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این روزها یک بارِ دیگر خبرهای ضدونقیضی از 
گفت وگوهای صلح با طالبان و فشارِ پاکستانی ها 
برخی  گفتۀ  به  به گوش می رسد.  این گروه  بر 
سفر  خبِر  پاکستان  در  افغانستان  سفیر  منابع، 
کشور  این  به  دوحه  از  طالبان  سه نفرۀ  هیأِت 
دولِت  پاکستان  که  است  گفته  و  کرده  تأیید  را 
افغانستان را در جریان این سفر قرار نداده است. 
به گفتۀ عمر زاخیل وال، هدف سفر هیأت طالبان 
این  زندانیاِن  مورد  در  گفت وگو  پاکستان،  به 
گروه و مشکالت پناه جویان خوانده شده است. 
او همچنین خاطر نشان کرده که این سفر نشان 
می دهد که طالبان خواهاِن گفت وگوهای صلح 
با دولت افغانستان هستند، اما به دلیل وابسته گی 
به پاکستان نمی توانند به صورِت مستقالنه در این 

خصوص تصمیم بگیرند. 
طالبان  هیأِت  سفر  از  که  این جاست  جالب 
ملِی  امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج  پاکستان،  به 
نخست وزیر این کشور اظهار بی اطالعی کرده و 
طوری نشان داده است که طالبان بدون آگاهِی 
کرده اند.  این کشور سفر  به  پاکستانی  مقام های 
پذیرش چنین سخنانی اگر غیرممکن نباشد، اما 
بسیار بعید است؛ زیرا با توجه به روابط پاکستان 
چنین  از  آن ها  که  است  غیرممکن  طالبان،  با 
دیگر،  جانب  از  باشند.  بوده  بی اطالع  سفری 
احتمال دارد که در عقِب هدِف گفته شدۀ هیات 
فقط  که  باشد  نهان  دیگری  هدف های  طالبان، 

برای مقام های پاکستانی مشخص است. 
فعلی  جهاِن  در  موقعیتی  چنان  از  هنوز  طالبان 
یک  به  آن  از  هیأتی  که  اند  نشده  برخوردار 
کشور سفر کند و مقام های آن کشور در جریان 
چنین سفری قرار نداشته باشـند. پاکستانی ها به 
می خواهند  و  می گویند  دروغ  واضح  صورِت 
مسیِر  یک  از  را  صلح  گفت وگوهای  بازی 
می توان  حال،  همین  در  ببرند.  پیش  به  دیگر 
بر  پاکستان  از فشارهای  به گزارش دیگری که 
گروه طالبان خبر می دهد، اشاره کرد. بر اساس 
نشر  به  را  آن  پاکستان  دولت  که  گزارش  این 
رسانده، فشارهاِی این کشور بر این گروه برای 
پیوستن به روند گفت وگوهای صلح، سبب شده 
با  را  این کشور  آن  ارشد  اعضای  از  برخی  که 
گفته  گزارش  در  کنند.  ترک  خانواده های شان 
شده که پاکستان از طالبان خواسته است که یا 
به روند گفت وگوهای صلح با دولت افغانستان 
بپیوندند و یا خاِک این کشور را با خانواده های 

خود ترک کنند.
دولت  نیز  دیگر  بارِ  یک  را  درخواستی  چنین   
با  روابطش  شدِن  تیره  بحبوحۀ  در  پاکستان 

دولِت افغانستان مطرح کرده بود که هیچ نتیجۀ 
ملموسی به دلیل عدمِ اراده این کشور به بیرون 
کردِن طالبان از خاکش در پی نداشت. این بار 
نیز ظاهراً دولت پاکستان در پی فشارهای جهانی 
بر این کشور به دلیل حمایِت بی دریغ و آشکار 
را  خواستی  چنین  افراط گرایی،  و  تروریسم  از 
ابراز  پاشیدن به چشِم دیگران  فقط برای خاک 

داشته است. 
پاکستان در حالی که به صورِت واضح از گروه 
بازی  حال  عین  در  اما  می کند،  حمایت  طالبان 
خطرناکی را نیز آغاز کرده و آن، عبارت از اغفال 
افکار عمومِی جهان با خبرهای کاماًل عاری از 
واقعیت است. چه کسی باور می کند که پاکستان 
ندارد؟  طالبان  گروه  ارشِد  اعضای  به  دسترسی 
عبداهلل  عبداهلل  داکتر  پیش،  روز  چند  همین 
از  تازه  که  ملی  وحدت  دولت  اجرایِی  رییس 
سفر عربستان سعودی برگشته بود، در کنفرانس 
خبری اش اعالم کرد که سران طالبان در پاکستان 
از  کاماًل  پاکستانی  مقام های  و  می کنند  زنده گی 

جای بودوباِش آنان خبر دارند.
 اگر دولت پاکستان واقعًا می خواست که دولت 
با  مبارزه  در  را  جهانی  جامعۀ  و  افغانستان 
به ساده گی  کند،  کمک  افراط گرایی  و  تروریسم 
می توانست با برداشتِن چند گام چنین اراده یی را 
متبارز سازد. نخست این که پایگاه های آموزش و 
پرورِش این گروه را در پاکستان برمی چید، دوم 
از این گروه حمایت مالی و تسلیحاتی نمی کرد 
و نظامیاِن خود را در کنارِ آن ها قرار نمی داد، و 
سوم اجازه نمی داد که از خاِک این کشور علیه 
کشورِ دیگری برنامه ریزی کنند. کشور پاکستان 
این موارد عمل کرده است که  از  به کدام یک 
برای  همکاری  در  آن  به صداقِت  نسبت  بتوان 

گفت وگوهای صلح امیدوار بود؟ 
مورد  در  شایعه پراکنی  به  حالی  در  پاکستان 
طالبان آغاز کرده که  وارد کردِن فشار بر گروهِ 
مقام های  از  موثق  کاماًل  گزارش های  اساس  بر 
محلی در والیت های فراه و کندز عماًل نیروهای 
این کشور در کنار طالبان علیه دولت افغانستان 
از  بیش  که  اند  گفته  فراه  مقام های  می جنگند. 
80 نظامی پاکستان، همراه با گروه طالبان وارد 
بخش هایی از این والیت شده و در کنار آن ها با 

نیروهای امنیتی درگیر اند. 
به  پاکستانی  افراد  نبرد،  صحنه های  در  بارها 
بسا  چه  و  درآمده  افغانستان  نیروهای  اسارِت 
همین لحظه در زندان ها به سر می برند. در کنار 
از سوی  طالبان  این ها، همواره وقتی حمله یی 
و یا دیگر گروه های تحت قیومیِت پاکستان در 

به دست  سرنخ های  می شود،  گزارش  افغانستان 
برنامه ریزاِن  و  طراحان  که  می دهند  نشان  آمده 
این حمالت در خاِک پاکستان بوده اند. در هیچ 
یک از حمالت انتحاری، گروه های تروریست و 
افراطی از داخل خاِک افغانستان به برنامه ریزی 
امِن  خانۀ  چون  چرا؟...  اند.  نکرده  اقدام  آن ها 
تروریست ها و افراط گرایان در پاکستان است و 
اجازه  افراد  این  به  این که  بر  عالوه  کشور  این 
می دهد که در آن کشور سکونت داشته باشند، 
در برنامه ریزی های تروریستی نیز آن ها را کمک 

می کند. 
در  افغانستان  دولت  این که:  پایانی  نکتۀ  اما 
جناح  یک  باشد،  محتاط  کاماًل  باید  صلح  امر 
که  دارد  تالش  توان  و  توش  تمام  با  متأسفانه 
به هر نحو ممکن با طالبان گفت وگو کند. این 
با اشاره به گفت وگوهای صلح با حزب  جناح 
در  عمومی  افکار  می خواهد  ظاهراً  اسالمی، 
کشور را متقاعد کند که گفت وگو با گروه طالبان 
گفت وگوهای  به  شبیه  نتایجی  به  می تواند  هم 
منجر  حکمتیار  شاخۀ  اسالمی  حزب  با  صلح 

شود.
 متأسفانه هنوز پیامدهای صلح با آقای حکمتیار 
به درستی مشخص نشده، تا تجربۀ دیگری با یک 
گروه کاماًل تروریستی تکرار شود. ارگ ریاست 
در  را  تباری  و  قومی  اگر هدف های  جمهوری 
این راستا دنبال نمی کند، باید در برابر طالبان و 
نرمش  از همان سیاست عدمِ  آن،  حمایت گران 
جنگ طلب  گروه های  کردِن  متقاعد  هدف  به 
هر  کند.  استفاده  مذاکره  میز  پشِت  نشستن  به 
گزینۀ دیگری متأسفانه نشان داده که محکوم به 

شکست است. 
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آن چه در کشور می گذرد، مردم را به یک اضطراب و نگرانِی 
و  شمال  در  گسترده  جنگ های  است:  کرده  دچار  بزرگ 
با  پنهانی  مذاکراِت  بحث  با حکمتیار،  بحِث صلح  جنوب، 
آن  از  اجرایی ست  ریاست  که  دولت  طرِف  یک  که  طالبان 
خبری ندارد، و سایر تحوالِت جاری در کشور، همه و همه 
غرق  حاِل  در  افغانستان  که  است  کشیده  باال  را  بحث  این 

شدن در بازی های قومی و استخباراتی است.
چنان که می بینیم، روزی همۀ اراکیِن بلندپایۀ دولتی به قندوز 
خانۀ  به  خانه  تعقیِب  و  طالبان  کردِن  گم  مژدۀ  و  می روند 
آن ها را می دهند، اما روزِ دیگر قندوز به دسِت طالبان سقوط 
می کنـد و بعد از یک جنگ و عقب نشـستِن دوبارۀ طالبان، 
دستور توفِق جنگ از جانِب همان مسووالن صادر می شود. 
را  داعش  نابودِی  فرماِن  رییس جمهوری  دیگر،  روزِ  باز  و 
می  دهد ولی به زودی می بینیم که جنگ در برابر داعش توقف 
دوباره  حملۀ  برای  قوا  تجدیِد  حال  در  گروه  این  و  یافته 
است. و یا هم این که معاون اوِل رییس جمهوری از خط اوِل 
نبرد برمی گردد و شکایت می کند که دولت برایش امکانات 
و  نمی کنند  قبول  را  امرش  امنیتی  فرماندهان  و  نفرستاده 
است،  پشتون دوست  و  قوم گرا  شخصی  نیز  رییس جمهور 
که  می نالد  رییس جمهوری  فوق العادۀ  نمایندۀ  این که  باز  و 
آن خبر  از  اصاًل  ما  و  باال گرفته می شود  از  همۀ تصمیم ها 

نمی شویم! 
تعهدات،  به  بی توجهی  آیا  می رسانند؟  را  چه  این ها  همه 
ریاست جمهوری،  در  حتا  متحدان  زدِن  کنار  و  بی وفایی  و 

معنایی جز انحصارِ قدرت و بی چاره کردِن مردم دارد؟ 
جای بسیار درد و تأسف است که حکومت طی چند ساِل 
گذشته همۀ وقت، انرژی و امکاناِت خود را به گونۀ مخفی و 
مشکوک در مذاکره با پاکستان و طالبان ضایع نمود اما نه تنها 
کنـدز  در  افسانه یی  جنایاتی  بلکه  نشد،  حاصل  نتیجه یی 
رونما گشت و دهلیز شمال شرق به روی مهاجمان طالبانی، 
پاکستانی و آسیای میانه باز گردید و تخم فاجعه های بعدی 

نیز کاشته شد. 
جوالن  کشور  از  نقاطی  در  طالبان  که  می بینیم  هم اکنون 
ندارند  آن  در  اجتماعی  و  بومی  بستِر  هیچ  که  می دهنـد 
نفِع  به  را  جنگ  جغرافیای  پاکستانی ها  سیاست های  اما 
اهداف شان توسعه داده است. این پاکستان است که طالبان 
خویش  استراتژیِک  منافع  اساِس  بر  را  کشور  مقاماِت  و 
می چرخاند و هر بار قصه یی نو و داستانی تازه برای آن ها 
می پردازد. داستان صلِح غنی و حکمتیار نیز در همین دایره 
شکل گرفته که همۀ سودهایش برای پاکستان و ضررهایش 
برای مردمِ ماست. داستان صلح با حکمتیار، یک شکاف و 
بی اعتمادِی کالن را میاِن حکومت و مردم به وجود آورده و 
بستِر مساعدی را برای فربه شدِن جدال های قومی و تباری 

فراهم کرده است. 
به نظر می رسد که ارگ ریاست جمهوری در آمدِن حکمتیار 
یا  و  هیأِت حذف  در  را  تبارِی خویش  آرزوهای  کابل،  به 
سایر  به  متعلق  سیاسِی  جریان های  برخی  انزاوی  دست کم 
اقوام، نزدیک به تحقق می بیند و گمان می کنـد که اگر طالبان 
به عنواِن ضلع سومِ این بازی با آنان هم داستان شوند، دیگر 
می  توانند  آن ها  و  نمی ماند  باقی  رقیب  گروه های  به  مجالی 

افغانستان دلخواهِ خویش را به جهان معرفی کنند.
و  قصد  چنین  غنی  آقای  واقعًا  اگر  باطل!...  خیال  زهی  اما 
نیتی داشته باشد و رویکردهایش نسبت به مسایل را بر این 
باورها  چاهِ  در  حتم  به طور  کنـد،  تعقیب  و  تنظیم  اساس 
کرد،  خواهد  سقوط  خویش  قومِی  سیاست ورزی های  و 
همان طور که داکتر نجیب اهلل و حکامِ سلفش نیز در این چاه 
سقوط کردند. اکنون که معاون اوِل ریاست جمهوری، جنرال 
عبدالرشید دوستم، به طورِ علنی از قوم گرایی هاِی آقای غنی 
لب به شکایت گشوده و به نحوی زنِگ خطر را برای ارگ به 
صـدا درآورده، به آقای غنی توصیه می کنیم که از بازی های 
و  بازگردد  مردم  سوی  به  و  دهد  انصراف  تباری  و  قومی 
پشتون و غیرپشتون و لوگری و غیرلوگری را به یک چشم 

