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مخالفت تند جبهة صبغت اهلل مجددی با سپردن امتیازات ویژه به حکمتیار:

حکمتیارازادایحقالعبدفرارنمیتواند

وزرای مالیه، امور مهاجرین و خارجه در نشست فوق العاده مجلس:

بحرانپناهجویانبهکمکهایبروکسلتأثیردارد

د ننګرهار وايل سلیم خان کندزي 

له خپلې دندې استعفا وکړه

چهکسیبهدادپاکستانمیرسد

بــا بیــان این کــه افغانســتان از  آقــای ربانــی 
ــه  ــد ک ــرده نمی توان ــت ک ــور در خواس ــچ کش هی
شــهروندانش را بــه عنــوان پناهنــده بپذیرنــد، 
گفــت: امــا، مســووالن  حکومــت تــاش کرده انــد 
کــه تــا حــد تــوان از اخــراج اجبــاری پناهجویــان 
جلوگیــری صــورت گیــرد و زمینه هــای عــودت 

ــان فراهــم شــود. ــه آن داوطلبان
شــکل  بــه  کــه  پناهجویانــی  او،  گفتــه  بــه 
داوطلبانــه بــه کشــور بازگشــت می کننــد، بــه 
صــورت  برای شــان  کمک هایــی  این کــه  رغــم 
می گیــرد، 70 میلیــون دالــر به خاطــر ســاخت 
افــراد ســرمایه گزاری می شــود ایــن  اســکان 

شماری از فعاالن مدنی:

جلوحضورمافیایانجوییونهادهای
پروژهییدربروکسلگرفتهشود

چشمافغانستان
بهجیبجهاندربروکسل

افغانستاندرسومیندیدارش
مقابلبنگلهدیششکستخورد
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در  ملــی  وحــدت  دولــت  سیاســت های 
دو ســال گذشــته در هیــچ زمینه یــی اگــر 
کارآیــی و موثریــت نداشــته، امــا در یــک 
دســت  نســبی  موفقیت هــای  بــه  عرصــه 
یافتــه و آن رابطــه اش بــا پاکســتان بــوده 
ــیاری از  ــوی بس ــه از س ــایه یی ک ــت؛ همس اس
ــِی  ــل اصل ــین، عام ــی و پیش ــرداِن فعل دولت م
می شــود.  خوانــده  منطقه یــی  ناامنی هــای 
ــه  ــا ب ــاز ایجــاد ت ــی از آغ ــت وحــدِت مل دول
حــال بــا یــک رشــته اقدام هــای موثــر توانســت 
موقــف و وضعیــِت خــود را در برابــر پاکســتان 
نــه تنهــا مشــخص کنــد، بــل دیگــر کشــورهای 
جهــان و منطقــه را نیــز متوجــه خطــری کــه از 
ایــن کشــور آن هــا را تهدیــد می کنــد، بســازد. 
ــه نظــر می رســد پاکســتان در بدتریــن  حــاال ب
وضعیــِت ممکــن در ظــرِف ســی ســال گذشــته 
ــِب  ــوان رقی ــه عن ــد ب ــه اســت. هن ــرار گرفت ق
ــری را روی  ــه تدابی ــتان در منطق ــِی پاکس اصل
دســت گرفتــه کــه بتوانــد ایــن کشــور را وارد 
ــِی تروریســم  ــیاهِ کشــورهای حام فهرســِت س
ــد  ــک می توان ــدون ش ــدام ب ــن اق ــازد. ای س
منطقه یــی  سیاســت های  در  تازه یــی  بــرِگ 
ــی  ــۀ جهان ــان جامع ــود آورد و هم زم ــه وج ب
ــر  ــای موث ــته اقدام ه ــک رش ــرای اتخــاذ ی را ب

علیــه ایــن کشــور تشــویق کنــد. 
به خوبــی  ملــی  وحــدت  دولــت  رهبــران 
ــن راه حــِل  ــدون یافت ــه ب ــد ک تشــخیص داده ان
همچنــان  تروریســم  خطــر  منطقه یــی، 
گریبان گیــِر ایــن کشــورها خواهــد بــود. مبارزۀ 
پانزده ســاله بــا تروریســم نشــان داده اســت کــه 
ــده،  ــن پدی ــه ریشــه های ای ــن ب ــدون پرداخت ب
نابــودی آن اگــر غیرممکــن نباشــد، ولی بســیار 
ــتان  ــود. افغانس ــد ب ــه خواه ــر و پُرهزین زمان ب
ــِت  ــف نخس ــته در ص ــال گذش ــزده س در پان
مبــارزه بــا تروریســم قــرار داشــته و بیشــترین 
آســیب را از ایــن ناحیــه متحمــل شــده اســت. 
ــه  ــان داده ک ــی نش ــتان به خوب ــۀ افغانس تجرب
تروریســم بــا سیاســِت مماشــات و گذشــت از 
ــان برداشــته نمی شــود. اگــر چنیــن چیــزی  می
ــن  ــی ای ــک در ط ــدون ش ــود، ب ــدور می ب مق
کــه  هزینه هایــی  و  مصــارف  بــا  ســال ها 
ــش  ــم کاه ــد تروریس ــت، تهدی ــورت گرف ص
بــر  دال  نشــانه یی  هیــچ  ولــی  می یافــت. 
ــود  ــه وج ــم در منطق ــر تروریس ــش خط کاه
مبــارزه،  ایــن  در  مفقــوده  حلقــۀ  نــدارد. 
ــه  ــی و توجــه ب ــاِع منطقه ی ــد اجم ــدون تردی ب
ــت؛ کاری  ــوده اس ــده ب ــن پدی ــه های ای ریش
ــزده ســال  ــر کشــورهای منطقــه در پان کــه اکث

گذشــته در ایــن مبــارزه صــورت دادنــد، عــدم 
ــوده،  ــه داخــل خاک شــان ب ــوذ تروریســم ب نف
کــه موفقیــِت چندانــی در پــی نداشــته اســت. 
بیشــتر کشــورهای منطقــه فکــر می کردنــد 
ــتان  ــای افغانس ــم در مرزه ــر تروریس ــه خط ک
و پاکســتان باقــی خواهــد مانــد و اگــر گــردی 
هــم بــه دامــِن ایــن کشــورها بنشــیند، چنــدان 

ــود.  ــد ب ــا نخواه ــل اعتن قاب
ــس از  ــاال پ ــت، ح ــن نیس ــت چنی ــا واقعی ام
و  تروریســم  کــه  می دانیــم  ســال  پانــزده 
بــرای  پدیــده  خطرناک تریــن  آن  حامیــاِن 
ــیار  ــتان بس ــند. افغانس ــد باش ــه می توانن منطق
تــاش کــرد کــه رابطۀ خــود بــا پاکســتان را در 
حــِد معمــول حفــظ کنــد، امــا از آن طــرف نــه 
تنهــا کــه پیــامِ دوســتی مــردم افغانســتان جدی 
ــتر  ــای بیش ــۀ دخالت ه ــل زمین ــد، ب ــی نش تلق
را نیــز فراهــم کــرد. دولــت وحــدِت ملــی در 
ــِف  ــه بازتعری ــک فرصــِت بســیار مناســب ب ی
ــرای  ــت و ب ــتان پرداخ ــا پاکس ــود ب ــۀ خ رابط
ــن  ــر، ای ــال اخی ــزده س ــرف پان نخســتین بار ظ

ــد. ــع ش ــر واق ــِد نظ ــورد تجدی ــه م رابط
 افغانســتان بــرای رهــا شــدن از اســارت 
ــاِت پاکســتان  ــه امکان ــه آن را ب ــی، ک جغرافیای
ــت وجوی  ــه جس ــت، ب ــه می داش ــاج نگ محت
ــی پرداخــت و چهابهــار  ــازۀ ترانزیت راه هــای ت
ــی  ــای منطقه ی ــن تاش ه ــران از دروِن همی ای
ســر بیــرون کــرد کــه ســه کشــور منطقــه را بــه 
ــد  یکدیگــر وصــل می کنـــد. از آن طــرف، هن
نیــز افــزون بــر تعهــد کمک هــای تــازۀ نظامــی 
ــوی  ــه افغانســتان، مواضــع ق ــتانه ب و بشردوس
ــت.  ــش گذاش ــه نمای ــتان ب ــِر پاکس را در براب
ــور در  ــن کش ــت وزیر ای ــودی نخس ــدرا م نرن
ــام  ــه پاکســتان اع ــن هشــدارِ خــود ب تازه تری
کــرد کــه هنــد همــۀ تاش هــای خــود را 
ــه کار  ــور ب ــن کش ــردِن ای ــزوی ک ــرای من ب
ــد در  ــال، هن ــن ح ــت. در همی ــد گرف خواه
مخالفــاِن  مواضــع  کم ســابقه،  اقــدام  یــک 
مســلِح خــود را درخــاک پاکســتان مــورد 
حملــۀ هوایــی قــرار داد کــه بــه گفتــۀ ناظــران، 

پیامدهــای چشــم گیری بــرای هنــد داشــته 
اســت. 

هنــد در آینــده تصمیــم دارد کــه بــه مدیریــت 
ــه  ــز در مســیرهایی کــه ب ــِی خــود نی ــع آب مناب
ــد؛  ــدام کن ــم اق ــود ه ــی می ش ــتان منته پاکس
باعــث  از حــاال به شــدت  موضوعــی کــه 
نگرانــِی ایــن کشــور شــده اســت. پاکســتانی ها 
هــراس دارنــد کــه در صــورت مدیریــت منابــع 
ــاق  ــن کشــور در بات ــد، ای ــی از ســوی هن آب

ــرو رود.  ــادی ف ــکات اقتص مش
مهم تــر از همــه این کــه ایــران هــم بــه عنــوان 
یکــی دیگــر از همســایه های پاکســتان، در 
ــن  ــا ای ــی در تعامــاِت خــود ب ــِت خوب وضعی
ــوذ  ــز از نف ــا نی ــدارد. ایرانی ه ــرار ن ــور ق کش
دامنــۀ داعــش بــه خــاِک خــود از طریــق 
ــد.  ــت کرده ان ــی را دریاف ــتان زیگنال های پاکس
ــای  ــا، درگیره ــی گزارش ه ــاس برخ ــر اس ب
مــرزی نیــز میــان دو کشــور در روزهــای 
اخیــر صــورت گرفتــه کــه می توانــد ناشــی از 

ــد.  ــران باش ــور ای ــای کش ــن نگرانی ه همی
و البتــه بــر ایــن طومــار بایــد تحریــم نشســت 
ــورهای  ــوی کش ــتان را از س ــارک در پاکس س
ــدۀ  ــرگ برن ــن ب ــوان اصلی تری ــه عن ــه ب منطق
سیاســت های افغانســتان اضافــه کــرد. تحریــم 
ــه  نشســت ســارک از ســوی کشــورهای منطق
بــه انــدازۀ کافــی بــه حیثیــت سیاســِی پاکســتان 

ــرده اســت. ــه وارد ک صدم
ســوی  از  کــه  تروریســم  خطــر  مســلمًا   
تهدیــد  را  منطقــه  کشــورهای  پاکســتان 
نخواهــد  پایــان  همین جــا  در  می کنــد، 
ــه  ــاز دارد ک ــتان نی ــت افغانس ــت. دول پذیرف
ــری  ــورِت دوام دار پیگی ــت را به ص ــن سیاس ای
ــاال  ــد. ح ــت بینجام ــِج مثب ــه نتای ــا ب ــد ت کن
حداقــل اجمــاع منطقه یــی در رابطــه بــا خطــر 
تروریســم شــکل گرفتــه ولــی تــا رســیدن بــه 
نتایــج ملمــوس، هنــوز ســفر طوالنــی در پیــش 

ــت. اس
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احمــد عمران

پاکـستان؛
منـزویترازهمیشه

 

این  نیست.  خوب  اصًا  روزها  این  در  پاکستان  وضعیِت 
با همسایۀ غربی اش  نیز  و  هند  دیرینه اش  با حریِف  کشور 
ایران درگیری هایی در مرزهایش داشته است. مرزباناِن ایرانی 
با مرزباناِن پاکستانی درگیر شده اند و سربازاِن ایرانی اهداِف 
خویش را در مناطق مرزِی پاکستان آماج قرار داده اند و در 
پِی شلیک های پی هِم نیروهای مرزی ایران، دولت پاکستان 
است.  بخشیده  افزایش  خود  مرزهای  در  را  امنیتی  تدابیر 
این درحالی ست که به تازه گی اسام آباد در آستانۀ چهارمین 
جنِگ خویش با دهلی جدید قرار گرفته  است و پیش از آن، 
پاکستان و هند در  قرار گرفتن  از  برخی تحلیل گراِن غربی 

یک جنِگ دیگر سخن گفته بودند. 
یافته  تشدید  پاکستان حاال  و  هند  نیروهای  مرزِی  حمات 
و نگرانی ها از یک جنِگ احتمالِی دیگر بیِن این دو قدرت 
است  ممکن  اگرچه  است؛  گرفته  باال  بسیار   هسته یی، 
یک  در  هند  گردد.  کنترل  طرف  دو  هر  از  وضعیت  این 
عملیات برق آسا، 50 تروریست را در خاِک پاکستان ُکشت؛ 
هند  در  را  اهدافی  تا  بودند  فرصت  منتظِر  که  تروریستانی  
مورد حمله قرار دهند. این اشتباهاِت پاکستان به هند فرصت 
آن سوی  در  تروریست  پیکارجویاِن  کشتِن  ضمِن  که  داد 
مرزهایش، برخی سیاست مداراِن امریکایی را نیز تشویق کند 
که پاکستان را یک »دولِت تروریستی« در سطح جهان معرفی 
دارند  از جانب دیگر، هندی ها سال هاست که تاش  کنند. 
به   2016 سال  در  که  تاشی  بکشانند؛  انزوا  به  را  پاکستان 
هدف رسید و توانست چهرۀ دیگری برای این کشور ترسیم 

کند و نیز حکومِت پاکستان را در منطقه سرخورده بسازد. 
برخی  و  افغانستان  مثل  دیگری  کشورهای  هند،  از  جدا 
نقطۀ  یک  عنوان  به  را  پاکستان  نیز  میانه  آسیای  کشورهای 
غیرقابِل اعتماد در نظر دارند و سعی می کنند که به شکل های 
غیرمستقیم فشارهایی را بر این کشور وارد کنند. مسلمًا همۀ 
و  دشمن   خود  برای  را  پاکستان  ما،  به  نزدیک  کشورهای 
یا دست کم دردسر می شناسند و از ناحیۀ آن در رنج به سر 
از  را  ویرانگر  زیان های  حاال  که  کشوری  دومین  می برند. 
بر  بنا  و  است  هندوستان  می بیند،  روشن  به شکِل  پاکستان 
اهداف سیاسی، شاهرِگ  کنار  در  که  همین تاش می ورزد 

