
گروه  ارشد  عضو  پنج  اقامت  تمدید  با  قطر  دولت 
به  آزاد و  از زندان گوانتانامو  طالبان که سال گذشته 

این کشور منتقل شده بودند، موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت امور 
گفت  نشود  فاش  نامش  خواست  که  امریکا  خارجه 
که این محدودیت ها تا زمانی ادامه خواهد یافت که 
خطری  دیگر  افراد  این  شود  مطمین  متحده  ایاالت 

برای امنیت ملی این کشور محسوب نمی شوند.
که  گفته  امریکا  خارجه  امور  وزارت  مقام  این 
گفت وگوها در مورد سرنوشت این افراد ادامه خواهد 

یافت.
یافتن  پایان  از  امریکا  کنگرۀ  اعضای  از  برخی  پیشتر 
پنج عضو طالبان در قطر و احتمال  این  اقامت  دوره 
به  آنها  دوباره  پیوستن  و  افغانستان  به  آنها  بازگشت 

گروه طالبان، ابراز نگرانی کرده بودند.
گفته می شود این افراد که از مقام های بلندپایه حکومت 
طالبان بودند، هنوز هم از نفوذ قابل توجهی در میان 

افراد وابسته به این گروه برخوردارند.

پیش از این جان برنان، رییس سازمان سیا از مذاکرات 
دولت واشنگتن با مقام های قطری درباره وضعیت این 

پنج عضو ارشد طالبان خبر داده بود.
»جان برنان«، رییس سازمان سیا در مصاحبه با شبکه 
را  مساله  این  می خواهم  گفت:  اس  بی  سی  خبری 
مطرح کنم که به آن ها اجازه بازگشت به صحنه نبرد 

را نمی دهیم.
برگدال«،  »بو  تبادل  برنامه  در  طالبان  عضو  پنج  این 
سرباز امریکایی در بند طالبان به تاریخ 31 می 2014 
آزاد و از زندان گوآنتانامو...              ادامه صفحه 6
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داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت ملی، 
ملی  امنیت  ادارۀ  اول  معاون  حیث  به  را  فهیم  ادیب 

معرفی کرد. 
در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، داکتر 
ادیب  معرفی  مراسم  در  امروز  عبداهلل گفت: خرسندم 
شرکت  کشور  ملی  امنیت  اول  معاون  حیث  به  فهیم 
می کنم. آقای ادیب فرزند...               ادامه صفحه 6

داده  افزایش  را  وارداتی  اموال  بر  گمرکی  تعرفه های  مالیه  وزارت 
تقویت  سبب  سیاست  این  می گویند  وزارت  این  مقام های  است. 
تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود اجناس بی کیفیت در بازارها 

خواهد شد.
از  برخی  می کنند.  مخالفت  سیاست  این  با  مجلس  نماینده گان  اما 
نماینده گان می گویند این اقدام وزارت مالیه نرخ اجناس را در بازار 
افزایش داده است در حالی که قدرت خرید مردم با گذشت هر روز 

کمتر می شود.
با کاهش کمک های جهانی، وزارت مالیه تالش دارد تا با جمع آوری 
دست  به  بیشتری  عواید  گمرکی  تعرفه های  افزایش  و  مالیه  منظم 
انتخابات  از  ناشی  کشمکش های  و  انتخاباتی  جنجال های  آورد. 
ریاست جمهوری افغانستان اقتصاد...                   ادامه صفحه 6

مجیدی
به همکاری  پاکستان را وادار  فشارهای جهانی می  تواند 

در گفت وگوهای صلِح افغانستان سازد. 
می گویند  مطلب  این  بیان  با  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
که کشورهای بزرگ منطقه و جهان می توانند در سیاست  
و  تروریسم  از  استفاده  آن  در  که  پاکستان  خارجی 

دهشت افگنی یک اصل است، تغییر بیاورند. 
آنان از تالش های کشورهای چین، هند، روسیه و ایران 
برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان استقبال می کنند.  

مقام های ارشد کشورهای چین، روسیه و هند در تازه ترین 
مستقیم  تأثیر  افغانستان  که وضعیت  گفته اند  دیدار خود 
هر  دلیل،  همین  به  و  دارد  منطقه  ثباِت  و  امنیت  باالی 
افغانستان  ثبات در  سه کشور از تالش ها برای برقراری 

پشتیبانی می کنند.

مجلس  بین الملل  روابط  کمیسیون  عضو  ذکریا  ذکریا 
نماینده گان به روزنامۀ ماندگار گفت: امروزه جهان به این 
باور رسیده که اسباب ناآرامی جهان را پاکستان مساعد 
کرده است؛ اسالم آباد در برابر همۀ کشورها یک تهدید 

است. 
آقای ذکریا می افزاید: این فشارها سبب شده تا حکومت 
سازمان  اختیار  در  که  را  طالبانی  بخواهد  پاکستان 

استخباراتی آن کشور قرار...                  ادامه صفحه 6
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اوِل  با  مصادف  جوزا  یازدهم  گذشته،  روز 
کودک  جهانِی  روز  از  میالدی،  سال  جوِن 
آمد.  عمل  به  بزرگداشت  افغانستان  در 
سخنرانان در محافل ِ گوناگون نسبت به حال 
و آیندۀ کودکان در کشور ابراز نگرانی کردند؛ 
می کنند.  را  کار  این  سال  هر  که  همان گونه 
وعده های  کودکان  برای  نیز  دولتی  مقام های 
این  سال  هر  که  همان گونه  دادند،  بلندباال 

وعده ها را می دهند. 
سال های  حال وهواِی  کودک  جهانی  روز 
زنده گی  که  همان گونه  داشت،  را  گذشته 
را  گذشته  سال های  حال وهوای  کودکان 
را  کشور  جمعیِت  از  بزرگی  بخش  دارد. 
کودکان تشکیل می دهند. کافی ست که سری 
به کوچه ها و خیابان ها بزنیم تا حضور گرم، 
صمیمانه و معصومانۀ کودکان را در همه جا 

گواه باشیم. 
حضورِ  با  خانه  زنده گی اند؛  شادی  کودکان 
اما وضعیت  کودک رونق و روشنی می گیرد. 
کودکان همان گونه که در اقصا نقاط جهان با 
مطلوبی  وضعیِت  هشدارها  و  تأکیدها  وجود 
نگران کننده  به شدت  نیز  ما  کشورِ  در  نیست، 
کودکاِن  حال،  همین  در  است.  تأمل  قابل  و 
و  جنگ  قربانِی  جهان  چهارگوشۀ  در  زیادی 
اجتماعِی کشورهای  و  نابسامانی های سیاسی 
این  در  یمن  و  فلسطین  سوریه،  استند.  خود 
شوند.  مطرح  نمونه  عنوان  به  می توانند  میان 
تصویرهایی که همه روزه از رسانه های جهان 
در مورد وضعیِت این کشورها نشر می شود، 
تأسف بار و بسیار زجردهنده است. در همین 
فقر  از  جهان  کودکاِن  از  درشتی  رقم  حال، 
از  که  هم  آنانی  می برند.  رنج  گرسنه گی  و 
آموزش به دور می مانند و یا در معرض خرید 
و فروش قرار می گیرند، کم نیستند. باندهای 
زیادی در کشورهای مختلف، به کودک ربایی 
را  تن پرستان  تا شعله های شهوِت  مشغول اند 

فروکش دهند. 
وضعیت کودکان در جهاِن عدالت ُکِش کنونی، 
عرق شرم بر جبیِن انسانیت می نشاند. انسان 
معاصر با همۀ پیشرفت هایی که در عرصه های 
هوا  بر  نتوانسته  اما  داشته،  زنده گی  گوناگوِن 
به  و  شود  چیره  جاه طلبانه اش  هوس های  و 
را  عقل  جنگ  هنوز  که  می بینیم  دلیل  همین 
تعطیل می کند و خود بر جایگاه آن می نشیند. 

چه قدر دردآور است که همه روزه شاهد مرگ 
کودکان مان در جنگی باشیم که حتا نمی دانند 

برای چه افروخته شده است! 
بسیاری  از  افغانستان،  کودکان  وضعیت 
نابسامانی اند،  و  جنگ  درگیر  که  کشورهایی 
وخیم تر است. با وجود این که در سیزده سال 
گذشته، تالش های زیادی برای بهبود وضعیت 
کودکان انجام شد، ولی هنوز تغییر بنیادی در 
زنده گی کودکان وارد نشده است. خشونت در 
تکان دهنده است.  افغانستان  برابر کودکان در 
از  نیز مصون  در خانه و مکتب  حتا کودکان 
مکتب  یک  در  که  آن چه  نیستند.  خشونت 
در بلخ اتفاق افتاد، نمونۀ کوچکی از هزاران 
واقعۀ تلخ و به مراتب بزرگ تر در گوشه و کنار 

افغانستان است. 
خشونت  و  جنگ  اصلی  قربانیان  کودکان، 
تهاجمِی  و  انتحاری  حمالت  اند.  کشور  در 
را  زیادی  کودکان  تمامیت خواه،  گروه های 
راهی گورستان ها کرده است. آیا گرفتن حِق 
جنگ  به  تعلقی  هیچ  که  کسانی  از  زنده گی 
و  دینی  توجیه  می تواند  ندارند،  خشونت  و 

شرعی داشته باشد؟ 
زیادی صورت  تالش های  اخیر  سال های  در 
حق  کشور،  کودکان  برای  حداقل  که  گرفت 
اساس  بر  شود.  تأمین  آموزش  به  دسترسی 
آمار رسمی، ده میلیون کودک در حال حاضر 
به مکتب می روند، اما هنوز سه میلیوِن دیگر 
وضعیت  نیستند.  برخوردار  آموزش  حق  از 
وضعیِت  کشور،  در  پرورش  و  آموزش 
سال  سیزده  در  دولت  نیست.  قناعت بخشی 
عرصۀ  در  کیفی  تحولی  نتوانست  گذشته 
می بینیم  دلیل  همین  به  و  کند  ایجاد  معارف 
صفر  حد  در  چیزی  مکاتب،  بازدهی  که 
است. آمار کودکاِن کار در افغانستان مشخص 
کارشناسان،  از  بسیاری  باور  به  ولی  نیست، 
رقم باالیی دارد. متأسفانه خالف همۀ قوانین 
پذیرفته شده، بهره کشی از کودکاِن ُخردسال در 
افغانستان، به رسمی معمول تبدیل شده است. 
کودکان افغانستان از سنین بسیار پایین، آغاز 
درآمد  منابع  به  گونه یی  به  و  می کنند  کار  به 

برای خانواده های شان تبدیل می شوند. 
از سوی دیگر، موضوع اعتیاد در میان کودکان 
نیز نگران کننده است. در برخی مناطق کشور، 
از کودکان به هدف انتقال مواد مخدر استفاده 

می شود و یا به نوعی در کشت و قاچاق مواد 
مخدر شریک ساخته می شوند. جنگ و مواد 
و  دارند  تنگاتنگ  پیوند  افغانستان  در  مخدر 
تشدید  با  موازی  که  می بینیم  دلیل  همین  به 
نیرومندتر  نیز  مخدر  مواد  مافیای  جنگ، 
و  جنگ  بارِ  از  توجهی  قابل  بخش  می شود. 
با  و  دارد  قرار  کودکان  شانۀ  بر  مخدر  مواد 
وجود هشدارهایی که همواره صادر می شود، 
پی  مواد مخدر و خشونت طلبان در  باندهای 

صید کودکان استند. 
مشکالِت  افغانستان،  کودکان  دیگِر  مشکل 
از  برخی  اساس  بر  است.  بهداشتی  و  صحی 
زماِن  همان  از  افغانستان  کودکان  گزارش ها، 
روبه رو  و صحی  بهداشتی  مشکالِت  با  تولد 
استند. عرضۀ خدماِت صحی برای کودکان در 
تمام ساحات کشور به گونۀ یک سان صورت 
نمی گیرد و چه بسا در برخی از مناطق اصاًل 
ندارند.  دسترسی  صحی  امکاناِت  به  کودکان 
مرگ ومیِر کودکان به دلیل مشکالِت صحی که 
به آسانی درمان پذیرند، هنوز در افغانستان رقم 
نتوانسته اند  مسوول  نهادهای  و  دارد  باالیی 
موفقیِت چندانی در این عرصه داشته باشند. 