ببیند و یقین داشته باشد که »چاه کن تۀ چاه است!«

چـاه نکنیـد 
تـا در چـاه نیفتیـد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1887  سه    شنبه       4 عقرب  /     آ با  ن        y    1395   23 محرم  الحرام y 1437   25 ا و کتو بر  2016

 اگر دولت پاکستان واقعاً 
می خواست که دولت افغانستان 
و جامعۀ جهانی را در مبارزه با 
تروریسم و افراط گرایی کمک 
کند، به ساده گی می توانست با 

برداشتِن چند گام چنين اراده یی 
را متبارز سازد. نخست این که 
پایگاه های آموزش و پرورِش 

این گروه را در پاکستان 
برمی چيد، دوم از این گروه 

حمایت مالی و تسليحاتی نمی کرد 
و نظامياِن خود را در کناِر آن ها 

قرار نمی داد، و سوم اجازه 
نمی داد که از خاِک این کشور 

عليه کشوِر دیگری برنامه ریزی 
کنند. کشور پاکستان به کدام 
یک از این موارد عمل کرده 

است که بتوان نسبت به 
صداقِت آن در همكاری برای 
گفت وگوهای صلح اميدوار بود؟ ACKU



ابوبكر صدیق
سـی و شـش تـن از حافظـان قـران کریـم از مدرسـه 

تعلیم القـران سـند فراغـت بـه دسـت آوردنـد.
در محفلـی کـه به همیـن مناسـبت دیروز ) دوشـنبه 3 
عقـرب( در کابل برگزار شـده بود، مسـووالن مدرسـه 
فراغـت ششـمین دور  بـا  کـه  گفته انـد  تعلیم االقـرآن 
حافظـان از این مدرسـه مجمـوع فارغـان آن  به91 تن 

است.  رسـیده 
بـه گفـت آنـان، در دور اول 12 تـن، دور دوم 34 تـن، 
دور سـوم، 29 تـن و دور چهـارم 36 تـن از حافظـان 
قرآن از این مدرسـه اسـناد فراغت بدسـت آوردند. دو 
دور دیگـر آن پیـش از این اسـناد فراغـت گرفته بودند.
 در ایـن محفـل کـه شـماری از عالمـان دین اشـتراک 
کـرده بودنـد، در رابطـه بـه جایـگاه قـران کریـم در 

جامعـه بحـث کردنـد.
بـه  می تواننـد،  قـرآن  حافظـان  این کـه  بابیـان  آنـان 
روشـنگری جامعـه مفید تمام شـوند، تأکیـد کردند که 
ایـن حافظـان در آگاهی دهی و بلندبردن سـطح فهم در 

شناسـایی دیـن تـالش جـدی کنند.
آنـان بـا انتقـاد از دولـت می گوینـد کـه از علمـا بـه 

می شـود. اسـتفاده  سـمبول  یـک  عنـوان 
امـا، مولـوی سـیف الرحمـان حبیبـی رییـس انسـجام 
مـدارس و دارالحفظاهـا وزارت ارشـاد حـج و اوقاف، 
گفـت: در حـال حاضـر 3 هـزار مدرسـه و 130 بـاب 
دارلحفـاظ در وزارت ارشـاد حـج و اوقـاف راجسـتر 

ست. ا
آقـای حبیبی افـزود کـه وزارت حج و اوقـاف همواره 
تالش هـای خـود را در سـهولت آوری و همـکاری بـا 

مدرسـه ها داشـته است.

ایـن در حالی اسـت که مولـوی عزیـز اهلل رحیمی یک 
تـن از عالمـان دیـن که در این محفـل صحبت می کرد، 
گفـت: رمـز پیروزی هر جامعه اسـالمی در فـرا گرفتن 
قـرآن اسـت و بایـد بـرای ایجـاد یـک جامعه بـا ثبات 

دولـت بـه نهادهای آموزشـی بیشـتر توجه کند.
آقـای رحیمـی افـزود که در حـال حاضر دولت بیشـتر 
انـرژی خـود را در موضوعـات خشـونت بـار صـرف 
می کنـد و بـه نهادهـای آموزشـی بخصـوص نهادهای 

آموزشـی دینـی توجه نـدارد.
ایـن عالـم دیـن بیـان کـرد کـه علمـای دینـی بـه سـه 
دسـته تقسـیم شـده اند کـه یـک دسـته شـورای علمـا 
را سـاخته، دسـته دوم بنـام عالـم اعمال دهشـت افگنی 
دولـت  حمایـت  از  سـوم  دسـته  و  انجـام  می دهنـد 
بی بهره انـد کـه این نشـان از نا هماهنگـی و بی توجهی 

دولـت بـه عالمـان دین اسـت.
وزارتخانه هـای،  از  تنـد  انتقـاد  بـا  هم چنـان  او 
حج اوقـاف و آمـوزش و پـرورش، گفـت: مسـووالن 
ایـن وزارتخانه هـا کـر )ناشـنوا( هسـتند و هرچـه کـه 

نمی شـوند. بگویـی  برای شـان 
بـه گفتـه او، مسـووالن ایـن وزارتخانه هـا در » قصه پر 
کـردن جیب خود هسـتند« بـرای نهادهای آموزشـی و 

علمـی کار را انجـام نمی دهند. 
هم چنـان، مولـوی عزیـز اهلل مفلح با بیـان این که دولت 
بـرای پشـتبانی از علمـا هیـچ کاری را انجـام نمی دهد، 

بیـان کرد کـه باید در نهادهـای دولتی از علما اسـتفاده 
شود.

آقـای مفلـح بیـان کرد کـه فسـاد گسـترده در نهادهای 
دولتـی باعث شـده که بجای انسـان های مسـلکی افراد 

غیر مسـلکی و »بیسـواد« در سـمت ها گماشـته شود.
مدرسـه تعلیـم القرآن در 1376 تأسـیس شـده تا هنوز 

شـش دور از حافظـان قـرآن از ایـن مدرسـه اسـناد 
فراغـت بدسـت آورده انـد.

هم چنـان، برخـی از فارغان این مدرسـه در رشـته های 
مختلـف در کشـورهای ایـران و مصـر مصـروف ادامه 

خویش اند. تحصیـالت 

انکشـافی  بودجـۀ  مصرف نشـدن  اصلـی  دالیـل  از  یکـی 
مالیـه  وزارت  توسـط  بودجـه  انحصـار  وزارت خانه هـا 

. شـد می با
از حکومـت  انتقـاد  بـا  اقتصـادی  کارشناسـان  از  شـماری 
می گوینـد: در گذشـته وزارت پـالن کـه اکنـون بـه وزارت 
اقتصـاد تغییـر نـام داده، بودجه انکشـافی را تاییـد و نظارت 
می کـرد؛ امـا اکنـون بـه دلیـل مسـایل قومـی و گروهـی در 
کنار سـایر منابع پولی، بودجۀ انکشـافی نیـز در گرو وزارت 

مالیـه درآمده اسـت.
بـه گفتـۀ آنـان: در پانـزده سـال گذشـته متأسـفانه ما شـاهد 
هسـتیم کـه ایـن وزارت ناتـوان تمام امـور پولـی را نظارت 
نـاکارا،  و  ناتـوان  ایـن وزارت  کنـار  در  اکنـون  و  می کنـد 
رییس جمهـور نیـز به عنـوان عقل کل، تـدارکات را مدیریت 

می کنـد. 
ایـن واکنش هـا در پـی اظهـارات اخیـر وزیر مالیه کـه اعالم 
کـرده، کابینه توانسـته تنهـا 3۵ درصد بودجه انکشـافی را به 

مصرف برسـان، ابراز می شـود.
اکلیـل حکمیـی، وزیـر مالیـه کـه روز شـنبه 11 میزان/مهـر، 
در نشسـت فوق العـاده مجلـس صحبـت می کـرد، گفـت: با 
تأسـف ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه مـا نتوانسـتیم بودجه 

انکشـافی خـود را بـه مصـرف برسـانیم.
او خواهـان برکنـاری وزرایـی شـد که نتوانسـته انـد بودجۀ 

شـان را بـه مصرف برسـانند. 
بودجـه  علـل مصرف نشـدن  اقتصـادی  کارشناسـان  امـا  و 

انکشـافی را  زمان گیر بودن تصویب بودجه توسـط پارلمان، 
نـاکارا بـودن وزارت مالیـه در بخـش نظـارت و در انحصار 

درآمـدن بودجـه انکشـافی توسـط ارگ عنـوان می کننـد.
سـیف الدین سـیحون اسـتاد دانشـکده اقتصاد دانشـگاه کابل 
می گویـد: بـا وجـود این کـه وزارت مالیه ظرفیـت و توانایی 
مدیریـت منابـع مالی افغانسـتان را نـدارد و توزیع وجه برای 
وزارت هـا بسـیار با تاخیـر زمانی برگـذار می شـود؛ اما تمام 

بودجه انکشـافی را در دسـت گرفته اسـت.
بـرای  بودجـه  زمانیکـه  همچنـان،  افـزود:  سـیحون  اسـتاد 
تصویـب بـه پارلمـان فرسـتاده می شـود، هفته هـا و ماه هـا 
بـدون تصمیم گیـری باقـی می مانـد و در نهایـت بـدون هیچ 

تغییـر تصویـب می شـود.
او تأکیـد کـرد: سـوم، ظرفیـت و توانایـی تطبیـق پروژه هـا 
یعنـی وزارت خانه هـا  نـدارد،  توسـط وزارت خانـه وجـود 
ظرفیـت و توانایـی تطبیـق پروژه هـای انکشـافی را بـه دلیل 
موجودیـت وزرای ناتـوان ندارند و همیـن طور وزارت مالیه 

از مصـرف بودجـه نظـارت نمی کنـد.
وی اضافـه کـرد: در نهایـت تطبیـق بعضـی از پروژه هـا بـه 
دلیـل ناامنـی و جنـگ در بخش هـای ناامن عملی نمی شـود؛ 
امـا مشـکل اصلـی در حکومت اسـت کـه بودجه انکشـافی 
و منابـع پولـی را در انحصـار یـک وزارت ناتـوان درآورده 

است.
بـه گفتـه این اسـتاد دانشـگاه: پـروژه انکشـافی باید توسـط 
وزارت اقتصـاد کـه در گذشـته نامـش وزارت پـالن بـود، 

عملـی شـود؛ امـا اکنـون همـه منابـع پولـی در وزارت مالیه 
کـه یـک وزارت بسـیار ناتـوان اسـت، خالصـه می شـود و 

بودجـه انکشـافی را نیـز در انحصـار خـود گرفتـه اسـت.
او تصریـح کـرد: تمرکـز بیـش از حد قدرت در دسـت یک 
گـروه و یـا یـک وزارت بـدون شـک ایـن چنین مشـکالت 
را بـه بـار مـی آورد و در پانـزده سـال گذشـته متاسـفانه مـا 
شـاهد هسـتیم کـه ایـن وزارت ناتـوان تمـام امـور پولـی را 
نظـارت می کنـد و اکنـون در کنـار ایـن وزارت ناتـوان و 
نـاکارا، رییس جمهـور نیـز بـه عنوان عقـل کل، تـدارکات را 

مدیریـت می کنـد. 
اسـتاد سـیحون همچنان گفت: در اختیار داشـتن منابع پولی 
یـا بودجـه انکشـافی در کشـورهای غربـی توسـط وزارت 
مالیـه یـک امـر معمول اسـت؛ امـا در کشـور ورشکسـته یی 
ماننـد افغانسـتان کـه مسـالۀ بودجه انکشـافی بییشـتر مطرح 

اسـت، نبایـد چنین باشـد.
وی می گویـد: در گذشـته وزارت پـالن که اکنـون به وزارت 
اقتصـاد تغییـر نـام داده، بودجه انکشـافی را تاییـد و نظارت 
می کـرد؛ امـا به دلیل مسـایل قومـی و گروهی در کنار سـایر 
منابـع پولـی، بودجـه انکشـافی نیـز در گـروی وزارت مالیه 

درآمده اسـت.
ایـن در حالـی  اسـت کـه مجلـس نماینـده گان از یـک مـاه 
بـه ایـن سـو از حکومـت انتقـاد دارد کـه نتوانسـته بودجـه 

انکشـافی را بـه مصـرف برسـاند.
رییـس مجلـس نماینـده گان چندی پیش گفـت که حکومت 

وحـدت ملی »نـاکارا« و »بـی ظرفیت« اسـت و توانایی الزم 
بـرای تطبیـق پروژه های انکشـافی را ندارد.