اقتصاد پاکستان را نیز هدف قرار دهد.  
همچنان بحث قطِع آب توسط هند نیز پاکستان را دست پاچه 
ساخته و سبب شده اسام آباد به سازمان ملل متوسل شود. 
پاکستان  جنگ افروزی های  و  مداخات  از  که  افغانستان 
داغ دار است، به سهِم خویش تاش ها برای "منزوی کردن" 
ملل  سازمان  به  جمله  از  و  است  کرده  آغاز  را  پاکستان 
شکایت برده است.  بسیج کشورهای عضو سارک و تحریم 
اجاس سارک در پاکستان، یکی از فشارهای دیگِر منطقه یی 
است که پاکستان را آزرده و می آزارد. بنابراین، حاال فرصِت 
مناسبی برای کابل پیش آمده است تا از این وضعیت استفاده 
کرده و با همۀ توان از آسیب هایی که پاکستان به افغانستان 
رسانده است، شکایت کند و آن کشور را به انعطاِف کامل 

در سیاست هایش وادارد.  
به  کامًا  پاکستان،  برابر  در  کرزی  پانزده سالۀ  سیاسِت  اما 
زیاِن کشورِ ما و کشورهای منطقه تمام شده بود؛ درحالی که 
بسیاری  او  می شناختند،  هند  مهرۀ  را  کرزی  پاکستانی ها 
فشارها را از دوِش پاکستان برداشته بود. اما اکنون آقای غنی 
در تداومِ سیاسِت خارجِی هند می تواند در انزواِی پاکستان 
بنگلدیش،  )هند،  پاکستان  همسایۀ  چهار  شود.  واقع  مفید 
ایران و افغانستان( در کنار برخی از کشورهای عضو سارک، 
از تروریسم و افراط گرایی یی که از جانب پاکستان در منطقه 
کنونی و مشترِک  حمایت می شود، رنج می برند. رویارویِی 
آنان در برابر پاکستان، این کشور را در ذهِن حامیاِن غربی اش 
با سوال های بزرگ مواجه کرده است. اگر پاکستان به زودی 
تغییری در سیاسِت خویش به وجود نیاورد، تاواِن سنگینی 
حامیان  که  است  این  نگرانی  تنها  اما  پرداخت.  خواهد  را 
همکاری های  به  ترغیب  را  کشور  آن  پاکستان،  قدرتمند 
بردِن  بین  از  و  افغانستان  صلِح  روند  در  موقت  و  ظاهری 
برخی رهبراِن طالبان سازند تا فرصتی شود بری رهایِی این 

کشور از باتاقی که در آن قرار گرفته است.  

چهکسی
بهدادپاکستانمیرسد
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 افغانســتان بــرای رهــا شــدن از اســارت جغرافیایــی، کــه آن را بــه امکانــاِت پاکســتان 
محتــاج نگــه می داشــت، بــه جســت وجوی راه هــای تــازة ترانزیتــی پرداخــت و چهابهــار 
ایــران از دروِن همیــن تاش هــای منطقه یــی ســر بیــرون کــرد کــه ســه کشــور منطقــه 
ــر تعهــد کمک هــای  ــد. از آن طــرف، هنــد نیــز افــزون ب ــه یکدیگــر وصــل می کنـ را ب
تــازة نظامــی و بشردوســتانه بــه افغانســتان، مواضــع قــوی را در برابــِر پاکســتان بــه 
ــداِر  ــن هش ــور در تازه تری ــن کش ــت وزیر ای ــودی نخس ــدرا م ــت. نرن ــش گذاش نمای
خــود بــه پاکســتان اعــام کــرد کــه هنــد همــۀ تاش هــای خــود را بــرای منــزوی کــردِن 

ایــن کشــور بــه کار خواهــد گرفــت
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مافیا انجویی برای گرفتن پروژه و بزرگ نمایی خود و 
برای  پناهنده گی،  برای گرفتن  نهادشان و شماری هم 

رفتن به نشست بروکسل اصرار دارند.
شماری از فعاالن مدنی و نماینده گان مجلس با بیان این 
مطلب می گویند: عدم اعتماد به حکومت و هم آهنگ 
نبودن نهادهای دولتی سبب شده تا همه اصرار به رفتن 

در نشست بروکسل داشته باشند
 آنان به این باوراند که در کنار عدم اعتماد به حکومت، 
مقاصد  برای  برخی ها  تا  شده  سبب  انجویی  مافیا 
مختلف شخصی خود برای رفتن به نشست بروکسل 

اصرار کنند.
به  باید  حکومت  که  دارند  تأکید  مدنی  فعاالن  این 
کسانی اجازه رفتن به نشست بروکسل را بدهد که هم 
مسوولیت، هم صاحیت و هم طرح ها و حرف هایی 

برای گفتن  داشته باشند.
تا  است  قرار  که  می شود  ابزار  درحالی  واکنش ها  این 
دو روز دیگر) 15/14 میزان/ مهر( کنفرانس بروکسل 
این  در  افغانستان  و  شود  برگزار  بلژیک  پایتخت  در 
کنفرانس از جامعه جهانی خواستار دریافت کمک های 

بیشتر برای اختصاص به طرح های غیرنظامی شود.
حدود ۷0 کشور و ۳0 سازمان و نهاد بین المللی در این 
کنفرانس شرکت می کنند و  این کشورها تا سال 2020 

ادامه کمک های شان را به افغانستان اعام می کنند.
فتانه گیانی فعال مدنی، ضمن این که نشست بروکسل 
را یک نشست بسیار مهم می خواند می گوید: نشست 
پی  در  شماری  که  نیست  فن  گرفتن  جای  بروکسل 
به  دارند  تاش  و  نشست اند  این  از  پروژه  گرفتن 

هرقیمتی که شود در این نشست حضور پیدا کنند.
این فعال مدنی تأکید کرد:  دولت باید اجازه حضور در 
نشست بروکسل به صورت انفرادی و برای گرفتن فن 
به انجوها و نهادهای غیر دولتی که هدف شان فقط فن 

گرفتن است را ندهد.
به گفته وی: باآنکه جامعه جهانی متوجه مافیا انجوی 

در افغانستان شده و بدون شک به سخنان این نهادها 
تا  افغانستان است  این دولت  اما  توجه نخواهند کرد؛ 
خاطر  به  شست  دراین  انجوی  مافیا  که  ندهد  اجازه 

کسب منافع شخصی خود حضور پیدا کنند. 
به باور بانو گیانی:  باید کسانی دراین نشست حضور 
اشخاص  و  بود  حتمی  آنان  حضور  که  کنند  پیدا 
اند و باصحبت های خود جهان را متوجه  باصاحیت 
چالش های افغانستان می سازند نه اینکه به خاطر گرفتن 

فن و یا هم گرفتن پناهنده گی به بروکسل بروند.
 او می گوید: اما متاسفانه پارتی بازی در افغانستان سبب 
شده تا در چنین نشست  های مهم، کسانی که حرف های 
خواست های  دهنده ی  بازتاب  و  دارند  گرفتن  برای 

مردم افغانستان اند، اجازه رفتن را نمیباند. 

کار  وزارت  زنان  امور  مشاور  صدیقی  صفیه  اما 
در  نفر  هزارها  حضور  می گوید:  اجتماعی  امور  و 
نشست بروکسل  غیر ممکن است و الزم هم نیست 
باید حرف های شان را در آن جا بگویند،  که همه گان 
طریق  از  را  شان  پیشنهادات  و  خواست ها  می شود 

حکومت به این نشست برسانند.
اگر وحدت نظر و وحدت عمل  اما  تاکید کرد:   وی 
باشد،  داشته  نهادهای حکومتی وجود  و  ارگان ها  بین 
به نشست بروکسل  نیست که همه  نیازی  بدون شک 
بروند؛ اما به دلیل عدم اعتماد، اکثریت عاقمند اند که 
خود در این نشست حضور پیدا کرده و مشکات شان 

را بگویند.
به گفته مشاور امور زنان وزارت کار و اموراجتماعی، 

افغانستان  در  اینکه شخصیت پروری  دیگر  مهم  مساله 
سبب شده تا همه برای رفتن در مجالس و برنامه های 
مهم که حضور آنان نیازی نیست از هیچ تاشی دریغ 

نکنند.
او، عاقمند بودن اکثریت نماینده گان انجوها و نهادها 
امتیازطلبی شخصی برخی  را در نشست بروکسل را  
را  نشست  دراین  برخی ها حضور  گفت:  کرده  عنوان 

افتخار برای خود تلقی می کند.
نماینده گان  مجلس  عضو  عبده  محمد  حال  درهمین 
دهند  اجازه  نباید  افغانستان  مردان  دولت  می گوید: 
نمی کنند  نماینده گان  افغانستان  مردم  از  که  افرادی  تا 
نشست  دراین  خود  منافع شخصی  خاطر  به  بیشتر  و 
حضور پیدا کنند، وارد این نشست مهم جهانی شوند.

این عضو مجلس نماینده گان، حضور افراد استفاده جو 
در نشست بروکسل را سبب پراگنده شدن کمک های 
خواست های  کردن  مطرح  کرد:  تاکید  دانسته  جهانی 
شخصی و انجوی مشکات زیادی را به میان می آورد.

وی تصریح کرد: بدون شک ممکن است که تعدادی 
برای مطرح کردن خواست های شخصی و انجوی خود 
جلب  در  خواست ها  این  اما  بروند؛  نشست  این  به 

کمک ها هیچ تاثیری نخواهد داشت.
تاثیری  کوچک  مجمع های  حضور  افزود:  عبده  آقای 
چندانی بر روند کمک ها نخواهد گذاشت؛ اما کسانی که 
در پی گرفتن فن اند، ممکن است که کمک های وعده 

داده شده را یک مقدار پراگنده بسازند.
گفته می شود که در این نشست دولت افغانستان سند 
آن  براساس  که  می کند  ارایه  را  ساله   5 ملی  انکشاف 

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

فساد و تامین حقوق بشری در افغانستان خواهد شد.
ویژه  نماینده  اولسون،  ریچارد  که  درحالی است  این 
در  همایشی  در  پاکستان  و  افغانستان  امور  در  امریکا 
بروکسل،  بین المللی  کنفرانس  در  که  گفت  واشنگتن 
آینده،برای  سال  چهار  در  دالر  میلیارد   ۳ مبلغ  ساالنه 

توسعه افغانستان در نظر گرفته خواهد شد.
آقای اولسون تأکید کرد که این کمک ۳ میلیارد دالری  
یک چک سفید نیست و می تواند وابسته به پیشرفت 
افغانستان در انجام اصاحات، از جمله مبارزه با فساد 

اداری باشد .
این درحالی است که همین اکنون ۷0 در صد از هزینه 
مالی دولت افغانستان از طریق کمک دهندگان خارجی 

تأمین می شود.

رییس جمهور افغانستان این هفته با قدرت های جهان 
در کنفرانس بروکسل دیدار خواهد کرد تا از کمک های 
مالی جامعه جهانی برای بازسازی این کشور جنگزده 

تا سال 2020 اطمینان حاصل کند.
برگزار  اکتوبر  ماه  پنجم  و  چهارم  که  دیدار  این  در 
تا کمک های جهانی  افغانستان تاش می کند  می شود، 
را برای خود جذب کند این در حالی است که جامعه 
و  عراق  سوریه،  بحران  درگیر  شدت  به  المللی  بین 
بزرگترین بحران مهاجرت از زمان جنگ جهانی دوم 

است.
جان کری، وزیر خارجه ایاالت متحده و بان کی مون 
غنی،  اشرف  محمد  میزبانان  از  ملل  سازمان  کل  دبیر 
تاسک،  دونالد  بود.  خواهند  افغانستان  جمهور  رییس 
اشتراک  گفت وگو  این  در  نیز  اروپا  اتحادیه  رییس 

می کنند.
مقامات پیش از برگزاری کنفرانس گفته اند که حمایت 
باثبات  برای  جدید  استراتژی  "ایجاد  منظور  به  مالی 
سازی و صلح احتمالی" در افغانستان "حیاتی" است. 
اگرچه چند سال است که این کشور مورد توجه رسانه 

های بین المللی نبوده است.
"اگر  که  است  گفته  نیز  اروپا  اتحادیه  ارشد  مقام  یک 
کس  هیچ  توان  در  شود،  بی ثبات  دیگر  بار  افغانستان 
نیست که کاری بکند«. بیش از ۷0 کشور جهان و 25 
المللی در کنفرانس بروکسل اشتراک می  سازمان بین 

کنند.
این در حالی است که افغانستان همچنان تقا می کند 
های  گروه  دیگر  و  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  تا 
شورشی را به راه اندازد و به جنگ طوالنی مدت پایان 

دهد.
 2012 کنفرانس  پی  در  واقع  در  بروکسل  کنفرانس 

توکیو برگزار می شود که در آن جامعه جهانی وعده 
سپرده بود که تا پایان سال 2016 میادی، چهار میلیارد 

یورو ساالنه به افغانستان کمک کند.
"در  که  گفت  کابل  در  گذشته  هفته  غنی  اشرف 
همه  و  مردان  زنان،  همه  از  شما  حکومت  بروکسل، 
نمایندگی می کند. در بروکسل جهان بار دیگر تعهدات 
اقتصادی خود تکرار  خواهد کرد". او همچنان افزود: 
»ما کنفرانس بروکسل را بسیار جدی می گیریم. پس از 
آن که از بروکسل برگشتیم، ما باید با یکدیگر کار کنیم. 

این اهمیت این کنفرانس است«.
مالی  کمک  دیگر  بار  کنفراس  این  در  جهانی  جامعه 
این  اما  دهد،  می  وعده  را  افغانستان  برای  چهارساله 
کنفرانس  شده  داده  وعده  مالی  کمک  میزان  به  کمک 
توکیو نخواهد بود. در کنفرانس توکیو توافق شده بود 
پرداخت  افغانستان  به  یورو  میلیارد  چهار  ساالنه  که 

شود.
یک مقام اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته است: 
تا  است  ممکن  و  است  مشکل  بسیار  سپردن  »وعده 
داد:  توضیح  ادامه  در  او  کند«.  تغییر  لحظات  آخرین 
»تاکنون سه میلیارد یورو تصویب شده، اما ما نمی دانیم 
که کجا این ماجرا را پایان می دهیم«. اتحادیه اروپا به 
به ارزش 200 میلیون یورو را برای  تنهایی قراردادی 
در  دولت سازی  منظور  به   201۸ و   201۷ های  سال 

افغانستان امضا خواهد کرد.
با این همه، پرداخت کمک های مالی به افغانستان به 
این مسأله وابسته است که این کشور چقدر بتواند به 
تعهدات خود برای ایجاد اصاحات سیاسی و مالی، و 

همچنان شفافیت سیاسی متعهد باشد.
کشورهای  که  می شود  برگزار  حالی  در  کنفرانس  این 
عضو ناتو در ماه جوالی در وارسا موافقت کردند که 

ندهند و  افغانستان کاهش  را در  نیروهای خود  شمار 
امنیتی  نیروهای  به  دالر  میلیارد  پنج  ساالنه  همچنان 

داخلی طی چهار سال آینده بپردازند.
بشری  مسائل  توسعه  به  نسبت  اروپا  اتحادیه  مقامات 
این  مقام  یک  اند.  کرده  خوشبینی  ابراز  افغانستان  در 
اتحادیه گفته است که در حکومت جدید افغانستان، در 
با حکومت قبلی، "سرعت اصاحات به طور  مقایسه 

قابل توجهی افزایش یافته است".
زنی  این گمانه  اروپا  اتحادیه  مقامات  در همین حال، 
مالی  کمک های  بود  شده  گفته  که  اند  کرده  رد  را 
در  کشور  این  همکاری  به  مشروط  افغانستان  به 
بازگشتاندن ۸0 هزار پناهجو از کشورهای این اتحادیه 
افشا  اروپا  اتحادیه  پیشنویس  مارچ یک  ماه  در  است. 
گردید که در آن پیشنهاد شده بود کمک های مالی به 

افغانستان مشروط شود.