در همین حال، خوب است به وضعیِت چاپ 
افغانستان  در  کودکان  برای  کتاب  نشِر  و 
در  هرچند  باشیم.  داشته  کوتاه  اشاره یی  نیز 
کشورهای دیگر، چاپ کتاب های ویژه برای 
کودکان، بخشی از وظایِف دولت و یا نهادهای 
افغانستان  در  اما  می شود،  خوانده  مسوول 
نه تنها کتاب های ویژۀ کودکان جایگاه مناسب 
نیافته، که حتا ما نویسنده یی برای کودکان هم 
نداریم. شاید دو دهه پیشتر، وضعیت نشر و 
چاِپ کتاب برای کودکان از امروز بهتر بود، 
ولی در سیزده سال گذشته کمترنهادی تالش 
از  دهد.  نشان  توجه  معضل  این  به  که  کرده 
سوی دیگر، فراموش نکنیم که ترجمه، بخِش 
دیگری از معضل کتاب برای کودکان می تواند 
باشد. در دیگر کشورها، آثار بسیار ارزنده یی 
برای کودکان نوشته می شود که اگر بخشی از 
افغانستان  رسمی  زبان های  وارد  کتاب ها  این 
شوند، می توانند گامی مفید برای تعالی فکرِی 

کودکان شمرده شود.
به هر حال، ما یک بارِ دیگر روز جهانِی کودک 
را جشن گرفتیم بدون آن که واقعًا کاری برای 

آن ها کرده باشیم!
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احمـد عمران

اول جون و شرایط اسف باِر کودکان  

صلِح  میزباِن  کشور  کدام  که  نیست  معلوم  دقیق  هرچند 
افغانستان خواهد شد و آیا چنین میزبانی یی را شاهد خواهیم 
بود؛ اما قطر هنوز هم به عنواِن میزبان و در کنار آن، به عنواِن 

یک نقطۀ بحران آفرین برای افغانستان پنداشته می شود.
از  که  طالبان  پیشیِن  مقامِ  پنج  بحث حضورِ  روزها  این  در 
زندان گوانتانامو رها شده و در قطر زیر نظارِت امریکا به سر 
می برند، بر سِر زبان ها افتاده است. گفته می شود که این پنج 
بلند  دستی  طالبان  دوراِن  جنایت های  در  کدام  هر  که  تن 
داشته اند، کاماًل آزاد می شوند و در واقع، گفت وگوهای صلح 

از جانِب طالبان را رهبری می کنند. 
ما مدت ها پیش در همین ستون نوشته بودیم که این افراد 
که از زنداِن گوانتانامو رها شده بودند، خطرناک اند و دولت 
نباید آن ها را دست کم بگیرد. حاال هم همین سخن را مطرح 
می  کنیم که اگر این افرادِ خطرناک رها شوند، طالبان تقویت 

می شوند و داستاِن صلح واژگون می گردد. 
صِف  به  دوباره  را  افراد  این  که  است  این  پاکستان  برنامۀ 
طالبان برگرداند و از همین رو به بهانۀ صلح تالش هایی را 
به هدف رهایی آن ها سامان داده است. در عین حال، سخناِن 
ضد و نقیض در مورد گفت وگوهای قطر همچنان ادامه دارد 
شورای  و  طالبان  هیأِت  میان  که  نیست  مشخص  واقعًا  و 
از  جمهوری  رییس  چرا  و  گذشته  چه  شهر  این  در  صلح 
سفر به قطر خودداری کرد! دست کم تاهنوز مشخص است 
نتیجه  اما  گرفته،  صورت  آن بر  و  این بر  گفت وگوهایی  که 
هرات  در  جمهور  رییس  امروز  سخناِن  و  نیست  مشخص 
نیز نشان می دهد که هیچ گامی برای صلح برداشته نشده و 
این  در  نیست. گزارش هایی هم که  آن هم مساعد  فرصِت 
مورد به نشر می رسند، یکدست و همسان نیستند و هر یک، 
از منظر و دیِد خود می کوشند به گفت وگوهای صلِح قطر 

نگاه کنند.
خطرناِک  چهرۀ  پنج  که  اند  مشعر  گزارش ها  که  حالی  در 
اما  می شوند،  صلح  برای  طالبان  نمایندۀ  قطر  در  طالبان 
در  افراد  این  عالی صلح خواهاِن حضور  این طرف شورای 
افراد آزاد، گفت وگوهای صلح  تا به عنوان  افغانستان است 
را هدایت کنند و پیش ببرند. از طرف دیگر، تا هنوز ایاالت 
متحدۀ امریکا در مورد این طالباِن زیر کنترل و نیز در مورد 
این  موقِف  نشانگِر  بتواند  که  خاصی  سخِن  قطر،  نشست 

کشور در گفت وگوهای صلح باشد، عنوان نکرده است. 
برای  تالش ها  آغازِ  از  که  همان گونه  افغانستان  دولت 
متهم  رابطه  این  در  پنهان کاری  به  صلح،  گفت وگوهای 
دولت  است.  کرده  حفظ  همچنان  را  پنهان کاری  این  بود، 
که  است  کرده  تالش  ریاست جمهوری  به ویژه  و  افغانستان 
باشد  داشته  قرار  ابهام  از  هاله یی  در  صلح  گفت وگوهای 
مردم  اختیار  در  مورد  این  در  دقیقی  اطالعاِت  هیچ گونه  و 
قرار نگیرد. در مورد پاکستان نیز دولت افغانستان از همین 

سیاسِت پنهان کارانه استفاده کرده است.
تغییراِت  از  پیوسته  گذشته  شش ماه  در  ریاست جمهوری 
مثبت در سیاست های پاکستان سخن گفته و اطمینان داده که 
سطح همکاری های دو کشور در عرصۀ مهار شورش گری، 
به نحو چشم گیری افزایش یافته است. اما حاال هشدار رییس 
جمهور به پاکستان نشان می دهد که اصاًل هیچ گامی در این 

عرصه ها برداشتنی نیست. 
به هر رو، آن چه در قطر می گذرد، بدون شک نگران کننده 
مخالفت  با  گذشته  در  که  طالبان  دفتر  گشایش  زیرا  است؛ 
دیگری  جوانِب  می تواند  بود،  شده  روبه رو  دولت  شدیِد 
پنج چهرۀ  برمال کند و حاال هم حضور  از نشسِت قطر را 
برای  آنان  کردِن  آماده  و  کشور  این  در  طالبان  خطرناک 
می دهد.  نشان  مشکوک  را  چیز  همه  صلح،  گفت وگوهای 
آن چه که تا کنون از آدرس قطر اتفاق افتاده، عمدتًا به یک 
معاملۀ غیرعادالنه میان دولت و طالبان شبیه است که امتیاز 
است؛  آورده  به دست  طالبان  جنگ طلِب  گروه  را  اصلی 
چنان که بیشتر زندانیاِن طالبان از زندان ها رها شده اند و همۀ 
قطر  در  طالبان  برای  پا  باز شدِن جای  از  بعد  اتفاق ها  این 

بوده است.

قطرهایاتفاق
خطرناکاست

جهانِیروزدیگرباِریکما
بدونگرفتیمجشنراکودک
برایکاریواقعًاکهآن
آنهاکردهباشیم!
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بخش پنجم
جنگ  از  بعد  کنم  عرض  خدمت تان  کرزی:  محمود 
جهانی دوم، بسیاری از کشور های جهان در تفاهم باهم 
از امکانات جهان استفاده کردند و به  مردم خود خدمت 

کردند. 
به  فراوان  بسیار وسیع و  امکانات  با  کشورهای غربی 
توانمندی  گذشته  حکومت  آیا  ولی  آمدند،  افغانستان 
است.   نخیر  جواب  داشت؟  را  غرب  با  کار  درک  و 
ببینید وقتی امریکایی ها به افغانستان آمدند از ملل  متحد 
اجازه گرفتند،  طالبان را سرنگون ساختند و گفتند که 
مخالف  که  کسانی  و  طالبان   ساختن  ریشه کن  به  ما 
ارزش های و منافع مردم است، آمده ایم و کشور ما هم 

به آنها موافقت کرد.
ملی  منافع  آمدند؛  افغانستان  به  امریکایی ها  وقتی که 
حال  نکرد.  مطرح  ایشان  با  وقت  دولت  را  افغانستان 
وقت آن است که ما برای منافع خود کار کنیم؛ ما باید 
به امریکایی ها تفهیم کنیم که خالف ارزش های ملی ما 
عمل نکنند. به تمام ما معلوم است که حکومت گذشته 
را گفتند که شما  امریکایی ها  برادر گفت و  را  طالبان 
مردم بی گناه را می کشید. این گپ برای غربی ها و مردم 
غرب بسیار تأثیر بدی می گذاشت و ذهنیت این مردم 
تبلیغات ما به  افغانستان تغییر می کرد و  دربارۀ مردم 

بدنام ساختن اردوی شان تمام میشد. 

که  می دادیم  ذهنیت  باید  آنها  به  گفتن  بد  به جای  ما 
فابریکه های  بسازند،  آماده  ما  برای  را  کار  زمینه های 
کنند.  ایجاد  ما  برای  سرمایه گذاری  با  را  و...  سمنت 
موارد  برخی  در  که  داشت  وجود  ذهنیت  این  حتا 
امریکایی ها نمی خواستند فابریکه های سمنت ما ساخته 
شود.  آنها می گفتند که ما سیخ گول را خودما می سازیم 

و از سنگ  ذغال برق حرارتی می سازیم.
در افغانستان اگر صد میلیون دالر را سرمایه گذاری کنیم؛ 
طالب  اگر  کند؛  فعالیت  می تواند  باشد  که  هرگروهی 
باشد، داعش و ... که سر وصدای شان در افغانستان بلند 

است و نگرانی از این گروه ها وجود دارد. 
در هرگوشۀ افغانستان که صد دالر ماهانه برای جوانان 
داده شود، به هر مقصدی که باشد، کار می کنند و در 

این شکی هم وجود ندارد.
افغانستان یک کشوری است که در آن میلیون ها جوان 
که  استند  کسی  خدمت  در  معلومدار  و  است  بی کار 
معاش برای شان بپردازد، پس در سیزده سال گفته های 
ما این بود که برای مردم کار باید پیدا شود، اول بحران 

اقتصاد را باید حل کرد. 
این که رسانه ها چرا مردم را رسوا  موضوع مهم دیگر 
می کنند، گاهی این را خاین می   خوانند و گاه آن را خاین 

می دانند.
شما مقایسه کنید کشورهایی که با امریکا کار کرده اند، 

مثاًل کوریایی جنوبی، مالیزیا، اندونزیا و .... همه مردم 
و رسانه های شان برای منافع ملی خود کار می کنند.

ملت  تمام  تا  و  گذاشتیم  آزاد  را  خود  رسانه های  ما   
افغانستان را به بدنامی بکشانند و موضوعات خرافاتی 
معنا  این  به  بیان  آزادی  کنند.  پخش  مردم  بین  در  را 
به یک  بیان؛  آزادی  بلکه  بدنام شوند  مردم  که   نیست 
مقصد به وجود آمده که برای منافع ملی کار شود؛ به 
نظر  من هر حرکت و جریانی که راه اندازی می شود، 

باید بخاطر منافع ملی راه اندازی شود. 
و  کنیم  کار  خود  مردم  و  ملت  به  که  استیم  ملزم  ما 
بیکاری را  از میان مردم برداریم،  این کاری است که 
در کشورهای همسایه ما به ویژه پاکستان خوب نتیجه 

داده؛ آنها به مردم خود خوب کار کردند.
دکتور حبیببی:  با تشکر از جناب احمدولی مسعود، 
روی  بحث ها  این  پیرامون  در  که   می کنم  حس  من 
جاگزینی دموکراسی بیشتر فکر می شود و من معتقد بر 
این استم که دموکراسی بدیلی ندارد. حکومت وحدت 
ملی در هیچ گوشه یی از جهان به ویژه افغانستان دست 
آورد  نداشته و در افغانستان حکومت وحدت ملی در 
اقل تجربه  آمد؛ ولی حد  میان  به  یک حالت اضطرار 
ملی  وحدت  حکومت  که  داد  نشان  گذشته  ماهه   9

نمی تواند دست آوردی داشته باشد. 
افراد  که  است  این  دموکراسی  فلسفه های  از  یکی 

نمی تواند قدرت را در بین خود تقسیم کنند، بلکه این 
مردم استند که تصمیم می گیرند، کی قدرت و توان این 
را دارد که کشتی سرنوشت ملت را به دست بگیرد و 
صد  ملی  وحدت  حکومت  اگر  که  است  این  جالب 

مرتبه هم تکرار شود، بازهم ناکام خواهد بود.
مسأله مهم این است که دولت مردان حکومت وحدت 
ملی در هشت ماه گذشته نشان دادند که کارایی نداشته 
اند و فرصت زیادی برای دنبال کردن معضالت موجود 

ندارند.
من فکر نمی کنم که حکومت وحدت ملی به یک مسیر 
روشن روان باشد، ولی فکر می کنم که به طرف یک 
روزه  هر  چالش ها  و  استند  روان  تاریک  کاماًل  آینده 
افزون تر خواهد شد، تضادها در بین  رهبران حکومت 
مردم  برای  کار  و  شغل  ایجاد  اجازۀ  ملی  وحدت 

نمی دهد.
نا  آیندۀ  یک  می شویم  نزدیک  آینده  به  که  قدر  هر 
چالش  و  می شود  حس  رو  پیش  در  را  روشن تر 
نظام  دیدن  آسیب  دارد،  رو وجود  پیش  در  بزرگی که 
نظام  اگر  ولی  می روند،  و  می آیند  حکومت ها  است. 