او بـه کمیسـیون های دایمـی مجلـس دسـتور داده اسـت تـا 
وزرا بـه جلسـات شـان بطلبنـد و در ایـن مـورد وضاحـت 

هند. بخوا
رییـس مجلـس تأکید کرد کـه اگر پاسـخ وزرا قناعت بخش 

نبود، اسـتیضاح و سـرانجام سـلب صالحیت خواهند شد.
امـا شـماری از نماینـده گان مجلس سـلب صالحیت وزرای 
ناتـوان کـه کمتـر از ۵0% بودجـه انکشـافی خـود را مصرف 
نکـرده انـد را بعیـد دانسـته تاکیـد دارنـد که مسـایل قومی، 
سـمتی، زبانـی و معامـالت پشـت پـرده، روی ایـن موضوع 

تاثیر گـذار خواهـد بود.
چمن شـاه اعتمـادی عضـو مجلـس نماینـده گان می گویـد: 
مسـایل قومـی، سـمتی، زبانـی و معامله هـای پشـت پـرده 
سـبب خواهـد شـد تـا وزرای ناتـوان کـه تنهـا 3۵%  بودجه 
انکشـافی را بـه مصرف رسـانیده انـد، در چوکی خـود باقی 

. نند بما
اعتمـادی تاکیـد دارد کـه غیـر از مسـایل قومـی، بحث هـای 
معامله گری هـا نیـز بر اسـتیضاح وزرا سـایه انداختـه و ما به 
یـک نتیجـه واقعی کـه خواسـت مـردم افغانسـتان نخواهیم 
رسـید و بـه اصطـالح عام هـم آش و هم کاسـه خواهد بود.
بـه گفتـه او: مصـرف نکـردن بودجـه همـه سـال بـه عنوان 
یـک مسـاله در پارلمان کشـور مطرح می شـود؛ اما متاسـفانه 
قاطعیـت الزم در برابـر وزرای نـاکارا صـورت نمی گیـرد و 

بیشـتر در حـد یـک شـعار باقـی می ماند.
او افـزود: پارلمـان دچـار مسـایل قومـی؛ زبانـی، سـمتی و 
گردش های سیاسـی اسـت و این مسـایل سـبب می شـود که 
برخـورد قاطع در برابـر وزرای ناکارا، شـعارگونه باقی مانده 

و اقـدام علیـه آنـان از سـوی نماینده گان صـورت نگیرد.
باایـن حـال، سـیدجمال الدین فکوری بهشـتی نماینـده مردم 
بامیـان در مجلـس می گویـد: تطبیق بودجه انکشـافی سـبب 
از بیـن رفتـن فقـر و بیـکاری می شـود؛ امـا متأسـفانه بازهم 
امسـال شـماری از وزارت خانه ها نتوانسـتند بودجه انکشافی 

خـود را مصـرف کنند.
بـه گفتـه او: وزرایـی کـه بودجه انکشـافی خـود را مصرف 
نکردنـد، بـه مجلـس فراخوانـده خواهند شـد و اگـر جواب 
صالحیـت  سـلب  شـک  بـدون  نداشـتند؛  قناعت بخـش 

شـد. خواهند 
فکـوری بهشـتی افـزود: پارلمـان مصمم اسـت تـا وزرای را 
کـه کمتـر از 80% بودجه انکشافی شـان را مصـرف نکرده اند 
را اسـتیضاح و در صـورت قناعت بخـش نبـودن پاسـخ های 

آنان سـلب صالحیـت کنند.
او حکومـت را در ایـن مسـاله مقصـر دانسـته تاکیـد کـرد: 
حکومـت بایـد از مصـرف بودجـه انکشـافی وزرات خانه ها 
نظـارت می کـرد؛ بنابرایـن در کنـار ناکارایـی وزرا حکومت 
هـم بـه دلیـل کوتاهـی در نظـارت از مصرف بودجـه مقصر 

ست.   ا
ایـن در حالی اسـت کـه رییـس جمهـور غنـی نیـز بـه مردم 
وعده سـپرده که پس از نشسـت بروکسـل در مـورد وزرایی 
کـه نتوانسـتند بودجـه انکشـافی را بـه مصـرف برسـانند، 
تصمیـم خواهـد گرفـت؛ امـا اکنـون بایـد منتظر شـد و دید 
کـه آیـا رییس جمهـور در مورد وزرایی که نتوانسـتند بیشـتر 
از 3۵%  از بودجـه انکشـافی خـود را مصـرف کنند،اقدامـی 

خواهـد کـرد یـا خیر .
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کارشناسان اقتصادی:

عامل مصرف نشدن بودجة توسعه یی
 ناکارایی وزارت مالیه است

36ACKU حافظ قرآن از مدرسه تعلیم القرآن فارغ شدند
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بخش دوم و پایانی
چه گونه می توان در هوش هیجانی پیشرفت کرد؟ بخش دوم

ــال  ــود و احتم ــرفته می ش ــت پیش ــم و تربی ــر تعلی ــا در اث ــتر مهارت ه ــت بیش ــد گف بای
دارد کــه ایــن موضــوع حداقــل بــرای بعضــی از مهارت هــای هــوش هیجانــی صحیــح 

باشــد. 
ــروع  ــودک ش ــدر و ک ــوب پ ــل خ ــا تعام ــه و ب ــی در خان ــوش هیجان ــای ه مهارت ه
ــاد می دهنــد کــه هیجان هــای خــود را تشــخیص داده  ــه کــودکان ی می شــود. والدیــن ب
و آن هــا را نام گــذاری کننــد. بــه عنــوان نمونــه، مــن حــاال ناراحــت هســتم، خوشــحالم، 
ــن از او  ــد م ــد و می گوی ــکایت می کن ــرادرش ش ــار ب ــی از رفت ــس وقت ــی ام. پ عصبان
ــار  ــد رفت ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ــی ک ــه بازگوی ــۀ او را این گون ــوان جمل ــرم، می ت متنف
بــرادرت خیلــی تــو را عصبانــی کــرده. بــه ایــن روش، هــم نشــان داده ایــد کــه احســاس 
کــودک خــود را درک کــرده ایــد و هــم الگــوی مناســبی بــرای بیــان احساســات فراهــم 

ســاخته ایــد. 
یکــی دیگــر از راه هــای پیشــنهادی بــرای پــرورش هــوش هیجانــی، ایجــاد یــک محیــط 
ــر  ــت خاط ــا آزادی و امنی ــد ب ــودکان بتوانن ــه ک ــی ک ــه گونه ی ــت ب ــی اس ــن عاطف ام
ــا نشــان داد  ــه آن ه ــد ب ــس بای ــد. پ ــو کنن ــن گفت وگ ــا والدی ــارۀ احساسات شــان ب درب
ــا صبــر و حوصلــه شــنیده  ــه احساســات آن هــا توجــه شــده و نظریــات آن هــا ب کــه ب
ــا  ــر اســت ب ــن نیســت، بهت ــول والدی ــورد قب ــودکان م ــات ک ــر نظری ــا اگ می شــود. حت
ــورد  ــودک را م ــیب ک ــه آس ــواردی ک ــد و در م ــه کنن ــا را توجی ــتدالل خواهی آن ه اس
ــودت را  ــره خ ــد »باالخ ــه بگویی ــای این ک ــه ج ــت ب ــر اس ــد، بهت ــرار می ده ــه ق حمل
ــیب  ــودت آس ــه خ ــم ب ــن می ترس ــد »م ــارت را بگویی ــن عب ــی« ای ــتن می ده ــه کش ب
ــی  ــودکان عذرخواه ــد از ک ــن رخ داد، بای ــب والدی ــتباهی از جان ــر اش ــانی«. و اگ برس
ــری  ــتباهات و احســاس تأســف، ام ــرش اش ــه پذی ــند ک ــه باش ــاًل آموخت ــا عم ــد ت کنن

طبیعــی اســت. 
عــدم رعایــت ایــن مــوارد و عــدم ابــراز ناراحتــی و حتــا خشــم توســط والدیــن، ممکــن 
ــه در آن از  ــوند ک ــی ش ــار اختالالت ــودکان دچ ــات ک ــی اوق ــود بعض ــث ش ــت باع اس
احساســات خــود دور شــوند یــا در درک احساســات بــا ســوءتفاهم روبــه رو شــوند. 

ــای آزاد  ــه باهنره ــی ک ــوش هیجان ــی ه ــوزش طبیع ــه آم ــد ک ــاور دارن ــان ب متخصص
ــه  ــی ک ــی دارد. در درس های ــت ویژه ی ــت، اهمی ــراه اس ــز هم ــی نی ــای ارزش و نظام ه
ــروع  ــان ش ــات قهرمان ــورد احساس ــودکان در م ــت، ک ــج اس ــتان های مهی ــامل داس ش
ــث  ــزی باع ــه چی ــه چ ــد ک ــاد بگیرن ــد ی ــا می توانن ــس آن ه ــد. پ ــری می کنن ــه یادگی ب
ــه  ــده و چه گون ــرس و... ش ــم، ت ــادمانی، خش ــورت ش ــه ص ــخصیت ها ب ــاس ش احس

ــد.  ــه کنن ــا مقابل ــده و ی ــار آم ــود کن ــات خ ــا احساس ــا ب این ه
آمــوزش مهارت هــای اجتماعــی نیــز یکــی از راه هــای افزایــش هــوش هیجانــی اســت. 
ــخیص  ــی، تش ــت، همدل ــم و عصبانی ــرل خش ــای کنت ــامل برنامه ه ــا ش ــن آموزش ه ای
ــت و  ــار ادب و صمیمی ــردم، اظه ــای م ــابهات و تفاوت ه ــناختن تش ــمیت ش ــه رس و ب
ــاری مثبــت، حــل  ــی خطــرات، خودگفت ــاط، ارزیاب ــراری ارتب تعــارف، ادارۀ خــود، برق
ــروه  ــار گ ــل فش ــت در مقاب ــدف و مقاوم ــاد ه ــری، ایج ــکل، تصمیم گی ــاله و مش مس

ــت.  ــن اس هم س
ــرادی  ــده اف ــده ش ــت. دی ــران اس ــا بح ــه ب ــی و مقابل ــوش هیجان ــر، ه ــوع دیگ موض
وجــود دارنــد کــه بــه طــور مــداوم در مقابلــه بــا نتایــج منفــی دچــار مشــکل هســتند 
ــوند.  ــالص نمی ش ــی خ ــد در زنده گ ــوادث ب ــر ح ــچ گاه از ش ــد هی ــر می رس ــه نظ و ب
ــه حــال  ــن تجــارب ب ــس از غم انگیزتری ــا پ ــه حت ــد ک ــرادی وجــود دارن ــل، اف در مقاب
ــه قابلیت هــای  ــوط ب ــن موضــوع مرب ــد. ای ــو می رون ــه جل ــا ب ــد و حت ــه برمی گردن اولی

ــتند.  ــی هس ــوش هیجان ــدۀ ه ــزای آن ترکیب کنن ــه اج ــی اســت ک هیجان
هوش هیجانی به این صورت فرآیند مقابله را تشریح می کند: 

ــرای ایجــاد  ــن رو، ب ــم و از ای ــم، درک کنی ــدا الزم اســت آن چــه را احســاس می کنی ابت
ارتبــاط بــا احساســات خــود بــه دو طریــق کالمــی و غیــر کالمــی عمــل می کنیــم. از آن 
گذشــته، الزم اســت احساســات دیگــران را نیــز درک کنیــم و بــا آن هــا همدلــی کنیــم. 
ــش  ــه پیدای ــر ب ــاد می کنند)منج ــت ایج ــکار اولوی ــا در اف ــه هیجان ه ــم ک ــد بدانی بای
ــف حــل  ــای مختل ــد، دیدگاه ه ــه را شــکل می دهن ــوند(، حافظ ــرات خــاص می ش تفک

ــند. ــهولت می بخش ــت را س ــد و خالقی ــق می کنن ــاله خل مس
منبع: آفتاب

سيداحمد اشرفی
اوالً: جهــاد در اســالم بــه جنگیــدن و کشــتن و 
کشــته شــدن خالصــه نمی شــود. جهــاد انــواع 
ــوع  ــه دو ن ــام ب ــور ع ــا به ط ــف دارد، ام مختل
ــس  ــد نف ــاد برض ــود: اول، جه ــیم می ش تقس
ــت  ــروع اس ــای غیرمش ــا و خواهش ه و هواه
ــود و  ــه می ش ــر« گفت ــاد اکب ــه آن »جه ــه ب ک
دوم، قتــال یــا جنــگ بــر ضــد تجــاوز اســت 
ــود.  ــه می ش ــر« گفت ــاد اصغ ــه آن »جه ــه ب ک
ــلم -  ــه و س ــی اهلل علی ــرم - صل ــول اک رس
زمانــی کــه از غــزوۀ بــدر برگشــتند، فرمودنــد: 
ــاد  ــی الجه ــر إل ــاد األصغ ــن الجه ــا م »رجعن

ــر.« األکب
ــگ، در  ــال و جن ــای قت ــه معن ــاد ب ــًا: جه ثانی
ــاد در  ــی. جه ــه هجوم ــت ن ــالم دفاعی س اس
ــرای تأمیــن صلــح و گســترِش امــن  اســالم ب
و دفــع تجــاوز و تعــدی اســت. پیغمبــر اکــرم 
ــه و ســلم-  ســیزده ســال در  ــی اهلل علی – صل
مکــه ظلــم و ســتم و شــکنجه و قتــل پیــرواِن 
خــود را تحمــل کــرد، امــا دســت بــه اســلحه 
نبــرد و پــس از آن کــه خانــه و کاشــانه و شــهر 
ــه  ــه مدین ــرد و ب ــرک ک ــود را ت ــارِ خ و دی
هجــرت نمــود، در آن جــا هــم دشــمنان او را 
آرام نگذاشــتند و دســت بــه مداخلــه و تجــاوز 
ــازل  ــاد ن ــۀ جه ــه آی ــود ک ــا ب ــد، این ج زدن
شــد و بــه مســلمانان اجــازۀ جهــاد داده شــد. 
خداونــد در ایــن آیــه )ســوره حــج: 39 – 40( 

می فرمایــد: 
ــان  ــر آن ــگ ب ــه جن ــانی ک ــه کس ــه: »ب ترجم
ــده  ــاد داده ش ــازۀ جه ــده، اج ــل گردی تحمی
اســت؛ بــه  ایــن خاطــر کــه مــورد ظلــم قــرار 
گرفتنــد و خداونــد بــه کمــک آنــان تواناســت، 
ــرون  ــق بی ــان به ناح ــه از خانه های ش ــی ک آنان
رانــده شــدند، )در حالــی کــه گناهــی مرتکــب 
می گفتنــد:  این کــه  جــز  بودنــد(  نشــده 

ــا اهلل اســت«.  ــروردگار م پ
امــا جهادگــراِن داعــش میــان دوســت و 
ــل  دشــمن، متجــاوز و بی طــرف تفکیکــی قای
نشــدند و بــا کمــال حماقــت و وحشــت خــود 
را بــا همــه درگیــر کردنــد و همــه را دشــمِن 

