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عید تان مبارک!
دست اندرکاران روزنامه 8صبح عید 
سعید قربان را برای همه خوانندگان 

گرامی مبارک باد می گویند.
به اطالع خوانندگان عزیز رسانیده 
که نشرات روزنامه از روز  می شود 
گرفته  یک شنبه هفته آینده از سر 

می شود.

رییس جمهور غنی:

برنامه ثبت ساختمان های 
غیررسمی شروع می شود

3

نسوان  و  افغان-ترک  آریانا  ذکور  لیسه 
  1395 تعلیمی  سال  برای  افغان-ترک 
از  جدیدالشمول  گردان  شا خویش 
فارغان صنف هفتم سال تعلیمی 1394 
باشند.  مطلع  عالقه مندان  می پذیرد. 
جاری  سال  میزان   )24( تا  نام  ثبت 

جریان دارد.
ذکور  لیسه  ذکور:  گردان  شا برای  آدرس 
آریانا افغان-ترک واقع شاه دوشمشیره )ع(
گردان اناث: لیسه نسوان  آدرس برای شا
چهارراهی  تایمنی  واقع  افغان-ترک 

کرستال سرسبزی عقب هوتل 
شماره تماس لیسه ذکور: 0752124444
شماره تماس لیسه اناث: 0707933262

مژده  مژده  مژده  
کستانی طالبان پا

کستان معلول سیاست پا

از مدارس دینی غیررسمی
نظارت شود
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کترین اوباما 
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زنگ اول


گزارش هایی وجود دارد که براساس آن حکومت 
خدمات  از  استفاده  بابت  کشور  شهروندان  از 
ده  که  می شود  گفته  می گیرد.  مالیه  مخابراتی 
درصد کردیدتی که هر شهروند در گوشی خود 
عالوه می کند، به عنوان مالیه وضع می شود و به 
خزانه ملی می رود. تردیدی نیست که دولت حق 
دنیا مرسوم است که  تمام  بگیرد. در  مالیه  دارد 
دولت در بدل مالیه ای که می گیرد، به شهروندان 
مالیه  وضع  اما  می کند.  عرضه  خدمات  کشور 
ده درصد  ارزش  به  هم  آن  تلیفون،  کردیدت  بر 
تحمیل  کشور  شهروندان  به  سنگینی  هزینه ی 
خدمات رسانی  که  است  این  دیگر  نکته ی  می کند. 
حکومت به هیچ وجه متناسب به این میزان از مالیه 

نیست. 
نکته دیگر این است که حکومت اول باید حساب 
گفته  کند.  تصفیه  بزرگ  شرکت های  با  را  خود 
می شود که برخی از شرکت های کالن مخابراتی 
و تجارتی، بخشی از مالیه ی خود را نپرداخته اند. 
را اصالح  مالیات  دریافت  نظام  هم چنان  حکومت 
با  تاجران  و  شرکت ها  از  برخی  است.  نکرده 
پرداخت پول به کارمندان فاسد وزارت مالیه، از 
پرداخت مالیه فرار می کنند. این چیزهایی است که 
مردم هر روز به چشم سر می بینند. حکومت باید 
بعد  می کرد  اصالح  را  مالیات  دریافت  نظام  اول 
پول خود را از شرکت های کالن می گرفت تا مردم 

به نظام جمع آوری مالیه اعتماد می کردند. 
در حال حاضر مردم نمی دانند که وضع ده درصد 
از کریدت های گوشی های شان، واقعا به جیب کی 
مخابراتی  برخدمات  ده درصدی  مالیه  می رود. 
عالوه بر این که سنگین است، تضمینی هم وجود 
ندارد که واقعا به خزانه ی ملی برود. چه تضمینی 
شخصی  جیب های  به  پول  این  که  دارد  وجود 
بهبود  برای  اقدامی   هیچ  حال  تا  حکومت  نرود؟ 
نکرده  هم  مخابراتی  شرکت های  خدمات  کیفیت 
این  دزدی های  از  عام  مردم  از  بسیاری  است. 
شرکت ها در شبکه های اجتماعی شکایت می کنند. 
کیفیت خدمات انترنتی هم بسیار بد است و هیچ 
ترتیب اثری به شکایات مردم داده نشده است. اما 
بدون توجه به این مشکالت، حکومت می خواهد به 
اساس یک فرمان از مردم، آن هم در وضعیتی که 

اقتصاد اصال رونق ندارد، مالیه بگیرد. 
نظام  اصالح  مخابراتی،  خدمات  کیفیت  بهبود 
مالی  نهاد های  به  مردم  اعتماد  جلب  مالیاتی، 
باید مقدم بر وضع مالیات جدید باشد.  حکومتی 
بدون جلب اعتماد مردم به نهاد های مالی هم چون 
وضع  مالی،  فساد  از  جلو گیری  و  مالیه  وزارت 
داشت.  مردمی  نخواهد  پشتوانه ی  جدید  مالیات 
باید  مخابراتی  خدمات  بر  مالیات  هم چنان وضع 
اول  باشد. الزم بود و است که در قدم  تدریجی 
مالیه وضع شود و در مراحل  یا دو درصد  یک 
بعدی با بهبود کیفیت خدمات به ده درصد برسد. 
اما این جا همه چیز برعکس است، از بهبود کیفیت 
اما  خدمات و اصالح نظام مالیاتی خبری نیست، 
حکومت بر خدمات مخابراتی مالیه ی جدید وضع 

می کند. 
وزارت مالیه و مجموع حکومت باید در این مورد 
تجدید نظر کنند. باید در قدم اول حساب حکومت 
با شرکت های بزرگ پاک شود، بعد نظام مالیاتی 
جلب  آن  به  مردم  اعتماد  تا  گردد  اصالح  کشور 
بهبود  از آن کیفیت خدمات مخابراتی  شود. پس 
یابد و در پی آن مالیه ی جدید وضع شود. آن هم 
در  برود.  باال  تدریج  به  آن  مقدار  که  به گونه ای  
حال حاضر هیچ کسی مطمین نیست که پولی که 
به عنوان مالیه  می پردازد، به کجا می رود و در چه 

موردی به مصرف می رسد.

اصالحات باید مقدم بر مالیات باشد
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والیت  محلی  مقام های  کابل:  8صبح، 
اداره  پنجاه  از  که  گفته اند  وردک  میدان 
و  ندارند  ساختمان  والیت  این  اداره  سیزده 
ادارات  از  تعدادی  ساختمان های  همچنین 

دیگر در حال تخریب شدن است.
در  وردک،  میدان  والی  حیات  حیات اهلل 
جلسه ای با حضور شمار دیگری از مسووالن 
است  گفته  مطلب  این  اظهار  با  محلی 
کار  برای  ساختمانی  اداره  یک  زمانی که 
نداشته باشد، مسوولیت های خود را به پیش 

برده نمی تواند.
براساس اعالمیه ای که توسط دفتر مطبوعاتی 
والی میدان وردک منتشر شده، آقای حیات 
گفته است: »با تاسف باید بگویم که سیزده 
اداره این والیت ساختمان ندارد و هم چنین 
در  هم  دیگر  ادارات  تعداد  یک  ساختمان 

حال تخریب شدن است.«
والی میدان وردک تاکید کرده که کارمندان 
ادارات دولتی برای انجام بهتر مسوولیت های 
نیاز  بهتر  امکانات  و  مصوون  فضای  به  شان 

دارند.

سیزده اداره در میدان 
وردک ساختمان ندارد

ده ها روستا در ولسوالی کوت ننگرهار پاک سازی شد

کشته شدن نزدیک به پنجاه شورشی در عملیات های نظامی

آرمان شهر افغانستان در راه اسکار 

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
عملیات   نتیجه  در  که  کرده  اعالم 
کشور،  امنیتی  نیروهای  مشترک 
»کوت«  ولسوالی  در  روستا  ده ها 
کشور  شرق  در  ننگرهار  والیت 
مخالف  مسلح  شورشیان  وجود  از 

دولت پاک سازی شده است.
اعالمیه ای می گوید  این وزارت در 
نام  تحت  که  عملیات   این  که 
آغاز  پیش  روز  چند  از   »9 »شاهین 
تن  سه  و  بیست  آن  در  بود،  شده 
بختیار  به شمول  از شورشیان مسلح 
به  این شورشیان  از فرماندهان  یکی 
داخله  امور  وزارت  رسده اند.  قتل 
هفده  عملیات  این  در  می افزاید که 
دیگر  تن  یک  و  زخمی  شورشی 

بازداشت شده اند. 
در  همچنان   9 شاهین  عملیات 
وزارت  دارد.  ادامه  کوت  ولسوالی 

دفاع  وزارت های  کابل:  8صبح، 
در  که  کرده  اعالم  داخله  امور  و 
امنیتی  نیروهای  عملیات های  نتیجه 
روز  شبانه  یک  جریان  در  داخلی 
از  تن  پنجاه  به  نزدیک  گذشته 
به  دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 

قتل رسیده اند.
امور داخله در یک اعالمیه  وزارت 
خبری می گوید این عملیات ها که به 
نابودی شورشیان  منظور سرکوب و 
بدخشان،  ننگرهار،  والیت های  در 
غزنی،  ارزگان،  کندهار،  سرپل، 
خوست و هلمند راه اندازی شده بود، 
مسلح  پنج شورشی  و  بیست  آن  در 
همچنین  و  تن زخمی  بیست  کشته، 

نه تن دیگر بازداشت شده اند.
جریان  در  که  افزوده  وزارت  این 

8صبح، کابل: قرار است فلم ایتوپیا 
شهر«  »آرمان  یا   )UTOPIA(
برای  افغان  از هنرمندان  ساخته یکی 
به  اسکار  رقابت در جشنواره ساالنه 

نمایش گذاشته شود. 
داستان  از  دقیقه یی  نود  فلم  این 
که  می  کند  حکایت  جانان  بنام  زنی 
از  اما می  خواهد  شوهرش فلج است 
طریق القاح مصنوعی صاحب فرزند 

شود. 
ماللی زکریا کارگردان آرمان شهر، 
می  گوید که او در فلمش به گذشته 

امور داخله می گوید که این عملیات 
به منظور پاک سازی منطقه از وجود 
بازگشت  از  جلوگیری  و  شورشیان 
دوباره آنان به محل راه اندازی شده 

است.
 در این  عملیات مقداری جنگ افزار 
نیز به دست آمده و همچنین چندین 
تروریستان  سوی  از  که  ماین  حلقه 
در  تروریستی  اعمال  منظور  به 

این عملیات های نظامی مقدار سالح 
است.  آمده  بدست  نیز  مهمات  و 
که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
عملیات های پاک سازی همچنان در 

برخی از والیات کشور ادامه دارد.
کشته  از  نیز  دفاع  وزارت  همچنین 
و  شورشی  چهار  و  بیست  شدن 
زخمی شدن بیست و دو نفر دیگر در 
خبر  ملی  اردوی  عملیات های  نتیجه 
داده است. این وزارت در اعالمیه ای 
در  که  عملیات ها  این  که  می افزاید 
راه اندازی  کشور  مختلف  مناطق 
نیز  شورشی  سه  آن  در  بود،  شده 
بازداشت شده اند. وزارت دفاع گفته 
هفت  و  نود  عملیات ها  این  در  که 
شده  خنثا  و  کشف  نیز  ماین  حلقه 

است.

اما تنها به تالش این  نپرداخته  جانان 
خانم برای باردار شدن از طریق القاح 
مصنوعی به منظور تضمین آینده اش 
زکریا  خانم  است.  کرده  تمرکز 
گفت که آرمان شهر در کشورهای 
افغانستان، هند و اسکاتلند فلم برداری 

شده است.
میدیا«  »ناین  پرودکشن  در  فلم  این 
فلم  کارگردان  است.  شده  ساخته 
آرمان شهر می گوید این فلم به دلیل 
این که با استدردهای بین المللی تهیه 

شده به اسکار راه پیدا کرده است.

ننگرهار  کوت  ولسوالی  مربوطات 
بین  از  جاسازی شده بود، کشف و 

برده شده است.
 