چشمافغانستانبهجیبجهاندربروکسل

ناجیه نوری

شماری از فعاالن مدنی:

جلوحضورمافیایانجوییونهادهای
پروژهییدربروکسلگرفتهشود
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ربـــارۀ پیامبـــراِن پـــس از او و نشـــانه های آنـــان پرســـش 
از عیســـی د

کردنـــد: او فرمـــود کـــه آن مثـــل درخـــِت خـــوب و بـــد می مانـــد. 

ــر  ـــد، پیامبـ ــک می ده ــوۀ نیـ ــک، میـ ــت نیـ ــه درخـ ــور کـ همان طـ

حقیقـــی نیـــز پیامبـــر خوبی هاســـت )و آیـــا ایـــن معنـــای همـــان واژۀ 

ـــرآن  ـــی ق ـــه عبارت ـــده نیســـت؟ ب ـــرآن آم ـــه در ق ـــتوده ک ـــی س ـــد، یعن احم

هویـــت و نفـــس منـــش محمـــد را )ســـتوده( معرفـــی می کنـــد، نـــه 

ـــد  ـــوۀ ب ـــد، می ـــت ب ـــه درخ ـــه ک ـــان گون ـــراردادی وی را( و هم ـــم ق اس

ـــود،  ـــد ب ـــر خواهن ـــدی و ش ـــران پلی ـــن، پیامب ـــران دروغی ـــد، پیامب می ده

ــت  ــناخت. می رفـ ــانه ها شـ ــن نشـ ــا همیـ ــا را بـ ــوان آن هـ ــه می تـ کـ

تـــا بـــا گذشـــت زمـــان، تعـــدادی پیـــرو یهـــودِی تازه مسیحی شـــده و 

ـــریعت محور  ـــی ش ـــد دین ـــز در ح ـــیحیت را نی ـــن، مس ـــیحیان ظاهربی مس

ــات داد.  ــول آن را نجـ ــس رسـ ــبختانه، پولـ ــه خوشـ ــد کـ ــرو کاهنـ فـ

ـــا درک  ـــه ب ـــود ک ـــس ب ـــتان! پول ـــرد کارس ـــی کاری ک ـــه تنهای ـــس ب پول

ـــام  ـــود پی ـــن ب ـــریعت: ای ـــای ش ـــه ج ـــت ب ـــت محب ـــیحیت گف ـــِس مس نف

ــود،  ــائول بـ ــام اصلـــی اش شـ ــه نـ ــیح. پولـــس کـ نجات بخشـــی مسـ

ـــه شـــریعت  ـــش از آن، بســـیار ب ـــه پی ـــود ک ـــی ب ـــان متعصب خـــود از یهودی

ـــی  ـــا واقعه ی ـــت؛ ت ـــیاری را کش ـــیحیان بس ـــود و مس ـــد ب ـــی پای بن موس

زنده گـــی او را از اســـاس متحـــول ســـاخت. انـــگار کـــه انســـان 

ـــی  ـــام نجات بخش ـــری، پی ـــون پیامب ـــود: او چ ـــده ب ـــد ش ـــدی متول جدی

ـــن  ـــکاس داد و این چنی ـــایش را انع ـــت و بخش ـــک محب ـــه کم ـــیح ب مس

مســـیحیت در همـــه جـــای دنیـــا قلب هـــا را ربـــود. بی ســـبب نیســـت 

ـــف  ـــل مختل ـــوام و مل ـــان اق ـــی در می ـــر دین ـــش از ه ـــیحیت، بی ـــه مس ک

پیـــرو دارد و چـــون یهودیـــت، کـــه شـــریعت محور تحریـــف شـــده، 

قوم مـــدار و بســـته نیســـت. فرانچســـکو بخشـــی از ســـخنان عیســـی 

ــای  ــه جـ ــردم بـ ــه مـ ــی بـ ــه پیرامـــون خدمـــت و نیکـ ــیح را کـ مسـ

فخرفروشـــی و برتری جویـــی بـــر دیگـــران بـــود، کشـــف کـــرد. آری 

ـــق  ـــزار خل ـــران و خدمت گ ـــر از دیگ ـــد فروتن ت ـــی بای ـــر دین ـــک رهب ی

ـــا  ـــید و ب ـــرا بخش ـــه فق ـــش را ب ـــی ثروت ـــکو تمام ـــد. فرانچس ـــدا باش خ

ـــدان  ـــه گان و نیازمن ـــاران، پابرهن ـــان، بیم ـــک جذامی ـــه کم ـــاده ب ـــای پی پ

ـــون  ـــه چ ـــود ک ـــی ب ـــار عیس ـــخن و رفت ـــان س ـــن هم ـــن طنی ـــتافت. ای ش

شـــاگردانش دربـــارۀ این کـــه کدام یـــک بـــر دیگـــری برتـــر اســـت، 

پرســـیدند، فرمـــود: »آن کـــس کـــه دورتـــر بـــه نظـــر رســـد« و خـــود 

ـــیح  ـــی مس ـــۀ عیس ـــدارک آن جمل ـــت. ژان ـــان را شس ـــک آن ـــای تک ت پاه

ـــس  ـــر ک ـــت: ه ـــه گف ـــرد ک ـــود درک ک ـــه وج ـــر از او در کن ـــا بهت را حت

ـــر  ـــی نظ ـــه اعتراف ـــر دوش کشـــد. آن ب ـــود ب ـــب خـــودش را خ ـــد صلی بای

داشـــت کـــه ســـوژۀ دینـــی را از دیگـــری بـــه خـــود تغییـــر مـــی داد. 

مخاطـــب تمامـــی آیـــات الهـــی نخســـت ماییـــم، ســـپس دیگـــری. 

ــدام در  ــی مـ ــول زنده گـ ــد در طـ ــم و بایـ ــی گناهکارانیـ ــا جمله گـ مـ

ـــدارک  ـــیم. ژان ـــش باش ـــاه خوی ـــه گن ـــراف ب ـــود و اعت ـــال داوری از خ ح

این گونـــه در غایـــت اعتـــراف، همچـــون ققنوســـی بارهـــا و بارهـــا از 

 تـــا در نهایـــت 
خاکســـتر ویرانه هـــای شـــخصیت خـــود متولـــد شـــد

ـــت. ـــد پیوس ـــه خداون ب

بخش چهارم
نقدینه گـی بـه پـول نقـد و بـه چیزهایـی کـه 
تقریبـًا مثـل پول نقـد هسـتند و می توانند برای 
تأمیـن نیازهـای فـوری اسـتفاده شـوند، گفتـه 
می شـود. خانـۀ شـما شـاید ۳00 هـزار دالـر 
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. بنابراین بـرای مـوارد نامنتظرۀ 
پـول نقـد دم دسـتی یـا خـط اعتبـار سـرمایه 
نگـه می داریـم. بـرای بانـک هـم همین طـور 
اسـت. اگـر بانـک نتوانـد پـول سـپرده گذاران 
و وام دهنـده گان را بـاز پـس دهد، ورشکسـت 
خواهـد شـد. بنابرایـن بانک هـا پـول نقـد را 
می دارنـد،  نگـه  خـود  گاوصندوق هـای  در 
اوراق بهـادار )مثـل اوراق قرضـۀ خزانـه( نگه 
می دارنـد کـه بـه سـرعت قابـل فروش اسـت 
یـا خطـوط اعتبـاری را بـا سـایر وام دهنده گان 
حفـظ می کننـد. آن هـا هم چنیـن می تواننـد از 

فـدرال رزرو وام بگیرنـد. 
جنگـی  کشـتی  تسـلیحات  را  سـرمایه  اگـر 
فـرض بگیریـم، نقدینه گـی مهمـات آن اسـت. 
انـدازۀ  بـه  داشـتن  کـم  بسـیار  نقدینه گـی 
کشـنده  و  مهلـک  داشـتن  انـدک  سـرمایۀ 
اسـت. بـدون نقدینه گـی، یـک بانـک مغلـوب 
پول شـان  کـه  شـد  اعتباردهنده گانـی خواهـد 
را بیـرون می کشـند دقیقـًا مثـل ناوجنگـی کـه 
مهمـات ندارد و مقهور آتش دشـمن می شـود. 
بـه  منتهـی  سـال های  در  نقدینه گـی  اهمیـت 
بحـران فرامـوش شـده بـود زمانـی کـه یـک 
بسـیاری  فـراوان،  پول هـای  از  کشـنده  مـوج 
از بنگاه هـا را گـول زد کـه فکـر کننـد آن هـا 
همیشـه می تواننـد وام بگیرنـد وقتی کـه به آن 
نیـاز دارنـد. امـا هنگامـی کـه هـراس همه جـا 
را فـرا گرفـت، ثابـت شـد کـه فـرض کامـًا 

اشـتباهی بـوده اسـت. 
یـک منبع مطلـوب نقدینه گـی، بـازار بازخرید 
مجـدد اسـت که یـک نـوع بنـگاه کارگشـایی 
کوتاه مـدت بـرای نهادهـای مالـی اسـت؛ امـا 
به جـای گرو گذاشـتن جواهـرات مادربزرگ، 
بانـک مثـًا 1/1 میلیـون دالـر ارزش وام هـای 
رهنـی، وام عـادی و اوراق قرضـۀ شـرکت ها 
را بـه وثیقـه می گـذارد بـه ایـن قصـد کـه 1 
میلیـون دالـر از صنـدوق تعـاون بازار پـول به 
مـدت یـک روز وام بگیـرد. در ابتـدای 200۸ 
تریلیـون دالـر  بانک هـای سـرمایه گذاری 5/4 
گرفتنـد،  وام  بازخریـدی  وام هـای  طریـق  از 
بیش تـر از مبلغـی کـه بانک هـا در سـپرده های 
بیمـه شـدۀ فـدرال در آن زمـان داشـتند. امـا 
وام هـای بازخریـدی از سـوی دولـت فـدرال 
تضمیـن نمی شـوند. وقتـی کـه وام دهنـده گان 

دربـارۀ شـرکت بیـر اسـترنز و وثیقـۀ آن بـه 
وام هـای  اسـتمهال  آن هـا  افتادنـد،  هـراس 
بازخریـدی را متوقـف سـاخته و سـقوط آن را 

سـرعت بخشـیدند. 
در نتیجـۀ بحـران مالـی 200۷، نهادهـای مالـی 
اینـک نیـاز بـه سـرمایه و نقدینه گـی بیش تری 
دارنـد؛ چـون کـه هـر دو گـروه تنظیم گـران و 
سـرمایه گذاران کـه بـه آن هـا وام داده بودنـد، 
طلـب پول خـود را می کننـد. ایـن کار آن ها را 
ایمن تـر خواهـد کـرد، اگرچـه سودآوری شـان 
کم تر شـده و بـرای مدتی، توانایـی کم تری در 

وام دادن دارنـد. 
بازارهای سرمایه 

بانک هـا و بانک هـای سـایه یی، نقـش حیاتـی 
بنگاه هـای  بـه  ویـژه  بـه  اعتبـار  تامیـن  در 
بنگاه هـای  امـا  دارنـد.  خانوارهـا  و  کوچـک 
بزرگ تـر می تواننـد بـا انتشـار مسـتقیم سـهام، 
اوراق قرضـه و سـایر انـواع اوراق بهـادار بـه 
سـرمایه گذاران سـرمایه تهیه کنند. اگر شـما به 
طـرح بازنشسـته گی تعلـق داشـته باشـید، یک 
بیمه نامـۀ عمـر داشـته یـا مالـک یـک صندوق 
تعـاون هسـتید، به تامیـن مالی سـرمایه گذاری 
تجـاری کمـک می کنیـد، قطعـًا همان طـور که 
حسـاب پس اندازتـان وام دادن بانـک شـما را 

می سـازد.  ممکـن 
و  می شـود(  نامیـده  نیـز  اعتبـار  )کـه  بدهـی 
ارزش ویـژۀ صاحبان سـهام )سـهام نیـز نامیده 
می کننـد.  دنبـال  متفاوتـی  اهـداف  می شـود( 
بدهـی حالـت موقتـی داشـته که سـقف زمانی 
محـدودی در بهتریـن حالـت دارد. دارنـده گان 
بدهـی اصـل و بهـرۀ آن و نه چیـزی بیش تر را 
بـاز می گرداننـد. امـا اگـر کسـب و کار خراب 
می شـود.  پرداخـت  ابتـدا  آن هـا  پـول  شـود، 
ارزش صاحبـان سـهام حالـت دایمـی اسـت. 
سـرمایۀ  کـه  نـدارد  تعهـدی  هیـچ  شـرکت 
سـهامداران را بازپرداخت کند. ارزش صاحبان 
سـهام مالکیـت مـی آورد. دارنده گان سـهام در 
شکسـت  زیان هـای  و  موفقیـت  پاداش هـای 

شـریک هسـتند. 
عـادی  سـهام  نـوع  یـک  شـرکت ها  بیش تـر 
مثـل  عـادی  سـهام  بـورس  در  را  آن  دارنـد. 
بـورس سـهام نیویـارک و بـازار سـهام نـزدک 
معاملـه می کننـد، جایـی که هر کسـی می تواند 
آن را ببینـد. امـا یـک شـرکت انـواع بی شـمار 
بدهـی دارد: کوتاه مـدت، بلندمـدت، وثیقـه دار 
و بـدون وثیقـه، قابـل تبدیـل بـه سـهام و غیر 
آن. بسـیاری از ایـن بدهی هـا به نـدرت معامله 
می شـود بـه طوری کـه بـرای بـورس عمومی 
مناسـب نیسـت. در عـوض، آن را از یک دالل 

سـهام خریـده یـا بـه او می فروشـیم. 