خــود ســاختند.
خداونــد در ســورۀ ممتحنــه آیــۀ 8 می فرمایــد: 
ــد  ــی نمی کن ــما را نه ــد ش ــه: »خداون ترجم
داریــد  انصــاف روا  نیکویــی و  این کــه  از 
بــه کســانی کــه بــا شــما به خاطــر دیــن 
بیرون تــان  خانه های تــان  از  و  نگنجیده انــد 
ــان را دوســت  ــد منصف ــد، و خداون ــرده ان نک

دارد.« 
ــه  ــروط ب ــد و مش ــالمی مقی ــاد اس ــًا: جه ثالث
اســت؛  اخالقــی  هنجارهــای  و  ارزش هــا 
در جهــاد اســالمی، قتــل افــراد ملکــی و 

بی طــرف، قتــل کــودکان و زنــان، قتــل ســفرا 
ــل  ــک و قت ــی و دیپلماتی ــده گان سیاس و نماین
ــد،  ــغول عبادت ان ــد مش ــه در معاب ــرادی ک اف
جایــز نیســت. در جهاد اســالمی قطــع درختان 
ــب  ــدون موج ــات ب ــتن حیوان ــوه دار و کش می
ــتن و  ــالمی، کش ــاد اس ــدارد. در جه ــواز ن ج

ــت. ــردن نارواس ــه ک ــرا و مثل ــکنجۀ اس ش
ــال را  ــن اعم ــۀ ای ــا هم ــه تنه ــا داعشــیان ن ام
بــه شــکل بســیار فجیــع انجــام دادنــد، بلکــه 
تصویرهــا و ویدیوهــای آن را نیــز بــا افتخــار 
ــرار  ــان ق ــِد جهانی ــرض دی ــات در مع و مباه
ــگاران  ــام قســاوت، خبرن ــا تم ــان ب ــد. آن دادن
را ســر بریدنــد درحالی کــه آنــان ســفیران 
ــد،  ــمار می رون ــه ش ــنگری ب ــت و روش حقیق
امدادگــران و کارمنــدان مؤسســاِت خیریه را از 
ــان ســفیران  ــه آن ــد درحالی ک ــغ گذراندن دم تی

ــوند. ــوب می ش ــت محس ــر و رحم خی

معاملۀ داعش با غیرمسلمانان
در بخــش آخــر آیــۀ چهلــِم ســورۀ حــج کــه 
ــم،  ــر کردی ــاال ذک ــاًل در ب ــش را قب ــم اول نی
و  پیغمبــر  بــه  این کــه  از  پــس  خداونــد 
مســلمانان صــدر اســالم، اذن جهــاد می دهــد، 
ــوده  ــاره نم ــاد اش ــفۀ جه ــت و فلس ــه حکم ب

یــد:  می فرما
ترجمــه: »اگــر خداونــد )ظلــم و تجــاوز( 
ــر  ــی دیگ ــیلۀ بعض ــردم را به وس ــی از م بعض
و  کنســیه ها  و  صومعه هــا  نکنــد،  دفــع 
کلیســاها و مســاجدی کــه نــام خــدا در آن هــا 
ــردد.« ــی گ ــران م ــود، وی ــرده می ش ــیار ب بس
ایــن آیــت آشــکارا بیــان مــی دارد کــه جهــاد 
در اســالم، بــرای دفــع ظلــم و تجــاوز و 
حمایــت از آزادی عقیــده و اندیشــه اســت. و 
نــه تنهــا بــرای دفــاع از مســلمانان و مســاجد 
و معابــد اســالمی، بلکــه بــرای دفــاع از معابــد 

ــز هســت. ــان نی و اماکــن مقدســۀ ســایر ادی
امــا داعشــیان پــس از این کــه در شــمال 
ــر  ــد، ب ــروی گردیدن ــه پیش ــق ب ــراق موف ع
ــتند و  ــم روا داش ــا ظل ــیحی آن ج ــت مس اقلی
ــران و  ــان را وی ــه کلیســاهای آن ــس از این ک پ
ــد،  ــارت کردن ــان را غ ــوال و دارایی های ش ام
ــا  ــل و ی ــه، قت ــۀ جزی ــان ســه گزین ــان را می آن
ــل  ــن عم ــد. ای ــر نمودن ــالم مخیَّ ــول اس قب
ــت.  ــالمی اس ــریعت اس ــالف ش ــیان خ داعش
ــایر  ــراق و س ــه در ع ــیحی یی ک ــت مس اقلی
زنده گــی  عربــی  و  اســالمی  کشــورهای 
به حســاب  مســلمانان  دوســت  می کننــد، 
زمــان  از  آن هــا  دشــمن.  نــه  می رونــد 
حضــرت رســول اکــرم - صلــی اهلل علیــه 
وســلم - تــا امــروز در جــوار مســلمانان 
ــد و  ــرده ان ــی ک ــرام زنده گ ــزت و احت ــا ع ب
ــد مســلمانان از همــۀ حقــوق شــهروندی  مانن

ــد. ــوده ان ــوردار ب برخ
ــخ  ــی از ادوار تاری ــه در برخ ــه ک ــا جزی حت
اهــل کتــاب گرفتــه شــده، در  از  اســالم 
ــز  ــیار ناچی ــی بس ــۀ مال ــک ضرب ــت ی حقیق
ــم  ــت و تقدی ــظ امنی ــر حف ــه در براب اســت ک

ــلمانان  ــی از غیرمس ــات اداری و اجتماع خدم
گرفتــه می شــده اســت و دارای هیچ گونــه 
ــرف  ــت. از ط ــوده اس ــز نب ــای توهین آمی معن
ــی  ــگاه فقه ــه از ن ــِن جزی دیگــر، حکــم گرفت
ــه از  ــب، بلک ــه واج ــت و ن ــرض اس ــه ف ن
جملــۀ مباحــات محســوب می شــود و بــه 
ــاط دارد و  مصلحــت اســالم و مســلمانان ارتب
زمامــدار مســلمان صالحیــت دارد و می توانــد 

آن را بگیــرد و می توانــد ببخشــد. 
ــرِک  ــل و ت ــه عم ــی ک ــی حکم ــاح، یعن  مب
ــی  ــه آن ثواب ــه در عمــل ب ــوده ن آن یکســان ب
ــی.   ــرک آن گناه ــه در ت ــود و ن ــب می ش مترت
جاهــل،  و  وحشــی  داعشــیاِن  همچنــان 
اقلیــت  برضــد  را  هولناکــی  جنایت هــای 
ایزیــدی در عــراق مرتکــب شــدند کــه باعــث 
ــل در روی  ــلماناِن عاق ــۀ مس ــرمنده گی هم ش
ــه کــودکان معصــوم و  ــان ب ــد، آن ــن گردی زمی
ــاِن  ــد. زن ــاه هــم رحــم نکردن ــان بی گن ــه زن ب
ــه  ــان را ب ــد و آن ــزی گرفتن ــه کنی ــان را ب آن
بهانــۀ این کــه بت پرســت و شیطان پرســت 
هســتند، بیــن مســلمان شــدن و کشــته شــدن 

ــد.  ــر گردانیدن مخیَّ
در حالــی کــه ایزیدی هــا از نــگاه فقهــی 
ــوس  ــد و مج ــاب می رون ــه حس ــوس« ب »مج
اکــرم - صلــی  بحدیــث رســول  مطابــق 
اهلل علیــه وســلم - از جملــۀ اهــل کتــاب 
ــرت  ــه حض ــا ک ــوند، آن ج ــوب می ش محس
فرمودنــد: »ســنُّوابهم ســنَّه أهــل الکتــاب« 
یعنــی: بــا آنــان )مجــوس( بــه همــان روشــی 
کــه بــا اهــل کتــاب معاملــه می کنیــد، معاملــه 

ــد. کنی
گذشــته از آن، آزادی عقیــده اصلــی اســت کــه 
ــت.  ــوده اس ــد نم ــدیداً تأکی ــر آن ش ــالم ب اس
آیت هــای متعــددی در قرآن کریــم وجــود 
ــان  ــده و ایم ــر عقی ــردم ب ــار م ــه اجب دارد ک
ــیه  ــورۀ غاش ــت: در س ــرده اس ــم ک را تحری
ــت مذکــر، لســت  ــد: »فذکــر إنمــا أن می فرمای
ــو  ــده، ت ــد ب ــه: »پن ــیطر.« ترجم ــم بمس علیه
تنهــا پنددهنــده ای، بــر مــردم مســلط نیســتی. 
اســت،  روشــن گری  تــو  وظیفــۀ  )یعنــی 
وظیفــۀ تــو ایــن نیســت کــه مــردم را بــه جبــر 

ــی.(« ــلمان کن ــف مس و عن
ــی  ــراه ف ــد: »ال إک ــره می فرمای ــورۀ بق و در س
الدیــن قــد تبیــن الرشــد مــن الغــی.« ترجمــه: 
ــد از راه  ــت، راه رش ــن نیس ــاری در دی »اجب

گمراهــی آشــکار شــده اســت.«
ــوت  ــالم دع ــه اس ــی را ب ــر زن ــرت عم حض
کــرد و او نپذیرفــت، حضــرت رو بــه آســمان 
کــرده گفــت: »بارالهــا تــو گــواه بــاش کــه مــن 

او را بــه اســالم مجبــور نکــردم.« 
ایــن در حالــی اســت کــه داعشــیان در مناطــق 
تحــت تســلط خــود در ســوریه و عــراق، 
ــش  ــکار خوی ــول آرا و اف ــه قب مســلمانان را ب
ــور  ــالم مجب ــول اس ــه قب ــلمانان را ب و غیرمس

ــد. کردن
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و  نمایش نامه نویـس   ،)  -  1940( ممـت  دیویـد 
ییـل،  دانشـگاه  اسـتاد  و  تیاتـر،  و  کارگـرداِن سـینما 
بـه سـبک خـاِص دیالوگ نویسـی اش معـروف اسـت 
و  پیوسـته  گفت وگوهـای  )Mamet speak(؛ 
جدل آمیـِز بی وقفـه و بی امـاِن شـخصیت ها با جمالت 
بریـده بریـده، تکـراری و مبهـم در آثـار او، بازتابـی 
ریالیستی سـت از دنیـای پُرهیاهـوی مردمـان درگیـِر 
زنده گـی در دنیـای معاصـر مخصوصـًا در امریـکای 
 True“ قرن بیسـتم. ایـن نویسـنده چنان که در کتـاِب
and False”  تصریـح می کنـد، تمـام عمـر خـود را 
یـا در روی صحنه سـپری کرده یا در پشـِت صحنه، و 
در نتیجـۀ همیـن تجربه هـای زیاد اسـت که بـاور دارد 
در تیــاتر نویـن دیگـر روش هـای تـوأم بـا تمرکـزی 
می دادنـد،  آمـوزش  پیروانـش  و  استالیناوسـکی  کـه 
و  بـود  نخواهـد  پاسـخ گو  امـروز  تماشـاگراِن  بـرای 
را  دیگـر  شـیوه یی  بایـد  بازیگـر  و  نمایشـنامه نویس 
تجربـه کننـد. او تمـام تـالش خـود را بـرای بـه عمل 
درآوردِن ایـن ایـدۀ برخاسـته از تجربه هایـش بـه کار 
می بنـدد. ممـت بیـش از بسـیاری از معاصـران خـود، 
دغدغـۀ عمل گرایـی در نمایـش را دارد؛ در عین حال، 

ایـن مجادلـۀ لفظـی و فکـری اسـت کـه جایگزیـن 
هرگونـه عمـِل نمایشـی مطابـق بـا تعریف ارسـطویی 
و در قالـب کالسـیِک آن می شـود. او از بافت زبانی و 
قـدرت کالم به تنهایـی و حتا بدون ارجاعـات بینامتنی 
و رمزهـا یـا نمادهـای مرسـوم و اشـارات تلمیح گونه 
بهـره می بـرد تـا هـر گونـه روش تکـراری و مرسـوم 

بـرای ابـراز وجـود کاراکتـر را محکـوم کند.
بـه طـور کلـی، مجادلـۀ لفظـی، توانایـی و قـدرت هر 
عمـِل دیگـر را از کاراکتـر می گیـرد؛ همان طـور که در 
زنده گـی روزمـره نیـز چنیـن اسـت. بـا ایـن تفـاوت 
راه  مجادله هـا  ایـن  بیشـتِر  عـادی  زنده گـی  در  کـه 
بـه جایـی پُـر معنـا نمی بـرد جـز برتـری قـدرِت یک 
طـرف بـر طـرِف دیگر؛ امـا در دنیـای نمایـش، جدل 
نیـز ماننـد تمامـی عناصـر متـن، صحنـه و اجـرا، یک 
نشـانه محسـوب می شـود توأم با پیامی ویژه از سـوی 

نویسـنده یـا کارگردان.
 ,Oleanna 1992("حـال در دو نمایش نامـۀ "اولیانـا
 1984Glengarry glen( "و "گلنگـری گلن راس )
ross,( می بینیـم کـه تمامـی ایـن بحـث و جدل هـای 
متوالـی و پیوسـته هـر کـدام پیامـی دارنـد؛ پیامی مثل 

ِی  بـر ا بر
ادعـای دروغیـن در هـر یـک از دو مدعـِی برتـری 
اجتماعـِی  مجـادالت  بیهوده گـِی  یـا  نواندیشـی،  در 
بی اسـاس. ابتـدا بایـد ایـن دو نمایش نامـه را بـه ایـن 
لحـاظ از همدیگـر جدا بدانیـم که در اولیانا بیشـترین 
تأثیـرات دو کاراکتـر از همدیگـر به بنیان هـای درونی 
گلنگـری  در  و  برمی گـردد؛  انسـان  روان شناسـانۀ  و 
حاضـر  اشـخاص  تأثیـرات  بیشـترین  راس  گلـن 
جنبـۀ  ملکـی  معامـالت  و  رسـتورانت  صحنـۀ  در 
دارد. و در عیـن حـال،  اجتماعـی و جامعه شناسـانه 
نمایشـنامه مخاطـب را در جهـت گیـری و  هـر دو 
همذات پنـداری بـا یکـی از طرفیـن دعـوی معلق نگه 
مـی دارد؛ زیـرا صداقـت و عـدم صداقـِت آدم ها یکی 
شـده اسـت؛ و هـر دو طـرف هـم در موضـِع راسـت 
هسـتند هـم دروغ. تفکیـک ایـن هزارتـوِی آگاهـی و 
ناآگاهـی یـا راسـت گویی و اجحـاف در ابـراز وجود، 
بـرای خواننـدۀ نمایش نامـه باعـث عـدم تصمیـم در 
انتخـاب می شـود و بـه نوعـی تأویـل را بـه تأخیـر 
می انـدازد. البتـه در اجـرا، و روی صحنـه، ایـن عـدم 
قطعیـت مـورد نظـِر نویسـنده بسـته گی بـه برداشـِت 