آسیب دید، باز به گذشته بر خواهیم گشت.
و  از طریق چنین نشست ها  که  است  این  من  پشنهاد 
نشست های متعدد دیگری بتوانیم از آسیب دیدن نظام 

افغانستان جلوگیری کنیم.
 استاد غالم محمد محمدی: مشکالت داخلی بسیار 
مهم است. اگر این موضوع را رهبران حکومت وحدت  
قومی،  اختالفات  می دانند:  دیگران  نمی دانند،  ملی 
اختالفات مذهبی، اختالف در بین احزاب و ... بحث 
ما همیشه در  باید صورت گیرد.  اختالفات  این  روی 
باره تفاهم سخن می زنیم، ولی در موضوع اختالفی که 

آمد باز پا به فرار می گذاریم.
 جرات نمی کنیم که بعدی اصلی اختالف را پیدا کنیم 

که اختالف باالی چه چیز است. 
خارجی  اختالف  است.  زیاد  افغانستان  در  بحران ها 
و  نمی کنیم  ارزیابی  را  این  چرا  اما  داریم؛  پاکستان  با 
با پاکستان صلح داریم و در  همیشه می گوییم که ما 
پروسه صلح با ما همکار است، این چیز هایی است که 
در ورق نوشته شده است؛ ولی پشت ورق را هیچگاه 
نخوانده ایم که پاکستان به این وعدهای چرب خود در 

عمل است و یا خیر؟  
این همه مشکالت که با پاکستان است، باید به صورت 
مهم  بسیار  که  دیگری  موضوع  شود.  بررسی  درست 
است، امضاء تفاهم نامۀ استخباراتی  بین افغانستان و 

پاکستان است.
مشکالت افغانستان سه بعدی شده است. یعنی مشکل 
پاکسان با هند، افغانستان با پاکستان و افغانستان با هند. 
مشکل  نشود،  هند حل  با  پاکستان  مشکل  وقتی که  تا 
افغانستان با پاکستان حل شدنی نیست. اگر افغانستان 
با پاکستان تفاهم دارد، باید سه جانبه باشد. سه جانبه 
ما  ملی  منافع  ضد  به  هند  اگر  زیرا  است،  بهتر  بودن 
پاکستان  اگر  نمی کند و  پاکستان مداخله  کند،  مداخله 
مداخله کند در  امور داخلی افغانستان باز هند مداخله 

نمی کند.
بحث های  در  باید  دوستان  که  است  این  من  پشنهاد   
را  پاکستان  و  افغانستان  بین  اختالف  خویش موضوع 

مطرح کنند. 
نداریم،  اختالف  اروپایی  کشورهای  با  و  امریکا  با  ما 
مشکل ما اختالف در بین دولت ما است و مشکل با 

کشور پاکستان است. 
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دیدگاه نخبه  گان 
درکنـفرانسآجنـدایملـی

نخستوزیرایتالیاخواستارحضوربیشترنیروهایکشورشدرافغانستانشد
نیروهای  پایگاه  در  حاضرشدن  با  ایتالیا  نخست وزیر 
بیشتر  حضور  خواستار  هرات،  در  کشور  این  نظامی 

نیروهای ایتالیایی در افغانستان شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی رای نیوز ایتالیا، متئو رنتسی 
نیروهای  پایگاه  در  حاضرشدن  با  ایتالیا  نخست وزیر 
نظامی این کشور در افغانستان، گفت: من در اینجا در 
کنار شما هستم، نه تنها برای یادآوری گذشته خودمان، 
بلکه برای قدردانی از افرادی مانند شما که با غرور و 
عزم و اراده، ارزش های ایتالیا را در دنیا با خود به همراه 
دارید. من به شیوه، کیفیت و کار همه نیروهای مسلح 
خیلی احترام می گذارم. شما افراد فوق العاده یی هستید 
که توانایی نجات دادن زنده گی انسان ها را دارید. افرادی 
)هستید( که توانایی انتقال صلح و ثبات و پایداری در 
در جنگ های سخت،  مناطق  این  که  دارید  را  مناطقی 
و  زنان  به  کمک کردن  برای  افرادی  است.  شده  ویران 
حفظ حیثیت آنها هستید. گفته می شود، کسی که انسان 
را نجات می دهد.  دنیا  واقع کل  را نجات می دهد، در 

می خواهم همه شما در آنچه در حال انجام دادن هستید، 
احساس غرور داشته باشید.

رنتسی ادامه داد: سطح آماده گی نیروهای نظامی ایتالیا، 
یک سطح فوق العاده است.

نخست وزیر ایتالیا با اشاره به کشته شدن پنجاه و چهار 
نیروی نظامی این کشور در افغانستان، گفت: امیدوارم 
دهنده  نجات  افغانستان،  در  اینجا  در  حتی  آنها،  خون 
نسل های جدید در شناختن آزادی و صلح باشد. پس 

از گذشت چهارده سال از زمان تعهد نیروهای نظامی 
به  رو  بلند  گام های  کشور  این  افغانستان،  در  ایتالیایی 
قابل  پیشرفت هایی  جمله(  )از  است:  برداشته  جلویی 
در  زنان  مشارکت  افزایش  العاده  خارق  میزان  توجه، 
افرادی  تعداد  افزایش  انتخابات، چهل و چهار درصد. 
که به خدمات بهداشتی درمانی )در افغانستان( دسترسی 
مردم  زندگی  کیفیت  اینکه  بویژه  درصد.  هفتاد  دارند، 
زیرساخت ها،  بهبود  است:  شده  بهتر  )افغانستان( 
دسترسی مردم به خدمات، مدارس، بیمارستان ها، راه 

ها و نیز کارهای روزمره. 
در  حاضر  ایتالیایی  نظامی  نیروهای  به  خطاب  رنتسی 
نیز  و  شما  بیشتر  تالش  خواستار  ما  گفت:  افغانستان، 
چرا  هستیم.  اینجا  در  شما  ماهه  چند  بیشتر  حضور 
است.  سختی  مرحله  عملیات،  این  نهایی  مرحله  که 
مرحله یی که ما نیاز به انسجام داریم. ما وظیفه پایان دادن 
به یک مرحله انتقال هستیم که این مرحله به افغانستان 

اجازه لذت بردن از آزادی و صلح را بدهد. 
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

2-2-2 ترکیه:
ترکیۀ معاصر، رابطۀ تاریخی تر و تنگ تری 
با افغانستان داشته است. از رابطۀ شخصی 
نظامیاِن  تربیۀ  تا  امان اهلل  شاه  و  اتاترک 
حال  تا  بیست  قرن  اوایل  از  افغانستانی 
انقطاع هایی  زمینه  این  در  گاهی  )هرچند 
وجود داشته( و باالخره تا پیوند فرهنگی و 
هنری، چارچوِب روابط این دو کشور در 

تاریخ معاصرشان بوده است. 
جنگ  و  بحران  سال های  در  حال،  این  با 
همسایه گان  از  کمتر  ترکیه  افغانستان،  در 
امور  در  دیگر،  منطقه یی  قدرت های  و 

افغانستان فعال بوده است. 
در  مجاهدین  رسیدن  قدرت  به  از  پس 
و  دوامدار  درگیری های  با  که  افغانستان 
مجاهدین  مختلِف  گروه های  میان  شدید 
کمونیستی  رژیم  از  باقی مانده  نظامیان  و 
مبنای  بر  ظاهراً   - ترکیه  داشت،  جریان 
استراتژی پان ترکیسم - به حمایت جنبش 
دوستم  جنرال  رهبری  به  اسالمی  ملی 
موثریِت  نه  حمایت ها  این  ولی  پرداخت؛ 

الزم را داشت و نه هم زیاد دوام یافت.
با اشغال کابل از سوی طالبان که فروپاشی 
دنبال  به  هم  را  دوستم  جنرال  نیروهای 
یک  افغانستان،  با  ترکیه  رابطۀ  داشت، 
در  این که  مگر  گردید؛  قطع  دیگر  بار 
داشت  وجود  گزارش هایی  سال ها  همان 
ترکیه  به  طالبان  رهبران  از  شماری  که 

رفت وآمد دارند. 
تالش  ترکیه  طالبان،  سرنگونی  از  بعد  اما 
داشته  افغانستان  در  فعال تری  نقش  کرد 
زمینۀ  در  ترکیه  حاضر  حال  در  باشد. 

کمک های مالی، حضور نظامی، پیوندهای 
فرصت های  اقتصادی،  روابط  فرهنگی، 
آموزشی و حتا صحی و باالخره در میدان 
سیاسی، در افغانستان فعال است. از جانبی 
هم به نظر می رسد دولت ترکیه یا حلقات 
نسبتًا  رابطۀ  دولت،  آن  درون  در  خاصی 
گرمی با طالبان دارند. خبر حضور شماری 
از رهبران طالبان در ترکیه هر از گاهی به 
مورد  در  اطالعات  حتا  و  می رسد  گوش 
ترکیه  از رهبران طالبان در  تعدادی  این که 
ملکیت خریده و در همان جا زنده گی دارند 
نیز وجود دارد؛ در حالی که یک تعداد از 
با این گروه قطع  رهبران طالبان که ظاهراً 
رابطه کرده اند، علنًا در ترکیه زنده گی دارند.
از سوی دیگر ترکیه در یکی دو دهۀ اخیر 
عنوان  به  را  نقش خود  است  کرده  تالش 
یک قدرت منطقه یی احیا کند؛ در حالی که 
رهبری سیاسِی کنونِی ترکیه بلندپروازترند 
به  را  ترکیه  و تصور می کنند که می توانند 

یک قدرت جهانی مبدل سازند.
سطح  در  را  ترکیه  نقش  اگر  حال  هر  به 
منطقه یی در نظر بگیریم یا جهانی )به نظر 
نیاز  زیادی  بسیار  فرصت  ترکیه  می رسد 
مبدل شود،  قدرت جهانی  به یک  تا  دارد 
چنین  به  شدن  تبدیل  امکان  اگر  آن هم 
که  است  واضح  باشد(  داشته  را  قدرتی 
ترکیه همچنان برای گسترش نفوذ و نقِش 
خود در افغانستان تالش خواهد کرد. این 
ترکیه  برای  می تواند  دلیل  چند  به  تالش 

مثمر ثمر باشد:
- ترکیه در میدان سیاست داخلی افغانستان 
ممِد  می تواند  که  دارد  هم پیمان هایی 
گسترش حضور ترکیه در افغانستان باشند.

درگیری های  مشغول  عربی،  کشورهای   -
به  توجه شان  و  شد  خواهند  خاورمیانه 
این  و  یافت  خواهد  کاهش  افغانستان 
می تواند برای ترکیه فرصت پُر کردن جای 
جابه جایی  البته  بدهد.  را  عرب ها  خالی 
شیوۀ  ادامۀ  معنای  به  عرب ها  با  ترکیه 
همان  یا  افغانستان  با  عرب ها  برخورد 
نخواهد  تروریستی  گروه های  از  حمایت 
از  استفاده  تجربۀ  به  توجه  با  بلکه  بود؛ 
ترکیه  حکومت داری،  در  معتدل  اسالم 
آیندۀ  ساختار  برای  خوبی  نمونۀ  می تواند 

دولت افغانستان باشد.
اکثر کشورهای  که  در سال های گذشته   -

از  مختلف  دالیل  به  منطقه،  و  همسایه 
خودداری  افغانستان  در  سرمایه گذاری 
کرده اند، ترکیه جای پای نسبتًا مناسبی در 
سرمایه گذاری و تجارت افغانستان باز کرده 
فرصت های  ایجاد  صورت  در  که  است 
بیشتر، می تواند به عنوان یک امتیاز در برابر 
کشورهای دیگری که بعداً به سرمایه گذاری 

خواهند پرداخت، حساب شود.
- ترکیه از دید اکثر افغانستانی ها به عنوان 
مداخالت  افغانستان  امور  در  که  کشوری 
مستقیم داشته و بخشی از بحران بوده باشد، 
به شمار نمی آید. در حالی که اکثر کشورهای 
همسایه و قدرت های دیگر منطقه یی با عدم 
اعتماد افغانستانی ها به دلیل مداخالت شان 
افغانستان  در  اخیر  دهۀ  پنج  به  نزدیک  در 
اعتماد  از  می تواند  ترکیه  استند؛  مواجه 
در  گسترش حضورش  برای  افغانستانی ها 

افغانستان استفاده ببرد. 
نقش  که  دارد  وجود  هم  دیگری  دالیل   
ترکیه را در آیندۀ افغانستان و منطقه برجسته 
می سازد؛ ولی مهم تر این است که با توجه 
ایجاد  طرف دار  ترکیه  شد،  گفته  آن چه  به 
ثبات در افغانستان و منطقۀ ماست و از این 
طریق می تواند در معادالت منطقه یی، نقش 
برجسته تری داشته و از فرصت های توسعۀ 
اقتصادی که از ثبات منطقه یی ناشی خواهد 

شد، استفادۀ اعظمی بکند.
حمایت های  که  است  روشن  هم  این 
از  ترکیه  اخیِر  سال های  پنهان  و  آشکار 
مواضع پاکستان در قبال افغانستان، شک و 
تردیدهایی را در مورد اهداِف میان مدت و 
ما  منطقۀ  و  افغانستان  در  ترکیه  درازمدِت 
که  در صورتی  ولی  است،  آورده  به وجود 
حاال پاکستان خود مجبور به تغییر استراتژی 
افغانستان  با  در دیدگاه های خود در رابطه 
ترکیه  روابط  مورد  در  نگرانی  است،  شده 
مطرح  زیاد   افغانستان  برای  پاکستان،  و 
نخواهد بود. البته قدرت های دیگِر منطقه از 
جلمه ایران و هندوستان که از رقیبان ترکیه 
به شمار می روند، رابطۀ ترکیه با پاکستان را 
از نزدیک و با دقت دنبال خواهند کرد. در 
هر صورت، این مسأله بیشتر در چارچوب 
است  بررسی  قابل  منطقه یی  رقیباِن  روابط 
که به بخش های عمدۀ آن قباًل اشاره شده 
و این نوشته گنجایش پرداختن به جزییاِت 

این مسایل را ندارد.

