها  در  کـه  نام هایـی  برمـی دارد.  معقولـی  توجیـه 
نبودنـد و امـروز در زمـاِن مـا به وجـود آمده انـد را می توان 
تحقـق بالفعـل توانایـی نامیدن اشـیاء برای حضـرت آدم و 
فرزنـداِن او توسـط خداونـد به حسـاب آورد. در رابطـه بـا 
این کـه نامیده هـا چـه بوده انـد، اختـالف نظـر وجـود دارد. 
برخی هـا گفته انـد خداونـد به حضـرت آدم نام فرشـته ها را 
آموخت. شـماری دیگـر معتقدند که آن چـه به حضرت آدم 
آموختانـده شـد، نـام  تمامی فرزنـداِن او بـود . در این میان، 
دیـدگاه سـومی معتقد اسـت که تمامی اسـم ها با مسـمیّاِت 
آن  هـا بـه حضـرت آدم تعلیـم داده شـد. نظریّۀ سـوم ظاهراً  
راجـح بـه نظـر می رسـد. زیـرا در آیۀ مزبـور تعلیم اسـماء 
مطلـق بیـان شـده اسـت و قیـدی بـر نام هـا وجـود نـدارد. 
بنابرایـن، بـر اسـاس قاعـدۀ »المطلق یجـری علـی اطالقه« 
نمی تـوان نام هـا را به تنهـا نـام فرشـته گان و یـا فرزنـدان 
آدم فـرو کاسـت، چنان کـه در نظریّـات اول و دوم مطـرح 
شـده اسـت. مطلـق بـودن آیـه نشـان می دهـد کـه خداوند 
تمامـی نام هـا را همـراه بـا مسـّمیاتِ  آن ها به حضـرت آدم 
آموختانـده اسـت. آیـۀ کریمـه در رابطـه بـا »تعلیم اسـماء« 
صریـح اسـت، اما در رابطه بـا تعلیم مسـّمیاِت آن صراحتی 
نـدارد. بـا ایـن وجـود، داللـِت آیـه بـر مسـّمیات از نـوع 
داللـت التزامی سـت. تعلیـم اسـماء به تنهایـی نمی تواند مایۀ 
امتیـاز باشـد، مگـر این کـه مسـّمیات و معنـای آن هـا ـ اگر 
میـان معنـا و مصـداق فرقی قایل نباشـیم ـ نیـز به حضرت 

آدم تعلیم داده شـده باشـد.
چکیده

بـا اندکـی تأمـل درمی یابیم که ما با سـپاه بی پایانـی از نام ها 
روبه روییـم. نام هـا افـزون بـر شـأنیِّت زبانی شـان، بـه منبع 
آگاهـی آدمیـان نیـز وصل اسـت و کارکردِ معرفت شناسـانه 
دارد. عـالوه بـر آن، اشـتقاق اسـم از ریشـۀ »ُسـُمو« کـه به 
معنـای »ُعُلـو« آمده اسـت، بـر خصلتِ  فرهنگـی و اخالقی 

آن اشـاره دارد. اصوالً شـناخِت ما از واقعیِّت جهان، انسـان 
و خداونـد در قالـِب مقوالتـی امـکان می یابـد کـه ویژه گِی 
زبانـی دارنـد. مقوله هایـی چون عـرض و جوهـر، کمیّت و 
کیفیـت، نسـبت و جهـت، وضـع و علیّـت و... را نمی تـوان 
فـارغ از زبـان در نظـر آورد. زبـان از سـمبول هایی تشـکیل 
یافتـه اسـت که بـه آن »الفبـا« می گوینـد. واژه هـا ترکیبی از 
الفبـا انـد و جمـالت از تألیـف واژه گان به وجـود می آینـد. 
از  کتـاب   و  مقالـه  و  پراگـراف   و  بـه  همین سـان، سـطور 
ترکیـب زنجیره یـی یکدیگـر به وجـود می آینـد. بـا این همه، 
واژه هـا نقـش درخـور اعتنایـی در زبان دارنـد. واژه خود به 
اسـم، فعـل و حـرف تقسـیم می شـود کـه میـزان بیان گری 
آن هـا در یـک سـطح نیسـت. اسـم به دلیـل آن که هیـچ نوع 
وابسـته گی یی بـه زمـان نـدارد، معنـای مسـتقل تری نسـبت 
بـه فعـل دارد و فعـل - بـه دلیـل وابسـته گِی آن بـه زمـان 
- از اسـتقاللیِّت معنایـی کمتـری برخـوردار اسـت. در این 
میـان، حـرف کاری جـز ربط دهنده گـی نـدارد و کارکردِ آن 
معمـوالً درون گزاره یی سـت. اسـم و فعـل امـا، خصوصیِّت 
بـر  ناظـر  عمدتـاً   آن هـا  کارکـردِ  و  دارنـد  تصویرگـری 

واقعیّت هـای ثابـت و متغیّـر بیرونی اسـت.
قـرآ ن کریـم از تعلیـم نام ها به حضـرت آدم، و نیـز توانایی 
نامیـدِن انسـان ها پـرده برمـی دارد. آن چـه بـه حضـرِت آدم 
آموختانـده شـد، اسـم های بـدوِن مسـّما نبـود، بلکـه نام ها 
همـراه بـا مصادیـق  آن هـا بـود. از همین جاسـت که مسـألۀ 
نحـوۀ داللـِت اسـم بـر مسـّما مطرح می شـود و اشـاعره آن 
را توقیفـی، و معتزلـه آن را توفیقـی و قراردادی دانسـته اند. 
فیلسـوفان زبـان معتقدنـد کـه زبـان بخشـی از تجربـۀ مـا 
در  اندیشـه یی  هـر  اصـوالً   و  می  شـود  شـمرده  جهـان  از 
زبـان امـکان پیـدا می کنـد و آگاهـی  مـا از جهـان خصلـِت 
زبانـی دارد. از جانبـی  هـم، ویتگنشـتاین متقـّدم معتقـد بود 
کـه واژه هـا و جمـالت تصویـری از واقعیّت انـد و چونـان 
آیینه یـی واقعیّـِت جهـان را نشـان می دهنـد. او در مرحلـۀ 
دوم فکـری خویـش بـه نظریـۀ بازی هـای زبانـی گروید و 
بـا آن، تصویرگـری را بـه عنـوان مهم تریـن جوهـرۀ زبـان 
نادیـده انگاشـت. ویتگنشـتاین با تیـوری بازی هـای زبانی، 
بـه یک باره گـی نظریّـۀ تصویـری زبـان را کنـار نهـاد و هـر 
بـازی زبانـی را برخاسـته از نحوۀ خاصی از حیـات در نظر 
آورد. نظریّـۀ بازی هـای زبانـِی او باعث شـد تـا رابطۀ زبان 
بـا جهـان دچـار گسسـت واره گی شـود. این در حالی سـت 
کـه زبـان با کلیِّت آن خصلـِت تصویرگری ندارد و بایسـت 
جهـان  تصویرگـری  کار  در  »حـرف«  و  »فعـل«  »اسـم«، 
جدایـی افگنـد. اسـم ها تصویرگـر واقعیّت هـای ثابت انـد، 
درحالی کـه فعـل واقعیّت هـای متغیّـر را نشـان می دهـد. در 
ایـن میـان، حرف هیـچ سـهمی در نمایاندِن واقعیّـِت جهان 
نـدارد. بـا این همـه، سـهم اسـم در شـناختِ  جهـان ـ هـم 
به دلیـل اسـتقاللیّت معنایـی، و هـم بـه دلیـل آن کـه متعّلـق 

شـناختِ  آدمـی امـور ثابـت اسـتـ  قابـل مالحظه اسـت.