کارگـردان از متـن خواهـد داشـت.
در اولیانـا مجادلـه میـان کارول، دانشـجوی مجـرد و 
جان، اسـتاد متأهل اسـت. تمـام تضاد فضـای فکری 
و عقیدتـِی ایـن دو در مباحثـه و مجادله یـی بـی 
امـان بـروز می کنـد. دفتـر اسـتاد صحنـۀ هـر 
سـه پـردۀ نمایـش اسـت؛ و همیـن عـدم 
تعویـض صحنـه، خـود یـک رمـزگان 
محسـوب  نویسـنده  سـوی  از 
می شـود. بـه بیانـی، می تـوان از 
ایـن یک پارچه گـی صحنـه چنیـن 
نتیجـه گرفـت کـه پایـان همـان آغـاز 
اسـت و هیـچ تغییـری نیسـت جـز تّوهـِم 
تغییـر و هیـچ تفاوتـی نیسـت جـز سـوءِ تعبیر یا 
عـدم درک متقابـل. دیویـد ممـت از میراث ارزشـمند 
همچـون  پیشـین  نمایش نامه نویسـاِن  صحنه پـردازِی 
امـا  اسـت؛  برخـوردار  ویلیامـز  و  میلـر،  چخـوف، 
هنـر بدیـع و نـوآورِی او در کنـش خـاِص نمایشـی 
در بیـان اسـت کـه دیـدگاه شـخصی و سـبک ویژۀ او 
را مشـخصًا عرضـه مـی دارد. در تمـام طول پـردۀ اول 
اتفـاق رخ می دهـد و یکـی پـس از دیگـری جمالتی 
بیـان می کنـد کـه عینـًا در گـزارش کارول  را جـان 
ثبـت خواهد شـد. در پـردۀ دوم کـه قاعدتـًا باید اوج 
کشـمکش داسـتان و درگیـری اصلی باشـد، ما شـاهد 
خطـری کـه موقعیت جـان را تهدید می کند می شـویم 
و بـه لحـاظ سـاختاری عـدم تعـادل و تـوازن فقط در 
لفـظ صـورت می گیـرد. هرچند هنـوز جـان موقعیت 
عضویـت در هیـأت علمـی خـود را از دسـت نـداده 
اسـت، امـا گـزارش کمیته به دسـتش رسـیده و ظاهراً 
نابـود شـده اسـت. بـا ایـن حـال سـعی می کنـد بـا 
صبـوری و البتـه بـا زیرکـی، وضعیت را عـوض کند. 
جـان در توصیـف موقعیتـش می گویـد: "درسـت در 
همـان لحظاتـی که فکـر می کنیـم خیلی قوی هسـتیم 
از همیشـه آسـیب پذیرتریم." و چنـدی بعد به فلسـفۀ 
رواقـی اشـاره می کنـد کـه حذف کلمـه برابر اسـت با 
حـذف واقعیـت. بـا ایـن مثـال که اگـر عبـارت "من 
آسـیب دیـده  ام" را حـذف کنیـم یعنـی "آسـیب" را 
کاًل حـذف کرده ایـم. این نهایت ایده آِل انسـان امروز 
می تواند باشـد بـرای خروج از درگیری و کشـمکش. 
پـردۀ سـوم را هـم می تـوان در ادامـۀ همـان وضعیت 
قبـل توصیـف کـرد بـا این تشـدید بحـران بـه لحاظ 
روحـی کـه جـان احسـاس می کنـد، نابـود و تخریب 
شـده اسـت تا لحظـۀ پایانی کـه چند عبـارت معروف 
ایـن نمایش نامـه رد و بـدل می شـود. ایـن پایـان بـه 
از بحـث  بـه یکـی  را  اولیانـا  قطعیتـش  دلیـل عـدمِ 
برانگیزتریـن نمایش نامه هـای دیویـد ممـت تـا سـال 
1990 و یکـی از برتریـن نمایش نامه هـای قرن بیسـتم 
تبدیـل کـرده اسـت. این پایـاِن بدون قطعیـت که تمام 
پیـام نویسـنده اسـت، در خودآگاهـی و ناخودآگاهـی 

کارول و جـان هـر دو بـه یـک میـزان برابـر اسـت.
کارول در طـول زنده گـی، تمـام تـالش خـود را برای 
یادگیـری گذاشـته اسـت تـا موقعیتی برتر را به دسـت 
آورد که از آِن او نیسـت. به سـختی درس خوانده تا به 
دانشـگاه راه یابـد و اکنـون بـا انبوهی از خسـته گی ها 
دیگـر توقـع نـدارد که بـه دلیل سـطح پاییـِن دانش و 
تجربـه از سـوی دیگـری تحقیـر شـود. البتـه او برای 
مبارزه یـی خـود را آمـاده کـرده اسـت کـه از همـان 
ابتـدا بـه پیـروزی در آن تردیـد داشـته اسـت. کارول 
بـرای جبـراِن تنهایـِی خـود بـه مجموعه یـی حقوقـی 
وابسـته گی پیـدا کـرده اسـت بـا اهـداف سیاسـی و 

فمینیسـتی؛ اّمـا ایـن مجموعـه هـم درمـاِن دردهـای 
او نیسـت؛ زیـرا مـی بینیـم بـا همـۀ برگه هایـی کـه بر 
علیـه اسـتادش جمـع آوری کـرده، بـاز در تردیـدی 
بی امـان دسـت و پنجـه می زنـد. کارول گاه و بـی گاه 
میـان بحـث و جـدل بـا اسـتادش سـکوت می کند. و 
این سـکوت بیانگـر تردید اوسـت؛ تردیـدی که برای 
اسـتادِ محکـوم روزنـۀ امیدی باقـی می گذارد کـه البته 
بـه انـدک زمانـی بـه ناامیـدی بدل می شـود. جـان هم 
در طـول زنده گـی تالشـی بی وقفه را برای رسـیدن به 
خواسـته هایش گذرانـده اسـت و امروز کـه از جایگاه 
اجتماعـی باال بهره منــد شـده، تنها خواسـته اش حفظ 
ایـن موقعیـت اسـت که با توجـه به الگوهـای از پیش 
تعییـن شـدۀ اجتمـاع، نحـوۀ زنده گـی خانواده گـی او 
تحت الشـعاع  اجتماعـی  سـاختارهای  همیـن  در  نیـز 
داشـتِن  جـان  آرزوی  و  آمـال  همـۀ  می گیـرد.  قـرار 
خانه یـی اسـت کـه بتوانـد در آن با همسـر و پسـرش 
زنده گـی کنـد و شـغل اسـتادی و موقعیـت اجتماعـِی 
خـود را کـه به تازه گی کسـب کـرده، از دسـت ندهد.

بـه  دادن  پاسـخ  در  مـدام  دو  هـر  کارول  و  جـان   
انـد  بی وقفـه  جدالـی  درگیـِر  یکدیگـر  پرسـش های 
و بـرای مقابلـه بـا هـم مـدام یکدیگـر را زیـر ذره بیِن 
واقع بینـی قـرار می دهنـد؛ حـال آن کـه آگاه و معتـرف 
نیسـتند بـه بسـیاری بدیهیـات وجـودی خـود؛ مثـل 
روحیـۀ سـلطه جویی و سـلطه پذیری، تفـاوت جایگاه 
و طبقـۀ اجتماعـی و تفاوت در نگرش و احسـاس زن 
و مـرد. جـان در عیـن حـال کـه از وضعیـت زنده گی 
و شـغلی اش بـرای ایـن دانشـجو می گویـد، درونیاِت 
خـود را نیـز بـا او در میـان مـی گـذارد بی آنکـه دقیقًا 
بدانـد بـه چه منظـور دارد مسـایِل خصوصـِی زنده گی 
اش را بـه دانشـجویش می گویـد. او بـه بـروز حـال 
و هـوای درونـی خـود بـا صداقتـی تمـام و کمـال و 
بـا احساسـی کامـاًل جـّدی می پـردازد. تنها یـک مانع 
وجـود دارد کـه نمـی گـذارد صداقـت کامـل در ایـن 
رابطـه به وجـود بیایـد و آن موقعیـت اجتماعـِی هـر 
دوی آن هاسـت. هـم جان برای ایفای نقش یک اسـتاد 
و هـم کارول بـرای ایفـای نقش یک فعال فمینیسـت، 
بایـد از قالب هـای قـراردادی اجتماعـی اسـتفاده کنند 
و تّوهـم واقعیـت خـود را به جـای حقیقـت احسـاس 
نـاِب خـود جایگزیـن کننـد. ایـن مجادلۀ بی ثمـر تنها 
در پایـان نمایش نامـه اسـت کـه بـه حقیقـت نزدیـک 
بحـث  لحظـۀ  آن  و  پایانـی  مـی شـود. در جمـالت 
برانگیـِز ضربـۀ فیزیکـی و نهایی جان به کارول اسـت. 
کارول دو بـار می گویـد: "بله درسـته" و مثل همیشـه 
در جایـگاه یـک دانشـجو نسـبت بـه اسـتاد و یک زن 
در برابـر مـرد او را تأییـد می کنـد. البتـه نـه او و نـه 
بـه  تأییـد می کنـد.  نمی دانیـم دقیقـًا کـدام جملـه را 
هـر حـال، مبهم تریـن گفت وگـو را ممـت در همیـن 
صحنـۀ پایانی گذاشـته اسـت کـه هرگونه تفسـیری از 

آن ممکـن باشـد.
دربـارۀ  منتقـدان  کـه  مختلفـی  تأویل هـای  همـۀ  از 
اولیانـا داشـته اند کـه بگذریـم، بیـن مجادلـۀ لفظـی و 
هم کالمـی هـم ارتباطـی را بایـد بیابیـم. در این جـا بد 
نیسـت از خـود بپرسـیم آیا علـت به وجود آمـدن زبان 
در میـان انسـان ها ایـن نبـوده اسـت کـه بـا هم کالمی 
از تنهایـی بیـرون بیاینـد؟ انسـان برای صحبـت کردن 
بـا دیگـری چه میـزان مختار اسـت و تا چـه حدودی 
ایـن حـرف و صحبت هـا طبیعـی، غریـزی و از روی 
عـادت اسـت؟ اگـر از دیـدگاه روان شناسـِی لَـکان به 
مفهـومِ "دیگـری" قبـل از مرحلـۀ زبانـی نـگاه کنیـم، 
بـه ایـن نتیجـه می رسـیم که نیـاز بـه برقـراری ارتباط 
و داشـتِن هم صحبـت، قبـل از نیـاز بـه انتقـال پیامـی 
خـاص در بین انسـان ها وجود دارد. پـس میان کارول 
برقـرار اسـت. در واقـع  و جـان هـم همیـن رابطـه 
ایـن هـر دو یـک ُکِل واحـد هسـتند نـه دو نفـر کـه 
از زاویه یـی مقابـل همدیگـر بـرای خودشـان فردیتـی 
دارند. آیا اسـتاد بدون دانشـجو معنی دارد یا دانشـجو 
بـدون اسـتاد؟ منطقـًا بـاال بـودن بـدون وجـودِ مرتبـۀ 

پاییـن قابـل تعریف نیسـت.
و ایـن نکتـه را می تـوان از نـام اولیانا نیـز دریافت. در 
مقالـۀ "اولیانـا: زبـان و قدرت" نوشـتۀ برنـدا مورفی، 
ترجمـۀ آقـای علی اکبـر علـی زاد چنیـن می خوانیـم: 
"اولیانـا، مجمعـی آرمانـی و قـرن نوزدهمـی بـود کـه 
توسـط ویولونیسـت نروژی، اوله بـال )Ole Bull( و 
همسـرش آنا )Anna( تأسـیس شـد: اولیانـا آمیزه یی 
اسـت از ایـن دو نـام. ایـن مجمِع کشـاورزی بـه دلیل 
خریـد زمینـی که سـنگالخ و سـترون بود، ورشکسـته 

شد...

