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زمین لرزۀ 
بی پیشینه 

در افغانستان 
احتمال تلفات 

سنگین 

وزارت مالیه افغانستان می گوید عایدات حکومت در سال 
انتقاد  با  پارلمان  نمایندگان  اما  است.  یافته  افزایش  جاری 
ولی  است  مردم  بر  عواید  فشار  می گویند  وزارت  این  از 

خدمات برای آن ها عرضه نمی شود.
را  دشواری  سال  اقتصادی  نظر  از  افغانستان  که  حالی  در 
می گذراند، وزارت مالیه می گوید عواید دولت افزایش یافته 
از  را  شان  شغل های  افغان  هزاران  جاری  سال  در  است. 
دست دادند و بیکاری و فقر نسبت به هر سال دیگر بیشتر 

شده است.
نماینده گان  مجلس  به  دوشنبه  روز  افغانستان  مالیه  وزیر 
دهد.  معلومات  مالی  وضعیت  مورد  در  تا  شد  استجواب 
اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت ده ماه پیش وقتی به کار آغاز 
کرد، خزانه دولت خالی بود و این وزارت قرضداری های 

زیادی داشت.
آقای حکیمی گفت حکومت در سال 1393 در مجموع 99 
میلیارد افغانی عاید داشت، در حالی که در ده ماه گذشته 
این عواید به 94 میلیارد افغانی رسیده است. او گفت که در 
دو ماه آینده 20 میلیارد افغانی دیگر نیز جمع آوری خواهد 

شد: »جمع آوری عواید ما در ده ماه گذشته در مقایسه به 
ده سال گذشته بی سابقه بوده است.«

وزیر مالیه افغانستان گفت جدیت در جمع آوری عواید و 
مالیات به خصوص در گمرکات و همچنین جلوگیری از 
افزایش عواید حکومت در سال  اداری دالیل اصلی  فساد 

جاری بوده است.
کنفرانس های آینده

به  وابسته  افغانستان  انکشافی  بودجه  حاضر  حال  در 
صندوق  گفت  مالیه  وزیر  است.  خارجی  کمک های 
بین المللی پول تا سه سال...                   ادامه صفحه 6
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شماری از نماینده گان مجلس با انتقاد تند از پذیرایی نخست 
وزیر پاکستان در امریکا می گویند که امریکا باید یا دوستی با 

افغانستان و یا با پاکستان یکی را انتخاب کند.
اعضای مجلس نماینده گان می گویند که مردم افغانستان توقع 
داشتند امریکا بر منبع تروریزم فشار آورد تا دست از حمایت 

ترور و وحشت بردارد نه اینکه به هدیه بدهد.
نوازشریف نخست وزیر پاکستان...              ادامه صفحه 6

رییس جمهور غنی دیروز با هیأت حقیقت یاب کندز در ارگ دیدار 
کرد.

در این دیدار، هیأت حقیقت یاب کندز در خصوص فعالیت ها، منابع 
تحقیق  آنان  که  و ساحاتی  یافته ها  منابع،  بودن  اعتبار  با  معلوماتی، 

نموده اند، به رییس جمهور معلومات دادند.
متذکره، گفت  هیأت  معلومات  استماع  از  غنی پس  رییس جمهور 
که شیوۀ کار و تحقیق هیأت حقیقت یاب کندز باید در آینده برای 

هیأت های بعدی یک رهنمود و مثال خوب باشد.
کندز خواست  یاب  حقیقت  هیأت  اعضای  از  غنی  رییس جمهور 
که در مورد حادثه کندز نطریات و پیشنهادات شان را به گونه آزاد 
مطرح نمایند. او گفت که...                               ادامه صفحه 6

گوید  می  کشور  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
که تالش های صورت گرفته برای برقراری صلح در 

کشور تا هنوز نتیجۀ مطلوب در پی نداشته است.
در  4آبان(  )دوشنبه   دیروز  که  کشور  اجرایی  رییس 

نشست شورای وزیران صحبت می کرد گفت، مردم و 
دولت افغانستان نمی توانند به پاکستان تا زمانی که این 
کشور از گروه های تروریستی حمایت می کند، اعتماد 

کنند.
افغانستان  تأکید کرد:  ادامۀ سخنانش  در  داکتر عبداهلل 
پروسۀصلح  در  پاکستانی  صادقانۀ  همکاری  به  زمانی 
همکاری  و  کمک  اسالم آباد،  که  بود  خواهد  باورمند 

خود با طالبان را قطع کند.
اخیر نخست وزیر  به سخنان  اشاره  با  اجرایی  رییس 
با  هم   تواند  نمی  اسالم آباد  که  این  بر  مبنی  پاکستان 
طالبان مذاکره کند و هم با آن ها بجنگد گفت: »ممکن 
نیست که ما اعتماد کنیم، در حالتی که از یک طرف 
تجهیز  و  می شوند  حمایت  می شوند،  تقویت  طالبان 
می شوند و از طرف دیگر باور به این کنیم که صادقانه 
میانجیگری صورت می گیرد برای گفت و گو این مسأله 

بسیار مسأله مهم و اساسی است«.
به باور داکتر عبداهلل، تنها راه اثبات همکاری صادقانۀ 
و  همکاری  قطع  افغانستان،  صلح  پروسۀ  با  پاکستان 
حمایت این کشور از طالبان...           ادامه صفحه 6

خشم نماینده گان افغانستان بر امریکا:

از افغانستان و پاکستان
 یکـی را انتـخاب کنیـد

رییس جمهور شیوۀ کار هیأت 

حقیقت یاب کندز را آموزنده خواند

وزیر مالیه:

عواید ده ماه اخیر طی ده سال گذشته بی سابقه بوده است

چـرا 
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قیامتی که برپا نشد!
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محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور فرمانی 
صادر کرده که بر اساس آن وزارت مالیه موظف 
شده است که مصارف مالی دفتر رییس جمهوری 
قانونمند  برای  این فرمان  بپردازد. در  را  پیشین 
به مادۀ  نشان دادِن پرداخت چنین وجوه مالی، 
مادۀ  در  است.  شده  اشاره  اساسی  قانون   142
142 قانون اساسی افغانستان چنین آمده است: 
مقصد  به  دولت  یک صدوچهل ودوم ـ  »مادۀ 
این  مندرج  ارزش های  تأمین  و  احکام  تعمیل 
قانون اساسی، ادارات الزم را تشکیل می نماید.«

 اما در این ماده به مصارف مالی رییس جمهوری 
دولت  که  شده  گفته  ولی  نرفته،  اشاره  پیشین 
اساسی،  قانون  ارزش های  به  ارج گزاری  برای 
اشاره یی  شاید  می کند.  ایجاد  را  الزم  اداره های 
همین  رفته،   142 مادۀ  به  فرمان  متِن  در  که 
موضوع بوده باشد. با این حال، مشخص نیست 
خود  فرماِن  متن  در  جمهوری  رییس  چرا  که 
عمدتًا به این ماده از قانون اساسی اشاره کرده 
و نه ماده یی که به امتیازهای رییس جمهورهای 

پیشین می پردازد!
این  به  با توجه  این است که چرا   مورد دیگر 
مادۀ قانون اساسی، آقای غنی ایجاد دفتر رییس 
دانسته  الزم  اداره های  جز  را  پیشین  جمهوری 
است؟ این مورد فقط می تواند توجیه کنندۀ یک 
مسأله باشد که آقای غنی با تمسک به این مادۀ 
قانون اساسی، خواسته که پرداخت وجوه مالی 

آقای کرزی را رنگ قانونی ببخشد. 
این فرمان که روز یک شنبه در مجلس نماینده گان 
مورد بررسی قرار گرفت، از سوی کمیسیون های 
اساسی  قانون  خالف  مجلس،  تفتیش  و  مالی 
برداشت  میان  چرا  این  که  حاال  شد.  دانسته 
مجلس  و  قانون  نص  از  ریاست جمهوری 
در کشور  قانون گذار  نهاد  عنوان  به  نماینده گان 
اختالف رای و نظر وجود دارد، چیزی ست که 

می تواند مایۀ تعجب و حیرت شود. 
البته اختالف رأی و نظر در مورد قانون اساسی 
نیز  گذشته  در  و  نیست  امروز  از  افغانستان، 
مختلف  زمینه های  در  فراوانی  مشکالِت  باعِث 
شده است. گاهی چنان این مشکل باال گرفته که 
مجریاِن قانون مجبور شده اند به نهادهای حقوقی 
و عدلی برای شرح و تفصیِل احکام و ماده های 
قانون اساسی رجوع کنند. اما حاال بحث بر سِر 
اختالف نظر بر سِر تفسیر قانون اساسی نیست، 

ماهانه  چه گونه  که  است  این  سِر  بر  بحث  بل 
بیست وسه میلیون و سه صدهزار افغانی به دفتر 
ریاست جمهوری پیشین اختصاص یافته است. 

که  هنگفتی  و  گزاف  مبلغ  چنین  پرداخت 
امتیازهای دیگِر  از حقوق و  بدون شک خارج 
کشور  برای  است،  پیشین  جمهوری  رییس 
فرزنداِن  که  افغانستان  مثل  بدبختی  و  فقیر 
ناِن  لقمه  کردِن یک  پیدا  برای  تحصیل کرده اش 
می تواند  میهن می شوند،  ترک  به  مجبور  حالل 

مایۀ شرمساری و ننگ باشد. 
از  خود  حکومت داری  دوران  در  کرزی  آقای 
مراجع مختلف پول های گزافی در اختیار داشته 
که برخی از آن ها آشکار بوده  و برخی دیگر تا 
از  پس  کرزی  آقای  مانده اند.  باقی  پنهان  هنوز 
بیرون شدن از ارگ ریاست جمهوری نیز همواره 
از مزایای روابط خود با افراد بانفوذ و کشورهای 
دوست استفاده برده و فکر نمی شود که کمترین 
دغدغۀ خاطری از این بابت داشته باشد. از سوی 
دیگر، اگر قرار باشد چنین امتیازها و مزایایی که 
در  قانون اساسی هم به گونه یی به آن ها اشاره 
رفته، در اختیار همۀ رییس جمهوری های پیشین 
قرار گیرد، ظرف پنجاه سال بعد وضع چه گونه 
خواهد بود؟ اگر فرض شود که پنجاه سال بعد 
فغانستان 10 رییس جمهور مخلوع داشته باشد، 
افراد  این  امتیازهای  و  حقوق  پرداخت  آن گاه 
خود به یک »دونر« تازه نیاز خواهد داشت؛ زیرا 
این حرکاتِ  الک پشتی که ما  با  انتظار نمی رود 
در عرصۀ نظام سازی انجام می دهیم، پنجاه سال 

بعد وضع بهتری از امروز داشته باشیم. 
همین حاال، مصارف افغانستان با گدایی از این 
کشور و آن کشور تأمین می شود و آن گاه رییس 
با ایجاد دم و دستگاه های  جمهوری پیشیِن آن 
غیرموجه،  و  غیرضروری  کاماًل  و  تشریفاتی 
داده  قرار  خود  خدمِت  در  را  افغانی  میلیون ها 
هزاران  می شد  پول  این  با  که  حالی  در  است، 
به  نرفتن  حتمی،  مرگ  از  سرزمین  این  کودِک 
نجات  و...  جنسی  برده گی  شاقه،  کار  مکتب، 
یابد. شاید با این پول می شد جلِو خروِج هزاران 
کار  نبود  دلیل  به  که  گرفت  را  تحصیل کرده یی 
رییس  جناب  اما  می کنند.  ترک  را  خود  وطن 
جمهوری پیشین که بر غندِی خیر نشسته و درد 
این جوانان را نمی داند، از آن ها انتقاد می کند که 

چرا کشور خود را ترک می کنند. 