در  بلکـه  تصـّوری،  شـناخت های  در  فقـط  نـه  »اسـم«ها 
شـناخت های تصدیقـی نیـز سـهم درخـورِ توجهـی دارند. 
حـذف »اسـم« از یـک گـزارۀ تصدیقـی، آن گـزاره را فاقد 
موضـوع و معنـا می سـازد. اصـوالً  هـر گـزارۀ تصدیقـی ـ 
خـواه شـرطی باشـد و یا حملی ـ بـا دخالت فعـل به وجود 
می آیـد. فعـل گاهـی بیان گـِر یـک  حالـت اسـت و زمانـی 
هـم بازگوکننـدۀ یـک عمـل. فعل در هـر صورتـی - خواه 
بـا بیـان یـک حالـت، خـواه با بیـان یـک عمل - بـر معنای 
اسـم می افزایـد و »اسـم« از ایـن منظـر موضوعیّـت دارد. با 
ایـن بیان، »اسـم«ها هم در شـناخت های تصـّوری، و هم در 
شـناخت های گزاره یـِی مـا سـهم به سـزایی دارنـد و بـا این 
بیـان، نقـش اسـم ها در شـناخت های اسـتداللی نیز روشـن 

ست. ا
دکارت شـناخت های بدیهـی را دارای دو ویژه گـی وضـوح 
و تمایـز می دانسـت. هـر پدیـده  ویژه گی یـی دارد کـه »آن« 
را از »دیگـری« تمایـز می بخشـد و همین تمایـز متافزیکی، 
منتهـی  آن هـا  اپیسـتمولوژیک  و  معنایـی  وضـوِح  بـه 
ذهـن  کـه  می شـود  باعـث  اشـیاء  ذاتـی  تمایـز  می شـود. 
نیـز پدیده هایـی بـر مبنـای همـان تمایـز مـورد شناسـایی 
قـرار دهـد. بـا این همـه، در مـواردی نیـز ذهـن بـه تقسـیم  
اعتبـارِی پدیده هـا دسـت می زنـد و توجهی بـه تمایز ذاتی 
آن هـا نـدارد. در هـر صورتـی، ذهـن خصلِت تقسـیم گری 
دارد و آگاهـی مـا نیـز در خـالی ایـن رده بندی هـا شـکل 
می گیـرد. نکتـۀ درخـور اهمیـت این کـه، تقسـیم  پدیده هـا 
در زبـان امـکان می یابـد و »اسـم«ها را می تـوان ظـرف و 
زمینـۀ تقسـیم بندی ها به حسـاب آورد. بـا ایـن بیـان، هیـچ 
نیـز در جـز  پدیده هـا  و  نیسـت  »نـام«  از  فـارغ  تمایـزی 
در سـایۀ »اسـم«ها وضـوح نمی یابنـد. از این جاسـت کـه 
»اسـم«ها بـه آگاهـی مـا وصـل می شـوند و بـه اندیشـه ها 

می بخشـند. امـکان 
»اسـم« ها چنان کـه در آگاهـی مـا از جهـان و انسـان نقـش 
تعیین کننده یـی دارنـد، در شـناخت آفرینـش و خداونـد نیز 
دارای جایـگاهِ ویـژه و قابـل مالحظه انـد. توضیـح این کـه، 
آفرینـش در فقـدان »نـام« فاقـد معناسـت و عبـارت »کـن 
)موجـوداً( فیکـون )موجـوداً( را می تـوان رابطـۀ  تخلیقـی 
زبـان بـا آفرینـش دانسـت. افـزون بـر آن، شـناخت مـا از 
حکیـم،  علیـم،  چـون؛  اوصافـی  به واسـطۀ  نیـز  خداونـد 
قدیـر، خالـق ....، اسـت کـه از آن بـه اسماءالحسـنی یـاد 
خداونـد  شـناخِت  در  »اسـم«ها  این جهـت،  از  می شـود. 
نیـز حایـز اهمیّت انـد و معرفـتِ  الهـی در عرفـان اسـالمی 
مـا، شـأنیتی اسم شناسـانه دارد. اسـمای الهـی ـ چنان که در 
عرفـان اسـالمی مطرح اسـتـ  نسـبتِ  روشـنی بـا جهان و 
انسـان دارد. پدیده هـا مظهـر اسـمای الهی انـد و هر اسـمی 
در یـک و یـا بخشـی از پدیده هـا زمینـۀ ظهـور می یابـد. با 
ایـن توجـه، »اسـمای الهی« افـزون بر شـناخِت خداوند، در 
ادراک جهـان و انسـان نیـز دخالـت دارد و از ایـن رهگذر، 

تمامـی  »اسـم«  دایـرۀ 
هسـتی را در محـورِ خـود نشـان می دهـد.
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)ایـران: قم- نشـر بخشـایش(
11. عبـداهلل نصـری: 1۳۸٩ خورشـیدی، راز متـن، ص۳۳، 

چـاپ اول )ایـران: تهـران- سـروش(
ش،  1۳۸۸هــ  دیگـران:  و  محمدرضایـی  محمـد   .12
جسـتارهایی در کالم جدیـد، چـاپ دوم )ایـران: تهـران- 

سـمت(
1۳. ناصر مکارم شـیرازی: 1۳74هـ ش، تفسـیر نمونه، ج1،  

)ایران: تهران- دارالکتب اإلسـالمیۀ(
14. نصـر حامـد ابوزیـد: 1۳٩1، رویکرد عقالنی در تفسـیر 
قـرآن، ترجمـه: احسـان موسـوی خلخالـی، ص106 به نقل 

از »رسـائل جاحظ، ج1،   
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عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل
بخش ششم و پايانی

"نام "ها و "آگاهی"
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اعالم  بروکسل  نشست  در  شرکت کننده  کشورهای 
کردند که 15.2 میلیارد دالر طی چهار سال آینده برای 

بازسازی افغانستان کمک می کنند.
سخنرانی  در  افغانستان  جمهور  رییس  غنی  اشرف 
افتتاحیۀ این کنفرانس اظهار داشت که دولت کابل به 
همکاری جامعه جهانی به ویژه برای ریشه کن کردن 

فقر نیازمند است.
نیروی  به  افغانستان  که  کرد  تأکید  ادامه  در  وی 

منسجمی برای مبارزه با تروریسم نیز نیازمند است.
اشرف غنی با اشاره به حضور نیروهای خارجی در 
و  امنیت  تأمین  که مسوولیت  کرد  افغانستان تصریح 
مبارزه با تروریسم را تنها نیروهای نظامی داخلی به 

عهده دارند.
بیش  در  روزانه  که  گفت  افغانستان  جمهور  رییس 
انجام  نظامی  عملیات های  افغانستان  والیت   15 از 

می دهند.
وی با اشاره به حمالت اخیر طالبان در والیت قندوز 
کرده  پیش بینی  قبل  از  کابل  دولت  که  داشت  اظهار 
بود که طالبان در آستانه کنفرانس بروکسل حمالت 
خود را تشدید می کنند تا سنگینی آن در این نشست 

احساس شود.
اشرف غنی در ادامه با اشاره به پناهجویان افغانی در 
اروپا بیان کرد که دولت کابل نیاز پناهجویان به امنیت 

را درک و برای خودکفایی افغانستان تالش می کند.
رییس جمهور افغانستان در مورد دستاوردهای دولت 
کابل نیز گفت که به بخش خصوصی توجه دارد و 
قراردادهایی به ارزش 1.1 میلیارد دالر را در این بخش 

به امضا رسانده است.
وی افزود که این دولت طی دو سال دو سد مهم را 
به بهره برداری رسانده است و همچنین برای اتصال 
افغانستان به چین و آسیای مرکزی نیز تالش می کند.

اشرف غنی در ادامه برخی دستاوردهای دولت کابل 
در بخش زنان، حقوق بشر و مبارزه با فساد را نام برد.
در  ملی  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
قبال  از تعهد جامعه جهانی در  این نشست  اختتامیه 

افغانستان استقبال کرد.
گذشته  ساعت  چند  طی  که  تعهداتی  گفت،  عبداهلل 
این  است.  دلگرم کننده  و  موثر  بسیار  شده،  حاصل 
مردم  به  را  حمایت  و  امید  شفاف  پیام  تعهدات 
با  این کشور  افغانستان آن هم در زمانی می دهد که 
چالش های  اقتصادی،  مشکالت  امنیتی،  تهدیدات 

سیاسی و منطقه یی روبه رو است.
وعده کمک های 15 میلیارد دالری در نشست بروکسل 
نماینده گان حدود  آن  در  که  آمد  به دست  در حالی 
شرکت  بین المللی  نهاد  و  سازمان   20 و  کشور   70
سند  چند  نشست  این  در  افغانستان  هیأت  داشتند. 
مهم در رابطه با استراتژی ملی خودکفایی، توسعه ملی 
زیربناها، توانمندسازی زنان افغانستان و توسعه شهری 

را ارایه کرد.
آلمان قرار است در چهارسال آینده 1.7 میلیارد دالر 
خود  کمک های  کشور  این  کند.  کمک  افغانستان  به 
مشروط  مهاجران  برگرداندن  و  فساد  با  مبارزه  به  را 
در هفته گذشته کمک یک  انگلیس هم  است.  کرده 
میلیارد دالری خود را به افغانستان اعالم کرده بود. در 
روزهای گذشته هند هم اعالم کرد که در چهار سال 
آینده یک میلیارد دالر به افغانستان کمک خواهد کرد. 