ه یا هم کالمی 
مجادل

ه از دیوید ممت
ش نام

در دو نمای

                                  بخش نخســت
                   معصومه بوذری                               
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نخست  معاون  دوستم  عبدالرشید  جنرال 
به  را  ملی  ریاست جمهوری، رهبران حکومت وحدت 

ناکاره گی و قوم گرایی متهم کرد. 
او دیروز در یک نشست خبری در جوزجان، اشرف غنی 
رییس جمهوری کشور را متهم به قوم گرایی کرد. آقای 
پشتو  که  کسی  رییس جمهور  برای  که  گفت  دوستم 
عزیزتر  باشد،  لوگر  از  اگر  است،  خوب  بزند،  حرف 
است. او همچنان داکتر عبداهلل را به ناکاره گی متهم کرد 

و گفت او دیگر بین مردم جایگاه ندارد. 
جبهات  به  رفتتش  از  هدف  که  گفت  دوستم  جنرال 
جنگ در شمال، مورال دادن به نیروهای امنیتی است؛ 
نه مسلح سازی ترک تباران و ایستادشدن در برابر دولت؛ 

چیزی که در حکومت داکتر نجیب انجام دادم.  
او گفت: "کوشش نکنید ترکتباران افغانستان را توسط 
انتخابات  دوباره  بعد  دوسال  کنید...  سرکوب  دشمن 

شروع می شود، باز به مردم چه جواب دارید ....." 
در  غنی  جمهور  رییس  از  دوستم  جنرال  شدید  نتقاد 
نمایندۀ   حالی صورت می گیرد که احمد ضیا مسعود 
فوق العاده رییس جمهوری در امور حکومتداری خوب 

نیز حکومت را به قوم گرایی متهم ساخت. 
جمهوری  ریاست  اول  معاون  دوستم  عبدالرشید 
فاریاب و  اقامت در والیت  از 10 روز  بعد  افغانستان 
مقدم  خط   ، غورماچ  ولسوالی  در  طالبان  علیه  جنگ 

جنگ علیه طالبان را ترک کرده است. 
گفته می شود که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان 

فرماندهان محلی و مسووالن  از همکاری نکردن  پس 
امنیتی در شمال و نیز نرسیدن امکانات نظامی برای او، 

جبهه جنگ در فاریاب را ترک کرده است.
یک نماینده مردم فاریاب در مجلس می گوید که جنرال 
دوستم پس از شکست طالبان از ولسوالی غورماچ به 

جوزجان برگشته است.
در  مجلس  در  فاریاب  مردم  نماینده  کارگر  رنگینه 
مسوولیت  که  می گوید  ماندگار  روزنامۀ  با  مصاحبه 
معاون اول ریاست جمهوری رفتن به خط مقدم جبهه 
نیست؛ اما بنابر لزوم دید خودشان به والیت فاریاب رفته 
به  طالبان  از  ولسوالی غورماچ  دوباره  گرفتن  با  و  بود 

جوزجان برگشته است.
بانو کارگر افزود: والیت فاریاب از والیات کلیدی در 
شمال است که با سقوط آن والیات شمالی تحت تهدید 

قرار می گیرند.
به گفتۀ او، جنرال دوستم را رییس جمهور اجازه رفتن به 
والیت کندز نداده بود؛ اما معاون اول ریاست جمهوری 

به والیت فاریاب رفت.
این عضو مجلس نماینده گان می گوید: جنگ در شمال 
یک پروژه  ا ست. ما بارها در مجلس این موضوع را یاد 
کردیم؛ اما دولت توجه نکرد. افرادی که غفلت وظیفه یی 
کرده بودند دوباره در سمت های شان گماشته شدند که 

باعث سقوط دوباره کندز و ولسوالی های فاریاب شد.
به  انتقال جنگ  پروژۀ  پشت  در  کسانی که  او،  گفتۀ  به 

شمال دست دارند برای همه روشن است.

فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان گفته است که 
تروریست  های داعش به دنبال انتقال مقر خود به خاک 

افغانستان هستند.
جان نیکلسون فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان 
تروریست های  گفت:  ان.بی.سی  شبکه  با  مصاحبه  در 

داعش به دنبال انتقال مقر خود به افغانستان هستند.
شدت  به  افغانستان  مردم  افزود:  ادامه  در  نیکلسون 
کشور  این  در  داعش  تروریست های  حضور  مخالف 

هستند.
افغانستان  نیروهای  همکاری  با  ما  داشت:  اظهار  وی 
افغانستان  در  داعش  نفوذ  از شدت  تا  هستیم  درصدد 

بکاهیم.
تروریست های  تعداد  ادامه  در  امریکا  نظامی  مقام  این 
داعش در منطقه ننگرهار افغانستان را حدود هزار نفر 
عنوان کرد و تصریح کرد: این منطقه محلی برای نفوذ 
طالبان و داعش به دو کشور پاکستان و افغانستان است.

ادارۀ توســعه بین المللــی ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
)USAID( 791 میلیــون دالــر به افغانســتان کمک 
کــرد. ایــن پــول بخشــی از مســاعدت های مالــی 
ــکا در نشســت بروکســل اســت  تعهدشــدۀ امری
کــه تــا یــک ســال آینــده بــه دولــت افغانســتان 

کمــک خواهــد شــد. 
اکلیــل حکیمــی، وزیــر مالیــه روز دوشــنبه 
هنــگام امضــای تفاهم نامه هــای ایــن کمــک 
ادارۀ  رییــس  اســمیت،  هربــرت  بــا  مالــی 
ــت،  ــل گف ــکا در کاب ــی امری ــاف بین الملل انکش
ــافی،  ــای انکش ــول در بخش ه ــدار پ ــن مق از ای
اقتصــادی، حکومــت داری خــوب، صحــت، 

ــی اســتفاده می شــود. معــارف و تحصیــالت عال
انکشــاف  ادارۀ  رییــس  دیگــر،  ســوی  از 
بین المللــی ایــاالت متحــدۀ امریــکا از ادامــۀ 
ــان  ــتان اطمین ــه افغانس ــورش ب ــای کش کمک ه
داد و گفــت، امریــکا بــر اســاس تعهداتــی کــه در 
نشســت بروکســل داده اســت، ایــن مقــدار پــول 

ــد. ــک می کن ــتان کم ــه افغانس را ب
ــر  ــم اکتب ــارم و پنج ــل در چه ــت بروکس نشس
ــد و  ــزار ش ــک برگ ــالدی در بلژی ــال روان می س
ــد  ــد کردن ــت تعه ــن نشس ــرکت کننده گان ای ش
ــده  ــا چهــار ســال آین ــر را ت ــارد دال کــه 1۵ میلی

ــد.   ــه افغانســتان کمــک کنن ب

امنیتي  وایي،  غړي  شمېر  یو  شورا  والیتي  د  کندز  د 

په  او  درولې  علمیات  تهاجمي  کې  ښار  په  ځواکونو 

دفاعي حالت کې دي.

افغان  وایي چې  یو شمېر غړي  د والیتي شورا  کندز  د 

ځواکونو د دغه ښار د یو شمېر سیمو له تصفیې وروسته 

خپل عملیات درويل دي.

هم  ال  چې  کوي  ادعا  غړي  شمېر  یو  شورا  والیتي  د 

طالبان د کندز ښار په څنډو کې فعالیت کوي.

د والیتي شورا غړي غالم رباين رباين د دوشنبې په ورځ 

ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم کندز ښار ته د طالبانو 

د بیا راتګ وېره شته.

ښاغيل رباين زیاته کړه:

پیل کړی و خو اوس جنګ  بیا جنګ  "امنیتي ځواکونو 

درېدلی، نه پوهېږم چې امنیتي ځواکونه بېرته هغه سیمې 

چې یې له السه وتيل ولې نه نیيس او جدي اقدام نه کوي 

څو د کندز ښار اوسېدونکي د درېیم ځل لپاره د کندز د 

سقوط له وېرې څخه په امان کې وي. "

کندز  د  لپاره  ځل  دوهم  د  وړاندې  اوونۍ  څو  طالبانو 

ښار ځینې سیمې ونیولې خو وروسته د افغان ځواکونو 

د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې بېرته طالبان له ښاره په 

شا شول.

د کندز د والیتي شورا بل غړي امرالدین ويل د دوشنبې 

په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندز ښار ته د طالبانو 

د بیا راتګ د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات نه دي 

نیول شوي.

ښاغيل ويل زیاته کړه:

نه دی،  وړ  قناعت  د  خلکو  د  وضعیت  کې  ښار  "کندز 

امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د دغه ښار د 

امنیت لپاره یې یو ښه دفاعي کمربند هم نه دی جوړ کړی، 

وېره او ناوړه وضعیت هم په ښار کې خپور دی."

ادعاوې  وکیالنو  د  بیا  چارواکي  سیمه ییز  کندز  د  خو 

ناسمې بويل.

د کندز د پامیر شلمې فرقې قوماندان محمد اکرم سامع 

افغان  د  هم  ال  کې  کندز  چې  وویل  ته  راډیو  ازادي 

ځواکونو عملیات دوام لري خو نوموړی د ښار په درې 

کېلو مټرۍ کې د طالبانو موجودیت نه ردوي.

ښاغلی سامع زیاته کړه:

زموږ  دی،  الندې  کنټرول  تر  وضعیت  کې  ښار  "کندز 

عملیات چې د »تندر ۱۹« په نامه د ښار د پلټنې، تصفیې 

پای  وه  شوي  پیل  هدف  په  کنټرول  د  کمربندونو  د  او 

رضبې  قوي  کې  نقطو  دغو  په  دښمن  دي  رسېديل  ته 

وخوړلې چې تر ۲۰۰ ډېر کسان یې د همدغو عملیاتو په 

نتیجه کې وژل شوي هم دي."

د  کورنیو  ګڼو  د  کبله  له  جګړو  وروستیو  د  کې  کندز 

بې ځایه کېدو تر څنګ ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله 

واوښته.

الهم د هېواد په بېالبېلو والیتونو کې زرګونه هغه کورنۍ 

چې د کندز د جګړو له کبله بې ځایه شوې وې کندز ته د 

جګړې او وضعیت د خرابېدو له وېرې بېرته خپلو کورونو 

ته نه دي ورغيل.

معاون نخست  ریاست جمهوری:

به رییس جمهور پشتون خوب 
و لوگری خوب تر است!

فرمانده ارشد امریکا:
داعش، مقر فرماندهی خود را به افغانستان منتقل می کند

کمک 791 میلیون دالری 
امریکا به افغانستان

کندز چارواکي:
 ال هم کندز ښار ته د طالبانو د بیا 

راتګ وېره شته

ACKU
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ورزش

امریــکا ضمــن درخواســت از پاکســتان بــرای مقابلــه بــا تمامــی شــبکه های 
ــی  ــورت کوتاه ــرد، در ص ــد ک ــور، تأکی ــن کش ــال در ای ــتی فع تروریس
اســالم آباد واشــنگتن آمــاده اســت بــرای نابــودی ایــن شــبکه ها بــه 

ــود. ــل ش ــی وارد عم تنهای
آدام ســزوبین، معــاون وزارت خزانــه داری امریــکا در امــور مقابلــه بــا تأمیــن 
ــت:  ــنگتن گف ــی تروریســم در یکــی از اندیشــکده های مســتقر در واش مال
ــس  ــژه در آژان ــتان به وی ــت پاکس ــل دول ــه در داخ ــت ک ــن اس ــکل ای مش
ــی  ــه از انجــام اقدامات ــد ک ــی وجــود دارن ــن کشــور، نیروهای ــات ای اطالع
ــاع  ــتان امتن ــال در پاکس ــتی فع ــای تروریس ــی گروه ه ــه تمام ــع علی قاط
ــازات  ــا امتی ــرای آن ه ــا ب ــرده ی ــل ک ــا را تحم ــی گروه ه ــد و برخ می کنن
ــم آن را  ــه نمی توانی ــت ک ــزی اس ــاز و تمای ــن امتی ــد. ای ــی قایل ان ویژه ی

ــم. تحمــل کنی
ــتان  ــرکای مان در پاکس ــم از ش ــاز ه ــا ب ــدار داد: م ــزوبین ُهش ــای س آق
در  فعــال  تروریســتی  شــبکه های  تمامــی  تــا  می کنیــم  درخواســت 
ــن امــر  ــه آن هــا در ای ــا ب ــم ت ــز آماده ای ــا نی ــد. م کشورشــان را تعقیــب کنن
کمــک کنیــم. امــا شــک نکنیــد، اگرچــه مــا متعهــد همــکاری بــا پاکســتان 
بــرای مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم و عملیات هــای تروریســتی 
ــودی  ــم شکســتن و ناب ــرای دره ــکا ب ــر الزم باشــد، امری ــا اگ شــده ایم، ام
ایــن شــبکه ها بــه تنهایــی وارد عمــل خواهــد شــد و در ایــن امــر لحظه یــی 

ــرد. ــد ک ــگ نخواه ــد و درن تردی
ناظــران دیپلماتیــک ایــن اظهــارات ســزوبین را بــه عنــوان یــک یــادآوری 
ــداد دوم مــی ســال 2011 میــالدی  ــه روی ــدون اشــارۀ مســتقیم ب ــح ب صری
تلقــی کردنــد؛ رویــدادی کــه در آن امریــکا بــه ابوت آبــاد پاکســتان حملــه 

کــرد و اســامه بــن الدن، رهبــر ســابق القاعــده را کشــت.
او گفــت: دولــت اســالم آباد یــک شــریک مقابلــه بــا تروریســم مهــم بــوده 
ــتی  ــالت تروریس ــان حم ــترین قربانی ــتانی ها بیش ــًا پاکس ــت. قطع و هس

ــتند. ــا هس ــر مکان ه ــاجد و دیگ ــا، مس ــدارس، بازاره ــه م ــیانه ب وحش
ایــن اظهــارات ســزوبین همزمــان بــا آن مطــرح شــد کــه هنــد کمپینــی را 
ــی آغــاز کــرده و اســالم آباد  ــرای منزوی کــردن پاکســتان در جامعــۀ جهان ب
ــتفاده از  ــبه نظامی مشــخص و اس ــای ش ــه برخــی گروه ه ــاه دادن ب ــه پن را ب
ــد؛  ــم می کن ــایه مته ــورهای همس ــی در کش ــوان نماینده گان ــه عن ــا ب آن ه

ــد. ــه شــدت رد می کن ــا را ب ــی آن ه ــه پاکســتان تمام ــی ک اتهامات
ــای  ــه پناهگاه ه ــی اش علی ســزوبین گفــت: پاکســتان در عملیات هــای کنون
ــوده اســت.  ــق ب ــن کشــور موف ــرب ای ــمال  غ ــنتی تروریســت ها در ش س
ــه  ــرده و ب ــت ک ــازمان تروریســتی ثب ــک س ــش را ی ــمًا داع اســالم آباد رس
دنبــال تضعیــف ظرفیت هــای عملیاتــی و مالــی تحریــک طالبــان پاکســتان 

اســت.
امریــکا تأکیــد دارد کــه پاکســتان هنــوز فشــار کافــی و مناســب را بــر شــبکۀ 
حقانــی وارد نکــرده تــا مانــع آن هــا در انجــام حمــالت مرگبــار بیــن مــرزی 

ــتان شود. در افغانس

رییس جمهــور ترکیــه گفــت: بــرای مبــارزه بــا تروریســم بــه حمایــت 
والدیمیــر پوتیــن نیــاز اســت.