مختلف  بهانه های  با  و  نمی زند  ازدواج  از  حرفی  بسته اید،  دل  او  به  که  مردی 
خواستگاری را عقب می اندازد؟ باید با او چه طور رفتار کرد؟

گاهی دچار تعارض می شوید که آیا به رابطۀ عاطفی یی که مدِت زیادی درگیرش 
هستید بدون آن که صحبتی از ازدواج در میان بوده یا اقدامی جدی از سوی فرد 
مورد عالقۀتان صورت گرفته باشد، ادامه دهید یا خیر؟ در این صورت شما مدام 
بیاید و بحث ازدواج جدی تر شودـ غافل از  اتفاِق خوشایندی پیش  تا  منتظرید 
این که فرصت ها و موقعیت های مناسب دیگر ازدواج را نادیده می گیرد و همچنان 
منتظر پیشنهاد از طرف کسی می مانید که هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است. 
اگر درگیِر چنین رابطه یی هستید، باید واقع بین تر از این باشید؛ زیرا فرصت  هایی 

که از دست می دهید، تکرار نشدنی هستند.
در اصل اگر مردی واقعًا خواستار این رابطه باشد، بدون تعلل و بهانه های نابه جا، 
آن را به سمِت ازدواج پیش می برد و در صورت فراهم بودن همۀ شرایط، آن را 

به تأخیر نمی اندازد.
 

با زبان بی زبانی می گوید نه؟
شما پیوسته از مرد مورد عالقۀتان درخواست تعییِن تاریِخ ازدواج می کنید تا هرچه 
زودتر با شما ازدواج کند. وقتی مردی برای مدت های طوالنی با شما رابطه دارد 
و از شما تقاضای ازدواج نکرده است و به تقاضاهای شما با پاسخ های مبهمی که 
نمی توانید از آن ها برداشِت مثبتی کنید بی توجه است، پس این مرد اهل ازدواج 

نیست!
شاید مردی که به ازدواج با شما تمایل دارد، خیلی زود این پیشنهاد را مطرح نکند، 
اما الاقل پاسخ منفِی قاطعی به شما نمی دهد و در گفت وگوهای جدی، می گوید 
البته در صورت چنین  این موضوع می خواهد.  بررسِی  برای  از شما فرصتی  که 
جمله یی، ماجرا را تمام شده ندانید و از او در مورد زمانی که برای بررسی کردن 

نیاز دارد، سوال کنید.
 

شما را منتظر نگه می دارد؟
عجیب نیست که مردی از شما بخواهد تا محقق شدِن اهدافی که می توانند زنده گی 
آرام تری را برای هر دوی شما بسازند، صبر کنید. اما اگر هدف هایی که خواستگار 

شما تعریف می کند هیچ گاه تمامی ندارند، کمی مراقب باشید. 
اگر با وجود محقق شدن اهدافی که گفته بود، هر روز یک بهانه برای علنی کردن 
رابطه دارد و امروز و فردا می کند، می توانید متوجه شوید که این اتفاق هیچ گاه رخ 
نخواهد داد. اگر حتا سال های طوالنی است که نامزد مانده اید و او از تعیین کردن 

تاریخ معین برای ازدواج سر باز می زند، این مرد اهل ازدواج نیست.
 

با فداکاری رهای تان می کند؟
به  که  است  این  ندارد،  پایاِن مشخصی  که  روابطی  در  مردان  ترفندهای  از  یکی 
لیاقت تو را ندارم و تو خواستگاران بسیار  طرِف مقابل شان اظهار می کنند: »من 

بهتر از من، خواهی داشت.«
اما واقعیت این است که زمانی که یک مرد به ازدواج با دختری تمایل دارد، به 
جای فرار با چنین بهانه هایی، برای رسیدن به جایگاهی قابل قبول تالش می کند و 
به هیچ وجه حاضر نمی شود مرد دیگری به راحتی پا به این میدان بگذارد. پس به 
جای به دست آوردن دِل او بعد از بیان این جمله و ابراز حس همدردی و ترحم، 

واقعیتی را که پشت این حرف پنهان شده ببینید.
  

منبع: برترین ها
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بخش نخسـت

مشخصات مردی که نباید به آن دل بست!

)ویژۀ بانوان(
بخش بیست وچهـارم

فهیم دشتی
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         مولوی کمال الدین حامد

بخش نخست
اشاره

افراطیت که همان نبود نگاهی اعتدالی به حوادث، عملکردها 
رنج  را  مسلمانان  از  بزرگی  بخش  امروز  است،  افکار  و 
معاصِر  مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی  مسلمًا،  و  می دهد 

جوامع اسالمی می باشد.
تمام طیف های  کم وبیش  لحاظ وجودی،  به  افراطیت  دوم، 
موجود میان مسلمانان را احتوا می کند، ولی به لحاظ موردی 
ریشه در اندیشۀ اسالم گرایان دارد و این طور به نظر می آید 
که باید ریشه های این مشکل را به نحوی با اندیشۀ اسالم 
با اسالم مرتبط دانست  پیوند جایگاه سیاست  یا  سیاسی و 
که ناگزیر انگشِت انتقاد به سوی ُکل جریان اسالم گرایی در 
دیگر  بارِ  یک  نوبۀ خود،  به  و  می رود  نشانه  معاصر  تاریخ 
پیش  به  را  سیاست  و  اسالم  پیوند  بودِن  مشکل ساز  سوال 

می کشد.
اسالمی  جوامع  محصول  تمامًا  افراط گرایی  اگرچه  سوم، 
نیست و نمونه های برجسته یی از وجود این نوع تفکر میان 
مسیحیان، یهودی ها، هندوها و سایر ادیان دیده شده؛ آتش 
نژادپرستانۀ  نگاه  مسیحی،  راست کیشان  به دست  قرآن  زدِن 
مسلمانان  مساجد  زدن  آتش  و  دیگران  به  نسبت  یهودی 
به دست افراطیون هندو، نمونه های بارزی از وجود این امر 
میان غیرمسلمانان است. ولی افراطیت به عنوان یک جریان 
فکری ـ سیاسی قدرتمند، تنها میان مسلمانان و جهان اسالم 

یافت می شود.
انگیزه های  لحاظ  به  است  ممکن  اسالمی  افراطیت  چهارم، 
واکنش  گروهی،  انتقام  قومی،  تعصب  از  برخاسته  وجودی 
لحاظ  به  ولی  باشد؛  استخباراتی  توطئیه های  و  اجتماعی 
مشروعیت سازی در ُکل به اسالم اولیه منتسب می گردد و به 
نوعی بازگشت به اسالم اولیه یا سلفیت وانمود می شود که به 
نوبۀ خود، نوعیت ارتباط اساسات اولیۀ اسالم را با افراطیت 
مورد توجه قرار می دهد؛ چه این که این امر نمی تواند یک 
اساسات  با  ارتباط  نداشتن حداقل  با  و  سوءاستفادۀ صرف 

اسالمِ اولیه باشد.
به  رفتار  و  اندیشه  نوع  این  باشد،  هرچه  واقعیت  پنجم، 
به ضرر اسالم گرایی سیاسی معتدل تمام شده  اندازه یی که 
به  است،  برده  محاق  به  را  آن ها  سیاسی  ادعاهای  و  است 
از  اعم  سیاسی  اسالم  مخالفین  به دست  بهانه  اندازه  همان 
غیرمسلمانان و جریان سکوالر میان مسلمانان داده است که 
به  اسالم  جهان  در  را  سیاست  شدِن  اسالمی  بیشتر  هرچه 
عنوان یک خطر بالفعل برای جهان و به ویژه جوامع اسالمی 
بیشتر  افراطیت را  از جانب دیگر  امر خود  این  تبلیغ کنند. 

دامن زده و برای آن زمینه آفریده است.
دو  برابِر  در  را  ما  شد  گفته  آن چه  اشاره،  این  به  توجه  با 
میان  افراطیت  جریان  به  توجه  با  که  می دهد  قرار  پرسش 

مسلمانان باید پاسخی برای آن یافت. 
فکری  میانه روی  و  اعتدال  با  اسالم  نظری  اصول  آیا  یک، 

ناسازگار بوده است؟
که پیامد این امر چنین می شود:

ثبت  به  اعتدال آمیز در صدر اسالم  به عنوان رفتار  ـ آن چه 
رسیده است، یک تظاهر بوده است.

عملکرد  و  رفتار  با  مقایسه  در  اسالم  در  اعتدالی  رفتار  ـ 
افراطی بسیار به ندرت اتفاق افتاده است.

ـ رفتار اعتدالی به صورت مقطعی بوده که یک روند طبیعی را 
نشان نمی دهد و یا این که عملکردهای اعتدال آمیز در صدر 

اسالم بزرگ نمایی شده است.
در  اعتدال  انکار  غیرقابل  اصول  وجود  با  این که  یا  و  دو، 
اسالم، افراطیت نوعی عمل کرد واکنشی از جانب مسلمانان 

بوده است؟
که پیامد این امر این ها خواهد بود:

همین  روی  و  داده  دست  از  را  عمل  ابتکار  مسلمانان  ـ 
ملحوظ به صورت واکنشی عمل می کنند.

دنیای مدرن،  برابر  در  برای حل مشکالت شان  ـ مسلمانان 
از به کار گرفتِن سایر راه ها ناامید گردیده و تنها راه حل را 

استفاده از راه های افراط آمیز تشخیص می دهند.
ـ مسلمانان از جانب غیرمسلمانان تحقیر و دست کم گرفته 
شده اند که برای پاسخ به این تحقیرها از افراط کار می گیرند.
برای  و  داده اند  دست  از  را  گذشتۀشان  سلطۀ  مسلمانان  ـ 

جبران آن دست به افراطیت می زنند.
نباشند و عامِل دیگری  ممکن است هر دو پرسش درست 

در کار باشد.
این گفتار در صددِ پاسخ به این سواالت است و معتقد است 
با مرور بی طرفانه بر مبانی و جایگاه فکر اعتدالی در اسالم، 

می توان وجود افراطیت میان مسلمانان را توجیه کرد.

من معتقدم هیچ اظهار نظری را نمی توان بدون پیش فرض های 
پیش فرض  یک  نبود  می توان  صرف  و  داد  انجام  مقدماتی 
لذا  نمی خورد،  تحقیق  درد  به  چندان  که  گرفت  فرض  را 
صاحبی نوشته نیز نمی تواند از پیش فرض هایی در قبال این 
مسأله دور باشد اگرچه ممکن است این پیش فرض ها جریان 

بی طرفانۀ اظهارنظر را صدمه بزند.
اکادمیک  چارچوِب  یک  بر  گفتار  این  این که  دیگر  نکتۀ 
صورت نگرفته، بلکه برای این که بتواند مخاطب عام داشته 
باشد، از یک روند آزاد پیروی کرده است. نبود یک چارچوب 
محدودِ اکادمیک هرچند می تواند یک نقیصه باشد، ولی امید 

می رود به صورت یک تحلیل آزاد پذیرفته گردد.