مالی همراه  دالر کمک  میلیون  ارائه 500  به  پاکستان 
در  تحصیلی  بورسیه  هزار  سه  گذاشتن  اختیار  در  با 
جریان چهار سال آینده متعهد شده است. جاپان 500 
میلیون دالر کمک به پناهنده گان و آوارگان داخلی در 
توسعه  برای  دیگر  دالر  میلیون   400 به  نزدیک  کنار 
است  داده  وعده  هم  ترکیه  کرد.  تعهد  افغانستان  در 
که تا سال 2020 به افغانستان 600 میلیون دالر کمک 
کند. همچنین عربستان 100 میلیون دالر به افغانستان 
کمک خواهد کرد. ناروی نیز ساالنه ۸7 میلیون دالر 
به افغانستان کمک خواهد کرد؛ این کشور کمک های 
خود را مشروط به اصالحات سیاسی و انتخاباتی کرده 

است.
بروکسل،  در  افعانستان  بین المللی  کنفرانس  در 
کشورهای کمک دهنده آماده گی خود را برای پرداخت 
توقع  بدون  این کمک  اما  کردند  اعالم  کابل  به  پول 
آلمان  جمله  از  پرداخت کننده  کشورهای  نیست. 
توافق  مالی،  کمک  ازای  به  دارند  انتظار  گفته اند، 
بازگردانده شدن متقاضیان پناهنده گی به مجرای عملی 
بیفتد. فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان در 
بروکسل گفت: کمک  مالی ساالنه 4۳0 میلیون دالری 

ما به افغانستان بدون پیش شرط نخواهد بود.
دونالد تاسک، رییس شورای اروپا نیز گفت، اتحادیه 
مهاجران  برای  که  کرد  خواهد  تالش  متقاباًل  اروپا 
عودت داده شده مشاغل جدیدی در افغانستان ایجاد 
را  جامعه  با  دوباره  هم پیوندی  برنامه  هزینه  و  کند 

بپردازد.
تالش برای صلح و آشتی

فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اتحادیه می پردازد،  این  که به هماهنگی سیاست های 
مشترک  اساسی  برای  تا  رسیدیم  تفاهم  به  ما  گفت: 
آشتی در  از صلح و  منطقه یی  برای حمایت سیاسی 

افغانستان تالش کنیم.
موگرینی گفت: ما سه شنبه شب به نقطه نظر مشترکی 
دورنمای  یک  همراه  به  فرایند  این  از  حمایت  برای 
این  تسهیل  برای  اروپا  اتحادیه  و  رسیدیم  منطقه یی 

فرایند تالش خواهد کرد.
وی همچنین گمانه زنی ها درباره اینکه اتحادیه اروپا 
مهاجران  استرداد  به  مشروط  را  افغانستان  به  کمک 
افغانی به کشورشان کرده، رد کرد و گفت: هرگز میان 
قبال  در  ما  تالش های  و  توسعه  برای  ما  کمک های 

مهاجران ارتباطی وجود ندارد.
این در حالی است که در سال های اخیر تالش های 
متعددی برای توافق میان دولت کابل و شبه نظامیان 

طالبان انجام شد اما همگی شکست خوردند.
نظامیان  شبه  حضور  بدون  می گویند:  تحلیل گران 
طالبان پای میز مذاکره به سختی می توان راه حل واقعی 

برای افغانستان متصور بود.
دو منبع خبری آگاه که در ضیافت شام سه شنبه شب 
در بروکسل با حضور جان کری، وزیر امور خارجه 
حضور  ملل  سازمان  دبیرکل  کی مون،  بان  و  امریکا 
بررسی  مقامات هند و چین خواهان  داشتند، گفتند: 

مذاکرات صلح افغانستان هستند.
شبه  زمان  چه  اینکه  درباره  اختالفاتی  حال  این  با 
نظامیان طالبان را در مذاکرات شرکت داد، وجود دارد 
حتی مشخص نیست در صورت دعوت از طالبان آنها 

حاضر به شرکت در مذاکره می شوند یا خیر.

بر  نیز  پاکستان  و  هند  متشنج  غالباً  روابط  همچنین 
فرایند صلح افغانستان تاثیر می گذارد.

یک دیپلمات هندی گفت: دهلی نو هنوز متقاعد نشده 
که آیا طالبان از سال 2001 تاکنون تغییری در وضعیت 

خود ایجاد کرده اند یا خیر.
به گفته دیپلمات ها ایران و روسیه به عنوان دو کشور 
مهمی که در جنگ داخلی سوریه ایفای نقش می کنند 

نیز باید در مذاکرات افغانستان شرکت کنند.
خبرنگاران  به  نیز  ملل  سازمان  دبیرکل  کی مون،  بان 
گفت: این مهم است که امروز جامعه بین المللی پیام 

حمایتی قدرتمندی را برای افغانستان بفرستند.
اصالحات  به  دست  افغانستان  رهبران  گفت:  وی 
تغییر  برای  توسعه  طرح های  اجرای  و  چشمگیر 

زندگی مردمی که بیش از حد رنج برده اند، زده اند.
صالح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان نیز گفت: 
برای  فرصتی  کشورش  دولت  به  بروکسل  کنفرانس 

ارائه طرح های توسعه را می دهد.
او بر تعهد دولت افغانستان به مبارزه با فساد و پیشبرد 

حقوق زنان تاکید کرد.
ربانی گفت: دستاوردهای ما فراوان بوده و افغانستان 
در مسیری مثبت به پیش می رود اما چالش های ما نیز 

چشمگیر هستند.
فساد مانع اثربخشی کمک هاست

افغانستان،  به  بین المللی  اعالن کمک های  با  همزمان 
سازمان بین المللی شفافیت با صدور گزارشی ، فساد 
را مانع اثربخشی کمک های بین المللی به افغانستان 
دانست و خواستار تسریع کابل در روند مبارزه با فساد 

شد.
این سازمان غیردولتی در گزارشی به مناسبت نشست 
دو روزه حامیان مالی افغانستان در بروکسل، از کابل 
به  را  فساد  با  مبارزه  زمینه  در  اصالحات  خواست 

سرعت اعمال کند.
المللی  بین  سازمان  مدیر  پلیپات  سریراک  بیانیه  در 
شفافیت در منطقه آسیا- اقیانوسیه، آمده است: فساد 
همچنان آتش جنگ را می افروزد و تاثیر میلیاردها دالر 

کمک های بین المللی را از میان می برد.
هشتم  یک  میل  و  حیف  از  بین المللی  سازمان  این 
کمک های بین المللی به افغانستان به دلیل فساد خبر 

می دهد.
سازمان بین المللی شفافیت دولت وحدت ملی کابل 
را به تشدید مبارزه ضدفساد با به کارگیری 22 راهکار 
این سازمان دعوت و اعالم کرده است که از این تدابیر 

تنها دو مورد به طور کامل اجرا شده است.
بر پایه این بیانیه، ایجاد مرکز قضایی جدید مبارزه با 
فساد، یکی از این دو راهکار اجرا شده است که تنها 
توانسته به مساله حدود 20 مورد فساد رسیده گی کند. 
این در حالی است که هر روز صدها مورد فساد در 

این کشور صورت می گیرد.
کردن  کارآمدتر  منظور  به  المللی  بین  سازمان  این 
دستگاه قضایی افغانستان پیشنهاد ایجاد یک کمیسیون 
خواهد  کمیسیون  این  است.  کرده  ارایه  را  مستقل 
توانست قضات را بر اساس شایستگی انتخاب کرده 
و آموزش های ویژه دادستان ها را نیز در دستور کار 

داشته باشد.
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ـــل  ـــون کاب ـــات و گارنیزی ـــج و اوق ـــاد، ح وزارت ارش
در بیانیـــه مطبوعاتـــی مشـــترک، مراســـم عـــزاداری 