در  اسـت.  مسـحورکننده  و  سـاده  سـهام 
دقیقـه  بـه  دقیقـه  تلویزیونـی،  برنامه هـای 
حرکت داوجونز نشـان داده می شـود. دوسـتان 
اشـتراک  بـه  را  سـهام  دربـارۀ  مهـم  نـکات 
کارآفرینانـی  آن  نیـز  مجـات  و  می گذارنـد 
را کـه بـا عرضـۀ اولیـۀ سـهامِ خـود ثروتمنـد 
شـدند، تجلیـل می کننـد. برعکـس آن بدهـی 
اسـت کـه پیچیـده بـوده و کسـالت بار اسـت 
و معمـوالً در صفحـات داخلـی روزنامه هـای 
مالـی جـا داده می شـود. در عیـن حـال، بـرای 
دارد.  بیش تـری  اهمیـت  بدهـی  اقتصادهـا 
نمی کننـد،  منتشـر  سـهام  شـرکت ها  بیشـتر 
هسـتند.  خصوصـی  مالکیـت  تحـت  آن هـا 
منتشـر  سـهام  اصـًا  دولت هـا  و  خانوارهـا 
نمی کننـد. در پایـان سـال 200۹ تمـام سـهامی 
20هزارمیلیـارد  حـدود  بـود،  امریـکا  در  کـه 
دالـر ارزش داشـت. کل بدهی هـا، امـا برابـر با 
حـدود 52هزارمیلیـارد دالـر بـود کـه خانوارها 
14هزارمیلیـارد دالـر؛ بنگاه هـا 11 هزارمیلیـارد 
دالـر؛ نهادهـای مالـی 16 هزارمیلیـارد دالـر و 
دولـت هـا 10 هزارمیلیـارد دالـر آن را بدهکار 
نتیجـه این کـه یـک وقفـه در عرضـۀ  بودنـد. 
اقتصـاد  از  بیش تـری  بخش هـای  بـه  اعتبـار، 

آسـیب می زنـد تـا سـقوط بـازار سـهام. 
یـک تفـاوت مهـم بیـن بانک هـا و بازارهـای 
یـک  کـه  در حالـی  کـه  اسـت  ایـن  سـرمایه 
بانـک معمـوالً وامـش را تا زمان سررسـید نگه 
مـی دارد، اوراق بهـادار در بازارهـای سـرمایه 
هـر  بـا  و  می گردنـد  دست به دسـت  اغلـب 
قیمتـی که آن  هـا بتواننـد در بازار امروز داشـته 
باشـند، ارزش گذاری می شـوند. روشـن اسـت 
کـه اوراق بهادار پرطرفـداری مثل اوراق قرضۀ 
خزانـه و سـهام شـرکت آی بی ام کامـًا نقدی 
هسـتند. روسـای عجـول وال اسـتریت برخـی 
کرده انـد  پیچیـده  چنـان  را  بهـادار  اوراق  از 
کـه در هنـگام هـراس مالـی، بـرای خریـداران 
و فروشـنده گان ناممکـن بـود بـر سـر قیمـت 
بـه توافـق برسـند. آن چه کـه زمانـی بازارهای 
نقـدی بـود، حـاال بـه خشـکی صحـرای گبـی 

بود.  رسـیده 
دو نـوع محبـوب اوراق بهادار بدهـی که نقش 
برجسـته یی در بحـران مالی ایفا کردنـد، اوراق 
بهـادار بـه پشـتوانۀ دارایـی و اوراق بهـادار بـه 
پشـتوانۀ وام رهنـی هسـتند. این دو نـوع اوراق 
بهـادار تقریبـًا شـبیه یـک سـهم در صنـدوق 
تعـاون هسـتند: آن هـا مالکیتـی جزیـی از یـک 
اعتبـاری  کارت  رهنـی،  وام هـای  مجموعـه 
دریافتـی، وام خـودرو )موتـر( یـا سـایر اوراق 
بهـادار را می دهـد. آن هـا را چنـان سـاختارمند 
کرده انـد کـه به شـما بهـره می پـردازد، حتا اگر 
برخـی از وام هـا در ایـن مجموعـه الوصـول 
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را  عقلـی  ادراکاِت  نیـز  سـینا  ابوعلـی  شـیخ الرئیس   
فـارغ از مقـوالِت زمـان، مـکان، وضع و علیّت میسـر 
نمی بینـد و معتقـد اسـت کـه معرفِت عقلـی در ظرِف 
همیـن مقـوالت ذهنی یـی ریختـه می شـود که هسـتیِ  
زبانـی دارد و علی االصـول شـناخِت عقلی یـی فارغ از 
ایـن مقـوالت وجود نـدارد. با این حسـاب، ابِن سـینا 
بـرای عقـل نیز همچـون حس محدوده قایل اسـت  و 
کاری را انجـام داده اسـت کـه ایمانوئـل کانت در قرِن 
هجدهـم آن را بـه انجام رسـاند و برای فاهمۀ بشـری 
حـدود قایـل شـد. ابـِن سـینا از ایـن منظـر، شـباهِت 
تامـی بـا ارسـطو و کانـت می یابـد کـه راه بـردِن عقل 
را جـز در چارچوب هـای مقوالتـی میسـر نمی دیدند، 
هرچنـد مقـوالت ارسـطویی کـه ابتـدا در دو مفهـوم 
کانـِت  بـا  بـود،  جوهـر و عـرض دسـته بندی شـده 
و  مقوله بنـدی  این همـه،  بـا  دارد.  بسـیاری  تفـاوت 
داوری در محـدودۀ آن را بایسـتی وجـه عـامِ اندیشـۀ 

ارسـطو، ابـِن سـینا و ایمانویـل کانت دانسـت.
فیلسـوفان دیگـری نیـز کـه بـه چندمرحله یـی بـودِن 
در  عمدتـًا  را  عقلـی  فهـم  گراییده انـد،  شـناخت 
چارچـوِب مقوالتـی طـرح کرده اند که در زبـان امکان 
پیـدا می کنـد و ایـن مقوله هـا جـز بـا تمایـِز زبانـی 
کـه  همین جاسـت  از  قطعـًا  نیسـتند.  شـناخت پذیر 
امـروزه زبـان کانـون توجـه و محـور مباحث فلسـفی 
قـرار گرفتـه اسـت. اصـوالً شـناخت مـا از جهـان و 
انسـان جـز بـا »مقـوالت کلـی« و »اندیشـه« شـکل 
نمی گیـرد. آن چـه بـه اندیشـه و ایـن مقـوالت امـکان 
می دهـد، زبـان اسـت. بـا ایـن بیـان، زبـان بخشـی از 
تجربـۀ حسـِی مـا از جهـان به حسـاب می آیـد  و این 
امـر، چرخش کانی اسـت که - به لحـاظ موضوعی - 
در فلسـفه روی داده اسـت و زبان را که در گذشـته ها 
بـه عنـوان تنهـا وسـیلۀ بیـان اندیشـه می خواندنـد، به 
بخشـی از تجربـۀ حسـی تسـّری می بخشـد. محـور 
شـدن زبـان در فلسـفه باعث شـد کـه مفاهیمی چون 
»صـدق« و »معنـا« کـه عمدتـًا ماهیِّت زبانـی دارند، بر 

معرفـت و شـناخت پیشـی گیـرد .
فلسـفۀ زبـان عمًا زبـان را به عنوان بخشـی از آگاهی 
مـا قـرار می دهـد و نسـبِت صمیمانه یی میـان »تجربه« 
»اندیشـه« و »زبـان« می بینـد. بـا این همـه، هنـوز ایـن 
نسـبت به درسـتی روشـن نیسـت. زیـرا پرسـش هایی 
چـون:  آیـا می تـوان تمامـی اجـزای زبـان را در کارِ 
تجربـه و آگاهـی از جهان دارای سـهِم برابر دانسـت؟ 
آیـا واقعـًا سـهِم »حـرف« بـه عنـوان واحـد کوچکـی 
از زبـان، بـا سـهم مثـاً  »اسـم« در تجربـه و آگاهـی 
مـا یکسـان اسـت؟ مگـر می شـود سـهم »اسـم« را بـا 
»فعـل« به صـورِت یکسـان در نظر آورد؟  هنوز پاسـخ 
الزم نیافته انـد. فلسـفۀ زبـان کـه بـر نقـش زبـان در 
تجربـۀ مـا از جهـان تأکیـد دارد، دچـار کان روایـت 
عجیبی شـده اسـت کـه در آن زبان به عنـوان یک کّل 
ذی أجـزاء و منسـجم در نظـر گرفته شـده اسـت، این 
درحالی سـت کـه نمی تـوان از نسـبِت زبان با اندیشـه 
مختلـِف  اجـزای  میـان  تفکیـک  از  پیـش  تجربـه  و 
آن سـخن گفـت. اصـوالً زبـان تجزیه پذیـر اسـت و 
بایسـت نسـبِت هـر بخشـی از زبـان را بـا اندیشـه و 
تجربـه، به صـورِت جداگانـه مـوردِ ارزیابی قـرار داد. 
از همین جاسـت نویسـنده در ایـن مقالـه سـعی دارد 
نسـبِت »اسـم«، »حـرف« و »فعـل« را بـا آگاهی نشـان 
دهـد. بـرای این منظـور بایـد از اولی تریـن نقطۀ زبان 

کرد. آغـاز 
زبان تصویرگر و یا بازی  زبانی؟

 فهـم و توضیـح یـک مسـأله ، راه را بـرای پاسـخ دهی 
بـه آن فراهم تـر می سـازد. بـا ایـن وصـف، در تحلیل 
نظـر  آن  اجـزای  کوچک تریـن  بـه  بایسـتی  زبـان 
انداخـت و سـپس آرام آرام بـه سـمِت کلیّـِت زبـان 
حرکـت کـرد. همـه می دانیـم کـه زبـان از نمادهـای 
قراردادی یـی تشـکیل شـده اسـت کـه زیربنـای یـک 
  )Alphabet( زبان شـمرده می شـود و مـا از آن به الفبـا
تعبیـر می کنیـم. الفبـا نقطـۀ آغـازِ زبان اسـت و مبنایی 
بـرای شـکل گیری واژه هـا دانسـته می شـود. الفبـا بـه 
خـودی ِ خـود هیچ نقـش بی واسـطه یی در تولیـد معنا 
ندارنـد و جـز نشـانه هایی کـه به صـورِت قـراردادی 
پذیرفتـه شـده  اند و بـه تنهایـی بی معناانـد، نیسـتند.  

واژه هـا امـا نقـِش بـه سـزایی در فهمیـدن و فهماندن 
بـازی می کننـد و برخـاِف الفبای زبـان، معنادارند. در 
حالی کـه الفبـا علی رغـم آن کـه مـوادِ وا ژه هـا را فراهم 
می آورنـد و علـت مـاّدی آن هـا به حسـاب می آینـد، 
خـود معنـای مشـخصی را نشـان نمی دهنـد. واژه یـا 
کلمه را در یک دسـته بندی کلی به اسـم، فعل و حرف 
تقسـیم کرده انـد. مبنـای ایـن دسـته بندی، اسـتقالیِّت 
معنایـی و نـوع نسـبتِ  آن هـا بـا زمـان اسـت. هرچند 
ایـن تقسـیم بندی  از  الفـاظ بـر معانـی پیـش  وضـع 
صـورت گرفتـه اسـت، امـا با آن هـم این تقسـیم بندی 

در فهـِم بهتـر معنـای کلمـات بسـیار بااهمیّت اسـت. 
»اسـم« دارای معنای مسـتقِل غیرمقترن به زمان اسـت، 
در حالی کـه »فعـل« از حادثـه در زمـان سـخن می راند 
و »حـرف« هیچ گونـه اسـتقالیِّت معنایی یـی نـدارد و 
جـز در جمـات معنـا پیـدا نمی کنـد. اکنون پرسشـی 
را کـه قبـاً  نیز بـه نحوی طرح کـرده بودیـم، به گونۀ 
دیگـری طـرح می کنیـم و آن این کـه: آیا اسـم، فعل و 
حـرف نقـِش یکسـانی در آگاهی ما نسـبت بـه جهان 
بـازی می کننـد، یـا نقـِش یکـی بـر دیگـری می چربد 
و اسـم و فعـل در تکویـِن شـناخت های مـا بیـش از 
حـرف مهم انـد و »حـرف« شـأنیتی جـز ربط دهنده گی 

و واسـطه گی نـدارد؟
بـرای توضیـح بیشـتر، از دیـدگاه ویتگنشـتاین بهـره 
می جوییـم. ویتگنشـتاین به لحاِظ فکـری از دو مرحلۀ 
فکـری گذشـته اسـت. او ابتـدا معتقـد بـود کـه زبـان 
واقعیّت هـا را تصویـر می کنـد و تصویـری از واقعیّت 
آیینه یی سـت کـه  زبـان همچـون  او،  دیـد  از  اسـت. 
واقعیّت هـا را بـه نمایـش می گـذارد و ایـن رویـداد 
امـر  آن،  مصـداِق  و  جملـه  میـان  کـه  زمانی سـت 
مشـترکی وجود داشـته باشـد. هم اسـم  و هم جمات 
و  خارجی انـد  مدلول هـای  نشـان گر  او  دیـدگاه  از 

واقعیّـت را بـه تصویـر می کشـند.
از نظـر وی، هنگامـی زبـان می تواند واقعیت را نشـان 
بدهـد کـه میـان جملـه و مصـداِق آن امـر مشـترکی 
وجـود  اسـم هایی  جملـه،  در  باشـد.  داشـته  وجـود 
دارد کـه معـادل آن ها در خـارج وجـود دارد. در واقع 
جمـات، تصویـری از واقعیـات هسـتند. در واقع هم 
اسـامی، مدلول هایـی در خـارج دارنـد و هـم جمله از 
واقعیـات عالـم خـارج حکایـت می کنـد. بـرای آن که 
جملـه بتواند بـه تصویر واقعیـات بپـردازد، باید الفاظ 

به صـورت خاصـی کنـار هـم قـرار بگیرند .
 ویتگنشـتاین در مرحلـۀ اول حیـاِت فکـری خویـش، 
نظریـۀ تصویـری یـا »picture theory« را بـه میـدان 
مـی آورد و ابتـکار تازه یـی به خـرج می دهـد. بنابراین 
واقعیّات انـد.  تصویرگـر  و جمـات  اسـم ها  نظریّـه، 
ویتگنشـتاین متقـدم با طـرح نظریّۀ تصویـری خویش 
بـه یکـی از مهم تریـن ویژه گی هـای زبـان )خصلـِت 
منطـق  بـه  و  می نهـد  انگشـت  زبـان(  تصویرگـری 
زبـان توجـه دارد تـا نـوع خاصـی از زبـان. او بعدهـا 
پـی می بـرد کـه دیـدگاه تصویـری ضعف هایـی دارد 
کـه نمی تـوان نادیـده گرفـت. یکـی از ضعف هـا ایـن 
بـود کـه تنهـا اسـم ها می تواننـد تصویـری از واقعیت 
به دسـت دهنـد، امـا وجود حـروف ربط، نـدا، تعجب 
و ...، کـه بخشـی از مصادیـِق کلمـه را شـکل داده اند، 