و اما مورد بسیار مهم در این زمینه، همان گونه که 
قانون اساسی کشور امتیازها و مزایایی را برای 
رییس جمهوری های پیشین در نظر گرفته، برای 
قهرمان ملی کشور نیز امتیاز و مزایایی را در نظر 
قهرمان  اختیار خانوادۀ  در  باید  که  گرفته است 
ملی کشور قرار گیرد؛ اما بر اساس گزارش های 
موثق، این امتیازها تا هنوز پرداخت نشده است. 
در  تردیدی،  کمترین  بدون  کشور  ملی  قهرمان 
رییس جمهوری  هر  از  مهم تر  و  باالتر  موقعیتی 
قرار دارد و قانون به صورت خاص، به امتیازها 
و مزایای آن اشاره کرده است. دولت افغانستان 
پیش از آن که مبالغ هنگفتی را در اختیار کسانی 
قرار می داد که در ترویج فساد و چور و چپاوِل 
باید  داشته اند،  طوال  ید  بین المللی  کمک های 
برابر  در  را  خود  مسوولیت های  و  مکلفیت ها 
و  الگوی وحدت  عنوان  به  ملی کشور  قهرمان 

وفاق ملی انجام می داد. 
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چـرا ایـن هـمه 
تفــاوت؟

 

از  بخش هایی  و  افغانستان  مهیب،  زلزله یی  گذشته،  روز 
 7/7 زلزله  این  که  می شود  گفته  لرزاند.  را  منطقه  کشورهای 
منطقه  و  افغانستان  در  لحاظ،  این  از  و  داشته  نیـرو  ریشتر 

بی سابقه بوده است. 
بوده  اشکاشم  زلزله ولسوالی  این  مرکز  اساس گزارش ها،  بر 
در  را  فراوانی  خساراِت  انتظارِ  می توان  همین رو  از  است، 

والیت بدخشان داشت.   
اما این زلزله که در پایتخت نیز شدیداً احساس شد، خواب 
پس لرزه های  وقوع  احتمال  دلیِل  به  ـ  کابلی ها  از چشماِن  را 

خطرناک ـ ربود.
افغانستان که مسلمًا تلفاِت  وقوع این زلزلۀ 7/7 ریشتری در 
مالی و جانی در پی داشته و با گذشت زمان، ابعادِ آن بیشتر 
آشکار می شود را می توان زنگ خطری تعبیر کرد که در گوِش 
دولت و ملِت افغانستان نواخته شد و همه را به هوشیاری و 

دل سوزی نسبت به یکدیگر فرا خواند!
دورۀ  یک  افغانستان  مردم  و  دولت  اخیر،  سال  چهارده  در 
از یک طرف  استثنایی را سپری کرده؛ دوره یی که  متفاوت و 
با  دیگر،  از طرف  و  بوده ایم  مواجه  ثروت  و  نعمت  وفور  با 
تشددِ آرا و باندبازی های سیاسِی فراوانی که در کشاکِش آن ، 
است.  خورده  رقم  فراوانی  بی عدالتی های  و  بی  مسوولیتی ها 
در این چهارده سال، بازیگران عرصۀ قدرت چنان مصروِف 
بر  چشم  شان  که  شدند  سیاسی  غیرمتعارِف  بندوبست های 
بسیاری از حقایِق تلِخ کشور پوشیده ماند؛ حقایِق تلخی که از 
دروازه های ارگ، آغاز و به کهنه خانه  های مردم ختم می شد و 

در این میان، خرمِن هستی یک ملت را بر باد می داد. 
زلزلۀ روز گذشته، فقط یک سویه از این بربادی و گمراهِی 
چهارده سالۀ ما را نشانه می  گیرد و به ما فرماِن »خبردار!« می دهد؛ 
سویه یی که در آن به یُمِن خواب رفته گی و بی مسوولیتِی دولت، 
ملکیت های  رفت،  تاراج  به  کشور  این  به  جهانی  کمک های 
شخصی و دولتی غصب شد، در مراکز شهرها ساختمان های 
بلنِد غیرپالنی، و در حاشیۀ شهرها و در دامنۀ کوه ها خانه های 
قناس،  پایتختی  کابل  از  و  شد  اعمار  بی کیفیت  کاماًل  پسِت 

پریشان و شش ـ هفت  میلیونی تحویل مان داد. 
اگر خدای نکرده مرکِز زلزلۀ قدرتمنِد روز گذشته کابل بود، ما 
چه که جهان با قیامتی کبـری در افغانستان روبه رو شده بود؛ 
قیامتی که دولت و ملت، ظالم و مظلوم، و مسوول و رعیت را 

یک جا درمی نوردید!
و  سمنتی  برج های  نه  که  داد  نشان  ما  به  گذشته  روز  زلزلۀ 
مرمریِن کابل استحکام دارند و نه خانه های سوت وکورِ مردمِ 
فقیر. روز گذشته برج ها، سیتی سنترها و اداراِت دولتِی پایتخت 
برداشتند.  کسر  زلزله،  مرکز  از  هزارکیلومتری  فاصلۀ  به رغم 
به طور حتم این زمین لرزه، ارگ ریاست جمهوری را نیز لرزاند 
و خدا می داند که چه تعداد از قندیل ها و شمعدانی های ارگ، 
شکسته  و  افتاده  زمین  بر  هراس آور  تکان های  آن  هیمنۀ  از 

است!
بله، زنِگ خطری نواخته شد تا ما همه به خود آییم که تا چد 
ضعیف و آسیب پذیریم. خطری بزرگ ما را لمس کرد تا به 
ما بفهماند همۀ رندی ها و سیاست بازی های مان در برابر قهـِر 
طبیعت و یا قهر خداوند، یک پشیز کارایی ندارد. این زنگ 
خطر اما روز گذشته با همۀ شدتش، بسیار مهربانانه نواخته شد 
و ما را با فاجعه و بحراِن عظیم روبه رو نکرد. اما این هرگز 
دلیل نمی شود که دولت فقط کمیسیوِن اضطرار تشکیل دهد و 
چند صباحی مصروِف کارهای نمایشی و روتین جهت ثبت و 
برآوردِ خسارات و کمک به آسیب دیده گان شود و به این بهانه 
دسِت کمک به سوی جامعۀ جهانی دراز کند و دوباره روز از 

نو و روزی از نو!
از رهبران دولت وحدِت ملی که یقینًا زلزلۀ هراسناِک دیروز را 
با گوشت و پوست لمس کردند، انتظار می رود که این حادثه 
را نقطه یی برای بازخوانِی گذشته و تشخیِص انبوهِ کژی ها و 
کم کاری های چهارده ساله قرار دهند؛ به این ترتیب که صداقت 
قرار  سیاست ورزِی داخلِی خود  به مردم را محورِ  و خدمت 
ملی  رفاقِت  به سوی  تیمی،  فرسایندۀ  رقابت های  از  و  دهند 
تا  کنند  گذار  جامعه  سطوِح  تمام  در  زیربنایی  اصالحاِت  و 
دیگر هیچ خانه، ساختمان و شهرکی غیرمعیاری و بی کیفیت 
را  روزگار  تاِب حوادث  نیز،  می گردد  بنا  آن چه  و  نگردد  بنا 

داشته باشد. 
به امیـد این روز و روزی که دیگر هیچ زلزله یی نتواند ستوِن 
خانه های افغانستانی ها را بلرزاند و کاخ آرزوهای ما را ویران 
کنـد، و به امید این که پس  لرزه های این زمین لرزه بخیر بگذرد!

قیامتی که برپا نشد!
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مورد دیگر این است که چرا با توجه 
به این مادة قانون اساسی، آقای 
غنی ایجاد دفتر ریيس جمهوری 
پيشين را جز اداره های الزم دانسته 
است؟ این مورد فقط می تواند توجيه 
کنندة یک مسأله باشد که آقای غنی 
با تمسک به این مادة قانون اساسی، 
خواسته که پرداخت وجوه مالی آقای 
کرزی را رنگ قانونی ببخشد. 
این فرمان که روز یک شنبه در 
مجلس نماینده گان مورد بررسی 
قرار گرفت، از سوی کميسيون های 
مالی و تفتيش مجلس، خالف قانون 
اساسی دانسته شد. حاال این  که 
چرا ميان برداشت ریاست جمهوری 
از نص قانون و مجلس نماینده گان 
به عنوان نهاد قانون گذار در کشور 
اختالف رای و نظر وجود دارد، 
چيزی ست که می تواند مایۀ تعجب و 
حيرت شود
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مبنی  امریکا  رییس جمهور  اخیر  تصمیم 
بر ادامه حضور نظامی در افغانستان سبب 
این  کنگره  و  دولت  بین  اختالف  ایجاد 

کشور شده است.
به گزارش روزنامه گاردین، 14 سال پس 
از حمله امریکا و متحدانش در سال 2001 
و  ناامنی  هم  هنوز  افغانستان،  به  میالدی 
اوضاع وخیم امنیتی در سراسر این کشور 

وجود دارد.
و  مشکالت  امریکا  جنگ  طوالنی ترین 
کشور  این  برای  را  متعددی  معضالت 
سال  در  امریکا  مقامات  است.  زده  رقم 
کردن  ریشه کن  هدف  با  میالدی   2001
افراط گرایی و تروریسم، تهاجمی گسترده 
را آغاز کردند که اکنون پس از گذشت 14 
و  کنند  سرکوب  نتوانستند  هم  هنوز  سال 

این معضل درمنطقه گسترش یافته است.
امریکایی و متحدان  نیروهای  اوج حضور 
غربی با 140 هزار نیرو  در افغانستان سال 

2010 میالدی بود.
نیروهای امریکایی و متحدانش تاکنون در 
برقراری امنیت در افغانستان ناکام مانده اند 
این  از  زیادی  مناطق  طالبان  که  حالی  در 

کشور را تحت کنترل دارند.

بر  طالبان  کارشناسان،  ارزیابی  اساس  بر 
نیمی از افغانستان یا کنترل دارند و یا نفوذ 

زیادی در این مناطق دارند.
بزرگترین  از  یکی  در  طالبان  گروه 
توانست  گذشته  ماه  خود  دستاوردهای 
بدست  را  قندوز  استراتژیک  شهر  کنترل 
با  افغانستان  امنیتی  نیروهای  گیرد. 
مرکز  نزدیکی  در  گروه  این  جنگجویان 

شهر قندوز درگیر شدند.
کنترل شهر  به  طالبان همچنان  عالوه برآن، 
قندوز و چندین منطقه شمالی شامل منطقه 
شریف  مزار  به  که  چهاردره  استراتژیک 
دارد،  راه  افغانستان  شمال  شهر  بزرگترین 

ادامه می دهند.
امریکایی  نیروهای  قبلی،  برنامه  اساس  بر 
در افغانستان قرار بود تا پایان سال 2016 
میالدی به تعداد 1000 نفر کاهش یابد که 
ماموریت آنها تنها حفاظت از سفارت این 
کشور در کابل باشد اما با توجه به حوادث 
برنامه  کشور  این  جمهوری  رییس  اخیر 

جدیدی را اعالم کرد.
نظامی   5500 تعداد  برنامه،  این  طبق 
در  میالدی   2016 سال  از  پس  امریکایی 
افغانستان حضور خواهند  پایگاه در  چهار 

یافت و در ماموریت های مبارزه با تروریسم 
امنیتی افغان مشارکت  و آموزش نیروهای 

خواهند کرد.
جاری  ماه  اکتبر   15 در  کنگره  جلسه  در 
پس از این اعالم اوباما، کنگره امریکا دچار 
انشعاب شد. برخی از اعضای کنگره امریکا 
نظامی  حضور  ادامه  مخالف  بشدت  که 
به  اشاره  با  بودند  افغانستان  در  کشورشان 
هزینه و تلفات این جنگ مخالفت خود را 

با این تصمیم رییس جمهور اعالم کردند.
آنها تاکید کردند که امریکا هزینه زیادی را 
این  در  است.  شده  متحمل  جنگ  این  در 
نیروی نظامی  جنگ تعداد 2 هزار و 350 
کشته و بیش از 20 هزار نظامی امریکایی 

زخمی شده اند.
کنگره  اعضای  از  دیگر  یکی  همچنین 
امریکا به تلفات جانی افغان ها و نیروهای 

ناتو نیز اشاره کرد.
وی تاکید کرد که ادامه جنگ امنیت ما را 
تامین نخواهد کرد. ادامه حضور نظامی در 
افغانستان امنیت ملی ما را تضعیف می کند 
و باعث خشم جهانی علیه امریکا می شود.

این  مالی  هزینه  عالوه برآن  داد:  ادامه  وی 
که  است  دالر  میلیارد   716 از  بیش  جنگ 
یکی از موانع بزرگ در سرمایه گذاری های 
امریکا  مهم  و  داخلی  اولویت های  در 

محسوب می شود.
روزنامه واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی 
سال  در  نظرسنجی  امریکا  نیوز  ای بی سی 
2010 میالدی انجام دادند که طبق آن، 56 
درصد از مردم امریکا معتقدند که افغانستان 

دیگر ارزش جنگیدن نداشت.
علیه  امریکا گفت:  کنگره  اعضای  از  یکی 
تنها رای  افغانستان  به  نیروی نظامی  اعزام 
منفی بودم زیرا در متن آن به وضوح نوشته 
شده بود که به هر رییس جمهور امریکا در 
هر زمان و مکان این قدرت را می دهد تا 

بدون نظارت کنگره جنگ را ادامه دهد.
هم  هنوز  منطقه  و  افغانستان  که  حالی  در 
با چالش های متعددی مواجه است، تاریخ 
نشان داده که راه حل نظامی هیچ وقت موثر 

نبوده است.