عاشـــورا را در خیابان هـــا ممنـــوع اعـــالم کـــرد.
ـــی  ـــن دو نهـــاد دولت ـــی مشـــترک ای ـــه مطبوعات در بیانی
آمـــده اســـت: »به منظـــور جلوگیـــری از حـــوادث 
ــاجد  ــل مسـ ــزاداری در داخـ ــِم عـ ــی، مراسـ امنیتـ
و  از عبـــور  و حســـینیه ها صـــورت گرفتـــه و 
مـــرور دســـته جات ســـینه زنی و راهپیمائی هـــای 

خیابانـــی خـــود داری گـــردد.«
وزارت حـــج و اوقـــات و گارنیزیـــون کابـــل هم چنـــان 
گفتـــه انـــد کـــه تدویـــر محافـــل و تجلیـــل از عاشـــورا 
در هماهنگـــی بـــا وزارت ارشـــاد،حج واوقـــاف و 
ـــل  ـــرادران اه ـــه ب ـــی ک ـــی، در مناطق ـــیون امنیت کمیس

ـــرد. ـــورت گی ـــد، ص ـــی دارن ـــیع زندگ تش
ــل از  ــون کابـ ــی گارنیزیـ ــن وزارت و فرماندهـ ایـ
مـــردم خواســـته اســـت کـــه رعایـــِت اعتـــدال و 
میانـــه روی را در صحبت هـــا و ســـخنرانی های کـــه 
از طریـــق رســـانه ها، مســـاجد و حســـینیه ها ایـــراد 
ــر  ــای اختـــالف بـ ــا از بحث هـ می گـــردد کنـــد تـ
انگیـــز میـــان مـــردم وعلمـــای دینـــی خـــودداری 

شـــود.
ـــری  ـــت: »جلوگی ـــده اس ـــزوده ش ـــه اف ـــن بیانی در ای
ـــه  ـــین علی ـــرت حس ـــأن حض ـــالِف ش ـــال خ از اعم
ـــا  ـــینه زنی ب ـــی، س ـــی، قمه زن ـــد: تیغ زن ـــالم؛ مانن الس
ـــودن  ـــب نم ـــت و نص ـــاد مزاحم ـــه، ایج ـــدن برهن ب
بیرق هـــا در وســـایل انتقالـــی ماننـــد بایســـکل، 

موتـــر ســـایکل و موترهـــا. «
در ادامـــه ایـــن بیانیـــه آمـــده اســـت: »خـــود داری 
از اســـتعمال بلندگوهـــای کـــه آرامـــش مـــردم بـــه 
خصـــوص افـــراد مریـــض، ضعیـــف، جریـــاِن 
تدریـــس مراکـــز آموزشـــی و ادای نمـــاز را برهـــم 

». می زنـــد 
ــه  ــه بـ ــت کـ ــه اسـ ــات گفتـ ــج و اوقـ وزارت حـ
ــود  ــتور داده می شـ ــاجد دسـ ــای مسـ ــه خطبـ همـ
ـــر  ـــالوه ب ـــورخ 1۳٩5/7/16 ع ـــه م ـــا در روز جمع ت
ـــه  ـــردم را ب ـــورا، م ـــرم وعاش ـــاه مح ـــل م ـــان فضای بی

وحـــدت ملـــی و یکپارچگـــی توصیـــه نماینـــد.
بـــه گـــزارش ایـــن بیانیـــه مطبوعاتـــی مشـــترک از 
ـــا  ـــود ت ـــته می ش ـــی خواس ـــای امنیت ـــی ارگان ه تمام
در تأمیـــن امنیـــِت مراســـم عـــزاداری در سراســـر 
ـــوده واز  ـــاذ نم ـــی را اتخ ـــات الزم امنیت ـــور، اقدام کش
ـــه  ـــری ب ـــی جلوگی ـــنُّج و بی نظم ـــوع تش ـــروز هرن بُ

ـــد. ـــل آورن عم
وزارت حـــج و اوقـــات از رســـانه ها خواســـته 
ــر  ــورا از نشـ ــم عاشـ ــام مراسـ ــه در ایـ ــت کـ اسـ
ـــی  ـــای دین ـــگ و ارزش ه ـــف فرهن ـــای مخال برنامه ه

جلوگیـــری کنـــد.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در ســـال 1۳٩0 
خورشـــدی در روز مراســـم عاشـــورا در کابـــل 
ـــه  ـــه در نتیج ـــت ک ـــورت گرف ـــاری ص ـــه انتح حمل

ــد. ــته شـ ــر کشـ ۸0 نفـ

کمک 15.2 میلیارد دالری جهان به افغانستان

غنی و عبداهلل با جیب پر برگشتند
وزارت حج و گارنیزیون 

کابل مراسم عزاداری را 

در خیابان ها ممنوع کرد
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ورزش

براساس یک گزارش یونیسف که به مناسبت روز جهانی دختران انتشار یافت، 
دختران پنج تا چهارده ساله، چهل درصد بیشتر از پسران هم سن خود برای 
کارهای مجانی و رایگان داخل خانه وقت می گذارند و فرصت کمتری برای 

آموزش و لذت بردن از دوران کودکی خود دارند.
لندن صندوق کودکان سازمان ملل گفت: دختران 160  از  تامپسون رویترز، 
پخت وپز،  نظیر  منزل،  کارهای  در  پسران  از  بیشتر  روز  در  ساعت  میلیون 
نظافت، مراقبت از اعضای خانواده و جمع آوری آب و هیزم مشارکت دارند.

بخش عمده یی از گزارش یونیسف که به دختران آسیای جنوبی، خاورمیانه و 
بخش هایی از افریقا اختصاص یافته، هم چنین حکایت از آن دارد که دختران 
ده تا 14 ساله، بارِ کارهای سنگین و نامناسب با سن خود را در کشورهایی 

چون بورکینا فاسو، یمن و سومالی بر دوش می کشند.
آنجو مالهوترا، مشاور بخش جنسیت اصلی یونیسف می گوید: بار بیش از حد 
کارهای بدون مزدِ داخل خانه از اوایل کودکی شروع و پس از رسیدن دختر 
به سن بلوغ افزایش می یابد. در نتیجه، دختران فرصت های مهم خود را برای 
آموزش، رشد و لذت عادالنه از دوران کودکی فدا می کنند. این توزیع کار 
ناعادالنه در بین کودکان سبب تفکیک جنسیت کلیشه یی شده و بار زنان و 

دختران در تمام نسل ها را مضاعف و دوچندان می کند.
نابرابری جنسیتی هم چنان چالش مهمی در اجابت مجموعۀ تازه یی از اهداف 
سازمان ملل است که سال گذشته برای پایان دادن به فقر مطلق و پرداختن 
به عدم فرصت برای زنان و اعمال خشونت علیه آنان تا سال 20۳0 توافق 

شده است.
روز بین المللی دختر که یازدهم اکتبر است در سال 2011 از سوی سازمان 
و  در سراسر جهان  دختر  میلیارد  شناختن حقوق1/1  به رسمیت  برای  ملل 

چالش های پیش روی آنان تعیین شده است.

سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد، احتمال حملۀ نظامی مستقیم امریکا علیه نظام سوریه 
و ارتش این کشور وجود دارد.

علیه  هوایی  حمالت  احتمال  واشنگتن  گفت:  سفید  کاخ  سخنگوی  ارنست،  جاش 
ارتش سوریه را منتفی نمی کند.