قـدرِت تصویرگـری ندارنـد و نمی تـوان واقعیّت را با 
»حـروف« تصویر کرد. حـرف کارکـردِ درون گزاره یی 
نیسـت.  توجـه  قابـِل  واقعیّـت  بـا  آن  پیونـِد  و  دارد 
نظریـۀ  طـرِح  در  را  بیرون رفـت  راه  ویتگنشـتاین 
شـیوه های  بـه  و  دیـد   »The use theory« کاربـردی 
نظریـۀ  طـرِح  بـا  او  دوخـت.  چشـم   زبـان  کاربـردِ 
کاربـردی، بـه شـیوه های خـاِص کاربـردِ زبـان توجه 
کـرد و پیونـد میان زبـان و واقعیّت را در حـّد غیرقابِل 
انـکاری تقلیـل بخشـید. ویتگنشـتاین در مرحلـۀ دوم 
حیـاِت فکـری خویـش که نظریـۀ بازی هـای زبانی را 
پیـش کشـید، پیونِد زبـان و واقعیّت را دورتر سـاخت 
و قـدرِت تصویرگـری زبـان را بـه شـیوه های خـاص 
کاربردهـای زبـان - کـه عمدتـًا ناظـر بـر خـودِ زبـان 

اسـت تـا واقعیّـت - برگشـتاند.  
داشـت،  فـردی  جنبه هـای  بیشـتر  تصویـری  نظریـۀ 
درحالی کـه دیـدگاه بازی های زبانِی او شـأن اجتماعی 
بـه خـود گرفـت. به ویـژه  کـه وی هـر بـازی زبانی را 
برخاسـته از نحـوۀ خاصـی از حیات در نظـر آورد. در 
نگـرش او، هـر نحوۀ حیـات، زبان خـاِص خودش را 
دارد. فضـای ذهنـی یـک عالـم بـا جهان یـک هنرمند 
متفـاوت اسـت. بنابرایـن، نوع زبـان  آن ها نیـز تفاوت 
دارد. بـا ایـن بیـان، از آن جایی که ما بـا انحای مختلف 
نیـز  زبانـی  مختلـِف  بازی هـای  روبه روییـم،   حیـات 
وجـود دارنـد که مـرز میـاِن  آن هـا را نشـان می دهند. 
در ایـن دیـدگاه مفاهیـم دینی یـی چـون خـدا، معـاد، 
گنـاه و جز این ها صـَوری از حیات را بـاز می نمایانند 
کـه درون دیـن داران نهفتـه اسـت. اما ایمـان دینی، نه 
عقانـی اسـت و نـه غیرعقانـی؛ بلکـه پیـش عقانی 
اسـت. ]...[ قضایـای دینـی اعـام تعهـد در برابر یک 
صـورت از حیـات اسـت. زبـان دینـی کـه مجموعـه 
بازی هـای زبانـی خـاص مؤمنان اسـت، ایـن تعهد را 
در بـر دارد. منطـق ایـن زبان، منطق شـور و احسـاس 
و التـزام فـردی در برابـر آن کسی سـت که مؤمـن به او 

ایمـان دارد و نـه منطـق بحـث و برهان . 
ایـن دیـد نظریه یـی را که معتقد اسـت علـوم مختلف 
بـه یکدیگـر کمـک می رسـانند، بـه چالـش می کشـد 
و علی الظاهـر مـرز اشباع نشـدنی یی میـان دانش هـای 
مختلـف بشـری - بـا توجه بـه گونه گونی معیشـت ها 
- رسـم می کنـد. بـا توجه به ایـن نظریّـه، دالیل عقلی 
هیـچ کمکـی به ایمـان دینـی نخواهـد کـرد، بلکه هر 
یکـی از ایمـان و دلیـل عقلـی بـه دو نحـوۀ حیـات 
آدمیـان وابسـته اند. این نگـرش، دیـدگاه کی یر کیگارد 
را بـه خاطـر مـی آورد کـه ایمـان را بـه منزلۀ یـک امر 
انفسـی ماهیتـًا متفـاوت از اسـتدالل عقلـی آفاقـی بـه 

می آورد.  شـمار 
نظریّـۀ بازی هـای زبانـی نیـز بـا کاسـتی های درخـورِ 
تأملـی روبـه رو اسـت. ایـن نظریّـه بـه زبـان چونـان 
برآینـِد نوع معیشـِت آدمیـان می نگـرد و از آن جایی که 
ایـن نحوۀ معیشـت گوناگون اسـت، پس بـازی  زبانی 
نیـز انـواع گوناگونـی دارد. این نـوع نگرش بـه زبان، 
ناخـودآگاه بـه نسـبیِّت امـر زبانـی می انجامـد و راه را 
بـر روی گفت وگـو میـان افـرادی کـه تابـِع بازی های 
زبانـی مختلفی انـد، می بنـدد. توضیح این کـه، هیچ نوع 
گفت وگویـی نمی توانـد میـان دو فـرد وابسـته بـه دو 
نحـوۀ حیـات، و بـه تبـع آن، دو بـازی زبانـی صورت 
حقوقـی  زبانـِی  بـازی   بـه  کـه  حقـوق دان  گیـرد. 
وابسـته گی دارد، نمی توانـد بـا فیلسـوف کـه بـه نـوع 
دیگـری از بـازی زبانی متعّلـق  اسـت، وارد گفت وگو 
شـود. افـزون بـر آن، بـا توجـه بـه ایـن نظریـه، هیـچ 
مبنـای واحـدی بـرای زبـان وجود نـدارد. زیـرا مبنای 
زبـان، نـوع زیسـت و حیـات آدمیـان اسـت کـه خود 
متکثّـر و نایکدسـت اسـت. بـا ایـن وصـف، گزاره یی 
کـه در یکـی از بازی هـای زبانـی معنـادار اسـت، در 
بـازی زبانـِی دیگری بی معنـا خواهد بـود. این نگرش 
نمی توانـد نشـان دهـد کـه قضیه یـی چـون »اجتمـاع 
نقیضیـن محـال اسـت« چگونـه در یکـی از بازی های 
زبانـی معنـادار، اما در دیگری فاقد معناسـت؟ گذشـته 
از این هـا، معیـار تفکیـک نحوه هـای حیـات نیـز در 
اندیشـۀ ویتگنشـتاین به درسـتی روشـن نشـده است .
ویتگنشـتاین زبـاِن دین را نیز ناشـی از نحوۀ معیشـِت 
دینـی می دانـد و کافـر و مؤمـن را متعلـق بـه دو بازی  
زبانـی متفاوتـی می پندارد کـه هیچ گونـه گفت وگویی 
نمی توانـد میـان آن ها به وجـود آید. این درحالی سـت 
کـه تاریـخ مشـحون از گفت وگوهایی میـان مؤمنان و 
کافـران بـوده اسـت و در مواردِ بسـیاری نیز بـه نتیجه 
رسـیده اسـت. بـا این وصف، یـا بایـد در این که نحوۀ 
معیشـت کافـران و مؤمنان متفاوت اسـت، تردید کرد؛ 
و یـا هـم نظریّـۀ باز ی هـای زبانـی را در کار توجیـه 

گفت وگـوِی میـان کافـر و مؤمن ناتوان انگاشـت. 
سـاده ترین راه حـل آن بـود کـه ویتگنشـتاین متقـدم 
از داوری کلـی اش در پیونـد بـه این کـه زبـان تصویـِر 
اسـم  تنهـا  و  می کـرد  عقب نشـینی  اسـت،  واقعیّـت 
متغیّـر  و  ثابـت  واقعیّت هـای  تصویرگـِر  را  فعـل  و 
می خوانـد و »حـرف« را از ایـن دایـره بیـرون می راند.  

تأملی در نسبِت زبان، اندیشه و هستی

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل
بخش سوم
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حضــرت صبغــت اهلل مجــددی رییــس جبهــۀ نجــات 
ــپردن  ــر س ــه خاط ــت ب ــتان از حکوم ــی افغانس مل
امتیــازات ویــژه بــه گلبدیــن حکمتیــار انتقــاد کــرد. 
ایــن جبهــه ضمــن اعــان حمایــت از توافــق صلــح 
میــان دولــت و حــزب اســامی تأکیــد کــرده اســت 
کــه مخالــف امتیازاتــی اســت کــه دولــت بــه آقــای 

حکمتیــار داده اســت.
ــات  ــی نج ــه مل ــی جبه ــددی، منش ــح اهلل مج ذبی
یــک  در  میــزان(   11( یکشــنبه  روز  افغانســتان، 
نشســت خبــری در کابــل، دادن هرگونــه امتیــاز 
ــاز  ــزازي و امتی ــب اع ــي، لق ــت قضای چــون مصونی

ــد. ــت خوان ــار را نادرس ــه حکمتی ــادي ب م
آقــای مجــددی اظهــار داشــت کــه مصونیــت 
قضایــی، بــه هیــچ فــرد و یــا گروهــی بــدون مســتثنا 

ســاختن حق العبــد اعطــا شــده نمی توانــد.

وی تصریــح نمــود کــه اعطــای مصونیــت قضایــی 
ــار بی عدالتــی در حــق مــردم افغانســتان  ــه حکمتی ب
بــه ویــژه کســانی اســت کــه اعضــای فامیــل خــود 

ــد. ــت داده ان ــال 1۳۷1 از دس ــای س را در جنگ ه
ــه  ــار و ن ــه حکمتی ــه ن ــاخت ک ــان س ــر نش او خاط
هیــچ فــرد و یــا گروهــی دیگــر می توانــد از از ادای 

ــد. ــرار کن ــد ف حق العب
ــان  ــتان، همچن ــی افغانس ــات مل ــه نج ــی جبه منش
اعطــای القــاب و امتیــازات خــاص دولتــی بــه 
حکمتیــار را بــر خــاف موازیــن عدالــت و انصــاف 

ــد. خوان
آقــای مجــددی تأکیــد کــرد کــه کســانی کــه متهــم 
ــردم و  ــه م ــاندن ب ــیب رس ــون، آس ــض قان ــه نق ب
ــتحق  ــد؛ مس ــردم ان ــال م ــان و م ــودن ج ــف نم تل

ــتند. ــی نیس ــزازی دولت ــاب اع الق

ــدن  ــان آم ــتان همچن ــات افغانس ــی نج ــه مل جبه
جنگ هــای  روی  بی تاثیــر  کابــل  را  حکمتیــار 

می دانــد. کشــور 
ــچ  ــار هی ــه حکمتی ــرد ک ــان ک ــر نش ــددی خاط مج
تاثیــری روی ختــم جنــگ در کشــور نــدارد، چــون 
وی کــدام قــدرت قابــل ماحظــه نظامــی و سیاســی 

نــدارد.
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــود کــه تعهــد 
دولــت بــه حــزب اســامی مبنــی بــر دادن مصونیــت 
قضایــی بــه گلبدیــن حکمتیــار رهبــر ایــن حــزب، 
ــردم در  ــده گان م ــی از نماین ــد برخ ــای تن واکنش ه
ــر را  ــوق بش ــع حق ــای مداف ــی و نهاده ــورای مل ش

نیــز بــه دنبــال داشــته اســت.
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مخالفت تند جبهة صبغت اهلل مجددی با سپردن امتیازات ویژه به حکمتیار:

حکمتیارازادایحقالعبدفرارنمیتواند

وزرای مالیه، امور مهاجرین و خارجه در نشست فوق العاده مجلس:

بحرانپناهجویانبهکمکهایبروکسلتأثیردارد

د ننګرهار وايل سلیم 

خان کندزي له خپلې 

دندې استعفا وکړه

ابوبکر صدیق
مجلــس نماینــدگان بــه درخواســت حکومــت نشســت 
فوق العاده یــی را در آســتانه نشســت بروکســل بــا 
وزرای خارجــه، مالیــه و امــور مهاجــران در مــورد 
ــا برگــزار کــرد. ــان افغانســتان در اروپ بحــران پناهجوی

وزرای خارجــه، مالیــه و امــور مهاجــران که در نشســت 
مجلــس   شــنبه)11میزان(  یــک  دیــروز  فوق العــادۀ 
نماینــدگان صحبــت مــی کردنــد، تأکیــد ورزیدنــد کــه 
کشــورهای اروپایــی بــه ویــژه آلمــان و اتحادیــه اروپــا 
ــی  ــد کــه در بازگشــت مهاجران از افغانســتان می خواهن
اروپایــی پذیرفتــه نمی شــوند،  کــه در کشــورهای 

ــد. همــکاری کن
ــت:  ــن نشســت گف ــه درای ــر مالی ــی وزی ــل حکیم اکلی
ــده  ــه ش ــل گرفت ــت بروکس ــرای نشس ــا ب آماده گی ه
ــز  ــد، نی ــتراک می کن ــن نشســت اش ــه در ای ــی ک و تیم
ــت  ــس حکوم ــه در راس آن ریی ــن شــده اســت ک تعی

ــرار دارد. ــی ق وحــدت مل
آقــای حکیمــی افــزود: عل رغــم نشســت اصلــی، ســه 
ــه  ــود ک ــزار می ش ــا برگ ــز آنج ــیه یی نی ــت حاش نشس
ــه  ــود ک ــه می ش ــی گرفت ــه بررس ــوان ب ــت بان وضعی
ــن  ــوی اول کشــور در ای ــی گل بان ــی ب ــرار اســت ب ق
ــته  ــو داش ــی گفت وگ ــرک های بین الملل ــا ش ــورد ب م
ایــن نشســت تعهداتــی کــه  باشــد. هم چنــان در 
ــردم افغانســتان و  ــر م ــی در براب حکومــت وحــدت مل
ــته  ــته داش ــال گذش ــده در دوس ــک کنن کشــورهای کم

ــود. ــد ب ــث خواه ــورد بح ــت، م اس
 حکومــت افغانســتان در برابــر کشــورهای کمــک کننده 
ــاف  ــوب انکش ــود را در چارچ ــده خ ــای آین برنامه ه
ملــی، مبــارزه بــا فســاد اداری و حــل مشــکات 
ــان افغانســتان در کشــورهای اروپایــی مطــرح  پناهجوی

ــرد. ــد ک خواه
ــا  ــده ت ــک کنن ــه: کشــورهای کم ــر مالی ــه وزی ــه گفت ب
پنــج ســال دیگــر در برابــر افغانســتان تعهــد کــرده بــه 
ــت  ــا او گف ــد؛ ام ــه می دهن ــان ادام ــای مالی ش کمک ه
کــه بحــران پناهنــده گان افغانســتان در کشــور های 
ــل  ــا ح ــن بحران ه ــر ای ــت و اگ ــدی اس ــی ج اروپای

ــان را از بودجه یــی  ــان مصــارف آن نشــود، کشــور میزب
ــد  ــر خواهن ــد، کس ــک می کنن ــتان کم ــه افغانس ــه ب ک