کشور  شرق  در  ننگرهار  والیت 
بوده  بیشتر  ناآرامی های  اخیرا شاهد 
این  داعش  تروریستی  گروه  است. 
فعالیت  اصلی  محل  به  را  والیت 

خود تبدیل کرده است.

سرباز  پنج  شهادت  از  دفاع  وزارت 
این  نیز خبر داده است.  اردوی ملی 
سربازان  این  که  می گوید  وزارت 
سنگین  سالح های  شلیک  نتیجه  در 
ماین های  انفجار  و  توسط شورشیان 

کنار جاده به شهادت رسیده اند.
امنیت  نیروهای  همین حال،  در 
یک  طی  ننگرهار،  والیت  در  ملی 
تروریست  پنج  خاص  عملیات 
هفتم  ناحیه  سرکه  دو  منطقه  از  را 
والیت  این  مرکز  جالل آباد  شهر 

بازداشت کرده اند.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
تروریستان  که  می گوید  خبر  این 
اصلی  باشندگان  شده  بازداشت 
اداره  این  هستند.  ننگرهار  والیت 
عضویت  تروریستان  این  که  افزوده 
و  خالد  قوماندان  تروریستی  گروه 
مطبوعاتی  دفتر  دارند.  را  وفی اهلل 
گروه  این  که  می افزاید  ملی  امنیت 
فعالیت های  مصروف  تروریستی 
همچنین  و  انفجاری  تخریبی، 
شهر  در  را  اشخاص  و  افراد  ترور 

جالل آباد بود.
سالح  میل  چند  تروریستان  این  با 
آمده  بدست  نیز  مهمات  مقداری  و 

است.

از افغانستان فلم های نیمه سرگردان و 
اسکار  به  یابی  راه  برای  شهر  آرمان 
آرمان  تنها  اما  بودند  شده  نامزد 
این جشنواره بزرگ  به  توانسته  شهر 

بین  المللی راه یابد.
این فلم تا اکنون در 7 جشنواره روی 
نیز به دست  پرده رفته و جوایزی را 
در  فلم  این  کارگران  است.  آورده 
کرده  بازی  نیز  فلم  این  اول  نقش 
مقصودی  ممنون  فلم  این  در  است. 
نقش  نیز  افغانستان  مطرح  بازی گر 

ایفا کرده است. 
فلم  ده ها  اسکار  ساالنه  جشنواره  در 
از هنرمندان کشورهای مختلف نامزد 
می شوند اما از میان این فلم ها پس از 
داده  جایزه  آن  تای  چند  به  انتخاب 
می شود. قرار است این جشنواره در 
برگزار  میالدی  آینده  سال  فبروری 

شود.

ACKU
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رییس جمهور غنی:

برنامه ثبت ساختمان های غیررسمی 
وع می شود شر

از مدارس دینی غیررسمی نظارت شود

اشرف غنی، رییس جمهور کشور، می گوید که بعد از 
عید سعید قربان برنامه ثبت ساختمان های غیررسمی در 
متحد،  ملل  سازمان  بشری  اسکان  اداره  توسط  شهرها 

»یو ان هبیتات«، آغاز می شود.
ارایه  برنامه  آقای غنی که روز دوشنبه، 30 سنبله، در 
می  گفت،  سخن  افغانستان  شهرهای  ارزیابی  گزارش 
داخل  از  وزارت خانه ها  از  بخشی  که  افزود  هم چنین 

شهر کابل به ساحه داراالمان منتقل خواهند شد.
محل،  ارگان های  مستقل  اداره  توسط  ارزیابی  این 
کمک  به  کابل  شهرداری  و  شهرسازی  امور  وزارت 
مالی و تخنیکی دولت استرالیا و اداره »یو ان هبیتات« 

صورت گرفته است.
رییس جمهور غنی در این برنامه گفت: »حاال برنامه ها 
را از نظر به عمل تطبیق می کنیم. اولین اقدام این است 
به حیث  غیررسمی  ساختمان های  ثبت  عید  از  بعد  که 
یک پروژه منظم از طرف یو ان هبیتات شروع می شود. 
تثبیت خواهد شد.  مسکن  هزار  شانزده  ماه حدود  در 
داد  خواهد  را  امکان  [این  ما  به  اساسی  مسکن  تثبیب 
تا  بودیم  داده  انتخابات  زمان  در  که  را  وعده ای  تا] 
جایداد  به  انشااهلل  افغانستان  شهری  جایدادهای  تمام 
وی  می داریم.«  بر  را  بعدی  قدم  شوند،  مبدل  شرعی 
هم چنین افزود: »دولت تصمیم گرفته است که اکثریت 

مطالعات  انستیتوت  سوی  از  که  تحقیقی  نتایج  براساس 
میزان  است،  گرفته  صورت  افغانستان  استراتژیک 
افراط گرایی در مدارس دینی غیررسمی کشور در حدی 
از  مدارس  این  اگر  اما  شود،  نگرانی  باعث  که  نیست 
نهادی  هیچ  به  و  نشوند  کنترول  و  نظارت  دولت  سوی 
به  مدارس می توانند در درازمدت  این  نباشند،  پاسخگو 

خطر بالفعل برای امنیت کشور تبدیل شوند.
افراط گرایی  میزان  استراتژیک،  مطالعات  انستیتوت 
با  والیت   10 در  را  کشور  غیر رسمی  دینی  مدارس  در 

شاخصه های قابل فهم مورد ازیابی قرار داده است.
این تحقیق با هدف دانستن میزان نظریه های رادیکال در 
میان استادان و طلبه ها، میزان نظریه های افراطی سازمانی 
نیت های  و  نظریه ها  پای  رد  جستجوی  و  مدارس  این 
مدارس  این  خارجی  ارتباط  و  تمویل  منابع  در  افراطی 

انجام یافته است.
محمد محق، یکی از نویسندگان این گزارش در نشست 
»میزان  گفت:  کابل  در  خبرنگاران  به  تحقیق  این  ارایه 
که  نیست  باالیی  حد  در  مدارس  این  در  افراط گرایی 
به عنوان یک خطر بالفعل و مستقیم موجب نگرانی باشد. 
تصور  برخی  است که  پیش فرض هایی  بر خالف  این  و 
می کنند وجود مدارس دینی خودش عامل نگرانی است.«

حتا  دینی  مدارس  وجود  »صرف  افزود:  محق  محمد 
موجب  تنهایی  به  هستند  نیز  غیررسمی  که  آن هایی 
که  است  این  یافته  این  الزمه  نیستند.  اخالل  و  نگرانی 
اقشار  بین  فاصله  دیوارهای  و  شود  معتدل تر  نگاه ها 
و  تفاهم  دریچه های  و  شود  برداشته  جامعه  گوناگون 
گفتگو و ارتباط متقابل و همکاری های بیشتر بر قرار شود 
جامعه  مذهبی  میانه رو  جریان  به  مدارس  این  اکثر  زیرا 

تعلق دارند.«

قربان  سعید  عید  روز  از  که  می گوید  وی  دارد. 
بهبود  باره  در  کابل  شهروندان  با  سرتاسری  گفتگوی 
وضعیت این شهر را آغاز می کند. او گفت که بدون 
بهبود نخواهد یافت.  مشوره شهروندان وضعیت کابل 
برنامه هایی  این گفتگوها  آقای غنی می گوید که طی 
به منظور تهیه پروژه های جدید و همنواسازی وضعیت 

شهری چند والیت همجوار طرح خواهد شد.
توجه  مورد  افغانستان  شهرهای  که  افزود  اشرف غنی 
شهرها  از  برخی  همین رو  از  و  نگرفته  قرار  مساویانه 
با هجوم سرسام آور نفوس مواجه شده  از جمله کابل 
ارتباطات  شهرها  از  برخی  غنی،  آقای  به گفته   است. 
گسترده با کشورها دارند اما تعدادی از شهرهای دیگر 

به مثابه یک قریه هستند.
رییس جمهور گفت که تاکنون دولت افغانستان پالیسی 
مشخصی برای بهبود وضعیت شهرها نداشته و از همین 
رو فقر در شهرها بیشتر حاکم است. به گفته آقای غنی، 
اقتصادی  محرک  این که  به جای  افغانستان  شهرهای 
بر  هم چنین  وی  بوده اند.  »هرج و مرج«  دچار  باشند، 
گفت  و  کرد  تاکید  شهرداری ها  پست  شدن  رقابتی 
برنامه های شان  براساس  شهردارها  این  از  پس  که 
شهردارها  صورتی که  در  گفت  او  شد.  خواهند  مقرر 
آنان  به  دهند،  نشان  خود  از  بهتری  علمکردهای 

از خود نشان نداده اند.
درصد   75 که  است  آمده  تحقیق  این  در  هم چنان 
مثبت  دید  انتحاری  عملیات  درباره  پاسخ دهندگان 
نداشته اند و گفته اند عملیات انتحاری تحت هیچ شرایطی 
جایز نیست و تنها 17 در صد گفته اند که عملیات انتحاری 
تحت شرایط خاصی و برای دفاع از اسالم اگر باشد جایز 
را  بخش  این  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  است. 

نگران کننده توصیف کرده است.
به گفته محمد محق این همان دریچه ای است که افراطی ها 
می توانند داخل شوند و اذهان جوانان را مغشوش کنند و 
آن ها را شست وشوی ذهنی بدهند. او تاکید کرد که باید 
علما و بزرگان این موضوع را به شکل علمی مورد بحث 
قرار دهند که آیا دفاع از اسالم تحت چه شرایطی الزم 
مورد  تا  باشند  داشته  باید  را  فقهی خود  است و ضوابط 

استفاده قرار نگیرند.
درصد   80 که  می دهد  نشان  تحقیق  این  یافته های 
پاسخ دهندگان که شاگردان مدارس دینی غیر رسمی 
امنیتی  نیروهای  علیه  انتحاری  عملیات  هستند، 
درباره  آن ها  در صد   60 دانسته اند.  ناجایز  را  کشور 
در  هستند.  دست نشانده  طالبان  که  گفته اند  طالبان 
تایید  را مورد  از آن ها طالبان  تنها 3 درصد  میان  این 

وزارت خانه ها را به داراالمان انتقال بدهد. ما همیشه از 
اقدام  کم تر  اما  می کنیم  خان صحبت  امان اهلل  دیدگاه 

می کنیم تا اقدامات ناتکمیل او را تکمیل کنیم.«
منتقل  وزارت خانه هایی  ابتدا  که  می گوید  اشرف غنی 
خواهند شد که بودجه دارند. او افزود وزارت خانه هایی 
که بودجه ندارند با استفاده از جایدادهای شان در داخل 
شهر، مکان جدیدشان را در ساحه داراالمان می سازند. 
است  این  در  ما  شهری  »مشکل  گفت:  رییس جمهور 
کاه  می کنیم که سر  فکر  اما  نشسته ایم  ما سر طال  که 
نشسته ایم و باید گدایی کنیم. نه! اگر صد جریب زمین 
در داخل شهر کابل را بفروشیم و در داراالمان خرج 
کنیم، سرتا پای داراالمان آباد می شود. اما، به شرطی 
که شفافیت و موثریت وجود داشته باشد. از همین جا 
که  ندارد  اجازه  هم  وزارت  یک  که  می کنم  اعالم 

زمین شان را خودش شان به فروش برسانند.«
اشرف غنی تاکید کرد که فروش جایداد در داخل شهر 
اداره  ارگان های  شهرسازی،  وزارت  طریق  از  کابل 
»هیچ  گفت:  وی  است.  امکان پذیر  کابینه  و  اراضی 

کس اجازه فروش فردی را ندارد.«
قمر  طریق  از  که  گفت  هم چنین  غنی  رییس جمهور 
مصنوعی شمار منازل مسکونی در شهر کابل مشخص 
شده و یک میلیون منزل مسکونی در این شهر وجود 

استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  پژوهشگر  این  اما 
افغانستان تاکید می کند که اگر دولت برای این مدارس 
و  نظارت  این مدارس تحت  باشد و  نداشته  منظم  برنامه 
کنترول دولت قرار نگیرند، این مدارس می توانند از یک 
خطر بالقوه به یک خطر بالفعل برای امنیت کشور تبدیل 