ارنست گفت: عملیات نظامی علیه نظام سوریه، که هدف از آن حل و فصل اوضاع در 
حلب است، ممکن نیست که اهداف تعریف شده را که کاهش سطح خشونت است، 
محقق سازد. این احتمال زیاد وجود دارد که آن پیامدهای پیش بینی نشده یی به دنبال 
ما کاماًل سازگار نیست. ولی من، بررسی گزینه های  منافع ملی  با  خواهد داشت که 

مختلف را دور از ذهن نمی دانم.
مسووالن  از  شماری  بود:  نوشته  »واشنگتن پست«  امریکایی  روزنامۀ  این،  از  پیش 
چهارشنبه  امریکا-  مسلح  نیروهای  ُکل  ستاد  و  خارجۀ  وزارت  سیا،  -از  آمریکایی 
گذشته در کاخ سفید موضوع حمالت محدود علیه نظام سوریه را بررسی کرده اند. 
آنان هدف این کار را واداشتن نظام »بشار اسد« رییس جمهوری سوریه به تغییر رفتارش 

در قبال آتش بس در منطقۀ حلب و ثمربخش کردن گفت وگوها با او عنوان کرده اند.
هفته  همین  اواسط  امریکا،  ملی  امنیت  شورای  نشست  واشنگتن پست،  به نوشتۀ 
به ریاست »باراک اوباما« تشکیل خواهد شد و احتمال می رود رییس جمهوری امریکا با 

بمباران »ضعیف« نیروهای ارتش سوریه موافقت کند.
از  بعد  متحدۀ  ایاالت  کرد،  اعالم  امریکا،  خارجۀ  وزارت  دیگر، سخنگوی  از سوی 
از  سوریه  بحران  حل  برای  مطلوب  گزینه های  تمامی  روسیه،  با  همکاری ها  توقف 
را  دیپلماسی  راهکار  واشنگتن  حال،  این  با  می کند،  بررسی  را  نظامی  گزینۀ  جمله 

بهترین گزینه می داند.

سه ماه پس از قتل ناموسی یکی از ستاره های زن پاکستانی به دست برادرش، دولت 
این کشور قانونی ضد قتل های ناموسی را تصویب کرد.

قندیل بلوچ، ستارۀ زن پاکستانی در ماه جوالی سال جاری میالدی به دست برادرش 
کشته شد و این قتل ناموسی سبب شد تا توجه جامعۀ بین الملل به این نوع قتل ها در 

پاکستان معطوف شود.
این  ناموسی در پاکستان پس از مدت ها توسط مجمع ملی  قانون منع آزادی قاتالن 
چنین  تصویب  دنبال  به  که  بود  مدت ها  پاکستانی  زنان  است.  شده  تصویب  کشور 
قانونی بودند تا به قتل های ناموسی در این کشور پایان دهند که هر ساله سبب کشته 

شدن صدها تن می شود.
گروه های حقوق بشری و سیاست مداران در پاکستان، سال های متمادی به دنبال اعمال 
با عامالن چنین قتل ها و خشونت علیه زنان در  قوانین سخت و شدید برای مقابله 

کشور بودند.
عایشه سروری، فعال حقوق زنان و ستون نویس پاکستانی گفته است: این گامی به 

سوی مسیر درست است. ما باید به راه خود ادامه دهیم و عقب نشینی نکنیم.
اما یک فعال دیگر حقوق زنان گفته است که این قانون هنوز آن چنان که باید، برای 
دفاع از حقوق زنان در پاکستان مناسب نیست؛ چون به قاضی ها این امکان را می دهد 

که دربارۀ ناموسی بودن یا نبودن قتل تصمیم گیری کنند.
نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در بیانیه یی تصویب این قانون را مورد استقبال قرار 

داد و قول داد تا پولیس و دادگاه ها آن را اجرایی کنند.
او در بیانیه یی آورده است: زنان بخش مهم جامعه ما هستند و من به قدرت بخشیدن 

به آن ها و حفاظت از آن ها معتقدم.
در قتل های ناموسی در پاکستان، عامل قتل زنی را از خانواده اش می کشد و به دلیل 
آزادانه  جامعه  در  نیست،  گناهکار  خانواده  اعضای  سایر  جانب  از  می داند  این که 
می گردد. اگر هم عامل قتل ناموسی دستگیر شود، قاضی می تواند براساس بخشش از 
سوی سایر اعضای خانواده، قاتل را بدون مجازات رها کند. براساس قانونی که روز 
پنجشنبه تصویب شد، قاتل ناموسی حتا در صورت بخشیده شدن از سوی خانواده به 

حبس ابد محکوم می شود.

ننگیالی عثمانی
خود را به خوانندهگان روزنامۀ ماندگار معرفی کنید؟

محمــد قذافــی ســروری هســتم متولــد والیــت لوگــر. در یکــی از 
ــجو  ــی دانش ــوم سیاس ــوق و عل ــتۀ حق ــی در رش ــگاه های خصوص دانش
ــی و  ــی در رشــته های مشــت زنی، پهلوان ــم مل ــان و عضــو تی هســتم. قهرم
ــال  ــه ورزش آوردم و در س ــاله گی رو ب ــن 5 س ــم. از س ــدو می باش تکاون

ــردم.  ــب ک ــای را کس ــتۀ موی ت ــی در رش ــم مل ــت تی 1۳۸٩، عضوی
آیا آموزش های رسمی در زمینۀ ورزش موی تای دیده اید؟

ــت داوری و  ــه عضوی ــته ام ک ــتادانی داش ــی ام اس ــته های ورزش ــی در رش بل
مربی گــری جهانــی را داشــته و دارنــد، تمریناتــم را به شــکل رســمی پیــش 

می بــرم و ایــن ورزش را بــه شــکل حرفــوی و مســلکی تمریــن دیــده ام.
ــای  ــد و موی ت ــرک کردی ــی را ت ــتۀ های مشــت زنی و پهلوان ــرا رش چ

را ادامــه دادیــد؟
چــون عالقــه بــه رشــته های رزمــی دارم و خــودم نیــز یــک نظامــی هســتم 
و یــک افســر نظامــی نیــاز دارد تــا رزمنــده و دفــاع شــخصی قــوی داشــته 
باشــد، بنــٌا خواســتم کــه ایــن رشــتۀ رزمــی را بــه پیــش ببــرم تــا مفیدتــر 

باشــم.
ــات  ــا معلوم ــده گان م ــرای خوانن ــارۀ دســتاوردهای ورزشــی تان ب درب

دهیــد؟
ــدال طــال  ــام اول و م ــه در رشــتۀ مشــت زنی پروفشــنل مق از کشــور ترکی
ــدال  ــم م ــای ه ــتۀ موی ت ــور اردن در رش ــی کش ــابقات جهان دارم. در مس
طــال را کســب کــردم و یــک ســال بعــد بازهــم در همیــن کشــور، امــا در 
رشــتۀ مشــت زنی پروفیشــنل مســابقۀ دیگــری برایــم برگــزار گردیــد کــه در 
آن نیــز بــا شکســت هشــت حریــف اردنــی، مــدال طــال را کســب کــردم. دو 
ــور دارم.  ــل کش ــنل از داخ ــت زنی پروفش ــی مش ــتۀ ورزش ــد در رش کمربن
ــتۀ  ــره در رش ــال 2 نق ــامل 10 ط ــدال ش ــازده م ــه ی ــت ک ــر اس ــل تذک قاب

ــند. ــی ام می باش ــتاوردهای داخل ــم دس ــامل ه ــای ش موی ت
برنامه های آیندۀ ورزشی تان چیست؟

ــدارم،  ــده یی ن ــم ش ــل تنظی ــخص و از قب ــۀ مش ــدام برنام ــال ک ــا به ح ت
ــرای  ــل ب ــورت کام ــه ص ــم و ب ــه می ده ــم ادام ــه تمرین های ــه ب ــا روزان ام

ــاده ام. ــی آم ــی و خارج ــابقات داخل مس
ــه رو  ــی روب ــه چالش های ــا چ ــور ب ــکاران کش ــما ورزش ــد ش از دی

ــتند؟ هس
ــی برخــوردار نیســتند.  ــت خوب متأســفانه ورزشــکاران افغانســتان از وضعی
بی توجهــی دولــت نســبت بــه ورزش و ورزشــکاران، نبــود امکانــات 
ورزشــی، اقتصــاد ضعیــف ورزشــکاران و... از جملــۀ ایــن چالش هــا 
می تواننــد باشــد. فدراســیون ورزشــی موی تــای بودیجــه کافــی در اختیــار 
ــه مســابقات خارجــی فراهــم  ــۀ اشــتراک ورزشــکاران را ب ــا زمین ــدارد ت ن
کنــد. بنــٌا نیــاز اســت تــا روز ورزشــکاران ســرمایه گذاری شــود تــا بتواننــد 
ــردم  ــی از م ــوب و صلح طلب ــر خ ــم تصوی ــد و ه ــی کنن ــم افتخارآفرین ه

ــد. ــان نشــان دهن ــه جهانی افغانســتان ب
راز موفقعیت یک ورزشکار در در چه عواملی می بینید؟