ــرای  ــرد: ب ــالم ک ــه اع ــور ترکی ــان، رییس جمه ــب اردوغ ــب طی رج
ــی را  ــن آماده گ ــم، ای ــا تروریس ــارزه ب ــیه در مب ــا روس ــکاری ب هم

ــم. ــام دهی ــد را انج ــه الزم باش ــی ک ــر اقدام ــه ه ــم ک داری
ــی  ــروی هوای ــط نی ــی توس ــدۀ روس ــقوط جنگن ــه س ــاره ب ــا اش او ب
ــط  ــۀ رواب ــد ماه ــع چن ــه قط ــر ب ــه منج ــوریه ک ــرز س ــه در م ترکی
ــز  ــا نی ــرای م ــاق ب ــن اتف ــت: ای ــود، گف ــده ب ــور ش ــان دو کش می
ــوع  ــن موض ــه در ای ــانی ک ــود. کس ــف بار" ب ــده و تأس "ناراحت کنن
ــه مقامــات قضایــی تحویــل داده  ــد، بازداشــت شــده و ب دخیــل بودن
ــه موجــب  ــه دارد. درحال حاضــر کســی ک ــا ادام شــده اند. بازجویی ه
کشــته شــدن خلبــان روســی شــده اســت در زنــدان بــه ســر می بــرد.
اردوغــان در ادامــۀ اظهاراتــش بــا اشــاره بــه روابــط اقتصــادی میــان دو 
کشــور پــس از ســرگیری روابــط، گفــت:  پــس از قطــع روابــط برخــی 
ــه  ــو" ب ــروگاه هســته یی "آک کی ــد ســاخت نی ــزرگ مانن پروژه هــای ب
تعلیــق در آمــد، درصورتــی کــه ایــن پــروژه بــرای مــا بســیار حیاتــی 
و مهــم اســت و در ایــن پــروژه زمــان بســیاری از دســت دادیــم، امــا 

بعــد از بهبــود روابــط ایــن پــروژه از ســر گرفتــه شــد.
ــه در  ــیه و ترکی ــکاری روس ــه هم ــاره ب ــا اش ــه ب ــور ترکی رییس جمه
ــا  ــت و م ــن اس ــه ام ــاحل های ترکی ــت: س ــگری، گف ــۀ گردش زمین

ــتیم. ــیه هس ــوی روس ــتر از س ــت های بیش ــر توریس منتظ
او بــا اشــاره بــه ادعــای مبنی بــر دشــمنی ترکیــه بــا ُکردهــا بــا رد ایــن 
ــای  ــرد: در حــال حاضــر در برخــی از وزارت خانه ه ــان ک مســأله، بی
ــا  ــکلی ب ــا مش ــتند و م ــت هس ــال فعالی ــه در ح ــای ترکی ــا کرده م

ــم. کردهــا نداری
ــای نافرجــام ایــن  ــه کودت ــا اشــاره ب اردوغــان در ادامــۀ اظهاراتــش ب
کشــور گفــت: از والدیمیــر پوتیــن بــه دلیــل مواضعــش در حمایــت از 

ــی می کنــم. ــای نافرجــام قدردان ــه پــس از کودت ترکی

چهار تیم حاضر در اللیگا در طول یک هفته  در صدر جدول قرار گرفتند.
اللیگا  صدرنشین  عنوان  به  هفته   آغاز  در  اتلتیکومادرید  مارکا،  گزارش    به  
برابر والنسیا، جایگاه خود را  بارسلونا  بر دو  پیروزی سه  با  اما  شناخته شد 
از دست داد و تیم کاتاالنی در جایگاه نخست قرار گرفت. شاگردان دیگو 
برابر  شکست  با  اما  برگردند  صدر  به  دوباره  می توانستند  یکشنبه  سیمئونه 
سویا در ورزشگاه رامون سانچس پیسخوان، این اتفاق نیفتاد و سویا به جای 

بارسلونا در صدر قرار گرفت.
دیدار پایانی روز یکشنبه بین دو تیم رئال مادرید و اتلتیک بیلبائو می توانست 
شرایط جدول را تغییر بدهد. رئال  مادرید تا  دقیقه 81 برابر مهمانش متوقف 
شده بود اما آلوارو موراتا در دقیقه 82 گل پیروزی را به ثمر رساند و با کسب 
21 امتیاز در صدر جای گرفت. به  این  ترتیب در عرض یک هفته ، چهار تیم 

صدر جدول را تجربه کردند.
اکنون جدول اللیگا در این شرایط قرار دارد:

رئال  مادرید 21 امتیاز
سویا 20 امتیاز

بارسلونا 19 امتیاز
ویارئال 18 امتیاز

اتلتیکومادرید 18 امتیاز.

پنج تیم باالیی جدول لیگ برتر انگلیس تنها با یک امتیاز اختالف از هم جدا 
شدند.

به  گزارش مارکا، در لیگ برتر انگلیس نیز همچون اللیگا رقابت نزدیک است. 
با گذشت 9 هفته ، پنج تیم تنها با یک امتیاز از هم جدا شدند. منچسترسیتی، 
به خود اختصاص  تا سوم را  اول  امتیاز، رتبه های  با 20  لیورپول  آرسنال و 
دادند و چلسی با 19 و تاتنهام با امتیاز مشابه در جایگاه چهارم و پنجم قرار 

دارند.
جدول لیگ برتر تا هفته نهم به این شرح است:

منچسترسیتی 20 امتیاز
آرسنال 20 امتیاز
لیورپول 20 امتیاز
چلسی 19 امتیاز
تاتنهام 19 امتیاز

بود  نشده  دیده  نزدیکی  رقابت  چنین  گذشته،  سال  چند  در  برتر  لیگ  در 
نبودند. آخرین باری که  اندازه به هم نزدیک  تا این  و پنج تیم تا هفته  نهم 
رقابت در این شرایط قرار داشت، به فصل 73 - 1972 برمی گردد. ایپسویچ 
تاون، لیدزیونایتد و اورتون با 13 امتیاز در رتبه های اول تا سوم قرار داشتند 
و لیورپول، آرسنال و تاتنهام با یک امتیاز اختالف در رتبه های بعدی جای 

داشتند.
نتایج بد منچسترسیتی با پپ گواردیوال در هفته های اخیر )دو تساوی و یک 
نزدیک شوند.  تیم سیتی  به  تیم های دیگر  باعث شد  شکست در سه هفته ( 
نزدیک  صدر  به  اخیر  هفته  در  مساوی  یک  و  پیاپی  پیروزی   6 با  آرسنال 
کسب  شکست  یک  و  پیروزی  پنج  اخیرش،  بازی   6 در  نیز  لیورپول  شد. 
نداد.  از دست  را  امتیازی  اخیر  بازی  دو  در  تساوی  دو  به جز  تاتنهام  کرد. 
چلسی نیز با جشنواره گل در استمفوردبریج و با برتری چهار بر صفر برابر 
پیاپی  پیروزی  تیم سه  این  داد.  ادامه   پیروزی هایش  به روند  منچستریونایتد، 

کسب کرد و به صدر نزدیک شد.

ُهشدار امریکا به پاکستان:

اگر در نابودی تروریسم سهل انگاری 
کنید، وارد عمل می شویم

درخواست اردوغان از پوتین برای 
حمایت ترکیه در مبارزه با تروریسم

چهار صدرنشین 
در اللیگا تنها در یک هفته 

رقابت نزدیک در لیگ برتر 

انگلیس پس از نیم قرن

عبدالشهيد ثاقب

هنر خواندن و نخواندن
دیشـب دوسـتی از من در بـارۀ "چگونـه مطالعه کردن" 
پرسـید. مـن اگرچـه در حدی نیسـتم کـه در ایـن زمینه 
صاحب نظـر باشـم، امـا بـه عنـوان کسـی کـه اکثـر وقـِت خـود را بـا 
کتـاب می گذرانـم، بـا اتـکا بـه تجربـۀ شـخصی خـود، مـوارد زیـر را 

برایـش پیشـنهاد کردم:
1-کتـاب در کتاب خانه هـا و کتاب فروشـی های شـهر بسـیار اسـت. 
امـروزه مـا در دورۀ بیهقـی زنده گـی نمی کنیـم که بگوییـم، "هر کتاب 
بـه یک بـار خوانـدن مـی ارزد." از خوانـدن کتاب هـای پراکنـده پرهیز 
کـرده و تنهـا در زمینـۀ تخصص تـان یا رشـتۀ مـورد عالقۀتـان مطالعه 

کنیـد. خوانـدن همـه کتاب هـا امروزه نـه ممکن اسـت، نـه مطلوب.
2-مطالعه هایـی پُربـار اسـت کـه معطـوف بـه یـک پرسـش باشـد. 
پرسـش ، نقـش فوق العاده در پیشـرفت علـم و آگاهـی دارد. بنابر این، 
در زمینه یـی کـه مطالعـه می کنیـد، در نخسـت پرسـش های خـود را 
دسـته بندی کـرده، سـپس بـه جسـتجوی پاسـخ آن هـا در الی اوراق 
کتاب هـا بپردازیـد. تنهـا کتاب هایـی را مطالعـه کنیـد کـه در زمینـۀ 

پرسـش های شـما نگاشـته شـده باشـند.
3-یادداشـت برداری را هرگـز فرامـوش نکنیـد، حتـا اگـر حافظۀتـان 
قوی تـر از هـر کسـی دیگـری باشـد. متأسـفانه خـودم، چـون خیلـی 
بی نظـم هسـتم و یادداشـت برداری نمی کنـم، با درد سـرهای بسـیاری 

شـده ام. رو به رو 
4-کتاب هایـی را مطالعـه کنیـد کـه معـروف بـه "کتاب هـای مـادر" 
هسـتند و توسـط نویسـندگان معـروف نگاشـته شـده اند. اگـر ترجمه 
می خوانیـد، اغلـب بـه ترجمه هـای مترجمـان باسـواد و صاحـب نـام 
مراجعـه کنیـد. مراعـات ایـن بنـد، موجـب می شـود کـه شـما در دام 
"زباله هـای فکـری" نیفتـاده و وقـت گران بهایی تـان بـه هـدر نـرود.
۵-چیـزی بـه نـام "هنر نخواندن" اسـت که بـه اندازۀ "هنـر خواندن" 
تفصیـل سـخن  بـا  در جایـی شـوپنهاور  هنـر  ایـن  از  اسـت.  مهـم 
می گویـد. ایـن هنـر را نیـز در وجودتـان پـرورش دهیـد تـا از شـر 
خوانـدن "کتاب هـای غیرمفیـد" برکنار بمانیـد... تا بدانید کـدام کتاب 

را بایـد خوانـد و کـدام را نـه.

مهدی ثاقب

جشنوارۀ فلم زنان در کابل هر چند با حاشیه های بسیاری 
روبه رو شد، اما برخی از این حاشیه ها پُر رنگ تر از متن 
افشار،  مهناز  با  سلفی  عکس های  مثاًل  بود؛  مراسم  این 
بازیگر مطرح سینمای ایران، هیاهوی بزرگی به دنبال داشت و مردان 
و زنانی بودند که با گرفتن عکس های سلفی حتا اعترافات خود مهناز 

افشار در بی بی سی را برانگیختاندند.
ایرانی؛ مخصوصًا میهمنان گرامی  به هنرمندان خوب  من احترام دارم 
همچون خانم مهناز افشار، فاطمه معتمد آریا و رخشان بنی اعتماد که 
به سرزمین ما تشریف آوردند و از کشور همسایۀ خود به عنوان یک 
برای  این شدت عالقه  اما الزم است بگویم که  هنرمند دیدن کردند، 
این موضوع  بود؛  از تصور  فراتر  اشتراک کردم،  من که در آن مراسم 
نشاندهندۀ این است که بسیاری از مردم مخصوصًا نسل جدید به هنر 
این  به  اصوالً  و  می بینند  کشوری  فرا  و  فرامرزی  مقولۀ  یک  به عنوان 

اعتقاد هستند که هنر مرز ندارد.
اما انتقاد من بیشتر متوجۀ کسانی هست که در جامعۀ هنری و فرهنگی 
به جای  آنان  که  توقع می رفت  مثبت هستند و  دارای یک شاخص  ما 
بررسی  و  تحلیل  به  بیشتر  حاشیه ها،  به  پرداختن  و  سلفی  تصاویر 
سینمای افغانستان و منطقه و جهان می پرداختند؛ الزم بود این جشنواره 
هدف  می شد،  گرفته  بررسی  دست  به  و  واکاوی  گوناگون  ابعاد  از 
جشنواره فقط حضور بازیگران ایرانی در این مراسم نبود، بلکه بیشتر 
نشان دادن فلم های مختلف از کشورهای جهان و کارگردانان گوناگون 

در این جشنواره بود.
بانو رویا سادات به عنوان  تا کسی از زحمات  انتطار داشتم  من بسیار 
تالش های  از  قدردانی  کسی  بگوید؛  افغانستان  مطرح  فلم ساز  یک 
که  گفت  بتوان  شاید  کند،  افغانستان  سینمای  بازیگران  شبانه روزی 
اِلکا سادات با گرفتن جوایز بین المللی در عرصۀ فلم، دست کمی از 
کارگردانان ایرانی نداشته باشد، کمتر شاهد بودیم که که کسی از خانم 
گیسو جهان گیری، رییس بیناد آرمان شهر که از فرانسه تا افغانستان برای 
برپایی این جشنواره کوشید، تشکری خشک و خالی کند؛ دیده نشد 
بگیرد.  احوالی  حتا  کسی  افغانستان  سینمای  مطرح  کارگردانان  از  که 
و  می سازند  فلم  می کنند،  کار  بحران  و  آتش  و  میان جنگ  در  این ها 
خوشحال  من  می کنند.  سپری  مشکل  هزاران  با  را  لحظات شان  تمام 
می شدم که از خیل جوانان آن شِب مراسم حتا به تعداد انگشتان دست 
نیز عکس های سلفی می گرفتند و  افتخارات کشور خود  این  با  کسی 

فیسبوک های شان را به تصایر آنان آذین می بستند.
پُرتالش  و  باوقار  خانمی  سادات،  رویا  از  تا  است  الزم  این جا  در 
و  بی خوابی ها  و  تالش های  تمام  برای  کنم  قدردانی  اظهار  کشورمان 
گیسو  از  می کنم  سپاس گذاری  پُرکار،  روز  سه  برای  دویدن های شان 
جهان گیری کسی که روزنه های امید هنر را هر لحظه در میان هنرمندان 
کشورم شعله ور نگه می دارد، تشکری می کنم از انجینیر لطیف، از انجینر 
از  از زهرا یگانه،  از عزیز دلدار،  امینی،  از روح االمین  ابراهیم عارفی، 
تمام  و  رضایی  عاقله  خانم  موفق مان  بازیگیر  از  داداشی،  شورانگیز 
تالش  و  سعی  مراسم  این  برپایی  در  روز  چند  این  در  که  عزیزانی 

مجّدانه کردند. افتخار می کنم باالی همۀ شما عزیزان.