کــرد.
ــوع  ــل موض ــا، ح ــه ام ــرد ک ــد ک ــی تأکی ــای حکیم آق
پناجویــان افغانســتان و برگشــت داوطلبانــه آنانــی 
پذیرفتــه  پناهنده گی شــان   درخواســت های  کــه 
ــم اســت  ــای جــدی و مه ــۀ بحث ه نمی شــود، از جمل
کــه اگــر حــل نشــود، بــاالی ایــن کمک هــا ثأثیــر دارد 
و کشــورهای کمــک کننــده هزینــه مصــرف پناجویــان 

را از ایــن کمک هــا کســر می کننــد.
ــان داشــت کــه انتظــار مــی رود کــه  ــای حکیمــی بی آق
ــرای  ــاالنه ب ــول را س ــدار پ ــن مق ــل ای ــورهای ذی کش

ــد. ــاص دهن ــتان اختص ــه افغانس ــک ب کم
دالــر  میلیــون   ۸1  – ســاالنه  آســترلیا    .1

یــی  یکا مر ا
کانادا- 55 میلیون دالر   .2

جمهوری چک – 2,0۸ میلیون دالر  .۳
فنلند – ۳۳ میلیون دالر  .4

فرانسه – 25 میلیون دلر  .5
آلمان- 450 میلیون دالر  .6
هند – 100 میلیون دالر  .۷
ایتالیا – ۳5 میلیون دالر  .۸

جاپان – 400 میلیون دالر  .۹
هالند- ۷4,۸1 میلیون دالر  .10

سویس – ۳2,11 میلیون دالر  .11
ترکیه – 61,۸1 میلیون دالر  .12

بانک توسعه آسیایی – 200 میلیون دالر  .1۳
ایاالت متحده امریکا – ۷00 میلیون دالر  .14

اتحادیــه اروپــا – 220 میلیــون دالــر و بانــک   .15
جهانــی ۳05 میلیــون دالــر ســاالنه تعهــد کمــک را بــه 
افغانســتان خواهنــد کــرد کــه مجموعــًا بــه ۳,5 ملیــارد 
ــد  ــام می توان ــن ارق ــا ای ــد؛ ام ــال می رس ــر در س دال

ــد. ــر کن تغیی
هم چنــان، صــاح الدیــن ربانــی وزیــر خارجــه کشــور 
در ایــن نشســت گفــت: ســرازیر شــدن صدهــا هــزار 
ــب  ــی، موج ــور های اروپای ــه کش ــان ب ــن از پناهجوی ت

ــث  ــه باع ــده ک ــورها ش ــن کش ــی در ای ــی امنیت نگران
ــر  ــختگیرانه در براب ــای س ــب قانون ه ــر و تصوی تغیی

ــان شــد. پناهجوی
آقــای ربانــی افــزود: پرونــده پناهجویانــی کــه از 
طــرف کشــورهای اروپایــی پذیرفتــه نمی شــود، زمینــه 
ــتان و  ــت افغانس ــان را حکوم ــه  آن ــت آبرومندان برگش
ــا  ــه ب ــن زمین ــد، در ای ــم می کن ــان فراه ــور میزب کش
ــد  ــان، فلن ــد، آلم ــی مانن ــورهای اروپای ــی از کش برخ

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــویس مذاکرات س
آقــای ربانــی بــا بیــان این کــه افغانســتان از هیــچ 
کشــور در خواســت کــرده نمی توانــد کــه شــهروندانش 
را بــه عنــوان پناهنــده بپذیرنــد، گفــت: امــا، مســووالن  
حکومــت تــاش کرده انــد کــه تــا حــد تــوان از 
اخــراج اجبــاری پناهجویــان جلوگیــری صــورت گیــرد 
ــود. ــم ش ــان فراه ــه آن ــودت داوطلبان ــای ع و زمینه ه

ــه  ــکل داوطلبان ــه ش ــه ب ــی ک ــه او، پناهجویان ــه گفت ب
بــه کشــور بازگشــت می کننــد، بــه رغــم این کــه 
 ۷0 می گیــرد،  صــورت  برای شــان  کمک هایــی 
ــراد  ــن اف ــکان ای ــاخت اس ــر س ــر به خاط ــون دال میلی

می شــود. ســرمایه گزاری 
ــر  ــی وزی ــی بلخ ــین عالم ــید حس ــم، س ــویی ه از س
مهاجریــن بــا بیــان این کــه تنهــا در ســال 2015، 
154 هــزار تــن افغانســتانی در بیــرون درخواســت 
ــه  ــت: در حــال حاضــر روزان ــد، گف پناهنده گــی داده ان
ــتان  ــده از پاکس ــزار پناه هن ــن 5 ه ــورت میانگی ــه ص ب
ــد. ــه کشــور بازگشــت می کنن ــران ب ــن از ای و 1500 ت
ــه از کشــورهای  ــی اســت ک ــن درحال ــه او، ای ــه گفت ب
اروپایــی 125 تــن بــه شــکل اجبــاری اخــراج شــده  و 
200 دیگــر بــه صــورت داوطلبانــه بــه کشــور بازگشــت 

کرده انــد.
ــان  ــن مشــکات پناه جوی ــاال گرفت ــس از ب ــت: پ او گف
ــده از  ــره کنن ــم مذاک ــک تی ــی ی ــورهای اروپای در کش
طــرف حکومــت افغانســتان بــه ایــن کشــورهای 
فرســتاده و تفاهــم مشــترک بــرای جلوگیــری از اخــراج 
پناهجویــان و بازگشــت داوطلبانــه آنــان بــه کشــور بــا 

ــه اســت. ــان صــورت گرفت کشــورهای میزب
ــده  ــا آم ــن اعامیه ه ــن: در ای ــر مهاجری ــه وزی ــه گفت ب
ــکل  ــه ش ــان ب ــای پناهجوی ــام پرونده ه ــه تم ــت ک اس
انفــرادی بررســی می شــود، در صــورت کــه ســه 
ــده  ــه پرون ــد ک ــه کن ــان فیصل ــور میزب ــه کش محکم
پناهجــو قابــل پذیــرش نیســت، ایــن پناهجویــان مجبور 
ــه  ــورت از هم ــر آن ص ــتند، در غی ــت هس ــه بازگش ب
امتیــازات در آن کشــور محــروم و بــه اخــراج اجبــاری 

مجبــور ســاخته می شــوند.
 نشســت بروکســل بــه تاریــخ 1۳ و 14 میــزان در مــورد 
ادامــه کمک هــای ۷0 کشــور و ۳0 نهــاد کمــک کننــده 

بــه افغانســتان برگــزار خواهــد شــد.
قــرار اســت ایــن کشــورها تــا ســال 2020 ادامــه 
کمک هــای شــان را بــه افغانســتان اعــام کننــد.

در ایــن نشســت دولــت افغانســتان ســند انکشــاف ملــی 
ــد کــه براســاس آن کمک هــای  ــه می کن 5 ســاله را ارای

جامعــه جهانــی بــه مصــرف خواهــد رســید.

ــه ورځ  ــنبې پ ــدزي د یکش ــان کن ــلیم خ ــار وايل س د ننګره

پــه یــوې ســرې رابلــل شــوې غونــډه کــې خپلــه اســتعفی 

اعــان کــړه.

نومــوړي وويــل، ننګرهــار مهــم والیــت دی او هغــه 

کارونــه چــې دې والیــت تــه الزم و پــه تــر رسه کېــدو کــې 

ــړه: ــتعفا وک ــې اس ــه ي ــدې امل ــه هم ــی او ل ــې راغل پات

ــه عــذاب  ــه پ ــه مان ــو چــې ل ــو هغــو وروڼ ــو ټول "زه د خپل

ــه اړه  ــو پ ــو کارون ــه ټول شــوي وي بخښــنه غــواړم زه د هغ

چــې بایــد شــوي وای او زه يــې پــه کېــدو نــه یــم توانېدلــی 

ــور دی او د  ــرۍ ک ــوږ د م ــار زم ــواړم، ننګره ــنه غ بخښ

ننګرهــار عــزت زمــوږ عــزت دی، راځــئ ټــول رسه الس یــو 

ــه ننګرهــار کــې د امــن او ســوکالۍ فضــا  ــر څــو پ کــړو ت

قایمــه يش او زمــوږ ولســوونه پــه امــن کــې ژونــد وکــړي."

پــه جــال ابــاد کــې د قالیــن بــايف ټولنــې مــرې رشیفــي 

احمــدزۍ ســلیم خــان کنــدزي یــو فعالــه او پخپلــه 

ــه. ــی وايل وبال ــو بریال ــې ی ــؤلیت ک ــوي مس ــپارل ش ورس

نومــوړي وويــل کنــدزي تــل د یــاد والیــت د مېرمنــو 

ســتونزۍ اورېــديل او هیڅکلــه بــه داســې وايل تــه د بېرتــه 

تــګ اجــازه ورنــه کــړي چــې د هغــه پــه مرســته د مېرمنــو 

ــوي وي: ــل ش ــکات ح مش

ــو  ــروژه وه د مېرمن ــوه پ ــو کــې زمــا ی ــه دا دیارلــس کالون "پ

لپــاره زه د هــر وايل صیــب تــه ودرېــدم چــې کــه کــوم وايل 

ــوږ اواز  ــو دې وايل زم ــږ واورې،د خ ــوږ غ ــر زم ــوم م ک

واورېــد مــوږ تــه يــې مشــکات حــل کــړه، نــو اوس هغــه 

مېرمنــې هیڅکلــه دا نــه غــواړي چــې داســې وايل لــه الســه 

ورکــړو چــې هغــه زمــوږ پــه درد دوا کېــږي."

د دې ترڅنــګ یــو شــمېر قومــي مرانو،دینــي علــاو 

ــت  ــتعفا رسه مخالف ــه اس ــم د وايل ل ــو ه ــدين فعاالن او م

ښــکاره کــړ او تــرې غوښــتنه وکــړه چــې خپلــې دنــدې تــه 

ــړي. دوام ورک

خــو د ننګرهــار وايل ســلیم خــان کنــدزي پــر خپلــې 

ــې دې  ــه چ ــه څ ــل هغ ــې وي ــړ او وی ــګار وک ــتعفا ټنی اس

والیــت تــه الزم و د ځینــو ســتونزو لــه املــه دی ونــه توانېــد 

ــړي. ــې ک ــل ي ــې ح چ

نومــوړي وويــل دلتــه داســې یــوه چاتــه اړتيــا ده چــې هغــه 

پــوره حایــت ولــري او اصاحــات راويل:

ــدان  ــور وج ــه ن ــه امل ــا ل ــومل او د مامتي ــه ب ــان مامت "ځ

اجــازه نــه راکــوي چــې دلتــه پاتــې شــم، هغــه متــه چــې 

د خلکــو وه، هغــه متــه چــې د اصاحــات راوســتو پــه اړه 

ــو او د  ــه ونش ــه ران ــو وه هغ ــې د مران ــه چ ــه مت وه، هغ

هغــه توقــع د رســېدو لپــاره ممکــن حایــه بــه مــې هــم نــه 

درلــوده نــو نــه بایــد زه ددې ولــس لپــاره د مشــکل باعــث 

ــه یــم  ــاد وي، زه دې ن ــه یــم دا والیــت دې اب شــم زه دې ن

ــه  ــس دې ارام ــم دا ول ــه ی ــاده وي زه دې ن دا خــاوره دې اب

وي."

ســلیم خــان کنــدزي داســې مهــال لــه خپلــې دندې اســتعفا 

ورکــړه چــې دوې اوونــۍ وړانــدې پــه ولــي جرګــه کــې د 

ننګرهــار ځينــو اســتازو، قومــي مخــورو او د والیتــي شــورا 

ــړې وه او د  ــتنه ک ــتعفا غوښ ــه د اس ــه وايل ن ــړو ل ــو غ ځين

ــورا  ــي ش ــې د والیت ــون ک ــه غربګ ــتنې پ ــق غوښ ــل ح خپ

دروازې هــم تړلــې وې.

لــه دې وړانــدې د ننګرهــار پخــواين وايل عطااللــه لودیــن 

هــم لــه خپلــې دنــدې اســتعفا ورکــړې وه هغــه پــه خپلــو 

خــربو کــې دا پــه ډاګــه کــړې وه چــې پــه دې والیــت کــې د 

زورواکانــو مداخلــې زياتــې او د وايل صاحیــت کــم دی.
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ورزش

سایت خبری "The Intercept" گزارشی داخلی از سازمان ملل را منتشر کرد 
که در آن فاش شده، اقدامات اقتصادی ظالمانه و یک جانبه امریکا و کشورهای 
اروپایی علیه سوریه، در افزایش رنج و مشکات مردم این کشور نقش داشته 
شده  کشور  این  در  انسانی  امدادرسانی های  روند  در  خلل  ایجاد  موجب  و 

است.
حمات  و  کشورها  این  یک جانبۀ   اقتصادی  اقدامات  گزارش،  این  طبق 
سوریه  ُکل  در  ثبات  و  امنیت  خوردن  برهم  موجب  سوریه،  در  تروریستی 
نیازمند  که  کرد  تبدیل  کشوری  به  کشور خودکفا  یک  از  را  سوریه  و  شده 
کمک های بشردوستانه و فوری جهت برطرف کردن نیازهای مردم خود به 

دارو، تجهیزات پزشکی، پمپ آب و قطعات یدکی است.
واشنگتن  اقدامات  ارزیابی  برای  گزارش 40 صفحه یی  این  در  ملل  سازمان 
آن ها را از یک جانبه ترین و پیچیده ترین اقداماتی دانست که علیه مردم سوریه 

و اقتصاد این کشور انجام شده است.
علیه  امریکا  یک جانبۀ  اقتصادی  فعالیت های  دنبال  به  مذکور،  گزارش  طبق 
بانک ها  و  شده  ناممکن  امر  سوریه  داخل  به  پول  انتقال  سوریه،  بانک های 
باشد-،  هم  قانونی  اگر  -حتا  سوریه  به  مربوط  پولی  عملیات های  انجام  از 
از  غیررسمی  شبکه های  موجب شکل گیری  امر  همین  و  می کنند  خودداری 
صرافی هایی شده که از شفافیت کاری برخوردار نیستند و کار را برای داعش 
پرداخت  دشواری  باعث  وجه  انتقال  دشواری  و  ساخته اند  آسان  القاعده  و 

حقوق کارمندان از سوی گروه های امدادرسان و تاخیر در آن شده است.
عاوه بر این ها، شروط متعدد و دشوار برای صادرات و واردات سوریه، کار 
صادرات به این کشور را پیچیده ساخته است، به طوری که صادرات کاالهایی 
که 10 درصد و یا باالتر مواد امریکایی دارند از جمله تجهیزات پزشکی اجازه 

ورود به کشور را ندارند.
در گزارش مذکور سازمان ملل از معیارهای دوگانه امریکا در مناطق تحت 
انتقاد و اعام کرده که امریکا دست به برخی اقداماتی زد که  کنترل داعش 
شمال  در  واقع  منبج  شهر  این که  جمله،  از  بود  کرده  محکوم  را  آن ها  خود 
سوریه را با ده ها هزار غیرنظامی بمباران کرد و باعث کشته شدن نزدیک به 

125 هزار غیرنظامی طی یک حمله شد.