گردند.
درصد   40 که  است  آمده  گزارش  این  اول  بخش  در 
حنفی  مذهب  که  گفته اند  صراحت  به  پاسخ دهندگان 
این خودش  نماینده درست فهم اسالم در کشور است. 
یک شاخص است و راه شاگرد در مدارس دینی روشن 
است  حالی  در  این  ندارد.  قرار  سردرگمی  در  و  است 
که در دو والیت جنوب شرقی کشور کسانی بودند که 
فهم  درست  نماینده  را  وهابی  و  سلفی  جریان های های 

اسالم می دانستند.
 7 تنها  تحقیق،  این  یافته های  بر اساس  حال  همین  در 
فرقه های  و  مذاهب  به  نسبت  پاسخ دهندگان  از  صد  در 
 75 از  بیش  اما  نداشتند  معتدل  و  یکسان  نظر  اسالمی 

در صد از آن ها نسبت به سایر مذاهب نظر مثبت داشتند.
تاکید  پاسخ دهندگان  در صد   80 تحقیق حدود  این  در 
کرده اند که با غیرمسلمانان می توان تعامل کرد و روابط 
دوستانه داشت و مخالفت شدید در تعامل با غیر مسلمانان 

صالحیت های بیشتری داده خواهد شد.
مستقل  اداره  رییس  پوپل  جیالنی  همین حال،  در 
ارگان های محل، می  گوید که ارزیابی شهرها می تواند 
شهرداری ها  توسط  منظم  انکشافی  برنامه های  تهیه  به 
وضعیت  ارزیابی  »برنامه  گفت:  او  کند.  کمک 
ایجاد  جهت  مهم  بسا  گام  یک  افغانستان  شهرهای 
شهرها  باشندگان  و  وضعیت  از  معلوماتی  زیربنای 
این  اجرای  با  تا حدی  معلوماتی  این خالی  می باشد. 
ارایه  ارقام  و  معلومات  با  است.  شده  مرفوع  برنامه 
می توانند  شهرداری ها  حاال  ارزیابی،  این  توسط  شده 
را  مرزها  پیش بینی کرده، حدود  را  عواید خویش  تا 
تعیین کنند، برنامه های دقیق تر و منظم تری را تدوین و 
زمینه حساب دهی و شفافیت را در شهرداری ها مساعد 

سازند.«
امور  وزیر  نادری،  منصور  سعادت  سید  هم چنین 
به  شهرها  وضعیت  ارزیابی  که  می گوید  شهرسازی 
را  خود  بعدی  برنامه های  تا  می کند  کمک  حکومت 
براساس معلومات  دقیق تر طرح کند. وی گفت براساس 
این ارزیابی، بیش از چهل درصد اراضی در شهر کابل 

که دارای دیوار حیاط می باشد، مورد استفاده نیست. 
دولت استرالیا و اداره اسکان بشری سازمان ملل متحد 
وضعیت   ارزیابی  برنامه  اصلی  تمویل کنندگان  از  که 
شهرهای افغانستان هستند، می گویند که آنان به کمک 
شهرهای  وضعیت  شدن  بهتر  جهت  تالش های شان  و 

افغانستان ادامه می دهند.
»من  گفت:  کابل  در  استرالیا  سفیر  گنخت  تپخورا 
استرالیا مرحله بعدی  تاکید کنم که دولت  می خواهم 
برای  به تعهد خود  برنامه را هم تمویل می   کند و  این 

بهبود وضعیت شهرهای افغانستان پای بند است.«
یوشینکو فکوساوا، مسوول بخش آسیایی اداره اسکان 
ارایه گزارش  مراسم  در  نیز  متحد  ملل  بشری سازمان 
افغانستان، گفت چگونگی  ارزیابی وضعیت شهرهای 
موضوعات  از  یکی  کشور  این  در  شهرها  انکشاف 
سوم«  »هبیتات  بین المللی  کنفرانس  در  بحث  مورد 
می باشد.  شود،  برگزار   2016 سال  در  است  قرار  که 
برای  زیادی  ظرفیت های  افغانستان  که  کرد  تاکید  او 

انکشاف و بهبود وضعیت شهرهایش دارد.

باره  این  در  می گوید  انستیتوت  این  اما  داده اند.  قرار 
آمارهای خاکستری نیز وجود دارد. به این معنا که با 
گاهی  و  می کنند  رد  را  طالب  گاهی  اگرهایی  و  اما 

مورد تایید قرار می دهند.
در این گزارش 70 درصد از شاگردان و استادان مدارس 
گفته اند که اگر دولت به پیشنهاد علما گوش ندهد، باید 
با خود حکومت  ایستادگی شود. آن ها  در مقابل دولت 
چهره های  برخی  حضور  به  نسبت  اما  ندارند  مشکل 
احساس  یا  و  هستند  مخالف  سکوالر  و  لیبرال  مشهور 

نگرانی می کنند.
بر اساس  تحقیق  این  که  دیگری  شاخصه های  از  یکی 
بیرون  فعالیت زنان در  آن شکل گرفته است، حضور و 
افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  است.  خانه  از 
این مدارس نوسان  این مورد دید گاه ها در  می گوید در 
پاسخ دهندگان  در صد   80 حدود  روی هم رفته  اما  داشته 

گفته اند که زنان می توانند در خارج از خانه کار کنند.
درصد   50 که  می دهد  نشان  تحقیق  این  یافته های 
دموکراسی  باره  در  مساعدی  نظر  پاسخ دهندگان 
نداشته اند. به نظر آن ها دموکراسی ارزش های اسالمی را 

به چالش می گیرد.
شاخص مهم دیگری که در این تحقیق از آن کار گرفته 
شده، تمویل منابع مالی مدارس دینی غیر رسمی است، اما 
نتایج قطعی  نتوانسته است که  این گزارش  باره،  این  در 
این  در  دهد.  دست  به  مدارس  این  تمویل کنندگان  از 
به کمک های  این مدارس  گزارش آمده است که اکثر 
پیشنهاد  هم چنان  گزارش  این  در  هستند.  متکی  مردمی 
بیشتر کار صورت  دینی  باید در مدارس  است که  شده 
تقویت  تکثر گرایی  و  تساهل  و  مدارا  فرهنگ  تا  گیرد 
برنامه های  افغانستان  دولت  این که  دیگر  و  گردد 
واضح تری در ارتباط به اصالح مدارس دینی به خصوص 

منابع مالی و افزایش نظارت بر آن ها داشته باشد.

 ظفرشاه رویی

 مریم حسینی 
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سه شنبه 31 سنبله 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2219 
جایگاه »دکترین«

در سیاست خارجی

سایر  به  التین  زبان  از   )Doctrina( دکترین  واژه 
هزاره ی  اواسط  تا  واژه  این  است.  یافته  راه  زبان ها 
اما  است.  می رفته  کار  به  اصول  و  آیین  معنای  به  پیش 
سیاسی  علوم  دانشمندان  میالدی،  شانزدهم  سده ی  در 
تعمیم  سیاسی  علوم  در  را  واژه  این  اروپا  حقوقی  و 
بخشیدند و معنای »فکِر ایده آل« را که از اصول و عقاید 
علمی و اجتماعی نشات می کرد، به آن برچسب زدند. 
نظم  را  دکترین  مفهوم  نزدهم،  سده ی  در  امریکایی ها 
واژه ی  امروز،  کردند.  »رویه سازی«  و  بخشیدند  تازه ای 
اهداف،  که  پیشتاز  نظریه های  شالوده ی  از  دکترین 
را  ساختاری  یا  و  نهاد  اجرایی  رویه های  و  زمینه ها 
شناسایی و مشخص می کند، مفهوم سازی شده است. در 
و  برنامه ها  طرح ها،  از  سلسله ای  دکترین  سیاسی،  علوم 
میکانیسم های اجرایی را به نمایش می گذارد که پیامدی 
از کارکردهای دانشمندان و یا متخصصین علوم سیاسی 

پنداشته می شود. 
اندیشه های  از  انسجام یافته ای  روش  دکترین،  واقع  در 
پویا و پرکار یک نظام را به نمایش می گذارد. این نظام 
بین المللی  نهادهای  یا  و  ملی  نهاد های  دولت،  می تواند 
دولت ها،  به ویژه  ملی  برنامه های  چارچوب  در  باشد. 
سه نوع دکترین بیش تر از همه رایج  می باشد که در بر 
و  سیاست خارجی،  دکترین  نظامی،  دکترین  گیرنده ی 
دسته  هرسه  می باشند.  ملی-دولتی  استخبارات  دکترین 
دولت ها  ملی  استراتژی  علمی  اندوخته های  دکترین  از 
ساختارهای  که  است  تذکر  به  الزم  می دهند.  شکل  را 
را شکل  دکترین خویش  می توانند  نیز  دولتی  کوچک 
دهند که برخواسته از سه مولفه ی دکترین ملی می باشند. 

ادیان نیز دارای دکترین هستند. 
در  را  ادیان  اجتماعی  رویکردهای  ادیان،  دکترین 
برخی  در  می دهد.  قرار  پژوهش  و  تدقیق  مورد  جامعه 
ایجاد  برای  قانون  که  از کشورها(  برخی  )در  موارد  از 
ساکت  حقوقی  وضعیت  تشخیص  یا  و  اجتماعی  نظم 
یا  و  حقوقی  هنجار  مثابه ی  به  ادیان  دکترین  است، 
و  استراتژی  میان  فرق  می گردد.  استفاده  حقوقی  منبع 
دکترین در این است که استراتژی بر شناخِت اهداف، 
ظرفیت ها و محیط اجرایی در زمان معین بحث می کند. 
و  رویه ها  که  است  استراتژیک  اندوخته های  دکترین 
می گرداند.  مشخص  را  استراتژی  اجرایی  شیوه های 
دکترین بیشترینه به ماموریت استراتژی ها قرین است تا 
در  استراتژی،  پس منظر  یا  و  دورنما  آن ها.  دورنمای  به 
استراتژی ها  دورنمای  زیرا  نیست.  آن  مجریان  دسترس 
بیانگر اهداف دراز مدت است و خیلی ها مهیج می باشد. 
و  مدیران  دسترس  در  دکترین  که  است  حالی  در  این 
ماموریت  دکترین،  دارد.  قرار  استراتژی ها  مجریان 
ماحول،  منابع،  تا هدف،  می کند  را کمک  استراتژی ها 
دکترین  کند.  شناسایی  را  خود  دشمنان  و  دوستان 
سیاست خارجی »فکِر هدف مند« روابط جهانی دولت ها 
پژوهش های  نتیجه ی  در  هدف مند  فکِر  این  گویند.  را 

مستمر شکل می گیرد. 