اختالف دولت و کنگرۀ امریکا
 برای ادامۀ حضور نظامی در افغانستان

رهبران حکومت وحدت ملی
 به وعـده های شان 

در قبال زنان عمل نکـردند

طالبان دختری را به اتهام زنا سنگسار کردند

یلـدا عطایی ـ دانشجوی رشتۀ ژورناليسـم
در  افغانستان  زناِن  جمعیت  نیِم  از  بیش 
کردند  شرکت  ریاستجمهوری  انتخابات 
و به داکتر عبداهلل و محمد اشرفغنی رای 

دادند.
هر دو رهبر در کارزارهای انتخاباتی خود 
به زنان وعده سپرده بودند که زمینۀ کار و 
تحصیل را برای آنان فراهم کرده، حضور 
گسترش  را  سیاسی  عرصههای  در  زنان 
ادارات  در  که  جنسیتی یی  تبعیض  و  داده 
دولتی حاکم است را از بین خواهند برد. 

رهبران حکومت وحدت ملی در کازارهای 
تأمیِن  این که  ضمن  بارها  خود  انتخاباتی 
افغانستان  زنان  برای  مرفه  زنده گی  یک 
در  که  کردند  تعهد  بودند،  داده  مژده  را 
زنان  برابر  در  خشونت  پیروزی،  صورت 
را کاهش داده و با کسانی که در برابر زنان 
برخورد جدی  کار می گیرند،  از خشونت 
محاکمه  به  را  جنسی  متجاوزین  و  کرده 
می کشانند. اما اکنون که بیش از یک سال 
میگذرد،  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  از 
هیچ کار موثر و بنیادی نه تنها برای زنان، 
نشده  انجام  افغانستانیها  تمامِ  برای  بل 

است.
زنان افغانستان هر روز شاهد قتل، تجاوز 
با  اما  اند،  برابر زنان  انواع خشونت در  و 
گذشت یک سال از حکومت وحدت ملی 
در  که  یا کسی  و  متجاوز  حتا یک مجرمِ 
برابر زنان دست به خشونت زده، مجازات 

نشده است. 
طالبان  سوی  از  تنها  نه  افغانستان  زنان 
قرار  شکنجه  مورد  گوناگون  بهانه های  به 
نزدیک ترین  سوی  از  بلکه  گرفته اند، 
و  لت وکوب  مورد  خانوادۀشان  اعضای 
تجاوز قرار گرفته اند، اما حکومت همواره 
در برابر این جنایات سکوت کرده است. 

شاید یکی از دالیل عدم توجه دولت مردان 

مشکالت  افغانستان،  در  زنان  به وضعیت 
درون تیمی حکومت وحدت ملی است و 
رهبران حکومت آن قدر سرگرم معامالِت 
این  کرده اند  فراموش  که  اند  خود  تیمی 
زنان افغانستان بودند که برای آنان کمپاین 

کردند و رای دادند. 
در  بانوان  که  اصلی یی  دالیل  از  یکی 
دو  این  به  و  کردند  شرکت  انتخابات 
در  آنان  سهم گیری  دادند،  رای  رهبر 
در  آن ها  ساختن  شریک  سیاسی،  عرصۀ 
عرصه های  سایر  و  حکومت  ساختارهای 
اما تا  اقتصادی و فرهنگی بود؛  اجتماعی، 
حکومت  هنوز  می شود؛  دیده  که  جایی 
وحدت ملی به این خواستههای زنان پاسخ 

مناسب نداده است .
تحمل  با  گذشته  سال   13 طی  زنان 
توانسته اند دستاوردهای  بسیار  چالش های 
اما  نمایند؛  پیشکش  نظام  به  را  خوبی 
حکومت  از  قشر  این  که  امیدواری هایی 
نظام  مسووالن  وعده های  به  ملی  وحدت 

داشته اند، هنوز عملی نشده است.
زنان،  برای  وزارت  سه  اختصاص  مسلمًا 
تا  است  ِاین حکومت  نمادین  برنامۀ  یک 

شرکای خارجی خود را راضی نگه دارد.
در  گذشته  حکومت  کارکردهای  از  زنان 
جریان سیزده سال رضایت ندارند و نقش 
ِآنان در بخش های مهم ِسیاسی، اقتصادی 

و اجتماعِی کشور چشم گیر نبوده است.
در  کارهایی  سال  سیزده  این  در  هرچند 
آن ها  بیشتِر  اما  شده،  انجام  زنان  با  رابطه 
بوده اند.  الزم  پایدارِی  فاقد  و  سمبولیک 
امروزه زنان افغانستانی به وزارت و وکالت 
رسیده اند، اما این دستاورد کاماًل وارداتی و 
تصنعی بوده است. دولت وحدت ملی باید 
بکوشد تا زمینه های رشد و پیشرفِت پایدارِ 

زنان را جست وجو و فراهم کنـد. 

به  آوارگان  از  بیشتری  شمار  اخراج  برای  اروپا  اتحادیه  و  آلمان  تالش 
شمول پناهجویان قبول نشده افغانستان با انتقاد شدید روبرو شده است. 
به  را  افغان  آوارگان  که  آلمان خواسته  از  پناهجویان  حامی  سازمان  یک 

کشورشان عودت ندهد.
گونتر بورکهارت از سازمان »پرو ازول« روز یک شنبه )25 اکتوبر/3 آبان( 
به خبرگزاری فرانس پرس گفت: »از دیدگاه ما افغانستان در حال نزدیک 
افغانستان در چنین  به  ها  انسان  فرستادن  پرتگاه است. پس  لبه  به  شدن 

وضعیتی غیرقابل قبول است«.
او در ادامه گفت: »این کشور در حال فروپاشی است« و این که درخواست 
های پناهندگی تعداد زیادی از آوارگان افغان در آلمان پذیرفته می شود، 

بی دلیل نیست.
دلیل هشدار بورکهارت، گزارشی بود که براساس آن حکومت آلمان فدرال 
می خواهد شمار موارد اخراج پناهجویان افغان را افزایش دهد. روزنامه 
آلمانی »فرانکفورتر اگماینه زونتاگس سایتونگ« گزارش داده بود که برلین 
خواهان تصویب یک توافق میان کمیسیون اتحادیه اروپا و افغانستان درباره 

پذیرش آوارگانی است که قرار است به این کشور پس فرستاده شوند.
بورکهارت، مدیرکل سازمان )پرو آزول( از حکومت آلمان فدرال خواست 
که با افغان ها بزرگوارانه تر برخورد کند و به خصوص درخواست های 
یا  و  فدرال  آلمان  اردوی  برای  شان  وطن  در  که  را  هایی  آن  پناهندگی 

سازمان های امدادگر آلمانی کار کرده اند، قبول کند.
متناقض  اعمالش  با  انگال مرکل  ادامه گفت که گفته های  بورکهارت در 
است. به گفته او، صدراعظم آلمان در مورد آوارگان دوستانه سخن می 
گوید. اما همزمان همه تالش اش را برای رد کردن آن ها انجام می دهد.

آوارگان  بحران  به خاطر  بروکسل  در  که  نشستی  نهایی  بیانیه  در مسوده 
برگزار شد، آمده است که موارد اخراج به کشورهای مبدا و همچنین به 

افغانستان باید تشدید گردد.
در همین حال، روزنامه آلمانی »فرانکفورتر روند شاو« درباره برنامه اخراج 
زمانی که جامعه جهانی  »از  نویسد:  افغان می  آوارگان  از  بیشتری  شمار 
افزایش  این کشور  از  بیرون شده است، اخبار هشداردهنده  افغانستان  از 
پیدا کرده است. موج عظیم مهاجرت در جریان است: ده ها هزار افغان 
می خواهند به خاطر ناامنی فرار کنند. این که در آلمان شمار آوارگان از 
افغانستان در حال افزایش است، پیامد طبیعی این روند فاجعه بار است.«

این روزنامه در تبصره خود افزوده است: »اما حکومت آلمان فدرال این 
را نادیده می گیرد و می خواهد با استدالل ترفند آمیز از بار این مسئولیت 
شانه خالی کند: چون شمار آن هایی که از افغانستان به این جا می آیند، 
در حال افزایش است، پس باید تعداد بیشتری هم به آن جا پس فرستاده 
شوند. این که اخراج به یک کشور بحران زده باعث ایجاد دالیل جدیدی 
برای فرار می شود، نادیده گرفته می شود. سیاست بی برنامه تر و اهانت 

آمیزتر از این در قبال آوارگان پیدا نمی شود«.

سنگسار  از  غور  والیت  محلی  مقام های 
دختری جوان در این والیت خبر دادند.

غور  والی  سخنگوی  خطیبی،  عبدالحی 
این  به بی بی سی گفت که مخالفان مسلح 
دختر را روز گذشته در مربوطات غلمین 
این والیت به اتهام »زنا« سنگسار کرده اند.
این دادگاه صحرایی در 45  به گفته وی، 

کیلومتری مرکز غور برگزار شده بود.
او گفت که دختر و پسر متهم هر دو مجرد 

بوده اند.
با  که  جوانی  مرد  خطیبی،  آقای  گفته  به 
این دختر یکجا متهم شده بود، فرار کرده 

است.
رویداد  این  مورد  در  تاکنون  طالبان  گروه 

چیزی نگفته است.
دو ماه پیش نیز مقام های محلی در والیت 
افغانستان، از اجرای حکم  غور، در مرکز 
شالق بر دو جوان ›به جرم زنا‹ خبر داده  

بودند.
این دو جوان که یک پسر و دختر  حکم 

22 و 21 ساله هستند، در مالء عام اجرا 
شده و به گفته مقام های محلی، هر کدام از 

آنها 100 ضربه شالق خوردند.
اجرای حکم شالق  از  فیلمی  مقام ها  این 
این دو جوان را نیز به رسانه ها فرستاده اند.
سوی  از  صحرایی  دادگاه های  برگزاری 
پیش  نیست.  ای  تازه  امر  مسلح  مخالفان 
از این نیز چندین بار خبرهایی از برگزاری 
متهمان در  چنین دادگاه هایی و مجازات 

مناطق مختلف افغانستان نشر شده است.

خبرگزاري فرانسه

سازمان »پرو ازول«:

 اخـراج پناهجـویان افغان قابـل قبـول نیست
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بخش دوم و پایانی

۹۰ درصِد این بیماران
 از بیمارِی خود بی خبرند!