اعتدال و پلورالیسم
کثرت  قبول  و  مسالمت آمیز  همزیستی  معنی  به  پلورالیزم 
ادیان و عقاید، یک امر معقول و پذیرفته شده در اسالم است 
یزالون مختلفین«؛ همیشه  که خداوند متعال می فرماید »وال 

مردم در ادیان و عقایدشان مختلف خواهند ماند.
در  مردم  میان  اختالف  که  است  اصل  این  نشانگر  امر  این 
امر عقیده و باورهای شان، یک سنت تکوینی و برخاسته از 
تفاوت برداشت های انسان ها از جهان و محیط شان می باشد. 
برداشت  به  دیدگاه ها  اختالف  این  که  داشت  انتظار  نباید 

واحد و یگانه منتهی گردد. 
ولی پلورالیسم به معنی کثرت راه های حق در ادیان مختلف 
از  بخش  یک  حامل  کل  در  دینی  هر  که  صورت  این  به 
حق و حقیقت می باشد، درست نیست و با اساسات اسالم 
یبتغ  متعال فرموده است »و من  سازگار نمی باشد. خداوند 
غیراالسالم دینًا فلن یقبل منه«؛ کسی که غیر از اسالم دینی را 
به عنوان یک دین حق می طلبد، هرگز مورد قبول پروردگار 

نخواهد بود.
البته برداشت دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که اسالم را 
شامل همۀ ادیان سماوی بداند و به گونه یی همه را مشمول 
برداشت  این  بر  مبتنی  که  بداند  قرآن  در  ذکرشده  اسالم 
همۀ  میان  حق  تقسیم  فلسفی  پلورالیسم  نوعی  به  می توان 

ادیان رسید.
فراموش نکنیم که در قرآن نیز به صراحت عقاید و باورهای 
سایر انبیا نیز تحت عنوان اسالم جمع بندی شده است، ولی 
منظور از آن، اشتراک دعوت انبیا در امر اعتقاد به توحید و 
نبوت  قبول  به  موقوف  عقاید،  آن  مقبولیت  که  است  معاد 
همۀ انبیا به شمول پیامبر اسالم )ص( گردیده و منهای قبول 
نبوت او، تمام عقاید دیگر بیرون از اسالم و مردود شناخته 

شده است.
این امر جدای از تفکیک اسالم میان مسیحیت و یهودیت با 
سایر ادیان است که دوی اولی را به عنوان اهل کتاب دارای 
جایگاهی برتر از دیگران، صرف در تعامل اجتماعی می داند.

منظور اسالم از اعتدال، چه گونه گی برخورد عملی با دیگران 
است که میان حذف آن ها یا تعامل سازنده با آن ها در نوسان 
دیگران  دعوت  بر  اسالم  ملحوظ،  همین  روی  و  می باشد 
به عملکرد  دادن  ارجحیت  معتقد است که  تأکید می کند و 
در برابر باورهای محض است که باید تعامل ما با دیگران 
از روی عملکرد آن ها باشد، نه صرف باورهای شان. به این 
جریان  یک  عنوان  به  دیگران  تحمل  همان  اعتدال  معنی 
اجتماعی شان  رفتار  لحاظ  به  پذیرش  قابل  و  دیگراندیش 
اسالم  را  دیگران  فیزیکی  ریشه کنی  مقابل،  در  که  می باشد 
به عنوان یک راه حل نمی پذیرد. در نتیجه اسالم پلورالیسم 
را به صورت عملی قطع نظر از دست کاری های نظری اجرا 
اخروی  خسران  مبنای  بر  که  نمی بیند  ضرورتی  و  می کند 
صاحبان عقاید مختلف تعامل دنیوی با ایشان را شکل بدهد، 
و  نموده  مجزا  یکدیگر  از  را  امر  دو  این  گونه یی  به  بلکه 
یکی  هر  دنیوی  رفتار  بر  مبتنی  را  مسالمت آمیز  همزیستی 

می سازد. 

روش شناسی حاکم بر نصوص اسالمی 
ما در صدد ارزیابی اساسات اعتدالی موجود در قرآن و سنت 
پیامبر اکرم هستیم که قبل از آن باید خاطرنشان کرد که در 
این مطالعه، روش ما در برخورد با آیات و احادیث، مبتنی بر 

چند ممیزه می باشد که قباًل باید گوشزد شود:
روی  هستیم،  قرآن  تاریخی  قرائت  عدم  بر  معتقد  ما  یک، 
همین ملحوظ نمی توانیم به صورت تاریخی تأکیدات قرآن 
نزول  کوتاه مدت عصر  نیاز  رفع  نوعی  را  اعتدالی  رفتار  بر 
بدانیم، برای این که در این صورت باید بحث را روی اصل 
قرآن به جریان اندازیم و نمی توانیم به صورت درون دینی در 

جست وجوی یک موضوع در متون دینی باشیم.
دو، قرآن و سنت چه از نوع نظری آن و چه از نوع عملی آن 
با هم متفاوت اند. این تفاوت هم از جنبۀ موردی هر دو است 
و هم از ناحیه قدرت معرفت شناختی هر دو که در نتیجه به 
برای  مبنا  به صورت  اتفاق همۀ متخصصین مسلمان، قرآن 
سنت در نظر گرفته می شود و معیار اساسی همان پیام قرآن 
تأیید احکام قرآن و تفصیل آن  است که سنت در راستای 

مورد اعتبار است.
سه، در اسالم اساسًا یک گفتمان اعتدالی در کار بوده است 
به دست  از البه الی نصوص  امر را صرف  این  که نمی توان 
برابر سایرین  به صورت یک گفتمان حاکم در  بلکه  آورد، 
باید در نظر گرفت و در صورت مطالعۀ یک بعدی به شکلی 
گمراه کننده ما را به جای دیگری می برد. به همین لحاظ باید 
تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  اسالم  در  گفتمان  یک  به صورت 

بتوانیم واقعًا به یک نتیجۀ مطلوب برسیم. 
همان  اسالمی،  روش شناختی  اصول  از  دیگر  یکی  چهار، 
نزول  بر خصوصیت سبب  الفاظ  اصل »حاکمیت عمومیت 

یا ورود« است که از یک جانب موجب سیالیِت جواب گویی 
شریعت اسالمی در طول تاریخ و در پهنای مکان شده و از 
جانب دیگر، محدودیت قرائت را از متون اسالمی برداشته 
وجهۀ  اسالمی  شریعت  به  الفاظ  عام  مدلوالت  بر  مبتنی  و 
به  نیز  ما  امر،  همین  به  توجه  با  است.  بخشیده  چندبعدی 
نصوص مرتبط با اعتدال از همین اصل پیروی می کنیم، ورنه 

گرفتار تداخل بحث های مختلف با هم خواهیم گردید.
باید مستحضر بود که گرایش بی رویه به عمومیِت الفاظ و 
مشکالتی  موجب  اسباب،  خصوصیِت  به  مطلق  بی توجهی 
نیز گردیده است که باید مد نظر گرفته شود و ما هم تالش 

می کنیم به این مأمول بی توجه نباشیم.
پنج، با توجه به این که به طور عموم آیات قرآن از افراد، زمان 
و حوادِث سببی برای نزول نام نمی برد و با یک چارچوب 
خاِص خطابی مردم را مخاطب می سازد؛ ما نیز فقط مکی و 
مدنی بودِن آیات را مورد توجه قرار داده ایم و با صرف نظر از 
اسباب خاص نزول آن ها، به ساختار تیوریِک حاکم بر لحِن 

آن ها توجه داشته ایم. 

اعتدال در قرآن 
اصل تساوی انسان ها )اصل کرامت بشری(

در عصری که تمام ارزش ها را چه گونه گی ساختار قبیله یی 
تعیین می نمود، قرآن به بهانۀ یکی از حوادث که اذان گفتن 
بالل سیاه پوست بر بام کعبه بعد از فتح مکه بود و یا اسباب 
دیگری که نقل گردیده است، اصل برابری کرامِت انسانی را 
به عنوان یک اصل تکوینی اعالم کرد و برای تکثر و تفاوت 
رنگ پوست، زبان و امثال آن ها، جایگاه اجتماعی قایل شد 
نه ارزش ذاتی. آن جا که می فرماید: »یا ایها الناس انا خلقناکم 
من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبًا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم 
یک  از  را  شما  ما  مردم  ای   :)13 اتقاکم«)حجرات  عنداهلل 
مرد و زن آفریدیم و به صورت ملیت ها و اقوام درآوردیم تا 
یکدیگرتان را بشناسید. بدون شک عزیزترین شما نزد خدا 

باتقواتریِن شماست.
خطاب قرآن به صورت »ای مردم« یک خطاب جهانی است، 
همان طور که به صورت »ای کسانی که ایمان آورده اید«، یک 
عزت  همین طور  و  می باشد  مسلمانان  برای  خاص  خطاب 
این که  برای  باشد  خدا  نزد  این که  به  داده  نسبت  را  اصلی 
نهایت  به لحاظ حاکمیت برخی تفاوت های طبقاتی که در 
تبدیل می گردد به نوعی سلطه پذیری دیگران و رنگ باختن 
ممیزه های دیگران که نوعی پذیرش برتریِت یکی بر دیگری 

به وجود می آید، مردود گردد.

اصل تکثر )تنوع پذیری(
غلبۀ  و  اسالمی  بر حقانیت شریعت  قرآن  تأکیدات  با  توأم 
که  آمد  به وجود  ذهنیت  این  مسلمانان  برای  باطل،  بر  حق 
انسان های  تک تِک  آوردن  ایمان  به صورت  غلبه  این  باید 
بود  ممکن  ملحوظ  همین  روی  و  گردد  واقع  زمین  روی 
نوعی افراط در عملکرد مسلمان ها را موجب می شد که این 
اصل  و  گردید  روشن  تکوینی  سنت  یک  گونۀ  به  نیز  امر 
تکثر عقاید و باورهای انسان ها به رسمیت شناخته شد. نه 
تکوینی  روند  یک  عنوان  به  بلکه  شد،  شناخته  این که  تنها 
»ولو  است  فرموده  که  آن جا  معرفی گردید.  تبدیل  غیرقابل 
شاء ربک لجعل الناس امۀ واحدۀ وال یزالون مختلفین«؛ اگر 
پروردگارت می خواست همۀ مردم را امت واحد می گردانید 
)ولی نخواست( و همیشه مردم متفاوت و متنوع )به لحاظ 
فی االرض  من  آلمن  ربک  شاء  »ولو  ماند.  خواهند  باورها( 
اگر  مؤمنین«؛  یکونوا  الناس حتی  تکره  أفأنت  کلهم جمیعا 
زمین  روی  مردم  تمام  می خواست  اجبار(  )به  پروردگارت 
ایمان می آوردند )ولی نخواسته است(، آیا تو بر مردم فشار 

وارد می کنی تا ایمان آورند؟)نباید چنین شود(
این جا پروردگار به صورت تکوینی نخواسته است که همۀ 
مردم اتوماتیک ایمان آورند، بلکه به صورت تشریعی خواسته 
که اجرای آن به اختیار انسان ها است و همین طور به صورت 
استفهام  انکاری که نوعی خالف توقع را می رساند، از پیامبر 
می خواهد که به اجبار مردم را وادار به ایمان نکند و تفاوت 
چنین  هرگز  اسالم  پیامبر  درحالی که  و  بپذیرد  را  تکوینی 
فشاری را وارد نمی کرد، بلکه به لحاظ اسلوب خطاب در 
قرآن، در مواردی این چنینی موضوع از اهمیت باال برخوردار 

می باشد.

اصل اجباری نبودن پذیرش اسالم
یکی از اساسی ترین دستورهای قرآنی، عدم به کار بردن زور 
در دعوت مردم به اسالم است که به صورت یک اصل کلی 
طرح گردیده است و به عنوان یک قاعدۀ عام میفرماید »ال 
الغی«؛ هیچ اجباری در  الرشد من  تبین  الدین قد  إکراه فی 
اسالم وجود ندارد برای این که راه رشد از گمراهی مشخص 

گردیده است.
فلیکفر«؛  و من شاء  فلیؤمن  فمن شاء  ربکم  الحق من  »قل 
می خواهد  هرکه  است،  پروردگارتان  جانب  از  حق  بگو 
معنی  به  این  ولی  ورزد.  کفر  می خواهد  هرکه  آورد،  ایمان 
این نیست که از کفر ورزیدن خدا خشنود باشد. ادامۀ آیت 
نشان می دهد که رضامندی خدا در ایمان آوردن افراد است.
»إنا هدیناه السبیل إما شاکرا و إما کفورا«؛ ما انسان را به راه 
ایمان  )به  بود  خواهد  سپاس گزار  یا  او  و  نمودیم  راه  حق 

آوردن( و یا ناسپاس خواهد بود)به کفرورزیدن(. 
نمودند  سرپیچی  آن ها  اگر  البالغ«؛  علیک  فإنما  تولوا  »فإن 
)ایمان نیاوردند( )هیچ اجباری در کار نیست( بر تو صرف 

رسانیدن حق است. 
ایمان  به  جبرکننده  آن ها  بر  تو  بجبار«؛  علیهم  انت  ما  »و 
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نگرشی بر اعتـدال
 و میـانه روی در اسالم
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رییساجراییمعاوناول...
مارشال محمدقسیم فهیم بنیادگذار امنیت ملی کشور 

است و من برای وی آرزوی موفقیت دارم.
رییس اجرایی افزود: ادیب فهیم به خانواده جهاد و 
مجاهدین تعلق دارد. مسوولیت سنگینی را در شرایط 
دشوار و حساس کشور به عهده گرفته است. نصب 
العین ایشان در انجام این ماموریت منافع ملی کشور 
با  با صداقت تالش می کند و  است و در این راستا 

این  که  هستم  مطمین  دارم،  ایشان  از  که  شناختی 
وظیفه را به خوبی و امانت داری انشااهلل انجام می دهد 

و در راه خدمت و اصالح این نهاد گام بر می دارد.
داکتر عبداهلل افزود: از تالش ها و فداکارهای منسوبین 
امنیت ملی کشور تقدیر می کنیم و از آنان در اجرای 
می نماییم.  حمایت  قاطعیت  با  شان  میهنی  وظایف 
رئیس اجرائیه در سخنان خود عالوه نمود: روزگاری 
امنیت  نام  از  سرزمین  این  مردم  که  داریم  یاد  به  را 
با  نهاد  این  امروز  داشتند و می ترسیدند ولی  هراس 

مردم  اطمینان  و  آرامش  باعث  مردم  اعتماد  کسب 
کشور است و این اعتبار و اطمینان را باید پاس داریم.
از  گفت:  کوتاهی  سخنان  طی  فهیم  ادیب  آقای 
برمن  کشور  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  اعتماد 
با  برای احراز این مقام سپاسگزارم و وعده می دهم 
در نظرداشت ارزش های اسالمی و جهادی و منافع 
ملی کشور وظایف و مسوولیت هایم در این نهاد را با 

صداقت و امانت داری انجام دهم.