ــر  ــه ه ــی اســت ک ــتین عوامل ــات از نخس ــا تقســیم اوق ــم و ب ــۀ منظ برنام
ــر  ــه ه ــان ب ــد. انس ــد باش ــه آن پای بن ــد و ب ــته باش ــد داش ــکار بای ورزش
اندازه یــی کــه خــود را در موقف هــای مختلــف قــرار دهــد و بــا شــجاعت 
ــود.  ــوردار می ش ــی برخ ــس خوب ــه نف ــاد ب ــود، از اعتم ــه ش وارد آن عرص
ــام  ــادا کاری را انج ــه مب ــرس از این ک ــوولیت و ت ــرار از مس ــن، ف ــر ای بناب
ــه اش  ــه روحی ــود، بلک ــرد نمی ش ــرفت ف ــب پیش ــا موج ــم، نه تنه داده نتوان
را نیــز تضعیــف می کنــد. عالقه منــد بــودن بــه رشــتۀ ورزشــی و تمرینــات 

ــت دارد. ــی در موفقی ــش برازنده ی ــز نق ــی نی پی درپ
پیام تان برای جوانان چیست؟

ــد و  ــت بگذارن ــود وق ــرای خ ــد ب ــد، بای ــور ان ــازان کش ــان آینده س جوان
آمــوزش و ورزش را دنبــال کننــد. هــم درس بخواننــد و هــم ورزش کننــد، 

ــد. ــود می آین ــر به وج ــن دو عنص ــردن هم ــال ک ــا دنب ــالم ب ــۀ س جامع

یونیسف اعالم کرد :
روزانه 160میلیون ساعت از وقت 

دختران برای کار در خانه تلف می شود

کاخ سفید:

حمله نظامی علیه دمشق محتمل است

پاکستان قانون 
ضد قتل های ناموسی را تصویب کرد

عضو تیم ملی مشت زنی:

ورزش کاران از وضعیت 
خوبی برخوردار نیستند

منان ناصح

داکتر  حکمتیار،  مورد  در  امریکا  خارجۀ  وزیر  سخنان 
عبداهلل و طالبان، در کنفرانس بروکسل، جالب و امیدوار 

کننده بود. این هم گزیده یی از آن و برداشت این حقیر:
اول: در مورد حکمتیار گفت:

دولت افغانستان هفتۀ گذشته قرارداد صلحی را با یک گروپ به رهبری 
و  قرارداد، حکمتیار  این  کرد.  امضا  یعنی حکمتیار  منفورترین چهره، 
فرماندهانش را وامیدارد تا از خشونت دست برداشته، ارتباط با دوستاِن 
را  افغانستان  اساسی  قانون  و  کرده  قطع  را  بین المللی شان  تروریست 
بپذیرند. و آقای کیری هم هیچ اشاره به خارج کردن نام حکمتیار از 

یک درجن لیست سیاه نکرد.
دوم: در مورد طلبان:

کیری به طلبان اذعان کرد که اگر تصور می کنند که زمان به نفع شان 
است و این که شاید جهان افغانستان را مثل گذشته تنها خواهد گذاشت، 
اشتباه می کنند. او هم چنان تأکید کرد که مطمین است که دولت آیندۀ 
امریکا هم همکاری با افغانستان را حداقل در همین سطح نگاه خواهد 
داشت. او گفت که خروج نیروهای خارجی پس از صلح میسر خواهد 
ناگزیری  و  سرنوشت  از  که  داد  ُهشدار  طلبان  به  و  با جنگ  نه  شد، 

حکمتیار بیاموزند.
سوم: در مورد عبداهلل و حکومت وحدت ملی:

باربار از ضرورت و اهمیت دولت وحدت ملی یاد کرده  جان کیری 
و گفت که هیچ دولت بدون کم وکاست نمی باشد، ولی تأکید کرد که 
اصالحات انتخاباتی باید هر چه زودتر عملی شده و تاریخ انتخابات 
غنی  اشرف  از  نامی  که  باری  هر  اروپا  رهبران  و  کیری  شود.  اعالن 
می گرفتند، نام عبداهلل را هم به عنوان سهم دار عمدۀ دولت ذکر می کردند 

تا ُهشداری به تمام تمامیت خواهان باشد.
ملی  وحدت  حکومت  ضرورت  و  اهمیت  بر  آن ها  چرا  این که  دلیل 
پایۀ اصلی  آن ها می دانند  این است که  داشتند،  اصرار  نقش عبداهلل  و 
این  به  نه تنها  این دولت، همانا مردمان حوزۀ سیاسی عبدهلل است که 
پکتیا  تا  هلمند  از  فرزندان شان  بلکه  بخشیده اند،  مشروعیت  حکومت 
تا کندوز بر علیه تروریسم می جنگندند. آن ها می دانند که بدون حوزۀ 
عبداهلل، کسانی دیگری، مثل غنی، اتمر کرزی که با یک بکس دیپلمات 

به این کشور آمده اند، کف دریایی بیش نیستند.
معنی این تأکیدات این است که بیش از آن که عبداهلل خود از اهمیت 
حوزه اش با خبر باشد، دیگران بهتر از با خبر اند. حال بر عبداهلل الزم 
است که بی عرضه گی را کنار گذاشته و به عنوان صاحب اصلی حکومت 
عمل کند و نگذارد که چند خادیست، مفعول و پوپولیست بی ریشه این 

حکومت و ملت را به گروگان بگیرند.

ملک ستیز

ــه  ــرار داده ک ــاده ق ــار ج ــوری در کن ــی اش را ط کراچ
بتوانــد بــر آن بنشــیند و تکیــه زنــد. تارهــای ریشــش 
ســفید شــده اند و ســیمایش را آفتــاب ســوزانده اســت. 
ــه  ــی  کــه یگان ــر کراچی ــر ســرش گذاشــته و ب هــر دو دســتش را زی
ــم کــرده اســت. امــروز جاده هــا  مالکیــت اش در زنده گــی هســت، ل
گهــی بســته و گاهــی خیلــی شــلوغ می شــوند. او امــروز کاری 
نکــرده و ذهنــش را پریشــانی فرزنــدان و برگشــِت دشــوار، بــا دســتان 

خالــی در هــم آمیختــه اســت.
ــربازان  ــد. س ــم می زن ــکارش را به ه ــس اف ــای پولی ــای موتره غوغ
ــای  ــازش موتره ــد. چشــمان نیمه ب ــاره می بندن ــاده  را دو ب ــوان ج ج
آراســته و جدیــدی را حســاب می کنــد کــه پی هــم از پیــش  ر ویــش 
ــه  ــا ب ــورد. موتره ــم می خ ــا به ه ــر ه ــاب موت ــد. حس رژه می رون

ــده اند. ــر ش ــد و تمام ناپذی ــور می کنن ــرعت عب س
ــر  ــارد دال ــا 15،2 ملی رییــس صاحــب از بروکســل برگشــته اســت ب
بــرای حمایــت از »مــردم« افغانســتان. بــا خــود فکــر می کنــد در ایــن 
ــان  ــن خیاب ــان را از همی ــس صاحب ــت بار رژه ریی ــال هش ــزده س پان
شــاهد بــوده اســت. بــه کراچــی اش فکــر می کنــد کــه خیلــی کهنــه 
ــا خــود می گویــد: »پنــاه به خــدا هنــوز کار می دهــد«.  شــده اســت. ب
ــه  ــش ب ــا رویاهای ــازد. او ب ــاده را دودی می س ــا، ج ــرش موتره غ
خــواب رفتــه اســت. وقتــی چشــمانش را بــاز می کنــد، هــوا ســرد و 
آســمان تاریــک شــده اســت. ســربازان جــوان رفتــه انــد. از جایــش 
ــا  ــتند، ام ــارش هس ــه انتظ ــود ک ــی می ش ــهء جای ــزد و روان بر می خی

ــد... ــت می کش ــی اش خجال ــتان خال از دس

نوراهلل ولی زاده

مــن بــا درکــی کــه از توانایــی نیروهــای امنیتــی 
ــار  ــاه، ده ب ــدز در م ــر کن ــه اگ ــم ک کشــور دارم، مطمین
ــا  ــود. ام ــه می ش ــس گرفت ــد، پ ــان بیفت ــت طالب به دس
ــی  ــر ملک ــکنه و فک ــه را از س ــدن کنــدز، منطق ــت ش دست به دس
ــترهای  ــدن بس ــی ش ــت. نظام ــاک اس ــن خطرن ــد و ای ــی می کن خال
اجتماعــی و اعتقــادی کنــدز بخشــی از ســناریویی کالن فرامنطقه یــی 