مجبور  و  می برید  رنج  شب ها  به ویژه  ادرار  تکرر  از  اگر   
می شوید برای تخلیۀ ادرار از خواب بیدار شوید، متوجه باشید 
که این نشانه یکی از عالیم قابل توجه ابتال به بیماری های 
ُگرده است. همچنین مشاهدۀ خون در ادرار نیز از نشانه های 
هشداردهنده به افراد مبتالست. ُگرده های سالم معموالً هنگام 
ادرار، سلول های  تولید  منظور  به  از خون  زاید  مواد  تصفیۀ 
خونی را در بدن حفظ می کنند. با وجود این، با آسیب دیدن 
ُگرده ها، سلول های خونی از طریق ادرار دفع می شوند. عالوه 
بر این، مشاهدۀ خون در ادرار ممکن است نشانۀ بروز برخی 
و  ُگرده  سنگ های  تومورها،  انواع  مانند  دیگر  بیماری های 

عفونت باشد.
ُگرده  بیماری  دیگر  نشانه های  جمله  از  کف آلود  ادرارِ  دفع 
به شمار می رود. در واقع وجود حباب های فراوان در ادرار، 
نشانۀ وجود پروتیین آلبومین در ادرار است که مشابه پروتیین 

موجود در تخم مرغ است.
معموالً اطراف چشم های افرادی که از بیماری های ُگرده رنج 
می برند، متورم و پُف کرده است. پروتیین موجود در ادرار 
نشانۀ اولیۀ آسیب ُگرده است که نشان می دهد این عضو در 
عملکرد تصفیه دچار نقص شده و به پروتیین اجازه می دهد 
به  اطراف چشم ممکن است  تورمِ  ادرار شود. پف و  وارد 
بدن،  در  پروتیین  به جای حفظ  ُگرده ها  که  باشد  دلیل  این 
باعث نشت آن به داخل ادرار می شوند. تورم قوزک و پاها 
نیز از دیگر عالیم وجود بیماری ُگرده در برخی افراد است. 
کاهش عملکرد ُگرده ها می تواند باعث احتباس سدیم در بدن 
ایجاد تورم  پاها و قوزک شود.  التهاب  نتیجه تورم و  و در 
در اندام های تحتانی همچنین ممکن است عالمتی از احتمال 
بروز بیماری های قلبی، بیماری های کبدی و مشکالت مزمن 
بنابراین مشاهدۀ چنین حالتی و مراجعه  باشد.  پا  وریدهای 

سریع به پزشک، از اهمیت باالیی برخوردار است. 
اشتها  کاهش  دچار  معموالً  ُگرده  بیماری های  به  مبتالیان 
شایع  بیماری ها  از  بسیاری  در  عالمت  این  ولی  می شوند، 
است و تنها نمی توان به این نشانه اکتفا کرد و باید بررسی 
و آزمایش های دیگری انجام شود. کاهش اشتها یک عالمت 
از کاهش عملکرد  ناشی  عمومی است، ولی تشکیل سموم 

ُگرده ها یکی از علل ایجادکنندۀ این حالت است.
انقباض عضالنی به دنبال برهم خوردِن تعادل الکترولیت ها 
جزو  می دهد،  رخ  ُگرده ها  عملکرد  در  نقص  دنبال  به  که 
مثال،  عنوان  به  است.  ُگرده  بیماری های  عالیم  مهم ترین 
می تواند  فسفر  مقدار  ضعیِف  کنترل  و  کلسیم  پایین  میزان 
آگاهی  شود.  انقباضات عضالنی  و  گرفته گی ها  بروز  باعث 
نسبت به عالیم گفته شده و مراجعه به موقع به پزشک معالج، 
بیماری های  زودهنگامِ  تشخیص  در  به سزایی  تأثیر  می تواند 

ُگرده داشته باشد.

پرسش  شورمندانۀ  طرح  دین داری، 
دریافِت  به  میل  و  وجودمان  معنای  از 
پاسخ ها  این  هرچند  پاسخ هاست، 
مفهومی،  چنین  باشند.  نارسا  و  ناقص 
و  انسانی  کلی،  و  عام  نحو  به  را  دین 
بشری می سازد، ولی بی گمان از آن چه 
متمایز  می شود،  نامیده  دین  معموالً 
توصیف،  مقام  در  فوق  تعریف  است. 
وجود  به  اعتقاد  چونان  نه  را  دین 
هم چون  نه  و  واحد  خدای  یا  خدایان 
برای  نهادها  و  شعایر  از  مجموعه یی 
مرتبط ساختِن فرد با خدایان در عرصۀ 
شمار  به  عبودیت،  و  احساس  اندیشه، 
می آورد. نمی توان انکار کرد ادیانی که 
در تاریخ ظهور یافته اند، ادیانی از این 
دست بوده اند. با این همه، ژرفای گوهر 
دین، چیزی بیش از این معنای محدود 
است. دین، حالت اشتیاق و دل بسته گی 
نیز  و  انسانی  ویژۀ  وجود  به  نسبت 

وجود به طور کلی است.
یافت  فراوانی  آدمیان  می توان  البته 
غایی  دل بسته گِی  و  اشتیاق  چنین  که 
می کنند  احساس  اما  دارند،  نهایی  و 
از  طبعًا  و  خاص  معنای  به  دین  از 
اتفاقًا  اند.  دور  به  تاریخی  دین  هر 
از  پرسش  افراد،  این  موارد،  اغلب  در 
معنای زنده گی خود را به غایت جدی 
به  زبان  دلیل،  به همین  بنا  و  می گیرند 
می گشایند.  تاریخی  ادیان  همۀ  انکار 
موجود،  ادیان  می کنند  احساس  ایشان 
عمیق شان،  دل بسته گی  شایستۀ  بیان  از 
عاجز و قاصر اند. این افراد گو این که 
منکر ادیان هستند، اما دین دار به شمار 

می آیند. همین تجربه است که وادارمان 
می کند معنای دین را به عنوان پدیده یی 
که در بعد ژرفا جای دارد، از جلوه های 
پروای  و  نهایی  دل بسته گِی  خاص 
نهادهای  و  نمادها  در  که  فرد  واپسین 
می شود،  ظاهر  به خصوص  دین  یک 
به  بخواهیم  اگر  پس  کنیم.  متمایز 
تحلیل واقعِی موقعیت دینِی روزگارمان 
می بایست  که  است  بدیهی  بپردازیم، 
نه  باشد،  دین  اصلی  معنای  ما،  کلید 
برای  کلید،  این  به خصوص.  دین  یک 
گرفتاری و مخمصۀ انسان زمانۀ ما، چه 

راه حلی دارد؟
تسخیرشده گِی  را حالت  دین  چنان چه 
نامتناهی  دل بسته گی  توسط  انسان 
تعریف کنیم، الجرم باید بگوییم: انسان 
در روزگار ما چنین دل بستگی بی پایان 
و نامتناهی را از خاطر برده و گم کرده 
است و احیای دین چیزی نیست مگر 
نوامیدانه  و  بی حاصل  تقالی  و  تالش 
برای بازیافتِن آن چه گم شده و از چنگ 

رفته است.
واقعه  این  شد؟  گم  چه گونه  ژرفا  بعد 
علل  سترگ،  رخداد  هر  هم چون 
متعددی دارد؛ اما یقینًا عامل و مسوول 
روحانیون  که  نیست  آن  واقعه،  این 
رسمی و تریبون های تبلیغی به آن اشاره 
می کنند. یعنی کفر و شرک شایِع انسان 
پرهیزگارتر  نه  جدید  انسان  جدید. 
سایر  انسان های  از  ناپرهیزگارتر  نه  و 
حاصل  ژرفا،  بعد  فقدان  است.  ازمنه 
ارتباط انسان عصِر ما با خود و با جهان 
به  طبیعت  آن،  در  که  عصری  است؛ 
لحاظ علمی و تکنولوژیک، در معرض 
این  در  است.  آدمی  مهار  و  کنترل 
عصر، زنده گی در بعد افقی جای گزین 
شده  ژرفا  بعد  در  زنده گی  جانشیِن  و 
است. نیروهای نافذ و اثربخش جامعۀ 
جامعه  آن  از  پاره یی  ما  که  صنعتی 
هستیم، مسیر خود را به طور افقی و نه 
عامه،  کالم  در  می دهند.  ادامه  عمودی 
و  »بهتر  چون  عباراتی  با  وضعیت  این 
بهتر«، »بزرگ تر و بزرگ تر« و »بیشتر و 

بیشتر« تعبیر می شود.
احساس  تا  نیست  آن  یارای  را  کسی 
تحقیر  را  واژگانی  چنین  بِن  در  نهفته 
کند و به چیزی نگیرد. انسان ُمحق است 
این احساس را داشته باشد که می تواند 
خود  پیشاروی  جهان  چهرۀ  و  »بداند« 
عوض  پیشینی  محدودیِت  بی هیچ  را 
جهات  تمامی  در  است  قادر  او  کند. 

مشخصی  حدومرزِ  بدون  عرصه ها  و 
جوالن دهد و به پیش برود.

این  نمادِ  پُرمعناترین  و  گویاترین 
مد  را  افقی  بعد  در  که حرکت  نگرش 
است  »مکان«  ]مفهوم[  تغییر  دارد،  نظر 
از چیزی مقهور قدرت جاذبۀ زمین به 
چیزی که جهان ـ مکان نامیده می شود. 
ـ  جهان  این  انسان  که  است  جالب 
مکان را به ساده گی و به تنهایی »مکان« 
از سفر در مکان سخن  مثاًل  می نامد و 
می گوید، مثل این که هر مسافرتی سفر 
در مکان نیست. احتماالً برخی احساس 
می کنند که سرشِت راستین مکان، فقط 
مکان  ـ  جهان  به  ما  ورود  رهگذرِ  از 
روی،  هر  به  می شود.  کشف  نامتناهی 
استیال و سیطرۀ بعد افقی بر بعد ژرفا. 
ورای  در  مکان  شدِن  گشوده  طریق  از 
مکان زمین، به غایت رشد کرده است.

حال اگر بپرسیم که چنان چه انسان در 
چه  دهد،  ادامه  خود  سیر  به  افقی  بعد 
چیزی  چه  در جست وجوی  و  می کند 
است.  دشوار  بدان  پاسخ  بود،  خواهد 
بگوید  می خواهد  آدمی  اوقات  گاهی 
خاطر  رضایت  را  انسانی  چنان  آن چه 
پیش،  به  حرکت  صرف  می بخشد، 
حاصل  شعِف  و  هدف  و  غایت  بدون 
حدومرز  بدون  پُرشتاب  پیشروی  از 
است. اما این پاسخ به هیچ وجه کفایت 
نمی کند، چرا که آدمی در سیر به سمت 
زمان و مکان، جهان پیشاروی خود را 
او  خود  تغییرات،  این  و  می دهد  تغییر 
هرچه  او  می کند.  تغییر  دچار  هم  را 
ابزار بدل  به یک  باشد،  را در مسیرش 
می کند و با این کار، خود به یک ابزار 
مبدل می شود. اما اگر بپرسد »ابزار برای 
چیست؟« دیگر پاسخی در میان نخواهد 

بود.
نیازی نیست که به ورای تجربۀ روزمرۀ 
انسان ها نظر کنیم تا نمونه های گویایی 
از این مخمصه و گرفتاری را توصیف 
کنیم. در واقع زنده گی روزانۀ ما درخانه 
و اداره، در موتر و هواپیما، در تجمعات 
و  مجالت  خواندِن  هنگام  تشکل ها،  و 
به  نگاه  وقت  در  تلویزیون،  تماشای 
به  همه گی  رادیو،  شنیدن  و  تبلیغات 
یک  پایدار  نمونه های  خود،  خودی 
زنده گی اند که بعد ژرفا در آن گم شده 

است. 

 منبع: باشگاه اندیشه 
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داریوش آشوری
               بخش دوم

چه  با  و  دری  چه  از  ما  که:  است  این  اکنون  پرسش 
تا  که  بیابیم  متن  این  دروِن  به  راهی  می توانیم  روشی 
پیش انگاره های علومِ  اساِس  بر  آن جا که ممکن است 
انسانی مدرن یا علومِ تاریخی و فرهنگی، به دیدگاهی 
یا  شخصی  ذهنیت  دخالِت  که  برسیم  او  موردِ  در 
پایۀ  کمترین  به  آن  در  ایدیولوژیک  پیش گرایش های 
ممکن رسیده باشد. به عبارِت دیگر، به نظریه یی برسیم 
کارل  قوِل  به   ، پژوهِشِ آن  از  آمده  به دست  نتایِج  که 
پوپر، “ابطال پذیر” باشد یا به عبارِت دیگر، پذیرای نقد 
و بررسی باشد و از مقولۀ احکامِ خودسرانه و جزمی یا 
بر اساِس تحمیِل “اُتوریته” به شمار نیاید. یعنی نظریه یی 
که بتواند بگوید من بر اساِس این بُن انگاره های علمی 
اسناد  و  داده ها  این  مبنای  بر  روش،  این  با  نظری،  و 
همان  بر  می توان  که  نتیجه یی  رسیده ام؛  نتیجه  این  به 
یا  کرد  و چرا  درباره اش چون  و  نو سنجید  از  پایه ها 
موردِ  در  بتواند  “ابطال پذیری”  اصِل  گفتیم،  که  چنان 
آن به کار بسته شود. یعنی بشود گفت که این مبناهای 
نظری درست هستند یا نیستند؛ این روش درست است 
گرفته  کار  به  به جا  و  درست  اسناد  این  یا  نیست؛  یا 
البته،  و  نه.  یا  است  درست  هم سنجی شان  و  شده اند 
دیواِن حافظ و  میاِن  پلی  زدِن  گفتم،  که  هدف، چنان 