رییس جمهور غنی برمذاکره با گروه طالبان از موضع 
قدرت تاکید کرد.

محمد اشرف غنی دیروز در سفرش به والیت هرات 
افغانستان  دولت  گفت:  امنیتی  نیروهای  جمع  در  و 
حاضر نیست تحت هر شریطی با گروه طالبان مذاکره 
کند، بل  که ما خواستار مذاکره با این گروه از موضع 

قدرت هستیم.
از  نمی خواهد  افغانستان  دولت  این که  بیان  با  وی 
موضع ضعف با گروه طالبان وارد مذاکره شود افزود: 
صلح و جنگ با یکدیگر سازگاری ندارند و تازمانی که 
جنگ در افغانستان جریان داشته باشد، نیروهای امنیتی 

با قدرت تمام با مخالفان مسلح برخورد کنند.
رییس جمهور افغانستان در بخش دیگری از اظهارات 
خود با اشاره به ناامنی های اخیر در والیت های شمالی 
و غربی کشور گفت:  دشمنان تالش می کنند با تشدید 
نا امنی، طرح های اقتصادی را در والیت های شمالی و 

غربی کشور متوقف کنند.
بزرگ ترین ولسوالی افغانستان به سه بخش تقسیم 

 می شود

در این حال، رییس جمهور غنی گفته است که شیندند 
به سه ولسوالی تقسیم می شود.

رییس جمهور در جمع مردم هرات گفت که شیندند؛ 
سه  به  است  قرار  والیت  این  ولسوالی  بزرگ ترین  

بخش تقسیم شود.
در  غنی  آقای  ممکن  که  می شد  گفته  این  از  پیش 
سفرش به هرات، شیندند را والیتی مستقل اعالم کند. 
والیت  این  مسووالن  از  جمهور  رییس  حال  این  با 
خواسته تا برنامه یی برای تقسیم ولسوالی شیندند تهیه 

کنند.
بزرگ ترین  از  هرات  جنوب  در  شیندند  ولسوالی 
ولسوالی های افغانستان است که در سال های گذشته، 
برخی ها،  باور  به  و  بوده  زیادی  ناامنی های  شاهد 
بزرگی این ولسوالی سبب ناامنی ها در آن شده است.

مناطق  در  دولت  مسلح  مخالف  گروه های  حضور 
مختلف این ولسوالی و حمالت تروریستی، انتقادهای 

شدید مردم شیندند را به دنبال داشته است.
دستور افزایش کمک مالی به سربازان قربانی

رییس جمهور صبح دیروز با نظامیان قول اردوی 207 

ظفر هرات هم دیدار کرد. آقای غنی از مبارزۀ سربازان 
در برابر نا امنی ها سپاس گزاری کرد و دستور داد که 
پس از این، اکرامیۀ سربازان دو برابر شده و به سربازان 

زخمی نیز کمک کافی صورت گیرد.
حکومت پیش از این برای خانوادۀ سربازی که در نبرد 

جان می داد،  صد هزار افغانی  پرداخت می کرد.
بر  جنگ  که  گفت  همچنان  غنی  رییس جمهور 
افغانستان تحمیل شده و این کشور حق دارد در برابر 
این جنگ تحمیلی مبارزه کند. رییس جمهور افزود که 
در حال حاضر بیش  از 4 هزار عالم دینی از نیروهای 

امنیتی کشور حمایت می کنند.
آقای غنی هشدار داد که ملت و حکومت افغانستان 
هیچ گاهی از موضع ضعیف با مخالفان مسلح حکومت 

مذاکره نخواهند کرد.
در نشست  دیروز  اجرایی هم  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
در  جاری  جنگ  از  مردم  که  گفت  وزیران  شورای 
کشور رنج می برند و حکومت در هر گامش، منافع 

مردم را در نظر خواهد گرفت.
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قطراقامتپنجعضوارشد...
به قطر منتقل شدند.

اتمام  درحال  نفر  پنج  این  علیه  سفر  ساله  یک  ممنوعیت 
است و همین امر سواالتی را درباره اتفاقاتی که قرار است 

رخ دهد به وجود آورده است.
در  امریکا  سابق  فرمانده  کریستال،  مک  استنلی  جنرال 
افغانستان نیز به برنامه »رودررو با ملت »شبکه خبری سی 
افراد به صحنه نبرد باز خواهند  این  ان ان« گفت: احتماالً 
تغییر دهند. چون  را  نبرد  نمی توانند جریان کل  اما  گشت 

تنها پنج نفر هستند.
با مقام های  جان برنان گفته است که شخصًا در مذاکرات 
افغان و قطر درباره این پنج تن شرکت داشته و گفت: ما به 
دنبال بررسی این مساله هستیم که آیا این پنج تن باید در 

دوحه بمانند یا به افغانستان فرستاده شوند.
سابق  مشترک  ستاد  رییس  شامل  طالبان  عضو  پنج  این 
طالبان، معاون سابق وزیر اطالعات، وزیر سابق داخله و دو 

تن از اعضای ارشد این گروه هستند.
نماینده گان  مجلس  خارجی  امور  کمیته  رییس  رویس،  اد 
امریکا نیز در این باره به سی ان ان گفت: شما نباید اجازه 
دهید این افراد بار دیگر به همان محلی بازگردند که قباًل 
بودند و فعالیت های قبلی خود را از سربگیرند. هیچ شکی 

نیست که آن ها تهدید هستند.

انتقادمجلسازبلندرفتن...
 این کشور را صدمه زده است.

تعرفه های  افزایش  دلیل  به  مالیه  وزیر  حکیمی  اکلیل 
توسط  جون(   1 جوزا/   11( دوشنبه  روز  گمرکی 

نماینده گان مجلس استجواب شد.
در  گمرکی  تعرفه های  افزایش  گفت  حکیمی  آقای 
هماهنگی با تاجران و سرمایه گذاران افغانستان صورت 
تاجران  مشوره  به  تعرفه ها  قسمت  »در  است:  گرفته 
به شکل  را  تعرفه ها  ما  ذیدخل،  وزارت های  و  محترم 
از ورود اجناس بی کیفیت  باال برده ایم که هم  متناسب 
جلوگیری کند و هم سبب تقویت و رشد محصوالت 

داخلی ما شود.«
سرنوشت  و  جمهوری  ریاست  جنجالی  انتخابات 
افغانستان  اقتصاد  اخیر  سال  یک  در  حکومت  نامعلوم 

را به شدت صدمه زد. ضعف اقتصادی و افزایش فقر 
مردم  و  است  افغانستان مشهود  پایتخت  در  بیکاری  و 

نسبت به آینده نگرانند.
اصالح سیستم مالیه دهی

در  تعرفه  افزایش  تنها  بازار  در  نرخ ها  افزایش  دلیل 
را  عواید  بر  مالیات  مالیه،  وزارت  نیست.  گمرکات 
به همین دلیل حدود یک ماه پیش  افزایش داده و  نیز 
کسبه کاران شهر کابل یک روز اعتصاب کاری کردند و 

دست به تظاهرات وسیعی در شهر کابل زدند.
اما آقای حکیمی گفت اقداماتی را برای اصالح سیستم 
جمع آوری  به  منجر  که  گرفته  دست  روی   مالیه دهی 
عواید بیشتر برای دولت خواهد شد: »در صورت تطبیق 
پالن های اصالحی، یقین دارم که ما شاهد افزایش بیشتر 

از منابع داخلی خود خواهیم بود.«
نماینده گان مجلس می گویند اقدامات وزارت مالیه برای 

در  گرانی  سبب  گمرکی  تعرفه های  و  مالیات  افزایش 
از  نماینده گان  است.  شده  غیرقانونی  واردات  و  بازار 
به  وزارت  این  در  فساد  که  کردند  انتقاد  مالیه  وزارت 

خصوص در گمرکات همچنان ادامه دارد.
حاجی محمد هاشم عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس 
بدون  هنوز  اموال  درصد   80« گفت:  مورد  این  در 
محصول وارد افغانستان می شود. شما تعرفه را بلند کرده 
اید در حالی که این اقدام عواید را افزایش نمی دهد بلکه 

زمینه واردات غیرقانونی را فراهم کرده است.«
جامعه  برای  شیکاگو  کنفرانس  در  افغانستان  حکومت 
جهانی وعده داد که با آوردن اصالحات، مبارزه با فساد 
اقتصادی  خودکفایی  برای  مالیات  جمع آوری  و  اداری 
این کشور تالش می کند. این در حالیست که عمده ترین 
از طریق کمک های  هنوزهم  افغانستان  دولت  مصارف 

جهانی تامین می شود.

فشارهایجهانیبرپاکستان...
دارد، اصالح سازد.

در  تندرو  »گروه های  می کند:  نشان  خاطر  ذکریا  آقای 
پاکستان در صدد این هستند تا دستگاه اتمی این کشور 
را  آباد  اسالم  و حکومت  بفروشند  داعش  گروه  به  را 
نابود کنند، زمانی که داعش حکومت را نابود کند برای 
طالبان و گروه های دیگر جایی نمی ماند؛ به همین دلیل 
است که آی اس آی از طالبان خواسته که به خاطر بقای 

خود به صلح گردن نهند.«
اما، این عضو مجلس به این باور است که طالبان دیگر 
مهرۀ سوخته اند و نمی شود با کنار آمدن با آنها به صلح 
اما  او  داعش شود.  با  باید  امروز  و صلح  یافت  دست 
نمی داند که از چه راه هایی باید با داعش صلح صورت 

گیرد.
آقای ذکریا با بیان این که امروزه جنگ در جهان چهره 
معما  یک  مانند  داعش  امروزه  می گوید:  کرده،  عوض 
عربستان  و  قطر  پاکستان،  اختیار  از  که  کرده  سربلند 
مارهای  می توانند  تنها  آنان  و  است  خارج  سعودی 

کوچک را بگیرند و بس.
این عضو مجلس خاطر نشان می کند که اگر دولت در 
در  تازه  گروه های  باشد،  مردم  برای  اشتغال زایی  صدد 
میان مردم نمی توانند جایگاهی داشته باشند؛ چون این 
گروه ها با پرداخت و توزیع پول برای خود سربازگیری 

می کنند، بهترین نیروی آن ها مردمان بیکار اند.
مجلس  عضو  مهدوی  جعفر  داکتر  حال،  این  در 
نماینده گان می گوید: »تأمین صلح و امنیت پایدار نه تنها 
برای مردم افغانستان که برای امنیت منطقه و جهان به 

بسیار  هند،  قارۀ  شبه  و  میانه  آسیای  خاورمیانه،  ویژه 
حیاتی است.«

به تعهد مسکو،  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
دهلی و پکن برای ثبات افغانستان، می افزاید: این یک 
با  افغانستان  حکومت  است،  خوب  بسیار  پتانسیل 
پاکستان  باالی  از ظرفیت های موجود می تواند  استفاده 
با  صلح  تأمین  برای  تا  کند  وارد  بیشتری  فشارهای 

حکومت صادق باشند.
کابل  اخیر  روابط  از  خوش بینی  ابراز  با  مهدوی  آقای 
اخیر  روزهای  در  این که  می کند:  تصریح  آباد  اسالم  و 
حمالت دهشت افگنانه بیشتر شده، باید بدانیم که همه 
اعضای طالبان گوش به فرمان پاکستان نیستند و عده یی 
از آنها حتا شاید در تقابل با پاکستان قرار داشته باشند.