ــتان! ــه وزیرس ــتان ب ــمال افغانس ــدن ش ــل ش ــت. تبدی اس
ــا  ــا ب ــیم، ام ــته باش ــناریوهای کالن را نداش ــر س ــوان تغی ــاید ت ش
ــه  ــی ک ــم. آنان ــابه کنی ــم محس ــازی می توانی ــن ب ــی ای ــرکای داخل ش
بــه خیــال ایجــاد تــوازن قــوای قومــی در ایــن بــازی خونیــن شــرکت 

ــد. ــرون بگزارن ــه بی ــا از صحن ــا پ ــوند ت ــد ادب ش ــد، بای می جوین

فیـسبـوک نـــامــه
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شیواجی کومار- ترجمه: مختار ياسا
ماه گذشته، تیدپو و داناروهراباشر، نمایند گان 
مشترک  به صورت  امریکا  کانگرس  مجلس 
تروریسم«  حامی  »پاکستان  به نام  را  الیحه یی 
به این مجلس پیشنهاد کردند. آقای تیدپو این 
الیحه را به گونه ذیل معرفی کرد: »از پناه دادن 
به اسامه بن الدن تا روابط تنگاتنگ پاکستان با 
شبکه حقانی، بیش از حد کافی اسناد وجود 
این کشور در جنگ  دارند که نشان می دهند 
است؛  گرفته  را  جانب  کدام  تروریسم  علیه 
نگرفته  را  امریکا  جانب  پاکستان  که  یقینًا  و 
است«. اگر این الیحه مورد تایید قرار گیرد، 
تا  کرد  خواهد  مکلف  را  امریکا  حکومت 
گزارش مفصلی را تهیه کرده و طی آن شرح 
دهد که آیا پاکستان را شامل کشورهای حامی 
روز  یک  مقابل،  در  خیر.  یا  بکند  تروریسم 
ثابت   و  پایدار  حمایت  به  چین  دولت  بعد، 
تروریسم  برابر  در  پاکستان  موضع  از  خود 
در  خود  عضویت   از  تا  کرد  تعهد  و  تاکید 
تمامی سازمان های بین المللی برای تقویت آن 
موضع، استفاده کند. هر اقدامی را که ایاالت 
متحده امریکا در برابر استفاده ابزاری پاکستان 
اسالم آباد  خارجی  سیاست  در  تروریسم  از 
اتخاذ می کند، مغلق است؛ اما یک چیز روشن 
برای  را  ابزارها  این  به سرعت  امریکا  است: 
چین  به  کشور،  آن  تروریستی  سیاست  مهار 

تسلیم می کند.
اول این که چین به عنوان حامی اصلی پاکستان 
تجهیز  و  آموزش  دیرینه اش  سیاست  که 
گروه های تروریستی است، قد علم کرده است. 
دیپلماتیک  منابع  از  تا  دارد  زیاد  تمایل  چین 
در  پاکستان  سیاست  این  از  دفاع  برای  خود 
هرچند  کند.  استفاده  بین المللی  سطوح  تمام 
پاکستان حمایت  خود از گروه های تروریستی 
هند،  کشمیر  از  بخشی  آزادسازی  بهانه  با  را 
که  می دهند  نشان  مدارک  اما  می کند؛  توجیه 
سطح  در  پاکستان  حمایت  تحت  گروه های 
تروریستی  عملیات  و  دارند  فعالیت  جهانی 
وزارت   2015 سال  گزارش  می دهند.  انجام 
منتشر  ماه جون 2016  در  امریکا که  خارجه 
برابر  در  پاکستان   « که  می دهد  نشان  شد، 
جیش  و  طیبه  لشکر  مثل  تندرو  گروه های 
کشور  این  از  خارج  عملیات شان  که  محمد 
متمرکز هستند و به صورت مداوم در پاکستان 
تمویل  و  سازمان دهی  تجهیز،  آموزش، 
اتخاذ  را  کافی و الزم  اقدامات  نیز  می شوند، 
برای  نیز  گذشته  در  پاکستان  است«.   نکرده 
زدودن تالش های امریکا مبنی بر شامل سازی 
جبهه های  دیگر  و  محمد  جیش  طیبه،  لشکر 
تروریستی به عنوان سازمان های تروریستی در 
متوصل  به چین  ملل،  امنیت سازمان  شورای 
که  است  دلیل  همین  به  یقینا،  است.  شده 
بیانیه ی آقای پو، طنین و استقبال بسیار خاصی 
یک  تنها  نه  پاکستان   « داشت:  واشنگتن  در 
اسالم آباد سال ها  بلکه  است،  بی اعتماد  متحد 
به دشمنان امریکا کمک کرده و در کنار آن ها 

ایستاده است«.
دولت ها  دیگر  اکثریت  و  امریکا  که  درحالی 
عمد  به صورت  پاکستان  که  کرده اند  باور 

را  بین المللی  تروریسم  از  حمایت  سیاست 
بسیار  به صورت  چین  است،  گرفته  پیش  در 
بزرگ  سازمان های  در  خود  نفوذ  از  فزاینده 
بین المللی استفاده می کند تا کشمیر را به عنوان 
پاکستان  نیاز  اصلی  عامل  و  مهم  مسئله  یک 
مطرح  آزادی،  مبارزان  تسلیح  و  تربیه  برای 
کند. تفاوت میان مواضع امریکا و چین دیگر 
روشن تر  و  عریان تر  نمی تواند  این  از  بیش 
باشد. درحالی که نمایند گان کانگرس امریکا 
پاکستان  سازی  شامل  الیحه ی  واشنگتن،  در 
کانگرس  به  را  تروریسم  حامی  به عنوان 
لی کیکیانگ،  اما  می کند  پیش نهاد  کشور  آن 
نخست وزیر چین با نخست وزیر پاکستان در 
نیویارک دیدار می کند تا حمایت کشور  خود 

را از موضع پاکستان در برابر تروریسم اعالم 
پاکستان  از  این گونه  چین  نخست وزیر  کند. 
حمایت  پاکستان  از  »ما  کرد:  حمایت  اعالم 
یا  سطح  هر  در  پاکستان  برای  و  می کنیم 

سازمان جهانی سخن خواهم گفت«.
از  چگونه  این که  به  توجه  بدون  چین  دوما، 
تروریستی  گروه های  دخل  به  پول اش  رفتن 
جلوگیری کند، به منبع مقدم حمایت اقتصادی 
چین  که  مطمئنا  است.  شده  مبدل  پاکستان 
به عنوان یک سرمایه  گذار بزرگ و قابل اعتماد 
کمک های  جای  و  می کند  ظهور  پاکستان 
مقطعی امریکا برای این کشور را پُر می کند. 
چین سال گذشته اعالم کرد که 46 میلیارد دالر 
را در پاکستان روی پروژه های بزرگ زیربنایی 
و انرژی سرمایه گذاری می کند. این پروژه ها 
توانایی آن را دارد تا زیربناهای تخریب شده 
ترانسپورتی پاکستان را آباد کند و اقتصاد بیمار 
کشور را تقویت و بهبود بخشد که هیچ یکی 

از آن ها با کمک اقتصادی امریکا ممکن نبود. 
هرچند، ایاالت متحده امریکا از سال 2002 تا 
2014 بیش از ۳1 میلیارد دالر را برای پاکستان 
کمک کرده اما کاسه صبر امریکایی ها به خاطر 
برای  کمک ها  این  از  پاکستان  ارتش  استفاده 
تمویل گروه های تروریستی و استفاده از آن ها 
خارجی اش،  سیاست های  به  دست یابی  برای 
لبریز شده است. تیدپو، نماینده کانگرس، این 
کرد:  مطرح  خوبی  به  را  امریکایی ها  خشم 
»حاال وقت آن رسیده تا کمک به پاکستان را 
به خاطر خیانت آن کشور متوقف کنیم و آن را 
بپذیریم: یک دولت حامی  چیزی که هست، 