تفسیرشناسی )هرمنوتیک( مدرن است.
اصِل اساسی راهنمای من در کوشش برای فهِم حافظ 
این که  این دیدگاه، اصِل تاریخیِت متن بود. یعنی  از 
نثر،  چه  شعر  چه  شده،  نوشته  زبانی  به  که  متنی  هر 
به  زبانی  فراوردۀ  عنواِن  به  و  زبانی ست  فراوردۀ  یک 
زبانی که میاِن یک جامعۀ زبانی مشترک  یک ساختارِ 
و  تاریخ  یک  دِل  از  نتیجه،  در  و  دارد  تعّلق  است، 
تاریخی و  فرهنگ بیرون می آید که دارای حد و مرزِ 
اثِر  یک  که  جا  آن  از  ادبی،  اثِر  یک  جغرافیایی ست. 
زبانی ست، بنا به ماهیِت جهان روای زبان و رابطۀ ذاِت 
زبان و ذاِت انسان، می تواند حامِل معناها و مفهوم هایی 
باشد که کم وبیش برای همۀ انسان ها اعتبار داشته باشد 
و “چیزی” به آن ها بگوید، اما در عیِن حال، هر تجربۀ 
انسانی، با تمامی عام ترین یا جهان رواترین معنایی که 
می تواند داشته باشد، در یک محیِط انسانی در شرایِط 
ویژۀ ماّدی و معنوی خاّصی امکان پذیر می شود. و اگر 
بیان شود در ظرِف زبانی یی ریخته می شود که آن نیز 
و  تاریخی  زمینۀ  و  زبانی  ساختاری  محدودۀ  ناگزیر 
نیز به عنواِن یک  فرهنگی خود را دارد. دیواِن حافظ 
اثِر بشری، یعنی اثِر زبانی - تاریخی- فرهنگی از این 
دایره بیرون نیست. به عبارِت دیگر، اگر همۀ عواطف 
و احساسات و پیش گرایش های ذهنی و ایدیولوژیکی 
را که بر گردِ حافظ و دیواِن او هاله یی پُر رمزـ وـ راز 
می تنند و آن را از دسترِس فهِم منطقی و تحلیلی دور 
آگاهانه  پذیرِش  با  و  بگذاریم،  کنار  بتوانیم  می دارند، 
پیش انگاره های ذهنیت و جهان بینی  آوردِن  زبان  به  و 
علمی مدرن ]1[ به سراِغ او و دیوانش برویم، چه گونه 
به   ،)text( “متن”  را همچون یک  او  دیواِن  می توانیم 
معنای امروزی کلمه در تفسیرشناسی مدرن، بر زیرمتِن 
پرسشی  این  باری،  بنشانیم؟  تاریخی اش   )context(
وسوسه یی  صورِت  به  ناخودآگاه  و  خودآگاه  که  بود 
و چالشی  می داشت  مشغول  به خود  مرا  ذهِن  دیرینه 

دایمی با آن داشت.
ادبیات شناسان دربارۀ رابطۀ دیواِن حافظ، همچون یک 
هم زمان  شاعرانۀ  ادبی  متن های  با  شاعرانه،  ادبی  متِن 
و  کرده اند  پژوهش  فراوان  او،  از  پیش  و  حافظ  با 
که  می دانیم  امروز  ما  داشته اند.  بسیار  دستاوردهای 
حافظ از کدام شاعراِن پیش از خود یا هم زمان با خود 
تأثیر پذیرفته و کدام غزل ها یا بیت ها و مصراع های او 
زیِر تأثیِر کدام غزل ها و بیت ها و و مصراع ها از کدام 
با  را  او  دیواِن  رابطۀ  حتّا  است.  شده  سروده  شاعران 
قرآن و روایات و احادیِث دینی را نیز روشن کرده اند. 

این ها همه نشانۀ آن است که میاِن این دیوان همچون 
و  هم زمان  آثارِ  و  فرهنگی  ـ  تاریخی  ـ  زبانی  اثری 
پیش از آن ناگزیر رابطه یی وجود دارد که در اصطالِح 
 )intertextual( متنی”  “میان  رابطۀ  آن  به  امروزین 
برای ما حافظ می کند  می گویند. ولی آن چه حافظ را 
و به او و شعرش چنین جلوۀ جادویی می بخشد، هم 
هنِر شاعری او و رفتارِ زبانِی اوست و هم آن ساختارِ 
معنایی پیچیده و پُر از رمز و اشاره که امکاِن این همه 
نکتۀ  ولی  می دهد.  را  ناهمساز  تفسیرهای  و  برداشت 
که  است  آن  تفسیرها  این  موردِ  در  کم وبیش  اساسی 
همه گی با بیرون کشیدِن بیت های خاصی که به ظاهر 
با دیدگاه های تفسیرگر همنوا هستند، تمامی دیوان را 
این همه  نتیجه،  در  می کنند.  معنا  بیت ها  آن  پرتِو  در 
دیوان  این  از  یکدیگر  ضِد  و  گوناگون  برداشت های 

داریم، در حالی که در موردِ دیگر آثارِ ادبی و دیوان های 
وجود  نظرها  و  رأی ها  هم ستیزی  چنین  فارسی  شعِر 
به  آن ها  موردِ  در  “غیرت”  و  همت  این همه  و  ندارد 
خرج داده نمی شود. در کار نبودِن یک مطالعۀ میان متنی 
جدی سیستمانه از جهِت ذهنیت و اندیشه گی، در موردِ 
دیواِن حافظ، از سویی، و شگردها و بازی گوشی های 
شاعرانۀ او از سوی دیگر، زمینه یی به این همه کشاکش 
تفسیرهای  از  می دهد.  حافظ  دیواِن  سر  بر  هیجان  و 
سنّتی دیواِن حافظ که بگذریم ـ که همه گی هر بیت و 
مصرِع او را به کلیشه های قراردادهای تفسیری صوفیانه 
برمی گردانندــ تفسیرهای “مدرِن” ما همه گی با بیرون 
کشیدِن ابیاِت دلخواه از دیوان و تفسیِر کِل آن در پرتو 
متن  رابطۀ  بنِد  در  می فهمند،  بیت ها  آن  از  که  معنایی 
بیشتر  بلکه  نیستند،  آن  فرهنگی  و  تاریخی  زیرمتِن  و 

می کوشند که حافظ را با خود هم زمان و هم زبان کنند. 
آثارِ  به ویژه  ادبی،  اثِر  البته چنان که اشاره شد، در هر 
بزرِگ ادبی، چنین استعدادِ هم زبانی و همدلی با مردماِن 
دیگر از روزگاراِن و دیاراِن دیگر هست، اما اگر در پی 
و  روش ها  و  سنجه ها  با  پژوهش گرانه،  که  باشیم  آن 
دیدگاه های مدرن به سراِغ فهِم آن از دیدگاهِ سرایندۀ 
دلیِل  به  چیزی،  چنین  که  آن جا  تا  البته  ـ  برویم  اثر 
مسایِل فهِم متن، ممکن استـ  و بکوشیم به دیدگاهِ او، 
آن چنان که فهِم تاریخی مدرن امکان می دهد، نزدیک 
میان متنی ست،  مطالعۀ  روِش  همان  راه  بهترین  شویم، 
یعنی یافتِن رابطۀ معنایی متِن دیواِن و گشودِن زباِن رمز 
و استعاره های شاعرانۀ آن به یاری متن های هم زمان یا 
پیش از او. آن چه به نظِر من، به ما اجازه می دهد که به 
این دیوان همچون یک متن کم وبیش پیوسته بنگریم، 
که  استعاره هایی ست  و  تعبیرها  و  متن  واژگاِن  یکی 
پیوسته در آن تکرار می شوند، و دیگر، هم خانواده گی 
این زبان با زباِن تعبیرها و استعاره های شعِر صوفیانه، 
یا به عبارِت دیگر، رابطۀ ژنریِک این متن با متن های 
ـ  زبانی  زیرمتِن  یک  دروِن  از  همه گی  که  همانند، 
تاریخی ـ فرهنگی برمی آیند. به یاد باید داشت که شعِر 
صوفیانه در اساس شعِر ژنریک است، یعنی قالب های 
لفظی و معنایی از پیش داده یی را همواره تکرار می کند. 
اما این نکته را نیز همین جا بیفزایم که شعِر حافظ در 
عیِن رابطۀ سرراستی که با شعِر ژنریِک صوفیانه دارد، 
دارای ویژه گی های شخصی یی است که آن را در میاِن 
همۀ آن ها ممتاز می کند)در این باره نگاه کنید به: عرفان 

و رندی در شعِر حافظ، به همین قلم(.
دیواِن  میان متنی  معنایی  رابطۀ  کشِف  به  مرا  آن چه 
حافظ و ژانِر ویژه یی از ادبیاِت صوفیانه راهبری کرد، 
دیوان  غزل های  و  ابیات  از  بسیاری  رابطۀ  به  توّجه 
یعنی  فارسی،  به  قرآن  صوفیانۀ  تفسیِر  نخستین  با 
آغازه های  در  که  تفسیری  بود؛  میبدی  کشف االسرارِ 
رابطۀ  سپس  و  است.  شده  نوشته  هجری  ششِم  قرِن 
آن با یک متِن تأویلی صوفیانۀ دیگر، یعنی مرصادالعبادِ 
نفوذِ  زیِر  آن هم  که  هفتم،  قرِن  از  رازی،  نجم الدیِن 
تفسیِر میبدی ست و بسیاری از مطالب و شعرهای آن 
از  بسیاری  بیت های  نهادِن  هم  کنارِ  می کند.  تکرار  را 
حافظ با آن چه این دو متن با زباِن نثِر شاعرانه و با شورِ 
بسیار در تأویِل شاعرانه از روایِت آفرینِش آدم در قرآن 
می گویند )نگاه کنید به: “مطالعۀ میان متنی” در عرفان و 
رندی، همان(، معنای مفهوم هایی همچون “سالمت” و 
“مالمت” و “گنج” و “گدا”، و بسیاری دیگر را، که در 
ادبیاِت شاعرانۀ صوفیانه و دیوان حافظ بسیار می آیند، 
بر من  را  بیت ها و غزل ها  بسیاری  معنای  و همچنین 

روشن کرد.
با  را  دیواِن حافظ  رابطۀ  تنها  نه  میان متنی  مطالعۀ  این 
از  نثِر صوفیانه  و  متن های دیگِر شعر  متن، و  این دو 
این نوع، بلکه اساِس تأویلی ادبیاِت عرفاِن عاشقانه را، 
که در زباِن فارسی پرورده شده است، روشن می کند. 
یعنی، پاسخی به این پرسِش اساسی می دهد که خوِف 
و  انتقام جویی  از  و  خدا  از  نخستین  صوفیاِن  زاهدانۀ 
دوزِخ او، چه گونه به شور و عشِق بی نهایت به او بدل 
معشوق،  مقامِ  در  ازلی”،  “شاهِد  مقامِ  در  و خدا  شده 
مهِم  بسیار  تحوِل  این  است.  شده  پدیدار  چه گونه 
گفتماِن زاهدانۀ نخستین به گفتماِن شاعرانه ـ عاشقانۀ 
بیرون  قرآن  در  آدم  آفرینِش  روایِت  تأویِل  از  پسین 
می آید که میبدی، به دنباِل تکمیِل تفسیِر استادِ خویش، 
از  گسترده  روایِت  نخستین  انصاری،  عبداهللِ  خواجه 
به  است.  داده  دست  پُرشور  و  دلکش  نثری  با  را  آن 
باید  را  عرفانی کشف االسرار  تفسیِر  بخِش  من،  گماِن 
“متِن مادر” برای تمامی ادبیاِت عرفاِن عاشقانۀ پس از 
نثری  و  شعری  آثارِ  تأویل سرچشمۀ  این  دانست.  آن 
و خداست،  انسان  عاشقانۀ  رابطۀ  روایِت  در  صوفیانه 
غزالی  احمِد  و  مولوی  و  عراقی  و  عطار  و  سنایی  از 
نجم الدیِن  بقلی و  تا روزبهاِن  و عین القضاِت همدانی 
رازی و سعدی و خواجو و حافظ. در این تأویل که به 
نحِو زیبا و حیرت انگیزی پرورانده می شود، این صوفیان 
با پروراندِن روایِت کوتاه قرآنی، با افزودِن “اخبار” و 
احادیث، با وام گرفتن از اسراییلیات یا تأویل های یهود 
از روایِت توراتی آفرینش، با باریک اندیشی دور و درازِ 
بنیادِ  به دستاوردِ شگفتی می رسند که  قرنه،  دو - سه 
این تأویِل و اساِس انسان شناسی و خداشناسی صوفیانۀ 

عاشقانه است. 

این مقاله نخستین بار در شمارۀ نخسِت مجلۀ واژه 
منتشر شده است.