فيـسبـوک نـــامــه
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تداوی  چگونگی  به  پیوند  در  نماینده گان  مجلس 
معتادان در کشور، وزرای امور داخله، صحت و مبارزه 

با مواد مخدر را استجواب کرد.
نماینده گان مجلس از افزایش شمار معتادان در کشور 
ابراز نگرانی کردند و تاکید ورزیدند که وزارت های 
و  معتادان  تداوی  برای  را  اقدامات الزم  باید  مربوطه 
سخت گیری در توزیع مواد مخدر روی دست گیرند.

داخله،  وزیر  جاهد  محمد  تاج  دلیل،  همین  به 
فیروزالدین فیروز وزیر صحت، سالمت عظیمی وزیر 
مبارزه با مواد مخدر و بازمحمد احمدی معین مبارزه با 
مواد مخدر در نشست روز دوشنبه )3عقرب( مجلس 

فرا خوانده شدند.
فیروز الدین فیروز وزیر صحت اعتیاد به مواد مخدر را 
سونامی خاموش خواند که به گفته وی خطر آن کم تر 

از تهدید تروریزم نیست.
آقای فیروز در راستای تداوی معتادان در کشور گفت 
 31 در  معتادان  تداوی  109مرکز  جاری  سال  در  که 

والیت کشور به جز از والیت های ارزگان، نورستان 
و زابل، فعال شده است که صدها معتاد در آن تحت 

تداوی قرار گرفته اند.
به گفته وی، با وجود تالش در جهت تداوی معتادان، 
یافته  افزایش  مخدر  مواد  توزیع  و  تولید،  کشت،  در 
است و دست رسی آسان به مواد مخدر، روند تداوی 
دلیل  همین  به  و  ساخته  مواجه  مشکل  با  را  معتادان 
حدود 60 درصد معتادان که تداوی می شوند دوباره به 

مصرف مواد مخدر رو می آورند.
او یاد آور شد، پولی که در توزیع مواد مخدر هزینه 
می شود به مراتب بیشتر از بودجه یی است که دولت 
یک  اگر  و  است  گرفته  نظر  در  معتادان  تداوی  برای 
کار  معتادان  تداوی  نشود،  سنجیده  راه حل مشخص 

سختی خواهد بود.
با مواد مخدر نیز خاطر  سالمت عظیمی وزیر مبارزه 
نشان کرد که این وزارت یک برنامه عمل تطبیقی را 
برای استراتیژی مبارزه با مواد مخدر آماده کرده است.

راستای  در  نیز  وزارت  این  که  افزود  عظیمی  خانم 
تداوی معتادان 20 کلینیک تداوی معتادان را آماده بهره 
برداری ساخته و در اختیار وزارت صحت عامه قرار 

داده است.
به گفته وی، وزارت مبارزه با مواد مخدر در هماهنگی 
را  ملی  بسیج  وسیع  کمپاین  یک  ها  وزارت  سایر  با 
به منظور آگاهی دهی به مردم در راستای اضرار مواد 
این  نیز مضامینی را در  انداخته است و  مخدر به راه 
خصوص درج نصاب تعلیمی و تحصیلی کرده است 
نیز  ها  دانشگاه  دانشجویان  و  مکاتب  شاگردان  به  تا 

آگاهی داده شود.
تاج محمد جاهد وزیر امور داخله از اراده قوی دولت 
در مبارزه با مواد مخدر سخن زد و یاد آور شد، با آن که 
نا اعالم شده تروریزم  امنیتی در یک جنگ  نیروهای 
سایر  با  هماهنگی  در  پولیس  ولی  دارند  قرار  جهانی 

نهادها در جهت مبارزه با تولید، کشت و قاچاق مواد 
مخدر کارهای را انجام داده است و قاچاقبران زیادی 

را بازداشت کرده است.
مواد  با  مبارزه  معینیت  کنونی  ظرفیت  جاهد،  آقای 
مخدر وزارت داخله را ناکافی خواند و یاد آور شد که 
امکانات این معینیت نسبت به گذشته کمتر شده است.
مواد مخدر وزارت  با  مبارزه  معین  احمدی  بازمحمد 
معینیت  این  پولیس  که  ورزید  تأکید  هم  داخله  امور 
عرصه فروش مواد مخدر را بر توزیع کننده گان تنگ 

ساخته است.
آقای احمدی افزود که پولیس مبارزه با مواد مخدر در 
فروشنده  کابل 392عملیات ضد  در  تنها  جاری  سال 
راه  به  کابل  در  را  مخدر  مواد  بزرگ  و  کوچک  گان 
انداخته است که در این جریان 180 فروشنده بازداشت 

و به پنچه قانون سپرده است.

وزارت داخله در جلسة استجوابیة مجلس:

عـرصه را بر تـوزیع کننـده گان 
مواد مخدر تنـگ ساخته ایم

گلوبال ریسرچ
انجام  به  روسیه  کردن  متهم  برای  توجیهی  هر  از  ناتو 
دلیل  به  هم  اخیرا  و  می کند  استفاده  اقدامات خصمانه 
استقرار موشک اسکندر در منطقه کالینینگراد روسیه را 

مورد عتاب قرار داده است.
بر روایت های ساختگی  ناتو  ائتالف  وقت و بی وقت 
استولتنبرگ،  ینس  می کند.  تاکید  روسیه  درباره  خود 
دبیرکل ناتو اخیرا در جریان سخنرانی خود در باواریا 
آلمان گفت: ما شاهد افزایش اقدامات خصمانه از سوی 

روسیه هستیم که مایل به استفاده از زور است.
این در حالی است که ناتو به دنبال ایجاد یک "منطقه 

شینگن نظامی" در اروپاست.
هانس هانسو، وزیر دفاع استونی در این باره می گوید: 
شویم  مطمئن  تا  می کنیم  کار  مساله  این  روی  بر  ما 
بدون  سیاسی  محدودیت های  از  فارغ  بتوانند  سربازان 

نیاز به روادید، از مرزها بگذرند.
این ایده برای نقل و انتقال آزادانه سربازان و تجهیزات 
ناتو در سراسر اروپا مطرح شده است که به واسطه آن 
دیگر نیازی برای صدور روادید برای نیروها نیست. این 
پی  در  را  کشورها  این  ارضی  تمامیت  تضعیف  مساله 
دارد اما در عوض روند عملیات برون مرزی را تسهیل 
بالتیک و لهستان به ویژه در  می کند. کشورهای حوزه 
انجام این مساله و مطرح شدن آن فعاالنه رفتار می کنند. 
محدودیت های موجود نقل و انتقال و جابجایی ۵000 

نیروی واکنش سریع ناتو را مانع می شود.
سربازان می توانند آزادانه در دوران جنگ نقل و انتقال 
از  نظامی  شینگن  منطقه  شدن  مطرح  اما  باشند  داشته 
سوی ناتو الزاما بر تمرکز نیروها به منظور آمادگی برای 
تهاجم در طول مرزهای روسیه استوار است. ایجاد یک 
حال  در  ناتو  در  نفره  هزار   40 سریع  واکنش  نیروی 

انجام است.
در همین حال، نظامیان امریکا و ناروی درباره احتمال 
استقرار نیروهای امریکایی در ناروی گفت وگو می کنند؛ 
دارد.  با روسیه  مرز مشترک  کیلومتر  کشوری که 200 
استقرار نیروهای امریکایی در این کشور اسکاندیناوی 
شده  عنوان  ناروی  چرخشی  برنامه های  از  بخشی 

است که مطابق تمایالت امریکا است. روزنامه نارویی 
 300 که  داد  گزارش  اکتبر   10 در   "Adresseavisen"

در  زودی  به  امریکا  ویژه  تفنگداران  نیروهای  از  تن 
پایگاه نظامی "Vaernes" در منطقه تروندهایم در 1000 

کیلومتری مرز روسیه و ناروی مستقر می شوند.
نیروهای  مشترک  برنامه  انجام  برای  هوایی  پایگاه  این 
ویژه امریکایی و نارویی مورد استفاده قرار می گیرد و به 
تفنگداران ویژه نیروی دریایی امریکا اجازه داده می شود 
تا هزار دستگاه خودرو و سایر قطعات و تجهیزات را 
و  مستقر  مکان  این  در  است،  عملیات  انجام  برای  که 

انبار کنند.
چندین منبع دفاعی به این روزنامه گفتند که این برنامه ها 
برای استقرار نیروهای امریکایی در این پایگاه نظامی در 
Military. پایگاه  گزارش  براساس  است.  انجام  حال 
com، اطالعات مربوط به این برنامه از سوی ژنرال نیل 

ای. نلسون، فرمانده امریکایی نیروهای تفنگدار ویژه در 
اروپا و آفریقا تایید شده است.

و  راحتی  به  امریکا  دریایی  نیروی  ویژه  تفنگدار   300
سادگی می توانند مورد حمایت قرار گیرند. تنها هدف 
استقرار این نیروها آمادگی برای حمله به روسیه است. 
از اینا گذشته، این نیروها نخستین نیروی ضربت امریکا 
هستند که در مرزهای روسیه مستقر می شوند. این اقدام 
تحریک آمیز در زمانی رخ داده که روابط میان روسیه و 

ناتو اصال خوب نیست.
که  شد  مشخص  میالدی،  جاری  سال  فوریه  در 
تفنگداران ویژه نیروی دریایی امریکا از غارهای ناروی 
نگهداری  و  انبار  برای  سرد  جنگ  دوران  به  مربوط 
نظامی  تجهیزات  سایر  و  آتشبار  جدید،  تانک های 
مرزهای  نزدیکی  در  را  تا حضورشان  می کنند  استفاده 

روسیه با کشورهای عضو ناتو بیشتر کنند.

ارتش در سال 1981 از این غارها برای استقرار و مخفی 
جنگ  از  پس  می کرد.  استفاده  نظامی  تجهیزات  کردن 
سرد،  هزینه حفظ این غارها به ناروی داده شد. استفاده 
از  نظامی  تجهیزات  استقرار  با  دیگر  بار  غارها  این  از 
مطرح  سرباز  هزار   1۵ از  پشتیبانی  برای  امریکا  سوی 

شده است.
به گفته "هیثر کلونی"، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و 
بین الملل برنامه اروپا، به اروپای شمالی در حال حاضر 
به عنوان یک صحنه عملیات نگاه می شود. این برنامه ها 
از سوی ناتو برای تقویت حضور و افزایش فعالیت های 

نظامی در مرزهای روسیه محسوب می شود.
آماده سازی برای جنگ دقیقا در زمانی صورت می گیرد 
که آلمان – غول تجاری اروپا- اعالم کرده که می خواهد 
نقش بهتری در دفاع اروپا داشته باشد و به دنبال ارتقا و 

افزایش هزینه های نظامی خود است.
آلمان گفته است که  دفاع  اورسوال فون درالین، وزیر 
وزارت اقتصاد کشورش با افزایش هزینه های دفاعی تا 
سقف 10 میلیارد یورو تا 2020 و برای خرید تجهیزات 
آلمان  او گفت:  است.  موافقت کرده  نیروها  افزایش  و 
بیشتر  پذیری  مسئولیت  و  همکاری  و  حضور  آماده 
به زمان و پول  اما  این یک مسیر درست است  است. 

زیادی نیاز دارد.
با  را  اروپا  در  تنش ها  تا  می کند  تالش  ناتو  ائتالف 
تقویت نیروهایش از بین ببرد و برای این کار به یک 
دشمن خیالی نیاز دارد تا همه را متحد کند و بدون آنکه 
نظر زیادی به خود جلب کند، فعاالنه در حال آمادگی 
نظامی در مرزهای روسیه است. اما نه برنامه های مربوط 
به ایجاد منطقه شینگن نظامی، نه استقرار نیروهای ویژه 
نظامی  هزینه های  افزایش  نه  و  ناروی  در  امریکایی 

آلمان، در رصد رسانه های غربی قرار ندارند.
اقدامات تحریک آمیز یکی پس از دیگری همراه با سر 
و صدای بی نهایت رسانه های غربی درباره "تهاجم های 
روسیه" صورت می گیرند. آمادگی برای جنگ به شدت 
احیای  فرصت های  و  می دهد  کاهش  را  اروپا  امنیت 
مذاکرات میان روسیه و ناتو را از بین می برد؛ مذاکراتی 
که روسیه مدت ها به دنبال آن بوده است. به جای آن 
یک  تحریک  برای  را  خود  تالش  نهایت  ناتو  ائتالف 
کار  به  بینی  پیش  نتایجی غیرقابل  با  رقابت تسلیحاتی 

گرفته است.

ناتو آمادة جنگ با روسیه می شود
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