در این رستا نقش دانشمندان و متخصصین امور سیاسی، 
شکل گیری  در  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  نظامی، 
می کند.  حاصل  ویژه ای  برجسته گی  هدفمند،  فکر 
تطبیق  برای  تاکتیکی  راه های  سیاست خارجی  دکترین 
استراتژی سیاست خارجی را مبرهن می گرداند. دکترین 
سیاست خارجی وظیفه دارد تا ظرفیت رزمی، اقتصادی، 
بین الدول  تعامالت  در  را  دولت  فرهنگی  و  اجتماعی 
زمینه های  خارجی  سیاست  دکترین  کند.  شناسایی 
توسعه ی اقتصاد ملی را در چارچوب منافع ملی دولت ها 

به بررسی می گیرد. 
خارجی  سیاست  دکترین  فحوای  امروز،  جهان  در 
از  یکی  می چرخد.  ملی«  اقتصاد  »توسعه ی  محور  در 
شاخص های مهم دکترین سیاست خارجی را امنیت ملی 
بدون  نمی توان  را  ملی  امنیت  می دهد.  شکل  دولت ها 
تعریف  خارجی  سیاست  حرفه یی  دکتریِن  فعاِل  نقش 
سه  خارجی  سیاست  دکترین  شکل گیری  برای  کرد. 
مولفه، مهم پنداشته می شود: نخست، به رسمیت شناسی 
دکترین از سوی دولت ها، به رسمیت شناسی، مشروعیت 
حقوقی و اراده ی سیاسی رهبران و مدیران دولت ها را به 
معنای  به  دکترین  شناسی  به رسمیت  می گذارد.  نمایش 
اجرایی  بر  دولت ها  اقتصادی  و  حقوقی  ظرفیت  تامین 

شدن دکترین است. 
از دکترین سیاست  اقتصادی  اراده ی سیاسی و حمایت 
عقاید دکترین  و  اصول  است که  نمایانگر آن  خارجی 
دوم،  نیست.  نظری محض  و حقایق  است  توام  با عمل 
دکترین  اکادمیک،  روند  و  خارجی  سیاست  دکترین 
ساختاری  و  مستمر  سازگاری  با  باید  خارجی  سیاست 
سیاست  مجریان  و  نهادها  گذارد.  گام  اکادمیک 
نهادهای دیپلوماتیک و وزارت خارجه  به  تنها  خارجی 
خارجی  سیاست  دکترین  بلکه  نمی گردند.  محدود 
خارجی  سیاست  اکادمیک  نهادهای  هماهنگ کننده ی 
بین الدول و  اقتصاد  بین الدول،  از جمله حقوق و روابط 
نهاد های پژوهش بین الدول را می سازد. دکترین سیاست 
و  نقد  مورد  اکادمیک  نهادهای  این  توسط  خارجی 

نگرش حرفه ای قرار می گیرد. 
برای  ساختار سازی دکترین سیاست خارجی، دولت ها 
ساختارهایی  به  نیاز  خارجی،  سیاست  شدن  حرفه ای 
و  هماهنگی  را  خارجی  سیاست  دکترین  که  دارند 
سازمان دهی کند. این ساختار ها وظیفه دارند تا سیاست 
خارجی دولت ها را با تعامالت ملی و بین المللی »به روز« 
تالش  جهان  در  معاصر  و  ملی  دولت های  گرداند. 
در  را  رهبران  اقتصادی  و  سیاسی  اراده ی  تا  اند  کرده 
قرار  دکترین  با  ساختاری  و  اکادمیک  هماهنگی  کنار 
سیاست  برای  کارا  و  مشروع  خط مشی  بتوانند  تا  دهند 
نبود دکترین سیاست  کنند.  پیش کش  خارجی خویش 
خارجی، سبب آسیب پذیری دولت ها در روابط شان با 
جامعه ی جهانی می گردد. نبود دکترین سیاست خارجی 
روحیه ي مطلق گرایی و تمامیت خواهی رهبران و مدیران 
سیاست خارجی را باال برده و سیاست خارجی را به نهاد 
فردمحور مبدل می سازد. نبود دکترین سیاست خارجی 
صدمه ی شدیدی به ثبات سیاست خارجی وارد کرده و 

تعامالت جهانی دولت ها را به بی نظمی وا می دارد. 
کارکردهای  نتیجه ی  در  دولت ها  خارجی  سیاست 
مستداِم فلسفه ی تعامل انسجام می یابد. فلسفه ي تعامل از 
به نام  نشات می کند که  پیش تاز«  و  »فکر هدفمند  همان 
هستند.  مسمی  خارجی  سیاست  دکترین  پارادایم های 
دکترین سیاست خارجی این پارادایم ها را در چارچوب 
فلسفه ی تعامل به بررسی گرفته و آن ها را رویه و روش 
می بخشد. دست اندرکاران سیاست خارجی با استفاده از 
فلسفه ی تعامل، روابط دولت  را با سایر دولت ها هماهنگ 
می گرداند. گسترش این گونه روابط دولت ها با جهان، 
سیاست  دکترین  که  می شود  نامیده  هنجاری  رابطه ی 
این روِش شکل گیری  را رهنمود می شود.  خارجی آن 
سیاست خارجی و گسترش مناسبات بین المللی دولت ها، 
باثبات و با صالبت هستند و از گزند مداخالت سیاسی 

در امان باقی می مانند.

طالبان پاکستانی 
معلول سیاست پاکستان

ملکستیز

یک  که  دادند  گزارش  پاکستانی  رسانه های  دیروز 
هیات بلندپایه امنیتی و سیاسی آن کشور قرار است 
امنیتی  جلسه ی  در  کند.  دیدن  کابل  از  زودی  به 
بلندپایگان  که  است  شده  فیصله  پاکستان  کابینه 
در  را  مدارکی  و  بیایند  کابل  به  کشور  آن  امنیتی 
اختیار حکومت افغانستان قرار دهند که نشان می دهد 
حمله ی اخیر تروریستی به پایگاه »بدابیری« پشاور در 
قلمرو افغانستان طراحی شده بود. اسالم آباد هم چنان 
مدعی است که مهاجمان به پایگاه هوایی پشاور، از 
طریق گوشی های همراه با رهبران شان تماس داشتند. 
به گفته ی مقام های پاکستانی رهبران این تروریست ها 
در افغانستان مستقر هستند. پاکستانی ها ادعا می کنند 
اردوگاه  افغانستان  قلمرو  در  پاکستانی  طالبان  که 
و  کرده اند  برپا  نیز  تروریستی  فعالیت های  آموزشی 
تروریست هایی که به پشاور حمله کردند، در همین 

اردوگاه آموزش دیده بودند. 
حمله به پایگاه هوایی پشاور، شکست کالن امنیتی 
برای ارتش پاکستان بود. این ارتش که دستگاه های 
کشف  در  دارد  استخباراتی  طویل  و  عریض  کالن 
پاکستانی  تروریست های  و  ماند  ناکام  حمله  این 
ارتش  کنند.  رخنه  هوایی  پایگاه  به  شدند،  موفق 
برجسته  و  تبلیغات  راه اندازی  با  می خواهد  پاکستان 
کند.  توجیه  را  خود  ناکامی  افغانستان،  نام  کردن 
تقریبا هشت سال است که پاکستان با شورش طالبان 
پاکستانی مواجه است و ارتش این کشور با همه نیرو 
مهار کند.  را  این شورش  نتوانسته است  و عظمتش 
ارتش پاکستان تا حدودی مشروعیت کارکردی اش 
است.  داده  دست  از  نیز  پاکستان  مردم  ذهن  در  را 
آن  در  مقدس  نهادی  پاکستان  ارتش  روزگاری 

کشور تلقی می شد. 
همه ی پاکستانی ها افسران ارتش آن کشور را در حد 
پرستش احترام می کردند. تصور عموم این بود که 
ارتش از موجودیت و امنیت پاکستان دفاع می کند. 
به قدرتمند ترین  را  ارتش  احترام و مشروعیت،  این 
قانون  مبنای  بر  است.  کرده  بدل  کشور  آن  نهاد 
اساسی پاکستان باید ارتش این کشور از نخست وزیر 
دستور بگیرد اما در عمل تصمیم گیر آخر جنرال ها 
هستند. اما دوام شورش طالبان پاکستانی، مشروعیت 
است.  برده  زیر سوال  را  پاکستان  ارتش  کارکردی 
با  ارتش شان  چرا  که  می پرسند  پاکستان  عام  مردم 
یک  و  می بلعد  را  کشور  بودجه ی  بیشترین  آن که 
میلیون نفر در آن خدمت می کنند، نمی تواند از پس 

طالبان پاکستانی برآید؟
این  به  منطقی  پاسخ  دادن  به جای  پاکستان  ارتش 
سوال، دست به فرافکنی می زند. برخی از جنرال های 
در  و  شده اند  توهم  دچار  هم  پاکستانی  بازنشسته ی 
مصاحبه های رسانه ای شان چیزهای شبیه افسانه های جن 

و پری در مورد علت ناامنی های پاکستان می گویند. 

معلول  پاکستانی  طالبان  که  است  این  واقعیت 
سیاست امنیتی هندمحور پاکستان در قبال افغانستان 
در  هند  نفوذ  مهار  که  آنچه  برای  پاکستان  است. 
در  را  طالبان  مجدد  شورش  می خواند،  افغانستان 
جنرال  کرد.  برنامه ریزی  افغانستان  در   2004 سال 
وضوح  به  پاکستان  پیشین  رییس جمهور  مشرف، 
این نکته اذعان کرده است. مشرف سال گذشته  به 
در مصاحبه ای با گاردین گفت سازمان استخبارات 
افغانستان  بی ثبات سازی  به منظور  پاکستان  مرکزی 
تقویت  کرد.  تقویت   2001 سال  از  پس  را  طالبان 

طالبان امری ساده و بسیط نیست. 
و  طالبان  اختیار  در  را  وزیرستان  پاکستان  ارتش 
القاعده گذاشت. این کشور هم چنان بخش هایی از 
کویته را در اختیار طالبان گذاشت تا از آن جا جنوب 
نهاد های  و  احزاب  بکشند.  آتش  به  را  افغانستان 
مذهبی پاکستان هم فتوا دادند که جنگ طالبان در 
افغانستان مشروعیت دارد. این سیاست سبب شد که 
شورش طالبان گسترش یابد و بخش هایی از قلمرو 
قرار  قانون  حاکمیت  حیطه ی  از  خارج  افغانستان 
گیرد. هیچ بعید نیست که در این بخش های از قلمرو 
خارجی  ستیزه جویان  یا  پاکستانی  طالبان  افغانستان، 
آموزش  اردوگاه  آن  در  و  باشند  مستقر  دیگر 
حمالت تروریستی برپا کرده باشند. اما این وضعیت 

معلول سیاست امنیتی ارتش پاکستان است. 
تا  مسلح  ستیزه جویان  که  می کردند  تصور  آنان 
پایان دنیا برای منافع آنان می جنگند و هیچ گاه میل 
تفنگ های آنان به سمت ارتش پاکستان نمی پیچد. 
نمی کردند که طالب ها  پاکستانی تصور  جنرال های 
و دیگر گروه های تروریستی شمشمیر دو لبه باشند. 
حاال باید به آنان واضح شده باشد که افراط گرایی 
تا حال درک  اگر آنان  لبه است.  مسلح شمشیر دو 
نکرده اند، باید از این به بعد درک کنند که میزبانی 
تروریستی،  گروه های  و  مسلح  افراط گرایان  از 
بزرگی  بهای  پاکستان هم  بزرگی دارد. مردم  بهای 
ناامنی  است.  ناامن  آن کشور  می پردازند، شهرهای 
وجهه  است.  زده  صدمه  را  کشور  آن  اقتصاد 
است.  دیده  آسیب  نیز  دنیا  در  پاکستان  شهروندان 
سرمایه گذاری  به  میل  بین المللی  شرکت های کالن 
آن  به  زیادی  دشواری های  و  ندارد  پاکستان  در 

کشور تحمیل شده است. 
ارتش  تا  است  الزم  دشواری ها،  این  مهار  برای 
پاکستان سیاست امنیتی هندمحور در قبال افغانستان 
در  که  را  طالبانی  باید  ارتش  این  بگذارد.  کنار  را 
افغان،  مهار طالبان  با  مهار کند.  افغانسان می جنگند 
می شود  گرم  دیگر  بار  اسالم آباد  و  کابل  روابط 
برنامه ی  یک  می توانند،  دولت  دو  آن  از  پس  و 
مشترک برای مهار تروریست ها در هر دوسوی مرز 

تدوین کنند.