ادبیات شناسان دربارۀ رابطۀ دیواِن حافظ، همچون یک متِن ادبی شاعرانه، با متن های 
او، فراوان پژوهش کرده اند و دستاوردهای  از  با حافظ و پیش  ادبی شاعرانۀ هم زمان 
بسیار داشته اند. ما امروز می دانیم که حافظ از کدام شاعراِن پیش از خود یا هم زمان با 
خود تأثیر پذیرفته و کدام غزل ها یا بیت ها و مصراع های او زیِر تأثیِر کدام غزل ها و 
بیت ها و و مصراع ها از کدام شاعران سروده شده است. حّتا رابطۀ دیواِن او را با قرآن و 

روایات و احادیِث دینی را نیز روشن کرده اند. این ها همه نشانۀ آن است

معمای
           حافظ
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توسط  شده  افشا  اسناد  یکسری  براساس 
ایمیل  از  ویکی لیکس  افشاگر  وبسایت 
مرکزی  اطالعات  آژانس  رییس  شده  هک 
از  پاکستان  که  شد  مشخص  )سیا(  امریکا 
شبه نظامیان به عنوان جاسوس برای مقابله 
با رشد نفوذ هند در افغانستان استفاده می 

کند.
به گزارش خبرگزاری پی.تی.آی، این اسناد 
که توسط ویکی لیکس منتشر شده و به نظر 
مربوط  اسناد محرمانه سیا است،  به  متعلق 
و  افغانستان  و  پاکستان  از  گزارش هایی  به 
ایده هایی برای سیاست امریکا در قبال ایران 

است.
جان برنان، رییس سیا سه روز پس از انتخاب باراک 
اوباما به عنوان رییس جمهور امریکا در نومبر 2008 
برای وی نوشت که پاکستان از طالبان برای مقابله با 

نفوذ هندوستان در افغانستان استفاده می کند.
اوباما  به  نامه  این  در   2008 نومبر  هفتم  در  برنان 
نوشت:  تمایل اسالم آباد برای مقابله با رشد نفوذ هند 
در افغانستان و نگرانی درباره تعهدات دیرپای امریکا 
در افغانستان این کشور را بر آن داشته تا روابطش را 
با طالبان افزایش دهد تا در صورت خروج امریکا از 
افغانستان بتواند از این شبه نظامیان برای ایجاد توازن 

منافع ایران و هندوستان در افغانستان بهره ببرد.
انتشار  لیکس  ویکی  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز 
یکسری از اسناد محرمانه را از ایمیل شخصی برنان 
که هک شده است، آغاز کرد. به نظر می رسد که این 

ایمیل ها مربوط به بازه زمانی 2007 تا 2009 است.
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از افغانستان و پاکستان...
در سفرش به امریکا با استقبال مقام های امریکایی روبرو شد.

گل پادشاه مجیدی عضو مجلس نماینده گان گفت: مردم افغانستان 
پاکستان  نواز شریف نخست وزیر  با  داشتند که  توقع  امریکا  از 
طوری برخورد کند که تروریزم را دیگر تقویت و حمایت نکند؛ 

اما متاسفانه این طور برخورد نکرد.
حامی  با  که  کند  مشخص  باید  امریکا   « افزود:  مجیدی  آقای 

تروریزم دوست می ماند یا با قربانی تروریزم؛ باید انتخاب کند«.
او از هیات اداری مجلس نماینده گان خواست که حساسیت مردم 

افغانستان را طی اعالمیه ای منتشر کند.
ملی  وحدت  از حکومت  نیز  مجلس  عضو  دیگر  سعادت  زهیر 
نسبت نداشتن یک استراتژی استوار در برابر پاکستان انتقاد کرد.

پاکستان  با  بار  یک  افغانستان  »حکومت  افزود:  سعادت  آقای 
بار  و  بیاورد  کشور  در  صلح  که  دارد  توقع  و  می شود  دوست 
دیگر همه داد می زنیم که پاکستان تمویل کننده و حامی تروریزم 

است«.
او از رهبران حکومت وحدت ملی و شورای امنیت کشور تقاضا 
کرد که طرح استراتژیک دراز مدت را در برخورد با کشورها به 

ویژه پاکستان تدوین کند.
این عضو مجلس تاکید ورزید: »از امریکا پرسان شود که اگر به 
نیروهای امنیتی افغانستان در مبارزه با تروریزم تجهیزات می دهد 
امنیتی  نیروهای  تجهیز  برای  دیگری  های  راه  باید  وگرنه  نه؛  یا 

جستجو گردد«.
این در حالی است که دولت افغانستان همواره پاکستان را حامی 
های  النه  است  خواسته  کشور  آن  از  و  کرده  اعالم  تروریزم 

تروریزم را در خاک خودش هدف قرار دهد.
است  گفته  امریکا  در  پاکستان  وزیر  نخست  نوازشریف  اخیرا، 
که نمی تواند هم طالبان را به صلح حاضر کند و هم آنان را در 

پاکستان بکشد.

بخش هایی  ریشتر  درجۀ   7.7 قدرت  با  زمین لرزه یی 
از افغانستان و شماری از کشورهای منطقه را لرزاند.

اداره بررسی زمین شناسی ایاالت متحده امریکا گفته 
کیلومتری   196 عمق  در  زلزله  این  مرکز  که  است 
کیلومتری   82 فاصله  در  هندوکش  کوه های  سلسله 

فیض آباد مرکز والیت بدخشان بوده است.
شمالی  والیت های  و  کابل  باشنده های  از  شماری 
در  زمین لرزه حداقل  این  که شدت  می گویند  کشور 

یک قرن اخیر بی پیشینه بوده است.
خبر  بغالن  و  کندز  تخار،  بدخشان،  والیت های  از 
می رسد که ده ها تن در این زمین لرزه کشته و زخمی 

شده اند. 
مکتب  در  دختر  دانش آموز   12 جان  زمین لرزه  این   
گرفت.  را  تخار  والیت  مرکز  تالقان،  هاجرۀ  بی بی 
شفاخانۀ  سردخانۀ  به  دانش آموزان  این  جسدهای 

مرکزی تخار منتقل شده اند.
خانه،  ده ها  ریختن  فرو  نتیجۀ  در  بغالن  والیت  در 

شماری کشته و زخمی شده اند. 
یکی از باشنده گان شهر پلخمری به ماندگار گفت که 
ده ها خانه در این شهر زیر و رو شده اند. او گفت که 
ما را گرفته  از همسایه های  شارتی برق جان دو تن 

است. 
زمین لرزه، همچنین خطوط برق و ارتباط مخابراتی را 

در برخی از نواحی قطع کرد.
عبداهلل عبداهلل اجرایی دولت افغانستان به دنبال زلزله 

7/7 دیروز نشست اضطراری برگزار کرد.
عبداهلل در این نشست گفت: شدت این زلزله 7.5 تا 
7.7 بوده و این شدیدترین زلزله طی سال های اخیر 
بوده اما متاسفانه از تمامی نقاط کشور اطالعات دقیقی 
در مورد تلفات و خسارات احتمالی در دست نیست.

زلزله  این  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  او 
از  من  داشت،  خواهد  دنبال  به  نیز  را  پس لرزه هایی 
تمامی مسووالن می خواهم تا اطالع رسانی مناسب را 
به عموم مردم داشته  در خصوص خطرات احتمالی 

باشند.
عبداهلل با اشاره به اینکه زلزله در تمامی کشور افغانستان 
نهادهای  و  ادارات  تمامی  از  است،  شده  احساس 
به  برای خدمت رسانی  تا  مسوول خواست  و  دولتی 

آسیب دیدگان زلزله اخیر بسیج شوند.

رییس جمهور غنی نیز یک کمیتۀ بررسی را توظیف 
این  دیده گان  آسیب  به  را  عاجل  کمک های  تا  کرد 

حادثه برساند.
وزارت صحت  مسووالن  به  رییس جمهور  همچنان 
عامه هدایت داد تا در زمینۀ تداوی مجروحین اقدامات 

عاجل را روی دست گیرند.
زمین لرزه دیروز، بیش از هزار منزل مسکونی را در 
بدخشان تخریب کرد و بر اثر جا به جا شدن تخته 
 - قندوز  شاهراه  کندز،  والیت  در  ازکوه ها  سنگ ها 

تخار و بدخشان به روی موترها بسته شد.
بیش از 10 خانه در کابل نیز تخریب و برق و اینترنت 

برخی مناطق پایتخت قطع شد.
مسووالن شفاخانه های بدخشان، بغالن، تخار، قندوز، 
و  خوست  پکتیا،  لوگر،  کاپیسا،  لغمان،  بامیان،  بلخ، 
پروان می گویند که شماری از آسیب دیده گان زلزله 
را پذیرش کرده اند و در والیت های بدخشان، تخار، 
بلخ و قندوز، شمار زخمی ها را ده ها تن ذکر کرده 

اند.
والیت  در  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  برخی 
مردم  خانه های  طرف  به  کوه ها  از  سنگ ها  بغالن، 
سرازیر شده و با تخریب خانه ها، تلفات جانی نیز به 

بار آورده است.
با  آماده گی  ادارۀ  رییس  دهقان،  همایون  عبداهلل  سید 
حوادث طبیعی بدخشان، به خبرنگاران گفت که بیشتر 
خسارت های این والیت در ولسوالی های ُجرم، یفتل، 
آمده  بار  به  ارگو  و  درایم  تیشکان،  کشم،  راغستان، 

است.
به گفته وی، حدود 100 منزل مسکونی در شهرستان 
یمگان و بیشترین منازل مسکونی واقع در »گندم قول« 

شهرستان »کشم«، تخریب شده اند.
طبیعی  حوادث  با  مقابله  اداره  رییس  اعتبار،  میرآقا 
نیز گفت که لغزش کوهستان و غلتیدن سنگ  کندز 
ها به جاده ها در منطقه »کوه توپ« ولسوالی خان آباد 
موجب مسدود شدن شاهراه قندوز - تخار و بدخشان 

شده است.
رییس اداره مبارزه با حوادث در والیت ننگرهار گفته 
است که در اثر این زلزله دست کم پنج تن کشته شده 

و 55 تن دیگر زخمی شده اند.
برخی کشورها از جمله ایران، ترکیه و هند برای کمک 
به قربانیان زمین لرزۀ افغانستان ابراز آماده گی کرده اند.

این زلزله مناطقی از هند، پاکستان و تاجیکستان را نیز 
به لرزه درآورده است.

بنابر گزارش مرکز لرزه نگاری امریکا، کانون این زلزله 
7.7 ریشتری در منطقه جرم افغانستان در نزدیکی مرز 
پاکستان و در عمق حدود 200 کیلومتری بوده است.

بی بی سی به نقل از تلویزیون پاکستان اعالم کرد که 
تلفات این زلزله در پاکستان به 88 تن افزایش یافته 

است. 
رانش  مورد  چند  وقوع  لرزه،  زمین  این  پی  در 
است.  زلزله زده گزارش شده  مناطق  در  زمین  شدید 
خبرگزاری شینهوا به نقل از مقامات پاکستانی بزرگی 

این زلزله را 8.1 ریشتر اعالم کرده است.
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عواید ده ماه اخیر طی ده... 
آینده 2.8 میلیارد دالر را در اختیار حکومت قرار خواهد داد. بانک 
جهانی قرار است 630 میلیون دالر را به منظور پیشبرد پروژه های 

انکشافی در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد.
آقای حکیمی گفت در ماه های آینده دو کنفرانس بین المللی برای 
کنفرانس ها  این  از  یکی  می شود.  برگزار  افغانستان  از  حمایت 
در پولند برگزار می شود و هدف آن حمایت از نیروهای امنیتی 
سران  سویه  به  مجلس  یک  که  است  »قرار  است:  افغانستان 
کشورهای ناتو در پایتخت پولند در وارسا برگزار شود. در آن جا 
ما  امنیتی  نیروهای  تا  تعهد می شود  تجدید  آینده  برای سه سال 

چگونه تمویل شوند.«
برگزار  بلجیم  پایتخت  بروکسل  در  دیگری  کنفرانس  همچنین 
خواهد شد که هدف آن تجدید تعهد جامعه جهانی برای حمایت 
از برنامه های توسعه ای در افغانستان است. در این کنفرانس وزیران 
مالیه کشورهای حامی افغانستان حضور می یابند و افغانستان در 
این کنفرانس استراتژی جدید انکشافی را برای کشورهای جهان 

ارایه می کند.
انتقادات شدید

وزیر مالیه افغانستان در جلسه روز دوشنبه با انتقاد شدیدی مواجه 
شد. نمایندگان گفتند که وزارت مالیه جدیدا افرادی را با معاشات 
بسیار بلند مقرر کرده است. ریحانه آزاد یکی از نمایندگان گفت: 
»شما مشاورین و رئیسانی را مقرر کرده اید که از 50 هزار تا 300 
دلیل  به  ما  جوانان  که  می دانید  شما  دارند.  معاش  افغانی  هزار 
بیکاری فرار می کنند و ده ها جوان بیکار دو ماه است که در زیر 

خیمه ها تحصن کرده اند.«
قیمت  به  نباید  عایدات حکومت  که  گفتند  نمایندگان  از  برخی 
فاروق  غالم  شود.  آوری  جمع  مردم  استخوان های  شکستن 
مالیات  از  مردم  که  حالی  در  گفت  نمایندگان  از  یکی  مجروح 
سنگین به ستوه آمده اند، فساد همچنان در گمرکات بیداد می کند: 
»جمع آوری عواید باید طوری باشد که استخوان های مردم هم 
نشکند. متاسفانه به جای این که از فساد در گمرکات کاسته شود، 
بیشتر بر مردم فشار آورده می شود در حالی که کار و بار مردم 

خراب است.«
اما وزارت مالیه می گوید مدیریت درست در جمع آوری عواید 

دلیل اصلی افزایش عایدات دولت بوده است.