این عضو مجلس با اشاره به نامۀ اخیر رییس جمهور به 
رهبران پاکستان می گوید: »در این نامه درخواست های 
حکومت  به  دقیق  بسیار  و  گرفته  صورت  مشخصی 
آباد  اسالم  شده؛  داده  ماهه  یک  ضرب االجل  پاکستان 
اگر به این درخواست ها توجه نکند، چهره اش به عنوان 
کشوری که هیچ گونه صداقتی در  گفته هایش ندارد، در 
میان مردم و جامعۀ جهانی آفتابی خواهد شد و پاکستان 

در سیاست جهانی منزوی خواهد گردید.«
افغانستان  با  پاکستانی  اگر  که  دارد  باور  مهدوی  آقای 
در زمینۀ صلح کمک نکند، بحث تجزیه طلبی بلوچ ها و 
پشتون ها در پاکستان داغ خواهد شد و این کشور را با 

مشکالت دیگری دچار خواهد ساخت.
مسایل  آگاهان  از  یکی  فرهنگ  امین  محمد  هم چنان، 
بسیار  امروزه  افغانستان  موضوع  می گوید:  سیاسی 
حیطۀ  از  که  گرفته  خود  در  را  ابعادی  و  شده  پیچیده 

صالحیت رهبران افغانستان هم بیرون شده است.
دهشت افگن  گروه های  ازدیاد  می افزاید:  فرهنگ  آقای 
در افغانستان و پاکستان تمام کشورهای منطقه را شدیداً 

متأثر ساخته است.
این آگاه سیاسی تصریح می کند:«امروزه روسیه نگران و 
به هر شکلی که است می کوشد تا اقمار سابقۀ خود را 
از زیان های دهشت افگنی به دور نگه دارد و کشورهای 
مانند هند  اند  تأثیرگذار  منطقه و جهان  دیگری که در 
و چین، نیز از حضور گروه های هراس افگن در منطقه 

هراس دارند.«
آقای فرهنگ باور دارد: برای مبارزه با پدیدۀ تروریسم 
باید یک اجماع کالن جهانی شکل  و بحث های دیگر 
بگیرد و راه های حل برای معضالت بیابند تا جهان به 

طرف صلح و ثبات حرکت کند.
آقای فرهنگ خاطر نشان می کند: »دولت افغانستان باید 
خود  برای  درست  و  مدون  سیاست  یک  اول  قدم  در 
طرح کند و بیانات متناقض که یک بار با پاکستان قرار 
استخباراتی امضا می شود و شرایطی را قبول می کند که 
مکتوبی  بعد  و  می آورند  هیجان  به  را  افغانستان  مردم 
حکومت  از  نکته  هشت  در  می نویسند  پاکستان  برای 
هم  نه  و  پاکستان  نه  که  می خواهند  ضمانت  پاکستان 

طرف های دیگر آن را قبول نمی کنند.«
آقای فرهنگ می افزاید: دولت افغانستان باید یک طرح 
آرامش  بلکه  افغانستان  منافع  تنها  نه  که  جامع  بسیار 
تحلیل  و  تجزیه  تدوین،  گیرد  بر  در  را  همه  و  منطقه 
کند و بعد به مراجع جهانی بسپارد تا برای آوردن ثبات 

ابتکاری از خود نشان داده باشد.

محمد اشرف غني:

ازموضعقدرتمذاکرهمیکنیم
گرفتنبرعهدهبرایجوانهاده
ملکیخدماتنهادهایرهبری

آمادهمیشوند
برای جوان سازی و مسلکی سازی نظام خدمات ملکی، کمیسیون 
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در یک برنامۀ آموزشی 
تازه، ده ها کارمند جوان ادارۀ عامۀ افغانستان را آمادۀ برعهده گیری 

سمت های بلند مدیریتی در نهادهای خدمات ملکی می سازد.
نهادهای  جواِن  مدیران  ماهه،  چهارده  آموزشی  برنامۀ  این  در 
خدمات ملکی آموزش های الزم را در زمینۀ مدیریِت سازمان های 
دولتی فرا گرفته تا آمادۀ بر عهده گیری پست های ارشد مدیریتی 

در نهادهای خدمات ملکی شوند.
به همین منظور، روز گذشته از 700 مأمور خدمات ملکی برای 
ملکی  خدمات  انستیتوت  در  آموزشی  برنامۀ  این  در  شمولیت 
 100 حدود  میان،  این  از  گردید.  اخذ  رقابتی  آزمون  افغانستان 
آنها را خانم ها تشکیل خواهد  کارکنان واجد شرایط که 40 تن 

داد، جذب خواهند شد.
مستقل  کمیسیون  تعیینات  بورد  کمیشنر  ذاهب  زلمی  پوهاند 
اصالحات اداری و خدمات ملکی گفت که هدف از راه اندازی 
بتوانند  اداره ها  متوسط  کارکنان سطوِح  که  است  این  برنامه  این 
پس از آموزش های الزم اداری و مدیریتی، به سمت های مدیریت 

ارشد اداره های خدمات ملکی افغانستان دست یابند.
کمیشنر بورد تعیینات افزود: برای آنانی که از این برنامۀ آموزشی 
فارغ می شوند؛ سند تحصیلی معادل کارشناسی ارشد)ماستری(و 

تجربۀ کاری نیز داده خواهد شد.
همچنان، احمدمسعود توخی رییس عمومی ادارۀ خدمات ملکی 
برنامۀ  این  در  که  گفت  رقابتی  آزمون  این  جریان  در  افغانستان 
به شاملین  تخصصی و مسلکی  آموزش های الزمِ  ماهه،  چهارده 
بر  به  قادر  فراغت،  از  پس  آن ها  و  شد  خواهد  داده  پروگرام 
عهده گرفتن پست های ارشد مدیریتی و اداری در دولت افغانستان 

خواهند شد.
رقابتی،  آزمون  این  اشتراک کننده گان  از  برخی  حال،  این  در 
کارکنان  ظرفیت های  و  قابلیت ها  برنامه هایی  چنین  گفته اندکه 
باعث  و  بخشیده  افزایش  را  ملکی  خدمات  اداره های  جوان 
و  بودجه  مصرف  افزایش  اداره ها،  کاری  توانایی های  بلندرفتن 

بهبود عرضه خدمات خواهد شد.
آنان گفته اند که این برنامه های آموزشی، بروکراسی و فساد را در 
اعتماد عمومی نسبت  بلندرفتن  باعث  اداره ها کاهش بخشیده و 

به دولت می شود.
این برنامه آموزشی  از سوی بانک جهانی و پروژۀ سی بی آر )برنامۀ 

ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج( تمویل می شود.
هدف اساسی این برنامه و استراتیژی کمیسیون مستقل اصالحات 
اداری و خدمات ملکی جوان سازی و مسلکی سازی ادارۀ خدمات 

ملکی افغانستان می باشد. 
با  اداری و خدمات ملکی  نیز کمیسیون اصالحات  این  از  پیش 
راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت، 
هزاران مأمور ادارۀ خدمات ملکی افغانستان را آموزش داده است.

ACKU
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ورزش
سرمربی پاری سن ژرمن:

بهدنبالپوگباهستیم

ماندگار: تیم های فوتبال افغانستان و بنگه لدیش امروز در یک بازی دوستانه به مصاف 
هم می رود.

داکه  شهر  در  بنگله دیش  ملی  ورزشگاه  در  شنبه  سه  امروز  چاشت  از  پس  بازی  این 
برگزار می شود.

تیم ملی افغانستان در این بازی اکثریت بازیکنان اصلی خود را در ترکیب دارد. 
پیش از این، اسلوان اسکلیزیچ سرمربی آلمانی تیم ملی کشور به بررسی نقاط ضعف و 

قوت تیم ملی فوتبال در مقابل الئوس پرداخت.
سلوان اسکلیزیچ در جلسه یی، مهم ترین نکات بازی قبل برابر الئوس را با بازیکنان تیم 

ملی فوتبال شریک ساخت و عملکرد تک تک بازیکنان را تجزیه و تحلیل کرد.

تیم ملی فوتبال افغانستان در حال آماده گیری به منظور مسابقات مقدماتی جام جهانی 
کشور روسیه است. 

تیم  مربیان  است.  کامبوج همگروه  و  سنگاپور، سوریه  جاپان،  کشورهای  با  افغانستان 
ملی کشور گفته اند که بازی اول مقابل سوریه که در ورزشگاه مشهد ایران و به میزبانی 

افغانستان برگزار می شود، برای تیم ملی کشور حیاتی است. 
آنان گفته اند که امیدوار هستند تیم ملی افغانستان بتواند از این گروه صعود کند. 

نخستین بازی افغانستان به تاریخ 21 جوزا در برابر سوریه برگزار خواهد شد. تیم ملی 
افغانستان با دعوت بازیکنان تازه متحول شده است. مربی آلمانی این تیم، تغییرات زیادی 

را در خط حمله، خط میانی و خط دفاع تیم ملی به وجود آورده است. 

سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال بارسلونا می گوید که انتظار مصافی سخت را با یوونتوس 
در فینال لیگ قهرمانان اروپا دارد، زیرا بانوی پیر نیز مانند شاگردان او میل به تصاحب 

توپ دارد.

لیگ  فینال  به تشریح سختی کار تیمش در  یوفا  با سایت  انریکه در گفت و گو  لوئیس 
قهرمانان اروپا برای مصاف با یوونتوس، پرداخت.

انریکه با بیان اینکه حریف را به خوبی می شناسد، گفت: من دو سال پیش این فرصت را 
داشتم تا در رم مربیگری کنم. پیش از  آن هم بازی  های یوونتوس تحت هدایت آنتونیو 
کونته را دیده  بودم. یوونتوس تیمی بسیار سختکوش است و فوتبالی زیبا ارائه می کند. 
شاید این تیم به آن اندازه که استحقاقش را داشته در رقابت های اروپایی خوش شانس 
نبوده است اما مسلمًا شایستگی جایگاهی را که در آن ایستاده، دارد. یووه تیمی ایتالیایی 

است که در سال های گذشته در سطحی بسیار باال بازی کرده است.
برای  سختی  نبردی  برلین،  فینال  در  یوونتوس  و  تیمش  بازی  که  دارد  انتظار  انریکه 

تصاحب توپ باشد.
برای تصاحب توپ می جنگند.  تیم  باشید که در آن دو  فینالی  آماده دیدن  افزود:  وی 
یوونتوس در حفظ توپ توانایی زیادی دارد. یووه تیمی است که حفظ توپ برایش 

اهمیت دارد و توانایی خطرساز شدن در ضدحمالت را دارد.
سرمربی کاتاالن ها تأکید کرد: به نظر من بهترین چیز در این فصل این واقعیت است که 
ما تیمی داریم که از قدرت هجومی خاص و بی نظیری برخوردار بوده و نشان داده است 
که توانایی کمک به سایر اعضای تیم را دارد و می داند که برای دفاع باید یک تیم متحد 
بود. این یعنی سختکوشی و این کاری است که بازیکنان ما هم اکنون انجام می دهند و 
شانسمان را برای کسب جام های مختلف بیشتر می کنند. به عنوان یک مربی داشتن این 

تعداد بازیکن بااستعداد و قدرتمند در خط حمله برایم مایه خرسندی است.

از زمانی که مسی به بارسلونا پیوسته است، آبی - اناری ها 23 
و رئال مادرید 10 جام کسب کرده اند. بازیکن آرژانتینی بارسا 
با کسب جام کوپا دل ری رکورد خوب خود را بهبود بخشید.

به  را  جامی  دیگر  بار  دل ری  کوپا   در  قهرمانی  با  بارسلونا 
دست آورد و به روند صعودی خود در سال های اخیر ادامه 
داد. بازیکن آرژانتینی آبی - اناری پوشان از زمان حضورش 
است؛  آورده  دست  به  را  جام   23 تاکنون  اسپانیا  فوتبال  در 
هفت جام در لیگا، سه جام درکوپا دل ری، سه جام در لیگ 
دو  و  اروپا  دو سوپرکاپ  اسپانیا،  قهرمانان، شش سوپرکاپ 

جام در جام جهانی باشگاه ها.
بازی را شروع کرده  بارسا  آرژانتینی« در  از زمانی که »کک 
است، رئال تنها 10 جام )3 لیگا، 2 کوپا دل ری، 2 سوپرکاپ 
یک  و  قهرمانان  لیگ  یک  اروپا،  سوپرکاپ  یک  اسپانیا، 
جام جهانی باشگاه ها( را کسب کرده است. تاثیر حضور مسی 

در اختالف جام های کسب شده تعیین کننده بوده است.
در  هم  می کنند؛  مقایسه  رونالدو  کریس  با  را  مسی  همیشه 
تعداد توپ های طالی کسب شده و هم در پی چی چی اسپانیا 

و اروپا. او در عناوین انفرادی هم از رونالدو پیش است.
بارسلونا 15 جام  اسپانیا  در  بازیکن  دو  هر  زمان حضور  از 

و رئال مادرید هفت جام کسب کرده است. بارسلونا در این 
مدت چهار جام در لیگا، دو جام در کوپا دل ری، یک جام 

جام  دو  اسپانیا،  درسوپرکاپ  جام  چهار  قهرمانان،  لیگ  در 
به  باشگاه ها  جام جهانی  در  جام  دو  و  اروپا  سوپرکاپ  در 
دست آورده است. از طرفی رئال مادرید یک جام در لیگا، 
دو جام در کوپا دل ری، یک جام در لیگ قهرمانان، یک جام 
درسوپرکاپ اسپانیا، یک جام در سوپرکاپ اروپا و یک جام 

در جام جهانی باشگاه ها کسب کرده است.
آلمان  برلین  در  آینده  شنبه  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  دیدار 
و  باشد  تاثیرگذار  می تواند  آمار  این  در  که  می شود  برگزار 
افزایش  ستاره ها  تعداد  و  در کسب جام  را  تیم  دو  اختالف 
اسپانیا 2015  بارسلونا در سوپرکاپ  و  دهد. همچنین مسی 
یوونتوس  شکست  به  موفق  اگر  و  داشت  خواهند  حضور 
شوند در سوپرکاپ اروپا و جام جهانی باشگاه ها نیز حضور 

می یابند.
رئال مادرید در این فصل هیچ عنوانی را کسب نکرد. آنها باید 
منتظر باشند که با حضور بنیتس در نیمکت تیم بتوانند ناکامی 

با کارلو آنچلوتی را جبران کنند.