پس از لفاظی های اخیر اسام آباد مبنی بر احتمال استفاده از ساح های هسته یی 
علیه هند، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا از مقامات پاکستانی خواست که 

در سخن گفتن دربارۀ استفاده از تسلیحات هسته یی خویشتن دار باشند.
لفاظی های اخیر  امریکا گفت: دربارۀ  مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجۀ 
دولت پاکستان و احتمال استفاده از ساح های هسته یی از سوی این کشور، 
من تنها می توانم بگویم که کشورهای دارای قابلیت هسته یی مسئول هستند 
خود  موشکی  ظرفیت های  و  هسته یی  ساح  هرگونه  از  استفاده  دربارۀ  که 

خویستن داری کنند.
او ادامه داد: به طور حتم این پیام مستقیم ما به مقامات پاکستانی است.

این کشور  امنیت  پاکستان ُهشدار داد، درصورتی که  چندی قبل وزیر دفاع 
به خطر بیفتد، راه استفاده از "ابزارهای تاکتیکی" علیه هند باز خواهد بود.

تونر اضافه کرد: ما از هر دو طرف می خواهیم که آرامش خود را حفظ کرده 
و خویشتن دار باشند. ما می دانیم که ارتش هند و پاکستان در ارتباط هستند 
نمی خواهد  واشنگتن  یابد.  ادامه  باید  تنش ها  کاهش  برای  ارتباطات  این  و 

هرگونه درگیری و یا قطع ارتباطات میان دو کشور را مشاهده کند.
او افزود: ما بارها نگرانی ها خود را دربارۀ تهدیدات تروریستی در مرزهای دو 
کشور اعام کرده ایم. در همین راستا می توان به حملۀ اخیر به پایگاه نظامی 
هند در کشمیر اشاره کرد. ما بار دیگر درخواست خود را مبنی بر مبارزه با 
اعام  مانند جیش محمد، شکر حلیبه و شبکه حقانی  تروریستی  گروه های 

می کنیم.
همتای  با  امریکا  خارجۀ  وزیر  کری  جان  تلفنی  گفتگوی  از  ادامه  در  او 

هندی اش درباره این مسایل خبر داد.

عربســتان اعــام کــرده اســت کــه از مــاه آینــده، همــه دســتگاه های دولتــی 
ــاس  ــد براس ــود را بای ــدان خ ــۀ کارمن ــاداش ماهیان ــوق، دســت مزد و پ حق

ــد. ــادی محاســبه و پرداخــت کنن ماه هــای می
از زمــان اعــام ایــن امــر، فعــاالن شــبکه های اجتماعــی صدهــا مطلــب در 

ایــن خصــوص در ایــن شــبکه ها منتشــر کردنــد.
عربســتان تنهــا کشــور در جهــان اســت کــه از تاریــخ هجــری قمــری بــرای 
پرداخــت حقــوق بخــش عمومــی اســتفاده می کنــد، امــا بخــش خصوصــی 

آن حقــوق افــراد را بــه تاریــخ میــادی پرداخــت می کنــد.
مفســران مالــی معتقدنــد بــا پرداخــت حقــوق کارمنــدان و کارگــران بخــش 
ــوق و  ــاالنه 11 روز حق ــا س ــادی، آن ه ــم می ــاس تقوی ــر اس ــی ب عموم
ــت  ــود را از دس ــاه خ ــتمزد 15 م ــال کار دس ــی 40 س ــود وط ــای خ مزای

می دهنــد.
ــه میــادی  ــی پرداخــت حقــوق کارمنــدان از هجــری قمــری ب تغییــر زمان

ــود. ــدان عربســتان می ش ــوق کارمن ــه کاهــش ۳ درصــدی حق منجــر ب
ــی  ــده اجــرا می شــود، ناشــی از اوضــاع بحران ــاه آین ــه از م ــون ک ــن قان ای
ــن،  ــه یم ــم علی ــال و نی ــک س ــگ ی ــداوم جن ــر ت ــر اث اقتصــاد عربســتان ب

ــت. ــور اس ــن کش ــه ارزی ای ــش بودج ــت و کاه ــت نف ــش قیم کاه

ــته در  ــی روز گذش ــاه آوره بین الملل ــازی پنج ــور در ب ــت کش ــم کریک تی
ــورد. ــت خ ــش شکس ــل بنگله دی ــدارش مقاب ــومین دی س

این رقابت ها در کشور بنگله دیش برگزار شده بود.
نخســت بــازی را تیــم ملــی کریکــت بنگله دیــش آغــاز کــرد و 2۸0 دوش 

را بــرای تیــم ملــی کریکــت کشــور هــدف تعییــن کــرد.
ــش  1۳۸0  ــام بازیکنان ــت دادن تم ــا از دس ــور ب ــت کش ــان کریک آبی پوش
دوش را انجــام داد و بــا تفــاوت 141 دوش بــازی را بــه تیــم ملــی 

بنگله دیــش واگــذار کــرد.
تیــم کرکــت  کشــور در اولیــن دیــدارش بــا تفــاوت ۷ دوش بــازی را بــه 

ــود. ــرده ب ــذار ک ــا واگ بنگالی ه
ــتند  ــر توانس ــازی نفس گی ــک ب ــور در ی ــان کش ــازی آبی پوش ــن ب در دومی
ــود  ــرده ب ــن ک ــدف تعیی ــان ه ــف برای ش ــم حری ــه تی 20۸ دوش را  ک

ــوند. ــدان ش ــروز می ــد و پی ــل کنن تکیم

ــرده  ــاش ک ــه ت ــرد ک ــراف ک ــلونا اعت ــال بارس ــم فوتب ــی تی مهاجــم برزیل
هم تیمــی اروگوئه یــی خــود را بــرای تقلیــد از او، جهــت رنگ کــردن 

ــن کار نشــده اســت. ــه انجــام ای ــق ب ــا موف ــد، ام ــد کن ــش متقاع موهای
ــی MSN بارســلونا در داخــل و خــارج از  ــث هجوم ــه مثل ــی ک در روزهای
ــی  ــتارۀ برزیل ــد، س ــب می کنن ــود جل ــه گان را خ ــه هم ــازی توج ــن ب زمی
ــی  ــراف کــرد. او در یــک برنامــۀ تلویزیون ــه مــورد جالبــی اعت ــم ب ایــن تی
ــد  ــاش کرده ان ــل مســی ت ــی اش لیون ــور او و هم تیم ــه چط ــرد ک ــاش ک ف
ــا  ــد، ام ــد کنن ــش متقاع ــردن موهای ــد ک ــرای بلون ــوارز را ب ــز س ــه لوئی ک
ــی  ــو مشــکی باق ــح داده م ــت ترجی ــلونا در نهای ــی بارس مهاجــم اروگوئه ی

ــد. ــد، تکــرار نکن ــه نیمــار و مســی انجــام داده ان ــد و کاری را ک بمان
ــه  ــود، در پاســخ ب ــرده ب ــا ۹0 شــرکت ک ــی کوپ ــۀ تلویزیون نیمــار در برنام
ــول داده  ــگ کــرده اســت، گفــت: ق ــن ســؤال کــه چــرا موهایــش را رن ای
بــودم کــه ایــن کار را انجــام دهــم. قبــل از بازی هــای المپیــک بــه دوســتانم 
قــول داده بــودم کــه اگــر مــدال طــا را کســب کنیــم، تمــام موهــای ســرم 
ــگ  ــم را رن ــم موهای ــن ه ــان شــدیم و م ــم قهرم ــا ه ــم. م ــد می کن را بلون
ــش را  ــه موهای ــم ک ــی کنی ــم راض ــوارز را ه ــم س ــعی کردی ــا س ــردم. م ک

بلونــد کنــد، امــا موفــق نشــدیم.
ــاز  ــل آن را نی ــرده و دلی ــد ک ــش را بلون ــش از نیمــار، مســی هــم موهای پی
ــی  ــردن تلخ ــوش ک ــرای فرام ــه ب ــل توج ــر قاب ــک تغیی ــوع و و ی ــه تن ب

ــود. ــرده ب ــوان ک ــتان عن ــش در تابس ناکامی های
کاپیتــان پیشــین تیــم ملــی برزیــل در ادامــه عنــوان کــرد که دوســت داشــت 
ــدو،  ــه رونال ــال کشــورش از جمل ــار اســطوره های فوتب می توانســت در کن

روماریــو و پلــه بــازی کنــد.
او گفــت: مــن در کنــار رونالــدو بــازی کــرده ام، امــا نــه بــه انــدازۀ کافــی. 

ــم. ــازی کن ــه ب ــو و پل ــار او، روماری دوســت داشــتم می توانســتم در کن
مهاجــم پیشــین ســانتوس دربــارۀ افتخــاری کــه تابســتان امســال در 
ــم  ــوز هــم نمی توان بازی هــای المپیــک 2016 کســب کــرد هــم گفــت: هن
بــاور کنــم کــه مــا واقعــًا قهرمــان شــده ایم. هنــوز نتوانســته ام بــرای خــود 

ــاق رخ داده اســت. ــن اتف ــه ای ــم ک هضــم کن
نیمــار در پایــان دربــارۀ جــدا شــدن دنــی آلــوز از بارســلونا بــرای پیوســتن 
ــن  ــوای رختک ــال و ه ــر ح ــدر ب ــن او چق ــه رفت ــوس و این ک ــه یوونت ب
ــوز  ــی آل ــن دن ــش از ای ــرد: پی ــوان ک ــت، عن ــته اس ــر گذاش ــلونا تأثی بارس
ــان  ــن تیم م ــا در رختک ــاال م ــا ح ــود، ام ــن ب ــی م ــاط  ترین هم تیم بانش

ــتیم. ــر هس ــاط دیگ ــا نش ــن ب ــک بازیک ــال ی به دنب
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عبداالحد هادف

طعنۀ کوالب
دل انسـان زیـاد درد می کنـد، وقتـی در عیـن امیدواری، 
شیشـۀ ایـن دل بـا سـنگ نفـرت از فاخـان کسـی بـه 
حجـم کـرزی و جنـرال رازق و اشـباه و نظایرشـان شکسـته می شـود. 
طعنـۀ کـوالب و تاجکسـتان و ایـران خیلـی سـاده نیسـت، سـطری از 
یـک فرهنـگ ثابت و اسـتراتیژی نفرت انگیز تباری اسـت که مسـلمان 
و کافر و کمونیسـت و طالب نمی شناسـد. در پشـاور بودیم که همواره 
صـدای آهنـگ حماسـی طالبـان را می شـنیدیم کـه می گفـت: »وایـم 
ربانـی تـه، زه تاجکسـتان تـه زه«. حـاال سـال ها بعد از آن هـم، جنرال 
پولیـس ملـی خـود مـا عین جملـه را نه بـا آهنگ کـه با شـهیق تهدید 
تکـرار می کنـد و طعنۀ کـوالب و مشـهد می دهد! رییس جمهور اسـبق 
هـم میـان جنـگ طالـب و دفاع دولـت فرقـی نمی گذارد و همـه را در 

اشـغال خـاک، ذیحـق می داند!
ایـن طعنـه یک طعنـۀ دروغین و برخاسـته از دماغ های چرکین اسـت. 
اول این کـه طالبـان یـک نیـروی خـودی و افغانـی و یـا حتـا قومـی 
نبودنـد و بـه اعتـراف خود جنـرال رازق، یـک گروه اوپراتیفی وابسـته 
بـه دسـتگاه اسـتخباراتی پاکسـتان بودنـد تا بـه زورِ بـازوی آن ها علیه 
بقیـه اقوام عزت مند کشـور بنازیـم. دوم این که هیچ نیرویی نتوانسـت 
با همه سـیاهی و تباهی اش الاقل پنجشـیر و بدخشـان را تسـخیر کند 
و بـه یـاد نـدارم کـه خانـوادۀ مـا پـس از شکسـت روس هـا تـا همین 
لحظـه از پنجشـیر مهاجـر شـده باشـند. پس بـه گفتۀ کـرزی صاحب، 
اگـر پنجشـیر و بدخشـان را جـزء ایـن خـاک حسـاب می کنیـد، طعنۀ 
کـوالب غلـط اسـت و اگـر نمی کنیـد، حـق داریـد آن را بـا مشـهد و 

کـوالب اشـتباه بگیرید!
تـا زمانـی کـه مـا در فرهنـگ و اسـتراتیژی تبـاری مـا تغییـر نیاوریم، 
بخـت ایـن ملـت بـه تفرقـه و تجزیـه ضـرب خواهـد خـورد و خـدا 
فقـط کسـانی را لعنـت خواهـد کـرد کـه ترمینالـوژی نفـرت را ثابـت 
نگـه می دارنـد و در پـای بـت وهـم برتری خواهـی خـود بـه کرنـش 

زانـو می زننـد.