رییس جمهور شیوۀ کار هیأت...
گزارش یافته های آنانرا با دقت کامل مطالعه خواهد کرد.

رییس جمهور کشور از هیات مذکور تقاضا نمود تا گزارش 
یافته های شان را در یکی از جلسات شورای امنیت ملی نیز 

ارایه نمایند.
در  حقایق  تمام  که  گفت  غنی  اشرف  محمد  جمهور  رییس 
آن  در  نا رسایی مسوولین هم  را حتی  کندز  به حادثه  رابطه 
افزایش اعتماد مردم  به نهادهای  باشد، به منظور شفافیت و 
او اضافه کرد که گزارش  بگنجانند.  دولتی، در گزارش خود 
مذکور فرصت خوبی برای افزایش اعتماد مردم باالی نهادهای 

دولتی و درس خوبی برای مسوولین مربوطه خواهد بود.

به پاکستان اعتماد... 
می باشد که تا هنوز هیچ اقدامی در این راستا صورت 

نگرفته است.
رییس اجرایی همچنان گفت: »ثبوت صداقت در این 
طالبان  از  حمایت  و  همکاری  و  کمک  قطع  راستا، 

است که تا به حال شواهدش را ندیده ایم.«
آقای عبداهلل افزود: ما سال های سال در راستای تامین 
هدف  این  به  داشتیم؛  تالش هایی  و  کوشش  صلح 
خود متأسفانه نرسیده ایم رویه متقابل و نیت متقابل ما 

در این راستا ندیدیم.
در این حال، شورای عالی صلح افغانستان نیز اعالم 
آتش بس  باید  طالبان  با  مذاکره صلح  برای  که  کرده 

میان طالبان و دولت افغانستان صورت گیرد. 

اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی شورای عالی 
صلحبه رسانه ها گفته است که پاکستان با افغانستان 
در گفت وگوهای صلح صادق نیست و دولت باید به 
صورت مستقیم و بدون در نظرداشت این کشور در 

مذاکرات صلح با طالبان اشتراک کند.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که به تازه گی نواز 
بارک  با  دیدارش  در  پاکستان  وزیر  نخست  شریف 
اوباما گفته استکه در یک زمان نمی توانند هم طالبان 
را از بین ببرند و هم آنان را به میز مذاکره بکشانند. 
دو طرف پس از گفت وگویی نود دقیقه یی از طالبان 
افغانستان مستقیم وارد مذاکره  با دولت  تا  خواستند 
شوند و زمینۀ صلح و ثبات را در کشور فراهم کنند.

افغانستان  جمهوری  ریاست  ارگ  نیز  این  از  پیش 
بر  افغانستان  صلح  دروازه های  که  بود  کرده  اعالم 

روی طالبان باز است، اما در کنار آن پیش شرط هایی 
از جانب  از سرگیری گفت وگوهای صلح  برای  نیز 
دست آوردهای  حفظ  او  شود.  بایدپذیرفته  طالبان 
چهارده سال گذشته و پذیرش قانون اساسی از سوی 
این گروه را به عنوان پیش شرط های افغانستان برای 

آغاز دور دوم مذاکرات صلح عنوان کرد.
افغانستان  دولت  واکنش  شریف  آقای  اظهارات  این 
را به همراه داشت و انتقادهای دولت باالی پاکستان 
با این که مقام های پاکستانی بارها از  شدت گرفت. 
تالش های شان برای از سرگیری گفت وگوهای صلح 
خبر داده اند، اما دولت افغانستان همواره پاکستان را 

به داشتن سیاست دوگانه متهم کرده است.

هارون مجیدی

زمین لرزۀ بی پیشینه در افغانستان 
احتمال تلفات سنگین وجود دارد

اسناد افشا شدۀ رییس سیا:

پاکستان از طالبان علیه هند استفاده می کند
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ورزش
شیخ سلمان هم نامزد 

ریاست فیفا شد

نزدیکی هرچه بیشتر تیم ملی کریکت 
به ده تیم برتر جهانی

فدراسیون فوتبال افغانستان، اسالوان اسکلیزیچ، سرمربی بوسنیایی تبار تیم ملی 
فوتبال این کشور را برکنار کرد.

در خبرنامه این فدراسیون که روز یکشنبه 3 عقرب منتشر شده، »کسب نتایج 
ضعیف و ضعف کادر فنی تیم« دلیل برکناری آقای اسکلیزیچ عنوان شده است.
فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که در حال گفت وگو با مربیان طراز اول 

جهان برای به دست گرفتن هدایت تیم ملی فوتبال این کشور است.
اسالوان اسکلیزیچ در ماه فوریه امسال با امضای یک قرارداد پنج ساله به عنوان 

سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان انتخاب شد.
آقای اسکلیزیچ در آن زمان گفت که می خواهد با استراتژی و برنامه جدید تیم 
ملی فوتبال افغانستان را با تیم های اروپایی هم سطح بسازد. او از آوردن سیستم 
جدید برای تیم ملی و از تمرینات تازه برای این تیم و جذب بازیکنان افغان در 

خارج از این کشور سخن گفته بود.
تیم ملی فوتبال افغانستان که قهرمانی جام کشورهای جنوب آسیا در سال 2013 
را در کارنامه خود دارد، با هدایت اسکلیزیچ نتایج ضعیفی به دست آورد و این 

موضوع انتقادهایی را هم متوجه کادر مربی گری این تیم ساخت.
این تیم که در حال حاضر در میانه مسابقات مقدماتی راهیابی به جام جهانی 

2018 به سر می برد، تا اینجای کار از پنج بازی، با چهار باخت و یک برد و 
تفاضل گل منفی پانزده، در گروه خود چهارم است و امیدی به صعود به مرحله 

بعدی این رقابت ها ندارد.
با آمدن این مربی آلمانی، برخی از بهترین بازیکنان تیم ملی کشور از جمله اسالم 

الدین امیری کاپیتان این تیم، استعفا کردند.
آنها اعالم کردند که با آمدن این مربی دیگر ما شاهد تیم افغانستان نیستیم، بلکه 

تیم آلمانستان را تشکیل داده اند. 
اسکلیزیچ که اصال بوسنیایی است و عمر فوتبالی خود را در آلمان سپری کرده، 
سابقه مربی گری در تیم های متعددی را در کارنامه خود دارد. این مربی 43 ساله 
تا سال گذشته هدایت تیم 19 سال اف اس وی فرانکفورت آلمان را در دست 

داشت.
او همچنین مربی گری تیم های 19 سال و 17 سال انتراخت فرانکفورت، هانسا 

روستوک و هانوفر را به عهده داشته است.
تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است ماه آینده در ششمین دیدار خود در مقدماتی 

راهیابی به جام جهانی، به مصاف تیم فوتبال کامبوج برود.

ماد رید  ر ئال   و  تیمش  میان  سختی  ر قا بت  فصل  این  در  است  معتقد  بارسلونا  مهاجم 
وجود دارد.

به  گزارش آس، یکشنبه شب در هفته  نهم لیگ فوتبال اسپانیا، بارسلونا سه بر یک برابر 
ایبار پیروز شد و لوئیس سوارس در شب اولین سالگرد حضورش در بارسا هت تریک 

کرد.
این چنینی متفاوت و خاص  بازی گفت: پیروزی های  از  اناری پوشان پس  مهاجم آبی 
است چون که امشب یک سال است که از حضورم در بارسلونا می گذرد. در ابتدا با یک 
گل عقب افتادیم و به همین دلیل، بازی سخت شد. سال گذشته بارسا کمترین گل را 
در میان دیگر تیم های اللیگا دریافت و جایزه سامورا را کسب کرد. خوب نیست در هر 

بازی دروازه تیم مان باز شود و باید به این موضوع رسیدگی کنیم.
انریکه در ادامه افزود: بازی سختی را با پیروزی پشت سر گذاشتیم اما نتوانستیم با ایجاد 
موقعیت و گلزنی، بازی را به سودمان به پایان ببریم و نشان دهیم که آخرین قهرمان 
اللیگا بودیم. فصل سختی را پیش رو داریم و ر قا بت سنگینی میان رئال و بارسلونا وجود 

دارد.
سوارس درباره اخراج خاویر ماسکرانو گفت: نمی دانم چه اتفاقی افتاد. او می خواست 
به داور کمک کند تا کارش را به خوبی انجام دهد اما داور بازیکن ما را با کارت جریمه 

کرد.

سرمربی آلمانی لیورپول معتقد است تیمش رفته رفته بهتر می شود و پیشرفت خواهد 
کرد.

خود،  میزبان  مقابل  مردانش  شب  یکشنبه  یک  بر  یک  تساوی  پی  در  کلوپ  یورگن 
اشتیاق  و  تمرکز  با  من  بازیکنان  گفت:  انگلیس،  برتر  لیگ  دهم  هفته  در  ساوتهمپتون 
باالیی بازی و همه کار کردند. گل دیرهنگامی که خوردیم مثل این بود که دنیا به آخر 
رسیده است، اما به هر حال دنیا به آخر نرسیده و همیشه راهی برای بازگشت وجود 
دارد. فشاری که روی بازیکنانم هست و آن را درک می کنند و شما هم می بینید را من 

درک نمی کنم.
وی عنوان کرد: ما نباید چنین گلی را مقابل تیم قدرتمندی همچون ساوتهمپتون بخوریم. 
برای زدن ضربه سر در هوا تنها سه بازیکن ما با سه بازیکن حریف و به صورت یار 
به یار حضور داشتند و همین باعث شد گل تساوی را دریافت کنیم. پس از به تساوی 
کشیده شدن بازی به لحاظ فیزیکی مسابقه را رها نکردیم ولی دیگر باور نداشتیم که 

می توانیم دوباره نتیجه را به سود خود تغییر دهیم و این مشکل ما در  این دیدار بود.
لیورپول  با  را  متوالی اش  تساوی  سومین  که  مرسی ساید  سرخپوشان  آلمانی  سرمربی 
این  پیشرفت دارد. وی گفت: در  تیمش هنوز جای  باور است که  این  بر  کسب کرد، 
بازی لحظات خوبی از جانب ما رقم خورد. نمی توانم در مورد اینکه چرا نتوانستیم از 
موقعیت های خود استفاده کنیم، صحبت کنم ولی اطمینان دارم که با گذر زمان پیشرفت 

را در این تیم خواهید دید.
با  و  ایستاده  برتر  لیگ  رده بندی  جدول  نهم  رده  در  امتیاز   14 با  حاضر  در  لیورپول 

منچسترسیتی صدرنشین هشت امتیاز اختالف دارد.