فردوس
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شدن اوضاع کمک خواهد کرد ؟ 
ناگوار  خاورمیانه  به  نگرانی ها  این  که  اندازه  همان 
است، میسر کنونی این بحران تهدید واقعی و بزرگی 
را به ایاالت متحده، هم پیمانان ما و قدرت های کالن 
در  فقط  من  متوجه می سازد. حرف  در سطح جهانی 
مورد گسترش جنگجویان نام نهاد خارجی یا افراطی ها 
افریقا  به خانه در جاهای چون اروپا و شمال  برگشته 
بحران  این  شدن  دنباله دار  واقعی  تهدید  بلکه  نیست، 

است. 
مثال در چنین یک سناریو، بحران کنونی پناهجویی در 
اروپا بدتر خواهد شد. کشورهای که عمدتا و عمیقا 
اروپا  جنوب  در  که  آن هایی اند  شد،  خواهند  متاثر 
موقعیت دارند و از پیش به لحاظ اقتصادی ضعیف و 
احتماآل در اثر کساد احتمالی اقتصاد جهانی، ضعیف تر 
شوند  سرازیر  پناه جویان  چنان که  شد.  خواهند 
ناسیونالیست ها و  اجتناب ناپذیر چیست؟  عکس العمل 
با استفاده از نارضایتی و نگرانی  احزاب دست راستی 
مردم بومی  که از تاثیر اقتصادی- اجتماعی موج تازه  ی 
استفاده خواهند کرد  نگران اند،  و  مهاجران مضطرب 
و قوت خواهند گرفت. یکی از ذی نفع ها، والدیمیر 
پوتین است؛ حامی کنونی این احزاب. او دوست دارد 
از  استفاده  با  و  ببیند  شده  تضعیف  را  اروپا  اتحادیه 
دوستانش در جبهه ی ملی فرانسه و لیگ شمالی ایتالیا 
اتحادیه  همبستگی  علیه  بر  دیگر  همسان  گروه ها  و 
بحران  بیایستد.  اتحادیه  این  نهادهای  تقویت  و  اروپا 
پناهجویان خاورمیانه از این رهگذر نه تنها یک عامل 
این منظر  از  اروپاست که هم چنان  بالقوه در بی ثباتی 
امتیاز  یک  و  شمالی  اتالنتیک  پیمان  به  تهدید  یک 
برای آدم دردسرسازی چون رییس جمهوری  انعام  و 

روسیه است. 
بالقوه ای  به طور  خاورمیانه  در  وخامت  روبه  وضع 
سایر بازیگران بدسرشت، آشوبگر و رقیب را کمک 
خواهد کرد. افراطی ها تالش خواهند کرد که متحدین 
بی ثبات سازند- که می سازند- و  را در خاورمیانه  ما 
جدیدی  مناطق  بر  را  خود  نفوذ  تا  کوشید  خواهند 
و  افریقا  در  این  از  پیش  دهند، هم چنان که  گسترش 
جنوب شرق آسیا چنین کرده اند. ایران هم تالش خود 
رایگان  و  تحفه ی مفت  تنها  نه  را خواهد کرد. آن ها 
با  هم چنان  بلکه  می آورند  به چنگ  را  تحریم ها  رفع 
رفع تحریم ها صاحب روابط و پیوندهای می شوند که 

فرجام تحریم ها برای شان به ارمغان می آورد. ده هاهزار 
مردمان تجارت پیشه که به ایران در تالش پیدا کردن 
کاروبار سفر خواهند کرد به کشور های شان در اروپا، 
آسیا، و ایاالت متحده بر خواهند گشت و بر گشایش 
بیشتر روابط به نیابت از ایران فشار خواهند آورد. بدین 
ترتیب ایران صاحب گروه کاملی از هوادارانی خواهد 
خواهد  منفعت  و  جایگاه  کشور  این  برای  که  شد 
آفرید. فروش نفت نیز به کشورهای چون چین و هند 

میزان وابستگی به ایرانی ها را باال خواهد برد. 
نفت  بزرگ  مصرف کنندگان  از  یکی  به عنوان  چین 
قدرت  صاحب  منطقه  این  در  هم چنان  خاورمیانه 
راه  سر  بر  عمده ای  مانع  ترتیب  بدین  و  شد  خواهد 

اعمال فشار بیشتر بر ایران خواهد بود. 
از  بیجینگ   «One Belt, One Road« استراتژی 
قبل این روابط را نه تنها در سراسر جنوب شرق آسیا 
خاورمیانه  هم مرز  و  عمده  کشورهای  با  هم چنان  که 
چون پاکستان که به لحاظ استراتژیک اهمیت ویژه ای 
موجب  ترتیب  بدین  و  است  ساخته  مستحکم  دارد، 

نفوذ بیشتر چین در افغانستان می شود. 
بسیاری از این عوامل هم چون وجود دولت های ناکام، 
حکومت داری بد، سوءمدیریت اقتصادی، آزمندی و 
طمع سیاسی، فساد، سیرتاریخی وقایع، فناوری نوین و 
بذر دیدگاه های افراطی به کشورهای در حال بحران، 
مصیبت بار است. اما نمی توان انکار کرد که یک عامل 
اساسی بحران موجود، سیاست های اداره ی اوباما بوده 
است. رییس جمهور اوباما و اطرافیانش به دالیل قابل 
با درنظر داشت ناکامی ها و اشتباه های اداره ی  فهم و 
جورج دبلیو بوش تالش کردند تا از خاورمیانه فاصله 
متحده  ایاالت  که  داشتند  استدالل  آن ها  بگیریند. 
کند.  واگذار  دیگران  به  را  مشکالت  این  حل  باید 
فکر آن ها این بود که اگر راه و نشانه ی روشنی برای 
ما  ندارد،  وجود  بالقوه  تهدیدهای  برابر  در  پیروزی 
فکر  آن ها  باشیم.  آن  مدیریت  ادامه ی  عهده دار  نباید 
یا هم توسط  به خودی خود  می کردند که مشکالت 
عامل دیگری حل خواهد شد، امری که در دهه ها در 

خاورمیانه اتفاق نیفتده است.
هدف  به  و  احتیاط  و  مصلحت  زیرنام  اوباما  اداره ی 
اجتناب از اشتباهات گذشته، یک سیاست مینمالیستی 
را بر این پایه در خاورمیانه اتخاذ کرد که که جهان و 
دنیا  قدرت  ابر  تنها  اگر  بود  خواهد  آسوده تر  امریکا 
بیشتر محتاط و کم تر درگیر باشد و نه تنها از استفاده ی 
زور دریغ بوروزد بلکه در مواقعی امر استفاده از زور 
را معلق بگذارد. مسلما من افراد را مقصر نمی دانم، من 
ایده ی که مرتب  این سیاست را مقصر می دانم،  بنیاد 
می توانیم  ما  که  این  آن  و  می شود  تکرار  امریکا  در 
مسوولیت جهان را به دیگران واگذار کنیم و هزینه ای 

نپردازیم. 
سوریه نمونه ی خوبی از به کارگیری این رویکرد بود. 
از سالح های  استفاده  قرمز  که خط  روشن شد  وقتی 
عملیات  گزینه ی  اوباما  است،  شده  شکسته  شیمیایی 
نظامی  را بررسی کرد و سپس منصرف شد. در حالی 
دسته های  و  سوریه  رییس جمهوری  بشاراسد،  که 
افراطی هر کدام به سهم و شیوه ی خودشان مردم شان 
را می کشتند و به معضل می افزودند، ما ظاهرا داشتیم 
میان  این  در  اما  می کردیم  فکر  خودمان  نقش  روی 
بیشتر به جای مشخص ساختن اقدامات موثر و ممکنی 
که  بهانه ای  پای  بخشد،  بهبودی  را  اوضاع  بتواند  که 

مانع حمله شود تمرکز کردیم.
گزینه های سهلی در پیش نبود، افراد میانه رو در میان 
طرف های جنگ وجود نداشتند و نه هیچ رویکردی 
که از پیامد رضایت بخش آن اطمینان می داشتیم. شاید 
مهم تر از همه این محاسبه بود که ما هیچ اقدامی نکنیم 
یا هم اقدام محدودی نماییم و اشکالی ندارد اگر وضع 
موجود ما و متحدین ما را از هر جهتی ضربه می زند. 
غلط  وحشتناکی  به صورت  محاسبه  آخرین  که  البته 
تکان دهند  سوریه  مورد  در  انفعال  انسانی  هزینه  بود. 
بوده و فقط پیامدهای تلخ و مصیبت بار این محاسبه را 
دوچندان ساخته است. حاال تقریبا هر آینده ای که ما 
برای سوریه در نظر بگیریم و در ذهن مان بپرورانیم، 
تغییرات و مصیبت هایش در مقایسه ی با تراژیدی های 

وحشتناک امروز سوریه، بزرگ تر خواهد بود. 
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است، هم چنان به سوی بحران بیشتر در حرکت است. 
اما من فکر می کنم که یک معلوم شناخته شده ی دیگر 
این است که وضع ناگوار کنونی در آینده ی نزدیک 
خوب نخواهد شد- محاسبه اش را خودتان انجام دهید 
و پنج سال آینده را در نظر بگیرید: آیا احتماال سوریه 
تا  عراق  که  هست  ممکن  یا  داشت؟  خواهد  ثبات 
پنج سال دیگر به ثبات برسد؟ یا هم یمن و لیبیا؟ در 
با کارشناسان  این پرسش ها را هم  هفته های اخیر من 
امریکا  دیپلوماتیک  جامعه ی  و  متحده  ایاالت  ارتش 
کرده ام.  مطرح  منطقه  کشورهای  نمایندگان  با  هم  و 
تمامی موارد  در  که  بوده  این  پیوسته  آن ها  پاسخ 
احتماال آشوب ادامه خواهد یافت- نه تنها برای ۵ سال 

آینده بلکه به احتمال قوی بیشتر از آن. 
اشتباه  به  مورد  دو  یکی  در  شاید  کارشناسان  این 
بروند، اما بعید است که در همه ی موارد غلط باشند. 
باید  اما مجهول  شناخته شده ی  هست که  این میان  در 
یک  در  خاورمیانه  این که  آن  انگاشت،  جدی اش 
دوره ی از بحران و بی ثباتی دامنه داری قرار دارد که با 
گذشت هر روزمی بینیم که خسارت جمعی و تاثیرات 
که  حالی  در  می شود.  بدتر  و  فزون تر  آن  غیرمستقیم 
جنگ،  چهارسال  از  بیشتر  دوام  نتیجه ی  در  سوریه 
بی جاشده ی  ملیون  بر۷  افزون  و  کشته  هزار  صدها 
دارد،  قرار  جهان  بشری  بحران  بدترین  در  داخلی 
ماه ها و سال های جنگ در پیش  رو قطعا این بحران را 
وخیم تر خواهد کرد. در یمن حدود ۶ میلیون نفر در 

خطر قحطی شدید قرار دارند. 
باروبسته ی شان  اروپا  به  امیدواهی رسیدن  به  لیبیایی ها 
می برند.  هجوم  پالستیکی  قایق های  به  و  می بنند  را 
غیر قابل  و  بالقوه  بارسنگین،  پناهجویان  اردوگاه های 
تحملی را بر اردن و لبنان تحمیل کرده است. آشوب، 
نظامی  ایاالت  مقام  بیشتر می شود. یک  سبب آشوب 
اسالمی  )داعش(  خالفت  که  گفت  من  به  متحده 
دیگر  چون  بود  داده  کاهش  را  خود  سربازگیری 
زیرا  نداشت  ضرورت  سرباز  استخدام  به  گروه  این 
شما  منوال  همین  به  بودند.  دواطلب  خود  افراطی ها 
که  هست  ممکن  شما  به نظر  بسنجید.  را  آن   خود 
پنج  تا  بحران  حال  در  کشورهای  تعداد  به  افراطیت 
سینا؟  جزیره  افریقا؟  درشمال  افزاید؟  نه  آینده  سال 
عربستان سعودی؟ افغانستان؟ چگونه نرخ رو به سقوط 
بدتر  به  توافق  از  توانمنِد پس  ایران  و مداخله ی  نفت 

شده«،  شناخته  » معلوم های  اصطالحات  یادداشت: 
ناشاخته«  »مجهول های  و  شده«  شناخته  »مجهول های 
دونالد  معروف  سخنرانی  یک  در  بار  نخستین  برای 
رامسفیلد وزیر دفاع اداره ی جورج دبلیو بوش به کار 
گرفته شده است. را مسفیلد می گوید که » معلوم های 
می دانیم  ما  که  مواردی اند  و  مباحث  شده«  شناخته 
و  مباحث  شناخته  شده«  »مجهول های  می دانیم.  که 
مواردی اند که می دانیم که چیزهای وجود دارند که 
مواردی اند که  ناشناخته«  »مجهول های  و  نمی دانیم  ما 

ما نمی دانیم که نمی دانیم. 
خاورمیانه جایی است که به ما ایده های » مجهول های 
شناساند.  را  ناشناخته«  »مجهول های  و  شناخته شده« 
درگیر  همیشه  از  بیشتر  که  منطقه ای  در  هنوز  اما 
معدود  دارد،  قرار  شک و تردید  و  بی سرنوشتی  ابهام، 