تروریسم«.
سوم این که چین بدون در نظرداشت نگرانی 

افتادن سالح های هسته ای به دست گروه های 
سالح  ساز  و  ساخت  برنامه  در  تروریستی، 
دارد.  فوق العاده  مشارکت  پاکستان  هسته ای 
سپتامبر  یازدهم  حادثه  از  پیش  هم  القاعده 
بسیار  حضور  پاکستان  در  آن  از  بعد  هم  و 
میکانیزم های  به  مجهز  و  داشته  قدرتمند 
پیچیده ی طرح و عملیات  تروریستی در این 
و  بن الدن  اسامه  مخفیگاه  است.  بوده  کشور 
پناه دادن به او در پاکستان نیز دیگر پوشیده 
امریکا  خارجه  وزارت  گزارش  یک  نیست. 
سازمان  از  شماری  که  می سازد  روشن  نیز 
لشکر  مثل  تروریستی  گروه های  یافته ترین 
حقانی  شبکه  محمد،  جیش  طالبان،  طیبه، 
پاکستان  از  همیشه  مداوم  به صورت  غیره  و 
گذشته  حمالت  مظنونان  می کنند.  عملیات 
طالبان  با  ظاهرا  نیز  نیوجرسی  و  نیویارک 

پاکستانی در پاکستان ارتباط داشته اند.
National Interest.Org :منبع

واشنگتن
 بر اسـالم آبـاد می تازد؟

 محمداکرام انديشمند 
آیـا حاکمـان و زمامـداران مسـلمان از نظـر اسـالم و شـریعت اسـالمی حـق دارنـد 
تـا ناکامـی خـود را در انجـام وظایـف و مسـوولیت های شـان در اشـاره و اسـتناد به 
آیـات قـرآن و احادیـث نبوی توجیـه کنند؟ حکم اسـالم در مورد افـراد و گروه هایی 
کـه از آدرس اسـالم و بـه بهانـۀ حاکمیـت اسـالم و اجرای احـکام خداونـد، مرتکب 
جنایـات کشـتار مـردم بیگناه و مظلـوم اعم از کودکان و زنان مسـلمان در داراالسـالم 
و سـرزمین مسـلمانان می شـوند، چیسـت؟ اسـداهلل عمرخیل والی قنـدوز دیروز)2۳ 
میـزان 1۳٩5(در مصاحبـه بـا خبرنـگار تلویزیـون آریانـا گفت:»مرگـه فرمانش)فرمان 
مـرگ( از طـرف پـروردگار صـادر می شـود و این بـه مرمی تعلـق ندارد. ما مسـلمان 
هسـتیم هـر وقتـی کـه فرمـان پـرودرگار صادر شـد اگر در صنـدوق آهنی هم باشـیم 
میمیریـم. کسـی کـه ُکشـته می شـود فرمـان از طـرف اهلل صـادر شـده اسـت. در غیر 
فرمـان اهلل نـه تـوپ، نـه تانـگ و نـه طیاره کسـی را کشـته می تواند.« مسـلمًا اشـاره 
و اسـتناد والـی قنـدوز در ایـن اظهـارات بـه آیـه 7۸ سـوره نسـاء بـر می گـردد: أَیْنََما 
ـُم الَْمـْوُت َولَـْو ُکنتُـْم فِـي بُـُروٍج مَُّشـیََّدۀٍ)هر کجـا کـه باشـید شـما را  تَُکونُـواْ یُْدرِککُّ
مـرگ در می یابـد هرچنـد در بـرج های آهنین و سـخت قرار داشـته باشـید.( مالعمر 
رهبـر گـروه طالبـان در شـامگاه ششـم میـزان 1۳7۸)2۸ سـپتمبر1٩٩٩( در پاسـخ به 
ایـن پرسـش خبرنـگار بخـش پشـتوی رادیـو بـی بی سـی که پرسـید: در سـه سـال 
حکومـت طالبـان اوضـاع اقتصـادی مـردم بـه شـدت رو به خرابی نهاده اسـت، شـما 
در بهبـود وضـع اقتصـادی چـه برنامـه و تدابیری روی دسـت دارید؟، با لحن خشـن 
پاسـخ داد:»دا دخلکـو کارنـدي. دا دخـداي کار دي. . . . ) ایـن کار مـردم نیسـت. کار 
خداونداسـت. بـه کسـیکه بخواهـد زیاد میدهـد و به کسـیکه بخواهد کـم میدهد. در 

بسـیار ملک هـا وضـع اقتصاد خراب اسـت".
روشـن اسـت کـه اشـاره و اسـتناد رهبـر طالبـان در این پاسـخ بـه آیاتی از قـرآن در 
مـورد رزق و روزی بـر می گـردد: إن ّ ربّـک یبسـط الـّرزق َ لَِمـن یشـأ و یقـدر إنّه کان 
بِعبـادِه خبیـراً بصیراً)سـور اسـراء ایـه ۳0( )همانـا پـروردگار تـو، روزی را بـرای هر 
کـس کـه بخواهـد توسـعه می دهـد و بـرای هـر کـس کـه بخواهـد تنـگ می گرداند 
و البتـه خداونـد همیشـه بـه حـال بنـدگان خـود آگاه و بینا اسـت.( عبدرب الرسـول 
سـیاف از رهبـران معـروف جهـاد و مجاهدین رهبر حزب دعوت اسـالمی افغانسـتان 
سـال گذشـته در تـاالر لویـه جرگـه روز تجلیـل از هفتـۀ شـهید گفت:»انتحـار کردن 
حـرام اسـت و کسـانی کـه ایـن کار را انجـام میدهنـد در حقیقـت بـا خـدا و رسـول 
او مـی جنگنـد. قـرآن حکـم مـی کنـد کـه چنین افـرادی را بـا زجر بکشـید، بـه دار 
بزنیـد و از روی زمیـن محوشـان کنیـد. چـرا مفتی هایـی که بـرای حمـالت انتحاری 
و انفجـاری طالبـان، مشـروعیت دینـی میتراشـند، خـود بمـب بـه کمـر نمی بندنـد و 
انتحـار نمی کننـد؟....."  امـا گلبدیـن حکمتیـار رهبـر حـزب اسـالمی کـه توافقنامـۀ 
صلـح را بـا رییـس جمهـور غنـی از راه دور امضاء کـرد، در بیانیۀ ضبط شـدۀ خود از 
ایـن راه دور از رییـس جمهـور خواسـت تـا در جهـت صلـح بـا طالبان قبـل از همه، 
تمـام زندانی هـای طالبـان را بـدون قید و شـرط رهـا کند. و امیـن کریـم نمایندۀ وی 
در مذاکـرات صلـح بـا دولـت در مصاحبـه بـا تلویزیـون خورشـید در شـهر کابـل، 
حمالت انتحاری حزب اسـالمی را در شـاه شـهید و میدان هوایی در سـال های قبل، 
حمـالت استشـهادی خوانـد و تلفـات مـردم بیگنـاه را در این حمالت ادعـای دروغ 
و فوتـو شـاپ شـده گفـت. او کـه در دارلکفـر فرانسـه اقامـت دارد و نه تنهـا اقامت 
کـه، شـهروند ایـن دارلکفر اسـت در پاسـخ به این پرسـش خبرنـگار که اگـر انتحار، 
استشـهاد و بـرای اسـالم و رضـای خداونـد اسـت، چرا او تـا حاال خـودش عملیات 
استشـهادی انجـام نـداده، گفت: در یک جهاد و مبـارزه، افراد وظایـف مختلف دارند. 
آنچـه کـه در ایـن همـه توجیه و تناقض مشـاهده می شـود، اسـتفادۀ ابزاری از اسـالم 
در جهـت رفتـار و عملکـردی که افراد خود مسـوول و پاسـخگوی آن هسـتند همراه 
بـا تظاهـر و ریاکاری اسـت. به همـان حدی که مـردم، زجر و مظلومیت این اسـتفادۀ 
ابـزاری از اسـالم را می َکشـند و قربانـی رفتـار ریاکارانه می شـوند، اسـالم نیـز گرفتار 
ایـن مظلومیـت اسـت. سـوال اصلـی این اسـت که چگونـه می تـوان، هم مسـلمانان، 
و هـم اسـالم را از ایـن مظلومیـت بیـرون کـرد و مانـع ابزاری شـدن دین خدا شـد؟

کدام فهم و قرائت 
از اسالم، اسالمی است؟
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