اعتراض  میان  در  آسیا  فوتبال  کنفدارسیون  بحرینی  رئیس 
در  حضور  نامزد  رسمی  صورت  به  بشر  حقوق  انجمن های 

انتخابات ریاست فیفا شد.
روز  صبح  بحرین  رسانی  اطالع  پایگاه  نیوز،  إرم  گزارش  به 
رئیس  ابراهیم  بن  سلمان  شیخ  نهایی  تصمیم  از  دوشنبه 
کنفدارسیون فوتبال آسیا برای شرکت در انتخابات ریاست فیفا 

خبر داد.
شد.  خواهد  برگزار  آینده  فوریه   26 فیفا  ریاست  انتخابات 
شیخ سلمان بحرینی ششمین نفری است که خود را برای این 

انتخابات نامزد کرده است.
شیخ سلمان دومین گزینه از قاره کهن است که خود را برای 
نشستن بر کرسی ریاست فیفا نامزده کرده است. پیش از او نیز 

شاهزاده علی بن حسین اردنی هم اعالم نامزدی کرد.
این در حالی است که هفته پیش انجمن های بین المللی حقوق 
به حکومت خلیفه در  بودن شیخ سلمان  دلیل وابسته  به  بشر 
بحرین و شیعه کشی این خانواده نسبت به کاندیداتوری شیخ 

سلمان واکنش منفی نشان داده بودند.

را  افغانستان  زیمبابوه،  برابر  در  افغانستان  کریکت  ملی  تیم  پیروزی 
یک گام دیگر به قرار گرفتن در میان ده تیم برتر جهانی نزدیک کرد.
با پیروزی تیم کریکت افغانستان در مقابل زیمبابوه، امتیاز تیم کریکت 
افغانستان از 41 به 25 رسید و اکنون با تیم زیمبابوه که یکی از ده تیم 

برتر جهان است، تنها یک امتیاز تفاوت دارد.
افغانستان برای این که در جمع ده تیم برتر جهان قرار گیرد، باید ابتدا 
ایرلند  ایرلند را شکست دهد.  حریف سرسختش یعنی تیم کریکت 
به  نسبت  افغانستان  است.  آورده  دست  به  امتیاز   46 بازی   15 در 
ایرلند شانس بیشتری برای کسب عضویت دایمی در شورای جهانی 
امارات عربی یک مسابقۀ  با  تیم  این  که  دلیل  این  به  دارد؛  کریکت 
چهارجانبه را برگزار خواهد کرد و می تواند امتیازش را افزایش دهد. 
در صورتی که تیم کریکت هندوستان در برابر تیم پاکستان حاضر به 

بازی نشود، تیم افغانستان امتیازش از تیم ایرلند بیشتر خواهد شد. 
تیم کریکت افغانستان به روز شنبه 24 ماه اکتوبر به عنوان دومین تیم 

کریکت در تاریخ این رشته ورزشی ثبت شده است
برابر  در  را  بازی   20 جهانی  بازی های  در  افغانستان  تیم  کنون  تا 
تیم هایی که عضویت شورای جهانی را دارند، انجام داده است که از 
آن میان در شش بازی پیروز شده است. این تیم در شش بازی پنجاه 
آوره، پنج بار از سد تیم زیمبابوه گذشته است. همچنین در بازی های 
جام آسیای امسال در برابر تیم بنگله دیش نیز به پیروزی رسیده بود.

افغانستان در حال حاضر، در جدول جهانی کرکت با 20 بازی بعد از 
تیم ایرلند در مقام 12 قرار دارد و تیم زیمبابوه با 45 بازی و 46 امیتاز 

در پایین ترین بخش فهرست ده بهترین تیم های کریکت قرار دارد.
برابر  در  افغانستان  کریکت  تیم  پیروزی  کریکت،  بازی  عالقه مندان 
زیمبابوه را یک پیروزی تاریخی می دانند؛ رییس جمهوری غنی نیز 

این پیروزی را به بازیکنان تیم ملی کریکت تبریک گفته است. 

سرمربی تیم ملی فوتبال اخراج شد

سوارس: 

رقابت سختی با رئال 
مادرید خواهیم داشت

کلوپ: 

دنیا به آخر نرسیده است
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بابت  روسیه  و  آمریکا  از  شدید  انتقاد  به  دیگر  بار  ترکیه  رییس جمهوری 
سیاست هایشان در قبال سوریه پرداخت و هشدار داد که تداوم این مشکل در 

این کشور عربی باعث ایجاد مشکالت بیشتر برای تمام جهان می شود.
به گزارش روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه قویا 
میزبانی بشار اسد، رییس جمهوری سوریه توسط والدیمیر پوتین، همتای روس 
وی را مورد انتقاد قرار داد و واشنگتن را نیز به خاطر تداوم حمالت نظامی و 
حمایت سیاسی از حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه )PYD( به شدت 

نکوهش کرد چراکه از نظر آنکارا، این گروه سازمانی تروریستی است.
واقع در غازی آنتپ در جنوب شرق  دانشگاهی  در  دانشجویان  وی در جمع 
استقبال در روی  آیا  کنید؟  را تصور  »آیا می توانید چنین چیزی  ترکیه گفت:  
دیپلماسی  در  است،  تن  هزار   370 مرگ  مسوول  که  فردی  از  قرمز  فرش 

بین المللی جایی دارد؟ متاسفانه بشریت شاهد وقوع چنین مساله ای بود.«
دولت آنکارا قبال به دلیل دعوت از عمر البشیر، رییس جمهوری سودان هدف 

انتقادهای بین المللی قرار گرفته بود.
پوتین اخیر در مسکو با بشار اسد دیدار کرد و این نخستین سفر خارجی اسد 
از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه در اوایل 2011 محسوب می شود. اردوغان 
همچنین آمریکا را به خاطر حمایت از حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه 
به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت:  این حزب یک سازمان تروریستی است 

و 1400 تن عضو آن هستند.
اجازه  دیگر  کشورهای  به  ترکیه  که  کرد  تاکید  مساله  این  به  همچنین  وی 

نمی دهد تا اوضاع در شمال سوریه را تغییر دهند و تهدیدی علیه ترکیه باشند. 
قدرت های جهان به این درک رسیده اند که باید مناطق عاری از تروریسم و 
منطقه پرواز ممنوع در سوریه ایجاد کنند اما هدف اصلی آنها تقسیم کردن ترکیه 

است. آنها نمی توانند به این هدف برسند.

عنوان  به  کشور  این  انتخابات  دوم  دور  در  شد  موفق  گوآتماالیی  کمدین 
رییس جمهوری آتی این کشور امریکای مرکزی انتخاب شود.

تلویزیونی  کمدین  مورالس«  »جیمی  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
گوآتماال مدعی پیروزی در دور دوم انتخابات این کشور شد و »ساندرا تورس« 
بانوی اول سابق این کشور و مخالف وی، شکست خود را پس از انتشار نتایج 

قطعی دور دوم انتخابات مبنی بر پیروزی 69 درصدی مورالس اعالم کرد.
این نتایج با شمارش 96 درصدی برگه های رای اعالم شده است. مورالس در 
این باره اعالم کرد: من نبودم که پیروزی خودم را اعالم کردم بلکه این مردم 

بودند که چنین پیروزی ای را نصیب من کردند.
تورس نیز به نوبه خود اعالم کرد: ما پیروزی شگرف و موفقیت گسترده جیمی 
اما  به رسمیت می شناسیم. گوآتماال مشکالت جدی دارد  مورالس کمدین را 

مردم انتخاب خود را کردند و ما به آن احترام می گذاریم.
به  و  کرده  تجمع  انتخاباتی وی  کمپین  مقر  در  مورالس  از حامیان  تن  صدها 
شادی و پایکوبی پرداختند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری گوآتماال ظرف 
یک ماه و نیم پس از استعفای اوتو پرز مولینا، رئیس جمهوری سابق این کشور 
برگزار شد. وی در ارتباط با رسوایی مالی به زندان افتاده است. همچنین معاون 
سابق وی نیز به اتهام اختالس چندین میلیون دالری و برنامه های فساد و تقلب 

در حبس به سر می برد.
مورالس و تورس در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری گوآتماال که ششم 
سپتمبر سال جاری میالدی برگزار شد، دو کاندیدای پیشرو محسوب می شدند. 
از ساکنان  انتخابات ریاست جمهوری گوآتماال بسیاری  از دور دوم  اما پیش 
این کشور آمریکایی مرکزی همچنان نسبت به این مساله بدبین بودند که آیا 
کاندیداها می توانند ریشه فساد در کشور را بخشکانند و برای مردم به صورت 

صادقانه عمل کنند.
این  که  کردند  اعالم  بین المللی  ناظران  و  انتخاباتی  مقام های  حال  همین  در 
کوردازولی،  پاپلو  خوآن  که  طوری  به  شد  برگزار  خشونت  بدون  انتخابات 
رئیس سازمان کشورهای آمریکایی که ناظر به این کشور اعزام کرد، گفت: این 

انتخابات بسیار آرام برگزار شد و هیچ رخداد جدی در آن به وقوع نپیوست.

وزیر انرژی امارات از راه اندازی بزرگترین 
جهان  هسته ای  آمیز  صلح  انرژی  پروژه 

عرب در این کشور خبر داد.
کویت،  العام  الرأی  روزنامه  نوشته  به 
»سهیل بن محمد فرج فارس المزروعی«، 
این  که  کرد  اعالم  امارات  انرژی  وزیر 
کشور در حال راه اندازی بزرگترین پروژه 
انرژی صلح آمیز هسته ای در جهان عرب 
است که بین 24% تا 25% انرژی برق این 
تولید   2021 سال  رسیدن  فرا  با  را  کشور 

خواهد کرد.

وی گفت: دولت همچنان برای پروژه های 
دوبی  و  ابوظبی  در  خورشیدی  انرژی 
هزینه می کند. رهبران ما برای ایجاد تنوع 
قائلند.  اهمیت زیادی  تولید برق  منابع  در 
کشور ما یکی از کشورهای اصلی در سطح 
جهانی و منطقه ای محسوب می شود که در 
زمینه سرعت کاهش تکیه بر منابع انرژی 
هیدروکربونی و رفتن به سمت استفاده از 
آسیب  زیست  محیط  به  که  انرژی  منابع 

کمتری می زنند، در صدر قرار دارد.

انتقاد شدید اردوغان از سیاست های امریکا و روسیه

کـمدین گواتماالیـی رییس جـمهور شـد

امارات به دنبال راه اندازی بزرگترین پروژۀ انرژی صلح آمیز هسته یی در جهان عرب

ترامپ:

 جهان با صدام و قذافی 
جای بهتری بود!

ریاست جمهوری  انتخابات  برای  کاندیدای جمهوری خواهان 
دو  قذافی،   و  اگر صدام  بود  بهتری  جای  جهان  گفت،  آمریکا 
دیکتاتور عراقی و لیبیایی هنوز زنده بودند و حکمرانی می کردند!
دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی و کاندیدای جمهوری خواهان 
مصاحبه ای  در  آمریکا   2016 جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
گفت:   سی.ان.ان  خبری  شبکه  ملت«  با  رو  در  »رو  برنامه  با 
خاورمیانه با اقدامات و تصمیمات باراک اوباما، رییس جمهوری 
آمریکا و هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق کشور از بین 
رفت و فروپاشیده است. اگر صدام و معمر قذافی، دو دیکتاتور 
عراق و لیبی هنوز زنده بودند و حکمرانی می کردند،  جهان صد 

درصد جای بهتری بود.
هر دوی این دیکتاتور در حمالت ائتالف تحت رهبری آمریکا 

سرنگون و کشته شدند.
ترامپ ادامه داد: آنچه که امروز رخ داده،  به مراتب بدتر از آنچه 
است که در دوران این دو دیکتاتور وجود داشت. مردم این دو 
کشور امروز به بد مخمصه ای افتاده اند. به اوضاعی که در این 
دو کشور وجود دارد، نگاهی بیندازید. اوضاع در لیبی فاجعه بار 
است. لیبی نیز به همین صورت است. سوریه هم همان اوضاع 
دربرگرفته  عظیمی  دردسر  چنین  را  دارد. سراسر خاورمیانه  را 

است.
تروریسم«  »هاروارد  را  عراق  آمریکایی  معروف  میلیاردر  این 
خوانده و گفته که این کشور به محلی برای آموزش تروریست ها 

بدل شده است.
بیندازید،  نگاهی  قبل  عراق چندین سال  به  اگر  داد:  ادامه  وی 
من نخواهم گفت که صدام آدم خوبی بود. اگرچه آدمی بسیار 
بود.  االنش  از  بهتر  عراق  اوضاع  بود  اگر  اما  بود  وحشتناکی 
آمریکا باید نفت عراق را تحت کنترل می گرفت اما حاال منابع 

نفتی این کشور در دست چین، ایران و داعش است.
دنبال  به  که  گفته  انتخاباتی اش  کمپین های  تمامی  در  ترامپ 

تقویت ارتش آمریکاست و ارتش باید قوی و نیرومند باشد.