»مجهول های شناخته شده« وجود دارند. 
ارزیابی این فاکتورها قطعا تصویر آشفته و خطرناکی 
از فردا می دهد. حاال که کاخ سفید توجیه الزم برای 
باید  دارد،  ایران  با  توافق  مورد  در  پیروزی  از  تجلیل 
از  نقشه ای  احتماال  اوباما  رییس جمهور  که  گفت 
هر  در  پیروزی  که  می گذارد  میراث  به  را  خاورمیانه 
کجای این منطقه با شکست و عقب گرد همراه است و 
پیامدهای چنین وضعی احتماال بدتر از اکنون خواهد 

بود. 
ما  این که  نخست  کدام ها اند؟  شناخته شده  معلوم های 
می دانیم توافق با ایران اتفاق افتیدنی ا ست، این معامله 
انجام یافته است اما به یقین که با میزانی از سروصداها 
بر  رییس جمهوری  وجود  این  با  بود.  خواهد  همراه 
وقتی  بعد  شد.  خواهد  اجرایی  توافق  و  پیروز  کنگره 
این منطقه در  به خاورمیانه نگاه می کنیم، می دانیم  ما 
بدترین آشفتگی و اغتشاش تاریخ معاصرش قرار دارد. 
به سر  جنگی  اوج  در  لیبیا  و  یمن  عراق،  سوریه، 
آن ها  کدام  هر  وجودی  ماهیت  می تواند  که  می برند 
تاثیر  بسازد.  مشخص  واحد  ملت   یک  به عنوان  را 
لبنان  اردن،  مانند  به کشورهای همسایه  منازعات  این 
منازعه ی  است.  تهدیدآمیز  و  نگران کننده  ترکیه  و 
بن بست وحشتناکی رسیده  به یک  فلسطین  اسراییل- 
پای  دهد.  ادامه  مبارزه  به  مصر  می رسد  به نظر  است. 
منازعات  به  روزافزونی  صورت  به  خلیج  کشورهای 
کشیده شده و جنگ آن ها را تهدید می کند. افغانستان 
ایران  همسرحد  اما  خاورمیانه  از  بخشی  نه  اصوال  که 

آفِت ُدکترین اوباما
به بحران های خاورمیانه نگاه کنید؛ به جای بهتر شدن دارند 

بدتر می شوند.

وضع روبه وخامت در خاورمیانه به طور بالقوه ای سایر بازیگران 
بدسرشت، آشوبگر و رقیب را کمک خواهد کرد. افراطی ها تالش 
خواهند کرد که متحدین ما را در خاورمیانه بی ثبات سازند- که 
می سازند- و خواهند کوشید تا نفوذ خود را بر مناطق جدیدی 

گسترش دهند، هم چنان که پیش از این در افریقا و جنوب شرق 
آسیا چنین کرده اند. ایران هم تالش خود را خواهد کرد. آن ها نه 
تنها تحفه ی مفت و رایگان رفع تحریم ها را به چنگ می آورند بلکه 

هم چنان با رفع تحریم ها صاحب روابط و پیوندهای می شوند که 
فرجام تحریم ها برای شان به ارمغان می آورد.

ACKU
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بود،  شده  جمع  چشمانش  در  اشک  که  حالی  در  او 
وزارت خانه ها  از  یکی  دریور  »شوهرم  می گوید: 
تجاوز  افغانی  هزار  هفت  از  نیز  معاشش  و  می باشد 
نمی کند و پسرم نیز با آنکه فارغ صنف 12 می باشد، اما 
کار دستگیرش نمی شود، بنابران در این عیدی او حلقه 
نامزدی خود را به فروش رسانید و در ضمن مدت ده 
روز در خانه همسایه مزدور کاری نموده است تا بتواند 

عیدی عروسم را مهیا سازد.«
تنگ  به  وضعیت  این  از  حدی  به  آنان  او،  به گفته 
آمده اند که می خواهند از این پیوند صرف نظر کرده 
و به خاطر پیدا کردن نان با تمام اعضای فامیل به ایران 

سفر کنند.
در همین حال، محمد عارف الکوزی، باشنده والیت 
هرات یکی از اقوام نزدیک داماد می گوید که همین 
برده شد، دراین والیت  به خانه عروس عیدی  دیروز 
مصارف عیدی حد  اقل 25 الی 30 هزار افغانی هزینه 
اما  اینجا مصارف کمر شکن می باشد،  در  بر می دارد. 
در  دهند،  انجام  را  کار  این  حتما  باید  داماد  خانواده 
به  خانواده  دو  میان  رابطه  نشود،  انجام  که  صورتی 

تیرگی خواهد گرایید.
او می گوید: »در چنین شرایطی که اقتصاد مردم تحت 
نباید چنین رسم و رواج ها را زیاد جدی  صفر است، 
گرفت. چرا که مردم به خاطر عیدی بردن قرض و وام 
می کنند، تا بتواند خانواده عروس را راضی نگهدارد. 

این یک امر کامال غلط می باشد.«

یکی از دانش آموزان در شهر هرات می گوید: »این جا 
پا،  تا  لباس سر  بر این است که ضمن دو دست  رسم 
بزرگ  غنچه  یک  عروس،  برای  طال  آرایشی،  لوازم 
مانند، کیک  شیرینی ها  انواع  »غنچه شکار« که  نام  به 
خسته های  نبات،  هراتی،  شیرینی های  انواع  کلچه،  و 
خانه  به  می گردد،  بسته بندی  آن  در  غیره  و  شیرین 
عروس برده می شود. هر خانواده به خاطر هم چشمی  و 
سیالی تالش می کند، تا به بهترین وجه آن را بسته بندی 
کرده و با تعداد سی چهل زن راهی خانه عروس شوند 

و این عیدی را با محفل مجلل تجلیل می نمایند.«
غنچه های  مقابل،  در  نیز  عروس  خانواده  او،  به گفته 
بعد  می آورند.  داماد  خانه  به  و  ساخته  آماده  را  مشابه 
یک  عرفه  روز  در  داماد  خانواده  همه،  این  کنار  در 
گوسفند چاق خریداری کرده و به خانه عروس جهت 

قربانی می برند.
خانواده  که  نیست  هرات  و  کابل  والیت  تنها  این 
شکن  کمر  و  گزاف  مصارف  متقبل  عروس  و  داماد 
خانواده  نیز  وردگ  میدان  والیت  در  بلکه  می شوند، 

داماد مصارف مشابه را باید انجام دهند.
نجم الدین باشنده والیت میدان وردک می گوید: »من 
نامزدم در عید یک جوره  به  نامزد می باشم و  شخصا 
گوشواره طال، یک جوره لباس با تمام لوازم ضروری، 
مصارف  این  تمام  بردیم.  غیره  و  تازه  میوه  گوسفند، 
این  افغانی تمام شد. در  را که جمع نمودیم 25 هزار 
و  شده  یکجا  زن  هفت  شش  که  است  رسم  والیت 
را  تحفه ها  و  می روند  عروس  خانه  شب  یا  و  چاشت 
به  اما در مقابل خانواده عروس  به عروس می بخشند، 

داماد چیزی هدیه نمی دهد.«
عیدی  داماد  خانواده  از سوی  اگر  نجم الدین،  به گفته 
برده نشود، مردم حرف های زشتی می زنند و می گویند 
برده  حتما  عیدی  باید  ندارد.  قیمت  و  قدر  دختر  که 

شود.
کابل  در  متروپول  زرگران  از  یکی  ناصر  محمد 
اقتصادی  وضعیت  قبل  سال های  به  »نظر  می گوید: 
مردم خیلی خراب شده است، در گذشته برای عروس 
بردن عیدی  برای  باال  با وزن  انگشتر های  و  گوشواره 
تالش  خانواده ها  اکنون  اما  می کردند،  خریداری 
نمایند،  اکتفا  انگشتر کم وزن  با خرید یک  می کنند، 
هر انگشتر مبلغ 20 هزار افغانی می باشد، اما خانواده ها 
با خرید انگشتر های کم وزن مبلغ 5 الی 7 هزارافغانی 
برخی  که  است  شده  دیده  بسیار  اما  می کنند.  قناعت 
یا  و  مخالفت خانواده عروس  با  داماد  از خانواده های 

شخص عروس مواجه می گردند.«
را  دکان  کدام  هر  که  زرگران  از  بسیاری  او،  به گفته 
به کرایه گرفته اند، دکان های  دالر  الی 3 هزار  مبلغ 2 
وجود  فروشات  چون  کرده اند،  مسدود  را  خویش 

ندارد و از کار دلزده شده اند.
از سوی دیگر برخی از فعاالن مدنی و کارشناسان امور 
اجتماعی به این باورند که در راستای فرهنگ سازی در 

ابعاد مختلف آن کار صورت نگرفته است.
»در  می گوید:  مدنی  فعاالن  از  یکتن  گیالنی  فتانه 
طول چند سال گذشته چیزی را که از دست داده ایم 
زیادی در  پول های  تاسف  با  می باشد.  فرهنگی  مساله 
اما  به مصرف می رسد،  مسایل  غیره  و  راستای جنگ 
در راستای فرهنگ سازی که سرمایه یک ملت و یک 
کشور می باشد، کاری صورت نگرفته است. متاسفانه 
می رویم.  شدن  بی فرهنگ  طرف  به  روز  به  روز  ما 
عروسی  گزاف  مصارف  نوروزی،  عیدی،  مصارف 
همه و همه را از دوره جنگ به میراث گرفته ایم، این 
پدیده از لحاظ فرهنگ افغانی در رسم و رواج افغان ها 
چنین مسایل جا نداشت و از لحاظ فرهنگ اسالمی  نیز 
این کار خالف ارزش های اسالمی  بوده و اسراف را 

خداوند نیز رد کرده است.«
شعار  فرهنگی  نهاد های  باید  که  است  باور  این  به  او 
ندهند و کار های عملی را روی دست گیرند تا مردم 
کمرشکن  و  ناپسند  رواج های  و  رسم  این گونه  از 
رهایی یابند ورنه مطمینا مردم دار و ندار شان را به دالیل 
مختلف در راستای مسایل بی ارزش به باد خواهند داد. 

پرچین  چادری های  برخی شان  که  زن  نه  هشت- 
با  دیگر شان  عده ای  و  داشتند  سر  به  آبی رنگ 
زنان  نفس  بودند،  پوشانیده  را  خود  سیاه  حجاب های 
زنان  این  می رفتند.  باال  به  چهلستون  کوه  دامنه  از 
جالی های  با  که  را  کوچک  و  بزرگ  مجمع های 
با خود  بودند،  آراسته  و  بسته  رنگ  سبز  پر زرق و برق 
پیشرو  را  درازی  زیکزاکی  راه  آنان  حمل می کردند. 
راه  اندازه  همان  به  می رفتند  پیش  به  قدر  هر  داشتند. 
گاهی  می شد.  مشکل تر  و  مشکل  برای شان  رفتن 
سنگ ریزه های کوهی پاهای شان را می آزرد و زمانی 
تشنگی آنان را به تنگ آورده بود، اما سخت تر از این، 
به  از سه سال  تحمیل شدن مصارف گزافی است که 
کرده  مواجه  بزرگ  مشکل  به  را  خانواده  این  این سو 

است.
یکی از این زنان شیما نام دارد و باشنده اصلی جوی 
به  از سه سال  »پسرم  او می گوید:  شیر کابل می باشد. 
این سو با دختری که در آخرین نقطه کوه چهل ستون 
و  عیدی  بار  هر سال سه  و  می باشد  نامزد  دارد،  منزل 
نوروزی به خانه عروس می بریم. در هر بار عیدی بردن 
کم از کم مبلغ 12 هزار افغانی را برای عروسم لباس، 
تازه، کیک و کلچه و  و  میوه خشک  لوازم آرایش، 
باید این تحایف طبق رسم و  غیره خریداری کرده و 
رواج پیش برود. این بار که عید کالن است، خشوی 
انگشتر  وسایل  دیگر  باید ضمن  که  است  گفته  پسرم 