سرمربی پاری سن ژرمن اعتراف کرد که تیمش به دنبال پل پوگبا است 
اما هیچ پیشنهادی برای جذب دنی آلوس به آبی-اناری ها نداده است.
پاری سن ژرمن فصل بسیار خوبی را با لوران بالن پشت سر گذاشت 
و توانست عنوان قهرمانی را در سه جام فوتبال فرانسه به دست آورد 
به  برابر چلسی  بازی خوبی که  با وجود  اروپا  لیگ قهرمانان  اما در 
نمایش گذاشت در نهایت به قرعه بارسلونا خورد و از دور رقابت ها 

کنار رفت.
تحول  و  تغییر  تابستان  در  زیاد  خیلی  احتمال  به  فرانسوی  تیم  این 
که  اعتراف کرد  تیم  این  بالن سرمربی  لوران  داشت.  زیادی خواهد 
تیمش در تابستان به دنبال قوی تر شدن است و تالش خواهد کرد که 

خریدهای خوبی داشته باشد.
او گفت: بدون شک چند بازیکن از پاری سن ژرمن جدا خواهند شد. 
درهای باشگاه به روی هر کسی که خواستار جدایی است، باز است. 
جاری  فصل  در  داریم.  نگه  اجبار  به  را  بازیکنی  هیچ  نمی خواهیم 
قهرمانی در سه جام را به دست آورده ایم. تیمی که قهرمان می شود 
باید بتواند ساختار خود را حفظ کند. رئیس باشگاه نیز چنین اعتقادی 

دارد.
تا حدودی  مالی  پاک  بازی  قانون  که  معتقدم  چند  هر  داد:  ادامه  او 
سخت گیرانه است اما باید به آن احترام گذاشت. پاری سن ژرمن باید 
بتواند شاکله خود را حفظ کند. این طبیعی است که به جذب بازیکنان 
به خوبی عمل  تابستانی  باید در فصل جابه جایی  داریم.  نیاز  جدید 

کنیم تا بعدها نگرانی وجود نداشته باشد.
ستاره  آلوس،  دنی  با  پاری سن ژرمن  آیا  که  سوال  این  درباره  بالن 
برزیلی بارسلونا به توافق رسیده است، این گونه پاسخ داد: دنی آلوس 
به پاری سن ژرمن نخواهد آمد. بر این باورم که او فصل آینده نیز به 
احتمال زیاد در بارسلونا خواهد ماند. قرارداد او با بارسلونا در حال 
پایان یافتن است و به نظر نمی رسد که آن را تمدید کند. او منتظر 
پیشنهادهای جدید است اما فکر نمی کنم که به پاری سن ژرمن بیاید. به 

صراحت اعالم می کنم که هیچ پیشنهادی به آلوس نداده ایم.
هیچ  آلوس  به  که  کرد  اعتراف  پاری سن ژرمن  سرمربی  چند  هر 
پیشنهادی نداده است اما اعتراف کرد که دوست دارد پوگبا را جذب 

کند.
برای  گزینه  بهترین  پوگبا  معتقدند  که  هستم  کسانی  از  گفت:  او 
پاری سن ژرمن است. سبک بازی او بسیار به ما نزدیک است اما باید 
اهمیت  جوان  بازیکن  این  به  که  نیستیم  تیمی  تنها  که  کرد  اعتراف 
هر  نمی تواند  اما  دارد  پشنهاد  زیادی  باشگاه های  از  پوگبا  می دهد. 
تصمیمی که دوست دارد، بگیرد؛ چرا که بازیکن یوونتوس است و 
باید باشگاه درباره اش تصمیم بگیرد. چه بسا او در یوونتوس بماند 
اما اگر این باشگاه ایتالیایی قصد فروش او را داشته باشد ما هم از 

مشتریان خواهیم بود و پیشنهاد می دهیم.

مصاِفافغانستانبابنگلهدیش

انریکه:

نبردیووهوبارسادرفینالبرسرتصاحبتوپخواهدبود

مسی از رونالدو فاصله می گیرد!

ACKU
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وزیر دفاع امریکا تاکید کرد: امریکا به نقش محوری خود در آسیا 
در آینده ادامه خواهد داد.

اشتون کارتر، وزیر دفاع امریکا در جریان سفرش به ویتنام به شبکه 
خبری بی بی سی گفت: امریکا می تواند صلح و موفقیت را تضمین 
کند و این تنها راهی است که از طریق آن همه می توانند پیروز شوند.
آسیا  کردن  نظامی  دنبال  به  امریکا  کرد:  ادامه خاطرنشان  در  کارتر 
نیست اما هیچ چیز عملیات های این کشور را متوقف نخواهد کرد.

وی در ادامه افزود: هیچ چیز جلوی عملیات های نظامی  امریکا را 
نخواهد گرفت ما به پرواز هواپیماها، کشتیرانی و اجرای عملیات 
خود در اقیانوس آرام همچون همیشه ادامه خواهیم داد.ما به کاری 
که هفت دهه از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون انجام داده ایم ادامه 
که  همانطور  بوده  منطقه  در  محوری  نظامی  قدرت  و  داد  خواهیم 

اکنون هستیم و در آینده نیز خواهیم بود.
کارتر همچنین در خصوص عراق گفت: اجرای راهبرد ما در عراق 
چالش برانگیز است. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق تالش دارد 
کشوری را که در آن سنی ها، شیعه ها و ترک ها هستند، متحد نگه 

دارد.
تا بررسی کنند چه  نظامی کشورمان خواسته ام  از پرسنل  اظهار کرد: من  وی 
کاری می توانیم به منظور تقویت قوای عراقی انجام دهیم. مساله کلیدی شکست 
دادن داعش است اما ما نمی توانیم آنها را شکست خورده نگه داریم. تنها مردمی 

که در منطقه زندگی می کنند می توانند این کار را انجام دهند.
وزیر دفاع امریکا اعالم کرد که واشنگتن هرگز قصد اشغال دوباره عراق و یا 
استقرار نیروهای زمینی بیش تر در این کشور برای جنگ علیه داعش را ندارد.

چرا که امریکا معتقد است اشغال عراق و استقرار بیش تر نیروهای نظامی این 
نیست و وارد کردن ضربه ای  برای ریشه کن کردن داعش  بهترین راه  کشور 

سخت به داعش مساله ای مربوط به نیروهای دولت عراق است.
کارتر در ادامه تاکید کرد: امریکا اشغال عراق را راه حل درستی برای مقابله با 

داعش نمی داند.
فعالیت های روس ها  ما  نیز گفت:  اوکراین  درباره وضعیت  امریکا  دفاع  وزیر 
را تحت نظر داریم و فعالیت های جدایی طلبان را نیز تحت نظر داریم. امکان 
وقوع حمالت تابستانی در اوکراین یک امکان جدی و یک خطر جدی است.

وی همچنین نسبت به هزینه های دفاعی انگلیس اظهار نگرانی کرد و گفت که 
در صورت کاهش هرچه بیشتر بودجه دفاعی این کشور، لندن تبدیل به یک 

کشور غیر متعهد می شود.

نخست وزیر ترکیه برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی ماجرای ارسال سالح برای 
کمک های  حامل  شده  توقیف  کامیون های  که  شد  مدعی  سوری،  تروریست های 
لجستیکی برای ترکمان های سوریه بودند و نوع محتویات آن به کسی ربطی ندارد.
ترک  خبر  با  اختصاصی  مصاحبه یی  در  ترکیه  وزیر  نخست  اوغلو،  داوود  احمد 
گفت: چرا آن ها پس از این همه مدت چنین چیزی را فاش کردند؟ می خواهند 
تروریست ها حمایت  از  توسعه  بگویند حزب حاکم عدالت و  انتخابات  از  پیش 
می کند، این امر جعلی است. اینکه محموله کامیون ها چیست به کسی ربطی ندارد.
روزنامه جمهوریت ترکیه اخیرا ویدئویی را منتشر کرده که در آن نشان داده می شود 

ده ها قبضه خمپاره ، نارنجک انداز و ده ها هزار خشاب مهمات زیر جعبه هایی حاوی 
آنتی بیوتیک جاسازی شده و بر رویشان واژه »شکننده« نوشته شده بود. این ویدئو 
توسط  سوریه  با  ترکیه  مرز  در  کامیون هایی  داخل  جست وجو  عملیات  روند  از 
نیروهای امنیتی محلی در جنوری 2014 گرفته شده که به دست روزنامه مذکور 
افتاده است. ماموران محلی که در جریان ماجرا نبودند بعد از جست وجو فردی از 

سازمان اطالعات ملی ترکیه را سوار بر یکی از کامیونها یافتند.
داوود اوغلو گفت: این کامیون ها حامل تجهیزات لجستیکی برای ترکمان ها بودند 
که از حمالت ارتش بشار اسد)رییس جمهور سوریه( در رنج هستند و ادامه داد: 

اگر ترکیه از آن ها حمایت نکند، 500 هزار آواره دیگر به ترکیه فرار می کنند.
وی با اشاره به این که »این مساله یک پروژه محرمانه دولتی است« گفت که به 
نهادهای ترکیه دستور داده تا به دقت مراقب ترکمان های سوریه در مقابل دولت 

اسد باشند.
نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اینکه آنکارا در تعامل با تحوالت منطقه ای بی تفاوت 
علیه  برنامه سازی شده  کمپین  انداختن  راه  برای  دولت تالش ها  نمی ماند گفت: 
ترکیه را در صحنه بین الملل تاب نمی آورد. واکنش الزم به این مساله داده خواهد 
شد. ترکیه هرگز در هیچ جایی از تروریسم دفاع نکرده است و سابقه ای در این 

باره وجود ندارد.
دولت ترکیه همواره این مساله را که به شکل مستقیم از مخالفان سوری حمایت 
مراجع  به  باره  این  در  را  مستنداتی  بارها  دمشق  گرچه  است  کرده  رد  می کند 

بین المللی ارائه داده است.

وزیر دفاع امریکا:

بهنقشمحوریخوددرآسیاادامهمیدهیم

نخست وزیر ترکیه: 

بهکسچیبهسوریهچهمیفرستیم!

دفاعوزیرانپرکاِرهفتۀ
سازمانعضوکشورهای
پیمانامنیتدستهجمعی

وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی 
و  افغانستان  مرزهای  در  امنیتی  اخیر  تحوالت  به  توجه  با 
تاجیکستان و سایر تحوالت منطقه یی و جهانی هفته جاری دو 

نشست در تاجیکستان و قرقیزستان خواهند داشت.
خبرگزاریهای تاجیکستان از برگزاری دو جلسه شورای وزیران 
دفاع کشور های عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در هفته 

جاری در تاجیکستان و قرقیزستان خبر دادند.
تاجیکستان،  دفاع  وزارت  مطبوعاتی  دفتر  اطالعیه  اساس  بر 
جلسه اول روزهای سه شنبه و چهارشنبه در شهر دوشنبه برگزار 
امنیتی  وضعیت  شدن  بحرانی  به  توجه  با  طرفین  و  شود  می 
در افغانستان و برخی دیگر از کشورها، تامین امنیت مرز های 

جنوبی سازمان را بررسی خواهند کرد. 
وزیران دفاع دولت های عضو اتحاد دولت های مستقل سپس به 
قرقیزستان می روند و برنامه های مشترک قوای مسلح خود در 

سال 2016 را بررسی می کنند.
در این نشست، بررسی وضعیت امنیتی پرواز ها در ارتش کشور 
در  ها  همکاری  راستای  در  بنیادی  مسایل  اتحاد،  عضو  های 
زمینه آموزش نیروها برای خنثی سازی مین و دیگر مسایل و 

مشکالت نظامی کشورها نیز در دستور کار است.
عالی  آموزش  مراکز  المپیادهای  برگزاری  روند  همچنین 
کشورهای عضو اتحاد که ماه آینده برگزار خواهد شد در این 

جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سازمان  از  یکی   )CSTO( دسته جمعی  امنیت  پیمان  سازمان 
از  پس  که  است  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  حوزه  در  فعال  های 
سیاسی،  توان  کاهش  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی 
اقتصادی و نظامی فدراسیون روسیه به منظور متحد نگهداشتن 
کشورهای عضو اتحاد و باال بردن ظرفیت های نظامی و سیاسی 
آنها و همچنین محدود کردن زمینه گسترش ناتو و نفوذ آمریکا 

در این کشورها ایجاد شده است.
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