عزیز آریانفر

بـه باور راسـخ من، بایسـته اسـت تـا گفتمـان تبارمحور 
را کنـار بگذاریـم و بـه سـوی گفتمـان فرهنـگ محـور 
بشـتابیم. بایـد بکوشـیم دایـرۀ دیـد خـود را گسـتره تر 
یسـازیم، دیوارهـای تعصبـات بیهـوده و خانمان سـوز را فروریزیـم و 
بـه قـول حافظ: فلـک را سـقف بشـکافیم و طرح نـودر اندازیـم. تبار 
چیـزی جـز از خون و ژن و اسـپرم نیسـت. آنچه انسـان را از جانوران 

برتـری بحشـیده اسـت، همانـا فرهنـگ و تمدن اسـت.
هنگامـی کـه سـخن از نـژاد و تیـره و تبـار و زبـان و مذهـب در میان 
می آیـد، سـزاوار اسـت در چهارچوبـی بـه مسـایل پرداختـه شـود که 
ارج گـزاری بـه جایـگاه واالی انسـان چوناِن برتریـِن جانـداران، فراتر 
از همـه چیزهـا قـرار گیـرد. همین گونـه شـاینده اسـت تـا بـا توجه به 
ارزش هـای واالی فرهنگـی، میهنـی و ملی و آرمان های بزرگ انسـانی 
و بـا دیـد گسـترده، بیـزار از تنگ نگری هـای رایـج بـه ایـن مسـأله 

. یم بنگر
از سـویی هـم، برای دسـتیابی بـه تفاهم، همسـویی، نزدیکی، سـازش 
و هم دیگرپذیـری در راسـتای ملت سـازی، در تـراز سراسـری ملـی 
و همگرایـی گسـترده در تـراز منطقه یی؛ داشـتن شـناخت گسـترده از 
توده هـای باشـنده منطقـه و آشـنایی بـا ویژه گی هـای تبـاری، زبانـی، 
آیینی، زیسـت بومی و... تیره های باشـنده در سـرزمین ما و کشـورهای 

همسـایه ارزش باالیـی دارد.
بـا ایـن همـه، پیوندهـای تبـاری کـه در واقـع چیـزی جـز شناسـنامۀ 
هویتـی تباری انسـان نیسـت، بـرای هرکسـی گرامی اسـت. از این رو، 
بایـد بـه همـه اقـوام و قبایـل محتلـف باشـندۀ کشـور ارج گذاشـت 
و به گونـۀ جـدی از تنفرگسـتری و زهرپاشـی، پرهیـز کـرد. امـا بایـد 
متوجـه بـود کـه نبایـد پیوندهای تبـاری مایـۀ افتخـارات کاذب گردد. 
زیـرا آفرینـش یـا پیدایـش انسـان به گونه یـی اسـت کـه همـه آدم ها با 
هـم برابـر انـد و هیچ کسـی را بـر هیچ انسـان دیگـری برتری نیسـت.
آنانـی کـه خـود را تنها بـر پایـۀ پیوندهای خونـی و تبـاری از دیگران 
برتر می شـمارند، آشـکارا به بیراهه رفته اند. پس بایسـته اسـت دسـت 
را  فرهنگـی گسـترده یی  کارزار  آگاه،  نیروهـای  و  کـم روشـن فکران 

بـرای تنش زدایـی تبـاری آغـاز کنند.
فرامـوش نبایـد کردد کـه در این اواخـر، محافل و حلقـات خاصی که 
از بیـرون برانگیختـه می شـوند، برای فربه سـاختن شـکاف های قومی، 
زبانـی و سـمتی در فیس بـوک زیـر چتر نام های مسـتعار کارزار شـوم 
دشـنام دهی و ناسـزاگویی بـه اقـوام بـا هـم بـرادر کشـور را بـه راه 
انداختـه انـد و گروهـی از جوانـان احساسـی هـم به گونـۀ واکنشـی و 

ناخـودآگاه بـه ایـن رونـد نامیمون پیوسـته اند.
همین گونـه، شـماری از تیکـه داران سیاسـی شـب و روز در تکاپـو 
انـد تـا بـا راه انـدازی کارزار تنفرگسـتری تبـاری، برای خـود از جمع 
جوانـان نـاآگاه و احساسـی قوم خودشـان سـربازگیری کننـد. گروهی 
هـم بـا دامـن زدن به فرقه گرایی در پی کسـب مشـروعیت بـرای خود 
و دم و دسـتگاه خـود انـد. از ایـن رو، بایـد ُهشـیار بـود و نگذاشـت 

سیاسـت بازان از ایـن راه بـرای خـود از مـا آلۀ دسـت بسـازند.

فیـسبـوک نـــامــه
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عزیزاهلل آریافر
 1 . یــک جامعــۀ فقیــر و بی هنجــار، ارزش هــای 
ثابــت نــدارد؛ گاه چیــزی را ارزش می انــگارد، گاه 
ــد.  ــش را هــر آن عــوض می کن ضــد آن را. ارزش های

ــد اصــول مشــخص اســت. ــع فاق در واق
ــت،  ــخص نیس ــش مش ــول و ارزش های ــون اص 2. چ

ــی ســت. ــتراتژی مل ــد اس ــدگاه و فاق ــد دی فاق
ــای  ــه واحده ــی اســت، ب ــدگاه مل ــد دی ۳. چــون فاق
کوچــک درون ملــی؛ نظیــر قبایــل، اقــوام و زبــان هــا 
ــات  ــان و ارتباط ــگ، زب ــد فرهن ــده و فاق ــه ش تجزی

ملــی ســت.
ــات  ــترک و ارتباط ــع مش ــگ و مناف ــون از فرهن 4. چ
پیونــد دهنــده درون ملــی بــی بهــره اســت؛ مــدام در 
ــرد. ــه ســر مــی ب ــزاع و کشــمکش داخلــی ب حــال ن

5. چــون اجــزای درونــی اش از هــم گســیخته و 
همیشــه در مخاصمــت و تقابــل قــرار دارنــد، هیچــگاه 
بــه اعمــال حاکمیــت واقعــی در داخــل و بیــرون قــادر 
نمــی شــود. و رؤوس سیاســت هــای کان درونــی و 
بیــرون اش توســط کشــورهای قدرتمنــد تعییــن مــی 

کننــد.

ــه  ــت؛ در عرص ــف اس ــت آن ضعی ــون حاکمی 6. چ
ــه  ــه جانب ــام و هم ــه صــورت ع ــن را ب ــی قوانی داخل
ــی  ــن موضوع ــی قوانی ــد. وقت ــق کن ــد تطبی ــی توان نم
اجرایــی نشــوند، قانــون زور و فرهنــگ مافیایــی 

ــود. ــی ش ــم م حاک
۸. تســلط فرهنــگ مافیایــی راه را در برابــر رهبــران و 
نخبــگان قانونمــدار و ملــی گــرا مــی بنــدد و رهبــری 
واقعــی کشــور بــه دســت ســران گــروه هــای مفســده 

جــو و فســاد پیشــگان متشــکل مــی افتــد.
ــی  ــان قوم ــه دســت متعصب ــی ب ــش اصل ــی نق ۹. وقت
ــای  ــای مافی ــه شــبکه ه ــای متشــکِل متصــل ب و مافی
ــرای  ــد و نوگ ــای قانونمن ــان ه ــد، جری ــی باش جهان
فاقــد منابــع اقتصــادی و در مجمــوع مــردم بــه حاشــیه 
رانــده مــی شــوند و نقــش آنهــا در حــد یــک نقــش 

ــد. نمادیــن و کــم تأثیــر تقلیــل مــی یاب
ــه پســرش  ــاه ب ــک پادش ــدرت از ی ــته ق 10. در گذش
ــک  ــاهی از ی ــراث پادش ــاال می ــا ح ــید، ام ــی رس م
خانــواده بــه نخبــگان یــک قــوم انتقــال یافتــه کــه بــه 
صــورت نوبتــی بــه آن دســت مــی یابنــد. امــا در کنــار 
ــا تعــدد خــورده پادشــاهان و تقســیم فرعــی  آن مــا ب
میــراث اشــرافیت و حــق الســهم قــدرت بــه مافیــای 
ــگ و  ــارت و جن ــد دوران غ ــه پلی ــته از نطف برخاس

ــم. ــز مواجهی ــا نی ــدان آنه فرزن
ــوع  ــری ن ــکل گی ــاهد ش ــا ش ــی م ــن وضع در چنی
ــی )  ــام ارستوکراســی مافیای ــه ن ــت ب ــدی از دول جدی
اشــرافیت مافیایــی ( خواهیــم بــود؛ نــوع حکومتــی که 
در غیــاب مردمــی آگاه و متشــکل، ســالهای ســال در 

ــود. ــا برجــا خواهــد ب ــج و پ ــن کشــور رای ای

همزمـان با پیشـنهاد سـازمان ملل بـرای میانجی گری 
هشـدار  سیاسـی  رهبـران  پاکسـتان،  و  هنـد  میـان 
دادنـد، کشـمیر بـا بدتریـن بحـران خـود در نسـل 

کنونـی مواجـه اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، ایـن هشـدار پس 
از آن صـادر شـد کـه صبـح شـنبه تیراندازی هـا در 
سراسـر مـرز منطقـه جامـو واقـع در جنوب کشـمیر 

از سـر گرفته شـد.
از ایـن تیرانـدازی اخیـر هیـچ تلفاتی گزارش نشـده 
نگرانی هـا  بحبوحـه  در  روسـتایی  هـزاران  اگرچـه 
نسـبت بـه اقدامـات تافی جویانـه نظامی پاکسـتان، 

مـرز موجـود را تخلیـه کرده انـد.

حملـه جدایی طلبـان در کشـمیر تحـت کنتـرل هنـد 
وارد هشـتاد و دومیـن روز خـود شـده اسـت.

نصیر شـوگامی، رهبر حـزب اپوزیسـیون "کنفرانس 
ملـی" در منطقـه کشـمیر گفـت: تهدیـدات درگیری 
میـان هنـد و پاکسـتان و وخیـم شـدن ناآرامی هـای 
مدنـی در منطقـه بیانگـر بدتریـن کابـوس کشـمیر 

ست. ا
وی افـزود: مـا دوبـاره بـه زمـان قبـل از آتـش بـس 
200۳ بازگشـتیم. صحبت دربـاره جنگ در اتاق های 
فکـر دهلـی نـو کار آسـانی اسـت امـا هنگامـی کـه 
می بینیـد مـردم در تـرس از تیراندازی هـای مـرزی 
زندگـی می کننـد، فـوراً تحت تاثیـر قـرار می گیرید.

روسـتاییان مسـلمان کشـمیر در حمایت از پاکسـتان 
مـا  مـا رنـج می کشـیم.  شـعار سـر داده و گفتنـد: 
نخسـتین افـرادی هسـتیم کـه از صلح سـود می بریم 
و قربانـی جنـگ می شـویم. اگـر وضعیـت بـه جنگ 

منجـر شـود، همـه  جـا در خطر اسـت.
بـان کـی مـون، دبیـرکل سـازمان ملـل اخیـراً از هـر 
دو طـرف خواسـت تـا اختافـات را بـه صـورت 
دیپلماتیـک حـل کننـد و پیشـنهاد داد کـه اگـر هـر 
دو طـرف موافقنـد، در این مسـاله میانجی گری کند.

نیـز  آمریـکا  و  انگلیـس  خارجـه  امـور  وزارت 
پاکسـتان  و  هنـد  از  و  کـرده  صـادر  بیانیه هـای 
خواسـتند تا بـه دنبال یـک راه حل صلح آمیز باشـند.

ویژهگیهاییکجامعۀبیهنجاروارستوکراسیمافیایی

کشمیربابدترینبحراندرنسلکنونیروبهرواست

سخنگوی رییس جمهور فلیپین: 

دوترتههیتلرنیستامامیخواهد
3میلیونمعتادرابکشد

ـــس  ـــی ریی ـــارات جنجال ـــاره اظه ـــن درب ـــت فیلیپی ـــخنگوی دول س
ـــح  ـــر توضی ـــا هیتل ـــودش ب ـــه خ ـــور در مقایس ـــن کش ـــور ای جمه

داد.
ــاره  ــن دربـ ــت فیلیپیـ ــخنگوی دولـ ــرز، سـ ــزارش رویتـ ــه گـ بـ
واکنـــش یهودیـــان علیـــه اظهـــارات اخیـــر رودریگـــو دوترتـــه، 
ــه  ــش علیـ ــه کمپینـ ــور در مقایسـ ــن کشـ ــور ایـ ــس جمهـ رئیـ
ـــت:  ـــر گف ـــف هیتل ـــت آدول ـــه دس ـــان ب ـــتار یهودی ـــا کش ـــادان ب معت
ـــی  ـــخ زندگ ـــاالی تاری ـــیار ب ـــت بس ـــور اهمی ـــور کش ـــس جمه رئی
ـــد.  ـــا را درک می کن ـــود آنه ـــوص دوران دردآل ـــه خص ـــان ب یهودی
ــون  ــش میلیـ ــرگ شـ ــت مـ ــزان اهمیـ ــم از میـ ــا نمی خواهیـ مـ

یهـــودی در ماجـــرای هولوکاســـت بکاهیـــم.
امـــا وی هیـــچ گونـــه عذرخواهـــی یـــا تغییـــر موضـــع دربـــاره 
اظهـــارات دوترتـــه در کشـــتن ســـه میلیـــون تـــن از مصـــرف 
کننـــدگان و قاچاقچیـــان مـــواد مخـــدر بیـــان نکـــرده و گفـــت: 
ـــان  ـــی یهودی ـــه نســـل آت ـــان دادن ب ـــرای پای ـــی ب هولوکاســـت تاش
بـــود امـــا کشـــتار قاچاقچیـــان مـــواد مخـــدر بـــه عنـــوان یـــک 
اقـــدام "قانونـــی" توســـط پولیـــس، بـــرای نجـــات نســـل آتـــی 

فیلیپیـــن اســـت.

محاکمۀحامدکرزیدردادگاهبیطرف
اعضـای شـورای والیتـی پـروان بـا انتقاد شـدید از 
افغانسـتان دربـاره  اظهـارات رییس جمهـور سـابق 

طالبـان، خواسـتار محاکمـه وی شـدند.
حامـد کـرزی رییس  جمهور سـابق، چنـد روز قبل 
در گفت وگـو بـا بی بی سـی گفتـه بـود کـه طالبـان 
یـک نیـروی افغانـی هسـتند و مشـکلی نیسـت که 

ایـن نیروهـا یـک منطقـه را تصـرف کنند.
امیـن اهلل شـکوری معـاون شـورای والیتـی پـروان، 
تبانـی  کـه  گفـت  اظهـارات  ایـن  بـه  واکنـش  در 
رییس جمهـور سـابق افغانسـتان بـا طالبـان جفـا در 
حـق خـون نیروهـای امنیتـی و غیرنظامیانـی اسـت 
کـه در میدان های جنـگ و حمات انتحاری کشـته 

و زخمـی شـدند.
وی افـزود: حامـد کـرزی بایـد بـه دلیـل اظهـارات 

خـود در دادگاهـی بی طـرف پاسـخگو باشـد.
عامـل  را  کـرزی  پـروان  والیتـی  شـورای  معـاون 
افغانسـتان خوانـد و تأکیـد  ناامنـی در  بدبختـی و 
کـرد: اگـر فرماندهـان سـابق طالبـان از زندان ها رها 
نمی شـدند، اکنـون افغانسـتان در جنـگ نیابتی قرار 
نمی گرفـت و وضعیـت امنیتی این کشـور بهتر بود.
وضعیـت  بـروز  دلیـل  داشـت:  اظهـار  شـکوری 
کنونـی سیاسـی و امنیتـی افغانسـتان کـرزی اسـت 
و اگـر رییس جمهـور سـابق ایـن کشـور در زمـان 

حکومتـش انتخابـات را درسـت مدیریـت می کـرد، 
وضعیـت سیاسـی کشـور مـا حـاال بهتر می بـود که 
ایـن اقدامـات جفـا در حق ملت افغانسـتان اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه کـرزی در گفت وگـو بـا 
تلویزیـون صـدای امریکا ضمن رد هـر نوع حمایت 
از گـروه طالبـان گفـت که منظورش این بوده اسـت 
کـه افغان هـا بـه توطئـه خارجی هـا درگیـر جنـگ 

هسـتند. داخلی 
بـا  افغانسـتان  سـابق  رییس جمهـور  اظهـارات 
کـه  جایـی  تـا  شـد  روبـه رو  تنـدی  واکنش هـای 
اسـتاد  شـهادت  سـالگرد  بزرگداشـت  مراسـم  در 
عالـی  شـورای  سـابق  رییـس  ربانـی  برهان الدیـن 
صلـح، شـرکت کننده گان شـعار مرگ بر کرزی سـر 

دادنـد.
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