طال نیز با خود ببریم.«

باشی مرد متفکری بود. به خاطر کارهای 
شهرت  از  منطقه  تمام  در  متفکرانه اش 
برخوردار بود. روزانه هفده ساعت کار 
هیچ  که  می کرد  فکر  چون  می کرد، 
کس کارها را به اندازه او خوب تنظیم 
تنها  می کرد،  زندگی  تنها  نمی تواند. 
می گرفت  تصمیم  تنها  می خورد،  غذا 
ناشناخته ای  دزد  می کرد.  عمل  تنها  و 
متوجه شده بود که باشی رادیوی خیلی 
خوب دارد. شب وقتی باشی با آفتابه از 
خانه بیرون می شود، دزد به خانه باشی 
می رود تا رادیوی باشی را بدزدد. چون 
به  دزد  رفتن  متوجه  بود،  متفکر  باشی 
خانه اش گردید. باشی عادت داشت تا 
مشکالت را با شدیدترین گزینه ممکن 
حل کند. آن شب نیز چنین کرد. در را 
را  خانه  و  انداخت  قفل  دزد  پشت  از 
آتش زد تا دزد به جزای اعمالش برسد. 
همین که آتش به آسمان بلند شد، باشی 
متوجه شد که کاری درست نکرده. پا 
مردم  رفت.  به کوه  و  فرار گذاشت  به 
قریه جسد سوخته ای را در خانه دیدند و 
فکر کردند که باشی مرده. چند روز که 
گذشت، باشی به صورت پنهانی به قریه 
برگشت تا ببیند خانه اش چقدر سوخته 
و دزد به چه سرنوشتی گرفتار شده. از 
قضا، چند دختر خانم دیدند که باشی، 
را  اش  خانه  خرابه،  دیوار  گوشه ی  از 
می بیند. دادوفغان کردند و احوال بردند 
این  برگشته.  قریه  به  باشی  روح  که 
اسالمی  به  حزب  راکت های  مثل  خبر 
مخصوصا  قریه،  مردم  شد.  پخش  قریه 
متفکر  باشی  روح  ترس  از  جوان ها، 
می کردند.  ترک  را  قریه  جوپه  جوپه 
اوضاع  وخامت  متوجه  وقتی  باشی 
شد، خواست داستانش را به مردم قریه 
بگوید تا مردم اطمینان کنند که آنچه را 
آن ها می بینند، نه روح باشی، که خود 
داشت  جرات  آنقدر  کی  است.  باشی 
که به حرف باشی گوش کند؟ باشی تا 
می خواست به مردم نزدیک شود، مردم 
فرار می کردند. هرچه می گفت من شما 
از  خودم  و  می کنم  بی نیاز  فرار  از  را 
قریه می روم تا شما دیگر نترسید، کسی 
حرفش را نمی شنید. باشی زنده بود؛ اما 
برای اهل قریه حیثیت مرده ای ترسناک 

را داشت. 
نباید  آدم  انتروپولوژیک:  نتیجه گیری 
بهتر  کند.  کار  ساعت  هفده  روزانه 
است هشت ساعت کار کند؛ اما کارش 

مفید باشد. 

داستان باشی متفکر
دای چوپانی

عیدانه فراوان شد!

یکی از این زنان شیما نام دارد و باشنده اصلی جوی شیر کابل می باشد. 
او می گوید: »پسرم از سه سال به این سو با دختری که در آخرین نقطه 
کوه چهل ستون منزل دارد، نامزد می باشد و هر سال سه بار عیدی و 

نوروزی به خانه عروس می بریم. در هر بار عیدی بردن کم از کم مبلغ 
12 هزار افغانی را برای عروسم لباس، لوازم آرایش، میوه خشک و تازه، 

کیک و کلچه و غیره خریداری کرده و باید این تحایف طبق رسم و رواج 
پیش برود. این بار که عید کالن است، خشوی پسرم گفته است که باید 

ضمن دیگر وسایل انگشتر طال نیز با خود ببریم.«

ACKU
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با  صحبت  در  بار  یک   می آورم  یاد  به  من 
پیشین  همکار  گوودپستر،  اندریو  جنرال 
آیزونهاور در جنگ جهانی دوم و هم چنان 
ما در  بود،  او رییس جمهوری  در زمانی که 
منجر  که  مشکوک  اطالعات  بحث  مورد 
او  می کردیم.  صحبت  شد  عراق  جنگ  به 
کمترین  آیزونهاور  گفت،  و  کرد  تمسخر 
چون  می داشت  بحث  این  به  را  حوصله 
به عنوان یک رهبر با تجربه او می دانست که 
مشکوک  یا  غلط  اکثرا  می تواند  اطالعات 
باشند. او گفت، در ۱۹۴۴ به آیزونهاور گفته 
در  جرمن ها  تحرکات  و  فعالیت  از  که  شد 
کند.  چشم پوشی  اردتنس  جنگل  نزدیکی 
دو هفته بعد نبرد  Bulge آغاز شد. او با من 
در مورد شک و تردیدی که رهبران باید با 
آن کنار بیایند صحبت کرد و به یادم داد که 
آیزونهاور نامه ای را قبل از حمله ی متحدین 
نورماندی در جنگ دوم جهانی، موسوم  به 
از  پیش  و در آن  پیش نویس   )D Day( به 
قبول ریسک بزرگ حمله، معذرت خواهی 
بزرگ  رهبران  که  بود  نوشته  او  بود.  کرده 
غالبا عمل می کنند چون آن ها مجبور اند، حتا 
در صورتی که گزینه های شان نچندان منطقی 
و پیامدهای مبهمی  داشته باشد، چرا که تنها 
به وسیله عمل است که آن ها بر پیامدهای بد 
می توانند غلبه کنند و نهایتا به پیروزی برسند. 
رهبران محتاط و فاقد تخیل و دیدگاه هرگز 
حالی  در  نمی آفرینند.  را  فرصت های  چنین 
فاجعه های  بروز  از  رهبران  چنین  شاید  که 
چون تجاوز به عراق اجتناب کنند ولی آن ها 
این امکان را فراهم می سازند که رویدادهای 
پیش بینی ناشده ای اتفاق بیفتد و اوضاع از بیخ 
اوقات  بعضی  آن  بر  افزون  بدتر شود.  بن  و 

با کاربرد  این گونه رهبران 
آن ها  احتیاط،  عین  پی هم 
اشتباه های شان را دو چند 

می کنند. 
شتابزده  بسیار  خروج 
تا  کرد  کمک  عراق  از 
که  آید  میان  به  وضعی 
دولت  ایجاد  به  منجر 
اسالمی  شود. درست شبیه 
در  متحده  ایاالت  ناتوانی 
اقدام علیه داعش یا ناتوانی 
یک  موثر  رهبری  در 
نظامی  اقدام  برای  ایتالف 
ورود  و  تردید  سوریه.   در 
دیرهنگام به جنگ در برابر 
به  اسالمی  کمکی  دولت 
به  است.  نکرده  وضع  این 
و  سوریه  در  ریختگی  هم 
عراق حاال عمیقا بر ترکیه، 
تاثیر گذاشته  لبنان و اردن 
است و در واقع هر کجای 

که گروه دولت اسالمی  زهر خود را افشانده 
متقابال ایران را نیرومند ساخته است. 

در نتیجه حتا یک قدم بالقوه مثبت و درستی 
مثل توافق با ایران وقتی در متن آشفتگی و 
در  و  شود  بررسی  منطقه ای  مرج  و  هرج 
صورتی که تعادل قدرت منطقه ای را به هم 
داشته  منفی  پیامد های  عمیقا  می تواند  بزند 
باشد. افزون بر آن این توافق می تواند بر میزان 
نگرانی و اضطراب- که ما نقش اساسی در 
باال بردن میزان آن داشتیم- همسایگان ایران 

بیفزایید و منجر به اقدامات دیگری شود. 
تاریخ، جنگ عراق و عوامل بی شمار دیگر 

که  است  کشانده  جایی  امروز  را  خاورمیانه 
است  روشن  کامال  اما  آنچه  هست.  اکنون 
این که همزمانی این عوامل با واقعیت انکار 
رهبری  مسوولیت های  از  دنیا  برتر  قدرت 
جهان، بر عمق تراژیدی معاصری که ما شاهد 
کنونی  وضع  عالوتا،  است.  افزوده  هستیم 
که  می سازد  فراهم  آینده ای  برای  را  زمینه 
رهبران ایاالت متحده ی امریکا شاید مجبور 
شوند تا ریسک بیشتر و بزرگ تری نسبت به 
حاشیه روی های اوباما بگیرند و مانع پیامدهای 
احتیاط  و  بی تجربگی  انفعال،  سیاست  منفی 

بیش از حد او شوند. 

آفِت ُدکترین اوباما 
اطالعیۀادارۀتصفیۀکابلبانک

تصفیۀ کابل بانک در نظر دارد به اساس حکم محاکم ثالثه و حکم فقره )۱( ماده 
)85( قانون بانک داری و عدم استفاده مقروضین از مزایایی طرزالعمل تشویقی 
تسریع روند تصفیۀ کابل بانک، یک  دربند حویلی به مساحت 350 متر مربع واقع 
گذر سه دوکان مزار شریف مندرج قباله خط شرعی بیع جایزی شماره         مؤرخ 
کارته  واقع  از جمله ۱260  مشاع  زمین سهم  مترمربع  موازی ۴20  و   ۱385/2/5
شفاخانه شهرمزار شریف مندرج قباله خط قطعی شماره         مؤرخ ۱386/2/2۹ 
که باالی آن مارکیت تجارتی بنام شیرخان سلطانی اعمار گردید، درمقابل قرضۀ 
شرکت جاویدان لمتد به ریاست محترم حاجی شاه محمد ولد شیر محمد تحت 

تضمین کابل بانک اسبق میباشد.
و  مؤسسات خصوصی  اشخاص،  برساند.  فروش  به  مزایده  و  داوطلبی  طریق  از 
دولتی خواهش خریداری آنها را داشته باشند درخواستی های خویش را از تاریخ 
نشر اعالن الی ۱۴ روز کاری به دفتر مرکزی زون شمال دافغانستان بانک واقع 
شهر مزار شریف تسلیم نموده، شرطنامه ومشخصات را مالحظه و تضمین نقداً اخذ 
میگردد. به مالکین جایدادهای فوق الذکر نیز ابالغ میگردد، تا در روز داوطلبی و 

مزایده درجلسه حاضر باشند، درغیر آن حق شکایت را نخواهند داشت.
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Tender number: 83211277 

 

The German Foreign Office, in coordination with the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, 
has asked the GIZ (German Technical Cooperation) to set up the PCP project. 

The PCP Literacy Component conducts literacy courses in order to implement these courses effectively, 
a training classroom has been created for all Northern districts.  One Training classroom consisting of 
two 20 foot containers including additional roof structure, concrete foundation blocks, solar power unit, 
cabling and outer gravel area. These containers are already constructed and has been used as literacy 
classrooms. Atmospheric conditions followed by reaction of elements like shrinkage and thermal 
movement which caused damages to some part of container classrooms. For this project PCP literacy 
unit wants to repair damaged parts. To claim the tender documents for the bidding process of the 
mention project, therefore GIZ request all the experienced companies in the field of conex repair and 
manufacture to send their interest letter along with Company profile references to tenders-afg@giz.de 
until the 23rd September 2015.  

 

ری های بین المللی آلمان( تقاضا کرده اند تا دفتر خارجه آلمان با همکاری دولت اسالمی افغانستان از جی آی زید )سازمان همکا
   کند. پروژه پی سی پی را آغاز 

ایجاد نموده است و برای تطبیق هرچه بهتر برنامه یک  سوادآموزی رادرسی ( صنف های PCPپی سی پی )بخش سواد اموزی  
 ،فوت همراه با سقف فلزی )آهن چادر( 20دو کانتینر  شاملواحد صنف برای  ولسوالی ها ساخته شده است که این صنف ساخته شده 

 تهداب کانکریتی، واحد برق آفتابی، کیبل کاری و جغل اندازی بیرون صنف میباشد. 

 گردیدهتخریب بعضی از بخش های صنوف درسی سواد اموزی به شرایط جوی که باعث  این صنف ها از قبل ساخته شده اند و بنا
عوت به عمل میاید که برای از تمام کمپنیهای که دارای تجربه در بخش کانسکس سازی میباشد د د.به ترمیم دار ضرورت است،

 الی تاریخ afg@giz.de-tendersبه ایمیل  خود رامشخصات )پروفایل( کمپنی و اشتراک در پروسه داواطلبی ریافت اسناد ب

) 23rd September, 2015 ) .ارسال نموده ممنون سازید 
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وپا  نشست فوری اتحادیه ار
برای حل بحران پناهجویان 

کری: بشار اسد باید از  جان 
کند کناره گیری  قدرت 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای یافتن پاسخ 
معتبر به بحران پناهجویان نشستی فوری برگزار 
می کنند. قرار است این نشست سه شنبه3۱ سنبله 
حاضر  حال  در  شود.  برگزار  روز  دو  مدت  به 
تنش میان کشورهای اروپا برای حل این بحران 

باالگرفته است.
صدراعظم  مرکل  انگال  رویترز،  گزارش  به 
اروپایی  همتایان  از  درخواست  ضمن  آلمان 
»آلمان  گفت:  خود  مسوولیت  پذیرفتن  برای 
چالشی  تنها  این  اما  کند،  کمک  دارد  قصد 
تمام  برای  چالشی  بلکه  نیست  آلمان  برای 
به  باید  »اروپا  ادامه گفت:  اروپاست.«مرکل در 
را  مسوولیت های خود  و  کند  متحد عمل  طور 
بر عهده بگیرد. آلمان توان تحمل این بار را به 

تنهایی ندارد.«
به گفته مارتین شولتس، رییس پارلمان اتحادیه 
کشورهای  است  قرار  نشست  این  در  اروپا، 
پذیرش  طرح  مورد  در  اروپا  اتحادیه  حوزه 
داوطلبانه ۱60 هزار پناهجو در کل این اتحادیه 

به توافق برسند.
ریاست  که  اروپا  رییس شورای  تاسک  دونالد 
بر  سران  در سطح  را  اروپا  اتحادیه  نشست های 
به  باید  اروپا  اتحادیه  نیز اعالم کرد  عهده دارد 
بهتر در مکانی  برای زندگی  پناهندگان سوری 
نزدیک تر به کشور خود کمک کند. هم چنین 
کمیساریای  و  غذا  جهانی  برنامه  سازمان  از  او 
درخواست  نیز  ملل  سازمان  آوارگان  عالی 

کمک کرد.
هزار   ۱0 ورود  از  حاکی  دیگر  گزارش های 
و700 پناهجو  در روز یک شنبه 20 سپتامبر  و 
در آستانه نشست اتحادیه سران اروپا به اتریش 
است. کشور مجارستان نیز که پیش از این مرز 
تکمیل  حال  در  بود،  بسته  را  صربستان  با  خود 
با کشور کرواسی  مرز خود  در  ساخت حصار 
خارجه  امور  وزیر  کری،  جان  هم چنین  است. 
از سال آینده 85  این کشور  امریکا اعالم کرد 
هزار پناهجو و در سال 20۱7 بیش از ۱00 هزار 
پناهجو را از سراسر دنیا می پذیرد. روز گذشته 
پناهجو در برخورد قایق خود  نیز دست کم ۱3 
را  ترکیه جان خود  در آب های  با یک کشتی 

از دست دادند.

جان کری، وزیر خارجه امریکا می گوید، بشار 
قدرت  از  باید  سوریه  رییس جمهوری  اسد، 
کناره گیری کند اما زمان بندی این کناره گیری 
حل  برای  مذاکرات  چارچوب  در  می تواند 

بحران سوریه مورد بحث قرار گیرد.
فیلیپ  با  گفتگو  از  بعد  امریکا  خارجه  وزیر 
گفت  لندن  در  خود  بریتانیایی  همتای  هاموند، 
کنار  خواهان  کنون  تا  گذشته  سال  از  امریکا 
چگونگی  مورد  در  اما  است  اسد  بشار  رفتن 
این کناره گیری، باید همه طرف های درگیر در 

چارچوب توافق ژنو با هم مذاکره کنند.
روسیه  که  کرد  امیدواری  اظهار  کری  جان 
وزیر  کند.  مذاکره  به  وادار  را  اسد  بشار  بتواند 
از تالش های روسیه  این حال  با  امریکا  خارجه 
برای مبارزه گروه داعش در سوریه استقبال کرد 
نابودی  مورد  در  است  حاضر  امریکا  گفت  و 

داعش راه های موثرتری را جستجو کند.
نوبه  به  بریتانیا،  خارجه  وزیر  هاموند،  فیلیپ 
لزوم  مورد  در  کری  جان  اظهارات  از  خود 
گفت  و  کرد  حمایت  اسد  بشار  گیری  کناره 
درازمدت  در  نمیتواند  سوریه  رییس جمهور 
اما چگونگی  کند  بازی  نقش  آینده سوریه  در 
از  بخشی  می تواند  قدرت،  از  او  کناره گیری 

گفتگوها بر سر آینده سوریه باشد.
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حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در 
با شبکه امریکایی سی بی اس،  گفتگویی 
گفته است از منظر او، در پی توافق اتومی، 
گام های نخستین در کاهش دشمنی میان 

ایران و امریکا برداشته شده است.
کرده  تاکید  البته  ایران  رییس جمهوری 
و  ا ست  باقی  بسیاری  مسایل  هنوز  که 
در  کشور  دو  میان  فاصله  و  بی اعتمادی 
رفت.  نخواهد  میان  از  کوتاهی  مدت 
گفتگوی  نخستین  در  روحانی  آقای 
غربی  شبکه  یک  با  خود  تلویزیونی 
به  ماه،  سنبله   2۹ گذشته،  ماه های  طی 
دقیقه«ای   60« برنامه  مجری  پرسش های 
داده  پاسخ  سی بی اس  امریکایی  شبکه 
است. روحانی می پرسد آنچه مهم است، 
این است که در کدام مسیر در حرکت 
دشمنی  افزایش  سوی  به  آیا  هستیم؛ 
می رویم یا کاهش آن؟ و پاسخ می دهد 
که از دیدگاه او »ما گام های نخستین را 

برای کاهش این خصومت برداشته ایم«.
روابط ایران و امریکا از انقالب سال 57 و 
اشغال سفارت امریکا در تهران، تا کنون 
است.  بوده  شاهد  را  بسیاری  تنش های 
و  ندارند  دیپلوماتیک  روابط  کشور  دو 

انتخابات پارلمانی زودهنگام یونان با پیروزی حزب 
چپ گرای سیریزا به رهبری الکسیس سیپراس به 
پایان رسید. در این انتخابات که روز یک شنبه، 2۹ 
از 35  بیش  توانست  این حزب  برگزار شد،  سنبله 

درصد آرای رای دهندگان را از آن خود کند.
ترتیب، حزب سیریزا صاحب ۱۴5 کرسی  این  به 
این کشور می شود.  آینده  پارلمان  از کرسی های 
حزب ملی گرای »یونانی های مستقل« که قرار است 
در دولت آینده با الکسیس سیپراس ایتالف کند، 
توانست در این دوره، ۱0 نماینده به مجلس بفرستد 
و با پیوستن به حزب سیریزا، امکان کسب اکثریت 

مجلس را برای الکسیس سیپراس فراهم کرد.
مبارزات  جریان  در  که  سیریزا  حزب  رهبر 

فیدل  با  یک شنبه  روز  فرانسیس  پاپ 
کوبا  کمونیست  سابق  رهبر  کاسترو، 
دیدار و گفتگو کرد و در مورد خطرات 

ایدیولوژی به کوبایی ها هشدار داد.
میدان  در  هم چنین  روز یک شنبه  پاپ 
انقالب هاوانا، برای ده ها هزار نفر که به 

استقبال او آمده بودند، سخنرانی کرد.
مانع  کوبا  پولیس  رویترز  گزارش  به 

هزاران نفر از اهالی استانبول امروز در 
همایشی برای محکوم کردن تروریسم 
و اقدامات »پ ک ک« شرکت کردند. 
این همایش در پاسخ به فراخوان رجب 
طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، و 

با حضور وی برگزار شد.
در هفته های اخیر و به دنبال ازسرگیری 
نبردها بین پ ک  ک و نیروهای دولتی 
ترکیه، دور تازه ای از خشونت ها به راه 
افتاده و به کشته شدن ده ها نفر از هردو 

برای  آن ها  خارجه  وزیران  مذاکرات 
اتومی  برنامه  توافقی در مورد  به  رسیدن 
دهه های  طی  بی سابقه  موردی  تهران، 
مستقیم  مذاکرات  اما همین  بود.  گذشته 
و  ایران  میان  را  توافق  به  رسیدن  امکان 

شش قدرت جهانی به وجود آورد.

انتخاباتی از مردم یونان خواسته بود شانس دومی 
به وی بدهند، پس از این پیروزی گفت: »این دوره 
و  سخت  مبارزه  ما  است.  مردم  پیروزی  ]دولت[ 
ثابت شد  به من  دشواری را پشت سرگذاشتیم و 
اختیار  من  به  یونان  مردم  داشتم چرا که  که حق 
دادند تا به مبارزه در داخل و خارج کشور ادامه 
به  تنها  قبلی  دولت  در  سیپراس  الکسیس  بدهم.« 
به  را  کشور  این  هدایت  سکان  ماه  هفت  مدت 
عهده داشت. نخست وزیر یونان اعالم کرده است 
کار خود را از روز دوشنبه و با اعالم دولت آغاز 
برای  است  داده  قول  رای دهندگان  به  و  می کند 
نخست  دوره  سال  چهار  طی  کشور،  این  رشد 

وزیری، سخت کار کند.

یک  که  دادند  خبر  اخیرا  العربیه  منابع 
از حوثی ها تعدادی  هواپیمای حامل هیاتی 
از گروگان های غیر نظامی را که این گروه 
آن ها را در صنعا ربوده بود، به عمان تحویل 

دادند.
 2 گروگان ها  این  این گزارش  براساس 
سعودی، 3 امریکایی و ۱ انگلیسی هستند. 
این گروگان ها ۱80 روز پیش همزمان با 
آغاز عملیات نظامی توفان قاطعیت توسط 
شبه نظامیان حوثی در صنعا ربوده شدند. 

حضور برخی از مخالفان در سخنرانی 
روز یک شنبه پاپ شد.

پاپ از مردم کوبا خواست در حالی که 
فصل نوینی از روابط سیاسی و اجتماعی 
باشند.  هم  پیشتیبان  می کنند،  تجربه  را 
میانجی گری  با  اخیرا  کوبا  و  امریکا 
پاپ روابط دیپلوماتیک خود را برقرار 

کردند.

طرف منجر شده است. ترکیه، اتحادیه 
اروپا و امریکا پ ک ک را یک سازمان 

درگیری  از  مطلع  منابع  حال  همین  در 
میان گارد ریاست جمهوری علی عبداهلل 
برخی  در  حوثی  شبه نظامیان  و  صالح 
دادند.  خبر  صنعا  در  نظامی  پایگاه های 
شدت  زمانی  درگیری  و  اختالف  این 
سربازان  و  افسران  از  برخی  که  گرفت 
دستورات  از  ریاست جمهوری  گارد 
حوثی برای اعزام به مناطق جنگی مارب 
و صعده سرپیچی کرده و از رفتن به این 

مناطق خودداری کردند.

تروریستی می شناسند و اقدامات آن را 
محکوم می کنند. 

دموکراتیک  حزب  حال،  عین  در 
آرای  کسب  با  که  پ(  د  )ه  خلق ها 
موفق  مناطق کردنشین  در  چشم گیری 
به ورود به مجلس شده، حزب حاکم 
»عدالت و توسعه« را متهم می کند که 
با سوءاستفاده از فضای کنونی و تهییج 
مردم علیه کردها، در پی کسب موفقیت 

در انتخابات پارلمانی آتی است. 

گام های اولیه برای کاهش دشمنی 
ایران و امریکا 

حزب چپ گرای سیریزا پیروز انتخابات پارلمانی 
یونان شد

حوثی ها گروگان های غیرنظامی را به عمان تحویل دادند

پاپ فرانسیس با فیدل کاسترو دیدار کرد 

راهپیمایی اهالی استانبول در محکومیت تروریسم
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